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 تقرير المحكمة النهائي بشأن تأثير نموذج الحجم األساسي

 ككللمكتب المدعية العامة على المحكمة  
 

 موجز تنفيذي 
(، الذي يشكل أساس هذه ‘‘املكتب’’منوذج احلجم األساسي ملكتب املدعية العامة )يهدف 

يتعني القيام هبا واملوارد الالزمة لتغطية تلك العملية، إىل حتديد حجم مستدام من حيث األنشطة اليت 
د مبا يكفيه لالضطالع بواليته مبوجب نظام روما األساسي. ويستند األنشطة لكفالة أن املكتب يزو  

ع اج  من التجارب السابقة، واليت سرتُ استقراؤها النموذج إىل افرتاضات عبء العمل يف املستقبل اليت مت 
كمة مزيدا من البيانات و/أو كلما استوعبت زيادات كبرية وغري متوقعة بشكل دوري كلما مجعت احمل

 يف عبء العمل.
( يف سياق نظرها يف منوذج احلجم ‘‘اللجنة’’ويستجيب هذا التقرير لطلب جلنة امليزانية واملالية )

تقديرات التكلفة الكاملة لتأثري احلجم األساسي واخلطة ’’ض عليها عر  األساسي للمكتب بأن تُ 
. ‘‘على األجهزة األخرى للمحكمة 4162-4161االسرتاتيجية لوثائق العمل الداخلية للفرتة 

. وهو ككلعرض هذا التقرير نتيجة هذه العملية الرامية إىل حتديد التكاليف على صعيد احملكمة  وي  
ا بشأن يستند إىل منوذج احلجم األساسي ملكتب املدعية العامة، ويقوم على االفرتاضات اليت يتضمنه

املكتب، واليت مت حتديثها واستكماهلا يف جهود مشرتكة بني األجهزة باعتبارات تتعلق باملهام املنوطة 
باألجهزة األخرى. ويشرح التقرير كذلك املنهجية املستخدمة للتوصل إىل هذه النتائج. ونظرا ألمهية 

نهجية احلجم األساسي مبذكري مقتضب املنهجية واالفرتاضات اليت مت اختيارها للنموذج، يبدأ التقرير بت
للمكتب قبل عرض االفرتاضات وتأثريها على النموذج، حسب كل جهاز على حدة، موضحا أسباب 
اختالف التأثري باختالف األجهزة. وخيتتم التقرير بتوضيح عملية تقدير التكلفة على صعيد احملكمة  

يتعني تناوهلا لتحسني الدقة يف اليت سية نب التذكري بالقضايا الرئيايف جداول موجزة، إىل جككل 
بني اجلداول املوجزة تأثريا عاما لنموذج املكتب من شأنه أن يؤدي إىل زيادة حساب تأثري النموذج. وتُ 

يف االحتياجات من املوارد ترتبط يف املقام األول بزيادة يف عدد املوظفني املشاركني مباشرة يف إجراءات 
ر أن يبلغ احلد األقلى شاركني يف األنشطة ذات الللة بالتحقيقات. ويقد  قضائية أو يف دعمها أو امل

احلايل ملستوى املوارد )املتعلقة باملوظفني وغري املتعلقة باملوظفني( يف أفق الست سنوات الذي مت اختياره 
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ككل ة  ، على أن يبلغ متوسط التأثري املتوقع على احملكم4146ماليني يورو يف عام  411هلذا التحليل 
 مليون يورو يف السنة بعد ذلك.  411حنو 

وتشري إىل  ،مة يف الدورة السادسة والعشرين للجنةل نتائج هذا التحليل النتائج األولية املقد  وتكم  
االفرتاضات املستكملة للنموذج ميكن استيعابه ضمن قيود عن أن حجم العمل املتوقع أن يتولد 
(؛ والقدرة 3(؛ وعدد قاعات احملاكمة )62ا، وهي: عدد القضاة )القدرات الثالثة اليت سبق حتديده

 مكان عمل(.  6 211االستيعابية للمباين الدائمة اجلديدة للمحكمة )
ويشري التقرير إىل تعقيد عملية حتديد احلجم األساسي، وإىل تعدد وتنوع االفرتاضات اليت يستند 

ية. فنموذج احلجم األساسي أداة هلا مزايا وأوجه إليها املشروع، وارتفاع مستوى التقديرات التقريب
قلور، شأهنا يف ذلك شأن سائر األدوات. ومن أوجه القلور الرئيسية اليت تعرتي مثل هذه األداة أنه 

نشطة يستحيل عليها أن تتنبأ باملستقبل بدقة، نظرا الرتفاع مستوى االفرتاضات املطلوبة من حيث األ
تتسم األداة مبيزة رئيسية تتمثل يف كوهنا تتيح نظرة تشمل  ،أخرى اخلاصة بكل حالة. ومن ناحية

وعما  ،عن حجم العمل الذي تعتزم احملكمة أن تضطلع به يف السنوات الست القادمةككل احملكمة  
 ستبلغه االحتياجات من املوارد إذا حتققت االفرتاضات اليت يقوم عليها النموذج. 

تها يناميز عملية وضع لمكتب يساعد احملكمة حتسني لاسي وهذا االستعراض لنموذج احلجم األس
ن هذا املشروع خمتلف األجهزة من تعزيز لوضع امليزانية. فعلى اللعيد الداخلي، مك   ولكنه ليس عملية  

تعاوهنا على العمل ومن حتسني فهم كل منها لعمل اآلخر. وقد أدى حتديد العمليات القضائية إىل 
األجهزة يف خمتلف مراحل مجيع  تتبعهافهم مشرتك يف احملكمة ككل ملختلف اجلداول الزمنية اليت 

طت هذه العملية الضوء على بعض العناصر اليت سيتعني اإلجراءات. وبزيادة الشفافية بني األجهزة، سل
وضعها يف االعتبار أثناء عمليات وضع امليزانية يف املستقبل. وميكن للمحكمة والدول األطراف أن 
تستخدم هذه األداة يف املستقبل لتفهم التفاعل بني األجهزة ولتتوقع خمتلف أنواع االحتياجات من 

 راحل اإلجراءات. املوارد وتوقيتها يف خمتلف م
وتربط صلة معينة بني عملية حتديد تكاليف تأثري منوذج احلجم األساسي ملكتب املدعية العامة 
على احملكمة ككل وبني مقرتح ميزانية احملكمة، ولكنهما عمليتان منفللتان. فاحلجم األساسي هو 

فرتاضات اليت مت تقدميها. ويطرح منوذج حماكاة يراد به التنبؤ باحلجم يف املستقبل إذا حتققت مجيع اال
العمل مبستوى مقبول من  هذا النموذج مستوى من املوارد من شأنه أن يكون كافيا الستيعاب عبء

ترتيب األولويات يف حال احتفاظ مجيع االفرتاضات باستقرارها كما وردت. ومن ناحية أخرى، فإن 
. ويستند ذلك إىل عبء العمل الفعلي ومستويات الغرض مقرتح امليزانية هو حتديد ميزانية السنة التالية

في الفعلية وخيتلف عن النموذج الذي يفرتض أحجاما قياسية لألفرقة واألنشطة. وعلى يوظلالك اامل
لى االستقراء )احلجم يعتمد عالنقيض من النموذج، يتميز مقرتح امليزانية بدرجة عالية من اليقني ألنه ال 

شطة الفعلية. ويف نفس الوقت، تستند احملكمة يف عملية وضع ميزانيتها األساسي( بل يستند إىل األن
إىل ما هو مؤكد بالنسبة للسنة القادمة، يف حني أهنا تستند يف عملية حتديد احلجم األساسي إىل 
املعدالت والبيانات اإلحلائية. ولن تقوم الللة بني احلجم األساسي ومقرتح امليزانية إال إذا حتققت 

 ات املتعددة السنوات املعروضة على حنو ما كان متوقعا.االفرتاض
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 مقدمة  1
( يف دورهتا الثالثة ‘‘اجلمعية’’قدمته مجعية الدول األطراف ) الذيالطلب ن عهذا املشروع  انبثق -6

. وطلبت 4162-4161عشرة بعدما عرض مكتب املدعية العامة خطته االسرتاتيجية اجلديدة للفرتة 
ينظر يف اآلثار ’’كتب أن يقدم توضيحات إضافية بشأن منوه املخطط له وأن املاجلمعية واللجنة إىل 

، مع مراعاة آثار التكاليف ال على مكتب 4162-4161عن خطته االسرتاتيجية للفرتة املالية املرتتبة 
لطلب اجلمعية العامة، اختذت  وتلبية   6.‘‘املدعية العامة فحسب، بل كذلك على األجهزة األخرى

 احملكمة اإلجراءات التالية:
 كتب ومنهجية تربير حجمه األساسي؛امل)أ( وضع افرتاضات 
كتب، مع قيام املكتب بتقد م التقرير بشأن املة واجلمعية باستنتاجات )ب( إبالغ اللجن

احلجم األساسي وما تاله من عرض ومناقشات يف دورات اللجنة وجلسات الفريق العامل يف 
 الهاي. 

)ج( إجراء عملية على صعيد احملكمة ككل لتحديد تأثري منوذج احلجم األساسي من خالل 
 اخلطوات التالية:
كتب: من أجل االتفاق على حجم املاض واستكمال افرتاضات منوذج استعر ‘ 6’

لنموذج، كان على احملكمة أن تقوم أوال باستعراض املراحل يف االعمليات املستخدمة 
املفرتضة لإلجراءات )وال سيما حتديد تاريخ بدايتها وهنايتها بدقة( وتوقيت مجيع 

خاصة يف توقيت مراحل إعداد املراحل. ويف هذه املرحلة، أعيد النظر بلورة 
 احملاكمات التمهيدية واالبتدائية والطعون.

إبالغ اللجنة واجلمعية بالنتائج املؤقتة ضمن التقرير املرحلي املقدم يف الدورة ‘ 4’
السادسة والعشرين للجنة بشأن التقدم احملرز يف حتديد تأثري النموذج على احملكمة  

كتب من املار بتمديد اإلطار الزمين لنموذج م تفسري لسبب اختاذ قر د  ككل. وقُ 
لمكتب، يتم اختاذ القرارات لثالث سنوات إىل ست سنوات: ففي حني أن بالنسبة 

الرئيسية اليت تؤثر على حجم العمل يف مرحلة التحقيق، كان ال بد من مراعاة 
ارة اإلطار الزمين األطول لإلجراءات القضائية بالنسبة للتأثري على احملكمة. وبعب

كتب يف وضع ميكنه من أن خيل  إىل أنه يستطيع أن يبلغ حجمه املأخرى، كان 
األساسي بعد ثالث سنوات، لكن كان ال بد من توقع فرتة أطول بالنسبة لألجهزة 
األخرى، ألن العمليات تستمر ملدة أطول وتتأثر مبجموعة أكثر تنوعا من مسببات 

كتب، ولكنه يعين أن النموذج املمنوذج يف  األنشطة. وال يشكل ذلك تغيريا أو تأخريا
 يندرج يف إطار زمين أطول بالنسبة للمحكمة.

تربير احلجم األساسي وحساب التكاليف بالنسبة لكل جهاز على حدة، ‘ 3’
واستعراض التكاليف املتعلقة باملوظفني وغري املتعلقة باملوظفني لكل جهاز يف مجيع 

املتوقعة يف السنوات الست القادمة، وذلك من  احلاالت والقضايا يف مجيع املراحل
 أجل حتديد تأثري النموذج على احملكمة ككل.

                                                           
(، اجمللد األول، ICC-ASP/13/20) األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة الثالثة عشرةالوثائق الرمسية جلمعية الدول   6

 .3 -، الفقرة أوال ICC-ASP/13/Res.1اجلزء الثالث، 
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 اإلبالغ بنتيجة العملية املشرتكة بني األجهزة بواسطة هذا التقرير النهائي.‘ 2’
احملكمة ككل للدول األطراف تقديرا للموارد الالزمة صعيد وتوفر عملية احلجم األساسي على  -4

فرتاضات املتعلقة بالعدد املتوقع للفحو  األولية والتحقيقات واحملاكمات وباملدة اليت لتغطية اال
 ستستغرقها. 

وتقدم عملية احلجم األساسي للدول األطراف فكرة عن الوضع املايل الذي ستكون فيه احملكمة  -3
من الضروري  بعد مرور ست سنوات إذا حتققت كل االفرتاضات املتعلقة باألنشطة العامة. وسيكون

رصد حتقق هذه االفرتاضات أو عدم حتققها بانتظام )مثال كل ثالث سنوات(. وإذا حتققت 
املوارد الالزمة، ستكون احملكمة يف وضع ميكنها من التعامل مع عبء العمل توفرت االفرتاضات و 

 حتديد من عملية املتوقع هلا باملستوى املطلوب من اجلودة والكفاءة وحتديد أولويات القضايا. واهلدف
ق احملتمل للموارد بني خمتلف األجزاء املتفاعلة احلجم األساسي هو التمكني من فهم االستخدام املنس  

مكتب مع القدرة املتوقع لل)أي أجهزة احملكمة(، وذلك عن طريق مواءمة مدخالت عبء العمل 
 اتداة ختطيط يراد هبا توضيح العالقأالعملية  ذهاملتاحة للمحكمة لتنفيذ مراحل إجراءاهتا القضائية. فه

وتقد م معلومات عن حجم وتوقيت وتكلفة تأثري النموذج على خمتلف أجهزة احملكمة. وهي عملية 
 بيانات دقيقة. عرض معقدة تتضمن قدرا كبريا من االفرتاضات وتقدم مؤشرات بدال من 

مدى معقوليته. فهو على هذا وسيكون من الضروري استعراض النموذج بانتظام وتقييمه ملعرفة  -2
النحو ليس عملية ثابتة لوضع امليزانية من شأهنا حتديد املوارد الالزمة للسنة القادمة بدقة. واحلجم 
األساسي ليس هو أساس امليزانية السنوية للمحكمة، اليت تقوم على أساس االحتياجات الفعلية يف 

ذا النموذج، هل ةاحلاليالليغة موذج. ويف الواقع، فإن السنة القادمة وليس على املعدالت املفرتضة يف الن
 4167تضمن اختالفات بني افرتاضات احلجم األساسي لعام تعلى النحو املبني يف هذا التقرير، 

، اليت تستند إليها امليزانية الربناجمية املقرتحة 4167واالفرتاضات الفعلية للميزانية املقرتحة لعام 
ن تنوع امللادر املستخدمة: فاحلجم األساسي يستخدم عتالفات هذه االخ تنشأللمحكمة. و 
، يف حني ال 4167واملعدالت النظرية استنادا إىل بيانات إحلائية بشأن أنشطته يف عام  التوقعات

إال األنشطة املتوقعة بشكل ملموس باعتبارها  4167تستخدم امليزانية الربناجمية املقرتحة لعام 
ع ميزانيتها، ال تفرتض احملكمة نتائج القرارات القضائية، ولكنها تستطيع افرتاضات. ويف عملية وض

القيام بذلك يف عملية احلجم األساسي استنادا إىل املعدالت والبيانات اإلحلائية. ومع ذلك، يظل 
 وجيب قبوله ألغراض عملية النموذج. 4167لعام املقررة هنا تناقض بني النموذج واألنشطة امللموسة 

ونظرا ألمهية املنهجية واالفرتاضات اليت مت اختيارها للنموذج، كما هو موضح أعاله، فإن هذا  -5
التقرير يبدأ بتذكري مقتضب مبنهجية احلجم األساسي ملكتب املدعية العامة. مث ينتقل التقرير إىل تقد م 

ة القضائية وانتهاء تفاصيل االفرتاضات وتأثريها على النموذج حسب كل جهاز على حدة بدءا باهليئ
بقلم احملكمة. ومبا أن النموذج خضع لتعديل طفيف مقارنة مع ما مت عرضه يف احلجم األساسي 

لمكتب، يقدم املكتب أيضا صيغة منقحة لالفرتاضات وتأثري التكلفة يف هذا التقرير، وذلك لتزويد ل
يف جداول  ككل  احملكمةصعيد ى اللجنة مبعلومات كاملة. وخيتتم التقرير بتوضيح تقديرات التكلفة عل

 الرئيسية اليت يتعني تناوهلا لتحسني دقة حساب تأثري النموذج.باملسائل موجزة، إىل جانب تذكري 

 وصف المنهجية  2
مت حتديد حمتوى التقرير األصلي بشأن احلجم األساسي ملكتب املدعية العامة عن طريق اإلجابة  -1

ما ‘ 4’و  ؟كتب يف السنوات املقبلةاملالطلب املتوقع على تدخل  ما هو‘ 6’على سؤالني رئيسيني مها: 
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هو مستوى املوارد الالزمة لتلبية ذلك الطلب مبا يكفي من اجلودة والكفاءة؟ فأوال، متت اختاذ جتربة 
عبء العمل خالل السنوات املاضية أساسا لتحديد الطلب املتوقع )أي عدد الفحو  األولية 

كتب(، بعد تعديلها ملراعاة تغيريات اسرتاتيجية املالقضائية اليت اضطلع هبا  والتحقيقات واملالحقات
. ومتكن املكتب بذلك من أن 4165-4164االدعاء اليت وردت يف خطة املكتب االسرتاتيجية للفرتة 

كر يف التقرير لعدد السنوي املقدر لألنشطة الالزمة لتلبية الطلب. وكما ُذ ل معقولة يضع توقعات
األصلي، سيتم استعراض التوقعات يف كل دورة من دورات اخلطة االسرتاتيجية حني يتوفر املزيد من 

 البيانات واخلربة، مما سيؤدي بدوره إىل حتسني النموذج وتوقعاته. 
 وبعد حتديد العدد الالزم من األنشطة السنوية، أصبح من املمكن حتديد املوارد الالزمة لتزويد -7

املكتب بالقدرة الكافية لتلبية الطلب بقدر معقول من ترتيب األولويات. وقد مت ذلك على أساس ما 
يلزم من أحجام األفرقة وخدمات الدعم املتكاملة وبتحديد مراحل الزيادة والتقلي  لألنشطة املقررة من 

ارات يف جودة ضعت توقعات االستثم. ووُ هاأجل ختفيض االحتياجات من املوارد وضمان استقرار 
 التدريب واملعدات وتطوير الشبكات، ومت كذلك النظر يف تأثري مكاسب الكفاءة يف املاضي واملستقبل. 

كر أعاله وثيقة احلجم األساسية ملكتب املدعية العامة. وعندما تلقت اللجنة تلك ونشأت عما ذُ  -2
كتب. املأثري الكامل لنموذج الوثيقة، طلبت إجراء دراسة للتأثري على احملكمة ككل لتحديد الت

واجتمعت كل أجهزة احملكمة لتحديد حجم أساسي مقرتح للمؤسسة ككل وتقد م تقدير رفيع املستوى 
لعدة سنوات يتضمن وصفا للروابط بني مسببات التكاليف وآثارها من حيث املوارد على مجيع 

املشروع، وأنشأت فرقة عمل تتألف من األجهزة. وأولت اإلدارة العليا للمحكمة األولوية املناسبة هلذا 
ممثلني عن مجيع األجهزة. وقامت جلنة توجيهية تتألف من قلم احملكمة ومديري مكتب املدعية العامة 

 ورئيس ديوان الرئاسة بدور هيئة الرقابة لتوفري التوجيه وإجراء االستعراض. 
للت كتب. وخُ املاستخدمها  واتبعت فرقة العمل هنجا من خطوتني، على غرار املنهجية اليت -3

كتب امللمكتب لألجهزة األخرى. وعرض ممثلو لاملرحلة األوىل لتوضيح وشرح منوذج احلجم األساسي 
يف و النموذج ونتائجه على عدة جمموعات ضمن قلم احملكمة والدوائر وأجروا مناقشات بشأن ذلك. 

معينة تتطلب تفسريا مشرتكا وعلى  هذه املرحلة األولية من املشروع، ركزت فرقة العمل على عناصر
القيود الشديدة التأثري اليت يتعني أن تضعها احملكمة يف االعتبار، مثل القدرة االستيعابية للمباين الدائمة 

كتب اليت مت حتديثها واستكماهلا من خالل املأو العدد املتاح من قاعات احملاكمة. وبناء على توقعات 
ضعت توقعات ملدة ست سنوات. وقد ورد ذكر كل ذلك يف ككل، وُ املناقشات على صعيد احملكمة  

  4احلجم األساسي املقدم يف الدورة السادسة والعشرين للجنة. تقرير
ويف املرحلة الثانية، واصلت األجهزة تعاوهنا الوثيق على حساب تأثري التوقعات املتفق عليها.  -61

، كان الدافع وراء نتائج هذه العملية هو عبء لمكتبلووفقا للتقرير األويل بشأن احلجم األساسي 
 العمل الناتج عن التوقعات. ويرد أدناه شرح تأثري النموذج حسب كل برنامج الرئيسي.

 تأثير النموذج حسب كل برنامج رئيسي  3
 تأثير النموذج على الهيئة القضائية 3-1

تتألف اهليئة القضائية )الربنامج الرئيسي األول( من الرئاسة والشعب القضائية. وبالنسبة للرئاسة،  -66
وهي املسؤولة عن عدد من املهام القانونية/القضائية واإلدارية واملتللة بالعالقات اخلارجية ضمن اإلطار 

                                                           
 .CBF/26/12التقرير املؤقت للمحكمة بشأن تأثري منوذج احلجم األساسي ملكتب املدعية العامة على احملكمة ككل،  4
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يف إطار منوذج احلجم األساسي القانوين للمحكمة، من املرتقب تغطية الزيادة املتوقعة يف األنشطة 
باملوارد البشرية احلالية. ومع ذلك، فإن االحتياجات من املوظفني الالزمة جلميع الشعب القضائية 
الثالث )التمهيدية واالبتدائية واالستئناف( سرتتفع نتيجة لتلاعد النشاط يف خمتلف املستويات 

ل ست سنوات )انظر املرفق ألف(. ويرد بيان ذلك اإلجرائية يف مجيع أجزاء امللفوفة الزمنية اليت تشم
 أدناه.

