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 قائمة المختصرات ]المستعملة في النسخة اإلنكليزية[ 

Arc  مانويغ، يف الهاي، هبولنداشارع يف القائم مبىن املقر 

ASG أمني عام مساعد 

ASP مجعية الدول األطراف 

AU االحتاد األفريقي 

AULO  االتصال لدى االحتاد األفريقيمكتب 

AV مسعي بصري/التجهيزات السمعية والبصرية 

BS قسم امليزانية 

CAC اللجنة االستشارية املعنية بتصنيف الوظائف 
CAR (بَنغي) مجهورية أفريقيا الوسطى 
CBF جلنة امليزانية واملالية 

CIV كوت ديفوار 

CMS قسم تدبر األعمال القضائية 

CoCo التنسيق جملس 

CSS احملكمة قسم خدمات 
D (ديرمد )م 

DER شعبة العالقات اخلارجية 

DJS  كانت تسّمى " دمات القضائيةاخلشعبة( احملكمة خدماتشعبة :"DCS) 
DMS  كانت تسّمى " دمات اإلداريةاخلشعبة(شعبة اخلدمات اإلدارية املشرتكة :"CASD) 
DRC كنشاسا وبونيا( مجهورية الكونغو الدميقراطية( 
DS قسم االحتجاز 

DSA بدل املعيشة اليومي 

DSS  (2010 –قسم دعم الدفاع )أُدمج بقسم دعم احملامني 

DVC  نُقلت أقسامها إىل مكتب رئيس قلم احملكمة( – 2010شعبة اجملين عليهم واحملامني )أُلغيت يف عام 

ECOS ةنظام عمل احملكمة اإللكرتوني  

ERFCS  العالقات اخلارجية والتنسيق امليداينقسم 
FO املكاتب امليدانية 

FTE معادل املوظف الواحد العامل بدوام كامل 

FS قسم املالية 

GCDN الشبكة العاملية لالتصاالت والبيانات 

GS اخلدمات العامة 

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

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

GSS قسم اخلدمات العامة 

GTA  املساعدة املؤقتة العامة 

HQ املقر 

HR املوارد البشرية 

HRS قسم املوارد البشرية 

IATN  املشرتكة بني الوكاالت السفرشـبكة 

IBA  الرابطة الدولية للمحامني 

ICC احملكمة اجلنائية الدولية 

ICCPP  مايةاخلاص باحل احملكمة اجلنائية الدوليةبرنامج 

ICT تكنولوجيات املعلومات واالتصال 

ICTY احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة 

IGO منظمة حكومية دولية 
ILOAT احملكمة اإلدارية التابعة ملنظمة العمل الدولية 

IMSS كان يسّمى " قسم خدمات تدبّر املعلومات( تكنولوجيا املعلومات واالتصالقسم :"ICTS) 
INFM  ُبـني الوكـاالت  شبكة مـديري املرافـق املـشرتكة 
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 INTERPOL املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية 

IOM آلية الرقابة املستقلة 

IOR رئيس قلم احملكمة ديوان 

IPSAS  املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام 

IRS  األويل االستجايبالتحرك أجهزة 

IT املعلومات تكنولوجيا 

JCCD شعبة االختصاص والتكامل والتعاون 

KEN )كينيا )نريويب 

LAS )قسم املشورة القانونية )يف مكتب املدَّعي العام 

LO (املشورة القانونية )يف قلم احملكمة( خدماتقسم )كان يسّمى " مكتب الشؤون القانونية" 
LSS  كان يسّمى " اللغويةقسم اخلدمات(قسم الرتمجة الشفوية والرتمجة التحريرية يف احملكمة :STIC)" 
MLI )مايل )باماكو 

MIS نظام املعلومات اإلدارية 

MORSS معايري العمل األمنية الدنيا ألماكن اإلقامة 

MOSS معايري العمل األمنية الدنيا 
NGO منظمة غري حكومية 

NYLO  يف نيويوركالقائم مكتب االتصال 

OD-DER مكتب مدير شعبة العالقات اخلارجية 

OD-DJS مكتب مدير شعبة اخلدمات القضائية 

OD-DMS مكتب مدير شعبة اخلدمات اإلدارية 

OIA مكتب املراجعة الداخلية 

OPCD مكتب احملامي العمومي للدفاع 

OPCV مكتب احملامي العمومي للمجين عليهم 

OTP  املدَّعي العاممكتب 

OU وحدة التوعية 

P موظف من الفئة الفنية( ف( 

PIOS كان يسّمى " قسم اإلعالم والتوعية(  اإلعالم والوثائق: قسمPIDS)" 
PDO )مكتب مدير املشروع )مشروع املباين الدائمة 

SAP نظام ختطيط املوارد املؤسسية 

SG يةاسرتاتيج غاية 

SO هدف اسرتاتيجي 

SSS  األمن والسالمةقسم 

TFV الصندوق االستئماين للمجين عليهم 

TRIM اإلدارة الشاملة ملعلومات الوثائق 

UGA )أوغندا )كمباال 

UNDSS إدارة السالمة واألمن يف األمم املتحدة 

UNDU  األمم املتحدة  لدىوحدة االحتجاز 

UNON مكتب األمم املتحدة يف نريويب 

UNSMS إلدارة األمن نظام األمم املتحدة 

VPRS قسم مشاركة اجملين عليهم وجرب أضرارهم 

VTC الفيديوي عن بعد /التواصلالتباحث 

VWS اجملين عليهم والشهود قسم (وحدة اجملين عليهم والشهود" كان يسّمى :"VWU) 

WCF صندوق رأس املال العامل 

2gv ما خيص املنتفعني من التجهيزات غري الـُمدجَمة 

3gv  خيص املنتفعني من التجهيزات الـُمدجَمةما 
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 المقدِّمة -أولا  

 7الربناجمية املقرتحة هذه يف  2016رئيس قلم احملكمة اجلنائية الدولية )"احملكمة"( ميزانية عام يقدٍّم  -1
إىل مجعية الدول ، من القواعد املالية 2-103من النظام املايل والقاعدة  1-3وفقاا للبند ، 2015آب/أغسطس 

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

 مليون يورو. ويتوزع هذا اجملموع كما يلي: 153.27ويبلغ جمموع امليزانية املقرتحة  -2

 يف املئة( للهيئة القضائية؛ 8.29مليون يورو ) 12.70 (أ )

 يف املئة( ملكتب املّدعي العام؛ 30.07مليون يورو ) 46.09 (ب )

 يف املئة( لقلم احملكمة؛ 53.46مليون يورو ) 81.94 (ج )

 املئة( ألمانة مجعية الدول األطراف؛ يف 1.99ماليني يورو ) 3.05 (د )

 يف املئة( للمباين؛ 1.98ماليني يورو ) 3.03 )هـ(

 يف املئة( ألمانة الصندوق االستئماين للمجين عليهم؛ 1.58مليون يورو ) 2.42 (و )

 يف املئة( ملكتب مدير مشروع املباين الدائمة؛ 0.52مليون يورو ) 0.80 (ز )

 ؛ 1فوائد القرض –ملشروع املباين الدائمة يف املئة(  1.44مليون يورو ) 2.20 (ح )

 ؛يف املئة( آللية الرقابة املستقلة 0.22مليون يورو ) 0.35 (ط )

 الداخلية. املراجعةملكتب يف املئة(  0.45مليون يورو ) 0.69 (ي )

 2015املئة( بالقياس إىل ميزانية عام  يف 17.3) يورو مليون 22.61 األرقام زيادة مقدارها تبنيِّ و  -3
يورو. ويعزى ذلك رئيسياا إىل استمرار تزايد األنشطة القضائية وأنشطة املقاضاة  مليون 130.66البالغة املعتمدة 

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

عملية حتقيق جديدة، وخدمات الدعم  مبا فيهه األساسي، وزيادة يف عبء العمل الواقع على عاتقه، ومنوذج قدِّ 
اليت يقدمها قلم احملكمة فيما يتعلق باألنشطة يف جمال التحقيق وجمال املقاضاة واجملال القضائي إىل األطراف 
واملشاركني يف اإلجراءات، مبا يف ذلك محاية الشهود والعمليات امليدانية؛ وتكاليف استعمال املباين الدائمة؛ 

 .نظام األمم املتحدة املوحَّدمن قبيل تكاليف املوظفني املعزوة إىل تطبيق  والزيادات الضمنية

 المحكمة اليوم -ألف

اثنتني وعشرين قضية يف مثاين حاالت. وسيواصل مكتب املدَّعي  2016تتوقع احملكمة أن تتناول يف عام  -4
)أوغندا، ومجهورية الكونغو  العام حتقيقاته وإجراءاته القضائية فيما خيص مثانية بلدان من بلدان احلاالت

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

                                                           
1

 الواحدة. الدفعة األطراف اليت مل تأخذ خبيار الدول على إال 2-التبعات املالية للربنامج الرئيسي السابع تنطبق ال 
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سيواصل مبادرته إىل مجع املعلومات وإجراء أنشطة التدارس كما ،  70حتقيقاته يف جرائم منصوص عليها يف املادة  

 األويل يف تسع حاالت.

سياق عمليات التحقيق الناشط، أصدرت احملكمة سبعة وعشرين أمراا بإلقاء القبض على أشخاص ويف  -5
يشتبه يف أهنم ارتكبوا جرائم تندرج ضمن نطاق اختصاص احملكمة، سبعة منهم حمتجزون حالياا. ويضاف إىل 

مجيعاا مثوالا طوعياا أمام احملكمة. فيهم  املشتبه   ذلك أن احملكمة أصدرت تسعة أوامر باملثول، مَثَل بناء عليها تسعةُ 
( عن األمر باملثول بأمر بإلقاء القبض. وقد صدرت يف القضايا اليت تنظر بنداواستعيض يف قضية واحدة )قضية 

فيها احملكمة ثالثة أحكام يف جوهر املوضوع ويُتوقع أن يصدر قريباا حكم رابع يف جوهر املوضوع. وقد بُلغت اآلن 
)ختص عشرة أشخاص( مرحلة التحضري للمحاكمة أو مرحلة احملاكمة. ويُتوقع أن تُعقد يف كانون يف أربع قضايا 
جلسة اعتماد التهم يف قضية أخرى )ختص شخصاا واحداا(. وتظل تسع قضايا )ختص  2016الثاين/يناير 

 ها.ذ األوامر بالقبض على املشتبه فيهم يف إطار عشر شخصاا( يف حالة سكون ريثما تُنفَّ  اثين

ز وفيما خيص عمليات التدارس األويل مثة أربع حاالت هي يف املرحلة الثانية من مراحل التحليل اليت ُيركَّ  -6
فيها على مسائل املوضوع، هي احلالة يف هندوراس واحلالة يف أوكرانيا واحلالة يف العراق واحلالة يف فلسطني. ومثة 

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

ة وتستمر عمليات التحقيق الناشط اليت جتريها املدَّعية العامة يف بلدان احلاالت اليت تنظر فيها احملكم -7
 .2016خالل عام  70 يف جرائم منصوص عليها يف املادة نيحتقيقإجراء وتشهد هذه العمليات تقدماا. ويُعتزم 

، مع العلم بأنه من قضية املدَّعي العام ضد دومنيك أُنغوينويف الشعبة التمهيدية تستمر اإلجراءات يف  -8
. كما استمر العمل على 2016لثاين/يناير كانون ا  21املقرر عقد جلسة اعتماد التهم يف هذه القضية بتاريخ 

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

 نغوين.أُ  حديثاا يف قضية السيد بوسكو اْنتاغندا والسيد دومنيكوقت، كما حصل 

 قضية املدَّعي العام ضد جان بيري مببا غومبووفيما خيص الدائرة االبتدائية يشار إىل أن اإلجراءات يف  -9
. وحبسب ذلك احلكم، قد تتلو 2015تشارف على هنايتها، إذ يُتوقع اآلن أن يصدر احلكم فيها قبل هناية عام 

 دوره إجراءات للنطق بالعقوبة وإجراءات بشأن جرب األضرار.ص

رمانضد  قضية املدَّعي العاموتنظر الدائرة االبتدائية الثانية يف مسألة جرب أضرار اجملين عليهم يف  -10   ج 
االستئناف يف ، إثر احلكم الصادر عن دائرة نغاضية املدَّعي العام ضد توماس لوَب ق، وتنفيذ جرب األضرار يف نغاكاتَ 
 .2015آذار/مارس  3

يف احلالة يف دارفور بالسودان يُرجأ ريثما  قضية املدَّعي العام ضد عبداهلل بندا أبكرويظل بدء احملاكمة يف  -11
. ويف احلالة يف كينيا 2014أيلول/سبتمرب  11ذ أمر الدائرة االبتدائية بإلقاء القبض على السيد بندا الصادر يف ينفَّ 

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

تستمر هذه اجللسات خالل يفرتض أن تبدأ قريباا جلسات احملاكمة يف ثالث قضايا أخرى، ويُتوقع أن و  -12
 :2016عام 
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 ؛قضية املدَّعي العام ضد بوسكو انْتاغندايف  2015أيلول/سبتمرب  2بتاريخ  (أ ) 

لو و كيل  هقضية املدَّعي العام ضد جان بيري مببا غومبو، وإميييف  2015أيلول/سبتمرب  29بتاريخ  (ب )
 ؛أريدو )"قضية مببا وآخرين(رسيس دو، وننْ كابنغو، وفيديل باباال وَ مومسبا، وجان جاك ماغندا  

ابْليه  قضية املدَّعي العام ضد لوران اْغبغبو وشارليف  2015تشرين الثاين/نوفمرب  10بتاريخ  (ج )
 .غوديه

طراد نتيجة لتزايد عدد الدعاوى وى استئناف متهيدي كثرية تقام باتواصل دائرة االستئناف النظر يف دعاو  -13
وائر الدرجة االبتدائية. ويضاف إىل ذلك أنه ميكن أن ُيستأنف يف عام املقامة أمام دوائر الدرجة التمهيدية ود

، ومبا يف ذلك أي قرار قضية املدَّعي العام ضد جان بيري مبباالقرار النهائي الصادر عن الدائرة االبتدائية يف  2016
 قد يصدر بشأن النطق بالعقوبة وجرب األضرار.

القضائية معاا سيمثل متطلباا مل يسبق له مثيل فيما خيص  املستجداتإن األثر املرتتب على مجيع هذه  -14
. وما كان ميكن أن 2016جلسات احملاكمة يف أربع القضايا اليت سيتعني إجراؤها يف نفس الوقت خالل عام 

جيري ذلك يف املباين املؤقتة للمحكمة حيث مل يكن بني قاعيت اجللسات املتاحتني إال قاعة واحدة ميكن أن جُترى 
ا حماكمة لعدة متهمني. ومن حسن الطالع أن موعد لزوم ذلك يتوافق مع موعد انتقال احملكمة إىل مبانيها فيه

اجلديدة، حيث تتوفر ثالث قاعات جلسات أوسع من القاعتني املتوفرتني يف املبىن احلايل. وللتمكن من استخدام 
لدوائر وجلسات احملكمة، ومبا يف ذلك تعزيز هذا املرفق اجلديد على حنو ناجع سيكون من األساسي تعزيز دعم ا

حالياا على النهوض بأود حماكمة واحدة يف كل  املقتصرة قدرتهمالك املوظفني املعنيني جبلسات احملكمة والرتامجة )
 مرة(.

  2016الفتراضات فيما يخص عام  -1

وموافقة أجهزة  2016مارسة املعمول هبا يف احملكمة مت إعداد االفرتاضات املتعلقة مبيزانية عام موفقاا لل -15
املقاضاة للسنة التالية، مبقدار إمكان تقديرها القضائي وجمال  الاجملاحملكمة عليها استناداا إىل خطط العمل يف 

ل احملكمة القضائي من تعذر التنبؤ به جيعل . بيد أن ما يتسم به عم2015على حنو دقيق يف هناية نيسان/أبريل 
من الصعب إعداد فرضيات ميكن أن يُعوَّل عليها كل التعويل يف وقت يسبق بكثري الفرتة املالية اليت متيزن احملكمة 
هلا. وعليه فإن سياسة احملكمة تقوم على عدم امليزنة إال لألحداث املتيقن من أهنا ستقع يف السنة التالية واليت 

 كن تقديرها على وجه الدقة.مي

افرتاضات امليزانية فيما خيص أنشطة التحقيق واألنشطة يف اجملال القضائي وجمال املقاضاة اليت  حبسبو  -16
 :، يهيأ للقيام مبا يليالربناجمية املقرتحة 2016وضعتها احملكمة واليت تستند إليها ميزانية عام 

 وصون، 70ئم منصوص عليها يف املادة حتقيق يف جرا امخس عمليات حتقيق ناشط، وعمليت (أ )
 األدلة يف تسع عمليات حتقيق ساكن؛

 ، ملدة أربعة أشهر(؛قضية أُنغوينالتحضري للمحاكمة يف قضية واحدة ) (ب )



 ICC-ASP/14/10 

9 10-A-091015 

IC
C

-A
S

P
/9

/[…
] 

P
ag

e 9
، ملدة سَْنغ روتو ووقضية  ، ملدة اثين عشر شهراا؛قضية انْتاغنداجلسات احملاكمة يف أربع قضايا ) (ج ) 

، ملدة اثين وقضية اْغبغبو وغوديه، ملدة اثين عشر شهراا؛ وقضية مببا وآخريناثين عشر شهراا؛ 
 ؛(عشر شهراا 

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

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

آجال عقد اجللسات املعنية على أساس عقد أربع جلسات يف وقت لقد ُوضعت االفرتاضات فيما خيص  -17
. وبالتايل يُتوقع أن يزيد جمموع أعباء العمل الواقعة على 2015عقد جلستني متتابعتني كما يف عام  الواحد، 

الذي مقدار األنشطة القضائية  عن 2016ة ودائرة االستئناف يف عام عاتق الدوائر التمهيدية والدوائر االبتدائي
 .2015شهده عام 

عدت على أساسها وزيادة مقدار النشاط القضائي استناداا إىل افرتاضات امليزانية واملعطيات اليت أُ و  -18
واخلدمات اليت جيب توفريها لألطراف واملشاركني يف شىت اإلجراءات التمهيدية واالبتدائية وإجراءات االستئناف يف 

يتعني على قلم احملكمة تقدميه سيشهد زيادة كبرية وال سّيما فيما  أن مقدار الدعم الذيُيالَحظ ، 2016عام 
خيص عدد األنشطة املتزامنة اليت سُتجرى يف قاعات جلسات احملكمة؛ واملساعدة القانونية املقدمة للدفاع وللمجين 

. إن قلم احملكمة، لعمليات امليدانية؛ ومحاية الشهود ومساندهتم؛ وانتقال احملكمة إىل مبانيها اجلديدةاعليهم؛ و 
فضالا عن هنوضه بأود الزيادة يف اإلجراءات القضائية، سينهض أيضاا بأود األنشطة اإلضافية يف جمال التحقيق ويف 
جمال املقاضاة املتأتية عن تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية اجلديدة ملكتب املدَّعي العام، وسيسهم يف دعم اجلوانب غري 

 مة وتقدمي اخلدمات هلا.القضائية لتسيري شؤون احملك

طبق قلم احملكمة النهج القائم على النمو الصفري يف امليزانية على  ،وللتعويض جزئياا عن الزيادة يف املوارد -19
األقسام غري املنخرطة مباشرة يف األنشطة القضائية وأنشطة املقاضاة. ويضاف إىل ذلك أن املراجعة املسماة 

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

الذي تتبعه احملكمة بغية حتسني سريورة امليزنة وفقاا ملبدأ "احملكمة الواحدة" على  املوحَّدوينطوي النهج  -20
املضي يف صقل االفرتاضات املتعلقة بامليزانية بربط املخصصات املهيأ هلا يف امليزانية املقرتحة حباالت وقضايا وآجال 

. بيد أن مدى اليقني يف حتقق هذه 2016ة عام ميزانيمقرتح موحَّد فيما خيص نة يف السنة التالية، بغية تقدمي معيَّ 
 يتوقف على عوامل خارجية ال سيطرة للمحكمة عليها، وعلى قرارات قضائية ال ميكن التنبؤ هبا.االفرتاضات 

معطيات اشتغالية، وال سّيما فيما خيص قلم احملكمة، تتناسب مع مقادير  وقد وضعت احملكمة أيضاا  -21
ن يلزم تقدميها دعماا لتنفيذ اجلدول الزمين القضائي وخطة العمل يف جمال املقاضاة. اخلدمات املتوخاة اليت ميكن أ

وترتابط افرتاضات امليزانية ومعطياهتا إىل حد كبري. وترد يف املرفق الثالث خنبة من املعطيات املتعلقة مبيزانية 
 .2016 عام

  2016التخطيط الستراتيجي وتدبُّر المخاطر وميزانية عام  -2

-2015بالتحديث السنوي ألهداف خطتها االسرتاتيجية )للفرتة  2015احملكمة يف عام قامت  -22
لتوفري أساس  2016وعام  2015وجعت األهداف ذات األولوية فيما خيص عام (، والنتائج املتوخاة. ور 2016
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. وقد تزامنت املراجعة السنوية مع مواصلة إعداد 2016متني لالفرتاضات اليت تقوم عليها امليزانية املقرتحة لعام 
( واملراجعة البنيوية لعمليات قلم احملكمة 2018-2016اخلطة االسرتاتيجية اجلديدة ملكتب املدَّعي العام )للفرتة 

لعمليتان مع الغايات االسرتاتيجية للمحكمة لكن هلما أثراا على (. وتتوافق اReVision)مشروع املراجعة املسماة 
 األهداف ذات األولوية وعلى النتائج املتوخاة اليت ميكن أن ُتستقى من هذه األهداف.

وتستمر يف الوقت نفسه مراجعة الدول األطراف للخطة االسرتاتيجية للمحكمة عن طريق فريق عامل يف  -23
 اتيجي.الهاي يُعىن بالتخطيط االسرت 

)أ( وقائمة  ( يف املرفق اخلامس2017-2013ترد قائمة الغايات االسرتاتيجية للمحكمة )للفرتة و  -24
 ( يف املرفق اخلامس )ب(.2018-2016االسرتاتيجية للخطة االسرتاتيجية ملكتب املدَّعي العام )للفرتة  اتالغاي

ص السردية الواردة يف وثيقة ميزانية عام فيد به يف النصو وفيما خيص تدبر املخاطر، أجنزت احملكمة، كما أُ  -25
واحد وعشرون  ايوماا واحداا شارك فيه تدام فعالية إثر 2014، وضع سجلها األويل باألخطار يف عام 2015

للمحكمة نظرة عامة عن األخطار األساسية اليت يتعني تناوهلا  الفعالية ههذ تممثالا رفيعاا للمحكمة. وقد هيأ
 للمحكمة تنفيذ بعض األنشطة التداركية ذات الصلة. توأتاح ،خالل السنة

مع  املخاطرالعمل على السجل احلايل لألخطار الكبرية وسريورة تدبر  2015وواصلت احملكمة يف عام  -26
تكرار ذلك كل عام؛ ويشمل ذلك مراجعة قائمة األخطار اليت مت متييزها، وحتديد اجلهات املسؤولة عن األخطار 

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

سريورة تدبر األخطار فيها. ويشار على اخلصوص إىل أنه مت  2015كما إن احملكمة راجعت يف عام  -27
ع األخطار اليت مت شارك فيها رؤساء أجهزة احملكمة الثالثة، اسُتعرضت خالهلا مجي ةتنظيم حلقة عمل مستفيض

ي اإلرشاد فيما خيصها. وقد ساعد إسهام هؤالء املسؤولني على حتسني سريورات تدبر املخاطر متييزها وُأسد
إن كمة يف السنوات املقبلة. املعمول هبا حالياا وحتديد املستويات األفضل الكتمال القدرة على تدبر املخاطر يف احمل

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

 خاطر من خالل اخلطوات التالية:عمل إلعمال إطار كامل النطاق لتدبر امل

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

واي. إن هذه السريورة كفيلة ريدظمات الراعية التابعة هليئة تللجنة املن COSO-ERMاملعيار 
احملكمة فئات أخطار قياسية دعماا لسريورة أكثر موضوعية لتصنيف  استعمالبأمور منها 

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

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

دة على أساس التمرين السنوي على تدبر املخاطر. وسيدعم هذا اإلطار يف واملسؤوليات احملدَّ 



 ICC-ASP/14/10 

11 10-A-091015 

IC
C

-A
S

P
/9

/[…
] 

P
ag

e 1
1
 

تقييم األنسب لتحديث حتديد مدى استعداد احملكمة للمخاطرة بصورة الحتديد نطاق  هناية األمر
 سنوية؛

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

متييز األخطار، وتقييمها، وحتديد درجات األولوية فيما خيص تناوهلا، مبا يف ذلك حتديد  ‘1’
من يتولون املسؤولية عن األخطار وتدابري تداركها على مستوى األجهزة 

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

 مصاحله يف املباحثات اجلماعية فيما بني األجهزة؛

إدماج سجالت األخطار اخلاصة باألجهزة يف سجل واحد يشمل بنطاقه مجيع وحدات  ‘2’
لو احملكمة و احملكمة، مع االعتماد يف ذلك على اآلراء االسرتاتيجية اليت يبديها مسؤ 

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

 ؛حتويالا رمسياا  ومقرتحات فيما يتعلق بامليزانية

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

 مراعاةَ  2017عند حتديد املتطلبات من املوارد يف مشروع امليزانية الربناجمية لعام إن النهج املقرتح سيتيح   -28
اليت مت متييزها يف عملية  درء أهم األخطار دة على النحو الذي يستلزمهتناول األنشطة على أساس أولوياهتا احملدَّ 

 .املراجعة السنوية

 من منظور كلي التحليل -باء

حبسب النشاط. ومتثل املخصَّصات للموارد  2016 الرسم البياين التايل ميزانية احملكمة املقرتحة لعام يبنيِّ  -29
م إىل اجملين عليهم والشهود وتكاليف ، ومبا فيها الدعم املقدَّ املقاضاةاملرتبطة مباشرة باألنشطة القضائية وبأنشطة 

املئة من املبلغ اإلمجايل للميزانية املقرتحة. وتبلغ املخصَّصات للمهام اإلدارية ومهام يف  76، زهاء ويةدمات اللغاخل
 2016ولئن كانت ميزانية عام املئة من هذا املبلغ اإلمجايل.  يف 16الدعم يف احملكمة والبنية التحتية ما يعادل 
فإن املوارد اخلاصة  2016حزيران/يونيو  30 حىتإجيار املباين املؤقتة الربناجمية املقرتحة تتضمن موارد لسد تكاليف 

. أما أمانة مجعية الدول اإلمجايل يف املئة من هذا املبلغ 3 متثل باالنتقال إىل املباين الدائمة واستعمال هذه املباين
غري ذلك ’اجملموعة على حنو مستقل يف إطار البند ومكتب املراجعة الداخلية، األطراف، وآلية الرقابة املستقلة، 

 اإلمجايل (، على أساس بنية إدارهتا املستقلة، فتمثل نسبة أخرى من هذا املبلغ‘الدول األطراف ختص)عناصر 
العوامل بني العامل الرئيسي من  املقاضاةيف املئة. وميثل مقدار النشاط القضائي والنشاط يف جمال  5مقدارها 
 .مليزانية احملكمة احملدِّدة
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 2 : التحليل من منظور كلي1الرسم البياني 

 

 2016إىل عام  2009ح اجلدول أدناه التنامي الدينامي لألنشطة القضائية يف احملكمة من عام ويوضِّ  -30
 كيفية ختصيص موارد الدعم التشغيلي والعمليات امليدانية ملختلف احلاالت على (، ويبنيِّ ةاملقرتحأرقامه )حبسب 

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

 ((أ) لف اليورواتآبحسب الحالة )ب القضائية في المحكمةالتنامي الدينامي الستراتيجي لألنشطة  :1 الجدول

 

الدعم التشغيلي 
)أنشطة جلسات 
احملكمة والعمليات 
 أوغندا واألنشطة امليدانية(

مجهورية الكونغو 
 دارفور الدميقراطية

مجهورية أفريقيا 
 مايل كوت ديفوار ليبيا كينيا الوسطى

 390.50 7 575.60 7 475.40 17 233.40 3 198.90 16 املعتمدة 2009ميزانية عام 
 

 غ/م غ/م  

 غ/م غ/م غ/م غ/م )قضية واحدة( قضايا( 3) قضايا( 4) )قضية واحدة( (قضايا 9)  

 غ/م غ/م     485.90 7 719.10 6 506.10 17 057.80 3 158.30 18 املعتمدة 2010ميزانية عام 

 غ/م غ/م غ/م غ/م قضيتان(قضية أو ) قضايا( 3) قضايا( 6-5) )قضية واحدة( قضية( 11)  

 غ/م غ/م (ج)4 072.6  (ب)7 740.8 653.30 5 728.90 4 499.60 13 269.70 2 927.00 21 املعتمدة 2011ميزانية عام 

 غ/م غ/م )قضيتان( )قضيتان( )قضية واحدة( قضايا( 4) قضايا( 5) )قضية واحدة( (2 + قضية 13)  

 غ/م 165.92 3 322.57 2 412.13 7 985.81 2 175.03 3 728.31 9 496.87 1 940.08 19 (د) املعتمدة 2012ميزانية عام 

 غ/م )قضية واحدة( )قضيتان( )قضيتان( )قضية واحدة( قضايا( 4) قضايا( 6) )قضية واحدة( قضية( 17)  

 241.20 3 777.50 4 659.50 1 913.20 6 300.70 3 659.50 1 526.70 7 813.70 215.10 26 (هـ) املعتمدة 2013ميزانية عام 

 غ/م )قضيتان( )قضيتان( )قضيتان( )قضية واحدة( قضايا( 4) قضايا( 6) )قضية واحدة( قضية( 18)  

                                                           
يف جمال التحقيق واملقاضاة إن األنشطة يف جمال املقاضاة املبينة يف هذا الرسم البياين تشتمل على عمليات التدارس األويل وعلى أنشطة  2

 جيريها مكتب املدَّعي العام.
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الدعم التشغيلي 
)أنشطة جلسات 
احملكمة والعمليات 
 أوغندا واألنشطة امليدانية(

مجهورية الكونغو 
 دارفور الدميقراطية

مجهورية أفريقيا 
 مايل كوت ديفوار ليبيا كينيا الوسطى

 596.40 3 754.60 7 584.30 589.40 4 242.10 1 265.20 1 270.80 8 015.50 1 723.60 26 (و) املعتمدة 2014ميزانية عام 

 )غ/م( )قضيتان( )قضيتان( )قضيتان( )قضية واحدة( قضايا( 4) قضايا( 6) )قضية واحدة( قضية( 18)  

 752.40 4 404.90 5 622.80 180.90 4 052.7 7 336.00 264.30 8 980.90 078.30 30 (ز) املعتمدة 2015ميزانية عام 

 )قضيتان( قضايا( 3) (قضيتان) )قضيتان( قضايا( 3) قضايا( 4) قضايا( 6) )قضية واحدة( قضية( 23)  

 121.50 5 877.90 6 786.60 118.80 5 747.40 9 542.80 788.80 8 917.00 3 394.50 36 املقرتحة 2016ميزانية عام  

 )قضيتان( قضايا( 3) قضايا( 3) (قضيتان) قضايا( 4) قضايا( 3) قضايا( 5) (قضيتان) قضية( 24)  

 أنشطة جلسات احملكمة.دعم ال يشمل هذا الرقم التكاليف املعترب أهنا ُتُكبِّدت عن أنشطة جلسات احملكمة لكنه يشمل التكاليف املعترب أهنا ُتُكبِّدت عن عمليات   (أ) 
 .2011كينيا للفرتة املمتدة من حزيران/يونيو إىل كانون األول/ديسمرب   يورو من صندوق الطوارئ أُخطر بإمكان استعماله من أجل احلالة يفألف  2 616.0يشمل هذا الرقم مبلغاا مقداره   (ب)
 .2011ول/ديسمرب مبلغ من صندوق الطوارئ أُخطر بإمكان استعماله لتوفري مورد إضايف من أجل احلالة يف ليبيا للفرتة املمتدة من أيار/مايو إىل كانون األ  (ج)
 .2012باحلالة يف كوت ديفوار للفرتة املمتدة من آب/أغسطس إىل كانون األول/ديسمرب يشمل هذا الرقم ميزانية تكميلية خاصة   (د)
 .2013يشمل هذا الرقم مبالغ صندوق الطوارئ اليت أُخطر بإمكان استعماهلا فيما خيص عام   (هـ)
 .2014يشمل هذا الرقم مبالغ صندوق الطوارئ اليت أُخطر بإمكان استعماهلا فيما خيص عام   (و)
 ، ألن استعماهلا ملا يزل جارياا.2015ال يشمل هذا الرقم مبالغ صندوق الطوارئ اليت أُخطر حىت تارخيه بإمكان استعماهلا فيما خيص عام  (ز)

املتصلة على حنو مباشر باإلجراءات، اليت قد تفضي أحياناا إىل  املتغريةَ  الالزمة االحتياجات   جتسِّد املواردُ و  -31
إىل مزيد من املوارد  القضايا اليت بلغت فيها اإلجراءات مراحل خمتلفة. وحُيتاج زيادات مردها القضايا اإلضافية أو

ري يالعلم بأن املعا ، معأنشطة مقاضاةري عمليات حتقيق أو للوفاء باملعايري الالزمة فيما خيص فريقاا متكامالا جيُ 
املعنية لـّما يوَف هبا، كما عليه احلال مثالا يف عمليات حتقيق مستمرة يف حاالت مثل احلالة يف كوت ديفوار 

. ويلزم مزيد من املوارد فيما خيص احلاالت اليت بوشرت مؤخراا مثل احلالة يف مايل، وذلك نتيجة يف مايل ةواحلال
. ومن املهم مالحظة أن خمتلف مراحل اإلجراءات تستلزم واملقاضاةللزيادة اليت شهدهتا األنشطة يف جمال التحقيق 

بعدد من اخلدمات األساسية اليت يوفرها جلميع  يتعلق أيضاا مقادير خمتلفة من الدعم الذي يقدمه قلم احملكمة فيما
 .األطراف واملشاركني واجلهات الفاعلة يف اإلجراءات

وتقسم عناصر امليزانية املتصلة باحلاالت احملالة إىل احملكمة إىل عناصر متصلة بأنشطة جلسات احملكمة  -32
باإلضافة إىل ذلك يف اجلدول أدناه. و  وعناصر متصلة بالعمليات واألنشطة امليدانية، على النحو املعروض وجيزاا 

 .2016 أخرى يف هناية اجلدول لتبيان مجيع املتطلبات فيما خيص ميزانية عام بنودترد 

 الميزانية الخاصة بأنشطة جلسات المحكمة والعمليات الميدانية )بماليين اليوروات( :2 الجدول

 املقرتحة 2016ميزانية عام  البند

  أنشطة جلسات المحكمة
 17.6 التشغيليالدعم 

 1.4 (2يف احلالة  1حماكمة لوبَنغا )احملاكمة 
 0.5 (2يف احلالة  استئناف -2حماكمة كاتَنغا )احملاكمة  
 1.3 (2يف احلالة  6حماكمة انْتاَغندا )احملاكمة  

(4يف احلالة  1حماكمة مببا )احملاكمة   1.5 
(4يف احلالة  2)احملاكمة من النظام األساسي  70يف جرائم منصوص عليها يف املادة حماكمة مببا   1.8 

 2.2 (5يف احلالة  1احملاكمة يف احلالة يف كينيا ) 2و 1احملاكمة يف القضيتني 
(3يف احلالة  1حماكمة بندا )احملاكمة   0.4 
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 املقرتحة 2016ميزانية عام  البند

(7يف احلالة  1حماكمة اْغبَـْغبو )احملاكمة   1.7 
 28.5 اجملموع الفرعي ألنشطة جلسات احملكمة 
   العمليات الميدانية 

 17.9 الدعم التشغيلي
 4.4 أوغندا – 1احلالة  
 8.3 مجهورية الكونغو الدميقراطية -2احلالة  
 0.9 دارفور -3احلالة  
 9.9 مجهورية أفريقيا الوسطى – 4احلالة  
 5.1 كينيا  – 5احلالة  
 1.6 ليبيا -6احلالة  

 7.0 كوت ديفوار  -7احلالة 
 4.0 مايل – 8احلالة 

 59.1 اجملموع الفرعي للعمليات امليدانية
 87.7 وللعمليات امليدانية( نشطة جلسات احملكمةالفرعي )أل اجملموع

   غير ذلك
 55.7 املوارد األساسية

 3.3 احملالّ 
 3.5 الصيانة واملرتفقات واالتصاالتالتكاليف التشغيلية مبا فيها تكاليف 
 3.1 موارد ختص أمانة مجعية الدول األطراف

 65.6 اجملموع الفرعي لـ"غري ذلك"
 153.2 2016عام في إطار ميزانية المجموع المقترح 

 2016تحليل النمو: العوامل الرئيسية المحدِّدة لتكاليف عام  -1

مليون  22.61، اعتمادات إضافية مقدارها 2016املقرتحة لعام تطلب احملكمة، يف ميزانيتها الربناجمية  -33
 .يف املئة. وتبنيَّ يف اجلدول التايل العناصر الرئيسية هلذه الزيادة 17.3يورو، متثل زيادة مقدارها 

 ة للتكاليفسبِّبالعوامل الرئيسية الم – 2016ميزانية عام  التي تنطوي عليهاالزيادة  :3 الجدول

 اليورواتالزيادة مباليني  البند

 3.17  األنشطة القضائية

 4.58  األنشطة يف جمال املقاضاة

 2.94 املساعدة القانونية

 1.80  (Ongwenقضية أُنغوين )

 3.08 العمليات امليدانية

 2.14 التكاليف املتصلة بالشهود واجملين عليهم
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 3.57  املباين الدائمة 

 1.13 فوائد القرض –املباين الدائمة 

 2.17 نظام األمم املتحدة املوحَّدتطبيق 

 0.61 أمانة الصندوق االستئماين للمجين عليهم

 0.73  متفرقات )أمانة مجعية الدول االطراف، آلية الرقابة املستقلة، مكتب املراجعة الداخلية(

 3.31- ختفيضات )مكتب مدير مشروع املباين الدائمة(

 22.61 المجموع
 

 بحسب البرامج الرئيسية 2016عام  نمو الموارد في ميزانية :4 الجدول

 للمحكمة الجنائية الدولية جمعاء -نمو الموارد المقارن

 املعتمدة 2015ميزانية عام 

 )بآالف اليوروات(

 املقرتحة 2016ميزانية عام 

 )بآالف اليوروات(

 2016النمو يف موارد عام 

 2015بالقياس إىل عام 

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 باحلاالت

 اجملموع
امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 باحلاالت

 % املبلغ اجملموع

 5.6 670.5 704.6 12 694.7 2 009.9 10 034.1 12 035.9 2 998.3 9 الربنامج الرئيسي األول: اهليئة القضائية
 16.4 479.3 6 091.9 46 228.6 38 863.3 7 612.6 39 321.2 33 291.4 6 الربنامج الرئيسي الثاين: مكتب املدَّعي العام

 26.0 914.4 16 940.2 81 623.7 45 316.5 36 025.9 65 658.8 33 367.1 31 الربنامج الرئيسي الثالث: قلم احملكمة
 1.3 40.5 053.3 3  053.3 3 012.8 3  012.8 3 الربنامج الرئيسي الرابع: أمانة مجعية الدول األطراف

 49.5- 969.6 2- 030.4 3  030.4 3 000.0 6  000.0 6 اخلامس: املباينالربنامج الرئيسي 
 33.5 607.9 423.6 2 516.7 1 906.9 815.7 1 136.3 1 679.4 الربنامج الرئيسي السادس: أمانة الصندوق االستئماين للمجين عليهم

 30.2- 344.1- 796.5  796.5 140.6 1  140.6 1 : مكتب مدير مشروع املباين الدائمة1-الربنامج الرئيسي السابع
 105.9 131.8 1 200.5 2  200.5 2 068.7 1  068.7 1 : فوائد قرض مشروع املباين الدائمة2-الربنامج الرئيسي السابع
 1.7 5.8 345.7  345.7 339.9  339.9  : آلية الرقابة املستقلة5-الربنامج الرئيسي السابع
 11.5 70.7 686.0  686.0 615.3  615.3 مكتب املراجعة الداخلية: 6-الربنامج الرئيسي السابع

 17.3 607.0 22 272.6 153 063.7 88 208.8 65 665.6 130 152.1 70 513.5 60 المجموع

  (2019إلى  2017)تحليل النمو: العوامل المحدِّدة لتكاليف عدة سنوات  -2

متيِّز احملكمة ما هو معروف أو ما ميكن معرفته من بأن امليزانية واملالية عمالا بتوصية صادرة عن جلنة  -34
العوامل اهلامة احملدِّدة للتكاليف اليت تتوزع على عدة سنوات، ومبا يف ذلك تكاليف استبدال التجهيزات املندرجة 
يف عداد رأس املال وتكاليف املباين وتكاليف املوظفني، وأن تعرضها للجمعية عرضاا واضحاا للتكفل بتفادي 

تُقدَّم يف اجلدول أدناه فيما خيص السنوات ، 3الت اليت يستحق فيها بغتة حتمل نفقات كان يسهل متييزهااحلا
خطة متوسطة األجل ملا ميكن معرفته من العوامل اهلامة احملدِّدة لتكاليف احملكمة اليت تتوزع  2019إىل  2017

                                                           
كانون   21-12الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة العاشرة، نيويورك،  3

 .22، الفقرة 2-(، اجمللد الثاين، اجلزء باءICC-ASP/10/20) 2011األول/ديسمرب 
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. وسيقدَّم (2018-2016املدَّعي العام )للفرته ملكتب اجلديدة اخلطة االسرتاتيجية  نفَّذستعلى عدة سنوات. و 
 .4ملكتب املدَّعي العام األساسيللقّد  منوذج اقرتاح بشأن الربناجمية املقرتحة 2016مع ميزانية عام 

يف  يندرج فيما االستثمار إطار يفوقد استمرت احملكمة على حتقيق املزيد من الدقة يف تقدير احتياجاهتا  -35
، املزمع أن جيري يف الدائمةعداد رأس املال من املقتنيات والتجهيزات املستبَدلة على ضوء االنتقال إىل مبانيها 

وفقاا  فإهنا، التاملستبدَ من االستثمار فيما يندرج يف عداد رأس املال  أما متطلبات. 2015الربع األخري من عام 
على أساس درجات أولويتها  الربناجمية املقرتحة للمحكمة 2016 يف ميزانية عام، عوملت للممارسة السابقة

 . ُقلِّصت إىل احلد األدىنف

 لتكاليفا تحديد تسهم فيتحليل العوامل الممكن أن  :5 الجدول

 
2017 2018 2019 

    تكاليف الموظفين
 

 041 350 81 894 365 79 140 430 77 5تكاليف املوظفني جمموع
       تكاليف استبدال التجهيزات المندرجة في عداد رأس المال

 000 490 000 490 000 490 كباتاملْر 
 000 680 070 437 510 838 1 املعدات

 000 170 1 070 927 510 328 2 املندرجة يف عداد رأس املالجمموع تكاليف استبدال التجهيزات 
       المباني

 000 993 2 000 920 2 000 652 2 6 الدائمةوصيانة املباين  استعمال
 0 0 947 201 1 7 فقط مقدَّر مدفوعات فوائد قرض الدولة املضيفة

 990 644 3 990 644 3 990 644 3 8مقدَّر مدفوعات فوائد قرض الدولة املضيفة ورأس ماله
 000 300 4 000 300 4 000 300 4 9 يف عداد رأس املال( ةندرجالتكاليف اإلمجالية مللكية املباين الدائمة )استبدال التجهيزات امل

 990 937 10 990 864 10 937 798 11 اجملموع للمباين
    البرامج/المشاريع الخاصة

 131 258 835 251 693 245 10مكتب االتصال لدى االحتاد األفريقي
 131 258 835 251 693 245 اجملموع للربامج/املشاريع اخلاصة

 162 716 93 789 409 91 280 803 91 المجموع العام

                                                           
 .2015متوز/يوليو  15و 14دت اللجنة بنسخة مسبقة منه يف دورهتا الرابعة والعشرين املستأنفة اليت ُعقدت يوَمي زوِّ  4
من وظائف الفئة طُبقت زيادة نسبتها اثنان ونصف يف املئة على تكاليف املوظفني مبثابة منو مطّرد حمتسب حساباا مركَّباا )الوظائف الثابتة   5

 فئة اخلدمات العامة(.وظائف من و الفنية 

، وبالتايل بدء حتمل تكاليف التأمني، إخل، ما تتلوه فرتة 2015 عامأيلول/سبتمرب من أوائل على أساس استالم املباين من املقاول يف  6
 2016 أواخر آب/أغسطسشهراا يوفِّر خالهلا املقاول العام صيانة مجيع البنود الالزمة للتكفل بكل الضمانات خالل فرتة تنتهي يف  12مقدارها 

 على حنو يتوافق مع هناية فرتة كشف العيوب ومعاجلتها.

آذار/مارس  31املوعُد اآلخر املمكن األخذ به ) لوقف االقرتاض. وإذا اختري 2016حزيران/يونيو  30يف  وقف االقرتاضاستناداا إىل  7
 ( فإن هذا املبلغ سينخفض وفقاا لذلك.2016

 الواحدة دون غريها من الدول األطراف. الدفعة اليت مل تأخذ خبيار الدول بل ينطبق على الدول األطراف. على مجيعذلك  ينطبق ال 8

. وسيتوقف املقدار الفعلي للمبلغ املطلوب على القرار الذي تتخذه الفريق العامل املعين بالتكاليف اإلمجالية للملكيةتوصيات على أساس  9
ويشمل إمجايل تكاليف امللكية تكاليف  .جلنة الرقابةمجعية الدول األطراف يف دورهتا الرابعة عشرة استناداا إىل توصيات جلنة امليزانية واملالية وتوصيات 

 ال يشمل تكاليف االستعمال والصيانة. استبدال التجهيزات املندرجة يف عداد رأس املال، لكنه

رة باالستناد إىل احلسابات الواردة يف املرفق  داللية  مبالغ هذه التكاليف  10 الربناجمية املقرتحة وهي تتوقف على  2016مبيزانية عام  الثامنمقدَّ
 .2016اد األفريقي سيقام يف عام موافقة االحتاد األفريقي وحكومة أثيوبيا، ويُفرتض يف تقديرها أن مكتب االتصال لدى االحت

file:///C:/Users/anagnostakis/AppData/Local/Temp/Hughes/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/banda/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/275730.xls%23RANGE!_ftn1
file:///C:/Users/anagnostakis/AppData/Local/Temp/Hughes/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/banda/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/275730.xls%23RANGE!D34
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  الموحَّدتكاليف تطبيق النظام  (أ )

من رواتبهم وأبداهلم وتعويضاهتم. وهي معروضة يف كتيب  املوحَّدتتألف تكاليف املوظفني حبسب النظام  -36
" متاح على املوقع الشبكي للجنة اخلدمة نظام األمم املتحدة املوحَّدعنوانه "الرواتب واألبدال والتعويضات يف إطار 

ني ختتلف جداول الرواتب، وبعض األبدال والتعويضات، للموظف املوحَّد(. ويف النظام ICSCاملدنية الدولية )
 ، ومنها احملكمة.نظام األمم املتحدة املوحَّدمنظمة تّتبع  50الفنيني عنها ملوظفي اخلدمات العامة. ومثة زهاء 

بعة يف حساب الرواتب لتحديد املبلغ املخصَّص مليزانية تكاليف املوظفني مع املمارسة الطريقة املتّ  وتتماشى -37
لزيادة يف تكاليف الرواتب تُعزى بصورة أساسية إىل تطبيق السابقة وتستند إىل جدول رواتب األمم املتحدة. وا

ة قد نشرت األمم املتحدة جداول رواتب جديدو  للرواتب واألبدال والتعويضات. نظام األمم املتحدة املوحَّدقواعد 
ُأخذ هبا يف  على الرتتيب، ،2014وعام  2015 اخلدمات العامة فيما خيص عام ةملوظفي الفئة الفنية وموظفي فئ

 بعة يف حساب الرواتب.الطريقة املتّ 

 ،تتقامسها احملكمة بالتناسب كما أرسته األمم املتحدة املوحَّدومثة أيضاا تكاليف أخرى يف إطار النظام  -38
تشمل بنوداا مثل تكاليف العمل األمنية املتقامَسة على النطاق العاملي بني األمم املتحدة واحملكمة )االشرتاك الذي 

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

 املتحدة.ُتدفع لقاء التشارك يف قواعد بيانات األمم 

  معدَّل شغور الوظائف (ب )

يف ضوء معدَّل شغور الوظائف يف املاضي واالجتاهات احلالية يف هذا اجملال، طُبقت معدَّالت الشغور  -39
املقرتحة: مخسة يف املئة للربنامج الرئيسي األول، ومثانية يف املئة للربنامج الرئيسي  2016عام التالية على ميزانية 
الذي طُبِّق  6-، عدا الربنامج الرئيسي السابعلقلم احملكمة وسائر الربامج الرئيسية للمحكمة الثاين، وعشرة يف املئة

. ويبنيَّ يف اجلدول أدناه االجتاه على صعيد معدَّالت شغور الوظائف على مدى معدَّل شغور صفري هفيما خيص
 السنوات الثالث األخرية.

 مدى السنوات الثالث األخيرةلت شغور الوظائف على التجاه على صعيد معدَّ  :6 الجدول

 2014 2013 2012 الربنامج الرئيسي

 %5 %6.3 %6.3 األول

 %8 %7.0 %7.0 الثاين

 %10 %10.3 %10.3 الثالث

 %10 %33.3 %33.3 الرابع

 %10 %14.3 %14.3 السادس

 %10 %0 %0 1-السابع

 %10 %10 %10 *5-السابع

 %10 %10 %10.3 6-السابع

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

. وعلى وجه اإلمجال تقرتح احملكمة 2015ستنتقل احملكمة إىل مبانيها اجلديدة يف كانون األول ديسمرب  -40
الرئيسية الثالث  نة يف إطار الربامجيورو تتصل مببانيها وهي مبيَّ  مليون 1.4مقدارها يقارب زيادة  2016لعام 

 .2-والسابع 1-واخلامس والسابع

يف بند املباين  يورو مليون 2.0الربنامج الرئيسي الثالث، يقرتح قلم احملكمة زيادة مقدارها  إطاريف و  -41
تُعزى إىل التكاليف املرتتبة على ملكية واستعمال مبىن أوسع. التكاليف غري املتصلة بالعاملني،  الدائمة ضمن

اجملاري، وتدبر و وتشمل هذه التكاليف تكاليف التنظيف، وتكاليف املرتفقات، وتكاليف اخلدمات احمللية )املاء، 
ال التلوث( والتأمني على املباين، وحتديث حواجز محاية تكنولوجيا املعلومات واالتصال، وتوسعة شبكة االتص

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

 لكية املباين من مسؤوليات أكرب.يورو تُعزى إىل ما تستتبعه م مليون 1.5مقدارها 

"املباين" فيتضمن خمصصات برنامج اخلامس )املباين املؤقتة(، الذي ُغريِّ امسه ليصبح  الرئيسي أما الربنامج -42
يورو لسد تكاليف الصيانة الوقائية والتصحيحية املتعاقد بشأهنا اليت يتعني إجراؤها يف املباين  مليون 1.1مقدارها 
مة تعاقدياا بدفع تكاليف اإلجيار والصيانة عن مبنييها الرئيسيني ألن احملكمة ملزَ  ُتطلبيورو  يونمل 2.0الدائمة، و

على الرتتيب. وقد تعهدت حكومة هولندا بأن ُتسهم يف  2016املؤقتني حىت هناية آذار/مارس وحزيران/يونيو 
ر الربنامج الرئيسي اخلامس زيادة إمجالية يورو. ونتيجة لذلك تُقرتح يف إطا مليون 0.8جزء من هذا املبلغ مقداره 

 .2015يورو بالقياس إىل عام  مليون 2.97مقدارها 

يورو إىل  مليون 1.14يورو )من  مليون 0.34ختفيض مقداره  1-السابعالرئيسي  ويُقرتح يف إطار الربنامج -43
ذلك مراجعة حسابات  ، مبا يف2016يورو( ألن مشروع اإلنشاء يبلغ مرحلته اخلتامية يف عام  مليون 0.80

فإن استكماله من  2015ز مشروع االنتقال يف هناية عام املشروع اخلتامية وإقفاله. ولئن كان من املتوقع أن يُنجَ 
. وسيظل مكتب مدير املشروع يقدم الدعم ألنشطة أخرى، من قبيل 2016الناحية اإلدارية واملالية سيتم يف عام 
 الرئيسي املعين باألبنية. التفاوض على املشرتيات مع املقاول

زيادة يف مبلغ الفوائد املستحقة عن قرض الدولة املضيفة  2-ل يف إطار الربنامج الرئيسي السابعسجَّ تو  -44
يورو بسبب اقرتاض املزيد يف إطار هذا  مليون 2.20يورو، إذ تبلغ هذه الفوائد مبلغاا مقداره  مليون 1.13مقدارها 

 .2016يف عام  ده، يستحق تسدي2015القرض يف عام 

  تدابير تحسين النجاعة (د )

تستدمي احملكمة تركيزها على الدفع قدماا بتنسيق األنشطة والتعاون فيما خيصها بني األجهزة وضمنها،  -45
على سعيها  2016يف عام  إهنا ستستمربع هنجاا منسقاا لتحقيق املزيد من النجاعة حيثما أمكن ذلك. وتظل تتّ 
مراجعة تنظيم اخلدمات ضمن  ‘1’يد املشرتك عن طريق شحتقيق املزيد من النجاعة من خالل متييز جماالت الرت  إىل

 إنشاء فريق عامل مشرتك بني األجهزة. ‘2’مكتب املدَّعي العام، 
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وجتري مراجعة تنظيم اخلدمات ضمن مكتب املدَّعي العام، ولـّما يزل يتعني استكمال التوصيات الرامية  -46
جماالت امليزانية هي فمن جماالت اإلدارة العامة ملكتب املدَّعي العام  همت حىت اآلن حتليلأما ما التحسني.  إىل

 وإدارة املوارد البشرية. واألسفار وتكاليف العمليات امليدانية

 ، بتقييم املنجزات والرتكيز على2015سيقوم الفريق العامل املشرتك بني األجهزة، الذي أنشئ يف عام و  -47
ز األجنع، وحتسني السريورات. وعلى وجه اخلصوص يركِّ  مسائل حتديد منحى اإلدارة، وختصيص املوارد التخصيصَ 

باعهما. وسيأيت هذا هذا الفريق يف بادئ األمر على وضع خطة للمشاريع وحتديد املنهجية والنهج اللذين جيب اتّ 
نشطة احملكمة، ساهراا يف الوقت نفسه على زيادة نة فيما خيص بعض أالفريق بإطار جديد وضوابط مراقبة حمسَّ 

 اإلرشاد االسرتاتيجي الذي تسديه اإلدارة العليا.

ولئن ُشرع يف بعض األنشطة فإن البنية اجلديدة لقلم احملكمة واالسرتاتيجية اجلديدة ملكتب املدَّعي العام  -48
ع املزيد من اخلطى األكثر اتساماا بالطابع القائمة على العمل للتوصل إىل قدٍّ له أساسي يتيحان فرصة ساحنة لقط

 امللموس على طريق التنسيق والتعاون بني األجهزة بغية ترشيد عمل احملكمة مجعاء.



ICC-ASP/14/10  

10-A-091015 20 

IC
C

-A
S

P
/9

/[…
] 

P
ag

e 2
0
 البرنامجية المقترحة 2016ميزانية عام   -ثانياا  

 البرنامج الرئيسي األول: الهيئة القضائية -ألف

 المقدِّمة

عدداا من التغريات اهلامة يف عمل اهليئة القضائية. فاملباين الدائمة اجلديدة ستتيح  2016سيشهد عام  -49
ألول مرة على مدى ثالث سنوات سيغدو و للمرة األوىل استعمال ثالث قاعات جللسات احملكمة يف آن معاا. 

لمستجدات على صعيد العمل املتعلق مالك القضاة كامالا إذ سيتألف من مثانية عشر قاضياا متفرغاا. ونتيجة ل
أربع اإلجراءات االبتدائية يف ، يُتوقع حالياا أن تكون 2015و 2014جبلسات احملكمة اليت شهدها العامان 

احملكمة مل يسبق له مثيل يف جلسات ، وهذا مقدار من أنشطة ةاكمانعقاد احملقد بلغت يف آن معاا مرحلة قضايا 
قرار آخر يقضي باعتماد التهم، بينما يستمر  2016ويُتوقع أن يصدر يف أوائل عام احملكمة اجلنائية الدولية. 

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

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

تستند إىل األنشطة القضائية الالزمة وفقاا لالفرتاضات املتعلقة مبيزانية إن ميزانية الربنامج الرئيسي األول  -50
 .2016عام 

  المقترحة 2016ميزانية عام البرنامج الرئيسي األول:  :7 الجدول

 البرنامج الرئيسي األول: الهيئة القضائية

 2014 مصروفات ميزانية عام

 )بآالف اليوروات(

 املعتمدة 2015ميزانية عام 

 )بآالف اليوروات(

 املقرتحة 2016ميزانية عام 

 )بآالف اليوروات(

النمو يف موارد عام 
2016 

 2015بالقياس إىل عام 

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 باحلاالت

 اجملموع
صندوق 
 الطوارئ

ومبا فيه  اجملموع
صندوق 
 الطوارئ

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 باحلاالت

 اجملموع
امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 باحلاالت

 % املبلغ اجملموع

 2.1- 117.7- 369.1 5   369.1 5 486.8 5   486.8 5 694.4 4 275.8 418.6 4   418.6 4 القضاة
 12.4 454.2 105.7 4 804.0 301.7 3 651.5 3 512.1 139.4 3 319.6 4   319.6 4 538.3 781.3 3 املوظفون من الفئة الفنية

 18.6- 209.4- 913.6   913.6 123.0 1 209.0 914.0           املوظفون من فئة اخلدمات العامة
 5.1 244.8 019.3 5 804.0 215.3 4 774.5 4 721.1 053.4 4 319.6 4  319.6 4 538.3 781.3 3 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

 35.0 520.7 010.3 2 890.7 1 119.6 489.6 1 314.8 1 174.8 349.2 1 232.4 116.8 1 984.0 132.8 املساعدة املؤقتة العامة
                    املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

                    العمل اإلضايف

 35.0 520.7 010.3 2 890.7 1 119.6 489.6 1 314.8 1 174.8 349.2 1 232.4 116.8 1 984.0 132.8 اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني
 0.8- 1.3- 160.5   160.5 161.8   161.8 100.0   100.0   100.0 السفر
     12.0  12.0 12.0  12.0 6.6  6.6  6.6 الضيافة

     5.0  5.0 5.0  5.0 2.4  2.4  2.4 اخلدمات التعاقدية

 63.6 14.0 36.0  36.0 22.0  22.0 13.7  13.7  13.7 التدريب
     10.0  10.0 10.0  10.0 2.3  2.3  2.3 اخلرباء االستشاريون

 14.8 10.0 77.4  77.4 67.4  67.4 39.7  39.7  39.7 النفقات التشغيلية العامة
     5.0  5.0 5.0  5.0 1.9  1.9  1.9 اللوازم واملواد

                           األثاث والعتاد

 8.0 22.7 305.9  305.9 283.2  283.2 166.6  166.6  166.6 اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني
 5.6 670.5 704.6 12 694.7 2 009.9 10 034.1 12 035.9 2 998.2 9 529.8 10 508.2 021.6 10 522.3 1 499.3 8 المجموع
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 2016البرنامج الرئيسي األول: مالك الموظفين المقترح لعام   :8 الجدول

 الهيئة القضائية
وكيل أمني 

 عام

أمني عام 
 مساعد

 1-ف 2-ف 3-ف 4-ف 5-ف 1-مد 2-مد

جمموع موظفي 
الفئة الفنية وما 

 فوقها

 رأ-خ ع رر-خ ع

جمموع موظفي 
فئة اخلدمات 

 العامة

 جمموع املوظفني

 الوظائف القائمة 

 41 13 12 1 28   4 21 1 2         األساسياملالك 
 7     7  4  2 1      املالك املتصل باحلاالت

 48 13 12 1 35   8 21 3 3         اجملموع الفرعي

الوظائف 
 ديدة/احملوَّلةاجل

 1       1         1         املالك األساسي
                  املالك املتصل باحلاالت

 1       1         1         اجملموع الفرعي

الوظائف املعاد 
 توزيعها/املستعادة

 -1       -1     -1             املالك األساسي
                   املالك املتصل باحلاالت

 -1       -1     -1             اجملموع الفرعي
 48 13 12 1 35   8 20 3 4         المجموع  
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 : هيئة الرئاسة1100البرنامج  -1

 المقدِّمة

 هليئة الرئاسة ثالث أولويات اسرتاتيجية، جتسِّد جماالت مسؤولياهتا الرئيسية: -51

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

  ؛ودعم العمل القضائي املستمر الرامي إىل حتسني جناعة اإلجراءات وسرعتها ؛يتعلق باإلنفاذ

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

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

 .11 القات اخلارجية ضمن احملكمةوتنسيق أنشطة الع

ندي م  رْ القاضية ف ْرنـَْنديز دي غُ  2015يف جلستهم العامة اليت ُعقدت يف آذار/مارس  واانتخبإن القضاة  -52
(Fernández de Gurmendi ) جويس أليوش  للسنوات الثالث التالية، والقاضيةللمحكمة  رئيسةا(Joyce 

Aluoch )ونيكو أوزاكي نائبةا أوىل للرئيسة، والقاضية ك(Kuniko Ozaki )نائبةا ثانيةا هلا. 

 أهداف هيئة الرئاسة

سري اإلجراءات التمهيدية واإلجراءات االبتدائية وإجراءات االستئناف نجاعة اإلسهام يف التكفل ب (1)
واستخدام املرافق اجلديدة القائمة يف املباين الدائمة على أفضل وجه، ضمن جماالت مسؤولية هيئة 

 الرئاسة.

الدفع قدماا باستعراض "العرب املستخلصة" من السريورات القضائية، مع الرتكيز على اإلجراءات يف املرحلة  (2)
التمهيدية ويف مرحلة التحضري للمحاكمات/جلساهتا، وتناول طلبات اجملين عليهم، مث على إجناز 

يا املعنية، واملشاركني يف احملاكمات ودعاوى االستئناف بالتشاور مع الدول األطراف، واألطراف يف القضا
 اإلجراءات، وسائر أصحاب الشأن حبسب االقتضاء.

 وضع مؤشرات األداء املناسبة فيما خيص السريورات القضائية والدعم القضائي ذي الصلة. (3)

السهر على إدارة املوارد على حنو فعال مبا يف ذلك متييز وتنفيذ املزيد من تدابري حتسني النجاعة املمكن  (4)
 .اختاذها

 املضي يف حتسني سريورات إعداد امليزانية وتنفيذها. (5)

 السهر على تدبر املخاطر على حنو ناجع. (6)

                                                           

لالطالع على عرض أكثر تفصيالا للمهام والوظائف اليت تضطلع هبا هيئة الرئاسة ضمن إطار أولوياهتا االسرتاتيجية، انظر ميزانية عام  11
 .35إىل  32، الفقرات 2014الثاين/يناير كانون   22املؤرخة بـ ICC-ASP/12/20الربناجمية املعتمدة للمحكمة اجلنائية الدولية: الوثيقة  2014
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 املضي يف حتسني تدبر أداء املوظفني. (7)

 يف حتسني التحاور بني احملكمة ومجعية الدول األطراف واهليئات املتفرِّعة عنها. املضي (8)

الدولية واملنظمات اإلقليمية واملنظمات غري العمل على تعزيز الثقة باحملكمة لدى الدول واملنظمات  (9)
احلكومية وسائر الشركاء وأصحاب الشأن الرئيسيني؛ وتشجيع التعاون الفعال مع احملكمة؛ واغتنام مجيع 
الفرص إلبراز منافع االنضمام إىل احملكمة يف نظر الدول غري األطراف؛ وإبرام اتفاقات مع الدول بشأن 

 عند اإلفراج املؤقت/التربئة.إعادة التوطني واالستقبال 

 2016ومؤشرات األداء، والمرامي فيما يخص عام النتائج المتوخاة،  :9 الجدول

 2016املرامي فيما خيص عام  مؤشرات األداء النتائج املتوخاة

 األولويدددددة  اتذ األهدددددداف) 3و 2و 1 الهدددددداف
 (3-6-2و 2-1-1و 1-1-1
االضــطالع الفعــال بــالتخطيط فيمــا يتعلــق هبيئــة  -1

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

 القائمة يف املباين الدائمة على أفضل وجه
 
 
 

مواصـــــــلة اســـــــتعراض "العـــــــرب املستخلصـــــــة" مـــــــن  -2
الســريورات القضــائية، بالتشــاور مــع أصــحاب الشــأن 
ال حبسـب االقتضـاء، مـع الرتكيــز علـى التغيـريات الــيت 
تســـــتلزم إدخـــــال تعـــــديالت علـــــى القواعـــــد اإلجرائيـــــة 

 وقواعد اإلثبات
 

وضـــــــع مؤشــــــــرات األداء املناســـــــبة فيمــــــــا خيــــــــص  -3
 السريورات القضائية والدعم القضائي ذي الصلة

 

 

 استبانة املسائل اليت ميكن أن تقوم وتدبرها على حنو فعال 

 مــدى جــودة أعمــال التحضــري الجتماعــات هيئــة الرئاســة واجتماعـــات 
 القضاة وجودة دعم هذه االجتماعات

 جناعة تنظيم الطلبات/الوثائق اليت تودع لدى هيئة الرئاسة 

 

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

 اعلى حتقيق حتسينات فيه عدد اجملاالت احملدَّدة املتـََّفق 
 
 
 
 
 

  إعمــال مؤشــرات األداء اجلديــدة فيمــا خيــص األغــراض املتعلقــة باحملكمــة
 مجعاء واألغراض اخلاصة باهليئة القضائية

 

 

 100% 
 حظومها بالرضا التام 

 

  صــــــــدور مجيــــــــع القــــــــرارات يف
 غضون اآلجال املقرَّة

  حظـــــو هـــــذه املشـــــورة بالرضـــــا
 التام

 5 
 

 
 
 
 

 2016 حبلول هناية عام 

 (2-1-2األولوية )الهدف ذو  4الهدف 

إدارة املــــوارد علــــى حنــــو فعــــال مبــــا يف ذلــــك متييــــز  -1
وتنفيــــذ املزيــــد مــــن تــــدابري حتســــني النجاعــــة املمكــــن 

 اختاذها

 

  مـــن تغـــريات يف  2016أثر/فعاليـــة مـــا يؤخـــذ بـــه يف إطـــار ميزانيـــة عـــام
 مالك موظفي الدوائر

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

 عدد اجملاالت اليت ميكن فيها حتقيق املزيد من حتسينات النجاعة 

 

 100% 
 

  حتقيــــــــــــق حتســــــــــــينات ميكــــــــــــن
 قياسها

 1 

 (1-6-2)الهدف ذو األولوية  5الهدف 

حتســـــني النظـــــام املعمـــــول بـــــه فيمـــــا خيـــــص توق ـــــع  -1
 املصروفات

 

  من التقيد باملواعيد والدقةوضع توقعات تتسم باملزيد 

 

 2016 الربع األول من عام 

 (2-6-2)الهدف ذو األولوية  6الهدف 

املضـــــي يف تطـــــوير نظـــــام تـــــدبر املخـــــاطر الـــــذي  -1
يشـــمل بنطاقــــه احملكمـــة مجعــــاء، بالتعـــاون مــــع ســــائر 

 األجهزة

 

  إقــــرار ســـــريورات تـــــدبر املخـــــاطر اجلديــــدة وتنفيـــــذها يف ســـــائر وحـــــدات
 احملكمة

 

  ذلـــك تـــدرجيياا مبفعـــول تطبيـــق
يبـــــدأ اعتبـــــاراا مـــــن األول مـــــن  

 2016كانون الثاين/يناير 

 (1-3-2)الهدف ذو األولوية  7الهدف 

 املضي يف حتسني تدبر أداء املوظفني -1

 

  ،التقيــد التــام يف الربنــامج الرئيســي األول بنظــام تقيــيم األداء يف احملكمــة
 مبا يف ذلك تقدمي مديري الوحدات والقضاة مسامهات مناسبة 

 

 100 حبلـــول هنايـــة عـــام 

2016 
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 2016املرامي فيما خيص عام  مؤشرات األداء النتائج املتوخاة 

 (1-1-3)الهدف ذو األولوية  8الهدف 

الشفافية والفعالية يف التواصل وتبادل املعلومات  -1
ـــــة القضـــــائية  واألفرقـــــة العاملـــــة املنبثقـــــة عـــــن بـــــني اهليئ

 اجلمعية

 

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

  تقـــــدمي التقـــــارير واملعلومـــــات املطلوبـــــة يف الوقـــــت املناســـــب وعلـــــى حنـــــو
 شفاف

 

 متثيلهما يف كل اجتماع 

 

 100% 

  1-2-3األولويددددددددة  اذو  )الهدددددددددفان 9الهدددددددددف 
 (2-5-3و
ـــــــدعم -1 ـــــــزام، وال ـــــــز الثقـــــــة، وااللت ـــــــني  ،تعزي فيمـــــــا ب

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

 املناسباتوغريها من 
 
 

انضــــــــمام املزيــــــــد مــــــــن الــــــــدول إىل نظــــــــام رومــــــــا  -2
تواصـــل وتعـــاون  تصـــديقها عليـــه وتعزيـــز األساســـي أو

 الدول غري األطراف فيه مع احملكمة
إبـــــرام املزيـــــد مـــــن االتفاقـــــات مـــــع الـــــدول بشـــــأن  -3

واالســــتقبال عنــــد العقوبــــات إعــــادة التــــوطني وإنفــــاذ 
 اإلفراج املؤقت/التربئة

 

 

  عــدد مــا يعقــده الرئيس/هيئــة الرئاســة مــن االجتماعــات الرفيعــة املســتوى
 اجملتمع األهلي مع الدول واملنظمات الدولية وممثلي

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

 إخل

 

 

 100 

 

  كلما كان ذلك مستحسناا 

 
 
 

  دولـــة واحـــدة أخـــرى انضـــمام
علـــــــــــــى األقـــــــــــــل إىل النظـــــــــــــام 

 األساسي

 

 2 

 

 يورو ألف 1 324.9 موارد الميزانية

 .يف املئة( 10.3ألف يورو ) 152.3 مقداره على اخنفاضاملبلغ املطلوب  ينطوي -53

 األبدال اخلاصة هبيئة الرئاسة

ألف يورو لسد األبدال اخلاصة اليت  28.0الربناجمية املقرتحة مبلغ مقداره  2016عام  ميزانيةيف  يـُْفَرد -54
درجت املخصَّصات لسد تكاليف وقد أُ . 13 اا بالنيابة عنهتإذا عمل ةوالثاني األوىل هايتولنائب 12 ةتدفع للرئيس

 .1200الرواتب العادية ألعضاء هيئة الرئاسة الثالثة ضمن الربنامج الفرعي 

 ألف يورو 1 118.2 الموظفينالموارد من 

  من وظائف املساعدة املؤقتة العامةهيئة الرئاسة من عشر وظائف ثابتة ووظيفة واحدة مالك ألف يت -55
 .من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل( 1.0)

                                                           
 باء.-زء الثالث، ألف، أوال(، اجلICC-ASP/2/10) 2003...  انيةالوثائق الرمسية ... الدورة الث 12

 جيم.-والألف، أ ،املرجع السابق الذكر، اجلزء الثالث 13
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 ألف يورو 998.6 الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة

( املسؤولية عن التوجيه االسرتاتيجي ألنشطة مجيع 5-)وهو موظف من الرتبة فيتوىل رئيس الديوان  -56
العاملني يف هيئة الرئاسة، كما يتوىل املسؤولية عن متثيل هيئة الرئاسة والدوائر يف العمل املشرتك بني األجهزة على 

( وموظف قانوين معاون 4-مستشار قانوين )من الرتبة فرئيس الديوان  مبساعدة ويقوم .املستوى الرمسي العايل
(، ضمن إطار وحدة الشؤون القانونية واإلنفاذ املسؤولة عن تنسيق وتوفري الدعم التقين هليئة 2-)من الرتبة ف

(؛ ومساعد إداري معين بالعالقات اخلارجية )من 3-الرئاسة؛ ومستشار معين بالعالقات اخلارجية )من الرتبة ف
بأود مهام الرئاسة يف جمال العالقات اخلارجية؛ ومساعد خاص للرئيس )من  وينهضرأ( يساند الرئيس -الرتبة خ ع
( يقدم الدعم 2-( يساند الرئيس وهيئة الرئاسة يف مهامهما؛ وموظف إداري معاون )من الرتبة ف3-الرتبة ف

خاص للرئيس )من ؛ ومساعد القضائية وجتهيزها باملوظفنييئة اهلالتقين والدعم املتعلق باحملاسبة فيما خيص ميزانية 
ومساعد إداري لرئيس  ؛رأ(-رر(؛ ومساعد إداري يتوىل التنسيق فيما خيص القضاة )من الرتبة خ ع-الرتبة خ ع

 .رأ( يقدم دعماا إدارياا وإمدادياا واسع النطاق إىل هيئة الرئاسة وإىل الدوائر-الديوان )من الرتبة خ ع

ندرج يف عداد مالك موظفي ت تأصبح يتال ،(3-بة فق التخطيط االسرتاتيجي )من الرتمنسِّ وظيفة إن  -57
فسيضطلع قسم امليزانية اجلديد التابع لقلم احملكمة بوظيفة التخطيط  ، لن تعود الزمة.2010 احملكمة يف عام

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

 ألف يورو 119.6  املساعدة املؤقتة العامة

يقدم املوظف القانوين يف وحدة . شهراا )متطلَّب مستمر( 12 ملدة (3-موظف قانوين )من الرتبة ف -58
مبا يف ذلك العمل القضائي املستمر الشؤون القانونية واإلنفاذ دعماا قانونياا وقضائياا تقنياا إىل هيئة الرئاسة، 
فريق التدارس املعين باحلوكمة التابع  لتحسني جناعة اإلجراءات من خالل "العرب املستخلصة" بالتعاون مع

فية اجلديدة املتصلة بإنفاذ العقوبات. فنظراا إىل عبء العمل الثقيل الواقع على عاتق يللجمعية، واملتطلبات الوظ
حيوي  3-املوظفني القانونيني يف هيئة الرئاسة، يظل استمرار الدعم الذي يقدمه املوظف القانوين من الرتبة ف

سّيما بالنظر إىل أن الفريق املعتاد التابع لوحدة الشؤون القانونية واإلنفاذ )املؤلف من وظائف ثابتة  األمهية، وال
على "العرب املستخلصة" الذي املستمر ووظائف من وظائف املساعدة املؤقتة العامة( سيستوعب من جديد العمل 

ملدة  3-ساعدة املؤقتة العامة من الرتبة فوظيفة من وظائف امل 2015فيما خيصه ضمن إطار ميزانية عام  تأُقرّ 
 .ستة أشهر إضافية

 ألف يورو 178.7  الموارد غير المتصلة بالعاملين

يف املئة(. وتلزم موارد غري متصلة  0.8ألف يورو ) 1.5ينطوي املبلغ املطلوب على ختفيض مقداره  -59
 .وتكاليف اخلرباء االستشاريني بالعاملني لسد تكاليف األسفار وتكاليف الضيافة وتكاليف التدريب
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 ألف يورو 152.7  السفر

يف املئة( وهو يلزم لسد تكاليف مجيع أسفار  1.0يورو ) ألف 1.5ينطوي املبلغ املطلوب على ختفيض مقداره  -60
وسُتستخدم . 14القضاة واملوظفني العاملني يف هيئة الرئاسة والدوائر، املدجمة ضمن إطار ميزانية السفر اخلاصة هبيئة الرئاسة

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

مي إسهامات ختصصية يف فعاليات خارجية؛ مع العلم بأنه على أية حال لن تـَُتحمَّل تكاليف الصعيد اخلارجي أو لتقد
 .تكاليف هذه األسفار ذات الصلةاألسفار املعنية إال إذا مل تسد اجلهات املنظِّمة لألحداث 

 آالف يورو 10.0   الضيافة

وهو يلزم لسد تكاليف الضيافة املتصلة بزيارات رؤساء الدول أو احلكومات،  ،املبلغ املطلوب تغري يفال  -61
. ويرجَّح أن يظل عدد الزيارات املعنية مقارباا لنظريه ايهتأو نائب ةوالوزراء، وغريهم من كبار ممثلي الدول، للرئيس

سة واهليئة القضائية يف . كما تستخدم ميزانية الضيافة لسد تكاليف إسهام هيئة الرئا2015الذي سجل يف عام 
 .فعاليات للمحكمة متوهلا معاا مجيع األجهزة

 آالف يورو 6.0  التدريب

ص تخصِّ املالتدريب  حتتاج إىل ميزانية صغرية املقدار لتوفريهيئة الرئاسة  وتظلاملبلغ املطلوب.  تغري يفال  -62
د الطابع للعاملني يف وحدة أمهه ، 2016عام  للعاملني فيها الشؤون القانونية واإلنفاذ يف جمال املسائل تدريب حمدَّ

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

 آالف يورو 10.0  اخلرباء االستشاريون

ال تغري يف املبلغ املطلوب، وهو يلزم لسد تكاليف مشورة ختصصية ظرفية ُتسدى بشأن طائفة من  -63
هيئة الرئاسة. فبصدور احلكمني النهائيني يف عاتق املواضيع التخصصية، بالنظر إىل تغري عبء العمل الواقع على 

على هنايتها، ستظل املشورة التخصصية الزمة بشأن  مببامؤخراا، ومبشارفة احملاكمة يف قضية  نغاكاتَ و نغالوَب قضييت 
راح املؤقت واألهلية له، فإنفاذ العقوبات، وال سّيما مسائل املمارسات الوطنية املختلفة فيما يتعلق بشروط اإل

والشروط األخرى املتعلقة مبدة األحكام على السجناء املدانني، وإعادة النظر يف ظروف السجن من جانب 
 .ة مثل اللجنة الدولية للصليب األمحرمنظمات دولي

                                                           
كان يُفرد ألسفار القضاة  هيئة الرئاسة املخصَّص الذي سبق أنجيسِّد هذا الرقم موافقة اجلمعية على توصية اللجنة بأن يُدرج يف ميزانية  14

 ،هاء -(، اجمللد األول، اجلزء الثاينICC-ASP/9/20) 2010الوثائق الرمسية ... الدورة التاسعة ... )الدوائر( ) 1200ضمن الربنامج الفرعي 
 .2016يف عام  يةزيارة موقعي امليزانية ألهّيأ يف (. ومل يُ 83، الفقرة 1-، دال2-واجمللد الثاين، اجلزء باء
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 2016 الميزانية المقترحة لعام: 1100البرنامج  :10 الجدول

1100 

 هيئة الرئاسة

 2014 مصروفات ميزانية عام

 )بآالف اليوروات(

 املعتمدة 2015ميزانية عام 

 )بآالف اليوروات(

 املقرتحة 2016ميزانية عام 

 )بآالف اليوروات(

 2016النمو يف موارد عام 

 2015بالقياس إىل عام 

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 اجملموع باحلاالت

صندوق 
 الطوارئ

ومبا فيه  اجملموع
صندوق 
 الطوارئ

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 اجملموع باحلاالت

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 % املبلغ اجملموع باحلاالت

     28.0   28.0 28.0   28.0          القضاة

 11.4- 91.3- 709.0   709.0 800.3   800.3 998.8   998.8   998.8 املوظفون من الفئة الفنية
 1.5- 4.3- 289.6   289.6 293.9   293.9           املوظفون من فئة اخلدمات العامة
 8.7- 95.6- 998.6  998.6 094.2 1  094.2 1 998.8  998.8  998.8 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

 31.6- 55.2- 119.6   119.6 174.8   174.8 132.8   132.8   132.8 املساعدة املؤقتة العامة
املساعدة املؤقتة اخلاصة 

  باالجتماعات
                 

                  العمل اإلضايف

اجملموع الفرعي لسائر تكاليف 
 العاملني

132.8   132.8   132.8 174.8   174.8 119.6   119.6 -55.2 -31.6 

 1.0- 1.5- 152.7   152.7 154.2   154.2 97.0   97.0   97.0 السفر
   10.0  10.0 10.0  10.0 6.6  6.6  6.6 الضيافة

                  اخلدمات التعاقدية

   6.0  6.0 6.0  6.0 2.7  2.7  2.7 التدريب

   10.0  10.0 10.0  10.0 2.3  2.3   2.3  اخلرباء االستشاريون

                   النفقات التشغيلية العامة

                  اللوازم واملواد

                         األثاث والعتاد

اجملموع الفرعي للتكاليف غري 
 املتصلة بالعاملني

108.6   108.6  108.6 180.2   180.2 178.7  178.7 -1.5 -0.8 

 10.3- 152.3- 324.9 1   324.9 1 477.2 1   477.2 1 240.2 1   240.2 1   240.2 1 المجموع

 2016 : مالك الموظفين المقترح لعام1100 البرنامج :11 الجدول

 هيئة الرئاسة
وكيل أمني 

 عام

أمني عام 
 مساعد

 1-ف 2-ف 3-ف 4-ف 5-ف 1-مد 2-مد

جمموع موظفي 
الفئة الفنية وما 

 فوقها

 رأ-خ ع رر-خ ع

جمموع موظفي 
فئة اخلدمات 

 العامة

جمموع 
 املوظفني

 الوظائف القائمة

 11 4 3 1 7   2 3 1 1         املالك األساسي
                  املالك املتصل باحلاالت

 11 4 3 1 7   2 3 1 1         اجملموع الفرعي

الوظائف 
 اجلديدة/احملوَّلة

                            املالك األساسي

                  املالك املتصل باحلاالت

                             اجملموع الفرعي

الوظائف املعاد 
 توزيعها/املستعادة

 1-    1-   1-            املالك األساسي

               املالك املتصل باحلاالت

 1-    1-   1-            اجملموع الفرعي

 10 4 3 1 6   2 2 1 1         المجموع  
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 : الدوائر1200 البرنامج -2

 المقدِّمة

موزعني على قاضياا،  18( من نظام روما األساسي، تتألف الدوائر من 1)36)ب( و34عمالا باملادتني  -64
الرئاسة يف ختصيص القضاة  ثالث شعب: الشعبة التمهيدية، والشعبة االبتدائية، وشعبة االستئناف. وتبّت هيئة

الشعبة التمهيدية والشعبة االبتدائية. وتتناول وُتسند احلاالت والقضايا إىل ، 15لشعب القضائية إثر التشاور معهمل
 .شعبة االستئناف دعاوى االستئناف التمهيدي واالستئناف النهائي للقرارات املتخذة يف إطار الشعبتني األخريني

 أهداف الدوائر

السهر على جناعة سري اإلجراءات التمهيدية واإلجراءات االبتدائية وإجراءات االستئناف، واستعمال  (1)
 املرافق اجلديدة يف املباين الدائمة على أفضل وجه.

مواصلة استعراض "العرب املستخلصة" من السريورات القضائية، مع الرتكيز على اإلجراءات يف املرحلة  (2)
 التمهيدية ويف مرحلة التحضري للمحاكمات/جلساهتا، مث على إجناز احملاكمات ودعاوى االستئناف.

 القضائية. السريوراتء املناسبة فيما خيص اإلسهام يف وضع مؤشرات األدا (3)

 العمل لتحقيق املزيد من االّتساق يف نظام تقدمي اجملين عليهم للطلبات. (4)

 التكفل بفعالية إدارة املوارد. (5)

 املضي يف حتسني تدبر أداء املوظفني. (6)

                                                           
 من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات. مكرَّراا  4انظر القاعدة  15
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 2016ومؤشرات األداء، والمرامي فيما يخص عام النتائج المتوخاة،  :12 الجدول

 2016املرامي فيما خيص عام  مؤشرات األداء  النتائج املتوخاة

 اتذ األهداف) 3و 2و 1 األهداف
 3-6-2و 2-1-1و 1-1-1األولوية 

 (2-7-2و
التـــدبر النـــاجع جلميـــع اإلجـــراءات القضـــائية  -1

مـــــــــن الدرجـــــــــة التمهيديـــــــــة والدرجـــــــــة االبتدائيـــــــــة 
 والدرجة االستئنافية

 
 
 
 

املعنيــني اخنـراط القضــاة واملـوظفني القــانونيني  -2
يف استعراض "العرب املستخلصـة" مـن السـريورات 
القضائية، بالتشاور مع أصـحاب الشـأن حبسـب 
االقتضــــاء، مـــــع الرتكيـــــز علــــى التغيـــــريات الـــــيت ال 
تستلزم إدخال تعـديالت علـى القواعـد اإلجرائيـة 

 وقواعد اإلثبات

اإلســـهام يف وضـــع مؤشـــرات األداء املناســـبة  -3
 القضائيةالسريورات فيما خيص 

علـــم الـــدوائر الكامـــل باآلثـــار املاليـــة خـــالل  -4
 املداوالت واخّتاذ القرارات

 

 

 تقليص اآلجال الفاصلة بني مراحل اإلجراءات 

 

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

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

 إعداد وإقرار مقرتحات ملموسة فيما خيص التحسينات اإلجرائية 

 
 
 
 
 

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

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

 

 

  تقليصــــــها قياســــــاا إىل القضــــــايا
 السابقة

 100% 
  

 استعماهلا االستعمال األجنع 

 

 5 جماالت 

 
 
 
 
 

 100% 
 

  كلما كان ذلك سديداا 

 (1-5-1)الهدف ذو األولوية  4الهدف 

إعــــداد هنــــج أكثــــر اتســــاقاا ملعاجلــــة الطلبــــات  -1
علـــــــــــيهم للمشـــــــــــاركة يف  الـــــــــــيت يقـــــــــــدمها اجملـــــــــــين

 اإلجراءات

 

  مراجعة النظم احلالية املعمول هبا فيما يتعلق بتقـدمي اجملـين علـيهم للطلبـات
 وإعداد هنج يف هذا الصدد يكون أكثر اتساقاا 

 

  2016حبلول منتصف عام 

 (1-5-2)الهدف ذو األولوية  5الهدف 
حتقيـــق النجاعـــة يف االســـتعانة مبـــوارد الـــدوائر  -1
املـــوظفني مـــن خـــالل إدارهتـــم بصـــورة مركزيـــة مـــن 

وتــــــوخي املرونــــــة يف إعمــــــاهلم ملواجهــــــة التغــــــري يف 
عـــــبء العمــــــل املتصــــــل بالقضـــــايا الــــــذي يتعــــــنيَّ 

 النهوض به

 

 ( بـإدارة مواردهـا 5-اضطالع رئيس الدوائر اجلديد )موظـف مـن الرتبـة ف
 إدارة مركزية فعالة

 

  حتقيـــق تـــوازن جيـــد بـــني آحـــاد
 أعباء العمل

 (1-1-3)الهدف ذو األولوية  6الهدف 

 املضي يف حتسني تدبر أداء املوظفني -1
 

  التقيــــد الكامــــل بنظــــام تقيــــيم أداء مــــوظفي احملكمــــة، مبــــا يف ذلــــك إســــهام
 مديري الوحدات والقضاة يف األمر إسهاماا مناسباا 

 

 100% 2016 حبلول هناية 

 القضاة تكاليف

من حيث احلسابات اليت يقوم عليها حتديد تكاليف القضاة  تبسيطاا ذا شأن 2016متثل ميزانية عام  -65
بالقياس إىل السنوات األخرية. ويُعزى ذلك إىل مغادرة باقي القضاة املشمولني بنظام التقاعد األصلي يف 

بكاملها، مشمولني  2016وأفق توفر مالك القضاة الكامل املؤلف من مثانية عشر قاضياا لسنة  2015 آذار/مارس
بنظام التقاعد املعدل، وذلك للمرة األوىل على مدى ثالث سنوات، مع العلم بأنه ال يُتوقع أن تطرأ تعديالت مجيعاا 

 .2018جديدة على تشكيل هيئة قضاة احملكمة قبل آذار/مارس 
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 عبء عمل الدوائر

الدوائر. وسترتكز هذه الزيادة يف الشعبة عاتق زيادة يف جممل عبء العمل الواقع على  2016سيشهد عام  -66
قد بلغت مرحلة  (تشمل معاا عشرة متهمنيقضايا )أربع اإلجراءات االبتدائية يف أن تكون االبتدائية، حيث يُتوقع 

أما يف الشعبة التمهيدية فسُتعقد جلسة العتماد التهم يف قضية أُنغوين مث . 2015حبلول هناية عام  ةاكمانعقاد احمل
سيصدر قرار فيها، بينما سيستمر العمل على حاالت وقضايا أخرى. ويُتوقع يف شعبة االستئناف أن صدور احلكم 

عبء العمل  سيفضي إىل إقامة دعاوى استئناف هنائي جديدة، تضاف إىل مبباوالقرارات ذات الصلة به يف قضية 
 .دعاوى االستئناف التمهيدي املتأتية عن تزايد عدد القضايا اليت بلغت مرحلة اجللسات االبتدائيةب املتصلاملتنامي 

 ببنيته احلاليةالقانونيني مالك املوظفني  زيادة فعالية

، قدمت يف إطار اضطالعها مبهمتها املتمثلة 2015إن هيئة الرئاسة اجلديدة، اليت انُتخبت يف آذار/مارس  -67
يف حتسني جناعة اإلجراءات القضائية ورقة عمل خاصة بالقضاة عن بنية الدعم القانوين يف الدوائر وطرائق عملها، 

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

عال بني على حنو مرن من أجل تلبية االحتياجات املتغرية على صعيد العمل املتعلق بالقضايا، وحُتبط التنسيق الف
الشعب، وجتعل من الصعب متابعة القضايا واملشاريع اليت حتظى باهتمامها املشرتك. كما إن هذه البنية حتد من جناعة 

 .آحاد املوظفني ومن محاسهم الشخصي

يع موظفي الدعم القانوين يف الدوائر استجابة ز وقد اتفق القضاة على أنه سيكون من األفضل فيما خيص تو  -68
. وليس 5-للضغوط املتغرية يف جمال العمل املتعلق بالقضايا أن يتوىل تدبره بصورة مركزية رئيس للدوائر من الرتبة ف

ذين املراد هلذه الوظيفة اجلديدة أن حتل حمل الوظائف القائمة للمستشارين القانونيني )الرئيسيني( لكل من الشعب، ال
ستظل خربهتم وجتربتهم املتعلقة بالشعبة على وجه التحديد تتسم بأمهية أساسية. ويُفرتض أن يتمثل دور املوظف 

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

إسناد املهام إىل موظفي الدعم القانوين بالدوائر بصورة مرنة استجابة لالحتياجات املتغرية، بالتشاور  (أ )
مع رؤساء الشعب، والقضاة الذين يرتأسون الدوائر، وهيئة الرئاسة، حبسب االقتضاء. فمن شأن 

رائية اليت ذلك أن يقلص احلاجة إىل توظيف العاملني املؤقتني حبسب الظروف والتعقيدات اإلج
، مع ما يرتبط بذلك من تكاليف وما يستغرقه تكتنف عمليات انتقال املوظفني فيما بني الشعب

 ؛من وقت

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

 يقلص ازدواج اجلهود احلايل حيث تبحث الدوائر كل  على حدة يف املسائل القانونية نفسها(؛

إنشاء أفرقة عاملة داخلية واإلشراف عليها لرتويج تبادل املعلومات واتباع هنج مشرتك فيما يتعلق  (ج )
مات يف الوثائق وغريه من باملسائل اليت هتم مجيع الدوائر، مثل الكشف عن األدلة، وحجب املعلو 
 التدابري احلمائية، ومشاركة اجملين عليهم يف اإلجراءات، وشؤون االحتجاز؛
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استبانة احتياجات املوظفني إىل التدريب وتنظيم التدريب املناسب يف جماالت منها على سبيل  (د )
 املثال وقع التكنولوجيات اجلديدة على تناول األدلة وحتليلها؛

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

 الثقيل املتعلق بالقضايا الواقع على عاتقها حالياا.

ويُفرتض أن تظل هيئة الرئاسة تتوىل املسؤولية الكاملة عن اجلوانب املتعلقة بامليزانية من جوانب عمل الدوائر،  -69
 .عموماا  مبا يف ذلك االحتياجات إىل التوظيف

تألف على أن ياملني يف الدوائر، اليت ُدر ج وفقها كما إن القضاة حبثوا يف بنية رَُتب املوظفني القانونيني الع -70
ومستشار قانوين )رئيسي(، وموظف من الرتبة  3-بصورة رئيسية من موظفني من الرتبة ف شعبةمالك موظفي كل 

. وقد جنمت عما شهدته الفرتة األخرية من منو يف العمل املتعلق بالقضايا زيادة  5-، وموظف من الرتبة خ ع2-ف
 3-ف بالرتبةد ما يلزم من املوظفني اإلضافيني يف إطار املساعدة املؤقتة العامة، الذين يُعني قليل منهم كبرية يف عد

. وُتطلب باإلضافة إىل ذلك إعادة تصنيف وظائف ثالثة موظفني قانونيني 2-/ف1-لكن معظمهم يُعني بالرتبة ف
وذلك لتجسيد املهام واملسؤوليات  1-رتبة فرأ )واحد لكل شعبة( لتصبح من ال-معنيني بالبحوث من الرتبة خ ع
 .الفعلية املنوطة هبذه الوظائف

فخلص القضاة إىل أن من املستحسن إقامة بعض التوازن بني الرتب لالستجابة على حنو أفضل  -71
ينبغي لالحتياجات على صعيد زيادة العمل املتعلق بالقضايا وإتاحة ُبىنا لألفرقة تتسم باملزيد من الفعالية، لكن 

التوصل إىل ذلك تدرجيياا حبيث ال تُفقد فجأة خربة املوظفني احلاليني ومهاراهتم. ويتمثل اهلدف املنشود حتقيقه على 
من خالل التناقص الطبيعي )أي عدم تعيني  3-مر الزمن يف تقليص حمدود لألعداد اإلمجالية للموظفني من الرتبة ف

، وحتويل بعض الوظائف 2-عوض عنه بزيادة يف عدد املوظفني من الرتبة فمن حيل حمل آحاد املوظفني املغادرين(، يُ 
املشغولة يف إطار املساعدة املؤقتة العامة منذ زمن طويل إىل وظائف ثابتة. ويتجسد هذا النهج يف  2-من الفئة ف
 .املقرتحة، وسُيستمر على اتباعه يف ميزانيات السنوات املقبلة 2016ميزانية عام 

 آلف يورو 11 005.8 زانيةموارد المي

ينطوي املبلغ املطلوب لدوائر احملكمة )سداا لتكاليف القضاة، والوظائف الثابتة، واملساعدة املؤقتة العامة،  -72
( درد يف املرفق السادس)تيف املئة(. و  7.5) يورو ألف 764.9والتكاليف غري املتصلة بالعاملني( على زيادة مقدارها 

 .القضاةعن تكاليف أوىف تفاصيل 

 ألف يورو 5 633.7  للشعب الثالث( المجموع ) الموارد من الموظفين

أعاله تطلب اهليئة القضائية إضافة وظيفة واحدة لرئيس الدوائر من  69و 68لألسباب املبينة يف الفقرتني  -73
العمل عبء املتعلقة بويرد أدناه عرض وجيز لالعتبارات  .، لن يُلحق إذا ووفق على تعيينه بأي شعبة معينة5-الرتبة ف

 .الوظائف الثابتة املعتزم واالحتياجات إىل املساعدة املؤقتة العامةسائر املتأيت عن القضايا واليت تسوِّغ إعمال 
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 الشعبة التمهيدية

 املقدِّمة

مرحلة  كلَّ مجيَع الطلبات املتعلقة مبباشرة التحقيق أو حبفظ األدلة خالل التحقيق و تتناول الشعبة التمهيدية  -74
املتهم إىل حماكمة الشخص  ي يُنتقل يف القضية املعنية بناءا عليهذاإلجراءات القضائية األوىل، حىت اعتماد التهم ال

 .املتهمني( )األشخاص

يبلغ عدد القضاة املنتدبني حالياا للعمل يف الشعبة التمهيدية ستة. وبني هؤالء القضاة قاضيان )أحدمها و  -75
( لـّما يُدعيا إىل التفرغ للعمل يف احملكمة، 2015واآلخر يف حزيران/يونيو  2014انُتخب يف كانون األول/ديسمرب 

ضاة األربعة الباقني مثة قاٍض منتدب حالياا للعمل يف كلتا الق فبنيلكن من املتوقع أن يُدعيا إىل ذلك قريباا جداا. 
نه انُتد ب إ. كما الدائرتني التمهيديتني يف حني أن الثالثة اآلخرين منتدبون يف الوقت نفسه للعمل يف الدوائر االبتدائية

 .ئناف متهيديرحلة التمهيدية بصورة مؤقتة للعمل يف شعبة االستئناف للنظر يف دعاوى استاملقضاة من قضاة 

 االفرتاضات املتعلقة باألنشطة

حاالت يستمر فيها االضطالع بأنشطة هي احلالة يف أوغندا واحلالة  عشرحالياا يف  الدوائر التمهيديةتنظر  -76
 يف مجهورية أفريقيا الوسطى واحلالة يف كينيااألوىل يف مجهورية الكونغو الدميقراطية واحلالة يف السودان )دارفور( واحلالة 

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

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

يصدر قرار بشأن اعتماد التهم يف هذه  فرتض أن. ويُ 2016كانون الثاين/يناير   21الثانية يف  التمهيديةالدائرة 
 .2016القضية خالل النصف األول من عام 

إن طبيعة اإلجراءات أمام الدوائر التمهيدية جتعل من املتعذَّر التنبؤ مقدَّماا بطلبات إصدار أوامر بالقبض على  -77
ما خيص عمليات التدارس األويل املشتبه فيهم، وحباالت املثول األول، وااللتماسات اجلديدة الستهالل التحقيقات في

اليت جيريها مكتب املدَّعي العام، وسائر الطلبات. وميكن أن تفضي احلاالت املعروضة على الدوائر التمهيدية يف عام 
مزيداا من الطلبات إىل هذه الدوائر. مث إن  2016إىل تقدمي األطراف واملشاركني يف شىت اإلجراءات يف عام  2015

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

سنوات السابقة للتوصل إىل وضع افرتاضاهتا فيما أُنغوين. وبالتايل ال ميكن للشعبة التمهيدية إال االعتماد على جتربة ال
 .2016خيص عام 

 الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة

الوظائف الثابتة يف الشعبة التمهيدية حالياا من اثنيت عشرة وظيفة، وهي وظيفة مستشار قانوين  مالكيتألف  -78
(، ووظيفة ملوظف قانوين معاون )من 3-(، وستة وظائف ملوظفني قانونيني )من الرتبة ف5-رئيسي )من الرتبة ف

دة تصنيفها املطلوبة لتصبح من الرتبة : رهناا بإعارأ-(، ووظيفة ملساعد معين بالبحوث )من الرتبة خ ع2-الرتبة ف
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رأ(. ووفقاا لنهج اهليئة القضائية املتمثل يف املرونة يف -(، وثالث وظائف ملساعدين إداريني )من الرتبة خ ع1-ف
لشعبة التمهيدية لحالياا  يعمل( 3-من املوظفني القانونيني )من الرتبة ففقط ختصيص املوارد، مثة موظف واحد 

أو على قضايا يف آن معاا  بينما يعمل الثالثة الباقون االبتدائيةلشعبة ل بداوم كامل اثنان منهمعمل يو  .بدوام كامل
 .من مراحل اإلجراءات املرحلة االبتدائيةأو يف املرحلة التمهيدية طلبات 

 ألف يورو 243.5  املساعدة املؤقتة العامة

شهراا لكل منهما  12(، اثنان ملدة 2-/ف1-فثالثة موظفني قانونيني مساعدين/معاونني )من الرتبة  -79
. لـّما كانت التجربة قد بيَّنت وجود حاجة متكررة إىل موارد إضافية خالل أشهر )متطَّلب مستمر( وواحد ملدة ستة

الفرتات اليت يكون فيها عبء العمل مرتفعاا فإن الشعبة ستظل تطلب املرونة يف استخدام اعتمادات املساعدة املؤقتة 
(، حبيث تتوفر هلا قدرة عظمى 2-/ف1-مة على مستوى املوظفني القانونيني املساعدين/املعاونني )من الرتبة فالعا

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

هم متوفرين أبداا للعمل يف الشعبة التمهيدية أو  احالياا يف قضايا يف املراحل االبتدائية من اإلجراءات، وبالتايل ليسو 
شهراا على مستوى  30متوفرون لذلك جلزء من الوقت فقط. لقد سبق أن أقّرت اجلمعية مساعدة مؤقتة عامة لـ

( لسد االحتياجات الفورية إىل العمل بعقود قصرية 2-/ف1-املوظفني القانونيني املساعدين/املعاونني )من الرتبة ف
ذاهتا لعام  ساعدة املؤقتة العامةوُتطلب امل، 2015عام  املدة يف شىت احلاالت اليت تنظر فيها الشعبة التمهيدية يف

2016. 

 الشعبة االبتدائية

 املقدِّمة

هبا يف إطار واليتها مهمة إجراء احملاكمات بعد اعتماد  ةاملنوط، االبتدائية من الدوائرتتألف الشعبة االبتدائية  -80
 من نظام روما األساسي 64ملادة ا وتقضي األضرار.للتهم. وتستمر الوالية حىت انتهاء مرحلة جرب ية تمهيدال الدوائر
وبإجرائها بكل احرتام حلقوق املتهم وبإيالء  بعدالة احملاكمة وسرعتها الدوائر عند إجرائها احملاكمات تكفلت بأن

 .االعتبار الواجب حلماية اجملين عليهم والشهود

. بتشكيالت شىت للعمل يف سبع دوائر ابتدائيةمنتدبني قضاة،  سبعةتتألف الشعبة االبتدائية حالياا من و  -81
 الدوائريف مؤقتاا ن للعمل و آخر  ثالثة قضاةن عادة إىل الشعبة التمهيدية و يُندبمن بني القضاة الذين وانُتدب أيضاا 
 2015عام  حىت قاضيةٍ  ة  . ويضاف إىل ذلك أنه مت متديد واليملدة القضايا املعيَّنة اليت انُتدبوا للنظر فيها االبتدائية

احملاكمة يف قضية مببا حىت صدور احلكم النهائي، وعند االقتضاء حىت النطق  جلسات يف املشاركة الكي يتسىن هل
 .2016ويتوقَّع أن ال تواصل هذه القاضية اخلدمة يف عام  بالعقوبة.

 االفرتاضات املتعلقة باألنشطة

، سَنْغ روتو وقضية ، وقضية مبباتعقد الشعبة االبتدائية حالياا إجراءات نشطة أمام مخس دوائر، وذلك يف  -82
. إن إحدى (70)جرائم منصوص عليها يف املادة  قضية مببا وآخرين، وليه غوديهْب ا قضية اْغبغبو و، وقضية انْتاغنداو

هي يف  (سَنْغ روتو و)قضية هي حالياا يف مرحلة حترير احلكم النهائي، ومثة واحدة منها  )قضية مببا(هذه القضايا 
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مرحلة اجللسات االبتدائية، ويفرتض أن تبدأ اجللسات االبتدائية يف القضايا الثالث األخرى خالل األشهر املقبلة. 
أيلول/سبتمرب  11عليه الذي صدر يف أمام دائرة سادسة ريثما يُنفذ األمر بالقبض  بنداوقد أرجئ بدء حماكمة 

، وتنفيذ جرب كاتَنغا قضية. ويضاف إىل ذلك أن دائرة ابتدائية سابعة تنظر يف القرار بشأن جرب األضرار يف 2014
بشأن دعاوى  2015آذار/مارس  3بالنظر إىل احلكم الصادر عن دائرة االستئناف يف  لوبَنغا قضيةاألضرار يف 

 .جبرب األضرار الصادر عن الدائرة االبتدائية اليت كانت أول دائرة ابتدائية تنظر يف القضية استئناف القرار القاضي

من النظام األساسي قبل  74حكماا مبوجب املادة مببا ويُتوقع أن تصدر الدائرة االبتدائية اليت تنظر يف قضية -83
إجراءات جرب )مع العلم بأن  ذلك ، مع إمكان عقد إجراءات حتديد العقوبة وجرب األضرار بعد2015هناية عام 
روتو قضية احملاكمة يف  2016ويُتوقع حالياا أن جتري طيلة عام  (.2016عند لزومها، ستستمر خالل عام  األضرار،

 2يف  قضية انْتاغندا)مرحلة تقدمي حجج الدفاع(. ومن املقرر أن تبدأ جلسات اإلجراءات االبتدائية يف  سَْنغ و
، 2015أيلول/سبتمرب  29بتاريخ  (70قضية مببا وآخرين )اجلرائم املنصوص عليها يف املادة ويف ، 2015أيلول/سبتمرب 

 .2015تشرين الثاين/نوفمرب  10يف  ابْليه غوديه اْغبـَغْبو وقضية ويف 

يف السنة  ةاكمانعقاد احملقد بلغت مرحلة اإلجراءات االبتدائية فيها يُتوقع أن تكون األربع اليت  القضاياإن  -84
ستمثل عبء عمل مل يسبق له مثيل يف الشعبة االبتدائية، ال بسبب عدد القضايا فحسب بل أيضاا بسبب املقبلة 

. فتنبغي مالحظة 10فسُيحاكم يف وقت معاا عدد من األشخاص يبلغ  –ربع األتعدد املتهمني يف ثالث من القضايا 
( من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات "يف احملاكمات اجلماعية، مُينح كل متهم احلقوق 2)136أنه، عمالا بالقاعدة 

، نظراا إىل ه غوديهابْلي اْغبـَغْبو وقضية ذاهتا اليت كانت سُتمنح له لو حوكم بصورة فردية". ويضاف إىل ذلك أن 
 انْتاغندامالبساهتا ونطاقها الزمين، ستكون شديدة التعقيد وستتطلب مقداراا طائالا من العمل، كما إن حماكمة 

 ستكون ضخمة من حيث حجم األدلة املقدمة. 

جد وسيمثل أثر هذه احملاكمات األربع املتزامنة معاا، مع استمرار العمل على جرب األضرار واحتمال أن يست -85
املزيد من العمل على هذا الصعيد، حتدياا كبرياا من حيث الدعم الذي يقدمه املوظفون القانونيون. إن الدوائر ستستمر 

 يف إطار املساعدة املؤقتة ني العاملنياملوظفبعلى توخي املرونة يف االستعانة باملوظفني الذين سيشغلون وظائف ثابتة و 
(، املطلوب على حدة، بدور حيوي األمهية 5-اجلديد للدوائر )من الرتبة ف العامة خالل السنة، وسيضطلع الرئيس

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

 كبرياا يف الشعبة االبتدائية ذاهتا، على النحو املبني أدناه.  تعزيزاا الدعم املوفر حالياا يف إطار املساعدة املؤقتة العامة 

 الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة 

 يتألف مالك موظفي الشعبة االبتدائية من ثالث عشرة وظيفة هي وظيفة مستشار قانوين )من الرتبة  -86
( مندوبني ملساعدة القضاة، ووظيفة موظف قانوين معاون 3-(، وسبع وظائف ملوظفني قانونيني )من الرتبة ف4-ف

بإعادة تصنيفها املطلوبة لتصبح من : رهناا رأ-(، ووظيفة مساعد معين بالبحوث )من الرتبة خ ع2-)من الرتبة ف
املتعلق  الكبري وبالنظر إىل عبء العمل. رأ(-ع (، وثالث وظائف ملساعدين إداريني )من الرتبة خ1-الرتبة ف

بالقضايا الذي يتوجب النهوض به حالياا، يقوم عدد من موظفي الشعبة التمهيدية يف الوقت احلاضر أيضاا مبساعدة 
  .الشعبة االبتدائية متفرغني لذلك أو قائمني به جلزء من الوقت
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الث قضايا بيد أن الضغط على املوارد من املوظفني الذين يشغلون وظائف ثابتة سيتزايد أكثر ألن مثة ث -87
سيُنتقل فيها من مرحلة اإلعداد للمحاكمة إىل مرحلة اجللسات االبتدائية على مدى األشهر املقبلة. ويُتوقع أن 

يف جمال حمدودة الذي طُلبت وظيفته بتعزيز ما للشعب حالياا من قدرة  5-يساعد رئيس الدوائر اجلديد من الرتبة ف
( يف إطار املهام املنوطة 4-)اليت ال يوفرها حالياا إال موظف من الرتبة ف إسداء املشورة القانونية الرفيعة املستوى

أعاله(. لكن عمل الشعبة سيظل يتوقف إىل حد كبري على توفر الدعم  69و 68بوظيفته اجلديدة )انظر الفقرتني 
كل موظفني من ومعظمه على ش 3-الكايف يف إطار املساعدة املؤقتة العامة، بعضه على شكل موظفني من الرتبة ف

 .2-الرتبة ف

 آالف يورو 1 310.6 املساعدة املؤقتة العامة

بالنظر إىل عبء العمل اإلمجايل املتوقع، ترى الشعبة االبتدائية أنه سيكون من األساسي استمرار توفري  -88
واملوظفون  2015املوارد اليت أُقّرت يف إطار ميزانية عام  مبا فيهااملوارد احلالية يف إطار املساعدة املؤقتة العامة، 

 ليه غوديهْب اقضية العاملون بالفعل مبوجب إذن اجلمعية بتخصيص موارد إضافية من صندوق الطوارئ من أجل 
من  يف إطار املساعدة املؤقتة العامة ، مع إضافة أربع وظائف أخرى70وقضية اجلرائم املنصوص عليها يف املادة 

 :(، يعملون على النحو التايللكامبدوام  من معادالت املوظف الواحد العامل  4.0) 2-تبة فالر 

. على غرار شهراا لكل منهما )متطلب مستمر( 12( ملدة 3-موظفان قانونيان )من الرتبة ف (أ )
( يف إطار املساعدة املؤقتة العامة لكي 3-السنوات السابقة سيظل يلزم موظفان )من الرتبة ف

لتنسيق األفرقة الصغرية واإلشراف خربةا  أكربَ  قانونني نياالستعانة على حنو مرن مبوظفتتسىن 
 .يف القضايا احلالية حمدَّدة الطابععليها وتويل مهام 

: مخسة شهراا لكل منهم 12ملدة  (2-/ف1-مساعد/معاون )من الرتبة فموظف قانوين  11 (ب )
؛ واثنان منهم 2015منهم تستمر وظائفهم من بني الوظائف اليت أقرت يف إطار ميزانية عام 

لتان مبوارد إضافية من صندوق الطوارئ أذنت هبا اجلمعية أيضاا للنهوض موَّ املتستمر وظيفتامها 
. أربع وظائف جديدة، زائداا 16ليه غوديهْب اقضية ويف  قضية انْتاغندابأود بدء املرحلة االبتدائية يف 

من  2.5إن جمموع هذه الوظائف سيتيح دعم كل من احملاكمات الناشطة األربع مبا مقداره 
من  1، مع ختصيص ما مقداره كاملبدوام  العامل  2-معادالت املوظف الواحد من الرتبة ف
لدعم إجراءات جرب األضرار كامل بدوام  العامل  2-معادالت املوظف الواحد من الرتبة ف

من معادالت املوظف الواحد  0.5يف املتوسط  ااحلالية واملتوقعة. وتُعزى الزيادة البالغ مقداره
من  اا لكل حماكمة بالقياس إىل املمارسة السابقة إىل سببني: أوهلما أن ثالثكامل بدوام  العامل 

ل احملاكمات األربع تشمل متهمني متعددين، ما يزيد من مدى تعقيدها ويفضي إىل عبء أثق
بكثري مرتتب على القرارات القضائية الالزم اختاذها بشأن العرائض اليت يقدمها األطراف، 
وثانيهما أن خربة القضايا اليت ُنظر فيها يف وقت أسبق، والبينات املتأتية من املمارسات الراسخة 

ي األخرى، تبني أن الدعم باملوظفني من أجل التحضري األكمل للحكم الذالدولية للمحاكم 

                                                           

، ICC-ASP/13/Res.1اجمللد األول، اجلزء الثالث، القرار  (،ICC-ASP/13/20) 2014الوثائق الرمسية ... الدورة الثالثة عشرة ...  16
 .4القسم زاي، الفقرة 
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سيصدر يف هناية املطاف خالل اجللسات يف املرحلة االبتدائية ميكن أن يسرِّع إىل حد كبري 
لتحرير نص احلكم عند هناية احملاكمات أمام احملكمة، مؤتياا وفورات يف وقت  العملية الطويلة

ا من القضاة، وتكاليف املوظفني، وتكاليف املساعدة القانونية وسائر التكاليف املتصلة بالقضاي
 .قبيل تكاليف محاية الشهود

 لالضطالعإطار املساعدة املؤقتة العامة، يف  ة، املطلوب2-اإلضافية من الرتبة ف أربع الوظائفوسُيحتاج إىل  -89
بأنشطة حمدَّدة منها: حتليل وتلخيص األدلة اليت تقدمها األطراف؛ التحليل األويل للطلبات اليت يقدمها اجملين عليهم 
للمشاركة يف اإلجراءات؛ التحليل القانوين ملشاريع القرارات بشأن كل مسألة قد تربز خالل اإلجراءات وإعداد هذه 

وغريها من  اجب تطبيقها على اجلرائم املتهم بارتكاهبا، وبشأن املسائل اإلجرائيةعمق بشأن القوانني الو املبحث الاملشاريع؛ 
؛ حضور جلسات احملاكمة وإعداد حماضر إجراءات هذه اجللسات؛ االرتباط بقلم احملكمة املسائل املثارة يف اإلجراءات

قضاة يف إعداد أجزاء من أقسام احلكم واألطراف واملشاركني؛ إعداد مشاريع التعليمات اليت تصدرها الدائرة؛ مساعدة ال
 .النهائي املتعلقة باجلانب القانوين وباجلانب الوقائعي

 شعبة االستئناف

 املقدِّمة

احملكمة. وتتمثل املهمة الرئيسية اليت تتوالها دائرة  ةرئيس يه يةتتألف شعبة االستئناف من مخسة قضاة بينهم قاض -90
االستئناف مبوجب النظام األساسي يف النظر يف دعاوى االستئناف النهائي للقرارات القاضية بالتربئة أو باإلدانة أو بإيقاع 

التمهيدي لقرارات الدوائر  عقوبة، وما ميكن أن يتخذ من قرارات بشأن جرب األضرار يف هناية احملاكمة، ويف دعاوى االستئناف
التمهيدية والدوائر االبتدائية اليت تتخذ خالل اإلجراءات. وتنطوي دعاوى االستئناف النهائي على عبء عمل أكثر بكثري من 
عبء العمل الذي تنطوي عليه دعاوى االستئناف التمهيدي، ألنه قد تتعنيَّ فيها مراجعة إجراءات احملاكمة برمتها مبا يف ذلك 

ويف الوقت نفسة ميكن أن تثري بعض دعاوى االستئناف التمهيدي مسائل دلة املقبولة، كما قد يتعنيَّ تقييم أدلة إضافية. األ
 .17معقدة وهامة وميكن أن يرتتب على نتائجها أثر على احملكمة مجعاء

 االفرتاضات املتعلقة باألنشطة

ما ال يقل عن دعوى واحدة من دعاوى  2016االستئناف يف عام  دائرةيُفرتض أنه سُيعرض على  -91
، ال تقتصر على الطعن يف احلكم فيها من حيث اجلوهر بل مببااستئناف القرارات النهائية للدائرة االبتدائية يف قضية 

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

 .2015، املنتظر صدوره يف أواخر عام نغاكاتَ األضرار يف قضية 

أنه قد و  ،عنه يف السنوات األخرية 2016ويُتوقع أن ال يقل مقدار دعاوى االستئناف التمهيدي يف عام  -92
 .زدياداا حاداا بالنظر إىل إمكان أن يبلغ عدد من القضايا اجلديدة مرحلة احملاكمةيزداد ا

                                                           
 الدائرة قرار ليبيا استئناف بشأن احلكم السنوسي، اهلل وعبد القذايف اإلسالم سيف ضد العام املدَّعي قضية املثال سبيل على انظر 17

 الوثيقة ،2014 مايو/أيار 21 ،"القذايف اإلسالم سيف على الدعوى مقبولية بشأن قرار" بعنوان 2013 مايو/أيار 31 يف الصادر األوىل التمهيدية
ICC-01/11-01/11-547-Red. 
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. ويُنتدب هايتوىل املستشار القانوين تنسيق ،إن دائرة االستئناف تنظم موظفيها القانونيني على شكل أفرقة -93
األفرقة املعنية بدعاوى للعمل على كل دعوى استئناف هنائي فريق من املوظفني من الفئة الفنية. وتتوقف قدود 

االستئناف النهائي على مدى تعقيد القضية وحجمها. كما تشكَّل أفرقة منفصلة تُعىن بدعاوى االستئناف 
دة  التمهيدي، يضم كل منها اثنني على األقل من املوظفني من الفئة الفنية. ويقوم املساعد املعين بالبحوث مبهام حمدَّ

. ويقدِّم املساعد اإلداري املساعدة إىل األفرقة القانونية املساعدةأشكال  منذلك  غرييقدم الطابع يف جمال البحث و 
 .مباشرة إىل القضاة وإىل األفرقة )يف طبع الوثائق وتدبر طلبات الرتمجة بصورة مركزية مثالا(

. ويُفرتض 2016ويُفرتض أنه سيتعنيَّ أن تتزامن اإلجراءات يف شىت دعاوى االستئناف املتوقَّع رفعها يف عام  -94
 مذكراتسيكون عالياا بسبب ما تتسم به  مببايف قضية النهائي أيضاا أن عبء العمل املتأيت عن دعاوى االستئناف 

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

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

 .على دعاوى االستئناف النهائي لن يكون بوسعهم العمل يف الوقت نفسه على دعاوى استئناف متهيدي

 الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة

-الوظائف يف شعبة االستئناف من عشر وظائف هي وظيفة مستشار قانوين )من الرتبة ف مالكتألف ي -95
(، ووظيفة 2-(، ووظيفة موظف قانوين معاون )من الرتبة ف3-(، ومخس وظائف ملوظفني قانونيني )من الرتبة ف4

(، ووظيفتني 1-ة ف: رهناا بإعادة تصنيفها املطلوبة لتصبح من الرتبرأ-مساعد معين بالبحوث )من الرتبة خ ع
 .رأ(-ع ملساعدين إداريني )من الرتبة خ

 ألف يورو 336.6  املساعدة املؤقتة العامة

، سُيحتاج إىل ما ال يقل جمموعه عن 2016بالنظر إىل االفرتاضات املتعلقة بعبء العمل يف عام  -96
للنهوض بأود دعاوى االستئناف النهائي ودعاوى  2-/ف1-وف 3-ف تنيالرتبمن موظفني من الفئة الفنية  تسعة

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

. يف ضوء عبء العمل شهراا لكل منهما )متطلب مستمر( 12 ملدة (3-موظفان قانونيان )من الرتبة ف -97
شهراا  24يف إطار املساعدة املؤقتة العامة ملدة  3-وقع ستظل شعبة االستئناف حتتاج إىل موظفني من الرتبة فاملت

عالوة على  مبباوقضية  كاتنغاللنهوض بأود اإلجراءات املتزامنة جزئياا فيما خيص دعاوى االستئناف النهائي يف قضية 
 .عبء العمل املتأيت عن دعاوى االستئناف التمهيدي

 إن تعزيز. (مستمرشهراا )متطلب  12(، ملده 2-/ف1-موظف قانوين مساعد/معاون )من الرتبة ف -98
للسهر على أن يكون لألفرقة العاملة على أي من دعاوى االستئناف النهائي مالك  يلزم  املعينعامة الؤقتة املساعدة امل

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

 .دعاوى االستئناف التمهيدي
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العامة متاثل إىل حد إن املهام املعتادة للموظفني الذين تتمثل فيهم املوارد املطلوبة يف إطار املساعدة املؤقتة  -99
بعيد املهام التالية املضطلع هبا يف الدوائر التمهيدية والدوائر االبتدائية، لكنها ال تقتصر عليها: إجراء البحوث القانونية 

تقييم وتلخيص مذكرات األطراف يف دعاوى و املعمقة يف املسائل اجلوهرية واإلجرائية املثارة يف إطار االستئناف؛ 
االرتباط مع قلم و ت املتخذة يف دعاوى االستئناف؛ امساعدة القضاة يف إعداد نصوص أجزاء من القرار و االستئناف؛ 

إعداد وتقدمي الدعم للجلسات يف و املشاركة يف اجتماعات القضاة؛ و احملكمة واألطراف واملشاركني حبسب االقتضاء؛ 
 .إطار دعاوى االستئناف ضمن احملكمة

 ألف يورو 31.0  بالعاملينالموارد غير المتصلة 

يف املئة(. وتلزم املوارد غري املتصلة  82.4ألف يورو ) 14.0 امقداره زيادةينطوي املبلغ املطلوب على  -100
 .بالعاملني لسد تكاليف الضيافة وتكاليف التدريب

القضاة ضمن ميزانية ووفقاا لتوصيات اللجنة، كما أقرهتا اجلمعية، أُدرجت املخصَّصات املالية لسد تكاليف أسفار  -101
 .2016يف عام يقوم هبا قضاة ومل يُرصد خمصَّص لسد تكاليف أي زيارة موقعية . 18هيئة الرئاسة

 ألف يورو 1.0   الضيافة

يبقى املبلغ املطلوب دون تغيري وهو خمصَّص لسد تكاليف الضيافة الالزمة املتصلة بزيارات القضاة اليت يقوم  -102
الزوار اهلامني، مثل كبار الفقهاء يف القانون والشخصيات املرموقة يف األوساط القانونية هبا الدبلماسيون وغريهم من 

 .الدولية

 ألف يورو 30.0   التدريب

لسد بصورة رئيسية يلزم هو يف املئة( و  87.5ألف يورو ) 14.0ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره  -103
إىل متطلبات حمدَّدة يف جمال  التحرير هبا نظراا  على ةالقدر باللغة الفرنسية و املعرفة حتسني إىل التدريب الرامي تكاليف 

تدريب موظفي الدوائر فيما يتعلق بالشؤون العمل املتعلق بالقضايا املضطلع به حالياا يف الشعب الثالث مجيعاا، و 
نائي الدويل، وقانون حقوق االنسان، القانونية التخصصية، وال سّيما يف جماالت القانون اإلنساين الدويل، والقانون اجل

 واملستجدات من قبيل تناول األدلة تناوالا إلكرتونياا أو رقمياا.

