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 قائمة المختصرات [المستعملة في النسخة اإلنكليزية] 
ASG أمني عام مساعد 

ASP مجعية الدول األطراف 

AU االحتاد األفريقي 

AULO مكتب االتصال لدى االحتاد األفريقي 

AV  والبصريةمسعي بصري/التجهيزات السمعية 

BS قسم امليزانية 

CAB اللس االستشاري املعين بتصنيف الوظائف 

CAR (بَنغي) مجهورية أفريقيا الوسطى 

CBF جلنة امليزانية واملالية 

CIV (أبيجان) كوت ديفوار 

CMS قسم تدبر األعمال القضائية 

CoCo جملس التنسيق 

CSS  دعم احملامنيقسم 

D ديرمد (م( 

DEO  اخلارجية العملياتشعبة 

DJS  احملكمة خدماتشعبة (كانت تسّمى " دمات القضائيةاخلشعبة :"DCS( 

DMS  شعبة اخلدمات اإلدارية املشرتكة(كانت تسّمى " دمات اإلداريةاخلشعبة :"CASD( 

DRC (كنشاسا وبونيا) مجهورية الكونغو الدميقراطية 

DS قسم االحتجاز 

DSA بدل املعيشة اليومي 

DSS  ٢٠١٠ -قسم دعم الدفاع (أُدمج بقسم دعم احملامني( 

DVC  نُقلت أقسامها إىل مكتب رئيس قلم احملكمة) - ٢٠١٠شعبة الين عليهم واحملامني (أُلغيت يف عام 

ECOS ةنظام عمل احملكمة اإللكرتوني )eCourt( 

EOSS  اخلارجية دعم العملياتقسم 

FO /امليدانيةاملكاتب مكتب ميداين 

FS قسم املالية 

FSS  العلمي اجلنائي البحثقسم 

FTE معادل املوظف الواحد العامل بدوام كامل 

GAU وحدة الشؤون اإلدارية العامة 

GCDN الشبكة العاملية لالتصاالت والبيانات 

GEO جورجيا 

GS اخلدمات العامة 

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

GSS قسم اخلدمات العامة 

GTA  املساعدة املؤقتة العامة 

HQ املقر 

HR املوارد البشرية 

HRS قسم املوارد البشرية 

IAS قسم حتليل عمليات التحقيق 

IATN  املشرتكة بني الوكاالت السفرشـبكة 

IBA الرابطة الدولية للمحامني 

ICC احملكمة اجلنائية الدولية 

ICCPP مايةاخلاص باحل برنامج احملكمة اجلنائية الدولية 

ICS قسم التعاون الدويل 

ICT تكنولوجيا املعلومات واالتصال 

ICTY احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة 

IEU وحدة املعلومات واألدلة 

IGO منظمة حكومية دولية 

ILOAT  اإلدارية التابعة ملنظمة العمل الدوليةاحملكمة 

IMSS قسم خدمات تدبّر املعلومات 

INFM  ُبـني الوكـاالت شبكة مـديري املرافـق املـشرتكة 

INTERPOL املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية 

IOM آلية الرقابة املستقلة 

IOP ديوان املّدعي العام 

IOR رئيس قلم احملكمة ديوان 

IPSAS  املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام 

IRS األويل االستجايبالتحرك  نظام 

IT تكنولوجيا املعلومات 

JCCD شعبة االختصاص والتكامل والتعاون 

KBU وحدة قواعد املعارف 

KEN (نريويب) كينيا 

LAS (يف مكتب املدَّعي العام) قسم املشورة القانونية 

LBY ليبيا 

LO  املشورة القانونية (يف قلم احملكمة) خدماتقسم (كان يسّمى " الشؤون القانونيةمكتب(" 

LSS قسم اخلدمات اللغوية 

LSU يف مكتب املدَّعي العام( وحدة اخلدمات اللغوية( 

MAL (باماكو) مايل 
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 MIS نظام املعلومات اإلدارية 

MLI مايل 

MORSS  اإلقامةمعايري العمل األمنية الدنيا ألماكن 

MOSS معايري العمل األمنية الدنيا 

NGO منظمة غري حكومية 

NYLO  يف نيويوركالقائم مكتب االتصال 

OD-DEO مكتب مدير شعبة العمليات اخلارجية 

OD-DJS مكتب مدير شعبة اخلدمات القضائية 

OD-DMS مكتب مدير شعبة اخلدمات اإلدارية 

OIA مكتب املراجعة الداخلية 

OPCD مكتب احملامي العمومي للدفاع 

OPCV مكتب احملامي العمومي للمجين عليهم 

OTP مكتب املدَّعي العام 

OU وحدة التوعية 

P من الفئة الفنية) /وظيفة(موظف ف 

PDO (مشروع املباين الدائمة) مكتب مدير املشروع 

PIOS اإلعالم والوثائققسم  (كان يسّمى " قسم اإلعالم والتوعية" :PIDS( 

POS العملياتو  التخطيط قسم 

SAP نظام ختطيط املوارد املؤسسية )ERP بربجميات (SAP 

SAS قسم حتليل احلاالت 

SG يةاسرتاتيج غاية 

SO هدف اسرتاتيجي 

SS قسم اخلدمات 

SSS قسم األمن والسالمة 

SUD دارفور بالسودان 

TFV الصندوق االستئماين للمجين عليهم 

TRIM اإلدارة الشاملة ملعلومات الوثائق 

UGA (كمباال) أوغندا 

UNDSS إدارة السالمة واألمن يف األمم املتحدة 

UNDU  األمم املتحدة  لدىوحدة االحتجاز 

VPRS قسم مشاركة الين عليهم وجرب أضرارهم 

VTC ةالفيديويبواسطة الروابط عن بعد  /االئتمارالتباحث 

VWS والشهود عليهم الين وحدة" يسّمى كان( والشهود عليهم الين قسم :"VWU( 

WCF صندوق رأس املال العامل 
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 الدولية الجنائية المحكمة مسؤولي كبار بقلم تصدير 
 ٢٠١٧ أغسطس/آب ٤ الهاي بولندا يف

لعام  املقرتحة الربناجمية ميزانية احملكمة ،")احملكمة(" الدولية اجلنائية احملكمة عن الرئيسيني املسؤولني بصفتنا األطراف ("اجلمعية")، الدول مجعية إىل نقدِّم أن يسرُّنا
 وعلى. ٢٠١٨ عام يف أداءها معزِّزة وناجع، فعال حنو على تعمل أن للمحكمة ستتيح امليزانية هذه بأن االعتقاد راسخَ  نعتقد إننا .لكي تنظر فيها ٢٠١٨

 وأن العادلة، احملاكمة ملبادئ الكامل باالحرتام التكفُّل بغية بواجباتا االضطالع من احملكمة متكُّن ستضمن املقرتحة االستثمارات بأن االعتقاد حيدونا اخلصوص
آمن إليتاء نتائج ملموسة، ما يعزِّز بدوره  حنو على تعمل وأن مقاضاة، وأنشطة حتقيق وعمليات أويل تدارس عمليات بإجراء عايل درجة اجلودة حنو على تقوم

 مسعة احملكمة وجاذبيتها على النطاق العاملي.

ماً كبرياً يف االضطالع باملهام املنوطة با يف إطار واليتها مبوجب نظاملقد أحرزت  روما األساسي. وقد بنيَّ ما  احملكمة خالل سنوات وجودها اخلمس عشرة تقدُّ
ى السنوية العشرين لنظام روما أنه قد حتققت جناحات ملحوظة على صعيد قوة عمل املنظمة الذي يتزايد فعاليًة وجناعة. وإذ نقرتب من الذكر  العام املنصرمه شهد

العامل من أشنع اجلرائم. األساسي يف العام املقبل فإن من املهم التذكري بعزم الدول األطراف فيه على إنشاء احملكمة ملكافحة اإلفالت من العقاب على ما يشهده 
 إننا ملتزمون بالتكفُّل باستمرار أداء احملكمة على أفضل وجه.

عشرة  الرابعة دورتا يف اجلمعية اعتمدتا املتعلقة بإصالح امليزانية اليت والقرارات واملالية امليزانية جلنة عن الصادرة التوصيات أعيننا نصب واضعني واصلنا، لقد
 للنفقات وبتحسني التخطيطمجعاء،  احملكمة على نطاق واالحتياجات األولويات بتوضيح امليزانية إعداد سريورة للمزيد من حتسني العمل عشرة، اخلامسة ودورتا

بامليزانية يف األمر مشاركة  املعين العامل والفريق التنسيق جملس مشاركة خالل من وجناعتها، احملکمة أداء وبتقييم وحدات احملکمة، على حنو يشمل شىت وعرضها
 أتاح ما متييزها، مت اليت األولوية ذات الرئيسية لألنشطة املايل يف األثر بذلك قمنا النظر إذ أمعنا وقد. الواحدة احملكمة مبدأ على حنو يتماشى مع أكرب، اسرتاتيجية

النهج  هذا أن ذلك إىل ويضاف. منها واخلارجية الداخلية ،التكاليف ومسبِّبات القيود مراعني ٢٠١٨ عام ميزانية خيص فيما الرمسية االفرتاضات وضع لنا
تنطوي  للميزانية وآتى وثيقة امليزانية على حنو مشرتك، سريورة إعداد يف واخنراط األجهزة التمحيص من مزيد إىل الشامل بنطاقه احملكمة مجعاء أفضى االسرتاتيجي

 .وعدم اإلسراف والشمول املالية يّتسم بالكالنية احملكمة ملتطلبات تقييم على

 مقدار يبلغ وبذلك. املعتمدة ٢٠١٧ ميزانية عام إىل بالقياس املئة، يف ٤,٤ أي يورو، ألف ٦ ٢٩٠,٥ مقدارها امليزانية يف زيادة ٢٠١٨ لعام تقرتح احملكمة إن
 عالية درجة اجلودة حتقيق عمليات وست حماكمات ثالث ودعمَ  إجراءَ  ستتيح املطلوبة املوارد أن إىل اإلشارة املهم ومن. يورو ألف ١٤٧ ٨٩٠,٥ املقرتحة امليزانية

 يف القدرة وفيما يلزم من املعلومات لتدبر رئيسية مشاريع يف باالستثمار احلامسة الدعم خدمات توفري على احملكمة قلم قدرة أيضاً  ستضمن إ�ا. ناجع حنو على
عن  املكاسب املتأتيةو  الوفورات من العديد حتقق وقد .احملكمة فيها تعمل اليت التعقيد املتزايدة األمنية البيئة إىل املعلومات على نطاق احملكمة، بالنظر أمن جمال
على  كافية قدرة على نفسه الوقت يف اإلبقاء مع املقرتحة الزيادة استيعاب بغية احملكمة وحدات مجيع يف والتخفيضات األولويات حتديد وإعادة النجاعة زيادة

ويتوافق ذلك مع طلب اجلمعية تقدمي ميزانية مستدامة، ومع ختطيط احملكمة احلصيف  .واليتها إطار يف باحملكمة املنوطة املعقَّدة باملهام الفعال االضطالع
 للميزانيات اليت تقدِّمها سنوياً.

م، حتتفظ احملكمة إن احملكمة تسهم إسهامًا حيويًا يف مكافحة اإلفالت من العقاب. فإضافًة إىل حتقيق مساءلة أولئك املسؤولني عن أشنع اجلرائم ومقاضات
رداً لالعتبار بعد ما تعرَّضوا له من فظائع مجاعية تدد السالم أحسن  عليهم بدور هام يف اإلجراءات على حنو يفضي إىل إقامة العدل بصورة أكثر فعاليًة و للمجين

ني على احملكمة أن ختطط باحملكمة، يتعَّ الدويل وتقوِّض استقرار التمعات وتسبب للجماعات احمللية أذًى يتعذر رأبه. فللتكفُّل بالنهوض بذه املهمة املنوطة 
م، تعتمد ر على ما ُأح بعناية، وأن تعمل بفعالية، وأن تواصل إيتاء نتائج ملموسة. ويف السنة املقبلة ستظل احملكمة، يف �وضها بذه املهمة احلامسة والبناء ز من تقدُّ

لدعم الدبلماسي والسياسي، وتيئة الوسائل الكافية للنهوض على حنو فعال باملهام املنوطة با ، وال سّيما فيما خيص التعاون، واودعِمها على عزِم الدول األطراف
 يف إطار واليتها.

 املوارد توفري إىلبالتايل  واليت تراعى فيها القيود املالية اليت ختضع هلا الدول األطراف فرتمي بعناية املعّدة املقرتحة الربناجمية ٢٠١٨ عام بذه الوثيقة ميزانية نقدِّم إننا
 .مبوجب النظام األساسي ومسؤولياته مهامه بفعاليٍة وجناعةٍ  أن ميارس منا لكل يتسىن كلَّ اللزوم لكي للمحكمة الالزمة

 عنايتكم ودعمكم املستمر. على نشكركم

 واالحرتام، التقدير خالص تقبل ونرجو

   
 )Silvia Fernández de Gurmendiِفْرنـَْنديز دي ُغْرِمْندي ( ِسلفيا
 احملكمة رئيسة

 )Fatou Bom Bensouda( و بنسوداطفا
عية العامة  املدَّ

 )Herman von Hebel( رمان فون هيبلهِ 
 رئيس قلم احملكمة
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واألولويات فيما  المقترحة، البرنامجية ٢٠١٨لمحة عامة عن ميزانية عام  - أوالً  
 األنشطة القضائيةيتعلق بالميزانية، واالفتراضات فيما يخص 

 مةالمقدِّ  - ألف

الربناجمية املقرتحة للمحكمة اجلنائية الدولية ("احملكمة")  ٢٠١٨يبلغ مقدار ميزانية عام  -١
يف املئة،  ٤,٤ألف يورو، أي  ٦ ٢٩٠,٥ألف يورو. وينطوي هذا املبلغ على زيادة مقدارها  ١٤٧ ٨٩٠,٥

وعمًال بتوصية صادرة عن جلنة  ألف يورو). ١٤١ ٦٠٠,٠( ٢٠١٧بالقياس إىل مقدار امليزانية املعتمدة لعام 
Pامليزانية واملالية ("اللجنة ") يف دورتا اخلامسة والعشرين

)
0F

١(
P تُعرض األرقام اخلاصة بامليزانية العادية املقرتحة على حنو ،

أشارت إليه اللجنة، منفصل عن أرقام الفوائد املستحقة عن قرض الدولة املضيفة فيما خيص املباين الدائمة. وكما 
. ٢٠١٨مت ذلك بغية حتسني مدى الشفافية وإتاحة التقييم املقاَرن للموارد اليت تستلزمها أنشطة احملكمة يف عام 

وعند تضمني فائدة قرض الدولة املضيفة فيما خيص مشروع املباين الدائمة واملدفوعات املستحقة تسديدًا ملقداره 
 ١٥١ ٤٧٥,٧ الربناجمية املقرتحة للمحكمة ٢٠١٨ورو، تبلغ ميزانية عام ألف ي ٣ ٥٨٥,٢األصلي، البالغني 

 .املئة يف ٤,٨ألف يورو، ما ينطوي على زيادة مقدارها 

 البرنامجية المقترحة ٢٠١٨محة عامة عن ميزانية عام ل :١ الجدول

 ٢٠١٨لعام  البرنامجيةميزانية ال

امليزانية املعتمدة 
 ٢٠١٧لعام 

بآالف (
 )اليوروات

امليزانية املقرتحة  املواردالتغّري يف 
 ٢٠١٨لعام 

(بآالف 
 نسبته املئوية مقداره )اليوروات

 ٣٢١,٦ ١٣ ٦,٣ ٧٨٥,٦ ٥٣٦,٠ ١٢ اهليئة القضائية  الربنامج الرئيسي األول:

 ١٦٩,٨ ٤٧ ٤,٩ ١٩٥,٦ ٢ ٩٧٤,٢ ٤٤ مكتب املّدعي العام  الربنامج الرئيسي الثاين:

 ١٧٩,١ ٧٩ ٣,٣ ٥٤٦,٥ ٢ ٦٣٢,٦ ٧٦ احملكمةقلم   الربنامج الرئيسي الثالث:

أمانة مجعية الدول   الربنامج الرئيسي الرابع:
 ٧١٨,٢ ٢ ٣,٨ ٩٩,٤ ٦١٨,٨ ٢ األطراف

 ٤٩٨,٥ ١ ٣,٠ ٤٣,٦ ٤٥٤,٩ ١ املباين  الربنامج الرئيسي اخلامس:

أمانة الصندوق   الربنامج الرئيسي السادس:
االستئماين للمجين 

 ٧٤١,٥ ٢ ٢٦,١ ٥٦٧,٠ ١٧٤,٥ ٢ عليهم

 ٥٥٤,٥ ٧,٧ ٣٩,٧ ٥١٤,٨ آلية الرقابة املستقلة  :٥-الربنامج الرئيسي السابع

مكتب املراجعة   :٦-الربنامج الرئيسي السابع
 ٧٠٧,٣ ١,٩ ١٣,١ ٦٩٤,٢ الداخلية

 ٨٩٠,٥ ١٤٧ ٤,٤ ٢٩٠,٥ ٦ ٦٠٠,٠ ١٤١  الموع الفرعي

 ٥٨٥,٢ ٣ ٢٠,٠ ٥٩٧,٩ ٩٨٧,٣ ٢ الدولة املضيفة قرض  :٢-الربنامج الرئيسي السابع

 ٤٧٥,٧ ١٥١ ٤,٨ ٨٨٨,٤ ٦ ٥٨٧,٣ ١٤٤  المجموع

 
                                                           

)١(
تشرين  ٢٦-١٨عشرة، الهاي،  الرابعة الدورة جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الرمسية الوثائق  

 .١٢الفقرة ، ٣-اللَّد الثاين، اجلزء باء ،)ICC-ASP/14/20( ٢٠١٥ الثاين/نوفمرب
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إن احملكمة تقرتح هذه الزيادة واعيًة كل الوعي أن الكثري من الدول األطراف يواجه حاليًا وضعًا مالياً  -٢ 
قة ملموسة، مبا يف ذلك إجراء عمليات أنه يُتوخى منها إيتاء نتائج متسعصيباً. وتدرك احملكمة أيضًا كلَّ اإلدراك 

 الزيادة دعَ وتُـ التحقيق على حنو فّعال، وإحراز نتائج يف جمال املقاضاة، وإجراء احملاكمات مبزيد من النجاعة. 
 احملكمة وحدات لشىت االسرتاتيجية األولويات تنفيذب ٢٠١٨ عام لقيام يفمباشرة ل نتيجةً  املقرتحة بصفة رئيسية

((رئيستها، ومّدعيتها العامة، ورئيس قلمها) احملكمة س التنسيق املؤلَّف من كبار مسؤويلجمل أقرها اليت
1F

٢(، 
 االسرتاتيجية األولويات أما. ٢٠١٨ عام يف احملكمة ودقيق الحتياجات وواقعي حقيقي تقييم إىل تستند وهي

تنفيذ اإلجراءات ودعمها يف ثالث  ‘١’ :فهي ٢٠١٨ عام خيص فيما احملكمة كبار مسؤويل حدَّدها اليت الرفيعة
االستثمار يف أهم مشاريع تدبر املعلومات ‘ ٣’؛ إجراء ست عمليات حتقيق ناشط ودعمها ‘٢’؛ حماكمات

 .والقدرات يف جمال األمن للمحكمة بشىت وحداتا

االسرتاتيجية على صعيد ميزانية  األولوياتُ  اللمحة العامة ههذ ضمن إطارتناول يف املقام األول وستُ  -٣
زيادة واملكاسب املتأتية عن  حتقيق الوفوراتوسبل  املوارد اقرتاح كيفية مث ستبنيَّ ، للمحكمة مجعاء ٢٠١٨عام 

ُتشرح االفرتاضات املتعلقة باألنشطة سكما األساسية.   األولويات هذه لتنفيذ احملكمة وحدات شىت يف النجاعة
دور جملس التنسيق يف  توسيعسريورة إعداد امليزانية، مبا يف ذلك حتسني ُيتطرق إىل سمث ، ٢٠١٨القضائية يف عام 

حملة عن عمليات التدارس أخرياً م قدَّ وست. ٢٠١٨نيت عليه املتطلبات املالية لعام وضع اإلطار االسرتاتيجي الذي بُ 
مبا يف ذلك حتليل البيئة اليت يُتوقع أن تعمل والقضايا اليت تنظر فيها احملكمة، للتحقيق، األويل، واحلاالت اخلاضعة 

 فيها احملكمة.

 ٢٠١٨ عام لميزانية الرفيعة االستراتيجية األولويات - باء

 ٢٠١٨ عامل للمحكة جمعاء االستراتيجية األولويات -١

دوا، عن طريق جملس التنسيق، ثالث أولويات اسرتاتيجية لعام  -٤ إن مسؤويل احملكمة الرئيسيني حدَّ
املهم يف هذا الصدد اإلشارة إىل أن هذه األولويات واألنشطة جتسِّد ما ميكن إىل حد معقول ترقُّبه  ومن .٢٠١٨

يف هذه املرحلة، وقد تتأثر الحقاً مبدى تغريُّ مقدار عمل احملكمة يف الال القضائي وجمال  ٢٠١٨فيما خيص عام 
 املقاضاة.

