
10-A-031016 

2é?K المحكمة الجنائية الدولية 
 

ICC-ASP/15/10 

 

 جمعية الدول األطراف

Distr.: General 

6 September 2016 

ARABIC 

Original: English 

 ة عشرةالخامسالدورة 
 2016 نوفمرب/تشرين الثاين 24 - 16 ،الهاي

 

 

 

  البرنامجية المقترحة 2017ميزانية عام 
 للمحكمة الجنائية الدولية

 

 



ICC-ASP/15/10  

10-A-031016 2 

IC
C

-A
S

P
/9
/[…

] 

P
ag

e 2
   جدول المحتويات   

 الفقرات الصفحة 
 

 

 4............................................................................................. [اإلنكليزية النسخة يف املستعملة] املختصرات قائمة

 6............................................................................................... الدولية اجلنائية احملكمة مسؤويل كبار بقلم تصدير

 7............. القضائية شطةناأل خيص فيما واالفرتاضات بامليزانية، يتعلق فيما واألولويات املقرتحة، الربناجمية 2017 عام ميزانية عن ةعام حملة -أوالا 

 7.............................................................................................................................. مةاملقد   -ألف

 8..............................................................................  2017 عام مليزانية الرفيعة االسرتاتيجية األولويات -باء

 15 ..............................................  العمل وبيئة القضائية باألنشطة يتعلق فيما 2017 بعام اخلاصة االفرتاضات-جيم

 17 ...........................................................................................................  امليزانية إعداد سريورة -دال

 19 .........................................................................................  ريالتآز  العمل -هاء

 20 ..........  احملكمة فيها تنظر اليت والقضايا واحلاالت األويل، التدارس عمليات – 2017 عام يف احملكمة -ثانياا 

 20 ...............................................................................................  األويل للتدارس اخلاضعة احلاالت -ألف
 21  .................................................................  احملكمة فيها تنظر اليت والقضايا للتحقيق اخلاضعة احلاالت-باء

 36 ........................................................................................  املقرتحة الربناجمية 2017 عام ميزانية -ثالثاا 

 36 ....................................................................................  القضائية اهليئة :األول الرئيسي الربنامج-ألف

 38 ......................................................................................  الرئاسة هيئة: 1100 الربنامج -1

 43 ...................................................................................................... الدوائر: 1200 الربنامج -2

 55 ....................................................... نيويورك يف القائم االتصال مكتب – االتصال مكاتب: 1300 الربنامج -3

 58 ............................................................................................. املّدعي العام مكتب: الثاين الرئيسي الربنامج -باء

 66 .............................................................................  املّدعي العام ديوان: 2100 الربنامج -1

 66 ................................................  القانونية املشورة وقسم املّدعي العام ديوان: 2110 الفرعي الربنامج (أ )

 71 ................................................................................  اخلدمات قسم: 2120الفرعي الربنامج (ب )

 81 ........................................................  والتعاون والتكامل االختصاص شعبة: 2200 الربنامج -2

 86 ....................................................................................  التحقيق شعبة: 2300 الربنامج -3

 98 ...................................................................................  املقاضاة شعبة: 2400 الربنامج -4

 106 ..................................................................................  احملكمة قلم :الثالث الرئيسي الربنامج - جيم

 115 .................................................................  احملكمة قلم رئيس مكتب: 3100 الربنامج -1

 121 .................................................................................... اإلدارية اخلدمات شعبة :3200 الربنامج -2

 4........................................................................  القضائية اخلدمات شعبة: 3300 الربنامج -3

 148 ..................................................................... اخلارجية العالقات شعبة :3800 الربنامج -4

 148 ................................................................................ األطراف الدول مجعية أمانة :الرابع الرئيسي الربنامج -دال

 175 ........................................................................................  املباين :اخلامس الرئيسي الربنامج -هاء

 177 .............................................  عليهم للمجين االستئماين الصندوق أمانة :السادس الرئيسي الربنامج -واو

 186 .................................................................. القرض فوائد -الدائمة املباين مشروع :2-السابع الرئيسي الربنامج -زاي

 189 ................................................................................... املستقلة الرقابة آلية :5-السابع الرئيسي الربنامج -حاء

 192 .............................................................................. الداخلية املراجعة مكتب :6-السابع الرئيسي الربنامج -طاء

 196 ......................................................................................  احملكمة قلم: الثالث الرئيسي الربنامج - رابعاا 

 196 ..............................................................................  احملكمة قلم رئيس مكتب :3100 الربنامج -1

 196 .....................................................................  احملكمة قلم رئيس ديوان: 3110الفرعي الربنامج (أ )

 198 .............................................................................. القانونية الشؤون مكتب :3130الفرعي الربنامج (ب )

 200 ......................................................................................... اإلدارية اخلدمات شعبة :3200 الربنامج -2

 200 .....................................................  اإلدارية اخلدمات شعبة مدير مكتب: 3210 الفرعي الربنامج (أ )

 202 ...........................................................................  البشرية املوارد قسم: 3220الفرعي الربنامج (ب )

 204 ...................................................................................  امليزانية قسم: 3230الفرعي الربنامج (ج )

 206 ....................................................................................  املالية قسم: 3240 الفرعي الربنامج (د )

 208 .........................................................................  العامة اخلدمات قسم: 3250الفرعي الربنامج (ه )

 210 ........................................................................  والسالمة األمن قسم: 3290 الفرعي الربنامج (و )

1-59 
1-5 
6-35 
36-43 
44-55 
56-59 
60-147 
60-66 
67-147 
148-756 
148-217 
150-160 
161-206 
207-217 
218-396 
248-307 
248-274 
275-307 
308-322 
323-366 
367-396 
397-649 
428-448 
449-502 
503-577 
578-649 
650-681 
682-686 
687-721 
722-731 
732-741 
742-756 
757-804 
757-760 
757-758 
759-760 
761-774 
761-763 
764-765 
766-767 
768-769 
770-772 
773-774 



 ICC-ASP/15/10 

3 10-A-031016 

IC
C

-A
S

P
/9
/[…

] 

P
ag

e 3
    

 الفقرات الصفحة 
 

 212 ...............................................................................  القضائية اخلدمات شعبة :3300 الربنامج -3

 212 .....................................................  القضائية اخلدمات شعبة مدير مكتب: 3310الفرعي الربنامج (أ )

 214 ...............................................................  القضائية األعمال تدبر قسم: 3320 الفرعي الربنامج (ب )

 216 .............................................................  املعلومات تدبر خدمات قسم: 3325 الفرعي الربنامج (ج )

 218 ..............................................................................  االحتجاز قسم: 3330 الفرعي الربنامج (د )
 220 .......................................................................  اللغوية اخلدمات قسم: 3340 الفرعي الربنامج (ه )

 222 ..................................................  أضرارهم وجرب عليهم اجملين مشاركة قسم: 3360الفرعي الربنامج (و )

 224 ............................................................  للدفاع العمومي احملامي مكتب: 3370 الفرعي الربنامج (ز )

 226 ..................................................  عليهم للمجين العمومي احملامي مكتب: 3380 الفرعي الربنامج (ح )

 228 ............................................................................  احملامني دعم قسم: 3390الفرعي الربنامج (ط )

 230 ...............................................................................  اخلارجية العمليات شعبة :3800 الربنامج -4

 230..........................................................  اخلارجية العمليات شعبة مكتب مدير: 3810 الفرعي الربنامج (أ )

 232 ..............................................................  اخلارجية العمليات دعم قسم: 3820 الفرعي الربنامج (ب )

 234 .................................................................  والشهود عليهم اجملين قسم: 3830 الفرعي الربنامج (ج )

 236 .......................................................................  والتوعية اإلعالم قسم: 3840 الفرعي الربنامج (د )

 238 .............................................................................  امليدانية املكاتب: 3850 الفرعي الربنامج (ه )

 241 .................................................................................................................................... املرفقات

  ،2017 لعام العامل املال رأس وصندوق املقرتحة، الربناجمية 2017 عام ميزانية بشأن األطراف الدول مجعية قرار مشروع :األول املرفق
 241 .................................. الطوارئ وصندوق ،2017 لعام االعتمادات ومتويل الدولية، اجلنائية احملكمة نفقات لتوزيع األنصبة وجدول

 245 .................................................................................................... للمحكمة التنظيمي اهليكل: الثاين املرفق

 246 ........................................................... املقرتحة الربناجمية 2017 عام مبيزانية املتعلقة واملعطيات االفرتاضات: الثالث املرفق

 248 ...................................... املقرتحة الربناجمية 2017 عام ميزانية ىعل تؤثر قد اليت احلدوث املمكنة املستجدات قائمة :الرابع املرفق

 249 .................... (2017 عام إىل 2013 عام من املمتدة للفرتة) الدولية اجلنائية للمحكمة االسرتاتيجية الغايات قائمة: (أ) اخلامس املرفق

 250 ... (2018 عام إىل 2016 عام من املمتّدة للفرتة) املّدعي العام ملكتب االسرتاتيجية للخطة االسرتاتيجية الغايات قائمة: (ب) اخلامس املرفق

 251 ..................... الصلة ذات مؤّشرات األداءو 2017 عام يف حتقيقها طريق على واملرامي املّدعي العام مكتب أهداف: (ج) اخلامس املرفق

 253 .................................................................................... القضائية للهيئة االسرتاتيجية الغايات: (د) اخلامس املرفق

 255 ............................................................................... املّدعي العام ملكتب االسرتاتيجية الغايات: (ه) اخلامس املرفق

 265................................................................................................ الغايات االسرتاتيجية لقلم احملكمة: (و) اخلامس املرفق

 273 ......................................................................................... احملكمة موظفي مالك عن معلومات: السادس املرفق

 273 ....................................................... الرئيسية الربامج حبسب 2017 لعام املقرتح احملكمة موظفي مالك: (أ) السادس املرفق

 273 ............................................................................2017 لعام تصنيفها املعاد الوظائف قائمة: (ب) السادس املرفق

 274 .....................................................................................2017 لعام احملوَّلة الوظائف قائمة: (ج) السادس املرفق

 275 .......................................................................2017 لعام تصنيفها املعاد/احملوَّلة الوظائف قائمة: (د) السادس املرفق

 275 ............................................................................... 2017 لعام ومستحقاهتم القضاة رواتب: (هـ) السادس املرفق

 276 ....................... املسؤولني وكبار الدولية احملاكم من غريها قضاة برواتب الدولية اجلنائية احملكمة قضاة رواتب مقارنة: (و) السادس املرفق

 277 ............... 2017 لعام املقر يف العاملني العامة اخلدمات فئة ومن الفنية الفئة من املوظفني لرواتب القياسية التكاليف: (ز) السادس املرفق

 278 .............................................................األفريقي االحتاد لدى االتصال ملكتب املقرتحة 2017 عام ميزانية: السابع املرفق

رة اإليرادات :الثامن املرفق  279 ............................................................... 2017 عام إىل 2011 عام من املمتدة للفرتة املقدَّ

رة اإليرادات بيانات: لتاسعا املرفق  279 .................................................. منواا  البلدان ألقل االستئماين للصندوق 2017 لعام املقدَّ

 280 ............................................................................................... باألسفار املتعلقة املطالبات: (أ) العاشر املرفق

 281 .................. 2017 عام يف هلا إياها بتخصيصه مقارَناا  2016 عام يف للقضايا املوارد املّدعي العام مكتب ختصيص: (ب) العاشر املرفق

 

775-793 

775-776 

777-778 

779-780 

781-782 

783-785 

786-787 

788-789 

790-791 

792-793 

794-804 

794-795 

796-797 

798-799 

800-801 

802-804 

 



ICC-ASP/15/10  

10-A-031016 4 

IC
C

-A
S

P
/9
/[…

] 

P
ag

e 4
 قائمة المختصرات ]المستعملة في النسخة اإلنكليزية[ 

ASG أمني عام مساعد 

ASP مجعية الدول األطراف 

AULO مكتب االتصال لدى االحتاد األفريقي 

AV  بصري/التجهيزات السمعية والبصريةمسعي 

BS قسم امليزانية 

CAR بَنغي( مجهورية أفريقيا الوسطى( 
CBF جلنة امليزانية واملالية 

CIV أبيجان( كوت ديفوار( 

CMS قسم تدبر األعمال القضائية 

CoCo جملس التنسيق 

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 

ECOS ةاإللكرتوني نظام عمل احملكمة  

ERFCS قسم العالقات اخلارجية والتنسيق امليداين 
FO املكاتب امليدانية 

FS قسم املالية 
FSS قسم علوم التحقيق اجلنائي 
FTE معادل املوظف الواحد العامل بدوام كامل 

GAU وحدة الشؤون اإلدارية العامة 
GEO جورجيا 
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 

IAS قسم حتليل عمليات التحقيق 
ICC احملكمة اجلنائية الدولية 

ICCPP مايةاخلاص باحل احملكمة اجلنائية الدولية برنامج 

ICS قسم التعاون الدويل 
ICT تكنولوجيات املعلومات واالتصال 

ICTY احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة 

IEU وحدة املعلومات واألدلة 
IGO منظمة حكومية دولية 
IMSS كان يسّمى " قسم خدمات تدبّر املعلومات( تكنولوجيا املعلومات واالتصالقسم :"ICTS) 
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 IOM آلية الرقابة املستقلة 

IOP ديوان املّدعي العام 
IOR رئيس قلم احملكمة ديوان 

IPSAS  املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام 

IRS  األويل االستجايبالتحرك أجهزة 

IT تكنولوجيا املعلومات 

JCCD  والتعاونشعبة االختصاص والتكامل 

KBU وحدة قواعد املعارف 
KEN )كينيا )نريويب 

LAS )قسم املشورة القانونية )يف مكتب املدَّعي العام 

LBY ليبيا 
LO يف قلم احملكمة( خدماتقسم )كان يسّمى " مكتب الشؤون القانونية( املشورة القانونية :"LASS) 
LSS كان يسّمى " قسم اخلدمات اللغوية( الشفوية والرتمجة التحريرية يف احملكمةقسم الرتمجة :"STIC) 
LSU وحدة اخلدمات اللغوية 
MAL )مايل )باماكو 
MIS نظام املعلومات اإلدارية 

MLI مايل 

MOSS معايري العمل األمنية الدنيا 
NGO منظمة غري حكومية 

NYLO  يف نيويوركالقائم مكتب االتصال 

OD-DER  اخلارجيةمكتب مدير شعبة العالقات 

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 مكتب املدَّعي العام 

P موظف من الفئة الفنية( ف( 

PDO  مدير املشروع )مشروع املباين الدائمة(مكتب 

PIOS كان يسّمى " قسم اإلعالم والتوعية(  اإلعالم والوثائق": قسمPIDS) 
POS ودعم العمليات التخطيط قسم 
SAP نظام ختطيط املوارد املؤسسية 

SAS قسم حتليل احلاالت 
SG يةاسرتاتيج غاية 

SO هدف اسرتاتيجي 

SS قسم اخلدمات 
SSS  األمن والسالمةقسم 

SUD دارفور بالسودان 
TFV الصندوق االستئماين للمجين عليهم 

TRIM اإلدارة الشاملة ملعلومات الوثائق 

UGA )أوغندا )كمباال 

UNDU  األمم املتحدة  لدىوحدة االحتجاز 

VPRS قسم مشاركة اجملين عليهم وجرب أضرارهم 

VWS اجملين عليهم والشهود قسم (وحدة اجملين عليهم والشهود":  كان يسّمى"VWU) 
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 الدولية الجنائية المحكمة مسؤولي كبار بقلم تصدير

 
 2016 أغسطس/بآ 8

 هولندا الهاي،
 

 .لكي تنظر فيها 2017لعام  املقرتحة الربناجمية ميزانية احملكمة ،"(احملكمة)" الدولية اجلنائية احملكمة عن الرئيسيني املسؤولني بصفتنا األطراف، الدول مجعية إىل نقدم أن يسرنا
 يف وذلك امليزانية إعداد سريورة لتحسني ملموسة خطوات عشرة، الرابعة دورهتا يف اجلمعية اعتمدته الذي والقرار واملالية امليزانية جلنة عن الصادرة التوصيات أعيننا نصب واضعني اختذنا، لقد
 تواتراا  واألكثر الناجعة االستعانة خالل من واحتياجاهتا امليزانية صعيد على احملكمة وحدات مجيع أولويات بشأن الوضوح من مبزيد واملتسم املتماسك اإلرشاد بإسداء واألهم األول املقام

 افرتاضات وضع لنا أتاح ما متييزها، مت اليت األولوية ذات الرئيسية لألنشطة املايل األثرَ  بذلك قمنا إذ احلسبان يف أخذنا وقد. احملكمة أجهزة بني التفاعل أنشطة من وغريها التنسيق مبجلس
 هناية يف وآتى احملكمة، أجهزة بني معزَّزة مشاورات إىل أفضى النهج هذا أن ذلك إىل ويضاف. واخلارجيةُ  الداخليةُ  التكاليف ومسب بات القيود هبا تُراعى 2017 عام ميزانية خيص فيما رمسية

 .املالية احملكمة متطلبات حتديد يف اعتمدناه الذي" الواحدة احملكمة" منحى أبرَز للعيان حنو   على جتس د متاسكاا  وأكثر حمسَّنة للميزانية وثيقة املطاف
 250.7 املقرتحة امليزانية مقدار يبلغ وبذلك. 2016 امليزانية املعتمدة لعام إىل بالقياس املئة، يف 7.2 أي يورو، ألف 9 860.6 مقدارها امليزانية يف زيادة 2017 لعام تقرتح احملكمة إن

 قلم قدرة أيضاا  ستضمن إهنا. ناجع حنو على اجلودة عالية حتقيق عمليات وست حماكمات ثالث ودعمَ  إجراءَ  ستتيح املطلوبة اإلضافية املوارد أن إىل اإلشارة املهم ومن. يورو ألف 147
 أمن جمال يف القدرات يف وحتسينات املعلومات لتدبر رئيسية مشاريع يف استثمارات وإجراء كامل، حنو على اجلديدة بنيته إعمال بإتاحتها احلامسة الدعم خدمات توفري على احملكمة

 على نفسه الوقت يف اإلبقاء مع املقرتحة الزيادة احتواء بغية احملكمة وحدات مجيع يف والتخفيضات األولويات حتديد وإعادة النجاعة وحتسينات الوفورات من العديد حتقق وقد. املعلومات
 .واليتها إطار يف باحملكمة املنوطة املعقدة باملهام الفعال لالضطالع كافية قدرة
 عام خيص فيما املقرتحة االستثمارات بأن االعتقاد راسخَ  نعتقد حالياا، الدويل اجملتمع يواجهه الذي الصعب املايل الوضعَ  الوعي كلَّ  نعي إذ احملكمة، عن الرئيسيني املسؤولني بصفتنا إننا،

 الكامل االحرتام على السهر مع القضائية، اإلجراءات تسريع خالل من سّيما وال األمد، طويلةَ  للنجاعة وحتسينات   احملكمة وحدات مجيع أداء صعيد على ملموسة نتائج ستؤيت 2017
 من الالزمة اآلمنة املعلومات بيئة وحتسني امليدان يف األثر وحتسني املقاضاة، وأنشطة التحقيق وعمليات األويل التدارس عمليات هبا تتسم أن املطلوب اجلودة واستدامة العادلة؛ احملاكمة ملبادئ
 .احملكمة عمليات أجل
 حس وهتيئة الفظيعة اجلرائم ارتكاب عن اجملدية املساءلة حتقيق مبهمة االضطالع: األمهية من الدرجة هذه على مبسؤولية وللنهوض بل قصوى، أمهية ذي هدف أجل من أُنشئت احملكمة إن

 العنان املطَلقة الفظائع آفة أبقت لذلك ونتيجة. قرون مدى على العقاب من يفلتون مرتكبوها ظل اليت اخلطرية اجلرائم هذه يف عليهم اجملين الكثريين لدى األشخاص األضرار جبرب حقيقي
 يستوجب إقامة العدل على حنو فّعال وشامل وقوي باحملكمة املنوطة احلامسة باملهمة االضطالع إن. مبيسمه الفعالة العدالة إىل االفتقار دمغهم وقد استقراراا  أقلَّ  أعمَّ  بصورة   والعالَ  اجملتمعات  
 .قانونية حمكمة أمام املسؤولية أكرب يتحملون من مساءلة ويضمن النزاع أطراف مجيع إىل به يُنظر األثر،
 فعال وبصورة ناجعة حنو على مهامه ممارسة منا لكل يتسىن لكي للمحكمة الالزمة املوارد توفري إىل ترمي بدقة املروزة املقرتحة الربناجمية 2017 عام ميزانية أن ستجدون أنكم نأمل إننا

 .اجلسيمة املسؤولية هبذه والنهوض
 .عنايتكم على ونشكركم
 واالحرتام، التقدير خالص تقبل ونرجو

   
لفيا  (Silvia Fernández de Gurmendiف ْرنـَْنديز دي ُغْرم ْندي ) س 
 احملكمة رئيسة

 (Fatou Bom Bensouda) و بنسوداطفا
عية العامة  املدَّ

 (Herman von Hebel) رمان فون هيبله  
 رئيس قلم احملكمة
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واألولويات فيما يتعلق بالميزانية،  المقترحة، البرنامجية 2017لمحة عامة عن ميزانية عام  -أوالا  

 القضائيةواالفتراضات فيما يخص األنشطة 

 مةالمقد   -ألف

الربناجمية املقرتحة للمحكمة اجلنائية الدولية )"احملكمة"(  2017يبلغ مقدار ميزانية عام  -1
في  7.2ألف يورو، أي  9 860.6. وينطوي هذا املبلغ على زيادة مقدارها ألف يورو 147 250.7

وعمالا بتوصية صادرة عن  ألف يورو(. 137 390.1) 2016، بالقياس إىل مقدار امليزانية املعتمدة لعام المئة
، تُعرض األرقام اخلاصة بامليزانية العادية املقرتحة (1)جلنة امليزانية واملالية )"اللجنة "( يف دورهتا اخلامسة والعشرين

إليه على حنو منفصل عن أرقام الفوائد املستحقة عن قرض الدولة املضيفة فيما خيص املباين الدائمة. وكما أشارت 
اللجنة، مت ذلك بغية حتسني مدى الشفافية وإتاحة التقييم املقاَرن للموارد اليت تستلزمها أنشطة احملكمة يف عام 

. وعند تضمني فائدة قرض الدولة املضيفة فيما خيص مشروع املباين الدائمة واملدفوعات املستحقة تسديداا 2017
 238.0 الربناجمية املقرتحة للمحكمة 2017بلغ ميزانية عام ، تألف يورو 2 987.3 ملقداره األصلي، البالغني

 .المئة في 7.6، ما ينطوي على زيادة مقدارها ألف يورو 150

 2017 عاملالمقترحة  البرنامجية ميزانيةال عن ةعام لمحة :1 الجدول

 المحكمة

  2016 يزانية املعتمدة لعامامل

 )بآالف اليوروات(

  2017لعام ح رت املقدَّر املق التغرّي يف املوارد

 نسبته املئوية مقداره )بآالف اليوروات(

 243.7 13 6.5 813.1 430.6 12 اهليئة القضائية الربنامج الرئيسي األول:
 280.2 46 7.0 046.5 3 233.7 43 مكتب املّدعي العام الربنامج الرئيسي الثاين:
 603.0 79 9.4 843.8 6 759.2 72 قلم احملكمة الربنامج الرئيسي الثالث:
 917.8 2 3.9 109.0 808.8 2 أمانة مجعية الدول األطراف الربنامج الرئيسي الرابع:

 454.9 1 48.5- 369.7 1- 824.6 2 املباين الربنامج الرئيسي اخلامس:

أمانة الصندوق االستئماين  الربنامج الرئيسي السادس:
 502.1 2 32.8 617.6 884.5 1 للمجين عليهم

 554.8 76.1 239.7 315.1 آلية الرقابة املستقلة :5-الرئيسي السابعالربنامج 
 694.2 1.8 12.4 681.8 مكتب املراجعة الداخلية :6-الربنامج الرئيسي السابع

 250.7 147 7.2 860.6 9 390.1 137 المجموع الفرعي

 قرض -مشروع املباين الدائمة :2-الربنامج الرئيسي السابع
 987.3 2 35.8 786.8 200.5 2 الدولة املضيفة

 238.0 150 7.6 647.4 10 590.6 139 المجموع

إن احملكمة تقرتح هذه الزيادة واعيةا كل الوعي أن اجملتمع الدويل يواجه حالياا وضعاا مالياا عصيباا. وتراعي  -2
احملكمة أيضاا كل املراعاة ما يُتوخى منها إليتاء نتائج ملموسة، مبا يف ذلك إجراء عمليات التحقيق على حنو 

احملاكمات. وتعتقد احملكمة اعتقاداا راسخاا أن االستثمارات  فّعال، وإيتاء نتائج يف جمال أنشطة املقاضاة، وتسريع
املقرتحة ستؤيت حتسينات للنجاعة ملموسة وطويلة األجل، وذلك بصورة رئيسية من خالل إجراءات قضائية أسرع 

                                                           
(1)

تشرين  26-18عشرة، الهاي،  الرابعة الدورة جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الرمسية الوثائق 
 .12، الفقرة 3-اجمللَّد الثاين، اجلزء باء ،(ICC-ASP/14/20) 2015 الثاين/نوفمرب
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ت تضمن االحرتام الكامل ملبادئ احملاكمة العادلة، واستدامة اجلودة الالزمة لعمليات التدارس األويل، وعمليا 

 التحقيق، وأنشطة املقاضاة، وتعزيز الوقع يف امليدان، وهتيئة بيئة معلومات مصونة األمن من أجل عمليات احملكمة.

 احملكمة وحدات لشىت االسرتاتيجية األولويات مباشرة لتنفيذ نتيجةا  املقرتحة الزيادة من كبري قسط وميث ل -3
 يف ،(2)التنسيق جملس إطار ومّدعيتها العامة، ورئيس قلمها(، ضمن)رئيستها،  احملكمة كبار مسؤويل أقرها اليت
 األولويات أما. 2017 عام يف احملكمة الحتياجات وواقعي حقيقي تقييم إىل تستند وهي ،2017 عام

تنفيذ اإلجراءات  ‘1’ :فهي 2017 عام خيص فيما احملكمة كبار مسؤويل حدَّدها اليت الرفيعة االسرتاتيجية
السهر على قدرة قلم  ‘3’؛ إجراء ست عمليات تحقيق ناشط ودعمها ‘2’؛ ثالث محاكماتودعمها في 

االستثمار في أهم مشاريع تدبر المعلومات ‘ 4’؛ المحكمة لشتى وحداتالمحكمة على تقديم الخدمات 
كما إن جملس التنسيق وافق على أن يُدرَج يف ميزانية . والقدرات في مجال األمن للمحكمة بشتى وحداتها

 .ICC-ASP/3/Res.3اهليئة القضائية تعديٌل ألجور القضاة تطبيقاا للقرار 

الربناجمية املقرتحة تشتمل، وفقاا للممارسة املعتادة، على زيادة  2017ويضاف إىل ذلك أن ميزانية عام  -4
تكاليف املوظفني املتأتية عن تطبيق النظام املوحَّد لألمم املتحدة، يف املئة يف املخصَّصات لسد  2تقارب نسبتها 

 .مليون يورو 1.84ما يتمثَّل يف زيادة مقرتحة تقارب 

احملكمة الشامل بنطاقه لتفاعل لالربناجمية املقرتحة و  2017ات ميزانية عام ملسوغ  أفضل شرح تقدمي بغية و  -5
 يفاملتطلبات من املوارد بني الطابع يف اجملال القضائي وجمال املقاضاة و دة ضطلع به من أنشطة حمدَّ يُ بني ما مجعاء 

تناول يف هذا القسم من امليزانية يف املقام األول األولويات االسرتاتيجية تُ خمتلف أجهزة احملكمة، شىت وحدات 
الوفورات وحتسينات يف السبيل الذي مت به اقرتاح االستثمارات و  فُينظر، 2017رفيعة على صعيد ميزانية عام لا

األساسية املعنية. كما ُتشرح االفرتاضات املتعلقة باألنشطة  الغاياتالنجاعة يف مجيع وحدات احملكمة بغية حتقيق 
نة إلعداد امليزانية، مبا يف ذلك تعزيز دور جملس التنسيق يف ، مث يُتطرق إىل السريورة احملسَّ 2017القضائية يف عام 

حملة عامة عن عمليات أخرياا م قدَّ وت. 2017نيت عليه املتطلبات املالية لعام الذي بُ  وضع اإلطار االسرتاتيجي
والقضايا اليت تنظر فيها احملكمة، مبا يف ذلك حتليل البيئة اليت يُتوقع للتحقيق، التدارس األويل، واحلاالت اخلاضعة 

 أن تعمل فيها احملكمة.

 2017 عام لميزانية الرفيعة االستراتيجية األولويات -باء

، تواجه حتديات جديدة، سواء يف قاعات هاسنة من وجود ةبعد ما يناهز مخس عشر  ،تظل احملكمة -6
ساماا خارجها. ويف ضوء ذلك غدت الرؤية االسرتاتيجية ووضع األولويات الرئيسية املناظرة أكثر اتّ أم احملاكمة 

املشرتكة بني العهد ن عدداا من املشاريع احلديثة بالطابع األساسي منها يف أي وقت مضى. ويضاف إىل ذلك أ
، بصفتها مؤسسة ،أنشطتها الرئيسية وأولوياهتا اهلامةيرون إىل كبار مسؤويل احملكمة جعل  األجهزة أسهم أيضاا يف 

البعد الشامل املشرتك منها يف أي وقت مضى، سواء يف األمد الطويل أم يف بساماا بالتماسك و أكثر اتّ هي  رؤيةا 
العمل األمد القصري. وقد أفضت مشاريع من قبيل ما خيص القّد األساسي ملالك احملكمة من املوظفني، وأشكال 

خمتلفة  ، إىل زيادة التباحث االسرتاتيجي بني أجهزة احملكمة على مستوياتمؤّشرات األداء، ووضع يالتآزر 

                                                           
 اإلدارية األنشطة االقتضاء عند ورئيس قلمها، وينس ق العام ومّدعيها رئيسها فيها من التنسيق جملس يتألف احملكمة الئحة من 3 بالبند عمالا  (2)

 .ألجهزهتا
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. وقد اا إجيابي مفعوالا عديدة. كما إن التحسينات اليت حتققت يف قلم احملكمة من حيث بنيته ومسارات عمله تؤيت  

 والنجاعة يف عمل املؤسسة مجعاء. نيآتى ذلك زيادة ملحوظة يف التبسيط والتواصل الداخلي

ود واألسرع يف مجيع األنشطة املوكلة وتظل الرؤية االسرتاتيجية للمحكمة مرتك زة على إيتاء الناتج األج -7
إليها، واضعة باعتبارها املبدأ الشامل املتمثل يف عدالة اإلجراءات. وبالنظر إىل تزايد الضغط الواقع على عاتق 
احملكمة اليت تكث ف باّطراد عملياهتا يف خمتلف احلاالت يف مجيع أحناء العال فإن مبدأ احملكمة الواحدة يظل مّتسماا 

ية أساسية، وُيسرتشد هبذه املقولة الرئيسية يف مجيع جهود كبار مسؤويل احملكمة. ويعربَّ عن ذلك أيضاا يف وثيقة بأمه
 امليزانية احلالية، كما سيبنيَّ بإجياز أدناه.

جُتس د الرؤيَة االسرتاتيجية العامة يف املؤسسة، من جهة،  2017أهم أولويات احملكمة فيما خيص عام إن  -8
احملكمة املهام املنوطة هبا يف إطار واليتها. واملهم  ات  األكثَر اتساماا بالفورية، من جهة أخرى، لكي تؤديواملتطلب

ومسب بات تكاليفها، واضعة نصب  –واألكثر اّتساماا بالطابع اجلوهري  –هو تركيز احملكمة على أنشطتها الرئيسية 
عينيها القيود فيما يتعلق بامليزانية. ونتيجة لذلك اتفق كبار مسؤويل احملكمة على افرتاضات فيما يتعلق باألنشطة 
متثل احلد األدىن الالزم لكي تضطلع احملكمة باملهام القضائية املنوطة هبا يف إطار واليتها، باقية ضمن احلدود املالية 

 ولة.املعق

االسرتاتيجية للمحكمة يف قائمة من األنشطة األساسية لكل من أجهزهتا يف عام  ةد الرؤيوتتجسَّ  -9
مع  معنيَّ هاز جب اخلاصة نشطةاأل. وتبعاا لنهج اسرتاتيجي يشمل مجيع وحدات احملكمة جيري تنسيق كل 2017

ل التآزري. ويظهر ذلك جلياا يف اتباع سائر األجهزة األخرى املعنية، ما يفضي إىل زيادة يف النجاعة ويف العم
قاا فيما خيص مجيع األنشطة امليدانية؛ ويف تعاون الدوائر مكتب املدَّعي العام وقلم احملكمة هنجاا متكامالا ومنسَّ 

باع هنج بشأن ؛ ويف اتّ 2017وقلم احملكمة تعاوناا وثيقاا فيما يتعلق باالحتياجات على صعيد احملاكمة يف عام 
 .وتنسيقاا  ساماا بالطابع االسرتاتيجي وأكثر تبسيطاا كثر اتّ أهو  امليزانية

 لشتى وحدات المحكمة االستراتيجية 2017 عام أولويات -1

عمالا بالقرارات اليت اختذها كبار مسؤويل احملكمة يف إطار جملس التنسيق، مت، على ضوء األنشطة  -10
إىل  2017التايل، تقسيم األولويات الرفيعة فيما خيص عام القضائية والعمليات املرتقب االضطالع هبا يف العام 
املقام  ستشغل هامة عديدة أولويات 2017 لعام احملكمة املكو نات األساسية األربعة التايل بياهنا. لقد حدَّدت

يف عداد مسب بات التكاليف ذات الصلة. ومن املهم يف هذا  كما ستكون الرئيسية أنشطتها األول بني دوافع
يف  2017لصدد اإلشارة إىل أن هذه األولويات واألنشطة جتس د ما ميكن إىل حد معقول ترقُّبه فيما خيص عام ا

هذه املرحلة. لكن جيب التشديد على أن األولويات واألنشطة املعنية ميكن أن تتأثر مبدى تغريُّ مقدار عمل 
 احملكمة يف اجملال القضائي وجمال املقاضاة.
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 حماكمات ثالث يف ودعمها اإلجراءات تنفيذ: القضائي النشاط جناعة حتسني (أ )

، وُُيتمل أن 2017إذ يُتوقع أن تكون ثالث قضايا قد بلغت مرحلة عقد جلسات احملاكمة يف عام  -11
وأن تبلغ جمموعة كاملة من القضايا مرحلة  2017أمام الشعبة التمهيدية يف أواخر عام  (3)تستجد أنشطة

 ولذلك. وسريع وعادل ناجع على حنو اإلجراءات هذه لتنفيذ الكافية إىل القدرة احملكمة ، حتتاج(4)االستئناف
سيحتاج قلم احملكمة إىل مزيد من املوظفني واملوارد املخصَّصة لسد التكاليف غري املتصلة بالعاملني من أجل 

هلا األداء بفعالية، وستكون األفرقة املعنية باإلجراءات االبتدائية وبدعم أنشطة جلسات احملاكمة لكي يتسىن 
قاعات جللسات احملاكمة يصل عددها حىت ثالثة عاملة بصورة كاملة وسُتستعمل على حنو متزامن حبسب 
االقتضاء، مثل ما يتعلق بتدبر األعمال القضائية، وخدمات اللغات، ودعم الشهود ومحايتهم. وتبلغ الزيادة 

مليون  2.4ما يتعلق بدعم اإلجراءات يف األنشطة القضائية مبلغاا يقارب اإلمجالية اليت ُيتاج إليها قلم احملكمة في
 .يورو

وقد مت بالتعاون الوثيق مع الدوائر وقلم احملكمة وضع جدول للجلسات، يهيئ قدرة دائمة تتمثل يف  -12
جللسات للعمل فريقني معنيني باجللسات يف قاعات احملاكمة مع قدرة إضافية كافية لتوفري ثالثة أفرقة معنية هبذه ا

مؤقتاا على حنو متعاقب، ما يضمن قدراا أقصى من استعمال مرافق اجللسات يف قاعات احملاكمة مقابل زيادات  
دنيا يف املوارد الالزمة. وعليه يُتوقع أن تعقد اإلجراءات يف ثالث حماكمات بصورة رئيسية يف اثنتني من ثالث  

يوماا فقط سيلزم خالهلا استعمال القاعة الثالثة جللسات  60ة تبلغ قاعات  جلسات  احملاكمة، بتداخل  كامل ملد
يوماا  440يوم، منها  500احملاكمة. وهذا يعين أنه سيلزم تقدمي الدعم أليام النعقاد اجللسات يبلغ جمموعها 

تشغيل  ستجري خالهلا إجراءات احملاكمة املتزامنة يف قاعتني من قاعات جلسات احملاكمة مع قدرة إضافية على
 يوماا. 60ثالث  قاعات  جلسات احملاكمة معاا على مدى 

ويستند احلل املتصوَّر إىل متوسط املدد القصوى الستعمال القدرة املتعلقة بقاعات جلسات احملاكم  -13
 .الدولية األخرى، وال سيما احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة، عند بلوغ مقدار أنشطتها القضائية أوجه

ولذا سيلزم استثمار من أجل فريق ثالث يف قلم احملكمة معين جبلسات احملاكمة يعمل تعاقبياا، حبيث  -14
يتسىن حتقيق وفورات بالقياس إىل التكاليف األعلى بكثري اليت ميكن لوال ذلك أن تُتكبد من أجل توفري قدرة ثابتة 

عات جللسات احملاكمة عاملة بصورة كاملة على حنو لفريق ثالث معين باجللسات يف قاعات احملاكمة. إن توفُّر قا
يتوافق مع االحتياجات القضائية سييس ر حتسني التخطيط، والتنسيق، وتسريع اإلجراءات القضائية، ما سيفضي 

 بدوره إىل حتقيق وفورات للمؤسسة.

                                                           
. القضائي النشاط مقدار على املقبلة هبا التطورات تؤث ر أن وجه الدقة بالكيفية اليت ميكنعلى  التنبؤ قضائية يتعذر على احملكمة بصفتها مؤسسة (3)

 ضمن احملاكمة عمل متصل باجللسات يف قاعات وقت يستلزم من نشاط التمهيدية الشعبة ما يستجد أمام استيعاب فعلى أساس العلم بذلك يُعتزم
 .2017 يف عام احملاكمة هلا على استعمال قاعات املخطَّط حدود القدرة

 ."(2017 عام يف احملكمة -الوارد فيما يلي ضمن القسم الثاين )"ثانياا  عةاألنشطة احلالية واملتوقَّ املستجّدات املتعلقة بل عن فصَّ امل العرض انظر (4)
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 2017عام كمة من أجل اإلجراءات االبتدائية في ا قاعات جلسات المح عمال: است1الرسم البياني 

 
وتـُْقَصر طلبات قلم احملكمة للموارد اإلضافية املتأتية عن الزيادة يف األنشطة القضائية على احلد األدىن  -15

الصارم الالزم لدعم اجللسات، مع التهيئة لتوفري موارد تكميلية عن طريق االستعانة خبدمات املهنيني املستقلني، 
ملوظفني ذوي الصلة تدريباا متعدد االختصاصات وشامالا جلميع ودفع أجور العمل اإلضايف والتكفل بتدريب ا

الوحدات بغية التكفل بنجاعة ومرونة استعمال املوارد. وبعبارة أخرى ميكن استدامة مستوى األنشطة املرتقبة على 
بينما ستلزم باالستعانة باملوارد املتوفرة لفريقني معنيني جبلسات احملاكمة  2017صعيد احملاكمات إمجاالا يف عام 

قدرٌة دنيا إضافية للتهيئة لستني يوماا إضافياا من أيام العمل عندما ستلزم ثالثة أفرقة معنية باجللسات يف قاعات 
 احملاكمة للعمل بصورة متزامنة.

 ودعمها ناشط حتقيق عمليات ست إجراء: اجلودة من عالية بدرجة التحقيق عمليات باتّسام التكفل (ب )

، العمل على أساس 2018-2016يواصل مكتب املدَّعي العام، يف تنفيذه خطته االسرتاتيجية للفرتة  -16
درجات األولوية اليت ُيد دها مق يماا على أفضل وجه  ممكن  التوازَن بني املتطلبات االشتغالية واملوارد اليت تتيحها 

ا للمحاكمة أو اليت بلغت مرحلة احملاكمة ُيظى الدول األطراف. ويظل النهوض بأود القضايا اليت جيري حتضريه
بأعلى درجة من درجات األولوية لدى مكتب املدَّعي العام. ويف الوقت ذاته جيري أيضاا، بالنظر إىل أن احملكمة 
غالباا ما تعمل يف ظروف سياسية وأمنية متقلبة  بالَغ التقلب، الرتكيز على عمليات التحقيق الناشط وختصيص 

 ا بغية االستفادة من الفرص الساحنة عندما يبقى ذلك ممكناا. املوارد هل

ويُفرتض أن تتيح ميزانية احملكمة املقرتحة إجراء مكتب املدَّعي العام عمليات التدارس األويل وعمليات  -17
ا التحقيق وأنشطة املقاضاة اليت يضطلع هبا بدرجة كافية من اجلودة والنجاعة، مع قدر مقبول من معاملة القضاي
على أساس درجات أولويتها، لكن دون بلوغ الوترية املنشودة ألنه لـّم يُتوصَّل حىت اآلن إىل تشكيل األفرقة 

وستتيح املوارد املطلوبة أيضاا متكني قلم احملكمة من تقدمي الدعم الالزم إىل ما جيريه مكتب املدَّعي العام  القياسي.
 مليات امليدانية ومحاية الشهود.من عمليات التحقيق، وال سّيما ما يتصل بالع

وسيستمر مكتب املدَّعي العام، إزاء تزايد الطلب العاملي على ممارسة احملكمة اختصاصها، يف االضطالع  -18
بأنشطته على أساس درجات أولويتها اليت ُيد دها على حنو يتوافق مع اسرتاتيجيته بغية السهر على اّتسام عمليات 

، إثر إذن الدائرة 2016عالية من اجلودة. وقد باشر مكتب املدَّعي العام يف عام  التحقيق اليت جيريها بدرجة
التمهيدية األوىل له بذلك، عملية حتقيق جديدة يف احلالة يف جورجيا ُسدَّت تكاليفها باالستعانة بصندوق 

 حتقيقه الناشط يف جورجيا. 2017الطوارئ. وسيواصل مكتب املدَّعي العام يف عام 

ىل جورجيا سيواصل مكتب املدَّعي العام إجراء مخس عمليات حتقيق ناشط يف حاالت قائمة: وإضافة إ -19
عملية واحدة ملدة سنة كاملة يف كوت ديفوار )القضية الثانية يف هذه احلالة(، وعملية واحدة لسنة كاملة يف 

واحدة لسنة كاملة أيضاا يف مجهورية مجهورية أفريقيا الوسطى )القضية )ب( يف احلالة الثانية يف هذا البلد(، وعملية 
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أفريقيا الوسطى )القضية )أ( يف احلالة الثانية يف هذا البلد(، وعملية واحدة ملدة سنة كاملة يف دارفور ]بالسودان[، 
 يف احلالة يف هذا البلد(. 3وعملية واحدة ملدة سنة كاملة يف ليبيا )القضية 

 70رائم املخّلة بإقامة العدل )اجلرائم املنصوص عليها يف املادة لقد بينت التجربة يف الفرتة احلديثة أن اجل -20
من النظام األساسي( تغدو لألسف ظاهرة عامة عندما تبلغ القضايا مرحلة احملاكمة. فإذا وقع مثل هذه احلرائم يف 

إزاء  فإن مكتب املدَّعي العام سيتحرك 2017جمرى واحدة أو أكثر من احملاكمات املرتقب أن يشهدها عام 
 ذلك، بقدر املستطاع، مستعيناا باملوارد املتوفرة يف إطار امليزانية املعتمدة )ما سيؤثر بالطبع على سائر القضايا(.

 التي الناشط التحقيق عمليات ست يخص فيما وحداتها بشتى المحكمة احتياجات عن لمحة عامة -2
  (5)2017 في عام ستجرى

عامة وجيزة عن األنشطة الشاملة بنطاقها احملكمة مجعاء فيما يتعلق هتيئ املعلومات الواردة أدناه حملة  -21
. وفيما خيص 2017بعمليات التحقيق الناشط الست اليت سيجريها مكتب املدَّعي العام على مدى عام 

املعلومات اإلضافية واألكثر تفصيالا بشأن األنشطة الشاملة بنطاقها احملكمة مجعاء فيما يتصل مبختلف احلاالت 
القضايا اليت تنظر فيها احملكمة، وأنشطة مكتب املدَّعي العام فيما يتعلق بعمليات التدارس األويل، يرجى الرجوع و 

 (.147حىت  60"( )الفقرات 2017احملكمة يف عام  -"ثانياا  إىل القسم الثاين من هذا اجلزء )

التحقيق الناشط اليت  عمليات 2017: سيواصل مكتب املدَّعي العام طيلة عام الحالة في جورجيا -22
جيريها يف جورجيا، ما سيستلزم بدوره دعماا معزَّزاا من قلم احملكمة، مبا يف ذلك إقامة مكتب ميداين صغري يف 

ويسه ل تقدمي طلبات اجملين عليهم اْتبيليسي يتيح الوصول املباشر إىل السلطات الوطنية والسلطات احمللية، 
ومن أهم . من االضطالع باألنشطة التوعوية ودعم أنشطة محاية الشهودللمشاركة يف اإلجراءات، وميك ن 

املصاعب اليت سيواجهها املكتب امليداين اجلديد ضرورة إقامة واستدامة اتصاالت مصونة األمن. فستلزم 
 حلساسة.استثمارات يف املقر ويف امليدان لتعزيز األمن املادي وأمن املعلومات بغية صون الطابع السّري للعمليات ا

 2017سيواصل مكتب املدَّعي العام بنشاط طيلة عام  الحالة في كوت ديفوار )القضية الثانية(: -23
عملية التحقيق اليت جيريها يف احلالة يف كوت ديفوار )القضية الثانية(. وقد أرجئ البدء يف التحقيق يف احلالة يف  

 –رد، ما نال إىل حد كبري من مسعة احملكمة، اليت يُتصوَّر كوت ديفوار )القضية الثانية( بسبب القيود املتعلقة باملوا
أهنا منحازة إىل جانب واحد يف عمليات التحقيق اليت جتريها. ولذا فإن توفُّر املوارد الكاملة للمكتب يف  -خطأا 
ي يتسىن ولك واالستناد إليه يُعترب أمراا حامساا. 2016لالستفادة من التقدم اجليد الذي ُأحرز عام  2017عام 

لقلم احملكمة النهوض بأود هذه األنشطة، يلزم وجود ميداين مستمر يف أبيجان ومكتٌب تابٌع يُنشأ حديثاا يف غرب  
  كوت ديفوار.

: سيواصل مكتب املدَّعي العام يف الحالة الثانية في جمهورية أفريقيا الوسطى )القضيتان )أ( و)ب(( -24
فيما يتعلق هباتني القضيتني. كما إن األنشطة التحقيقية ستشتمل على عمليات التحقيق اليت جيريها  2017عام 

بأشكال منها زيادة ، مهام يف جمال التحقيق اجلنائي العلمي، ما سيكون له أثر كبري على املتطلبات من املوارد
ب أخذها الدعم الذي يقدمه قلم احملكمة فيما يتعلق بأمن العمليات امليدانية ودعمها. فمن العناصر اليت جي

                                                           
 .( معلومات أكثر تفصيالا عن مجيع األنشطة اجلارية اليت يضطلع هبا مكتب املّدعي العام147حىت  60ترد يف القسم الثاين )الفقرات  (5)
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باالعتبار التغريات اهلامة يف السياق السياسي والوضع األمين يف مجهورية أفريقيا الوسطى، ويتعني اختاذ املزيد من 
التدابري حلماية العاملني يف امليدان بسبب الوضع األمين املتقلب والبنية التحتية القاصرة يف هذا البلد. كما إن قسم 

لقلم احملكمة سيزيد عملياته يف مجهورية أفريقيا الوسطى لتقدمي اخلدمات الالزمة إىل اجملين عليهم والشهود التابع 
 مكتب املدَّعي العام.

: ُيّدعى بأنه يستمر يف دارفور ارتكاب جرائم تندرج ضمن إطار الحالة في دارفور ]بالسودان[ -25
ري الذي يتعني عليه أن يقدم تقريراا اختصاص احملكمة، وال ميكن ملكتب املدَّعي العام أن يتجاهل هذا الوضع اخلط

بشأنه مرة كل ستة أشهر إىل جملس األمن التابع لألمم املتحدة. ويضاف إىل ذلك أنه سنحت يف األشهر األخرية 
فرص حتقيقية فيما يتصل بالقضايا القائمة، ما يفضي إىل حاجة املدَّعية العامة إىل توفري املزيد من املوارد للفريق 

وإضافة إىل ذلك يلزم باستمرار  مقداُر حد أدىن من املوارد من املوظفني ملكتب . عين باحلالة يف دارفوراملتكامل امل
 املدَّعي العام ولقلم احملكمة بغية رصد وتتبع حركات املشتبه فيهم وتدبر شؤون الشهود.

: تتصل الدالئل التحقيقية اليت حصل عليها مكتب املّدعي العام يف األشهر (3الحالة في ليبيا )القضية  -26
املاضية وجهَّزها بعمليات التحقيق اليت جيريها يف شأن املسؤولني املرتبطني بعهد السيد معمر القذايف )الذين لـّما 

قبيل اجلرائم اليت ادُّعي بأن يزل بعضهم ضالعني يف جرائم جارية(، كما تتصل أيضاا باجلرائم اجلارية يف ليبيا من 
كما تقع ضمن ليبيا حالياا جرائم مّجة ترتكبها طائفة متنوعة من  قد ارتكبتاها. ومنظمة أنصار الشريعة داعش

التنظيمات، هلا أثر يتخطى حدود ليبيا بسبب اّتسامها بطابع عابر للقارات ومنظَّم ومايل وإرهايب. وسيواصل 
الصدد، بغية تعظيم أثر أنشطته، مشاوراته مع الشركاء والوكاالت الدوليني واإلقليميني مكتب املدَّعي العام يف هذا 

وسيلزم دعم من قلم  املعنيني من أجل استطالع إمكانية التعاون والتنسيق وتبادل املعلومات حبسب االقتضاء.
 .احملكمة، منه الدعم يف جمال محاية الشهود

 احملكمة ألنشطة دعماا  احلامسة اخلدمات تقدمي على احملكمة قلم قدرة على السهر (أ )

املتمث ل يف تكاليف املوظفني تقليصاا يقارب  2016لقد قـُل ص عنصر ميزانية قلم احملكمة املعتمدة لعام   -27
ماليني يورو نتيجة للنهج التدرجي املقرتح اتّباعه يف إعمال البنية اجلديدة لقلم احملكمة. وقد أشارت  3.8مقداره 

تقريرها عن دورهتا اخلامسة والعشرين إشارة صرُية إىل أن ما شهدته الزيادة املقرتحة يف ميزانية عام اللجنة يف 
من ختفيضات حتققت عن طريق إرجاء جتهيز قلم احملكمة باملالك الالزم من املوظفني مثَّلت تأجيالا  2016

 .(6)2017يزانية احملكمة لعام لإلنفاق. وعليه فإن اللجنة توقعت أن يظهر بعض التكاليف املعنية يف م

وتعنيَّ على قلم احملكمة بسبب هذا التخفيض أن يطب ق بنيته اجلديدة تطبيقاا متدرجاا طيلة السنة. ويستتبع  -28
تباطُؤ إعمال البنية اجلديدة لقلم احملكمة على هذا النحو عمَله على حنو أدىن من القدرة الضرورية لتوفري اخلدمات 

 احملكمة، مبا يف ذلك األنشطة القضائية والتحقيقية على وجه اخلصوص.اليت حتتاج إليها 

، جيب أن 2017فلضمان متكُّن قلم احملكمة من النهوض بأود مقدار األنشطة املقدَّر أن يشهده عام  -29
والا إىل تـُْعَمل بنية هذا اجلهاز اجلديدة املعتمدة إعماالا كامالا. ويشار يف هذا الصدد إىل أن قلم احملكمة ُيتاج أ

إدماج متطلباته البنيوية احلالية حبيث يتسىن له املضي يف النهوض بعبء العمل املزيد الذي يُرتقب أن تشهده 
 املؤسسة يف العام التايل.

                                                           
 .33، الفقرة 3-اجمللَّد الثاين، اجلزء باء ،(ICC-ASP/14/20) 2015 عشرة ... الرابعة الدورة ... الرمسية الوثائق (6)
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ولتحقيق ذلك سيحتاج قلم احملكمة من حيث املبدأ إىل استعادة كل املوارد من املوظفني املتمثلة يف  -30
، وإىل استعادة املوارد اخلاصة بالوظائف الالزمة 2016ى حنو تدرجي يف عام الوظائف الثابتة اليت ُشغلت عل

للنهوض بعبء العمل يف امليدان. بيد أن قلم احملكمة اتبع هنجاا متحفظاا، سيستمر وفقه على تطبيق النهج 
دد إىل أن قلم بغية احتواء الزيادات يف امليزانية. ويشار يف هذا الص 2017التدرجي إىل حد  ما لفرتة  من عام 

، زيادة مؤقتة يف معدل شغور 2017احملكمة يقرتح، بالنظر إىل تواصل التوظيف املتوقع أن يستمر لفرتة  من عام 
يف املئة بغية التعبري على حنو أدق عن واقع التوظيف فيه. ويرمي هذا التدبري إىل  12إىل  10الوظائف فيه من 

مليون  0.9مبا يقارب  2017كمة مبواصلة التدرج يف التوظيف يف عام احتواء الزيادة يف تكاليف موظفي قلم احمل
املفرتض من حيث املبدأ أن يعاد ضمن إطار املخصَّصات لسد  (7)ماليني يورو 3.8من املقدار البالغ  يورو

وص . ويُتوقع يف هذا اخلصمليون يورو 2.6تكاليف املوظفني يف قلم احملكمة، ما يفضي إىل زيادة صافية تقارب 
وأن يتعنيَّ  2017يف املئة حبلول منتصف عام  10أن تعود أعداد املوظفني إىل معدل الشغور الطبيعي البالغ 
 تقدير تكاليفها وفقاا لذلك يف ميزانيات السنوات الالحقة.

 وحداهتا بشىت للمحكمة األمن جمال يف والقدرات املعلومات تدبر مشاريع أهم يف االستثمار (ب )

لتكنولوجيا املعلومات  االنتقال إىل املباين اجلديدة للمحكمة حتسني بنيتها التحتية األساسيةلقد أتاح  -31
ونظمها السمعية البصرية يف قاعات احملاكمة. وهتيئ البنية التحتية األساسية لتكنولوجيا املعلومات الشبكة ومنصة 

ة احملكمة. إن ترقية نظم التشغيل اخلاصة االتصاالت الضروريتني جلميع العتاد والربجميات الالزمة لدعم أنشط
بقاعات احملاكمة تتيح لقلم احملكمة النهوض بأود حاجة احملكمة إىل تسجيل اإلجراءات وبثها. ولئن كانت هذه 
التحسينات تليب احتياجات احملكمة للعقد املقبل فثمة مكو نات أخرى لتكنولوجيا املعلومات ل جُيَر فيها أي 

العتاد والربجميات اليت يستخدمها موظفو احملكمة يف سياق األنشطة اليومية. وقد تناقصت  استثمار ذي شأن:
يف املئة من امليزانية اإلمجالية يف عام  9تناقصاا مّطرداا من  2011ميزانية تكنولوجيا املعلومات املركزية منذ عام 

العتاد فغدت متث ل عائقاا لنجاعة عمليات يف املئة. ونتيجة لذلك تقادم عهد التطبيقات الربجمية و  6إىل  2012
 احملكمة ال وسيلة للتمكُّن من زيادهتا.

إن احملكمة منظمة مرتك زة على املعلومات إذ هتيئ تكنولوجيا املعلومات األساس جلميع عملياهتا.  -32
لوياهتا االسرتاتيجية. فاالستثمار املناسب يف هذا اجملال يتسم بأمهية أساسية فيما خيص عملياهتا اليومية وحتقيق أو 

وجيري، يف إطار  من التشاور املستفيض مع مجيع أجهزة احملكمة، إنشاء جملس إدارة تدبر املعلومات من أجل 
. وتتمثل الغاية من ذلك يف التنسيق ، ويُتقدَّم على صعيد تدبر املعلوماتختطيط  وتنفيذ  ودعم  تكنولوجيا املعلومات

ت بغية مواءمة االستثمار واملوارد اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات توخياا إليتاء أفضل بني األجهزة لتحديد األولويا
اليت تتساند مع  2017منفعة للمحكمة. وقد مت يف إطار التشاور متييز جماالت األولوية لالستثمار يف عام 

 األولويات االسرتاتيجية للمحكمة.

يوم سيؤيت من البيانات يف سنة  500لغ مدته إن النشاط على صعيد جلسات احملاكمة املقّدر أن تب -33
واحدة أكثر مما آتاه عمل احملكمة على مدى عدة السنوات السابقة. وعالوة على ذلك تطورت األنشطة 
التحقيقية اليت يضطلع هبا مكتب املدَّعي العام لتواكب الزيادة يف البيانات الرقمية، ما يستلزم حتليالا جنائياا علمياا 

                                                           
 مليون 0.4 مقداره العامة املؤقتة املساعدة موارد يف إضافياا  وختفيضاا  الثابتة للوظائف يورو ماليني 3.4 يقابل يورو ماليني 3.8 البالغ اجملموع (7)

 .2016 عام يف يورو
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لة من البيانات الرقمية. ونتيجة لذلك، حتتاج احملكمة إىل قدرة ختزين كافية لسد املتطلبات. وللمحكمة ملقادير طائ
حالياا قدرة على ختزين البيانات بطريقة واحدة فقط، ليست ناجعة من حيث التكاليف فيما خيص مقادير البيانات 

كن حتقيق حتسينات للنجاعة ووفورات عن طريق إعمال املقدَّر أن يتعني ختزينها يف املستقبل. وتقّر احملكمة بأنه مي
 مرفق ختزين ذي طبقات يتيح خيارات أكثر فعالية لتخزين البيانات العلنية أو اليت ال ُتستخدم على حنو نشط.

ويعتمد موظفو احملكمة واألطراف اخلارجية يف املقر ويف املكاتب امليدانية، وأولئك العاملون يف إطار  -34
عتاد احملكمة وبرجمياهتا احلاسوبية حلماية املعلومات، بدءاا من االتصاالت الصوتية وصوالا إىل حتويل البعثات، على 

املعلومات واالّطالع عليها. وستجري عمليات التحقيق الناشط اليت يضطلع هبا مكتب املدَّعي العام يف بيئات 
اا تابعة للدول وأطرافاا غري تابعة هلا تتمتع خاضعة ملراقبة عالية الدرجة، مع إمكان أن تشمل التحقيقات أطراف

بالقدرة التقنية على عرقلة أنشطة احملكمة، وعلى تعريض أمن العمليات أو سالمة أطراف منها الشهود للخطر، 
عن طريق هجمات سيربانية، وفريوسات خارجية، ومعلومات مسرَّبة. وميكن أن هتد د هذه التطورات بالنيل من 

سالمة إجراءاهتا، وأمن الشهود، وأمن العاملني. وبناء عليه فإنه جيب على احملكمة أن تتخذ مجيع صورة احملكمة، و 
 التدابري الالزمة لتخفيف التهديدات املعنية وحتسني قدرهتا على متييزها والتصدي هلا.

يف  مليون يورو 1.8استثمارات مبلغها  2017ويشار يف هذا الصدد إىل أنه سُتجرى طيلة عام  -35
 اجملاالت الثالثة التالية البيان:

زيادة قدرة احملكمة على ختزين البيانات الالزم للنهوض بأود الزيادة يف أنشطة جلسات احملاكمة  (أ )
وبالتايل أعمال التسجيل الرقمي جلميع أنشطة احملكمة والزيادة يف أنشطة التحقيق اليت يضطلع هبا مكتب 

 املدَّعي العام؛

احملكمة يف جمال أمن املعلومات ضماناا لسرية أنشطة التحقيق وسالمتها يف بيئات حتسني قدرات  (ب )
 ختضع لدرجة عالية من املراقبة؛

حتديث عتاد احملكمة وبرجمياهتا احلاسوبية حلماية معلوماهتا يف بيئة حتفل بالتحديات حيث يتزايد  (ج )
 حراك القوى العاملة.

 فيما يتعلق باألنشطة القضائية وبيئة العمل 2017 بعام االفتراضات الخاصة -جيم

العمل يف عشر حاالت خاضعة للتحقيق: يف مجهورية أفريقيا  2017يُتوقع أن تواصل احملكمة يف عام  -36
الوسطى )احلالة األوىل واحلالة الثانية(، ويف كوت ديفوار، ويف دارفور ]بالسودان[، ويف مجهورية الكونغو 

 يف كينيا، ويف ليبيا، ويف مايل، ويف أوغندا.الدميقراطية، ويف جورجيا، و 

وإضافة إىل ذلك سيواصل مكتب املدَّعي العام حتليله لتسع حاالت خاضعة للتدارس األويل: احلالة يف  -37
أفغانستان، واحلالة يف بورُندي، واحلالة يف كولومبيا، واحلالة يف غينيا، واحلالة يف العراق، واحلالة يف نيجرييا، واحلالة 

 كرانيا.الة يف جزر القمر، واحلالة يف أو لسطني، واحليف ف

ومن املهم التنويه إىل أن مكتب املدَّعي العام يسعى يف سياق أنشطته يف جمال التدارس األويل، وفق  -38
، إىل اإلسهام 2018 - 2016و 2015 - 2012سياسته املتعلقة هبذه املسألة وخطتيه االسرتاتيجيتني للفرتتني 

شاملني من األهداف املنشودة من نظام روما األساسي، أال ومها وضُع حد لإلفالت من يف حتقيق هدفني 
العقاب، عن طريق تشجيع عقد إجراءات حقيقية على املستوى الوطين، والوقايُة من اجلرائم، ما ميكن أن يؤدي 
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ع السبل من حيث إىل ختفيف احلاجة إىل تدخل احملكمة. وعليه فإن أنشطة التدارس األويل تشك ل أحَد أجن
 التكاليف بني السبل اليت يّتبعها املكتب لتحقيق رسالة احملكمة.

يف  أربعة ونصفمن  عمليات التحقيق الناشط التي يجريهامكتب املدَّعي العام عدد  يزيدويُتوقع أن  -39
فريقيا ، حيث سيجريها على وجه التحديد يف احلالة الثانية يف مجهورية أ2017يف عام  ستةإىل  2016عام 

(، واحلالة )أْنيت باالكا( -، واحلالة الثانية يف مجهورية أفريقيا الوسطى ) القضية ب )سيليكا(( -الوسطى )القضية أ
 (، واحلالة يف جورجيا، واحلالة يف دارفور ]بالسودان[.2(، واحلالة يف كوت ديفوار )القضية 3يف ليبيا )القضية 

اثنان يف مجهورية الكونغو  – 2017يف عام  ميدانيةعشرة مكاتب ويُرتقب أن تظل للمحكمة  -40
الدميقراطية )واحد يف كنشاسا والثاين يف بونيا(، وواحد يف كينيا )نريويب(، وواحد يف مجهورية أفريقيا الوسطى 
)بَنغي(، واثنان يف كوت ديفوار )واحد يف أبيجان واآلخر يف غرب البالد(، وواحد يف مايل )باماكو(، واثنان يف 

غندا )كمباال وغولو(، وواحد يف جورجيا )اْتبيليسي(. وسُيستدام مرفق حمدود جداا يف نريويب بكينيا، بغية إغالق أو 
. ويتحقق الوجود امليداين يف غرب كوت ديفوار ويف غولو ]بأوغندا[ من خالل 2017املكتب امليداين خالل عام 

 عنية من البلدين.مركزين صغريين لدعم العمليات املركَّزة يف املناطق امل

فإن عدد األشخاص المشمولين وبالنظر إىل استمرار العمليات يف مجيع احلاالت اخلاضعة للتحقيق  -41
مشمولني باحلماية يف عام  شهود 110. فسيظل أكثر من 2017سيظل عالياا يف عام  بالتدابير الحمائية

ات النقل املساَعد، وغري ذلك من أشكال ، منهم شهود مشمولون بربنامج احملكمة اخلاص باحلماية وبعملي2017
الذين يعتين هبم كيان ثالث وخيضعون  شاهداا من الشهود المعاد توطينهم دولياا  49الدعم. ويشمل هذا الرقم 

اآلن  تدابير الحمايةملتابعة مستمرة يقوم هبا قسم اجملين عليهم والشهود التابع لقلم احملكمة. وتشمل 
شخص المشاركة  14 100أكثر من  يطلبمعاالا(. كما يُتوقع أن  465شهود و 110) شخصاا  575

يف شىت اإلجراءات القضائية اجلارية. وعالوة على ذلك سيستمر لزوم تقدمي الدعم يف عام  بصفة مجني عليهم
 وذلك من أجل العمل يف احلاالت اليت حتقق فيها احملكمة. لغة متصلة بالحاالت 24بأكثر من  2017

، تسعة متهمينما ال يقل عن  2017القضائي يُرتقب أن ميُثل أمام احملكمة يف عام وعلى املستوى  -42
ويُتوقع أن . زنازينمجموعة مؤلفة من ست . ولذا ستلزم يف مركز االحتجاز خمسة منهم محتَجزين سيبقى
اْغبَغبو وابْليه غوديه، ، وهي قضية 2017طيلة عام  ثالث قضايا في المرحلة االبتدائيةما ال يقل عن يظل 
احملاكمة يف قضية املهدي )اعرتاف  2016ويفرتض أن تبدأ يف آب/أغسطس . أُنْغوين وقضيةانْتاغندا،  وقضية

، 2016ت جرب األضرار يف عام امن النظام األساسي(. وحبسب القرار النهائي، قد تُنفَّذ إجراء 65عمالا باملادة 
إىل ذلك أن دائرة ابتدائية أخرى تنظر يف جرب األضرار يف قضية كاتـَْنغا . ويضاف 2017وتستمر ملدة  من عام 

. 2017وقضية لوبـَْنغا. مث إن إجراءات جرب األضرار يف قضية مببا ستستمر أمام دائرة ابتدائية منفصلة يف عام 
إليهما دعاوى  ، تضافدعويا استئناف نهائي 2017وفضالا عن اإلجراءات االبتدائية، يُتوقع أن جتري طيلة عام 

 استئناف للقرارات/األوامر القاضية جبرب األضرار يف القضايا اآلنفة الذكر.

لكي  شاهداا  92يُتوقع أن يمُثل أمام المحكمة وفيما خيص اإلجراءات يف هذه احملاكمات الثالث،  -43
يدلوا بإفاداهتم، ما سيستلزم دعماا كامالا من قسم اجملين عليهم والشهود التابع لقلم احملكمة. وسيتعني تقدمي الدعم 

يف اإلجراءات اليت ستنعقد يف قاعات جلسات احملاكمة، إضافةا إىل اإلنكليزية والفرنسية. ومن املهم  بثماني لغات
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خمسة أفرقة وما يصل جمموعه إىل  فريقاا من أفرقة الدفاع 12ويل مت 2017اإلشارة إىل أنه سيستمر يف عام 
 من خالل املساعدة القانونية. من أفرقة الممثلين القانونيين للمجني عليهم

 سيرورة إعداد الميزانية -دال

استجابةا للتوصيات الصادرة عن اللجنة وللقرار الذي اعتمدته مجعية الدول األطراف يف دورهتا الرابعة  -44
، اختذ كبار مسؤويل احملكمة تدابري إلعادة تصميم سريورة إعداد ميزانيتها السنوية وحتسني متاسك وثيقتها. (8)رةعش

واسُتفيد من املراجعة املعنية يف السريورة الداخلية إلعداد امليزانية فغدت بذلك سريورةا أكثر تبسيطاا، يوج هها بصورة 
احملكمة مّتبعني مبدأ احملكمة الواحدة وفق هنج تتدرج به املسؤوليات من مشرتكة  وعلى حنو وثيق كباُر مسؤويل 

أعلى املستويات إىل أدناها فتوَضع وفقه أهداٌف اسرتاتيجية واضحة، وجترى مشاوراٌت داخلية ضمن كل من 
 األجهزة املعنية.

 التدابير التي تم اّتخاذها -1

انعقاد دورة اجلمعية، اتفق كبار مسؤويل احملكمة على يف كانون األول/ديسمرب من العام املاضي، بُعيد  -45
السبيل للمضي قدماا يف إعادة تصميم سريورة إعداد امليزانية وتناول أهم املسائل املستبانة. ومت نتيجة لذلك تصميم 

 سريورة جديدة إلعداد امليزانية واتُّفق عليها تبعاا للمسو غني العامني التاليني:

ياا بني األجهزة فيما خيص امليزانية، للسبب البني  املتمث ل يف وجود تفاعل أن مثة ترابطاا ضرور  (أ )
 ؛اشتغايل طائل بينها يف أداء املهام املنوطة بكل منها

أن عمليات التحقيق اليت جيريها مكتب املدَّعي العام، واإلجراءات أمام الدوائر، تستلزم دعماا من  (ب )
املتعلقة بضمان توظيف العاملني املؤهَّلني ووصوالا إىل مسائل من قلم احملكمة، بدءاا من أبسط املستويات 

(، واألمن، eCourtقبيل مسائل اللغات، والدعم امليداين، ومساندة الشهود، ونظم احملكمة اإللكرتونية )
 واالحتجاز، ومشاركة اجملين عليهم.

ط سريورة إعداد امليزانية وقد استندت خريطة الطريق اليت وضعها كبار مسؤويل احملكمة من أجل تبسي -46
وحتسينها األمثل إىل اخنراطهم يف األمر اخنراطاا اسرتاتيجياا مبكراا من خالل منتدى النقاش االسرتاتيجي الرئيسي 
املتمث ل يف جملس التنسيق والفريق العامل املعين بامليزانية الذي يتوىل توجيهه رئيس قلم احملكمة مباشرة، وفقاا 

 ة به فيما خيص امليزانية مبوجب النظام املايل والقواعد املالية.للمسؤولية املنوط

وقد جتسَّد هذا النهج االسرتاتيجي اجلديد فيما خيص سريورة إعداد امليزانية يف عدد من اخلطوات  -47
 :2016األساسية اليت ثابرت األجهزة على اتّباعها يف سريورة إعداد ميزانية عام 

بتشاور مباشر رفيع  2017ذات األولوية فيما خيص عام حتديد أنشطة األجهزة األساسية  (أ )
)كانون الثاين/يناير(؛ ووضع جدول زمين لسريورة إعداد امليزانية الربناجمية  2016املستوى يف أوائل عام 

 ؛2017لعام 
تقدير ما لألنشطة األساسية ذات األولوية املميَّزة على هذا النحو من أثر على امليزانية، مث  (ب )

 واقعية هذا التقدير، والنظر يف القيود ومسب بات التكاليف الداخلية واخلارجية؛التحقق من 

                                                           
 ؛ واجمللَّد األول، اجلزء الثالث، القرار 3 اجلزء اجمللَّد الثاين، ،(ICC-ASP/14/20) 2015 عشرة ... الرابعة الدورة ... الرمسية الوثائق (8)
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على أساس األنشطة األساسية ذات  2017وضع االفرتاضات الرمسية فيما يتعلق مبيزانية عام  (ج )
 األولوية املراجعة.

سب، عقد كبار وسهراا على توفري الدفع الالزم من قيادة احملكمة واختاذها القرارات يف الوقت املنا -48
. 2017مسؤوليها اجتماعات دورية متواترة مع جملس التنسيق مكرسَّة على وجه اخلصوص إلعداد ميزانية عام 

واشتّد الرتابط بني جملس التنسيق والفريق العامل املعين بامليزانية من خالل املزيد من اخنراط كبار املسؤولني املباشر 
بامليزانية يتلقى إرشاداا وتعليمات من جملس التنسيق بشأن مجيع املهمات  املتعمق. ويظل الفريق العامل املعين

 االشتغالية ويعود دورياا بتقرير عن ذلك إىل كبار مسؤويل احملكمة.

لقد ُوس ع تشكيل الفريق العامل املعين بامليزانية بغية تصميم سريورة إلعداد امليزانية ووثيقة هلا حمسَّنتني  -49
لشفافية والبساطة. ويرتأس رئيس قلم احملكمة الفريق العامل اجلديد املوسَّع املعين بامليزانية الذي تتسمان باملزيد من ا

يتألف من ممثلني من أجهزة احملكمة الثالثة، منهم موظفون ذوو خربة تقنية/مالية، وموظفون يرك زون على حترير 
 العروض السردية اليت تتضمنها وثيقة امليزانية.

سيق األنشطة اخلاصة بكل جهاز على وجه التحديد بني شىت وحدات احملكمة حتسيناا  وقد ُحس ن تن -50
كبرياا، أفضى إىل مزيد من النجاعة ومن العمل التآزري املختلف األشكال. ويتجّلى ذلك يف اتّباع مكتب املدَّعي 

ن الوثيق بني الدوائر وقلم احملكمة العام وقلم احملكمة هنجاا متكامالا منسَّقاا فيما خيص األنشطة امليدانية، والتعاو 
، ومواصلة اتّباع النهج التدرجي يف إعمال البنية 2017فيما خيص ترشيد االحتياجات إىل قاعات احملاكمة يف عام 

اجلديدة لقلم احملكمة من خالل حتديد درجات أولوية األنشطة بالتنسيق مع سائر األجهزة؛ وإجراء زيادة مؤقتة يف 
ظائف يف مكتب املدَّعي العام ومعدَّله يف قلم احملكمة؛ وإجراء مراجعات مستمرة للمتطلبات على معدَّل شغور الو 

 صعيد خدمات مكتب املدَّعي العام للتوصل إىل النتائج املثلى بأدىن التكاليف.

ويف نفس  وقت  حتديد  األهداف األساسية ذات األولوية ووضع االفرتاضات، قيَّمت احملكمة املتطلبات  -51
ألساسية لتحسني وثيقة امليزانية حبد ذاهتا، تبعاا لإلرشاد املفيد الذي أسدته اللجنة. ويتمثل املنطلق املشرتك يف أن ا

املقرتح املتعلق بامليزانية ينبغي أن يكون وثيقة متماسكة ومّتسقة ُيسرتشد فيها برؤية كبار املسؤولني املشرتكة بشأن 
اا عنها بالعوامل الرئيسية احملد دة ملبالغ امليزانية. وتؤيت هذه الرؤية االحتياجات املالية لشىت وحدات احمل كمة، معربَّ

 إطار العروض السردية الواردة يف وثيقة امليزانية، اليت يتم بعدئذ تدعيمها باألرقام.

ذت اخلطوتان التاليتان فيما يتعلق بوثيقة امليزانية: -52  وعلى وجه اخلصوص اختُّ

امليزانية حبيث يعرب  على حنو  أبرَز للعيان عن هنج "احملكمة الواحدة"  إعادة حتديد شكل وثيقة (أ )
 الذي يّتبعه كبار مسؤوليها يف حتديد احتياجاهتا املالية؛

حتسني التماسك الداخلي لوثيقة امليزانية من حيث الوضوح واالّتساق والسداد يف العروض  (ب )
 ام املقابلة.السردية اليت تتضمنها الوثيقة وجداول املوارد واألرق

ابتغاَء اإلرشاد  2016وهلذه الغاية استدامت احملكمة الرتاسل الوثيق مع اللجنة يف مرحلة مبكرة من عام  -53
األويل، وقدمت هنجها اجلديد املقرتح يف اجتماع خمصَّص لذلك مع اللجنة خالل دورهتا الثامنة والعشرين اليت 

 تلك املناسبة عن موافقتها العامة على التحسينات املقرتحة . وقد أعربت اللجنة يف2016ُعقدت يف نيسان/أبريل 
 على أن يؤخذ هبا يف وثيقة امليزانية احلالية.
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وقد اسُتفيد من هذه التجربة مبثابة حافز على مراجعة الذات. وُتستخلص عرٌب مّجة إذ تتقدم احملكمة على  -54
 هذا الصعيد وجيري مجع اخلربات املكتسبة.

بالرؤية املشرتكة لكبار مسؤويل احملكمة  2017اسرُتشد يف سريورة إعداد ميزانية عام وقصارى القول إنه  -55
بشأن االحتياجات املالية لشىت وحداهتا. إن أثر ذلك، معطوفاا على غريه من املبادرات اجلارية اهلامة اليت تشمل 

من التماسك والتنسيق بل أتاح  بنطاقها احملكمة مجعاء، ل يقتصر على ضمان إعداد ميزانية مقرتحة تتسم مبزيد
أيضاا حتسنَي متييز  وحتقيق  إمكانيات زيادة النجاعة والعمل التآزري بفضل ترشيد األنشطة وتفادي االزدواج فيها. 
ويف هناية املطاف حتسنت وثيقة امليزانية من حيث الوضوح واالتساق فيما خيص عروضها السردية وما يقابلها من 

 قام.جداول املوارد واألر 

 العمل التآزري -هاء

اخنرطت احملكمة يف عملية شاملة فيما خيص جوانب التآزر كما  2016-2015على مدى فرتة السنتني  -56
وقد شكَّل ممثلون جلميع أجهزة احملكمة، يقدمون تقاريرهم إىل اللجنة، عدداا من األفرقة العاملة . (9)طلبته اجلمعية

لتبنيُّ ما إذا كان يوجد تداخل حمتمل بني خمتلف كيانات احملكمة. ومتثل  املرك زة على عدد من جماالت املواضيع
هدف هذه األفرقة العاملة يف متييز ما قد يكون هناك من االزدواج على هذا النحو والنهوض جبوانب العمل 

ظُم ما يستلزمه التآزري يف احملكمة. وتشري النتائج األولية للمراجعات اليت ُأجريت أنه قد ُوضع على حنو دقيق مع
 ضمان عدم حصول ازدواج يف العمل من سريورات التواصل بني األجهزة.

وُقد م خالل دورة اللجنة السادسة والعشرين تقرير أول ُيركَّز فيه على جماالت العمل التحليلي، واخلدمات  -57
جاعة و/أو وفورات قابلة للتحديد اللغوية، واإلعالم، واملوارد البشرية، والعالقات اخلارجية. ومت متييز مكاسب يف الن

الكمي وتدبَّرت األفرقة العاملة أمر تبسيط السريورات وتوضيح املسؤوليات فيما خيص مجيع اجملاالت اليت مشلتها 
 املراجعة. 

أما خالل دورة اللجنة السابعة والعشرين فقد ركَّزت احملكمة على جماالت ختطيط املهمات، وتكنولوجيا  -58
شؤون الشهود، والشراء. وتسىن للمحكمة تنجيز مراجعة املشرتيات وختطيط املهام. ولئن ل  املعلومات، وتدبر

تؤت  هذه املراجعة مكاسب يف النجاعة أو وفورات قابلة للتحديد الكمي فهي قد آتت نتيجة مؤاتية. فقد 
مة. وُأحرز تقدم ذو شأن اقرُتحت حتسينات يف السريورات واإلجراءات والشفافية العامة بني خمتلف كيانات احملك

يف جماالت تدبر شؤون الشهود وتكنولوجيا املعلومات ومت اإلبالغ عنه، وسيظل يلزم املزيد من العمل على هذا 
الصعيد. وبالنظر إىل مقدار العمل يف كال هذين اجملالني والتعقيد الذي يتسم به واملوارد املتاحة إلجراء املراجعات، 

 املراجعة. بيد أنه سيُـَعّد تقرير عن النتائج ليقدم إىل اللجنة يف دورهتا الثامنة والعشرين. ل يتسنَّ للمحكمة تنجيز

وستواصل احملكمة السعي املشرتك لتمييز جوانب العمل التآزري، ويُتوقع تقدمي تقرير هنائي عن ذلك يف  -59
كمة الواحدة، حظيت طيلة . إن عملية متييز جوانب العمل التآزري، اليت تشهد على تطبيق مبدأ احمل2017عام 

 إجرائها ببذل األجهزة جهداا مشرتكاا ينّم عن حتّليها بدرجة عالية من الروح التعاونية واملزيد من الشفافية والتعاضد.

 

                                                           
، القسم ICC-ASP/14/Res.1اجمللَّد األول، اجلزء الثالث، القرار  ،(ICC-ASP/14/20) 2015 ... عشرة الرابعة الدورة ... الرمسية الوثائق (9)
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  – 2017المحكمة في عام  -ثانياا 
 عمليات التدارس األولي، والحاالت والقضايا التي تنظر فيها المحكمة

 للتدارس األوليالحاالت الخاضعة  -ألف

، على  -60 جُيري مكتب املّدعي العام عمليات تدارس أويل جلميع احلاالت اليت تستدعي عنايته لكي يتبنيَّ
أساس املعايري القانونية احملدَّدة يف نظام روما األساسي )"النظام األساسي"( واملعلومات املتاحة، ما إذا كان جيدر 

هي احلالة يف أفغانستان،  –حالياا عمليات تدارس أويل يف تسع حاالت التحقيق يف احلاالت املعنية. إنه جُيري 
احلالة يف واحلالة يف بورُندي، واحلالة يف جزر القمر، واحلالة يف فلسطني، واحلالة يف العراق، واحلالة يف غينيا، و 

 كرانيا، واحلالة يف كولومبيا.نيجرييا، واحلالة يف أو 

( من النظام األساسي العوامل اليت يقوم عليها اإلطار 1)53من املادة وحُتدَّد يف الفقرات )أ( إىل )ج(  -61
القانوين للتدارس األويل. فالستبانة ما إذا كان مثة أساس معقول للشروع يف حتقيق يف احلالة املعنية، ينظر املّدعي 

 ة.العام فيما إذا كانت تندرج ضمن إطار اختصاص احملكمة، ويف مقبوليتها، ويف مصاحل العدال

وجترى عملية التدارس األويل استناداا إىل الوقائع واملعلومات املتوف رة يف املصادر املتاحة للعموم يف معظم  -62
احلاالت، من قبيل الوثائق العلنية، والتقارير، والتسجيالت الفيديوية، وسائر املواد املتأتية من مصدر ميكن التعويل 

، حبسب مقتضى احلال، ملقابلة أصحاب الشأن املعنيني من مجيع عليه. كما جيري مكتب املّدعي العام بعثات
اجلوانب، بدءاا من مسؤويل احلكومات ووصوالا إىل ممثلي اجملتمع األهلي، من أجل احلصول على املعلومات، 
 .وكذلك لشرح طبيعة ونطاق عملية التدارس األويل، اليت ينبغي عدم اعتبارها خطأا عمليَة حتقيق بكل معىن الكلمة

. وتعترب استنتاجات املكتب  -63 وخيضع مجيع املعلومات اليت ُُيصل عليها لتحليل مستقل متاماا ونزيه وواف 
من العملية املعنية نتائج ذات طبيعة أولية وميكن أن يعاد النظر فيها على ضوء وقائع أو أدلة جديدة. وتتمثل 

ستنارة فيما إذا كان هناك أساس معقول للشروع يف الغاية من هذه العملية يف التوصل إىل البّت املستنري كل اال
 التحقيق. وال ينص النظام األساسي على أية آجال فيما خيص القرارات املتعلقة بالتدارس األويل.

( من النظام األساسي، سريورة 1)53وقد وضع املكتب، من أجل تدبر حتليل العوامل املبيَّنة يف املادة  -64
كَّز يف كل من هذه املراحل على جانب مميَّز من اجلوانب اليت يقضي هبا النظام اصطفاء يف أربعة مراحل. وُير 

 األساسي فيما خيص أغراض التحليل، فاملكتب يطب ق هنجاا كالنياا طيلة عملية التدارس األويل.

ملتلقاة يف حتليل أويل واصطفاء جلميع املعلومات املتعلقة باجلرائم املدَّعى بارتكاهبا وا 1المرحلة وتتمثل  -65
البدء الرمسي لعملية التدارس األويل،  2المرحلة من النظام األساسي )"البالغات"(. ومتث ل  15مبوجب املادة 

من النظام األساسي  12ويُركَّز فيها على ما إذا كانت الشروط األولية ملمارسة اختصاص احملكمة مبوجب املادة 
بأن اجلرائم املدَّعى بارتكاهبا تندرج ضمن إطار اختصاص  مستوفاة وما إذا كان هناك أساس معقول لالعتقاد

احملكمة من حيث موضوعها. كما جيوز للمكتب أن جيمع معلومات عن اإلجراءات الوطنية ذات الصلة إذا كان 
يف إطار على مقبولية القضايا اليت ُُيتمل أن تُرفع  3المرحلة مثل هذه املعلومات متوف راا يف هذه املرحلة. ويُركَّز يف 

احلالة املعنية من حيث التكامل ودرجة اخلطورة. كما يواصل املكتب يف هذه املرحلة مجع املعلومات عن 
سّيما عندما يُدَّعى بأنه قد ارُتكبت جرمية جديدة أو أنه جيري ارتكاهبا يف  االختصاص من حيث املوضوع، وال



 ICC-ASP/15/10 

21 10-A-031016 

IC
C

-A
S

P
/9
/[…

] 

P
ag

e 2
1
 

بارات املتعلقة مبصاحل العدالة بغية صوغ التوصية النهائية اليت فُينظر يف االعت 4المرحلة إطار احلالة املعنية. أما يف 
 تقدَّم إىل املّدعية العامة فيما إذا كان هناك أساس معقول للشروع يف التحقيق.

 حتليله للحاالت اخلاضعة للتدارس األويل. 2017إن مكتب املّدعي العام سيواصل خالل عام  -66

 المحكمة  فيها تنظر التيالحاالت الخاضعة للتحقيق والقضايا  -باء

العمل يف عشر حاالت خاضعة للتحقيق هي احلاالت  2017كما ُأشري إليه ستواصل احملكمة يف عام  -67
يف مجهورية أفريقيا الوسطى )احلالة األوىل واحلالة الثانية(، ويف كوت ديفوار، ويف دارفور ]بالسودان[، ويف مجهورية 

 كينيا، ويف ليبيا، ويف مايل، ويف أوغندا.  الكونغو الدميقراطية، ويف جورجيا، ويف

 الحالتان األولى والثانية في جمهورية أفريقيا الوسطى -1

أحالت مجهورية أفريقيا الوسطى مرتني حالة قائمة يف أراضيها إىل احملكمة. وقد ركَّزت عمليات التحقيق  -68
. 2003وعام  2002ارُتكبت فيها عام  فيما يتعلق باحلالة األوىل يف مجهورية أفريقيا الوسطى على الفظائع اليت

أما عمليات التحقيق يف احلالة الثانية يف مجهورية أفريقيا الوسطى فرتك ز على اجلرائم اليت ارتكبتها الُعصبتان 
 2012خالل أحداث العنف اليت شهدها هذا البلد من جديد بدءاا من عام  سيليكا" و"أنيت باالكا"املسميتان "
 فصاعداا.

، يظهر للعيان تصاعد خطري للعنف يف مجهورية أفريقيا الوسطى. 2012صف الثاين من عام فمنذ الن -69
وقد أفضت مناوشات وهجمات شنتها كيانات حكومية وجمموعات شىت، مبا يف ذلك عناصر غري معروفة تسمى 

"، أو جُتمع حتت هذين اإلمسني، إىل ارتكاب جرائم خطرية تندرج ضمن إطار اختصاص "سيليكا" و"أنيت باالكا
املسّماة الُعصبة احملكمة. وقد سعَّرت هذه اهلجماُت دّوامَة عنف  وهجمات  انتقاميةا بني )جمموعات مرتبطة بـ( 

مرة وتظل متثل سبباا لنزوح األهايل "، لـّما تزل مستأنيت باالكااملسّماة " الُعصبة و)جمموعات مرتبطة بـ(  "سيليكا"
 من منازهلم ومالجئهم.

أرَشْنج تُواديرا. بيد -وقد أجريت انتخابات بصورة سلمية وُشكلت حكومة جديدة بقيادة الرئيس ُفْستان -70
أن البيئة األمنية تظل غري مستقرة؛ وذلكم وضع يتفاقم بفعل عدم قدرة اجليش على ضمان األمن بصورة كاملة. 

حيث استهدفت عمليات االختطاف املوظفني العاملني يف بعثات  2016ر العنف يف هذا البلد يف عام وقد استم
 املساعدة الدولية. وقد استلزم ذلك بدوره درجة عالية من األمن لعمليات احملكمة يف مجهورية أفريقيا الوسطى.

 الوسطى أفريقيا مجهورية يف ]األوىل[ احلالة (أ )

أحالت حكومة مجهورية أفريقيا الوسطى إىل احملكمة احلالة األوىل  2004 كانون األول/ديسمرب  22يف  -71
على أراضيها، وتشتمل على نزاع مسلح بني  2002فيها، اليت تتعلق جبرائم ارُتكبت بعد األول من متوز/يوليو 

إىل  2002احلكومة وقوى متمردة حصل يف مجهورية أفريقيا الوسطى يف الفرتة املمتدة من تشرين األول/أكتوبر 
 .2003آذار/مارس 

باشر مكتب املّدعي العام حتقيقاا يف احلالة األوىل يف مجهورية أفريقيا الوسطى.  2007أيار/مايو  22ويف  -72
(، قبضت عليه Jean-Pierre Bemba Gomboوإثر إصدار أمر بالقبض على السيد جان بيري مببا غومبو )

 3السلطات البلجيكية وقدمته إىل احملكمة لُيحتجز يف عهدهتا. فُنقل إىل مركز االحتجاز التابع للمحكمة يف 
 21. ويف 2010تشرين الثاين/نوفمرب  22. وإثر اعتماد التهم املوجَّهة إليه، بدأت حماكمته يف 2008متوز/يوليو 
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ثالثة باإلمجاع بأن السيد جان بيري مببا غومبو، بصفته قائداا لقواته قضت الدائرة االبتدائية ال 2016آذار/مارس 
املسلَّحة، مذنب دون أي شك معقول يف جرميتني ضد اإلنسانية )القتل العمد واالغتصاب(، وثالث جرائم حرب 

إدانة يف )القتل العمد، واالغتصاب، والنهب(. فُحكم عليه بالسجن مثاين عشرة سنة. وهبذا القرار ُسج لت أول 
إطار االجتهاد القضائي للمحكمة استناداا إىل شكل املسؤولية املتأتية عن مسؤولية القيادة، عمالا باسرتاتيجية 
مكتب املّدعي العام القاضية بتقدمي القضايا املتعلقة باالهتام يف جرائم جنسية وجرائم جنسانية املنطَلق، كما يعرب 

 لقة بالسياسات فيما خيص هذه اجلرائم.عنها أيضاا يف ورقته املنشورة املتع

جان بيري مببا  أصدرت الدائرة التمهيدية الثانية أمراا بالقبض على 2013تشرين الثاين/نوفمرب  20ويف  -73
( وجان جاك ماغ ندا Aimé Kilolo Musamba( وإمييه كيلولو مومَسْبا )Jean Pierre Bemba Gomboغومبو )
سيس ( ونـَرْ Fidèle Babala Wandu( وفيديل باباال َوْندو )Jean-Jacques Magenda Kabongoكابـُْنغو )
من نظام روما األساسي، تتعلق  70يف جرائم خملة بإقامة العدل مبوجب املادة  ،(Narcisse Aridoأريدو )

 .املّدعي العام ضد جان بيري مببا غومبوبإفادات الشهود يف قضية 

املشتبه فيهم بالتعاون مع ]من كانوا طلقاء من[ ض على قُب 2013تشرين الثاين/نوفمرب  24و 23ويف  -74
موا إىل احملكمة لكي ُُيتجزوا يف عهدهتا.  السلطات يف بلجيكا وهولندا وفرنسا ومجهورية الكونغو الدميقراطية، فُقد 

الذي  بدأت حماكمتهم أمام الدائرة االبتدائية السابعة. وباستثناء جان بيري مببا، 2015أيلول/سبتمرب  29ويف 
حتتجزه احملكمة، ميثل املتهمون اآلخرون األربعة يف هذه القضية أمام احملكمة طوعاا، عمالا باإلفراج املؤقت عنهم 

. وقدَّم األطراف مرافعاهتم اخلتامية 2014تشرين األول/أكتوبر  21بقرار من الدائرة التمهيدية الثانية صادر يف 
، وقد بلغت احلالة اآلن مرحلة بّت القضاة النهائي 2016حزيران/يونيو  2أيار/مايو إىل  31يف الفرتة املمتدة من 

 فيها.

. ويف 2017ويُتوقع أن تكون القضيتان اآلنفتا الذكر قد بلغتا مرحلة دعاوى االستئناف النهائي يف عام  -75
ية خلمسة أفرقة من إجراءات جرب األضرار. وتقدَّم املساعدة القانون 2017القضية األوىل يُتوقع أن جتري طيلة عام 

أفرقة الدفاع يف سياق هاتني القضيتني، ولفريق واحد من املمثلني القانونيني للمجين عليهم. ومن املهم اإلشارة إىل 
أن قلم احملكمة قد اعتمد نظام األجور الـُمخفَّضة اليت يتقاضاها احملامون املمث لون ملوك ليهم يف قضايا تتعلق جبرائم 

 العدل فيما بعد املرحلة االبتدائية.اإلخالل بإقامة 

 مببادعم من قلم احملكمة يف هاتني الدعويني القضائيتني: يشارك يف الدعوى على  2017وسيلزم يف عام  -76
، وهذا عدد يُتوقع أن يزداد زيادة كبرية عندما يُنتقل يف الدعوى إىل مرحلة جرب 5 000أشخاص يبلغ جمموعهم 

األضرار. وسيتواصل تنظيم األنشطة التوعوية املتعلقة جبميع الدعاوى القضائية بغية إعالم اجملين عليهم واجلماعات 
. ويضاف إىل مبباتقام يف قضية  املتضررة بأهم املستجدات، وال سّيما فيما يتعلق بأية دعاوى جلرب األضرار قد

ذلك أنه ُُيتاج إىل دعم ميداين، وال سّيما الدعم األمين للبعثات خارج عاصمة هذا البلد، ما يتوقف على قدرة 
 قلم احملكمة على حتليل أوضاع البلد.

 الوسطى أفريقيا مجهورية يف الثانية احلالة (ب )

احلالة الثانية فيها إىل احملكمة قرَّرت  2014أيار/مايو إثر إحالة سلطات مجهورية أفريقيا الوسطى يف  -77
أيلول/سبتمرب، بعد تدارس أويل واف  هلذه احلالة، مباشرة حتقيق ثان  يف احلالة يف مجهورية  24املّدعية العامة يف 

جرائم تندرج ضمن إطار اختصاص  2012آب/أغسطس  1أفريقيا الوسطى، اليت يظهر أنه قد ارُتكبت فيها منذ 
( يف احلالة الثانية سيليكااحملكمة. وقد ميَّز مكتب املّدعي العام إذ قام بذلك قضيتني ميكن أن تُرفعا: القضية )أ( )
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( يف احلالة الثانية يف مجهورية أفريقيا الوسطى. وقد ُأسندت أنيت باالكايف مجهورية أفريقيا الوسطى والقضية )ب( )
سطى إىل الدائرة التمهيدية الثانية. وجتري عمليات التحقيق فيها، إذ يعمل احلالة الثانية يف مجهورية أفريقيا الو 

 فريقان من احملققني بشأن اجلرائم املدَّعى بأن خمتلف أطراف النزاع قد ارتكبتها.

ولـّما كانت املسؤولية عن التحقيق واملقاضاة يف اجلرائم املنصوص عليها يف نظام روما األساسي تقع يف  -78
على عاتق الدول األطراف فإن مكتب املّدعي العام شجَّع على تنفيذ إجراءات وطنية فيما خيص املقام األول 

مجيع األطراف يف النزاع، ويظل يشج ع على تنفيذها، ويتابع بصورة وثيقة املستجدات فيما خيص إقامة حمكمة 
شَّاا ويظل يعاين من افتقار كبري إىل جنائية خاصة جبمهورية أفريقيا الوسطى. بيد أن النظام القضائي الوطين يبقى ه

 القدرة على إجراء ما يلزم من عمليات التحقيق وأنشطة املقاضاة بنجاح.

، يظل الوضع األمين هشَّاا 2015وعلى الرغم مما يشهده تصاعد العنف من تراجع  عام  منذ أواخر عام  -79
الُعصبة واجملموعات املرتبطة ب سيليكاسّماة املالُعصبة وتظل تنشب مناوشات متك ررة بني اجملموعات املرتبطة ب

 ، وهجمات على القرى وخميمات النازحني تشنها اجلماعتان.أنيت باالكا املسّماة

ما جيريه من عمليات حتقيق ناشط فيما يتعلق هباتني  2017وسيواصل مكتب املّدعي العام يف عام  -80
للتحقيق اجلنائي العلمي، ما سيكون له أثر كبري على القضيتني. وستشتمل األنشطة التحقيقية أيضاا على بعثات 

 املتطلبات من املوارد.

وغريها من أصحاب الشأن الرئيسيني يف هذا  أفريقيا الوسطىوحىت اآلن ن ْيَل تعاوُن سلطات مجهورية  -81
 البلد واملنطقة األوسع.

 مجهورية أفريقيا الوسطى ميث الن بيد أن التغريات  الكبريَة اليت يشهدها السياُق السياسي والوضَع األمين يف -82
عنصرين جيب أخذمها باالعتبار، ألهنما قد يؤث ران تأثرياا شديداا على عمليات التحقيق اليت جيريها مكتب املّدعي 
العام والعمليات اليت جتريها احملكمة. وتظل تلزم تدابري مزيدة حلماية املوظفني العاملني يف امليدان إزاء الوضع األمين 

 ملتقلب والبنية التحتية القاصرة يف هذا البلد.ا

ومن املهم اإلشارة إىل أن عدد املشاركني يف اإلجراءات بصفتهم جمنياا عليهم يف احلالة الثانية يف مجهورية  -83
. ويشار يف هذا الصدد إىل أنه جيب أيضاا تكثيف األنشطة التوعوية اليت جيريها قلم 1 200أفريقيا الوسطى يبلغ 

خالل عمليات التحقيق املستمرة اليت جيريها مكتب املّدعي العام وذلك إلعالم اجملين عليهم واجلماعات  احملكمة
. وسيتعنيَّ تقدمي املزيد من الدعم 2017املتضررة. وسيلزم وجود ميداين معزَّز يف بـَْنغي لدعم هذه األنشطة يف عام 

ة، وال سّيما البعثات اجملراة خارج عاصمة هذا البلد. األمين ملا سيشهده العام املقبل من أنشطة حتقيقية مزيد
ويضاف إىل ذلك أن مساندة الشهود ومحايتهم ستغدوان مسألة متزايدة األمهية مع التقدم يف عمليات التحقيق 

 اليت جيريها مكتب املّدعي العام.

 الحالة في كوت ديفوار -2

يف سياق النزاع بشأن نتائج  2010/2011نشب العنف يف أعقاب االنتخابات يف كوت ديفوار يف عام  -84
االنتخابات الرئاسية اليت تنافس فيها السيد لوران اْغبَـْغبو والسيد احلسن واتارا. ويُزعم بأنه ارُتكبت فظائع خالل 
العنف الذي أعقب ذلك منها القتل العمد، واالغتصاب، وسائر األفعال غري اإلنسانية، والشروع يف القتل العمد، 

 واالضطهاد.
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إن كوت ديفوار ل تكن طرفاا يف نظام روما األساسي يف ذلك احلني لكنها قبلت اختصاص احملكمة يف  -85
، بعد إجرائه حتقيقاا أولياا 2011حزيران/يونيو  23. وقد قدم مكتب املّدعي العام يف 2003نيسان/أبريل  18

 3لة يف كوت ديفوار، فُأذن له بذلك يف تلقاء نفسه يف احلامن يف هذه احلالة، طلباا لإلذن له مبباشرة التحقيق 
صدَّقت كوت ديفوار على نظام روما األساسي. وقد  2013شباط/فرباير  15. ويف 2011تشرين األول/أكتوبر 

تركَّز التحقيق يف هذه احلالة على اجلرائم املدَّعى بأن قوات موالية الْغبَـْغبو قد ارتكبتها )القضية األوىل يف احلالة يف  
 ار( واجلرائم املدَّعى بأن قوات موالية لواتارا قد ارتكبتها )القضية الثانية يف احلالة يف كوت ديفوار(.كوت ديفو 

وقد أفضى التحقيق يف القضية األوىل يف احلالة يف كوت ديفوار إىل إصدار أوامر بالقبض على ثالثة  -86
 Charles(، وشارل اْبليه غوديه )Laurent Gbagboمشتبه هبم استناداا إىل ما مُجع من األدلة: لوران اْغبَـْغبو )

Blé Goudé( وسيمون اْغبَـْغبو ،)Simone Gbagbo وُيشتبه يف هؤالء األشخاص مجيعاا يف جرائم ضد .)
ديفوار يف أعقاب االنتخابات يف الفرتة املمتدة  اإلنسانية يدَّعى بأهنا ارُتكبت يف سياق العنف الذي شهدته كوت

غوديه حمتجزان  اْبليه اْغبَـْغبو وشارل . إن لوران2011نيسان/أبريل  12حىت  2010رب كانون األول/ديسم  16من 
كانون   28، بدأت حماكمة مشرتكة هلما يف 2014يف عهدة احملكمة. وإثر اعتماد التهم املوجَّهة إليهما يف عام 

 وهي جتري حالياا. 2016الثاين/يناير 

ديفوار طعناا  ف دعوى استئناف كانت قد قدمتها كوترفضت دائرة االستئنا 2015أيار/مايو  27ويف  -87
يف قرار يقضي مبقبولية الدعوى على سيمون اْغبَـْغبو أمام احملكمة، حماّجةا بأنه جتري على املستوى الوطين مقاضاة 
الشخص نفسه يف اجلرمية نفسها. ولـّما ينفَّذ حىت اآلن األمر بالقبض على سيمون اْغبَـْغبو، وتبقى القضية يف 

 املرحلة التمهيدية ريثما تُنقل سيمون اْغبَـْغبو إىل عهدة احملكمة.

غوديه. وسيلزم دعٌم  اْبليه اْغبَـْغبو وشارل مرافعات االد عاء يف حماكمة لوران 2017وستجري طيلة عام  -88
من قلم احملكمة ألنشطة جلسات احملاكمة لكي جتري على حنو مالئم جلساُت حماكمة  خمطَّط هلا تبلغ مدهتا 

يف واحدة من قاعات احملاكمة القابلة لالستعمال، إىل جانب اإلجراءات يف قضية  2017يوماا يف عام  175
دوائر ومكتب املّدعي العام إىل فريق له خمصَّص للعناية باملرحلة . كما سيحتاج كل من الانْتاغْنداوقضية  أنْغوين

االبتدائية طيلة مدة هذه احملاكمة. إن ك ال املشتبه فيهما حمتَجز يف عهدة احملكمة وميوَّل من خالل املساعدة 
ت من اجملين عليهم القانونية فريق الدفاع عنه. وميث ل مكتُب احملامي العمومي للمجين عليهم من يشارك يف اإلجراءا

، ملدة يبلغ متوسطها مخسة أيام 2017شاهداا خالل عام  29. ويُتوقع أن ميُثل يف احملاكمة 728البالغ عددهم 
 من أيام انعقاد احملكمة لكل شاهد.

وقد ظهرت للعيان دالئل على ختويف الشهود، ما سيمث ل حتدياا للمحكمة يستلزم ختصيص موارد إضافية  -89
من النظام األساسي، وعلى  68ري الالزمة فيما خيص محاية الشهود على حنو فّعال عمالا باملادة الختاذ التداب

 من النظام األساسي. 70احتمال وقوع أعمال منصوص عليها يف املادة 

وبعد حاالت تأخري طائل، يُعزى بصورة رئيسية إىل القيود املتعلقة باملوارد، ُشر ع يف عمليات التحقيق  -90
ديفوار )ضد "القوى املؤيدة لواتارا"( برتكيز مكثَّف يف عام  نطاق يف القضية الثانية يف احلالة يف كوتالكاملة ال
2016. 

. ديفوار كوت حتقيقاته يف احلالة الثانية يف بنشاط املّدعي العام مكتب سيواصل ،2017 عام وخالل -91
 عمل قواعد مع إمكان تنفيذها انطالقاا من وخارجها، ديفوار كوت شىت أحناء التحقيق يف أنشطة جترى أن ويُتوقع
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 كبري ضرر ديفوار إىل كوت الثانية يف يف احلالة التحقيق بدء تأخر وقد أّدى. ميدانية مكاتب من ال متقد مة
يتاح  أن الضروري فمن. حتقيقاهتا يتبّدى يف الرؤية إليها خطأا باعتبارها منحازة إىل طرف واحد يف احملكمة، بسمعة
 .عليه والبناء 2016 خالل احملَرز من التقدم لالستفادة الالزمة كل املوارد 2017 عام يف ّدعي العامامل ملكتب

ولكي يتسىن لقلم احملكمة النهوض بأود األنشطة القضائية وعمليات التحقيق اليت جيريها مكتب املّدعي  -92
كوت ديفوار، ودعم بلغتني يف   العام، سيلزم وجود ميداين مستمر يف أبيجان ومكتٌب تابٌع ُيستحدث يف غرب
ستلزم موارد مزيدة للمكتب امليداين جلسات احملاكمة مها لغة الديوال ولغة الَبْمبارا، ومساندة للشهود ومحاية هلم. ف

م الدعم األمين واإلمدادي للمهمات اليت سُتجرى يف عام  . وسيستلزم تزايد عدد املهمات مزيداا 2017لكي يقد 
 َكبات والدعم األمين، ومن اخلدمات اللغوية.من الدعم بالـَمْر 

 الحالة في دارفور ]بالسودان[ -3

ليست السودان دولة طرفاا يف نظام روما األساسي. وقد قام نزاع مسلح يف دارفور بني حركات متمردة  -93
. وُزعم بأنه انتشرت فيها اهلجمات على 2003وحكومة السودان ومجاعات مسلحة أخرى يف شباط/فرباير 

يني وغريها من الفظائع، مبا فيها القتل واالغتصاب واالضطهاد وسائر األفعال غري اإلنسانية، انتشاراا واسع املدن
 2005آذار/مارس  31النطاق. فأحال جملس األمن التابع لألمم املتحدة احلالة يف دارفور إىل املّدعي العام يف 

 سي.)ب( من النظام األسا13ووفقاا للمادة  1593عمالا بقراره 

وتظل احلالة األمنية يف دارفور تشهد تقلبات على الرغم من دعوة جملس األمن التابع لألمم املتحدة مجيع  -94
مليون من  2.6كان   2016األطراف يف النزاع إىل وقف مجيع أعمال العنف فوراا. وحبلول منتصف حزيران/يونيو 

خميماا للنازحني داخلياا  60يظلون مقيمني يف زهاء مليون  1.6األهايل ال يزالون نازحني يف مجيع مناطق دارفور و
 يف مجيع أحناء املنطقة، وفقاا إلحصائيات األمم املتحدة.

شرع مكتب املّدعي العام يف حتقيق يف احلالة يف دارفور فيما يتعلق جبرائم  2005حزيران/يونيو  6ويف  -95
وقد تركَّزت عمليات التحقيق اليت  .2002متوز/يوليو  1تندرج ضمن إطار اختصاص احملكمة ارُتكبت منذ 

أجراها مكتب املّدعي العام على ما ُيدَّعى بارتكابه يف دارفور من جرائم اإلبادة اجلماعية، وجرائم احلرب، واجلرائم 
 :ضد اإلنسانية

يواجه الرئيس عمر البشري هتماا يف مخس جرائم ضد اإلنسانية وجرمييت حرب وثالث جرائم إبادة  (أ )
بأهنا ارُتكبت ضد مجاعات إثنية يف دارفور هي مجاعة الفور ومجاعة املساليت ومجاعة  مجاعية ادُّعي

. وقد ُأصدر األمر األول بالقبض على السيد 2008حىت عام  2003الزغاوة، يف الفرتة املمتدة من عام 
 ؛2010متوز/يوليو  12وُأصدر األمر الثاين بالقبض عليه يف  2009آذار/مارس  4البشري يف 

 20يواجه السيد أمحد حممد هارون والسيد علي حممد عبد الرمحن )"علي قشيب"( هتماا يف  (ب )
أمران بالقبض على  2007نيسان/أبريل  27جرمية حرب. وقد صدر يف  22جرمية ضد اإلنسانية و
 ؛هذين املشتبه فيهما

حرب  يواجه السيد عبد الرحيم حممد حسني هتماا يف سبع جرائم ضد اإلنسانية وست جرائم (ج )
آذار/مارس  1فصاعداا. وقد ُأصدر أمر بالقبض عليه يف  2002ارُتكبت يف دارفور بدءاا من عام 

 ؛2012

يواجه السيد عبد اهلل بَندا أبكر نورين هتماا يف ثالث جرائم حرب ادُّعي بارتكاهبا يف سياق  (د )
ة لالحتاد األفريقي، على بعثة حفظ األمن يف السودان التابع 2007أيلول/سبتمرب  29هجمة ُشنَّت يف 
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قررت الدائرة  2011آذار/مارس  7كدادة يف مشال دارفور. ويف  يف موقع حسكنيتا العسكري يف حملَّية أم
التمهيدية األوىل باإلمجاع اعتماد التهم املوجهة إىل السيد بَندا يف جرائم حرب وأحالته للمحاكمة. وليس 

ت طائلة أمر باحلضور )"باملثول"( خالل املرحلة التمهيدية من هذا املتهم حمتَجزاا يف عهدة احملكمة ألنه حت
أصدرت الدائرة االبتدائية الرابعة أمراا بالقبض عليه لضمان  2014أيلول/سبتمرب  11مراحل القضية. ويف 

 .2015آذار/مارس  3حضوره احملاكمة، وأيدت دائرة االستئناف هذا القرار يف 

القبض اآلنفة الذكر. وتبقى القضايا املعنية يف املرحلة التمهيدية، ريثما  ولـّما ينفذ أي من األوامر بإلقاء -96
يُقبض على املشتبه فيهم ويُقدمون إىل احملكمة لُيحتجزوا يف عهدهتا، عدا قضية عبد اهلل بَندا أبكر نورين املعروضة 

 يتسىن البدء يف تقدمي األدلة.على الدائرة االبتدائية لكنها عالقة لديها ريثما يُقبض على املتهم فيها قبل أن 

كما إن السيد حبر إدريس أبو قردة متهم يف ثالث جرائم حرب. وبعد جلسة اعتماد التهم، اليت مَثل  -97
، قررت الدائرة التمهيدية األوىل عدم اعتماد التهم املوجَّهة 2010شباط/فرباير  8فيها السيد أبو قردة طوعاا، يف 
ادر عن هذه الدائرة جيوز لالد عاء أن يطلب من جديد اعتماد التهم بتقدميه أدلة إليه. ووفقاا للقرار املعين الص

األول/أكتوبر  تشرين 4إضافية. وقد أهنت الدائرة االبتدائية الرابعة الدعوى على صاحل حممد جربو جاموس يف 
 بعد استالم أدلة تشري إىل موته. 2013

مكتب املّدعي العام، بالنظر إىل القيود العملية على املوارد ونظراا إىل عدم القبض على املشتبه فيهم، ألغى  -98
املتوفرة للمحكمة، درجة األولوية املسندة إىل احلالة يف دارفور على صعيد ختصيص املوارد، وكرَّس جهوده حلاالت 

 رُفعت إىل وقضايا أخرى. وفعالا أبلغ مكتب املّدعي العام عن "تسكني" القضايا املعنية يف تقاريره العلنية اليت
جملس األمن. لكن هذا النهج ال ميكن أن ُيستدام يف األمد الطويل، نظراا إىل أنه يستمر ارتكاب جرائم خطرية يف 
إطار هذه احلالة، وإىل أن األشخاص املطلوبني لدى احملكمة قد يُقبض عليهم يف أي وقت. وعالوة على ذلك 

جملين عليهم واجلماعات املتضررة من أن يكون مكتب املّدعي أفيد بأن "تسكني" القضايا أدى إىل خماوف لدى ا
العام قد ختلى عن حتقيقاته برمتها )على الرغم من توضيحاته اليت تفيد بالعكس(، ويبدو أهنا شدَّدت من عزمية 

 املشتبه فيهم.

ّدعي فُيّدعى بأنه تظل تُرتكب يف دارفور جرائم تندرج ضمن إطار اختصاص احملكمة، وليس ملكتب امل -99
العام أن يتجاهل خطورة الوضع الذي يتعنيَّ عليه أن يقد م تقريراا عنه إىل جملس األمن التابع لألمم املتحدة مرة كل 
ستة أشهر. ويضاف إىل ذلك أنه هتيأت يف األشهر األخرية فرص للتحقيق يف القضايا القائمة، ما جيعل من 

فريق املتكامل املعين باحلالة يف دارفور. وسيتيح ذلك أيضاا ملكتب الضروري ختصيص املّدعية العامة موارد إضافية لل
املّدعي العام أن يتقيد مبعياره القاضي ببقائه متأهباا للمحاكمة يف القضايا املعنية كل التأهب املمكن بدءاا من أبكر 

يل جلسة اعتماد مراحل اإلجراءات وفقاا ملبادئ خططه االسرتاتيجية. كما سيقّلص ذلك احلاجة إىل طلب تأج
التهم إذا حدث أن مت القبض على مشتبه فيه، كما حصل يف قضايا أخرى حيث قُبض على مشتبه هبم يف قضايا 

 ساكنة، ما يزيد بصورة عامة من جناعة  ووترية  اإلجراءات القضائية أمام احملكمة.

تمرار ملكتب املّدعي العام ويضاف إىل ذلك أنه يلزم مقدار حد أدىن من املوارد من املوظفني يتوفر باس -100
 ولقلم احملكمة بغية مراقبة  وتتبُّع  حركات املشتبه فيهم وتدبر شؤون الشهود.

 الحالة في جمهورية الكونغو الديمقراطية -4

 يف القائمة احلالة احملكمة إىل الدميقراطية الكونغو مجهورية حكومة أحالت 2004 مارس/آذار 3 يف -101
 ست الدميقراطية الكونغو مجهورية يف احلالة يف اآلن حىت رُفعت وقد. 2002 يوليو/متوز من األول منذ أراضيها
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 ول. حرب وجرائم اإلنسانية ضد جرائم منها يف جرائم عديدة هتماا  تشتمل فيهم مشتبه ستة على بدعاوى قضايا،
 أخرى قضية يف املتهم وبـُر ئ( (Mbarushimana) امْباروشيمانا قضية) القضايا هذه من واحدة يف التهم تُعتمد

 احلكم صدور بعد األضرار جرب مرحلة قضيتني يف اآلن بُلغت وقد(. (Ngudjolo Chui) شوي انْغولو قضية)
 املرحلة واحدة قضية يف وبُلغت ؛((Katanga) كاتـَنْغا وقضية( Lubanga) لوبانْغا قضية) النهائي بالعقوبة

 ريثما عالقة( (Mudacumura) موداكومورا قضية) واحدة قضية وتبقى ؛((Ntaganda) انْتاغَْندا قضية) االبتدائية
  .فيه املشتبه على بالقبض األمر يُنفَّذ

 شريك بصفة مذنب، دييلو لوبـَْنغا توماس بأن األوىل االبتدائية الدائرة قضت 2012 مارس/آذار 14 ويف -102
 العمر من عشرة اخلامسة يبلغوا ل ممن أطفال وجتنيد حشد يف تتمثل حرب جرائم ارتكاب يف اجلناية، يف

 إمجالية ملدة بالسجن ذلك على بناءا  عليه فُحكم فعلية مشاركة العدائية األعمال يف يشاركوا لكي واستخدامهم
 وجيري يف. عقوبته مدة من تبقى ما فيه ليمضي الدميقراطية الكونغو مجهورية يف سجن إىل فُنقل سنة، 14 تبلغ

 .عليهم اجملين أضرار جبرب املتعلقة القضائية اإلجراءات املعنية تنفيذ القضية

ْرمان بأن الثانية االبتدائية الدائرة قضت 2014 مارس/آذار 7 ويف -103 ( Germain Katanga) كاتـَْنغا ج 
 ومهامجة العمد، القتل) حرب جرائم وأربع( العمد القتل) اإلنسانية ضد جرمية يف ثانوياا، فاعالا  بصفته مذنب،
 سحب واالد عاء الدفاع من كالا  ألن هنائي حكم املعين احلكم إن(. والنهب املمتلكات، وتدمري املدنيني، السكان
 إىل االستئناف دائرة بعد فيما قلَّصتها سنة، 12 جمملها ملدة بالسجن املدان على ُحكم وقد. استئنافه دعوى
. عقوبته مدة من تبقى ما فيه ليمضي الدميقراطية الكونغو مجهورية يف سجن إىل فُنقل أشهر، ومثانية سنوات ثالث

 .األضرار جرب إجراءات املعنية تنفيذ القضية وجيري يف

اْنتاَغْندا  بوسكو إىل املوجهة التهم باإلمجاع الثانية التمهيدية الدائرة اعتمدت 2014 يونيو/حزيران 9 ويف -104
(Bosco Ntaganda) ؛جنود بصفة أطفال واستخدام وجتنيد حشد منها جرائم يف متهم إنه. للمحاكمة فأحالته 

 السكان ومهامجة العمد القتل: حرب وجرائم اجلنسي، واالستعباد واالغتصاب العمد القتل: اإلنسانية ضد وجرائم
. 2015 سبتمرب/أيلول 2 يف اْنتاَغْندا السيد حماكمة بدأت وقد. والنهب اجلنسي واالستعباد واالغتصاب املدنيني
 ويستفيد معوزاا  يعترب إنه. 2013 مارس/آذار يف طوعاا  إليها نفسه تقدمي منذ احملكمة عهدة يف احُتجز وكان قد
 .احملكمة قلم من قانونية مساعدة من بالتايل

 Sylvestre) ماداكومارا سلفسرت على بالقبض أمر 2012 يوليو/متوز 13 يف لقد ُأصدر -105

Mudacumuraالقاسية، واملعاملة والتشويه، العمد، والقتل املدنيني، السكان مهامجة) حرب جرائم يف ( املتهم 
 اإلنسانية ضد وجرائم( الشخصية الكرامة على واالعتداء والنهب، املمتلكات، وتدمري والتعذيب، واالغتصاب،

 يف موداكومورا السيد قضية وستبقى ،(واالضطهاد والتعذيب، واالغتصاب، اإلنسانية، غري واألفعال العمد، القتل)
 .الهاي يف احملكمة مقر إىل ويُنقل عليه يُقبض ريثما التمهيدية رحلةامل

 عام طيلة تنفَّذ أن يُرتقب الدميقراطية، الكونغو مجهورية يف احلالة يف القضائية األنشطة خيص وفيما -106
 مثة ذلك على وعالوة اْنتاَغْندا. قضية يف االبتدائية بدءاا باإلجراءات دعاوى، ثالث يف هامة إجراءات 2017
 القضيةَ  لوبـَْنغا قضيةُ  كانت ولـّما. األضرار جرب إجراءات مرحلة اآلن بلغتا( كاتـَنْغا وقضية لوبـَنْغا قضية) قضيتان
 مرحلة إىل فيها للتوصُّل الوقت من قسط فقد لزم األضرار جرب موضوع اجلوهر حيث من فيها يُتناول اليت األوىل
 تكون أن ويُتوقع. واإلجرائية القانونية اجلوانب شىت بشأن التقاضي منها أمور بسبب وذلك األضرار جرب تنفيذ
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 الدعم تقدمي الذي يظل 2017 عام يف األضرار جرب إجراءات مرحلة بلغتا قد كاتـَنْغا وقضية لوبـَنْغا قضية من كل
 .خالله الزماا 

. 2017 عام طيلة املقاضاة مرحلة يف انْتاغَْندا بوسكو قضية يف االبتدائية اإلجراءات تبقى أن ويُتوقع -107
 حنو على احملاكمة قاعات من واحدة يف جُترى لكي احملاكمة قاعات يف اجللسات ألنشطة احملكمة قلم دعم وسيلزم
 قضية يف اإلجراءات جانب إىل يوماا، 160 تبلغ ملدة 2017 عام يف عقدها املزَمع احملاكمة جلسات مالئم
سيظل كل من الدوائر ومكتب  احملاكمة، سري سالسة لضمانكما إنه، . غوديه ابْليهو اْغبـَغْبو وقضية أُنغوين

 يف حمتَجز إن املتهماملّدعي العام ُيتاج طيلة مدهتا إىل فريق خمصَّص له من األفرقة املعنية باإلجراءات االبتدائية. 
 للمجين العمومي احملامي مكتب وميث ل. القانونية املساعدة خالل من عنه الدفاع فريق أتعاب ومتوَّل احملكمة عهدة
 2017 عام يف شاهداا  35 احملكمة أمام ميُثل أن ويُقدَّر. اإلجراءات هذه يف يشارك عليه جمنياا  2 142 عليهم
 اإلدالء مع العلم بأن شاهد، لكل احملكمة انعقاد أيام من أيام مخسة املتوسط يف تبلغ ملدة بإفاداهتم، لإلدالء
 .به األخذ ميكن بديالا  يبقى بعد عن الفيديوية الروابط بواسطة بالشهادة

 ك ْنشاسا يف ميدانياا  وجوداا  يستلزم يظل قضايا من عليه تشتمل وما احلالة هبذه املتعلقة األنشطة دعم إن -108
 السواحلية اللغة: احملكمة قاعات جلسات منها أسيقة يف احلاالت لغات من لغات بأربع ومساندةا  وبونيا،

يَـْرَوندا، ولغة الكونغولية، السواحلية واللغة الفصحى،  ضوء يف التوعوية األنشطة تعزيز ويتعني. الل نغاال ولغة الك نـْ
 عليهم أمراا  اجملين وملمثلي الدفاع هليئة والدعم املساعدة تقدمي ويظل األضرار، جرب وإجراءات املستمرة احملاكمة
 .األولوية من عالية بدرجة حتظيان ومحايتهم الشهود مساندة وتظل. حامساا 

 الحالة في جورجيا -5

باشر مكتب املّدعي العام عملية تدارس أويل للحالة يف جورجيا )اليت  2008آب/أغسطس  14يف  -109
(. وبالنظر إىل عدم تنفيذ أي إجراءات فعلية 2003أيلول/سبتمرب  5اكتسبت صفة الدولة الطرف اعتباراا من 

، قدَّم مكتب املّدعي العام يف كاهبااملدَّعى بارتاملعنية على املستوى الوطين فيما يتعلق على األقل مبعظم اجلرائم 
 طلباا إىل الدائرة التمهيدية األوىل لإلذن له مبباشرة التحقيق. 2015تشرين األول/أكتوبر  13

َمنحت الدائرُة التمهيديُة األوىل املّدعيَة العامَة اإلذَن مبباشرة التحقيق  2016كانون الثاين/يناير   27ويف  -110
لق جبرائم تندرج ضمن إطار اختصاص احملكمة، ادُّعي بأهنا ارُتكبت يف جنوب يف احلالة يف جورجيا فيما يتع

 .2008تشرين األول/أكتوبر  10متوز/يوليو حىت  1أوسيتيا وحوهلا يف الفرتة املمتدة من 

وإثر احلصول على اإلذن املذكور أجرى مكتب املّدعي العام وقلم احملكمة بعثات مشرتكة إىل جورجيا  -111
ومتطلبات شىت وحدات احملكمة ذات الصلة. وجتري أعمال التحضري لزيارة السلطات املعنية. وقد لتقييم الوضع 

شرع مكتب املّدعي العام يف مراجعة مواد هي اآلن حبوزته، ُمع ّداا اخلطط والرتتيبات ذات الصلة، ومشك الا أفرقته 
إلجراء عمليات  2017تشكيل حبلول عام التحقيقية وسائر املوارد الالزمة، بغية إعمال فريق متكامل تام ال

التحقيق على أجنع حنو ممكن. وقد مهَّد قلم احملكمة الساحة لعمليات احملكمة يف جورجيا، مبا يف ذلك مجيع 
 اخلدمات الالزمة، بدءاا من اخلدمات األمنية ووصوالا إىل املتطلبات اإلمدادية اجلديدة.

وسيحتاج إىل  2017حقيق الناشط يف جورجيا طيلة عام إن مكتب املّدعي العام سيواصل عمليات الت -112
دعم معزَّز من قلم احملكمة. وسيتحدَّد مدى فعالية هذه العمليات جزئياا مبدى التعاون الذي يناله مكتب املّدعي 

 العام.
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اا يف ولتقدمي الدعم هلذه األنشطة باملستوى الالزم، سيتعنيَّ على قلم احملكمة أن يقيم مكتباا ميدانياا صغري  -113
اْتبيليسي. فهذا احلضور امليداين احملدود سيتيح الوصول املباشر والفوري إىل السلطات الوطنية والسلطات احمللية، 

بيد أن إقامة مكتب ميداين يف اليت تعتمد احملكمة على تعاوهنا ومساعدهتا يف تنفيذ عملياهتا يف هذا البلد. 
ن املقر، اليت من شأهنا أن تكون أعلى بكثري بدون وجود  دائم جورجيا ستتيح للمحكمة ختفيض تكاليف السفر م

 يف هذا البلد.

ويُقدَّر أن يطلب عدد كبري من اجملين عليهم املشاركة يف اإلجراءات. وسيتناول قلم احملكمة األنشطة  -114
ة الشهود، التوعوية يف جورجيا على أساس درجات أولويتها. وسينشئ قلم احملكمة يف هذه املرحلة، من أجل محاي

ومن أهم املصاعب  فريقاا حمدوداا معنياا باحلالة يف جورجيا لكي يشرع يف تكوين القدرات على تقدمي الدعم الالزم.
اليت سيواجهها املكتب امليداين اجلديد ضرورة إقامة واستدامة اتصاالت مصونة األمن. فستلزم استثمارات يف املقر 

ن املعلومات بغية صون الطابع السري للعمليات احلساسة. وسيلزم دعم لغوي ويف امليدان لتعزيز األمن املادي وأم
  باللغة اجلورجية وباللغة األوسيتية وباللغة الروسية.

 الحالة في كينيا -6

، بأن يباشر التحقيق من 2010آذار/مارس  31أُذ ن ملكتب املّدعي العام، إثر إجراء تدارس أويل، يف  -115
رية كينيا، فيما يتعلق جبرائم ضد اإلنسانية تندرج ضمن إطار اختصاص احملكمة. وقد تلقاء نفسه يف احلالة يف مجهو 

تركَّزت عمليات التحقيق اليت أجراها املكتب على اجلرائم ضد اإلنسانية املدَّعى بارتكاهبا يف سياق العنف الذي 
املكتب استناداا إليها  . وآتى التحقيق أدلة ساق2008-2007شهدته كينيا يف أعقاب االنتخابات يف الفرتة 

بعاد السكان أو نقلهم القسري، واالضطهاد، واالغتصاب، سانية تتمثل يف القتل العمد، وإهتماا يف جرائم ضد اإلن
 وسائر األفعال غري اإلنسانية.