                                                           
، 1-دال-2-هاء، واجمللد الثاين، اجلزء باء-(، اجمللد األول، اجلزء الثاينICC-ASP/9/20) 2010الوثائق الرمسية ... الدورة التاسعة ...  18

  .83الفقرة 



 ICC-ASP/14/10 

39 10-A-091015 

IC
C

-A
S

P
/9

/[…
] 

P
ag

e 3
9
 

 2016 : الميزانية المقترحة لعام1200 البرنامج :13 الجدول

1200 

 الدوائر

 2014 مصروفات ميزانية عام

 )بآالف اليوروات(

 املعتمدة 2015ميزانية عام 

 )بآالف اليوروات(

 املقرتحة 2016ميزانية عام 

 )بآالف اليوروات(

 2016النمو يف موارد عام 

 2015بالقياس إىل عام 

 امليزانية األساسية

امليزانية املتصلة 
 اجملموع باحلاالت

صندوق 
 الطوارئ

اجملموع ومبا 
فيه صندوق 
 الطوارئ

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 اجملموع باحلاالت

امليزانية 
 األساسية

املتصلة امليزانية 
 % املبلغ اجملموع باحلاالت

 2.2- 117.7- 341.1 5   341.1 5 458.8 5   458.8 5 694.4 4 275.8 418.6 4   418.6 4 القضاة
 19.0 509.9 193.9 3 804.0 389.9 2 684.0 2 512.1 171.9 2 097.6 3   097.6 3 538.3 559.3 2 املوظفون من الفئة الفنية

 28.3- 217.2- 549.1  549.1 766.3 209.0 557.3           اخلدمات العامةاملوظفون من فئة 
 8.5 292.7 743.0 3 804.0 939.0 2 450.3 3 721.1 729.2 2 097.6 3  097.6 3 538.3 559.3 2 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

 43.8 575.9 890.7 1 890.7 1   314.8 1 314.8 1   216.4 1 232.4 984.0 984.0   املساعدة املؤقتة العامة
                   املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

                   العمل اإلضايف

 43.8 575.9 890.7 1 890.7 1   314.8 1 314.8 1   216.4 1 232.4 984.0 984.0   اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني
                           السفر

     1.0  1.0 1.0  1.0        الضيافة

            2.0  2.0  2.0 اخلدمات التعاقدية

 87.5 14.0 30.0  30.0 16.0  16.0 11.0  11.0  11.0 التدريب
                   اخلرباء االستشاريون

                   النفقات التشغيلية العامة

                   اللوازم واملواد

                           األثاث والعتاد

اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة 
 بالعاملني

13.0  13.0  13.0 17.0   17.0 31.0   31.0 14.0 82.4 

 7.5 764.9 005.8 11 694.7 2 311.1 8 240.9 10 035.9 2 205.0 8 021.4 9 508.2 513.2 8 522.3 1 990.9 6 اجملموع

 2016 : مالك الموظفين المقترح لعام1200 البرنامج :14 الجدول

 الدوائر
وكيل أمني 

 عام

أمني عام 
 مساعد

 1-ف 2-ف 3-ف 4-ف 5-ف 1-مد 2-مد

جمموع موظفي 
الفئة الفنية وما 

 فوقها

 رأ-خ ع رر-خ ع

جمموع موظفي 
فئة اخلدمات 

 العامة

جمموع 
 املوظفني

 الوظائف القائمة

 28 8 8   20   2 18             املالك األساسي
 7     7  4  2 1     املالك املتصل باحلاالت

 35 8 8   27   6 18 2 1         اجملموع الفرعي

الوظائف 
 اجلديدة/احملوَّلة

 1       1         1        املالك األساسي
                  املالك املتصل باحلاالت

 1       1         1         اجملموع الفرعي

الوظائف املعاد 
 توزيعها/املستعادة

                             املالك األساسي

                  املالك املتصل باحلاالت

                             اجملموع الفرعي

 36 8 8   28   6 18 2 2         المجموع  
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 مكتب التصال القائم في نيويورك – مكاتب التصال :1300 البرنامج -3 

 المقدِّمة

يسهم مكتب االتصال القائم يف نيويورك يف حتقيق أهداف احملكمة من خالل تعزيز التفاعل بني احملكمة  -104
وتيسري التعاون بينهما. ويثابر هذا املكتب على التواصل مع األمانة والوكاالت ذات الصلة، وبني األمم املتحدة 
تحدة ووكاالهتا بغية تذليل مسائل التعاون االشتغايل واستطالع سبل تعزيز التعاون بني املنظمتني. العامة لألمم امل

ويقوم باإلبالغ عنها، متدخالا يف يف األمم املتحدة املستجدات من باحملكمة  يتصل ماكما إن هذا املكتب يتابع 
 .شأهنا عند اللزوم

املكتب من الناحية اإلدارية فإنه خيدم وميثل مجيع أجهزة ولئن كانت هيئة الرئاسة تنهض بأود هذا  -105
  .احملكمة، مقدماا الدعم اإلمدادي وسائر أشكال الدعم العملي لشىت األنشطة اليت تضطلع هبا يف األمم املتحدة
. كما إنه يقدم الدعم اإلمدادي جللسات مجعية الدول األطراف، ومكتبها، وفريق نيويورك العامل التابع ملكتبها
وعالوة على ذلك يقوم مكتب االتصال القائم يف نيويورك بتعميم املعلومات والعروض عن املستجدات املتعلقة 

مواكبة للمستجدات ذات الصلة اليت تشهدها الوفود باحملكمة يف أوساط األمم املتحدة يف نيويورك، لكي تظل 
للمحكمة وميثلها يف االجتماعات اليت تعقد فيما  احملكمة. ويقدم مكتب االتصال يف نيويورك أيضاا دعماا إمدادياا 

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

 األهداف

تيسري التعاون الفعال بني احملكمة ومنظمة األمم املتحدة ووكاالهتا؛ والعمل على تعزيز الثقة باحملكمة لدى  (1)
 الدولية واملنظمات غري احلكومية وسائر أصحاب الشأن.الدول واملنظمات 

 اإلسهام يف زيادة فعالية وجناعة التحاور بني احملكمة ومجعية الدول األطراف وهيئاهتا الفرعية. (2)

 تقدمي الدعم اإلمدادي للجمعية واملكتب وفريق الدول األطراف العامل يف نيويورك. (3)
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 2016والمرامي فيما يخص عام ومؤشرات األداء، النتائج المتوخاة،  :15 الجدول

 2016املرامي فيما خيص عام  مؤشرات األداء النتائج املتوخاة

)األهدددددددددددددددداف ذات  3و 2و 1األهدددددددددددددددداف 
 2-2-3و 1-2-3و 1-1-3 األولويدددة

 (2-6-3و 2-5-3و 1-5-3و

التواصــــــل والتعــــــاون الفعــــــاالن مــــــع منظمــــــة  -1
األمـــــــم املتحـــــــدة ووكاالهتـــــــا ومـــــــع وفـــــــود الـــــــدول 

والــدول غــري األطــراف( وممثلــي  )الــدول األطــراف
دعم اجملتمـــــــع األهلـــــــي يف نيويـــــــورك؛ وتقـــــــدمي الـــــــ

 ةلفرعيا اهيئاهتللجمعية و مدادي اإل

 

 

 

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

  نيويوركتنظيم جلسات إطالع ملمثلي الدول يف 

 تقدمي الدعم إىل الزائرين من مسؤويل احملكمة 

  متابعـــة اجتمـــاع األمـــم املتحـــدة ذي الصـــلة واملشـــاركة فيـــه، متابعـــة املســـائل
 على حنو ثنائي، وتقدمي تقارير منتظمة بالنيابة عن احملكمة

  تقـدمي مسـامهات يف تقــارير وقـرارات األمـم املتحــدة بشـأن املواضـيع املتصــلة
 باحملكمة

 ركة يف حلقـــــات التـــــدارس وحلقـــــات العمـــــل املعنيـــــة مبواضـــــيع متصـــــلة املشـــــا
 باحملكمة

  تقدمي الدعم اإلمدادي إىل اجلمعية واملكتب وفريق الدول األطراف العامل
 يف نيويورك

 

 

 

 100%  

 

 5  

 مجيع الزيارات 

  تقـــــــارير أســـــــبوعية وتقـــــــارير
 خمصوصة

 5-8 قرارات 

 

 5  حلقات تدارس/حلقات
 عمل

 15-20  اجتماعاا 

 

 ألف يورو 373.9 موارد الميزانية

 .يف املئة( 18.3ألف يورو ) 57.8 امقداره زيادةينطوي املبلغ املطلوب على  -106

 ألف يورو 277.6 الموارد من الموظفين

 .يضم مالك موظفي مكتب االتصال يف نيويورك وظيفتني ثابتتني -107

 ألف يورو 277.6 الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة

(، الذي يهتم بكل 5-يعمل يف مكتب االتصال القائم يف نيويورك حالياا رئيسه )موظف من الفئة ف -108
ر أ( يقدم الدعم بشأن مجيع الشؤون -العمل اجلوهري الذي يقوم به املكتب، ومساعد إداري )من الرتبة خ ع

القيام  هذا املكتب، يركز رئيسه على أهم املهام: ونظراا إىل حمدودية مالك املوظفني العاملني يف .اإلدارية واإلمدادية
، وإقامة واستدامة الصالت الرمسية والشبكات كثر استعجاالا األ طلبات التعاونفيما يتعلق بمع األمم املتحدة تابعة بامل

هتم احملكمة  غري الرمسية مع األمانة العامة لألمم املتحدة والبعثات الدائمة لديها، ورصد أنشطة األمم املتحدة اليت
 وإبالغ احملكمة عنها، وترتيب زيارات مسؤويل احملكمة للمنظمة.
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 ألف يورو 96.3  الموارد غير المتصلة بالعاملين

تصلة بالعاملني لسد تكاليف السفر، وتكاليف الضيافة، وتكاليف اخلدمات التعاقدية، املوارد غري املتلزم  -109
 10.3 امقداره زيادةينطوي املبلغ املطلوب على . و اللوازم واملوادوتكاليف النفقات التشغيلية العامة، وتكاليف 

 أدناه(. 114)انظر الفقرة  يف املئة( 12.0يورو ) آالف

وخُتصَّص املوارد املطلوبة لسد التكاليف اجلارية ملكتب االتصال القائم يف نيويورك، مبا يف ذلك إجيار احليز  -110
 .اتكملكتب من سائر املستهلَ حيتاج إليه ا املكتيب، واللوازم املكتبية األساسية، وما

 آالف يورو 7.9   السفر

وهو يلزم لسد تكاليف سفرتني  يف املئة( 3.9يورو ) ألف 0.3 امقداره زيادةينطوي املبلغ املطلوب على  -111
 .إىل مقر احملكمة يف الهاي

 ألف يورو 1.0   الضيافة

 .املبلغ املطلوب يفال تغري  -112

 آالف يورو 5.0 اخلدمات التعاقدية

 .ال تغري يف املبلغ املطلوب، وهو يلزم لسد تكاليف إسداء مشورة قانونية بشأن أمور منها عقد اإلجيار -113

 ألف يورو 77.4  النفقات التشغيلية العامة

 10.0. وقد زيد زيادة مقدارها يلزم املبلغ املطلوب لسد تكاليف إجيار املباين والتكاليف املكتبية اجلارية -114
ر أن تلزم لسد زيادة يف اإلجيار إثر تغيريات يف ملكية وإدارة مبىن املكاتب الذي  يف املئة( 14.8يورو ) أالف يقدَّ

 يقع فيه مقر مكتب االتصال.

 آالف يورو 5.0 اللوازم واملواد

 .مكتبيةاملبلغ املطلوب وهو يلزم لشراء لوازم  يفال تغري  -115
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 2016 : الميزانية المقترحة لعام1300 البرنامج :16 الجدول

1300 

 مكاتب التصال

 2014 مصروفات ميزانية عام

 )بآالف اليوروات(

 املعتمدة 2015ميزانية عام 

 )بآالف اليوروات(

 املقرتحة 2016ميزانية عام 

 )بآالف اليوروات(

 2016النمو يف موارد عام 

 2015بالقياس إىل عام 

 امليزانية األساسية

امليزانية املتصلة 
 اجملموع باحلاالت

صندوق 
 الطوارئ

اجملموع ومبا فيه 
صندوق 
 الطوارئ

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 اجملموع باحلاالت

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 % املبلغ اجملموع باحلاالت

                          القضاة

 21.2 35.4 202.7   202.7 167.3   167.3 223.2   223.2   223.2 املوظفون من الفئة الفنية
 19.3 12.1 74.9  74.9 62.8   62.8           املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 20.6 47.5 277.6   277.6 230.1   230.1 223.2  223.2  223.2 ع الفرعي لتكاليف املوظفنياجملمو 
                          دة املؤقتة العامةاملساع

                     املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

                      العمل اإلضايف

                           اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني

 3.9 0.3 7.9   7.9 7.6   7.6 3.0   3.0   3.0 السفر
     1.0  1.0 1.0  1.0        الضيافة

    5.0  5.0 5.0  5.0 0.4  0.4   0.4 اخلدمات التعاقدية 

                      التدريب

                      اخلرباء االستشاريون

 14.8 10.0 77.4  77.4 67.4  67.4 39.7  39.7  39.7 النفقات التشغيلية العامة
     5.0  5.0 5.0  5.0 1.9  1.9  1.9 اللوازم واملواد

                          األثاث والعتاد

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة اجمل
 بالعاملني

45.0  45.0  45.0 86.0   86.0 96.3   96.3 10.3 12.0 

 18.3 57.8 373.9   373.9 316.1   316.1 268.2   268.2   268.2 اجملموع

 2016 : مالك الموظفين المقترح لعام1300 البرنامج :17 الجدول

 مكاتب التصال
وكيل أمني 

 عام

أمني عام 
 مساعد

 1-ف 2-ف 3-ف 4-ف 5-ف 1-مد 2-مد

جمموع موظفي 
الفئة الفنية وما 

 فوقها

 رأ-خ ع رر-خ ع

موظفي جمموع 
فئة اخلدمات 

 العامة

جمموع 
 املوظفني

 الوظائف القائمة

 2 1 1   1         1         املالك األساسي
                  املالك املتصل باحلاالت

 2 1 1   1         1         اجملموع الفرعي

الوظائف 
 اجلديدة/احملوَّلة

                            املالك األساسي

                  املالك املتصل باحلاالت

                             اجملموع الفرعي

الوظائف املعاد 
 توزيعها/املستعادة

                             املالك األساسي

                  املالك املتصل باحلاالت

                             اجملموع الفرعي

 2 1 1   1         1         المجموع  
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 : مكتب المّدعي العامالثاني البرنامج الرئيسي -باء

�               �                 
�           

         
   �         �           �           

�           )2120(

�                     )2110(

             
 

                    

)2110(
 

                  
 

             

                  

)2200(
 

             )2300(

 
              )2400(

 

          

        

                 
 

                 
 

                  
 

 المقدِّمة

 ثالثة على 2015-2012 للفرتة"( املكتب)" العام املدَّعي ملكتب االسرتاتيجية اخلطة يف زرُكِّ  لقد -116
 يف جديدة سياسة اعتماد( 1: )وجناعته املكتب عمل جودة حتسني إىل الرامية االسرتاتيجية يف أساسية نقالت
 القضايا؛ من أقل عدد على املوارد برتكيز وذلك األولويةحيث  من على الكمية اجلودة تقدمي( 2) املقاضاة؛ جمال
 .املكتب أداء حتسني( 3)

 يف زيادة خالل من وتنفيذها( 2015-2012 للفرتة) االسرتاتيجية اخلطة األطراف الدول أيدت وقد -117
 الذي التعديل قبيل من االسرتاتيجية، اخلطة يف تفاصيلها الواردة التدابري سائر مع الزيادة، هذه أسهمتو . املوارد
 فقد. املقاضاة أنشطة نتائج حتسني يف التنظيمي، األداء حتسني إىل الرامية واجلهود املقاضاة اسرتاتيجية على أُدخل
 مناسباا، أفرقته جعل مالك العاملني الذين تتألف منهم يف الشروع إىل الرامية املكتب جهود املوارد زيادة يسرت
 بالفعالية اتساماا  أكثر مقاضاة وأنشطة حتقيق عمليات بإجراء العموم على والتكفل تنوعاا، أكثر بينات مجع بغية

 .وبالنجاعة

 خطته به تكللت الذي النجاح على 2018-2016 للفرتة االسرتاتيجية املكتب خطة ستندوت -118
 أهنا عملياا  تبنيَّ  اليت املقاضاة سياسة يف النقلة على نفسه الوقت يف مبقيةا  ،2015-2012 للفرتة االسرتاتيجية
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. أمامه املاثلة التحديات مع وتكييفه املكتب أداء حتسني من املزيد إىل اخلطة هذه وترمي. إجيابية نتائج تؤيت
 إلعداد واملقاضاة، التحقيق جمال يف اجلديدة والتقنيات التكنولوجية املستجدات مواكبة منها أموراا  ذلك لمويش
 احلجج وتقدمي الشهود، على التأثري حماوالت ذلك يف مبا العدل، بإقامة املاسة للجرائم للتصدي مالئمة تدابري
 . فعالية واألكثر األجنع النحو على احملكمة أمام والدفوع

 السابقة، أعماله جانب استكماله إىل جديدة، أعمال الستيعاب الكايف املطال للمكتب يكون أن وجيب -119
يستلزم على حنو ال مناص منه  لئن كان عمل املكتبو . منه املتطلبات لتلبية املرونة من الكايف بالقدر يتحلى وأن

 على بالقدرة يتمتع أن جيب فإنه ألولويةمن ا ادرجاهت على أساس هبا النهوض املطلوب معاملة املهام استمراَره على
 .فيها يتدخل اليت احلاالت يف والفعال الناجع التحرك

 :مرتابطة منطلقات ثالثة إىل 2016 لعام العام املدَّعي ملكتب املقرتحة امليزانية وتستند -120

 ؛(2018-2016 للفرتة) اجلديدة االسرتاتيجية اخلطة (أ )

 ؛2016 عام خيص فيما املوارد إىل املكتب الحتياجات وواقعي أمني تقييم (ب )

 إىل التالية السنوات عدة مدى على للتوصل مراحل على العمل تطبيق مقرتح طريق على خطوة قطع (ج )
 فيه ومتقيَّد وناجع فعال حنو على منه املتطلبات تلبية تستلزمه الذي ملكتبالك امل األساسي القدّ 

 .باملواعيد

 .أهنا آتت نتائج إجيابية 2015-2012 تقييم تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية للفرتة ويبنيِّ  -121

اسرتاتيجية الفرتة السابقة املمتدة من  داء على صعيد اعتماد التهماأل
 2012إىل حزيران/يونيو  2003

اسرتاتيجية الفرتة املمتدة من 
 2015إىل  2012حزيران/يونيو 

 الزيادة يف األداء

 الـ% اجملموع الـ% اجملموع
 بحسب التهم
 اعُتمدتالتهم اليت 

 التهم اليت مل تُعتمد
 المجموع

 
50 
30 
80 

 
62.5 
37.5 
100 

 
206 
34 

240 

 
85.83 
14.17 

100 

 
+23.33% 

 بحسب المتهمين
 املتهمون الذين اعُتمدت التهم املوجَّهة إليهم
 املتهمون الذين مل تُعتمد التهم املوجَّهة إليهم

 المجموع

 
10 
4 

14 

 
71.43 
28.57 

100 

 
8 
0 
8 

 
100 
0 

100 

 
+28.57% 

 املفعول تؤيت األولويةمن حيث  على كميته العمل جودة تقدمي اسرتاتيجية أن النتائج هذه من ويظهر -122
 يف اجلديدة التحقيق عمليات مثل إرجاؤها، يتعني أخرى ضرورية خطط حساب على يأيت ذلك كان وإن املنشود،
 .للمحاكمة جاهزة تغدو لكي ساكنة قضايا/حتقيق عمليات حتريك إىل اجلهود ويعيق ودارفور، وليبيا مايل

 :يلي امب وذلك السابقة اخلطة إجنازات ىلإ( 2018-2016 للفرتة) اجلديدة االسرتاتيجية اخلطة وتستند -123

 قةومعمَّ اإلطار  مفتوحة حتقيق عمليات إجراء: مثل) املقاضاة سياسة شهدهتا اليت النقلة على اإلبقاء (أ )
 بني تراوح مسؤوليةا  اجلرائم ارتكاب عن املسؤولني من حمدود عدد مقاضاةو  ؛زةاملركَّ  عملياته من بدالا 

 اسرتاتيجية خالل من املسؤولية أكربَ  عنه املسؤولني إىل الوصول بغية االقتضاء عند والكبرية املتوسطة
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التأهب والتوصل إىل  ؛فشيئاا  شيئاا  األعلى إىل األدىن من املسؤولية سلم صعود على القائمة املقاضاة
 ؛(التهم اعتماد جلسة موعد أقصاه أجل ضمن ممكن وقت أقرب يف االبتدائية إلجراءاتل الالزم

 حنو على املستخدمة املوارد يف أخرى زيادة خالل من تدرجيياا  كميته زيادة مع العمل جودة استدامة (ب )
 ناجع؛

 .جديدة قدرات تطوير خالل من التنظيمي الصعيد على األداء حتسني (ج )

 تلبية املكتب تدخل على املتزايدة املتطلبات وتلبية اجلودة لتحسني اجلهود بذل استمرار إىل وباإلضافة -124
 والسلطات القانون إنفاذ أجهزة مع التفاعل من املزيد ضرورة على أيضاا  االسرتاتيجية اخلطة زتركِّ  مالءمة، أكثر

 حتسينات التآزر أشكال من به يتصل وما النحو هذا على املزيدُ  لتفاعلا يؤيت أن فيمكن. املختصة القضائية
 .العقاب من اإلفالت ظاهرة من حيدّ  وأن للنجاعة

 أما. أدائه ؤشراتمبو  مبيزانيتهو  االسرتاتيجية تهطاحلالية خب املقرتحة املكتب ميزانية نطاق يف متاماا  ُأخذ لقد -125
 الثالث االسرتاتيجية للغايات العايل املستوى على إال حُيقَّق فلم مجعاء للمحكمة االسرتاتيجية اخلطة مع التكامل
 .التدارس قيد وشكلها حمتواها كون إىل بالنظر وذلك

 

 

 الطلب يليب لكي املكتب إليها حيتاج اليت للموارد واقعي تقييم إىل 2016 لعام املطلوبة امليزانية وتستند -126
 :منها مناص ال ألنشطةيف ا زيادة مثة فأوالا،. تدخله على

                  

            

       

                 

               

              

                    

                          

                 -    
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 الربناجمية املقرتحة 2016 يزانية عاممل اجملموع 2015 احملك

 46519 200 شهراا  12ط لعقدها خالل فرتة عدد جلسات احملكمة املخطَّ 

 820 8 عدد احلاالت اجلاري التحقيق فيها

 521 4 عدد عمليات التحقيق الناشط

 922 9 عدد عمليات التحقيق الساكن

 923 10 عدد عمليات التدارس األويل

 524 4 املعنية جبلسات احملكمة ملكتب املّدعي العام(التابعة )فرقة األعدد 

 1 1 عدد دعاوى االستئناف النهائي

ويستمر املكتب على العمل، بقدر اإلمكان ضمن حدود واليته، للنهوض بالتكامل، واحلد بذلك من  -127
بأمهية أساسية  يظل يتسماألويل احلاجة إىل تدخله املباشر. ويشار يف هذا الصدد إىل أن إجراء عمليات التدارس 

 .فيما خيص النهوض باإلجراءات الوطنية

 خمّلةوعلى حنو مماثل يسعى املكتب إىل تقليص احلاجة إىل تدخله املباشر يف القضايا اليت تشمل جرائم  -128
 من نظام روما األساسي. 70بإقامة العدل منصوص عليها يف املادة 

إن املكتب، واضعاا نصب عينيه املهام املنوطة به يف إطار واليته مبوجب نظام روما األساسي وضرورة تركيز  -129
اوالت التأثري حمل ملاتبعاا  70ده على املقاضاة يف اجلرائم الرئيسية، سيستعني بأنشطة املقاضاة مبوجب املادة جهو 
على  ةاملعني ال ميكن تناول اجلرائم هنة تنظر فيها احملكمة وعندما يرتئي أنعلى قضية معيَّ من وقع  العدل إقامةعلى 

()ب(، ونظراا إىل املعايري املنصوص عليها يف 4)70. وسيظل املكتب، عمالا باملادة على حنو سليم املستوى الوطين

                                                           
بالنظر إىل عدد قضاة احملكمة، وإىل أن نظام روما األساسي ال جييز للقاضي الذي يكون قد شارك يف اإلجراءات التمهيدية املتعلقة   19

فإن  مة اجلديدة،بقضية معيَّنة أن يشارك يف اإلجراءات االبتدائية املتعلقة بالقضية ذاهتا، وإىل توف ر ثالث قاعات جللسات احملكمة يف مبانيها الدائ
 ولة. القضاة املشاركني يف أكثر من حماكمة واحدة لن يتمكنوا يف الواقع من املشاركة يف النظر يف قضيتني منفصلتني يف اليوم نفسه لفرتات مط

  ولذا فإن اجلدول الزمين للجلسات قد ُسوِّي على النحو التايل:

 ملدة أسبوع واحد؛ تتوقفملدة مخسة أسابيع مث  تنعقداجللسات:  النعقاد النطاق الزمين •

 إمجاالا )كحد أقصى(. 465قاعات حماكمة =  x 3 155 :لكل قاعة حماكمة 155العدد األقصى أليام انعقاد اجللسات:  •
البالغ )يف أربع قضايا( فإنه يوصى باإلبقاء على العدد اإلمجايل األقصى  395مالحظة: لئن كان العدد الفعلي املتوقع أليام انعقاد اجللسات يبلغ 

، اشتماالا جللسات غري جلسات احملاكمة )مثل جلسة اعتماد التهم يف قضية أُنغوين، وجلسات دائرة االستئناف، وجلسات استعراض احلال 465
 يف قضايا أخرى(. 

 مجهورية أفريقيا الوسطى، كوت ديفوار، ليبيا، دارفور، مجهورية الكونغو الدميقراطية، مايل، كينيا، أوغندا. 20

احلالة الثانية )ب( )امليليشيا املسماة  -احلالة الثانية )أ( )امليليشيا املسماة "سيليكا"(؛ مجهورية أفريقيا الوسطى  -مجهورية أفريقيا الوسطى  21
كالا من   ؛ ستة أشهر: أوغندا )قضية أُنغوين( مث حتقيق آخر. ستلزم مخسة أفرقة متكاملة، ألن1؛ حتقيق جديد 2باالكا"(؛ كوت ديفوار -"أنيت

 نصفي السنة سيشهد مخس عمليات حتقيق متزامنة.

، مجهورية الكونغو 1مكرَّراا )قضية سيمون اْغبغبو(، مايل  1، كوت ديفوار 3، دارفور 4و 2، دارفور 1، دارفور 2، ليبيا 1ليبيا  22
 ، أوغندا )قضية كوين(.70الدعوى املقامة مبوجب املادة  -، كينيا 4و 3 الدميقراطية

 انستان وكولومبيا وجورجيا وغينيا وهندوراس والعراق ونيجرييا وفلسطني وأوكرانيا.أفغ 23

لوران اْغبغبو وشارل ابْليه )قضية  1، كوت ديفوار 70الدعوى املقامة مبوجب املادة  –(؛ مجهورية أفريقيا الوسطى سَْنغ روتو و) 1كينيا  24
فيما خيص مكتب املدَّعي العام، ليس هناك فرق (. دومنيك أُنغوين(، أوغندا )قضية انْتاغندابوسكو )قضية  6(؛ مجهورية الكونغو الدميقراطية غوديه

ة واألفرقة املعنية يف تشكيل الفريق )وبالتايل يف أثر ذلك املايل( بني األفرقة املعنية باإلجراءات االبتدائية املنخرطة يف العمل يف إطار جلسات احملكم
 رطة يف اإلعداد للمحاكمات.باإلجراءات االبتدائية املنخ
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عد اإلجرائية وقواعد اإلثبات، يتشاور مع الدول املعنية بشأن إمكان أن جُتري ا( من القو 2)162القاعدة 
 السلطات الوطنية املختصة التحقيق واملقاضاة يف هذه القضايا.

زاد ميزانية املكتب زيادة تُ  2016فيما خيص عام  املزمع االضطالع هبازمة واستناداا إىل األنشطة الال -130
( ونسبتها ألف يورو 46 091.9إىل ألف يورو  39 612.6يورو )من ألف  6 479.3مقدارها 
 ]بآالف اليوروات[. اجلدول أدناه أهم العوامل املسببة للزيادة املئة. ويبنيِّ  يف 16.4

 األثر الفرق 2016 2015 العامل املسبِّب للتكاليف 
  400.0 3  1 5 4 عمليات التحقيق الناشط

  200.0 1  1 5 4 احملاكمات

 غري ذلك من التكاليف
   

 806.5  

 نظام األمم املتحدة املوحَّدتطبيق 
   

 705.0  

 الوظائف تصنيفوقع إعادة 
   

 367.8  

  479.3 6        للزيادات مجموع العامال

وحماكمة أخرى صة لعملية حتقيق ناشط إضافية واحدة للمكتب بفضل املوارد اإلضافية املخصَّ سيتسىن و  -131
ني فيما خيص مجيع األنشطة املزمع ة لكن ليس بالعمق واجلودة الالزمأن يتصدى للزيادة الضرورية يف األنشط

 لتوفرياملوارد الالزم  مقدارجتعل املكتب يبلغ ميكن أن ال احملدودة الزيادة فهذه . 2016االضطالع هبا يف عام 
العدد املناسب من العاملني لالضطالع جبميع األنشطة املزمع إجراؤها وفقاا لنموذج املكتب اخلاص بالتجهيز 

 (. 2018-2016و 2015-2012باملوظفني الذي طبقه فيما خيص خطتيه االسرتاتيجيتني )للفرتتني 

ألنشطة  صخمصَّ  2016ة من الزيادة اإلمجالية املرتقبة فيما خيص عام املئ يف 71.0وجتدر مالحظة أن  -132
إضافية يضطلع هبا املكتب )هي حتقيق ناشط إضايف واحد وحماكمة إضافية واحدة(. أما العنصر املتصل بـ"غري 
ن، ذلك من التكاليف" فهو مرتبط ارتباطاا صارماا بدعم عمليات املكتب، مثل النفقات التشغيلية يف امليدا

وتكاليف السفر، واالستثمار يف عمليات حتسني النوعية )مثل احتياز املعدات التخصصية، والرباجميات احلاسوبية، 
نظام نات الزيادة فهو تكاليف تطبيق ن اآلخر من مكوِّ والتدريب(، زائداا تعزيز بعض وظائف الدعم. وأما املكوِّ 

يف امليزانية احتساباا  هاوجيب إدراج العامة لألمم املتحدة كل عامعية اجلم احتدده اليت، األمم املتحدة املوحَّد
 اللتزامات احملكمة جتاه نظام التقاعد فيها.

بعملية  –بناء على توصية صادرة عن جلنة امليزانية واملالية يف دورهتا الرابعة والعشرين  –مث إن املكتب قام  -133
الوظائف تصنيف ت جلنة استشارية داخلية معنية بلف. فقد كُ 25إعادة تصنيف لبعض الوظائف يف شعبه وأقسامه

مؤلفة من موظفني من خمتلف أجهزة احملكمة باستعراض طلبات إعادة التصنيف. وتبعاا إلجراء متفق عليه مع جلنة 
 امليزانية واملالية مت تنجيز التوصيات الصادرة عن اللجنة االستشارية املعنية بتصنيف الوظائف وإرساهلا إىل مصنِّف

. وقد قّدرت اللجنة  املدَّعية العامة لكي تنظر فيهمهين خارجي لتقييمها تقييماا مستقالا، سرُيسل بعد ذلك إىل
د املبلغ ألف يورو. وسُيحدَّ  367.8االستشارية املعنية بالتصنيف التكاليف ذات الصلة تقييماا مؤقتاا مببلغ مقداره 

                                                           
 .ICC-ASP/14/5الوثيقة  25
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ف اخلارجي قد أجنز تقييمه وتكون املدَّعية العامة قد يكون املصنِّ  الفعلي الذي يتعني إدراجه يف امليزانية عندما
 نظرت يف التوصيات. وعندما يتم حتديد املبلغ النهائي، سُيعرض على مجعية الدول األطراف إلقراره.

 

من شأن امليزانية املقرتحة ملكتب املدَّعي العام أن تتيح له تقليص الفجوة القائمة على صعيد املوارد ف -134
الذي جيعل مبقدوره تلبية الطلب على تدخله بالدرجة الالزمة من ملالكه املتوافرة لكن دون أن يبلغ القدَّ األساسي 

 قضايا اليت بني يديه على أساس درجات أولويتها.اجلودة والنجاعة مع األخذ إىل مدى مقبول مببدأ تناول ال

إن هذه الزيادة يف امليزانية ال تتيح للمكتب أن يليب فوراا مجيع املتطلبات منه. وسيظل يتعني على املكتب  -135
تناول القضايا على أساس درجات أولويتها عندما تكون اإلجراءات التمهيدية أو اإلجراءات االبتدائية فيها قد 

ة عمليات حتقيق جديدة ينبغي إجراؤها يف ليبيا ومايل ودارفور جيري إرجاؤها أو جُترى بصورة هامشية . ومث26بدأت
فقط. وتفضي عدم كفاية املوارد إىل إرجاء حاالت ختضع لعمليات تدارس أويل وكان ميكن أن تُباشر التحقيقات 

 فيها.

لتمييز املكاسب اليت ميكن حتقيقها املكتب يعمل، يف إطار حرصه على تدبر املوارد احلصيف، وسيظل  -136
عن طريق حتسني النجاعة. إنه قد أثبت فيما سبق أنه قادر على استبانة جماالت حتسني النجاعة وهو بصدد إنشاء 

 فريق عامل دائم ملواصلة هذه اجلهود.

                                                           
من  ملكتبالك ااملقرتحة هذه حمسوبة على أساس منوذج القّد األساسي مل 2016إن مبالغ املوارد املطلوبة ضمن إطار ميزانية عام  26

مستقراا ثابتاا يتيح له يف حالة اعتماده موارد مستقرة وكافية . ويبنيِّ املكتب يف تقرير شامل منفصل بنيته املقرتحة وحيدد قّداا منوذجياا املوظفني
ات كربى يف املتطلبات املتوقَّعة. وعندما يُتوصَّل إىل القّد األساسي، سيستمر املكتب  الستيعاب عبء عمله ما مل تستجدَّ  أوضاع استثنائية أو تغري 

 2016ليت تستلزم تدخله على أساس درجات أولوية يوليها هلا. ومتثِّل ميزانية عام على توّخي املرونة يف استخدام موارده وسيظل يتناول القضايا ا
 خطوة أوىل على طريق التوصل تدرجيياا إىل القّد األساسي.

52% 

19% 

12% 

11% 

6% 

بة للتكاليف  فعل العوامل المسبِّ
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 لـّما حُيَْسب 670 442 000 835 525 224 املكسب املتأيت عن زيادة النجاعة )باليوروات(

 39.6 33.2 28.2 27.7 مقدار امليزانية )مباليني اليوروات(

%0.8 %الـ  2.9%  1.3%   

 األهداف: مكتب املدَّعي العام

إىل عام  2016الفرتة املمتّدة من عام فيما خيص  املدَّعي العام إن ت ْسع الغايات االسرتاتيجية ملكتب -137
 :رئيسيةمنظَّمة حول ثالثة مواضيع  2018

 االرتقاء بدرجة جودة األداء فيما يتعلق باملهام املنوطة باملكتب ضمن إطار واليته: (1)

املقاضاة،  وأنشطةإجراء عمليات التدارس األويل، وعمليات التحقيق،  :1الغاية االسرتاتيجية  (أ )
 ؛على حنو نزيه، ومستقل، وعايل درجة اجلودة

 املكتب األخذ مبنظور جنساين يف مجيع جماالت عمل االستمرار على :2الغاية االسرتاتيجية  (ب )
جلرائم اجلنسية واجلرائم اجلنسانية املنطلق واجلرائم املرتكبة حبق تنفيذ السياسات املتعلقة با وعلى
 ؛األطفال

عمليات التدارس األويل وعمليات  وجناعة   جودة   املضي يف حتسني :3الغاية االسرتاتيجية  (ج )
 ؛املقاضاة وأنشطةالتحقيق 

املضي يف تكييف قدرات املكتب على التحقيق واملقاضاة وشبكته ذات  :4الغاية االسرتاتيجية  (د )
 الصلة مع البيئة العلمية والتكنولوجية املعقَّدة واملستمرة التطور.

 هتيئة الظروف الالزمة الضطالع املكتب باملهام املنوطة به يف إطار واليته: (2)

التوصل إىل جعل قدِّ املكتب قّداا أساسياا يتيح له تلبية املتطلَّبات منه  :5الغاية االسرتاتيجية  (أ )
 من اجلودة والفعالية والنجاعة؛ مبا يلزمحبيث يتسىّن له االضطالع بوظائفه 

تعزيز التعاون والنهوض بالدعم العام من أجل اضطالع  اإلسهام يف :6الغاية االسرتاتيجية  (ب )
 املكتب مبهامه وأنشطته؛

تكييف اسرتاتيجيات املكتب اخلاصة باحلماية مع التحديات األمنية  :7االسرتاتيجية الغاية  (ج )
 اجلديدة؛

 التكفل بإدارة املكتب إدارة مهنية وشفافة وناجعة وخاضعة للمساءلة. :8الغاية االسرتاتيجية  (د )

 من اإلفالت ظاهرة من احلداإلسهام يف إعمال اسرتاتيجية منسَّقة للتحقيق واملقاضاة بغية املضي يف  (3)
 على اجلرائم اليت تُعىن هبا احملكمة: العقاب

 احلدالعمل مع الشركاء لوضع اسرتاتيجية منسَّقة للتحقيق واملقاضاة بغية  :9الغاية االسرتاتيجية  (أ )
 .العقاب من اإلفالت ظاهرة من
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-2016)للفرتة للمكتب  اجلدول الوارد أدناه الرتابط بني الغايات االسرتاتيجية للخطة االسرتاتيجية ويبنيِّ  -138
، ومؤشرات األداء األربعة عشر 2016ميزانيته املقرتحة لعام (، واألهداف ذات الصلة احملددة فيما خيص 2018

. ويؤيت ذلك اللزوم وعندلزوم الاليت مت حتديدها. وُتكرَّر يف هذا اجلدول بعض املؤشرات العامة األربعة عشر حبسب 
 .العامة األربعة عشر لكن هذه املؤشرات سُتجمَّع وفقاا للمؤشرات مؤشراا يف اجلدول، 31ما جمموعه 

 2016فيما يخص عام  يما، ومؤشرات األداء، والمر األهداف :18 الجدول

 مؤشر األداء 2016اهلدف فيما خيص عام  الغاية االسرتاتيجية

إجــــراء عمليــــات التـــــدارس األويل،  -1
 وأنشــــــــــطةوعمليــــــــــات التحقيــــــــــق، 

ــــــــــــه،  املقاضــــــــــــاة، علــــــــــــى حنــــــــــــو نزي
 ومستقل، وعايل درجة اجلودة

االضــطالع باألنشـــطة بالقـــدر الســنوي احملـــدَّد علـــى ضـــوء  -1
  امليزانية املخصَّصة

: مـا يُزَمـع حتقيقـه لكل نشـاط رئيسـي احملاّك املرحلية -1
  مقابل ما حُيقَّق فعالا 

منــــط االســــتنتاجات القضــــائية بشــــأن كيفيــــة إجــــراء  -2
األويل وعمليــــــــــات التحقيــــــــــق عمليــــــــــات التــــــــــدارس 
 وأنشطة املقاضاة

التقيــــد بسياســــات مكتــــب املــــدَّعي العــــام واملعـــــايري  -3
 املعمول هبا فيه

 مدى جودة التفاعل مع مكتب املدَّعي العام -4

 العمل بالعرب املستخلصة -5

نتائج أنشطة املقاضاة من حيث ما جياز/ما يُطلـب  -6
مــــن األوامــــر بــــالقبض علــــى مــــرتكيب اجلرائم/مبثــــوهلم 

 م احملكمة:أما

األشخاص الذين تُعتمد الـتهم املوجهـة  (أ )
 إليهم/األشخاص املتهمني

عـــــدد األشـــــخاص املدانني/األشـــــخاص  (ب )
 املتهمني

التهم املواَفق عليها/التهم املوجهـة يف مرحلـة إصـدار  -7
األمـــــــر بإلقـــــــاء القـــــــبض، ومرحلـــــــة اعتمـــــــاد الـــــــتهم، 

 واملرحلة االبتدائية

األخــــــذ مبنظــــــور  االســــــتمرار علــــــى -2
 جنســــاين يف مجيــــع جمــــاالت عمــــل

تنفيـــذ السياســــات  وعلـــى املكتـــب
جلرائم اجلنســـية واجلـــرائم املتعلقـــة بـــا

اجلنسانية املنطلق واجلـرائم املرتكبـة 
 حبق األطفال

تنفيذ السياسة املتعلقة باجلرائم اجلنسية واجلرائم اجلنسـانية  -1
 املنطََلق على النحو املخطط له

للمــوظفني املعنيــني بشــأن إجــراء  تــوفري تــدريب متخصــص -2
 املقابالت مع الشهود الضعيفي احلال

 اعتماد السياسة اخلاصة باألطفال وخطة تنفيذها -3

 احملاّك املرحلية: ما يُزَمع حتقيقه مقابل ما حُيقَّق فعالا  -8

أثـــــر مشـــــاريع التحســـــني علـــــى العمـــــل واإلدارة مـــــن  -9
 حيث الفعالية واالمتياز



ICC-ASP/14/10  

10-A-091015 52 

IC
C

-A
S

P
/9

/[…
] 

P
ag

e 5
2
 

 مؤشر األداء 2016اهلدف فيما خيص عام  الغاية االسرتاتيجية

 وجناعــــة   جــــودة   حتســــني يف املضــــي -3
التـــــــــــــــــــــــــدارس األويل  عمليـــــــــــــــــــــــــات

 وأنشــــــــــــطةوعمليــــــــــــات التحقيــــــــــــق 
 املقاضاة

 عمليات التدارس األويل 

حتديـــد إمكانـــات املضـــي يف إدمـــاج احتياجـــات التحقيـــق  -1
 واملباشرة يف مرحلة التدارس األويل

املضـــي يف زيـــادة التواصـــل فيمـــا يتعلـــق بعمليـــات التـــدارس  -2
 األويل

بوظيفـــــة التصـــــدي مواصـــــلة اإلعـــــداد املبكـــــر لالضـــــطالع  -3
 األويل لفورات العنف أو أخطاره الكبرية

 عمليات التحقيق

تنفيــــــذ مشــــــاريع حتســــــني منتقــــــاة متصــــــلة باجملــــــاالت ذات  -1
 األولوية:

سد الفجوة الزمنية، التحقيق اجلنائي العلمي والتكنولوجيا 
ذات الصـــــلة، التحليـــــل، املعــــــايري، عمليـــــات التحقيــــــق يف 

 اجملال املايل، احلضور امليداين

 ودعاوى االستئناف املقاضاة أنشطة

تنفيــــــذ مشــــــاريع حتســــــني منتقــــــاة متصــــــلة باجملــــــاالت ذات  -1
األولوية: السريورات الداخلية، القدرات اإلداريـة، تصـميم 
ملفات القضايا، سريورة استعراض القضايا، التكنولوجيـا، 

 الكفاءات األساسية

 التعاون

ون االضــــطالع بتقيــــيم مــــدى جــــودة البعــــد املتعلــــق بالتعــــا -1
 الداخلي وتنفيذ مشاريع التحسني املنتقاة

 احملاّك املرحلية: ما يُزَمع حتقيقه مقابل ما حُيقَّق فعالا  -10

أثـــــر مشـــــاريع التحســـــني علـــــى العمـــــل واإلدارة مـــــن  -11
 حيث الفعالية واالمتياز

املضـــــــــــــي يف تكييـــــــــــــف قـــــــــــــدرات  -4
املكتــب علــى التحقيــق واملقاضــاة 
وشــــبكته ذات الصـــــلة مـــــع البيئـــــة 

ــــــــة  والتكنولوجيــــــــة املعقَّــــــــدة العلمي
 واملستمرة التطور

تــــدريب مجيــــع املـــــوظفني املعنيــــني علـــــى مبــــادئ عمليـــــات  -1
التحقيــــــــق اإللكــــــــرتوين علــــــــى اإلنرتنــــــــت وتنــــــــاول األدلــــــــة 

 اإللكرتونية

تعزيــز القــدرة علــى اســتعمال التكنولوجيــا لتقــدمي األدلــة يف  -2
 احملكمة

 ق فعالا احملاّك املرحلية: ما يُزَمع حتقيقه مقابل ما حُيقَّ  -12

أثـــــر مشـــــاريع التحســـــني علـــــى العمـــــل واإلدارة مـــــن  -13
 حيث الفعالية واالمتياز

التوصــــل إىل جعــــل قــــدِّ املكتــــب  -5
قــــــــّداا أساســــــــياا يتــــــــيح لــــــــه تلبيــــــــة 
املتطلَّبـــات منـــه حبيـــث يتســـىّن لـــه 
االضـطالع بوظائفـه مبـا يلـزم مـن 

 اجلودة والفعالية والنجاعة

 وفقاا لذلكتنفيذ منو املوارد املقرَّر واعتماد الناتج  -1

عرض ما للمكاسـب املسـتبان  إمكـاُن حتقيقهـا مـن خـالل  -2
 2017النجاعة من أثر على امليزانية املقرتحة لعام 

اســــتعراض السلســــلة املتواصــــلة مــــن اخلــــدمات ومــــا ميكــــن  -3
حتقيقــــه مـــــن أشـــــكال التـــــآزر وحتســــني النجاعـــــة بـــــني قلـــــم 

 احملكمة ومكتب املدَّعي العام

 حتقيقه مقابل ما حُيقَّق فعالا احملاّك املرحلية: ما يُزَمع  -14

أثـــــر مشـــــاريع التحســـــني علـــــى العمـــــل واإلدارة مـــــن  -15
 حيث الفعالية واالمتياز

 املكاسب احملققة سنوياا عن طريق حتسني النجاعة -16

ــــــــــــز التعــــــــــــاون  -6 اإلســــــــــــهام يف تعزي
والنهوض بالدعم العام من أجل 
اضـــــــــــــطالع املكتــــــــــــــب مبهامــــــــــــــه 

 وأنشطته

الـــدعم احلاســـم تنفيـــذ خطـــط التعـــاون فيمـــا خيـــص تقـــدمي  -1
 األمهية لعمليات التحقيق، وذلك على النحو املقَّرر

توســـيع نطـــاق شـــبكة مســـؤويل تنســـيق العمليـــات ليشـــمل  -2
 ثالثة شركاء

 التواصل مع أصحاب الشأن على النحو املقَّرر -3

 احملاّك املرحلية: ما يُزَمع حتقيقه مقابل ما حُيقَّق فعالا  -17

مـــــن أثـــــر مشـــــاريع التحســـــني علـــــى العمـــــل واإلدارة  -18
 حيث الفعالية واالمتياز

تكييـــــف اســـــرتاتيجيات املكتـــــب  -7
اخلاصــة باحلمايــة مــع التحــديات 

 األمنية اجلديدة

إقامــة شــراكة مــع اثنــني مــن الشــركاء الرئيســيني فيمــا يتعلــق  -1
 باألمن السيرباين وأمن املعلومات

ـــــقة إقامــــة حلقـــــة اســـــتخبار  -2 فيمــــا يتعلـــــق بـــــاألمن مـــــع منسَّ
 الشركاء ضمن احملكمة وخارجها

 تنجيز حتديث متطلبات املهارات امليدانية -3

مراجعــة األحلــاق النافــذة مــع الوحــدات األمنيــة ضــمن قلــم  -4
 احملكمة

 احملاّك املرحلية: ما يُزَمع حتقيقه مقابل ما حُيقَّق فعالا  -19

أثـــــر مشـــــاريع التحســـــني علـــــى العمـــــل واإلدارة مـــــن  -20
 حيث الفعالية واالمتياز
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 مؤشر األداء 2016اهلدف فيما خيص عام  الغاية االسرتاتيجية

التكفـــــــــل بـــــــــإدارة املكتـــــــــب إدارة  -8
وشــفافة وناجعــة وخاضــعة مهنيـة 
 للمساءلة

 حتسني التوازن اجلنساين والتوازن بني رعايا خمتلف البلدان -1

 تنفيذ مجيع عمليات التدريب وتقييم األداء -2

 تنفيذ برنامج غرس القيم -3

 تنفيذ التوصية املتعلقة جبو العمل -4

 إجراء مراجعة املخاطر املهنية -5

 مراجعُة اسرتاتيجية  وبنية  تدبر املعلومات  -6

امـــة نظـــام مؤشـــرات األداء ونظـــام تـــدبر املخـــاطر ونظـــام إق -7
 العرب املستخلصة

التبــدل الســنوي يف التــوازن العــام بــني اجلنســني وبــني  -21
 رعايا خمتلف البلدان

مــا يُزَمــع معــدَّل التنفيــذ الســنوي لربنــامج التــدريب:  -22
 حتقيقه مقابل ما حُيقَّق فعالا 

إجــراء االستقصــاء بشــأن جـــو العمــل )مبــا يف ذلـــك  -23
 يم(الق

إجــراء االستقصــاء بشــأن جـــو العمــل )مبــا يف ذلـــك  -24
 القيم(

 تطور اللياقة للعمل -25

أثـــــر مشـــــاريع التحســـــني علـــــى العمـــــل واإلدارة مـــــن  -26
 حيث الفعالية واالمتياز

أثـــــر مشـــــاريع التحســـــني علـــــى العمـــــل واإلدارة مـــــن  -27
 حيث الفعالية واالمتياز 

 املعدَّل السنوي لتنفيذ امليزانية -28

اقبـــــة املخـــــاطر الـــــيت حيظـــــى معـــــدَّل تنفيـــــذ تـــــدابري مر  -29
االهتمام هبا باألولويـة خـارج نطـاق سـجل املخـاطر 

 الذي ميسكه مكتب املدَّعي العام

العمـــــــــل مـــــــــع الشـــــــــركاء لوضــــــــــع  -9
ـــــــــقة للتحقيـــــــــق  اســـــــــرتاتيجية منسَّ

 واملقاضاة

تقييم املشاورات بشأن مضمون اسرتاتيجية منسقة خاصة  -1
بـــالتحقيق واملقاضــــاة وشــــروط وضــــعها وتبعــــات تنفيــــذها، 
وحتديـــد املســــامهة الــــيت ميكـــن أن يقــــدمها مكتــــب املــــدَّعي 

 العام لذلك

 احملاّك املرحلية: ما يُزَمع حتقيقه مقابل ما حُيقَّق فعالا  -30

أثـــــر مشـــــاريع التحســـــني علـــــى العمـــــل واإلدارة مـــــن  -31
 حيث الفعالية واالمتياز
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 2016 : الميزانية المقترحة لعامالثانيالبرنامج الرئيسي  :19 الجدول

 الرئيس الثاني البرنامج

 مكتب المّدعي العام

 2014مصروفات عام 

 )بآالف اليوروات(

 املعتمدة 2015ميزانية عام 

 )بآالف اليوروات(

 املقرتحة 2016ميزانية عام 

 )بآالف اليوروات(

 2016النمو يف موارد عام 

 2015بالقياس إىل عام 

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 اجملموع باحلاالت

صندوق 
 الطوارئ

اجملموع ومبا فيه 
صندوق 
 الطوارئ

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 اجملموع باحلاالت

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 % املبلغ اجملموع باحلاالت

 5.6 934.8 664.9 17 323.7 13 341.3 4 730.2 16 499.7 12 230.5 4 041.2 19   041.2 19 252.9 14 788.3 4 املوظفون من الفئة الفنية

 0.2- 9.4- 094.7 4 016.6 3 078.1 1 104.1 4 010.0 3 094.2 1      املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 4.4 925.4 759.6 21 340.3 16 419.3 5 834.3 20 509.7 15 324.6 5 041.2 19   041.2 19 252.9 14 788.3 4 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

 32.6 779.6 4 450.2 19 563.8 17 886.4 1 670.6 14 210.7 14 459.8 796.5 8 203.2 593.3 8 500.2 8 93.1 املساعدة املؤقتة العامة

         6.1  6.1 2.4 3.7 املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

              العمل اإلضايف

 32.6 779.6 4 450.2 19 563.8 17 886.4 1 670.6 14 210.7 14 459.8 802.6 8 203.2 599.4 8 502.6 8 96.8 اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني

 20.6 502.1 939.3 2 650.3 2 289.0 437.2 2 158.4 2 278.8 886.6 2 103.1 783.5 2 512.8 2 270.7 السفر

 100.0 5.0 10.0  10.0 5.0  5.0 5.0  5.0  5.0 الضيافة

 32.0 160.0 659.5 594.5 65.0 499.5 449.5 50.0 694.9 225.8 469.1 448.9 20.2 اخلدمات التعاقدية

 4.4 15.4 365.6 221.1 144.5 350.2 215.0 135.2 141.8  141.8 126.6 15.2 التدريب

 0.7 0.8 112.7 112.7  111.9 111.9  23.9  23.9 23.9  اخلرباء االستشاريون

 17.6 80.0 535.0 535.0  455.0 455.0  602.6 2.7 599.9 591.7 8.2 التشغيلية العامةالنفقات 

 10.1 11.0 120.0 71.0 49.0 109.0 71.0 38.0 60.4 10.6 49.8 45.4 4.4 اللوازم واملواد

    140.0 140.0   140.0 140.0   477.2 22.7 454.5 454.5  األثاث والعتاد

للتكاليف غري املتصلة اجملموع الفرعي 
 بالعاملني

323.7 4 203.8 4 527.5 364.9 4 892.4 507.0 3 600.8 4 107.8 557.5 4 324.6 4 882.1 774.3 18.8 

 16.4 479.3 6 091.9 46 228.7 38 863.3 7 612.6 39 321.2 33 291.5 6 736.2 32 568.1 168.1 32 959.3 26 208.8 5 اجملموع

 2016 : مالك الموظفين المقترح لعامالثانيالبرنامج الرئيسي  :20 الجدول

 مكتب المّدعي العام
وكيل أمني 

 عام

أمني عام 
 مساعد

 1-ف 2-ف 3-ف 4-ف 5-ف 1-مد 2-مد

جمموع موظفي 
الفئة الفنية وما 

 فوقها

 رأ-خ ع رر-خ ع

جمموع 
موظفي فئة 
اخلدمات 
 العامة

جمموع 
 املوظفني

 الوظائف القائمة

 49 16 15 1 33 2 7 4 9 6 3   1 1 املالك األساسي
 169 48 48  121 15 40 40 20 6     املالك املتصل باحلاالت

 218 64 63 1 154 17 47 44 29 12 3     1 اجملموع الفرعي

الوظائف 
 اجلديدة/احملوَّلة

 

                            املالك األساسي

                  املالك املتصل باحلاالت

                             الفرعي اجملموع

الوظائف املعاد 
 توزيعها/املستعادة

                             املالك األساسي

                  املالك املتصل باحلاالت

                             اجملموع الفرعي

 218 64 63 1 154 17 47 44 29 12 3     1 المجموع 
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 ديوان المدَّعي العام وقسم المشورة القانونية: 2110البرنامج الفرعي (أ ) 

 المقدِّمة

 .(LAS) وقسم املشورة القانونية( IOP)ديوان املدَّعي العام من  2110 الربنامج الفرعييتألف  -139

اليومي ويقدم ديوان املدَّعي العام املساعدة إىل املدَّعية العامة ويسدي إليها املشورة بشأن اضطالعها  -140
مبهامها واإلدارة العامة للمكتب ومراقبة جودة عمله؛ وينسق مجيع الشؤون االسرتاتيجية واإلدارية اليت تتناوهلا 
املدَّعية العامة ويقدم التوصيات من أجل اختاذ التدابري الالزمة، وينسق األنشطة والسريورات اجلارية ضمن املكتب 

الصادرة باسم املدَّعية العامة؛ وينسق اجتماعات اللجنة التنفيذية،  ويفحص البالغات ،واملشرتكة بني األجهزة
ومراجعة ما يودع من وثائق، والتواصل مع الشعب واألقسام واألفرقة املتكاملة؛ ويسهر على تدبر املكتب 

من املوظفني من خالل فريقه املعين باملوارد البشرية مبالك  جته زهالحتياجاته اخلاصة إىل املوارد البشرية، وعلى 
دي التأهيل واملتحمسني للعمل؛ ويدير العالقات العامة للمدَّعية العامة؛ ويساعد املكتَب يف القيام على حنو اجليِّ 

 فعال من خالل وحدة اإلعالم فيه بنشر املعلومات وأداء األنشطة يف جمال العالقات العامة.

ت  واملكتب املشورة القانونية بشأن التقارير واملنشورا أما قسم املشورة القانونية فيسدي إىل املدَّعية العامة -141
رادى حاالت املوظفني، ويتوىل استعراض العقود وحتريرها. ويقوم هذا القسم كما يسدي إليهما املشورة بشأن فُ 

أيضاا بالبحوث القانونية ويسدي املشورة إىل قسم حتليل احلاالت، ويسهم يف البحوث القانونية ويف املشورة اليت 
يسديها قسم االستئناف فيما يتعلق باحلاالت والقضايا. ويتوىل قسم املشورة القانونية املسؤولية عن تنسيق ووضع 
اإلطار التنظيمي الداخلي للمكتب، ما يشمل وضع السياسات وإجراءات العمل القياسية واملبادئ التوجيهية، 

 وتنسيق تنفيذها.

ية عن تنسيق وضع قاعدة بيانات السوابق القضائية اليت تشمل كما يتوىل قسم املشورة القانونية املسؤول -142
مجيع وحدات احملكمة، وعن إعداد تقارير احملكمة األسبوعية وتعميمها. ويدعم هذا القسم الفريق املعين باملوارد 

نية أيضاا التدريب وتنفيذ اخلطط املقّرة. وينظم قسم املشورة القانو  طعداد خطإلالبشرية يف مكتب املدَّعي العام 
ويدير سلسلة من احملاضرات اليت يلقيها زائرون بشأن مسائل حتظى باهتمام عام من املكتب ومن احملكمة مجعاء، 

هذه احملاضرات؛ ويتوىل بناء على طلب من املدَّعية العامة أو من اللجنة التنفيذية تنظيم وتسيري منتديات  شؤون
 قانونية يتحدث فيها متكلمون داخليون.

قسم املشورة القانونية طلبات هذه املشورة الصادرة عن املدَّعية العامة وعن اللجنة التنفيذية وعن  ويليب -143
شعب مكتب املدَّعي العام وأقسامه فيما يتعلق بالعمليات الرئيسية للمكتب أو باشتغال املكتب بوجه عام بصفته 

ليت يسديها قسم االستئناف إىل أفرقة التحقيق جهازاا مستقالا. ويسهم هذا القسم يف إعداد املشورة القانونية ا
واملقاضاة. وييسر قسم املشورة القانونية وضع ومسك معايري املكتب. وهو يعد يف هذا السياق كتيب العمليات 

قواعد السلوك. كما إنه يقود وضع وتنفيذ سياسات املكتب بشأن املسائل الرئيسية اليت تستبينها  مدوَّنةوميسك 
 عامة.املدَّعية ال

لعرب املستخلصة وعن إضفاء الطابع املؤسسي عليه اويتوىل قسم املشورة القانونية املسؤولية عن إعداد نظام  -144
العمليات.  وجناعة   درجة جودة  ارتقاءا ببغية متييز املمارسات اجليدة والتوثيق هلا والعمل هبا، استناداا إىل التجربة، 
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على تنفيذ معايري املكتب  ؤولية عن إعداد وتنسيق آلية حتقق للسهروكذلك يتوىل قسم املشورة القانونية املس
 هبا. دوالتقي

من  بياناتٍ  للمالحظات وقواعد   قانونية إلكرتونية وركنٍ  ويتدبر قسم املشورة القانونية مسك وتطوير أدواتٍ  -145
أجل املكتب، الذي يوفر له أيضاا التدريب ويتوىل من أجله إقامة واستدامة شبكة قانونية أكادميية. ويقوم هذا 

املعايري الشاملة بنطاقها مجيع وحدات احملكمة، مثل السياسات والتعاميم اإلدارية،  وتدبر   القسم أيضاا بتيسري وضع  
ية يف املكتب املسؤولية عن إسداء املشورة بشأن تطبيق نظام املوظفني وهو يتوىل مع الفريق املعين باملوارد البشر 

 التقاضي.إجراءات رادى احلاالت، بوسائل منها األساسي ونظامهم اإلداري يف فُ 

قواعد السلوك اخلاصة مبكتب  دوَّنةوينظم قسم املشورة القانونية تدريب موظفي املكتب فيما يتعلق مب -146
 م العرب املستخلصة والتحقق.( ونظا2013املدَّعي العام )
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 ديوان المدَّعي العام وقسم المشورة القانونيةأهداف  :21 الجدول

 2016املرامي فيما خيص عام  مؤشرات األداء النتائج املتوخاة

 (2-1القضاء والمقاضاة )
ملكتــــب املــــّدعي  الســــرتاتيجيةمــــن الغايــــات ا 1الغايــــة 

 العام:

التحقيــق، إجــراء عمليــات التــدارس األويل، وعمليــات 
وأنشـــطة املقاضـــاة، علـــى حنـــو نزيـــه، ومســـتقل، وعـــايل 

 درجة اجلودة
 

ملكتــــب املــــّدعي  الســــرتاتيجيةمــــن الغايــــات ا 2الغايــــة 
 العام:

األخــــــذ مبنظــــــور جنســــــاين يف مجيــــــع  االســــــتمرار علــــــى
تنفيذ السياسات املتعلقة  وعلى املكتب جماالت عمل

جلـــرائم جلرائم اجلنســـية واجلـــرائم اجلنســـانية املنطلـــق وابـــا
 املرتكبة حبق األطفال

 

ملكتــــب املــــّدعي  الســــرتاتيجيةمــــن الغايــــات ا 3الغايــــة 
 العام:

التــــدارس  عمليــــات وجناعــــة   جــــودة   حتســــني يف املضــــي
 املقاضاة وأنشطةاألويل وعمليات التحقيق 

 
اإلســـــهام يف البحـــــوث القانونيـــــة وإســـــداء املشـــــورة  -

 القانونية إىل قسـم حتليـل احلـاالت مـع احلـّث علـى
إجراء عمليات تدارس أويل وإىل قسم االستئناف 

 فيما يتعلق باحلاالت والقضايا

شرح أنشطة املكتب وشحذ الوعي هبـا عـن طريـق  -
 إعالم اجلمهور

 تواتر اجتماعات اللجنة التنفيذية وقراراهتا -

ــــــاجلرائم  - ــــــذ السياســــــة املتعلقــــــة ب وضــــــع خطــــــة تنفي
 اجلنسية واجلرائم اجلنسانية املنطََلق

 ع سياسة خاصة باألطفالوض -

شــــحذ وعــــي اجلمهــــور بــــاجلرائم اجلنســــية واجلــــرائم  -
 اجلنسانية املنطََلق عن طريق إعالم اجلمهور

 
 املشـــــورة وإســـــداء القانونيـــــة اإلســـــهام يف البحـــــوث -

القانونية إىل قسـم حتليـل احلـاالت مـع احلـّث علـى 
إجراء عمليات تدارس أويل وإىل قسم االستئناف 

 االت والقضايافيما يتعلق باحل

 
االضـــــطالع بـــــالبحوث القانونيـــــة وإســـــداء  -

 املشورة القانونية على النحو املطلوب
إجــــراء املقــــابالت وإعــــداد نبــــذات الــــرأي،  -

 والبيانات الصحفية، والتصرحيات ، إخل
 
 تنجيز خطط التنفيذ لكي تطبقها األفرقة -
إجــــراء املقــــابالت وإعــــداد نبــــذات الــــرأي،  -

 الصحفية، والتصرحيات، إخلوالبيانات 
 
 
 
 تنجيز وضع السياسة واعتمادها وعرضها -
 
 وإســـــداء القانونيـــــة بـــــالبحوث االضـــــطالع -

 املطلوب النحو على القانونية املشورة

 (3-3، 2-3التعاون والدعم )

ملكتــــب املــــّدعي  الســــرتاتيجيةمــــن الغايــــات ا 6الغايــــة 
 العام:

بالـدعم العـام مـن اإلسهام يف تعزيز التعاون والنهـوض 
 أجل اضطالع املكتب مبهامه وأنشطته

 
شـــرح أنشـــطة املكتـــب وشـــحذ الـــوعي هبـــا وجلـــب  -

الدعم هلـا والتعـاون فيمـا خيصـها مـن خـالل املهـام 
 اليت تضطلع هبا املدَّعية العامة، واإلعالم العام

التواصل مع أصحاب الشأن على النحو املخطط  -
 له

 
املدَّعية العامة، دعم املهام اليت تضطلع هبا  -

وإجــراء املقــابالت، وإعــداد نبــذات الــرأي، 
 والبيانات الصحفية، والتصرحيات، إخل

ــــــــة،  - املضــــــــي يف تطــــــــوير الشــــــــبكة األكادميي
بوسائل منها تنظـيم احملاضـرات الـيت يلقيهـا 

 زائرون
املســـــــــامهة يف إعـــــــــالم اجلمهـــــــــور والتمثيـــــــــل  -

 اخلارجي للمكتب
القانونيـــة مواصـــلُة تطـــوير مشـــروع األدوات  -

 وإدارتُه

 األهددددددددددددددددددددددددددددددداف المتعلقددددددددددددددددددددددددددددددة بدددددددددددددددددددددددددددددداإلدارة 
(2-1 ،2-2 ،2-3 ،2-4) 

ملكتــــب املــــّدعي  الســــرتاتيجيةمــــن الغايــــات ا 8الغايــــة 
 العام:

التكفـــل بـــإدارة املكتـــب إدارة مهنيـــة وشـــفافة وناجعــــة 
 وخاضعة للمساءلة

  
 
إســـداء املشــــورة القانونيــــة وإعــــداد النصــــوص فيمــــا  -

 اإلداريةيتعلق بآحاد الشؤون 
 وضع اإلطار التنظيمي الداخلي للمكتب -
 
ــــــداخلي  - اإلســــــهام يف وضــــــع اإلطــــــار التنظيمــــــي ال

 للمحكمة
 وضع سياسات اسرتاتيجية للمكتب -
 
 
 تنفيذ مشروع العرب املستخلصة -
 
 
 وضع نظام حتقق ملراقبة االمتثال -

 
 
نتــــائج  تقليــــل احتمــــال التقاضــــي، وحتقيــــق -

 مرضية كلما كان ال مناص من التقاضي
مراجعــــــة كتيــــــب العمليــــــات وحتديثــــــه عنــــــد  -

 اللزوم وحبسب اللزوم
املســـــــامهة يف ذلـــــــك يف الوقـــــــت املناســـــــب؛  -

وجتســـيد آراء املكتـــب ومصـــاحله علـــى حنـــو 
 مرض  

اعتمـــــــاد خطـــــــة تنفيـــــــذ السياســـــــة اخلاصـــــــة  -
بــــــــــاجلرائم اجلنســــــــــية واجلــــــــــرائم اجلنســـــــــــانية 

واعتماد السياسة املتعلقـة بـاجلرائم املنطََلق؛ 
 املرتكبة حبق األطفال

تنفيـــــــــــــــذ املشـــــــــــــــروع، وتشـــــــــــــــغيل النظـــــــــــــــام  -
اإللكــرتوين، واألخــذ بــالعرب املستخلصــة يف 
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 2016املرامي فيما خيص عام  مؤشرات األداء النتائج املتوخاة 

إعداد خطة التدريب السنوي للعاملني يف مكتـب  -
وذلـــك بالتواصـــل مـــع قســـم املـــوارد املـــدَّعي العـــام، 

 البشرية
تنجيز وثائق السياسـات اخلاصـة بالعمـل عـن بعـد  -

وغريهـا مــن السياســات املتعلقــة بــاملوظفني، وذلــك 
 بالتواصل مع قسم املوارد البشرية 

حتســـني التـــوازن بـــني اجلنســـني وبـــني رعايـــا البلـــدان  -
 ضمن جمموعة العاملني يف مكتب املدَّعي العام

مــــا ينــــدرج ضــــمن نطــــاق ســــيطرة مكتــــب  معاجلــــة -
املــدَّعي العــام مــن املســائل األساســية املتصــلة جبــو 

 العمل 
 تنجيز وتنفيذ مشروع القيم اجلوهرية للمكتب -
مراجعــة البنيــة الداخليــة ملكتــب املــدَّعي العــام بغيــة  -

 زيادة فعاليتها وجناعتها والتكفل بضمان جودهتا
 

 إطار املمارسة العامة للمكتب
ــــــد إطــــــار نظــــــام التحقــــــق يف مكتــــــب  - حتدي

 املدَّعي العام وتنفيذه

 ألف يورو 2 832.7 موارد الميزانية

 .يف املئة( 6.7ألف يورو ) 178.6املطلوب على زيادة مقدارها ينطوي املبلغ  -147

 ألف يورو 2 112.9 الموارد من الموظفين

ملساعدة املؤقتة العامة من املوظفني يف إطار اوحُيتاج إىل موظف إضايف عدد الوظائف الثابتة.  يف ريتغال  -148
الفريق املعين يتعني على ( ملساعدة ديوان املدَّعي العام على النهوض بأود عمله املزيد. كما 3-فمن الرتبة )

موظف معاون معين  2016لعام باملوارد البشرية يف املكتب أن يساعد املكتب يف تنمية قدراته. ولذا ُيطلب 
ما وظيفة املوظف املعين باالتصال يف ( ملدة اثين عشر شهراا. أ2-باالتصال بشأن املوارد البشرية )من الرتبة ف

ملدة اثين عشر شهراا فلم تعد مطلوبة.  2015قّرت يف ميزانية عام ( اليت أُ 3-جمال املوارد البشرية )من الرتبة ف
وقد تسىن هذا التقليص البنيِّ يف املوارد البشرية بفضل حتسني سريورات التوظيف ضمن الفريق املعين باملوارد البشرية 

نه من تقدمي املساعدة على النحو الذي هيأت له كتب وعلى افرتاض أن البنية اجلديدة لقلم احملكمة ستمكّ يف امل
 .ReVisionاملراجعة املسماة 

 ألف يورو 1 558.2 الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة

(، يتوىل 4-يدعم املدَّعية العامة )وهي من رتبة وكيل أمني عام( مساعد خاص رئيسي )من الرتبة ف -149
املسؤولية عن الفريق املعين باملوارد البشرية يف املكتب وعن وحدة اإلعالم التابعة للمكتب وعن سائر العاملني يف 

إشراف املدَّعية العامة املباشر. ويعمل يف ديوان  ديوان املدَّعي العام، وينسِّق وظائف ديوان املدَّعي العام حتت
 (، وموظفان 3-املدَّعي العام موظف معين باالتصال والتنسيق يف جمال املوارد البشرية )من الرتبة ف

واآلخر من  2-(، ومساعدان خاصان للمدَّعية العامة )واحد من الرتبة ف2-معنيان باإلعالم )من الرتبة ف
رأ(، -عرر(، ومساعد إداري )من الرتبة خ -شخصي للمدَّعية العامة )من الرتبة خ ع(، ومساعد 1-الرتبة ف

رأ(. ويرأس قسَم املشورة القانونية -رأ(، ومساعد معين بالعاملني )خ ع-خ عمن الرتبة ومساعد معين باإلعالم )
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(، 4-رتبة ف(، كما يعمل يف هذا القسم مستشار قانوين )من ال5-مستشار قانوين رئيسي )من الرتبة ف
 رأ(.-(، ومساعد قانوين )من الرتبة خ ع2-ومستشار قانوين معاون )من الرتبة ف

 ألف يورو 554.7 املساعدة املؤقتة العامة

من معادالت املوظف الواحد  5.0الوظائف اخلمس التالية ) املؤقتة العامة املساعدة ُتطلب يف إطار -150
( أو لسد متطلبات يف OTP-HRالبشرية يف مكتب املّدعي العام )وارد للفريق املعين باملالعامل بدوام كامل( 

 (:LASأو قسم املشورة القانونية )( IOP) املّدعي العام أو ديوان املّدعي العام مكتب

من معادالت املوظف الواحد العامل  1.0شهراا ) 12ر أ( ملدة -)من الرتبة خ ع إداريملساعد وظيفة  (أ )
 بدوام كامل(؛

من معادالت  1.0شهراا ) 12( ملدة 3-)من الرتبة ف ملّدعي العاميف ديوان ا ملساعد خاصوظيفة  (ب )
 ؛املوظف الواحد العامل بدوام كامل(

من معادالت  1.0شهراا ) 12( ملدة 2-املوارد البشرية )من الرتبة فب معينملسؤول اتصال وظيفة  (ج )
 املوظف الواحد العامل بدوام كامل(؛

من معادالت املوظف الواحد  1.0شهراا ) 12( ملدة 2-الرتبة فملستشار قانوين معاون )من وظيفة  (د )
 العامل بدوام كامل(؛

من معادالت املوظف الواحد  1.0شهراا ) 12( ملدة 5-املعلومات )من الرتبة ف لتدبرملنسِّق وظيفة  )هـ(
 العامل بدوام كامل(.

تكافئ و  تساوي موظفاا واحداا  2015عام ية فالزيادة اإلمجالية الصافية يف عدد املوظفني بالقياس إىل ميزان -151
يف ديوان املدَّعي  3-من الرتبة ف. وذلك أن الزيادة يف عدد الوظائف 2-من ناحية امليزانية وظيفة من الرتبة ف

 التعويض باخنفاض مكافئ يف الفريق املعين باملوارد البشرية يف املكتب. تعوَّض كاملَ  العام

 ألف يورو 719.8 الموارد غير المتصلة بالعاملين

يف املئة(. وُتطلب املوارد غري املتصلة  6.2ألف يورو ) 41.8ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  -152
بالعاملني لسد تكاليف السفر، وتكاليف الضيافة، وتكاليف اخلدمات التعاقدية، وتكاليف التدريب، وتكاليف 

 اخلرباء االستشاريني.

 ألف يورو 181.6 السفر

يف املئة( ويُعتزم استخدامه لسد  12.8ألف يورو ) 20.7ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  -153
 والعاملون معها. املدَّعية العامةتكاليف مهمات من املزمع أن تضطلع هبا 

رفع فيتعنيَّ على املدَّعية العامة االضطالع مبهمات خارج بلد املقر بغية شحذ الدعم وتعزيز التعاون، على أ -154
، لعمليات التحقيق اليت جيريها املكتب والقبض على األشخاص املطلوبني لدى احملكمة ومقاضاهتم واإلسهام مستوى

حامَسي  إجيابيةيف تعظيم أثر نظام روما األساسي. وقد بيَّنت التجربة ما ميكن أن تؤتيه هذه املهمات من وقع ونتائج 
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كاليف مهمات ممثلي وحدة اإلعالم، وقسم املشورة القانونية، ووحدة املوارد األمهية. كما ُتَسّد مببلغ ميزانية السفر ت
البشرية يف مكتب املدَّعي العام، وميثل جزء منه خمصَّصاا ألسفار أصحاب الشأن الرئيسيني املدعوين إىل مقابلة املّدعية 

 العامة ممن ال يستطيعون سد تكاليف هذه األسفار بأنفسهم.

 يوروآالف  10.0  الضيافة

 يف املئة(. 100.0يورو ) آالف 5.0ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  -155

ماسيني، والضيوف املرموقني الذين يزورون وتطلب هذه املوارد لسد تكاليف ضيافة الوفود الدولية، والدبلُ  -156
ع على أجهزهتا معظم مكتب املدَّعي العام. ويضاف إىل ذلك أن احملكمة وافقت يف السنة املاضية على أن توزَّ 

التكاليف املتكبدة الستضافة الدبلماسيني الزائرين والوفود اليت يستقبلها أكثر من واحد من كبار مسؤويل احملكمة. 
لقد تزايد تواتر هذه األحداث/الزيارات على مر السنني، ويُرتقب أن تصبح أكثر تواتراا منها يف املاضي. كما إن 

املعتزم أيضاا استخدامها للمضي يف تنمية أنشطة احملكمة التوعوية لدى اجلمهور  –اجلديدة  انتقال احملكمة إىل مبانيها
سيسهم يف زيادة عدد الزوار الرفيعي املستوى الذين ميكن للمكتب إىل حد معقول توقع أنه سيستقبلهم يف عام  –

2016. 

 ألف يورو 50.0 اخلدمات التعاقدية

ل تكاليف بعثات إعالم مستقلة يف البلدان اليت لتحم  املعنية وُتطلب املوارد  .املطلوب املبلغ يفال تغري  -157
دة من هذا الباب بربامج إذاعية، وباستئجار املرافق املناسبة تعمل فيها احملكمة. واملعتاد أن تتصل التكاليف املتكبَّ 
 .لعقد املؤمترات الصحفية، وبإنتاج وتوزيع املواد اإلعالمية

 ألف يورو  365.5 التدريب

تبقى ميزانية التدريب مركَّزة و يف املئة(.  4.4ألف يورو ) 15.3ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  -158
يف الديوان. ويُعترب التدريب عنصراا حيوي األمهية من عناصر االسرتاتيجية الرامية إىل استحداث ثقافة عمل مشرتكة 

توفري ضرورة اجلودة واالرتقاء باألداء. وقد زيدت ميزانيته مراعاةا لمتماسكة ضمن مكتب املدَّعي العام وحتسني 
تدريب مالئم للموظفني اإلضافيني اجلدد، وحتسني مهارات املوظفني احلاليني. وسُتستخدم األموال املعنية لتنفيذ 

 27رئيسياا بالتحقيقبرنامج تدريب وفقاا ألولويات التدريب احملدَّدة الطابع يف مكتب املدَّعي العام، املتصلة 
والتقاضي واالستئناف والتكامل والتعاون، ولسد االحتياجات اخلاصة يف جمال املهارات اللغوية، وتدبر األدلة 

  .نيواملعلومات، والتسيري واملمارسة العامّ 

وسيعمل املكتب، حيثما أمكن األمر، مع منظمات أخرى وهيئات وطنية للتكفل بأقصى قدر من النجاعة  -159
س إىل التكاليف، بوسائل منها مثالا تقاسم تكاليف التدريب السنوي يف جمال احملاماة ودعاوى االستئناف مع بالقيا

ص جزء من امليزانية احملاكم املخصوصة، أو االستعانة مبنظمات مشهورة ترغب يف تقدمي اخلدمات دون مقابل. وخيصَّ 
، وجيري حالياا إعداد هذه الدورات بالتعاون مع الكامل التنفيذَ  نيواملقاض  لتنفيذ دورات االعتماد الدويل للمحققني 

                                                           
د املعتزم إجراؤها من أجل العاملني يف شعبة التحقيق ضمن السرد املتعلق هب 27 ذه ترد التفاصيل املتعلقة جبلسات التدريب ذي الطابع احملدَّ

 [.251]انظر الفقرة  2300الشعبة يف إطار الربنامج 
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مؤسسات دولية من قبيل املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية )إنرتبول(، ومكتب الشرطة األورويب )يوروبول(، واحملكمة 
 London’sاجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة، واحملكمة اخلاصة بلبنان، وجهاز شرطة لندن الكربى )

Metropolitan Police Service ويضاف إىل ذلك أن مكتب املدَّعي العام يعمل مع قلم احملكمة على مشاريع .)
 مشرتكة مصمَّمة الغتنام الفرص الساحنة أكمل اغتنام وإبقاء التكاليف عند حدها األدىن يف الوقت ذاته.

 ألف يورو 112.7 اخلرباء االستشاريون

املكتب يف عام سيواصل فيف املئة(.  0.7ألف يورو ) 0.8ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  -160
استئجار خدمات مستشارين خمتصني بشؤون احلاالت وشهود من اخلرباء لدعم عمليات التحقيق  2016

هؤالء خدمات االت استئجار حلبند من بنود امليزانية، سُتحّد أنه، سعياا إىل تقليص مقدار هذا ابيد واحملاكمات. 
. ويساوي املقدار دون مقابلاألشخاص بصورة صارمة وسُيستعان بقدر اإلمكان مبستشارين يقدمون خدماهتم 

د على أساس ، وإن كان املقدار الفعلي خلدمات اخلرباء االستشاريني سيحدَّ 5-بالرتبة ف عمل املطلوب مثانية أشهر
ستخدم جزء من املبلغ املطلوب لسد نفقات متصلة باجتماعات هيئات اخلرباء يُ العمل املطلوب واخلربة الفردية. وس

اخلارجيني الذين يساعدون املكتب يف وضع مبادئ توجيهية يف جماالت خاصة من جماالت املقاضاة والتحقيق )مثل: 
ديوان املدَّعي العام بغية  يف زةعمليات التحقيق اجلنائي العلمي، والتحقيق واملقاضاة املاليني(. وتبقى امليزانية مرتكِّ 

 .ةشتغاليالسهر على التنسيق بني خمتلف الشعب اال

( من نظام روما األساسي، تستمر املدَّعية العامة على استئجار خدمات مستشارين 9)42ووفقاا للمادة  -161
. ولـّما  واجلرائم ضد اإلنسانية اجلنسية واجلرائم اجلنسانية املنطلق واجلرائم املرتكبة حبق األطفالخارجيني معنيني باجلرائم 

، فإن تعيينهم ال يستتبع إال نفقات السفر ونفقات دون مقابلكان اخلرباء املعنيون يسهمون خبدماهتم االستشارية 
بدل املعيشة اليومي، اليت سُتستوَعب ضمن نطاق امليزانية. لكن تُبذل اجلهود إلبقاء هذه التكاليف عند حدها 

 األدىن.
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 2016 : الميزانية المقترحة لعام2110رعيالبرنامج الف :22 الجدول

2110 

 ديوان المّدعية العامة /
 قسم المشورة القانونية  

 2014مصروفات عام 

 )بآالف اليوروات(

 املعتمدة 2015ميزانية عام 

 )بآالف اليوروات(

 املقرتحة 2016ميزانية عام 

 )بآالف اليوروات(

 2016النمو يف موارد عام 

 2015بالقياس إىل عام 

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 اجملموع باحلاالت

صندوق 
 الطوارئ

اجملموع ومبا 
فيه صندوق 
 الطوارئ

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 اجملموع باحلاالت

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 % املبلغ اجملموع باحلاالت

 2.6 31.2 211.3 1   211.3 1 180.1 1   180.1 1 399.7 1   399.7 1   399.7 1 وظفون من الفئة الفنيةامل

 1.5- 5.2- 346.9   346.9 352.1  352.1           ون من فئة اخلدمات العامةاملوظف

 1.7 26.0 558.2 1   558.2 1 532.2 1   532.2 1 399.7 1   399.7 1   399.7 1 ع الفرعي لتكاليف املوظفنياجملمو 

 25.0 110.9 554.7 168.0 386.7 443.8 234.5 209.4 166.0   166.0 73.0 93.0 دة املؤقتة العامةاملساع

                      املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

                      العمل اإلضايف

 25.0 110.9 554.7 168.0 386.7 443.8 234.5 209.4 166.0   166.0 73.0 93.0 اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني

 12.8 20.7 181.6 108.2 73.4 160.9 98.7 62.2 180.7   180.7 70.5 110.2 السفر

 100.0 5.0 10.0  10.0 5.0  5.0 5.0  5.0  5.0 الضيافة

     50.0 50.0   50.0 50.0   27.4  27.4 27.4   اخلدمات التعاقدية

 4.4 15.3 365.5 221.0 144.5 350.2 215.0 135.2 141.0  141.0 125.8 15.2 التدريب

 0.7 0.8 112.7 112.7   111.9 111.9   23.9  23.9 23.9    اخلرباء االستشاريون

                      النفقات التشغيلية العامة

                      اللوازم واملواد

                          األثاث والعتاد

اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة 
 بالعاملني

130.4 247.6 378.0   378.0 202.4 475.6 678.0 227.9 491.9 719.8 41.8 6.2 

 6.7 178.6 832.7 2 659.9 172.8 2 654.0 2 710.1 944.0 1 943.7 1   943.7 1 320.6 623.1 1 المجموع

 2016 لعام: مالك الموظفين المقترح 2110البرنامج الفرعي :23 الجدول

 ديوان المّدعية العامة /
 قسم المشورة القانونية 

وكيل أمني 
 عام

أمني عام 
 مساعد

 1-ف 2-ف 3-ف 4-ف 5-ف 1-مد 2-مد

جمموع موظفي 
الفئة الفنية وما 

 فوقها

 رأ-خ ع رر-خ ع

جمموع موظفي 
فئة اخلدمات 

 العامة

 جمموع املوظفني

 الوظائف القائمة

 16 6 5 1 10 1 4 1 2 1       1 املالك األساسي

                  املالك املتصل باحلاالت

 16 6 5 1 10 1 4 1 2 1       1 اجملموع الفرعي

الوظائف 
 اجلديدة/احملوَّلة

                            املالك األساسي

                  املالك املتصل باحلاالت

                             اجملموع الفرعي

الوظائف املعاد 
 توزيعها/املستعادة

 1- 1- 1-                       املالك األساسي

                  املالك املتصل باحلاالت

 1- 1- 1-                       اجملموع الفرعي

 15 5 4 1 10 1 4 1 2 1       1 المجموع  
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 قسم الخدمات :2120البرنامج الفرعي (ب ) 

 المقدِّمة

املدَّعي ملا خيص مكتب  مهام حامسة األمهية دعماا  ، من خالل وحداته املتخصصة،قسم اخلدمات يؤدي -162
من أعمال تدبر املعلومات وعمليات كشفها وأعمال اإلدارة املالية والتسيري اإلداري العام على وجه التحديد 

ة. ويعتمد هذا التقني املساعدةوجمال  األدلة بشكليها املادي واإللكرتوين تناولاخلربة اللغوية وجمال يف جمال وذلك 
حنو سلس مشرتكة على تقدمي خدمات إلتاحة مع قلم احملكمة ويسهر على التنسيق الفّعال مرناا  ىا منح القسم

 .بأدىن مقدار من املوارد متلّقيهانشطة ترمي إىل سد احتياجات لسلسة متواصلة من األ

(، ووحدة املعلومات واألدلة LSUاخلدمات من أربع وحدات: وحدة اخلدمات اللغوية ) ويتألف قسم -163
(IEU( ووحدة قاعدة املعارف ،)KBU( ووحدة الشؤون اإلدارية العامة ،)GAU)هذه الوحدات تؤدي  ن. إ

األنشطة اليت ال تؤديها األقسام أو الوحدات األخرى العاملة يف احملكمة أو اليت ال ميكن هلا أن تؤديها، واليت تتسم 
 عمليات مكتب املدَّعي العام.فيما خيص  كبريةبأمهية  

 يف إطارهبا  ةاملنوطالشعب االشتغالية خبدمات الدعم الضروري لكي تؤدي املهام ويرفد قسم اخلدمات  -164
 :والياهتا. ومن هذه اخلدمات على اخلصوص

 ؛إعداد ميزانية مكتب املدَّعي العام (أ )

لة قديرات مفصَّ تكتب املدَّعي العام، مبا يف ذلك التصديق، وإعداد مب االعتمادات اخلاصةدارة إ (ب )
 ؛28اتفرو صبالغ عن املاإللألثر املايل لألنشطة اليت يؤديها املكتب و 

فار يف مهمات رمسية، والشراء، وشؤون سانية، واألداملي بالعملياتري اإلداري املتصل سيالت (ج )
 ؛املوظفني

 ؛املوارد طبقاا للقواعد املالية للمحكمة ونظامها املايل ة استخدامالقيام على حنو فعال برصد ومراقب (د )

 ؛على اهلاتفوخالل الفعاليات و يدان يف املشفوية الرتمجة ال )هـ(

 ؛البصريةو إعداد حماضر املواد السمعية  (و )

ترمجة ما لدى مكتب املّدعي العام من أدلة ووثائق هامة، واالضطالع باستنساخ الوثائق  (ز )
وبتحريرها وبغري ذلك من أنشطة دعم املشاريع اليت تستلزم  فيهااإللكرتوين وحبجب معلومات 
 توفر اخلربة اللغوية ضمن املكتب؛

عن ليها العهدة إدلة واملعلومات )مبا يف ذلك تتبع سلسة اجلهات اليت تؤول تسجيل وحفظ األ (ح )
 ؛املعنية( وتقدمي خدمات رقمية )مثل حترير املواد السمعية البصرية( املواد

                                                           
28
ل يهيئ النهج املركزي مراقبة كاملة إلنفاق مبالغ امليزانية ومتويل األنشطة بصورة مرنة نتيجةا لتغري االحتياجات التشغيلية وذلك من خال  

 تقرير] إشادة من مكتب املراجعة الداخلية يف تقرير حديث لهإعادة ختصيص املوارد على النحو الالزم. وقد حظي هذا النهج يف متويل اإلدارة ب
 [.OIA.02.14 الرقم ذات املهمة: الداخلية املراجعة مكتب
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 ؛دلة وتناوهلابشأن مجع األ هليإلمكتب وتقدمي الدعم لداء املشورة إس (ط )

 ؛ساسيمن النظام األ 15املادة سريورة اليت تقضي هبا المن  األوليةدارة املراحل إ (ي )

 اآلمنان؛دلة ونقلها األ حفظجل املهمات، مبا يف ذلك أاملشورة من  وإسداءتقنية العدات املتوفري  (ك )

 ؛عمال واملشاريع ضمن املكتبدعم نظام تدبر املعارف ونظام تدبر املعلومات، وسريورات األ (ل )

هذه  وإعمالبع لتدبر املعلومات، االطدة دوات وممارسات حمدَّ أاملكتب من  إليهحيتاج  د ماعداإ (م )
 .ستدامتهاادوات واملمارسات، و األ

 

والشؤون  بامليزانيةشؤون املتعلقة الشؤون املالية و ال خيصمكتب املدَّعي العام فيما  ميثِّلهذا القسم  كما إن -165
صحاب أمن  مهاغري و العامل الهاي ريق ف طراف يفدول األال ومندويبامليزانية واملالية جلنة  أمام باملوارد،املتعلقة 
تية عن أطلبات اخلدمات املتوهو يتوىل أيضاا تدبر احلكومية واملؤسسات الدولية. غري مثل املنظمات  ،الشأن
بادرات امليف والطلبات الواردة من قلم احملكمة، مث إنه يتوىل متثيل املكتب  للمكتبحتياجات التشغيلية الا

 .احملكمة برمتها نطاقهابواملشاريع اليت تشمل 
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 أهداف قسم الخدمات :24 الجدول

 2016املرامي فيما خيص عام  مؤشرات األداء النتائج املتوخاة

 6-2و 4-2و 1-2األهداف المتصلة باإلدارة 
ملكتــــب املــــّدعي  الســــرتاتيجيةمــــن الغايــــات ا 8الغايــــة 
 العام:

التكفل بإدارة املكتـب إدارة مهنيـة وشـفافة وناجعـة  -
 وخاضعة للمساءلة

 
 معدَّل إنفاق مبلغ امليزانية 

 معدَّل إنفاق مبالغ صندوق الطوارئ الـُمخطر هبا 
 )عمليات التوفيق )توفيق النسب واملواعيد 

 
 
 
 )اإلجراءات/السريورات )حتديثها 

 
 
 
 

  تقـــدمي اخلـــدمات النـــاجع واآليت يف حينـــه إىل مكتـــب
املدَّعي العـام )الفـرق بالقيـاس إىل الـزمن املتوقـع لزومـه 

املرتقــــب بذلــــه وفــــق الســــريورات واإلجــــراءات واجلهــــد 
 املقرَّة(

 

  (ما يُزَمع حتقيقه مقابل ما حُيقَّق فعالا )تقييم األداء 

 
 100%<98>املعدَّل% 
 75>املعدَّل% 
  يومــاا فيمــا خيــص  60يف غضــون القيــام بــذلك

 من املطالبات املتصلة باألسفار  95%
  يومــاا فيمــا خيــص  30يف غضــون القيــام بــذلك

 اتفاقات املكاتب امليدانيةمجيع 
  إجناز حتليل إجراءات القسـم وأنسـاق تسلسـل

ــــــــه وســــــــريوراته مبســــــــاعدة مــــــــن مكتــــــــب  أعمال
 املراجعة الداخلية

  ترقيـــة نظـــام املـــوارد البشـــرية اخلـــاص بـــاملوظفني
 حبيث يشمل التكاليف حبسب القضية

  إجناز إعادة النظر يف تنظيم الوحدات للتكفل
بقــدرة األجهــزة علــى تقــدمي اخلــدمات ملكتــب 
املـــدَّعي العـــام يف الوقـــت املناســـب وعلـــى حنـــو 

 %5>ناجع )تقليل الفوارق: 
 

  إجنــاز إعــداد مجيــع اســتمارات تقيــيم األداء يف
 األجل احملدَّد

 3-2الهدف المتصل باإلدارة 

ملكتــــب املــــّدعي  الســــرتاتيجيةمــــن الغايــــات ا 3الغايــــة 
 العام:

التــدارس  عمليــات وجناعــة   جــودة   حتســني يف املضــي -
 املقاضاة وأنشطةاألويل وعمليات التحقيق 

  تقـــــدمي الـــــدعم الفعـــــال واآليت يف حينـــــه لتســـــجيل
 األدلة

 
 

  تقــــــدمي الــــــدعم الفعــــــال واآليت يف حينــــــه لكشــــــف
 املعلومات

 مـــن أجـــل  إســـداء اإلرشـــاد الفعـــال واآليت يف حينـــه
 مشاريع تدبر املعلومات يف مجيع وحدات املكتب

  إســـداء اإلرشـــاد الفعـــال واآليت يف حينـــه مـــن أجـــل
 يف مجيع وحدات املكتبتدبر البيانات 

 تقـــــــدمي الـــــــدعم اللغـــــــوي الفعـــــــال واآليت يف حينـــــــه 
 لألفرقة املتكاملة العاملة يف بعثات ميدانية

  تقـــــــدمي الـــــــدعم اللغـــــــوي الفعـــــــال واآليت يف حينـــــــه
لألفرقـــــة املتكاملـــــة العاملــــــة علـــــى إعـــــداد احملاضــــــر 
وترمجــــــة األدلـــــــة والوثــــــائق ذات الصـــــــلة بعمليـــــــات 

 املكتب وأنشطته

 

 

  ما يُزَمع حتقيقه مقابل ما حُيقَّق فعالا 

 

 
  مــن األدلــة يف  %95تســجيل مــا ال يقــل عــن

غضـــــــــــون يــــــــــــومني )يف حالــــــــــــة األدلــــــــــــة غــــــــــــري 
اإللكرتونيــــة( أو ثالثــــة أيــــام )يف حالــــة األدلــــة 

 اإللكرتونية(
  3>عدد األخطاء يف كشف املعلومات% 

 
 
 
  تقــــدمي مشــــروع لتصــــميم تــــدبر املعلومــــات إىل

اللجنـــــة التنفيذيـــــة حبلـــــول هنايـــــة حزيران/يونيـــــو 
2016 

 قــــّر تقــــدمي الــــدعم اللغــــوي حبســــب اجلــــدول امل
 من املدة املعنية %98فيما خيص 
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 ألف يورو 8 120.8 موارد الميزانية

بينما تنامت عمليات املكتب لتواكب الطلب على اخلدمات املقدمة منذ اعتماد خطته االسرتاتيجية  -166
طرداا إذ هبطت من م اخلدمات اخنفاضاا م، شهدت النسبة املئوية من موارده املخصصة لقس2015-2012للفرتة 
املئة  يف 17.4مث إىل  2014يف املئة من ميزانيته لعام  18.8إىل  2013املئة من ميزانية املكتب لعام  يف 21.1

 .2015من ميزانيته لعام 

من ارات تسلسل األعمال مكَّنت قسم اخلدمات إن اجلهود املستمرة الرامية إىل تبسيط السريورات ومس -167
األساسية. فعلى سبيل املثال  ة يف النجاعة دون تغيري يف بنيتهحتسينات كبري النهوض بعبء العمل اإلضايف وحتقيق 

واجهت وحدة الشؤون اإلدارية العامة خالل السنوات الثالث األخرية، إثر تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية اجلديدة 
ل اجلهود يف املئة(. ومت يف الوقت نفسه، بفض 49.0للمكتب، زيادة حادة يف عدد املهمات )بلغت نسبتها 

املئة  يف 33.0املبذولة لتبسيط السريورات الداخلية، تقليص الزمن الذي تستلزمه عمليات التوفيق بنسبة بلغت 
 الرسم البياين الوارد أدناه الوضع على صعيد املطالبات املتعلقة . ويبنيِّ وذلك دون إضافة أي موارد جديدة

املتعلقة بتكاليف السفر كل شهر من املطالبات عدد  قد ازدادل. 2015وعام  2014بتكاليف السفر يف عام 
مطالبة يف األشهر الستة األوىل من عام  114مث إىل  2014مطالبة يف عام  98إىل  2013مطالبة يف عام  71

2015. 

 

وحقق سائر وحدات قسم اخلدمات حتسينات مماثلة على صعيد النجاعة. فعلى سبيل املثال متكنت   -168
بنفس املوارد األساسية، من املساعدة يف النهوض بأود عبء العمل املتزايد الواقع على  وحدة قاعدة املعارف،

 2013من عام  15عاتق املكتب يف سريورة كشف املعلومات. وقد ازداد عدد ما يودع من وثائق بنسبة 
 .(837) 2014( إىل عام 731)
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هذه  مع العلم بأنوعلى حنو مماثل شهد عدد البنود اليت سجلتها وحدة املعلومات واألدلة زيادة حادة،  -169
 .دون أن يطرأ تغيري على مقدار مواردهااملعنية البنود تناولت الوحدة 

 

 .2015حزيران/يونيو  30يف  37 917الرقم اخلاص هبذا العام حمسوب استقرائياا على أساس بلوغه  (*) 

مزيداا من استلزم التعديل الذي طرأ على اسرتاتيجية املكتب مؤدياا إىل القيام مبهمات أطول يف امليدان إن  -170
الشهود واجملين عليهم، وإعداد  استجواباالستعانة املكثفة باملهارات اللغوية بغية متكني األفرقة املتكاملة من 

 حماضر مبا جيمع من مواد مسعية بصرية، وترمجة الوثائق املراد استعماهلا مبثابة أدلة.

وقد اخنرطت وحدة اخلدمات اللغوية اخنراطاا نشطاا يف توفري مجيع اخلدمات اآلنفة الذكر. ومثة مؤشر مفيد  -171
تمثل يف عدد أيام الرتمجة الشفوية املتعاقد يضطلعت هبا هذه الوحدة إىل املقادير اإلمجالية املتزايدة لألعمال اليت ا

 .2013أهنا يف السنوات الست األخرية، الذي شهد زيادة حادة منذ وضع االسرتاتيجية اجلديدة يف عام شب
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)عدد أيام الرتمجة  407=  1ك( حمسوب حساباا استقرائياا تقريبياا على أساس الرقمني 1500الرقم اخلاص هبذا العام )املساوي  :2015 (**) 
م على سبيل الداللة فقط. (.)عدد أيام الرتمجة الشفوية املطلوبة املقدَّر 330=  2كالشفوية اليت ُوفِّرت فعالا( +   وهو رقم يقدَّ

سوقة أن من الواضح أن التزايد التدرجيي يف مدى التعقيد الذي تتسم به املهمات ويظهر من األمثلة امل -172
تبع يف أنشطة التحقيق على النحو الذي يتحدد بالنهج اجلديد املويف مقادير كل ذلك، واألدلة واملعلومات 

 اخلدمات.، يستلزم موارد إضافية لالضطالع بوظائف الدعم احلاسم األمهية الذي يقدمه قسم واملقاضاة

يف املئة(. وميثل جمموع املوارد اليت  12.8ألف يورو ) 876.9ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها و  -173
 )انظر الرسم البياين أدناه(. 2016يف املئة من امليزانية اليت يطلبها املكتب لعام  16.8حيتاج إليها قسم اخلدمات 

 

بنود امليزانية غري املتصلة بالعاملني مثل بند "اخلرباء  ويستمر املكتب على معاملته املركزية لبعض -174
 2110االستشاريون" وبند "األثاث والعتاد" وبند "اللوازم واملواد" وبند "التدريب" ضمن الربناجمني الفرعيني 

مكان التحرك السريع إزاء إ وذلك يتيح)ديوان املدَّعي العام((.  2100)اللذين ميثالن جزءاا من الربنامج  2120و
تغري احتياجات املكتب خالل تنفيذ امليزانية. وقد حظي هذا النهج بالثناء من مراجعي احلسابات باعتباره يضمن 

 فعلى هذا النحو تبنيِّ مراقبة أفضل للنفقات ضامناا يف الوقت نفسه التحلي باملرونة يف تلبية املتطلبات االشتغالية. 
ّدعي العام مبقدار ما يتعلق األمر بالتدريب وباخلرباء االستشاريني( )وميزانية ديوان املميزانية قسم اخلدمات 
اجملراة ألنشطة للفرعية ضمن املكتب تيسرياا االربامج سائر لفعل اب -ستخدمها يو  - طلبهايالزيادات يف املوارد اليت 

 .يف جماالت العمل

 ألف يورو 6 899.2 الموارد من الموظفين

وظيفة ثابتة  37: 74من موظفني يبلغ جمموعهم  2016اخلدمات يف عام سيتألف مالك موظفي قسم  -175
من معادالت املوظف  34.0وظيفة من وظائف املساعدة املؤقتة العامة ومن وظائف الرتامجة امليدانيني ) 37و

 .الواحد العامل بدوام كامل(

15,0%

20,0%

25,0%

2013 2014 2015 2016

  ميزانية قسم الخدمات
 بالقياس إلى الميزانية اإلجمالية لمكتب المّدعي العام
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 يوروألف  3 473.4 الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة

 وحدات، يشرف عليها املدير اإلداري الرئيسي )من الرتبة  أربعألف قسم اخلدمات من تي -176
 )من الرتبة  اا معاون دارياا إ اا (، وموظف3-دارياا )من الرتبة فإدارة العامة موظفاا (. وتضم وحدة اإل5-ف
دلة م وحدة املعلومات واألرأ(. وتض-دارة العامة )خ عواإلالية شؤون املال بنيمساعدين معني وثالثة(، 2-ف
 بة تدلة )من الر ملعلومات واألاب اا معني اا مساعد اا وموظف، (3-دلة )من الرتبة فملعلومات واألامعنياا ب اا موظف
 تدبر املعلومات بمعنياا  اا رأ(، ومساعد-خ ع ةني حبفظ املعلومات )من الرتبيمساعدين معن وثالثة(، 1-ف

 ة دلاألني بيمساعدين معن وثالثة ،رأ(-خ عمن الرتبة دلة )ألاب اا معني اا رئيسي اا رأ(، ومساعد-)من الرتبة خ ع
معنيني  نْي  (، وموظفَ 4-ملعارف )من الرتبة فقاعدة امديراا ل املعارفقاعدة رأ(. وتضم وحدة -خ عمن الرتبة )
ملعلومات اب اا معني اا مساعدوموظفاا  (،1-لقواعد البيانات )من الرتبة ف نْي  ومنسقَ  ،(2-ملعلومات )من الرتبة فاب

أ(. وتضم ر -ع خمن الرتبة الكشف عن املعلومات )بلبحث فيما يتعلق اب اا معني اا (، ومساعد1-فبة ت)من الر 
 ،(4-فليزية( )من الرتبة كن)للغة اإل اا مراجعاا/(، ومرتمج4-)من الرتبة فاا لغوي اا منسق ويةاللغدمات اخل ةوحد
منسقاا و (، 3-بة فت)من الر /مرتمجاا الشفويةللرتمجة  اا (، ومنسق4-فلفرنسية( )من الرتبة ا )للغة اا مراجعاا/ومرتمج

 مساعدين معنيني بتجهيز البيانات مخسة و ، رأ(-معنياا بإعداد احملاضر )من الرتبة خ ع
 )من الرتبة بإعداد احملاضر  اا معني اا ومساعد، (أر -مساعدين لغويني )من الرتبة خ عثالثة و ، رأ(-خ ع ة)من الرتب
 .(أر -خ ع

 يورو ألف 3 425.8 املساعدة املؤقتة العامة

جل الرتمجة، وإعداد أطار املساعدة املؤقتة العامة من إيف توفَّر ل قسم اخلدمات حيتاج إىل موارد ظي -177
دعم مباشر م مبثابة احملاضر، والرتمجة الشفوية امليدانية، وطائفة واسعة من اخلدمات اإلدارية والتقنية اليت تقدَّ 

 .مواصلة توفري املوارد احلاليةمن الضروري ن إف هألنشطة املكتب. وعلي

قاعدة للنهوض بأود طار املساعدة املؤقتة العامة إيف توفَّر ضافية إيضاا إىل وظائف أقسم اخلدمات وحيتاج  -178
 ءلنهوض بعبل اللغويةدمات اخل ولتوفريدلة، ألتدبر اول ،وكشف املعلوماتبتنظيم امللفات املعارف فيما يتعلق 

نشطة وتزايد عدد العاملني يف املكتب. ويتوزع شاغلو الوظائف املطلوبة يف ضايف املتأيت عن زيادة عدد األالعمل اإل
 :التوزع التايل 2016طار املساعدة املؤقتة العامة فيما خيص عام إ

من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام   1.5)اا شهر  18 ملدة (4-)من الرتبة ف انمراجع (أ )
 ؛كامل(

من معادالت املوظف الواحد  9.75شهراا ) 117 ملدة (3-ف )من الرتبة اا مرتمجثالثة عشر  (ب )
 ؛العامل بدوام كامل(

من معادالت املوظف الواحد  5.0شهراا ) 60 ملدة (2-مرتمجني معاونني )من الرتبة فمخسة  (ج )
 ؛العامل بدوام كامل(

من معادالت  1.0شهراا ) 12 ملدة (2-الشفوية )من الرتبة ف بالرتمجةن معين منسق معاو  (د )
 ؛املوظف الواحد العامل بدوام كامل(
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من معادالت املوظف الواحد  2.0شهراا ) 24 ملدة (1-مرتمجني مساعدين )من الرتبة فأربعة  )هـ(
 ؛العامل بدوام كامل(

من معادالت  1.0شهراا ) 12 ملدة رأ(-)من الرتبة خ عداري معين بالدعم اإلموظف  (و )
 ؛املوظف الواحد العامل بدوام كامل(

من معادالت  1.0شهراا ) 12 ملدة رأ(-)من الرتبة خ ع ويةدمات اللغاخلبمساعد معين  (ز )
 ؛املوظف الواحد العامل بدوام كامل(

من معادالت املوظف  1.0شهراا ) 12 ملدة (2-فة )من الرتبة ريداشؤون اإلالمعين ب معاون (ح )
 ؛الواحد العامل بدوام كامل(

من  1.0شهراا ) 12 ملدة رأ(-دارة العامة )من الرتبة خ عشؤون املالية واإلالمساعد معين ب (ط )
 ؛معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل(

من معادالت املوظف  1.0شهراا ) 12 ملدة (3-البيانات )من الرتبة ف معين بتدبرموظف  (ي )
 ؛الواحد العامل بدوام كامل(

من معادالت املوظف الواحد  1.0شهراا ) 12 ملدة (2-ملعلومات )من الرتبة فاموظف معين ب (ك )
 ؛العامل بدوام كامل(

من معادالت املوظف الواحد  2.0شهراا ) 24 ملدة (1-لقواعد البيانات )من الرتبة ف منسقان (ل )
 ؛العامل بدوام كامل(

من معادالت  1.0شهراا ) 12 ملدة أ(ر -)من الرتبة خ ع بنظم املعلوماتمعين تقين مساعد  (م )
 ؛املوظف الواحد العامل بدوام كامل(

من معادالت  2.0شهراا ) 24 ملدة (2-لكرتونية )من الرتبة فدلة اإلألبامعنيان  معاونان (ن )
 ؛املوظف الواحد العامل بدوام كامل(

من معادالت املوظف الواحد  1.0شهراا ) 12 ملدة أ(ر -ألدلة )من الرتبة خ عامساعد معين ب (س )
 ؛العامل بدوام كامل(

من معادالت املوظف الواحد  2.75) شهراا  33ما يعادل  ،رأ(-ميدانيون )من الرتبة خ ع ترامجة (ع )
 .العامل بدوام كامل(

تأكيد استمرار توفريها جمرد  وهإن ما ُيطلب فيما خيص معظم املوارد من املساعدة املؤقتة العامة  -مكرَّراا 175
(. وترتبط 2015ألداء األنشطة اجلارية اليت يضطلع هبا املكتب )أي أنه قد سبق إقرار هذه املوارد فيما خيص عام 

بزيادة يف االحتياجات االشتغالية للمكتب اليت تستلزم تقدمي قسم  2016املوارد اإلضافية املطلوبة يف ميزانية عام 
ية. وجممل الزيادة حمدود وذلك بفضل التقدم احملقق على صعيد التنظيم الداخلي، اخلدمات دعماا حاسم األمه

 .ومسارات تسلسل األعمال، واإلجراءات
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 ألف يورو 1 221.6 الموارد غير المتصلة بالعاملين

يف املئة(. وُتطلب املوارد  22.0ألف يورو ) 220.3ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  -مكرَّراا 176
غري املتصلة بالعاملني لسد تكاليف السفر، وتكاليف اخلدمات التعاقدية، وتكاليف اللوازم واملواد، وتكاليف 

 .األثاث والعتاد

 ألف يورو 352.1  السفر

ختص الزيادة و يف املئة(. 16.3ألف يورو ) 49.3ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  -مكرَّراا 177
والرتامجة امليدانيون )احملشودون حشداا حملياا واحملشودون حشداا التقين  املتكاملة. فموظفو الدعمأنشطة دعم لألفرقة 

عاملياا( العاملون يف وحدة املعلومات واألدلة يقدمون الدعم الالزم للمهمات التحقيقية واملهمات املتصلة باملقاضاة 
ة التحقيق، واملرحلة التمهيدية، واملرحلة االبتدائية.  ، ومرحلاألويلفيما خيص مجيع القضايا خالل مرحلة التدارس 

كما إن بند امليزانية املعين يشمل أمواالا ختصص لعدد من البعثات إىل بلدان احلاالت جُترى لتقييم وحشد املرتمجني 
واإلداريون امليدانيني. وُتطلب املوارد املخصصة للسفر أيضاا لعشر مهمات يضطلع هبا املوظفون التقنيون واللغويون 

 .للمشاركة يف مؤمترات مهنية

 آالف يورو 609.5 اخلدمات التعاقدية

 يف املئة(. 35.6ألف يورو ) 160.0ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  -مكرَّراا 178
وحاالت  داخلية، أو لتوفري موارد من أجل املتطلبات اخلاصة مشاريع لرفد التعاقدية اخلدمات إىل وحُيتاج -179

االرتفاع الكبري يف مقدار األنشطة اليت يتعذر النهوض بأودها على حنو فّعال ويف الوقت املناسب مبوارد داخلية من 
خالل توظيف املزيد من العاملني. وتلكم هي احلال فيما خيص االستعانة مبرتمجني خارجيني رفداا لوحدة الرتمجة 

ذلك مع مقتضيات السرية. واألهم أن ذلك يلزم ملواجهة حاالت  الداخلية التابعة للمكتب، عندما ال يتعارض
بلوغ النشاط أوَجُه بفعل أعباء عمل متصلة بالقضايا على وجه التحديد يتوجب النهوض هبا يف آجال معيَّنة، 
لغة. وحاالت الوثائق اليت تتعني ترمجتها إىل لغة ليس بني املرتمجني الداخليني من يتقنها أو ترمجتها من هذه ال

املكتب الداخلية، عندما  ةاا لقدر دعداد احملاضر رفخارجية إل هةجب االستعانةلسد تكاليف وكذلك تلزم اعتمادات 
 تسمح مقتضيات السرية بذلك.

آالف يورو لتكليف جهة خارجية بأعمال استنساخ إلكرتوين  9.5كما ُتطلب اعتمادات مقدارها  -180
جداا تستلزم معدات متخصصة ليست متيسرة يف احملكمة أو ليس من ومعاملة رقمية وطبع لبنود أدلة كبرية 

االقتصادي احتيازها فيها. وسُيستخدم هذا املبلغ أيضاا لتكليف جهة خارجية بكل ما قد يلزم من معاجلة الوسائط 
 اإللكرتونية الواسعة النطاق.

 ألف يورو 120.0 اللوازم واملواد

 يف املئة(. 10.1ألف يورو ) 11.0ها ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدار  -181

وخيصَّص قسط من اعتمادات بند امليزانية هذا لشراء وسائط )مثل البطاقات الرقمية املصونة األمن،  -182
واألقراص الصغرية، والبطاريات( لألجهزة اليت يستخدمها احملققون )من قبيل الكام رات وأجهزة التسجيل(. وتلزم 
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كات السنوية يف قواعد بيانات/جمالت ختص مكتب املدَّعي العام على وجه اعتمادات لإلبقاء على االشرتا 
التحديد واشرتاكات مهنية )مثل االشرتاك يف الرابطة الدولية للمدَّعني العامني( وشراء كتب مرجعية هامة ضرورية 

 لدعم أنشطة املكتب األساسية.

يه التحقيق اجلنائي العلمي. ومن ذلك وتلزم مواد ولوازم خاصة من أجل أنشطة يف جمال التحقيق مبا ف -183
املطاطية، واملستهَلكات،  والقفافيز، اجلثث مثالا صور األمكنة اليت تلتقطها السواتل، واألكياس اليت توضع فيها

مقداره  مباواألجهزة )فيما خيص أنشطة التحقيق اجلنائي العلمي(. ويُقدر املبلغ الالزم لكل عملية حتقيق ناشط 
يورو. واستناداا إىل عدد عمليات التحقيق الناشط البالغ مخس عمليات، ُيطلب ما جمموعه  ألف 12.8
 .ألف يورو يف إطار هذا البند من بنود امليزانية 64.0

 ألف يورو 140.0 األثاث والعتاد

 ال تغري يف املبلغ املطلوب. -184

 املعارف للتكفل  قاعدةألف يورو من أجل وحدة  40.0تلزم اعتمادات مقدارها و  -185
 بإجراء ترقيات الرباجميات اخلاصة مبكتب املدَّعي العام على وجه التحديد وبراجميات التطبيقات 
اجلديدة للمساعدة يف تناول القضايا، وال سّيما براجميات استخراج حمتويات الوسائط اإللكرتونية. ويشمل بند 

لوحدة املعلومات واألدلة من أجل صيانة واستبدال وترقية معدات ألف يورو  20.0امليزانية هذا أيضاا مبلغاا مقداره 
املهمات اخلاصة مبكتب املدَّعي العام على وجه التحديد )لعمليات التحقيق بالوسائل السمعية البصرية/مجع 

 البيانات(.

كيل ألف يورو فإنه ُيطلب لشراء براجميات حاسوبية خاصة إلعادة تش 80.0أما املقدار الباقي البالغ  -186
 .مسارح اجلرائم رقمياا وترقية املعدات التقنية اليت حتتاج إليها وحدة التحقيق اجلنائي العلمي
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 2016 الميزانية المقترحة لعام: 2120البرنامج الفرعي :25 الجدول

2120 

 قسم الخدمات

 2014مصروفات عام 

 )بآالف اليوروات(

 املعتمدة 2015ميزانية عام 

 )بآالف اليوروات(

 املقرتحة 2016ميزانية عام 

 )بآالف اليوروات(

 2016النمو يف موارد عام 

 2015بالقياس إىل عام 

 امليزانية األساسية

امليزانية املتصلة 
 اجملموع باحلاالت

صندوق 
 الطوارئ

اجملموع ومبا 
فيه صندوق 
 الطوارئ

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 اجملموع باحلاالت

امليزانية 
 األساسية

املتصلة امليزانية 
 % املبلغ اجملموع باحلاالت

 25.3 406.5 011.0 2 836.2 174.8 1 604.5 1 460.0 144.5 1 878.5 2  878.5 2 522.8 1 355.7 1 املوظفون من الفئة الفنية

 5.8- 89.3- 462.4 1 196.5 1 265.9 551.7 1 214.4 1 337.3           املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 10.1 317.2 473.4 3 032.7 2 440.7 1 156.2 3 674.4 1 481.8 1 878.5 2   878.5 2 522.8 1 355.7 1 الفرعي لتكاليف املوظفنياجملموع 

 26.0 707.2 425.8 3 014.0 3 411.8 718.6 2 718.6 2   903.9 1 60.9 843.0 1 842.9 1 0.1 املساعدة املؤقتة العامة

               6.1  6.1 2.4 3.7 باالجتماعاتاملساعدة املؤقتة اخلاصة 

                      العمل اإلضايف

 26.0 707.2 425.8 3 014.0 3 411.8 718.6 2 718.6 2   910.0 1 60.9 849.1 1 845.3 1 3.8 اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني

 16.3 49.3 352.1 311.0 41.1 302.8 263.6 39.2 309.0 23.4 285.6 264.6 21.0 السفر

                      الضيافة

 35.6 160.0 609.5 544.5 65.0 449.5 399.5 50.0 463.0 147.8 315.2 295.0 20.2 اخلدمات التعاقدية

               0.8  0.8 0.8   التدريب

                      اخلرباء االستشاريون

               69.4 0.6 68.8 60.6 8.2 النفقات التشغيلية العامة

 10.1 11.0 120.0 71.0 49.0 109.0 71.0 38.0 60.4 10.6 49.8 45.4 4.4 اللوازم واملواد

   140.0 140.0   140.0 140.0   477.2 22.7 454.5 454.5    األثاث والعتاد

اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة 
 بالعاملني

53.8 1 120.9 1 174.7 205.1 1 379.8 127.2 874.1 1 001.3 155.1 1 066.5 1 221.6 220.3 22.0 

 18.1 244.7 1 120.8 8 113.2 6 007.6 2 876.1 6 267.0 5 609.1 1 168.3 6 266.0 902.3 5 489.0 4 413.3 1 المجموع

 2016 مالك الموظفين المقترح لعام :2120البرنامج الفرعي :26 الجدول

 وكيل أمني قسم الخدمات
 عام

أمني عام 
 مساعد

 1-ف 2-ف 3-ف 4-ف 5-ف 1-مد 2-مد

جمموع موظفي 
الفئة الفنية وما 

 فوقها

 رأ-خ ع رر-خ ع

جمموع 
موظفي فئة 
اخلدمات 
 العامة

جمموع 
 املوظفني

 الوظائف القائمة

 14 4 4   10 1 2 2 4 1         املالك األساسي
 23 18 18  5 3 1 1       املالك املتصل باحلاالت

 37 22 22   15 4 3 3 4 1         اجملموع الفرعي

الوظائف 
 اجلديدة/احملوَّلة

                            املالك األساسي

                  املالك املتصل باحلاالت

                             اجملموع الفرعي

الوظائف املعاد 
 توزيعها/املستعادة

                             املالك األساسي

                  املالك املتصل باحلاالت

                             اجملموع الفرعي

 37 22 22   15 4 3 3 4 1         المجموع 
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 والتعاون والتكامل الختصاص شعبة: 2200 البرنامج -2

 المقدِّمة

القضايا ومقاضاة املشتبه هبم يف الوقت املناسب. ولكل من ية حيوية للتحقيق يف يّتسم التعاون بأمه -187
والتعاون  والتكامل االختصاص احلاالت أو القضايا احملالة إىل احملكمة متطلَّباهتا الفريدة يف جمال التعاون. إن شعبة

 ما جيريه املكتب من عمليات التحقيق وذلك بالسهر على التعاون والتعاضد ريهي الشعبة الرائدة فيما خيص تيس
العام القضائي مبوجب الباب التاسع من نظام روما األساسي. وتستتبع املهام املنوطة هبا يف جمال التعاون 

مبا يف ذلك والعالقات اخلارجية إقامة وتدبر عالقات مع الدول واملنظمات الدولية واملنظمات غري احلكومية، 
شحذ الدعم العام لعمل املكتب والرتويج له وإبالغ رسائله الرئيسية. فهذه الشعبة تتوىل املسؤولية الرئيسية عن 
إقامة وتعزيز شبكة قوية وواسعة للتساند والتعاون مع الدول، واملنظمات الدولية، وسائر الشركاء، ال بد منها لكي 

عال باملهام القضائية املنوطة به يف إطار واليته. وكذلك تتوىل هذه الشعبة يضطلع مكتب املدَّعي العام على حنو ف
املسؤولية عن إجراء مجيع عمليات التدارس األويل للحاالت، بصرف النظر عّما إذا كان نظر احملكمة فيها متأتياا 

ّدعي العام يف شأهنا عن قيام دول أطراف بإحالتها إليها أم عن قيام جملس األمن هبذه اإلحالة أم عن تصرف امل
من نظام روما األساسي. وهكذا تؤدي هذه الشعبة ضمن املكتب دوراا رائداا  15من تلقاء نفسه عمالا باملادة 

م إىل املّدعية العامة توصيات أساسية بشأن مباشرة  فيما يتعلق باالختصاص، واملقبولية، ومصاحل العدالة، وتقدِّ
 .التحقيقات اجلديدة

(. وتندرج SASوقسم حتليل احلاالت ) (ICSشعبة من قسمني: قسم التعاون الدويل )وتتألف هذه ال -188
أنشطة قسم التعاون الدويل يف ثالثة جماالت، ختضع إلشراف عام من رئيس القسم، بدعم إضايف من مستشار 

التعاضد  ‘2’التعاون املتعلق باحلاالت على وجه التحديد ضمن أفرقة متكاملة؛  ‘1’قانوين: 
 :التعاون العام والعالقات اخلارجية ‘3’القضائي؛ 

يدعم قسم التعاون الدويل كالا من األفرقة املتكاملة مبستشار معين بالتعاون الدويل، يتوىل  (أ )
وكل طلبات التعاون املوجهة من  مجيع املتطلبات املتعلقة بالتعاضد القضائياملسؤولية عن تيسري 

استدامة الدعم العام والنهوض باإلحاطة بعمل املكتب تعبئة و اون؛ و الفريق إىل الشركاء يف التع
حبيث  شتغايلااللتنسيق لفيما يتعلق بالتحقيق واملقاضاة يف كل قضية ُتسند إليه؛ وإقامة مراكز 
أدلة مادية وشهود؛ والتحرك يتاح للفريق املتكامل النفاذ الدائم إىل ما خيص القضية من أراض و 

بشأن كل ما قد يتبينه الفريق أو السلطات الوطنية من مشكالت وتقدمي جايب السريع االست
 معلومات تعقيبية عنه.