 مليون يورو) ١,٣( إجراء ثالث حماكمات )أ (

ستواصل احملكمة االخنراط يف اإلجراءات يف ثالث حماكمات: احملاكمة يف قضية  ٢٠١٨يف عام  -٥
) Laurent Gbagboاْغبَـْغبو ( لوران) واحملاكمة يف قضية Dominic Ongwen( أُْنغوين دومينيك

اْنتاَغْندا  بوسكو) و(لزهاء نصف سنة، حبسب التوقعات) يف حماكمة Charles Blé Goudé( غوديه اْبليه وشارل
)Bosco Ntaganda ( مببا). ويُتوقع أن تستمر إجراءات جرب األضرار يف قضيةBemba لوبـَْنغا ) وقضية
)Lubanga َإذ يرجَّح أن تستمر ٢٠١٨االنشغال يف مرحلة االستئناف أيضًا يف عام  ). وستنشغل احملكمة بالغ ،

يف الشطر األول من السنة. ومثة دعاوى استئناف �ائي  وآخرين مبباوقضية  مببادعويا االستئناف النهائي يف قضية 

                                                           
 اإلدارية األنشطة االقتضاء عند ورئيس قلمها، وينسِّق العام ومّدعيها رئيسها فيها من التنسيق جملس يتألف احملكمة الئحة من ٣ بالبند عمالً   )٢(

 .ألجهزتا
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أخرى منبثقة عن قضايا تنظر فيها الدوائر االبتدائية حاليًا قد تبلغ مرحلة نظر دائرة االستئناف فيها يف عام  
. ويضاف إىل ذلك أن إجراءات جرب األضرار اليت تسري حاليًا ستفضي إىل تقاٍض معّقٍد أمام دائرة ٢٠١٨
عدة دعاوى  ٢٠١٨. وعلى النحو ذاته يُتوقع أن ُترفع إىل دائرة االستئناف يف عام ٢٠١٨ف يف عام االستئنا

 استئناف متهيدي.

فلن  ٢٠١٨ولئن كان من املتوقع أن تنتهي مرحلة عقد اجللسات يف حماكمة واحدة يف أواسط عام  -٦
ستظل اهليئة القضائية حتتاج إىل نفس يكون لذلك أثر على املتطلبات من املوارد فيما خيص اهليئة القضائية. ف

جوهر املقدار من املوارد (إذا مل حتتج إىل مقدار منها مزيد)، ألنه سُيحتاج إىل موظفني يف مرحلة صدور احلكم يف 
). ويضاف إىل ذلك أن الدوائر ستواجه عبء عمل مزيدًا متصًال Ntaganda(اْنتاَغندا قضية الدعوى يف 

ين عليهم وذلك يف درجة القضاء االبتدائي ودرجة القضاء االستئنايف. وقد نفَّذت اهليئة بإجراءات جرب أضرار ال
املرونة يف ختصيص املوظفني فعالية، سياسة تقوم على توخي  القضائية، بغية استعمال مواردها على النحو األكثر

ة على صعيد أعباء العمل. ولذا ال ُتطلب يوزَّع املوظفون وفَقها على الشعب التوزيَع الذي تستلزمه املتطلبات املتغريِّ 
موارد جديدة، على الرغم من أن عبء العمل سيزيد. لكن ُيسعى بامليزانية املقرتحة للهيئة القضائية إىل استدامة 
 عدد املوظفني احلايل لتناول عبء العمل املزيد املتصل مبا يتعلق باملرحلة االبتدائية من أنشطة عالية درجة األولوية.

مثة عوامل أخرى أسهمت أيضًا يف جعل عبء العمل أثقل، وبالتايل جعلت التكاليف أعلى فيما و  -٧
يف  ٨١. فعدد الشهود الواجب أن ميثُلوا أمام احملكمة يُتوقع أن يزداد من ٢٠١٨خيص برامج رئيسية أخرى يف عام 

 األضرار توسُّعاً . وعالوة على ذلك ستشهد األنشطة على صعيد جرب٢٠١٨يف عام  ١٣٢إىل  ٢٠١٧عام 
وتكثُّفاً. وبالتايل كان من شأن ما حتتاج إليه شىت وحدات احملكمة من املوارد فيما خيص اإلجراءات القضائية أن 

جزئيًا بوفورات ومكاسب متأتية عن زيادة الزيادة عوَّض تمليون يورو لو مل  ١,٣يزيد مبلَغ امليزانية املقرتحة مبقدار 
 يله فيما يلي.النجاعة، كما ترد تفاص

مليون يورو) وقلم  ٠,٤وتتجسَّد الزيادة يف برناجمني رئيسيني: الصندوق االستئماين للمجين عليهم ( -٨
مليون يورو). وتُعزى الزيادة اخلاصة بالصندوق االستئماين للمجين عليهم إىل زيادة يف تكاليف  ٠,٩احملكمة (

يدة املتصلة جبرب األضرار. أما الزيادة اخلاصة بقلم احملكمة املوظفني مردُّها بنية مالك موظفي هذا الصندوق اجلد
تفرضه التكاليف الفعلية لألفرقة العاملة يف القضايا املعنية، من أثر نظام املساعدة القانونية ما لفتعزى رئيسيًا إىل 

املتطلبات من ، معطوفًا على تزايد ٢٠١٧وإىل مثول عدد من الشهود يف قاعات احملكمة أعلى من نظريه يف عام 
قلم احملكمة فيما خيص دعم الشهود. وترد شروح أكثر تفصيًال بشأن هاتني الزيادتني يف النصوص السردية املتعلقة 

 بالصندوق االستئماين للمجين عليهم وبقلم احملكمة.

 مليون يورو) ١,٩( ةي، بوسائل منها أنشطة ميدانإجراء ست عمليات حتقيق ناشط ودعمها )ب (

العمل يف عشر حاالت خاضعة للتحقيق. وسريكِّز مكتب  ٢٠١٨يُتوقع أن تواصل احملكمة يف عام  -٩
املّدعي العام، بالتوافق مع خطته االسرتاتيجية واصطفائه للقضايا وحتديده درجات أولويتها، على ست عمليات 

وجورجيا وليبيا ومايل. ويلزم حتقيق ناشط: اثنتني يف مجهورية أفريقيا الوسطى وواحدة يف كل من كوت ديفوار 
تناول القضايا على أساس درجات أولويتها بالنظر إىل حمدودية املوارد املتاحة ملكتب املّدعي العام وقلم احملكمة، 

. لكن على يتعذر التعمق فيهاوضرورة تفادي التوسع يف عمليات التحقيق اليت جيريها مكتب املّدعي العام حبيث 
ل متابعة مجيع احلاالت اخلاضعة  تناول القضايا على أساس درجات أولويتها ستواصَ الرغم من هذا النهج يف
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للتحقيق. وتدعم مجيع أجهزة قلم احملكمة ذات الصلة عمليات التحقيق اليت جيريها مكتب املّدعي العام، على  
 النحو املشروح فيما يلي مبزيد من التفصيل.

املتصلة بدعم العمليات امليدانية، مبا فيها عمليات التحقيق اليت إن املوارد الالزمة لشىت وحدات احملكمة  -١٠
مليون يورو (لوال الوفورات  ١,٩جيريها مكتب املّدعي العام، كان من شأ�ا أن تزيد مبلغ امليزانية املقرتحة مبقدار 

 واملكاسب املتأتية عن زيادة النجاعة).

مليون  ٠,٧با مكتب املّدعي العام ما جمموعه وتبلغ الزيادة فيما خيص أنشطة التحقيق اليت يضطلع  -١١
يورو. وقد أعاد مكتب املّدعي العام النظر بإمعان يف احتياجاته إىل املوظفني على ضوء أنشطته وعبء عمله يف 

. وأفضى هذا التقييم إىل عدم طلب مواصلة متويل بعض وظائف املساعدة املؤقتة العامة اليت أُقرت ٢٠١٨عام 
. ولـّما كانت املعدَّالت القياسية لتأخر التوظيف قد ٢٠١٨طلب متويل وظائف خمتلفة لعام  وإىل ٢٠١٧لعام 

من معاِدالت املوظف  ٣,٥ُوضعت يف االعتبار [عند إعداد الطلبات املعنية] فإن هذه الطلبات ستتجسَّد يف 
ايف أثرها املايل يف الواحد العامل بدوام كامل فيما خيص شىت وحدات مكتب املّدعي العام، وسيتمثَّل ص

مليون يورو فقط. مث إنه يُعزى إىل التكاليف غري املتصلة بالعاملني واملرتبطة بالعمليات مبلغ مقداره  ٠,٣
مهمات األفرقة املتكاملة (أفرقة احملققني والرتامجة)  االعتمادات املعنية تكاليفُ ّد بوسُتسَ مليون يورو.  ٠,٤

 يات.املتصلة بالشهود والعمل والنفقاتُ 

مليون يورو. ويشمل هذا املبلغ الدعم املزيد الذي يتعنيَّ على  ١,٢وتبلغ الزيادة يف ميزانية قلم احملكمة  -١٢
املكاتب امليدانية أن تقدمه ألنشطة التحقيق وغريها من األنشطة امليدانية، وال سّيما يف مجهورية أفريقيا الوسطى 

عمليات شىت وحدات احملكمة بصورة عامة. وسُينشأ مكتب ديفوار وجورجيا، كما يشمل زيادات متصلة ب وكوت
تابع صغري يف غولو بغية دعم مهماِت وأنشطِة سائِر وحداِت احملكمة يف مشال أوغندا، وذلك بينما شهدت 
تكاليف الصيانة تغرياً يف بعض املكاتب امليدانية األخرى، وال سّيما املكتب امليداين القائم يف كمباال، الذي ينتقل 

ىل حمالَّ جديدة. وجيب تعزيز الدعم األمين يف مايل نظرًا إىل تنامي التهديدات اليت تستهدف املوظفني الدوليني، إ
عملية األمم املتحدة يف  بعثة ديفوار أيضًا موارد إضافية إثر انسحاب  بينما يتطلب الوضع األمين يف كوت

خنفض عدد األسفار اخلاصة بقلم احملكمة من املقر إىل ديفوار اليت اعتمدت عليها احملكمة حىت اآلن. ولئن ا كوت
امليدان فثمة زيادة يف األسفار ضمن نطاق امليدان مرتبطة بزيادة يف الدعم ومالك املوظفني يف الاالت املشار إليها 

 آنفاً.

تأتية عن كما إن الزيادات اآلنفة الذكر قد ُعوِّضت جزئيًا مبا حققته احملكمة من الوفورات واملكاسب امل -١٣
 زيادة النجاعة، على النحو الواردة تفاصيله فيما يلي.

 مليون يورو) ١,٦( االستثمار يف أهم مشاريع تدبر املعلومات والقدرات يف جمال األمن للمحكمة بشىت وحداتا )ج (

أجرت احملكمة حتليًال وافيًا للبنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات وتدبر املعلومات القائمة يف خمتلف  -١٤
. فمنذ إنشاء احملكمة قبل مخس عشرة سنة املتطلبات الفورية واملتطلبات الطويلة األجلوما يرتبط با من أجهزتا 

/تدبر املعلومات دعمًا ألعمال احملكمة القضائية ُأجري عدد من االستثمارات اهلامة يف تكنولوجيا املعلومات
والتحقيقية واإلدارية. ومثة عدد من هذه النظم تقادم عهده أو يُنتظر أن يغدو عتيقًا يف املستقبل القريب. فقد 

ة ، الذي ال ميكن به جتهيز األدلة اإللكرتونية، وستتعنيَّ ترقي Ringtailختطى الزمن برنامج حتليل األدلة املسّمى 
، ألن مورِّد هذا النظام ٢٠٢١باالنتقال إىل إصداره اجلديد يف عام  SAPبربجميات نظام ختطيط املوارد املؤسسية 

 سيكّف عن دعم صيغته القدمية.
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وعالوة على ذلك تنامى قدُّ احملكمة إىل حد كبري منذ إنشائها، ويرتتب على ذلك أثر على متطلباتا  -١٥ 
وعلى مقدار ما يُنشأ فيها من بيانات. ويشار على وجه التحديد إىل أن مثة فيما خيص تكنولوجيا املعلومات 

متطلبات ال تفي با النظم القائمة إال جزئيًا يف جماالت من قبيل األدلة الرقمية، وأمن املعلومات، وتدبر 
 املعلومات.

نولوجيا سية خاصة بتكاسرتاتيجية مخَ  ٢٠١٧وملواجهة هذه التحديات اعُتمدت يف شباط/فرباير  -١٦
املعلومات/تدبر املعلومات يف احملكمة مجعاء بغية السهر على اتّباع �ج كالين فيما خيص تكنولوجيا املعلومات، 

من أجل سد االحتياجات األساسية للمحكمة مع استدامة حتسني مراقبة وأمن املعلومات، وتدبر املعلومات، 
 املوارد املستثَمر فيها وتعظيم أثرها.

مليون  ١,٦الربناجمية املقرتحة ما جمموعه  ٢٠١٨ر املطلوب لذلك يف إطار ميزانية عام ويبلغ املقدا -١٧
يورو. إن القسط األعظم من املوارد املطلوبة فيما يتعلق بتكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلومات خيص أنشطة 

لقائم على التآزر فيما بني املقاضاة، وإن كانت هذه املوارد معروضة ضمن ميزانية قلم احملكمة يف سياق العمل ا
األجهزة. وترد تفاصيل شىت املشاريع ذات الصلة يف املرفق املتعلق باسرتاتيجية تكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلومات 

 :[املرفق التاسع]. وفيما يلي بيان بعناصرها األساسية

يورو) ألف  ٦٧٠قلم احملكمة ( حتمُّلهاألف يورو يتشارك يف  ٨٥٠يف جمال التحقيق:  )أ (
ألف يورو). لقد شهدت السنوات األخرية زيادة يف القسط املتمثل يف  ١٨٠ومكتب املّدعي العام (

املئة. ويُتوقع أن يرتفع هذا القسط  يف ٨٠املئة إىل  يف مجع احملكمة لألدلة اإللكرتونية من صفر
، مل تصمَّم لتناول Ringtail. فالنظم القائمة، وال سّيما نظام ٢٠٢٠املئة حبلول عام  يف ١٠٠ ليبلغ

األدلة الرقمية. وقد أفضى ذلك إىل تراكم مقدار كبري من العمل املتأَخر يف إجنازه على صعيد جتهيز 
 األدلة وحتليلها وجتهيزها. الحتيازاألدلة. فتلزم استثمارات من أجل تقصري الزمن الالزم 

على  ٢٠١٨ املزَمع اختاذها يف عامألف يورو. سُريكَّز يف املبادرات  ٢٢٠يف الال القضائي:  )ب (
اإلشراف على حتليل األعمال وحتسني اإلجراءات القضائية األساسية، وال سيما حتسني تناول البيانات 
املتعلة بالين عليهم. إن قدرة احملكمة على جتهيز مجيع الطلبات اليت قد يقدمها الين عليهم حمدودة 

الورقي وبسبب االنغالق يف جتهيز املعلومات املعنية. وسُيتناول حالياً بسبب مجع هذه الطلبات بشكلها 
ما يعرتي  وتذليلُ  باالسرتاتيجية املعنية جمال آخر من الاالت اليت تواَجه فيها مشكالت هو حتليلُ 

السريورات من وجوه عدم جناعة متأت عن استعمال برناجميات عفا عليها الزمن. كما سُيعاد بأنشطة 
حتديد السريورات الداعمة لإلجراءات يف املرحلة التمهيدية واملرحلة  ٢٠١٨رتحة لعام املشاريع املق

االبتدائية ومرحلة االستئناف. فذلكم شرط مسبق لضمان إيتاء التكنولوجيا والوظائف اليت تؤديها 
املعدات املصمَّمة لدعم السريورات القضائية مكاسب عن طريق زيادة النجاعة فيما خيص الدوائر 

 األطراف املتقاضية.و 

ألف يورو. تلزم هذه املوارد لتقليص مقدار العمل اليدوي الذي  ٤٠٠يف الال اإلداري:  )ج (
يتعنيَّ االضطالع به حاليًا إلعداد البيانات والتقارير املالية، وتعزيز الضوابط واستبعاد االزدواج. ومثة 

على نطاق احملكمة بإدماج النظام بنظام مبادرات أخرى يركَّز فيها على إجناز مشروع ختطيط املهمات 
وإعمال أدوات لدعم ختطيط األنشطة وتتبعها واإلفادة با فيما  SAPبربجميات ختطيط املوارد املؤسسية 

 خيص مجيع املديرين يف احملكمة.
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ملواصلة إدخال ما  ٢٠١٨ألف يورو. يلزم هذا املبلغ يف عام  ١٨٠يف جمال أمن املعلومات:  )د ( 
التهديدات  جوات أمنية على بيئة تكنولوجيا املعلومات يف احملكمة بغية سد مقتضيات يلزم من حتسين

املتطورة واملتزايدة الربوز. فإذا مل تـُّتخذ االحتياطات السليمة فإن تزايد نشاط احملكمة السيرباين وما 
ربانية اليت يقرتن به من اهتمام األطراف التابعة للدول به سيضعف حال احملكمة حيال اهلجمات السي

 تشنها أطراف ال تعوزها احلَِيل. 

إن االسرتاتيجية املعنية تستند إىل استعمال موارد امليزانية على حنو أكثر فعالية، إذ ستؤيت املبادرات  -١٨
املقرتح القيام با على مدى مخس سنوات نتائج ملموسة حتسينًا لعمل احملكمة. فسيشهد مكتب املّدعي العام 

جلهد الالزمني إلجراء عمليات التحقيق. وسيُتاح للهيئة القضائية النفاذ إىل األدوات اليت حتتاجها تقليصًا للزمن وا
وشفاف وإلنصاف الين عليهم. وسيكون قلم احملكمة أفضل جتهيزاً  وعادلإلجراء احملاكمات على حنو سريع 

لتوفري اخلدمات لسائر أجهزة احملكمة وجلميع اجلهات اليت تتعامل معها. فما من سبيل إىل متكني احملكمة من 
اع اسرتاتيجية معاجلة حاالت عدم النجاعة احلالية وأداء املهام املنوطة با يف إطار واليتها على أكمل وجه سوى اتّب

 متماسكة كالنية طويلة األمد تشمل بنطاقها احملكمة مجعاء.