 William Samoei)و ليام سامُواي روتو قضية املّدعي العام ضد وقد ُعقدت جلسات اعتماد التهم يف  -116

Rutoوهنري )  ( ك ربونو ُكْسجايHenry Kiprono Kosgey ) ُغ ب سَنْ اوا أر وجوش(Joshua Arap Sang)  من
 Francis Kirimiافـْرَنسيس كريميي مُوثـَوْرا )قضية املّدعي العام ضد ويف  2011أيلول/سبتمرب  8حىت  1

Muthaura نياتا ( و أيلول/سبتمرب  21من  ( وحممد حسني عليUhuru Muigai Kenyatta)أوهورو مويغاي ك 
اعتمدت الدائرة التمهيدية الثانية  2012كانون الثاين/يناير   23ويف . 2011تشرين األول/أكتوبر  5حىت 

باألغلبية )إذ رأى القاضي كول رأياا خمالفاا( التهم املوجَّهة إىل روتو، وَسْنغ، وموثـَْورا، وك نياتا. ول تُعتمد التهم 
  ( وحممد حسني علي.Henry Kosgey)املوجهة إىل هنري ُكْسجاي 

سحبت املّدعية العامة التهم املوجهة إىل كنياتا. وقالت املّدعية  2014كانون األول/ديسمرب   5ويف  -117
العامة إنه، بالنظر إىل حال األدلة يف القضية ضد كنياتا، ل يكن لديها من بديل إال سحب التهم املوجَّهة إليه يف 

املّدعية العامة قرارها بسحب التهم دون املساس بإمكانية إقامة دعوى جديدة إذا توفَّرت ذلك احلني. وقد مت اختاذ 
 أدلة إضافية.

و ليام ساُمواي روتو ألغت الدائرة االبتدائية اخلامسة )ألف( التهم املوجَّهة إىل  2016نيسان/أبريل  5ويف  -118
عليهما يف املستقبل، أو تصرفه بشكل آخر، يف ضوء ، دون املساس جبواز إقامة االد عاء دعوى غب َسنْ اوا أر وجوشُ 

 أدلة جديدة. ورفضت هذه الدائرة تربئة املتهمني بالنظر إىل الظروف اخلاصة للقضية املعنية.
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ويضاف إىل ذلك أنه ُوج ه االهتام إىل ثالثة من رعايا كينيا يف أفعال جرمية مدَّعاة خمل ة بإقامة العدل  -119
من النظام األساسي(، أي ممارسة تأثري مفسد على الشهود يف القضايا اليت تشتمل  70)منصوص عليها يف املادة 

 Walterعليها احلالة يف كينيا أو الشروع يف ممارسته. وقد ُأصد ر أمر بالقبض على السيد وولرت أوسابريي باراسا )

Osapiri Barasa م السيد بول غيشريو )2013آب/أغسطس  2( يف ( والسيد فيليب  Paul Gicheru. وقد اهتُّ
 70ة بإقامة العدل منصوص عليها يف املادة ( أيضاا بأفعال جرمية خمل  Philip Kipkoech Bettك ْبكويش ب ت )

أمر بالقبض على هذين املشتبه فيهما. وتبقى هذه  2015آذار/مارس  10من النظام األساسي. وقد ُأصدر يف 
 ض على املشتبه فيهما أو مثُوهلما طوعاا أمام احملكمة.القضية يف املرحلة التمهيدية ريثما يتم القب

 2015آب/أغسطس  19مث إنه جيري تقاض بشأن التعاون بني مكتب املّدعي العام وحكومة كينيا. ويف  -120
)باء( للبّت فيما إذا كانت حكومة كينيا ل تتعاون   أعادت دائرة االستئناف املسألة إىل الدائرة االبتدائية اخلامسة

( من النظام األساسي وما إذا كان جيب يف حالة عدم تعاوهنا إحالة املسألة إىل مجعية 7)87ي به املادة كما تقض
 الدول األطراف. ولـّما يزل يُنتظر القرار يف هذا الشأن.

أية إجراءات أخرى تتعلق جبرائم منصوص  2017ونظراا إىل هذه املستجدات القضائية لن جتري يف عام  -121
اص الثالثة املتهمني من النظام األساسي. وحىت اآلن لـّما تُنفَّذ األوامر بالقبض على األشخ 5عليها يف املادة 

. 2017ة بإقامة العدل. ومن هذا الباب ستتقلَّص أنشطة احملكمة يف كينيا تقلُّصاا ذا شأن خالل عام جبرائم خمل  
لق مبا من النظام األساسي فيما يتع 70ادة وتظل تلزم موارد من أجل عمليات التحقيق وأنشطة املقاضاة مبوجب امل

ة بإقامة العدل. كما إن قلم احملكمة ُيتاج إىل موارد من أجل محاية الشهود املعرَّضني يُدَّعى به من جرائم خمل  
 للخطر، فذلك جمال ستظل مسؤوليات معيَّنة فيه تقع على عاتق احملكمة. 

، ما ل تفرض خالف ذلك 2017القائم يف نريويب خالل عام وتعتزم احملكمة إغالق املكتب امليداين  -122
أسباب قاهرة غري مرتقبة. لكن سُيبقى على قدرة دنيا ملدة تسعة أشهر تسهيالا ألنشطة محاية الشهود والتحضري 
 إلغالق املكتب امليداين. وسُيتناول انطالقاا من املكتب امليداين يف أوغندا مجيع ما يتبقى من املهام املتصلة

 باإلعالم والتوعية يف كينيا.

 الحالة في ليبيا -7

إىل املّدعي  2011شباط/فرباير  15أحال جملس األمن التابع لألمم املتحدة احلالة القائمة يف ليبيا منذ  -123
(. وليست ليبيا دولة طرفاا يف نظام روما 2011شباط/فرباير  26الصادر يف  1970العام للمحكمة )بقراره 

 األساسي. 

باشر مكتب املّدعي العام حتقيقاا يف احلالة يف ليبيا، فيما يتعلق جبرائم تندرج  2011ر/مارس آذا 3ويف  -124
. وقد أفضت عمليات التحقيق اليت أجراها 2011شباط/فرباير  15ضمن إطار اختصاص احملكمة ارُتكبت منذ 

 مكتب املّدعي العام إىل ثالث قضايا بتهم يف جرائم قتل متعمد واضطهاد.

ُأصدرت أوامر بالقبض على السيد معمر القذايف، والسيد سيف اإلسالم  2011حزيران/يونيو  27ويف  -125
ُسحب األمر بالقبض على السيد معمر  2011تشرين الثاين/نوفمرب  22القذايف، والسيد عبد اهلل السنوسي. ويف 

وىل عدم مقبولية الدعوى قررت الدائرة التمهيدية األ 2013تشرين األول/أكتوبر  11القذايف بسبب موته. ويف 
ضد السيد عبد اهلل السنوسي أمام احملكمة، وأيدت دائرة االستئناف هذا القرار فيما بعد، ما أفضى إىل إهناء 

أن تطلب املّدعية  بأنه جيوزالدعوى على عبد اهلل السنوسي أمام احملكمة. وقد ذُك ر يف قرار الدائرة التمهيدية املعين 
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( من النظام األساسي إذا حدث أن 10)19يف قضاء هذه الدائرة بشأن املقبولية عمالا باملادة العامة إعادة النظر 
 ظهرت وقائع جديدة ينتفي هبا األساس الذي استند إليه. 

رفضت الدائرة التمهيدية األوىل طعناا أودعته حكومة ليبيا يف مقبولية الدعوى  2013أيار/مايو  31ويف  -126
قذايف أمام احملكمة، وأيدت دائرة االستئناف هذا القرار فيما بعد. وبالتايل لـّما يزل على السيد سيف اإلسالم ال

كانون   10يُنتظر تسليم السيد سيف اإلسالم القذايف إىل احملكمة ولـّما ينفَّذ األمر بالقبض عليه. ويف 
ال حكومة ليبيا وعدم أصدرت الدائرة التمهيدية األوىل قراراا خلصت فيه إىل عدم امتث 2014األول/ديسمرب 

تعاوهنا مع احملكمة، مبا يف ذلك عدم تقدميها السيد سيف اإلسالم القذايف إىل احملكمة، فقررت إحالة املسألة إىل 
على طلب االد عاء،  2015آب/أغسطس  20جملس األمن التابع لألمم املتحدة. وأفادت ليبيا، يف ردها املؤرخ بـ

 الدولة الليبية الوصول إليه يف الوقت احلاضر".‘ يتعذر على’يزل حمتَجزاا يف الزنتان واحملكمة بأن "السيد القذايف ل 

إن مكتب املّدعي العام ظل، منذ إصدار األوامر بإلقاء القبض، يتلقى أدلة على اجلرائم اليت ارُتكبت يف  -127
األدلة. ولئن كان وجرائم أخرى ارُتكبت يف وقت أحدث، ويقوم بتجهيز هذه  2011سياق ثورة شباط/فرباير 

ُُيصل على نتائج بوترية أبطأ مما ُخط ط له بسبب االفتقار إىل املوارد الكافية وسيادة الوضع األمين اخلطري يف البلد 
فإن مكتب املّدعي العام ظل يقوم على حنو دقيق بتحليل وتقييم األدلة اليت حبوزته لكي يستبني ما إذا كان يوىف 

زمة لطلب إصدار املزيد من األوامر بإلقاء القبض. كما إنه يقي م إمكانية توسيع نطاق ما جيريه باملعايري القانونية الال
من عمليات حتقيق ليشمل جرائم جديدة، مثل اجلرائم املدَّعى بأن الدولة اإلسالمية املزعومة يف العراق والشام 

للدول يف املقام األول املسؤولية عن التحقيق قد ارتكبتاها، مع التذكري بأنه تعود  أنصار الشريعة)داعش( وحركة 
 وغريمها من املليشيات العاملة يف ليبيا. وأنصار الشريعةواملقاضاة بشأن رعاياها الذين ينضمون إىل صفوف داعش 

وليس هناك حالياا أي مشتبه فيهم أو متهمني فيما يتعلق هبذه احلالة ماثلني أمام احملكمة. لكن ميكن  -128
، فيما خيص الدعوى العالقة على السيد سيف اإلسالم القذايف، توفري متويل حمدود من خالل  ترقُّب أن يتعنيَّ

 املساعدة القانونية يف هذه القضية من أجل فريق الدفاع. 

 احلالة على أثره لتعظيم احملدودة موارده استخدام سبل ألفضل احلذر تقييمه املّدعي العام كتبم ويواصل -129
 اليت التحقيق بعمليات وجتهيزها عليها احلصول املاضية األشهر يف مت اليت التحقيقية الدالئل وتتصل. ليبيا يف الراهنة
 جرائم يف ضالعني بعضهم يزل لـّما الذين) القذايف معمر السيد بعهد املرتبطني املسؤولني شأن يف املكتب جيريها
 الشريعة أنصار ومنظمة داعش بأن ادُّعي اليت اجلرائم قبيل من ليبيا يف املستمرة باجلرائم أيضاا  تتصل كما ،(جارية
 .ارتكبتاها قد

 مّجة جرائم حالياا  ليبيا ضمن وإىل جانب اجلرائم السالفة اليت تتعنيَّ حماسبة مرتكبيها على ما اقرتفوه، تقع -130
 ومنظَّم للقارات عابر بطابع اّتسامها بسبب ليبيا حدود يتخطى أثر هلا التنظيمات، من متنوعة طائفة ترتكبها
 الدوليني والوكاالت الشركاء مع املّدعي العام، بغية تعظيم أثر أنشطته، مشاوراته مكتب وسيواصل. وإرهايب ومايل

 .االقتضاء حبسب املعلومات وتبادل والتنسيق التعاون إمكانية العاستط أجل من املعنيني واإلقليميني

 وذلك عامة، بصورة ليبيا يف باحلالة يتعلق فيما الشهود محاية تدابري بعض احملكمة قلم يوفر أن وسيتعني -131
 . ليبيا خارج أماكن من انطالقاا  غالباا  العمل املّدعي العام مكتب اعتزام من الرغم على
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 الحالة في مالي -8

 16أحالت حكومة مايل )اليت اكتسبت صفة الدولة الطرف اعتباراا من  2012متوز/يوليو  13يف  -132
إىل احملكمة. وقد باشر مكتب  2012( احلالة القائمة على أراضيها منذ كانون الثاين/يناير 2000آب/أغسطس 
لة، التحقيق يف اجلرائم املدَّعى ، بعد إجراء تدارس أويل هلذه احلا2013كانون الثاين/يناير   16املّدعي العام يف 

 .2012بارتكاهبا على أراضي مايل منذ كانون الثاين/يناير 

أصدرت الدائرة التمهيدية األوىل أمراا بالقبض على أمحد املهدي الفقي  2015أيلول/سبتمرب  18ويف  -133
أيلول/سبتمرب  25ة. ويف املتهم يف جرائم حرب تتمثل يف تعمد اهلجوم على آثار تارخيية وأبنية خمصَّصة للعباد

 قّدمت السلطات يف النيجري أمحد املهدي الفقي إىل احملكمة فُنقل إىل مركز االحتجاز التابع هلا. 2015

. وُعقدت 2015أيلول/سبتمرب  30وقد مَثل السيد املهدي مثوَله األول أمام الدائرة التمهيدية األوىل يف  -134
آذار/مارس  24وجَّهة إليه، واعتمدت الدائرة التمهيدية األوىل يف جلسة اعتماد التهم امل 2016آذار/مارس  1يف 

 2016آذار/مارس  1التهم املوجَّهة إىل أمحد الفقي املهدي يف جرائم حرب، فأحالته للمحاكمة. ويف  2016
ثامنة، حدَّدت الدائرة االبتدائية ال 2016حزيران/يونيو  1أعرب السيد املهدي عن اعتزامه االعرتاف بذنبه. ويف 

 موعداا لبدء حماكمته. 2016آب/أغسطس  22اليت ُأسندت إليها هذه القضية، 

إجراء حتقيقات تتعلق بطائفة أوسع من جرائم احلرب  2016وقد واصل مكتب املّدعي العام طيلة عام  -135
 املرتكبة يف مايل بغية مجع أدلة قد تثبت وجود روابط بفاعلني آخرين يف إطار خطة مشرتكة.

االضطالع بأنشطة حمدودة جداا يف احلالة يف مايل. ويف ضوء  2017فيما خيص عام ويُرتقب  -136
للمحاكمة يف عام  الفقي املهدي أمحد املّدعي العام ضداملستجدات القضائية احلديثة يُرّجح أن حتال قضية 

يف مايل ميكن  وأن ُتستكمل حبلول هناية السنة. ومن مّث ليست هناك حالياا إجراءات قضائية يف احلالة 2016
 .2017ترقُّب أن يشهدها عام 

أنشطة التحقيق اجلارية املتصلة  2016ويُرتقب يف املرحلة احلالية أيضاا أن يتعنيَّ أن خُتتتم حبلول هناية عام  -137
 جبرائم أخرى ارُتكبت يف مايل بالنظر إىل الطلب احلايل على تدخل مكتب املّدعي العام يف حاالت أخرى.

فيها هجمات متكر رة على حفظة السالم والعاملني يف  نّ يف مايل يبقى خطراا، وُتشَ  إن الوضع األمين -138
التابعني لـ"بعثة األمم  من حفظة السالم 68 لقي وحبسب ما أفادت به األمم املتحدة، فقد اجملال اإلنساين.

خالل العملية، ما جيعل  حتفهم( MINUSMAاملتحدة املتكاملة املتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار يف مايل" )
هذه العملية النشطة اليت جتريها املنظمة العملية األكثر دموية. فالواقع يف امليدان يطرح أيضاا حتديات أمنية كبرية 

 فيما خيص عمليات احملكمة.

 ويُتوقع أن ينهض املكتب امليداين القائم يف باماكو بأود  حضور  حمدود ملكتب املّدعي العام يف البلد يف -139
فال يُرتقب يف هذه  2016حبلول هناية عام  املهدي. ولـّما كان يُتوقَّع انتهاء قضية 2017النصف األول من عام 

املرحلة أن تشهد السنة املقبلة أية إجراءات قضائية تتعلق باحلالة يف مايل. بيد أن املسؤوليات املنوطة بقلم احملكمة 
، ما يستلزم حضوراا ميدانياا لتقدمي الدعم االشتغايل لقسم 2017فيما خيص محاية الشهود ستظل سارية يف عام 

اجملين عليهم والشهود. ويستلزم استمرار اهلجمات العنيفة اليت تشنها اجلماعات اإلرهابية على املوظفني الدوليني 
ح أن تتكثف العاملني يف مايل إعمال ترتيبات أمنية مناسبة من أجل موظفي احملكمة وممتلكاهتا وأصوهلا. ويُرجَّ 
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. ولذلك يظل من الضروري توفري دعم يف 2016األنشطة التوعوية يف ضوء نتائج اإلجراءات االبتدائية يف عام 
 جمال اللغات، ودعم أمين يف امليدان.

 الحالة في أوغندا -9

أحالت حكومة أوغندا إىل احملكمة احلالة القائمة فيما يتعلق جبيش  2003كانون األول/ديسمرب   16 يف -140
 . 2002متوز/يوليو  1الرب للمقاومة منذ 

باشر مكتب املّدعي العام حتقيقاا موسَّعاا يف هذه احلالة فيما خيص مشال  2004متوز/يوليو  29 ويف -141
جلرائم ضد اإلنسانية املدَّعى بارتكاهبا، بصرف النظر عن هوية مرتكبيها. ويف أوغندا رُك ز فيه على جرائم احلرب وا

 13رُفع حتريزها يف  –أصدرت الدائرة التمهيدية الثانية أوامر بإلقاء القبض حمرَّزة باألختام  2005متوز/يوليو  8
( Joseph Konyعلى كبار قادة جيش الرب للمقاومة، وهم جوزيف كوين ) – 2005تشرين األول/أكتوبر 

( Okot Odhiambo( وُأكوت ُأْضَيْمبو )Raska Lukwiya( وَرسكا ُلْكو يا )Vincent Ottiوفنسنت أويت )
(، الرتكاهبم جرائم ضد اإلنسانية وجرائم حرب. وقد أهنت هذه الدائرة Dominic Ongwenودومينيك أُْنغوين )

 ْمبو بسبب موهتما.منذ ذلك احلني الدعوى على َرسكا ُلْكو يا وُأكوت ُأْضيَ 

ُقد م دومينيك أُنغوين إىل احملكمة لُيحتجز يف عهدهتا فُنقل إىل مركز  2015كانون الثاين/يناير   16 ويف -142
. ومَثل دومينيك أُْنغوين مثوَله األول أمام الدائرة التمهيدية 2015كانون الثاين/يناير   21االحتجاز التابع هلا يف 

فصلت الدائرة التمهيدية الدعوى على  2015شباط/فرباير  6. ويف 2015اير كانون الثاين/ين  26الثانية يف 
بغية عدم تأخري اإلجراءات  –املفرَتض أنه مات  –دومينيك أُْنغوين عن الدعوى على جوزيف كوين وفنسنت أويت 

 ضد السيد أُْنغوين.

دلة اليت مت مجعها، دومينيك اهتمت املّدعية العامة، استناداا إىل األ 2015كانون األول/ديسمرب   21 ويف -143
م هبا  70أُْنغوين مبا جمموعه  جرمية حرب وجرمية ضد اإلنسانية، فزادت بذلك عدَد اجلرائم عن َسْبع  اجلرائم اليت اهتُّ

هذا املشتبه به يف األمر بالقبض عليه وعدَد املواقع املدَّعى بارتكاب اجلرائم املعنية فيها. وُعقدت جلسة اعتماد 
 2016آذار/مارس  23. ويف 2016كانون الثاين/يناير   27إىل  21وجَّهة إىل هذا املشتبه فيه من التهم امل

اعتمدت الدائرة التمهيدية الثانية التهم السبعني املوجهة إىل دومينيك أُْنغوين، فأحالته للمحاكمة. ومن اجلرائم 
ادُّعي بارتكاهبا يف مشال أوغندا يف الفرتة املمتدة  املتهم هذا املشتبه فيه بارتكاهبا جرائم ضد اإلنسانية وجرائم حرب

، بينها جرائم جنسية وجرائم جنسانية املنطلق 2005كانون األول/ديسمرب   31حىت  2002متوز/يوليو  1من 
ارتكبها دومينيك أُنغوين بصورة مباشرة وغري مباشرة، والتزويج القسري، واالسرتقاق، وجتنيد األطفال ممن ل يبلغوا 

 امسة عشرة واستخدامهم يف األعمال العدائية.اخل

كانون األول/ديسمرب   6يف  املّدعي العام ضد دومينيك أُنْغويناملقرَّر اآلن أن تبدأ احملاكمة يف قضية  ومن -144
أمام الدائرة االبتدائية التاسعة، وذلك بتقدمي األطراف يف الدعوى بياناهتم االستهاللية. وستبدأ مرافعة  2016

 . 2017املّدعية العامة وتستمر طيلة عام 

 بـَغْبو وابْليه غوديهاغْ وقضية  انْتاغَْنداستتزامن مع اإلجراءات االبتدائية يف قضية  أُنْغوينكانت حماكمة   ولـّما -145
فإنه سيتعنيَّ على أفرقة دعم أنشطة جلسات احملاكمة التابعة لقلم احملكمة السهر على التمكني من سري 

فيما خيص  2017يوماا يف عام  165اإلجراءات املعنية. ويُتوقع أن تلزم جلسات حماكمة خمطَّط هلا تبلغ مدهتا 
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لدوائر ومكتب املّدعي العام ُيتاج طيلة مدة احملاكمة املعنية إىل فريق قضية أُْنغوين لوحدها. كما سيظل كل من ا
 خمصَّص له من األفرقة املعنية باإلجراءات االبتدائية.

ويشار فيما يتعلق هبذه القضية إىل أن املتهم حمتَجز يف عهدة احملكمة ومتوَّل أتعاب فريق الدفاع عنه من  -146
به يف احملكمة. وميث ل اجملينَّ عليهم املشاركني يف هذه اإلجراءات الذين املعمول  القانونيةخالل نظام املساعدة 

ممثلون قانونيون خارجيون إضافة إىل مكتب احملامي العمومي للمجين عليهم. ويقدَّر  2 000يقارب عددهم 
مخسة أيام من  شاهداا، ملدة تبلغ يف املتوسط 28جمموع الشهود الذين سيمثُلون أمام احملكمة لإلدالء بإفاداهتم 

 بديالا  بعد عن الفيديوية الروابط بواسطة بالشهادة اإلدالء يبقى مع العلم بأنهأيام انعقاد احملكمة لكل شاهد، 
 . ويقدم الدعم يف جلسات احملاكمة بلغتني مها لغة األشويل ولغة األتيسو.به األخذ ميكن

أنشطة الدعم فيما يتعلق هبذه احلالة، واحلضور امليداين يف كمباال وغولو، سيظالن الزمني يف عام  إن -147
يف  50. لكن يُتوقع تقليص حضور موظفي مكتب املّدعي العام يف امليدان يف كال املكتبني بنسبة تقارب 2017

هلامة من السريورة القضائية. كما سيتعني املئة لكل منهما. وسُيجري قلم احملكمة األنشطة التوعوية يف املراحل ا
تعزيز األنشطة املتعلقة باجملين عليهم الذين يسعون إىل املشاركة يف اإلجراءات والذين يشاركون فيها خالل 
احملاكمة. وستستلزم مساندة األنشطة امليدانية فيما يتعلق هبذه احلالة توفري الدعم بست  من لغات احلاالت )لغة 

 ة األلور، ولغة األتيسو، ولغة الَلنغو، ولغة اللوَغندا، ولغة اللو(.األشويل، ولغ
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 2017المحكمة جمعاء: الميزانية المقترحة لعام  :2 الجدول

 المحكمة جمعاء

  2015مصروفات عام 

 )بآالف اليوروات(

امليزانية املعتمدة لعام 
2016 

 التغرّي يف املوارد

ر املقرتح لعام  املقدَّ
)بآالف  2017
 اجملموع (اليوروات

املصروفات من صندوق 
 الطوارئ

اجملموع مبا فيه 
املصروفات من صندوق 

 نسبته املئوية مقداره الطوارئ

 950.0 5 10.8 580.9 369.1 5 964.7 4 61.3 903.4 4 القضاة

 املوظفون من الفئة الفنية

   

50 824.4 10 548.0 20.8 61 372.4 

 املوظفون من فئة اخلدمات العامة

   

23 408.0 1 168.6 5.0 24 576.6 

 522.8 64 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

 

64 522.8 74 232.4 11 716.6 15.8 85 949.0 

 052.4 17 14.4- 867.2 2- 919.6 19 892.0 22 579.5 1 312.5 21 املساعدة املؤقتة العامة

 841.9 املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

 

841.9 1 156.5 371.1 32.1 1 527.6 

 502.2 العمل اإلضايف

 

502.2 412.9 17.4 4.2 430.3 

 010.3 19 11.5- 478.7 2- 489.0 21 236.1 24 579.5 1 656.6 22 اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني

 036.7 6 18.4 939.5 097.2 5 746.6 6 783.3 963.3 5 السفر

 35.3 الضيافة

 

35.3 31.1 2.9 9.3 34.0 

 620.9 3 11.2- 457.6- 078.5 4 011.2 4 323.6 687.6 3 اخلدمات التعاقدية

 726.5 التدريب

 

726.5 749.2 146.7 19.6 895.9 

 704.3 59.5 262.8 441.5 493.8 5.0 488.8 اخلرباء االستشاريون

 669.7 3 18.8- 851.7- 521.4 4 877.5 4 847.3 1 030.2 3 حمامو الدفاع

 233.6 1 اجملين عليهمحمامو 

 

1 233.6 1 963.2 -760.4 -38.7 1 202.8 

 073.0 20 1.6 311.8 761.2 19 521.0 17 248.7 272.3 17 النفقات التشغيلية العامة

 044.3 1 23.6 199.5 844.8 835.5 71.2 764.3 اللوازم واملواد

 047.1 2 102.3 035.1 1 012.0 1 988.5 1 441.2 547.3 1 األثاث والعتاد

اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة 
 328.7 39 2.2 828.6 500.1 38 469.5 38 720.3 3 749.2 34 بالعاملني

 238.0 150 7.6 647.4 10 590.6 139 193.1 132 361.1 5 832.0 126 المجموع

  2017مالك الموظفين المقترح لعام  المحكمة جمعاء:  :3 الجدول

 المحكمة جمعاء

وكيل 
 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

                             الوظائف الثابتة

 

 887 412 392 20 475 15 156 161 88 43 9 - 2 1 الوظائف القائمة

 93 15 15 - 78 23 26 26 1 2 - - - - الوظائف اجلديدة  

 - - - - - - - - - - - - - - الوظائف املستعادة  

 980 427 407 20 553 38 182 187 89 45 9 - 2 1 المجموع  

وظائف المساعدة المؤقتة 
العامة )معاِدالتها بدوام  

 كامل(

              

 

 213.61 62.10 57.43 4.67 151.51 31.00 54.42 60.00 5.05 1.05 - - - - الوظائف القائمة

 50.90 22.57 22.54 0.03 28.33 6.00 7.83 12.00 2.50 - - - - - الوظائف اجلديدة  

 85.50 19.00 19.00 - 66.50 21.00 20.00 24.50 1.00 - - - - - الوظائف احملوَّلة  

 179.01 65.67 60.97 4.70 113.34 16.00 42.25 47.50 6.55 1.05 - - - - المجموع  
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 البرنامجية المقترحة 2017ميزانية عام   -ثالثاا  

 البرنامج الرئيسي األول: الهيئة القضائية -ألف

 المقد مة

ستمضي اهليئة القضائية يف تعزيز التعاضد بني شعبها يف االضطالع بعبء العمل الثابت  2017يف عام  -148
األضرار. وستتيح املباين الدائمة اجلديدة استعمال ثالث قاعات للمحاكمة يف آن معاا مبا يف ذلك إجراءات جرب 

، يُتوقع بالقضاياملستجدات على صعيد العمل املتعلق من ا 2016عام و  2015 عامشهده ملا . ونتيجة ألول مرة
، ةاكمانعقاد جلسات احملقد بلغت يف آن معاا مرحلة قضايا على األقل  اإلجراءات االبتدائية يف ثالثأن تكون 

هنائي بينما يستمر العمل على حاالت وقضايا أخرى يف الدرجة التمهيدية. ويُتوقع أن تقام دعاوى استئناف 
دعاوى و  دعاوى استئناف القرارات القاضية جبرب األضرار يف قضايا عديدة، إضافة إىل للحكم يف جوهر قضيتني

املتعلق بالقضايا يف الدرجة االبتدائية. وسيستمر يف الوقت اجلاري عمل لل نتيجةا  ةاالستئناف التمهيدي املتزايد
نفسه عمل القضاة لتحسني جناعة اإلجراءات والتقيد فيها باملواعيد، إىل جانب اجلهود املبذولة لضمان االستعانة 

 وجناعة.باملوارد من املوظفني القانونيني على حنو أكثر مرونة 

ي األول تستند إىل األنشطة القضائية الالزمة وفقاا لالفرتاضات املتعلقة مبيزانية إن ميزانية الربنامج الرئيس -149
 ، اليت ُوضعت جبهد مشرتك بني أجهزة احملكمة.2017عام 
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 2017البرنامج الرئيسي األول: الميزانية المقترحة لعام  :4 الجدول 

 البرنامج الرئيسي األول

 الهيئة القضائية

  2015مصروفات عام 

 )بآالف اليوروات(

امليزانية املعتمدة لعام 
2016 

 التغرّي يف املوارد

 

  2017املقدَّر املقرتح لعام 

 اجملموع )بآالف اليوروات(

املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

اجملموع مبا فيه 
املصروفات من 
 نسبته املئوية مقداره صندوق الطوارئ

 950.0 5 10.8 580.9 369.1 5 964.7 4 61.3 903.4 4 القضاة

 املوظفون من الفئة الفنية

 

  

 

4 442.3 135.3 3.0 4 577.6 

 917.8 0.5 4.2 913.6       املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 495.4 5 2.6 139.5 355.9 5 407.4 4   407.4 4 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

 510.9 1 2.5 36.3 474.6 1 458.3 1 56.5 401.8 1 املساعدة املؤقتة العامة

   املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

 

          

   العمل اإلضايف

 

          

 510.9 1 2.5 36.3 474.6 1 458.3 1 56.5 401.8 1 اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني

 130.0 30.5 30.4 99.6 72.2   72.2 السفر

 6.1 الضيافة

 

6.1 12.0     12.0 

 4.1 التعاقديةاخلدمات 

 

4.1 5.0     5.0 

 9.8 التدريب

 

9.8 22.0 6.0 27.3 28.0 

   اخلرباء االستشاريون

 

  10.0     10.0 

 100.0 النفقات التشغيلية العامة

 

100.0 77.4 20.0 25.8 97.4 

 1.1 اللوازم واملواد

 

1.1 5.0     5.0 

   األثاث والعتاد

 

          

للتكاليف غري املتصلة اجملموع الفرعي 
 287.4 24.4 56.4 231.0 193.3   193.3 بالعاملني

 243.7 13 6.5 813.1 430.6 12 023.7 11 117.8 905.9 10 المجموع

  2017مالك الموظفين المقترح لعام  البرنامج الرئيسي األول:  :5 الجدول

 البرنامج الرئيسي األول

 الهيئة القضائية

وكيل 
 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

 الوظائف الثابتة

              

 

 52 13 12 1 39 - 12 20 3 4 - - - - الوظائف القائمة

 - - - - - - - - - - - - - - الوظائف اجلديدة  

 - - - - - - - - - - - - - - الوظائف املستعادة  

 52 13 12 1 39 - 12 20 3 4 - - - - المجموع  

وظائف المساعدة المؤقتة 
العامة )معاِدالتها بدوام  

 كامل(

              

 

 14.00 - - - 14.00 - 9.00 5.00 - - - - - - الوظائف القائمة

 - - - - - - - - - - - - - - الوظائف اجلديدة  

 - - - - - - - - - - - - - - الوظائف احملوَّلة  

 14.00 - - - 14.00 - 9.00 5.00 - - - - - - المجموع  
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 : هيئة الرئاسة1100البرنامج  -1

 المقد مة

 هليئة الرئاسة ثالث أولويات اسرتاتيجية، جتس د جماالت مسؤولياهتا الرئيسية: -150

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

  ؛إىل حتسني جناعة اإلجراءات وسرعتها ةالرامي ةاملستمر  اجلهودودعم  ؛باإلنفاذ

اإلسهام النشط يف اإلداري: تقدمي الدعم اإلداري والتدبّري الناجع إىل اهليئة القضائية؛ و  يف اجملال (ب )
التواصل مع اجلمعية و  هيئة الرئاسة؛ ااحملكمة يف ظل القيادة االسرتاتيجية اليت تضطلع هب شؤون تدبري

ا ينص عليه نظام روما فيما يتعلق بإدارة شؤون احملكمة كمالتدبّري تطلعاا إىل أدائها دورها اإلشرايف 
 األساسي؛

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؛ وتنسيق 

 .أنشطة العالقات اخلارجية ضمن احملكمة

 الرئاسة أهداف هيئة

سري اإلجراءات التمهيدية واإلجراءات االبتدائية وإجراءات االستئناف، ضمن نجاعة اإلسهام يف التكفل ب (1)
 جماالت مسؤولية هيئة الرئاسة.

الدفع قدماا باستعراض "العرب املستخلصة" من السريورات القضائية، مع الرتكيز على اإلجراءات يف مرحلة  (2)
واجملين عليهم، وإجناز احملاكمات ودعاوى االستئناف بالتشاور مع التحضري للمحاكمات/جلساهتا، 

الدول األطراف، واألطراف يف القضايا املعنية، واملشاركني يف اإلجراءات، وسائر أصحاب الشأن حبسب 
 االقتضاء.

السهر على إدارة املوارد على حنو فّعال مبا يف ذلك متييز وتنفيذ املزيد من تدابري حتسني النجاعة املمكن  (3)
املناسبة فيما خيص السريورات القضائية  مؤّشرات األداءوحتسني تدبر أداء املوظفني؛ ووضع اختاذها، 

 .والدعم القضائي ذا الصلة

 انية احملكمة، يف إطار جهد مشرتك بني األجهزة.املضي يف حتسني السريورات املتعلقة مبيز  (4)

 السهر على تدبر املخاطر على حنو ناجع. (5)

يف حتسني التحاور بني احملكمة ومجعية الدول األطراف واهليئات املتفر عة  العمل مع سائر األجهزة للمضي (6)
 عنها.

إلقليمية واملنظمات غري العمل على تعزيز الثقة باحملكمة لدى الدول واملنظمات الدولية واملنظمات ا (7)
احلكومية وسائر الشركاء وأصحاب الشأن الرئيسيني؛ وتشجيع التعاون الفعال مع احملكمة؛ واغتنام مجيع 
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الفرص إلبراز منافع االنضمام إىل احملكمة يف نظر الدول غري األطراف؛ وإبرام االتفاقات ذات الصلة مع 
 الدول.

 يورو ألف 1 316.4 موارد الميزانية

 .يف املئة( 3.8ألف يورو ) 48.5 امقداره على زيادةاملبلغ املطلوب  ينطوي -151

 األبدال اخلاصة هبيئة الرئاسة

ألف يورو لسد األبدال اخلاصة اليت  28.0الربناجمية املقرتحة مبلغ مقداره  2017عام  ميزانيةيف  يـُْفَرد -152
درجت املخصَّصات لسد تكاليف وقد أُ . (11)ابالنيابة عنها تإذا عمل ةوالثاني األوىل هايتولنائب(10) ةتدفع للرئيس

 .1200الرواتب العادية ألعضاء هيئة الرئاسة الثالثة ضمن الربنامج الفرعي 

 ألف يورو 1 136.5 الموارد من الموظفين

 من وظائف املساعدة املؤقتة العامة هيئة الرئاسة من عشر وظائف ثابتة ووظيفة واحدة مالك ألف يت -153
 .معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل(من  1.0)

 ألف يورو 1 013.7  الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة

( املسؤولية عن التوجيه االسرتاتيجي ألنشطة مجيع 5-يتوىل رئيس الديوان )وهو موظف من الرتبة ف -154
العاملني يف هيئة الرئاسة، كما يتوىل املسؤولية عن متثيل هيئة الرئاسة والدوائر يف العمل املشرتك بني األجهزة على 

( وموظف قانوين معاون 4-قانوين )من الرتبة فمستشار رئيس الديوان  مبساعدة ويقوم الرفيع.املستوى الرمسي 
املسؤولة عن تنسيق وتوفري الدعم ( LEU)(، ضمن إطار وحدة الشؤون القانونية واإلنفاذ 2-)من الرتبة ف

(؛ ومساعد إداري معين 3-هليئة الرئاسة؛ ومستشار معين بالعالقات اخلارجية )من الرتبة ف التقين القانوين
بأود مهام الرئاسة يف جمال العالقات اخلارجية؛  وينهض ةرأ( يساند الرئيس-الرتبة خ ع بالعالقات اخلارجية )من

وهيئة الرئاسة يف مهامهما؛ وموظف إداري معاون )من  ة( يساند الرئيس3-)من الرتبة ف للرئيسةومساعد خاص 
؛ القضائية وجتهيزها باملوظفني يئةاهل( يقدم الدعم التقين والدعم املتعلق باحملاسبة فيما خيص ميزانية 2-الرتبة ف

رر(؛ ومساعد إداري يتوىل التنسيق فيما خيص القضاة )من الرتبة خ -)من الرتبة خ ع ةومساعد خاص للرئيس
رأ( يقدم دعماا إدارياا وإمدادياا واسع النطاق إىل هيئة -ومساعد إداري لرئيس الديوان )من الرتبة خ ع ؛رأ(-ع

 .الرئاسة وإىل الدوائر

 ألف يورو 122.8  دة املؤقتة العامةاملساع

يقدم املوظف القانوين يف وحدة . شهراا )متطلَّب مستمر( 12( ملدة 3-موظف قانوين )من الرتبة ف -155
مبا يف ذلك العمل املستمر لتحسني جناعة اإلجراءات الشؤون القانونية واإلنفاذ دعماا قانونياا تقنياا إىل هيئة الرئاسة، 

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

 جيم.-والا ألف، أ ،املرجع السابق الذكر، اجلزء الثالث (11)
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فية ياملعين باحلوكمة التابع للجمعية، واملتطلبات الوظ الدراسةمن خالل "العرب املستخلصة" بالتعاون مع فريق 
الواقع على عاتق املوظفني القانونيني يف هيئة الرئاسة، يظل  الباهظاملتصلة بإنفاذ العقوبات. فنظراا إىل عبء العمل 
املستمر حيوي األمهية، وال سّيما بالنظر إىل العمل  3-الرتبة ف استمرار الدعم الذي يقدمه املوظف القانوين من

 .على "العرب املستخلصة"

 ألف يورو 151.9  الموارد غير المتصلة بالعاملين

وتكاليف  تلزم موارد غري متصلة بالعاملني لسد تكاليف األسفار وتكاليف الضيافة وتكاليف التدريب -156
 30.2املطلوب على زيادة ، تعزى إىل ارتفاع نفقات السفر )انظر أدناه(، مقدارها وينطوي املبلغ  .اخلرباء االستشاريني
 يف املئة. 24.8ألف يورو ونسبتها 

 ألف يورو 125.9  السفر

لسد االعتمادات املعنية لزم تو  .يف املئة( 31.6يورو ) ألف 30.2 امقداره زيادةينطوي املبلغ املطلوب على  -157
لقضاة واملوظفني العاملني يف هيئة الرئاسة والدوائر، املدجمة ضمن إطار ميزانية السفر اخلاصة لالرمسية سفار األتكاليف مجيع 
أو قضاة آخرين لتمثيل احملكمة يف  ايهت، وأسفار نائبةوسُتستخدم هذه امليزانية لسد تكاليف أسفار الرئيس. (12)هبيئة الرئاسة

عدد ال ةأعضاء هيئة الرئاسة أو العاملني يف الدوائر من أسفار حمدودما يقوم به الفعاليات اخلارجية اهلامة، ولسد تكاليف 
مع العلم  - تقدمي إسهامات ختصصية يف فعاليات خارجيةتلزم لالرئاسة بدورها على الصعيد اخلارجي أو هنوض  يستلزمها

تكاليف هذه  ذات الصلةمة لألحداث اجلهات املنظ   دَّ سُ إال إذا ل تَ  ةأية حال يفبأنه لن تـَُتحمَّل تكاليف األسفار املعنية 
إن هذه الزيادة تلزم لسد تكاليف أسفار عدد حمدود من موظفي هيئة الرئاسة للمشاركة يف الدورة  .األسفار

 .2017السادسة عشرة للجمعية اليت سُتعقد يف نيويورك يف عام 

 آالف يورو 10.0   الضيافة

وهو يلزم لسد تكاليف  ،2016بالقياس إىل املبلغ املناظر الذي اعُتمد لعام  املبلغ املطلوب تغريُّ يفال  -158
. ايهتأو نائب ةالضيافة املتصلة بزيارات رؤساء الدول أو احلكومات، والوزراء، وغريهم من كبار ممثلي الدول، للرئيس

ستخدم ميزانية الضيافة لسد تُ  . كما2016جل يف عام ويرجَّح أن يظل عدد الزيارات املعنية مقارباا لنظريه الذي سُ 
 .هلا معاا مجيع األجهزةو  ميتكاليف إسهام هيئة الرئاسة واهليئة القضائية يف فعاليات للمحكمة 

 آالف يورو 6.0  التدريب

حتتاج هيئة الرئاسة  وتظل. 2016بالقياس إىل املبلغ املناظر الذي اعُتمد لعام  املبلغ املطلوب تغريُّ يفال  -159
د الطابع للعاملني يف أمهه ، 2017عام  ص للعاملني فيهاتدريب متخص   صغرية املقدار لتوفريإىل ميزانية  تدريب حمدَّ

إىل وحدة الشؤون القانونية واإلنفاذ يف جمال املسائل املتعلقة بإنفاذ العقوبات، واالحتجاز ومراقبة السجون، و 
 .العملخمصَّص صغري املقدار لتحسني املهارات يف جمال إتقان لغات 

                                                           
كان يُفرد ألسفار القضاة ضمن  جيس د هذا الرقم موافقة اجلمعية على توصية اللجنة بأن يُدرج يف ميزانية هيئة الرئاسة املخصَّص الذي سبق أن (12)

واجمللد  ،هاء -(، اجمللد األول، اجلزء الثاينICC-ASP/9/20) 2010)الدوائر( )الوثائق الرمسية ... الدورة التاسعة ...  1200الربنامج الفرعي 
 .2016يف عام  يةزيارة موقعي هّيأ يف امليزانية أل(. ول يُ 83، الفقرة 1-، دال2-الثاين، اجلزء باء
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 آالف يورو 10.0  اخلرباء االستشاريون

، وهو يلزم لسد تكاليف 2016بالقياس إىل املبلغ املناظر الذي اعُتمد لعام   يف املبلغ املطلوبال تغريُّ  -160
مشورة ختصصية ظرفية ُتسدى بشأن طائفة من املواضيع التخصصية، بالنظر إىل تغري عبء العمل الواقع على 

، ستظل املشورة التخصصية يف القضايا املعروضة على احملكمة يةالنهائعدد األحكام  تزايدبهيئة الرئاسة. فعاتق 
املؤقت  جرا فالزمة بشأن إنفاذ العقوبات، وال سّيما مسائل املمارسات الوطنية املختلفة فيما يتعلق بشروط اإل

إعادة النظر يف بمنظمات دولية قيام واألهلية له، والشروط األخرى املتعلقة مبدة األحكام على السجناء املدانني، و 
 .ظروف السجن
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 2017: الميزانية المقترحة لعام 1100 البرنامج :6 الجدول 

1100 

 هيئة الرئاسة

  2015مصروفات عام 

 )بآالف اليوروات(

 

امليزانية املعتمدة لعام 
2016 

 التغرّي يف املوارد

 

 2017املقدَّر املقرتح لعام 

 اجملموع )بآالف اليوروات(

املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

اجملموع مبا فيه 
املصروفات من 
 نسبته املئوية مقداره صندوق الطوارئ

 28.0     28       القضاة

 املوظفون من الفئة الفنية

 

  

 

709.0 12.7 1.8 721.7 

 292.0 0.8 2.4 289.6       فئة اخلدمات العامة املوظفون من

 013.7 1 1.5 15.1 998.6 062.5 1   062.5 1 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

 122.8 2.7 3.2 119.6 201.8   201.8 املساعدة املؤقتة العامة

   املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

 

          

   العمل اإلضايف

 

          

 122.8 2.7 3.2 119.6 201.8   201.8 اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني

 125.9 31.6 30.2 95.7 67.5   67.5 السفر

 5.9 الضيافة

 

5.9 10.0     10.0 

 4.1 اخلدمات التعاقدية

 

4.1         

   التدريب

 

  6.0     6.0 

   اخلرباء االستشاريون

 

  10.0     10.0 

 51.0 التشغيلية العامةالنفقات 

 

51.0         

   اللوازم واملواد

 

          

   األثاث والعتاد

 

          

اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة 
 151.9 24.8 30.2 121.7 128.5   128.5 بالعاملني

 316.4 1 3.8 48.5 267.9 1 392.8 1   392.8 1 المجموع

  2017مالك الموظفين المقترح لعام  :1100 البرنامج :7 الجدول

1100 

 هيئة الرئاسة

وكيل 
 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

 الوظائف الثابتة

              

 

 10 4 3 1 6 - 2 2 1 1 - - - - الوظائف القائمة

 - - - - - - - - - - - - - - ائف اجلديدةالوظ  

 - - - - - - - - - - - - - - الوظائف املستعادة  

 10 4 3 1 6 - 2 2 1 1 - - - - موعالمج  

المساعدة المؤقتة وظائف 
 العامة )معاِدالتها بدوام كامل(

              

 

 1.00 - - - 1.00 - - 1.00 - - - - - - الوظائف القائمة

 - - - - - - - - - - - - - - الوظائف اجلديدة  

 - - - - - - - - - - - - - - الوظائف احملوَّلة  

 1.00 - - - 1.00 - - 1.00 - - - - - - موعالمج  
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 : الدوائر1200 البرنامج -2

 المقد مة

عني على موزَّ قاضياا،  18( من نظام روما األساسي، تتألف الدوائر من 1)36)ب( و34عمالا باملادتني  -161
القضاة يف بالتشاور مع الرئاسة  ثالث شعب: الشعبة التمهيدية، والشعبة االبتدائية، وشعبة االستئناف. وتبّت هيئة

الدوائر االبتدائية. و وُتسند احلاالت والقضايا إىل الدوائر التمهيدية ، (13)ةالقضائيلشعب يف ا انتداهبم للعمل
وتتناول شعبة االستئناف دعاوى االستئناف التمهيدي واالستئناف النهائي للقرارات املتخذة يف إطار الشعبتني 

 .األخريني

ما يقضي به نظام روما األساسي، إن الدوائر تُعترب اجلهاز القضائي للمحكمة. ويتمثل دورها الرئيسي، ك -162
يف التكفل بأن تكون اإلجراءات "عادلة وسريعة" وبـ"أن تنعقد يف جو من االحرتام التام حلقوق املتهم واملراعاة 

 .(14)الواجبة حلماية اجملين عليهم والشهود"

 أهداف الدوائر

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

نشدان تقليص مدة اإلجراءات بتنفيذ اإلصالحات العديدة اليت ُشرع فيها على مدى السنة املاضية، من  (2)
مواصلة استعراض "العرب املستخلصة" من السريورات القضائية، مع الرتكيز على اإلجراءات يف مرحلة  قبيل

بوسائل منها إصدار التحضري للمحاكمات/جلساهتا، مث على إجناز احملاكمات ودعاوى االستئناف، 
 توجيهات عملية ضمن الكتيبات املتعلقة باملمارسة.

 القضائية. السريوراتص فيما خي مؤّشرات األداءمواصلة وضع  (3)

 مواصلة مراجعة نظام تقدمي اجملين عليهم لطلباهتم بالتشاور مع قلم احملكمة. (4)

 التكفل بفعالية إدارة املوارد. (5)

 املضي يف حتسني تدبر أداء املوظفني من خالل تعزيز التدابري الكفيلة بذلك. (6)

 يورو ألف 5 922.0 القضاة تكاليف

يف املئة(. ومتثل ميزانية اهليئة القضائية  10.9ألف يورو ) 580.9زيادة مقدارها ينطوي املبلغ املطلوب على  -163
مالك  ، بتوفُّر2016، فيما خيص املوارد من املوظفني، استمراراا مباشراا ملا أقرته اجلمعية فيما خيص عام 2017لعام 

ل، مع العلم يعاا بنظام التقاعد املعدَّ بكاملها، مشمولني مج 2017القضاة الكامل املؤلف من مثانية عشر قاضياا لسنة 
 .2018بأنه ال يُتوقع أن تطرأ تعديالت جديدة على تشكيل هيئة قضاة احملكمة قبل آذار/مارس 

                                                           
 وقواعد اإلثبات.مكرَّراا من القواعد اإلجرائية  4انظر القاعدة  (13)

 ( من النظام األساسي.2)64املادة  (14)
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وتتضمن ميزانية اهليئة القضائية، للمرة األوىل يف السنوات األربع عشرة لوجود احملكمة، مراجعة ألجور  -164
 10. فعند اعتماد اجلمعية يف دورهتا الثالثة هذا القرار الصادر يف ICC-ASP/3/Res.3القضاة جُترى تطبيقاا للقرار 

"شروط خدمة قضاة احملكمة اجلنائية الدولية وتعويضهم" )"شروط  (16)، بدأ نفاذ(15)2004أيلول/سبتمرب 
 .(17)يورو" 180 000اخلدمة"( اليت تنص على أن "يبلغ صايف األجر السنوي للقاضي 

املراجعة أو التعديل تنص شروط اخلدمة على أن "تستعرض اجلمعية ]شروط اخلدمة  وفيما خيص إمكان -165
والتعويضات لقضاة احملكمة اجلنائية الدولية[ يف أقرب وقت يكون ذلك فيه ممكناا عملياا عقب استعراض اجلمعية 

 .(18)العامة لألمم املتحدة لشروط خدمة قضاة حمكمة العدل الدولية"

وحىت تارخيه ل جتر  اجلمعية مراجعة لشروط خدمة القضاة وفقاا للقسم الثالث عشر من "شروط اخلدمة"  -166
. فقد 2004على الرغم من أنه أجريت مراجعات متكر رة لشروط خدمة قضاة حمكمة العدل الدولية منذ عام 

وتعويضاهتم يف أيلول/سبتمرب  راجعت اجلمعية العامة لألمم املتحدة شروط خدمة قضاة حمكمة العدل الدولية
كما إن األجور السنوية اليت يتقاضاها قضاة احملكمة . (19)2013مث يف متوز/يوليو  2010ومتوز/يوليو  2004

اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة واحملكمة اجلنائية الدولية لرواندا واحملكمة اخلاصة بلبنان زيدت على مدى 
ظم التعويضات اخلاصة بكل من هذه احملاكم، اليت تعمل بنموذج حمكمة العدل السنوات املاضية وفقاا لن

وكذلك زيدت رواتب سائر املسؤولني املنتَخبني يف احملكمة اجلنائية الدولية بصورة منتظمة على مر . (20)الدولية
 .2002منذ عام السنني )انظر املرفق السادس )و((. واحلال أن رواتب قضاة احملكمة ل يطرأ عليها أي تغري 

يتدىن عن أجور سائر القضاة الدوليني،  2009ونتيجة لذلك أخذ أجر قضاة احملكمة اعتباراا من عام  -167
أوجاا له إذ زاد  2016على الرغم من عدم وجود فروق نوعية بني مهام هؤالء وأولئك. وقد بلغ الفارق يف عام 

                                                           
  .واملرفق 22 الفقرة ،ICC-ASP/3/Res.3القرار  (15)

الوثيقة  من ألف-الثالث اجلزء يف الواردة الذين يعملون على أساس التفرغ" للقضاة والتعويضات اخلدمة "شروط حمل اخلدمة" هذه "شروطحتل  (16)
ICC-ASP/2/10القرار انظر ؛ ICC-ASP/3/Res.3 ، ،عشر الثاين القسم املرفق. 

]من القسم ذاته[ على أن "يتقاضى رئيس احملكمة  2الفقرة  وتنص. 1 الثالث )املرتّبات(، الفقرة القسم ، املرفق،ICC-ASP/3/Res.3القرار  (17)
يورو يكون  180 000األجر الصايف املبني أعاله البالغ ( يف املائة من الراتب السنوي للرئيس. وعلى أساس 10بدالا خاصاا يُدفع مبعدَّل عشرة )
 يورو". 18 000صايف البدل السنوي اخلاص 

"تعّدل املعاشات التقاعدية  على أن أيضاا  اخلدمة شروط وتنص(. ]التعديالت[) عشر الثالث القسم املرفق، ،ICC-ASP/3/Res.3القرار  (18)
 ،(املعاشات نظام) اخلامس القسم السابق الذكر، املرجع ،"املرتّبات تعديل تاريخ نفس تعّدل هبا املرتّبات ويفاليت  املئوية النسبة بنفس تلقائياا  املدفوعة
 .2 الفقرة

 للمحكمة املخصصون والقضاة والقضاة الدولية العدل حمكمة أعضاء: العامة األمانة مسؤويل خبالف املسؤولني وأجور خدمة شروط انظر (19)
 شروطو ؛2010 متوز/يوليو 15بـ املؤرخ العام األمني تقرير ،A/65/134 ،لرواندا الدولية اجلنائية واحملكمة السابقة ليوغوسالفيا ]اجلنائية[ الدولية

 للمحكمتني املتبقية األعمال لتصريف الدولية واآللية الدولية، العدل حمكمة أعضاء: العامة األمانة مسؤويل خبالف املسؤولني وأجور خدمة
 تقرير ،A/68/188 ،لرواندا الدولية اجلنائية واحملكمة السابقة، ليوغوسالفيا ]اجلنائية[ الدولية للمحكمة املخصصون والقضاة والقضاة اجلنائيتني،
 .2013 متوز/يوليو 25بـ املؤرخ العام األمني

 مطابقة قضاهتا خدمة وشروط أحكام تكون أن السابقة على ليوغوسالفيا الدولية اجلنائية للمحكمة األساسي النظام من( 3)13 املادة تنص (20)
 وشروط لرواندا أحكام الدولية اجلنائية للمحكمة األساسي النظام ( من3مكرَّراا)12 املادة الدولية. وتربط العدل حمكمة قضاة خدمة وشروط ألحكام
 رواتب يؤيت مشابه بنظام بلبنان اخلاصة احملكمة وتعمل. السابقة ليوغوسالفيا الدولية اجلنائية احملكمة قضاة خدمة وشروط بأحكام قضاهتا خدمة
 .مماثلة
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يورو لقاضي  206 270اجلنائية الدولية مقابل يورو لقاضي احملكمة  180 000يورو يف السنة ) 26 000عن 
 غريها من احملاكم الدولية )انظر املرفق السادس)و((.

، وما يستتبعه ذلك ICC-ASP/3/Res.3إن األجر السنوي املعدَّل املطلوب لقضاة احملكمة تطبيقاا للقرار  -168
ة ليوغوسالفيا السابقة وغريها من من مواءمة راتب قضاة احملكمة مع نظام أجور قضاة احملكمة اجلنائية الدولي

 .(21)يف املئة( 10.9ألف يورو ) 580.9احملاكم الدولية، سيفضي إىل زيادة يف تكاليف القضاة تبلغ 

األولوية على الصعيد القضائي: توفُّر قدرة تتمثَّل يف عدد من األفرقة املعنية بأنشطة جلسات احملاكمة يصل حىت 
 ثالثة

الدوائر. وسترتكز هذه الزيادة يف عاتق يف جممل عبء العمل الواقع على طفيفة زيادة  2017سيشهد عام  -169
جتري جلسات احملاكمة يف ثالث قضايا طيلة السنة وأن تستمر إجراءات جرب يُتوقع أن حيث الشعبة االبتدائية، 

حالة، حيث  11ن اآلن يف األضرار يف قضيتني على األقل. أما يف الشعبة التمهيدية فإن الدائرتني التمهيديتني تنظرا
شخصاا لـّما تنفَّذ حىت اآلن. وسيستمر العمل على هذه احلاالت والقضايا.  12أمراا بالقبض على  13ُأصدر 

) الدعوى  مببا وآخرينوقضية  مبباوسرتك ز دائرة االستئناف على دعاوى االستئناف النهائي لألحكام يف جوهر قضية 
من النظام األساسي( ولكل ما قد يصدر فيهما من قرارات ذات صلة.  70على مخسة متهمني مبوجب املادة 

ُُيتمل أن تفضي  مبباوقضية  لوبنْغاوقضية  كاتنْغاويضاف إىل ذلك أن القرارات/األوامر املتعلقة جبرب األضرار يف قضية 
تمهيدي ويُتوقع بناء إىل دعاوى استئناف إضافية، بينما يصعب التنبؤ بعبء العمل املتصل بدعاوى االستئناف ال

 .على ذلك أن يبقى على مقداره املتوسط

ستتمثل السمة األبرز من مسات األنشطة املعتزم االضطالع هبا يف أن ذلك العام  2017وفيما خيص عام  -170
سيشهد ثالث حماكمات تتزامن فيها اإلجراءات اليت تشغل قاعات احملكمة ألوقات معيَّنة وتستلزم دعم أفرقة من 

ل تكن هناك قاعة حماكمة  2016ففي عام قلم احملكمة لكي يتسىن سري احملاكمات املتزامن على النحو الالزم. 
ثالثة متوفر ة فكان قضاة الدوائر االبتدائية الثالث، بالنظر إىل أنه ل يكن يتوفَّر عملياا إال قاعتان للمحاكمة، 

، هاْغبـَغْبو وابْليه غودي، وقضية انْتاغْنداُيضطرون إىل تعليق إجراءات هذه الدوائر يف الدعاوى املسندة إليهم )قضية 
( مّتبعني يف بعض األحيان جداول زمنية تناوبية ومتشاورين فيما بينهم بصورة دائمة للبّت بشأن مببا وآخرينوقضية 

مواعيد جلساهتم. وقد أدى ذلك إىل إبطاء وترية اإلجراءات يف القضايا الثالث مجيعها ما ينطوي على مشكالت 
وسريعة وعلى زيادة يف تكاليف كل حماكمة، وال سّيما  فيما خيص حق املتهمني يف أن ُياَكموا حماكمة عادلة

عندما ُتَسّد تكاليف الدفاع عن املتهم من خالل نظام املساعدة القانونية املعمول به يف احملكمة. ويُتوقع أن يتعنيَّ 
 وقضية انْتاغْندا أن تسري اإلجراءات يف ثالث حماكمات متزامنة يف الوقت نفسه أحياناا )يف قضية 2017يف عام 

(، ما جيعل من الدعم الكايف ألنشطة جلسات احملاكمة الذي يقد مه قلم احملكمة أولوية أُنغوين وقضيةابْليه غوديه 
مطلقة بغية تفادي حاالت التأخري غري املربَّر يف اإلجراءات. ويف الوقت نفسه تبذل الدوائر قصاراها لتحديد 

ي يتسىن عقدها مع العمل بقدر املستطاع على أن ال يرتتب على مواعيد جلسات احملاكمة على النحو األجنع لك

                                                           
 الدولية(، العدل حمكمة قضاة أجور نظام مع احملكمة قضاة رواتب ألف يورو )املقدار املتأيت عن مواءمة 472.9 من زهاء املبلغ هذا يتكون (21)

ر زائداا مبلغاا   الفقرة اخلامس، القسم املرفق، ) ICC-ASP/3/Res.3 للقرار وفقاا  املعاشات التقاعدية مواءمةضرورة  ألف يورو متأتياا عن 72.5بـ يقدَّ
  .القضاة مستحقات فيما خيص صلة ذات أخرى تكاليف وبنود (،2



ICC-ASP/15/10  

10-A-031016 46 

IC
C

-A
S

P
/9
/[…

] 

P
ag

e 4
6
 

. وقد مت تيسري عملية حتديد مواعيد اجللسات بصورة دائمة ذلك توفري فريق ثالث يعىن بأنشطة جلسات احملاكمة
من خالل حسابات أجريت من أجل ترشيد استعمال قاعات احملاكمة يف إطار العملية احلالية الرامية إىل حتديد 

 القّد األساسي الالزم لشىت وحدات احملكمة.

 ببنيته احلاليةالقانونيني مالك املوظفني  زيادة فعالية

تنشد، يف إطار مهمتها املتمثلة يف حتسني جناعة اإلجراءات القضائية وبالتشاور هيئة الرئاسة اجلديدة  ظلت -171
بالدعم القانوين على شىت الشعب والدوائر وفق طرائق مع رؤساء الشعب، أكثر السبل فعالية لتوزيع املوظفني املعنيني 

االستعانة باملوظفني على حنو مرن من أجل تلبية االحتياجات ومثة معيار أساسي يتمثَّل يف  .عمل حمسَّنة ومبسَّطة
اجلديد يُتوخى أن يسهم رئيس الدوائر و  .ال بني الشعبالتنسيق الفعّ  معاملتغرية على صعيد العمل املتعلق بالقضايا، 

يف حتسني التنسيق والتواصل بني الشعب وأن يضطلع بالقيادة اإلدارية العامة، وتعزيز الدوائر، ودعم املوظفني 
 القانونيني العاملني فيها.

ومن املستجدات اهلامة األخرى التحلي باملزيد من املرونة يف انتداب املوظفني، سواء أكانت وظائفهم من  -172
ئف املساعدة املؤقتة العامة، للعمل يف شىت الشعب والدوائر. إن معظم املوظفني املعنيني الوظائف الثابتة أم من وظا

بالدعم القانوين منخرطون حالياا يف أكثر من قضية نتيجة للنهج القاضي بأن يكون لكل قضية فريق واحد معين 
دوائر على وجه التحديد وهي هبا. وختتلف درجات اخنراط هؤالء املوظفني حبسب املتطلبات اخلاصة بالقضايا وال

تتوقف على مرحلة اإلجراءات اليت تكون القضية قد بلغتها. وقد مت ختصيص املوارد بصورة أكثر مرونة على شىت 
 الشعب، ما أفضى إىل تنويع مهارات املوظفني وخرباهتم وأثَّر إجيابياا على احلركية العامة. 

ختصيص املوظفني القانونيني املتاحني إىل املزيد من ويُتوخى أن يفضي استمرار التحلي باملرونة يف  -173
حتسينات النجاعة ضمن الدوائر من خالل زيادة ناتج عمل املوظفني وحتسني مهارات كل منهم. وبالتايل فإن 

أي موارد إضافية من املوظفني زيادةا على أعدادهم املعتمدة فيما  2017اهليئة القضائية لن تطلب فيما خيص عام 
سّيما يف الشعبة االبتدائية وشعبة  وذلك بالرغم من الزيادة املتوقَّع أن تشهدها األنشطة، وال 2016خيص عام 

االستئناف. بيد أنه ُيشدَّد على أن هذا احلساب يستند إىل درجة عالية من املرونة فيما بني الدوائر مبالكها احلايل 
فمن شأن أي تقليص  لعدد  هذا املالك أن خيلَّ بتوازن  من املوظفني اجليدي املراس واملتمتعني بقدرة عمل كاملة.

 النظام ويسبب حاالت قصور واضطراب يف مسارات تسلسل األعمال.

ولئن كان حتصيص املساعدة املؤقتة العامة املتمث لة يف املوارد من املوظفني لـّما يزل يُبنيَّ حبسب الشعب  -174
ظهر أنه ُُيتاج فيه إىل هذه املوارد أشد احلاجة طيلة السنة. فليس ذلك إال إشارة امسية إىل املكان الذي قد ي

فالواقع أن املوارد املعنية سُتخصَّص للشعب حبسب احتياجاهتا، استجابةا للمستجدات القضائية خالل السنة، 
 حيث يُتوقع أن تبلغ املتطلبات أوَجها يف أوقات خمتلفة يف كل من الشعب.

 رويو  ألف 11 527.0 موارد الميزانية

لدوائر )سداا لتكاليف القضاة، والوظائف الثابتة، واملساعدة املؤقتة العامة، والتكاليف غري لينطوي املبلغ املطلوب  -175
عن أوىف ( تفاصيل هـرد يف املرفق السادس)تيف املئة(. و  6.8) يورو ألف 734.2املتصلة بالعاملني( على زيادة مقدارها 

 .تكاليف القضاة
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 ألف يورو 5 582.0  للشعب الثالث( المجموع ) الموارد من الموظفين

العمل املتأيت عن القضايا واليت تسو غ عبء لالعتبارات املتعلقة ب عامعرض  يف اجلزء األول من هذه الوثيقةرد و  -176
من املقدار هذا وسيلزم ، فيما يلي تذكري به وجيز. م واالحتياجات إىل املساعدة املؤقتة العامةإعمال الوظائف الثابتة املعتزَ 
ألف يورو لسد جممل تكاليف املساعدة املؤقتة  1 388.1ألف يورو قسط مقداره  5 582.0اإلمجايل املبنيَّ أعاله البالغ 

 العامة. وما من زيادة يف عدد املوظفني، ال من ذوي الوظائف الثابتة وال من ذوي وظائف املساعدة املؤقتة العامة.

( تُعترب مورداا مشرتكاا بني الشعب وبالتايل ال حُتتسب ضمن مالك 5-الرتبة فإن وظيفة رئيس الدوائر )من  -177
 .(22)موظفي أي من الشعب، كما يبنيَّ أدناه

 الشعبة التمهيدية

 املقد مة

مرحلة  كلَّ مجيَع الطلبات املتعلقة مبباشرة التحقيق أو حبفظ األدلة خالل التحقيق و تتناول الشعبة التمهيدية  -178
ي يُنتقل يف القضية املعنية بناءا عليه إىل حماكمة ذال -إن ُوجدت  –اإلجراءات القضائية األوىل، حىت اعتماد التهم 

 .الشخص املتهم )األشخاص املتهمني(

ومثة قاضيان منتدبان للعمل يف الشعبة يبلغ عدد القضاة املنتدبني حالياا للعمل يف الشعبة التمهيدية ستة. و  -179
 فكلهمن و القضاة الباق أما. دية مها ملحقان مؤقتاا بالشعبة االبتدائية وال يعمالن يف أي من الدوائر التمهيديةالتمهي
واحدة أو أكثر من واحدة من يف و  يهماكلتأو يف  الدائرتني التمهيديتني واحدة من يف يف آن معاا للعمل  ونمنتدب

رحلة التمهيدية بصورة مؤقتة للعمل يف شعبة االستئناف للنظر يف املالدوائر االبتدائية. كما انُتد ب قضاة من قضاة 
 .دعاوى استئناف متهيدي

 االفرتاضات املتعلقة باألنشطة

يستمر فيها االضطالع بأنشطة هي احلالة يف أوغندا  لةحا إحدى عشرةحالياا يف  الدوائر التمهيديةتنظر  -180
يف مجهورية أفريقيا الوسطى واحلالة األوىل واحلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية واحلالة يف السودان )دارفور( واحلالة 

حتاد جزر القمر ، وحاالت السفن املسجَّلة يف ايف كينيا واحلالة يف ليبيا واحلالة يف كوت ديفوار واحلالة يف مايل
. ويُتوقع أن ُيستمر ، واحلالة يف جورجيايف مجهورية أفريقيا الوسطىالثانية واحلالة واجلمهورية اليونانية ومملكة كمبوديا، 

 (مايل واحلالة يف ليبيا واحلالة يف السودان )دارفوريف احلالة وال سيما يف مجيع احلاالت،  كبريعلى االضطالع بنشاط  
 .واحلالة يف جورجيا يف مجهورية أفريقيا الوسطىة الثانيواحلالة 

إن طبيعة اإلجراءات أمام الدوائر التمهيدية جتعل من املتعذَّر التنبؤ مقدَّماا بطلبات إصدار أوامر بالقبض على  -181
يل املشتبه فيهم، وحباالت املثول األول، وااللتماسات اجلديدة الستهالل التحقيقات فيما خيص عمليات التدارس األو 

اليت جيريها مكتب املّدعي العام، وسائر الطلبات. وميكن أن تفضي احلاالت املعروضة على الدوائر التمهيدية يف عام 

                                                           
 للمحكمة املقرتحة الربناجمية 2016 ميزانية عام) ICC-ASP/14/10 الدوائر يف الوثيقة ومسؤوليات رئيس ملهام تفصيالا  أكثر يرد تبيان (22)

الواردة يف  العروض السردية وظلت 2015 عام استحداث هذه الوظيفة يف على اجلمعية وافقت) 87و 73و 69و 68 الفقرات (،الدولية اجلنائية
  (.املعتمدة امليزانية يف تغيري هذه الفقرات دون
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مزيداا من الطلبات إىل هذه الدوائر. مث إن  2017إىل تقدمي األطراف واملشاركني يف شىت اإلجراءات يف عام  2016
 قدَّموائر التمهيدية أوامر بالقبض عليهم ميكن أن يُقبض عليه وأن يأياا من األشخاص االثين عشر الذين أصدرت الد

دومنيك قضية و  بوسكو انْتاغندايف قضية  ةاألخري  السنواتإىل احملكمة يف غضون أجل قصري، كما حدث مرتني يف 
وضع افرتاضاهتا فيما  . وبالتايل ال ميكن للشعبة التمهيدية إال االعتماد على جتربة السنوات السابقة للتوصل إىلأُنغوين

 .2017خيص 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  -182
 نيقانوني نيملوظف وأربع وظائف (،3-وظائف ملوظفني قانونيني )من الرتبة ف ست(، و 5-رئيسي )من الرتبة ف

رأ(. ووفقاا لنهج اهليئة القضائية -، وثالث وظائف ملساعدين إداريني )من الرتبة خ ع(23)(2-)من الرتبة ف نيمعاون
 نيعاونامل نيقانونيال نيملوظفوا( 3-املوظفني القانونيني )من الرتبة ف ليس بنياملتمثل يف املرونة يف ختصيص املوارد، 

لشعبة ل بعضهم بداوم كامليعمل و  .لشعبة التمهيدية بدوام كامللحالياا  يعملموظف أي  (2-)من الرتبة ف
من مراحل  املرحلة االبتدائيةأو يف املرحلة التمهيدية أو طلبات على قضايا يف آن معاا  بينما يعمل الباقون االبتدائية
 .اإلجراءات

   املساعدة املؤقتة العامة

وإثر حتويل وظيفتني ملوظَفنْي قانونيني معاونـَنْي )من الرتبة . (24)يف مقدار املساعدة املؤقتة العامةما من تغري  -183
( يف إطار املساعدة املؤقتة العامة إىل وظيفتني ثابتتني، ُخص ص باقي وظائف املساعدة املؤقتة العامة اليت طُلبت 2-ف

يعملون ستة  2-/ف1-ل جممله موارد من موظفني من الرتبة فيف السنة املاضية من أجل الشعبة التمهيدية )ما يعاد
أشهر( للشعبة االبتدائية ألهنا يُتوقَّع أن تشهد يف السنة املقبلة أثقل عبء عمل. وعلى أية حال يستعان باملوارد املوفَّرة 

 يف إطار املساعدة املؤقتة العامة بصورة مرنة يف مجيع الشعب كما ُشرح أعاله.

 االبتدائيةالشعبة 

 املقد مة

هبا يف إطار واليتها مهمة إجراء احملاكمات بعد اعتماد  ةاملنوط، االبتدائية من الدوائرتتألف الشعبة االبتدائية  -184
 من نظام روما األساسي 64ملادة ا وتقضي للتهم. وتستمر الوالية حىت انتهاء مرحلة جرب األضرار.ية تمهيدال الدوائر
وبإجرائها بكل احرتام حلقوق املتهم وبإيالء  بعدالة احملاكمة وسرعتها الدوائر عند إجرائها احملاكمات تكفلت بأن

 .االعتبار الواجب حلماية اجملين عليهم والشهود

                                                           
ووظيفٌة واحدة أعيد تصنيفها   ثابتتني وظيفتني مؤقتة عامة إىلوظيفيت مساعدة  من حتويلهما 2016 عام يف الوظائف وظيفتان مت هذه من (23)

  .رأ-كانت رتبتها خ ع
من  لكن جممل حصة اهليئة القضائيةاملساعدة املؤقتة العامة  من موارد أشهر ستة االبتدائية ما يعادل الشعبة الشعبة التمهيدية إىل نُقل من (24)

  .2016بالقياس إىل حصتها املعتمدة لعام  تغيري دون ظلاملساعدة املؤقتة العامة 
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ومثة . منتدبني بتشكيالت شىت للعمل يف تسع دوائر ابتدائيةقضاة،  سبعةتتألف الشعبة االبتدائية حالياا من و  -185
ن يعملون عادة يف الشعبة التمهيدية يُنتدبون أيضاا للعمل مؤقتاا يف الدوائر االبتدائية للفرتات اليت ستة قضاة آخرو 

يف مؤقتاا للعمل  االبتدائية انتداب قضاة من قضاة الشعبة جيري تُتناول فيها قضايا معيَّنة ُأسند إليم النظر فيها. كما
 .ستئناف التمهيدي ودعاوى االستئناف النهائيشعبة االستئناف يف اجللسات اليت تتناول دعاوى اال

 االفرتاضات املتعلقة باألنشطة

، وقضية لوبنْغاهتتم الشعبة االبتدائية حالياا بإجراءات نشطة أمام سبع دوائر، وهي اإلجراءات يف قضية  -186
من  70)جرائم منصوص عليها يف املادة  مببا وآخرين، وقضية انْتاغنْدا)جرب األضرار(، وقضية  مببا، وقضية كاتنْغا

مببا . ومن هذه القضايا قضية )قضية أُنْغوين، وقضية املهدي، وقضية اْغبـَغْبو وابْليه غوديهالنظام األساسي(، وقضية 
 ( مها يفاْغبـَغْبو وابْليه غوديهوقضية  انْتاغْندا( هي حالياا يف مرحلة كتابة احلكم النهائي، وقضيتان )قضية وآخرين

( من املقرَّر أن تبدأ جلسات احملاكمة فيها يف كانون أُنْغوينمرحلة جلسات احملاكمة، وقضية رابعة )قضية 
)اعرتاف بالذنب  املهدياحملاكمة يف قضية  2016. ومن املقرَّر أن تبدأ يف آب/أغسطس 2016األول/ديسمرب 
، ويتواصل تنفيذها لفرتة ما 2016األضرار يف عام  من النظام األساسي(. وقد تُنفَّذ إجراءات جرب 65عمالا باملادة 
. مث لوبنْغاوقضية  كاتنْغا. ويضاف إىل ذلك أن دائرة ابتدائية أخرى تنظر يف جرب األضرار يف قضية 2017من عام 

 .2017املنعقدة أمام دائرة ابتدائية منفصلة ستستمر لفرتة  من عام  مبباإن إجراءات جرب األضرار يف قضية 

من النظام األساسي  74حكمها مبوجب املادة  مببا وآخرينويُتوقع أن تصدر الدائرة االبتدائية اليت تنظر يف قضية  -187
، مع إمكان أن تعقب ذلك إجراءات النطق بالعقوبة، اليت ستنجز حبلول هناية عام 2016حبلول الربع الثالث من عام 

ة يف . أما احملاكماْغبـَغْبو وابْليه غوديهويف قضية  انْتاغْندااحملاكمتان يف قضية  2017. ويُتوقع أن جتري طيلة عام 2016
 .2017فُيتوقع أن جتري طيلة عام  أُنغوينقضية 

ستمثل عبء عمل غري مسبوق واقعاا على عاتق  2017إن احملاكمات الثالث املتوقَّع أن تنعقد جلساهتا يف عام  -188
ضية ، وأربع هتم يف قانْتاغْنداهتمة يف قضية  18الشعبة االبتدائية، بالنظر إىل نطاق هذه احملاكمات السياقي والزمين )

م، والتعقيد الطائل الذي يعرتي هذه القضايا أُنغوينهتمة يف قضية  70، واْغبـَغْبو وابْليه غوديه (، واألدلة اجلّمة املتوقَّع أن تقدَّ
  بصورة عامة.

 فيما خيصاملتزامنة معاا، مع استمرار العمل على جرب األضرار، حتدياا  الثالثل أثر هذه احملاكمات وسيمث   -189
الدعم القانوين. إن الدوائر ستستمر على توخي املرونة يف االستعانة باملوظفني الذين سيشغلون عنيني بامل نياملوظف

لدوائر )من الرتبة ا يف إطار املساعدة املؤقتة العامة خالل السنة، وسيضطلع رئيس ني العاملنياملوظفبوظائف ثابتة و 
 لكنسب عبء العمل يف الشعب الثالث مجيعها. بدور حيوي يف السهر على سد االحتياجات املتغرية حب (5-ف

وال للشعبة بالنظر إىل أنه ال ُيطلب دعم على شكل مساعدة مؤقتة عامة ال للشعبة التمهيدية  ،سيكون من األساسي
إطار يف يف الدوائر ر حالياا الدعم املوفَّ معظُم  يف الشعبة االبتدائية ذاهتاأن يـُْعَمل وال لشعبة االستئناف، االبتدائية 

  أدناه.املساعدة املؤقتة العامة ، على النحو املبنيَّ 

 الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة 

 عشرة وظيفة هي وظيفة مستشار قانوين )من الرتبة  مخسيتألف مالك موظفي الشعبة االبتدائية من  -190
 ملوظفني وأربع وظائفبني ملساعدة القضاة، دت( من3-(، وسبع وظائف ملوظفني قانونيني )من الرتبة ف4-ف
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وبالنظر إىل عبء . رأ(-ع ، وثالث وظائف ملساعدين إداريني )من الرتبة خ(25) (2-)من الرتبة ف نيمعاون نيقانوني
املتعلق بالقضايا الذي يتوجب النهوض به حالياا، يقوم عدد من موظفي الشعبة التمهيدية يف الوقت  الكبري العمل

  .احلاضر أيضاا مبساعدة الشعبة االبتدائية متفرغني لذلك أو قائمني به جلزء من الوقت

 الث قضايابيد أن الضغط على املوارد من املوظفني الذين يشغلون وظائف ثابتة سيتزايد أكثر ألن مثة ث -191
من ). ويُتوقع أن يساعد رئيس الدوائر )انظر ما تقدَّم( 2017يف عام حملاكمة ا جلساتمرحلة  فيها ستُبـَْلغ معقَّدة

يف جمال إسداء املشورة القانونية الرفيعة )اليت ال يوفرها حالياا حمدودة بتعزيز ما للشعب حالياا من قدرة  (5-الرتبة ف
إطار املهام املنوطة بوظيفته. لكن عمل الشعبة سيظل يتوقف إىل حد كبري على  ( يف4-إال موظف من الرتبة ف

ومعظمه على شكل  3-توفر الدعم الكايف يف إطار املساعدة املؤقتة العامة، بعضه على شكل موظفني من الرتبة ف
 .2-موظفني من الرتبة ف

  املساعدة املؤقتة العامة

. وبالنظر إىل عبء العمل اإلمجايل املتوقَّع، ستلزم املوارد (26)العامةما من تغري يف مقدار املساعدة املؤقتة  -192
 :2016التالية يف إطار املساعدة املؤقتة العامة، استناداا إىل املوارد املعتمدة يف امليزانية الربناجمية لعام 

. على غرار شهراا لكل منهما )متطلب مستمر( 12( ملدة 3-موظفان قانونيان )من الرتبة ف (أ )
( يف إطار املساعدة 3-موظف )من الرتبة فشهراا من عمل  24ما يعادل السنوات السابقة سيظل يلزم 

 أكربَ  قانونني نيمبوظف نظراا إىل استمرار احلاجة إىل تعزيز األفرقة املعنية باإلجراءات االبتدائيةاملؤقتة العامة 
 .يف القضايا احلالية حمدَّدة الطابعويل مهام لتنسيق األفرقة الصغرية واإلشراف عليها وتخربةا 

إمجالية  ملدةتُسد تكاليفهم ( 2-/ف1-)من الرتبة ف ني/معاونينمساعد نيقانوني نيموظف مثانية (ب )
. إن جمموع هذه الوظائف سيتيح دعم كل من احملاكمات )متطلب مستمر( شهر عمل 96 مقدارها
موظف إضايف التقين مع  على املستوى موظفني قانونيني مخسة يعادل يف املتوسطمبا  الثالثالناشطة 
إجراءات  ( للنهوض بأودكاملبدوام  العامل من معادالت املوظف الواحد  1.0) 2-الرتبة فواحد من 

ومثة قسط من فرتة الستة والتسعني شهراا من شهور العمل مقداره ستة جرب األضرار احلالية واملتوقعة. 
سبق أن أُقّر من أجل  2-/ف1-إطار املساعدة املؤقتة العامة من الرتبة فأشهر من عمل املوظفني يف 
 مث نُقل من هذه الدائرة إىل الدائرة االبتدائية. 2016الدائرة التمهيدية يف عام 

إطار املساعدة املؤقتة العامة توفريها يف  املستمر 2-اإلضافية من الرتبة ف الوظائفوسُيحتاج إىل  -193
اليت تقدمها األطراف؛ التحليل القانوين ملشاريع اجلّمة دة منها: حتليل وتلخيص األدلة بأنشطة حمدَّ  لالضطالع

عمق بشأن القوانني الواجب املبحث الالقرارات بشأن كل مسألة قد تربز خالل اإلجراءات وإعداد هذه املشاريع؛ 
؛ حتليل املسائل املثارة يف اإلجراءاتوغريها من  تطبيقها على اجلرائم املتهم بارتكاهبا، وبشأن املسائل اإلجرائية

إجراءات هذه  ملخَّصات؛ حضور جلسات احملاكمة وإعداد جلرب أضرارهملطلبات اليت يقدمها اجملين عليهم ا
                                                           

معين  ملساعد واحدة وظيفة ‘2’ثابتتني، و وظيفتني إىل عامة مؤقتة مساعدة وظيفيت من حتويلهما مت حديثاا  وظيفتني ‘1’ الرقم: هذا يشمل (25)
  .رأ-ع خ رتبتها كانت تصنيفها أعيد بالبحوث

 
 من القضائية اهليئة حصة جممل لكن العامة املؤقتة املساعدة موارد من أشهر ستة يعادل ما االبتدائية الشعبة إىل التمهيدية الشعبة من نُقل (26)

 .2016 لعام املعتمدة حصتها إىل بالقياس تغيري دون ظل العامة املؤقتة املساعدة
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اجللسات؛ االرتباط بقلم احملكمة واألطراف واملشاركني؛ إعداد مشاريع التعليمات اليت تصدرها الدائرة؛ مساعدة 
 .املتعلقة باجلانب القانوين وباجلانب الوقائعي ةالنهائي األحكاممن أقسام القضاة يف إعداد أجزاء 

 شعبة االستئناف

 املقد مة

احملكمة. وتتمثل املهمة الرئيسية اليت  ةرئيس يه يةتتألف شعبة االستئناف من مخسة قضاة بينهم قاض -194
تتوالها دائرة االستئناف مبوجب النظام األساسي يف النظر يف دعاوى االستئناف النهائي للقرارات القاضية بالتربئة 
أو باإلدانة أو بإيقاع عقوبة، وما ميكن أن يتخذ من قرارات بشأن جرب األضرار يف هناية احملاكمة، ويف دعاوى 

تخذ خالل اإلجراءات. وتنطوي دعاوى التمهيدي لقرارات الدوائر التمهيدية والدوائر االبتدائية اليت تُ  االستئناف
 بكثري من عبء العمل الذي تنطوي عليه دعاوى االستئناف رباالستئناف النهائي على عبء عمل أك

ألدلة املقبولة، كما قد يتعنيَّ تقييم التمهيدي، ألنه قد تتعنيَّ فيها مراجعة إجراءات احملاكمة برمتها مبا يف ذلك ا
ميكن أن تثري بعض دعاوى االستئناف التمهيدي مسائل معقدة وهامة وميكن أن  هأدلة إضافية. ويف الوقت نفس

. كما ميكن أن تُرفع إىل دائرة االستئناف مسائل أخرى، مثل (27)يرتتب على نتائجها أثر على احملكمة مجعاء
 طلبات تقليص العقوبة.

 االفرتاضات املتعلقة باألنشطة

النظر يف دعاوى استئناف لقرارات اإلدانة واحلكم  2017يُتوقع أن تواصل دائرة االستئناف يف عام  -195
. ويُتوقع أن ال يغلق باب تقدمي اإلفادات الكتابية والشفوية يف مببابالعقوبة الصادرة عن الدائرة االبتدائية يف قضية 

مع العلم بأن ملف القضية الذي يشمل مثاين سنوات من  2017إال خالل عام  دعاوى االستئناف ذات الصلة
اإلجراءات التمهيدية واإلجراءات االبتدائية، واألدلة املستند إليها يف قرار اإلدانة، من الضخامة مبكان. وبالنظر إىل 

 وى االستئناف املعنية كبرياا.هذا التعقيد الذي يعرتي القضية فإن من املنتظر أن يكون عبء العمل الناجم عن دعا

ويُفرتض أنه ستودع دعاوى استئناف حلكم اإلدانة وللقرارات ذات الصلة املتوقَّع أن تصدر يف عام  -196
ة بإقامة العدل(. وعليه )جرائم خمل   70 ، إن ُوجد أي منها، يف إجراءات الدعوى على مببا مبوجب املادة2016

يف دعاوى االستئناف هذه املنتظر أن تكون مستفيضة ألسباب  2017فإن دائرة االستئناف ستنظر خالل عام 
 يتصدَّرها عدد املتهمني )مخسة(.

كما قد يتعنيَّ على دائرة االستئناف أن تنظر يف دعاوى استئناف القرار/األمر جبرب األضرار يف قضية  -197
ن تفضي إجراءات جرب األضرار . وقد ميكن أيضاا أ2016/2017، املتوقع صدوره يف عام مبباويف قضية  كاتـَنْغا

 .2017إىل مزيد من التقاضي يف الدرجة االستئنافية يف عام  لوبـَْنغايف قضية 

                                                           
 التمهيدية الدائرة قرار ليبيا استئناف بشأن احلكم السنوسي، اهلل وعبد القذايف اإلسالم سيف ضد املّدعي العام قضية املثال سبيل على انظر (27)

  الوثيقة ،2014 مايو/أيار 21 ،"القذايف اإلسالم سيف قضية مقبولية بشأن قرار" بعنوان 2013 مايو/أيار 31 يف الصادر األوىل
ICC-01/11-01/11-547-Red-tARB. 
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ويُفرتض أن يكون عبء العمل املتأيت عن شىت دعاوى االستئناف النهائي ودعاوى االستئناف التمهيدي  -198
. وهلذا (28)نفيذ اإلجراءات تزامنياا أعلى منه فيما خيص السنوات السابقة، وأن يتعنيَّ ت 2017فيما خيص عام 

السبب سيتعني أن يعمل موظفون إضافيون من الشعب األخرى خالل فرتات معينة على دعاوى االستئناف بغية 
 تناوهلا بأسرع ما ميكن.

 الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة

الوظائف يف شعبة االستئناف من عشر وظائف من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة هي  مالكتألف ي -199
 نيوظفمل تان(، ووظيف3-(، ومخس وظائف ملوظفني قانونيني )من الرتبة ف4-وظيفة مستشار قانوين )من الرتبة ف

 .رأ(-ع ملساعدين إداريني )من الرتبة خ ووظيفتان، (29)(2-)من الرتبة ف نيمعاون نيقانوني

  املساعدة املؤقتة العامة

بالنظر إىل االفرتاضات املتعلقة بعبء العمل يف عام . و (30)ما من تغري يف مقدار املساعدة املؤقتة العامة -200
للنهوض  2-وف 3-ف تنيالرتبمن موظفني من الفئة الفنية  عشرة، سُيحتاج إىل ما ال يقل جمموعه عن 2017

قد يلزم يف بعض األوقات موظفون إضافيون من ؛ و بأود دعاوى االستئناف النهائي ودعاوى االستئناف التمهيدي
ميكن أن يُنتدبوا مبرونة من شعب أخرى. إن هذه االفرتاضات جتعل مواصلة توفري ما سبق إقراره  3-/ف2-الرتبة ف

امة أمراا أساسياا لنجاعة عمل شعبة االستئناف. أما املوارد املعنية املطلوب من املوارد يف إطار املساعدة املؤقتة الع
 :توفريها يف إطار املساعدة املؤقتة العامة فهي

 ؛شهراا لكل منهما )متطلب مستمر( 12( ملدة 3-موظفان قانونيان )من الرتبة ف (أ )

 . (مستمرشهراا )متطلب  12(، ملده 2-قانوين معاون )من الرتبة ف موظف (ب )

يف ضوء عبء العمل املتوقع ستظل شعبة االستئناف حتتاج إىل موظفني يف إطار املساعدة املؤقتة العامة من و  -201
دعاوى وال سيما  دعاوى االستئنافللنهوض بأود  شهراا  12ملدة  2-من الرتبة فو  شهراا  24ملدة  3-الرتبة ف

املتعلقة جبرب األضرار اليت ُُيتمل أن تقام يف قضية دعاوى االستئناف وآخرين و  مبباوقضية  مببااالستئناف يف قضية 
 .ىل عبء العمل املتأيت عن دعاوى االستئناف التمهيديإ إضافةا  ،مبباوقضية  لوبـَنْغاوقضية  كاتـَنْغا

إن املهام املعتادة للموظفني يف إطار املساعدة املؤقتة العامة متاثل إىل حد بعيد املهام املضطلع هبا يف الدوائر  -202
: إجراء البحوث القانونية املعمقة يف وهي تشمل على سبيل الذكر ال احلصر ما يليهيدية والدوائر االبتدائية، التم

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

                                                           
  .مثاين دعاوى استئنافيف زهاء  من حيث اجلوهر يتعنيَّ كل عام النظر أن توقع ميكن (28)
  .رأ-ع خ رتبتها كانت تصنيفها أعيد بالبحوث معين ملساعد واحدة يشمل هذا الرقم وظيفة (29)
 من القضائية اهليئة حصة جممل لكن العامة املؤقتة املساعدة موارد من أشهر ستة يعادل ما االبتدائية الشعبة إىل التمهيدية الشعبة من نُقل (30)

  .2016 لعام املعتمدة حصتها إىل بالقياس تغيري دون ظل العامة املؤقتة املساعدة
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إعداد وتقدمي الدعم للجلسات يف إطار و املشاركة يف اجتماعات القضاة؛ و واألطراف واملشاركني حبسب االقتضاء؛ 
 ؛ والعمل مع آحاد قضاة شعبة االستئناف على أساس انتداهبم لذلك.دعاوى االستئناف ضمن احملكمة

 ألف يورو 23.0  المتصلة بالعاملينالموارد غير 

املطلوب على  هاينطوي مبلغو ؛ تلزم املوارد غري املتصلة بالعاملني لسد تكاليف الضيافة وتكاليف التدريب -203
ووفقاا (. تعزى إىل ازدياد االحتياجات إىل التدريب )انظر أدناه يف املئة( 53.3يورو ) آالف 6.0 امقداره زيادة

أقرهتا اجلمعية، أُدرجت املخصَّصات املالية لسد تكاليف أسفار القضاة ضمن ميزانية هيئة لتوصيات اللجنة، كما 
 .(31)الرئاسة

 .2017يف عام يقوم هبا قضاة ول يُرصد خمصَّص لسد تكاليف أي زيارة موقعية   -204

 ألف يورو 1.0   الضيافة

 مطلوبوهو ، 2016بالقياس إىل املبلغ املناظر الذي اعُتمد فيما خيص عام يبقى املبلغ املطلوب دون تغيري  -205
لسد تكاليف الضيافة الالزمة املتصلة بزيارات القضاة اليت يقوم هبا الدبلماسيون وغريهم من الزوار اهلامني، مثل كبار 

 .الفقهاء يف القانون والشخصيات املرموقة يف األوساط القانونية الدولية

 ألف يورو 22.0   التدريب

لسد بصورة رئيسية يلزم هو يف املئة( و  37.5يورو ) آالف 6.0 امقداره زيادةينطوي املبلغ املطلوب على  -206
على التحرير هبا نظراا إىل متطلبات حمدَّدة يف جمال  ةالقدر حتسني املعرفة باللغة الفرنسية و إىل التدريب الرامي تكاليف 

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

 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 ...  (31)

 . 83الفقرة 
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 2017: الميزانية المقترحة لعام 1200 البرنامج :8 الجدول 

1200 

 الدوائر

  2015مصروفات عام 

 )بآالف اليوروات(

 

امليزانية املعتمدة لعام 
2016 

 التغرّي يف املوارد

 

 2017املقدَّر املقرتح لعام 

 اجملموع )بآالف اليوروات(

املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

اجملموع مبا فيه 
املصروفات من 
 نسبته املئوية مقداره صندوق الطوارئ

 922.0 5 10.9 580.9 341.1 5 964.7 4 61.3 903.4 4 القضاة

 املوظفون من الفئة الفنية

 

  

 

3 530.6 114.2 3.2 3 644.8 

 549.1     549.1       املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 193.9 4 2.8 114.2 079.7 4 060.1 3   060.1 3 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

 388.1 1 2.4 33.1 355.0 1 256.5 1 56.5 200.0 1 املساعدة املؤقتة العامة

   املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

 

          

   العمل اإلضايف

 

          

 388.1 1 2.4 33.1 355.0 1 256.5 1 56.5 200.0 1 اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني

               السفر

 0.2 الضيافة

 

0.2 1.0     1.0 

   اخلدمات التعاقدية

 

          

 9.8 التدريب

 

9.8 16.0 6.0 37.5 22.0 

   اخلرباء االستشاريون

 

          

   النفقات التشغيلية العامة

 

          

   اللوازم واملواد

 

          

   األثاث والعتاد

 

          

للتكاليف غري املتصلة  اجملموع الفرعي
 23.0 35.3 6.0 17.0 10.0   10.0 بالعاملني

 527.0 11 6.8 734.2 792.8 10 291.3 9 117.8 173.5 9 المجموع

  2017: مالك الموظفين المقترح لعام 1200 البرنامج :9 الجدول

1200 

 الدوائر

وكيل 
أمني 
 عام

أمني 
عام 

 مساعد

-مد
2 

-مد
 1-ف 2-ف 3-ف 4-ف 5-ف 1

جمموع موظفي 
الفئة الفنية وما 

 رأ-خ ع رر-خ ع فوقها

جمموع 
موظفي فئة 
اخلدمات 
 العامة

جمموع 
 املوظفني

 الوظائف الثابتة

              

 

 40 8 8 - 32 - 10 18 2 2 - - - - الوظائف القائمة

 - - - - - - - - - - - - - - الوظائف اجلديدة  

 - - - - - - - - - - - - - - الوظائف املستعادة  

 40 8 8 - 32 - 10 18 2 2 - - - - المجموع  

وظائف المساعدة 
المؤقتة العامة )معاِدالتها 

 بدوام كامل(

              

 

 13.00 - - - 13.00 - 9.00 4.00 - - - - - - الوظائف القائمة

 - - - - - - - - - - - - - - ائف اجلديدةالوظ  

 - - - - - - - - - - - - - - ائف احملوَّلةالوظ  

 13.00 - - - 13.00 - 9.00 4.00 - - - - - - المجموع  
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 مكتب االتصال القائم في نيويورك – مكاتب االتصال :1300 البرنامجب -3 

 المقد مة

يسهم مكتب االتصال القائم يف نيويورك يف حتقيق أهداف احملكمة من خالل تعزيز التفاعل بني احملكمة  -207
. ويثابر هذا املكتب على التواصل اجلهتني وتيسري التعاون بنيوبراجمها وصناديقها ومكاتبها، وبني األمم املتحدة 

بغية تذليل مسائل التعاون االشتغايل واستطالع  هاوبراجمها وصناديقها ومكاتبمع األمانة العامة لألمم املتحدة 
والدول لألمم املتحدة يتواصل مع شىت األجهزة السياسية سبل تعزيز التعاون بني املنظمتني. كما إن هذا املكتب 

يف األمم املستجدات من باحملكمة  يتصل مايتابع األعضاء فيها، وميث ل احملكمة يف االجتماعات ذات الصلة، و 
 .ويقوم باإلبالغ عنها، متدخالا يف شأهنا عند اللزوماملتحدة 

ولئن كانت هيئة الرئاسة تنهض بأود هذا املكتب من الناحية اإلدارية فإنه خيدم وميثل مجيع أجهزة  -208
 .ملتحدةلشىت األنشطة اليت تضطلع هبا يف األمم اواالشتغايل اإلمدادي العملي اإلداري و ماا الدعم احملكمة، مقد  

ثة والتقاريرمكتب االتصال القائم يف نيويورك املعلومات  يعم موعالوة على ذلك  احملكمة يف  الصادرة عن احملدَّ
للمستجدات ذات  بةا مواك  الوفود وغريها من اجلهات صاحبة الشأن أوساط األمم املتحدة يف نيويورك، لكي تظل 

ل القائم يف نيويورك أيضاا دعماا إمدادياا للمحكمة وميثلها يف الصلة اليت تشهدها احملكمة. ويقدم مكتب االتصا
سائر اهليئات الفرعية للجمعية اليت تعقد يف اجتماعات االجتماعات اليت تعقد فيما بني دورات مكتب اجلمعية و 

 .نيويورك

 األهداف

ومكاتبها؛ والعمل على تعزيز تيسري التعاون الفّعال بني احملكمة ومنظمة األمم املتحدة وبراجمها وصناديقها  (1)
الثقة باحملكمة لدى الدول واملنظمات الدولية واملنظمات غري احلكومية وسائر أصحاب الشأن يف 

 نيويورك.

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

 ب وفريق نيويورك العامل.تقدمي الدعم اإلمدادي والعملي للجمعية واملكت (3)

 ألف يورو 400.3 موارد الميزانية

 .يف املئة( 8.2ألف يورو ) 30.4 امقداره زيادةينطوي املبلغ املطلوب على  -209

 ألف يورو 287.8 الموارد من الموظفين

 زيادةينطوي املبلغ املطلوب على و  .يضم مالك موظفي مكتب االتصال يف نيويورك وظيفتني ثابتتني -210
 .يف املئة( 3.7يورو ) آالف 10.2 امقداره
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 ألف يورو 287.8 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 -211
يقدم الدعم بشأن مجيع الشؤون  ر أ(-العمل اجلوهري الذي يقوم به املكتب، ومساعد إداري )من الرتبة خ ع

القيام ونظراا إىل حمدودية مالك املوظفني العاملني يف هذا املكتب، يركز رئيسه على أهم املهام:  .اإلدارية واإلمدادية
األكثر استعجاالا، وإقامة واستدامة الصالت الرمسية والشبكات  طلبات التعاونفيما يتعلق بتابعة مع األمم املتحدة بامل
الرمسية مع األمانة العامة لألمم املتحدة والبعثات الدائمة لديها، ورصد أنشطة األمم املتحدة اليت هتم احملكمة غري 

 وإبالغ احملكمة عنها، وترتيب زيارات مسؤويل احملكمة للمنظمة.

 ألف يورو 112.5  الموارد غير المتصلة بالعاملين

تصلة املوارد غري املتلزم . و يف املئة( 21.9ألف يورو ) 20.2 امقداره زيادةينطوي املبلغ املطلوب على  -212
بالعاملني لسد تكاليف السفر، وتكاليف الضيافة، وتكاليف اخلدمات التعاقدية، والنفقات التشغيلية العامة، 

 عام وتُعزى هذه الزيادة إىل أنه تعنيَّ على مكتب االتصال القائم يف نيويورك أن ينتقل يف. وتكاليف اللوازم واملواد
إىل حيز مكتيب آخر وفق عقد إجيار جديد أهبظ كلفة، بسبب زيادة أسعار استئجار هذه األحياز يف  2016
 نيويورك.

 آالف يورو 4.1   السفر

بالقياس إىل املبلغ املناظر الذي  يف املئة( 5.1يورو ) 200 امقداره زيادةينطوي املبلغ املطلوب على  -213
 .إىل مقر احملكمة يف الهاي ة واحدةيلزم لسد تكاليف سفر وهو ، 2016اعُتمد فيما خيص عام 

 ألف يورو 1.0   الضيافة

 .2016بالقياس إىل عام  املبلغ املطلوب يفال تغري  -214

 آالف يورو 5.0 اخلدمات التعاقدية

، وهو يلزم لسد 2016بالقياس إىل املبلغ املناظر الذي اعُتمد فيما خيص عام  ال تغري يف املبلغ املطلوب -215
 .قانونية بشأن أمور منها عقد اإلجيارالشورة املإسداء مواصلة تكاليف 

 ألف يورو 97.4  النفقات التشغيلية العامة

لزم لسد تكاليف ، وهو ييف املئة( 25.8ألف يورو ) 20.0 امقداره زيادةينطوي املبلغ املطلوب على  -216
لتحمُّل زيادة يف اإلجيار  لسد تكاليف إجيار املباين. وقد زيدت املخصَّصات إجيار املباين والتكاليف املكتبية اجلارية

 إثر تغيريات يف ملكية وإدارة مبىن املكاتب الذي يقع فيه مقر مكتب االتصال.

 آالف يورو 5.0 اللوازم واملواد

 .املبلغ املطلوب وهو يلزم لشراء لوازم مكتبية يفال تغري  -217
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 2017المقترحة لعام : الميزانية 1300 البرنامج :10 الجدول

1300 

 مكاتب االتصال

  2015مصروفات عام 

 )بآالف اليوروات(

 

امليزانية املعتمدة لعام 
2016 

 التغرّي يف املوارد

 

  2017املقدَّر املقرتح لعام 

 اجملموع )بآالف اليوروات(

املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

اجملموع مبا فيه 
املصروفات من 
 نسبته املئوية مقداره صندوق الطوارئ

               القضاة

 املوظفون من الفئة الفنية

 

  

 

202.7 8.4 4.1 211.1 

 76.7 2.4 1.8 74.9       املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 287.8 3.7 10.2 277.6 284.8   284.8 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

               املساعدة املؤقتة العامة

   املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

 

          

   العمل اإلضايف

 

          

               اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني

 4.1 5.1 0.2 3.9 4.7   4.7 السفر

   الضيافة

 

  1.0     1.0 

   اخلدمات التعاقدية

 

  5.0     5.0 

   التدريب

 

          

   االستشاريوناخلرباء 

 

          

 49.0 النفقات التشغيلية العامة

 

49.0 77.4 20.0 25.8 97.4 

 1.1 اللوازم واملواد

 

1.1 5.0     5.0 

   األثاث والعتاد

 

          

اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة 
 112.5 21.9 20.2 92.3 54.8   54.8 بالعاملني

 400.3 8.2 30.4 369.9 339.6   339.6 المجموع

  2017: مالك الموظفين المقترح لعام 1300 البرنامج :11 الجدول

1310 

  تب االتصالامك

وكيل 
 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

 الثابتةالوظائف 

              

 

 2 1 1 - 1 - - - - 1 - - - - الوظائف القائمة

 - - - - - - - - - - - - - - الوظائف اجلديدة  

 - - - - - - - - - - - - - - الوظائف املستعادة  

 2 1 1 - 1 - - - - 1 - - - - المجموع  

وظائف المساعدة المؤقتة 
 كامل(العامة )معاِدالتها بدوام  

              

 

 - - - - - - - - - - - - - - الوظائف القائمة

 - - - - - - - - - - - - - - الوظائف اجلديدة  

 - - - - - - - - - - - - - - الوظائف احملوَّلة  

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

 
 المقد مة

حتديد  ،(32)2018-2016 للفرتة االسرتاتيجية اخلطة ، يف تنفيذ"(املكتب)" املّدعي العام مكتب واصل -218
 .درجات األولوية بإقامة التوازن على أفضل وجه ممكن بني املتطلبات التشغيلية واملوارد اليت تتيحها الدول األطراف

استعماله املوارد إلجناز العمل اجلاري واستيعاب عبء ويتحلى املكتب بأقصى قدر ممكن من املرونة يف  -219
العمل املتأيت عن القضايا اجلديدة اليت ُتسرتعى عنايته إليها. بيد أنه جيب أن تتوفر له القدرة الالزمة للتحرك 

 الناجع والفعال يف احلاالت اليت يتدخل فيها.

يت بلغت مرحلة احملاكمة ُيظى بأعلى ويظل النهوض بأود القضايا اليت جيري حتضريها للمحاكمة أو ال -220
درجة من درجات األولوية لدى مكتب املّدعي العام. ويف الوقت ذاته جيري أيضاا، بالنظر إىل أن احملكمة غالباا ما 
تعمل يف ظروف سياسية وأمنية متقلبة  بالَغ التقلب، الرتكيُز على عمليات التحقيق الناشط وختصيُص املوارد هلا 

 دة من الفرص الساحنة عندما يبقى ذلك ممكناا. بغية االستفا

لقد دعمت الدول األطراف املكتب وتنفيذ خطته االسرتاتيجية من خالل زيادة املوارد اليت توفرها له. وقد  -221
سهَّلت هذه الزيادة فعالا اجلهود اليت يبذهلا املكتب للبدء يف جتهيز أفرقته باملالك املناسب من املوظفني، ومجع أدلة 

م مبزيد من التنوع، والسهر بوجه عام على إجراء عمليات حتقيق وأنشطة مقاضاة هي أكثر اتساماا بالفعالية تتس
 والنجاعة.

                                                           

 .ICC-ASP/14/22الوثيقة  (32) 
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بيد أنه يتعنيَّ على املكتب أن يثابر على إعادة النظر يف درجات األولوية املسندة إىل أعماله ويف تراتب  -222
ه على أفضل وجه، مع السعي بقدر املستطاع إىل تلبية سائر األنشطة العاجلة لكي يستعمل املوارد املتاحة ل

 املتطلبات اليت ما تنفك توجَّه إليه.

وحقاا إن  دعاواه السبيل إىل تعزيز مصداقية احملكمة والوفاء بوعده بإحقاق احلق. يف ويُعد جناح املكتب -223
 .إجيابية استثمار الدول األطراف يف احملكمة آخذ يف إيتاء عوائد

الذي ُقد م إىل جلنة امليزانية واملالية )"اللجنة"( يف  2015-2012اخلطة االسرتاتيجية للفرتة فتقييم تنفيذ  -224
 يبني  أن هذه اخلطة آتت نتائج إجيابية. (33)2016دورهتا األخرية اليت ُعقدت يف نيسان/أبريل 

خطته االسرتاتيجية إىل جناح تنفيذ  2018 -2016وُيستند يف خطة املكتب االسرتاتيجية اجلديدة للفرتة  -225
مع اإلبقاء على التحوُّل يف سياسة املقاضاة، ما تبني على الصعيد العملي أنه يؤيت نتائج  2015-2012للفرتة 

 إجيابية ملموسة.

عدداا من املنجزات املتمي زة، منها منجزات ل حُتقَّق إال مؤخَّراا لكن من الواضح أهنا  2016وقد شهد عام  -226
، وهي منجزات تبنيَّ أهنا ذات شأن فيما خيص مكتب 2013يجية اليت طُبقت منذ عام تأيت نتيجة لالسرتات

 :املدَّعي العام

الشروع يف ست عمليات تدارس أويل جديدة وإجناز ست عمليات أخرى يف هذا اجملال: أفضت  (أ )
طى؛ ويف احلالة يف ثالث منها إىل فتح حتقيق: يف احلالة يف مايل؛ ويف احلالة الثانية يف مجهورية أفريقيا الوس

 ؛جورجيا

: أكد هذا القرار أمهية املسؤولية املتأتية عن القيادة من الناحية مبباصدور احلكم يف قضية  (ب )
القانونية؛ والبعد املتمثل يف كون عمل املكتب يطال اجلرائم اجلنسية واجلرائم اجلنسانية املنطَلق؛ والغاية 

 ؛باحملكمة يف إطار واليتهاالوقائية املنشودة من املهام املنوطة 

: يؤك د اعتماد التهم املعنية ما تتسم به عمليات أُنْغويناعتماد عريضة التهم املوسَّعة يف قضية  (ج )
التحقيق اليت جيريها املكتب من جناعة وما تنم عنه من مراس مهين، كما يؤك د إمكاَن العمل للوصول 

، ويبني  أمهية ما تشتمل عليه هذه القضية من عناصر متعلقة سريعاا إىل مرحلة احملاكمة يف القضايا الساكنة
 ؛بتجنيد األطفال واجلرائم اجلنسية واجلرائم اجلنسانية املنطَلق

: سيكون العتماد التهم يف هذه القضية أثر كبري يف تناول تدمري املهدياعتماد التهم يف قضية  (د )
املتهم إىل أنه يرغب يف االعرتاف بذنبه، فإن  املمتلكات الثقافية باعتباره جرمية حرب. وبعد أن أشار

 من نظام روما األساسي؛ 65ذلك سيتيح للمحكمة أيضاا فرصتها اهلامة األوىل لتطبيق املادة 

من النظام  70)جرائم منصوص عليها يف املادة  مببا وآخرينسرعة إجناز النظر يف األدلة يف قضية  (ه )
ة املتأتية عن التحقيق اجلنائي العلمي املستند إىل تكنولوجيا األساسي(: ُقد مت مقادير طائلة من األدل

 املعلومات، وأدلة وثائقية، وغريها من أشكال األدلة املتنوعة غري املستندة إىل إفادات الشهود؛

 ؛وقضية اْغَبغبو واْبليه غوديه انْتاغَْنداالسالسة النسبية اليت اّتسم هبا تقدمي أدلة االد عاء يف قضية  (و )

                                                           
(33)

 .2016آذار/مارس  7املؤرخة بـ CBF/26/6الوثيقة  
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م الوطيد يف عمليات التحقيق يف احلالة الثانية يف مجهورية أفريقيا الوسطى، اليت تظل ُيستفاد التقد (ز )
 .فيها من الزخم املتأيت عن حسن تعاون هذا البلد وتعاون شىت األطراف الدولية الفاعلة

 :كما حتققت جناحات أخرى، نامجة عن حتسني اإلدارة وفعالية العمل -227

 السنوي للمكتب بل وختطيها؛حتقيق افرتاضات النشاط  (أ )

 نشر قيم املكتب األساسية املتمثلة يف التفاين والنزاهة واالحرتام؛ (ب )

حتسني إدماج األفرقة املتكاملة وعملها وتوظيف املزيد من كبار القانونيني املعنيني باإلجراءات  (ج )
 االبتدائية لكي يتولوا قيادة هذه األفرقة؛

 ويل، ما أسهم يف زيادة األثر الوقائي للمكتب؛حتسني التواصل يف سريورة التدارس األ (د )

ترشيد بىن املكتب لتعزيز فعاليته )مثل التغيريات اليت شهدهتا شعبة التحقيق: إنشاء قسم حتليل  (ه )
 ((؛FSS( وقسم علوم التحقيق اجلنائي )IASعمليات التحقيق )

 توفري جلسات التدريب على النحو املخطَّط له؛ (و )

 ملكتب لرصد التقدم يف أداء املكتب من خالل جمموعة من املؤشرات؛إعداد "لوحة قيادة" أداء ا (ز )

( التابع IMSSاالستثمار يف التكنولوجيات اجلديدة بالتنسيق مع قسم خدمات تدبر املعلومات ) (ح )
لقلم احملكمة للتكفل باستدامة املشاريع االشتغالية واملالية الطويلة األجل والتوافق مع البنية التحتية العامة 

 كمة؛للمح

 تنويع مجع األدلة؛ (ط )

 وضع معايري للعمل التحقيقي عالية املستوى؛ (ي )

وضع وتنفيذ سياسات تؤيت مزيداا من الشفافية والربوز للعيان فيما يتعلق بأولويات املكتب وميكن  (ك )
أيضاا أن تساعد يف اجلهود املبذولة على املستوى الوطين )مثل السياسة املتعلقة باجلرائم اجلنسية واجلرائم 

جلنسانية املنطَلق، ومشروع السياسة اخلاصة باألطفال، ومشروع سياسة انتقاء القضايا وحتديد درجات ا
 أولوياهتا(.

 :يظل مستنداا إىل منطلَقنْي مرتابَطنْي  2017إن املقرتح املتعلق مبيزانية املكتب لعام  -228

 ؛2018-2016خطة املكتب االسرتاتيجية اجلديدة للفرتة  (أ )

 .تقييماا حقيقياا وواقعياا  2017املكتب إىل املوارد فيما خيص عام تقييم احتياجات  (ب )

 أما. أدائه ومبؤشرات ومبيزانيته االسرتاتيجية احلالية خبطته املقرتحة املكتب ميزانية نطاق يف متاماا  ُأخذ لقد -229
 الثالث االسرتاتيجية للغايات الرفيع املستوى على إال ُُيقَّق فلم مجعاء للمحكمة االسرتاتيجية اخلطة مع التكامل
 .التدارس قيد وشكلها حمتواها كون إىل بالنظر وذلك
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تدخله يف  على الطلب يليب لكي املكتب إليها ُيتاج اليت للموارد واقعي تقييم إىل املطلوبة امليزانية وتستند -230
 . 2017 عام

 الربناجمية املقرتحة 2017 يزانية عاممل اجملموع 2016 احملك

(34)500 465 شهراا  12ط لعقدها خالل فرتة املخطَّ  عدد جلسات احملكمة
 

(35)9 8 عدد احلاالت 
 

(36)6 4.5 عدد عمليات التحقيق الناشط
 

 (37)9 9 عدد القضايا اليت لـّما يزل يُنتظر القبض على املشتبه هبم فيها 
(38)9 9 عدد عمليات التدارس األويل

 

باإلجراءات املعنية  ملكتب املّدعي العام(التابعة )فرقة األعدد 
 االبتدائية

5 3(39)
 

 2 1 عدد دعاوى االستئناف النهائي

املكتب العمل، بقدر اإلمكان ضمن حدود واليته، للنهوض بالتكامل، واحلد بذلك من احلاجة  ويواصل -231
فيما خيص  اا أساسي أمراا يظل األويل إىل تدخله املباشر. ويشار يف هذا الصدد إىل أن إجراء عمليات التدارس 

 .النهوض باإلجراءات الوطنية

وعلى حنو مماثل سيسعى املكتب إىل تقليص احلاجة إىل تدخله املباشر يف القضايا اليت تشمل جرائم خمّلة  -232
 من نظام روما األساسي. 70بإقامة العدل منصوص عليها يف املادة 

مبوجب نظام روما األساسي وضرورة تركيز إن املكتب، واضعاا نصب عينيه املهام املنوطة به يف إطار واليته  -233
من النظام األساسي إال  70جهوده على املقاضاة يف اجلرائم الكربى، لن يستعني بإجراءات املقاضاة مبوجب املادة 

تبعاا ملا ملمارسة التأثري املفسد على إقامة العدل من وقع على قضية معيَّنة تنظر فيها احملكمة وعندما يرتئي أنه ال 
()ب( من 4)70تناول اجلرائم املعنية على املستوى الوطين على حنو سليم. وسيظل املكتب، عمالا باملادة  ميكن

                                                           
 بالنظر إىل عدد قضاة احملكمة، وإىل أن نظام روما األساسي ال جييز للقاضي الذي يكون قد شارك يف اإلجراءات التمهيدية املتعلقة بقضية (34)

لسات احملاكمة يف املباين الدائمة اجلديدة للمحكمة، فإن معيَّنة أن يشارك يف اإلجراءات االبتدائية املتعلقة بالقضية ذاهتا، وإىل توفُّر ثالث قاعات جل
ولة. ولذا القضاة املشاركني يف أكثر من حماكمة واحدة لن يتمكنوا يف الواقع من املشاركة يف النظر يف قضيتني منفصلتني يف اليوم نفسه لفرتات مط

  فإن اجلدول الزمين للجلسات قد ُسو ي على النحو التايل:

 زمين النعقاد اجللسات: تنعقد ملدة مخسة أسابيع مث تتوقف ملدة أسبوع واحد؛النطاق ال •

  )اجملموع لقاعات احملاكمة الثالث كحد أقصى(. 500=  3للقاعة  160+  2للقاعة  165+  1للقاعة  175عدد أيام انعقاد اجللسات:  •
 مجهورية أفريقيا الوسطى، كوت ديفوار، ليبيا، دارفور بالسودان، مجهورية الكونغو الدميقراطية، مايل، كينيا، أوغندا، جورجيا. (35)

ماة احلالة الثانية )ب( )امليليشيا املس -احلالة الثانية )أ( )امليليشيا املسماة "سيليكا"(؛ مجهورية أفريقيا الوسطى  -مجهورية أفريقيا الوسطى  (36)
 ؛ جورجيا.3؛ السودان؛ ليبيا 2باالكا"(؛ كوت ديفوار -"أنيت
(37)

،  4و 3مكرَّراا )سيمون اْغبَـْغبو(، مجهورية الكونغو الدميقراطية  1، كوت ديفوار 3، السودان 4و 2، السودان 1، السودان 2، ليبيا 1ليبيا  
 ي(، أوغندا )قضية كوين(.من النظام األساس 70كينيا )قضية اجلرائم املنصوص عليها يف املادة 

 أفغانستان، بوروندي، كولومبيا، غينيا، العراق، نيجرييا، فلسطني، جزر القمر، أوكرانيا. (38)

)قضية بوسكو انْتاَغْندا(، أوغندا )قضية دومنيك  6)قضية لوران اْغبَـْغبو وشارل ابْليه غوديه(؛ مجهورية الكونغو الدميقراطية  1كوت ديفوار   (39)
ئية فيما خيص مكتب املّدعي العام، ليس هناك فرق يف تشكيل الفريق )وبالتايل يف أثر ذلك املايل( بني األفرقة املعنية باإلجراءات االبتدا أُنغوين(.

 املنخرطة يف العمل يف إطار جلسات احملاكمة واألفرقة املعنية باإلجراءات االبتدائية املنخرطة يف اإلعداد للمحاكمات.
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( من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات، 2)162النظام األساسي، ونظراا إىل املعايري املنصوص عليها يف القاعدة 
 طنية املختصة التحقيق واملقاضاة يف هذه القضايا.يتشاور مع الدول املعنية بشأن إمكان أن جُتري السلطات الو 

تُزاد ميزانية املكتب زيادة  2017واستناداا إىل األنشطة الالزمة املزَمع االضطالع هبا فيما خيص عام  -234
املئة.  يف 7.0ألف يورو( ونسبتها  46 280.1ألف يورو إىل  43 233.7يورو )من ألف  3 046.5مقدارها 

 خَّصاا للزيادة حبسب بنود امليزانية الرئيسية:ويهيئ اجلدول أدناه مل

 البرنامج الرئيسي الثاني

 مكتب المّدعي العام

 2016امليزانية املعتمدة لعام 
 بآالف اليوروات()

 2017لعام  املقرتحة امليزانية التغرّي يف املوارد
 نسبته املئوية مقداره بآالف اليوروات()

 079.2 31 30.0 180.4 7 898.8 23 تكاليف املوظفني

 687.7 10 30.2- 621.3 4- 309.0 15 سائر تكاليف العاملني

 513.3 4 12.1 487.4 025.9 4 التكاليف غري املتصلة بالعاملني

 280.2 46 7.0 046.5 3 233.7 43 المجموع

 املعنيني املوظفني توزيع إىل أقصى مدى ممكن وأعاد املتوفرة املوارد استخدام إىل املكتب لقد سعى -235
 .فعاليتها وتزداد األفرقة تتعزز حبيث الناشطة والتحقيقات باحملاكمات يُعنوا لكي املختتمة باألنشطة

 تكاليفها اليت ُسدَّت جورجيا، يف احلالة يف التحقيق عملية 2017 لعام امليزانية مقرتح يف وقد أُدجمت اآلن -236
 .2016 عام يف الطوارئ بصندوق باالستعانة

، على حنو يسل ط 2017التكاليف اليت أثَّرت يف مقرتح امليزانية لعام  مسب باتويبني  اجلدول التايل أهم  -237
 الضوء على ما ترتب عليها من حاالت زيادة ومن حاالت نقصان:

 بآالف اليوروات()األثر  الفرق 2017 2016 مسب بات التكاليف

         مسب بات التكاليف االشتغالية

   1.5+ 6 4.5 عمليات التحقيق الناشط

 816.3 3       جورجيا

 243.0 1       األفرقة األخرى

 363.0 2- 2- 3 5 احملاكمات

 487.4       التكاليف غري املتصلة بالعاملني

 183.7 3        تكاليف االشتغاليةملسب بات ال اجملموع الفرعي

         االشتغاليةغير مسب بات التكاليف 

 662.1       تطبيق النظام املوحَّد لألمم املتحدة

 799.4-       حتويل الوظائف

 137.2-       سب بات التكاليف غري االشتغاليةمل اجملموع الفرعي

 046.5 3       المجموع العام

)كما يظهر يف اجلدول أعاله يف صف  2017االشتغالية لعام  مسب بات التكاليفويبلغ صايف أثر  -238
ألف يورو. وتبلغ تكاليف املوظفني والتكاليف  3 183.7( تكاليف االشتغاليةلمسب بات ال المجموع الفرعي

على الرتتيب. وهذا يعين أن املكتب متكَّن من  ،ألف يورو 487.4ألف يورو و 2 696.3غري املتصلة بالعاملني 
 احلد من أثر إدماج احلالة يف جورجيا وتعزيز سائر األفرقة املتكاملة القائمة يف إطار مقرتح امليزانية العادية. 

أما املكو نات غري التشغيلية من الزيادة فهي تكاليف تطبيق النظام املوحَّد لألمم املتحدة والتعويضات  -239
املالية املتأتية عن حتويل وظائف كانت ُتشغل يف إطار املساعدة املؤقتة العامة منذ مدة طويلة إىل وظائف ثابتة. 
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زيادَة املرتبطة بتطبيق النظام املوحَّد لألمم املتحدة تعويضاا  وقد َعوَّضت املنافع املتأتية عن حتويل هذه الوظائف ال
 يورو. ماليني 3.04كامالا، فتقلَّصت بذلك الزيادة اإلمجالية يف مبلغ امليزانية فبلغت 

أما املكو ن املتصل بتطبيق النظام املوحَّد لألمم املتحدة فتحد ده اجلمعية العامة لألمم املتحدة كل عام  -240
وجتري مناقشات يف األمم املتحدة إثر يف امليزانية احتساباا اللتزامات احملكمة جتاه نظام التقاعد فيها.  وجيب إدراجه

تقدمي تقرير ُتطرح فيه تعديالت على النظام املعمول به حالياا. وتنس ق احملكمة يف الوقت احلاضر مع اجلهات اليت 
التعديالت على موظفي احملكمة. وقد اسُتند يف حساب املبلغ تتعامل معها يف األمم املتحدة لتقييم أثر هذه 

الربناجمية املقرتحة إىل نسبة مئوية قياسية أَبـَْلَغها قسم امليزانية التابع لقلم احملكمة. إنه  2017املدرج يف ميزانية عام 
 مبلغ تقديري سُيعدَّل عندما تتوفر األرقام احلقيقية.

م إىل اللجنة يف -241  دورهتا السادسة والعشرين مقرتحاا رامياا إىل حتويل وظائف كانت ُتشغل مث إن املكتب قدَّ
منذ مدة طويلة يف إطار املساعدة املؤقتة العامة إىل وظائف ثابتة. وسيستتبع حتويُل الوظائف املعنية منفعة مقدارها 

تب البالغ جمموعها وظيفة من وظائف املساعدة املؤقتة العامة يف املك 78ألف يورو. ويشمل املقرتح  799.4
يف املئة من اجملموع(. وقد اسُتند يف انتقاء الوظائف املعنية إىل معيارين طُب قا معاا:  46)أي أنه يشمل  168
 احلاجة إىل الوظيفة يف السنوات املقبلة.  وجود الوظيفة منذ مدة ال تقل عن ثالث سنوات؛ )ب( )أ(

ما يضطلع به من عمليات التدارس األويل وعمليات  إجراء لهومن شأن ميزانية املكتب املقرتحة أن تتيح  -242
التحقيق وأنشطة املقاضاة بدرجة كافية من اجلودة والنجاعة ودرجة مقبولة من معاملة القضايا حبسب تراتبها من 

  حيث األولوية، لكن دون بلوغ الوترية املنشودة ألنه لـّما يُتوصَّل حىت اآلن إىل تشكيل األفرقة القياسي.

سيظل املكتب يعمل، يف إطار حرصه على تدبر املوارد احلصيف، لتمييز املكاسب اليت ميكن حتقيقها و  -243
وقد مت يف إطار مشروع العمل التآزري املشرتك بني األجهزة متييز اجملاالت اليت ميكن عن طريق حتسني النجاعة. 

 ختطيط االستثمارات )ما من شأنه فيها حتقيق حتسينات للنجاعة ووفورات من خالل تبسيط اإلجراءات وحتسني
  أن يساعد بدوره على تفادي االزدواج الذي ُُيتمل أن يعرتي اجلهود(.

وسينظر  .(40)لقد أنشأ املكتب فريقاا عامالا داخلياا يتوىل رصد التقدم يف اجملاالت اليت مت بالفعل متييزها -244
ويرفع هذا الفريق تقارير . (41)يف النجاعة ووفوراتهذا الفريق أيضاا يف الفرص اإلضافية املتاحة لتحقيق حتسينات 

 إىل اللجنة التنفيذية بانتظام.