ة االسرتاتيجية، والدعم شتغالين املعين بالتعاون القضائي املشورة التقنية واالويسدي املكوِّ  (ب )
ل مجيع واإلرشاد جلميع املستشارين املعنيني بالتعاون الدويل بغية التكفل جبودة املراقبة وإيصا

هذه الطلبات  ومتابعةوالردود اليت ترسل بالنيابة عن األفرقة املتكاملة  التعاضد القضائيطلبات 
والردود طبقاا لإلجراءات واملعايري ذات الصلة. إنه مسؤول، بالتشارك مع كل من املستشارين 

ت املساعدة طلبااملعنيني بالتعاون الدويل، عن تتبع االمتثال ومسك مجيع السجالت املتصلة ب
مراجعة االسرتاتيجيات املرمي منها إىل تيسري وضع و و  ،طلباهتا الواردة يف قاعدة البياناتالصادرة و 
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متييز األصول وحتديد مكان ميهم إىل احملكمة، وعن قداملشتبه فيهم وت علىلقبض لالتعاون 
 وجتميدها. وجودها وتتبعها

اخلارجية فيتوىل املسؤولية عن إسداء املشورة ون املعين بالتعاون العام والعالقات أما املكَّ  (ج )
 مديراالسرتاتيجية وتقدمي الدعم فيما يتعلق بالتعاون العام والعالقات اخلارجية إىل املدَّعية العامة و 

املدير فيما خيص االلتزامات هذا شعبة االختصاص والتكامل والتعاون. إنه يساند املدَّعية العامة و 
زامات املتعلقة بالتعاون العام، ويسهر على إقامة وتدبر العالقات اخلارجية ماسية وسائر االلتالدبلُ 

وينسق ذلك من أجل شحذ الدعم العام ألنشطة املكتب،  ،للمكتب مع الدول وسائر الشركاء
هيئاهتا الفرعية،  وميثل املكتب خالل املباحثات بشأن شىت املسائل اليت تنظر فيها اجلمعية و/أو

 ى عمل املكتب.واليت هلا أثر عل

وجُيري قسم حتليل احلاالت مجيع عمليات التدارس األويل ويسدي املشورة بشأن األمور املعقدة من  -189
الناحية الوقائعية ومن الناحية القانونية فيما يتعلق باالختصاص واملقبولية، وتقييم مصاحل العدالة، وال سّيما تقييمها 

، لمكتباء عمليات التدارس األويل واحداا من ثالثة  األنشطة الرئيسية لمن ناحية مصاحل اجملين عليهم. وميثِّل إجر 
إىل جانب إجراء عمليات التحقيق وأنشطة املقاضاة. وال يقتصر شأن عمليات التدارس األويل على أمهيتها 

إرساء أساس راسخ احلامسة للبت فيما إذا كان يتعنيَّ مباشرة حتقيق بل يتعدى هذه األمهية إىل كونه يفيد أيضاا يف 
للتعاون يف احلاالت اليت تباَشر فيها عمليات حتقيق جديدة. وإضافةا إىل ذلك ميكن أن يكون لعمليات التدارس 
األويل أيضاا أثر وقائي وأن تفيد يف تعزيز اجلهود املبذولة على الصعيد الوطين من أجل التكامل، وحُيتمل أن تغين 

مل التحليلي احلاسم الذي جيريه قسم حتليل احلاالت تندرج ضمن نطاق عن تدخل احملكمة. مث إن حصيلة الع
 ل ذي أمهية أساسية لنجاح عمليات التحقيق، عندما يقرر االّدعاء فتح حتقيق يف احلالة املعنية.خَ دْ التحليل مبثابة مُ 
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 2016ومؤشرات األداء، والمرامي فيما يخص عام النتائج المتوخاة،   :27 الجدول

 2016فيما خيص عام  ياملرام مؤشرات األداء النتائج املتوخاة

 (2-1القضاء والمقاضاة )الهدف 
ملكتــــب املــــّدعي  الســــرتاتيجيةمــــن الغايــــات ا 1الغايــــة 
 العام:

إجــراء عمليــات التــدارس األويل، وعمليــات التحقيــق، 
وأنشـــطة املقاضـــاة، علـــى حنـــو نزيـــه، ومســـتقل، وعـــايل 

 درجة اجلودة

  حتقيقـــــه احملــــاّك املرحليــــة: مــــا يُزَمــــع
 مقابل ما حُيقَّق فعالا 

 إجراء تسع عمليات تدارس أويل 

 (3-1و 2-1القضاء والمقاضاة )الهدفان 
ملكتــــب املــــّدعي  الســــرتاتيجيةمــــن الغايــــات ا 3الغايــــة 
 العام:

التــــدارس  عمليــــات وجناعــــة   جــــودة   حتســــني يف املضــــي
  املقاضاة أنشطةاألويل وعمليات التحقيق و 

 
 

 

 

  :مــــا يُزَمــــع حتقيقـــــه احملــــاّك املرحليــــة
 مقابل ما حُيقَّق فعالا 

  أثـر مشــاريع التحســني علــى العمــل
واإلدارة مــــــــــــــن حيــــــــــــــث الفعاليــــــــــــــة 

 واالمتياز

 
 

 عمليات التدارس األويل

  حتديــد إمكانــات املضــي يف إدمــاج احتياجــات التحقيــق والشــروع
 يف مرحلة التدارس األويل

  األويلاملضي يف زيادة التواصل فيما يتعلق بعمليات التدارس 

  مواصــــــلة اإلعــــــداد املبكــــــر لالضــــــطالع بوظيفــــــة التصــــــدي األويل
 لفورات العنف أو أخطاره الكبرية

 

 التعاون

  االضـــطالع بتقيـــيم مـــدى جـــودة البعـــد املتعلـــق بالتعـــاون الـــداخلي
 وتنفيذ مشاريع التحسني املنتقاة

  3-3و 2-3التعددددددددددداون والددددددددددددعم )األهدددددددددددداف 
 (6-3و 4-3و

ملكتــــب املــــّدعي  الســــرتاتيجيةمــــن الغايــــات ا 6الغايــــة 
 العام:
 مـن العـام بالـدعم والنهـوض التعاون تعزيز يف اإلسهام
  وأنشطته مبهامه املكتب اضطالع أجل
 
 

ملكتــــب املــــّدعي  الســــرتاتيجيةمــــن الغايــــات ا 9الغايــــة 
 العام:

العمـــل مـــع شـــعبة التحقيـــق لوضـــع وتـــدبر اســـرتاتيجية 
ـــقة للتحقيـــق واملقاضـــاة بغيـــة املضـــي يف  احلـــد مـــن منسَّ

ظاهرة اإلفالت من العقاب على اجلرائم اليت تُعىن هبـا 
 احملكمة

 

 
 

  احملــــاّك املرحليــــة: مــــا يُزَمــــع حتقيقـــــه
 مقابل ما حُيقَّق فعالا 

  أثـر مشــاريع التحســني علــى العمــل
واإلدارة مــــــــــــــن حيــــــــــــــث الفعاليــــــــــــــة 

 واالمتياز

 
 

  احملــــاّك املرحليــــة: مــــا يُزَمــــع حتقيقـــــه
 مقابل ما حُيقَّق فعالا 

  مشــاريع التحســني علــى العمــل أثـر
واإلدارة مــــــــــــــن حيــــــــــــــث الفعاليــــــــــــــة 

  واالمتياز

 
  القيــام علــى النحــو املقــرَّر بتنفيــذ خطــط التعــاون فيمــا خيــص دعــم

 عمليات التحقيق الدعَم احلاسم األمهية

 توسيع شبكة مسؤويل تنسيق العمل لتشمل ثالثة شركاء 

 التواصل مع أصحاب الشأن على النحو املقرَّر 

  تنفيـــذ خطـــط التعـــاون فيمـــا خيــــص الـــدعم احلاســـم األمهيـــة الــــذي
 تستلزمه عمليات التحقيق اليت جيريها املكتب 

  توطيــد شــبكة املكتــب مــن مســؤويل التنســيق العــام وتنســيق العمــل
واألطراف الفاعلـة علـى الصـعيد القضـائي واملضـي يف توسـيع هـذه 
 الشـــــبكة، وتبســــــيط وتوحيـــــد الســــــريورات وأشـــــكال التفاعــــــل مــــــع
ــــــة،  الشــــــركاء )الــــــدول، واملنظمــــــات الدوليــــــة، واملنظمــــــات اإلقليمي

 واملنظمات غري احلكومية(

  املوجَّهـــــة إىل الـــــدول  التعاضـــــد القضـــــائياالرتقـــــاء جبـــــودة طلبـــــات
واملنظمـــات الدوليـــة بغيـــة التمكـــني مـــن إجـــراء عمليـــات التحقيـــق 

 وأنشطة املقاضاة على حنو فعال
  ملطلوبالتعاضد القضائي اتوسيع مدى تدابري 
 حتسني معدَّالت الرد على طلبات املساعدة والنتائج اليت تؤتيها 
  القيــام دعمــاا لســائر الشــعب بتقــدمي املســاعدة يف إجــراء املزيــد مــن

املشــاورات بشــأن مضــمون اســرتاتيجية منســقة للتحقيــق واملقاضــاة 
وظروف وضع هذه االسرتاتيجية وتبعات تنفيذها، وتقييم النتـائج 

 اليت ميكن أن يقدمها املكتب وحتديد املسامهة
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 آلف يورو 4 007.1 موارد الميزانية

، تعزى رئيسياا إىل لزوم يف املئة( 6.8ألف يورو ) 256.3 امقداره زيادةينطوي املبلغ املطلوب على  -190
مستشار معين بالتعاون الدويل للفريق املتكامل اإلضايف الذي يتناول عملية التحقيق الناشط اجلديدة املدرجة 

يف عام املوظفني الذين يشغلون وظائف أُقرت طلب متديد عقود يُ  هويضاف إىل ذلك أنضمن االفرتاضات. 
طار واليتها على حنو إهبا يف  املنوطةم اداء املهأشعبة من الماساا لتمكني لزوماا  الزمونن يو ن املعنو املوظفف. 2015

 .2016فعال يف عام 

 ألف يورو 3 517.2 الموارد من الموظفين

املساعدة املؤقتة العامة  من وظائفوظيفة  17وظيفة ثابتة و 17 من الشعبة يتألف مالك العاملني يف -191
 .بدوام كامل( العامل من معادالت املوظف الواحد 16.5)

 ألف يورو 1 885.5 الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة

 .خرىأي وظائف ثابتة أطلب ال تُ  -192

 )من الرتبة  )مساعد إداري( مساعد شخصي ه(، يساعد1-س الشعبة مدير )من الرتبة مدأير  -193
تعاون القضائي )من الب اا معني اا (، ومستشار 5-ف ة)من الرتب اا قسم التعاون الدويل رئيسمالك (. ويضم رأ-عخ 
 وثالثة ،(4-)من الرتبة فاا نيقانو  اا (، ومستشار 4-تعاون الدويل )من الرتبة فالب اا معني اا (، ومستشار 4-ف الرتبة

تعاون الدويل )من الرتبة الب نيمعني نيمعاونين ومستشار  ،(3-تعاون الدويل )من الرتبة فالني بيمستشارين معن
رئيسياا )من الرتبة  حاالت حملِّلقسم حتليل احلاالت مالك رأ(. ويضم -)من الرتبة خ ع اا داريإ اا ومساعد ،(2-ف
 (.2-معاونني )من الرتبة ف حاالت يحملِّل ثالثة(، و 3-)من الرتبة ف حاالت حملِّلو  ،(4-ف

 ألف يورو 1 631.7 املساعدة املؤقتة العامة

وظائف من وظائف املساعدة املؤقتة العامة للنهوض بأود عمليات  حيتاج قسم التعاون الدويل إىل مثاين -194
ومراجعة حاالت أخرى ساكنة  2016شط املرتقب إجراؤها وفقاا لالفرتاضات املتعلقة مبيزانية عام االتحقيق الن

إذا طرأت  حالياا لكن يتعني العمل جلعلها تبلغ مرحلة ميكن فيها انتقاهلا بسرعة وعلى حنو سليم إىل احلال الناشطة
مستجدات إجيابية، مثل تقدمي أحد املشتبه فيهم يف إطارها إىل احملكمة. إن كالا من املستشارين املعنيني بالتعاون 

 .بعض األحيان بصفة رديف لفريق آخر لكنه يعمل يف ُمنتدب رمسياا للعمل يف فريق متكامل معنيَّ 

 التوزع التايل: 2016عامة لعام وتتوزع الوظائف املطلوبة يف إطار املساعدة املؤقتة ال -195

من معادالت املوظف الواحد  2.0شهراا ) 24( ملدة 3-بالتعاون الدويل )من الرتبة ف انمعني انمستشار  (أ )
 العامل بدوام كامل(؛

من معادالت  3.0شهراا ) 36( ملدة 2-ثالثة مستشارين معاونني معنيني بالتعاون الدويل )من الرتبة ف (ب )
 بدوام كامل(؛املوظف الواحد العامل 
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من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام   1.0شهراا ) 12رأ( ملدة -مساعد إداري )من الرتبة خ ع (ج )
 كامل(؛

من معادالت املوظف الواحد  1.0شهراا ) 12رأ( ملدة -مساعد معين بالتعاون القضائي )من الرتبة خ ع (د )
 العامل بدوام كامل(؛

من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام   1.0شهراا ) 12ملدة رأ( -مساعد قانوين )من الرتبة خ ع )هـ(
 كامل(.

إىل عملية التحقيق الناشط  طلبهاإال وظيفة إضافية واحدة. ويُعزى  2016ال ُيطلب فيما خيص عام و  -196
متفرغاا ، ما يستلزم مستشاراا معنياا بالتعاون الدويل 2016اإلضافية املدرجة ضمن االفرتاضات املتعلقة مبيزانية عام 

 الفريق املتكامل املكلف بإجراء هذا التحقيق.مالك ( الستكمال 3-لوظيفته هذه )من الرتبة ف

( 3-ويضاف إىل ذلك أن قسم التعاون الدويل يطلب تأكيد استمرار وظيفة موظف قانوين )من الرتبة ف -197
معادالت املوظف الواحد العامل بدوام  من  0.5( ملدة ستة أشهر )2015يعمل يف نيويورك )أُقّرت يف عام 

يتعني أن يستبقي مكتب األمم املتحدة للشؤون القانونية هذا املوظف، بصفته موظفاا من موظفي األمم فكامل(. 
املتحدة، ليتوىل ضمن نظام األمم املتحدة جتهيز وتنسيق طلبات املساعدة الصادرة عن مكتب املدَّعي العام 

الوظيفة تشتمل أيضاا على طلبات املساعدة اليت يرسلها رئيس قلم احملكمة بالنيابة عن للمحكمة. وملا كانت هذه 
 الدوائر أو حمامي الدفاع فإن باقي تكاليفها سُتتقاسم مع ديوان رئيس القلم.

من معادالت  8.0طار املساعدة املؤقتة العامة )إموظفني يف  مثانيةيعمل حالياا يف قسم حتليل احلاالت و  -198
إىل ق هذا القسم و اتالعمل الواقع على ع تزايد عبء نظر إىل استمرارالبدوام كامل(. وبالعامل املوظف الواحد 

، ومأمون، ستظل ع، ومستقل، وعايل درجة اجلودة، وناجهويل على حنو نزيأدارس تعمليات  ئهجراحلاجة املاسة إلا
تسع عمليات تدارس أويل ستستلزم ما ال يقل  2016جُترى يف عام ويُتوقع أن  .2016هذه املوارد الزمة يف عام 

من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام   1.5) 3-والرتبة ف 1- من رتب تراوح بني الرتبة فحملِّالا  12عن 
 كامل لكل حالة(.

 التوزع التايل: 2016وتتوزع الوظائف املطلوبة يف إطار املساعدة املؤقتة العامة لعام  -199

من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام   2.0شهراا ) 24( ملدة 3- حاالت )من الرتبة فحملِّال (أ )
 كامل(؛

من معادالت املوظف الواحد  4.0شهراا ) 48( ملدة 2-ي حاالت معاونني )من الرتبة فحملِّلأربعة  (ب )
 العامل بدوام كامل(؛

من معادالت املوظف الواحد العامل  2.0شهراا ) 24( ملدة 1- حاالت مساعدان )من الرتبة فحملِّال (ج )
 بدوام كامل(.

 ألف يورو 489.9 الموارد غير المتصلة بالعاملين

يقتصر مقدارها على ما يسد و ( يف املئة 8.7ألف يورو ) 39.4تنطوي امليزانية على زيادة مقدارها  -200
 .ضافية اليت تستلزمها عمليات املكتبنفقات املهمات اإل



 ICC-ASP/14/10 

79 10-A-091015 

IC
C

-A
S

P
/9

/[…
] 

P
ag

e 7
9
 

 آالف يورو 489.9  السفر

يف املئة(.  8.7)ألف يورو  39.4على وجه اإلمجال تنطوي ميزانية السفر املقرتحة على زيادة مقدارها  -201
قسم حتليل احلاالت فيما يتعلق حباالت خاضعة للتدارس األويل،  اليت جيريهاهام املوجيسِّد ذلك احلاجة املاّسة إىل 

اجلهات اليت تقدم املعلومات. إن مدير الشعبة ورئيس  لع هبا يف بلدان احلاالت و/أو لدىاملضطهمات امل مبا فيها
سيقومون ي احلاالت حملِّلأو  بالتعاون الدويل نين املعنييقسم التعاون الدويل ورئيس قسم حتليل احلاالت واملستشار 

مبهمات حمدَّدة األهداف وسيثابرون على املشاركة يف اجتماعات هامة لضمان تعاون الدول واملنظمات الدولية 
قسم حتليل احلاالت سيستمران  ورئيسقسم التعاون الدويل  رئيسفيما يتعلق باحلاالت وتعاوهنا العام. كما إن 
 بغية شحذ التعاون. تباحلاالعلى مرافقة املدَّعية العامة يف مهمات متصلة 

 2016 : الميزانية المقترحة لعام2200 البرنامج :28 الجدول

2200 

 شعبة الختصاص والتكامل والتعاون

 2014مصروفات عام 

 )بآالف اليوروات(

 املعتمدة 2015ميزانية عام 

 )بآالف اليوروات(

 املقرتحة 2016ميزانية عام 

 )بآالف اليوروات(

 2016النمو يف موارد عام 

 2015إىل عام بالقياس 

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 اجملموع باحلاالت

صندوق 
 الطوارئ

اجملموع ومبا فيه 
صندوق 
 الطوارئ

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 اجملموع باحلاالت

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 % املبلغ اجملموع باحلاالت

 2.8 47.5 752.5 1 954.1 798.4 705.0 1 927.4 777.6 595.7 1   595.7 1 792.0 803.7 املوظفون من الفئة الفنية

 1.5- 2.0- 132.9  132.9 134.9  134.9        املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 2.5 45.6 885.5 1 954.1 931.4 839.9 1 927.4 912.5 595.7 1   595.7 1 792.0 803.7 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

 11.7 171.3 631.7 1 219.9 1 411.8 460.4 1 460.4 1   920.7   920.7 920.7    املساعدة املؤقتة العامة

                       املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

                      العمل اإلضايف

 11.7 171.3 631.7 1 219.9 1 411.8 460.4 1 460.4 1   920.7   920.7 920.7   اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني

 8.7 39.4 489.9 336.1 153.8 450.5 296.4 154.1 378.0 1.1 376.9 255.2 121.7 السفر

                      الضيافة

                      اخلدمات التعاقدية

                   التدريب

االستشاريوناخلرباء                        

                      النفقات التشغيلية العامة

                      اللوازم واملواد

                          األثاث والعتاد

اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة 
 8.7 39.4 489.9 336.1 153.8 450.5 296.4 154.1 378.0 1.1 376.9 255.2 121.7 بالعاملني

 6.8 256.3 007.1 4 510.1 2 497.0 1 750.8 3 684.2 2 066.6 1 894.4 2 1.1 893.3 2 967.9 1 925.4 المجموع

 2016 : مالك الموظفين المقترح لعام2200 البرنامج :29 الجدول

 شعبة الختصاص والتكامل والتعاون
وكيل أمني 

 عام

أمني عام 
 مساعد

 1-ف 2-ف 3-ف 4-ف 5-ف 1-مد 2-مد

جمموع موظفي 
الفئة الفنية وما 

 فوقها

 رأ-خ ع رر-خ ع

جمموع موظفي 
فئة اخلدمات 

 العامة

جمموع 
 املوظفني

 الوظائف القائمة
 8 2 2   6   1 1 2 1 1       املالك األساسي

 9     9  4 3 2      املالك املتصل باحلاالت

 17 2 2   15   5 4 4 1 1       اجملموع الفرعي

الوظائف 
 اجلديدة/احملوَّلة

                            املالك األساسي

                  املالك املتصل باحلاالت

                             اجملموع الفرعي

الوظائف املعاد 
 توزيعها/املستعادة

                             املالك األساسي

باحلاالتاملالك املتصل                    

                             اجملموع الفرعي

 17 2 2   15   5 4 4 1 1       المجموع  
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 : شعبة التحقيق2300البرنامج  -3

 المقدِّمة

 ناتاملعين بالتحقيق من مكوِّ املكوِّن توفر شعبة التحقيق، اليت يتوىل إدارهتا العامة مديرها وفريقها اإلداري،  -202
الفريق املتكامل الذي جُيري عمليات التحقيق وأنشطة املقاضاة للمكتب حتت مسؤولية حمام رئيسي معين 

ني ومدخلي لِّلباإلجراءات االبتدائية تابع لشعبة املقاضاة. وتتوىل شعبة التحقيق توظيف وتدريب احملققني واحمل
 البيانات العاملني ضمن الفريق املتكامل، وتراقب أداءهم.

م الوحدات املتخصصة العاملة ضمن شعبة التحقيق األفرقة املتكاملة يف إعداد وتنفيذ خطتها كما وتدع -203
( OSUوحدة الدعم التشغيلي )أما تدعمها من خالل إسداء املشورة وتقدمي املساعدة يف إجراء العمليات. 

وحدة  وتقدِّمهلا.  شتغايلتساعد على السهر على سرية وأمن نشر البعثات يف امليدان، وتقدم الدعم االف
تيجية التحقيق بطريقة تتيح تدبر األخطار اليت ايف السهر على وضع اسرت املساعدة ( PSUاسرتاتيجيات احلماية )

 بتعاون وثيق وعلى حنو ني الوحدتنيمع املكتب. وتعمل كلتا هات املتعاونونميكن ارتقاب أن يتعرض هلا األشخاص 
ل توزيع املسؤوليات استناداا إىل سلسلة متواصلة من اخلدمات. وتدعم وحدة متكامل مع قلم احملكمة من خال

( األفرقة املتكاملة فيما خيص على سبيل املثال عمليات التحقيق اجلنائي العلمي SRUاالستجابة العلمية )
تحقيق ، إخل(، وعمليات الة)عمليات االنتباش، وعمليات التشريح، وعمليات حتسني املواد السمعية البصري

بواسطة السواتل. وتقوم الوحدة املعنية باجلرائم اجلنسانية املنطلق واجلرائم امللتقطة السيرباين، وعمليات إعداد الصور 
ي احلال والتحقيق يف اجلرائم يش( مبساعدة األفرقة على التعامل مع الشهود اهلشGCUاملرتكبة حبق األطفال )

( ووحدة DPUرائم املرتكبة حبق األطفال. مث إن وحدة جتهيز البيانات )اجلنسية واجلرائم اجلنسانية املنطلق واجل
 الشؤون اإلدارية تقدمان اخلدمات يف جمال جتهيز املعلومات واخلدمات اإلدارية.

ويتمثل أحد األدوار احلامسة األمهية املنوطة بشعبة التحقيق يف وضع وتدبر معايري العمل جلميع أفرقة  -204
 .التحقيق ووحداته

            

             

       

     �   

        

         

                   

                           �         
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 شعبة التحقيقأهداف 

(. الغاية االسرتاتيجية السنوية 1-1تنفيذ عدد من عمليات التحقيق املخطَّط هلا )اهلدف االسرتاتيجي  -1
: إجراء مخس عمليات حتقيق ناشط، وتقدمي الدعم التحقيقي خلمس 2016ملكتب املدَّعي العام فيما خيص عام 

 واستدامة تسع عمليات حتقيق ساكن.حماكمات، 
(. 4-3حتسني درجة جودة وجناعة عمليات التحقيق من خالل مشاريع التحسني )اهلدف االسرتاتيجي  -2

 :2016الغايات االسرتاتيجية السنوية ملكتب املدَّعي العام فيما خيص عام 
 استهالل العمل مبعايري التحقيق والتدريب على تطبيقها؛ )أ(
التحليل من خالل إعمال قاعدة بيانات حتليل الوقائع وتنفيذ املبادئ التوجيهية اخلاصة تعزيز  )ب(

 بتقييم املصادر تنفيذاا كامالا؛
َفذ إلكرتوين خاص مبكتب املدَّعي العام تسهيالا لإلفادة باجلرائم؛ )ج(  استحداث َمنـْ
 جديدة؛تطبيق منوذج احلضور امليداين اجلديد فيما خيص كل عملية حتقيق  )د(
تعزيز مجع األدلة ذات األشكال البديلة، عن طريق أمور منها وضع معايري إلجراء عمليات حتقيق  )هـ(

 بالوسائل اإللكرتونية على اإلنرتنت.
تدريب مجيع املوظفني املعنيني على أسس التحقيق بالوسائل اإللكرتونية على اإلنرتنت وعلى تناول األدلة  -3

 (.1-4سرتاتيجي اإللكرتونية )اهلدف اال

استبانة سبل حتقيق مكاسب عن طريق حتسني النجاعة ورصد هذه املكاسب من خالل مراجعة  -4
 (.2-5اإلجراءات )اهلدف االسرتاتيجي 
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 2016ومؤشرات األداء، والمرامي فيما يخص عام النتائج المتوخاة،  :30 الجدول

 2016املرامي فيما خيص عام  مؤشرات األداء النتائج املتوخاة

 (3-1والمقاضاة )الهدف  القضاء
 من أهداف مكتب املّدعي العام: 1 اهلدف

إجــــــراء مخــــــس عمليــــــات كاملــــــة مــــــن عمليــــــات 
الناشــــــط، وتقــــــدمي الــــــدعم التحقيقــــــي  التحقيــــــق

خلمـــــس حماكمـــــات، واســـــتدامة تســـــع عمليـــــات 
حتقيــق ســاكن حــىت إلقــاء القــبض علــى املتهمــني 

 فيها

 

 عدد عمليات التحقيق 

  مقابــــل تــــدابريه تــــدابري التحقيــــق املخطــــط هلــــا
 املنفذة

 
 5+5+9 
  مـــن تـــدابري التحقيـــق  %80ُحســـن تنفيـــذ مـــا ال يقـــل عـــن

 املندرجة ضمن نطاق سيطرة شعبة التحقيق

 (3-1و 2-1القضاء والمقاضاة )الهدفان 
ملكتــــــب  الســــــرتاتيجيةمــــــن الغايــــــات ا 2الغايــــــة 

 املّدعي العام:

 األخــــذ مبنظــــور جنســــاين يف  االســــتمرار علــــى
تنفيـــــذ  وعلـــــى املكتـــــب مجيـــــع جمـــــاالت عمـــــل
جلرائم اجلنســية واجلــرائم السياســات املتعلقــة بــا

اجلنســـــــانية املنطلــــــــق واجلـــــــرائم املرتكبــــــــة حبــــــــق 
 األطفال

 

 

 

  :مــــا يُزَمــــع حتقيقــــه مقابــــل مــــا احملــــاّك املرحليــــة
 حُيقَّق فعالا 

 
 
 
 االهتمـام بـاجلرائم اجلنسـية واجلـرائم اجلنسـانية املنطَلَـق  إدماج

واجلـــرائم املرتكبـــة حبـــق األطفـــال يف عمليـــات التحقيـــق كلمـــا 
أمكن ذلـك، وتنفيـذ املبـادئ التوجيهيـة الـواردة يف سياسـات 

 مكتب املدَّعي العام ذات الصلة

 (3-1القضاء والمقاضاة )الهدف 
 العام:من أهداف مكتب املّدعي  3 اهلدف

  اســــتهالل العمــــل مبعــــايري التحقيــــق والتــــدريب
علــــى تطبيقهــــا وإجنــــاز مرحلــــة اإلعــــداد األويل 

 لتصديق املهارات يف هذا اجملال

  تعزيــــــز التحليــــــل مــــــن خــــــالل إعمــــــال قاعــــــدة
بيانــــــــــات حتليــــــــــل الوقــــــــــائع وتنفيــــــــــذ املبــــــــــادئ 

ــــــيم املصــــــادر  ــــــة اخلاصــــــة بتقي ــــــذاا  التوجيهي تنفي
 كامالا 

  َفـــــذ إلكـــــرتوين خـــــاص مبكتـــــب اســـــتحداث َمنـْ
 املدَّعي العام تسهيالا لإلفادة باجلرائم

  تطبيـــق منــــوذج احلضــــور امليــــداين اجلديــــد فيمــــا
 خيص كل عملية حتقيق جديدة

  تعزيز مجع األدلة ذات األشكال البديلـة، عـن
طريــــــــق أمــــــــور منهــــــــا وضــــــــع معــــــــايري إلجــــــــراء 
عمليــــات حتقيــــق بالوســــائل اإللكرتونيــــة علــــى 

 اإلنرتنت

 

 

 حتقيقه مقابل ما حُيقَّق فعالا  ما يُزَمع 

 

 

  ما يُزَمع حتقيقه مقابل ما حُيقَّق فعالا 

 
 

  ما يُزَمع حتقيقه مقابل ما حُيقَّق فعالا 

 

  ما يُزَمع حتقيقه مقابل ما حُيقَّق فعالا 

 

  ما يُزَمع حتقيقه مقابل ما حُيقَّق فعالا 

 
 
  مــن التــدابري املندرجــة  %80ُحســن تنفيــذ مــا ال يقــل عــن

 سيطرة شعبة التحقيق ضمن نطاق
 

  إنشاء قاعدة بيانات حتليل الوقائع وتنفيذ املبادئ التوجيهية
 اخلاصة بتقييم املصادر

 

   إنشــــاء الـــــَمنـَْفذ اإللكــــرتوين فيمــــا خيــــص عمليــــات التفتــــي
 الناشط

 

  تطبيــق منـــوذج احلضـــور امليـــداين اجلديـــد لنســـبة مـــن عمليـــات
 %80التحقيق تبلغ 

  ها يُزَمع حتقيقمم %80حتقيق 

 (3-1القضاء والمقاضاة )الهدف 
 من أهداف مكتب املّدعي العام: 4 اهلدف

تـــــدريب مجيــــــع املــــــوظفني املعنيــــــني علــــــى أســــــس 
التحقيــــق بالوســــائل اإللكرتونيــــة علــــى اإلنرتنــــت 

 وعلى تناول األدلة اإللكرتونية

 

 

 ما يُزَمع حتقيقه مقابل ما حُيقَّق فعالا 

 
 

 % من املوظفني ذوي الصلة80تدريب 
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 2016املرامي فيما خيص عام  مؤشرات األداء النتائج املتوخاة 

 (3-1القضاء والمقاضاة )الهدف 
 من أهداف مكتب املّدعي العام: 7 اهلدف

  التشــــارك مــــع جهتــــني رئيســــيتني فيمــــا يتعلــــق
 باألمن السيرباين وأمن املعلومات

 ـــــقة فيمـــــا يتعلـــــق  إقامـــــة حلقـــــة اســـــتخبار منسَّ
 باألمن مع الشركاء ضمن احملكمة وخارجها

 حتديث متطلبات املهارات امليدانية تنجيز 

 
  مراجعة األحلاق النافـذة مـع الوحـدات األمنيـة

 ضمن قلم احملكمة

 

 

  ما يُزَمع حتقيقه مقابل ما حُيقَّق فعالا 

 

  ما يُزَمع حتقيقه مقابل ما حُيقَّق فعالا 

 

  أثــــر مشــــاريع التحســــني علــــى العمــــل واإلدارة
 من حيث الفعالية واالمتياز

  ما يُزَمع حتقيقه مقابل ما حُيقَّق فعالا 

 
 
 الشراكات إقامة 

 
  االستخبار حلقةإقامة 

 
 التحديث تنجيز 
 
 األحلاق مراجعة 

 (3-1القضاء والمقاضاة )الهدف 
 من أهداف مكتب املّدعي العام: 8 اهلدف

  اســـــتبانة ســـــبل حتقيـــــق مكاســـــب عـــــن طريـــــق
حتســـــــــــني النجاعـــــــــــة مـــــــــــن خـــــــــــالل مراجعـــــــــــة 

 السريورات، مث حتقيق هذه املكاسب 

 

 

 حتقيقهــا  مــا يســتبان مــن املكاســب الــيت ميكــن
 عن طريق حتسني النجاعة

 
 
  اســـتبانة اجملـــاالت ذات األولويـــة فيمـــا خيـــص املكاســـب الـــيت

املكاسـب  وحتديـدميكن حتقيقهـا عـن طريـق حتسـني النجاعـة 
 احملتملة

إن عمليات التحقيق جُترى يف بيئات بالغة التعقيد يكتنفها التطور: إذ يتعني متييز وتطوير القرائن اجلديرة  -205
ماا حبيث ال يتعرض للخطر ال نني حامسني يتعني التفكري فيهما بعناية مقدَّ ية واألمن مكوِّ عترب السرّ بالثقة؛ وتُ 

من الشواغل اليت جيب االعتناء هبا دون أن رفاه الشهود عمليات التحقيق وال األشخاص املشاركون فيها. ويظل 
لتحقيق اجلنائي العلمي وتسجيلها على حنو تتلطخ مصداقيتهم. ويتعني تناول األدلة بطريقة سليمة من ناحية ا

السريعني لتكنولوجيا وانتشارها اتطور ضخمة من املعلومات. وتتأتى عن  . ويتعني جتهيز وحتليل مقاديرمناسب
 حتديات وفرص جديدة )من قبيل تدبر البيانات الضخمة(.

اتيجية للفرتة املمتدة من وقد وضع املكتب، بغية التكيف مع هذه البيئة اليت تكتنفها التحديات، اسرت  -206
ستة حماور للتكفل بأن تفي عمليات التحقيق من حيث  منها متيَّز فيها أمور 2015إىل عام  2012حزيران/يونيو 

جودهتا مبا يُتوخى منها: تطوير القدرة على مجع أشكال من األدلة أكثر تنوعاا، وزيادة دور التحليل، وتصديق  
العاملني مع البيئة اجلديدة، واملضي يف تطوير  مالكر امليداين، وتكييف تشكيل كفاءات العاملني، وزيادة احلضو 

 محاية الشهود.

)انظر اخلطة  2015إىل عام  2012ويبني تقييم اخلطة االسرتاتيجية للفرتة املمتدة من حزيران/يونيو  -207
ستمر بذل ياحملكمة، بينما  ( أن االسرتاتيجية اجلديدة تؤيت نتائج إجيابية يف2018-2016فرتة للاالسرتاتيجية 

 اجلهود لتحسني النجاعة من سنة إىل أخرى.

ُأرجئت عمليات حتقيق فاألولوية. جودة العمل على كميته من حيث  بتقدميلقد حتققت هذه النتائج  -208
قة لوقت طال لَّ ارفور، وليبيا، ومايل( أو كانت معهامة ملواجهة حاالت متطورة )مثل ارتكاب جرائم جديدة يف د

يف احلالة يف كوت ديفوار، حيث يتعلق األمر بتحريك الدعاوى الساكنة حىت  2أكثر مما جيب )كما يف القضية 
َلغ  للمحاكمة(.  فيها حال التأهب تـُبـْ

 القدّ وترمي امليزانية احلالية املقرتحة إىل الشروع يف تدارك هذا النقص عن طريق العمل تدرجيياا للتوصل إىل  -209
. ويتعني عليه اآلن التطور قدَّم جودة عمله على كميته من حيث األولويةاملكتب  إنساسي ملالك املوظفني. األ

تدرجيياا للوصول إىل وضع ميكن له فيه أن يضطلع باملقدار الالزم من العمل حمافظاا على جودته وجناعته 
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مع ملالك املوظفني إىل حتقيق هاتني الغايتني،  الضروريتني. ويُرمى من العمل على طريق التوصل إىل القّد األساسي
إيالء األولوية لعمليات التفتي  الضرورية بصورة أرشد. إن مربرات القّد األساسي ملالك املوظفني تُتناول يف تقرير 

يث يتسىن تدبر وقع ذلك املايل على مر الزمن. حبشامل منفصل. وسيكون النمو تدرجيياا على مدى عدة سنوات 
ه، بالنظر إىل التمويل املنقوص الذي شهدته السنوات السابقة، سيظل من الالزم استثمار موارد طائلة حىت بيد أن
 ، اليت أُفردت هلا مقادير غري كافية من املوارد.2016الضطالع باألنشطة األساسية لعام ل

للميزانية املقرتحة فإن بالنظر إىل أن تكاليف املوظفني متثل أهم العناصر اليت يتحدد هبا الوقع املايل و  -210
ما من شأنه أن يلزم للوفاء مبا تقضي به االفرتاضات بأفرقة  َرْين: )أ(شعبة التحقيق تقدم أدناه منحيَـنْي ُمتصوَّ 
ما تقرتحه الشعبة  ، )ب(العاملني ملالكوفقاا للتقرير عن القّد األساسي ووحدات ذات مالك مناسب من املوظفني 

، مع اإلقرار بأهنا ملالك العاملنيعلى طريق التوصل إىل القّد األساسي  2016باعتباره اخلطوة املتخذة يف عام 
 مع تبيان تبعات هذا النقص يف املوظفني.و ستظل منقوصة التجهيز باملوظفني يف حالة األخذ هبذا املقرتح 

 األثر 2016القد املنقوص لعام  2016ام القد األساسي الالزم لع االفرتاضات النشاط

تـــــأخري يف التحقيـــــق يطيـــــل مدتـــــه، فـــــال ُتســـــتغل إال املعلومـــــات املتعلِّقـــــة  75 100 5 عمليات التحقيق الناشط
ذات األولويـــة، ويكـــرُب خطـــر عـــدم "اجلهوزيـــة للمحاكمـــة" عنـــد  بـــالقرائن

 اعتماد التهم، وتزيد التكاليف من جرَّاء إطالة مدة التحقيق

لكــن  –اسـتدامة الصــلة مــع الشــهود وحفــظ األدلــة إىل املــدى األساســي  10 13 9 عمليات التحقيق الساكن
ستحصــل حــاالت تــأخري كبــري يف التوصــل إىل جعــل عمليــات التحقيــق 
املعنيـــة "جـــاهزة عنـــد احملاكمـــة"؛ وسيســـبب ذلـــك تـــأخرياا يف اإلجـــراءات 

 وتكاليف إضافية

تقلــيص هــذا العــدد نظــراا إىل أن املكتــب يرمــي إىل حتقيــق نتــائج ال ميكــن  15 15 5 دعم احملاكمات
 إجيابية يف احملكمة

 ما قد يكون له أثر على اإلجراءات –لن جيري تتبع األنشطة  0 4  70التتبع/املادة 

 
علــــــى  70ســـــيتعني إجـــــراء عمليـــــات التحقيـــــق الــــــيت تقضـــــي هبـــــا املـــــادة 
الســـــــتدامة حســـــــاب عمليـــــــات التحقيـــــــق الناشـــــــط والقـــــــدرة املخصصـــــــة 
 عمليات التفتي  الساكن ما سيفضي إىل استفحال العجز

مبـا يف ذلـك  –تقليص القدرة على تلبيـة االحتياجـات يف جمـال التحقيـق  66 74  وحدات املساندة
سيســـــتلزم ذلـــــك  –أمـــــن العمليـــــات والشـــــهود وتـــــدبر املخـــــاطر عليهمـــــا 

مــن  معاملــة الطلبــات علــى أســاس درجــات أولويتهــا وسيفضــي إىل املزيــد
 حاالت التأخري يف عمليات التحقيق

لــن يــوفَّر التمويــل الــالزم للمشــاريع احملــدَّدة يف اخلطــة االســرتاتيجية للفــرتة  5 7  إدارة الشعبة
بغيـــة حتســـني األداء واجلـــودة،  2018إىل عـــام  2016املمتـــدة مـــن عـــام 

 وسيشهد تنفيذ هذه املشاريع حاالت تأخري

العـــدد ضـــروري لتيســـري إدارة الشــعبة بصـــورة سلســـة ونـــوال البيانـــات هــذا  6 6  التسيري والتخطيط
 اإلدارية األساسية

بالقــدر الكــايف  بتحليـل منــاحي اإلجــراملـن يُنجــز إعــداد التقــارير املتعلقــة  2 4  حتليل مناحي اإلجرام
مــن التقيـــد باملواعيــد أو القـــدر الكـــايف مــن االكتمـــال مــن أجـــل اإلبـــالغ 

 على النحو الالزم، ولن تُرصد اجلرائم اجلارية رصداا كافياا 

  179 223  المجموع
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إن ما سلف من استثمار يف اجلودة ميثل جزءاا حمورياا من اسرتاتيجية املكتب احلالية واملقبلة. فالتحقيق  -211
السيرباين، وزيادة العمل يف جمال التحقيق اجلنائي العلمي فيما يتعلق بتحسني املواد السمعية البصرية، وفحص 

شأهنا شأن االستثمار يف  أساسياا دوراا  ذلك يفمسارح اجلرائم، وعمليات االنتباش، وعمليات التشريح، تؤدي 
وىل حرف األاأل] PEACEباملختصر  هليإتطبيق منوذج االستجواب املشار )مثل التدريب على التدريب 

 Engage(؛ التحضري والتخطيط) Preparation and Planning وهي اخلمس هليزية من عناوين مراحلكنإلاب

and Explain شراك والشرح(؛ )اإلAccount (؛/اإلفادةروايةال) Closure ختتام(؛ )االEvaluate م(ي)التقي]) 
وإقامة الشبكات مع أجهزة إنفاذ القانون، ومؤسسات التحقيق اجلنائي العلمي، واخلرباء يف جمال التكنولوجيا، 

ألن من  ُيستمر على استدامة هذا اجلهد، 2016واملنظمات غري احلكومية، وسائر الشركاء. ومبيزانية عام 
الضروري التكيف مع التحديات اجلديدة املاثلة أمام املكتب نظراا إىل التطور املستمر الذي يشهده عامل 

ينة. فاالستثمار الزهيد كالتكنولوجيا، واألمن، واألفكار العلمية اجلديدة بشأن السبيل إىل التكفل بتقدمي أدلة م
هذه اجملاالت وأن تسخر له األموال مرة أخرى يف احلاالت اليت املطلوب يتيح للشعبة أن تواكب التقدم احلايل يف 

 .أو غدت غري جمدية ا التكنولوجيا واملعدات قد تقادم عهدهاتكون فيه

ق؛ ويالحق ري املكتب وفقها عمليات حتقيق مفتوح معمَّ اليت جيُ  - املقاضاة احلاليةيف ضوء اسرتاتيجية و  -212
دىن فراد األألمن ا اا اتباع اسرتاتيجية قائمة على العمل انطالقبوذلك عند االقتضاء  مسؤوليةا  اجلرائم كرب مرتكيبأ

بكر وقت ممكن يف أسعى إىل أن يكون متأهباا للمحاكمة يف يعلى رتبة فأعلى؛ و فراد األإىل األ اا رتبة صعود
 2012حزيران/يونيو املمتدة من للفرتة  اخلطة االسرتاتيجية ا شهدهتيتالالتنظيمية  تلتحوالوسائر ا –ات ءجرااإل

ذ 2013للموارد يف عام  اا ضعت الشعبة منوذج، وَ 2015 إىل عام عام ميزانية و  2014عام ساساا مليزانية أيضاا أ اخت 
وتراعى يف هذا  املعتمدتني، وملسامهة الشعبة يف التقرير املتعلق بالقدِّ األساسي للمكتب.الربناجميتني  2015

التأهب بعلى اليت تطلبها دوائر احملكمة فيما يتعلق األ ريُ املعايو املستخلصة من التجربة السابقة  النموذج العربُ 
 .كمة وجبمع األدلةا للمح

هذا طار إربط ضمن الزم حبسب نوع النشاط املعين. ويُ لملوارد املعنية إىل عدد املوظفني ااوذج ويشري من -213
ات التكاليف وبني عدد عمليات التحقيق الناشط املتزامنة اليت جيريها بكرب مسبِّ /أالزمةلاملوارد ا أكربنموذج بني ال

 .التشغيليلوحدات الدعم  الزمةليضاا املوارد اأالضرورة  هتحدد هبذتو  .عي العاممكتب املدَّ 

فإلجراء حتقيق ناشط، ينبغي أن يكون فريق التحقيق فريقاا متكامالا يضم رئيساا له وحمققاا رئيسياا )كالمها  -214
( يتوليان املسؤولية عن قيادته وعن التكليف باملهام ضمن إطاره وعن تسيري شؤونه فيما يتعلق 4-الرتبة فمن 

 باملوارد املخصَّصة للتحقيق.

 العدد الوظيفة

 2 4-رئيسي من الرتبة فرئيس فريق وحمقِّق 

 6 3-حمقِّق من الرتبة ف

 5 2-حمقِّق من الرتبة ف

 2 3-من الرتبة ف حملِّل

 1 2-من الرتبة ف حملِّل

 1 مساعد معين بتدبر املعلومات

 3 حتليل الوقائعموظَّف معين بقاعدة 

 20 المجموع
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ما يربط بني اجلرائم ، و )ب( املشتبه فيهم )أ( اجلرائم؛ :عنصرين رئيسينيوتشتمل كل عملية حتقيق على  -215
 أو بوسائل أخرى. تنظيمٍ واملشتبه فيهم إما فردياا أو عن طريق  

يتمثل عموماا، باعتبار أن القضية املعنية  -ة يلزم استثمار يف القدرة التحقيقيهذه اجملاالت مجيع ويف  -216
 اثننيو يركِّزان على العمل انطالقاا من اجلرمية دلة األجامعي من  اثننيجمموعة تتألف من توفري متوسطة التعقيد، يف 

تقوم وفيما خيص اجلرائم،  يركِّزان على املشتبه فيهم وعلى الربط بني اجلرمية واملشتبه فيهم. دلةاألجامعي آخرين من 
تدبر مسارات  ، يتعنيَّ فيهم هفيما خيص املشتبو  .اخلاضعة للتحقيق األدلة املتعلقة باألحداث جبمع هذه اجملموعة
مجع األدلة على ذلك. كما يتعنيَّ ارتكاهبا،   هبا وقصد هومعرفت اجلرائميف  مق يف دور كل منهحبيث حيقَّ  ،التحقيق
 ما يلزم من متويل ودعم إمدادي  يف ذلكمبا  واجلرائم التنظيمتدبر الرتابط بني ل ةمماثل جمموعة وتلزم

وأربعة من الرتبة  3-من مثانية حمققني )أربعة من الرتبة فتني املؤلف تنياجملموع هاتنيالرتكاب اجلرائم. وإىل جانب 
( إلعداد 2-ف رتبةواآلخر من ال 3-ص حمققان آخران يعمالن يف امليدان )أحدمها من الرتبة فخُيصَّ ( 2-ف

وأنشطة املتابعة انطالقاا من املهمات املنجزة. مث إنه ، ، والتنسيق مع الشركاءالقرائن، واألنشطة التحقيقية العمومية
يستبني القرائن املنتقاة أن على شبكة اإلنرتنت، و ( أن يقوم بالتحقيقات 3-يتعني على حمقق خمتص )من الرتبة ف

 .حيصل على أدلة رقميةأن ويتابعها، و  هامن

( يتوىل 3-رئيسي )من الرتبة ف حملِّل - نيو ضافإ نيحملِّل هلذا النهج التحقيقي ثالثةُ  اا دعم توقع أن يلزميُ و  -217
(، 3-بة فت)من الر  حملِّل؛ و وجناعة مجع األدلة وحتليلها جودةيسهر على رشاد العام و اإلالعمل التحليلي ويسدي 

 ي اإلجرامحمنااألحداث املعنية و (، يهتم ب2-بة فتمعاون )من الر  حملِّلىن اجملموعة واتصاالهتا؛ و مر بُ أيتوىل 
فصاعداا، يُهيأ لوجود خرباء يساعدون يف إدخال  2015ويضاف إىل ذلك أنه، منذ عام . جال ذات الصلةواآل

نشئت البيانات املتعلقة بالقرائن التحقيقية واألدلة واملعلومات ذات الصلة يف قاعدة بيانات حتليل الوقائع اليت أُ 
ني ويساندهم أيضاا يف البحوث ويف أنشطة مجع املعلومات. لِّلحديثاا. ويُنتدب كل منهم للعمل مع واحد من احمل
ني ذوي مراس رفيع لكي يشاركوا يف مهام إدخال البيانات لِّلحمومن شأن تطبيق هذا النموذج أن يقلص احلاجة إىل 

 .اا على مهمة التحليل الرئيسيةانكبابني أن يكونوا أكثر محلِّلاملعنية، متيحاا لل

رأ( يتكفل جبودة واتساق قواعد البيانات وتدبر -ويلزم مساعد معين بتدبر املعلومات )من الرتبة خ ع -218
 البيانات ضمن الفريق.

اهلدف املتمثل يف زيادة  2018-2016والفرتة  2015-2012 اخلطتني االسرتاتيجيتني للفرتة وحُيدد يف -219
مستوى اخلربة املهنية اليت يتمتع هبا حمققو املكتب. ويتجسد هذا اهلدف من أهداف االسرتاتيجية يف منوذج فريق 

ق يكفَّت شعبة التحق  2015-2012التحقيق املعروض أعاله. ومنذ الشروع يف تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية للفرتة 
 معاونني )من ( وذلك بغية االستعاضة عنهم تدرجيياا مبحققني1-عن توظيف حمققني مساعدين )من الرتبة ف

يزالوا  لـّماسبق هلم أن اكتسبوا بعض اخلربة املهنية يف جمال التحقيقات. ومثة موظفون ممن  ( يكون قد2-الرتبة ف
( جنحوا يف عملية التوظيف اليت جرت حديثاا وهم ُمدرجون 1-فمن الرتبة يشغلون وظائف احملقق املساعد )

(. وينبغي أن حتوَّل وظائف احملقق 2-حالياا يف قائمة املرشحني املختارين لشغل وظيفة احملقق املعاون )من الرتبة ف
اليت يضمها مالك موظفي املكتب حالياا إىل  هلا يف امليزانية( اخلمس )املهيأ ( الثابتة1-املساعد )من الرتبة ف

(، وذلك لتمكني املكتب من مواءمة موارده مع اسرتاتيجيته احلالية فيما 2-وظائف حمقق معاون )من الرتبة ف
لعدد ما ال يأيت بأي تغيري هو هذا التدبري أثر فيما يتعلق بامليزانية، و يرتتب على  والأفرقة التحقيق. مالك خيص 
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أقرب إىل إعمال أفرقة  كامل، وسيجعل املكتبَ   بدواممن معادالت املوظف الواحد العامل  2016ُيطلب لعام 
 شكَّلة وفق النموذج، وسيتيح ملوظفني مؤهلني فرصة التقدم املهين من خالل عملية توظيف تنافسية.حتقيق م

من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام  20.0ل وفق هذا النموذج مما جمموعه ويتألف الفريق املشكَّ  -220
 .29آنفاا  يف اجلدول الوارد كامل، كما يُبنيَّ 

وإضافة إىل عمليات التحقيق الناشط تدعم الشعبة أيضاا حماكمات جارية. وتلزم موارد للتحقيق سواء يف  -221
حجج  ضحدمرحلة املقاضاة أم يف مرحلة تقدمي حجج الدفاع. وتشمل األنشطة املعنية عمليات حتقيق من أجل 

زيد من التحقيق يف مصداقية امل فيلزم خالل مرحلة تقدمي حجج الدفاعالدفاع واستجواب شهوده املضاد. 
جراءات االبتدائية سيحتاج االدِّعاء أيضاا إلهذه اإلفادات. وطيلة مرحلة ا ضحدو  هاإلفادات اليت يُديل هبا شهود

اليت تتطلب معاجلة ملعلومات القضايا  املخاصمةني للتكفل بالرد املناسب على جوانب حملِّلإىل دعم من 
اكمة. إن الدعم خالل مرحلة املقاضاة من مراحل اإلجراءات االبتدائية يستلزم واملعلومات اليت تقدم خالل احمل

(. حملِّالا ثالية حمقَقنْي و املالة احلعن ثالثة من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل )يكونون يف ال يقل  ما
بعون اسرتاتيجيات هناك يف بعض القضايا أكثر من مدَّعىا عليه واحد وأكثر من فريق دفاع يتّ  وبالنظر إىل أن
 فإنه يلزم املزيد من القدرات لكل مدَّعىا عليه. دفاعية خمتلفة

كان قد حبسب ما إذا   –وبانتهاء التحقيق تنتقل القضية إما إىل املرحلة االبتدائية أو إىل حال السكون  -222
بض على مشتبه هبم فيها. وتظل القضايا اليت تنتقل إىل حال السكون )جتميد النشاط التحقيقي( تستلزم صون قُ 

رغبتهم يف اإلدالء بشهادهتم أو قدرهتم على  علىاألدلة )استدامة الصلة بالشهود، ومعاجلة املسائل اليت قد تؤثر 
زم قدرة على التحرك بناء عليه. ويستلزم صون اإلدالء هبا(. كما إن كل ما قد يسنح من فرص للتحقيق يستل

األدلة يف شىت القضايا ما ال يقل عن عشرة من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل. ومن األنشطة اليت 
التكلم معهم هاتفياا أو وجاهياا، والتحقق من مكان  -يضطلع هبا املوظفون املعنيون صون الصلة بالشهود 

باملستجدات )إن وجدت(، والتكفل بإعداد وحتيني تقرير عن الصالت املعنية يوضع يف وجودهم، وإبالغهم 
يف وحدات الدعم/شعبة املقاضاة  امللفات ذات الصلة )مرتني يف السنة(، والتنسيق مع املسؤولني عن األنشطة

الساكنة وفق أعلى  . ويضاف إىل ذلك أن القدرة املعنية تلزم للتكفل بالتحقيق يف مجيع القضاياهبم االتصالو 
 املعايري اليت حددها مكتب املدَّعي العام يف خططه االسرتاتيجية احلديثة.

أن يضمن القدرة على التحرك إزاء املساس باألدلة وحماوالت التأثري على أيضاا يتعني على املكتب و  -223
احملاكمة. كما تلزم القدرة الشهود، ذينك العملني اإلجراميني اللذين يتكرران عندما تشارف القضايا على مرحلة 

على رصد وتتبع القرائن املتعلقة مبكان وجود الفارين وأنشطتهم اجلارية. وتستلزم هذه القدرة ما ال يقل عن أربعة 
ان على إعداد القرائن، ومجع املعلومات، وجتميع حمقَقنْي )ينكبّ  –من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل 

ان على جتهيز مجيع املعلومات املتوفرة وعلى إعداد القرائن اإلضافية(. ومل يهيئ املكتب )ينكبّ نْي حملِّلاألدلة( و 
. وإذا تعني االضطالع باألنشطة املعنية فسيتوجب 2016النشاط فيما خيص عام  اذهب ات الالزمة لالضالعلقدر ل

 أداؤها على حساب أنشطة حتقيقية جارية أخرى.

                                                           
 .214الفقرة  يف آخرنظر اجلدول الوارد ا 29
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 يورو ألف 19 027.4 موارد الميزانية

 يف املئة(. وتتأثر امليزانية أكربَ  19.4ألف يورو ) 3 093.0ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  -224
 .يف املئة من جمموع التكاليف 88.6األثر بكون تكاليف املوظفني متثل نسبة تصل إىل 

ص مالك امليزانية املقرتحة، يقلِّ   يف هذه، املبنيَّ ة املقرتح املنقوص بالقياس إىل قّده األساسيإن مالك األفرق -225
 بإدخال ين، وموظف مع2-، وحمقَقنْي من الرتبة ف3-فريق التحقيق مبقدار مخسة موظفني )حمقَقنْي من الرتبة ف

الك الذي يتوىل التحقيقات فيما رأ(. ويبلغ تقليص امل-ن الرتبة خ عالبيانات يف قاعدة بيانات حتليل الوقائع م
من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام   25ما يساوي  لهاالناشط اخلمس مبجمخيص عمليات التحقيق 

سبعة موظفني اسُتبني لزومهم، هم أربعة موظفني معنيني  2016كامل. ويضاف إىل ذلك أنه ال ُيطلب لعام 
ساكنة، وذلك ثالثة موظفني معنيني باحلاالت الو  70بالتتبع/الوحدة املعنية باجلرائم املنصوص عليها يف املادة 

بالنظر إىل األخذ مببدأ النمو التدرجيي على طريق التوصل إىل القّد األساسي للمالك. وهبذا املقرتح يظل مالك 
من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل ضمن األفرقة اليت يتعني عليها  32الشعبة منقوصاا مبقدار 

تمثل تبعات هذه التسوية يف جعل عمليات التحقيق الناشط . وت2016االضطالع مبقدار النشاط املرتقب لعام 
عدم قدرة أفرقة التحقيق على التحرك املالئم إزاء  يف الالزمة لالضطالع بالنشاط املرتقب أكثر استغراقاا للوقت؛ و 

دون وقف ، 70 كل ما قد يطرأ من حوادث غري مرتقبة، مبا يف ذلك التحقيق يف جرائم منصوص عليها يف املادة
انعدام القدرة يف املوظفني املسند إليهم االضطالع هبا تقليصاا كبرياا؛ و عدد نشطة أخرى ذات أولوية أو تقليص أ

 إنقاص القدرة على التعامل مع القضايا الساكنة.يف على التتبع؛ و 

قسم التخطيط والعمليات أدىن من املستوى الالزم لدعم مجيع األفرقة، وذلك العاملني يف ويبقى مالك  -226
النشاط يف جمال الدعم التشغيلي، مبا يف ذلك البعثات امليدانية،  الذي شهدهعلى الرغم من االزدياد الكبري 

د اإللكرتونية واستغالل وطلبات التحقيق اجلنائي العلمي، وتدبر الشهود، ودعم املزيد من مجع الوثائق، مبا فيها املوا
جممل املوارد الالزمة لكل من  ملالك العاملني يف الوثيقة املتعلقة بالقّد األساسي الرقمية. ويبنيَّ  املواد احلاملة

عام لرات هذه املتطلبات. ويُرمى من طلب املساعدة املؤقتة العامة الوحدات يف قسم التخطيط والعمليات ومربِّ 
حدات مع العلم بأن الزيادات احملددة أدناه ضرورية لسد فجوات تشغيلية خطرية الو هذه إىل توطيد  2016
 الشأن.

، ما يستلزم التنسيق لشؤون شهود االدِّعاء العام تدبرالتتوىل وحدة اسرتاتيجيات احلماية املسؤولية عن و  -227
 اجلرائم اجلنسانية املنطلقعنية ببني األفرقة، ووحدة اسرتاتيجيات احلماية، ووحدة الدعم التشغيلي، والوحدة امل

، وقسم اجملين عليهم والشهود التابع لقلم احملكمة عند االقتضاء. وجُتري الوحدة واجلرائم املرتكبة حبق األطفال
ماية األفراد املعرضني للخطر حلعمليات تقييم عام للتهديدات واألخطار األمنية، وتسدي املشورة وتنفذ تدابري 

بسبب ارتباطهم مبكتب املدَّعي العام استناداا إىل تقييمات األخطار الفردية. وتنخرط وحدة اسرتاتيجيات احلماية 
يف العمل طيلة مجيع اإلجراءات القضائية. وتتسم محاية األشخاص الذين يتعاملون مع مكتب املدَّعي العام بأمهية  

التحقيق وأنشطة املقاضاة. ومتثل املسؤولية عن محاية الشهود واجباا يتشارك يف أدائه قسم  لنجاح عمليات كبرية
مربم بني رئيس قلم احملكمة  بروتوكولاجملين عليهم والشهود ومكتب املدَّعي العام؛ ولتفادي التداخل مت توقيع 

ع املسؤوليات بني مكتب املدَّعي العام وقسم وزَّ لة متواصلة من تدابري احلماية وتتُنظم مبوجبه سلس ةواملدَّعية العام
اجملين عليهم والشهود. ويهتم مكتب املدَّعي العام حالياا، من خالل وحدة اسرتاتيجيات احلماية، بأكثر من ألف 

حتيينات لتقييمات األخطار احمليقة هبم. ومتثل وظائف املساعدة املؤقتة العامة بانتظاٍم شاهد يتعني عليه أن جُيري 
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نات مالك الوحدة. وبغية إبقاء أنشطة الوحدة يف مستوى ميكن به النهوض بأود احتياجات ناا كبرياا من مكوِّ وِّ مك
، ومساعد معين 2-ن للمعلومات من الرتبة فحملِّال، يلزم ثالثة موظفني إضافيني )2016املكتب لعام 

ىل مثاين وظائف من وظائف املساعدة املؤقتة رأ(. فالوحدة حتتاج إمجاالا إ-باسرتاتيجيات احلماية من الرتبة خ ع
، 1- باسرتاتيجيات احلماية من الرتبة فنْي مساعَدْين معنينيحملِّل، و 2-نْي للمعلومات من الرتبة فحملِّلالعامة )

 رأ(.-وأربعة مساعدين معنيني باسرتاتيجيات احلماية من الرتبة خ ع

وتقدم وحدة االستجابة العلمية إىل املكتب خدمات متصلة بالعلوم، وذلك بصورة رئيسية خالل عمليات  -228
أن اخنراطها يف ذلك يكون أقل خالل عمليات التدارس األويل. وتتعدد بالتحقيق وأنشطة املقاضاة، مع العلم 

األدلة الوثائقية واألدلة  ان األدلة مهمجع األدلة العلمية مقرونة بنوعني آخرين م (1مهام هذه الوحدة وتشمل: )
متييز اخلربة املتوافرة يف جمال التحقيق اجلنائي العلمي  (2)املتمثلة يف إفادات الشهود، وحتليل هذه األدلة وعرضها؛ 

 تقصي ومراجعة أحدث االبتكارات يف جمال (3ويف اجملال التكنولوجي وتنسيقها للمساعدة يف أنشطة املكتب؛ )
التكفل بالتدريب وبتوفري  (4العلمي والتكنولوجي سهراا على تقيد املكتب باملمارسات الفضلى؛ ) جلنائيالتحقيق ا

املبادئ التوجيهية ووثائق السياسات للمكتب. وبغية إبقاء أنشطة الوحدة يف مستوى ميكن به دعم احتياجات 
. فالوحدة حتتاج إمجاالا إىل (3-الرتبة ف )من املكتب، تلزم وظيفة إضافية ملوظف معين بالتحقيق اجلنائي العلمي

، 3-مخس وظائف من وظائف املساعدة املؤقتة العامة )موظَفنْي معنينْي بالتحقيق اجلنائي العلمي من الرتبة ف
 (. 3-وثالثة حمققني يف اجملال السيرباين من الرتبة ف

بأقصى قدر ممكن من الفعالية والسرعة، بغية  لةواملسجَّ وحدة جتهيز البيانات تبويب األدلة اجملموعة  وتتوىل -229
ومراجعتها واستعماهلا يف احملكمة. ويتمثل الغرض املنشود من هذه  بتحليلهاتسهيل القيام يف الوقت املناسب 

اليت تشمل بنطاقها عمليات التدارس األويل وعمليات التحقيق وأنشطة املقاضاة، يف توفري بيانات  ،السريورة
الء درجات من األولوية للمواد فيما خيص التحليل واملراجعة، وإجراء البحوث العامة، والتكفل من أجل إي شرحية

بتوفر ما يكفي من املعلومات لإلحاطة مبدلول مستندات األدلة عندما تكون قد أُدخلت إىل نظام األدلة 
َحق املتعلق باحملكمة اللَ  اإللكرتوين، والسهر على وفاء البيانات الشرحية اليت يتعني الكشف عنها مبقتضيات

ص من أجل التقصي يف املواد السمعية البصرية اإللكرتونية فيما خيص كل قضية، وتوفري وصف كاف وملخَّ 
لتيسري مراجعتها والكشف عنها بصورة املختلفة املكرَّرة وصيغها البنود نسخ الكتابية. مث إنه يتعني متييز  والوثائق

، 2016ذه الوحدة يف مستوى ميكن به دعم احتياجات املكتب فيما خيص عام مستنرية. فبغية إبقاء أنشطة ه
رأ. فالوحدة حتتاج إمجاالا إىل مخس وظائف -تلزم وظيفة إضافية ملساعد معين بتجهيز البيانات من الرتبة خ ع

 رأ.-مساعدة مؤقتة: مجيعها وظائف ملساعد معين بتجهيز البيانات من الرتبة خ ع

يف العمليات ضمن املكتب بدءاا من  الكالينالنهج اتّباع  عن املسؤوليةالتشغيلي  وتتوىل وحدة الدعم -230
كتب فيما خيص د هذه الوحدة تصوراا ختصصياا للمع  وصوالا إىل املقاضاة. وتُ فالتدارس التمهيدي فمروراا بالتحقيق 

امليدان، واحلضور امليداين، ، وختطيط املهمات، ومهارات العمل يف املفصَّل ألخطاراتقييم العمليات من خالل 
ارتباطاا هذا  لعملياتا رتصو  فة اخلطر. ويرتبط حتديد سهراا على متكن املوظفني من االنتشار والعمل يف مناطق خمفَّ 

عمقة مبا تعتزم األفرقة أن تقوم به عمال األفرقة. إنه يتطلب معارف ممباشراا بأهداف املهمات املنشودة من إ
تملني وشركائهم حبيث يتسىن حتديد منحى مناسب للعمل يف امليدان للتكفل بأمن املوظفني احمل باملشتبه فيهمو 

 وبأمن العمل.
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، وال سّيما 2016اجات املكتب لعام يبغية إبقاء أنشطة هذه الوحدة يف مستوى ميكن به النهوض باحتو  -231
إذا افُتتحت حالة جديدة تتطلب موظفني ميدانيني، ستلزم وظيفتان إضافيتان ملوظَفنْي معنيَـنْي بالعمليات )من 

هذه الوحدة حتتاج إمجاالا إىل مثاين وظائف فرأ(. -( ووظيفة ملنسق للعمليات امليدانية )من الرتبة خ ع3-الرتبة ف
(، ووظيفة 3-دة املؤقتة العامة: أربع وظائف ملوظفني معنيني بالعمليات امليدانية )من الرتبة فمن وظائف املساع

رأ(، ووظيفتان -(، ووظيفة ملساعد معين بتدبر شؤون الشهود )من الرتبة خ ع1-مساعد )من الرتبة ف لِّلحمل
 رأ(.-ملنسق للعمليات امليدانية )من الرتبة خ ع

رائم اجلنسانية املنطلق واجلرائم املرتكبة حبق األطفال دوراا هاماا فيما خيص وضع وتؤدي الوحدة املعنية باجل -232
سية واجلرائم اجلنسانية املنطلق واجلرائم املرتكبة حبق األطفال، والتعامل مع نسياسة املكتب املتعلقة باجلرائم اجل

راء البحوث باستمرار لتحسني الشهود الضعيفي احلال بصورة عامة. إهنا تسهر على تنفيذ السياسات وعلى إج
طرائق املكتب فيما خيص هذه السياسات، بوسائل منها توفري التدريب. وما من طلبات إضافية ختص هذه 

(. ويضاف إىل ذلك أنه، على غرار 2-إىل خبري معاون معين باجملين عليهم )من الرتبة ف حتتاج وهيالوحدة. 
من أجل التعاقد مع  2-وظف من الرتبة فين من شهور عمل متوفري ما يعادل شهر  السنوات السابقة، ُيطلب

اجلنسانية املنطلق واجلرائم  خرباء نفسانيني اجتماعيني مدرجني يف القائمة اليت متسكها الوحدة املعنية باجلرائم
 الوحدة.هذه ز قدرة او  التحقيقية يف الوقت نفسه دعماا جياملرتكبة حبق األطفال عندما تستلزم األنشطة 

الطابع املركزي على مهمتها اإلدارية وهي تظل تستفيد من  2011ق يف عام يد أضفت شعبة التحقلق -233
املكاسب اليت آتاها ذلك من حيث النجاعة. بيد أن ضرورة مساعدة إدارة الشعبة على إعمال نظم تدبر عمليات 

املعلومات التدبرية وتوليفها وإعدادها، الشهود، واالضطالع باملهمة األساسية املتمثلة يف مجع شؤون التحقيق و 
ومراقبة النجاعة وتدبر املخاطر، وتقدمي الدعم للمشاريع ذات األولوية واملساعدة يف الوفاء مبتطلبات تدبر موارد 

د، مبا يف ذلك تدبر األحياز، تفضي إىل احلاجة إىل وظيفة إضافية ملوظف معين بالتخطيط واملراقبة الشعبة املعقَّ 
(. فهذه الوحدة حتتاج إمجاالا 1-( ووظيفة موظف مساعد معين بالتخطيط واملراقبة )من الرتبة ف3-تبة ف)من الر 

(، 3-إىل مخس وظائف من وظائف املساعدة املؤقتة العامة: وظيفة ملوظف معين بالتخطيط واملراقبة )من الرتبة ف
  ثالث وظائف ملساعد إداري )من الرتبة(، و 1-ووظيفة ملوظف مساعد معين بالتخطيط واملراقبة )من الرتبة ف

قد درجت شعبة التحقيق على أن يضم مالك موظفيها ثالثة وظائف ملوظف معين بالتخطيط واملراقبة و رأ(. -خ ع
(. وقد جعلها االفتقار إىل املوارد تعيد ختصيص هذه الوظائف تدرجيياا لكي تصبح وظائف 3-)من الرتبة ف

( فيما خيص 1-عيد وظيفتني من هذه الوظائف كما كانتا لكن برتبة أدىن )فها هي اآلن تو خاصة بالتحقيق. 
 إحدامها ومبسؤوليات أوسع نطاقاا، وذلك نظراا إىل زيادة املتطلبات اإلدارية.

مهمة حتليل مناحي  أما وحدة حتليل مناحي اإلجرام فهي وحدة صغرية تعمل ضمن شعبة التحقيق متوليةا  -234
م املستمرة يف احلاالت اليت أحاهلا جملس األمن التابع لألمم املتحدة إىل احملكمة )مثة اآلن اإلجرام. إهنا ترصد اجلرائ

عداد التقارير الدورية اليت تقدمها املدَّعية العامة إىل جملس إلحالتان من هذا القبيل تنظر فيهما احملكمة( دعماا 
ابعة ارتكاب جرائم جديدة يف مجيع احلاالت األمن )مرتني يف السنة فيما خيص كل حالة(. كما إهنا مكلفة مبت

املشمولة بالتحقيق. وميثل هذا العمل نشاطاا حاسم األمهية فيما خيص انتقاء عمليات التحقيق اجلديدة. ويشتمل 
عمل هذه الوحدة على االستمرار يف رصد االدِّعاءات بارتكاب اجلرائم اليت ترد يف مصادر مفتوحة وفيما يتلقاه 

غات، ومجع هذه املعلومات )بوسائل منها الوسائط االجتماعية(، وحفظ املصادر يف قواعد بيانات املكتب من بال
، وإدخاهلا وجتهيزها يف قواعد بيانات التحاليل، وإعداد التقارير العادية الرئيسية مرتني يف السنة التلتدبر السجِّ 
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التقارير التحليلية فيما خيص احلوادث فيما خيص كالا من هذه احلاالت، والقيام على حنو خمصوص بإعداد 
. ويظل 2015خاصة. وال تقدم هذه الوحدة أي طلبات إضافية بالقياس إىل ميزانية عام  اإلجرامية اخلطرية خطورةا 

 رأ(.-مساعد )من الرتبة خ ع حملِّليلزمها 

 يورو ألف 16 865.1 الموارد من الموظفين

الكامل باملوارد اليت ال بد منها مبقتضى االفرتاضات فيما خيص   فيما تقدم تبلغ متطلبات التجهزكما بـُنيِّ  -235
من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل.  223.0وفقاا لنموذج القّد األساسي ملالك الشعبة  2016عام 

 104من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل، منها  179.0وباعتماد هذا النهج، املتمثل يف طلب 
ّر بأن وظيفة من وظائف املساعدة املؤقتة، يـُقَ  25( و2015الوظائف الثابتة )دون تغيري بالقياس إىل عام  ختص

، ما سيكون له أثر على مدة عمليات التحقيق وعلى التأهب منقوصطائفة من وحدات الشعبة مالك العاملني يف 
 27. إن هذا املالك املنقوص يستلزم شتغايلإمكانات الدعم اال دللمحاكمات يف القضايا الساكنة، وسيستنف

. 2015على املقدار الذي أقرته اجلمعية فيما خيص عام  موظفاا إضافياا يف إطار املساعدة املؤقتة العامة زيادةا 
موظفاا طُلبوا يف إطار االستعانة بأموال من صندوق الطوارئ ويظلون الزمني يف  15ويشتمل هذا العدد على 

عشر الباقون فإهنم يلزمون لتحسني اجلودة األساسية لعمليات التحقيق  ااملوظفون اإلضافيون االثن. أما 2016 عام
 .التدرجيي على طريق التوصل إىل القّد األساسي النموذجي للمالك وللتقدموما يلزم من دعم لألنشطة 

 يورو ألف 9 914.8 الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة

 .104 يبلغ 2016املطلوب لعام عدد املوظفني إن  -236

 رأ(.-)من الرتبة خ ع داريإمساعد  ه(، يساعد1-س شعبة التحقيق مديرها )من الرتبة مدأير و  -237

رؤساء أفرقة )من مالكها ثالثة ضم يو  ،(5-س أفرقة التحقيق منسق لعمليات التحقيق )من الرتبة فأير و  -238
سبعة (، و 4-)من الرتبة ف اإلجرام مبناحي اا معني حملِّالا (، و 4-الرتبة ف حمققني رئيسيني )من وأربعة (4-الرتبة ف
ني )من حملِّل أربعة(، و 3-سلحة )من الرتبة فواأل ةشؤون املاليالب اا معني اا (، وحمقق3-)من الرتبة ف اا حمقق عشر

 ومخسة(، 2-فني معاونني )من الرتبة حملِّل سبعةو  (،2-)من الرتبة ف اا معاون اا حمقق وثالثة عشر(، 3-الرتبة ف
ني يمساعدين معن ثالثةرأ(، و -عتحليل )من الرتبة خ الب اا معني ومساعداا (، 1-حمققني مساعدين )من الرتبة ف
 .رأ(-عبتدبر املعلومات )من الرتبة خ 

تحقيق الب اا معني اا منسقمالكه ضم ي(، و 5-رئيسي )من الرتبة ف حملِّلالتخطيط والعمليات  س قسمَ أوير  -239
بشؤون اجملين  اا معني اا (، وخبري 4-)من الرتبة ف وحدة الدعم امليداينل اا ورئيس ،(5-اجلنائي العلمي )من الرتبة ف

ني يموظفني معنأربعة و  ،(3-تحقيق اجلنائي العلمي )من الرتبة فالب اا معني اا وموظف ،(4-عليهم )من الرتبة ف
)من اا معاون حملِّالا (، و 3-)من الرتبة ف ةعمليات امليدانيالني بيموظفني معن، وثالثة (3-)من الرتبة ف لعملياتاب

لتجهيز البيانات )من  اا (، ومدير 2-ملعلومات اجلغرافية )من الرتبة فنظام اب اا معني اا  معاونحملِّالا (، و 2-الرتبة ف
 )من الرتبة  معلوماتي حملِّلثالثة (، و 2-)من الرتبة ف ن معنيني بشؤون اجملين عليهمي(، وخبري 2-الرتبة ف

(، ومساعدين معنيني رأ-خ عمن الرتبة )اا رئيسي اا داريإ اا ومساعد، (1-)من الرتبة ف مساعداا  حملِّالا و (، 2-ف
نسقني مخسة مرأ(، و -لعمليات )من الرتبة خ عاومساعدين معنيني ب رأ(،-احلماية )من الرتبة خ ع ياتسرتاتيجاب

 أربعةو  رأ(،-لعمليات امليدانية )من الرتبة خ عارأ(، ومساعدين معنيني ب-)من الرتبة خ ع للعمليات امليدانية
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، (رأ-خ عمن الرتبة )اا حبفظ املعلومات يمعن اا رأ(، ومساعد-مساعدين معنيني بتجهيز البيانات )من الرتبة خ ع
 .رأ(-داريني )من الرتبة خ عإين رأ(، ومساعدَ -)من الرتبة خ ع تحقيقعمليات الين معنيني بومساعدَ 

 يورو ألف 6 950.3 املساعدة املؤقتة العامة

ضافية وارد اإلاملدعم  ةاعتمادات لسد تكاليفها بغيتوفري وظائف املساعدة املؤقتة العامة املطلوب عدد  إن -240
من معادالت املوظف  70.7وظيفة ) 76 يبلغ 2016ود النشاط املزيد يف املكتب فيما خيص عام أنهوض بالو 

لقياس ابدوام كامل بالعامل من معادالت املوظف الواحد  22.5ي بزيادة مقدارها أ، (بدوام كاملالعامل الواحد 
 .2015إىل عام 

 :هي 2310فيما خيص الربنامج الفرعي  2016املوارد املطلوبة يف إطار املساعدة املؤقتة العامة لعام و  -241

من معادالت املوظف  3.7شهراا ) 44( ملدة 3- بالعمليات امليدانية )من الرتبة فني معنينيموظفأربعة  (أ )
 الواحد العامل بدوام كامل(؛

من معادالت  1.8شهراا ) 22( ملدة 3-يف التحقيق اجلنائي العلمي )من الرتبة ف انخمتص انموظف (ب )
 املوظف الواحد العامل بدوام كامل(؛

شهراا  36( ملدة 3-)من الرتبة فيف اجملال السيرباين يف التحقيق اجلنائي العلمي  نيخمتص نيموظفثالثة  (ج )
 من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل(؛ 3.0)

من معادالت املوظف الواحد  1.0شهراا ) 12( ملدة 2-خبري معاون معين باجملين عليهم )من الرتبة ف (د )
 العامل بدوام كامل(؛

املوظف الواحد العامل بدوام   من معادالت 1.7شهراا ) 20( ملدة 2-ف)من الرتبة  معلومات حملِّال )هـ(
 كامل(؛

من معادالت املوظف الواحد العامل  3.0شهراا ) 36( ملدة 1-ني مساعدين )من الرتبة فحملِّل ثالثة (و )
 بدوام كامل(؛

من معادالت املوظف الواحد العامل  1.0شهراا ) 12رأ( ملدة -)من الرتبة خ ع بالتحليلمساعد معين  (ز )
 بدوام كامل(؛

من  3.8) شهراا  46رأ( ملدة -باسرتاتيجيات احلماية )من الرتبة خ ع نيمعني ينمساعدأربعة  (ح )
 ؛معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل(

من معادالت املوظف الواحد  1.8شهراا ) 22رأ( ملدة -)من الرتبة خ ع للعمليات امليدانية منسِّقان (ط )
 العامل بدوام كامل(؛

 152رأ( ملدة -)من الرتبة خ ع البيانات/قاعدة بيانات حتليل الوقائعبتجهيز  اا معنيأربعة عشر مساعداا  (ي )
 من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل(؛ 12.7شهراا )

من معادالت املوظف الواحد العامل  3.0شهراا ) 36رأ( ملدة -مساعدين إداريني )من الرتبة خ ع ثالثة (ك )
 بدوام كامل(؛
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من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام   0.2( ملدة شهرين )2-ف خبري نفساين اجتماعي )من الرتبة (ل )
 كامل(؛

ملوظف من معادالت ا 1.0شهراا ) 12رأ( ملدة -مساعد معين بتدبر شؤون الشهود )من الرتبة خ ع (م )
 ؛الواحد العامل بدوام كامل(

من معادالت املوظف الواحد  1.7شهراا ) 20( ملدة 4-ف)من الرتبة رئيسا فريق/حمقِّقان رئيسيان  (ن )
 ؛العامل بدوام كامل(

من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام   2.0شهراا ) 24( ملدة 4-ف)من الرتبة حمقِّقان رئيسيان  (س )
 ؛كامل(

 من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل(؛ 5.5شهراا ) 66ملدة  (3-ستة حمققني )من الرتبة ف (ع )

من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام   8.3شهر ) 100( ملدة 3-بة فني )من الرتحملِّل تسعة (ف )
 كامل(؛

من معادالت املوظف الواحد العامل  12.0شهراا ) 144ملدة  (2-)من الرتبة ف اا معاوناا حمقق اثنا عشر (ص )
 بدوام كامل(؛

من معادالت املوظف  1.8شهراا ) 22ملدة  رأ(-)من الرتبة خ ع مساعدان معنيان بتدبر املعلومات (ق )
 الواحد العامل بدوام كامل(؛

من معادالت املوظف الواحد  0.8) أشهر 10( ملدة 3-)من الرتبة ف معين بالتخطيط واملراقبةموظف  (ر )
 العامل بدوام كامل(؛

من معادالت املوظف  0.8) أشهر 10( ملدة 1-)من الرتبة ف مساعد معين بالتخطيط واملراقبةموظف  (ش )
 .دوام كامل(الواحد العامل ب

يستلزمه  179 عديده اإلمجايلوظفني يبلغ مالك أساسي من املإىل  2016 ستحتاج الشعبة يف عامف -242
 مخسبأود ما ال يقل عن  لنهوضُ اعمليات حتقيق ساكن و استدامُة تسع عمليات حتقيق ناشط و  مخس جراءُ إ

 .حماكمات

 يورو ألف 2 162.3 ير المتصلة بالعاملينالموارد غ

وهو يلزم لسد تكاليف  (يف املئة 23.5ألف يورو ) 412.1ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  -243
 ونفقات تشغيلية عامة. أسفار

 يورو ألف 1 627.3  السفر

وهو يلزم لسد تكاليف  (يف املئة 25.6ألف يورو ) 332.1ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  -244
 ق.يعبة التحقمهمات يضطلع هبا ممثِّلو ش

 :وتعزى هذه الزيادة إىل ما يلي -245
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زيادة يف عدد املهمات اليت يقوم هبا احملققون تعزى إىل كون مجيع وظائف احملققني مشغولة لكل  (أ )
 ؛2015احلال يف عام  هزء من السنة كما كانت عليجلشغلها من بدالا  ،السنة

 ؛هلا فيما خيص كل عملية حتقيق ناشط أتحقيق اجلنائي العلمي املهيالعمليات  (ب )

عنيون املرباء اخليف مهمات الدعم اليت يقوم هبا  - نامجة عن زيادة املهمات التحقيقية -زيادة  (ج )
حتديد النهج فيما خيص اسرتاتيجية  ةبغي االشتغايلم ين عن التقيو لو جملين عليهم واملوظفون املسؤ اب

 ةطريقالشخاص للخطر جراء الشهود وال غريهم من األض املوظفون وال التحقيق، حبيث ال يعرَّ 
 .يف التحقيق ةعاملتبّ 

بغية لسفر اترتيبات  تكييفسفر عن طريق اليواصل املكتب العمل على تقليل الزيادات املتصلة بو  -246
عن طريق  وحتققتاملعيشة اليومي. بدل تكاليف و كثر فعالية بني تكاليف الرحالت اجلوية التوازن األ ةاستدام
مثان أتقليص  ةبغي ماا وتدبر شؤون الشهود تدبراا ميدانياا فعاالا من خالل ختطيط املهمات مقدَّ  ،جاعةنحتسني ال

املعنية،  راتو الوفإن . 2014يف عام  يورو ألف 100.0كاسب يقارب مبلغها م الزائدة،عباء التذاكر وتقليص األ
للشعبة أن تطلب ميزانية  تاحتأقد املطلوبة،  2016ميزانية عام  يف ذ بهخ  أُ و  2015يف عام  حتقيقهامر استاليت 

 .يوروألف  1 627.3للسفر تبلغ 

 يورو ألف 535.0 النفقات التشغيلية العامة

 استجوبو هذا التكاليف اليت ال بد من أن يتكبدها الشهود الذين حيضرون لكي يُ  امليزانيةخيص بند  -247
عمليات التحقيق  يف إطارالعناية هبم  كا يف ذلمبشهود )الب املتمثل يف العنايةاملكتب  واجببتكاليف املتصلة الو 

 شهودوالاجملين عليهم  لقسمصات هذه التكاليف من املخصَّ  دّ سَ القضايا العالقة(. وال تُ باقي و احملاكمات و الناشط 
 ه)مثل تكاليف سفر الشاهد وسكنعي العام والشهود دَّ مكتب املبني تفاعل الهنا تتأتى عن ، ألالتابع لقلم احملكمة

 .ثراأل ةخفيف/منية متدنية التكاليفأو تتصل بتدابري أ(، هستجوابمن أجل اعندما يأيت 

(. وتعزى هذه الزيادة إىل يف املئة 17.6يورو ) ألف 80ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها و  -248
ني مل تكن كافية. ويضاف إىل يلتدبر شؤون الشهود احلال 2015يف عام  صتأن االعتمادات اليت خصِّ معاينة 
بعض املصروفات د تكب  عاب الزيادة يف عدد الشهود اجلدد بسبب زيادة القدرة التحقيقية، ياست ةنه يلزم، بغيأذلك 
يقع  نشخاص الذير لألنذار(، اليت توفِّ زرار اإلأ)مثل اهلواتف و املستخدمة ترقية وحتسني املعدات شراء و جل أمن 

ألف يورو حليازة  25.0 ما مقداره املبلغ املطلوبحدود  كما ُهيِّئ ضمنعلى عاتق املكتب واجب العناية هبم.  
ج يف امليزانية در  أُ أكثر. وقد فكثر أطلب تُ ألغراض تقدمي األدلة املستخدمة الصور الساتلية فسواتل. الملتقطة ب صور
سرح مل من قبلُ ومن بعدُ ملتَقطة احلصول على صور  ةحتقيق ناشط بغي ةالف يورو لكل عمليآ 5.0 هدار قمبلغ م
 وجود املقابر اجلماعية ولألغراض تبني  ل ستخدمانتُ إضافيتني وصورتني  أربعة هاجلرائم يبلغ متوسط عدد من
 االشتغالية.

مقدارها ألف يورو لتحسني اجلودة. وينطوي هذا املبلغ على زيادة  300.0ر ما جمموعه وهكذا ُيسخَّ  -249
على  اجلودةتقدمي ن املكتب من حتسني النتائج احملققة يف جمال املقاضاة بفضل تعمده ألف يورو. وقد متكَّ  58.0

األساسي الالزم أن يتكفل بالوفاء  توصله إىل جعل قّد مالكه القدَّ له األولوية. وسيتيح  الكمية من حيث
ن املكتب ا إن استدامة اجلودة تستلزم استثماراا يتيح متكّ مبقتضيات جودة عمله ومقتضيات كميته يف آن معاا. كم
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يف الوقت نفسه يف جماالت خربة جديدة. وكما مت شرحه يف  ومن االستثمارمن استدامة متتعه باخلربة والقدرات 
(، تتيح التكنولوجيا للمكتب فرصاا جديدة جلمع 2018-2016إطار اخلطة االسرتاتيجية اجلديدة )للفرتة 

أنه ال يستطيع أن يفعل ذلك إال إذا واكب  ت واألدلة وتقدميها يف القضايا اليت تنظر فيها احملكمة. غرياملعلوما
ر أن االحتياجات السنوية احلالية لالستثمار فيما خيص املستقبل املستجدات التكنولوجية ذات الصلة. ويُقدَّ 
 يف الفقرات التالية( أي ما ال يساوي إال يورو )كما يبنيَّ  ألف 300املنظور تستلزم ميزانية يقارب مقدارها 

 .2016املئة من ميزانية الشعبة اإلمجالية لعام  يف 1.6

ألف يورو الستبدال معدات ختصصية، من قبيل  58.0تسخري مبلغ سنوي مقداره رام إىل أ ملقرتح ويهيَّ  -250
ياز اخلربات والتكنولوجيا اجلديدة. ستخدم للحصول على صور جوية ملسارح اجلرائم واحتالطائرة اليعسوبية اليت تُ 

فإقامة الشبكات وإجراء البحوث ملواكبة املستجدات اليت تؤثر على األنشطة اليت يتعني أن نضطلع هبا مبقتضى 
نة فيما يلي، ستكفل أيضاا متكن املكتب عتربان أمراا أساسياا ملواصلة حتقيق اجلودة. كما إن الشبكات، املبيَّ واليتنا يُ 
التوازن الصحيح بني ما ينبغي أن يقوم به داخلياا بالنظر إىل تواتر النشاط املعين وتكاليفه وبني ما ينبغي من إقامة 

ق، إذ تعمل مع اجملتمع الدويل، ستواصل التعاون مع ثالث اهليئات يأن يكلف به جهات خارجية. إن شعبة التحق
(، 2014(، وباجلرائم الدولية )2014وبالتكنولوجيا )(، 2013االستشارية املعنية بالتحقيق اجلنائي العلمي )

اليت جتتمع يف و خبرياا،  15و 12بني  عددهم املؤلفة من خرباء ذوي خربة دولية يف جماالت اختصاصهم يراوح
. وتبلغ التكاليف معيَّنةتقنية صيات بشأن السياسات واملعايري ومسائل الهاي كل عام للتباحث وتقدمي التو 

ات االستشارية الثالث جمتمعة )تكاليف بطاقات السفر اجلوي وتكاليف بدل املعيشة اليومي( السنوية للهيئ
 يورو. ألف 101.6

 ري، جيري حتقيق حتسينات يف اجلودة واملعاي1-4و 4-3 اهلدفنييف  هليإنه، كما يشار أويضاف إىل ذلك  -251
ني وسائر لِّلات احملققني واحملءتصديق كفالقدرات سيفضي يف هناية املطاف إىل اتدريب وتنمية للعن طريق برنامج 

املتقدِّم بني خرباء لتوفري التدريب درِّ مبالستعانة ايف جمال تقنيات التحقيق بمثالا اخلرباء املوظفني. وجيري حتقيق ذلك 
وىل حرف األاأل] PEACEباملختصر  هليإاملشار  اا دولي بهعلى تطبيق منوذج االستجواب املعرتف واملكيَّف 

(؛ التحضري والتخطيط) Preparation and Planning ، وهياخلمس هليزية من عناوين مراحلكنإلاب
Engage and Explain شراك والشرح(؛ )اإلAccount (؛/اإلفادةروايةال) Closure ختتام(؛ )اال

Evaluate التوحيد ضروري. ن هذا إرين من مناذج شرطية خمتلفة فد. وملا كان املوظفون املعنيون منح[م(ي)التقي
من املوظفني خنبة لتكفل ببقاء لم املصادر، و ييف جماالت من قبيل تقي باملعايريخر لضمان التقيد آر تدريب فَّ و وي
سلحة للمستجدات يف جماالت مثل نظام املعلومات اجلغرافية والصور الساتلية، واالتصاالت، واملعدات واأل ةا بمواك  

 2016ن هذه املتطلبات وغريها يف جمال التدريب فيما خيص عام إلية. خطار االشتغاالعسكرية، وتدبر األ
 .2015. ويقارب هذا املبلغ نظريه املقر فيما خيص عام ألف يورو 140.4ستكلف 

ألف  240.0زهاء ، بلغت 2014عام  ةمكاسب عن طريق حتسني النجاعة طيل ةلقد حققت الشعب -252
عتماد التواصل ايورو حتققت ب ألف 70.0حتقيق الوفورات زهاء  أمثلةرقام احلقيقية. ومن ألا( بيف املئة 2.2يورو )

دارة يورو حتققت عن طريق تقليص عدد اجتماعات اإل ألف 35.0وظفني واملجل حشد أمن  عن بعدالفيديوي 
دارة امليدانية اإليورو حتققت يف جمال املهمات نتيجة لتحسني  ألف 45.0و ،يف السنة اا اجتماع 12إىل  24من 
عدد االستمرار يف تقليص  حتقيق هذه املكاسب عن طريق 2015عام ر خالل كرَّ وتَ شهود. الصالت بلل
صالت لدارة امليدانية لاإل وجناعة ،وظفنياملجل حشد أمن  عن بعدالتواصل الفيديوي ب ، واالستعانةجتماعاتاال
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على حتقيق هذه املكاسب عن طريق حتسني النجاعة، وأن  2016ستمر طيلة عام كان يُتوقع أن يُ لئن  و . شهودالب
املقرتحة على استباق حتقيقها، فإن الشعبة تظل يقظة حيال ذلك وتراجع أنشطتها بغية  2016ميزانية عام تنطوي 

سجيل األدلة مواصلة استبانة اجملاالت اإلضافية اليت ميكن فيها حتسني النجاعة، من قبيل اعتماد استمارة ت
 .اليت ميكن ملؤها يف امليدان( e-PRFاإللكرتونية )االستمارة 

 2016 : الميزانية المقترحة لعام2300 البرنامج :31 الجدول

2300 

 التحقيقشعبة 

 2014مصروفات عام 

 )بآالف اليوروات(

 املعتمدة 2015ميزانية عام 

 )بآالف اليوروات(

 املقرتحة 2016ميزانية عام 

 )بآالف اليوروات(

 2016النمو يف موارد عام 

 2015بالقياس إىل عام 

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 اجملموع باحلاالت

صندوق 
 الطوارئ

اجملموع ومبا فيه 
صندوق 
 الطوارئ

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 اجملموع باحلاالت

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 % املبلغ اجملموع باحلاالت

 2.9 233.9 360.6 8 049.2 8 311.4 126.7 8 823.0 7 303.7 836.9 8   836.9 8 423.9 8 413.0 املوظفون من الفئة الفنية

 4.2 62.2 554.2 1 354.8 1 199.4 492.0 1 357.1 1 134.9        املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 3.1 296.1 914.8 9 404.0 9 510.8 618.7 9 180.1 9 438.6 836.9 8   836.9 8 423.9 8 413.0 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

 52.2 384.8 2 950.3 6 769.4 6 180.9 565.5 4 565.5 4   826.4 2 42.9 783.5 2 783.5 2   املساعدة املؤقتة العامة

                      املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

                      اإلضايفالعمل 

 52.2 384.8 2 950.3 6 769.4 6 180.9 565.5 4 565.5 4   826.4 2 42.9 783.5 2 783.5 2   اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني

 25.6 332.1 627.3 1 627.3 1   295.2 1 295.2 1   831.9 1 64.2 767.7 1 767.7 1   السفر

                      الضيافة

               137.1 28.3 108.8 108.8   اخلدمات التعاقدية

                   التدريب

                      اخلرباء االستشاريون

 17.6 80.0 535.0 535.0   455.0 455.0   533.2 2.1 531.1 531.1   النفقات التشغيلية العامة

                      اللوازم واملواد

                          األثاث والعتاد

اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة 
 بالعاملني

  2 407.6 2 407.6 94.6 2 502.2   1 750.2 1 750.2   2 162.3 2 162.3 412.1 23.5 

 19.4 093.0 3 027.4 19 335.7 18 691.7 934.4 15 495.8 15 438.6 165.5 14 137.5 028.0 14 615.0 13 413.0 المجموع

 2016 : مالك الموظفين المقترح لعام2300 البرنامج :32 الجدول

 التحقيقشعبة 
وكيل أمني 

 عام

أمني عام 
 مساعد

 1-ف 2-ف 3-ف 4-ف 5-ف 1-مد 2-مد

جمموع موظفي 
الفئة الفنية وما 

 فوقها

 رأ-خ ع رر-خ ع

جمموع 
موظفي فئة 
اخلدمات 
 العامة

جمموع 
 املوظفني

القائمةالوظائف   

 4 2 2   2       1   1       املالك األساسي

 99 23 23  76 6 28 30 9 3     املالك املتصل باحلاالت

 103 25 25   78 6 28 30 10 3 1       اجملموع الفرعي

الوظائف 
 اجلديدة/احملوَّلة

                            املالك األساسي

                  املالك املتصل باحلاالت

                             اجملموع الفرعي

الوظائف املعاد 
 توزيعها/املستعادة

 1 1 1                       املالك األساسي

                  املالك املتصل باحلاالت

 1 1 1                       اجملموع الفرعي

 104 26 26   78 6 28 30 10 3 1       المجموع  
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 : شعبة المقاضاة2400البرنامج  -4

 المقدِّمة

تتألف شعبة املقاضاة من قسم املقاضاة وقسم االستئناف. وتؤدي هذه الشعبة دوراا حمورياا يف اضطالع  -253
احملكمة مبهمتها األساسية، أال وهي تنفيذ عمليات حتقيق وإجراءات جنائية سريعة وفعالة وعادلة وفقاا لنظام روما 
األساسي. إهنا تتوىل املسؤولية عن إسداء اإلرشادات القانونية إىل احملققني والرتافع يف القضايا اليت تنظر فيها دوائر 

تتضمنها العرائض وغريها من املذكرات اليت القضائية يف احملكمة مجيعاا، وتُع د مجيَع الدفوع الكتابية  الشعب   ثالث
م إىل الدوائر د إىل هعكما يُ أنشطة التحقيق وأنشطة حتضري القضايا يف نطاق األفرقة املشرتكة.   وتشارك يف ،اليت تقدَّ

رشاد العام سداء اإلإفرقة املتكاملة و قيادة األ ةحملاكمات ضمن قسم املقاضاة مبهما بنيني املعنييالرئيس القانونيني
ويتوىل قسم االستئناف،  .ر احملكمةئمام دواأ باإلجراءات االبتدائيةفرقة املعنية األلقضايا، وقيادة يف ابشأن التحقيق 
ى االستئناف التمهيدي ودعاو  ىدعاو مجيع يف  املخاصمةاالستئناف،  ىاحملامي الرئيسي املعين بدعاو  هالذي يقود

، وإعداد مجيع طلبات اإلذن باالستئناف والردود على مثل هذه الطلبات ر احملكمةئمام دواأاالستئناف النهائي 
لدفاع وغريه من األطراف أمام الدوائر االبتدائية، وصوغ نصوص أهم الوثائق اليت تودع يف املرحلة اليت يودعها ا

االبتدائية من اإلجراءات، وال سّيما الوثائق اليت تشمل مسائل هامة وجديدة مثل مسائل القانون اجلنائي الدويل 
كتابية ومشورات شفوية إىل األفرقة العاملة يف والقوانني اإلجرائية، وإسداء املشورة القانونية على شكل مذكرات  

قسم املقاضاة وإىل سائر أقسام املكتب مثل قسم حتليل احلاالت، وشعبة االختصاص والتكامل والتعاون، وديوان 
شعبة  مستفيضني للعاملني يفمان تدريباا وحماضرات دَّعي العام. كما إن قسم املقاضاة وقسم االستئناف ينظِّ امل

سائر الشعب( بشأن املرافعات الكتابية، واملرافعات الشفوية، والقانون  للعاملني يف تتاح متابعتهما)املقاضاة 
 اإلنساين الدويل، والقانون اجلنائي الدويل، والتدريب التقين يف جماالت من قبيل عرض األدلة يف احملكمة.

 2016ومؤشرات األداء، والمرامي فيما يخص عام النتائج المتوخاة،  :33 الجدول

 2016املرامي فيما خيص عام  مؤشرات األداء النتائج املتوخاة

 (3-1القضاء والمقاضاة )الهدف 
ملكتــــب املــــّدعي  الســــرتاتيجيةمــــن الغايــــات ا 1الغايــــة 
 العام:

إجــراء عمليــات التــدارس األويل، وعمليــات التحقيــق، 
املقاضـــاة، علـــى حنـــو نزيـــه، ومســـتقل، وعـــايل  وأنشـــطة

 درجة اجلودة
 

 
 

 

 

  احملاكماتعدد 

 
 للتقاضــي يف مخـــس حماكمــات )يتوقـــف  اجلهوزيــة

عدد احملاكمات املعنية الفعلي على تـوفر قاعـات 
 احملاكمة والقضاة(

 (3-1و 2-1القضاء والمقاضاة )األهداف 

ملكتــــب املــــّدعي  الســــرتاتيجيةمــــن الغايــــات ا 2الغايــــة 
 العام:

األخــــــذ مبنظــــــور جنســــــاين يف مجيــــــع  االســــــتمرار علــــــى
تنفيذ السياسات املتعلقة  وعلى املكتب جماالت عمل

جلرائم اجلنســـية واجلـــرائم اجلنســـانية املنطلـــق واجلـــرائم بـــا
 املرتكبة حبق األطفال

 

 

 يُزَمـــع حتقيقـــه مقابـــل مـــا حُيقَّـــق  احملـــاّك املرحليـــة: مـــا
 فعالا 

 
 
 بـــــــاجلرائم اجلنســـــــية واجلـــــــرائم اجلنســـــــانية  األخـــــــذ

املنطَلَــــــــق واجلــــــــرائم املرتكبـــــــــة حبــــــــق األطفـــــــــال يف 
املقاضـــاة يف القضـــايا املعنيـــة كلمـــا أمكـــن ذلـــك، 
وتنفيــــذ املبــــادئ التوجيهيــــة الــــواردة يف سياســــات 

 مكتب املدَّعي العام ذات الصلة
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 (3-1القضاء والمقاضاة )الهدف  

ملكتــــب املــــّدعي  الســــرتاتيجيةمــــن الغايــــات ا 3الغايــــة 
 العام:

التــــدارس  عمليــــات وجناعــــة   جــــودة   حتســــني يف املضــــي
  األويل وعمليات التحقيق وأنشطة املقاضاة

 

 

  معـــــــدَّل قبــــــــول الـــــــدوائر للــــــــدفوع وموافقتهـــــــا علــــــــى
 الطلبات

  م إىل الـــــــدوائر يف ـــــــتهم الـــــــيت تقـــــــدَّ معـــــــدَّل قبـــــــول ال
 جلسات اعتماد التهم

 كل ملف  قيام فريق مستقل باستعراض 

 
 
 ≤80.% 

 <90% 
 
 من امللفات  %100 استعراض 

 (3-1القضاء والمقاضاة )الهدف 

ملكتــــب املــــّدعي  الســــرتاتيجيةمــــن الغايــــات ا 4الغايــــة 
 العام:

املضـــــي يف تكييـــــف قـــــدرات املكتـــــب علـــــى التحقيـــــق 
ـــــة العلميـــــة  واملقاضـــــاة وشـــــبكته ذات الصـــــلة مـــــع البيئ

 والتكنولوجية اليت يعمل فيها

 

 

 تدريببرامج ال 

 
  

 مشاريع التحسني 

 
 
 برنــــامج تــــدريب معــــدَّل خــــاص بــــاملعنيني  حتديــــد

بأنشــــــطة املقاضــــــاة يف خطــــــة التــــــدريب الســــــنوية 
 وتنفيذ هذا الربنامج

 مشاريع التحسني املنتقاة املتصلة باجملاالت  تنفيذ
ذات األولويـــة: الســـريورات الداخليـــة، والقـــدرات 
 اإلداريـــــة، وتصـــــميم امللفـــــات، وســـــريورة مراجعـــــة
 القضايا، والتكنولوجيا، والكفاءات األساسية

 آلف يورو 12 103.9 موارد الميزانية

 يف املئة(. 16.4يورو ) آالف 1 706.6ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  -254

وتتوقف على  هنيني خمتصني يف جمال القانون اجلنائي الدويلباستعانتها مباملقاضاة تتميز  ةأنشطة شعبإن  -255
 .ز على بند املوارد من املوظفنييرتكَّ  تهان معظم ميزانيإتايل فال. وباستعانتها هبم

مر الطلب أالزمة لتدبر ل سد مجيع املتطلبات من املوظفني الوظائف، سيتعنيَّ احتويل  عمليةذ ما تنفَّ ثير و  -256
لمساعدة لمن خالل طلب اعتمادات إضافية وذلك املتزايد على املكتب، وعلى هذه الشعبة بصورة خاصة، 

 .املؤقتة العامة

ر معظم اخلدمات املعنية، نشطتها. ويوفَّ أل اا معلعاملني داوحتتاج هذه الشعبة إىل موارد إضافية غري متصلة ب -257
نه يلزم ختصيص مبلغ أ بيدهلا يف ميزانيتهما(.  أ)ويهي 2120و 2110لفرعيني اطار الربناجمني إضمن املكتب، يف 

 .املقاضاة ةميزانية شعبإطار د لسد تكاليف السفر، وهو مطلوب يف حمدَّ 

 يورو ألف 11 815.5 الموارد من الموظفين

من  وظيفة 69ووظيفة ثابتة  45موظفاا:  114 من 2016يف عام ة بالشع سيتألف مالك العاملني يف -258
 من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل(. 64.0) املساعدة املؤقتة العامة وظائف

، ومساعداا معنياا اتمن ستة قانونيني، ومنظِّماا للملف فريقاا مؤلفاا إن كل عملية حتقيق ناشط تستلزم  -259
من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل(. ويتوىل رئاسة الفريق قانوين  0.5بالدعم يف املرحلة االبتدائية )

رئيسي متمرس يف جمال احملاكمات. ويقوم القانوين الرئيسي املختص يف جمال احملاكمات والفريق القانوين بإسداء 
من أجل التحقيق، وبتحليل األدلة، وبوضع األساس النظري للقضية، وباملشاركة يف  التوجيه القانوين واالسرتاتيجي
( من نظام روما األساسي، والتحضري 2)55رى مبوجب املادة ذي جيُ ال االستجواباألنشطة التحقيقية ومبا فيها 

تلزم يف مرحلة التحقيق.  لكشف املعلومات والوثائق، وإعداد مشاريع الوثائق ذات الصلة مبا فيها املذكرات اليت قد
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 بدوام العامل الواحد املوظف معادالت من 0.5لفات واملساعد املعين بالدعم يف املرحلة االبتدائية )املويتوىل منظم 
 تدبر األدلة واملعلومات واملرافعات، ومساندة القانونيني يف مهامهم. (كامل

 فريقاا ام إىل املرحلة التمهيدية أو املرحلة االبتدائية وتستلزم كل من القضايا اليت انُتقل فيها من مرحلة االهت -260
بالدعم يف جمال احملاكمات،  اا معني اا (، ومساعداا راجع)م اا قانوني اا للملفات، ومساعد اا ن مثانية قانونيني، ومنظِّمم

املختص يف  يرتأسه قانوين رئيسي متمرس خمتص يف جمال احملاكمات. وسيقوم القانونيون، يقودهم القانوين الرئيسي
جمال احملاكمات، بتنظيم احلجج والدفوع وإعدادها خالل املرحلتني التمهيدية واالبتدائية مبا يف ذلك ترتيب األدلة 

ئة، وسيتدبرون شؤون الشهود، وسيسدون اإلرشادات فيما خيص التحقيق اإلضايف، وسيتدبرون املدينة واألدلة املربِّ 
وسيعدون مجيع املذكرات والعرائض اليت ترفع إىل الدائرة التمهيدية والدائرة أمر الكشف عن املعلومات واملواد، 

االبتدائية، وسيشاركون يف اجللسات، وسيتدخلون خالل جلسة اعتماد التهم وخالل احملاكمة باستجواب الشهود 
جمال احملاكمات تدبر أو باستجواهبم املضاد وبتقدميهم الدفوع. وسيتوىل منظم امللفات واملساعد املعين بالدعم يف 

 األدلة واملعلومات واملذكرات، وسيساندان مجيع القانونيني يف مهامهم.

ولئن أمكن أن تشهد عمليات التحقيق وعمليات املقاضاة تبايناا متأتياا عن درجة التعقيد الذي تتسم به  -261
نيَّ أعاله مناسب يف معظم القضايا أو املتهمني يف إطارها فإن تكوين مالك املوظفني املب فيهمالقضية وعدد املشتبه 

اليت تتناوهلا احملكمة حالياا. وستتيح ممارسة قدر من املرونة بعض التعديالت يف تكوين األفرقة: بزيادة قد األفرقة 
 املعنية بالقضايا األوسع واألعقد زيادة طفيفة وبتقليص قد األفرقة املعنية بالقضايا األقل تعقيداا.

 يورو ألف 4 927.8     الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة الوظائف الثابتة: من

 .وظائف ثابتة إضافية أية بطلَ تُ ال  -262

عية العامة )مساعد أمني عام( بشعبة املقاضاة. بيد أن دوره يتمثل  -263 وألغراض امليزنة فقط يُلحق نائب املدَّ
اإلشراف  -حتت إشرافها املباشر  –يف التفرغ للعمل نائباا للمدَّعية العامة. وهبذه الصفة يتوىل نائب املدَّعية العامة 

والتكامل والتعاون، وشعبة التحقيق، وشعبة املقاضاة. كما على الشعب الثالث وتنسيقها وهي شعبة االختصاص 
 إن املساعد الشخصي لنائب املدَّعية العامة ملحق بشعبة املقاضاة.

ملوارد باة اللفعاة نعلى االستعا املديردارهتا. ويشرف قيادهتا وإ (1-الشعبة )من الرتبة مد مدير ويتوىل -264
، يساعده يف ذلك حمام رئيسي معين كما يتوىل املديريداع الوثائق.  إو  امللفاتعمال حتضري أوعلى توحيد نسق 

بدعاوى االستئناف، مراجعة مجيع ما يودع من وثائق وعرائض قبل أن يتم تقدميها بغية التيقن من أهنا متسقة من 
واألفرقة املعنية رة بصورة مقنعة. ويسدي املدير املشورة بشأن القضايا إىل أفرقة التحقيق الناحية القانونية وحمرَّ 

 اا شخصي اا كما تضم الشعبة مساعداا بشأن مسائل ُيطلب تناوهلا يف أجل قصري.  باإلجراءات االبتدائية، وذلك غالب
 .رأ(-عداريني )من الرتبة خ إين رأ( ومساعدَ -)من الرتبة خ ع

ومثانية (، 5-)من الرتبة ف باإلجراءات االبتدائيةني يني معنيني رئيسيقانون أربعةقسم املقاضاة  ويضم -265
  باإلجراءات االبتدائيةني يني معنيقانونثالثة و ، 30(4-)من الرتبة ف باإلجراءات االبتدائيةني يني معنيقانون

  باإلجراءات االبتدائية نيمعاونني معنيستة قانونيني و ، (3-)من الرتبة ف اا قانوني اا (، وموظف3-)من الرتبة ف

                                                           
 . الرئيسي الربنامج نفس ضمن أي التحقيق، شعبة من الربنامج هذا إىل نُقلت( رئيسي حمقق وظيفة) وظيفة واحدة الرقم هذا يشمل 30
 دائم. نقل إىل املؤقت نقلهما حتويل على حالياا  العام املدَّعي مكتب ويعمل. املقاضاة شعبة ضمن واجباته يؤدي قانوين الوظيفة هذه شاغلإن 
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أربعة منظمني للملفات (، و 1-)من الرتبة ف باإلجراءات االبتدائيةمعنياا  اا مساعد اا (، وقانوني2-)من الرتبة ف
)من الرتبة  اا قانوني اا رأ(، ومساعد-)من الرتبة خ ع  بدعم احملاكماتنيمساعدين معنيمخسة (، و 1-)من الرتبة ف

 .رأ(-ع خ

(، يتوىل إدارة 5-الرتبة فويتألف مالك قسم االستئناف من حمام رئيسي معين بدعاوى االستئناف )من  -266
(، 4-القسم، وحمام معين بدعاوى االستئناف )من الرتبة ف ا يضطلع هبيتال األعمالالقسم ويشرف على مجيع 

(. وحُيتاج إىل هذه 1-لملفات )من الرتبة فل(، ومنظم 3-وحمام معين بدعاوى االستئناف )من الرتبة ف
م من وثائق وعرائض بشأن دعاوى إعداد مجيع ما يُقدَّ الوظائف لالضطالع بعمل القسم، الذي يشمل 

 االستئناف التمهيدي ودعاوى االستئناف النهائي أمام دائرة االستئناف؛ واحملاّجة يف مجيع اجللسات اليت تقدم
 املخاصمةمرافعات شفوية يف دعاوى االستئناف النهائي أمام دائرة االستئناف؛ والقيام جبميع أعمال  خالهلا
يف مرحلة االستئناف التمهيدي ومرحلة االستئناف النهائي )مبا يف ذلك تناول األدلة اإلضافية وكشف  فعةواملرا

املعلومات(؛ وإعداد مجيع طلبات اإلذن باالستئناف والردود على طلبات االستئناف اليت يودعها الدفاع وغريه من 
يف مرحلة اإلجراءات  رئيسية د نصوص ما يودع من وثائقاألطراف أمام الدوائر التمهيدية والدوائر االبتدائية؛ وإعدا

االبتدائية ومراجعة هذه النصوص، وال سّيما النصوص اليت تتناول مسائل هامة وجديدة من مسائل القانون اجلنائي 
الدويل واملسائل اإلجرائية. كما جُيري قسم االستئناف طائفة متنوعة من أعمال التقاضي مثل إجراءات املراجعة 

(، وإجراءات التعويض، وإجراءات اإلفراج املبكر، وإجراءات جرب األضرار. ويؤدي قسم 3)53وجب املادة مب
بتقدمي مذكرات كتابية ومشورة شفوية  –االستئناف دوراا كبرياا يف إجراء البحوث القانونية وإسداء املشورة القانونية 

االبتدائية يف قسم املقاضاة، وإىل سائر أقسام املكتب مثل  إىل مجيع أفرقة التحقيق واألفرقة املعنية باإلجراءات –
قسم حتليل احلاالت فيما يتعلق مبا جتريه من عمليات تدارس أويل وما تعده من تقارير، وإىل شعبة االختصاص 
سم والتكامل والتعاون وإىل ديوان املدَّعي العام فيما خيص مسائل القانون اجلنائي الدويل. ويضاف إىل ذلك أن ق

مجيع القرارات واألحكام الصادرة عن  تضماالستئناف يتوىل املسؤولية عن إعداد وحتديث جمموعة خمتارة وافية 
تدريب الالدوائر منذ نشوء احملكمة، وهي متاحة لكي تستعملها مجيع الشعب يف املكتب، كما يتوىل تنسيق 

 العاملني يفطيلة السنة جلميع اللذين ينظَّمان شفوية املرافعة القانونية الكتابية وال بشأن نيستفيضواحملاضرات امل
 لشعب(.يف سائر ا وتتاح متابعتهما للعاملنيالشعبة )

 يورو ألف 6 887.7 املساعدة املؤقتة العامة

 ىطالع علضيف نطاق املساعدة املؤقتة العامة لتمكني شعبة املقاضاة من اال رةاملوفَّ زيادة يف املوارد  ُتطلب -267
 .مليزانيةااالفرتاضات املتعلقة ب حبسب املرتقبةألنشطة احنو فعال ب

 التوزع التايل: 2016وتتوزع املوارد املطلوبة يف إطار املساعدة املؤقتة العامة لعام  -268

من  4.0شهراا ) 48( ملدة 5- باإلجراءات االبتدائية )من الرتبة فنيأربعة قانونيني رئيسيني معني (أ )
 بدوام كامل(؛معادالت املوظف الواحد العامل 

من  6.0شهراا ) 72( ملدة 4- باإلجراءات االبتدائية )من الرتبة فنيستة قانونيني معني (ب )
 معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل(؛
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من معادالت  2.0شهراا ) 24( ملدة 4-حماميان معنيان بدعاوى االستئناف )من الرتبة ف (ج )
 املوظف الواحد العامل بدوام كامل(؛

من  12.5شهراا ) 150( ملدة 3-باإلجراءات االبتدائية )من الرتبة ف اا قانونياا معني أربعة عشر (د )
 معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل(؛

من معادالت  2.0شهراا ) 24( ملدة 3-حماميان معنيان بدعاوى االستئناف )من الرتبة ف )هـ(
 املوظف الواحد العامل بدوام كامل(؛

من معادالت املوظف  1.0شهراا ) 12( ملدة 3-والدعم )من الرتبة ف موظف معين بالتخطيط (و )
 الواحد العامل بدوام كامل(؛

 5.0شهراا ) 60( ملدة 2- باإلجراءات االبتدائية )من الرتبة فنيمخسة قانونيني معاونني معني (ز )
 من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل(؛

من معادالت املوظف  1.0شهراا ) 12( ملدة 2-في امللفات )من الرتبة منظلعمل ممنسٍّق  (ح )
 الواحد العامل بدوام كامل(؛

شهراا  132( ملدة 1-باإلجراءات االبتدائية )من الرتبة ف اا معني مساعداا ثالثة عشر قانونياا  (ط )
 من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل(؛ 11.0)

من معادالت املوظف الواحد  5.0) شهراا  60( ملدة 1-مخسة منظمني للملفات )من الرتبة ف (ي )
 العامل بدوام كامل(؛

من معادالت املوظف  12.0) شهراا  144ر أ( ملدة -رتبة خ عاثنا عشر مساعداا قانونياا )من ال (ك )
 الواحد العامل بدوام كامل(؛

 1.5شهراا ) 18ر أ( ملدة - بدعم اإلجراءات االبتدائية )من الرتبة خ عنيثالثة مساعدين معني (ل )
 الت املوظف الواحد العامل بدوام كامل(؛من معاد

من معادالت  1.0شهراا ) 12ر أ( ملدة -مساعد شخصي لنائب املّدعية العامة )من الرتبة خ ع (م )
 املوظف الواحد العامل بدوام كامل(.