 ٢٠١٨سائر مسبِّبات التكاليف الرئيسية المدرجة في ميزانية المحكمة المقترحة لعام  -٢

 احملكمة بنطاقها الشاملة االسرتاتيجية األولويات إىل ٢٠١٨ لعام املقرتحة املوارد حساب يف ُيستند ال -١٩
 .األخرى التكاليف مسبِّبات من عدد إىل أيضاً فيه  ستنديُ  بل األسس، من غريها دون مجعاء

 ٠,٤ مقدارها زيادة املقرتحة امليزانية يف أُدرجت الصعيد هذا على با املعمول القياسية املمارسة فوفق -٢٠
 املاضي يف السنوية الزيادات متوسط كان فبينما. اجلديد املوحَّد املتحدة األمم نظام تطبيق عن ناجتة يورو مليون
 ويُنتظر. بكثري أدىن زيادة إىل املتحدة األمم أعملته الذي اجلديد النظام تطبيق أفضى يورو، مليون ٢,٠ إىل يصل

 .املستقبل يف الوفورات من مزيداً  اجلديد النظام يؤيت أن

 ينظر الذي املقرتح القضاة رواتب تعديل ميثِّل ،]القضائية اهليئة[ األول الرئيسي بالربنامج يتعلق وفيما -٢١
 ،)يورو مليون ٠,٦( التكاليف مسبِّبات من آخر مسبِّباً ") اجلمعيةمكتب (" األطراف الدول مجعية مكتب فيه

 ٢٠١٧ عام ستعقد اليت اجلمعية دورة يف جدد قضاة ستة بانتخاب املرتبطة اإللزامية التكاليف شأن ذلك يف شأنه
 ).يورو مليون ٠,٢(

 لقدرته العام املّدعي مكتب استعادة تستلزم ،]العام املّدعي مكتب[ الثاين الرئيسي الربنامج خيص وفيما -٢٢
 ومثة. يورو مليون ٠,٧ مقداره إضافياً  مبلغاً  العامة املؤقتة املساعدة إطار يف املوظفني من له يتوفَّر فيما املتمثِّلة
 عام خيص فيما السنة لكامل ُقدِّرت تكاليفها لكن ٢٠١٧ عام يف شهراً  ١٢ من ألقل شغلها أُقرّ  وظائف
 املوارد قسم على املفروضة السابقة القيود اعتباره يف واضعاً  العام، املّدعي مكتب أن ذلك إىل ويضاف. ٢٠١٨
 العامة املؤقتة املساعدة وظائف مجيع يشمل تقليصاً  مؤقتة بصورة طبَّق التوظيف، عمليات إجناز صعيد على البشرية
داً، يطبَّق أن ميكن ال التدبري هذا إن. اجلمعية فرضته الذي الثاين ميزانيته ختفيض الستيعاب وذلك  ألن جمدَّ

 املزيدة قيمته من العام املّدعي مكتب يف الوظائف معدَّل شغور إعادة وستؤدي. اآلن مشغولة املعنية الوظائف
 .يورو مليون ٠,٧ مقدارها إضافية زيادة إىل املئة يف ٨ البالغة املعتادة قيمته إىل املئة يف ١٠ البالغة مؤقتاً 

 قيمته من الوظائف معدَّل شغور إعادة ستؤدي] احملكمة قلم[ الثالث الرئيسي الربنامج خيص وفيما -٢٣
 .يورو مليون ١,٢ مقدارها إضافية زيادة إىل املئة يف ١٠ البالغة السابقة قيمته إىل املئة يف ١٢ البالغة مؤقتاً  املزيدة
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 شغور ملعدَّالت بقيم املعتمدة وميزانيته املقرتحة ٢٠١٧ عام ميزانية يف ُأخذ أنه إىل التنويه وينبغي -٢٤ 
. عالياً  للوظائف معدَّل شغور تضمنت واليت ،٢٠١٦ بعام اخلاصة التوظيف معلومات إىل مستندة الوظائف

 للسنوات نظرياتا من بالفعل أعلى قيمة املرحلة، هذه يف يبلغ، احملكمة أجهزة يف احلايل التوظيف معدَّل أن واحلال
 الوظائف شغور معدَّالت ختفيض جيب وبالتايل. ٢٠١٨ يناير/الثاين كانون حىت كذلك يظل أن ويُتوقع السابقة،
 . باملوظفني احملكمة جتهيز واقع لتجسيد

 مبلغ إليها فيعزى التحديد وجه على الرئيسية الربامج ختص اليت اإلضافية التكاليف مسبِّبات سائر أما -٢٥
 يف عليهم للمجين االستئماين الصندوق با يضطلع اليت اجلديدة األنشطة أثر وتشمل يورو مليون ١,٣ مقداره
 يف اجلمعية دورة لعقد األطراف الدول مجعية أمانة تتحملها اليت اإلضافية والتكاليف واملساعدة؛ األضرار جرب جمال

 إطار يف مذكورة دحمدَّ  طابع ذات أخرى ومتطلبات الدائمة؛ املباين يف املؤمترات قمراف استعمال وزيادة الهاي،
 .الرئيسية الربامج

 اليت االسرتاتيجية األولويات عن املتأتية املوارد من اإلضافية املتطلبات جمموع شأن من كان وباملطلق -٢٦
 يف إضافية زيادة إىل تفضي أن آنفاً  املذكورة الكبرية التكاليف مسبِّبات من وغريها مجعاء احملكمة بنطاقها تشمل
 . يورو ماليني ٩,٩ مقدارها املطلوبة املوارد

 اجلهود هذه وتُعرض. الزيادة هذه من للحد ملموسة تدابري واختذت طائلة جهوداً  بذلت احملكمة أن بيد -٢٧
 حتديد وبعد. الصلة ذات املرفقات ويف الرئيسية بالربامج اخلاصة السردية النصوص مقدِّمات يف بالتفصيل والتدابري

 املرتبطة التكاليف ومنها ،٢٠١٨ عام يف تُتكبد ال لكنها ٢٠١٧ عام يف املتكبَّدة التكاليف( املتكررة غري املوارد
 على احلصول بشأن االستشارة قبيل من واحدة مرة إال تنفذ ال اليت واملشاريع نيويورك، يف اجلمعية دورة بعقد

 زيادة آتى ما يورو مليون ١,٣ مبقدار األساسي املرجعي املقدار قـُلِّص) تنافسي أساس على الطيب التأمني خدمات
 .يورو ماليني ٨,٦ مقدارها إمجالية

 ٢٠١٧ عام يف النجاعة زيادة عن املتأتية واملكاسب الوفورات حتقيق عملية إطار يف واستُبينت -٢٨
 لعام ليةشتغااال االحتياجات جلميع متمعنة مراجعة أفضت وقد. يورو مليون ١,١ مقدارها يقارب ختفيضات

 إىل أفضت التفصيل، من مبزيد يلي فيما املبيَّنة اجلهود، هذه إن. يورو مليون ١,٢ مقداره آخر ختفيض إىل ٢٠١٨
 ماليني ٦,٣ مقدارها زيادة على إال األمر �اية يف تنطوي ال املقرتحة امليزانية جعل ما املئة، يف ٣٥ نسبته ختفيض
 .املئة يف ٤,٤ أي يورو،
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المحكمة  حساب صافي الزيادة استنادًا إلى المقادير التقريبية للزيادات والتخفيضات في :٢ الجدول 
 (بماليين اليوروات)

  مجاالت الزيادة / االنخفاض

  ١,٣ حماكمات إجراء ثالث

  ١,٩ ميدانية وأنشطة عمليات حتقيق إجراء ست

  ١,٦ يف جمال األمن واالستثمارات املعلومات، وتدبر املعلومات، تكنولوجيا

  ٠,٤ املتحدة النظام املوحَّد لألمم تطبيق

  ٠,٦ القضاة رواتب تعديالت

  ٠,٢ جدد قضاة ستة بانتخاب املرتبطة اإللزامية التكاليف

  ٠,٧ املعتادالعام إىل مستواه  املدعي ملكتب العامة املؤقتة املساعدة إعادة مقدار

  ٠,٧ املعتادالعام إىل مستواه  املدعي مكتب الوظائف يف معدَّل شغورإعادة 

  ١,٢ املعتاداحملكمة إىل مستواه  قلم الوظائف يف معدَّل شغورإعادة 

  ١,٣ الدعم سائر متطلبات

  ٩,٩ الموع الفرعي

  ١,٣- املتكرِّرة غري التكاليف ختفيض

٨,٦ الزيادة إجمالي   

  االشتغالية التكاليف وتقليص النجاعة والوفوراتزيادة المتأتية عن  المكاسب خالل من التخفيضات

  ١,١- )٢٠١٨ لعام األساسية امليزانية ينخفض با مبلغ اليت مل يؤخذ باحلسبان إال الوفورات( النجاعة والوفوراتزيادة املتأتية عن  املكاسب

  ١,٢- ليةاالشتغا التكاليف ختفيض

  ٦,٣ الزيادة صافي

 فيما يتعلق باألنشطة القضائية وبيئة العمل ٢٠١٨ بعام االفتراضات الخاصة  -جيم 

 أفريقيا مجهورية يف: للتحقيق خاضعة حاالت عشر يف العمل ٢٠١٨ عام يف احملكمة تواصل أن يُتوقع -٢٩
 الكونغو مجهورية ويف ،]بالسودان[ دارفور ويف ديفوار، كوت ويف ،)الثانية واحلالة األوىل احلالة( الوسطى

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

 يراوح احلاالت من عدد يف أويل تدارس عمليات العام املدَّعي مكتب ُجيري أن يُتوقع ذلك إىل وإضافةً  -٣٠
 عام يف تنتهي قد اجلارية األويل التدارس عمليات من اثنتني أو واحدة ألن( ٢٠١٨ عام يف عشر إىل مثاين من

٢٠١٧.( 

 االسرتاتيجيتني خطتيه وفق األويل، التدارس جمال يف أنشطته سياق يف يسعى العام املدَّعي مكتب إن -٣١
 من شاملني هدفني حتقيق يف اإلسهام إىل الصلة، ذات وسياساته ٢٠١٨ - ٢٠١٦و ٢٠١٥ - ٢٠١٢ للفرتتني

 عن العقاب، من لإلفالت حد وضعُ  ومها أال ،")األساسي النظام(" األساسي روما نظام من املنشودة األهداف
 ختفيف إىل يؤدي أن ميكن ما اجلرائم، من والوقايةُ  الوطين، املستوى على حقيقية إجراءات عقد تشجيع طريق

 بني التكاليف حيث من السبل أجنع أحدَ  تشكِّل األويل التدارس أنشطة فإن وعليه. احملكمة تدخل إىل احلاجة
 .احملكمة رسالة لتحقيق املكتب يّتبعها اليت السبل

 احلالة يف جيريها، اليت الناشط التحقيق عملياتِ  ستَّ  ٢٠١٨ عام يف العام املدَّعي مكتب وسيواصل -٣٢
 الوسطى أفريقيا مجهورية يف الثانية واحلالة ،))سيليكا( -أ القضية( الوسطى أفريقيا مجهورية يف الثانية
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 ليبيا يف واحلالة جورجيا، يف واحلالة ،)٢ القضية( ديفوار كوت يف واحلالة ،))باالكا أْنيت( - ب القضية( 
 املقر، ويف امليدان يف احملكمة، قلم من دعماً  تستلزم العمليات هذه من كل وستظل. مايل يف واحلالة ،)٣ القضية(

 واملساندة اللغوية، واخلدمات والتوعية، عليهم، الين ومشاركة والشهود، عليهم الين دعم قبيل من جماالت يف
 .واإلمدادية األمنية

 يف اثنني – أماكن سبعة يف ميداين حضور ٢٠١٨ عام يف للمحكمة يظل أن يُرتقب الغرض وهلذا -٣٣
 ديفوار كوت يف وواحد ،)بَنغي( الوسطى أفريقيا مجهورية يف وواحد ،)وبونيا كنشاسا( الدميقراطية الكونغو مجهورية

 ).َكمباال( أوغندا يف وواحد ،)باماكو( مايل يف وواحد ،)اْتبيليسي( جورجيا يف وواحد ،)أبيجان(

 يظل أن توقُّع املعقول من يُعترب للتحقيق اخلاضعة احلاالت مجيع يف العمليات استمرار أساس وعلى -٣٤
 األرقام فبحسب. ٢٠١٨ عام يف عالياً  احملكمة قلم يتخذها اليت احلمائية بالتدابري املشمولني األشخاص عدد

 وجمين شهود هؤالء وبني. ُمعال ٤٠٠و شاهد ١٠٠ زهاء ٢٠١٨ عام يف احلماية ستشمل احلالية واالفرتاضات
 شهود أيضاً  وبينهم ،)مؤقتاً  توطينهم وإعادة املساَعد نقلهم يلزم( باحلماية اخلاص احملكمة بربنامج مشمولون عليهم
 لقلم التابع والشهود عليهم الين قسم با يقوم مستمرة ملتابعة وخيضعون الغري بم يُعىن دولياً  توطيُنهم ُمعادٌ 

 هلؤالء والدعمَ  احلمايةَ  يوفِّر إذ احملكمة، قلم وسيظل). ٢٠١٦ عام يف معاالً  ٤٧٥و شهود ١١٠( احملكمة
 املشمولني عليهم والين الشهود لصاحل اإلدماج اسرتاتيجيات إعداد إجناز على يركِّز ،املعايري أعلى وفق األشخاص
 اتساماً  األكثر النحو على حياتم واستئناف الذايت االكتفاء إىل التوصلَ  هلم فيتيح ذلك، أمكن كلما باحلماية،

 جمين بصفة املشاركة شخص ٧ ٤٠٠ من أكثر يطلب أن يُتوقع كما. الرضا على واألبعث الذايت باالستقالل
 دعم ٢٠١٨ عام يف احملكمة قلم على سيتعنيَّ  ذلك على وعالوة. السائرة القضائية اإلجراءات شىت يف عليهم
 حتقق اليت العشر احلاالت يف العمل أجل من وذلك باحلاالت متصلة لغة ٢٢ من بأكثر اللغوية اخلدمات توفري
 .احملكمة فيها

 مشتبه عشرة عن يقل ال ما ٢٠١٨ عام يف احملكمة أمام ميُثل أن يُرتقب القضائي املستوى وعلى -٣٥
 ويُتوقع. زنازين ست من مؤلفة جمموعة االحتجاز مركز يف ستلزم ولذا. حمتَجزين منهم ستة سيبقى متهمني،/فيهم

 طيلة االبتدائية املرحلة يفسائرًة  أُْنغوين وقضية اْنتاغندا وقضية غوديه واْبليه اْغَبغبو اإلجراءات يف قضية تظل أن
 احملكمة قلم يف دعم فريقي إعمال مع معاً، آن يف احملكمة قاعات من قاعتني استعمال ستستلزم إ�ا. ٢٠١٨ عام

 يوماً  ١٦٠( اجللسات انعقاد أيام من يوم ٤٠٠ لـ الصلة ذات االحتياجات لسد كمةاحمل جلسات بأنشطة معنيني
 وذلك الدميقراطية، الكونغو مجهورية يف للحالة يوماً  ٨٠و أوغندا، يف للحالة يوماً  ١٦٠و ديفوار، كوت يف للحالة

 أفرقة ثالثة إىل حباجة العام املّدعي ومكتب الدائرتان ستظل ذاته النحو وعلى). ملرافعته الدفاع تقدمي الستكمال
 بأن العلم مع الثالث، القضايا هذه يف باإلجراءات لالهتمام االبتدائية باإلجراءات املعنية األفرقة من كاملة

 االبتدائية اإلجراءات عن وفضالً . األضرار جرب بإجراءات يهتما لكي إضافيني فريقني إىل ستحتاجان الدائرتني
 .٢٠١٨ عام طيلة �ائي استئناف دعاوى سبع يف اإلجراءات تستمر أن يُتوقع

 لكي شاهداً  ١٣٢ احملكمة أمام ميُثل أن يُتوقع الثالث، احملاكمات هذه يف اإلجراءات خيص وفيما -٣٦
 إعداده،/اإلجراءاتب لتعريفه يوماً  ١١( يوماً  ١٤ منهم كل ملكوث املتوقعة القصوى املدة تبلغ بإفاداتم، يدلوا

 الين قسم من كامالً  دعماً  سيستلزم ما ،)احملكمة يف للمثول أيام ٣ وزهاء األسبوع، �اية عطلة ييومَ  تتضمن
 .احملكمة لقلم التابع والشهود عليهم



 ICC-ASP/16/10 

17 10-A-021017 

 
 

. احملكمة جلسات إجراءات يف والفرنسية، اإلنكليزية بينها لغات، بسبع اخلدمات توفري دعم وسيتعنيَّ  -٣٧ 
 أفرقة من فريقاً  ١٢ متويل القانونية املساعدة نظام إطار ضمن ٢٠١٨ عام يف سيستمر أنه إىل التنويه املهم ومن

 يف وأُْنغوين؛ غوديه، واْبليه اْغَبغبو، ولوران انْتاَغْندا، عن الدفاع أفرقة): ٤( االبتدائية اإلجراءات يف( الدفاع
 األساسي النظام من ٥ املادة يف عليها املنصوص اجلرائم قضية( مبَبا عن الدفاع أفرقة): ٥( االستئناف إجراءات

): ٣( األضرار جرب إجراءات يف وأريدو؛ وباباال، وَمْنِغْندا، وكيلولو، ،)منه ٧٠ املادة عليها املنصوص اجلرائم وقضية
 .أفرقة مخسة حىت يصل عليهم للمجين القانونيني املمثلني أفرقة من وعدداً  ،)وكاتْنغا ولوبـَْنغا، مببا، عن الدفاع أفرقة

 زيادة النجاعة وتحقيق الوفورات -سيرورة إعداد الميزانية   -دال 

وللقرار الذي اعتمدته مجعية الدول األطراف يف امليزانية واملالية جلنة استجابًة للتوصيات الصادرة عن  -٣٨
Pالرابعة عشرة دورتا

)
2F

٣(
P اختذ كبار مسؤويل احملكمة تدابري إلعادة تصميم سريورة إعداد ميزانيتها السنوية وحتسني ،
أدى إىل حتسينات يف عملية امليزنة مثل رحَّبت اجلمعية بذا التحسني ألنه " متاسك وثيقتها. وقد

، واقرتاح ميزانية و[النجاعة]جملس التنسيق وغريه من آليات التنسيق بني األجهزة مبزيد من التواتر ـ]ب االستعانة[
أكثر اتساقا وترابطا على نطاق احملكمة، فضال عن حتسني اإلجراءات املتعلقة بوثيقة امليزانية وشكلها وبالتايل 

)P)3F٤"احملكمةضمان املزيد من االتساق لرسالة وسياسة اإلنفاق يف مجيع أحناء 
P. 

مواصلة تطوير عملية امليزنة، بالتشاور مع وكذلك طلبت اجلمعية يف دورتا اخلامسة عشرة إىل احملكمة " -٣٩
جلنة امليزانية واملالية، من أجل االستفادة من التقدم احملرز وذلك بالرتكيز على حتسني السياق املتعلق بإعداد 

، ووضع مبادئ أساسية و[النجاعة]امليزانية، وحتسني ختطيط وعرض النفقات على نطاق احملكمة، وتقييم األداء 
بتأكيدات احملكمة على االستمرار يف حتسني عمليات امليزنة يف املستقبل من أجل ورحَّبت " "التآزرللميزانية، و 

)P)4F٥"[...]واقعية للميزانياتو تقدمي مقرتحات مستدامة 
P .جرت مباحثات مع جلنة امليزانية واملالية فاتُّفق على  ومن مث

Pلسهر على مزيد من التماسك بني الربامج الرئيسيةاملقرتحة با ٢٠١٨تبسيط البنية اجلديدة لوثيقة ميزانية عام 

)
5F

٦(
P .

وتواصل احملكمة اتّباع �جها اجلديد معتمدًة على اخنراط كبار مسؤوليها يف األمر اخنراطًا اسرتاتيجيًا مبكرًا من 
خالل حمفل النقاش االسرتاتيجي الرئيسي املتمثِّل يف جملس التنسيق والفريق العامل املعين بامليزانية الذي يتوىل 

كبار مسؤويل احملكمة مشاركًة مباشرًة مزيدَة التواتِر والعمِق عزَّزت   توجيهه رئيس قلم احملكمة مباشرة. إن مشاركة
مع العلم بأن الفريق العامل املعين بامليزانية يعود إىل  توثيق الصلة بني جملس التنسيق والفريق العامل املعين بامليزانية، 

 كبار مسؤويل احملكمة بتقرير يف هذا الشأن بصورة تكاد تكون شهرية.

                                                           
تشرين  ٢٦-١٨الرابعة عشرة، الهاي، الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة   )٣(

 .ICC-ASP/14/Res.1الثالث)، القرار  اجلزء)؛ واللَّد األول (٣ اجلزء)، اللَّد الثاين (ICC-ASP/14/20( ٢٠١٥الثاين/نوفمرب 
تشرين  ٢٤-١٦عشرة، الهاي،  الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة اخلامسة  )٤(

 .٥-، الفقرة ميمICC-ASP/15/Res.1)، القرار ICC-ASP/15/20( ٢٠١٦الثاين/نوفمرب 
تشرين  ٢٤-١٦الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة اخلامسة عشرة، الهاي،   )٥(

 .٦-، الفقرة ميمICC-ASP/15/Res.1)، القرار ICC-ASP/15/20( ٢٠١٦الثاين/نوفمرب 
 .١٣بنسختها املسبَّقة، الفقرة  ICC-ASP/16/5، الوثيقة والعشرين الثامنة دورتا أعمال عن واملالية امليزانية جلنة تقرير  )٦(
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 تنسيقُ  احملكمة على نطاق ُعزِّز األولوية، ذات األساسية واالفرتاضات األهداف حتديد إىل وإضافةً  -٤٠ 
 حنو على النجاعة عن املتأتية واملكاسب الوفورات زيادة إىل أفضى كبرياً  تعزيزاً  األجهزة من كالً  ختص اليت األنشطة

 :احملكمة إىل اجلمعية طلب مع يتوافق

 ال حبيث امليزانية، مقدار استدامة على قائمة ٢٠١٨ لعام مقرتحة برناجمية ميزانية تقدم أن )أ (

 األنشطة أجل من الضرورة عند إال ٢٠١٧ لعام املعتمدة امليزانية مقدار على مقرتحة زيادات ُتطَلب

 عن املتأتية واملكاسب بالوفورات املعنية الزيادات لتمويل املمكنة اخلطوات كل اختاذ وبعد إليها املوكلة

  النجاعة؛

بشأن الوفورات لة صَّ يتضمن معلومات مف ٢٠١٨ لعامامليزانية الربناجمية ب م مرفقاً أن تقدِّ  )ب (

عام يف  ومقدَّرات ما سيتحقق منها ٢٠١٧يف عام  حتققتاليت  واملكاسب املتأتية عن النجاعة

ذات الصلة اليت التدابري ب علماً التاسعة والعشرين  تاجلنة امليزانية واملالية قبل دور  . وستحاط٢٠١٨

من و إىل مجعية الدول األطراف.  تقريرهايف عليها  مالحظاتا، وسوف ُتدرج قد اختذتا احملكمة تكون

 التدبرشمل جماالت يأن  واملكاسب املتأتية عن النجاعةالوفورات ما قد ميكن حتقيقه من شأن 

أنشطة ب ليضطلعواظفني احلاليني إعادة توزيع املو وإمكان اإلداري، من قبيل تبسيط اخلدمات، 

وسياسات  ،والطباعة والنشرانعقادها،  ومدداالجتماعات  ووثائقجديدة، واخلدمات االستشارية، 

Pاالت اليت حتددها احملكمةلوغري ذلك من ا احملاّل،السفر، واالتصاالت، وإدارة 

)
6F

٧(
P. 