 احتياجات الشعبة التمهيدية 3-1-1
متر الشعبة التمهيدية بعدد من املراحل اليت حتدد االحتياجات من املوارد. وتأيت املرحلة األوىل  -64

حتقيق من تلقاء ذات الللة قبل بدء التحقيق إذا طلبت املدعية العامة إذن الدائرة التمهيدية لبدء 
من نظام روما األساسي. واستنادا إىل البيانات التجريبية، وألغراض هذه  65نفسها عمال باملادة 

العملية، يتبع مكتب املدعية العامة نسبة حوايل واحد من ثالثة بشأن التحقيقات اليت جيريها من تلقاء 
، 65املادة باملائة( عمال  يف 31انطلقت ثالث منها ) ،نفسه، بناء على أنه فتح عشر حاالت

 41يف املائة(، وأحال جملس األمن التابع لألمم املتحدة اثنتني منها ) 51وأحالت الدول مخسا منها )
 يف املائة(.
بقت هذه النسبة على مدى السنوات اخلمس املقبلة، ستكون التحقيقات املفتوحة على وإذا طُ  -63

 النحو التايل:
 ات مكتب المدعية العامة: نسب أنواع تحقيق1الجدول 

 التحقيقات خالل السنوات اخلمس املقبلة* النسبة 
 3 1.3 65املادة 

 5 1.5 إحاالت الدول
 4 1.4 إحاالت جملس األمن التابع لألمم املتحدة

 * على افرتاض إجراء حتقيقني يف كل حالة

سيتعني ختلي  فريق متفرغ وحيثما طلبت املدعية العامة اإلذن بالشروع يف أحد التحقيقات،  -62
 لكل حالة/قضية. 4-وموظفني برتبة ف 3-يتألف من موظف واحد برتبة ف

، اليت يتم فيها إصدار أمر االعتقال أو األمر ‘‘85المادة ’’ مرحلةواملرحلة اهلامة التالية هي  -65
من السهل التنبؤ . وليس ‘‘اختتام التحقيق’’باملثول أمام احملكمة. وتدخل هذه املرحلة ضمن مرحلة 

بالوقت الذي حتتاجه الدائرة التمهيدية هلذه املرحلة. ولعل التقدير املعقول يبلغ ما بني شهر واحد 
بلفة عامة، تتطلب هذه املرحلة  هوشهرين، وذلك حسب خلائ  كل قضية على حدة. غري أن

خمللني؛ وبشكل لة للغاية وتتطلب موظفني متفرغني موارد كبرية جدا، وهي أيضا مرحلة مستعج  
، ألهنا تنطوي على تقييم 2-وموظفين برتبة ف 3-واحدا برتبة فأكثر حتديدا، تتطلب موظفا 

مجيع املواد اليت يقدمها مكتب املدعية العامة إىل الدائرة ، وتشمل إجراء تقييم قانوين وقيام الدائرة 
 التمهيدية بإعداد قرارها.

الذين تتم ذ أي إجراء متهيدي كليا على عدد األشخا  ويتوقف عدد املوظفني الالزمني لتنفي -61
قضائيا وعدد التهم وعدد إيداعات الدفاع، واليت ميكن أن ختتلف اختالفا كبريا من قضية مالحقتهم 

 التهم إلجراء تأكيد 4-واثنان أو ثالثة برتبة ف 3-إىل أخرى. ويف املتوسط، يكفي موظفان برتبة ف
متفرغني طيلة مدة تسعة أشهر، إذ أن الفرتة األكثر صعوبة هي األشهر )وليس من الضروري أن يكونوا 

 جراء(.هذا اإلالثالثة األخرية من 
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ومن املهم التأكيد على أن الدوائر التمهيدية قد تكون منهمكة يف معاجلة طلبات خمتلفة حىت  -67
أو اإلجراءات املنلو  من النظام األساسي،  16مبوجب املادة  التهم عندما ال تقوم بإجراءات تأكيد

من النظام األساسي. ومعظم الطلبات، مثل تلك اليت تن  عليها  52أو املادة  65عليها يف املادة 
)احلفاظ على األدلة(، هي طلبات سرية، ولكن العديد من املشاكل ينشأ أيضا حني يتعلق  51املادة 

ستوى من النشاط يف الشعبة األمر بالتعاون. ومن املمكن أن يتعامل موظف واحد مع هذا امل
إىل الدائرة  53م طلب مبوجب املادة التمهيدية. غري أن الوضع أكثر تعقيدا من ذلك حني يقد  

 على مدى عدة أشهر(. 3-و ف 4-ف ةالتمهيدية )ميكن أن يشارك يف العمل عدة موظفني برتب
، واملؤلفة من ستة موظفني برتبة مسية املتاحة حاليا للشعبة التمهيديةوميكن القول أن املوارد اإل -62
 4167حاالت كثرية من عام يف لتغطية احتياجاهتا  الشعبة تكفي 4-وأربعة موظفني برتبة ف 3-ف

يف حساب منوذج نشاط مكتب املدعية العامة. ومع ذلك، ستنشأ مشكلة عندما تتم  4144إىل عام 
على سبيل املثال(: اثنان  4162ام إجراءات تتطلب موارد كثرية يف وقت واحد )كما هو احلال يف ع

(، واثنان يف مرحلة البدء 52، واثنان يف مرحلة االختتام )إجراءات املادة التهم من إجراءات تأكيد
وسيتطلب موارد كثرية، وستكون اإلجراءات  65ثالثة منها إجراء مبوجب املادة كل )سيكون واحد من  

ويف مثل هذا التلور،  .األمن التابع لألمم املتحدة(األخرى إحاالت من الدول األطراف أو من جملس 
أن تعمل مخس فرق بالتوازي، مما سيتطلب تعيني موظفني إضافيني برتبة  سيتعني خالل بضعة أشهر

 .4-ف
وختاما، فإن من اللعب إعطاء تقدير واضح يف هذا النموذج )انظر املرفق ألف( للفرتة الزمنية  -63

، ولكن ستكون هناك حاجة ملا بني اثنني وأربعة من املوظفني 4144و  4162املمتدة بني عامي 
الذي  ،4141كحد أقلى للسنوات األكثر صعوبة، ال سيما عام   4-القانونيني اإلضافيني برتبة ف

سيشهد ذروة النشاط يف مجيع الشعب القضائية. ومبراعاة سياسة االستخدام املرن للموظفني يف الشعب 
كثر مطابقة للمنطق سيتمثل يف قيام الشعبة االبتدائية وشعبة االستئناف بتقد م القضائية، فإن احلل األ

املساعدة يف حالة ارتفاع وترية األنشطة التمهيدية. غري أن ذلك لن يكون ممكنا إذا كانت الشعبة 
االبتدائية وشعبة االستئناف منهمكتني يف العمل يف الوقت نفسه، كما سيكون احلال اعتبارا من عام 

يف ضوء هذا االعتبار، وباتباع هنج متحفظ بشأن احلاجة إىل موظفني إضافيني، ستكون و . 4141
 هناك حاجة إىل ما يلي:

)السنة الثانية من النموذج( مقارنة مع  4162يف عام  4-)أ( موظف إضايف واحد برتبة ف
 للشعبة التمهيدية؛ 4161مستوى التوظيف املعتمد لعام 
)السنة الثالثة من النموذج( مقارنة مع  4163يف عام  4-بة ف)ب( موظفان إضافيان برت

للشعبة التمهيدية )على افرتاض أن حتقيقا واحدا يبدأ  4161مستوى التوظيف املعتمد لعام 
 (؛ 65ويتبع إجراءات املادة  4163يف عام 

)السنة الرابعة من النموذج( مقارنة مع  4141يف عام  4-)ج( موظفان إضافيان برتبة ف
 للشعبة التمهيدية. 4161ستوى التوظيف املعتمد لعام م
)السنتان اخلامسة والسادسة من النموذج(، لن تكون هناك  4144و  4146وبالنسبة لعامي  -41

 للشعبة التمهيدية. 4161حاجة إىل موارد إضافية مقارنة مع مستوى التوظيف املعتمد لعام 
 احتياجات الشعبة االبتدائية  3-1-2

 د احتياجات الشعبة االبتدائية إىل االفرتاضات التالية:تستن -46
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)أ( ستكون القضايا واحملاكمات يف املستقبل من نفس طبيعة أحدث القضايا واحملاكمات 
(، أي أهنا ستكون واسعة النطاق أونغوين وقضية غباغبو وبلي غودي،وقضية نتاغاندا،  يةقض)

 وشديدة التعقيد؛
حاليا يف هذا النوع من القضايا من ثالثة موظفني قانونيني برتبة )ب( تتألف كل فرقة تعمل 

وثالثة أو أربعة موظفني قانونيني معاونني )ويتوقف ذلك جزئيا على كون موظفي الرتبة  3-ف
 ؛(يعملون يف قضية/قضايا أخرى أم ال 3-ف

 في الرمسي احلايل يف الشعبة االبتدائية مما يلي:يالك الوظامل)ج( يتألف 
 ؛2-ستشار قانوين واحد برتبة فم‘ 6’
)سبع وظائف ثابتة واثنتان من وظائف  3-تسعة موظفني قانونيني برتبة ف ‘4’

 املساعدة العامة املؤقتة(؛
)أربع وظائف ثابتة ومثانية من وظائف  4-اثنا عشر موظفا قانونيا معاونا برتبة ف‘ 3’

 املساعدة العامة املؤقتة(.
وتتطلب  ،تقريبا جراؤها وصياغة احلكم نفس املستوى من املوارد)د( يتطلب إعداد احملاكمة وإ

منفللة )يفرتض أن يكفي فيها موظف واحد  مرحلة إصدار احلكم موارد أقل إذا كانت مرحلة  
(؛ ويلعب التنبؤ باملوارد الالزمة لتقد م التعويضات ألن من 4-وموظفان برتبة ف 3-برتبة ف

أخرى، وذلك حسب خلائ  القضية وعدد الضحايا  املرجح أن ختتلف كثريا من قضية إىل
املؤهلني والنهج املتبع )على سبيل املثال، النظر يف الطلبات الفردية للحلول على تعويضات أو 

 ال، وهو قرار يقع على عاتق فرادى الدوائر ويتخذ قضائيا(.
قضايا الواردة يف التقرير وفيما يلي تقدير تقرييب للموارد اإلضافية املطلوبة على أساس توقعات ال -44

 املؤقت )انظر املرفق ألف(:
حماكمتني على عدد حماكمات عام  حوايل)السنة األوىل من النموذج(: زيادة  4167)أ( 
وأربعة موظفني إضافيني  3- برتبة فنْي  إضافي   نْي ، مما يؤدي إىل ضرورة تعيني موظف  4161
 ؛4-برتبة ف
 ؛4167النموذج(: نفس مستوى عام )السنة الثانية من  4162)ب( 
 3-)السنة الثالثة من النموذج(: نقلان فريق واحد )أي موظف واحد برتبة ف 4163)ج( 

 (؛ 4-وموظفان برتبة ف
)يتم استيعاب الزيادة يف  4163)السنة الرابعة من النموذج(: نفس مستوى عام  4141)د( 

 التحضري للمحاكمات بنفس املستوى من املوارد(؛
 ؛4162)السنة اخلامسة من النموذج(: نفس مستوى عام  4146 )ه (
، باستثناء أن موارد 4146)السنة السادسة من النموذج(: نفس مستوى عام  4144)و( 

 3-إضافية قد تكون ضرورية للتعامل مع إجراءات التعويضات )موظف واحد برتبة ف
 (.4-وموظف واحد برتبة ف
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 احتياجات شعبة االستئناف 3-1-3
ترد أدناه االفرتاضات األساسية لشعبة االستئناف بشأن توزيع املوظفني على األنشطة ذات  -43

 الللة: 
وظيفته مستقرة وال تعتمد على افرتاضات العمل )غري مدرجة  ،2-)أ( موظف واحد برتبة ف

 يف النموذج أدناه(؛
( يعملون يف طعن هنائي واحد )يشمل اإلدانة 3-و ف 4-ف ة)ب( أربعة موظفني )برتب
 واحلكم أو التربئة فقط(؛
 ( يعمالن يف طعن عارض واحد؛3-و ف 4-ف ة)ج( موظفان )برتب

 )د( ميكن أن يعمل موظف واحد يف نفس الوقت يف طعنني عارضني أو أكثر؛
قة بالتعويضات أن يتعاملوا قدر )ه ( ينبغي للموظفني العاملني يف الطعون النهائية والطعون املتعل

 اإلمكان مع تلك الطعون فقط؛
ومن  ،(املقبولة غري الطعون باستثناء) مثانية اآلن حىت السنة يف الطعون عدد)و( يبلغ متوسط 

 الطعون عدد يتغري مل إذا الطعون تلك مع التعامل على قادرين موظفني ثالثة يكون أن املفرتض
 ؛(به التنبؤ ميكن ال أمر ذلك أن غري)

)ز( تتطلب الطعون املتعلقة بالتعويضات ثالثة موظفني. وألغراض منوذج احلجم األساسي، 
يفرتض أن هذه الطعون جزء من املرحلة القضائية املتعلقة بالتعويضات وأهنا تستغرق سنة 

 واحدة تقريبا. 
)السنة الرابعة من  4141ويفرتض النموذج أن عمل دائرة االستئناف سيلل إىل ذروته يف عام  -42

م عدد كبري من الطعون على مدار السنة. وسيتعني على الدائرة أن تزيد يف عدد النموذج(، إذ سيقد  
)السنة اخلامسة  4146يف هناية تقلله )السنة الثالثة من النموذج( مث أن  4163موظفيها خالل عام 

 من النموذج(.  السادسة)السنة  4144من النموذج( لكي تعود إىل مستوى التوظيف العادي يف عام 
 4161متت املوافقة عليه لعام العدد الذي على  4- برتبة فنْي  إضافي   نْي ومن املزمع زيادة موظف   -45

 (.4146-4163لتلك الفرتة )
 القضائية الشعبةخاتمة: احتياجات  3-1-4

ملفوفة األنشطة  القضائية بناء علىالشعبة يف اخلتام، ستنطبق االحتياجات التالية على  -41
 األساسية للسنوات الست املقبلة )انظر املرفق ألف(:

 )أ( الرئاسة: دون تغيري.
 )ب( مكتب االتلال: دون تغيري.

الزيادات السنوية هذه و  ،4161)ج( الدوائر )باإلضافة إىل مستويات التوظيف املعتمدة لعام 
 (:ليست تراكمية
 3-تبة فووظيفتان بر  4-وظائف برتبة ف 2: 4167‘ 6’
 3-ووظيفتان برتبة ف 4-وظائف برتبة ف 5: 4162‘ 4’
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 3-ووظيفة واحدة برتبة ف 4-وظائف برتبة ف 1: 4163‘ 3’
 3-ووظيفة واحدة برتبة ف 4-وظائف برتبة ف 1: 4141‘ 2’
 3-ووظيفتان برتبة ف 4-وظائف برتبة ف 1: 4146‘ 5’
 3-وظائف برتبة ف 3و  4-وظائف برتبة ف 5: 4144‘ 1’

 تأثير النموذج على مكتب المدعية العامة  3-2
واملشاورات اليت أجريت مع  3بعد تقد م التقرير األول عن احلجم األساسي ملكتب املدعية العامة -47

األجهزة األخرى عقب ذلك، مت تنقيح اجملموعة األصلية من االفرتاضات اليت نشأت عنها ملفوفة 
وباإلضافة إىل ذلك، مت  2يف اجلدول الزمين األصلي. كتب، مما أدى إىل تعديالت طفيفةاملأنشطة 

. وترد فيما يلي التغيريات 4162تنقيح التخطيط األصلي الرامي للتوصل إىل حجم أساسي يف عام 
 اليت أدخلت على فرتات النموذج:

)أ( مت متديد مرحلة التحضري للمحاكمة االبتدائية بثالثة أشهر )من ستة أشهر إىل تسعة 
 أشهر(؛
احلكم يف احملاكمة االبتدائية بثالثة أشهر )من ستة أشهر إىل مرحلة النطق بمت متديد  )ب(

 تسعة أشهر(؛
 )ج( مت تقلي  مرحلة االستئناف بستة أشهر )من سنتني إىل سنة واحدة ونلف(.

التخطيطي  التغيريات اليت مت االتفاق عليها مع األجهزة األخرى النموذج  بقائمة هذه النتج وتُ  -42
ويف حني أن املدة الكلية مل تتأثر بالتعديالت، جتدر اإلشارة  5األساسي الذي يلور تطور كل قضية.

ستة أشهر، وذلك على حساب مرحلة بإىل أن مدة املرحلة النموذجية للمحاكمة مت متديدها 
 االستئناف.

  

                                                           
 .ICC-ASP/14/21تقرير احملكمة على احلجم األساسي ملكتب املدعي العام،  3
 .CBF/26/12التقرير املؤقت للمحكمة بشأن تأثري منوذج احلجم األساسي ملكتب املدعية العامة على احملكمة ككل،  2
. وهذه أيضا مرحلة يتحكم فيها مكتب املدعية العامة ال يتضمن الرسم التخطيطي مرحلة الفح  التمهيدي، اليت ال تالحظ فيها أي تغيريات  5

 بشكل تام وميكن الرجوع فيها إىل التقرير األصلي عن احلجم األساسي ملكتب املدعية العامة.
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 : توقعات نموذج الحجم األساسي لمكتب المدعية العامة 1الشكل 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

وينشأ عن مرحلة احملاكمة االبتدائية اليت مت متديدها مزيد من أنشطة احملاكمة املتزامنة عند بلوغ  -43
احلجم األساسي. ولذلك، يشري النموذج إىل زيادة طفيفة يف عدد احملاكمات منذ حلظة بلوغ احلجم 

 فلاعدا )انظر أيضا املرفق ألف(. 4146األساسي، أي من هناية عام 
وأظهر النموذج األصلي للحجم األساسي ملكتب املدعية العامة مستوى مستقرا من األنشطة  -31

السنوية مع تقلبات حمدودة. وستتم إدارة فرتات الذروة يف أي جمال من اجملاالت، كلما كان ذلك 
زيا، وذلك خرى اليت تشهد افخفاضا مؤقتا موااألاالت اجملممكنا، من خالل املرونة يف استخدام املوارد يف 

وتنطبق  1عن طريق طلبات استثنائية للمساعدة العامة املؤقتة و/أو من خالل متديد األنشطة يف الزمن.
رض التقرير األصلي عن احلجم األساسي تقديرات نفس املبادئ على النموذج املقرتح احلايل. وقد ع  

قدرة يف إطار النموذج اجلديد األنشطة السنوية اليت يقوم عليها. وأدرجت كذلك األنشطة السنوية امل
 الذي يشمل مرحلة احملاكمة اليت مت متديد فرتهتا:

 : مقارنة أنشطة الحجم األساسي لمكتب المدعية العامة2الجدول 
األنشطة السنوية يف احلجم األساسي  األنشطة

 بليغته األوىل
األنشطة السنوية يف احلجم األساسي 

 بليغته الثانية
 3 3 الفحو  التمهيدية
 6 6 احلاالت اجلديدة
 1 1 7 التحقيقات اجلارية

التحقيقات اجلارية ريثما يتم 
 2االعتقال

3 3 

 5 5 احملاكمات التمهيدية
 5.2 5 مراحل احملاكمة االبتدائية

 4 4 الطعون النهائية
                                                           

 .43، الفقرة ICC-ASP/14/21تقرير احملكمة على احلجم األساسي للمكتب املدعي العام،   1
 ي بكامل القدرات، وبالتايل ال تشمل مرحلة البدء أو االختتام.ستة حتقيقات نشطة تشري إىل حتقيقات جتر   7
 ‘‘.التحقيقات املعلقة’’يشار إليها سابقا باسم   2



ICC-ASP/15/34 

34-A-141116 13 

يرتجم اجلدول أعاله التخطيط املعدل إىل األنشطة السنوية املقدرة اليت يتعني أن تغطيها موارد  -36
 5.2احلجم األساسي. وكما هو موضح أعاله، فقد ارتفع عدد مراحل احملاكمة قليال، حيث ستجرى 
تب املدعية حماكمات يف املتوسط فور الوصول إىل احلجم األساسي. ومن أجل ضبط املوارد الالزمة ملك

، متت مضاعفة املوارد الالزمة للتعامل مع حماكمة إضافية مبعامل الذي مت تعديلهالعامة وفق النموذج 
ن هذه القدرة اإلضافية من تغطية الزيادة للوصول إىل القدرة احملدثة للحجم األساسي. وستمك   1.2

 األولويات فيما بني التحقيقات اجلارية. ترتيب املتوقعة يف األنشطة مع احلفاظ على مستوى معقول من 
وكما أعلن سابقا، سيجرى استعراض شامل لنموذج احلجم األساسي ومعايريه اليت تتوقع عدد  -34

األنشطة يف كل دورة من دورات اخلطة االسرتاتيجية ملكتب املدعية العامة. ومبا أن التحديث احلايل 
فقط، فإن مثل هذا  4162ضع ليلل إىل عام ألصلي وُ وأن النموذج ا 4144د النموذج إىل عام مد  

 التوقعات. دقةاالستعراض سيساعد على حتسني 
وتوقع االعتماد املايل األصلي أن يتم الوصول إىل قدرة احلجم األساسي مبيزانية تبلغ حوايل  -33
عدل مليون يورو بتطبيق نفس م 16.6مليون يورو. أما احلجم األساسي احملدث، فسيتطلب  11.1

التضخم الوارد يف التقرير األصلي بشأن احلجم األساسي ألغراض املقارنة. وتعزى الزيادة إىل التغيريات 
املذكورة أعاله يف مدة مرحلة احملاكمة. وباإلضافة إىل ذلك، فمنذ أن متت صياغة التقرير األول يف عام 

ملكتب إىل تغيريات طفيفة يف ، أدت عمليات إعادة التلنيف والتحويل وإعادة اهليكلة ضمن ا4165
التكاليف العامة املتعلقة باملوظفني. وحسب الوقت الذي سيتم فيه الوصول إىل احلجم األساسي، 
ستكون هناك حاجة إىل إجراء تعديالت ألخذ معدل التضخم للسنوات اإلضافية يف احلسبان )على 

 يف السفر، وما إىل ذلك(.سبيل املثال: التغيريات يف جدول مرتبات األمم املتحدة، وتكال
 : مقارنة الموظفين والتكاليف في الحجم األساسي لمكتب المدعية العامة3الجدول 

 احلجم األساسي املستكمل احلجم األساسي األصلي 
 521 521 عدد املوظفني
 يورو 16 641.53 يورو 11 521.52 التكاليف
تقلبات طفيفة فيما يتعلق بأنشطة احملاكمة ويف حني أن التشاور مع األجهزة األخرى أدى إىل  -32

بشكل عام، فإن اجلدول أعاله يربز مع ذلك ما دأب مكتب املدعية العامة على ذكره منذ نشأة 
احلجم األساسي، أي أن املكتب تنبأ بنموذج يظل مستقرا يف املستقبل املنظور، رهنا بأي حتوالت  

التخطيط االسرتاتيجي، سيتم استعراض أمور  كربى يف عبء عمل املكتب. ومع كل دورة من دورات
 منها ذلك العبء.