 األهداف: مكتب المّدعي العام

إىل  2016لفرتة املمتّدة من عام لخطته االسرتاتيجية اجلديدة  2016يف عام  املّدعي العام قدَّم مكتب -245
 :ثالثة مواضيع رئيسية. إن الغايات االسرتاتيجية منظَّمة فيها حول (42)2018عام 

                                                           
القيادة" فيما  يف "لوحة املعمول هبا املؤشرات يراقب الذي الفريق نفس وهو وأقسامه املكتب ُشعب خمتلف عن ممثلني يتألف هذا الفريق من (40)

  .العام املدعي مكتب خيص أداء
 ويُقصد التحسني؛ غريه من تدابري أو السريورات لتبسيط نتيجةا " املوارد املزيد بنفس عمل" احملقَّقة بـ املكاسب يُقصد بتحسينات النجاعة (41)

  .التحسني غريه من تدابري أو السريورات لتبسيط نتيجةا " يعود املكتب يتكّبدها لن اليت التكاليف"بالوفورات
 .ICC-ASP/14/22الوثيقة  (42)
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االرتقاء بدرجة جودة األداء فيما يتعلق باملهام املنوطة باملكتب ضمن إطار واليته )الغايات االسرتاتيجية  (1)
 ؛(4حىت  1

حىت  5هتيئة الظروف الالزمة الضطالع املكتب باملهام املنوطة به يف إطار واليته )الغايات االسرتاتيجية  (2)
 (؛8

 من اإلفالت ظاهرة من احلداإلسهام يف إعمال اسرتاتيجية منسَّقة للتحقيق واملقاضاة بغية املضي يف  (3)
 .(9على اجلرائم اليت تُعىن هبا احملكمة )الغاية االسرتاتيجية  العقاب

الرتابط بني الغايات  (43)2018-2016ويبنيَّ يف املرفق الرابع بوثيقة خطة املكتب االسرتاتيجية للفرتة  -246
 .األربعة عشر اليت مت حتديدها مؤّشرات األداءاالسرتاتيجية املنشودة منها و 

وييَّبَّ يف املرفق اخلامس )د( بوثيقة امليزانية هذه الرتابط بني الغايات االسرتاتيجية املنشودة من خطة  -247
يف إطار  2017دة فيما خيص عام ، واألهداف ذات الصلة احملدَّ 2018-2016االسرتاتيجية للفرتة املكتب 

 األربعة عشر اليت مت حتديدها. مؤّشرات األداءميزانيته املقرتحة، و 

                                                           
 املرجع السابق الذكر. (43)
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 2017البرنامج الرئيسي الثاني: الميزانية المقترحة لعام  :12 الجدول 

 الرئيسي الثاني البرنامج

 مكتب المّدعي العام

  2015مصروفات عام 

 )بآالف اليوروات(

 

امليزانية املعتمدة لعام 
2016 

 التغرّي يف املوارد

 

  2017املقدَّر املقرتح لعام 

 اجملموع )بآالف اليوروات(

املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

اجملموع مبا فيه 
املصروفات من 
 نسبته املئوية مقداره صندوق الطوارئ

 املوظفون من الفئة الفنية

 

  

 

19 737.6 6 415.0 32.5 26 152.6 

 926.6 4 18.4 765.4 161.2 4       العامةاملوظفون من فئة اخلدمات 

 079.2 31 30.0 180.4 7 898.8 23 376.5 20   376.5 20 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

 687.7 10 30.2- 621.3 4- 309.0 15 234.9 14 402.5 1 832.4 12 املساعدة املؤقتة العامة

 5.0 املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

 

5.0         

   العمل اإلضايف

 

          

 687.7 10 30.2- 621.3 4- 309.0 15 239.9 14 402.5 1 837.4 12 اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني

 763.8 2 13.4 326.5 437.3 2 700.4 3 596.5 103.9 3 السفر

 10.9 الضيافة

 

10.9 5.0 5.0 100.0 10.0 

 579.5 0.9 5.0 574.5 669.6 87.8 581.8 اخلدمات التعاقدية

 288.0 التدريب

 

288.0 300.5 -10.5 -3.5 290.0 

 48.1 اخلرباء االستشاريون

 

48.1 77.0 23.0 29.9 100.0 

 480.0 11.5 49.4 430.6 728.5 38.1 690.4 النفقات التشغيلية العامة

 110.0 35.8 29.0 81.0 68.2 0.2 68.0 اللوازم واملواد

 180.0 50.0 60.0 120.0 451.3 86.5 364.8 األثاث والعتاد

اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة 
 513.3 4 12.1 487.4 025.9 4 965.0 5 809.1 155.9 5 بالعاملني

 280.2 46 7.0 046.5 3 233.7 43 581.4 40 211.6 2 369.8 38 المجموع

  2017البرنامج الرئيسي الثاني: مالك الموظفين المقترح لعام  :13 الجدول

 البرنامج الرئيسي الثاني

 مكتب المّدعي العام

وكيل 
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

                             الوظائف الثابتة

 

 239 65 64 1 174 10 53 54 35 17 3 - 1 1 الوظائف القائمة

 78 13 13 - 65 23 18 23 1 - - - - - الوظائف اجلديدة  

 - - - - - - - - - - - - - - الوظائف املستعادة  

 317 78 77 1 239 33 71 77 36 17 3 - 1 1 المجموع  

وظائف المساعدة المؤقتة 
العامة )معاِدالتها بدوام  

 كامل(

              

 

 156.08 34.92 31.92 3.00 121.17 30.00 38.67 46.50 5.00 1.00 - - - - الوظائف القائمة

 29.50 14.50 14.50 - 15.00 2.00 2.83 8.67 1.50 - - - - - ائف اجلديدةالوظ  

 78.00 - 13.00 - 65.00 21.00 20.00 23.00 1.00 - - - - - ائف احملوَّلةالوظ  

 107.58 36.42 33.42 3.00 71.17 11.00 21.50 32.17 5.50 1.00 - - - - المجموع  
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 ديوان المّدعي العام: 2100البرنامج  -1

 ديوان المّدعي العام وقسم المشورة القانونية: 2110 البرنامج الفرعي (أ )

 المقد مة

 .(LAS) وقسم املشورة القانونية( IOP)ديوان املّدعي العام من  2110 الربنامج الفرعييتألف  -248

ويقد م ديوان املّدعي العام املساعدة إىل املّدعية العامة ويسدي إليها املشورة االسرتاتيجية بشأن اضطالعها  -249
ق مجيع الشؤون االسرتاتيجية واإلدارية اليت وينس   اليومي مبهامها واإلدارة العامة للمكتب ومراقبة جودة عمله؛

تتناوهلا املّدعية العامة، ويقد م توصيات من أجل اختاذ التدابري الالزمة؛ وينس ق األنشطة والسريورات اجلارية ضمن 
لتنفيذية، نيابة عن املّدعية العامة؛ وينس ق اجتماعات اللجنة ا املكتب واملشرتكة بني األجهزة، ويفحص البالغات

ومراجعة ما يودع من وثائق، والتواصل مع الشعب واألقسام واألفرقة املتكاملة؛ ويسهر على تدبر املكتب 
الحتياجاته اخلاصة إىل املوارد البشرية، وعلى جتهُّزه من خالل فريقه املعين باملوارد البشرية مبالك من املوظفني 

عالقات العامة للمدَّعية العامة؛ ويساعد املكتَب يف القيام على حنو اجلي دي التأهيل واملتحمسني للعمل؛ ويدير ال
 فعال من خالل وحدة اإلعالم فيه بنشر املعلومات وأداء األنشطة يف جمال العالقات العامة.

ويليب قسم املشورة القانونية طلبات املشورة القانونية الواردة من املدَّعية العامة، واللجنة التنفيذية، وُشعب  -250
كتب املدَّعي العام وأقسامه وأفرقته، فيما يتعلق بعمليات املكتب األساسية وعمله العام بصفته جهازاا مستقالا. م

ويسهم هذا القسم يف إعداد املشورة القانونية اليت يسديها قسم االستئناف. كما إن هذا القسم يتوىل املسؤولية 
ومن هذا الباب يسه ل هذا القسم إعداد واستدامة معايري عن تنسيق وإعداد اإلطار التنظيمي الداخلي للمكتب. 

املكتب. وهو يتوىل يف هذا السياق املسؤولية عن تنسيق ومراجعة كتي ب عمليات املكتب والئحته التنظيمية، 
دها وحتديثات مدوَّنة السلوك. كما إنه يقود أعمال وضع وتنفيذ سياسات املكتب املتعلقة باملسائل اهلامة اليت حتد  

 املدَّعية العامة، وينس ق وضع خطط التنفيذ.

ويسدي قسم املشورة القانونية إىل املّدعية العامة واملكتب املشورة القانونية بشأن التقارير واملنشورات كما  -251
 وبشأن مراجعة وإعداد العقود. يسدي إليهما املشورة بشأن ُفرادى احلاالت املتصلة بالعمل

القانونية مسك وإعداد األدوات القانونية املتاحة إلكرتونياا على شبكة اإلنرتنت ويتدبر قسم املشورة  -252
والشروح وقواعد البيانات اخلاصة باملكتب، ويوفر يف هذا اجملال التدريب أيضاا، ويقوم بوضع وتدبري شبكة املكتب 

كتب يف وضع قاعدة بيانات السوابق . كما يتوىل قسم املشورة القانونية املسؤولية عن إسهام املالقانونية األكادميية
القضائية اليت تشمل مجيع وحدات احملكمة، وعن إعداد تقارير احملكمة األسبوعية وتعميمها. وينظم قسم املشورة 
القانونية أيضاا سلسلة من احملاضرات اليت يلقيها زائرون بشأن مسائل حتظى باهتمام عام من املكتب ومن احملكمة 

هذه احملاضرات؛ ويتوىل بناء على طلب من املّدعية العامة أو من اللجنة التنفيذية تنظيم  مجعاء، ويدير شؤون
 وتسيري منتديات قانونية تُعىن مبسائل يتحدث فيها متكلمون من احملكمة.

ويتوىل قسم املشورة القانونية املسؤولية عن إعداد نظام العرب املستخلصة وعن إضفاء الطابع املؤسسي عليه  -253
ييز املمارسات اجليدة والتوثيق هلا والعمل هبا، على أساس التجربة، ارتقاءا بدرجة جودة  وجناعة  العمليات. بغية مت

وكذلك يتوىل قسم املشورة القانونية املسؤولية عن تنسيق إعداد آلية للتحقق سهراا على تنفيذ معايري املكتب والتقيد 
 هبا.
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ع  وتدبر  املعايري الشاملة بنطاقها مجيع وحدات احملكمة، مثل ويسهم قسم املشورة القانونية أيضاا يف وض -254
السياسات والتعاميم اإلدارية، وهو يتوىل مع الفريق املعين باملوارد البشرية يف املكتب املسؤولية عن إسداء املشورة 

 التقاضي. بشأن تطبيق نظام املوظفني األساسي ونظامهم اإلداري يف ُفرادى احلاالت، بوسائل منها إجراءات

وينظم قسم املشورة القانونية تدريب موظفي املكتب فيما يتعلق مبدوَّنة قواعد السلوك اخلاصة باملكتب  -255
 ( والسريورة اخلاصة بالعرب املستخلصة.2013)

 يورو آالف 2 606.1 موارد الميزانية

 .يف املئة( 1.5ألف يورو ) 38.9ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  -256

 ألف يورو 1 991.7 الموارد من الموظفين

وإثر مراجعة السريورات واإلجراءات خالل تنفيذ املشروع املشرتك للعمل عدد الوظائف الثابتة.  يف تغريال  -257
وحتقيق استقرار بنية املوارد البشرية يف قلم احملكمة، غدا املكتب أكثر اعتماداا على املساعدة اليت  (44)التآزري

احملكمة. وقد أتاح ذلك تقليص مقدار موارد املساعدة املؤقتة العامة املخصَّص لشؤون املوارد البشرية يقدمها قلم 
 يف املكتب.

 ألف يورو 1 697.8 الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة

(، يتوىل 4-فيدعم املّدعية العامة )وهي من رتبة وكيل أمني عام( مساعد خاص رئيسي )من الرتبة  -258
املسؤولية عن الفريق املعين باملوارد البشرية يف املكتب وعن وحدة اإلعالم التابعة للمكتب وعن سائر العاملني يف 
ديوان املّدعي العام، وينس ق وظائف ديوان املّدعي العام حتت إشراف املّدعية العامة املباشر. ويعمل يف ديوان 

(، وموظفان معنيان 3-التصال والتنسيق يف جمال املوارد البشرية )من الرتبة فاملّدعي العام أيضاا موظف معين با
(، ومساعد شخصي للمدَّعية 2-(، ومساعدان خاصان للمدَّعية العامة )من الرتبة ف3-باإلعالم )من الرتبة ف
رأ(، -رتبة خ عرأ(، ومساعد معين باإلعالم )من ال-رر(، ومساعد إداري )من الرتبة خ ع-العامة )من الرتبة خ ع

(، كما 5-رأ(. ويرأس قسَم املشورة القانونية مستشار قانوين رئيسي )من الرتبة ف-ومساعد معين بالعاملني )خ ع
وتُعزى  .(2-ان )من الرتبة فمعاون انقانوني ان(، ومستشار 4-يعمل يف هذا القسم مستشار قانوين )من الرتبة ف

 إعادة تصنيف ثالث وظائف. ألف يورو إىل 64.1الزيادة البالغ مقدارها 

 (، إىل وظيفة ثابتة.2-وقد طُلب حتويل وظيفة واحدة، هي وظيفة مستشار قانوين معاون )من الرتبة ف -259

 ألف يورو 293.9 املساعدة املؤقتة العامة

من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل(  2.0وظيفتان ) املؤقتة العامة املساعدة ُتطلب يف إطار -260
وقد سبق أن أُقّرت كلتا الوظيفتني املعنيتني يف . 2017( فيما خيص عام IOP)لسد متطلبات ديوان املّدعي العام 

                                                           
)تقرير عن جوانب التآزر بني أجهزة احملكمة(، الوثيقة  Report of the Court on Inter-Organ Synergiesاملعنون احملكمة تقرير انظر (44)

CBF/26/13 ،والعشرين السادسة دورهتا يف اللجنة إىل اليت ُقدَّمت ،2016نيسان/أبريل  6املؤرخة بـ.  



ICC-ASP/15/10  

10-A-031016 68 

IC
C

-A
S

P
/9
/[…

] 

P
ag

e 6
8
 

العامة . ويبلغ االخنفاض يف مقدار املخصَّصات لسد تكاليف موظفي املساعدة املؤقتة 2016إطار ميزانية عام 
 :. أما تفاصيل هاتني الوظيفتني فهي كما يلي2016يف املئة( بالقياس إىل ميزانية عام  17.4ألف يورو ) 62.0

من معادالت  1.0شهراا ) 12( ملدة 3-ملساعد خاص يف ديوان املّدعي العام )من الرتبة فوظيفة  (أ )
 ؛املوظف الواحد العامل بدوام كامل( )متطلب مستمر(

من معادالت املوظف الواحد  1.0شهراا ) 12( ملدة 5-تدبر املعلومات )من الرتبة فملنس ق لوظيفة  (ب )
 العامل بدوام كامل( )متطلب مستمر(.

 ألف يورو 614.4 الموارد غير المتصلة بالعاملين

يف املئة(. وُتطلب املوارد غري املتصلة  4.3ألف يورو ) 25.3ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  -261
بالعاملني لسد تكاليف السفر، وتكاليف الضيافة، وتكاليف اخلدمات التعاقدية، وتكاليف التدريب، وتكاليف 

 اخلرباء االستشاريني.

 ألف يورو 184.4 السفر

يف املئة( ويُعتزم استخدامه لسد تكاليف  1.5ألف يورو ) 2.8ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  -262
 والعاملون معها. املّدعية العامةمهمات من املزَمع أن تضطلع هبا 

 فيتعنيَّ على املّدعية العامة االضطالع مبهمات خارج بلد املقر بغية شحذ الدعم وتعزيز التعاون، على أرفع -263
، من أجل عمليات التحقيق اليت جيريها املكتب والقبض على األشخاص املطلوبني لدى احملكمة ومقاضاهتم مستوى

واإلسهام يف تعظيم أثر نظام روما األساسي. وقد بيَّنت التجربة ما ميكن أن تؤتيه هذه املهمات من وقع ونتائج 
السفر تكاليف مهمات ممثلي وحدة اإلعالم ووحدة املوارد البشرية إجيابية حامَسي األمهية. كما ُتَسّد مببلغ ميزانية 

وقسم املشورة القانونية يف املكتب، وميث ل جزء من هذا املبلغ خمصَّصاا ألسفار أصحاب الشأن الرئيسيني املدعوين إىل 
 االلتقاء باملّدعية العامة ممن ال يستطيعون سد تكاليف هذه األسفار بأنفسهم.

 آالف يورو 10.0  الضيافة

 يف املئة(. 100.0آالف يورو ) 5.0ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  -264

إن هذه املوارد تطَلب لسد تكاليف ضيافة الوفود الدولية، والدبُلماسيني، والضيوف املرموقني الذين يزورون  -265
ن توزَّع على أجهزهتا معظم مكتب املّدعي العام. ويضاف إىل ذلك أن احملكمة وافقت يف السنة املاضية على أ

التكاليف املتكبَّدة 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 

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

2017. 
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 ألف يورو 30.0 اخلدمات التعاقدية

كان   2015. وحىت عام يف املئة( 20.0آالف يورو ) 5.0على زيادة مقدارها ينطوي املبلغ املطلوب  -266
. وُيتاج املكتب إىل موارد ال تقل عن املقدار املطلوب لتحمُّل ألف يورو 50.0املقدار املقر هلذا البند يبلغ 

لعقد املؤمترات الصحفية، تكاليف بعثات إعالم مستقلة يف البلدان اليت تعمل فيها احملكمة، وإجيار املرافق املناسبة 
 وتكاليف إنتاج وتوزيع املواد اإلعالمية.

 ألف يورو  290.0 التدريب

 يف املئة(.  3.5آالف يورو ) 10.5ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره  -267

 وتبقى ميزانية التدريب مركَّزة يف ديوان املدعي العام. ويُعترب التدريب عنصراا حيوي األمهية من عناصر -268
االسرتاتيجية الرامية إىل استحداث ثقافة عمل مشرتكة متماسكة ضمن املكتب وزيادة اجلودة واالرتقاء باألداء. 
لكن يظل يتعنيَّ على املكتب توفري تدريب مالئم للموظفني اإلضافيني اجلدد، وحتسني مهارات املوظفني احلاليني. 

وفقاا ألولويات التدريب اليت ختص املكتب على وجه وسُتستخدم االعتمادات املعنية لتنفيذ برنامج تدريب 
 .التحديد

د  -269 وعلى غرار كثري من النظم الوطنية، يتعنيَّ على موظفي املكتب من الفئة الفنية أن يتابعوا تدريباا حمدَّ
 الطابع الستدامة تأهلهم أو للتصديق عليه وفقاا للمعايري الدولية.

ال مع قلم احملكمة بغية إعداد مناهج مشرتكة، كلما أمكن كما إن املكتب ينسق املشاريع يف هذا اجمل -270
األمر، باالستعانة بأدوات جديدة من قبيل التعلُّم اإللكرتوين الذي يتيح فرصاا جديرة باالهتمام من حيث مرونة 

  توفري التدريب ومن حيث كلفته لكل متدر ب.

تكفل بأقصى قدر من النجاعة بالقياس وسيستمر املكتب على العمل مع منظمات أخرى وهيئات وطنية لل -271
إىل التكاليف، بوسائل منها مثالا تقاسم تكاليف التدريب السنوي يف جمال احملاماة ودعاوى االستئناف مع احملاكم 

 املخصوصة، أو االستعانة مبنظمات حسنة السمعة ترغب يف تقدمي اخلدمات دون مقابل. 

 ألف يورو 100.0 اخلرباء االستشاريون

يف املئة(. ويعادل املقدار املطلوب زهاء  29.9ألف يورو ) 23.0املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  ينطوي -272
، وإن كان املقدار الفعلي خلدمات اخلرباء االستشاريني سيحدَّد على أساس العمل 5-سبعة أشهر عمل بالرتبة ف

عي العام بغية السهر على التنسيق بني خمتلف الشعب املطلوب واخلربة الفردية. وتبقى امليزانية مرتك زة يف ديوان املدّ 
 االشتغالية.

( من نظام روما األساسي، تستمر املّدعية العامة على استئجار خدمات مستشارين 9)42ووفقاا للمادة  -273
ق األطفال اجلنسية واجلرائم اجلنسانية املنطلق واجلرائم املرتكبة حبخاصني )خارجيني( فيما يتعلق بأمور من قبيل اجلرائم 

، فإن تعيينهم ال يستتبع دون مقابل. ولـّما كان اخلرباء املعنيون يسهمون خبدماهتم االستشارية واجلرائم ضد اإلنسانية
إال نفقات السفر ونفقات بدل املعيشة اليومي، اليت سُتستوَعب ضمن نطاق امليزانية. لكن تُبذل اجلهود إلبقاء هذه 

 التكاليف عند حدها األدىن.
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سيستعمل قسط من املبلغ املطلوب لسد النفقات املتصلة بعمليات استخالص العرب اليت ييسرها خرباء  كما -274
 خارجيون يساعدون املكتب يف تقييم التقدم احملَرز يف جمال املقاضاة ويف جمال التحقيق.

 2017: الميزانية المقترحة لعام 2110 البرنامج الفرعي :14 الجدول

2110 

وقسم المشورة  ديوان المدَّعي العام
  القانونية

  2015مصروفات عام 

 )بآالف اليوروات(

 

امليزانية املعتمدة لعام 
2016 

 التغرّي يف املوارد

 

  2017املقدَّر املقرتح لعام 

 اجملموع )بآالف اليوروات(

املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

اجملموع مبا فيه 
املصروفات من 
 نسبته املئوية مقداره صندوق الطوارئ

 املوظفون من الفئة الفنية

 

  

 

1 341.8 79.3 5.9 1 421.1 

 276.7 1.3- 3.7- 280.4       املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 697.8 1 4.7 75.6 622.2 1 525.1 1   525.1 1 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

 293.9 17.4- 62.0- 355.9 173.0   173.0 املساعدة املؤقتة العامة

   املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

 

          

   العمل اإلضايف

 

          

 293.9 17.4- 62.0- 355.9 173.0   173.0 اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني

 184.4 1.5 2.8 181.6 191.1   191.1 السفر

 10.9 الضيافة

 

10.9 5.0 5.0 100.0 10.0 

 21.4 اخلدمات التعاقدية

 

21.4 25.0 5.0 20.0 30.0 

 288.0 التدريب

 

288.0 300.5 -10.5 -3.5 290.0 

 48.1 اخلرباء االستشاريون

 

48.1 77.0 23.0 29.9 100.0 

   النفقات التشغيلية العامة

 

          

   اللوازم واملواد

 

          

   األثاث والعتاد

 

          

املتصلة اجملموع الفرعي للتكاليف غري 
 614.4 4.3 25.3 589.1 559.5   559.5 بالعاملني

 606.1 2 1.5 38.9 567.2 2 257.6 2   257.6 2 المجموع

  2017: مالك الموظفين المقترح لعام 2110 البرنامج الفرعي :15 الجدول

2110 

قسم /  ديوان المدَّعي العام
 المشورة القانونية

وكيل 
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

 الوظائف الثابتة

              

 

 15 4 3 1 11 - 4 3 2 1 - - - 1 ظائف القائمةالو 

 1 - - - 1 - 1 - - - - - - - الوظائف اجلديدة  

 - - - - - - - - - - - - - - ائف املستعادةالوظ  

 16 4 3 1 12 - 5 3 2 1 - - - 1 المجموع  

وظائف المساعدة المؤقتة العامة 
 )معاِدالتها بدوام كامل(

              

 

 2.00 - - - 3.00 - 1.00 1.00 - 1.00 - - - - ظائف القائمةالو 

 - - - - - - - - - - - - - - الوظائف اجلديدة  

 1.00 - - - 1.00 - 1.00 - - - - - - - الوظائف احملوَّلة  

 2.00 - - - 2.00 - - 1.00 - 1.00 - - - - المجموع  
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 قسم الخدمات :2120البرنامج الفرعي (ب )

 المقد مة

املّدعي ملا خيص مكتب  مهام حامسة األمهية دعماا  ، من خالل وحداته املتخصصة،قسم اخلدمات يؤدي -275
من أعمال تدبر املعلومات وعمليات كشفها واألعمال املتعلقة بامليزانية وأعمال اإلدارة العام على وجه التحديد 

وجمال  اخلربة اللغوية وجمال تناول األدلة بشكليها املادي واإللكرتوينيف جمال املالية والتسيري اإلداري وذلك 
تقدمي إلتاحة مع قلم احملكمة ال ويسهر على التنسيق الفعّ مرناا  ىمنح ة. ويعتمد هذا القسمالتقني املساعدة
بأدىن مقدار من  متلّقيهانشطة ترمي إىل سد احتياجات حنو سلس لسلسة متواصلة من األمشرتكة على خدمات 
 .املوارد

(، ووحدة املعلومات واألدلة LSUويتألف قسم اخلدمات من أربع وحدات: وحدة اخلدمات اللغوية ) -276
(IEU( ووحدة قاعدة املعارف ،)KBU و ،)( وحدة الشؤون اإلدارية العامةGAUإ .)هذه الوحدات تؤدي  ن

أنشطة ال تؤديها األقسام أو الوحدات األخرى العاملة يف سائر أجهزة احملكمة أو ال ميكن هلا أن تؤديها، وهي 
 أنشطة تتسم بأمهية كبرية فيما خيص عمليات مكتب املّدعي العام.

 يف إطارهبا  املنوطةدمات الدعم الضروري لكي تؤدي املهام االشتغالية خب عبَ الشُ ويرفد قسم اخلدمات  -277
 :والياهتا. ومن هذه اخلدمات على اخلصوص

 ؛إعداد ميزانية مكتب املّدعي العامتنسيق و  (أ )

، املوافقة والتصديق على املصروفاتكتب املّدعي العام، مبا يف ذلك مب االعتمادات اخلاصةدارة إ (ب )
 ؛(45)والتنبؤ هبا اتفرو صبالغ عن املاإلاملايل لألنشطة اليت يؤديها املكتب و لة لألثر قديرات مفصَّ توإعداد 

اإلدارة الدقيقة لشؤون األموال املخصصة للعمليات امليدانية ولألنشطة املتصلة بالشهود،  (ج )
 واألسفار يف مهمات رمسية، واملشرتيات، وإدارة شؤون الوظائف مبا فيها وظائف املساعدة املؤقتة العامة؛

 ؛املوارد طبقاا للقواعد املالية للمحكمة ونظامها املايل على حنو فعال ة استخدامومراقبرصد  (د )

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

 ؛البصريةو املواد السمعية  كالم َنْسخ (و )

 ترمجة ما لدى مكتب املّدعي العام من أدلة ووثائق هامة؛ (ز )

وحبجب معلومات فيها وبتحريرها وبإعداد ترمجات/شروح كالم االضطالع بتلخيص الوثائق  (ح )
املواد السمعية البصرية وبتمييز اللغات املستعملة وبغري ذلك من أنشطة دعم املشاريع اليت تستلزم توفر 

 اخلربة اللغوية ضمن املكتب؛

                                                           
(45)

االحتياجات التشغيلية وذلك من خالل إعادة يهيئ النهج املركزي مراقبة كاملة إلنفاق مبالغ امليزانية ومتويل األنشطة بصورة مرنة نتيجةا لتغري  
 ختصيص املوارد على النحو الالزم. وقد حظي هذا النهج يف إدارة األموال بإشادة من مكتب املراجعة الداخلية وذلك على اخلصوص يف تقرير  

 [.OIA.02.14 الرقم ذات املهمة: الداخلية املراجعة مكتب حديث  له ]تقرير



ICC-ASP/15/10  

10-A-031016 72 

IC
C

-A
S

P
/9
/[…

] 

P
ag

e 7
2
 

عن هدة ليها العإة اجلهات اليت تؤول لدلة واملعلومات )مبا يف ذلك تتبع سلساأل وحفظتسجيل  (ط )
 ؛املعنية( وتقدمي خدمات رقمية )مثل حترير املواد السمعية البصرية( املواد

، مبا يف ذلك الكشف دلة وتناوهلابشأن مجع األ هليإملكتب وتقدمي الدعم إىل اداء املشورة إس (ي )
 (؛TAR( واملراجعة املستعان فيها بالتكنولوجيا )eDiscoveryاإللكرتوين )

من النظام  15املادة  اخلاصة باملواد اليت جيري مجعها وتقدميها مبوجباإلدارية سريورة ال تدبر (ك )
 املتمثلة يف حتليلها؛ 1، مبا يف ذلك املرحلة ساسياأل

، مبا يف والدعم يف عمليات استجواب الشهود واملهمات ذات الصلة هبمتقنية العدات املتوفري  (ل )
 اآلمنان؛دلة ونقلها األ حفظذلك 

 ، ومنصة التعلم اإللكرتوين،عمالنظام تدبر املعلومات، وسريورات األدعم نظام تدبر املعارف و  (م )
 ؛واملشاريع ضمن املكتب

 احملدَّدة الطابع. هدوات تدبر املعلومات وممارساتأاملكتب من  إليهُيتاج  ومسُك ما ُد وإعمالُ عداإ (ن )

 املوارد،وشؤون  امليزانيةشؤون املالية وشؤون ال خيصمكتب املّدعي العام فيما  قسم اخلدمات ميث ل كما إن -278
مثل  ،صحاب الشأنأمن  مهاغري و العامل الهاي ريق ف طراف يفدول األال جلنة امليزانية واملالية ومندويب أمام

حتياجات التية عن اأطلبات اخلدمات املتوهو يتوىل أيضاا تدبر احلكومية واملؤسسات الدولية. غري املنظمات 
بادرات واملشاريع اليت تشمل امليف دة من قلم احملكمة، مث إنه يتوىل متثيل املكتب والطلبات الوار  للمكتب االشتغالية

 .نطاقها احملكمة برمتهاب

 ألف يورو 8 169.9 موارد الميزانية

شهدت النسبة املئوية من موارد املكتب املخصَّصة لقسم اخلدمات اخنفاضاا مطرداا إذ هبطت من  -279
 .2017يف املئة من ميزانيته املقرتحة لعام  17.0إىل  2013لعام املئة من ميزانية املكتب  يف 21.1

بيد أنه يتعني على قسم اخلدمات تقدمي دعم واسع يستلزمه تزايد درجة التعقيد الذي يعرتي متويل  -280
 األنشطة االشتغالية فيما خيص خمتلف احلاالت، وتزايد أعداد املهمات، وكثرة األدلة والبيانات اليت تتأتى عن النهج

 اجلديد املتَّبع يف أنشطة التحقيق وأنشطة املقاضاة.

وبفضل اجلهود املستمرة الرامية إىل تبسيط السريورات ومسارات تسلسل األعمال تسىّن لوحدة الشؤون  -281
( تدبر عبء العمل اإلضايف وحتقيق مكاسب كبرية عن طريق حتسني النجاعة دون تغيري يف GAUاإلدارية العامة )
. فعلى سبيل املثال أبقت هذه الوحدة على مقدار مواردها دون تغيري على الرغم من الزيادة احلادة بنيتها األساسية

ويبني الرسم البياين . )ما أفضى إىل زيادة يف مقادير املعامالت اليت يتعني جتهيزها والتوفيق بينها(يف عدد املهمات 
وعام  2015وعام  2014الوارد يف املرفق العاشر )أ( الوضع فيما خيص املطالبات املتصلة بالسفر يف عام 

 .عن طريق حتسني النجاعةمماثلة مكاسب وقد حقق سائر وحدات قسم اخلدمات . 2016

إجراءات كشف املعلومات  وللمساعدة يف النهوض بعبء العمل املزيد الواقع على عاتق املكتب يف جمال -282
، أحدمها منسق لقواعد 2017( إىل موظَفنْي إضافيني يف عام KBUوالوثائق، حتتاج وحدة قواعد املعارف )

-( واآلخر موظف مساعد يف كشف املعلومات والوثائق/التقصي فيها من الرتبة )خ ع2-البيانات )من الرتبة ف
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املساعدة على تدبر املعلومات املتصل باحلاالت )ال يف كشف  رأ(. وجيدر التذكري بأن اخنراط هذه الوحدة يف
املعلومات والوثائق فقط( يبدأ يف مراحل عمليات التدارس األويل. ومن مّث فإن عبء العمل اإلمجايل أكرب بكثري 

ن عمليات التحقيق واحملاكمات لوحدها. ويضاف إىل ذلك أن كشف املعلومات والوثائق ليس إال عمما يتأتى 
 .(46)حداا من اجملاالت اليت تنهض وحدة قاعدة املعارف بعبء العمل فيهاوا

تتمثل يف ، (47)2017( إىل موارد إضافية يف عام IEUوعلى النحو ذاته حتتاج وحدة املعلومات واألدلة ) -283
احلادة يف (، لكي تتدبر بصورة سليمة  الزيادَة 1-موظَفنْي مساعَدْين معنيَـنْي باملعلومات واألدلة )من الرتبة ف

عبء العمل الواقع على عاتقها. وتتسم هذه املسألة بأمهية خاصة نتيجة للحاالت احلديثة اليت ُقد م فيها، تبعاا 
للنهج املصمَّم يف اخلطة االسرتاتيجية القاضي بالتأهب للمحاكمة يف أبكر وقت ممكن، عدد كبري من التهم يف 

ى من األدلة اليت جيري مجعها وتسجيلها. ويضاف إىل ذلك أن نوع مراحل مبكرة، ما أفضى بدوره إىل مقادير أعل
ميثل  األدلة اليت جيري مجعها ل يعد يتمثل معظمه يف املواد الورقية بل انُتقل يف ذلك إىل املواد اإللكرتونية، ما

 حتديات لكنه أيضاا يهيئ فرصاا ملعاملة مقادير أكرب على حنو أجنع.

الدعم اللغوي طيلة مراحل التدارس من أشكال ( طائفة واسعة LSUاللغوية )وتقدم وحدة اخلدمات  -284
األويل والتحقيق واملقاضاة. وإىل جانب جماالت أخرى مثة ثالثة جماالت تظل متثل أهم جماالت عملها هي الرتمجة 

تتغري االحتياجات إىل اخلدمات الشفوية امليدانية، وإعداد احملاضر، والرتمجة التحريرية، كما يطلبه املكتب. فغالباا ما 
عدد وماهية اللغات اليت سيتعني استعماهلا يف بلد معني من بلدان احلاالت، وال  (1اللغوية بسبب أمور منها: )

سّيما فيما خيص املقيمني ضمن البلد من الشهود واجملين عليهم الذين تتعني ترمجة إفاداهتم ترمجة شفوية، وإعداد 
التحريرية إىل إحدى لغيَت العمل، وتوفريها أيضاا للمتهمني، الذين من حقهم أن توفَّر هلم حماضر هبا، وترمجتها 

مدى تواتر استعمال اللغات املعنية وغري ذلك من خصائصها؛  (2ترمجات لإلفادات إىل لغة يفهموهنا فهماا تاماا؛ )
قدرة الفريق على  (4ات إضافية؛ )إمكان أن يطال التحقيق مدى يتخطى بلد احلالة ما يستلزم استعمال لغ (3)

 العمل بكلتا لغيَت العمل.

تدارس استنتاجات الفريق العامل بشأن جوانب التآزر  2017وجيري يف نطاق تقييم املوارد الالزمة لعام  -285
ويشار على اخلصوص إىل أن مكتب املّدعي العام وقلم احملكمة عمال على ترشيد استخدام . (48)بني األجهزة
جمال الرتمجة، كما أوصي به يف التقرير بشأن جوانب التآزر. ويضاف إىل ذلك أنه جيري استعمال برنامج املوارد يف 

حاسويب شائع للرتمجة اآللية، بدعم تقين من وحدة قاعدة املعارف وقسم خدمات تدبر املعلومات/قلم احملكمة. 
ص القضايا، فتتقلص به مقادير املواد اليت وسيساعد ذلك يف تقييم مضمون املواد الكتابية ومدى فائدهتا فيما خي
 يتعني أن يرتمجها املوظفون أو أن توكل ترمجتها إىل متعاقدين خارجيني. 

                                                           
(46)

العام"،  املدعي ملكتب األساسي "احلجم عن احملكمة تقرير ، انظر(KBU) املعارف قواعد وحدة ألنشطة تفصيالا  أكثر شرح على للحصول 
  (.من مرفقها الثالث 59حىت  56 الفقرات) 2015 أيلول/سبتمرب 17، املؤرخة بـ  *ICC-ASP/14/21 الوثيقة

(47)
 فيما يلي  انظر ،2017 لعام املقرتحة امليزانية يف( مبثابة متطلب مستمر أو متطلب جديد) املطلوبة باملوارد املفصَّلة القائمة على لالّطالع 
  .294 الفقرة

(48)
)تقرير عن جوانب التآزر بني أجهزة احملكمة(، الوثيقة  Report of the Court on Inter-Organ Synergiesاملعنون احملكمة تقرير انظر 

CBF/26/13 ،(.اإلنكليزية من النسخة 13حىت  10الصفحات ) 2016نيسان/أبريل  6املؤرخة بـ 
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إن الزيادة الصافية يف املوارد اليت تطلبها وحدة اخلدمات اللغوية تعزى رئيسياا إىل احلالة يف جورجيا )اليت  -286
صندوق الطوارئ(، اليت تستلزم قدرات يف اللغة الروسية واللغة  بتمويل مببالغ من 2016بدأ االهتمام هبا يف عام 

اجلورجية ولغة أوسيتا اجلنوبية. فيظل من الضروري فيما خيص هذه احلالة تقدمي الدعم يف جمال الرتمجة التحريرية 
بتجهيز ( وثالثة مساعدين معنيني 3-وجمال إعداد احملاضر. فُيطلب من أجل هذه احلالة مرتمجان )من الرتبة ف

رأ(. وُُيتاج إىل موظَفنْي اثنني آخرين معنيني بإعداد احملاضر )من الرتبة -إعداد احملاضر )من الرتبة خ ع –البيانات 
رأ( للنهوض بأود تلبية االحتياجات إىل لغات حمدَّدة يف عمليات حتقيق ناشط أخرى. وقد ُعو ض عن جزء -خ ع

 (.295ألخرى )انظر فيما يلي الفقرة من أثر ذلك بتقليص ما ُيطلب من الوظائف ا

ويستمر املكتب على معاملته املركزية لبعض بنود امليزانية غري املتصلة بالعاملني مثل بند "اخلرباء  -287
حبيث يكون أسرع وأكثر مرونة يف  (49)االستشاريون" وبند "األثاث والعتاد" وبند "اللوازم واملواد" وبند "التدريب"

يت قد تطرأ خالل تنفيذ امليزانية. وسُتستخدم املوارد املطلوبة يف إطار الربنامج الفرعي احلايل تلبية كل االحتياجات ال
لتوفري الدعم واملواد اليت ُُيتاج إليها يف برامج فرعية أخرى ضمن املكتب بغية تسهيل األنشطة اليت تستلزمها 

 أعماله.

وانب التآزر بني األجهزة، تعقد بانتظام  وإثر املناقشات اليت جرت يف إطار الفريق العامل املعين جب -288
مشاورات للتكفل بشراء املواد واخلدمات على النحو األكثر فعاليةا وجناعةا وتقيداا باملواعيد. فعلى سبيل املثال 

ْطل ع كل ( ووحدة املشرتيات التابعة لقلم احملكمة مرة كل ثالثة أشهر لتُ GAUجتتمع وحدة الشؤون اإلدارية العامة )
منهما األخرى على خطتها اخلاصة بالشراء بغية التكفل بالتقيد بالقواعد واإلجراءات النافذة وتسليم السلع 

( وقسم خدمات تدبر املعلومات KBUواخلدمات يف الوقت احملدَّد. وعلى حنو مماثل تعقد وحدة قاعدة املعارف )
(IMSSاجتماعات منتظمة لبحث االحتياجات إىل الدعم يف جمال ت ) دبر املعلومات بغية حتديد درجات أولوية

 املشاريع وختصيص املوارد وفقاا إلطار مشرتك متفق عليه وتفادي االزدواج يف اجلهود.

يف املئة(. وخيص  16.4ألف يورو ) 1 150.2إن مبلغ امليزانية املطلوب ينطوي على زيادة مقدارها  -289
 يف املئة منها التكاليَف غري املتصلة بالعاملني. 14.6يف املئة من هذه الزيادة تكاليَف املوظفني و 85.4

 ألف يورو 6 974.9 الموارد من الموظفين

وظيفة ثابتة  45: 76من موظفني يبلغ جمموعهم  2017سيتألف مالك موظفي قسم اخلدمات يف عام  -290
معادالت املوظف من  33.08وظيفة من وظائف املساعدة املؤقتة العامة ووظائف الرتامجة امليدانيني ) 39و

 الواحد العامل بدوام كامل مموَّلة بصورة تامة من املخصَّصات للمساعدة املؤقتة العامة(.

 ألف يورو 3 816.7 الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة

 وحدات، املدير اإلداري الرئيسي )من الرتبة  أربعمن  املؤلَّف ،قسم اخلدمات ىيشرف عل -291
 )من الرتبة  اا معاون دارياا إ اا (، وموظف3-دارياا )من الرتبة فإدارة العامة موظفاا (. وتضم وحدة اإل5-ف
رأ(. وتضم وحدة املعلومات -خ عمن الرتبة دارة العامة )واإلالية شؤون املال بنيمساعدين معني وثالثة(، 2-ف

                                                           
 و"األثاث واملواد" وبندا "اللوازم العام(، املّدعي )ديوان ،2110 الربنامج الفرعي مدرجان ضمن و"اخلرباء االستشاريون" بندا "التدريب" (49)

  .اخلدمات( )قسم 2120 الربنامج الفرعي مدرجان ضمن والعتاد"
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مساعدين  وثالثة، (2-دلة )من الرتبة فملعلومات واألامعنياا بمعاوناا  اا موظفو  (3-)من الرتبة فرئيَسها دلة واأل
 اا رأ(، ومساعد-تدبر املعلومات )من الرتبة خ عبمعنياا  اا رأ(، ومساعد-خ ع ةني حبفظ املعلومات )من الرتبيمعن
رأ(. وتضم وحدة -خ عمن الرتبة )ة دلاألني بيمساعدين معن وأربعة ،رأ(-خ عمن الرتبة دلة )ألاب اا معني اا رئيسي
 ،(2-ملعلومات )من الرتبة فامعنيني ب نْي  (، وموظفَ 4-ملعارف )من الرتبة فقاعدة امديراا ل اعدة املعارفق

 اا (، ومساعد1-فبة تملعلومات )من الر اب اا معني اا وموظفاا مساعد (،1-لقواعد البيانات )من الرتبة ف نْي  ومنسقَ 
 اا منسقاللغوية دمات اخل ةأ(. وتضم وحدر -ع خمن الرتبة ) هافي والوثائق/التقصي الكشف عن املعلوماتب اا معني
 )للغة اا مراجعاا/ومرتمج ،(4-ف)من الرتبة  ليزيةكنللغة اإل اا/منس قاا للرتمجةمراجعو (، 4-)من الرتبة فاا لغوي
لفرنسية( )من الرتبة ا )للغة اا ومرتمج، (3-فليزية( )من الرتبة كناإل )للغة اا (، ومرتمج4-فلفرنسية( )من الرتبة ا

-فليزية( )من الرتبة كناإل )للغةمعاوناا  اا (، ومرتمج3-بة فت)من الر الشفوية امليدانية للرتمجة  اا ومنسق، (3-ف
، رأ(-منسقاا معنياا بإعداد احملاضر )من الرتبة خ ع، و (2-فلفرنسية( )من الرتبة ا )للغةمعاوناا  اا ومرتمج، (2
-مساعدين لغويني )من الرتبة خ عثالثة و ، رأ(-خ ع ة)من الرتب (50)البيانات مساعدين معنيني بتجهيزمخسة و 
 .(أر -بإعداد احملاضر )من الرتبة خ ع اا معني اا ومساعد، (أر 

وطُلب أن حُتوَّل إىل وظائف ثابتة ثالُث وظائف من وظائف املساعدة املؤقتة العامة هي وظيفة مرتجم )من  -292
 (.1-(، ووظيفة منس ق لقواعد البيانات )من الرتبة ف2-)من الرتبة ف( ووظيفة مرتجم معاون 3-الرتبة ف

 يورو ألف 3 158.2 املساعدة املؤقتة العامة

جل الرتمجة، وإعداد أطار املساعدة املؤقتة العامة من إيف توفَّر ل قسم اخلدمات ُيتاج إىل موارد ظي -293
م مبثابة دعم مباشر اخلدمات اإلدارية والتقنية اليت تقدَّ احملاضر، والرتمجة الشفوية امليدانية، وطائفة واسعة من 

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

قاعدة للنهوض بأود طار املساعدة املؤقتة العامة إيف توفَّر ضافية إيضاا إىل وظائف أوُيتاج قسم اخلدمات  -294
لنهوض ل اللغويةدمات اخل ولتوفريدلة، ألتدبر اول ،وكشف املعلوماتايا بتنظيم ملفات القضاملعارف فيما يتعلق 

نشطة وتزايد عدد العاملني يف املكتب. ويتوزع شاغلو الوظائف ضايف املتأيت عن زيادة عدد األالعمل اإل ءبعب
 :التوزع التايل 2017طار املساعدة املؤقتة العامة فيما خيص عام إاملطلوبة يف 

من معادالت املوظف  1.0شهراا ) 12( ملدة 3-البيانات )من الرتبة ف معين بتدبرموظف  -1
 )متطلب مستمر(؛ الواحد العامل بدوام كامل(

من معادالت املوظف الواحد العامل  6.0شهراا ) 72 ملدة (3-مرتمجني )من الرتبة فستة  -2
 )متطلب مستمر(؛ بدوام كامل(

معادالت املوظف الواحد العامل بدوام  من  1.7شهراا ) 20 ملدة (3-ن )من الرتبة فامرتمج -3
 )متطلب جديد(؛ كامل(

                                                           
ر" بغية التمييز السليم اخلدمات وحدة يف البيانات" معين بتجهيز "مساعد يُنظر يف تغيري التسمية (50) بني املهام  اللغوية لتصبح "مدقق للمحاض 

  .قيقعمليات التح حتليل قسم ويف البيانات جتهيز وحدة يف البيانات املعنيني بتجهيز واملهام املنوطة باملوظفني املنوطة هبذه الوظيفة
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من معادالت  1.0شهراا ) 12 ملدة (2-فة )من الرتبة ريداشؤون اإلالمعين ب موظف معاون -4
 )متطلب مستمر(؛ املوظف الواحد العامل بدوام كامل(

من  2.0شهراا ) 24 ملدة (2-لكرتونية )من الرتبة فدلة اإلألمعنيان با موظفان معاونان -5
 )متطلب مستمر(؛ معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل(

من  1.0شهراا ) 12 ملدة (2-)من الرتبة ف امليدانية الشفوية بالرتمجةمنسق معاون معين  -6
 )متطلب مستمر(؛ معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل(

من معادالت املوظف الواحد العامل  1.0شهراا ) 12 ملدة (2-ف)من الرتبة معاون مرتجم  -7
 )متطلب مستمر(؛ بدوام كامل(

من معادالت املوظف الواحد  1.0شهراا ) 12( ملدة 2-ملعلومات )من الرتبة فاموظف معين ب -8
 )متطلب مستمر(؛ العامل بدوام كامل(

من معادالت املوظف الواحد  1.0شهراا ) 12( ملدة 2-لقواعد البيانات )من الرتبة ف منسق -9
 )متطلب جديد(؛ العامل بدوام كامل(

من معادالت املوظف الواحد العامل  1.4شهراا ) 15( ملدة 1-ن )من الرتبة فان مساعدامرتمج -10
 )متطلب مستمر(؛ بدوام كامل(

من  2.0شهراا ) 24( ملدة 1-ألدلة )من الرتبة فاملعلومات واب انمعني انمساعدموظفان  -11
 )متطلب جديد(؛ كامل(  معادالت املوظف الواحد العامل بدوام

من معادالت املوظف الواحد  1.0شهراا ) 12( ملدة 1-لقواعد البيانات )من الرتبة ف منسق -12
 )متطلب مستمر(؛ العامل بدوام كامل(

من معادالت املوظف  1.0شهراا ) 12 ملدة رأ(-داري )من الرتبة خ عمعين بالدعم اإلموظف  -13
 )متطلب مستمر(؛ الواحد العامل بدوام كامل(

شهراا  12رأ( ملدة -)من الرتبة خ عإعداد احملاضر  -تجهيز البياناتمساعد معين بموظف  -14
 )متطلب مستمر(؛ من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل( 1.0)

رأ( -)من الرتبة خ عاحملاضر  إعداد -تجهيز البياناتب ونمعني ينمساعدمخسة موظفني  -15
 )متطلب جديد(؛ من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل( 5.0شهراا ) 60ملدة 

من معادالت  1.0شهراا ) 12رأ( ملدة -)من الرتبة خ عباخلدمات اللغوية مساعد معين موظف  -16
 )متطلب مستمر(؛ املوظف الواحد العامل بدوام كامل(

من  1.0شهراا ) 12رأ( ملدة -)من الرتبة خ عبنظم املعلومات مساعد معين موظف تقين  -17
 )متطلب مستمر(؛ معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل(

 12رأ( ملدة -)من الرتبة خ عبكشف املعلومات والوثائق/التقصي فيها مساعد معين موظف  -18
 )متطلب جديد(؛ من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل( 1.0شهراا )
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من معادالت املوظف الواحد  3.44) شهراا  41ا يعادل م ،رأ(-ميدانيون )من الرتبة خ ع ترامجة -19
 .العامل بدوام كامل(

فمعظم موارد املساعدة املؤقتة العامة املعنية يلزم على حنو متكر ر واملطلوب هو استمرار توفريها ملواصلة  -295
يف  2-فالرتبة ووظيفة واحدة من  1-فأداء األنشطة اجلارية اليت يضطلع هبا املكتب. ومثة وظيفتان من الرتبة 

 2017وحدة اخلدمات اللغوية ل تعودا مطلوبتني. وترتبط املوارد املطلوبة مبثابة متطلب جديد يف ميزانية عام 
بزيادة يف االحتياجات االشتغالية للمكتب تستلزم تقدمي قسم اخلدمات دعماا حاسم األمهية. إن الزيادة اإلمجالية 

عيد التنظيم الداخلي ومسارات تسلسل األعمال واإلجراءات ذات الصلة، حمدودة بفضل التقدُّم احملقَّق على ص
 وهي تعزى بصورة أساسية إىل االحتياجات احملدَّدة الطابع املتأتية عن احلالة يف جورجيا.

 ألف يورو 1 195.0 الموارد غير المتصلة بالعاملين

يف املئة(. وُتطلب املوارد غري  11.0ألف يورو ) 118.4ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  -296
املتصلة بالعاملني لسد تكاليف السفر، وتكاليف اخلدمات التعاقدية، وتكاليف اللوازم واملواد، وتكاليف األثاث 

 والعتاد.

 ألف يورو 355.5  السفر

ختص الزيادة أنشطة دعم و يف املئة(. 9.0ألف يورو ) 29.4ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  -297
لألفرقة املتكاملة. فموظفو الدعم التقين والرتامجة امليدانيون )احملشودون حشداا حملياا واحملشودون حشداا عاملياا( 
العاملون يف وحدة املعلومات واألدلة يقدمون الدعم الالزم للمهمات التحقيقية واملهمات املتصلة باملقاضاة فيما 

، ومرحلة التحقيق، واملرحلة التمهيدية، واملرحلة االبتدائية. كما إن خيص مجيع القضايا خالل مرحلة التدارس األويل
بند امليزانية املعين يشمل أمواالا ختصَّص لبعثات عديدة إىل بلدان احلاالت جُترى لتقييم وحشد الرتامجة امليدانيني. 

غويون واإلداريون للمشاركة وُتطلب املوارد املخصصة للسفر أيضاا لبضع مهمات يضطلع هبا املوظفون التقنيون والل
 .يف مؤمترات مهنية

 يورو ألف 549.5 اخلدمات التعاقدية

ال تغريُّ يف املبلغ املطلوب. فعلى الرغم من الزيادة اليت شهدهتا األنشطة، يُفرتض أن يتيح إعمال نظام  -298
العمل اإلضايف بنفس الرتمجة مبساعدة اآللة وترقية سائر األدوات والربجميات لدعم خدمات اللغات استيعاب 

 .2016املوارد اليت وف رت لعام 
وحاالت  داخلية، أو لتوفري موارد من أجل املتطلبات اخلاصة مشاريع لرفد التعاقدية اخلدمات إىل وُُيتاج -299

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

الداخلية التابعة للمكتب، عندما ال يتعارض ذلك مع مقتضيات السرية. واألهم أن ذلك يلزم ملواجهة حاالت 
تحديد يتوجب النهوض هبا يف آجال معيَّنة، بلوغ النشاط أوَجُه بفعل أعباء عمل متصلة بالقضايا على وجه ال

وحاالت الوثائق اليت تتعني ترمجتها إىل لغة ليس بني املرتمجني الداخليني من يتقنها أو ترمجتها من هذه اللغة. كما 
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وذلك أيضاا املكتب الداخلية،  ةاا لقدر دعداد احملاضر رفخارجية إل هةجب االستعانةلسد تكاليف تلزم اعتمادات 
 .هبذه االستعانة تسمح مقتضيات السرية عندما

 يورو آالف 110.0 اللوازم واملواد

وجيب التنويه إىل أنه  يف املئة(. 35.8ألف يورو ) 29.0ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  -300
املخصصة يف . إن بند امليزانية هذا بند مركزي ُتستخدم االعتمادات 2015يساوي املبلغ املناظر الذي اعُتمد لعام 

 إطاره لألغراض االشتغالية.

وخيصَّص قسط من اعتمادات بند امليزانية هذا لشراء مستهَلكات رقمية وإلكرتونية )مثل بطاقات الذاكرة،  -301
واألقراص الصغرية، واألقراص الصلبة املشفَّرة، والبطاريات( لألجهزة اليت يستخدمها احملققون )من قبيل الكام رات 

وتلزم اعتمادات لإلبقاء على اشرتاكات سنوية يف جمالت واشرتاكات مهنية أخرى )مثل  وأجهزة التسجيل(.
االشرتاك يف الرابطة الدولية للمدَّعني العامني( ختص مكتب املّدعي العام على وجه التحديد، ولشراء كتب مرجعية 

البيانات/اخلدمات واجملالت املتاحة على أما االشرتاكات يف قواعد  هامة ضرورية لدعم أنشطة املكتب األساسية.
 اإلنرتنت واملشرتكة بني مجيع وحدات احملكمة فقد غدت تعاَمل معاملة مركزية ضمن مكتبة احملكمة.

وتفضي زيادة الرتكيز يف عمليات التحقيق على التحقيق اجلنائي العلمي إىل مزيد من تكاليف املواد  -302
تلتقطها السواتل، واألكياس اليت توضع فيها اجلثث، والقفافيز املطاطية،  واللوازم اخلاصة )مثل صور األمكنة اليت

 واملستهَلكات، واألجهزة(. 

 ألف يورو 180.0 األثاث والعتاد

 يف املئة(. 50.0ألف يورو ) 60.0ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  -303

من أجل صيانة  ( IEU)ألف يورو لوحدة املعلومات واألدلة  50.0ويشمل بند امليزانية هذا مبلغاا مقداره  -304
واستبدال  وترقية  معدات  املهمات اخلاصة مبكتب املّدعي العام على وجه التحديد )توفري الوسائل السمعية 

زيد وسُيتيح هذا املبلغ أيضاا لوحدة املعلومات واألدلة احتياز املالبصرية/مجع البيانات من أجل عمليات التحقيق(. 
 من الرتاخيص ومن أحياز التخزين من أجل املستودع اإللكرتوين ملكتب املدَّعي العام، وربطه مبنصة مراجعة األدلة.

ويتعني  أن حتدَّث منصة مراجعة األدلة اخلاصة مبكتب املدَّعي العام حتديثاا طائالا. فهذه املنصة، اليت بدأ  -305
ييم واستدراج عروض جديداا فيما خيصها نظراا إىل ما طرأ من إعماهلا منذ عشر سنوات خلت، تستلزم إعادة تق

تغري على طبيعة األدلة اليت جُتمع. وسيجري ذلك بارتباط وثيق مع قسم خدمات تدبر املعلومات التابع لقلم 
احملكمة، لكن مكتب املّدعي العام جيب بالضرورة أن يتوىل قيادة هذه املبادرة، يدعمه يف ذلك قسم خدمات تدبر 
املعلومات بغية ضمان النجاح. وتلزم نظم جديدة لتيسري املراجعة اليت يضطلع هبا احملققون وتقييم احملتوى 
اإللكرتوين األصلي املصون بوسائل التحقيق اجلنائي العلمي. لقد أُرجئ إجراء هذا االستثمار لعدة سنوات 

اظمت مقادير املعلومات وستظل تتنامى وحتققت بذلك وفورات، لكن ال جيوز االستمرار على إرجائه. فقد تع
على حنو جيعل النظم واملمارسات تستلزم التحديث باستثمار مستدام ميتد لسنوات متعددة. إن املعلومات اليت 
جيمعها يف بادئ األمر مكتب املدَّعي العام تتاح فيما بعد للمحكمة )عندما تفي باملتطلبات القانونية املبيَّنة يف 

املتعلقة باألدلة( من خالل عملية الكشف. وملا كان االستثمار املعين استثماراا خيص شىت  إطار اإلجراءات
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دة.  وحدات احملكمة فإن قلم احملكمة سيُـْفر د له ميزانية وال يطلب مكتب املدَّعي العام لذلك أي اعتمادات حمدَّ
 وسيسهم املكتب يف هذا املشروع بتوفري خربة موظفيه ومعارفهم.

املكتب جتديَد وحتديَث سائر  النظم القائمة اليت ختصه على وجه التحديد )مثل نظم  كما يواصل -306
من النظام  15املعلومات اجلغرافية، واملنصة املستندة إىل شبكة اإلنرتنت لتلقي البالغات اليت تقدَّم مبوجب املادة 

ألف يورو من أجل  80.0وال مقدارها األساسي( مولياا يف الوقت نفسه األولوية ملنصة مراجعة األدلة. وُتطلب أم
 هذه التطبيقات.

ألف يورو فإنه ُيطلب لشراء املزيد من تراخيص الربجميات احلاسوبية  50.0أما املقدار الباقي البالغ  -307
 اخلاصة بتحليل البيانات والوقائع.
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 2017: الميزانية المقترحة لعام 2120 البرنامج الفرعي :16 الجدول 

2120 

 قسم الخدمات

  2015مصروفات عام 

 )بآالف اليوروات(

 

امليزانية املعتمدة لعام 
2016 

 التغرّي يف املوارد

 

  2017املقدَّر املقرتح لعام 

 اجملموع )بآالف اليوروات(

املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

اجملموع مبا فيه 
املصروفات من 
 نسبته املئوية مقداره صندوق الطوارئ

 املوظفون من الفئة الفنية

 

  

 

2 042.5 278.5 13.6 2 321.0 

 495.7 1 2.2- 33.1- 528.8 1       املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 816.7 3 6.9 245.4 571.3 3 744.4 2   744.4 2 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

 158.2 3 33.2 786.4 371.8 2 500.8 2 281.1 219.7 2 املساعدة املؤقتة العامة

 5.0 املؤقتة اخلاصة باالجتماعاتاملساعدة 

 

5.0         

   العمل اإلضايف

 

          

 158.2 3 33.2 786.4 371.8 2 505.8 2 281.1 224.7 2 اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني

 355.5 9.0 29.4 326.1 469.7 65.3 404.4 السفر

   الضيافة

 

          

 549.5     549.5 568.5 59.6 508.9 اخلدمات التعاقدية

   التدريب

 

          

   اخلرباء االستشاريون

 

          

 139.8 النفقات التشغيلية العامة

 

139.8         

 110.0 35.8 29.0 81.0 68.2 0.2 68.0 اللوازم واملواد

 180.0 50.0 60.0 120.0 451.3 86.5 364.8 األثاث والعتاد

غري املتصلة  اجملموع الفرعي للتكاليف
 195.0 1 11.0 118.4 076.6 1 697.5 1 211.6 485.9 1 بالعاملني

 169.9 8 16.4 150.2 1 019.7 7 947.7 6 492.7 455.0 6 المجموع

  2017: مالك الموظفين المقترح لعام 2120 البرنامج الفرعي :17 الجدول

2120 

 قسم الخدمات

وكيل 
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

 الوظائف الثابتة

              

 

 42 23 23 - 19 3 6 5 4 1 - - - - الوظائف القائمة

 3 - - - 3 1 1 1 - - - - - - الوظائف اجلديدة  

 - - - - - - - - - - - - - - الوظائف املستعادة  

 45 23 23 - 22 4 7 6 4 1 - - - - المجموع  

وظائف المساعدة المؤقتة 
 العامة )معاِدالتها بدوام كامل(

              

 

 25.92 6.92 6.92 - 19.00 4.00 7.00 8.00 - - - - - - الوظائف القائمة

 10.17 5.50 5.50 - 4.67 2.00 1.00 1.67 - - - - - - الوظائف اجلديدة  

 3.00 - - - 3.00 1.00 1.00 1.00 - - - - - - الوظائف احملوَّلة  

 33.08 12.42 12.42 - 20.67 5.00 7.00 8.67 - - - - - - المجموع  
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 والتعاون والتكامل االختصاص شعبة: 2200 البرنامج -2

 المقد مة

ومقاضاة املشتبه هبم يف الوقت املناسب. ولكل من يّتسم التعاون بأمهية حيوية للتحقيق يف القضايا  -308
والتعاون  والتكامل االختصاص احلاالت أو القضايا احملالة إىل احملكمة متطلَّباهتا الفريدة يف جمال التعاون. إن شعبة

 هي الشعبة الرائدة فيما خيص تيسري ما جيريه املكتب من عمليات التحقيق وذلك بالسهر على التعاون والتعاضد
القضائي مبوجب الباب التاسع من نظام روما األساسي. وتستتبع املهام املنوطة هبا يف جمال التعاون العام 
والعالقات اخلارجية إقامة وتدبر عالقات مع الدول واملنظمات الدولية واملنظمات غري احلكومية، مبا يف ذلك 

ئيسية. فهذه الشعبة تتوىل املسؤولية الرئيسية عن شحذ الدعم العام لعمل املكتب والرتويج له وإبالغ رسائله الر 
إقامة وتعزيز شبكة قوية وواسعة للتساند والتعاون مع الدول، واملنظمات الدولية، وسائر الشركاء، ال بد منها لكي 
ة يضطلع مكتب املّدعي العام على حنو فعال باملهام القضائية املنوطة به يف إطار واليته. وكذلك تتوىل هذه الشعب
املسؤولية عن إجراء مجيع عمليات التدارس األويل للحاالت، بصرف النظر عّما إذا كان نظر احملكمة فيها متأتياا 
عن قيام دول أطراف بإحالتها إليها أم عن قيام جملس األمن هبذه اإلحالة أم عن تصرف املّدعي العام يف شأهنا 

اسي. وهكذا تؤدي هذه الشعبة ضمن املكتب دوراا رائداا من نظام روما األس 15من تلقاء نفسه عمالا باملادة 
م إىل املّدعية العامة توصيات أساسية بشأن مباشرة  فيما يتعلق باالختصاص، واملقبولية، ومصاحل العدالة، وتقد 

 التحقيقات اجلديدة.

 (.SAS( وقسم حتليل احلاالت )ICSوتتألف هذه الشعبة من قسمني: قسم التعاون الدويل ) -309

وتندرج أنشطة قسم التعاون الدويل يف ثالثة جماالت، ختضع إلشراف عام من رئيس القسم، بدعم إضايف  -310
التعاون  ‘2’التعاون املتعلق باحلاالت على وجه التحديد ضمن أفرقة متكاملة؛  ‘1’من مستشار قانوين: 

 :التعاون العام والعالقات اخلارجية ‘3’القضائي؛ 

كالا من األفرقة املتكاملة مبستشار معين بالتعاون الدويل، يتوىل يدعم قسم التعاون الدويل   (أ )
املسؤولية عن تيسري مجيع املتطلبات املتعلقة بالتعاضد القضائي وكل طلبات التعاون املوجَّهة من الفريق إىل 
 الشركاء يف التعاون؛ وتعبئة واستدامة الدعم فيما خيص احلاالت على وجه التحديد، والنهوض باإلحاطة
بعمل املكتب فيما يتعلق بالتحقيق واملقاضاة يف كل قضية ُتسند إليه؛ وإقامة مراكز للتنسيق االشتغايل 
حبيث يتاح للفريق املتكامل النفاذ الدائم إىل ما خيص القضية من أراض وأدلة مادية وشهود؛ والتحرك 

مشكالت وتقدمي معلومات  االستجايب السريع بشأن كل ما قد يتبينه الفريق أو السلطات الوطنية من
 تعقيبية عنه.

يسدي املكو ن املعين بالتعاون القضائي املشورة التقنية واالشتغالية واالسرتاتيجية، والدعم واإلرشاد  (ب )
جلميع املستشارين املعنيني بالتعاون الدويل بغية التكفل جبودة املراقبة وإيصال مجيع طلبات التعاضد 

لنيابة عن األفرقة املتكاملة ومتابعة هذه الطلبات والردود طبقاا لإلجراءات القضائي والردود اليت ترسل با
واملعايري ذات الصلة. إنه مسؤول، بالتشارك مع كل من املستشارين املعنيني بالتعاون الدويل، عن تتبع 

انات، االمتثال ومسك مجيع السجالت املتصلة بطلبات املساعدة الصادرة وطلباهتا الواردة يف قاعدة البي
ووضع ومراجعة االسرتاتيجيات املرمي منها إىل تيسري التعاون للقبض على املشتبه فيهم وتقدميهم إىل 

 احملكمة، وعن متييز األصول وحتديد مكان وجودها وتتبعها وجتميدها.
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ون املعين بالتعاون العام والعالقات اخلارجية فيتوىل املسؤولية عن إسداء املشورة أما املك   (ج )
االسرتاتيجية وتقدمي الدعم فيما يتعلق بالتعاون العام والعالقات اخلارجية إىل املّدعية العامة واإلدارة العليا 
ملكتب املّدعي العام. إنه يساند املكتب فيما خيص التزاماته الدبُلماسية وسائر االلتزامات املتعلقة بالتعاون 

ة للمكتب مع الدول وسائر الشركاء، وينس ق ذلك من العام، ويسهر على إقامة وتدبر العالقات اخلارجي
أجل شحذ الدعم العام ألنشطة املكتب، وميث ل املكتَب خالل املباحثات بشأن شىت املسائل اليت تنظر 

 واليت هلا أثر على عمل املكتب.هيئاهتا الفرعية،  فيها اجلمعية و/أو

 ويسدي املشورة بشأن األمور املعقَّدة من وجُيري قسم حتليل احلاالت مجيع عمليات التدارس األويل -311
الناحية الوقائعية ومن الناحية القانونية فيما يتعلق باالختصاص واملقبولية، وتقييم مصاحل العدالة، وال سّيما تقييمها 

كتب، من ناحية مصاحل اجملين عليهم. وميث ل إجراء عمليات التدارس األويل واحداا من ثالثة  األنشطة الرئيسية للم
إىل جانب إجراء عمليات التحقيق وأنشطة املقاضاة. وال يقتصر شأن عمليات التدارس األويل على أمهيتها 
احلامسة للبت فيما إذا كان يتعنيَّ مباشرة حتقيق بل يتعدى هذه األمهية إىل كونه يفيد أيضاا يف إرساء أساس راسخ 

جديدة. وإضافةا إىل ذلك ميكن أن يكون لعمليات التدارس للتعاون يف احلاالت اليت تباَشر فيها عمليات حتقيق 
األويل أيضاا أثر وقائي وأن تفيد يف تعزيز اجلهود املبذولة على الصعيد الوطين من أجل التكامل، وُُيتمل أن تغين 
عن تدخل احملكمة. مث إن حصيلة العمل التحليلي احلاسم الذي جيريه قسم حتليل احلاالت تندرج ضمن نطاق 

 ساسية لنجاح عمليات التحقيق، عندما تقرر املدعية العامة فتح حتقيق يف احلالة املعنية.األمهية األتحليل ذي ال

 يورو ألف 3 988.6 موارد الميزانية

األثر اإلجيايب ، يعزى إىل يف املئة( 1.5ألف يورو ) 59.4مقداره  اخنفاضينطوي املبلغ املطلوب على  -312
يف إطار املساعدة املؤقتة منذ فرتة طويلة إىل وظائف ثابتة. وُيطلب متديد فرتة  لتحويل بعض الوظائف املشغولة

 يف دور حاسم يني املعننيلموظففل. 2016توفري املوارد األخرى يف إطار املساعدة املؤقتة اليت أُقرت يف ميزانية عام 
 .2017عام  طار واليتها على حنو فعال يفإهبا يف  املنوطةم اداء املهأشعبة من المتكني 

 ألف يورو 3 548.4 الموارد من الموظفين

املساعدة املؤقتة العامة  من وظائف وظائف 5وظيفة ثابتة و 29 من الشعبة يتألف مالك العاملني يف -313
 .بدوام كامل( العامل من معادالت املوظف الواحد 4.5)

رأ( ووظيفة مساعد معين بالتعاون -وُيطلب حتويل مثاين وظائف هي وظيفة مساعد إداري )من الرتبة خ ع -314
( 2-رأ( يف قسم التعاون الدويل، ووظائف أربعة حمل لي حاالت معاونني )من الرتبة ف-القضائي )من الرتبة خ ع

 ( يف قسم حتليل احلاالت. 1-وحملَلْي حاالت مساعَدْين )من الرتبة ف

 ألف يورو 3 046.3 الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة

 )من الرتبة  )مساعد إداري( مساعد شخصي ه(، يساعد1-الرتبة مد س الشعبة مدير )منأير  -315
تعاون القضائي )من الب اا معني اا (، ومستشار 5-ف ة)من الرتب هقسم التعاون الدويل رئيسَ مالك (. ويضم رأ-عخ 
تعاون الدويل الب نيمعنيين مستشار سبعة و  ،(4-تعاون الدويل )من الرتبة فالب نيمعنيْين (، ومستشارَ 4-ف الرتبة
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)من الرتبة  هقسم حتليل احلاالت رئيسَ مالك رأ(. ويضم -)من الرتبة خ ع اا داريإ اا ومساعد ،(3-)من الرتبة ف
 (.2-معاونني )من الرتبة ف ي حاالتحمل لثالثة (، و 3-)من الرتبة ف حاالت يحمل ل ثالثةو  ،(5-ف

 ألف يورو 502.1 املساعدة املؤقتة العامة

ُيتاج قسم التعاون الدويل إىل مثاين وظائف من وظائف املساعدة املؤقتة العامة للنهوض بأود عمليات  -316
لتقدمي الدعم اإلداري ، و 2017التحقيق واحملاكمات املرتقب إجراؤها وفقاا لالفرتاضات املتعلقة مبيزانية عام 

. إن كالا من واالشتغايل للنهوض بعبء العمل احلاسم املستمر التزايد يف جمال التعاضد القضائي والتعاون
املستشارين املعنيني بالتعاون ُمنتدب رمسياا للعمل يف فريق متكامل معنيَّ لكنه يعمل يف بعض األحيان بصفة رديف 

هة اليت يُنتدب املستشار املعين بالتعاون للعمل فيها إذا استلزمت ذلك حاالت كما ميكن أن تتغري اجل لفريق آخر.
قائمة أو حاالت جديدة، بل ميكن أحياناا أن يُعىن املستشار املعين بالتعاون بأكثر من حالة واحدة إذا أتاح له 

تكامل والتعاون وقسم ذلك ما يقع على عاتقه من عمل خيص كل حالة. وتتيح املرونة إلدارة شعبة االختصاص وال
التعاون الدويل نشدان أقصى درجة من النجاعة من حيث ختصيص املوارد إذا تغريت املتطلبات فيما خيص 

 احلاالت.

 التوزع التايل: 2017يف إطار املساعدة املؤقتة العامة لعام لقسم التعاون الدويل وتتوزع الوظائف املطلوبة  -317

من معادالت املوظف  1.0شهراا ) 12( ملدة 3-مستشار معين بالتعاون الدويل )من الرتبة ف -1
 ؛)متطلب مستمر( الواحد العامل بدوام كامل(

من  2.0شهراا ) 24( ملدة 2-بالتعاون الدويل )من الرتبة ف انن معنيامعاونان مستشار  -2
 ؛)متطلب مستمر( معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل(

من معادالت املوظف الواحد العامل  1.0شهراا ) 12رأ( ملدة -)من الرتبة خ ع قانوينمساعد  -3
 )متطلب مستمر(. بدوام كامل(

بالنظر إىل أن املوارد املتاحة حالياا أية وظيفة إضافية، وذلك  2017وال ُتطلب فيما خيص عام  -318
 ستخصص على النحو األكثر فعالية لسد املتطلَّبات احملدَّدة حبسب االفرتاضات. 

( يعمل يف 3-ويطلب قسم التعاون الدويل تأكيد استمرار توفري وظيفة موظف قانوين )من الرتبة ف -319
معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل(. ويبقي من  0.5( ملدة ستة أشهر )2016نيويورك )أُقّرت يف عام 

مكتب األمم املتحدة للشؤون القانونية هذا املوظف، بصفته موظفاا من موظفي األمم املتحدة، ليتوىل ضمن نظام 
مشكالا عنصراا األمم املتحدة جتهيز وتنسيق مجيع طلبات املساعدة الصادرة عن مكتب املّدعي العام للمحكمة، 

من عناصر التمكني من تنفيذ مجيع الطلبات ضمن منظومة األمم املتحدة بصورة ناجعة ويف الوقت  أساسياا 
. ولـّما كان شاغل هذه الوظيفة يتناول أيضاا طلبات املساعدة اليت يرسلها رئيس قلم احملكمة بالنيابة عن املناسب

 س القلم.الدوائر أو حمامي الدفاع فإن باقي تكاليفها سُتتقاسم مع ديوان رئي

ستُّ وظائف  املساعدة املؤقتة العامة اليت سبق أن  2017لقد طُلب أن حُتوَّل إىل وظائف ثابتة يف عام  -320
 طلبها قسم حتليل احلاالت.
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 ألف يورو 440.2 الموارد غير المتصلة بالعاملين

يتأتى بكامله عن ( يف املئة 4.4ألف يورو ) 20.2مقداره  اخنفاضعلى املقرتح امليزانية مبلغ نطوي ي -321
 تقليص مليزانية السفر اخلاصة بالشعبة. 

 يورو ألف 440.2  السفر

يف املئة(. ويبقى من  4.4ألف يورو ) 20.2ينطوي مبلغ ميزانية السفر املقرتح على اخنفاض مقداره  -322
للتدارس احلاسم أن يقوم موظفو شعبة االختصاص والتكامل والتعاون مبهمات فيما يتعلق باحلاالت اخلاضعة 

األويل أو للتحقيق لتأمني وتعزيز التعاون و/أو مجع املعلومات وللمشاركة يف اجتماعات هامة، مثل مجعية الدول 
يف نيويورك. كما إن موظفي شعبة االختصاص والتكامل والتعاون سيظلون  2017األطراف اليت سُتعقد عام 

باحلاالت. وسيجري االستهداف والتخطيط فيما خيص  يرافقون املدَّعية العامة فيما تقوم به من مهمات متصلة
هذه احلاالت على حنو يتيح استعمال ميزانية السفر بالصورة األجنع، ما يتيح ختفيضاا يف امليزانية املقرتحة بفضل 

 حتسني النجاعة، وذلك على الرغم من زيادة عدد املهمات املعتزم القيام هبا.
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 2017لمقترحة لعام : الميزانية ا2200 لبرنامج الفرعيا :18 الجدول 

 

2200 

 شعبة االختصاص والتكامل والتعاون

  2015مصروفات عام 

 )بآالف اليوروات(

 

امليزانية املعتمدة لعام 
2016 

 التغرّي يف املوارد

 

  2017املقدَّر املقرتح لعام 

 اجملموع )بآالف اليوروات(

املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

اجملموع مبا فيه 
املصروفات من 
 نسبته املئوية مقداره صندوق الطوارئ

 املوظفون من الفئة الفنية

 

  2 234.7 551.5 24.7 2 786.2 

 260.1 95.6 127.1 133.0       املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 046.3 3 28.7 678.6 367.7 2 868.1 1   868.1 1 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

 502.1 58.8- 717.8- 219.9 1 396.3 1 46.3 350.0 1 املساعدة املؤقتة العامة

   املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

 

          

   العمل اإلضايف

 

          

 502.1 58.8- 717.8- 219.9 1 396.3 1 46.3 350.0 1 اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني

 440.2 4.4- 20.2- 460.4 384.6 7.1 377.5 السفر

   الضيافة

 

          

   اخلدمات التعاقدية

 

          

   التدريب

 

          

   اخلرباء االستشاريون

 

          

   النفقات التشغيلية العامة

 

          

   اللوازم واملواد

 

          

   األثاث والعتاد

 

          

اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة 
 440.2 4.4- 20.2- 460.4 384.6 7.1 377.5 بالعاملني

 988.6 3 1.5- 59.4- 048.0 4 649.0 3 53.4 595.6 3 المجموع

  2017: مالك الموظفين المقترح لعام 2200 البرنامج الفرعي :19 الجدول

2200 

 شعبة االختصاص والتكامل والتعاون

وكيل 
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

 الوظائف الثابتة

              

 

 21 2 2 - 19 - 3 10 3 2 1 - - - الوظائف القائمة

 8 2 2 - 6 2 4 - - - - - - - ائف اجلديدةالوظ  

 - - - - - - - - - - - - - - الوظائف املستعادة  

 29 4 4 - 25 2 7 10 3 2 1 - - - موعالمج  

المساعدة المؤقتة العامة وظائف 
 )معاِدالتها بدوام كامل(

              

 

 12.50 3.00 3.00 - 9.50 - 6.00 3.50 - - - - - - الوظائف القائمة

 - - - - - - - - - - - - - - الوظائف اجلديدة  

 8.00 2.00 2.00 - 6.00 - 6.00 - - - - - - - الوظائف احملوَّلة  

 4.50 1.00 1.00 - 3.50 - - 3.50 - - - - - - موعالمج  
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 : شعبة التحقيق2300البرنامج  -3

 المقد مة

توف ر شعبة التحقيق، اليت يتوىل إدارهتا العامة مديرها وفريقها اإلداري، املكو ن املعين بالتحقيق من مكو نات  -323
األفرقة املتكاملة اليت تنفذ عمليات التحقيق وأنشطة املقاضاة اليت جُيريها املكتب حتت مسؤولية وكالء اّدعاء 
رئيسيني معنيني باإلجراءات االبتدائية تابعني لشعبة املقاضاة. وتتوىل شعبة التحقيق توظيف وتدريب احملققني 

 واحملل لني ومدخلي البيانات العاملني ضمن الفريق املتكامل، وتراقب أداءهم.

قسمني إىل إعادة تنظيم حمدودة هلا باالنتقال من هيكل تنظيمي يضم  2016وقد نّفذت الشعبة يف عام  -324
هيكل يضم أربعة أقسام. وقد حتقق ذلك بنقل وظيفة التحليل من لدن منسق عمليات التحقيق وإنشاء قسم 

( من قسم التخطيط والعمليات وإنشاء قسم SRUحتليل عمليات التحقيق، وباستبعاد وحدة االستجابة العلمية )
 ط الوارد أدناه(.علوم التحقيق اجلنائي )كما يبينه املخطَّ 

يشدَّد يف اخلطة االسرتاتيجية ملكتب املدَّعي العام على أمهية التحليل واالعتماد على أدلة ذات أشكال و  -325
بديلة. ومتثَّل مسو غ تعديل بنية الشعبة يف حتسني مواءمة تنظيمها مع هذه الغاية، حبيث تتوىل األقسام مسؤوليات 

لى عاتق منس ق عمليات التحقيق ورئيس قسم هي أكثر جتانساا. ويضاف إىل ذلك أن عبء العمل الواقع ع
التخطيط والعمليات تعاظم على حنو أثَّر يف قدرهتما على اإلشراف السليم على مجيع اجملاالت املندرجة يف إطار 

 مسؤوليتهما والتوجيه يف هذه اجملاالت.
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املعنيون بإدخال البيانات وتدبرها(  يـَُعّد مكّوُن الشعبة املتصل بالتحقيق )احملق قون، واحملل لون، واملوظَّفون -326
مكو ناا كبرياا وحامساا من مكو نات الفريق املتكامل. ويتوىل فريق التحقيق أهم األنشطة التحقيقية مرك زاا على 

املشتبه فيهم وصلتهم باجلرائم، إما بصفتهم الفردية أو عن طريق منظمة و/أو من باب آخر.  اجلرائم و)ب( )أ(
رائم جيمع هذا الفريق األدلة املتعلقة باحلوادث املشمولة بالتحقيق وما يُرتكب يف سياقها من ففيما خيص اجل

جنايات. أما فيما خيص املشتبه فيهم فمن الضروري تدبُـُّر مناحي التحقيق يف أدوارهم، ويف معرفتهم باجلرائم 
املنظمة املزعوم أهنا مسؤولة عن اجلرائم املعنية،  وتقصُّد هم إتياهنا، والقياُم من أجل ذلك جبمع األدلة بشأن البنية أو

وأدوار خمتلف املشتبه هبم فيها، وصلتهم باجلرائم، مبا يف ذلك التمويل والدعم اإلمدادي الالزمان الرتكاب 
اجلرائم. إن التقدم على صعيد التكنولوجيا وتوفرها على نطاق واسع يفضيان إىل ضرورة إجراء عمليات حتقيق 

" )إلكرتونياا(، مع تركيز املوارد املخصَّصة للعمل امليداين على إعداد الدالئل، وإقامة الشبكات احمللية "على اخلط
القوية، والتنسيق مع الشركاء احملليني واإلقليميني، واملشاركة يف األنشطة اليت تشتمل عليها املهمات مع العاملني 

 ضطالُع هبا يف إطار املهمات املنَجزة. املنشورين ضمن البلد، ومتابعة األنشطة اليت سبق اال

وتدعم األقسام املتخصصة العاملة ضمن شعبة التحقيق األفرقة املتكاملة يف إعداد وتنفيذ خطتها وذلك  -327
كما إهنا تنهض بالتنمية االسرتاتيجية من خالل إسداء املشورة التخصصية وتقدمي املساعدة يف إجراء العمليات.  

يق بالنظر يف اإلجراءات واألدوات والطرائق االبتكارية الكفيلة بوفاء أنشطة التحقيق لقدرة املكتب على التحق
باملعايري النافذة. ولئن كان احملل لون يعملون ضمن الفريق املتكامل فإن قسم حتليل عمليات التحقيق يسهر على 

لشىت األفرقة املعنية بالتحقيق. ويدعم وضع املعايري واملمارسة الفضلى، والتدريب، ومراجعة اجلودة، وتوفري املوارد 
قسم علوم التحقيق اجلنائي الفريق املتكامل خبربته املتخصصة، مثل اخلربة يف جمال التحقيق السيرباين واخلربة التقنية، 
وعمليات التحقيق اجلنائي العلمي من قبيل فحص مسارح اجلرائم )مبا يف ذلك عمليات االنتباش، وعمليات 

 صوير الثالثي األبعاد، وحتسني املواد السمعية والبصرية(، وحتّري الصور الساتلية وبيانيات املعلومات.التشريح، والت
( على ORSU( فتساعد وحدته املعنية باألخطار والدعم االشتغاليني )POSوأما قسم التخطيط والعمليات )

تغايل هلا. وتقد م وحدة هذا القسم املعنية السهر على سر ية نشر البعثات يف امليدان وأمنها، وتقد م الدعم االش
( املساعدة يف السهر على وضع اسرتاتيجية التحقيق بطريقة تتيح تدبر األخطار اليت PSUباسرتاتيجيات احلماية )

ميكن ارتقاب أن يتعرض هلا األشخاص املتعاونون مع املكتب. وتعمل كلتا هاتني الوحدتني بتعاون وثيق وعلى حنو 
قلم احملكمة من خالل توزيع املسؤوليات استناداا إىل سلسلة متواصلة من اخلدمات. وتقوم وحدة هذا متكامل مع 

( مبساعدة األفرقة على التعامل مع GCUالقسم املعنية باجلرائم اجلنسانية املنطلق واجلرائم املرتكبة حبق األطفال )
اجلنسانية املنطلق واجلرائم املرتكبة حبق األطفال. مث  الشهود الضعيفي احلال والتحقيق يف اجلرائم اجلنسية واجلرائم

( ووحدته املعنية بالشؤون اإلدارية تقد مان اخلدمات يف جمال جتهيز DPUإن وحدته املعنية بتجهيز البيانات )
 املعلومات ويف جمال الشؤون اإلدارية، على الرتتيب.

-2016خطته االسرتاتيجية للفرتة  2015لقد أصدر مكتب املّدعي العام يف تشرين الثاين/نوفمرب  -328
، مقس ماا اسرتاتيجيته يف جمال املقاضاة تقسيماا جيعلها تندرج يف إطار تسع غايات اسرتاتيجية. وتستطيع 2018

شعبة التحقيق أن تسهم مباشرة يف حتقيق عدد من هذه الغايات االسرتاتيجية وهي تسعى إىل هتيئة ما يستلزمه 
ا يقتضيه من أنشطة. وتوخياا الستمرار وفاء عمليات التحقيق بالتوخيات فيما يتعلق ذلك من ظروف وتقوم مب

باجلودة فإنه ُيستمر، إزاء بيئات العمل اليت تتسم بالصعوبة أكثر منها يف أي وقت مضى، على العمل وفق 
يق بدرجة عالية من اجلودة االسرتاتيجية املبيَّنة فيما خيص السنة السابقة، القاضية باستدامة اّتسام عمليات التحق

مع التكفل بنجاعة العمل. ويفضي العمل من أجل حتقيق األهداف االسرتاتيجية املعنية إىل أنشطة من قبيل: 
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تنمية القدرة على مجع أدلة من أشكال أكثر تنوعاا، مبا يف ذلك تكوين القدرة على مجع األدلة املستندة إىل 
ادة احلضور التحقيقي يف امليدان؛ ومواصلة األخذ باملنظور اجلنساين يف عمليات التقنيات العلمية والتكنولوجية؛ وزي

التحقيق؛ وزيادة الدور املنوط بالتحليل، وتصديق مهارات العاملني، وتكييف تشكيل أفرقة العاملني مع البيئة 
 اجلديدة؛ واملضي يف تطوير محاية الشهود.

ف اآلنفة الذكر ويهيئ مؤشرات لألداء تبني  كيفيَة قياس وُيتوي املرفق اخلامس )هـ( على تنظيم لألهدا -329
 التقدم على طريق بلوغ كل من املرامي املعنية.

أن  (51)(2015إىل عام  2012ويبني  تقييم اخلطة االسرتاتيجية )للفرتة املمتدة من حزيران/يونيو  -330
اجلهود لتحسني النجاعة من سنة إىل االسرتاتيجية اجلديدة تؤيت نتائج إجيابية يف احملكمة، بينما يستمر بذل 

أخرى. وقد حتققت هذه النتائج بتقدمي جودة العمل على كميته من حيث األولوية. واحلال أن عمليات التحقيق 
اهلامة اليت تستلزمها مواجهة أوضاع متطو رة )مثل ارتكاب جرائم جديدة يف دارفور ]بالسودان[ وليبيا( أو املعلَّقة 

يف احلالة يف كوت ديفوار، حيث يتعلق األمر بتحريك الدعاوى  2ا جيب )كما يف القضية لوقت طال أكثر مم
َلغ فيها حال التأهب للمحاكمة(، ال ميكن أن تظل ترجأ دون أن يكون لذلك أثر وخيم يتعذر  الساكنة حىت تـُبـْ

 تداركه.

ت السابقة، حتسني تشكيل وقد تسىن لشعبة التحقيق، بفضل اجلهود اليت بُذلت يف إطار ميزانيات السنوا -331
أفرقة العاملني. ويُتوصل إىل مستوى مناسب من اجلودة بتقدمي الكيفية على الكمية يف العمل وبتمديد آجال 
عمليات التحقيق ألنه لـّما يُتوصل إىل القّد القياسي للفريق فيما خيص عمليات التحقيق اجلارية. وإذ يُنوَّه إىل أنه 

جراء عملية حتقيق إضافية، ما جيعل جمموع عمليات التحقيق يبلغ ستة، فإن الزيادة ل يعد هناك من مناص من إ
املطلوبة يف املوارد تكفي ملواجهة الزيادة يف الطلب وستتيح للشعبة استدامة درجة اجلودة احلالية دون املزيد من 

  متديد آجال أنشطة التحقيق.

إن ما سلف من استثمار يف اجلودة ميثل جزءاا حمورياا من اسرتاتيجية املكتب احلالية واملقبلة. فالتحقيق  -332
السيرباين، وزيادة العمل يف جمال التحقيق اجلنائي العلمي فيما يتعلق بتحسني املواد السمعية البصرية، وفحص 

 ذلك دوراا أساسياا شأهنا شأن االستثمار يف مسارح اجلرائم، وعمليات االنتباش، وعمليات التشريح، تؤدي يف
وىل حرف األاأل] PEACEباملختصر  هليإتطبيق منوذج االستجواب املشار التدريب )مثل التدريب على 

 Engage(؛ التحضري والتخطيط) Preparation and Planning وهي اخلمس هليزية من عناوين مراحلكنإلاب

and Explain شراك والشرح(؛ )اإلAccount (؛/اإلفادةروايةال) Closure ختتام(؛ )االEvaluate م(ي)التقي )]
واملثابرة على إقامة الشبكات مع أجهزة إنفاذ القانون، ومؤسسات التحقيق اجلنائي العلمي، واخلرباء يف جمال 

على استدامة هذا ]املقرتحة[ ُيستمر  2017التكنولوجيا، واملنظمات غري احلكومية، وسائر الشركاء. ومبيزانية عام 
اجلهد باستثمار زهيد يتيح للشعبة أن تواكب التقدم احلايل يف هذه اجملاالت وأن تسخ ر األموال مرة أخرى من 

 أجل حتقيقه من اجلوانب اليت تكون فيها التكنولوجيا واملعدات املتوفرة لديها فيما خيصها قد تقادم عهدها.

ق؛ ويالحق ري املكتب وفقها عمليات حتقيق مفتوح معمَّ اليت جيُ  - املقاضاة احلاليةيف ضوء اسرتاتيجية و  -333
دىن فراد األألمن ا اا اتباع اسرتاتيجية قائمة على العمل انطالقبوذلك عند االقتضاء  مسؤوليةا  اجلرائم كرب مرتكيبأ

                                                           
  .2016آذار/مارس  7، املؤرخة بـCBF/26/6انظر الوثيقة  (51)
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ن يتم هذا التأهب باكراا، أي أسعى إىل أن يكون متأهباا للمحاكمة يعلى رتبة فأعلى؛ و فراد األإىل األ اا رتبة صعود
ذ 2013للموارد يف عام  اا منوذجالتحقيق ضعت شعبة وَ  -من حيث املبدأ عندما تُعقد جلسة اعتماد التهم   اختُّ

، وملسامهة الشعبة يف التقرير املتعلق بالقد  2016حىت  2014الربناجمية املعتمدة لألعوام  اتلميزانيلساساا أيضاا أ
اليت تطلب دوائر  شداأل ريُ املعايو املستخلصة من التجربة السابقة  النموذج العربُ  وتراعى يف هذا األساسي للمكتب.

 .كمة وجبمع األدلةا التأهب للمحبفيما يتعلق الوفاء هبا احملكمة 

 يورو ألف 19 743.4 موارد الميزانية

يف املئة  90.4يف املئة(. وخيص  10.5ألف يورو ) 1 869.6ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  -334
ويضاف إىل ذلك أن القسط من التكاليف املعنية بند تكاليف املوظفني الذي يؤث ر أكرَب األثر على مقدار امليزانية. 

يعزى إىل املوارد املوفَّرة باستعمال مبلغ من صندوق الطوارئ أفيد بلزومه  2017األكرب من الزيادة فيما خيص عام 
 . 2017د الزمة طيلة عام فيما خيص جورجيا. وستظل هذه املوار 

وتُبنيَّ مستلزمات فريق التحقيق األساسي بصورة عامة يف التقرير عن القّد األساسي للمكتب، وبينما  -335
يعاَين أن القدرة احلالية يف جمال احملققني ال تزال قاصرة عن االحتياجات اليت مت متييزها فثمة جانب جديد يتمثل 

يق يف احلالة املعنية على وجه التحديد. إن هذا املساعد سيجلب إىل فريق يف إضافة وظيفة مساعد معين بالتحق
التحقيق معارفه العميقة ببلد احلالة املعنية اليت جيري التحقيق فيها، مبا يف ذلك اإلحاطة األفضل بالسياق 

يف امليدان فإنه  االجتماعي االقتصادي والسياق الثقايف فيه. وسواء أكان هذا املساعد يف مقر احملكمة أم عامالا 
يقدم الدعم لألفرقة بإقامته شبكات حملية/إقليمية، ومتييزه الدالئل والفرص التحقيقية، ومجعه البيانات من مصادر 

 متاحة إتاحة عامة، وال سّيما عندما ُتستعمل لغات حملية. 

يكفل تقدمي يزانية املقرتحة، إن مالك األفرقة املقرتح املنقوص، بالقياس إىل قّده األساسي املبنيَّ يف هذه امل -336
دعم كامل للمحاكمات اجلارية، لكن القدرة املتوف رة به فيما خيص خمتلف عمليات التحقيق الناشط هي يف 

وتتمثل تبعات ذلك يف جعل عمليات التحقيق  من القدرة الالزم توفري املوارد من أجلها.املئة  يف 21املتوسط أقل بـ
لنشاط املرتقب أكثر استغراقاا للوقت؛ ويف جعل أفرقة التحقيق غري قادرة على التحرك الناشط الالزمة لالضطالع با

دون وقف ، 70 املالئم إزاء احلوادث اهلامة غري املرتقبة، مبا يف ذلك التحقيق يف جرائم منصوص عليها يف املادة
أنشطة أخرى ذات أولوية أو تقليص عدد املوظفني املسند إليهم االضطالع هبا تقليصاا كبرياا؛ ويف انعدام القدرة 
على التتبع؛ ويف إنقاص القدرة على التعامل مع القضايا الساكنة، وال سيما ضرورة استدامة الصلة مع الشهود 

وظيفة مُتوَّل يف إطار املساعدة املؤقتة العامة: رئيس فريق  21ومتييز فرص مجع أدلة جديدة. ويلزم ما جمموعه 
 )من الرتبة  ني معاوننيحمق ق مثانية(؛ 3-حمق قني )من الرتبة ف سبعة(؛ 4-حتقيق/حمق ق رئيسي )من الرتبة ف

معيَّنة  أربعة مساعدين معنيني بالتحقيق كٌل يف حالة ؛رأ(-بتدبر املعلومات )من الرتبة خ ع (؛ مساعد معين2-ف
طُلب يف مجيع األقسام والوحدات حتويل يوتطبيقاا للمعيار الذي أقرته جلنة امليزانية واملالية،  رأ(.-)من الرتبة خ ع

. وترد 2017إىل وظائف ثابتة يف عام بعض الوظائف املشغولة منذ وقت طويل يف إطار املساعدة املؤقتة العامة 
 ."الوظائف الثابتة -املوارد من املوظفني " التفاصيل املتعلقة هبذه الوظائف يف قسم

( واحملل لني املساعدين )من 3-وف 2-لني )من الرتبة ف( احملل  IASويضم قسم حتليل عمليات التحقيق ) -337
عشر حمل الا مساعداا بدعم األفرقة املتكاملة بإدخال البيانات يف )قواعد البيانات  رأ(. ويقوم أحد-الرتبة خ ع

اخلاصة بتحليل الوقائع( وغريه من املهام. ويقوم حمل الن مساعدان برصد اجلرائم يف احلاالت اخلاضعة للتحقيق اليت 



ICC-ASP/15/10  

10-A-031016 90 

IC
C

-A
S

P
/9
/[…

] 

P
ag

e 9
0
 

كتب يف اختاذها القرارات املتعلقة بالقضايا تنظر فيها أفرقة التحقيق لكي تستنري بذلك اللجنُة التنفيذية التابعة للم
اجلديدة اليت ينبغي أن يُنظر يف التحقيق فيها، واملدَّعيُة العامة فيما خيص إبالغها الدوري جمللس األمن التابع لألمم 

موظفاا يف إطار  14املتحدة بشأن احلاالت ذات الصلة. وُيتاج قسم حتليل عمليات التحقيق إىل ما جمموعه 
 رأ(،-، ومساعَدْين  معنيَـنْي  بتجهيز البيانات )من الرتبة خ ع(3-لني )من الرتبة فحمل   ستةعدة املؤقتة العامة: املسا
رأ(. ويبقى مالك العاملني يف قسم علوم التحقيق اجلنائي ومالك العاملني -لني مساعدين )من الرتبة خ عحمل   وستة

. ويُرمى من طلب املساعدة املؤقتة العامة الزم لدعم مجيع األفرقةيف قسم التخطيط والعمليات أدىن من املستوى ال
إىل توطيد هذه األقسام مع العلم بأن الزيادات املبيَّنة أدناه ضرورية لسد فجوات اشتغالية خطرية  2017لعام 
 الشأن.

س األويل. إن قسم علوم التحقيق اجلنائي يقدم دعماا علمياا ألنشطة التحقيق واملقاضاة وعمليات التدار  -338
وهو يتألف من ثالث وحدات هي وحدة التحقيق اجلنائي العلمي )اليت تتوىل فحص مسارح اجلرائم، وعمليات 
االنتباش، وعمليات التشريح، والفحوص السريرية، والتحقيق اجلنائي، إخل(، والوحدة السيربانية )اليت تتوىل التحقيق 

ألجهزة املتنقلة واالتصاالت، وعمليات التحقيق السيرباين، إخل(، اجلنائي احلاسويب، والتحقيق اجلنائي يف جمال ا
ووحدة حتّري الصور )اليت تتوىل املسؤولية عن نظام املعلومات اجلغرافية وحتليل الصور الساتلية، وحتليل الصور 

فيها، والصور امللتقطة الضوئية/الفيديوية، ووضع اخلرائط الثالثية األبعاد وتبيان جمرى اجلرائم عن طريق متثيل األدوار 
بالطائرات اليعسوبية، إخل(. وباإلضافة إىل ذلك يتدبر قسم علوم التحقيق اجلنائي شؤون األمانة التنفيذية للمجلس 
االستشاري العلمي التابع ملكتب املدَّعي العام ويضع إجراءات العمل القياسية واملبادئ التوجيهية املتصلة باألنشطة 

وظائف من وظائف املساعدة  ثالثهبا املكتب. وحتتاج وحدات هذا القسم إىل ما جمموعه العلمية اليت يضطلع 
يف التحقيق اجلنائي العلمي  من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل(: موظف خمتص 2.5) املؤقتة العامة
 رئيس، و (3-الرتبة فلتصوير الرقمي( )من (، وموظف خمتص يف التحقيق اجلنائي العلمي )ا3-)من الرتبة ف
 6)تلزم هذه الوظيفة األخرية الذكر ملدة  (4-يف التحقيق اجلنائي العلمي )من الرتبة ف نيختصللمحق قني امل

 . أشهر(

( املسؤولية عن POS( التابعة لقسم التخطيط والعمليات )PSUوتتوىل وحدة اسرتاتيجيات احلماية ) -339
ل وظائف املساعدة املؤقتة العامة مكو ناا كبرياا من مكو نات مالك هذه التدبر العام لشؤون شهود االد عاء. ومتث  

وظائف  مخسالوحدة. وبغية إبقاء أنشطة هذه الوحدة يف مستوى ميكن به النهوض بأود احتياجات املكتب، تلزم 
 اوثالثة(، 2-باسرتاتيجيات احلماية )من الرتبة ف انمعني انعاونم انمن وظائف املساعدة املؤقتة العامة: موظف

 رأ(.-مساعدين معنيني باسرتاتيجيات احلماية )من الرتبة خ ع

( املسؤولية عن تطبيق هنج كالين ORSUوتتوىل وحدة هذا القسم املعنية باألخطار والدعم االشتغاليني ) -340
 ووصوالا إىل التحقيق واملقاضاة. وحتتاج هذه يف العمليات ضمن مكتب املدَّعي العام، بدءاا من التدارس األويل

مساعد معين بتدبر شؤون الشهود )من وظائف من وظائف املساعدة املؤقتة العامة:  مخسالوحدة إىل ما جمموعه 
 رأ(.-قني للعمليات امليدانية )من الرتبة خ عوأربعة منس  رأ(، -الرتبة خ ع

بتجهيز البيانات تبويب األدلة اجملموعة واملسجَّلة بأقصى قدر ممكن من  وتتوىل وحدة هذا القسم املعنية -341
 الفعالية والسرعة، بغية تسهيل القيام يف الوقت املناسب بتحليلها ومراجعتها واستعماهلا يف احملكمة. 

املعنية باجلرائم اجلنسانية املنطلق واجلرائم املرتكبة حبق األطفال دوراا هاماا فيما وحدة هذا القسم وتؤدي  -342
خيص وضع سياسة املكتب املتعلقة باجلرائم اجلنسية واجلرائم اجلنسانية املنطلق واجلرائم املرتكبة حبق األطفال، 
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اسات وعلى إجراء البحوث باستمرار والتعامل مع الشهود الضعيفي احلال بصورة عامة. إهنا تسهر على تنفيذ السي
لتحسني طرائق املكتب فيما خيص هذه السياسات، بوسائل منها توفري التدريب. وما من طلبات إضافية ختص 

على غرار السنوات السابقة، تلزم موارد من أجل التعاقد مع خرباء نفسانيني اجتماعيني مدرجني يف و هذه الوحدة. 
املعنية باجلرائم اجلنسانية املنطلق واجلرائم املرتكبة حبق األطفال عندما تستلزم األنشطة القائمة اليت متسكها الوحدة 

التحقيقية يف الوقت نفسه دعماا جياو ز قدرة هذه الوحدة. فُيطَلب توفري ما يعادل عمل املوظف الواحد من الرتبة 
 ملدة مثانية شهور. 2-ف

وهي لدعم من موظفي ااإلدارية ضمن إطار جمموعة  وظيفتها 2011شعبة التحقيق يف عام  ركَّزتلقد  -343
تعديل الدور املنوط  2016تظل تستفيد من املكاسب اليت آتاها ذلك عن طريق حتسني النجاعة. وتعنيَّ يف عام 

، نظراا إىل ضرورة مساعدة دوراا حمض تسيريي إىل دور له بعد ختطيطي وإداري مباالنتقال من أدائه مبوظفي الدعم
إدارة الشعبة على املضي يف إعمال نظم تدبر عمليات التحقيق وشؤون الشهود، واالضطالع باملهمة األساسية 
املتمثلة يف مجع املعلومات التدبرية وتوليفها وإعدادها، ومراقبة النجاعة وتدبر املخاطر، وتقدمي الدعم للمشاريع 

مجموعة فلوفاء مبتطلبات تدبر موارد الشعبة املعقَّد، مبا يف ذلك تدبر األحياز. ذات األولوية واملساعدة يف ا
من وظائف املساعدة املؤقتة العامة: موظف  وظيفتنيحتتاج إمجاالا إىل  طاإلدارية والتخطي بالشؤون نياملعنياملوظفني 

 .(1-الرتبة ف تخطيط واملراقبة )من(، وموظف مساعد معين بال3-معين باملشاريع )من الرتبة ف

 يورو ألف 17 853.8 الموارد من الموظفين

 يورو آالف 13 107.1 الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة

بالقياس إىل عام  31فهو ينطوي على زيادة مقدارها . 139 يبلغ 2017املطلوب لعام عدد املوظفني إن  -344
إطار املساعدة املؤقتة العامة إىل وظائف ثابتة وعن نقل وظيفة من تتأتى عن حتويل وظائف مشغولة يف  2016
من شعبة املقاضاة. إن هذه الوظيفة األخرية الذكر يسَّرت إنشاء وظيفة رئيس قسم حتليل عمليات  5-الرتبة ف

 .348التحقيق، كما يُبني يف الفقرة 

 رأ(.-)من الرتبة خ ع يدار إمساعد  ه(، يساعد1-س شعبة التحقيق مديرها )من الرتبة مدأير و  -345

رؤساء أفرقة )من مالكها ثالثة ضم يو  ،(5-ق لعمليات التحقيق )من الرتبة فس أفرقة التحقيق منس  أير و  -346
 اا حمقق مثانية عشر( و 3-)من الرتبة ف اا حمقق مثانية عشر( و 4-حمققني رئيسيني )من الرتبة ف وستة (4-الرتبة ف
. وكما ذُكر يف العروض رأ(-عني بتدبر املعلومات )من الرتبة خ يمعن مساعدين ثالثةو  (2-)من الرتبة فمعاوناا 

( 1-سُيَكّف عن توظيف مخسة حمققني مساعدين )من الرتبة ف (52)2016السردية الواردة يف وثيقة ميزانية عام 
وسيتيح ذلك ( من الـُمدرجني يف قائمة باملرشَّحني املختارين. 2-فُيستعاض عنهم مبحققني معاونني )من الرتبة ف

للمكتب مواءمة موارده مع اسرتاتيجيته احلالية فيما خيص جتهيز أفرقة التحقيق باملوظفني. ولن يكون هلذا التدبري 
من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل، وسيجعل  2017أثر مايل، ولن يغري عدد ما ُيطلب يف عام 

يئ للموظفني، املؤهَّلني من خالل سريورة احلشد على أساس املكتب أقرب إىل منوذج أفرقته التحقيقية، وسيه
 التنافس، فرصة التقدم من الناحية املهنية.

                                                           
  .219اجمللَّد الثاين، اجلزء ألف، الفقرة  ،(ICC-ASP/14/20) 2015 ... عشرة الرابعة الدورة ... الرمسية الوثائق (52)
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وظائف ثالثة حمققني )من  –وُيطلب أن حتوَّل إىل وظائف ثابتة إحدى عشرة وظيفة يف أفرقة التحقيق  -347
معين بتدبر املعلومات )من  (، ووظيفة مساعد2-( ، ووظائف سبعة حمققني معاونني )من الرتبة ف3-الرتبة ف
 رأ(. -الرتبة خ ع

( وهي تضم حملالا )معنياا 5-( حملل رئيسي )من الرتبة فIASويرأس وحدة حتليل عمليات التحقيق ) -348
(، 2-(، وسبعة حمللني معاونني )من الرتبة ف3-(، وأربعة حمللني )من الرتبة ف4-اإلجرام( )من الرتبة ف بأمناط

 رأ(.-وثالثة حمللني مساعدين )من الرتبة خ ع

وظيفتا حمل لني )من  –وُيطلب أن حتوَّل إىل وظائف ثابتة مخس وظائف يف قسم حتليل عمليات التحقيق  -349
-قاعدة البيانات الوقائعية )من الرتبة خ ع –ة مساعدين معنيني بتجهيز البيانات ( ، ووظائف ثالث3-الرتبة ف

 رأ(.

(، 5-( منسق خمتص بالتحليل اجلنائي العلمي )من الرتبة فFSSويرأس قسم علوم التحقيق اجلنائي ) -350
ني بنظم املعلومات (، وحملَلنْي معاونني )خمتص3-وهو يضم موظفاا خمتصاا يف التحقيق اجلنائي العلمي )من الرتبة ف

 رأ(.-(، ومساعداا معنياا بتخزين املعلومات )من الرتبة خ ع2-اجلغرافية( )من الرتبة ف

وُيطلب أن حتوَّل إىل وظائف ثابتة أربع وظائف يف قسم علوم التحقيق اجلنائي: وظائف ثالثة حمللني  -351
موظف خمتص بالتحقيق اجلنائي العلمي (، ووظيفة 3-خمتصني بالتحقيق اجلنائي العلمي السيرباين )من الرتبة ف

 (.3-)من الرتبة ف

اسرتاتيجيات وحدة ل اا رئيسمالكه ضم ي(، و 5-)من الرتبة ف هالتخطيط والعمليات رئيسُ  س قسمَ أوير  -352
  اا ( وخبري 4-)من الرتبة فاالشتغاليني الدعم و  املعنية باألخطاروحدة لل اا ورئيس (4-)من الرتبة فاحلماية 

موظفني وثالثة  (3-عمليات )من الرتبة فالني بيموظفني معنوثالثة  (4-بشؤون اجملين عليهم )من الرتبة ف اا معني
-ف )من الرتبةوموظفاا معنياا باسرتاتيجيات احلماية  (3-امليداين )من الرتبة فوالعمل عمليات خاطر الني مبيمعن
 (2-لتجهيز البيانات )من الرتبة ف اا ومدير  (2-بة ف)من الرتوموظفاا معاوناا معنياا باسرتاتيجيات احلماية ( 3

مساعد و  (2-ف )من الرتبة معلوماتي حمل لَ و  (2-بشؤون اجملين عليهم )من الرتبة ف نيمعنيين معاونني وخبري 
 ينمساعدَ و  رأ(-)من الرتبة خ عمعنَيني باسرتاتيجيات احلماية  ينمساعدَ و  رأ(-)من الرتبة خ عرئيسي  إداري

 معنَيني ينمساعدَ و  رأ(-)من الرتبة خ ع لعمليات امليدانيةل قنينس  مخسة مو  رأ(-)من الرتبة خ عمعنَيني بالعمليات 
 رأ(-تجهيز البيانات )من الرتبة خ عب وثالثة مساعدين معنيني رأ(-)من الرتبة خ ع لعمليات امليدانيةبا
 .رأ(-)من الرتبة خ عة مساعدين إداريني وثالث رأ(-)من الرتبة خ عمعنَيني بالتحقيق  ينمساعدَ و 

 موظف معين: وظيفة قسم التخطيط والعملياتعشُر وظائف يف وُيطلب أن حتوَّل إىل وظائف ثابتة  -353
 ، (2-بشؤون اجملين عليهم )من الرتبة ف معينووظيفة خبري معاون  (3-)من الرتبة ف ةعمليات امليدانيبال

 رأ(-)من الرتبة خ عمعنَيني باسرتاتيجيات احلماية  ينساعدَ ووظيفتا م(، 1-ووظيفة حملل مساعد )من الرتبة ف
 ووظائف ثالثة مساعدين إداريني  رأ(-تجهيز البيانات )من الرتبة خ عب ووظائف ثالثة مساعدين معنيني

 .رأ(-)من الرتبة خ ع
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 يورو ألف 4 746.7 املساعدة املؤقتة العامة

ضافية وارد اإلاملدعم  ةاعتمادات لسد تكاليفها بغيتوفري وظائف املساعدة املؤقتة العامة املطلوب عدد  إن -354
وترتبط الوظائف اجلديدة على وظيفة.  51 يبلغ 2017ود النشاط املزيد يف املكتب فيما خيص عام أنهوض بالو 

 أجل احلالة يف جورجيا. حنو حصري باملوارد املطلوبة يف إطار استخدام مبلغ من صندوق الطوارئ من

فيما خيص الربنامج الفرعي  2017املوارد املطلوبة يف إطار املساعدة املؤقتة العامة لعام أما تفاصيل  -355
 كما يلي:  هيف 2300

من معادالت  0.5) أشهر 6( ملدة 4-موظف خمتص يف التحقيق اجلنائي العلمي )من الرتبة ف -1
 ؛)متطلب جديد( املوظف الواحد العامل بدوام كامل(

من  1.0) شهراا  12( ملدة 3-موظف خمتص يف التحقيق اجلنائي العلمي )من الرتبة ف -2
 ؛)متطلب جديد( معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل(

 شهراا  12( ملدة 3-)من الرتبة ف )التصوير الرقمي( العلمي اجلنائي التحقيق يفموظف خمتص  -3
 ؛)متطلب جديد( من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل( 1.0)

من معادالت  1.0) شهراا  12( 2-معين باسرتاتيجيات احلماية )من الرتبة ف موظف معاون -4
 ؛)متطلب مستمر( املوظف الواحد العامل بدوام كامل(

من معادالت  1.0) شهراا  12( 2-معين باسرتاتيجيات احلماية )من الرتبة ف موظف معاون -5
 (؛)متطلب جديد املوظف الواحد العامل بدوام كامل(

من  2.0) شهراا  24رأ( -باسرتاتيجيات احلماية )من الرتبة خ ع انمعني موظفان مساعدان -6
 (؛)متطلب مستمر معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل(

من معادالت  1.0) اا شهر  12رأ( -معين باسرتاتيجيات احلماية )من الرتبة خ ع موظف مساعد -7
 (؛)متطلب جديد املوظف الواحد العامل بدوام كامل(

من معادالت  4.0شهراا ) 48رأ( ملدة -)من الرتبة خ ع للعمليات امليدانية أربعة منس قني -8
 (؛)متطلب مستمر املوظف الواحد العامل بدوام كامل(

من معادالت املوظف  1.0) شهراا  12رأ( ملدة -)من الرتبة خ ع بتجهيز البياناتمعين مساعد  -9
 (؛)متطلب مستمر الواحد العامل بدوام كامل(

من معادالت املوظف الواحد  0.67) أشهر 8( ملدة 2-خبري نفساين اجتماعي )من الرتبة ف -10
 (؛)متطلب مستمر العامل بدوام كامل(

من معادالت  1.0شهراا ) 12رأ( ملدة -مساعد معين بتدبر شؤون الشهود )من الرتبة خ ع -11
 ؛()متطلب مستمر املوظف الواحد العامل بدوام كامل(

من معادالت املوظف  1.0شهراا ) 12( ملدة 4-ف)من الرتبة رئيس فريق حتقيق/حمق ق رئيسي  -12
 ؛()متطلب مستمر الواحد العامل بدوام كامل(
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من معادالت املوظف الواحد العامل  4.0شهراا ) 48( ملدة 3-ف)من الرتبة أربعة حمق قني  -13
 ؛()متطلب مستمر ام كامل(بدو 

من معادالت املوظف الواحد العامل  3.0شهراا ) 36( ملدة 3-ف)من الرتبة ثالثة حمق قني  -14
 ؛()متطلب جديد بدوام كامل(

من معادالت املوظف الواحد  8.0شهراا ) 96( ملدة 2-ف)من الرتبة مثانية حمق قني معاونني  -15
 ؛()متطلب مستمر العامل بدوام كامل(

 48رأ( ملدة -)من الرتبة خ ع معنيني بالتحقيق يف احلاالت على وجه التحديدمساعدين  أربعة -16
 (؛)متطلب جديد من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل( 4.0شهراا )

من معادالت املوظف  1.0شهراا ) 12ملدة  رأ(-)من الرتبة خ ع مساعد معين بتدبر املعلومات -17
 (؛)متطلب مستمر الواحد العامل بدوام كامل(

من معادالت املوظف الواحد العامل  5.0) اا شهر  60( ملدة 3-حمل لني )من الرتبة ف مخسة -18
 (؛)متطلب مستمر بدوام كامل(

 من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل( 1.0شهراا ) 12( ملدة 3-حمل ل )من الرتبة ف -19
 (؛)متطلب جديد

من معادالت املوظف الواحد  3.0) شهراا  36رأ( ملدة -ة خ ع)من الرتبمساعدين حمل لني  ثالثة -20
 (؛)متطلب مستمر العامل بدوام كامل(

من معادالت املوظف الواحد  4.0) شهراا  48رأ( ملدة -)من الرتبة خ عمساعدين حمل لني  أربعة -21
 (؛)متطلب جديد العامل بدوام كامل(

من معادالت املوظف  1.0) شهراا  12( ملدة 3-)من الرتبة ف معين بالتخطيط واملراقبةموظف  -22
 (؛)متطلب مستمر الواحد العامل بدوام كامل(

من معادالت  1.0) شهراا  12( ملدة 1-)من الرتبة ف مساعد معين بالتخطيط واملراقبةموظف  -23
 .()متطلب مستمر املوظف الواحد العامل بدوام كامل(

 يورو ألف 1 889.6 ير المتصلة بالعاملينالموارد غ

وهو يلزم لسد تكاليف ، (يف املئة 17.3ألف يورو ) 278.2ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  -356
 ونفقات تشغيلية عامة. أسفار

 يورو آالف 1 409.6  السفر

أثر اسرتاتيجية تعزى إىل  (يف املئة 19.4ألف يورو ) 228.8ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  -357
 .التحقيق اجلديدة معطوفاا على تردي األوضاع األمنية يف كثري من بلدان احلاالت
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، بغية احلد من األثر املايل على امليزانية، أن يقل ص ميزانية 2016لقد تعنّي على املكتب خالل عام  -358
ق فعالا على املهام املتصلة املعتمدة. ويف الواقع كان املبلغ الذي أُنف 2015السفر إىل املقدار املقّر يف ميزانية عام 
املعتمدة. وبالتايل فإن املبلغ  2015أكرب من املبلغ املقّر يف ميزانية عام  2015بعمليات التحقيق الناشط يف عام 

 ال جيس د االحتياجات االشتغالية على حنو صحيح. 2016النهائي مليزانية السفر فيما خيص عام 

من حيث تكاليف السفر. كما جيب التذكري بأن األنشطة  يشهد منحى مماثالا  2016ويبدو أن عام  -359
التحقيقية يف امليدان تتوقف على الظروف األمنية والفرص اليت ليس للمكتب سيطرة عليها. فعلى الرغم من بذل 
قصارى اجلهد لتحسني ختطيط املهمات وتقليص كلفة كل مهمة، يتعنيَّ من أجل مصلحة فعالية العمليات يف 

استغالل كل فرصة تسنح ميكن أن تفضي إىل حتسينات يف عمليات التحقيق تفضي بدورها إىل  األمد الطويل
 حتسني التأهب للمحاكمات يف القضايا املعنية )وتتيح حتقيق وفورات للمحكمة من حيث سرعة اإلجراءات(.

 :ما يلياملعنية للنهوض مبا يرتتب على الزيادة  وُتطلب -360

تعزى إىل كون مجيع وظائف احملققني مشغولة لكل  ،يقوم هبا احملققونزيادة يف عدد املهمات اليت  (أ )
 ؛نياحملققوزيادة زهيدة يف عدد  ،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 ض املوظفون وال الشهود وال غريهم من األالتحقيق، حبيث ال يعرَّ 
 ؛يف التحقيق ةعاملتبّ 

امليدان، مما جيعل األسعار ترتفع يف  زيادة يف تكاليف السكن بسبب حمدودية املساكن اآلمنة يف (د )
 بعض بلدان احلاالت اليت تعمل فيها األفرقة.

لسفر اترتيبات  تكييفعن طريق  التحلي بأكرب قدر ممكن من النجاعةيواصل املكتب العمل على وس -361
والعمل إىل أقصى ، املعيشة اليوميبدل تكاليف و كثر فعالية بني تكاليف الرحالت اجلوية التوازن األ ةاستدامبغية 

 حدود املستطاع على أساس األولويات لتكييف العمليات مع امليزانية املعتمدة.

 يورو ألف 480.0 النفقات التشغيلية العامة

 .(يف املئة 11.5ألف يورو ) 49.4ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  -362

 استجوبو من أن يتكبدها الشهود الذين ُيضرون لكي يُ  مناصهذا التكاليف اليت ال  امليزانيةخيص بند  -363
عمليات التحقيق  يف إطارالعناية هبم  كا يف ذلمبشهود )الب املتمثل يف العنايةاملكتب  بواجبتكاليف املتصلة الو 

 هودشوالاجملين عليهم  لقسمصات هذه التكاليف من املخصَّ  دّ سَ القضايا العالقة(. وال تُ وباقي احملاكمات و الناشط 
مكتب املّدعي العام والشهود )مثل تكاليف سفر الشاهد بني تفاعل الهنا تتأتى عن ، ألالتابع لقلم احملكمة

يتخذها املكتب يف  ثراأل ةخفيف/منية متدنية التكاليفأو تتصل بتدابري أ(، هستجوابمن أجل اعندما يأيت  اهوسكن
 ضوء الَلَحق املربم بينه وبني قسم اجملين عليهم و الشهود.
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عاب الزيادة يف عدد الشهود اجلدد بسبب زيادة القدرة التحقيقية، ياست ةنه يلزم، بغيأويضاف إىل ذلك  -364
ر نذار(، اليت توفَّ اإلزرار أ)مثل اهلواتف و املستخدمة املعدات  وحتسني   ترقية  شراء  و جل أبعض املصروفات من تكبُّد 

امليزانية مبلغ حدود  كما ُهي ئ ضمنيقع على عاتق املكتب واجب العناية هبم.   نشخاص الذيلألعند االقتضاء 
املستخدمة الصور الساتلية فسواتل. الملتقطة ب صورألف يورو حليازة  30.0 لتخصيص  ما مقداره املطلوب

حتقيق  ةالف يورو لكل عمليآ 5.0 هدار قج يف امليزانية مبلغ مدر  أُ د أكثر. وقفكثر أطلب تُ ألغراض تقدمي األدلة 
وصورتني  أربعة هاجلرائم يبلغ متوسط عدد منسرح مل من قبلُ ومن بعدُ ملتَقطة احلصول على صور  ةناشط بغي
 االشتغالية. وجود املقابر اجلماعية ولألغراض تبنيُّ ل ستخدمانتُ إضافيتني 

ألف يورو  264.0زهاء مكاسب بلغت  2015عام  ةحققت عن طريق حتسني النجاعة طيل ةالشعب إن -365
عتماد ايورو حتققت ب ألف 34.0زهاء  هذه املكاسبحتقيق على  األمثلةرقام احلقيقية. ومن ألا( بيف املئة 1.66)

يف جمال إيكال األنشطة جلهات يورو حتققت  ألف 25.0وظفني واملجل حشد أمن  عن بعدالتواصل الفيديوي 
يورو حتققت يف جمال املهمات  ألف 33.0و استحداث مرفق داخلي لتحسني املواد السمعية،عن طريق خارجية 

وتتوقع الشعبة أن حتقق عن طريق حتسني النجاعة خالل عام  شهود.الصالت بلدارة امليدانية لاإلنتيجة لتحسني 
ألف يورو(. ويتيح استدامَة حتقيق هذه  178.0ملئة )يقّدر مبلغها بـيف ا 1مكاسب ال تقل نسبتها عن  2016

من  لعقد االجتماعات عن بعد GoToو Skypeاملكاسب من خالل حتسني النجاعة استمراُر االستعانة بربجميات 
 ألف يورو(، وحتسنُي تنسيق شؤون الشهود بتقليص املهام غري ذات الطائل 33.0أجل احلشد )تقدر الوفورات بـ

ألف يورو(،  28.0ألف يورو(، واالستعانُة بالتدريب املتخصص )وفورات مقدارها  33.0)وفورات مقدارها 
من معادالت احمللل الواحد  0.5ألف يورو(، واالستغناُء عن  36.0والتعلُم اإللكرتوين )وفورات يقدر مبلغها بـ

ى التآزر بني األجهزة )وفورات مقدارها ( بفضل مشروع العمل القائم عل2-العامل بدوام كامل )من الرتبة ف
ألف يورو(، وتبسيُط السريورات إضافةا إىل ما سبق ذكره. إن متييَز وجتسيَد املكاسب املمكنة اآلنفة الذكر  48.0

املراد حتقيقها من خالل حتسني النجاعة سيتيح للشعبة استدامة مقدار أنشطتها بنفس مستوى املوارد يف العام 
 املقبل.

على حتقيق هذه املكاسب عن طريق حتسني النجاعة،  2017ولئن كان من املتوقَّع أن ُيستمر طيلة عام  -366
الواحد العامل بدوام   احملل لمن معادالت  0.5وأن يتكرس ذلك على شكل ممارسات منتظمة )مثل اقتصاد 

نة اجملاالت اإلضافية اليت ميكن (، فإن الشعبة تظل يقظة يف هذا الصدد وتراجع أنشطتها بغية مواصلة استباكامل
 .فيها حتسني النجاعة
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 2017: الميزانية المقترحة لعام 2300 البرنامج الفرعي :20 الجدول 

2300 

 شعبة التحقيق

  2015مصروفات عام 

 )بآالف اليوروات(

 

امليزانية املعتمدة لعام 
2016 

 التغرّي يف املوارد

 

  2017املقدَّر املقرتح لعام 

 اجملموع )بآالف اليوروات(

املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

اجملموع مبا فيه 
املصروفات من 
 نسبته املئوية مقداره صندوق الطوارئ

 املوظفون من الفئة الفنية

 

  

 

8 669.7 2 063.5 23.8 10 733.2 

 373.9 2 40.7 686.7 687.2 1       املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 107.1 13 26.6 750.2 2 356.9 10 665.2 9   665.2 9 املوظفنياجملموع الفرعي لتكاليف 

 746.7 4 19.6- 158.8 1- 905.5 5 371.1 5 497.3 873.8 4 املساعدة املؤقتة العامة

   املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

 

          

   العمل اإلضايف

 

          

 746.7 4 19.6- 158.8 1- 905.5 5 371.1 5 497.3 873.8 4 اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني

 409.6 1 19.4 228.8 180.8 1 397.0 2 476.2 920.8 1 السفر

   الضيافة

 

          

         46.5 12.3 34.2 اخلدمات التعاقدية

   التدريب

 

          

   اخلرباء االستشاريون

 

          

 480.0 11.5 49.4 430.6 588.7 38.1 550.6 النفقات التشغيلية العامة

   اللوازم واملواد

 

          

   األثاث والعتاد

 

          

اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة 
 889.6 1 17.3 278.2 611.4 1 032.2 3 526.6 505.6 2 بالعاملني

 743.4 19 10.5 869.6 1 873.8 17 068.5 18 023.9 1 044.6 17 المجموع

  2017: مالك الموظفين المقترح لعام 2300 البرنامج الفرعي :21 الجدول

2300 

 شعبة التحقيق

وكيل 
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

 الوظائف الثابتة

              

 

 109 28 28 - 81 - 33 30 13 4 1 - - - الوظائف القائمة

 30 11 11 - 19 1 8 10 - - - - - - الوظائف اجلديدة  

 - - - - - - - - - - - - - - ائف املستعادةالوظ  

 139 39 39 - 100 1 41 40 13 4 1 - - - المجموع  

وظائف المساعدة المؤقتة العامة 
 )معاِدالتها بدوام كامل(

              

 

 63.67 23.00 20.00 3.00 40.67 2.00 17.67 20.00 1.00 - - - - - ظائف القائمةالو 

 16.50 9.00 9.00 - 7.50 - 1.00 6.00 0.50 - - - - - الوظائف اجلديدة  

 30.00 11.00 11.00 - 19.00 1.00 8.00 10.00 - - - - - - الوظائف احملوَّلة  

 50.17 21.00 18.00 3.00 29.17 1.00 10.67 6.00 1.50 - - - - - المجموع  

 



ICC-ASP/15/10  

10-A-031016 98 

IC
C

-A
S

P
/9
/[…

] 

P
ag

e 9
8
 

 : شعبة المقاضاة2400البرنامج  -4

 المقد مة

تؤدي شعبة املقاضاة دوراا حمورياا يف اضطالع احملكمة مبهمتها األساسية، أال وهي إجراء أنشطة مقاضاة  -367
عادلة وفعالة وسريعة وفقاا لنظام روما األساسي. إهنا تتألف من قسم املقاضاة وقسم االستئناف. وهي تتوىل بإدارة 

إىل احملققني، والرتافع يف القضايا اليت تنظر فيها دوائر عامة من مديرها املسؤولية عن إسداء اإلرشادات القانونية 
ثالث  الشعب  القضائية يف احملكمة مجيعاا، وتُع د مجيَع الدفوع الكتابية اليت تتضمنها العرائض وغريها من املذكرات 

د هعكما يُ املة.  اليت تقدَّم إىل الدوائر، وتشارك يف أنشطة التحقيق وأنشطة حتضري القضايا يف نطاق األفرقة املتك
فرقة املتكاملة قيادة األ ةضمن قسم املقاضاة مبهم باإلجراءات االبتدائية نيني املعنييالرئيس وكالء االّدعاءإىل 
 .ر احملكمةئمام دواأ باإلجراءات االبتدائيةفرقة املعنية األلقضايا، وقيادة يف ارشاد العام بشأن التحقيق سداء اإلإو 

املعنيني بإجراءات  ووكالء االّدعاءاملعنيني باإلجراءات االبتدائية  وكالء االّدعاءوتتوىل شعبة املقاضاة توظيَف 
االستئناف واملوظفني القانونيني ومنظ مي ملفات القضايا واملساعدين املعنيني بدعم اإلجراءات االبتدائية، 

  وتدريَبهم، ومراقبَة أدائهم.

يف التقاضي االستئناف، بإجراءات الرئيسي املعين  وكيل االّدعاء هاف، الذي يقودويتوىل قسم االستئن -368
، وإعداد مجيع طلبات اإلذن ر احملكمةئمام دواأاالستئناف النهائي ى االستئناف التمهيدي ودعاو  ىدعاو مجيع 

أمام الدوائر االبتدائية، باالستئناف والردود على طلبات اإلذن باالستئناف اليت يودعها الدفاع وغريه من األطراف 
وصوغ نصوص أهم الوثائق اليت تودع يف املرحلة االبتدائية من اإلجراءات، وال سّيما الوثائق اليت تشمل مسائل 
هامة وجديدة مثل مسائل القانون اجلنائي الدويل والقوانني اإلجرائية، وإسداء املشورة القانونية إىل األفرقة العاملة 

ىل سائر مكو نات املكتب مثل قسم حتليل احلاالت وشعبة االختصاص والتكامل والتعاون يف قسم املقاضاة وإ
 وديوان املّدعي العام. 

كما إن قسم املقاضاة وقسم االستئناف ينظ مان تدريباا وحماضرات مستفيضني للعاملني يف شعبة املقاضاة  -369
ة، والقانون الدويل حلقوق اإلنسان، والقانون وغريها من الشعب بشأن املرافعات الكتابية، واملرافعات الشفوي
 اجلنائي الدويل، واملواضيع التقنية من قبيل عرض األدلة يف احملكمة.