 زيادة عن املتأتية واملكاسب الوفورات حتقيق جماالت استبانة: البيان التالية باألنشطة اضطُلع لقد -٤١
 واملكاسب الوفورات من اسُتبني ما طبيعة َرْوز ؛٢٠١٧ عام ميزانية تنفيذ من األوىل اخلمسة األشهر يف النجاعة
 الوفورات هذه أثر تقدير ؛)بنيوية كانت أم واحدة مرة تتحقق ظرفية كانت إذا ما أي( النجاعة زيادة عن املتأتية

 .٢٠١٨ عام مليزانية األساسي املقدار على النجاعة زيادة عن املتأتية واملكاسب

 زيادات فإن الاالت، معظم يف التكاليف من املئة يف ٧٠ زهاء متثِّل املوظفني تكاليف أن إىل وبالنظر -٤٢
 تكاليف لسد املخصَّصة امليزانية نفس حدود ضمن املوظفني وقت استعمال بتحسني تتحقق ما كثرياً  النجاعة
 بأنشطة لالضطالع الوقت من املزيد بذل للموظفني االجتماعات عدد تقليص يتيح املثال سبيل فعلى. املوظفني

 ما املوظفني، لوقت املئوية بالنسب مرتبطة النجاعة لزيادة اجلوانب هذه إن. اإلنتاجية ويزيد إليهم با معهود أخرى
 عند اسُتبينت أنه واحلال. وفورات يؤيت وال للميزانية األساسي املقدار يقلِّص ال لكنه باملوارد االستعانة حيسِّن

 يف الزيادة قلَّص ما ،)امليزانية خصَّصاتمل فعلية ختفيضات أي( وفورات حتقيق فيها ميكن اليت احلاالت اإلمكان
 من بالسفر املتعلقة امليزانية متطلبات تقليص سُيعترب املثال سبيل وعلى]. املقرتحة[ احملكمة مليزانية األساسي املقدار
 .السفر تكاليف يقّلص ألنه وفراً  بعد عن الفيديوية الروابط بواسطة باالتصال االستعانة زيادة خالل

 واملكاسب الوفورات مجيعُ  املقرتحة الربناجمية ٢٠١٨ عام ميزانية يف كاملة بصورة باحلسبان ُأخذ وقد -٤٣
 من املتطلبات أن أخرى بعبارة يعين وهذا. استبانتها إىل الصلة ذات اجلهود أفضت اليت النجاعة زيادة عن املتأتية

                                                           
تشرين  ٢٤-١٦الدولية، الدورة اخلامسة عشرة، الهاي، الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية   )٧(

 .٢-المو  ١-، الفقرتان المICC-ASP/15/Res.1)، القرار ICC-ASP/15/20( ٢٠١٦الثاين/نوفمرب 
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 زيادة عن متأتية ومكاسب وفورات من حتقيقه ميكن ما مجيع إدماج بالفعل مت أن بعد تُقرتح ٢٠١٨ لعام املوارد 
 من والوفورات النجاعة زيادة عن املتأتية املكاسب اختالف إىل وبالنظر. اجلمعية طلبته الذي النحو على النجاعة،

 :منفصلتني فئتني ضمن يلي فيما الصلة ذات املعلومات تقدَّم ا،مطبيعته حيث

 ال لكنها املطلوبة، اإلضافية املوارد مقادير من دحتَُ  اليت النجاعة، زيادة عن املتأتية املكاسب )أ (

 املوارد؛ من املتطلبات تقلِّص

 .املوارد من املتطلبات تقلِّص اليت الوفورات، )ب (

على مستوى الربامج والربامج الفرعية  ٢٠١٨النصوص السردية للميزانية الربناجمية املقرتحة لعام ويرد يف  -٤٤
شرح للمكاسب املتأتية عن زيادة النجاعة والوفورات. وهي تشمل عددًا من املبادرات يف جماالت شىت، 

مثل تبسيط اخلدمات  جماالت اقرتحها بعض الدول األطراف يف املباحثات السابقة بشأن امليزانية، منها
، وإعادة توزيع املوظفني ليضطلعوا بأنشطة أخرى معهود با إليهم، وتقليص عدد االجتماعات األسفار ترشيد أو

والوثائق، وتعديل السياسات أو السريورات. إن هذه املبادرات ساعدت احملكمة على أن تستوعب االحتياجات 
 إىل موارد إضافية استيعاباً جزئياً.

 زيادة النجاعة المتأتية عنالمكاسب  -١

 زيادة عن املتأتية املكاسب من يورو مليون ١,٤ زهاء جمموعه ما ٢٠١٧ عام يف احملكمة استبانت -٤٥
 – نفسها باملوارد مستعينة باملزيد تقوم أن للمحكمة النجاعة زيادة عن املتأتية املكاسب هذه وتتيح. النجاعة
 ناشئة) يورو مليون ١,٣( النجاعة زيادة عن املتأتية املكاسب هذه معظم إن. املوظفني من املوارد يف رئيسياً  املتمثلة

 متأتية مبكاسب يورو مليون ٠,١ مقداره مبلغ يتصل حني يف ،٢٠١٨ عام يف ُأُكَلها تؤيت ستظل بنيوية حلول عن
 .٢٠١٨ عام يف أثرها يستمر أن ميكن ال تتكرر، فال واحدة مرة تتحقق أي بنيوية، ليست النجاعة يف زيادة عن

 قلم يف حصل ما هو النجاعة زيادة عن املتأتية املكاسب أشكال من شكالً  يبنيِّ  بسيط مثال ومثة -٤٦
 الداخلي التدريب هذا إن. الشفوية الرتمجة على الفرنسية للغة ومرتمجة العربية للغة مراجع ُدرِّب حيث احملكمة،

. ٢٠١٨ عام ميزانية على يطبَّق أن ميكن بنيوياً  حتسيناً  فأصبح ٢٠١٧ عام يف إضافيني ترامجة إىل احلاجة قّلص
 هذا إلعمال نتيجةً  وذلك فيه، املزيد العمل عبء من الرغم على الال هذا يف إضافية موارد تطلب لن فاحملكمة
 .النجاعة زيادة طريق عن املكاسب حتقيق أشكال من الشكل

 من العدد بنفس أفضل نتائج حتقيق بغية جناعة أكثر عمل بطرائق األخذ على احملكمة ثابرت لقد -٤٧
 يف اإلضافية الوظائف طلبات من َحتُد أن للمحكمة تسىن النجاعة زيادة عن املتأتية املكاسب وبذه. املوظفني

 األنشطة مقدار بسبب احملكمة على فيتعذر املوظفني تكاليف لسد املتطلبات تقليص أما. ٢٠١٨ عام ميزانية
 ).إضافية لغات جمال يف االحتياجات مثل( احتياجاتا من األنواع وخمتلف املزيد

 الوفورات -٢

 متطلبات تقلِّص الوفورات هذه إن. يورو مليون ١,١ جمموعها وفورات ٢٠١٧ عام يف استُبينت -٤٨
 بنيوية وفورات ميثِّل باعتباره يورو مليون ١,٠ مقداره مبلغ الوفورات هذه من وُميِّز. ٢٠١٨ عام ميزانية يف احملكمة

 بعد ما إىل مفعوهلا ميتد فال واحدة، مرة تتحقق ظرفية وفورات ميثِّل باعتباره يورو مليون ٠,١ البالغ باقيها ُميِّز بينما
 .٢٠١٨ عام
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 تقليص بفضل يورو ألف ٢٦٦,٠ مقدارها وفورات احملكمة قلم يف ُحقِّقت أنه إىل نشري وللتوضيح -٤٩ 
 ذلك أتاح وقد. والشهود عليهم الين ومحاية دعم يتناولون الذين املوظفني خيص فيما امليدان إىل املقر من األسفار

 مهام تويل على وتدريبهم قدرتم، وتعزيز امليدان، يف املوظفني من املزيد نشر با مت اليت احملكمة قلم تنظيم إعادة
 مرونة أكثر �ج اتباع إن كما. امليدان إىل كثرياً  السفر ذلك منهم يستلزم كان الذين املقر موظفو با يقوم كان

 البلدان عدد ضاعف) اإلطارية االتفاقات من بدالً  الشأن هذا يف خمصوصة اتفاقات إبرام( التوطني إعادة بشأن
 قلم ميزانية يف يورو ألف ٢٠٠ مقدارها وفورات آتى ما التوطني، إعادة عمليات خيص فيما بنشاط املتعاونة
 تدبر عقود جلميع لصيقة متابعة خالل من احملكمة قلم يف يورو ألف ٢٣٥ مقداره آخر وفر واسُتبني. احملكمة
 يقدمون مبيسِّرين استعانته خالل من وفورات العام املّدعي مكتب حقَّق كما. صارمة شراء وإجراءات املرافق،

 تدريب وتنظيم التخصصي، التدريب توفري ليتولوا لنيمؤهَّ  داخليني مبوظفني استعانته أو/و مقابل دون خدماتم
 ُسكىن أجل من اقتصاداً  أكثر هي بديلة حلوالً  وجد العام املّدعي مكتب أن ذلك إىل ويضاف. الغري مع مشرتك
 .عملياته فيها ُجيري اليت األماكن يف موظفيه

 سُتستخدم وفورات من املستقبل يف حتقيقه ميكن ما الستبانة أنشطتها مراجعة على ستثابر احملكمة إن -٥٠
 .الربناجمية امليزانية مقدار زيادة دون املوارد من املتطلبات يف منها مناص ال اليت املالية الزيادات لتمويل

 الخالصة

أدناه عرضًا للمكاسب املتأتية عن زيادة النجاعة والوفورات اليت اسُتبينت يف الواردان  اجلدوالنهيئ ي -٥١
ملخَّصًا للمعاينات حبسب النوع  اننيتضمَّ إ�ما . ٢٠١٨وأُدرجت ضمن املتطلبات من املوارد لعام  ٢٠١٧ عام

(ما إذا كانت املبالغ املعنية مكاسب متأتية عن زيادة النجاعة أم وفورات) والوحدة التنظيمية، وبنود االلتزام. وتقدَّم 
ت صلة يف املرفق العاشر املتعلق باملكاسب املتأتية عن زيادة معلومات أكثر تفصيًال عن كل ما ُميِّز من أنشطة ذا

 النجاعة والوفورات.
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 (بآالف اليوروات) بحسب نوعها وبحسب البرنامج الرئيسي المتأتية عن زيادة النجاعة والوفورات لمكاسبا :٣ الجدول 

 والوفورات النجاعة زيادة عن املتأتية املكاسب

 الموع لعام بنيوية مكاسب ووفورات ظرفية مكاسب ووفورات

٢٠١٧ 
 الموع لعام

٢٠١٨ ٢٠١٧ ٢٠١٨ ٢٠١٧ ٢٠١٨ 

 ٢,١ اهليئة القضائية الربنامج الرئيسي األول:
 

١٠,٠ ١٢,١ ١٠,٠ ١٠,٠ 

 مكتب املّدعي العام الربنامج الرئيسي الثاين:
  

٢٥٨,١ ٢٥٨,١ ٢٥٨,١ ٢٥٨,١ 

 ١٥٥,٠ ١ ٠٣٩,١ ١ ٠٨٧,٠ ١ ٩٢١,٨ ٦٨,٠ ١١٧,٣ قلم احملكمة الربنامج الرئيسي الثالث:

 أمانة مجعية الدول األطراف الربنامج الرئيسي الرابع:
  

٤,٧ ٤,٧ ٤,٧ ٤,٧ 

 آلية الرقابة املستقلة :٥-الربنامج الرئيسي السابع
 

٥٠,٠ 
   

٥٠,٠ 

 ٤٧٧,٨ ١ ٣١٣,٩ ١ ٣٥٩,٨ ١ ١٩٤,٥ ١ ١١٨,٠ ١١٩,٤ النجاعة زيادة عن املتأتية جمموع املكاسب

 ٨,٥ اهليئة القضائية الرئيسي األول:الربنامج 
 

٨,٠ ١٦,٥ ٨,٠ ٨,٠ 

 ١٦٨,١ ١٠٩,٦ ٢٧,٧ ٢٧,٧ ١٤٠,٤ ٨١,٩ مكتب املّدعي العام الربنامج الرئيسي الثاين:

 ١٥,٠ قلم احملكمة الربنامج الرئيسي الثالث:
 

٩٣٦,٦ ٦٨٥,٦ ٩٣٦,٦ ٦٧٠,٦ 

 ١١٢,٧ ١ ٨١١,٧ ٩٧٢,٣ ٧٠٦,٣ ١٤٠,٤ ١٠٥,٤ جمموع الوفورات

 ٥٩٠,٥ ٢ ١٢٥,٦ ٢ ٣٣٢,١ ٢ ٩٠٠,٨ ١ ٢٥٨,٤ ٢٢٤,٨ المجموع العام

 (بآالف اليوروات) بحسب بند االلتزام المتأتية عن زيادة النجاعة والوفورات المكاسب :٤ الجدول

 بند االلتزام

جمموع  املتأتية عن زيادة النجاعة املكاسب
 املكاسب

املتأتية عن 
 زيادة النجاعة

 الوفورات

جمموع 
 العام الموع الوفورات

 يف إطار الربنامج الرئيسي: يف إطار الربنامج الرئيسي:

 الثالث الثاين األول ٥-السابع الرابع الثالث الثاين األول

 ٥٨٢,٦ ١٤٠,٤ - ١٤٠,٤ - ٤٤٢,٢ - ٤,٧ ٢١١,٥ ٢٢٦,٠ - تكاليف املوظفني

 ٣٨٤,٠ ٣٣٥,١ ٣٢٧,١ - ٨,٠ ٤٨,٩ - - ٤٨,٩ - - تكاليف السفر

اخلدمات تكاليف 
 ٣٧٤,٦ ٢٨٠,٩ ٢٧٣,٦ ٧,٣ - ٩٣,٧ ٥٠,٠ - ٣٣,٧ - ١٠,٠ التعاقدية

 ٧٧,١ ٤٥,٠ ٢٥,٠ ٢٠,٠ - ٣٢,١ - - - ٣٢,١ - تكاليف التدريب

 ١٧١,٧ ١ ٣١٠,٩ ٣١٠,٩ - - ٨٦٠,٨ - - ٨٦٠,٨ - - النفقات التشغيلية العامة

 ٠,٤ ٠,٤ - ٠,٤ - - - - - - - تكاليف اللوازم واملواد

 - - - - - - - - - - - األثاث والعتادتكاليف 

 ٥٩٠,٥ ٢ ١١٢,٧ ١ ٩٣٦,٦ ١٦٨,١ ٨,٠ ٤٧٧,٨ ١ ٥٠,٠ ٤,٧ ٠٣٩,١ ١ ٢٥٨,١ ١٠,٠ المجموع
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عمليات التدارس األولي، والحاالت والقضايا  – ٢٠١٨عام  فيالمحكمة   -ثانياً  
 التي تنظر فيها المحكمة

 الحاالت الخاضعة للتدارس األولي  -ألف 

، لكي عنايته تستدعي اليت احلاالت جلميع أويل تدارس عمليات العام املّدعي مكتب ُجيري -٥٢  على يتبنيَّ
 احلاالت يف التحقيق جيدر كان إذا ما املتاحة، واملعلومات األساسي النظام يف احملدَّدة القانونية املعايري أساس
 بورُندي، يف واحلالة أفغانستان، يف احلالة هي – حاالت عشر يف أويل تدارس عمليات حالياً  ُجيري إنه. املعنية
 املتحدة، اململكة/العراق يف واحلالة غينيا، يف واحلالة غامبيا، يف واحلالة القمر، جزر يف واحلالة كولومبيا، يف واحلالة
 .أوكرانيا يف واحلالة نيجرييا، يف واحلالة فلسطني، يف واحلالة

 عليها يقوم اليت العوامل األساسي النظام من) ١(٥٣ املادة من) ج(و) ب(و) أ( الفقرات يف وُحتدَّد -٥٣
 تنظر املعنية، احلالة يف حتقيق يف للشروع معقول أساس مثة كان إذا ما فالستبانة. األويل للتدارس القانوين اإلطار
 كان إذا وفيما مقبوليتها، ويف احملكمة، اختصاص إطار ضمن تندرجهذه احلالة  كانت إذا فيما العامة املّدعية
 .العدالة مصاحل خيدم فيها التحقيق يف الشروع

 للعموم، املتاحة املصادر يف معظمها يتوفَّر ومعلومات وقائع إىل استناداً  األويل التدارس عملية رىوجتُ  -٥٤
 كما. عليه التعويل ميكن مصدر من املتأتية املواد وسائر الفيديوية، والتسجيالت والتقارير، العلنية، الوثائق قبيل من

 بدءاً  اجلوانب، مجيع من املعنيني الشأن أصحاب ملقابلة احلال، مقتضى حبسب بعثات، العام املّدعي مكتب يوفد
 ونطاقِ  طبيعةِ  وتبيان املعلومات على احلصول أجل من املدين، التمع ممثلي إىل ووصوالً  احلكومات مسؤويل من

 .الكلمة معىن بكل حتقيق عمليةَ  خطأً  اعتبارها عدم ينبغي اليت األويل، التدارس عملية

 مكتب استنتاجات وتُعترب. ووافٍ  ونزيه متاماً  مستقل لتحليل عليها ُحيصل اليت املعلومات مجيع وخيضع -٥٥
. جديدة أدلة أو وقائع ضوء على فيها النظر يعاد أن وميكن أولية طبيعة ذات نتائج هذا التحليل من العام املّدعي
 معقول أساس هناك كان إذا فيما االستنارة كلَّ  املستنري البتّ  إىل التوصل يف العملية هذه من الغاية وتتمثل
 .األويل بالتدارس املتعلقة القرارات خيص فيما آجال أية على األساسي النظام ينص وال. التحقيق يف للشروع

 النظام من) ١(٥٣ املادة يف املبيَّنة العوامل حتليل تدبر أجل من العام، املّدعي مكتب وضع وقد -٥٦
 من مميَّز جانب على ينصبّ  املراحل هذه من كل يف الرتكيز كان ولئن. مراحل أربع يف اصطفاء سريورة األساسي،

 عملية طيلة كالنياً  �جاً  يطبِّق املكتب فإن التحليل أغراض خيص فيما األساسي النظام با يقضي اليت اجلوانب
 .األويل التدارس

 واملتلقاة بارتكابا املدَّعى باجلرائم املتعلقة املعلومات جلميع واصطفاء أويل حتليل يف ١ املرحلة وتتمثل -٥٧
 وُيركَّز األويل، التدارس لعملية الرمسي البدء ٢ املرحلة ومتثِّل"). البالغات(" األساسي النظام من ١٥ املادة مبوجب

 مستوفاة األساسي النظام من ١٢ املادة مبوجب احملكمة اختصاص ملمارسة األولية الشروط كانت إذا ما على فيها
 من احملكمة اختصاص إطار ضمن تندرج بارتكابا املدَّعى اجلرائم بأن لالعتقاد معقول أساس هناك كان إذا وما

 كان إذا الصلة ذات الوطنية اإلجراءات عن معلومات جيمع أن العام املّدعي ملكتب جيوز كما. موضوعها حيث
 إطار يف تُرفع أن ُحيتمل اليت القضايا مقبولية على ٣ املرحلة يف ويُركَّز. املرحلة هذه يف متوفِّراً  املعلومات هذه مثل

 عن املعلومات مجعأيضًا  املرحلة هذه يف املكتب يواصلو . اخلطورة ودرجة التكامل حيث من املعنية احلالة
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 يف ارتكابا جيري أنه أو جديدة جرمية ارُتكبت قد بأنه يُدَّعى عندما سّيما وال املوضوع، حيث من االختصاص 
 اليت النهائية التوصية صوغ بغية العدالة مبصاحل املتعلقة االعتبارات يف فُينظر ٤ املرحلة يف أما. املعنية احلالة إطار
 العام املدعي مكتب سيواصلو . التحقيق يف للشروع معقول أساس هناك كان إذا عّما العامة املّدعية إىل تقدَّم