 .2016وترتبط الزيادة يف املوارد مبقدار العمل اإلضايف الذي تقضي به االفرتاضات املتعلقة مبيزانية عام  -269

االستئناف طلبات اإلذن باالستئناف والردود يف دعاوى االستئناف، وإقامة دعاوى  قسمتناول يفس -270
اا بإعداد يف الوقت نفسه املشورة القانونية ومضطلع اا االستئناف التمهيدي، ودعوى استئناف هنائي واحدة، مسدي

باإلجراءات االبتدائية وإجراءات اعتماد التهم، مسة أفرقة معنية خلنصوص أهم الوثائق املقدمة يف املرحلة االبتدائية 
ن جتري حماكمتهم من مَ  ومخسة أفرقة معنية بإجراء التحقيقات. ويرتابط عدد دعاوى االستئناف التمهيدي بعدد  

املرتكبة يف احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى  70اجلرائم املنصوص عليها يف املادة املشتبه فيهم. وتشمل قضية 
فيما خيص قضية واحدة.  (وخماصماهتا ومرافعاهتاتهمني، ما يعين التعامل مع مخسة أفرقة دفاع خمتلفة )مخسة م
ما يعين أيضاا التعامل مع فريقي اثنني، امها متهَمنْي تكل  ابْليه غوديه اْغبـَغْبو ووقضية  سَْنغ روتو وقضية وتشمل 
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احلالة اجلديدة فتستلزم حمامياا إضافياا معنياا بدعاوى  ( لكل قضية. أماوخماصماهتما ومرافعاهتمادفاع خمتلفني )
 (.3-االستئناف )من الرتبة ف

وتستلزم زيادة عدد القضايا اليت بلغت املرحلة االبتدائية تعزيز تنسيق األفرقة من الناحية التنظيمية.  -271
والدعم )من ( وموظف معين بالتخطيط 2-لفات )من الرتبة فامل لعمل منظميويتحقق ذلك بتوظيف منسق 

 (.3-الرتبة ف

مث إن عملية التحقيق الناشط اجلديدة واحملاكمة اإلضافية املدرجتني يف االفرتاضات املتعلقة مبيزانية  -272
تستلزمان املزيد من القانونيني ومن الدعم املتعلق باإلجراءات االبتدائية املقدم إىل العاملني ضمن  2016 عام

ة باإلجراءات االبتدائية اليت ُتسند إليها أنشطة جديدة. وتتألف املوارد اجلديدة األفرقة املتكاملة واألفرقة املعني
 الرتبةالالزمة للنهوض بأود عمليات التحقيق واحملاكمات اإلضافية من قانوين معين باإلجراءات االبتدائية )من 

( وقانوين معاون معين باإلجراءات 3-( وثالثة قانونيني معنيني باإلجراءات االبتدائية )من الرتبة ف4-ف
(، وثالثة 1-( وستة قانونيني مساعدين معنيني باإلجراءات االبتدائية )من الرتبة ف2-االبتدائية )من الرتبة ف

 رأ(.-ع مساعدين معنيني بالدعم فيما يتعلق باإلجراءات االبتدائية )خ

 يورو ألف 288.4 الموارد غير المتصلة بالعاملين

لعاملني اخلاصة بشعبة املقاضاة زيادة واحدة تتأتى عن تكاليف السفر. وترتبط اتصلة باملتشهد املوارد غري  -273
 .املهمات املتأتية عن تنفيذ اسرتاتيجية املكتب اجلديدةب املتصلةاألنشطة  فبتكاثالنفقات املعنية 

 يورو ألف 288.4  السفر

من املهمات  ملزيدتهيئة ل(، ليف املئة 26.6ألف يورو ) 60.6ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  -274
 نشطة املكتبأحاطة بتوسيع نطاق اإلإىل التمثيلية الرامية  هوظائف ه، يف ممارستةالعام ةعياليت يقوم هبا نائب املدَّ 

 .دعماا لعمليات التحقيق املتكاملةفرقة واليت تقوم هبا األ والتعاون معه،
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 2016 : الميزانية المقترحة لعام2400 البرنامج :34 الجدول

2400 

 شعبة المقاضاة

 2014مصروفات عام 

 )بآالف اليوروات(

 املعتمدة 2015ميزانية عام 

 )بآالف اليوروات(

 املقرتحة 2016ميزانية عام 

 )بآالف اليوروات(

 2016النمو يف موارد عام 

 2015عام  بالقياس إىل

 امليزانية األساسية

امليزانية املتصلة 
 اجملموع باحلاالت

صندوق 
 الطوارئ

اجملموع ومبا فيه 
صندوق 
 الطوارئ

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 اجملموع باحلاالت

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 % املبلغ اجملموع باحلاالت

 5.2 215.7 329.5 4 484.2 3 845.3 113.8 4 289.3 3 824.5 330.4 4   330.4 4 514.2 3 816.2 املوظفون من الفئة الفنية
 4.3 24.8 598.2 465.3 132.9 573.4 438.5 134.9        املوظفون من فئة اخلدمات العامة
 5.1 240.6 927.8 4 949.5 3 978.3 687.2 4 727.8 3 959.4 330.4 4   330.4 4 514.2 3 816.2 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

 25.6 405.4 1 887.7 6 392.5 6 495.2 482.3 5 231.8 5 250.5 979.5 2 99.4 880.1 2 880.1 2   املساعدة املؤقتة العامة
                      املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

                      العمل اإلضايف

 25.6 405.4 1 887.7 6 392.5 6 495.2 482.3 5 231.8 5 250.5 979.5 2 99.4 880.1 2 880.1 2   لسائر تكاليف العاملنياجملموع الفرعي 
 26.6 60.6 288.4 267.7 20.7 227.8 204.5 23.3 187.0 14.4 172.6 154.8 17.8 السفر
                      الضيافة

               67.4 49.7 17.7 17.7   اخلدمات التعاقدية

                   التدريب

              اخلرباء االستشاريون

                النفقات التشغيلية العامة

                      اللوازم واملواد

                           األثاث والعتاد

اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة 
 بالعاملني

17.8 172.5 190.3 64.1 254.4 23.3 204.5 227.8 20.7 267.7 288.4 60.6 26.6 

 16.4 706.6 1 103.9 12 609.7 10 494.2 1 397.3 10 164.1 9 233.2 1 564.3 7 163.5 400.8 7 566.8 6 834.0 المجموع

 2016 : مالك الموظفين المقترح لعام2400 البرنامج :35 الجدول

 شعبة المقاضاة
وكيل أمني 

 عام

عام  أمني
 مساعد

 1-ف 2-ف 3-ف 4-ف 5-ف 1-مد 2-مد

جمموع موظفي 
الفئة الفنية وما 

 فوقها

 رأ-خ ع رر-خ ع

جمموع 
موظفي فئة 
اخلدمات 
 العامة

جمموع 
 املوظفني

 الوظائف القائمة

 7 2 2   5         3 1   1   املالك األساسي

 38 7 7  31 6 7 6 9 3     املالك املتصل باحلاالت

 45 9 9   36 6 7 6 9 6 1       الفرعياجملموع 

الوظائف 
 اجلديدة/احملوَّلة

 املالك األساسي
                   

 

  
      

                  املالك املتصل باحلاالت

                             اجملموع الفرعي

الوظائف املعاد 
 توزيعها/املستعادة

                             املالك األساسي

                  املالك املتصل باحلاالت

                             اجملموع الفرعي

 45 9 9   36 6 7 6 9 6 1       المجموع  



ICC-ASP/14/10  

10-A-091015 104 

IC
C

-A
S

P
/9

/[…
] 

P
ag

e 1
0
4
 البرنامج الرئيسي الثالث: قلم المحكمة -جيم  

 اخلالصة

 على زيادةمليون يورو، ينطوي  81.94 مبلغاا مقداره املقرتحة لقلم احملكمة 2016تبلغ ميزانية عام  -275
مليون يورو.  65.02املعتمدة البالغة  2015ىل ميزانية عام إلقياس ا( بيف املئة 26يورو ) مليون 16.91 هامقدار 

طلبات اخلدمات فيما امليزانية و  اتافرتاض حبسبة ري مة زيادة كبكمقدار الدعم املطلوب من قلم احمل فقد ازداد
املساندة املقدَّمة ضمن جمال محاية الشهود ويف جمال يف ما يف جمال العمليات امليدانية و وال سيّ  ،2016خيص عام 

يورو من هذه الزيادة  ماليني 4.7فتنبغي مالحظة أن زهاء  .ويف جمال املساعدة القانونية إطار جلسات احملكمة
يتعلق بتدبر املباين اجلديدة، وإىل مسؤوليات جديدة فيما  2016يعزى إىل أن قلم احملكمة سيتوىل يف عام 

إن امليزانية الربناجمية املعتمدة لقلم احملكمة بقيت طيلة  .نظام األمم املتحدة املوحَّدالزيادات الضمنية املتصلة بتطبيق 
، على الرغم من الزيادة املطردة الكبرية يف مقدار الدعم 2015 وعام 2014وعام  2013الفرتات املالية لعام 

بل وحىت على اخنفاضات من السنة إىل السنة التالية.  طفيفة، انطوى على زيادات مستقراملطلوب منه، ذات مبلغ 
لصارم وقد ُعوِّضت الزيادات الالزمة اليت شهدهتا السنوات السابقة تعويضاا كامالا من خالل التقييم الداخلي ا

لألولويات وعن طريق تقليص التكاليف التشغيلية حيثما أمكن األمر، وذلك دون اإلضرار بدرجة جودة اخلدمات 
  األولويات.أساس  علىاستخدامها و وجناعتها، من خالل العناية بتخصيص املوارد وإعادة توزيعها 

ضافية حيثما أمكن ذلك قد استيعاب املتطلبات اإل االستمرار يفولئن كانت قدرة قلم احملكمة على  -276
إن من غري الواقعي ف أُدخلت على طرائق عمله وسريوراتهتعززت بفضل بنيته التنظيمية اجلديدة والتعديالت اليت 

أبداا، بالنظر إىل االستثمارات الكبرية يف مكتب املدَّعي العام خالل السنوات السابقة وما تأتى عنها من زيادة يف 
ي أن يظل قلم احملكمة قادراا على مواصلة استيعاب مجيع الزيادات يف مقدار للمحكمة، توخّ األنشطة القضائية 

الدعم املطلوب منه. فاألنشطة التحقيقية وأنشطة املقاضاة اليت يستتبعها تنفيذ اسرتاتيجية مكتب املدَّعي العام، 
تستلزم من قلم احملكمة قدراا كبرياا من  معطوفةا على الزيادة يف مقدار األنشطة املتصلة باإلجراءات االبتدائية،

للنهوض بتوفريها  ReVisionاملتطلبات من املوظفني اليت أوصي يف إطار املراجعة املسماة إن  اخلدمات اإلضافية.
م ذات ابأود املقدار املتزايد من األنشطة القضائية وأنشطة املقاضاة وبأود االنتقال إىل املباين الدائمة مبينة يف األقس

 .31الصلة ومعروضة عرضاا وجيزاا يف املرفق التاسع، كما طلبته جلنة امليزانية واملالية

 المقدِّمة

يرتأس قلَم احملكمة رئيُسه، الذي يُعترب املسؤول اإلداري الرئيسي يف احملكمة، ويُعترب قلم احملكمة اجلهاز  -277
 .فيهاوتقدمي اخلدمات  ااملسؤول فيها عن اجلوانب غري القضائية لتسيري شؤوهن

غدا قلم احملكمة يتألف من ثالث شعب. وهي شعبة  ReVisionنتيجة لعملية املراجعة املسماة و  -278
السابقتني، مع بعض التعديالت  هعبتيشُ ئية اللتان تضطلعان مبعظم مهام اخلدمات اإلدارية وشعبة اخلدمات القضا

                                                           
 .14(، الفقرة ICC-ASP/14/5/Add.1) 2015الوثائق الرمسية ... الدورة الرابعة عشرة ...  31
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لى اخلارج، مثل ع املنصبةاهلامة، وشعبة العالقات اخلارجية اليت أضيفت لكي تضطلع جبميع مهام قلم احملكمة 
 الدول، والعمليات امليدانية، ومحاية الشهود. اإلعالم، والتوعية، وتعاون

، تابعة هلذه الشعب الثالث. ولذلك فيهوغدت مجيع أقسام قلم احملكمة، عدا مكتب الشؤون القانونية  -279
يتيح تفويض السلطات والصالحيات  ليصاا كبرياا تق رئيس قلم احملكمةمباشرة إىل اليت ترقى قـُلِّصت قنوات اإلفادة 

القيادة االسرتاتيجية اليت يتوالها رئيس القلم ومديرو  نه مت تعزيزُ إإىل الشعب واألقسام على حنو أفضل. كما 
 ستوى التشغيلي.دى خوضهم يف الصغائر اإلدارية على املم الشعب وتقليلُ 

ويف الوقت ذاته مت دمج بعض الوظائف وتقليص العدد اإلمجايل للوحدات يف قلم احملكمة. فعلى سبيل  -280
املثال ُخفِّض عدد وحدات قسم اخلدمات اللغوية من سبع إىل مخس. وغدا قسم املوارد البشرية يتألف من اثنتني 

. ومت ضمن قسم املالية اجلديد دمج أربع وحدات فغدت وحدتني. وال يقتصر اته السابقة األربعقط من بني وحدف
شأن عمليات اإلدماج هذه على تقليص عدد الوظائف الرفيعة املستوى الالزمة يف األقسام املعنية، مبا فيها وظائف 

ىل كوهنا ترمي إىل إخرى، بل يتعداه رؤساء الوحدات، ما ميكن أن يتيح تعزيز عمليات قلم احملكمة يف جماالت أ
 تفادي االزدواج والنهوض بتحسني التنسيق والتخطيط.

 هطلع هبا قلم احملكمة. فهو يقدم، بصفتضدوار احملورية اليت يمن األ اا ميثل واحد خدمات احملكمةن توفري إ -281
دارة احملكمة، ودعم اجملين عليهم إمور منها أات القضائية من خالل ءجراحمايدة لتوفري اخلدمات، الدعم لإلة جه

ية، ر ير ، وتوفري خدمات الرتمجة الشفوية والرتمجة التحاإلجراءات مشاركة اجملين عليهم يف ريتيسو والشهود ومحايتهم، 
تطورات القضائية الاحتياجات قلم احملكمة املالية يف هذه اجملاالت تتحدد مباشرة بفدارة مرافق االحتجاز. إو 

 .عيد املقاضاةوالتطورات على ص

الرئاسة، والدوائر،  ةوهي هيئ -خرى احملكمة األ جهزة  أ لثالثة   داريةاخلدمات اإلن قلم احملكمة يوفر إكما  -282
، والشؤون املالية، وامليزنةوسائر الربامج الرئيسية، يف جماالت من قبيل املوارد البشرية،  - عي العامومكتب املدَّ 
 كذلكحتياجات قلم احملكمة املالية ستتوقف  ااملرافق، والسفر، والنقل، وتكنولوجيا املعلومات. ف وإدارةوالشراء، 

 .ر اخلدمات هلاالثالثة اليت يوفِّ  األجهزة على احتياجات

اخلارجية،  بالعالقاتا قلم احملكمة فتتصل هبطلع ضما اجملموعة الرئيسية الثالثة من املسؤوليات اليت يأ -283
تعاون القضائي الكايف مع الدول بشأن طائفة من العلى  . ويشمل ذلك السهرَ امليدانية واألنشطةوالتعاون، 

الشهود، وتزويد  إعادة توطنيمع الدول، مثل االتفاقات بشأن التعاون  اتفاقاتشىت  وإبرامطلبات احملكمة، 
 بأنشطةطالع ضدها احملكمة، واالبشأن التطورات القضائية وسائر التطورات اليت تشه باملعلوماتاجلمهور العام 

ن كانت التكاليف املرتبطة لئمة. و كاملندرجة ضمن نطاق اختصاص احمل مرائاجلجلماعات املتضررة بدى اتوعوية ل
 نطاق خطىتتهنا ستتوقف جزئياا على عوامل خارجية إالقضائية ف باملستجداتيضاا أنشطة ستتحدد هبذه األ

 .سيطرة احملكمة، منها مستوى تعاون الدول مع احملكمة

غدت احلاالت و تق احملكمة، االعمل الواقع على ع ءوعلى غرار السنوات السابقة استمر تزايد عب -284
ن يف السنوات السابقة أقلم احملكمة  تعنيَّ علىقد و ي وقت مضى. أكثر منها يف أوالقضايا املعروضة على احملكمة 

فيما خيص ميزانية السنة التالية.   طهعلى خط اا قيود آتى ما ه،نشطة املزيدة دون زيادة هامة يف ميزانيتينهض بأود األ
نظام األمم املتحدة لتطبيق احملكمة  عن اا تتأتى رئيسين تكاليف املوظفني تشتمل على زيادات ضمنية، إا مك

 مبانيها اجلديدة.زيادات ال مناص من أن ترتتب على انتقال احملكمة إىل و ، املوحَّد
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دول  هاملايل البالغ الصعوبة الذي تواجه دراك الوضعَ اإل ن دقيقَ ايدرك االعلي تهدار إن قلم احملكمة و أبيد  -285
لكل منظمة  اا جوهري اا التكاليف هدف ةمعظم هذه الدول. ولئن كانت جناع ههن مل تكن تواجإطراف كثرية أ

 ولويةاأل مثَّلنجاعتها بوال  خدماتهضرار جبودة احملكمة دون اإلقلم ل ةاالشتغاليتكاليف الن تقليص إعمومية ف
 ه.لدي العليا

تقييم أويل للموارد اإلضافية اليت حيتاج إليها قلم احملكمة للنهوض بأود اخلدمات اإلضافية  ُأجري وقد -286
أفضى إىل لزوم زيادة تنوف عن  2016املطلوبة منه يف اجملال القضائي وجمال املقاضاة واجملال اإلداري يف عام 

. وأفضت إعادة حساب دقيقة هلذه 2015يورو بالقياس إىل امليزانية املعتمدة لقلم احملكمة لعام  مليون 30
بنية تنظيمية جديدة لقلم احملكمة وجناعة مزيدة من  ReVisionعن املراجعة املسماة  ما نتجاملتطلبات على ضوء 

ا األطراف واملشاركون يف اإلجراءات، معطوفةا على إعادة التقييم الصارم للخدمات املطلوبة مسريوراته ينتفع هب يف
ادة حتديد األولويات فيما خيصها، إىل احلد بشكل كبري من الزيادة املقرتحة فيما خيص عام من قلم احملكمة وإع

. ويظل قلم احملكمة يسعى إىل تطبيق هنج النمو الصفري على مجيع األقسام اليت ال تتأثر تأثراا مباشراا 2016
 .بزيادة اخلدمات اليت يطلبها منه سائر أجهزة احملكمة

 ةاجلديديف مبانيها احملكمة  حمالّ تاج، كما بـُنيِّ آنفاا، إىل املزيد من املوارد لصيانة مث إن قلم احملكمة حي -287
يف املئة  25. إن مباين احملكمة اجلديدة أكرب من مبانيها املؤقتة بزهاء اوتيسري استعمال احملكمة هل اوصون أمنه

 أوسع، ومساحات مزروعة كبرية. وسيتعنيَّ وهي تضم ثالث قاعات جللسات احملكمة أكثر اتساعاا، وأحيازاا عامة 
على قلم احملكمة أن يتوىل أمر صيانة مباين احملكمة اجلديدة ودعم عمل احملكمة فيها، ما تنجم عنه زيادة صافية 

 يورو. ماليني 3.5تزيد عن  يف ميزانية قلم احملكمة

اخلدمات اليت يطلبها منه  كل ءليتحمل عبويبلغ جممل الزيادة املقرتحة اليت حيتاج إليها قلم احملكمة  -288
يورو. ويشمل ذلك موارد للنهوض بأود العمليات  ماليني 5.6األطراف واملشاركون يف اإلجراءات مبلغاا يقارب 

 تقاربيورو، وموارد إضافية الزمة حلماية ودعم شهود االدِّعاء وشهود الدفاع  مليون 2.7امليدانية يقارب مبلغها 
 يورو. مليون 2.1

 2016عام  جتري يفاملنقولة بالبث املباشر املتوقع أن العدد  ةاملتزايدالنهوض بأود احملاكمات كما إن  -289
والتكفل بتوفري ما يكفي من اخلدمات القضائية واخلدمات املتصلة جبلسات احملاكمة من أجل سري اإلجراءات 

 يورو. مليون 2.5ة تبلغ زهاء زيادة كبرية يف املوارد اليت حيتاج إليها قلم احملكم اندون عقبات سيستتبع

لمعوزين من املدَّعى عليهم واجملين عليهم لساعدة قانونية الزيادات الرئيسية املقرتحة مبسائر تصل يو  -290
يورو، وبزيادات ضمنية يف تكاليف املوظفني يزيد مبلغها عن  ماليني 3 ااملشاركني يف اإلجراءات يقارب مبلغه

 يورو. ألف 600تبلغ زهاء  قضية أُنغوينيورو، ومبوارد يستلزمها النهوض بأود جلسة اعتماد التهم يف  مليون 1.2

املزيد من عمليات إعادة ختصيص املوارد  التوصل إىلوسيستمر رئيس قلم احملكمة على النظر يف سبل  -291
وباإلضافة إىل ذلك سيواَصل بذل اجلهود مع مكتب املدَّعي  وحتقيق املزيد من الوفورات عن طريق حتسني النجاعة.

وسيظل  أفضل وأجنع.يكونان بغية التوصل إىل تنسيٍق وسريوراٍت فيما بني األجهزة وغريه من الربامج الرئيسية العام 
كمة، الرامية إىل حتسني سريورات عمل احملو لكل وحدات احملكمة بنطاقها قلم احملكمة يقود العملية الشاملة 

بذلك يف  ماضياا وحتديد درجات أولوية أنشطتها واخلدمات اليت تقدمها والوفورات اليت حتققها يف التكاليف، 
حتقيق غاية احملكمة االسرتاتيجية املتمثلة يف تسيري الشؤون اإلدارية على حنو فعال جيد التخطيط اإلسهام يف 
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 اليومي واملبتغى النهائي هي عند قلم احملكمة الشاغلُ  تكاليفال بالقياس إىل . فالنجاعةتكاليفه بالقياس إىلوناجع 
 األمد الطويل. يفحتقيقه ىل إ ي  سع  امل

 مع تقابلها أساس على للمحكمة االسرتاتيجية اخلطة من األولوية ذات التالية األهداف انُتقيت لقد -292
وتدبر التعديالت،  احملكمة، قلم وبنية إدارة امليدانية، العمليات متييز متو . احملكمة لقلم االسرتاتيجية األولويات
 .اإلدارة عليها تنصبّ  أن املراد اجملاالت أهم باعتبارها والتواصل،

 األهداف: قلم احملكمة

إعادة تدارس بنية احملكمة ومالك موظفيها ومواردها وتكييف ذلك يف ضوء اخلربة العملية، والنهوض  2-1-1
 القدرة على النهوض مبهام ومسؤوليات اجلهاز.بالنجاعة والفعالية مع السهر على 

والرتكيز  ؛إدارة املوارد على حنو فعال ومتييز وتنفيذ املزيد من التدابري املمكن اختاذها لتحسني النجاعة 2-1-2
بصورة خاصة على األنشطة امليدانية بغية النهوض بتحسني التنسيق وإحداث أثر أكرب لعمل احملكمة 

 يف بلدان احلاالت.
 تعزيز هيكل إدارة قلم احملكمة. 2-1-3

 املضي يف حتسني التواصل ضمن األجهزة وفيما بينها. 2-1-4

 2016ومؤشرات األداء، والمرامي فيما يخص عام النتائج المتوخاة،  :36 الجدول

 2016فيما خيص عام  املرامي مؤشرات األداء  النتائج املتوخاة

   1-1-2اهلدف 

اليت  ReVisionتنفيذ نتائج مشروع املراجعة املسّماة  -1
 تنفيذاا كامالا جيريها قلم احملكمة 

 تنجيز توظيف العاملني 

 

  تنفيذ التوصيات املقدَّمة يف إطار املراجعة املسّماة
ReVision 

  تنجيز توظيف احملشودين من خارج
 2016يونيو /حزيراناحملكمة حبلول 

  ق سماا التخطيط لتنفيذ هذه التوضيات
ق سماا ومتييز ما خيطَّط لتنفيذه يف األمد 
القصري وما خيطَّط لتنفيذه يف األمد 
املتوسط وما خيطَّط لتنفيذه يف األمد 

 الطويل

   2-1-2اهلدف 

ىل إنقلها من املقر بنشطة المركزي على األلفاء الطابع اإض -1
حتقيق وفورات عن طريق حتسني النجاعة  ةامليدانية بغي املكاتب

 واملزيد من التنسيق

  ايلمبماكو بانشاء وحدة ميدانية يف إ -2

  الرتابط مبشروع املراجعة املسّماةReVision 

 
 

 التعاون مع السلطات يف مايل 

 هناية  جناز معظم العمل املعين حبلولإ
 2016 مارس/ذارآ

 

 نشاء وحدة ميدانية مناسبةإجناز إ 

   3-1-2اهلدف 

ىل إحيات وتفويضها ويل الصاللة من خالل ختءتعزيز املسا -1
 قسامعب واألالشُ 

العمل والوثائق وقواعد البيانات  أمكنةتعزيز التشارك يف  - -2
 Sharepoint ربجمياتب باالستعانة

  ورؤساءتواتر اجتماعات مديري شعب قلم احملكمة 
 قسام التابعة هلااأل

  املستخدمة يف جمموعة الربجمياتماكن العمل أعدد 
Sharepoint 

  سبوعيةأاجتماعات عقد 

 

  مكنة أمن  اا جديد اا مكان 30استخدام
)لشىت  بانتظامالعمل املعنية وزيارهتا 

 قسام(األ

   4-1-2اهلدف 

تحقيق النتائج م املؤشرات النهائية ليتقي عي العام مكتب املدَّ سبوع مع أكل   اجتماعنيعقد  تقدمي الدعم إىل مكتب املّدعي العام يف تنفيذ خطة  -1
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 2016فيما خيص عام  املرامي مؤشرات األداء  النتائج املتوخاة

حتديد  ؛ذات الصلة ومتابعتها التوظيفنشطة ألتنسيق  2014التوظيف لعام 
عي العام والسبل احتياجات مكتب املدَّ 

 الالزمىل تقدمي الدعم إلة املعدَّ /نةاحملسَّ /املستمرة

 

  يف  البتّ جال آحبث حاالت التوظيف املعقدة وحتديد
 ىل املضي قدماا إشأن السبيل 

 األعوامدة فيما خيص احملدَّ  واملرامي
2014/2016 

 جل أمن  ة"تخلصس"العرب املبـ ةصدار وثيقإ
 يف املستقبل تقوماحلاالت املماثلة اليت قد 

 2016 : الميزانية المقترحة لعامالثالثالبرنامج الرئيسي  :37 الجدول

 الثالث البرنامج الرئيسي

 قلم المحكمة

 2014مصروفات عام 

 اليوروات()بآالف 

 املعتمدة 2015ميزانية عام 

 )بآالف اليوروات(

 املقرتحة 2016ميزانية عام 

 )بآالف اليوروات(

 2016النمو يف موارد عام 

 2015بالقياس إىل عام 

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 اجملموع باحلاالت

صندوق 
 الطوارئ

اجملموع ومبا فيه 
صندوق 
 الطوارئ

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 اجملموع باحلاالت

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 % املبلغ اجملموع باحلاالت

 37.1 463.4 7 599.5 27 118.4 15 481.1 12 136.2 20 426.7 8 295.3 21 076.4 36   076.4 36 781.1 14 295.3 21 املوظفون من الفئة الفنية
 7.0 204.9 1 365.5 18 153.4 6 212.1 12 160.6 17 579.3 6             اخلدمات العامةاملوظفون من فئة 

 23.2 668.2 8 965.1 45 271.8 21 693.3 24 296.8 37 006.0 15 295.3 21 076.4 36   076.4 36 781.1 14 295.3 21 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني
 17.9- 807.2- 698.8 3 820.1 2 878.7 506.0 4 718.4 3 658.2 2 421.9 5   421.9 5 763.7 2 658.2 2 املساعدة املؤقتة العامة

 108.2 528.3 016.5 1 742.2 274.3 488.2 308.4 194.6 360.1 3.8 356.3 161.7 194.6 املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات
 9.0 31.9 386.9 156.4 230.5 355.0 119.6 226.2 320.4  320.4 94.2 226.2 العمل اإلضايف

 4.6- 247.0- 102.1 5 718.7 3 383.4 1 349.1 5 146.4 4 079.0 3 102.4 6 3.8 098.6 6 019.6 3 079.0 3 اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني
 7.1 152.7 304.1 2 052.5 2 251.6 151.4 2 953.9 1 220.8 030.2 2 21.8 008.4 2 776.2 1 232.2 السفر
     4.0  4.0 4.0  15.3 4.7  4.7 0.8 3.9 الضيافة

 52.1 007.3 1 941.3 2 947.0 1 994.3 933.9 1 202.6 1 043.1 1 552.2 2 83.6 468.6 2 425.6 1 043.1 1 اخلدمات التعاقدية
 54.9 201.7 568.9 165.2 403.7 367.2 159.5 192.0 345.0  345.0 153.0 192.0 التدريب
 31.1 91.3 384.8 296.8 88.0 293.5 251.0 123.0 209.5  209.5 86.5 123.0 االستشاريوناخلرباء 

 107.2 525.9 2 881.5 4 881.5 4   355.6 2 355.6 2   577.6 3 618.4 959.2 2 959.2 2   حمامو الدفاع
 17.0 316.4 178.5 2 178.5 2   862.1 1 862.1 1   745.7 1  745.7 1 745.7 1   حمامو اجملين عليهم

 30.0 562.0 3 433.2 15 946.7 7 486.5 7 871.2 11 976.5 5 607.5 5 403.6 10 511.1 892.5 9 285.0 4 607.5 5 النفقات التشغيلية العامة
 11.6 90.9 878.2 327.5 550.7 787.2 299.8 602.6 767.1 13.2 753.9 151.3 602.6 اللوازم واملواد
 72.3 544.7 298.6 1 837.5 461.1 753.9 445.4 726.4 345.4 1 25.3 320.1 1 593.7 726.4 األثاث والعتاد

اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة 
 بالعاملني

8 530.7 13 177.0 21 707.6 1 273.4 22 981.0 8 530.7 14 506.4 22 380.0 10 239.8 20 633.2 30 873.0 8 493.0 37.9 

 26.0 914.3 16 940.2 81 623.7 45 316.5 36 025.9 65 658.8 33 905.0 32 159.8 65 277.2 1 882.6 63 977.7 30 905.0 32 المجموع

 2016 : مالك الموظفين المقترح لعامالثالث البرنامج الرئيسي :38 الجدول

 قلم احملكمة
وكيل أمني 

 عام

أمني عام 
 مساعد

 1-ف 2-ف 3-ف 4-ف 5-ف 1-مد 2-مد

جمموع موظفي 
وما  الفئة الفنية
 فوقها

 رأ-خ ع رر-خ ع

جمموع موظفي 
فئة اخلدمات 

 العامة

جمموع 
 املوظفني

 الوظائف القائمة

 259 165 157 8 94 2 21 29 24 15 2   1   املالك األساسي

 174 85 79 6 89 3 42 27 16 1      املالك املتصل باحلاالت

 433 250 236 14 183 5 63 56 40 16 2   1   اجملموع الفرعي

الوظائف 
 اجلديدة/احملوَّلة

 

 39 26 26   13   3 7 2   1       املالك األساسي

 107 55 54 1 52  21 25 2 4     املالك املتصل باحلاالت

 146 81 80 1 65   24 32 4 4 1       اجملموع الفرعي

الوظائف املعاد 
 توزيعها/املستعادة

 1       1   1               املالك األساسي

                   املالك املتصل باحلاالت

 1       1   1               اجملموع الفرعي

 580 331 316 15 249 5 88 88 44 20 3   1   اجملموع  
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 : مكتب رئيس قلم المحكمة3100البرنامج  -1

 المقدِّمة

إن رئيس قلم احملكمة هو مسؤوهلا اإلداري الرئيسي وهو، هبذه الصفة، من يتوىل املسؤوليات يف شىت  -293
 .فيهااجملاالت فيما يتعلق باجلوانب غري القضائية لتسيري شؤون احملكمة وتقدمي اخلدمات 

، مشروع 32باشر رئيس قلم احملكمة، بعد حصوله على اإلذن ذي الصلة من مجعية الدول األطرافوقد  -294
بغية توفري إطار تنظيم يتم به ترشيد أداء قلم احملكمة من حيث النجاعة  ReVisionمراجعة قلم احملكمة املسماة 

ينصبَّ . ومل 2015والفعالية واالستدامة. ومت نتيجة لذلك إقرار بنية جديدة لقلم احملكمة يف نيسان/أبريل 
لى حتقيق املزيد من النتائج الناجعة عت كبرية يف التكاليف فوراا بل يف هذه البنية اجلديدة على إيتاء وفورا االهتمام

 الرتكيز على أداء قلم احملكمة يف األمد الطويل.مث باالستعانة باملوارد املتوفرة 

: نيالتالي نيلفرعيا نياجمنرئيس قلم احملكمة من الرب  بيتألف مكت ReVisionونتيجةا للمراجعة املسّماة  -295
 هذينالقانونية. ويشرف رئيس قلم احملكمة مباشرة على عمل  ومكتب الشؤونديوان رئيس قلم احملكمة، 

. وكيل القانوينالاجلهازين. وحبسب البنية اجلديدة لن يتبع لرئيس القلم مباشرة، باستثناء مديري شعب القلم، إال 
 قة دعماا للقلم برمته.تكون قوية ومنسَّ  ويأيت ذلك نتيجة لضرورة وجود وظيفة معنية بالشؤون القانونية

الزيادة الكبرية يف تكاليف الوظائف الثابتة ضمن هذا الربنامج بعملية إعادة التنظيم ونقل املوارد وترتبط  -296
من وحدة إىل أخرى من وحدات البنية اجلديدة لقلم احملكمة. ويف الوقت نفسه تتصل الزيادة اإلمجالية يف 

يف املئة( بضرورة إضافة املساعدة املؤقتة العامة اليت يستلزمها الدعم  7.9ألف يورو ) 154.2التكاليف البالغة 
 املؤقت خالل عملية االنتقال من البنية السابقة إىل البنية اجلديدة.

 نياتيجيرت توفري التنسيق والتوجيه االس ىل رئيس القلم يفإم ديوان رئيس قلم احملكمة الدعم مباشرة يقدِّ و  -297
، ويسهر على التنسيق الرفيع املستوى هشراف عليدارة قلم احملكمة واإلإويف  وأقسامهعب قلم احملكمة جلميع شُ 

. ويتوىل مكتب الشؤون القانونية دعم أداء الوظائف القانونية نيابة عن رئيس القلمالعلى حنو سليم ضمن احملكمة ب
القانوين للمحكمة. ويتمثل هدفه الرئيسي يف ضمان  املرتبطة باملهام املوكلة إىل رئيس قلم احملكمة مبوجب اإلطار

 بعة يف شىت وحدات قلم احملكمة.جودة واتساق النهوج القانونية املتّ 

                                                           
 اجمللد األول، اجلزء الثالث، القرار  (،ICC-ASP/12/20) 2013الوثائق الرمسية ... الدورة الثانية عشرة ...  32

ICC-ASP/12/Res.1 ، 3القسم حاء، الفقرة. 
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 2016 : الميزانية المقترحة لعام3100 البرنامج :39 الجدول

3100 

 مكتب رئيس قلم المحكمة

 2014مصروفات عام 

 )بآالف اليوروات(

 املعتمدة 2015ميزانية عام 

 اليوروات()بآالف 

 املقرتحة 2016ميزانية عام 

 )بآالف اليوروات(

النمو يف موارد عام 
2016 

 2015بالقياس إىل عام 

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 اجملموع باحلاالت

صندوق 
 الطوارئ

اجملموع ومبا فيه 
صندوق 
 الطوارئ

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 اجملموع باحلاالت

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 % املبلغ اجملموع باحلاالت

 4.5- 69.5- 474.6 1   474.6 1 544.1 1   544.1 1 762.0 1   762.0 1   762.0 1 املوظفون من الفئة الفنية
 58.1- 200.1- 144.3  144.3 344.4  344.4       املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 14.3- 269.7- 618.8 1   618.8 1 888.5 1   888.5 1 762.0 1   762.0 1   762.0 1 لتكاليف املوظفني اجملموع الفرعي

   408.9 408.9   408.9       566.8   566.8   566.8 املساعدة املؤقتة العامة

                   املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

                   العمل اإلضايف

   408.9 408.9   408.9       566.8   566.8   566.8 اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني

 33.3 10.9 43.7 31.3 12.4 32.8 24.4 8.4 89.0   89.0 8.3 80.7 السفر
     4.0  4.0 4.0  4.0 2.9  2.9  2.9 الضيافة

 71.4- 12.5- 5.0  5.0 17.5  17.5 15.7  15.7  15.7 اخلدمات التعاقدية
   16.5 16.5  16.5     7.6  7.6  7.6 التدريب

                   اخلرباء االستشاريون

                   حمامو الدفاع

                   حمامو اجملين عليهم

                   النفقات التشغيلية العامة

                   اللوازم واملواد

                           والعتاد األثاث

اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة 
 بالعاملني

106.9 8.3 115.2   115.2 29.9 24.4 54.3 37.9 31.3 69.2 14.9 27.5 

 7.9 154.2 097.0 2 31.3 065.7 2 942.8 1 24.4 918.4 1 444.0 2   444.0 2 8.3 435.7 2 المجموع

 2016 مالك الموظفين المقترح لعام: 3100 البرنامج :40 الجدول

 مكتب رئيس قلم المحكمة
وكيل أمني 

 عام

أمني عام 
 مساعد

 1-ف 2-ف 3-ف 4-ف 5-ف 1-مد 2-مد

جمموع موظفي 
الفئة الفنية وما 

 فوقها

 رأ-خ ع رر-خ ع

جمموع 
موظفي فئة 
اخلدمات 
 العامة

جمموع 
 املوظفني

 الوظائف القائمة

 12 2 1 1 10   1 4 2 2     1   املالك األساسي

                   املالك املتصل باحلاالت

 12 2 1 1 10   1 4 2 2     1   اجملموع الفرعي

الوظائف 
 اجلديدة/احملوَّلة

 

 2       2   1 1             املالك األساسي

                   املالك املتصل باحلاالت

 2       2   1 1             اجملموع الفرعي

الوظائف املعاد 
 توزيعها/املستعادة

                             املالك األساسي

                   املالك املتصل باحلاالت

                             اجملموع الفرعي

 14 2 1 1 12   2 5 2 2     1   المجموع  
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 المحكمةديوان رئيس قلم : 3110البرنامج الفرعي (أ )

 المقدِّمة

دارة احملكمة وتقدمي قضائية إلالوانب غري اجلفيما يتعلق ب اا مباشر دعماا  يدعمهديوان رئيس قلم احملكمة إن  -298
جهاز تنفيذي يؤدي دوراا حمورياا يف تصميم قلم احملكمة من خالل اضطالعه بالقيادة  وهو .فيهااخلدمات 
، ويف اإلدارة العامة لقلم احملكمة. وُتستمد هذه وأقسامه قلم احملكمةشعب تيجية وإسداء اإلرشاد إىل مجيع االسرتا

الرؤية اجلديدة لدور ديوان رئيس قلم احملكمة من بنيته اجلديدة، اليت تتيح لرئيس القلم الرتكيز على املسائل 
التابعية قنوات وتبسيط   بتقليص  وذلك االسرتاتيجية واملتعلقة بالسياسات الرفيعة املستوى، واإلدارة التنفيذية، 

ة. فالبنية ، ما يفضي إىل جتميع الوظائف ضمن شعب قلم احملكمة على حنو أكثر جناعإىل رئيس القلم املباشرة
رئيس القلم يف النهوض مبسؤولياته، على دعم ، الر فعةقدرة، من حيث املوارد ومن حيث لل اا توفري املعنية اسُتحدثت 

 الثالثةشعبه مديري احملكمة و  قلمم احملكمة، املؤلف من رئيس ساا لفريق إدارة قلمبا فيها مسؤولياته بصفته رئي
ل املستوى األعلى للقيادة واإلشراف االسرتاتيجيني ثِّ مت، و اا حديثالذي أُنشئت وظيفته  هأركانورئيس  القانوين هكيلو و 

 إدارة قلم احملكمة. هيكلضمن 

 يورو ألف 1 102.3 موارد الميزانية

إن التعديالت البنيوية اليت أُدخلت على ديوان رئيس قلم احملكمة مع الرتكيز على تويل رئيس القلم القيادة  -299
دان على شكل اخنفاض ملحوظ نزوالا يف سلم املسؤوليات يتجسَّ إىل غريه االسرتاتيجية وتفويضه الشؤون التشغيلية 

 آالف يورو. 408.1عنه يف االحتياجات املالية مقداره  ناتجٍ  يف املوارد من املوظفني )ذوي الرتب العليا( وتقليصٍ 

إلشراف على تنفيذ القرارات املتعلقة بالتوصيات املقدمة يف زم موارد إضافية بصورة مؤقتة لوقد ارتُئي أنه تل -300
ر التعديل املزمع إجراؤه ضمن اجلهاز تدبراا مالئماا، ، وتدب  الناجح ، ودعم تنفيذهاReVisionإطار املراجعة املسماة 

وتبنيَّ تفاصيل هذه املوارد أدناه حتت عنوان وذلك ريثما تغدو البنية اجلديدة لقلم احملكمة عاملة بصورة كاملة. 
كبرياا مقداره شهد اخنفاضاا  يامليزانية هذا بند وعلى الرغم من لزوم هذه املوارد اإلضافية فإن "املوارد من املوظفني". 

 ألف يورو. 100.9

 يورو ألف 774.4 الموارد من الموظفين

الذي حيتاج إليه ديوان رئيس قلم احملكمة ملساعدة رئيس القلم يف  الدعمَ ميثل مالك املوظفني املطلوب إن  -301
االضطالع مبسؤولياته اليومية بصفته املسؤول اإلداري الرئيسي للمحكمة، ويف مهامه يف جمال العالقات اخلارجية 

لسهر على وجمال التمثيل. وجيب أن يكون هناك نظام فعال حلركة املعلومات منسق ضمن ديوان رئيس القلم بغية ا
تزويد رئيس القلم مبعلومات سديدة وآتية يف حينها من أجل االضطالع مبهامه، وعلى إيتاء معلومات سديدة 

 وصحيحة صعوداا ونزوالا يف مجيع املستويات اإلدارية واالشتغالية ذات الصلة.
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 يورو ألف 774.4 الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة 

نُقلت عدة وظائف كان ديوان رئيس القلم يؤديها يف بادئ  ReVisionإثر إجناز مشروع املراجعة املسماة  -302
يم بذلك بغية إبقاء املهام ضمن األمر إىل شعب أخرى، وذلك ملواءمة الوظائف ضمن اجلهاز وزيادة جناعته. لقد ق  

والتقنية ضمن الشعب واألقسام املختصة سهراا  االشتغاليةديوان رئيس القلم على املستوى التنفيذي وجتميع املهام 
 ةإحدى عشر على التماسك واالستمرار والتناسق يف العمليات. ونتيجة لذلك قـُلِّص عدد الوظائف الثابتة من 

 إىل ست.وظيفة 

إن وظائف ثابتة.  مخسشاغلي و ب ة من موظف منتخَ ميتألف مالك موظفي ديوان رئيس قلم احملكو  -303
داري الرئيسي عن احملكمة وهو يشرف على مجيع مني عام( هو املسؤول اإلأرئيس قلم احملكمة )من رتبة مساعد 

)من الرتبة  لرئيس أركان رفيعة وظيفة ةمديوان رئيس قلم احملكالقضائية إلدارهتا. وقد اسُتحدثت يف نشطة غري األ
تنسيق سري اإلدارة التنفيذية املعين هو املسؤول عن  األركانهام إدارية. إن رئيس ويتوىل ميسدي املشورة  (5-ف

 لقلم احملكمة على حنو سلس.

ني )من ( ومساعَدْين خاص4-)من الرتبة ف اا رئيسي اا خاص اا أيضاا مساعد ةمديوان رئيس قلم احملكويضم  -304
وسُينتدب كل من املساعدين اخلاصني للعمل يف إحدى الشعب، متكفالا بسالسة سري التعاون  .(3-الرتبة ف

 والتواصل بني ديوان رئيس القلم والشعبة املعنية.

 رر.-إىل مساعد شخصي من الرتبة خ ع كما حُيتاج -305

 يورو ألف 289.3 املساعدة املؤقتة العامة

)وظيفة أوصي يف إطار شهراا  12ملدة  (2-تدبر التعديالت )من الرتبة ف موظف معاون معين بدعم -306
(. إن هذه الوظيفة واحدة من الوظائف املؤقتة السبع اليت باستحداثها، متطلَّب جديد ReVisionاملراجعة املسماة 

 البنية اجلديدة باستحداثها لتكوين قدرة تسخَّر لالنتقال إىل ReVisionأوصي يف إطار مشروع املراجعة املسماة 
. وسيقدم شاغل هذه الوظيفة تقاريره إىل رئيس األركان ويتوىل بصورة رئيسية وإعمال هذه البنيةلقلم احملكمة 

املسؤولية عن املساعدة واملساندة يف االنتقال إىل البنية اجلديدة لقلم احملكمة، وتدبر التعديالت، والتطوير 
 التنظيمي.

مجيع  مصاحل   ومحاية   إنشاء رابطة للمحامني بغية ضمان دعم  سيتم وشيكاا  هيبدو أن وإضافةا إىل ذلك -307
لسهر على تطبيق أعلى املعايري املهنية واألخالقية فيما خيص ااحملامني الذين ميارسون احملاماة أمام احملكمة، و 

يف الوقت نفسه  ساهرةا  ،اتعمل للنهوض مبهارات وكفاءات احملامني وتيسري متتعهم هبساحملامني. إن الرابطة املعنية 
على استقالهلا. وتسهيالا إلقامة هذه الرابطة يقرتح قلم احملكمة إنشاء وظيفتني مؤقتتني سيضطلع شاغالمها 

 . ولذا تُقرتح وظيفتان إضافيتان من وظائف املساعدة املؤقتة العامة.نشأهتامبساندة الرابطة خالل مرحلة 

 املؤقتة . سيقدم شاغل هذه الوظيفة)متطلب جديد( شهراا  12( ملدة 3-موظف قانوين )من الرتبة ف -308
الدعم يف إنشاء رابطة احملامني، مبا يف ذلك إعداد نظامها األساسي. ويراد من استحداث هذه الوظيفة ضمان 

 االنتفاع باخلربة القانونية يف جمال املرافعة والقانون الدويل اإلجرائي واملوضوعي.
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. تلزم هذه الوظيفة لدعم املوظف )متطلب جديد( شهراا  12ملدة  رأ(-عمساعد قانوين )من الرتبة خ  -309
 القانوين يف مهام منها إجراء البحوث القانونية وتناول الشؤون ذات الطابع اإلداري والتنظيمي.

 يورو ألف 38.6  الموارد غير المتصلة بالعاملين

وتلزم املوارد غري املتصلة يف املئة(.  4.9ألف يورو ) 1.8 هامقدار  زيادةينطوي املبلغ املطلوب على  -310
 .بالعاملني لسد تكاليف السفر والضيافة

 يورو ألف 34.6   السفر

 على رئيس قلم يتعنيَّ يف املئة(. ف 5.5ألف يورو ) 1.8 هامقدار زهيدة  زيادةينطوي املبلغ املطلوب على  -311
 ءشركاالطراف و دول األال تعاونَ و  دعمَ  املستوياتعلى لكي يشحذ على أ، أن يسافر هو على من ميثلأاحملكمة، 
مم املتحدة وغريها من املنظمات الدولية احلكومية واملنظمات غري احلكومية. مثل األ ،نيي الرئيسنيياخلارج
اجملين عليهم، والشهود،  فيما خيص مهامهلرئيس قلم احملكمة مواصلة تنفيذ املعنية ىل ذلك تتيح املوارد إضافة إلاوب

كما يلزم حضور رئيس قلم احملكمة يف امليدان، من أجل تعزيز العالقة مع بلدان احلاالت والسلطات والدفاع.  
 .ان تعاوهنا السلس مع احملكمةية بغية ضملاحمل

 آالف يورو 4.0   الضيافة

طراف الدول األ اللذين تقدِّمهمازيادة الدعم والتعاون  ةمن الضيافة بغي اا قلم احملكمة قسطاا حمدود يقرتح -312
 .الصلة ي على املبلغ املطلوب ذريي تغيأ أ. وال يطر ونن الرئيسيو والشركاء اخلارجي
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 2016 : الميزانية المقترحة لعام3110البرنامج الفرعي :41 الجدول

3110 

 ديوان رئيس قلم المحكمة

2014مصروفات عام   

 (بآالف اليوروات)
املعتمدة 2015ميزانية عام   

 (بآالف اليوروات)
املقرتحة 2016ميزانية عام   

 (بآالف اليوروات)
2016النمو يف موارد عام   

2015بالقياس إىل عام   

 امليزانية األساسية
امليزانية املتصلة 

 اجملموع باحلاالت
صندوق 
 الطوارئ

اجملموع ومبا فيه 
صندوق 
 الطوارئ

امليزانية 
 األساسية

 امليزانية املتصلة
 اجملموع باحلاالت

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 % املبلغ اجملموع باحلاالت

 27.1- 258.8- 695.2   695.2 954.0   954.0 161.3 1   161.3 1   161.3 1 املوظفون من الفئة الفنية
 62.7- 133.2- 79.2  79.2 212.4  212.4        املوظفون من فئة اخلدمات العامة
 33.6- 392.0- 774.4   774.4 166.4 1   166.4 1 161.3 1   161.3 1   161.3 1 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

   289.3 289.3   289.3       532.0   532.0   532.0 املساعدة املؤقتة العامة

                      املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

                      العمل اإلضايف

   289.3 289.3   289.3       532.0   532.0   532.0 اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني

 5.5 1.8 34.6 25.5 9.1 32.8 24.4 8.4 88.2   88.2 8.3 79.9 السفر
     4.0  4.0 4.0  4.0 2.9  2.9  2.9 الضيافة

             15.7  15.7  15.7 اخلدمات التعاقدية

                   التدريب

                   اخلرباء االستشاريون

                      النفقات التشغيلية العامة

                      اللوازم واملواد

                           األثاث والعتاد

اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة 
 بالعاملني

98.5 8.3 106.8   106.8 12.4 24.4 36.8 13.1 25.5 38.6 1.8 4.9 

 8.4- 100.9- 102.3 1 25.5 076.8 1 203.2 1 24.4 178.8 1 800.1 1   800.1 1 8.3 791.8 1 المجموع

 2016 : مالك الموظفين المقترح لعام3110 البرنامج الفرعي :42 الجدول

 ديوان رئيس قلم المحكمة
وكيل أمني 

 عام

أمني عام 
 مساعد

 1-ف 2-ف 3-ف 4-ف 5-ف 1-مد 2-مد

جمموع موظفي 
الفئة الفنية وما 

 فوقها

 رأ-خ ع رر-خ ع

جمموع 
موظفي فئة 
اخلدمات 
 العامة

جمموع 
 املوظفني

 الوظائف القائمة

 6 1   1 5     2 1 1     1   املالك األساسي

                  املالك املتصل باحلاالت

 6 1   1 5     2 1 1     1   اجملموع الفرعي

الوظائف 
 اجلديدة/احملوَّلة

 

                            املالك األساسي

                  املالك املتصل باحلاالت

                             اجملموع الفرعي

الوظائف املعاد 
 توزيعها/املستعادة

                             املالك األساسي

                  املتصل باحلاالتاملالك 

                             اجملموع الفرعي

 6 1   1 5     2 1 1     1   المجموع  
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 مكتب الشؤون القانونية :3130البرنامج الفرعي (ب )

 المقدِّمة

األساسي، ينهض مكتب الشؤون القانونية بأداء الوظائف املنوطة بقلم احملكمة مبوجب نظام روما  -313
والقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات، والئحة احملكمة، والئحة قلم احملكمة، والنظام املايل والقواعد املالية، ونظام 

م احملكمة اجلنائية الدولية. ويتعلق ذلك املوظفني اإلداريني ونظامهم األساسي، وسائر الصكوك القانونية اليت تنظِّ 
 ،ينخرط فيه قلمها، والشؤون القانونية اليت ختص احملكمة باعتبارها منظمة دوليةالذي بالعمل القضائي للمحكمة، 

ومكانتها القانونية على وجه اإلمجال. وإذ يؤدي مكتب الشؤون القانونية هذا الدور املزدوج فإنه يتوىل املسؤولية 
عبه )شعبة اخلدمات مة وشُ قلم احملك أقسامعن السهر على جودة املواقف القانونية ووحدهتا واتساقها يف شىت 

، مبا يف ذلك تنسيق الشبكة القانونية الداخلية. (اخلارجية العالقاتاإلدارية وشعبة اخلدمات القضائية وشعبة 
املسؤولية العامة عن الشبكة القانونية الداخلية اليت تتألف من قانونيني من مجيع وحدات قلم  وكيل القانوينالويتوىل 

 ،والتعاون ،من خالل التنسيقإىل التكفل جبودة واتساق ما ُيسدى من مشورة قانونية وذلك احملكمة وترمي 
. ويقدم مكتب الشؤون القانونية طائفة واسعة من اخلدمات القانونية مبا فيها إعداد النصوص، إخل ،والتدريب

فريق إدارة قلم  الذي يضمه قانوينال وكيلُ الوالتفاوض، وإسداء املشورة، والتقاضي. ويرأس مكتَب الشؤون القانونية 
 ، إىل جانب رئيس القلم واملديرين الثالثة.بصفته عضواا فيه احملكمة

 يورو ألف 994.6  موارد الميزانية

 يف املئة(. 34.5ألف يورو ) 255.0 هامقدار  زيادةينطوي املبلغ املطلوب على  -314

 يورو ألف 964.0 الموارد من الموظفين

من مثاين وظائف ثابتة ووظيفة واحدة من وظائف املساعدة املؤقتة  القانونية مكتب الشؤونيتألف مالك  -315
 .من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل( 1.0العامة )

 يورو ألف 844.4  الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة 

االسرتاتيجية  تهقياديتوىل الذي (، 5-)من الرتبة ف وكيل القانوينال/هالشؤون القانونية رئيس يرتأس مكتبَ  -316
رئيس قلم احملكمة وإلدارة هذا القلم العليا، ويشارك ل رديفاا مستشاراا قانونياا وميثله داخلياا وخارجياا، ويعمل بصفته 

على املسائل  القانوينوكيل الز يف اإلدارة التنفيذية لقلم احملكمة من خالل فريق إدارته. ومن ناحية املوضوع يركِّ 
 القضائية والعالقات اخلارجية.

عمله جوهر القانوين عند غيابه، فيما خيص الوكيل ( حمل 4-القانوين )من الرتبة فالوكيل نائب وحيل  -317
ويؤدي هلذا املكتب مسؤولية العمل اليومي نائب الوكيل القانوين . ويتوىل ملكتب الشؤون القانونية اا رئيس تهبصفو 

 قيادياا يف إقامة الشبكة القانونية لقلم احملكمة.دوراا 

( املسؤولية عن الشؤون اإلدارية، والشؤون القانونية 3-يتوىل املوظفون القانونيون الثالثة )من الرتبة فو  -318
( املسؤولية 2-والقضائية، والعالقات اخلارجية، على الرتتيب. ويتوىل املوظفان القانونيان املعاونان )من الرتبة ف

 إجراء البحوث وعن مراقبة اإلجراءات القضائية. عن
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رأ( الدعم القانوين واإلداري إىل مكتب الشؤون -ويقدم املساعد اإلداري/املساعد القانوين )من الرتبة خ ع -319
 القانونية.

 يورو ألف 119.6 املساعدة املؤقتة العامة

)وظيفة ُأوصي يف إطار املراجعة املسماة شهراا  12( ملدة 3-قانوين معين بالتقاضي )من الرتبة ف -320
ReVision السبع اليت أوصي يف إطار مشروع  املؤقتة. إن هذه الوظيفة من الوظائف جديد( باستحداثها، متطَّلب

اجلديدة لقلم احملكمة وإعمال قدرة من أجل االنتقال إىل البنية  ها لتكويناستحداثب ReVisionاملراجعة املسماة 
و/أو نائبه وسيتوىل بصورة رئيسية املسؤولية عن  وكيل القانوينال. وسريفع شاغل هذه الوظيفة تقاريره إىل هذه البنية

اخلدمات القانونية يف جمال التقاضي، مبا يف ذلك التقاضي أمام احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية، ويف 
 إجراءات التسوية التصاحلية.

 يورو ألف 30.6 نالموارد غير المتصلة بالعاملي

وتلزم املوارد غري املتصلة يف املئة(.  74.9ألف يورو ) 13.1 هامقدار  زيادةينطوي املبلغ املطلوب على  -321
 التدريب.تكاليف و اخلدمات التعاقدية تكاليف بالعاملني لسد تكاليف السفر و 

 يورو آالف 9.1 السفر

للوكاالت يلزم املبلغ املطلوب لسد تكاليف السفر للمشاركة يف اجتماعات سنوية للمستشارين القانونيني  -322
ي وغريها من املنظمات، وللمشاركة فيما يتعلق بقضايا موظف املتخصصة لألمم املتحدة واملنظمات ذات الصلة

اإلدارية التابعة ملنظمة العمل الدولية، أو حلضور اجتماعات تتعلق احملكمة جلسات احملكمة اجلنائية الدولية من 
قد  ه. ويضاف إىل ذلك أناحملكمة اجلنائية الدوليةباإلجراءات البديلة لتسوية النزاعات يف الدعاوى اليت ترفع ضد 

 أن يرافق رئيس قلم احملكمة وغريه من املسؤولني خالل مهماهتم. وكيل القانويناليتعني على 

 يورو آالف 5.0 دمات التعاقديةاخل

وهو يلزم لسد تكاليف  ،يف املئة( 71.4ألف يورو ) 12.5ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره  -323
يف املقر ويف امليدان، وال سّيما فيما خيص الشؤون اليت دة الطابع حمدَّ اخلرباء االستشاريني وما يلزم من خربة قانونية 

القضائية الوطنية. فمن األساسي تأمني املشورة واملساعدة اهليئات اختصاصات الوطنية و تستتبع تناول التشريعات 
اطر لضمان تدبر احملكمة للمخبشأن هذه املسائل القانونيتني الدقيقتني والراسختني واآلتيتني يف الوقت املناسب 

 القانونية والدفاع عن موقفها يف اإلجراءات القانونية.

 يورو ألف 16.5 التدريب

 وموظف الذي حيتاج إليهيلزم لسد تكاليف التدريب يف إطار هذا البند متطلب جديد ب و إن املبلغ املطل -324
بالنظر إىل املهام اجلديدة املنوطة مبكتب الشؤون القانونية يف إطار ف. على وجه التحديد مكتب الشؤون القانونية
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واليته سيزداد عدد موظفيه وعبء العمل الواقع على عاتقهم زيادة كبرية، وستتغري طرائق العمل فيه. فال بد من 
 .مبا فيها املهارات التخصصية االستثمار يف التدريب الرامي إىل حتسني املهارات

 2016 : الميزانية المقترحة لعام3130 يالبرنامج الفرع :43 الجدول

3130 

 مكتب الشؤون القانونية

 2014مصروفات عام 

 )بآالف اليوروات(

 املعتمدة 2015ميزانية عام 

 )بآالف اليوروات(

 املقرتحة 2016ميزانية عام 

 )بآالف اليوروات(

 2016النمو يف موارد عام 

 2015بالقياس إىل عام 

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 اجملموع باحلاالت

صندوق 
 الطوارئ

اجملموع ومبا فيه 
صندوق 
 الطوارئ

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 اجملموع باحلاالت

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 % املبلغ اجملموع باحلاالت

 32.1 189.3 779.4   779.4 590.1   590.1 600.7   600.7   600.7 املوظفون من الفئة الفنية
 50.7- 67.0- 65.0  65.0 132.0  132.0        املوظفون من فئة اخلدمات العامة
 16.9 122.3 844.4   844.4 722.1   722.1 600.7   600.7   600.7 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

   119.6 119.6   119.6       34.8   34.8   34.8 املساعدة املؤقتة العامة

                      املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

                      العمل اإلضايف

   119.6 119.6   119.6       34.8   34.8   34.8 اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني

   9.1 9.1 5.8 3.3       0.8   0.8   0.8 السفر

                      الضيافة

 71.4- 12.5- 5.0  5.0 17.5  17.5       اخلدمات التعاقدية
   16.5 16.5  16.5      7.6  7.6  7.6 التدريب

                    اخلرباء االستشاريون

                      النفقات التشغيلية العامة

                      اللوازم واملواد

                           والعتاداألثاث 

اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة 
 بالعاملني

8.4   8.4   8.4 17.5   17.5 24.8 5.8 30.6 13.1 74.9 

 34.5 255.0 994.6 5.8 988.8 739.6   739.6 643.9   643.9   643.9 المجموع

 2016 : مالك الموظفين المقترح لعام3130 البرنامج الفرعي :44 الجدول

 مكتب الشؤون القانونية
وكيل أمني 

 عام

أمني عام 
 مساعد

 1-ف 2-ف 3-ف 4-ف 5-ف 1-مد 2-مد

جمموع موظفي 
الفئة الفنية وما 

 فوقها

 رأ-خ ع رر-خ ع

جمموع 
موظفي فئة 
اخلدمات 
 العامة

جمموع 
 املوظفني

 الوظائف القائمة

 6 1 1   5   1 2 1 1         املالك األساسي

                  باحلاالت املالك املتصل

 6 1 1   5   1 2 1 1         اجملموع الفرعي

الوظائف 
 اجلديدة/احملوَّلة

 2       2   1 1            املالك األساسي

                  املالك املتصل باحلاالت

 2       2   1 1             اجملموع الفرعي

الوظائف املعاد 
 توزيعها/املستعادة

                             املالك األساسي

                  املالك املتصل باحلاالت

                             اجملموع الفرعي

 8 1 1   7   2 3 1 1         المجموع  
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 شعبة الخدمات اإلدارية :3200 البرنامج -2

 المقدِّمة

احملكمة. وكانت هذه الشعبة يف السابق  لعملاإلدارية خدمات إدارية وتدبرية دعماا  اخلدماتشعبة  تقدم -325
ت هذه تسمى شعبة اخلدمات اإلدارية العامة. وعمالا بقرارات رئيس قلم احملكمة بشأن إعادة تنظيم القلم غد

وقسم اخلدمات العامة، ها، وقسم املوارد البشرية، وقسم امليزانية، وقسم املالية، الشعبة تتألف من مكتب مدير 
 وقسم األمن والسالمة، وهي تقدم خدمات متصلة مبجاالت العمل هذه إىل احملكمة مجعاء.

يف املراحل األوىل من عملية املراجعة املسماة  هذه الشعبة تنظيم مت تنفيذ بعض التعديالت اهلامة يفقد و  -326
ReVision املعتاد أن  "قسم امليزانية واملالية"أعيد تشكيل  ‘1’التصميم املؤسسي لقلم احملكمة: تناولت  اليت

إىل شعبة  "تكنولوجيا املعلومات واالتصال قسمُ "نُقل  ‘2’قسمني منفصلني؛ فأصبح معاا  يشمل هذين اجملالني
غدا قسم األمن والسالمة يتبع لشعبة  ‘3’خدمات تدبر املعلومات"؛  "قسمَ  غداحيث اخلدمات القضائية 

رئيس قلم احملكمة مباشرة، ونُقل إىل شعبة العالقات اخلارجية قسم العمليات لاخلدمات اإلدارية بعد أن كان يتبع 
اخلدمات اإلدارية مؤقتاا ريثما تُعرف نتائج مشروع املراجعة املسماة  شعبةامليدانية الذي كان قد ُضّم إىل 

ReVision حنو مماثل خضع مكتب مدير شعبة اخلدمات اإلدارية، كما يُبني يف إطار الربنامج الفرعي . وعلى
املباشر على وحدة الصحة  ام تنفيذية إضافية وتوليه اإلشرافيالت كربى منها توليه مسؤوليات ومه، لتعد3210
 .(SAPوفريق نظام ختطيط املوارد املؤسسية )ضمن إطار نظام  املهنية

بة اخلدمات اإلدارية تقارير ووثائق تشمل بنطاقها احملكمة مجعاء بشأن جماالت من قبيل شع دّ ع  تُ كما  -327
هليئات اإلشراف واجلهات الداخلية  ،امليزانية، واملالية، واملوارد البشرية، وتدبر املخاطر، والتخطيط االسرتاتيجي

تتوىل املسؤولية عن تدبر املشاريع واخلارجية اليت تتعامل معها. ويضاف إىل ذلك أن شعبة اخلدمات اإلدارية 
 (.SAPاخلاصة اليت تشمل بنطاقها احملكمة مجعاء )مبا فيها املشاريع املتصلة بنظام 

وستشارك شعبة اخلدمات  ،2016إن احملكمة ستعمل انطالقاا من مبانيها الدائمة اجلديدة يف عام  -328
ل ويف إدارهتا بغية السهر على االنتقال السلس اإلدارية مشاركة وازنة يف وضع املرافق اجلديدة موضع االستعما

تقدمي االنقطاع، و دىن من األد ليها إال احلعال يطرأ يطرأ على عمليات احملكمة أي انقطاع يف اخلدمة أو  حبيث ال
 لسات احملكمة.جليتضمن ثالث قاعات عاملة  ذه العمليات يف مبىن أوسع بكثرياملزيد من الدعم هل

، واملباين اجلديدة، زيادات يف بعض بنود 2016وقد سببت الزيادة املرتقب أن تشهدها األنشطة يف عام  -329
تنطوي على زيادة إمجالية مقدارها  2016أن ميزانية هذه الشعبة لعام  واحلالميزانية شعبة اخلدمات العامة. 

اجلديدة  د البنيةَ ، جتسِّ 2015لة لعام املعتمدة املعدَّ  تهايف املئة( بالقياس إىل ميزاني 15.2) يوروألف  2 713.9
 املزيدة بسبب املباين الدائمة. والتكاليفَ 

مقرتح شعبة اخلدمات اإلدارية إىل الغايات االسرتاتيجية للمحكمة وأولوياهتا وإىل متطلبات  يستندو  -330
لتحقيق مكاسب  مي اجلديد وما تبذله. إنه جيسِّد تصميم الشعبة التنظيالرئيسيةاخلدمة اخلاصة مبختلف الربامج 
ولويات أعادة حتديد باستمرار إو  املوارداملرونة يف استخدام ب تاقرتن ةد مستمر و جهمن عن طريق حتسني النجاعة 

وقد أتاح ذلك لشعبة اخلدمات اإلدارية أن تقلل بالقدر املستطاع أثر الزيادات  .مكن ذلكأاالحتياجات حيثما 
استعمال املباين اجلديدة وصيانتها والسهر على أمنها؛ و يف تكاليف السلع واخلدمات بسبب التضخم النقدي؛ 
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م ما خيص عاالعمل اإلضايف الناجم عن االفرتاضات املتعلقة بأنشطة املقاضاة واألنشطة القضائية فيعبء و 
قاعات جللسات احملكمة ال قاعة واحدة فقط كما كانت عليه احلال يف  ، مبا يف ذلك استعمال ثالث2016

 .نظام األمم املتحدة املوحَّدبالتزامات متصلة باملوظفني مبوجب  االرتباطو املباين املؤقتة؛ 

 : يف جمال اإلدارة2الغاية 

وتنفيذ املزيد من تدابري حتسني النجاعة اليت ميكن اختاذها؛ والرتكيز إدارة املوارد على حنو فعال ومتييز  (1)
بصورة خاصة على األنشطة امليدانية بغية النهوض بتحسني التنسيق وحتقيق أثر أكرب لعمل احملكمة يف 

 (.2-1-2بلدان احلاالت )اهلدف ذو األولوية 
 (.3-1-2تعزيز هيكل إدارة قلم احملكمة )اهلدف ذو األولوية   (2)
 (.1-3-2املضي يف حتسني تدبر أداء املوظفني )اهلدف ذو األولوية  (3)
املضي يف حتسني التوازن اجلنساين والتمثيل اجلغرايف يف خمتلف مستويات بنية احملكمة )اهلدف ذو األولوية  (4)

2-3-2.) 
 (.1-4-2حتسني بيئة العمل )اهلدف ذو األولوية  (5)
 (.2-4-2يف ذلك حراكهم( )اهلدف ذو األولوية  وضع هنج اسرتاتيجي لتنمية قدرات املوظفني )مبا (6)
 (.3-5-2حتسني النجاعة من خالل التطورات التكنولوجية )اهلدف ذو األولوية  (7)
املضي يف حتسني سريورة إعداد وتنفيذ ميزانية احملكمة، مبا يف ذلك مواصلة التحاور مع الدول األطراف  (8)

 (.1-6-2بشأن هذه السريورة )اهلدف ذو األولوية 
 (.2-6-2إطار تدبر املخاطر يف احملكمة )اهلدف ذو األولوية  صقل (9)
 (.3-6-2حتسني قياس  وتقييم  أداء احملكمة )اهلدف ذو األولوية  (10)
استعمال املباين اجلديدة على أفضل وجه لتلبية احتياجات عمل احملكمة. تعظيم مدى املرونة يف تصميم  (11)

 (.2-7-2العمل ومن التكاليف )اهلدف ذو األولوية  هذه املباين إلتاحة توسعتها بقدر أدىن من انقطاع

 (.3-8-2تدبر األخطار يف جمال األمن والسالمة من خالل إجراءات لتدبرها )اهلدف ذو األولوية  (12)

 2016ومؤشرات األداء، والمرامي فيما يخص عام : النتائج المتوخاة،  :45 الجدول

 2016املرامي فيما خيص عام  مؤشرات األداء النتائج املتوخاة

   من األهداف ذات األولوية 2-1-2اهلدف 

مراجعــــة وحتســــني التحليــــل مبــــا فيــــه حتليــــل  عدد السنوات اليت حُتلَّل بياناهتا على حنو متسق املضي يف تطوير وظيفة املساءلة التحليلية
 البيانات املالية 

   من األهداف ذات األولوية 3-1-2اهلدف 

ىل إحيات وتفويضـــها ويـــل الصـــاللة مـــن خـــالل ختءتعزيـــز املســـا
 قسامعب واألالشُ 

النســـبة املئويـــة حلـــاالت التقيـــد بإطـــار املســـاءلة عنـــدما 
 يغدو عامالا 

95-100% 

   من األهداف ذات األولوية 1-3-2اهلدف 

مراقبة التقيد بنظـام تقيـيم األداء يف احملكمـة بغيـة حتسـني ختويـل 
 الصالحيات وتفويضها إىل املوظفني واملديرين ومساءلتهم

حتســن معــدَّل التقيــد هبــذا النظــام يف مجيــع  تقدمي إحصائيات عن معدَّل التقيد هبذا النظام
 وحدات احملكمة

   من األهداف ذات األولوية 2-3-2اهلدف 
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 2016املرامي فيما خيص عام  مؤشرات األداء النتائج املتوخاة

زيـــادة مشـــاركة النســـاء بـــني احملشـــودين مـــن أجـــل تـــوظيفهم مـــن 
ـــــداا مـــــن  ـــــاا حماي خـــــالل اإلعـــــالن عـــــن الوظـــــائف الشـــــاغرة إعالن

اجلنســانية ومــن خــالل زيــادة عــدد النســاء بــني املنتَقــنْيَ الناحيــة 
 أولياا للنظر يف توظيفهم

ــــــع  تقدمي إحصائيات عن التوازن بني اجلنسني حتســــــني التــــــوازن بــــــني اجلنســــــني يف مجي
 املراتب

حتســـني إجـــراءات احلشـــد واإلعـــالن عـــن الوظـــائف الشـــاغرة يف 
 كمةالبلدان األقل متثيالا ضمن جمموعة العاملني يف احمل

إجــــــــراء ثـــــــــالث محــــــــالت توعيـــــــــة حمـــــــــدَّدة  عدد مبادرات التوعية احملدَّدة األهداف 
 األهداف 

   من األهداف ذات األولوية 1-4-2اهلدف 

إعــداد وإصــدار السياســات احلامســة األمهيــة ذات األولويــة فيمــا 
خيــــــص ضــــــمان وجــــــود إطــــــار تنظيمــــــي ســــــليم بشــــــأن املســــــائل 

البشـــرية مـــن قبيـــل انتقـــاء املـــوظفني، األساســـية املتصـــلة بـــاملوارد 
وإعـــــــادة تصـــــــنيف الوظـــــــائف، واخلـــــــرباء االستشـــــــاريني وآحـــــــاد 
 املتعاقدين، والتعيينات املؤقتة، والضمان الصحي للمتقاعدين

تقلـــــــيص الفجـــــــوة القائمـــــــة علـــــــى صـــــــعيد  إصدار السياسات األساسية
 السياسات

   من األهداف ذات األولوية 2-4-2اهلدف 

وضـــع إطـــار لتطـــوير املســـار املهـــين املربـــوط بينـــه وبـــني  األداء وبني خطط تطوير املسار املهينالربط بني 
 تدبر األداء وبرامج التعلم وتنمية القدرات

بدايــة وضــع اإلطــار  2016سيشــهد عــام 
املعــــــين واســــــتهالل املشــــــاريع التجريبيــــــة يف 

 هذا اجملال

 معدَّل رضا املوظفنيزيادة  استقصاءات آراء املوظفني زيادة رضا املوظفني

تدبر توخيات املوظفني فيما يتعلـق بتطـور مسـارهم املهـين علـى 
 حنو سليم

سُتوضــح فــرص تطــوير املســار املهــين يف بــرامج إدمــاج 
 املوظفني اجلدد

ـــــربامج إدمـــــاج  سُتســـــتهل إعـــــادة صـــــياغة ل
 املوظفني اجلدد

   من األهداف ذات األولوية 3-5-2اهلدف 

جتســـيد األهـــداف ذات األولويـــة، وال ســـّيما األهـــداف اخلاصـــة 
تخطــيط ل SAPبقســم امليزانيــة وقســم املــوارد البشــرية، يف نظــام 

 املوارد املؤسسية، وتذليل مسائل اإلنتاج ذات األمهية احلامسة

 %100-90 قبول وإقرار طلبات التغيري ذات الصلة

السـريورات املتعلقـة دعم إعـداد وتـوفري بـرامج التـدريب يف جمـال 
 بامليزانية واملدفوعات

 املـــــوارد ختطـــــيط تـــــوفر املـــــوظفني املعنيـــــني بـــــدعم نظـــــام
املؤسســـية وتـــوفر نظـــام التـــدريب خـــالل أيـــام التـــدريب 

 املقرَّرة

95-100% 

   من األهداف ذات األولوية 1-6-2اهلدف 

املزيــــد مــــن الشــــفافية يف ســــريورة إعــــداد وتنفيــــذ امليزانيــــة وزيــــادة 
 إمكانية التنبؤ هبذه السريورة

زيادة عدد من يبدون رضاهم عن جودة مـا يقـدم مـن 
 وثائق امليزانية بني أصحاب الشأن املعنيني بامليزانية

95-100% 

بـــرامج منتظمــــة لشـــحذ الــــوعي والتـــدريب يف جمــــال الســــريورات 
 املتعلقة بامليزانية واملدفوعات

معهــــا بشــــأن تقـــدمي املســــاعدة إىل اجلهــــات الـــــمتعاَمل 
ــــــة والسياســــــات  تطبيــــــق النظــــــام املــــــايل والقواعــــــد املالي

 واإلجراءات ذات الصلة

)نســـــبة ممثلـــــي اجلهـــــات الــــــُمتعامل  90%
معهــــا الــــذين يبــــدون رضــــاهم عــــن جــــودة 

 املساعدة املتلقاة(

زيــــادة وعــــي املــــوظفني املســــؤولني عــــن التصــــديق فيمــــا  
 يتعلق بسريورات الدفع

 جلستان من جلسات التدريب

املضــي يف تطــوير الــنظم املخصصــة لإلبــالغ عــن األداء، وتوقــع 
اإليرادات واملصروفات املنـتظم، وحتليـل التـدفق املـايل، واإلبـالغ 

 املخصوص

عـــــدم إبـــــداء مالحظـــــات ســـــلبية ذات شـــــأن يف إطـــــار 
 املراجعة فيما يتعلق بالتدبر واملراقبة املاليني

عــدم إبــداء مالحظــات ســلبية ذات شــأن 
 عةيف إطار املراج

   من األهداف ذات األولوية 2-6-2اهلدف 

تطبيق إطـار كامـل النطـاق لتـدبر املخـاطر علـى النحـو  املضي يف تنفيذ نظام تدبر املخاطر العالية الدرجة
م إىل جملس التنسيق  الذي يقدَّ

تنفيـــــذ املراجعـــــة لكـــــل جهـــــاز علـــــى وجـــــه 
 التحديد

إعـــــــداد اجملموعـــــــة األوىل مـــــــن جمموعـــــــات   
املراجعـــــات الـــــيت تشـــــمل كـــــل جهـــــاز مـــــن 
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 2016املرامي فيما خيص عام  مؤشرات األداء النتائج املتوخاة

أجهـــــــزة احملكمـــــــة علـــــــى وجـــــــه التحديـــــــد، 
بتطبيــق معــايري ذات طــابع رمســي ونظــامي 

 لتدبر املخاطر

مــــن أنشــــطة التــــدارك فيمـــــا  %50تنفيــــذ   
 منها %80خيص مجيع املخاطر ومراقبة 

   من األهداف ذات األولوية 3-6-2اهلدف 

اعتمــاد سياســات جديــدة متوافقــة مــع املعــايري احملاســبية الدوليــة 
 للقطاع العام

املعـــايري احملاســـبية إدمـــاج البيانـــات املاليـــة املســـتندة إىل 
الدولية للقطـاع العـام واملعلومـات اإلداريـة ضـمن إطـار 

 اإلدارة املنتظمة للمحكمة

إعـــــــداد معلومـــــــات تدبريـــــــة مســـــــتقاة مـــــــن 
مـــــع املعـــــايري  ســـــجالت احملاســـــبة املتوافقـــــة
 احملاسبية الدولية للقطاع العام

   من األهداف ذات األولوية 2-7-2اهلدف 

التخطــــيط للتعــــديالت الالزمــــة للتــــواؤم مــــع التغيــــريات يف بنيــــة 
الـيت  ReVisionاحملكمة وعملياهتا، مـن قبيـل املراجعـة املسـماة 

جيريهــــا قلــــم احملكمــــة، واالســــرتاتيجية اجلديــــدة ملكتــــب املــــدَّعي 
 العام، واحملاكمات املتزامنة

إجناز مجيع التعديالت الطفيفة الالزمـة يف  النسبة املئوية ملا يُنجز من التعديالت الضرورية
املبــــاين اجلديــــدة للتــــواؤم مــــع التغيــــريات يف 

 2016بنية احملكمة حبلول هناية عام 

   من األهداف ذات األولوية 3-8-2اهلدف 

حتـــديث تقيـــيم املخـــاطر األمنيـــة ومراجعـــة التـــدابري ذات الصـــلة 
 سنوياا أو عند االقتضاء

إجــــــــراء املراجعــــــــة الــــــــيت تشــــــــمل بنطاقهــــــــا  مراجعة تقييم املخاطر األمنية وحتديثه
 احملكمة مجعاء

فيما خيـص إجناز التقييم الذايت وفق معايري العمل األمنية الدنيا 
مجيع املكاتـب امليدانيـة وحتـديث تقيـيم املخـاطر األمنيـة اخلـاص 

 باحملكمة على وجه التحديد

إجناُز التقييم الذايت والنسبُة املئوية للتطابق مـع املعـايري 
 احمللية

90% 
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 2016 : الميزانية المقترحة لعام3200 البرنامج :46 الجدول

3200  

 شعبة الخدمات اإلدارية

 2014مصروفات عام 

 )بآالف اليوروات(

 املعتمدة 2015ميزانية عام 

 )بآالف اليوروات(

 املقرتحة 2016ميزانية عام 

 )بآالف اليوروات(

 2016النمو يف موارد عام 

 2015بالقياس إىل عام 

 امليزانية األساسية

امليزانية املتصلة 
 اجملموع باحلاالت

صندوق 
 الطوارئ

اجملموع ومبا فيه 
صندوق 
 الطوارئ

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 اجملموع باحلاالت

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 % املبلغ اجملموع باحلاالت

 3.6 132.3 787.9 3 130.0 657.9 3 655.6 3 558.9 096.7 3 872.2 11   872.2 11 322.0 2 550.2 9 املوظفون من الفئة الفنية

 2.0- 190.2- 116.5 9 495.1 621.4 8 306.7 9 002.6 2 304.1 7           اخلدمات العامةاملوظفون من فئة 

 0.4- 57.9- 904.4 12 625.1 279.3 12 962.3 12 561.5 2 400.8 10 872.2 11   872.2 11 322.0 2 550.2 9 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

 1.9- 17.9- 903.8 650.7 253.1 921.7 289.5 632.2 102.2 2   102.2 2 193.5 908.7 1 املساعدة املؤقتة العامة

                      املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

 5.5 16.9 321.9 126.4 195.5 305.0 104.6 200.4 264.0  264.0 52.8 211.2 العمل اإلضايف

 0.1- 1.0- 225.7 1 777.1 448.6 226.7 1 394.1 832.6 366.2 2   366.2 2 246.3 119.9 2 اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني

 27.2- 99.3- 265.6 219.5 46.1 365.0 290.6 74.4 295.6   295.6 236.4 59.2 السفر

                      الضيافة

 27.6 132.0 609.7 126.0 483.7 477.7 244.0 233.7 663.8  663.8 309.9 353.9 اخلدمات التعاقدية

 57.3 130.9 359.2 96.3 262.9 228.3 95.5 132.8 143.6  143.6  143.6 التدريب

 32.5 13.0 53.0  53.0 40.0  40.0 40.9  40.9  40.9 اخلرباء االستشاريون

 93.0 071.5 2 298.5 4 420.0 878.5 3 227.0 2 120.0 107.0 2 370.0 2  370.0 2 55.8 314.2 2 النفقات التشغيلية العامة

 37.0 99.1 367.1 54.1 313.0 267.9 22.2 245.7 234.3  234.3 13.3 221.0 اللوازم واملواد

 579.4 2 425.6 442.1 270.0 172.1 16.5 8.0 8.5 128.6   128.6 1.0 127.6 األثاث والعتاد

اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة 
 بالعاملني

3 260.4 616.4 3 876.8   3 876.8 2 842.1 780.3 3 622.4 5 209.3 1 185.9 6 395.2 2 772.8 76.5 

 15.2 713.9 2 525.2 20 588.1 2 937.1 17 811.4 17 735.9 3 075.5 14 115.2 18   115.2 18 184.7 3 930.5 14 المجموع

 2016 : مالك الموظفين المقترح لعام3200 البرنامج :47 الجدول

وكيل أمني  شعبة الخدمات اإلدارية
 عام

أمني عام 
 1-ف 2-ف 3-ف 4-ف 5-ف 1-مد 2-مد مساعد

جمموع موظفي 
الفئة الفنية وما 

 فوقها
 رأ-خ ع رر-خ ع

جمموع 
موظفي فئة 
اخلدمات 
 العامة

جمموع 
 املوظفني

 الوظائف القائمة
 142 118 111 7 24   4 9 5 5 1       املالك األساسي

 11 10 9 1 1    1      املالك املتصل باحلاالت
 153 128 120 8 25   4 9 6 5 1       اجملموع الفرعي

الوظائف 
 اجلديدة/احملوَّلة

 

 24 18 18   6   1 3 2          املالك األساسي
               املالك املتصل باحلاالت

 24 18 18   6   1 3 2           اجملموع الفرعي

الوظائف املعاد 
 توزيعها/املستعادة

األساسياملالك                 1   1       1 
               املالك املتصل باحلاالت

 1       1   1               اجملموع الفرعي
 178 146 138 8 32   6 12 8 5 1       المجموع  
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 مدير شعبة الخدمات اإلدارية: مكتب 3210 البرنامج الفرعي (أ ) 

 المقدِّمة

يتكفل مكتب مدير شعبة اخلدمات اإلدارية بالتوجيه العام والتخطيط االسرتاتيجي واإلدارة وبتوفري كل  -331
الدعم اإلداري والتدبري الذي يستلزمه مجيع الربامج الرئيسية للمحكمة لكي تؤدي املهام املنوطة هبا يف إطار 

ءات ذات الصلة. كما إن هذا املكتب يضطلع واليتها، ساهراا على متاسك األنظمة والقواعد والسياسات واإلجرا
بعدد من املهام التنفيذية احلامسة األمهية ومنها ختطيط املوارد االسرتاتيجي؛ واإلشراف على إعداد امليزانية السنوية؛ 
واإلشراف على إعداد البالغات ذات الصلة اليت تُقدم إىل هيئات اإلشراف واهليئات اخلارجية؛ ومراقبة األداء على 
الصعيد التنظيمي واإلبالغ عنه؛ وتنفيذ مبادرات تدبر املخاطر؛ وتنسيق تنفيذ التوصيات املقدمة يف إطار املراجعة 
الداخلية والتوصيات املقدمة يف إطار املراجعة اخلارجية؛ وتنسيق دعم إدارة املشاريع، واإلشراف عليه، وحتديد 

 أولوياته، وتقدميه. 

يف توفري اخلدمات اإلدارية بتنسيقه عمل  التآزرث مكتب مدير شعبة اخلدمات اإلدارية أشكاالا من د  وحيُْ  -332
قسم املوارد البشرية، وقسم امليزانية، وقسم املالية، وقسم اخلدمات العامة، وقسم األمن والسالمة. إنه يتفاعل مع 

امليزانية واملالية، وفريق الهاي العامل، ومجعية  جلنة من خارج الشعبة مثلمجيع الربامج الرئيسية ومع أصحاب شأن 
 الدول األطراف، ومراجعي احلسابات اخلارجيني، وجلنة املراجعة.

ويتألف مكتب مدير شعبة اخلدمات اإلدارية من موظفني يعاونون املدير مباشرة، ووحدة الصحة املهنية،  -333
والفريق املعين بتخطيط وحدة الصحة املهنية نُقلت . وقد SAPوالفريق املعين بتخطيط املوارد املؤسسية يف نظام 

 إىل هذه الشعبة من قسم املوارد البشرية وقسم تكنولوجيا املعلومات واالتصال SAPنظام  يفاملوارد املؤسسية 
 .ReVisionدمت يف إطار مشروع املراجعة املسماة ، على الرتتيب، نتيجة لتنفيذ التوصيات اليت قُ السابق

 يورو ألف 1 573.4 الميزانيةموارد 

تُعزى الزيادة اليت تشهدها امليزانية املقرتحة ملكتب مدير شعبة اخلدمات اإلدارية بكاملها إىل بنية هذا  -334
، وهي تتضمن املوارد الالزمة لسد تكاليف ReVisionاملكتب اجلديدة املتأتية عن تنفيذ مشروع املراجعة املسماة 

والفريق املعين  مكتبه وموظفي وحدة الصحة املهنية من بني موظفي املدير مباشرةاملوظفني الذين يتعاملون مع 
 .SAPنظام  يفبتخطيط املوارد املؤسسية 

 ألف يورو 1 224.9 الموارد من الموظفين

وظيفة ثابتة ووظيفة واحدة من وظائف املساعدة املؤقتة  12يتألف مالك العاملني يف هذا املكتب من  -335
 .معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل(من  1.0العامة )
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 آالف يورو 1 105.3 الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة

(، يساعده فريق من املوظفني التابعني له مباشرة، وهم موظف 1-يرأس هذا املكتب مديره )من الرتبة مد -336
رأ( -ع )من الرتبة خ(. ويقدم مساعد إداري 2-( وموظف إداري معاون )من الرتبة ف3-إداري )من الرتبة ف

 .يف جمال السكرتاريا الدعم

(، 3-(، ومستشار املوظفني )من الرتبة ف4-وتتألف وحدة الصحة املهنية من رئيسها )من الرتبة ف -337
رأ(، وممرضـ)ة( معنيـ)ة( بالصحة املهنية/مساعد)ة( طبيـ)ة( )من -املوظفني )من الرتبة خ ع برعايةومساعد معين 
 رأ(.-الرتبة خ ع

من موظف معين بتخطيط املوارد املؤسسية  SAPام نظ يفاملعين بتخطيط املوارد املؤسسية ويتألف الفريق  -338
رأ(، ومربمج -(، ومساعد معين بتطبيقات هذا النظام )اخلاصة بالشؤون املالية( )من الرتبة خ ع3-)من الرتبة ف

 رأ(.-بالدعم التقين يف جمال التطبيقات )من الرتبة خ عمعين رأ(، ومساعد -معين بالتطبيقات )من الرتبة خ ع

 ألف يورو 119.6 املؤقتة العامةاملساعدة 

 ReVision)وظيفة أوصي يف إطار املراجعة املسماة  شهراا  12( ملدة 3-موظف إداري )من الرتبة ف -339
إن هذه الوظيفة واحدة من الوظائف املؤقتة السبع اليت أوصي يف إطار مشروع باستحداثها، متطلَّب جديد(. 

وإعمال باستحداثها لتكوين قدرة تسخَّر لالنتقال إىل البنية اجلديدة لقلم احملكمة  ReVisionاملراجعة املسماة 
( للنهوض بأود االنتقال وما يلزم من 2017وعام  2016. وتلزم هذه الوظيفة ملدة سنتني )عام هذه البنية

ة مبدير مكتب شعبة املنوطتعديالت يف جمال عمل الشعبة، واملساعدة يف االضطالع باملهام التنفيذية اجلديدة 
 .اخلدمات اإلدارية

 ألف يورو 348.5 الموارد غير المتصلة بالعاملين

يلزم املبلغ املطلوب لسد تكاليف السفر، وتكاليف اخلدمات التعاقدية، وتكاليف التدريب، وتكاليف  -340
 .اخلرباء االستشاريني، والنفقات التشغيلية العامة

 ألف يورو 14.3  السفر

يلزم املبلغ املطلوب لسد تكاليف اجتماعات وأنشطة تعاون مع الدول األطراف أو مع أصحاب شأن  -341
ما لدى الوكاالت من خارجيني، وتكاليف اجتماعات مع هيئات األمم املتحدة ذات الصلة ملواكبة أحدث 
وتكاليف زيارة  ؛النجاعةاملستجدات بشأن املسائل اإلدارية، والسياسات، واملشاريع، واجلهود املبذولة لتحسني 

 .املوظفني يف امليدانرعاية  ذلك مبادرات يفاملكاتب امليدانية مبا 

 ألف يورو 1.2 اخلدمات التعاقدية

يلزم املبلغ املطلوب إلجراء حلقة عمل معنية بالصحة والنظافة الصحية فيما يتعلق باألمراض املدارية من  -342
 .أجل املسافرين يف مهمات ميدانية
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 ألف يورو 18.9  التدريب

يلزم املبلغ املطلوب لسد تكاليف متابعة دورات تدريب على اإلدارة وفقاا للمهام التنفيذية اجلديدة املسندة  -343
إىل مدير مكتب شعبة اخلدمات اإلدارية؛ ودورات تدريب وحلقات دراسية معنية بالصحة والسالمة املهنيتني مبا يف 

هارات يف جمال أعمال اإلنقاذ/اإلنعاش يف حاالت األزمات القلبية ذلك دورات التدريب الرامية إىل جتديد امل
والرئوية؛ تقدمي الدعم يف حاالت اإلجهاد النفسي/الدعم الرامي إىل املساعدة على الصمود وتقدمي املساعدة 

ن . إSAPيف حاالت اإلجهاد النفسي/الصدمات النفسية؛ ودورات التدريب املتصل بنظام النفسية و االجتماعية 
االستفادة املثلى من املمارسات يف هذا اجملال مبا فيها املمارسات املعمول هبا يف األمم  منذلك سيمكن احملكمة 

 .املتحدة، والعرب املستخلصة

 ألف يورو 13.0 اخلرباء االستشاريون

يلزم املبلغ املطلوب لالضطالع باملهام التنفيذية اجلديدة املنوطة مبكتب مدير شعبة اخلدمات اإلدارية  -344
، وذلك بصورة رئيسية يف جمال تدبر املخاطر، الذي يشمل ReVisionنتيجة لتنفيذ مشروع املراجعة املسماة 
 .اجعة اسرتاتيجيات مراقبة املخاطرتنظيم التصنيف السنوي لألخطار ومر 

 ألف يورو 301.0 النفقات التشغيلية العامة

وصيانته فيما خيص احملكمة  SAPنظام  برتاخيصيلزم املبلغ املطلوب لسد التكاليف الثابتة احلالية املتصلة  -345
 براجمياتاالشرتاك يف و  ،SAP (FACTS)خصة براجميات رُ  السنوية الستدامةتكاليف المجعاء: 

SuccessFactors  وتكاليف  2015 ن يف عامشِّ املوظفني الذي دُ شد اإللكرتوين اجلديد حلم نظاالمن أجل
 .بأسفار املنظمة ةاخلاص Galileo النميطةنظام حجز تذاكر السفر من أجل  رخصة
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 2016 : الميزانية المقترحة لعام3210البرنامج الفرعي :48 الجدول

3210 

 مكتب مدير شعبة الخدمات اإلدارية

 2014مصروفات عام 

 )بآالف اليوروات(

 املعتمدة 2015ميزانية عام 

 )بآالف اليوروات(

 املقرتحة 2016ميزانية عام 

 )بآالف اليوروات(

 2016النمو يف موارد عام 

 2015بالقياس إىل عام 

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 اجملموع باحلاالت

صندوق 
 الطوارئ

اجملموع ومبا فيه 
صندوق 
 الطوارئ

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 اجملموع باحلاالت

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 % املبلغ اجملموع باحلاالت

 88.1 334.9 715.2   715.2 380.3   380.3 469.8   469.8   469.8 املوظفون من الفئة الفنية
 491.1 324.1 390.1  390.1 66.0  66.0        املوظفون من فئة اخلدمات العامة
 147.7 659.0 105.3 1   105.3 1 446.3   446.3 469.8   469.8   469.8 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

   119.6 119.6   119.6       13.2   13.2   13.2 املساعدة املؤقتة العامة
                      املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

                      العمل اإلضايف
   119.6 119.6   119.6       13.2   13.2   13.2 اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني

 18.3- 3.2- 14.3 3.0 11.3 17.5   17.5 16.5   16.5   16.5 السفر
                      الضيافة

   1.2 1.2  1.2     2.3  2.3  2.3 اخلدمات التعاقدية
   18.9 18.9 1.2 17.7           التدريب

   13.0 13.0  13.0           اخلرباء االستشاريون
   301.0 301.0  301.0           النفقات التشغيلية العامة

                      اللوازم واملواد
                           األثاث والعتاد

اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة 
 بالعاملني

18.8   18.8   18.8 17.5   17.5 344.3 4.2 348.5 331.0 1 891.2 

 239.2 109.6 1 573.4 1 4.2 569.2 1 463.8   463.8 501.8   501.8   501.8 المجموع

 2016 : مالك الموظفين المقترح لعام3210البرنامج الفرعي :49 الجدول

 مكتب مدير شعبة الخدمات اإلدارية
وكيل أمني 

 عام

عام أمني 
 مساعد

 1-ف 2-ف 3-ف 4-ف 5-ف 1-مد 2-مد

جمموع موظفي 
الفئة الفنية وما 

 فوقها

 رأ-خ ع رر-خ ع

جمموع 
موظفي فئة 
اخلدمات 
 العامة

جمموع 
 املوظفني

 الوظائف القائمة

 12 6 6   6   1 3 1   1       املالك األساسي
               املالك املتصل باحلاالت

 12 6 6   6   1 3 1   1       اجملموع الفرعي

الوظائف 
 اجلديدة/احملوَّلة

                            املالك األساسي
               املالك املتصل باحلاالت

                             اجملموع الفرعي

الوظائف املعاد 
 توزيعها/املستعادة

                             املالك األساسي
               املالك املتصل باحلاالت

                             اجملموع الفرعي
 12 6 6   6   1 3 1   1       المجموع  
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 : قسم الموارد البشرية3220البرنامج الفرعي (ب ) 

 المقدِّمة

يقدم قسم املوارد البشرية اخلدمات املتصلة باملوارد البشرية جلميع الربامج الرئيسية للمحكمة. ويرأسه  -346
ويقدم هذا القسم طائفة ة التطوير التنظيمي. عمليات املوارد البشرية ووحدرئيسه، ويتكون من وحدتني: وحدة 

املوارد البشرية. ومن هذه اخلدمات إسداء املشورة  واسعة من اخلدمات إىل املديرين واملوظفني وغريهم يف جمال إدارة
االسرتاتيجية بشأن املسائل واملبادرات املتصلة باملوارد البشرية؛ ووضع السياسات املتعلقة باملوارد البشرية، 
والتظلمات والشؤون القانونية ذات الصلة، والتعاون يف إدارة شؤون املوظفني، والتخطيط فيما يتعلق مبالك 

ني، وتوظيفهم، وختصيصهم، وإعادة ختصيصهم؛ وإدارة شؤون الوظائف، وتصنيفها، وإعادة تصنيفها؛ العامل
وأبدال الوظائف اخلاصة، وإحلاق املوظفني، وإعارهتم، ونقلهم؛ وتيسري شؤون العقود )للموظفني وغريهم(، 

وتدبر األداء؛ وحل النزاعات؛ والرواتب، والتعويضات، واملستحقات، وكشوف الرواتب؛ وشؤون التأمني والتقاعد؛ 
 ودورات التدريب والتعلم.

بغية إىل مراجعة وإعادة تنظيم وافيتني  2015وعام  2014وقد خضع قسم املوارد البشرية خالل عام  -347
يتوىل حتسني تلبيته الحتياجات احملكمة فيما خيص خدمات املوارد البشرية واملشورة ذات الصلة وحتويله من قسم 

 إىل شريك اسرتاتيجي. جراء املعامالتبصفة رئيسية إ

 ألف يورو 2 702.4 موارد الميزانية

 يف املئة(. 21.0ألف يورو ) 469.9يشهد املبلغ املطلوب زيادة مقدارها  -348

اشتمال املقرتح اعتمادات ختص دورات التدريب الداخلي ضمن قلم احملكمة إىل وتعزى هذه الزيادة  -349
قلم لاشتماله موارد إىل التمثيل اجلغرايف يف برنامج التدريب الداخلي، و ألف يورو(، اليت ستحسن  282.0)

 ألف يورو(. 95.5بصورة مركزية ) الـُمدارالتدريب ربنامج ب ةاحملكمة خاص

 آلف يورو 2 209.0 الموارد من الموظفين

وظائف املساعدة قرتح وظيفة واحدة من وظيفة ثابتة. وتُ  25القسم ببنيته اجلديدة من مالك هذا يتألف  -350
 من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل(. 1.0املؤقتة العامة )

 ألف يورو 2 111.6 الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة 

منسق  –(، يسانده موظف معين باملوارد البشرية 5-يتوىل إدارة قسم املوارد البشرية رئيسه )من الرتبة ف -351
 (.3-للربامج )من الرتبة ف

(، ومنسق معين بالتوظيف 4-وتتألف وحدة العمليات يف جمال املوارد البشرية من رئيسها )من الرتبة ف -352
معين  ي(، ومساعد رئيس3-(، ومنسق معين بكشوف الرواتب واملستحقات )من الرتبة ف3-)من الرتبة ف
رأ( منهم -مساعداا معنيني باملوارد البشرية )من الرتبة خ ع شروأربعة ع ،رر(-)من الرتبة خ ع باملوارد البشرية

 رأ(.-مساعدان معنيان بكشوف الرواتب )من الرتبة خ ع
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وموظف معين باملوارد  ،(4-وتتألف وحدة التطوير التنظيمي للموارد البشرية من رئيسها )من الرتبة ف -353
(، 3-بالتعلم وتنمية القدرات )من الرتبة ف(، وموظف معين 3-منسق لتدبر األداء )من الرتبة ف –البشرية 
(، ومساعد معين باملوارد البشرية )من 3-معين باملوارد البشرية )من الرتبة فقانوين/خمتص بالسياسات وموظف 
 رأ(.-الرتبة خ ع

 ألف يورو 97.4 املساعدة املؤقتة العامة

 يف املئة(. 65.9ألف يورو ) 188.5ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره  -354

)وظيفة شهراا  12( ملدة 2-)من الرتبة فقانوين/خمتص بالسياسات معاون معين باملوارد البشرية موظف  -355
من الوظائف واحدة وظيفة الهذه إن . جديد( باستحداثها، متطَّلب ReVisionأُوصي يف إطار املراجعة املسماة 

من أجل االنتقال  قدرة باستحداثها لتكوين ReVisionيف إطار مشروع املراجعة املسماة أُوصي  اليت السبع املؤقتة
. وسينهض شاغل هذه الوظيفة بأود إعداد وتعديل السياسات وإعمال هذه البنيةلقلم احملكمة اجلديدة البنية  إىل

هذه السياسات. وتلزم القدرة   وجودها على صعيداهلامة املتعلقة باملوارد البشرية بغية سد الفجوة اليت تبنيَّ 
 اإلضافية املعنية يف جمال السياسات ملدة عامني.

 ألف يورو 493.3 الموارد غير المتصلة بالعاملين

غري وارد املوتلزم . يف املئة( 285.4) ألف يورو 365.3 هامقدار  زيادةينطوي املبلغ املطلوب على  -356
، واخلرباء االستشاريني، ودورات التدريب لسد تكاليف السفر، واخلدمات التعاقدية، والتدريب املتصلة بالعاملني
 الداخلي املموَّل.

 ألف يورو 14.0 السفر

وهو يلزم لسد تكاليف سفر  ،يف املئة( 1.1)ألف يورو  0.2ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره  -357
موظفني معنيني باملوارد البشرية إىل املكاتب امليدانية وتكاليف مشاركة مديري املوارد البشرية يف االجتماعات 

 .ومواكبة املستجدات نظام األمم املتحدة املوحَّدالتخصصية ذات الصلة الالزمة للتواؤم مع 

 آالف يورو 8.0 اخلدمات التعاقدية

يف املئة(، وهو يلزم لسد تكاليف  60.0ألف يورو ) 12.0ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره  -358
 .نظام األمم املتحدة املوحَّدمشاركة احملكمة بصفة مراقب يف منتديات وشبكات 

 ألف يورو 154.3 التدريب

 املئة(، وهو يلزم لسد تكاليف يف 162.4ألف يورو ) 95.5ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  -359
، والتدريب على تدبر األداء، والتدريب يف جمال اللغات.  موظفي احملكمة املركزي يف جمال اإلدارة والتوجيهتدريب 

كما إنه يشمل التكاليف اليت تتكبدها احملكمة لتنظيم جلسات توجيه املوظفني اجلدد. مث إن املبلغ املعين يشمل 
 التدريب التقين للعاملني يف القسم سهراا على بقاء مهاراهتم التقنية مواكبة ألحدث املستجدات. أيضاا مبلغ ميزانية
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إن املبلغ الذي أُقّر من أجل التدريب يف السنوات األخرية كان أدىن من املستوى املعقول الالزم ملنظمة هلا  -360
 وإعالء مهارات املوظفني وكفاءاهتم حجم احملكمة، ولذا تلزم زيادة فيه من أجل االستثمار املناسب يف حتسني

 درجة محاسهم.

 ألف يورو 35.0 اخلرباء االستشاريون

تتوفر فيها موارد ومهارات داخلية. ال ال تغري يف املبلغ املطلوب، وهو يلزم لتوفري خربة خارجية يف جماالت  -361
يلزم دعم من هذا القبيل يف جماالت تصنيف الوظائف، وحتليل سريورات العمل  ،2016وفيما خيص عام 

 .دراج العروض املتعلقة بالتأمني، ومشاريع أمتتة املعامالت املتعلقة باملوارد البشريةستاوترشيدها، و 

 ألف يورو 282.0 )على التدريب الداخلي( النفقات التشغيلية العامة

التدريب الداخلي للمرة األوىل، وهي الزمة لتوفري منح للمتدربني من رعايا  ُتطلب األموال اخلاصة بدورات -362
 .البلدان النامية وإيالء االعتبار للتمثيل اجلغرايف يف احملكمة
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 2016 : الميزانية المقترحة لعام3220 البرنامج الفرعي :50 الجدول

3220 

 قسم الموارد البشرية

 2014مصروفات عام 

 )بآالف اليوروات(

 املعتمدة 2015ميزانية عام 

 )بآالف اليوروات(

 املقرتحة 2016ميزانية عام 

 )بآالف اليوروات(

 2016النمو يف موارد عام 

 2015بالقياس إىل عام 

 امليزانية األساسية

امليزانية املتصلة 
 اجملموع باحلاالت

صندوق 
 الطوارئ

اجملموع ومبا فيه 
صندوق 
 الطوارئ

امليزانية 
 األساسية

 امليزانية املتصلة
 اجملموع باحلاالت

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 % املبلغ اجملموع باحلاالت

 32.2 257.2 057.0 1   057.0 1 799.8   799.8 281.0 2   281.0 2 199.5 081.5 2 املوظفون من الفئة الفنية
 3.5 35.8 054.6 1  054.6 1 018.8 1 198.0 820.8        املوظفون من فئة اخلدمات العامة
 16.1 293.0 111.6 2   111.6 2 818.6 1 198.0 620.6 1 281.0 2   281.0 2 199.5 081.5 2 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

 65.9- 188.5- 97.4   97.4 285.9   285.9 350.7   350.7   350.7 املساعدة املؤقتة العامة
                      املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

                      العمل اإلضايف

 65.9- 188.5- 97.4   97.4 285.9   285.9 350.7   350.7   350.7 اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني
 1.1- 0.2- 14.0   14.0 14.2   14.2 23.0   23.0 7.2 15.8 السفر
                      الضيافة

 60.0- 12.0- 8.0  8.0 20.0  20.0 9.6  9.6  9.6 التعاقديةاخلدمات 
 162.4 95.5 154.3  154.3 58.8 12.0 46.8 99.1  99.1  99.1 التدريب

     35.0  35.0 35.0  35.0 40.8  40.8  40.8 اخلرباء االستشاريون

   282.0 282.0  282.0           النفقات التشغيلية العامة

               1.5  1.5  1.5 واملواداللوازم 

                           األثاث والعتاد

اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة 
 بالعاملني

166.8 7.2 174.0   174.0 116.0 12.0 128.0 493.3   493.3 365.3 285.4 

 21.0 469.9 702.4 2   702.4 2 232.5 2 210.0 022.5 2 805.7 2   805.7 2 206.7 599.0 2 المجموع

 2016 : مالك الموظفين المقترح لعام3220 البرنامج الفرعي :51 الجدول

 قسم الموارد البشرية
وكيل أمني 

 عام

أمني عام 
 مساعد

 1-ف 2-ف 3-ف 4-ف 5-ف 1-مد 2-مد

جمموع موظفي 
الفئة الفنية وما 

 فوقها

 رأ-خ ع رر-خ ع

جمموع موظفي 
فئة اخلدمات 

 العامة

 جمموع املوظفني

 الوظائف القائمة

 21 16 15 1 5     3 1 1         املالك األساسي

                  املالك املتصل باحلاالت

 21 16 15 1 5     3 1 1         اجملموع الفرعي

الوظائف 
 اجلديدة/احملوَّلة

 

 4       4     3 1          املالك األساسي

                  املالك املتصل باحلاالت

 4       4     3 1           اجملموع الفرعي

الوظائف املعاد 
 توزيعها/املستعادة

                             املالك األساسي

                  املالك املتصل باحلاالت

                             اجملموع الفرعي

 25 16 15 1 9     6 2 1         المجموع  
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 المقدِّمة

إن استحداث قسم معين بامليزانية على وجه التحديد، منفصل عن قسم املالية، يشري إىل حتول من أداء  -363
إىل دور أكثر اتساماا بالطابع االسرتاتيجي يقرتن بالتشارك مع أجهزة احملكمة وأقسامها يف  االشتغايلدور الدعم 

تصميم خطط واسرتاتيجيات بعيدة األمد، وحتديد االحتياجات إىل املوارد، وقياس األداء. وسيتوىل رئاسة هذا 
سيؤدي دوراا حمورياا يف إعداد ميزانية القسم، خاضعاا للسلطة العامة ملدير شعبة اخلدمات اإلدارية، رئيس متفرغ له 
امليزانية ضمن قلم احملكمة إشرافاا شأن احملكمة والتفاوض بشأهنا وتنفيذها. وسيهيئ هذا النهج فيما خيص تدبر 

مركزياا قوياا على امليزانية وتنسيق األولويات االسرتاتيجية ضمن احملكمة بغية بلوغ األهداف املنشودة، ضامناا يف 
سه احلد األقصى من النجاعة يف استخدام مواردها. وبالفصل بني الدور املتعلق بامليزانية والدور املتعلق الوقت نف
بدالا من قسم واحد، سُتوضح املسؤوليات ومقتضيات املساءلة وستتعزز هبما  نيقسم من خالل اضطالعباملالية 
 .، كما ستتعزز فعالية تنفيذ هذه امليزانيةاحملكمة قلم الرقابة على امليزانية الشاملة بنطاقها مجيع وحداتفعالية 

 للمحكمة خدمات يف جمال امليزنة واملراقبة فعالة ودقيقة وآتية يف الوقت يوفرقسم امليزانية  سيظلو  -364
التكميلية الالحقة، ومراقبة تنفيذ  ات. ويشمل ذلك تنسيق وإعداد امليزانيات الربناجمية السنوية وامليزانياملناسب
ية، وإعداد التوقعات ذات الصلة، وإسداء املشورة االسرتاتيجية بشأن املسائل املتعلقة بامليزانية، وحتليل امليزان

ختصيص املوارد للتوصل إىل استخدامها أجنع استخدام ممكن. كما يتوىل هذا القسم املسؤولية عن إعداد 
والتقارير املتعلقة بامليزانية والتوقعات ذات  اإلخطارات باحتمال االستعانة بأموال من صندوق الطوارئ، واملعلومات

الصلة اليت ترفع إىل اإلدارة، وجلنة امليزانية واملالية، ومجعية الدول األطراف. وقد مت توسيع نطاق أنشطة قسم امليزانية 
لتفاعل ، وتعميق ااتالتوقعوضع اجلديد لكي ال يقتصر على امليزنة بل يتعداه إىل التخطيط، والرصد، والتقييم، و 

مع أصحاب الشأن للتمكني من حتليل املفاوضات بشأن امليزانية حتليالا أعمق ومراجعة ذلك فيما خيص مسائل 
على تكاليف املوظفني والتكاليف غري املتصلة التخطيط والتنفيذ، وحتسني أنشطة املراقبة، ضامناا بذلك مراقبة 

 تشمل بنطاقها قلم احملكمة برمته. بالعاملني

 ألف يورو 582.4  الميزانيةموارد 

ذا ألف يورو، وهو قد ُتدورس بعناية من حيث ما يلزم لتنفيذ املهام املنوطة هب 582.4يبلغ املبلغ املطلوب  -365
 .القسم احلديث اإلنشاء

 ألف يورو 565.4 الموارد من الموظفين

املساعدة املؤقتة يتألف مالك العاملني يف هذا القسم من ست وظائف ثابتة وال يضم وظائف من وظائف  -366
 .العامة

 ألف يورو 563.9 الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة

 .(5-امليزانية رئيسه )من الرتبة ف يدير قسمَ  -367
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(، وموظف 4-يتألف قسم امليزانية من موظف معين بالتخطيط والرصد فيما خيص امليزانية )من الرتبة فو  -368
(، ومساعد رئيسي معين بامليزانية )من الرتبة 2-فيما خيص امليزانية )من الرتبة ف والرصدمعاون معين بالتخطيط 

رأ(، ومساعد معين بالشؤون اإلدارية وشؤون امليزانية )من -رأ(، ومساعد معين بامليزانية )من الرتبة خ ع-ع خ
 .رأ(-الرتبة خ ع

 ألف يورو 1.5 العمل اإلضايف

بأنشطة يتعني إجنازها يف آجال حمددة مثل تنجيز وثيقة امليزانية الربناجمية يلزم املبلغ املطلوب لالضطالع  -369
 .السنوية املقرتحة

 ألف يورو 17.0 الموارد غير المتصلة بالعاملين

 .يلزم املبلغ املطلوب لسد تكاليف السفر وتكاليف التدريب وتكاليف اخلرباء االستشاريني -370

 ألف يورو 2.8  السفر

 .للمشاركة يف االجتماع السنوي للشبكة املعنية بامليزانيةيلزم املبلغ املطلوب  -371

 يورو آالف 9.2 التدريب

امليزانية والتوقعات ذات الصلة  ختطيط يلزم املبلغ املطلوب لسد تكاليف تدريب متخصص يف جمال -372
جمال اإلدارة ، ومتابعة دورات تدريبية يف Visioاستعمال برنامج على ملوظَفنْي اثنني، وتكاليف تدريب موظَفنْي 
 .وفقاا للمهام التنفيذية اجلديدة املنوطة بالقسم

 آالف يورو 5.0         اخلرباء االستشاريون

لقدرة على تدبر ادعم االستعانة خبرباء يف جماالت األداء التخصصية ليلزم املبلغ املطلوب لسد تكاليف  -373
 .أداء احملكمة
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 2016 : الميزانية المقترحة لعام3230 البرنامج الفرعي :52 الجدول

3230 

 قسم الميزانية

 2014مصروفات عام 

 )بآالف اليوروات(

 املعتمدة 2015ميزانية عام 

 )بآالف اليوروات(

 املقرتحة 2016ميزانية عام 

 )بآالف اليوروات(

 2016النمو يف موارد عام 

 2015بالقياس إىل عام 

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 اجملموع باحلاالت

صندوق 
 الطوارئ

اجملموع ومبا فيه 
صندوق 
 الطوارئ

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 اجملموع باحلاالت

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 % املبلغ اجملموع باحلاالت

 74.4 157.4 368.8   368.8 211.4   211.4           املوظفون من الفئة الفنية
 47.8 63.1 195.1  195.1 132.0  132.0        العامةاملوظفون من فئة اخلدمات 

 64.2 220.5 563.9   563.9 343.4   343.4           اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني
 100.0- 71.9-       71.9   71.9           املساعدة املؤقتة العامة

                      املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

 36.4 0.4 1.5  1.5 1.1  1.1        العمل اإلضايف
 97.9- 71.5- 1.5   1.5 73.0   73.0           اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني

 6.7- 0.2- 2.8   2.8 3.0   3.0           السفر
                      الضيافة

 100.0- 0.4-     0.4  0.4       اخلدمات التعاقدية
 155.8 5.6 9.2  9.2 3.6  3.6       التدريب

   5.0 5.0  5.0           اخلرباء االستشاريون

                   النفقات التشغيلية العامة

                      اللوازم واملواد

                           األثاث والعتاد

اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة 
           بالعاملني

7.0   7.0 17.0   17.0 10.0 143.0 

 37.5 159.0 582.4   582.4 423.4   423.4           المجموع

 2016 : مالك الموظفين المقترح لعام3230 البرنامج الفرعي :53 الجدول

 قسم الميزانية
وكيل أمني 

 عام

أمني عام 
 مساعد

 1-ف 2-ف 3-ف 4-ف 5-ف 1-مد 2-مد

جمموع موظفي 
الفنية وما  الفئة
 فوقها

 رأ-خ ع رر-خ ع

جمموع موظفي 
فئة اخلدمات 

 العامة

 جمموع املوظفني

 الوظائف القائمة

 4 2 2   2   1     1         املالك األساسي
                  املالك املتصل باحلاالت

 4 2 2   2   1     1         اجملموع الفرعي

الوظائف 
 اجلديدة/احملوَّلة

 2 1 1  1    1       املالك األساسي
                  املالك املتصل باحلاالت

 2 1 1   1       1           اجملموع الفرعي

الوظائف املعاد 
 توزيعها/املستعادة

                             املالك األساسي

                  املالك املتصل باحلاالت

                             الفرعياجملموع 

 6 3 3   3   1   1 1         المجموع  
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 : قسم المالية3240 الفرعي البرنامج (د ) 

 المقدِّمة

تقسيم قسم امليزانية واملالية إىل قسمني منفصلني.  2015مت يف إطار إعادة التنظيم اليت نُفذت يف عام  -374
يرتكز عمله على الدعم االسرتاتيجي فإن قسم املالية يواصل تويل وإذ غدا قسم امليزانية قسماا قائماا بذاته 

 املسؤوليات الواردة تفاصيلها أدناه.

قسم هذا الضطلع يقدم قسم املالية خدمات مالية من أجل إجراء أعمال احملكمة على حنو ناجع. وي -375
التنسيق  بهاملنوطة  مومن املها. ، يف مقرها ويف غريه من األمكنةبأنشطة لدعم العمليات املالية للمحكمة مجعاء

. كما هاوإعدادهذه البيانات  وتوليفعليهم لصندوق االستئماين للمجين لالبيانات املالية للمحكمة و فيما خيص 
العمل احتياجات املستخدمة لسد ل صندوق الطوارئ ارة، والتربعات، وأمو يتوىل تدبر االشرتاكات املقرَّ إنه 

 املاحنة.وفقاا ملتطلبات اجلمعية واجلهات على حنو فّعال عنها  ويـُْبل غ ويراقبهااالستثمار، واحتياجات 

الرواتب  ، مبا يف ذلك إدراجكافة األنشطة يف جمال املدفوعات  عن إجراءيتوىل هذا القسم املسؤولية  كما -376
سابات احلتدبر يو  وسائر تكاليف املوظفني ومستحقاهتم اليت حيسبها قسم املوارد البشرية يف سجالت احملاسبة،

. ومن مهامه األساسية األخرى إدارة اخلزينة، واحملاسبة واإلبالغ املايل ضمن نظم احملكمة املستعان لمحكمةل املالية
املالية باشرة يف تنفيذ املشاريع امل أو غري، واملشاركة املباشرة (SAP يف نظامبنظام ختطيط املوارد املؤسسية )فيها 

من  اوغريمه ،ية للقطاع العام، ومشروع اإلبالغمشروع تطبيق املعايري احملاسبية الدول األساسية للمحكمة مثل
وباإلضافة إىل ذلك يقدم هذا القسم املساعدة ويسدي اإلرشاد فيما يتعلق  .SAP براجميات هتيئةمشاريع 

 باإلجراءات املالية يف شىت وحدات احملكمة.

 ألف يورو 1 459.9 موارد الميزانية

 .يف املئة( 39.6ألف يورو ) 956.6ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  -377

 آلف يورو 1 306.5 الموارد من الموظفين

التنظيمية املعتمدة. وال ُتطلب البنية  إنه جيسٍّد .وظيفة ثابتة 17قسم املالية من مالك العاملني يف يتألف  -378
تنفيذ مشروع تطبيق املعايري احملاسبية الدولية للقطاع  تنجيزوظائف يف إطار املساعدة املؤقتة العامة بالنظر إىل 

 العام.

 ألف يورو 1 299.5 الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة

املسؤولية عن إدارة القسم ويسدي إىل املدير املشورة بشأن الشؤون ( 5-يتوىل رئيس القسم )من الرتبة ف -379
 املالية للمحكمة.

 رأ( يقدم الدعم لقسم املالية برمته.-ومثة مساعد معين بالشؤون اإلدارية واملالية )من الرتبة خ ع -380
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ر ز وحدة املدفوعات وكشوف الرواتب مجيع قسائم الدفع للموظفني )وغريهم( فيما خيص السفوجتهِّ  -381
توىل املسؤولية عن تعويض النفقات املتكبَّدة بالنيابة عن احملكمة، والسلف والتسويات املدفوعة للموظفني تو 
ة اليت يضطلع هبا بصورة رئيسية مكتب املدَّعي العام وقسم اجملين عليهم شتغالييتعلق باألنشطة امليدانية اال فيما

دفع من تعويضات للقضاة والرواتب، واألبدال، وما يُ  والشهود وقسم مشاركة اجملين عليهم وجرب أضرارهم،
واملوظفني حبسب احلسابات اليت جيريها قسم املوارد البشرية. كما إنه جيهز قسائم املدفوعات للمؤمتنني على 

دين وأتعاب آحاد وقسائم تسديد الفواتري للمورِّ ديداا ملبالغ هذه الصناديق، صناديق املبالغ النقدية الصغرية جت
(، وثالثة مساعدين 3-قاولني واخلرباء االستشاريني واحملامني. وتتألف هذه الوحدة من رئيسها )من الرتبة فامل

-رأ(، وأربعة مساعدين معنيني بالشؤون املالية )من الرتبة خ ع-رئيسيني معنيني بالشؤون املالية )من الرتبة خ ع
 رأ(.

فيما خيص املعامالت  يف القيوددراج اإلطات وتتوىل وحدة احلسابات واخلزينة مسك احلسابات وخمط -382
تتوىل تنفيذ عمليات  كماوالسجالت، وإعداد البيانات املالية للمحكمة وللصندوق االستئماين للمجين عليهم.  