ويتوجه اجلدول الزمين القائم على االفرتاضات اجلديدة حنو احلجم األساسي بلورة تدرجيية أكثر  -35
النمو الذي سيتم من خالله  من احلجم األساسي األصلي. ويبني اجلدول الذي يقوم عليه ذلك مسار  

 بلوغ احلجم األساسي.
 : نمو مكتب المدعية العامة نحو الحجم األساسي4الجدول 

 احلجم األساسي للمكتب 4146 4141 4163 4162 4167 
 521 546 225 274 252 عدد املوظفني

 16.6 52.3 51.3 53.7 56.2 التكلفة )مباليني اليورو(
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 تأثير النموذج على قلم المحكمة   3-3
يف املقدمة أعاله، تنشئ املنهجية اليت اختارها  هر اكر مت تاللجنة سابقا و  أفادتعلى حنو ما  -31

ومن  3مكتب املدعية العامة مستوى عاليا من االفرتاضات يف حتليل التأثري على عمليات قلم احملكمة.
متحفظا قلم احملكمة هنجا اتبع كتب، املأجل اتباع املنهجية القائمة على املعدالت مع االمتثال لنموذج 

فيما يتعلق بتحليل التأثري: فلم يدرج قلم احملكمة إال احلد األدىن الضروري لدعم العمليات، وذلك 
باستخدام افرتاضات معتدلة بغية عدم تضخيم تأثري النموذج بشكل ملطنع. غري أن من املهم أن 

ى قلم احملكمة، كما هو ل علث واملستكم  نتذكر أن تأثري احلجم األساسي ملكتب املدعية العامة احملد  
معروض يف الوقت الراهن، ميكن أن خيتلف كثريا يف الواقع. وعلى سبيل املثال، إذا جتاوزت احتياجات 

نطاق شاهدا يف كل قضية، فسيتعني توسيع  11و  51دعم الشهود القدر املفرتض ملا يرتاوح بني 
اض املعتدل )أي متهم واحد يف كل عمليات قلم احملكمة. وباملثل، إذا جتاوز نطاق القضايا االفرت 

 قضية(، سيحتاج قلم احملكمة إىل موارد إضافية لالضطالع بواليته املتمثلة يف دعم الدفاع والضحايا. 
ومبراعاة هذه احملاذير، حلل قلم احملكمة اجملاالت اليت يكون فيها لنموذج احلجم األساسي  -37

ة من خالل ثالث عناصر منفللة هي: الدعم احملدث واملستكمل أكرب تأثري على قلم احملكم
العمليات القضائية واإلدارة و التشغيلي، مع الرتكيز بشكل خا  على دعم العمليات اخلارجية 

املؤسسية. ومن أجل تزويد اللجنة بتفاصيل كافية عن املنهجية واالفرتاضات املستخدمة يف تقدير تأثري 
جماالت دعم قلم احملكمة من حيث التأثري على املوظفني، النموذج، سيلف هذا التقرير أوال ثالثة من 
 يف حيث التكاليف.  ككلقبل توحيد النتائج على مستوى قلم احملكمة  

 دعم العمليات الخارجية 3-3-1
يؤثر عدد التحقيقات اليت يقررها مكتب املدعية العامة مباشرة على أنشطة الدعم، خاصة يف  -32

مجيع أنشطة التنسيق والدعم امليداين حتت نفس القيادة االسرتاتيجية بلدان احلاالت. وبفضل تركيز 
لشعبة قلم احملكمة املعنية بالعمليات اخلارجية، ميكن اإلبالغ عن تأثري النموذج على دعم العمليات 

، اليت تضم خمتلف وظائف قلم احملكمة. وبالتايل يفرتض ‘‘امليدانية ةفرقاأل’’اخلارجية من خالل 
فريق ميداين تابع لقلم احملكمة لدعم مكتب ميداين متوسط احلجم لكل إىل النموذج أن هناك حاجة 

بلد من بلدان احلاالت االعتيادية اليت يتلورها النموذج. وعلى الرغم من احتمال اختاذ قرار باختيار 
من بلدان احلاالت وفق ما يتوقعه النموذج، باعتباره منوذجا يقوم على فريق واحد لكل بلد جديد 

املعدالت، فقد أظهرت التجارب السابقة أن األمر ال يتطلب إنشاء مكتب ميداين قائم بذاته لكل 
حالة جديدة. وامتثاال لروح احلجم األساسي األصلي ملكتب املدعية العامة، تقرر إدراج ما هو مؤكد 

مة )عمليات الدعم اليت بدأت بالفعل( وما ميكن توقعه بشكل معقول يف ضوء التجربة للسنوات القاد
امليدانية التابعة لقلم احملكمة  ةفرقتبعتها احملكمة يف حتديد نوع األاالسابقة. وبالتايل متثلت املنهجية اليت 

. ويف بعض يف وضع مزيد من االفرتاضات فيما يتعلق بالتحقيقات املقررة ونوع الدعم املطلوب
املكتب ’’فرتض إنشاء فريق فرتض أن البلد اجلديد يتيح بنية حتتية آمنة ومناسبة، يُ احلاالت، عندما يُ 

ر أن لدعم(. ويف حاالت أخرى، عندما يقد  ل موظفنيمع )أي مكتب ميداين قائم بذاته  ‘‘امليداين
حضور ’’فرتض توفري فريق ال، يُ احتياجات التحقيق ال تتطلب مكتبا ميدانيا كام أواحلالة األمنية 

)أي دعم حمدود للمكتب وعدد منخفض من موظفي الدعم(. وقد مت تقدير نسبة بلدان  ‘‘ميداين

                                                           
 .53، الفقرة CBF/26/12التقرير املؤقت للمحكمة بشأن تأثري منوذج احلجم األساسي ملكتب املدعية العامة على احملكمة ككل،   3
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املكاتب امليدانية إىل بلدان احلضور امليداين على أساس املعدالت التارخيية. ويلخ  اجلدول التايل 
 العمليات امليدانية املتوقعة وفقا ألحدث صيغة للنموذج:

 : العدد المفترض للبلدان وما يتصل بها من المكاتب الميدانية أو الحضور الميداني8الجدول 
 4144 4146 4141 4163 4162 4167 احلاالت الناشئة 

 6 6 ينطبقال  6 6 6 6 6 6 6 6 البلدان
ال 
 6 6 6 ينطبق

ال 
 6 6 6 ينطبق

املكاتب 
  6    6 6  6   6 6 6 6 6 6 6 6 امليدانية
احلضور 
 6    6    6  6        6 امليداين

اجلدول، تطبق احملكمة افرتاض مكتب املدعية العامة املتمثل يف إجراء حتقيقني جديدين  هذا يف  -33
اإلضايف  الدعم منر أي احتياجات كل عام ينشآن عن احلاالت اجلديدة واحلاالت القائمة. ومل تقد  

لم احملكمة يف تقدير تأثري فبالنسبة هلذه األخرية. وهذا مثال جيد على النهج املتحفظ الذي اتبعه 
النموذج على عملياته. وكان من املمكن تلور أن حتقيقا جديدا يف قضية خمتلفة يف منطقة خمتلفة 

الضحايا.  ولكن ضمن نفس بلد احلالة سيتطلب موارد إضافية يف جمال اللغات والتواصل أو طلبات
ر أن املوارد املتاحة ستكون كافية الستيعاب األنشطة اجلديدة يف ذلك وامتثاال للنهج املتحفظ، يقد  

ر أن حتدث احلالة اجلديدة يف مثل هذه القضايا يف بلد جديد أو أن تتطلب البلد. ولذلك ال يقد  
كل حضور ميداين بسيط إال يف ر أهنا لن تتطلب موارد إضافية يف شإنشاء مكتب ميداين جديد، ويقد  
 قضية واحدة من كل ثالث قضايا.

 احلضور امليداين أفرقةاملكاتب امليدانية و  3-3-6-6
بناء على طلب من اللجنة، اليت كلفت مكتب املدعية العامة بأن حيدد تكاليف اخلطة  -21

ة )مثل نتائج عملية االسرتاتيجية اجلديدة بشكل صحيح استنادا إىل أفضل املعارف واخلربات املتاح
كتب املطبق قلم احملكمة منهجية  61حتديد التكاليف على أساس النشاط، ومؤشرات عبء العمل(،

 ةفرقالالزمة للمكاتب امليدانية واحلضور امليداين. وقد مت حتديد تكوين خمتلف األ ةفرقيف حتديد حجم األ
إىل مزيج من بيانات عبء  ةفرقوخدمات الدعم الالزمة جلميع األنشطة املقررة، واستند تربير تكوين األ

العمل، حيثما كانت متاحة، أو إىل نسبة حجم النشاط إىل املوظفني املتوافرين يف حاالت أخرى، أو 
التحليل إلنتاج   إىل وصف مفلل لألنشطة املنفذة إن أمكن. ولئن كان من الضروري إجراء مزيد من

كمية املعلومات املتوقعة من نظام مناسب لتحديد التكاليف على أساس النشاط، نظرا ملستوى التعقيد 
والتنوع الذي تتسم به األنشطة اليت يقوم هبا قلم احملكمة، فإن التحليل احلايل للحجم األساسي يتيح 

ات عبء العمل املتاحة واالفرتاضات واخلربة بالفعل تفسريا مستفيضا للموارد املطلوبة استنادا إىل بيان
 املهنية. 
بشكل رئيسي على حجم العمل املتوقع. فحجم العمل يرتبط  ةفرقلأل ضويتوقف التكوين املفرت  -26

مباشرة مبراحل اإلجراءات. ونتيجة لذلك، صمم قلم احملكمة حتليله مرحلة تلو مرحلة، وفقا لنهج 
 مكتب املدعية العامة.

 املكاتب امليدانية ةفرقأبناء قدرات  3-3-6-4
                                                           

 .56، اجمللد الثاين، اجلزء باء، الفقرة ICC-ASP/13/20 4162الثالثة عشرة ... الوثائق الرمسية ... الدورة   61
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هذه املرحلة الزمنية األوىل يف النموذج، أي مرحلة الفحو  التمهيدية، ليس هلا وزن كبري يف  -24
ستخدم إطارها الزمين لتحديد طول مدة اإلجراءات: فقد تنوع توقيت حتديد تأثري النموذج ككل. وال يُ 

جة احليلولة دون حتديد متوسط افرتاضات النموذج. ويف خمتلف الفحو  التمهيدية يف املاضي إىل در 
الوقت نفسه، ومهما بلغت أمهيتها بالنسبة ملستقبل القضية، فإن أنشطة الفح  التمهيدي تسبق 

ث مرحلة الفح  د  حتديد احلاالت اجلديدة وتبتعد أكثر من ذلك عن حتديد القضايا. وبالتايل ال حتُ 
 العناصر املستخدمة يف حتليل التأثري على احملكمة ككل. التمهيدي إال تأثريا حمدودا على 

الثانية، وميثل ذلك أحد العناصر األساسية بالنسبة للنموذج   وتشكل التحقيقات اجلارية املرحلة   -23
 ثالثككل ألنه يضبط عبء العمل يف باقي املؤسسة. ويُتوقع أن تستمر هذه املرحلة يف املتوسط 

البدء )ستة أشهر من التوجيه يف بلد احلالة ‘ 6’ثالثة مكونات قياسية هي :  إىل وأن تنقسم سنوات
االختتام ‘ 3’(؛ و الكاملة اتالتحقيق الكامل )سنتان من التحقيق‘ 4’لتحديد نطاق التحقيق(؛ 
التحقيق(. وتنشئ أنشطة التحقيق اليت يقوم هبا مكتب املدعية العامة إهناء )ستة أشهر من أنشطة 

دث العمل على طة ذات صلة يتعني أن تنفذها األجهزة األخرى. وعلى وجه اخللو ، حيُ بالفعل أنش
دعم املكاتب امليدانية ومحاية الشهود تأثريا على احتياجات قلم احملكمة من املوارد يف هذه املرحلة. 
جب وباملثل، من املمكن تقد م الطلبات والطعون العارضة يف هذه املرحلة )على سبيل املثال، مبو 

( من نظام روما األساسي(، مما ينشئ أنشطة يف قلم احملكمة ويف الدوائر على 2( و )3) 62 تنياملاد
 السواء. وترد فيما يلي االفرتاضات الرئيسية ملكتب املدعية العامة: 

)أ( إجراء حتقيقات مفتوحة ومتعمقة وحتويل االنتباه إىل االستعداد للمحاكمة قدر املستطاع 
مر االعتقال، على أن وااملكربة لإلجراءات، كما هو الشأن عند السعي إىل إصدار أمنذ املراحل 

 يتم ذلك يف موعد أقلاه جلسة تأكيد التهم؛ 
)ب( بالنسبة لكل أربعة أوامر اعتقال، يفرتض أن تتم ثالثة اعتقاالت فورا، ومن مث االنتقال 

 يدية(؛ مباشرة إىل املرحلة التالية من اإلجراءات )املرحلة التمه
 حالة جديدة كل عام؛ستنشأ )ج( 

املسألة املطروحة(  يف كال اجلانبني من )د( تؤدي كل حالة مبدئيا إىل حتقيقني على األقل )أي
 مبدئيا يف وقت واحد.

ومن املهم تذكري اللجنة أن افرتاضات مكتب املدعية العامة هلذه املرحلة هلا تأثري حاسم على  -22
ألي تغري تأثري كبري على مجيع نواتج حتليالت اآلثار الواردة يف التقرير. وعلى باقي النموذج. وسيكون 
الثالثة االعتقاالت فور صدور أوامر االعتقال بدال من  فقط نيعتقالالقيام باسبيل املثال، إذا مت 

كتب، مما سيؤدي إىل نفس املاملفرتضة، فسيتأخر عدد اإلجراءات التمهيدية املتوقعة يف منوذج 
 أخريات يف املراحل التالية )احملاكمة االبتدائية واالستئناف والتعويضات(. الت
  ملكتب املدعية العامة ليتم فيها عترب مرحلة البدء يف التحقيقات اجلارية فرتة توجيهية ختل  تُ  -25

 هتقد م املعلومات واملعارف واالتلاالت من فريق الفح  التمهيدي إىل فريق متكامل جديد يتم إنشاؤ 
الفريق ثقافة البلد وسياقه ومواد الفحو  التمهيدية، بينما جترى هذا لمكتب. ويدرس ل اتابعويكون 

التقييمات األمنية والتشغيلية إلعداد العمليات يف امليدان. ومن املعلوم أن هذه املرحلة التوجيهية األوىل 
ا من اختاذ إجراءات، على جيب أن تتم ضمن مكتب املدعية العامة قبل أن يتمكن قلم احملكمة حق
كتب )شعبة االختلا  املالرغم من أن بعض التفاعل قد بدأ بالفعل يف إطار أنشطة التعاون بني 

والتكامل والتعاون( وقلم احملكمة )قسم دعم العمليات اخلارجية(. وعند االنتهاء من مرحلة البدء، 
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الدعم جلميع العمليات اللادر هبا جيب أن يلبح قلم احملكمة جاهزا للعمل بسرعة من أجل تقد م 
تكليف يف سياق التحقيق، وحتديدا حتقيقات مكتب املدعية العامة، فضال عن محاية الشهود ومشاركة 

 الضحايا وأنشطة التوعية. 
من خالل رئيس املكتب امليداين، الذي  اجلاريويبدأ فريق قلم احملكمة عمله يف بداية التحقيق  -21

 امليدان. ومن املهم جدا بالنسبة لقلم احملكمة أن يبدأ يف وقت مبكر يف يكون أول شخ  يلل إىل
ربط االتلاالت الالزمة يف البلد اجلديد. وجيب أن يتحدث الرئيس إىل الشركاء، وأن ينشئ شبكة من 
نقاط االتلال، وأن يضع األساس لتطوير الربوتوكوالت الالزمة. وال بد من هذه الوظيفة الرفيعة 

سبب تعدد األدوار اليت جيب القيام هبا: فمن ناحية أوىل، حتتاج احملكمة إىل إقامة اتلاالت املستوى ب
رفيعة املستوى، مما يتطلب شخلية رفيعة املستوى. ومن ناحية أخرى، جيب أيضا أن ميتلك أول 
ا، موظف يف امليدان معارف مستفيضة بشأن العمليات ليتمكن من استعراض قوانني البلد والتحقق منه
 وتطوير الربوتوكوالت الضرورية، وصياغة أنشطة الدعم الالزم جلميع اجلهات املعنية يف احملكمة. 

وتشري التقديرات إىل أن العمل التمهيدي الذي سيقوم به الرئيس سينتهي يف غضون ثالثة  -27
يف بلد  البدء يف تنفيذ أنشطة الدعم التشغيلي وتعيني موظفي الدعم ذوي الللة بذلكوهو  ،أشهر

( إىل رئيس املكتب 3-احلالة اجلديدة. ويف هذه املرحلة، ينضم موظف اإلدارة والعمليات )برتبة ف
امليداين لتقد م الدعم للمكتب امليداين. وميكن أن يبدأ التعاون بني املمثل الدبلوماسي الرفيع املستوى 

 يف هذه املرحلة.  امليدانللمحكمة )أي رئيس املكتب امليداين( واملوظف التشغيلي العامل يف 
ويف هذه املرحلة من دورة حياة القضية اجلديدة، ينبغي لقلم احملكمة أن ينشئ فريق أوليا لدعم  -22

كتب وغريه من أصحاب املللحة. كما جيب على قلم احملكمة يف نفس الوقت أن يضع املعمليات 
ع باألنشطة املتبقية يف املكتب األساس لتطوير فريق تشغيلي متعدد السنوات وقادر على االضطال

امليداين املذكور طيلة دورة حياته. وبالتعاون مع الفريق اللغري التابع ملكتب املدعية العامة الذي شارك 
يف مرحلة البدء، يتم تكليف الفريق األويل التابع لقلم احملكمة بتحديد ملادر املعلومات لألنشطة 

تملة لدعم أنشطة التوعية، وإنشاء شبكة للتعاون، وتنظيم اخلاصة بقلم احملكمة، مثل اهلياكل احمل
لمكتب من حتديد احلاالت اليت حيتمل التحقيق لاخلدمات اللوجستية. وفور انتهاء فريق البدء التابع 

فيها عند هناية مرحلة البدء، يسهل على قلم احملكمة أن خيطط للمجاالت وأنواع األنشطة الالزمة يف 
 . به ةاخلاص ةواليالإطار 
بعد مرور عام واحد على بدء التحقيق )وهو ما يعين أن حتقيقات كاملة نشطة جتري ملدة ستة و  -23

فريق قلم احملكمة مبوظفي الدعم الضروريني لضمان إجناز مجيع األنشطة واملهام. ويف هذه يعز ز أشهر(، 
موظفا. وتتطلب عملية مجع  31ن املرحلة، يتكون فريق التحقيق املشرتك التابع ملكتب املدعية العامة م

مواد اإلثبات، مثل إفادات الشهود واألدلة الوثائقية واملواد املوجودة يف مواقع اجلرائم وما إىل ذلك، أن 
كون احملققون حاضرين يف امليدان. ولتنفيذ هذه األنشطة، يفرتض أن أربعة أفرقة يضم كل منها ي

ة كل منها مخسة أسابيع. وإىل جانب احملققني الثمانية العاملني يف امليدان يف دورات مد انتناوبي نْي حمقق  
يف امليدان يف دورات املهام، يعمل حمققان بدوام كامل من امليدان لتتبع خيوط التحقيقات، والقيام 

 بأنشطة التحقيقات العلنية، والتنسيق مع الشركاء، ومتابعة املسائل املتعلقة باملهام. 
ألنشطة مكتب املدعية العامة، يتم أيضا توسيع نطاق عمليات قلم احملكمة  وأثناء تقد م الدعم -51

يف هذه املرحلة. وتتطلب واليات كل من قسم مشاركة الضحايا وتعويضهم، وقسم الضحايا والشهود، 
 وقسم اإلعالم والتوعية أن تنطلق أنشطة قلم احملكمة يف هذه املرحلة من اإلجراءات. 
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ايا والشهود، تشري التقديرات إىل أن املشاركة يف التحقيقات اجلديدة ستبدأ وبالنسبة لقسم الضح -56
عندما يبدأ مكتب املدعية العامة حتقيقاته بعد مرحلة البدء األولية )وأهنا ستنتهي بعد حنو ستة أشهر 
من استكمال آخر الطعون(. ويبدأ نشاط موظفي قسم الضحايا والشهود يف هناية مرحلة البدء اليت 

 ذها مكتب املدعية العامة.ينف
إىل البيانات التارخيية: ففي املتوسط،  دويستند حجم العمل الذي يتحمله قسم الضحايا والشهو  -54

يظل الشاهد حتت إشراف القسم طيلة ما ال يقل عن مخس سنوات إذا أدرج يف برنامج احلماية الذي 
ع أحناء العامل، سيكون من اللعب تقلي  تنفذه احملكمة. وبسبب مشاكل اهلجرة القائمة حاليا يف مجي