يُتوقع أن تبقى شعبة املقاضاة منخرطة يف أنشطة ضمن إطار اإلجراءات  2017وفيما خيص عام  -370
. كما يُتوقع أن يتم اعتماد التهم يف قضية أُنْغوينوقضية  اْغبـَغْبو وابْليه غوديهوقضية  انْتاغْندااالبتدائية يف قضية 

واحدة أو أكثر من القضايا اليت ختضع للتحقيق حالياا. ويُتوقع كذلك أن يتعنيَّ على قسم االستئناف أن يتناول 
نصوص عليها دعاوى االستئناف النهائي اليت تقام يف احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى يف القضية املتعلقة جبرائم م

. مث إن أفرقة شعبة املقاضاة ستبقى منخرطة يف األنشطة التحقيقية مببامن النظام األساسي ويف قضية  70يف املادة 
اجملراة يف احلالة يف جورجيا ويف احلالة يف كوت ديفوار )القضية الثانية( واحلالة الثانية يف مجهورية أفريقيا الوسطى 

 لتحقيق.وغريها من احلاالت اخلاضعة ل

وستواصل شعبة املقاضاة استطالع الوسائل اخلالقة للنجاح يف تقدمي حججها أمام احملكمة، مبا يف ذلك  -371
مضيُّها يف استعمال التقنيات والتكنولوجيات اجلديدة يف قاعة احملاكمة، كما ُمي ز أيضاا يف اخلطة االسرتاتيجية 

 االا ذا أولوية.باعتباره جم 2018-2016ملكتب املدَّعي العام للفرتة 



 ICC-ASP/15/10 

99 10-A-031016 

IC
C

-A
S

P
/9
/[…

] 

P
ag

e 9
9
 

وستسهر شعبة املقاضاة أيضاا على تطبيقها املالئم لشىت أشكال إسناد املسؤولية اجلنائية اليت جتيزها املادة  -372
مسؤولية القادة والرؤساء اآلخرين(. منه ) 28من النظام األساسي )املسؤولية اجلنائية الفردية( واملادة  25

إىل التكفل بأن تشمل التهم اليت توجهها أفرقتها اجلرائم اجلنسية وستسعى، متاشياا مع السياسات النافذة، 
واجلنسانية املنطَلق واجلرائم حبق األطفال، حيثما تقع مثل هذه اجلرائم يف احلالة اخلاضعة للتحقيق، وأشكال اجلناية 

الدويل والقضاء الوطين على األكثر متثيالا يف احلالة املعنية. وستويل عنايةا خاصة ألشكال اجلناية اليت درج القضاء 
 عدم املقاضاة عليها إىل احلد الالزم.

وقد استحدثت الشعبة آليات تنسيق داخلي، منها أفرقة عاملة، وهي منخرطة يف إطار املبادرات الشاملة  -373
بنطاقها املكتب أمجع عاملة على جماالت أولويات املكتب واحملكمة مثل التدريب على النشاط الدعوي، وحتسني 

نجاعة، وتدبر املعلومات، واألفرقة املتكاملة. كما إن الشعبة ستواصل استعمال وحتسني نظام املراجعات الداخلية ال
لألدلة، ومراجعات احلاالت اليت متيَّزت بأمهيتها من حاالت تقدمي احلجج أمام احملكمة، ساعيةا إىل إجراء عمليات 

  اجلودة.تقييم نقدي جلودة عملها وضمان إيتائه ناجتاا عايل

على حنو يتوافق مع اخلطة االسرتاتيجية ملكتب املدَّعي  2017وقد حدَّدت شعبة املقاضاة أهدافها لعام  -374
 . وميكن الرجوع إىل األهداف املعنية يف املرفق اخلامس )هـ(.2018-2016العام للفرتة 

 يورو ألف 11 772.2 موارد الميزانية

يف املئة( بالقياس إىل ميزانية عام  0.4)فقط يورو  ألف 47.2ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  -375
 املعتمدة. 2016

وتتوقف على  هنيني خمتصني يف جمال القانون اجلنائي الدويلباستعانتها مباملقاضاة  ةتتميز أنشطة شعبو  -376
 .بند املوارد من املوظفني يفز يرتكَّ  تهان معظم ميزانيإتايل فال. وباستعانتها هبم

ر معظم اخلدمات املعنية، نشطتها. ويوفَّ أل اا معلعاملني داوحتتاج هذه الشعبة إىل موارد إضافية غري متصلة ب -377
صيص مبلغ نه يلزم حتأ بيدهلا يف ميزانيتهما(.  أ)ويهي 2120و 2110لفرعيني اطار الربناجمني إضمن املكتب، يف 

 .املقاضاة ةميزانية شعبإطار ، وهو مطلوب يف د لسد تكاليف السفرحمدَّ 

وقد تدارست شعبة املقاضاة مواردها احلالية وخصَّصت الوظائف يف األفرقة اليت حتتاج إليها أمسَّ احلاجة.  -378
وذلك لكي يُعنوا  2017وقد أعيد ختصيص املوظفني الذين يُعنون بقضايا لن يستمر االهتمام هبا يف عام 

. ويُرتقب 2016أو لكي يعززوا األفرقة اليت كانت منقوصة املالك إىل حد كبري يف عام  بعمليات حتقيق جديدة،
، الذي سيشهد ثالث حماكمات مستمرة طيلته، 2017أن يكون التطلب من شعبة املقاضاة باهظاا يف عام 

 حلة التمهيدية. ودعويي استئناف هنائي، وست عمليات حتقيق ناشط، تستلزم أفرقة كاملة معنية بالتحقيق يف املر 

إن امليزانية املقرتحة لشعبة املقاضاة بالغة االعتدال، إذ ال يركَّز فيها إال على الوظائف احلامسة ُمْطَلَق احلسم  -379
لتحقيق االفرتاضات املتعلقة بامليزانية. وستكون غالبية األفرقة أصغر مما يوصى به مبقتضى القّد األساسي للمكتب، 

ص أية موارد للقضايا الساكنة وال ألية أعمال ساكنة. لقد بذلت شعبة املقاضاة جهداا كبرياا مع العلم بأنه ال خُتصَّ 
جلعل ميزانيتها املقرتحة تراعي الشواغل اليت أثريت خالل ما سبق من اجتماعات متعلقة بامليزانية، مع السهر يف 

ملهام املنوطة هبا يف إطار واليتها مبوجب الوقت نفسه على أن جيس د املقرتح املوارد الالزمة الضطالع الشعبة با
 نظام روما األساسي.
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 يورو ألف 11 398.1 الموارد من الموظفين

من  وظيفة 18ووظيفة ثابتة  88: نيموظف 106 من 2017يف عام ة بالشع سيتألف مالك العاملني يف -380
من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل(. وقد أعيد ختصيص  17.8) املساعدة املؤقتة العامة وظائف

 فأصبحت خمصَّصة لشعبة التحقيق. 5-وظيفة ثابتة من الرتبة ف

 يورو ألف 9 411.3     الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة

قائمة الوظائف املطلوب حتويلها إىل وظائف عدا الوظائف املدرجة يف  وظائف ثابتة إضافية أية بطلَ تُ ال  -381
 ثابتة اليت ُقدمت إىل اللجنة يف دورهتا السادسة والعشرين اليت عقدت يف نيسان/أبريل.

وألغراض امليزنة فقط يُلحق نائب املّدعية العامة )مساعد أمني عام( بشعبة املقاضاة. بيد أن دوره يتمثل  -382
اإلشراف  -حتت توجيهها املباشر  –مة. وهبذه الصفة يتوىل نائب املّدعية العامة يف التفرغ للعمل نائباا للمدَّعية العا

على ُشعب املكتب الثالث وتنسيق عمل هذه الُشعب، وهي شعبة االختصاص والتكامل والتعاون، وشعبة 
 التحقيق، وشعبة املقاضاة. كما إن املساعد الشخصي لنائب املّدعية العامة ملحق بشعبة املقاضاة.

ملوارد باة اللفعاة نويشرف على االستعا ،دارهتاقيادهتا وإ (1-)من الرتبة مداملقاضاة شعبة  مدير توىلوي -383
كما يتوىل مديرها، يساعده يف ذلك وكيل االّدعاء يداع الوثائق.  إو  امللفاتعمال حتضري أوعلى توحيد نسق 

، مراجعة مجيع ما يودع من وثائق وعرائض قبل أن يتم (5-ف)من الرتبة الرئيسي املعين بإجراءات االستئناف 
املشورة بشأن شعبة ال مديرتقدميها بغية التيقن من أهنا مّتسقة من الناحية القانونية وحمرَّرة بصورة مقنعة. ويسدي 

وهلا يف أجل القضايا إىل أفرقة التحقيق واألفرقة املعنية باإلجراءات االبتدائية، وذلك غالباا بشأن مسائل ُيطلب تنا
(، ومساعد خاص )معين 2-منظ مي ملفات القضايا )من الرتبة فعمل منسٌق لشعبة ال مديرَ ويساند قصري. 

 اا الشعبة مساعد إن ملديركما . ( من أجل التخطيط والتنسيق يف الشعبة3-بأنشطة املقاضاة( )من الرتبة ف
يساندان الشعبة يف تنفيذ كافة األمور  رأ(-عخ داريني )من الرتبة إين رأ( ومساعدَ -)من الرتبة خ ع اا شخصي

 اإلدارية، مبا يف ذلك معاملة املطالبات املتصلة بالسفر وطلبات اإلجازات.

وتضم شعبة املقاضاة الوظائف الثابتة التايل بياهنا: وظيفة نائب للمدَّعية العامة )أمني عام مساعد(،  -384
وظائف مثانية وكالء اّدعاء رئيسيني معنيني باإلجراءات (، و 1-ووظيفة مدير لشعبة املقاضاة )من الرتبة مد

ووظائف  (،5-(، ووظيفة وكيل اّدعاء رئيسي معين بإجراءات االستئناف )من الرتبة ف5-االبتدائية )من الرتبة ف
ثالثة وكالء اّدعاء معنيني ، ووظائف (53)(4-)من الرتبة ف باإلجراءات االبتدائيةني يمعنوكالء اّدعاء عشرة 

أربعة وكالء اّدعاء معنيني باإلجراءات االبتدائية )من الرتبة ووظائف (، 4-بإجراءات االستئناف )من الرتبة ف
(، ووظيفة وكيل اّدعاء معين بإجراءات االستئناف )من الرتبة 3-(، ووظيفة موظف قانوين )من الرتبة ف3-ف
(، ووظيفة وكيل 2-عاونني معنيني باإلجراءات االبتدائية )من الرتبة فسبعة وكالء اّدعاء م ووظائف(، 3-ف

مخسة منظ مني مللفات القضايا )من الرتبة  ووظائف(، 1-اّدعاء مساعد معين باإلجراءات االبتدائية )من الرتبة ف
ساعد رأ(، ووظيفة م-مخسة مساعدين معنيني بدعم اإلجراءات االبتدائية )من الرتبة خ ع ووظائف(، 1-ف

                                                           
 . الرئيسي الربنامج نفس ضمن أي التحقيق، شعبة من الربنامج هذا إىل نُقلت( رئيسي حمقق وظيفة) وظيفة واحدة الرقم هذا يشمل (53)

 .املقاضاة شعبة ضمن واجباته يؤدي قانوين الوظيفة هذه إن شاغل
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رأ(، ووظيفة مساعد شخصي )من الرتبة -رأ(، ووظيفتا مساعَدْين إدارينْي )من الرتبة خ ع-قانوين )من الرتبة خ ع
 رأ(.-خ ع

وتتوىل األفرقة املتكاملة املسؤولية عن التحقيق واملقاضاة يف القضايا املعروضة على احملكمة. وخالل  -385
داية( يُركَّز رئيسياا يف أنشطة املكو ن )الصغري( املعين باملقاضاة من األشهر الستة األوىل من مدة التحقيق )فرتة الب

الفريق املتكامل على صوغ املنحى املفرتض للقضية. وبعد صوغ املنحى املفرتض للقضية يغدو التحقيق أكثر 
. شتبه فيهمتعمُّقاا، حيث جيري التحليل القانوين لألدلة وما يعقبه من إعداد مشروع طلب إلقاء القبض على امل

، ومنظ م مللفات القضايا،  وكالء اّدعاءوفيما خيص هذه املرحلة التمهيدية من التحقيق يلزم فريق مؤلَّف من ستة 
من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل(. ويلزم  0.5ومساعد معين بالدعم يف اإلجراءات االبتدائية )

ائية يتوىل قيادة الفريق. ويقوم الفريق بإسداء التوجيه القانوين رئيسي معين باإلجراءات االبتد وكيل اّدعاء
واالسرتاتيجي من أجل التحقيق، وبتحليل األدلة، وبوضع األساس النظري للقضية، وباملشاركة يف األنشطة 

( من نظام روما األساسي، وبالتحضري لكشف 2)55التحقيقية ومبا فيها االستجواب الذي جُيرى مبوجب املادة 
علومات والوثائق، وبإعداد مشاريع الوثائق ذات الصلة مبا فيها مجيع الوثائق اليت قد يلزم إيداعها يف مرحلة امل

التحقيق. ويتوىل منظم ملفات القضايا واملساعد املعين بالدعم يف اإلجراءات االبتدائية تدبر األدلة واملعلومات 
سُتجرى خالله  2017سب االفرتاضات املتعلقة مبيزانية عام يف مهامهم. وحب وكالء االّدعاءواملرافعات، ومساندة 

 ست عمليات حتقيق ناشط.

وبعد إجناز عملية التحقيق، تبلغ القضية املرحلة التمهيدية املتمثلة يف اعتماد التهم مث املرحلة االبتدائية.  -386
بدوره ببدء املرحلة االبتدائية. إن وتُنجز املرحلة التمهيدية املتمثلة يف اعتماد التهم باعتماد التهم، الذي يؤذن 

 االهتمام بكل قضية تكون يف املرحلة التمهيدية أو يف املرحلة االبتدائية يستلزم فريقاا مؤلفاا من مثانية وكالء اّدعاء
معنيني باإلجراءات االبتدائية، ومنظم مللفات القضية، ومساعد قانوين، ومساعد معين بدعم اإلجراءات االبتدائية، 

الرئيسي  ، يقودهم وكيل االّدعاء رئيسي معين باإلجراءات االبتدائية. ويقوم وكالء االّدعاء يقودهم وكيل اّدعاء
املعين باإلجراءات االبتدائية، بتنظيم وحتضري احلجج يف القضية خالل املرحلتني التمهيدية واالبتدائية، فيجمعون 

ويتدبرون شؤون الشهود، ويسدون اإلرشاد فيما خيص عمليات التحقيق األدلة املدينة واألدلة املرب ئة على السواء، 
اإلضافية، ويتدبرون كشف املعلومات والوثائق، ويعدون نصوص كل الوثائق والعرائض املراد إيداعها فيما خيص 

ل احملاكمة الدائرة التمهيدية والدائرة االبتدائية، ويشاركون يف اجللسات، ويتدخلون خالل جلسة اعتماد التهم وخال
فيستجوبون شهود االّدعاء وشهود الدفاع ويقد مون احلجج. ويقوم منظم ملفات القضية واملساعد املعين بدعم 

لالضطالع مبهامهم.  اإلجراءات االبتدائية بتنظيم األدلة واملعلومات والوثائق املودعة ويقدمون الدعم لوكالء اّدعاء
يف املرحلة االبتدائية. وعندما يُقدَّم  2017ثالث قضايا ستكون خالل عام وتشمل االفرتاضات املتعلقة بامليزانية 

طلب القبض على مشتبه فيه ويُوافق عليه يف قضية أو قضايا معيَّنة، يغدو من املمكن أن يُنتقل يف القضية من 
 مرحلة التحقيق إىل املرحلة التمهيدية.

ضايا اليت تتناوهلا احملكمة حالياا. لكن ميكن أن تشهد إن تكوين األفرقة املبنيَّ أعاله مناسب يف معظم الق -387
عمليات التحقيق وأنشطة املقاضاة تبايناا متأتياا عن درجة التعقيد الذي تتسم به القضية وعدد املشتبه فيهم 
نية واملتهمني يف إطارها مثل زيادة قد األفرقة املعنية بالقضايا األوسع واألكثر تعقيداا وتقليص قد األفرقة املع

 بالقضايا األقل تعقيداا.
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: وظيفة وكيل اّدعاء رئيسي معين بإجراءات (54)ويتألف مالك قسم االستئناف من الوظائف التايل بياهنا -388
(، يتوىل إدارة القسم ويشرف على مجيع األعمال اليت يضطلع هبا القسم، ووظيفتا 5-االستئناف )من الرتبة ف

(، ووظيفة موظف قانوين يعمل بصفة وكيل لالّدعاء 4-وكيلني لالّدعاء معنيني بإجراءات االستئناف )من الرتبة ف
(، 3-(، ووظيفة وكيل اّدعاء معين بإجراءات االستئناف )من الرتبة ف4-ستئناف )من الرتبةفاال بإجراءاتمعين 

ووظيفة منظم مللفات القضايا )من  (،2-ووظيفة وكيل اّدعاء معاون معين باإلجراءات االبتدائية )من الرتبة ف
إعداد مجيع ما يُقدَّم من وثائق (. وُُيتاج إىل هذه الوظائف لالضطالع بعمل القسم، الذي يشمل 1-الرتبة ف

وعرائض بشأن دعاوى االستئناف التمهيدي ودعاوى االستئناف النهائي أمام دائرة االستئناف؛ واحملاّجة يف مجيع 
اجللسات اليت تقدم خالهلا مرافعات شفوية يف دعاوى االستئناف النهائي أمام دائرة االستئناف؛ والقيام جبميع 

عة يف مرحلة االستئناف التمهيدي ومرحلة االستئناف النهائي )مبا يف ذلك تناول األدلة أعمال التقاضي واملراف
اإلضافية وكشف املعلومات(؛ وإعداد مجيع طلبات اإلذن باالستئناف والردود على طلبات اإلذن باالستئناف اليت 

وإعداد نصوص ما يودع من وثائق  يودعها الدفاع وغريه من األطراف أمام الدوائر التمهيدية والدوائر االبتدائية؛
رئيسية يف مرحلة اإلجراءات االبتدائية ومراجعة هذه النصوص، وال سّيما النصوص اليت تتناول مسائل هامة 

 وجديدة من مسائل القانون اجلنائي الدويل واملسائل اإلجرائية.

بتقدمي مذكرات   –ورة القانونية ويؤدي قسم االستئناف دوراا كبرياا يف إجراء البحوث القانونية وإسداء املش -389
إىل مجيع أفرقة التحقيق واألفرقة املعنية باإلجراءات االبتدائية يف قسم املقاضاة، وإىل سائر  –كتابية ومشورة شفوية 

أقسام املكتب، مثل قسم حتليل احلاالت، فيما يتعلق مبا جتريه من عمليات تدارس أويل وما تعده من تقارير، وإىل 
 اص والتكامل والتعاون وإىل ديوان املّدعي العام فيما خيص مسائل القانون اجلنائي الدويل. شعبة االختص

كما جُيري قسم االستئناف طائفة متنوعة من سائر أعمال التقاضي مثل إجراءات املراجعة مبوجب املادة  -390
جرب األضرار. ويضاف ( من النظام األساسي، وإجراءات التعويض، وإجراءات اإلفراج املبكر، وإجراءات 3)53

إىل ذلك أن قسم االستئناف يتوىل املسؤولية عن إعداد وحتديث جمموعة خمتارة وافية تضم مجيع القرارات 
واألحكام الصادرة عن الدوائر منذ نشوء احملكمة، وهي متاحة لكي تستعملها مجيع الشعب يف املكتب، كما 

املرافعة القانونية الكتابية والشفوية اللذين ينظَّمان طيلة السنة يتوىل تنسيق التدريب واحملاضرات املستفيضني بشأن 
 جلميع العاملني يف الشعبة )وتتاح متابعتهما للعاملني يف سائر الشعب(.

 يورو ألف 1 986.8 املساعدة املؤقتة العامة

االفرتاضات املتعلقة  حبسب املرتقبةألنشطة احنو فعال ب ىطالع علضلتمكني شعبة املقاضاة من اال -391
 مثاين عشرة وظيفة. أما تفاصيل الوظائف املعنية فهي كما يلي:يف نطاق املساعدة املؤقتة العامة  ، ُتطلبمليزانيةاب

من  3.0شهراا ) 36( ملدة 4-ثالثة وكالء اّدعاء معنيني باإلجراءات االبتدائية )من الرتبة ف -1
 )متطلب مستمر(؛معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل( 

                                                           
 وظيفتني لوكيلني لالّدعاء معنيني بإجراءات: وظائف من وظائف املساعدة املؤقتة العامة االستئناف بثالث قسم ُيستكمل مالك فريق (54)

 على لالّطالع( ج) السادس املرفق انظر(. 2-من الرتبة ف) االستئناف وكيل اّدعاء معاون معين بإجراءات، ووظيفة (3-من الرتبة ف) االستئناف
  .شعبة املقاضاة يف وظائف املساعدة املؤقتة العامة مجيع بشأن التفاصيل
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من معادالت  1.0شهراا ) 12( ملدة 4-وكيل اّدعاء معين باإلجراءات االبتدائية )من الرتبة ف -2
 املوظف الواحد العامل بدوام كامل( )متطلب جديد(؛

من معادالت  1.0شهراا ) 12( ملدة 3-وكيل اّدعاء معين باإلجراءات االبتدائية )من الرتبة ف -3
 ام كامل( )متطلب مستمر(؛املوظف الواحد العامل بدو 

من معادالت  1.0شهراا ) 12( ملدة 3-وكيل اّدعاء معين باإلجراءات االبتدائية )من الرتبة ف -4
 املوظف الواحد العامل بدوام كامل( )متطلب جديد(؛

من معادالت  1.0شهراا ) 12( ملدة 3-مساعد خاص )معين بأنشطة املقاضاة( )من الرتبة ف -5
 بدوام كامل( )متطلب مستمر(؛املوظف الواحد العامل 

 2.0شهراا ) 24( ملدة 2-وكيالن لالّدعاء معاونان معنيان باإلجراءات االبتدائية )من الرتبة ف -6
 من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل( )متطلب مستمر(؛

من  0.8أشهر ) 10( ملدة 2-وكيل اّدعاء معاون معين بإجراءات االستئناف )من الرتبة ف -7
 دالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل( )متطلب جديد(؛معا

من معادالت  1.0شهراا ) 12( ملدة 2-)من الرتبة فالقضايا ملفات منس ق لعمل منظ مي  -8
 املوظف الواحد العامل بدوام كامل( )متطلب مستمر(؛

شهراا  48 ( ملدة1-أربعة وكالء اّدعاء مساعدين معنيني باإلجراءات االبتدائية )من الرتبة ف -9
 من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل( )متطلب مستمر(؛ 4.0)

من معادالت املوظف الواحد  1.0شهراا ) 12( ملدة 1-منظم مللفات القضايا )من الرتبة ف -10
 العامل بدوام كامل( )متطلب مستمر(؛

من  1.0شهراا ) 12رأ( ملدة -مساعد معين بدعم اإلجراءات االبتدائية )من الرتبة خ ع -11
 معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل( )متطلب مستمر(؛

من معادالت  1.0شهراا ) 12( ملدة رر -مساعد شخصي لنائب املّدعية العامة )من الرتبة خ ع -12
 املوظف الواحد العامل بدوام كامل( )متطلب مستمر(.

 :2016التخفيضات بالقياس إىل ميزانية عام  -392

( بنقلها إىل شعبة التحقيق، دعماا 5-منسق أنشطة املقاضاة )من الرتبة ف أعيد ختصيص وظيفة (أ )
لة؛  لبنيتها املعدَّ

معاون معين وكيل اّدعاء قلَّصت شعبة املقاضاة مبلغ امليزانية املقرتحة بعدم طلبها وظيفة  (ب )
املساعدة املؤقتة ( كانت قد أُدرجت يف القائمة املعتمدة لوظائف 2-باإلجراءات االبتدائية )من الرتبة ف

 ، وذلك إلبقاء الزيادة يف مبلغ امليزانية عند حدها األدىن.2016العامة فيما خيص عام 

 :2016اإلضافات بالقياس إىل ميزانية عام  -393

للنهوض بأود التحقيق اجلديد اجلاري يف احلالة يف جورجيا، حتتاج شعبة املقاضاة إىل االحتفاظ  (أ )
 واآلخر من الرتبة  4- باإلجراءات االبتدائية )أحدمها من الرتبة فإضافيني معنيَـنْي بوكيلني لالّدعاء 
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(. وينطوي ذلك على تقليص مقدار ما طُلب يف إطار االستعانة مببالغ من صندوق الطوارئ يف 3-ف
، الذي مشل ما جمموعه أربع وظائف فيما خيص شعبة املقاضاة. وسُتشغل الوظيفتان املعنيتان 2016عام 

تكاملة بتخصيص موظَفنْي حاليني يهتمان باحلاالت اليت يُتوقع أن ال يستمر االهتمام هبا يف يف األفرقة امل
 ؛2017عام 
تؤدي الزيادة يف عدد دعاوى االستئناف النهائي، مبا يف ذلك قضية يُتهم فيها مشتبه فيهم  (ب )

والوثائق اليت تودع  عديدون، وتزايد دور قسم االستئناف يف العمل القانوين االستشاري وإعداد املذكرات
فيما خيص األفرقة املعنية باإلجراءات التمهيدية واألفرقة املعنية باإلجراءات االبتدائية، إىل زيادة كبرية يف 

معاون إضايف معين اّدعاء  وكيل 2017العمل الذي يضطلع به هذا القسم. ولذا ُيطلب فيما خيص عام 
يف إطار املساعدة املؤقتة العامة. وبذلك يغدو مالك قسم ( يعنيَّ 2-االستئناف )من الرتبة ف بإجراءات

االستئناف مؤلفاا من تسعة موظفني؛ مع العلم بأن منوذج القّد النهائي للمكتب يهيئ ملالك لقسم 
 موظفاا. 13االستئناف يتألف من 

 يورو ألف 374.1 الموارد غير المتصلة بالعاملين

اليت ُُيتاج إليها للنهوض بأود أنشطة شعبة املقاضاة يُوفَّر )ويهيأ له إن معظم املوارد غري املتصلة بالعاملني  -394
. بيد أن املخصَّصات لسد 2120و 2110يف امليزانية( ضمن مكتب املدَّعي العام يف إطار الربناجمني الفرعيني 

 التكاليف غري املتصلة بالعاملني واملتمثلة يف تكاليف السفر ُتدرج يف ميزانية شعبة املقاضاة.

 يورو ألف 374.1  السفر

 يف املئة(. 29.7ألف يورو ) 85.7ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  -395

ويسافر العاملون يف شعبة املقاضاة بانتظام يف مهام ضمن إطار األفرقة املتكاملة لكي يدعموا عمليات  -396
التحقيق اجلارية. ولذا فإن زيادة عدد املهمات اخلاصة بعمليات التحقيق تفضي أيضاا إىل زيادة أسفار موظفي 

لتمهيدية واملرحلة االبتدائية من مراحل القضايا، شعبة املقاضاة. كما تلزم أسفار موظفي شعبة املقاضاة يف املرحلة ا
، وإعداد الشهود، ودعم الشهود الذين يدلون بإفاداهتم عن طريق 68ألغراض منها مجع اإلعالنات مبوجب املادة 

 ووكيل االّدعاءالروابط الفيديوية عن بعد. كما خُيصَّص اعتماد لنائب املدَّعية العامة، ومدير شعبة املقاضاة، 
االستئناف، من أجل ما يقومون به من مهام اضطالعاا بوظائفهم التمثيلية الرامية إىل  بإجراءاتالرئيسي املعين 

 توسيع نطاق اإلحاطة بأنشطة املكتب والتعاون فيما خيصها.
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 2017: الميزانية المقترحة لعام 2400 البرنامج الفرعي :22 الجدول

2400 

 شعبة المقاضاة

2015مصروفات عام    

اليوروات()بآالف   

 

امليزانية املعتمدة لعام 
2016 

 التغرّي يف املوارد
 

2017املقدَّر املقرتح لعام    

 اجملموع )بآالف اليوروات(
املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

اجملموع مبا فيه 
املصروفات من 
 نسبته املئوية مقداره صندوق الطوارئ

 املوظفون من الفئة الفنية
 

  

 

5 448.9 3 442.2 63.2 8 891.1 

 520.2 2.2- 11.6- 531.8       املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 411.3 9 57.4 430.6 3 980.7 5 573.7 4   573.7 4 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

 986.8 1 63.6- 469.1 3- 455.9 5 793.7 4 577.8 215.9 4 املساعدة املؤقتة العامة

باالجتماعات املساعدة املؤقتة اخلاصة    

 

          

   العمل اإلضايف

 

          

 986.8 1 63.6- 469.1 3- 455.9 5 793.7 4 577.8 215.9 4 اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني

 374.1 29.7 85.7 288.4 258.0 47.9 210.1 السفر

   الضيافة

 

          

         33.2 15.9 17.3 اخلدمات التعاقدية

   التدريب

 

          

   اخلرباء االستشاريون

 

          

   النفقات التشغيلية العامة

 

          

   اللوازم واملواد

 

          

   األثاث والعتاد

 

          

اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة 
 374.1 29.7 85.7 288.4 291.2 63.8 227.4 بالعاملني

 772.2 11 0.4 47.2 725.0 11 658.6 9 641.6 017.0 9 المجموع

  2017: مالك الموظفين المقترح لعام 2400 البرنامج الفرعي :23 الجدول

2400 

 شعبة المقاضاة

وكيل 
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

 الوظائف الثابتة
              

 

ظائف القائمةالو   - 1 - 1 9 13 6 7 7 44 - 8 8 52 

 36 - - - 36 19 4 12 1 - - - - - الوظائف اجلديدة  

ائف املستعادةالوظ    - - - - - - - - - - - - - - 

 88 8 8 - 80 26 11 18 14 9 1 - 1 - المجموع  

وظائف المساعدة المؤقتة العامة 
 )معاِدالتها بدوام كامل(

              

 

ظائف القائمةالو   - - - - - 4.00 14.00 7.00 24.00 49.00 - 2.00 2.00 51.00 

 2.83 - - - 2.83 - 0.83 1.00 1.00 - - - - - الوظائف اجلديدة  

 36.00 - - - 36.00 19.00 4.00 12.00 1.00 - - - - - الوظائف احملوَّلة  

 17.83 2.00 2.00 - 15.83 5.00 3.83 3.00 4.00 - - - - - المجموع  
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 البرنامج الرئيسي الثالث: قلم المحكمة -جيم 

 المقد مة

يرتأس قلَم احملكمة رئيُسه، الذي يُعترب املسؤول اإلداري الرئيسي يف احملكمة، ويُعترب قلم احملكمة اجلهاز  -397
رئيسية ويشمل ذلك ثالثة جماالت  املسؤول فيها عن اجلوانب غري القضائية لتسيري شؤوهنا وتقدمي اخلدمات فيها.

(، DJS(، وشعبة اخلدمات القضائية )DMSللمسؤولية والنشاط، تُنظَّم يف إطار ثالث شعب: شعبة اخلدمات اإلدارية )
 (.DEOوشعبة العمليات اخلارجية )

 هبصفت. فهو يقد م، وميث ل تقدمي الدعم لإلجراءات القضائية واحداا من األدوار احملورية املنوطة بقلم احملكمة -398
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 الد مباشرة بالية يف هذه اجملاالت تتحدَّ احتياجات قلم احملكمة املإن دارة مرافق االحتجاز. إو 

 .والتطورات على صعيد املقاضاة

الرئاسة،  ةال وهي هيئأ -خرى لثالثة األاجهزة احملكمة ألدارية كما يوفر قلم احملكمة اخلدمات اإل -399
، والشؤون وامليزنةارد البشرية، سائر الربامج الرئيسية، يف جماالت من قبيل املو لو  - والدوائر، ومكتب املّدعي العام

االحتياجات املالية لقلم احملكمة يف إن املرافق، والسفر، والنقل، وتكنولوجيا املعلومات.  وإدارةاملالية، والشراء، 
هذه اجملاالت ستتوقف على احتياجات األجهزة الثالثة اليت يقد م إليها اخلدمات، لكن مع العلم بأن شعبة 

 هي أقدر من الشعبتني األخريني التابعتني له على استيعاب املزيد من زيادات عبء العمل. اخلدمات اإلدارية 

اخلارجية،  بالعالقاتا قلم احملكمة فتتصل هبطلع ضما اجملموعة الرئيسية الثالثة من املسؤوليات اليت يأ -400
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 ضالقضائية وسائر التطورات اليت تشهدها احملكمة، واال املستجداتبشأن  باملعلوماتاجلمهور العام 

ن كانت التكاليف املرتبطة لئمة. و كاملندرجة ضمن نطاق اختصاص احمل مرائاجلجلماعات املتضررة بدى اتوعوية ل
 لمحكمةلسيطرة ال هنا ستتوقف جزئياا على عوامل خارجية إالقضائية ف باملستجداتيضاا أنشطة ستتحدد هبذه األ
 ها.، منها مستوى تعاون الدول مععليها

 2017لعام  المحكمة لمحة عامة عن متطلبات ميزانية قلم

مليون يورو، ينطوي على زيادة  79.60املقرتحة لقلم احملكمة مبلغاا مقداره  2017تبلغ ميزانية عام  -401
مليون  72.75املعتمدة البالغة  2016املئة، بالقياس إىل ميزانية عام  يف 9.4ماليني يورو، أي  6.84مقدارها 

هذا النمو ناتج عن زيادات ضمنية تُعزى إىل تطبيق النظام املوحد يورو. ومن املهم التنويه إىل أن ما يناهز نصف 
مليون يورو من ختفيضات تكاليف املوظفني اليت  2.6مليون يورو( وإىل ضم ما مقداره  0.8لألمم املتحدة )
قيقي نتيجةا للتدرُّج يف إعمال البنية اجلديدة لقلم احملكمة. وبناء عليه فإن املقدار احل 2016ُأجريت يف عام 

للزيادة االشتغالية يف قلم احملكمة، أي زيادة املوارد الالزمة لسد تكاليف ارتفاع عبء العمل الناجم عن 
واألولويات االسرتاتيجية اليت تشمل بنطاقها  2017االفرتاضات املتعلقة باألنشطة القضائية اليت سيشهدها عام 
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يف املئة بالقياس إىل ميزانية عام  4.7ل زيادة نسبتها ميث   ماليني يورو، أي ما 3.4احملكمة مجعاء، يبلغ زهاء 
 الربناجمية املعتمدة. 2016

ويتعني على قلم احملكمة أن يوف ر اخلدمات واالستثمارات احلامسة الالزمة لتحقيق األولويات الرفيعة  -402
وال سّيما زيادة عدد عمليات  املستوى الشاملة بنطاقها احملكمة مجعاء، مبا يف ذلك دعم العمليات امليدانية املزيدة،

إىل ست عمليات يف عام  2016التحقيق اليت جيريها مكتب املدَّعي العام من أربع عمليات ونصف يف عام 
مليون يورو(؛ والدعم اإلضايف الالزم بالنظر إىل عبء العمل املزيد املتعلق باإلجراءات يف ثالث  2.1) 2017

مليون يورو(؛ واالستثمارات  2.4بذلك من دعم لألنشطة القضائية )، وسائر ما يتصل 2017حماكمات يف عام 
األساسية يف تدبر املعلومات وأمنها، اليت تُعترب بدورها أمراا ال غىن عنه فيما خيص الدعم العام لعمليات التحقيق 

 مليون يورو(. 1.8ولألنشطة القضائية )

فورات هامة ميكن حتقيقها يف شىت ختفيضات وو  2017ويف الوقت نفسه اسُتبينت فيما خيص عام  -403
وحدات هذا اجلهاز، سعياا إىل احتواء الزيادة اإلمجالية يف املوارد املطلوبة. فعلى سبيل املثال يُعوَّض معظم 
املستثمرات اإلضافية يف العمليات امليدانية، مبا فيها إنشاء وصيانة مكتب ميداين جديد يف اْتبيليسي جبورجيا 

يدانية واستدامة األنشطة املزيدة يف غولو بأوغندا ويف غرب كوت ديفوار، بتخفيضات حتققت وصيانة الوحدات امل
 2017من خالل التقليص التدرجيي ألنشطة املكتب امليداين القائم يف نريويب بغية إغالقه يف هناية املطاف يف عام 

 1.6فيضات يقارب مبلغها مليون يورو(. وكذلك مت حتقيق خت 1.07وبتخفيضات أخرى يف العمل امليداين )
مليون يورو يف املساعدة القانونية تتأتى بصورة رئيسية عن مقدار املوارد الالزمة يف مرحلة االستئناف يف الدعوى 

من النظام األساسي( ريثما جُترى مراجعة هنائية  70على مببا وآخرين )يف جرائم منصوص عليها مبوجب املادة 
ية. وقد ُحق قت هذه التخفيضات بالنظر يف اخليارات السياساتية املتعلقة مبقدار شاملة لنظام املساعدة القضائ

ة بإقامة العدل، وذلك مراعاةا ملتهمني يف قضايا اجلرائم املخل  املساعدة القانونية الواجب أن تقدمها احملكمة إىل ا
 .(55)لطلب اجلمعية وتوصية اللجنة كٌل يف دورهتا األخرية

 استناداا إلى المقادير التقريبية للزيادات والتخفيضات في قلم المحكمة حساب صافي الزيادة :24 الجدول
  االستثمارات

 مليون يورو 2.4  دعم اإلجراءات القضائية

 مليون يورو 2.1  دعم العمليات امليدانية مبا يف ذلك عمليات التحقيق املزيدة اليت جيريها مكتب املّدعي العام

 مليون يورو 1.8  ويف أمن املعلومات املستثَمرات يف تدبر املعلومات

 مليون يورو 0.3  املستثَمرات األخرى

 يورو ماليني 6.6  اجملموع الفرعي

  التخفيضات

 مليون يورو 1.6  املساعدة القانونية

 مليون يورو 0.9  املكتب امليداين )كينيا(

 مليون يورو 0.2  املكتب امليداين )غري ذلك(

 مليون يورو 0.5  التخفيضات األخرى

 يورو ماليني 3.2  اجملموع الفرعي

 يورو ماليين 3.4  صافي الزيادة

                                                           
، ICC-ASP/14/Res.1اجمللَّد األول، اجلزء الثالث، القرار  ،(ICC-ASP/14/20) 2015 ... عشرة الرابعة الدورة ... الرمسية الوثائق (55)

  .100، الفقرة ICC-ASP/15/5؛ والوثيقة 14القسم ياء، الفقرة 
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كما تؤخذ باحلسبان يف امليزانية املقرتحة وفورات ومكاسب عن طريق حتسني النجاعة حتققت يف عدد من  -404
على استعمال قاعتني اجملاالت األخرى. ويشار على اخلصوص إىل أن قلم احملكمة جيد أن العمل بالنموذج القائم 

اثنتني فقط من قاعات احملاكمة زائداا ستني يوماا إضافياا من اجللسات يف القاعة الثالثة ميث ل خياراا أجنَع بكثري 
بالقياس إىل تكاليفه من العمل بالنموذج القائم على استعمال قاعات احملاكمة الثالث بدوام كامل. وذلك ألنه لن 

ذا النموذج إال فريقان اثنان يهتمان بأنشطة جلسات احملاكمة وسينهض بأود ستني يوماا يكون لقلم احملكمة وفق ه
إضافياا من اجللسات، بدالا من أن يُعم ل فريقاا كامالا ثالثاا معنياا بأنشطة جلسات احملاكمة. فمن شأن األخذ 

مليون يورو، بينما ترتتب  1.9بالنموذج القائم على استعمال ثالث قاعات احملاكمة أن يفضي إىل زيادة تقارب 
بل إن مليون يورو.  1.4مليون يورو، ما ينطوي على ختفيض مقداره  0.5على النموذج املعتمد زيادة تناهز 

النموذج املعتمد ذاته يقوم على عدد من التدابري اليت تتحقق هبا وفورات يف التكاليف من قبيل تدريب املوظفني 
ملوظفني املهتمني بأنشطة جلسات احملاكمة( تدريباا تقاطعياا جيمع بني ختصُّصات املعنيني باألعمال القضائية )ا

متعد دة، واالستعانة مبعدي احملاضر بالكتابة املختزلة املستقلني بدالا من تكليف جهات خارجية بإعدادها، 
ساعدة املؤقتة اخلاصة واالستعانة برتامجة يف إطار املساعدة املؤقتة، حيثما أمكن األمر، وعدم اللجوء إىل امل

باالجتماعات إال ملهام ملدة بالغة القصر، وسد االحتياجات إىل اخلدمات األمنية اإلضافية من خالل العمل 
اإلضايف بدالا من تعيني موظفني جدد، واستئجار خدمات مساعدين معنيني بالشهود ُيستدَعون لكل حالة 

 حبسب الطلب، بصورة يومية، ال بصفة موظفني.

جيدر التنويه إىل أن أحد أهم تدابري حتقيق الوفورات يف التكاليف املتأتية عن إعادة تنظيم قلم  كما -405
احملكمة يتعلق مبيزانية السفر اخلاصة بقسم اجملين عليهم والشهود. ففي فرتة ما قبل إعادة تنظيم بنية قلم احملكمة،  

العاملني يف املقر السفر إىل امليدان ملقابلة اجملين عليهم  كثرياا ما كان يتعنيَّ على موظفي قسم اجملين عليهم والشهود
والشهود بغية إجراء عمليات تقييم جلهوزيتهم لإلدالء بشهاداهتم، ومراجعة القضايا وتدبرها بصورة عامة، ألن 

ة اجلديدة فقد موظفي قسم اجملين عليهم والشهود العاملني يف امليدان ل يكونوا خموَّلني اختاَذ القرارات. أما بالبني
غدا موظفو قسم اجملين عليهم والشهود العاملني يف امليدان يتولون مزيداا من املسؤوليات ويتمتعون بالقدرة على 
تدبر القضايا حملياا، ما يقل ص احلاجة إىل سفر موظفي قسم اجملين عليهم والشهود العاملني يف املقر إىل امليدان 

هم والشهود إىل ختفيض يف متطلبات السفر يتغيريات البنيوية يف قسم اجملين علتقليصاا كبرياا. لقد أفضت هذه ال
هم والشهود أن يُبقي على ميزانية أسفاره كما  ياملئة سنوياا. وقد أتاح ذلك لقسم اجملين عل يف 40تقارب نسبتها 

املعتمدة  2016ام ألف يورو( ويف ميزانية ع 1 086.1املعتمدة فيما خيص السفر ) 2015كان يف ميزانية عام 
ألف يورو(، بل أفضى يف احلقيقة إىل تقليص صغري يف مقدار امليزانية املطلوبة ألسفار هذا القسم  1 086.1)

ألف يورو(، وذلك على الرغم من الزيادة الكبرية يف عدد الشهود وعبء العمل ذي  1 076.9) 2017لعام 
 الصلة على مدى فرتة الثالث سنوات املعنية.

ن املهم أمهية حامسة، فيما خيص إعادة املوارد من املوظفني يف قلم احملكمة اليت لـّما توفَّر له بفعل مث إن م -406
، التشديد مرة أخرى على أنه، 2016التدرُّج يف إعمال بنيته اجلديدة بسبب التخفيضات يف ميزانيته املعتمدة لعام 

ر لعام  لضمان قدرة قلم احملكمة على النهوض بأود أنشطته مبستواها ، مبا يف ذلك على اخلصوص 2017املقدَّ
أنشطته القضائية والتحقيقية، جيب أن تـُْعَمل بنيته املعتمدة إعماالا كامالا. واحلال أن قلم احملكمة أخذ بنهج  أكثَر 

 لية.بغية تقليص احتياجاته املا 2017حتفُّظاا، إذ أنه سيستمر على إعماهلا املتدر ج إىل حد  ما لفرتة  من عام 
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، يقرتح قلم احملكمة زيادة مؤقتة يف 2017وبالنظر إىل تواصل التوظيف املتوقَّع أن يستمر لفرتة  من عام  -407
مبا  2017يف املئة ما سيؤدي إىل مواصلة التدرج يف التوظيف يف عام  12إىل  10معدل شغور الوظائف فيه من 

املفرتض من حيث املبدأ أن يعاد ضمن إطار  (56)ماليني يورو 3.8مليون يورو من املقدار البالغ  0.9يقارب 
مليون يورو يف  2.6املخصَّصات لسد تكاليف املوظفني يف قلم احملكمة. وسيفضي ذلك إىل زيادة صافية تقارب 

. ويُتوقع يف هذا اخلصوص أن تعود أعداد املوظفني إىل معدل الشغور الطبيعي 2017بند الوظائف الثابتة يف عام 
ذلك يف ميزانيات السنوات وأن يتعنيَّ تقدير تكاليفها وفقاا ل 2017ملئة حبلول منتصف عام يف ا 10البالغ 
  الالحقة.

إن الزيادة املقرتحة يف قلم احملكمة تأيت نتيجةا لتنفيذ األولويات االسرتاتيجية للمحكمة مجعاء، اليت أُقرت  -408
 ، وهي:2017ضمن إطار جملس التنسيق، الذي سيجري يف عام 

 ؛إلجراءات ودعمها يف ثالث حماكماتتنفيذ ا (أ )
 ؛إجراء ست عمليات حتقيق ناشط ودعمها (ب )

 ؛احملكمة لشىت وحداتالسهر على قدرة قلم احملكمة على تقدمي اخلدمات  (ج )
 .االستثمار يف أهم مشاريع تدبر املعلومات والقدرات يف جمال األمن للمحكمة بشىت وحداهتا (د )

 حماكمات ثالث يف ودعمها اإلجراءات تنفيذ: القضائي النشاط جناعة حتسني
فإن قلم احملكمة  2017إذ يُتوقع أن تكون ثالث قضايا قد بلغت مرحلة عقد جلسات احملاكمة يف عام  -409

سيحتاج إىل مزيد من املوارد من املوظفني ومن املوارد غري املتصلة بالعاملني، من قبيل ما تستلزمه اخلدمات يف جمال 
ودعم الشهود ومحايتهم، لكي يتسىن لألفرقة املعنية باإلجراءات االبتدائية وأفرقة دعم  األعمال القضائية واللغات

أنشطة جلسات احملاكمة األداُء بفعالية ويتسىن عمُل قاعات جللسات احملاكمة يصل عددها حىت ثالثة عمالا  
 كامالا واستعماهلُا يف آن معاا حبسب االقتضاء.

مع الدوائر، جدوالا للجلسات، يهيئ قدرة دائمة تتمثل يف فريقني  وقد وضع قلم احملكمة، بتعاون وثيق -410
معنيني بأنشطة جلسات احملاكمة مع قدرة إضافية كافية لتوفري ثالثة أفرقة معنية هبذه األنشطة للعمل مؤقتاا على 

دة يف حنو متعاقب، ما يضمن قدراا أقصى من استعمال مرافق اجللسات يف قاعات احملاكمة مقابل زيادات زهي
املوارد الالزمة. وعليه يُعتزم عقد اإلجراءات يف ثالث حماكمات بصورة رئيسية يف اثنتني من ثالث  قاعات  جلسات  

يوماا فقط سيلزم خالهلا استعمال القاعة الثالثة جللسات احملاكمة. وهذا يعين  60احملاكمة، بتداخل كامل ملدة تبلغ 
يوماا ستجري خالهلا إجراءات  440يوم، منها  500اجللسات يبلغ جمموعها أنه سيلزم تقدمي الدعم أليام النعقاد 

حماكمة متزامنة يف قاعتني من قاعات جلسات احملاكمة مع قدرة إضافية على استعمال ثالث  قاعات  جلسات 
 يوماا. 60احملاكمة معاا على مدى 

يت هتيئها قاعات جلسات احملاكم ويستند احلل املتصوَّر إىل متوسط املدد القصوى الستعمال القدرة ال -411
 الدولية األخرى، وال سيما احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة، عند بلوغ مقدار أنشطتها القضائية أوجه.

                                                           
 مليون 0.4 مقداره العامة املؤقتة املساعدة موارد يف إضافياا  وختفيضاا  الثابتة للوظائف يورو ماليني 3.4 يقابل يورو ماليني 3.8 البالغ اجملموع (56)

 .2016 عام يف يورو
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وهلذه الغاية ستلزم استثمارات لالستعانة بفريق ثالث يف قلم احملكمة معين بأنشطة جلسات احملاكمة  -412
حتقيق وفورات بالقياس إىل التكاليف األعلى بكثري اليت ميكن لوال ذلك أن تُتكبد من  يعمل تعاقبياا، حبيث يتسىن

أجل توفري قدرة ثابتة لفريق ثالث معين جبلسات احملاكمة. إن توفُّر قاعات جللسات احملاكمة عاملة بصورة كاملة 
تسريع اإلجراءات القضائية، ما على حنو يتوافق مع االحتياجات القضائية سييس ر حتسني التخطيط، والتنسيق، و 

وكما ُشرح آنفاا، كان من شأن النموذج القائم على استعمال ثالث  سيفضي بدوره إىل حتقيق وفورات للمؤسسة.
 0.5مليون يورو بينما يفضي النموذج املعتمد إىل زيادة تناهز  1.9قاعات احملاكمة أن يفضي إىل زيادة مقدارها 

 مليون يورو.  1.4فيض مقداره مليون يورو، ما ينطوي على خت

 2017كمة من أجل اإلجراءات االبتدائية في عام ا قاعات جلسات المح عمال: است2الرسم البياني 

 
إن طلبات املوارد اإلضافية املتأتية عن الزيادة يف األنشطة القضائية مقصورة على احلد األدىن الصارم الالزم  -413

عن طريق استئجار خدمات العاملني املستقلني، ودفع أجر لقاء العمل  لدعم اجللسات، مع توفري موارد تكميلية
اإلضايف، وضمان تدريب املوظفني املعنيني تدريباا تقاطعياا جيمع بني ختصُّصات متعد دة بغية التمكني من استخدام 

ات االبتدائية املوارد على حنو ناجع ومرن. وبعبارة أخرى ميكن النهوض بأود مقدار األنشطة يف إطار اإلجراء
باملوارد احلالية لفريقني يُعنيان بأنشطة جلسات احملاكمة، بينما سُيحتاج إىل قدرة  2017املتوقَّع أن يشهده عام 

إضافية دنيا لتوفري العمل خالل ستني يوماا إضافياا عندما ستلزم ثالثة أفرقة معنية بأنشطة جلسات احملاكمة تعمل 
 يف آن معاا.

لية اليت ُيتاج إليها قلم احملكمة فيما يتعلق بدعم اإلجراءات يف األنشطة القضائية تقارب إن الزيادة اإلمجا -414
وال يقتصر ما يشمله ذلك على زيادة حمدودة من أجل دعم أنشطة جلسات احملاكمة بل  .مليون يورو 2.4

القضائية، مثل ما تستلزمه لغات مجيع ما يشهده قلم احملكمة من زيادات مرتبطة مباشرة باإلجراءات يتعداه إىل 
احلاالت، والتوعية، واألنشطة امليدانية، فيما يتعلق مبشاركة اجملين عليهم ومحاية الشهود يف سياق اإلجراءات 

 االبتدائية.

  ناشط حتقيق عمليات ست دعم إجراء: اجلودة من عالية بدرجة التحقيق عمليات باتّسام التكفل
توفري كل الدعم واملساعدة لعملييت التفتيش الناشط اللتني  2017سيواصل قلم احملكمة يف عام  -415

سيجريهما مكتب املدَّعي العام يف مجهورية أفريقيا الوسطى. كما إن األنشطة التحقيقية املزيدة اليت ستشهدها 
يف هذا البلد، خارج عاصمته  السنة املقبلة ستشتمل على عمليات من قبيل مهمات التحقيق اجلنائي العلمي

بـَْنغي. وسترتتب على هذه العمليات تبعات مالية يف أشكال منها زيادة الدعم األمين. ووفقاا للمشورة املتعلقة 
باألمن سُتجرى األسفار خارج بـَْنغي يف قوافل، ما سيستلزم بدوره مزيداا من املركبات والسائقني والعاملني املعنيني 

على صعيد عمليات التحقيق يعين أن قسم اجملين عليهم والشهود التابع لقلم احملكمة سيزيد  باألمن. إن التقدم
أيضاا عملياته يف مجهورية أفريقيا الوسطى بغية توفري اخلدمات الالزمة ملكتب املدَّعي العام. كما سيظل احملققون 
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املكتيب واملعدات اليت يوفرها املكتب  وغريهم من موظفي مكتب املدَّعي العام يعتمدون إىل حد أبعد على احليز
 امليداين القائم يف بـَْنغي.

عملية التحقيق اليت جيريها مكتب املدَّعي العام يف كوت ديفوار فيما  2017وكذلك ستستمر طيلة عام  -416
ى يف يتعلق بالقوى املعادية الْغبَـْغبو وستستلزم دعماا نشطاا من قلم احملكمة. ولئن كانت عمليات التحقيق سُتجر 

العاصمة أبيجان فإن مكتب املدَّعي العام سيعمل أيضاا يف اجلزء الغريب من هذا البلد. وسيستلزم ذلك من قلم 
احملكمة فتح مكتب تابع صغري يف املنطقة، تقتصر مهمته على دعم هذه األنشطة. ويشهد عدد املهمات تزايداا 

قياس إىل السنة السابقة. وسيتيح كل من املكتب امليداين سيستلزم مزيداا من الدعم على صعيد املركبات واألمن بال
القائم يف أبيجان واملرفق التابع الذي سيقام يف غرب كوت ديفوار تسهيالت لتمكني املدَّعية العامة من العمل 

 على حنو فعال.

حملكمة ولتيسري التحقيق الناشط الذي سيجريه مكتب املدَّعي العام يف احلالة يف جورجيا، سيفتح قلم ا -417
. فاحلضور يف امليدان سيتيح الوصول املباشر إىل السلطات الوطنية 2016مكتباا ميدانياا يف اْتبيليسي حبلول عام 

والسلطات احمللية اليت تتوقف أنشطة احملكمة على دعمها إىل حد كبري. وسرُيكَّز على حتسني أمن املعلومات لصون 
لتحقيق. كما إن الوجود امليداين يف املنطقة سيساعد مكتب املدَّعي املعلومات السرية اليت جُتمع خالل مرحلة ا

 . العام يف عمليات التحقيق اليت جيريها، إذا لزم صون أمن األدلة املعنية خارج حدود بلد احلالة املعين

ن قلم ويشار فيما يتعلق بعمليات التحقيق الناشط اجلديدة املراد إجراؤها يف ليبيا والسودان )دارفور( إىل أ -418
إذا استلزمت ذلك املرحلة اليت تبلغها عمليات  2017احملكمة مستعد لتوفري خدمات محاية الشهود يف عام 

التحقيق، على الرغم من عدم وجود مكاتب ميدانية له يف البلدين املعنيني. كما يشار إىل أن نواتج العمل 
لم احملكمة تتاح ملكتب املدَّعي العام وميكن أن التحليلي الذي تضطلع به وحدة حتليل أوضاع البلدان التابعة لق

 تساعد يف اإلحاطة على حنو أفضل بالوضع القائم على أرض الواقع وبالتايل أن تعز ز عمليات التحقيق. 

وفيما يتعلق باحلالة يف ليبيا بصفة عامة، سيتعني أن يوفر قلم احملكمة بعض تدابري محاية الشهود وذلك  -419
 مكتب املّدعي العام العمل انطالقاا من أماكن خارج ليبيا غالباا.  على الرغم من اعتزام

 احملكمة ألنشطة دعماا  احلامسة اخلدمات تقدمي على احملكمة قلم قدرة على السهر
املتمثل يف تكاليف املوظفني  2016يف العام املاضي قـُل ص عنصر ميزانية قلم احملكمة املعتمدة لعام  -420

ماليني يورو نتيجة للنهج التدرُّجي املقرتح اتّباعه يف إعمال البنية اجلديدة لقلم  3.8تقليصاا يقارب مقداره 
احملكمة. وقد أشارت اللجنة يف تقريرها عن دورهتا اخلامسة والعشرين إشارة صرُية إىل أن ما شهدته الزيادة 

ة باملالك الالزم من من ختفيضات حتققت عن طريق إرجاء جتهيز قلم احملكم 2016املقرتحة يف ميزانية عام 
املوظفني مثلت تأجيالا لإلنفاق. وعليه فإن اللجنة توقعت أن يظهر بعض التكاليف املعنية يف ميزانية احملكمة لعام 

2017(57). 

لقد تعنيَّ على قلم احملكمة بسبب هذا التخفيض أن يـُْعم ل بنيته اجلديدة إعماالا متدرجاا طيلة السنة.  -421
بنية اجلديدة لقلم احملكمة على هذا النحو عمَله على حنو أدىن من القدرة الضرورية لتوفري ويستتبع تباطُؤ إعمال ال

 اخلدمات اليت حتتاج إليها احملكمة، مبا يف ذلك األنشطة القضائية والتحقيقية على وجه اخلصوص.

                                                           
 .33، الفقرة 3-اجمللَّد الثاين، اجلزء باء ،(ICC-ASP/14/20) 2015 عشرة، الرابعة الدورة ...، الرمسية الوثائق (57)
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أثر كبري  2016فحقاا كان ملعدل شغور الوظائف املرتفع استثنائياا يف شىت وحدات قلم احملكمة يف عام  -422
يف العديد من اجملاالت. فقد شهد إعداد احملاضر حاالت تأخري، كما شهدت املهمات اليت أجراها مكتب املدَّعي 
العام والدفاع وقسم مشاركة اجملين عليهم وجرب أضرارهم ومكتب احملامي العمومي للمجين عليهم حاالت تأخري 

مليات التحقيق وتنفيذ اإلجراءات القضائية. وعالوة على ذلك و/أو إرجاء للمهمات، ما أدى إىل تباطؤ إجراء ع
ل يكن مبقدور قلم احملكمة دائماا، عندما اضطُلع باملهمات املعنية، توفري الدعم الكايف للجهات اليت تعتمد على 

ق العمل، خدماته. بل ُعل قت ضمن قلم احملكمة ذاته تدابري عديدة رامية إىل التطوير التنظيمي يف جماالت طرائ
واالتصال، وتبسيط األنشطة/حتسني النجاعة. ويف الوقت ذاته أثَّر ذلك أثراا سلبياا كبرياا على رفاه العاملني يف قلم 
احملكمة ومعنوياهتم إذ طُلب منهم أن يؤدوا مهام إضافية لكي يتداركوا الثغرات اليت سببَّها شغور الوظائف. وعليه 

يف املئة اليت اقرتحها  12املتدر ج إىل حد يتخطى نسبة شغور الوظائف البالغة فإن من شأن متديد فرتة التوظيف 
قلم احملكمة أن يكون متعذر االستدامة ومضراا ضرراا كبرياا بعمليات قلم احملكمة وباحملكمة مجعاء، وذلك على 

 .2016الرغم من أن قلم احملكمة متكَّن إىل حد كبري من تدبر الوضع طيلة عام 

، جيب أن 2017كُّن قلم احملكمة من النهوض بأود مقدار األنشطة املقدَّر أن يشهده عام فلضمان مت -423
تـُْعَمل بنية هذا اجلهاز اجلديدة املعتمدة إعماالا كامالا. ويشار يف هذا الصدد إىل أن قلم احملكمة ُيتاج أوالا إىل 

العمل املزيد الذي يُرتقب أن تشهده  سد متطلباته البنيوية احلالية حبيث يتسىن له املضي يف النهوض بعبء
 املؤسسة يف العام التايل.

 2016ولتحقيق ذلك كان لقلم احملكمة من حيث املبدأ أن يطلب استعادة كل ما ل يوفَّر يف عام  -424
بسبب النهج التدرجي من املخصَّصات لسد تكاليف املوارد من املوظفني املتمثلة يف الوظائف الثابتة ويف الوظائف 

مة للنهوض بعبء العمل يف امليدان. بيد أن قلم احملكمة اختار اتّباع هنج متحفظ، سيستمر وفقه على تطبيق الالز 
بغية احتواء الزيادات يف امليزانية. ويشار يف هذا الصدد إىل أن  2017النهج التدرجي إىل حد  ما لفرتة  من عام 

، زيادة مؤقتة يف معدل 2017أن يستمر لفرتة  من عام  قلم احملكمة يقرتح، بالنظر إىل استمرار التوظيف املتوقع
يف املئة بغية التعبري على حنو أدق عن واقع التوظيف فيه. ويرمي هذا التدبري  12إىل  10شغور الوظائف فيه من 

 0.9مبا يقارب  2017إىل احتواء الزيادة يف تكاليف موظفي قلم احملكمة مبواصلة التدرج يف التوظيف يف عام 
. ويُتوقع يف هذا اخلصوص أن تعود أعداد مليون يورو 2.6، ما يفضي إىل زيادة صافية تقارب مليون يورو

وأن يتعنيَّ تقدير تكاليفها وفقاا  2017يف املئة حبلول منتصف عام  10املوظفني إىل معدل الشغور الطبيعي البالغ 
 لذلك يف ميزانيات السنوات الالحقة.

 وحداهتا بشىت للمحكمة األمن جمال يف والقدرات املعلومات تدبر عمشاري أهم يف االستثمار

يف جمال تكنولوجيا املعلومات وتدبرها، توىل األولوية  2017يف إطار االستثمارات املزمع إجراؤها يف عام  -425
 2017لتحسني إجراءات احملكمة التحسني األمثل وضمان األمن االشتغايل ومحاية الشهود. وبدءاا من عام 

عداا سرُيكَّز يف عمليات التدارس األويل وعمليات التحقيق تركيزاا قوياا على مجع األدلة اليت ستكون يف شكل فصا
رقمي يف املقام األول، ما يستلزم صون أمن تسجيلها وحتليلها وكشفها ومسكها بصفتها أدلة. وبالتايل يتعني أن 

 حلماية البيانات ومحاية الشهود، بدءاا من عمليات تعمل األدوات والنظم اليت تستخدمها احملكمة عمالا فعاالا 
التدارس األويل مروراا بدعاوى االستئناف فجرب األضرار. ولئن كانت احملكمة قد استثمرت يف البنية التحتية 
األساسية للشبكات واالتصاالت فإنه ل جُيَْر إال استثمار ضئيل يف األدوات والنظم اخلاصة حبماية البيانات 

يف جمال أمن املعلومات ونقل البيانات وختزينها جيب أن  2017ها. وعليه فإن األولويات فيما خيص عام وتدبر 
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تشمل توفري األدوات والنظم الضرورية لسد هذه الثغرات اليت قد متّس بعمل احملكمة وسالمة البيانات ومحاية 
 الشهود. 

ديثة بشأن كل نشاط ُيشتبه بأنه موجَّه ضد إن أمن املعلومات يستلزم أدوات مناسبة لتوفري معلومات ح -426
من مشروع "ضعف احلال أمام التهديدات وكشفها" قدرة  2نظم احملكمة أو جيري ضمن الشبكة. وستعزز املرحلة 

احملكمة ال على كشف التهديد فحسب بل أيضاا على التصدي له سريعاا واحتوائه وإزالته. وحالياا متكَّنت احملكمة 
التهديدات. بيد أن النشاط املتصدى له يستلزم قدراا كبرياا من العمل وقد أحلق اخللل بعمل  من تدبر أمر هذه

اجلهات اليت مّسها. وملا كانت عمليات التدارس األويل تشمل أطرافاا فاعلة تابعة للدول وأطرافاا فاعلة غري تابعة هلا 
ى احملكمة أن ترق ي قدرهتا على العمل يف ضوء ذات قدرات أكثر تعقيداا على التغلغل وتسبيب اخللل فإنه جيب عل

هذه التهديدات. وتقّر احملكمة بأن أمن املعلومات ال يقتصر على توفُّر األدوات والنظم. فهو يشتمل على وعي 
مجيع موظفي احملكمة وتدريبهم، وال سّيما أولئك الذين يتنقلون ويعملون يف امليدان، بشأن كيفية استعمال النظم 

اللذين من شأن كل منهما ال أن يضر  –سليم لتقليل خطر فقدان البيانات أو كشفها غري املرخَّص به  على حنو
بالعمليات فحسب بل أن ينال من سالمة الشهود ويلط خ مسعة احملكمة. إن التحسينات املقرتحة تأيت نتيجةا 
للتشاور مع أجهزة احملكمة ولتقييم أكثر الوسائل جناعة من حيث التكاليف الكفيلة بتقليل احتمال هتديدات أمن 

هديدات واجلمع بني ذلك وبني استعمال برجميات حاسوبية جديدة، واالستفادة من خربة املعلومات وأثر هذه الت
 األطراف اخلارجية وخدماهتا، عند االقتضاء، وتدريب العاملني الـُمستهَدفني يف جمال احلراك والعمل امليداين.

ت قاعات احملكمة يوم من النشاط يف جلسا 500وتفضي زيادة األنشطة التحقيقية اليت جتريها احملكمة و -427
أن معظم األدلة اليت جتمع يف سياق  ‘1’إىل زيادة فائقة يف مقدار البيانات. ويعزى ذلك إىل عوامل عديدة: 

عمليات التدارس األويل يف املستقبل ستكون يف شكل رقمي، وستكون يف كثري من األحيان على شكل وسائط 
الكبرية يف أنشطة التحقيق السيرباين والتحقيق اجلنائي العلمي  أن الزيادة ‘2’متعددة وأنساق عالية درجة اإلبانة؛ 

أن النظام األساسي يقضي بتسجيل إجراءات احملكمة وبثها العلين  ‘3’تستلزم مقادير طائلة من أحياز التخزين؛ 
لبيانات، مع باإلنكليزية والفرنسية. إن مسك البيانات املعنية يستلزم حيز ختزين كافياا. ومثة طرق عديدة لتخزين ا

العلم بأن وسيلة ختزينها الوحيدة املتاحة للمحكمة حالياا هي الوسيلة األهبظ كلفة. وقد تسىن ختزين البيانات 
ر أن يتعني على  مبقاديرها السابقة بتكاليف بقيت ضمن حدود امليزانية. أما فيما خيص مقادير البيانات املقدَّ

إعمال نظام ختزين يكون أكثر قابلية لالستدامة ويكون شكله يف طبقات، احملكمة معاملتها فإن احملكمة حتتاج إىل 
ما يتيح مسك البيانات العلنية وبيانات احملفوظات على حنو أكثر جناعة من حيث تكاليفه. ويستلزم ذلك شراء 

 وهو سيؤيت مكاسب من خالل حتسني النجاعة بدءاا من عام 2017عتاد وبرجميات وخدمات استشارية يف عام 
 فيما خيص شعبة اخلدمات القضائية. 2018



ICC-ASP/15/10  

10-A-031016 114 

IC
C

-A
S

P
/9
/[…

] 

P
ag

e 1
1
4
 

 2017البرنامج الرئيسي الثالث: الميزانية المقترحة لعام  :25 الجدول

 البرنامج الرئيسي الثالث

 قلم المحكمة

2015مصروفات عام    

 )بآالف اليوروات(
  

امليزانية املعتمدة لعام 
2016 

 التغرّي يف املوارد
 

  2017املقدَّر املقرتح لعام 

 اجملموع اليوروات()بآالف 
املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

اجملموع مبا فيه 
املصروفات من 
 نسبته املئوية مقداره صندوق الطوارئ

 املوظفون من الفئة الفنية

 

  

 

24 405.7 3 120.6 12.8 27 526.3 

 017.7 18 2.0 354.1 663.6 17       املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 544.0 45 8.3 474.7 3 069.3 42 291.3 37   291.3 37 لتكاليف املوظفنياجملموع الفرعي 

 042.3 4 99.7 018.4 2 023.9 2 949.6 5 120.5 829.1 5 املساعدة املؤقتة العامة

 601.3 املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

 

601.3 1 016.5 371.1 36.5 1 387.6 

 450.4 العمل اإلضايف

 

450.4 374.9 17.4 4.6 392.3 

 822.2 5 70.5 406.9 2 415.3 3 001.3 7 120.5 880.8 6 اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني

 246.5 2 14.3 281.9 964.6 1 347.5 2 186.8 160.7 2 السفر

 6.9 الضيافة

 

6.9 4.0     4.0 

 415.4 2 2.1- 51.0- 466.4 2 974.0 1 235.8 738.2 1 اخلدمات التعاقدية

 377.2 التدريب

 

377.2 367.2 131.2 35.7 498.4 

 434.3 107.3 224.8 209.5 388.5 5.0 383.5 اخلرباء االستشاريون

 669.7 3 18.8- 851.7- 521.4 4 877.5 4 847.3 1 030.2 3 حمامو الدفاع

 233.6 1 حمامو اجملين عليهم

 

1 233.6 1 963.2 -760.4 -38.7 1 202.8 

 007.0 15 5.9 835.8 171.2 14 230.6 10 210.6 020.0 10 التشغيلية العامةالنفقات 

 911.6 23.2 171.5 740.1 755.9 71.0 684.9 اللوازم واملواد

 847.1 1 113.0 980.1 867.0 503.9 1 354.7 149.2 1 األثاث والعتاد

اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة 
 236.8 28 3.5 962.2 274.6 27 695.6 23 911.2 2 784.4 20 بالعاملني

 603.0 79 9.4 843.8 6 759.2 72 988.2 67 031.7 3 956.5 64 المجموع

  2017البرنامج الرئيسي الثالث: مالك الموظفين المقترح لعام  :26 الجدول

 البرنامج الرئيسي الثالث

 قلم المحكمة

وكيل 
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

 الوظائف الثابتة

              

 

 569 325 310 15 244 5 88 84 43 20 3 - 1 - الوظائف القائمة

 5 1 1 - 4 - 1 1 - 2 - - - - الوظائف اجلديدة  

 - - - - - - - - - - - - - - الوظائف املستعادة  

 574 326 311 15 248 5 89 85 43 22 3 - 1 - المجموع  

وظائف المساعدة المؤقتة 
 العامة )معاِدالتها بدوام كامل(

              

 

 29.10 19.10 17.43 1.67 10.00 - 5.00 5.00 - - - - - - الوظائف القائمة

 20.40 8.07 8.04 0.03 12.33 4.00 4.00 3.33 1.00 - - - - - الوظائف اجلديدة  

 - - - - - - - - - - - - - - الوظائف احملوَّلة  

 49.51 27.17 25.47 1.70 22.33 4.00 9.00 8.33 1.00 - - - - - المجموع  
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 : مكتب رئيس قلم المحكمة3100البرنامج  -1

 المقد مة

م ديوان يقد  و القانونية.  ومكتب الشؤونقلم، الديوان رئيس )"القلم"( يضم رئيس قلم احملكمة  بمكتإن  -428
عب مجيع شُ إىل  ياتيجرت االسواإلرشاد التنسيق و توفري التوجيه  ىل رئيس القلم يفإرئيس قلم احملكمة الدعم مباشرة 

ويضاف إىل ذلك أن ديوان رئيس القلم ييس ر وروَد ه. شراف عليقلم واإلالدارة إويف ومكاتبه،  وأقسامهقلم ال
لومات إىل شعب القلم وصدوَرها منها، ويسهر على التنسيق السليم الرفيع املستوى مع سائر أجهزة احملكمة، املع

ومع أصحاب الشأن اخلارجيني. إنه يدعم رئيس القلم يف أداء وظائفه التنفيذية وينس ق شؤون باقي الوظائف 
 التنفيذية املفوَّضة إىل مديري ُشعب القلم.

ويتوىل مكتب الشؤون القانونية دعم أداء الوظائف القانونية املرتبطة باملهام املوكلة إىل رئيس القلم مبوجب  -429
إنه يسهر على جودة واتساق النهوج القانونية والسياساتية املّتبعة يف سائر وحدات اإلطار القانوين للمحكمة. 

ية، والشؤون املالية، واملشرتيات، والتنسيق فيما خيص مجيع القلم فيما خيص طائفة من املواضيع، منها املوارد البشر 
املذكرات القانونية اليت يقد مها القلم يف إطار اإلجراءات القضائية. وباإلضافة إىل ذلك يتفاوض مكتب الشؤون 

االقتضاء  القانونية بشأن االتفاقات والرتتيبات بني احملكمة والغري ويعد هذه االتفاقات والرتتيبات، ويسدي حبسب
املشورة بشأن تفسري أحكام اتفاق املقر وغريه من االتفاقات. وميث ل مكتب الشؤون القانونية احملكمة يف التقاضي، 
يف اإلطار الداخلي ويف اإلطار اخلارجي، ويعمل مبثابة خماطب وسيط بني احملكمة والدول فيما يتعلق باالمتيازات 

 . واحلصانات

 بيئة العمل

يس قلم احملكمة على متتع القلم بأمجعه بالقدرة على أداء املهام اإلدارية واالشتغالية يسهر مكتب رئ -430
على حنو ناجح. فترتتَّب على إعمال النهج القائم على التدرُّج يف التوظيف  2017املطلوب منه أداؤها يف عام 

هاز بأمجعه. ويستلزم مقداُر ونوُع لشغل الوظائف الشاغرة يف قلم احملكمة ومتابعة تطبيقه تبعاٌت تشمل بنطاقها اجل
الدعم املطلوب من قلم احملكمة فيما يتعلق مبختلف األنشطة القضائية أن ال يكتفي رئيس القلم باإلشراف على 
األنشطة املرتَقبة بل أن يقتدر أيضاا على الرد على ما قد يطرأ من مستجدات يف احلاالت والقضايا وعلى إعادة 

ألنشطة إذا تطلبت ذلك هذه املستجدات. وجَتَْعل القراراُت املتعلقة باملقاضاة والقرارات حتديد درجات أولوية ا
القضائية فيما خيص عمليات التحقيق والقضايا اجلارية، سواء يف املرحلة التمهيدية أم يف املرحلة االبتدائية أم يف 

ملقر ويف امليدان، مبراقبة التوجيه التشغيلي مرحلة االستئناف أم يف مرحلة جرب األضرار، من الضروري القيام، يف ا
وختصيص املوارد بصورة مستمرة بغية التكفل بأداء اخلدمات على الوجه األمثل وإعمال املوقف القانوين لقلم 

 احملكمة على حنو مّتسق.

يس قلم ويستلزم إعمال البنية اجلديدة يف امليدان وفتح املكاتب امليدانية وإغالقها عناية مستدامة من رئ -431
احملكمة ومن مستشاريه القانونيني بغية التكفل بسالمة املنطَلق االسرتاتيجي والقانوين الخنراط القلم يف العمل يف 
البلدان املعنية. ويستمر إعداد الرتتيبات اإلدارية إلتاحة إدارة املوارد املالية واملوارد البشرية يف امليدان على حنو ناجع 

لتغريات يف بيئة العمل، مع التقيُّد باإلطار التنظيمي الذي ُيكم عمل احملكمة. ويتعني يتسىن به التكيُّف مع ا
السهر على األمن املادي وأمن املعلومات إزاء التهديدات املستجدة اليت ترافق توسيع احملكمة لعملياهتا يف اجملاالت 

 اجلديدة.
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 ياتو األول

 التطوير التنظيمي

أقسام قلم احملكمة خططه اخلاصة بالتطوير التنظيمي، لغايات وضع كل قسم من  2015منذ عام  -432
التطوير يف األمد القصري وغاياته يف األمد املتوسط وغاياته يف األمد الطويل. وستهيئ خطط التطوير التنظيمي 

ا . إهنا ستتيح إلدارة القلم السهر على بلوغ م2017اإلطار للمزيد من تنمية قلم احملكمة وتعزيزه خالل عام 
ُيد ده من مرام  وعلى عمل مجيع ُشعبه وأقسامه على طريق حتقيق أهداف متوافقة. وتشمل خطط التطوير 
التنظيمي اجملاالت الرئيسية التايل بياهنا: طرائق عمل قلم احملكمة؛ تفويض الصالحيات ووضع إطار للمساءلة؛ 

 تدبر األداء؛ أداء العاملني ومعنوياهتم.

 تيجية من خالل فريق إدارة قلم احملكمةتعزيز القيادة االسرتا

يشرف فريق إدارة قلم احملكمة على إدارة القلم التنفيذية ويقودها. إنه أرفع منتدى يف قلم احملكمة معين  -433
بإسداء املشورة إىل رئيس القلم ومساعدته فيما يتعلق بالقرارات االسرتاتيجية، والسياسات، والتحديات الكربى 

على الصعيد االشتغايل بسبب زيادة عدد القضايا اليت تنظر فيها.  2017كمة يف عام اليت قد تواجهها احمل
ويتألف فريق إدارة قلم احملكمة من رئيس القلم، ومديري شعبه الثالث، واملستشار القانوين، ورئيس أركان ديوان 

لتوجيه والقيادة االسرتاتيجيني. رئيس القلم. ويرتكَّز دور ديوان رئيس القلم ومكاتب املديرين بصورة رئيسية على ا
وإثر استكمال التوظيف املتدر ج، مت تعيني من يشغل مجيع الوظائف الالزمة لنجاعة عمل فريق إدارة قلم احملكمة 

، 2017. وسيكون مبقدور هذا الفريق السهر على حتقيق الغايات احملدَّدة فيما خيص عام 2016يف عام 
 شطة ذات األولوية، وعلى اختاذ التدابري املناسبة عند اللزوم.سّيما جانبها املتعلق باألن وال

 وضع االسرتاتيجيات والسياسات

سيكون مكتب رئيس قلم احملكمة يف الطليعة متول ياا توجيه وضع االسرتاتيجيات والسياسات حبيث تّتسم  -434
وال متتد الفرتة املشمولة باخلطة بالوضوح واالّتساق والشفافية، ضمن قلم احملكمة وعند االقتضاء يف شىت وحداهتا. 

وسيتوجب العمل يف السنة املقبلة على إعداد إطار  2017االسرتاتيجية احلالية للمحكمة إال حىت هناية عام 
اسرتاتيجي مناسب من أجل السنوات القادمة. وقد مت متييز ثغرات عديدة تعرتي السياسات احلالية، وخباصة ما 

. وفيما يتعلق باملوارد البشرية ميث ل تدبر أداء 2017ظيفة القانونية، ستعاََل خالل عام يتعلق باملوارد البشرية والو 
املوظفني جماالا سُيخصَّص فيه الوقت واملوارد للتكفل بأداء املوظفني واملنظمة مجعاء باملستوى املتوخَّى منهما، 

احملكمة بأمجعه وجعل معنويات املوظفني وتلقي فرادى املوظفني مالحظات عن أدائهم سهراا على تعظيم أداء قلم 
على أمثل ما يكون. وميثل تدبر األزمات جماالا آخر يتعني أن يرك ز عليه قلم احملكمة، واحملكمة مجعاء، بغية التأهب 

 لكل ما قد يقوم من طوارئ سواء يف املقر أم يف امليدان.

 املزيد من تنسيق الوظائف القانونية لقلم احملكمة

مت تنظيم مكتب املشورة القانونية لكي يتوىل املسؤولية املباشرة عن مجيع الوثائق القضائية اليت يقدمها قلم  -435
احملكمة إىل الدوائر. ويُرمى من ذلك إىل زيادة جودة ما يودعه قلم احملكمة من وثائق وإىل حتسني التواصل بني 

م احملكمة إىل املضي يف تعزيز وظائف مكتب املشورة الدوائر ومكتب املشورة القانونية. ويرمي مكتب رئيس قل
ستغدو الشبكة القانونية  2017القانونية، لتفادي حاالت عدم االّتساق الذي يعرتي املشورة القانونية. ويف عام 

لقلم احملكمة، اليت تشمل مجيع موظفيه العاملني على املسائل القانونية يف خمتلف األقسام، عاملة بصورة كاملة 
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منةا املزيد من التعاون واالّتساق والتقيد باملواعيد يف إيداع الوثائق وسائر املعلومات القانونية اليت تقدَّم إىل ضا
 الدوائر.

 يورو ألف 1 834.3 موارد الميزانية

يف املئة(، تُعزى بصورة رئيسية إىل زيادة يف املوارد  31.1ألف يورو ) 434.7تُقرتح زيادة إمجالية مقدارها  -436
 38.0يورو، زائداا زيادة متواضعة يف املوارد غري املتصلة بالعاملني مقدارها  ألف 396.7املوظفني مقدارها  من

ألف يورو يتأتى عن إعادة  273.9ألف يورو من أجل السفر. ومثة قسط من الزيادة اإلمجالية املقرتحة مقداره 
املوارد من املوظفني بغية التدرُّج يف إعمال البنية يف بند  2016إدماج جزء من املخصَّصات اليت ُخف ضت يف عام 

اجلديدة ملالك العاملني يف قلم احملكمة، وعن تطبيق النظام املوحد لألمم املتحدة. وبناء عليه تبلغ الزيادة االشتغالية 
 يف املئة(. 11.5ألف يورو ) 160.8الفعلية يف املخصَّصات ملكتب رئيس قلم احملكمة مبلغاا مقداره 

 يورو ألف 1 740.2 الموارد من الموظفين

يورو طلب وظيفة إضافية من وظائف املساعدة املؤقتة بتكاليف تبلغ  ألف 396.7تقابل الزيادة البالغة  -437
ألف يورو ناجتة عن التكاليف الضمنية املرتبطة بتطبيق النظام املوحد  273.9ألف يورو، وزيادة مقدارها  122.8

 عام اليت ُأجريت يفاملخصَّصات يف بند املوارد من املوظفني لألمم املتحدة وإعادة إدماج جزء من ختفيضات 
 بسبب التدرُّج يف إعمال البنية اجلديدة لقلم احملكمة. 2016

 يورو ألف 1 617.4 الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة

ال ُتطلب وظائف ثابتة جديدة. وينطوي املبلغ املقرتح لسد تكاليف الوظائف الثابتة على زيادة مقدارها  -438
املعتمدة. وكما بـُني  آنفاا، تُعزى الزيادات إىل  2016املئة( بالقياس إىل ميزانية عام  يف 20.4يورو ) ألف 273.9

إعمال البنية اجلديدة لقلم احملكمة اليت سبق إقرارها والتكاليف املرتبطة بتطبيق النظام املوحد لألمم املتحدة. 
، ال تزداد املوارد 2017كمة يف عام وبالنظر إىل االرتفاع املؤقت املقرتح يف معدل شغور الوظائف يف قلم احمل

ألف يورو بدالا من  273.9الالزمة لسد تكاليف املوظفني الذين يشغلون الوظائف الثابتة إال زيادة مقدارها 
آالف يورو كانت ستلزم لسد كل التكاليف املرتتبة على إعمال البنية املقّرة ملالك  310.7زيادهتا زيادة مقدارها 
 رئيس قلم احملكمة، املعمول هبا بالفعل عمالا تاماا. العاملني يف مكتب

 يورو ألف 122.8 املساعدة املؤقتة العامة

ألف يورو وهي  122.8تبلغ الزيادة اإلمجالية يف بند املساعدة املؤقتة العامة يف مكتب رئيس قلم احملكمة  -439
املتأتية عن زيادة عبء العمل الواقع على عاتق تتعلق بكاملها باملتطلبات اإلضافية يف مكتب الشؤون القانونية، 

 هذا املكتب فيما يتصل بالشؤون القضائية.
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نظراا إىل الزيادة الكبرية يف عبء . )متطلب جديد(شهراا  12( ملدة 3-موظف قانوين )من الرتبة ف -440
تلزم هذه الوظيفة  العمل الواقع على عاتق مكتب الشؤون القانونية بسبب مقدار اإلجراءات القضائية املتوقَّع،

لتوفري دعم إضايف للمكتب يف العمل لضمان جودة  وانتظام  واّتساق  مواقفه القانونية ضمن قلم احملكمة فيما يتعلق 
باملسائل القضائية. وتُعترب مسؤوليات مكتب الشؤون القانونية ضمن قلم احملكمة مسؤوليات حمورية يف هذا 

هذا اجلهاز اليت يتعني عليها أن تقد م إىل الدوائر مالحظات قانونية وتقنية الصدد، بالنظر إىل عدد خمتلف أقسام 
 فيما يتعلق باملسائل القضائية اليت تشملها اإلجراءات املستمرة.

 يورو ألف 94.1  الموارد غير المتصلة بالعاملين

يف املئة( وهي  67.7ألف يورو ) 38.0تبلغ الزيادة اإلمجالية يف املوارد غري املتصلة بالعاملني مبلغاا مقداره  -441
تعزى رئيسياا إىل زيادة يف متطلبات السفر يف مكتب الشؤون القانونية وديوان رئيس قلم احملكمة. وتُعوَّض الزيادة 

آالف يورو يف بند اخلرباء االستشاريني يف مكتب الشؤون القانونية تعويضاا كامالا بتخفيض  5.0املقرتحة البالغة 
 سه يف بند اخلدمات التعاقدية.يبلغ املقدار نف

 يورو ألف 78.7   السفر

ألف يورو  38.0 هامقدار  يف إطار بند السفر يف مكتب رئيس قلم احملكمة زيادة ةاملطلوب تشهد املوارد -442
 يف املئة( تتأتى عن زيادات يف أسفار موظفي ديوان رئيس قلم احملكمة ومكتب الشؤون القانونية.  93.4)

 لسد تكاليف أسفارألف يورو  15.3ففيما خيص ديوان رئيس قلم احملكمة، تلزم الزيادة املقرتحة البالغة  -443
إىل نيويورك للمشاركة يف الدورة السادسة عشرة جلمعية الدول األطراف )"اجلمعية"(. وإضافةا إىل ذلك تظل تلزم 

دول ال وتعاونَ  دعمَ  على املستوياتيشحذ على ألكي ، هو من ميثلأرئيس قلم احملكمة، موارد لسد تكاليف سفر 
مم املتحدة وغريها من املنظمات الدولية احلكومية واملنظمات غري مثل األ ،يني الرئيسينياخلارج ءشركاالطراف و األ

كما يلزم حضور رئيس قلم احملكمة يف امليدان يف مناسبات معيَّنة، من أجل تعزيز العالقة مع بلدان احلكومية.  
 ت والسلطات احمللية بغية ضمان تعاوهنا السلس مع احملكمة.احلاال

تكاليف أسفار  لسدألف يورو  22.7وفيما خيص مكتب الشؤون القانونية، تلزم الزيادة املقرتحة البالغة  -444
ديق املستشار القانوين أو املوظفني املنخرطني يف الشبكة القانونية لقلم احملكمة، بالنظر إىل ما يُتوقع من أعمال تص

اْغبـَغْبو من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات كما يُتوقَّع يف قضية  68الشهادات املسبقة التسجيل عمالا بالقاعدة 
 .أُنْغوينويف قضية  انْتاغْنداويف قضية  وابْليه غوديه

 آالف يورو 4.0   الضيافة

قلم  . فال ُيتاج2016امليزانية املعتمدة لعام أي تغيري بالقياس إىل نظريه يف املبلغ املطلوب  ال يطرأ على -445
طراف والشركاء الدول األ اللذين تقد مهمازيادة الدعم والتعاون  الرامية إىلقسط حمدود من الضيافة إال إىل احملكمة 
 ون.ن الرئيسيو اخلارجي
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 يورو ألف 0.0 اخلدمات التعاقدية 

 5.0التعاقدية يف مكتب الشؤون القانونية، البالغ  للخدمات 2016إن املقدار املقر يف إطار ميزانية عام  -446
 آالف يورو، نُقل إىل بند "اخلرباء االستشاريون" للتعبري على حنو أفضل عن طبيعة املصروفات املقرتحة املعنية.

 يورو آالف 6.4 التدريب

انية املعتمدة لعام امليز ال ينطوي املبلغ املطلوب يف إطار هذا البند على أي تغيري بالقياس إىل نظريه يف  -447
، وهو يظل يلزم لسد تكاليف التدريب التخصصي الذي ُيتاج إليه موظفو مكتب الشؤون القانونية على 2016

وجه التحديد. فبالنظر إىل املهام املعّقدة املنوطة مبكتب الشؤون القانونية يف إطار واليته سيزداد عدد موظفيه 
كبرية، وستتغري طرائق العمل فيه. فال بد من االستثمار يف التدريب الرامي وعبء العمل الواقع على عاتقهم زيادة  

 إىل حتسني املهارات مبا فيها املهارات التخصصية.

 يورو آالف 5.0 اخلرباء االستشاريون

إن املبلغ املقرتح، الذي ال ينطوي على أي تغيري بالقياس إىل نظريه يف ميزانية العام السابق، الوارد فيها  -448
بند اخلدمات التعاقدية، يلزم يف مكتب الشؤون القانونية لسد تكاليف اخلرباء االستشاريني وما يلزم من  ضمن

خربة قانونية حمدَّدة الطابع يف املقر ويف امليدان، وال سّيما فيما خيص الشؤون اليت تستتبع تناول التشريعات الوطنية 
تأمني املشورة واملساعدة القانونيتني الدقيقتني والراسختني  واختصاصات اهليئات القضائية الوطنية. فمن األساسي

واآلتيتني يف الوقت املناسب بشأن هذه املسائل لضمان تدبر احملكمة للمخاطر القانونية والدفاع عن موقفها يف 
 اإلجراءات القانونية.
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 2017: الميزانية المقترحة لعام 3100البرنامج :27 الجدول

3100 

 مكتب رئيس قلم المحكمة

  2015مصروفات عام 

 )بآالف اليوروات(

 

امليزانية املعتمدة لعام 
2016 

 التغرّي يف املوارد

 

  2017املقدَّر املقرتح لعام 

 اجملموع )بآالف اليوروات(

املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

اجملموع مبا فيه 
املصروفات من 
 نسبته املئوية مقداره صندوق الطوارئ

 الفنيةاملوظفون من الفئة 

 

  

 

1 199.3 274.7 22.9 1 474.0 

 143.4 0.6- 0.8- 144.2       املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 617.4 1 20.4 273.9 343.5 1 523.9 1   523.9 1 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

 122.8   122.8   678.6   678.6 املساعدة املؤقتة العامة

   باالجتماعاتاملساعدة املؤقتة اخلاصة 

 

          

   العمل اإلضايف

 

          

 122.8   122.8   678.6   678.6 اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني

 78.7 93.4 38.0 40.7 74.3   74.3 السفر

 5.9 الضيافة

 

5.9 4.0     4.0 

 15.0 اخلدمات التعاقدية

 

15.0 5.0 -5.0 -100.0   

 122.7 التدريب

 

122.7 6.4     6.4 

 2.4 اخلرباء االستشاريون

 

2.4   5.0   5.0 

 0.6- النفقات التشغيلية العامة

 

-0.6         

   اللوازم واملواد

 

          

   األثاث والعتاد

 

          

اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة 
 94.1 67.7 38.0 56.1 219.7   219.7 بالعاملني

 834.3 1 31.1 434.7 399.6 1 422.2 2   422.2 2 المجموع

  2017: مالك الموظفين المقترح لعام 3100 البرنامج :28 الجدول

3100 

 مكتب رئيس قلم المحكمة

وكيل 
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

                             الوظائف الثابتة

 

 14 2 1 1 12 - 2 5 2 2 - - 1 - الوظائف القائمة

 - - - - - - - - - - - - - - الوظائف اجلديدة  

 - - - - - - - - - - - - - - الوظائف املستعادة  

 14 2 1 1 12 - 2 5 2 2 - - 1 - المجموع  

وظائف المساعدة المؤقتة العامة 
 )معاِدالتها بدوام كامل(

              

 

 - - - - - - - - - - - - - - الوظائف القائمة

 1.00 - - - 1.00 - - 1.00 - - - - - - الوظائف اجلديدة  

 - - - - - - - - - - - - - - الوظائف احملوَّلة  

 1.00 - - - 1.00 - - 1.00 - - - - - - المجموع  
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 شعبة الخدمات اإلدارية :3200 البرنامج -2

 المقد مة

( خدمات إدارية وتدبرية دعماا لعمل احملكمة مجعاء. وتتألف هذه DMSاإلدارية ) اخلدماتشعبة  تقدم -449
الذي يضم وحدة الصحة املهنية والفريق املعين بنظام ختطيط املوارد املؤسسية )"فريق الشعبة من مكتب مديرها )

SAP)".وقسم املوارد البشرية، وقسم امليزانية، وقسم املالية، وقسم اخلدمات العامة، وقسم األمن والسالمة ،) 

إن مكتب مدير شعبة اخلدمات اإلدارية مكلَّف مبهام تنفيذية حامسة عديدة منها اإلشراُف على ختطيط  -450
يُق مبادرات تدبر املخاطر املتخذة يف املوارد االسرتاتيجي من أجل ختصيص موارد احملكمة على حنو ناجع؛ وتنس

شىت وحدات احملكمة؛ وتنسيُق التقيُّد بالتوصيات املقدَّمة يف إطار املراجعة الداخلية ويف إطار املراجعة اخلارجية 
بأنشطة إضافية تتعلق بتدبر املخاطر ومبتابعة تنفيذ  2016وقد اضطلع هذا املكتب يف عام واإلشراف عليه. 

يف إطار املراجعة الداخلية ضمن سياق إعادة إعمال جلنة املراجعة، مع العلم بأنه يُتوقَّع أن مة املقدَّ التوصيات 
  .2017يستمر هذا العمل يف عام 

على تقدمي اخلدمات التدبرية؛ واالهتمام اإلدارية  اخلدماتعمل شعبة وعلى صعيد املمارسة ينصّب  -451
ملتعلقة بامليزانية واملسائل املالية؛ والبنية التحتية؛ والتقيد باملعايري؛ باملسائل املتصلة بالعاملني؛ وتناول املسائل ا

واألمن؛ والنقل والدعم اإلمدادي؛ والسفر وخدمات الشراء. ففيما خيص املسائل املتصلة بالعاملني، تتوىل هذه 
بر األداء. وفيما الشعبة وضع السياسات للمحكمة مجعاء، وتنمية قدرات املوظفني، وتوفري خدمات التوظيف وتد

خيص البنية التحتية، تتوىل هذه الشعبة املسؤولية عن إدارة مباين احملكمة، مبا يف ذلك اخلدمات املقدَّمة إىل 
العمالء؛ واخلدمات اخلفيفة مثل خدمات اإلطعام، والتنظيف، والتكاليف اجلارية واملرتفقات؛ واخلدمات الثقيلة 

الكربى، وأعمال االستبدال. وعالوة على ذلك تشارك شعبة اخلدمات  مثل صيانة املباين، وأعمال التصليح
اإلدارية يف املناقشات مع جلنة الرقابة بشأن بنية إدارة املباين الدائمة وتؤدي دوراا هاماا يف حتديد املقدار الصحيح 

ي اخلامس. وسُتستدرج للمصروفات على الصيانة واملصروفات املندرجة يف عداد رأس املال يف إطار الربنامج الرئيس
. وتقدم هذه الشعبة أيضاا على مدار الساعة خدمات 2017عروض للتكليف بتقدمي هذه اخلدمات خالل عام 

 أمن وسالمة من أجل احملكمة مجعاء.

وتنسق شعبة اخلدمات اإلدارية إعداد التقارير والبالغات ذات الصلة اليت ترفع إىل هيئات الرقابة واهليئات  -452
ل اجلمعية، والفريق العامل القائم يف الهاي، وجلنة امليزانية واملالية )"اللجنة"(، وجلنة الرقابة، وجلنة اخلارجية مث

املراجعة. وتنس ق شعبة اخلدمات اإلدارية إعداد امليزانية الربناجمية السنوية للمحكمة؛ وتعد البيانات املالية للمحكمة 
مجيع أموال احملكمة ومراقبتها واإلبالغ عنها وفقاا ملتطلبات اجلمعية وللصندوق االستئماين للمجين عليهم؛ وتتدبر 

واجلهات املاحنة؛ وتدير األموال السائلة للمحكمة؛ وتضع اسرتاتيجيات الوفاء بااللتزامات املالية الواقعة على عاتق 
. ويضاف إىل ذلك أن شعبة اخلدمات اإلدارية تتوىل املسؤولية عن تدبر املشاريع اخلاصة اليت تشمل احملكمة

 (.SAPبنطاقها احملكمة مجعاء )مبا فيها املشاريع املتصلة بنظام 

 بيئة العمل

وض إن البنية اجلديدة لشعبة اخلدمات اإلدارية جعلتها مناسبة للغرض منها إىل حد بعيد وستتيح هلا النه -453
وذلك ضمن إطار قدرهتا  2017على حنو فعال بأود معظم الزيادات االشتغالية اإلدارية املتوقَّع أن يشهدها عام 
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، يف الشعبة  2016بالقياس إىل عام  2017املهيأة. هذا ويشار إىل أن مثة فرقاا ملحوظاا يف بيئة العمل يف عام 
اتُّبع هنج تدرُّجي يف التوظيف  2016ظائف. ففي عام كما يف قلم احملكمة بأمجعه، يتمثل يف معدل شغور الو 

. وسيكون لذلك 2016لشغل عدد كبري من الوظائف الشاغرة وذلك لتقليص مقادير الزيادات يف ميزانية عام 
حيث سيظل عدد من عمليات التوظيف خاضعاا للنهج التدرُّجي خالل النصف األول  2017أثره أيضاا يف عام 

يف املئة. وسيكون  12يف املئة إىل  10 زيادة معدل شغور الوظائف يف قلم احملكمة من من السنة، بالنظر إىل
لذلك أثر على االعتمادات املطلوبة لسد تكاليف املوظفني وكذلك على أعمال الشعبة ألن األقسام املنخرطة 

ية، فهي قسم املوارد البشرية فيما االخنراَط األكرَب يف إقامة بنية قلم احملكمة هي أقسام تابعة لشعبة اخلدمات اإلدار 
يتعلق بعمليات التوظيف وقسم امليزانية فيما خيص مراقبة امليزانية. ويُتوقع أن يكون لقلم احملكمة مالكه الكامل من 

املئة حبلول  يف 10الوظائف الثابتة، ضمن احلدود املتأتية عن املعدل العادي لشغور الوظائف الذي سينخفض إىل
 .2017متوز/يوليو 

 البرنامجية المقترحة 2017وارتباطها بميزانية عام  2017األولويات االستراتيجية في عام 

يتمثل اهلدف األمسى لشعبة اخلدمات اإلدارية يف مواصلة توفري اخلدمات اإلدارية الالزمة، مبا يف ذلك  -454
ن؛ والنهوض بأود اإلدارة املالئمة املعامالت املالية وخدمات الشراء وضمان التقيد باملعايري يف املقر ويف امليدا

ملوظفي احملكمة، وموارد ميزانيتها، ومواردها املالية، ومواردها املتمثلة يف البنية األساسية. وهلذه الغاية سرتك ز شعبة 
على احللول واالستثمارات الالزمة لتعزيز الدعم الذي تقدمه وحتسني اخلدمات  2017اخلدمات اإلدارية يف عام 

فرها يف اجملاالت ذات األولوية التايل بياهنا، وستستمر على تنسيق وإعداد الوثائق ذات الصلة لكي تُرفع إىل اليت تو 
 هيئات الرقابة واهليئات اخلارجية.

 SAP نظام يف املؤسسية املوارد حتسني القدرة على ختطيط

لتمكني مالك العاملني احلايل من  SAPيتعنيَّ حتسني قدرة احملكمة على ختطيط املوارد املؤسسية يف نظام  -455
وعلى صعيد املمارسة سيعين ذلك أموراا منها املواءمة بني سريورات النهوض بعبء العمل املتزايد على حنو أجنع. 

األعمال اإلدارية، وحتسني التقيد باملعايري وضوابط املراقبة الداخلية، وتقليل املخاطر عن طريق ختفيض عدد 
و"احللول االلتفافية" يف اإلدارة. ويضاف إىل ذلك أن املنافع املتوخاة ستتمثل يف اعتماد  االستثناءات واألخطاء

األمتتة ويف التقليص من استخدام الورق. وستحظى شعبة اخلدمات اإلدارية بالدعم يف أدائها حيال ازدياد الطلب 
 بل.على خدماهتا، لتحد من األثر على املتطلبات من املوارد البشرية يف املستق

على أمور منها التعديالت  2017يف عام  SAPوسريكَّز الفريق املعين بتخطيط املوارد املؤسسية يف نظام  -456
( وفقاا للنظام ICSCالضرورية لتنفيذ حزمة التعويضات اجلديدة اليت قررت منحها جلنة اخلدمة املدنية الدولية )

الرامي إىل تقليص الوقت الذي تستغرقه أعمال التجهيز املوحَّد لألمم املتحدة؛ ومشروع جتديد املوارد البشرية 
وحتسني نوعية البيانات باالستعاضة عن األشكال الورقية بأشكال إلكرتونية؛ والوقوف فيما خيص امليزانية واملراقبة 
موقفاا يتسىن به التكفل بزيادة جناعة عملية إدراج كشوف املرتبات يف سجالت احملاسبة وحتسني الشفافية يف 
تكاليف املوظفني ومراقبتها؛ وختطيط األعمال وإدماجها بغية التكفل باملزيد من النجاعة يف سريورة إعداد امليزانية 

 وحتسني التخطيط والتنبؤ.
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 ما يتصل بالعاملني: السياسات اخلاصة باملوارد البشرية، والتدريب، وتدبر األداء

داء العاملني يف شىت وحدات احملكمة. وسُتشد د على حتسني نظام تدبر أ 2017ز الشعبة يف عام سرتك   -457
الوحدة اجلديدة املعنية بالتطوير التنظيمي يف قسم املوارد البشرية على وضع االسرتاتيجيات والربامج الالزمة لضمان 
اد، أكرب مردود من االستثمار يف املوارد البشرية، مبا يف ذلك تدبر األداء )السياسة، والتقيد باملعايري، واإلرش

ومساندة املديرين(، وتدريب املوظفني )حتديد درجات األولوية يف التدريب، وتنظيمه، وتنسيقه(، والتطوير 
 اإلداري.

ز شعبة اخلدمات اإلدارية على تصميم مبادرات للتدريب غري التقين وتوفري هذا وعالوة على ذلك سرتك   -458
التدريب من أجل منفعة املوظفني يف مجيع وحدات احملكمة. ومبعاملة املوارد واالسرتاتيجيات اخلاصة بدورات 

يق يف احملكمة مجعاء الربامج التدريبية هذه معاملة مركزية ضمن قسم املوارد البشرية، ستضمن الشعبة حتسني التنس
وستتوصل إىل املزيد من أشكال العمل التآزري. ولئن كان القسط األعظم من التدريب يف احملكمة سُيوفَّر بواسطة 

 موارد داخلية فستلزم خربة خارجية يف اجملاالت املتخصصة اليت ال تتوفر فيها اخلربة الداخلية املعنية. 

 النظام املوحَّد لألمم املتحدةاالنتقال إىل نسق التعويضات مبوجب 

إىل نسق تعويضات جديد مبوجب النظام املوحَّد لألمم املتحدة. وقد  2017ستنتقل احملكمة خالل عام  -459
ُصم م النسق اجلديد إليتاء وفورات على املدى الطويل. بيد أنه ليس واضحاا بعد كيف ستؤث ر التعديالت املعنية 

تتحملها احملكمة وال سّيما خالل املرحلة األولية من تطبيق النسق املنتَقل إليه.  فعالا على تكاليف املوظفني اليت
وسيتعني أن ُيضطلع ضمن شعبة اخلدمات اإلدارية بعمل كبري يف هذا الصدد للتكفل باالنتقال إىل النظام اجلديد 

النظام اجلديد بصورة  على حنو سلس وفعال وشفاف، مع السهر على كون مجيع السياسات الداخلية متوائمة مع 
كاملة وشاملة، وعلى كفاية تقدير التبعات املالية يف املديني القصري والطويل وتدبر هذه التبعات عن طريق تنمية 

، وعلى أن ُتوفَّر للموظفني SAPما يلزم من القدرات الداخلية للمحكمة يف جمال ختطيط املوارد املؤسسية يف نظام 
 قت املناسب بشأن التعديالت اليت تطرأ على مستحقاهتم وتعويضاهتم.معلومات كافية وآتية يف الو 

 استبدال الـمَرَْكبات يف املكاتب امليدانية

إن معظم َمرَْكبات احملكمة املستعملة يف امليدان بلغت من العمر مثاين سنوات إىل ثالث عشرة سنة  -460
. 2017ول عملية استبدال مقرتحة ستجري يف عام وسيتعني استبداهلا تدرجيياا يف السنوات املقبلة، مع العلم بأن أ

وذلك ضروري لضمان سالمة العمليات امليدانية وفعاليتها، وألداء احملكمة واجَب العناية مبوظفيها وتفادي أية 
 مسؤولية تقع على عاتقها يف هذا الصدد بصفتها مؤسسة.

 يورو ألف 19 350.5 موارد الميزانية

يف  6.0ألف يورو ) 1 095.3فيما خيص الشعبة مجعاء، زيادة مقدارها يشهد مبلغ املوارد املطلوب،  -461
ألف يورو يف ميزانية  19 350.5املعتمدة إىل  2016ألف يورو يف ميزانية عام  18 255.2املئة( إذ يرتفع من 

 املقرتحة. 2017عام 

ألف يورو ميثل زيادة ضمنية يف تكاليف املوظفني تتأتى مباشرة عن  331.8إن قسطاا من هذه الزيادة مقداره  -462
، وعن التكاليف ذات الصلة بتطبيق 2016اإلعمال الكامل للبنية اجلديدة لقلم احملكمة، اليت كانت قد أُقّرت يف عام 
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ذه التكاليف فإن الزيادة االشتغالية الفعلية فيما خيص الشعبة يف عام النظام املوحَّد لألمم املتحدة. فإذا ُصرف النظر عن ه
 يف املئة(. 4.2ألف يورو ) 851.8تبلغ  2017

ألف يورو تعزى بصورة رئيسية إىل طلب وظائف جديدة من وظائف  763.5إن الزيادة االشتغالية البالغة  -463
، واملراقبة املالية وصيانة املباين )ما يبلغ SAPيف نظام  املساعدة املؤقتة العامة من أجل تناول ختطيط موارد املؤسسات

من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل( وتكاليف العمل اإلضايف املزيدة فيما خيص موظفي األمن  2.5جمموعه 
ق بتنفيذ نسق ، ومنها ما يتعلSAPالالزمني لدعم املزيد من أنشطة جلسات احملاكمة، وتعزيز املشاريع املتصلة بنظام 

التعويضات اجلديد املعمول به يف األمم املتحدة، والتدريب غري التقين الالزم لتلبية احتياجات شىت وحدات احملكمة اليت 
تعاَمل املوارد اخلاصة هبا معاملة مركزية ضمن الشعبة، واستبدال الـَمرَْكبات املوصى به. وقد عوَّضت جزءاا من هذه الزيادات 

 ضاٌت مقرتحة يف بند النفقات التشغيلية العامة وبند السفر، كما ترد تفاصيله أدناه. املطلوبة ختفي

 ألف يورو 13 722.9 املوارد من املوظفني

. وينطوي املبلغ املطلوب يف بند تكاليف املوظفني 2017ال ُتطلب أي وظائف ثابتة فيما خيص عام  -464
ألف يورو متث ل  331.8، منها، كما بـُني  آنفاا، 2016ألف يورو بالقياس إىل عام  647.1على زيادة مقدارها 

 زيادة تعزى إىل إعمال بنية قلم احملكمة اليت سبق إقرارها والتكاليف املتصلة بتطبيق النظام املوحَّد لألمم املتحدة.

اا ألف يورو وهي ترتبط قصر  315.3وعليه فإن الزيادة االشتغالية الفعلية يف بند تكاليف املوظفني تبلغ  -465
 باملساعدة املؤقتة العامة وبالنفقات املتصلة بالعمل اإلضايف، على النحو املبنيَّ فيما يلي.

 يورو ألف 12 734.1 الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة

وعليه فإن ال ُتطلب يف الشعبة أي وظائف ثابتة جديدة ال من الفئة املهنية وال من فئة اخلدمات العامة.  -466
. وبالنظر إىل اقرتاح زيادة معدل شغور 2016مالك املوظفني من الوظائف الثابتة ال يتغري بالقياس إىل عام 

فإن املقدار املطلوب ختصيصه لسد تكاليف املوارد من  2017الوظائف يف قلم احملكمة زيادة مؤقتة يف عام 
ألف يورو بدالا من املقدار البالغ  331.8ادة مقدارها املوظفني يف بند الوظائف الثابتة ال ينطوي إال على زي

 ألف يورو الالزم إلعمال بنية الشعبة إعماالا كامالا. 621.3

 ألف يورو 631.5 املساعدة املؤقتة العامة

تشهد املبالغ املطلوبة من أجل املساعدة املؤقتة العامة لشعبة اخلدمات اإلدارية زيادة بالقياس إىل ميزانيتها  -467
ألف يورو. ويعزى ذلك إىل أنه، بينما تظل املوارد من املساعدة املؤقتة  277.9مقدارها  2016مدة لعام املعت

من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام   7.0لقسم األمن والسالمة ) 2016العامة اليت أُقرت فيما خيص عام 
بدوام كامل( الزمة فيما خيص عام  من معادالت املوظف الواحد العامل 1.0كامل( وقسم اخلدمات العامة )

واحدة تلزم لتعزيز قدرة احملكمة يف جمال  –، ُتطلب وظيفتان إضافيتان من وظائف املساعدة املؤقتة العامة 2017
من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل( وواحدة تلزم  1.0) SAPختطيط املوارد املؤسسية يف نظام 

وظيفة احملاسبة ووظيفة املراقبة الداخلية مبا يف ذلك التقيد باملعايري احملاسبية الدولية للقطاع بصورة رئيسية لتعزيز أداء 
 من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل(. 1.0العام )
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شهراا  12رأ( ملدة -سبعة موظفني معنيني باألمن/موظفني رئيسيني معنيني باألمن )من الرتبة خ ع -468
. تظل هذه الوظائف الزمة يف قسم األمن والسالمة لضمان الدعم األمين لإلجراءات القضائية )متطلب مستمر(

. وكما 2017وتظل الزمة يف عام  2016يف قاعتني من قاعات احملاكمة. إهنا أُقرت يف إطار ميزانية عام  السائرة
بأود العمليات األمنية اخلاصة بدعم  تُبنيَّ تفاصيله أدناه، سيتم من خالل العمل اإلضايف إىل حد كبري  النهوضُ 
 اإلجراءات القضائية يف القاعة الثالثة من قاعات احملاكمة ملدة ستني يوماا.

شهراا( )متطلب  12رأ( ملدة سنة )كانت ستة أشهر فزيدت لتبلغ -عامل عامُّ األشغال )من الرتبة خ ع -469
العامة من أجل الصيانة الوقائية والتصحيحية يف تظل هذه الوظيفة الزمة لسنة كاملة يف قسم اخلدمات . مستمر(

مستعمل هلذه املباين البالغة مساحتها  1 000املبىن ومواصلة االنتقال إىل املباين اجلديدة، لتقدمي اخلدمات لزهاء 
مرت مربع. إن هذه الوظيفة ستضمن توفري خدمات الصيانة املناسبة على حنو ناجع، وسُتلغى يف عام  56 000
 يُتوقع أن يتوىل املهام املعنية مقاول عام خمتص بالصيانة.  إذ 2018

. شهراا )متطلب جديد( 12( ملدة 2-موظف معاون خمتص بنظم ختطيط املوارد املؤسسية )من الرتبة ف -470
ُتطلب هذه الوظيفة يف مكتب مدير شعبة اخلدمات اإلدارية من أجل أمتتة وتبسيط سريورات األعمال حيثما 

خطط املشاريع، والتنسيق مع األقسام املعنية يف احملكمة مجعاء، واملساعدة يف مراجعة أمكن ذلك، ووضع 
. إن املوظف املعاون SAPالسريورات املعنية، وحتديد املتطلبات، وتنفيذ حلول ختطيط املوارد املؤسسية يف نظام 

يات املقدَّمة يف إطار مراجعة احلسابات املختص بنظم ختطيط املوارد املؤسسية سُيعىن بتنفيذ ما لـّما ينفَّذ من التوص
، وسيتناول مسائل التقيد باملعايري، وسيحس ن النظم ذات ReVisionوالتوصيات املقدَّمة يف إطار املراجعة املسماة 

. SAPالصلة، وسيساعد يف تطبيق حزمة التعويضات اجلديدة اليت يقضي هبا النظام املوحَّد لألمم املتحدة يف نظام 
نظمات الدولية ومنظمات القطاع العام األخرى اليت متاثل احملكمة من حيث استعمال تطبيقات ختطيط ففي امل

، ومدى التعقيد الذي يعرتي ذلك، وعدد املستعملني، يبلغ متوسط نسبة املوظفني SAPاملوارد املؤسسية يف نظام 
مستعمل. واحلال أن هذه  100كامل لكل من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام   1.0املعنيني يف هذا اجملال 

مستعمل، وهي  100من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل لكل  0.6النسبة تبلغ يف احملكمة حالياا 
بالتايل أدىن مما تقضي به املعايري السارية يف هذا اجملال املهين. ويُرمى من طلب الوظيفة اجلديدة يف إطار املساعدة 

 ة إىل تدارك هذا الوضع جزئياا.املؤقتة العام

. ُتطلب وظيفة من شهراا )متطلب جديد( 12( ملدة 2-موظف معاون معين باحلسابات )من الرتبة ف -471
يف وحدة احلسابات واخلزينة يف قسم املالية التابع لشعبة اخلدمات  2-وظائف املساعدة املؤقتة العامة من الرتبة ف

اسبة واملراقبة املالية الداخلية، وضمان التقيد باملعايري احملاسبية الدولية للقطاع اإلدارية لتعزيز االضطالع بوظيفة احمل
احملكمة، بغية التكفل باملراقبة  العام. إن املراجع اخلارجي يدع م ضرورة هذه الوظيفة تدعيماا واضحاا، إذ يوصي

عداد البيانات املالية وفقاا للمعايري إل كاملةنشر نظام املعلومات بصورة  أن تنجز بالداخلية الفعالة والناجعة، 
هذا وقد أقر مراجع احلسابات  .(58)وظيفة احملاسبة وتعزيزها استقراراحملاسبية الدولية للقطاع العام والسهر على 

اخلارجي أيضاا يف تقريره باملسؤوليات اإلضافية النامجة عن مدى التعقيد الذي يعرتي املعايري احملاسبية الدولية 
للقطاع العام، وبكون هذه املعايري تستلزم مزيداا من املوارد التقنية العالية الكفاءة، وبالنمو الثابت يف النشاط خالل 

خرية، ما كان له األثر املتمثل يف الزيادة التناسبية ملقادير املعامالت احملاسبية الواجب جتهيزها. وعليه السنوات األ
                                                           

  .[ICC-ASP/15/12 ]الوثيقة 6التوصية  (58)
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َد احملكمة فإن إقرار الوظيفة املعنية من وظائف املساعدة املؤقتة العامة أمر حاسم ألن من شأنه أن يضمن تقيُّ 
 وباملعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام، وإعداَد البيانات باملقتضيات املعمول هبا فيها على صعيد اإلبالغ املايل

 املالية يف الوقت املناسب.

 ألف يورو 357.3 العمل اإلضايف

 يف املئة(. 11.7ألف يورو ) 37.4ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  -472

قسم األمن والسالمة فقط ويُقتصر على هذه الزيادة الطفيفة يف ميزانية العمل اإلضايف للزومها يف  -473
للنهوض بأود األيام الستني اإلضافية من أيام انعقاد اجللسات يف قاعة احملاكمة الثالثة. فلّما كانت أيام اجللسات 
اإلضافية هذه موزعة على مدى السنة على فرتات منتظمة، وال تقع يف فرتة زمنية وحيدة، فإن من غري االقتصادي 

ظفني مؤقتني إضافيني. بل إن النهوض بأود هذه األيام اإلضافية من أيام اجللسات من االستعانة فيما خيصها مبو 
 خالل العمل اإلضايف الذي يضطلع به موظفو األمن احلاليون هو اخليار األجنع من حيث التكاليف.

دة يف ميزانيته إن كالا من قسم اخلدمات العامة وقسم املالية وقسم امليزانية التابعة هلذه الشعبة ال يقرتح زيا -474
اخلاصة بالعمل اإلضايف. أما األقسام األخرى التابعة للشعبة فليس هلا متطلبات مرتقبة من العمل اإلضايف يف عام 

2017. 

 ألف يورو 5 627.6 غري املتصلة بالعاملنياملوارد 

اخلدمات يف املئة( فيما خيص شعبة  8.7ألف يورو ) 448.2ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  -475
. وكما يُبنيَّ أدناه، ختص الزيادات املطلوبة استبدال الـَمرَْكبات، 2016اإلدارية بالقياس إىل ميزانيتها املعتمدة لعام 

وقد قـُل صت مقادير الزيادات املعنية تقليصاا  واخلدمات التعاقدية، واحتياجات سائر وحدات احملكمة إىل التدريب.
 يف املخصَّصات لسد النفقات التشغيلية العامة وتكاليف السفر.جزئياا بالتخفيضات املقرتحة 

 ألف يورو 170.1  السفر

ألف يورو  34.4ُخف ض مقدار املوارد املطلوبة لسد تكاليف األسفار اخلاصة بالشعبة ختفيضاا مقداره  -476
 .2016يف املئة( بالقياس إىل عام  16.8)

يف املئة(. وقد  35.5ألف يورو، أي  56.8مة )وخيص أكرب التخفيضات املقرتحة قسم األمن والسال -477
تسىن ذلك عن طريق تقليص عدد مهمات االرتباط والدعم يف اجملال األمين فيما خيص مسؤويل احملكمة املنتَخبني، 
بوسائل منها تقليص ما تطلبه هيئة الرئاسة من هذا الدعم، وتقليص عدد املوظفني املنخرطني يف مهمات التحقق 

 ملعايري السارية والتيقن من اتّباع السياسات من موظَفنْي اثنني إىل موظف واحد.من التقيد با

ومن ناحية أخرى تلزم الزيادة املقرتحة يف املخصَّصات ألسفار قسم اخلدمات العامة البالغ مقدارها  -478
املرافق وجمموعة  ألف يورو من أجل أسفار إىل املكاتب امليدانية بغية حتديد املعايري واملتطلبات فيما خيص 12.1

 الـَمرَْكبات وتدبر األصول.

أما األقسام األخرى لشعبة اخلدمات اإلدارية فتطلب زيادات طفيفة يف ميزانياهتا اخلاصة باألسفار يبلغ  -479
آالف يورو، يعزى معظمها إىل املشاركة يف الدورة السادسة عشرة للجمعية اليت سُتعقد يف  10.3جمموعها 
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بة الشؤون اإلدارية وقسم امليزانية( وضرورة مشاركة قسم املوارد البشرية يف اجتماعات نيويورك )مكتب مدير شع
شبكات بغية السهر على مواءمة النظام املعمول به يف احملكمة مع النظام املوحَّد لألمم املتحدة، ومشاركة قسم 

 سبية/املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام. املالية يف اجتماع فريق العمل التابع لألمم املتحدة املعين باملعايري احملا

 ألف يورو 643.5 اخلدمات التعاقدية

يف املئة(  44.7ألف يورو ) 198.9ينطوي املبلغ املطلوب يف بند اخلدمات التعاقدية على زيادة مقدارها  -480
 .2016بالقياس إىل عام 

املقرتح يف مكتب  SAPوإىل حد بعيد يعزى ذلك إىل تعزيز مشاريع ختطيط املوارد املؤسسية يف نظام  -481
مدير شعبة اخلدمات اإلدارية فيما يتعلق بنسق التعويضات مبوجب النظام املوحَّد لألمم املتحدة وجتديد املوارد 
البشرية الذي يؤخذ فيه مبنصة للخدمة الذاتية خاصة باملوظفني. وتتأتى الزيادة املطلوبة عن ضرورة القيام بتحليل 

م األداء اإللكرتوين املعمول به يف احملكمة. ولئن كانت هذه االحتياجات واف ومراجعة جتارية لنظام تقيي
واخلدمات تشمل بنطاقها احملكمة مجعاء فإن املوارد الالزمة تُعاَمل بصورة مركزية يف شعبة اخلدمات اإلدارية 

املوظفني ألف يورو(. وتلزم حتسينات هلذه النظم لكي يتسىن للمحكمة العمل على حنو أجنع مبالك  218.0)
وظيفة املوظف املعاون املختص بنظم ختطيط املوارد املؤسسية )من احلايل. وتلزم خدمات تعاقدية باإلضافة إىل 

يف مكتب مدير شعبة اخلدمات اإلدارية من أجل مشروع جتديد املوارد البشرية. ولئن كان شاغل  (2-الرتبة ف
يف تنفيذ طلبات التعديل  SAPتخطيط املوارد املؤسسية يف نظام الوظيفة املعنية سيقد م الدعم إىل الفريق املعين ب

واملبادرات اجلديدة املتعلقة بالنجاعة وبالتقيد باملعايري فإن هذا املشروع الكبري يستلزم اجلمع بني شىت اخلربات اليت 
 تلزم من أجلها موارد إضافية.

 33.4عاقدية يف قسم اخلدمات العامة )ومن ناحية أخرى يُقرتح ختفيض املخصَّصات يف بند اخلدمات الت -482
 ألف يورو(. ويأيت هذا االقرتاح نتيجةا إلبرام احملكمة عقود تأمني جتاري بتكلفة أكثر مؤاتاة مما ُقد ر يف بادئ األمر. 

ألف يورو يف قسم املالية لسد تكاليف أتعاب  12.3وإضافةا إىل ذلك ُتطلب زيادة صغرية مقدارها  -483
ارجيني، والتكاليف اإلدارية املرتتبة على رد الضرائب اليت تتقاضاها الواليات املتحدة من مراجعي احلسابات اخل

رعاياها، والتقييم االحتسايب اإللزامي الالزم ملطابقة البيانات املالية للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام. كما تلزم 
املوارد البشرية لسد تكاليف مشاركة احملكمة بصفة مراقب  ألف يورو املقرتحة يف قسم 2.0الزيادة البالغ مقدارها 

 يف منتديات  وشبكات  النظام املوحَّد لألمم املتحدة. أما سائر أقسام اخلدمات اإلدارية فال تطلب أي زيادات.

 ألف يورو 332.8  التدريب

على زيادة مقدارها ينطوي املبلغ املطلوب يف إطار ميزانية التدريب اخلاصة بشعبة اخلدمات اإلدارية  -484
 املئة(. يف 41.9ألف يورو ) 98.2

سُيعاَمل كل التدريب غري التقين اخلاص باحملكمة معاملة مركزية ضمن قسم املوارد  2017ويف عام  -485
البشرية. ولذا فإن الزيادة املقرتحة من أجل هذا التدريب الشامل بنطاقه احملكمة مجعاء مدرجة بصورة كاملة تقريباا 

ألف يورو(. ويلزم هذا املبلغ لتدريب شاغلي مناصب اإلدارة املركزية  93.3ة قسم املوارد البشرية )ضمن ميزاني
والقيادة يف احملكمة، والتدريب على تدبر األداء، والتدريب يف جمال اللغات. كما إنه يشمل برنامج احملكمة اخلاص 
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ية التدريب التقين اخلاصة بقسم املوارد البشرية بغية بتوجيه املوظفني اجلدد عند توليهم مهامهم. مث إنه يشمل ميزان
 التكفل مبواكبة املهارات التقنية للعاملني يف جمال املوارد البشرية أحدَث التطورات يف اجملاالت املعنية.

إن املبلغ الذي أُقّر من أجل التدريب يف السنوات األخرية كان أدىن إىل حد كبري من املستوى املعقول  -486
نظمة هلا قدُّ احملكمة. ولذا تلزم زيادة فيه من أجل االستثمار يف حتسني مهارات املوظفني وكفاءاهتم وإعالء الالزم مل

. إن احملكمة جادة يف استعمال خربهتا اخلاصة وهي بالفعل جُتري درجة محاسهم وغرس ثقافة منصّبة على النتائج
ارجية تلزم أحياناا لتنفيذ برامج التدريب. فالعمل بنهج معظم التدريب مستعينةا مبوارد داخلية. بيد أن اخلربة اخل

شامل بنطاقه احملكمة مجعاء ومنسَّق يف تنمية القدرات القيادية وتدبر األداء يُعترب يف هذه املرحلة أمراا أساسياا 
 لضمان املضي يف التطوير التنظيمي يف احملكمة.

دريب مقادير مماثلة للمقادير اليت أُقرت فيما خيص ويطلب سائر أقسام شعبة اخلدمات اإلدارية يف بند الت -487
ألف  2.0، باستثناء قسم اخلدمات العامة الذي يطلب مقداراا ينطوي على ختفيض طفيف مقداره 2016عام 

 2.0يورو ومكتب مدير الشعبة وقسم األمن والسالمة اللذين يطلبان مبلغاا إمجالياا ينطوي على زيادة هي أقل من 
آالف يورو يف املبلغ الذي يطلبه قسم املالية من أجل التدريب  5.0الَحظ زيادة مقدارها ألف يورو. وتُ 

التخصصي الرامي إىل جتديد مهارات موظفيه وسائر موظفي احملكمة يف جمال املعايري احملاسبية الدولية للقطاع 
 العام.

 ألف يورو 38.0 اخلرباء االستشاريون

 160.3ألف يورو ) 23.4اخلرباء االستشاريني على زيادة مقدارها ينطوي املبلغ املطلوب لسد تكاليف  -488
 يف املئة(.

ألف  8.0ويقسم املبلغ املطلوب يف شعبة اخلدمات اإلدارية بني مكتب مديرها وقسم املوارد البشرية ) -489
، على ألف يورو 30.0صة للخرباء االستشاريني البالغة ية اإلمجالية املخصَّ ألف يورو من امليزان 15.4يورو و
 الرتتيب(.

وتلزم املوارد املطلوبة يف مكتب مدير شعبة اخلدمات اإلدارية لالستعانة خبربة خارجية وللمساعدة يف  -490
االضطالع بوظائف هذا املكتب التنفيذية يف جماالت أمهها تدبر املخاطر، الذي يشتمل على تنظيم التصنيف 

طر. وسيتيح ذلك للمحكمة حتقيق املزيد من التقدم بشأن السنوي للمخاطر وعلى مراجعة اسرتاتيجية مراقبة املخا
موارد حمدودة لسد  2016مبادراهتا املتعلقة بتدبر املخاطر بالتشاور مع جلنة املراجعة. وسبق أن طُلبت لعام 

ر يف تكاليف اخلربة االستشارية فيما يتعلق مببادرات تدبر املخاطر لكنها ل مُتنح. ونتيجةا لذلك ل ُيَرز تقدم يذك
 هذا اجملال.

ويلزم املبلغ املطلوب يف قسم املوارد البشرية لتوفري خربة يف اجملاالت اليت ال تتيسر فيها املوارد واملهارات  -491
خربة خارجية يف جمال التأمني من أجل العملية الكربى املتمثلة يف استدراج  2017ضمن احملكمة. فستلزم يف عام 

امج التأمني الصحي للمحكمة. وباإلضافة إىل ذلك سُتسد باملبلغ املطلوب العروض لرتسية العقد املتعلق بربن
 تكاليف كل ما قد يلزم من اخلربة اخلارجية يف جمال )إعادة( تصنيف الوظائف.
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 يورو آالف 3 510.1 النفقات التشغيلية العامة

على اخنفاض مقداره ينطوي املبلغ املطلوب لسد النفقات التشغيلية العامة يف شعبة اخلدمات اإلدارية  -492
 املئة(. يف 4.3ألف يورو ) 156.2

ويعزى ذلك رئيسياا إىل ختفيض يف املخصَّصات لسد النفقات التشغيلية العامة يف قسم اخلدمات العامة  -493
بالقياس إليها يف عام  2017ألف يورو( نتيجةا إلعادة تقييم االحتياجات يف هذا اجملال لعام  151.3)مقداره 
. أما املبلغ املقرتح 2016باالسرتشاد مبقدار املصروفات الفعلية املسجَّلة يف النصف األول من عام ، وذلك 2016

ألف يورو، فيشمل  2 700.0فيما خيص العمل يف املقر يف الهاي ودعم أنشطة احملكمة فيه، البالغ زهاء 
العادية املرتقب أن جتري يف مبىن ألف يورو(؛ والعمليات  2 043.0تكاليف املرتفقات/التنظيف/تناول النفايات )

ألف يورو(؛ وصيانة الـَمرَْكبات، وقطع الغيار، والوقود يف الهاي، وعمليات الدعم اإلمدادي اليت  543.0املقر )
ألف  160.0تشمل الشحن إىل املكاتب امليدانية ومنها وفيما بينها، وخدمات الربيد اخلاص والربيد العادي )

 يورو(.