 .األويل للتدارس اخلاضعة احلاالت من عشر إىل حاالت لثماين حتليله ٢٠١٨ عام خالل

 المحكمة فيها تنظر الحاالت الخاضعة للتحقيق والقضايا التي  -باء 

العمل على عشر حاالت خاضعة للتحقيق  ٢٠١٨ستواصل احملكمة يف عام  ،إليه سبقت اإلشارةكما  -٥٨
هي احلاالت يف مجهورية أفريقيا الوسطى (احلالة األوىل واحلالة الثانية)، ويف كوت ديفوار، ويف دارفور (بالسودان)، 

 دا.ويف مجهورية الكونغو الدميقراطية، ويف جورجيا، ويف كينيا، ويف ليبيا، ويف مايل، ويف أوغن

 الحالتان األولى والثانية في جمهورية أفريقيا الوسطى -١

 التحقيق عمليات ركَّزت وقد. احملكمة إىل أراضيها يف قائمة حالة مرتني الوسطى أفريقيا مجهورية أحالت -٥٩
. ٢٠٠٣ وعام ٢٠٠٢ عام فيها ارُتكبت اليت الفظائع على الوسطى أفريقيا مجهورية يف األوىل باحلالة يتعلق فيما
 أحداث خالل ارُتكبت اليت اجلرائم على فرتكِّز الوسطى أفريقيا مجهورية يف الثانية احلالة يف التحقيق عمليات أما

 .فصاعداً  ٢٠١٢ عام من بدءاً  جديد من البلد هذا شهدها اليت العنف

. الوسطى أفريقيا مجهورية يف للعنف خطري تصاعد للعيان يظهر ،٢٠١٢ عام من الثاين النصف فمنذ -٦٠
 مناوشات خالل ارُتكبت احملكمة اختصاص إطار ضمن تندرج جرائم بوقوع لالعتقاد معقول أساس فثمة

" سيليكا" تسمى معروفة غري عناصر ذلك يف مبا شىت، وجمموعات حكومية كيانات شنتها وهجمات
 فئات سياقها يف اسُتهدفت عنفٍ  دّوامةَ  اهلجماتُ  هذه سعَّرت وقد. االمسني هذين حتت ُجتمع أو ،"باالكا أنيت"و

" سيليكا" املسّماة الُعصبة) بـ مرتبطة جمموعات( بني متبادلة انتقامية هجمات وجرت األهايل من معيَّنة
 منازهلم من األهايل لنزوح سبباً  متثل وتظل مستمرة تزل لـّما ،"باالكا أنيت"  املسّماة الُعصبة) بـ مرتبطة جمموعات(و

 .ومالجئهم

 تُواديرا أرَشْنج-ُفْسنت الرئيس بقيادة جديدة حكومة وُشكلت سلمية بصورة انتخابات جريتأُ  وقد -٦١
)Faustin Archange Touadera .(عدم بفعل يتفاقم وضع وذلكم مستقر؛ غري ظلي األمين السياق أن بيد 

 حيث ٢٠١٧ عام يف البلد هذا يف العنف واستمر. كاملة بصورة األمن ضمان على احلكومية األمن قوى قدرة
 درجة تيئة بدوره ذلك استلزم وقد. الدولية املساعدة بعثات يف العاملني املوظفني االختطاف عمليات استهدفت

 .الوسطى أفريقيا مجهورية يف احملكمة لعمليات األمن من عالية

 الوسطى أفريقيا جمهورية في األولى الحالة -٢

 األوىل احلالة احملكمة إىل الوسطى أفريقيا مجهورية حكومة أحالت ٢٠٠٤ ديسمرب/األول كانون ٢٢ يف -٦٢
 بني مسلح نزاع على وتشتمل أراضيها، على ٢٠٠٢ يوليو/متوز من األول بعد ارُتكبت جبرائم تتعلق اليت فيها،

 إىل ٢٠٠٢ أكتوبر/األول تشرين من املمتدة الفرتة يف الوسطى أفريقيا مجهورية يف حصل متمردة وقوى احلكومة
 .٢٠٠٣ مارس/آذار

 أفريقيا مجهورية يف األوىل احلالة يف حتقيقاً  العام املّدعي مكتب باشر ٢٠٠٧ مايو/أيار ٢٢ ويف -٦٣
 قبضت ،)Jean Pierre Bemba Gombo( غومبو مببا بيري جان السيد على بالقبض أمر إصدار وإثر. الوسطى
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 التهم اعتماد وإثر. ٢٠٠٨ يوليو/متوز ٣ يف للمحكمة التابع االحتجاز مركز إىل فُنقل البلجيكية السلطات عليه 
 الدائرة قضت ٢٠١٦ مارس/آذار ٢١ ويف. ٢٠١٠ نوفمرب/الثاين تشرين ٢٢ يف حماكمته بدأت إليه، املوجَّهة

 شك أي دون مذنب املسلَّحة، لقواته قائداً  بصفته غومبو، مببا بيري جان السيد بأن باإلمجاع الثالثة االبتدائية
 واالغتصاب، العمد، القتل( حرب جرائم وثالث ،)واالغتصاب العمد القتل( اإلنسانية ضد جرميتني يف معقول
 إىل استناداً  احملكمة تاريخ يف إدانة أول ُسجِّلت القرار وبذا. سنة عشرة مثاين بالسجن عليه فُحكم). والنهب
 القرار هذا إن كما. األساسي النظام من) أ(٢٨ املادة مبوجب ،"القيادة مسؤولية" عن املتأتية املسؤولية شكل
 جنسانية وجرائم جنسية جرائم يف باالتام متعلقة دعاوى رفع على القائمة العام املّدعي مكتب اسرتاتيجية جسَّد

 املتعلق والقرار باإلدانة القاضي احلكم استؤنف وقد. الصلة ذات بسياسته املتعلقة ورقته يف يبنيَّ  كما املنطَلق،
 .بالعقوبة

 مببا بيري جان على بالقبض أمراً  الثانية التمهيدية الدائرة أصدرت ٢٠١٣ نوفمرب/الثاين تشرين ٢٠ ويف -٦٤
 داَمْنِغنْ  جاك وجان) Aimé Kilolo Musamba( موَمسْبا كيلولو وإمييه) Jean Pierre Bemba Gombo( غومبو

 ونـَْرسيس) Fidèle Babala Wandu( َوْندو باباال وفيديل) Jean-Jacques Magenda Kabongo( كابـُْنغو
 تتعلق األساسي، روما نظام من ٧٠ املادة مبوجب العدل بإقامة خملة جرائم يف ،)Narcisse Arido( أريدو

 .غومبو مببا بيري جان ضد العام املّدعي قضية يف الشهود بإفادات

 َمْنِغْندا والسيد) Musamba( موَمسْبا السيد على قُبض ٢٠١٣ نوفمرب/الثاين تشرين ٢٤و ٢٣ ويف -٦٥
)Magenda (باباال والسيد )Babala (أريدو والسيد )Arido (وفرنسا وهولندا بلجيكا يف السلطات مع بالتعاون 

 ٢٠١٥ سبتمرب/أيلول ٢٩ ويف. عهدتا يف ُحيتجزوا لكي احملكمة إىل الحقاً  فُقدِّموا الدميقراطية، الكونغو ومجهورية
 احملكمة، حتتجزه الذي مببا، بيري جان وباستثناء. السابعة االبتدائية الدائرة أمام املعنية القضية يف احملاكمة بدأت

 االبتدائية الدائرة عن الصادر باألمر عمالً  طوعاً، احملكمة أمام القضية هذه يف األربعة اآلخرون املتهمون َمَثلَ 
 الفرتة يف اخلتامية مرافعاتم األطراف وقدَّم. السراح طليقي بإبقائهم القاضي ٢٠١٥ أغسطس/آب ١٧ يف السابعة
 ٢٠١٦ أكتوبر/األول تشرين ١٩ يف القضاة فأصدر ،٢٠١٦ يونيو/حزيران ٢ إىل مايو/أيار ٣١ من املمتدة

 املتعلق القرار وصدر. العدل بإقامة خملة جرائم يف مذنبون املتهمني مجيع أن إىل فيه ُخِلص الذي حكمهم،
 املتعلق وبالقرار احلكمني بكال يتعلق فيما االستئناف إجراءات وتسري. ٢٠١٧ مارس/آذار ٢٢ يف بالعقوبة
 .بالعقوبة

 مرحلة يف تكونا أن يُتوقع) وآخرين مبَبا قضية ويف مبَبا قضية يف( قضائيتان دعويان مثة وبالتايل -٦٦
 مببا قضية يف املشاركني عليهم الين متثيل خارجيون قانونيون ممثلون ويتوىل. ٢٠١٨ عام خالل النهائي االستئناف

 وهو مببا، السيد إىل إضافة مدانني أشخاص أربعة املذكورتني الدعويني ثاين وتشمل. ٥ ٢٢٩ عددهم البالغ
 فريق وإىل الدعويني، هاتني يف اخلمسة الدفاع أفرقة إىل القانونية املساعدة موتقدَّ . اخلمسة بني من احملتجز الوحيد
 .عليهم للمجين القانونيني املمثلني من واحد

 مجهورية يف األوىل باحلالة املتصلة القضائية الدعاوى جبميع املتعلقة التوعوية األنشطة تنظيم وسيتواصل -٦٧
 دعاوى بأية يتعلق فيما سّيما وال املستجدات، بأهم املتضررة واجلماعات عليهم الين إعالم بغية الوسطى أفريقيا

 يف األوىل احلالة يف اإلجراءات يف املشاركني عليهم الين عدد أن إىل وبالنظر. امبب قضية يف تقام قد األضرار جلرب
 ستؤدي التوعوية األنشطة فإن ،٢٠١٧ عام يف األضرار جرب مرحلة يف ٥ ٣٠٠ زهاء بلغ الوسطى أفريقيا مجهورية
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 خارج الراة املهمات خيص فيما األمين، الدعم سّيما وال امليداين، الدعم يلزم أنه ذلك إىل ويضاف. هاماً  دوراً  
 . البلد يف األوضاع حتليل على احملكمة قلم قدرات على يعتمد ما البلد، هذا عاصمة

 الوسطى أفريقيا جمهورية في الثانية الحالة -٣

 قرَّرت احملكمة إىل فيها الثانية احلالة ٢٠١٤ مايو/أيار يف الوسطى أفريقيا مجهورية سلطات إحالة إثر -٦٨
 قد أنه يظهر اليت الوسطى، أفريقيا مجهورية يف احلالة يف ثانٍ  حتقيق مباشرة سبتمرب/أيلول ٢٤ يف العامة املّدعية

 املّدعي مكتب ميَّز وقد. احملكمة اختصاص إطار ضمن تندرج جرائم ٢٠١٢ أغسطس/آب ١ منذ فيها ارُتكبت
 الوسطى أفريقيا مجهورية يف الثانية احلالة يف) سيليكا) (أ( القضية: تُرفعا أن ميكن قضيتني بذلك قام إذ العام

 مجهورية يف الثانية احلالة ُأسندت وقد. الوسطى أفريقيا مجهورية يف الثانية احلالة يف) باالكا أنيت) (ب( والقضية
 بشأن احملققني من فريقان يعمل إذ فيها، التحقيق عمليات وجتري. الثانية التمهيدية الدائرة إىل الوسطى أفريقيا
 .ارتكبتها قد النزاع أطراف خمتلف بأن املدَّعى اجلرائم

 االستقرار وانعدام األمن انعدام يظل بـَْنغي، العاصمة يف األمين الوضع يف العام التحسن من الرغم وعلى -٦٩
 املسّماة بالُعصبة املرتبطة الموعات بني رةرِّ متك مناوشات تنشب وتظل. عالية بدرجات خارجها سائدين

 القرى على هجمات تشن وتلك هذه وتظل ،"باالكا أنيت" املسّماة بالُعصبة املرتبطة والموعات "سيليكا"
 يتعلق فيما ناشط حتقيق عمليات من جيريه ما ٢٠١٨ عام يف العام املّدعي مكتب وسيواصل. النازحني وخميمات
 عمليات كثافة ضوء ويف. الصدد هذا يف الوسطى أفريقيا مجهورية حكومة تعاونُ  ويُنال. املعنيتني بالقضيتني
 بلغتني اخلدمات توفري دعم يستلزمه كما بـَْنغي، يف ميدانياً  حضوراً  يستلزم التحقيقية األنشطة دعم يظل التحقيق

 من طائفة التحقيقية األنشطة تستلزم أن ويُتوقع). السْنغو ولغة الكونغولية السواحلية اللغة( احلاالت لغات من
 يطلبوا أن ميكن عليه جمين ٢ ٣٠٠ زهاء أن يُقدَّر ذلك على وعالوة. احملكمة قلم يقدمه الذي الدعم أشكال
 عبء سيزيد مما الوسطى، أفريقيا مجهورية يف الثانية احلالة إطار يف املرفوعة بالقضايا املتصلة اإلجراءات يف املشاركة
 الين طلبات مجع يف تتمثل زيادة الوسطى أفريقيا مجهورية يف القائم امليداين املكتب عاتق على الواقع العمل
 .عليهم

 شديد أثر الوسطى أفريقيا مجهورية يف املتقلب األمين وللوضع املتغري السياسي للسياق يكون أن وميكن -٧٠
 التدابري من املزيد يلزم ويظل. احملكمة عمليات وعلى العام املّدعي مكتب جيريها اليت التحقيق عمليات على

 البنية كفاية عدم وإىل السائدة الظروف إىل نظراً  امليدان، يف املوظفني محاية لضمان اإلمدادي الدعم ومن األمنية
 .احمللية التحتية

 الحالة في كوت ديفوار -٤

 بشأن النزاع سياق يف ٢٠١٠/٢٠١١ الفرتة يف ديفوار كوت يف االنتخابات أعقاب يف العنف اندلع -٧١
 واتارا احلسن والسيد) Laurent Gbagbo( اْغبَـْغبو لوران السيد فيها تنافس اليت الرئاسية االنتخابات نتائج

)Alassane Ouattara .(العمد، القتل منها ذلك أعقب الذي العنف خالل فظائع ارُتكبت بأنه ويُزعم 
 .واالضطهاد العمد، القتل يف والشروع اإلنسانية، غري األفعال وسائر واالغتصاب،

 احملكمة اختصاص قبلت لكنها احلني ذلك يف األساسي روما نظام يف طرفاً  تكن مل ديفوار كوت إن -٧٢
 أولياً  تدارساً  إجرائه بعد ،٢٠١١ يونيو/حزيران ٢٣ يف العام املّدعي مكتب قدَّم وقد. ٢٠٠٣ أبريل/نيسان ١٨ يف
 تشرين ٣ يف بذلك له فُأذن نفسه، تلقاء من فيها التحقيق مبباشرة له لإلذن طلباً  ديفوار، كوت يف احلالة يف
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 الْغبَـْغبو موالية قوات بأن املدَّعى اجلرائم على احلالة هذه يف التحقيق عمليات تركَّزت وقد. ٢٠١١ أكتوبر/األول 
 ارتكبتها قد لواتارا موالية قوات بأن املدَّعى واجلرائم) ديفوار كوت يف احلالة يف األوىل القضية( ارتكبتها قد
 روما نظام على ديفوار كوت صدَّقت ٢٠١٣ فرباير/شباط ١٥ ويف). ديفوار كوت يف احلالة يف الثانية القضية(

 .األساسي

 ثالثة على بالقبض أوامر إصدار إىل ديفوار كوت يف احلالة يف األوىل القضية يف التحقيق أفضى وقد -٧٣
 Charles( غوديه اْبليه وشارل ،)Laurent Gbagbo( اْغبَـْغبو لوران: األدلة من ُمجع ما إىل استناداً  همفي مشتبه

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

 حمتجزان غوديه اْبليه وشارل اْغبَـْغبو لوران إن. ٢٠١١ أبريل/نيسان ١٢ إىل ٢٠١٠ ديسمرب/األول كانون ١٦ من
 حماكمة بدأت الصلة، ذَوي القرارين مبوجب ٢٠١٤ عام يف إليهما املوجَّهة التهم اعتماد وإثر. احملكمة عهدة يف

 .حالياً  جتري وهي ٢٠١٦ يناير/الثاين كانون ٢٨ يف هلما مشرتكة

 ديفوار كوت قدمتها قد كانت استئناف دعوى االستئناف دائرة رفضت ٢٠١٥ مايو/أيار ٢٧ ويف -٧٤
 الوطين املستوى على جتري بأنه حماّجةً  احملكمة، أمام اْغبَـْغبو سيمون على الدعوى مبقبولية يقضي قرار يف طعناً 

 القضية وتبقى اْغبَـْغبو، سيمون على بالقبض األمر اآلن حىت ينفَّذ ولـّما. نفسها اجلرمية يف نفسه الشخص مقاضاة
 .التمهيدية املرحلة يف

 قضيتهما يف غوديه اْبليه وشارل اْغبَـْغبو لوران حماكمة ٢٠١٦ ينار/الثاين كانون ٢٨ يف وبدأت -٧٥
 يف انتهيا قد شهوده إىل واالستماعُ  أدلته االّدعاء تقدميُ  يكون أن ويُتوقع. أدلته تقدمي يف االّدعاء بشروع املشرتكة،

 من دعمٌ  وسيلزم. السنة غاية حىت متتد أن راملنتظَ  الدفاع مرحلة إىل القضية هذه يف يُنتقل وأن ،٢٠١٨ عام أوائل
 ١٦٠ مدتا تبلغ هلا خمطَّط حماكمةٍ  جلساتُ  ٢٠١٨ عام يف جتري لكي كمةاحمل جلسات ألنشطة احملكمة قلم
. اْنتاغْندا وقضية أْنغوين قضية يف اإلجراءات جانب إىل لالستعمال، القابلة احملاكمة قاعات من واحدة يف يوماً 
 مدة طيلة االبتدائية باملرحلة للعناية خمصَّص له فريق إىل حباجة العام املّدعي ومكتب الدائرتني من كل سيظل كما
 املساعدة نظام خالل من عنه الدفاع فريق وميوَّل احملكمة عهدة يف حمتَجز فيهما املشتبه ِكال إن. احملاكمة هذه

 العمومي احملامي مكتبُ  فيمثِّلهم ،٧٢٦ عددهم البالغ اإلجراءات، يف املشاركون عليهم الين أما. القانونية
 لإلدالء احملكمة أمام شاهداً  ٥٠ مثول ٢٠١٨ عام يشهد أن يُتوقع الصلة ذات اخلطط وحبسب. عليهم للمجين

 .شاهد لكل احملكمة جلسات أيام من أيام ثالثة متوسطها يبلغ ملدة بإفاداتم،

 يف ديفوار كوت احلالة يف يف ٢القضية  يف حتقيقه ٢٠١٨ عام طيلة العام املّدعي مكتب وسيواصل -٧٦
 إن. االنتخابات بعد اندلع الذي العنف سياق يف ارتكبها قد اْغبَـْغبو للوران املعارض اجلانب بأن ادُّعي جرائم

 أمن جمال يف ودعماً  امليدان يف يقدَّم فنياً  دعماً  احملكمة قلم من تستلزم إجراؤها الواجب التحقيقية األنشطة
 ٢٠٠ من أكثرُ  ديفوار كوتاحلالة يف   يف ٢بالقضية  املتصلة اإلجراءات يف املشاركةَ  طلب وقد. واإلمداد املهمات

 يتوقع ،٢٠١٧ عام يف ُأجري تقييم وإثر. آخرون عليهم جمين فيها املشاركة يطلب أن ويُتوقع عليهم، جمين ٤
 املرتكبة اجلرائم يف عليهم للمجين دعماً  املساعدة برنامج تنفيذ يواصل أن عليهم للمجين االستئماين الصندوق

 .بكاملهما ديفوار كوت يف للحالة والزمين اجلغرايف النطاقني ضمن

 مكتب جيريها اليت التحقيق وعمليات القضائية اهليئة أنشطة بأود النهوض احملكمة لقلم يتسىن ولكي -٧٧
 يف مستمر ميداين وجود سيلزم والشهود، عليهم للمجين الالزمني واحلماية الدعم توفري جانب إىل العام، املّدعي
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 الِغرييه ولغة الديوال لغة هي احملاكمة جلسات يف احلاالت لغات من بثالث اللغوية اخلدمات لتوفري ودعمٌ  أبيجان، 
 النطاقني ضمن املندرجة اجلرائم يف عليهم للمجين دعماً  ينفَّذ الذي املساعدة برنامج إىل وبالنظر. الَبْمبارا ولغة

 امليداين، املكتب طريق عن احملكمة قلم يقدِّمه الذي الدعم مقدار سيزداد ،بكاملهما احلالة هلذه والزمين اجلغرايف
 إىل سينضاف عليهم للمجين االستئماين الصندوق إىل املقدَّم الدعم أشكال من وغريه اإلمدادي الدعم ألن