ر افرتاضات مكتب املدعية العامة أن يتم فح  هذه املدة يف غضون السنوات الست املقبلة. وتقد  
هتم بسبب خطأ ترتكبه اف هويكش  شخلا يف كل قضية دون االلتزام بواجب رعايتهم )ما مل تُ  671

شاهدا إىل  11بواجب الرعاية، وأن يتم استدعاء إفادة مع االلتزام  641احملكمة(، وأن يتم تسجيل 
آخرون. ويفرتض النموذج أن مقابل كل ستة  61منهم ويتطلب الدعم  61احملاكمة، يتطلب احلماية 

أشخا  حييلهم مكتب املدعية العامة، ستتم إحالة أربعة أشخا  آخرين )من الشهود أو ذوي الللة 
باإلضافة إىل ذلك، ومن أجل فهم حجم العمل املفرتض يف بالدفاع( لالستفادة من احلماية كل عام. و 

 حجمأنشطة قسم الضحايا والشهود، وبناء على املعدالت املتحفظة، من املفرتض أن يبلغ متوسط 
 أن يف مايل إىل بالنظر متحفظ تقدير وهذا. أفراد مخسة القسم رعاية من املستفيدين لألشخا  األسرة

فردا. ويشمل القسم  41على سبيل املثال، يتجاوز حجم األسر بشكل عام مثانية أفراد وقد يلل إىل 
 تقدير مت األسر، حجمشخ . وبناء على هذا املعدل، واستنادا إىل متوسط  111برعايته حاليا حنو 

التفليل يف اجلزء املتعلق  من مبزيد أدناه موضح هو كما املفرتض، الشهود عدد على النموذج تأثري
( وعدد موظفي دعم القسم ذوي الللة بذلك الذي أدرج يف 24بالدعم القضائي )انظر الفقرة 

 النموذج.
ويف التلميم احلايل للعمليات املتعلقة بالشهود، حيال الشهود إىل القسم عندما يتبني أن الشاهد  -53

ه. وإذا أصبح الشاهد حتت رعاية القسم، ميكن أن يتطلب اختاذ مزيد من تدابري احلماية لضمان سالمت
بالتعاون مع دولة  وأتنطبق عليه جمموعة واسعة من تدابري احلماية الوقائية، منها إعادة التوطني يف بلده، 

مضيفة، نقل مكان إقامته على اللعيد الدويل. ونظرا لطبيعة العمليات اجلارية حاليا، ينطوي ذلك 
 املؤقت يف بلد الشاهد. وال بد أن يشارك فريق القسم يف وقت مبكر ليكون غالبا على إعادة التوطني

 قادرا على حتديد وتطبيق أفضل التدابري يف كل حالة على حدة. 
في، يعين ذلك أن القسم سيبدأ يف االستعداد لتوظيف فريق يالك الوظاملومن حيث التأثري على  -52

 موظف ومن ،3-ف برتبة فريق رئيس منيف مرحلة البدء يف التحقيقات. ويتألف اهليكل املتوسط 
 عن مسؤولني ليكونوا ،(األخرى الرتب) العامة اخلدمات فئة من اثنني وموظف نْي  4-ف برتبة واحد
 فيها جتري اليت احلاالت بلدان من بلد كل ويف. بلد كل يف تحتقيقا ثالثة إىل يلل وما بلدين
دانيون يركزون على التنفيذ الفعلي للخدمات يف مي موظفون الفريق رئيس مع يعمل القسم، عمليات

فهم الواقع التشغيلي احمللي يف البلدان اليت تعمل فيها احملكمة وتكييف  أن يتم امليدان. ومن املهم
االسرتاتيجيات واألنشطة وفقا لذلك. وبالتايل فإن معظم عمليات موظفي الدعم جتري يف مواقع 
العمليات، أي يف امليدان بالنسبة للعمليات، ويف املقر من أجل املساعدة على املثول أثناء احملاكمة. 

احلجم الفعلي للفريق باختالف األنشطة اجلارية يف بلد احلالة، ولكنه يتألف بشكل افرتاضي خيتلف و 
يكون مسؤوال عن تنفيذ العمليات امليدانية يف بلد احلالة الذي  4-من مساعد لرئيس الفريق برتبة ف

-الرعاية برتبة فن اثنني يف جمال يْ  مساعد  نْي يكلف به، مبا يف ذلك إدارة نظام الرد األويل، ومن موظف  
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 3- برتبة فاينالنفس األخلائي)يكونان مسؤولني عن تقد م الرعاية والدعم بالتنسيق والتشاور مع  4
 املقر(، ومن اثنني من مساعدي منسقي القضايا من فئة اخلدمات العامة )الرتب األخرى(.يف العامل 

وإذا متكن أحد األفرقة املتوفرة من استيعاب بلد احلالة اجلديدة، فإن التحقيق اجلديد لن يكون له  -55
موظفني جدد يف املقر يف واحد من كل بلدين إىل تأثري على موظفي املقر، ولكن ستكون هناك حاجة 
تلفة من التأثري ألن دث قدرة الفريق امليداين نسبة خمجديدين و/أو يف كل قضية جديدة يف كل بلد. وحتُ 

الفريق سيكون يف امليدان يف غضون سنة واحدة بعد بدء التحقيق وسيعمل بكامل طاقته إىل أن يتم 
ضعت افرتاضات االستغناء عن واجب الرعاية. وكما هو مبني يف مقدمة حتليل قلم احملكمة، فقد وُ 

اءات القائمة على املعدالت متحفظة لقسم الضحايا يف حماولة لتخفيف التأثري املفرتض لالستقر 
املستخدمة يف النموذج األويل ملكتب املدعية العامة. فكل حتقيق إضايف يف بلد من البلدان سيتطلب 
إضافة اثنني من املوظفني امليدانيني احملليني من فئة اخلدمات العامة )الرتب األخرى( وموظف واحد من 

 العمل. عبء نفس الفئة يف املقر ملواجهة 
فيما يتعلق بالتوظيف للعمليات اللادر هبا تكليف من قلم احملكمة يف مرحلة التحقيقات و  -51

اجلارية، من املهم أن يكون لقسم مشاركة الضحايا وتعويضهم موظفون يف بلد احلالة يف مرحلة مبكرة 
د احملتملني، أو عن ‘‘ذوي الللة باحلالة’’للبدء يف فح  جماالت الرتكيز أو ما يسمى الضحايا 

ملء  علىومساعدهتم  تهماالقتضاء، الضحايا الذين يستهدفهم حتقيق مكتب املدعية العامة بغية توعي
استمارات الطلبات. وبالقيام بذلك، ويف روح تعدد مهام املوظفني اجلدد التابعني لقلم احملكمة العاملني 
يف  يف امليدان، يشكل موظفو قسم مشاركة الضحايا وتعويضهم وقسم اإلعالم والتوعية فريق واحدا

تحقيقات النشطة حني حيدد هذه املرحلة، لكي يبدأ القسمان يف املشاركة الفعلية يف بداية مرحلة ال
مكتب املدعية العامة جمال عملياته. ويف أقرب وقت ممكن، يتم تعيني موظف للتوعية امليدانية يف بلد 
احلالة لتمهيد الطريق بتقد م معلومات عامة عن احملكمة وبإقامة شراكات وإطالق أنشطة بطريقة 

لنهج املتبع ينبغي أن يكون هنجا اسرتاتيجيا باعتبار أن ا 3-م لذلك موظف برتبة فلز  اسرتاتيجية. وي  
ومدركا للسياق احمللي الذي حيتمل أن يتسم بالتعقيد )يف اجملالني السياسي واألمين وغريمها(. ويف هذه 
املرحلة، يتم رسم خريطة وسائل اإلعالم واملنظمات غري احلكومية ومجعيات الضحايا واألوساط 

وضع اسرتاتيجية التوعية تلذين ينبغي للمحكمة أن تتعامل معهم. و اجلامعية وما إىل ذلك من النظراء ا
أيضا حبيث ميكن تكييفها مع خمتلف املراحل حسب تطورها بالنسبة للقضية أو القضايا وبالنسبة 

 للحالة. 
وتبدأ أنشطة التوعية الفعلية يف نفس الوقت لرفع مستوى الوعي العام باحملكمة بني ممثلي وسائل  -57

واملنظمات غري احلكومية وزعماء اجملتمعات احمللية وغريهم. ومن املهم أن يتم اإلبالغ يف وقت اإلعالم 
مبكر جدا من سري القضية بوالية احملكمة واختلاصها، وذلك لتوضيح ما يدخل يف مهمة احملكمة وما 

ققون التابعون خيالفها. وهذا بدوره يسهل التفاعل بني خمتلف أجهزة وأقسام احملكمة يف امليدان )احمل
ملكتب املدعية العامة يعملون يف امليدان، بينما يعمل قسم مشاركة الضحايا وتعويضهم مع الوسطاء 
احملتملني(. ومبجرد وصول املوظف املعين بالتوعية، ميكن للمحكمة أيضا أن تبدأ يف رصد وسائل 

وحتديد املعلومات واملفاهيم احملتمل أن  ر هبا إىل احملكمةنظ  اإلعالم احمللية لتحسني فهمها للكيفية اليت يُ 
 تكون خاطئة من أجل الرد عليها. 

ومن املهم أيضا أن يكون هناك شخ  قادر على القيام بدور املتحدث احمللي باسم احملكمة  -52
)بالتنسيق مع قسم اإلعالم والتوعية يف املقر(، وعلى توجيه رسائل احملكمة والرد على أسئلة وسائل 



ICC-ASP/15/34 

20 34-A-141116 

غريها من النظراء. ويف معظم احلاالت، سيتم اإلشراف على املوظفني عن بعد، ولذلك ينبغي اإلعالم و 
 وتكفل وعيهم حبساسية األوضاع.  يةأن تتيح هلم رتبهم قدرا من االستقالل

وعند تشكيل هيكل املكاتب امليدانية، يقدم قلم احملكمة أيضا دعمه لعمل اللندوق االستئماين  -53
كمة أن والية اللندوق االستئماين للضحايا تنقسم بلفة عامة إىل نوعني من للضحايا. وترى احمل

فريق املكلف بتنفيذها، الاألنشطة، يرتبط أوهلما بالتعويضات القضائية، اليت يشارك اللندوق يف 
ويتعلق الثاين مبساعدة الضحايا، وهي ليست جزءا من والية احملكمة. ويضع النموذج الدعم الالزم 

لللندوق يف االعتبار وفقا للمبدأ التايل: أنشطة التعويض هي جزء من النموذج وجيب دعمها تقدميه 
بالفعل، يف حني يتم دعم أنشطة املساعدة فقط إذا مل يكن ذلك يتطلب استثمارات إضافية من 
م احملكمة. وبعبارة أخرى، إذا أنشئ مكتب ميداين ألغراض التحقيق أو املقاضاة أو االدعاء، يقد  
الدعم جلميع أنشطة اللندوق بأثر حمدود على املوارد الالزمة. أما إذا كان اللندوق وحده الذي حيتاج 

لدعم لحالة معينة فيما يتعلق بأنشطة املساعدة، فإن احملكمة ال تنشئ اهليكل األساسي يف إىل الدعم 
ى احلجم الذي يقوم به يف تلك احلالة. وبالتايل فإن النموذج ال يشمل الكثري من العمل القائم عل

اللندوق، حيث ال تدرج احلاالت اليت ال يتطلب فيها الدعم إال اللندوق وحده. ومن املتوقع أن 
يستمر الدعم املتعلق بالتعويضات حىت هناية السنة األوىل من مرحلة التعويض. ونظرا لعدم توافر 

يا أنشطة السنتني الثانية والثالثة. معلومات وقائعية بشأن نوع الدعم املطلوب، ال يشمل النموذج حال
ويعترب أفراد الفريق القياسي التابع لللندوق االستئماين للضحايا يف بلدان احلاالت موظفني ينبغي أن 

 جوا باعتبارهم جزءا من منوذج قلم احملكمة. تدعمهم املكاتب امليدانية، ولكنهم مل يدر  
قل  مكتب املدعية العامة أنشطته، يكثف قلم احملكمة ويف املرحلة اخلتامية من التحقيق، بينما ي -11

أعماله يف بعض اجملاالت. وبالنسبة لقسم مشاركة الضحايا وتعويضهم على وجه اخللو ، فإن عملية 
إخفاء بعض تفاصيلها( ومجعها، وعملية حفظ ذلك توزيع استمارات الطلبات واستكماهلا )مبا يف 

جاهزتني متاما يف بلد احلالة. ويعد إخفاء تفاصيل استمارات أوراقها وختزينها إلكرتونيا تلبحان 
الطلبات عمال مكثفا يتطلب ثالثة موظفني لكل استمارة. وتدرج االستمارات يف قاعدة بيانات قسم 
مشاركة الضحايا وتعويضهم لتحليل وتتبعها، وإلحالة املعلومات الالزمة إىل املمثل القانوين واألقسام 

 املرحلة ويف املرحلة هذه يف طلب 6 411 يرد أن يُتوقعكمة. ويف املتوسط، األخرى يف قلم احمل
 العمل هبذا القيام يتم التقنية، واخلربة الدعم يقدمون املقر موظفي أن حني ويف. تتلوها اليت التمهيدية
نه يشمل حتديد وسطاء موثوق هبم. وال بد من هؤالء الوسطاء لتحقيق الكفاءة أل امليدان يف أساسا

والفعالية يف دعم مشاركة الضحايا طيلة فرتة احملاكمة، ومن املهم أن يكون موظفو قسم مشاركة 
يف امليدان يف هذه املرحلة لالجتماع مع الوسطاء وتدريبهم وإقامة حاضرين الضحايا وتعويضهم 

ز فريق املكتب امليداين زمة معهم، مما يكفل تعاوهنم بسالسة طوال احملاكمة. ولذلك يعز  العالقات الال
 يف قسم مشاركة الضحايا وتعويضهم )موظف ميداين برتبة نْي  خملل  نْي يف هذه املرحلة بتعيني موظف  

اضات ومساعد ميداين من فئة اخلدمات العامة )الرتب األخرى((. ومن املرجح أن تكون االفرت  3-ف
ظهر البيانات التارخيية اليت وضعت لقسم مشاركة الضحايا وتعويضهم يف النموذج افرتاضات تقريبية. وتُ 

كاف إلعداد إحلاءات موثوقة. وهذا أمر   ال تتوافر تلك البيانات حبجمبني القضايا، و  هائلةتفاوتات 
لضحايا أو الوضع األمين بديهي بالنسبة لالفرتاضات الرئيسية، مثل عدد اللغات اليت ينطق هبا ا

 الطلب استمارة حجم مثل التفاصيل أصغر أن نالحظ أن أيضا لالهتمام املثري من ولكن السائد،
 . العمل عبء يف كبرية تفاوتات إىل تؤدي أيضا ميكن( احلاالت حسب خيتلف الذي)
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احملكمة ببناء القدرات فرتض أن يقوم فريق املكتب امليداين القياسي التابع لقلم ونتيجة لذلك، يُ  -16
تدرجييا من أجل دعم أنشطة مجيع أصحاب املللحة يف بلد احلالة. وبشكل عام، يعين ذلك أن 
اإلدارة العليا تنسق أنشطة التعاون والدعم الدبلوماسي يف هذه املرحلة، بينما يقوم املوظف املسؤول عن 

تعلقة بالنقل. وبطبيعة احلال، خيتلف نوع اإلدارة والعمليات بتنظيم اخلدمات اللوجستية واملسائل امل
على أرض الواقع. ومع ذلك، وبالنظر إىل  تالنظام التشغيلي الذي يتم إنشاؤه كثريا باختالف احلاال

الدور القضائي للمحكمة، فإن من األمهية مبكان توفري احلماية األمنية املناسبة بغض النظر عن بلد 
ل عن اإلدارة والعمليات بشكل وثيق مع موظف األمن الذي يتم احلالة. ولذلك يتعاون املوظف املسؤو 

تعيينه أيضا يف مرحلة مبكرة يف املكتب امليداين. وبعد مرور ستة أشهر عن بدء هذين املوظفني يف 
عملهما، يقدر النموذج أن يلزم تقد م الدعم لضمان االستمرارية يف العملية اإلدارية والتشغيلية 

دان من فئة اخلدمات العامة )الرتب األخرى( إىل الفريق. وتتطلب املعايري واألمنية، فيضاف مساع
كر األمنية يف املكاتب امليدانية املتكاملة وأفرقة احلضور امليداين تعيني موظف أمين ميداين )كما ُذ 

أعاله( كشرط مسبق ملعظم األنشطة يف مرحلة مبكرة، حىت بالنظر إىل االفخفاض النسيب يف مستوى 
 يد املفرتض يف النموذج. التهد
ومن أجل ضمان الرتكيب اللحيح جلميع املعدات واستمرارية العمليات، يقدر أيضا أن يلزم ما  -14

عمل موظف بدوام كامل يف قسم خدمات إدارة املعلومات خالل مرحلة التحقيق.  نلفيكافئ 
 ويتغري الوضع خالل مرحلة احملاكمة، كما هو موضح أدناه. 

حجم العمليات مع تقدم التحقيق، من املتوقع أيضا أن يرتفع عدد البعثات وأن يتناسب  وبزيادة -13
منو فريق السائقني الالزمني لكل حالة قياسية مت إدراجها يف النموذج. واستنادا إىل حجم العمل 

ائق أقدم املفرتض وإىل البيانات التارخيية، ينمو الفريق القياسي لسائقي املكتب امليداين تدرجييا من س
ليضم سائقا أقدم وثالثة سائقني من املرحلة  ،يتم توظيفه تسعة أشهر بعد بدء مرحلة التحقيق

 ر أن يكون مجيع السائقني موظفني حمليني. التمهيدية إىل االنتهاء من القضية. ويقد  
ضا ويف حني أن ذلك له تأثري حمدود جدا على التكلفة، فمن أجل حتقيق الشمولية، يضاف أي -12
ف حملي إىل الفريق املتوقع، ألن هذه الوظيفة جزء من اجملموعة الالزمة حلسن سري العمل يف منظ  

 يداين. املاملكتب 
وختاما، يبني النموذج أن مبوازاة فريق التحقيق التابع ملكتب املدعية العامة، يقوم قلم احملكمة  -15

ية تتطلب مكتبا ميدانيا كامال لكي تكون قادرة تدرجييا مبراكمة املوارد الالزمة لدعم التحقيق يف قض
كتب، ولكن أيضا على االضطالع بالوالية اخلاصة هبا. وميكن توضيح املليس فقط على دعم عملية 
 عملية مراكمة املوارد كما يلي: 
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حل تحقيقات مكتب ا: تكوين فريق المكتب الميداني التابع لقلم المحكمة حسب مر 2الشكل 
 المدعية العامة
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 بقية اإلجراءاتطيلة استمرار دعم أفرقة العمليات اخلارجية  3-3-6-3

ظهر النموذج بعض االختالفات الطفيفة يف تكوين فريق دعم ح يف الفقرات التالية، يُ يوض  سكما   -11
يتبقى من أنشطة املقاضاة واالدعاء. واملراحل املدرجة يف النموذج هي  العمليات اخلارجية خالل ما

 املرحلة التمهيدية واملرحلة االبتدائية ومرحلة االستئناف ومرحلة التعويض. 
انطالق خمتلفتني يف حتديد أنشطتهما  ومكتب املدعية العامة واجلهاز القضائي يستخدمان نقطيت ْ  -17

ألن بعض األنشطة تبدأ يف أوقات خمتلفة، كما هو موضح يف تقرير اللجنة  املتعلقة باملرحلة التمهيدية
كتب، من خالل اتباعه هنج املويعزى هذا االختالف أساسا إىل كون  66السابق عن احلجم األساسي.

ن هذا للتحقيق التمهيدي تبدأ قبل أنشطة األجهزة األخرى. وميك   أفرقة التحقيق املشرتكة، يدرج مرحلة  
النهج املكتب من وضع الليغة النهائية لفرضيته املتعلقة بالقضية ومن صياغة مذكرة اعتقال عند 
االقتضاء. وألغراض االتساق، تساير األنشطة اليت يقوم هبا قلم احملكمة يف املرحلة التمهيدية اجلداول 

انتهاء بتعيني هيئة قضائية من الزمنية املقررة للدوائر، أي بدءا من مثول أحد املشتبه هبم أول مرة و 
الدائرة االبتدائية. ويف هذه املرحلة، تتواصل أنشطة قلم احملكمة الرامية إىل دعم مرحلة التحقيق ولكنها 

ركز أكثر على الدعم املخل  للقضاء. وإذ يكون من املقرر بدء احملاكمة يف غضون تسعة أشهر، ت
القضائية. ويتطور العمل يف امليدان من تقد م الدعم تزداد أمهية طلبات التعاون وتنفيذ القرارات 

 ثر توجها حنو التعاون والعالقات اخلارجية. كاللوجسيت إىل هنج أ
وبالنسبة لفريق التوعية وفريق مشاركة الضحايا، تتسم هذه املرحلة بكثافة اجلهود بشكل خا .  -12
. ويف الوقت نفسه، يشارك توقعاهتادارة اجملتمعات املتضررة بالعملية املتوقعة من أجل إ إبالغ فيجب

قسم مشاركة الضحايا وتعويضهم عن كثب يف إعداد احملاكمة مبواصلة وتكثيف العمل الذي بدأه يف 
طلب يف املتوسط يف هذه املرحلة  6 111مرحلة التحقيق. وحسب النموذج، من املتوقع أن يرد 

ي يتم حينذاك تعزيزه مبوظفني متخللني من ذروة يف نشاط الفريق، الذبلوغ وحدها، مما يؤدي إىل 
( 3-قسم مشاركة الضحايا وتعويضهم. ويف حني يفرتض أن يعمل موظف من القسم )برتبة ف

ومساعد له )من فئة اخلدمات العامة )الرتب األخرى(( بدوام جزئي فقط يف إطار قضية يف مرحلة 
ر امليداين(، فإن مشاركتهما تلبح يف املائة احلضو  31التحقيق )وهو ما يفرتض أنه يشكل نسبة 

شهرا. وهذا  62ضرورية بدوام كامل من بداية املرحلة التمهيدية إىل بداية جلسات احملاكمة، أي بعد 
                                                           

 .62، الفقرة 4-، اجمللد الثاين، اجلزء باءICC-ASP/13/20، 4162الوثائق الرمسية ... الدورة الثالثة عشرة ...   66
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في املتعدد املهام العامل يف املكاتب امليدانية، يالك الوظاملفبفضل  ؛هو التغيري الرئيسي يف تكوين األفرقة
وجودة من دعم التغريات يف أنشطة مكتب املدعية العامة، اليت تتحول من املتوقع أن تتمكن األفرقة امل

 من جمرد التحقيق إىل عمل مجاعي لالدعاء.