ألف يورو لسد تكاليف إصالح َمرَْكبات من جمموعة َمرَْكباهتا  175.0ة مبلغاا مقداره وقد طلبت احملكم -494
املستعملة يف مواقعها امليدانية، والتعديالت الالزم إجراؤها يف مباين املواقع امليدانية جلعلها تفي باملعايري السارية.  

ألف يورو لكل  20.0ريقيا الوسطى وكوت ديفوار )كما يلزم املزيد من االستثمار يف البنية األساسية يف مجهورية أف
آالف يورو لكل  10.0منهما( ولدعم املكتبني القائمني يف كنشاسا وبونيا يف مجهورية الكونغو الدميقراطية )

 منهما(.

 10.0كما يُقرتح ختفيض يف املخصَّصات لسد النفقات التشغيلية العامة يف قسم األمن والسالمة مقداره  -495
زى إىل كون الصيانة الوقائية والتصحيحية ملعدات التدقيق األمين يف احملكمة مشلت عدداا أكرب من ألف يورو يع

 5.0هذه املعدات. أما الزيادات الطفيفة يف هذا البند يف مكتب مدير شعبة اخلدمات اإلدارية وقسم املالية البالغة 
 للنفقات التشغيلية العامة يف سائر وحدات الشعبة.آالف يورو فقد ُعو ضت متاماا بالتقليص العام يف املخصَّصات 

 ألف يورو 332.6 اللوازم واملواد

 يف املئة(. 0.8ألف يورو ) 2.7ينطوي املبلغ املطلوب يف بند اللوازم واملواد على اخنفاض مقداره  -496

املبلغ ويعزى قسط كبري من هذا االخنفاض إىل تقليص املخصَّصات يف بند اللوازم واملواد، وال سّيما  -497
ألف يورو(. وبينما شهد هذا القسم  14.1املخصَّص لسد تكاليف البدالت الرمسية، يف قسم األمن والسالمة )

زيادة كبرية يف عدد العاملني فيه وبالتايل مزيداا من الطلب على البدالت الرمسية اجلديدة، فإن مجيع  2016يف عام 
هتم الرمسية ولن يلزم إال جتديد واستبدال البدالت اليت ل ُيوزون بدال 2017موظفي األمن سيكونون حبلول عام 

 تعد قابلة لالرتداء.

وقد أتاح التخفيض املقرتح يف املخصَّصات يف بند اللوازم واملواد يف قسم األمن والسالمة استيعاب الزيادة  -498
إىل االعتمادات املطلوبة وُُيتاج ألف يورو(.  11.4يف املخصَّصات يف إطار هذا البند يف قسم اخلدمات العامة )

لتوفري لوازم مكتبية، وخراطيش حرب، وورق، وقطع غيار/موائع للـَمرَْكبات، وُجَبب ترُتدى خالل جلسات احملكمة، 
الزيادة املعنية مرتبطة بالزيادة يف أنشطة احملكمة، وقد اسُتند يف حساب إن وثياب عمل، وغري ذلك من املواد. 

 .2016والربع األول من عام  2015جَّل يف عام مبلغها إىل االستهالك املس



ICC-ASP/15/10  

10-A-031016 130 

IC
C

-A
S

P
/9
/[…

] 

P
ag

e 1
3
0
 

 يورو ألف 600.5 األثاث والعتاد

 يف املئة(. 114.8ألف يورو ) 321.0على زيادة مقدارها  ينطوي املبلغ املطلوب -499

وتعزى الزيادة فيما خيص قسم اخلدمات العامة إىل طلب استبدال َمرَْكبات يف املكاتب امليدانية. ومثة  -500
، على الرتتيب، 6و 27َمرَْكبات مصفَّحة، منها  9َمرَْكبة عادية رباعية الدفع و 53جمموعة الـَمرَْكبات حالياا يف 

بلغت من العمر مثاين سنوات وثالث عشرة سنة. وذلك ال يرقى إىل املعايري املهنية وال املعايري اليت تطبقها األمم 
كيلو مرت(، ويؤث ر سلباا على سالمة عمليات   100 000املتحدة يف هذا اجملال )سبع سنوات أو ما ال يزيد عن 

احملكمة وفعاليتها بسبب تقليص إمكانية التعويل على جمموعة الـَمرَْكبات املعنية وضرورة إصالحها املتكر ر. وقد 
غري بلغت املسافة اليت ُقطعت بكثري من هذه الـَمرَْكبات مقادير عالية وق ْيَدْت على طرق سيئة التعبيد وطرق 

معبَّدة، ما جعلها تبلى ب لىا غري معتاد وجعل استبداهلا أمراا ال بد منه. ويقع على عاتق احملكمة واجب العناية 
بالعاملني فيها لضمان سالمتهم يف أداء مهامهم وهي مسؤولة يف حالة أي قصور يف هذا الصدد. ولذا تقرتح 

َل ما يعادل سبع َمرَْكبات عادية رباعية الدفع وَمرَْكبة مصفَّحة احملكمة البدَء يف حتديث جمموعة َمرَْكباهتا واستبدا
آالف يورو يف السنة.  510.0فصاعداا، بكلفة إمجالية مقدَّرة تقارب  2017واحدة كل عام، بدءاا من عام 

ص وتتمثل الغاية من ذلك يف التوصل إىل استبدال الـَمرَْكبات وفق دورة تقابل مثاين سنوات من العمر فيما خي
 الـَمرَْكبات العادية وعشر سنوات من العمر فيما خيص الـَمرَْكبات املصفَّحة.

لالحتفاظ مبخزونات حد أدىن  2017ألف يورو يف عام  35.0وتقرتح احملكمة اإلبقاء على مبلغ مقداره  -501
فيما خيص بعض من األثاث املكتيب من أجل مقرها يف الهاي. فلئن كان مبىن هذا املقر جديداا، كما عليه احلال 

األثاث فيه، فقد جيء إليه جبميع األثاث املكتيب من املباين املؤقتة للمحكمة. ولـّما كان األثاث املعين يبلى فإنه 
 يتعني استبداله.

وفيما عدا قسم اخلدمات العامة ليس ألي قسم آخر من أقسام شعبة اخلدمات اإلدارية ميزانية خاصة  -502
 باألثاث والعتاد.
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 2017: الميزانية المقترحة لعام 3200البرنامج :29 الجدول

3200 

 شعبة الخدمات اإلدارية

  2015مصروفات عام 

 )بآالف اليوروات(

 

امليزانية املعتمدة لعام 
2016 

 التغرّي يف املوارد

 

  2017املقدَّر املقرتح لعام 

 اجملموع )بآالف اليوروات(

املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

اجملموع مبا فيه 
املصروفات من 
 نسبته املئوية مقداره صندوق الطوارئ

 املوظفون من الفئة الفنية

 

  

 

3 484.9 276.3 7.9 3 761.2 

 972.9 8 0.6 55.5 917.4 8       املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 734.1 12 2.7 331.8 402.3 12 219.9 12   219.9 12 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

 631.5 78.6 277.9 353.6 251.5 1   251.5 1 العامةاملساعدة املؤقتة 

   املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

 

          

 419.1 العمل اإلضايف

 

419.1 319.9 37.4 11.7 357.3 

 988.8 46.8 315.3 673.5 670.6 1   670.6 1 اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني

 170.1 16.8- 34.4- 204.5 311.9   311.9 السفر

   الضيافة

 

          

 406.9 اخلدمات التعاقدية

 

406.9 444.6 198.9 44.7 643.5 

 163.0 التدريب

 

163.0 234.6 98.2 41.9 332.8 

 159.4 اخلرباء االستشاريون

 

159.4 14.6 23.4 160.3 38.0 

 023.7 2 النفقات التشغيلية العامة

 

2 023.7 3 666.3 -156.2 -4.3 3 510.1 

 303.6 اللوازم واملواد

 

303.6 335.3 -2.7 -0.8 332.6 

 64.5 األثاث والعتاد

 

64.5 279.5 321.0 114.8 600.5 

 627.6 5 8.7 448.2 179.4 5 433.0 3   433.0 3 اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني

 350.5 19 6.0 095.3 1 255.2 18 323.5 17   323.5 17 المجموع

  2017: مالك الموظفين المقترح لعام 3200البرنامج :30 الجدول

3200 

 شعبة الخدمات اإلدارية

وكيل 
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

 الوظائف الثابتة

              

 

 178 146 138 8 32 - 6 12 8 5 1 - - - الوظائف القائمة

 - - - - - - - - - - - - - - الوظائف اجلديدة  

 - - - - - - - - - - - - - - الوظائف املستعادة  

 178 146 138 8 32 - 6 12 8 5 1 - - - المجموع  

وظائف المساعدة المؤقتة العامة 
 كامل()معاِدالتها بدوام  

              

 

 8.00 8.00 8.00 - - - - - - - - - - - الوظائف القائمة

 2.00 - - - 2.00 - 2.00 - - - - - - - الوظائف اجلديدة  

 - - - - - - - - - - - - - - الوظائف احملوَّلة  

 10.00 8.00 8.00 - 2.00 - 2.00 - - - - - - - المجموع  
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 : شعبة الخدمات القضائية3300 البرنامج -3

 المقد مة

. وهي تتألف من مكتب للمحكمة ( الدعم يف اإلجراءات القضائيةDJSتقد م شعبة اخلدمات القضائية ) -503
مديرها، وقسم تدبر األعمال القضائية، وقسم االحتجاز، وقسم اخلدمات اللغوية، وقسم مشاركة اجملين عليهم 

املعلومات، وقسم دعم احملامني، ومكتبني مستقلني مها مكتب احملامي  وجرب أضرارهم، وقسم خدمات تدبر
 العمومي للمجين عليهم ومكتب احملامي العمومي للدفاع.

بالتنسيق االسرتاتيجي املالئم لعمل احملكمة القضائي وبتنسيق شعبة اخلدمات القضائية ويتكفل مدير  -504
لشعبة الدعم ملكتب الشؤون القانونية التابع لقلم احملكمة تنفيذ أوامر الدوائر وتعليماهتا. ويوفر مكتب مدير ا

والذي يتوىل املسؤولية عن تنسيق مجيع ما يقدمه قلم احملكمة من وثائق يف سياق مجيع اإلجراءات القضائية 
 ويشرف على إعداد هذه الوثائق. 

 قبيل:ويُرّكز يف الدعم القضائي الذي تقدمه شعبة اخلدمات القضائية على جماالت من  -505

  تنظيم أنشطة اجللسات يف قاعات احملكمة؛ (أ )

 تدبُّر وتناوُل السجالت القضائية، مبا يف ذلك األدلة اليت تقدم يف الدعاوى؛ (ب )

 السهر على التواصل القضائي املالئم فيما خيص األطراف يف اإلجراءات واملشاركني فيها؛ (ج )

 (؛e-Courtعمل نظام احملكمة اإللكرتونية ) (د )

 منة وإنسانية جلميع األشخاص احملتَجزين لدى احملكمة؛ضمان توفري ظروف آ (ه )

توفري اخلدمات اللغوية من أجل سري إجراءات احملكمة، مبا يف ذلك احلفاظ على قدرة املشتبه  (و )
 فيهم واملتهمني على متابعة هذه اإلجراءات وقدرة الشهود على اإلدالء بشهاداهتم باللغة اليت يتكلموهنا؛

 ليت تأمر هبا احملكمة؛تنفيذ تدابري احلماية ا (ز )

موا طلباهتم، ومن أن مُيثَّلوا قانونياا، ومن أن يشاركوا يف اإلجراءات  (ح ) متكني اجملين عليهم من أن يقد 
 أمام احملكمة؛

تدبُّر املساعدة القانونية اليت ُتوفَّر للمعوزين من املدَّعى عليهم واجملين عليهم وتنسيق مجيع أنشطة  (ط )
 مساعدة احملكمة للمحامني؛

هتيئة اضطالع حمامني من احملكمة بتمثيل اجملين عليهم الذين يشاركون يف اإلجراءات عندما تأمر  (ي )
 الدوائر بذلك.

 2017بيئة العمل في عام 

إن األنشطة القضائية أمام احملكمة ال تنفك تتطور. وهذا يعين أن مقدار ونوع ما يلزم يف قلم احملكمة من  -506
خيتلف اختالفاا كبرياا حبسب شىت مراحل اإلجراءات. فمن املفيد، لإلحاطة التامة املشاركة والدعم واالستثمار 

بكيفية تأثُّر خمتلف أشكال الدعم باإلجراءات طيلة سريورهتا، حتليُلها من منظور شىت املراحل اإلجرائية اليت 
 .2017سيشهدها عام 
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 اإلجراءات التمهيدية، مبا فيها عمليات التحقيق

استلزم التحقيق اجلديد الذي جيريه مكتب املدَّعي العام يف احلالة يف جورجيا من احملكمة اعتماَد وتطويَر  -507
هنج ُمكيَّف مع بيئة العمل اجلديدة. وتتبّدى الشواغل املتعلقة باملعلومات يف سياق عمليات التحقيق املعنية. 

امليدانية بلغات أخرى، وال سّيما اجلورجية واألوسيتية  ويضاف إىل ذلك أنه غدا من الالزم توفري الرتمجة الشفوية
 والروسية. ويُتوقَّع أن يطلب جمين عليهم كثريون املشاركة يف اإلجراءات. 

 اإلجراءات االبتدائية

اْغبـَغْبو : احملاكمة يف قضية 2017سيتعني أن تنظَّم اإلجراءات يف ثالث حماكمات حبيث تتزامن يف عام  -508
 انْتاغندا)احلالة يف أوغندا(، واحملاكمة يف قضية  أُنْغوينالة يف كوت ديفوار(، واحملاكمة يف قضية )احل وابْليه غوديه

)احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية(. وتؤث ر الزيادة يف األنشطة القضائية تأثرياا مباشراا على مقدار ما يلزم من 
يوم، يُعتزم  500سُتعقد ملدة إمجالية مقدارها  2017م خدمات وعمليات. وُقد ر أن جلسات احملاكمة يف عا

تنظيم اإلجراءات خالهلا حبيث ينعقد معظم جلسات  ثالث  احملاكمات  يف قاعتني من قاعات جلسات احملاكمة، 
 يوماا سيلزم خالهلا استعمال القاعة الثالثة من قاعات احملاكمة. 60بتداخل كامل تقتصر مدته على 

إىل أن املتهم حمتَجز يف عهدة احملكمة  المدَّعي العام ضد دومينيك أُنْغوينضية ويشار فيما خيص ق -509
وميوَّل فريق الدفاع عنه من خالل نظام املساعدة القانونية. ويقارب عدد اجملين عليهم املشاركني يف اإلجراءات 

القانوين املشرتك للمجين عليهم. . وقد عيَّنت الدائرة مكتب احملامي العمومي للمجين عليهم بصفته املمثل 2 000
 شاهدا أمام احملكمة لإلدالء بإفاداهتم فيما خيص هذه القضية. 28ويُتوقع أن ميُثل 

إىل أن هذين املتهَمنْي  المدَّعي العام ضد لوران اْغبَ غْبو وشارل ابْليه غوديهكما يشار فيما خيص قضية  -510
كل منهما من خالل نظام املساعدة القانونية. ويشارك يف   حمتَجزان يف عهدة احملكمة ومُيوَّل فريق الدفاع عن

جمنياا عليهم ميث لهم مكتب احملامي العمومي للمجين عليهم. ويُتوقَّع أن ميثل أمام  728اإلجراءات يف هذه القضية 
 .2017شاهداا لإلدالء بإفاداهتم خالل عام  29احملكمة 

عي العام ضد بوسكما يشار فيما خيص قضية  -511 إىل أن هذا املتهم حمتَجز يف عهدة  كو انْتاغْنداالمدَّ
 2 142احملكمة ومُيوَّل فريق الدفاع عنه من خالل نظام املساعدة القانونية. ويشارك يف اإلجراءات يف هذه القضية 

الء شاهداا لإلد 35جمنياا عليهم ميث لهم مكتب احملامي العمومي للمجين عليهم. ويُتوقَّع أن ميُثل أمام احملكمة 
 .2017بإفاداهتم خالل عام 

 إجراءات االستئناف

يُتوقع يف سياق احلالة األوىل يف مجهورية أفريقيا الوسطى أن تكون دعويان قضائيتان قد بلغتا مرحلة  -512
فهو حمتَجز يف  مببا. فأما املتهم يف قضية مببا وآخرينوقضية  مببا: قضية 2017االستئناف النهائي خالل عام 

، املتصلة جبرائم مببا وآخرينعهدة احملكمة ومُيوَّل فريق الدفاع عنه من خالل نظام املساعدة القانونية. وتشمل قضية 
من النظام األساسي(، أربعة متهمني آخرين إضافةا إىل السيد  70خمّلة بإقامة العدل )منصوص عليها يف املادة 

 مببا.

المدَّعي العام ضد الفقي قضائية احلديثة ُُيتمل أن جتري احملاكمة يف قضية وبالنظر إىل املستجدات ال -513
 وأن تُنجز حبلول هناية السنة.  2016يف عام  المهدي
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 إجراءات جرب األضرار

اإلجراءات يف  2017فيما خيص األنشطة القضائية يف مرحلة جرب األضرار، يُرتقب أن جتري طيلة عام  -514
قد  مببا. ويشار كذلك إىل أن إجراءات جرب األضرار يف قضية كاتْنغاوقضية  لوبنْغا يف قضية –دعويني على األقل 

 بدأت.

 قدم جمين عليهم طلبات للمشاركة يف اإلجراءات. املهديويف قضية  -515

 2017األولويات االستراتيجية في عام 

تتصل الغايات الرئيسية  إضافةا إىل توفري مجيع اخلدمات اليت تستلزمها األنشطة القضائية وأنشطة املقاضاة، -516
للشعبة بأمن املعلومات والتحسني األمثل للخدمات املتعلقة بأنشطة جلسات احملاكمة، وتوفري الدعم إلجراءات 
جرب األضرار، وزيادة جناعة تدبر املساعدة القضائية، واستدامة توفري خدمات االحتجاز يف سياق التقليص 

 مة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة.التدرجيي لوحدة االحتجاز اخلاصة باحملك

 أمن املعلومات والتحسني األمثل خلدمات دعم أنشطة جلسات احملاكمة

إن األولوية على صعيد االستثمارات املزَمع إجراؤها فيما خيص تكنولوجيا املعلومات وتدبرها يف عام  -517
توىل لتحسني إجراءات احملكمة التحسني األمثل وضمان األمن االشتغايل ومحاية الشهود. ويتعنيَّ أن  2017

انات ومحاية الشهود، بدءاا من عمليات تعمل األدوات والنظم اليت تستخدمها احملكمة عمالا فعاالا حلماية البي
التدارس األويل ووصوالا إىل دعاوى االستئناف فجرب األضرار. ولئن كانت احملكمة قد استثمرت يف البنية التحتية 

اخلاصة حبماية البيانات األساسية للشبكات واالتصاالت فإنه ل جُيَر إال استثمار ضئيل يف األدوات والنظم 
 وتدبرها.

ويستلزم أمن املعلومات أدوات مناسبة لتوفري معلومات حديثة بشأن أي نشاط ُيشتبه بأنه موجَّه ضد نظم  -518
 له املتصدى النشاط أن بيد؛ التهديداتاحملكمة أو جيري ضمن الشبكة. وحالياا متكنت احملكمة من تدبر أمر هذه 

 يقتصر ال املعلومات أمن بأن احملكمة وتقرّ . مّسها اليت اجلهات بعمل اخللل أحلق وقد العمل من كبرياا  قدراا  يستلزم
 يتنقلون الذين أولئك سّيما وال وتدريبهم، احملكمة موظفي مجيع وعي على يشتمل فهو. والنظم األدوات توفُّر على

 غري كشفها أو البيانات فقدان خطر لتقليل سليم حنو على النظم استعمال كيفية بشأن امليدان، يف ويعملون
 ويلط خ الشهود سالمة من ينال أن بل فحسب بالعمليات يضر أن ال منهما كل شأن من اللذين – به املرخَّص
 من جناعة الوسائل أكثر ولتقييم احملكمة أجهزة مع للتشاور نتيجةا  تأيت املقرتحة التحسينات إن .احملكمة مسعة
 هذه التهديدات.وأثر  املعلومات أمن هتديدات احتمال بتقليل الكفيلة التكاليف حيث

يوم من أنشطة اجللسات يف قاعات احملاكمة  500وتفضي زيادة األنشطة التحقيقية اليت جتريها احملكمة و -519
ر أن تتعني على احملكمة معاملتها فإن احملكمة  إىل زيادة فائقة يف مقدار البيانات. وبالنظر إىل مقادير البيانات املقدَّ

يكون أكثر قابلية لالستدامة ويكون شكله يف طبقات، ما يتيح مسك البيانات حتتاج إىل إعمال نظام ختزين 
العلنية وبيانات احملفوظات على حنو أكثر جناعة من حيث تكاليفه. ويستلزم ذلك شراء عتاد وبرجميات وخدمات 

سني مكاسب من خالل حت 2018وهو سيؤيت لشعبة اخلدمات القضائية بدءاا من عام  2017استشارية يف عام 
 النجاعة من أجل تلبية ما يُتوقَّع من طلبات البيانات املتزايدة.
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 جرب األضرار

. وتلكم كانت املرة األوىل يف لوبـَنْغا، دخلت احملكمة مرحلة جرب األضرار يف قضية 2015حنو هناية عام  -520
تاريخ احملكمة اليت جيري فيها تنفيذ جرب األضرار باملعىن الدقيق للكلمة، إذ ُوضعت هنوج جديدة لتنفيذ قرار 
الدوائر والتغلب على العوائق على الصعيد العملي. وقد استلزمت املرحلة األولية من عملية جرب األضرار يف قضية 

من التنسيق مع خمتلف اجلهات املتعاَمل معها يف هذا الصدد )ومنها قلم احملكمة، والصندوق  قدراا كبرياا  لوبـَنْغا
االستئماين للمجين عليهم، واملمثلون القانونيون للمجين عليهم، ومكتب احملامي العمومي للمجين عليهم، 

رب األضرار، كما قد تدخلها أيضاا دخلت مرحلة ج كاتـَْنغاوالدوائر( وتوفري املعلومات وتقدمي الدعم. ومبا إن قضية 
، فإن الشعبة ترك ز على التحسني األمثل ألدائها دورها يف توفري الدعم االشتغايل املهديوقضية  مبباقضية 

للصندوق االستئماين للمجين عليهم وسائر اجلهات املتعامل معها يف هذا الشأن خالل إجراءات جرب األضرار 
 املتزامنة.

 ة املساعدة القانونيةزيادة جناعة إدار 

من نظام روما األساسي،  70نظراا إىل الزيادة احملتمل أن يشهدها عدد الدعاوى يف جرائم انتهاك املادة  -521
تعتزم الشعبة متييز هذا النوع من الدعاوى عن الدعاوى املعهودة إىل حد أبعد املتعلقة باجلرائم املنصوص عليها يف 

مليون يورو يف املساعدة  1.5ء على ذلك مت بالفعل ختفيض ينيف مقداره على من النظام األساسي. وبنا 5املادة 
القانونية يعزى إىل التغري يف منحى تدبر موارد املساعدة القانونية عندما يُنتقل يف الدعاوى إىل مرحلة االستئناف. 

يف ذلك تطبيقه يف القضايا املتعلقة  ويُتوقع أن تُنجَّز يف الوقت املناسب مراجعة شاملة لنظام املساعدة القانونية، مبا
باجلرائم املخّلة بإقامة العدل، نزوالا عند طلب اجلمعية وتنفيذاا للتوصية الصادرة عن اللجنة يف دورهتا السادسة 

 .(59)والعشرين

 استدامة توفري خدمات االحتجاز يف سياق التقليص التدرجيي لوحدة االحتجاز اخلاصة باحملكمة اجلنائية الدولية
 ليوغسالفيا السابقة

( اخلاصة باحملكمة اجلنائية الدولية UNDUالتقليص التدرجيي لوحدة األمم املتحدة لالحتجاز )بالنظر إىل  -522
سُيعمل بسريورة تفضي إىل زيادة تدرجيية يف املوارد اإلضافية املخصَّصة ملركز االحتجاز التابع  ليوغسالفيا السابقة،

التدرجيي لوحدة االحتجاز التابعة لألمم املتحدة. وال بد من هذه السريورة للمحكمة، بالتزامن مع اإلغالق 
التدرجيية لكي يؤدي مركز االحتجاز التابع للمحكمة وظائفه اليت كان يؤديها بصورة مشرتكة مع وحدة االحتجاز 

لشعبة أن جتد حالا لألمد التابعة لألمم املتحدة. وال ميكن أن يعترب هذا احلل إال حالا لألمد القصري، ويتعني على ا
 الطويل.

 ألف يورو 34 038.7 موارد الميزانية

يف املئة( بالقياس إىل املقادير  8.0ألف يورو ) 2 520.8تقرتح الشعبة زيادة إمجالية صافية مقدارها  -523
مليون يورو من هذه الزيادة يتأتى  1املعتمدة. ومن املهم اإلشارة إىل أن ما يناهز  2016املدرجة يف ميزانية عام 

                                                           
 :ICC-ASP/14/Res.1من القرار  القسم ياءمن  14الفقرة  (59)

ARA.pdf-Res1-14-ASP-cpi.int/iccdocs/asp_docs/Resolutions/ASP14/ICC-https://asp.icc  
 (.ICC-ASP/15/5لعشرين )الوثيقة من تقرير جلنة امليزانية واملالية عن أعماهلا يف دورهتا السادسة وا 12والفقرة 

https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/Resolutions/ASP14/ICC-ASP-14-Res1-ARA.pdf
https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/Resolutions/ASP14/ICC-ASP-14-Res1-ARA.pdf
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عن الزيادات الضمنية النامجة عن تطبيق النظام املوحَّد لألمم املتحدة وعن إعادة إدماج مقادير ختفيض 
بسبب التدرج يف إعمال البنية اجلديدة لقلم  2016صات لسد تكاليف املوظفني اليت أجريت يف عام املخصَّ 

احملكمة. وبناء عليه فإن الزيادة االشتغالية الفعلية يف شعبة اخلدمات القضائية، أي الزيادة يف املوارد اليت يستلزمها 
املتعلقة باألنشطة القضائية اليت سيشهدها عام  متويل االرتفاع الكبري يف عبء العمل الناجم عن االفرتاضات

 .2016يف املئة( بالقياس إىل امليزانية الربناجمية املعتمدة لعام  4.8ألف يورو ) 1 520.8، تبلغ 2017

إن القسط األعظم من الزيادات اإلضافية املقرتحة يقابل ما يلزم من استثمارات يف موارد املساعدة املؤقتة  -524
ألف يورو، وذلك يف املقام األول  1 449.7ساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات، البالغة زهاء العامة وموارد امل

، ولضمان أُنْغوينلتمويل الدعم اللغوي اإلضايف فيما يتعلق باإلجراءات االبتدائية وال سّيما فيما خيص قضية 
يوم بقدرة  500احملاكمات املتزامنة ملدة املوارد اإلضافية الالزمة يف قسم تدبر األعمال القضائية لدعم إجراءات 

مزيدة من أجل إعمال ثالث قاعات احملاكمة يف آن معاا على مدى ستني يوماا. وفيما يتعلق باملوارد غري املتصلة 
يف املئة(. ويشار يف هذا الصدد إىل أن  1.1ألف يورو ) 152.9بالعاملني، تقرتح الشعبة زيادة مقدارها 

مليون يورو،  1.8يف تكنولوجيا املعلومات يف قسم خدمات تدبر املعلومات، البالغ مقدارها االستثمارات الكربى 
 مليون يورو. 1.6يُعوَّض معظمها بالوفورات الكبرية احملقَّقة رئيسياا يف ميزانية املساعدة القانونية والبالغة زهاء 

 ألف يورو 20 054.8 املوارد من املوظفني

آالف يورو سبُبها التكاليف  908.2ألف يورو تتأتى عن زيادة مقدارها  2 367.9إن الزيادة البالغة  -525
من  2016الضمنية املتعلقة بتطبيق النظام املوحَّد لألمم املتحدة، وعن إعادة إدماج جزء مما ُأجري يف عام 

لقلم احملكمة، يدة ختفيضات للمخصَّصات لسد تكاليف املوظفني بسبب النهج التدرُّجي يف إعمال البنية اجلد
 1 459.7ات إضافية يف بند املساعدة املؤقتة العامة وبند سائر تكاليف العاملني يبلغ مقدارها وعن طلب خمصَّص

 ألف يورو.

 ألف يورو 16 878.8 الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة

 دون أي تغيري بالقياس إىل 2017الثابتة يف عام يبقى املقدار اإلمجايل املطلوب لسد تكاليف الوظائف  -526
آالف يورو فهي ناجتة  908.2يف العام السابق. فال تلزم وظائف ثابتة جديدة. أما الزيادة املقرتحة البالغة  نظريه

مبالغ ألف يورو، وإعادة  1 291.6عن الزيادات الضمنية املتأتية عن تطبيق النظام املوحَّد لألمم املتحدة، البالغة 
يف املخصَّصات لسد تكاليف املوظفني يف شعبة اخلدمات القضائية  2016التخفيضات اليت أجريت يف عام 

يقرتح قلم احملكمة زيادة مؤقتة يف معدَّل . وإذ بالنظر إىل النهج التدرُّجي يف إعمال البنية اجلديدة لقلم احملكمة
يف هذا فيالحظ ري على حنو أدق عن واقع التوظيف فيه، يف املئة بغية التعب 12إىل  10شغور الوظائف فيه من 

يف املئة حبلول منتصف عام  10يُتوقَّع أن تعود أعداد املوظفني إىل معدَّل الشغور الطبيعي البالغ أنه اخلصوص 
 وأن يتعنيَّ تقدير تكاليفها وفقاا لذلك.  2017

رئيس تطلب احملكمة إعادة تصنيف وظيفة  (60)وعمالا بالتوصية الصادرة عن اللجنة يف دورهتا األخرية -527
. وهلذه الغاية أعادت احملكمة النظر يف 5-إىل ف 4-برفع رتبتها من ف قسم مشاركة اجملين عليهم وجرب أضرارهم

                                                           
  .94الفقرة ، ICC-ASP/15/5الوثيقة  (60)
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لة إىل مصن ف خارجي. ويف حزيران/يونيو  املهام اليت يضطلع هبا شاغل هذه الوظيفة وقدمت دراسة العمل املعدَّ
لة املنوطة بالوظيفة املعنية فُصن فت هذه الوظيفة يف الرتبة فتوىل مصن ف  2016 . 5-خارجي تقييم املهام املعدَّ

وقد قدمت احملكمة معلومات إضافية إىل اللجنة لكي تنظر يف طلب إعادة تصنيف هذه الوظيفة برفع درجتها إىل 
ُتطلب بسبب إعادة التصنيف املقرتحة. ويشار يف هذا الصدد إىل أنه  2017ضمن إطار ميزانية عام  5-ف

 ألف يورو.  24.2املقرتحة زيادة صغرية يف املخصَّصات لسد تكاليف الوظائف الثابتة مقدارها 

 يورو ألف 2 146.5 ساعدة املؤقتة العامةامل

يف املئة( يف بند املساعدة املؤقتة العامة يف  106.1آالف يورو ) 1 105.0إن الزيادة اإلمجالية البالغة  -528
ألف يورو(، وقسم مشاركة اجملين  659.6الشعبة تقابل بصورة رئيسية متطلبات إضافية يف قسم اخلدمات اللغوية )

ألف يورو(. وُتالحظ  146.0ألف يورو(، وقسم تدبر األعمال القضائية ) 171.8عليهم وجرب أضرارهم )
ومكتب احملامي العمومي للمجين  ألف يورو(، 53.0زيادات أخرى طفيفة يف مكتب احملامي العمومي للدفاع )

ألف يورو(. وميث ل مقداُر األنشطة القضائية، وكذلك زيادُة  72.3ألف يورو(، وقسم دعم احملامني ) 2.3عليهم )
االستثمار يف سريورات اإلدارة القضائية األكثر قابليةا لالستدامة يف هذا السياق، العامَل املسب ب جلميع الزيادات 

ند املساعدة املؤقتة العامة يف شىت وحدات الشعبة. كما إن أقساماا أخرى ضمن الشعبة تقرتح زيادات املقرتحة يف ب
 حمدودة، كما يرد تفصيله أدناه.

فاملبلغ املطلوب يف بند املوارد من املساعدة املؤقتة العامة يف قسم تدبر األعمال القضائية ينطوي على  -529
 ألف يورو. 146.0زيادة مقدارها 

 متطلب) شهراا  12 ملدة( 2-ف الرتبة من) احملاكمة بأنشطة جلسات معين موظف/معاون نوينقا موظف -530
 القانونيني املوظَفنْي  مع اجللسات بأود يف قسم تدبر األعمال القضائية للنهوض يلزم املوظف هذا إن. (مستمر
املوظفني القانونيني إن مالك متزامنتني.  حملاكمتني احلاليني، احملاكمة بأنشطة جلسات املعنيني املوظَفنْي  – املعاوَنني

. وُيستوعب عبء العمل 2016يبقى كما كان يف عام  املعاونني/املوظفني املعنيني بأنشطة جلسات احملاكمة
جبهود املوظفني الثالثة، فال تلزم أية  2017املتصل بثالث حماكمات متزامنة تنعقد ملدة ستني يوماا يف عام 

ية. ويتحقق هذا املكسب عن طريق حتسني النجاعة من خالل تدريب موظفي القسم مساعدة مؤقتة عامة إضاف
 تدريباا تقاطعياا جيمع بني ختصُّصات متعد دة.

. شهراا لكل منهم )متطلب مستمر( 12رأ( ملدة -ثالثة جمه زي نصوص باللغة الفرنسية )من الرتبة خ ع -531
إلعداد احملاضر اآلنية باللغة الفرنسية حملاكمة واحدة يلزم اثنان من معّدي احملاضر بالكتابة املختزلة وجمه زان 

. ويعمل يف هذا القسم حالياا مخسة من معّدي احملاضر بالكتابة املختزلة يف قسم تدبر األعمال القضائيةللنصوص 
فري الصيغة احملرَّرة من احملضر الفرنسي يف الوقت احملدَّد ثالثة جمه زي (. ويستلزم تو 2-باللغة الفرنسية )من الرتبة ف

 نصوص إضافيني باللغة الفرنسية.

. تُقرتح هذه الوظيفة شهراا )متطلب جديد( 12( ملدة 4-مدير ملشروع احملكمة اإللكرتونية )من الرتبة ف -532
كمة، اليت أفضت إىل تعزيز احلس باملسؤولية عن حالياا يف قسم تدبر األعمال القضائية إثر إعادة تنظيم قلم احمل

نظام احملكمة اإللكرتونية برمته. وقد ُكل ف قسم تدبر األعمال القضائية بتويل إدارة شؤون احملكمة اإللكرتونية 
ر قسم وتدبرها. وابتغاَء زيادة ناتج العمل وحتقيق التآزر فيه، مت جتميع املهام املتصلة باحملكمة اإللكرتونية ضمن إطا

تدبر األعمال القضائية. وسوف تساعد هذه الوظيفة على تطوير تكنولوجيا احملكمة اإللكرتونية من أجل املزيد من 
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توسيع نظام احملكمة اإللكرتونية بغية تبسيط السريورات اجلهازية وجعل نظام احملكمة اإللكرتونية يتسم مبزيد من 
طراف املعنيني. ومن شأن ذلك أن يتمخض عن أمتتة عدد من الطابع الوظيفي الناجع لكي يستعمله مجيع األ

سريورات العمل اليت تُنفَّذ حالياا بصورة يدوية وأن جيعل النظاَم أكثر تناسباا مع الغرض منه فيما خيص التحديات 
 املقبلة. وتتواءم الوظيفة املعنية مع االسرتاتيجية املمتد تنفيذها خلمس سنوات اليت ُوضعت من أجل تدبر
املعلومات، وُصم مت من أجل حتسني السريورات وتبسيط مجع املعلومات القضائية واملعلومات املتعلقة بعمليات 
احملكمة. وسيمث ل حتديُد معال السريورات ومجُع متطلبات املستعملني اخلطوة األوىل على طريق حتسني تدبر احملكمة 

ملعنية قد طُلبت يف العام املاضي لكنها ل مُتوَّل. ولذلك ل ُيَرز اإللكرتوين لعملياهتا القضائية. وكانت الوظيفة ا
 .2016تقدم بشأن احملكمة اإللكرتونية خالل عام 

ألف يورو. وترتبط املتطلبات  659.6وينطوي املبلغ املقرتح يف قسم اخلدمات اللغوية على زيادة مقدارها  -533
اا مباشراا باحلاجة إىل الرتمجة الفورية بلغة اآلشويل يف قضية اإلضافية من املوظفني يف قسم اخلدمات اللغوية ارتباط

واحلاجة إىل ترامجة إضافيني بلغيَت عمل احملكمة لسد مقتضيات االرتفاع الكبري يف األنشطة املتصلة  أُنْغوين
 باإلجراءات االبتدائية على حنو أجنع.

نـْيـَرْوَنْدا  -534 شهراا لكل منهم )متطلب  12ملدة  (3-فتبة )من الر ثالثة ترامجة جللسات احملاكمة بلغة الك 
 2017. سيواَصل يف عام (تعزيز القدرة املتوفرة يف احملكمة يف هذا اجملال -مستمر( )حماكمة بوسكو انْتاغندا 

. ويعمل يف انْتاغندامن أجل حماكمة  2015العمل بعقود املساعدة املؤقتة العامة للرتامجة الذين ُوظفوا يف عام 
يَـْرَوْندا القسم ترمجان رئيسي للغة  ( لتوفري الرتمجة الشفوية 4-واللغة السواحلية ولغة الل ْنغاال )من الرتبة فالك نـْ

يَـْرَوْندا للمتهم يف حماكمة اْنتاغندا من لغة  وإليها. وسيعمل الرتمجان الرئيسي مع ثالثة الرتامجة اآلخرين للغة الك نـْ
يَـْرَوْندا ، أي أهنا انْتاغندافقد قضى قرار الدائرة املعنية بتحديد هذه اللغة باعتبارها واحدة من لغات حماكمة . الك نـْ
 لغة املتهم.

لكل  ملدة ستة أشهر (3-)من الرتبة ف لفرنسية(واثنان ل ةنكليزيإلواحد ل) كمةا جللسات احملترامجة  ثالثة -535
إن . تعزيز القدرة املتوفرة يف احملكمة يف هذا اجملال( -منهم )متطلب جديد( )من أجل حماكمة بوسكو انْتاغَْندا 

الرتامجة الثالثة املعنيني الذين سيوظفون بعقود مساعدة مؤقتة عامة سيدعمون الرتامجة املوظفني يف احملاكمات 
املتزامنة الثالث املقرَّر أن تنعقد خالل ست فرتات تتألف كل منها من أسبوعني، كما سيدعمون عدداا من 

عاليات غري القضائية اليت جتري يف سياق جلسات احملكمة. وتُعترب االستعانة مبوارد يف إطار املساعدة املؤقتة الف
العامة تدبرياا أجنع من حيث تكاليفه، نظراا إىل عبء العمل املتوقَّع وإىل التكاليف الكبرية املرتبطة باستئجار 

 اخلاصة باالجتماعات( لفرتات طويلة.خدمات ترامجة مستقلني )يف إطار املساعدة املؤقتة 

شهراا لكل منهم )متطلب جديد( )من  12ملدة  (1-)من الرتبة ف للغة اآلشويل ترامجة مؤازرين ثالثة -536
سيظل ثالثة من الرتامجة األربعة الذين مت . تعزيز القدرة املتوفرة يف احملكمة يف هذا اجملال( -أجل حماكمة أُنغوين 
. وتضم 2017الزمني يف عام  أُنْغوينبأموال من صندوق الطوارئ من أجل حماكمة  2016توظيفهم يف عام 

 2017( يتكلم لغة اآلشويل سيكون يف عام 2-وحدة الرتمجة اإلنكليزية يف القسم مرتمجاا معاوناا )من الرتبة ف
الذي يوفر الرتمجة الشفوية من لغة اآلشويل وإليها من أجل املتهم وكل ما قد يكون هناك العضو الرابع يف الفريق 

 من شهود يتكلمون هذه اللغة.

شهراا )متطلب جديد( )من أجل  12ملدة  (رر-خ ع)من الرتبة  لغوي معين بلغة اآلشويل مساعد -537
سيُوظَّف مساعد لغوي يف بداية مرحلة إدالء الشهود بإفاداهتم يف حماكمة . الدعم االشتغايل( –حماكمة أُنغوين 
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أُنغوين ليساعد يف تعريف الشهود على السياق. كما إنه سيطلب من املساعد اللغوي أن يعد ترمجات غري رمسية 
 وترمجات خمصوصة وترمجات وهلية ُيتاج إليها الشهود.

. ُُيتاج إىل هراا )متطلب جديد( )للدعم االشتغايل(ش 12رأ( ملدة -مساعد إداري )من الرتبة خ ع -538
مساعد إداري إضايف يف القسم لكي يعمل مع املساعد اإلداري يف جمال الرتمجة الشفوية يف سياق العمليات ويف 
امليدان بشأن حشد ترامجة مستقلني من أجل احملاكمات وحشد ترامجة ميدانيني وترامجة يعملون يف سياق 

 مقتضى احلال.العمليات حبسب 

ألف يورو يف قسم مشاركة اجملين عليهم وجرب  171.8وينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  -539
أضرارهم. إن مجيع املوارد املطلوبة يف إطار املساعدة املؤقتة العامة واملبيَّنة أدناه ستلزم خالل النصف األول من عام 

خطر بلزوم االستعانة به من موارد صندوق الطوارئ من أجل الستدامة القدرة اإلضافية ضمن إطار ما أُ  2017
فيما يتعلق بآالف طلبات  أُنْغوين. وذلك أمر حاسم للنهوض بأود األنشطة إذ تبلغ أوَجها يف قضية أُنْغوينقضية 

/يونيو من العام اجملين عليهم املشاركة يف اإلجراءات االبتدائية، املتوقع أن يتالشى ليرتاجع متاماا حبلول هناية حزيران
 املقبل.

( ملدة ستة أشهر لكل منهما )متطلب جديد( )من أجل 1-موظفان قانونيان مساعدان )من الرتبة ف -540
من أجل أعمال التجهيز القانوين  2017. ستلزم هاتان الوظيفتان خالل النصف األول من عام حماكمة أُنْغوين(

ات من طلبات فرادى اجملين عليهم املشاركة يف إجراءات األويل وإعداد مسوَّدات الصيغ احملجوبة فيها معلوم
 املتوقَّع أن يقدَّم آالف منها، لكي حتال يف اآلجال اليت حتددها الدائرة االبتدائية. أُنْغوينحماكمة 

رأ( ملدة ستة أشهر لكل منهما )متطلب جديد( -مساعدان معنيان بتجهيز البيانات )من الرتبة خ ع -541
للقيام بأعمال التجهيز  2017. ستلزم هاتان الوظيفتان خالل النصف األول من عام وين()من أجل حماكمة أُنْغ

)مثل االستنساخ اإللكرتوين، والتسجيل، واإليداع(، وإدخال البيانات، وحجب ما يلزم حجبه من معلومات يف 
لكي حتال يف اآلجال اليت  ،أُنْغوينآالف الطلبات اليت يقدمها فرادى اجملين عليهم للمشاركة يف إجراءات حماكمة 

 حتددها الدائرة االبتدائية.

 ألف يورو. 2.3وينطوي املبلغ املطلوب يف مكتب احملامي العمومي للمجين عليهم على زيادة مقدارها  -542

. أُقّرت هذه الوظيفة يف إطار شهراا )متطلب مستمر( 12( ملدة 2-موظف قانوين معاون )من الرتبة ف -543
تظل الزمة وتُعترب أساسية لكي يضطلع مكتب احملامي العمومي للمجين عليهم باملهام إهنا . 2016ميزانية عام 

. ومثة أربعة أفرقة خمصَّصة هلذا املكتب تُعىن بإجراءات احملاكمة املستمرة  املنوطة به يف إطار واليته على حنو مرض 
لتمكن من متابعة سائر اإلجراءات املستمرة اليت تستلزم احلضور يف قاعة احملاكمة يومياا. وُُيتاج إىل هذه الوظيفة ل

لتوفري خدمات البحث القانوين وإسداء املشورة للمحامني اخلارجيني. وقد ازداد عبء العمل الواقع على عاتق 
وقرار الدائرة يف  أُنْغوينلتويل الدفاع يف قضية  2016مكتب احملامي العمومي للمجين عليهم منذ تعيينه يف عام 

القاضي بأن يضطلع مكتب احملامي العمومي للمجين عليهم بدور نشط يف استجواب األشخاص  لوبـَنْغادعوى 
 الذين ُُيتمل أن يقدموا طلبات جلرب أضرارهم.

ألف يورو تعزى إىل  53.0وينطوي املبلغ املطلوب يف مكتب احملامي العمومي للدفاع على زيادة مقدارها  -544
بدالا من  2017شهراا يف عام  12تمرار شغل وظيفة املوظف القانوين ملدة لزوم التهيئة يف امليزانية لسد تكاليف اس

 .2016سبعة أشهر فقط يف عام 
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 وال القضايا، عدد تزايد إىل بالنظر. (مستمر متطلب) شهراا  12 ملدة( 3-ف الرتبة من) قانوين موظف -545
 إىل اآلنية املساعدة لتقدمي موارد كافية ُيتاج إىل للدفاع العمومي احملامي مكتب سيظل االبتدائية، املرحلة يف سّيما
 املعين سيتوىل القانوين املعلومات. إن املوظف طلبات إىل لالستجابة أو االبتدائية باإلجراءات املعنية األفرقة
 الدفاع أفرقة ملساعدة الكتيبات القانونية وإعدادَ  إجراَء البحوث( 2-ف الرتبة من) املعاون احملامي مع بالتعاون

 القانوين الوكيلَ /املستشارَ  سيساعد الوظيفة هذه إن شاغل كما. بالسياسات متعلقة اللزوم مبهام عند وسيضطلع
 للدفاع العمومي احملامي مكتب عمل نتائج على من خالل اإلشراف التدبرية املهام يف( 4-ف الرتبة من)

 .الدوائر طلبات عن املتأتية باملهام واالضطالع

 ألف يورو. 72.3املطلوب يف قسم دعم احملامني على زيادة مقدارها وينطوي املبلغ  -546

. متاشياا مع األنشطة املزيدة املتعلقة شهراا )متطلب جديد( 12رأ( ملدة -منسق خدمات )من الرتبة خ ع -547
ات باحملاكمات، مبا فيها أنشطة أفرقة الدفاع، تلزم هذه الوظيفة للتكفل بالرد يف الوقت احملدَّد على مجيع طلب

 اخلدمة والسهر على التقيد باملواعيد يف تقدمي اخلدمة الالزمة ألفرقة الدفاع.

 يورو ألف 994.5 ساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعاتامل

على وجه اإلمجال ينطوي املبلغ املطلوب يف بند املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات على زيادة مقدارها  -548
ألف يورو يف قسم  332.2ويعزى ذلك رئيسياا إىل الزيادة املقرتحة البالغة  يف املئة(. 53ألف يورو ) 344.7

تدبر األعمال القضائية من أجل النهوض بالعبء املتأيت عن األنشطة القضائية اإلضافية اليت سيشهدها عام 
ل القدرة وتقدمي دعم مستوف للمعايري للمحاكمات املتزامنة الثالث. وتلزم الزيادة املطلوبة الستكما 2017

الداخلية على توفري إعداد احملاضر احملرَّرة باإلنكليزية والفرنسية من أجل احملاكمتني املتزامنتني الثانية والثالثة. ففي 
حالة قسم تدبر األعمال القضائية يُعترب توظيف معد ي احملاضر القضائية بالكتابة املختزلة واملساعدين املعنيني 

أجنع من حيث التكاليف من اللجوء إىل تكليف جهات خارجية بتوفري اخلدمات بتجهيز النصوص املستقلني 
املعنية يف إطار اخلدمات التعاقدية. ويبلغ املقدار الالزم الستكمال قدرة احملكمة يف جمال إعداد احملاضر بالكتابة 

أما باقي الزيادة املعنية فيقابل يورو.  ألف 145.0املختزلة لدعم ثالث حماكمات متزامنة ملدة ستني يوماا زهاء 
احلاجة إىل استكمال القدرة احلالية املتوفرة يف أفرقة إعداد احملاضر بالكتابة املختزلة بغية استدامة اخلدمات املعنية 

 يوماا.  440من أجل اإلجراءات يف حماكمتني متزامنتني ملدة مقدارها 

داء اخلدمات املعنية أن يستلزم بالفعل زيادة وجتدر مالحظة أن من شأن االستعانة جبهات خارجية أل -549
ألف يورو على هيئة خدمات تعاقدية، مع العلم بأن من شأن اخلدمات املوفَّرة بالفرنسية يف هذه  500تنيف على 

احلالة أن ال تكون إال ذات طابع جزئي. أما املقرتح احلايل فهو على العكس من ذلك يستلزم استثماراا مبقدار أدىن 
ألف يورو على شكل مساعدة مؤقتة خاصة باالجتماعات للتكفل بتوفري خدمة تفي بأحدث  332.2يبلغ 

املعايري بصورة كاملة، وتؤيت تقليصاا فعلياا يف املخصَّصات للخدمات التعاقدية يعو ض إىل حد كبري االستثمار يف 
 بند املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات.

آالف يورو( وقسم  10.0ت متواضعة يف قسم خدمات تدبر املعلومات )وإضافةا إىل ذلك تظهر زيادا -550
يورو(. إن املبلغ املطلوب يف قسم اخلدمات اللغوية ناتج عن التغري االسرتاتيجي  ألف 12.5اخلدمات اللغوية )

نسية، بدالا من الذي طرأ على مبدأ االستعانة بعقود املساعدة املؤقتة العامة فيما خيص ترامجة اللغة اإلنكليزية/الفر 
املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات، لتوفري اخلدمات الالزمة خالل الفرتات اليت ستسري فيها اإلجراءات يف 
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. وبالنظر إىل عبء العمل املتوقع، والتكاليف الطائلة املرتبطة باستئجار خدمات 2017ثالث حماكمات عام 
ليف السفر وتكاليف بدل املعيشة اليومي(، فإن االستعانة مبوارد ترامجة مستقلني لفرتات طويلة )مبا يف ذلك تكا

 املساعدة املؤقتة العامة يُعترب تدبرياا من تدابري حتقيق املكاسب عن طريق حتسني النجاعة.

آالف يورو يلزم لتوفري خدمات قسم خدمات تدبر املعلومات من  10.0كما إن املقدار املطلوب البالغ  -551
يتيح هلذا القسم تقدمي الدعم جلميع املستعملني النهائيني يف احملكمة سهراا على استمرار أجل االجتماعات، ما 

 أنشطتها القضائية واإلدارية.

 ألف يورو 35.0 العمل اإلضايف

ينطوي املبلغ املطلوب لسد تكاليف العمل اإلضايف فيما خيص شعبة اخلدمات القضائية على زيادة  -552
املئة( مع العلم بأن املوارد املعنية ل يطلبها إال قسم واحد من أقسام هذه  يف 40آالف يورو ) 10.0مقدارها 

. ويتماشى املبلغ املطلوب يف قسم خدمات تدبر املعلومات مع املقدار األساسي 2017الشعبة فيما خيص عام 
ات العمل ، وهو يلزم لسد تكاليف عمليات الرتقية واحللول األمنية الواجب إجنازها خارج ساع2016لعام 

 لتفادي االنقطاع يف أنشطة احملكمة.

 ألف يورو 13 983.9 بالعاملني غري املتصلةاملوارد 

يف  1.1ألف يورو ) 152.9تبلغ الزيادة املطلوبة يف بند التكاليف غري املتصلة بالعاملني مبلغاا مقداره  -553
املعلومات وتدبرها لدعم قدرة احملكمة على االستثمارات يف أمن  ‘1’املئة( وتعزى إىل حد بعيد إىل ما يلي: 

 2017التكيف مع بيئة العمل اجلديدة املنطوية على أنشطة قضائية مزيدة وثالث حماكمات متزامنة يف عام 
ألف يورو(، مع العلم بأنه مت وفقاا لألولويات االسرتاتيجية للمحكمة فيما خيص االستثمار يف  667.3)

هم االستثمارات الالزمة لزيادة قدرة احملكمة على ختزين البيانات هنوضاا بأود الزيادة تكنولوجيا املعلومات حتديد أ
يف أنشطة جلسات احملاكمة وبالتايل التسجيل الرقمي جلميع أنشطة احملكمة، وزيادة قدرات احملكمة يف جمال أمن 

تكاليف  ‘2’ملراقبة شديدة؛ املعلومات للتكفل بصون مقتضيات السرية وسالمة أنشطة التحقيق يف بيئات ختضع 
صيانة العتاد والربجميات احلاسوبية ذات األمهية احليوية لعمل معدات جلسات احملاكمة على حنو مالئم خالل 

التكاليف املزيدة ملركز االحتجاز بالنظر إىل التقليص التدرجيي لوحدة  ‘3’ألف يورو(؛  536.2اجللسات املعنية )
تعيني مكتب احملامي  ‘4’يورو(؛  ألف 276.0نائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة )االحتجاز اخلاصة باحملكمة اجل

، ما يفضي إىل زيادة يف أُنْغوينالعمومي للمجين عليهم بصفة ممثل قانوين مشرتك للمجين عليهم يف قضية 
 ألف يورو(. 149.7تكاليف اخلدمات االستشارية )

 760.4مليون يورو يف جمال املساعدة القانونية للمجين عليهم ) 1.6لكن حُتَقَّق وفورات يناهز مقدارها  -554
ألف يورو(،  157.8ألف يورو( وجمال اخلدمات التعاقدية ) 851.7ألف يورو( وجمال املساعدة القانونية للدفاع )

وذلك بصورة رئيسية نتيجة األخذ خبيار توظيف معدي حماضر بالكتابة املختزلة مستقلني حبسب احلالة خالل 
 إلجراءات القضائية عندما يلزمون لتكملة املوارد الداخلية.ا
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 ألف يورو 520.8 السفر

على  2017ينطوي املبلغ اإلمجايل املقرتح لسد تكاليف السفر فيما خيص شعبة اخلدمات القضائية لعام  -555
من األنشطة القضائية يف املئة(. وترتبط هذه الزيادة رئيسياا مبقدار أكرب  27.9ألف يورو ) 113.7زيادة مقدارها 

يستتبع زيادة مقابلة يف عدد اجملين عليهم املشاركني يف اإلجراءات الذين ُيتاجون إىل متثيل ويتلقون الدعم من 
مكتب احملامي العمومي للمجين عليهم وقسم مشاركة اجملين عليهم وجرب أضرارهم وقسم تدبر األعمال القضائية 

 وقسم اخلدمات اللغوية.

لغ املطلوب لسد تكاليف السفر فيما خيص مكتب مدير شعبة اخلدمات القضائية على املب وينطوي -556
ألف يورو ناتج عن إعادة ختصيص املوارد بنقلها إىل بند مكتب مدير شعبة العمليات  11.9اخنفاض مقداره 

 اخلارجية فيما يتعلق بالبعثات إىل املكاتب امليدانية.

 25.1فر يف قسم تدبر األعمال القضائية على زيادة مقدارها وينطوي املبلغ املطلوب لسد تكاليف الس -557
ألف يورو، وهو يلزم لتمكني املوظفني القانونيني املعاونني/املوظفني املعنيني بأنشطة جلسات احملاكمة من دعم 

ة تقليص اإلدالء بالشهادات املتوقَّع أن جيري بواسطة الروابط الفيديوية عن بعد بسفرهم إىل املكان املعين. وبغي
التكاليف، جيري بصورة تدرجيية تدريب العاملني امليدانيني على دعم استعمال الروابط الفيديوية املعنية بدالا من 
لزوم سفر موظف قانوين معاون/موظف معين بأنشطة جلسات احملاكمة إىل املوقع من أجل كل صلة فيديوية. ولذا 

لسفر موظف قانوين معاون/موظف معين بأنشطة جلسات احملاكمة إال  يؤخذ حبل انتقايل ال يهيَّأ وفقه يف امليزانية
 يف املئة من الروابط الفيديوية املزَمع استعماهلا. 50فيما خيص 

ألف يورو، وهو جيس د  18.8وينطوي املبلغ املطلوب يف قسم اخلدمات اللغوية على زيادة مقدارها  -558
قسُم دعم  2017شفوية امليدانية اليت قدَّمها فيما خيص عام بصورة رئيسية كثرة طلبات توفري خدمات الرتمجة ال

احملامني )بسبب زيادة األنشطة امليدانية واألنشطة االشتغالية يف احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية واحلالة يف 
لة يف كوت يف احلا 2مايل( وقسُم اجملين عليهم والشهود )بسبب زيادة ما يلزم من بعثات التقييم يف القضية 

ديفوار(. فسيتعنيَّ على موظفي قسم اخلدمات اللغوية السفر إىل امليدان لتوفري خدمات الرتمجة الشفوية حملامي 
 الدفاع وللمجين عليهم، وللعاملني يف قسم اجملين عليهم والشهود من أجل التواصل مع الشهود. 

ألف يورو بفضل إعادة تنظيم  26.4مقداره يف قسم مشاركة اجملين عليهم وجرب أضرارهم ختفيض وُُيَقَّق  -559
املكاتب امليدانية. فإثر إعادة التنظيم غدا العاملون الذين يضطلعون بأنشطة قسم مشاركة اجملين عليهم والشهود 
مدرجني يف إطار ميزانية املكاتب امليدانية املعنية. ونتيجة لذلك ل يعد موظفو قسم مشاركة اجملين عليهم والشهود 

يف مقر احملكمة ول يعد يتعنيَّ عليهم السفر من املقر إىل األماكن اليت تقيم فيها مجاعات اجملين عليهم بغية يعملون 
 تيسري  ودعم  مشاركة اجملين عليهم يف اإلجراءات أو يف أنشطة احملكمة يف جمال جرب األضرار.

ألف يورو  42.5زيادة مقدارها  وتشهد ميزانية السفر املقرتحة يف مكتب احملامي العمومي للمجين عليهم -560
لضمان متكُّن احملامني من السفر إىل بلدان احلاالت للقيام مبهمتهم التمثيلية يف القضايا املعروضة على احملكمة اليت 

كان حمامون من مكتب احملامي   2016عينتهم الدوائر فيما خيصها من أجل التمثيل املعين. ويف أيار/مايو 
قد ُعي نوا بصفة ممثلني قانونيني مشرتكني للمجين عليهم يف اإلجراءات االبتدائية يف قضية العمومي للمجين عليهم 

، وكذلك لتمثيل لوبـَنْغا؛ ويف إجراءات جرب األضرار يف قضية أُنغوين، وقضية اْغبـَغْبو وابْليه غوديهوقضية  انْتاغندا
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جين عليهم ميث ل حالياا جمنياا عليهم يبلغ جمموعهم . إن مكتب احملامي العمومي للممبباطاليب جرب األضرار يف قضية 
442 5. 

ألف يورو. وتلزم املوارد املعنية لسفر  60.4ويشهد املبلغ املطلوب يف قسم دعم احملامني زيادة مقدارها  -561
واحدة يف عاملني يف األجهزة االنضباطية من خمتلف أحناء العال )أفريقيا وأمريكا وأوقيانوسيا( للمشاركة يف جلسة 

الهاي وبعثات جُترى يف إطار املهام املنوطة باحملقق املايل. ويشار على اخلصوص إىل أنه تلزم أموال للمحقق املايل 
التابع لقلم احملكمة لالتصال بأصحاب الشأن املعنيني ومتييز كل ما قد يكون هناك من أصول تعود ألشخاص 

 ع هذه األصول، واستعادهتا.ميثُلون أمام احملكمة اجلنائية الدولية، وتتبُّ 

 ألف يورو 550.9 اخلدمات التعاقدية

ألف يورو  157.8اخنفاضاا مقداره  2017تشهد املخصَّصات املقرتحة يف بند اخلدمات التعاقدية لعام  -562
ألف يورو يف هذا البند يف قسم تدبر األعمال  320.0يف املئة( يعزى رئيسياا إىل اخنفاض مقداره  22.3)

ألنه ل يعد من الالزم تكليف جهات خارجية بأعمال إلعداد احملاضر بالكتابة املختزلة استكماالا للقدرة  القضائية
الداخلية يف هذا اجملال. فكما ُشرح آنفاا سيعو ل القسم على استئجار معّدين للمحاضر بالكتابة املختزلة مستقلني 

حتياجات خالل اإلجراءات االبتدائية، استكماالا يف إطار املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات حبسب اال
للموارد الداخلية املتوفرة يف هذا اجملال. فاالعتماد على خدمات تؤديها جهات خارجية من أجل إعداد احملاضر 
بالكتابة املختزلة ليس من شأنه أن يتيح تقليصاا للمخصَّصات ذات الصلة بل من شأنه فعالا أن يستلزم زيادة 

ألف يورو يف بند اخلدمات التعاقدية، مع العلم بأن من شأن اخلدمات املوفَّرة بالفرنسية يف هذه  500تنيف على 
احلال أن ال تكون إال خدمات ذات طابع جزئي. أما املقرتح احلايل فإنه على العكس من ذلك يستلزم استثماراا 

باالجتماعات للتكفل بتوفري خدمة كاملة،  ألف يورو يف بند املساعدة املؤقتة اخلاصة 332.2مبقدار أدىن يبلغ 
 ويؤيت اخنفاضاا يف بند اخلدمات التعاقدية يعو ض قسطاا كبرياا من االستثمار املعين.

ألف يورو يف قسم خدمات تدبر املعلومات لتنفيذ األولوية  182.2وتلزم الزيادة املقرتحة البالغة  -563
أساسية لتدبر املعلومات تشمل بنطاقها احملكمة مجعاء ويف تنمية االسرتاتيجية فيما خيص االستثمار يف مشاريع 

القدرة يف جمال األمن يف شىت وحدات احملكمة، وال سيما زيادة القدرة على التخزين، وإعمال ختزين بيانات 
ىل احملفوظات، ومواصلة التحسني يف هذا اجملال تصدياا للتهديدات االستخبارية واهلجمات السيربانية. ويضاف إ

أفضت إىل توسيع نطاق  2016ذلك أن عملية استبانة جوانب العمل التآزري يف احملكمة اليت أجريت يف عام 
منيطة احملكمة اإللكرتونية يف جمال اخلدمات اللغوية لتشمل ترمجات ملكتب املدَّعي العام؛ وستلزم حلول تكنولوجيا 

مكتب احملامي العمومي للمجين عليهم بسبب زيادة عدد املعلومات للنهوض بعبء العمل املزيد الواقع على عاتق 
اجملين عليهم املشاركني يف اإلجراءات ومواصلة حتسني السريورات ذات الصلة. وتلزم استثمارات لتحسني قاعدة 
بيانات تدبر شؤون الشهود؛ ونقل املوقع الشبكي للجمعية إىل املنصة اجلديدة للمواقع الشبكية للمحكمة. 

ج إىل موف ري خدمات خارجيني لزيادة املهارات الداخلية فيما خيص النظم األساسية للمحكمة مثل وكذلك ُُيتا 
دعم أنشطة جلسات احملاكمة، وتدبري شؤون املوقع الشبكي العمومي ومعاملة االستعارات فيما بني املكتبات. إن 

ائية تعو ض كلَّ الزيادة يف قسم التخفيضات يف املخصَّصات للخدمات التعاقدية يف قسم تدبر األعمال القض
 خدمات تدبر املعلومات والزيادة يف مكتب احملامي العمومي للمجين عليهم.
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ويشهد املبلغ املطلوب يف مكتب احملامي العمومي للمجين عليهم، املرتبط باألنشطة القضائية يف قضية  -564
وارد املعنية لنقل اجملين عليهم من مكان إقامتهم إىل ألف يورو. وتلزم امل 20.0، زيادة مقدارها أُنْغوينوقضية  لوبـَنْغا

 مكان آمن ميكنهم أن يلتقوا فيه مبحاميهم.

 ألف يورو 93.0 التدريب

ألف يورو  20.8تشهد ميزانية التدريب املقرتحة فيما خيص شعبة اخلدمات القضائية زيادة مقدارها  -565
يُعترب  2017تدريب املوظفني املهيأ له يف امليزانية لعام . إن 2016يف املئة( على ميزانيته املعتمدة لعام  28.8)

عنصراا أساسياا يسهم يف متكني شعبة اخلدمات القضائية من النهوض بعبء العمل املزيد، ويسد تكاليف اخلربة 
اإلضافية الالزمة. ويلزم مقدار من اخلربة التقنية لكي يتمكن قلم احملكمة من توفري خدمات مثلى إىل مكتب 

دَّعي العام والدوائر. وميث ل قسم خدمات تدبر املعلومات وقسم االحتجاز مسب يب التكاليف الرئيسيني. ومثة امل
آالف يورو( وقسم مشاركة اجملين  4.1زيادات طفيفة أخرى تلزم يف مكتب مدير شعبة اخلدمات القضائية )

ألف يورو(. وبينما يبقى مبلغ  0.1اع )ألف يورو(، ومكتب احملامي العمومي للدف 2.5عليهم وجرب أضرارهم )
آالف يورو، فإن قسم اخلدمات اللغوية  5.5املوارد املطلوب يف قسم تدبر األعمال القضائية دون تغيري مساوياا 

 ألف يورو. 2.7يفيد بتخفيض للموارد املخصَّصة له يف هذا البند مقداره 

م خدمات تدبر املعلومات مساوياا املقدار البالغ ويُبقى على مبلغ ميزانية التدريب املطلوب فيما خيص قس -566
ألف يورو، لكي يتسىن للعاملني يف هذا القسم تلقي التدريب التقين املناسب الستدامة تصديق كفاءاهتم  60.7

 ومهاراهتم دعماا جلميع التطبيقات والبنية التحتية املستخدمة يف املباين الدائمة.

الذي ينطوي املبلغ املطلوب فيما خيصه يف إطار هذا البند على  كما يلزم التدريب يف قسم االحتجاز، -567
ألف يورو من أجل تدريب ضباط االحتجاز بشأن آثار االحتجاز املديد على احملتجزين  16.8زيادة مقدارها 

 وتوعيتهم بشىت الثقافات فيما خيص بيئة االحتجاز.

 يورو ألف 391.3 رباء االستشاريوناخل

املقرتحة لسد تكاليف اخلرباء االستشاريني يف شعبة اخلدمات القضائية زيادة مقدارها تشهد امليزانية  -568
املئة(. ويعزى هذا املقدار إىل حد بعيد إىل الزيادة املقرتحة يف مكتب احملامي  يف 100.8ألف يورو ) 196.4

العمومي للمجين عليهم فيما يتعلق بتعيني حمام عامل فيه بصفة ممثل قانوين مشرتك للمجين عليهم املشاركني يف 
؛ ويف كل لوبـَنْغاار يف قضية ؛ واملمثل القانوين ملن ُُيتمل أن يستفيدوا من جرب األضر أُنغويناإلجراءات يف قضية 

دعوى يلزم فيها حمام ميداين يؤدي دور املستشار يف بلد احلالة املعين الستدامة االتصال مع اجملين عليهم املمثَّلني 
واملثابرة على إعالمهم باملستجدات يف اإلجراءات، واستبداء آرائهم، وتبنيُّ شواغلهم، ومجع األدلة حبسب 

 االقتضاء.

اخلدمات اللغوية إىل خربة خارجية يف لغات القضايا أو لغات احلاالت اليت ُُيتاج لتوفري  وُيتاج قسم -569
بفريقني من أفرقة  2017اخلدمات هبا عندما ال تتوفر موارد أو مهارات داخلية لتقدميها. وتُزَمع االستعانة يف عام 

ا يلزم خرباء استشاريون يف جمال اللغات ديفوار واحلالة يف أوغندا. كم اخلرباء هذه فيما يتصل باحلالة يف كوت
لتيسري وتقييم اختبارات الرتمجة الشفوية امليدانية من أجل انتقاء الرتامجة امليدانيني للعمل بلغات حاالت إضافية 
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 مجهورية أفريقيا الوسطى، واحلالة يف كوت ديفوار، واحلالة يف جورجيا، واحلالة يف مايل، والعمل احملتمليف يف احلالة 
 بلغات حاالت جديدة يف احلالة يف أوغندا.

وتبقى املوارد املطلوبة يف هذا البند ملكتب مدير شعبة اخلدمات القضائية ولقسم االحتجاز ولقسم  -570
 .2016مشاركة اجملين عليهم وجرب أضرارهم على مقاديرها املقرة فيما خيص عام 

 ألف يورو 3 669.7 حمامو الدفاع

يف املئة( نتيجة لتطبيق نظام  18.8ألف يورو ) 851.7على اخنفاض مقداره ينطوي املبلغ املطلوب  -571
على االفرتاضات اليت أُعدت على أساسها  2012املساعدة القانونية املعمول به يف احملكمة كما أُقّر يف عام 

دفُع األجر املعدَّل . فاستناداا إىل نظام املساعدة القانونية املعدَّل، وتطبيق مقتضيات له منها 2016ميزانية عام 
من  70للمحامني الذين ميث لون موك لني هلم يف قضايا تتعلق جبرائم خمّلة بإقامة العدل )منصوص عليها يف املادة 

نظام روما األساسي( فيما بعد اإلجراءات االبتدائية، وحساُب األجور على أساس النشاط املضطلع به عند 
ألف يورو فيما خيص عام  4 521.4ألف يورو مقابل  3 669.7قداره اإلمكان، ُيطلب يف هذا البند مبلغ م

2016. 

 ألف يورو 1 202.8 حمامو اجملين عليهم

يف املئة( يعزى إىل تطبيق نظام  38.7ألف يورو ) 760.4يشهد املبلغ املطلوب اخنفاضاا مقداره  -572
االفرتاضات اليت أُعدت على أساسها على  2012املساعدة القانونية املعمول به يف احملكمة كما أُقّر يف عام 

. فنظراا إىل املستجدات يف إجراءات احملكمة وإىل بعض القرارات اليت صدرت حديثاا عن 2016ميزانية عام 
الدوائر والقاضية بتعيني مكتب احملامي العمومي للمجين عليهم بصفة املمثل القانوين للمجين عليهم يف قضية 

 .2016يف عام  1 963.2ألف يورو مقابل  1 202.8مبلغ مقداره  2017عام ، ُيطلب فيما خيص أُنْغوين

 ألف يورو 6 065.7 النفقات التشغيلية العامة

يف املئة(. وختص الزيادات الكربى قسم  15.9ألف يورو ) 830.3يشهد املبلغ املقرتح زيادة مقدارها  -573
 536.2خدمات تدبر املعلومات مبلغاا مقداره خدمات تدبر املعلومات وقسم االحتجاز. وتبلغ الزيادة يف قسم 

ألف يورو وهي تلزم لسد تكاليف صيانة العتاد والربجميات احلاسوبية اليت تتيح لشعبة اخلدمات القضائية توفري دعم 
جيد ألنشطة احملكمة يفي بأحدث املعايري. وتتصل هذه الزيادة بالدعم األساسي الذي يقدمه قسم خدمات تدبر 

لتكفل باستقرار  وعمل  النظم القضائية واإلدارية والبنية التحتية املساندة بغية استدامة استمرار األنشطة املعلومات ل
 يوم يف قاعات احملاكمة الثالث مجيعها. 500دعماا جللسات مدهتا 

ألف يورو يف قسم االحتجاز إىل حد بعيد إىل زيادة يف اخلدمات  276.0وتعزى الزيادة املقرتحة البالغة  -574
الالزمة املقدَّمة مبوجب "االتفاق بشأن أسعار املنتجات" وتطبيق املؤشر السنوي ألسعار إجيار الزنازين مبوجب هذا 

تابعة لألمم املتحدة اخلاصة باحملكمة اجلنائية الدولية االتفاق. ونظراا إىل التقليص التدرجيي لوحدة االحتجاز ال
ليوغوسالفيا السابقة، تلزم خدمات إضافية لكي يؤدي مركز االحتجاز التابع للمحكمة القسط الذي يقع على 
عاتقه من املهام اليت سبق أن كانت ُمتقامَسة بينه وبني الوحدة املعنية. ونتيجةا لتقليص هذه الوحدة ازداد سعر 

دمات املعنية ألنه يتعنيَّ على احملكمة سد تكاليف إضافية كانت احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة اخل
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تسدها فيما سبق. وقد مت يف مركز االحتجاز التابع للمحكمة تداُرُس مجيع ممارسات العمل فيه بصورة صارمة 
ب احملقَّقة من خالل حتسني النجاعة. ونتيجة لذلك، وتبسيطُها بغية تقليل أثر هذه املتطلبات وتكثري املكاس

سيعمل مركز االحتجاز التابع للمحكمة، على الرغم من أنه يتعني عليه أن يُعىن بنفس العدد من أجنحة 
يف املئة بالقياس إىل وحدة  16االحتجاز وأن يفي بنفس االلتزامات األمنية، مبوظفي احتجاز هم أقل عدداا بنسبة 

 تابعة لألمم املتحدة اخلاصة باحملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة.االحتجاز ال

ألف يورو(  13.1وعلى الرغم من وجود زيادات طفيفة نسبياا يف مكتب مدير شعبة اخلدمات القضائية ) -575
تبقى على  آالف يورو(، فإن امليزانية املطلوبة ملكتب احملامي العمومي للمجين عليهم 5.0وقسم دعم احملامني )

 ألف يورو. 11.0مقدارها البالغ 

 ألف يورو 289.4 اللوازم واملواد

يف املئة( يعزى معظمها إىل حتسني  48.3ألف يورو ) 94.3يشهد املبلغ املطلوب زيادة مقدارها  -576
اخلدمات اليت يقد مها قسم خدمات تدبر املعلومات فيما يتعلق باالشرتاكات يف املنشورات اإللكرتونية 
واالشرتاكات يف املكتبات واستدامة االشرتاكات احلالية يف املكتبات اليت ختص الدوائر، ومكتب املدَّعي العام، 
وحمامي الدفاع، وحمامي اجملين عليهم. وتتحقق جوانب من التآزر يف هذا اجملال يف شىت وحدات احملكمة عن طريق 

كمة. وباإلضافة إىل ذلك ُُيتاج إىل لوازم من أجل اخلدمات معاملة االشرتاكات املعنية معاملة مركزية يف قلم احمل
األساسية وإىل مواد من قبيل مستلزمات الطبع، واستبدال جذاذات الذاكرة يف العتاد، واللوازم السمعية البصرية 
نة اخلاصة بقاعات احملاكمة واملكاتب، وطلب املستعملني النهائيني لوحات  حواسيَب بأجبديات خاصة بلغات معيَّ 

 وأقراصاا مشفَّرة وبطاريات  للحواسيب النقالة.

 ألف يورو 1 200.3  األثاث والعتاد

إن قسم خدمات تدبر املعلومات هو القسم الوحيد يف شعبة اخلدمات القضائية الذي يطلب موارد يف  -577
املئة( وهي تعزى بصورة يف  125.2ألف يورو ) 667.3إطار هذا البند من بنود امليزانية. وتبلغ الزيادة املقرتحة 

رئيسية إىل استثمار ذي أولوية يف معدات تندرج يف عداد رأس املال، عمالا بالنهج الشامل بنطاقه احملكمة مجعاء 
يورو. أما مقدار التكاليف  ألف 655املتمثل يف زيادة حي ز ختزين البيانات وقدرة البىن التحتية، يبلغ مقداره 

ه هذا القسم فيخص االستثمار يف أمن املعلومات. ويرتبط لزوم تعزيز تدبر املعلومات الكبرية اآلخر الذي يتكبَّد
وتعزيز أمنها ارتباطاا مباشراا بزيادة يف أنشطة جلسات احملاكمة، وما يستتبعه من تسجيل رقمي هلذه األنشطة، 

ى أمنها، والتكفل بأمن واملتطلبات اإلضافية فيما خيص حي ز ختزين التسجيالت السمعية البصرية والسهر عل
 األنشطة املعنية.
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 2017: الميزانية المقترحة لعام 3300البرنامج :31 الجدول

3300 

 شعبة الخدمات القضائية

  2015مصروفات عام 

 )بآالف اليوروات(

  

امليزانية املعتمدة لعام 
2016 

 التغرّي يف املوارد

 

  2017املقدَّر املقرتح لعام 

 اجملموع )بآالف اليوروات(

املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

اجملموع مبا فيه 
املصروفات من 
 نسبته املئوية مقداره صندوق الطوارئ

 املوظفون من الفئة الفنية

 

  

 

11 119.4 831.0 7.5 11 950.4 

 928.4 4 1.6 77.2 851.2 4       املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 878.8 16 5.7 908.2 970.6 15 369.0 16   369.0 16 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

 146.5 2 106.1 105.0 1 041.5 1 810.7 1 97.2 713.5 1 املساعدة املؤقتة العامة

 994.5 53.0 344.7 649.8 593.8   593.8 املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

 35.0 40.0 10.0 25.0 14.5   14.5 العمل اإلضايف

 176.0 3 85.0 459.7 1 716.3 1 419.0 2 97.2 321.8 2 لسائر تكاليف العاملنياجملموع الفرعي 

 520.8 27.9 113.7 407.1 462.5 32.0 430.5 السفر

               الضيافة

 550.9 22.3- 157.8- 708.7 449.4 24.6 424.8 اخلدمات التعاقدية

 93.0 28.8 20.8 72.2 82.1   82.1 التدريب

 391.3 100.8 196.4 194.9 226.7 5.0 221.7 االستشاريوناخلرباء 

 669.7 3 18.8- 851.7- 521.4 4 877.5 4 847.3 1 030.2 3 حمامو الدفاع

 202.8 1 38.7- 760.4- 963.2 1 233.6 1   233.6 1 حمامو اجملين عليهم

 065.7 6 15.9 830.3 235.4 5 784.4 4 64.0 720.4 4 النفقات التشغيلية العامة

 289.4 48.3 94.3 195.1 154.3 26.1 128.2 اللوازم واملواد

 200.3 1 125.2 667.3 533.0 874.4 78.6 795.8 األثاث والعتاد

اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة 
 983.9 13 1.1 152.9 831.0 13 144.9 13 077.6 2 067.3 11 بالعاملني

 038.7 34 8.0 520.8 2 517.9 31 932.9 31 174.8 2 758.1 29 المجموع

  2017: مالك الموظفين المقترح لعام 3300البرنامج :32 الجدول

3300 

 يةقضائال الخدماتشعبة 

وكيل 
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

 الوظائف الثابتة

              

 

 189 77 75 2 112 5 42 33 24 7 1 - - - الوظائف القائمة

 - - - - - - - - - - - - - - الوظائف اجلديدة  

 - - - - - - - - - - - - - - الوظائف املستعادة  

 189 77 75 2 112 5 42 33 24 7 1 - - - المجموع  

المؤقتة وظائف المساعدة 
 العامة )معاِدالتها بدوام كامل(

              

 

 10.85 4.85 3.18 1.67 6.00 - 2.00 4.00 - - - - - - الوظائف القائمة

 11.57 5.07 5.04 0.03 6.50 4.00 - 1.50 1.00 - - - - - الوظائف اجلديدة  

 - - - - - - - - - - - - - - الوظائف احملوَّلة  

 22.42 9.92 8.22 1.70 12.50 4.00 2.00 5.50 1.00 - - - - - المجموع  
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 الخارجية العملياتشعبة  :3800 البرنامج -4

 المقد مة

تتوىل شعبة العمليات اخلارجية املسؤولية عن الوظائف املنوطة بقلم احملكمة يف جماالت التعاون، والتواصل  -578
امليدانية، وجتمع بني هذه الوظائف. وإضافةا إىل مكتب اخلارجي، ومحاية الشهود، وعمليات التحليل، والعمليات 

مديرها، تضم هذه الشعبة ثالثة أقسام يف املقر، هي قسم اجملين عليهم والشهود، وقسم اإلعالم والتوعية، وقسم 
 دعم العمليات اخلارجية، كما تضم وحدات ميدانية قائمة يف سبعة بلدان من بلدان احلاالت.

ليهم والشهود، ضمن شعبة العمليات اخلارجية، تدابري وقائية وترتيبات أمنية ومشورة ويوف ر قسم اجملين ع -579
اجتماعية نفسية وأشكاالا أخرى من املساعدة للشهود واجملين عليهم الذين ميثُلون أمام احملكمة وغريهم من 

شعبة العمليات اخلارجية األشخاص املعرَّضني للخطر بسبب الشهادة اليت يديل هبا الشهود املعنيون. كما تتوىل 
املسؤولية عن التواصل اخلارجي، وعن التزويد يف هذا السياق مبعلومات دقيقة وآتية يف حينها بشأن مبادئ احملكمة 
وأهدافها وأنشطتها للجمهور العام وجملموعات معيَّنة من اجلمهور ُتستهدف يف هذا الصدد. وتسهر هذه الشعبة، 

تضطلع هبا، على استمرار إعالم اجلماعات املتضررة بالقضايا املعروضة على احملكمة من خالل أنشطة التوعية اليت 
 باملستجدات يف اإلجراءات القضائية ذات الصلة.

وفيما خيص العالقات اخلارجية، تتوىل شعبة العمليات اخلارجية أيضاا أداء مسؤوليات قلم احملكمة مبوجب  -580
واملساعدة القضائية، من قبيل تنفيذ الطلبات الصادرة عن الدوائر النظام األساسي فيما يتعلق بتعاون الدول 

والصالت االشتغالية مع الدول فيما خيص توقيف األشخاص الصادرة أوامر بالقبض عليهم وما خيص تقدميهم إىل 
رات احملكمة. وتقد م هذه الشعبة معلومات وحتاليل ُمدجمة عالية اجلودة وجيدة االستهداف بشأن األمن والتطو 

االجتماعية السياسية يف البلدان ذات األمهية فيما خيص عمل احملكمة. ويتيح ذلك للمحكمة االضطالع 
  بأنشطتها األساسية بنجاح، بغية الوفاء بالتزاماهتا فيما يتعلق بسالمة موظفيها وصون ممتلكاهتا وأصوهلا.

ائمة يف بلدان احلاالت لتيسري عمليات مث إن شعبة العمليات اخلارجية مسؤولة عن املكاتب امليدانية الق -581
احملكمة فيها والعمل مبثابة قاعدة تنطلق منها هذه العمليات. أما قدُّ كل مكتب ميداين وتشكيله فيتحددان 
باملرحلة اليت تكون األنشطة التحقيقية أو القضائية قد بلغتها، فهما بالتايل عرضة للتقلب حبسب االحتياجات 

ا إن هذه الشعبة تؤدي دوراا مركزياا يف التكفل يف مقر احملكمة باّتسام تناول املسائل اإلمدادية احملدَّدة الطابع. كم
واإلدارية املتعلقة باملكاتب امليدانية بالفعالية والنجاعة. وتضطلع هذه الشعبة بدور حاسم بعملها مبثابة مركز جلميع 

 بر الكوارث.جوانب ختطيط املهمات امليدانية، وتدعم تنفيذ إجراءات تد

 2017في عام  شعبة العمليات الخارجيةبيئة عمل 

سيكون للمحكمة عشرة مرافق ميدانية يف سبعة بلدان من بلدان احلاالت هي مجهورية  2017يف عام  -582
وسيكون للمحكمة يف  أفريقيا الوسطى وكوت ديفوار ومجهورية الكونغو الدميقراطية وجورجيا وكينيا ومايل وأوغندا.

ثالثة بلدان، هي مجهورية الكونغو الدميقراطية وكوت ديفوار وأوغندا، باإلضافة إىل املكاتب امليدانية القائمة يف 
عواصمها، مكتب تابع يقوم على مقربة من مسارح اجلرائم واجلماعات املتضررة. وميكن أن توفر هذه املكاتب 

حيث التكاليف بتقليص عدد أيام السفر وما يتصل هبا من مدفوعات بدل  التابعة دعماا أكثر فعالية وأجنع من
أما املكتب امليداين يف جورجيا فسيكون قد أنشئ حديثاا، بينما سُينتقل فيما خيص املكتب امليداين املعيشة اليومي. 

 .2017القائم يف كينيا إىل إغالقه خالل عام 
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، شاملةا عدداا كبرياا من الشهود املتوقَّع أن ميثُلوا 2017 عام إن احملاكمات الثالث املتزامنة اليت ستجري يف -583
أمام احملكمة إما حضورياا أو من خالل الروابط الفيديوية عن بعد، جتعل بيئة عمل شعبة العمليات اخلارجية بيئة 

هورية أفريقيا أكثر تطلباا. فستظل عمليات التحقيق الناشط اليت جيريها مكتب املدَّعي العام يف كوت ديفوار ومج
الوسطى وجورجيا تستلزم دعماا من شعبة العمليات اخلارجية بينما سيعو ل على مساعدة هذه الشعبة يف امليدان 

عاماا صعباا من منظور العمليات  2017أطراف آخرون مثل الصندوق االستئماين للمجين عليهم. وسيكون عام 
حملكمة ودرجة تعقيدها وإىل ضرورة العمل يف عدد من بلدان اخلارجية نظراا إىل عدد القضايا املعروضة على ا

احلاالت هو أكرب منه يف أي وقت مضى. وميث ل ترّدي الوضع األمين العام يف كثري من املناطق اليت تعمل فيها 
 .2017احملكمة عامالا آخر تعنيَّ أخذه باحلسبان بصورة كاملة عند ختطيط املوارد فيما خيص عام 

 يقيا الوسطىمجهورية أفر 
ستظل األنشطة فيما يتعلق باحلالتني يف مجهورية أفريقيا الوسطى اجلاري النظر فيهما تستلزم دعماا من  -584

املكتب امليداين القائم يف بـَْنغي. ويعتزم مكتب املدَّعي العام إجراء عملييت حتقيق ناشط فيما خيص احلالة الثانية يف 
ونظراا إىل تقلب الوضع األمين وإىل قصور البنية التحتية يف هذا البلد،  .2017مجهورية أفريقيا الوسطى طيلة عام 

يلزم مزيد من التدابري حلماية العاملني يف امليدان. وخالفاا للعام السابق، يعتزم مكتب املدَّعي العام أن جيري يف عام 
لزم دعم هذه البعثات توفري بعثات جلمع أدلة خاصة بالتحقيق اجلنائي العلمي خارج العاصمة أيضاا، ويست 2017

موارد إضافية للمكتب امليداين. ومن املهم اإلشارة إىل أن عدد املشاركني يف اإلجراءات بصفتهم جمنياا عليهم يف 
. ويشار يف هذا الصدد إىل أنه سيتعنيَّ أيضاا تكثيف 1 200احلالة الثانية يف مجهورية أفريقيا الوسطى يبلغ 

م اجملين عليهم واجلماعات املتضررة خالل عمليات التحقيق املستمرة اليت جيريها مكتب األنشطة الرامية إىل إعال
 . 2017املدَّعي العام. وسيلزم وجود ميداين معزَّز يف بـَْنغي لدعم هذه األنشطة يف عام 

 مبباكما إن اإلجراءات القضائية يف قضيتني يف سياق احلالة األوىل يف مجهورية أفريقيا الوسطى، مها قضية  -585
من النظام األساسي(، ستكون قد بلغت مرحلة دعاوى  70)جرائم منصوص عليها يف املادة  مببا وآخرينوقضية 

. ويشارك يف رحلة إجراءات جرب األضرارمع احتمال أن تُبلغ يف أوالمها م 2017االستئناف النهائي يف عام 
، وهذا عدد يُتوقع أن يزداد زيادة كبرية 5 000أشخاص يبلغ جمموعهم  مببااإلجراءات املتعلقة بالدعوى على 

عندما يُنتقل يف الدعوى إىل مرحلة جرب األضرار. وسيتواصل تنظيم األنشطة التوعوية املتعلقة جبميع الدعاوى 
اجملين عليهم واجلماعات املتضررة بأهم املستجدات، وال سّيما فيما يتعلق بأية دعاوى جلرب القضائية بغية إعالم 

 .مببااألضرار قد تقام يف قضية 

 كوت ديفوار
يف الدرجة التمهيدية، سُيجري مكتب املدَّعي العام عمليات حتقيق ناشط يف العاصمة أبيجان ويف غرب   -586

. وسيلزم لدعم هذه األنشطة وجود ميداين مستمر بالقبض على سيمون اْغبَـْغبوالبلد. ولـّما يزل يُنتظر تنفيذ األمر 
ويلزم مزيد من املوارد للمكتب امليداين لكي يتمكن من  .يف أبيجان ومكتب تابع ُيستحدث يف غرب كوت ديفوار

ين الصغري الذي ، بينما سيتيح املرفق امليدا2017توفري الدعم األمين واإلمدادي للبعثات اليت سُتجرى يف عام 
 سيقام يف غرب كوت ديفوار ملكتب املدَّعي العام أن جيري أنشطته التحقيقية على حنو أجنع.

جمنياا عليهم يف  728مبشاركة زهاء  2017وستستمر حماكمة لوران اْغبَـْغبو وشارل اْبليه غوديه طيلة عام  -587
إما حضورياا أو عن طريق  2017إفاداهتم يف عام شاهداا لإلدالء ب 35اإلجراءات. ويُتوقع أن ميُثل أمام احملكمة 
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الروابط الفيديوية عن بعد. كما إن هذه القضية ستظل تستلزم جهوداا نشطة يف جمال اإلعالم والتوعية للتكفل 
 بإتاحة معلومات دقيقة وآتية يف حينها يف كوت ديفوار فيما يتعلق باإلجراءات املعنية.

 مجهورية الكونغو الدميقراطية
ستمر حماكمة بوسكو اْنتاغندا طيلة السنة، بينما ستكون قضية توماس لوبـَْنغا وقضية جرمان كاتـَْنغا يف ست  -588

جمين عليه يشاركون يف اإلجراءات بينما  100إىل أن زهاء  انْتاغندامرحلة جرب األضرار. ويشار فيما يتعلق بقضية 
، إما حضورياا أو عن طريق الروابط الفيديوية عن بعد. ولـّما 2017شاهداا يف عام  35يُتوقع أن ميُثل أمام احملكمة 

يزل يُنتظر تنفيذ األمر بالقبض على سلفسرت موداكومورا. ولدعم األنشطة املعنية تلزم مرافق ميدانية يف العاصمة  
 كنشاسا ويف بونيا يف شرق مجهورية الكونغو الدميقراطية.

إن القضايا الثالث تتعلق جبرائم ارتكبت يف شرق مجهورية الكونغو الدميقراطية وستظل تستلزم اضطالع  -589
احملكمة بأنشطة مستفيضة يف هذه املنطقة اليت ما ينفك العنف وانعدام األمن يعيثان فيها. فيجب اختاذ التدابري 

من بيئة العمل الصعبة اليت يفاقم من ترديها سوء  املالئمة لضمان أمن املوظفني العاملني يف امليدان. وعلى الرغم
حال البنية التحتية، فإن املرحلة االبتدائية ومرحلة جرب األضرار اجلاريتني جتعالن من الضروري أن متضي األنشطة 

حينها يف امليدان قدماا بغية الوصول إىل اجملين عليهم واجلماعات املتضررة. فالتواصل الدقيق واملعلومات اآلتية يف 
ميثالن عامالا حيوياا يف تدبر توخيات اجملين عليهم الذين انتظروا ملدة سنني لكي ُُيَقَّ حقهم. كما إن من الضروري 

، ومها أول أمرين من هذا النوع كاتنْغالصون مصداقية احملكمة تنفيذ األمرين جبرب األضرار يف قضية لوبـَْنغا وقضية 
كانت القضية ضد جان بيري مببا منبثقة عن احلالة يف مجهورية أفريقيا   يصدران يف تاريخ هذه املؤسسة. ولئن

 الوسطى فإهنا تستلزم أيضاا قيام احملكمة بتواصل خارجي مستفيض يف مجهورية الكونغو الدميقراطية.

 جورجيا
. ياعمليات التحقيق اليت جيريها فيما يتعلق باحلالة يف جورج 2017سيواصل مكتب املدَّعي العام يف عام  -590
 فهذا. اْتبيليسي يف صغري ميداين مكتب إقامة ستتعنيَّ  األنشطة، ناجع وفّعال هلذه ما يلزم من دعم ولتقدمي
 تعتمد اليت احمللية، والسلطات الوطنية السلطات إىل والفوري املباشر الوصول سيتيح احملدود امليداين احلضور
 املكتب سيواجهها اليت املصاعب أهم ومن. البلد هذا يف عملياهتا تنفيذ يف ومساعدهتا تعاوهنا على احملكمة
 بغية املعلومات وأمن املادي األمن لتعزيز موارد فستلزم. األمن مصونة اتصاالت واستدامة إقامة ضرورة امليداين
بيد أن إقامة مكتب ميداين يف جورجيا ستتيح للمحكمة تقليص . احلساسة للعمليات السري الطابع صون

 من املقر اليت من شأهنا أن تكون أكرب بكثري بدون حضور دائم يف هذا البلد.تكاليف السفر 

إن أغلبية الشهود واجملين عليهم يقيمون يف جورجيا، ما جيعل من السهل الوصول إليهم من العاصمة  -591
كثريون املشاركة يف اإلجراءات. فيجب على احملكمة أن تسند درجة من   م. ويُتوقع أن يطلب جمين عليهاْتبيليسي

األولوية لألنشطة التوعوية يف هذا البلد، وإال فسُيَضرُّ مبشاركة اجملين عليهم واجلماعات املتضررة وسُينال يف هناية 
والشهود يف هذه  املطاف من مسعة احملكمة على حنو خطري. ومن أجل محاية الشهود سينشئ قسم اجملين عليهم

 املرحلة فريقاا صغرياا معنياا جبورجيا للبدء يف تكوين القدرات بغية تقدمي الدعم الالزم.

 كينيا 
 يشهد يف القضايا املنبثقة عن احلالة يف كينيا، لن 2016اليت شهدها عام  القضائية املستجدات إىل نظراا  -592
 لـّما اآلن وحىت. روما األساسي نظام من 5 املادة يف عليها منصوص جبرائم تتعلق أخرى إجراءات أي 2017 عام
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 أنشطة ستتقلَّص الباب هذا ومن. العدل بإقامة ةخمل   جبرائم املتهمني الثالثة األشخاص على بالقبض األوامر تُنفَّذ
 إذ الشهود، وُيستثىن من ذلك نشاط واحد فقط هو محاية. 2017 عام خالل شأن ذا تقلُّصاا  كينيا يف احملكمة
 للخطر. وتعتزم واجملين عليهم املعرَّضني الشهودفيما يتعلق بأمن  احملكمة عاتق على تقع معيَّنة مسؤوليات ستظل
 غري قاهرة أسباب ذلك خالف تفرض ل ما ،2017 عام خالل نريويب يف القائم امليداين املكتب إغالق احملكمة
 .مرتقبة

فإن مجيع الوظائف الثابتة  2017يف هذا البلد يف عام وبينما سيبقى موظفو قسم اجملين عليهم والشهود  -593
يف املكتب امليداين القائم يف كينيا ستلغى باستثناء وظيفة املوظف املعين بالشؤون اإلدارية والعمليات )من الرتبة 

. امليداين املكتب إلغالق والتحضري الشهود محاية ألنشطة تسهيالا  أشهر تسعة ملدة هناك الذي سُيبقى (3-ف
 .كينيا يف والتوعية باإلعالم املتصلة املهام من يتبقى ما مجيع أوغندا يف امليداين املكتب من انطالقاا  وسُيتناول

 مايل
يُتوقع أن ينهض املكتب امليداين القائم يف باماكو بأود  حضور  حمدود ملكتب املّدعي العام يف البلد يف  -594

فال يُرتقب أن  2016حبلول هناية عام  املهدي. ولـّما كان يُتوقَّع انتهاء قضية 2017النصف األول من عام 
بيد أن املسؤوليات املنوطة بقلم احملكمة فيما خيص  تشهد السنة املقبلة أي إجراءات قضائية تتعلق باحلالة يف مايل.

، ما يستلزم حضوراا ميدانياا لتقدمي الدعم االشتغايل لقسم اجملين عليهم 2017محاية الشهود ستظل سارية يف عام 
 والشهود. ويستلزم استمرار اهلجمات العنيفة اليت تشنها اجلماعات اإلرهابية على املوظفني الدوليني العاملني يف

 ظفي احملكمة وممتلكاهتا وأصوهلا.مايل إعمال ترتيبات أمنية مناسبة من أجل مو 

 أوغندا
احملاكمة يف القضية ضد دومينيك أُْنغوين هي واحدة من احملاكمات الثالث املرتقب أن جتري يف عام  -595
جمين عليه يتوىّل متثيَلهم ممثلون قانونيون  2 000. ويشارك حالياا يف اإلجراءات املتعلقة هبذه القضية زهاء 2017

شاهداا لإلدالء بإفاداهتم يف  35خارجيون ومكتُب احملامي العمومي للمجين عليهم. ويُتوقع أن ميُثل أمام احملكمة 
ولـّما . به األخذ ميكن بديالا  يبقى بعد عن الفيديوية الروابط بواسطة بالشهادة اإلدالء مع العلم بأنهذه القضية، 

 يزل يُنتظر تنفيذ األمرين بالقبض على جوزيف كوين وفنسنت أويت.

مكتب ميداين يف العاصمة كمباال ووحدة ميدانية صغرية يف غولو يف مشال أوغندا  2017وسيلزم يف عام  -596
ا أكثر من . فاجلماعات املتضررة، مبن فيهأُنْغوينلدعم األنشطة املزيدة املرتبطة ببدء إجراءات احملاكمة يف قضية 

جمين عليه، منتشرة يف أماكن شىت عديدة يف مشال أوغندا تقع بعيداا عن املدن غالباا. فتلزم موارد إضافية  50 000
لكي يتمكن املكتب امليداين من الوصول إىل اجلماعات املتضررة إلعالم اجملين عليهم حبقوقهم واملثابرة على 

ىل االجتماعات، سُتبث برامج إذاعية منتظمة لتعزيز اجلهود التوعوية إطالعهم على السريورة القضائية. وإضافةا إ
 اليت تبذهلا احملكمة.

ومبعزل عن مشاركة اجملين عليهم واألنشطة التوعوية، سيدعم املكتب امليداين أيضاا عمليات مكتب املدَّعي  -597
صغرية يف غولو، تكون أقرب إىل العام، واملمثلني القانونيني للمجين عليهم والدفاع. إن افتتاح وحدة ميدانية 

 اجلماعات املتضررة، سيتيح إجراء العمليات على حنو أكثر فعالية وأجنع من حيث التكاليف.
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 2017األولويات االستراتيجية لعام 

يتمثل اهلدف الشامل لشعبة العمليات اخلارجية يف التكفل بالتنسيق االسرتاتيجي الرفيع جلميع العمليات  -598
 2017احملكمة ويف توجيهها االسرتاتيجي. وهلذه الغاية سرُيكَّز يف شعبة العمليات اخلارجية يف عام اخلارجية لقلم 

 على إعداد السريورات وتعزيز قدرهتا يف ثالثة  اجملاالت الرئيسية ذات األولوية التايل بياهنا.

 القضائية واملساعدة التعاون تعزيز
يسيني يف دعم السريورة القضائية هدفاا رئيسياا لشعبة العمليات ميث ل تعزيز التعاون مع أصحاب الشأن الرئ -599

. ومن األنشطة احملدَّدة الطابع ذات الصلة التفاوُض على االتفاقات اإلطارية وإبراُمها وإقامُة 2017اخلارجية لعام 
علومات املتعلقة الشبكات ألغراض تتُّبع األصول. كما ستويل شعبة العمليات اخلارجية درجة من األولوية جلمع امل

بأماكن وجود املشتبه فيهم الطلقاء بغية ضمان القبض عليهم، وتتُّبع أصول  وممتلكات املتهمني من أجل إجراء 
 تقييم مدى إعوازهم على وجه الدقة.

كما إن التعاون الفّعال يستلزم ختصيص بعض املوارد لتدريب املوظفني املعنيني. وإىل حد  ما، ميكن أن  -600
ط التدريب الرامي إىل زيادة قدرة قلم احملكمة على إجراء عمليات التحقيق املايل والتفاوض من أجل تكون لنمائ

إبرام االتفاقات اإلطارية على حنو فعال آثار مالية إجيابية عن طريق جوانب منها تقليُص املصروفات على املساعدة 
 ال يف دولة ليست طرفاا يف القضية املعنية.القانونية وحتسنُي القدرة على إعادة توطني الشهود الضعيفي احل

 ومحايتهم الشهود دعم تعزيز
بالنظر إىل استمرار األنشطة يف مجيع بلدان احلاالت فإن عدد األشخاص املشمولني بالتدابري احلمائية  -601

طلباا حلمايتهم شخصاا  50يُتوقع أن تشهد السنة املقبلة إحالَة مكتب املدَّعي العام . و 2017سيظل كبرياا يف عام 
منظومة جديدة للتحرك االستجايب  19شخصاا طلباا الشتماهلم بربنامج الدعم وإقامة  22باإلضافة إىل إحالته 

، منهم شهود مشمولون بربنامج 2017شهود سيظلون مشمولني باحلماية يف عام  110. فثمة أكثر من األويل
عمليات تقييم احلال وبغري ذلك من أشكال الدعم. ويشمل احملكمة اخلاص باحلماية وبعمليات النقل املساَعد وب

شاهداا من الشهود املعاد توطينهم دولياا الذين يعتين هبم كيان ليس طرفاا يف القضايا املعنية  49هذا الرقم 
وخيضعون ملتابعة مستمرة يضطلع هبا قسم اجملين عليهم والشهود. ويبلغ جمموع املشمولني بتدابري احلماية 

ويشار يف هذا الصدد إىل أن لتعاون الدول الفّعال يف إعادة توطني معاالا(.  465شهود و 110صاا )شخ 575
الشهود الضعيفي احلال يف أراضيها تبعات مالية إجيابية فيما خيص احملكمة. كما يستعان مبا يف شعبة العمليات 

م اجملين عليهم والشهود على حتديد ما يناسب اخلارجية من وظائف التحليل األوسع نطاقاا ملساعدة احملل لني يف قس
 من أشكال احلماية وتدابري إعادة التوطني.

 مجعاء احملكمة يف امليدانية العمليات أثر تعظيم
ستتمثَّل إحدى املهام الرئيسية لشعبة العمليات اخلارجية يف توطيد البنية امليدانية اجلديدة  2017يف عام   -602

بضمان ختصيص املوارد املالئمة للعمل يف امليدان من أجل متكُّن قلم احملكمة من توفري الدعم للجهات اليت يتعامل 
التحقيق الناشط اليت جيريها مكتب املدَّعي العام، فضالا  معها، فيما يتعلق بأمور منها على سبيل املثال عمليات

عن أداء قلم احملكمة مهامه املنوطة به يف إطار واليته. إن اإلجراءات القضائية املستمرة، وخباصة يف القضايا اليت 
ومجهورية بلغت مرحلة احملاكمة ومرحلة جرب األضرار، ستجعل لزاماا على املكاتب اإلقليمية القائمة يف أوغندا 

الكونغو الدميقراطية ومجهورية أفريقيا الوسطى وكوت ديفوار أن تضطلع بأنشطة حامسة فيما يتعلق بالتوعية 
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ومبشاركة اجملين عليهم وجرب أضرارهم. وبالنظر إىل إعمال البنية اجلديدة يف امليدان فإن من األساسي ملدير شعبة 
ت االشتغالية بني املقر وامليدان إلتاحة التنسيق والتواصل الفّعاَلنْي العمليات اخلارجية السهر على العمل بالرتتيبا

 بينهما.

 الخارجية العمليات لشعبة الميزانية موارد

فيما خيص شعبة العمليات اخلارجية مبلغاا مقداره  2017تبلغ امليزانية اإلمجالية املقرتحة لعام  -603
يف املئة( بالقياس إىل ميزانية  12.9ألف يورو ) 2 793.0ألف يورو، ينطوي على زيادة مقدارها  24 379.5
ألف يورو ميث ل تكاليف املوظفني الذين  1 960.8املعتمدة. واحلال أن قسطاا من هذه الزيادة مقداره  2016عام 

يشغلون وظائف ثابتة وبالتايل فإن معظمه يعزى إىل إعادة إدماج مبالغ ختفيضات املخصَّصات لسد تكاليف 
جرّاء التدرّج يف إعمال البنية اجلديدة لقلم احملكمة والتكاليف  2016 ُأجريت يف إطار ميزانية عام املوظفني اليت

الضمنية املتأتية عن تطبيق النظام املوحَّد لألمم املتحدة. وعليه فإن الزيادة االشتغالية الفعلية الصافية فيما خيص 
ألف يورو  832.2أكرب بكثري، تبلغ  2017يف عام شعبة العمليات اخلارجية، املتأتية عن كون عبء العمل 

 املعتمدة. 2016يف املئة( بالقياس إىل ميزانية عام  3.8)

وُتطلب املوارد اإلضافية املقرتحة لسد تكاليف األنشطة املزيدة املقدار يف جمال محاية الشهود والعمليات  -604
بتة جديدة ووظائف ُتشغل يف إطار املساعدة املؤقتة امليدانية. وفيما يتعلق باملوارد من املوظفني، ُتطلب وظائف ثا

العامة فيما خيص احلاالت يف جورجيا وأوغندا ومجهورية أفريقيا الوسطى ومايل، لكن تكاليفها تُعوَّض متاماا 
بتخفيضات يف مالك العاملني يف املكتب امليداين القائم يف كينيا. أما الزيادات يف املخصَّصات لسد التكاليف غري 

ملتصلة بالعاملني فتتصل رئيسياا بالنفقات التشغيلية العامة لقسم اجملين عليهم والشهود ومبا يستلزمه النهوض بأود ا
 ارتفاع مقدار األنشطة امليدانية.

يف  3.9ألف يورو ) 323.1إن الزيادة يف امليزانية االشتغالية املقرتحة لشعبة العمليات اخلارجية تبلغ زهاء  -605
لزيادة احملدودة يتسىن لقلم احملكمة إنشاء مكتب ميداين جديد يف جورجيا وتعزيز املكتب امليداين املئة(. وهبذه ا

القائم يف مجهورية أفريقيا الوسطى وإنشاء مكتبني تابعني جديدين يف غولو بأوغندا ويف مشال كوت ديفوار. ويتيح 
وقع استيعاب معظم هذه االستثمارات ضمن إطار التقليص التدرجيي للمكتب امليداين القائم يف كينيا وإغالقه املت

املوارد احلالية. لكن تلزم موارد إضافية حمدودة تعزى إىل الزيادة الكبرية فيما يُعتزم االضطالع به من أنشطة ميدانية 
يف أوغندا،  أُنْغوين، منها إدالء الشهود بإفاداهتم ومجع طلبات اجملين عليهم فيما يتعلق بقضية 2017يف عام 

، كاتـَْنغاوقضية  لوبـَنْغاوأنشطة إضافية يف مجهورية الكونغو الدميقراطية تتعلق بإجراءات جرب األضرار يف قضية 
، وزيادات يف األنشطة املضطلع هبا يف مجهورية أفريقيا الوسطى وكوت انْتاغْنداوالنهوض بأود احملاكمة يف قضية 

يف اْغبـَغْبو وابْليه غوديه ريها مكتب املدَّعي العام، ومثول الشهود يف قضية ديفوار دعماا لعمليات التحقيق اليت جي
 احلالة يف كوت ديفوار.

 ألف يورو 15 848.3 املوارد من املوظفني

تنطوي املخصَّصات املقرتحة لسد تكاليف املوظفني يف شعبة العمليات اخلارجية على زيادة مقدارها  -606
املعتمدة. ويعزى معظم هذه الزيادة إىل  2016يف املئة( بالقياس إىل ميزانية عام  18.5ألف يورو ) 2 469.9

تطبيق النظام املوحَّد لألمم املتحدة وإىل إعادة إدماج ختفيضات املخصَّصات لسد تكاليف الوظائف الثابتة لعام 
ة. وجتدر مالحظة أن ختفيضات املخصَّصات يف بالنظر إىل التدرّج يف إعمال البنية اجلديدة لقلم احملكم 2016
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بند املكاتب امليدانية، وال سّيما ما يتأتى عن تقليص املكتب امليداين القائم يف كينيا، تبلغ مبلغاا مقداره 
يورو، يعو ض الزيادات يف املخصَّصات لسد تكاليف الوظائف الثابتة يف مكاتب ميدانية أخرى،  ألف 673.0

يورو. ولذا فإن املخصَّصات لسد تكاليف املوظفني هي أقل مبقدار  ألف 554.2جيا، البالغة وال سّيما يف جور 
ألف يورو من املقدار الذي كانت ستبلغه يف إطار توفري املوارد الالزمة لسد تكاليف الوظائف الثابتة لعام  118.8
2016. 

 ألف يورو 14 313.7 الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة

 15.9ألف يورو ) 1 960.8ينطوي املبلغ املطلوب لسد تكاليف الوظائف الثابتة على زيادة مقدارها  -607
املعتمدة. وكما بـُني  أعاله، تعزى الزيادة املعنية إىل إعمال البنية اجلديدة  2016يف املئة( بالقياس إىل ميزانية عام 

لقلم احملكمة اليت سبق أن أُقّرت وإىل التكاليف املرتبطة بتطبيق النظام املوحَّد لألمم املتحدة. وبالنظر إىل اقرتاح 
فإن املخصَّصات لسد تكاليف املوارد من  2017ور الوظائف يف قلم احملكمة مؤقتاا يف عام رفع معدَّل شغ

يورو  ألف 2 286.2ألف يورو بدالا من املقدار البالغ  1 960.8زادت مبقدار الثابتة املوظفني يف بند الوظائف 
 إلعمال البنية اجلديدة للشعبة بصورة كاملة. الالزم

إلمجايل للوظائف الثابتة يشهد اخنفاضاا. فبينما ُتطلب مخس وظائف ثابتة وجتدر مالحظة أن العدد ا -608
من أجل دعم عمليات احملكمة يف امليدان، تُلغى عشر وظائف ثابتة يف املكتب امليداين  2017جديدة لعام 

ارجية وظائف ثابتة فيما خيص شعبة العمليات اخل القائم يف كينيا. ويفضي ذلك إىل ختفيض إمجايل مبقدار مخس
، وبالتايل إىل ختفيض حقيقي يف املخصَّصات لسد تكاليف الوظائف الثابتة مقداره 2016بالقياس إىل عام 

 ألف يورو. 118.8

. سيستلزم فتح شهراا )متطلب جديد( 12( ملدة 5-رئيس مكتب ميداين )جورجيا( )من الرتبة ف -609
(، 5-ني يتألف من رئيس للمكتب )من الرتبة فاملكتب امليداين اجلديد يف جورجيا مالَك حد  أدىن من املوظف

(، ومساعد يف امليدان )قسم مشاركة اجملين عليهم وجرب 3-وموظف معين باألمن امليداين )من الرتبة ف
رأ(. وسيتوىل رئيس املكتب امليداين املسؤولية عن إقامة املكتب اجلديد -أضرارهم/وحدة التوعية( )من الرتبة خ ع

بات املالئمة لتمكني احملكمة من إجراء عملياهتا يف جورجيا على حنو فعال. ويتكفل رئيس وضمان العمل بالرتتي
املكتب امليداين باتّباع هنج مشرتك ومنسَّق يف عمل املكتب. كما إن رئيس املكتب يتوىل املسؤولية عن تيسري 

تمكني احملكمة من أداء املهمات التعاون القضائي واستدامة شبكات اجلهات الرئيسية اليت تتعامل معها احملكمة ل
 املنوطة هبا يف إطار واليتها على حنو فّعال.

. تلزم هذه شهراا )متطلب جديد( 12( ملدة 3-موظف معين باألمن امليداين )جورجيا( )من الرتبة ف -610
ألمن الوظيفة لكي يتسىن للمكتب امليداين توفري اخلدمات التخصصية الضرورية من حيث القدرة الالزمة لضمان ا

 يف امليدان سهراا على سالمة املوظفني وعمليات احملكمة وبعثاهتا وأصوهلا وممتلكاهتا.

-مساعد يف امليدان )قسم مشاركة اجملين عليهم وجرب أضرارهم/وحدة التوعية( )جورجيا( )من الرتبة خ ع -611
دمي اخلدمات التخصصية . تلزم هذه الوظيفة لكي يتسىن للمكتب امليداين تقشهراا )متطلب جديد( 12رأ( ملدة 

الضرورية فيما يتعلق مبشاركة اجملين عليهم وبالتوعية. إن املساعدين يف امليدان املخصَّصني لالهتمام مبشاركة اجملين 
عليهم وجرب أضرارهم وبالتوعية يعملون عمالا جامعاا للتخصُّصات على حنو يتيح أداء املوظف ذاته وظائف 

 خمتلفة.
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. يف احلالة يف أوغندا شهراا )متطلب جديد( 12( ملدة 5-غندا( )من الرتبة فرئيس مكتب ميداين )أو  -612
يستلزم بدء احملاكمة يف قضية أُْنغوين واألنشطة امليدانية املتزامنة معها استحداث وظيفة رئيس املكتب امليداين )من 

املعنية ومدى التعقيد الذي يعرتيها ( إلدارة العمليات يف هذا البلد. فالزيادة الكبرية يف مقدار األنشطة 5-الرتبة ف
يستلزمان جعل بنية مالك املوظفني يف املكتب امليداين يف أوغندا تتوافق مع النموذج القياسي فيما خيص املرافق 
امليدانية. ففيما سلف كان مدير املكتب امليداين يف كينيا، نظراا إىل تدين مقدار األنشطة القضائية يف البلد، 

واإلشراف الضروريني فيما خيص األنشطة يف أوغندا. ونظراا إىل الزيادة الكبرية يف األنشطة  يضطلع بالتنسيق
( القائم يف كينيا، غدا 5-القضائية يف البلد، معطوفةا على إلغاء وظيفة رئيس املكتب امليداين )من الرتبة ف

 استحداث الوظيفة املطلوبة ضرورياا.

شهراا )متطلب  12( ملدة 2-هورية أفريقيا الوسطى( )من الرتبة فموظف معاون معين باألمن امليداين )مج -613
. ُتطلب هذه الوظيفة لكي يتسىن للمكتب امليداين يف مجهورية أفريقيا الوسطى التكفل بتوفري نفس املقدار جديد(

ات يف من اخلدمات األمنية الذي يُوفَّر يف سائر الوحدات امليدانية. وستتيح إضافة هذه الوظيفة حتقيق وفور 
تكاليف السفر ألنه سيكون بذلك جلميع املكاتب امليدانية موظفان أمنيان من الفئة الفنية، ما خيفف من احلاجة 

 إىل انتقال املوظفني مؤقتاا فيما بني بلدان احلاالت لتغطية فرتات الغياب.

سيفضي ما تشهده األنشطة يف كينيا من تقلص كبري إىل إلغاء قلم احملكمة عشر وظائف يف مالك  -614
 موظفي املكتب امليداين القائم يف نريويب. إهنا أربع وظائف من الفئة الفنية، هي وظيفة رئيس مكتب ميداين 

رب أضرارهم/وحدة التوعية( )من الرتبة ( ووظيفتا موظَفنْي ميدانيَـنْي )قسم مشاركة اجملين عليهم وج5-)من الرتبة ف
(؛ وست وظائف من فئة اخلدمات العامة، هي 3-( ووظيفة موظف معين باألمن امليداين )من الرتبة ف3-ف

رأ( ووظيفتا -رأ( ووظيفة مساعد معين باألمن احمللي )من الرتبة خ ع-وظيفة مساعد إداري )من الرتبة خ ع
رأ( ووظيفتان -ين عليهم وجرب أضرارهم/وحدة التوعية( )من الرتبة خ عمساعَدْين ميدانيني )قسم مشاركة اجمل

 رأ(.-ع لسائَقنْي )من الرتبة خ

 يورو ألف 1 141.5 ساعدة املؤقتة العامةامل

 512.7تشهد املوارد املطلوبة يف بند املساعدة املؤقتة العامة يف شعبة العمليات اخلارجية زيادة مقدارها  -615
. إن مجيع وظائف املساعدة املؤقتة العامة الثماين عشرة، 2016املئة( بالقياس إىل عام يف  81.5ألف يورو )

 ، خيص محاية الشهود والعمليات امليدانية.2017ومنها سبع وظائف ُتطلب جديداا فيما خيص عام 

 عام ولتعويض جزء من هذه الزيادة، سيلغي املكتب امليداين القائم يف مجهورية الكونغو الدميقراطية يف -616
رأ( -، هي وظيفة سائق )من الرتبة خ ع2016وظائف مساعدة مؤقتة عامة أُقرت فيما خيص عام  2017

رأ( ووظيفة مساعد ميداين )قسم مشاركة اجملين عليهم وجرب أضرارهم/وحدة -ووظيفة منظ ف )من الرتبة خ ع
 رأ(.-التوعية( )من الرتبة خ ع

 عليهم وجرب أضرارهم/وحدة التوعية( )أوغندا( )من الرتبة مساعدان يف امليدان )قسم مشاركة اجملين  -617
. ُتطلب هاتان الوظيفتان للمكتب امليداين القائم يف أوغندا نظراا إىل شهراا )متطلب جديد( 12رأ( ملدة -خ ع

من أجل االتصال باجملين عليهم واجلماعات  2017زيادة عدد األنشطة واملهمات اليت سيضطلع هبا يف عام 
، وازدياد أُنْغوينة، وال سّيما بالنظر إىل كثرة اجملين عليهم املتوقَّع أن يطلبوا املشاركة يف اإلجراءات يف قضية املتضرر 

احلاجة إىل دعم املهمات واألنشطة يف جمال التوعية. وتتوافق املوارد املطلوبة مع املوارد املكافئة املوفَّرة بالفعل يف 
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غو الدميقراطية واملكتب امليداين يف كوت ديفوار، أي يف احلالتني األخريني اللتني املكتب امليداين يف مجهورية الكون
 .2017ستجرى فيهما حماكمات يف عام 

. يلزم سائق إضايف للنهوض بأود شهراا )متطلب جديد( 12رأ( ملدة -سائق )أوغندا( )من الرتبة خ ع -618
 .أنْغويناإلجراءات االبتدائية يف قضية عدد مزيد من املهمات اجملراة ضمن البلد تُرتقب بالنظر إىل 

. ُيطلب أن شهراا )متطلب مستمر( 12( ملدة 3-موظف معين باألمن امليداين )مايل( )من الرتبة ف -619
ُيستمر على توفري تكاليف هذه الوظيفة بغية توفري مستوى كاف من األمن للموظفني العاملني يف مايل. وذلك 

يت تُعترب أخطر البلدان اليت تعمل فيها احملكمة، تقدمي دعم أمين من املستوى سيتيح للمكتب امليداين يف مايل، ال
املالئم. ونظراا إىل تباين مقدار األنشطة اجملراة يف مايل، ُيطلب أن ُتشغل هذه الوظيفة يف إطار املساعدة املؤقتة 

 .2017العامة فيما خيص عام 

. ُتطلب شهراا )متطلب جديد( 12( ملدة 2-ة فموظف معاون معين باألمن امليداين )مايل( )من الرتب -620
( بغية توفري ما يكفي من األمن 3-هذه الوظيفة لدعم عمل املوظف املعين باألمن امليداين )من الرتبة ف

للموظفني العاملني يف مايل. ونظراا إىل تباين مقدار األنشطة اجملراة يف مايل، ُيطلب أن ُتشغل هذه الوظيفة يف إطار 
 .2017ملؤقتة العامة فيما خيص عام املساعدة ا

شهراا )متطلب  12رأ( ملدة -مخسة مهنيني خمتصني يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت )من الرتبة خ ع -621
. تظل هذه الوظائف الزمة يف املكاتب امليدانية القائمة يف أوغندا ومجهورية الكونغو الدميقراطية ومجهورية مستمر(

وار وكينيا بالنظر إىل احلاجة إىل التكفل بتقدمي خدمات تكنولوجيا املعلومات دون أفريقيا الوسطى وكوت ديف
انقطاع، وال سّيما فيما يتعلق بإدالء الشهود بإفاداهتم عن طريق الروابط الفيديوية عن بعد وهم يف بلدان احلاالت. 

حل عملي يف جمال  وستظل هذه الوظائف الزمة حىت يتاح لقسم خدمات تدبر املعلومات الوقت لتصميم
تكنولوجيا املعلومات من النوع املسّمى "املكتب امليداين يف إضمامة" وإلعمال هذا احلل تدرجيياا. ويشري هذا 
املصطلح إىل تكليف جهات خارجية بتوفري خدمات الدعم يف جمال تكنولوجيا املعلومات مع توفري ما يلزم من 

وُتطلب الوظيفة يف املكتب امليداين القائم يف نريويب لثالثة أشهر فقط نظراا  البنية التحتية واألمن انطالقاا من املقر.
 إىل توقع إغالق هذا املكتب.

وُتطلب موارد إضافية يف إطار املساعدة املؤقتة العامة لسد تكاليف ثالث وظائف يف قسم اجملين عليهم  -622
منذ بدء التحقيق املسؤولية عن توفري خدماته والشهود فيما يتعلق باحلالة يف جورجيا، حيث سيتوىل قلم احملكمة 

 يف جمال محاية الشهود.

. تلزم هذه الوظيفة من أجل احلالة أشهر )متطلب جديد( 10( ملدة 3-رئيس فريق )من الرتبة ف -623
اجلديدة لكي يتوىل شاغلها قيادة الفريق املتعدد التخصصات املسؤول عن إنشاء الربنامج وتدبر ملفات الشهود 

عليهم املندرجني يف إطار مسؤولية قسم اجملين عليهم والشهود؛ وتدبر برنامج احملكمة اخلاص باحلماية وتنقل واجملين 
الشهود؛ وتدبر حاالت احلماية اجلديدة إثر إحالة األطراف أشخاصاا طلباا حلمايتهم ودعمهم؛ وتدبر عمليات 

خلاص باحلماية وإعداد توصيات بشأن تدابري تقييم التهديدات واملخاطر من أجل االشتمال بربنامج احملكمة ا
محاية الشهود؛ وإعداد املعلومات ذات الصلة لتقدميها إىل كبار املديرين وإدراجها يف الوثائق املراد إيداعها لدى 
الدوائر؛ كما سيتوىل رئيس الفريق العامل يف جورجيا املسؤولية عن القيادة فيما خيص احلالة يف مجهورية أفريقيا 

 طى واحلالة يف ليبيا.الوس
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. تلزم هذه أشهر )متطلب جديد( 6( ملدة 2-رئيس فريق معاون )يعمل يف امليدان( )من الرتبة ف -624
الوظيفة لكي يتوىل شاغلها قيادة الفريق امليداين التابع لقسم اجملين عليهم والشهود يف املكتب امليداين ويقدم الدعم 

املتصلة باحلماية؛ وإدارة أجهزة التحرك االستجايب األويل؛ وتدبر إحالة  إىل رئيس الفريق يف تدبره اليومي للمسائل
األطراف أشخاصاا طلباا حلمايتهم ودعمهم؛ وإجراء عمليات تقييم التهديدات واملخاطر من أجل االشتمال 

املتعلقة بربنامج احملكمة اخلاص باحلماية وإعداد توصيات بشأن تدابري محاية الشهود، ومجع وحتديث املعلومات 
 بالشهود لتقدميها إىل كبار املديرين وإدراجها يف الوثائق املراد إيداعها لدى الدوائر.

. تلزم هذه أشهر )متطلب جديد( 6( ملدة 2-موظف معاون معين بالقضايا يف امليدان )من الرتبة ف -625
يف التدبر اليومي لعبء العمل  الوظيفة لكي يساعد شاغلها رئيس الفريق املعاون يف امليدان ورئيس الفريق يف املقر

املتصل بتنظيم ملفات برنامج احملكمة اخلاص باحلماية، وتنقالت الشهود. كما إن املوظف املعين سيجري عمليات 
تقييم للتهديدات/املخاطر من أجل اشتمال اجملين عليهم والشهود بربنامج احملكمة اخلاص باحلماية، مع تدبر 

طراف أشخاصاا طلباا حلمايتهم ودعمهم، والتوصية بتدابري حلماية الشهود، وإجراء حاالت احلماية إثر إحالة األ
 عمليات محاية الشهود يف امليدان واإلشراف عليها.

على توفري خمصصات لسد تكاليف ما جمموعه مخس وظائف من  2017ُيطلب االستمرار يف عام  -626
 شهراا. 12ود ملدة وظائف املساعدة املؤقتة العامة يف قسم اجملين عليهم والشه

. تلزم هذه الوظيفة لكي شهراا )متطلب مستمر( 12( )مايل( ملدة 2-رئيس فريق معاون )من الرتبة ف -627
يقود شاغلها الفريق امليداين التابع لقسم اجملين عليهم والشهود يف املكتب امليداين ويقدم الدعم لرئيس الفريق يف 

وإدارة أجهزة التحرك االستجايب األويل، وتدبر حاالت احلماية القائمة؛ التدبر اليومي للمسائل املتعلقة باحلماية، 
 ومجع وحتيني املعلومات املتعلقة بالشهود لتقدميها إىل كبار املديرين وإدراجها يف الوثائق املراد إيداعها لدى الدوائر.

هراا )متطلب ش 12الدعم االشتغايل( ملدة  -( )العمليات امليدانية 2-حملل معاون )من الرتبة ف -628
. تلزم هذه الوظيفة لكي يدعم شاغُلها احملل َل يف مراقبة ومراجعة الوضع األمين يف أوغندا ومايل وجورجيا مستمر(

وغريها من املناطق اليت تعمل فيها احملكمة، فيما يتعلق باحلوادث األمنية اليت تشمل اجملين عليهم والشهود؛ 
رية اليت يتم مجعها؛ وتوفري الدعم يف جمال التحليل إلدارة قسم اجملين عليهم وتسجيل املعلومات والبيانات االستخبا

والشهود عندما يغيب احملل ل؛ واإلتيان بالتفسري التحليلي يف املسائل املتعلقة باملهام املنوطة بقسم اجملين عليهم 
 والشهود يف إطار واليته.

الدعم  –( )العمليات امليدانية 2-تبة فموظف معاون معين بالتدريب على محاية الشهود )من الر  -629
. يلزم متديد فرتة توفري املخصَّصات لسد تكاليف هذه الوظيفة يف عام شهراا )متطلب مستمر( 12االشتغايل( ملدة 

من أجل إعداد  وتنسيق  وتدبري  وتنفيذ  برنامج  التدريب اخلاص بقسم اجملين عليهم والشهود املعتزم توفريه  2017
كي ُييطوا إحاطة راسخة مبفاهيم احلماية وتقييم األخطار وتدبر امللفات، ما يُعترب ضرورياا ألداء هذا للموظفني ل

القسم املهامَّ املنوطة به. وجيب أن ُيشدَّد كل التشديد على ضرورة صون سرية عمليات قسم اجملين عليهم 
يف امليدان، مبعايري العمل الالزم الوفاء هبا.  والشهود. ويتعني أن يتم إعالم املوظفني اجلدد، وال سّيما العاملني

وبالنظر إىل ارتفاع مستوى التوظيف يف املقر ويف امليدان فإن من الضروري متديد فرتة توفري هذه الوظيفة يف عام 
حبيث يستفيد املوظفون اجلدد من نفس مستوى التدريب الذي يوفَّر للموظفني احلاليني. ووفقاا لوالية قسم  2017

أيضاا تدريباا لسائر املشاركني يف  املوظف املعاون املعين بالتدريب على محاية الشهودين عليهم والشهود سيوف ر اجمل
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إجراءات احملكمة بغية التكفل بتوحيد املمارسات اجليدة وحتسني إحاطة مجيع األطراف املعنية بشؤون الشهود 
 واجملين عليهم وتدبر هذه الشؤون.