 .العام املّدعي مكتب إىل املقدَّم املستمر الدعم

 الحالة في دارفور [بالسودان] -٥

 نزاع ٢٠٠٣ فرباير/شباط يف دارفور يف نشب وقد. األساسي روما نظام يف طرفاً  دولة السودان ليس -٧٨
 واسع انتشاراً  فيها انتشرت بأنه وُزعم. أخرى مسلَّحة ومجاعات السودان وحكومة متمردة حركات بني مسلَّح
 غري األفعال وسائر واالضطهاد واالغتصاب القتل فيها مبا الفظائع، من وغريها املدنيني على اهلجماتُ  النطاق

 ٢٠٠٥ مارس/آذار ٣١ يف العام املّدعي إىل دارفور يف احلالة املتحدة لألمم التابع األمن جملس فأحال. اإلنسانية
 .األساسي النظام من) ب(١٣ للمادة ووفقاً  ١٥٩٣ بقراره عمالً 

 املتحدة لألمم التابع األمن جملس دعوة من الرغم على تقلبات تشهد دارفور يف األمنية احلالة وتظل -٧٩
 ال األهايل من مليون ٢,٧ كان ٢٠١٧ عام ويف. فوراً  العنف أعمال مجيع وقف إىل النزاع يف األطراف مجيع

 .دارفور مناطق مجيع يف نازحني يزالون

 جبرائم يتعلق فيما دارفور يف احلالة يف حتقيق يف العام املّدعي مكتب شرع ٢٠٠٥ يونيو/حزيران ٦ ويف -٨٠
 اليت التحقيق عمليات تركَّزت وقد. ٢٠٠٢ يوليو/متوز ١ منذ ارُتكبت احملكمة اختصاص إطار ضمن تندرج
 واجلرائم احلرب، وجرائم اجلماعية، اإلبادة جرائم من دارفور يف بارتكابه ُيدَّعى ما على العام املّدعي مكتب أجراها

 .اإلنسانية ضد

 إبادة جرائم وثالث حرب وجرميَيت  اإلنسانية ضد جرائم مخس يف تماً  يواجه البشري عمر الرئيس إن -٨١
 يف الزغاوة، ومجاعة املساليت ومجاعة الفور مجاعة هي دارفور يف إثنية مجاعات ضد ارُتكبت بأ�ا ادُّعي مجاعية
 ٤ يف البشري السيد على بالقبض األول األمر ُأصدر وقد. ٢٠٠٨ عام إىل ٢٠٠٣ عام من املمتدة الفرتة
 .٢٠١٠ يوليو/متوز ١٢ يف عليه بالقبض الثاين األمر وُأصدر ٢٠٠٩ مارس/آذار

 علي والسيد حرب، جرمية ٢٢و اإلنسانية ضد جرمية ٢٠ يف تماً  هارون حممد أمحد السيد ويواجه -٨٢
 ٢٧ يف صدر وقد. حرب جرمية ٢٨و اإلنسانية ضد جرمية ٢٢ يف تماً ") قشيب علي السيد(" الرمحن عبد حممد

 .فيهما املشتبه هذين على بالقبض أمران ٢٠٠٧ أبريل/نيسان

 ادُّعي حرب جرائم وست اإلنسانية ضد جرائم سبع يف تماً  حسني حممد الرحيم عبد السيد ويواجه -٨٣
 أمر ُأصدر وقد. ٢٠٠٤ مارس/آذار إىل ٢٠٠٢ أغسطس/آب من املمتدة الفرتة يف دارفور يف ارُتكبت بأ�ا

 .٢٠١٢ مارس/آذار ١ يف عليه بالقبض

 هجمة سياق يف بارتكابا ادُّعي حرب جرائم ثالث يف تماً  نورين أبكر بَندا اهللا عبد السيد ويواجه -٨٤
 موقع يف األفريقي، لالحتاد التابعة السودان يف األمن حفظ بعثة على ٢٠٠٧ سبتمرب/أيلول ٢٩ يف ُشنَّت

 األوىل التمهيدية الدائرة قررت ٢٠١١ مارس/آذار ٧ ويف. دارفور مشال يف كدادة أم حملَّية يف العسكري حسكنيتا
 هذا وليس. للمحاكمة وأحالته حرب جرائم يف بَندا السيد منهم أشخاص إىل املوجَّهة التهم اعتماد باإلمجاع

 مراحل من التمهيدية املرحلة خالل") باحلضور(" باملثول أمر طائلة حتت ألنه احملكمة عهدة يف حمتَجزاً  املتهم
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 لضمان عليه بالقبض فيه أمرت قراراً  الرابعة االبتدائية الدائرة أصدرت ٢٠١٤ سبتمرب/أيلول ١١ ويف. القضية 
 .٢٠١٥ مارس/آذار ٣ يف القرار هذا االستئناف دائرة وأيدت احملاكمة، حضوره

 ريثما التمهيدية، املرحلة يف املعنية القضايا وتبقى. الذكر اآلنفة القبض بإلقاء األوامر من أي ينفَّذ ولـّما -٨٥
 املعروضة نورين أبكر بَندا اهللا عبد قضية عدا عهدتا، يف لُيحتجزوا احملكمة إىل ويُقدَّمون فيهم املشتبه على يُقبض
 .األدلة تقدمي يف البدء يتسىن أن قبل فيها املتهم على يُقبض ريثما لديها عالقة لكنها االبتدائية الدائرة على

ذ التمهيدية، الدائرة أمام قضائي نشاط الدول من عدد إىل البشري السيد أسفار عن تأتى لقد -٨٦  على اختَّ
. احملكمة عن الصادرة التعاون لطلبات الدول امتثال عدم من به ادُّعي مبا املتصلة اإلجراءات شكل اخلصوص

 .٢٠١٨ عام يف أيضاً  ذلك حيدث أن وميكن

 مكتب وسيواصل. احملكمة اختصاص إطار ضمن تندرج جرائم دارفور يف تُرتكب تظل بأنه ويُّدعى -٨٧
 ذات تقارير رفع يف املتمثلة مهمته إطار ضمن اجلرائم هذه خيص فيما املتابعة أعمال ٢٠١٨ عام يف العام املّدعي

 وسيستمر. جديدة حتقيق عمليات إجراء إىل احلاجة يقيِّم وسيظل املتحدة، لألمم التابع األمن جملس إىل صلة
 املفردة املوارد من هلا موارد ختصيص خالل من دارفور يف باحلالة املتصلة التحقيق فرص إزاء التحرك على املكتب

 وبلغة العربية باللغة اللغوي الدعم يلزم ويظل. خمصوص طابع وذا األجل قصري ختصيصاً  أخرى حتقيق لعمليات
 العام املّدعي ملكتب باستمرار يتوفر املوظفني من املوارد من أدىن حد مقدار يلزم أنه ذلك إىل ويضاف. الزغاوة
 .الشهود شؤون وتدبر فيهم املشتبه حركات وتتبُّعِ  مراقبةِ  بغية احملكمة ولقلم

 الحالة في جمهورية الكونغو الديمقراطية -٦

 يف القائمة احلالة احملكمة إىل الدميقراطية الكونغو مجهورية حكومة أحالت ٢٠٠٤ مارس/آذار ٣ يف -٨٨
 ست الدميقراطية الكونغو مجهورية يف احلالة يف اآلن حىت رُفعت وقد. ٢٠٠٢ يوليو/متوز من األول منذ أراضيها
. حرب وجرائم اإلنسانية ضد جرائم منها جرائم يف عديدة تماً  يواجهون فيهم مشتبه ستة على بدعاوى قضايا،

) Lubanga( لوبـَْنغا قضية( بالعقوبة النهائي احلكم صدور بعد األضرار جرب مرحلة قضيتني يف اآلن بُلغت وقد
 وتبقى ؛))Ntaganda( انْتاَغْندا قضية( االبتدائية املرحلة واحدة قضية يف وبُلغت ؛))Katanga( كاتـَْنغا وقضية
 . فيه املشتبه على بالقبض األمر يُنفَّذ ريثما عالقة)) Mudacumura( موداكومورا قضية( واحدة قضية

 Thomas( دييلو لوبـَْنغا توماس بأن األوىل االبتدائية الدائرة قضت ٢٠١٢ مارس/آذار ١٤ ويف -٨٩

Lubanga Dyilo (،يبلغوا مل ممن أطفال جتنيد يف تتمثل حرب جرائم ارتكاب يف اجلناية، يف شريك بصفة مذنب 
. فعلية مشاركة العدائية األعمال يف يشاركوا لكي واستخدامهم إجباريأ أو طوعياً  جتنيداً  العمر من عشرة اخلامسة
 سجن إىل فُنقل االستئناف، مرحلة يف أُيِّد حكماً  سنة، ١٤ تبلغ إمجالية ملدة بالسجن ذلك على بناءً  عليه فُحكم

 القضائية اإلجراءاتُ  املعنية القضية يف تسريو . عقوبته مدة من تبقى ما فيه ليمضي الدميقراطية الكونغو مجهورية يف
 .عليهم الين أضرار جبرب املتعلقة

) Germain Katanga( كاتـَْنغا ِجْرمان بأن الثانية االبتدائية الدائرة قضت ٢٠١٤ مارس/آذار ٧ ويف -٩٠
 ومهامجة العمد، القتل( حرب جرائم وأربع) العمد القتل( اإلنسانية ضد جرمية يف ثانوياً، فاعالً  بصفته مذنب،
 سحب واالدِّعاء الدفاع من كالً  ألن �ائي حكم املعين احلكم إن). والنهب املمتلكات، وتدمري املدنيني، السكان
 إىل االستئناف دائرة بعد فيما قلَّصتها سنة، ١٢ جمملها ملدة بالسجن املدان على ُحكم وقد. استئنافه دعوى
. عقوبته مدة من تبقى ما فيه ليمضي الدميقراطية الكونغو مجهورية يف سجن إىل فُنقل أشهر، ومثانية سنوات ثالث
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 إىل ُرفعت وقد. القضية هذه يف األضرار جبرب أمراً  الثانية االبتدائية الدائرة أصدرت ٢٠١٧ مارس/آذار ٢٤ ويف 
 .األمر هلذا استئناف دعوى االستئناف دائرة

 بوسكو إىل املوجَّهة التهم باإلمجاع الثانية التمهيدية الدائرة اعتمدت ٢٠١٤ يونيو/حزيران ٩ ويف -٩١
 العمد، القتل( اإلنسانية ضد جرائم منها جرائم يف متهم إنه. للمحاكمة فأحالته) Bosco Ntaganda( انْتاَغْندا

 واالغتصاب، املدنيني، السكان ومهامجة العمد، القتل( حرب وجرائم) اجلنسي واالستعباد واالغتصاب،
 حماكمة بدأت وقد). جنود بصفة واستخدامهم والطوعي اإلجباري األطفال وجتنيد والنهب، اجلنسي، واالستعباد

. ٢٠١٧ مارس/آذار ٢٩ يف أدلته تقدمي العام املّدعي مكتب وأ�ى. ٢٠١٥ سبتمرب/أيلول ٢ يف انْتاَغْندا السيد
 تقدمي منذ احملكمة عهدة يف احُتجز قد انْتاَغْنداالسيد  وكان. ٢٠١٧ مايو/أيار ٢٩ يفأدلته  تقدمي الدفاع وبدأ

 .احملكمة قلم من قانونية مساعدة من بالتايل ويستفيد معوزاً  يُعترب إنه. ٢٠١٣ مارس/آذار يف طوعاً  إليها نفسه

 Sylvestre( ماداكومارا سلفسرت على بالقبض أمر ٢٠١٢ يوليو/متوز ١٣ يف وُأصدر -٩٢

Mudacumura (حرب جرائم تسع جبريرة )القاسية، واملعاملة والتشويه، العمد، والقتل املدنيني، السكان مهامجة 
 موداكومورا السيد إن). الشخصية الكرامة على واالعتداء والنهب، املمتلكات، وتدمري والتعذيب، واالغتصاب،

 .التمهيدية املرحلة يف قضيته زالت وما السراح، طليق

 عام طيلة تنعقد أن يُرتقب الدميقراطية، الكونغو مجهورية يف احلالة يف القضائية األنشطة خيص وفيما -٩٣
 لوبـَْنغا قضية يف األضرار جرب تعويضات وتنفيذ األضرار جرب إجراءات: قضايا ثالث يف هامة إجراءات ٢٠١٨

 يف االبتدائية واإلجراءات فيهما، استئناف إجراءات ورمبا ،)الدوائر موظفو نخرطيس حيث( كاتـَْنغا قضية ويف
 ).Ntaganda( اْنتاَغْندا قضية

 عرض انتهاءَ  ٢٠١٨ عام يشهد أن يُتوقع ،)Bosco Ntaganda( اْنتاَغْندا بوسكو قضية خيص وفيما -٩٤
 ٢٠١٨ عام طيلة الدوائر وستحتاج. احلكم صدورَ  مث احملكمة تداولَ  مث اخلتامية الدفوع تقدميَ  مث حلججه، الدفاع

 يف بالتزامن جتري أن املتوقع احملاكمات ثالث من واحدة احملاكمة هذه كانت وملا. القضية هلذه خمصَّص فريق إىل
 عقد لضمان سيلزم احملكمة لقلم التابعني احملكمة جبلسات املعنيني الكاملني الدعم فريقي أحد فإن ٢٠١٨ عام

 سيظل مماثل حنو وعلى. لالستعمال القابلة احملكمة قاعات من واحدة يف ٢٠١٨ عام يف يوماً  ٨٠ ملدة اجللسات
 حمتَجز املتهم إن. احملاكمة هذه مدة طيلة االبتدائية باإلجراءات معين خمصَّص فريق إىل حيتاج العام املّدعي مكتب

 العمومي احملامي مكتب وميثِّل. القانونية املساعدة نظام خالل من عنه الدفاع فريق أتعاب ومتوَّل احملكمة عهدة يف
 أن يُتوقع الصلة، ذات اخلطط وحبسب. اإلجراءات هذه يف يشاركون عليه جمنياً  ٢ ١٤٤ زهاء عليهم للمجين
 من أيام ثالثة املتوسط يف تبلغ ملدة بإفاداتم، لإلدالء احملكمة أمام شاهداً  ٣٠ من أكثر مثول ٢٠١٨ عام يشهد

 بديالً  يبقى بعد عن الفيديوية الروابط بواسطة بالشهادة اإلدالء بأن العلم مع شاهد، لكل احملكمة انعقاد أيام
 .به األخذ ميكن

 الشمايل كيفو إقليم شطَري ويف إيتوري إقليم يف أنشطته عليهم للمجين االستئماين الصندوق ويواصل -٩٥
 .املساعدة تقدمي يف املتمثلة مهمته إطار يف وذلك واجلنويب

 ِكْنشاسا يف ميدانياً  وجوداً  يستلزم يظل قضايا من عليه تشتمل وما احلالة بذه املتعلقة األنشطة دعم إن -٩٦
يَـْرَوندا، ولغة الكونغولية، السواحلية اللغة( احلاالت لغات من لغات بثالث ومساندةً  وبونيا،  يف) الِلنغاال ولغة الِكنـْ
 جرب وإجراءات احملاكمة سري ضوء يف التوعوية األنشطة مواصلة وتتعني. احملكمة قاعات جلسات منها أسيقة

 الشهود مساندة وتظل. حامساً  أمراً  عليهم الين وملمثلي الدفاع هليئة والدعم املساعدة تقدمي ويظل األضرار،
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 للشهود واحلماية الدعم توفري والشهود عليهم الين قسم وسيواصل. األولوية من عالية بدرجة حتظيان ومحايتهم 
 البلد ضمن منهم يوجدون من إدماج اسرتاتيجيات نفسه الوقت يف منفذاً  بعنايته، املشمولني عليهم والين

 .مستقلة بصورة حياتم استئناف على باحلماية املشمولني ملساعدة

 الحالة في جورجيا -٧

 اليت( جورجيا يف للحالة أويل تدارس عملية العام املّدعي مكتب باشر ٢٠٠٨ أغسطس/آب ١٤ يف -٩٧
 فعلية إجراءات أي تنفيذ عدم إىل وبالنظر). ٢٠٠٣ سبتمرب/أيلول ٥ من اعتباراً  الطرف الدولة صفة اكتسبت

 يف العام املّدعي مكتب قدَّم بارتكابا، املدَّعى املعنية اجلرائم مبعظم األقل على يتعلق فيما الوطين املستوى على
 .التحقيق مبباشرة له لإلذن األوىل التمهيدية الدائرة إىل طلباً  ٢٠١٥ أكتوبر/األول تشرين ١٣

 مبباشرة اإلذنَ  العامةَ  املّدعيةَ  األوىل التمهيديةُ  الدائرةُ  َمنحت ٢٠١٦ يناير/الثاين كانون ٢٧ ويف -٩٨
 يف ارُتكبت بأ�ا ادُّعي احملكمة، اختصاص إطار ضمن تندرج جبرائم يتعلق فيما جورجيا يف احلالة يف التحقيق
 .٢٠٠٨ أكتوبر/األول تشرين ١٠ حىت يوليو/متوز ١ من املمتدة الفرتة يف وحوله أوسيتيا جنوب

 قلم من متلقياً  ،٢٠١٨ عام طيلة جورجيا يف احلالة يف شطاالن التحقيق العام املّدعي مكتب وسيواصل -٩٩
 تعزيز ضرورة يف يتمثل جورجيا يف احلالة يف التحديات أهم من واحد ويظل. الالزم االشتغايل الدعم احملكمة

 تطوير وجيري. عامة بصورة املعلومات أمن توفري وضرورة امليدان، إىل يوفد موظف لكل األمن املصونة االتصاالت
 اسرتاتيجية مع يّتسق حنو على املعلومات، أمن فيه مبا األمن، جمال يف احملكمة تّتبعه الذي العام االسرتاتيجي النهج

 حتديات ألي التصدي بغية – املعلومات تدبر/املعلومات بتكنولوجيا اخلاصة واسرتاتيجيتها املخاطر لتدبر احملكمة
 ٢٠١٨ عام يف إليه ُحيتاج أن املتوقع اللغات، جمال يف الدعم أما. احلالة هذه يف التحديات فيها مبا تقوم، قد

 الين قسم على سيتعني كما. الروسية واللغة األوسيتية واللغة اجلورجية باللغة تقدميه يلزم فسيظل كبرياً، احتياجاً 
 .للشهود الدعم توفري احملكمة لقلم التابع والشهود عليهم

 التوعوية األنشطة تسهيل بغية جورجيا يف النطاق حمدودة ميدانية وحدة إقامة على احملكمة قلم ويعكف -١٠٠
 ميثل اليت احمللية، السلطات إىل والفوري املباشر الوصول سيتيح امليداين احلضور هذا إن. البلد هذا يف با املضطلع

 وتنفيذُ  إعدادُ  جيري أن ويُتوقع. البلد ضمن االشتغالية باملتطلبات احملكمة وفاء إىل السبيلَ  اومساعدتُ  هادعمُ 
 اإلعالم، ووسائل املتضررين، األهايل حيال فعال �ج اتّباع استدامة بغية ٢٠١٨ عام يف جديدة توعوية برامج

 .واألكادميية القانونية واألوساط

 الحالة في كينيا -٨

 ٢٠١٠ مارس/آذار ٣١ يف العام املّدعي ملكتب الثانية التمهيدية الدائرة أِذنت أويل تدارس إجراء إثر -١٠١
 إطار ضمن تندرج اإلنسانية ضد جبرائم يتعلق فيما كينيا مجهورية يف احلالة يف نفسه تلقاء من التحقيق يباشر بأن

 أجراها اليت التحقيق عمليات تركَّزت وقد. ٢٠٠٩ وعام ٢٠٠٥ عام بني ارُتكبت بأ�ا ادُّعي احملكمة اختصاص
 يف االنتخابات أعقاب يف كينيا شهدته الذي العنف سياق يف بارتكابا املدَّعى اإلنسانية ضد اجلرائم على املكتب

 يف تتمثل اإلنسانية ضد جرائم يف تماً  إليها استناداً  املكتب ساق أدلة التحقيق وآتى. ٢٠٠٨-٢٠٠٧ الفرتة
 .اإلنسانية غري األفعال وسائر واالغتصاب، واالضطهاد، القسري، نقلهم أو السكان وإبعاد العمد، القتل
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 روتو ساُمواي ِوليام ضد العام املّدعي قضية يف التهم اعتماد جلسات ُعقدت وقد -١٠٢ 
)William Samoei Ruto (ُكْسجاي ِكربونو وهنري )Henry Kiprono Kosgey (َسْنغ أراب وجوُشوا 
)Joshua Arap Sang (كريميي افـَْرنسيس ضد العام املّدعي قضية ويف ٢٠١١ سبتمرب/أيلول ٨ حىت ١ من 

 حسني وحممد) Uhuru Muigai Kenyatta( ِكنياتا مويغاي وأوهورو) Francis Kirimi Muthaura( ُموثـَْورا
 اعتمدت ٢٠١٢ يناير/الثاين كانون ٢٣ ويف. ٢٠١١ أكتوبر/األول تشرين ٥ حىت سبتمرب/أيلول ٢١ من علي

 هنري إىل املوجَّهة التهم تُعتمد ومل. وِكنياتا وموثـَْورا، وَسْنغ، روتو، إىل املوجَّهة التهم الثانية التمهيدية الدائرة
 .علي حسني وحممد) Henry Kosgey( ُكْسجاي

 وقالت. كنياتا السيد إىل املوجَّهة التهم العامة املّدعية سحبت ٢٠١٤ ديسمرب/األول كانون ٥ ويف -١٠٣
 املوجَّهة التهم سحب إال بديل من لديها يكن مل قضيته، يف الـَمسوقة األدلة حال إىل بالنظر إنه، العامة املّدعية

 إذا جديدة دعوى إقامة جبواز املساس دون التهم بسحب قرارها العامة املّدعية اختذت وقد. احلني ذلك يف إليه
 .إضافية أدلة توفَّرت

 روتو ساُمواي ِوليام إىل املوجَّهة التهم) أ( اخلامسة االبتدائية الدائرة ألغت ٢٠١٦ أبريل/نيسان ٥ ويف -١٠٤
 إطار يف أو الدولية اجلنائية احملكمة أمام إما املستقبل، يف مقاضاتما جبواز املساس دون َسْنغ، أراب وجوُشوا
 .الوطين القضاء

 خملِّة مدَّعاة جرمية أفعال يف كينيا رعايا من ثالثة على بالقبض أوامر ُأصدرت أنه ذلك إىل ويضاف -١٠٥
 يف الشهود على مفسد تأثري ممارسة وهي ،)األساسي النظام من ٧٠ املادة يف عليها منصوص( العدل بإقامة

 وولرت السيد على بالقبض أمر ُأصِدر وقد. ممارسته يف الشروع أو كينيا يف احلالة عليها تشتمل اليت القضايا
 ٢٠١٥ مارس/آذار ١٠ يف وُأصِدر. ٢٠١٣ أغسطس/آب ٢ يف) Walter Osapiri Barasa( باراسا أوسابريي

 Philip( ِبت ِكْبكويش فيليب السيد على بالقبض وأمر) Paul Gicheru( غيشريو بول السيد على بالقبض أمر

Kipkoech Bett .(التمهيدية املرحلة يف القضية هذه زالت وما. 