ر أن تستمر هذه املرحلة يف ومتثل مرحلة احملاكمة االبتدائية العنلر املركزي يف النموذج. ويقد   -13
أجل تيسري حتديد الروابط  املتوسط ثالث سنوات ونلف، وقد مت تقسيمها إىل مكونات أصغر من

ذات الللة ودوافع النشاط لتقوم مجيع األجهزة حبساب تأثري عبء العمل. وعلى الرغم من أن املرحلة 
أمهية خاصة يف بناء النموذج لتحديد االحتياجات القلوى لقاعات احملاكمة، فإهنا ال تنطوي له  عنلر

ات اخلارجية، وميكن النظر فيها بشكل كلي على أي تغيري كبري عن سابقتها بالنسبة لدعم العملي
 يشمل حىت أنشطة االستئناف. وتتألف املرحلة االبتدائية من املكونات التالية: 

)أ( إعداد احملاكمة: يبدأ بعد أن تقوم الرئاسة بتعيني اهليئة القضائية، وتقوم خالله الدائرة 
لسات احملاكمة. وتستمر هذه الفرتة االبتدائية واألطراف واملشاركون يف اإلجراءات بالتحضري جل

 ملدة تسعة أشهر يف النموذج. 
)ب( جلسات احملاكمة: هذا العنلر من املرحلة االبتدائية يتألف عادة من عروض االدعاء 

 وهذا(. طرف لكل واحدة سنةر أن تستمر العروض ما متوسطه والدفاع بشأن القضية )ويقد  
 أثناء إليه الوصول أجل من تعمل األجهزة مجيع كانت الذي اإلجراءات من املركزي اجلزء هو

أنشطة دعم اإلجراءات القضائية يف هذه  مجيع ُتطلب احملكمة، لقلم وبالنسبة. السابقة املراحل
نفسه، يف حني تظل مجيع أنشطة الدعم  احملكمة املرحلة، مبا يف ذلك األنشطة املقررة لقلم
أو العمليات التنظيمية واإلدارية( على مستوى عال قبل  األخرى )سواء يف العمليات اخلارجية

 هذه املرحلة وبعدها. 
ج إفادات الضحايا والبيانات اخلتامية والنطق دم  تُ )ج( ألغراض إعداد النموذج وتبسيطه، 

ر أن هذا باحلكم يف العنلر األخري من املرحلة االبتدائية، وهو عنلر الفلل يف القضية. ويقد  
 ما متوسطه تسعة أشهر. العنلر يستغرق

من تاريخ تقد م الطعن يف أي شهرا بعد ذلك،  62ر أن تستغرق مرحلة االستئناف )د( يقد  
 قرار )أو قرارات( الدائرة االبتدائية إىل حني اختاذ دائرة االستئناف قرارها النهائي. 

حلة االبتدائية، ألن عدد البعثات وال يتغري فريق املكتب امليداين وفريق احلضور امليداين كثريا يف املر  -71
اليت ينبغي دعمها يظل ثابتا، ويعزى ذلك بلفة خاصة إىل عمل قسم الضحايا والشهود. وتتأكد 
األفرقة امليدانية أن الشهود قادرون على اإلدالء بشهاداهتم أمام احملكمة يف الهاي أو عن طريق الربط 

ذلت يف العام املاضي من أجل تكثيف استخدام هذه ليت بُ بالفيديو من املواقع امليدانية. وبعد اجلهود ا
يف املائة من  65التكنولوجيا اجلديدة لالستماع إىل الشهود، من املتوقع أن يتم اإلدالء بنسبة 

الشهادات عن بعد. ولكي يتمكن فريق قلم احملكمة من حتمل هذه الزيادة يف متطلبات الدعم 
من قسم خدمات إدارة املعلومات بدوام كامل يف املكتب فرتض وجود موظف تقين التكنولوجي، يُ 

أن هذا املوظف التقين  عتربامليداين القياسي يف هذه املرحلة. ويف املرحلة السابقة من اإلجراءات، يُ 
مطلوب بدوام جزئي )ويفرتض أنه من املوظفني املعينني حمليا(. ويف املمارسة العملية، من املتوقع أن 
تكون االستعانة خبدمات ملادر خارجية أكثر مالءمة من التعاقد مع تقين متخل  يف تكنولوجيا 

مستوى النشاط يتخفض املتوقع أن  املعلومات بدوام جزئي. ويف هناية أنشطة جلسات احملاكمة، من
الذي زاد خالل املرحلة االبتدائية، ومبجرد بدء أنشطة النطق باحلكم، يعاد موظف الدعم التقين التابع 
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لقسم خدمات إدارة املعلومات العامل بدوام كامل إىل العمل بدوام جزئي أو إىل مستوى االستعانة 
بدوام كامل  هذا املوظف ق. ويف اجملموع، يكون وجودارجية املفرتض يف مرحلة التحقياخللادر املب

 مطلوبا ملدة سنتني وتسعة أشهر فقط.
وخالل فرتة أنشطة احملاكمة الرفيعة املستوى، يكون عمل قسم مشاركة الضحايا وتعويضهم يف  -76

ين يف هذه امليدان عمال حمدودا. ويتقل  املالك الوظيفي يف املكتب امليداين القياسي ويف احلضور امليدا
املرحلة من النموذج، ومن املتوقع أن يتم نقل املوظفني إىل قضايا أو حاالت أخرى. ويقابل هذه الزيادة 
يف الدعم التقين املقدم من قسم خدمات إدارة املعلومات افخفاض يف عدد موظفي قسم مشاركة 

يف املائة  31بنسبة موظف هذا القسم إىل الضحايا وتعويضهم، فمن املتوقع أن تكون هناك حاجة 
ج مساعده يف تشكيلة الفريق. وتتجدد احلاجة إىل موظف قسم مشاركة در  أثناء احملاكمة، وأن ال يُ 

 الضحايا وتعويضهم بدوام كامل وإىل مساعده يف وقت الحق يف مرحلة التعويض. 
عية العامة، ج مرحلة التعويض يف منوذج احلجم األساسي ملكتب املددر  كر آنفا، مل تُ وكما ُذ  -74

ولكنها أضيفت لتحليل التأثري على صعيد احملكمة ككل ألن هلا تأثري كبري على األجهزة األخرى. ومن 
من عمل قلم احملكمة وحتدد الوقت  احيث دعم العمليات اخلارجية، متثل مرحلة التعويض جزءا أساسي
. وألغراض هذا التحليل، تستخدم الالزم السرتاتيجية اخلروج من املكاتب امليدانية واحلضور امليداين

 الرتكيز يتم التعويض، أنشطة من سنوات ثالثاحملكمة افرتاضات متحفظة جدا وتتوقع ما متوسطه 
 وختل  . الدائرة حتدده ما أي التعويض، أنشطة من القضائي اجلزء على منها األوىل السنة خالل
 . للتعويض احملددة اخلطة لتنفيذ والثالثة الثانية السنتان
ويكون الفاعلون الرئيسيون التابعون لقلم احملكمة يف هذه املرحلة هم موظفو قسم مشاركة  -73

الضحايا وتعويضهم يف امليدان واملقر على السواء. ويظل فريق الدعم قائما كما كان يف هناية مرحلة 
م من أن احملكمة الستئناف، ولكنه يفرتض بسرعة أال تكون هناك حاجة له بعد ذلك. وعلى الرغ

فرتض تقدر أنه سيكون من اللعب إجياد سبل إلخراج مجيع الشهود من أنشطتها يف جمال احلماية، يُ 
ألغراض إعداد النموذج أن تنتفي احلاجة إىل موظفي قسم الضحايا والشهود بعد مرور ستة أشهر من 

، ولكن يف ظل غياب السنة األوىل من مرحلة التعويض. وقد ينم ذلك عن قدر قليل من الطموح
بيانات من واقع احلياة، يرى قلم احملكمة أن ذلك تقييم متحفظ معقول للموارد الالزمة حسب 

قسم الضحايا والشهود يوقف أنشطته بعد مرور ستة أشهر من مرحلة التعويض، أن النموذج. ويف حني 
 األشهر الستة التالية. من املتوقع أن يوقف مجيع موظفي قلم احملكمة اآلخرين دعمهم للقضية يف 

وحيتفظ النموذج مبا يلزم لللندوق االستئماين للضحايا طيلة ما يتبقى من مرحلة التعويض  -72
 )عامان إضافيان(. 

  قلم احملكمة إىل أن االفرتاضات احملدثة لُ ويف اخلتام، فيما يتعلق بدعم العمليات اخلارجية، خ   -75
م األساسي ملكتب املدعية العامة سيكون هلا تأثري كبري من حيث واملستكملة اليت يتضمنها منوذج احلج

االحتياجات من املوظفني. وبضرب عدد املوظفني الالزمني لكل فريق يف عدد مجيع القضايا على 
أساس املراحل اليت تبلغها يف كل سنة من السنوات الست القادمة، كان من املمكن حتديد التكوين 

 ذلك احتياجات التوظيف التالية للفرتة اليت يستعرضها النموذج: الكلي لألفرقة. وتنتج عن 
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 الحجم األساسي على موظفي قلم المحكمة في دعم العمليات الخارجية : تأثير6الجدول 
 4167 4162 4163 4141 4146 4144 

 673 442 466 622 615 655 جمموع العمليات اخلارجية لقلم احملكمة

الضحايا مبا يف ذلك موظفو قسم 
 52 52 52 51 22 23 والشهود يف امليدان

مبا يف ذلك موظفو قسم مشاركة 
 64 62 66 2 7 1 الضحايا وتعويضهم يف امليدان

 44 31 42 41 43 46 مبا يف ذلك موظفو األمن يف امليدان

 63 45 46 65 63 64 مبا يف ذلك موظفو التوعية يف امليدان

من القضايا، يبني النموذج أن مشاركة موظفي قلم احملكمة  وعلى مدى دورة حياة كل قضية -71
أدناه الشكل الوارد ريا. ويلور بومكتب املدعية العامة يف أنشطة العمليات اخلارجية ختتلف اختالفا ك

اجلدول الزمين وحجم العمل املختلفنْي استنادا إىل عدد املوظفني الالزمني يف املكاتب امليدانية. ويشري 
إىل خمتلف األطر الزمنية وإىل مشاركة مكتب املدعية العامة وقلم احملكمة. وبالنسبة هذا الشكل 

ميع جببيانا دقيقا ليس في املعين بالتحقيق واالدعاء، ولكنه يلمكتب، ال يبني الشكل إال املالك الوظل
على  موظفي املكتب املشاركني يف مجيع األنشطة ذات الللة بقضية من القضايا. وينطبق ذلك أيضا
 قلم احملكمة. ويعد الشكل أدناه توضيحا لألطر الزمنية املختلفة املتعلقة بدعم العمليات اخلارجية:

: توقيت احتياجات قلم المحكمة ومكتب المدعية العامة من الموظفين لدعم 3الشكل 
 العمليات الخارجية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ومبوازاة هذا التحليل، أجرى قلم احملكمة أيضا حتليال لتأثري النموذج على االحتياجات من غري  -77

املوظفني، وذلك من أجل مواصلة كل الدعم الالزم واألنشطة املقررة. ويرد التأثري الكلي لالحتياجات 
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النموذج على احملكمة  أدناه املتعلق بتأثري  2من غري املوظفني يف نظرة عامة على احملكمة يف اجلزء 
 ككل. 

 دعم العمليات القضائية 3-3-2
ورد أعاله وصف أهم املسببات يف النموذج اليت هلا صلة بالعمليات اخلارجية لقلم احملكمة.  -72

ويركز هذا اجلزء على والية قلم احملكمة يف دعم العمليات القضائية. وعلى الرغم من أن العمليات تتبع 
وصف دعم العمليات اخلارجية، فليس من الضروري اتباع يف خدمت القضائية اليت استُ نفس املراحل 

نفس اجلدول الزمين اللارم نظرا الختالف مسببات التغيري يف االحتياجات من املوارد. ويف حالة 
الدعم القضائي، تتمثل املشكلة الرئيسية يف حجم العمل خالل املرحلة االبتدائية ككل، أي مبا يف 

 احلكم. ويرد فيما يلي حتليل املسببات الرئيسية:بالتحضري للمحاكمة وعقد جلساهتا والنطق  ذلك
)أ( أنشطة قاعات احملاكمة: تتأثر خدمات الشعبة بعدد قاعات احملاكمة العاملة وعدد أيام 

مرحلة ر جلميع الدوائر )املرحلة التمهيدية واملرحلة االبتدائية ومرحلة االستئناف و التشغيل املقد  
 التعويض(. 

هذا العنلر تأثريا من حيث التكاليف على النموذج كله ولكنه  حُيدث)ب( األنشطة اللغوية: 
مل يدرج يف سياق حتليل الدعم القضائي لقلم احملكمة. وبالنظر إىل البيانات املتعلقة بعدد 

أن هذا العنلر  اللغات اليت دعمتها احملكمة منذ إنشائها يف خمتلف القضايا، مت االتفاق على
حيدث أثره الرئيسي من حيث دعم قاعات احملاكمة، على الرغم من ارتباطه أيضا بالعمليات 

 امليدانية. 
)ج( املساعدة القانونية واالحتجاز: يقوم قلم احملكمة بإدارة برنامج املساعدة القانونية لدعم 

ارك تلك األفرقة يف وقت مبكر يف األفرقة املعنية بالضحايا وأفرقة الدفاع أثناء اإلجراءات. وتش
اإلجراءات وتقوم بأنشطتها يف مجيع املراحل اليت يشارك فيها املتهمون أو الضحايا، وذلك بعد 
أنشطة مكتب املدعية العامة والدوائر على السواء. وبالتايل يتسبب املتهمون والضحايا الذين 

تشمل املوارد الالزمة هي احملكمة، و  حيتاجون إىل املساعدة القانونية يف تكاليف يتكبدها قلم
 إلدارة نظام املساعدة القانونية وللليانة التشغيلية ملركز االحتجاز. 

كمة ا نموذج االستفادة الكاملة من قاعات احملال إذ يتوقعوفيما يتعلق بأنشطة قاعات احملاكمة، و  -73
لقاعات ودعمها. ويف إطار الثالث لفرتات طويلة، ستكون هناك حاجة لكامل القدرة على إدارة ا

خمطط استخدام قاعات احملاكمة بشكل كامل، يتحول أي تأخري تشغيلي إىل تأخري يف اإلجراءات 
ش موارد وإجراءات القضائية. ولذلك ينبغي أن تظل هذه التأخريات يف أدىن مستوى ممكن، وستناق  

بة لقسم إدارة احملكمة على وجه القدرة املعقولة بني األجهزة لضمان سالسة سري اإلجراءات. وبالنس
اخللو ، كان من املهم وضع خريطة الدعم الالزم يف مجيع القضايا يف السنوات الست املقبلة، 
واالتفاق على االحتياجات من املوظفني ملا يلل إىل مخس قضايا جيري النظر فيها يف وقت واحد. 

فرتض النموذج استخدام قاعتني أو ثالث قاعات للمحاكمة يف كل عام، ويشمل ذلك يف بعض وي  
احلاالت ضرورة الزيادة يف استخدام القاعات بتمديد ساعات العمل. ولكي يتم استخدام قاعة 
احملاكمة بكفاءة، جيب على قسم إدارة احملكمة أن يقدم بعض املوظفني للعمل بدوام كامل يف قاعة 

كمة أثناء مجيع اإلجراءات. وتشمل هذه اجملموعة من املوظفني مساعدا قانونيا وعددا من ضباط احملا 
احملكمة ومدوين حماضر احملكمة. وجيب وضع قوائم للموظفني املتوافرين لضمان أن  وُكت ابقاعة احملاكمة 

ملوظفني احلاضرين هذه الوظائف متاحة دائما كلما طلبت إحدى الدوائر قاعة للمحاكمة. وباإلضافة ا
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يف قاعة احملكمة، ينبغي لقسم إدارة احملكمة أيضا يكفل أداء بعض وظائف املكتب اخللفي، ال سيما 
. وعلى الرغم من أن تلك الوظائف أقل eCourtمن حيث اإلنتاج السمعي البلري ودعم برجميات 

ءات احملاكمة. وكان ال بد ظهورا للمشاركني يف احملاكمة، فإهنا وظائف ضرورية لضمان حسن سري إجرا
من حتديد نفس مبدأ قوائم األفرقة لضمان توافر املستوى املناسب من املوظفني. ويبني النموذج أن يف 
حني أن املتوخى هو زيادة حمدودة يف عدد املوظفني لدعم العمليات عندما يتم تشغيل قاعات احملاكمة 

سينخفض يف بعض  4144-4167يف الفرتة الثالث يف نفس الوقت، فمن املتوقع أن عبء العمل 
 21األحيان. ومن املتوقع أن يستوعب القسم معظم األنشطة اإلضافية املطلوبة يف النموذج مبا يبلغ 

، عندما 4144و  4163عامي  موظفا يف 33موظفا، وأن يتمكن أيضا من تقلي  ذلك العدد إىل 
 تتضمن خطة النموذج عددا أقل من األنشطة القضائية. 

وباإلضافة إىل قسم إدارة احملكمة، استعرض قلم احملكمة أيضا تأثري عمليات قاعات احملاكمة  -08
على موظفي قسم مشاركة الضحايا وتعويضهم، ألن حجم األنشطة القضائية املتعلقة باحملاكمة 

ف فرق قسم مشاركة كل  واالستئناف والتعويض له تأثري مباشر على حجم عمل هذا القسم. وتُ 
ضحايا وتعويضهم بقضايا معينة، وعلى الرغم من أن الفرق تتناوب يف عملها على القضايا، فقد ال

جرى قدر كبري من التخطيط جلميع القضايا من أجل حتديد احلد األدىن من موظفي قسم مشاركة 
الضحايا وتعويضهم الذي يتطلبهم دعم مجيع األنشطة القضائية. وأظهرت النتائج زيادة كبرية يف 

، مما أدى إىل حد أقلى 4144و  4167حلاجة إىل موظفي الدعم القضائي يف الفرتة بني عامي ا
-أو ف 4- القانونيني واملساعدين القانونيني وضباط قاعات احملاكمة برتب فنيمن املنسق 63قدره 
 . 4144يتعني توفريهم حبلول عام  3
قاعات احملاكمة، مت استعراض كل من قسم  وبالنظر إىل املوظفني املتأثرين مباشرة بدعم عمليات -26

األمن والسالمة وقسم خدمات إدارة املعلومات، ومها يتأثران بشكل طفيف من حيث دعم قاعات 
احملاكمة، إذ يتضمن النموذج حجم عمل ثابتا نسبيا يف قاعتني أو ثالث من قاعات احملاكمة يف تلك 

من وموظفي دعم تكنولوجيا املعلومات واالتلاالت . وتتبع االحتياجات من موظفي األاملعنيةالفرتة 
نق  املوظفني اإلضافيني تضيف أو تافرتاض النموذج بشأن عدد قاعات احملاكمة قيد االستخدام، و 

املطلوبني وفقا لذلك على أساس ربع سنوي. وتشري االفرتاضات أن يف املتوسط، ينخفض عدد 
بسبب افخفاض  4144و  4163موظفني يف عامي  املوظفني الالزمني لقسم السالمة واألمن خبمسة

عدد احملاكمات باملقارنة مع السنوات األخرى. وينطبق ذلك أيضا على قسم خدمات إدارة املعلومات، 
ولكن االختالف يتمثل فقط يف نق  موظف تقين واحد متخل  يف املعدات السمعية البلرية من 

 احتياجات دعم أنشطة قاعات احملاكمة. 
ثر عمل قسم الضحايا والشهود أيضا مبسببات احلاجة إىل الدعم القضائي، على الرغم من ويتأ -24

أن ذلك ال يتعلق بأنشطة قاعات احملاكمة وحدها. وترتبط اخلدمات الرئيسية اليت يقدمها قسم 
أمام الضحايا والشهود بإعادة التوطني يف البلد األصلي ونقل أماكن اإلقامة على اللعيد الدويل واملثول 

ر هذا القسم مبسببات العمليات اخلارجية، كما هو موضح أعاله، كما يتأثر بوترية ثاحملكمة. ولذلك يتأ
اإلجراءات القضائية. وبالتايل يتأثر عبء عمل قسم الضحايا والشهود يف املقام األول مبكتب املدعية 

 أنشطة يطرة على الدخول يفالعامة والدفاع والدوائر واملستفيدين أنفسهم، وبقدرة القسم على الس
واخلروج منها. وال يستطيع قسم الضحايا والشهود السيطرة على تلرفات األطراف، ومن  يةرعاال

الواضح أن التنسيق ينعدم فيما بينها. وبالتايل يواجه قسم الضحايا والشهود واحدا من مسببات عبء 
الثة عوامل رئيسية تؤثر يف عمليات قسم العمل اليت ال ميكن التنبؤ هبا أو السيطرة عليها. وهناك ث
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الضحايا والشهود وهي: الطبيعة السرية للكثري من خدماته؛ واآلثار املرتتبة على اإلطار القانوين 
للمحكمة واجتهادها القضائي واجلهات الفاعلة القضائية الرئيسية؛ واللعوبات اليت ينطوي عليها 

 األمين والسياسي. العمل يف بيئات معقدة من املنظور العملي و 
وبالتايل يتأثر حجم عمل قسم الضحايا والشهود بقوة باإلجراءات القضائية وحيدده عدد  -23

الشهود الذين حيتاجون للدعم. وكما هو موضح أعاله، رغم أن التنبؤ بالعدد الدقيق للشهود على 
ملتوقعة إىل افرتاض ، فألغراض النموذج، تستند احتياجات الدعم ايتسم بلعوبة كبرية أساس سنوي

شاهدا يف كل قضية. ويبني اجلدول أدناه عدد الشهود  11و  51مكتب املدعية العامة املرتاوح بني 
املفرتض أن يكونوا حتت محاية ورعاية قسم الضحايا والشهود يف مجيع القضايا املدرجة يف النموذج، 

ا والشهود يف دعم موزعا حسب مراحل اإلجراءات من أجل حتديد حجم عمل قسم الضحاي
من الشهود املستفيدين من  5.5من  6خدمت النسبة التارخيية البالغة استُ قد اإلجراءات القضائية. و 

احلماية الذين يتم استدعائهم لإلدالء بشهاداهتم أثناء احملاكمة أيضا لتحديد عدد الشهود الذي له 
ر إىل ارتفاع التكاليف، ولذلك ت قر   تأثري يف جمال الدعم القضائي، ولكن نتائج هذا االفرتاض أدت

االحتفاظ باالفرتاضات اإلمجالية الواردة يف منوذج مكتب املدعية العامة لتحديد التأثري من أجل ضمان 
 التحفظ يف حتديد تكاليف النموذج. 