الدعم االشتغايل( ملدة  –رأ( )أنشطة جلسات احملاكمة -التخطيط )من الرتبة خ عمساعد رئيسي معين ب -630
. تظل هذه الوظيفة الزمة لكي يقدم شاغلها الدعم للموظف املعين بالتخطيط شهراا )متطلب مستمر( 12

ثلون أمام واملوظف اإلداري املعاون يف تدبر أمر النهوض بعبء العمل اإلداري املزيد فيما خيص الشهود الذين مي
احملكمة خالل احملاكمات املتزامنة؛ والقاعة الثالثة من قاعات جلسات احملاكمة؛ وعبء العمل املايل واإلمدادي 

 املتصل باملشمولني بربنامج احملكمة اخلاص باحلماية.

. تلزم شهراا )متطلب مستمر( 12رأ( ملدة -مساعد رئيسي معين بتدبر القضايا )مايل( )من الرتبة خ ع -631
ذه الوظيفة للتفاعل اليومي مع املشمولني بربنامج احملكمة اخلاص باحلماية ضمن إطار اخلطط املقّرة لتدبر ه

القضايا. إن شاغل الوظيفة املعنية ينفذ عمليات محاية متصلة مبهمات تقييم التهديدات واملخاطر، وبإخراج 
ت أطرافاا يف القضايا املعنية، وبعمل نظام التحرك املشمولني بربنامج احملكمة اخلاص باحلماية ونقلهم إىل دول ليس

 االستجايب األويل يف امليدان.

 يورو ألف 393.1 )األخرى( ساعدة املؤقتة العامةامل

يف املئة( يف بند املساعدة املؤقتة ترتبط مباشرة بزيادة عدد  7.2ألف يورو ) 26.4إن الزيادة البالغة  -632
رأ( ملساندهتم خالل مكوثهم -واحلاجة إىل مساعدي الشهود )من الرتبة خ عالشهود الذين ميثُلون أمام احملكمة 

شاهداا أمام  92يف مقر احملكمة. وتلزم مواصلة توفري املساعدين املدرجني يف القائمة املعنية لتيسري ودعم مثول 
فاعتماد الشعبة على  .500احملكمة والنهوض بأود عبء العمل املتصل بأيام عمل احملكمة البالغ  عدُدها املقرتُح 

مساعدين للشهود مدرجني يف قائمة يستعان هبم عند الطلب يتيح هلا استخدام املوارد بصورة مرنة حبسب 
 االحتياجات، ضامنةا بذلك استدامة مقدار العمليات يف األمد الطويل على حنو ناجع بالقياس إىل تكاليفه.

هامة متصلة برعاية الشهود الذين ميثُلون أمام احملكمة يف وتلزم قائمة املساعدين املعنيني لتوفري خدمات  -633
الهاي؛ واملساعدة يف مرافقة الشهود خالل مكوثهم )لألغراض الطبية أو غريها من األغراض(؛ ومراقبة الشهود 

للشهود ومساندهتم )ليل هنار(؛ واملساعدة يف األنشطة اليومية الرامية إىل العناية بالشهود؛ وتوفري الدعم اإلمدادي 
 خالل قيام الطرف الذي يستدعيهم للشهادة بإعدادهم إذا كانت الدوائر جتيز مثل هذا اإلعداد.

 ألف يورو 8 531.2 بالعاملني غري املتصلةاملوارد 

 2017تشهد املوارد املقرتحة يف بند التكاليف غري املتصلة بالعاملني يف شعبة العمليات اخلارجية لعام  -634
إن أهم مسبب ات التكاليف تتمثَّل يف بند السفر وبند النفقات  يف املئة(. 3.9ألف يورو ) 323.1زيادة مقدارها 

التشغيلية العامة حيث تلزم موارد إضافية نظراا إىل منو األنشطة، املتصل يف املقام األول بالعمليات امليدانية. واحلال 
 التعاقدية وبند األثاث والعتاد.أن املوارد املعنية تُعوَّض جزئياا بتخفيضات يف بند اخلدمات 

 ألف يورو 1476.9  السفر

يف املئة(. ويتمثل مسب ب  12.5ألف يورو ) 164.6زيدت املبالغ املطلوبة يف هذا البند زيادة مقدارها  -635
تكاليف السفر يف زيادات يف هذا البند فيما خيص مكتب مدير شعبة العمليات اخلارجية، حيث تلزم أسفار مدير 
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وموظفيها املعنيني بالدعم يف بعثات إىل بلدان احلاالت وغريها من البلدان لإلشراف على الوحدات الشعبة 
 امليدانية والتواصل مع اجلهات الرفيعة املتعاَمل معها بغية تعزيز التعاون مع احملكمة.

خيص موظفي كما إن األنشطة املزيدة اجملراة يف امليدان ستستلزم ختصيص اعتمادات إضافية للسفر فيما  -636
املكتب امليداين ضمن البلد املعين. وتلزم هذه املوارد بصورة رئيسية لسد تكاليف بدل املعيشة اليومي للموظفني 
امليدانيني الذين يقومون مبهمات ضمن البلد، مبا يف ذلك الدعم اإلمدادي واألمين الضروري. ففيما خيص مجهورية 

أنشطة التوعية، وتكاليف الدعم األمين امليداين للمهمات واألنشطة، مبا  أفريقيا الوسطى، تلزم املوارد لسد تكاليف
يف ذلك على اخلصوص أنشطة مكتب املدَّعي العام. وفيما خيص كوت ديفوار، تُقرتح الزيادة لتجسيد توسيع 

يف القضية  نطاق أنشطة الدعم ضمن البلد اليت تلزم فيما يتعلق باإلجراءات القضائية املستمرة وبعمليات التحقيق
الثانية يف احلالة يف كوت ديفوار. وفيما خيص أوغندا، يعزى قسط كبري من الزيادة إىل ارتفاع مقدار األنشطة اليت 
جتري يف مشال البلد فيما يتصل مبشاركة اجملين عليهم وأنشطة جرب األضرار والتوعية. وفيما خيص جورجيا، يلزم 

بعثة للمشاركة يف اجتماعات التخطيط االسرتاتيجي يف املقر، وتكاليف املبلغ املطلوب لسد تكاليف سفر رئيس ال
سائق  مناوب  ودعم  وتقييم  مهمة  أمنية ميدانية ضمن البلد. إن الزيادات فيما خيص املكاتب امليدانية يف مجهورية 

دات امليدانية. أفريقيا الوسطى وكوت ديفوار وأوغندا وجورجيا تعوَّض جزئياا بتخفيضات فيما خيص سائر الوح
 ويُبقى على تكاليف أسفار املوظفني امليدانيني إىل املقر عند مقدارها األدىن الضروري.

بيد أنه تلزم قدرة حمدودة من أجل سفر املوظفني امليدانيني إىل املقر للتباحث االسرتاتيجي مع األقسام  -637
املكاتب بغية التكفُّل باتّباع هنج متماسك، ومن املعنية بشأن املمارسات امليدانية وتبادل التجارب ذات الصلة بني 

 أجل سفر رئيس املكتب لتقدمي تقرير سنوي عن مهامه إىل مدير الشعبة.

لقد تسىن بالتخفيضات يف ميزانية األسفار اخلاصة بقسم اجملين عليهم والشهود التعويض جزئياا عن الزيادة  -638
قق ذلك من خالل تعزيز املوارد من املوظفني يف امليدان. اإلمجالية فيما خيص شعبة العمليات اخلارجية. وقد حت

فيمكن أن يضطلع باألنشطة األساسية املوظفون العاملون يف امليدان، ما يتيح يف حاالت كثرية تفادي السفر من 
 املقر إىل امليدان. ونتيجة لذلك تسىن لقسم اجملين عليهم والشهود استيعاب كل عبء العمل املتصل بالزيادات يف
األسفار، وال سّيما فيما يتعلق باحلالة اجلديدة يف جورجيا. لكن تظل تلزم موارد من أجل السفر لألغراض 

 االشتغالية بغية توفري احلماية وخدمات الدعم، فيما يتعلق بإعادة توطني الشهود مثالا.

إىل حد بعيد املقدار ويقرتح كل من سائر أقسام شعبة العمليات اخلارجية ميزانية للسفر مياثل مقدارها  -639
 . 2016املناظر الذي اعُتمد فيما خيص عام 

 ألف يورو 1 221.0 اخلدمات التعاقدية

ألف  87.1يشهد املبلغ املطلوب يف بند اخلدمات التعاقدية لشعبة العمليات اخلارجية اخنفاضاا مقداره  -640
يف املئة(. وقد حتقق ذلك من خالل استخدام األموال على أساس درجات األولوية احملدَّدة على حنو  6.7يورو )

ملكتب امليداين القائم يف أوغندا املتأتية عن صارم ضمن شعبة العالقات اخلارجية بغية احتواء الزيادة فيما خيص ا
. وتلزم املوارد املعنية أُنْغوينالنشاط التوعوي واألنشطة املتعلقة مبشاركة اجملين عليهم وجرب أضرارهم فيما خيص قضية 

لسد تكاليف أنشطة ال تقتصر على تنظيم اللقاءات باجلماعات املتضررة وبث اإلجراءات وإنتاج املواد ذات 
لة بل تتعدى ذلك لتشمل توفري األمن الضروري للمهمات. وُتطلب أيضاا اعتمادات من أجل استدامة الص

 املكتب امليداين القائم يف مجهورية أفريقيا الوسطى وإقامة املكتب امليداين اجلديد يف جورجيا.
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جل تدبر األزمات وُيطلب مقدار من املوارد خُمفَّض ختفيضاا كبرياا لقسم دعم العمليات اخلارجية من أ -641
وألغراض حتليل املعلومات املدمج لشىت وحدات احملكمة، على حنو يتوافق مع اهلدف املتمثل يف التوصل إىل العمل 

ألف يورو يف املخصَّصات للخدمات التعاقدية يف  50.0على حنو تآزري ضمن احملكمة. ويعزى االخنفاض البالغ 
املوارد بتخصيصها للمكتب امليداين القائم يف مايل وإىل القرار  قسم دعم العمليات اخلارجية إىل إعادة رصد

القاضي بإرجاء االستثمارات يف الربنامج احلاسويب اخلاص بتخطيط املهام ريثما يُنجَّز احلل الكالين الذي يعمل 
 عليه قسم خدمات تدبر املعلومات.

إطار بند اخلدمات التعاقدية.  إن أنشطة قسم اإلعالم يف احملكمة تعتمد على التمويل املستمر يف -642
وُتستخدم املوارد املعنية للتواصل مع وسائل اإلعالم بوسائل منها تدريب الصحفيني من البلدان الرئيسية ونشر 
مواد جيدة االستهداف يف الصحافة لشحذ الوعي بأهم التطورات اليت تشهدها احملكمة. وُُيتاج إىل مواد 

امة املتعلقة باحملكمة للجمهور ودعم مسابقة احملاكاة السنوية للمحكمة واحلملة وخدمات بغية توفري املعلومات الع
املتعلقة بيوم العدالة اجلنائية الدولية. وسعياا إىل املوازنة مقابل الزيادات الضرورية يف سائر الوحدات االشتغالية يف 

و يف بند اخلدمات التعاقدية لقسم ألف يور  42.0شعبة العمليات اخلارجية، ُأخذ مبا ُيق ق وفورات مقدارها 
 اإلعالم والتوعية.

 ألف يورو 66.2 التدريب

يف املئة(. وتعزى هذه  22.6ألف يورو ) 12.2تشهد املوارد املطلوبة من أجل التدريب زيادة مقدارها  -643
الدميقراطية ومجهورية الزيادة إىل املوارد اليت طُلبت حديثاا من أجل املكاتب امليدانية يف أوغندا ومجهورية الكونغو 

أفريقيا الوسطى لتوفري التدريب جملموعة منتقاة من السائقني لكي يقودوا مركبات مصفَّحة ُتستخدم يف املكاتب 
امليدانية من أجل النقل. ويلزم ذلك بصورة خاصة نظراا إىل زيادة عدد املهمات املضطلع هبا يف امليدان والوضع 

رية تعمل فيها احملكمة. وقد ُصم م التدريب املعين للوفاء باملعايري األمنية الدنيا اليت األمين اهلش القائم يف مناطق كث
حددهتا األمم املتحدة وسيجري يف كمباال بأوغندا، أي يف املكان الوحيد يف املنطقة الذي يُوفَّر فيه مثل هذا 

 التدريب التخصُّصي.

ادات املقرتحة يف ميزانية التدريب لقسم دعم العمليات وبإعادة ختصيص املوارد يف املقر ُعو ض جمموع الزي -644
آالف يورو( تعويضاا كامالا بتخفيضات يف قسم اجملين  3.0ألف يورو( ولقسم اإلعالم والتوعية ) 20.0اخلارجية )

ألف يورو. وجتدر  0.5ألف يورو، ما يؤيت بالفعل اخنفاضاا طفيفاا مقداره  23.5عليهم والشهود مقدارها 
نه ميكن أن تكون لالستثمارات يف منائط التدريب املتخص ص الرامية إىل زيادة قدرة قلم احملكمة على مالحظة أ

إجراء عمليات التحقيق املايل على حنو فّعال آثار مالية إجيابية بأشكال منها تقليص املصروفات على املساعدة 
 القانونية.

 ألف يورو 5 431.2 النفقات التشغيلية العامة

يف املئة(.  3.1ألف يورو ) 161.7املبلغ املطلوب يف بند النفقات التشغيلية العامة زيادة مقدارها يشهد  -645
ويتمثل أهم مسب بات التكاليف املعنية يف محاية الشهود إذ يتجسد عبء العمل اإلضايف املتأيت عن العمليات 

ألف يورو املقرتح مبثابة  4 382جملموع البالغ ألف يورو من ا 271.0األساسية جتسُّداا مباشراا يف الزيادة البالغة 
نفقات تشغيلية عامة يف قسم اجملين عليهم والشهود. وجيب التنويه إىل أن الزيادة املقرتحة فيما خيص بند امليزانية 
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هذا هي أصغر بكثري من نظرياهتا يف السنوات السابقة وجتس د اجتاهاا احندرت وفقه الزيادات لسد النفقات 
 2016يف املئة يف عام  21.1و 2014يف املئة يف عام  41.2لية العامة يف قسم اجملين عليهم والشهود من التشغي

يف املئة. وقد تسىن ذلك باملعاملة املركزية لتدبر القضايا يف امليدان وتعزيز  6.6إىل النسبة احلالية املقرتحة البالغة 
سم اجملين عليهم والشهود التقدم على صعيد إخراج الشهود هذا التدبر. ومن شأن املوارد املطلوبة أن تتيح لق

ومعاليهم من نظام العناية اليت حتيطهم هبا احملكمة وبالتايل اإلفضاء إىل وفورات مقبلة إذا بقيت العوامل األخرى 
 على حاهلا.

مقداره مبلغاا  2017وتبلغ ميزانية النفقات التشغيلية العامة املقرتحة للمكاتب امليدانية يف عام  -646
ألف يورو بالقياس إىل البند املناظر يف ميزانية  20.8آالف يورو ينطوي على زيادة صافية مقدارها  1 006.2
املعتمدة. ويشار يف هذا الصدد إىل أن الزيادات املقرتحة فيما خيص املكاتب امليدانية يف جورجيا  2016عام 

بتخفيضات فيما خيص سائر املكاتب امليدانية. وتلزم  وكوت ديفوار ومجهورية أفريقيا الوسطى يُعوَّض معظمها
املوارد املطلوبة يف إطار بند امليزانية هذا بصورة أساسية الستئجار املكاتب وصيانتها، وسد تكاليف املرتفقات، 
وسد تكاليف أي أعمال صيانة قد تلزم للعتاد واألثاث. وستستلزم إقامة املكتب امليداين يف جورجيا واملكتب 

 ابع يف غرب كوت ديفوار استثمارات جديدة كلَّ اجلدة.الت

إن بعض املوارد اليت كانت ُتطلب سابقاا يف إطار بند امليزانية هذا نُقلت إىل بنود أخرى. فاالخنفاض البالغ  -647
ألف يورو فيما خيص مكتب مدير شعبة العمليات اخلارجية ناجم عن إعادة ختصيص املوارد برصدها ملدير  97.3
دمات القضائية بغية تسهيل مثول األشخاص الذين صدر أمر حبضورهم )مبثوهلم( أمام احملكمة. وتشهد شعبة اخل

املوارد املقرتحة لقسم اإلعالم والتوعية اخنفاضاا يعزى إىل أن بعض البنود اليت كان يهيأ هلا سابقاا يف بند امليزانية 
واملواد وبند األثاث والعتاد لتجسيد طبيعة املوارد املعنية على  اخلاص بالنفقات التشغيلية العامة نُقل إىل بند اللوزام

حنو أفضل. وبينما ُيطلب االستمرار على توفري بعض املوارد فيما خيص قسم اإلعالم والتوعية من أجل صيانة 
املعدات، تُقرتح استثمارات جديدة فيما خيص قسم دعم العمليات اخلارجية وذلك بصورة رئيسية فيما يتعلق 

 بتطبيقات الربجميات احلاسوبية من أجل حتليل البيانات.

 ألف يورو 289.6 اللوازم واملواد

يف املئة(. ويعزى معظم هذه الزيادة إىل  38.1ألف يورو ) 79.9تشهد املوارد املطلوبة زيادة مقدارها  -648
إىل شراء أشياء منها املزيد من الوقود ارتفاع كبري يف مقدار األنشطة اجملراة يف امليدان حيث حتتاج املكاتب امليدانية 
. كما سُيحتاج إىل املزيد من 2017ملول دات الكهرباء وللَمرَْكبات دعماا للمهمات اإلضافية اليت سُتجرى يف عام 

اللوازم املكتبية للموظفني الذين يعتمدون على بنية الدعم التحتية اليت هتيئها املكاتب امليدانية. ومثة اعتمادات  
يف السابق ُتدرج يف بند امليزانية اخلاص بالنفقات التشغيلية العامة، ُتطلب اآلن يف قسم اإلعالم والتوعية كانت 

فيما يتعلق باالشرتاك السنوي يف الربجميات احلاسوبية من أجل استحداث أدوات إعالمية ومنتجات إعالمية 
ع واإلْطالع عليها مبزيد من السهولة، والوصول جديدة تنطوي على املزيد من العناصر املرئية حبيث ميكن االط ال

إىل املزيد من الناس عن طريق وسائط التواصل االجتماعي، وإيتاء املزيد من الدعم للمحكمة من جمموعات أوسع 
 من اجلمهور.
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 ألف يورو 46.3 األثاث والعتاد

 2016يف املئة( بالقياس إىل ميزانية عام  15.0آالف يورو ) 8.2يشهد املبلغ املطلوب اخنفاضاا مقداره  -649
ألف يورو تلزم من أجل شراء معدات مسعية  20.0املعتمدة. إن الزيادة املقرتحة يف قسم اإلعالم والتوعية البالغة 

وهي تُعوَّض تعويضاا كامالا بالتخفيضات  لالستنساخ عليها، USBبصرية وأجهزة حترير وحافظات من النوع 
من استثمارات من أجل مول دات الطاقة الكهربائية يف املكتب امليداين يف  2016النامجة عما أجري يف عام 

 أوغندا واملكتب امليداين يف مايل، هي استثمارات ظرفية ال تتكرر.
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 2017: الميزانية المقترحة لعام 3800البرنامج :33 الجدول

3800 

 العمليات الخارجيةشعبة 

  2015مصروفات عام 

 )بآالف اليوروات(

  

امليزانية املعتمدة لعام 
2016 

 التغرّي يف املوارد

 

  2017املقدَّر املقرتح لعام 

 اجملموع )بآالف اليوروات(

املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

اجملموع مبا فيه 
املصروفات من 
 نسبته املئوية مقداره صندوق الطوارئ

 املوظفون من الفئة الفنية

 

  

 

8 602.1 1 738.6 20.2 10 340.7 

 973.0 3 5.9 222.2 750.8 3       املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 313.7 14 15.9 960.8 1 352.9 12 178.5 7   178.5 7 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

 141.5 1 81.5 512.7 628.8 208.8 2 23.3 185.5 2 املساعدة املؤقتة العامة

 7.5 املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

 

7.5 366.7 26.4 7.2 393.1 

 16.8 العمل اإلضايف

 

16.8 30.0 -30.0 -100.0   

 534.6 1 49.6 509.1 025.5 1 233.1 2 23.3 209.8 2 اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني

 476.9 1 12.5 164.6 312.3 1 486.9 1 142.9 344.0 1 السفر

 1.0 الضيافة

 

1.0         

 221.0 1 6.7- 87.1- 308.1 1 039.7 1 148.2 891.5 اخلدمات التعاقدية

 9.4 التدريب

 

9.4 54.0 12.2 22.6 66.2 

   اخلرباء االستشاريون

 

          

 431.2 5 3.1 161.7 269.5 5 423.1 3 146.6 276.5 3 النفقات التشغيلية العامة

 289.6 38.1 79.9 209.7 281.9 28.8 253.1 اللوازم واملواد

 46.3 15.0- 8.2- 54.5 538.0 249.1 288.9 األثاث والعتاد

اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة 
 531.2 8 3.9 323.1 208.1 8 780.0 6 715.6 064.4 6 بالعاملني

 379.5 24 12.9 793.0 2 586.5 21 191.6 16 738.9 452.7 15 المجموع

  2017: مالك الموظفين المقترح لعام 3800البرنامج :34 الجدول

3800 

 شعبة العمليات الخارجية

وكيل 
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

 الثابتةالوظائف 

              

 

 187 100 96 4 87 - 38 34 8 6 1 - - - الوظائف القائمة

 5 1 1 - 4 - 1 1 - 2 - - - - الوظائف اجلديدة  

 - - - - - - - - - - - - - - الوظائف املستعادة  

 192 101 97 4 91 - 39 35 8 8 1 - - - المجموع  

وظائف المساعدة المؤقتة 
 )معاِدالتها بدوام كامل(العامة 

              

 

 10.25 6.25 6.25 - 4.00 - 3.00 1.00 - - - - - - الوظائف القائمة

 5.83 3.00 3.00 - 2.83 - 2.00 0.83 - - - - - - الوظائف اجلديدة  

 - - - - - - - - - - - - - - الوظائف احملوَّلة  

 16.08 9.25 9.25 - 6.83 - 5.00 1.83 - - - - - - المجموع  



ICC-ASP/15/10  

10-A-031016 164 

IC
C

-A
S

P
/9
/[…

] 

P
ag

e 1
6
4
 الرابع: أمانة جمعية الدول األطراف البرنامج الرئيسي -دال 

 المقد مة

اجلمعية"( إىل اجلمعية ومكتبها وهيئاهتا الفرعية مساعدة إدارية أمانة تقدم أمانة مجعية الدول األطراف )" -650
. ومن املهام اليت تضطلع هبا أمانة اجلمعية يف جمال (61)وتقنية يف اضطالعها مبهامها مبوجتب النظام األساسي

خدمات املؤمترات ختطيط وإعداد وتنسيق اجتماعات اجلمعية وهيئاهتا الفرعية، واستالم وثائقها وتقاريرها وقراراهتا، 
 باإلضافة إىل ذلك خدمات ختصصية للجمعيةأمانة اجلمعية م وتقد  وترمجة هذه املواد واستنساخها وتوزيعها. 

وهيئاهتا الفرعية. ومن املهام اليت تضطلع هبا يف جمال اخلدمات التخصصية تقدمي اخلدمات القانونية وخدمات 
السكرتاريا الفنية، مثل توفري الوثائق والتقارير وامللخَّصات التحليلية، وإسداء املشورة على الصعيد الداخلي فيما 

 ل اجلمعية.يتعلق باملسائل القانونية والتخصصية املتصلة بعم

برامج فرعية: الربنامج  ةعلى أربعالرئيسي )أمانة مجعية الدول األطراف( ويشتمل هذا الربنامج  -651
 )مكتب 4400 )أمانة اجلمعية(، والربنامج الفرعي 4200 والربنامج الفرعي ،(خدمات املؤمترات) 4100 الفرعي
 .واملالية()جلنة امليزانية  4500 الربنامج الفرعيو اجلمعية(،  رئيس

 2017والمرامي فيما يخص عام  مؤّشرات األداءو  النتائج المتوّخاة :35 الجدول

 2017املرامي فيما خيص عام  مؤّشرات األداء  النتائج املتوخّاة

 1 اهلدف

 عقد املؤمترات على النحو املخطط له

ســـري االجتماعـــات علـــى حنـــو ســـلس، واختتامهـــا يف املوعـــد احملـــدد، واعتمادهـــا للتقـــارير  -
 الصلةذات 

 غ/م

 النظر يف مجيع بنود جدول األعمال -

تقـــدمي دعـــم ختصصـــي وإمـــدادي للمشـــاركني يف االجتماعـــات، مبـــا يف ذلـــك مســـاندهتم  -
 فيما خيص التسجيل، وتزويدهم بالوثائق، وتقدمي اخلدمات اللغوية هلم

 رضا املشاركني يف الدورة عن الرتتيبات ذات الصلة وعما يُقدم من معلومات -

 2 اهلدف

حتريـــــر الوثــــــائق وترمجتهـــــا بإتقــــــان وإصـــــدارها مــــــن أجـــــل جتهيزهــــــا 
 واستنساخها وتوزيعها يف الوقت املناسب

تـوفري خــدمات املـؤمترات اجليــدة للــدول ورضـاها عــن هـذه اخلــدمات وعمــا يُقـدم هلــا مــن  -
، (62)خـــدمات حتريـــر الوثـــائق وترمجتهـــا وإصـــدارها يف الوقـــت املناســـب، بـــأربع لغـــات رمسيـــة

 حنو يهيئ هلا دعماا كامالا يف مهامهاعلى 

 غ/م

تقــدمي املســاعدة إىل الــدول علــى النحــو الــالزم، وال ســّيما تزويــدها باملعلومــات والوثــائق  -
 املتعلقة باجلمعية وباحملكمة

 3 اهلدف

 إسداء املشورة اجليدة إىل اجلمعية وهيئاهتا الفرعية

ســّيما يف شــكل وثــائق، تســه ل عملهــا تقــدمي خــدمات قانونيــة ختصصــية إىل الــدول، وال  -
 وتساندها فيه

 غ/م

 رضا املشاركني يف اجلمعية وأعضاء اهليئات ذات الصلة عن اجللسات -

 4 اهلدف

القيـــام علـــى حنـــو فعـــال بتعمـــيم الوثـــائق واملعلومـــات علـــى الـــدول 
 األطراف بوسائل منها شبكة اإلنرتنت

اخلـارجي اخلاصـة باجلمعيـة وبلجنـة امليزانيـة كثرياا ما يستعان يف ذلـك بشـبكات التواصـل  -
 واملالية وباملكتب وبلجنة الرقابة

 غ/م

 إمكان االّطالع على املعلومات والوثائق دون تأخري -

                                                           
قضاة  املعنية برتشيحات االستشارية واللجنة ونيويورك، مجعية الدول األطراف، والفريقان العامالن القائمان يف الهاي مكتب اهليئات هذه من (61)

م الهاي لكنها قائم يف إن مقر األمانة. املراجعة وجلنة واملالية، امليزانية وجلنة الدائمة، باملباين املعنية الرقابة وجلنة احملكمة،  التقنية إىل اخلدمات تقد 
  .الدورات بعد ما ووثائق الدورات قبل وثائق ما إعداد خالل من نيويورك، يف العامل وفريقه واملكتب اجلمعية هيئة رئاسة

 ال ُتصدر الوثائق الرمسية للجمعية إال بأربع لغات رمسية هي اإلسبانية واإلنكليزية والعربية والفرنسية. 2009اعتباراا من عام  (62)
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 يورو ألف 2 917.8 موارد الميزانية

يف املئة(  3.9آالف يورو ) 109.0على زيادة مقدارها  2017ينطوي املبلغ املطلوب فيما خيص عام  -652
املعتمدة. وتتصل أهم التكاليف اجلديدة مبا يلي: طلب مساعد خاص )من الرتبة  2016بالقياس إىل ميزانية عام 

رر( أُقرت يف -يورو(، ومتويل وظيفة مساعد إداري رئيسي )من الرتبة خ ع 106 000( يعمل يف داكار )2-ف
يورو(. ومثة  60 600ة إىل الهاي )يورو(، وتكاليف سفر  مخسة  أعضاء  جلنة املراجع 81 600) 2016عام 

عالوة على ذلك تكاليف جديدة إضافية هي تكاليف تسعة  أعضاء  اللجنة االستشارية املعنية برتشيحات القضاة 
يورو(. ويُفرتض من حيث املبدأ أن جتتمع هذه اهليئة الفرعية التابعة للجمعية مرةا كل ثالث سنوات  63 700)

قضاة(. وتعوَّض الزيادات املتعلقة مبعظم املوارد اجلديدة املطلوبة بتخفيض يف بند  )قبل أن تنتخب اجلمعية ستة
امليزانية اخلاص باخلدمات التعاقدية نتيجةا لتدين التكاليف املتكبَّدة فيما يتعلق بالدورة السنوية للجمعية اليت سُتعقد 

 يف مقر األمم املتحدة يف نيويورك.

 آالف يورو 1 903.0  الموارد من الموظفين

من  وظائف ومخسوظائف من الفئة الفنية  مخس) وظائف ثابتة عشريتألف مالك العاملني يف األمانة من  -653
من  من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل( 4.3وظائف ) وقد أُق رَّت ست .فئة اخلدمات العامة(

مانة ولأل .العامة(اخلدمات وظائف من الفئة الفنية ووظيفة واحدة من فئة مخس املساعدة املؤقتة العامة ) وظائف
املساعدة املؤقتة  من وظائف من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل( 2.6)أخرى يضاا عدة وظائف أ

 .الفرعية وهيئاهتاجل تقدمي اخلدمات للجمعية أمن املدة  ةقصري الالعامة 

 ألف يورو 1 036.3  الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامةالوظائف الثابتة: من 

 امليزانيةللجنة  التنفيذي واألمني( 1-حالياا من مديرها )من الرتبة مد األمانةيتألف مالك العاملني يف  -654
 (، وموظف قانوين )من الرتبة 4-ف (، وموظف قانوين )من الرتبة5-واملالية )من الرتبة ف

(، ومساعد رر-خ ع )من الرتبة رئيسي داريإ ومساعد(، 2-للمدير )من الرتبة ف خاص(، ومساعد 3-ف
-خ ع احملفوظات )من الرتبةبالوثائق/(، وموظف معين رر-خ ع )من الرتبة ةداريوالشؤون اإلجتماعات الامعين ب
شراف مديرها، إت ن مجيع العاملني يف األمانة يؤدون مهامهم حتإ(. رأ-خ ع داريني )من الرتبةإ ، ومساعَدْين(رر

 ختصُّصيةم العاملون يف األمانة إىل اجلمعية وإىل هيئاهتا الفرعية خدمات يقد  و  .فيما يلي هليإيشار  باستثناء  
 (.ةدارياإل املعنيون بدعم االئتمار وبالشؤون)يقدمها املوظفون القانونيون( وخدمات تقنية )يقدمها املوظفون 

جنة امليزانية للمني التنفيذي إىل الرئيس مباشرة. ويرفع األ تقاريرهرئيس اجلمعية لويرفع املساعد الشخصي  -655
يواصل  ،مني التنفيذياأل بصفتهطلع هبا ضضافة إىل املهام اليت يإلاجنة مباشرة. وبلإىل رئيس هذه ال تقاريرهواملالية 

ري شؤون الربنامج الرئيسي يلية وتسما فيما خيص املاسيّ  طالع مبهام ضمن األمانة مجعاء، والضهذا املوظف اال
. وبناءا على توصية من اللجنة وافقت اجلمعية على تعيينه أميناا للجنة املراجعةالرابع

إضافةا إىل سائر املهام  (63)
 اآلنفة الذكر اليت يتوالها.

                                                           
 .ICC-ASP/14/Res.1القرار  الثالث، اجلزء األول، اجمللَّد ،(ICC-ASP/14/20) 2015 عشرة، الرابعة الدورة ،... الرمسية الوثائق (63)
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 ألف يورو 688.7  املساعدة املؤقتة العامة

كامل، دوام  باملساعدة املؤقتة العامة  وظائفمن وظائف  ستيف األمانة حالياا  العاملنيمالك  يضم -656
تقدمي اخلدمات إىل اجلمعية  ةجل قصري بغيألشغل يف إطار املساعدة املؤقتة العامة العديد من الوظائف اليت تُ و 

 وهيئاهتا الفرعية.

. شهد عبء العمل املتمثل يف أشهر )متطلَّب مستمر( 9( ملدة 2-موظف قانوين معاون )من الرتبة ف -657
. فقد أنشئت هيئات جديدة، وشهد 2004اخلدمات التخصصية زيادة كبرية منذ إنشاء األمانة يف عام  تقدمي

عدد اجتماعات هذه اهليئات زيادة هامة. ومن هذه اهليئات املكتب، وفريقاه العامالن القائمان يف الهاي 
م األمانة، على  الرغم من أهنا قائمة يف الهاي، اخلدمات ونيويورك، وجلنة الرقابة املعنية باملباين الدائمة. وتقد 

التخصصية لرئاسة اجلمعية، ومكتبها، وفريقه العامل القائم يف نيويورك، بإعدادها وثائق ما قبل الدورات ووثائق ما 
 بعد الدورات. إن الوظيفة املطلوبة تتيح لألمانة تقدمي دعم أفضل إىل اجلمعية وهيئاهتا الفرعية.

إن  شهراا )متطلَّب مستمر(. 12رأ( ملدة -)من الرتبة خ ع على املوقع الشبكيمساعد معين بالتصميم  -658
وظيفة املساعد املعين بالتصميم على املوقع الشبكي تتيح لألمانة مواصلة وضع الوثائق واملقاالت واملنشورات على 
هذا املوقع، وتدبري شبكة ارتباط خارجي خاصة باجلمعية واملكتب وجلنة امليزانية واملالية وجلنة الرقابة، والتكفل 

ت املتعلقة بأمور منها االنتخابات واملستجدات يف شأن التكامل بالقيام يف الوقت املناسب بتحميل املعلوما
 والبيانات الصحفية.

الذي إن شاغل هذه الوظيفة  شهراا )متطلَّب جديد(. 12( ملدة 2-مساعد خاص للرئيس )من الرتبة ف -659
. 2017-2015سيكون مكان عمله يف داكار حيث يقيم رئيس اجلمعية، يساند الرئيَس واملكتَب خالل الفرتة 

إنه يقد م دعماا ختصصياا وتقنياا إىل الرئيس فيما يتعلق بإعداد بياناته، ومراسالته، وتنسيقه مع أصحاب الشأن 
 .(64)الرئيسيني فيما يتعلق مبسائل اجلمعية

يقوم املساعد اخلاص باملساعدة يف شهراا )متطلَّب مستمر(.  12( ملدة 2-مساعد خاص )من الرتبة ف -660
مسية، واالهتمام باملسائل املتصلة باجلمعية يف مقر األمم املتحدة؛ والتواصل املستمر مع الدول إعداد البالغات الر 

املتمتعة بصفة املراقب للرتويج لعاملية نظام روما األساسي. كما إن هذا املوظف يقدم خدمات ختصصية إىل 
مانة اجلمعية. أما تقدمي اخلدمات املكتب وإىل فريق نيويورك العامل، وإىل دورات اجلمعية، وذلك بتوجيه من أ

 التقنية فسيواص ل مكتب االتصال توليه.

 الوظيفة هذه شاغل يساعد(. مستمر متطلَّب) شهراا  12 ملدة (1-ف الرتبة من) للمدير خاص مساعد -661
. 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 . يساعد شاغل هذه الوظيفة أشهر )متطلَّب مستمر( 7( ملدة 3-موظف قانوين )من الرتبة ف -662
كما يساعد يف شأن املسائل الكربى املتصلة بالشؤون املتعلقة بامليزانية والشؤون املالية والشؤون اإلدارية،  اجلمعية 

 امليس َر املعين بامليزانية الربناجمية املعتمدة.

                                                           
-2018 للفرتة جديد مكتب هلا وسيكون هلا جديد )جديدة(، رئيس )رئيسة( سيتوىل رئاسة اجلمعية 2017كانون األول/ديسمرب  يف (64)

2020.  
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إضافة إىل األشهر اخلمسة اليت سبق  .(مستمرب )متطلَّ  شهراا  12( ملدة 3-داري )من الرتبة فإ موظف -663
إقرار هذه الوظيفة فيما خيصها، ُقد م طلب جديد لسبعة أشهر إضافية، سُيبقى مبوجبه على موارد التمويل يف نفس 

هذه الوظيفة  ليساعد شاغ. و املعتمدة 2016بند الذي أقرت من أجله األشهر اخلمسة يف إطار ميزانية عام ال
مها اللجنة، ويف متابعة تنفيذ التوصيات اليت تقد  هذه دوريت لتحضري امليزانية واملالية يف الللجنة  األمنَي التنفيذي

ضافة إىل ذلك هتيئ هذه إلا. وبلدورات جلنة املراجعة، مبا فيها التحضري وغري ذلك من الشؤون ذات الصلة
امليزانية جلنة  والقيام بإبالغاجتماعات فريق الهاي العامل  االهتمام باملزيد منمني التنفيذي فرصة الوظيفة لأل

 .داريةاملالية والشؤون اإلالشؤون املسائل الرئيسية املتصلة بشؤون امليزانية و  عن واملالية

لكل  شهر 0.55( ملدة 4-( وموظف قانوين )من الرتبة ف5-يسي )من الرتبة فموظف قانوين رئ -664
( 4-( واملوظف القانوين )من الرتبة ف5-املوظف القانوين الرئيسي )من الرتبة ف . يقوم)متطلَّب مستمر(منهما 

)إعداد وثائق ما بتقدمي اخلدمات التخصصية للجمعية وفريقيها العاملني  األيام، من حمدود عدد املعنيان، خالل
عمل هذين املوظَفني اإلضافيني يرفد عمل املوظَفنْي القانونيني ن قبل الدورة، ووثائق الدورة، ومشاريع التقارير(. إ

 اللذين يضمهما مالك األمانة الرئيسي.

إىل مساعدين خاصني أمانة اجلمعية . ستحتاج )متطلَّب مستمر(شهراا  20.29ملدة  مساعدون خاصون -665
الفرتة املمتدة طيلة األشهر السابقة للدورة السنوية للجمعية واملنتهية عند انتهاء هذه الدورة. ويقوم خالل 

املساعدون اخلاصون مبساعدة املدير فيما يتعلق بكل اجلوانب اإلمدادية جللسات اجلمعية، مبا يف ذلك حتديد 
وممثلي املنظمات غري احلكومية، والتواصل مع املتطلبات من األحياز واالحتياجات إىل املعدات، وتسجيل الوفود 

 .املندوبني

 ألف يورو 140.0   املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

 ال تغري يف املبلغ املطلوب من أجل املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات. -666

الفرعية، وتسجيل املندوبني، إن املساعدة املؤقتة تلزم بصورة خاصة لرتمجة الوثائق الرمسية للجمعية وهيئاهتا  -667
 وإصدار الشارات، واستنساخ الوثائق بأعداد كبرية وتوزيعها، وتيسري مشاركة املندوبني يف الدورات بصورة عامة.

 24 000يُقدَّر أن تكاليف خدمات الرتمجة الشفوية لدورة اللجنة االستشارية املعنية برتشيحات القضاة ستبلغ و 
 يورو.

 ألف يورو 38.0  العمل اإلضايف

ويُدفع تعويض عن العمل اإلضايف للموظفني من فئة  .ضايفلعمل اإلاملطلوب من أجل اقدار امل ال تغريُّ يف -668
اخلدمات العامة الذين ُتستأجر خدماهتم ملدة قصرية وُيطلب منهم تقدمي املساعدة املذكورة أعاله ويتوجب عليهم 

عمل املعتادة، وقد متتد لتشمل عطل هناية األسبوع، خالل دورة اجلمعية بالضرورة أن يعملوا ملدة  جُتاو ز ساعات ال
 ودورات جلنة امليزانية واملالية، أو فيما يتعلق بدورة اجلمعية ودورات هذه اللجنة.



ICC-ASP/15/10  

10-A-031016 168 

IC
C

-A
S

P
/9
/[…

] 

P
ag

e 1
6
8
 

 ألف يورو 1 014.8 الموارد غير المتصلة بالعاملين

تشمل املوارد غري املتصلة . و املئة(يف  2.9ألف يورو ) 29.8ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره  -669
بالعاملني تكاليف السفر، وتكاليف الضيافة، وتكاليف اخلدمات التعاقدية، وتكاليف التدريب، والنفقات 

 .ثاث والعتادوازم واملواد، وتكاليف األلالتشغيلية العامة، وتكاليف ال

 يورو ألف 554.6    السفر

 يف املئة(. 54.1ألف يورو ) 194.6على زيادة مقدارها  لسد تكاليف السفراملطلوب ينطوي املبلغ  -670

وهُتيئ ميزانية السفر لسد تكاليف أسفار أعضاء جلنة امليزانية واملالية للمشاركة يف دوراهتا، والرحالت  -671
املنتظر أن يقوم هبا رئيس هذه اللجنة للمشاركة يف جلسات مع فريق الهاي العامل وفريق نيويورك العامل 

احملكمة، وأسفار بضعة من أعضاء هذه اللجنة إىل املكاتب امليدانية. كما إن املخصَّص يف إطار هذا ومسؤويل 
البند من امليزانية يسد تكاليف سفر أعضاء مكتب رئيس اجلمعية، مبا يف ذلك زيارات مقر احملكمة يف الهاي 

إن ميزانية السفر  ء  جلنة  املراجعة إىل الهاي.وزيارات نيويورك. وتسد املوارد املطلوبة أيضاا تكاليف سفر مخسة  أعضا
يورو من أجل سفر أعضاء األمانة لتقدمي اخلدمات  70 000تشتمل على تكاليف تُتكبَّد مرة كل ثالث سنوات: 

يورو من أجل سفر  تسعة  أعضاء  اللجنة  63 700و (65)للدورة السادسة عشرة للجمعية اليت ستعقد يف نيويورك
للنظر يف  2017املعنية برتشيحات القضاة، اليت يُفرتض أن جتتمع خالل النصف الثاين من عام االستشارية 

 ترشيحات القضاة من أجل انتخاب ستة قضاة.

  آالف يورو 5.0  الضيافة

جلنة  فيما خيص دوريتَ رئيسياا ستخدم تُ ساملخصَّصات للضيافة إن  .لضيافةا املطلوب من أجل املبلغ ال تغريُّ يف -672
 وثالث دورات للجنة املراجعة. امليزانية واملالية

 يورو ألف 401.0  اخلدمات التعاقدية

 35.9ألف يورو ) 224.6ينطوي املبلغ املطلوب لسد تكاليف اخلدمات التعاقدية على اخنفاض مقداره  -673
األمم املتحدة يف يعزى رئيسياا إىل وفورات ستتحقق بفضل عقد الدورة السادسة عشرة للجمعية يف مقر يف املئة( 
. وتلزم املوارد املعنية لسد التكاليف املتصلة بالدورة السادسة عشرة للجمعية، ولسد تكاليف ما يُعهد به نيويورك

 إىل جهات خارجية من خدمات الرتمجة والطباعة اخلارجية اخلاصة بدورة جلنة امليزانية واملالية.

 آالف يورو 10.1  التدريب

استدامة  ةلتدريب بغيلخدم املخصَّصات تسوتُ . ال يشهد أي تغريُّ تدريب من أجل اليكاد املبلغ املطلوب  -674
 .دةعملهم احملدَّ  تلمستجدات يف جمااللاملوظفني  ةمواكب

                                                           
 .نيويورك يف املتحدة األمم مقر يف واحدة دورة مث الهاي يف دورتان: التايل النحو على للجمعية السنوية الدورات ُعقدت األخرية السنوات يف (65)

  .السفر تكاليف يف يفضي إىل زيادة لكنه التعاقدية، بند اخلدمات مثل امليزانية، بنود بعض يف األخري الذكر إىل اخنفاض ويفضي انعقادها يف املكان
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 يورو ألف 24.4  النفقات التشغيلية العامة

على إرسال . وُتسد هبذه املخصَّصات املصروفات لنفقات التشغيلية العامةلمقدار املخصَّصات  يف تغريُّ ال  -675
الوثائق واملذكرات الشفوية واملطبوعات بالربيد إىل الدول األطراف وإىل أعضاء جلنة امليزانية واملالية، وإرساهلا يف 
بعض املناسبات من أجل حلقات التدارس بغية النهوض بعاملية نظام روما األساسي، وذلك إما بالربيد العادي أو 

 لسعاة اخلاصني.بالربيد املسجَّل أو بواسطة خدمات ا

 يورو ألف 14.7  اللوازم واملواد

. وُتسد هبذه املخصَّصات تكاليف اللوازم وازم واملوادلمقدار املخصَّصات لسد تكاليف ال يف تغريُّ ال  -676
املكتبية، مبا فيها لوازم الكتابة اليت يستخدمها موظفو األمانة )ومنها القرطاس، وخراطيش احلرب، وأقالم احلرب، 

املذكرات، واألضابري(، ولوازم الكتابة لدوريَت جلنة امليزانية واملالية، وثالث  دورات  جلنة املراجعة، ودورة اللجنة ودفاتر 
 االستشارية املعنية برتشيحات القضاة، والدورة السنوية للجمعية، واالجتماعات العادية لفريق الهاي العامل.

 آالف يورو 5.0 ثاث والعتاداأل

أمر زيادة النجاعة أمانة اجلمعية . وقد تدبرت ثاث والعتادقدار املخصَّصات لسد تكاليف األم يف تغريُّ ال  -677
، توزَّع على املندوبني املشاركني يف دورة اجلمعية. وحتتوي USBمن خالل استعمال حافظات إلكرتونية من النوع 

هذه احلافظات على الوثائق الرمسية ملا قبل الدورة باللغات الرمسية، ما يؤيت وفورات يف تكاليف طبع النسخ الورقية 
 "دام الورقمن استخ لالتقلي"باع النهج القائم على اتّ زيادة ن إمن هذه الوثائق، ونقلها، وخزهنا، وتوزيعها. 

صا احلاجة إىل املواد املطبوعة يف الشبكي للجمعية وشبكات الرتابط اخلارجي ميكن أن يقل   باملوقعواالستعانة 
 .جل املتوسطاأل
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 2017البرنامج الرئيسي الرابع: الميزانية المقترحة لعام  :36 الجدول

 الرئيسي الرابع البرنامج

 أمانة جمعية الدول األطراف

  2015مصروفات عام 

 )بآالف اليوروات(

  

امليزانية املعتمدة لعام 
2016 

 التغرّي يف املوارد

 

 2017املقدَّر املقرتح لعام 

 اجملموع )بآالف اليوروات(

املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

اجملموع مبا فيه 
املصروفات من 
 نسبته املئوية مقداره صندوق الطوارئ

 املوظفون من الفئة الفنية

 

  

 

651.1 10.4 1.6 661.5 

 374.8 29.9 86.3 288.5       املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 036.3 1 10.3 96.7 939.6 570.3   570.3 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

 688.7 6.5 42.1 646.6 529.0   529.0 املساعدة املؤقتة العامة

 235.6 املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

 

235.6 140.0     140.0 

 33.4 العمل اإلضايف

 

33.4 38.0     38.0 

 866.7 5.1 42.1 824.6 798.0   798.0 اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني

 554.6 54.1 194.6 360.0 385.6   385.6 السفر

 8.8 الضيافة

 

8.8 5.0     5.0 

 056.6 1 اخلدمات التعاقدية

 

1 056.6 625.6 -224.6 -35.9 401.0 

   التدريب

 

  9.9 0.2 2.0 10.1 

 12.1 اخلرباء االستشاريون

 

12.1         

 7.1 النفقات التشغيلية العامة

 

7.1 24.4     24.4 

 8.5 اللوازم واملواد

 

8.5 14.7     14.7 

 9.8 األثاث والعتاد

 

9.8 5.0     5.0 

اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة 
 014.8 1 2.9- 29.8- 044.6 1 488.5 1   488.5 1 بالعاملني

 917.8 2 3.9 109.0 808.8 2 856.8 2   856.8 2 المجموع

  2017البرنامج الرئيسي الرابع: مالك الموظفين المقترح لعام  :37 الجدول

 البرنامج الرئيسي الرابع

 أمانة جمعية الدول األطراف

وكيل 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

 الوظائف الثابتة

              

 

 10 5 2 3 5 - 1 1 1 1 1 - - - الوظائف القائمة

 - - - - - - - - - - - - - - الوظائف اجلديدة  

 - - - - - - - - - - - - - - الوظائف املستعادة  

 10 5 2 3 5 - 1 1 1 1 1 - - - المجموع  

وظائف المساعدة المؤقتة العامة 
 )معاِدالتها بدوام كامل(

              

 

 5.92 2.08 2.08 - 3.84 1.00 1.75 1.00 0.05 0.05 - - - - الوظائف القائمة

 1.00 - - - 1.00 - 1.00 - - - - - - - ائف اجلديدةالوظ  

 - - - - - - - - - - - - - - ائف احملوَّلةالوظ  

 6.92 2.08 2.08 - 4.84 1.00 2.75 1.00 0.05 0.05 - - - - المجموع  
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 : خدمات المؤتمرات4100 البرنامج الفرعي :38 الجدول 

4100 

 خدمات المؤتمرات

  2015مصروفات عام 

 )بآالف اليوروات(

  

امليزانية املعتمدة لعام 
2016 

 التغرّي يف املوارد

 

 2017املقدَّر املقرتح لعام 

 اجملموع )بآالف اليوروات(

املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

اجملموع مبا فيه 
املصروفات من 
 نسبته املئوية مقداره صندوق الطوارئ

 املوظفون من الفئة الفنية

 

  

 

        

               املوظفون من فئة اخلدمات العامة

         0.2-   0.2- املوظفنياجملموع الفرعي لتكاليف 

 263.5 23.4- 80.3- 343.8 229.5   229.5 املساعدة املؤقتة العامة

 192.5 املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

 

192.5 80.0     80.0 

 23.8 العمل اإلضايف

 

23.8 20.0     20.0 

 363.5 18.1- 80.3- 443.8 445.8   445.8 اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني

 63.7   63.7   51.1   51.1 السفر

   الضيافة

 

          

 019.6 1 اخلدمات التعاقدية

 

1 019.6 537.6 -224.6 -41.8 313.0 

   التدريب

 

          

   اخلرباء االستشاريون

 

          

 7.0 النفقات التشغيلية العامة

 

7.0 11.0     11.0 

 4.4 اللوازم واملواد

 

4.4 10.0     10.0 

   األثاث والعتاد

 

          

 397.7 28.8- 160.9- 558.6 082.1 1   082.1 1 اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني

 761.2 24.1- 241.2- 002.4 1 527.7 1   527.7 1 المجموع

تكاليف االئتمار، اليت تتألف من عناصر ( خدمات املؤمترات) 4100 الفرعيأُدرجت يف إطار الربنامج  -678
منها تكاليف دورة اجلمعية، ودورة اللجنة االستشارية املعنية برتشيحات القضاة، ودوريَت جلنة امليزانية واملالية، 

، وتكاليف االجتماعات 4500وثالث  دورات  جلنة املراجعة، باستثناء التكاليف املدرجة يف الربنامج الفرعي 
ق الهاي العامل. وتشمل هذه التكاليف أيضاا تكاليف املساعدة املؤقتة العامة اخلاصة باالجتماعات العادية لفري

 وتكاليف السفر.
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 الدول األطراف : أمانة جمعية4200 البرنامج الفرعي :39 الجدول

4200 

 أمانة جمعية الدول األطراف

  2015مصروفات عام 

 )بآالف اليوروات(

  

امليزانية املعتمدة لعام 
2016 

 التغرّي يف املوارد

 

 2017املقدَّر املقرتح لعام 

 اجملموع )بآالف اليوروات(

املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

اجملموع مبا فيه 
املصروفات من 
 نسبته املئوية مقداره صندوق الطوارئ

 املوظفون من الفئة الفنية

 

  

 

499.9 7.6 1.5 507.5 

 293.2 1.6 4.7 288.5       املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 800.7 1.6 12.3 788.4 383.1   383.1 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

 253.0 95.8 123.8 129.2 169.0   169.0 املساعدة املؤقتة العامة

   املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

 

          

 9.6 العمل اإلضايف

 

9.6 18.0     18.0 

 271.0 84.1 123.8 147.2 178.6   178.6 لسائر تكاليف العاملنياجملموع الفرعي 

 86.3 449.7 70.6 15.7 20.8   20.8 السفر

 4.8 الضيافة

 

4.8 1.0     1.0 

   اخلدمات التعاقدية

 

          

   التدريب

 

  5.2 0.2 3.8 5.4 

   اخلرباء االستشاريون

 

          

 0.1 النفقات التشغيلية العامة

 

0.1         

 4.1 اللوازم واملواد

 

4.1 4.7     4.7 

 9.8 األثاث والعتاد

 

9.8 5.0     5.0 

اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة 
 102.4 224.1 70.8 31.6 39.6   39.6 بالعاملني

 174.1 1 21.4 206.9 967.2 601.3   601.3 المجموع

مبا فيها املوارد  أمانة اجلمعية)أمانة اجلمعية( املوارد اخلاصة ب 4200أدرجت يف إطار الربنامج الفرعي  -679
اخلاصة مبكتب رئيس اجلمعية، والتكاليف املتصلة باخلدمات والعمل املؤدَّيـَنْي من أجل مكتب اجلمعية، والفريقني 
العاملني التابعني للمكتب )فريق الهاي العامل وفريق نيويورك العامل(، وجلنة الرقابة املعنية باملباين الدائمة، واللجنة 

برتشيحات القضاة، وجلنة امليزانية واملالية، وجلنة املراجعة، باستثناء التكاليف املدرجة يف إطار  االستشارية املعنية
 .4500الربنامج الفرعي 
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 رئيس جمعية الدول األطراف : مكتب4400 البرنامج الفرعي :40 الجدول

4400 

 مكتب رئيس جمعية الدول األطراف

  2015مصروفات عام 

 )بآالف اليوروات(

  

املعتمدة لعام امليزانية 
2016 

 التغرّي يف املوارد

 

 2017املقدَّر املقرتح لعام 

 اجملموع )بآالف اليوروات(

املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

اجملموع مبا فيه 
املصروفات من 
 نسبته املئوية مقداره صندوق الطوارئ

               املوظفون من الفئة الفنية

               العامةاملوظفون من فئة اخلدمات 

               اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

 121.0 2.3- 2.8- 123.8 108.2   108.2 املساعدة املؤقتة العامة

   املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

 

          

   العمل اإلضايف

 

          

 121.0 2.3- 2.8- 123.8 108.2   108.2 اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني

 86.7 1.1- 1.0- 87.7 101.0   101.0 السفر

 4.0 الضيافة

 

4.0         

 2.4 اخلدمات التعاقدية

 

2.4 12.0     12.0 

   التدريب

 

          

   اخلرباء االستشاريون

 

          

   النفقات التشغيلية العامة

 

          

   اللوازم واملواد

 

          

   األثاث والعتاد

 

          

 98.7 1.0- 1.0- 99.7 107.4   107.4 اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني

 219.7 1.7- 3.8- 223.5 215.6   215.6 المجموع

)مكتب رئيس اجلمعية( التكاليف املباشرة املتصلة مبكتب رئيس  4400 الفرعيالربنامج  إطارأُدرجت يف  -680
اجلمعية، مثل تكاليف سفر الرئيس إىل الهاي ونيويورك وأوروبا وضمن أفريقيا، وتكاليف وظيفة املساعد اخلاص 

 توى.للرئيس، وتكاليف اخلدمات التعاقدية للنهوض بأود اللقاءات مع الدبلماسيني واملسؤولني الرفيعي املس
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 : لجنة الميزانية والمالية4500 البرنامج الفرعي :41 الجدول

4500 

 لجنة الميزانية والمالية

  2015مصروفات عام 

 )بآالف اليوروات(

امليزانية املعتمدة لعام  
2016 

 التغرّي يف املوارد

 2017املقدَّر املقرتح لعام 

 اجملموع )بآالف اليوروات(

املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

فيه  اجملموع مبا
املصروفات من 
 نسبته املئوية مقداره صندوق الطوارئ

 املوظفون من الفئة الفنية

 

  

 

151.2 2.8 1.9 154.0 

 81.6   81.6         املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 235.6 55.8 84.4 151.2 187.4   187.4 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

 51.2 2.8 1.4 49.8 22.3   22.3 املساعدة املؤقتة العامة

 43.1 املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

 

43.1 60.0     60.0 

   العمل اإلضايف

 

          

 111.2 1.3 1.4 109.8 65.4   65.4 اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني

 317.9 23.9 61.3 256.6 212.7   212.7 السفر

   الضيافة

 

  4.0     4.0 

 34.6 اخلدمات التعاقدية

 

34.6 76.0     76.0 

   التدريب

 

  4.7     4.7 

 12.1 اخلرباء االستشاريون

 

12.1         

   النفقات التشغيلية العامة

 

  13.4     13.4 

   اللوازم واملواد

 

          

   األثاث والعتاد

 

          

 416.0 17.3 61.3 354.7 259.4   259.4 بالعاملنياجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة 

 762.8 23.9 147.1 615.7 512.2   512.2 المجموع

)جلنة امليزانية واملالية( التكاليف املباشرة املتصلة بلجنة امليزانية  4500أُدرجت يف إطار الربنامج الفرعي  -681
واملالية، وجلنة املراجعة، مثل تكاليف الرتمجة الشفوية املدرجة يف إطار بند املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات، 

ر أعضاء جلنة امليزانية واملالية وتكاليف الرتمجة التحريرية املدرجة يف إطار بند اخلدمات التعاقدية، وتكاليف أسفا
وأعضاء جلنة املراجعة، وتكاليف وظيفة األمني التنفيذي للجنة امليزانية واملالية ووظيفة املساعد اإلداري الرئيسي، 
وتكاليف اثين عشر شهراا من عمل املوظف املعين بالشؤون اإلدارية يف إطار املساعدة املؤقتة العامة، وتكاليف 

خيص دوريَت جلنة امليزانية واملالية ودورات جلنة املراجعة، والتدريب، والطباعة اخلارجية للتوصيات الضيافة فيما 
تكاليف أخرى  4200و 4100الصادرة عن جلنة امليزانية واملالية. واحلال أنه أُدرجت يف إطار الربناجمني الفرعيني 

 لمساعدة خالل الدورات وغريها.ذات صلة، مثل تكاليف املوظفني املؤقتني املستأجرة خدماهتم ل
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 البرنامج الرئيسي الخامس: المباني -هاء

 المقد مة

ألف يورو. ويتألف ذلك املبلغ  2 824.6مبلغاا مقداره  2016بلغت امليزانية املعتمدة هلذا الربنامج لعام  -682
تكاليف اإلجيار آالف يورو لتحمل  1 807.6ألف يورو للصيانة الوقائية يف املباين اجلديدة و 1 017.0من 

لن تقع أي التزامات مالية على عاتق احملكمة فيما خيص املباين  2017الباقية فيما خيص املباين املؤقتة. ويف عام 
 املؤقتة السابقة.

. ولذا تقرتح 2017إن فرتة الضمان فيما خيص مباين احملكمة وجتهيزاهتا ستكون قد انتهت يف عام  -683
 .2017ف الصيانة التصحيحية يف عام احملكمة إضافة خمصصات لسد تكالي

 ، 2017وليس هناك اقرتاح بشأن مستثَمرات أو مستبَدالت تندرج يف عداد رأس املال خالل عام  -684
 ما ل توص  جلنة الرقابة املعنية باملباين الدائمة خبالف ذلك.

 ألف يورو 1 454.9 موارد الميزانية

يف املئة(، يعزى إىل انقضاء  48.5ألف يورو ) 1 369.7ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره  -685
 مدة عقود اإلجيار فيما خيص املباين املؤقتة.

 ألف يورو 1 454.9 النفقات التشغيلية العامة

يلزم املبلغ اآلنف الذكر لسد التكاليف املقدَّرة للصيانة التصحيحية والصيانة الوقائية يف مباين احملكمة يف  -686
حساب املبلغ املقرتح لسد الكلفة املعنية إىل تقدير قدَّمه إىل احملكمة مكتب مدير . وقد اسُتند يف 2017عام 

، وهو ينطوي على زيادة يف املخصَّصات لسد تكاليف الصيانة مقدارها 2015مشروع املباين الدائمة يف عام 
 .2016عام  يف املئة( بالقياس إىل املخصَّصات املعتمدة لسد تكاليف الصيانة يف 43ألف يورو ) 437.9
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  2017البرنامج الرئيسي الخامس: الميزانية المقترحة لعام  :42 الجدول

5100 

 المباني

  2015مصروفات عام 

 )بآالف اليوروات(

  

امليزانية املعتمدة لعام 
2016 

 التغرّي يف املوارد

 

  2017املقدَّر املقرتح لعام 

 اجملموع )بآالف اليوروات(

املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

مبا فيه اجملموع 
املصروفات من 
 نسبته املئوية مقداره صندوق الطوارئ

               املوظفون من الفئة الفنية

               املوظفون من فئة اخلدمات العامة

               اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

               املساعدة املؤقتة العامة

باالجتماعاتاملساعدة املؤقتة اخلاصة     

 

          

   العمل اإلضايف

 

          

               اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني

               السفر

   الضيافة

 

          

   اخلدمات التعاقدية

 

          

   التدريب

 

          

   اخلرباء االستشاريون

 

          

العامةالنفقات التشغيلية   5 394.2 

 

5 394.2 2 824.6 -1 369.7 -48.5 1 454.9 

   اللوازم واملواد

 

          

   األثاث والعتاد

 

          

 454.9 1 48.5- 369.7 1- 824.6 2 394.2 5   394.2 5 اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني

 454.9 1 48.5- 369.7 1- 824.6 2 394.2 5   394.2 5 المجموع
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 البرنامج الرئيسي السادس: أمانة الصندوق االستئماني للمجني عليهم -واو 

 المقد مة

يدعم الصندوق االستئماين للمجين عليهم لدى احملكمة اجلنائية الدولية )"الصندوق"( األنشطة اليت  -687
مبساعدة اجملين عليهم يف العودة تتناول األذى الناجم عن اجلرائم املندرجة ضمن نطاق اختصاص احملكمة وذلك 
( تسيري شؤون جرب األضرار الذي 1إىل حياهتم الكرمية يف مجاعاهتم وإسهامهم فيها. ويؤدي الصندوق مهمتني: )

 79( تسخري موارد أخرى لصاحل اجملين عليهم وفقاا ألحكام املادة 2، )(66)تأمر به احملكمة حبق الشخص املدان
ويقدَّم يف إطار كلتا هاتني املهمتني الدعم إىل اجملين عليهم يف جرائم اإلبادة اجلماعية . (67)من نظام روما األساسي

 .(68)2002واجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم احلرب املرتكبة منذ األول من متوز/يوليو 

له، مع  باا وتصوي 2015إن امليزانية املقرتحة احلالية متثل متابعة ملشروع امليزانية الذي ُقد م يف أيار/مايو  -688
(، 2015مراعاة قرار جملس إدارة الصندوق االستئماين للمجين عليهم بشأن بنية أمانة الصندوق )آب/أغسطس 

اليت ُأجريت بناء على طلب  ReVisionنظراا إىل نتائج مراجعة الصندوق االستئماين للمجين عليهم املسماة 
 .2015جملس إدارة الصندوق، بصيغتها اليت ُأجنز إعدادها يف متوز/يوليو 

 الغايات االستراتيجية

متصلتني فإن الغايات الصندوق االستئماين للمجين عليهم لئن كانت اسرتاتيجية احملكمة واسرتاتيجية  -689
املزدوجة املتمثلة يف تقدمي املساعدة إىل اجملين عليهم ويف  االسرتاتيجية للصندوق ترتبط على وجه التحديد بواليته

جرب أضرارهم ضمن إطار اختصاص احملكمة، وضمن إطار تدبريي خاص خيضع جملس إدارة الصندوق مبوجبه 
. كما إن مشاريع مساعدة اجملين عليهم اليت ينفذها (69)ملساءلة مباشرة من الدول األطراف بشأن أنشطة الصندوق

ال متوَّل من االشرتاكات املقرَّرة بل متوَّل رئيسياا عن طريق التربعات واهلبات اليت تقد مها جهات خاصة؛ الصندوق 
عن  وهي متوَّل يف حالة جرب األضرار بالتعويضات والغرامات واملصاَدرات، كما ميكن أن تأمر به احملكمة، و/أو

صندوق االستئماين"، إذا قرر ذلك جملس إدارة طريق استكمال ما يدفع من تعويضات بـ"املوارد األخرى لل
 .(70)الصندوق

إن الغايات االسرتاتيجية للصندوق االستئماين للمجين عليهم حمدَّدة يف خطته االسرتاتيجية للفرتة املمتدة  -690
. وتـُرْب ز الغاياُت 2014، بصيغتها اليت اعتمدها جملس إدارته يف آب/أغسطس 2017حىت عام  2014من عام 
تيجية للصندوق األمهية اليت ينيطها جملس إدارته باألداء فيما خيص تنفيذ الربنامج وإدارته، والربوز للعيان االسرتا

                                                           
 ( من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات.4( و)3( و)2)98القاعدة  (66)

( من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات. ولالستزادة من املعلومات عن األساس القانوين هلذا الصندوق يرجى الرجوع إىل املوقع 5)98القاعدة  (67)
 .http://trustfundforvictims.org/legal-basisالشبكي 

 من نظام روما األساسي. 8و 7و 6كما يرد تعريفها يف املواد  (68)

 (.ICC-ASP/4/Res.3من نظام الصندوق االستئماين للمجين عليهم )الوثيقة  76البند  (69)

 من نظام الصندوق االستئماين للمجين عليهم. 56البند  (70)

http://trustfundforvictims.org/legal-basis
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والتقدير، والتطوير التنظيمي الفّعال والناجع، واالستدامة املالية من أجل استكمال تطور الصندوق على النحو 
 الذي تتوخاه الدول األطراف.

رأب األذى الناتج عن اجلرائم اليت تندرج ضمن تئماين للمجين عليهم يف وتتمثل رسالة الصندوق االس -691
نطاق اختصاص احملكمة وذلك بالسهر على إعمال حقوق اجملين عليهم وُأسرهم من خالل توفري تعويضات جرب 

 .الضرر واملساعدة

باخلطة  خطة لرصد األداء، مرفقةلقد أُدرج إطار نتائج الصندوق االستئماين للمجين عليهم ضمن  -692
. وقد استعرض جملس إدارة الصندوق خطة رصد األداء وأقرها يف نيسان/أبريل 2017-2014االسرتاتيجية للفرتة 

. وإىل جانب رؤية الصندوق 2017وسُيهتدى هبا يف التخطيط التنظيمي والربناجمي حىت غاية عام  2016
ُر برناجمه النتائَج املرحلية )النواتج( اليت تدعم غاياته ورسالته وغاياته االسرتاتيجية ومبادئه الربناجمية، يبني  إطا

االسرتاتيجية وتستند بدورها إىل النتائج احملَرزة يف آحاد املشاريع ونتائج األداء على الصعيد التنظيمي )املخرجات(. 
رات ويعرض فيما يلي إطار نتائج الصندوق ضمن سياق حملة عامة عنه. وتتضمن خطة رصد أداء الصندوق مؤش

لألداء فيما خيص مجيع النتائج، ووظائف رصد  وتقييم  ضمن إطار الصندوق وإجراءات  لتقييم جودة البيانات. إن 
 الوثيقة الكاملة خلطة رصد أداء الصندوق تُقدَّم على حدة.
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لقد قرر جملس إدارة الصندوق االستئماين للمجين عليهم يف اجتماعه السنوي الرابع عشر )الذي ُعقد  -693
استدامة أنشطته املضطَلع هبا يف إطار مهمته املتمثلة يف املساعدة يف مشال ( 2016نيسان/أبريل  21إىل  18من 

ضطَلع هبا يف إطار مهمته املتمثلة يف املساعدة أوغندا ومجهورية الكونغو الدميقراطية، وراح يوس ع نطاق أنشطته امل
ليشمل بلدان حاالت أخرى منها مجهورية أفريقيا الوسطى وكوت ديفوار وكينيا، عندما يتيح ذلك الوضُع األمين 

وقضية  لوبـَنْغاواملوارُد املتوف رة. وفيما خيص جرب األضرار، أحاط جملس إدارة الصندوق علماا باملستجدات يف قضية 
َلغ يف كلتيهما مرحلة تنفيذ جرب األضرار بصورة كاملة يف شرق مجهورية الكونغو اتـَنْغاك ، اللتني ُُيتمل أن تـُبـْ

 .2017الدميقراطية يف عام 

كما ُييط الصندوق االستئماين للمجين عليهم علماا بأن جملس إدارته قد أبقى على قراره السابق القاضي  -694
بأن يُعهد إىل جهات خارجية باألنشطة املتصلة بإجراء عمليات تقييم احلاالت يف إطار مهمته املتمثلة يف 

ما (، MISظام املعلومات التدبرية )يف التنفيذ، وتصميم وإعمال نشركاء الصندوق املساعدة، وتكوين قدرات 
من موارد خارجة عن ميزانية ألف يورو(، أي  1 050.0من مصادر متأتية من التربعات )جمموعها  سيموَّل

 .الربنامج الرئيسي السادس

أن التحسني على صعيد مجع األموال وما يتصل الصندوق االستئماين للمجين عليهم ويرى جملس إدارة  -695
الصندوق للعيان ميثل أولوية قصوى لدى الصندوق، ما يستلزم من األمانة قدرة راسخة يف  به من بروز مؤسسة

 األمد الطويل من أجل حتقيق نتائج جمدية.

بّت جملس إدارة الصندوق يف شأن إعادة تصميم األمانة، فقرَّر أن يُنفَّذ  2015ويف آب/أغسطس  -696
لصندوق يف قراره املعين االستنتاجات والتوصيات الواردة . وقد راعى جملس إدارة ا2016تصميمها اجلديد يف عام 

( بشأن إعادة تنظيم أمانة الصندوق، 2015)متوز/يوليو  ReVisionيف التقرير عن مراجعة الصندوق املسّماة 
ومالحظات األمانة يف هذا الشأن. وعالوة على ذلك، عزَّزت اخلربة والتبصر اللذان اكُتسبا يف سياق وضع مسوَّدة 

، اليت قّيمها جملس إدارة الصندوق خالل اجتماع لوبـَنْغاخطة الصندوق اخلاصة بتنفيذ جرب األضرار يف قضية 
، قناعة جملس إدارة الصندوق بأن املتابعة فيما يتعلق بتلك اخلطة 2015تثنائي له ُعقد يف الهاي يف متوز/يوليو اس

تستلزم تعزيز األمانة يف جمالني حامسني: القدرة يف جمال اإلدارة املالية يف الهاي وتدبر الربامج يف عني املكان. 
ة الصندوق على تدبر الربامج يف امليدان والقدرة املتوف رة ضمن أمانة ويُرمى من البنية اجلديدة إىل تعزيز قدرة أمان

سواء يف الهاي أم يف املكاتب امليدانية.  –الصندوق على املراقبة املالية واإلدارية، ومجع األموال والنشاط الدعوي 
ات االسرتاتيجية، وتبس ط األدوار إن بنيَة األمانة  اجلديدَة تتيح املزيد من املرونة يف التحرك إزاء األحداث والتحدي

 واملسؤوليات والصالحيات املؤداة داخلياا.

م إىل جلنة امليزانية  2016لقد بـُي نت البنية اجلديدة ألمانة الصندوق يف تصويب مليزانية عام  -697 املقرتحة، ُقد 
اليت ُقدمت إىل اجلمعية  . ول تتضمن توصيات هذه اللجنة2015واملالية عن طريق قلم احملكمة يف أيلول/سبتمرب 

بشأن تصويب امليزانية إال موافقة جزئية على البنية اجلديدة. ونتيجة لذلك تظل بنية أمانة الصندوق عرضة للتطور 
 .2016خالل عام 

، يتضمَّن بعض 2016هي يف الواقع عرض جمدَّد لتصويب ميزانية عام  2017إن امليزانية املقرتحة لعام  -698
 ة عن استمرار سريورة التصنيف، وُيستنار فيها باملمارسة املتطورة يف جمال جرب األضرار.حاالت التكييف النامج
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 ألف يورو 2 502.1 موارد الميزانية

بالقياس إىل ميزانية عام  يف املئة( 32.8) ألف يورو 617.6ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  -699
 2016يف املئة( بالقياس إىل تصويب ميزانية عام  3.2)ألف يورو  78.5املعتمدة )وزيادة مقدارها  2016

املقرتحة(. ونظراا إىل النتيجة املتوقَّع أن يؤتيها تصنيف الوظائف ضمن البنية اجلديدة ألمانة الصندوق االستئماين 
لى شكل للمجين عليهم فإن التبعات املالية النامجة عن ذلك فيما خيص تكاليف املوظفني ال ميكن أن تُقدَّم إال ع

تقديرات إمجالية ُوضعت عند كتابة السرد احلايل، ريثما تتاح معلومات مفصَّلة عن تكاليف املوظفني يف عام 
يف املئة بالقياس إىل  4.6. وحبسب التقديرات املعنية تشهد املخصَّصات لتكاليف املوظفني زيادة نسبتها 2017

 املعتمدة. 2016بالقياس إىل ميزانية عام  يف املئة 34.8]املقرتحة[، و 2016تصويب ميزانية عام 

 ألف يورو 1 770.9 الموارد من الموظفين

لـّما كانت البنية اجلديدة للصندوق االستئماين للمجين عليهم نامجة عن عملية املراجعة املسماة  -700
ReVision  ويراد هلا أن متثل املقدار احلرج األدىن لقدرة الصندوق على أداء املهام املنوطة به يف إطار واليته فإن

 مجيع الوظائف املعنية، باستثناء عدد من التعيينات القصرية املدة، تُقرتح مبثابة وظائف ثابتة.

 وظيفة ثابتة. 19صندوق يتألف من ال موظفيمالك إن  -701

 ألف يورو 1 770.9 الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة الوظائف الثابتة: من

 .(1-مدير تنفيذي )من الرتبة مدالصندوق  يدير -702

يتوىل املسؤولية عن السهر على سالسة عمل املكتب  (2-موظف تنفيذي معاون )من الرتبة ف -703
التنفيذي، ما يشتمل على تقدمي الدعم إىل جملس إدارة الصندوق، وإىل املستشار القانوين/النائب الوظيفي، وإىل 
املوظف املعين بالشؤون املالية، وإىل املوظف املعين جبمع األموال للصندوق وبربوزه للعيان. إن للموظف التنفيذي 

، األموالاملعاون دوراا ومسؤوليات خاصة فيما يتعلق بالعالقات اخلارجية، واالتصاالت، والنشاط الدعوي، ومجع 
مبا يف ذلك تدبر العالقة مع أصحاب الشأن الرئيسيني الرفيعي املستوى املعنيني بالصندوق وإعداد وتنفيذ 

االجتماعي وغريها من املنابر، وتنظيم االتصاالت من خالل املوقع الشبكي للصندوق، ووسائط التواصل 
 الفعاليات اليت تفيد يف زيادة بروز الصندوق للعيان يف اجملال العام وترفد زيادة تعبئة التربعات واهلبات اخلاصة.

. يسدي شاغل هذه الوظيفة إىل جملس إدارة الصندوق وأمانته املشورة (4-مستشار قانوين )من الرتبة ف -704
يما يتعلق بإعداد وتنفيذ األنشطة املندرجة ضمن إطار مهميت الصندوق املتمثلتني يف تقدمي القانونية التخصصية ف

املساعدة وجرب األضرار. ويشمل ذلك، على سبيل الذكر ال احلصر، إعداد املذكرات القانونية اليت تودع لدى 
ذ التعويضات املمنوحة جرباا لألضرار احملكمة، ومتثيل الصندوق خارجياا، وإسداء املشورة بشأن اجلانب القانوين لتنفي

املزيد من  ‘1’إن املهام املنوطة هبذه الوظيفة روجعت لكي هتيئ ملا يلي:  بناءا على أوامر صادرة عن احملكمة.
أداء املستشار القانوين  ‘2’تكامل املهام واملسؤوليات املنوطة باملستشار القانوين مع العمل الربناجمي للصندوق؛ 

 واخلرباء نياملقاولمع شركاء الصندوق يف التنفيذ، و  ماخلدمات، مبن فيه مقد ميمع  عاملختصصاا يف التدوراا أكثر 
القطاعني العام االتفاقات مع اجلهات املاحنة من يف و اجلهات،  هذه تدبر شؤونويف ، نياالستشاري
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إللغاء وظيفة املوظف الرئيسي املعين  الوظيفي للمدير التنفيذي، نتيجةا النائب االضطالع بدور  ‘3’واخلاص؛ 
 .(5-بالربامج )من الرتبة ف

يعملون يف املكاتب امليدانية يف كمباال )أوغندا( وبونيا )مجهورية  (4-ثالثة مديري برامج )من الرتبة ف -705
فيما  الكونغو الدميقراطية( وأبيجان )كوت ديفوار(. وقد ُصن فت هذه الوظائف حبيث جتس د املسؤوليات املزيدة

يتعلق بتصميم برامج الصندوق يف إطار املهمتني املنوطتني به يف إطار واليته واإلشراف على إدارة هذه الربامج، 
وذلك نتيجة إللغاء وظيفة املوظف الرئيسي املعين بالربامج وأيلولة صالحية اختاذ القرارات املتصلة بالربامج إىل 

رة أمام املدير التنفيذي. وقد ُعز ز تدبر الربامج اخلاصة باحلاالت سهراا مديري الربامج، الذين يكونون مسؤولني مباش
على مراقبة اجلودة يف عني املكان )رصد النتائج، وتقيد شركاء الصندوق مبقتضيات مهمته املتمثلة يف املساعدة، 

عيدين املايل واإلداري، والتماسك الربناجمي بني شركائه يف التنفيذ )النهوج والنتائج(، ورصد املمارسات على الص
والقدرة على التحرك حيال األخطار كما مُتيَّز يف إطار الصندوق اخلاص بتدبر األخطار: ما يتصل باحلالة )مثل 
األمن وانتقاء الشركاء( وما يتصل بالسياق )مثل أداء الشركاء، وموقف اجملتمعات احمللية من املشاريع وتعويضات 

هتمام بسمعة الصندوق لدى أصحاب الشأن احملليني(، وإعداد برامج جرب األضرار. جرب األضرار، والتوعوية واال
فتعزيز إدارة الربامج حبسب احلالة يتيح ملوظفي تدبر برامج الصندوق العاملني حملياا التحرك احلاسم وعلى حنو 

خيص جودة تقدمي اخلدمة مستنري يف مراقبة تنفيذ برامج الصندوق؛ كما يتيح مساءلتهم أمام قيادة الصندوق فيما 
بالنيابة عن الصندوق، مبا يف ذلك إدارة املشاريع، ورصد نتائج املشاريع ونواتج الربامج، وحتقيق هذه النتائج 

 والنواتج.

 األموالالوعي ومجع  ذ. يتالزم شح(3-وبربوز الصندوق للعيان )من الرتبة ف األموالموظف معين جبمع  -706
. هوغاياته وحتقيق رسالت هالصندوق يف إطار واليتبة طجناز املهام املنو قوى إلأساساا سياسياا ومالياا أ تضافرمهاليؤيت 

إىل اص من القطاع اخلجهات ماحنة تغدو يف عدادها الصندوق تنويعاا اسرتاتيجياا، لكي  إيرادات مصادرتنويع ف
الوعي وتنمية املوارد  ذداخلية. فشحالربة توفر اخل ، جيب أن ينبين علىطراف املاحنة املتزايدة العددالدول األ جانب
وقد  .ة يف جمال تدبر العالقات اخلارجيةيصصختبطتان من مهام الصندوق تستلزمان قدرة اساسيتان مرت أمهمتان 

 متت مواءمة عملية توظيف من يشغل هذه الوظيفة مع عملية إعادة تنظيم الصندوق االستئماين.

سيعز ز اإلشراف املايل، واإلبالغ، واملراقبة، والتقيد  (3-املالية )من الرتبة فموظف معين بالشؤون  -707
باملعايري ضمن نطاق الصندوق وفيما يتعلق بالشركاء يف التنفيذ، مبا يف ذلك إدارة نظام تدبر املنح يف إطار نظام 

 ( اخلاص بالصندوق ومواصلة تطويره.SAPختطيط املوارد املؤسسية )

سيقد م تقارير إىل املوظف الرئيسي املعين  (3-اقبة الربامج وتقييمها )من الرتبة فموظف معين مبر  -708
بالربامج. إن املوظف املعين مبراقبة الربامج وتقييمها سيؤدي دوراا حمورياا يف تنسيق الربامج، ورفع التقارير إىل املدير 

واإلشراف على مجيع أنشطة مراقبة الربامج  التنفيذي أو إىل املستشار القانوين/النائب الوظيفي حبسب التفويض،
 وتقييمها واإلبالغ عنها، وتنسيق ما يُقدَّم إىل برامج الصندوق من الدعم التقين واإلداري واإلجراءات ذات الصلة.

يعمل يف الهاي. يرفع املوظف املعاون املعين بالربامج  (2-موظف معاون معين بالربامج )من الرتبة ف -709
ظف املعين مبراقبة الربامج وتقييمها، متولياا مسؤولية دعم إعداد برامج الصندوق يف إطار مهمتيه التقارير إىل املو 

املتمثلتني يف جرب األضرار وتقدمي املساعدة يف بلد احلالة املعين، واإلشراف على هذه الربامج، واإلبالغ عن 
ة مع مديري الربامج واملوظفني املعاونني نتائجها. وسيكون للموظف املعاون املعين بالربامج عالقات عمل مباشر 

املعنيني بالربامج يف امليدان العاملني يف املكاتب امليدانية، ومع املوظف التنفيذي املعاون العامل يف الهاي. 
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وسيكون للموظف املعاون املعين بالربامج صلة وظيفية باملوظف املعين بالشؤون املالية لإلبالغ عن األمور املتعلقة 
 شؤون الربامج. وسيشرف املوظف املعاون املعين بالربامج على وظائف الدعم اإلداري يف أمانة الصندوق. بتدبري

لعمليات التقييم )مهمة الصندوق املتمثلة يف تقدمي املساعدة(  -ويدعم شاغل هذه الوظيفة وضع األطر الربناجمية 
لكي يتسىن للصندوق التحرك إزاء األذى  -ار( وملشاريع خطط التنفيذ )مهمة الصندوق املتمثلة يف جرب األضر 

الذي يعاين منه اجملين عليهم يف اجلرائم اليت تندرج ضمن إطار اختصاص احملكمة. ومن النواتج ذات الصلة 
البحوث التحضريية وتوظيف اخلرباء على النحو املطلوب. كما ييسر شاغل هذه الوظيفة حتقيق النجاعة والفعالية 

يات التدخل الربناجمية اليت يقوم هبا الصندوق، واإلبالغ الشامل والدقيق واآليت يف حينه بشأن والشفافية يف عمل
 نتائج الربامج، وإفادة أصحاب الشأن اخلارجيني هبذه النتائج على حنو مالئم.

يعملون يف بونيا جبمهورية الكونغو  (2-ستة موظفني معاونني معنيني بالربامج يف امليدان )من الرتبة ف -710
(، وكمباال، وأبيجان، وبْنغي، ونريويب. إن املوظف املعاون املعين بالربامج يف امليدان لدى أمانة 2الدميقراطية )

الصندوق يعمل يف امليدان، ويرفع تقاريره إىل مدير الربامج، ويتوىل املسؤولية عن دعم إعداد برامج الصندوق يف 
املساعدة يف بلد احلالة، وعن اإلشراف على هذه الربامج. وتتمثل إطار مهمتيه املتمثلتني يف جرب األضرار وتقدمي 

األهداف من الوظائف املعنية فيما يلي: أن يدعم شاغلوها العمليات اليومية واإلشراف فيما خيص املشاريع 
الا املندرجة يف إطار برامج الصندوق ضمن نطاق واليتيه املتمثلتني يف جرب األضرار وتقدمي املساعدة دعماا فعا
وناجعاا ومستجيباا حلقوق واحتياجات اجملين عليهم وللمستجدات يف احلالة املعنية؛ أن يسهر شاغلوها على عمل  
كل من شركاء الصندوق يف التنفيذ وفقاا لوظيفته ولعقد اخلدمة ذي الصلة، وعلى حنو يتوافق مع خطة قياس أداء 

م املناسبة وعن الرقابة املالية؛ أن يكتشف شاغلوها يف الصندوق، مبا يف ذلك اإلبالغ عن أنشطة الرصد والتقيي
الوقت املناسب تدين أداء الشركاء يف التنفيذ؛ أن يدعم شاغلوها انتقاء الشركاء يف تنفيذ برامج الصندوق باملشاركة 
يف تنفيذ إجراء شفاف للمقاولة؛ أن يعمل شاغلوها جلعل أصحاب الشأن يف احلالة املعنية ُييطون بربامج 

لصندوق اخلاصة جبرب األضرار وبتقدمي املساعدة ضمن إطار نظام روما األساسي، ويف سياق احلالة املعنية، ا
 ويقد رون هذه الربامج ويعلون من شأهنا.

 يعملون يف الهاي. رأ(-رأ( ومساعدان إداريان )من الرتبة خ ع-مساعد معين بالربامج )من الرتبة خ ع -711

 يورو ألف 731.2 نالموارد غير المتصلة بالعاملي

املوارد غري املتصلة يف املئة(. وتلزم  28.2) يورو ألف 160.7املطلوب على زيادة مقدارها  املبلغينطوي  -712
 التدريبة وتكاليف اخلدمات التعاقديوتكاليف  الضيافةوتكاليف  رالسفمن أجل سد تكاليف  بالعاملني
 العتاد.وتكاليف األثاث و  اللوازم واملوادوتكاليف  العامةالنفقات التشغيلية و  نياخلرباء االستشاريوتكاليف 

 ألف يورو 320.3 السفر

يلزم بصورة وهو  يف املئة(، 50.1يورو ) آالف 106.9 امقداره زيادةينطوي املبلغ املطلوب على  -713
)مهمتيه املتمثلتني يف تقدمي املساعدة وجرب األضرار( وبالعمل من  الربناجميةساسية فيما يتعلق بأنشطة الصندوق أ

ويعزى قسط كبري من هذه الزيادة  األموال، وباملبادرات املتصلة مبجلس إدارته.لعيان ومجع الصندوق لبروز أجل 
 إىل األنشطة املتعلقة مبهمة الصندوق املتمثلة يف جرب األضرار.
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تكاليف و  لقاءات أعضاء جملس إدارة الصندوق وأسفارهم إىل امليدان،تكاليف املبلغ املطلوب ب وسُتسد -714
)أعضاء جملس اإلدارة،  صندوقالني بيني املعنيصحاب الشأن اخلارجأمن  امع اجلهات املاحنة وغريه اللقاءات

وال، األملعيان ومجع الصندوق لبروز تكاليف العمل من أجل و  واملدير التنفيذي، وموظفني آخرين حبسب اللزوم(،
يف تكاليف الزيارات الرامية إىل مراقبة الربامج والتواصل مع الشركاء وتكاليف تصميم وتنفيذ برامج جرب األضرار، و 

 .وي ملوظفي الصندوقنواالجتماع الس بالربامج،ذوي الصلة  الشأنصحاب أسائر و والسلطات  التنفيذ

 آالف يورو 3.0 الضيافة

لسد تكاليف  يف املئة(، وهو يلزم 2.0يورو ) ألف 0.5مقدارها ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة  -715
 للصندوق. سياق تدبر العالقات اخلارجيةيف  الغري التواصل مع

 ألف يورو 220.0 اخلدمات التعاقدية

يف املئة(. إن املخصَّصات للخدمات  41.9يورو ) ألف 65.0ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  -716
ألف يورو(، وتكاليف منيطة براجميات  40.0)تكاليف الطبع اخلارجي يف امليدان ويف املقر  لسدالتعاقدية تلزم 

SAP ( 45.0اخلاصة بدعم تدبُّر املنح، مبا يف ذلك خدمات دعم األعمال )وتكاليف إعداد ، ألف يورو
، ألف يورو( 40.0وتكاليف إجيار السيارات ) ،ألف يورو( 75.0الفعاليات واملواد اخلاصة جبمع األموال )

ألف  35.0آالف يورو(، وتكاليف اجتماعات جملس إدارة الصندوق ) 5.0وأتعاب مراجع احلسابات اخلارجي )
 .ألف يورو( 20.0الفرنسية اليت يتوالها مرتمجون خارجيون ) -وتكاليف الرتمجة اإلنكليزية يورو(، 

 ألف يورو 34.9 التدريب

لتلبية احتياجات املوظفني يف املئة(  61.6يورو ) ألف 13.3مقدارها ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة  -717
احلاليني واملتعاقد معهم حديثاا، يف الهاي ويف املكاتب امليدانية ضمن البنية اجلديدة ألمانة الصندوق، إىل 

 التدريب.

 يورو ألف 120.0 اخلرباء االستشاريون

يف املئة(. ويلزم اخلرباء  17.2يورو ) ألف 25.0ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره  -718
ألف يورو(، وتواُصل الصندوق وعالقاته  30.0االستشاريون للمساعدة يف كتابة التقرير/املقرتح املتعلق بالربامج )

 ألف يورو(. 45.0ألف يورو( ، وإسداء املشورة التخصصية بشأن جرب األضرار ) 45.0اخلارجية )

 يورو ألف 20.0 النفقات التشغيلية العامة

ال تغريُّ يف املبلغ املطلوب، وهو ُيطلب لتحمل تكاليف إجيار مرافق لالجتماعات وحلقات العمل اليت  -719
ستعقد يف أوغندا ومجهورية الكونغو الدميقراطية ومجهورية أفريقيا الوسطى وكينيا وكوت ديفوار، ولسد تكاليف مواد 

 اتصال وتكاليف إرسال بالربيد.
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 يورو آالف 3.0 اللوازم واملواد

ال تغريُّ يف املبلغ املطلوب، وهو يلزم لسد تكاليف اللوازم املكتبية األساسية وغريها من املستهَلكات  -720
 املكتبية.

  يورو آالف 10.0 والعتاد األثاث

ال تغريُّ يف املبلغ املطلوب وهو يلزم لسد تكاليف شراء عتاد وأثاث ُُيتاج إليهما يف املكاتب امليدانية  -721
 القائمة يف أوغندا ومجهورية الكونغو الدميقراطية ومجهورية أفريقيا الوسطى وكينيا وكوت ديفوار.
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 2017البرنامج الرئيسي السادس: الميزانية المقترحة لعام  :43 الجدول

  2017مالك الموظفين المقترح لعام : البرنامج الرئيسي السادس :44 الجدول

 

6100 

 أمانة الصندوق االستئماني للمجني عليهم

  2015مصروفات عام 

 )بآالف اليوروات(

  

امليزانية املعتمدة لعام 
2016 

 التغرّي يف املوارد

 

 2017املقدَّر املقرتح لعام 

 اجملموع )بآالف اليوروات(

املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

اجملموع مبا فيه 
املصروفات من 
 نسبته املئوية مقداره صندوق الطوارئ

 املوظفون من الفئة الفنية

 

  

 

773.0 802.8 103.9 1 575.8 

 195.1     195.1       املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 770.9 1 82.9 802.8 968.1 879.2   879.2 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

   100.0- 345.9- 345.9 185.1   185.1 املساعدة املؤقتة العامة

   املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

 

          

   العمل اإلضايف

 

          

   100.0- 345.9- 345.9 185.1   185.1 تكاليف العاملنياجملموع الفرعي لسائر 

 320.3 50.1 106.9 213.4 227.4   227.4 السفر

 2.6 الضيافة

 

2.6 2.5 0.5 20.0 3.0 

 189.0 اخلدمات التعاقدية

 

189.0 155.0 65.0 41.9 220.0 

 13.1 التدريب

 

13.1 21.6 13.3 61.6 34.9 

 45.1 اخلرباء االستشاريون

 

45.1 145.0 -25.0 -17.2 120.0 

   النفقات التشغيلية العامة

 

  20.0     20.0 

 1.5 اللوازم واملواد

 

1.5 3.0     3.0 

   األثاث والعتاد

 

  10.0     10.0 

 731.2 28.2 160.7 570.5 478.7   478.7 اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني

 502.1 2 32.8 617.6 884.5 1 543.0 1   543.0 1 المجموع

6100 

أمانة الصندوق االستئماني للمجني 
 عليهم

وكيل 
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

 الوظائف الثابتة

              

 

 5 2 2 - 3 - - 1 1 - 1 - - - الوظائف القائمة

 14 1 1 - 13 - 8 2 3 - - - - - الوظائف اجلديدة  

 - - - - - - - - - - - - - - الوظائف املستعادة  

 19 3 3 - 16 - 8 3 4 - 1 - - - المجموع  

المساعدة المؤقتة العامة وظائف 
 )معاِدالتها بدوام كامل(

              

 

 7.5 6 6 - 1.5 - - 1.5 - - - - - - الوظائف القائمة

 - - - - - - - - - - - - - - الوظائف اجلديدة  

 7.5 6 6 - 1.5 - - 1.5 - - - - - - الوظائف احملوَّلة  

 - - - - - - - - - - - - - - المجموع  
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 الدولة المضيفة : قرض2-السابع البرنامج الرئيسي -زاي

 المقد مة

 قبلت اجلمعية عرض الدولة املضيفة منحها قرضاا خاصاا مبشروع املباين الدائمة يصل مبلغه 2008يف عام  -722
 .(71)املئة يف 2.5سنة مبعدَّل فائدة يبلغ  30مليون يورو كحد أقصى، يـَُرّد على مدى فرتة مقدارها  200حىت 

ة لعام عتمدأنشأت احملكمة، يف إطار ميزانيتها امل، (72)وطلب اجلمعيةامليزانية واملالية لطلب جلنة  وتلبيةا  -723
 تستلمهادفع على مبالغ القرض اليت ع أن تُ الفائدة املتوقَّ  مقدارلإلبالغ عن  2-، الربنامج الرئيسي السابع2011

 .احملكمة من أجل مشروع املباين الدائمة

إال على الدول األطراف اليت ل تأخذ خبيار الدفعة  2-لتبعات املالية للربنامج الرئيسي السابعا ترتتبال و  -724
 .(73)أو اليت ل تسد د بصورة  كاملة  مبلَغ الدفعة الواحدة املستحق عليها الواحدة

 موعداملربم بني الدولة املضيفة واحملكمة بشأن القرض على وجوب أن تدفع احملكمة يف  االتفاقوينص  -725
سنة تقوميية( مبلغ الفائدة املستحقة عليها للدولة كل أجل أقصاه األول من شباط/فرباير من  يف االستحقاق )أي 

 .(74)عن السنة التقوميية السابقة و/أو كل مبلغ قد ُيسَند إىل السنوات التقوميية السابقة املضيفة

املبالغ  تحبتأخذ خبيار الدفعة الواحدة، سُ  وبغية تقليل مبلغ الفائدة الذي تدفعه الدول األطراف اليت ل -726
ص عدد األيام اليت تستحق عنها الفائدة إىل حده األدىن من خالل تقييم دقيق ل  قُـ كما من القرض بصورة شهرية.  

 .لالحتياجات إىل السيولة النقدية

فيها للدول األطراف  ل إىل ختفيض آخر ملبلغ الفوائد املستحقة من خالل متديد الفرتة اليت ميكنص  وُ قد تُـ و  -727
 15وأن تسد د هذه الدفعة حبلول  2014حىت هناية عام مرحلة اإلنشاء  طيلة أن تأخذ خبيار الدفعة الواحدة

 .2016 حزيران/يونيو 29د الحقاا حىت علم بأن األجل األخري الذكر ُمد  ، مع ال2015 حزيران/يونيو

 ذلك على السنوات املقبلة.ويبنيَّ يف اجلدول أدناه مبزيد من التفصيل أثر  -728

                                                           
 2، الفقرة ICC-ASP/7/Res.1لقرار ا الثالث، اجلزء األول، اجمللد ،(ICC-ASP/7/20) 2008...  السابعة الدورة...  الرمسية الوثائق (71)

 واملرفق الثاين.

 (، اجمللد الثاين، اجلزء ألف، القسم زاي.ICC-ASP/9/20) 2010الوثائق الرمسية ... الدورة التاسعة ...  (72)

 .الثالث، املرفق ICC-ASP/7/Res.1لقرار ا الثالث، اجلزء األول، اجمللد ،(ICC-ASP/7/20) 2008...  السابعة الدورة...  الرمسية الوثائق (73)

 ، 2009آذار/مارس  23املربم بني دولة هولندا )وزارة الشؤون اخلارجية( واحملكمة اجلنائية الدولية بشأن القرض، املؤرخ بـ االتفاق (74)
 .1-6الفقرة 
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 المقبلة )باليوروات(على مدى السنوات  عن القرض وتسديد مبلغهالفوائد المستحقة دفع أثر  :45 الجدول
(*)

 

 

2015 2016 2017(*) 2018(*) 2019(*) 

 دفع الفوائد فقط -1

 - - 050 191 1(**) 717 185 2  596 060 1 مدفوعات الفوائد     

  أقساط تسديد القرض -2

 املبلغ املدفوع تسديداا لرأس مال القرض     
 512 592 3(***) 512 592 3(***) 256 796 1(***) - - للفوائد املستحقة عنهو 

 512 592 3 512 592 3 306 987 2 717 185 2 596 060 1 مجموع المدفوعات

 قد تعدَّل. –أرقام مقدرَّة  (*)
 .2016حزيران/يونيو  30على أساس وقف االقرتاض بتاريخ  2016حزيران/يونيو  30كانون الثاين/يناير حىت   1مبلغ الفوائد املستحقة عن الفرتة املمتدة من  (**)
، مث بتسديد دفعات 2016كانون األول/ديسمرب   31متوز/يوليو حىت  1؛ بتسديد دفعة عن نصف السنة املمتد من 2016متوز/يوليو  1تسديد مبلغ القرض بدءاا من  (***)

 عن سنوات كاملة بعد ذلك.

 القرض إثر عمليات إنه يتعنيَّ على احملكمة، وفاءا بالتزاماهتا القانونية جتاه الدولة املضيفة، أن تسد د فوائد -729
يف أجل أقصاه األول من  2016سحبها منه. ويستحق دفع الفوائد املستحقة عن النصف األول من عام 

 .2017شباط/فرباير 

. 2016حزيران/يونيو  30يف وسيبدأ تسديد مبلغ القرض عند إهناء عقود استئجار املباين املؤقتة  -730
للفوائد و  املبلغ املستحق تسديداا لرأس مال القرضدفُع  2017وسيستحق يف أجل أقصاه األول من شباط/فرباير 

 .2016كانون األول/ديسمرب   31متوز/يوليو حىت  1الفرتة املمتدة من  فيما خيص املستحقة عنه

مذكرة شفوية إىل كل من الدول األطراف اليت أخذت خبيار  2015وقد أُرسلت يف كانون األول/ديسمرب  -731
 لكنها لـّما تسد د بصورة  كاملة  مبلَغ الدفعة الواحدة املستحق عليها، خبيار الدفعة الواحدة تأخذالقرض، أو اليت 

، وُمَقدَّر مسامهتها يف 2016يبُـنيَّ فيها ُمَقدَّر مسامهتها يف حتمل الفوائد املستحقة يف النصف األول من عام 
، اليت جيب دفعها 2016لنصف الثاين من عام يف ا للفوائد املستحقة عنهو  املدفوعات تسديداا لرأس مال القرض

 . 2017كانون الثاين/يناير   25حبلول 
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 2017: الميزانية المقترحة لعام 7200 البرنامج :46 الجدول

7200 

 قرض الدولة المضيفة

  2015مصروفات عام 

 )بآالف اليوروات(

  

امليزانية املعتمدة لعام 
2016 

 التغرّي يف املوارد

 

 2017املقدَّر املقرتح لعام 

 اجملموع )بآالف اليوروات(

املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

اجملموع مبا فيه 
املصروفات من 
 نسبته املئوية مقداره صندوق الطوارئ

 املوظفون من الفئة الفنية

 

  

 

        

               املوظفون من فئة اخلدمات العامة

               اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

               املساعدة املؤقتة العامة

   املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

 

          

   العمل اإلضايف

 

          

   املساعدة القصرية املدة

 

          

               اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني

               السفر

   الضيافة

 

          

   التعاقدية اخلدمات

 

          

   التدريب

 

          

   اخلرباء االستشاريون

 

          

 060.6 1 النفقات التشغيلية العامة

 

1 060.6 2 200.5 786.8 35.8 2 987.3  

   اللوازم واملواد

 

          

   األثاث والعتاد

 

          

 060.6 1 اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني

 

1 060.6 2 200.5 786.8 35.8 2 987.3 

 060.6 1 المجموع

 

1 060.6 2 200.5 786.8 35.8 2 987.3 
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 آلية الرقابة المستقلة: 5-السابع البرنامج الرئيسي -حاء 

 المقد مة

 للمادة وفقاا ( املستقلة الرقابة آلية) 5-السابع الرئيسي الربنامج (75)الثامنة دورهتا يف اجلمعية أنشأت -732
 وقد اعتمدت اجلمعية . احملكمة يف وجمدية وفعالة مستقلة رقابة توفري بغية األساسي روما نظام من (4)112

 يف دورهتا الثانية عشرة والية آلية الرقابة املستقلة املشتملة على التفتيش والتقييم والتحقيق وذلك يف قرارها 
ICC-ASP/12/Res.6
وتقوم آلية الرقابة املستقلة بعمل تقييمي وتفتيشي بناء على طلب مباشر من اجلمعية . (76)

أو رؤساء أجهزة احملكمة، وجتري عمليات حتقيق استناداا إىل سلطتها التقديرية يف التقارير املتلقاة املبلغ فيها عن 
د اإلجرائية وقواعد اإلثبات. وقد حاالت إساءة سلوك أو انتهاك لقواعد احملكمة ولوائحها، مبا يف ذلك القواع

الداخلية بناء على األوقات اليت تستغرقها االستجابة ومعدَّالت إجناز األنشطة، ويفاد هبا  مؤّشرات األداءُوضعت 
 يف التقرير السنوي الذي تقدمه آلية الرقابة املستقلة إىل اجلمعية.

 ألف يورو 554.8   موارد الميزانية

يف املئة( تعزى إىل زيادة يف  76.1ألف يورو ) 239.7ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  -733
لسد تكاليف املوارد من املوظفني واملوارد غري املتصلة بالعاملني الالزمة لعمل املكتب بصورة كاملة يف املخصَّصات 

 .2017عام 

 ألف يورو 486.7  الموارد من الموظفين

يف املئة( ألن آلية الرقابة املستقلة  86.5ألف يورو ) 225.8املطلوب على زيادة مقدارها ينطوي املبلغ  -734
. وكانت اجلمعية قد أقرت يف دورهتا الثانية عشرة تكملة 2017تتوقع اكتمال مالكها من املوظفني خالل عام 

الفنية ووظيفة واحدة من فئة دائمة ملالك العاملني يف آلية الرقابة املستقلة تتألف من ثالث وظائف من الفئة 
 وال تُقرتح أي تعديالت لتكملة املالك اليت أقرهتا اجلمعية.. (77)اخلدمات العامة

 ألف يورو 486.7   الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة

 معين (، واختصاصي رئيسي5-يتألف مالك موظفي آلية الرقابة املستقلة من رئيسها )من الرتبة ف -735
وقد ُعني  رأ(. -(، ومساعد إداري )من الرتبة خ ع2-(، وحمقق معاون )من الرتبة ف4-بالتقييم )من الرتبة ف

، ويُتوقع أن يـَُعنيَّ من يشغلون باقي الوظائف 2015الرئيس الدائم آللية الرقابة املستقلة يف الربع األخري من عام 
 .2016 من عام وأن يكونوا على رأس عملهم حبلول الربع األخري

                                                           
 .ICC-ASP/8/Res.1القرار  الثالث، اجلزء األول، اجمللد ،(ICC-ASP/8/20) 2009... الثامنة الدورة...  الرمسية الوثائق (75)

 .ICC-ASP/12/Res.6الثالث، القرار  اجلزء األول، اجمللد ،(ICC-ASP/12/20) ،2013الوثائق الرمسية ... الدورة الثانية عشرة ...  (76)

 . ICC-ASP/12/Res.1املرجع السابق، القرار  (77)



ICC-ASP/15/10  

10-A-031016 190 

IC
C

-A
S

P
/9
/[…

] 

P
ag

e 1
9
0
 

 ألف يورو 68.1  الموارد غير المتصلة بالعاملين

يف املئة(. وُتطلب زيادات يف بند  25.6ألف يورو ) 13.9ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  -736
السفر وبند اخلدمات التعاقدية وبند التدريب جتسيداا للواقع املتمثل يف أنه يُتوقع أن يكتمل مالك املكتب من 

. ويُعتزم حتقيق ختفيضات يف النفقات التشغيلية العامة ويف تكاليف األثاث 2017املوظفني وأن يعمل طيلة عام 
 والعتاد.

 آالف يورو 10.0   السفر

يف املئة(. وال َتُسد االعتمادات  29.9ألف يورو ) 2.3ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  -737
ميدانيتني يضطلع هبما موظف واحد لتقدمي دعم مباشر ألنشطة اإلشراف، زائداا املطلوبة إال تكاليف مهمتني 

 مهمة دعم واحدة.

 يورو ألف 11.1   التدريب

وهو يلزم لسد تكاليف ، يف املئة( 70.8ألف يورو ) 4.6ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  -738
إىل ترقية مهاراهتم التقنية والتكفل بإحاطتهم بأفضل املمارسات  راممشاركة موظفي املكتب األربعة يف تدريب 

وقد استُند يف حساب املبلغ املطلوب إىل االستفادة الكاملة من احلسوم املمنوحة . الدولية يف جماالت اختصاصهم
دريب الذي يف األتعاب املهنية، وحمافل التدريب بتكاليف خمفضة أو جماناا ضمن إطار اجملتمع الدويل، وفرص الت

 يُوفره مدر بون حمليون.

 يورو ألف 40.0   اخلرباء االستشاريون

مبا أن آلية الرقابة املستقلة غدت عاملة بصورة كاملة فتلزم موارد الستئجار خرباء خارجيني للقيام بأنشطة  -739
عديد مالك آلية الرقابة  التحقيق أو التقييم اليت تستلزم االستعانة مبوارد خارجية أو للدعم يف القيام هبا. وقد كان

املستقلة عند إنشائها متدنياا نسبياا بالقياس إىل جمموعة املسؤوليات اإلشرافية الواسعة املعهود هبا إليها. ولذا تلزم 
موارد من اخلرباء االستشاريني لتقدمي الدعم يف احلاالت اليت ُُيتاج فيها إىل مهارات إضافية حمدَّدة الطابع، وإىل 

اعدة حملياا يف أماكن املكاتب امليدانية عند اللزوم. إن االستعانة احلصيفة واالسرتاتيجية باملساعدة تقدمي املس
اخلارجية املناسبة ستتيح آللية الرقابة املستقلة أن تبقى متحلية باملرونة، وأن تقل ل من تكاليف السفر، وأن تستدمي 

 لية من الفعالية والنجاعة من حيث التكاليف.قاعدة مالكها من الوظائف الثابتة املّتسمة بدرجة عا

 يورو ألف 2.0   النفقات التشغيلية العامة

يف املئة(، وهو يلزم لشراء لوازم ومواد  80آالف يورو ) 8.0ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره  -740
فيضاا كبرياا يف مقدار من أجل دعم أنشطة املكتب. فنجاعة استخدام مرافق احملكمة املتوف رة بالفعل تتيح خت

 املصروفات املتوقَّعة.
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 يورو آالف 5.0   والعتاد األثاث

يف املئة(، إذ سبق أن ُتُكب دت  50آالف يورو ) 5.0ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره  -741
 التكاليف املرتتبة على إنشاء املكتب يف بادئ األمر وأن ُحق قت الوفورات املمكنة.

 2017: الميزانية المقترحة لعام 5-الرئيسي السابعالبرنامج  :47 الجدول

  2017: مالك الموظفين المقترح لعام 5-البرنامج الرئيسي السابع :48 الجدول

7500 

 آلية الرقابة المستقلة

  2015مصروفات عام 

 )بآالف اليوروات(

  

امليزانية املعتمدة لعام 
2016 

 التغرّي يف املوارد

 

 2017املقدَّر املقرتح لعام 

 اجملموع )بآالف اليوروات(

املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

 اجملموع مبا فيه
املصروفات من 
 نسبته املئوية مقداره صندوق الطوارئ

 املوظفون من الفئة الفنية

 

  

 

195.9 218.5 111.5 414.4 

 72.3 11.2 7.3 65.0       املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 486.7 86.5 225.8 260.9 75.2   75.2 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

               املساعدة املؤقتة العامة

   املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

 

          

   العمل اإلضايف

 

          

               اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني

 10.0 29.9 2.3 7.7       السفر

   الضيافة

 

          

   اخلدمات التعاقدية

 

  20.0 -20.0 -100.0   

   التدريب

 

  6.5 4.6 70.8 11.1 

   اخلرباء االستشاريون

 

    40.0   40.0 

   النفقات التشغيلية العامة

 

  10.0 -8.0 -80.0 2.0 

   اللوازم واملواد

 

          

   األثاث والعتاد

 

  10.0 -5.0 -50.0 5.0 

 68.1 25.6 13.9 54.2       اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني

 554.8 76.1 239.7 315.1 75.2   75.2 المجموع

7500 

 آلية الرقابة المستقلة

وكيل 
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

 الوظائف الثابتة

              

 

 4 1 1 - 3 - 1 - 1 1 - - - - الوظائف القائمة

 - - - - - - - - - - - - - - الوظائف اجلديدة  

 - - - - - - - - - - - - - - الوظائف املستعادة  

 4 1 1 - 3 - 1 - 1 1 - - - - المجموع  

المساعدة المؤقتة العامة وظائف 
 )معاِدالتها بدوام كامل(

              

 

 - - - - - - - - - - - - - - الوظائف القائمة

 - - - - - - - - - - - - - - الوظائف اجلديدة  

 - - - - - - - - - - - - - - الوظائف احملوَّلة  

 - - - - - - - - - - - - - - المجموع  
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 مكتب المراجعة الداخلية: 6-السابع البرنامج الرئيسي -طاء 

 المقد مة

يساعد مكتب املراجعة الداخلية احملكمة يف حتقيق أهدافها االسرتاتيجية واالشتغالية مبراجعته املنهجية  -742
التهديدات للنظم والعمليات يف شىت وحدات احملكمة. وهتدف املراجعات اليت جيريها إىل تبنيُّ مدى جودة تدبر 

والفرص احملتملة )املخاطر(، ويشمل ذلك ما إذا كان معموالا بالسريورات الصحيحة وما إذا كان يُتقيَّد باإلجراءات 
املتفق عليها. كما يقدم هذا املكتب خدمات مشورية بناء على طلب إدارة احملكمة هلا. إنه يرفع تقاريره إىل رئيس 

 جلنة املراجعة.

 2017، والمرامي فيما يخص عام مؤّشرات األداءو ، النتائج المتوّخاة :49 الجدول

 2017املرامي فيما خيص عام  مؤّشرات األداء النتائج املتوّخاة

   1اهلدف 

اإلسهام يف حتقيق ما تنشده احملكمة من أهداف اسرتاتيجية 
واشتغالية بتهيئة ما يطمئن اإلدارة إىل جناعة وفعالية احلوكمة 
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 694.2 موارد الميزانية

تعزى إىل زيادة يف مقدار يف املئة(  1.8ألف يورو ) 12.4ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  -743
 .2017عمال كامالا يف عام املوارد من املوظفني واملوارد غري املتصلة بالعاملني الالزمة لعمل املكتب 

 يورو ألف 659.3 الموارد من الموظفين

يتألف مالك العاملني يف مكتب املراجعة الداخلية حالياا مما جمموعه أربع وظائف ثابتة ووظيفة واحدة من  -744
. وال يطلب املكتب من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل( 1.0املؤقتة العامة ) وظائف املساعدة

 .وظائف ثابتة إضافية لكنه ُيتاج إىل استمرار توفري الوظيفة املشغولة حالياا يف إطار املساعدة املؤقتة العامة

 ألف يورو 536.5 الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة

 حالياا مالك املوظفني األساسي التايل البيان: ملكتب املراجعة الداخليةإن  -745
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، الذي يتوىل املسؤولية عن تدبر شؤون املكتب اإلدارية، (1-مكتب املراجعة الداخلية )من الرتبة مدمدير  -746
املراجعة املستندة إىل تقييم املخاطر، واإلشراف على عمل املراجعني يف جمال املراجعة. ويهيئ املدير ما  ووضع خطة

 .رة وتدبر املخاطر وضوابط املراقبة الداخليةيطمئن رؤساء أجهزة احملكمة الثالثة إىل فعالية وجناعة اإلدا

اللذان جُيريان عمليات املراجعة، ويسديان  (3-( واملراجع )من الرتبة ف4-املراجع الرئيسي )من الرتبة ف -747
 خدمات املشورة، ويضطلعان مبهام إضافية بناء على طلب املدير.

م دعماا إدارياا إىل الذي يسهم يف إج (6-املساعد املعين باملراجعة )من الرتبة خ ع -748 راء املراجعات ويقد 
 املكتب )خمص صاا للمساعدة يف إجراء املراجعات ثلَثي وقت عمله(.

 يورو ألف 122.8 املساعدة املؤقتة العامة

. يعمل يف مكتب املراجعة شهراا )متطلب مستمر( 12مراجع معين بتكنولوجيا املعلومات واالتصال ملدة  -749
(، هو خبري يف تكنولوجيا املعلومات 3-معين بتكنولوجيا املعلومات واالتصال )من الرتبة فالداخلية حالياا مراجع 

واالتصال واملراجعة يف جماهلا. إن شاغل هذه الوظيفة يسهم يف وضع خطة املراجعة فيما خيص األنشطة على 
ند زمالءه يف عملهم على صعيد تكنولوجيا املعلومات واالتصال، وجُيري عمليات املراجعة يف هذا اجملال، ويسا

كما إن املراجع املعين بتكنولوجيا املعلومات . صعيد مراجعة كل مسألة قد تتصل بتكنولوجيا املعلومات واالتصال
واالتصال يقوم باملتابعة فيما يتعلق بتنفيذ التوصيات املقدمة يف إطار املراجعة فيما خيص تكنولوجيا املعلومات 

 واالتصال.

تكنولوجيا املعلومات واالتصال، مبا فيها أمن املعلومات، مكانة متعاظمة يف عمليات احملكمة، وجيب فل -750
تناول املخاطر املرتبطة هبا من خالل خطة العمل على صعيد املراجعة. وليس بني املراجعني الذين يشغلون 

ملعلومات واالتصال، الذي يُعترب جماالا الوظائف الثابتة من يتمتع بالكفاءة الالزمة يف جمال مراجعة تكنولوجيا ا
وليس بوسعهم القيام على حنو فعال باملتابعة فيما يتعلق بتنفيذ التوصيات املقدمة يف إطار املراجعة فيما ختصصياا. 

 خيص تكنولوجيا املعلومات واالتصال بسبب افتقارهم إىل املعارف التقنية يف هذا اجملال.

 ألف يورو 34.9 نغير المتصلة بالعاملي الموارد

وهو يلزم لسد تكاليف السفر يف املئة(  4.8يورو ) ألف 1.6ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  -751
 وتكاليف التدريب.

 ألف يورو 11.5 السفر

وهو يلزم لتمكني املكتب يف املئة(،  2.5يورو ) ألف 0.3ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره  -752
 .يف املكاتب امليدانية وفقاا خلطة عملهمن إجراء مراجعات 
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 ألف يورو 23.4 التدريب 

يف املئة(، تتأتى عن لزوم موارد إضافية  8.8ألف يورو ) 1.9ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  -753
 تكنولوجيا املعلومات واالتصال.بلتدريب املراجع اجلديد املعين 

(. إن كل مراجعي معايري معهد املراجعني الداخلينيويُعترب تدريب املراجعني بانتظام متطلباا إلزامياا )راجع  -754
مكتب املراجعة الداخلية اخلمسة معتمدون )بناء على توصية قدمها مراجعو احلسابات اخلارجيون يف عام 

ارات، يطلب أن يتابع املراجعون فمعهد املراجعني الداخليني، الذي يصدر شهادات تصديق امله. (2011
. وجيب أن ساعة من التدريب )املستمر( كل عام إلبقاء شهاداهتم صاحلة 40املصدَّق على متتعهم باملهارات 

  تكون دورات التدريب املعنية متصلة على وجه التحديد بعمل املراجعني املعنيني وكفاءهتم وخربهتم.

 3.0ساعة من التدريب املهين املستمر مبلغاا يقارب  25 إطارها وتبلغ كلفة دورة التدريب اليت توفَّر يف -755
 (.ألف يورو 1.4، تضاف إليه تكاليف السفر وبدل املعيشة اليومي )ما يبلغ يف املتوسط آالف يورو

ساعة من التدريب  40لقد نظر املكتب يف مجيع اخليارات املتاحة للوفاء هبذا املتطلب القاضي مبتابعة  -756
ُنظر يف دورات التدريب اليت تُوفر ضمن احملكمة، وتقدمي العروض يف املؤمترات، ودورات التدريب املستمر. فقد 

اإللكرتوين على اإلنرتنت، واملشاركة يف دورات التدريب يف هولندا فقط. لكن مثة قيوداا على هذه احللول فليس بني 
تشمل دورات التدريب املقدمة يف هولندا  موظفي املكتب مثالا من يتكلم اهلولندية إال واحد منهم، بينما ال

باإلنكليزية إال جمموعة حمدودة من املواضيع اليت ال تتناول احتياجات املراجعني املتمرسني. ويدرس املكتب حالياا 
 اخليار املتمثل يف االستعانة بدورة التدريب اإللكرتوين على اإلنرتنت املفتوحة للعموم.
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 2017الميزانية المقترحة لعام : 6-البرنامج الرئيسي السابع :50 الجدول

  2017: مالك الموظفين المقترح لعام 6-البرنامج الرئيسي السابع :51 الجدول

 

7600 

 مكتب المراجعة الداخلية

  2015مصروفات عام 

 )بآالف اليوروات(

  

امليزانية املعتمدة لعام 
2016 

 التغرّي يف املوارد

 

 2017املقدَّر املقرتح لعام 

 اجملموع )بآالف اليوروات(

املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

اجملموع مبا فيه 
املصروفات من 
 نسبته املئوية مقداره صندوق الطوارئ

 املوظفون من الفئة الفنية

 

  

 

456.7 7.5 1.6 464.2 

 72.3 0.1 0.1 72.2       املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 536.5 1.4 7.6 528.9 513.4   513.4 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

 122.8 2.7 3.2 119.6 68.5   68.5 املساعدة املؤقتة العامة

   املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

 

          

   العمل اإلضايف

 

          

 122.8 2.7 3.2 119.6 68.5   68.5 اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني

 11.5 2.5- 0.3- 11.8 2.9   2.9 السفر

   الضيافة

 

          

   اخلدمات التعاقدية

 

          

 29.8 التدريب

 

29.8 21.5 1.9 8.8 23.4 

   اخلرباء االستشاريون

 

          

   النفقات التشغيلية العامة

 

          

   اللوازم واملواد

 

          

   األثاث والعتاد

 

          

 34.9 4.8 1.6 33.3 32.7   32.7 اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني

 694.2 1.8 12.4 681.8 614.6   614.6 المجموع

7600 

 مكتب المراجعة الداخلية

وكيل 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

 الوظائف الثابتة

              

 

 4 1 1 - 3 - - 1 1 - 1 - - - الوظائف القائمة

 - - - - - - - - - - - - - - ائف اجلديدةالوظ  

 - - - - - - - - - - - - - - الوظائف املستعادة  

 4 1 1 - 3 - - 1 1 - 1 - - - موعالمج  

المساعدة المؤقتة العامة وظائف 
 )معاِدالتها بدوام كامل(

              

 

 1.00 - - - 1.00 - - 1.00 - - - - - - الوظائف القائمة

 - - - - - - - - - - - - - - الوظائف اجلديدة  

 - - - - - - - - - - - - - - الوظائف احملوَّلة  

 1.00 - - - 1.00 - - 1.00 - - - - - - موعالمج  
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 البرنامج الرئيسي الثالث: قلم المحكمة - رابعاا 

 : مكتب رئيس قلم المحكمة3100البرنامج  -1

 ديوان رئيس قلم المحكمة: 3110البرنامج الفرعي (أ )

واإلرشاد التنسيق و توفري التوجيه  ىل رئيس القلم يفإ"( الدعم مباشرة القلمم ديوان رئيس قلم احملكمة )"يقد   -757
أداء وظائفه  ه، وال سيما يفشراف عليقلم واإلالدارة إويف ومكاتبه،  وأقسامهقلم العب جلميع شُ  ياتيجرت االس

على التنسيق السليم  ويسهر منها، وصدوَرها القلم شعب إىل املعلومات ورودَ ديوان رئيس القلم  ييس رالتنفيذية. و 
 كمة، ومع أصحاب الشأن اخلارجيني.احملالرفيع املستوى مع سائر أجهزة 

 يورو ألف 831.1 موارد الميزانية

يف املئة. وإذا ُأخذت باحلسبان  19.1ألف يورو، أي  133.4تشهد املوارد املطلوبة زيادة مقدارها  -758
احملكمة، فإن الزيادة يف تكاليف املوظفني، اليت يعو ضها بصورة  كاملة  التدرُُّج يف إعمال البنية اجلديدة لقلم 

ألف يورو. وتعزى هذه الزيادة كلها  15.3التكاليف االشتغالية لديوان رئيس قلم احملكمة تشهد زيادة مقدارها 
 إىل لزوم السفر إىل نيويورك للمشاركة يف الدورة السادسة عشرة جلمعية الدول األطراف.
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 2017: الميزانية المقترحة لعام 3110 البرنامج الفرعي :52 الجدول

  2017: مالك الموظفين المقترح لعام 3110 البرنامج الفرعي :53 الجدول

3110 

 رئيس قلم المحكمة ديوان

  2015مصروفات عام 

 )بآالف اليوروات(

 

امليزانية املعتمدة لعام 
2016 

 التغرّي يف املوارد

 

 2017املقدَّر املقرتح لعام 

 اجملموع )بآالف اليوروات(

املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

اجملموع مبا فيه 
املصروفات من 
 نسبته املئوية مقداره صندوق الطوارئ

 املوظفون من الفئة الفنية

 

  

 

579.9 117.5 20.3 697.4 

 79.8 0.8 0.6 79.2       املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 777.2 17.9 118.1 659.1 871.6   871.6 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

         618.0   618.0 املساعدة املؤقتة العامة

   باالجتماعاتاملساعدة املؤقتة اخلاصة 

 

          

   العمل اإلضايف

 

          

         618.0   618.0 اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني

 49.9 44.2 15.3 34.6 62.9   62.9 السفر

 5.9 الضيافة

 

5.9 4.0     4.0 

 2.1 اخلدمات التعاقدية

 

2.1         

 121.6 التدريب

 

121.6         

   االستشاريون اخلرباء

 

          

   النفقات التشغيلية العامة

 

          

   اللوازم واملواد

 

          

   األثاث والعتاد

 

          

 53.9 39.6 15.3 38.6 192.5   192.5 اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني

 831.1 19.1 133.4 697.7 682.1 1   682.1 1 المجموع

3110 

 ديوان رئيس قلم المحكمة

وكيل 
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

 الوظائف الثابتة

              

 

 6 1 - 1 5 - - 2 1 1 - - 1 - الوظائف القائمة

 - - - - - - - - - - - - - - الوظائف اجلديدة  

 - - - - - - - - - - - - - - الوظائف املستعادة  

 6 1 - 1 5 - - 2 1 1 - - 1 - المجموع  

وظائف المساعدة المؤقتة العامة 
 )معاِدالتها بدوام كامل(

              

 

 - - - - - - - - - - - - - - الوظائف القائمة

 - - - - - - - - - - - - - - الوظائف اجلديدة  

 - - - - - - - - - - - - - - الوظائف احملوَّلة  

 - - - - - - - - - - - - - - المجموع  
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 مكتب الشؤون القانونية :3130البرنامج الفرعي (ب ) 

القانونية بأداء الوظائف القانونية املنوطة برئيس قلم احملكمة مبوجب النصوص ينهض مكتب الشؤون  -759
القانونية النافذة يف احملكمة وسائر الصكوك القانونية اليت تنظ م احملكمة. ويتعلق ذلك بالعمل القضائي للمحكمة، 

لية، ومكانتها القانونية على وجه الذي ينخرط فيه قلمها، والشؤون القانونية اليت ختص احملكمة باعتبارها منظمة دو 
اإلمجال. وإذ يؤدي مكتب الشؤون القانونية هذا الدور املزدوج فإنه يتوىل املسؤولية عن السهر على جودة املواقف 
القانونية ووحدهتا واّتساقها يف شىت أقسام قلم احملكمة وُشعبه )شعبة اخلدمات القضائية وشعبة العمليات اخلارجية 

ت اإلدارية(، مبا يف ذلك تنسيق الشبكة القانونية الداخلية. ويتوىل رئاسَة مكتب الشؤون القانونية وشعبة اخلدما
 الوكيُل القانوين الذي يتألف فريق إدارة قلم احملكمة منه ومن رئيس القلم ومديري شعبه الثالث.