الدفع، ساهرة على توفر األموال لتلبية االحتياجات إىل املبالغ النقدية من خالل توقع مقادير السيولة النقدية، 
(، وموظف معاون معين 3-وتراقب املستثمرات. وهي تتألف من رئيسها )من الرتبة ف ،وتنفذ عمليات االستثمار

-لرتبة خ ع(، وثالثة مساعدين رئيسيني معنيني بالشؤون املالية )من ا2-باحلسابات/االشرتاكات )من الرتبة ف
 رأ(.- بالشؤون املالية )من الرتبة خ عرأ(، ومساعَدْين معنيني

 آالف يورو 7.0 العمل اإلضايف

يف املئة(. ويلزم العمل اإلضايف  30.0يورو ) آالف 3.0ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره  -383
 .بصورة خاصة خالل فرتات إقفال احلسابات، واإلبالغ املايل، واملراجعة اخلارجية

 ألف يورو 153.5 الموارد غير المتصلة بالعاملين

لة يف املئة(. وتلزم املوارد غري املتص 35.3ألف يورو ) 83.7ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره  -384
بالعاملني لسد تكاليف السفر، وتكاليف اخلدمات التعاقدية، وتكاليف التدريب، وتكاليف اخلدمات التشغيلية 

 .العامة

 آالف يورو 5.4  السفر

يف املئة(. وهو يلزم للمشاركة يف  79.9ألف يورو ) 21.4ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره  -385
اجتماعات ذات صلة بالشؤون املالية من قبيل االجتماع السنوي لشبكة الشؤون املالية، واجتماع فرقة العمل 

واالجتماع االستثنائي لفريق املهتمني برباجميات  املعنية باملعايري احملاسبية/املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام
SAP،  بغية االنتفاع بتبادل املعارف واملمارسات الفضلى على صعيد استعمال خمتلف منائطSAP  من قبيل منيطة

 .تدبر املواد، ومنيطة السفر، ومنيطة الشؤون املالية
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 ألف يورو 77.1 اخلدمات التعاقدية

يف املئة(. وهو يلزم رئيسياا لسد  29.4ألف يورو ) 32.1ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره  -386
أتعاب املراجعني اخلارجيني للحسابات، والنفقات اإلدارية املتصلة برد الضرائب اليت تفرضها الواليات املتحدة 

ية مبراقبة تطبيق املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام على رعاياها، وفرقة العمل التابعة لألمم املتحدة املعناألمريكية 
 .2017-2016للفرتة 

 آالف يورو 9.0  التدريب

يف املئة(. وهو يلزم لسد تكاليف  80.3ألف يورو ) 36.7ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره  -387
 .جلميع موظفي القسم ،تدريب ختصصي على تطبيق املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام

 ألف يورو 62.0 النفقات التشغيلية العامة

نفقات اليف املئة(. وهو يلزم لسد  11.7آالف يورو ) 6.5ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  -388
، والنفقات على عمليات التحويل عرب ذات الصلةصرفية، والرسوم املصرفية املدمات اخلدفع لقاء تُ اليت رسوم الو 

 .2015يف عام بتطبيقه والقسط السنوي الذي أخذت هذه الشركة يونيون،  وسرتن شركة
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 2016 : الميزانية المقترحة لعام3240 البرنامج الفرعي :54 الجدول

3240 

 قسم المالية

 2014مصروفات عام 

 )بآالف اليوروات(

 املعتمدة 2015ميزانية عام 

 )بآالف اليوروات(

 املقرتحة 2016ميزانية عام 

 اليوروات()بآالف 

النمو يف موارد عام 
2016 

 2015بالقياس إىل عام 

 امليزانية األساسية

 امليزانية 
املتصلة 
 اجملموع باحلاالت

صندوق 
 الطوارئ

اجملموع ومبا 
فيه صندوق 
 الطوارئ

امليزانية 
 األساسية

  امليزانية
املتصلة  

 باحلاالت

املعايري 
احملاسبية 
الدولية 
للقطاع 
 اجملموع العام

امليزانية 
 األساسية

  امليزانية
املتصلة  

 باحلاالت

املعايري 
احملاسبية 
الدولية 
للقطاع 
 % املبلغ اجملموع العام

 40.1- 304.0- 454.1    454.1 758.1    758.1 164.0 2   164.0 2 324.8 839.2 1 املوظفون من الفئة الفنية
 25.6- 291.1- 845.4   845.4 136.4 1  344.4 792.0        املوظفون من فئة اخلدمات العامة
 31.4- 595.1- 299.5 1    299.5 1 894.5 1  344.4 550.1 1 164.0 2   164.0 2 324.8 839.2 1 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

 100.0- 274.8-        274.8    274.8 358.0   358.0   358.0 املساعدة املؤقتة العامة
                        املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

 30.0- 3.0- 7.0   7.0 10.0   10.0 12.8  12.8  12.8 العمل اإلضايف
 97.5- 277.8- 7.0    7.0 284.8    284.8 370.8   370.8   370.8 رعي لسائر تكاليف العاملنياجملموع الف
 79.9- 21.4- 5.4    5.4 26.8 10.0   16.8 2.4   2.4   2.4 السفر
                        الضيافة

 29.4- 32.1- 77.1   77.1 109.2 15.3  93.9 165.7  165.7  165.7 اخلدمات التعاقدية
 80.3- 36.7- 9.0   9.0 45.7 30.0  15.7 27.1  27.1  27.1 التدريب

                     اخلرباء االستشاريون

 11.7 6.5 62.0   62.0 55.5   55.5 120.0  120.0  120.0 النفقات التشغيلية العامة
                     اللوازم واملواد

                              األثاث والعتاد

اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة 
 بالعاملني

315.2   315.2   315.2 181.9   55.3 237.2 153.5    153.5 -83.7 -35.3 

 39.6- 956.6- 459.9 1    459.9 1 416.5 2 55.3 344.4 016.8 2 850.0 2   850.0 2 324.8 525.2 2 المجموع

 2016 مالك الموظفين المقترح لعام: 3240 البرنامج الفرعي :55 الجدول

 قسم المالية
وكيل أمني 

 عام

أمني عام 
 مساعد

 1-ف 2-ف 3-ف 4-ف 5-ف 1-مد 2-مد

جمموع موظفي 
الفئة الفنية وما 

 فوقها

 رأ-خ ع رر-خ ع

جمموع 
موظفي فئة 
اخلدمات 
 العامة

جمموع 
 املوظفني

 الوظائف القائمة

 16 12 12   4   1 2   1         املالك األساسي

                  املالك املتصل باحلاالت

 16 12 12   4   1 2   1         اجملموع الفرعي

الوظائف 
 اجلديدة/احملوَّلة

 

 1 1 1              املالك األساسي

                  املالك املتصل باحلاالت

 1 1 1                       اجملموع الفرعي

املعاد الوظائف 
 توزيعها/املستعادة

                             املالك األساسي

                  املالك املتصل باحلاالت

                             اجملموع الفرعي

 17 13 13   4   1 2   1         المجموع  
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 : قسم الخدمات العامة3250البرنامج الفرعي )هد( 

 المقدِّمة

شعبة اخلدمات اإلدارية التابعة لقلم احملكمة. ويتألف ليتبع قسم اخلدمات العامة من الناحية التنظيمية  -389
، اليت تتوىل املسؤولية عن إدارة املباين اليت متلكها احملكمة أربع وحدات: وحدة إدارة املرافق هذا القسم من
تواجدها امليداين وصيانة هذه املباين وتكييفها؛  يف الهاي، وعن تقييم املباين املستأجرة يف أماكن وتستعملها

ووحدة املشرتيات، اليت توفر سلعاا وخدمات جيدة املردود بالقياس إىل تكاليفها حتتاج إليها مجيع الربامج الرئيسية 
للمحكمة؛ ووحدة النقل والدعم اإلمدادي، اليت توفر خدمات التوزيع وسلسلة التموين، وتتوىل إدارة جمموعة 

يف املقر. وتتوىل  واألرشفةكبات، والشحن يف املقر ويف أماكن الوجود امليداين، والنقل احمللي، وعمليات الربيد ْر مَ ـال
خدمات استصدار من  وما يتصل بهوحدة السفر املسؤولية عن ترتيب مجيع األسفار الرمسية للعاملني يف احملكمة، 

إلدارية املتصلة باالمتيازات واحلصانات، وشحن األمتعة الشخصية الهاي، واملهام ايف التأشريات واألذون باإلقامة 
يتوىل أيضاا املسؤولية عن برنامج التأمني  ، الذيعند التعيني وعند انتهاء اخلدمة. إن رئيس قسم اخلدمات العامة
 .التجاري للمحكمة، يرفع تقاريره إىل مدير شعبة اخلدمات اإلدارية

 يوروآلف  8 107.2 موارد الميزانية

مة يف املئة( تُعزى إىل أن احملك 53.2ألف يورو ) 2 815.9ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  -390
أوسع من مع العلم بأهنا  بصفتها مالكها،الدائمة  عن مبانيها اجلديدةاملسؤولية  2015ستتوىل يف هناية عام 

الصيانة الوقائية  يشمل، مبا باملباينمبانيها املؤقتة. وتطرأ أهم الزيادات على بند النفقات التشغيلية العامة املتعلقة 
غدت هذه قد . و اجلديد والصيانة التصحيحية، من جهة، وارتفاع التكاليف من جهة أخرى، بسبب حجم املبىن

تُقرتح و الفرعي بعد أن كانت ُتدرج ضمن تكاليف إجيار املباين املؤقتة. التكاليف ُتدرج ضمن ميزانية هذا الربنامج 
 .2015ما مل تشهده ميزانية عام  ،ستبدال ممتلكاتالعمليات أيضاا 

 ألف يورو 3 516.4 الموارد من الموظفين

 

 ألف يورو 3 360.3  الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة

وظيفة ثابتة ووظيفة واحدة من وظائف املساعدة العامة املؤقتة  46اخلدمات العامة من يتألف مالك قسم  -391
 من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل(. 1.0)

 رأ(.-داري )من الرتبة خ ع(، يسانده مساعد إ5-اخلدمات العامة رئيسه )من الرتبة ف يرأس قسمَ و  -392

(، وموظف معاون معين باملشاريع )من الرتبة 4-الرتبة ف وتتألف وحدة إدارة املرافق من رئيسها )من -393
، ومنسق معين املباين الدائمة مشروع( نُقل من مكتب مدير 2-ف(، ومسريِّ مشاريع معاون )من الرتبة 2-ف

رأ(، وثالثة كتبة معنيني خبدمات املرافق )من -تبة خ عر )من ال تصاميم رر(، ورسام-مبرافق املبىن )من الرتبة خ ع
رأ(، وتقين خمتص بالتدفئة والتهوية والتكييف يف -ي األشغال )من الرتبة خ عرأ(، وثالثة عمال عامِّ -خ ع بةرتال
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رأ(، وتقين كهربائي معين -خ ع رتبةرأ(، وتقين معين باملنشآت األمنية يف املرافق )من ال-املرافق )من الرتبة خ ع
 رأ(.-باملرافق )من الرتبة خ ع

(، ومنسق معين باملراسالت والشحن 3-اإلمدادي والنقل من رئيسها )من الرتبة فوتتألف وحدة الدعم  -394
خ  رأ(، ومساعد معين مبراقبة املمتلكات )من الرتبة-رأ(، ومنسق معين بالتموين )من الرتبة خ ع-)من الرتبة خ ع

إلمدادي )من الرتبة خ رأ(، وأربعة كتبة معنيني بالدعم ا-رأ(، وكاتب معين بعمليات التسجيل )من الرتبة خ ع-ع
 نقل، وأربعة سائقني.للرأ(، ومنسق -ع

رر(، -(، ومنسق للمشرتيات )من الرتبة خ ع4-وتتألف وحدة املشرتيات من رئيسها )من الرتبة ف -395
 رأ(.-رأ(، وكاتب معين باملشرتيات )من الرتبة خ ع-وأربعة مساعدين معنيني باملشرتيات )من الرتبة خ ع

رر(، ومخسة مساعدين معنيني باألسفار -خ ع رتبةمشرف على األسفار )من ال وتتألف وحدة السفر من -396
 رأ(.-)من الرتبة خ ع

ما جمموعه  ReVisionلقد اقرُتح فيما خيص قسم اخلدمات العامة يف إطار مشروع املراجعة املسماة  -397
ثالث وظائف لتناول عبء العمل املزيد املرتبط بانتقال احملكمة إىل مبانيها الدائمة: موظف معاون معين باملرافق 

 رأ(.-رأ(، وتقين معين باملباين )من الرتبة خ ع-(، وكاتب معين خبدمات املرافق )من الرتبة خ ع2-)من الرتبة ف

 يوروألف  36.1 املساعدة املؤقتة العامة

 شغال ملدة ستة أشهر. عامِّ األ ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض متأت عن توظيف عاملٍ  -398

. تلزم هذه الوظيفة نتيجة رأ( ملدة ستة أشهر )متطلب جديد(-ألشغال )من الرتبة خ عا عامل عام   -399
الزدياد عبء عمل وحدة إدارة املرافق بسبب توليها مسؤوليات إضافية عن املباين الدائمة للمحكمة اليت تشغلها 
بصفتها مالكاا هلا. وهذه الوظيفة أساسية من أجل سالسة انتقال احملكمة من املباين املؤقتة إىل مبىن مقرها الدائم 

عاملون يستخدمهم مالكه و/أو الوكالة املعنية  في املباين املؤقتة كان يؤدي هذا الدورَ فيم. وعملها فيه على حنو سل
صة لتكاليف سد باالعتمادات املخصَّ تُ  ، وكانت تكاليف ذلك(RGDباملباين العامة التابعة للحكومة اهلولندية )

 إجيار املبىن وصيانته.

 يورو ألف 4 590.7  الموارد غير المتصلة بالعاملين

 غرياملوارد وتلزم  .يف املئة( 112.5يورو ) ألف 2 429.9 هامقدار  زيادةينطوي املبلغ املطلوب على  -400
التشغيلية  والنفقاتالتدريب، تكاليف اخلدمات التعاقدية، و تكاليف لسد تكاليف السفر، و  املتصلة بالعاملني

 .اث والعتادثاألتكاليف ، و واملواد اللوازمتكاليف و العامة، 

 ألف يورو 39.0  السفر

يف املئة(، وهو يلزم لسد تكاليف  143.4ألف يورو ) 23.0ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  -401
يثاا، مبا يف ذلك حتديد أسفار إىل املكاتب امليدانية اضطالعاا من قسم اخلدمات العامة باألدوار املنوطة به حد

. كما تلزم االعتمادات كباتْر مَ ـحيث املرافق وظروف استعمال جمموعة ال املعايري واملتطلبات للمكاتب امليدانية من
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( والشبكة املشرتكة بني الوكاالت IATNاملعنية لتيسري االجتماعني السنويني لشبكة السفر املشرتكة بني الوكاالت )
 .(INFMملديري املرافق )

 ألف يورو 315.4 اخلدمات التعاقدية

يف املئة(. ويعزى معظم هذه  1 477.0ألف يورو ) 295.4زيادة مقدارها ينطوي املبلغ املطلوب على  -402
من بند النفقات التشغيلية العامة وبند اللوازم واملواد إىل عناصر نقل  عملية إعادة التخصيص من خالل الزيادة إىل

ات سفر األمم جواز بند اخلدمات التعاقدية، مثل عقود التأمني التجارية، واملدفوعات املرتتبة على احلصول على 
إىل )اخلاصة خبدمات السفر(، وتكاليف خدمات الربيد املعهود هبا  focalpointnetبراجميات املتحدة، وتكاليف 
 .جهات خارجية

 ألف يورو 19.0  التدريب

يف املئة( تعزى إىل أنه مت خالل عام  94.2ألف يورو ) 9.2ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  -403
مجيع أنشطة التدريب تقريباا بغية حترير املوارد من العاملني للنهوض بأود متطلبات تسليم املبىن  تعليق 2015

تعني تظل توالنقل. واحلال أنه  ،اجلديد، مثل الطلبات اجلديدة يف جمال الشراء، وإدارة املرافق، والدعم اإلمدادي
 .لقطاع املهينبفضلى املمارسات يف هذا ا والدرايةاستدامة املؤهالت املهنية 

 ألف يورو 3 528.5 النفقات التشغيلية العامة

يف املئة(. وترتقب احملكمة زيادة   85.9ألف يورو ) 1 630.0ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  -404
تتأتى عن صفتها مالكاا للمبىن ومستغالا له. فاملبىن أكرب من  2016كبرية يف النفقات التشغيلية العامة يف عام 

ومثة تكاليف كانت تدرج ضمن االعتمادات مباين احملكمة املؤقتة، وهي اليت ستتوىل صيانة املنشآت فيه. 
د اآلن وُتدفع من خالل امليزانية العادية، يف إطار بنود من قبيل صيانة اإلجيار ستحدَّ تكاليف املخصصة لسد 

 تنتهي إذ 2018وعام  2017منشآت املبىن، والتأمني على املبىن، إخل. وسيستمر أثر هذه التعديالت طيلة عام 
تشمل النفقات التشغيلية العامة مجيع التكاليف املرتبطة بعمل احملكمة اليومي، و مل املنشآت. فرتة الضمان اليت تش

كبات يف املقر، وتكاليف خدمات الربيد اخلاص ْر مَ ـمبا فيها تكاليف الطاقة، وتكاليف الوقود، وتكاليف جمموعة ال
والربيد العادي. وقد أُدرج اعتماد خاص يف بند عمليات املكاتب امليدانية لسد التكاليف املتوقع أن تتأتى عن 

تندرج ضمن جمموعة املهام املنوطة بقسم اخلدمات غدت تطوير مكاتب احملكمة خارج بلد املقر، وتلكم مهمة 
 .العامة

 ألف يورو 246.7 واملواداللوازم 

يف املئة(. وتلزم هذه  16.6ألف يورو ) 35.2ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة طفيفة مقدارها  -405
وخراطي  احلرب والورق، والزيت. وتعزى الزيادة املعنية إىل  ،االعتمادات لتوفري مستهَلكات من قبيل اللوازم املكتبية

 .مكتب املدَّعي العام توس عل تواصُ إىل نقدي و اللتضخم لتطبيق مؤشر 
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 ألف يورو 442.1 األثاث والعتاد

صاا لسد خمصَّ  2015ج يف ميزانية عام ميثل املبلغ املطلوب متطلباا جديداا ألن قسم اخلدمات العامة مل يُدر   -406
 استبدال العتاد الذي شارف على سيتعنيَّ  ،األثاث والعتاد. وبانتقال احملكمة إىل مقرها الدائممن  تكاليف اجلديد

املستعمل الذي مل يزل احملكمة أثاث قل مجيع ن 2015وسيشهد عام . اهاختطّ صالحه لالستعمال أو فرتة هناية 
ر أن تبلغ املوارد اليت سُتستخدم الستبدال  حماهّلاصاحلاا لالستعمال إىل  يتعنيَّ استبداله األثاث الذي اجلديدة. ويقدَّ

ر  بدل بكلفةٍ ت. وسُتسألف يورو 50.0بلغاا مقداره م 2016يف عام  ست  َمرَْكبات ألف يورو  270.0تبلغ أن يقدَّ
منذ أكثر من عشر سنوات. وكذلك حُيتاج إىل مبلغ ُتستعمل من املركبات الثالث عشرة املستخدمة يف امليدان 

للورق عفا عليها الزمان،  مربِّدات ملاء الشرب وممزِّقات دالبسيلزم بصورة رئيسية الست ألف يورو 122.1مقداره 
 .املرافقو ستودع معدات لتدبر املولسد تكاليف 
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 2016 : الميزانية المقترحة لعام3250 البرنامج الفرعي :56 الجدول

3250 

 قسم الخدمات العامة

 2014مصروفات عام 

 )بآالف اليوروات(

 املعتمدة 2015ميزانية عام 

 )بآالف اليوروات(

 املقرتحة 2016ميزانية عام 

 )بآالف اليوروات(

 2016النمو يف موارد عام 

 2015بالقياس إىل عام 

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 اجملموع باحلاالت

صندوق 
 الطوارئ

اجملموع ومبا فيه 
صندوق 
 الطوارئ

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 اجملموع باحلاالت

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 % املبلغ اجملموع باحلاالت

 37.5 213.3 781.7   781.7 568.4   568.4 596.7 2   596.7 2   596.7 2 املوظفون من الفئة الفنية
 7.8 185.9 578.7 2  578.7 2 392.8 2  392.8 2        املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 13.5 399.1 360.3 3   360.3 3 961.2 2   961.2 2 596.7 2   596.7 2   596.7 2 املوظفنياجملموع الفرعي لتكاليف 
 49.5- 35.4- 36.1   36.1 71.5   71.5 91.4   91.4 0.2 91.2 املساعدة املؤقتة العامة

                      املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات
 22.7 22.2 120.0 65.0 55.0 97.8 42.2 55.6 61.0  61.0 6.4 54.6 العمل اإلضايف

 7.8- 13.2- 156.1 65.0 91.1 169.3 42.2 127.1 152.4   152.4 6.6 145.8 اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني
 143.4 23.0 39.0 36.9 2.1 16.0   16.0 24.0   24.0 10.1 13.9 السفر
                      الضيافة
 477.0 1 295.4 315.4  315.4 20.0  20.0 25.5  25.5  25.5 التعاقدية اخلدمات
 94.2 9.2 19.0  19.0 9.8  9.8 17.4  17.4  17.4 التدريب

 100.0- 5.0-      5.0  5.0 0.1  0.1  0.1 اخلرباء االستشاريون
 85.9 630.0 1 528.5 3 420.0 108.5 3 898.5 1  898.5 1 087.6 2  087.6 2  087.6 2 النفقات التشغيلية العامة

 16.6 35.2 246.7  246.7 211.5  211.5 202.4  202.4  202.4 اللوازم واملواد
   442.1 442.1 270.0 172.1       87.5   87.5   87.5 األثاث والعتاد

اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة 
 بالعاملني

2 434.4 10.1 2 444.5   2 444.5 2 160.8   2 160.8 3 863.8 726.9 4 590.7 2 429.9 112.5 

 53.2 815.9 2 107.2 8 791.9 315.3 7 291.3 5 42.2 249.1 5 193.6 5   193.6 5 16.7 176.9 5 المجموع

 2016 : مالك الموظفين المقترح لعام3250 البرنامج الفرعي :57 الجدول

 قسم الخدمات العامة
وكيل أمني 

 عام

أمني عام 
 مساعد

 1-ف 2-ف 3-ف 4-ف 5-ف 1-مد 2-مد

جمموع موظفي 
الفئة الفنية وما 

 فوقها

 رأ-خ ع رر-خ ع

جمموع 
موظفي فئة 
اخلدمات 
 العامة

جمموع 
 املوظفني

 الوظائف القائمة

 41 36 33 3 5  1 1 2 1      املالك األساسي

               املالك املتصل باحلاالت

 41 36 33 3 5  1 1 2 1      اجملموع الفرعي

الوظائف 
 اجلديدة/احملوَّلة

 4 3 3  1  1        املالك األساسي

               املالك املتصل باحلاالت

 4 3 3  1  1         اجملموع الفرعي

الوظائف املعاد 
 توزيعها/املستعادة

 1    1  1         املالك األساسي

               املالك املتصل باحلاالت

 1    1  1         اجملموع الفرعي

 46 39 36 3 7  3 1 2 1      المجموع  
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 : قسم األمن والسالمة3290 البرنامج الفرعي (و ) 

 المقدِّمة

يهيئ قسم األمن والسالمة بيئة ساملة وآمنة ومصونَة مقتضيات  السرية لقضاة احملكمة ومسؤوليها  -407
وحيمي هذا  .واملتهمني، والشهود، والزّوار، وغريهم، يف مقرها ويف امليدانبني، وموظفيها، واخلرباء، واحملامني، املنتخَ 

 .ممتلكاهتا املادية وغري املاديةجيب على احملكمة أن حتيطهم بعنايتها، كما حيمي  ذينشخاص الالقسم مجيع األ
يف مجيع ذات الصلة الرئيسي يف جمال األمن الذي يسدي إىل احملكمة املشورة  األمن املستشارَ  مسؤولُ عترب ويُ 
 .االت عملهاجم

 مبا فيها اهليئة القضائيةدون انقطاع على مدار الساعة للمحكمة،  هففي املقر يوفر هذا القسم خدمات -408
إنه يوفر . أيضاا  والصندوق االستئماين للمجين عليهممجعية الدول األطراف أمانة و ، القلممكتب املدَّعي العام، و و 

 .األمن والسالمة إلجراء جلسات احملكمة على حنو آمن وبدون اضطرابأيضاا ما يلزم من خدمات 

إىل ين ووحدة أمن املعلومات اوحدة األمن امليدنقل  إىل ReVisionأفضى مشروع املراجعة املسماة وقد  -409
 .خارج قسم األمن والسالمة

 ألف يورو 6 100.0 موارد الميزانية

 .يف املئة( 18.3ألف يورو ) 1 362.6ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره  -410

 ألف يورو 5 307.8 الموارد من الموظفين

وظيفة تتصل باملباين  16وظيفة ثابتة منها  72يتألف مالك العاملني يف قسم األمن والسالمة من  -411
من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام   9.0وتسع وظائف من وظائف املساعدة املؤقتة العامة ) ،ئمةاالد

 .املتعددة اوجوب عقد جلسات متزامنة يف قاعاهتانتقال احملكمة إىل مبانيها الدائمة و  كامل( وذلك نتيجةَ 

 ألف يورو 4 463.7 الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة

(، الذي يسدي اإلرشاد فيما يتعلق بشؤون األمن 5-يدير قسَم األمن والسالمة رئيسه )من الرتبة ف -412
مقتضيات  السرية. ويتلقى رئيس القسم  حكمة بيئة عمل ساملة آمنة ومصونةَ والسالمة، ساهراا على أن يهيئ للم

 .رأ(-دعماا مباشراا من املساعد اإلداري )من الرتبة خ ع

والتقيد هبا، والوحدة املعنية  يةويتألف قسم األمن والسالمة من وحدتني: الوحدة املعنية بالسياسة األمن -413
 بأمن احملكمة ومبانيها.

رر(، وموظف معين -هبا من رئيسها )من الرتبة خ ع داألمنية والتقيوتتألف الوحدة املعنية بالسياسة  -414
-ع  اهلويات والدعم اإلمدادي )من الرتبة خوموظف معين بتبني  رر(، -باحلرائق والسالمة منها )من الرتبة خ ع

رأ(، وموظف معين بأمن املوظفني )من الرتبة - اهلويات والدعم اإلمدادي )من الرتبة خ عرأ(، ومساعد معين بتبني  
-ع رأ(، ومساعد إداري )من الرتبة خ-رر(، وموظف معين بالدعم يف جمال أمن املوظفني )من الرتبة خ ع-خ ع
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رأ(، ومساعد معين بالتدريب يف جمال األمن )من الرتبة -ع رأ(، ومنسق للتدريب يف جمال األمن )من الرتبة خ
 رأ(.-ع خ

)من الرتبة (، ووكيل رئيسي 4-تتألف الوحدة املعنية بأمن احملكمة ومبانيها من رئيسها )من الرتبة فو  -415
ي أمن رأ(، ووكيلَ -ع )من الرتبة خ جمال األمن ، وموظف معين بالتخطيط ووضع اجلداول الزمنية يفرر(-ع خ

رأ(، -ع رأ(، ومخسة رقباء أمن )من الرتبة خ-ع رأ(، وموظف معين بالنظم األمنية )من الرتبة خ-ع )من الرتبة خ
 رأ(.-ع موظفاا أمنياا )من الرتبة خ وستة وثالثنيرأ(، -ع موظفاا أمنياا رئيسياا )من الرتبة خ واثين عشر

( ومساعداا معنياا بتنسيق األمن 4-ويضم مالك قسم األمن والسالمة منسقاا لألمن امليداين )من الرتبة ف -416
 لوحدة التنسيق والتخطيط التابعة لشعبة العالقات اخلارجية. انيتبعرأ(، -ع )من الرتبة خامليداين 

 طار وحدة أمن احملكمة ومبانيهاوللتكفل بالتغطية األمنية الكافية للمباين الدائمة للمحكمة أُدرجت يف إ -417
  .بتوفريها ReVisionعشرة اليت أوصي يف إطار مشروع املراجعة املسماة  األمن اإلضافية الست موظفيوظائف 

 ألف يورو 650.7 املساعدة املؤقتة العامة

 يف املئة(. 124.8ألف يورو ) 361.2ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  -418

لضمان تلزم هذه الوظائف إن . شهراا )متطلب جديد( 12رأ( ملدة -ع )من الرتبة ختسعة موظفي أمن  -419
 الدعم األمين يف قاعة احملكمة الثانية من قاعاهتا اليت تضمها املباين الدائمة.

 يورو ألف 193.4 العمل اإلضايف

 .يف املئة( 1.9يورو ) آالف 3.8ينطوي املبلغ املطلوب على ختفيض مقداره  -420

استدامة خدمات األمن والسالمة على مدار الساعة أن يكون عدد من الوظائف األمنية مشغوالا تستلزم و  -421
بصورة دائمة. ووفقاا لنظام موظفي احملكمة األساسي ونظامهم اإلداري يستحق موظفو األمن من فئة اخلدمات 

. ويلزم اضطالعهم بعمل إضايف على حنو منتظم، وذلك بالنظر إىل العطل العامة تعويضاا مالياا عن عملهم ليالا 
 تكاليفالعامة واإلجازات السنوية، ودعم املهمات، وحاالت النقص يف املوظفني. كما يلزم العمل اإلضايف لسد 

 ساعات العمل املزيدة إبان انعقاد جلسات احملكمة.

 يورو ألف 792.2 الموارد غير المتصلة بالعاملين

يف املئة(. وتلزم املوارد غري  30.2ألف يورو ) 342.1ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره  -422
تصلة بالعاملني لسد تكاليف السفر، وتكاليف اخلدمات التعاقدية، وتكاليف التدريب، والنفقات التشغيلية امل

 .العامة، وتكاليف اللوازم واملواد

 يورو ألف 190.1  السفر

يف املئة(. وتلزم املوارد املعنية  36.7ألف يورو ) 110.4املطلوب على اخنفاض مقداره  ينطوي املبلغ -423
الع والتنسيق )مع إدارة السالمة واألمن يف األمم املتحدة، والشبكة املشرتكة بني للمشاركة يف اجتماعات لإلطْ 

القرارات املتعلقة بتدبر األمن مع  توافقلسهر على واالوكاالت إلدارة األمن، واملنظمة الدولية للشرطة اجلنائية(؛ 
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وعلى فعالية هذه القرارات بالقياس إىل تكاليفها؛ والرتابط الشبكي وتبادل املعلومات؛ ذات الصلة املعايري 
قن من تطبيق السياسات ذات الصلة، وإجراء التحريات يف جمال يللت االمتثالوعمليات التفتي ، والتحقق من 

تصال )مع إدارة السالمة واألمن يف األمم املتحدة والسلطات احمللية(؛ والسفر دعماا السالمة واألمن؛ واال
 .للمسؤولني املنَتَخبني

 آالف يورو 208.0 اخلدمات التعاقدية

يف املئة(، يعزى معظمه إىل  39.5ألف يورو ) 135.8ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره  -424
جريت يف قلم احملكمة واليت أفضت إىل تركيز النفقات املتعلقة باألمن ذات اليت أُ  ReVisionاملراجعة املسماة 

 .الصلة ضمن إطار شىت املكاتب امليدانية

تلزم املوارد املطلوبة لسد تكاليف التدقيق األمين وخدمات مسك مفاتيح مساكن املسؤولني املنتَخبني. و  -425
السابق للتوظيف جلميع اجلدد من املوظفني، ويظل قسم األمن والسالمة يسهر على إجراء التدقيق األمين 

واملتدربني، واملهنيني الزائرين، واخلرباء االستشاريني، واملقاولني. وتستمر احملكمة على دفع رسم سنوي لقاء 
اخلدمات املتصلة بالتدقيق األمين وذلك على أساس اتفاق رمسي بينها وبني املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية 

 )إنرتبول(.

فقاا لالفرتاضات املتعلقة بامليزانية سُتستعمل قاعة جلسات ثالثة ملدة أقصاها عشرون أسبوعاا. وُتطلب و و  -426
ُتستخدم سخدمات أمنية تؤديها جهات خارجية دعماا هلذه األنشطة اإلضافية من أنشطة جلسات احملكمة وهي 

 فني الداخليني.متطلبات العمل قدرة املوظ تتخطىلن ُتستخدم إال عندما فحبسب احلاجة، 

 ألف يورو 148.7  التدريب

يف املئة( تعزى إىل ازدياد عدد موظفي  3.3آالف يورو ) 4.7ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  -427
األمن ضمن قسم األمن والسالمة. وتلزم املوارد املعنية للتكفل بالتقيد بالنظم املعمول هبا يف احملكمة ويف الدولة 

التصدي للحرائق والطوارئ، وعلى استعمال األسلحة املضيفة. ويشمل ذلك تدريباا إلزامياا على اإلسعاف، وعلى 
ة معاجلة الصدمات يف حاالت دّ تدريب على استعمال عُ أيضاا يلزم و النارية، بغية استدامة املؤهالت الالزمة. 

 2016الطوارئ، وعلى السيطرة والتقييد، وعلى نقل املتهمني، وعلى احلماية اللصيقة. كما سُيواَصل يف عام 
ر بالتعاون ( الذي يُوفَّ SSAFEما يسمى "هنوج السهر على السالمة واألمن يف البيئات امليدانية" )التدريب على 

 .يف هولندا مع جي  الدولة املضيفة

 ألف يورو 125.0 النفقات التشغيلية العامة

يف املئة(، يعزى معظمه إىل  54.2ألف يورو ) 148.0ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره  -428
جريت يف قلم احملكمة واليت أفضت إىل تركيز النفقات املتعلقة باألمن ذات اليت أُ  ReVisionاملراجعة املسماة 

الصلة ضمن إطار شىت املكاتب امليدانية. وخُتصص املوارد احلالية لصيانة األسلحة النارية ومعدات التدقيق 
من يف أساسي فيما خيص نظام األ عنصروالتدريب األمنيني. فمعدات التدقيق األمين العاملة بصورة كاملة 

 .(UNSMSاحملكمة. ويشمل ذلك أيضاا اشرتاك العضوية يف نظام األمم املتحدة إلدارة األمن )
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 ألف يورو 120.4 اللوازم واملواد

يف املئة(، وهو حمسوب على  113.3ألف يورو ) 63.9ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  -429
أساس لزوم توفري معدات ملوظفي األمن اإلضافيني فيما خيص قاعة جلسات احملكمة اإلضافية. كما تُعزى الزيادة 

كيتني واقيتني من تكتيرتة وخوذة س حتت الثياب فال تُرى، وسبَ لْ تُـ  درع –إىل ضرورة شراء معدات محاية أمنية 
نظراا إىل انتهاء مدة صالح املعدات القدمية )يف امليزانية السابقة، أُدرجت االعتمادات املناظرة ضمن  –الرصاص 
(. كما تلزم املوارد املعنية لسد تكاليف املؤن األساسية الالزمة ملكتب الشارات وبطاقات األثاث والعتادإطار بند 
 .الت، واألحذية األمنية، واللوازم واملواد اخلاصة بالتدريب على استعمال األسلحة الناريةاهلوية، والبذ

 2016 : الميزانية المقترحة لعام3290 البرنامج الفرعي :58 الجدول

3290 

 قسم األمن والسالمة

 

 2014مصروفات عام 

 )بآالف اليوروات(

 املعتمدة 2015ميزانية عام 

 )بآالف اليوروات(

 املقرتحة 2016ميزانية عام 

 )بآالف اليوروات(

 2016النمو يف موارد عام 

 2015بالقياس إىل عام 

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 اجملموع باحلاالت

صندوق 
 الطوارئ

اجملموع ومبا فيه 
صندوق 
 الطوارئ

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 اجملموع باحلاالت

امليزانية 
 األساسية

املتصلة امليزانية 
 % املبلغ اجملموع باحلاالت

 64.2- 737.9- 411.1 130.0 281.1 149.0 1 558.9 590.1 360.7 4   360.7 4 797.7 1 563.0 2 املوظفون من الفئة الفنية
 13.6- 640.1- 052.6 4 495.1 557.5 3 692.7 4 460.2 1 232.5 3        املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 23.6- 378.0 1- 463.7 4 625.1 838.7 3 841.7 5 019.1 2 822.6 3 360.7 4   360.7 4 797.7 1 563.0 2 الفرعي لتكاليف املوظفنياجملموع 
 124.8 361.2 650.7 650.7   289.5 289.5   288.9 1   288.9 1 193.3 095.6 1 املساعدة املؤقتة العامة

                      املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات
 1.9- 3.8- 193.4 61.4 132.0 197.2 62.4 134.8 190.2  190.2 46.4 143.8 العمل اإلضايف

 73.5 357.5 844.1 712.1 132.0 486.7 351.9 134.8 479.1 1   479.1 1 239.7 239.4 1 اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني
 36.7- 110.4- 190.1 179.6 10.5 300.5 290.6 9.9 229.7   229.7 219.1 10.6 السفر
                      الضيافة

 39.5- 135.9- 208.0 126.0 82.0 343.9 244.0 99.9 460.7  460.7 309.9 150.8 اخلدمات التعاقدية
 3.3 4.7 148.7 95.1 53.6 144.0 83.5 60.5      التدريب

                    اخلرباء االستشاريون
 54.2- 148.0- 125.0  125.0 273.0 120.0 153.0 162.4  162.4 55.8 106.6 النفقات التشغيلية العامة

 113.3 63.9 120.4 54.1 66.3 56.4 22.2 34.3 30.4  30.4 13.3 17.1 اللوازم واملواد
 100.0- 16.5-       16.5 8.0 8.5 41.1   41.1 1.0 40.1 األثاث والعتاد

الفرعي للتكاليف غري املتصلة اجملموع 
 بالعاملني

325.2 599.1 924.3   924.3 366.0 768.3 1 134.3 337.4 454.8 792.2 -342.1 -30.2 

 18.3- 362.6 1- 100.0 6 792.0 1 308.0 4 462.6 7 139.3 3 323.3 4 764.1 6   764.1 6 636.5 2 127.6 4 المجموع

 2016 الموظفين المقترح لعام: مالك 3290 البرنامج الفرعي :59 الجدول

 قسم األمن والسالمة
وكيل أمني 

 عام

أمني عام 
 مساعد

 1-ف 2-ف 3-ف 4-ف 5-ف 1-مد 2-مد

جمموع موظفي 
الفئة الفنية وما 

 فوقها

 رأ-خ ع رر-خ ع

جمموع 
موظفي فئة 
اخلدمات 
 العامة

جمموع 
 املوظفني

 الوظائف القائمة

 50 48 45 3 2       1 1         املالك األساسي
 9 8 7 1 1    1      املالك املتصل باحلاالت

 59 56 52 4 3       2 1         اجملموع الفرعي

الوظائف 
 اجلديدة/احملوَّلة

 13 13 13                      املالك األساسي
               املالك املتصل باحلاالت

 13 13 13                       اجملموع الفرعي

الوظائف املعاد 
 توزيعها/املستعادة

                             املالك األساسي
               املالك املتصل باحلاالت

                             اجملموع الفرعي
 72 69 65 4 3       2 1         المجموع  
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 : شعبة الخدمات القضائية3300 البرنامج -3

 المقدِّمة

نات املكوِّ  كل، جتمع شعبة اخلدمات القضائية معاا  ناجعفعال و على حنو اإلجراءات يف  املساندةبغية  -430
وقسم تدبر تقدمي الدعم القضائي الراسخ والشامل: مكتب مدير شعبة اخلدمات القضائية، من أجل العاملة 

اجملين عليهم وجرب أضرارهم، وقسم ، وقسم االحتجاز، وقسم اخلدمات اللغوية، وقسم مشاركة األعمال القضائية
خدمات تدبر املعلومات، وقسم دعم احملامني، ومكتبني مستقلني مها مكتب احملامي العمومي للمجين عليهم 

 .ومكتب احملامي العمومي للدفاع

تركيز جهودها على دعم احملاكمات اجلارية، ومن  2016يف عام  القضائيةدمات اخلستواصل شعبة و  -431
الذكر ال احلصر التمكنُي من سري اإلجراءات االبتدائية )املتزامنة( أمام احملكمة السرَي الناجز ذلك على سبيل 

 .والسريع، واالخنراُط يف التعاون القضائي مع األطراف اخلارجيني

ة الالزمة مثل عقد جلسات احملكمة اإللكرتونية الرفيعة يتخصصوستستمر الشعبة على توفري اخلدمات ال -432
إعداد احملاضر على املنوال املباشر بكلتا لغيت العمل، ما ميثل إسهاماا أساسياا يف عقد حماكمات  سيماوال اجلودة، 

عادلة على حنو فعال ناجع سريع. كما إهنا ستواصل توفري خدمات الرتمجة الشفوية من الفرنسية واإلنكليزية 
املأمورون باملثول أمام احملكمة وإىل هذه وإليهما، ومن اللغات اليت يتكلمها الشهود واألشخاص احملتجزون أو 

اللغات، وخدمات الرتمجة التحريرية اليت تستلزمها اإلجراءات القضائية. كما ستظل هذه الشعبة تتوىل املسؤولية عن 
 .رعاية األشخاص احملتجزين خالل فرتة حماكمتهم اليت تُعترب فرتة حامسة

اخلدمات الالزمة للتكفل بتمثيل اجملين عليهم يف اإلجراءات أمام احملكمة متثيالا  توفِّرالشعبة  وستظل -433
عامالا مكتب احملامي العمومي للمجين عليهم  بتمثيلهم القانوين الداخلي الذي يتواله وذلكقانونياا كافياا وجمدياا، 
 من ممثلني قانونيني خارجيني. فةأفرقة دعم مؤلَّ وبتمثيلهم القانوين الذي تتواله  بصفته مكتباا مستقالا 

فإن  2016قضايا شىت ستكون قد بلغت مرحلة جرب األضرار أمام احملكمة يف عام  وبالنظر إىل أن -434
الشعبة بوجه عام، وقسم مشاركة اجملين عليهم وجرب أضرارهم بوجه خاص، إذ يواصالن تنفيذ االسرتاتيجية اخلاصة 

ذا اجلانب هللباهتم الرامية إىل املشاركة، سيظالن يوليان عناية خاصة باجملين عليهم واملعاملة السلسلة جلميع ط
اجلدير باالهتمام من جوانب إجراءات احملكمة. ويضاف إىل ذلك أن مكتب احملامي العمومي للمجين عليهم، 

ءات جرب عامالا بصفته مكتباا مستقالا، سيواصل أيضاا التكفل بالتمثيل القانوين الداخلي للمجين عليهم يف إجرا
 األضرار.

وبغية تقدمي خدمات فعالة يف جمال تدبر املعلومات ستعمل الشعبة بتعاون وثيق مع قسمها اجلديد املعين هبذا  -435
سيمثل )املمارسة الفضلى وبرنامج لتدبر التعديالت و السياسات وثائق بالشأن )قسم خدمات تدبر املعلومات( لوضع 

يف مشروع االنتقال، ويف تنفيذ املرحلة الثانية  سينخرط. كما إن قسم خدمات تدبر املعلومات (ذلك مشروعاا مستقالا 
 من خطته االسرتاتيجية، ساهراا على بقاء التكنولوجيا املستعملة يف احملكمة فعالة وناجعة بالقياس إىل تكاليفها.

فاءته وفعاليته بالقياس إىل تكاليفه على ك  مراقبة لةا مواص  ل وستنفذ الشعبة نظام املساعدة القانونية املعدَّ  -436
حنو متسق مع القرارات القضائية ومع حقوق الدفاع. ويضاف إىل ذلك أن مكتب احملامي العمومي للدفاع، عامالا 

 قانوين وتقين تكميلي ألفرقة الدفاع وللمدَّعى عليهم. دعم تقدميبصفته مكتباا مستقالا، سيستمر على 
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من املهم العلم بأنه سيظل  كل اإلدراك. بيد أن  ة تدرك القيود املالية احلاليةإن شعبة اخلدمات القضائي -437
 شعبة.الد بعض التكاليف، وال سّيما يف جمال األنشطة الرئيسية لكل من أقسام يتعني تكب  

ستظل تسهم يف العمل لتحقيق هدف احملكمة املتمثل يف إجراء عمليات شعبة اخلدمات القضائية مث إن  -438
بالقبض  املأموريف تنسيق عمليات القبض على األشخاص  وتساعدالتحقيق بالتعاون مع مكتب املدَّعي العام، 
مع األوامر باملثول أمامها، وذلك بتنظيم دعم تنفيذي وقضائي ب عمالا عليهم، أو مثول األشخاص أمام احملكمة 

الدول األطراف يف نظام روما األساسي، والدول غري األطراف فيه، واملؤسسات الشريكة ذات الصلة، سواء يف 
 .امليدان أم يف الهاي

 (2016--2015األهداف )األهداف ذات األولوية للفرتة 
 .(1-1وضع مؤشرات األداء املناسبة فيما خيص السريورات القضائية )الغاية االسرتاتيجية  1-1-2
تنفيذ النظام املعدَّل للمساعدة القانونية واملواظبة على مراقبة كفايته وجناعته من حيث التكاليف على  1-4-1

 (.4-1حنو متوافق مع القرارات القضائية وحقوق الدفاع )الغاية االسرتاتيجية 
 (.4-1)الغاية االسرتاتيجية توفري تدريب مركَّز للمحامني املقبولني لإلدراج يف قائمة حمامي احملكمة  1-4-2
 (.5-1السهر على مشاركة اجملين عليهم ومتثيلهم على حنو كاٍف وجمٍد )الغاية االسرتاتيجية  1-5
 (5-1تنفيذ النظام املعدَّل للمساعدة القانونية فيما يتعلق باجملين عليهم )الغاية االسرتاتيجية  1-5-3
جاح يف تنفيذ األوامر جبرب األضرار، ومبا يف ذلك تطبيق السهر على جرب األضرار بصورة جمدية والن 1-6

 (.6-1مبادئ متسقة فيما خيص جرب أضرار اجملين عليهم )الغاية االسرتاتيجية 
تطبيق وصقل مبادئ جرب أضرار اجملين عليهم املرساة من خالل الدعاوى األوىل اليت تنظر فيها احملكمة  1-6-1

 (.6-1)الغاية االسرتاتيجية 
وضع آليات تنسيق مع الصندوق االستئماين للمجين عليهم من أجل تنفيذ القرارات القضائية فيما  1-6-2

 (.6-1يتعلق جبرب األضرار )الغاية االسرتاتيجية 
إدارة املوارد على حنو فعال ومتييز وتنفيذ املزيد من تدابري حتسني النجاعة املمكن اختاذها )الغاية  2-1-2

 (.1-2االسرتاتيجية 
 (.1-2حتسني األداء يف جمال اخلدمات القضائية )الغاية االسرتاتيجية  2-1-5
 (.2-2السهر على الوفاء مبعايري رفيعة يف جمال التوظيف )الغاية االسرتاتيجية  2-2-1
السهر على التقيد بإطار احملكمة التنظيمي الناظم لسلوك املوظفني، مبا يف ذلك النظام اإلداري  2-2-2

قواعد السلوك  مدوَّنةقواعد السلوك اليت تشمل بنطاقها موظفي احملكمة مجعاء و  مدوَّنةللموظفني و 
اخلاصة مبكتب املدَّعي العام، ووضع مدوَّنات أخرى لقواعد السلوك، حبسب اللزوم )الغاية االسرتاتيجية 

2-2.) 
اإللكرتونية وإنتاجيتها )الغاية  مراجعة وترقية نظام احملكمة اإللكرتونية لزيادة جناعة سريورات احملكمة 2-5-1

 (.5-2االسرتاتيجية 
 (.5-2حتسني النجاعة من خالل التطورات التكنولوجية )الغاية االسرتاتيجية  2-5-3

 (.7-2تنظيم االنتقال من املباين احلالية إىل املباين اجلديدة بصورة سلسة )الغاية االسرتاتيجية  2-7-1
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  2016مى فيما يخص عام المر وا ،األداءمؤشرات و  ،النتائج المتوخاة :60 الجدول

 2016املرامي فيما خيص عام  مؤشرات األداء  النتائج املتوخاة

 من األهداف ذات األولوية 2-1-1اهلدف 

وضــــــع مؤشــــــرات األداء املناســــــبة فيمــــــا خيــــــص 
 السريورات القضائية

 

املشـــاركة يف وضـــع االســـرتاتيجيات والرؤيـــة فيمـــا خيـــص  −
 احملكمة واإلسهام يف ذلك تدبر األداء العام لقلم

متابعة مجيع الدعاوى القضائية وإثارة كـل مـا قـد يقـوم  −
مـــــن مســـــائل ميكـــــن أن تـــــؤثر علـــــى األداء العـــــام لقلـــــم 
احملكمة وذلك مع فريق اإلدارة فيه مـن أجـل التباحـث 

 فيها والتوصية حبلول هلا

 

التكفـــــل بتقـــــدمي الـــــدعم القضـــــائي لتيســـــري ســـــري  −
 وناجع وسريعاإلجراءات على حنو منصف 

إســـــــداء املشـــــــورة االســـــــرتاتيجية إىل أقســـــــام قلـــــــم  −
احملكمــة وتنســـيق العمـــل الــذي تقـــوم بـــه للتكفـــل 

 بتقدمي اخلدمات وفقاا للمهام املنوطة هبا 

املواظبـــــــة علـــــــى مراقبـــــــة تنفيـــــــذ القرارات/األوامـــــــر  −
 القضائية والسهر على التقيد باآلجال القضائية

ائل الســـــعي إىل حتقيـــــق ســـــرعة اإلجـــــراءات بوســـــ −
منهــــا إعمــــال نظــــام مالئــــم للمســــاعدة القانونيــــة 
 ومراقبة درجة جودة التمثيل الذي يتواله احملامون

السعي إىل اعتماد إطار متفق عليه لتيسري عمـل  −
 قلم احملكمة

 من األهداف ذات األولوية 1-4-1اهلدف 

تنفيـــــــذ النظـــــــام املعـــــــدَّل للمســـــــاعدة القانونيـــــــة 
اعتـه مـن حيـث واملواظبة على مراقبة كفايته وجن

التكــــــاليف علـــــــى حنـــــــو يتوافـــــــق مـــــــع القـــــــرارات 
 القضائية وحقوق الدفاع

 

تقـــدمي تقريــــر عــــن عمـــل نظــــام املســــاعدة القانونيــــة إىل  −
املكتــــــــــب؛ ميكــــــــــن أن تقــــــــــرتح احملكمــــــــــة بنــــــــــاء علــــــــــى 
االســتنتاجات الــواردة يف هــذا التقريــر إجــراء تعــديالت 

 هلذا النظام

املعــوزين متثــيالا  التوصــل إىل جعــل متثيــل املــدَّعى علــيهم  −
ــق النجاعــة االقتصــادية  كافيــاا ومســتداماا علــى حنــو حيقِّ

 فيما خيص احملكمة

 

تقــــــدمي قلــــــم احملكمــــــة تقــــــارير إىل مجعيــــــة الــــــدول  −
األطراف مرة كل ستة أشهر حبسـب مـا يـوعز بـه 

 إليه

استمرار قلم احملكمة علـى مراقبـة نظـام املسـاعدة  −
 القانونية

الت علـــــى نظـــــر قلـــــم احملكمـــــة يف إدخـــــال تعـــــدي −
 نظام املساعدة القانونية

 من األهداف ذات األولوية 2-4-1اهلدف 

توفري تدريب مركَّز للمحامني املقبولني لإلدراج 
 يف قائمة حمامي احملكمة

 
التكفــل بــتمكن املشــتبه فــيهم واملتهمــني مــن االســتعانة  −

مبحامني ذوي اّطالع وخربة من أجل ضمان حقوقهم 
 يف إجراءات عادلة ونزيهة

تــــوفري مجيــــع املــــوارد املمكــــن توفريهــــا، مبــــا فيهــــا الــــدعم  −
القانوين والتقين، إىل أفرقة الدفاع بغية التكفل بضـمان 
حــق كــل مــن املشــتبه فيهم/املتهمــني يف أن يتــاح لــه مــا 

 يكفي من الوقت والتسهيالت إلعداد دفاعه

ــــــــة  − ــــــــدارس ودورات تــــــــدريب إقليمي تنظــــــــيم حلقــــــــات ت
 لقانونيةناجحة من أجل ممارسي املهنة ا
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 2016املرامي فيما خيص عام  مؤشرات األداء  النتائج املتوخاة

 من األهداف ذات األولوية 5-1اهلدف 

الســــهر علـــــى مشـــــاركة اجملـــــين علـــــيهم ومتثـــــيلهم 
 على حنو كاٍف وجمدٍ 

 

قيـــــام قلـــــم احملكمـــــة بتيســـــري إجـــــراءات مشـــــاركة اجملـــــين  −
علــــيهم وذلــــك ألكــــرب عــــدد ممكــــن مــــن اجملــــين علــــيهم 

 املؤهلني للمشاركة

للــدوائر قيــام قلــم احملكمــة بــاإلبالغ وبتــوفري اخلــدمات  −
بشـــــــأن املســـــــائل املرتبطـــــــة مبشـــــــاركة اجملـــــــين علـــــــيهم يف 

 اإلجراءات

 التمثيل القانوين للمجين عليهم يف إجراءات احملكمة −

 

قيـــام قلـــم احملكمـــة بتنظـــيم مشـــاركة اجملـــين علـــيهم  −
 الناجعة واجملدية يف اإلجراءات

قيـــــام قلـــــم احملكمـــــة بتنظـــــيم مشـــــاورات للمجـــــين  −
 القانوين املشرتكعليهم بشأن مسائل متثيلهم 

قيـــام قلـــم احملكمـــة بإيـــداع تقـــارير جيـــدة النوعيـــة  −
وآتيـــة يف حينهـــا بشـــأن املســـائل املرتبطـــة مبشـــاركة 

 اجملين عليهم يف اإلجراءات

قـــــدرة قلـــــم احملكمـــــة علـــــى التكيـــــف مـــــع اإلطـــــار  −
الـــزمين الـــذي يعمـــل وفقـــه مكتـــب املـــدَّعى العـــام 

 وعلى التقيد هبذا اإلطار

 عليهمانتظام إعالم اجملين  −

قيـــام مكتـــب احملـــامي العمـــومي للمجـــين علـــيهم،  −
عنـــدما يُعـــنيَّ بصـــفته ممـــثالا قانونيـــاا جملـــين علـــيهم، 
ــــــــــــــيلهم القــــــــــــــانوين الــــــــــــــداخلي يف خمتلــــــــــــــف  بتمث

 احلاالت/القضايا املنظور فيها

قيـــام قلـــم احملكمـــة بتقـــدمي الـــدعم واملســـاعدة إىل  −
 املمثلني القانونيني اخلارجيني للمجين عليهم

 من األهداف ذات األولوية 3-5-1اهلدف 

تنفيــذ النظــام املعــدَّل للمســاعدة القانونيــة فيمــا 
 يتعلق باجملين عليهم

 

 الدوائر تتقدمي املساعدة القانونية وفقاا لقرارا −

 

جناعـــــة تـــــدبر قلـــــم احملكمـــــة للمســـــاعدة القانونيـــــة  −
مة إىل اجملين عليهم  املقدَّ

 من األهداف ذات األولوية 6-1اهلدف 

علـــــــى جـــــــرب األضـــــــرار بصـــــــورة جمديـــــــة الســـــــهر 
والنجـــاح يف تنفيـــذ األوامـــر جبـــرب األضـــرار، ومبـــا 
يف ذلك تطبيق مبادئ متسقة فيما خيص جـرب 

 أضرار اجملين عليهم

 

قيــام قلــم احملكمــة بتســهيل إجــراءات جــرب أضــرار اجملــين  −
علــيهم فيمــا خيــص أكــرب عــدد ممكــن مــن اجملــين علــيهم 

 مؤهَّلني لذلك

علــــى حنــــو حمايــــد بــــاإلبالغ وتقــــدمي قيـــام قلــــم احملكمــــة  −
اخلـــــدمات إىل الـــــدوائر بشــــــأن املســـــائل املرتبطـــــة جبــــــرب 

 األضرار

 متثيل مصاحل اجملين عليهم يف دعاوى جرب األضرار −

 

تعاون قلم احملكمة التعاوَن الكامل مع الصندوق  −
االســـتئماين للمجـــين علـــيهم واملمثلـــني القـــانونيني 

ين علـيهم للمجين عليهم بغية التكفـل بتمييـز اجملـ
 همجلرب أضرار الذين قد يكونون مؤهَّلني 

قيـــــام قلـــــم احملكمـــــة بتنظـــــيم مشـــــاورات للمجـــــين  −
عليهم بشأن مسائل متثيلهم القـانوين املشـرتك يف 

 دعاوى جرب األضرار

قيــام قلــم احملكمــة بإيــداع تقــارير جديــدة النوعيــة  −
وآتيـــــة يف حينهــــــا بشـــــأن املســــــائل املرتبطـــــة جبــــــرب 

 األضرار

 م اجملين عليهمانتظام إعال −

قيـــام مكتـــب احملـــامي العمـــومي للمجـــين علـــيهم،  −
عندما يُعنيَّ بصفته ممثالا قانونياا للمجين علـيهم، 
ــــــيلهم القــــــانوين الــــــداخلي يف دعــــــاوى جــــــرب  بتمث
 األضرار عامالا يف ذلك بصفته مكتباا مستقالا 

قيـــام قلـــم احملكمـــة بتقـــدمي الـــدعم واملســـاعدة إىل  −
رجيني للمجــين علــيهم يف املمثلــني القــانونيني اخلــا
 دعاوى جرب األضرار

 من األهداف ذات األولوية 1-6-1اهلدف 

تطبيق وصقل مبادئ جـرب أضـرار اجملـين علـيهم 
املرســاة مـــن خـــالل الــدعاوى األوىل الـــيت تنظـــر 

 فيها احملكمة

( مـــن النظـــام األساســــي 1)75التقيـــد بأحكـــام املــــادة  −
جبـــرب مـــن خـــالل التوضـــيح القضـــائي للمبـــادئ املتصـــلة 

 األضرار

وضـــــــــع نظـــــــــام للتنســـــــــيق بـــــــــني احملكمـــــــــة والصـــــــــندوق  −
االســـــتئماين للمجـــــين علـــــيهم فيمـــــا يتعلـــــق بــــــالقرارات 

 من النظام األساسي 75املتخذة عمالا باملادة 

الصــــــــندوق االســــــــتئماين التعـــــــاون الكامــــــــل بـــــــني  −
للمجــين علــيهم وقلــم احملكمــة بشــأن شــؤون جــرب 

 األضرار

 اتعزيز رضا اجلهات الـُمتعامل معه −
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 2016املرامي فيما خيص عام  مؤشرات األداء  النتائج املتوخاة

 من األهداف ذات األولوية 2-6-1اهلدف 

وضع آليـات تنسـيق مـع الصـندوق االسـتئماين 
للمجــــــين علــــــيهم مــــــن أجــــــل تنفيــــــذ القــــــرارات 

 القضائية فيما يتعلق جبرب األضرار

 

القيام على ضوء القـرارات القضـائية الصـادرة يف قضـية   −
كاتَنغــا وقضــية لوبَنغــا بوضــع إطــار لعمــل قلــم احملكمــة 

جبــــرب األضــــرار والشــــروع يف تطبيقــــه، مــــع فيمــــا يتعلــــق 
مراعــــــــاة الفصــــــــل بــــــــني األدوار واملســــــــؤوليات املنوطــــــــة 
بالصــــــــــندوق االســــــــــتئماين للمجــــــــــين علــــــــــيهم واألدوار 

 واملسؤوليات املنوطة بقلم احملكمة

 
تزويـــد الـــدوائر مبعلومـــات يف هـــذا الصـــدد جيــــدة  −

 النوعية وآتية يف حينها كلما لزم ذلك

 ذات األولوية من األهداف 2-1-2اهلدف 

تدبر املوارد على حنو فعـال ومتييـز وتنفيـذ املزيـد 
 من تدابري حتسني النجاعة املمكن اختاذها

 

 سري جلسات احملكمة على حنو سليم −

، اتفــادي التــأخري يف انعقــاد جلســات احملكمــة وإلغائهــ −
 ومعاجلة مجيع احلوادث اليت قد تقع معاجلة مهنية

 

 تفــــادي التـــــأخري يف انعقــــاد اجللســـــات وإلغائهـــــا؛  −
جيــب عنــدما تقــع أخطــاء املســارعة إىل تســجيلها 
واإلبـــــالغ عنهـــــا ومعاجلتهـــــا وتفـــــادي تكررهـــــا يف 
املســـــــتقبل )اعتمـــــــاد الـــــــنهج القـــــــائم علـــــــى العـــــــرب 

 املستخلصة(

 من األهداف ذات األولوية 5-1-2اهلدف 

 حتسني األداء يف جمال اخلدمات القضائية

 

إعداد قاعدة بيانات بالسـوابق القضـائية تكـون شـاملة  −
 جلميع وحدات احملكمة

 

استهالل إعداد قاعدة بيانات السوابق القضائية  −
للمحكمــــة، ومتطلبـــــات مجـــــع البيانـــــات املعنيـــــة، 

 وإعداد احلل املناسب عند اإلمكان

 من األهداف ذات األولوية 1-2-2اهلدف 

يف جمــــال  الســــهر علــــى الوفــــاء باملعــــايري الرفيعــــة
 التوظيف

 

ــــاع ســــبل أجنــــع مــــن حيــــث التكــــاليف يف اســــتئجار  − اتّب
خــــدمات املــــوظفني )املــــؤقتني( لســــد االحتياجــــات يف 

 جمال خدمات الرتمجة الشفوية والرتمجة التحريرية

 

تنســــيق املبــــادئ التوجيهيــــة حلشــــد املــــوظفني مــــع  −
قسم املوارد البشرية فيما خيص املتطلبات اللغوية 

يف امليــدان مــع املنظمــات الدوليــة احملــددة الطــابع 
 األخرى

 من األهداف ذات األولوية 2-2-2اهلدف 

الســـهر علـــى التقيـــد بإطـــار احملكمـــة التنظيمـــي 
النـــاظم لســـلوك املـــوظفني، مبـــا يف ذلـــك النظـــام 

ـــــــةاإلداري للمـــــــوظفني، و  قواعـــــــد ســـــــلوك  مدوَّن
املـــــــوظفني الشـــــــاملة بنطاقهـــــــا احملكمـــــــة مجعـــــــاء 

قواعد السلوك اخلاصـة مبكتـب املـدَّعي  مدوَّنةو 
العام، ووضع مدوَّنات أخرى بقواعد السلوك، 

 حبسب اللزوم

 

قواعــد ســلوك الرتامجــة خــالل املهــام الــيت  مدوَّنــةتنجيــز  −
 يضطلعون هبا

 إدماج إجراءات العمل القياسية −

 

قواعـــد الســـلوك الـــيت جيـــب  مدوَّنـــةتنجيـــز صـــيغة  −
إرســــاهلا إىل اجلهــــات الداخليـــــة الـــــمتعاَمل معهـــــا 
لكـــــي تراجعهـــــا وإىل الشـــــركاء اخلـــــارجيني ليبـــــدوا 

 مالحظاهتم عليها

حتــــــــديث إجــــــــراءات العمــــــــل القياســــــــية جتســــــــيداا  −
هبـــــا املراجعـــــة املســـــماة  يللتعـــــديالت الـــــيت تقضـــــ

ReVision 
 من األهداف ذات األولوية 1-5-2اهلدف 

وترقية نظـام احملكمـة اإللكرتونيـة لزيـادة مراجعة 
 جناعة سريورات احملكمة اإللكرتونية وإنتاجيتها

 

 حسن اشتغال نظام اإليداع اإللكرتوين −

 حسن اشتغال نظام تدبر األدلة ونظام تقدميها −

تنظــــيم حمافــــل لــــإلدارة وللمســــتعملني معنيــــة باحملكمــــة  −
 اإللكرتونية

 

 حتديث مجيع النظم وأداؤها اجليد −

اســــتعانة أغلبيــــة مقــــدمي الوثــــائق بنظــــام اإليــــداع  −
 اإللكرتوين

تبســـــــــــيط ســـــــــــريورات تـــــــــــدبر األدلـــــــــــة وتقـــــــــــدميها  −
 اإللكرتونيني

إعــــــادة تعريـــــــف احملفـــــــل الشـــــــامل بنطاقـــــــه مجيـــــــع  −
وحـــــــــــــــــدات احملكمـــــــــــــــــة اإللكرتونيـــــــــــــــــة ووجـــــــــــــــــوه 
حتســـينه/تعزيزه )يســـتتبع ذلـــك اســـتحداث حمفـــل 

 جديد للتباحث له اختصاصات فعلية(
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 2016املرامي فيما خيص عام  مؤشرات األداء  النتائج املتوخاة

 من األهداف ذات األولوية 3-5-2اهلدف 

حتســــــــــني النجاعــــــــــة مــــــــــن خــــــــــالل التطــــــــــورات 
 التكنولوجية

 

مراقبـــة اخلـــدمات الـــيت تقـــدمها األقســـام للجهـــات الـــيت  −
تتعامـــل معهـــا واإلشـــراف علـــى تقـــدمي هـــذه اخلـــدمات 
وتشجيع األقسام علـى اإلحاطـة باحتياجـات اجلهـات 
الــمتعاَمل معهــا، ومتابعـة املســتجدات يف بيئـات عمــل 

هـــــات، والـــــتمكن مـــــن التكيـــــف الســـــريع مـــــع هـــــذه اجل
التغــــريات فيهـــــا حبيــــث تتســـــىن محايــــة وخدمـــــة مصـــــاحل 

 اجلهات املعنية 

 

إعمـــــال قائمـــــة خـــــدمات قســـــم خـــــدمات تـــــدبر  –
 املعلومات

إعمـــــــال نظـــــــام حـــــــل شـــــــامل لطلبـــــــات التعـــــــديل  –
 اخلاصة باحملكمة

 من األهداف ذات األولوية 1-7-2اهلدف 

احلاليـــة إىل املبــــاين تنظـــيم االنتقـــال مــــن املبـــاين 
 اجلديدة بصورة سلسة

 

إجــراء االنتقــال إىل املبــاين اجلديــدة علــى حنــو ســلس،  −
دون أن حيــــدث انقطــــاع يف األعمــــال األساســــية مــــع 
ضـــمان أفضـــل الظـــروف للمـــوظفني ولســـائر شـــاغلي 

 هذه املباين

اإلشــراف علــى برنــامج االنتقــال إىل املبــاين اجلديــدة،  –
فوظــات وإتــالف صــيغتها احملســّيما تنجيــز رقمنــة  وال

وإفادة رئيس قلم احملكمة باحلال اليت يؤول  – الورقية
 إليها الربنامج حبلول هناية الربع الثالث من السنة

 

الســــهر علــــى تقــــدمي الــــدعم التكنولــــوجي الكــــايف  −
والفعــــال لألنشــــطة القضــــائية واإلداريــــة يف املبــــاين 

 اجلديدة للمحكمة

دون تعطــل اســتدامة عمــل مجيــع نظــم املعلومــات  −
 %99.2لنسبة من الوقت تبلغ 

تقدمي خطط اسرتاتيجية جديـدة لقسـم خـدمات  −
 2017تــدبر املعلومـــات للفــرتة املمتـــدة مــن عـــام 

 2019إىل عام 

ـــــــا املعلومـــــــات  − ـــــــة شـــــــبكة تكنولوجي مواصـــــــلة محاي
 واالتصال من التهديدات اخلارجية

إجنــــــاز تكييــــــف البنيــــــة التحتيــــــة اجلديــــــدة حبيــــــث  −
 يع سريورات األعمالتنهض متاماا بأود مج
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 2016 : الميزانية المقترحة لعام3300 البرنامج :61 الجدول

3300 

 خدمات القضائيةالشعبة 

 2014مصروفات عام 

 )بآالف اليوروات(

 املعتمدة 2015ميزانية عام 

 )بآالف اليوروات(

 املقرتحة 2016ميزانية عام 

 )بآالف اليوروات(

 2016النمو يف موارد عام 

 2015بالقياس إىل عام 

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 اجملموع باحلاالت

صندوق 
 الطوارئ

اجملموع ومبا فيه 
صندوق 
 الطوارئ

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 اجملموع باحلاالت

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 % املبلغ اجملموع باحلاالت

 9.8 067.8 1 002.5 12 559.5 6 443.0 5 934.7 10 552.1 5 382.6 5 601.7 15   601.7 15 951.6 7 650.1 7 املوظفون من الفئة الفنية
 8.5 394.2 035.4 5 239.2 2 796.2 2 641.2 4 382.8 2 258.4 2           املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 9.4 462.0 1 037.9 17 798.7 8 239.2 8 575.9 15 934.9 7 641.0 7 601.7 15   601.7 15 951.6 7 650.1 7 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني
 0.7 12.1 632.2 1 415.5 1 216.7 620.1 1 620.1 1   279.1 1   279.1 1 225.1 1 54.0 املساعدة املؤقتة العامة

 33.1 161.5 649.8 375.5 274.3 488.3 308.4 179.9 360.1 3.8 356.3 161.7 194.6 املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات
 30.0- 15.0- 35.0  35.0 50.0 15.0 35.0 14.6  14.6  14.6 العمل اإلضايف

 7.3 158.6 317.0 2 791.0 1 526.0 158.4 2 943.5 1 214.9 653.8 1 3.8 650.0 1 386.8 1 263.2 اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني
 25.0 112.3 560.8 500.0 60.8 448.5 369.6 78.9 445.7 9.2 436.5 377.0 59.5 السفر
               0.8  0.8 0.8   الضيافة

 86.7 459.2 988.5 670.7 317.8 529.4 275.4 254.0 770.0 19.2 750.8 447.4 303.4 اخلدمات التعاقدية
 45.9 34.4 109.3 21.9 87.4 74.9 7.0 67.9 113.3  113.3 72.5 40.8 التدريب

 30.9 78.3 331.8 296.8 35.0 253.5 251.0 2.5 168.0  168.0 86.5 81.5 اخلرباء االستشاريون
 107.2 525.9 2 881.5 4 881.5 4   355.6 2 355.6 2   577.6 3 618.4 959.2 2 959.2 2   حمامو الدفاع

 17.0 316.4 178.5 2 178.5 2   862.1 1 862.1 1   745.7 1  745.7 1 745.7 1   حمامو اجملين عليهم
 1.3 70.7 339.3 5 790.3 1 549.0 3 268.7 5 536.0 1 732.7 3 154.0 5 378.1 775.9 4 540.3 1 235.6 3 النفقات التشغيلية العامة

 31.4 66.0 276.5 38.8 237.7 210.5 74.3 136.2 246.0  246.0 17.2 228.8 اللوازم واملواد
 49.9 267.0 802.0 513.0 289.0 535.0 235.0 300.0 934.7   934.7 352.8 581.9 األثاث والعتاد

اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة 
 بالعاملني

4 531.5 7 599.4 12 130.9 1 024.9 13 155.8 4 572.1 6 966.0 11 538.1 4 576.7 10 891.5 15 468.2 3 930.1 34.1 

 19.0 550.8 5 823.2 34 481.2 21 341.8 13 272.4 29 844.4 16 428.0 12 411.3 30 028.7 1 382.6 29 937.8 16 444.8 12 المجموع

 2016 : مالك الموظفين المقترح لعام3300 البرنامج :62 الجدول

 خدمات القضائيةالشعبة 
وكيل أمني 

 عام

أمني عام 
 مساعد

 1-ف 2-ف 3-ف 4-ف 5-ف 1-مد 2-مد

جمموع موظفي 
الفئة الفنية وما 

 فوقها

 رأ-عخ  رر-خ ع

جمموع 
موظفي فئة 
اخلدمات 
 العامة

جمموع 
 املوظفني

 الوظائف القائمة

 85 38 38   47 2 13 13 12 6 1       املالك األساسي
 95 34 32 2 61 3 26 19 13           املالك املتصل باحلاالت

 180 72 70 2 108 5 39 32 25 6 1       اجملموع الفرعي

الوظائف 
 اجلديدة/احملوَّلة

 

 6 5 5   1   1               املالك األساسي
 3    3  2 1       املالك املتصل باحلاالت

 9 5 5   4   3 1             اجملموع الفرعي

الوظائف املعاد 
 توزيعها/املستعادة

                             املالك األساسي
               املالك املتصل باحلاالت

                             اجملموع الفرعي
 189 77 75 2 112 5 42 33 25 6 1       المجموع  
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 شعبة الخدمات القضائية  مدير: مكتب 3310البرنامج الفرعي (أ ) 

 المقدِّمة

، وقسم االحتجاز، وقسم تدبر األعمال القضائيةمديرها، مكتب تتألف شعبة اخلدمات القضائية من  -439
وقسم اخلدمات اللغوية، وقسم مشاركة اجملين عليهم وجرب أضرارهم، وقسم خدمات تدبر املعلومات، وقسم دعم 

 ومكتب احملامي العمومي للمجين عليهم. ،احملامني، ومكتب احملامي العمومي للدفاع

ا يف ذلك ومب وتتوىل شعبة اخلدمات القضائية، حتت إشراف مديرها، املسؤولية عن دعم السريورة القانونية -440
إهنا تسهر على تلقي املعلومات، وتسجيلها، وتوزيعها،  .جللسات احملكمة وتنظيمها العمليتقدمي الدعم القانوين 

 ؛ر خدمات الرتمجة التحريرية والشفوية الناجعة(. وهي توفِّ 1)13الع عليها، كما تنص عليه القاعدة االطّ إمكان و 
ذ تدابري احلماية اليت األمن الحتجاز املتهمني وغريهم من احملتجزين؛ وتنفِّ  صونَ م ُل نظاماا عادالا وإنسانياا وموتـُعْ 

ر قيام األطراف واملشاركني يف وتيسِّ  ؛تأمر هبا احملكمة. وهي متسك قائمة باخلرباء املعتمدين لدى احملكمة
 ، وتسيريُ ودعمهم حمامي الدفاعشؤون  رُ وتدبـ  شؤون املساعدة القانونية،  اإلجراءات بدورهم فيها مبا يف ذلك تسيريُ 

على متثيل اجملين عليهم املشاركني يف  والسهرُ ، عليهم يف اإلجراءات وجرب أضرارهمشؤون مشاركة اجملين وتدبـ ُر 
وتوفِّر لغات الرمسية للمحكمة؛ إىل الر خدمات ترمجة حتريرية وشفوية قضائية وغري قضائية اإلجراءات. كما إهنا توفِّ 

لطائفة من و  ، للمحكمةاملعلومات، وأمن املعلوماتوتدبـ ُر خدمات املعلومات، مبا يف ذلك تكنولوجيا املعلومات، 
لهيئات لو  ملمثلي اجملين عليهمامي الدفاع و حملو  أجهزة احملكمة ولسائر ل معها ضمن قلم احملكمةتعامَ اجلهات الـم

 مجين عليهم وأمانة مجعية الدول األطراف.ة باحملكمة من قبيل الصندوق االستئماين للرتبطامل

 ألف يورو 472.4 موارد الميزانية

مة يف إطار املعتمدة نظراا إىل التوصيات املقدَّ  2015لقد تغري مبلغ امليزانية بالقياس إىل ميزانية عام  -441
 .ReVisionاملراجعة املسماة 

 ألف يورو 435.0 الموارد من الموظفين

يتألف مالك مكتب مدير شعبة اخلدمات القضائية حالياا من أربع وظائف ثابتة وال يضم أي وظيفة من  -442
 .املكتب وظائف ثابتة إضافية وال مساعدة مؤقتة عامة إضافيةهذا وظائف املساعدة املؤقتة العامة. وال يطلب 

 يوروألف  435.0 الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة

 مكتب مدير شعبة اخلدمات القضائية من أربعة موظفني:العاملني يف مالك سيتألف  2016يف عام  -443
(، 2-(، ومنسق قضائي معاون )من الرتبة ف3-(، ومنسق قضائي )من الرتبة ف1-مدير الشعبة )من الرتبة مد

 .رأ(-ومساعد إداري )من الرتبة خ ع
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 يورو ألف 37.4 الموارد غير المتصلة بالعاملين

يف املئة(. وُتطلب املوارد غري املتصلة  61.4ألف يورو ) 59.4تشهد املوارد املطلوبة اخنفاضاا مقداره  -444
 .بالعاملني لسد تكاليف السفر وتكاليف التدريب وتكاليف اخلرباء االستشاريني

 ألف يورو 23.4 السفر

يف املئة(. إن االجتماعات املنتظمة  35.6ألف يورو ) 13.0ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره  -445
ملواكبة أحدث املستجدات يف جماالت من  ،مع ممثلي شىت املنظمات الدولية األخرى واملنظمات غري احلكومية

شعبة إدارة الضطالع على حنو سليم بضرورية ل ،اإلعمال   قبيل االحتجاز املتوافق مع حقوق اإلنسان الواجبة  
تستلزم حضور مسؤولني رفيعي هي ، و بقلم احملكمة مبوجب واليتهماهبا و ملهام املنوطة بتنفيذ ااخلدمات القضائية و 

 .املستوى

 آالف يورو 4.0 التدريب

يف املئة(. فبعض جوانب كثري من  132.4ألف يورو ) 2.3ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  -446
ستلزم تدريباا ياملهام الواقعة على عاتق مكتب مدير شعبة اخلدمات القضائية، وعلى عاتق هذه الشعبة بوجه عام، 

 .جاز وحقوق اإلنسانخاصاا من قبيل التدريب فيما يتعلق مبفهوم شروط األمم املتحدة لالحت

 آالف يورو 10.0 رباء االستشاريوناخل

 أربعستعانة الاتلزم ف يف املئة(. 50.5ف يورو )آال 10.0ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  -447
يم ما يرد من طلبات يلتقيف جمال املوارد البشرية الزمة الالدراية التخصصية ببري استشاري يتمتع خبمرات يف السنة 

، القضائيةدمات اخل ةتزويد مكتب مدير شعب ةتاج إىل اخلربة االستشارية بغيدراج يف قائمة خرباء احملكمة. وحيُ اإل
مثل تسهيل العمليات يف لتنفيذ أوامر حمدَّدة صادرة عن الدوائر )الزمة لا باملواردبعد، أوتزويد هذه الشعبة إىل حد 

ر والية الشعبة وتنفيذ هذه املهام، مبا يف ذلك الطلبات املتصلة طاإبعض املهام احملددة يف لامليدان والتحضري 
احلالة يف ليبيا واحلالة يف ) ةخصائص ومسات بعض احلاالت املعروضة حالياا على احملكم مراعاة، مع باالحتجاز

 .((كوت ديفوارمايل واحلالة يف  
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 2016 : الميزانية المقترحة لعام3310 البرنامج الفرعي :63 الجدول

3310 

 خدمات القضائيةالشعبة مكتب مدير 

 2014مصروفات عام 

 )بآالف اليوروات(

 املعتمدة 2015ميزانية عام 

 )بآالف اليوروات(

 املقرتحة 2016ميزانية عام 

 )بآالف اليوروات(

 2016النمو يف موارد عام 

 2015بالقياس إىل عام 

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 اجملموع باحلاالت

صندوق 
 الطوارئ

اجملموع ومبا فيه 
صندوق 
 الطوارئ

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 اجملموع باحلاالت

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 % املبلغ اجملموع باحلاالت

 20.5- 95.2- 370.0 195.3 174.7 465.2 294.6 170.6 558.3   558.3 318.7 239.6 املوظفون من الفئة الفنية
 1.5- 1.0- 65.0  65.0 66.0  66.0        املوظفون من فئة اخلدمات العامة
 18.1- 96.2- 435.0 195.3 239.7 531.2 294.6 236.6 558.3   558.3 318.7 239.6 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

                0.1   0.1 0.1   املساعدة املؤقتة العامة

                     املؤقتة اخلاصة باالجتماعاتاملساعدة 

                     العمل اإلضايف

                 0.1   0.1 0.1   اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني

 35.6- 13.0- 23.4 5.8 17.6 36.4 16.3 20.1 28.8   28.8 25.9 2.9 السفر
                     الضيافة

                   اخلدمات التعاقدية

 132.4 2.3 4.0  4.0 1.7  1.7 6.0  6.0  6.0 التدريب
 50.0- 10.0- 10.0 5.0 5.0 20.0 17.5 2.5 1.8  1.8  1.8 اخلرباء االستشاريون

 100.0- 38.7-      38.7 38.7   10.4  10.4 10.4   النفقات التشغيلية العامة
                     اللوازم واملواد

                          األثاث والعتاد

اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة 
 بالعاملني

10.7 36.3 47.0   47.0 24.3 72.5 96.8 26.6 10.8 37.4 -59.4 -61.4 

 24.8- 155.6- 472.4 206.1 266.3 628.0 367.1 260.9 605.4   605.4 355.1 250.3 المجموع

 2016 : مالك الموظفين المقترح لعام3310 البرنامج الفرعي :64 الجدول

 خدمات القضائيةالشعبة مكتب مدير 
وكيل أمني 

 عام

أمني عام 
 مساعد

 1-ف 2-ف 3-ف 4-ف 5-ف 1-مد 2-مد

جمموع موظفي 
الفئة الفنية وما 

 فوقها

 رأ-خ ع رر-خ ع

جمموع 
موظفي فئة 
اخلدمات 
 العامة

جمموع 
 املوظفني

 الوظائف القائمة

 2 1 1   1           1       املالك األساسي

 2     2  1 1       املالك املتصل باحلاالت

 4 1 1   3   1 1     1       اجملموع الفرعي

الوظائف 
 اجلديدة/احملوَّلة

                  املالك األساسي

                  املالك املتصل باحلاالت

                             اجملموع الفرعي

الوظائف املعاد 
 توزيعها/املستعادة

                             املالك األساسي

                  املالك املتصل باحلاالت

                             اجملموع الفرعي

 4 1 1   3   1 1     1       المجموع  
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 القضائية تدبر األعمال: قسم 3320 البرنامج الفرعي (ب ) 

 المقدِّمة

مسك التسجيالت السمعية البصرية لإلجراءات وحماضرها بلغيت عمل قسم تدبر األعمال القضائية يتوىل  -448
احملكمة، ويستلم القرارات واألوامر والوثائق الصادرة عن دوائر احملكمة واألطراف واملشاركني يف احلاالت والقضايا، 

احملكمة وعلى ويسجلها ويوزعها. ويسهر هذا القسم على إعداد اجلداول الزمنية لإلجراءات اليت تنعقد يف قاعة 
إشهارها ويعمل مبثابة صلة وصل بني األطراف واملشاركني والدوائر وأقسام قلم احملكمة ذات الصلة يف مجيع 

، بصفته املؤمتن على سجالت اإلجراءات، قسم تدبر األعمال القضائيةالشؤون املتصلة بتنظيم اجللسات. إن 
، سواء يف شكلها األصلي أم يف شكلها القضائية لوماتيتوىل املسؤولية عن تدبر وتناول مجيع السجالت واملع

اإللكرتوين، مبا يف ذلك على اخلصوص التسجيالت السمعية البصرية واحملاضر اليت يعدها القسم والوثائق واألدلة 
إىل تعزيز حس  ReVisionاليت تقدمها الدوائر واألطراف واملشاركون يف اإلجراءات. وقد أفضت املراجعة املسماة 

كمة مهمة تسيري شؤون احملبقسم تدبر األعمال القضائية االهتمام بنظام احملكمة اإللكرتونية برمته، وأنيطت 
قسم تدبر األعمال غدت املهام املتصلة باحملكمة اإللكرتونية جمموعة حتت مسؤولية اإللكرتونية وإدارهتا. و 

 .اليت تؤتيها ، وذلك لزيادة نواجتها وأشكال التآزرالقضائية

 ألف يورو 3 635.7  موارد الميزانية

يف املئة( وذلك بسبب تغري  49.2ألف يورو ) 1 199.7ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  -449
. ويستلزم تغري مهام القسم 2016 مهام القسم والزيادة املتوقعة يف النشاط القضائي الذي سيشهده عامُ 

 املعلومات تكنولوجيااستحداث وظائف جديدة ونقل بعض الوظائف اليت كانت يف السابق ضمن قسم 
ربع حماكمات جارية الدعم أل على القسم توفرييتعني سونتيجة للزيادة املتوقعة يف األنشطة القضائية،  .واالتصال

يف وقت واحد خالل جمموعات من  ثالث من هذه احملاكمات األربعري يف ثالث من قاعات احملكمة. وستج
ُحدَّ ظفني و توفري املزيد من املطلبات من عن الزيادة يف األنشطة القضائية ما يتأتى  إنعدة أسابيع طيلة السنة. 

فإذا  األعمال. علىبالقدر األدىن الصارم الالزم للنهوض بأود اجللسات، مع ما ينطوي عليه ذلك من أخطار 
فسُيستعاض عنهم عن طريق  ينموظفي القسم الرئيسيني املعنيني جبلسات احملكمة غري متوفر  بعضحدث أن كان 

ن و ن املعنيو ما املساعدأ ثر على جماالت أخرى من عمل القسم.إعادة نشر املوظفني املتوفرين. وهذا بدوره سيؤ 
عند انعقاد ثالث  همأحدتوفر ي مل إذايعين أنه  ما ،املوظفنيال ميكن استبداهلم بغريهم من ف باملواد السمعية البصرية
 .سيتعني إلغاء إحدى هذه اجللساتفجلسات يف آن معاا 

 ألف يورو 3 159.0 الموارد من الموظفين

وظيفة ثابتة وست وظائف من وظائف املساعدة  33من قسم تدبر األعمال القضائية يتألف مالك  -450
 .املوظف الواحد العامل بدوام كامل( من معادالت 6.0املؤقتة العامة )
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 ألف يورو 2 602.9 الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة

-(، يساعده مساعد إداري )من الرتبة خ ع5-رئيسه )من الرتبة ف قسَم تدبر األعمال القضائيةيدير  -451
 .رأ(

(، وموظَفنْي  قانونيني 3-ويتألف مالك العاملني يف وحدة العمليات القضائية من رئيسها )من الرتبة ف -452
ومخسة معّدي حماضر بالكتابة املختزلة باللغة (، 2-معاونني/موظَفنْي  معنيني جبلسات احملكمة )من الرتبة ف

ومساعد  ،(2-)من الرتبة فوأربعة معّدي حماضر بالكتابة املختزلة باللغة اإلنكليزية  ،(2-)من الرتبة فالفرنسية 
 رأ(، ومخسة مساعدين معنيني مبلفات احملكمة -رئيسي معين مبلفات احملكمة )من الرتبة خ ع

 بة رأ(، ومنسق معين باحملاضر )من الرت-رأ(، ومنسق رئيسي معين باحملاضر )من الرتبة خ ع-)من الرتبة خ ع
  .رأ(-رأ(، وثالثة كتبة معنيني جبلسات احملكمة )من الرتبة خ ع-خ ع

(، وموظف معاون معين 3-ويتألف مالك وحدة تدبر املعلومات القضائية من رئيسها )من الرتبة ف -453
(، ومساعد رئيسي معين بإعداد املواد السمعية البصرية )من الرتبة 2-بتدبر املعلومات القضائية )من الرتبة ف

رأ(، وثالثة مساعدين معنيني -ع  بإعداد املواد السمعية البصرية )من الرتبة خ، ومساعَدْين معنينيرر(-ع خ
 .رأ(-ع )من الرتبة خباحملكمة اإللكرتونية 

 ألف يورو 556.1 املساعدة املؤقتة العامة

يف املئة(. وترتبط هذه الزيادة  137.5ألف يورو ) 322.0 امقداره زيادةينطوي املبلغ املطلوب على  -454
 .قسم تدبر األعمال القضائيةوالتغري الذي طرأ على مهام  2016بالنشاط القضائي املتوقع أن يشهده عام 

)وظيفة أوصي يف إطار املراجعة شهراا  12( ملدة 4-مدير ملشروع احملكمة اإللكرتونية )من الرتبة ف -455
(. إن هذه الوظيفة واحدة من الوظائف املؤقتة السبع اليت أوصي باستحداثها، متطلَّب جديد ReVisionاملسماة 

باستحداثها لتكوين قدرة تسخَّر لالنتقال إىل البنية اجلديدة لقلم  ReVisionيف إطار مشروع املراجعة املسماة 
. وقد استهل رئيس قلم احملكمة إصالحاا لبيئة احملكمة اإللكرتونية، بغية حتسني دعم وإعمال هذه البنيةاحملكمة 

الوثائق، وحتليل السوابق إليداع اإلجراءات والقضاة واألطراف واملشاركني يف اإلجراءات بأدوات إلكرتونية مناسبة 
مشروع  اسُتهلة. ونتيجة لذلك القرارات الشفوية، وإعالم الشهود، وكشف املعلومات واألدلإصدار القضائية، و 

سيقوده مدير له، حتت إشراف عام من رئيس قسم خدمات احملكمة وبالتعاون الوثيق مع رئيس وحدة تدبر 
 املعلومات القضائية. إن هذه الوظيفة تلزم ملدة ثالث سنوات.

. جديد(شهراا )متطلب  12( ملدة 2-موظف قانوين معاون/موظف معين جبلسات احملكمة )من الرتبة ف -456
املوظَفنْي املعنيني باجللسات  – اجللسات مع املوظَفنْي القانونيني املعاوَننيإن هذا املوظف يلزم للنهوض بأود 

شهود بإفاداهتم عن طريق التواصل الإدالء  يستلزمه الدعم احملتمل أن، لثالث حماكمات متزامنة. أما احلاليني
رئيس الوحدة عامالا بصفة موظف قانوين معاون/موظف معين  الفيديوي عن بعد فسيتعني أن يستوعبه داخلياا 

 جبلسات احملكمة.

ثالثة . شهراا )متطلب جديد( 12( ملدة 2-دٍّ للمحاضر بالكتابة املختزلة باللغة الفرنسية )من الرتبة فمُع   -457
ميكن تكليف  . الشهراا لكل منهم )متطلب جديد( 12رأ( ملدة -زي نصوص باللغة الفرنسية )من الرتبة خ عجمهِّ 

كمة واحدة يلزم ا جهات خارجية بإعداد احملاضر اآلنية باللغة الفرنسية. وإلعداد احملاضر اآلنية باللغة الفرنسية حمل
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ي احملاضر يعمل يف القسم حالياا مخسة من معدّ و ي احملاضر بالكتابة املختزلة وجمهزان للنصوص. اثنان من معدّ 
دٌّ للمحاضر باللغة الفرنسية إضايف إلعداد احملاضر (. فيلزم ُمع  2-)من الرتبة فبالكتابة املختزلة باللغة الفرنسية 

اآلنية باللغة الفرنسية لثالث حماكمات متزامنة. ويستلزم توفري الصيغة احملرَّرة من احملضر الفرنسي يف الوقت احملدد 
باللغة الفرنسية قد قـُلِّص إىل ثالثة بغية زي النصوص زين للنصوص إضافيني باللغة الفرنسية. وكان عدد جمهِّ ستة جمهِّ 

احلد من زيادة امليزانية؛ بيد أن ذلك يستتبع تأخرياا يف توفري الصيغة احملرَّرة من حماضر واحدة أو اثنتني من جلسات 
 احملاكمة الثالث.

 ألف يورو 476.7 الموارد غير المتصلة بالعاملين

يف املئة(. وتلزم املوارد غري  338.1ألف يورو ) 367.6ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  -458
 .املتصلة بالعاملني لسد تكاليف اخلدمات التعاقدية، وتكاليف التدريب، وتكاليف اللوازم واملواد

 ألف يورو 430.9 اخلدمات التعاقدية

ملراجعة يف املئة( تُعزى إىل ا 665.4ألف يورو ) 374.6ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  -459
، إثر القرار القاضي بنقل التكاليف املتصلة باحملكمة اإللكرتونية من بند قسم ReVisionاملسماة 
، والزيادة يف قسم تدبر األعمال القضائيةاملعلومات واالتصال/قسم خدمات تدبر املعلومات إىل  تكنولوجيا

للمالك الداخلي الذي يقوم  املختصرة تكملةا النشاط القضائي اليت تستلزم تكليف جهات خارجية بإعداد احملاضر 
 بذلك.

ألف يورو( طابعاا متكرِّراا، وهو يلزم لسد تكاليف صيانة نظام عمل احملكمة  81.3إن للمبلغ املطلوب ) -460
يضاف إليها  يف السنوات السابقةقسم تدبر األعمال القضائية ألف يورو يف ميزانية  56.3) وحتسينه اإللكرتونية
 ألف يورو(. 25 البالغ ،املتكرِّر اخلاص بقسم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت السابقاملقدار 

وهو يلزم لتكليف جهات خارجية بإعداد  ،اا جديد اا متطلبألف يورو  198.8البالغ املطلوب املقدار  وميثل -461
معّدي حماضر  ةبأربعيستعني القسم فيوم(.  100ة فيما خيص قضية واحدة )نكليزياحملاضر املختزلة اآلنية باللغة اإل

قدت ثالث ة. ويتعني االستعانة جبهة خارجية للنهوض بأود حماكمة إضافية إذا عُ نكليزيباللغة املختزلة باللغة اإل
ألف يورو لتوفري حماضر للمحاكمات  150.8حماكمات متزامنة. كما يُقرتح ختصيص موارد إضافية مقدارها 

 بالفرنسية تُعّد إعداداا آجالا.

 ألف يورو 19.5  التدريب

يف املئة(، تعزى إىل تنفيذ  254.5ألف يورو ) 14.0ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  -462
. عنها العهدة تؤول إليهااألدلة/سلسلة اجلهات اليت  من أجل تنظيمودة اجلالتوصيات املتصلة بإقامة نظام لتدبر 

 غية تقليص تكاليفه. كما إن ذلكداخلياا أو إلكرتونياا على اإلنرتنت بتوفري التدريب إىل وسُيسعى بقدر املستطاع 
طلب يُ يشتمل على تدريب ختصصي يف إعداد احملاضر املختزلة على املنوال اآلين بغية استدامة السرعة والدقة. و 

 .2015مت إقراره يف مجيع امليزانيات إال ميزانية عام  إذذلك على غرار ميزانيات السنوات السابقة، 
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 ألف يورو 26.3 اللوازم واملواد

عزى إىل تغري التكنولوجيا يف املئة( ي 44.0ألف يورو ) 20.7ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره  -463
مل  إذتسجيل، ستعمل فيها أشرطة ، أي االنتقال إىل بيئة ال تُ البصري السمعياملستعان هبا يف تسجيل اإلجراءات 
 ستعمل بدالا عنها أجهزة حفظ احتياطي رقمي.. وستُ DVCAMيعد يلزم استعمال األشرطة من النوع 

مة من أجل وسائط ألف يورو يلزم الحتياز خراطي  مصمَّ  25.5إن املقدار املطلوب البالغ  -464
 هتوزيعو  احملكمةجلسات ما جيري يف تسجيل رقمي اليومي املستخدمة يف نظام التخزين/احلفظ االحتياطي ال

ص لتوفري ألف يورو الحتياز أقراص فيديوية رقمية ختصَّ  0.8. ويلزم املقدار البالغ بدون أشرطة السمعي البصري
 ر عند الطلب للدوائر واألطراف واملشاركني.تسجيالت اإلجراءات السمعية البصرية ُتوفَّ  نسخ من

 2016 : الميزانية المقترحة لعام3320 البرنامج الفرعي :65 الجدول

3320 

 قسم تدبر األعمال القضائية

 2014مصروفات عام 

 )بآالف اليوروات(

 املعتمدة 2015ميزانية عام 

 )بآالف اليوروات(

 املقرتحة 2016ميزانية عام 

 )بآالف اليوروات(

 2016النمو يف موارد عام 

 2015بالقياس إىل عام 

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 اجملموع باحلاالت

صندوق 
 الطوارئ

اجملموع ومبا فيه 
صندوق 
 الطوارئ

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 اجملموع باحلاالت

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 % املبلغ اجملموع باحلاالت

 17.6 212.6 418.3 1 896.5 521.8 205.7 1 783.9 421.8 262.5 2   262.5 2 735.4 1 527.1 املوظفون من الفئة الفنية
 35.8 312.3 184.7 1 794.5 390.2 872.4 740.4 132.0        املوظفون من فئة اخلدمات العامة
 25.3 524.8 602.9 2 691.0 1 911.9 078.1 2 524.3 1 553.8 262.5 2   262.5 2 735.4 1 527.1 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

 137.5 322.0 556.1 411.7 144.4 234.1 234.1   233.2   233.2 233.2   املساعدة املؤقتة العامة
                     املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

 100.0- 15.0-      15.0 15.0          العمل اإلضايف
 123.2 307.0 556.1 411.7 144.4 249.1 249.1   233.2   233.2 233.2   اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني

                          السفر

                     الضيافة

 665.4 374.6 430.9 349.6 81.3 56.3  56.3 152.4  152.4 152.4   اخلدمات التعاقدية
 254.5 14.0 19.5 6.0 13.5 5.5  5.5 2.5  2.5 2.5   التدريب

                    اخلرباء االستشاريون

              0.1  0.1  0.1 النفقات التشغيلية العامة

 44.0- 20.7- 26.3 26.3   47.0 47.0   4.8  4.8  4.8 اللوازم واملواد
                          األثاث والعتاد

اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة 
 بالعاملني

4.9 154.9 159.8   159.8 61.8 47.0 108.8 94.8 381.9 476.7 367.9 338.1 

 49.2 199.7 1 635.7 3 484.6 2 151.1 1 436.0 2 820.4 1 615.6 655.5 2   655.5 2 123.5 2 532.0 المجموع

 2016 : مالك الموظفين المقترح لعام3320 البرنامج الفرعي :66 الجدول

 قسم تدبر األعمال القضائية
وكيل أمني 

 عام

أمني عام 
 مساعد

 1-ف 2-ف 3-ف 4-ف 5-ف 1-مد 2-مد

جمموع موظفي 
الفئة الفنية وما 

 فوقها

 رأ-خ ع رر-خ ع

جمموع 
موظفي فئة 
اخلدمات 
 العامة

جمموع 
 املوظفني

 الوظائف القائمة

 7 3 3   4   2 1   1         املالك األساسي

 21 12 11 1 9  8 1       املالك املتصل باحلاالت

 28 15 14 1 13   10 2   1         اجملموع الفرعي

الوظائف 
 اجلديدة/احملوَّلة

 

 4 3 3  1  1        املالك األساسي

 1     1  1        املالك املتصل باحلاالت

 5 3 3   2   2               اجملموع الفرعي

الوظائف املعاد 
 توزيعها/املستعادة

                             املالك األساسي

                  باحلاالتاملالك املتصل 

                             اجملموع الفرعي

 33 18 17 1 15   12 2   1         المجموع  
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 قسم الحتجاز: 3330 البرنامج الفرعي (ج ) 

 املقدِّمة

يوفر قسم االحتجاز ظروفاا ساملة آمنة إنسانية لألشخاص احملتجزين لدى احملكمة ريثما جتري حماكمتهم  -465
أو ريثما يُبت يف دعاوى االستئناف يف قضاياهم. ويسهر هذا القسم على التقيد باملعايري والشروط الدولية 
لالحتجاز، ويسعى إىل أن يكون مثاالا حيتذى يف مضمار املمارسة اجليدة. ويتمثل هدفه العام يف هتيئة بيئة سليمة 

ل احتجازهم، بدءاا من نقلهم أول مرة إىل احملكمة حىت بدنياا وعقلياا لألشخاص احملتَجزين يف كل مرحلة من مراح
 اإلفراج عنهم بأمر من احملكمة أو حتويلهم إىل دولة تنفيذ العقوبة اليت حُيَكمون هبا.

 ألف يورو 2 220.6  موارد الميزانية

 يف املئة(.  4.9ألف يورو ) 103.5ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  -466

 ألف يورو 435.2  الموظفينالموارد من 

 .يتألف مالك موظفي قسم االحتجاز من مخس وظائف ثابتة -467

 ألف يورو 435.2  الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة

 (2-(، ونائب لرئيسه )من الرتبة ف4-يتألف مالك موظفي قسم االحتجاز من رئيسه )من الرتبة ف -468
ومساعد  ،(2-وموظف قانوين معاون )من الرتبة ف ،للتكفل باإلشراف املستمر على مدار الساعة هينوب عن

 .رأ(-ومساعد يف جمال اللغات/مساعد إداري )من الرتبة خ ع ،رأ(-إداري )من الرتبة خ ع

 ألف يورو 1 785.3  الموارد غير المتصلة بالعاملين

يف املئة(. وتلزم املوارد غري املتصلة  5.7ألف يورو ) 96.5ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  -469
 .بالعاملني لسد تكاليف السفر وتكاليف اخلرباء االستشاريني والنفقات التشغيلية العامة وتكاليف اللوازم واملواد

 يورو ألف 2.8   السفر

مؤمتر الرابطة الدولية ألف يورو، وهو يلزم للمشاركة يف  2.8ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  -470
 .لإلصالحيات والسجون

 آالف يورو 6.0  اخلرباء االستشاريون

نفسي خرباء يف علم النفس و/أو التحليل الال تغري يف املبلغ املطلوب، وهو يلزم لسد تكاليف خدمات  -471
 رعاية احملتَجزين، على أساس التدخل حبسب احلالة. أجلمن 
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 ألف يورو 1 769.0  النفقات التشغيلية العامة

عزى قسط كبري منها إىل ييف املئة(،  5.6ألف يورو ) 93.7ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  -472
وحدة االحتجاز حجم السنوي الرتفاع األسعار على مقدار إجيار الزنازين. وعلى الرغم من أن  املؤشِّرتطبيق 

فلن  2016املشرتكة بني األمم املتحدة واحملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة سيتقلص مرة أخرى يف عام 
ُتطلب زيادة يف االعتمادات يف إطار هذا البند ألن رئيس قلم احملكمة يرى أنه ينبغي أن تتحمل الدولة املضيفة 

بشأن  املزيد من التفاوض قبتر ، ويُ وحدةهذه الة عن أي تقليص آخر حلجم التكاليف اإلضافية )الوظيفية( النامج
ومن التكاليف األخرى تكاليف العناية الطبية وتكاليف عناصر ختص على وجه  سبل املضي قدماا يف هذا الصدد.

 ألسرهمزين املعوزين التحديد احرتام اخللفية الدينية والثقافية للمحتَجزين للتهيئة لرفاههم، وتكاليف مكاملة احملتجَ 
 .والتهيئة للمكاملات اهلاتفية املصونة احلرمة

 آالف يورو 7.5  اللوازم واملواد

، وهو يلزم لسد تكاليف األلبسة الرمسية )ما يبَلى من األلبسة الرمسية للموظفني املبلغ املطلوب يف تغريال  -473
 .وما يلزم من مالبس للموظفني البدالء(
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 2016 الميزانية المقترحة لعام: 3330 البرنامج الفرعي :67 الجدول

3330 

 قسم الحتجاز

 2014مصروفات عام 

 )بآالف اليوروات(

 املعتمدة 2015ميزانية عام 

 )بآالف اليوروات(

 املقرتحة 2016ميزانية عام 

 )بآالف اليوروات(

 2016النمو يف موارد عام 

 2015بالقياس إىل عام 

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 اجملموع باحلاالت

صندوق 
 الطوارئ

اجملموع ومبا فيه 
صندوق 
 الطوارئ

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 اجملموع باحلاالت

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 % املبلغ اجملموع باحلاالت

 3.0 8.9 305.2 87.6 217.6 296.3 84.9 211.4 402.9   402.9 153.5 249.4 املوظفون من الفئة الفنية
 1.5- 2.0- 130.0 65.0 65.0 132.0 66.0 66.0        املوظفون من فئة اخلدمات العامة
 1.6 6.9 435.2 152.6 282.6 428.3 150.9 277.4 402.9   402.9 153.5 249.4 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

                0.1   0.1   0.1 املساعدة املؤقتة العامة

                     املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

                     العمل اإلضايف

                 0.1   0.1   0.1 اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني

   2.8 2.8  2.8       5.2   5.2 1.7 3.5 السفر

                     الضيافة

                   التعاقديةاخلدمات 

              16.9  16.9 16.9   التدريب

     6.0 6.0   6.0 6.0   59.1  59.1 40.6 18.5 اخلرباء االستشاريون

 5.6 93.7 769.0 1 122.0 647.0 1 675.3 1 46.3 629.0 1 752.0 1 378.1 373.9 1 18.4 355.5 1 النفقات التشغيلية العامة
     7.5  7.5 7.5  7.5 9.6  9.6 8.6 1.0 واملواداللوازم 

                6.8   6.8 6.8   األثاث والعتاد

اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة 
 بالعاملني

1 378.5 93.0 1 471.5 378.1 1 849.6 1 636.5 52.3 1 688.8 1 657.3 128.0 1 785.3 96.5 5.7 

 4.9 103.5 220.6 2 280.6 940.0 1 117.1 2 203.2 913.9 1 252.6 2 378.1 874.5 1 246.5 628.0 1 المجموع

 2016 : مالك الموظفين المقترح لعام3330 البرنامج الفرعي :68 الجدول

 قسم الحتجاز
وكيل أمني 

 عام

أمني عام 
 مساعد

 1-ف 2-ف 3-ف 4-ف 5-ف 1-مد 2-مد

جمموع موظفي 
الفئة الفنية وما 

 فوقها

 رأ-خ ع رر-خ ع

جمموع 
موظفي فئة 
اخلدمات 
 العامة

جمموع 
 املوظفني

 الوظائف القائمة

 3 1 1   2   1   1           املالك األساسي

 2 1 1  1  1        املالك املتصل باحلاالت

 5 2 2   3   2   1           اجملموع الفرعي

الوظائف 
 اجلديدة/احملوَّلة

                  املالك األساسي

                  املتصل باحلاالت املالك

                             اجملموع الفرعي

الوظائف املعاد 
 توزيعها/املستعادة

                             املالك األساسي

                  املالك املتصل باحلاالت

                             اجملموع الفرعي

 5 2 2   3   2   1           المجموع  
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 : قسم الخدمات اللغوية3340 البرنامج الفرعي (د ) 

 المقدِّمة

خدمات يف جمال اللغات من أجل جناعة سري عمل احملكمة. إن هذا القسم  اخلدمات اللغويةيوفر قسم  -474
يقدم إىل أجهزة احملكمة خدمات لغوية تتمثل يف ترمجة وثائق احملكمة ومراجعتها وحتريرها؛ والرتمجة الشفوية التتبعية 

يات، يف مقر احملكمة والفورية من أجل جلسات احملاكمة، واملؤمترات الصحفية، واالجتماعات، وغريها من الفعال
ويف أماكن أخرى؛ واملساعدة واإلرشاد يف جمال املصطلحات واملراجع؛ وتدبر األدوات اللغوية للتأكد من استعمال 
مصطلحات متسقة يف مجيع أجهزة احملكمة. كما يتكفل هذا القسم حبشد الرتامجة امليدانيني، وتدريبهم، 

التابعة ملكتب املدَّعي العام. وباإلضافة إىل توفري  ويةدمات اللغاخلواعتمادهم، وذلك بصورة مشرتكة مع وحدة 
من النظام األساسي(،  50اخلدمات بلغيت العمل )الفرنسية واإلنكليزية( وباللغات الرمسية )كما حُتَدَّد يف املادة 

. ويقدم يدرِّب هذا القسم الرتامجة على الرتمجة من اللغات املستعملة يف قضايا معيَّنة والرتمجة إىل هذه اللغات
وباإلجراءات  توفَّراخلدمات جلعلهم يلمون جبميع اخلدمات اللغوية اليت ذه القسم معلومات سديدة إىل املنتفعني هب

 .واملقتضيات اخلاصة باملهن املعنية

 ألف يورو 6 672.6 موارد الميزانية

املئة(. وقد خضع قسم يف  12.5ألف يورو ) 742.8ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة إمجالية مقدارها  -475
وليات القسم وتوزيع املسؤ  ةإىل رئيس يةاخلدمات اللغوية إىل مراجعة لبنيته بغية زيادة جناعته وتبسيط قنوات التابع

كٍل ُخفض عدد الوحدات التابعة للقسم من سبع وحدات إىل مخس وذلك بدمج  على حنو متماسك وشفاف. و 
أربع  واستحداثأربع وظائف إلغاء يف نطاق هذا القسم  دة. ومتيف وحدة واحالسابقة  زوجني من الوحداتمن 

املهام املنوطة بثالث وظائف وتغريت تسميات هذه الوظائف لكن التعديالت املعنية  زيدتوظائف جديدة. وقد 
 .ليست جوهرية

 ألف يورو 6 353.3 الموارد من الموظفين

ملساعدة ا وأربع وظائف من وظائفوظيفة ثابتة  49من  قسم اخلدمات اللغويةموظفي يتألف مالك  -476
 2.8) وعدد من وظائف الرتامجة امليدانيني ،من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل( 4.0املؤقتة العامة )

 .من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل(

 ألف يورو  5 121.5  ةالوظائف الثابتة: من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العام

 .رأ(-ع )من الرتبة خة داريإ ةمساعد هاساعدت( 5-)من الرتبة ف تهرئيس قسم اخلدمات اللغويةدير ت -477

الرتمجة معنية ب)ة داريإ ةمساعد هاساعدت(، 4-ها )من الرتبة فتوتتألف وحدة الرتمجة الشفوية من رئيس -478
 ترامجة جللسات احملكمة ، وسبعة(4-)من الرتبة ف ترامجة جللسات احملكمة ، وأربعةرأ(-ع )من الرتبة خ الشفوية(

، ومنسِّق للرتمجة الشفوية امليدانية (2-)من الرتبة ف جللسات احملكمةمعاون  ، وترمجان(3-)من الرتبة ف
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يساعدمها  (2-الرتبة ف)من ة شتغاليومنسِّقة معاونة للرتمجة الشفوية امليدانية واال ،(3-)من الرتبة فة شتغاليواال
 .رأ(-ع )من الرتبة خ ةشتغاليمساعد معين بالرتمجة الشفوية امليدانية واال

معاونة  ملصطلحاتيف ا ةوخمتص (،4-)من الرتبة فرئيستها املصطلحات من دعم الرتمجة و وتتألف وحدة  -479
)من الرتبة معين بتنسيق الرتمجة مساعد و  ،رر(-ملراجع )من الرتبة خ عاومساعد معين ب ،(2-)من الرتبة ف

)من  معنيني بتدبر الوثائق ْينومساعدَ ، رأ(-ع )من الرتبة خمعنية باملصطلحات واملراجع  ةمساعد، و رأ(-ع خ
 .رأ(-الرتبة خ ع

 .(2-)من الرتبة ف ةمعاون ةومرتمج ،(4-)من الرتبة ف رئيسهامن  ترمجة لغات احلاالتتتألف وحدة و  -480

مراجعني )من ثالثة (، و 4-)من الرتبة فهي رئيستها  ةرئيسي ةالفرنسية من مراجعوتتألف وحدة الرتمجة  -481
 .(2-(، ومرتجم معاون )من الرتبة ف3-مرتمجني )من الرتبة ف ومثانية(، 4-الرتبة ف

مراجع )من الرتبة و  (،4-)من الرتبة فهو رئيسها ة من مراجع رئيسي نكليزيوتتألف وحدة الرتمجة اإل -482
 .(2-مرتمجني معاونني )من الرتبة ف ثالثة(، و 3-مرتمجني )من الرتبة ف ثالثةو  ،(4-ف

 ألف يورو 592.0  املساعدة املؤقتة العامة

 .يف املئة( 53.6يورو ) آالف 206.6 امقداره زيادةينطوي املبلغ املطلوب على  -483

. يقوم حالياا بالقراءة شهراا )متطلب جديد( 12ملدة  رأ(-ع )من الرتبة خق )بالفرنسية( قارئ مدقِّ  -484
ق يف  وجود قارئ مدقِّ وسيتيح هلم مقداراا من وقتهم. ذلك التدقيقية للنصوص وتنسيق شكلها املرتمجون ويستغرق 

من السرعة و  اإلنتاجية ومن ةما يفضي إىل املزيد من النجاع ،من وحدات القسم أن يركزوا على الرتمجة وحدهاكل 
 جلهات اليت تطلب ترمجتها.يف تسليم النصوص املرتمجة إىل ا

نـْيـَرْوَنْداثالثة ترامجة جللسات احملكمة بلغة  -485 شهراا لكل منهم )متطلب  12ملدة  (3-ف)من الرتبة  الك 
من  2015العمل بعقود املساعدة املؤقتة العامة للرتامجة الذين ُوظفوا يف عام  2016. سيواَصل يف عام مستمر(

يَـْرَوْندا . ويعمل يف القسم ترمجان رئيسي للغة انْتاغنداأجل حماكمة  غاال )من الرتبة نْ واللغة السواحلية ولغة الل  الك نـْ
يَـْرَوْندا لغة من  (. ولتوفري الرتمجة الشفوية للمتهم يف حماكمة اْنتاغندا4-ف وإليها سينضم إىل الرتمجان الرئيسي الك نـْ

يَـْرَوْنداثالثة ترامجة آخرون للغة  قضى قرار الدائرة املعنية بتحديد هذه اللغة باعتبارها واحدة من لغات  . فقدالك نـْ
 .انْتاغنداحماكمة 

. إن متطلبات الرتمجة شهراا  33.70ملدة  (رر -ع )من الرتبة خون معتمدون اشتغاليترامجة ميدانيون و  -486
إذ أن توظيف الرتامجة امليدانيني مبوجب عقود  ،الشفوية امليدانية مدرجة أيضاا ضمن بند املساعدة املؤقتة العامة

ت اخلدمة يستند حتديد االعتمادات املطلوبة إىل طلباو هذا البند من بنود امليزانية.  يف إطاراخلدمة اخلاصة إمنا يتم 
يَـْرَوْندا ل معها إضافة إىل لزوم توفري الرتمجة الشفوية من لغة تعامَ الواردة من اجلهات الـم وإليها فيما خيص الك نـْ

االرتفاَع  د الزيادةُ . وجتسِّ أُنغوينومن لغة اآلشويل وإليها فيما خيص جلسة اعتماد التهم يف قضية  انْتاغنداحماكمة 
يف عدد طلبات اخلدمة اليت يقدمها قسم مشاركة اجملين عليهم وجرب أضرارهم ومكتب احملامي العمومي  الكبري

مات متعلقة جبرب األضرار يف قضية يف احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية للمجين عليهم )ازدياد احلاجة مله
(، وقسم دعم احملامني )زيادة يف أُنغوينوزيادة يف عدد اللقاءات مع اجملين عليهم يف أوغندا فيما يتعلق بقضية 

لسودان وأوغندا ومايل ومجهورية ة اليت يضطلع هبا الوكالء القانونيون يف احلاالت يف اشتغالياألنشطة امليدانية واال
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الوضع النفسي ملن  لشهود )ازدياد احلاجة إىل تقييم التهديدات وتقييمالكونغو الدميقراطية(، وقسم اجملين عليهم وا
حُيالون إىل هذا القسم طلباا حلمايتهم يف احلاالت يف مجهورية أفريقيا الوسطى وأوغندا وكينيا ومايل ومجهورية 

ت إىل مراقبة املكاملات الكونغو الدميقراطية وكوت ديفوار(. ويشري قسم االحتجاز إىل زيادة كبرية يف االحتياجا
يَـ ولغة  ،االغبلغة الل نْ  من الئحة قلم  175و 174واللغة السواحلية )بلهجة الكونغو(: تنفيذ البندين ْرَوْندا، الك نـْ

 احملكمة، أي مراقبة املكاملات بلغة احلاالت يف املقر.

 ألف يورو 639.8 املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات 

تعزى رئيسياا إىل توظيف يف املئة(،  33.8ألف يورو ) 161.5ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  -487
ليزية والفرنسية خالل احملاكمات املتزامنة والفعاليات كاملزيد من الرتامجة للعمل يف مقصورات الرتمجة الفورية إىل اإلن

ليزية كالرتامجة إىل اللغة اإلنمن رة. فبانعقاد حماكمات متزامنة مع توفر فريق ونصف الفريق غري القضائية املتكرِّ 
 .ترامجة مستقلني لتوفري الرتمجة الفورية خالل احملاكمات حشدتعني يالفرنسية فقط، سواللغة 

جل االجتماعات أجل اجللسات ومن أفرقة الرتامجة املوظفني من أكمال إل تاج إىل ترامجة مستقلني وحيُ  -488
غري للمنظمات املائدة املستديرة  اتاحملامني، وندو  تدارس ةني، وحلقيماسطالع الدبلْ إالسنوية، وجلسات 

عليهم عندما  للمجينماين ئكومية، واملؤمترات الصحفية، واجللسات التأديبية، واجتماعات الصندوق االستاحل
ساسياا عندما أمراا أة والفرنسية نكليزيإلا غري للغاتٍ  املستقلنيلرتامجة ا عترب توفري. ويُ احملكمة تتزامن مع جلسات
 .غاتله الو الشهود الرتمجة هبذأيطلب املتهمون 

ستأجر خدماهتم بعقود قصرية املدة لدعم وتعزيز املوظفني الداخليني املتوفرين لرتمجة يلزم موظفو لغات تُ و  -489
ة املستعجلة. وحُيتاج إىل هذه اخلدمات احتياجاا خاصاا خالل الفرتات اليت شتغاليالوثائق القضائية واإلدارية واال

دة الطابع )مثل حترير التقارير اخلاصة صون ملشاريع حمدَّ تعويضاا عن املوظفني الذين خيصَّ  هُ جَ يبلغ النشاط فيها أوْ 
بلجنة امليزانية واملالية ومجعية الدول األطراف، وحترير وثيقة امليزانية الربناجمية املقرتحة وامليزانية الربناجمية املعتمدة 

، مببارير وثائق أخرى متصلة بامليزانية، واحلكم الصادر يف قضية وحت وترمجة جزئها املتعلق بالربنامج الرئيسي الثالث،
(. وتشري طلبات 2015برتمجة وثائق دعاوى االستئناف، يف الربع األخري من عام عند االقتضاء والتكفل 

بية )ترمجة ليزية واللغة الفرنسية واللغة العر كدة الطابع إىل تزايد الطلب على الرتمجة إىل اللغة اإلناخلدمات احملدَّ 
دعاوى االستئناف التمهيدي يف املرحلتني التمهيدية واالبتدائية يف شىت القضايا، ووثائق الصندوق االستئماين 

 .، إخل(الصادرة عن قسم اإلعالم والتوعيةللمجين عليهم املتعلقة جبرب األضرار، ووثائق التوعية 

 ألف يورو 319.3 الموارد غير المتصلة بالعاملين

يف املئة(. وتلزم املوارد غري املتصلة  17.8ألف يورو ) 48.3املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها ينطوي  -490
بالعاملني لسد تكاليف السفر وتكاليف اخلدمات التعاقدية وتكاليف التدريب وتكاليف اخلرباء االستشاريني 

 .وتكاليف اللوازم واملواد

 ألف يورو 149.0 السفر

يف املئة(، وهو يلزم لسد تكاليف  33.5ألف يورو ) 37.4على زيادة مقدارها ينطوي املبلغ املطلوب  -491
(، واالجتماع IAMLADPالسفر للمشاركة يف االجتماع السنوي الدويل املعين باللغات والوثائق واملنشورات )
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لرتمجة ( واجتماع رؤساء أقسام اJIAMCATTالسنوي املعين بالرتمجة املستعان فيها باحلواسيب واملصطلحات )
 (.HINTSالشفوية )

كما تلزم اعتمادات للمشاركة يف االجتماع املعين بالرتمجة الشفوية للمجتمعات احمللية الذي تنظمه  -492
ة. شتغالي، ذي األمهية فيما خيص التحديات اليت تُواَجه على صعيد الرتمجة امليدانية واالCritical Linkمؤسسة 

بغية ني )اشتغاليوتوظيف وتدريب ترامجة ميدانيني و  بتمييزاملتعلقة  األسفارُ ومن سائر األسفار املشمولة هبذا البند 
دين للقيام مبهام حبسب راا أساسياا فيما خيص اإلجراءات، وأسفار الرتامجة امليدانيني املعتمَ أم يُعترب مااعتمادهم( 

احملامني )زيادة يف األنشطة د الزيادة ارتفاع عدد طلبات اخلدمة اليت يقدمها قسم دعم طلبات اخلدمة. وجتسِّ 
ة يف احلاالت يف السودان وأوغندا ومايل ومجهورية الكونغو الدميقراطية( وقسم اجملين عليهم شتغاليامليدانية واال

والشهود )ازدياد احلاجة إىل البعثات التقييمية يف احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى واحلالة يف مايل(. ويشري قسم 
يَـْرَوْندا بلغة الل ْنغاال ولغة يادة كبرية يف االحتياجات إىل مراقبة املكاملات االحتجاز إىل ز  واللغة السواحلية الك نـْ

)بلهجة الكونغو( تفضي إىل مزيد من تكاليف بدل املعيشة اليومي. وسُيسعى بقدر املستطاع إىل نشر الرتامجة 
 هام املعنية.امل ألداءامليدانيني حملياا، وإذا تعذر ذلك فإهنم سيسافرون 

 ألف يورو 125.6 اخلدمات التعاقدية

 يف املئة(. 1.8ألف يورو ) 2.2ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  -493

ف جهات خارجية بالرتمجة عندما ال تتوفر إمكانية إجنازها داخلياا فيما خيص اللغات املطلوب وُتكلَّ  -494
الت ومل يطرأ تغري على معدَّ إجناز املوظفني الداخليني هلا بسبب تنازع األولويات.  يتعذرالرتمجة إليها أو عندما 

 من طلبات اخلدمة أن مثة حاجة خاصة إىل تكليف ويتبنيَّ . 2003الرتمجة منذ عام بجهات خارجية تكليف 
يَـْرَوْنداولغة الل ْنغاال، ولغة ، واللغة السواحلية، ةجهات خارجية برتمجات باللغات املتصلة باحلاالت )لغة الزغاو  ، الك نـْ
 واللغة الرتكية، واللغة اليونانية، واللغة العربية، ولغة اآلشويل، إخل(.

توفري خدمات حتويل امللفات ألنه ال تتوفر قدرة داخلية على ذلك: بوتلزم موارد لتكليف جهات خارجية  -495
إلتاحة حتميلها يف األدوات اللغوية ومتكني املرتمجني من إجناز  Word نسقإىل  PDF بنسقحتويل الوثائق املودعة 

 مهامهم عليها.

وهي تلزم إلعداد نشرات مصطلحات  ،ال تغري يف مقدار املوارد املطلوبة لسد تكاليف الطباعة اخلارجيةو  -496
 يرمى منها إىل نشر مصطلحات احملكمة الرمسية )والقانونية(.

( وتعزيز النمائط اخلاصة ECOSنظام عمل احملكمة اإللكرتونية ) استدامةكما سيستمر العمل على  -497
 بالرتمجة التحريرية والرتمجة الشفوية والرتمجة الشفوية امليدانية. وال تغري يف مقدار املوارد املطلوبة.

 آالف يورو 10.6  التدريب

ستخدم لتلبية وهو سيُ  ،يف املئة( 292.6ألف يورو ) 7.9ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  -498
االحتياجات إىل التدريب اليت ختص موظفي اللغات على وجه التحديد واليت ال ميكن أن يسدها قسم املوارد 

املشاركة يف املدرسة الصيفية الدولية املعنية باملصطلحات، وتنظيم دورة  2016البشرية. ويُرتقب أن يشهد عام 
 .خاصة باملرتمجني واملراجعني باملراجعةعنية تدريب على القراءة السريعة وحلقة عمل م
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 يورو ألف 15.9 اخلرباء االستشاريون

ق ل املطبَّ املعدَّ  الرتفاعنتيجة  يف املئة(، 5.3) لف يوروأ 0.8 امقداره زيادةينطوي املبلغ املطلوب على  -499
القضايا اليت ال تتوفر /احلاالتتعاب اخلرباء، وهو يلزم لتوفري خربة خارجية ومساعدة مشورية بشأن لغات أعلى 

 نة جيب تطويرلغات معيَّ  يففرقة خرباء أم تنظَّ  2004 منذ عامو و مهارات داخلية. أفيما خيصها موارد 
 .خالل احملاكماتو  واملقاضاةنشطة التحقيق أستعمل خالل ملصطلحات القانونية والقضائية فيما خيصها لكي تُ ا

 ألف يورو 18.2 اللوازم واملواد

مسي ا. ومتاشياا مع النهج القائم على إعداد ميزانية صفرية النمو فما من منو املطلوب تغري يف املبلغال  -500
لزم وت وذلك بالرغم من ارتفاع النفقات املرتتبة على االشرتاكات وأسعار املواد املرجعية )بسبب التضخم املايل(.

 ةكتباشرتاكات امل وتكاليفنرتنت اإل ةعلى شبك اا لكرتونيإليها إرجع لسد تكاليف اشرتاكات يف منشورات يُ موارد 
لغات احلاالت بلغات الرمسية و بالالعمل و  يتلغب (لكرتونية ونسخ ورقيةإثة )بنسخ قواميس ومواد مرجعية حمدَّ  واقتناء

 .غاتلجل املختصني العاملني يف جمال الأوالقضايا من 
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 2016 : الميزانية المقترحة لعام3340 البرنامج الفرعي :69 الجدول

3340 

  قسم الخدمات اللغوية

 2014مصروفات عام 

 )بآالف اليوروات(

 املعتمدة 2015ميزانية عام 

 )بآالف اليوروات(

 املقرتحة 2016ميزانية عام 

 )بآالف اليوروات(

 2016النمو يف موارد عام 

 2015بالقياس إىل عام 

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 اجملموع باحلاالت

صندوق 
 الطوارئ

اجملموع ومبا فيه 
صندوق 
 الطوارئ

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 اجملموع باحلاالت

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 % املبلغ اجملموع باحلاالت

 7.9 334.4 587.1 4 685.0 2 902.1 1 252.7 4 400.6 2 852.1 1 947.0 4   947.0 4 682.9 2 264.1 2 املوظفون من الفئة الفنية
 1.5- 8.0- 534.4 274.3 260.1 542.4 278.4 264.0        املوظفون من فئة اخلدمات العامة
 6.8 326.4 121.5 5 959.3 2 162.2 2 795.1 4 679.0 2 116.1 2 947.0 4   947.0 4 682.9 2 264.1 2 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

 53.6 206.6 592.0 592.0   385.4 385.4   315.4   315.4 310.5 4.9 العامةاملساعدة املؤقتة 
 33.8 161.5 639.8 375.5 264.3 478.3 308.4 169.9 360.1 3.8 356.3 161.7 194.6 املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

              0.1  0.1  0.1 العمل اإلضايف

 42.6 368.1 231.8 1 967.5 264.3 863.7 693.8 169.9 675.6 3.8 671.8 472.2 199.6 العاملنياجملموع الفرعي لسائر تكاليف 
 33.5 37.4 149.0 143.8 5.2 111.6 108.0 3.6 96.0 4.9 91.1 86.6 4.5 السفر
              0.8  0.8 0.8   الضيافة

 1.8 2.2 125.6 90.6 35.0 123.4 65.9 57.5 139.4 19.2 120.2 59.1 61.1 اخلدمات التعاقدية
 292.6 7.9 10.6 10.6   2.7 2.7   7.5  7.5 6.8 0.7 التدريب

 5.3 0.8 15.9 15.9   15.1 15.1   10.5  10.5 10.5   اخلرباء االستشاريون
                     النفقات التشغيلية العامة

     18.2 9.5 8.7 18.2 9.5 8.7 14.0  14.0 5.5 8.5 اللوازم واملواد

                          األثاث والعتاد

اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة 
 بالعاملني

74.8 169.3 244.1 24.1 268.2 69.8 201.2 271.0 48.9 270.4 319.3 48.3 17.8 

 12.5 742.8 672.6 6 197.2 4 475.4 2 929.8 5 574.0 3 355.8 2 890.8 5 27.9 862.9 5 324.4 3 538.5 2 المجموع

 2016 : مالك الموظفين المقترح لعام3340 البرنامج الفرعي :70 الجدول

 قسم الخدمات اللغوية
وكيل أمني 

 عام

أمني عام 
 مساعد

 1-ف 2-ف 3-ف 4-ف 5-ف 1-مد 2-مد

جمموع موظفي 
الفئة الفنية وما 

 فوقها

 رأ-خ ع رر-خ ع

جمموع 
موظفي فئة 
اخلدمات 
 العامة

جمموع 
 املوظفني

 القائمة الوظائف

 20 4 4   16   1 7 7 1         املالك األساسي

 29 4 3 1 25  7 12 6      املالك املتصل باحلاالت

 49 8 7 1 41   8 19 13 1         اجملموع الفرعي

الوظائف 
 اجلديدة/احملوَّلة

 

                  املالك األساسي

                  املالك املتصل باحلاالت

                             اجملموع الفرعي

الوظائف املعاد 
 توزيعها/املستعادة

                             املالك األساسي

                  املالك املتصل باحلاالت

                             اجملموع الفرعي

 49 8 7 1 41   8 19 13 1         المجموع  
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 : قسم مشاركة المجني عليهم وجبر أضرارهم 3360البرنامج الفرعي )هد( 

 المقدِّمة

، املنصوص عليه يف ص ضمن قلم احملكمةاملتخصِّ هو القسم ن قسم مشاركة اجملين عليهم وجرب أضرارهم إ -501
اإلجراءات وجرب املشاركة يف خمتلف مراحل يف ف مبساعدة اجملين عليهم املكلَّ  ( من الئحة احملكمة،9)86البند 
ويقوم هذا القسم . من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات 96حىت  89و 16وفقاا لنصوص منها القواعد  األضرار
، يف اإلجراءات فعلياا  تهممشاركو القانوين  همتمكني اجملين عليهم من تقدمي طلباهتم بغية متثيلليف امليدان بعمليات 
 من اجملين عليهم املتلّقاة الصلةبات املشاركة وجرب األضرار وسائر الوثائق ذات طل لتدبريف مقر احملكمة وبعمليات 
وملساعدة الدوائر من خالل حتليل الطلبات وفقاا  ،إىل اجلهات املنخرطة يف اإلجراءات ذات الصلة وإحالتها

وتقارير القسم املسؤولية عن توفري بيانات هذا  يتوىلكما للمعايري احملدَّدة قضائياا وتقدمي تقارير بشأهنا.  
 .دقيقة متعلقة مبشاركة اجملين عليهم وجرب أضرارهم ضمن احملكمة وخارجها وإحصائيات

 ألف يورو 1 598.4 موارد الميزانية

 .يف املئة( 19.5يورو ) ألف 387.2ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره  -502

 يوروألف  1 348.9 الموارد من الموظفين

وظيفة من  ال يضم أيوظيفة ثابتة و  16يتألف مالك قسم مشاركة اجملين عليهم وجرب أضرارهم من  -503
وظائف املساعدة املؤقتة العامة. ولئن مل خيضع هذا القسم للتدارس البنيوي يف إطار مشروع املراجعة املسماة 

ReVision  وُعدِّل لكي جيسد الواقع ُشذِّبفإن جدول العاملني فيه قد. 