 لشهود الذين يتطلبون دعم قسم الضحايا والشهودمن ا: العدد السنوي المفترض 7الجدول 
 4167 4162 4163 4141 4146 4144 

 21 41 41 45 41 صفر مرحلة حتضري احملاكمات
 73 615 662 53 22 652 مرحلة احملاكمة االبتدائية
 2 1 صفر 3 2 3 مرحلة النطق باحلكم

 127 131 134 57 116 161 المجموع

عملياته ختتلف الظروف العملية اليت يقوم يف إطارها قسم الضحايا والشهود بعمله يف مسرح و  -22
التوجيه واملبادئ ولذلك ال بد من ، وهو امليدان، من حالة إىل أخرى ومن قضية إىل أخرى. ةالرئيسي

مليدانيني املذكورين واملوظفني احملنكني بدال من اإلجراءات الثابتة أو املتللبة. وباإلضافة إىل املوظفني ا
أعاله، يتطلب هيكل قسم الضحايا والشهود الدعم والتنسيق من املقر، فاألفرقة مسؤولة عن تنفيذ 
مجيع جوانب الوالية األساسية املنوطة بالقسم، أي جوانب احلماية والدعم النفسي واالجتماعي، فضال 

الت املخللة للفريق. وتكتسي هذه عن تيسري إفادات الشهود يف بلد واحد أو أكثر من بلدان احلا
األفرقة أمهية خاصة يف اإلشراف على عمليات الدعم وإعادة التوطني وضمان التخطيط التكتيكي 
السليم للحاالت واملوارد. ولكل بلدين من بلدان احلاالت اليت تعمل فيها أفرقة قسم الضحايا 

املقر من موظفني معنيني باحلالة منهم  والشهود، ال بد من وجود فريق واحد يف الهاي. ويتألف فريق
يكون مسؤوال عن إدارة القضية بالنسبة جلميع املستفيدين يف بلدان احلاالت  3-رئيس فريق برتبة ف

إجراءات احملاكمة ذات الللة املخللة هلم )مبا يف ذلك جتهيز وتقييم طلبات اإلحالة(، يسانده عن و 
ساعد للمدير األقدم املكلف بالقضايا من فئة ، وم4-موظف مساعد مكلف بالقضايا برتبة ف

اخلدمات العامة )الرتب األخرى(، ومساعد للمدير املكلف بالقضايا من فئة اخلدمات العامة )الرتب 
 األخرى(. 

وباإلضافة إىل األفرقة املكلفة باحلاالت، يعتمد هيكل قسم الضحايا والشهود على دعم ما  -25
عن عدد من الوظائف العامة اليت يتوالها القسم، واليت ليس من يسمى أفرقة اخلدمات املسؤولة 

ضفي عليها الطابع املركزي عمدا، مبا يف ذلك الدعم الضروري أن تكررها أفرقة احلاالت أو اليت أُ 
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والدعم التحليلي واخلدمات  ،مة لإلدارة واألفرقة التشغيليةالقانوين اخلا  بالقسم واملشورة املقد  
ماعية والنفسية؛ وخدمات الدعم املركزي اإلداري ودعم التخطيط والعمليات. وبالنسبة واخلربات االجت

هلذه الوظائف، ولكل حالتني جديدتني، يفرتض النموذج أيضا توظيف فريق خدمات مؤلف من حملل 
 ، وحملل واحد من فئة اخلدمات العامة. 4-، وحمام/أخلائي نفساين واحد برتبة ف4-واحد برتبة ف

ضعت لفريق قسم الضحايا والشهود أيضا إىل زيادة كبرية يف وتؤدي االحتياجات اإلضافية اليت وُ  -21
التكاليف غري املتعلقة باملوظفني. فالزيادة يف سفر املوظفني ذهابا وإيابا للقاء الشهود والسفر معهم 

نفقات التشغيلية يولدان تكاليف كبرية، وهي يف معظمها تكاليف حُتم ل على الهلم وتقد م الدعم 
 العامة. ولتحليل التأثري على قسم الضحايا والشهود، أجرى قلم احملكمة تقييما لألنشطة التالية: 

)أ( التكاليف املتعلقة مباشرة بعدد الشهود املفرتض يف كل سنة لدعم األنشطة التالية: إفادات 
حملكمة؛ وتنفيذ لذي تديره ااديدة إىل برنامج احلماية اجلالشهود أثناء احملاكمة؛ واإلحاالت 

 نظام الرد األويل؛ وإدارة القضايا؛ واسرتاتيجية اخلروج لكل شاهد على حدة. 
)ب( تكاليف السفر لدعم إعادة التوطني واملساعدة على تغيري أماكن اإلقامة؛ وبعثات دعم 

 الدولية. الشهود؛ وبعثات نظام الرد األويل؛ وبعثات إدارة القضايا؛ واملفاوضات والتقييمات
درجت بعض املعايري لضمان أن اإلحلاءات املستخدمة يف واستنادا إىل اخلربة املكتسبة، أُ  -27

النموذج تطابق الواقع بلورة أفضل لتحديد تكاليف التأثري. وعلى سبيل املثال، رغم أن اإلحلاءات 
ج يف كل قضية يف در  تُ  يورو يف السنة، مل 436 411تبني أن ميزانية السفر القياسية لكل حالة تبلغ 

يورو( لتعكس  632 711يف املائة من هذه التكاليف )أي  11ة إال نسبة ممنوذج التأثري يف قلم احملك
فرتض أن األنشطة ستنخفض التنفيذ التدرجيي املتوقع ألنشطة الدعم. وباملثل، بالنسبة لنهاية القضية، يُ 

در اإلشارة إمجاال إىل أنه رغم اتباع النهج املتحفظ، يف املائة سنويا يف السنوات األخرية. وجت 31بنسبة 
يف النموذج.  ةالعام ةيتأثر قسم الضحايا والشهود بشدة من حجم العمل الذي توقعه مكتب املدعي
موظفني حبلول عام  615وعلى العموم، من املتوقع أن يضطر القسم إىل زيادة مالكه الوظيفي إىل 

 4167مليون يورو يف عام  5.1ملتعلقة باملوظفني املقدر أن تبلغ ، يف حني أن التكاليف غري ا4144
. ويبني اجلدول أدناه تطور هذه التكاليف التشغيلية وفقا 4144مليون يورو يف عام  61.4سرتتفع إىل 

 للنموذج على أساس سنوي. 
 : تطور التكاليف التشغيلية لقسم الضحايا والشهود على أساس سنوي5الجدول 
 4167 4162 4163 4141 4146 4144 

 311 7 132 7 212 7 342 1 614 1 721 2 التكاليف التشغيلية املباشرة
 472 4 643 4 261 6 513 6 423 6 127 6 تكاليف السفر

 239 11 527 9 214 9 557 7 358 7 566 8 المجموع

حجم وحيدث ويتوىل قلم احملكمة أيضا مسؤولية اإلعالم العام ذي الللة باألنشطة القضائية.  -22
. ويف حني أن من املسلم به أن يكون قلم احملكمةفريق لجم املطلوب احلعلى  ااألنشطة القضائية تأثري 

من األنشطة، جتدر اإلشارة أيضا إىل أن املهارات  معنين  الفريق احلايل قادرا على استيعاب مستوى  
تكون له  4-ن من تعيني موظف برتبة فاللغوية ليست بالضرورة قابلة للتبادل بني القضايا. فال بد إذ  

ستخدم فيها لغة جديدة. وينبغي أن يكون املوظف قادرا املهارات اللغوية املناسبة لكل حالة جديدة تُ 
احمللية للمسامهة يف االستعراض اليومي لللحافة. وينبغي له أن يعرف كيف  على قراءة وسائل اإلعالم

ينظر السكان احملليون إىل احملكمة وأن يتوقع رسائل االتلال املناسبة ويقوم بلياغتها. وجيب أن يفهم 
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. ويف اللغة احمللية فهما تاما ليتمكن من إعداد الوثائق املطلوبة، مبا يف ذلك الربامج السمعية البلرية
تأثري النموذج، خيتلف هذا الشرط اللغوي عن الشرط اللغوي املطلوب يف قسم خدمات اللغات التابع 

ارتباط أوثق باللغة اليت ينطق هبا سكان منطقة له لقلم احملكمة، ألنه ال يتضمن لغات حملية معينة، بل 
 4167يف عام  ‘‘ت احلاالتلغا’’جغرافية بشكل عام. وبالتايل يقتلر افرتاض النموذج على أربع من 

 4144)الفرنسية واإلنكليزية واثنني من لغات احلاالت األخرى(، كما يقتلر على سبع لغات يف عام 
)أي أنه ال يضيف إال ثالثا من لغات احلاالت اجلديدة، مع مراعاة أن بعض التحقيقات اجلديدة 

، ُتطلب وظيفة 4-وظف املذكور برتبة فحيتمل أن تبدأ يف بلدان احلاالت القائمة(. وباإلضافة إىل امل
واحدة من فئة اخلدمات العامة )الرتب األخرى( دعما لألنشطة اإلعالمية لكل حالتني جديدتني. 

 في يف ما يتعلق بأنشطة قاعات احملاكمة. يوظلالك ااملويتبني ذلك من تأثري توقعات 
ت اللغوية باملعىن الدقيق هلذا ويرتبط املسبب الثاين ألنشطة الدعم القضائي باالحتياجا -23

امللطلح. وبالنسبة هلذا املسبب، يستند حتليل قلم احملكمة إىل البيانات التارخيية يف حتديد املعدالت. 
ووفقا للمنهجية املتفق عليها، يستند النموذج إىل احلالة القائمة وعدد اللغات املعتمدة حاليا، مث يسقط 

ظهر البيانات التارخيية املستقبلية. ولكل حالة جديدة، يف املتوسط، تُ  االجتاهات التارخيية على األنشطة
أن من املمكن افرتاض أن يتطلب األمر لغتني جديدتني. ومبا أن القدرة يف لغة من اللغات ال ميكن 
 حتويلها إىل لغة أخرى، فإن هذا االفرتاض يعين أن هناك حاجة إىل موارد إضافية للحاالت اجلديدة. 

غات سيكون هلا لى الرغم من أن التقديرات األصلية أشارت إىل أن االفرتاضات املتعلقة بالوعل -31
تأثري هام على النموذج، فإن الواقع يثبت أن بالنسبة لقلم احملكمة، ال يبدأ التأثري احلقيقي إال بعد 

ل مرحلة عامني يف النموذج، أي يف بداية اإلجراءات القضائية اجلديدة. وقبل ذلك الوقت، خال
فرتض أن تضطلع دوائر اللغات التابعة ملكتب املدعية العامة مبعظم خدمات الرتمجة الفورية التحقيق، يُ 

مجيع متطلبات الرتمجة الالزمة للمحامني اخلارجيني وأنشطة متثيل  ةاملطلوبة يف امليدان. ويتوىل قلم احملكم
املساعدة املؤقتة ’’وحتديدا خدمات  الضحايا والتوعية والتعاون من خالل اخلدمات التعاقدية،

وفقا الصطالح احملكمة. وقد مت استعراض مسببات احتياجات الرتمجة يف مجيع املراحل  ‘‘لالجتماعات
القضائية، ومتت مقارنة العدد التارخيي لللفحات املرتمجة مع العدد املتاح من املرتمجني )مع مراعاة 

صفحة مرتمجة لكل مرتجم كل سنة(. وبسبب هذا الرتتيب  6 111املقياس املتفق عليه البالغ حوايل 
املرن املتخذ يف احملكمة باستخدام املساعدة املؤقتة لالجتماعات، وبالنظر إىل أن احلجم الكلي للعمل 

ظهر التحليل أنه لن ُتطلب إال زيادة حمدودة يف التكاليف غري املتعلقة يظل ثابتا نسبيا يف هذا اجملال، يُ 
 دمات الرتمجة هلذا القسم من قلم احملكمة يف سياق تأثري احلجم األساسي. باملوظفني خل

كان من املتوقع أصال أن يكون الحتياجات الرتمجة فقد  أما بالنسبة الحتياجات قدرات الرتمجة،  -36
الفورية تأثري كبري على امليزانية املتوقعة للمحكمة. وحلسن احلظ، تبني من االفرتاضات املتحفظة ومن 
توقيت خمتلف األنشطة زيادة معتدلة نسبيا بدال من ذلك. ومن املتوقع أن ينمو فريق اللغات من حيث 

موظفا يف ثالث  45موظفا إىل  67، لريتفع من 4141عدد املرتمجني الفوريني اعتبارا من عام 
سنوات. ويف حني مت االتفاق على أن كل حالة جديدة ستتطلب دعم لغتني جديدتني، كان من 

ملسلم به أيضا أال يتطلب األمر إال واحدة من اللغتني ألغراض الرتمجة الفورية يف قاعة احملاكمة. ويعين ا
هذا النهج املتحفظ يف جمال االحتياجات اللغوية أن اللغة اجلديدة األوىل يف بلد احلالة اجلديدة املرتبطة 

رد احلالية كافية لتغطية مجيع يف النموذج، فاملوا 4141لن ُتطلب إال حبلول عام  بقضية جديدة
ر فيها أن حتقيقا جديدا يف بلد جديد قد انتهى قد  األنشطة األخرى إىل أن يبلغ النموذج املرحلة اليت يُ 

 وأن اإلجراءات القضائية قد بدأت. 
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وللحد من احلاجة إىل أي زيادة أخرى، استعرض قلم احملكمة أيضا إمكانية االستغناء عن بعض  -34
تعلقة باحلاالت والبلدان ولكن بالنظر إىل احلاالت القائمة املدرجة يف النموذج واالفرتاضات املاللغات، 

)مبا يف ذلك القضايا اليت تبدأ يف البلدان احلالية(، فإن معظم اللغات ستظل مطلوبة حىت الربع األخري 
ت املتعلقة بلغات . ويلخ  اجلدول أدناه االفرتاضا4144من العام األخري من النموذج، وهو عام 
 اإلجراءات القضائية املستخدمة يف النموذج: 

 في اإلجراءات القضائيةالمستخدمة : عدد اللغات 9الجدول 
 اللغات اإلضافية املستخدمة يف اإلجراءات عدد اللغات اجلديدة املستخدمة يف اإلجراءات السنة
 صفر 61 4161
 صفر 61 4167
 صفر 61 4162
 صفر 61 4163
4141 66 6 
4146 64 6 
 صفر 64 4144
ويف سياق األنشطة القضائية، تشمل واليات قلم احملكمة إدارة نظام املساعدة القانونية. ومبا أن  -33

النموذج يستند إىل املعدالت، ميكن حساب تقييم تأثري االفرتاضات احملدثة واملستكملة للحجم 
ن الوالية بطريقة تلقائية. وال يتطلب األمر إال ضرب األساسي ملكتب املدعية العامة بشأن هذا اجلزء م

 يف النموذج يفرتضها اليت االستئناف ومرحلة االبتدائية واملرحلة التمهيدية املرحلة أنشطة عددمتوسط 
دفاع وأفرقة حمامي الضحايا. ومتلك احملكمة ما يكفي من املعلومات التارخيية ال أفرقة تكلفة متوسط

الستخدام تقديرات معقولة لتكاليف هذين النوعني من األفرقة. وعلى الرغم من أن نظام واإلحلائية 
ستخدم معدالت حمامي الضحايا أكثر مرونة من نظام الدفاع، الذي يقوم على مبالغ إمجالية، تُ 

 التجارب السابقة يف تقدير التأثري. ويف الوقت نفسه، جتدر اإلشارة إىل أن يف احملكمة، ميكن توفري
خالل من ل من نظام املساعدة القانونية، وإما حمامي الضحايا إما من خالل فريق قانوين خارجي ممو  

مكتب احملامي العام للضحايا. وعلى الرغم من أن مكتب احملامي العام  املتاح لدىالفريق الداخلي 
درج يف ة، وبالتايل أُ للضحايا ميثل األطراف يف اإلجراءات بشكل مستقل، فهو تابع إداريا لقلم احملكم

فرتض أن مكتب احملامي العام حتليل احلجم األساسي. واستنادا مرة أخرى إىل البيانات التارخيية، يُ 
للضحايا سيمثل الضحايا يف ثلث القضايا اجلديدة. ويف حني أن التأثري على أفرقة املساعدة القانونية 

ر التأثري على فريق مكتب احملامي العام ميكن حسابه بسهولة باستخدام صيغة رياضية، يلعب تقدي
للضحايا، ألن نفس املوظفني الفنيني الذين يعملون يف مكتب احملامي العام للضحايا ميكن أن يعملوا 
على قضايا خمتلفة يف وقت واحد. وال تعين إضافة قضية واحدة تلقائيا أن تتم إضافة فريق كامل إىل 

موظفا  67يق مكتب احملامي العام للضحايا زيادة عدد املوظفني من التأثري. ويبني تأثري النموذج على فر 
. ويبدو أن هذا العدد األقلى هو النقطة اليت ستستقر 4146موظفا يف عام  42إىل  4167يف عام 

 فيها أنشطة مكتب احملامي العام للضحايا بالنظر إىل احلجم الكلي للعمل. 
ا على التكاليف غري املتعلقة باملوظفني يف قلم احملكمة وتؤثر توقعات املساعدة القانونية كثري  -32

ظهر يف مطابقة النموذج للواقع. ويُ  قلم احملكمة ولكنها أيضا مثال جيد على اللعوبة اليت يواجهها
نموذج حجما ثابتا من األنشطة القضائية، وتتماشى تكاليف املساعدة القانونية مع افرتاضات ال

مليون يورو  3.6إىل  4167مليون يورو يف عام  4.1القانونية للدفاع من النموذج. وسرتتفع املساعدة 
مليون  4.1مليون يورو إىل  6.5، يف حني أن املساعدة القانونية للضحايا سرتتفع من 4144يف عام 
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يورو خالل نفس الفرتة. وتستند هذه األرقام إىل عدد القضايا املفرتضة يف النموذج وأنواعها. وعلى 
 ، يفرتض النموذج متهما واحدا فقط يف كل قضية. ومل يكن احلال كذلك دائما يف وجه اخللو 

، على سبيل املثال، ال تزال 4161املاضي، ومن احملتمل أال يكون كذلك يف املستقبل. ففي عام 
احملكمة تنظر يف قضية ميثل فيها مخسة متهمني معوزين متاثل فيها نفقات املساعدة القانونية وحدها 

. ومبا أن من املستحيل التنبؤ بعدد املتهمني، وأن 4167افرتاضات منوذج احلجم األساسي لعام  جمموع
منوذج احلجم األساسي ملكتب املدعية العامة يستند صراحة إىل افرتاض متهم واحد يف كل قضية، ال 

ري أي تغيري يف العملية املتعلقة باحملكمة ككل. وحيتمل أن يؤدي تأث يف يوجد سبب لتغيري هذا املقياس
هذه املقاييس إىل زيادة ماليني يف ميزانية قلم احملكمة، ومن املهم جلميع قراء هذا التقرير أن يتذكروا أن 
املراد باألرقام الواردة فيه هو فقط توضيح تأثري النموذج من حيث التكلفة وأهنا ليست مقرتحا مفلال 

 للميزانية. 
ومن املتوقع كذلك أن يزيد حجم فريق قلم احملكمة املكلف بإدارة نظام املساعدة القانونية  -35

بوظيفة واحدة فقط من فئة اخلدمات العامة )الرتب األخرى( لكل ثالث قضايا جديدة إضافية من 
أجل ضمان االستمرارية يف دعم الفريق القانوين. وال بد من هذا املوظف اإلضايف من أجل حفظ 
سجالت دقيقة ألنشطة الفريق القانوين، مبا يف ذلك التحقق من اجلداول الزمنية وإدارة مجيع النفقات 

 ذات الللة. 
خدمت فيه املساعدة القانونية، فقد استُ  ومياثل حتليل منوذج املسائل املتعلقة باالحتجاز حتليل   -31

بلغ عنها قلم احملكمة. إلمجالية اليت أ  افرتاضات متحفظة وسيكون ألي تغيري فيها تأثري على التكلفة ا
ومن احملتمل أن يكون التأثري الكلي كبريا. وباإلضافة إىل عدد املتهمني يف كل قضية، جتدر اإلشارة 
أيضا إىل افرتاض أن مجيع احملتجزين سيكونون ذكورا يف الفرتة اليت يغطيها النموذج. واحملكمة تستأجر 

ف من ست زنازن. وبالتايل خيتلف التأثري من حيث التكلفة مرافق االحتجاز يف جمموعات تتأل
باختالف عدد احملتجزين الذي يتم افرتاضه: فالتغيري من أربعة حمتجزين إىل مثانية يعين أن التكاليف 
تتغري على أساس استئجار جمموعة واحدة أو جمموعتني من ست زنازن. وإذا زاد عدد املتهمني يف كل 