 الدائرة إصدار إىل أفضى كينيا وحكومة العام املّدعي مكتب بني التعاون بشأن التقاضي إن مث -١٠٦
 تتعاون مل كينيا حكومة أن إىل فيه ُخلص الذي ٢٠١٦ سبتمرب/أيلول ١٩ بـ املؤرخ قرارها) ب( اخلامسة االبتدائية

 إىل املسألة الدائرة هذه أحالت وقد. األساسي النظام من) ٧(٨٧ املادة به تقضي كما العام املّدعي مكتب مع
 تتعلق أخرى إجراءات أية ٢٠١٨ عام يف تُعقد لن القضائية املستجدات هذه إىل ونظراً . األطراف الدول مجعية
 األشخاص على بالقبض األوامر تُنفَّذ لـّما اآلن وحىت. األساسي النظام من ٥ املادة يف عليها منصوص جبرائم
 عام حبلول تدرجيياً  ستغَلق احملكمة لقلم التابعة امليدانية الوحدة إن. العدل بإقامة خملِّة جبرائم املتهمني الثالثة

 عليهم الين قسم( احملكمة وقلم العام املّدعي مكتب عاتق على الشهود جتاه واجبات تقع ستظل لكن ٢٠١٨
 املادة مبوجب الراة املقاضاة وأنشطة التحقيق عمليات تكاليف لسد حمدودة موارد تلزم ستظل كما). والشهود

 يف القائم امليداين املكتب من انطالقاً  وسيُتناول. العدل بإقامة خملة جرمية أفعال يف األساسي النظام من ٧٠
 .كينيا يف والتوعية باإلعالم املتصلة املهام من يتبقى ما مجيع أوغندا
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 الحالة في ليبيا -٩ 

 املّدعي إىل ٢٠١١ فرباير/شباط ١٥ منذ ليبيا يف القائمة احلالة املتحدة لألمم التابع األمن جملس أحال -١٠٧
 روما نظام يف طرفاً  دولة ليبيا وليست). ٢٠١١ فرباير/شباط ٢٦ يف الصادر ١٩٧٠ بقراره( للمحكمة العام

 . األساسي

 تندرج جبرائم يتعلق فيما ليبيا، يف احلالة يف حتقيقاً  العام املّدعي مكتب باشر ٢٠١١ مارس/آذار ٣ ويف -١٠٨
 التحقيق عمليات أفضت وقد. ٢٠١١ فرباير/شباط ١٥ منذ ارُتكبت بأ�ا ادُّعي احملكمة اختصاص إطار ضمن

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

 سيف والسيد القذايف، معمر السيد على بالقبض أوامر ُأصدرت ٢٠١١ يونيو/حزيران ٢٧ ويف -١٠٩
 على بالقبض األمر ُسحب ٢٠١١ نوفمرب/الثاين تشرين ٢٢ ويف. السنوسي اهللا عبد والسيد القذايف، اإلسالم

 عدم األوىل التمهيدية الدائرة قررت ٢٠١٣ أكتوبر/األول تشرين ١١ ويف. موته بسبب القذايف معمر السيد
 أفضى ما الحقاً، القرار هذا االستئناف دائرة وأيدت احملكمة، أمام السنوسي اهللا عبد السيد على الدعوى مقبولية

 أن جيوز بأنه املعين التمهيدية الدائرة قرار يف ذُكِّر وقد. احملكمة أمام السنوسي اهللا عبد على الدعوى إ�اء إىل
 األساسي النظام من) ١٠(١٩ باملادة عمالً  املقبولية بشأن الدائرة هذه قضاء يف النظر إعادة العامة املّدعية تطلب

 . إليه استند الذي األساس با ينتفي جديدة وقائع ظهرت أن حدث إذا

 مقبولية يف ليبيا حكومة أودعته طعناً  األوىل التمهيدية الدائرة رفضت ٢٠١٣ مايو/أيار ٣١ ويف -١١٠
 لـّما وبالتايل. الحقاً  القرار هذا االستئناف دائرة وأيدت احملكمة، أمام القذايف اإلسالم سيف السيد على الدعوى

 كانون ١٠ ويف. عليه بالقبض األمر ينفَّذ ولـّما احملكمة إىل القذايف اإلسالم سيف السيد تسليم يُنتظر يزل
 عدم جبريرة ليبيا حكومة امتثال عدم إىل فيه خلصت قراراً  األوىل التمهيدية الدائرة أصدرت ٢٠١٤ ديسمرب/األول
 إىل املسألة إحالة فقررت احملكمة، إىل القذايف اإلسالم سيف السيد تقدميها عدم ذلك يف مبا احملكمة، مع تعاو�ا
 االدِّعاء، طلب على ٢٠١٥ أغسطس/آب ٢٠ بـ املؤرخ ردها يف ليبيا، وأفادت. املتحدة لألمم التابع األمن جملس

 ".احلاضر الوقت يف إليه الوصول الليبية الدولة ‘على يتعذر’و الزنتان يف حمتَجزاً  يزل مل القذايف السيد" بأن احملكمة

 األمر عن األختام رفع االّدعاء طلب على األوىل التمهيدية الدائرة وافقت ٢٠١٧ أبريل/نيسان ٢٤ ويف -١١١
 وثيقة ليصبح السرية حيث من تصنيفه بإعادة احملكمة قلم رئيس وأمرت خالد حممد الُتهامي السيد على بالقبض

 عليه، القبض بإلقاء األمر هذا ٢٠١٣ أبريل/نيسان ١٨ يف أصدرت قد األوىل التمهيدية الدائرة وكانت. علنية
 اإلنسانية ضد جرائم بارتكاب فيه ُيدَّعى ٢٠١٣ مارس/آذار ٢٧ يف العام املّدعي مكتب أودعه طلب على بناء

 التعذيب، يف تتمثل حرب وجرائم واالضطهاد، اإلنسانية، غري األفعال وسائر والتعذيب، السجن، يف تتمثل
 .حالياً  السراح طليق الُتهامي السيد إن. الشخصية الكرامة على واالعتداء القاسية، واملعاملة

 ارُتكبت اليت اجلرائم على أدلة يتلقى القبض، بإلقاء األوامر إصدار منذ العام، املّدعي مكتب ظل لقد -١١٢
 كان ولئن. األدلة هذه بتجهيز ويقوم أحدث، وقت يف ارُتكبت أخرى وجرائم ٢٠١١ فرباير/شباط ثورة سياق يف

 البلد يف اهلش األمين الوضع وسيادة الكافية املوارد إىل االفتقار بسبب له ُخطِّط مما أبطأ بوترية نتائج على ُحيصل
 باملعايري يوىف كان إذا ما يستبني لكي األدلة وحتليل جبمع دقيق حنو على يقوم ظل العام املّدعي مكتب فإن

 من جيريه ما نطاق توسيع إمكانية يقيِّم إنه كما. القبض بإلقاء األوامر من املزيد إصدار لطلب الالزمة القانونية
 األمن جملس إىل رُفع الذي تقريره يف الضوء عليها طسلّ  اليت اجلرائم مثل جديدة، جرائم ليشمل حتقيق عمليات

 للعموم املتاحة املصادر يف الواردة اخلرباء إفادات حيلل املكتب إن كما. ٢٠١٧ مايو/أيار يف املتحدة لألمم التابع
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 إذا ما الستبانة وذلك ليبيا يف للدعم املتحدة األمم وبعثة اإلقليمية والكيانات الدول تقدمها اليت واملعلومات 
 .احملكمة اختصاص نطاق ضمن تندرج املهاجرين ضد املرتكبة اجلرائم كانت

 ليبيا يف احلالة يف ناشط حتقيق عمليات إجراء ٢٠١٨ عام طيلة العام املّدعي مكتب يواصل أن ويُتوقع -١١٣
 سبل ألفضل احلذر تقييمه العام املّدعي مكتب ويواصل. وفرصحتقيقية  دالئل من إليه يقدَّم مما لالستفادة
 ّمجة جرائم حالياً  ليبيا ضمن تقع بأنه يُّدعى السالفة، اجلرائم جانب وإىل. أثره لتعظيم احملدودة موارده استخدام
 ومايل ومنظَّم للقارات عابر بطابع اّتسامها بسبب ليبيا حدود يتخطى أثر هلا اجلهات، من متنوعة طائفة ترتكبها
 والوكاالت الشركاء مع مشاوراته ٩ االسرتاتيجية غايته مع بالتوافق سيواصل العام املّدعي مكتب إن. وإرهايب
 .االقتضاء حبسب املعلومات وتبادل والتنسيق التعاون إمكانية استطالع أجل من املعنيني واإلقليميني الدوليني

 وذلك عامة، بصورة ليبيا يف باحلالة يتعلق فيما الشهود محاية تدابري بعض احملكمة قلم يوفر أن وسيتعنيَّ  -١١٤
 احلاالت سائر غرار وعلى. ليبيا خارج أماكن من انطالقاً  غالباً  العمل العام املّدعي مكتب اعتزام من الرغم على
 يف القائمة باألوضاع األفضل اإلحاطة يف احملكمة لقلم التابعة البلدان يف األوضاع حتليل وحدة تساعد أن ميكن

 يتعلق فيما اخلارجي، عمله مرافق خالل من أيضاً  احملكمة قلم يساعد أن يُفرتض مماثل حنو وعلى. امليدان
 .املختصة السلطات مع الالزمة بالصالت التكفل إىل مجعاء احملكمة باحتياجات

 . بالعربية لغوياً  دعماً  احلالة بذه يتعلق فيما األنشطة بأود النهوض وسيستلزم -١١٥

 الحالة في مالي -١٠

 يناير/الثاين كانون منذ أراضيها على القائمة احلالة مايل حكومة أحالت ٢٠١٢ يوليو/متوز ١٣ يف -١١٦
 أويل تدارس إجراء بعد ،٢٠١٣ يناير/الثاين كانون ١٦ يف العام املّدعي مكتب باشر وقد. احملكمة إىل ٢٠١٢

 .٢٠١٢ يناير/الثاين كانون منذ مايل أراضي على بارتكابا املدَّعى اجلرائم يف التحقيق احلالة، هلذه

 الفقي املهدي أمحد على بالقبض أمراً  األوىل التمهيدية الدائرة أصدرت ٢٠١٥ سبتمرب/أيلول ١٨ ويف -١١٧
 ٢٠١٥ سبتمرب/أيلول ٢٥ ويف. للعبادة خمصَّصة وأبنية تارخيية آثار على اهلجوم تعمد يف تتمثل حرب جرائم جبريرة

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

. ٢٠١٥ سبتمرب/أيلول ٣٠ يف األوىل التمهيدية الدائرة أمام األول مثوَله املهدي السيد َمَثلَ  وقد -١١٨
 جرائم يف املهدي الفقي أمحد إىل املوجَّهة التهم ٢٠١٦ مارس/آذار ٢٤ يف األوىل التمهيدية الدائرة واعتمدت

 أغسطس/آب ٢٢ الثامنة االبتدائية الدائرة حدَّدت ٢٠١٦ يونيو/حزيران ١ ويف. للمحاكمة فأحالته حرب،
 ٢٧ يف وصدر. األساسي النظام من ٦٥ باملادة عمالً  بذنبه املتهم اعرتفقد و . حماكمته لبدء موعداً  ٢٠١٦

 جبرب املتعلق األمر صدور املقرَّر ومن. بالعقوبة القاضي والقرار القضية جوهر يف احلكم ٢٠١٦ سبتمرب/أيلول
 تعويضات ينفذ أن عليهم للمجين االستئماين الصندوق من يُنتظر وقد. ٢٠١٧ أغسطس/آب ١٧ يف األضرار

 القضائي النشاط من املزيد تستلزم أن يُرجَّح التعويضات هذه تنفيذ مرحلة متابعة إن. ٢٠١٨ عام يف األضرار جرب
 .الدوائر مبوظفي االستعانة تتطلب وأن االبتدائية الدائرة أمام

 الكبري الطلب الستمرار تلبية التحقيق عمليات إجراء العام املّدعي مكتب واصل ٢٠١٧ عام طيلةو  -١١٩
 أجراها قد كان وإن بارتكابا، املدَّعى اجلرائم خطورة ومدى املرتقبة غري التحقيقية الفرص ضوء ويف تدخله، على

 تفضي قد أدلة مجع بغية مايل يف املرتكبة احلرب جرائم من أوسع بطائفة يتعلق فيما القد، مقلَّص بفريق مستعيناً 
. مايل يف هذه التحقيق عمليات إجراء استمرار ٢٠١٨ عام وسيشهد. رفعها املمكن القضايا من املزيد إىل
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 احملكمة بقلم املنوطة املسؤوليات وستظل. احلالة بذه يتعلق فيما األنشطة يدعم أن احملكمة قلم على وسيتعنيَّ  
 الين لقسم االشتغايل الدعم لتقدمي ميدانياً  حضوراً  يستلزم ما ،٢٠١٨ عام يف سارية الشهود محاية خيص فيما

 العاملني الدوليني املوظفني على اإلرهابية اجلماعات تشنها اليت العنيفة اهلجمات استمرار ويستلزم. والشهود عليهم
 اإلجراءات نتائج إىل وبالنظر. وأصوهلا وممتلكاتا احملكمة موظفي أجل من مناسبة أمنية ترتيبات إعمال مايل يف

 األمين الوضع مراعاة مع املستطاع، بقدر التوعوية األنشطة إجراء يف يُتوسَّع أن يُرجَّح ٢٠١٦ عام يف االبتدائية
 .فـُْلُفْلد ولغة ُسنغاي ولغة التماشيق بلغة لغوي دعم يلزم أن ويُتوقع. امليدان يف القائم الصعب

 الحالة في أوغندا -١١

 يتعلق فيما القائمة احلالة احملكمة إىل أوغندا حكومة أحالت ٢٠٠٣ ديسمرب/األول كانون ١٦ يف -١٢٠
 . ٢٠٠٢ يوليو/متوز ١ منذ للمقاومة الرب جبيش

 مشال خيص فيما احلالة هذه يف موسَّعاً  حتقيقاً  العام املّدعي مكتب باشر ٢٠٠٤ يوليو/متوز ٢٩ ويف -١٢١
. مرتكبيها هوية عن النظر بصرف بارتكابا، املدَّعى اإلنسانية ضد واجلرائم احلرب جرائم على فيه رُكِّز أوغندا

 قادة كبار على باألختام حمرَّزة القبض بإلقاء أوامر الثانية التمهيدية الدائرة أصدرت ٢٠٠٥ يوليو/متوز ٨ ويف
 ُلْكوِيا وَرسكا) Vincent Otti( أويت وفنسنت) Joseph Kony( كوين جوزيف وهم للمقاومة، الرب جيش

)Raska Lukwiya (ُأْضَيْمبو وُأكوت )Okot Odhiambo (أُْنغوين ودومينيك )Dominic Ongwen(، جبريرة 
 وُأكوت ُلْكِويا َرسكا على الدعوى احلني ذلك منذ الدائرة هذه أ�ت وقد. حرب وجرائم اإلنسانية ضد جرائم

 .موتما بسبب ُأْضَيْمبو

 مركز إىل فُنقل عهدتا يف لُيحتجز احملكمة إىل أُنغوين دومينيك ُقدِّم ٢٠١٥ يناير/الثاين كانون ١٦ ويف -١٢٢
 التمهيدية الدائرة أمام األول مثوَله أُْنغوين دومينيك وَمَثلَ . ٢٠١٥ يناير/الثاين كانون ٢١ يف هلا التابع االحتجاز

 على الدعوى التمهيدية الدائرة فصلت ٢٠١٥ فرباير/شباط ٦ ويف. ٢٠١٥ يناير/الثاين كانون ٢٦ يف الثانية
 .أُْنغوين السيد ضد اإلجراءات تأخري عدم بغية أويت وفنسنت كوين جوزيف على الدعوى عن أُْنغوين دومينيك

 مجعها، مت اليت األدلة إىل استناداً  العامة، املّدعية اتمت ٢٠١٥ ديسمرب/األول كانون ٢١ ويف -١٢٣
 اجلرائم َسْبعِ  عن اجلرائم عددَ  بذلك فزادت اإلنسانية، ضد وجرمية حرب جرمية ٧٠ جمموعه مبا أُْنغوين دومينيك

م اليت  إن كما. فيها املعنية اجلرائم بارتكاب املدَّعى املواقع وعددَ  عليه بالقبض األمر يف به املشتبه هذا با اتُّ
 بإيالء القاضية العام املّدعي مكتب أرساها اليت السياسة جسَّد فيه املشتبه هذا إىل املوجهة التهم جمموعة توسيع

 ويف. األمر أمكن حيثما األطفال، حبق مرتكبة وجرائم املنطَلق جنسانية وجرائم جنسية جرائم يف للتهم األولوية
 فأحالته أُْنغوين، دومينيك إىل املوجَّهة السبعني التهم الثانية التمهيدية الدائرة اعتمدت ٢٠١٦ مارس/آذار ٢٣

 يف بارتكابا ادُّعي حرب وجرائم اإلنسانية ضد جرائم بارتكابا فيه املشتبه هذا املتهم اجلرائم ومن. للمحاكمة
 جرائم بينها ،٢٠٠٥ ديسمرب/األول كانون ٣١ حىت ٢٠٠٢ يوليو/متوز ١ من املمتدة الفرتة يف أوغندا مشال

 القسري، والتزويج مباشرة، غري وبصورة مباشرة بصورة أُنغوين دومينيك ارتكبها املنطلق جنسانية وجرائم جنسية
 .العدائية األعمال يف واستخدامهمجتنيداً إجبارياً  عشرة اخلامسة يبلغوا مل ممن األطفال وجتنيد واالسرتقاق،

 ٢٠١٦ مايو/أيار ٣٠ يف قررت اليت التاسعة االبتدائية الدائرة تشكيل ٢٠١٦ مايو/أيار ٢ يف ومت -١٢٤
 كانون ١٦ يف أدلته تقدمي االدعاء بدأ وقد. احملاكمة لبدء موعداً  ٢٠١٦ ديسمرب/األول كانون ٦ حتديد
 . الدفاع ترافع مرحلة ستليها مث ،٢٠١٨ عام من ما لفرتةٍ  العامة املّدعية مرافعة وستستمر. ٢٠١٧ يناير/الثاين
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 واْبليه اْغبَـْغبو وقضية انْتاَغْندا قضية يف االبتدائية اإلجراءات مع ستتزامن أُْنغوين حماكمة كانت ولـّما -١٢٥ 
 احملكمة لقلم التابعني احملكمة جلسات أنشطة بدعم املعنيني الكاملني الفريقني أحد على سيتعنيَّ  فإنه غوديه
 واحدة يف مالئم حنو على يوماً  ١٦٠ ملدة ٢٠١٨ عام يف عقدها املزَمع كمةاحمل جلسات سري إمكان على السهر