 يورو ألف 1 003.2  موارد الميزانية

ألف يورو  301.3املطلوبة يف مكتب الشؤون القانونية تبلغ مبلغاا مقداره إن الزيادة اإلمجالية يف املوارد  -760
ألف يورو وعن زيادة طفيفة يف تكاليف  278.6وتتأتى بصورة رئيسية عن الزيادة يف تكاليف املوظفني البالغة 

وُتطلب  .2016ألف يورو. ويبقى عدد الوظائف الثابتة يف هذا املكتب كما كان يف عام  22.7السفر مقدارها 
( تلزم فيما خيص عام 3-وظيفة واحدة جديدة من وظائف املساعدة املؤقتة العامة ملوظف قانوين )من الرتبة ف

 ، إذ أهنا ضرورية للسهر على جودة  واّتساق  املوقف القانوين لقلم احملكمة فيما يتعلق بالشؤون القضائية.2017
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 2017: الميزانية المقترحة لعام 3130 البرنامج الفرعي :54 الجدول

  2017: مالك الموظفين المقترح لعام 3130 البرنامج الفرعي :55 الجدول

3130 

 مكتب الشؤون القانونية

  2015مصروفات عام 

 )بآالف اليوروات(

 

امليزانية املعتمدة لعام 
2016 

 التغرّي يف املوارد

 

 2017املقدَّر املقرتح لعام 

 اجملموع )بآالف اليوروات(

املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

اجملموع مبا فيه 
املصروفات من 
 املئويةنسبته  مقداره صندوق الطوارئ

 املوظفون من الفئة الفنية

 

  

 

619.4 157.2 25.4 776.6 

 63.6 2.2- 1.4- 65.0       املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 840.2 22.8 155.8 684.4 652.3   652.3 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

 122.8   122.8   60.6   60.6 املساعدة املؤقتة العامة

   املؤقتة اخلاصة باالجتماعاتاملساعدة 

 

          

   العمل اإلضايف

 

          

 122.8   122.8   60.6   60.6 اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني

 28.8 372.1 22.7 6.1 11.4   11.4 السفر

   الضيافة

 

          

 12.9 اخلدمات التعاقدية

 

12.9 5.0 -5.0 -100.0   

 1.1 التدريب

 

1.1 6.4     6.4 

 2.4 اخلرباء االستشاريون

 

2.4   5.0   5.0 

 0.6- النفقات التشغيلية العامة

 

-0.6         

   اللوازم واملواد

 

          

   األثاث والعتاد

 

          

 40.2 129.7 22.7 17.5 27.2   27.2 اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني

 003.2 1 42.9 301.3 701.9 740.1   740.1 المجموع

3130 

 مكتب الشؤون القانونية

وكيل 
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 
 جمموع املوظفني العامة

 الوظائف الثابتة

              

 

 8 1 1 - 7 - 2 3 1 1 - - - - الوظائف القائمة

 - - - - - - - - - - - - - - ائف اجلديدةالوظ  

 - - - - - - - - - - - - - - الوظائف املستعادة  

 8 1 1 - 7 - 2 3 1 1 - - - - المجموع  

المساعدة المؤقتة العامة وظائف 
 )معاِدالتها بدوام كامل(

              

 

 - - - - - - - - - - - - - - الوظائف القائمة

 1.00 - - - 1.00 - - 1.00 - - - - - - الوظائف اجلديدة  

 - - - - - - - - - - - - - - الوظائف احملوَّلة  

 1.00 - - - 1.00 - - 1.00 - - - - - - موعالمج  
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 شعبة الخدمات اإلدارية :3200 البرنامج -2 

 : مكتب مدير شعبة الخدمات اإلدارية3210 البرنامج الفرعي (أ )

يتوىل مكتب مدير شعبة اخلدمات اإلدارية املسؤولية عن التوجيه العام والتخطيط االسرتاتيجي وعن توفري   -761
كل الدعم اإلداري والتدبري لقلم احملكمة وللمحكمة مجعاء. كما إن مدير هذا املكتب يتوىل املسؤولية عن عدد 

سرتاتيجي؛ ومراقبة أداء قلم احملكمة على الصعيد من املهام التنفيذية احلامسة األمهية ومنها ختطيط املوارد اال
والعمل بصفة املنسق املعين بالعالقات بني املوظفني واإلدارة؛ والعمل بصفة املنس ق املركزي التنظيمي واإلبالغ عنه؛ 

  للمشاريع؛ والعمل بصفة املنس ق املعين بشؤون املراجعة.

 يورو ألف 1 740.5 موارد الميزانية

يف املئة. وخيص أكثر من نصف  25.3ألف يورو، أي  351.2يشهد مبلغ املوارد املطلوبة زيادة مقدارها  -762
ألف يورو( اخلدمات التعاقدية. فهذه اخلدمات تلزم لتعزيز مشاريع ختطيط املوارد املؤسسية يف  218هذه الزيادة )

د لألمم املتحدة وجتديد املوارد البشرية الذي بنسق التعويضات مبوجب النظام املوحَّ  املتعلقة رئيسياا  SAPنظام 
يؤخذ فيه مبنصة للخدمة الذاتية خاصة باملوظفني، وللشروع يف مراجعة جتارية لنظام تقييم األداء اإللكرتوين املعمول 

املعين ( للوظيفة اجلديدة للموظف املعاون يورو ألف 99.7به يف احملكمة. ومتث ل تكاليف املساعدة املؤقتة العامة )
 ( عامالا هاماا ثانياا كامناا وراء هذه الزيادة.2-بنظم ختطيط املوارد املؤسسية )من الرتبة ف

 17.8ونظراا إىل عدم طلب أي وظائف ثابتة إضافية جديدة فإن الزيادة يف تكاليف املوظفني البالغة  -763
من املوظفني بعد توظيف من  ألف يورو تعزى إىل جتهيز مكتب مدير شعبة اخلدمات اإلدارية مبالكه الكامل
، وإىل الزيادة الضمنية 2016يشغل الوظيفة الشاغرة الذي كان قد أُرجئ وفقاا للنهج التدرُّجي الذي اتُّبع يف عام 

يورو يف بند  آالف 8.0املرتبطة بتطبيق النظام املوحَّد لألمم املتحدة. ومثة زيادات أخرى منها زيادة مقدارها 
ن" تعزى إىل لزوم اخلربة اخلارجية يف جمال تدبر املخاطر، وزيادة يف بند السفر مقدارها "اخلرباء االستشاريو 

 .يورو تلزم رئيسياا من أجل املشاركة يف دورة اجلمعية املقبلة اليت سُتعقد يف نيويورك آالف 4.8



 ICC-ASP/15/10 

201 10-A-031016 

IC
C

-A
S

P
/9
/[…

] 

P
ag

e 2
0
1
 

 2017: الميزانية المقترحة لعام 3210 البرنامج الفرعي :56 الجدول

  2017: مالك الموظفين المقترح لعام 3210 البرنامج الفرعي :57 الجدول

3210 

 اإلداريةمكتب مدير شعبة الخدمات 

  2015مصروفات عام 

 )بآالف اليوروات(

 

امليزانية املعتمدة لعام 
2016 

 التغرّي يف املوارد

 

  2017املقدَّر املقرتح لعام 

 اجملموع )بآالف اليوروات(

املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

اجملموع مبا فيه 
املصروفات من 
 نسبته املئوية مقداره صندوق الطوارئ

 الفئة الفنيةاملوظفون من 

 

  

 

686.0 26.3 3.8 712.3 

 381.5 2.2- 8.5- 390.0       املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 093.8 1 1.7 17.8 076.0 1 492.5   492.5 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

 99.7   99.7         املساعدة املؤقتة العامة

   املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

 

          

   العمل اإلضايف

 

          

 99.7   99.7         اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني

 12.1 65.8 4.8 7.3 7.2   7.2 السفر

   الضيافة

 

          

 4.2 اخلدمات التعاقدية

 

4.2   218.0   218.0 

   التدريب

 

  5.0 0.8 16.0 5.8 

   اخلرباء االستشاريون

 

    8.0   8.0 

   النفقات التشغيلية العامة

 

  301.0 2.1 0.7 303.1 

 0.5 اللوازم واملواد

 

0.5         

   األثاث والعتاد

 

          

 547.0 74.6 233.7 313.3 11.9   11.9 اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني

 740.5 1 25.3 351.2 389.3 1 504.4   504.4 المجموع

3210 

 مكتب مدير شعبة الخدمات اإلدارية

وكيل 
أمني 
 عام

أمني عام 
 مساعد

-مد
 1-ف 2-ف 3-ف 4-ف 5-ف 1-مد 2

جمموع موظفي 
الفئة الفنية وما 

 رأ-خ ع رر-خ ع فوقها

جمموع 
موظفي فئة 
اخلدمات 
 العامة

جمموع 
 املوظفني

 الثابتةالوظائف 

              

 

 12 6 6 - 6 - 1 3 1 - 1 - - - الوظائف القائمة

 - - - - - - - - - - - - - - الوظائف اجلديدة  

 - - - - - - - - - - - - - - ائف املستعادةالوظ  

 12 6 6 - 6 - 1 3 1 - 1 - - - المجموع  

وظائف المساعدة المؤقتة العامة 
 )معاِدالتها بدوام كامل(

              

 

 - - - - - - - - - - - - - - ظائف القائمةالو 

 1.00 - - - 1.00 - 1.00 - - - - - - - الوظائف اجلديدة  

 - - - - - - - - - - - - - - الوظائف احملوَّلة  

 1.00 - - - 1.00 - 1.00 - - - - - - - المجموع  
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 : قسم الموارد البشرية3220مج الفرعيالبرنا (ب ) 

يقدم قسم املوارد البشرية اخلدمات املتصلة باملوارد البشرية إىل مجيع الربامج الرئيسية للمحكمة، واملديرين،  -764
واملوظفني وغريهم، بإسدائه املشورة االسرتاتيجية بشأن املسائل واملبادرات املتصلة باملوارد البشرية؛ ووضع 

قة باملوارد البشرية، والتظلمات والشؤون القانونية ذات الصلة، والتعاون يف إدارة شؤون املوظفني، السياسات املتعل
والتخطيط فيما يتعلق مبالك العاملني، وتوظيفهم، وختصيصهم، وإعادة ختصيصهم؛ وإدارة شؤون الوظائف، 

رهتم، ونقلهم؛ وتيسري شؤون العقود، وتصنيفها، وإعادة تصنيفها؛ وأبدال الوظائف اخلاصة، وإحلاق املوظفني، وإعا
والرواتب، والتعويضات، واملستحقات، وكشوف الرواتب؛ وشؤون التأمني والتقاعد؛ وتدبر األداء؛ وحل النزاعات؛ 

 ودورات التدريب والتعلم.

 ألف يورو 2 323.8 موارد الميزانية

املئة. وخيص تكاليَف املوظفني يف  14.5ألف يورو، أي  293.4تشهد املوارد املطلوبة زيادة مقدارها  -765
ألف يورو. ونظراا إىل عدم طلب أي وظائف ثابتة إضافية  182.2قسٌط من هذه الزيادة يقارب ثلثيها، مقداره 

فإن الزيادة املعنية تعزى إىل اإلعمال الكامل للبنية اجلديدة ملالك الوظائف، اليت خضع  2017فيما خيص عام 
تدرُّجي يف حشد من يشغل الوظائف الشاغرة. أما الزيادة الكبرية الثانية فتخص للنهج ال 2016إعماهلا يف عام 

إهنا تلزم لتدريب شاغلي مناصب اإلدارة . ألف يورو، وستسَّخر خلدمة احملكمة مجعاء 93.3التدريب، وهي تبلغ 
ا تلزم لربنامج احملكمة املركزية والقيادة يف احملكمة، والتدريب على تدبر األداء، والتدريب يف جمال اللغات، كم

اخلاص بتوجيه املوظفني اجلدد عند توليهم مهامهم فيها. ومثة زيادة يف املخصَّصات لسد تكاليف اخلرباء 
تلزم لتوفري خربة يف اجملاالت اليت ال تتيسَّر فيها املوارد واملهارات ضمن  ألف يورو 15.4االستشاريني مقدارها 

جمال التأمني من أجل العملية الكربى املتمثلة يف استدراج العروض لرتسية العقد  احملكمة، مثل اخلربة اخلارجية يف
 املتعلق بربنامج التأمني الصحي للمحكمة، واخلربة اخلارجية يف جمال )إعادة( تصنيف الوظائف.
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 2017: الميزانية المقترحة لعام 3220 البرنامج الفرعي :58 الجدول

  2017: مالك الموظفين المقترح لعام 3220 البرنامج الفرعي :59 الجدول

3220 

 قسم الموارد البشرية

  2015مصروفات عام 

 )بآالف اليوروات(

 

امليزانية املعتمدة لعام 
2016 

 التغرّي يف املوارد

 

 2017املقدَّر املقرتح لعام 

 اجملموع )بآالف اليوروات(

املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

اجملموع مبا فيه 
املصروفات من 
 نسبته املئوية مقداره صندوق الطوارئ

 املوظفون من الفئة الفنية

 

  

 

881.0 170.8 19.4 1 051.8 

 033.5 1 1.1 11.4 022.1 1       املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 085.3 2 9.6 182.2 903.1 1 038.3 2   038.3 2 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

         585.0   585.0 املساعدة املؤقتة العامة

   املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

 

          

   العمل اإلضايف

 

          

         585.0   585.0 اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني

 10.5 5.0 0.5 10.0 7.4   7.4 السفر

   الضيافة

 

          

 14.7 اخلدمات التعاقدية

 

14.7 8.0 2.0 25.0 10.0 

 38.4 التدريب

 

38.4 94.7 93.3 98.5 188.0 

 159.4 اخلرباء االستشاريون

 

159.4 14.6 15.4 105.5 30.0 

   النفقات التشغيلية العامة

 

          

   اللوازم واملواد

 

          

   األثاث والعتاد

 

          

 238.5 87.4 111.2 127.3 219.9   219.9 اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني

 323.8 2 14.5 293.4 030.4 2 843.2 2   843.2 2 المجموع

3220 

 قسم الموارد البشرية

وكيل 
أمني 
 عام

أمني 
عام 

 مساعد

-مد
 1-ف 2-ف 3-ف 4-ف 5-ف 1-مد 2

جمموع موظفي 
الفئة الفنية وما 

 رأ-خ ع رر-خ ع فوقها

جمموع 
موظفي فئة 
اخلدمات 
 العامة

جمموع 
 املوظفني

 الوظائف الثابتة

              

 

 25 16 15 1 9 - - 6 2 1 - - - - الوظائف القائمة

 - - - - - - - - - - - - - - الوظائف اجلديدة  

 - - - - - - - - - - - - - - الوظائف املستعادة  

 25 16 15 1 9 - - 6 2 1 - - - - المجموع  

وظائف المساعدة المؤقتة العامة 
 )معاِدالتها بدوام كامل(

              

 

 - - - - - - - - - - - - - - الوظائف القائمة

 - - - - - - - - - - - - - - ائف اجلديدةالوظ  

 - - - - - - - - - - - - - - ائف احملوَّلةالوظ  

 - - - - - - - - - - - - - - المجموع  
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 : قسم الميزانية3230البرنامج الفرعي (ج ) 

يؤّدي قسم امليزانية الدور املتمث ل يف التكفُّل باإلشراف املركزي القوي على امليزانية ويف تيسري تنسيق  -766
بلوغ أهدافها املنشودة، ضامناا يف الوقت نفسه احلد األقصى من النجاعة األولويات االسرتاتيجية للمحكمة بغية 

يف استخدام مواردها. ويشمل ذلك تنسيق وإعداد امليزانيات الربناجمية السنوية وامليزانيات التكميلية الالحقة، 
ن املسائل املتعلقة بامليزانية، ومراقبة تنفيذ امليزانية، وإعداد التوقُّعات ذات الصلة، وإسداء املشورة االسرتاتيجية بشأ

وحتليل ختصيص املوارد. كما يتوىل هذا القسم املسؤولية عن إعداد اإلخطارات باحتمال االستعانة بأموال من 
صندوق الطوارئ، واملعلومات والتقارير املتعلقة بامليزانية والتوقُّعات ذات الصلة اليت تُرفع إىل اإلدارة، وجلنة امليزانية 

 ، ومجعية الدول األطراف.واملالية

 ألف يورو 568.5  موارد الميزانية

يف املئة. إن قسم امليزانية واحد من  0.9آالف يورو، أي  4.9تشهد املوارد املطلوبة اخنفاضاا مقداره  -767
. ولذا فإنه ما من 2016األقسام القليلة اليت ل ختضع للنهج التدرجي يف التوظيف لشغل الوظائف الشاغرة لعام 

زيادة يف تكاليف املوظفني مرتبطة بتوظيف من يشغل الوظائف الشاغرة، بل إن املبلغ املطلوب يف هذا البند يشهد 
آالف يورو يف بند تكاليف السفر  3.6آالف يورو. وقد عوَّض ذلك الزيادَة البالغة  8.5اخنفاضاا صغرياا مقداره 

قبلة اليت سُتعقد يف نيويورك واالجتماع السنوي لشبكة من أجل سد تكاليف السفر للمشاركة يف دورة اجلمعية امل
األمم املتحدة املعنية بامليزانية بغية مواكبة أحدث املستجدات فيما يتعلق بالنظام املوحَّد لألمم املتحدة وسائر 

 شؤون امليزانية ذات الصلة باحملكمة.
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 2017: الميزانية المقترحة لعام 3230 البرنامج الفرعي :60 الجدول

  2017: مالك الموظفين المقترح لعام 3230 البرنامج الفرعي :61 الجدول

3230 

 لميزانيةقسم ا

  2015مصروفات عام 

 )بآالف اليوروات(

 

امليزانية املعتمدة لعام 
2016 

 التغرّي يف املوارد

 

  2017املقدَّر املقرتح لعام 

 اجملموع )بآالف اليوروات(

املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

اجملموع مبا فيه 
املصروفات من 
 نسبته املئوية مقداره صندوق الطوارئ

 364.7 1.1- 4.1- 368.8       الفئة الفنيةاملوظفون من 

 190.7 2.3- 4.4- 195.1       املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 555.4 1.5- 8.5- 563.9       اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

               املساعدة املؤقتة العامة

   املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

 

          

   العمل اإلضايف

 

  1.5     1.5 

 1.5     1.5       اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني

 6.4 128.6 3.6 2.8       السفر

   الضيافة

 

          

   اخلدمات التعاقدية

 

          

   التدريب

 

  5.2     5.2 

   اخلرباء االستشاريون

 

          

   العامةالنفقات التشغيلية 

 

          

   اللوازم واملواد

 

          

   األثاث والعتاد

 

          

 11.6 45.0 3.6 8.0       اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني

 568.5 0.9- 4.9- 573.4       المجموع

3230 

 الميزانيةقسم 

وكيل 
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

 الوظائف الثابتة

              

 

 6 3 3 - 3 - 1 - 1 1 - - - - الوظائف القائمة

 - - - - - - - - - - - - - - اجلديدةالوظائف   

 - - - - - - - - - - - - - - الوظائف املستعادة  

 6 3 3 - 3 - 1 - 1 1 - - - - المجموع  

وظائف المساعدة المؤقتة العامة 
 )معاِدالتها بدوام كامل(

              

 

 - - - - - - - - - - - - - - الوظائف القائمة

 - - - - - - - - - - - - - - اجلديدةالوظائف   

 - - - - - - - - - - - - - - الوظائف احملوَّلة  

 - - - - - - - - - - - - - - المجموع  
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 : قسم المالية3240 البرنامج الفرعي (د ) 

، يف مقرها مجعاءيقد م قسم املالية خدمات إدارة مالية من أجل دعم حتقيق جناعة تنفيذ عمليات احملكمة  -768
لصندوق االستئماين للمجين لالبيانات املالية للمحكمة و بالتنسيق فيما خيص  إنه يضطلع. ويف غريه من األمكنة

على حنو فّعال عنها  ويـُْبل غ ويراقبها، شؤون مجيع أموال احملكمةتدبر وي ها،إعدادبو هذه البيانات  عليهم وبتوليف
كافة األنشطة يف جمال   عن إجراءيتوىل هذا القسم املسؤولية  كما املاحنة.وفقاا ملتطلبات اجلمعية واجلهات 

ومعاملة الُسلف اخلاصة بالسفر والتسويات املتعلقة ، إعداد قسائم تسديد فواتري املور دينمبا يف ذلك  ،املدفوعات
نة، واحملاسبة ويتوىل هذا القسم مهام أساسية أخرى منها تدبر االشرتاكات املقرَّرة والتربعات، وإدارة اخلزيبه. 

 (.SAPواإلبالغ املايل ضمن إطار نظام ختطيط املوارد املؤسسية يف احملكمة )

 ألف يورو 1 554.9 موارد الميزانية

يف املئة. ويكاد كل هذه الزيادة يعزى  7.1آالف يورو، أي  103.0تشهد املوارد املطلوبة زيادة مقدارها  -769
ألف يورو تلزم لسد تكاليف املوظف املعاون اجلديد  99.7العامة تبلغ إىل زيادة يف تكاليف املساعدة املؤقتة 

( يف إطار املساعدة املؤقتة العامة بغية تعزيز استقرار وظيفة احملاسبة يف احملكمة، 2-املعين باحلسابات )من الرتبة ف
 إعداد البيانات املالية املتوافقة وتقوية الرقابة املالية الداخلية واملضي يف حتسني نظام ختطيط املوارد املؤسسية لتيسري

مع املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام عمالا مبشروع التوصية ذات الصلة املقدَّمة يف إطار املراجعة اخلارجية 
تلزم لسد يورو  ألف 12.3للحسابات. ومثة أيضاا زيادة يف املخصَّصات لسد تكاليف اخلدمات التعاقدية مقدارها 

اجعني اخلارجيني للحسابات، والنفقات اإلدارية املرتتبة على رد الضرائب اليت تتقاضاها الواليات املتحدة أتعاب املر 
األمريكية من رعاياها، والتقييم االحتسايب اإللزامي فيما خيص البيانات املالية املتوافقة مع املعايري احملاسبية الدولية 

 للقطاع العام.
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 2017انية المقترحة لعام : الميز 3240 البرنامج الفرعي :62 الجدول

  2017: مالك الموظفين المقترح لعام 3240 البرنامج الفرعي :63 الجدول

3240 

 قسم المالية

وكيل 
أمني 
 عام

أمني 
عام 

 1-ف 2-ف 3-ف 4-ف 5-ف 1-مد 2-مد مساعد

جمموع موظفي 
وما الفئة الفنية 

 رأ-خ ع رر-خ ع فوقها

جمموع 
موظفي فئة 
اخلدمات 
 العامة

جمموع 
 املوظفني

 الوظائف الثابتة

              

 

 17 13 13 - 4 - 1 2 - 1 - - - - الوظائف القائمة

 - - - - - - - - - - - - - - ائف اجلديدةالوظ  

 - - - - - - - - - - - - - - الوظائف املستعادة  

 17 13 13 - 4 - 1 2 - 1 - - - - موعالمج  

المساعدة المؤقتة العامة وظائف 
 )معاِدالتها بدوام كامل(

              

 

 - - - - - - - - - - - - - - الوظائف القائمة

 1.00 - - - 1.00 - 1.00 - - - - - - - الوظائف اجلديدة  

 - - - - - - - - - - - - - - الوظائف احملوَّلة  

 1.00 - - - 1.00 - 1.00 - - - - - - - المجموع  

3240 

 قسم المالية

  2015مصروفات عام 

 )بآالف اليوروات(

 

امليزانية املعتمدة لعام 
2016 

 التغرّي يف املوارد

 

 2017املقدَّر املقرتح لعام 

 اجملموع )بآالف اليوروات(

املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

اجملموع مبا فيه 
املصروفات من 
 نسبته املئوية مقداره صندوق الطوارئ

 املوظفون من الفئة الفنية

 

  

 

454.1 0.3 0.1 454.4 

 826.6 2.2- 18.7- 845.3       املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 281.0 1 1.4- 18.4- 299.4 1 758.2 1   758.2 1 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

 99.7   99.7   316.6   316.6 املساعدة املؤقتة العامة

   املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

 

          

 16.5 العمل اإلضايف

 

16.5 5.0     5.0 

 104.7 994.0 1 99.7 5.0 333.1   333.1 اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني

 4.8 41.2 1.4 3.4 8.2   8.2 السفر

   الضيافة

 

          

 140.3 اخلدمات التعاقدية

 

140.3 77.1 12.3 16.0 89.4 

 9.6 التدريب

 

9.6 5.0 5.0 100.0 10.0 

   اخلرباء االستشاريون

 

          

 105.3 النفقات التشغيلية العامة

 

105.3 62.0 3.0 4.8 65.0 

   اللوازم واملواد

 

          

   األثاث والعتاد

 

          

 169.2 14.7 21.7 147.5 263.4   263.4 بالعاملنياجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة 

 554.9 1 7.1 103.0 451.9 1 354.7 2   354.7 2 المجموع
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 : قسم الخدمات العامة3250البرنامج الفرعي (ه ) 

خدمة العمالء؛ وتدبر اخلدمات يتوىل قسم اخلدمات العامة املسؤولية عن االستعمال اليومي للمباين، و  -770
اخلفيفة مثل خدمات اإلطعام، والتنظيف، واملرتفقات؛ واخلدمات الثقيلة مثل صيانة املباين، وأعمال التصليح 

عن تقييم املباين املستأجرة وغريها من مباين يتوىل قسم اخلدمات العامة املسؤولية الكربى، وأعمال االستبدال. كما 
محكمة وصيانة هذه املباين وتكييفها. وعالوة على ذلك يوف ر هذا القسم، من خالل نشاطه يف املرافق امليدانية لل

جمال املقاولة، سلعاا وخدمات جيدة املردود بالقياس إىل تكاليفها حتتاج إليها مجيع الربامج الرئيسية للمحكمة. 
ة جمموعة الـَمرَْكبات، والشحن يف املقر ويوف ر هذا القسم أيضاا خدمات التوزيع، وخدمات سلسلة التموين، وإدار 

مبا يف ذلك الدعم الكامل إليصال الشهود إىل قاعات جلسات ويف أماكن الوجود امليداين؛ والنقل احمللي، 
كما يرت ب هذا القسم مجيع   احملاكمة، والعمليات يف جمال الربيد، وتدبر املمتلكات، واملستودعات يف مقر احملكمة.

ة للعاملني يف احملكمة، وما يتصل به من خدمات استصدار التأشريات واألذون باإلقامة يف الهاي، األسفار الرمسي
 واملهام اإلدارية املتصلة باالمتيازات واحلصانات، وشحن األمتعة الشخصية عند التعيني وعند انتهاء اخلدمة.

 يورو ألف 7 647.1 موارد الميزانية

يف املئة. ويعزى ذلك بصورة  3.7ألف يورو، أي  272.0زيادة مقدارها تشهد املوارد املقرتح توفريها  -771
ألف يورو لسد تكاليف معدات يف املكاتب امليدانية تتمثل يف َمرَْكبات. فكما  321.0رئيسية إىل زيادة مقدارها 

كربى لتجديد   ُعرضت تفاصيله آنفاا، مثة حاجة ملّحة إىل استبدال معدات تندرج يف عداد رأس املال وإجراء عملية
الـَمرَْكبات يف أماكن وجود املكاتب امليدانية سهراا على سالمة عمليات احملكمة وجناعتها وأداءا لواجب احملكمة 

ألف يورو، يعزى كلها  78.0القاضي بالعناية مبوظفيها. ومثة زيادة كبرية ثانية ختص تكاليف املوظفني، مقدارها 
هنج متدر ج جزئياا  2016م اخلدمات العامة اليت اتُّبع يف إعماهلا خالل عام إىل إكمال إعمال البنية اجلديدة لقس

وإىل ما يرتبط بذلك من تكاليف نامجة عن تطبيق النظام املوحَّد لألمم املتحدة. فبعبارة أخرى ال ُيطلب املزيد من 
ألف يورو(  36.2قتة العامة )الوظائف الثابتة يف قسم اخلدمات العامة. لكن مثة زيادة يف تكاليف املساعدة املؤ 

رأ(، كانت قد أُقّر متويلها ملدة ستة أشهر -ُتطلب لالستمرار على متويل وظيفة عامل  عام  األشغال )من الرتبة خ ع
، إذ يُتوقع أن يتوىل مهام 2018بكامله. وستلغى هذه الوظيفة يف عام  2017، وتلزم لعام 2016يف عام 

 مقاوٌل عامٌّ خمتص بالصيانة.الصيانة الوقائية والتصحيحية 

تنطوي على ختفيضات يف املخصَّصات لسد قسم اخلدمات العامة ومن املهم اإلشارة إىل أن ميزانية  -772
ألف يورو(. وتتحقق  151.3ألف يورو( والنفقات التشغيلية العامة ) 33.4تكاليف اخلدمات التعاقدية )

ى عقود تأمني جتاري مبعدَّل  أقساط  أكثَر مؤاتاة لاحملكمة عالوفورات يف تكاليف اخلدمات التعاقدية بفضل حصول 
 51.3مما كان مقدَّراا يف بادئ األمر. أما التخفيض يف املخصَّصات لسد النفقات التشغيلية العامة البالغ مقداره 

مقدار  استناداا إىل 2016بالقياس إىل عام  2017ألف يورو فيعزى إىل إعادة تقييم املتطلبات فيما خيص عام 
 من باب االسرتشاد. 2016املصروفات الفعلية يف النصف األول من عام 
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 2017: الميزانية المقترحة لعام 3250 البرنامج الفرعي :64 الجدول

3250 

 قسم الخدمات العامة

  2015مصروفات عام 

 )بآالف اليوروات(

 

امليزانية املعتمدة لعام 
2016  

 التغرّي يف املوارد

 

 2017املقدَّر املقرتح لعام  

 اجملموع )بآالف اليوروات(

املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

اجملموع مبا فيه 
املصروفات من 
 نسبته املئوية مقداره صندوق الطوارئ

 املوظفون من الفئة الفنية

 

  

 

727.3 47.3 6.5 774.6 

 528.3 2 1.2 30.7 497.6 2       املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 302.9 3 2.4 78.0 224.9 3 737.4 2   737.4 2 لتكاليف املوظفنياجملموع الفرعي 

 72.3 100.3 36.2 36.1 77.5   77.5 املساعدة املؤقتة العامة

   املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

 

          

 94.5 العمل اإلضايف

 

94.5 120.0     120.0 

 192.3 23.2 36.2 156.1 172.0   172.0 اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني

 33.0 57.9 12.1 20.9 20.1   20.1 السفر

   الضيافة

 

          

 14.2 اخلدمات التعاقدية

 

14.2 277.5 -33.4 -12.0 244.1 

 9.9 التدريب

 

9.9 8.0 -2.0 -25.0 6.0 

   اخلرباء االستشاريون

 

          

 722.1 1 النفقات التشغيلية العامة

 

1 722.1 3 178.3 -151.3 -4.8 3 027.0 

 245.5 اللوازم واملواد

 

245.5 229.9 11.4 5.0 241.3 

 600.5 114.8 321.0 279.5 87.7 27.0 60.7 األثاث والعتاد

 151.9 4 4.0 157.8 994.1 3 099.5 2 27.0 072.5 2 اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني

 647.1 7 3.7 272.0 375.1 7 008.9 5 27.0 981.9 4 المجموع

  2017: مالك الموظفين المقترح لعام 3250 البرنامج الفرعي :65 الجدول

3250 

 قسم الخدمات العامة

وكيل 
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

 الوظائف الثابتة

              

 

 46 39 36 3 7 - 3 1 2 1 - - - - الوظائف القائمة

 - - - - - - - - - - - - - - الوظائف اجلديدة  

 - - - - - - - - - - - - - - الوظائف املستعادة  

 46 39 36 3 7 - 3 1 2 1 - - - - المجموع  

العامة وظائف المساعدة المؤقتة 
 )معاِدالتها بدوام كامل(

              

 

 1.00 1.00 1.00 - - - - - - - - - - - الوظائف القائمة

 - - - - - - - - - - - - - - ائف اجلديدةالوظ  

 - - - - - - - - - - - - - - ائف احملوَّلةالوظ  

 1.00 1.00 1.00 - - - - - - - - - - - المجموع  



ICC-ASP/15/10  

10-A-031016 210 

IC
C

-A
S

P
/9
/[…

] 

P
ag

e 2
1
0
 : قسم األمن والسالمة3290 البرنامج الفرعي (و ) 

يهيئ قسم األمن والسالمة يف مقر احملكمة بيئة ساملة وآمنة ومصونَة مقتضيات  السرية لقضاهتا ومسؤوليها  -773
املنتَخبني، وموظفيها، واخلرباء، واحملامني، واملتهمني، والشهود، والزّوار، وغريهم. وُيمي هذا القسم أيضاا ممتلكات 

ن خدمات األمن والسالمة إلجراء جلسات احملكمة على حنو آمن وال ويوف ر ما يلزم ماحملكمة املادية وغري املادية، 
 خلل فيه.

 ألف يورو 5 515.7 موارد الميزانية

يف املئة. فثمة زيادة يف بند تكاليف  1.5ألف يورو، أي  80.6تشهد املوارد املطلوبة زيادة مقدارها  -774
ألف يورو(. بيد أنه ال ُتطلب وظائف ثابتة  42.3ألف يورو( ويف موارد املساعدة املؤقتة العامة ) 80.6املوظفني )

ة. فالزيادات املعنية تعزى إىل كون إعمال البنية جديدة وال وظائف جديدة ُتشغل يف إطار املساعدة املؤقتة العام
خضع للنهج التدرُّجي وبالتايل إىل تطبيق معدَّل أعلى لشغور  2016اجلديدة لقسم األمن والسالمة يف عام 

. وُتطلب الزيادة 2017الوظائف، يف حني يُتوقع أن يعود معدَّل الشغور يف هذه البنية إىل مقداره املعتاد يف عام 
ألف يورو، لسد تكاليف اجللسات اإلضافية اليت  37.4خصَّصات لسد تكاليف العمل اإلضايف، البالغة يف امل

سُتعقد يف القاعتني الثانية والثالثة من قاعات احملاكمة. وميث ل ذلك اخلياَر األجنع من حيث التكاليف، وهو أقل  
اعدة املؤقتة العامة للنهوض بأود اجللسات كلفة، على سبيل املثال، من استحداث وظائف إضافية يف إطار املس

قسم األمن والسالمة . واحلال أن زهاء نصف جممل الزيادات فيما خيص 2017اإلضافية اليت سُتعقد يف عام 
ألف يورو(، وبند  14.1ألف يورو(، وبند اللوازم واملواد ) 56.8تعوَّض بتخفيضات يف بند تكاليف السفر )

 آالف يورو(. 10.0)النفقات التشغيلية العامة 
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 2017: الميزانية المقترحة لعام 3290 البرنامج الفرعي :66 الجدول

3290 

 قسم األمن والسالمة

  2015مصروفات عام 

 )بآالف اليوروات(

 

امليزانية املعتمدة لعام 
2016 

 التغرّي يف املوارد

 

 2017املقدَّر املقرتح لعام 

 اجملموع )بآالف اليوروات(

املصروفات من 
 الطوارئصندوق 

اجملموع مبا فيه 
املصروفات من 
 نسبته املئوية مقداره صندوق الطوارئ

 املوظفون من الفئة الفنية

 

  

 

367.7 35.7 9.7 403.4 

 012.3 4 1.1 45.0 967.3 3       املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 415.7 4 1.9 80.7 335.0 4 193.5 5   193.5 5 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

 359.8 13.3 42.3 317.5 272.4   272.4 املساعدة املؤقتة العامة

   املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

 

          

 308.1 العمل اإلضايف

 

308.1 193.4 37.4 19.3 230.8 

 590.6 15.6 79.7 510.9 580.5   580.5 اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني

 103.3 35.5- 56.8- 160.1 280.9 11.9 269.0 السفر

   الضيافة

 

          

 82.0     82.0 296.5 63.0 233.5 اخلدمات التعاقدية

 105.1 التدريب

 

105.1 116.7 1.1 0.9 117.8 

   اخلرباء االستشاريون

 

          

 196.3 النفقات التشغيلية العامة

 

196.3 125.0 -10.0 -8.0 115.0 

 91.3 13.4- 14.1- 105.4 73.7 16.1 57.6 واملواداللوازم 

 3.8 األثاث والعتاد

 

3.8         

 509.4 13.5- 79.8- 589.2 956.3 91.0 865.3 اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني

 515.7 5 1.5 80.6 435.1 5 730.3 6 91.0 639.3 6 المجموع

  2017: مالك الموظفين المقترح لعام 3290 البرنامج الفرعي :67 الجدول

3290 

 قسم األمن والسالمة

وكيل 
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

 الوظائف الثابتة

              

 

 72 69 65 4 3 - - - 2 1 - - - - الوظائف القائمة

 - - - - - - - - - - - - - - الوظائف اجلديدة  

 - - - - - - - - - - - - - - الوظائف املستعادة  

 72 69 65 4 3 - - - 2 1 - - - - المجموع  

وظائف المساعدة المؤقتة العامة 
 )معاِدالتها بدوام كامل(

              

 

 7.00 7.00 7.00 - - - - - - - - - - - الوظائف القائمة

 - - - - - - - - - - - - - - ائف اجلديدةالوظ  

 - - - - - - - - - - - - - - ائف احملوَّلةالوظ  

 7.00 7.00 7.00 - - - - - - - - - - - المجموع  
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 : شعبة الخدمات القضائية3300 البرنامج -3 

 شعبة الخدمات القضائية  : مكتب مدير3310البرنامج الفرعي (أ )

االسرتاتيجي لألنشطة يتوىل مكتب مدير شعبة اخلدمات القضائية املسؤولية عن السهر على التنسيق  -775
 القضائية للمحكمة وتنسيق تنفيذ أوامر الدوائر وتعليماهتا.

 ألف يورو 463.5 موارد الميزانية

آالف  3.7تبلغ الزيادة اإلمجالية يف املوارد املطلوبة ملكتب مدير شعبة اخلدمات القضائية مبلغاا مقداره  -776
ألف  13.1زيادة يف النفقات التشغيلية العامة مقدارها  يف املئة، ويتأتى معظم هذه الزيادة عن 0.8يورو، أي 

يورو ألغراض تيسري مثول األشخاص الذين صدرت أوامر حبضورهم )"مثوهلم"( أمام احملكمة. وجتدر مالحظة أن 
. وال 2016ألف يورو. ويبقى عدد الوظائف الثابتة كما كان يف عام  11.9ميزانية السفر تشهد ختفيضاا مقداره 

 أي وظائف من وظائف املساعدة املؤقتة العامة. 2017يما خيص عام ُتطلب ف
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 2017: الميزانية المقترحة لعام 3310 البرنامج الفرعي :68 الجدول

3310 

 مكتب مدير شعبة الخدمات القضائية

  2015مصروفات عام 

 )بآالف اليوروات(

  

امليزانية املعتمدة لعام 
2016 

 التغرّي يف املوارد

 

 2017املقدَّر املقرتح لعام 

 اجملموع )بآالف اليوروات(

املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

اجملموع مبا فيه 
املصروفات من 
 نسبته املئوية مقداره صندوق الطوارئ

 املوظفون من الفئة الفنية

 

  

 

370.0 -0.2 -0.1 369.8 

 63.6 2.2- 1.4- 65.0       املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 433.4 0.4- 1.6- 435.0 603.7   603.7 لتكاليف املوظفنياجملموع الفرعي 

         18.9   18.9 املساعدة املؤقتة العامة

               املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

               العمل اإلضايف

         18.9   18.9 اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني

 7.9 60.1- 11.9- 19.8 27.1   27.1 السفر

               الضيافة

               اخلدمات التعاقدية

 4.1   4.1   0.5   0.5 التدريب

 5.0     5.0 3.6   3.6 اخلرباء االستشاريون

               حمامو الدفاع

               حمامو اجملين عليهم

 13.1   13.1   13.3   13.3 النفقات التشغيلية العامة

               اللوازم واملواد

               األثاث والعتاد

اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة 
 30.1 21.4 5.3 24.8 44.5   44.5 بالعاملني

 463.5 0.8 3.7 459.8 667.1   667.1 المجموع

  2017: مالك الموظفين المقترح لعام 3310 البرنامج الفرعي :69 الجدول

3310 

 مكتب مدير شعبة الخدمات القضائية

وكيل 
أمني 
 عام

أمني عام 
 مساعد

-مد
 1-ف 2-ف 3-ف 4-ف 5-ف 1-مد 2

جمموع موظفي 
الفئة الفنية وما 

 رأ-خ ع رر-خ ع فوقها

جمموع 
موظفي فئة 
اخلدمات 
 العامة

جمموع 
 املوظفني

 الوظائف الثابتة

              

 

 4 1 1 - 3 - 1 1 - - 1 - - - الوظائف القائمة

 - - - - - - - - - - - - - - الوظائف اجلديدة  

 - - - - - - - - - - - - - - الوظائف املستعادة  

 4 1 1 - 3 - 1 1 - - 1 - - - المجموع  

وظائف المساعدة المؤقتة العامة 
 )معاِدالتها بدوام كامل(

              

 

 - - - - - - - - - - - - - - الوظائف القائمة

 - - - - - - - - - - - - - - ظائف اجلديدةالو   

 - - - - - - - - - - - - - - ائف احملوَّلةالوظ  

 - - - - - - - - - - - - - - المجموع  
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 : قسم تدبر األعمال القضائية3320 البرنامج الفرعي (ب ) 

إن قسم تدبر األعمال القضائية هو املؤمتن على مسك التسجيالت السمعية البصرية إلجراءات احملكمة  -777
استالَم وتسجيَل وتوزيَع القرارات واألوامر والوثائق الصادرة عن دوائر احملكمة وحماضرها املكتوبة، وهو يتوىل 

واألطراف واملشاركني يف احلاالت والقضايا. ويسهر هذا القسم على إعداد اجلداول الزمنية لإلجراءات اليت تنعقد 
صلة وصل بني األطراف  يف قاعات احملاكمة وعلى نشرها عن طريق تدبريه جدوَل أنشطة احملكمة ويعمل مبثابة

 واملشاركني والدوائر وأقسام قلم احملكمة ذات الصلة يف مجيع الشؤون املتصلة بتنظيم اجللسات.

 ألف يورو 3 432.6  موارد الميزانية

 8.1ألف يورو، أي  256.5يشهد جمموع املوارد املطلوبة يف قسم تدبر األعمال القضائية زيادة مقدارها  -778
ألف يورو يف بند املساعدة املؤقتة اخلاصة  332.2معظمها إىل الزيادة املقرتحة البالغة يف املئة، يعزى 

باالجتماعات اليت ُيتاج إليها القسم الستئجار خدمات معد ين للمحاضر بالكتابة املختزلة دعماا للجلسات اليت 
عة ثالثة تنعقد فيها اجللسات ملدة يوماا وقا 440تعقد يف قاعتني من قاعات احملاكمة العاملة بصورة كاملة ملدة 

؛ 2016. ويبقى عدد الوظائف الثابتة يف هذا القسم كما كان عليه يف عام 2017ستني يوماا إضافياا يف عام 
ألف يورو خيص معظُمها إكماَل إعمال البنية اجلديدة لقسم تدبر األعمال  69.8وعليه فإن الزيادة البالغة 
ألف يورو يف  146.0هنج متدر ج جزئياا. وتتأتى الزيادة البالغة  2016هلا خالل عام القضائية اليت اتُّبع يف إعما

املخصَّصات لسد تكاليف املساعدة املؤقتة العامة عن وظيفة جديدة ملدير مشروع احملكمة اإللكرتونية )من الرتبة 
عمال القضائية يقرتح ختفيضاا ( مطلوبة يف إطار املساعدة املؤقتة العامة. وجتدر مالحظة أن قسم تدبر األ4-ف

ألف يورو يف بند اخلدمات التعاقدية بفضل انعدام احلاجة من اآلن فصاعداا إىل إيكال أعمال  320.0مقداره 
إعداد احملاضر باللغة املختزلة إىل جهات خارجية استكماالا للقدرة الداخلية على ذلك، ما يكاد يعو ض كل الزيادة 

 اخلاصة باالجتماعات. يف بند املساعدة املؤقتة
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 2017: الميزانية المقترحة لعام 3320 البرنامج الفرعي :70 الجدول

3320 

 قسم تدبر األعمال القضائية

  2015مصروفات عام 

 )بآالف اليوروات(

  

امليزانية املعتمدة لعام 
2016 

 التغرّي يف املوارد

 

 2017املقدَّر املقرتح لعام 

 اجملموع )بآالف اليوروات( 

 املصروفات من
 صندوق الطوارئ

اجملموع مبا فيه 
املصروفات من 
 نسبته املئوية مقداره صندوق الطوارئ

 املوظفون من الفئة الفنية

 

  

 

1 338.5 80.7 6.0 1 419.2 

 160.6 1 0.9- 10.9- 171.5 1       املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 579.8 2 2.8 69.8 510.0 2 335.6 2   335.6 2 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

 460.3 46.5 146.0 314.3 232.5   232.5 املساعدة املؤقتة العامة

 332.2   332.2         املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

               العمل اإلضايف

 792.5 152.1 478.2 314.3 232.5   232.5 اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني

 25.1   25.1   25.6   25.6 السفر

               الضيافة

   100.0- 320.0- 320.0 45.0   45.0 اخلدمات التعاقدية

 5.5     5.5       التدريب

               اخلرباء االستشاريون

               حمامو الدفاع

               حمامو اجملين عليهم

               النفقات التشغيلية العامة

 29.7 12.9 3.4 26.3       اللوازم واملواد

         38.9   38.9 األثاث والعتاد

 60.3 82.9- 291.5- 351.8 109.5   109.5 اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني

 432.6 3 8.1 256.5 176.1 3 677.6 2   677.6 2 المجموع

  2017: مالك الموظفين المقترح لعام 3320 البرنامج الفرعي :71 الجدول

3320 

 قسم تدبر األعمال القضائية

وكيل 
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

 ائف الثابتةالوظ

              

 

 33 18 17 1 15 - 12 2 - 1 - - - - الوظائف القائمة

 - - - - - - - - - - - - - - الوظائف اجلديدة  

 - - - - - - - - - - - - - - الوظائف املستعادة  

 33 18 17 1 15 - 12 2 - 1 - - - - المجموع  

وظائف المساعدة المؤقتة العامة 
 )معاِدالتها بدوام كامل(

              

 

 4.00 3.00 3.00 - 1.00 - 1.00 - - - - - - - الوظائف القائمة

 1.00 - - - 1.00 - - - 1.00 - - - - - الوظائف اجلديدة  

 - - - - - - - - - - - - - - الوظائف احملوَّلة  

 5.00 3.00 3.00 - 2.00 - 1.00 - 1.00 - - - - - المجموع  
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 : قسم خدمات تدبر المعلومات3325 البرنامج الفرعي (ج ) 

يهيئ قسم خدمات تدبر املعلومات للمحكمة حلوالا وخدمات يف جمال تدبر املعلومات وتكنولوجيا  -779
املعلومات. ويتصل تدبر املعلومات مبا يلزم من العمل التدبريي والسريورات والتكنولوجيا لتدبر معلومات احملكمة 

على حتديد  وإعمال  ودعم  تطبيقات من قبيل بدءاا من إنشائها ووصوالا إىل إتالفها. وتشتمل تكنولوجيا املعلومات 
(، ونظام حتليل األدلة TRIMونظام "اإلدارة الشاملة ملعلومات الوثائق" ) SharePointتطبيق التشارك املسمى 

(. كما إن قسم خدمات تدبر املعلومات يقوم بإعمال eCourt، ونظام احملكمة اإللكرتونية )Ringtailاملسمى 
تكنولوجيا املعلومات األساسية من أجل االتصاالت، والرتابط الشبكي، وقواعد البيانات،  وصيانة حلول وخدمات

وخدمات الربيد اإللكرتوين، جلميع أنشطة احملكمة. مث إن هذا القسم يتوىل املسؤولية عن إدارة أمن املعلومات 
ن ال يطَّلع عليها إال املستعملون واحللول املتعلقة به سهراا على تدبر املعلومات يف بيئة مصونة األمن، وعلى أ
 املأذون هلم بذلك، وعلى تقليل خماطر حذف املعلومات أو فقداهنا أو إفشائها.

 يورو آالف 10 310.1  موارد الميزانية

ألف يورو، أي  1 850.1تبلغ الزيادة اإلمجالية املقرتحة يف قسم خدمات تدبر املعلومات مبلغاا مقداره  -780
ويرتبط معظم الزيادة املقرتحة بزيادات يف التكاليف غري املتصلة بالعاملني )تكاليف اخلدمات يف املئة.  21.9

ألف  1 476.0التعاقدية، والنفقات التشغيلية العامة، وتكاليف اللوازم واملواد، وتكاليف األثاث والعتاد( مقدارها 
عليها جملس التنسيق من أجل مشاريع تدبر يورو تلزم من أجل إجراء االستثمارات ذات األولوية اليت وافق 

املعلومات اليت تشمل بنطاقها احملكمة مجعاء ومن أجل توفري القدرة يف جمال األمن. ومن املشاريع املعنية 
استثمارات يف جمال تكنولوجيا املعلومات لتوفري قدرة للمحكمة على ختزين البيانات الالزم للنهوض بأود الزيادة يف 

احملاكمة، وحتسني أمن املعلومات، وحتديث عتاد احملكمة وبرجمياهتا بغية محاية معلوماهتا. ويبقى أنشطة جلسات 
عدد الوظائف الثابتة كما كان وال ُتطلب يف القسم أي وظائف من وظائف املساعدة املؤقتة العامة. وعليه فإن 

، تتأتى عن إعمال البنية اجلديدة لقلم ألف يورو 364.1الزيادة يف املخصَّصات لسد تكاليف املوظفني، البالغة 
  من ختفيضات يف هذا البند على أساس التدرُّج يف إعماهلا. 2016احملكمة نظراا إىل ما ُأجري يف عام 
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 2017: الميزانية المقترحة لعام 3325 البرنامج الفرعي :72 الجدول

3325 

 قسم خدمات تدبر المعلومات

  2015مصروفات عام 

 )بآالف اليوروات(

  

امليزانية املعتمدة لعام 
2016 

 التغرّي يف املوارد

 

 2017املقدَّر املقرتح لعام 

 اجملموع )بآالف اليوروات(

املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

اجملموع مبا فيه 
املصروفات من 
 نسبته املئوية مقداره صندوق الطوارئ

 املوظفون من الفئة الفنية

 

  

 

1 769.1 275.9 15.6 2 045.0 

 289.0 2 4.0 88.2 200.8 2       املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 334.0 4 9.2 364.1 969.9 3 351.7 4   351.7 4 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

         243.2   243.2 املساعدة املؤقتة العامة

 10.0     10.0       املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

 35.0 40.0 10.0 25.0 14.5   14.5 اإلضايفالعمل 

 45.0 28.6 10.0 35.0 257.7   257.7 اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني

 24.7 0.4- 0.1- 24.8 49.7   49.7 السفر

               الضيافة

 387.8 88.6 182.2 205.6 263.9   263.9 اخلدمات التعاقدية

 60.7     60.7 68.7   68.7 التدريب

               اخلرباء االستشاريون

               حمامو الدفاع

               حمامو اجملين عليهم

 014.6 4 15.4 536.2 478.4 3 948.7 2 10.4 938.3 2 النفقات التشغيلية العامة

 243.0 59.2 90.4 152.6 139.9 26.1 113.8 اللوازم واملواد

 200.3 1 125.2 667.3 533.0 828.7 78.6 750.1 األثاث والعتاد

 931.1 5 33.1 476.0 1 455.1 4 299.6 4 115.1 184.5 4 اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني

 310.1 10 21.9 850.1 1 460.0 8 909.0 8 115.1 793.9 8 المجموع

  2017: مالك الموظفين المقترح لعام 3325 البرنامج الفرعي :73 الجدول

3325 

 قسم خدمات تدبر المعلومات

وكيل 
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

 الوظائف الثابتة

              

 

 55 36 36 - 19 - 7 6 5 1 - - - - الوظائف القائمة

 - - - - - - - - - - - - - - الوظائف اجلديدة  

 - - - - - - - - - - - - - - الوظائف املستعادة  

 55 36 36 - 19 - 7 6 5 1 - - - - المجموع  

وظائف المساعدة المؤقتة العامة 
 )معاِدالتها بدوام كامل(

              

 

 - - - - - - - - - - - - - - الوظائف القائمة

 - - - - - - - - - - - - - - الوظائف اجلديدة  

 - - - - - - - - - - - - - - الوظائف احملوَّلة  

 - - - - - - - - - - - - - - المجموع  
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 : قسم االحتجاز3330 البرنامج الفرعي (د ) 

إنسانية لألشخاص احملتجزين لدى احملكمة ريثما جتري حماكمتهم يوف ر قسم االحتجاز ظروفاا ساملة آمنة  -781
أو ريثما يُبت يف دعاوى االستئناف يف قضاياهم. ويتمثَّل هدفه العام يف هتيئة بيئة سليمة بدنياا وعقلياا لألشخاص 

نهم بأمر من احملتَجزين يف كل مرحلة من مراحل احتجازهم، بدءاا من نقلهم أول مرة إىل احملكمة حىت اإلفراج ع
 احملكمة أو نقلهم إىل دولة تنفيذ العقوبة اليت ُُيَكمون هبا.

 ألف يورو 2 483.2  موارد الميزانية

ألف يورو، أي  292.0فيما خيص قسم االحتجاز مبلغاا مقداره  2017تبلغ الزيادة املقرتحة لعام  -782
ألف يورو يف  276.0يتمثَّل يف زيادة مقدارها يف املئة. إن املسب ب الرئيسي للتكاليف يف قسم االحتجاز  13.3

النفقات التشغيلية العامة تتأتى عن النفقات اليت يتكبدها مركز االحتجاز بسبب تقليص وحدة االحتجاز اخلاصة 
باحملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة، الذي َيْضَطرُّ قلَم احملكمة إىل سد باقي التكاليف اليت كان يف 

بق يتشاطر حتملها مع احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة. أما عدد الوظائف الثابتة فال يطرأ عليه السا
  أي مساعدة مؤقتة عامة. 2017أي تغريُّ وال ُتطلب فيما خيص عام 
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 2017: الميزانية المقترحة لعام 3330 البرنامج الفرعي :74 الجدول

3330 

 قسم االحتجاز

  2015مصروفات عام 

 )بآالف اليوروات(

  

امليزانية املعتمدة لعام 
2016 

 التغرّي يف املوارد

 

  2017املقدَّر املقرتح لعام 

 اجملموع )بآالف اليوروات(

املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

اجملموع مبا فيه 
املصروفات من 
 نسبته املئوية مقداره صندوق الطوارئ

 املوظفون من الفئة الفنية

 

  

 

305.2 -3.4 -1.1 301.8 

 127.2 2.2- 2.8- 130.0       املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 429.0 1.4- 6.2- 435.2 408.6   408.6 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

               املساعدة املؤقتة العامة

               املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

               العمل اإلضايف

               اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني

 3.9   3.9   2.4   2.4 السفر

               الضيافة

               اخلدمات التعاقدية

 16.8   16.8         التدريب

 6.0     6.0 55.0 5.0 50.0 اخلرباء االستشاريون

               حمامو الدفاع

               اجملين عليهمحمامو 

 020.0 2 15.8 276.0 744.0 1 798.6 1 48.8 749.8 1 النفقات التشغيلية العامة

 7.5 25.0 1.5 6.0 2.1   2.1 اللوازم واملواد

               األثاث والعتاد

 054.2 2 17.0 298.2 756.0 1 858.1 1 53.8 804.3 1 اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني

 483.2 2 13.3 292.0 191.2 2 266.7 2 53.8 212.9 2 المجموع

  2017: مالك الموظفين المقترح لعام 3330 البرنامج الفرعي :75 الجدول

3330 

 قسم االحتجاز

وكيل 
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

 الوظائف الثابتة

              

 

 5 2 2 - 3 - 2 - 1 - - - - - الوظائف القائمة

 - - - - - - - - - - - - - - الوظائف اجلديدة  

 - - - - - - - - - - - - - - الوظائف املستعادة  

 5 2 2 - 3 - 2 - 1 - - - - - المجموع  

وظائف المساعدة المؤقتة العامة 
 )معاِدالتها بدوام كامل(

              

 

 - - - - - - - - - - - - - - الوظائف القائمة

 - - - - - - - - - - - - - - الوظائف اجلديدة  

 - - - - - - - - - - - - - - الوظائف احملوَّلة  

 - - - - - - - - - - - - - - المجموع  
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 : قسم الخدمات اللغوية3340 البرنامج الفرعي (ه ) 

خدمات يف جمال اللغات، منها ترمجة وثائق احملكمة ومراجعتها وحتريرها،  اخلدمات اللغويةيوف ر قسم  -783
للهيئة القضائية ولألطراف يف اإلجراءات ولقلم احملكمة. كما يوف ر هذا القسم الرتمجة الشفوية من أجل جلسات 

رات الصحفية، واالجتماعات، وغريها من الفعاليات، يف مقر احملكمة ويف غريه من األماكن. احملاكمة، واملؤمت
وعالوةا على ذلك يشرف هذا القسم على األدوات اللغوية للتأكد من استعمال مصطلحات مّتسقة يف مجيع 

مشرتكة مع وحدة  وحدات احملكمة، ويساعد يف حشد الرتامجة امليدانيني، وتدريبهم، واعتمادهم، وذلك بصورة
 .اخلدمات اللغوية التابعة ملكتب املّدعي العام

 ألف يورو 7 217.4 موارد الميزانية

آالف يورو،  904.1مبلغاا مقداره  2017تبلغ الزيادة املقرتحة فيما خيص قسم اخلدمات اللغوية لعام  -784
ألف يورو يف بند الوظائف الثابتة إىل استعادة التكاليف اليت  178.7يف املئة. وتعزى الزيادة البالغة  14.3أي 

جلديدة لقلم احملكمة؛ هذا مع العلم بأنه ال على أساس التدرُّج يف إعمال البنية ا 2016أُرجئ حتملها يف عام 
ألف يورو يف إطار بند  659.6تطلب أي وظائف ثابتة جديدة. وتقابل الزيادُة الرئيسية طلَب مبلغ  إضايف مقداره 

يف ثالث  السائرةتكاليف املساعدة املؤقتة العامة لسد تكاليف القدرة اإلضافية الالزمة لدعم اإلجراءات االبتدائية 
 وى على النحو األجنع بالقياس إىل تكاليفه.دعا

( واحد للغة اإلنكليزية واثنان للغة الفرنسية، 3-وُيطلب ثالثة ترامجة جللسات احملكمة )من الرتبة ف -785
السائرة ليعمل كل منهما لستة أشهر يف سياق هتيئة القدرة الالزمة لتوفري اخلدمات املعنية يف اإلجراءات االبتدائية 

( ومساعد لغوي للغة اآلشويل 1-ى. ويلزم ثالثة ترامجة مساعدين جدد للغة اآلشويل )من الرتبة فيف ثالث دعاو 
بغية توفري الرتمجة الفورية إىل لغة املتهم، وملعظم  أُنْغوينرر( لدعم اإلجراءات االبتدائية يف قضية -)من الرتبة خ ع

املساندة االشتغالية العامة جلميع أنشطة الدعم  رأ( لتقدمي-الشهود. ويلزم مساعد إداري جديد )من الرتبة خ ع
 القضائي.
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 2017: الميزانية المقترحة لعام 3340 البرنامج الفرعي :76 الجدول

3340 

 قسم الخدمات اللغوية

  2015مصروفات عام 

 )بآالف اليوروات(

  

امليزانية املعتمدة لعام 
2016 

 التغرّي يف املوارد

 

  2017املقدَّر املقرتح لعام 

 اجملموع اليوروات()بآالف  

املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

اجملموع مبا فيه 
املصروفات من 
 نسبته املئوية مقداره صندوق الطوارئ

 املوظفون من الفئة الفنية

 

  

 

4 391.4 157.5 3.6 4 548.9 

 524.9 4.2 21.2 503.7       املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 073.8 5 3.7 178.7 895.1 4 248.7 5   248.7 5 املوظفنياجملموع الفرعي لتكاليف 

 219.6 1 117.8 659.6 560.0 601.6 62.6 539.0 املساعدة املؤقتة العامة

 652.3 2.0 12.5 639.8 593.8   593.8 املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

               العمل اإلضايف

 871.9 1 56.0 672.1 199.8 1 195.4 1 62.6 132.8 1 العاملنياجملموع الفرعي لسائر تكاليف 

 151.7 14.1 18.8 132.9 152.2 13.3 138.9 السفر

               الضيافة

 66.1 12.6- 9.5- 75.6 74.6   74.6 اخلدمات التعاقدية

   100.0- 2.7- 2.7 9.4   9.4 التدريب

 46.7   46.7   0.5   0.5 اخلرباء االستشاريون

               حمامو الدفاع

               حمامو اجملين عليهم

               النفقات التشغيلية العامة

 7.2     7.2 10.2   10.2 اللوازم واملواد

               األثاث والعتاد

 271.7 24.4 53.3 218.4 246.9 13.3 233.6 اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني

 217.4 7 14.3 904.1 313.3 6 691.0 6 75.9 615.1 6 المجموع

  2017: مالك الموظفين المقترح لعام 3340 البرنامج الفرعي :77 الجدول

3340 

 قسم الخدمات اللغوية 

وكيل أمني 
 عام

أمني 
عام 

 مساعد

-مد
 1-ف 2-ف 3-ف 4-ف 5-ف 1-مد 2

جمموع موظفي 
الفئة الفنية وما 

 رأ-عخ  رر-خ ع فوقها

جمموع 
موظفي فئة 
اخلدمات 
 العامة

جمموع 
 املوظفني

 الوظائف الثابتة

              

 

 49 8 7 1 41 - 8 19 13 1 - - - - الوظائف القائمة

 - - - - - - - - - - - - - - الوظائف اجلديدة  

 - - - - - - - - - - - - - - الوظائف املستعادة  

 49 8 7 1 41 - 8 19 13 1 - - - - المجموع  

وظائف المساعدة المؤقتة العامة 
 )معاِدالتها بدوام كامل(

              

 

 4.85 1.85 0.18 1.67 3.00 - - 3.00 - - - - - - الوظائف القائمة

 7.57 3.07 3.04 0.03 4.50 3.00 - 1.50 - - - - - - الوظائف اجلديدة  

 - - - - - - - - - - - - - - الوظائف احملوَّلة  

 12.42 4.92 3.22 1.70 7.50 3.00 - 4.50 - - - - - - المجموع  
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 : قسم مشاركة المجني عليهم وجبر أضرارهم 3360البرنامج الفرعي (و ) 

املشاركة يف خمتلف يف مساعدة اجملين عليهم املسؤولية عن أضرارهم قسم مشاركة اجملين عليهم وجرب  يتوىل -786
 أن يقد موالمجين عليهم ل لكي يتسىنيف امليدان ويقوم هذا القسم بعمليات مراحل اإلجراءات وجرب األضرار. 

طلبات املشاركة وجرب  لتدبريف مقر احملكمة ، وبعمليات يف اإلجراءات فعلياا  وأن يشاركوا اا قانوني مُيَثَّلوا وأنطلباهتم 
 .األضرار

 ألف يورو 1 691.7 موارد الميزانية

فيما خيص قسم مشاركة اجملين عليهم وجرب أضرارهم مبلغاا مقداره  2017تبلغ الزيادة املقرتحة لعام  -787
ألف يورو  171.8املئة. وتتصل هذه الزيادة رئيسياا باملقدار اإلضايف البالغ  يف 18.4ألف يورو، أي  262.6

( 1-املطلوب يف إطار موارد املساعدة املؤقتة العامة لسد تكاليف موظَفنْي قانونيَـنْي مساعَدْين )من الرتبة ف
تة أشهر لكل منهم. وتتصل هذه الوظائف بدعم رأ( ملدة س-ومساعَدْين معنينْي بتجهيز البيانات )من الرتبة خ ع

، اليت يُتوقَّع أن يطلب عدد كبري من اجملين عليهم املشاركة فيها إضافةا أُنْغوينعملية مشاركة اجملين عليهم يف قضية 
الثابتة . ويبقى عدد الوظائف 2 000إىل اجملين عليهم الذين طلبوا بالفعل املشاركة يف اإلجراءات، البالغ عددهم 

دون تغيري لكن ُتطلب إعادة تصنيف وظيفة رئيس قسم مشاركة اجملين عليهم وجرب أضرارهم، املصنَّفة حالياا يف 
 .5-، لكي تصنَّف يف الرتبة ف4-الرتبة ف
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 2017: الميزانية المقترحة لعام 3360 البرنامج الفرعي :78 الجدول

3360 

 قسم مشاركة المجني عليهم وجبر أضرارهم

  2015مصروفات عام 

 )بآالف اليوروات(

  

امليزانية املعتمدة لعام 
2016 

 التغرّي يف املوارد

 

  2017املقدَّر املقرتح لعام 

 اجملموع )بآالف اليوروات(

املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

اجملموع مبا فيه 
املصروفات من 
 نسبته املئوية مقداره صندوق الطوارئ

 املوظفون من الفئة الفنية

 

  

 

845.9 134.8 15.9 980.7 

 381.5 2.2- 8.6- 390.1       املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 362.2 1 10.2 126.2 236.0 1 249.9 1   249.9 1 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

 171.8   171.8   461.9 3.5 458.4 املساعدة املؤقتة العامة

               املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

               العمل اإلضايف

 171.8   171.8   461.9 3.5 458.4 اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني

 93.4 22.0- 26.4- 119.8 120.4 18.7 101.7 السفر

               الضيافة

 47.0 18.3- 10.5- 57.5 65.7 24.6 41.1 اخلدمات التعاقدية

 5.3 89.3 2.5 2.8 3.5   3.5 التدريب

 10.0     10.0 30.7   30.7 اخلرباء االستشاريون

               حمامو الدفاع

               حمامو اجملين عليهم

               النفقات التشغيلية العامة

 2.0 33.3- 1.0- 3.0 1.7   1.7 اللوازم واملواد

         1.4   1.4 األثاث والعتاد

 157.7 18.3- 35.4- 193.1 223.4 43.3 180.1 الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملنياجملموع 

 691.7 1 18.4 262.6 429.1 1 935.2 1 46.8 888.4 1 المجموع

  2017: مالك الموظفين المقترح لعام 3360 البرنامج الفرعي :79 الجدول

3360 

قسم مشاركة المجني عليهم وجبر 
 أضرارهم

وكيل 
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

 الوظائف الثابتة

              

 

 16 6 6 - 10 1 6 2 - 1 - - - - الوظائف القائمة

 - - - - - - - - - - - - - - الوظائف اجلديدة  

 - - - - - - - - - - - - - - الوظائف املستعادة  

 16 6 6 - 10 1 6 2 - 1 - - - - المجموع  

وظائف المساعدة المؤقتة العامة 
 )معاِدالتها بدوام كامل(

              

 

 - - - - - - - - - - - - - - الوظائف القائمة

 2.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - - - - - - - - الوظائف اجلديدة  

 - - - - - - - - - - - - - - الوظائف احملوَّلة  

 2.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - - - - - - - - المجموع  
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 مكتب المحامي العمومي للدفاع: 3370 البرنامج الفرعي (ز ) 

يف املراحل ميكن أن يُعنيَّ مكتب احملامي العمومي للدفاع لكي ميث ل املشتبه فيهم مدافعاا عن حقوقهم  -788
األولية من الدعوى. إنه، يف الوقت نفسه، يساعد أفرقة الدفاع يف التقصي القانوين وتنظيم ملفات القضايا ساهراا 

 على قدرهتم على التقيد باآلجال القضائية والرتكيز على املسائل القانونية ذات الصلة.

 ألف يورو 663.8 موارد الميزانية

ألف  49.0فيما خيص مكتب احملامي العمومي للدفاع مبلغاا مقداره  2017 تبلغ الزيادة اإلمجالية لعام -789
يف املئة، وهي تتصل مباشرة بزيادة  فيما ُيطلب من موارد املساعدة املؤقتة العامة. وال ُتطلب أي  8.0يورو، أي 

يورو لتمويل  ألف 53.0، لكن يلزم مبلغ مقداره 2017وظائف جديدة من وظائف املساعدة املؤقتة العامة لعام 
( لسنة كاملة يف إطار املساعدة املؤقتة العامة، وهي الوظيفة اليت أُقّر 3-وظيفة املوظف القانوين )من الرتبة ف

 ملدة سبعة أشهر. 2016متويلها لعام 
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 2017: الميزانية المقترحة لعام 3370 البرنامج الفرعي :80 الجدول

3370 

 للدفاعمكتب المحامي العمومي 

  2015مصروفات عام 

 )بآالف اليوروات(

  

امليزانية املعتمدة لعام 
2016 

 التغرّي يف املوارد

 

 2017املقدَّر املقرتح لعام 

 اجملموع )بآالف اليوروات(

املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

اجملموع مبا فيه 
املصروفات من 
 نسبته املئوية مقداره صندوق الطوارئ

 املوظفون من الفئة الفنية

 

  

 

456.5 -4.1 -0.9 452.4 

 63.6 2.2- 1.4- 65.0       املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 516.0 1.1- 5.5- 521.5 459.1   459.1 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

 122.8 75.9 53.0 69.8 40.2   40.2 املساعدة املؤقتة العامة

               املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

               اإلضايفالعمل 

 122.8 75.9 53.0 69.8 40.2   40.2 اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني

 4.4 46.7 1.4 3.0 6.9   6.9 السفر

               الضيافة

   100.0- 20.0- 20.0 0.2   0.2 اخلدمات التعاقدية

 0.6 20.0 0.1 0.5       التدريب

 20.0   20.0         اخلرباء االستشاريون

               حمامو الدفاع

               حمامو اجملين عليهم

               النفقات التشغيلية العامة

         0.4   0.4 اللوازم واملواد

               األثاث والعتاد

 25.0 6.4 1.5 23.5 7.5   7.5 اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني

 663.8 8.0 49.0 614.8 506.8   506.8 المجموع

  2017: مالك الموظفين المقترح لعام 3370 البرنامج الفرعي :81 الجدول

3370 

 للدفاعمكتب المحامي العمومي 

وكيل 
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

 الوظائف الثابتة

              

 

 5 1 1 - 4 1 1 - 1 1 - - - - الوظائف القائمة

 - - - - - - - - - - - - - - الوظائف اجلديدة  

 - - - - - - - - - - - - - - الوظائف املستعادة  

 5 1 1 - 4 1 1 - 1 1 - - - - المجموع  

وظائف المساعدة المؤقتة العامة 
 )معاِدالتها بدوام كامل(

              

 

 1.00 - - - 1.00 - - 1.00 - - - - - - الوظائف القائمة

 - - - - - - - - - - - - - - ائف اجلديدةالوظ  

 - - - - - - - - - - - - - - ائف احملوَّلةالوظ  

 1.00 - - - 1.00 - - 1.00 - - - - - - المجموع  
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 : مكتب المحامي العمومي للمجني عليهم3380 البرنامج الفرعي (ح )

 احملكمة أمام اليت تنعقد اإلجراءات يف عليهم اجملين يساعد عليهم للمجين العمومي احملامي مكتب إن -790
 دوائر أمام وميُثل ومساعدهتم، اخلارجيني احملامني مبساندة ويقوم اجلودة، درجة العايل القانوين بتمثيلهم ويتكفل
وقد ُعني  حمامون من مكتب احملامي العمومي للمجين عليهم بصفة . الطابع حمدَّدة مبسائل يتعلق فيما احملكمة

يف احملاكمات ذات الصلة؛  أُنغوينوقضية  ليه غوديهاْغبـَغْبو واْب وقضية  انْتاغَنداممثلني قانونيني مشرتكني يف قضية 
 ، وكذلك لتمثيل طاليب جرب األضرار يف الدعوى على مببا.لوبـَنْغاويف إجراءات جرب األضرار يف قضية 

 ألف يورو 1 833.0 موارد الميزانية

مبلغاا مقداره فيما خيص مكتب احملامي العمومي للمجين عليهم  2017تبلغ الزيادة املقرتحة لعام  -791
. وال 2016املئة. وال تغريُّ يف عدد الوظائف الثابتة بالقياس إليه يف عام  يف 15.8ألف يورو، أي  250.7

أي وظائف جديدة من وظائف املساعدة املؤقتة العامة. وتتصل الزيادة الرئيسية يف امليزانية  2017ُتطلب يف عام 
ألف يورو وزيادة يف بند السفر مقدارها  149.7الستشاريني مقدارها بزيادة يف املخصَّصات لسد تكاليف اخلرباء ا

ألف يورو، وتلكم موارد تلزم نتيجة لتعيني احملامي العمومي للمجين عليهم بصفة ممثل قانوين مشرتك يف  42.5
 .لوبـَنْغا، وبصفة ممثل قانوين لألشخاص احملتمل أن يستفيدوا من جرب األضرار يف قضية أُنْغوينقضية 
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 2017: الميزانية المقترحة لعام 3380 البرنامج الفرعي :82 الجدول

3380 

   للمجني عليهممكتب المحامي العمومي 

  2015مصروفات عام 

 )بآالف اليوروات(

  

امليزانية املعتمدة لعام 
2016 

 التغرّي يف املوارد

 

  2017املقدَّر املقرتح لعام 

 اجملموع )بآالف اليوروات(

املصروفات من 
 الطوارئصندوق 

اجملموع مبا فيه 
املصروفات من 
 نسبته املئوية مقداره صندوق الطوارئ

 املوظفون من الفئة الفنية

 

  

 

1 128.5 37.6 3.3 1 166.1 

 63.6 2.2- 1.4- 65.0       املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 229.7 1 3.0 36.2 193.5 1 044.2 1   044.2 1 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

 99.7 2.4 2.3 97.4 131.3   131.3 املساعدة املؤقتة العامة

               املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

               العمل اإلضايف

 99.7 2.4 2.3 97.4 131.3   131.3 اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني

 139.0 44.0 42.5 96.5 75.0   75.0 السفر

               الضيافة

 50.0 66.7 20.0 30.0       اخلدمات التعاقدية

               التدريب

 303.6 97.3 149.7 153.9 115.2   115.2 اخلرباء االستشاريون

               حمامو الدفاع

               حمامو اجملين عليهم

 11.0     11.0 23.8 4.8 19.0 النفقات التشغيلية العامة

               اللوازم واملواد

               األثاث والعتاد

 503.6 72.8 212.2 291.4 214.0 4.8 209.2 اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني

 833.0 1 15.8 250.7 582.3 1 389.5 1 4.8 384.7 1 المجموع

  2017: مالك الموظفين المقترح لعام 3380 البرنامج الفرعي :83 الجدول

3380 

مكتب المحامي العمومي للمجني 
 عليهم

وكيل 
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

 الوظائف الثابتة

              

 

 12 1 1 - 11 2 3 3 2 1 - - - - الوظائف القائمة

 - - - - - - - - - - - - - - الوظائف اجلديدة  

 - - - - - - - - - - - - - - الوظائف املستعادة  

 12 1 1 - 11 2 3 3 2 1 - - - - المجموع  

وظائف المساعدة المؤقتة العامة 
 )معاِدالتها بدوام كامل(

              

 

 1.00 - - - 1.00 - 1.00 - - - - - - - الوظائف القائمة

 - - - - - - - - - - - - - - ائف اجلديدةالوظ  

 - - - - - - - - - - - - - - ائف احملوَّلةالوظ  

 1.00 - - - 1.00 - 1.00 - - - - - - - المجموع  
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 : قسم دعم المحامين3390البرنامج الفرعي (ط ) 

يتوىل قسم دعم احملامني املسؤولية عن التنظيم املركزي لكل املساعدة اليت تقدمها احملكمة إىل احملامني  -792
قلم احملكمة مبثابة املنس ق فيما خيص مكتيَب احملامي العمومي.كما يتدبر هذا  وتنسيق هذه املساعدة، ويعمل يف

القسم برنامج احملكمة اخلاص باملساعدة القانونية اليت تقدَّم للمعوزين من املدَّعى عليهم واجملين عليهم، ويهتم 
 جبميع املخصَّصات ألنشطة األجهزة التأديبية يف احملكمة.

 ألف يورو 5 943.4 موارد الميزانية

على ختفيضات يف املوارد املطلوبة يبلغ جمموعها  2017تنطوي ميزانية هذا القسم املقرتحة لعام  -793
يف املئة. ويعزى االخنفاض بصورة رئيسية إىل تطبيق النظام املعدَّل ألجور  18.5يورو، أي  ألف 1 347.9

من نظام  70ة بإقامة العدل )منصوص عليها يف املادة احملامني الذين ميث لون موك ليهم يف قضايا تتعلق جبرائم خملّ 
. وال ُتطلب أي أُنْغوينروما األساسي( وتعيني مكتب احملامي العمومي للمجين عليهم ليمث ل اجملين عليهم يف قضية 

، طلباا 2017وظائف ثابتة جديدة، لكن ُتطلب وظيفة واحدة جديدة من وظائف املساعدة املؤقتة العامة لعام 
ألف يورو، وهي وظيفة منس ق  72.3ضي إىل زيادة يف املوارد املطلوبة يف إطار املساعدة املؤقتة العامة تبلغ يف

رأ( تلزم لضمان االستجابة يف الوقت املناسب جلميع طلبات اخلدمة الواردة من أفرقة -للخدمات )من الرتبة خ ع
األفرقة يف الوقت املناسب. وتعزى الزيادة يف املخصَّصات الدفاع والسهر على تقدمي اخلدمات اليت حتتاج إليها هذه 

 2016لسد تكاليف الوظائف الثابتة إىل تطبيق النهج املتدر ج لشغل الوظائف الشاغرة يف هذا القسم خالل عام 
 .2017اليت تلزم موارد لشغلها يف عام 
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 2017: الميزانية المقترحة لعام 3390 البرنامج الفرعي :84 الجدول

3390 

 المحامينقسم دعم 

  2015مصروفات عام 

 )بآالف اليوروات(

  

امليزانية املعتمدة لعام 
2016 

 التغرّي يف املوارد

 

  2017املقدَّر املقرتح لعام 

 اجملموع )بآالف اليوروات(

املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

اجملموع مبا فيه 
املصروفات من 
 نسبته املئوية مقداره صندوق الطوارئ

 الفئة الفنيةاملوظفون من 

 

  

 

514.3 152.2 29.6 666.5 

 254.4 2.2- 5.7- 260.1       املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 920.9 18.9 146.5 774.4 667.5   667.5 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

 72.3   72.3   81.1 31.1 50.0 املساعدة املؤقتة العامة

               باالجتماعاتاملساعدة املؤقتة اخلاصة 

               العمل اإلضايف

 72.3   72.3   81.1 31.1 50.0 اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني

 70.7 586.4 60.4 10.3 3.2   3.2 السفر

               الضيافة

               اخلدمات التعاقدية

               التدريب

   100.0- 20.0- 20.0 21.7   21.7 االستشاريوناخلرباء 

 669.7 3 18.8- 851.7- 521.4 4 877.5 4 847.3 1 030.2 3 حمامو الدفاع

 202.8 1 38.7- 760.4- 963.2 1 233.6 1   233.6 1 حمامو اجملين عليهم

 7.0 250.0 5.0 2.0       النفقات التشغيلية العامة

               اللوازم واملواد

         5.4   5.4 األثاث والعتاد

 950.2 4 24.0- 566.7 1- 516.9 6 141.4 6 847.3 1 294.1 4 اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني

 943.4 5 18.5- 347.9 1- 291.3 7 890.0 6 878.4 1 011.6 5 المجموع

  2017: مالك الموظفين المقترح لعام 3390 البرنامج الفرعي :85 الجدول

3390 

 قسم دعم المحامين

وكيل 
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

 الوظائف الثابتة

              

 

 10 4 4 - 6 1 2 - 2 1 - - - - القائمةالوظائف 

 - - - - - - - - - - - - - - الوظائف اجلديدة  

 - - - - - - - - - - - - - - الوظائف املستعادة  

 10 4 4 - 6 1 2 - 2 1 - - - - المجموع  

وظائف المساعدة المؤقتة العامة 
 )معاِدالتها بدوام كامل(

              

 

 - - - - - - - - - - - - - - القائمةالوظائف 

 1.00 1.00 1.00 - - - - - - - - - - - الوظائف اجلديدة  

 - - - - - - - - - - - - - - الوظائف احملوَّلة  

 1.00 1.00 1.00 - - - - - - - - - - - المجموع  
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 : شعبة العمليات الخارجية3800 البرنامج -4 

 شعبة العمليات الخارجية: مكتب مدير 3810 البرنامج الفرعي (أ )

يتوىل مكتب مدير شعبة العمليات اخلارجية املسؤولية العامة عن مهام قلم احملكمة يف جماالت التعاون،  -794
والتواصل اخلارجي، ومحاية الشهود، وعمليات التحليل، والعمليات امليدانية. كما ينسق مكتب مدير شعبة 

 يف امليدان، مبا يف ذلك إقامة املكاتب امليدانية واستدامتها، وختطيط املهمات. العمليات اخلارجية العمليات

 يورو ألف 421.4 موارد الميزانية

يف املئة. وإذا أخذت يف  0.0ألف يورو، أي  0.1ينطوي مبلغ املوارد املطلوبة على زيادة مقدارها  -795
إىل التدرُّج يف إعمال البنية اجلديدة لقلم احملكمة، احلسبان الزيادة يف تكاليف املوظفني، اليت تعزى بصورة كاملة 

فيعاين أن التكاليف االشتغالية فيما خيص مكتب مدير شعبة العمليات اخلارجية قد اخنفضت يف واقع األمر. أما 
د فيما يتعلق باملوارد غري املتصلة بالعاملني فإن مسب ب التكاليف الرئيسي فيما خيص هذا الربنامج الفرعي هو بن

السفر، حيث ُتطلب اعتمادات مزيدة لتمكني مدير شعبة العمليات اخلارجية من أداء مهامه املتعلقة باإلشراف 
على املكاتب امليدانية، وتنفيذ القرارات القضائية، والتواصل مع اجلهات اخلارجية الـُمتعاَمل معها من أجل املضي 

يئتها يف امليزانية يف إطار بند النفقات التشغيلية العامة أعيد يف عمليات قلم احملكمة. إن االعتمادات اليت سبق هت
 ختصيصها فُنقلت إىل بند مكتب مدير شعبة اخلدمات القضائية.
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 2017: الميزانية المقترحة لعام 3810 البرنامج الفرعي :86 الجدول

3810 

 مكتب مدير شعبة العمليات الخارجية

  2015مصروفات عام 

 )بآالف اليوروات(

  

املعتمدة لعام امليزانية 
2016 

 التغرّي يف املوارد

 

  2017املقدَّر املقرتح لعام 

 اجملموع )بآالف اليوروات(

املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

اجملموع مبا فيه 
املصروفات من 
 نسبته املئوية مقداره صندوق الطوارئ

 282.1 18.2 43.4 238.7       املوظفون من الفئة الفنية

 63.6 2.2- 1.4- 65.0       فئة اخلدمات العامةاملوظفون من 

 345.7 13.8 42.0 303.7       اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

               املساعدة املؤقتة العامة

   املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

 

          

   العمل اإلضايف

 

          

               العاملنياجملموع الفرعي لسائر تكاليف 

 75.7 272.9 55.4 20.3       السفر

   الضيافة

 

          

   اخلدمات التعاقدية

 

          

   التدريب

 

          

   اخلرباء االستشاريون

 

          

   النفقات التشغيلية العامة

 

  97.3 -97.3 -100.0   

   اللوازم واملواد

 

          

   والعتاداألثاث 

 

          

 75.7 35.6- 41.9- 117.6       اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني

 421.4 0.0 0.1 421.3       المجموع

  2017: مالك الموظفين المقترح لعام 3810 البرنامج الفرعي :87 الجدول

3810 

مكتب مدير شعبة العمليات 
 الخارجية

وكيل 
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

 الوظائف الثابتة

              

 

 3 1 1 - 2 - - 1 - - 1 - - - الوظائف القائمة

 - - - - - - - - - - - - - - الوظائف اجلديدة  

 - - - - - - - - - - - - - - الوظائف املستعادة  

 3 1 1 - 2 - - 1 - - 1 - - - المجموع  

وظائف المساعدة المؤقتة العامة 
 )معاِدالتها بدوام كامل(

              

 

 - - - - - - - - - - - - - - الوظائف القائمة

 - - - - - - - - - - - - - - الوظائف اجلديدة  

 - - - - - - - - - - - - - - الوظائف احملوَّلة  

 - - - - - - - - - - - - - - المجموع  
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 : قسم دعم العمليات الخارجية3820 البرنامج الفرعي (ب ) 

املهام املنوطة بقلم احملكمة فيما خيص تعاون الدول والعالقات  قسم دعم العمليات اخلارجيةيؤدي  -796
 ومساندة املكاتب امليدانية، ودعم تدبر الكوارث، ومجع املعلومات وحتليلها.اخلارجية، وختطيط البعثات، 

 يورو ألف 2 239.1 موارد الميزانية

يف املئة. وتعزى هذه  10.4ألف يورو، أي  211.1ينطوي مبلغ املوارد املطلوبة على زيادة مقدارها  -797
باملوظفني. وينطوي مبلغ ما ُيطلب من املوارد غري املتصلة الزيادة بكاملها إىل التدرُّج يف تنفيذ جتهيز قلم احملكمة 

يف املئة، يعزى رئيسياا إىل إرجاء استثمارات وإعادة  8.4آالف يورو، أي  10.1بالعاملني على اخنفاض مقداره 
ة ختصيص اعتمادات يف إطار بند اخلدمات التعاقدية. وُتطلب موارد مزيدة يف إطار بند النفقات التشغيلية العام

 لسد تكاليف حتليل البيانات والتدريب يف جمال التحليل األمين والتحقيق املايل.
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 2017: الميزانية المقترحة لعام 3820 البرنامج الفرعي :88 الجدول

3820 

 العمليات الخارجية دعم قسم

  2015مصروفات عام 

 )بآالف اليوروات(

  

امليزانية املعتمدة لعام 
2016 

 التغرّي يف املوارد

 

  2017املقرتح لعام املقدَّر 

 اجملموع )بآالف اليوروات( 

املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

اجملموع مبا فيه 
املصروفات من 
 نسبته املئوية مقداره صندوق الطوارئ

 املوظفون من الفئة الفنية

 

  

 

1 485.4 198.7 13.4 1 684.1 

 445.1 5.3 22.5 422.6       املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 129.2 2 11.6 221.2 908.0 1 002.8 2   002.8 2 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

         585.9 23.3 562.6 املساعدة املؤقتة العامة

   املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

 

          

 16.8 العمل اإلضايف

 

16.8         

         602.7 23.3 579.4 اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني

 51.9 0.2- 0.1- 52.0 228.0 54.5 173.5 السفر

   الضيافة

 

          

 15.0 76.9- 50.0- 65.0 408.5 69.3 339.2 اخلدمات التعاقدية

 1.6 التدريب

 

1.6   20.0   20.0 

   اخلرباء االستشاريون

 

          

 23.0   23.0   942.6 95.2 847.4 النفقات التشغيلية العامة

   100.0- 3.0- 3.0 171.7 28.8 142.9 اللوازم واملواد

         497.2 249.1 248.1 األثاث والعتاد

اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة 
 109.9 8.4- 10.1- 120.0 249.6 2 496.9 752.7 1 بالعاملني

 239.1 2 10.4 211.1 028.0 2 855.1 4 520.2 334.9 4 المجموع

  2017: مالك الموظفين المقترح لعام 3820 البرنامج الفرعي :89 الجدول

3820 

 قسم دعم العمليات الخارجية

وكيل 
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

 الثابتةالوظائف 

              

 

 23 7 7 - 16 - 7 5 3 1 - - - - الوظائف القائمة

 - - - - - - - - - - - - - - الوظائف اجلديدة  

 - - - - - - - - - - - - - - الوظائف املستعادة  

 23 7 7 - 16 - 7 5 3 1 - - - - المجموع  

وظائف المساعدة المؤقتة العامة 
 كامل()معاِدالتها بدوام  

              

 

 - - - - - - - - - - - - - - الوظائف القائمة

 - - - - - - - - - - - - - - الوظائف اجلديدة  

 - - - - - - - - - - - - - - الوظائف احملوَّلة  

 - - - - - - - - - - - - - - المجموع  
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 : قسم المجني عليهم والشهود3830 البرنامج الفرعي (ج ) 

م  ،العون والنصح ويسديتدابري احلماية والرتتيبات األمنية،  يوف راجملين عليهم والشهود  قسمإن  -798 سائر ويقد 
ضني جملين عليهم والشهود الذين ميثُلون أمام احملكمة وغريهم من األشخاص املعرَّ إىل اأشكال املساعدة املناسبة 

سهر على أن يو واملساندة،  باحلماية ةاحملكمة اخلاص جبرامنفذ يإنه للخطر بسبب إدالء هؤالء الشهود بإفاداهتم. 
 ميُثل أمام احملكمة الشهود واجملين عليهم الذين تطلب منهم الدوائر ذلك. 

 ألف يورو 11 340.7 موارد الميزانية

يف املئة. ويتأتى أكثر  10.6ألف يورو، أي  1 084.3ينطوي مبلغ املوارد املطلوبة على زيادة مقدارها  -799
من نصف هذه الزيادة من التدرُّج يف تنفيذ جتهيز قلم احملكمة باملوظفني. وُتطلب ثالث وظائف جديدة من 

من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل( من أجل العمليات  1.83وظائف املساعدة املؤقتة العامة )
( ملدة عشرة أشهر، ووظيفة رئيس فريق معاون 3-هي وظيفة رئيس فريق )من الرتبة فامليدانية يف جورجيا، و 

( ملدة ستة أشهر، ووظيفة موظف معاون معين بالقضايا يف امليدان )من الرتبة 2-)يعمل يف امليدان( )من الرتبة ف
د يف بند املوارد غري ( ملدة ستة أشهر أيضاا. إن مسب بات التكاليف فيما خيص قسم اجملين عليهم والشهو 2-ف

 موَّل منهتسألف يورو  271.0 املطلوب لسد ها مبلغ مقدارهاملتصلة بالعاملني تتمثَّل يف النفقات التشغيلية العامة 
أهم عمليات احلماية واملساعدة. وقد مت احتواء الزيادة النامجة عن االرتفاع الكبري يف عبء العمل، مبا يف ذلك 

حلالة اجلديدة يف جورجيا، بزيادة فعالية مسارات تسلسل األعمال زيادة حتققت من عبء العمل املتأيت عن ا
 خالل التدريب وتعزيز تنظيم ملفات القضايا يف امليدان.
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 2017: الميزانية المقترحة لعام 3830 البرنامج الفرعي :90 الجدول

3830 

 قسم المجني عليهم والشهود

  2015مصروفات عام 

 )بآالف اليوروات(

  

املعتمدة لعام امليزانية 
2016 

 التغرّي يف املوارد

 

  2017املقدَّر املقرتح لعام 

 اجملموع )بآالف اليوروات(

املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

اجملموع مبا فيه 
املصروفات من 
 نسبته املئوية مقداره صندوق الطوارئ

 املوظفون من الفئة الفنية

 

  

 

3 013.6 363.8 12.1 3 377.4 

 404.0 1 12.3 154.3 249.7 1       فئة اخلدمات العامة املوظفون من

 781.4 4 12.2 518.1 263.3 4 061.0 3   061.0 3 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

 679.3 80.0 302.0 377.3 341.3 1   341.3 1 املساعدة املؤقتة العامة

   املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

 

  366.7 26.4 7.2 393.1 

   العمل اإلضايف

 

          

 072.4 1 44.1 328.4 744.0 341.3 1   341.3 1 اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني

 076.9 1 0.8- 9.2- 086.1 1 135.5 1 49.8 085.7 1 السفر

   الضيافة

 

          

 1.0 اخلدمات التعاقدية

 

1.0         

 7.8 التدريب

 

7.8 47.0 -23.5 -50.0 23.5 

   اخلرباء االستشاريون

 

          

 382.0 4 6.6 271.0 111.0 4 408.6 2 51.4 357.2 2 النفقات التشغيلية العامة

 4.7 اللوازم واملواد

 

4.7 5.0 -0.5 -10.0 4.5 

 11.3 األثاث والعتاد

 

11.3         

 486.9 5 4.5 237.8 249.1 5 568.9 3 101.2 467.7 3 اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني

 340.7 11 10.6 084.3 1 256.4 10 971.2 7 101.2 870.0 7 المجموع

  2017: مالك الموظفين المقترح لعام 3830 البرنامج الفرعي :91 الجدول

3830 

 قسم المجني عليهم والشهود

وكيل 
أمني 
 عام

أمني 
عام 

 1-ف 2-ف 3-ف 4-ف 5-ف 1-مد 2-مد مساعد

موظفي جمموع 
الفئة الفنية وما 

 رأ-خ ع رر-خ ع فوقها

جمموع 
موظفي فئة 
اخلدمات 
 العامة

جمموع 
 املوظفني

 الوظائف الثابتة

              

 

 63 29 25 4 34 - 23 7 3 1 - - - - الوظائف القائمة

 - - - - - - - - - - - - - - الوظائف اجلديدة  

 - - - - - - - - - - - - - - الوظائف املستعادة  

 63 29 25 4 34 - 23 7 3 1 - - - - المجموع  

وظائف المساعدة المؤقتة العامة 
 )معاِدالتها بدوام كامل(

              

 

 5.00 2.00 2.00 - 3.00 - 3.00 - - - - - - - الوظائف القائمة

 1.83 - - - 1.83 - 1.00 0.83 - - - - - - الوظائف اجلديدة  

 - - - - - - - - - - - - - - احملوَّلةالوظائف   

 6.83 2.00 2.00 - 4.83 - 4.00 0.83 - - - - - - المجموع  
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 : قسم اإلعالم والتوعية3840الفرعي  البرنامج (د ) 

معلومات دقيقة وآتية يف حينها بشأن مبادئ احملكمة وأهدافها وأنشطتها يوف ر قسم اإلعالم والتوعية  -800
للجمهور العام وجملموعات معيَّنة من اجلمهور ُتستهدف يف هذا الصدد. فاإلعالم، وال سّيما اإلعالم من خالل 

بأنشطتها لدى وسائط التواصل االجتماعي، يأيت يف الطليعة بني اجلهود اليت تبذهلا احملكمة لشحذ الوعي العام 
، من خالل ما يضطلع به من أنشطة قسم اإلعالم والتوعيةاجلمهور العام وزيادة تقديره هلذه األنشطة. ويسهر 

القضايا املعروضة على احملكمة باإلجراءات يف إطار توعية اجملين عليهم، على استمرار إعالم اجلماعات املتضررة 
 القضائية ذات الصلة.

 يورو آالف 2 404.8 موارد الميزانية

يف املئة. وتتأتى هذه الزيادة  7.4ألف يورو، أي  166.5ينطوي مبلغ املوارد املطلوبة على زيادة مقدارها  -801
بكاملها عن التدرُّج يف إعمال البنية اجلديدة لقلم احملكمة. ويعو ض جزءاا من هذه الزيادة التخفيض الذي يشهده 

يورو، أي  ألف 54.5املتصلة بالعاملني الذي ينطوي على اخنفاض مقداره املبلغ املطلوب يف بند املوارد غري 
يف املئة. وقد حتقق هذا التخفيض باحلد من املصروفات على املواد والفعاليات اليت يستعان هبا من أجل  16.1

ت سبق إدراجها يف اإلعالم. وتعزى الزيادتان يف بند اللوازم واملواد وبند األثاث والعتاد إىل إعادة ختصيص اعتمادا
 امليزانية يف إطار بند النفقات التشغيلية العامة، ومها تقرتنان بتخفيض مزامن يف إطار بند امليزانية هذا.
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 2017: الميزانية المقترحة لعام 3840 البرنامج الفرعي :92 الجدول

3840 

 قسم اإلعالم والتوعية

  2015مصروفات عام 

 )بآالف اليوروات(

  

امليزانية املعتمدة لعام 
2016 

 التغرّي يف املوارد

 

 2017املقدَّر املقرتح لعام 

 اجملموع )بآالف اليوروات(

املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

اجملموع مبا فيه 
املصروفات من 
 نسبته املئوية مقداره صندوق الطوارئ

 املوظفون من الفئة الفنية

 

  

 

999.2 166.9 16.7 1 166.1 

 953.7 6.0 54.1 899.6       العامةاملوظفون من فئة اخلدمات 

 119.8 2 11.6 221.0 898.8 1 114.7 2   114.7 2 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

         281.6   281.6 املساعدة املؤقتة العامة

 7.5 املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

 

7.5         

   العمل اإلضايف

 

          

         289.1   289.1 لسائر تكاليف العاملني اجملموع الفرعي

 35.2 3.8 1.3 33.9 123.4 38.6 84.8 السفر

 1.0 الضيافة

 

1.0         

 180.8 18.9- 42.0- 222.8 630.2 78.9 551.3 اخلدمات التعاقدية

   التدريب

 

  7.0 3.0 42.9 10.0 

   اخلرباء االستشاريون

 

          

 71.9 العامة النفقات التشغيلية

 

71.9 75.8 -55.8 -73.6 20.0 

 105.5 اللوازم واملواد

 

105.5   19.0   19.0 

 29.5 األثاث والعتاد

 

29.5   20.0   20.0 

 285.0 16.1- 54.5- 339.5 961.5 117.5 844.0 اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني

 404.8 2 7.4 166.5 238.3 2 365.3 3 117.5 247.8 3 المجموع

  2017: مالك الموظفين المقترح لعام 3840 البرنامج الفرعي :93 الجدول

3840 

 قسم اإلعالم والتوعية

وكيل 
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

 الوظائف الثابتة

              

 

 26 15 15 - 11 - 5 3 2 1 - - - - الوظائف القائمة

 - - - - - - - - - - - - - - الوظائف اجلديدة  

 - - - - - - - - - - - - - - الوظائف املستعادة  

 26 15 15 - 11 - 5 3 2 1 - - - - المجموع  

وظائف المساعدة المؤقتة العامة 
 )معاِدالتها بدوام كامل(

              

 

 - - - - - - - - - - - - - - الوظائف القائمة

 - - - - - - - - - - - - - - الوظائف اجلديدة  

 - - - - - - - - - - - - - - الوظائف احملوَّلة  

 - - - - - - - - - - - - - - المجموع  
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 المكاتب الميدانية :3850الفرعي البرنامج  (ه ) 

يف بلدان احلاالت، حيث تيس ر عمليات احملكمة وتعمل مبثابة قاعدة هلا. إهنا هتيئ  املكاتب امليدانية تُنشأ -802
حيز املكاتب والدعم بالـَمرَْكبات من أجل املهمات ومعدات االتصال جلميع العاملني التابعني للمحكمة، واحملامني 

م. أما قدُّ وتشكيُل املكتب امليداين اخلارجيني، والعاملني يف امليدان من موظفي الصندوق االستئماين للمجين عليه
فيتوقفان على املرحلة اليت تكون قد بلغتها األنشطة التحقيقية أو القضائية يف احلالة املعنية وبالتايل يكونان عرضة 

 للتغري حبسب االحتياجات امللموسة.

 ألف يورو 7 973.5 موارد الميزانية

يف املئة. ويشهد معظَم  20.0ألف يورو، أي  1 331.0مقدارها ينطوي مبلغ املوارد املطلوبة على زيادة  -803
ألف يورو( وهي ال ختص إال املوارد اإلضافية الالزمة لتمويل الوظائف  958.5هذه الزيادة بنُد الوظائف الثابتة )

در . وجت2016املقّرة للعاملني يف امليدان اليت خضع توظيف من يشغلها للنهج القائم على التدرُّج يف عام 
ألف يورو( يعو ض كل الزيادات اليت  673.0مالحظة أن تقليص مالك موظفي املكتب امليداين القائم يف كينيا )

ألف يورو(، ما يفضي إىل اخنفاض مقداره  554.2يشهدها بند الوظائف الثابتة يف املكاتب امليدانية األخرى )
 ألف يورو يف بند الوظائف الثابتة. 118.8الصايف 

سب بات التكاليف فيما خيص املكاتب امليدانية يف إطار بند املوارد غري املتصلة بالعاملني هو إن أهم م -804
السفر يف مهمات الذي يتأتى عن األنشطة املزيدة املضطَلع هبا يف امليدان. وتلزم املوارد املعنية بصورة رئيسية لسد 

مبهمات توعوية أو مهمات تتعلق مبشاركة اجملين  تكاليف بدل املعيشة اليومي للعاملني يف امليدان الذين يقومون
عليهم يف اإلجراءات، مبا يف ذلك ما يلزم من دعم إمدادي ودعم أمين. وتعو ض جزءاا من الزيادات فيما خيص 
املكاتب امليدانية القائمة يف مجهورية أفريقيا الوسطى وكوت ديفوار وأوغندا وجورجيا التخفيضاُت احملقَّقة يف سائر 

رافق امليدانية، وال سّيما التقليص الكبري للمكتب امليداين القائم يف كينيا. كما إن لالرتفاع الكبري يف مقدار امل
األنشطة اجملراة يف امليدان وإنشاء مكاتب جديدة أثراا على بند اللوازم واملواد وعلى بند النفقات التشغيلية العامة 

وقود مول دات الكهرباء والـَمرَْكبات دعماا للمهمات اإلضافية اليت  بسبب احلاجة إىل أمور منها شراء املزيد من
 . وتعو ض التخفيضات يف بند األثاث والعتاد جزءاا من الزيادات يف بنود امليزانية األخرى.2017سُتجرى يف عام 
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  )المقترحة( 2017)المقرة( ولعام  2016في المكاتب الميدانية لعام  الوظائف الثابتة لمحة عامة عن جميع :94 الجدول

 

مجهورية 
أفريقيا 
 كوت ديفوار الوسطى

مجهورية 
الكونغو 
 اجملموع أوغندا مايل كينيا جورجيا الدميقراطية

16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 

 5 4 1 - - - - 1 1 - 1 1 1 1 1 1 5-رئيس مكتب ميداين من الرتبة ف

 7 7 1 1 1 1 1 1 - - 2 2 1 1 1 1 3-موظف معين بالشؤون اإلدارية والعمليات من الرتبة ف

 5 6 1 1 1 1 - 1 - - 1 1 1 1 1 1 رأ-من الرتبة خ ع مساعد إداري

 5 5 1 1 - - - - - - 2 2 1 1 1 1 رأ-منظ ف من الرتبة خ ع

 3 3 2 2 - - - - - - - - 1 1 - - رأ-من الرتبة خ ع رئيسي سائق

 19 21 2 2 - - - 2 - - 10 10 4 4 3 3 رأ-سائق من الرتبة خ ع

 5 5 1 1 - - - 1 1 - 1 1 1 1 1 1 3-موظف معين باألمن يف امليدان من الرتبة ف

 4 3 1 1 - - - - - - 1 1 1 1 1 - 2-موظف معاون معين باألمن يف امليدان من الرتبة ف

 5 6 1 1 - - - 1 - - 2 2 1 1 1 1 رأ-من الرتبة خ ع باألمن احملليمساعد معين  

 7 9 2 2 - - - 2 - - 2 2 2 2 1 1 3-موظف ميداين )قسم مشاركة اجملين عليهم وجرب أضرارهم/التوعية( من الرتبة ف 

 12 13 2 2 - - - 2 1 - 4 4 3 3 2 2 رأ-مساعد ميداين )قسم مشاركة اجملين عليهم وجرب أضرارهم/التوعية( من الرتبة خ ع 

 77 82 15 14 2 2 1 11 3 - 26 26 17 17 13 12 المجموع

 )المقترحة( 2017)المقرة( ولعام  2016المساعدة المؤقتة العامة في المكاتب الميدانية لعام وظائف  لمحة عامة عن جميع :95 الجدول

 

مجهورية 
أفريقيا 
 كوت ديفوار الوسطى

مجهورية 
الكونغو 
 اجملموع أوغندا مايل كينيا جورجيا الدميقراطية

16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 

 - 2 - - - - - - - - - 2 - - - - رأ-منظ ف من الرتبة خ ع

 1 1 1 - - - - - - - - 1 - - - - رأ-سائق من الرتبة خ ع

 5 5 1 1 - - 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 رأ-تقين خمتص يف املعلومات وتكنولوجيا االتصال من الرتبة خ ع

 1 1 - - 1 1 - - - - - - - - - - 3-موظف معين باألمن يف امليدان من الرتبة ف

 1 - - - 1 - - - - - - - - - - - 2-موظف معاون معين باألمن يف امليدان من الرتبة ف

 2 1 2 - - - - - - - - 1 - - - - رأ-الرتبة خ عمساعد ميداين )قسم مشاركة اجملين عليهم وجرب أضرارهم/التوعية( من  

 10 10 4 1 2 1 1 1 - - 1 5 1 1 1 1 المجموع
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 2017: الميزانية المقترحة لعام 3850 البرنامج الفرعي :96 الجدول 

3850 

 المكاتب الميدانية

  2015مصروفات عام 

 )بآالف اليوروات(

  

امليزانية املعتمدة لعام 
2016 

 التغرّي يف املوارد

 

 2017املقدَّر املقرتح لعام 

 اجملموع )بآالف اليوروات(

املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

اجملموع مبا فيه 
املصروفات من 
 نسبته املئوية مقداره صندوق الطوارئ

 831.0 3 33.7 965.8 865.2 2       املوظفون من الفئة الفنية

 106.6 1 0.7- 7.3- 113.9 1       املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 937.6 4 24.1 958.5 979.1 3       اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

 462.2 83.8 210.7 251.5       املساعدة املؤقتة العامة

   املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

 

          

   العمل اإلضايف

 

  30.0 -30.0 -100.0   

 462.2 64.2 180.7 281.5       العاملنياجملموع الفرعي لسائر تكاليف 

 237.2 97.7 117.2 120.0       السفر

   الضيافة

 

          

   اخلدمات التعاقدية

 

  1 020.3 4.9 0.5 1 025.2 

   التدريب

 

    12.7   12.7 

   اخلرباء االستشاريون

 

          

   النفقات التشغيلية العامة

 

  985.4 20.8 2.1 1 006.2 

   اللوازم واملواد

 

  201.7 64.4 31.9 266.1 

   األثاث والعتاد

 

  54.5 -28.2 -51.7 26.3 

 573.7 2 8.1 191.8 381.9 2       اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني

 973.5 7 20.0 331.0 1 642.5 6       المجموع

  2017: مالك الموظفين المقترح لعام 3850 البرنامج الفرعي :97 الجدول

3850 

 المكاتب الميدانية

وكيل 
 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

 الوظائف الثابتة

              

 

 72 48 48 - 24 - 3 18 - 3 - - - - القائمة الوظائف

 5 1 1 - 4 - 1 1 - 2 - - - - الوظائف اجلديدة  

 - - - - - - - - - - - - - - الوظائف املستعادة  

 77 49 49 - 28 - 4 19 - 5 - - - - المجموع  

وظائف المساعدة المؤقتة 
العامة )معاِدالتها بدوام  

 كامل(

              

 

 5.25 4.25 4.25 - 1.00 - - 1.00 - - - - - - الوظائف القائمة

 4.00 3.00 3.00 - 1.00 - 1.00 - - - - - - - الوظائف اجلديدة  

 - - - - - - - - - - - - - - الوظائف احملوَّلة  

 9.25 7.25 7.25 - 2.00 - 1.00 1.00 - - - - - - المجموع  
 

 



 

 

241  10-A-091015 

 

 المرفقات

 المرفق األول

 المال رأس وصندوق ،المقترحة البرنامجية 2017 عام ميزانيةمشروع قرار جمعية الدول األطراف بشأن 
 لعام االعتمادات وتمويل الدولية، الجنائية المحكمة نفقات لتوزيع األنصبة وجدول ،2017 لعام العامل

 الطوارئ وصندوق ،2017

 إن مجعية الدول األطراف،

الربناجمية املقرتحة للمحكمة اجلنائية الدولية )"احملكمة"( واالستنتاجات  2017يف ميزانية عام إذ نظرت 
والتوصيات املتعلقة هبذه امليزانية الواردة يف تقريَري جلنة امليزانية واملالية )"اللجنة"( عن أعمال دورهتا السادسة 

 والعشرين ودورهتا السابعة والعشرين،

 2017الميزانية البرنامجية لعام  -ألف

 يورو يف أبواب االعتمادات التالية البيان: 150 238 000اعتمادات جمموعها  توافق على -1

 بآالف اليوروات  باب االعتماد

 243.7 13 اهليئة القضائية الربنامج الرئيسي األول

 280.2 46 مكتب املّدعي العام الربنامج الرئيسي الثاين

 603.0 79 قلم احملكمة الربنامج الرئيسي الثالث

 917.8 2 أمانة مجعية الدول األطراف الربنامج الرئيسي الرابع

 454.9 1 املباين الربنامج الرئيسي اخلامس

 502.1 2 أمانة الصندوق االستئماين للمجين عليهم الربنامج الرئيسي السادس

 554.8 آلية الرقابة املستقلة 5-الرئيسي السابعالربنامج 

 694.2 مكتب املراجعة الداخلية 6-الربنامج الرئيسي السابع

 250.7 147  اجملموع الفرعي

 987.3 2 الدولة املضيفةقرض  2-الربنامج الرئيسي السابع

 238.0 150  المجموع

املباين الدائمة، وسددت هذه بتعلق فيما يدفعة الواحدة ال خبيارخذت أاليت  األطرافدول الأن بعلماا  حتيط -2
 البالغة ()قرض الدولة املضيفة 2-السابعتقابل الربنامج الرئيسي  اليت شرتاكاتاالر عليها قرَّ الدفعات بكاملها، لن تُ 

 ؛يورو 2 987 300

 الربناجمية الذي يتعنيَّ  2017ستجعل مقدار اعتمادات ميزانية عام  االشرتاكاتبأن هذه  كذلكعلماا   حتيط -3
إىل  يورو 150 238 000دول األطراف ينخفض من على الرة اشرتاكات مقرَّ  أنصبةمبثابة  توزيعه
 دال؛املبينة يف القسم  للمبادئحصص اشرتاكات وفقاا  مبثابةوأن هذا املبلغ سيوزع  يورو، 147 250 700
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 املوظفني لكل باب من أبواب االعتمادات أعاله: ملالكاجلدول التايل أيضاا على  توافق -4

 القضائية اهليئة 

 مكتب 

 املّدعي العام
 قلم 

 احملكمة

 أمانة مجعية 

 الدول األطراف

أمانة الصندوق 
االستئماين 

 للمجين عليهم

آلية الرقابة 
 املستقلة

مكتب املراجعة 
 اجملموع الداخلية

 1      1  وكيل أمني عام

 2     1 1  أمني عام مساعد

          2-مد

 9 1  1 1 3 3  1-مد

 45  1  1 22 17 4 5-ف

 89 1 1 4 1 43 36 3 4-ف

 187 1  3 1 85 77 20 3-ف

 182  1 8 1 89 71 12 2-ف

 38     5 33  1-ف

 553 3 3 16 5 248 239 39 اجملموع الفرعي

 20    3 15 1 1 ر ر-خ ع 

 407 1 1 3 2 311 77 12 ر أ–خ ع 

 427 1 1 3 5 326 78 13 اجملموع الفرعي

 980 4 4 19 10 574 317 52 المجموع

 2017صندوق رأس المال العامل لعام  -باء

 إن مجعية الدول األطراف

 وتأذنيورو،  11 600 000مببلغ مقداره  2017حتديد موارد صندوق رأس املال العامل لعام تقر ر 
لرئيس قلم احملكمة بإجراء ُسَلف من هذا الصندوق وفقاا لألحكام ذات الصلة من النظام املايل والقواعد املالية 

 .للمحكمة

 جدول األنصبة لتوزيع نفقات المحكمة -جيم

 إن مجعية الدول األطراف
أن حُتسب االشرتاكات املقرَّرة اليت يتعنيَّ على الدول األطراف أن تدفعها  2017فيما خيص عام  تقر ر -1

على أساس جدول أنصبة متفق عليه، مستند إىل جدول أنصبة االشرتاكات الذي اعتمدته األمم املتحدة لتطبيقه 
 ؛(1)عليها حتديده، معدَّالا وفق املبادئ القائم 2018-2016على ميزانيتها العادية للفرتة 

                                                           
 .117نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، املادة  (1)
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فضالا عن ذلك، بأنه ينبغي أن يطبَّق على جدول أنصبة االشرتاكات املقرَّرة اخلاص باحملكمة  حتيط علماا،  -2
كل حد أقصى لالشرتاكات اليت تدفعها الدول ذات االشرتاكات األكرب وأقل البلدان منواا قد تقر ر األمم املتحدة 

 .تطبيقه فيما خيص ميزانيتها العادية

 2017تمويل االعتمادات لعام   -دال 

 إن مجعية الدول األطراف

واملدفوعات املناظرة للربنامج  املؤقتةبأن مسامهات الدولة املضيفة يف حتمل تكاليف املباين حتيط علماا 
نصبة أ ةمبثاب ه( ستجعل مبلغ اعتمادات امليزانية الذي يتعني توزيعالدولة املضيفة )قرض 2-السابعالرئيسي 

 ؛يورو 147 250 700رة على الدول األطراف ينخفض إىل اشرتاكات مقرَّ 

، يورو 147 250 700، متويل اعتمادات امليزانية البالغ مقدارها 2017أن يتم، فيما يتعلق بعام  تقر ر
 يورو، اليت وافقت عليها اجلمعية مبوجب القسم 11 200 000وموارد 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 

 إن مجعية الدول األطراف،

الذي أنشئ مبوجبه صندوق الطوارئ مببلغ مقداره  ICC-ASP/3/Res.4إذ تذك ر 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،

أعمال دوراهتا احلادية عشرة والثالثة عشرة وإذ حتيط علماا باملشورة اليت أسدهتا اللجنة يف التقارير عن 
 والتاسعة عشرة واحلادية والعشرين،

 ماليني يورو؛ 5.8بأن مقدار موارد صندوق الطوارئ يبلغ حالياا  حتيط علماا 

 مليون يورو؛ 1.2تقر ر جتديد موارد صندوق الطوارئ برفده مببلغ مقداره 

ماليني يورو فيما خيص  7.0يتوافق مع حدها األدىن البالغ تقر ر إبقاء موارد هذا الصندوق عند مستوى 
 ؛2017عام 

ماليني يورو،  7.0تقر ر أنه ينبغي هلا، إذا اخنفض مقدار موارد الصندوق حبلول هناية السنة إىل أقل من 
أن تبت يف شأن جتديد موارده حبيث يبلغ مقدارها املبلغ الذي تستنسبه، على أن ال يقل هذا املبلغ عن 

 ماليني يورو؛ 7.0

ماليني يورو يف  7.0تطلب من املكتب أن يُبقي قيد التدارس املقدار األدىن ملوارد صندوق الطوارئ البالغ 
 ضوء املزيد من اخلربة بعمل هذا الصندوق.
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 البرنامجية المعتمدة  2016مناقلة األموال بين البرامج الرئيسية في إطار ميزانية عام   -واو 

 ل األطراف،إن مجعية الدو 

 إالجيوز إجراء مناقالت بني أبواب االعتمادات ال  ،من النظام املايل 8-4مبوجب البند  ،أنه إذ تدرك
 ،هاإذن منب

 يورو؛ 1 750 000مبلغها املقدَّر زيادةا مقدارها  زادت عنبأن تكاليف املباين الدائمة  حتيط علماا 

، سد هذه الزيادة يف 2016الرئيسية عند انتهاء عام أن يتم، قبل مناقلة األموال بني الربامج تقر ر 
 تكاليف املباين الدائمة بأي فائض يسجَّل يف إطار الربامج الرئيسية؛

ناقلة  املذكورة، مبالتكاليف الزائدة بعد سد  القيام، للمحكمة جتيزعة، أن بَ ملمارسة املتَّ ا ، وفقكذلك  تقر ر
ل تكن مرتقبة، أو ل يكن األموال بني الربامج الرئيسية إذا تعذر استيعاب تكاليف أنشطة كل ما قد يتبّقى من 

للتكفل برنامج رئيسي بينما يوجد فائض يف برامج رئيسية أخرى،  من املمكن تقديرها على وجه الدقة، ضمن
 صندوق الطوارئ. قبل استخداماستنفاد املبالغ املعتمدة لكل برنامج رئيسي ب

 رواتب قضاة المحكمة الجنائية الدولية  -زاي 

 إن مجعية الدول األطراف

عمالا ، قضاة حمكمة العدل الدوليةمع أجور  رواتب قضاة احملكمة اجلنائية الدوليةمواءمة  على توافق
 .ICC-ASP/3/Res.3بالقرار 
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 المرفق الثاني

 الهيكل التنظيمي للمحكمة الجنائية الدولية
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 المرفق الثالث
 البرنامجية المقترحة 2017االفتراضات والمعطيات المتعلقة بميزانية عام 

 

 2017املعطى لعام 

اجملموع 
للميزانية 
الربناجمية 
 الوصف املقرتحة

)احلالتان األوىل والثانية(، كوت ديفوار، دارفور ]بالسودان[، مجهورية مجهورية أفريقيا الوسطى  11 عدد احلاالت 1
 الكونغو الدميقراطية، جورجيا، كينيا، ليبيا، مايل، أوغندا، جزر القمر

 أفغانستان، بورُندي، كولومبيا، غينيا، العراق، نيجرييا، فلسطني، جزر القمر، أوكرانيا 9 عدد عمليات التدارس األويل 2

 6 عمليات التحقيق الناشطعدد  3
احلالة الثانية )القضية )أ( )امليليشيا املسماة "سيليكا"((؛ مجهورية أفريقيا  -مجهورية أفريقيا الوسطى 

(؛ كوت 3باالكا"((؛ ليبيا )القضية -احلالة الثانية )القضية )ب( )امليليشيا املسماة "أنيت -الوسطى 
 ودان[(؛ جورجيا؛ دارفور ]بالس2ديفوار )القضية 

 110 عدد األشخاص املشمولني بربنامج احلماية 4

الشهود املشمولون حبماية قسم اجملين عليهم والشهود مبن فيهم: الشهود املشمولون بربنامج احملكمة 
وبعمليات النقل املساَعد وبعمليات التقييم وبغري ذلك من أشكال الدعم. ويشمل اخلاص باحلماية 

الشهود املعاد توطينهم دولياا الذين يعتين هبم كيان ليس طرفاا يف القضايا شاهداا من  49هذا الرقم 
 .املعنية وخيضعون ملتابعة مستمرة يقوم هبا قسم اجملين عليهم والشهود

 575 عدد األشخاص املشمولني باحلماية 5

يف عام من املعقول اعتبار أن عدد األشخاص املشمولني بتدابري احلماية ُُيتمل أن يبقى عالياا 
شخصاا  575. وتشمل احلماية والرعاية اليت يقدمها قسم اجملين عليهم والشهود حالياا 2017

 بلداا. 14من معاليهم( يف  465شهود و 110)

6 
عدد اجملين عليهم الذين يطلبون أن يشاركوا يف 

 اإلجراءات/أن جُترَب أضرارهم
100 14 

؛ احلالة الثانية  5 000قضية مببا )جرب األضرار(: ؛ 2 000 ؛ قضية أُنغوين:100قضية انْتاَغْندا: 
؛ احلالة الثانية يف  1 200يف مجهورية أفريقيا الوسطى )القضية )أ( )امليليشيا املسماة "سيليكا"((: 

؛ قضية اْغبَـْغبو  1 100باالكا"((: -مجهورية أفريقيا الوسطى )القضية )ب( )امليليشيا املسماة "أنيت
؛ احلالة 100؛ احلالة يف مايل:  2 000(: 2؛ احلالة يف كوت ديفوار )القضية 100اْبليه غوديه:  و

 500؛ قضية موداكومورا:  1 500؛ قضية لوبـَْنغا )جرب األضرار(: 500يف جورجيا: 

 10 عدد املكاتب/الوحدات امليدانية 7

اثنان يف مجهورية الكونغو الدميقراطية )كنشاسا وبونيا(، واثنان يف أوغندا )كمباال وغولو(، وواحد 
يف كينيا )نريويب(، وواحد يف مجهورية أفريقيا الوسطى )بنغي(، واثنان يف كوت ديفوار )أبيجان 

املكتب  وغرب كوت ديفوار( ، وواحد يف مايل )باماكو(، وواحد يف جورجيا )اْتبيليسي(. خضع
 امليداين القائم يف كينيا للمراجعة. 

 12 عدد األوامر بإلقاء القبض اليت لـّما تنفَّذ 8

(، دارفور 2) 1القضية  –(، دارفور بالسودان 1) 2القضية  –(، ليبيا 1) 1القضية  –ليبيا 
 1القضية  –(، كوت ديفوار 1) 3القضية  –(، دارفور بالسودان 1) 4و 2القضيتان  –بالسودان 

قضية  –(، كينيا 1) 4و 3 القضيتان –(، مجهورية الكونغو الدميقراطية 1مكرَّراا )سيمون اْغبَـْغبو( )
 (1(، أوغندا )قضية كوين( )3من النظام األساسي ) 70اجلرائم املنصوص عليها يف املادة 

9 
عدد اللغات املنهوض بأود تقدمي اخلدمات هبا 

 ألطرافمن أجل املراسلة مع الدول ا
 غ/م 24

10 
عدد املشتبه فيهم/املتهمني الذين ميثُلون أمام 

 احملكمة
9 

يشار باملصطلح "مشتبه فيه" إىل شخص صدر أمر بالقبض عليه؛ ويشار باملصطلح "متهم" إىل 
شخص مت اعتماد التهم املوجَّهة إليه ريثما يصدر عن دائرة االستئناف حكم هنائي يف قضيته 

 )إدانته/تربئته(.

11 
عدد أفرقة الدفاع املموَّلة يف إطار نظام 

 املساعدة القانونية
12 

انْتاَغْندا، َسْنغ، مببا )فريقان(، كيلولو، باباال، َمْنغ ْندا، أريدو، أُْنغوين، لوران اْغبَـْغبو، اْبليه غوديه، 
 لوبـَْنغا، كاتـَْنغاسيمون اْغبَـْغبو )نشاط مقلَّص(، القذايف )نشاط مقلَّص(، بْندا )نشاط مقلَّص(، 

 جمموعات تتألف كل منها من ست زنازين 6 عدد الزنازين الالزمة 12

 غ/م 5 عدد املشتبه فيهم/املتهمني احملتجزين 13
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 2017املعطى لعام 

اجملموع 
للميزانية 
الربناجمية 
 الوصف املقرتحة

14 
عدد اجملين عليهم املموَّل متثيلهم يف إطار نظام 

 املساعدة القانونية
 كاتـَْنغا، وواحد يف قضية أُنغوين  واحد يف قضية مببا، واثنان يف قضية لوبـَْنغا، وواحد يف قضية 5

15 
عدد اللغات املتصلة بالقضايا املنهوض بأود 

 تقدمي اخلدمات هبا
24 

لغة  -5السواحلية الكونغولية،  -4السواحلية الفصحى،  -3لغة الزغاوة،  -2لغة التماشيق،  -1
يَـْرَوندا،  لغة األلور،  -10لغة ال لْنغاال،  -9لغة الَبْمبارا،  -8لغة الديوال،  -7لغة اآلشويل،  -6الك نـْ

 لغة الفور،  -14لغة األتيسو،  -13العربية )السودانية(،  -12العربية )الفصحى(،  -11
لغة اللوو،  -19لغة اللوَغْندا،  -18لغة الَلْنغو،  -17لغة الكيكويو،  -16لغة الكال ْنجني،  -15
 لغة جنوب أوسيتيا -24اجلورجية،  -23الروسية،  -22لغة الَسْنغو،  -21لغة االْنغييت،  -20

16 
عدد جلسات احملكمة املخطط لعقدها خالل 

 500 شهراا  12فرتة 
 32: 3يوماا؛ القضية  165 –أسبوعاا  33: 2يوماا؛ القضية  175 –أسبوعاا  35: 1القضية 
=  x 2 6يوماا. ولن تستخدم قاعة احملاكمة الثالثة إال لعدد من األسابيع يساوي  160 –أسبوعاا 
 يوماا  60

17 
عدد األفرقة املعنية باإلجراءات االبتدائية )أمام 

 الدوائر(

3  +
فريقان 
معنيان 
جبرب 

 األضرار

الدائرة االبتدائية األوىل )اْغبَـْغبو/ابْليه غوديه(؛ الدائرة االبتدائية السادسة )انْتاَغْندا(؛ الدائرة االبتدائية 
التاسعة اجلديدة )أُْنغوين(. ويُفرتض يف ذلك أن اإلجراءات االبتدائية احلالية يف قضية مببا وآخرين 

من النظام األساسي( ويف قضية املهدي ستنتهي حبلول هناية  70 )جرائم منصوص عليها يف املادة
. ويضاف إىل ذلك أنه سيكون هناك عمل مستمر بشأن جرب األضرار يف قضية لوبـَْنغا 2016عام 

 وقضية كاتْنغا وقضية مببا أمام الدائرة االبتدائية الثانية ورمبا أمام الدائرة االبتدائية الثالثة.