تمل الوصول إىل مرحلة تتطلب جمموعة ثالثة من الزنازن. وسيتطلب ذلك قضية عن متهم واحد، حي
مفاوضات جديدة مع الدولة املضيفة وترتيبات جديدة تتعلق باالحتجاز. وباملثل، إذا كان بعض 
احملتجزين من اإلناث، فسيتعني التفاوض بشأن ترتيبات احتجاز جديدة. وستؤدي مثل هذه 

ج هذه جلديدة إىل تكاليف كبرية. وعلى الرغم من ذلك، مل تدر  املفاوضات ومرافق االحتجاز ا
التكاليف يف املستوى احلايل لالفرتاضات املستخدمة يف النموذج. لذا فإن تأثري االحتجاز تأثري حمدود، 
حيث ترتاوح التكاليف غري املتعلقة باملوظفني بني تكلفة ست زنازن واثنيت عشرة زنزانة، ويظل عدد 

 مستقرا. موظفي الدعم 
  قلم احملكمة إىل أن احلجم األساسي لُ وختاما، فيما يتعلق بدعم العمليات القضائية، خ   -37

سيكون له تأثري كبري من حيث االحتياجات من املوظفني.  بعد حتديثه واستكماله ملكتب املدعية العامة
وتنتج عن تكوين األفرقة املذكورة أعاله يف خمتلف مراحل اإلجراءات االحتياجات التالية من املوظفني 

 للفرتة قيد االستعراض يف النموذج: 
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 ئية: تأثير الحجم األساسي على موظفي قلم المحكمة في دعم العمليات القضا11الجدول 
 4167 4162 4163 4141 4146 4144 

 431 431 422 451 413 417 جمموع الدعم القضائي يف قلم احملكمة

 37 21 21 37 21 54 إدارة احملكمة

 43 46 46 62 63 62 اإلعالم

 11 15 15 11 15 15 أمن قاعات احملكمة

أفرقة قسم الضحايا والشهود املعنية باحلاالت 
 23 23 23 37 37 37 واخلدمات

عبء القضايا يف قسم مشاركة الضحايا 
 42 46 63 62 64 64 وتعويضهم

الدعم السمعي البلري )قسم خدمات إدارة 
 3 2 2 3 2 2 املعلومات(
 42 43 42 43 43 44 احملامي العام

 3 61 3 3 2 2 دعم الدفاع
 57 57 53 23 23 23 اللغات

 الخدمات المؤسسية 3-3-3
سسية ؤ النموذج، ينبغي لقلم احملكمة أن يتوقع احتياجاته من حيث اخلدمات املألغراض هذا  -32

باعتبارها العنلر األخري الذي يتأثر بالنموذج. ويكون التأثري هنا أقل من التأثري على العناصر األخرى 
لى لديه القدرة على استيعاب بعض متطلبات احلجم اإلضافية. ويركز التحليل أوال عقلم احملكمة ألن 

تكاليف املوظفني، يف حني أن احتياجات التكاليف غري املتعلقة باملوظفني توصف يف اجلزء التايل حتت 
 .‘‘تأثري تكلفة منوذج مكتب املدعية العامة على قلم احملكمة’’عنوان 
وقلم احملكمة يقدم طائفة واسعة من خدمات الدعم اإلداري إىل احملكمة ككل، وهي ترتكز  -33

بة اخلدمات اإلدارية التابعة له ولكنها تشمل أفرقة دعم إضافية مثل وحدة اهليكل أساسا يف شع
املؤسسي لتكنولوجيا املعلومات ووحدة التحليل القطرية. وال تتأثر هذه األفرقة مباشرة بالعمليات 
 اخلارجية أو باحتياجات الدعم القضائي، ولكن عملها يتأثر أيضا حبجم العمل املتوخى يف النموذج.

نه مل يكن من املتوقع أن يكون للحجم األساسي ملكتب املدعية العامة تأثري كبري على هذا أورغم 
ات من املوارد املخللة ألهداف جاجملال من عمل قلم احملكمة، فقد كان ال بد من حتديد االحتيا

 معينة من أجل ضمان مشولية التحليل.
ل أساسي، وال تتأثر كثريا بالنموذج. وفيما يتعلق وتفي اخلدمات اإلدارية املوحدة بالغرض بشك -611
اخلدمات العامة على سبيل املثال، أظهر التحليل أنه لن تكون قسم امليزانية والشؤون املالية و بقسم 

هناك حاجة إال لعدد قليل من املوظفني اإلضافيني للتعامل مع حجم العمل اإلضايف. ويف قسم 
موظف جديد من موظفي احملكمة، من املتوقع أن تلزم  411لكل الشؤون املالية على سبيل املثال، 

وظيفة إضافية واحدة من فئة اخلدمات العامة )الرتب األخرى( للتعامل مع امللروفات ومراقبة الرواتب 
احلسابات أو اخلزينة. وعلى حنو مماثل، يقدر أن اخلدمات الطبية ستتطلب وظيفة إضافية واحدة من و 

/موظف اإلسعاف أو ةموظفا جديدا لدعم املمرض 451)الرتب األخرى( لكل  فئة اخلدمات العامة
 مساعد الرعاية االجتماعية. 

دث التغيري يف عدد املوظفني تأثريا أكرب على العدد املطلوب من موظفي دعم املوارد وحيُ  -616
من عمليات املوارد البشرية مبكافئ الدوام الكامل لكل موظف  1.1445ر أن نسبة قر  ت  قد البشرية. و 
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يعمل بعقد حمدد املدة متثل نقطة مرجعية جيدة للمالك الوظيفي يف عمليات املوارد البشرية. وقد 
خدمت أيضا يف مشروع مراجعة اهليكل التنظيمي استخدم قلم احملكمة هذه النقطة املرجعية )اليت استُ 

موظفا يف عام  36م احملكمة( لتحديد تأثري النموذج، حيث يزيد عدد موظفي املوارد البشرية من لقل
 . 4144موظفا يف عام  32إىل  4167
وتقابل الزيادة احملدودة يف اخلدمات اإلدارية املوحدة ملسبب اخلدمات املؤسسية أيضا خدمات  -614

قسم دعم العمليات تتألف من رجية، وهي مؤسسية خاصة باحملكمة تقدمها شعبة العمليات اخلا
وحدة العالقات اخلارجية والتعاون مع الدول، ووحدة التنسيق والتخطيط، ووحدة  هاخلارجية، مبا في

تحليل القطرية. وبنسبة خمتلفة، أضيف عدد حمدود من املوظفني لكل فريق لتلبية احلاجة إىل تقد م ال
 حني أن أفرقة وحدة العالقات اخلارجية والتعاون مع مزيد من اخلدمات يف مزيد من احلاالت. ويف

إىل تسعة يف عام  4167الدول تتغري حسب افرتاضات النموذج، يظل العدد متقاربا )من مثانية يف عام 
ب منسق لتخطيط العمليات لكل أربعة بلدان طل  (. وبالنسبة لوحدة التنسيق والتخطيط، يُ 4144

لكل ثالثة بلدان جديدة للتمكني من جتهيز ورصد مجيع  جديدة، ويضاف مساعد ملكتب احلالة
خطط البعثات يف الوقت املناسب. ويف وحدة التحليل القطرية، يضاف حملل مساعد أيضا لكل ثالثة 
بلدان جديدة نظرا للحد االقلى لعدد البلدان اليت ميكن رصدها يف وقت واحد. ويظل التأثري على 

 دودا كما كان متوقعا يف األصل، وكما هو موضح يف اجلدول التايل: اخلدمات املؤسسية لقلم احملكمة حم
 : أثر الحجم األساسي على موظفي قلم المحكمة في الخدمات المؤسسية11الجدول 

 4167 4162 4163 4141 4146 4144 
 471 476 413 451 455 451 موظفو اخلدمات املؤسسية يف قلم احملكمة

 النموذج على المالك الوظيفي لقلم المحكمةاستنتاجات بشأن تأثير  3-3-4
كما ورد يف العناصر الرئيسية الثالثة املذكورة أعاله، يتأثر املالك الوظيفي لقلم احملكمة باحلجم   -613

األساسي ملكتب املدعية العامة، ولكن النهج املتحفظ الذي اتبعه القلم يف حتديد التأثري، باإلضافة إىل 
بالنسبة لألنشطة اجلارية،  ‘‘يفي بالغرض’’سيعترب أنه  4161حقيقة أن هيكل القلم يف هناية عام 

يعين أن التأثري الكلي ال يتضاعف بشكل مطرد. وعلى الرغم من أن اإلطار الزمين للنموذج ال يزال ال 
تقد م صورة تامة عن الدورة الكاملة للدعم املقدم جلميع أنشطة التحقيق واالدعاء بيسمح لقلم احملكمة 

عاة كافة األنشطة املقررة ملكتب املدعية العامة، فإنه واألنشطة القضائية واملتعلقة بالتعويض مع مرا
يعطي فكرة جيدة عن التطور احملتمل لالحتياجات من املوارد. وإذا مُجعت كل العناصر الرئيسية الثالثة، 

 ظهر الزيادة اإلمجالية التالية يف مالك موظفي قلم احملكمة:فإهنا تُ 
 قلم المحكمةلفي يوظالمالك اللى : التأثير اإلجمالي للحجم األساسي ع12الجدول 

 4167 4162 4163 4141 4146 4144 
 673 442 466 622 615 655 موظفو العمليات اخلارجية

 431 431 422 451 413 417 موظفو الدعم القضائي

 471 476 413 451 455 451 موظفو اخلدمات املؤسسية

 721 731 712 123 124 174 اجملموع الكلي لقلم احملكمة

 51 - 34 75 7 61 23 الزيادة السنوية يف املالك الوظيفي

 657 463 626 611 611 23 4161الزيادة الرتاكمية يف املالك الوظيفي مقابل عام 

 33 612 666 616 614 665 النسبة املئوية للزيادة السنوية

 647 631 636 662 667 665 4161النسبة املئوية للزيادة الرتاكمية مقابل عام 
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ومن املثري لالهتمام النظر إىل األرقام، ليس فقط من حيث القيمة املطلقة، ولكن أيضا من  -612
يف  731إىل  4167يف عام  174حيث الزيادات النسبية. فعلى الرغم من أن عدد املوظفني يزيد من 

املائة يف عام يف  4م إىل زيادات سنوية متواضعة نسبيا: ، جتدر اإلشارة إىل أن هذا يرتج  4146عام 
ن م بشكل ميك  . ويعزى ذلك لكون عمليات قلم احملكمة تنظ  4163يف املائة يف عام  6، و 4162

من استيعاب مستوى معني من زيادات النشاط ضمن األفرقة املوجودة إىل أن تدعو الضرورة إىل توفري 
يف العديد من احلاالت. ويف إىل مستوى أعلى  ‘‘يقفز’’قدرات إضافية. وهذا يعين أن املالك الوظيفي 

عاما جيب فيه تعزيز األفرقة، وميكن تقدير الزيادة يف عدد املوظفني بنسبة  4141النموذج، يعد عام 
 يف املائة.  66
وسرتد تفاصيل حتديد تكاليف هذه الزيادات أدناه، إىل جانب وصف بعض اآلثار غري املتعلقة  -615

 باملوظفني. 
 مكتب المدعية العامة على قلم المحكمة تأثير تكلفة نموذج 3-3-8

احملكمة من وضع قائمة كاملة جلميع  ن التحليل املفلل للمالك الوظيفي يف النموذج قلم  مك   -611
املوظفني الالزمني للسنوات الست املقبلة. وبعد وضع تلك القائمة املفللة، مت حساب التكلفة 

تب املدعية العامة استنادا إىل ميزانية العام اجلاري اإلمجالية للمالك الوظيفي باستخدام افرتاض مك
يف املائة سنويا. ومع ذلك، ومن أجل حتديد  4املرتبات بنسبة  يفوعلى افرتاض تلحيح التضخم 

تكلفة التأثري الكلي للنموذج، اتبع قلم احملكمة املنهجية الوارد وصفها يف تقرير سابق للجنة بشأن 
اء دراسة ملتابعة مجيع التكاليف غري املتعلقة باملوظفني إال بعد احلجم األساسي. وال ميكن إجر 

يف  15االستعراض الكامل جلميع املوظفني املطلوبني يف قلم احملكمة )يؤدي إىل حتليل مفلل حلوايل 
املائة من ميزانيته(، وكذلك يف احملكمة ككل، ألن بعض تكاليف قلم احملكمة ترتبط بالعدد اإلمجايل 

 للموظفني. 
ويتسم جزء كبري من التكاليف غري املتعلقة باملوظفني بعدم املرونة. وال تتوقف غالبية التكاليف  -617

الثابتة والتكاليف الرأمسالية على احلجم وميكن االفرتاض أهنا تتكرر على مر الزمن. وعلى سبيل املثال، 
كبري. وينطبق الشيء نفسه على فرتض يف النموذج أن تتغري تكاليف صيانة املباين الدائمة بقدر  ال يُ 

معظم املعدات، مبا يف ذلك مجيع تكاليف البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات. وقد أدرجت هذه 
 التكاليف يف حتليل التأثري باعتبارها تكاليف ثابتة ومستقرة. 

توقف على ولذلك ركز التحليل يف املقام األول على التكاليف غري املتعلقة باملوظفني اليت ت -612
درجت معدات قسم دعم إدارة املعلومات املطلوبة للموظفني اجلدد احلجم. وعلى سبيل املثال، أُ 

املفرتضني يف النموذج باعتبارها تكاليف جديدة. ومن أجل حتديد هذه التكاليف، اضطر قلم احملكمة 
ككل لعدد املوظفني املطلوبني إىل االنتظار إىل حني االنتهاء من عملية التقدير اليت أجريت يف احملكمة  

يف منوذج احلجم األساسي. وعندما يتم احتساب مجيع املوظفني اجلدد، ميكن لقسم دعم إدارة 
املعلومات أن يقوم حبساب التأثري على ميزانيته غري املتعلقة باملوظفني عن طريق تطبيق املعدل القياسي 

ى كل موظف جديد. وعلى حنو مماثل، بالنسبة لتكاليف التأهيل لتكنولوجيا املعلومات وتشغيلها عل
لقلم احملكمة، أضيف اعتماد صغري لألثاث اإلضايف ولتعديل املبىن  علقسم اخلدمات العامة التاب

موظف جديد(، ولتأثري املوظفني اإلضافيني على املواد االستهالكية. وهلذه  611)املفرتض لكل 
بالنسبة لقسم  4141يورو( يف عام  411 111ية )أقلاه التغريات تأثري حمدود على امليزانية اإلمجال

 اخلدمات العامة، ولكن جيب حتليلها ألغراض االتساق. 
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وقد ورد وصف تأثري االحتياجات الرئيسية غري املتعلقة باملوظفني أعاله من حيث دعم  -613
الذي له تأثري كبري  الضحايا والشهود واملساعدة القانونية وتكاليف االحتجاز. ويتمثل العنلر األخري

على النموذج يف التكاليف التقديرية غري املتعلقة باملوظفني الالزمة إلنشاء وتشغيل املكاتب امليدانية 
احلضور امليداين التابعة للمحكمة، على النحو املفرتض يف النموذج. وألغراض هذا التحليل،  وأفرقة

يف إنشاء وتشغيل مجيع املكاتب امليدانية يف درس قلم احملكمة البيانات التارخيية الستعراض تكال
 بدقة خيل املكاتب أوضاع اختالف أن وتبني. عاماملاضي ملعرفة ما إذا كان ميكن حساب معدل 

 سبيل وعلى. إليه التوصل يتم الذي املعدل بشأن اليقني عدم من عال مستوى إىل ويؤدي األرقام
مكتب يف جممع منظمة دولية أخرى،  استئجار، حيث مت  يف كينياامليداين احملكمة مكتب فإن املثال،

احلرب وال متضررة من خيتلف كثريا عن مكتب احملكمة امليداين يف تشاد، الذي يوجد وسط منطقة 
 حضور أفرقةتتوفر له إال بنية حتتية حمدودة جدا. وعالوة على ذلك، فمن أصل مثانية مكاتب ميدانية/

ميداين تابعة للمحكمة، كان من الضروري إنشاء البعض انطالقا من ال شيء، يف حني أن 
أخرى استفادت من معدات ومواد نُقلت من مكاتب ميدانية أخرى أو سابقة. ونظرا  أفرقةمكاتب/

الختالف البيانات وقلتها، قرر قلم احملكمة حتويل حتليله النموذجي إىل افرتاض املكتب امليداين 
ياسي، الذي يستند إىل مكتب ميداين من النوع املوجود حاليا يف أبيدجان. وبناء على اخلربة الق

هذا املكتب امليداين، وباستخدام البيانات التارخيية لتوقع حالة مماثلة للمكاتب امليدانية  يفاملكتسبة 
داين قائم بذاته و نشاء مكتب ميإليورو  261 111اجلديدة احملتملة، ُتستخدم تكلفة معيارية قدرها 

هذه التكاليف أقل من األرقام املستخدمة يف عمليات و يورو لتكاليف التشغيل السنوية.  441 111
امليزانية السابقة، ولكنها أكثر واقعية يف سياق احلجم األساسي، ألن من املفرتض أن تكون مجيع 

 شطة. احلاالت ضمن مستويات أمنية مماثلة وأن تتطلب حجما مماثال من األن
وفيما يتعلق بسفر موظفي قلم احملكمة، مكن التحليل املفلل الذي أجري لالحتياجات من  -661

النموذج.  اتاملوظفني من االعتماد على عدد املوظفني لتقييم تباين متطلبات السفر ألغراض توقع
ت احلجم وترتبط احتياجات السفر مباشرة حبجم الدعم التشغيلي اخلارجي والقضائي. وتؤثر تقلبا

هلذين العنلرين على عدد املوظفني. ولذلك استخدم التباين يف عدد املوظفني لتحديد التباين يف 
احتياجات السفر. وبالتايل فإن تأثري النموذج على هذا البند احملدد من تكاليف قلم احملكمة يبني تطورا 

مليون يورو يف  6.2رتاوح بني معتدال )زيادة ونقلا( بناء على االحتياجات اإلضافية من املوظفني ي
 .4144مليون يورو يف عام  6.2و  4167عام 
وبعد حتليل مجيع التكاليف غري املتعلقة باملوظفني وحتديد جمموع املوظفني جلميع الفرق يف كل  -666

، ميكن تلخي  تأثري منوذج احلجم األساسي على قلم 4144إىل عام  4167ربع سنة من عام 
 التايل: احملكمة يف اجلدول
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 : تأثير النموذج على قلم المحكمة من حيث التكلفة )باليورو(13الجدول  

 
2119إلى  2117من    2117 2115 2119 

6الربع  تقدير التكاليف 4الربع   3الربع   2الربع   6الربع   4الربع   3الربع   2الربع   6الربع   4الربع   3الربع   2الربع    
 511 62 276 62 174 62 327 63 621 62 621 62 317 63 621 62 113 63 326 64 243 64 735 64 التكاليف الفللية للموظفني
 131 57 225 51 112 56 التكاليف السنوية للموظفني

 565 2 565 2 565 2 565 2 413 2 413 2 413 2 413 2 714 7 714 7 714 7 714 7 التكاليف غري املتعلقة باملوظفني
 116 32 172 33 212 31 التكاليف السنوية غري املتعلقة باملوظفني

 146 43 321 44 522 44 514 44 252 44 252 44 431 44 265 44 761 41 123 41 545 41 237 41 جمموع التكاليف الفللية
 196 91 889 59 416 52 مجموع التكاليف

2122إلى  2121من        2121 2121 2122 
6الربع  تقدير التكاليف 4الربع   3الربع   2الربع   6الربع   4الربع   3الربع   2الربع   6الربع   4الربع   3الربع   2الربع    

 325 61 431 61 122 61 271 61 351 61 611 67 213 67 323 67 461 61 562 61 154 65 224 65 التكاليف الفللية للموظفني
السنوية للموظفنيالتكاليف   12 462 12 212 15 615 

 731 3 731 3 731 3 731 3 156 3 156 3 156 3 156 3 221 3 221 3 221 3 221 3 التكاليف غري املتعلقة باملوظفني
 363 32 113 32 344 37 التكاليف السنوية غري املتعلقة باملوظفني

 175 41 311 45 777 45 411 41 111 41 267 41 153 47 111 47 131 45 335 45 634 45 344 45 جمموع التكاليف الفللية
 124 114 471 117 141 112 مجموع التكاليف
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 تأثير النموذج على المحكمة ككل  4
كما هو موضح يف املقدمة أعاله، وبناء على اإلطار الزمين اجلديد والتوقيت املنقح ملراحل   -664

اإلجراءات، بدأت احملكمة حتليلها لتأثري منوذج مكتب املدعية العامة من خالل النظر يف االختناقات 
رب القيود املفروضة الرئيسية اليت حيتمل أن حتول دون أداء النموذج لوظائفه. وكان على احملكمة أن ختت

على قدراهتا، أي عدد قاعات احملاكمة، وعدد القضاة، وحيز العمل املتاح يف املباين اجلديدة 
قاضيا يف ثالث قاعات يستطيعون إنشاء ما يكفي من هيئات احملاكمة  62للمحكمة. وتبني أن 

حتقيقات مكتب املدعية  التمهيدية واالبتدائية ودائرة لالستئناف ملعاجلة نواتج ما متوسطه ستة من
 االفرتاضات إىل يستند التحليل هذا أن إىل بوضوح ذلك مع وأشري سنويا،العامة النشطة املتوازية 

لكل  11و  51قضية(، وعدد الشهود )ما بني  لكل واحد) املتهمني عدد مثل النموذج، يف الواردة
ة من التحقيقات اجلديدة على الفور إىل يف املائ 75قضية( والنواتج املقررة )على سبيل املثال، تؤدي 

 املتفق الزمين للجدول وفقا األنشطة حجمإجراءات احملاكمة(. ويف املمارسة العملية، سيختلف متوسط 
ملقاييس األخرى، مثل عدد املتهمني يف كل قضية، وعدد الشهود يف ا ستختلف كما النموذج، يف عليه

أن ببلغت اللجنة أيضا إىل ذلك. ويف تلك املرحلة املبكرة، أُ احملكمة، وعدد اللغات املستخدمة، وما 
قدرة املباين الدائمة ال ميكن اختبارها بشكل كامل ألن من الضروري إجراء حتليل كامل جلميع 

 االحتياجات من املوظفني قبل ذلك. 
د وإذ انتهت احملكمة من التحليل املذكور أعاله، فقد أصبحت يف وضع ميكنها من حتدي -663

بني النتائج أن تأثري النموذج على احتياجات املالك الوظيفي حلجمها األساسي. وكما كان متوقعا، تُ 
احملكمة لن يضع قيودا على القدرات من حيث احليز املكتيب يف مبىن املقر اجلديد. وعلى الرغم من أن 

يف سنة موظف  6 211 غالذي يبلالعدد اإلمجايل للموظفني يلل إىل احلد األقلى املمكن يف املقر، 
 املكاتب يف املوجودين املوظفني من املائة يف 2(، فإن النتائج تشمل ما متوسطه 4146معينة )
يف وضع ميكنها من استضافة مجيع  ستكون أهنا احملكمة تقدر االحتياطي، القدر هذا وبفضل. امليدانية

واالستشاريون اآلخرون الذين حيتاجون إىل املوارد من املوظفني يف املقر اجلديد، مبن فيهم املتدربون 
 حمطات العمل. وميكن تلخي  العدد اإلمجايل ملوظفي احملكمة على النحو التايل: 

 لمحكمةلفي يوظالمالك ال: التأثير على مجموع 14الجدول 
 4167 4162 4163 4141 4146 4144 

 737 213 712 131 127 176 اجملموع يف قلم احملكمة
 521 521 546 225 274 252 مكتب املدعية العامةاجملموع يف 

 37 37 37 37 37 37 اجملموع يف باقي احملكمة
 351 1 446 1 356 1 275 1 286 1 222 1 المجموع الكلي

ولكي تتوصل احملكمة إىل النتائج املذكورة أعاله، استخدمت احملكمة واستكملت عند  -662
االقتضاء منوذج مكتب املدعية العامة األصلي ومنهجيته وافرتاضاته، وبررت التقديرات التقريبية الرئيسية 

ملدرجة يف النموذج يف التوضيحات املفللة أعاله. وجتدر اإلشارة أيضا إىل االفرتاضات اإلضافية التالية ا
 ككل قبل تزويد اللجنة بتقديرات التكاليف اليت طلبتها. 