 ألف يورو 1 348.9 الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة

مساعد إداري )من  هيساعد ،(4-)من الرتبة ف رئيسهمشاركة اجملين عليهم وجرب أضرارهم  يدير قسمَ  -504
 .(1-لوثائق وقواعد البيانات )من الرتبة فا معين بومسريِّ ، (6-الرتبة خ ع

 نيموظفمخسة (، و 3-القانونية من منسق قانوين )من الرتبة فالشؤون وحدة  يفتألف مالك العاملني وي -505
 .(2-)من الرتبة ف معاونني نيقانوني

( 2-وحدة جتهيز البيانات من مدير معين بطلبات اجملين عليهم )من الرتبة ف يفتألف مالك العاملني وي -506
 (.4-وأربعة مساعدين معنيني بتجهيز البيانات )من الرتبة خ ع

( 3-يتألف مالك العاملني يف وحدة شؤون العمل امليداين من منسق للعمل امليداين )من الرتبة فو  -507
 (.5-يساعده مساعد إداري )من الرتبة خ ع
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 ألف يورو 249.5 وارد غير المتصلة بالعاملينالم

وتلزم املوارد غري املتصلة  .يف املئة( 22.0ألف يورو ) 45.0 امقداره زيادةينطوي املبلغ املطلوب على  -508
 .واملواد وتكاليف اللوازمالتدريب، تكاليف اخلدمات التعاقدية، و تكاليف و  ،بالعاملني لسد تكاليف السفر

 ألف يورو 144.7  السفر

مجيع املوارد ويرتبط يف املئة(.  20.9ألف يورو ) 25.0ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  -509
بأنشطة ميدانية يتعني االضطالع هبا لتيسري ودعم مشاركة اجملين عليهم يف اإلجراءات أو  اا مباشر ارتباطاا املطلوبة 
لهم امليداين إىل األماكن اليت ممن أماكن ع تستتبع سفر موظفني ، اليتحملكمة يف جمال جرب األضراراأنشطة 

تتجمع فيها مجاعات اجملين عليهم، و/أو السفر بني الهاي وامليدان. وتعزى الزيادة إىل جلسة اعتماد التهم يف 
اخنراطاا مكثفاا بالنظر إىل نطاقها من القسم وإمكان اإلعداد للمحاكمة فيها، اليت تستلزم  أُنغوينقضية 

 .وحساسيتها

 ألف يورو 87.5 اخلدمات التعاقدية

. أُنغوينيف املئة( تعزى إىل قضية  29.6ألف يورو ) 20.0ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  -510
طباعة خارجية )طباعة استمارات طلب اجملين عليهم للمشاركة يف اإلجراءات  )أ( :وتلزم املوارد املعنية من أجل

تطوير قاعدة البيانات )حتسني وتكييف نظم  )ب(وجرب أضرارهم وكتيبات إيضاحية ومواد خاصة باجملين عليهم(؛ 
املتطلبات اجلديدة الوثائق وتتبعها وجتهيزها، ولتلبية حلفظ قسم مشاركة اجملين عليهم وجرب أضرارهم املستخدمة 

ع هبا لتيسري مشاركة اجملين تعاقدية )األنشطة امليدانية املضطلَ السائر اخلدمات  املتأتية عن قرارات الدوائر(؛ )ج(
عليهم/جرب أضرارهم من قبيل اللقاءات باجملين عليهم واللقاءات بالوسطاء من أجل االنتقاء والتدريب واملراقبة 

إطار البند األخري الذكر بسبب األنشطة امليدانية املرتبطة باعتماد التهم يف قضية  والدعم(. وتندرج الزيادة يف
وإمكان اإلعداد للمحاكمة فيها، ما يستلزم من القسم اخنراطاا مكثفاا بالنظر إىل نطاق هذه القضية  أُنغوين

 .وحساسيتها

 آالف يورو 4.3  التدريب

وغريها من األدوات من أجل  Excelاحتياز برناجميات  )أ( :ال تغري يف املبلغ املطلوب، وهو يلزم من أجل -511
املوظفني العاملني على قاعدة البيانات بغية حتسني املهارات والنجاعة يف جتميع البيانات واستخراجها وإعداد 

تدريب موظفني على التفاعل مع اجملين عليهم والوسطاء يف بيئات بالغة احلساسية وتستلزم  حصائيات؛ )ب(اإل
اجملين  ورفاههم برفاهكينهم من تدبر التفاعل املعين على حنو ينهض ميباا مستمراا ودعماا من خرباء مؤهلني لتتدر 

 .باجملين عليهم تضررهم واإلضرارعليهم ويُتفادى به 

 آالف يورو 10.0 اخلرباء االستشاريون

 وضاعبأ اا بيان يعدال تغري يف املبلغ املطلوب. وتلزم االعتمادات املعنية الستئجار خدمات خرباء حمليني  -512
اجملين عليهم، ما ميثل خطوة أوىل ضرورية لتنظيم مشاركة اجملين عليهم أو جرب أضرارهم؛ واإلتيان خبربة ختصصية 
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وتقدمي الدعم إىل هؤالء املوظفني  ،اجملين عليهم خارجية لتدريب املوظفني الذين يتفاعلون على حنو منتظم مع
 .اجملين عليهم ورفاه رفاهم ُيَكثَّرحبيث 

 آالف يورو 3.0 اللوازم واملواد

شراء بنود لصون أمن ختزين و/أو نقل الوثائق السرية بني  ال تغري يف املبلغ املطلوب وهو يلزم من أجل: )أ( -513
اإلهبام لتمكني اجملين  بريادة حتشراء بنود من قبيل لبّ  اللدائنية املمكنة اخلتم؛ )ب( املغلَّفاتامليدان والهاي، مثل 

 مهرهاعليهم من تقدمي طلباهتم )متكني اجملين عليهم الذين ال يستطيعون أن ميهروا الطلبات بالتوقيع بأمسائهم من 
مولة، وكامرات، وآالت استنساخ ببصمة إهبامهم( ومعدات تلزم لتوفري نسخ من الوثائق الداعمة )طابعات حم

 بأدوات من قبيل وحدات نْي جتهيز وسطاء منتقَ  إلكرتوين، وغري ذلك، إلتاحة استنساخ الوثائق الداعمة(؛ )ج(
( ومغلفات قابلة للختم تتيح هلم صون أمن الوثائق واملعلومات السرية USBالذاكرة املصونة األمن )وحدات 
وفقاا للمبادئ التوجيهية بشأن الوسطاء اليت تشمل بنطاقها احملكمة برمتها، والقيام بأنشطتهم على حنو سامل، 

 .تفادياا لتعريض اجملين عليهم والوسطاء الذين يتعاملون مع احملكمة للخطر
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 2016 : الميزانية المقترحة لعام3360 البرنامج الفرعي :71 الجدول

3360 

قسم مشاركة المجني عليهم وجبر 
 أضرارهم

 2014مصروفات عام 

 )بآالف اليوروات(

 املعتمدة 2015ميزانية عام 

 )بآالف اليوروات(

 املقرتحة 2016ميزانية عام 

 )بآالف اليوروات(

 2016النمو يف موارد عام 

 2015بالقياس إىل عام 

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 اجملموع باحلاالت

صندوق 
 الطوارئ

اجملموع ومبا فيه 
صندوق 
 الطوارئ

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 اجملموع باحلاالت

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 % املبلغ اجملموع باحلاالت

 0.5 4.8 958.7 545.8 412.9 953.9 189.5 764.4 069.2 1   069.2 1 426.3 642.9 املوظفون من الفئة الفنية
 48.1 126.7 390.2 260.1 130.1 263.5 197.5 66.0        املوظفون من فئة اخلدمات العامة
 10.8 131.5 348.9 1 805.9 543.0 217.4 1 387.0 830.4 069.2 1   069.2 1 426.3 642.9 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

 100.0- 563.7-      563.7 563.7   402.0   402.0 402.0   املساعدة املؤقتة العامة
                     املؤقتة اخلاصة باالجتماعاتاملساعدة 

                     العمل اإلضايف

 100.0- 563.7-       563.7 563.7   402.0   402.0 402.0   اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني
 20.9 25.0 144.7 144.7   119.7 119.7   123.6   123.6 123.6   السفر
                     الضيافة

 29.6 20.0 87.5 87.5   67.5 67.5   55.4  55.4 53.4 2.0 اخلدمات التعاقدية
     4.3 2.8 1.5 4.3 4.3   3.5  3.5 1.5 2.0 التدريب

     10.0  10.0 10.0 10.0   65.5  65.5 4.3 61.2 اخلرباء االستشاريون

                     النفقات التشغيلية العامة

     3.0 3.0   3.0 3.0   0.4  0.4 0.4   اللوازم واملواد

                          األثاث والعتاد

المجموع الفرعي للتكاليف غير المتصلة 
 بالعاملين

65.2 183.2 248.4   248.4   204.5 204.5 11.5 238.0 249.5 45.0 22.0 

 19.5- 387.2- 598.4 1 043.9 1 554.5 985.6 1 155.2 1 830.4 719.6 1   719.6 1 011.5 1 708.1 المجموع

 2016 : مالك الموظفين المقترح لعام3360 البرنامج الفرعي :72 الجدول

 قسم مشاركة المجني عليهم وجبر أضرارهم
وكيل أمني 

 عام

أمني عام 
 مساعد

 1-ف 2-ف 3-ف 4-ف 5-ف 1-مد 2-مد

جمموع موظفي 
الفئة الفنية وما 

 فوقها

 رأ-خ ع رر-خ ع

 جمموع
موظفي فئة 
اخلدمات 
 العامة

جمموع 
 املوظفني

 الوظائف القائمة

 6 2 2   4 1 1 1 1           املالك األساسي

 10 4 4  6  5 1       املالك املتصل باحلاالت

 16 6 6   10 1 6 2 1           اجملموع الفرعي

الوظائف 
 اجلديدة/احملوَّلة

 

                  املالك األساسي

                  املالك املتصل باحلاالت

                             اجملموع الفرعي

الوظائف املعاد 
 توزيعها/املستعادة

                             املالك األساسي

                  املالك املتصل باحلاالت

                             اجملموع الفرعي

 16 6 6   10 1 6 2 1           المجموع  
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 قسم دعم المحامين: 3190 البرنامج الفرعي (و ) 

 المقدِّمة

وتنسيق هذه  ،يتوىل قسم دعم احملامني التنظيم املركزي لكل املساعدة اليت تقدمها احملكمة إىل احملامني -514
اللذين ال يتبعان لقلم  املساعدة. وهو يعمل يف قلم احملكمة مبثابة املنسِّق فيما خيص مكتيَب احملامي العمومي،

احملكمة إال فيما يتعلق باألغراض اإلدارية، ويقدم أيضاا مساعدة إمدادية وإدارية. كما يتدبر هذا القسم برنامج 
ويهتم جبميع املخصَّصات  ،اليت تقدم للمعوزين من املدَّعى عليهم واجملين عليهمملساعدة القانونية اخلاص بااحملكمة 

 ألنشطة األجهزة التأديبية يف احملكمة.

 ألف يورو 8 278.4 موارد الميزانية

 .يف املئة( 62.4ألف يورو ) 3 180.0ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  -515

 ألف يورو 1 128.9 الموارد من الموظفين

يتألف مالك العاملني يف القسم من عشر وظائف ثابتة ووظيفتني من وظائف املساعدة املؤقتة العامة  -516
 .من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل( 2.0)

 ألف يورو 934.1 الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة

ضم مالكه يو  .رأ(-مساعد إداري )من الرتبة خ عيساعده  (5-القسم رئيسه )من الرتبة ف إدارةيتوىل  -517
. باحملامني لألجهزة التأديبية املعنيةرأ( -)من الرتبة خ ع اا إداري اا ( ومساعد4-)من الرتبة ف اا مالي اا حمقق أيضاا 

 .وحدة مساعدة احملامنيو وحدة املساعدة القانونية  :وينقسم هذا القسم إىل وحدتني

(، واختصاصي ملراقبة 4-وحدة املساعدة القانونية من رئيسها )من الرتبة فمالك العاملني يف تألف يو  -518
ساعدة القانونية امل( يتناول مسائل الدفاع؛ وموظف مساعد معين ب2-ملساعدة القانونية )من الرتبة فاصندوق 

 .رأ(-(، يتناول مسائل اجملين عليهم؛ ومساعد إداري )من الرتبة خ ع1-)من الرتبة ف

مساعد إداري )من  يساعده( 2-س وحدة مساعدة احملامني موظف قانوين معاون )من الرتبة فأوير  -519
 .رأ(-ع الرتبة خ

 ألف يورو 194.8 املساعدة املؤقتة العامة

 القانونيةطلب وظيفتا املساعدة املؤقتة العامة بغية التقيد بالتوصيات الواردة يف القرار بشأن املساعدة تُ  -520
على املساعدة التقنية )احلاسوبية(  ReVisionوتبعات املراجعة املسماة  ،الذي أعده مكتب املراجعة الداخلية

 للمنتفعني اخلارجيني )أعضاء األفرقة القانونية(.

 12( ملدة 1-للمحامني اخلارجيني )من الرتبة فاملقدَّمة دمات تكنولوجيا املعلومات واالتصال خلمنسق  -521
حملكمة اإللكرتونية بابعة مباشرة إلعادة ختصيص الوظائف املتصلة تعترب هذه الوظيفة ت. جديد(شهراا )متطلب 
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كان احلرص على ا لمّ ـ. ولقسم تدبر األعمال القضائيةبنقلها من قسم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت إىل 
 ضمفإنه تعني  إليهااملساعدة قسم تدبر األعمال القضائية تقدمي  حيول دون صون نزاهة األفرقة القانونية اخلارجية

 قسم دعم احملامني. إىلالوظائف املعنية 

. أوصي هبذه الوظيفة يف شهراا )متطلب جديد( 12( ملدة 1-مساعد معين بالشؤون املالية )من الرتبة ف -522
 .2014أيلول/سبتمرب  3يف  مدِّ قُ و التقرير بشأن املساعدة القانونية الذي أعده مكتب املراجعة الداخلية 

 ألف يورو 7 149.5 الموارد غير المتصلة بالعاملين

يف املئة(. وتلزم املوارد غري  68.5يورو ) آالف 2 905.9 امقداره زيادةينطوي املبلغ املطلوب على  -523
 حمامي وتكاليفوتكاليف حمامي الدفاع، وتكاليف اخلرباء االستشاريني، املتصلة بالعاملني لسد تكاليف السفر، 
 .اجملين عليهم، والنفقات التشغيلية العامة

 ألف يورو 67.5  السفر

يف املئة(، وهو يلزم لسد تكاليف  182.5ألف يورو ) 43.6ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  -524
القانونيني أسفار يقوم هبا أعضاء األجهزة التأديبية للمشاركة يف ثالث جلسات، واستدامة الصالت مع رابطات 

 .االت(، ولألغراض التحقيقيةمن بلدان احل ن)مهمة يف أوروبا، ومهمتان يف بلدي

 ألف يورو 20.0 اخلرباء االستشاريون

يف املئة(، نامجة عن احتياج احملكمة  100ألف يورو ) 20.0ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  -525
. وسيعتمد قلم احملكمة على نغالوَب قضية  لالنتهاء من توخياا ونية إىل بدء العمل على مراجعة سياسة املساعدة القان

تاحة حتسني نظام إلتعديالت هلا اقرتاح  للمساعدة يف تقييم هذه السياسة و نْي قانونيني خمتلفنيقانونيَـنْي من نظامَ 
 .املساعدة القانونية

 ألف يورو 4 881.5 حمامو الدفاع

عن تطبيق  متأتية ،يف املئة( 107.02ألف يورو ) 2 525.9 امقداره زيادةينطوي املبلغ املطلوب على  -526
، على االفرتاضات اليت تقوم عليها ميزانية عام 2012 يف عام رَّ ق  أ ، كمااحملكمةبالقانونية اخلاص  املساعدةنظام 
واحملامني املخصوصني، الذين عينهم رئيس قلم احملكمة  نيضايف لسد تكاليف احملامني املناوبإبلغ مليئ وهُ . 2016
والئحة  اإلثبات،جرائية وقواعد والقواعد اإل ،يف النظام األساسي دَّدةعلى الرتتيب، وفق الشروط احمل ودوائرها،
 احملكمة.

 ألف يورو 2 178.5 حمامو اجملين عليهم

نظام عن تطبيق  يةمتأت ،يف املئة( 17.0ألف يورو ) 316.4 امقداره زيادةينطوي املبلغ املطلوب على  -527
االفرتاضات اليت تقوم عليها ميزانية عام على ، 2012يف عام  رَّ ق  أ ، كمااحملكمةبالقانونية اخلاص  املساعدة
على  احلاالت لالقانوين يف املرحلة االستهاللية من مراح التمثيلضايف لدفع تكاليف إصص مبلغ . وقد خُ 2016

 .أساس االفرتاضات اليت قدَّمها قسم مشاركة اجملين عليهم وجرب أضرارهم
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 ألف يورو 2.0 النفقات التشغيلية العامة

 .يةبيانات التحقيقالشرتاك يف قاعدة االاملطلوب، وهو يلزم لسد تكاليف  يف املبلغ تغريال  -528

 2016 : الميزانية المقترحة لعام3190 البرنامج الفرعي :73 الجدول

3190 

 دعم المحامينقسم 

 2014مصروفات عام 

 )بآالف اليوروات(

 املعتمدة 2015ميزانية عام 

 )بآالف اليوروات(

 املقرتحة 2016ميزانية عام 

 )بآالف اليوروات(

 2016النمو يف موارد عام 

 2015بالقياس إىل عام 

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 اجملموع باحلاالت

صندوق 
 الطوارئ

ومبا فيه اجملموع 
صندوق 
 الطوارئ

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 اجملموع باحلاالت

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 % املبلغ اجملموع باحلاالت

 2.6 17.2 674.0 217.6 456.4 656.8 211.4 445.4 720.9   720.9 348.4 372.5 املوظفون من الفئة الفنية
 31.4 62.1 260.1 65.0 195.1 198.0 66.0 132.0        اخلدمات العامةاملوظفون من فئة 

 9.3 79.3 934.1 282.6 651.5 854.8 277.4 577.4 720.9   720.9 348.4 372.5 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني
   194.8 194.8 194.8         13.6   13.6 13.6   املساعدة املؤقتة العامة

                      املؤقتة اخلاصة باالجتماعاتاملساعدة 

                      العمل اإلضايف

   194.8 194.8 194.8         13.6   13.6 13.6   اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني

 182.5 43.6 67.5 65.8 1.7 23.9 4.6 19.3 10.3   10.3 7.0 3.3 السفر
                      الضيافة

             23.0  23.0 23.0   اخلدمات التعاقدية

                     التدريب

   20.0 20.0  20.0      31.1  31.1 31.1   اخلرباء االستشاريون

 107.2 525.9 2 881.5 4 881.5 4   355.6 2 355.6 2   577.6 3 618.4 959.2 2 959.2 2   حمامو الدفاع
 17.0 316.4 178.5 2 178.5 2   862.1 1 862.1 1   745.7 1  745.7 1 745.7 1   اجملين عليهمحمامو 

     2.0 2.0   2.0  2.0 0.5  0.5 0.2 0.3 النفقات التشغيلية العامة

             2.7  2.7 2.7   اللوازم واملواد

                           األثاث والعتاد

للتكاليف غري املتصلة اجملموع الفرعي 
 بالعاملني

3.6 4 768.9 4 772.5 618.4 5 390.9 21.3 4 222.3 4 243.6 21.7 7 127.8 7 149.5 2 905.9 68.5 

 62.4 180.0 3 278.4 8 605.2 7 673.2 098.4 5 499.7 4 598.7 125.4 6 618.4 507.0 5 130.9 5 376.1 المجموع

 2016 الموظفين المقترح لعام: مالك 3190 البرنامج الفرعي :74 الجدول

 قسم دعم المحامين
وكيل أمني 

 عام

أمني عام 
 مساعد

 1-ف 2-ف 3-ف 4-ف 5-ف 1-مد 2-مد

جمموع موظفي 
الفئة الفنية وما 

 فوقها

 رأ-خ ع رر-خ ع

جمموع 
موظفي فئة 
اخلدمات 
 العامة

جمموع 
 املوظفني

 الوظائف القائمة

 6 2 2   4 1 1   1 1         املالك األساسي

 3 1 1  2  1  1      املالك املتصل باحلاالت

 9 3 3   6 1 2   2 1         اجملموع الفرعي

الوظائف 
 اجلديدة/احملوَّلة

 

 1 1 1                      املالك األساسي

                  املالك املتصل باحلاالت

 1 1 1                       اجملموع الفرعي

الوظائف املعاد 
 توزيعها/املستعادة

                             املالك األساسي

                  املالك املتصل باحلاالت

                             اجملموع الفرعي

 10 4 4   6 1 2   2 1         المجموع  
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 مكتب المحامي العمومي للدفاع: 3740 البرنامج الفرعي (ز ) 

 المقدِّمة

ولية من القضايا املعنية فيهم واملتهمني يف املراحل األ املشتبهمكتب احملامي العمومي للدفاع ميثل مجيع  إن -529
عداد العمل إىل إمام احملكمة أو أملثول إىل اخر آمن حني إىل  الدوائر، وتدعوه ويعمل من أجلها وحيمي حقوقهم

الدفاع يف التقصي القانوين  ةفرقأيساعد هذا املكتب  نفسه. ويف الوقت اا نفيه معيَّ  اا مشتبهنة أو فيما خيص حالة معيَّ 
القانونية ذات الصلة.  املسائلجال القضائية والرتكيز على باآل، ساهراا على متكنهم من التقيد وتدب ر القضايا
مذكرات  عَ مَ ر جمَْ ويتدبالذاكرة املؤسسية للمحكمة فيما يتعلق بالدفاع للدفاع  مكتب احملامي العموميويصون 

فيما خيص الدفاع، إسهاماا يف املسائل اهلامة ب الرجوع السريع إليها فيما يتعلقوكتيبات وقواعد بيانات من أجل 
فرقة العاملة أللن مكتب احملامي العمومي للدفاع يقدم إ. مث حتقيق التكافؤ يف الوسائل بني الدفاع واالّدعاء

 .لدفاع بشأن املسائل القانونيةنظر ا ني وجهةاخلارجي وللشركاءالداخلية 

 ألف يورو 666.6 موارد الميزانية

يف املئة( تعزى إىل إضافة موظف  24.8ألف يورو ) 132.6ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  -530
 .(3-قانوين يف إطار املساعدة املؤقتة العامة )من الرتبة ف

 ألف يورو 641.1 الموارد من الموظفين

س وظائف ثابتة. ويطلب هذا املكتب وظيفة من مالك مكتب احملامي العمومي للدفاع من مخيتألف  -531
 .من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل( 1.0وظائف املساعدة املؤقتة العامة )

 ألف يورو 521.5 مةالوظائف الثابتة: من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العا

هام الرئيسية املنوطة مبكتب احملامي العمومي امليؤدي الواجبات املتصلة ب( 5-)من الرتبة فحمام رئيسي  -532
مباشراا عندما  فيهم واملتهمني متثيالا  املشتبهمن الئحة احملكمة، مبا يف ذلك متثيل  77 د يف البندللدفاع كما حتدَّ 

 فرقة؛ وميثل الدفاعَ أللا فيها املساعدة القانونية ، مبمبجمله دارة املكتبإ ويتوىللقيام بذلك؛ إىل ااحملكمة  تدعوه
 باملهمةمساعدة مباشرة فيما يتعلق  الرئيسي رأ( يساعد احملامي-داخلياا وخارجياا. ومساعد قانوين )من الرتبة خ ع

، يةبامليزانعداد تقارير عن املسائل اإلدارية واملسائل املتعلقة إعداد نصوص العرائض، و إاألساسية )مبا يف ذلك 
 دةا ي القانوين التقين مساعَ صتقالقسام(، ويقوم بجهزة واألوتقدمي املساعدة خالل االجتماعات، واالرتباط بسائر األ

 .فرقة الدفاعأل

يتدبر الكتيبات ومشاريع و شراف احملامي الرئيسي، إ(، يعمل حتت 4-حمام )من الرتبة ف/مستشار قانوين -533
ذلك؛ ويؤدي مهمات إدارية  همام احملكمة عندما تطلب منأل قانونية وميثُ العرائض الالبحث اجلاري؛ ويعد نصوص 

( 2-)من الرتبة ف . وحمام معاونعليه أداؤها تعذر إذا هنيابة عنالو بأسياسات مع احملامي الرئيسي الأو متعلقة بو/
 هدور تنفيذاا لسياسات البة صلطالع مبهام املكتب املتضاال ويساعد يفدفاع أفرقة ال ةساعدملقانونية  اا ري حبوثجيُ 
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 ومنظِّمفرقة العمل(. أفيما خيص الدفاع )مبا يف ذلك املشاركة يف بعض  الوسائل تكافؤسهر على يف ال املتمثل
 القانوينبحث الري سريورات التقصي، وجيُ  ة( ينظم بيانات املكتب بغية التكفل بنجاع1-)من الرتبة فملفات 

جميات اليت ا)مبا يف ذلك التدريب على الرب  امللفات تنظيمفرقة الدفاع يف أما يتعلق بطلبات الدفاع، ويساعد في
 .شؤون الكشف عن املعلومات(يف تستخدمها احملكمة واملساعدة 

 ألف يورو 119.6 املساعدة املؤقتة العامة

. بالنظر إىل عبء العمل املتأيت عن شهراا )متطلب جديد( 12( ملدة 3-موظف قانوين )من الرتبة ف -534
تزايد عدد القضايا، وال سّيما يف املرحلة االبتدائية )أربع قضايا بلغت مرحلة احملاكمة تتوالها عشرة أفرقة دفاع 
منفصلة(، يُتوقع على أساس عبء العمل املزيد احلايل أن موارد مكتب احملامي العمومي للدفاع ستظل غري كافية 

ألفرقة املعنية باإلجراءات االبتدائية أو لالستجابة إىل الطلبات إال على حساب حتديث إىل ا ةنياآلة لتقدمي املساعد
البحث  جري املوظف القانوين كبري. وسيُ رياملصادر اليدوي والعام الذي سيشهد بسبب ذلك حاالت تأخ

ينفذ املهام سملساعدة أفرقة الدفاع، و يعد كتيبات سو  ،(2-، بالتعاون مع احملامي املعاون )من الرتبة فالقانوين
( يف 4-القانوين )من الرتبة ف /الوكيلَ هذه الوظيفة املستشارَ  املتعلقة بالسياسات عند اللزوم. كما سيساعد شاغلُ 

املهام التدبرية باإلشراف على نتائج عمل مكتب احملامي العمومي للدفاع واالضطالع باملهام املتأتية عن طلبات 
 .الدوائر

 ألف يورو 25.5 وارد غري املتصلة بالعاملنيامل

ألف يورو  2.9لسد التكاليف غري املتصلة بالعاملني زيادة مقدارها  2016لعام  تشهد امليزانية املقرتحة -535
 .املئة(. وتلزم املوارد املعنية لسد تكاليف السفر وتكاليف اخلدمات التعاقدية وتكاليف التدريب يف 13.0)

 يوروآالف  3.0 السفر

املطلوبة ليتسىن املوارد  وتلزم .يف املئة( 16.5ألف يورو ) 0.4 امقداره زيادةينطوي املبلغ املطلوب على  -536
والقاعدة  56السفر ألداء مهامهم التمثيلية إثر التعيينات مبوجب املادة  مكتب احملامي العمومي للدفاع ملوظفي
حبقوق الدفاع  ةمعني ةرئيسي اتشاركة يف مؤمتر املمن  (، وهي ستتيح إجراء متارين تدريبية ميدانية؛ وستمكِّن2)47
 .مام احملكمةأ

 ألف يورو 20.0 اخلدمات التعاقدية

تنظَّم الدفاع بخاصة  تدريبيةلسد تكاليف حلقات تدارس املعنية املبلغ املطلوب. وتلزم املوارد  تغري يفال  -537
 .حمامني مناوبني/حمامني وان ميكن أن يصبحمليف البلدان املتأثرة  خرىأقسام أتشارك مع الب

 ألف يورو 2.5 التدريب

استخدام املوارد احملدودة املتاحة ملكتب احملامي العمومي للدفاع. ويتبادل فعالية بالتدريب املطلوب  ضمنتُ  -538
 .مع مجيع األفرقة وميضي يف سعيه ملساعدة احملكمة بتوفري التدريب ألفرقة الدفاعاملعنية املكتب اخلربة 
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 2016 : الميزانية المقترحة لعام3740 البرنامج الفرعي :75 الجدول

3740 

 مكتب المحامي العمومي للدفاع

 2014مصروفات عام 

 )بآالف اليوروات(

 املعتمدة 2015ميزانية عام 

 )بآالف اليوروات(

 املقرتحة 2016ميزانية عام 

 )بآالف اليوروات(

 2016النمو يف موارد عام 

 2015بالقياس إىل عام 

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 اجملموع باحلاالت

صندوق 
 الطوارئ

اجملموع ومبا 
صندوق فيه 

 الطوارئ

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 اجملموع باحلاالت

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 % املبلغ اجملموع باحلاالت

 2.5 11.1 456.5 305.3 151.2 445.4 298.2 147.2 395.1   395.1 177.4 217.7 املوظفون من الفئة الفنية
 1.5- 1.0- 65.0  65.0 66.0  66.0        العامةاملوظفون من فئة اخلدمات 

 2.0 10.1 521.5 305.3 216.2 511.4 298.2 213.2 395.1   395.1 177.4 217.7 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني
   119.6 119.6 119.6         51.0   51.0   51.0 املساعدة املؤقتة العامة
                      باالجتماعاتاملساعدة املؤقتة اخلاصة 

                      العمل اإلضايف
   119.6 119.6 119.6         51.0   51.0   51.0 اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني

 16.5 0.4 3.0 1.8 1.2 2.6   2.6 6.9   6.9   6.9 السفر
                      الضيافة

     20.0 20.0   20.0 20.0   9.7  9.7 9.7   اخلدمات التعاقدية
   2.5 2.5 2.5             التدريب

                      اخلرباء االستشاريون
                      النفقات التشغيلية العامة

                      اللوازم واملواد
                           األثاث والعتاد

الفرعي للتكاليف غري املتصلة  اجملموع
 بالعاملني

6.9 9.7 16.6   16.6 2.6 20.0 22.6 1.2 24.3 25.5 2.9 13.0 

 24.8 132.6 666.6 449.2 217.4 534.0 318.2 215.8 462.7   462.7 187.1 275.6 المجموع

 2016 : مالك الموظفين المقترح لعام3740 البرنامج الفرعي :76 الجدول

 للدفاعمكتب المحامي العمومي 
وكيل أمني 

 عام

أمني عام 
 مساعد

 1-ف 2-ف 3-ف 4-ف 5-ف 1-مد 2-مد

جمموع موظفي 
الفئة الفنية وما 

 فوقها

 رأ-خ ع رر-خ ع

جمموع 
موظفي فئة 
اخلدمات 
 العامة

جمموع 
 املوظفني

 الوظائف القائمة

 2 1 1   1         1         األساسي املالك
 3     3 1 1  1      املالك املتصل باحلاالت

 5 1 1   4 1 1   1 1         اجملموع الفرعي

الوظائف 
 اجلديدة/احملوَّلة

                            األساسي املالك

                  املالك املتصل باحلاالت

                             اجملموع الفرعي

الوظائف املعاد 
 توزيعها/املستعادة

                             األساسياملالك 

                  املالك املتصل باحلاالت

                             اجملموع الفرعي

 5 1 1   4 1 1   1 1         المجموع  
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 مكتب المحامي العمومي للمجني عليهم: 3750البرنامج الفرعي (ح ) 

 المقدِّمة

مساع صوهتم يف اإلجراءات املعقودة إيساعد اجملين عليهم على  للمجين عليهم ن مكتب احملامي العموميإ -539
مام أل ني ومساعدهتم، وميثُ يمام احملكمة ويوفر متثيلهم القانوين العايل درجة اجلودة، ويقوم بدعم احملامني اخلارجأ

ين عليهم يف اإلجراءات اجلنائية الوعي حبقوق اجمل ذنه يشحإبع. كما اة الطددوائر احملكمة فيما يتعلق مبسائل حمدَّ 
 .الدولية

املمثل القانوين  بصفته نيِّ كان مكتب احملامي العمومي للمجين عليهم قد عُ   2015مايو /يارأوحبلول  -540
ل مصاحل اجملين ن هذا املكتب ميثِّ إاحملكمة. كما  على املعروضةجمين عليه يف شىت احلاالت والقضايا  5 300لزهاء 

، ويف نظام روما األساسيمن  19 املقبولية مبوجب املادة ىمع احملكمة يف مجيع دعاو  اتواصلو عليهم الذين 
يف مجيع يني ارجاخل نيقانونيال نيلممثلل. ويقدم هذا املكتب الدعم واملساعدة منه 53اإلجراءات املتصلة باملادة 

 .بأعمال التقصي هاملشورة القانونية وقيام هسدائإالقضايا املعروضة على احملكمة من خالل و احلاالت 

 ألف يورو 1 789.1 موارد الميزانية

معظمها إىل  ىيف املئة(، يعز  17.3ألف يورو ) 264.1ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  -541
ل اجملين عليهم ، وإىل كون مكتب احملامي العمومي للمجين عليهم ميثِّ املعين بالعمل امليداين املوظف القانوين اجلديد

اإلجراءات مرحلة يف الدعاوى إىل املزيد من املوارد، ويف خمتلف  خالهلااالبتدائية، اليت حُيتاج اإلجراءات مرحلة يف 
 .رب األضرارتها املتعلقة جبالتمهيدية ومرحل

 ألف يورو 1 334.8 الموارد من الموظفين

وُيطلب استمرار  .موظفاا  12مكتب احملامي العمومي للمجين عليهم من  العاملني حالياا يفيتألف مالك  -542
 .من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل( 1.0من وظائف املساعدة املؤقتة العامة )فيه توفري وظيفة 

 ألف يورو 1 237.4 الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة

فرقة تتابع أ الو قضية وميكن أن يشكِّ /كثر من حالةأعلى  نفسهص املوظفون للعمل يف الوقت خيصَّ  -543
 .املسندة إليهماحملكمة(، حبسب املهام  جلساتاإلجراءات )مبا فيها 

 ،(5-من حمام رئيسي )من الرتبة فيتألف مكتب احملامي العمومي للمجين عليهم  العاملني يفمالك إن  -544
(، 2- )من الرتبة فنيقانونيني معاون وثالثة ،(3-بة فتني )من الر يقانون وثالثة ،(4-تبة ف)من الر  نْي  وحماميَـ 
 .رأ(-ع خ الرتبةومساعد إداري )من  ،(1-ف الرتبة)من  للملفات َمنْي  ومنظِّ 

 ألف يورو 97.4 املساعدة املؤقتة العامة

 .يف املئة( 39.4يورو ) ألف 63.4مقداره  اخنفاضينطوي املبلغ املطلوب على  -545



 ICC-ASP/14/10 

181 10-A-091015 

IC
C

-A
S

P
/9

/[…
] 

P
ag

e 1
8
1
 

املكتب هذا . إن موظفي شهراا )متطلب مستمر( 12( ملدة 2-موظف قانوين معاون )من الرتبة ف -546
، ويظل أحدهم منتدباا بصورة مرحلة اإلجراءات االبتدائيةاحلاليني منتدبون بالفعل للعمل على خمتلف القضايا يف 
اليت بلغت اإلجراءات فيها أيضاا املرحلة  سَْنغ روتو و يف قضية دائمة للعمل مع املمثل القانوين املشرتك الذي ُعنيِّ 

لتمثيل يف املرحلة التمهيدية من يتوىّل ااملكتب ليعنيَّ هذا مارسة السابقة للدوائر يُتوقع أن ماالبتدائية. ووفقاا لل
جيني يف خمتلف احلاالت يساعد املمثلني القانونيني اخلار  ه. ويضاف إىل ذلك أنأُنغوينقضية  اإلجراءات يف مراحل

من الئحة احملكمة. وعليه فإن  81وفقاا للبند  الطالبنيوالقضايا ويُعهد إليه بتقدمي تقارير إىل الدائرة بالنيابة عن 
 .املكتب من أداء كل مهامههذا املوظف اإلضايف يلزم لتمكني 

 ألف يورو 454.3 الموارد غير المتصلة بالعاملين

تلزم املوارد غري املتصلة . و يف املئة( 31.7يورو ) آالف 109.4 اعلى زيادة مقدارهينطوي املبلغ املطلوب  -547
والنفقات التشغيلية وتكاليف اخلرباء االستشاريني، ف السفر، وتكاليف اخلدمات التعاقدية، اليبالعاملني لسد تك

 .العامة

لقد بينت املمارسة أن املساعدة اليت يقدمها موظف قانوين يف امليدان متثل أمراا أساسياا الستدامة الصلة  -548
الع على آرائهم على أحدث املستجدات، واالطّ  املستمر وإطالعهممع من جيري متثيلهم من اجملين عليهم 

امياا من مكتب احملامي العمومي للمجين وشواغلهم، ومجع األدلة. وقد بينت الدوائر باستمرار، عند تعيينها حم
عليهم لتمثيل اجملين عليهم، أنه سيحظى مبساعدة من موظف قانوين يف امليدان. وقد أوصى قلم احملكمة نفسه 

نفس نظام التمثيل القانوين للمجين عليهم يف املرحلة االبتدائية. فاضطالع  باالستمرار يف تطبيقالدوائر املعنية 
امي العمومي للمجين عليهم بالتمثيل القانوين يقلص املوارد الالزمة يف إطار ميزانية املساعدة حمامي مكتب احمل

 .القانونية

ابْليه  و اْغبـَغْبويف قضية يف امليدان  حالياا  العاملني ومن الضروري استمرار خدمات املوظفني القانونيني -549
يف أوغندا. وقد ُحسبت التكاليف على جديد يف احلالة . كما يلزم موظف قانوين بوسكو انْتاغَنداوقضية  غوديه

 .أساس عقد اخلبري االستشاري احلايل

 ألف يورو 123.4 رالسف

يف املئة(. وتعزى هذه الزيادة إىل أن  27.9ألف يورو ) 26.9ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  -550
يف  ملوهنجملين عليهم الذين ميثِّ ا نونن املعيَّ و إىل احملكمة جعل من الضروري أن يقابل احملام أُنغوينتقدمي السيد 

من مراحل  أوغندا، وإىل أنه يلزم املزيد من املوارد ملقابلة اجملين عليهم يف القضايا اليت بلغت املرحلة االبتدائية
لوا أمام احملكمة بصفتهم شهوداا أو بصفتهم ميثُ ، مبا يف ذلك متييز اجملين عليهم الذين ميكن أن اإلجراءات

 .الشخصية، ومجع ما قد يوجد من أدلة

تتسم و  املكتب باملهام املنوطة به.هذا فاألسفار يف مهام ميدانية أمر أساسي فيما خيص اضطالع  -551
على حنو جمد خالل ومتثيلهم ليهم إالدعم و تقدمي املساعدة يف  بأمهية حيوية ات الوجاهية مع اجملين عليهمءلقالا

 .اإلجراءاتمجيع مراحل 
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 ألف يورو 50.0 اخلدمات التعاقدية

يف املئة(، وهو يلزم لنقل اجملين عليهم  42.9يورو ) ألف 15.0 ازيادة مقداره ينطوي املبلغ املطلوب على -552
إىل احملكمة  أُنغوين. وتعزى هذه الزيادة إىل أن تقدمي السيد يقابلهم فيه حماموهم نَ مَ آقامتهم إىل مكان إماكن أمن 

املعيَّنون اجملين عليهم الذين ميثِّلوهنم يف أوغندا، وإىل أنه يلزم املزيد من املوارد  ونجعل من الضروري أن يقابل احملام
مبا يف ذلك متييز اجملين عليهم  ملقابلة اجملين عليهم يف القضايا اليت بلغت املرحلة االبتدائية من مراحل اإلجراءات،

 .الذين ميكن أن ميثُلوا أمام احملكمة بصفتهم شهوداا أو بصفتهم الشخصية، ومجع ما قد يوجد من أدلة

 ألف يورو 269.9 اخلرباء االستشاريون

وفقاا لقرارات الدوائر و . يف املئة( 33.3يورو ) ألف 67.5 ازيادة مقداره ينطوي املبلغ املطلوب على -553
بشأن التمثيل القانوين للمجين عليهم يعمل ثالثة موظفني من الفريق القانوين املقيم يف الهاي املموَّل باعتمادات 

يف كوت ديفوار فيما خيص قضية  ص يف إطار البند "اخلرباء االستشاريون" يف بلدان احلاالت املعنية: واحد  ختصَّ 
 . وتعزى الزيادةبوسكو انْتاغنداواثنان يف مجهورية الكونغو الدميقراطية فيما خيص قضية  ليه غوديهْب ا اْغبغبو و لوران
إىل قيام حمامني من مكتب احملامي العمومي للمجين عليهم بتمثيل اجملين عليهم يف اإلجراءات يف احلالة يف  املعنية
ما  ،أُنغوينملكتب لالضطالع بالتمثيل القانوين يف اإلجراءات التمهيدية يف قضية هذا ايعنيَّ ويُرجَّح أن  ،أوغندا

 .يستلزم موظفاا قانونياا يعمل يف امليدان

 ألف يورو 11.0 النفقات التشغيلية العامة

جملين عليهم، بامن قاء اآللميكن فيها ال الَّ ستئجار حمسد تكاليف ا، وهو يلزم ليف املبلغ املطلوب تغريال  -554
  .هلالعالقة بني احملامي وموكِّ التكتم يف على حنو يصون 
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 2016 : الميزانية المقترحة لعام3750 البرنامج الفرعي :77 الجدول

3750 

مكتب المحامي العمومي للمجني 
 عليهم

 2014مصروفات عام 

 )بآالف اليوروات(

 املعتمدة 2015ميزانية عام 

 )بآالف اليوروات(

 املقرتحة 2016ميزانية عام 

 )بآالف اليوروات(

 2016النمو يف موارد عام 

 2015بالقياس إىل عام 

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 اجملموع باحلاالت

صندوق 
 الطوارئ

اجملموع ومبا 
فيه صندوق 
 الطوارئ

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 اجملموع باحلاالت

امليزانية 
 األساسية

املتصلة امليزانية 
 % املبلغ اجملموع باحلاالت

 23.0 219.1 172.4 1 021.2 1 151.2 953.3 721.2 232.1 968.2   968.2 689.0 279.2 املوظفون من الفئة الفنية
 1.5- 1.0- 65.0  65.0 66.0  66.0        املوظفون من فئة اخلدمات العامة
 21.4 218.1 237.4 1 021.2 1 216.2 019.3 1 721.2 298.1 968.2   968.2 689.0 279.2 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

 39.4- 63.4- 97.4 97.4   160.8 160.8   90.1   90.1 90.1   املساعدة املؤقتة العامة
                      املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

                      العمل اإلضايف

 39.4- 63.4- 97.4 97.4   160.8 160.8   90.1   90.1 90.1   الفرعي لسائر تكاليف العاملنياجملموع 
 27.9 26.9 123.4 119.0 4.4 96.5 96.5   87.6 4.3 83.3 80.1 3.2 السفر
                      الضيافة

 42.9 15.0 50.0 50.0   35.0 35.0   7.9  7.9 7.9   اخلدمات التعاقدية
                     التدريب

 33.3 67.5 269.9 269.9   202.4 202.4         اخلرباء االستشاريون
     11.0 11.0   11.0 11.0   26.5  26.5 26.5   النفقات التشغيلية العامة

               1.1  1.1  1.1 اللوازم واملواد

                           األثاث والعتاد

اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة 
 بالعاملني

4.3 114.5 118.8 4.3 123.1   344.9 344.9 4.4 449.9 454.3 109.4 31.7 

 17.3 264.1 789.1 1 568.5 1 220.6 525.0 1 226.9 1 298.1 181.4 1 4.3 177.1 1 893.6 283.5 المجموع

 2016 لعام: مالك الموظفين المقترح 3750 البرنامج الفرعي :78 الجدول

 مكتب المحامي العمومي للمجني عليهم
وكيل أمني 

 عام

أمني عام 
 مساعد

 1-ف 2-ف 3-ف 4-ف 5-ف 1-مد 2-مد

جمموع موظفي 
الفئة الفنية وما 

 فوقها

 رأ-خ ع رر-خ ع

جمموع موظفي 
فئة اخلدمات 

 العامة

جمموع 
 املوظفني

 الوظائف القائمة

 2 1 1   1         1         املالك األساسي

 8     8 2 2 2 2      املالك املتصل باحلاالت

 10 1 1   9 2 2 2 2 1         اجملموع الفرعي

الوظائف 
 اجلديدة/احملوَّلة

                            املالك األساسي

 2     2  1 1       املالك املتصل باحلاالت

 2       2   1 1             اجملموع الفرعي

الوظائف املعاد 
 توزيعها/املستعادة

                             املالك األساسي

                  املالك املتصل باحلاالت

                             اجملموع الفرعي

 12 1 1   11 2 3 3 2 1         المجموع  
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 قسم خدمات تدّبر المعلومات: 3390 البرنامج الفرعي (ط ) 

إشراف مباشر من مدير شعبة اخلدمات القضائية يسهر قسم خدمات تدبر املعلومات على إعمال  حتت -555
مجيع أجهزة احملكمة وأنشطتها. كما إن قسم خدمات تدبر  لصاحللتدبر املعلومات  مناسبةا  قلم احملكمة خدماتٍ 

األطراف اخلارجيون الذين  املعلومات سيقدم خدمات إىل سائر اجلهات اليت تتعامل مع قلم احملكمة مبا فيها
 :. وتتألف خدمات املعلومات مما يليةتكنولوجيمواردها اليعتمدون على سياسات احملكمة و 

وضع وثائق بالسياسات واملمارسات الفضلى اخلاصة بتدبر الوثائق  مبا يف ذلك ،أنشطة تدبر املعلومات (أ )
)الرقمية(، والسجالت واحملفوظات؛ ومرافق املكتبة؛ وتدبر املعارف بغض النظر عما إذا كانت قائمة على 

 التكنولوجيا؛

 دعم نظم املعلومات، مبا يف ذلك إعداد هذه النظم وتسيريها وإدماجها؛ (ب )

إىل املستعملني النهائيني، املقدَّمة التكنولوجيا، مبا يف ذلك اخلدمات يف جمال  خدماتلل شتغايلاالدعم ال (ج )
 والتكنولوجيا السمعية البصرية؛ ،وتكنولوجيا االتصال والرتابط الشبكي

يف جمال أمن املعلومات، مبا يف ذلك وضع وثائق السياسات واملمارسات الفضلى،  هبااألنشطة املضطلع  (د )
ر املخاطر املتصلة باملعلومات بغض النظر عما إذا كانت قائمة على وتدب   ،علوماتوتطبيق معايري أمن امل

 .التكنولوجيا

يتصل بالتكفل باالنتقال السلس إىل املباين الدائمة  2016ا خيص عام مب الرئيسي للتكاليف فيإن املسبِّ  -556
. ReVisionمن التوصيات املقدمة يف إطار املراجعة املسماة املعلومات  تدّبر خدمات قسموتنفيذ ما خيص 
باع هنج جديد يف توفري اخلدمات، مبا يف ذلك تكوين قدرة على تدبر املعلومات واملزيد من اتّ  ويستتبع ذلك دعمَ 

 الرتكيز على أمن املعلومات.

رئيس قلم احملكمة  زيادة مقرتحة يف املصروفات على نظم املعلومات، عمالا بقرار 2016ويشهد عام  -557
القاضي بالرتكيز على هذا اجملال، ومبعاجلة ما يرتتب على التهديدات السيربانية والتجسس السيرباين العابر للحدود 

 الوطنية من آثار على الصعيد العاملي.

على ثالثة جماالت رئيسية: إقامة مرفق لألرشفة  2016وسترتكز أنشطة وحدة تدبر املعلومات يف عام  -558
وضع و متطلبات مستعملي املعلومات على الصعيد الداخلي؛ أود املكتبة بغية النهوض ب ضمو ية يف احملكمة؛ الرقم

وصف وتصنيف سليمني جلميع املعلومات املتعلقة بالعمل، مبا يف ذلك تطوير الكفاءات يف جمال تدبر املعلومات. 
املتوارثة إىل األرشيف، وحتويل املكتبة ألغراض  وسُتصرف املوارد املعنية على ضم املعلومات احملفوظة واملعلومات

 .قي تدبر املعلوماتمنسِّ وتطوير مهام دعم تصنيف املعلومات القضائية 

 يورو ألف 9 489.3 موارد الميزانية

 .يف املئة( 5.2ألف يورو ) 470.8ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  -559



 ICC-ASP/14/10 

185 10-A-091015 

IC
C

-A
S

P
/9

/[…
] 

P
ag

e 1
8
5
 

 ألف يورو 4 518.7 الموارد من الموظفين

وظيفة ثابتة ووظيفة واحدة من وظائف  55من العاملني يف قسم خدمات تدبر املعلومات يتألف مالك  -560
 .من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل( 1.0املساعدة املؤقتة العامة )

 ألف يورو 4 401.4 الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة

-( يساعده مساعد إداري )من الرتبة خ ع5-)من الرتبة ف رئيسهخدمات تدبر املعلومات  يدير قسمَ  -561
 رأ(.

(، وموظف معين بتدبر 4-وحدة تدبر املعلومات من رئيسها )من الرتبة فمالك العاملني يف تألف يو  -562
(، وموظف 3-بة ف(، وموظف معين باملكتبة واحملفوظات والوثائق املتوارثة )من الرت3-املعلومات )من الرتبة ف

(، ومساعد معين 2-(، وموظف معاون معين باملكتبة )من الرتبة ف2-معاون معين بتدبر املعلومات )من الرتبة ف
رأ(، ومساعد معين -رأ(، ومساعد معين بدعم نظم املكتبة )من الرتبة خ ع-بتدبر املعلومات )من الرتبة خ ع
 رأ(.-عين باحملفوظات والوثائق املتوارثة )من الرتبة خ عرأ(، ومساعد م-مبقتنيات املكتبة )من الرتبة خ ع

(، وموظف معين بأمن 4-وحدة أمن املعلومات من رئيسها )من الرتبة فالعاملني يف ويتألف مالك  -563
 رأ(.-ن معنيني بأمن املعلومات )من الرتبة خ عيْ (، ومساعدَ 3-تكنولوجيا املعلومات )من الرتبة ف

وموظف معين  ،(4-وحدة تطوير النظم وتسيريها من رئيسها )من الرتبة فالعاملني يف ويتألف مالك  -564
(، وموظف معين بتسيري قواعد 3-(، ومسريِّ للنظم وقواعد البيانات )من الرتبة ف3-بتطوير النظم )من الرتبة ف

(، 2-بة ف(، وموظف معاون معين بدعم النظم )من الرت2-البيانات ونظام ختطيط املوارد املؤسسية )من الرتبة ف
رأ(، -الرتبة خ عْين رئيسيني معنيني بالتطوير )من (، ومساعدَ 2-وموظف معين بتدبر البيانات )من الرتبة ف

رأ(، -ْين معنيني بدعم النظم )من الرتبة خ عرأ(، ومساعدَ - بالتطوير )من الرتبة خ عومساعدْين معنيني
-مساعد معين بتسيري قواعد البيانات )من الرتبة خ عرأ(، و - بتدبر البيانات )من الرتبة خ عْين معنينيومساعدَ 
 رأ(.

(، وموظف معين 4-من رئيسها )من الرتبة فاملعلوماتية  اتالعاملني يف وحدة اخلدمويتألف مالك  -565
 م للمستعملني النهائيني )من الرتبة (، ومنسق للخدمات اليت تقدَّ 3-بالتكنولوجيا واالتصال )من الرتبة ف

رأ(، وتقين رئيسي معين بالشبكات واالتصاالت )من -معين بدعم املرافق )من الرتبة خ ع(، وتقين رئيسي 2-ف
 بدعم املرافق نْي معنينيرأ(، وتقنيَـ -رأ(، وتقين رئيسي معين باملواد السمعية البصرية )من الرتبة خ ع-الرتبة خ ع

نْي معنيني باملواد رأ(، وتقنيَـ -ة خ عرأ(، وثالثة تقنيني معنيني بالشبكات واالتصاالت )من الرتب-)من الرتبة خ ع
رأ(، وتقين معين بالعتاد -رأ(، وسبعة مساعدين معنيني باملرافق )من الرتبة خ ع-السمعية البصرية )من الرتبة خ ع

 رأ(.-رأ(، ومساعد معين بدعم التطبيقات والتدريب )من الرتبة خ ع-ع )من الرتبة خ

اخلدمات من معماري توفري بالتشكيالت املعمارية للنظم وبالوحدة املعنية ويتألف مالك العاملني يف  -566
-لتوفري اخلدمات )من الرتبة ف ومنسِّق(، 4-تشكيالت النظم معين باملؤسسات واحللول )من الرتبة فيف  خمتص
 رأ(.-(، ومساعد معين بتدبر تشكيالت النظم وتعديالهتا )من الرتبة خ ع2
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 ألف يورو 72.3 املساعدة املؤقتة العامة

رأ( ملدة -تقين معين مبكتب املساعدة يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت )من الرتبة خ ع -567
. يعمل يف مكتب املساعدة التقنية يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت موظفون شهراا )متطلب جديد( 12

)مبن فيهم خبدماهتم منتفع  1 400ف الواحد العامل بدوام كامل من أجل زهاء ظمن معادالت املو  8.0يكافئون 
فرتة عضواا من أعضاء األفرقة اخلارجية الناشطة(. فتلزم الوظيفة املعنية للنهوض بعبء العمل املزيد خالل  195
 .إجراءات العمل اجلديدة ها ومعإذ يتكيف املستعملون معاحملاّل اجلديدة  إىل نتقالاال

 آالف يورو 10.0  املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

 .دبر الفعالياتلتو  ،يلزم املبلغ املطلوب لتقدمي خدمات تدبر املعلومات خالل االجتماعات -568

 ألف يورو 35.0  العمل اإلضايف

 .ال تغري يف املبلغ املطلوب -569

منية وحتسينات طفيفة للمشكالت األ وحلوالا  ،نتظامارى بكل النظم احلاسوبية تستلزم ترقيات جتُ إن    -570
وخالل  طلع هبذا العمل مساءا ضمرارية اخلدمات، يُ تولضمان اس .)الربامج التصحيحية الصغرية( اةاملؤدّ  للوظائف
بذل كل جازة تعويضية. ويُ إخذ أ ةتاحإ، ال ميكن دائماا األعمالمرارية تسبوع. ونظراا إىل دواعي اساأل ةعطل هناي
 .دىنحدها األضايف عند بقاء املدفوعات تعويضاا عن العمل اإلإلاملستطاع 

 ألف يورو 4 970.6 الموارد غير المتصلة بالعاملين

إثر نقل أنشطة وتكاليف  يف املئة( 9.1ألف يورو ) 413.5 هينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقدار  -571
 أخرى مثل شعبة اخلدمات اإلدارية وشعبة اخلدمات القضائية واملكاتب امليدانية، وتويّل  أجهزةمتصلة هبا إىل 

وتلزم املوارد غري املتصلة بالعاملني لسد تكاليف السفر،  .أنشطة كان معهوداا هبا إىل وحدة أمن املعلومات واملكتبة
تكاليف وازم واملواد، و لالتكاليف التدريب، والنفقات التشغيلية العامة، و وتكاليف اخلدمات التعاقدية، تكاليف و 
 .ثاث والعتاداأل

 ألف يورو 46.9   السفر

بط املصون األمن ن لرتكيب معدات الزمة من أجل الر املبلغ املطلوب لسد تكاليف أسفار إىل امليدايلزم  -572
شبكة املقر؛ وأسفار يقام هبا من أجل املشاركة يف اجتماعات معنية بتدبر املعلومات وتكنولوجيا املعلومات ب

وأسفار يقام هبا للمشاركة يف اجتماعات الع على املستجدات فيما يتعلق بالتعديالت وأثرها على احملكمة؛ لالطّ 
بعها جمموعات املستعملني املعنية بالعرب املستخلصة اليت تنظمها األمم املتحدة من أجل العمل باملمارسات اليت تتّ 

كبة أحدث املبادرات ا وكاالت األمم املتحدة واليت ثبت جناحها وجناعتها بالقياس إىل تكاليفها؛ وأسفار يقام هبا ملو 
ل مواطن ضعف يف جمال األمن تمل أن ميثِّ اليت تتناول ما حيُ ، جيا املعلومات واالتصالال أمن تكنولو يف جم

 .والسالمة، والرتابط الشبكي، وتبادل املعلومات
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 ألف يورو 274.5  اخلدمات التعاقدية

. كما يُتوقع املعلوماتتكنولوجيا تتصل اخلدمات املعنية حالياا برتقيات النظم واملضي يف تعزيز تدابري أمن  -573
تكبد تكاليف إضافية متصلة بإعمال أدوات املراقبة ونظم الكشف والتصدي للتهديدات االستخبارية. ومثة 

مجيعها يتوافق مع إيالء رئيس قلم إن . 578نة يف الفقرة رات ذات صلة تندرج يف عداد رأس املال مبيَّ مستثمَ 
 .اع السيربانيةاحملكمة األولوية لالستثمار يف وسائل الدف

 ألف يورو 68.5   التدريب

الدائمة بإعمال تكنولوجيات جديدة يف شىت جوانب التشكيلة التقنية  احملالّ االنتقال إىل سيقرتن  -574
عترب اخلربة واملهارات التقنية الداخلية الالزمة لتنفيذ اسرتاتيجية فعالة فيما خيص تدبر املعلومات للمحكمة. وتُ 

تعزيز مهارات املوظفني يف جماالت مسؤوليتهم ضمن احملكمة.   معالة، خيص توفري بيئة عمل فعّ عنصراا حامساا فيما 
 .باملسائل األمنية وتقليص األخطار احمليقة باحملكمة درايةكما سيلزم تدريب يف جمال أمن املعلومات للبقاء على 

 ألف يورو 3 557.3 النفقات التشغيلية العامة

وللعمل عقود نافذة وخدمات جيري توفريها،  بشأنعادة التفاوض إللحزم يف  ت التخفيضات نتيجةا تسنّ  -575
التكاليف  وال تغري يفعوام السابقة. جريت يف األأُ الستفادة من االستثمارات اليت لو  ،األولوية على أساس درجات

 ه،رغوب فياملاملكاتب، وتدبر الرتمجة، واملكتبة، ونظام كشف الولوج غري  وأمتتةمنها، أنظم الشبكات و لالثابتة 
من الع اآللكرتونية، ونظام االطّ لفريوسات( اإلا) تماحُ ـلا اتدّ مضاو ونظام احملفوظات،  ،لكرتوينونظام الربيد اإل

ابط التباحث ورو  ،احلفظ، وتراخيص التطبيقات نظموتراخيص عن بعد، وتراخيص استعمال قواعد البيانات، 
نفوذ إىل النظم لل Citrixنظام بتتصل فخرى ما التكاليف األأذاعي يف اجتاهني. و لفيديوي، وصيانة نظام البث اإلا

والنظم  ،حملكمةانرتنت الرئيسي والرافد اخلاصني باإل يخطَّ جيار إعن بعد، وتسجيل الصوت يف مركز االحتجاز، و 
 .التواجد امليداين حمالّ الساتلية يف 

 ألف يورو 221.5  اللوازم واملواد

نرتنت اإل ةعلى شبك اا لكرتونيإليها إرجع لسد تكاليف اشرتاكات يف منشورات يُ املبلغ املطلوب يلزم  -576
العمل  يَت لغب (لكرتونية ونسخ ورقيةإثة )بنسخ قواميس ومواد مرجعية حمدَّ  واقتناء ةكتباشرتاكات امل وتكاليف

 .غاتلجل املختصني العاملني يف جمال الألغات احلاالت والقضايا من بلغات الرمسية و بالو 

 نالذاكرة، ولوحات مفاتيح الرق وُجذاذات ،طابعات العالية الطاقةالخراطي  احلرب اخلاصة ب أيضاَ لزم تو  -577
 بصرية،السمعية اللوازم اللفيديوية الرقمية، و اقراص على األ للتسجيلارجية اخلوحدات ال، و اللغاتمبختلف 

 .احملمولة احلواسيبيات ر شبكات، وبطاال ولوازماعات، سمّ الو 

 ألف يورو 802.0  األثاث والعتاد

سُيحتاج إىل املزيد من حيز ختزين البيانات بسبب عمليات التحقيق اجلديدة، وإصالح أعطال املعدات  -578
املبلغ املطلوب سُتسَّد ب. كما الكربىاألعطال احلاسوبية، واالستثمار يف البنية التحتية الستئناف العمل يف حاالت 
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حتسني القدرات يف شأن  يف( 1)املرحلة  ReVisionتكاليف تنفيذ التوصيات املقدمة يف إطار املراجعة املسماة 
 وزيادةُ  جديدة لألمن السيرباين، وسيتم به توسيعُ  نظمٍ  وإعمالَ  واحتيازَ  جمال أمن املعلومات. ويشمل ذلك إقامةَ 

احلماية ذات املستويات  ما حيسِّنالقدرة احلالية على توفري اخلدمات يف جمال أمن تكنولوجيا املعلومات للمحكمة، 
 املتدرجة، والكشف، وتسجيل احلوادث، والقدرات على التنبيه والتصدي.

من أجل قسم خدمات تدبر املعلومات سيعمل  ReVisionإطار املراجعة املسماة وكما أوصي به يف  -579
 على الورق )تزويد مكتب املساعدة تسلسل أعمال املوافقة اليت تعالَ نظام إعمال حل إلكرتوين يستعاض به عن 

 التقنية باألدوات الالزمة(.

وبناء على طلبات اخلدمة الواردة من مكتب املدَّعي العام إىل قسم خدمات تدبر املعلومات فيما خيص  -580
إىل حفظ  واالحتياجاتيف املئة يف تكاليف تراخيص الربامج احلاسوبية  15ن وجود زيادة نسبتها يعايَ  2016عام 

 ديدة وإجناز مراقبة أمن احلاالت.اجلتطبيقات الص لسد تكاليف خوادمي البيانات. ويلزم أيضاا خمصَّ 



 ICC-ASP/14/10 

189 10-A-091015 

IC
C

-A
S

P
/9

/[…
] 

P
ag

e 1
8
9
 

 2016 : الميزانية المقترحة لعام3390 البرنامج الفرعي :79 الجدول

3390 

 المعلوماتقسم خدمات تدبّر 

 2014مصروفات عام 

 )بآالف اليوروات(

 املعتمدة 2015ميزانية عام 

 )بآالف اليوروات(

 املقرتحة 2016ميزانية عام 

 )بآالف اليوروات(

 2016النمو يف موارد عام 

 2015بالقياس إىل عام 

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 اجملموع باحلاالت

صندوق 
 الطوارئ

ومبا اجملموع 
فيه صندوق 
 الطوارئ

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 اجملموع باحلاالت

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 % املبلغ اجملموع باحلاالت

 20.8 355.0 060.4 2 605.2 455.2 1 705.4 1 567.8 137.6 1 277.6 4   277.6 4 420.0 1 857.6 2 املوظفون من الفئة الفنية
 3.9- 94.0- 341.0 2 780.3 560.7 1 434.9 2 034.5 1 400.4 1        املوظفون من فئة اخلدمات العامة
 6.3 261.1 401.4 4 385.5 1 015.9 3 140.3 4 602.3 1 538.0 2 277.6 4   277.6 4 420.0 1 857.6 2 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

 73.8- 203.8- 72.3  72.3 276.1 276.1   173.6   173.6 175.6 2.0- املساعدة املؤقتة العامة
     10.0  10.0 10.0  10.0        املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

     35.0  35.0 35.0  35.0 14.5  14.5  14.5 العمل اإلضايف
 63.5- 203.8- 117.3   117.3 321.1 276.1 45.0 188.1   188.1 175.6 12.5 اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني

 18.9- 11.0- 46.9 19.1 27.8 57.8 24.6 33.3 87.3   87.3 52.1 35.2 السفر
                     الضيافة

 20.8 47.4 274.5 73.0 201.5 227.2 87.0 140.2 382.3  382.3 142.0 240.3 اخلدمات التعاقدية
 12.9 7.8 68.5  68.5 60.7  60.7 76.9  76.9 44.8 32.1 التدريب

                     اخلرباء االستشاريون
 0.4 15.6 557.3 3 655.3 1 902.0 1 541.7 3 440.0 1 101.7 2 364.5 3  364.5 3 484.8 1 879.7 1 النفقات التشغيلية العامة

 64.3 86.7 221.5  221.5 134.8 14.8 120.0 213.4  213.4  213.4 اللوازم واملواد
 49.9 267.0 802.0 513.0 289.0 535.0 235.0 300.0 927.9   927.9 346.0 581.9 األثاث والعتاد

اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة 
 بالعاملني

2 982.6 2 069.7 5 052.3   5 052.3 2 755.8 1 801.3 4 557.1 2 710.2 2 260.4 4 970.6 413.5 9.1 

 5.2 470.8 489.3 9 645.9 3 843.4 5 018.5 9 679.7 3 338.8 5 518.0 9   518.0 9 665.3 3 852.7 5 المجموع

 2016 : مالك الموظفين المقترح لعام3390 البرنامج الفرعي :80 الجدول

 قسم خدمات تدبّر المعلومات
وكيل أمني 

 عام

أمني عام 
 مساعد

 1-ف 2-ف 3-ف 4-ف 5-ف 1-مد 2-مد

جمموع موظفي 
الفئة الفنية وما 

 فوقها

 رأ-خ ع رر-خ ع

جمموع موظفي 
فئة اخلدمات 

 العامة

جمموع 
 املوظفني

 الوظائف القائمة

 37 23 23   14   7 4 2 1         املالك األساسي

 17 12 12  5   2 3      املالك املتصل باحلاالت

 54 35 35   19   7 6 5 1         اجملموع الفرعي

الوظائف 
 اجلديدة/احملوَّلة

 1 1 1             األساسياملالك 

                  املالك املتصل باحلاالت

 1 1 1                       اجملموع الفرعي

الوظائف املعاد 
 توزيعها/املستعادة

                             املالك األساسي

                  املالك املتصل باحلاالت

                             اجملموع الفرعي

 55 36 36  19   7 6 5 1         المجموع  
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 شعبة العالقات الخارجية :3800 البرنامج -4

اليت أجراها  ReVisionاملسماة املراجعة إن شعبة العالقات اخلارجية شعبة جديدة أنشئت نتيجة ملشروع  -581
برمته بشأن رسالته، وقيمه، وأهدافه، وعملياته، اليت اشتملت على تباحث مشل بنطاقه قلم احملكمة و قلم احملكمة، 

 وطرائق عمله، وممارساته. ومن مث فإن منصب مدير هذه الشعبة منصب جديد يف قلم احملكمة.

وتتكون هذه الشعبة من املكاتب امليدانية، وقسم العالقات اخلارجية والتنسيق امليداين، وقسم اجملين عليهم  -582
ة. إهنا ستستبق املستجدات اخلارجية ذات األثر على عمليات احملكمة وختطط والشهود، وقسم اإلعالم والتوعي

 هلا، وتتحلى بدرجة عالية من القدرة على التحرك حياهلا.

عامل موتعمل هذه الشعبة على تعزيز الدعم املقدم إىل احملكمة وقلمها لتعظيم أثرمها وجناعتهما برسم  -583
اجلمهور بأهداف احملكمة إعالماا استباقياا دقيقاا وآتياا يف الوقت املناسب؛ اتصاالت احملكمة؛ وبالسهر على إعالم 

وجبمع وحتليل منتجات املعلومات األمنية والسياسية ذات الصلة املتعلقة بعمل قلم احملكمة يف بلدان احلاالت 
كاء مبن فيهم الدول أي بلد آخر يهم احملكمة؛ وبتعزيز التحاور والتعاون والعالقات مع أصحاب الشأن والشر  أو

؛ وبتمثيل قلم احملكمة واحملكمة على النحو املناسب يف احملافل الداخلية األهليواملنظمات احلكومية واجملتمع 
 واخلارجية.

وستنهض هذه الشعبة باملهام الواقعة على عاتق قلم احملكمة فيما يتعلق بتعاون الدول، وستقوم باستدامة  -584
دان من خالل إقامة بىن جديدة ضمن املكاتب امليدانية. فهذه املكاتب تنهض احملكمة يف املي حضوروتنسيق 

مبهام قلم احملكمة يف جمال العالقات اخلارجية، واإلعالم، والتوعية، واألنشطة املتعلقة باجملين عليهم يف امليدان، 
اجلهات اليت تتعامل مع قلم احملكمة يف  لعملوهتيئ الشروط املسبقة الالزمة لتقدمي خدمات عالية اجلودة دعماا 

ر هذه اخلدمات. وتتوىل هذه الشعبة تنسيق ودعم وتوفري التخطيط واملراقبة فيما خيص املهمات امليدان، وتوفِّ 
 ع هبا بعيداا عن املقر.املضطلَ 

وعن توفري  ديف الوقت احملدَّ أمام احملكمة تتوىل هذه الشعبة أيضاا املسؤولية عن التكفل مبثول الشهود و  -585
 ضني للخطر.الدعم واحلماية وسائر اخلدمات املناسبة للشهود وغريهم من األشخاص املعرَّ 

 تها اخلاصةتواصل املكاتب امليدانية تنفيذ اسرتاتيجي ،وعمالا بوالية هذه الشعبة فيما يتعلق بالتنسيق -586
امليدانية تؤدي دوراا أساسياا يف تنفيذ اإلجراءات  والوحداتكاتب املستظل  2016العمليات امليدانية. ففي عام ب

العمليات امليدانية. وسيستمر املتمثل يف أن املتطلبات القضائية هي منطلق مبدأ لالقضائية للمحكمة، وفقاا ل
 يف بونيا )مجهورية ةقائمامليدانية ال والوحدةاملكتب امليداين القائم يف كنشاسا )مجهورية الكونغو الدميقراطية( 

قضية الكونغو الدميقراطية( على تقدمي الدعم لألنشطة فيما يتعلق بدعاوى االستئناف وإجراءات جرب األضرار يف 
املكتب وسيواصل ، وال سّيما يف إقليم كيفو وإقليم إيتوري. قضية انْتاغندا، واألنشطة املزيدة يف نغالوبَنغا وقضية كاتَ 

اليت يضطلع هبا دعماا لعمليات التحقيق.  األنشطةأيضاا يا الوسطى( غي )مجهورية أفريقنْ امليداين القائم يف بَـ 
قضية وسيجري تعزيز احلضور امليداين يف كمباال )أوغندا( للتمكني من اإلعداد املناسب جللسة اعتماد التهم يف 

، ومواصلة دعم احلضور اإلقليمي للصندوق االستئماين للمجين عليهم فيما يتعلق بعمله يف أوغندا دومنيك أُنغوين
اإلجراءات االبتدائية فيما يتعلق ب املتصلوكينيا واجلزء الشرقي من مجهورية الكونغو الدميقراطية. وسيظل العمل 

لقلم احملكمة. كما سُيستدام احلضور  ةالتابع القائمة يف نريويب ةامليداني الوحدةحيظى بدعم  سَْنغ روتو وبقضية 
 بكامله. 2016امليداين يف كوت ديفوار ومايل لعام 
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بني أقسامها. وسيعمل هذا التآزر  العمل إليتاءمسؤول عن العالقات اخلارجية شعبة إن مكتب مدير  -587
االسرتاتيجية  هأهدافللسهر على حتقيق  األخرينيقلم احملكمة  بيَت مكتيَب مديَري شعوثيق مع التعاون الاملكتب ب
 .تهأنشطوتنسيق 

 (2016-2015لوية للفرتة و األهداف )األهداف ذات األ

املشاركة واإلسهام يف وضع االسرتاتيجيات والرؤية فيما خيص تدبر األداء العام لقلم احملكمة )الغاية  1-1-2
 (.1-1االسرتاتيجية 

املتضررة والتواصل معهم على حنو فعال وفقاا للوثائق ذات الصلة من توعية اجملين عليهم واجلماعات  1-7-1
 (.7-1الوثائق االسرتاتيجية للمحكمة )الغاية االسرتاتيجية 

إعادة تدارس بنية احملكمة ومالك موظفيها ومواردها وتكييف ذلك يف ضوء اخلربة العملية، والنهوض  2-1-1
ى النهوض مبهام ومسؤوليات اجلهاز )الغاية االسرتاتيجية بالنجاعة والفعالية مع السهر على القدرة عل

2-1.) 
إدارة املوارد على حنو فعال ومتييز وتنفيذ املزيد من التدابري املمكن اختاذها لتحسني النجاعة )الغاية  2-1-2

 (. 1-2االسرتاتيجية 
مليات احملكمة مع السهر على تكييف تدابري األمن والسالمة مع الظروف وتيسري ما يلزم من ع 2-8-1

 (.8-2االخنراط من البداية يف ختطيط وتنفيذ هذه العمليات )الغاية االسرتاتيجية 
حتسني اإلدارة وآلية تدبر املخاطر يف جمال األمن والسالمة فيما خيص مجيع البلدان اليت جُترى فيها  2-8-2

وفيما خيص مجيع مراحل عمليات احملكمة، مبا يف ذلك البلدان اليت ليست من بلدان احلاالت، 
 (.8-2التحقيق واإلجراءات القضائية )الغاية االسرتاتيجية 

 (.8-2تدبر املخاطر يف جمال األمن والسالمة من خالل إجراءات لتدبر املخاطر )الغاية االسرتاتيجية  2-8-3
ليمية واملنظمات غري النهوض بتبادل املعلومات بني احملكمة والدول واملنظمات الدولية واملنظمات اإلق 3-2-1

 (.2-3احلكومية وسائر أصحاب الشأن )الغاية االسرتاتيجية 
العمل بنشاط لتعزيز توعية أصحاب الشأن الرئيسيني باإلصالحات اليت جتريها أجهزة احملكمة )الغاية  3-2-2

 (.2-3االسرتاتيجية 
وال سّيما بشأن مراجعة التوصيات  تقدمي مسامهات بّناءة يف مناقشات اجلمعية بشأن مسائل التعاون، 3-3-1

والستني املتعلقة بالتعاون، واسرتاتيجيات القبض على املشتبه فيهم ومراجعة اإلجراءات املتعلقة  الست
 (.3-3بعدم التعاون )الغاية االسرتاتيجية 

املسارعة إىل االخنراط يف تباحث بّناء مع الدول لتذليل العوائق والنهوض باملمارسات الفضلى، مثل  3-3-2
-3التشاور مع احملكمة بغية حل أي مسألة تعيق تنفيذ الطلبات أو حتول دونه )الغاية االسرتاتيجية 

3.) 
تنظيم حلقات التدارس املعنية بالتعاون يف خمتلف املناطق من أجل أهم ممثلي الدول واحملكمة )الغاية  3-3-4

 (.3-3االسرتاتيجية 
ت من أجل مساعدة الدول على إبرام االتفاقات الكبرية األمهية فيما خيص استطالع سبل إقامة شراكا 3-4-3

 (.4-3احملكمة )الغاية االسرتاتيجية 
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 (.4-3زيادة التعاون على املستويني اخلارجي والداخلي فيما يتعلق حبماية الشهود )الغاية االسرتاتيجية  3-4-4

دة اإلمنائية وبسيادة القانون يف املناقشات املتعلقة النهوض مبشاركة اجلهات الفاعلة املعنية باملساع 3-6-2
 (.6-3بالتكامل )الغاية االسرتاتيجية 

 2016ومؤشرات األداء، والمرامي فيما يخص عام النتائج المتوخاة،  :81 الجدول

 2016املرامي فيما خيص عام  مؤشرات األداء النتائج املتوخاة

 من األهداف ذات األولوية 2-1-1اهلدف 
واإلســــهام يف وضــــع االســــرتاتيجيات والرؤيــــة املشــــاركة 

 فيما خيص تدبر األداء العام لقلم احملكمة

 

  املشـــاركة واإلســـهام يف وضـــع االســـرتاتيجيات والرؤيـــة
 فيما خيص تدبر األداء العام لقلم احملكمة

  مراقبــة مجيــع حــاالت التعــاون وطــرح كــل مــا قــد يقــوم
كمـة من املسائل الـيت تـؤثر علـى األداء العـام لقلـم احمل

مــــع الفريــــق املعــــين بــــاإلدارة، ومناقشــــة هــــذه املســــائل 
 والتوصية حبلول هلا

 

  اإلســــــــهام يف عقــــــــد حماكمــــــــات منصــــــــفة
وســريعة وذلــك بالســهر علــى التعــاون مــع 
الدول، وإقامة و/أو تنمية الشراكات مـع 
املنظمــــــات غــــــري احلكوميــــــة وغريهــــــا مــــــن 
أصـــــــحاب الشـــــــأن اخلـــــــارجيني، والســـــــهر 

الــدول تشــريعات علــى اعتمــاد املزيــد مــن 
 لتنفيذ النظام األساسي

  الســــهر علــــى تطــــوير أشــــكال التــــآزر مــــع
 هيئة الرئاسة ومكتب املدَّعي العام

 من األهداف ذات األولوية 1-7-1اهلدف 
إجــــراء التوعيـــــة علـــــى حنـــــو فعــــال لـــــدى اجملـــــين علـــــيهم 
واجلماعــــات املتضــــررة والتواصــــل معهــــم وفقــــاا للوثــــائق 

 االسرتاتيجية للمحكمةذات الصلة من الوثائق 

 

  النجاح يف تطبيق املمارسات الفضلى يف جمال طرائق
التوعيــــة علــــى حنــــو يفضــــي إىل حتســــني التواصــــل مــــع 

 أصحاب الشأن اخلارجيني والداخليني

  اســـتدامة أو حتســـني قـــدرة جمموعـــات األهـــايل احملليـــني
علــى متابعـــة املســتجدات القضـــائية يف القضـــايا ذات 

 لقلـم احملكمــة حضــور ميــداين الصـلة يف املكاتــب الــيت
 فيها

  حتســـــني إحاطـــــة اجملـــــين علـــــيهم واجلماعـــــات املتضـــــررة
 مبهام احملكمة وإجراءاهتا

 

  إقامـــــــة نظـــــــام جديـــــــد إلعـــــــالم اجلمهـــــــور
 2016وتوعيته حبلول هناية عام 

 

  اســـتدامة أو زيـــادة عـــدد الـــربامج اإلذاعيـــة
املبثوثة يف البلدان املعنية بالقياس إىل عام 

2015 

 نسبة األسئلة الـيت تبـني أن إحاطـة  ارتفاع
املشــــــاركني يف جلســــــات التوعيــــــة غــــــدت 

 2015أعمق مما كانت عليه يف عام 

 من األهداف ذات األولوية 1-1-2اهلدف 
إعـادة تــدارس بنيـة احملكمــة ومـالك موظفيهــا ومواردهــا 

ـــــــف ذلـــــــك يف ضـــــــوء اخلـــــــربة العمليـــــــة،   وتعزيـــــــزوتكيي
النجاعــــــة والفعاليــــــة مــــــع الســــــهر علــــــى القــــــدرة علــــــى 

 النهوض مبهام ومسؤوليات اجلهاز

 

  القيـــام، بالتعـــاون مـــع رؤســـاء أقســـام شـــعبة العالقـــات
اخلارجيــــة، بإعـــــداد رؤيـــــة للمهــــام ومســـــؤوليات اختـــــاذ 
القـــرار ذات الصـــلة ومتطلبـــات اإلبـــالغ، وذلـــك كمـــا 

 ReVisionيوصــــى بــــه يف مشــــروع املراجعــــة املســــماة 
 اليت جيريها قلم احملكمة

 إعمال اسرتاتيجية أفضل لتحسني النجاعة 

  تعزيـــــــز املســـــــاءلة مـــــــن خـــــــالل ختويـــــــل الصــــــــالحيات
 وتفويضها إىل األقسام

  االتصال بالشعبتني األخريني لتوقع امليزانية وحتديد ما
يلــزم مــن املــوارد املاليــة واملــوارد مــن املــوظفني علــى حنــو 

 أفضل

  امللفــات" خــاص بالشــهود يتســم وضــع "نظــام لتــدبر
بالطـــــابع االشـــــتغايل، مبـــــا يف ذلـــــك إمكانيـــــة مراجعـــــة 
احلـــــاالت املندرجـــــة يف إطـــــار برنـــــامج احلمايـــــة الـــــذي 

 تنفذه احملكمة

 

  إجنـــاز وإعمـــال توزيـــع املهـــام ومســـؤوليات
 2016اختاذ القرار يف عام 

  إقامــــــة االتصــــــال املنــــــتظم مــــــع الشــــــعبتني
 2016األخريني اعتباراا من عام 

  كــون نظــام تــدبر امللفــات عــامالا وشــغاالا
 2016بصورة كاملة حبلول هناية عام 
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 2016املرامي فيما خيص عام  مؤشرات األداء النتائج املتوخاة

 من األهداف ذات األولوية 2-1-2اهلدف 
إدارة املـــوارد علـــى حنـــو فعـــال ومتييـــز وتنفيـــذ املزيـــد مـــن 

 التدابري املمكن اختاذها لتحسني النجاعة

 

  ــــــذ مشــــــروع املراجعــــــة املســــــماة الــــــيت  ReVisionتنفي
 جيريها قلم احملكمة

 إعمال اسرتاتيجية أفضل لتحسني النجاعة 

  تفـــويض بعـــض األنشـــطة إىل املكاتـــب امليدانيـــة بـــدالا
مـــن تناوهلـــا املركـــزي يف املقـــر وذلـــك لتحقيـــق وفـــورات 

 من خالل حتسني النجاعة وللمزيد من التنسيق

  حتــــــديث ســــــريورات ختطــــــيط املهمــــــات، واســــــرتاتيجية
 إقامة املكاتب امليدانية اجلديدةاخلروج، ومنوذج 

  حتســــــني املســــــاءلة مــــــن خــــــالل ختويــــــل الصــــــالحيات
 وتفويضها إىل الوحدات واألفرقة

 

  2016إجناز ذلك متاماا حبلول هناية عام 

 من األهداف ذات األولوية 1-8-2اهلدف 
الســـــهر علـــــى تكييـــــف تـــــدابري األمـــــن والســـــالمة مـــــع 

مــــــــع الالزمـــــــة الظـــــــروف وتيســــــــري عمليـــــــات احملكمــــــــة 
 ااالخنراط من البداية يف ختطيط وتنفيذ عملياهت

 

  إجــراء املراجعــة الســنوية حلــال تأهــب املــوظفني ومحايــة
 الشهود

  ـــــه مـــــن محايـــــة إجـــــراء مراجعـــــة معمقـــــة ملـــــا ُيضـــــطلع ب
 للشهود

 

 

  إجناز املراجعة السنوية حبلول هناية السنة؛
تفــادي احلــوادث وتناوهلــا مجيعــاا علــى حنــو 

 مهين عند حدوثها

  تقي ـــــــد مجيـــــــع املكاتـــــــب امليدانيـــــــة مبعـــــــايري
العمل األمنية الدنيا املعمول هبا يف األمم 

 املتحدة
 من األهداف ذات األولوية 2-8-2اهلدف 

حتســــني آليــــة اإلدارة وتــــدبر املخــــاطر يف جمــــال األمــــن 
والســـالمة فيمـــا خيـــص مجيـــع البلـــدان الـــيت جُتـــرى فيهـــا 

اليت ليست من عمليات احملكمة، مبا يف ذلك البلدان 
بلــدان احلـــاالت، وفيمـــا خيــص مجيـــع مراحـــل التحقيـــق 

 واإلجراءات القضائية

 

  تطبيـق إجـراءات تــدبر املخـاطر األمنيــة املنهجـي علــى
 مجيع أنشطة احملكمة يف املقر ويف امليدان

  حتديث تقييم املخـاطر األمنيـة ومراجعـة التـدابري ذات
 الصلة سنوياا أو عند االقتضاء

 الــــذايت جلميــــع املكاتــــب امليدانيــــة وفــــق  إجنــــاز التقيــــيم
معــــايري العمــــل األمنيــــة الــــدنيا املعمــــول هبــــا يف األمــــم 
املتحـــــدة، وحتـــــديث تقيـــــيم املخـــــاطر األمنيـــــة اخلـــــاص 

 باحملكمة على وجه التحديد

 

 من األهداف ذات األولوية 3-8-2اهلدف 
تـــدبر املخـــاطر يف جمـــال األمــــن والســـالمة مـــن خــــالل 

 املخاطرإجراءات لتدبر 

  

 من األهداف ذات األولوية 1-2-3اهلدف 
ــــــني احملكمــــــة والــــــدول  ــــــادل املعلومــــــات ب النهــــــوض بتب
واملنظمـــات الدوليـــة واملنظمـــات اإلقليميـــة واملنظمـــات 

 غري احلكومية وسائر أصحاب الشأن

 

  حتســــني اإلحاطــــة باملهــــام املنوطــــة باحملكمــــة يف إطــــار
النفوذ  واليتها وبإجراءاهتا لدى أصحاب الشأن ذوي

وذلــــك بتلبيــــة احتياجــــاهتم إىل املعلومــــات واالهتمــــام 
 بشواغلهم يف الوقت املناسب

 

  كـــــون األوســـــاط الُدبلماســـــية يف الهـــــاي
ونيويــــــــورك ومســــــــؤويل التنســــــــيق املعنيــــــــني 
ببلدان احلاالت على علـم باملهـام املنوطـة 

 بالشعبة اجلديدة

 من األهداف ذات األولوية 2-2-3اهلدف 
العمل بنشاط للنهـوض بالتوعيـة يف أوسـاط أصـحاب 
الشأن الرئيسـيني فيمـا خيـص اإلصـالحات الـيت جتريهـا 

 احملكمة 

 

  النجــاح يف إنشــاء شــعبة العالقــات اخلارجيــة اجلديــدة
 يف قلم احملكمة

 

  ـــــــــة غـــــــــري كـــــــــون أهـــــــــم املنظمـــــــــات الدولي
احلكوميـــــــة علــــــــى علـــــــم باملهــــــــام املنوطــــــــة 

 بالشعبة اجلديدة

 يف األمم املتحدة على  كون أهم الشركاء
 علم باملهام املنوطة بالشعبة اجلديدة
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 2016املرامي فيما خيص عام  مؤشرات األداء النتائج املتوخاة

 من األهداف ذات األولوية 1-3-3اهلدف 
تقـــدمي مســـامهات بّنـــاءة يف مناقشـــات اجلمعيـــة بشـــأن 
مســائل التعــاون، وال ســّيما بشــأن مراجعــة التوصــيات 

والســــــتني املتعلقــــــة بالتعــــــاون، واســــــرتاتيجيات  الســــــت
راجعة اإلجراءات املتعلقة القبض على املشتبه فيهم وم

 بعدم التعاون

 

  حضور مجيع جلسات التيسري املعنية بالتعاون وبعـدم
 التعاون والتواصل الفعال مع امليسرين

  وضــع قائمــة حمدثــة مبســؤويل التنســيق لــدى الســلطات
 املركزية للتباحث يف شكل طلبات املساعدة

 

  حضــور مجيــع جلســات التيســري واإلجابــة
 اليت تطرح خالهلاعن مجيع األسئلة 

  إتاحـــــة كتيـــــب التعـــــاون بكـــــل مـــــن لغـــــيت
 العمل

  وجــــــــود ســـــــــجل مركــــــــزي واحـــــــــد جلميـــــــــع
 مسؤويل التنسيق

 من األهداف ذات األولوية 2-3-3اهلدف 
االخنـــراط يف تباحـــث بّنـــاء مـــع الـــدول لتـــذليل العوائـــق 
والنهــــوض باملمارســــات الفضـــــلى، مثــــل املســـــارعة إىل 

تنفيـذ  تعـوقألة التشاور مع احملكمة بغية حـل أي مسـ
 دونه حتولالطلبات أو 

 

  إعـــداد كتيبـــات عـــن إجـــراءات التعـــاون لتيســـري عمـــل
 مسؤويل التنسيق

  ــن مــن متابعــة حلقــات التــدارس اســتحداث نظــم متكِّ
املعنيـــــة بالتعـــــاون علـــــى حنـــــو ســـــليم واســـــتدامة تبـــــادل 

 املعلومات

 

 من األهداف ذات األولوية 4-3-3اهلدف 
املعنيــــة بالتعــــاون يف خمتلــــف تنظــــيم حلقــــات التــــدارس 

 املناطق من أجل أهم ممثلي الدول واحملكمة

  

 من األهداف ذات األولوية 3-4-3اهلدف 
اســـتطالع ســـبل إقامــــة شـــراكات مــــن أجـــل مســــاعدة 
الدول على إبرام االتفاقات الكبرية األمهية فيما خيـص 

 ، مبا يف ذلك االتفاقات على إعادة التوطنياحملكمة

 

  اتفاقات جديدةإبرام 

  التقــدم علــى صــعيد املفاوضــات مــع الــدول األطــراف
 وغريها من الدول اليت قد تكون شريكة

  صــــقل االســــرتاتيجية املتبعــــة فيمــــا خيــــص الــــدول الــــيت
م إليها طلبات التعاون املخصوصة  تُقدَّ

 

 إبرام مخسة اتفاقات تعاون جديدة 

 استهالل أربع مفاوضات 

 األولويةمن األهداف ذات  4-4-3اهلدف 
زيادة التعاون على املسـتويني اخلـارجي والـداخلي فيمـا 

 يتعلق حبماية الشهود

 

  حتســـني العالقـــات مـــع االدِّعـــاء ومـــع الـــدفاع يف جمـــال
 التعاون

 

  اإلجابة يف غضون شهر واحـد عـن مجيـع
االستفســـارات املتعلقـــة بـــإبرام اتفـــاق مـــن 

 االتفاقات
 من األهداف ذات األولوية 2-6-3اهلدف 

النهـــوض مبشـــاركة اجلهـــات الفاعلـــة املعنيـــة باملســـاعدة 
اإلمنائيـــــــة وبســــــــيادة القـــــــانون يف املناقشــــــــات املتعلقــــــــة 

 بالتكامل
 

القيــام علــى النحــو الــذي تقتضــيه احلــال بــدعم جهــود 
الــــــــدول واملنظمــــــــات الدوليــــــــة واملنظمــــــــات اإلقليميــــــــة 

املعنية تشجيعاا لتطبيـق مبـدأ  واملنظمات غري احلكومية
 التكامل على املستوى الوطين

 

  إبـــرام اتفاقـــات مــــع الشـــركاء ميكــــن أن تـــدعم أنشــــطة
 تعزيز القدرات يف البلدان املستهدفة

 

  اســـتبانة الفــــرص اجلديـــدة إلقامــــة شـــراكات ميكــــن أن
 تعزز قدرة احملكمة يف جمال التعاون

 

  عقـــــد اتفـــــاق واحـــــد جديـــــد مـــــع منظمـــــة
 ذات صلة

 

 متييز شريك جديد واحد 
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 2016 : الميزانية المقترحة لعام3800البرنامج  :82 الجدول

3800 

 شعبة العالقات الخارجية

 2014مصروفات عام 

 )بآالف اليوروات(

 املعتمدة 2015ميزانية عام 

 )بآالف اليوروات(

 املقرتحة 2016ميزانية عام 

 )بآالف اليوروات(

 2016النمو يف موارد عام 

 2015بالقياس إىل عام 

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 اجملموع باحلاالت

صندوق 
 الطوارئ

اجملموع ومبا 
فيه صندوق 
 الطوارئ

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 اجملموع باحلاالت

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 % املبلغ اجملموع باحلاالت

 158.3 333.0 6 334.6 10 428.9 8 905.7 1 001.6 4 315.7 2 685.9 1 840.5 6   840.5 6 507.5 4 333.0 2 املوظفون من الفئة الفنية
 41.9 201.1 1 069.4 4 419.1 3 650.3 868.3 2 193.9 2 674.4           املوظفون من فئة اخلدمات العامة
 109.7 534.1 7 404.0 14 848.0 11 556.0 2 869.9 6 509.6 4 360.3 2 840.5 6   840.5 6 507.5 4 333.0 2 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

 61.6- 210.3 1- 753.9 753.9   964.2 1 808.8 1 155.4 473.8 1   473.8 1 345.1 1 128.7 املساعدة املؤقتة العامة
   366.7 366.7 366.7               املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

   30.0 30.0 30.0        41.8  41.8 41.4 0.4 اإلضايفالعمل 

 41.4- 813.6- 150.6 1 150.6 1   964.2 1 808.8 1 155.4 515.6 1   515.6 1 386.5 1 129.1 اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني
 9.9 128.8 434.0 1 301.7 1 132.3 305.2 1 269.3 1 35.9 199.9 1 12.6 187.3 1 154.5 1 32.8 السفر
               1.0  1.0  1.0 الضيافة

 47.1 428.7 338.1 1 150.3 1 187.8 909.3 683.2 226.1 102.8 1 64.4 038.4 1 668.3 370.1 اخلدمات التعاقدية
 31.1 19.9 83.9 47.0 36.9 64.0 57.0 7.0 80.5  80.5 80.5   التدريب

               0.6  0.6  0.6 اخلرباء االستشاريون

 32.5 420.0 1 795.4 5 736.4 5 59.0 375.5 4 320.5 4 55.0 879.6 2 133.0 746.6 2 688.9 2 57.7 النفقات التشغيلية العامة
 24.0- 74.2- 234.6 234.6   308.8 203.3 105.5 286.8 13.2 273.6 120.8 152.8 اللوازم واملواد
 73.1- 147.9- 54.5 54.5   202.4 202.4   282.1 25.3 256.8 239.9 16.9 األثاث والعتاد

اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة 
 بالعاملني

631.9 4 952.9 5 584.8 248.5 5 833.3 429.5 6 735.6 7 165.1 416.0 8 524.5 8 940.5 1 775.3 24.8 

 53.1 495.8 8 495.0 24 523.1 21 971.9 2 999.2 15 054.0 13 945.2 2 189.4 14 248.5 940.9 13 846.9 10 094.0 3 المجموع

 2016 : مالك الموظفين المقترح لعام3800 البرنامج :83 الجدول

 شعبة العالقات الخارجية
وكيل أمني 

 عام

أمني عام 
 مساعد

 1-ف 2-ف 3-ف 4-ف 5-ف 1-مد 2-مد

جمموع موظفي 
الفئة الفنية وما 

 فوقها

 رأ-خ ع رر-خ ع

جمموع موظفي 
فئة اخلدمات 

 العامة

جمموع 
 املوظفني

 الوظائف القائمة

 19 7 7   12   3 3 4 2         املالك األساسي

 68 41 38 3 27  16 8 2 1     املالك املتصل باحلاالت

 87 48 45 3 39   19 11 6 3         اجملموع الفرعي

الوظائف 
 اجلديدة/احملوَّلة

 7 3 3   4     3     1      املالك األساسي

 104 55 54 1 49  19 24 2 4     املالك املتصل باحلاالت

 111 58 57 1 53   19 27 2 4 1       اجملموع الفرعي

الوظائف املعاد 
 توزيعها/املستعادة

                             املالك األساسي

                  املالك املتصل باحلاالت

                             اجملموع الفرعي

 198 106 102 4 92   38 38 8 7 1       المجموع  
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 شعبة العالقات الخارجية: مدير مكتب 3810 البرنامج الفرعي (أ ) 

 المقدِّمة

ع هبا يف يتاء التآزر بني األنشطة املضطلَ العمل إللقد أنشئت شعبة العالقات اخلارجية لتحسني األداء و  -588
لنفس ضع خيجمال تعاون الدول. ويُرمى من ذلك إىل التكفل بأن واجملال الدبلماسي و جمال اإلعالم وجمال التوعية 

الدعم الذي  وعلىعلى صورة احملكمة لدى اجلمهور اليت هلا وقع وأثر مهام قلم احملكمة  مجيعُ القيادة االسرتاتيجية 
ان اليت كانت فيما سبق حيظى به عملها. وغدت تندرج ضمن صالحيات الشعبة اجلديدة األنشطة التالية البي

 :مفوَّضة إىل كيانات شىت على حنو المركزي

التحاور بني احملكمة والدول األطراف، والدول غري األطراف، واملنظمات الدولية،  :33العالقات اخلارجية (أ )
واملنظمات غري احلكومية، وسائر أصحاب الشأن ممن هلم دور مباشر أو غري مباشر يف أنشطة احملكمة، 

على املستوى السياسي  املساندةهلا أداء املهام املنوطة هبا حبسب النظام األساسي. ويشمل ذلك  مما يتيح
تعقيبية، واالخنراط يف الالحظات املر التوخيات، واحلصول على داعمة، وشحذ الوعي، وتدب  البيئة الوهتيئة 

املزيد من الدول على النظام فضي إىل تصديق املو اجلاحلوار، وتقليص حاالت سوء التفاهم، وهتيئة 
 األساسي واالنضمام إليه.

دة الطابع والدعم الذي يقدمه شىت أصحاب الشأن مما حتتاج إليه احملكمة التعاون: التدابري احملدَّ  (ب )
مباشرة أو استناداا إىل النظام  التعاونلالضطالع بأنشطتها وفقاا إلطارها القانوين. وميكن أن يأيت 

ل اتفاقات ومذكرات تفاهم وإجراءات عمل قياسية وغريها من الصكوك املربمة األساسي و/أو من خال
دعم الدعم يف جمال األمن و الاملعنيني. وميكن أن يشمل ذلك احلصول على  الشأنبني احملكمة وأصحاب 
 مدادي.اإلدعم العلى صعيد املوظفني و 

أوامر الدوائر )أي األوامر بالقبض على املشتبه بعها قلم احملكمة لتنفيذ التعاضد القضائي: السريورة اليت يتّ  (ج )
أو  ميهم إىل احملكمة، واألوامر املتعلقة بتجميد األصول، وطلبات إبالغ األوامر باملثول، إخل(قدفيهم وت

يف إطار الباب التاسع من نظام روما األساسي )أي  ةندرجامل الطلباتعند إعداد  أعمبصورة اليت يّتبعها 
القضائي  التعاضد. ويشمل 34اومتابعته ا(، واإلخطار هبهمن 93ل مبوجب املادة ترسَ  مجيع الطلبات اليت

 .، والتعاون يف بلدان احلاالتشتغايلإطار التعاون، والتعاون اال

ني امليدانيوعملها ومثة سبب أساسي آخر إلنشاء الشعبة اجلديدة يتمثل يف ضرورة تعزيز حضور احملكمة  -589
. ويشمل ذلك مهام قلم احملكمة اليت هلا وتيسريمهاوإضفاء الطابع املركزي على التنسيق امليداين وأنشطة الدعم 

)وإىل حٍد ما صورة احملكمة مهامه يف جمال العالقات اخلارجية اليت متس صورة قلم احملكمة و  غالبة  بامليدان  عالقة  
 .د هبا هذه الصورةلدى اجلمهور أو تتحدَّ مجعاء( 

                                                           
 .ICC-ASP/13/26الوثيقة  33
قسم اإلعالم والتوعية التابع تنطوي على مشروع اسرتاتيجية متكاملة فيما خيص  2005إن هذا التعريف مستقى من وثيقة مؤرخة بعام  34

 .لشعبة العالقات اخلارجية
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 يورو ألف 464.9 موارد الميزانية

 .ألف يورو ملكتب مدير الشعبة اجلديدة 464.9يُقرتح ختصيص موارد مقدارها  -590

 ألف يورو 347.4 الموارد من الموظفين

 .وظائف ثابتة العالقات اخلارجية من ثالثمكتب مدير شعبة موظفي مالك  يتألف -591

 يورو ألف 347.4 العامةالوظائف الثابتة: من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات 

(، يساعده منسق معين بالشؤون 1-)من الرتبة مد امدير شعبة العالقات اخلارجية مديره يدير مكتبَ  -592
 رأ(.-(، ومساعد إداري )من الرتبة خ ع3-اخلارجية )من الرتبة ف

من  عضو رئيسي يف فريق إدارة قلم احملكمة، ويتوىل طائفة واسعةشعبة العالقات اخلارجية إن مدير  -593
املسؤوليات تتنوع من اإلدارة االسرتاتيجية فيما يتعلق بتنفيذ السياسات اليت تشمل بنطاقها احملكمة مجعاء )مثل 

هذه . ويعمل مدير 35على إدارة املكاتب امليدانية شتغايلمسائل اإلعالم أو محاية الشهود( إىل اإلشراف اال
لتحديد األهداف االسرتاتيجية يف جماالت مثل العالقات  هوديواناحملكمة قلم لشعبة بالتعاون الوثيق مع رئيس ا

قلم احملكمة هلذا الغرض، مع رئيس القضائي، والتوعية. وهو مسؤول عن تقدمي مقرتحات إىل  والتعاضداخلارجية، 
االت، العلم بأن رئيس القلم ميارس دوراا إشرافياا ويتوىل السلطة العليا يف حتديد التوجه االسرتاتيجي يف هذه اجمل

يتوىل املسؤولية عن تنفيذ مدير شعبة العالقات اخلارجية بالتشاور مع فريق إدارة قلم احملكمة. ويضاف إىل ذلك أن 
دة الطابع القرارات االسرتاتيجية، واملسؤولية عن حتويل هذه القرارات إىل برامج عمل، وخطط عمل، وأنشطة حمدَّ 

مدير شعبة إىل رئيس القلم/فريق إدارته. ويف هذا الصدد يسدي ه بشأنم تقارير دورية ها ويقدِّ ب تنفيذَ يراق  
املشورة واإلرشاد والدعم بشأن مجيع املسائل املتصلة بالعالقات احملكمة قلم العالقات اخلارجية إىل فريق إدارة 

وأخرياا القضائي، والتوعية، وصورة احملكمة وقلمها يف عني اجلمهور بوجه أعم.  اضداخلارجية للمحكمة، والتع
بصورة ناجعة وعلى حنو فعال، وميارس  هاأيضاا املسؤولية عن عملمدير شعبة العالقات اخلارجية وليس آخراا يتوىل 

 .التطبيق كاملَ ‘ تفويض املسؤوليات’قاا يف الوقت نفسه مبدأ ووحداهتا مطبِّ  هااإلشراف على عمل رؤساء أقسام

 يوروألف  117.6 الموارد غير المتصلة بالعاملين

 .ألف يورو لسد تكاليف السفر والنفقات التشغيلية العامة 117.6يلزم املقدار املطلوب البالغ  -594

 ألف يورو 20.3 السفر

مدير شعبة العالقات اخلارجية إىل نيويورك وأفريقيا وبلدان أوروبية  أسفاريلزم املبلغ املطلوب لسد تكاليف  -595
 ةز يف ذلك تركيزاا خاصاا على االجتماعات املعني. ويُركَّ همبسؤوليات ههنوضمهامه و  ئهأداوغري أوروبية يف إطار 

 .بـ)تعزيز( التعاون االسرتاتيجي واالتصال والتنسيق

                                                           
 املرجع السابق الذكر. 35
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 ألف يورو 97.3   النفقات التشغيلية العامة

به  ر املثول أمام احملكمة لألشخاص املأمورينة اليت تيسِّ شتغاليتلزم املوارد املعنية لسد تكاليف اجلوانب اال -596
 .)أي تكاليف السفر والسكن(

 2016 الميزانية المقترحة لعام: 3810 البرنامج الفرعي :84 الجدول

3810 

  مدير مكتب

 شعبة العالقات الخارجية

 2014مصروفات عام 

 )بآالف اليوروات(

 املعتمدة 2015ميزانية عام 

 )بآالف اليوروات(

 املقرتحة 2016ميزانية عام 

 )بآالف اليوروات(

 2016عام النمو يف موارد 

 2015بالقياس إىل عام 

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 باحلاالت

 اجملموع
صندوق 
 الطوارئ

اجملموع ومبا 
فيه صندوق 
 الطوارئ

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 باحلاالت

 اجملموع
امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 باحلاالت

 % املبلغ اجملموع

   282.3 282.3   282.3         املوظفون من الفئة الفنية

   65.0 65.0  65.0         املوظفون من فئة اخلدمات العامة

   347.4 347.4   347.4         اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

                   املساعدة املؤقتة العامة

                  املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

                  العمل اإلضايف

                   اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني

   20.3 20.3   20.3         السفر

                  الضيافة

                 اخلدمات التعاقدية

                  التدريب

                  اخلرباء االستشاريون

   97.3 97.3 97.3           النفقات التشغيلية العامة

                  اللوازم واملواد

                   األثاث والعتاد

اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة 
 بالعاملني

        20.3 97.3 117.6 117.6   

   464.9 464.9 97.3 367.6         المجموع

 2016 : مالك الموظفين المقترح لعام3810 الفرعي البرنامج :85 الجدول

  مدير مكتب

 شعبة العالقات الخارجية

وكيل أمني 
 عام

أمني عام 
 مساعد

 1-ف 2-ف 3-ف 4-ف 5-ف 1-مد 2-مد

جمموع موظفي 
الفئة الفنية وما 

 فوقها

 رأ-خ ع رر-خ ع

جمموع موظفي 
فئة اخلدمات 

 العامة

جمموع 
 املوظفني

 القائمةالوظائف 

                             املالك األساسي

                  املالك املتصل باحلاالت

                             اجملموع الفرعي

الوظائف 
 اجلديدة/احملوَّلة

 3 1 1  2   1   1    املالك األساسي

                  املالك املتصل باحلاالت

 3 1 1   2     1     1       الفرعياجملموع 

الوظائف املعاد 
 توزيعها/املستعادة

                             املالك األساسي

                  املالك املتصل باحلاالت

                             اجملموع الفرعي

 3 1 1   2     1     1       المجموع  
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 قسم العالقات الخارجية والتنسيق الميداني: 3820 البرنامج الفرعي (ب ) 

 المقدِّمة

احملكمة يف جمال العالقات اخلارجية،  قلممجيع أنشطة  قسم العالقات اخلارجية والتنسيق امليداين موئلَ  دّ عَ يُـ  -597
 :( وحدات3القضائي، وجمال العمل التحليلي وامليداين. ويتكون هذا القسم من ثالث ) ضدوجمال التعا

وحدة العالقات اخلارجية وتعاون الدول: تتوىل هذه الوحدة القيادة يف تنفيذ والية قلم احملكمة يف  (أ )
االضطالع على جمال العالقات اخلارجية والتعاون. ويشمل عملها، على سبيل الذكر ال احلصر، 

الدولية  تدبر العالقات مع الدول واهليئات الفرعية جلمعية الدول األطراف واملنظماتحنو فعال ب
)تناول( شؤون الدولة املضيفة وتنفيذ طلبات املساعدة والتعاون و؛ واملنظمات غري احلكومية
إجراء أنشطة مجع و دعم التفاوض بشأن االتفاقات ومذكرات التفاهم؛ و والتعاضد القضائي؛ 

 األموال؛

ال ختطيط وحدة التنسيق والتخطيط: إهنا هيئة تنسيق مركزي/مركز عمليات فيما خيص مجيع أعم (ب )
عترب مركز يُ و يسري هلا. تاملهمات، والتخطيط االسرتاتيجي، ودعم مجيع املكاتب امليدانية وال

ن يقومون باألسفار ويشرف، بصفته مركز تنسيق، مَ  العمليات هذا مكتباا واحداا جامعاا لكلِّ 
للمهمات اليت جُترى بعيداا عن املقر )يتوىل حتديد األولويات يف استعمال  اإلمداديعلى الدعم 

املوارد(. إنه جيمع بني مجيع األنشطة التنفيذية، سواء يف بلدان احلاالت أو يف غريها، والتخطيط 
االسرتاتيجي للعمليات امليدانية والدعم املقدم إىل مجيع املكاتب امليدانية. وهو يتضمن عناصر 

 وخدمات أمنيةمكتب معين باحلاالت خدمات تؤثر على سريورة اختاذ القرارات )منها  بنيوية
ألسفار(. كما إن وحدة التنسيق والتخطيط تدعم تنفيذ بروتوكوالت إدارة تنسيق ل وخدمات
 األزمات؛

طرية: إهنا مركز حتليل يقود مجع منتجات املعلومات األمنية والسياسية ذات وحدة التحاليل القُ  (ج )
لة بعمل قلم احملكمة يف بلدان احلاالت أو يف أي بلد آخر يهم احملكمة، وحيلل هذه الص

، وال مستهَدفة يف احملكمةهات جلزة قة ومركَّ املنتجات وينشرها. وتوفر هذه الوحدة معلومات منسَّ 
اليت  الوحدة مهام مجع املعلومات وحتليلها املنوطة هبذه  وُتضم إىل املهامسّيما يف سياق املهمات. 

ولرئيس العالقات اخلارجية شعبة ا يهيئ ملدير كانت تتوالها كيانات شىت ضمن قلم احملكمة، م
العليا إحاطة أفضل باملسائل واالجتاهات ذات الصلة باحملكمة، وتبعاهتا  هتاإلدار قلم احملكمة و 

د تؤثر على اليت قوالتهديدات ختلف القطاعات مات للمسائل الشاملة ملوتطوراهتا املمكنة، وتقيي
 .مهام املنوطة بهللقلم احملكمة تنفيذ 

 يورو ألف 2 257.8 موارد الميزانية

جهاز جديد كل اجلدة. فكل مقارنة بأجهزة سبق أن كانت قسم العالقات اخلارجية والتنسيق امليداين إن  -598
 .نفس وحدة القياسر بياناا دقيقاا بالتغري يف املوارد املطلوبة طاملا أنه ال جيري تطبيق قائمة لن توفِّ 
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 ألف يورو 2 147.8 الموارد من الموظفين

 .وظيفة ثابتة 23القسم اجلديد من العاملني يف هذا سيتألف مالك  -599

 يوروألف  2 147.8 الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة

(، يساعده مساعد إداري )من 5-العالقات اخلارجية والتنسيق امليداين رئيسه )من الرتبة ف يدير قسمَ  -600
 رأ(.-الرتبة خ ع

(؛ 4-وحدة العالقات اخلارجية وتعاون الدول من رئيسها )من الرتبة فالعاملني يف ويتألف مالك  -601
موظفني معاونني معنيني بالتعاون (؛ وأربعة 3- بالتعاون والعالقات اخلارجية )من الرتبة ف معنينيوموظَفنْي 

 (.2-والعالقات اخلارجية )من الرتبة ف

عن (؛ وموظف مسؤول 4-وحدة التنسيق والتخطيط من رئيسها )من الرتبة فويتألف مالك العاملني يف  -602
(؛ وأربعة مساعدين معنيني 2-(؛ وموظف معاون معين بتخطيط املهمات )من الرتبة ف3-قطاع )من الرتبة ف

. وقد ُضمَّ أيضاا إىل وحدة التنسيق والتخطيط موظفان من قسم األمن والسالمة رأ(-ع )من الرتبة خ باحلاالت
)من ( واآلخر مساعد معين بتنسيق األمن امليداين 4-أحدمها منسق رئيسي معين باألمن امليداين )من الرتبة ف

 رأ(.-الرتبة خ ع

نْي )من الرتبة حملِّلَ (؛ و 4-رئيسها )من الرتبة ف طرية منوحدة التحاليل القُ ويتألف مالك العاملني يف  -603
 .رأ(-خ ع نْي مساعدين )من الرتبةحملِّلَ (؛ و 2-)من الرتبة ف نْي معاوننيحملِّلَ (؛ و 3-ف

 آلف يورو 110.0 الموارد غير المتصلة بالعاملين

يورو لسد تكاليف السفر وتكاليف اخلدمات التعاقدية  آالف 110.0ر املطلوب البالغ ايلزم املقد -604
 .وتكاليف اللوازم واملواد

 ألف يورو 72.0 السفر

يلزم املبلغ املطلوب لسد تكاليف السفر للمشاركة يف اجتماعات سنوية وإلعمال موظفي شعبة العالقات  -605
اخلارجية على حنو منتظم يف بلدان احلاالت ويف غريها من البلدان. وُيركَّز تركيزاا خاصاا على التعاون اخلارجي 

التنسيق امليداين واملهام واملسؤوليات ذات الصلة رئيس قسم العالقات اخلارجية و اليت يتوالها واملهمات الرئيسية 
طرية ووحدة التنسيق والتخطيط دعماا ألنشطة املنوطة بوحدة العالقات اخلارجية وتعاون الدول ووحدة التحاليل القُ 

 .احملكمة

 ألف يورو 35.0 اخلدمات التعاقدية

 اا دور تؤدي  2016عام  يفوحدة التنسيق والتخطيط  وستظلألف يورو.  35.0يبلغ املقدار املطلوب  -606
، من مغفلي اهلوية يف امليدانللغري  نْي يف جماالت مثل التمثيل التعاقديقَ يف تقدمي الدعم واملساعدة املنسَّ  اا ركزيم

وحتتاج وحدة التنسيق القطري إىل اعتمادات لسد تكاليف االشرتاكات يف التحاليل التجارية. كما حتتاج وحدة 
 استهاللجميات التخطيط اخلاصة باملهمات من أجل االتنسيق والتخطيط إىل اعتمادات لسد تكاليف تطبيقات بر 
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املشروع، ومنها تكاليف التشاور األويل والرتخيص والتطبيق، عند االقتضاء، مبثابة منطلق للمضي يف التطوير 
 .التدرجيي

 آالف يورو 3.0  اللوازم واملواد

 .املطلوب لسد تكاليف اشرتاكات يف حتاليل جتارية من أجل مكتب التحاليل األمنيةيلزم املبلغ  -607

 2016 : الميزانية المقترحة لعام3820البرنامج الفرعي :86 الجدول

3820 

قسم العالقات الخارجية والتنسيق 
 الميداني

 2014مصروفات عام 

 )بآالف اليوروات(

 املعتمدة 2015ميزانية عام 

 )بآالف اليوروات(

 املقرتحة 2016عام ميزانية 

 )بآالف اليوروات(

 2016النمو يف موارد عام 

 2015بالقياس إىل عام 

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 اجملموع باحلاالت

صندوق 
 الطوارئ

اجملموع ومبا 
فيه صندوق 
 الطوارئ

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 اجملموع باحلاالت

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 % املبلغ اجملموع باحلاالت

 97.1 833.8 692.7 1 692.7 1   858.9 858.9   623.9 1   623.9 1 623.9 1   املوظفون من الفئة الفنية
 35.7- 253.1- 455.1 455.1   708.2 708.2          املوظفون من فئة اخلدمات العامة
 37.1 580.7 147.8 2 147.8 2   567.1 1 567.1 1   623.9 1   623.9 1 623.9 1   اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

 100.0- 526.8-       526.8 526.8   465.9   465.9 465.9   املساعدة املؤقتة العامة
                      املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

               40.4  40.4 40.4   العمل اإلضايف

 100.0- 526.8-       526.8 526.8   506.3   506.3 506.3   اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني
 30.0- 30.9- 72.0   72.0 102.9 102.9   155.1 12.6 142.5 142.5   السفر
                      الضيافة

 79.0- 131.7- 35.0 35.0   166.7 166.7   204.7 64.4 140.3 140.3   اخلدمات التعاقدية
 100.0- 10.0-      10.0 10.0        التدريب

                      اخلرباء االستشاريون

 100.0- 912.7-      912.7 912.7   673.2 44.5 628.7 628.7   النفقات التشغيلية العامة
 98.5- 195.5- 3.0 3.0   198.5 198.5   130.6 13.2 117.4 117.4   اللوازم واملواد
 100.0- 202.4-       202.4 202.4   200.8 25.3 175.5 175.5   األثاث والعتاد

اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة 
 بالعاملني

  1 204.4 1 204.4 160.0 1 364.4   1 593.2 1 593.2 72.0 38.0 110.0 -1 483.2 -93.1 

 38.8- 429.3 1- 257.8 2 185.8 2 72.0 687.1 3 687.1 3   494.6 3 160.0 334.6 3 334.6 3   المجموع

 2016 : مالك الموظفين المقترح لعام3820 البرنامج الفرعي :87 الجدول

 قسم العالقات الخارجية والتنسيق الميداني
وكيل أمني 

 عام

أمني عام 
 مساعد

 1-ف 2-ف 3-ف 4-ف 5-ف 1-مد 2-مد

جمموع موظفي 
الفئة الفنية وما 

 فوقها

 رأ-خ ع رر-خ ع

جمموع موظفي 
فئة اخلدمات 

 العامة

جمموع 
 املوظفني

 الوظائف القائمة

                             املالك األساسي

 14 7 7  7  1 3 2 1     املالك املتصل باحلاالت

 14 7 7   7   1 3 2 1         اجملموع الفرعي

الوظائف 
 اجلديدة/احملوَّلة

                  املالك األساسي

 9     9  6 2 1      املالك املتصل باحلاالت

 9       9   6 2 1           اجملموع الفرعي

الوظائف املعاد 
 توزيعها/املستعادة

                             املالك األساسي

                  املالك املتصل باحلاالت

                             اجملموع الفرعي

 23 7 7   16   7 5 3 1         المجموع  
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 قسم المجني عليهم والشهود: 3830 الفرعي لبرنامجا (ج ) 

 المقدِّمة

وإسداء العون والنصح بتوفري تدابري احلماية والرتتيبات األمنية،  فاجملين عليهم والشهود مكلَّ  قسمإن  -608
جملين عليهم والشهود الذين ميثُلون أمام احملكمة وغريهم من إىل ا سائر أشكال املساعدة املناسبةتقدمي و  املهنيني

 ،نفذ برنامج احملكمة اخلاص باحلمايةي إنهضني للخطر بسبب إدالء هؤالء الشهود بإفاداهتم. األشخاص املعرَّ 
واجملين سهر على أن ميُثل أمام احملكمة الشهود يو  من الئحة قلم احملكمة، 83برنامج الدعم الذي ينص عليه البند 

عمل على أساس اإلحاالت اليت يجهة موفِّرة للخدمات،  بصفته، وعليهم الذين تطلب منهم الدوائر ذلك. وه
تلقاه من طلبات خدمات احلماية يالسنوية وفقاا لعدد ما يُتوقع أن  سب ميزانيتهحيمن األطراف وغريهم، و  ترده

اجملين  قسم ميزانيةكما تشمل  .أمام احملكمة ميثُلوااملراد أن واجملين عليهم والدعم، أو الطلبات اخلاصة بالشهود 
املتخصصة  خدماتهوفر يإنه حالياا من حاالت اإلحالة التماساا للحماية.  تهعليهم والشهود ما يندرج حتت مسؤولي

 .للدوائر ولألطراف وللمشاركني يف اإلجراءات

 ألف يورو 11 587.8 موارد الميزانية

هذه  معظمَ  ويشهديف املئة(.  31.2ألف يورو ) 2 754.6ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  -609
استمرار دعم عدد كبري من الشهود املشمولني  بسبب يف املئة( 37.3) النفقات التشغيلية العامة بندُ الزيادة 
عدد ما يُتوقع أن يستجد من إحاالت وزيادة ذات شأن يف ؛ يرعاهم قسم اجملين عليهم والشهودالذين باحلماية 

مكتب املدَّعي العام الطرفان )، كما يطلبه يف بلدان احلاالت حلمايتهم أو نقلهم إىل موطن آخر الشهود التماساا 
شاهد يتعني مثوهلم أمام احملكمة؛ وأنشطة قضائية  100ر عددهم بـ؛ وأربع حماكمات متزامنة وشهود يقدَّ (والدفاع

د يف ه األطراف من طلبات اخلدمة واألنشطة جمسَّ شهدها احلالة يف مايل. إن ما قدمتوقع أن تيُ وحتقيقية مزيدة 
املساعدة املؤقتة  إطار )ضمنطلبات املزيد من املوظفني يف يف املئة( و  5.2بند "السفر" ) اليت يشهدهاالزيادة 
 .دعماا هلذه األنشطة (العامة

 ألف يورو 5 732.3 الموارد من الموظفين

اليت أفضت إىل إجراء  ReVisionلقد خضع قسم اجملين عليهم والشهود إىل عملية املراجعة املسماة  -610
مالك تعديالت يف عدد موظفيه. وحبسب البنية التنظيمية اجلديدة غدا  منهاتعديالت تنظيمية وبنيوية هامة فيه، 

وظيفة بالقياس إىل ما كان عليه يف  13 وظيفة، أي أن مالكه ازداد مبقدار 63هذا القسم يتألف من العاملني يف 
وظيفة  34وظيفة من فئة اخلدمات العامة(. وبني هذه الوظائف  34وظيفة من الفئة الفنية و 29السنة السابقة )

 .وظيفة تقوم يف مكاتبها امليدانية 29تقوم يف مقر احملكمة و

 ألف يورو 4 780.2 الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة

(، يسانده مساندة مباشرة ثالثة مديرين رئيسيني 5-اجملين عليهم والشهود رئيسه )من الرتبة ف يدير قسمَ  -611
 رأ(.-ع )من الرتبة خومساعد إداري رئيسي رأ(، -ع (، ومساعدان إداريان )من الرتبة خ4-)من الرتبة ف
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( املسؤولية عن ثالثة أفرقة معنية باحلاالت يقودها 4- )من الرتبة فنين رئيسييمدير اثنان من ثالثة ويتوىل  -612
( 2-معنيني بالقضايا )من الرتبة فمعاونني (، بدعم إضايف من ثالثة موظفني 3-ثالثة رؤساء أفرقة )من الرتبة ف

رأ( -ع من الرتبة خيف املقر. ويساعد األفرقَة العاملة يف املقر ثالثُة مساعدين رئيسيني معنيني بتنظيم امللفات )
 رأ( يف املقر.-ع وثالثة مساعدين معنيني بتنظيم امللفات )من الرتبة خ

ويساند األفرقَة املعنية باحلاالت يف املكاتب امليدانية ويف مخسة من بلدان احلاالت مخسة رؤساء أفرقة  -613
 نيموظفني معاونني معني ( ومخسة2- بالرعاية )من الرتبة فني(، ومخسة موظفني معني2-معاونني )من الرتبة ف

)من مساعداا معنياا بتنظيم امللفات على الصعيد امليداين  14(، و2-بالقضايا على الصعيد امليداين )من الرتبة ف
 رأ(.-ع الرتبة خ

( املسؤولية عن أربعة أفرقة )فريق الدعم النفسي، وفريق 4-ثالث )من الرتبة فويتوىل املدير الرئيسي ال -614
علم  يفتحليل التابع لقسم اجملين عليهم والشهود، وفريق الدعم القانوين( تتألف من خمتص التخطيط، وفريق ال
(، ومساعد رئيسي معين بالرعاية 2-نْي )من الرتبة ف(، وخمتَصنْي يف علم النفس معاونَـ 3-النفس )من الرتبة ف

معاون معين بالتخطيط ( يدعمه موظف 3-موظف معين بالتخطيط )من الرتبة فمن رر(؛ و -ع )من الرتبة خ
معاون  حملِّل(، و 3-)من الرتبة ف حملِّلمن و  ؛رأ(-ع (، وثالثة مساعدين إداريني )من الرتبة خ2-)من الرتبة ف

(، وموظف 3-موظف قانوين )من الرتبة فمن و  ؛رر(-ع ن )من الرتبة خنْي مساعديحملِّل(، و 2-من الرتبة ف)
 (.2-قانوين معاون )من الرتبة ف

 يورو ألف 585.4 املؤقتة العامةاملساعدة 

يف املئة(. وقد أفضت إعادة  48.5ألف يورو ) 551.8ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره  -615
 عامة أُقرت يف السنوات السابقة إىل وظائف ثابتة.لقسم إىل حتويل وظائف من وظائفمساعدة مؤقتة تنظيم ا

من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل(  7.5إن وظائف املساعدة املؤقتة العامة التسع ) -616
املذكورة أدناه جديدة كلها وهي ُتطلب للنهوض بأود عمليات التحقيق اليت جيريها مكتب املدَّعي العام وأود 

 األنشطة القضائية املزيدة يف مايل وأود احملاكمات املتزامنة.