18 
عنية باإلجراءات االبتدائية عدد األفرقة امل

 (كتب املّدعي العام)مل
 -)لوران اْغبغبو وشارل اْبليه غوديه(؛ مجهورية الكونغو الدميقراطية  1القضية  -كوت ديفوار  3

 قضية دومنيك أُنغوين -)بوسكو انْتاَغْندا(؛ أوغندا  6القضية 

19 
عدد أفرقة الدعم التابعة لقلم احملكمة املعنية 

 احملكمةجبلسات 
2+  

20 
عدد اللغات املنهوض بأود تقدمي اخلدمات هبا 

 يف جلسات احملكمة
يَـْرَوندا،  -4السواحلية الكونغولية،  -3الفرنسية،  -2اإلنكليزية،  -1 8  -6لغة اآلشويل،  -5الك نـْ

 لغة الل ْنغاال -8لغة الَبْمبارا،  -7لغة الديوال، 

شاهداا لثالث جلسات يف إطار اإلجراءات االبتدائية/سنة: قضية انْتاَغْندا؛ احلالة يف كوت  92 92 بشهاداهتمعدد الشهود الذين ميثُلون لإلدالء  21
 ديفوار: قضية لوران اْغبغبو و اْبليه غوديه؛ قضية دومنيك أُنغوين

)عطلة هنائية  2أيام لإلملام باألمور + يومني مخسة أيام للتحضري + مخسة أيام للجلسات + ثالثة  15 املدة القصوى املتوقعة ملكوث كل شاهد 22
 مبثابة متوسط لكل شاهد 15أسبوع من ذي بعد( = 

من النظام األساسي(، قضية مببا )القضية  70قضية مببا وآخرين )جرائم منصوص عليها يف املادة  2 عدد دعاوى االستئناف النهائي 23
 الرئيسية(
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 المرفق الرابع

 البرنامجية المقترحة 2017الممكنة الحدوث التي قد تؤثر على ميزانية عام قائمة المستجدات 

 املستجدات اإلجرائية اليت تفضي إىل تأخري يف الدعاوى القائمة: -1

الشهود  تعذُّر حضوردلة )مثل ألاعة متعلقة بات بسبب عوائق غري متوقَّ ءجرايف اإل تأخريحاالت  (أ )
 ؛)مؤقتاا((

 فكلمام دائرة االستئناف: أمتهيدي  استئناف ىدعاو فيها بللطعن املسائل اليت هي عرضة  (ب )
 سريخر ؤ ت هافياحملاَكم يقايف( يف القضايا إطلب أن يكون له أثر استئناف متهيدي )يُ  ىدعو 
 .ات فيما خيص جوهر القضايا املعنيةءجرااإل

 املستجدات اإلجرائية غري املرتقبة حالياا: -2

 ؛إىل احملكمة حاالتمم املتحدة لألالتابع األمن حالة جملس إ (أ )

 ؛دول األطراف حاالت إىل احملكمةالحالة إ (ب )

 تكون قد التمستتحقيق يف حاالت جديدة )بعد أن ال هااملّدعية العامة من تلقاء نفس مباشرة (ج )
 ؛ذن(هذا اإل هامنحتقد بذلك من الدائرة التمهيدية وتكون هذه الدائرة  بالقيامذناا إ

هم إىل تقدميُ  وأ ،القبض عليهمبشخاص مطلوبني لدى احملكمة مبوجب أمر أعلى  القبضُ  (د )
 ؛احملكمة

القبض عليهم واحملتجزين يف بلدان بلديها مبوجب أمر  املطلوبني من شخاص إىل احملكمةأتقدمي  (ه )
 ؛سالم القذايف؛ عبد اهلل السنوسي(؛ سيف اإلاْغبَـْغبومثلة: سيمون أ) خرىأ

 .(تاا قتعذراا مؤ )ات بسبب مرض خطري ءجراخر يف اإلآسي و طرف رئيأر مشاركة قاض ذتع (و )
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 المرفق الخامس )أ(

 (2017إلى عام  2013قائمة الغايات االستراتيجية للمحكمة الجنائية الدولية )للفترة الممتدة من عام 

 :1الغاية 
 املقاضاةو  ءجمال القضا يف

 :2الغاية 
 يف جمال اإلدارة والتدبر

 :3الغاية 
 التعاون والدعميف جمال 

اإلجراءات القضائية  علو  درجة  جودةالتكفل ب  1-1
هذه شفافية والسرعة يف بالعدالة والو 

، واملضي يف الوقت نفسه يف إضفاء اإلجراءات
املزيد من الدقة على املعايري القانونية من خالل 
إحسان تطوير االجتهاد القضائي والتشجيع 

 دةعلى إعداد سريورات موحَّ 

التخطيط  ةيداجل ةالفعّ املّتسق واإلدارة ال التدبري 2-1
تكاليف دعماا للمهام البالقياس إىل  ةناجعالو 

، وتدبُّر التغريُّ على القضائية املنوطة باحملكمة
مع احلفاظ على القدرة على  حنو نشط،

 عةاالستجابة الفعالة للمستجدات غري املتوقَّ 

ارسة مجعية الدول األطراف يف مم تيسري عمل 3-1
رقابتها اإلدارية مع االحرتام الكامل الستقالل 

 احملكمة

عايل درجة اجلودة إجراء عمليات تدارس أويل  1-2
 نزيهمستقل و و 

استدامة العمل مبعايري رفيعة للنزاهة واملراس  2-2
 املهين واحرتام التنوع

ما حتظى به احملكمة من دعم  تعزيزاملضي يف  3-2
هبا لدى ثقة اإلحاطة والعن طريق تعزيز  يعامل

الدول واملنظمات الدولية واملنظمات اإلقليمية 
واملنظمات غري احلكومية وسائر الشركاء 

، وتعزيز حرص هذه وأصحاب الشأن الرئيسيني
 اجلهات عليها

تعمق النزاهة و تتسم بالإجراء عمليات حتقيق  1-3
مقاضاة موضوعية وناجعة ، وأنشطة نفتاحاالو 

 ، يدعمها تعاون دويل فعالاا ومربَّرة جيد

توفري املوارد البشرية الكافية لتنفيذ املهام  2-3
 والسهر علىاملنوطة باحملكمة يف إطار واليتها 

املنصف بني والتوازن العادل التمثيل اجلغرايف 
 نياجلنس

تشجيع الدول على التعاون الكامل واآليت يف  3-3
وفقاا اللتزاماهتا مبوجب نظام روما  حينه
باألوامر الصادرة  ساسي، مبا يف ذلك التقيدُ األ

عن احملكمة مثل األوامر بالقبض على املشتبه 
فيهم، واألوامر بتحديد األصول وتتبعها 

 وجتميدها

قابلة هتيئة واستدامة بيئة صحية مشج عة  4-2 ضمان حقوق الدفاع يف حماكمة عادلة ونزيهة 1-4
وغريهم وتكتنفها العناية للموظفني لالستمرار 

من املشاركني يف عمل احملكمة، والسعي إىل 
 هتيئة فرص لتطوير مسارهم املهين وحلراكهم

تشجيع الدول على أن ُتربم مع احملكمة املزيد  3-4
من االتفاقات الطوعية املتعلقة بإنفاذ العقوبات 
وإعادة توطني الشهود واإلفراج املؤقت وسائر 

 أشكال إطالق السراح

اركة اجملين عليهم يف اإلجراءات التكفل مبش 1-5
 ومتثيلهم فيها على حنو مالئم وجمد  

التكفل بتقدمي الدعم الفعال والكايف لألنشطة  2-5
 القضائية واإلدارية

العمل مع الدول األطراف واملنظمات احلكومية  3-5
الدولية واملنظمات غري احلكومية لتشجيع املزيد 

نظام روما  إىل االنضماممن الدول على 
االتفاق بشأن امتيازات توقيع األساسي و 

لتحقيق  ودعمها يف ذلك ،احملكمة وحصاناهتا
 يعاملحتقيق الطابع الاهلدف النهائي املتمثل يف 

السهر على جرب األضرار بصورة جمدية والنجاح  1-6
يف تنفيذ األوامر جبرب األضرار، ومبا يف ذلك 

ضرار تطبيق مبادئ متسقة فيما خيص جرب أ
 اجملين عليهم

السريورات املعمول هبا يف املضي يف تقوية  2-6
لتخطيط وامليزنة على حنو ل احملكمة

إدارة ملخاطر و ار اسرتاتيجي، مبا يف ذلك تدبُّ 
 ألداء على حنو ناجعا

وسائر العمل بالتعاون مع الدول األطراف  3-6
أصحاب الشأن، مثل املنظمات الدولية 

لتشجيع  احلكومية، احلكومية واملنظمات غري
وتيسري تنمية القدرات الوطنية على حتقيق 

 األهداف املبتغاة من نظام روما األساسي

باحملكمة والسريورات املعمول هبا  يوعالزيادة  1-7
اجملين عليهم لدى فيها على وجه العموم 

واجلماعات املتضررة، وتعزيز التواصل والتفاهم 
 أمامهامعهم حبسب مراحل اإلجراءات 

التكفل بإجراء االنتقال إىل املباين الدائمة  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

 

واحلماية  القدر الوايف من األمنتوفري  2-8 
ضني للموظفني وغريهم من األشخاص املعرَّ 

والقدر تعاملهم مع احملكمة،  بفعلللخطر 
  املمتلكاتسائر ملعلومات و الوايف من أمن ا
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 المرفق الخامس )ب(

إلى  2016ة من عام )للفترة الممتدّ  للخطة االستراتيجية لمكتب المّدعي العامقائمة الغايات االستراتيجية 
 (2018عام 

 االرتقاء جبودة 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

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)

عل قد  املكتب قّداا أساسياا يتيح له تلبية املتطلَّبات منه التوصل إىل ج :5الغاية االسرتاتيجية  (أ )
 حبيث يتسىّن له االضطالع بوظائفه باملستوى الالزم من اجلودة والفعالية والنجاعة؛

اإلسهام يف تعزيز التعاون والنهوض بالدعم العام من أجل اضطالع  :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 )

إلفالت من اإلسهام يف إعمال اسرتاتيجية منسَّقة للتحقيق واملقاضاة بغية املضي يف احلد من ظاهرة ا (3)
 العقاب على اجلرائم اليت تُعىن هبا احملكمة

العمل مع الشركاء لوضع اسرتاتيجية منسَّقة للتحقيق واملقاضاة  :9الغاية االسرتاتيجية  (أ )
 احملكمة. هبا تُعىن اليت اجلرائم على العقاب من اإلفالت ظاهرة من احلدبغية 
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 المرفق الخامس )ج(

 2017ذات الصلة لعام  مؤّشرات األداءوالمرامي على طريق تحقيقها و  أهداف مكتب المّدعي العام

 مؤشر األداء 2017اهلدف فيما خيص عام  الغاية االسرتاتيجية

إجــــــــراء عمليـــــــــات التـــــــــدارس األويل،  -1
 وأنشــــــــــــــطةوعمليــــــــــــــات التحقيــــــــــــــق، 

املقاضــاة، علــى حنــو نزيــه، ومســـتقل، 
 وعايل درجة اجلودة

احملدَّد على ضـوء امليزانيـة االضطالع باألنشطة بالقدر السنوي  -1
  املخصَّصة

: مــــا يُزَمــــع حتقيقــــه لكــــل نشــــاط رئيســــي احملــــاّك املرحليــــة -1
  مقابل ما ُُيقَّق فعالا 

منط االستنتاجات القضائية بشأن كيفية إجراء عمليات  -2
 التدارس األويل وعمليات التحقيق وأنشطة املقاضاة

املعمـول التقيد بسياسات مكتـب املـدَّعي العـام واملعـايري  -3
 هبا فيه

 مدى جودة التفاعل مع مكتب املدَّعي العام -4

 العمل بالعرب املستخلصة -5

نتائج أنشطة املقاضاة من حيث ما جياز/مـا ُيطلـب مـن  -6
ــــــوهلم أمــــــام  ــــــى مــــــرتكيب اجلرائم/مبث األوامــــــر بــــــالقبض عل

 احملكمة:

ــــتهم املوجَّهــــة  (أ ) ــــذين تُعتمــــد ال األشــــخاص ال
 إليهم/األشخاص املتهمني

 نني/األشخاص املتهمنياألشخاص املدا (ب )

ــــة إصــــدار  -7 ــــتهم املوافَــــق عليهــــا/التهم املوجَّهــــة يف مرحل ال
ـــة  األمـــر بإلقـــاء القـــبض، ومرحلـــة اعتمـــاد الـــتهم، واملرحل

 االبتدائية

األخـــــــــذ مبنظـــــــــور  االســـــــــتمرار علـــــــــى -2
 جنســـــــاين يف مجيـــــــع جمـــــــاالت عمـــــــل

تنفيـــــــذ السياســـــــات  وعلـــــــى املكتـــــــب
ــــــا جلرائم اجلنســــــية واجلــــــرائم املتعلقــــــة ب

اجلنســــانية املنطلــــق واجلــــرائم املرتكبــــة 
 حبق األطفال

تـــــوفري تـــــدريب متخصـــــص للمــــــوظفني املعنيـــــني بشـــــأن إجــــــراء  -1
 املقابالت مع الشهود الضعيفي احلال

تنفيــــذ السياســــة املتعلقــــة بــــاجلرائم اجلنســــية واجلــــرائم اجلنســــانية  -2
املنطَلَــق علـــى حنـــو فّعـــال يف أنشـــطة املكتـــب يف جمـــال التحقيـــق 

 قاضاةويف جمال امل

 اعتماد السياسة اخلاصة باألطفال وخطة تنفيذها -3

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

أثـــر مشـــاريع التحســـني علـــى العمـــل واإلدارة مـــن حيـــث  -9
 الفعالية واالمتياز

 وجناعــــــــة   جــــــــودة   حتســــــــني يف املضـــــــي -3
ــــات ــــات  عملي ــــدارس األويل وعملي الت
 املقاضاة وأنشطةالتحقيق 

 عمليات التدارس األويل 

حتديد إمكانات املضي يف إدماج احتياجات التحقيق واملباشرة  -1
 يف مرحلة التدارس األويل

 املضي يف زيادة التواصل فيما يتعلق بعمليات التدارس األويل -2

ــر لفــورات  -3 مواصــلة اإلعــداد لالضــطالع بوظيفــة التصــدي املبك 
 العنف أو أخطاره الكبرية

 عمليات التحقيق

تنفيــذ مشــاريع حتســني منتقــاة متصــلة باجملــاالت ذات األولويــة:  -1
ســــد الفجــــوة الزمنيــــة، التحقيــــق اجلنــــائي العلمــــي والتكنولوجيــــا 
ذات الصـــلة، التحليــــل، املعـــايري، عمليــــات التحقيـــق يف اجملــــال 

 املايل، احلضور امليداين

 ودعاوى االستئناف املقاضاة أنشطة

جملــاالت ذات األولويــة: تنفيــذ مشــاريع حتســني منتقــاة متصــلة با -1
الســــــريورات الداخليــــــة، القــــــدرات اإلداريــــــة، تصــــــميم ملفــــــات 
القضــايا، ســـريورة اســتعراض القضـــايا، التكنولوجيــا، الكفـــاءات 

 األساسية

 التعاون

االضطالع بتقييم مدى جودة البعـد املتعلـق بالتعـاون الـداخلي  -1
 وتنفيذ مشاريع التحسني املنتقاة

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

أثـــر مشـــاريع التحســـني علـــى العمـــل واإلدارة مـــن حيـــث  -11
 الفعالية واالمتياز
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 مؤشر األداء 2017اهلدف فيما خيص عام  الغاية االسرتاتيجية

املضـــي يف تكييـــف قـــدرات املكتـــب  -4
علـــــى التحقيـــــق واملقاضـــــاة وشـــــبكته 
ذات الصــــــــلة مـــــــــع البيئـــــــــة العلميـــــــــة 
ـــــــــدة واملســـــــــتمرة  والتكنولوجيـــــــــة املعقَّ

 التطور

علــى مبـادئ عمليــات التحقيــق تـدريب مجيــع املـوظفني املعنيــني  -1
 اإللكرتوين على اإلنرتنت وتناول األدلة اإللكرتونية

ـــــة يف  -2 تعزيـــــز القـــــدرة علـــــى اســـــتعمال التكنولوجيـــــا لتقـــــدمي األدل
 احملكمة

 احملاّك املرحلية: ما يُزَمع حتقيقه مقابل ما ُُيقَّق فعالا  -12

أثـــر مشـــاريع التحســـني علـــى العمـــل واإلدارة مـــن حيـــث  -13
 واالمتيازالفعالية 

التوصــل إىل جعــل قــد  املكتــب قــّداا  -5
أساسياا يتيح له تلبية املتطلَّبات منه 
حبيـــــــــث يتســـــــــىّن لـــــــــه االضــــــــــطالع 
بوظائفه باملستوى الالزم من اجلودة 

 والفعالية والنجاعة

 تنفيذ تغريُّ املوارد املقرَّر واعتماد النواتج وفقاا لذلك -1

مــــن خــــالل عــــرض مــــا للمكاســــب املســــتبان  إمكــــاُن حتقيقهــــا  -2
 2017النجاعة من أثر على امليزانية املقرتحة لعام 

اســتعراض السلســلة املتواصــلة مــن اخلــدمات ومــا ميكــن حتقيقــه  -3
من جوانـب التـآزر وحتسـني النجاعـة بـني قلـم احملكمـة ومكتـب 

 املدَّعي العام

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

علـــى العمـــل واإلدارة مـــن حيـــث أثـــر مشـــاريع التحســـني  -15
 الفعالية واالمتياز

 املكاسب احملققة سنوياا عن طريق حتسني النجاعة -16

اإلسهام يف تعزيز التعاون والنهـوض  -6
بالـــدعم العـــام مـــن أجـــل اضـــطالع 

 املكتب مبهامه وأنشطته

تنفيــذ خطــط التعــاون فيمــا خيــص تقــدمي الــدعم احلاســم األمهيــة  -1
 ررَّ حو املقيق، وذلك على النلعمليات التحق

توســيع نطــاق شــبكة مســؤويل تنســيق العمليــات ليشــمل ثالثــة  -2
 شركاء

 ررَّ مع أصحاب الشأن على النحو املق التواصل -3

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

أثـــر مشـــاريع التحســـني علـــى العمـــل واإلدارة مـــن حيـــث  -18
 الفعالية واالمتياز

املكتـــــــــب تكييـــــــــف اســـــــــرتاتيجيات  -7
ـــــة مـــــع التحـــــديات  اخلاصـــــة باحلماي

 األمنية اجلديدة

إقامة شراكة مع اثنني من الشركاء الرئيسيني فيما يتعلق باألمن  -1
 السيرباين وأمن املعلومات

ــقة إقامــة حلقــة اســتخبار  -2 فيمــا يتعلــق بــاألمن مــع الشــركاء منسَّ
 ضمن احملكمة وخارجها

 تنجيز حتديث متطلبات املهارات امليدانية -3

مراجعــــة األحلـــــاق النافــــذة مـــــع الوحـــــدات األمنيــــة ضـــــمن قلـــــم  -4
 احملكمة

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

أثـــر مشـــاريع التحســـني علـــى العمـــل واإلدارة مـــن حيـــث  -20
 الفعالية واالمتياز

التكفــل بــإدارة املكتــب إدارة مهنيــة  -8
 وشفافة وناجعة وخاضعة للمساءلة

 التوازن اجلنساين والتوازن بني رعايا خمتلف البلدانحتسني  -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

ونظــام تــدبر املخــاطر ونظــام العــرب  مؤّشــرات األداءإقامــة نظــام  -7
 املستخلصة

التبدل السنوي يف التوازن العام بني اجلنسـني وبـني رعايـا  -21
 خمتلف البلدان

ما يُزَمع حتقيقـه معدَّل التنفيذ السنوي لربنامج التدريب:  -22
 مقابل ما ُُيقَّق فعالا 

 إجراء االستقصاء بشأن جو العمل )مبا يف ذلك القيم( -23

 أن جو العمل )مبا يف ذلك القيم(إجراء االستقصاء بش -24

 تطور اللياقة للعمل -25

أثـــر مشـــاريع التحســـني علـــى العمـــل واإلدارة مـــن حيـــث  -26
 الفعالية واالمتياز

أثـــر مشـــاريع التحســـني علـــى العمـــل واإلدارة مـــن حيـــث  -27
 الفعالية واالمتياز 

 املعدَّل السنوي لتنفيذ امليزانية -28

االهتمـام  معـدَّل تنفيـذ تـدابري مراقبـة املخـاطر الـيت ُيظـى -29
هبا باألولوية خـارج نطـاق سـجل املخـاطر الـذي ميسـكه 

 مكتب املدَّعي العام

العمــــــــــــل مــــــــــــع الشــــــــــــركاء لوضــــــــــــع  -9
ـــــــــــــقة للتحقيـــــــــــــق  اســـــــــــــرتاتيجية منسَّ
واملقاضـــــاة بغيـــــة احلـــــد مـــــن ظـــــاهرة 
اإلفــالت مــن العقــاب علــى اجلــرائم 

 اليت تُعىن هبا احملكمة

ــــقة  -1 خاصــــة تقيــــيم املشــــاورات بشــــأن مضــــمون اســــرتاتيجية منسَّ
بـالتحقيق واملقاضـاة وشـروط وضـعها وتبعـات تنفيـذها، وحتديــد 

 ماهية مسامهة مكتب املدَّعي العام يف ذلك

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

أثـــر مشـــاريع التحســـني علـــى العمـــل واإلدارة مـــن حيـــث  -31
 الفعالية واالمتياز
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 المرفق الخامس )د(

 االستراتيجية للهيئة القضائيةالغايات 

 2017عام لوالمرامي  األداء وأوصاف النتائج المتوّخاة

 2017املرامي فيما خيص عام  األداء أوصاف النتائج املتوخّاة

 األولويــــــــــــــة  اتذ األهــــــــــــــداف) 3و 2و 1 األه              داف
 (3-6-2و 2-1-1و 1-1-1
ـــــق هبيئـــــة  -1 االضـــــطالع الفعـــــال بـــــالتخطيط فيمـــــا يتعل

وتقــدمي الــدعم مــن أجــل جناعــة تــدبر اإلجــراءات الرئاســة، 
 القضائية

ـــة واإلجـــراءات االبتدائيـــة  -2 ـــذ اإلجـــراءات التمهيدي تنفي
ـــــى حنـــــو عـــــادل وســـــريع، مـــــع  وإجـــــراءات االســـــتئناف عل
االحـــــرتام الكامـــــل حلقـــــوق املتهمـــــني واالعتبـــــار الواجـــــب 

 حلماية اجملين عليهم والشهود
ن السريورات مواصلة استعراض "العرب املستخلصة" م -3

القضــــــــائية، بالتشــــــــاور مــــــــع أصــــــــحاب الشــــــــأن حبســــــــب 
االقتضـــــاء، مـــــع الرتكيـــــز علـــــى التغيـــــريات الـــــيت ال تســـــتلزم 
 إدخال تعديالت على القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات

املناسبة فيما خيـص السـريورات  مؤّشرات األداءوضع  -4
 القضائية والدعم القضائي ذي الصلة

  ميكن أن تقوم وتدبرها على حنو فعالاستبانة املسائل اليت 

  مدى جودة أعمـال التحضـري الجتماعـات هيئـة الرئاسـة واجتماعـات القضـاة
 وجودة دعم هذه االجتماعات

 جناعة تنظيم الطلبات/الوثائق اليت تودع لدى هيئة الرئاسة 

  مــدى التقيــد باملواعيــد وتــوخي اجلــودة يف املشــورة الــيت تقــدَّم إىل الرئيســة وإىل
 يها بشأن مسائل التسيري واإلدارةنائبت

 دون املساس حبقوق األطراف  تقليص اآلجال الفاصلة بني مراحل اإلجراءات
 واملشاركني واجملين عليهم يف أن تُوفر هلم العدالة واحلماية حبسب احلال

  كمال استعمال املرافق اجلديدة يف املباين الدائمـة، وال سـّيما قاعـات احملكمـة
 املزيدة التوافر

 املثابرة على تنسيق ممارسات الدوائر 

  اجلديدة فيمـا خيـص األغـراض املتعلقـة باحملكمـة مجعـاء  مؤّشرات األداءإعمال
 واألغراض اخلاصة باهليئة القضائية

 100% 

 حظومها بالرضا التام 

  صـــــــــــدور مجيـــــــــــع القـــــــــــرارات يف
 غضون اآلجال املقرَّة

 حظو هذه املشورة بالرضا التام 

  ـــــــــــــــاس باملقار ـــــــــــــــة القي ـــــــــــــــة قابلي ن
 بالقضايا األسبق

 100% 

 2017 حبلول هناية عام 

 2017 حبلول هناية عام 

 (2-7-2)اهلدف ذو األولوية  4هدف ال

إدراك الــدوائر الكامــل ل ثــار املاليــة ملــا تفعلــه خــالل  -1
 التداول وعند اختاذ القرارات

  القـرارات تلقي املشورة املناسبة من قلم احملكمة؛ وجتلي إدراك اآلثار املعنية يف
 ذات الصلة، دون املساس باالستقالل القضائي

  كلما كان ذلك سديداا 

   2-1-2األولوية  اذو  ان)اهلدف 5الهدف 
 (1-5-2و

إدارة املــوارد علــى حنــو فعــال مبــا يف ذلــك متييــز وتنفيــذ  -1
 املزيد من تدابري حتسني النجاعة املمكن اختاذها

الــــــدوائر مــــــن حتقيــــــق النجاعــــــة يف االســــــتعانة مبــــــوارد  -2
املــوظفني مــن خــالل إدارهتــم بصــورة مركزيــة وتــوخي املرونــة 
يف إعمــــــاهلم ملواجهــــــة التغــــــري يف عــــــبء العمــــــل املتصــــــل 

 بالقضايا الذي يتعنيَّ النهوض به

  مـــن تغـــريات يف مـــالك  2017أثر/فعاليـــة مـــا يؤخـــذ بـــه يف إطـــار ميزانيـــة عـــام
 موظفي الدوائر

 إلجــراءات القضــائية مــن خــالل تنفيــذ وجــوه التحســن يف التقيــد باملواعيــد يف ا
 التعديالت على أساس "العرب املستخلصة"

  عــدد اجملــاالت الــيت ميكــن فيهــا حتقيــق املزيــد مــن املكاســب عــن طريــق حتســني
 النجاعة

 ( بــإدارة مواردهـــا 5-اضــطالع رئــيس الـــدوائر اجلديــد )موظــف مـــن الرتبــة ف
 إدارة مركزية فعالة

 100% 

 حتقيق حتسينات ميكن قياسها 

 1 

 100% 

 (1-5-1)اهلدف ذو األولوية  6الهدف 

وضـــع هنـــج أكثـــر اّتســـاقاا فيمـــا خيـــص تنـــاول طلبـــات  -1
 اجملين عليهم للمشاركة يف اإلجراءات

  تطبيــــــق النظـــــــام اجلديـــــــد لتقــــــدمي اجملـــــــين علـــــــيهم طلبــــــاهتم الـــــــذي اعُتمـــــــد يف
 يف إطار "كتيب ممارسات الدوائر" 2016شباط/فرباير 

  2017حبلول منتصف عام 

 (1-3-2)اهلدف ذو األولوية  7الهدف 

 املضي يف حتسني تدبر أداء املوظفني -1

  التقيـد التـام يف الربنـامج الرئيســي األول بنظـام تقيـيم األداء يف احملكمـة، مبــا يف
 ذلك تقدمي مديري الوحدات والقضاة مسامهات مناسبة 

 100% 

 (1-1-3)اهلدف ذو األولوية  8الهدف 

والفعالية يف التواصل وتبـادل املعلومـات بـني الشفافية  -1
 اهليئة القضائية واألفرقة العاملة املنبثقة عن اجلمعية

  املعــــين باحلوكمــــة الــــيت  الدراســــةعــــدد اجتماعــــات فريــــق الهــــاي العامــــل/فريق
 حبسب االقتضاء /للمحكمةيشارك فيها ممثل هليئة الرئاسة

  املناسب وعلى حنو شفافتقدمي التقارير واملعلومات املطلوبة يف الوقت 

 متثيلهما يف كل اجتماع 

 100% 
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 2017املرامي فيما خيص عام  األداء أوصاف النتائج املتوخّاة

ـــــــــــــــة) 9اله               دف    1-1-3 األهـــــــــــــــداف ذات األولوي
  2-5-3و 1-5-3و 2-2-3و 1-2-3و
 (2-6-3و
فيمـــا بـــني أصـــحاب  ،تعزيــز الثقـــة، وااللتـــزام، والــدعم -1

احملكمــــة مــــن خــــالل تبــــادل املعنيــــني بالشــــأن اخلــــارجيني 
وغريهــــــا مــــــن املعلومــــــات يف االجتماعــــــات، واملــــــؤمترات، 

 املناسبات
انضـــمام املزيـــد مـــن الـــدول إىل نظـــام رومـــا األساســـي  -2

تصــــــديقها  أوواالتفــــــاق بشــــــأن االمتيــــــازات واحلصــــــانات 
وتعزيــز تواصــل وتعــاون الــدول غــري األطــراف مـــع  مــاعليه

 احملكمة
ـــرام املزيـــد مـــن االتفاقـــات مـــع الـــدول بشـــأن إنفـــاذ  -3 إب

 العقوبات
التواصــل والتعـــاون ( قي  ام فري  ق نيوي  ورك العام  ل ب   ) -4

علــى حنــو فّعــال مــع منظمــة األمــم املتحــدة ووكاالهتــا ومــع 
وفــــود الــــدول )الــــدول األطــــراف والــــدول غــــري األطــــراف( 

ـــــــ ـــــــورك؛ وتقـــــــدمي ال ـــــــي يف نيوي ـــــــي اجملتمـــــــع األهل دعم وممثل
 ةلفرعيا اهيئاهتللجمعية و ي مداداإل

  عــدد مـــا يعقــده الرئيس/هيئـــة الرئاســـة مــن االجتماعـــات الرفيعــة املســـتوى مـــع
 الدول واملنظمات الدولية وممثلي اجملتمع األهلي

  مشــاركة هيئــة الرئاســة يف اجتماعــات مجعيــة الــدول األطــراف، وفريــق الهــاي
املعـــــين باحلوكمــــة، وجلنـــــة امليزانيـــــة واملاليـــــة، واجللســـــات  الدراســـــةالعامــــل، وفريـــــق 

 اإلطالعية اخلاصة بالدبلماسيني وباملنظمات غري احلكومية، إخل

  إحالــة ومتابعــة مجيــع مــا يصــدر عــن احملكمــة مــن طلبــات التعــاون مــع اهليئــات
 ذات الصلة يف األمم املتحدة حىت إجناز املطالب املعنية

 مثلــي الــدول وغــريهم مــن أصــحاب الشــأن يف تنظيم/هتيئــة جلســات إطــالع مل
 نيويورك

 تقدمي الدعم إىل الزائرين من مسؤويل احملكمة 

  متابعة اجتماعات األمم املتحدة ذات الصلة واملشاركة فيها، ومتابعة املسـائل
 على حنو ثنائي، وتقدمي تقارير منتظمة بالنيابة عن احملكمة

 تحـــدة بشـــأن املواضـــيع املتصـــلة تقـــدمي مســـامهات يف تقـــارير وقـــرارات األمـــم امل
وتقدمي الدعم للميس ر املعين بالقرار الذي تتخـذه اجلمعيـة العامـة لألمـم باحملكمة 

 املتحدة سنوياا فيما يتعلق باحملكمة

 املشاركة يف حلقات التدارس وحلقات العمل املعنية مبواضيع متصلة باحملكمة 

  ومتثيـــل تقـــدمي الـــدعم اإلمـــدادي إىل اجلمعيـــة واملكتـــب وفريـــق نيويـــورك العامـــل
 احملكمة خالل اجتماعات املكتب وفريق نيويورك العامل

 100 

  كلما كان ذلك مستحسناا 

  انضمام دولة واحـدة أخـرى إىل
النظــــــام األساســــــي ودولــــــة واحــــــدة 

التفـــــــــــــــاق بشـــــــــــــــأن أخـــــــــــــــرى إىل ا
 االمتيازات واحلصانات

 1 

 100% 

 10 

 الزيارات مجيع 

  تقــارير تقــدَّم مــرة كــل أســـبوعني
 وتقارير خمصوصة حبسب اللزوم

 5  8قرارات إىل 

 4  حلقــــــــــات تــــــــــدارس/حلقات
 عمل

 15  20اجتماعاا إىل 
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 المرفق الخامس )ه(

 الغايات االستراتيجية لمكتب المّدعي العام

 البرنامج الرئيسي الثاني

 2017ومؤّشرات األداء والمرامي لعام النتائج المتوّخاة : 2110البرنامج الفرعي 

 2017املرامي فيما خيص عام  مؤّشرات األداء النتائج املتوخّاة الغاية االسرتاتيجية

 (2-1القضاء والمقاضاة )
ملكتـب  السـرتاتيجيةمـن الغايـات ا 1الغاية 

 املّدعي العام:

إجراء عمليات التـدارس األويل، وعمليـات 
علـــــى حنـــــو التحقيـــــق، وأنشـــــطة املقاضـــــاة، 

 نزيه، ومستقل، وعايل درجة اجلودة

  اإلسهام يف البحوث القانونية وإسداء
املشورة القانونيـة إىل املكتـب علـى النحـو 

 الالزم فيما يتعلق باحلاالت والقضايا

  شـــرح أنشـــطة املكتـــب وشـــحذ الـــوعي
 هبا عن طريق إعالم اجلمهور

 : إنتاجية املكتب7األداء  مؤشر -
  ّمقابــل حتقيقــه يُزَمــع مــا: املرحليــة احملــاك 
 فعالا  ُُيقَّق ما

تــــــــواتر اجتماعــــــــات اللجنــــــــة التنفيذيــــــــة  -
 وقراراهتا
 

 وإســداء القانونيــة بــالبحوث االضــطالع -
 املطلوب النحو على القانونية املشورة

 الـرأي، نبـذات وإعـداد املقـابالت إجراء -
 إخل ، والتصرُيات الصحفية، والبيانات

 (2-1القضاء والمقاضاة )

ملكتـب  السـرتاتيجيةمـن الغايـات ا 2الغاية 
 املّدعي العام:

األخـذ مبنظـور جنســاين يف  االسـتمرار علـى
تنفيـــذ  وعلــى املكتـــب مجيــع جمـــاالت عمــل

جلرائم اجلنســـــــــية السياســـــــــات املتعلقـــــــــة بـــــــــا
واجلـرائم املرتكبـة املنطََلق واجلرائم اجلنسانية 

 حبق األطفال

  وضـــع خطـــة تنفيــــذ السياســـة املتعلقــــة
اجلنســــــــية واجلــــــــرائم اجلنســــــــانية بــــــــاجلرائم 
 املنطََلق

  وضع سياسة خاصة باألطفال وخطـة
 لتنفيذها

  شحذ وعي اجلمهور باجلرائم اجلنسـية
ـــــق عـــــن طريـــــق  واجلـــــرائم اجلنســـــانية املنطََل

 إعالم اجلمهور

: التقيـــــــــد بسياســـــــــات 4األداء  مؤشـــــــــر -
 املكتب ومعايريه اهلامة

  ّيُزَمـع مـا مقابل ُُيقَّق ما: املرحلية احملاك 
  حتقيقه

 

تنفيـــــذ السياســـــة املتعلقـــــة  خطـــــة تنجيـــــز -
باجلرائم اجلنسية واجلرائم اجلنسانية املنطَلَـق 

 األفرقة قهاتطب   لكي

 اعتماد السياسة اخلاصة باألطفال -

إعــــداد مشــــروع خطـــــة تنفيــــذ السياســـــة  -
 اخلاصة باألطفال

 (2-1القضاء والمقاضاة )
ملكتـب  السـرتاتيجيةمـن الغايـات ا 3الغاية 

 املّدعي العام:

 عمليـــات وجناعـــة   جـــودة   حتســـني يف املضـــي
 وأنشطةالتدارس األويل وعمليات التحقيق 

 املقاضاة

 : إنتاجية املكتب7األداء  مؤشر - 
  ّمقابــل حتقيقــه يُزَمــع مــا: املرحليــة احملــاك 
 فعالا  ُُيقَّق ما

 

 وإســداء القانونيــة بــالبحوث االضــطالع -
 املطلوب النحو على القانونية املشورة

 (3-3، 2-3التعاون والدعم )

ملكتـب  السـرتاتيجيةمـن الغايـات ا 6الغاية 
 املّدعي العام:

ـــــــــز التعـــــــــاون والنهـــــــــوض  اإلســـــــــهام يف تعزي
بالــدعم العــام مــن أجــل اضــطالع املكتــب 

 مبهامه وأنشطته

  دعــم املهـــام الـــيت تضـــطلع هبـــا املدَّعيـــة
العامــــــــة، وإجــــــــراء املقــــــــابالت، وإعــــــــداد 

والبيانـــــــات الصـــــــحفية، نبـــــــذات الـــــــرأي، 
 والتصرُيات، إخل

 األكادمييــة، الشــبكة تطــوير يف املضــي 
ــــــيت احملاضــــــرات تنظــــــيم منهــــــا بوســــــائل  ال
 زائرون يلقيها

  املســـامهة يف إعـــالم اجلمهـــور والتمثيـــل
 اخلارجي للمكتب

  مواصــــــــــلُة تطــــــــــوير مشــــــــــروع األدوات
 القانونية وإدارتُه

: جــــــودة التفاعـــــل مــــــع 5األداء  مؤشـــــر -
 املكتب

  ّمقابــل حتقيقــه يُزَمــع مــا: املرحليــة احملــاك 
 فعالا  ُُيقَّق ما

 

شرح أنشطة املكتب وشـحذ الـوعي هبـا  -
وجلب الدعم هلا والتعاون فيما خيصها من 
ـــــة  ـــــيت تضـــــطلع هبـــــا املدَّعي خـــــالل املهـــــام ال

 العامة، واإلعالم العام
التواصــــــل مــــــع أصــــــحاب الشــــــأن كمــــــا  -

 خط ط له
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 2017املرامي فيما خيص عام  مؤّشرات األداء النتائج املتوخّاة الغاية االسرتاتيجية

 األه                داف المتعلق                ة ب                اإلدارة 
(2-1 ،2-2 ،2-3 ،2-4) 

ملكتـب  السـرتاتيجيةمـن الغايـات ا 8الغاية 
 املّدعي العام:

التكفل بـإدارة املكتـب إدارة مهنيـة وشـفافة 
 وناجعة وخاضعة للمساءلة

  إســــــــداء املشــــــــورة القانونيــــــــة وإعــــــــداد
النصـــــوص فيمـــــا يتعلـــــق بآحـــــاد الشـــــؤون 

 اإلدارية
  ـــــــداخلي وضـــــــع اإلطـــــــار التنظيمـــــــي ال

 للمكتب

  وضــــع اإلطــــار التنظيمــــي اإلســــهام يف
 الداخلي للمحكمة

 وضع سياسات اسرتاتيجية للمكتب 
 تنفيذ مشروع العرب املستخلصة 
  وضــــــــع نظــــــــام حتقــــــــق ملراقبــــــــة التقيــــــــد

 بالقواعد واملعايري
  ــــــــــذ خطــــــــــة التــــــــــدريب الســــــــــنوي تنفي

ــــب، وذلــــك بالتواصــــل  للعــــاملني يف املكت
 مع قسم املوارد البشرية

  ـــــــز وثـــــــائق السياســـــــات اخلاصـــــــة تنجي
ل عــن بعــد وغريهــا مــن السياســات بالعمــ

املتعلقــة بــاملوظفني، وذلــك بالتواصــل مــع 
 قسم املوارد البشرية 

  ـــــني حتســـــني التـــــوازن بـــــني اجلنســـــني وب
رعايا البلـدان ضـمن جمموعـة العـاملني يف 

 املكتب
  معاجلة ما يندرج ضمن نطـاق سـيطرة

املكتـــب مـــن املســـائل األساســـية املتصـــلة 
 جبو العمل 

 القــيم اجلوهريــة  تنجيــز وتنفيــذ مشــروع
 للمكتب

  مراجعة البنيـة الداخليـة للمكتـب بغيـة
زيـــــــــــادة فعاليتهـــــــــــا وجناعتهـــــــــــا والتكفـــــــــــل 

 بتحسني ضمان جودهتا

 : 14األداء  مؤشر -
ــــــر مشــــــاريع التحســــــني علــــــى العمــــــل  - أث

  واإلدارة من حيث الفعالية واالمتياز
إســــــــــداء املشــــــــــورة القانونيــــــــــة وإعــــــــــداد  -

النصـــــــوص فيمـــــــا يتعلـــــــق بآحـــــــاد الشـــــــؤون 
 اإلدارية

ـــــــــداخلي التنظيمـــــــــي اإلطـــــــــار وضـــــــــع -  ال
 للمكتب

 التنظيمــــــي اإلطــــــار وضــــــع يف اإلســــــهام -
 للمحكمة الداخلي

 للمكتب اسرتاتيجية سياسات وضع -

 املستخلصة العرب مشروع تنفيذ -
 
 
 
 
 

تقليل احتمـال التقاضـي، وحتقيـق نتـائج  -
 مرضية كلما كان ال مناص من التقاضي

مراجعــة كتيـــب العمليــات وحتديثـــه عنـــد  -
 اللزوم وحبسب اللزوم

 تقدمي املسامهات يف الوقت املناسب -
جتسيد آراء املكتب ومصـاحله علـى حنـو  -

 مرض  
اعتمــــاد خطــــة تنفيــــذ السياســــة اخلاصــــة  -

 باجلرائم اجلنسية واجلرائم اجلنسانية املنطََلق
اعتمـــــــــاد السياســـــــــة املتعلقـــــــــة بـــــــــاجلرائم  -

 املرتكبة حبق األطفال
تنفيــــــــــذ املشـــــــــــروع، وتشـــــــــــغيل النظـــــــــــام  -

اإللكــرتوين، واألخــذ بــالعرب املستخلصــة يف 
 إطار املمارسة العامة للمكتب

حتديـــد إطـــار نظـــام التحقـــق يف املكتـــب  -
 وتنفيذه
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 2017النتائج المتوّخاة ومؤّشرات األداء والمرامي لعام : 2120البرنامج الفرعي 

 2017املرامي فيما خيص عام  مؤّشرات األداء النتائج املتوخّاة الغاية االسرتاتيجية

  1-2األه        داف المتص        لة ب        اإلدارة 
 6-2و 4-2و

ملكتـب  السـرتاتيجيةمـن الغايـات ا 8الغاية 
 املّدعي العام:

التكفل بـإدارة املكتـب إدارة مهنيـة وشـفافة 
 وناجعة وخاضعة للمساءلة

  تعظـــــيم معـــــدَّل إنفـــــاق مبلـــــغ امليزانيـــــة
 على حنو فّعال

 صـــندوق  تعظـــيم معـــدَّل إنفـــاق مبـــالغ
 الطوارئ الـُمْخَطر بلزومها على حنو فّعال

  تدبري عمليات التوفيـق الفّعـال )توفيـق
 النسب املئوية واملواعيد(

 حتديث اإلجراءات/السريورات 

  تقــــــــدمي اخلــــــــدمات النــــــــاجع واآليت يف
حينـــــه إىل املكتـــــب )الفـــــرق بالقيـــــاس إىل 
الـزمن املتوقـع لزومـه واجلهـد املرتقـب بذلــه 

 اإلجراءات املقرَّة(وفق السريورات و 

  يف الوقــــت إجنــــاز دورات تقيــــيم األداء
 املناسب

 

 

 : إنتاجية املكتب7األداء  مؤشر -
األداء علـــــــى صـــــــعيد : 8األداء  مؤشـــــــر -

 تنمية قدرات املوظفني

األداء والتقيــــــــــــــــد : 12األداء  مؤشــــــــــــــــر -
 بالقواعد واملعايري يف جمال التخطيط املايل

  ّمقابــل حتقيقــه يُزَمــع مــا: املرحليــة احملــاك 
 فعالا  ُُيقَّق ما

 معــــــــــــــــدَّل إنفــــــــــــــــاق مبلــــــــــــــــغ  >100% -
 %95>امليزانية 

مبـالغ صـندوق الطـوارئ معدَّل إنفـاق  -
 %70> الـُمْخَطر بلزومها

 60يف غضــــون إجنــــاز األعمــــال املعنيــــة  -
ـــــات  %95يومـــــاا فيمـــــا خيـــــص  مـــــن املطالب
 املتصلة باألسفار 

 60يف غضــــون إجنــــاز األعمــــال املعنيــــة  -
مــــــن نفقــــــات % 100يومــــــاا فيمــــــا خيــــــص 
 املكاتب امليدانية

إجنــــاز حتليــــل إجــــراءات القســــم )وحــــدة  -
قاعدة املعـارف ووحـدة املعلومـات واألدلـة( 
وأنســــــــــاق تسلســــــــــل أعمالــــــــــه وســــــــــريوراته 

 مبساعدة من مكتب املراجعة الداخلية
إجنــاز مراجعــة تنظــيم الوحــدات للتكّفــل  -

بإمكان أن هتيـئ بناهـا اخلـدمات للمكتـب 
و نـــــــاجع يف الوقـــــــت املناســـــــب وعلـــــــى حنـــــــ

 %(5<)تقليل حاالت التفاوت: 

استحداث منصة للتعلُّم اإللكـرتوين مـن  -
 أجل توفري التدريب داخلياا 

حتديــــــد مواصــــــفات )يف إطــــــار مشــــــروع  -
جيب تنفيذه بالتنسيق مع قلم احملكمة ومع 
الـدوائر( إلعمال/تشـكيل أدوات لتخطــيط 

 SAPاملـــــــوارد املؤسســـــــية يف إطـــــــار نظـــــــام 
ميكن أن تفضي إىل القيـام علـى حنـو سـليم 
باملعاملـــــــــة احملاســـــــــبية لتكـــــــــاليف القضـــــــــايا 

 حبسب كل قضية

إعـــداد اســـتبيان إلكـــرتوين لتقيـــيم مـــدى  -
ــــــُمتعاَمل معهـــــا واســـــتبانة  رضـــــا اجلهـــــات ال
اجملـــــاالت الـــــيت ينبغـــــي حتســـــني الســـــريورات 

 فيها

ـــــيم  - إجنـــــاز إعـــــداد مجيـــــع اســـــتمارات تقي
 األداء يف األجل احملدَّد
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 2017املرامي فيما خيص عام  مؤّشرات األداء النتائج املتوخّاة الغاية االسرتاتيجية

 3-2الهدف المتصل باإلدارة 

ملكتـب  السـرتاتيجيةمـن الغايـات ا 3الغاية 
 املّدعي العام:

 عمليـــات وجناعـــة   جـــودة   حتســـني يف املضـــي
 وأنشطةالتدارس األويل وعمليات التحقيق 

 املقاضاة

  ـــه تقـــدمي الـــدعم الفعـــال واآليت يف حين
 لتسجيل األدلة

  ـــه تقـــدمي الـــدعم الفعـــال واآليت يف حين
 املعلوماتلكشف 

  إسداء اإلرشاد الفعال واآليت يف حينه
مــــن أجــــل مشــــاريع تــــدبر املعلومـــــات يف 

 مجيع وحدات املكتب

  إسداء اإلرشاد الفعال واآليت يف حينه
مــــــــن أجــــــــل تــــــــدبر البيانــــــــات يف مجيــــــــع 

 وحدات املكتب

  تقدمي الدعم اللغوي الفعـال واآليت يف
حينـــه لألفرقـــة املتكاملـــة العاملـــة يف إطـــار 

 يدانيةبعثات م

  تقدمي الدعم اللغوي الفعـال واآليت يف
حينــــــه لألفرقــــــة املتكاملــــــة العاملــــــة علــــــى 
إعـــــداد احملاضـــــر وترمجـــــة األدلـــــة والوثـــــائق 
 ذات الصلة بعمليات املكتب وأنشطته

 : إنتاجية املكتب7مؤشر األداء  -

 : 14األداء  مؤشر -
أثـر مشـاريع التحسـني علـى العمـل واإلدارة 

  ازمن حيث الفعالية واالمتي
  ّمقابــل حتقيقــه يُزَمــع مــا: املرحليــة احملــاك 
 فعالا  ُُيقَّق ما

مـــــن  %95تســـــجيل مـــــا ال يقـــــل عـــــن  -
األدلـــة يف غضـــون يـــومني )يف حالـــة األدلـــة 
ـــة أيـــام )يف حالـــة  غـــري اإللكرتونيـــة( أو ثالث

 األدلة اإللكرتونية(
معـــــــدَّل اخلطـــــــأ يف كشـــــــف املعلومـــــــات  -
<3% 

القيــــام إثــــَر اســــتبدال املعــــدات املتقــــادم  -
عهـــــدها برتقيــــــة اإلجــــــراءات يف الوحــــــدات 
املعنيـــة والتحديـــد الكمـــي للمكاســـب الـــيت 
حتققــــت والــــيت ميكــــن حتقيقهــــا عــــن طريــــق 

 حتسني النجاعة

وضـــع ومســـك قائمـــة جـــرد بالتطبيقـــات  -
والرتاخـيص والـنظم الــيت يسـتعملها املكتــب 

 واليت ُيتاج إليها
وضع ومسك قائمة جرد باملعدات الـيت  -

 تســتعملها األفرقــة يســتعملها املكتــب )الــيت
 املتكاملة يف إطار البعثات، مثالا(

تقـــدمي الـــدعم اللغــــوي حبســـب اجلــــدول  -
مـــــــــن  %98الــــــــزمين املقــــــــّر فيمــــــــا خيــــــــص 

 احلاالت
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 2017النتائج المتوّخاة ومؤّشرات األداء والمرامي لعام : 2200البرنامج الفرعي 

 2017فيما خيص عام  ياملرام مؤّشرات األداء النتائج املتوخّاة الغاية االسرتاتيجية

 (2-1القضاء والمقاضاة )الهدف 
ملكتـب  السـرتاتيجيةمـن الغايـات ا 1الغاية 

 املّدعي العام:

إجراء عمليات التـدارس األويل، وعمليـات 
التحقيـــــق، وأنشـــــطة املقاضـــــاة، علـــــى حنـــــو 

 نزيه، ومستقل، وعايل درجة اجلودة

 إنتاجية املكتب: 7األداء  مؤشر - إجراء تسع عمليات تدارس أويل
  نسبة اإلجناز )عدد عمليات التدارس

األويل املنَجزة مقابل عـدد عملياتـه املباَشـرة 
 حديثاا(

 9عمليات التدارس األويل: عدد  -

 2-1القض      اء والمقاض      اة )اله      دفان 
 (3-1و

ملكتـب  السـرتاتيجيةمـن الغايـات ا 3الغاية 
 املّدعي العام:

 عمليـــات وجناعـــة   جـــودة   حتســـني يف املضـــي
 أنشطةالتدارس األويل وعمليات التحقيق و 

  املقاضاة
 

 عمليات التدارس األويل
 التعاون

  وضع وتنفيذ برامج للتدريب الداخلي
يف جمــال التعــاون ومتــارين يف جمــال تبـــادل 

 اخلربات
 بالتنســـــــيق فيمـــــــا خيـــــــص  االضـــــــطالع

ــــذ مــــن  جــــودة التعــــاون الــــداخلي ومــــا يُنفَّ
مشــــاريع التحســــني املنتقــــاة، واالســــتمرار 

 جودهتما على تقييم مدى

 : إنتاجية املكتب7األداء  مؤشر -
  احملــاّك املرحليــة: مــا يُزَمــع حتقيقــه مقابــل

 ما ُُيقَّق فعالا 

 العمــــــل علــــــى التحســــــني مشــــــاريع أثــــــر 
 واالمتياز الفعالية حيث من واإلدارة

  معــدَّل مـــا يُتنـــاول بنجــاح مـــن الطلبـــات
مــــــة مبوجــــــب املــــــادة  مــــــن النظــــــام  15املقدَّ

 األساسي

  معدَّل معاملة البالغات املقدَّمة مبوجب
مــــن النظــــام األساســــي )مبــــا يف  15املــــادة 

  ذلك الردود على مرسليها(

  التقيــــد بالتعهــــد فيمــــا يتعلــــق بالشــــفافية
ويل )التقريـــــر بشـــــأن عمليـــــات التـــــدارس األ

وغـــــريه مـــــن التقـــــارير العلنيـــــة املَعـــــّدة دعمـــــاا 
 الختاذ القرارات اهلامة(

 عمليات التدارس األويل

القيــــــــام يف الوقــــــــت املناســــــــب بتجهيــــــــز  -
مـــة مبوجـــب املـــادة  مـــن  15البالغـــات املقدَّ

النظام األساسي ورفع ما ال يقل عن تقريـر 
واحـــــــد إىل اللجنـــــــة التنفيذيـــــــة لكـــــــي تقـــــــر 

يــــع مــــا لـــــّما يــــزل التوصــــية فيمــــا يتعلــــق جبم
 1عالقاا من تقارير املرحلة 

نشر تقرير واحد من تقارير املكتب عن  -
األنشــــــطة يف جمـــــــال التــــــدارس األويل قبـــــــل 
انعقاد مجعية الدول األطراف وتقارير علنية 

 أخرى دعماا الختاذ القرارات اهلامة

 

 التعاون

 % من املوظفني املعنيني90تدريب  -

 %75بنسبة  تنفيذ برنامج التدريب -

حتديــــد مشــــاريع التحســــني وإقامــــة آليــــة  -
 التقيـيم مــع االسـتمرار علــى مراجعـة اجلــودة

 بانتظام

  2-3التع        اون وال        دعم )األه        داف 
 (6-3و 4-3و 3-3و

ملكتـب  السـرتاتيجيةمـن الغايـات ا 6الغاية 
 املّدعي العام:
ـــــــــز يف اإلســـــــــهام  والنهـــــــــوض التعـــــــــاون تعزي
 املكتــب اضــطالع أجــل مــن العــام بالــدعم
 وأنشطته مبهامه

  حتديــــد وحتقيــــق اهلــــدف االســــرتاتيجي
الســنوي فيمــا يتعلــق بالتعــاون والعالقــات 

 اخلارجية 

  إعـــــداد خطـــــط التعـــــاون فيمـــــا خيـــــص
الـــــــــدعم احلاســـــــــم لعمليـــــــــات التحقيـــــــــق 

 وتنفيذها على النحو املقرَّر

  توســيع شــبكة مســؤويل تنســيق العمــل
 لتشمل ثالثة شركاء

  ملعــدَّل الســهر علــى االســتقرار النســيب
الــــرد علــــى طلبــــات املســــاعدة أو حتســــني 
ـــــــوع  ـــــــتفطن إىل التن هـــــــذا املعـــــــدَّل مـــــــع ال
النسيب/احلساســــية الــــيت تتســــم هبــــا هــــذه 
الطلبات وألمهية العوامل اخلارجية اليت ال 

 سيطرة للمكتب عليها

  الســهر علــى جــودة طلبــات املســاعدة
القضــائية املوجَّهــة إىل الــدول واملنظمـــات 

إجـــــراء عمليـــــات  الدوليـــــة للتمكـــــني مـــــن
التحقيـــــق وأنشـــــطة املقاضـــــاة علـــــى حنـــــو 

 فعال

 : 7األداء  مؤشر -

 إنتاجية املكتب -
  ّاملرحليــة: مــا يُزَمــع حتقيقــه مقابــل  احملــاك

 ما ُُيقَّق فعالا 

إعــــداد وتعمــــيم وإقــــرار اخلطــــة الســــنوية  -
ــــــة،  ــــــات اخلارجي اخلاصــــــة بالتعــــــاون والعالق
وحتديــد اخلطــوات الــالزم اختاذهــا مــن أجــل 

 تنفيذها يف الفرتة املعنية

إعـــــداد وتنفيــــــذ مجيــــــع خطــــــط التعــــــاون  -
بالتماشــي مــع تنفيــذ اخلطــوات املقــرَّرة فيمــا 

 خيص الفرتة املرجعية املعنية

توســــيع شــــبكة مســــؤويل تنســــيق العمــــل  -
 لتشمل أكثر من ثالثة شركاء

% مــن طلبــات 75الـرد علــى أكثــر مــن  -
 املساعدة

ـــــــات 95مراجعـــــــة زهـــــــاء  - % مـــــــن الطلب
 املعدة وفحصها ألغراض مراقبة جودهتا

تـــــوفري مــــــا ُيطلـــــب مــــــن دعـــــم يف شــــــىت  -
 أشكال املساعدة

ن إعمـــال التواصــــل مـــع أصــــحاب الشــــأ -
 على النحو املخطَّط له
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   إتاحــة قنــوات التعــاون الســديدة ســهراا
علـــــى توافـــــق جمموعـــــة تـــــدابري املســــــاعدة 
ـــع  ـــة مـــع مقتضـــيات تنوي القضـــائية املطلوب

 األدلة

  الســــــهر علــــــى إعمــــــال التواصــــــل مــــــع
 أصحاب الشأن على النحو املقرَّر

  2-3التع        اون وال        دعم )األه        داف 
 (6-3و 4-3و 3-3و

ملكتـب  السـرتاتيجيةمـن الغايـات ا 9الغاية 
 املّدعي العام:

العمــــل مــــع شــــعبة التحقيــــق لوضــــع وتــــدبر 
اسرتاتيجية منسَّقة للتحقيـق واملقاضـاة بغيـة 
املضـــي يف احلـــد مـــن ظـــاهرة اإلفـــالت مـــن 

 اليت تُعىن هبا احملكمةالعقاب على اجلرائم 

  األخــذ، علــى النحــو املناســب، بــنهج
تكاملي إجيايب فيما يتعلق خبطط التعاون 
دعمـــــاا لعمليـــــات التحقيـــــق الـــــيت جيريهــــــا 

 املكتب

  توطيـــــد شـــــبكة املكتــــــب املؤلَّفـــــة مــــــن
مســـــــــــؤويل التنســـــــــــيق العـــــــــــام والتنســـــــــــيق 
االشـــتغايل ومـــن األطـــراف الفاعلـــة علـــى 

ســـــيع الصـــــعيد القضـــــائي، واملضـــــي يف تو 
هــــــــــــذه الشــــــــــــبكة، وتبســــــــــــيط وتوحيــــــــــــد 
السريورات وأشكال التفاعل مـع الشـركاء 
)الدول، واملنظمـات الدوليـة، واملنظمـات 

 اإلقليمية، واملنظمات غري احلكومية(

  اإلســـهام بالتعـــاون مـــع ســـائر الشـــعب
يف إجـــــراء املزيـــــد مـــــن املشـــــاورات بشـــــأن 
ــــــقة للتحقيــــــق  مضــــــمون اســــــرتاتيجية منسَّ

هـــــــــــــذه واملقاضـــــــــــــاة وظـــــــــــــروف وضـــــــــــــع 
ــــيم  ــــذها، وتقي االســــرتاتيجية وتبعــــات تنفي
النتــــائج وحتديــــد املســــامهة الــــيت ميكــــن أن 

 يقدمها املكتب

  السـهر علــى علــو  معــدَّل الــرد علــى مــا
 يرد من طلبات املساعدة

ـــــيم مشـــــاريع 1-14األداء  مؤشـــــر - : تقي
 التحسني

  ّاملرحليــة: مــا يُزَمــع حتقيقــه مقابــل  احملــاك
 ما ُُيقَّق فعالا 

بــالنهج املعــين عنــد االقتضــاء يف األخــذ  -
 مجيع عمليات التحقيق احلديثة

وضـــــــــع االســــــــــرتاتيجية العامــــــــــة وعقــــــــــد  -
جلسات التشاور فيما يتعلق بعمليتـني مـن 

 عمليات التحقيق اجلارية

إرسـال ردود علــى مجيـع الطلبــات تقريبــاا  -
واســـــتمرار املشـــــاورات فيمــــــا خيـــــص ســــــائر 

 الطلبات
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 2017المتوّخاة ومؤّشرات األداء والمرامي لعام النتائج : 2300البرنامج الفرعي 

 2017املرامي فيما خيص عام  مؤّشرات األداء النتائج املتوخّاة الغاية االسرتاتيجية

 (2-1القضاء والمقاضاة )الهدف 
ملكتـب  السـرتاتيجيةمـن الغايـات ا 1الغاية 

 املّدعي العام:
إجراء عمليات التـدارس األويل، وعمليـات 

وأنشـــــطة املقاضـــــاة، علـــــى حنـــــو التحقيـــــق، 
 نزيه، ومستقل، وعايل درجة اجلودة

  إجــراء ســت عمليــات حتقيــق، وتقــدمي
ــــــدعم التحقيقــــــي لــــــثالث حماكمــــــات،  ال
واســـتدامة تســـع عمليـــات حتقيـــق ســـاكن 

 حىت القبض على املتهمني فيها

 : إنتاجية املكتب7األداء  مؤشر -
  احملــاّك املرحليــة: مــا يُزَمــع حتقيقــه مقابــل
 ُُيقَّق فعالا ما 

 نشطة التحقيقية:عدد األ -
6+3+9 

مـن  %80تنفيذ ما ال يقـل عـن  ُحسن -
تدابري التحقيق اليت لشعبة التحقيق سـيطرة 

 عليها

 2-1القض      اء والمقاض      اة )اله      دفان 
 (3-1و

ملكتـب  السـرتاتيجيةمـن الغايـات ا 2الغاية 
 املّدعي العام:

األخـذ مبنظـور جنســاين يف  االسـتمرار علـى
تنفيـــذ  وعلــى املكتـــب مجيــع جمـــاالت عمــل

جلرائم اجلنســـــــــية السياســـــــــات املتعلقـــــــــة بـــــــــا
ق واجلـرائم املرتكبـة لَ واجلرائم اجلنسانية املنطَ 

 حبق األطفال

 )فيمـــــــا  تنفيـــــــذ السياســـــــة )التحقيقيـــــــة
يتعلق باجلرائم اجلنسية واجلرائم اجلنسانية 
املنطَلَـــق واجلــــرائم املرتكبـــة حبــــق األطفــــال 

 يف مجيع عمليات التحقيق

 بـــــــاجلرائم  إعمـــــــال السياســـــــة اخلاصـــــــة
 املرتكبة حبق األطفال

: التقيـــــــــد بسياســـــــــات 4األداء  مؤشـــــــــر -
 املكتب ومعايريه اهلامة

  احملــاّك املرحليــة: مــا يُزَمــع حتقيقــه مقابــل
 ما ُُيقَّق فعالا 

ـــــــذ مـــــــا ال يقـــــــل عـــــــن  - مـــــــن  %80تنفي
التــدابري الــيت هتيــئ هلــا السياســات يف مجيــع 

 عمليات التحقيق الناشط 

 (2-1القضاء والمقاضاة )الهدف 
ملكتـب  السـرتاتيجيةمـن الغايـات ا 3الغاية 

 املّدعي العام:
 عمليـــات وجناعـــة   جـــودة   حتســـني يف املضـــي

 أنشطةالتدارس األويل وعمليات التحقيق و 
  املقاضاة

  تنفيـــــذ بـــــرامج التـــــدريب علـــــى النحـــــو
 املقرَّر

أداء املــــوظفني وتنميــــة : 8األداء  مؤشـــر -
 قدراهتم

  ّاملرحليــة: مــا يُزَمــع حتقيقــه مقابــل  احملــاك
 ما ُُيقَّق فعالا 

% مـــــــــن املـــــــــوظفني ذوي 80تـــــــــدريب  -
 الصلة على األقل

 5-2الهدف المتصل باإلدارة 

ملكتـب  السـرتاتيجيةمـن الغايـات ا 4الغاية 
 املّدعي العام:

 علــــى املكتــــب قــــدرات تكييــــف يف املضــــي
ــــق  الصــــلة ذات وشــــبكته واملقاضــــاة التحقي

ـــــدة والتكنولوجيـــــة العلميـــــة البيئـــــة مـــــع  املعقَّ
 التطور واملستمرة

  القيـــــــام علـــــــى النحـــــــو املقـــــــرَّر بتنفيـــــــذ
إىل املشاريع العلميـة والتكنولوجيـة الراميـة 

زيـــــادة قـــــدرة املكتـــــب علـــــى االضـــــطالع 
ـــه  بصـــورة مصـــونة األمـــن وناجعـــة مبـــا جيري
مـــن عمليـــات حتقيـــق )البحـــوث املؤمتتـــة، 

 أرشيف اإلنرتنت، وغري ذلك(

ـــــيم مشـــــاريع 1-14األداء  مؤشـــــر - : تقي
 التحسني

  ّاملرحليــة: مــا يُزَمــع حتقيقــه مقابــل  احملــاك
 ما ُُيقَّق فعالا 

 ـــع ممـــا% 80مـــا ال يقـــل عـــن حتقيـــق  يُزَم
 حتقيقه

 8-2الهدف المتصل باإلدارة 

ملكتـب  السـرتاتيجيةمـن الغايـات ا 7الغاية 
 :املّدعي العام

تكييــــــف اســــــرتاتيجيات املكتــــــب اخلاصــــــة 
 باحلماية مع التحديات األمنية اجلديدة

  القيــــام علــــى حنــــو ســــليم بتــــدبر مجيــــع
 األخطار املمكن ترقبها

 القيام سنوياا علـى النحـو املقـرَّر بتقيـيم 
املخــــــاطر األمنيــــــة االســــــرتاتيجية وحتيــــــني 
االسرتاتيجية ذات الصلة فيما خيص أمن 

 املوظفني والشهود واملعلومات

  القيـــــــام علـــــــى النحـــــــو املقـــــــرَّر بتنفيـــــــذ
املشــــــــــــروع الرامــــــــــــي إىل حتســــــــــــني أمــــــــــــن 

 املعلومات مع قلم احملكمة

 : تدبر املخاطر13األداء  مؤشر -

  التقيــــــــد باملعــــــــايري )اخللــــــــوص يف تقريــــــــر
 ق إىل استنتاج إجيايب(التحق

  عــــدد مــــا يُقبــــل مــــن التوصــــيات مقابــــل
 عدد ما يقدَّم منها

  ّاملرحليــة: مــا يُزَمــع حتقيقــه مقابــل  احملــاك
 ما ُُيقَّق فعالا 

إعمــال مجيــع ب املقــرَّرالقيـام علــى النحــو  -
ـــــــدبر  ـــــــة احلامســـــــة الالزمـــــــة لت تـــــــدابري احلماي

 األخطار املمكن ترقبها

التوصـيات إقرار اللجنة التنفيذيـة جلميـع  -
 اهلامة

مـــا ال بتنفيـــذ  املقـــرَّرالقيـــام علـــى النحـــو  -
 % من التوصيات املعنية80يقل عن 

  1-2األه        داف المتص        لة ب        اإلدارة 
 4-2و 3-2و 2-2و

ملكتـب  السـرتاتيجيةمـن الغايـات ا 8الغاية 
 :املّدعي العام

التكفل بـإدارة املكتـب إدارة مهنيـة وشـفافة 
 وناجعة وخاضعة للمساءلة

 وحتقيــق املكاســب املتأتيــة عــن  اســتبانة
حتســـــــني النجاعـــــــة عـــــــن طريـــــــق مراجعـــــــة 

 اإلجراءات

: املكاســـــــــب احملققـــــــــة 6األداء  مؤشـــــــــر -
 سنوياا عن طريق حتسني النجاعة

  ـــــق جممـــــوع املكاســـــب احملققـــــة عـــــن طري
حتســـــــــني النجاعـــــــــة بالقيـــــــــاس إىل امليزانيـــــــــة 

 اإلمجالية لشعبة التحقيق

بلـوغ نسـبة املكاسـب احملققـة عـن طريــق  -
 %1 النجاعة حتسني
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 2017املرامي فيما خيص عام  مؤّشرات األداء النتائج املتوخّاة الغاية االسرتاتيجية

 (3-3التعاون والدعم )الهدف 

ملكتـب  السـرتاتيجيةمـن الغايـات ا 9الغاية 
 املّدعي العام:

ـــــــقة  العمـــــــل مـــــــن خـــــــالل اســـــــرتاتيجية منسَّ
يف احلد من  يللتحقيق واملقاضاة بغية املض

ظــاهرة اإلفــالت مــن العقــاب علــى اجلــرائم 
 اليت تُعىن هبا احملكمة

  ـــــة ـــــذ املشـــــاريع ذات األولوي ـــــى تنفي عل
النحو املقرَّر )زيـادة تبـادل املعلومـات مـع 
الوحدة املعنية جبرائم احلرب، وزيادة عدد 
ـــقة مـــع اهليئـــات القضـــائية  األنشـــطة املنسَّ

 ذات الصلة، وما إىل ذلك(

ـــــيم مشـــــاريع 1-14األداء  مؤشـــــر - : تقي
 التحسني

  ّاملرحليــة: مــا يُزَمــع حتقيقــه مقابــل  احملــاك
 ما ُُيقَّق فعالا 

 %80ما ال يقل عن  -
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 2017النتائج المتوّخاة ومؤّشرات األداء والمرامي لعام : 2400البرنامج الفرعي 

 2017املرامي فيما خيص عام  مؤّشرات األداء النتائج املتوخّاة الغاية االسرتاتيجية

 (3-1القضاء والمقاضاة )الهدف 
ملكتـب  السـرتاتيجيةمـن الغايـات ا 1الغاية 

 املّدعي العام:

إجراء عمليات التـدارس األويل، وعمليـات 
املقاضـــــاة، علـــــى حنـــــو  وأنشـــــطةالتحقيـــــق، 

 نزيه، ومستقل، وعايل درجة اجلودة

 للتقاضــــــــــــــــي يف ثــــــــــــــــالث  اجلهوزيــــــــــــــــة
حماكمـــــــات )يتوقـــــــف عـــــــدد احملاكمـــــــات 
املعنية الفعلي على توفر قاعـات احملاكمـة 
والقضـــــــاة( ودعـــــــَوَيي اســـــــتئناف هنـــــــائي، 

التمهيديـــــــة يف ســـــــت  عمـــــــالوإجـــــــراء األ
 عمليات حتقيق

نتائج أنشـطة املقاضـاة : 1األداء  مؤشر -
 من حيث مالحقة مرتكيب اجلرائم املعنية

نتائج أنشـطة املقاضـاة : 2األداء  مؤشر -
 من حيث التهم املوجَّهة إىل املشتبه فيهم

 إنتاجية املكتب: 7األداء  مؤشر -

: التقاضي يف ثالث حماكمات األنشطة -
ويف دعــــــــــَوَيي اســــــــــتئناف هنــــــــــائي، ودعــــــــــم 

التمهيديــــــة يف ســــــت عمليــــــات األعمــــــال 
 حتقيق

 2-1القض      اء والمقاض      اة )اله      دفان 
 (3-1و

ملكتـب  السـرتاتيجيةمـن الغايـات ا 2الغاية 
 املّدعي العام:

األخـذ مبنظـور جنســاين يف  االسـتمرار علـى
 تنفيـــذ وعلــى املكتـــب مجيــع جمـــاالت عمــل

جلرائم اجلنســـــــــية السياســـــــــات املتعلقـــــــــة بـــــــــا
ق واجلـرائم املرتكبـة لَ واجلرائم اجلنسانية املنطَ 

 حبق األطفال

 بـــــــاجلرائم اجلنســـــــية واجلـــــــرائم  األخـــــــذ
اجلنســـانية املنطَلَـــق واجلـــرائم املرتكبـــة حبـــق 
ـــة  األطفـــال يف املقاضـــاة يف القضـــايا املعني
كلمـــــــا أمكـــــــن ذلـــــــك، وتنفيـــــــذ املبـــــــادئ 

يف سياســــات املكتــــب التوجيهيـــة الــــواردة 
 ذات الصلة

نتائج أنشـطة املقاضـاة : 1األداء  مؤشر -
 من حيث مالحقة مرتكيب اجلرائم املعنية

نتائج أنشـطة املقاضـاة : 2األداء  مؤشر -
 من حيث التهم املوجَّهة إىل املشتبه فيهم

جـــــــــــودة األنشــــــــــــطة : 3األداء  مؤشـــــــــــر -
 املكلَّف باالضطالع هبا

 التقيـــــــــد بسياســـــــــات: 4األداء  مؤشـــــــــر -
 املكتب ومعايريه اهلامة املعمول هبا فيه

ـــــــذ مـــــــا ال يقـــــــل عـــــــن ت - % مـــــــن 80نفي
التــــــدابري املهيــــــأ هلــــــا يف إطــــــار السياســــــات 

 وذلك يف مجيع أنشطة املقاضاة
 

 (3-1القضاء والمقاضاة )الهدف 

ملكتـب  السـرتاتيجيةمـن الغايـات ا 3الغاية 
 املّدعي العام:

 عمليـــات وجناعـــة   جـــودة   حتســـني يف املضـــي
التدارس األويل وعمليات التحقيق وأنشطة 

  املقاضاة

  اســــــتدامة أو حتســــــني معــــــدَّل اعتمــــــاد
 الدوائر للتهم اليت تقدَّم إليها

  اســــــــتدامة أو حتســــــــني معــــــــدَّل قبــــــــول
 الدوائر للحجج اليت تقدَّم إليها

   ـــام فريـــق مســـتقل باســـتعراض ملـــف قي
 كل دعوى

  قيـــام فريـــق مســـتقل باســـتعراض األدلـــة
 يف كل دعوى

نتائج أنشـطة املقاضـاة : 1األداء  مؤشر -
 من حيث مالحقة مرتكيب اجلرائم املعنية

نتائج أنشـطة املقاضـاة : 2األداء  مؤشر -
 من حيث التهم املوجَّهة إىل املشتبه فيهم

التقيـــــــــد بسياســـــــــات : 4األداء  مؤشـــــــــر -
 املكتب ومعايريه اهلامة املعمول هبا

  احملــاّك املرحليــة: مــا يُزَمــع حتقيقــه مقابــل
 ما ُُيقَّق فعالا 

% من التهم 80ما ال يقل عن  اعتماد -
ــــــــــة  املوجَّهــــــــــة إىل املشــــــــــتبه فيهم/قبوهلا/إدان

 املشتبه فيهم املتهمني

نســبة مــا يُقبــل مــن املــذكرات ومــا  بلــوغ -
يُوافق عليه مـن الطلبـات نسـبة ال تقـل عـن 

80% 
 %100 فريــق مســتقل باســتعراض قيــام -

 من الدعاوى

ـــام -  %100باســـتعراضفريـــق مســـتقل  قي
 من األدلة 

 5-2الهدف المتصل باإلدارة 

ملكتـب  السـرتاتيجيةمـن الغايـات ا 4الغاية 
 املّدعي العام:

املضــــي يف تكييــــف قــــدرات املكتــــب علــــى 
ــــق واملقاضــــاة وشــــبكته ذات الصــــلة  التحقي
ـــــدة  مـــــع البيئـــــة العلميـــــة والتكنولوجيـــــة املعقَّ

 التطور واملستمرة

 برنـــــــــامج تـــــــــدريب املعنيـــــــــني  مراجعـــــــــة
بأنشــــــــــطة املقاضــــــــــاة احملــــــــــدَّد يف خطــــــــــة 

مبــــــا يف ذلــــــك دورات التــــــدريب الســــــنوية 
التــــدريب اإلضــــافية الراميــــة إىل إكســــاب 
مهارات الدفاع والتدريب على اسـتعمال 
التكنولوجيـــــــــــات اجلديـــــــــــدة يف قاعـــــــــــات 

 احملاكمة

 ــــــــذ مشــــــــاريع التحســــــــني املنتقــــــــاة  تنفي
املتصـــــــــــــلة باجملـــــــــــــاالت ذات األولويـــــــــــــة: 
السريورات الداخلية، والقدرات اإلدارية، 
وتصــــــــميم ملفــــــــات القضــــــــايا، وســــــــريورة 
مراجعـــــــــــــــة القضـــــــــــــــايا، والتكنولوجيـــــــــــــــا، 

 والكفاءات األساسية

ـــــيم مشـــــاريع 1-14األداء  مؤشـــــر - : تقي
 التحسني

تنفيـــــــــــذ اخلطـــــــــــة : 2-8األداء  مؤشـــــــــــر -
يب/عــدد أيــام التــدريب لكــل الســنوية للتدر 

 موظف يف كل سنة
 

% ممـا خُيطَّــط 80مــا ال يقـل عــن  تنفيـذ -
 لتنفيذه
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  1-2األه        داف المتص        لة ب        اإلدارة 
 4-2و 3-2و 2-2و

ملكتـب  السـرتاتيجيةمـن الغايـات ا 8الغاية 
 :املّدعي العام

التكفل بـإدارة املكتـب إدارة مهنيـة وشـفافة 
 وناجعة وخاضعة للمساءلة

  اجملــــــــــــاالت ذات األولويــــــــــــة اســــــــــــتبانة
املمكــن فيهــا حتقيــق مكاســب عــن طريــق 
ـــــــد املكاســـــــب  حتســـــــني النجاعـــــــة؛ وحتدي
املمكــن حتقيقهــا؛ واإلســهام يف مبــادرات 
حتسني النجاعة الشاملة بنطاقها املكتـب 

 أمجع

: املكاســـــــــب احملققـــــــــة 6األداء  مؤشـــــــــر -
 سنوياا عن طريق حتسني النجاعة

جممـــــوع املكاســـــب احملققـــــة مـــــن خـــــالل  -
حتســـــــــني النجاعـــــــــة بالقيـــــــــاس إىل امليزانيـــــــــة 

 اإلمجالية لشعبة املقاضاة

اجملــاالت ذات األولويــة املمكــن  اســتبانة -
فيهــــا حتقيــــق مكاســــب عــــن طريــــق حتســــني 
النجاعـــــــــة؛ وحتديـــــــــد املكاســـــــــب املمكـــــــــن 

 حتقيقها
يف مبــــادرات حتســـني النجاعــــة  اإلســـهام -

 الشاملة بنطاقها املكتب أمجع
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 المرفق الخامس )و(

 االستراتيجية لقلم المحكمةالغايات 

 مكتب رئيس قلم المحكمة -ألف

إعادة تدارس بنية احملكمة ومالك موظفيها ومواردها وتكييف ذلك يف ضوء اخلربة العملية، والنهوض  2-1-1
 بالنجاعة والفعالية مع السهر على القدرة على النهوض مبهام ومسؤوليات اجلهاز.

ومتييز وتنفيذ املزيد من التدابري املمكن اختاذها لتحسني النجاعة؛ والرتكيز إدارة املوارد على حنو فعال  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

 2017ومؤّشرات األداء والمرامي لعام  النتائج المتوّخاة مكتب رئيس قلم المحكمة:

 2017فيما خيص عام  املرامي مؤّشرات األداء  النتائج املتوخّاة

   1-1-2الهدف 

مــن قلــم احملكمــة يف ختفــيض معــدَّل شــغور الوظــائف   تنجيز توظيف العاملني  بصورة كاملةقلم احملكمة إعمال البنية اجلديدة ل -1
 2017 % حبلول حزيران/يونيو10% إىل 12

   2-1-2الهدف 

 نشاء وحدة ميدانية مناسبةإجناز إ  جورجياالتعاون مع السلطات يف    جبورجيا اْتبيليسينشاء وحدة ميدانية يف إ -1

   3-1-2الهدف 

حيات ويل الصاللة من خالل ختءتعزيز املسا -1
 قسامعب واألىل الشُ إوتفويضها 

 ورؤســـاءاجتماعـــات مــديري شـــعب قلــم احملكمـــة  تــواتر 
 قسام التابعة هلااأل

  سبوعيةأاجتماعات عقد 

 شعبة الخدمات اإلدارية -باء

 املضي يف حتسني تدبر أداء املوظفني  2-3-1
 املضي يف حتسني التوازن اجلنساين والتمثيل اجلغرايف يف خمتلف مستويات بنية احملكمة  2-3-2
 حتسني بيئة العمل  2-4-1
 لتنمية قدرات املوظفني )مبا يف ذلك حراكهم(وضع هنج اسرتاتيجي   2-4-2
 حتسني النجاعة من خالل التطورات التكنولوجية  2-5-3
املضي يف حتسني سريورة إعداد ميزانية احملكمة، مبا يف ذلك مواصلة التحاور مع الدول األطراف بشأن   2-6-1

 هذه السريورة
 صقل إطار تدبر املخاطر يف احملكمة  2-6-2
  قياس  وتقييم  أداء احملكمةحتسني  2-6-3
استعمال املباين اجلديدة على أفضل وجه لتلبية احتياجات عمل احملكمة؛ وتعظيم مدى املرونة يف   2-7-2

 تصميم هذه املباين إلتاحة توسعتها بقدر أدىن من انقطاع العمل ومن التكاليف
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 لتدبرهاتدبر األخطار يف جمال األمن والسالمة من خالل إجراءات   2-8-3

 2017النتائج المتوّخاة ومؤّشرات األداء والمرامي لعام  شعبة الخدمات اإلدارية:

 2017املرامي فيما خيص عام  مؤّشرات األداء النتائج املتوخّاة

   من األهداف ذات األولوية 1-3-2الهدف 

ـــدبر أداء املـــوارد البشـــرية يف شـــىت وحـــدات  حتســـني نظـــام ت
 احملكمة

  ــــــــد وضــــــــع االســــــــرتاتيجية ذات الصــــــــلة، وحتســــــــني التقي
 بالقواعد واملعايري املعمول هبا 

  وضـــــع االســـــرتاتيجية يف جمـــــال املـــــوارد البشــــــرية ذات
وحتســــني معــــدَّل التقيــــد بالقواعــــد الصــــلة بتــــدبر األداء، 

 واملعايري املعمول هبا يف شىت وحدات احملكمة

   من األهداف ذات األولوية 2-3-2الهدف 
 من توظيفهم أجل من احملشودين بني النساء مشاركة زيادة
 مــن حمايــداا  إعالنــاا  الشــاغرة الوظــائف عــن اإلعــالن خــالل
ــــني النســــاء عــــدد زيــــادة خــــالل ومــــن اجلنســــانية الناحيــــة  ب
 توظيفهم يف للنظر املنتَقنْيَ 

  املتعلقــة اإلحصــائية مــن التقــاريريــتم إصــداره عــدد مــا 
 اجلنسني بني بالتوازن

 2 

   من األهداف ذات األولوية 1-4-2الهدف 

إعــــداد وإصــــدار السياســــات احلامســــة ذات األولويــــة فيمـــــا 
خيـــص ضـــمان وجـــود إطـــار تنظيمـــي ســـليم بشـــأن املســـائل 
األساسـية املتصـلة بـاملوارد البشـرية: نظـام املــوظفني اإلداري 

 املؤقت املعدَّل، وانتقاء املوظفني، واإلجازة اخلاصة

 مـــــــن وثـــــــائق السياســـــــات  عـــــــدد مـــــــا يـــــــتم إصـــــــداره
 األساسية

 3 

حتسني العمل التوعوي حبيث يطال البلـدان غـري املمثَّلـة أو 
املنقوصـــــــة التمثيـــــــل بـــــــني جمموعـــــــة العـــــــاملني يف احملكمـــــــة 

 وتوظيف أشخاص من رعايا هذه البلدان

 عدد املبادرات التوعوية اجلديدة االستهداف  محلتان جيدتا االستهداف 

   ذات األولويةمن األهداف  2-4-2الهدف 

تنسـيق مبــادرات التــدريب )غــري التقــين( مــن أجــل العــاملني 
 يف شىت وحدات احملكمة

  عــدد بــرامج التــدريب غـــري التقــين الــيت جيــري تـــدبرها يف
 قسم املوارد البشرية بصورة مركزية

 5 

   من األهداف ذات األولوية 3-5-2الهدف 

املؤسســـية تخطـــيط املـــوارد ل SAPحتســـني القـــدرة يف نظـــام 
ـــــى النهـــــوض بـــــأود أعبـــــاء العمـــــل املزيـــــدة فيمـــــا خيـــــص  عل
ســـريورات األعمـــال، وال ســـيما مـــا يتصـــل بـــاملوارد البشـــرية 

 وامليزانية

  عدد سـريورات العمـل الـيت تـتم مراجعتهـا وحتسـينها مـن
خالل زيادة القـدرة علـى ختطـيط املـوارد املؤسسـية يف نظـام 

SAP 

 5 

  مواءمــــة نظــــامSAP  مــــع التعــــديالت الضــــرورية لتنفيــــذ
ـــد لألمـــم  رزمـــة التعويضـــات اجلديـــدة مبوجـــب النظـــام املوحَّ

 املتحدة

  النسـبة املئويـة للمسـتحقات الـيت تـتم مواءمتهـا مـع رزمـة
 التعويضات اجلديدة

 100% 

   من األهداف ذات األولوية 1-6-2الهدف 

النســــبة املئويــــة لتقلــــيص الــــزمن الــــذي تســــتغرقه املعاملــــة   الصلةأمتتة السريورات املتعلقة بامليزانية والتوقعُّات ذات 
 اليدوية

 50% 

املضـــي يف تطـــوير الــــنظم املخصَّصـــة لإلبـــالغ عــــن األداء، 
ـــــدفق  ـــــل الت ـــــتظم، وحتلي وتوقـــــع اإليـــــرادات واملصـــــروفات املن

 النقدي، واإلبالغ املخصوص

  عـــدد مـــا يُبـــدى يف إطـــار املراجعـــة مـــن مالحظـــات
 يتعلق بالتدبر واملراقبة املالينيسلبية ذات شأن فيما 

 عدم إبداء أي مالحظة من هذا القبيل 

االنتقـــــال إىل نســـــق التعويضـــــات اجلديـــــد مبوجـــــب النظـــــام 
 املوحَّد لألمم املتحدة

 النسبة املئوية لتقيد احملكمة بالنسق اجلديد   مـــــن احلــــــاالت 100التقيـــــد بالنســـــق اجلديـــــد يف %
 املنطبقة على احملكمة
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 2017املرامي فيما خيص عام  مؤّشرات األداء النتائج املتوخّاة

   من األهداف ذات األولوية 2-6-2الهدف 

ــــتم مراجعتــــه وإعــــادة تقييمــــه مــــن األخطــــار   املضي يف تنفيذ نظام تدبر املخاطر العالية الدرجة عــــدد مــــا ت
 املدرجة يف سجل املخاطر

 100% 

   من األهداف ذات األولوية 3-6-2الهدف 

إعمــــال سياســــات جديــــدة متوافقــــة مــــع املعــــايري احملاســــبية 
 الدولية للقطاع العام

  ـــاا مـــن التقـــارير املتوافقـــة مـــع ـــّد إعـــداداا مؤمتت عـــدد مـــا يُع
 املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام 

 3 

   من األهداف ذات األولوية 2-7-2الهدف 

  ــــرام عقــــد متوســــط األجــــل خــــاص بالصــــيانة الوقائيــــة إب
 والصيانة التصحيحية للمباين الدائمة

  مـن أجـل انتقـاء النسبة املئويـة لتطبيـق إجـراءات املقاولـة
 شركة تتوىل الصيانة الوقائية والتصحيحية

 100% 

   من األهداف ذات األولوية 3-8-2الهدف 

ـــــدابري ذات  ـــــة ومراجعـــــة الت ـــــيم املخـــــاطر األمني حتـــــديث تقي
 الصلة سنوياا أو عند االقتضاء

 مراجعة تقييم املخاطر األمنية وحتديثه  املراجعة اليت تشمل بنطاقها احملكمة مجعاء إجراء 

إجنــــاز التقيـــــيم الـــــذايت وفـــــق معـــــايري العمـــــل األمنيـــــة الـــــدنيا 
املطبَّقـــــة يف األمـــــم املتحـــــدة فيمـــــا خيـــــص مجيـــــع املكاتــــــب 
امليدانيـة، وحتـديث تقيـيم املخـاطر األمنيـة اخلـاص باحملكمــة 

 على وجه التحديد

  ُلنسبة املئوية للتقيـد املئوية إلجناز التقييم الذايت وا النسبة
 باملعايري احمللية

 100% 

ـــــَمرَْكبات املتقــــادم عهــــدها املســــتعملة يف  اســــتبدال مجيــــع ال
 سنوات 5امليدان على مدى فرتة مقدارها 

 عدد الـَمرَْكبات اليت يتم استبداهلا  20% 

 شعبة الخدمات القضائية -جيم

واملواظبة على مراقبة كفايته وجناعته من حيث التكاليف على تنفيذ النظام املعدَّل للمساعدة القانونية  1-4-1
 (4-1حنو متوافق مع القرارات القضائية وحقوق الدفاع )الغاية االسرتاتيجية 

السهر على جرب األضرار بصورة جمدية والنجاح يف تنفيذ األوامر جبرب األضرار، ومبا يف ذلك تطبيق  1-6
 ين عليهممبادئ مّتسقة فيما خيص جرب أضرار اجمل

تطبيق وصقل مبادئ جرب أضرار اجملين عليهم الـُمْرساة من خالل الدعاوى األوىل اليت تنظر فيها  1-6-1
 احملكمة

وضع آليات تنسيق مع الصندوق االستئماين للمجين عليهم من أجل تنفيذ القرارات القضائية فيما  1-6-2
 يتعلق جبرب األضرار

إعادة تدارس بنية احملكمة ومالك موظفيها ومواردها وتكييف ذلك يف ضوء اخلربة العملية، والنهوض  2-1-1
 بالنجاعة مع السهر على قدرة األجهزة على أداء مهامها ومسؤولياهتا 

 القضائية اخلدمات جمال يف األداء حتسني 2-1-5
مراجعة تطبيق السريورات والطرائق والتكنولوجيات القياسية، وال سيما فيما يتعلق مبتطلبات أمن  2-5-2

 احملكمة وما تنشده على هذا الصعيد 
 حتسني النجاعة من خالل التطورات التكنولوجية 2-5-3
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 2017النتائج المتوّخاة ومؤّشرات األداء والمرامي لعام  شعبة الخدمات القضائية:

 2017املرامي فيما خيص عام  مؤّشرات األداء  املتوخّاةالنتائج 

   من األهداف ذات األولوية 1-4-1الهدف 

تنفيـــذ النظـــام املعـــدَّل للمســـاعدة القانونيـــة واملواظبـــة علـــى 
مراقبة كفايته وجناعته من حيث التكاليف على حنو يتوافـق 

 مع القرارات القضائية وحقوق الدفاع

 إىل جعــل متثيــل املـــدَّعى علــيهم املعــوزين متثـــيالا   التوصــل
كافيـاا ومسـتداماا علـى حنـو ُيق ـق النجاعـة االقتصـادية فيمــا 

 خيص احملكمة

 ـــــى مراقبـــــة العمـــــل بنظـــــام  اســـــتمرار قلـــــم احملكمـــــة عل
وعلــى القيــام كمـا جيــب بــإعالم أفرقــة املسـاعدة القانونيــة 

ف الــدفاع بكــل التغــريات الــيت قــد تطــرأ علــى دفــع تكــالي
 املساعدة القانونية

  نظـــر قلـــم احملكمـــة يف إدخـــال تعـــديالت علـــى نظـــام
 املساعدة القانونية

  اقــــرتاح قلـــــم احملكمـــــة حلــــوالا أنســـــب وأكثـــــر اّتســـــاماا
 بالطابع االبتكاري استناداا إىل طبيعة القضايا املعنية

   من األهداف ذات األولوية 6-1الهدف 

والنجـاح يف تنفيـذ السـهر علـى جـرب األضـرار بصـورة جمديـة 
األوامــر جبــرب األضــرار، ومبــا يف ذلــك تطبيــق مبــادئ مّتســقة 

 فيما خيص جرب أضرار اجملين عليهم

  عمــل قلــم احملكمــة علــى تســهيل إجــراءات جــرب أضــرار
اجملين عليهم فيما خيص أكرب عـدد ممكـن مـن اجملـين علـيهم 

 املؤهَّلني لذلك

 قــــدمي قيــــام قلــــم احملكمــــة علــــى حنــــو حمايــــد بــــاإلبالغ وت
 اخلدمات إىل الدوائر بشأن املسائل املرتبطة جبرب األضرار

  تنســيق قلــم احملكمــة لتنفيــذ إجــراءات جــرب األضــرار مــع
خمتلــف اجلهــات الــيت يتعامــل معهــا )الصــندوق االســتئماين 
ـــــيهم،  ـــــيهم، واملمث لـــــني القـــــانونيني للمجـــــين عل للمجـــــين عل

 ومكتب احملامي العمومي للمجين عليهم، والدوائر(

 ثيل مصاحل اجملين عليهم يف دعاوى جرب األضرارمت 

 مرفـــق اســــتخباري يف إطـــار تعاقــــدي مـــن أجــــل  إعمـــال
 مجع طلبات اجملين عليهم

  تعـــاون قلـــم احملكمـــة التعـــاوَن الكامـــل مـــع الصـــندوق
االسـتئماين للمجــين علــيهم واملمثلـني القــانونيني للمجــين 
ــــيهم بغيــــة التكفــــل بتمييــــز اجملــــين علــــيهم الــــذين قــــد  عل

 همجلرب أضرار ونون مؤهَّلني يك

  قيام قلـم احملكمـة بتنظـيم مشـاورات مـع اجملـين علـيهم
بشــأن مســائل متثــيلهم القــانوين املشــرتك يف دعــاوى جــرب 

 األضرار

  إيــــداع قلــــم احملكمــــة تقــــارير جيــــدة النوعيــــة وآتيــــة يف
 حينها بشأن املسائل املرتبطة جبرب األضرار

 انتظام القيام بإعالم اجملين عليهم 

  قيام مكتب احملامي العمومي للمجين علـيهم، عنـدما
يُعــــنيَّ بصــــفته ممــــثالا قانونيــــاا للمجــــين علــــيهم، بتمثــــيلهم 
القــــانوين الــــداخلي يف دعــــاوى جــــرب األضــــرار عــــامالا يف 

 ذلك بصفته مكتباا مستقالا 

  تقـــدمي قلــــم احملكمــــة الــــدعم واملســــاعدة األمثلــــني إىل
علـــــــيهم وإىل املمثلـــــــني القـــــــانونيني اخلـــــــارجيني للمجـــــــين 

الصـــندوق االســـتئماين للمجـــين علـــيهم يف دعـــاوى جـــرب 
 األضرار

  مواصلة قلم احملكمة حتسني نظام تدبر طلبـات اجملـين
علــــيهم تقليصــــاا لــــالزدواج يف العمــــل فيمــــا يتعلــــق هبــــذه 

 الطلبات

   من األهداف ذات األولوية 1-6-1الهدف 
مـن تطبيق وصقل مبـادئ جـرب أضـرار اجملـين علـيهم املرسـاة 

 خالل الدعاوى األوىل اليت تنظر فيها احملكمة

  ( مـن النظـام األساسـي مـن 1)75التقيد بأحكام املادة
 خالل التوضيح القضائي للمبادئ املتصلة جبرب األضرار

  وضع نظام للتنسيق بني احملكمة والصندوق االسـتئماين
للمجين عليهم فيما يتعلق بالقرارات املتخـذة عمـالا باملـادة 

 لنظام األساسيمن ا 75

  القيــام علــى ضــوء القــرارات القضــائية الصــادرة يف قضــية
ــا بوضــع إطــار لعمــل قلــم احملكمــة يف  لوبـَنْغــاوقضــية  كاتـَنْغ

شأن جرب األضرار والشروع يف تطبيقه، مـع مراعـاة الفصـل 
بــــني األدوار واملســــؤوليات املنوطــــة بالصــــندوق االســــتئماين 

 نوطة بقلم احملكمةللمجين عليهم واألدوار واملسؤوليات امل

  الصـــندوق االســـتئماين للمجـــين التعـــاون الكامـــل بـــني
 عليهم وقلم احملكمة بشأن مسائل جرب األضرار

 تعزيز رضا اجلهات الـُمتعامل معها 

  تزويد الدوائر مبعلومات يف هذا الصدد جيدة النوعية
 وآتية يف حينها كلما لزم ذلك

 من األهداف ذات األولوية 2-6-1الهدف 
وضـــع آليــــات تنســــيق مـــع الصــــندوق االســــتئماين للمجــــين 
عليهم مـن أجـل تنفيـذ القـرارات القضـائية فيمـا يتعلـق جبـرب 

 األضرار
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 2017املرامي فيما خيص عام  مؤّشرات األداء  املتوخّاةالنتائج 

   من األهداف ذات األولوية 1-1-2الهدف 

إعــــادة تـــــدارس بنيـــــة احملكمـــــة ومـــــالك موظفيهـــــا ومواردهـــــا 
وتكييف ذلك يف ضوء اخلربة العملية، والنهـوض بالنجاعـة 
مـــــــع الســـــــهر علـــــــى قـــــــدرة األجهـــــــزة علـــــــى أداء مهامهــــــــا 

 ومسؤولياهتا 

  اســتدامة تــوفري خــدمات االحتجــاز بــالنظر إىل تقلــيص
وحـــــــدة االحتجـــــــاز اخلاصـــــــة باحملكمـــــــة اجلنائيـــــــة الدوليـــــــة 
ليوغوسالفيا السـابقة واحتمـال إغـالق الدولـة املضـيفة هلـذا 

 املرفق املستخَدم حالياا 

  جتهيز مركز االحتجاز مبوظفني إضافيني لكي يواصـل
 أداء املهام املنوطة به

 تطوير الشراكة مع الدولة املضيفة 

  ترقيـــــــــة النظــــــــــام التكنولـــــــــوجي املســــــــــتعمل يف مركــــــــــز
 ة احملتَجزيناالحتجاز التابع للمحكمة من أجل مراقب

   من األهداف ذات األولوية 5-1-2الهدف 
تـــوفري دورات تــــدريب ناجعــــة بالقيــــاس إىل تكاليفهــــا   التحسني األمثل خلدمات جلسات قاعات احملاكمة  حتسني األداء يف جمال اخلدمات القضائية

بغية النهوض باستعمال نظام احملكمة اإللكرتونية وتدبر 
 املعلومات على حنو سليم

  ـــاد إعمـــال ختـــزين أكثـــر قابليـــة لالســـتدامة بشـــراء العت
والربجميات الالزَمنْي لالستعمال يف سياق عمـل احملكمـة 

 اليومي

   من األهداف ذات األولوية 2-5-2الهدف 

مراجعــــــــة تطبيــــــــق الســــــــريورات والطرائــــــــق والتكنولوجيــــــــات 
القياسية، وال سيما فيما يتعلق مبتطلبات أمن احملكمـة ومـا 

 هذا الصعيد تنشده على

  السهر على العمل باألدوات املناسبة واملواك بة ألحـدث
التطورات بغية ختفيف كل مـا قـد يكـون هنـاك مـن أخطـار  

 كشف البيانات على حنو غري مرخَّص به

  مــــن مشــــروع "ضــــعف احلــــال أمــــام  2تنفيــــذ املرحلــــة
 التهديدات وكشفها ورصدها"

 إتاحة االتصال اآلمن من خالل التشفري 

  نظـــام تـــدبر طلبـــات اجملـــين علـــيهم يف امليـــدان إعمـــال
  لتناول هذه الطلبات

  ملـوظفني علـى اسـتعمال الـنظم اتوفري دورات لتدريب
 املتنقلة اآلمن

   من األهداف ذات األولوية 3-5-2الهدف 

علــــــى اتّبــــــاع هنــــــج متكامــــــل يف عمليــــــة تـــــــدبر  الســــــهر  حتسني النجاعة من خالل التطورات التكنولوجية
 املعلومات

  ـــة اخلـــدمات الـــيت تقـــدمها األقســـام للجهـــات الـــيت مراقب
نتعامــــــل معهــــــا واإلشــــــراف علــــــى تقــــــدمي هــــــذه اخلــــــدمات 
وتشــــجيع األقســــام علــــى اإلحاطــــة باحتياجــــات اجلهــــات 
الـمتعاَمل معها، ومتابعة املستجدات يف بيئات عمـل هـذه 
اجلهـات، والـتمكن مــن التكيـف السـريع مــع التغـريات فيهــا 

 مة مصاحل اجلهات املعنية حبيث تتسىن محاية وخد

 إعمال جملس احلوكمة املعين بتدبر املعلومات 

 ــــــــدبر خــــــــدمات قســــــــم خــــــــدمات قائمــــــــة إعمــــــــال  ت
 املعلومات

 اخلاصـــة التعـــديل لطلبـــات شـــامل حـــل نظـــام إعمـــال 
 باحملكمة

 شعبة العمليات الخارجية -دال

فعال وفقاا للوثائق ذات الصلة من توعية اجملين عليهم واجلماعات املتضررة والتواصل معهم على حنو  1-7-1
 (7-1الوثائق االسرتاتيجية للمحكمة )الغاية االسرتاتيجية 

إدارة املوارد على حنو فعال ومتييز وتنفيذ املزيد من التدابري املمكن اختاذها لتحسني النجاعة )الغاية  2-1-2
 ( 1-2االسرتاتيجية 

 (8-2الل إجراءات لتدبرها )الغاية االسرتاتيجية تدبر املخاطر يف جمال األمن والسالمة من خ 2-8-3
االخنراط يف تباحث بّناء مع الدول لتذليل العوائق والنهوض باملمارسات الفضلى، مثل املسارعة إىل  3-3-2

 (3-3التشاور مع احملكمة بغية حل أي مسألة تعيق تنفيذ الطلبات أو حتول دونه )الغاية االسرتاتيجية 
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إقامة شراكات من أجل مساعدة الدول على إبرام االتفاقات الكبرية األمهية فيما خيص استطالع سبل  3-4-3
 (4-3احملكمة )الغاية االسرتاتيجية 

 (4-3زيادة التعاون على املستويني اخلارجي والداخلي فيما يتعلق حبماية الشهود )الغاية االسرتاتيجية  3-4-4

 2017ومؤّشرات األداء والمرامي لعام النتائج المتوّخاة  شعبة العمليات الخارجية:

 2017املرامي فيما خيص عام  مؤّشرات األداء النتائج املتوخّاة

   من األهداف ذات األولوية 1-7-1الهدف 

 معهــم والتواصــل املتضــررة واجلماعــات علــيهم اجملــين توعيــة
 الوثـــــائق مــــن الصــــلة ذات للوثــــائق وفقـــــاا  فعــــال حنــــو علــــى

  للمحكمة االسرتاتيجية

  مقدار التعقيبات اليت ترد عـن طريـق املنصـات التقليديـة
ـــذي تعـــرب عنـــه  ومنصـــات التواصـــل االجتمـــاعي واالجتـــاه ال

 هذه التعقيبات

 ( "عـــــــدد "التحبيـــــــذاتlikes"و"إعـــــــادات التغريـــــــد ،) 
(retweets و ،)نتــائج التقصــي اإلجيابيــة (hits ومـــا إىل ،)

 ذلك مما يسجَّل على مواقع التواصل االجتماعي

  ـــــة يف ـــــربامج اإلذاعيـــــة املبثوث اســـــتدامة أو زيـــــادة عـــــدد ال
 2016البلدان املعنية بالقياس إىل عام 

  ارتفـاع نســبة األســئلة الــيت تبــني  أن إحاطــة املشــاركني يف
جلســـات التوعيــــة غــــدت أعمــــق ممــــا كانــــت عليــــه يف عــــام 

2016 

 مجهــور  لــدىللمحكمــة اإلجيابيــة  زيــادة بــروز الصــورة
 تاداملع هاأوسع من مجهور 

 حتسني النظرة إىل عمل احملكمة 

  االجتمـــاعي لنشـــر  التواصـــلزيـــادة اســـتخدام وســـائل
يف  وتـــأيت تتســـم بالدقـــةأنشـــطة احملكمـــة عـــن معلومـــات 

 نشراا مباشراا  الوقت املناسب

  ـــــق ســـــاليب الفضـــــلى ألاملمارســـــات النجـــــاح يف تطبي
مــــــع  التواصــــــليــــــؤدي إىل حتســـــني  علــــــى حنـــــوالتوعيـــــة، 

 وخارجها أصحاب الشأن يف احملكمة

  متابعـة علـى السـكان احملليـني  قـدرةأو زيـادة اسـتدامة
يف  الـــــــيت تعنـــــــيهمالقضـــــــائية يف احلـــــــاالت  املســـــــتجدات
 فيهاوجود امليدانية اليت لقلم احملكمة املكاتب 

 يف أوسـاط  اوالية احملكمة وإجراءاهتب اإلحاطة حتسني
 اجملين عليهم واجلماعات املتضررة

   ذات األولويةمن األهداف  2-1-2الهدف 

إدارة املوارد على حنو فعال ومتييز وتنفيـذ املزيـد مـن التـدابري 
 املمكن اختاذها لتحسني النجاعة

 دقة التوقعُّات املتعلقة بامليزانية 

 فعالية التنسيق بني املقر واملكاتب امليدانية 

  ـــيت تُعقـــد مـــرة كـــل أســـبوعني بـــني عـــدد االجتماعـــات ال
امليدانيــة وعــدد مــا يــتم تذليلــه  ممثلــي املقــر وممثلــي املكاتــب

 من املسائل العالقة

  درجة جودة الكتيب اخلاص باملكاتب امليدانية، ومدى
 فائدته

  توظيــف مــن يشــغل كــل الوظــائف املهيــأ هلــا يف امليزانيــة
 2017خالل الربع األول من عام 

  ــــواتر دعــــوة ســــائر األجهــــزة إىل املشــــاركة يف األنشــــطة ت
 بةذات الصلة اليت تقودها الشع

 عدد جوانب التآزر اليت تتم استبانتها وحتقيقها 

  االرتبـــــاط بالشـــــعبتني األخـــــريني يف العمـــــل لتحســـــني
التوقعُّـــات املتعلقـــة بامليزانيـــة وحتديـــد مـــا يلـــزم مـــن املـــوارد 

 املالية واملوارد من املوظفني

  تفــويض املســؤولية عــن األنشــطة بنقلهــا مــن املقــر إىل
مكاسب عن طريق حتسني املكاتب امليدانية بغية حتقيق 
 النجاعة واملزيد من التنسيق

  عقــد اجتمـــاع كـــل أســـبوعني بــني ممثلـــي املقـــر وممثلـــي
املكاتب امليدانية للتكفل بتبادل املعلومات وجناعة اختاذ 

 القرارات

  استحداث كتيب خاص باملكاتب امليدانية من أجـل
 اتّباع إجراءات عمل ناجعة وفعالة

 ـــاع إجـــراءات العمـــل القياســـية اخلاصـــة  العـــودة إىل اتّب
ـــة حتقيـــق النجاعـــة واالقتصـــاد يف  بتخطـــيط املهمـــات بغي

 التكاليف

  توظيــــــف عــــــاملني للتكفــــــل بنجاعــــــة إجــــــراء أنشــــــطة
 الشعبة

  ــــذ أنشــــطة الشــــعبة بالتشــــارك مــــع ســــائر أجهــــزة تنفي
ــــالء اهتمــــام  ــــاا، مــــع إي ــــك ممكن احملكمــــة، كلمــــا كــــان ذل

 خاص الستبانة جوانب العمل التآزري
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 2017املرامي فيما خيص عام  مؤّشرات األداء النتائج املتوخّاة

   من األهداف ذات األولوية 3-8-2الهدف 
ــــــدبر املخــــــاطر يف جمــــــال األمــــــن والســــــالمة مــــــن خــــــالل  ت

 هاإجراءات لتدبر 
  إجنــاز املراجعــة الســنوية حبلــول هنايــة كــل ســنة؛ وتفــادي

ـــة يف مجيـــع حـــاالت  احلـــوادث، والتصـــدي هلـــا بصـــورة مهني
 حصوهلا

 عــايري العمــل اســتدامة تقيــد املكاتــب امليدانيــة الكامــل مب
 الدنيا املطبَّقة يف األمم املتحدة األمنية

  إعمــال نظــام إنــذار يعمــل بصــورة تامــة يف قلــم احملكمــة
 ، ما يستتبع 2017حبلول الربع األول من عام 

تـــوفُّر رقـــم لالتصـــاالت العاجلـــة مـــن أجـــل اإلبـــالغ  (1
جبميـــــــع احلـــــــوادث اخلطـــــــرية وأرقـــــــام هواتـــــــف للتواصـــــــل 

 التسلسلي يف هذه احلاالت 
 وظفني املناوبني مسك قائمة بامل (2
اسـتحداث مبـادئ توجيهيـة بشـأن تصـرف املوظـف  (3

 املناوب يف حال األزمات

  إجراء املراجعـة السـنوية حلـال تأهـب املـوظفني ومحايـة
 الشهود

  ــــة ــــد مبعــــايري العمــــل األمني ــــيم الــــذايت للتقي إجنــــاز التقي
الــــــدنيا املطبَّقــــــة يف األمــــــم املتحــــــدة فيمــــــا خيــــــص مجيــــــع 

حتديث تقييم املخاطر األمنية اخلـاص املكاتب امليدانية و 
 باحملكمة على وجه التحديد

 إعمال نظام اإلنذار يف قلم احملكمة 

   من األهداف ذات األولوية 2-3-3الهدف 
ــــــدول لتــــــذليل العوائــــــق  ــــــاء مــــــع ال االخنــــــراط يف تباحــــــث بّن
والنهوض باملمارسات الفضلى، مثل املسـارعة إىل التشـاور 

تنفيـذ الطلبــات أو  تعـوقمـع احملكمـة بغيـة حــل أي مسـألة 
 دونه حتول

 مستوى الدعم العام الذي تقدمه الدول ومدى تعاوهنا 

 وضع قائمة كاملة جبهات االتصال وحتديثها 

 بات اليت يتم إعدادها ومدى جودهتاعدد الكتي 

  ،مــــــدى تعــــــاون الـــــــدول فيمــــــا يتصـــــــل باملشــــــتبه فـــــــيهم
 وعمليات التحقيق املايل، والشؤون األخرى

  استحداث نظام لقياس القدرة العملية اليت يتم تكوينها
 عن طريق حلقات التدارس املعنية بالتعاون

  زيــادة اإلحاطــة بواليــة احملكمــة وإجراءاهتــا لــدى ذوي
ذ مــن أصــحاب الشــأن وذلــك بتنــاول احتياجـــاهتم النفــو 

 إىل املعلومات وشواغلهم يف الوقت املناسب

  إعداد قائمـة حميَّنـة جبهـات االتصـال لـدى السـلطات
 املركزية بغية التباحث بشأن طلبات املساعدة

  إعداد كتيبات بشـأن إجـراءات التعـاون بغيـة تشـجيع
 الدول على التعاون فيما خيص جتميد األصول

 ــــــدول يف مجــــــع اســــــت طالع فــــــرص نشــــــدان تعــــــاون ال
املعلومـــات املتصـــلة مبكـــان وجـــود املشـــتبه فـــيهم الطلقـــاء 

 بغية ضمان القبض عليهم

  التقصي يف تشـريعات خمتلـف الـدول وممارسـاهتا ذات
 الصلة بغية صقل االسرتاتيجية اخلاصة بالتحقيق املايل

  ــن مــن متابعــة حلقــات التــدارس اســتحداث نظــم متك 
ـــة بال تعـــاون علـــى حنـــو ســـليم ومـــن اســـتدامة تبـــادل املعني
 املعلومات

   من األهداف ذات األولوية 3-4-3الهدف 

اســتطالع ســبل إقامــة شــراكات مــن أجــل مســاعدة الــدول 
، علــى إبــرام االتفاقــات الكبــرية األمهيــة فيمــا خيــص احملكمــة

 مبا يف ذلك االتفاقات بشأن إعادة التوطني

 إبرام مخسة اتفاقات تعاون جديدة 

 استهالل أربع مفاوضات 

 

 إبرام اتفاقات جديدة 

  التقــدم علــى صــعيد املفاوضــات مــع الــدول األطــراف
 وغريها من الدول اليت قد تكون شريكة

  وضــــع قائمــــة بالــــدول الــــيت قــــد ميكــــن للمحكمــــة أن
تفاحتهــا بشــأن شــىت طلبــات التعــاون املخصــوص وصــقل 

 اسرتاتيجيتها املتعلقة بالتفاوض

 إقامــــة شــــراكة مــــع الـــــدول  وضــــع اســــرتاتيجية بشــــأن
 لتشجيعها على إبرام شىت االتفاقات مع احملكمة
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 2017املرامي فيما خيص عام  مؤّشرات األداء النتائج املتوخّاة

   من األهداف ذات األولوية 4-4-3الهدف 

زيــــادة التعــــاون علــــى املســــتويني اخلــــارجي والــــداخلي فيمــــا 
 يتعلق حبماية الشهود

  حتســــني العالقــــات مــــع االد عــــاء ومــــع الــــدفاع يف جمــــال
 التعاون

 ومدى جدية العناية هبمالشهود املعتىن هبم  عدد 

 يف الوقت املناسب توفري خدمات العناية 

  اإلجابــــــــــة يف غضــــــــــون شــــــــــهر واحــــــــــد عــــــــــن مجيــــــــــع
 االستفسارات املتعلقة بإبرام اتفاق من االتفاقات

 ــــــــة الــــــــذين ُيــــــــيلهم األطــــــــراف يف  الشــــــــهود محاي
 اإلجراءات واملشاركون فيها طلباا حلمايتهم

 الشهود حلماية معمَّقة مراجعة إجراء 
 ــــوفري ــــة ت  حبمايــــة املشــــمولني للشــــهود خــــدمات العناي

 احملكمة
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 المرفق السادس

 معلومات عن مالك موظفي المحكمة

 )أ( السادس المرفق

 بحسب البرامج الرئيسية 2017مالك موظفي المحكمة المقترح لعام 

 المحكمة جمعاء

وكيل أمني 
 عام

أمني عام 
 1-ف 2-ف 3-ف 4-ف 5-ف 1-مد 2-مد مساعد

جمموع 
موظفي 

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

جمموع 
موظفي 
فئة 

اخلدمات 
 العامة

جمموع 
 املوظفني

 52 13 12 1 39   12 20 3 4         الربنامج الرئيسي األول

 1 1 الربنامج الرئيسي الثاين

 

3 17 36 77 71 33 239 1 77 78 317 

  الربنامج الرئيسي الثالث

 

1 

 

3 22 43 85 89 5 248 15 311 326 574 

 الربنامج الرئيسي الرابع

   

1 1 1 1 1 

 

5 3 2 5 10 

 الربنامج الرئيسي السادس

   

1 

 

4 3 8 

 

16 

 

3 3 19 

 الربنامج الرئيسي
 5-السابع 

    

1 1 

 

1 

 

3 

 

1 1 4 

 الربنامج الرئيسي
 6-السابع 

 

  

 

1 

 

1 1 

  

3 

 

1 1 4 

 980 427 407 20 553 38 182 187 89 45 9   2 1 المجموع العام

 المرفق السادس )ب(

 2017قائمة الوظائف المعاد تصنيفها لعام 
 تسمية الوظيفة الرتبة 

 تصبح كانت اجلهاز / القسم  اجلديدة / املطلوبة  احلالية  عدد الوظائف

 5-ف 4-ف 1

قلم احملكمة/رئيس قسم مشاركة اجملين 
 عليهم وجرب أضرارهم

عليهم وجرب رئيس قسم مشاركة اجملين 
 أضرارهم

رئيس قسم مشاركة اجملين عليهم وجرب 
 أضرارهم

 1  :قسم مشاركة المجني عليهم وجبر أضرارهمالوظائف المعاد تصنيفها في  مجموع

 4-ف 3-ف 1

 أمانة الصندوق االستئماين للمجين عليهم
 مدير برنامج مدير برنامج )كوت ديفوار/مجهورية أفريقيا الوسطى(

 4-ف 3-ف 1

 أمانة الصندوق االستئماين للمجين عليهم
 مدير برنامج مدير برنامج )أوغندا/كينيا(

 4-ف 3-ف 1

أمانة الصندوق االستئماين للمجين عليهم 
 مدير برنامج مدير برنامج بونيا( -)مجهورية الكونغو الدميقراطية 

 موظف تنفيذي معاون مساعد تنفيذي  أمانة الصندوق االستئماين للمجين عليهم 2-ف رأ-خ ع 1

 4  :لمجني عليهمل مانة الصندوق االستئمانيأالوظائف المعاد تصنيفها في  مجموع

 5  الوظائف المعاد تصنيفها: مجموع
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 المرفق السادس )ج(

 )من وظائف مساعدة مؤقتة عامة إلى وظائف ثابتة( 2017قائمة الوظائف المحوَّلة لعام 
 تسمية الوظيفة الربنامج / القسم 2017تصبح يف عام  2016كانت يف عام  الرتبة عدد الوظائف

 وكيل لالّدعاء يف إجراءات االستئناف قسم االستئناف من الوظائف الثابتة من وظائف املساعدة املؤقتة العامة 3-ف 2

 بالتحقيق اجلنائي العلمي السيرباين حمق ق خمتص قسم علوم التحقيق اجلنائي من الوظائف الثابتة من وظائف املساعدة املؤقتة العامة 3-ف 3

 بالتحقيق اجلنائي العلميموظف معين  قسم علوم التحقيق اجلنائي من الوظائف الثابتة من وظائف املساعدة املؤقتة العامة 3-ف 1

 مساعد إداري قسم التعاون الدويل من الوظائف الثابتة من وظائف املساعدة املؤقتة العامة رأ-خ ع 1

 مساعد معين بالتعاون القضائي قسم التعاون الدويل من الوظائف الثابتة من وظائف املساعدة املؤقتة العامة رأ-خ ع 1

 حمل ل قسم حتليل عمليات التحقيق من الوظائف الثابتة من وظائف املساعدة املؤقتة العامة 3-ف 2

 حمق ق التحقيقأفرقة  من الوظائف الثابتة من وظائف املساعدة املؤقتة العامة 3-ف 3

 حمق ق معاون أفرقة التحقيق من الوظائف الثابتة من وظائف املساعدة املؤقتة العامة 2-ف 7

 مساعد معين بتدبر املعلومات أفرقة التحقيق من الوظائف الثابتة من وظائف املساعدة املؤقتة العامة رأ-خ ع 1

 مستشار قانوين معاون قسم املشورة القانونية الثابتةمن الوظائف  من وظائف املساعدة املؤقتة العامة 2-ف 1

 موظف معين بالعمليات قسم التخطيط والعمليات من الوظائف الثابتة من وظائف املساعدة املؤقتة العامة 3-ف 1

  اجملين عليهمخبري معاون يف شؤون  قسم التخطيط والعمليات من الوظائف الثابتة من وظائف املساعدة املؤقتة العامة 2-ف 1

 حمل ل مساعد قسم التخطيط والعمليات من الوظائف الثابتة من وظائف املساعدة املؤقتة العامة 1-ف 1

 مساعد إداري قسم التخطيط والعمليات من الوظائف الثابتة من وظائف املساعدة املؤقتة العامة رأ-خ ع 1

 مساعد معين بتجهيز البيانات قسم التخطيط والعمليات الوظائف الثابتةمن  من وظائف املساعدة املؤقتة العامة رأ-خ ع 6

 مساعد معين باسرتاتيجيات احلماية قسم التخطيط والعمليات من الوظائف الثابتة من وظائف املساعدة املؤقتة العامة رأ-خ ع 2

 مساعد إداري والعملياتقسم التخطيط  من الوظائف الثابتة من وظائف املساعدة املؤقتة العامة رأ-خ ع 1

 وكيل لالّدعاء يف اإلجراءات االبتدائية قسم املقاضاة من الوظائف الثابتة من وظائف املساعدة املؤقتة العامة 4-ف 1

 وكيل لالّدعاء يف اإلجراءات االبتدائية قسم املقاضاة من الوظائف الثابتة من وظائف املساعدة املؤقتة العامة 3-ف 10

 وكيل لالّدعاء معاون يف اإلجراءات االبتدائية قسم املقاضاة من الوظائف الثابتة وظائف املساعدة املؤقتة العامةمن  2-ف 4

 موظف قانوين مساعد قسم املقاضاة من الوظائف الثابتة من وظائف املساعدة املؤقتة العامة 1-ف 16

 منظم مللفات القضايا قسم املقاضاة من الوظائف الثابتة من وظائف املساعدة املؤقتة العامة 1-ف 3

 مرتجم قسم اخلدمات من الوظائف الثابتة من وظائف املساعدة املؤقتة العامة 3-ف 1

 مرتجم )للغة العربية( قسم اخلدمات من الوظائف الثابتة من وظائف املساعدة املؤقتة العامة 2-ف 1

 منسٍّق لقواعد البيانات قسم اخلدمات الثابتةمن الوظائف  من وظائف املساعدة املؤقتة العامة 1-ف 1

 حمل ل حاالت معاون قسم حتليل احلاالت من الوظائف الثابتة من وظائف املساعدة املؤقتة العامة 2-ف 6

 78 الوظائف المحوَّلة في مكتب المّدعي العام: مجموع

 موظف معين جبمع األموال للصندوق وبربوزه للعيان عليهم للمجين االستئماين الصندوق أمانة من الوظائف الثابتة من وظائف املساعدة املؤقتة العامة 3-ف 1

 موظف مايل عليهم للمجين االستئماين الصندوق أمانة من الوظائف الثابتة من وظائف املساعدة املؤقتة العامة 3-ف 1

 2 :لمجني عليهمل مانة الصندوق االستئمانيأالوظائف المحوَّلة في  مجموع

 80 الوظائف المحوَّلة: مجموع
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 المرفق السادس )د(

 )من وظائف مساعدة مؤقتة عامة إلى وظائف ثابتة( 2017قائمة الوظائف المحوَّلة/المعاد تصنيفها لعام 
 الرتبة 

 الربنامج/  القسم

 الوظيفة تسمية

 عدد
 احلالية 2017تصبح يف عام  2016كانت يف عام  الوظائف

 /اجلديدة
 2017تصبح يف عام  2016كانت يف عام  املطلوبة

1 

 من وظائف 
 2-ف رأ-خ ع من الوظائف الثابتة املساعدة املؤقتة العامة

أمانة الصندوق االستئماين للمجين عليهم 
 موظف معاون معين بالربامج يف امليدان مساعد معين بالربامج يف امليدان )كوت ديفوار(

1 

 من وظائف 
 2-ف رأ-خ ع من الوظائف الثابتة املساعدة املؤقتة العامة

أمانة الصندوق االستئماين للمجين عليهم 
 موظف معاون معين بالربامج يف امليدان مساعد معين بالربامج يف امليدان )مجهورية أفريقيا الوسطى(

1 

 من وظائف 
 2-ف رأ-خ ع من الوظائف الثابتة املساعدة املؤقتة العامة

أمانة الصندوق االستئماين للمجين عليهم 
 موظف معاون معين بالربامج يف امليدان مساعد معين بالربامج يف امليدان )أوغندا(

1 

 من وظائف 
 2-ف رأ-خ ع من الوظائف الثابتة املساعدة املؤقتة العامة

أمانة الصندوق االستئماين للمجين عليهم 
 موظف معاون معين بالربامج يف امليدان امليدانمساعد معين بالربامج يف  )كينيا(

2 

 من وظائف 
 2-ف رأ-خ ع من الوظائف الثابتة املساعدة املؤقتة العامة

أمانة الصندوق االستئماين للمجين عليهم 
 موظف معاون معين بالربامج يف امليدان مساعد معين بالربامج يف امليدان بونيا( -مجهورية الكونغو الدميقراطية )

 6 المحوَّلة/المعاد تصنيفها:  الوظائف مجموع

 

 المرفق السادس )ه (

 )بآالف اليوروات( 2017رواتب القضاة ومستحقاتهم لعام 
 التكاليف 

 هيئة الرئاسة
 28.0 األبدال اخلاصة للرئيس ونائبيه 

 28.0 اجملموع الفرعي هليئة الرئاسة

 قاضياا  24الدوائر: 
 712.9 3 قاضياا  18لـ  – تكاليف الرواتب القياسية 

 589.8 1 املعاشات التقاعدية للقضاة

 302.7 5 اجملموع الفرعي للدوائر

  المتطلبات األخرى

 126.0 املستحقات عن اإلجازات السنوية املتجم عة

 181.2 املستحقات عن عمليات إعادة التوطني

 276.1 مقدَّر نفقات إجازات زيارة الوطن وم َنح التعليم

 36.0 متطلب احملكمة –التأمني على اإلصابات بسبب اخلدمة 

 619.3 اجملموع الفرعي للمتطلبات األخرى

 950.0 5 2017مجموع رواتب القضاة ومستحقاتهم لعام 

  لقرار مجعية الدول األطراف تطبيقاا  احملكمة جُترى قضاة ألجور القضائية مراجعة اهليئة ميزانية تتضمن
ICC-ASP/3/Res.3  على هذا النحو وما السنوي احملكمة قضاة تعديل أجر . إن2004الصادر يف عام 

 الدولية، احملاكم من وغريها الدولية العدل حمكمة قضاة أجور نظام هذا األجر مع مواءمة من ذلك يستتبعه
 يورو. ألف 580.9 تبلغ القضاة تكاليف يف زيادة إىل سيفضي
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 المرفق السادس )و(

 قضاة المحكمة الجنائية الدولية برواتب قضاة غيرها من المحاكم الدولية وكبار المسؤولينمقارنة رواتب 

 

  احملكمة اجلنائية الدولية األجر السنوي لقاضي

 (باليوروات)

الدولية/  العدل حمكمة األجر السنوي لقاضي
السابقة/  ليوغوسالفيا الدولية اجلنائية احملكمة
 (باليوروات) بلبنان اخلاصة احملكمة

صايف الراتب األساسي السنوي لوكيل األمني 
 العام )املّدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية(

 (باليوروات)

صايف الراتب األساسي السنوي لألمني العام 
املساعد )نائب املّدعي العام للمحكمة اجلنائية 

 (باليوروات) الدولية(

2003 180 000 136 960 148 933 136 599 

2004 180 000 164 352 148 525 136 225 

2005 180 000 174 706 147 180 133 934 

2006 180 000 174 706 149 976 136 478 

2007 180 000 174 706 152 208 138 509 

2008 180 000 179 064 151 020 138 577 

2009 180 000 186 720 161 532 148 518 

2010 180 000 188 640 157 984 149 308 

2011 180 000 190 292 163 531 149 989 

2012 180 000 197 607 170 136 156 047 

2013 180 000 198 277 171 495 157 293 

2014 180 000 197 640 170 534 156 413 

2015 180 000 206 990 178 771 163 967 

2016 180 000 206 270 178 140 163 392 
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 المرفق السادس )ز(

التكاليف القياسية لرواتب الموظفين من الفئة الفنية ومن فئة الخدمات العامة العاملين في المقر لعام 
 )بآالف اليوروات( 2017

  اجملموع بدل التمثيل تكاليف املوظفني العامة صايف الراتب رتبة الوظيفة

 (1) (2) (3) (1)+(2)+(3(=)4) 

 253.9 4.0 72.3 177.6 وكيل أمني عام

 232.2 3.0 66.3 162.9 أمني عام مساعد

 197.7  57.2 140.5 1-مد

 171.1  49.5 121.6 5-ف

 143.7  41.6 102.1 4-ف

 122.8  35.5 87.3 3-ف

 99.7  28.8 70.9 2-ف

 99.7  28.8 70.9 1-ف

 90.6  26.2 64.4 رر-خ ع

 72.3   20.9 51.4 رأ-خ ع

 

 فعل عوامل تأخري التوظيف:

 يف املئة 5 يف الربنامج الرئيسي األول من الوظائف القائمة من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة: على ما )أ(

على ما يف الربامج الرئيسية الثاين والرابع والسادس من الوظائف القائمة من الفئة الفنية ومن فئة  )ب(
 يف املئة 10 اخلدمات العامة:

 يف املئة 12 لثالث من الوظائف القائمة من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة:على ما يف الربنامج الرئيسي ا )ج(

من الوظائف القائمة من الفئة الفنية ومن فئة  6-والسابع 5-على ما يف الربناجمني الرئيسيني السابع )د(
 يف املئة 0 اخلدمات العامة:

 

 فعل عوامل تأخري التوظيف
 %(12) %(10) %(5) %(0) رتبة الوظيفة

 223.4 228.5 241.2 253.9 وكيل أمني عام

 204.3 208.9 220.6 232.2 أمني عام مساعد

 174.0 177.9 187.8 197.7 1-مد

 150.6 154.0 162.6 171.1 5-ف

 126.4 129.3 136.5 143.7 4-ف

 108.1 110.5 116.7 122.8 3-ف

 87.7 89.7 94.7 99.7 2-ف

 87.7 89.7 94.7 99.7 1-ف

 79.8 81.6 86.1 90.6 رر-خ ع

 63.6 65.0 68.6 72.3 رأ-خ ع
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 المرفق السابع

 المقترحة لمكتب االتصال لدى االتحاد األفريقي 2017ميزانية عام 

ICC-ASP/9/Res.4وفقاا للقسم التاسع من قرار مجعية الدول األطراف 
ل ختصَّص موارد ملكتب االتصال لدى االحتاد  (2)

الربناجمية املقرتحة. فإذا حدث أن وافق االحتاد األفريقي على طلب احملكمة فتح مكتب اتصال يف  2017يف ميزانية عام األفريقي 
أديس أبابا فإن احملكمة ستخطر اللجنة بلزوم استخدام مبلغ من صندوق الطوارئ يصل حىت املقدار ذي الصلة املدرج يف ميزانية 

 يورو من أجل املضي إىل إنشاء املكتب املعين. 377 000غ البال 2017احملكمة املقرتحة لعام 

1320 

 األفريقي االتحاد لدى االتصال مكتب

  2015مصروفات عام 

 )بآالف اليوروات(

 

امليزانية املعتمدة لعام 
2016 

 التغرّي يف املوارد

 

 2017املقدَّر املقرتح لعام 

 اجملموع )بآالف اليوروات(

املصروفات من 
 الطوارئصندوق 

اجملموع مبا فيه 
املصروفات من 
 نسبته املئوية مقداره صندوق الطوارئ

               القضاة

           املوظفون من الفئة الفنية

 

177.9 

           املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 

65.0 

 242.9             اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

               العامةاملساعدة املؤقتة 

   املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

 

      

 

  

   العمل اإلضايف

 

      

 

  

   املساعدة القصرية املدة

 

      

 

  

               اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني

 15.2             السفر

   الضيافة

 

      

 

1.0 

   اخلدمات التعاقدية

 

      

 

15.6 

   التدريب

 

      

 

0.0 

   اخلرباء االستشاريون

 

      

 

0.0 

   النفقات التشغيلية العامة

 

      

 

49.6 

   اللوازم واملواد

 

      

 

5.0 

   األثاث والعتاد

 

      

 

47.7 

 134.1             اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني

 377.0             المجموع

 

                                                           
 .ICC-ASP/9/Res.4( اجمللد األول، اجلزء الثالث، القرار ICC-ASP/9/20) 2010الوثائق الرمسية ... الدورة التاسعة ...  (2)
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 المرفق الثامن

 )بماليين اليوروات( 2017عام  إلى 2011اإليرادات المقدَّرة للفترة الممتدة من عام 

 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 147.3 151.1 124.5 118.6 115.1 108.8 103.6 االشرتاكات املقرَّرة

 0.1 0.2 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 الفوائد احملقَّقة

 147.4 151.3 124.8 119.0 115.5 109.2 104.0 المجموع

 

 

 لتاسعا المرفق

 للصندوق االستئماني ألقل البلدان نمواا  2017بيانات اإليرادات المقدَّرة لعام 

 باليوروات البند

  2017مقدَّر اإليرادات لعام 

 000 50 تربعات املاحنني

 000 50 اجملموع الفرعي لإليرادات

  2017المصروفات لعام مقدَّر 

 200 42 تكاليف السفر

 800 7 تكاليف اإلدارة

 000 50 اجملموع الفرعي للمصروفات

 0 2017صافي اإليرادات لعام 
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 المرفق العاشر )أ(

 المطالبات المتعلقة باألسفار
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 المرفق العاشر )ب(

 2017بتخصيصه إياها لها في عام مقارَناا  2016تخصيص مكتب المّدعي العام الموارد للقضايا في عام 
 )بآالف اليوروات(
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