إىل أن التعديالت اليت أدخلت على توقيت مراحل اإلجراءات يف النموذج  أيضا جتدر اإلشارة و  -665
إىل ما يبدو أنه  ، تؤديكما قدمها مكتب املدعية العامة، واليت كانت ضرورية لتحليل احملكمة ككل

افخفاض يف النشاط يف العام األخري من النموذج. غري أن ذلك ينبغي أال يفهم على أنه بداية اجتاه 
جديد من تلك اللحظة فلاعدا. ويتبني من استعراض حجم األنشطة يف اإلطار الزمين األطول أن 
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يقرتب من متوسط الفرتة  ذلك االفخفاض سيتم تلحيحه بسرعة يف السنة التالية ليستقر عند مستوى
4141-4146 . 
ويبني هذا االفرتاض حساسية النموذج وضرورة إجراء تقييم دقيق لتحقق االفرتاضات يف  -661

املستقبل. فقد يكون من الضروري يف املستقبل تلحيح بعض االفرتاضات اليت تتسم بالواقعية يف 
تهمني سيكونون معوزين، استنادا إىل تاريخ فرتض أن مجيع املالوقت احلاضر. فعلى سبيل املثال، يُ 

 احملكمة، ولكن ذلك قد يتغري يف املستقبل ويتطلب تغيري تقديرات التكلفة الواردة يف النموذج. 
وتلبية لطلب اللجنة مع مراعاة افرتاض النموذج، أكملت احملكمة حتليلها للتأثري على احملكمة   -667

ض على مدى اإلطار الزمين للنموذج البالغ ست سنوات، ككل بتوقع تكاليف عدد املوظفني املفرت 
يف املائة سنويا وفقا لالجتاه التارخيي  4وذلك باستخدام جدول املرتبات احلايل والزيادة فيه بنسبة 

لتكاليف املوظفني املدرجة يف امليزانية. ويعرض اجلدول أدناه نتائج حساب التأثري على املوظفني وغري 
 املوظفني. 
 : تقديرات تأثير الحجم األساسي على المحكمة ككل18 الجدول

 4167 4162 4163 4141 4146 4144 
 142 622 722 653 161 637 723 645 771 646 327 663 املوظفون
 141 53 557 54 263 56 111 27 743 25 622 23 غري املوظفني
 644 197 346 216 123 159 549 172 818 167 172 187 المجموع 

، وبالتزامن مع العملية اجلارية بشأن تأثري احلجم 4161و  4165وعلى مدى عامي  -662
لطلب مجعية الدول  األساسي، أجرت احملكمة أيضا عملية شاملة لتحديد أوجه التآزر تلبية  

، ويتمثل الغرض منها يف حتديد 4167ومن املقرر االنتهاء من هذه العملية يف عام  12األطراف.
حاالت االزدواجية يف مجيع األجهزة وتفاديها. وتشري النتائج األولية لالستعراضات اليت أجريت بالفعل 
أن معظم العمليات املشرتكة بني األجهزة أعدت بعناية لضمان أقلى قدر من الكفاءة وعدم 

دواجية. ويف بعض احلاالت، مت حتديد مكاسب كفاءة ووفورات قابلة للقياس الكمي، وسيتم االز 
 االنتهاء من عملية حتديد أوجه التآزر.فور تضمني تأثريها اإلمجايل على احلجم األساسي 

 االرتباط بين تحديد تكاليف الحجم األساسي ومقترح الميزانية 8
توضيح بشأن العالقة بني عملية حتديد احلجم األساسي طلبت الدول األطراف مزيدا من ال -663

على صعيد احملكمة ككل وامليزانية الربناجمية السنوية للمحكمة. وطلبت الدول األطراف معرفة قدرة 
احلجم األساسي على التنبؤ بامليزانيات املقبلة، ومن مث املساعدة على إنشاء غالف مايل و/أو وضع 

لية للمؤسسة. وأشارت اللجنة أيضا إىل ضرورة أن تقوم الدول واحملكمة معا حد لتنامي االحتياجات املا
  13بتنسيق التفكري بشأن هذه املسألة.

 والغرض من هذا اجلزء هو عرض وجهات نظر احملكمة يف هذا اللدد. -641
 ما هي املالمح الرئيسية للحجم األساسي باملقارنة مع مقرتح امليزانية؟ -646

 مقارنة بين نموذج الحجم األساسي ومقترح الميزانية: 16الجدول 
 مقرتح امليزانية احلجم األساسي 

                                                           
 .2، الفقرة ICC-ASP/14/Res.1ألول، اجلزء الثالث، ، اجمللد اICC-ASP/14/20 4165الوثائق الرمسية ... الدورة الرابعة عشرة ...   64
 .53، الفقرة 4161متوز/يوليه  ICC-ASP/15/5 ،64تقرير جلنة امليزانية واملالية عن أعمال دورهتا السادسة والعشرين،   63
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 ميزانية يف العامل احلقيقي منوذج حماكاة ما هو؟
التنبؤ باحلجم يف املستقبل  ما هو الغرض منه؟

)فكرة عن احلجم( إذا حتققت 
 مجيع افرتاضات النموذج

تزويد احملكمة باملوارد الكافية 
الستيعاب عبء عملها مبستوى 
مقبول من ترتيب األولويات إذا 
 ظلت االفرتاضات مستقرة نسبيا

اختاذ القرار بشأن ميزانية العام 
 املقبل

ما هو األساس الذي يستند 
 إليه؟

افرتاضات عبء العمل على 
 أساس املعدالت
 )احلجم واملدة(

 أفرقة/أنشطة قياسية

افرتاضات عبء العمل الفعلي 
 ت/قضايا ملموسة يف حاال

 أفرقة/أنشطة فعلية

 يقدم كالمها تربيرات لالحتياجات من املوارد يف املستقبل ما هي املعامل املشرتكة؟
 يستخدمان أسسا خمتلفة يف احلساب ما هي أوجه االختالف؟

 عبء العمل املفرتض 
 أفرقة قياسية

 عبء العمل الفعلي
 أفرقة فعلية

 اليقنيهلما درجتان خمتلفتان من  
 يستند إىل البيانات الفعلية يستند إىل االستقراء 
هل ميكن الربط بني احلجم األساسي ومقرتح امليزانية الربناجمية السنوية للمحكمة؟ سيتوقف  -644

 ذلك على دقة االفرتاضات الواردة يف منوذج احلجم األساسي:
النحو املتوقع، فمن شأن احلجم )أ( إذا حتققت االفرتاضات املتعددة السنوات فعال على 

 األساسي أن يطابق مقرتحات امليزانية.
)ب( إذا احنرفت االفرتاضات املتعددة السنوات بقدر حمدود عن االحتياجات الفعلية، حيتمل 
أن تكون احملكمة قادرة على استيعاب ذلك االحنراف جزئيا أو كليا. ويف مثل هذه الظروف، 

 ي مقرتحات امليزانية جزئيا أو كليا.ميكن أن يطابق احلجم األساس
)ج( يف حال وجود احنرافات االفرتاضات املتعددة السنوات بقدر كبري عن االحتياجات 

 الفعلية، فإن احلجم األساسي لن يطابق مقرتحات امليزانية.
إىل ويف بداية عملية حتديد احلجم األساسي ملكتب املدعية العامة، أشار املكتب مرارا وتكرارا  -643

ضرورة حتديث منوذج احلجم األساسي بشكل دوري كلما مجع املكتب مزيدا من البيانات اليت يستند 
إليها منوذجه، و/أو تكييف النموذج مع ما قد حيدث من حتوالت هامة يف الطلب، نظرا للبيئة اليت ال 

العملية اجلارية على ميكن التنبؤ هبا اليت يعمل فيها املكتب، وبالتايل تعمل فيها احملكمة. وتقوم 
 لمكتب وتستند إليها، وبالتايل ينطبق عليها نفس املنطق.لافرتاضات احلجم األساسي 

ويف هذه املرحلة، مل تطابق احملكمة بني االفرتاضات األولية الواردة يف منوذج احلجم األساسي  -642
نموذج، ولكن تقرر عدم . وميكن القيام بذلك يف الليغ املقبلة لل4167وعبء العمل الفعلي لعام 

 القيام به يف هذه املرحلة ألسباب خمتلفة منها:
)أ( كان اهلدف الرئيسي من منوذج احلجم األساسي تزويد الدول بفكرة عن حجم احملكمة إذا 
حتققت افرتاضات عبء العمل استنادا إىل االستقراءات. والغرض منه هو تزويد الدول بفكرة 
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زمين الدقيق للتوصل إىل ذلك، بالنظر إىل أن اإلطار الزمين عن احلجم بدال من اجلدول ال
 ق عبء العمل على أرض الواقع.سيتوقف على كيفية حتق  

)ب( يتمثل اهلدف الثاين يف معرفة ما إذا كانت القيود املفروضة على احملكمة يف الوقت احلاضر 
لدائمة( ستسمح مع ذلك )عدد القضاة، وعدد قاعات احملاكمة، وقدرات املوظفني يف املباين ا

 باستيعاب عبء العمل املتوقع. وال يتطلب ذلك مطابقة نقط االنطالق.
)ج( سيتطلب النموذج مزيدا من التحديث كلما مجعت احملكمة مزيدا من البيانات ونقحت 

 النموذج اخلا  هبا، مبا يف ذلك دقة االفرتاضات.
وختاما، أظهرت املناقشات السابقة بني احملكمة والدول األطراف يف خمتلف احملافل أن من  -645

أجل جعل مشروع احلجم األساسي للمحكمة أداة مفيدة للمحكمة والدول األطراف على السواء يف 
ىل التوصل إحتقيق املزيد من استقرار افرتاضات عبء عمل احملكمة ومواردها يف املستقبل، ال بد من 

امليزانية الربناجمية السنوية  حفهم مشرتك بني الدول واحملكمة بشأن العالقة بني احلجم األساسي ومقرت 
 للمحكمة. وتعتزم هذه املذكرة حتقيق ذلك بالذات.

 خاتمة 6
يهدف منوذج احلجم األساسي ملكتب املدعية العامة إىل حتديد حجم مستدام من حيث  -641

م هبا واملوارد الالزمة لتلبية احتياجات تلك األنشطة. وهو يستند إىل افرتاضات األنشطة اليت يتعني القيا
عبء العمل املقبل اليت مت استقراؤها من التجارب السابقة، وسيتم استعراضها دوريا كلما مجعت 

 استيعاب الزيادات الكبرية غري املتوقعة يف عبء العمل. ومنغراض احملكمة مزيدا من البيانات، و/أو أل
أجل تقييم تأثري هذا النموذج، شرعت احملكمة يف عملية مشلت احملكمة ككل لتقييم الكيفية اليت 

كتب يف تغريات يف االحتياجات من املوارد. ويعرض املسيتسبب هبا حجم العمل الذي يتوقعه منوذج 
ستكماهلا لمكتب بعد حتديثها والهذا التقرير على اللجنة تأثري تكلفة افرتاضات احلجم األساسي 

النتائج. وهو يسلط الضوء أيضا على تعقيد املشروع  تلكويشرح املنهجية املستخدمة للتوصل إىل 
واملستوى العايل من التقديرات التقريبية املستخدمة، مبا يف ذلك العديد من االفرتاضات املتنوعة اليت 

كمة أن تشدد على أن عملية حتديد تستند إليها العملية. ويف هذه املرحلة اخلتامية من التقرير، تود احمل
األجهزة من  نت خمتلف  مة للغاية لألغراض الداخلية. فقد مك  احلجم األساسي كانت أيضا عملية قي  

الزيادة يف تعاوهنا على العمل ويسرت الفهم املتبادل لعمل كل جهاز. وقد أدى وضع خارطة العمليات 
 واقع )مثل الليغ املختلفة للمرحلة التمهيدية(. القضائية إىل فهم جديد لرؤى خمتلفة لنفس ال

بتعزيز و أيضا على حتسني عملية وضع ميزانيتها.  وتساعد عملية احلجم األساسي احملكمة   -647
الشفافية بني األجهزة، سلطت العملية الضوء على بعض العناصر اليت ينبغي أن تؤخذ يف احلسبان يف 
عمليات وضع امليزانية يف املستقبل. وعلى سبيل املثال، جرت مناقشات واسعة ومثمرة بني األجهزة 

املقبلة، وهو أمر مفيد  بشأن خمتلف أنواع الدعم الالزم تقدميه للمكاتب امليدانية يف السنوات الست
للمناقشات املقبلة بشأن امليزانية. وال بد من التشديد يف هذا اللدد على أن النموذج خيتلف من 
حيث مستوى األنشطة املتوقعة يف السنة األوىل من ملفوفة الست سنوات عما هو متوقع يف الواقع 

( 5قرر عدم مواءمة هذه األرقام )انظر اجلزء يف امليزانية الربناجمية املقرتحة للمحكمة. وقد ت 4167لعام 
ألن اهلدف األساسي لنموذج احلجم األساسي هو تزويد الدول بفكرة عن احلجم بدال من جدول 
زمين دقيق. وباإلضافة إىل ذلك، مت الرتكيز على تقييم القيود املفروضة على حجم احملكمة وكيفية 

حاجة إىل مزيد من التحديث كلما مُجع املزيد من  ارتباطها بنموذج احلجم األساسي. وستكون هناك
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البيانات، مما سيزيد يف دقة النموذج. وعالوة على ذلك، ال بد من فهم مشرتك بني الدول واحملكمة 
بشأن العالقة بني احلجم األساسي ومقرتح امليزانية. وهذا يؤكد أن منوذج احلجم األساسي جمرد منوذج 

 وسيظل كذلك.
العملية أيضا مناقشات بني األجهزة بشأن تأثري الدعم املقدم من احملكمة إىل هذه ويسرت  -642

باب ملناقشات داخلية الواليته املتعلقة بالتعويض، وفتحت  يف جمالاللندوق االستئماين للضحايا 
 املساعدة على ميزانية احملكمة. املتعلقة ببشأن تأثري والية اللندوق 

أداة هلا مزاياها وأوجه قلورها مثل أي أداة أخرى. ومن أبرز  ويعد منوذج احلجم األساسي -643
تقرير األويل الأوجه القلور اعتماده على االفرتاضات واستخدام املعدالت. وكما سبقت اإلشارة يف 

بشأن احلجم األساسي ملكتب املدعية العامة، ال يتوفر ما يكفي من البيانات التارخيية لتحديد حقائق 
أفضل ما ’’احلاالت، وقد اضطرت احملكمة إىل االعتماد على املعدالت على أساس إحلائية يف بعض 
هذا الوجه من أوجه ضعف األداة على مر الزمن، ولكن ذلك تلحيح تم ي. وس‘‘رفالديها من مع

غراض تنتجها جمرد أرقام ألسيعين أن النتائج اليت ستتوصل إليها ليست نتائج دقيقة، وأن األرقام اليت 
 ل. كما إن تلك النتائج واألرقام تبني واقعا ميكن أن يتحقق إذا حتققت مجيع االفرتاضات. الستدالا

وتتمثل امليزة الرئيسية لألداة يف كوهنا تقدم نظرة على صعيد احملكمة ككل حلجم العمل املتوقع  -631
ثها واستكماهلا. يف السنوات الست املقبلة استنادا إىل افرتاضات مكتب املدعية العامة اليت مت حتدي

نها من عرض هذه النظرة الشاملة ومن وهذه هي املرة األوىل اليت أصبحت فيها احملكمة يف وضع ميك  
ستخدم منوذج احلجم توضيح مثل هذه التوقعات مع تأثري واقعي من حيث التكلفة. ويف املستقبل، سيُ 

 مزيد من التحليل والتخطيط ضمن احملكمة. إلجراء األساسي 
سينشئ هذا ’’على حنو ما أشارت إليه اللجنة يف تقريرها عن دورهتا السادسة والعشرين، و  -636

ما للمناقشات التحضريية بني احملكمة واجلمعية بشأن افرتاضات امليزانية السنوية. العمل اهلام سياقا قي  
من غرض الفهم يف حملكمة والدول األطراف اشرتاك ااملهم من  ومع ذلك، الحظت اللجنة أيضا أن  

تقد م هذا التقرير، تشدد احملكمة على أهنا ترى بو  14.‘‘النموذج وعالقته بالتخطيط للميزانية السنوية
 أن الغرض من منوذج احلجم األساسي يتمثل فيما يلي:

)أ( يقدم النموذج للدول األطراف تقديرات عامة حلجم العمل الذي تتوقعه احملكمة وآثاره من 
. وستتعني إعادة النظر املعروضةحيث املوارد )فكرة عن احلجم( إذا حتققت مجيع االفرتاضات 

 ر املزيد من البيانات هبدف زيادة دقة النموذج.وف  يف االفرتاضات كلما ت  
اضات مستقرة نسبيا، سيتيح منوذج احلجم األساسي للمحكمة املوارد )ب( إذا ظلت االفرت 

 الكافية الستيعاب عملها بقدر معقول من ترتيب األولويات.
تربير امليزانية السنوية اليت ستستند إىل األولويات  حمل   أن حيل النموذجُ ليس اهلدف هو )ج( 

 امللموسة وعبء العمل الفعلي لكل سنة. 
املوارد الالزمة ألي نشاط معني ستساعد  اليت حتددرجة يف احلجم األساسي )د( النسب املد

 الدول األطراف على فهم الكيفية اليت يتم هبا حتديد املوارد وتربيرها.
وتوضح أدبيات ميدان األعمال التجارية أن النموذج هو فكرة جمردة عن حالة يتم تكوينها  -634

يتم التحليل للتوصل إىل ’’قرار وتوفري نظرة متعمقة لإلدارة: حبيث تللح للتحليل، دعم عملية صنع ال
                                                           

62  ICC/ASP/15/5 53، الفقرة. 



ICC-ASP/15/34 

44 34-A-141116 

بعض النتائج أو االستنتاجات اليت تنبثق عن النموذج وحده، أي دون مراعاة األفكار اجملردة السابقة. 
وبعد ذلك، يتم تفسري النتائج القائمة على النموذج رجوعا إىل الوضع القائم على أرض الواقع، مع 

وكما هو موضح يف  15.‘‘ستبعاده خالل مرحلة وضع الفكرة التجريدية يف السابقمراعاة ما مت ا
سخ من نفس امللدر، فإن عملية وضع النماذج نفسها ال ينبغي أن تعترب الشكل الوارد أدناه، الذي نُ 

يدة حامسا يف جعل العملية مف بع املنهج العلمي وميكن تركه كليا لألخلائيني، فاملدير يتوىل دوراعمال يت  
 لإلدارة التنظيمية للمحكمة. 

 : عملية وضع النماذج4الشكل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

إجراء عمليات من خالل النموذج لزيادة القدرة على التنبؤ بهذا الستخدم يويف سياق احملكمة،  -633
حتليل مفلل لتأثري منوذج احلجم األساسي. وإذ تدرك احملكمة املستوى احلايل للتقديرات التقريبية يف 
النموذج، الذي يرجع معظمه إىل عدم القدرة على التنبؤ بأنشطتها، ترى احملكمة مع ذلك أن حتليل 
التأثري الوارد يف التقرير يعرض على اللجنة صورة واقعية عن حجم العمل الذي ينبغي االضطالع به يف 

كمة فهم املستقبل. وميكن للجنة والدول األطراف أن تستخدم هذه املعلومات لرصد عمل احمل
، كما ميكن أن تستخدمها اإلدارة العليا على اللعيد بشكل أفضل من املوارد يف املستقبل ااحتياجاهت
 الداخلي.

                                                           
 .5، اللفحة Decision modelling with Microsoft Excel, Moore, Weatherford, Prentice Hall, sixth editionانظر   65
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 المرفق ألف  
 جدول توضيحي لتأثير النموذج المعدل لمكتب المدعية العامة  

 

____ 