هذه الوظيفة  إن (.ة أشهر )متطلب جديد( ملدة عشر 2-رئيس فريق معاون يعمل يف مايل )من الرتبة ف -617
اخلاص مبايل. وهي تلزم ليتوىل شاغلها قيادة الفريق التابع لقسم اجملين عليهم والشهود املعين  االشتغايلالفريق  ختص

لمسائل ل بالتدبر اليومييف املقر على االضطالع  املعينوليساعد رئيَس الفريق  ،املكتب امليداين بالعمل امليداين يف
 للشهود التماساا حلمايتهم الطرفنيحاالت احلماية احلالية وما يستجد من حاالت إحالة  تدب راملتصلة باحلماية؛ و 

احلماية احملكمة اخلاص بربنامج باالشتمال ب يتعلقإجراء عمليات تقييم للتهديدات واألخطار فيما و  ومساندهتم؛
ملديرين الرئيسيني ااملعلومات املتعلقة بالشهود من أجل وحتيني مجع و تدابري محاية الشهود؛ بشأن توصيات تقدمي و 

من أجل مثول الشهود أمام احملكمة بصورة آمنة  شتغايلالدعم االو ؛ الدوائرالوثائق املراد تقدميها إىل  ولإلدراج يف
 .ويف الوقت املناسب، مع مراعاة مقتضيات محايتهم الشخصية واحتياجاهتم النفسية االجتماعية

. متثل ( ملدة عشرة أشهر )متطلب جديد(2-موظف معاون معين بالرعاية يعمل يف مايل )من الرتبة ف -618
هذه الوظيفة جزءاا ال يتجزأ من األفرقة االشتغالية اجلديدة املتعددة املهارات التابعة لقسم اجملين عليهم والشهود 

بكل املهام املتصلة  تقوم واليت ،ص املشمولني باحلمايةيف امليدان واملسؤولة عن التدبر اليومي مللفات األشخاالعاملة 
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بالدعم فيما يتعلق بالشهود واجملين عليهم املندرجني حتت مسؤولية القسم. ويتعني على املوظفني أن جُيروا عمليات 
 مايل واحلاالت اليت يستجد النظر فيها.احلالة يف تقييم نفسي اجتماعي يف 

( ملدة عشرة أشهر )متطلب 2-يف مايل )من الرتبة ف على الصعيد امليداين موظف معاون معين بالقضايا -619
. تلزم هذه الوظيفة لتخطيط وتدبر عمليات السالمة واألمن يف امليدان، مبا يف ذلك تصميم وتنفيذ جديد(

اء التحرك إز ’اسرتاتيجية ختفيف التهديدات/األخطار؛ وتنفيذ عمليات محاية الشهود؛ واستدامة القدرة على 
؛ وإجراء املهمات ذات الطابع السري يف مناطق النزاع واملناطق اليت ال تشهد نزاعات؛ يف امليدان ‘األخطار الكبرية

وتنظيم اإلدالء بالشهادات بواسطة الربط الفيديوي عن بعد؛ ومجع وحتليل املعلومات املتعلقة مبجاالت عمل 
 احملكمة.

رأ( ملدة عشرة أشهر لكل -يف مايل )من الرتبة خ ع امليداين على الصعيد مساعدان معنيان بتدبر احلاالت -620
. تلزم هاتان الوظيفتان من أجل التفاعل وتقدمي املساعدة النفسية االجتماعية وسائر منهما )متطلب جديد(

 احلماية والشهود الذين يدلون بإفاداهتم، ضمن إطاراحملكمة اخلاص بربنامج ب مولنيأشكال املساعدة العملية للمش
؛ واملساعدة يف املهام اإلدارية واإلمدادية فيما يتعلق مبثول الشهود أمام احملكمة؛ وتنفيذ املقرَّة لتدبر القضاياطط اخل

املتعلق بالتعرف على قاعات احملكمة؛ ورصد حسن حال الشهود خالل إدالئهم بإفاداهتم؛ وتوفري  الربوتوكول
 املساعدة ضمن احملكمة.

. تلزم هذه الوظيفة ( ملدة عشرة أشهر )متطلب جديد(2-بالتدريب )من الرتبة فموظف معاون معين  -621
من أجل وضع وتنسيق واستدامة وتنفيذ خطة التدريب اجلديدة هنوضاا بأود التعديالت التنظيمية والبنيوية اليت 

جريت بشأن اليت أُ  املختلفة. وقد بينت املراجعات ReVisionشهدها القسم نتيجة لعملية املراجعة املسماة 
 أنشطة قسم اجملين عليهم والشهود يف غضون السنتني األخريتني لزوم موظف معاون معين بالتدريب. 

احلايل  لِّلتلزم هذه الوظيفة لدعم احمل أشهر )متطلب جديد(. عشرة ملدة (2-)من الرتبة ف نمعاو حملِّل -622
واحلوادث األمنية اليت تشمل  ،املناطق اليت تعمل فيها احملكمةأوغندا ومايل و يف مراقبة ومراجعة الوضع األمين يف 

وتقدمي دعم يف جمال التحليل إىل  ؛وتسجيل املعلومات اليت يتم مجعها أو يؤتيها االستخبار ؛اجملين عليهم والشهود
اجملين عليهم  قسمة وتقدمي تفسري حتليلي للشؤون املتعلقة بوالي ؛لِّلعند غياب احمل اجملين عليهم والشهود قسم إدارة

 .والشهود

. رأ( ملدة عشرة أشهر )متطلب جديد(-مساعد رئيسي معين باحملفوظات والسجالت )من الرتبة خ ع -623
واحلاالت اليت ستستجد  القائمةترتبط هذه الوظيفة بالزيادة يف النشاط التحقيقي والنشاط القضائي يف احلاالت 

عن  متأتيةوما ينتج عنها من زيادة فيما يضطلع به قسم اجملين عليهم والشهود من أنشطة يف جمال مجع املعلومات 
لة اجلديدة. ويعمل شاغل هذه الوظيفة مبثابة منسق لتدبر املواد اإللكرتونية والسجالت السمعية البصرية املعدَّ  بنيته

وتدبر النظم اإللكرتونية إليداع  يتوىل تنظيمَ باحلفظ وبالبيانات الشرحية، و  للمعايري املتعلقة وألنشطة األرشفة طبقاا 
، ونظم تدبر القضايا؛ ورقمنة الوثائق، واملواد الورقية واملواد السمعية البصرية التماثلية؛ واألدواتالوثائق والسجالت 

يت جيمعها قسم اجملين عليهم والشهود خالل العمليات، املواد ال وحفظ   وجتهيز   والقيام على حنو آمن باستالم  
والقيام إلكرتونياا بتسميتها/تصنيفها/تسجيلها؛ وتعميم الرتمجات/احملاضر املنجزة واملعلومات احملفوظة على هذا 
هم النحو على الوحدة املعنية بالتحاليل أو األفرقة املعنية باحلاالت أو غريهم من العاملني يف قسم اجملين علي

 .والشهود
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. تلزم هذه الوظيفة لتقدمي الدعم رأ( ملدة عشرة أشهر )متطلب جديد(-مساعد إداري )من الرتبة خ ع -624
إىل املوظف املعين بالتخطيط واملوظف اإلداري املعاون يف تدبر عبء العمل اإلداري املزيد فيما يتعلق مبثول 

احملكمة بربنامج وعبء العمل املتصل باملشاركني املشمولني  األربع الشهود أمام احملكمة خالل احملاكمات املتزامنة
 .اخلاص باحلماية

 ألف يورو 366.7 تاملساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعا

ة مساعدين معنيني ترأ( ُتدرج أمساؤهم يف قائمة من س-)من الرتبة خ عستة مساعدين معنيني بالشهود  -625
هذه الوظائف لتقدمي ما وحُيتاج إىل (، يلزمون للنهوض بأود أربع حماكمات متزامنة. 4-بالشهود )من الرتبة خ ع

للمساعدة يف مرافقة الشهود خالل و لون أمام احملكمة يف الهاي؛ يلزم من خدمات متصلة برعاية الشهود الذين ميثُ 
راقبة الشهود ومساعدهتم ليل وملب، أو للتسوق، أو للقيام بأنشطة أخرى(؛ إقامتهم )عند ذهاهبم الستشارة الطبي

 .لمساعدة يف االضطالع بغري ذلك من املهام املنوطة باملساعدين املعنيني بالشهودلهنار؛ و 

 يورو ألف 5 855.5  الموارد غير المتصلة بالعاملين

يف املئة(. وتلزم املوارد غري  29.2)ألف يورو  1 323.3ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  -626
 .املتصلة بالعاملني لسد تكاليف السفر، وتكاليف التدريب، والنفقات التشغيلية العامة، وتكاليف اللوازم واملواد

 ألف يورو 1 142.8   السفر

ر للعدد املقدَّ يف املئة( تأيت مبثابة تبعة مباشرة  5.2ألف يورو ) 56.7يشهد املبلغ املطلوب زيادة مقدارها  -627
من املعنية وارد املتلزم و . لوا أمام احملكمةلعدد مهمات مرافقة الشهود املراد أن ميثُ االت اإلحالة التماساا للحماية و حل

املتصلة حبماية  االشتغاليةومن أجل أسفار املوظفني  ،املتعلقة بإعادة التوطنيتفاقات االأجل التفاوض بشأن 
إعادة مرافقة الشهود خالل سفرهم إىل مقر احملكمة من أجل احملاكمات؛ وعمليات و  ؛الشهود وخدمات الدعم

 .احلماية تدابري؛ والتقييم النفساين االجتماعي؛ وتنفيذ املشمول باحلماية همنقلو الشهود توطني 

 ألف يورو 47.0   التدريب

ال تغري يف املبلغ املطلوب، وهو يلزم لتوفري دورات تدريب على محاية الشهود للعاملني يف قسم اجملين  -628
إطار خطة هذا القسم اخلاصة بالتدريب. ويراد من خطة التدريب جعل  ضمنعليهم والشهود يف املقر ويف امليدان 

ملخاطر، وتدبر األخطار، وتنظيم ملفات الشهود ون إملاماا أولياا مبفاهيم محاية الشهود، وتقييم ا يلمّ نياملوظف
 .املشمولني باحلماية، وترسيخ اإلحاطة هبذه املفاهيم

 ألف يورو 4 660.7 النفقات التشغيلية العامة

يف املئة( تأيت مبثابة تبعة مباشرة  37.3ألف يورو ) 1 266.4ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  -629
تُلتمس حالة  26حالة ) 57حالة مكتب املدَّعي العام شهوداا التماساا حلمايتهم البالغ عددها للحاالت اجلديدة إل
التماساا باملساعدة(، وحاالت إحالته شهوداا شمول املنقل ال/يُلتمس فيها الرتحيلحالة  31وفيها إعادة التوطني 
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البالغ عددها أربع إلعادة توطينهم  شهوداا التماساا حالة، وحاالت إحالة الدفاع  26لدعمهم البالغ عددها 
 يراد أن يدلوا بشهاداهتم أمام احملكمة خالل أربع حماكمات متزامنة. 100حاالت، وشهود يقدر عددهم بـ

ة تتوسط مقداره سمب) 75ر عددهم بـيقدَّ  ومعاليهمكما إن قسطاا كبرياا من الزيادة يعزى إىل شهود  -630
  2016يظلون حتت رعاية ومحاية قسم اجملين عليهم والشهود اعتباراا من كانون الثاين/يناير سأشخاص لكل أسرة( 

 عدم وجود اختيارات إلعادة توطينهم.يف كما يُرتقب، وذلك لسبب رئيسي يتمثل 

 آالف يورو 5.0 اللوازم واملواد

يلزم لسد تكاليف لوازم  يف املئة(، وهو 4.2ألف يورو ) 0.2ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  -631
ومواد لتلبية احتياجات قاعات االنتظار اخلاصة بالشهود يف املقر وجتديد االشرتاك السنوي يف النشرة اإللكرتونية 

 .العامل يف قسم اجملين عليهم والشهود لِّلاليت يستعني هبا احمل
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 2016 : الميزانية المقترحة لعام3830 البرنامج الفرعي :88 الجدول

3830 

 عليهم والشهود قسم المجني

 2014مصروفات عام 

 )بآالف اليوروات(

 املعتمدة 2015ميزانية عام 

 )بآالف اليوروات(

 املقرتحة 2016ميزانية عام 

 )بآالف اليوروات(

 2016النمو يف موارد عام 

 2015بالقياس إىل عام 

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 اجملموع باحلاالت

صندوق 
 الطوارئ

اجملموع ومبا 
فيه صندوق 
 الطوارئ

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 اجملموع باحلاالت

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 % املبلغ اجملموع باحلاالت

 88.9 600.4 1 401.3 3 599.6 2 801.7 800.9 1 086.2 1 714.7 142.2 3   142.2 3 375.7 2 766.5 املوظفون من الفئة الفنية
 1.2 16.0 378.9 1 378.9 1   362.9 1 296.9 1 66.0        املوظفون من فئة اخلدمات العامة
 51.1 616.4 1 780.2 4 978.5 3 801.7 163.8 3 383.1 2 780.7 142.2 3   142.2 3 375.7 2 766.5 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

 48.5- 551.8- 585.4 585.4   137.2 1 137.2 1   826.0   826.0 826.0   املساعدة املؤقتة العامة
   366.7 366.7 366.7               املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

               1.0  1.0 1.0   العمل اإلضايف

 16.3- 185.1- 952.1 952.1   137.2 1 137.2 1   827.0   827.0 827.0   اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني
 5.2 56.7 142.8 1 116.9 1 25.9 086.1 1 060.8 1 25.3 949.7   949.7 922.8 26.9 السفر
                      الضيافة

             25.7  25.7 25.7   اخلدمات التعاقدية

     47.0 47.0   47.0 47.0   80.5  80.5 80.5  التدريب

                      االستشاريوناخلرباء 

 37.3 266.4 1 660.7 4 653.7 4 7.0 394.3 3 394.3 3   145.9 2 88.5 057.4 2 056.6 2 0.8 النفقات التشغيلية العامة
 4.2 0.2 5.0 5.0   4.8 4.8   3.4  3.4 3.4   اللوازم واملواد
                 64.4   64.4 64.4   األثاث والعتاد

اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة 
 بالعاملني

27.7 3 153.4 3 181.1 88.5 3 269.6 25.3 4 506.9 4 532.2 32.9 5 822.6 5 855.5 1 323.3 29.2 

 31.2 754.6 2 587.8 11 753.2 10 834.6 833.2 8 027.2 8 806.0 238.8 7 88.5 150.3 7 356.1 6 794.2 المجموع

 2016 : مالك الموظفين المقترح لعام3830 البرنامج الفرعي :89 الجدول

 قسم المجني عليهم والشهود
وكيل أمني 

 عام

أمني عام 
 مساعد

 1-ف 2-ف 3-ف 4-ف 5-ف 1-مد 2-مد

جمموع موظفي 
الفئة الفنية وما 

 فوقها

 رأ-خ ع رر-خ ع

جمموع موظفي 
فئة اخلدمات 

 العامة

جمموع 
 املوظفني

 الوظائف القائمة

 7       7   2 2 2 1         املالك األساسي

 44 28 25 3 16  11 5       املالك املتصل باحلاالت

 51 28 25 3 23   13 7 2 1         اجملموع الفرعي

الوظائف 
 اجلديدة/احملوَّلة

                  املالك األساسي

 12 1  1 11  10  1      املالك املتصل باحلاالت

 12 1   1 11   10   1           اجملموع الفرعي

الوظائف املعاد 
 توزيعها/املستعادة

                             املالك األساسي

                  املالك املتصل باحلاالت

                             اجملموع الفرعي

 63 29 25 4 34   23 7 3 1         المجموع  
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 المقدِّمة

الع اجلمهور يتكفل بإمكان اطّ يف قلم احملكمة إن قسم اإلعالم والتوعية التابع لشعبة العالقات اخلارجية  -632
أنشطتها ويعزز اإلحاطة هبما لتحقيق اهلدف النهائي و باحملكمة بوالية على إجراءات احملكمة، ويشحذ الوعي 

الدعم هلا. وتستهدف أنشطته عدداا من مجاعات اجلمهور، مبا فيها مجاعات اجلمهور العاملي، املتمثل يف حشد 
اإلعالم، واجملين عليهم واجلماعات املتضررة باجلرائم اليت تندرج  لاليت تشمل بصورة رئيسية الصحافة الدولية ووسائ

لية واألوساط األكادميية واملنظمات وأصحاب الشأن الرئيسيني مثل اجملتمعات احمل ،ضمن نطاق اختصاص احملكمة
غري احلكومية. ويبلغ قسم اإلعالم والتوعية أهدافه من خالل طائفة متنوعة من وسائط االتصال، منها املقابالت 
مع وسائل اإلعالم، والبيانات الصحفية وغريها من املنشورات واملواد السمعية البصرية، وعن طريق املوقع الشبكي 

مجاعات م محالت وفعاليات وزيارات تشمل دة للوسائط االجتماعية. كما إن هذا القسم ينظواملنصات اجلدي
 العامة والزوار املرموقني.

سيخضع فريق املكتبة وفريق التوعية امليدانية ألقسام أخرى وذلك نتيجة ملشروع  2016وبدءاا من عام  -633
 يف جمالقسم اإلعالم والتوعية  صالحيات، مع العلم بأنه مت يف الوقت نفسه تعزيز ReVisionاملراجعة املسماة 

الصحافة فيما خيص دعماا للتوعية، و والتقييم التخطيط االسرتاتيجي واإلبالغ والرصد و العمل من خالل اإلنرتنت 
ية تعزيز قدرة قسم . ويضاف إىل ذلك أنه أنشئت وحدة لإلنتاج السمعي البصري بغيةاإلعالم األعمالوسائر 

اإلعالم والتوعية على إنتاج برامج جلماعات اجلمهور العامة ومجاعات رئيسية خاصة وال سّيما يف بلدان احلاالت، 
وتعزيز احملتوى املتعدد الوسائط للموقع الشبكي للمحكمة والوسائط االجتماعية. ويتألف قسم اإلعالم والتوعية 

عامة، ووحدة املراسم والفعاليات والزيارات، ووحدة التوعية، ووحدة اإلنتاج من أربع وحدات هي: وحدة الشؤون ال
، وما يستتبعه من 2016السمعي البصري. ونتيجة لالنتقال إىل املباين الدائمة حبلول األول من كانون الثاين/يناير 
 عاليات والزيارات.حاجة إىل موظفي استقبال خمتلفني، اسُتحدثت وظيفتان لالستقبال يف وحدة املراسم والف

 ألف يورو 2 568.2 موارد الميزانية

 .يف املئة( 26.2يورو ) آالف 910.7ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره  -634

 ألف يورو 2 147.5 الموارد من الموظفين

وظيفة ثابتة وال يضم أي وظائف من وظائف  26من العاملني يف قسم اإلعالم والتوعية يتألف مالك  -635
 .املؤقتة العامة. ومل يعد موظفو املكتبة وموظفو التوعية امليدانية يف عداد مالك قسم اإلعالم والتوعية املساعدة

 ألف يورو 2 147.5 الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة

 .رأ(-ع (، يساعده مساعد إداري )من الرتبة خ5-ف رتبة)من ال رئيسهاإلعالم والتوعية  يدير قسمَ  -636

(، وموظف معين بالشؤون 4-وحدة الشؤون العامة من رئيسها )من الرتبة فويتألف مالك العاملني يف  -637
(، وموظف معاون معين 2-وموظف معاون معين بالشؤون العامة )من الرتبة ف (،3-العامة )من الرتبة ف
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رأ(، ومصمِّم -)من الرتبة خ ععالم اإلب نيمعني ْينومساعدَ  (،2-)من الرتبة ف على اإلنرتنتباالتصاالت 
 .رأ(-)من الرتبة خ ع باالتصاالت على اإلنرتنتمعين  ومساعد، رأ(-خ ع تشكيلي )من الرتبة

(، وموظف معين بسياسات التوعية 4-وحدة التوعية من رئيسها )من الرتبة فويتألف مالك العاملني يف  -638
)من الرتبة (، ومساعد معين بالتوعية 2- بالتوعية )من الرتبة فمعنيني معاونني(، وموظَفنْي 3-)من الرتبة ف

 .رأ(-ع خ

(، 2-ن الرتبة فوحدة اإلنتاج السمعي البصري من منتج مواد مسعية بصرية )مويتألف مالك العاملني يف  -639
)من لبصرية  باملواد السمعية ارأ(، وتقنيَـنْي معنني-الرتبة خ ع  باإلنتاج السمعي البصري )منومساعَدْين معنيني

 رأ(.-ع الرتبة خ

(، وثالثة 3-وحدة املراسم والفعاليات والزيارات من رئيسها )من الرتبة فويتألف مالك العاملني يف  -640
 رأ(.-ع )من الرتبة خمساعدين معنيني باملراسم والفعاليات 

املذكورتني أعاله ستقبال باستحداث وظيفيت اال ReVisionلقد أوصي يف إطار مشروع املراجعة املسماة  -641
 يف وحدة املراسم والفعاليات والزيارات باعتبارمها تندرجان يف عداد الوظائف املتصلة باملباين الدائمة.

 ألف يورو 420.7 املوارد غري املتصلة بالعاملني

كون يف املئة(، يعزى رئيسياا إىل   59.5ألف يورو ) 619.1ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره  -642
ا تاللذين كان الكياننيإىل  2016نقلتا فيما خيص عام اخلاصتني بالتوعية امليدانية واملكتبة  االشتغاليتنيامليزانيتني 

. وتلزم املوارد غري املتصلة بالعاملني لسد تكاليف ReVisionنتيجة ملشروع املراجعة املسماة وذلك  هلماتبعان ت
 .التدريب والنفقات التشغيلية العامةالسفر وتكاليف اخلدمات التعاقدية وتكاليف 

 ألف يورو 49.0  السفر

يف املئة(، يعزى رئيسياا إىل نقل  57.8ألف يورو ) 67.1ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره  -643
هلما. وتلزم املوارد املعنية تتبعان  غدتااللذين  الكياننياالعتمادات اخلاصة بالتوعية امليدانية وباملكتبة إىل ميزانييت 

إلجراء أنشطة توعية متصلة بعمليات التحقيق اجلارية يف مايل وليبيا اللتني ليس للمحكمة حضور دائم فيهما، 
لتمكني رئيس القسم من املشاركة يف اجتماعات وحلقات تدارس ومؤمترات ترمي إىل إقامة الشبكات املؤسسية و 

اطقة باسم القسم ستسافر مع مسؤويل احملكمة وجتري جلسات تدريب ي باحملكمة. كما إن النعوشحذ الو 
وبروكسل ولندن، بغية الرتويج لتناوهلم للمحكمة تناوالا أوىف وأكثر إجيابية، وحلشد  وباريسللصحفيني يف أفريقيا 

املزيد من دعم اجلمهور العام. كما تلزم االعتمادات اخلاصة بوحدة اإلنتاج السمعي البصري لتصوير الفعاليات 
 .الرئيسية اليت جتري يف امليدان

  ألف يورو 282.8 اخلدمات التعاقدية

كبري منه   قسطيف املئة(، يعزى  61.9ألف يورو ) 459.9ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره  -644
 حتقيقتاح أإىل نقل أنشطة التوعية إىل ميزانية املكاتب امليدانية وزيادة استعمال األدوات واملنصات الرقمية، ما 

ملراجعة نظم الرصد والتقييم وقاعدة املعنية  والطباعة. وتلزم املوارد البث الساتليختفيضات يف تكاليف خدمات 
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عقد فيها أنشطة البيانات اليت تستعملها أفرقة التوعية لتقييم وقع أنشطتها؛ وتدريب الصحفيني؛ واستئجار أماكن تُ 
ا؛ ونشر وبث املواد اإلعالمية مدائم فيه حضورحملكمة قلم االتوعية املتصلة باحلاالت يف مايل وليبيا اللتني ليس ل

 .الرامية إىل شحذ الوعي باحملكمة وترغيب خمتلف جمموعات اجلمهور يف دعم احملكمة

نتاج مواد شىت من أجل إبراز الصورة املؤسسية اجلديدة إل وُتطلب املوارد أيضاا [ -645قفزاا على ] -646
شحذ الوعي  للمحكمة، مثل الرايات واألعالم واملنشورات. وتلزم االعتمادات أيضاا لتنظيم فعاليات رامية إىل

إلشهار فيما يتعلق او  ،كمةا فة مثل احملاكم اليت تعقد جلسات حماكاة للمحباحملكمة لدى شىت اجملموعات املستهدَ 
 متوز/يوليو. 17بيوم العدالة الدولية املوافق 

لتصوير البيئة الالزمة ل هتيئةتلزم هذه االعتمادات الستئجار خدمات خرباء استشاريني من أجل كما  -647
التصرحيات وضم نظم إنتاج جديدة يف املباين اجلديدة مع الوسائط االجتماعية بغية حتسني و لمقابالت السينمائي ل
 النجاعة.

 ألف يورو 36.9 التدريب

يف املئة( تعزى رئيسياا إىل  427.3ألف يورو ) 29.9ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  -648
التعديالت املتأتية عن إجراءات العمل اجلديدة يف املباين الدائمة فيما خيص املوقع الشبكي اجلديد. وتلزم 

والتدريب الرامي إىل مواكبة  ، ومنصة املوقع الشبكي اجلديد،SharePointاالعتمادات للتدريب على برنامج 
الوسائط االجتماعية على املستوى التقين وعلى مستوى احملتوى. كما يشتمل ذلك التدريب على تقدمي العروض: 
خُيطط لالستفادة من مركز الزوار يف املباين اجلديدة لتجهيز جمموعة منتقاة من املوظفني جتهيزاا أفضل لتقدمي عروض 

البشرية الالزمة. وحتتاج وحدة اإلنتاج السمعي البصري  املواردقناعاا وقوة مع تقليص مقدار للجمهور أكثر فعالية وإ
بانتقال احملكمة إىل  لدخلت على بيئة اإلنتاج واليت تتصاحلديثة اإلنشاء إىل التدريب نتيجة للتعديالت اليت أُ 

 .الدائمة مبانيها

 ألف يورو 52.0 النفقات التشغيلية العامة

كبري منه إىل   يعزى قسطيف املئة(،  24.1ألف يورو ) 16.5ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره  -649
املبلغ املطلوب بصورة رئيسية الستدامة براجميات حتليل يلزم و إىل قسم آخر من أقسام قلم احملكمة.  نقل املكتبة

" السابق عمالا بالتوصية املعلومات واالتصال قسم تكنولوجيا"االجتاهات على الشبكة العنكبوتية اليت نُقلت من 
صاحب املوقع  هبأنه ينبغي لقسم اإلعالم والتوعية، بصفت ReVisionاملقدَّمة يف إطار مشروع املراجعة املسماة 

خيصًّص للمواد السمعية البصرية لشراء خادوم جديد الشبكي، أن يتوىل أمر ميزانيته؛ كما يلزم املبلغ املعين 
 مسعية بصرية موادنتاج إلو  ،USBذاكرة إلكرتونية للحفظ من نوع وحدات على الستنساخ لتصوير، و ومعدات 

 .دات حترير وتصوير سينمائي وشراء قطع غيار هلاعسهلة التنزيل؛ ولصيانة م
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 2016 : الميزانية المقترحة لعام3840 الفرعي البرنامج :90 الجدول

3840 

 قسم اإلعالم والتوعية

 2014مصروفات عام 

 اليوروات( )بآالف

 املعتمدة 2015ميزانية عام 

 )بآالف اليوروات(

 املقرتحة 2016ميزانية عام 

 )بآالف اليوروات(

 2016النمو يف موارد عام 

 2015بالقياس إىل عام 

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 اجملموع باحلاالت

صندوق 
 الطوارئ

اجملموع ومبا فيه 
صندوق 
 الطوارئ

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 اجملموع باحلاالت

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 % املبلغ اجملموع باحلاالت

 12.6- 169.7- 172.1 1 350.4 821.7 341.8 1 370.6 971.2 074.4 2   074.4 2 507.9 566.5 1 املوظفون من الفئة الفنية
 22.4 178.2 975.4 390.2 585.2 797.2 188.8 608.4        املوظفون من فئة اخلدمات العامة
 0.4 8.5 147.5 2 740.6 406.9 1 139.0 2 559.4 579.6 1 074.4 2   074.4 2 507.9 566.5 1 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

 100.0- 300.2-       300.2 144.8 155.4 181.9   181.9 53.2 128.7 املساعدة املؤقتة العامة
                      املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

               0.4  0.4  0.4 العمل اإلضايف

 100.0- 300.2-       300.2 144.8 155.4 182.3   182.3 53.2 129.1 اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني
 57.8- 67.1- 49.0 34.9 14.1 116.2 105.6 10.6 95.1   95.1 89.2 5.9 السفر
               1.0  1.0  1.0 الضيافة

 61.9- 459.9- 282.8 95.0 187.8 742.6 516.5 226.1 872.4  872.4 502.3 370.1 اخلدمات التعاقدية
 427.3 29.9 36.9  36.9 7.0  7.0      التدريب

               0.6  0.6  0.6 اخلرباء االستشاريون

 24.1- 16.5- 52.0  52.0 68.5 13.5 55.0 60.5  60.5 3.6 56.9 التشغيلية العامةالنفقات 
 100.0- 105.5-      105.5  105.5 152.8  152.8  152.8 اللوازم واملواد
                 16.9   16.9   16.9 األثاث والعتاد

اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة 
 بالعاملني

604.2 595.1 1 199.3   1 199.3 404.2 635.6 1 039.8 290.8 129.9 420.7 -619.1 -59.5 

 26.2- 910.7- 568.2 2 870.5 697.7 1 479.0 3 339.8 1 139.2 2 456.0 3   456.0 3 156.2 1 299.8 2 المجموع

 2016 : مالك الموظفين المقترح لعام3840 الفرعي البرنامج :91 الجدول

 قسم اإلعالم والتوعية
وكيل أمني 

 عام

أمني عام 
 مساعد

 1-ف 2-ف 3-ف 4-ف 5-ف 1-مد 2-مد

جمموع موظفي 
الفئة الفنية وما 

 فوقها

 رأ-خ ع رر-خ ع

جمموع 
موظفي فئة 
اخلدمات 
 العامة

جمموع 
 املوظفني

 الوظائف القائمة

 12 7 7   5   1 1 2 1         املالك األساسي

 10 6 6  4  4        املالك املتصل باحلاالت

 22 13 13   9   5 1 2 1         اجملموع الفرعي

الوظائف 
 اجلديدة/احملوَّلة

 

 4 2 2  2   2       املالك األساسي

                  املالك املتصل باحلاالت

 4 2 2   2     2             اجملموع الفرعي

الوظائف املعاد 
 توزيعها/املستعادة

                             املالك األساسي

                  املالك املتصل باحلاالت

                             اجملموع الفرعي

 26 15 15   11   5 3 2 1         المجموع  
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 المكاتب الميدانية :3850الفرعي  البرنامج )هد( 

 المقدِّمة

احلاالت. ويشتمل مفهوم "املكتب امليداين" حمال تقوم املكاتب امليدانية بتيسري عمل احملكمة يف بلدان  -650
احملكمة يف بلد احلاالت املعين واملوظفني والبنية التحتية الالزمة لالضطالع بأنشطة احملكمة يف امليدان أو لدعم 

 ومعداتكبات من أجل املهمات ْر ـمَ يهيئ حيز املكاتب والدعم بال‘ العادي’االضطالع هبا فيه. فاملكتب امليداين 
االتصال للموظفني العاملني يف املنطقة وبذلك يعمل مبثابة قاعدة ألنشطة قلم احملكمة يف البلد املعين. أما حجم 

كاتب امليدانية فيتوقف على املرحلة اليت تكون قد بلغتها اإلجراءات يف القضية املالعمل الذي تضطلع به 
 .ضايا()الق ية)القضايا( اجلاري النظر فيها وعلى مسات هذه القض

عمل مبثابة منطلق لعمليات تعترب املمثلية الدائمة لقلم احملكمة يف بلدان احلاالت و فاملكاتب امليدانية تُ  -651
رفع إىل املقر فيما يتعلق بوسائط تُ اليت علومات املاحملكمة بأمجعها. كما جيب أن تكون هذه املكاتب مصدر 

بلدان احلاالت، اليت يؤثر كثري منها على كيفية إجراء احملكمة يف  واألمنية اإلعالم والتطورات االجتماعية السياسية
لعملياهتا وكيفية تواصلها مع شركائها اخلارجيني. فيجب على املكاتب امليدانية إقامة واستدامة العالقات مع 

ية، واملنظمات الشركاء الرئيسيني يف امليدان، مبا يف ذلك هيئات الدولة املعنية وأجهزهتا، واملنظمات احلكومية الدول
غري احلكومية، وجمموعات اجملتمع األهلي. كما إن احلضور امليداين القوي ميكن، حبسب بلد احلالة املعين ومرحلة 
اإلجراءات، أن يبعث برسالة إجيابية إىل اجملتمع احمللي بشأن التزام احملكمة ونواياها. ويتوىل رئيس املكتب امليداين، 

احملكمة يف بلد احلالة املعين، املسؤولية عن املوظفني وعن العمليات يف امليدان، مبا يف ذلك ل رئيس قلم الذي ميثِّ 
 .توفري اخلدمات لسائر األجهزة واألطراف واملشاركني يف امليدان

املكاتب امليدانية من أفرقة متعددة االختصاصات )تضم بصورة رئيسية موظفني العاملني يف ويتألف مالك  -652
ن يف الوقت نفسه ارتباطاا نشطاا و ستدميي( يرفعون تقاريرهم إىل مدير واحد )رئيس املكتب امليداين( و متكاملي املهام

دة لكل مكتب مع أقسام املقر اليت تؤدي الوظائف املناظرة من حيث اجلوهر. ولئن كانت االحتياجات احملدَّ 
ءات، ومستوى تعاون السلطات احمللية، ميداين تتباين حبسب عوامل من قبيل بلد احلالة املعين، ومرحلة اإلجرا

كون حلضورها يف البلد، فينبغي من حيث املبدأ أن تتمثل الوظائف التالية البيان يسمات اليت ترغب احملكمة أن الو 
 :يف فريق املكتب امليداين املتعدد الوظائف

 التوعية؛ (أ )

 األمن؛ (ب )

 دعم مشاركة اجملين عليهم؛ (ج )

 دعم الشهود؛ (د )

 القضائي )االضطالع بدور ميسِّر له(؛ ضدالقدرة على دعم التعا (ه )

دعم التسيري/العمل، مبا يف ذلك الدعُم يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصال على الصعيد  (و )
احمللي، واملساعدون اإلداريون، والسائقون، وحراس األمن، واملنظِّفون؛ مع العلم بأنه ميكن عند 

 ظائف اإلدارية على الصعيد احمللي.االقتضاء تكليف جهات خارجية باالضطالع ببعض الو 
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 أوغندا

قضية املدَّعي العام ضد دومنيك يتمثل نشاط احملكمة القضائي فيما خيص أوغندا حالياا يف العمل على  -653
. وإضافة إىل تقدمي الدعم للوفاء 2016ر أن تعقد جلسة اعتماد التهم فيها خالل كانون الثاين/يناير ، املقرَّ أُنغوين

باملتطلبات االشتغالية من خالل التواجد امليداين يف كمباال )وحضور طليعي من خالل مكتب ميداين يقام يف 
م إىل مكتب مستمر/جاٍر يقدَّ  غايلاشتالوقت املناسب يف غولو يف مشال أوغندا(، تستدام أيضاا خدمات دعم 

املدَّعي العام ويستدام احلضور اإلقليمي للصندوق االستئماين للمجين عليهم فيما يتعلق بالعمل يف أوغندا وكينيا 
 .م إىل عدد حمدود جداا من باقي أنشطة قلم احملكمةواجلزء الشرقي من مجهورية الكونغو الدميقراطية والدعم املقدَّ 

 ونغو الديمقراطيةجمهورية الك

قضية املدَّعي العام األنشطة القضائية اجلارية حالياا فيما خيص مجهورية الكونغو الدميقراطية على  ب  صَ نْ تَـ  -654
ضية املدَّعي العام قتقدمي حجج مكتب املدَّعي العام(؛ و -)اليت بلغت حالياا املرحلة االبتدائية ضد بوسكو انْتاغندا
)مواصلة مرحلة جرب  نغاان كاتَ رمقضية املدَّعي العام ضد ج  )مواصلة مرحلة جرب األضرار(؛ و نغاضد توماس لوبَ 

 ةامليداني والوحدةكنشاسا )غرب مجهورية الكونغو الدميقراطية( يف  األضرار(. وسيظل املكتب امليداين القائم 
 .دعم لألنشطة القضائية اآلنفة الذكريف بونيا )شرق مجهورية الكونغو الدميقراطية( يقدمان ال ةالقائم ةالطليعي

 جمهورية أفريقيا الوسطى

قضية املدَّعي العام ضد األنشطة القضائية اجلارية حالياا فيما خيص مجهورية أفريقيا الوسطى على تـَْنَصب   -655
الدفاع(؛ حجج ( )تقدمي حجج مكتب املدَّعي العام و 70)جرائم منصوص عليها يف املادة  بيري مببا وآخرين-جان
مرحلة جرب  2016تمل يف حالة إدانته/احلكم عليه أن يشهد عام حيُ  اليت) بيري مببا-قضية املدَّعي العام ضد جانو 

غي جبمهورية أفريقيا الوسطى )إثر إغالقه يف أعقاب العنف نْ أعيد فتح املكتب امليداين يف بَـ قد (. و فيها األضرار
تطلبات عمل احملكمة مب( مبثابة مكتب جديد يراد به التكفل بتقدمي الدعم الالزم للوفاء 2014الذي شهده عام 

 .يف بلد احلالة هذاالكثرية 

 كينيا

شوا جُ  اي روتو والعام ضد وليام صمو قضية املدَّعي النشاط القضائي اجلاري حالياا يف كينيا على  ْنَصب  يَـ  -656
)تقدمي حجج الدفاع(. وسيظل املكتب امليداين القائم يف نريويب يقدم الدعم لألنشطة/األعمال اجلارية  ْنغب سَ اأر 

 .حالياا يف كينيا

 كوت ديفوار

قضية املدَّعي العام ضد لوران اْغبغبو النشاط القضائي اجلاري حالياا فيما خيص كوت ديفوار على يـَْنَصب   -657
جان من خالل مكتب ميداين )مت ستدام حضور احملكمة يف أبي)تقدمي حجج املدَّعي العام(. ويُ  ليه غوديهْب اوشارل 

لتزايد عدد العاملني فيه( بغية التكفل بتقدمي الدعم للوفاء مبتطلبات عمل احملكمة يف بلد  2015توسيعه يف عام 
 .احلالة هذا
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 مالي

لبعثة مكتب املدَّعي العام املكلفة  شتغايلز األنشطة اجلارية حالياا يف مايل على توفري الدعم االترتكَّ  -658
بالتحقيق اجلنائي العلمي وأنشطة هذا املكتب ذات الطابع السري. وبناء على طلب من مكتب املدَّعي العام 

الالزم للوفاء مبتطلبات دعم عمل احملكمة يف بلد  " يف باماكو للتكفل بتقدمي الدعممتواضعمكتب " وجوديستدام 
 .احلالة هذا

 ألف يورو 7 616.3 (لجميع المكاتب الميدانية)موارد الميزانية 

شعبة العالقات اخلارجية اجلديدة من أقسام  حديث اإلنشاء قسماا  كانت املكاتب امليدانية تشكِّل لـّما -659
امليدانية وقسم  العملياتهي جممل املوارد اخلاصة بالكيانات السابقة املتمثلة يف قسم  هافإن املبالغ املطلوبة لكل من

الالزمة للتكفل مبواصلة أنشطة  واملوارد املخصصة للتوعيةتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وقسم األمن والسالمة 
 .احملكمة اليت ختص كالا من بلدان احلاالت على وجه التحديد

 :أوغندا التوزع التايل: يورو ألف 7 616.3البالغ  ةامليدانيللمكاتب  ةاملوارد املخصَّصيتوزع جمموع  -660
 1 177.5 :مجهورية أفريقيا الوسطى، يورو ألف 2 341.5 :مجهورية الكونغو الدميقراطية، يورو ألف 1 136.7
 يورو. ألف 563.3 :مايل، يورو ألف 1 336.1 :كوت ديفوار ،يورو ألف 1 061.2 :كينيا ،يورو ألف

 .على النحو املبني أدناهزيادات تشهد املبالغ املطلوبة يف عدد من بنود امليزانية و  -661

 يورو ألف 5 179.6  الموارد من الموظفين

 يورو ألف 716.0 (الموارد من الموظفينالمكتب الميداني القائم في أوغندا )

وظيفة ثابتة ووظيفة واحدة من وظائف  14 مناملكتب امليداين القائم يف أوغندا يتألف مالك العاملني يف  -662
 .من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل( 0.8املساعدة املؤقتة العامة )

 ألف يورو 696.3 الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة

(، 3-ت )من الرتبة فيدير املكتب امليداين القائم يف أوغندا موظف معين بالشؤون اإلدارية والعمليا -663
(، 3-بة فرتباألمن امليداين )من ال اا معني اا (، وموظف3- بالعمل امليداين )من الرتبة فمعنينيويضم موظَفنْي 

 وسائَقنْي رئيسينيرأ(، -ع (، ومساعداا إدارياا )من الرتبة خ2-وموظفاا معاوناا معنياا باألمن امليداين )من الرتبة ف
رأ(، ومساعَدْين ميدانيني )من -ع )من الرتبة خ اا فرأ(، ومنظِّ -ع وسائقنْي )من الرتبة خرأ(، -ع )من الرتبة خ

 رأ(.-ع رأ(، ومساعداا معنياا باألمن احمللي )من الرتبة خ-ع الرتبة خ

( ووظيفة 3-وظيفة املوظف املعين بالعمل امليداين )من الرتبة فمها وبني الوظائف اآلنفة الذكر وظيفتان،  -664
تتصالن بعبء العمل أُوصي يف إطار مشروع املراجعة املسماة  ،(3-عين باألمن امليداين )من الرتبة فاملوظف امل

ReVision  بغية تكوين القدرة اإلضافية الالزمة للنهوض بأود األنشطة املزيدة يف اجملال القضائي باستحداثهما
 وجمال املقاضاة.
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 ألف يورو 19.7 املساعدة املؤقتة العامة

)وظيفة أوصي يف إطار رأ( ملدة عشرة أشهر -تقين معين بتكنولوجيا املعلومات واالتصال )من الرتبة خ ع -665
إن هذه الوظيفة واحدة من الوظائف املؤقتة السبع باستحداثها، متطلَّب جديد(.  ReVisionاملراجعة املسماة 

باستحداثها لتكوين قدرة تسخَّر لالنتقال إىل البنية  ReVisionاليت أوصي يف إطار مشروع املراجعة املسماة 
. وتلزم هذه الوظيفة للتكفل باستمرار تقدمي الدعم التقين يف جمال وإعمال هذه البنيةاجلديدة لقلم احملكمة 

م مبوجب اتفاقات املقر املتعلقة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ضمن البلد، الذي كان فيما سبق يقدَّ 
 .غدت إدارة املكتب امليداين القائم يف أوغندا تتوىل أمرهو بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

 ألف يورو 1 587.7 (الموارد من الموظفين) جمهورية الكونغو الديمقراطيةفي  انالقائم انالميداني انالمكتب

يف املكتب امليداين القائم كنشاسا ومالك العاملني يف املكتب امليداين القائم يف  يتألف مالك العاملني يف  -666
من معادالت املوظف  2.2العامة )املؤقتة وظيفة ثابتة ومخس وظائف من وظائف املساعدة  26بونيا، معاا، من 

 .الواحد العامل بدوام كامل(

 يورو آالف 1 510.6 العامةالوظائف الثابتة: من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات 

( يدعمه 5- يف مجهورية الكونغو الدميقراطية رئيس هلما )من الرتبة ف القائمنييدير املكتبَـنْي امليدانَيني -667
( )واحد يف مكتب كنشاسا واآلخر يف مكتب 3-موظفان معنيان بالشؤون اإلدارية والعمليات )من الرتبة ف

(، وموظف معين بالعمل امليداين )قسم مشاركة اجملين 3-الرتبة ف بونيا(، وموظف معين باألمن امليداين )من
(، وموظف 3-(، وموظف معين بالعمل امليداين )التوعية( )من الرتبة ف3-عليهم وجرب أضرارهم( )من الرتبة ف

ة رأ(، وعشرة سائقني )من الرتب-ع (، ومساعد إداري )من الرتبة خ2-معاون معين باألمن امليداين )من الرتبة ف
ن باألمن احمللي )من امعني رأ(، ومساعدان-ع رأ(، وأربعة مساعدين معنيني بالعمل امليداين )من الرتبة خ-خ ع
 .رأ(-ع ن )من الرتبة خافرأ(، ومنظِّ -ع الرتبة خ

 ألف يورو 72.8 املساعدة املؤقتة العامة

املؤقتة العامة على النحو يلزم املبلغ املطلوب لتوظيف من يشغل مخس وظائف من وظائف املساعدة  -668
 الواردة تفاصيله أدناه.

)وظيفة أوصي يف إطار أشهر  8.2رأ( ملدة -تقين معين بتكنولوجيا املعلومات واالتصال )من الرتبة خ ع -669
(. إن هذه الوظيفة واحدة من الوظائف املؤقتة السبع اليت باستحداثها، متطلَّب جديد ReVisionاملراجعة املسماة 
باستحداثها لتكوين قدرة تسخَّر لالنتقال إىل البنية اجلديدة  ReVisionر مشروع املراجعة املسماة أوصي يف إطا
. وتلزم هذه الوظيفة للتكفل باستمرار تقدمي الدعم التقين يف جمال تكنولوجيا وإعمال هذه البنيةلقلم احملكمة 

الذي كان فيما سبق يقدم مبوجب اتفاقات املقر املتعلقة املعلومات واالتصاالت ضمن البلد لكل من املكاتب، 
يف مجهورية الكونغو الدميقراطية تتوىل  نيالقائم نيامليداني نيغدت إدارة املكتبو بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

 أمره.
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. على غرار السنوات السابقة تلزم رأ( ملدة شهرين لكل منهما )متطلب جديد(-ان )من الرتبة خ عمنظفِّ  -670
خالل مكتب كنشاسا ومكتب بونيا على النظافة الصحية يف  واحلفاظهاتان الوظيفتان لتوفري خدمات التنظيف 

 ا أو مرضهم.مفرتات غياب العاملني فيه

. على غرار السنوات السابقة تلزم هذه رأ( ملدة أربعة أشهر )متطلب جديد(-سائق )من الرتبة خ ع -671
املهام يف إطار عقد  صة هلا من أجل االستعانة بسائق عامِّ يفة الستخدام االعتمادات اإلضافية املخصَّ الوظ

ل و/أو قيام متطلبات خدمات خاصة خالل الفرتات اليت يُنتظر فيها تعيني سائقني، وفرتات غياب السائقني املطوَّ 
 مجهورية الكونغو الدميقراطية. تشغيلية فورية مستعجلة/حاالت نقص يف السائقني يف أي من أحناء

. سيعمل املساعد أشهر )متطلب جديد( 9.6رأ( ملدة -مساعد معين بالتوعية امليدانية )من الرتبة خ ع -672
بيل مراحل جرب املعين بالتوعية امليدانية انطالقاا من بونيا )إيتوري( لتناول املستجدات القضائية الرئيسية من ق

قضية )دعاوى االستئناف يف  مببا يتَ قضي، واملستجدات يف واحدةيف قضية بتدائية واملرحلة اال األضرار يف قضيتني
 مجهورية الكونغو الدميقراطية.يف ( اليت تثري اهتماماا خاصاا قضية مببا وآخرينواحملاكمة يف  مببا

 ألف يورو 30.0 العمل اإلضايف

السائقون املناوبون، حبسب التقديرات يلزم املبلغ املطلوب لدفع مستحقات العمل اإلضايف الذي يؤديه  -673
نح للسائقني فيما خيص السائقني وباالقرتان بتطبيق السياسة املعمول هبا يف جمال اإلجازات التعويضية اليت متُ 

العاملني يف مجهورية الكونغو الدميقراطية الذين ال يتاح هلم دائماا أخذ كل اإلجازات اليت يستحقوهنا وذلك بسبب 
 .العمل/متطلبات العملياتمتطلبات عبء 

 ألف يورو 835.5 (الموارد من الموظفين) جمهورية أفريقيا الوسطىالمكتب الميداني القائم في 

وظيفة ثابتة ووظيفة  12من املكتب امليداين القائم يف مجهورية أفريقيا الوسطى يتألف مالك العاملني يف  -674
 .معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل(من  0.9واحدة من وظائف املساعدة املؤقتة العامة )

 ألف يورو 812.2 الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة

يدير املكتب امليداين القائم يف مجهورية أفريقيا الوسطى موظف معين بالشؤون اإلدارية والعمليات )من  -675
(، ومساعداا 3-موظفاا معنياا باألمن امليداين )من الرتبة فاملكتب هذا مالك العاملني يف (، ويضم 3-الرتبة ف

 بالعمل امليداين )من الرتبة ن معنينيعَديْ ارأ(، ومس-ع )من الرتبة خوثالثة سائقني رأ(، -ع إدارياا )من الرتبة خ
 رأ(.-ع )من الرتبة خباألمن احمللي  اا معني اا ومساعدرأ(، -ع )من الرتبة خ اا فومنظِّ رأ(، -ع خ

مجهورية أفريقيا الوسطى املكتب امليداين القائم يف الوظائف اليت يتألف منها مالك العاملني يف  وبني -676
ووظيفة املوظف املعين بالعمل  (5-ة فوظيفتان مرتبطتان بعبء العمل مها وظيفة رئيس املكتب امليداين )من الرتب

(. فقد أوصي يف 3-التوعية( )من الرتبة فبة امليداين )قسم مشاركة اجملين عليهم وجرب أضرارهم واألفرقة املعني
لتكوين القدرة اإلضافية اليت يستلزمها باستحداث هاتني الوظيفتني  ReVisionإطار مشروع املراجعة املسماة 

 .النهوض بالنشاط املزيد يف اجملال القضائي وجمال املقاضاة
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 ألف يورو 23.3 املساعدة املؤقتة العامة

. شهراا )متطلب جديد( 11.3رأ( ملدة -املعلومات واالتصاالت )من الرتبة خ عتقين معين بتكنولوجيا  -677
وتلزم هذه الوظيفة للتكفل باستمرار تقدمي الدعم التقين يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ضمن البلد، 

غدت إدارة املكتب و ت م مبوجب اتفاقات املقر املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالالذي كان فيما سبق يقدَّ 
 .امليداين القائم يف مجهورية أفريقيا الوسطى تتوىل أمره

 آلف يورو 808.4 (الموارد من الموظفينالمكتب الميداني القائم في كينيا )

وظيفة ثابتة ووظيفة واحدة من  إحدى عشرةمن  كينيايف  العاملني يف املكتب امليداين القائم يتألف مالك  -678
 .من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل( 0.8وظائف املساعدة املؤقتة العامة )

 ألف يورو 781.2 الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة

 بالشؤون اإلدارية (، يساعده موظف معين5-امليداين القائم يف كينيا رئيسه )من الرتبة ف يدير املكتبَ  -679
(، وموظف معين بالعمل امليداين 3-(، وموظف معين باألمن امليداين )من الرتبة ف3-والعمليات )من الرتبة ف

(، وموظف معين بالعمل امليداين )التوعية( )من الرتبة 3-)قسم مشاركة اجملين عليهم وجرب أضرارهم( )من الرتبة ف
رأ(، وسائقان -أ(، ومساعدان معنيان بالعمل امليداين )من الرتبة خ عر -(، ومساعد إداري )من الرتبة خ ع3-ف

 .رأ(-رأ(، ومساعد معين باألمن احمللي )من الرتبة خ ع-)من الرتبة خ ع

 ألف يورو 27.2 املساعدة املؤقتة العامة

 .أشهر )متطلب جديد( 9.6رأ( ملدة -تقين معين بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت )من الرتبة خ ع -680
تلزم هذه الوظيفة للتكفل باستمرار تقدمي الدعم التقين يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ضمن البلد، 

غدت إدارة املكتب و م مبوجب اتفاقات املقر املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الذي كان فيما سبق يقدَّ 
 .امليداين القائم يف كينيا تتوىل أمره

 يورو ألف 947.7 (الموارد من الموظفين) كوت ديفوارالمكتب الميداني القائم في  

وظيفة ثابتة ووظيفة  عشرة سبعمن كوت ديفوار يف  القائم يتألف مالك العاملني يف املكتب امليداين  -681
 .من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل( 0.9واحدة من وظائف املساعدة املؤقتة العامة )

 ألف يورو 922.2 الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة

(، يساعده موظف معين بالشؤون 5-امليداين القائم يف كوت ديفوار رئيسه )من الرتبة ف يدير املكتبَ  -682
(، وموظف معين بالعمل 3-(، وموظف معين باألمن امليداين )من الرتبة ف3-اإلدارية والعمليات )من الرتبة ف
 رئيسي(، وسائق 2-ف (، وموظف معاون معين باألمن امليداين )من الرتبة3-امليداين )التوعية( )من الرتبة ف

ف )من رأ(، ومنظِّ -رأ(، ومساعد إداري )من الرتبة خ ع-رأ(، وأربعة سائقني )من الرتبة خ ع-)من الرتبة خ ع
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رأ(، ومساعد معين باألمن احمللي )من الرتبة -ن بالعمل امليداين )من الرتبة خ عان معنيارأ(، ومساعد-الرتبة خ ع
 رأ(.-خ ع

جان مها وظيفة املوظف املعين بالعمل حدثتا يف أبيمرتبطتان بعبء العمل استُ  وبني هذه الوظائف وظيفتان -683
(، ووظيفة املساعد املعين بالعمل امليداين 3-امليداين )قسم مشاركة اجملين عليهم وجرب أضرارهم( )من الرتبة ف

 ReVisionجعة املسماة رأ(. لقد أوصي يف إطار املرا-)قسم مشاركة اجملين عليهم وجرب أضرارهم( )من الرتبة خ ع
باستحداث هاتني الوظيفتني بغية تكوين قدرة إضافية للنهوض بعبء العمل املزيد يف اجملال القضائي وجمال 

 املقاضاة.

 ألف يورو 25.5 املساعدة املؤقتة العامة

. )متطلب جديد( شهراا  11.3رأ( ملدة -تقين معين بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت )من الرتبة خ ع -684
تلزم هذه الوظيفة للتكفل باستمرار تقدمي الدعم التقين يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ضمن البلد، 

غدت إدارة املكتب و م مبوجب اتفاقات املقر املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الذي كان فيما سبق يقدَّ 
 .امليداين القائم يف كوت ديفوار تتوىل أمره

 يورو ألف 284.3 (الموارد من الموظفين) ماليالمكتب الميداني القائم في 

يتألف مالك العاملني يف املكتب امليداين القائم يف مايل من ثالثة وظائف ثابتة وال يضم أية وظيفة من  -685
 .وظائف املساعدة املؤقتة العامة

 ألف يورو 284.3 الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة

(، 3-امليداين القائم يف مايل موظف معين بالشؤون اإلدارية والعمليات )من الرتبة ف يدير املكتبَ  -686
 (.3-رأ(، وموظف معين باألمن امليداين )من الرتبة ف-يساعده مساعد إداري )من الرتبة خ ع

وقد أوصي يف إطار  ( مرتبطة بعبء العمل3-إن وظيفة املوظف املعين باألمن امليداين )من الرتبة ف -687
باستحداثها لتكوين قدرة إضافية للنهوض بعبء العمل املزيد يف اجملال القضائي  ReVisionاملراجعة املسماة 
 وجمال املقاضاة.

 ألف يورو 2 436.7  الموارد غير المتصلة بالعاملين

تلزم املوارد غري املتصلة بالعاملني لسد تكاليف السفر وتكاليف اخلدمات التعاقدية والنفقات التشغيلية  -688
تتوزع هذه املوارد حبسب املكاتب امليدانية التوزع التايل: و العامة وتكاليف األثاث والعتاد وتكاليف اللوازم واملواد. 

يف مجهورية الكونغو الدميقراطية:  انالقائم انامليداني انيورو، املكتبألف  420.7املكتب امليداين القائم يف أوغندا: 
ألف يورو، املكتب امليداين  342.0ألف يورو، املكتب امليداين القائم يف مجهورية أفريقيا الوسطى:  753.8

تب امليداين ألف يورو، املك 388.4ألف يورو، املكتب امليداين القائم يف كوت ديفوار:  252.8القائم يف كينيا: 
 ألف يورو. 279.0القائم يف مايل: 
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العمليات امليدانية السابق، يستوعب كل مكتب ميداين أيضاا، بصفته كياناا  قسمإضافة إىل متطلبات و  -689
 حديث اإلنشاء، املتطلبات امليدانية املتصلة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وباألمن وبالتوعية.

 ألف يورو 149.9  السفر

العمليات امليدانية السابق، يستوعب كل مكتب ميداين أيضاا، بصفته كياناا  قسمإضافة إىل متطلبات  -690
حديث اإلنشاء، متطلبات األسفار امليدانية املتصلة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وباألمن وبالتوعية. وتلزم 

دمي الدعم الالزم للمهمات ضمن البلد، وإجراء املوارد املعنية لسد تكاليف السفر وتكاليف املعيشة اليومية لتق
ودعم عمليات التقييم األمين، وأسفار العاملني يف املكتب امليداين ضمن البلد إىل املقر ألغراض منها تنسيق 

الع، وجلسات التوجيه. وتتوزع املوارد اخلاصة بالسفر الع، وجلسات االطِّ االجتماعات، وحضور جلسات اإلطْ 
ألف يورو،  36.9ألف يورو، مجهورية الكونغو الدميقراطية:  24.7يدانية التوزع التايل: أوغندا: حبسب املكاتب امل

ألف يورو، مايل:  28.4ألف يورو، كوت ديفوار:  29.2ألف يورو، كينيا:  14.0مجهورية أفريقيا الوسطى: 
 .ألف يورو 16.7

 ألف يورو 1 020.3 اخلدمات التعاقدية

العمليات امليدانية السابق، املستوعبة يف إطار بند "اخلدمات التعاقدية"، يلزم  قسمإضافة إىل متطلبات  -691
شطة التوعية يف إطار بند "تكاليف اإلعالم واإلنتاج" وبند "سائر اخلدمات ناملبلغ املطلوب لسد تكاليف أ

 خارجية".إطار بند "اخلدمات املعهود هبا إىل جهات متطلبات دعم األمن امليداين ضمن التعاقدية"، و 

يف املئة، وهي تلزم لعقد جلسات توعوية ضمن البلد )مبا يف  100تشهد املبالغ املطلوبة زيادة نسبتها و  -692
ذلك استئجار أماكن عقدها، وتكاليف النقل والتعبئة ذات الصلة(، واملنشورات يف الصحافة احمللية، ورصد تقارير 

طة/اجلي  للعاملني ضمن البلد واملهمات اليت يقومون هبا )مبا يف وسائط اإلعالم؛ واملرافقة/احلماية اليت توفرها الشر 
)املكاتب امليدانية(، امليداين ذلك أنشطة مكتب املدَّعي العام(، ومتطلبات معايري العمل األمنية الدنيا للمكتب 

الت التوعوية ماحلوحراس أمن املكاتب امليدانية الذين يعملون يف كل بلد؛ وإجراء مهمات التوعية ضمن البلد، و 
الرامية إىل حّث االهتمام اجملراة باالستعانة مبحطات اإلذاعة الوطنية واحمللية، ومواصلة توفري القدرات واخلدمات 

طرية )مع الرتكيز على اجملاالت اليت قد ال يكون للمحكمة فيها موارد متوفرة الالزمة لدعم مهام األمم املتحدة القُ 
تتوزع املوارد املطلوبة يف بند و مع عاملي األمم املتحدة(.  الَّ تتقاسم احملفيها مناسبة و/أو تكون مواردها املتوفرة 

يورو، مجهورية الكونغو الدميقراطية: ألف  96.8حبسب املكاتب امليدانية التوزع التايل: أوغندا:  التعاقديةاخلدمات 
ألف يورو، كوت ديفوار:  172.3ألف يورو، كينيا:  134.8ألف يورو، مجهورية أفريقيا الوسطى:  378.2
 ألف يورو. 73.3ألف يورو، مايل:  164.9

 ألف يورو 985.4 النفقات التشغيلية العامة

امليدانية  الوحداتال حمد االنطباق، تكاليف تكاليف إجيار احملال )وعنسد تلزم االعتمادات املطلوبة ل -693
تكاليف صيانة احملال، وصيانة األثاث والعتاد، واملرتفقات، والتكاليف و الطليعية حبسب األنشطة القضائية(؛ 

األخرى )مبا يف ذلك مقدَّر تكاليف استئجار املركبات، وعقود التأمني، وصندوق املبالغ النقدية  املتنوعة االشتغالية
 األمم املتحدة ألغراض سالمةإدارة األمن يف الصغرية، والرتتيبات احمللية لتشاطر التكاليف فيما خيص نظام 
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السالمة((. وتبقى سائر تكاليف ضمن إطار ميزانية قسم األمن و ُتدرج يف السابق  ت)كان هموأمن املوظفني
تتوزع املوارد و االتصاالت تُعامل معاملة مركزية يف إطار القسم املعين بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف املقر. 

 258.1يورو، مجهورية الكونغو الدميقراطية:  آالف 207.0املعنية حبسب املكاتب امليدانية التوزع التايل: أوغندا: 
ألف  155.0ألف يورو، كوت ديفوار:  49.3ألف يورو، كينيا:  165.0هورية أفريقيا الوسطى: ألف يورو، مج
 .يورو ألف 151.0يورو، مايل: 

 ألف يورو 226.6 اللوازم واملواد

تلزم املبالغ املطلوبة لشراء لوازم ومواد شىت باالستعانة بصندوق املبالغ النقدية الصغرية، وسد تكاليف لوازم  -694
زواد لكل حمل من حمال األدات، ومؤن ماء الشرب وسائر كبات واملولِّ ْر وخراطي  احلرب، والوقود الالزم للمَ الكتابة 

ألف يورو، مجهورية  67.2املكاتب امليدانية. وتتوزع املوارد املعنية حبسب املكاتب امليدانية التوزع التايل: أوغندا: 
يورو، كوت  ألف 2.0ألف يورو، كينيا:  28.2ريقيا الوسطى: ألف يورو، مجهورية أف 80.6الكونغو الدميقراطية: 

 .ألف يورو 20.0ألف يورو، مايل:  28.6ديفوار: 

 يورو ألف 54.5 36العتاداألثاث و 

 يف باماكو وغولو وفقاا ملقتضيات معايري  القائمنيدات للمكتبَـنْي امليدانينيتلزم املوارد املطلوبة لشراء مولِّ  -695
ثر توسيع املكتب امليداين يف ياهتا فيما خيص البلد على وجه التحديد، وشراء أثاث مكتيب إرقالعمل األمنية الدنيا/ت

الزيادات يف أعداد املوظفني. وتتوزع املوارد املعنية حبسب املكاتب امليدانية التوزع التايل: أوغندا:  تستلزمهجان، أبي
 .يوروألف  18.0ألف يورو، مايل:  11.5ألف يورو، كوت ديفوار:  25.0

                                                           
جيب أن تبقى ضمن امليزانية اخلاصة هبذه االستثمارات يف جتهيزات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املندرجة يف ع داد رأس املال اليت  36

 التكنولوجيا ألغراض املعاملة املركزية والتوحيد القياسي.
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 2016 : الميزانية المقترحة لعام3850 الفرعي البرنامج :92 الجدول

3850 

 المكاتب الميدانية

 2014مصروفات عام 

 )بآالف اليوروات(

 املعتمدة 2015ميزانية عام 

 )بآالف اليوروات(

 املقرتحة 2016ميزانية عام 

 )بآالف اليوروات(

 2016النمو يف موارد عام 

 2015بالقياس إىل عام 

 امليزانية
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 اجملموع باحلاالت

صندوق 
 الطوارئ

اجملموع ومبا فيه 
صندوق 
 الطوارئ

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 اجملموع باحلاالت

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 % املبلغ اجملموع باحلاالت

   786.2 3 786.2 3 786.2 3          املوظفون من الفئة الفنية

   194.9 1 194.9 1 194.9 1               املوظفون من فئة اخلدمات العامة

   981.1 4 981.1 4 981.1 4          اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

   168.5 168.5 168.5          املساعدة املؤقتة العامة

                 املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

   30.0 30.0 30.0          العمل اإلضايف

   198.5 198.5 198.5          اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني

   149.9 149.9 149.9          السفر

                 الضيافة

   020.3 1 020.3 1 020.3 1          اخلدمات التعاقدية

                التدريب

                 اخلرباء االستشاريون

   985.4 985.4 985.4          النفقات التشغيلية العامة

   226.6 226.6 226.6          اللوازم واملواد

   54.5 54.5 54.5          األثاث والعتاد

اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة 
  بالعاملني

        2 436.7 2 436.7 2 436.7   

   616.3 7 616.3 7 616.3 7          المجموع

 2016 : مالك الموظفين المقترح لعام3850 البرنامج الفرعي :93 الجدول

 المكاتب الميدانية
وكيل أمني 

 عام

أمني عام 
 مساعد

 1-ف 2-ف 3-ف 4-ف 5-ف 1-مد 2-مد

جمموع موظفي 
الفئة الفنية وما 

 فوقها

 رأ-خ ع رر-خ ع

جمموع 
موظفي فئة 
 اخلدمات
 العامة

جمموع 
 املوظفني

 الوظائف القائمة

                             املالك األساسي

                  املالك املتصل باحلاالت

                             اجملموع الفرعي

الوظائف 
 اجلديدة/احملوَّلة

 

                  املالك األساسي

 83 54 54  29  3 22  4     املالك املتصل باحلاالت

 83 54 54   29   3 22   4         اجملموع الفرعي

الوظائف املعاد 
 توزيعها/املستعادة

                             املالك األساسي

                  املالك املتصل باحلاالت

                             اجملموع الفرعي

 83 54 54   29   3 22   4         المجموع  
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 الرابع: أمانة جمعية الدول األطراف البرنامج الرئيسي -دال 

 المقدِّمة

إىل اجلمعية ومكتبها وهيئاهتا الفرعية مساعدة إدارية وتقنية )"اجلمعية"( تقدم أمانة مجعية الدول األطراف  -696
يف جمال خدمات اجلمعية أمانة ومن املهام اليت تضطلع هبا هذه يف اضطالعها مبهامها مبوجب النظام األساسي. 

املؤمترات ختطيط وإعداد وتنسيق اجتماعات اجلمعية وهيئاهتا الفرعية، واستالم وثائقها وتقاريرها وقراراهتا، وترمجة 
للجمعية وهيئاهتا  ختصصيةباإلضافة إىل ذلك خدمات هذه األمانة تقدم و هذه املواد واستنساخها وتوزيعها. 

ات السكرتاريا متقدمي اخلدمات القانونية وخد التخصصيةالفرعية. ومن املهام اليت تضطلع هبا يف جمال اخلدمات 
فيما يتعلق  على الصعيد الداخليصات التحليلية، وإسداء املشورة نية، مثل توفري الوثائق والتقارير وامللخَّ فال

 تصلة بعمل اجلمعية.امل والتخصصيةباملسائل القانونية 

برامج فرعية: الربنامج  ةعلى أربعالرئيسي )أمانة مجعية الدول األطراف( ويشتمل هذا الربنامج  -697
 )مكتب 4400 )أمانة اجلمعية(، والربنامج الفرعي 4200 والربنامج الفرعي(. اتاملؤمتر خدمات ) 4100 الفرعي
 .امليزانية واملالية()جلنة  4500 الربنامج الفرعيو اجلمعية(،  رئيس

 2016ومؤشرات األداء، والمرامي فيما يخص عام النتائج المتوخاة،  :94 الجدول

املرامــــــــــي فيمـــــــــــا خيــــــــــص عـــــــــــام  مؤشرات األداء  النتائج املتوخاة
2016 

 1 اهلدف

 عقد املؤمتر على النحو املخطط له

 غ/م سري االجتماعات على حنو سلس، ويف املوعد احملدد، واعتمادها للتقارير ذات الصلة -

 النظر يف مجيع بنود جدول األعمال -

تقــدمي دعــم تقــين وإمــدادي للمشــاركني يف االجتماعــات، مبــا يف ذلــك مســاندهتم فيمــا  -
 خيص التسجيل، وتزويدهم بالوثائق، وتقدمي اخلدمات اللغوية هلم

 رضا املشاركني يف الدورة عن الرتتيبات ذات الصلة وعما يُقدم من معلومات -

 2 اهلدف

حتريــــر الوثــــائق وترمجتهــــا بإتقــــان وإصــــدارها 
من أجل جتهيزها واستنساخها وتوزيعها يف 

 الوقت املناسب

توفري خدمات املؤمترات اجليدة للدول ورضاها عن هـذه اخلـدمات وعمـا يُقـدم هلـا مـن  -
، 37خدمات حتريـر الوثـائق وترمجتهـا وإصـدارها يف الوقـت املناسـب، بـأربع لغـات رمسيـة

 هلا دعماا كامالا يف مهامهاعلى حنو يهيئ 

 غ/م

تقدمي املساعدة إىل الدول علـى النحـو الـالزم، وال سـّيما تزويـدها باملعلومـات والوثـائق  -
 املتعلقة باجلمعية وباحملكمة

 3 اهلدف

إسـداء املشـورة اجليـدة إىل اجلمعيـة وهيئاهتـا 
 الفرعية

وثـــائق، تســـهل عملهـــا تقـــدمي خـــدمات قانونيـــة تقنيـــة إىل الـــدول، وال ســـّيما يف شـــكل  -
 وتساندها فيه

 غ/م

 رضا املشاركني يف اجلمعية وأعضاء اهليئات ذات الصلة عن اجللسات -

 4 اهلدف

القيــــــام علــــــى حنــــــو فعــــــال بتعمــــــيم الوثــــــائق 
واملعلومــات علــى الــدول األطــراف بوســائل 

 منها شبكة اإلنرتنت

باجلمعية وبلجنة امليزانية كثرياا ما يستعان يف ذلك بشبكات التواصل اخلارجي اخلاصة  -
 واملالية وباملكتب وبلجنة الرقابة

 غ/م

 إمكان االّطالع على املعلومات والوثائق دون تأخري -

                                                           
 ال ُتصدر الوثائق الرمسية للجمعية إال بأربع لغات رمسية هي اإلسبانية واإلنكليزية والعربية والفرنسية. 2009اعتباراا من عام  37
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 يورو ألف 3 053.3 موارد الميزانية

ألف يورو  40.5ية مقدارها امساملقرتحة للربنامج الرئيسي الرابع على زيادة  2016تنطوي ميزانية عام  -698
بعض عمليات النقل بني  2016جريت لسد احتياجات األمانة فيما خيص عام مع العلم بأنه أُ  يف املئة( 1.3)

 .الربامج الفرعية األربعة وبني بنود امليزانية ضمن الربنامج الفرعي نفسه

 آلف يورو 1 810.4  الموارد من الموظفين

من  وظائف أربعوظائف من الفئة الفنية و  مخس) وظائف ثابتة تسعيتألف مالك العاملني يف األمانة من  -699
من  من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل( 4.6وظائف ) خلمس أويهي .فئة اخلدمات العامة(

يف  كما أُق رَّ   العامة(اخلدمات وظائف من الفئة الفنية ووظيفة واحدة من فئة أربع املساعدة املؤقتة العامة ) وظائف
من  من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل( 2.8)أخرى يضاا عدة وظائف أمانة ولأل .2015عام 
 .الفرعية وهيئاهتاجل تقدمي اخلدمات للجمعية أمن املدة  ةقصري الاملساعدة املؤقتة العامة  وظائف

 ألف يورو 939.6  الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة

 امليزانيةللجنة  التنفيذي واألمني( 1-حالياا من مديرها )من الرتبة مد األمانةيتألف مالك العاملني يف  -700
 (، وموظف قانوين )من الرتبة 4-ف (، وموظف قانوين )من الرتبة5-واملالية )من الرتبة ف

(، ومساعد معين رأ-خ ع داريني )من الرتبةإ ومساعَدْين(، 2-للمدير )من الرتبة ف خاص(، ومساعد 3-ف
(. رر-خ ع احملفوظات )من الرتبةبالوثائق/(، وموظف معين رر-خ ع )من الرتبة ةداريوالشؤون اإلجتماعات الاب
يقدم العاملون يف و  .فيما يلي هليإيشار  باستثناءٍ شراف مديرها، إن مجيع العاملني يف األمانة يؤدون مهامهم حتت إ

اليت يقدمها دمات اخلفون القانونيون( وخدمات تقنية )يقدمها املوظ)اخلدمات اليت  ختصصيةاألمانة خدمات 
( إىل اجلمعية وإىل هيئاهتا الفرعية. ويرفع املساعد الشخصي ةدارياإل املعنيون بدعم االئتمار وبالشؤوناملوظفون 

جنة لإىل رئيس هذه ال تقاريرهجنة امليزانية واملالية للمني التنفيذي إىل الرئيس مباشرة. ويرفع األ تقاريرهرئيس اجلمعية ل
طالع مبهام ضمن ضيواصل هذا املوظف اال ،مني التنفيذياأل بصفتهطلع هبا ضضافة إىل املهام اليت يإلامباشرة. وب

وقد اقرتحت اللجنة املخصوصة . ري شؤون الربنامج الرئيسي الرابعيما فيما خيص املالية وتسسيّ  األمانة مجعاء، وال
 .اليت يتوالها اآلنفة الذكرهام سائر املإضافةا إىل  لجنة املراجعةلاا أمين هعييناملعنية باملراجعة ت

 ألف يورو 692.8  املساعدة املؤقتة العامة

كامل، دوام  باملساعدة املؤقتة العامة  من وظائفوظائف  مخسيف األمانة حالياا  العاملنيمالك  يضم -701
تقدمي اخلدمات إىل اجلمعية  ةجل قصري بغيألالعديد من الوظائف اليت تشغل يف إطار املساعدة املؤقتة العامة و 

 وهيئاهتا الفرعية.

. شهد عبء العمل املتمثل يف شهراا )متطلب مستمر( 12( ملدة 2-موظف قانوين معاون )من الرتبة ف -702
. فقد أنشئت هيئات جديدة، وشهد 2004زيادة كبرية منذ إنشاء األمانة يف عام  التخصصيةتقدمي اخلدمات 

عدد اجتماعات هذه اهليئات زيادة طائلة. ومن هذه اهليئات املكتب، وفريقاه العامالن يف الهاي ونيويورك، وجلنة 
لرئاسة  التخصصيةي، اخلدمات الرقابة املعنية باملباين الدائمة. وتقدم األمانة، على الرغم من أهنا قائمة يف الها
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إن اجلمعية، ومكتبها، وفريقه العامل يف نيويورك، عن طريق إعداد وثائق ما قبل الدورات ووثائق ما بعد الدورات. 
 لألمانة تقدمي دعم أفضل إىل اجلمعية وهيئاهتا الفرعية.تتيح الوظيفة املطلوبة 

إن  شهراا )متطَّلب مستمر(. 12رأ( ملدة -خ ع)من الرتبة  مساعد معين بالتصميم على املوقع الشبكي -703
واملنشورات على  واملقاالتوظيفة املساعد املعين بالتصميم على املوقع الشبكي تتيح لألمانة مواصلة وضع الوثائق 

، والتكفل الرقابةجلنة شبكة ارتباط خارجي خاصة باجلمعية واملكتب وجلنة امليزانية واملالية و  وتدبريهذا املوقع، 
التكامل والبيانات يف شأن لقيام يف الوقت املناسب بتحميل املعلومات املتعلقة باالنتخابات وباملستجدات با

 الصحفية وما إىل ذلك.

يدعم شاغل هذه الوظيفة  ب مستمر(.شهراا )متطلَّ  12( ملدة 2-مساعد خاص للرئيس )من الرتبة ف -704
، ألن الرئيس ال 2017إىل عام  2015رئيس اجلمعية واملكتب فيما خيص فرتة ثالث  السنوات املمتدة من عام 

يستطيع االعتماد على موارد بعثته لدى األمم املتحدة فقط. ويقوم املساعد اخلاص مبساعدة الرئيس يف إعداد 
املتصلة باجلمعية يف مقر األمم املتحدة؛ والتواصل املستمر مع الدول املتمتعة البالغات الرمسية، واالهتمام باملسائل 

إىل املكتب وإىل  ختصصيةبصفة املراقب للرتويج لعاملية نظام روما األساسي. كما إن هذا املوظف يقدم خدمات 
ل خلدمات التقنية فسيواص  فريق نيويورك العامل، وإىل دورات اجلمعية، وذلك بتوجيه من أمانة اجلمعية. أما تقدمي ا

 مكتب االتصال توليه.

 الوظيفة هذه شاغل يساعد(. مستمر بمتطلَّ ) شهراا  12 ملدة (1-ف الرتبة من) للمدير خاص مساعد -705
. السنة طيلة اإلمدادي الدعم صعيد على األنشطة من ذلك وغري اجلمعية لدورة التحضري يفأمانة اجلمعية  مدير
 .األطراف الدول وممثلي احملكمة مسؤويل مع املدير اجتماعات ينظم إنه كما

أمانة عد شاغل هذه الوظيفة يسا. ب مستمر(( ملدة سبعة أشهر )متطلَّ 3-موظف قانوين )من الرتبة ف -706
يساعد كما املسائل الكربى املتصلة بالشؤون املتعلقة بامليزانية والشؤون املالية والشؤون اإلدارية،  شأن  يفاجلمعية 
 .املعين بامليزانية الربناجمية املقرتحة امليسِّرَ 

 األمنيَ هذه الوظيفة  ليساعد شاغ .(مستمرب )متطلَّ  أشهر مخسة ملدة (3-داري )من الرتبة فإ موظف -707
امليزانية جلنة دوريت اللجنة، ويف متابعة تنفيذ التوصيات اليت تقدمها لتحضري يف الامليزانية واملالية للجنة  التنفيذي
ضافة إىل ذلك هتيئ هذه إلا. وب، مبا فيها التحضري لدورات جلنة املراجعةذلك من الشؤون ذات الصلة وغريواملالية 

امليزانية جلنة  والقيام بإبالغاجتماعات فريق الهاي العامل  االهتمام باملزيد منفرصة مني التنفيذي الوظيفة لأل
 .داريةلية والشؤون اإلاملسائل الرئيسية املتصلة بشؤون امليزانية واملا عن واملالية

. ب مستمر()متطلَّ أشهر  مخسةرأ( ملدة -)من الرتبة خ ع موظف دعم يف جمال تكنولوجيا املعلومات -708
يشمل الدعم املعين احتياجات أفرقة الرتمجة اليت تقدم اخلدمات للدورة السنوية للجمعية إىل اخلدمات يف جمال 
تكنولوجيا املعلومات، والسهر على تقدمي اخلدمات للدورة السنوية للجمعية على حنو سليم فيما يتعلق بعتاد 

كيبها يف مكان الدورة، وعلى توفر موظفني جاهزين وبراجميات تكنولوجيا املعلومات يف احملكمة، اليت جيب تر 
 .تطرألالستدعاء لتذليل كل مشكلة قد 

لكل  شهر 0.55 ملدة (4-( وموظف قانوين )من الرتبة ف5-موظف قانوين رئيسي )من الرتبة ف -709
( 4-الرتبة ف( واملوظف القانوين )من 5-املوظف القانوين الرئيسي )من الرتبة ف . يقومب مستمر()متطلَّ منهما 

للجمعية وفريقيها العاملني )إعداد وثائق ما  التخصصيةبتقدمي اخلدمات  األيام، من حمدود عدد املعنيان، خالل



 ICC-ASP/14/10 

225 10-A-091015 

IC
C

-A
S

P
/9

/[…
] 

P
ag

e 2
2
5
 

ني  القانونياملوظَفنْي يرفد عمل  ني اإلضافينين املوظفَ يهذعمل ن إ .ووثائق الدورة، ومشاريع التقارير( ،قبل الدورة
 .الرئيسي األمانة مالكضمهما ياللذين 

إىل مساعدين خاصني أمانة اجلمعية . ستحتاج )متطَّلب مستمر(شهراا  22.95ملدة  مساعدون خاصون -710
األشهر السابقة للدورة السنوية للجمعية واملنتهية عند انتهاء هذه الدورة. ويقوم  طيلةخالل الفرتة املمتدة 

املساعدون اخلاصون مبساعدة املدير فيما يتعلق بكل اجلوانب اإلمدادية جللسات اجلمعية، مبا يف ذلك حتديد 
احلكومية، والتواصل مع  املتطلبات من األحياز واالحتياجات إىل املعدات، وتسجيل الوفود وممثلي املنظمات غري

 .املندوبني

 ألف يورو 140.0   املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

ألف  80.0ينطوي املبلغ املطلوب من أجل املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات على اخنفاض مقداره  -711
 .املؤقتة العامةلمساعدة ل ذات الصلة عتماداتاالإعادة ختصيص إىل  ىيف املئة( يعز  36.4يورو )

بصورة خاصة لرتمجة الوثائق الرمسية للجمعية وهيئاهتا الفرعية، وتسجيل املندوبني، تلزم املساعدة املؤقتة إن  -712
 ، وتيسري مشاركة املندوبني يف الدوراتوما إىل ذلكوإصدار الشارات، واستنساخ الوثائق بأعداد كبرية وتوزيعها، 

 .بصورة عامة

 لف يوروأ 38.0  العمل اإلضايف

ويُدفع تعويض عن  .املعتمدة 2015ضايف كما كان يف ميزانية عام لعمل اإلاملخصَّصات ليبقى مقدار  -713
العمل اإلضايف للموظفني من فئة اخلدمات العامة الذين ُتستأجر خدماهتم ملدة قصرية وُيطلب منهم تقدمي 

جتاوز ساعات العمل املعتادة، وقد متتد لتشمل املساعدة املذكورة أعاله ويتوجب عليهم بالضرورة أن يعملوا ملدة 
عطل هناية األسبوع، خالل دورة اجلمعية ودورات جلنة امليزانية واملالية، أو فيما يتعلق بدورة اجلمعية ودورات هذه 

 اللجنة.

 ألف يورو 1 242.9 الموارد غير المتصلة بالعاملين

وتكاليف الضيافة، وتكاليف اخلدمات التعاقدية، تشمل املوارد غري املتصلة بالعاملني تكاليف السفر،  -714
ثاث والعتاد، وينطوي مبلغها وازم واملواد، وتكاليف األلوتكاليف التدريب، والنفقات التشغيلية العامة، وتكاليف ال

 .(املئة يف 2.7ألف يورو ) 34.6مقداره اخنفاض على اإلمجايل 

 يورو ألف 360.0    السفر

يف املئة(.  6.9ألف يورو ) 26.5ص للسفر على اخنفاض مقداره املخصَّ اإلمجايل ينطوي املبلغ  -715
د كون الرئيس مقيماا يف داكار. أما تكاليف أسفار سِّ جتشهد تغرياا، ت ال يتألسفار رئيس اجلمعية، ال اتصخصَّ املف

بالتقليص الذي أعضاء جلنة املراجعة الثالثة فهي تكاليف جديدة تتحملها األمانة، لكن سُيستوعب جزء منها 
 .تشهده ميزانية السفر فيما خيص جلنة امليزانية واملالية وجزء آخر من بند "التكاليف غري املتصلة بالعاملني"
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وهُتيئ ميزانية السفر لسد تكاليف أسفار أعضاء جلنة امليزانية واملالية للمشاركة يف دوراهتا، والرحالت  -716
العامل  نيويوركركة يف جلسات مع فريق الهاي العامل وفريق اللجنة للمشاهذه املنتظر أن يقوم هبا رئيس 

اللجنة إىل املكاتب امليدانية. كما إن املخصَّص يف إطار هذا البند هذه ومسؤويل احملكمة، وأسفار بعض أعضاء 
مكتب رئيس اجلمعية، مبا يف ذلك زيارات مقر احملكمة، وزيارات الهاي أعضاء من امليزانية يسد تكاليف سفر 

 تكاليف سفر ثالثة من أعضاء جلنة املراجعة إىل الهاي.يضاا أاملوارد املطلوبة وتسد نيويورك. و 

  آالف يورو 5.0  الضيافة

صات ستخدم املخصَّ تُ وس .املعتمدة 2015صات للضيافة كما كان يف ميزانية عام بقى مقدار املخصَّ ي -717
 ودورات جلنة املراجعة. جلنة امليزانية واملالية للضيافة فيما خيص دوريتَ 

 يورو ألف 823.9  اخلدمات التعاقدية

يف  1.0يورو ) آالف 8.1ينطوي املبلغ املطلوب لسد تكاليف اخلدمات التعاقدية على اخنفاض مقداره  -718
من  ااجلمعية يف الهاي وغريهدورة املئة(. وتلزم املوارد املعنية لسد تكاليف استئجار املكان الذي ستعقد فيه 

خدمات الرتمجة والطباعة اخلارجية ما يُعهد به إىل جهات خارجية من سد تكاليف لو  ،التكاليف ذات الصلة
 .اخلاصة بدورة جلنة امليزانية واملالية

 آالف يورو 9.9  التدريب

صات خدم املخصَّ تسوتُ . املعتمدة 2015تدريب كما كان يف ميزانية عام لصات ليبقى مقدار املخصَّ  -719
 .عملهم احملددة تلمستجدات يف جمااللاملوظفني  ةاستدامة مواكب ةبغيلتدريب ل

 يورو ألف 24.4  النفقات التشغيلية العامة

املخصَّصات املصروفات على إرسال ذه سد هب. وتُ لنفقات التشغيلية العامةلصات مقدار املخصَّ  ال تغري يف -720
وإىل أعضاء جلنة امليزانية واملالية، وإرساهلا يف  بالربيد إىل الدول األطراف الوثائق واملذكرات الشفوية واملطبوعات

بعض املناسبات إىل حلقات التدارس بغية النهوض بعاملية نظام روما األساسي، إما بالربيد العادي أو بالربيد 
 املسجَّل أو بواسطة خدمات السعاة اخلاصني.

 يورو ألف 14.7  اللوازم واملواد

سد . وتُ املعتمدة 2015وازم واملواد كما كان يف ميزانية عام لصات لسد تكاليف الار املخصَّ يبقى مقد -721
تكاليف اللوازم املكتبية، مبا فيها لوازم الكتابة اليت يستخدمها موظفو األمانة )القرطاس،  اتاملخصَّصذه هب

وخراطي  احلرب، وأقالم احلرب، ودفاتر املذكرات، واألضابري، إخل(، ولوازم الكتابة لدورتني من دورات جلنة امليزانية 
 ق الهاي العامل.واملالية، والدورة السنوية للجمعية، واالجتماعات العادية لفري
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 آالف يورو 5.0 ثاث والعتاداأل

أمر زيادة النجاعة أمانة اجلمعية . وقد تدبرت ثاث والعتادصات لسد تكاليف األمقدار املخصَّ  ال تغري يف -722
، توزَّع على املندوبني املشاركني يف دورة USBمن خالل استعمال وحدات ذاكرة إلكرتونية للحفظ من نوع 

اجلمعية. وحتتوي وحدات الذاكرة هذه على الوثائق الرمسية ملا قبل الدورة باللغات الرمسية، ما يؤيت وفورات يف 
 لالتقلي"باع النهج القائم على اتّ زيادة ن إتكاليف طبع النسخ الورقية من هذه الوثائق، ونقلها، وخزهنا، وتوزيعها. 

صا احلاجة إىل الشبكي للجمعية وشبكات الرتابط اخلارجي ميكن أن يقلِّ  باملوقعواالستعانة  "استخدام الورق من
 .جل املتوسطاملواد املطبوعة يف األ

 2016 الميزانية المقترحة لعام الرابع: البرنامج الرئيسي :95 الجدول

 الرابع البرنامج الرئيسي

 أمانة جمعية الدول األطراف

 2014مصروفات عام 

 )بآالف اليوروات(

 املعتمدة 2015ميزانية عام 

 )بآالف اليوروات(

 املقرتحة 2016ميزانية عام 

 )بآالف اليوروات(

 2016النمو يف موارد عام 

 2015بالقياس إىل عام 

 امليزانية األساسية

امليزانية املتصلة 
 اجملموع باحلاالت

صندوق 
 الطوارئ

اجملموع ومبا فيه 
صندوق 
 الطوارئ

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 اجملموع باحلاالت

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 % املبلغ اجملموع باحلاالت

 2.7 17.0 651.1   651.1 634.1   634.1 662.9   662.9   662.9 املوظفون من الفئة الفنية
 1.5- 4.3- 288.5  288.5 292.8   292.8           املوظفون من فئة اخلدمات العامة
 1.4 12.7 939.6   939.6 926.9   926.9 662.9   662.9   662.9 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

 25.9 142.4 692.8   692.8 550.4   550.4 417.6   417.6   417.6 املساعدة املؤقتة العامة
 36.4- 80.0- 140.0  140.0 220.0  220.0 137.0  137.0  137.0 املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

     38.0  38.0 38.0  38.0 11.0  11.0  11.0 العمل اإلضايف

 7.7 62.4 870.8   870.8 808.4   808.4 565.6   565.6   565.6 اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني
 6.9- 26.5- 360.0   360.0 386.5   386.5 405.8   405.8   405.8 السفر
     5.0  5.0 5.0  5.0 8.6  8.6  8.6 الضيافة

 1.0- 8.1- 823.9  823.9 832.0  832.0 566.5  566.5  566.5 اخلدمات التعاقدية
 0.2-  9.9  9.9 9.9  9.9       التدريب

                   اخلرباء االستشاريون

     24.4  24.4 24.4  24.4 10.5  10.5  10.5 النفقات التشغيلية العامة

     14.7  14.7 14.7  14.7 7.4  7.4  7.4 اللوازم واملواد

     5.0   5.0 5.0   5.0 2.0   2.0   2.0 األثاث والعتاد

اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة 
 بالعاملني

1 000.8   1 000.8   1 000.8 1 277.5   1 277.5 1 242.9   1 242.9 -34.6 -2.7 

 1.3 40.5 053.3 3   053.3 3 012.8 3   012.8 3 229.3 2   229.3 2   229.3 2 المجموع

 2016 مالك الموظفين المقترح لعام الرابع: البرنامج الرئيسي :96 الجدول

 أمانة جمعية الدول األطراف
وكيل أمني 

 عام

أمني عام 
 مساعد

 1-ف 2-ف 3-ف 4-ف 5-ف 1-مد 2-مد

جمموع موظفي 
الفنية وما الفئة 
 فوقها

 رأ-خ ع رر-خ ع

جمموع 
موظفي فئة 
اخلدمات 
 العامة

جمموع 
 املوظفني

 الوظائف القائمة

 9 4 2 2 5   1 1 1 1 1       املالك األساسي
                  املالك املتصل باحلاالت

 9 4 2 2 5   1 1 1 1 1       اجملموع الفرعي

الوظائف 
 اجلديدة/احملوَّلة

                            املالك األساسي

                  املالك املتصل باحلاالت

                             اجملموع الفرعي

الوظائف املعاد 
 توزيعها/املستعادة

                             املالك األساسي

                  املالك املتصل باحلاالت

                             اجملموع الفرعي

 9 4 2 2 5   1 1 1 1 1       المجموع  
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 خدمات المؤتمرات: 4100 البرنامج الفرعي :97 الجدول

4100 

 خدمات المؤتمرات

 2014مصروفات عام 

 )بآالف اليوروات(

 املعتمدة 2015ميزانية عام 

 )بآالف اليوروات(

 املقرتحة 2016ميزانية عام 

 اليوروات()بآالف 

 2016النمو يف موارد عام 

 2015بالقياس إىل عام 

 امليزانية األساسية

امليزانية املتصلة 
 اجملموع باحلاالت

صندوق 
 الطوارئ

اجملموع ومبا فيه 
صندوق 
 الطوارئ

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 اجملموع باحلاالت

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 % املبلغ اجملموع باحلاالت

                           املوظفون من الفئة الفنية

                      املوظفون من فئة اخلدمات العامة

                           لتكاليف املوظفني اجملموع الفرعي

 24.2 68.2 349.5   349.5 281.3   281.3 134.5   134.5   134.5 املساعدة املؤقتة العامة
 50.0- 80.0- 80.0  80.0 160.0  160.0 43.5  43.5  43.5 املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

     20.0  20.0 20.0  20.0 12.8  12.8  12.8 العمل اإلضايف

 2.6- 11.8- 449.5   449.5 461.3   461.3 190.8   190.8   190.8 اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني
                 63.7   63.7   63.7 السفر

                      الضيافة

 0.6- 4.1- 735.9  735.9 740.0  740.0 527.0  527.0  527.0 اخلدمات التعاقدية
                     التدريب

                     اخلرباء االستشاريون

 54.9- 13.4- 11.0  11.0 24.4  24.4 10.5  10.5  10.5 النفقات التشغيلية العامة
     10.0  10.0 10.0  10.0 6.4  6.4  6.4 اللوازم واملواد

                           األثاث والعتاد

اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة 
 بالعاملني

607.6   607.6   607.6 774.4   774.4 756.9   756.9 -17.5 -2.3 

 2.4- 29.3- 206.4 1   206.4 1 235.7 1   235.7 1 798.4   798.4   798.4 المجموع

، اليت تتألف من عناصر االئتمار( تكاليف خدمات املؤمترات) 4100 الفرعيأُدرجت يف إطار الربنامج  -723
الربنامج الفرعي منها تكاليف اجلمعية، وتكاليف دورتني للجنة امليزانية واملالية باستثناء التكاليف املدرجة يف 

اخلاص هبذه اللجنة، وتكاليف االجتماعات العادية لفريق الهاي العامل. وتشمل هذه التكاليف أيضاا  4500
 تكاليف املساعدة املؤقتة العامة اخلاصة باالجتماعات وتكاليف السفر.
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 الجمعيةأمانة : 4200 البرنامج الفرعي :98 الجدول

4200 

 الجمعيةأمانة 

 2014مصروفات عام 

 اليوروات()بآالف 

 املعتمدة 2015ميزانية عام 

 )بآالف اليوروات(

 املقرتحة 2016ميزانية عام 

 )بآالف اليوروات(

 2016النمو يف موارد عام 

 2015بالقياس إىل عام 

 امليزانية األساسية

امليزانية املتصلة 
 اجملموع باحلاالت

صندوق 
 الطوارئ

اجملموع ومبا فيه 
صندوق 
 الطوارئ

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 اجملموع باحلاالت

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 % املبلغ اجملموع باحلاالت

 2.7 13.0 499.9   499.9 486.9   486.9 490.5   490.5   490.5 املوظفون من الفئة الفنية
 1.5- 4.3- 288.5  288.5 292.8  292.8        املوظفون من فئة اخلدمات العامة
 1.1 8.7 788.4   788.4 779.7   779.7 490.5   490.5   490.5 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

 1.3 2.1 169.7   169.7 167.6   167.6 177.0   177.0   177.0 املساعدة املؤقتة العامة
                    املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

     18.0  18.0 18.0  18.0 1.8-  1.8-  1.8- العمل اإلضايف

 1.1 2.1 187.7   187.7 185.6   185.6 175.2   175.2   175.2 اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني
 57.6- 21.3- 15.7   15.7 37.0   37.0 61.0   61.0   61.0 السفر
 80.0- 4.0- 1.0  1.0 5.0  5.0 8.6  8.6  8.6 الضيافة

                   اخلدمات التعاقدية

 47.9- 4.7- 5.2  5.2 9.9  9.9       التدريب
                   اخلرباء االستشاريون

                    النفقات التشغيلية العامة

     4.7  4.7 4.7  4.7 1.0  1.0  1.0 اللوازم واملواد

     5.0   5.0 5.0   5.0 2.0   2.0   2.0 األثاث والعتاد

اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة 
 بالعاملني

72.6   72.6   72.6 61.6   61.6 31.6   31.6 -30.0 -48.8 

 1.9- 19.2- 007.7 1   007.7 1 026.9 1   026.9 1 738.3   738.3   738.3 المجموع

يها املوارد مبا ف أمانة اجلمعيةب)أمانة اجلمعية( املوارد اخلاصة  4200أدرجت يف إطار الربنامج الفرعي  -724
 من أجل مكتب اجلمعية، والفريقني نْي يَـ اجلمعية، والتكاليف املتصلة باخلدمات والعمل املؤدَّ  اخلاصة مبكتب رئيس

املعنية باملباين الدائمة، وجلنة  الرقابةالعاملني التابعني للمكتب )فريق الهاي العامل وفريق نيويورك العامل(، وجلنة 
 اخلاص هبذه اللجنة. 4500امليزانية واملالية باستثناء التكاليف املدرجة يف إطار الربنامج الفرعي 

 : مكتب رئيس الجمعية4400 البرنامج الفرعي :99 الجدول

4400 

 مكتب رئيس الجمعية

 2014مصروفات عام 

 )بآالف اليوروات(

 املعتمدة 2015ميزانية عام 

 )بآالف اليوروات(

 املقرتحة 2016ميزانية عام 

 )بآالف اليوروات(

 2016النمو يف موارد عام 

 2015بالقياس إىل عام 

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 اجملموع باحلاالت

صندوق 
 الطوارئ

اجملموع ومبا فيه 
صندوق 
 الطوارئ

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 اجملموع باحلاالت

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 % املبلغ اجملموع باحلاالت

                           املوظفون من الفئة الفنية

                    العامةاملوظفون من فئة اخلدمات 

                           اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

 22.0 22.3 123.8   123.8 101.5   101.5 93.8   93.8   93.8 املساعدة املؤقتة العامة
                    املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

                    العمل اإلضايف

 22.0 22.3 123.8   123.8 101.5   101.5 93.8   93.8   93.8 اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني
   87.7   87.7 87.7   87.7 63.2   63.2   63.2 السفر

                    الضيافة

     12.0  12.0 12.0  12.0       اخلدمات التعاقدية

                   التدريب

                   اخلرباء االستشاريون

                    النفقات التشغيلية العامة

                    اللوازم واملواد

                           األثاث والعتاد

اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة 
 بالعاملني

63.2   63.2   63.2 99.7   99.7 99.7   99.7   

 11.1 22.3 223.5   223.5 201.2   201.2 157.0   157.0   157.0 المجموع
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)مكتب رئيس اجلمعية( التكاليف املباشرة املتصلة مبكتب رئيس  4400 الفرعيالربنامج  إطارأُدرجت يف  -725
اخلاص أفريقيا، وتكاليف وظيفة املساعد ضمن اجلمعية، مثل تكاليف سفر الرئيس إىل الهاي ونيويورك وأوروبا و 

 للرئيس، وتكاليف اخلدمات التعاقدية للنهوض بأود اللقاءات مع الدبلماسيني واملسؤولني الرفيعي املستوى.

 : لجنة الميزانية والمالية4500 البرنامج الفرعي :100 الجدول

4500 

 لجنة الميزانية والمالية

 2014مصروفات عام 

 )بآالف اليوروات(

 املعتمدة 2015ميزانية عام 

 )بآالف اليوروات(

 املقرتحة 2016ميزانية عام 

 )بآالف اليوروات(

 2016النمو يف موارد عام 

 2015بالقياس إىل عام 

 امليزانية األساسية

امليزانية املتصلة 
 اجملموع باحلاالت

صندوق 
 الطوارئ

اجملموع ومبا فيه 
صندوق 
 الطوارئ

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 اجملموع باحلاالت

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 % املبلغ اجملموع باحلاالت

 2.7 4.0 151.2   151.2 147.2   147.2 172.4   172.4   172.4 املوظفون من الفئة الفنية
                    املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 2.7 4.0 151.2   151.2 147.2   147.2 172.4   172.4   172.4 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني
   49.8 49.8   49.8       12.3   12.3   12.3 املساعدة املؤقتة العامة

     60.0  60.0 60.0  60.0 93.5  93.5  93.5 املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

                    العمل اإلضايف

 83.0 49.8 109.8   109.8 60.0   60.0 105.8   105.8   105.8 اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني
 2.0- 5.1- 256.7   256.7 261.8   261.8 217.9   217.9   217.9 السفر
   4.0 4.0  4.0            الضيافة

 5.0- 4.0- 76.0  76.0 80.0  80.0 39.5  39.5  39.5 اخلدمات التعاقدية
   4.7 4.7  4.7           التدريب

                   اخلرباء االستشاريون

   13.4 13.4  13.4            النفقات التشغيلية العامة

                    اللوازم واملواد

                           األثاث والعتاد

اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة 
 بالعاملني

257.4   257.4   257.4 341.8   341.8 354.8   354.8 13.0 3.8 

 12.2 66.7 615.7   615.7 549.0   549.0 535.6   535.6   535.6 المجموع

)جلنة امليزانية واملالية( التكاليف املباشرة املتصلة بلجنة امليزانية  4500أُدرجت يف إطار الربنامج الفرعي  -726
واملالية، مثل تكاليف الرتمجة الشفوية املدرجة يف إطار بند املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات، وتكاليف الرتمجة 

وأعضاء جلنة يزانية واملالية جلنة املأعضاء  أسفارالتحريرية املدرجة يف إطار بند اخلدمات التعاقدية، وتكاليف 
، ومخسة أشهر من عمل مسؤول اإلدارة يف إطار املساعدة للجنة امليزانية واملاليةووظيفة األمني التنفيذي  ،املراجعة

جلنة امليزانية واملالية ودورات جلنة املراجعة، والتدريب، والطباعة اخلارجية  دوريتَ املؤقتة العامة، والضيافة فيما خيص 
 4200و 4100للتوصيات الصادرة عن جلنة امليزانية واملالية. واحلال أنه أُدرجت يف إطار الربناجمني الفرعيني 
 .ل الدورات وغريهاتكاليف أخرى ذات صلة، مثل تكاليف املوظفني املؤقتني املستأجرة خدماهتم للمساعدة خال
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 البرنامج الرئيسي الخامس: المباني -هاء

 المقدِّمة

بيد أن العقد املربم بني احملكمة  .2015اجلديدة يف كانون األول/ديسمرب  مبانيهاستنتقل احملكمة إىل  -727
 Maanwegيف شارع  174رقم ذا ال( فيما خيص املبىن Federal Buildings Agencyووكالة األبنية االحتادية )

( ستنقضي مدته يف Haagseveste 1)املبىن  Saturnusstraatيف شارع  9الرقم  ا( واملبىن ذHaagse Arc)املبىن 
 .على الرتتيب 2016وهناية الربع الثاين من عام  2016هناية الربع األول من عام 

 .2016اجلديدة اعتباراا من األول من كانون الثاين/يناير  مبانيهاوستتحمل احملكمة املسؤولية عن صيانة  -728

، ألن 2016الت تندرج يف عداد رأس املال خالل عام رات أو مستبدَ وليس هناك اقرتاح بشأن مستثمَ  -729
 .املباينهذا اجلانب مشمول بضمانة 

 ألف يورو 3 030.0 موارد الميزانية

يف املئة(، يعزى إىل انقضاء  49.5ألف يورو ) 2 969.6ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره  -730
 .مدة عقود اإلجيار فيما خيص املباين املؤقتة على النحو املبني فيما يلي

 ألف يورو 3 030.4 النفقات التشغيلية العامة

 31حىت  Haagse Arcألف يورو استئجار مبىن  813.4خيص قسط من املبلغ املذكور أعاله مقداره  -731
حىت انقضاء مدة  Haagsevesteألف يورو استئجار مبىن  945.6مقداره منه قسط خيص ؛ و 2016آذار/مارس 

 .2016حزيران/يونيو  30يف  اخلاص به عقدال

ر تكاليف الصيانة الوقائية للمبنيني عن الفرتتني املذكورتني أعاله. ويُقدَّ بعض زم احملكمة تعاقدياا بدفع تُـلَ سو  -732
 ألف يورو. 200.0أن يبلغ مقدار هذه التكاليف 

ألف يورو تكاليف صيانة املباين اجلديدة مبوجب العقد املمدَّد  1 071.4خيص املقدار الباقي البالغ و  -733
 .(Courtysذه املباين )شركة املتعهِّد هلاملربم مع املقاول 
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 2016 الميزانية المقترحة لعام الخامس: البرنامج الرئيسي :101 الجدول

5100 

 المباني

 2014مصروفات عام 

 اليوروات()بآالف 

 املعتمدة 2015ميزانية عام 

 )بآالف اليوروات(

 املقرتحة 2016ميزانية عام 

 )بآالف اليوروات(

 2016النمو يف موارد عام 

 2015بالقياس إىل عام 

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 اجملموع باحلاالت

صندوق 
 الطوارئ

اجملموع ومبا 
فيه صندوق 
 الطوارئ

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 اجملموع باحلاالت

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 % املبلغ اجملموع باحلاالت

                           املوظفون من الفئة الفنية

                          املوظفون من فئة اخلدمات العامة

                           اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

                           املساعدة املؤقتة العامة

                      املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

                      العمل اإلضايف

                           اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني

                           السفر

                      الضيافة

                      اخلدمات التعاقدية

                   التدريب

              اخلرباء االستشاريون

 49.5- 969.6 2- 030.4 3  030.4 3 000.0 6  000.0 6 900.7 5  900.7 5  900.7 5 النفقات التشغيلية العامة
                      اللوازم واملواد

                           األثاث والعتاد

اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة 
 بالعاملني

5 900.7   5 900.7   5 900.7 6 000.0   6 000.0 3 030.4   3 030.4 -2 969.6 -49.5 

 49.5- 969.6 2- 030.4 3   030.4 3 000.0 6   000.0 6 900.7 5   900.7 5   900.7 5 المجموع
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 البرنامج الرئيسي السادس: أمانة الصندوق الستئماني للمجني عليهم -واو 

 المقدِّمة

األنشطة اليت )"الصندوق"( يدعم الصندوق االستئماين للمجين عليهم لدى احملكمة اجلنائية الدولية  -734
اختصاص احملكمة وذلك مبساعدة اجملين عليهم يف العودة  نطاقتتناول األذى الناجم عن اجلرائم املندرجة ضمن 

( تسيري شؤون جرب األضرار الذي 1إىل حياهتم الكرمية يف مجاعاهتم وإسهامهم فيها. ويؤدي الصندوق مهمتني: )
من  79( تسخري موارد أخرى لصاحل اجملين عليهم وفقاا ألحكام املادة 2، )38تأمر به احملكمة حبق الشخص املدان

. ويقدَّم يف إطار كلتا هاتني املهمتني الدعم إىل اجملين عليهم يف جرائم اإلبادة اجلماعية 39م روما األساسينظا
 .200240واجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم احلرب املرتكبة منذ األول من متوز/يوليو 

 الغايات الستراتيجية

لصندوق ترتبط فإن الغايات االسرتاتيجية ل متصلتنيكمة واسرتاتيجية الصندوق لئن كانت اسرتاتيجية احمل -735
جرب أضرارهم ضمن إطار يف على وجه التحديد بواليته املزدوجة املتمثلة يف تقدمي املساعدة إىل اجملين عليهم و 

خيضع جملس إدارة الصندوق مبوجبه ملساءلة مباشرة من الدول  صإطار تدبريي خا وضمن ،اختصاص احملكمة
. كما إن مشاريع مساعدة اجملين عليهم اليت ينفذها الصندوق ال متوَّل من 41ندوقاألطراف بشأن أنشطة الص

جهات خاصة؛ وهي متوَّل يف حالة  تقدِّمهااالشرتاكات املقرَّرة بل متوَّل رئيسياا عن طريق التربعات واهلبات اليت 
عن طريق استكمال ما  و/أووالغرامات واملصاَدرات، كما ميكن أن تأمر به احملكمة،  بالتعويضاتجرب األضرار 
 .42لصندوق االستئماين"، إذا قرر ذلك جملس إدارة الصندوقاألخرى لوارد املبـ" تعويضاتيدفع من 

االسرتاتيجية للفرتة املمتدة  خطتهإن الغايات االسرتاتيجية للصندوق االستئماين للمجين عليهم حمددة يف  -736
 ز الغاياتُ . وتـُرْب  2014يف آب/أغسطس  ته، كما اعتمدها جملس إدار 2017حىت عام  2014من عام 

االسرتاتيجية للصندوق األمهية اليت ينيطها جملس إدارته باألداء فيما خيص تنفيذ الربنامج وإدارته، والربوز للعيان 
ال والناجع، واالستدامة املالية من أجل استكمال تطور الصندوق على النحو والتقدير، والتطوير التنظيمي الفع

 الدول األطراف. تتوخاهالذي 

وتتمثل رسالة الصندوق االستئماين للمجين عليهم يف رأب األذى الناتج عن اجلرائم اليت تندرج ضمن  -737
ن خالل توفري تعويضات جرب م وُأسرهموذلك بالسهر على إعمال حقوق اجملين عليهم  احملكمةاختصاص  نطاق

 الضرر واملساعدة.

                                                           
 رائية وقواعد اإلثبات.( من القواعد اإلج4( و)3( و)2)98القاعدة  38

 هلذا الصندوق يرجى الرجوع إىل ين( من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات. ولالستزادة من املعلومات عن األساس القانو 5)98القاعدة  39
 .basis-http://trustfundforvictims.org/legalاملوقع الشبكي 

 من نظام روما األساسي. 8و 7و 6كما يرد تعريفها يف املواد  40

 .(ICC-ASP/4/Res.3الوثيقة ) الصندوق االستئماين للمجين عليهم نظاممن  76البند  41
 الصندوق االستئماين للمجين عليهم. نظاممن  56البند  42

http://trustfundforvictims.org/legal-basis
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. وريثما 2015وجيري إعداد إطار نتائج الصندوق االستئماين للمجين عليهم ويُتوقع أن يُنجز خالل عام  -738
نواع النتائج اجلاري إعدادها فيما خيص  ألتُعرف نتيجة هذه العملية، يتضمن النص السردي احلايل عرضاا داللياا 

السرتاتيجية للصندوق. وُيالحظ أنه، إىل جانب الغايات االسرتاتيجية، أعد الصندوق بياناا كالا من الغايات ا
-2014دة يف اخلطة االسرتاتيجية للفرتة احملدَّ النطاق بالنتائج املتوخاة فيما خيص كالا من املواضيع الشاملة 

2017. 

وأنواع النتائج ذات الصلة املتوخى االستئماين للمجين عليهم  الغايات االسرتاتيجية للصندوق وتتمثل -739
 حتقيقها فيما يلي:

  1الغاية  (أ )

يف  ويسهمواحياة كرمية  أذى فيحيواحلق هبم من  على ما وأسرهمتغلب اجملين عليهم أن ي
برامج مه الصندوق من خالل الذي يقدِّ  بفضل الدعم املصاحلة وبناء السالم ضمن مجاعاهتم

 ،نزة، والتعلم احملسَّ والنظم املعزَّ  ،املشاركة اجملدية طريق عنالقدرة احمللية كفيلة بتنمية جيدة  
 .واالبتكار

 النتائج املتوخاة:

ومجاعاهتم القيمة التعويضية املرتتبة على األذى الذي  وأسرهمر للمجين عليهم ُتوفَّ أن  ‘1’
حلق هبم نتيجة اجلرائم املندرجة ضمن إطار اختصاص احملكمة، من خالل حتقيق إعادة 
التأهيل البدين والنفسي وتقدمي الدعم املادي )مهمة الصندوق املتمثلة يف تقدمي 

 ؛املساعدة(

م جلرب أضرار اجملين عليهم، تعويضات تقدَّ تصميم وتنفيذ ما تأمر به احملكمة من أن يتم  ‘2’
اليت تقرها احملكمة )مهمة الصندوق املتمثلة يف الصندوق التنفيذ اخلاصة بوفقاا خلطط 
 .جرب األضرار(

 2الغاية  (ب )

بالغ مبصندوق االستئماين للمجين عليهم، هببات اجلهات املاحنة العامة واخلاصة، و لر لأن تتوفَّ 
ضرار وجرب األ املساعدةب اخلاصةإلعمال براجمه عمليات احلجز، موارد كافية ما تؤتيه الغرامات و 

 .يف احلاالت اليت تنظر فيها احملكمة

 النتائج املتوخاة:

 ؛التنبؤ هبا وأن يتسىن طرافمقدار تربعات الدول األ أن يستقر ‘1’

 ؛املؤسسيةاسية من اجلهات املاحنة مقدار اهلبات اخلاصة الواردة بصورة أس أن يزداد ‘2’

، النفسيمسامهات لضحايا العنف اجلنسي واجلنساين املنطلق واألذى ختصيص أن يتم  ‘3’
 .وجرب األضرار ذات الصلة
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 3الغاية  (ج )

يف  وأسرهمعن حقوق اجملين عليهم  العنيدأن يكون الصندوق االستئماين للمجين عليهم املنافح 
ضرار اليت تأمر هبا تعويضات جرب األ نساين من خالل تقدميالنظام القضائي العاملي والقطاع اإل

 .املبادرات يف جمال املساعدةاخّتاذ احملكمة و 

 النتائج املتوخاة:

عن الصندوق على وجه التحديد دفاع و كفيل باالتصاالت بالفعالية على حن أن تّتسم ‘1’
ة )مبا يف ذلك بروزه فيما يؤسسامل بصفتهبروز الصندوق للعيان  وأن يزداداجملين عليهم، 

 .رسالته ومهامه ونتائج عمله وأن تّتضح ،يتعلق جبمع األموال(

 4الغاية  (د )

تشارك التعاوين مع احملكمة، برشاد الأن يتكفل الصندوق االستئماين للمجين عليهم، عامالا ب
ة طقتضيات املهام املنو مبنفس الوقت وأن يفي يف  ه،نشطتأالشفافية يف مجيع بو  لةءاملسابو  اإلدارة

 باملهامطلع ضلكي ت تهمانألطراف بتوفري املوارد الكافية دول األال؛ وأن تتكفل واليتهبه يف إطار 
 .واليتهاإطار ة هبا يف طاملنو 

 النتائج املتوخاة:

مانة  الصندوق  املعاد  أ الشفافية من خالل عمل  بلة و ءاملسابتكفل باإلدارة الرشيدة و أن يُ  ‘1’
 ؛ال مع قلم احملكمةالفعّ  اتعاوهن  تنظيُمها و 

ص موارد كافية يف ميزانية الربنامج الرئيسي السادس للنهوض بوظائف الصندوق أن ختصَّ  ‘2’
 .قتضيات مهامهوفاءا مبالرئيسية، مبا يف ذلك عمله امليداين، 

إىل  17اعتمد جملس إدارة الصندوق االستئماين للمجين عليهم يف اجتماعه السنوي )الذي عقد من لقد  -740
الربنامج الرئيسي بشأن ( 1)انظر املرفق  2016ات املتعلقة مبيزانيته لعام ( االفرتاض2015آذار/مارس  19

السادس من برامج امليزانية العادية للمحكمة. وقد ُوضعت هذه االفرتاضات ضمن إطار اخلطة االسرتاتيجية 
 :تنص بإجياز على ما يليدة يف امليزانية الواردة ضمنها، واليت بة للتكاليف احملدَّ للصندوق، مبا يف ذلك العوامل املسبِّ 

املساعدة يف مشال أوغندا ومجهورية يف استمرار تنفيذ الربامج اليت تتعلق مبهمة الصندوق املتمثلة  (أ )
الكونغو الدميقراطية؛ وتنفيذ برامج جديدة تتعلق مبهمة الصندوق املتمثلة يف املساعدة يف عدد 

 ؛ال يزيد عن ثالثة األخرى بلدان احلاالتمن 

، نغاقضية لوبَنغا وقضية كاتَ يف  ألضراراا لجرب  املقضي بتقدميها تعويضاتالمواصلة إعداد وتنفيذ  (ب )
املتعلقتني بأحداث وقعت يف إقليم إيتوري بشرق مجهورية الكونغو الدميقراطية، ومواصلة إسداء 

 ؛قضية مببااملشورة القانونية يف هاتني القضيتني ويف 

مواصلة وزيادة االستعانة باخلربة اخلارجية من خالل االستشارات واخلدمات التعاقدية بغية  (ج )
 ؛مهمتيه االضطالع بكلتااستكمال قدرة الصندوق الداخلية على 
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إىل الصندوق يف أسواق  من القطاع اخلاصمواصلة االستثمار الجتذاب جهات ماحنة مؤسسية  (د )
 منتقاة؛

املتأتية عن التربعات بغية تكليف جهات  األخرىالصندوق وارد على م مواصلة وزيادة االعتماد )هـ(
خارجية باألنشطة املتصلة بصورة مباشرة بربامج الصندوق، واالستمرار بذلك على حتقيق ختفيف  

 ج يف امليزانية العادية للمحكمة؛رَ دْ تكاليف الربنامج الرئيسي السادس اليت تُ  لوطأةكبري 

مركزي على إدارة برامج الصندوق سهراا على جناعة وفعالية العمل من مواصلة إضفاء الطابع الال (و )
 سداد هذا العمل من الناحية املالية؛على خالل الشركاء احملليني يف تنفيذ مهام الصندوق، و 

 .كمة، يف املقر ويف املكاتب امليدانيةاحملمواصلة االعتماد على بنية الدعم اخلاصة بقلم  (ز )

األنشطة إىل أن جملس إدارته قرر أن يعهد إىل جهات خارجية بالصندوق االستئماين للمجين عليهم وينوِّه  -741
وتكوين قدرات شركاء الصندوق  ،املساعدةيف يف إطار مهمته املتمثلة  احلاالتتقييم املتصلة بإجراء عمليات 

ا وَّل مبوارد متأتية من التربعات )جمموعه، ما سيموإعماله وتصميم نظام املعلومات التدبرية ،ون التنفيذالذين يتولّ 
 .الربنامج الرئيسي السادس ميزانية وبالتايل من موارد خارجة عن ألف يورو( 900.0

، سواء فيما خيص قلم احملكمة أم فيما خيص 2015يف عام  ReVisionاملراجعة املسماة  سريورةإن نتائج  -742
من الصندوق االستئماين للمجين عليهم، ستساعد إدارة الصندوق على حتديد ما حتتاج إليه أمانته يف املستقبل 

ة أمامها بغية التكفل بالقدرة على التصدي للتحديات املاثل (امليزانيةمن ناحية وبالتايل )ة ويوالبني يةالتنظيم الناحية
أن جلنة إىل الصندوق  فينوِّه ص حتويل الوظائف وإعادة تصنيفهابالنظر إىل رسالة الصندوق ومهامه. أما فيما خي

هاتني ميكن تدارس  هأن 201543نت يف دورهتا الرابعة والعشرين اليت عقدت يف نيسان/أبريل امليزانية واملالية بيَّ 
حتويل الوظائف وإعادة  عملياتكان قد ُنظر يف  هويالحظ الصندوق أن. 2016املسألتني فيما خيص ميزانية عام 

. وقد املقرتحة للربنامج الرئيسي السادس 2015مل تُقرتح يف هناية املطاف ضمن إطار ميزانية عام لكنها تصنيفها 
امليدان ويف الهاي. مشل التدارس الوظائف احلالية من وظائف املساعدة املؤقتة العامة والوظائف الثابتة، القائمة يف 

ويُتوقع أن يعاد النظر يف استمرار لزوم عمليات التحويل وإعادة التصنيف املعنية وأن جيري تقييمها ضمن إطار 
، ما لـّما يكن قد ُأجنز قبل املوعد )الداخلي( لتقدمي أول مشروع للميزانية ReVisionسريورة املراجعة املسماة 
 .2015املقرتحة يف أيار/مايو 

اعاة ملا تقدم، يُبقى يف هذه امليزانية املقرتحة للربنامج الرئيسي السادس على مقدار التكاليف املتعلقة ومر  -743
قراراا بشأن بنية الصندوق االستئماين للمجين عليهم ، ريثما يتخذ جملس إدارة 2015باملوظفني كما كانت يف عام 

 .ReVisionأمانته استناداا إىل التوصيات الناجتة عن املراجعة املسماة 

 ألف يورو 2 479.1 موارد الميزانية

 .يف املئة( 36.5) ألف يورو 663.4ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  -744

                                                           
 .ICC/ASP/14/5الوثيقة  43
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 ألف يورو 1 441.9 الموارد من الموظفين

املساعدة املؤقتة العامة  من وظائفوظائف  وعشروظائف ثابتة  سبعصندوق من ال موظفييتألف مالك  -745
 .من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل( 10.0)

 ألف يورو 784.0 الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة

 )من الرتبة بالربامج موظف رئيسي معين يشرف على  ،(1-: مدير تنفيذي )من الرتبة مدالهاييف  -746
 باملراقبةموظف معين بالربامج على عين املرئيسي الوظف يشرف املو  .رأ(-داري )من الرتبة خ عإ(، ومساعد 5-ف

ومتثل كل هذه الوظائف متطلباا  .(5-)من الرتبة خ ع بالربامج(، ومساعد معين 3-)من الرتبة ف والتقييم
 مستمراا.

على ثالثة منسِّقني معنيني يشرف  (5-)من الرتبة فبالربامج امليدانية: موظف رئيسي معين  املكاتبيف  -747
منهما اثنان يعمالن يف املكتب امليداين القائم يف كمباال وواحد يعمل يف املكتب  (3-)من الرتبة فبالربامج 

 ومتثل كل هذه الوظائف متطلباا مستمراا. امليداين القائم يف بونيا.

 يوروألف  657.9 املساعدة املؤقتة العامة

يف املئة(، تعزى إىل أن بعض  25.6ألف يورو ) 134.0ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  -748
 .لفرتات أقصر 2015الوظائف قد اسُتخدم لسنة كاملة يف حني أهنا كانت قد أُدرجت يف ميزانية عام 

الوظيفة إىل  . يسدي شاغل هذهشهراا )متطَّلب مستمر( 12( ملدة 4-مستشار قانوين )من الرتبة ف -749
األنشطة املندرجة ضمن نطاق وتنفيذ  إعدادجملس الصندوق وأمانته املشورة القانونية التخصصية فيما يتعلق ب

تقدمي املساعدة وجرب األضرار. ويشمل ذلك، على سبيل الذكر ال احلصر، إعداد  مهميت الصندوق املتمثلتني يف
خارجياا، وإسداء املشورة بشأن اجلانب القانوين ثيل الصندوق ودع لدى احملكمة، ومتاملذكرات القانونية اليت ت

 إلعمال التعويضات املمنوحة جرباا لألضرار بناءا على أوامر صادرة عن احملكمة.

. حيتاج شهراا )متطلب مستمر( 12( ملدة 3-موظف معين بالربامج يعمل يف بونيا )من الرتبة ف -750
م يف الوقت املناسب شرقي مجهورية الكونغو الدميقراطية بغية القياالصندوق إىل اإلبقاء على جهاز حد أدىن يف 

جايب مبتابعة تنفيذ تدابري جرب األضرار اليت تأمر هبا احملكمة، والسهر على اإلشراف املناسب على وعلى حنو است
 .األنشطة املتصلة مبهمة الصندوق املتمثلة يف املساعدة ومراقبة هذه األنشطة مراقبة جيدة

. (مستمرشهراا )متطلب  12( ملدة 3-وبربوز الصندوق للعيان )من الرتبة ف األموالعين جبمع موظف م -751
الصندوق يف بة طجناز املهام املنو قوى إلأساساا سياسياا ومالياا أليؤيت تظافرمها  األموالالوعي ومجع  ذيتالزم شح
الصندوق تنويعاا اسرتاتيجياا، لكي  إيرادات مصادر. وتلزم خربة داخلية لتنويع هوغاياته وحتقيق رسالت هإطار واليت

الوعي  ذطراف املاحنة املتزايدة العدد. فشحالدول األ إىل جانب اصمن القطاع اخلجهات ماحنة تغدو يف عدادها 
ة يف جمال تدبر العالقات يصصختمن مهام الصندوق تستلزمان قدرة  بطتاناساسيتان مرت أوتنمية املوارد مهمتان 

 .اخلارجية
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يفة تعزيز ما يتوفر . يراد هبذه الوظشهراا )متطلب مستمر( 12رأ( ملدة -مساعد إداري )من الرتبة خ ع -752
تسيري باحتياجات الصندوق يف جمال  صلمن قدرة على النهوض بأود عبء العمل املزيد املتالصندوق أمانة يف 

 .االشتغايلالدعم  وجمال هشؤون براجم

 شهراا )متطلَّب مستمر(.  12ر أ( ملدة -بالربنامج )من الرتبة خ عستة مساعدين ميدانيني معنيني  -753
( 1)ونريويب  (1)وبَنغي  (2)وبونيا  (1 )القائمة يف كمبااليف املكاتب امليدانية  –إن شاغلي هذه الوظائف 

ساعدون على يسهرون على املراقبة واإلرشاد امليدانيني لشركاء الصندوق الذين يتولون التنفيذ، وي - (1وأبيجان )
 جودة ومالءمة األنشطة اليت تنفذ باسم الصندوق.ضمان 

 يورو ألف 1 037.2 الموارد غير المتصلة بالعاملين

املوارد غري املتصلة يف املئة(. وتلزم  88.0) يورو ألف 485.6املطلوب زيادة مقدارها  يشهد املبلغ -754
 التدريبتكاليف و  ةاخلدمات التعاقديتكاليف و  الضيافةتكاليف و  رالسفمن أجل سد تكاليف  بالعاملني

 العتاد.و  األثاث تكاليفو  اللوازم واملوادوتكاليف  النفقات التشغيلية العامةو  نياخلرباء االستشاريتكاليف و 

 ألف يورو 336.3 السفر

ساسية أيلزم بصورة وهو  يف املئة(، 57.6ألف يورو ) 122.9 امقداره زيادةينطوي املبلغ املطلوب على  -755
الصندوق بروز  وبالعمل من أجل)مهامه يف جمال املساعدة وجرب األضرار(  الربناجميةفيما يتعلق بأنشطة الصندوق 

ويعزى قسط كبري من هذه الزيادة إىل األنشطة املتعلقة  .رتهإدااألموال، وباملبادرات املتصلة مبجلس لعيان ومجع ل
 مبهمة الصندوق املتمثلة يف جرب األضرار.

 وسفر أعضائه إىل اتهاجتماع)الصندوق  إدارةجملس  تكاليف منها تكاليفاملبلغ املطلوب ب وسُتسد -756
مع  (بالربامجاملعين  الرئيسي ملدير التنفيذي واملوظفوا لقاءات أعضاء جملس اإلدارة) تكاليف اللقاءاتو  (،امليدان

الصندوق بروز تكاليف العمل من أجل و  ،دوقصنالني بيني املعنيصحاب الشأن اخلارجأمن  ااجلهات املاحنة وغريه
تكاليف الزيارات الرامية إىل مراقبة الربامج ، وتكاليف تصميم وتنفيذ برامج جرب األضرار، و األمواللعيان ومجع ل

وي نواالجتماع الس بالربامج،ذوي الصلة  الشأنصحاب أسائر و والسلطات  يف التنفيذوالتواصل مع الشركاء 
 .ملوظفي الصندوق

 آالف يورو 3.0 الضيافة

لسد تكاليف  يف املئة(، وهو يلزم 20.0يورو ) ألف 0.5ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  -757
 للصندوق. سياق تدبر العالقات اخلارجيةيف  الغري التواصل مع

 ألف يورو 320.0 اخلدمات التعاقدية

يف املئة(، يعزى قسط كبري منها  119.1)يورو  ألف 174.0ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  -758
 إىل األنشطة املتعلقة مبهمة الصندوق املتمثلة يف جرب األضرار.
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يورو(؛  آالف 5.0لسد أتعاب مراجع احلسابات اخلارجي )تلزم للخدمات التعاقدية  اتصاملخصَّ إن  -759
اخلاصة بدعم  SAPألف يورو(؛ وتكاليف منيطة براجميات  35.0وتكاليف اجتماعات جملس إدارة الصندوق )

ليزية كلرتمجة اإلنلليف مرتمجني خارجيني األف يورو(؛ وتك 45.0ر املنح، مبا يف ذلك خدمات دعم األعمال )تدب  
ن أجل املهمة املتمثلة يف املساعدة وتنفيذ األوامر يورو(؛ وإجراء البحوث األساسية م آالف 10.0الفرنسية ) -

ألف يورو(؛ وتكاليف الطبع احمللي يف  40.0ألف يورو(؛ وتكاليف إجيار السيارات ) 100.0جبرب األضرار )
 .ألف يورو( 15.0اجلهات املاحنة ) بإبالغألف يورو(؛ وتكاليف طبع مواد خاصة  25.0املكاتب امليدانية )

 يورو ألف 29.9 التدريب

تدريب فيما فُيحتاج إىل يف املئة(.  38.3يورو ) آالف 8.3ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  -760
 يف جمال اإلدارة للمساعد التنفيذي واملوظف املعين بالربامج واملساعد اإلداري، وتدريب   تدريب  منه خيص املقر 

. كما يلزم الصندوق للعيانبروز بالعمل من أجل و  األموالمواضيعي للمستشار القانوين واملوظف املعين جبمع 
 .لمساعدين املعنيني بالعمل امليداينل بالعملمتصل خمتلف األشكال  تدريب  

 آالف يورو 305.0 اخلرباء االستشاريون

ملا يُتوقع من  يف املئة(، نتيجةا  110.3يورو ) ألف 160.0ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  -761
 .من القطاع اخلاصجهات األموال من جرب األضرار ومجع  تدابريل تنفيذ جاحتياج إىل خرباء استشاريني من أ

ألف  75.0حُيتاج إىل خرباء استشاريني من أجل: إسداء املشورة التخصصية فيما يتعلق جبرب األضرار )و  -762
تقييم الربامج ودعم مراقبتها و ألف يورو(؛  50.0كتابة وحترير التقارير اخلاصة بالربامج، وكتابة املقرتحات )و يورو(؛ 

جهات األموال من مجع والتواصل من أجل للعيان الصندوق بروز والعمل من أجل ألف يورو(؛  50.0وتقييمها )
ألف  75.0املواد املتعلقة هبا )إعداد ل و فعاليات مجع األمواوإجراء ألف يورو(؛  45.0) من القطاع اخلاص

 .يورو( آالف 10.0سفراء املساعي احلميدة للصندوق )واالستعانة بيورو(؛ 

 يورو آالف 3.0 اللوازم واملواد

 املستهَلكاتال تغري يف املبلغ املطلوب، وهو يلزم لسد تكاليف اللوازم املكتبية األساسية وغريها من  -763
 املكتبية.

  ألف يورو 20.0 والعتاد األثاث

يف أوغندا القائمة يلزم املبلغ املطلوب لشراء و/أو استبدال معدات حُيتاج إليها يف املكاتب امليدانية  -764
 .هورية الكونغو الدميقراطية ومجهورية أفريقيا الوسطى وكينيا وكوت ديفوارمجو 
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 2016 الميزانية المقترحة لعام السادس:البرنامج الرئيسي   :102 الجدول

6100 

الصندوق الستئماني للمجني أمانة 
 عليهم

 2014مصروفات عام 

 )بآالف اليوروات(

 املعتمدة 2015ميزانية عام 

 )بآالف اليوروات(

 املقرتحة 2016ميزانية عام 

 )بآالف اليوروات(

 2016النمو يف موارد عام 

 2015بالقياس إىل عام 

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 اجملموع باحلاالت

صندوق 
 الطوارئ

اجملموع ومبا فيه 
صندوق 
 الطوارئ

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 اجملموع باحلاالت

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 % املبلغ اجملموع باحلاالت

 7.5 45.8 654.0 479.3 174.7 608.2 437.6 170.6 737.0   737.0 475.1 261.9 املوظفون من الفئة الفنية
 1.5- 2.0- 130.0 65.0 65.0 132.0 66.0 66.0           املوظفون من فئة اخلدمات العامة
 5.9 43.8 784.0 544.3 239.7 740.2 503.6 236.6 737.0   737.0 475.1 261.9 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

 25.6 134.0 657.9 393.9 264.0 523.9 295.9 228.0 263.4   263.4 85.8 177.6 املساعدة املؤقتة العامة
                      املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

                      العمل اإلضايف

 25.6 134.0 657.9 393.9 264.0 523.9 295.9 228.0 263.4   263.4 85.8 177.6 اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني
 57.6 122.9 336.3 194.7 141.6 213.4 146.1 67.3 150.8   150.8 49.5 101.3 السفر
 20.0 0.5 3.0  3.0 2.5  2.5 1.6  1.6  1.6 الضيافة

 119.1 174.0 320.0 210.0 110.0 146.0 55.5 90.5 180.4  180.4 68.4 112.0 اخلدمات التعاقدية
 38.3 8.3 29.9 19.5 10.4 21.6 20.1 1.5 15.1  15.1 8.8 6.3 التدريب

 110.3 160.0 305.0 220.0 85.0 145.0 100.0 45.0 77.0  77.0 70.2 6.8 اخلرباء االستشاريون
 0.2- 0 20.0 15.0 5.0 20.0 15.0 5.0        النفقات التشغيلية العامة

     3.0  3.0 3.0  3.0 0.4  0.4  0.4 اللوازم واملواد

   20.0 20.0 15.0 5.0                 األثاث والعتاد

اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة 
 بالعاملني

228.4 196.9 425.3   425.3 214.8 336.8 551.6 363.0 674.2 1 037.2 485.6 88.0 

 36.5 663.4 479.1 2 612.4 1 866.7 815.7 1 136.3 1 679.4 425.7 1   425.7 1 757.8 667.9 المجموع

 2016 مالك الموظفين المقترح لعام السادس: البرنامج الرئيسي :103 الجدول

 أمانة الصندوق الستئماني للمجني عليهم
وكيل أمني 

 عام

أمني عام 
 مساعد

 1-ف 2-ف 3-ف 4-ف 5-ف 1-مد 2-مد

جمموع موظفي 
الفئة الفنية وما 

 فوقها

 رأ-خ ع رر-خ ع

جمموع 
موظفي فئة 
اخلدمات 
 العامة

جمموع 
 املوظفني

 الوظائف القائمة

 2 1 1   1           1       األساسي املالك
 5 1 1  4   3  1     املالك املتصل باحلاالت

 7 2 2   5     3   1 1       اجملموع الفرعي

الوظائف 
 اجلديدة/احملوَّلة

                  املالك األساسي

                  املالك املتصل باحلاالت

                             اجملموع الفرعي

الوظائف املعاد 
 توزيعها/املستعادة

                             املالك األساسي

                  املالك املتصل باحلاالت

                             اجملموع الفرعي

 7 2 2   5     3   1 1       المجموع  
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 : مشروع المباني الدائمة2-والبرنامج الرئيسي السابع 1-البرنامج الرئيسي السابع -زاي 

 المقدِّمة

 .7120و 7110من برناجمني فرعيني مها الربناجمان الفرعيان  1-يتألف الربنامج الرئيسي السابع -765

. وسيواَصل يف الدائمة )"مدير املشروع"( من مكتب مدير مشروع املباين 7110ويتألف الربنامج الفرعي  -766
هام املإدارة وتدبر عقد املقاول العام ومجيع ما يتصل بذلك من أعمال العمل لتنجيز  2016إطاره خالل عام 

 شروع اإلنشاء. املتعلقة مب

بشأن احلوكمة  2013متوز/يوليو  5وعمالا بالقرار املشرتك الذي اختذته احملكمة وجلنة الرقابة يف  -767
بقيادة مدير املشروع. ومت توسيع نطاق  موحَّد يشمل أنشطة اإلنشاء وأنشطة االنتقالوع هناك مشر  غدا، 44املعدَّلة

مكتب مدير املشروع ليضم موظفي مكتب املباين الدائمة التابع لقلم احملكمة سابقاا )الذي كان يسمى "مكتب 
 3160) 3770-ي الثالثمشروع املباين الدائمة"(، الذي ألغي فُحذف من ميزانية قلم احملكمة )الربنامج الرئيس

، وزيادة الشفافية فيما يتعلق بوقعه املايل على والرتاتب يف رفع التقارير عنهسابقاا(( لتبسيط بنية إدارة املشروع 
استبعاد كل ما قد يكون هناك من الدول األطراف، والتهيئة لتحقيق وفورات عن طريق حتسني النجاعة من خالل 

 ازدواج يف املوارد والتكاليف.

. كما يوفر املشروعبالدعم احلاسم األمهية الذي تقدمه أقسام احملكمة إىل  7120ويتصل الربنامج الفرعي  -768
شروع األموال املعنية لألقسام املنخرطة يف دعم املشروع عن طريق إبرام اتفاقات بشأن مقادير اخلدمات املمدير 

 توسيع نطاق هذا 2014لهم. ومت فيما خيص عام اليت يقدمها موظفوها العاملون على املشروع لتعيني من حيل حم
، وأُعم لت اتفاقات مماثلة للنهوض بأود هذه الزيادة يف األنشطة ع االنتقالملشرو الدعم ليضم املتطلبات الضرورية 

 على أجنع ما ميكن.

 أن يتم تدبر دفع الفوائد على قرض الدولة املضيفة، اليت يتعنيَّ  2-وجيري يف إطار الربنامج الرئيسي السابع -769
 .2016 شباط/فرباير من إىل الدولة املضيفة يف أجل أقصاه األول تسديدها 2016يف عام 

 جمموعها ة، البالغاملوحَّدنشاء واالنتقال ميزانية اإل بتنجيز تنفيذيضاا عن التكفل أن مدير املشروع مسؤول إ -770
امليزانية بة على حد املالية للمحكمة. ويفاد يف البيانات ، وبتوفيق حسابات إنفاقها، وبإقفاهلا45يورو ماليني 206
 .نشاء واالنتقالعة لإلاجملمَّ 

                                                           
نة جدول أعماله ومقرَّراته، مرفقاها األول والثاين 2013متوز/يوليو  5االجتماع السابع للجنة الرقابة الذي ُعقد يف  44 ، الوثيقة املتضمِّ

 (.ICC-ASP/12/43جلنة الرقابة أنشطة )املتاحان باعتبارمها املرفقني األول والثاين بالتقرير عن 

 (.ICC-ASP/13/Res.6) 2015...  املستأنفة شرةالوثائق الرمسية ... الدورة الثالثة ع 45
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 2016 : الميزانية المقترحة لعام1-السابع البرنامج الرئيسي :104 الجدول

7100 

 مكتب مدير مشروع المباني الدائمة

 2014مصروفات عام 

 )بآالف اليوروات(

 املعتمدة 2015ميزانية عام 

 )بآالف اليوروات(

 املقرتحة 2016ميزانية عام 

 )بآالف اليوروات(

 2016النمو يف موارد عام 

 2015بالقياس إىل عام 

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 اجملموع باحلاالت

صندوق 
 الطوارئ

اجملموع ومبا فيه 
صندوق 
 الطوارئ

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 اجملموع باحلاالت

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 % املبلغ اجملموع باحلاالت

 43.1- 164.7- 217.3   217.3 382.0   382.0 654.2   654.2   654.2 املوظفون من الفئة الفنية
 1.5- 1.0- 65.0  65.0 66.0   66.0           املوظفون من فئة اخلدمات العامة
 37.0- 165.7- 282.3   282.3 448.0   448.0 654.2   654.2   654.2 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

   168.0 168.0   168.0       349.8   349.8   349.8 املساعدة املؤقتة العامة

                      املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

               3.2  3.2  3.2 العمل اإلضايف

   168.0 168.0   168.0       353.0   353.0   353.0 تكاليف العاملنياجملموع الفرعي لسائر 

 48.8- 5.4- 5.6   5.6 11.0   11.0 25.8   25.8   25.8 السفر
     2.5  2.5 2.5  2.5 0.4  0.4  0.4 الضيافة

 50.6- 339.6- 332.0  332.0 671.6  671.6 189.0  189.0  189.0 اخلدمات التعاقدية
     2.5  2.5 2.5  2.5 12.6  12.6  12.6 التدريب

                   اخلرباء االستشاريون

     2.5  2.5 2.5  2.5        النفقات التشغيلية العامة

     1.0  1.0 1.0  1.0 0.2  0.2  0.2 اللوازم واملواد

 100.0- 1.5-       1.5   1.5           األثاث والعتاد
للتكاليف غري املتصلة  اجملموع الفرعي
 بالعاملني

228.0   228.0   228.0 692.6   692.6 346.1   346.1 -346.5 -50.0 

 30.2- 344.1- 796.5   796.5 140.6 1   140.6 1 235.2 1   235.2 1   235.2 1 المجموع

 2016 : مالك الموظفين المقترح لعام1-السابع البرنامج الرئيسي :105 الجدول

7100 

 مشروع المباني الدائمةمكتب مدير 

وكيل أمني 
 عام

أمني عام 
 مساعد

 1-ف 2-ف 3-ف 4-ف 5-ف 1-مد 2-مد

جمموع موظفي 
الفئة الفنية وما 

 فوقها

 رأ-خ ع رر-خ ع

جمموع 
موظفي فئة 
اخلدمات 
 العامة

جمموع 
 املوظفني

 الوظائف القائمة
 4 1 1   3   1   1   1       املالك األساسي

                  باحلاالتاملالك املتصل 

 4 1 1   3   1   1   1       اجملموع الفرعي

الوظائف 
 اجلديدة/احملوَّلة

                  املالك األساسي

                  املالك املتصل باحلاالت

                             اجملموع الفرعي

الوظائف املعاد 
 توزيعها/املستعادة

 1-       1-   1-               املالك األساسي

                  املالك املتصل باحلاالت

 1-       1-   1-               اجملموع الفرعي

 3 1 1   2       1   1       المجموع  
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 : مكتب مدير مشروع المباني الدائمة1-البرنامج الرئيسي السابع -1

 مشروعالمكتب مدير : 7110البرنامج الفرعي (أ )

 المقدِّمة

ASP/6/Res.1-ICC بالقرار الرابع املرفق يف املشروع مدير مكتب مهام دِّدتحُ  لقد -771
 والية وتقضي .46

 التكاليف مقدار حدود وضمن املناسب، الوقت يف للمحكمة الدائمة املباين تشييد على بسهره املكتب هذا
 وهو للمشروع، العامة اإلدارة عن النهائية املسؤولية املشروع ملدير وتعود .املطلوبتني واجلودة وباملواصفات قر،مُ ـال

 .اجلودة ومبقتضيات احملددة والتكاليف باآلجال فيه والتقيد املشروع أهداف حتقيق عن مسؤول

 2016ومؤشرات األداء، والمرامي فيما يخص عام النتائج المتوخاة،  :106 الجدول

 2016املرامي فيما خيص عام  مؤشرات األداء  النتائج املتوخاة

    من األهداف ذات األولوية 1-7-2الهدف 

إجـــــراء االنتقـــــال إىل املبـــــاين اجلديـــــدة بصـــــورة سلســـــة، دون أن 
حيـــدث أي انقطــــاع يف األعمـــال األساســــية وذلـــك مــــع الســــهر 
علـــى تــــوفري أفضــــل الظــــروف للمـــوظفني ولســــائر شــــاغلي هــــذه 

 املباين

  واختتــام مشــروع اإلنشــاء التوفيــق اإلداري واملــايل
 واالنتقال كما يؤكده تقرير املراجع

  التكفــل بتنفيـــذ العقـــد مـــع شـــركةCourtys  علـــى
النحو السليم حىت هناية فرتته اليت حتـل بعـد سـنة 
مـــــــــن تـــــــــاريخ إجنـــــــــاز األعمـــــــــال )أيلول/ســـــــــبتمرب 

2016) 

100% 
 

100% 

    من األهداف ذات األولوية 2-7-2الهدف 

التخطيط إلجـراء التسـوية الالزمـة للتـواؤم مـع التغيـريات يف بنيـة 
ـــــيت  ReVisionاحملكمـــــة وعملياهتـــــا، مثـــــل املراجعـــــة املســـــماة  ال

جيريهــــا قلــــم احملكمــــة، واالســــرتاتيجية اجلديــــدة ملكتــــب املــــدَّعي 
 العام، واحملاكمات املتزامنة

  تيســــري إعــــداد اســــتدراج عــــروض املقاولــــة الرئيســــية
واملشــاركة يف إعــدادها لضــمان انتقــاء  إلدارة املرافــق

 احملكمة مقاوالا يتوىل هذه اإلدارة

95-100% 

 

 يورو ألف 490.5 الميزانية موارد

 يف املئة(. 2.8يورو ) ألف 14.0ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره  -772

 ألف يورو 450.3 الموارد من الموظفين

ووظيفة واحدة من وظائف  وظائف ثابتة ثالثمن  مكتب مدير املشروعيتألف مالك العاملني يف  -773
 .من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل( 1.0) املساعدة املؤقتة العامة

                                                           
 .الثالث اجلزء األول، اجمللد ،(ICC-ASP/6/20) 2007...  السادسة الدورة...  الرمسية الوثائق 46
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 يورو ألف 282.3 الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة 

فريق صغري معين باملشروع.  (، يسانده1-مديدير مكتب مدير مشروع املباين الدائمة مديره )من الرتبة  -774
، يُرتقب أن يلزم تعيني من حيل حمله لفرتة ال 2015متوز/يوليو  3ونظراا إىل استقالة مدير املشروع ومغادرته يف 

يف املئة من تكاليف  50إال  2016شهراا اعتباراا من ذلك التاريخ. ولذلك ال ُيطلب فيما خيص عام  12جتاوز 
 .1-وظيفة من الرتبة مد

( ومساعداا إدارياا 4-فمن الرتبة مكتب مدير املشروع أيضاا مراقباا مالياا معنياا باملباين الدائمة ) ويضم -775
على تنجيز املشروع  2016طيلة عام مل ععترب كل من هاتني الوظيفتني حامسة األمهية لل. وتُ رأ(-ع )من الرتبة خ
 وإقفاله.

(، اليت كانت 2-املشروع )من الرتبة فشؤون  مسريِّ وظيفة ومل يـَُعد حُيتاج إىل املهام املضطلع هبا يف إطار  -776
تتمثل يف توفري املزيد من الدعم ملمثلي املستعملني النهائيني من بني وحدات احملكمة والتحقق من إسهامهم يف 

 مرحلة ختطيط مشروع االنتقال وتدبر هذا اإلسهام. وقد أُعيدت هذه الوظيفة إىل قلم احملكمة.

 ألف يورو 168.0 املؤقتة العامةاملساعدة 

نظرت جلنة  2015. يف عام شهراا )متطلب جديد( 12( ملدة 5-مستشار قانوين رئيسي )من الرتبة ف -777
ا كان من املتوقع أن مّ ـ. ول1-امليزانية واملالية يف طلب موارد مساعدة مؤقتة عامة من أجل الربنامج الرئيسي السابع

 فقد أوصت، خى أن يتم فيها ذلكاآلجال املتو  ضمن، 2015يبلغ مشروع املباين الدائمة مرحلته النهائية يف عام 
ضمن مكتب مدير املشروع وأشكال التآزر اليت ميكن حالياا جلنة امليزانية واملالية، آخذة باالعتبار الوظائف الشاغرة 

 5-م احملكمة وجلنة الرقابة، بعدم إقرار املوارد املطلوبة لتمويل وظيفة من الرتبة فحتقيقها ضمن هذا املكتب وقل
احملكمة إىل  شهراا. ويف هذا الصدد دعت جلنة امليزانية واملالية قلم 12من وظائف املساعدة املؤقتة العامة ملدة 

 الوقت احملدد.التكفل بأن تتوفر ملكتب مدير املشروع املوارد الكافية إلجناز املشروع يف 

، وحامسة األمهية للنجاح يف إجناز 2015كانت هذه الوظيفة أساسية فيما خيص املشروع يف عام ولـّما   -778
 .ر املوارد الالزمة هلا وفقاا لتوصية جلنة امليزانية واملاليةفإن قلم احملكمة وفَّ  ،2016املشروع وإقفاله يف عام 

 يوروألف  40.1 غير المتصلة بالعاملينالموارد 

وتلزم املوارد غري املتصلة يف املئة(.  29.0) ألف يورو 16.4ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره  -779
لسد تكاليف السفر وتكاليف الضيافة وتكاليف اخلدمات التعاقدية وتكاليف التدريب والنفقات  بالعاملني

 وتكاليف اللوازم واملواد. التشغيلية العامة
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 يوروآالف  5.6 السفر 

لسد تكاليف يف املئة(، وهو يلزم  48.8آالف يورو ) 5.4ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره  -780
 .املشاركة يف مؤمترات معنية بإدارة مرافق املنظمات الدولية وزيارات ملشاريع مرجعية فيما خيص إدارة املرافق

 يورو ألف 2.5 الضيافة

 والفريق املشروع ألن مدير للضيافة، ميزانية إىل املشروع مدير مكتب وحيتاج. ال تغري يف املبلغ املطلوب -781
 لتأدية احملكمة ضمن اإلطعام خدمات مبتعهِّدرئيسياا  ويستعان. خارجيني بشركاء بانتظام يلتقون باملشروع املعين
 .اخلدمة هذه

 ألف يورو 26.0 اخلدمات التعاقدية

اخلدمات  يف املئة(. وتشمل 26.8يورو ) آالف 9.5مقداره  على اخنفاض املبلغ املطلوب ينطوي -782
 :يلي ما التعاقدية

لسد  كافية غريقدرة احملكمة على الرتمجة مبواردها الداخلية لـّما كانت الرتمجة التحريرية:  (أ )
 ،احلصول على خدمات ترمجة خارجية فيلزماحتياجات مكتب مدير املشروع يف جمال الرتمجة 
وبالعكس وترمجة من اهلولندية إىل اإلنكليزية لرتمجة ما خيص املشروع من رسائل ووثائق أخرى 

بعض الوثائق )مثل النشرات اإلخبارية ومضامني ما ينشر يف شبكة التواصل العاملي 
(internet( وشبكة التواصل الداخلي )intranet )) من اإلنكليزية إىل الفرنسية. وخُيتار لتقدمي

 ؛يف احملكمة اخلدمات اللغويةدمات املرتمجون الذين يوصي باالستعانة هبم قسم هذه اخل

السهر على التواصل بغية ملواد العروض البيانية اخلارجية: تلزم نسخ ورقية  الطباعةخدمات  (ب )
. ويتعني لذلك احلصول على خدمات املناسب فيما خيص مشروع املباين الدائمة املنَجز حديثاا 

 .وشكلها املواد املعنية حجمخارجية بسبب 

 يورو ألف 2.5 التدريب

املرافق  صيانةمراقبة تكاليف مشاريع  علىيلزم لسد تكاليف التدريب  وهو املطلوب املبلغ ال تغري يف -783
 .لتعاقد مع مقاولني يتعهدون إدارهتاتدب ر هذه املرافق، ول املنَجزة وعلى

 يورو ألف 2.5 النفقات التشغيلية العامة

 .التواصل اخلارجي بفعالياتتكاليف النقل املتصلة يلزم لسد  وهو املطلوب املبلغ يف ال تغري -784
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 ألف يورو 1.0 اللوازم واملواد 

 .اشرتاكاتتكاليف و  تقنية ومنشورات كتب سد تكاليف شراءيلزم ل وهو املطلوب املبلغ يف تغريال  -785

 2016 : الميزانية المقترحة لعام1-السابع البرنامج الرئيسي :107 الجدول

7110 

  مكتب مدير المشروع

 2014مصروفات عام 

 )بآالف اليوروات(

 املعتمدة 2015ميزانية عام 

 )بآالف اليوروات(

 املقرتحة 2016ميزانية عام 

 )بآالف اليوروات(

 2016النمو يف موارد عام 

 2015بالقياس إىل عام 

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 اجملموع باحلاالت

صندوق 
 الطوارئ

اجملموع ومبا فيه 
صندوق 
 الطوارئ

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 اجملموع باحلاالت

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 % املبلغ اجملموع باحلاالت

 43.1- 164.7- 217.3   217.3 382.0   382.0 654.2   654.2   654.2 املوظفون من الفئة الفنية
 1.5- 1.0- 65.0  65.0 66.0   66.0           من فئة اخلدمات العامةاملوظفون 

 37.0- 165.7- 282.3   282.3 448.0   448.0 654.2   654.2   654.2 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني
   168.0 168.0   168.0                 املساعدة املؤقتة العامة

                      باالجتماعاتاملساعدة املؤقتة اخلاصة 

                      العمل اإلضايف

   168.0 168.0   168.0                 اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني

 48.8- 5.4- 5.6   5.6 11.0   11.0 9.2   9.2   9.2 السفر
     2.5  2.5 2.5  2.5 0.4  0.4  0.4 الضيافة

 26.8- 9.5- 26.0  26.0 35.5  35.5 31.7  31.7  31.7 التعاقديةاخلدمات 
     2.5  2.5 2.5  2.5       التدريب

                   اخلرباء االستشاريون

     2.5  2.5 2.5  2.5        النفقات التشغيلية العامة

     1.0  1.0 1.0  1.0 0.2  0.2  0.2 اللوازم واملواد

 100.0- 1.5-       1.5   1.5           والعتاداألثاث 
اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة 

 بالعاملني
41.5   41.5   41.5 56.5   56.5 40.1   40.1 -16.4 -29.0 

 2.8- 14.0- 490.5   490.5 504.5   504.5 695.7   695.7   695.7 المجموع
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 المحكمة الموارد من موظفي :7120 الفرعي البرنامج (ب ) 

 المقدِّمة

بالدعم احلاسم األمهية املطلوب أن تقدمه أقسام احملكمة إىل املشروع.  7120يتصل الربنامج الفرعي  -786
ز عملياا وسيغدو املبىن اجلديد قيد االستعمال يف  ويشهد مقدار امليزانية اخنفاضاا كبرياا نظراا إىل أن املشروع سُينجَ 

 .2016ز املشروع من الناحية اإلدارية واملالية حبلول هناية عام وسُينجَ  ،2016ير كانون الثاين/ينا

 آلف يورو 306.0 موارد الميزانية

 يف املئة(. 51.9يورو ) ألف 330.1اخنفاضاا مقداره  يشهد املبلغ املطلوب -787

 آلف يورو 306.0 الموارد غير المتصلة بالعاملين

 يوروآالف  306.0 اخلدمات التعاقدية

يف املئة(، وهو يلزم لسد تكاليف  51.9ألف يورو ) 330.1ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره  -788
ألف يورو(، وتكاليف متصلة  20.0) 2016اجلديدة يف عام  للمحالّ فعاليات متصلة مبراسم االفتتاح الرمسي 

مع على أساس الكلفة اإلمجالية للملكية بإدارة املشروع وإعداد وثائق استدراج العروض إلبرام عقود إدارة املرافق 
 2016املراجعة اخلارجية للحسابات لعام  عنألف يورو(، واألتعاب العادية املرتتبة  120.0املقاول الرئيسي )

ألف يورو( واألبدال املتعلقة بسائر التكاليف املتصلة باملباين اجلديدة وغري املشمولة ال مبيزانية اإلنشاء وال  13.5)
ألف يورو(، مثل املزيد من عمليات املراجعة التخصصية املستقلة، واألتعاب القانونية  152.5مبيزانية االنتقال )

 .يئات التحكيم عند اللزومترسية العقود و/أو قرارات ه عناملرتتبة 
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 2016 : الميزانية المقترحة لعام7120 البرنامج الفرعي :108 الجدول

7120 

 المحكمة الموارد من موظفي

 2014مصروفات عام 

 )بآالف اليوروات(

 املعتمدة 2015ميزانية عام 

 )بآالف اليوروات(

 املقرتحة 2016ميزانية عام 

 )بآالف اليوروات(

 2016النمو يف موارد عام 

 2015بالقياس إىل عام 

 امليزانية األساسية

امليزانية املتصلة 
 اجملموع باحلاالت

صندوق 
 الطوارئ

اجملموع ومبا 
فيه صندوق 
 الطوارئ

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 اجملموع باحلاالت

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 % املبلغ اجملموع باحلاالت

                           الفئة الفنيةاملوظفون من 

                          املوظفون من فئة اخلدمات العامة

                           اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

                 349.8   349.8   349.8 املساعدة املؤقتة العامة

                      املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

               3.2  3.2  3.2 العمل اإلضايف

                 353.0   353.0   353.0 اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني

                 16.6   16.6   16.6 السفر

                      الضيافة

 51.9- 330.1- 306.0  306.0 636.1  636.1 157.3  157.3  157.3 اخلدمات التعاقدية
             12.6  12.6  12.6 التدريب

                   اخلرباء االستشاريون

                      النفقات التشغيلية العامة

                      اللوازم واملواد

                           األثاث والعتاد

للتكاليف غري املتصلة اجملموع الفرعي 
 بالعاملني

186.5   186.5   186.5 636.1   636.1 306.0   306.0 -330.1 -51.9 

 51.9- 330.1- 306.0   306.0 636.1   636.1 539.5   539.5   539.5 المجموع
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 فوائد القرض -: مشروع المباني الدائمة2-السابع البرنامج الرئيسي -2

 المقدِّمة

 اجلمعية عرض الدولة املضيفة منحها قرضاا خاصاا مبشروع املباين الدائمة يصل مبلغهقبلت  2008يف عام  -789
 .47املئة يف 2.5سنة مبعدَّل فائدة يبلغ  30مليون يورو كحد أقصى، يـَُرّد على مدى فرتة مقدارها  200حىت 

أنشأت احملكمة، يف إطار ميزانيتها املقرتحة لعام ، 48وطلب اجلمعيةامليزانية واملالية جلنة لطلب  وتلبيةا  -790
 تستلمهاالفائدة املتوقع أن تدفع على مبالغ القرض اليت  مقدارلإلبالغ عن  2-، الربنامج الرئيسي السابع2011

 .احملكمة من أجل مشروع املباين الدائمة

طراف اليت مل تأخذ خبيار الدفعة إال على الدول األ 2-التبعات املالية للربنامج الرئيسي السابع ترتتبال و  -791
 .49الواحدة

 موعدوينص العقد املربم بني الدولة املضيفة واحملكمة بشأن القرض على وجوب أن تدفع احملكمة يف  -792
سنة تقوميية( مبلغ الفائدة املستحقة عليها للدولة كل أجل أقصاه األول من شباط/فرباير من  يف االستحقاق )أي 

 .50التقوميية السابقة واتسَند إىل السنكل مبلغ قد يُ عن السنة التقوميية السابقة و/أو   املضيفة

وبغية تقليل مبلغ الفائدة الذي تدفعه الدول األطراف اليت مل تأخذ خبيار الدفعة الواحدة، ُتسحب املبالغ  -793
  املضيفةمن القرض بصورة شهرية. ففي أجل أقصاه اليوم العاشر من كل شهر تقوميي تقوم احملكمة بإعالم الدولة 

ويقلَّص عدد األيام اليت . 51الشهر التقوميي التايل كتابياا باحتياجاهتا إىل التمويل بالسحب من القرض فيما خيص
 .تستحق عنها الفائدة إىل حده األدىن من خالل تقييم دقيق لالحتياجات إىل السيولة النقدية

ل إىل ختفيض آخر ملبلغ الفوائد املستحقة من خالل متديد الفرتة اليت ميكن فيها للدول األطراف صِّ وُ قد تُـ و  -794
 15وأن تسدِّد هذه الدفعة حبلول  2014حىت هناية عام مرحلة اإلنشاء  طيلة الواحدةأن تأخذ خبيار الدفعة 

 .2015 حزيران/يونيو

ويبنيَّ يف اجلدول أدناه مبزيد من التفصيل أثر ذلك على السنوات املقبلة. ويُعتزم يف إطار املشروع السحب  -795
إعادة املباين املؤقتة إما يف آذار/مارس أو يف عند  ووقف االقرتاض، 2015عام هناية قرض الدولة املضيفة حىت  من

 .. وبالتايل سيستحق على احملكمة دفع فوائد القرض للدولة املضيفة طيلة تلك الفرتة2016حزيران/يونيو 

                                                           
 2، الفقرة ICC-ASP/7/Res.1لقرار ا الثالث، اجلزء األول، اجمللد ،(ICC-ASP/6/20) 2008...  السابعة الدورة...  الرمسية الوثائق 47

 واملرفق الثاين.

 (، اجمللد الثاين، اجلزء ألف، القسم زاي.ICC-ASP/9/20) 2010الوثائق الرمسية ... الدورة التاسعة ...  48

، املرفق ICC-ASP/7/Res.1لقرار ا الثالث، اجلزء األول، اجمللد ،(ICC-ASP/7/20) 2008...  السابعة الدورة...  الرمسية الوثائق 49
 .الثالث

 ، 2009آذار/مارس  23املربم بني دولة هولندا )وزارة الشؤون اخلارجية( واحملكمة اجلنائية الدولية بشأن القرض، املؤرخ بـ االتفاق 50
 .1-6الفقرة 

 ، 2009آذار/مارس  23املربم بني دولة هولندا )وزارة الشؤون اخلارجية( واحملكمة اجلنائية الدولية بشأن القرض، املؤرخ بـ االتفاق 51
 .2-3الفقرة 
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 *التاليةعلى مدى السنوات  تسديد مبلغهو عن القرض الفوائد المستحقة دفع أثر  :109 الجدول

 
2014 2015 2016(*) 2017(*) 2018(*) 

 الفوائد فقطدفع  -1
     

 - (**)1 207 382 833 201 2  596 060 1 904 111 دفع الفوائد

أقساط تسديد  -2
       القرض

املبلغ املدفوع تسديداا لرأس 
 مال القرض

- - - 723 737 1(***)
 1 781 166 

املبلغ املدفوع تسديداا للفوائد 
 املستحقة عن القرض

- - - 267 907 1(***)
 1 863 824 

مجموع المدفوعات 
 تسديداا للقرض

- - - 3 644 990 3 644 990 

 990 644 3 372 852 4 833 201 2 596 060 1 904 111 مجموع المدفوعات

 قد تعدَّل. –أرقام مقدرَّة  (*)
   

 .2016 /يونيوحزيران 30بتاريخ  وقف االقرتاضإىل  على أساس (**)

 .2016عقود استئجار املباين املؤقتة، املستهدف أن جيري يف هناية حزيران/يونيو عام  انتهاء مدةعلى افرتاض البدء يف تسديد مبلغ القرض عند  ،سنة( 30فصاعداا ) 2017بدءاا من عام  (***)

 

يتعنيَّ على احملكمة، وفاءا بالتزاماهتا القانونية جتاه الدولة املضيفة، أن تسدِّد فوائد القرض إثر عمليات إنه  -796
 .2016يف أجل أقصاه األول من شباط/فرباير  2015ويستحق دفع الفوائد املستحقة عن عام  سحبها منه.

مذكرة شفوية إىل كل من الدول األطراف يبُـنيَّ فيها ُمَقدَّر  2014وقد أُرسلت يف كانون األول/ديسمرب  -797
كانون   25تسدِّدها حبلول ، واليت جيب على الدولة املعنية أن 2015مسامهتها يف حتمل الفوائد املستحقة يف عام 

. وقد تتعنيَّ االستعانة بصندوق رأس املال العامل لتسديد الفوائد املستحقة للدولة املضيفة 2016الثاين/يناير 
إذا مل حتصَّل مسامهات الدول حتم الا هلا يف األجل احملدَّد. وينطبق ذلك  2016حبلول هناية كانون الثاين/يناير 

 .2016يف عام  تستحقاليت على الفوائد 

يف ف أن جيري إما فرتض أن يبدأ تسديد مبلغ القرض عند إهناء عقود استئجار املباين املؤقتة، املستهدَ ويُ  -798
. فإذا مل يُتقيَّد هبذا املوعد فسُيتكبَّد مزيد من الفوائد على القرض يف عام 2016آذار/مارس أو يف حزيران/يونيو 

2016. 
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 2016 المقترحة لعام: الميزانية 7200 البرنامج :110 الجدول

7200 

 فوائد القرض -مشروع المباني الدائمة

 2014مصروفات عام 

 )بآالف اليوروات(

 املعتمدة 2015ميزانية عام 

 )بآالف اليوروات(

 املقرتحة 2016ميزانية عام 

 )بآالف اليوروات(

 2016النمو يف موارد عام 

 2015بالقياس إىل عام 

امليزانية 
 األساسية

املتصلة امليزانية 
 اجملموع باحلاالت

صندوق 
 الطوارئ

اجملموع ومبا فيه 
صندوق 
 الطوارئ

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 اجملموع باحلاالت

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 % املبلغ اجملموع باحلاالت

                           املوظفون من الفئة الفنية

                          اخلدمات العامةاملوظفون من فئة 

                           اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

                           املساعدة املؤقتة العامة

                      املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

                      العمل اإلضايف

                           الفرعي لسائر تكاليف العاملنياجملموع 

                           السفر

                      الضيافة

                      اخلدمات التعاقدية

                   التدريب

                   اخلرباء االستشاريون

 105.9 131.8 1 200.5 2  200.5 2 068.7 1  068.7 1 111.9  111.9  111.9 النفقات التشغيلية العامة
                      اللوازم واملواد

                           األثاث والعتاد

اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة 
 بالعاملني

111.9   111.9   111.9 1 068.7   1 068.7 2 200.5   2 200.5 1 131.8 105.9 

 105.9 131.8 1 200.5 2   200.5 2 068.7 1   068.7 1 111.9   111.9   111.9 المجموع
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 آلية الرقابة المستقلة: 5-السابع البرنامج الرئيسي -حاء 

 المقدِّمة

 للمادة وفقاا ( املستقلة الرقابة آلية) 5-السابع الرئيسي الربنامج 52الثامنة دورهتا يف اجلمعية أنشأت -799
 وقد اعتمدت اجلمعية . احملكمة يف وجمدية فعالة مستقلة رقابة توفري بغية األساسي روما نظام من (4)112

 يف دورهتا الثانية عشرة والية آلية الرقابة املستقلة املشتملة على التفتي  والتقييم والتحقيق وذلك يف قرارها 
ICC-ASP/12/Res.6 53.   كما أقرت اجلمعية يف قرارها هذا إكمال مالك املوظفني الدائمني آللية الرقابة املستقلة

 بإضافة ثالث وظائف من الفئة الفنية ووظيفة من فئة اخلدمات العامة.

 ألف يورو 345.7   موارد الميزانية

يف املئة( تعزى إىل افرتاض أن أربَع  1.7آالف يورو ) 5.8ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  -800
أيضاا زيادة صغرية يف  2016. وتتضمن ميزانية عام 2016وظائف  آلية  الرقابة املستقلة سُتشغل ملعظم عام 

ة متوقعة يف النشاط امليداين عندما املخصَّصات لسد تكاليف األسفار والنفقات التشغيلية العامة بسبب زياد
 .بصورة كاملة عامالا فيغدو  يكتمل مالك العاملني يف هذا اجلهاز

 ألف يورو 261.5  الموارد من الموظفين

 .يتألف مالك موظفي آلية الرقابة املستقلة من أربع وظائف ثابتة -801

 ألف يورو 261.5   الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة

 (، واختصاصي رئيسي معين5-يتألف مالك موظفي آلية الرقابة املستقلة من رئيسها )من الرتبة ف -802
-(، ومساعد معين بالتحقيق/التقييم )من الرتبة خ ع2-(، وحمقق معاون )من الرتبة ف4-بالتقييم )من الرتبة ف

ُشغ لت، وذلك ريثما يعنيَّ الرئيس الدائم آللية الرقابة رأ(. وبتاريخ تقدمي امليزانية مل تكن أي من الوظائف املعنية قد 
وتعيني من  2015. بيد أنه يُتوقع أن يتم تعيني رئيس آلية الرقابة املستقلة حبلول الربع الثالث من عام املستقلة

ة عام . وقد ُحسبت املوارد من املوظفني يف إطار ميزاني2015رأ حبلول هناية عام -يشغل الوظيفة من الرتبة خ ع
( سيكون قد ُعنيِّ وتوىل مهام عمله حبلول 2-على أساس توقع أن احملقق املعاون )من الرتبة ف 2016

( سيكون قد ُعنيِّ وتوىل مهام عمله 4-وأن االختصاصي الرئيسي املعين بالتقييم )من الرتبة ف 2016آذار/مارس 
 .2016حبلول نيسان/أبريل 

                                                           
 .ICC-ASP/8/Res.1 القرار، 2009الوثائق الرمسية ... الدورة الثامنة ...  52
 .ICC-ASP/12/Res.6 القرار، 2013الوثائق الرمسية ... الدورة الثانية عشرة ...  53
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 ألف يورو 84.2  الموارد غير المتصلة بالعاملين

وتكاليف اخلدمات  املبلغ املطلوب. وتلزم املوارد غري املتصلة بالعاملني لسد تكاليف السفر يف تغريال  -803
 .وتكاليف األثاث والعتاد التعاقدية وتكاليف التدريب والنفقات التشغيلية العامة

 آالف يورو 7.7   السفر

. وقد ُحسبت االعتمادات اجلهاز العاملني يف هذاالكتمال مالك استباقاا  كانكما    املطلوبيُبقى املبلغ  -804
مهمتان ميدانيتان إلجراء تفتي  أو تقييم أو حتقيق ورحلة  2016 املطلوبة على افرتاض أن جترى خالل عام

صات لسد تكاليف السفر لتمكني رئيس آلية الرقابة املستقلة أو إضافية يقوم هبا أحد املوظفني. وتلزم أيضاا خمصَّ 
 .املشاركة يف االجتماعات واملؤمترات ذات الصلة بواليتها موظفيها من

 ألف يورو 40.0  اخلدمات التعاقدية

وهو يلزم لسد تكاليف خدمات دعم ألنشطة حتقيق حمدَّدة الطابع تستلزم  املطلوب املبلغ تغري يفال  -805
 املراحل. ويُرتقب أيضاا تكبد املزيد من النفقات على خدمات تعاقدية إضافية خالل االستعانة مبوارد خارجية

االبتدائية من عمل آلية الرقابة املستقلة يف إعداد نظام ملسارات تسلسل األعمال املصونة األمن ونظام لتدبر 
 احملتوى وحمفوظات إلكرتونية للقضايا.

 آالف يورو 6.5   التدريب

من الفئة الفنية يف تدريب  اجلهاز هذا وهو يلزم لسد تكاليف مشاركة موظفي املبلغ املطلوب تغري يفال  -806
 .بأفضل املمارسات الدولية يف جمال اختصاصهم بإحاطتهمإىل ترقية مهاراهتم التقنية والتكفل على حنو خاص  رام

 آالف يورو 10.0   النفقات التشغيلية العامة

 .عندما يكون قد مت إنشاؤه اجلهاز هذا وهو يلزم لشراء لوازم ومواد لدعم أنشطة املطلوب املبلغ تغري يفال  -807

 ألف يورو 20.0   والعتاد األثاث

الكتمال مالك استباقاا  2016وهو يلزم لشراء أثاث وعتاد يف أوائل عام  املبلغ املطلوب تغري يفال  -808
 .يف هذا اجلهاز العاملني
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 2016 الميزانية المقترحة لعام: 5-السابع البرنامج الرئيسي :111 الجدول

7500 

 آلية الرقابة المستقلة

 2014مصروفات عام 

 )بآالف اليوروات(

 املعتمدة 2015ميزانية عام 

 )بآالف اليوروات(

 املقرتحة 2016ميزانية عام 

 )بآالف اليوروات(

 2016النمو يف موارد عام 

 2015بالقياس إىل عام 

 امليزانية األساسية

املتصلة امليزانية 
 اجملموع باحلاالت

صندوق 
 الطوارئ

اجملموع ومبا فيه 
صندوق 
 الطوارئ

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 اجملموع باحلاالت

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 % املبلغ اجملموع باحلاالت

 3.5 6.7 196.4   196.4 189.7   189.7 127.4   127.4   127.4 املوظفون من الفئة الفنية
 1.5- 1.0- 65.0  65.0 66.0   66.0           املوظفون من فئة اخلدمات العامة
 2.2 5.8 261.5   261.5 255.7   255.7 127.4   127.4   127.4 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

                           املساعدة املؤقتة العامة

                      باالجتماعات املساعدة املؤقتة اخلاصة

                      العمل اإلضايف

                           اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني

 0.4 0.0 7.7   7.7 7.7   7.7           السفر
                      الضيافة

     40.0  40.0 40.0  40.0        اخلدمات التعاقدية

     6.5  6.5 6.5  6.5       التدريب

                   اخلرباء االستشاريون

     10.0  10.0 10.0  10.0        النفقات التشغيلية العامة

                      اللوازم واملواد

     20.0   20.0 20.0   20.0           األثاث والعتاد

غري املتصلة  اجملموع الفرعي للتكاليف
 بالعاملني

          84.2   84.2 84.2   84.2 0.0 0.0 

 1.7 5.8 345.7   345.7 339.9   339.9 127.4   127.4   127.4 المجموع

 2016 مالك الموظفين المقترح لعام :5-السابع البرنامج الرئيسي :112 الجدول

 آلية الرقابة المستقلة
وكيل أمني 

 عام

أمني عام 
 مساعد

 1-ف 2-ف 3-ف 4-ف 5-ف 1-مد 2-مد

جمموع موظفي 
الفئة الفنية وما 

 فوقها

 رأ-خ ع رر-خ ع

جمموع 
موظفي فئة 
اخلدمات 
 العامة

جمموع 
 املوظفني

 الوظائف القائمة

 4 1 1   3   1   1 1         املالك األساسي
                  املالك املتصل باحلاالت

 4 1 1   3   1   1 1         اجملموع الفرعي

الوظائف 
 اجلديدة/احملوَّلة

                  املالك األساسي

                  املالك املتصل باحلاالت

                             اجملموع الفرعي

الوظائف املعاد 
 توزيعها/املستعادة

                             املالك األساسي

                  املالك املتصل باحلاالت

                             اجملموع الفرعي

 4 1 1   3   1   1 1         المجموع  
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 مكتب المراجعة الداخلية: 6-السابع البرنامج الرئيسي -طاء 

 المقدِّمة

يساعد مكتب املراجعة الداخلية احملكمة يف حتقيق أهدافها االسرتاتيجية واالشتغالية مبراجعته املنتظمة  -809
للنظم والعمليات يف شىت وحدات احملكمة. وهتدف املراجعات اليت جيريها إىل تبني مدى جودة تدبر التهديدات 

ذلك ما إذا كان معموالا بالسريورات الصحيحة وما إذا كان يُتقيَّد باإلجراءات  ويشملوالفرص احملتملة )املخاطر(، 
تقاريره إىل رئيس  يرفعاملتفق عليها. كما يقدم هذا املكتب خدمات مشورية بناء على طلب إدارة احملكمة هلا. إنه 

 جلنة املراجعة.

 2016ومؤشرات األداء، والمرامي فيما يخص عام النتائج المتوخاة،   :113 الجدول

 2016املرامي فيما خيص عام  مؤشرات األداء النتائج املتوخاة

   1اهلدف 

اإلسهام يف حتقيق ما تنشده احملكمة من أهداف اسرتاتيجية 
واشتغالية بتهيئة ما يطمئن اإلدارة إىل جناعة وفعالية التدبري 
وأطر املراقبة الداخلية وتدبّر املخاطر من خالل أعمال 

 املراجعة/إسداء املشورة 

  عدد ما جُيرى من عمليات املراجعة مقابل عدد
ئه خطة أعمال عملياهتا الذي تقضي بإجرا

 املراجعة املقرّة

 ست عمليات مراجعة كحد أدىن

 

 ألف يورو 686.0 موارد الميزانية

يف املئة( لسد االحتياجات إىل التدريب،  11.5ألف يورو ) 70.7زيد املبلغ املطلوب زيادة مقدارها  -810
 الذي يُعترب متطلباا إلزامياا فيما خيص املراجعني املعتمدة مهارهتم.

 يورو ألف 650.0 من املوظفنياملوارد 

يتألف مالك العاملني يف مكتب املراجعة الداخلية حالياا من أربع وظائف ثابتة ووظيفة واحدة من وظائف  -811
. وال يطلب املكتب وظائف ثابتة من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل( 1.0املؤقتة العامة ) املساعدة

الوظيفة املشغولة حالياا يف إطار املساعدة املؤقتة العامة وحتويلها عند اإلمكان إىل إضافية لكنه حيتاج إىل استمرار 
 .وظيفة ثابتة

 ألف يورو 530.4 الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة

 .البيانالتايل ساسي املوظفني األمالك حالياا  كتب املراجعة الداخليةملإن  -812
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عن تدبر شؤون املكتب اإلدارية،  يةاملسؤول ، الذي يتوىل(1-الداخلية )من الرتبة مدمدير مكتب املراجعة  -813
. ويهيئ املدير ما عمل املراجعني يف جمال املراجعة واإلشراف على ،املراجعة املستندة إىل تقييم املخاطر ووضع خطة

 .وضوابط املراقبة الداخلية طرة اإلدارة وتدبر املخاالثالثة إىل فعالية وجناع احملكمة يطمئن رؤساء أجهزة

راجعة، ويسديان امل( اللذان جُيريان عمليات 3-( واملراجع )من الرتبة ف4-املراجع الرئيسي )من الرتبة ف -814
 ويضطلعان مبهام إضافية بناء على طلب املدير. ،خدمات املشورة

م دعماا إدارياا إىل ويقدِّ ( الذي يسهم يف إجراء املراجعات 6-املساعد املعين باملراجعة )من الرتبة خ ع -815
 لمساعدة يف إجراء املراجعات ثلَثي وقت عمله(.ل اا صصِّ خماملكتب )

 يورو ألف 119.6 املساعدة املؤقتة العامة

. يعمل شهراا )متطلب مستمر( 12ملدة  (3-علومات واالتصال )من الرتبة فاملراجع املعين بتكنولوجيا امل -816
(، هو خبري يف 3-مراجع معين بتكنولوجيا املعلومات واالتصال )من الرتبة فيف مكتب املراجعة الداخلية حالياا 

تكنولوجيا املعلومات واالتصال واملراجعة يف جماهلا. إنه يسهم يف وضع خطة املراجعة فيما خيص األنشطة على 
يف عملهم على صعيد تكنولوجيا املعلومات واالتصال، وجُيري عمليات املراجعة يف هذا اجملال، ويساند زمالءه 

هذه التكنولوجيا مكانة متعاظمة يف . فلصعيد مراجعة كل مسألة قد تتصل بتكنولوجيا املعلومات واالتصال
عمليات احملكمة، وجيب تناول املخاطر املرتبطة هبا من خالل خطة العمل على صعيد املراجعة. وليس بني 

ءة الالزمة يف جمال مراجعة تكنولوجيا املعلومات املراجعني الذين يشغلون الوظائف الثابتة من يتمتع بالكفا
 .. فتلزم وظيفة خمصَّصة ملراجعة تكنولوجيا املعلومات واالتصالياا واالتصال، الذي يُعترب جماالا ختصص

 ألف يورو 36.0 غير المتصلة بالعاملين الموارد

 روهو يلزم لسد تكاليف السف يف املئة( 6.9يورو ) ألف 2.3ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  -817
 وتكاليف التدريب.

 ألف يورو 11.8 السفر

وتلزم املوارد املعنية لتمكني يف املئة(.  3.0يورو ) ألف 0.4ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره  -818
. فيجب أن ختضع املكاتب امليدانية ملا ال املكتب من إجراء مراجعات أمنية يف املكاتب امليدانية وفقاا خلطة عمله

 .احملليةيقل عن مراجعة واحدة يف السنة تستلزم زيارهَتا لتدارس أنشطتها 

 ألف يورو 24.2 التدريب

متطلبات  تكاليفيف املئة(، متثل  12.6ألف يورو ) 2.7ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  -819
إضافية يف جمال تدريب فريق املكتب. ويُعترب تدريب املراجعني بانتظام متطلباا إلزامياا. وجيب أن يتابع املراجعون 

كل مراجعي . إن  فاعالا اعتماد مهاراهتم  يظلساعة يف السنة لكي  40املعتَمدة مهاراهتم تدريباا مهنياا مستمراا ملدة 
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. وجيب (2011)بناء على توصية قدمها مراجعو احلسابات اخلارجيون يف عام  مكتب املراجعة الداخلية معتمدون
وتبلغ كلفة  أن تكون دورات التدريب املعنية متصلة على وجه التحديد بعمل املراجعني املعنيني وكفاءهتم وخربهتم.

، تضاف آالف يورو 3.0ساعة من التدريب املهين املستمر مبلغاا يقارب  25دورة التدريب اليت توفَّر يف إطارها 
 (.ألف يورو 1.4إليه تكاليف السفر وبدل املعيشة اليومي )ما يبلغ يف املتوسط 

 2016 الميزانية المقترحة لعام :6-السابع البرنامج الرئيسي :114 الجدول

7600 

 مكتب المراجعة الداخلية

 2014مصروفات عام 

 )بآالف اليوروات(

 املعتمدة 2015ميزانية عام 

 )بآالف اليوروات(

 املقرتحة 2016ميزانية عام 

 )بآالف اليوروات(

 2016النمو يف موارد عام 

 2015بالقياس إىل عام 

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 اجملموع باحلاالت

صندوق 
 الطوارئ

اجملموع ومبا 
فيه صندوق 
 الطوارئ

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 اجملموع باحلاالت

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 % املبلغ اجملموع باحلاالت

 14.0 56.1 458.1   458.1 402.0   402.0 438.4   438.4   438.4 املوظفون من الفئة الفنية
 9.5 6.3 72.3  72.3 66.0   66.0           املوظفون من فئة اخلدمات العامة
 13.3 62.4 530.4   530.4 468.0   468.0 438.4   438.4   438.4 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

 5.3 6.0 119.6   119.6 113.6   113.6 131.6   131.6   131.6 املساعدة املؤقتة العامة
                      املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

                      العمل اإلضايف

 5.3 6.0 119.6   119.6 113.6   113.6 131.6   131.6   131.6 تكاليف العاملنياجملموع الفرعي لسائر 
 3.0- 0.4- 11.8   11.8 12.2   12.2 4.9   4.9 4.9   السفر
                      الضيافة

                      اخلدمات التعاقدية

 12.6 2.7 24.2  24.2 21.5  21.5 25.6  25.6  25.6 التدريب
                   اخلرباء االستشاريون

                      النفقات التشغيلية العامة

                      اللوازم واملواد

                           األثاث والعتاد

اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة 
 بالعاملني

25.6 4.9 30.5   30.5 33.7   33.7 36.0   36.0 2.3 6.9 

 11.5 70.7 686.0   686.0 615.3   615.3 600.5   600.5 4.9 595.6 المجموع
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 المرفقات

 المرفق األول

 المال رأس وصندوق ،المقترحة البرنامجية 2016 عام ميزانيةمشروع قرار جمعية الدول األطراف بشأن 
 لعام العتمادات وتمويل الدولية، الجنائية المحكمة نفقات لتوزيع األنصبة وجدول ،2016 لعام العامل

 الطوارئ وصندوق ،2016

 إن مجعية الدول األطراف،

الربناجمية املقرتحة للمحكمة اجلنائية الدولية )"احملكمة"( واالستنتاجات  2016يف ميزانية عام إذ نظرت 
والعشرين  الرابعة الية )"اللجنة"( عن أعمال دورهتاهبذه امليزانية الواردة يف تقريَري جلنة امليزانية واملوالتوصيات املتعلقة 

 ،ودورهتا الرابعة والعشرين املستأنفة

 2016الميزانية البرنامجية لعام  -ألف

 يورو يف أبواب االعتمادات التالية البيان: 153 272 600اعتمادات جمموعها  توافق على -1

 بآالف اليوروات  باب االعتماد

 704.6 12 اهليئة القضائية الربنامج الرئيسي األول

 091.9 46 مكتب املدَّعي العام الربنامج الرئيسي الثاين

 940.2 81 قلم احملكمة الربنامج الرئيسي الثالث

 053.3 3 أمانة مجعية الدول األطراف الربنامج الرئيسي الرابع

 030.4 3 املباين اخلامسالربنامج الرئيسي 

 423.6 2 أمانة الصندوق االستئماين للمجين عليهم الربنامج الرئيسي السادس

 796.5 مكتب مدير مشروع املباين الدائمة 1-الربنامج الرئيسي السابع

 200.5 2 فوائد قرض مشروع املباين الدائمة 2-الربنامج الرئيسي السابع

 345.7 آلية الرقابة املستقلة 5-الربنامج الرئيسي السابع

 686.0 مكتب املراجعة الداخلية 6-الربنامج الرئيسي السابع

 272.6 153  اجملموع

الرئيسي  بالربنامجاحملكمة فيما يتعلق اإلسهام يف حتمل تكاليف  تواصلسبأن الدولة املضيفة علماا  حتيط -2
 ؛هذا القرار من جيم يورو كما يشار إليه يف القسم 800 000ذلك تبلغ  هتا يفااخلامس )املباين( وأن مسامه

املباين الدائمة، وسددت بتعلق فيما يدفعة الواحدة ال خبيارخذت أاليت  األطرافدول الأن ب أيضاا علماا  حتيط -3
فوائد  -)مشروع املباين الدائمة  2-السابعر عليها اشرتاكات تقابل الربنامج الرئيسي قرَّ هذه الدفعات بكاملها، لن تُ 
 ؛يورو( 2 200 500 قرض الدولة املضيفة البالغة
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 الربناجمية الذي يتعنيَّ  2016ستجعل مقدار اعتمادات ميزانية عام  املسامهاتبأن هذه  كذلكعلماا   حتيط -4
إىل  يورو 153 272 600دول األطراف ينخفض من على الرة اشرتاكات مقرَّ  أنصبةمبثابة  توزيعه
 دال؛املبينة يف القسم  للمبادئحصص اشرتاكات وفقاا  مبثابةوأن هذا املبلغ سيوزع  يورو، 151 072 100

 املوظفني لكل باب من أبواب االعتمادات أعاله: ملالك اجلدول التايلأيضاا على  توافق -5

 القضائية اهليئة 
 مكتب 

 املدعي العام
 قلم 
 احملكمة

 أمانة مجعية 
 الدول األطراف

أمانة الصندوق 
االستئماين 

 للمجين عليهم
مكتب مدير 

 املشروع
آلية الرقابة 
 املستقلة

 املراجعةمكتب 
 اجملموع الداخلية

 1       1  وكيل أمني عام
 2      1 1  أمني عام مساعد

           2-مد
 10 1  1 1 1 3 3  1-مد
 38  1   1 20 12 4 5-ف
 84 1 1 1 4 1 44 29 3 4-ف
 157 1   3 1 88 44 20 3-ف
 145  1  3 1 88 47 5 2-ف
 25      5 17 3 1-ف

 462 3 3 2 11 5 249 154 35 اجملموع الفرعي
 19     2 15 1 1 ر ر-خ ع 
 399 1 1 1 3 2 316 63 12 ر أ–خ ع 

 418 1 1 1 3 4 331 64 13 اجملموع الفرعي
 880 4 4 3 14 9 580 218 48 المجموع

 2016رأس المال العامل لعام صندوق  -باء

 إن مجعية الدول األطراف

يورواا، وتأذن لرئيس  7 405 983مببلغ مقداره  2016حتديد موارد صندوق رأس املال العامل لعام تقرِّر 
قلم احملكمة بإجراء ُسَلف من هذا الصندوق وفقاا لألحكام ذات الصلة من النظام املايل والقواعد املالية 

 .للمحكمة
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 جدول األنصبة لتوزيع نفقات المحكمة -جيم

 إن مجعية الدول األطراف
أن حُتسب االشرتاكات املقرَّرة اليت يتعنيَّ على الدول األطراف أن تدفعها  2016فيما خيص عام  تقرِّر -1

على أساس جدول أنصبة متفق عليه، مستند إىل جدول أنصبة االشرتاكات الذي اعتمدته األمم املتحدة لتطبيقه 
 ؛1، معدَّالا وفق املبادئ القائم عليها حتديده2018-2016ميزانيتها العادية للفرتة على 

فضالا عن ذلك، بأنه ينبغي أن يطبَّق على جدول أنصبة االشرتاكات املقرَّرة اخلاص باحملكمة  حتيط علماا،  -2
منواا قد تقرِّر األمم املتحدة كل حد أقصى لالشرتاكات اليت تدفعها الدول ذات االشرتاكات األكرب وأقل البلدان 

 .تطبيقه فيما خيص ميزانيتها العادية

 2016تمويل العتمادات لعام   -دال 

 إن مجعية الدول األطراف

واملدفوعات املناظرة للربنامج  املؤقتةبأن مسامهات الدولة املضيفة يف حتمل تكاليف املباين حتيط علماا 
 هالقرض( ستجعل مبلغ اعتمادات امليزانية الذي يتعني توزيع فوائد -)مشروع املباين الدائمة  2-السابعالرئيسي 
 ؛يورو 151 072 100رة على الدول األطراف ينخفض إىل نصبة اشرتاكات مقرَّ أ ةمبثاب

، يورو 151 072 100، متويل اعتمادات امليزانية البالغ مقدارها 2016أن يتم، فيما يتعلق بعام  تقرِّرو 
يورواا، اليت وافقت عليها اجلمعية مبوجب القسم  7 405 983وموارد صندوق رأس املال العامل البالغ مقدارها 

من النظام املايل  6-6و 2-5و 1-5( والقسم باء من هذا القرار، على الرتتيب، وفقاا للبنود 1ألف )الفقرة 
 والقواعد املالية للمحكمة.

 صندوق الطوارئ  -هاء 

 مجعية الدول األطراف،إن 

الذي أنشئ مبوجبه صندوق الطوارئ مببلغ مقداره  ICC-ASP/3/Res.4إذ تذكِّر بقرارها 
الذي طلبت فيه من املكتب النظر يف اخليارات املتاحة  ICC-ASP/7/Res.4يورو، وقرارها  10 000 000

 لتجديد موارد صندوق الطوارئ وموارد صندوق رأس املال العامل؛

علماا باملشورة اليت أسدهتا اللجنة يف التقارير عن أعمال دوراهتا احلادية عشرة والثالثة عشرة  وإذ حتيط
 والتاسعة عشرة واحلادية والعشرين،

 ماليني يورو؛ 7.5حتيط علماا بأن مقدار موارد صندوق الطوارئ يبلغ حالياا 

ماليني يورو فيما خيص  7 البالغ تقرِّر إبقاء موارد هذا الصندوق عند مستوى يتوافق مع حدها األدىنو 
 ؛2016عام 

                                                           
 .117نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، املادة   1
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ماليني يورو، أن  7تقرِّر أنه ينبغي هلا، إذا اخنفض مقدار موارد الصندوق حبلول هناية السنة إىل أقل من و 
ماليني  7تبت يف شأن جتديد موارده حبيث يبلغ مقدارها املبلغ الذي تستنسبه، على أن ال يقل هذا املبلغ عن 

 يورو؛

ماليني يورو يف  7املكتب أن يُبقي قيد التدارس املقدار األدىن ملوارد صندوق الطوارئ البالغ  تطلب منو 
 ضوء املزيد من اخلربة بعمل هذا الصندوق.
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 المرفق الثاني

 الهيكل التنظيمي للمحكمة
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 المرفق الثالث
 البرنامجية المقترحة 2016والمعطيات المتعلقة بميزانية عام الفتراضات 

 املعطى 
للميزانية اجملموع 

 الربناجمية املقرتحة

 4651 شهراا  12عدد جلسات احملكمة املخطط لعقدها خالل فرتة  1

 82 عدد احلاالت اجلاري التحقيق فيها 2

 53 عدد عمليات التحقيق الناشط 3

 94 الساكنعدد عمليات التحقيق  4

 95 عدد عمليات التدارس األويل 5

 66 عدد األفرقة املعنية باملرحلة االبتدائية )للدوائر( 6

 57 (العام يكتب املدَّععدد األفرقة املعنية باملرحلة االبتدائية )مل 7

 8أفرقة 3 عدد أفرقة الدعم التابعة لقلم احملكمة املعنية جبلسات احملكمة 8

 99 املنهوض بأود تقدمي اخلدمات هبا يف جلسات احملكمةعدد اللغات  9

 2110 عدد سائر اللغات املتصلة بالقضايا املنهوض بأود تقدمي اخلدمات هبا 10

                                                           
أسابيع العطلة  7 –يوماا هي أيام الصيانة  12 –أيام هي أيام الُعَطل الرمسية  10 – عطلة من ُعَطل هناية األسبوع 52أيام  – 365 1

يوماا من أيام انعقاد اجللسات )ثالث قاعات من قاعات احملكمة، وأربع حماكمات خمصَّص هلا ما  465يوماا؛ لكل حماكمة،  155 -+/القضائية = 
، اجللسات يف أُنغوينيوماا أخرى خمصَّصة لسائر اجللسات )جلسات استعراض احلال، جلسة اعتماد التهم يف قضية  30يوماا، و 435جمموعه 

 .دعاوى االستئناف، اجللسات املعنية جبرب األضرار فيما خيص الدائرة االبتدائية الثانية((
 .ة الكونغو الدميقراطية، مايل، كينيا، أوغندامجهورية أفريقيا الوسطى، كوت ديفوار، ليبيا، دارفور، مجهوري 2
املسماة  امليليشيااحلالة الثانية )ب( ) -(؛ مجهورية أفريقيا الوسطى "سيليكاامليليشيا املسماة "احلالة الثانية )أ( ) -مجهورية أفريقيا الوسطى  3

أُنغوين( يليه حتقيق آخر. ستلزم مخسة أفرقة متكاملة، ألن كالا من ؛ ستة أشهر: أوغندا )قضية 1؛ حتقيق جديد 2(؛ كوت ديفوار "باالكا-"أنيت
 نصفي السنة سيشهد مخس عمليات حتقيق متزامنة.

 3 ، مجهورية الكونغو الدميقراطية1مكرَّراا )سيمون اْغبغبو(، مايل  1، كوت ديفوار 3، دارفور 4و 2، دارفور 1، دارفور 2، ليبيا 1ليبيا  4
 ، أوغندا )كوين(.70ملقامة مبوجب املادة الدعوى ا -، كينيا 4و

 أفغانستان وكولومبيا وجورجيا وغينيا وهندوراس والعراق ونيجرييا وفلسطني وأوكرانيا. 5

وقضية  نغا، قضية لوبَ الدعاوى املتعلقة جبرب األضرار ) –(؛ الدائرة االبتدائية الثانية هوديغليه بْ ااْغبغبو و الدائرة االبتدائية األوىل )قضية  6
(؛ الدائرة االبتدائية سَْنغ روتو وقضية (؛ الدائرة االبتدائية اخلامسة )ألف( )قضية مببا(؛ الدائرة االبتدائية الثالثة )نغا، وقضية انْغوجولو أيضاا كاتَ 

 (.قضية مببا وآخرين(؛ الدائرة االبتدائية السابعة )قضية انْتاغنداالسادسة )

ليه بْ الوران اْغبغبو وشارل ) 1، كوت ديفوار 70الدعوى املقامة مبوجب املادة  –ية أفريقيا الوسطى (؛ مجهور سَْنغ روتو و) 1كينيا  7
 (.دومنيك أُنغوين(، أوغندا )بوسكو انْتاغندا) 6(؛ مجهورية الكونغو الدميقراطية غوديه

يلزم ثالثة أفرقة كحد أدىن؛ وستكون هناك فرتات متعاقبة تشهد  جللسات املتزامنة ال يقل عن ثالثثالثة أفرقة؛ للنهوض بأود عدد من ا 8
نة لعقد جلسات ثالث جلسات متزامنة، وجلستني متزامنتني بسبب القيود املفروضة على تشكيل الدوائر ما حيول دون األخذ بتشكيالت معيَّ 

احلد األدىن الضروري الذي ميكن التقليص إليه، على أساس أنه متزامنة؛ وعليه جيب أن تعمل ثالثة األفرقة، مع العلم بأن عدد األفرقة هذا هو 
سيتسىن للموظفني يف الفرتات اليت تشهد انعقاد جلستني متزامنتني أن يأخذوا إجازات؛ لكن قد يرتتب على ذلك خطر يف بعض جماالت العمل 

 اد ثالث جلسات متزامنة.)انظر النصوص السردية ذات الصلة( يف حالة غياب املوظفني غري املرتقب إبان انعق

الديوال، لغة  -7شويل، لغة اآل -6ندا، وَ رْ يَـ نْـ الك   -5السواحلية الكونغولية،  -4السواحلية الفصحى،  -3الفرنسية،  -2ة، نكليزياإل -1 9
 نغاال.الل  لغة  -9مبارا، البَ لغة  -8
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 املعطى  

للميزانية اجملموع 
 الربناجمية املقرتحة

 25 عدد اللغات املنهوض بأود تقدمي اخلدمات هبا من أجل املراسلة مع الدول األطراف 11

 1 عدد دعاوى االستئناف النهائي 12

 10011 الذين ميثُلون لإلدالء بشهاداهتمعدد الشهود  13

 1512 املدة القصوى املتوقعة إلقامة كل شاهد 14

 313 500 عدد اجملين عليهم الذين يطلبون أن يشاركوا يف اإلجراءات/أن جُترَب أضرارهم 15

6614 عدد األشخاص املشمولني بربنامج احلماية 16
 

17 
أمام احملكمة )يشمل املصطلح "متهم" األشخاص املدانني عدد املشتبه فيهم/املتهمني الذين ميثُلون 

 مبوجب حكم ابتدائي ريثما يُبّت يف دعوى االستئناف(
1115

 

 716 عدد املشتبه فيهم/املتهمني احملتجزين 18

 617 عدد الزنازين الالزمة 19

1518 عدد أفرقة الدفاع املموَّلة يف إطار نظام املساعدة القانونية 20
 

 719 عليهم املموَّل متثيلهم يف إطار نظام املساعدة القانونية عدد اجملين 21

 720 /الوحدات امليدانيةعدد املكاتب 22

 21 000 عدد أيام العمل يف امليدان 23

66021 عدد األشخاص املشمولني باحلماية 24
 

                                                                                                                                                    
يَـْرَوندالغة  -5الكونغولية، السواحلية  -4السواحلية الفصحى،  -3، لغة الزغاوة -2لغة التماشيق،  -1 10  شويل، لغة اآل -6، الك نـْ
، ...األتيسو، لغة  -13العربية )السودانية(،  -12العربية )الفصحى(،  -11األلور، لغة  -10لنغاال، ال  لغة  -9مبارا، الب  لغة  -8الديوال، لغة  -7
لغة  -22غييت، نْ االلغة  -21اللوو، لغة  -20ندا، اللوغَ لغة  -19نغو، الل  لغة  -18الكيكويو، لغة  -17نجني، الكال  لغة  -16الفور، لغة  -15
 ْنغو.السَ 

مئة شاهد ألربع جلسات يف إطار اإلجراءات االبتدائية/سنة ألربع جلسات يف إطار اجللسات االبتدائية س: قضية انْتاغندا؛ احلالة يف   11
. وقد ُحدد عدد الشهود املتوقع هذا استناداا إىل ما َسْنغ روتو ووقضية  70الدعوى املقامة مبوجب املادة  –كوت ديفوار؛ مجهورية أفريقيا الوسطى 

 يتوقع إجراؤه من حماكمات.

إلملام بالقضايا + أربع أيام )عطلة هنائية أسبوع من ذي قبل وعطلة هناية أسبوع أخرى من ذي لمخس أيام من اجللسات + ثالث أيام  12
 مبثابة متوسط لكل شاهد. 15( = PTA) والغياب املؤقت ألسباب شخصيةث أيام من السكون بعد( + ثال

؛ السفن املسجلة باعتبارها تعود الحتاد جزر القمر وجلمهورية اليونان ومملكة  200: ابْليه غوديه اْغبَـْغبو و؛ 500: َسْنغ روتو و 13
 .300: ؛ سائر الطلبات غري املرتقبة2000؛ أُنغوين: 500 كمبوديا:

شاهداا أعيد توطينهم على نطاق عاملي وهم حيظون برعايية جهة ثالثة(  23) ربنامج احملكمة اخلاص باحلمايةالشهود املشمولني بمن  14
 حتت رقابة قسم اجملين عليهم والشهود التابع للمحكمة.

 ليه غوديه، أُنغوين.بْ ابو، غْ ندا، لوران اْغبَـ ندا، باباال، انْتاغَ غ  نْ روتو، سْنغ، مببا، كيلولو، أريدو، مَ  15
 ليه غوديه، أُنغوين.بْ ا، اْغبَـْغبوندا، لوران مببا، انْتاغَ  16
 زنزانة؛ خلمسة حمتجزين، منوذج الزنازين الست. 12منوذج استئجار الزنازين: إما ست زنزانات أو  17
 ، اْغبغبو )سيمون(، القذايف.ابْليه غوديه ،أُنغوين، اْغبغبو )لوران(أريدو، لوبنغا، اْنغوجولو، انْتاغندا، سْنغ، مببا، كيلولو، باباال، منغندا،  18
 دا.نْ يف قضية مببا، وواحدة يف قضية بَـ  ، وواحدةَسْنغ روتو ونغا، وواحدة يف قضية نغا، واثنتان يف قضية كاتَ اثنتان يف قضية لوبَ  19
يف أوغندا، وواحد يف احلالة يف كينيا، وواحد يف احلالة يف مجهورية أفريقيا اثنان يف احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، وواحد يف احلالة  20

 الوسطى، وواحد يف احلالة يف كوت ديفوار، وواحد يف احلالة يف مايل.
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 المرفق الرابع

 البرنامجية المقترحة 2016قائمة المستجدات الممكنة الحدوث التي قد تؤثر على ميزانية عام 

 املستجدات اإلجرائية اليت تفضي إىل تأخري يف الدعاوى القائمة: -1

دلة )مثل عدم توفر الشهود ألاات بسبب عوائق غري متوقعة متعلقة بءجرايف اإل تأخريحاالت  (أ )
 ؛)مؤقتاا((

 فكلمام دائرة االستئناف: أمتهيدي  استئناف ىدعاو للطعن فيها باملسائل اليت هي عرضة  (ب )
 سريخر ؤ ت هافياحملاَكم يقايف( يف القضايا إطلب أن يكون له أثر استئناف متهيدي )يُ  ىو دع
 .ات فيما خيص جوهر القضايا املعنيةءجرااإل

 املستجدات اإلجرائية غري املرتقبة حالياا: -2

 ؛إىل احملكمة حاالتمم املتحدة لألالتابع األمن حالة جملس إ (أ )

 ؛احملكمةدول األطراف حاالت إىل الحالة إ (ب )

 تكون قد التمستحتقيق يف حاالت جديدة )بعد أن يف  اهمن تلقاء نفس ةالعام ةعيشروع املدَّ  (ج )
 ؛ذن(هذا اإل اهمنحتقد بذلك من الدائرة التمهيدية وتكون هذه الدائرة  بالقيامذناا إ

تقدميهم  وألقاء القبض عليهم بإشخاص مطلوبني لدى احملكمة مبوجب أمر ألقاء القبض على إ (د )
 ؛إىل احملكمة

القبض عليهم واحملتجزين يف بلدان بلديها مبوجب أمر  املطلوبني من شخاص إىل احملكمةأتقدمي  (ه )
 ؛سالم القذايف؛ عبد اهلل السنوسي(؛ سيف اإلاْغَبغبومثلة: سيمون أ) خرىأ

 .(تاا قتعذراا مؤ )ات بسبب مرض خطري ءجراخر يف اإلآو طرف رئيسي أر مشاركة قاض ذتع (و )

                                                                                                                                                    
(. وتشمل احلماية 600)زهاء  2016من املعقول اعتبار أن عدد األشخاص املشمولني بتدابري احلماية حيتمل أن يبقى عالياا يف عام  21

 بلداا. 14( يف معاليهممن  540شهود و 110شخصاا ) 660والرعاية اليت يقدمها قسم اجملين عليهم والشهود حالياا 
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 الخامس )أ(المرفق 

 (2017إلى عام  2013قائمة الغايات الستراتيجية للمحكمة الجنائية الدولية )للفترة الممتدة من عام 

 :1الغاية 
 املقاضاةو  ءجمال القضا يف

 :2الغاية 
 يف جمال اإلدارة والتدبر

 :3الغاية 
 يف جمال التعاون والدعم

اإلجراءات  علوِّ درجة  جودةالتكفل ب  1-1
شفافية والسرعة يف بالعدالة والالقضائية و 

، واملضي يف الوقت نفسه هذه اإلجراءات
يف إضفاء املزيد من الدقة على املعايري 
القانونية من خالل إحسان تطوير االجتهاد 
القضائي والتشجيع على إعداد سريورات 

 دةموحَّ 

 ةيداجل ةالفعّ املّتسق واإلدارة ال التدبري 2-1
تكاليف البالقياس إىل  ةناجعالطيط و التخ

، دعماا للمهام القضائية املنوطة باحملكمة
مع احلفاظ  وتدب ر التغري  على حنو نشط،

على القدرة على االستجابة الفعالة 
 عةللمستجدات غري املتوقَّ 

مجعية الدول األطراف يف ممارسة  تيسري عمل 3-1
رقابتها اإلدارية مع االحرتام الكامل 

 قالل احملكمةالست

عايل درجة إجراء عمليات تدارس أويل  1-2
 نزيهمستقل و اجلودة و 

استدامة العمل مبعايري رفيعة للنزاهة واملراس  2-2
 املهين واحرتام التنوع

ما حتظى به احملكمة من  تعزيزاملضي يف  3-2
ثقة اإلحاطة والعن طريق تعزيز  يدعم عامل

الدول واملنظمات الدولية هبا لدى 
واملنظمات اإلقليمية واملنظمات غري 
احلكومية وسائر الشركاء وأصحاب الشأن 

 ، وتعزيز حرص هذه اجلهات عليهاالرئيسيني

تعمق النزاهة و تتسم بالإجراء عمليات حتقيق  1-3
مقاضاة موضوعية ، وأنشطة نفتاحاالو 

، يدعمها تعاون دويل اا وناجعة ومربَّرة جيد
 فعال

توفري املوارد البشرية الكافية لتنفيذ املهام  2-3
والسهر املنوطة باحملكمة يف إطار واليتها 

والتوازن العادل التمثيل اجلغرايف  على
 نياجلنساملنصف بني 

تشجيع الدول على التعاون الكامل واآليت  3-3
وفقاا اللتزاماهتا مبوجب نظام روما  حينهيف 

باألوامر  األساسي، مبا يف ذلك التقيدُ 
الصادرة عن احملكمة مثل األوامر بالقبض 
على املشتبه فيهم، واألوامر بتحديد األصول 

 وتتبعها وجتميدها

ضمان حقوق الدفاع يف حماكمة عادلة  1-4
 ونزيهة

قابلة هتيئة واستدامة بيئة صحية مشجِّعة  2-4
وتكتنفها العناية للموظفني لالستمرار 

احملكمة، وغريهم من املشاركني يف عمل 
والسعي إىل هتيئة فرص لتطوير مسارهم 

 املهين وحلراكهم

تشجيع الدول على أن ُتربم مع احملكمة  3-4
املزيد من االتفاقات الطوعية املتعلقة بإنفاذ 
العقوبات وإعادة توطني الشهود واإلفراج 

 املؤقت وسائر أشكال إطالق السراح

ءات التكفل مبشاركة اجملين عليهم يف اإلجرا 1-5
 ومتثيلهم فيها على حنو مالئم وجمدٍ 

التكفل بتقدمي الدعم الفعال والكايف  2-5
 لألنشطة القضائية واإلدارية

العمل مع الدول األطراف واملنظمات  3-5
احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية 

 إىل االنضماملتشجيع املزيد من الدول على 
بشأن االتفاق توقيع نظام روما األساسي و 

ودعمها يف  ،امتيازات احملكمة وحصاناهتا
لتحقيق اهلدف النهائي املتمثل يف  ذلك

 يعاملحتقيق الطابع ال

السهر على جرب األضرار بصورة جمدية  1-6
والنجاح يف تنفيذ األوامر جبرب األضرار، ومبا 
يف ذلك تطبيق مبادئ متسقة فيما خيص 

 جرب أضرار اجملين عليهم

السريورات املعمول هبا يف املضي يف تقوية  2-6
لتخطيط وامليزنة على حنو ل احملكمة

ملخاطر ار اسرتاتيجي، مبا يف ذلك تدب  
 ألداء على حنو ناجعإدارة او 

وسائر العمل بالتعاون مع الدول األطراف  3-6
أصحاب الشأن، مثل املنظمات الدولية 

لتشجيع احلكومية واملنظمات غري احلكومية، 
سري تنمية القدرات الوطنية على حتقيق وتي

 األهداف املبتغاة من نظام روما األساسي

باحملكمة والسريورات املعمول  يوعالزيادة  1-7
اجملين عليهم لدى هبا فيها على وجه العموم 

واجلماعات املتضررة، وتعزيز التواصل 
والتفاهم معهم حبسب مراحل اإلجراءات 

 أمامها

االنتقال إىل املباين الدائمة التكفل بإجراء  2-7
بصورة فّعالة يف موعده املقرَّر وبنجاعته 
بالقياس إىل تكاليفه، مث استعمال هذه 
املباين على حنو يتسىّن به استغالل كل 
اإلمكانات اجلديدة اليت تتيحها على حنو 

 ابتكاري
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 :1الغاية 
 املقاضاةو  ءجمال القضا يف

 :2الغاية 
 يف جمال اإلدارة والتدبر

 :3الغاية 
 يف جمال التعاون والدعم

واحلماية  القدر الوايف من األمنتوفري  2-8 
األشخاص للموظفني وغريهم من 

تعاملهم مع  بفعلضني للخطر املعرَّ 
ملعلومات والقدر الوايف من أمن ااحملكمة، 

  املمتلكاتسائر و 
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 المرفق الخامس )ب(

إلى  2016ة من عام )للفترة الممتدّ  للخطة الستراتيجية لمكتب المّدعي العامقائمة الغايات الستراتيجية 
 (2018عام 

 يتعلق باملهام املنوطة باملكتب ضمن إطار واليتهاالرتقاء جبودة األداء فيما  (1)

املقاضاة،  وأنشطةإجراء عمليات التدارس األويل، وعمليات التحقيق،  :1الغاية االسرتاتيجية  (أ )
 ؛على حنو نزيه، ومستقل، وعايل درجة اجلودة

 املكتب األخذ مبنظور جنساين يف مجيع جماالت عمل االستمرار على :2الغاية االسرتاتيجية  (ب )
جلرائم اجلنسية واجلرائم اجلنسانية املنطلق واجلرائم املرتكبة حبق تنفيذ السياسات املتعلقة با وعلى
 ؛األطفال

التدارس األويل وعمليات  عمليات وجناعة   جودة   حتسني يف املضي :3الغاية االسرتاتيجية  (ج )
 ؛املقاضاة وأنشطةالتحقيق 

املضي يف تكييف قدرات املكتب على التحقيق واملقاضاة وشبكته ذات  :4الغاية االسرتاتيجية  (د )
 الصلة مع البيئة العلمية والتكنولوجية املعقَّدة واملستمرة التطور.

 هتيئة الظروف الالزمة الضطالع املكتب باملهام املنوطة به يف إطار واليته (2)

سياا يتيح له تلبية املتطلَّبات منه التوصل إىل جعل قدِّ املكتب قّداا أسا :5الغاية االسرتاتيجية  (أ )
 حبيث يتسىّن له االضطالع بوظائفه باملستوى الالزم من اجلودة والفعالية والنجاعة؛

تعزيز التعاون والنهوض بالدعم العام من أجل اضطالع  اإلسهام يف :6الغاية االسرتاتيجية  (ب )
 املكتب مبهامه وأنشطته؛

يات املكتب اخلاصة باحلماية مع التحديات األمنية تكييف اسرتاتيج :7الغاية االسرتاتيجية  (ج )
 اجلديدة؛

 التكفل بإدارة املكتب إدارة مهنية وشفافة وناجعة وخاضعة للمساءلة. :8الغاية االسرتاتيجية  (د )

اإلسهام يف إعمال اسرتاتيجية منسَّقة للتحقيق واملقاضاة بغية املضي يف احلد من ظاهرة اإلفالت من  (3)
 ليت تُعىن هبا احملكمةالعقاب على اجلرائم ا

 احلدالعمل مع الشركاء لوضع اسرتاتيجية منسَّقة للتحقيق واملقاضاة بغية  :9الغاية االسرتاتيجية  (أ )
 .العقاب من اإلفالت ظاهرة من
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 المرفق السادس

 معلومات عن مالك موظفي المحكمة

 )أ( السادس المرفق

 الرئيسيةبحسب البرامج  2016مالك موظفي المحكمة المقترح لعام 

وكيل  المحكمة جمعاء
أمني 
 عام

أمني 
عام 
 1-ف 2-ف 3-ف 4-ف 5-ف 1-مد 2-مد مساعد

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

جمموع 
موظفي 
فئة 

اخلدمات 
 العامة

جمموع 
 املوظفني

 48 13 12 1 35 3 5 20 3 4         الربنامج الرئيسي األول
 218 64 63 1 154 17 47 44 29 12 3  1 1 الثاينالربنامج الرئيسي 

 580 331 316 15 249 5 88 88 44 20 3  1   الربنامج الرئيسي الثالث
 9 4 2 2 5  1 1 1 1 1     الربنامج الرئيسي الرابع

 14 3 3   11  3 3 4  1     الربنامج الرئيسي السادس
 3 1 1   2    1  1     1-الربنامج الرئيسي السابع
 4 1 1   3  1  1 1      5-الربنامج الرئيسي السابع
 4 1 1   3   1 1  1      6-الربنامج الرئيسي السابع

 880 418 399 19 462 25 145 157 84 38 10   2 1 المجموع العام

 المرفق السادس )ب(

 تعديالت جدول الموظفين

 املقرتحة 2016إىل ميزانية عام  املعتمدة 2015من ميزانية عام  الرتبة عدد الوظائف

 قلم المحكمة

       املالك األساسي

 شعبة اخلدمات اإلدارية مكتب مدير مشروع املباين الدائمة 2-ف 1

    

 مكتب مدير مشروع المباني الدائمة

       املالك األساسي

 شعبة اخلدمات اإلدارية مكتب مدير مشروع املباين الدائمة 2-ف 1

 1 =المجموع العام 
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 المرفق السادس )ج(

 2016قائمة الوظائف المعاد تصنيفها لعام 

 الرتبة  

 

 تسمية الوظيفة

 صبحتفأ كانت اجلهاز / القسم  اجلديدة / املطلوبة  احلالية  عدد الوظائف

 معاونموظف قانوين  مساعد معين بالبحوث  /الشعبة التمهيديةاهليئة القضائية 2-ف ر أ-خ ع 1

 معاونموظف قانوين  مساعد معين بالبحوث  /الشعبة االبتدائية اهليئة القضائية 2-ف ر أ-خ ع 1

 معاونموظف قانوين  مساعد معين بالبحوث  /شعبة االستئنافاهليئة القضائية 2-ف ر أ-خ ع 1

       3هيئة القضائية: لل المجموع

 رئيس وحدة اسرتاتيجيات احلماية رئيس وحدة اسرتاتيجيات احلماية /شعبة التحقيقمكتب املّدعي العام 4-ف 3-ف 1

 معاون معين باسرتاتيجيات احلماية موظف مساعد )يف وحدة اسرتاتيجيات احلماية( حملِّل /شعبة التحقيقمكتب املّدعي العام 2-ف 1-ف 1

 معلومات  حملِّل /شعبة التحقيقمكتب املّدعي العام 3-ف 2-ف 1
 باسرتاتيجيات احلمايةموظف معين 

 )املعلومات واالستخبار(

 معاونموظف قانوين  مساعد قانوين  /شعبة املقاضاةمكتب املّدعي العام 2-ف ر أ-خ ع 1

 قسم حتليل احلاالت  رئيس قسم حتليل احلاالت  رئيس /شعبة االختصاص والتكامل والتعاونمكتب املّدعي العام 5-ف 4-ف 1

 تعاون الدويلالمستشار معين ب تعاونالمستشار معاون معين ب  /شعبة االختصاص والتكامل والتعاوناملّدعي العاممكتب  3-ف 2-ف 1

 بالعالقات اخلارجيةمستشار معين  تعاونالمستشار معين ب /شعبة االختصاص والتكامل والتعاونمكتب املّدعي العام 3-ف 2-ف 1

 دلةملعلومات واألامعين ب معاونموظف  دلةملعلومات واألاموظف مساعد معين ب اخلدمات/قسم مكتب املّدعي العام 2-ف 1-ف 1

 مساعد خاص للمّدعية العامة مساعد خاص للمّدعية العامة /ديوان املدعي العام وقسم املشورة القانونيةمكتب املّدعي العام 2-ف 1-ف 1

 اإلعالمموظف معين ب اإلعالمموظف معين ب املشورة القانونية/ديوان املدعي العام وقسم مكتب املّدعي العام 3-ف 2-ف 2

 معاونموظف قانوين  مساعد قانوين /ديوان املدعي العام وقسم املشورة القانونيةمكتب املّدعي العام 2-ف ر أ-خ ع 1

 12: لمكتب المّدعي العام المجموع

 15 = الوظائف المعاد تصنيفها مجموع

إعادة تصنيف وجوب ليس له أثر على امليزانية:  ما يلي، األمر الذي. وإضافةا إىل ذلك أكَّد هذا اخلبري استحقاق الرتب اجلديدة املبيَّنة أعاله خارجي خمتص بالتصنيف خبري  د أكَّ   *
 ( وال رتبة املوظف املعين5-تغيري رتبة رئيس قسم التخطيط والدعم )فوجوب ؛ عدم 5-لتصبح من الرتبة خ ع 4-رتبتها خ ع مخس وظائف ملساعدين معنيني بدعم اإلجراءات االبتدائية

 (.5-( وال رتبة املساعد املعين بالعمليات )خ ع3-بالعمليات امليدانية )ف
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 المرفق السادس )د(

 )من وظائف مساعدة مؤقتة إلى وظائف ثابتة( 2016قائمة الوظائف المحوَّلة لعام 

 ةتسمية الوظيف الربنامج / القسم 2016إىل عام  2015من عام  الرتبة عدد الوظائف

      
 موظف قانوين معاون الشعبة التمهيدية وظيفة ثابتة وظيفة مساعدة مؤقتة 2-ف 1

 موظف قانوين معاون الشعبة االبتدائية وظيفة ثابتة وظيفة مساعدة مؤقتة 2-ف 3

 4المجموع للهيئة القضائية: 
 مرتجم )إىل اإلنكليزية( قسم اخلدمات وظيفة ثابتة وظيفة مساعدة مؤقتة 3-ف 1

 مرتجم )إىل الفرنسية( قسم اخلدمات وظيفة ثابتة وظيفة مساعدة مؤقتة 3-ف 1

 )إىل اإلنكليزية( معاونمرتجم  قسم اخلدمات وظيفة ثابتة وظيفة مساعدة مؤقتة 2-ف 1

 )إىل الفرنسية( معاونمرتجم  قسم اخلدمات وظيفة ثابتة وظيفة مساعدة مؤقتة 2-ف 1

  باألدلة مساعد معين قسم اخلدمات وظيفة ثابتة وظيفة مساعدة مؤقتة رأ-خ ع 1

 مستشار معين بالتعاون الدويل شعبة االختصاص والتكامل والتعاون وظيفة ثابتة وظيفة مساعدة مؤقتة 3-ف 1

 للحاالت حملِّل والتعاونشعبة االختصاص والتكامل  وظيفة ثابتة وظيفة مساعدة مؤقتة 3-ف 1

 للحاالت حملِّل شعبة االختصاص والتكامل والتعاون وظيفة ثابتة وظيفة مساعدة مؤقتة 3-ف 1

 مستشار معاون معين بالتعاون الدويل شعبة االختصاص والتكامل والتعاون وظيفة ثابتة وظيفة مساعدة مؤقتة 2-ف 1

 حمقِّق رئيسي التحقيق شعبة وظيفة ثابتة وظيفة مساعدة مؤقتة 4-ف 1

 حمقِّق رئيسي التحقيق شعبة وظيفة ثابتة وظيفة مساعدة مؤقتة 4-ف 1

 بالتحليل مساعد معين التحقيق شعبة وظيفة ثابتة وظيفة مساعدة مؤقتة رأ-خ ع 1

 إداريمساعد  قسم التخطيط والعمليات وظيفة ثابتة وظيفة مساعدة مؤقتة رأ-خ ع 1

 قانوين رئيسي معين باإلجراءات االبتدائية شعبة املقاضاة وظيفة ثابتة مؤقتةوظيفة مساعدة  5-ف 1

 قانوين رئيسي معين باإلجراءات االبتدائية شعبة املقاضاة وظيفة ثابتة وظيفة مساعدة مؤقتة 5-ف 1

 قانوين رئيسي معين باإلجراءات االبتدائية شعبة املقاضاة وظيفة ثابتة وظيفة مساعدة مؤقتة 5-ف 1

 قانوين رئيسي معين باإلجراءات االبتدائية شعبة املقاضاة وظيفة ثابتة وظيفة مساعدة مؤقتة 5-ف 1

 حمام معين بدعاوى االستئناف شعبة املقاضاة وظيفة ثابتة وظيفة مساعدة مؤقتة 4-ف 1

 حمام معين بدعاوى االستئناف شعبة املقاضاة وظيفة ثابتة وظيفة مساعدة مؤقتة 4-ف 1

 قانوين معين باإلجراءات االبتدائية شعبة املقاضاة وظيفة ثابتة وظيفة مساعدة مؤقتة 4-ف 1

 قانوين معين باإلجراءات االبتدائية شعبة املقاضاة وظيفة ثابتة وظيفة مساعدة مؤقتة 4-ف 1

 21المجموع لمكتب المّدعي العام: 
 25مجموع الوظائف المحوَّلة: 

 



ICC-ASP/14/10  

10-A-091015 272 

IC
C

-A
S

P
/9

/[…
] 

P
ag

e 2
7
2
 

 )هد(المرفق السادس 

 )بآلف اليوروات( 2016القضاة ومستحقاتهم لعام رواتب 
 التكاليف هيئة الرئاسة:

 28.0 األبدال اخلاصة للرئيس ونائبيه

 28.0 اجملموع الفرعي هليئة الرئاسة

 التكاليف قاضياا  18الدوائر: 

 240.0 3 قاضياا  18لـ  –تكاليف الرواتب القياسية 

 517.3 1 املعاشات التقاعدية للقضاة

 757.3 4 اجملموع الفرعي للدوائر

 126.0 املستحقات عن اإلجازات السنوية املتجمِّعة

 90.9 املستحقات عن عمليات إعادة التوطني

 296.2 مقدَّر نفقات إجازات زيارة الوطن وم َنح التعليم

 70.6 متطلب احملكمة –التأمني على اإلصابات بسبب اخلدمة 

 583.7 األخرىاجملموع الفرعي للمتطلبات 

 369.1 5 2016مجموع رواتب القضاة ومستحقاتهم لعام 
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 المرفق السادس )و(

التكاليف القياسية لرواتب الموظفين من الفئة الفنية ومن فئة الخدمات العامة العاملين في المقر لعام 
 )بآلف اليوروات( 2016

 صايف الراتب رتبة الوظيفة
تكاليف املوظفني 

 العامة
  اجملموع التمثيلبدل 

 (1) (2) (3) (1)+(2)+(3)=(4) 

 253.3 4 72.1 177.2 وكيل أمني عام

 220.9 3 63.0 154.9 أمني عام مساعد

 194.1  56.1 137.9 1-مد

 168.0  48.6 119.4 5-ف

 144.4  41.8 102.6 4-ف

 119.6  34.6 85.0 3-ف

 97.4  28.2 69.2 2-ف

 97.4  28.2 69.2 1-ف

 88.0  25.5 62.6 رر-عخ 

 72.3   20.9 51.4 رأ-خ ع

 

 فعل عوامل تأخري التوظيف:

 يف املئة   5 على ما يف الربنامج الرئيسي األول من الوظائف القائمة من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة: )أ(

 يف املئة   8 ومن فئة اخلدمات العامة:على ما يف الربنامج الرئيسي الثاين من الوظائف القائمة من الفئة الفنية  )ب(

من الوظائف القائمة من  5-والسابع 1-على ما يف الربامج الرئيسية الثالث والرابع والسادس والسابع )ج(
 يف املئة 10 الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة:

 يف املئة   0 الفنية ومن فئة اخلدمات العامة:من الوظائف القائمة من الفئة  6-على ما يف الربنامج الرئيسي السابع )د(

 

 فعل عوامل تأخري التوظيف
 %(10) %(8) %(5) %(0) رتبة الوظيفة

 228.0 233.1 240.7 253.3 وكيل أمني عام

 198.8 203.2 209.8 220.9 أمني عام مساعد

 174.7 178.6 184.4 194.1 1-مد

 151.2 154.5 159.6 168.0 5-ف

 130.0 132.9 137.2 144.4 4-ف

 107.6 110.0 113.6 119.6 3-ف

 87.6 89.6 92.5 97.4 2-ف

 87.6 89.6 92.5 97.4 1-ف

 79.2 81.0 83.6 88.0 رر-خ ع

 65.0 66.5 68.6 72.3 رأ-خ ع
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 المرفق السابع

 جدول تلخيصي بحسب وجوه اإلنفاق

 المحكمة جمعاء

 2014مصروفات عام 

 )بآالف اليوروات(

 املعتمدة 2015عام ميزانية 

 )بآالف اليوروات(

 املقرتحة 2016ميزانية عام 

 )بآالف اليوروات(

 2016النمو يف موارد عام 

 2015بالقياس إىل عام 

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 باحلاالت

 اجملموع
صندوق 
 الطوارئ

اجملموع ومبا فيه 
صندوق 
 الطوارئ

امليزانية 
 األساسية

املتصلة امليزانية 
 باحلاالت

 اجملموع
امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 باحلاالت

 % املبلغ اجملموع

 2.1- 117.7- 369.1 5   369.1 5 486.8 5   486.8 5 694.4 4 275.8 418.6 4   418.6 4 القضاة
 22.3 547.4 9 281.1 52 114.2 30 166.9 22 733.7 42 876.1 21 857.6 20 057.1 62   057.1 62 047.4 30 009.7 32 املوظفون من الفئة الفنية

 4.6 049.3 1 059.8 24 300.1 9 759.7 14 010.5 23 864.3 9 146.2 13           املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 16.1 596.7 10 340.9 76 414.3 39 926.6 36 744.2 65 740.4 31 003.8 34 057.1 62   057.1 62 047.4 30 009.7 32 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني
 20.1 394.7 4 248.8 26 383.9 22 864.9 3 854.1 21 539.8 19 314.3 2 718.3 16 435.5 282.8 16 322.1 12 960.7 3 املساعدة املؤقتة العامة

 63.3 448.2 156.5 1 742.2 414.3 708.3 308.4 399.9 503.2 3.8 499.4 164.1 335.3 املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات
 8.1 31.9 424.9 156.4 268.5 393.0 119.6 273.4 334.6  334.6 94.2 240.4 العمل اإلضايف

 21.2 874.8 4 830.2 27 282.5 23 547.7 4 955.4 22 967.8 19 987.6 2 556.1 17 439.3 116.8 17 580.4 12 536.4 4 اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني
 13.3 713.2 094.4 6 897.6 4 196.8 1 381.2 5 258.4 4 122.8 1 604.0 5 124.8 479.2 5 343.4 4 135.8 1 السفر
 17.7 5.5 36.5  36.5 31.0  31.0 26.9  26.9 0.8 26.1 الضيافة

 20.1 828.4 956.6 4 586.4 2 370.2 2 128.2 4 707.7 1 420.5 2 185.3 4 309.2 876.1 3 942.9 1 933.2 1 اخلدمات التعاقدية
 30.2 242.1 043.5 1 405.8 637.7 801.4 394.6 406.8 553.8  553.8 288.4 265.4 التدريب

 27.2 152.2 712.5 534.5 178.0 560.3 462.9 97.4 312.7  312.7 180.6 132.1 اخلرباء االستشاريون
 107.2 525.9 2 881.5 4 881.5 4   355.6 2 355.6 2   577.6 3 618.4 959.2 2 959.2 2   حمامو الدفاع

 17.0 316.4 178.5 2 178.5 2   862.1 1 862.1 1   745.7 1  745.7 1 745.7 1   حمامو اجملين عليهم
 9.3 814.3 1 333.4 21 496.8 8 836.6 12 519.1 19 446.4 6 072.7 13 069.0 17 513.8 555.2 16 879.7 4 675.5 11 النفقات التشغيلية العامة

 11.1 102.0 021.9 1 398.5 623.4 919.9 370.8 549.1 837.4 23.8 813.6 196.7 616.9 اللوازم واملواد
 60.1 553.2 473.6 1 987.5 486.1 920.4 585.4 335.0 824.6 1 48.0 776.6 1 048.2 1 728.4 األثاث والعتاد

اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة 
 بالعاملني

16 513.4 17 585.6 34 099.0 1 638.0 35 737.0 18 035.3 18 443.9 36 479.2 18 365.3 25 367.1 43 732.4 7 253.2 19.9 

 17.3 607.0 22 272.6 153 063.9 88 208.7 65 665.6 130 152.1 70 513.5 60 044.6 120 353.1 2 691.5 117 213.4 60 478.1 57 المجموع
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 المرفق الثامن

 المقترحة لمكتب التصال لدى التحاد األفريقي 2016ميزانية عام 

مل ختصَّص موارد ملكتب االتصال لدى االحتاد  ICC-ASP/9/Res.4 1وفقاا للقسم تاسعاا من قرار مجعية الدول األطراف 
الربناجمية املقرتحة. فإذا حدث أن وافق االحتاد األفريقي على طلب احملكمة فتح مكتب اتصال يف  2016األفريقي يف ميزانية عام 

أديس أبابا فإن احملكمة ستخطر اللجنة باحلاجة إىل استخدام مبلغ من صندوق الطوارئ يصل حىت املقدار املدرج يف ميزانية احملكمة 
 قيام بإنشاء املكتب املعين.يورو بغية ال 373 700البالغ  2016املقرتحة لعام 

1320 

 مكتب التصال لدى التحاد األفريقي

 2014مصروفات عام 

 )بآالف اليوروات(

 املعتمدة 2015ميزانية عام 

 )بآالف اليوروات(

 املقرتحة 2016ميزانية عام 

 )بآالف اليوروات(

امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 باحلاالت

 اجملموع
امليزانية 
 األساسية

امليزانية املتصلة 
 باحلاالت

 امليزانية األساسية اجملموع
امليزانية املتصلة 

 باحلاالت
 اجملموع

             القضاة

 174.7   174.7       املوظفون من الفئة الفنية

 65.0   65.0       املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 239.7  239.7       اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني 

             املساعدة املؤقتة العامة

            املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

            العمل اإلضايف

            اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني 

 15.2   15.2       السفر

 1.0  1.0       الضيافة

 15.6  15.6       اخلدمات التعاقدية

            التدريب

           اخلرباء االستشاريون

 49.6  49.6       النفقات التشغيلية العامة

 5.0  5.0       اللوازم واملواد

 47.7   47.7       األثاث والعتاد

اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة  
 بالعاملني

      134.1  134.1 

 373.7   373.7       المجموع

                                                           
1

 .ICC-ASP/9/Res.4( اجمللد األول، اجلزء الثالث، القرار ICC-ASP/9/20) 2010الوثائق الرمسية ... الدورة التاسعة ...  
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 المرفق التاسع

 )بماليين اليوروات( 2016إلى عام  2011اإليرادات المقدَّرة للفترة الممتدة من عام 

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 الوصف

 151.1 124.5 118.6 115.1 108.8 103.6 االشرتاكات املقرَّرة

 0.2 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 الفوائد احملقَّقة

 151.3 124.8 119.0 115.5 109.2 104.0 المجموع

 العاشر المرفق

 البلدان نمواا للصندوق الستئماني ألقل  2016بيانات اإليرادات المقدَّرة لعام 

 باليوروات البند

  2016مقدَّر اإليرادات لعام 

 000 50 تربعات املاحنني

 000 50 اجملموع الفرعي لإليرادات

  2016مقدَّر المصروفات لعام 

 200 42 تكاليف السفر

 800 7 تكاليف اإلدارة

 000 50 اجملموع الفرعي للمصروفات

 0 2016صافي اإليرادات لعام 

 2016 عام إلى 2011 عام من الممتدة للفترة اإليرادات تقديرات
       
         

            َّ      
            َّ      

  َّ              
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 الحادي عشر المرفق

  ReVisionالتوصيات المتصلة بالمراجعة المسّماة 

 وظائف املساعدة املؤقتة العامة الوظائف الثابتة

 الوظائف
 الـمَُقرة

 الوظائف
 املتصلة باملباين الدائمة

 الوظائف
 املتصلة بعبء العمل

 جمموع

 (أ)الثابتة الوظائف

 املتصلة 
 (ب)باالنتقال

 املتصلة
 (ج)بعبء العمل

وظائف جمموع 
 املساعدة املؤقتة العامة

 الرتبة
 عدد

 الوظائف

 تكاليف

 الرواتب

 عدد
 الوظائف

 تكاليف

 الرواتب

 عدد
 الوظائف

 تكاليف

 الرواتب

 عدد
 الوظائف

 تكاليف

 الرواتب

العدد من معادالت 
املوظف الواحد العامل 

 بدوام كامل

العدد من معادالت 
املوظف الواحد العامل 

 بدوام كامل

 تكاليف

 الرواتب

 198.8 1 أمني عام مساعد
    

1 198.8    

 524.0 3 1-مد
    

3 524.0    

 903.4 2 19 5-ف
  

1 200.8 20 3 104.2    

 588.5 5 43 4-ف
    

43 5 588.5 1  144.4 

 278.7 9 83 3-ف
  

5 622.1 88 9 900.8 2 5 837.2 

 87.6 1 670.1 7 86 2-ف
  

87 7 757.7 2 6.3 858.4 

 438.2 5 1-ف
    

5 438.2  2 194.8 

 188.4 1 15 رر-خ ع
    

 160.9 (د) 2.8  188.4 1 15

 503.1 1 23.3 2 177.2 17 316 24.3 1 1241.6 20 911.3 15 295 رأ-خ ع

 698.8 3 39.4 7 877.8 45 578 847.2 7 329.2 1 21 701.4 43 550 عالمجامي

 يف جملس نقابة املوظفني )عدمية التكاليف(. 4-ألف يورو( ووظيفة من الرتبة ف 87.6من مكتب مدير مشروع الباين الدائمة )نُقلت  2-ال يشمل وظيفة من الرتبة ف  (أ)
 ألف يورو(.  617.8)من أجل االنتقال إىل البنية اجلديدة وإعمال هذه البنية وظائف مؤقتة استحداث ب ReVisionاملراجعة املسّماة أُوصي يف إطار  (ب)
  .ReVisionاملراجعة املسّماة وظائف متصلة بزيادة عبء العمل لالضطالع بأود األنشطة القضائية وأنشطة املقاضاة. فهي ال تتصل ب (ج)
 .لرتامجة يعملون مبوجب عقود خدمات خاصة ميدانية واشتغالية من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل 2.8هذا ميثل   (د)

____________________________________ 


	C:\Users\MeGhabbach\Documents\MyDoc\000 MeGha Freelancing\ICC-ASP\ICC-ASP 50 (ICC 2016 PBB) for 20150811-1005\20150928 20h32\CLEAN 20150929\ICC-ASP-14-10-ARA-PPB-2016-02Sep15-1800.docx
	قائمة المختصرات [المستعملة في النسخة الإنكليزية]
	أولاً- المقدِّمة
	ثانياً-  ميزانية عام 2016 البرنامجية المقترحة
	ألف- البرنامج الرئيسي الأول: الهيئة القضائية
	1- البرنامج 1100: هيئة الرئاسة
	2- البرنامج 1200: الدوائر
	3- البرنامج 1300: مكاتب الاتصال – مكتب الاتصال القائم في نيويورك

	باء- البرنامج الرئيسي الثاني: مكتب المدّعي العام
	(أ) البرنامج الفرعي2110: ديوان المدَّعي العام وقسم المشورة القانونية
	(ب) البرنامج الفرعي2120: قسم الخدمات
	2- البرنامج 2200: شعبة الاختصاص والتكامل والتعاون
	3- البرنامج 2300: شعبة التحقيق
	4- البرنامج 2400: شعبة المقاضاة

	جيم - البرنامج الرئيسي الثالث: قلم المحكمة
	1- البرنامج 3100: مكتب رئيس قلم المحكمة

	(أ) البرنامج الفرعي3110: ديوان رئيس قلم المحكمة
	(ب) البرنامج الفرعي3130: مكتب الشؤون القانونية
	2- البرنامج 3200: شعبة الخدمات الإدارية
	(أ) البرنامج الفرعي 3210: مكتب مدير شعبة الخدمات الإدارية
	(ب) البرنامج الفرعي3220: قسم الموارد البشرية
	(ج) البرنامج الفرعي3230: قسم الميزانية
	(د) البرنامج الفرعي 3240: قسم المالية
	(هـ) البرنامج الفرعي3250: قسم الخدمات العامة
	(و) البرنامج الفرعي 3290: قسم الأمن والسلامة

	3- البرنامج 3300: شعبة الخدمات القضائية
	(أ) البرنامج الفرعي3310: مكتب مدير شعبة الخدمات القضائية
	(ب) البرنامج الفرعي 3320: قسم تدبر الأعمال القضائية
	(ج) البرنامج الفرعي 3330: قسم الاحتجاز
	(د) البرنامج الفرعي 3340: قسم الخدمات اللغوية
	(هـ) البرنامج الفرعي3360: قسم مشاركة المجني عليهم وجبر أضرارهم
	(و) البرنامج الفرعي 3190: قسم دعم المحامين
	(ز) البرنامج الفرعي 3740: مكتب المحامي العمومي للدفاع
	(ح) البرنامج الفرعي3750: مكتب المحامي العمومي للمجني عليهم
	(ط) البرنامج الفرعي 3390: قسم خدمات تدبّر المعلومات

	4- البرنامج 3800: شعبة العلاقات الخارجية
	(أ) البرنامج الفرعي 3810: مدير مكتب شعبة العلاقات الخارجية
	(ب) البرنامج الفرعي 3820: قسم العلاقات الخارجية والتنسيق الميداني
	(ج) البرنامج الفرعي 3830: قسم المجني عليهم والشهود
	(د) البرنامج الفرعي 3840: قسم الإعلام والتوعية
	(هـ) البرنامج الفرعي 3850: المكاتب الميدانية


	دال- البرنامج الرئيسي الرابع: أمانة جمعية الدول الأطراف
	هاء- البرنامج الرئيسي الخامس: المباني
	واو- البرنامج الرئيسي السادس: أمانة الصندوق الاستئماني للمجني عليهم
	زاي- البرنامج الرئيسي السابع-1 والبرنامج الرئيسي السابع-2: مشروع المباني الدائمة
	1- البرنامج الرئيسي السابع-1: مكتب مدير مشروع المباني الدائمة
	(أ) البرنامج الفرعي7110: مكتب مدير المشروع
	(ب) البرنامج الفرعي 7120: الموارد من موظفي المحكمة

	2- البرنامج الرئيسي السابع-2: مشروع المباني الدائمة- فوائد القرض

	حاء- البرنامج الرئيسي السابع-5: آلية الرقابة المستقلة
	طاء- البرنامج الرئيسي السابع-6: مكتب المراجعة الداخلية

	المرفقات
	المرفق الأول
	مشروع قرار جمعية الدول الأطراف بشأن ميزانية عام 2016 البرنامجية المقترحة، وصندوق رأس المال العامل لعام 2016، وجدول الأنصبة لتوزيع نفقات المحكمة الجنائية الدولية، وتمويل الاعتمادات لعام 2016، وصندوق الطوارئ
	المرفق الثاني
	الهيكل التنظيمي للمحكمة
	المرفق الثالث
	الافتراضات والمعطيات المتعلقة بميزانية عام 2016 البرنامجية المقترحة
	المرفق الرابع
	قائمة المستجدات الممكنة الحدوث التي قد تؤثر على ميزانية عام 2016 البرنامجية المقترحة
	المرفق الخامس (أ)
	قائمة الغايات الاستراتيجية للمحكمة الجنائية الدولية (للفترة الممتدة من عام 2013 إلى عام 2017)
	المرفق الخامس (ب)
	قائمة الغايات الاستراتيجية للخطة الاستراتيجية لمكتب المدّعي العام (للفترة الممتدّة من عام 2016 إلى عام 2018)
	المرفق السادس
	معلومات عن ملاك موظفي المحكمة
	المرفق السادس (أ)
	ملاك موظفي المحكمة المقترح لعام 2016 بحسب البرامج الرئيسية
	المرفق السادس (ب)
	تعديلات جدول الموظفين
	المرفق السادس (ج)
	قائمة الوظائف المعاد تصنيفها لعام 2016
	المرفق السادس (د)
	قائمة الوظائف المحوَّلة لعام 2016 (من وظائف مساعدة مؤقتة إلى وظائف ثابتة)
	المرفق السادس (هـ)
	رواتب القضاة ومستحقاتهم لعام 2016 (بآلاف اليوروات)
	المرفق السادس (و)
	التكاليف القياسية لرواتب الموظفين من الفئة الفنية ومن فئة الخدمات العامة العاملين في المقر لعام 2016 (بآلاف اليوروات)
	المرفق السابع
	جدول تلخيصي بحسب وجوه الإنفاق
	المرفق الثامن
	ميزانية عام 2016 المقترحة لمكتب الاتصال لدى الاتحاد الأفريقي
	المرفق التاسع
	الإيرادات المقدَّرة للفترة الممتدة من عام 2011 إلى عام 2016 (بملايين اليوروات)
	المرفق العاشر
	بيانات الإيرادات المقدَّرة لعام 2016 للصندوق الاستئماني لأقل البلدان نمواً
	المرفق الحادي عشر
	التوصيات المتصلة بالمراجعة المسمّاة ReVision