 احملاكمة مدة طيلة حيتاج العام املّدعي ومكتب الدوائر من كل سيظل كما. لالستعمال القابلة احملكمة قاعات من
 .االبتدائية باإلجراءات املعنية األفرقة من خمصَّص له فريق إىل املعنية

 من عنه الدفاع فريق أتعاب ومتوَّل احملكمة عهدة يف حمتَجز املتهم أن إىل القضية بذه يتعلق فيما ويشار -١٢٦
 البالغ اإلجراءات هذه يف املشاركني عليهم الينَّ  وميثِّل. احملكمة يف به املعمول القانونية املساعدة نظام خالل

 جمموع ويقدَّر. عليهم للمجين العمومي احملامي مكتب إىل إضافةً  خارجيون قانونيون ممثلون ٤ ١٠٧ عددهم
 أيام من أيام ثالثة املتوسط يف تبلغ ملدة شاهداً، ٥٠ بـ بإفاداتم لإلدالء احملكمة أمام سيمثُلون الذين الشهود
 الفيديوية الروابط بواسطة بعد عن بالشهادة اإلدالء يبقى بأنه العلم مع شاهد، لكل احملكمة جلسات انعقاد
 مها بلغتني املعنية احملاكمة جلسات يف الدعم ويقدَّم. ذلك أمكن حيثما به األخذ ويتزايد به، األخذ ميكن بديالً 

 .األتيسو ولغة شويلاآل لغة

 ما لفرتةٍ  سيستمر أوغندا مشال يف عليهم للمجين االستئماين الصندوق ينفِّذه الذي املساعدة برنامج إن -١٢٧
 األنشطة وملساندة. احملكمة قلم يقدمه إمدادياً  دعماً  يستلزم ما بعده، ما إىل يستمر أن يُتوقع بل ،٢٠١٨ عام من

 ملكتب ما أن من الرغم على ،٢٠١٨ عام يف الزماً  وغولو كمباال يف امليداين احلضور سيظل احلالة بذه املتعلقة
 عدد وأن املئة، يف ٥٠ تقارب بنسبة يقلَّص أن يُتوقع أوغندا يف باحلالة متصل ميداين حضور من العام املّدعي
 األتيسو، ولغة األلور، ولغة شويل،اآل بلغة اللغوي الدعم توفري وسيلزم. سيخفَّض البلد مشال إىل املوفدة البعثات

 .الَلنغو ولغة
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 المقترحة ٢٠١٨: ميزانية عام جمعاء المحكمة :٥ الجدول 

 المحكمة جمعاء

امليزانية املعتمدة  اليوروات) (بآالف ٢٠١٦مصروفات عام 
 ٢٠١٧لعام 

(بآالف 
 اليوروات)

 التغّري يف املوارد

 ٢٠١٨امليزانية املقرتحة لعام 
 املصروفات من صندوق الطوارئ الموع (بآالف اليوروات)

الموع مبا فيه 
املصروفات من 

 مقداره صندوق الطوارئ
نسبته 
 املئوية

 ١٠٢,٠ ٦ ١٣,٧ ٧٣٢,٩ ٣٦٩,١ ٥ ٨٤٦,٥ ٦ - ٨٤٦,٥ ٦ ةالقضا

 ٠٦٦,٧ ٦٤ ٥,٦ ٤١٠,٤ ٣ ٦٥٦,٣ ٦٠    املوظفون من الفئة الفنية

 ٣٧١,٧ ٢٥ ٣,٨ ٩٤٠,٥ ٤٣١,٢ ٢٤    املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 ٤٣٨,٤ ٨٩ ٥,١ ٣٥٠,٩ ٤ ٠٨٧,٥ ٨٥ ٧٦٦,١ ٧٠ - ٧٦٦,١ ٧٠ الموع الفرعي لتكاليف املوظفني

)٤٨٩,٢( ٠٧٤,٤ ١٥ ١٩٦,٢ ١٨ ٨٩٩,٨ ٢٩٦,٤ ١٧ املساعدة املؤقتة العامة  )٣,٢(  ٥٨٥,١ ١٤ 

 ٣٠٢,٧ ١ ١١,٥ ١٣٤,٣ ١٦٨,٤ ١ ٧٠٨,٣ ١ ٦٩,٢ ٦٣٩,١ ١ املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

)٢,٧( ٣٦٣,٥ ٥٢٢,٤ ٩,٨ ٥١٢,٦ العمل اإلضايف  )٠,٧(  ٣٦٠,٨ 

)٣٥٧,٦( ٦٠٦,٢ ١٦ ٤٢٦,٩ ٢٠ ٩٧٨,٨ ٤٤٨,١ ١٩ العاملنيالموع الفرعي لسائر تكاليف   )٢,٢(  ٢٤٨,٦ ١٦ 

 ٠٢٠,٤ ٦ ٣,١ ١٨٢,١ ٨٣٨,٣ ٥ ٣٣١,٧ ٥ ٣٠٢,٧ ٠٢٩,٠ ٥ السفر

 ٣٣,٠ ١٣,٨ ٤,٠ ٢٩,٠ ٤٤,٢ - ٤٤,٢ الضيافة

 ٥٦٠,٠ ٣ ٦,١ ٢٠٤,١ ٣٥٥,٩ ٣ ٠٠٣,٢ ٤ ٣٣٢,٦ ٦٧٠,٦ ٣ اخلدمات التعاقدية

 ٠١٣,٠ ١ ١٣,٨ ١٢٣,٠ ٨٩٠,٠ ٨٨٦,٩ ١٣,٨ ٨٧٣,١ التدريب

)٤٤,٩( ٦٩٥,٣ ٧٨٠,١ ١٠٠,٧ ٦٧٩,٤ اخلرباء االستشاريون  )٦,٥(  ٦٥٠,٤ 

 ٧٢٣,٠ ٣ ٥,٥ ١٩٤,٨ ٥٢٨,٢ ٣ ٩٥٠,٠ ٤ - ٩٥٠,٠ ٤ حمامو الدفاع

 ١٦٥,٠ ١ ١٦,٢ ١٦٢,٢ ٠٠٢,٨ ١ ٣٤٤,٧ ١ - ٣٤٤,٧ ١ حمامو الين عليهم

 ٩١٨,١ ٢٠ ٥,٠ ٩٩٢,٢ ٩٢٥,٩ ١٩ ٢٤٤,٢ ١٨ ١٣٨,٤ ١٠٥,٨ ١٨ النفقات التشغيلية العامة

 ٠٢٨,٠ ١ ٦,٨ ٦٥,٣ ٩٦٢,٧ ٢٥٦,٧ ١ ٧,٠ ٢٤٩,٧ ١ اللوازم واملواد

 ٥٧٥,٨ ١ ٢١,٦ ٢٧٩,٥ ٢٩٦,٣ ١ ٥١١,٣ ٣ ٧٢٧,٨ ٧٨٣,٥ ٢ األثاث والعتاد

 ٦٨٦,٧ ٣٩ ٥,٨ ١٦٢,٣ ٢ ٥٢٤,٤ ٣٧ ٣٥٣,٠ ٤٠ ٦٢٣,٠ ١ ٧٣٠,٠ ٣٨ الموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني

 ٤٧٥,٧ ١٥١ ٤,٨ ٨٨٨,٤ ٦ ٥٨٧,٣ ١٤٤ ٣٩٢,٥ ١٣٨ ٦٠١,٨ ٢ ٧٩٠,٧ ١٣٥ المجموع

 ٢٠١٨: مالك الموظفين المقترح لعام جمعاء المحكمة :٦ الجدول

 المحكمة جمعاء
وكيل أمني 

 عام
أمني عام 

 ١-ف ٢-ف ٣-ف ٤-ف ٥-ف ١-مد ٢-مد مساعد

جمموع 
موظفي 

الفئة الفنية 
 رأ-خ ع رر-خ ع وما فوقها

جمموع 
 موظفي

فئة 
اخلدمات 

 العامة
جمموع 
 املوظفني

 الوظائف الثابتة
              

 
 ٩٧٠ ٤٢٦ ٤٠٦ ٢٠ ٥٤٤ ٣٨ ١٧٤ ١٨٦ ٨٩ ٤٥ ٩ - ٢ ١ ٢٠١٧املقرة لعام 

 ٢٢ ٢ ٢ - ٢٠ ١ ١١ ٥ ٢ ١ - - - - اجلديدة  

 - - - - - - - - - - - - - - املعادة التخصيص  

)٢( - ٢ - - - - املعادة التصنيف    ٨( ١١(  ٣ - - - ٣ 

)١( - - - - - - املستعادة/املعادة    - - )١(  - - - )١(  

 ٩٩٤ ٤٢٨ ٤٠٨ ٢٠ ٥٦٦ ٣١ ١٩٦ ١٨٨ ٩١ ٤٨ ٩ - ٢ ١ ٢٠١٨المقترحة لعام   

 وظائف المساعدة المؤقتة العامة (معاِدالتها بدوام كامل)                
 ١٧٠,١٢ ٦٢,٦٩ ٥٧,٩٩ ٤,٧٠ ١٠٧,٤٣ ١٦,٠٠ ٤١,١٤ ٤٢,٧٠ ٦,٥٥ ١,٠٥ - - - - ٢٠١٧املقرة لعام               

 ١٦٢,٥٩ ٥١,٠٠ ٤٧,٠٠ ٤,٠٠ ١١١,٥٩ ١٤,٠٠ ٤٤,٥٠ ٤٥,٠٠ ٧,٠٥ ١,٠٥ - - - - املستمرة  

 ٢٥,٢٨ ١٧,٤٤ ١٢,٣٣ ٥,١١ ٧,٨٣ ٠,٦٧ ٣,٦٧ ٢,٨٣ ٠,٦٧ - - - - - اجلديدة  

)١,٠٠( - - - - احملوَّلة    )٢,٠٠(  )٥,٠٠(  )١٠,٠٠(  )٤,٠٠(  )٢٢,٠٠(  - )٢,٠٠(  )٢,٠٠(  )٢٤,٠٠(  

 ١٦٣,٨٦ ٦٦,٤٤ ٥٧,٣٣ ٩,١١ ٩٧,٤٣ ١٠,٦٧ ٣٨,١٧ ٤٢,٨٣ ٥,٧١ ٠,٠٥ - - - - ٢٠١٨المقترحة لعام   
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 البرنامجية المقترحة ٢٠١٨ميزانية عام   -ثالثاً  

 البرنامج الرئيسي األول: الهيئة القضائية  -ألف 

 

 مةالمقدِّ 

  الرئاسة، والدوائر، ومكتب االتصال القائم يف نيويورك. تتألف اهليئة القضائية من هيئة -١٢٨

وتؤدي هيئة الرئاسة وظائف يف ثالثة جماالت من جماالت املسؤولية: الال القانوين، وجمال العالقات  -١٢٩
فيما خيصها عامًا آخر حافًال باألعمال  ٢٠١٨اخلارجية، والال اإلداري. وتتوقع هيئة الرئاسة أن يكون عام 

عشرة  ين له يف الدورة السادسةـ(تـ)للمحكمة ونائب (ة)جديد ـ(ة)بالنتائج، وال سّيما بالنظر إىل انتخاب رئيسوغنياً 
 جلمعية الدول األطراف ("اجلمعية").

 ٢٠١٦األعمال املتصلة بالقضايا الناشئة عن املستجدات يف عام  ٢٠١٨وستتدبر الدوائر يف عام  -١٣٠
مة يف ثالث قضايا وثالث دعاوى استئناف �ائي (إضافة إىل دعاوى ، مبا يف ذلك جلسات احملاك٢٠١٧وعام 

االستئناف التمهيدي)، والعمل املتصل حباالت وقضايا أخرى تكون يف املرحلة التمهيدية. وسيستمر أيضًا العمل 
باملوارد من  الذي يضطلع به القضاة لزيادة جناعة اإلجراءات وتسريعها، إىل جانب اجلهود املبذولة لتعزيز االستعانة

 املوظفني على حنو مرن وناجع.

وسيواصل مكتب االتصال القائم يف نيويورك تيسري التعاون الفعال بني احملكمة اجلنائية الدولية  -١٣١
 ("احملكمة") واألمم املتحدة والدول واملنظمات الدولية األخرى.

إن ميزانية الربنامج الرئيسي األول تستند إىل األنشطة القضائية الالزمة وفقًا لالفرتاضات املتعلقة مبيزانية  -١٣٢
 ، اليت ُوضعت جبهد مشرتك بني األجهزة.٢٠١٨عام ل احملكمة
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 المقترحة ٢٠١٨البرنامج الرئيسي األول: ميزانية عام  :٧ الجدول 

 : األول الرئيسي البرنامج
 القضائية الهيئة

(بآالف اليوروات) ٢٠١٦عام  مصروفات  

  امليزانية املعتمدة لعام
(بآالف  ٢٠١٧

 اليوروات)

 التغّري يف املوارد

 ٢٠١٨امليزانية املقرتحة لعام 
 الموع (بآالف اليوروات)

املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

الموع مبا فيه 
املصروفات من صندوق 

 نسبته املئوية مقداره الطوارئ
 ١٠٢,٠ ٦ ١٣,٧ ٧٣٢,٩ ٣٦٩,١ ٥ ٨٤٦,٥ ٦ - ٨٤٦,٥ ٦ القضاة

 ٦٩١,٤ ٤ ٢,٥ ١١٣,٨ ٥٧٧,٦ ٤    املوظفون من الفئة الفنية

 ٩٢٧,٢ ١,٠ ٩,٣ ٩١٧,٩    املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 ٦١٨,٦ ٥ ٢,٢ ١٢٣,١ ٤٩٥,٥ ٥ ٦٠٦,٤ ٤ - ٦٠٦,٤ ٤ الموع الفرعي لتكاليف املوظفني

)١٢٤,٨( ٤١١,٢ ١ ٠٦٣,١ ١ - ٠٦٣,١ ١ املساعدة املؤقتة العامة  )٨,٨(  ٢٨٦,٤ ١ 

 - - - - - - - املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

 - - - - - - - العمل اإلضايف

)١٢٤,٨( ٤١١,٢ ١ ٠٦٣,١ ١ - ٠٦٣,١ ١ الموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني  )٨,٨(  ٢٨٦,٤ ١ 

 ١٥٧,٢ ٣٣,٤ ٣٩,٤ ١١٧,٨ ٩٠,٩ - ٩٠,٩ السفر

 ١٦,٠ ٣٣,٣ ٤,٠ ١٢,٠ ١٠,٦ - ١٠,٦ الضيافة

 ٥,٠ - - ٥,٠ ٠,١ - ٠,١ اخلدمات التعاقدية

 ٢٢,٠ - - ٢٢,٠ ١٠,٣ - ١٠,٣ التدريب

 ٥,٠ ٤٠٠,٠ ٤,٠ ١,٠ - - - اخلرباء االستشاريون

 ١٠٤,٤ ٧,٢ ٧,٠ ٩٧,٤ ٧٣,١ - ٧٣,١ النفقات التشغيلية العامة

 ٥,٠ - - ٥,٠ ١,٩ - ١,٩ اللوازم واملواد

 - - - - - - - األثاث والعتاد

الموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة 
 ٣١٤,٦ ٢٠,٩ ٥٤,٤ ٢٦٠,٢ ١٨٦,٩ - ١٨٦,٩ بالعاملني

 ٣٢١,٦ ١٣ ٦,٣ ٧٨٥,٦ ٥٣٦,٠ ١٢ ٧٠٢,٩ ١٢ - ٧٠٢,٩ ١٢ المجموع

 ٢٠١٨الرئيسي األول: مالك الموظفين المقترح لعام  البرنامج :٨ الجدول

  :األول الرئيسي البرنامج
 القضائية الهيئة

وكيل 
 أمني عام

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

جمموع موظفي 
الفئة الفنية وما 

 رأ-خ ع رر-خ ع فوقها

جمموع 
موظفي فئة 

اخلدمات 
 العامة

جمموع 
 املوظفني

                             الوظائف الثابتة

 
 ٥٢ ١٣ ١٢ ١ ٣٩ - ١٢ ٢٠ ٣ ٤ - - - - ٢٠١٧املقرة لعام 

 ١ - - - ١ - - ١ - - - - - - اجلديدة  

 - - - - - - - - - - - - - - املعادة التخصيص  

)١( ١ - - - - - املعادة التصنيف    - - - - - - - 

 - - - - - - - - - - - - - - املستعادة/املعادة  

 ٥٣ ١٣ ١٢ ١ ٤٠ - ١٢ ٢٠ ٤ ٤ - - - - ٢٠١٨المقترحة لعام   

 وظائف املساعدة املؤقتة العامة (معاِدالتا بدوام كامل)
 ١٣,٠٠ - - - ١٣,٠٠ - ٨,٠٠ ٥,٠٠ - - - - - - ٢٠١٧املقرة لعام              

 ١٣,٠٠ - - - ١٣,٠٠ - ٨,٠٠ ٥,٠٠ - - - - - - املستمرة  

 - - - - - - - - - - - - - - اجلديدة  

)١,٠٠( - - - - - - احملوَّلة    - - )١,٠٠(  - - - )١,٠٠(  

 ١٢,٠٠ - - - ١٢,٠٠ - ٨,٠٠ ٤,٠٠ - - - - - - ٢٠١٨المقترحة لعام   
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 : هيئة الرئاسة١١٠٠البرنامج  -١ 

 مةالمقدِّ 

 :الرئيسية مسؤولياتا جماالت جتسِّد اسرتاتيجية، أولويات ثالث الرئاسة هليئة -١٣٣

 نظام مبوجب والقضائية القانونية صعيد املراجعة على مبهامها االضطالع: القانوين الال يف )أ (
 فيما األساسي روما نظام من العاشر الباب عليها ينص اليت املسؤوليات ذلك يف مبا روما األساسي،

 وسرعتها؛ اإلجراءات زيادة جناعة إىل الرامية املستمرة اجلهود ودعم باإلنفاذ؛ يتعلق

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

 احملكمة؛ ضمن اخلارجية العالقات أنشطة وتنسيق

 واإلسهام القضائية؛ اهليئة إىل الناجع والتدبّري اإلداري الدعم تقدمي: اإلداري الال يف )ج (
 أدائها إىل تطلعاً  اجلمعية مع والتواصل االسرتاتيجية؛ تاقياد بتوليها احملكمة شؤون تدبري يف النشط
 األساسي. روما نظام عليه ينص كما احملكمة شؤون بإدارة يتعلق فيما التدبّري اإلشرايف دورها

 أهداف هيئة الرئاسة

سري اإلجراءات التمهيدية واإلجراءات االبتدائية وإجراءات نجاعة اإلسهام يف التكفل ب )١(
 ضمن جماالت مسؤولية هيئة الرئاسةاالستئناف، 

الدفع قدمًا باستعراض "العرب املستخلصة" من السريورات القضائية، مع الرتكيز على  )٢(
الين عليهم، وإجناز شؤون اإلجراءات يف مرحلة التحضري للمحاكمات/جلساتا، و 

االستئناف بالتشاور مع الدول األطراف، واألطراف يف اإلجراءات االبتدائية وإجراءات 
 وسائر أصحاب الشأن حبسب االقتضاءالقضايا املعنية، واملشاركني يف اإلجراءات، 

السهر على إدارة املوارد على حنو فّعال مبا يف ذلك متييز وتنفيذ املزيد من تدابري زيادة  )٣(
وحتسني تدبر أداء املوظفني؛ والعمل بالتوافق مع مؤّشرات األداء اذها، النجاعة املمكن اخت

 املناسبة فيما خيص السريورات القضائية والدعم القضائي ذا الصلة

هد مشرتك يُبذل على نطاق املضي يف حتسني السريورات املتعلقة مبيزانية احملكمة، يف إطار ج )٤(
 احملكمة

 ر على تدبر املخاطر على حنو ناجعالسه )٥(

ألطراف يف حتسني التحاور بني احملكمة ومجعية الدول ا العمل مع سائر األجهزة للمضي )٦(
 وهيئاتا الفرعية

العمل على تعزيز الثقة باحملكمة لدى الدول واملنظمات الدولية واملنظمات اإلقليمية  )٧(
واملنظمات غري احلكومية وسائر الشركاء وأصحاب الشأن الرئيسيني؛ وتشجيع التعاون 
الفعال مع احملكمة؛ واغتنام مجيع الفرص إلبراز منافع االنضمام إىل احملكمة يف نظر الدول 

 ام االتفاقات ذات الصلة مع الدولغري األطراف؛ وإبر 



ICC-ASP/16/10  

10-A-021017 40 

 
 

 ألف يورو ١ ٣٥٢,٨ موارد الميزانية 

 املئة). يف ٤,٤ألف يورو ( ٥٧,٥ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  -١٣٤

الرئاسة تدابري لزيادة الوفورات واملكاسب املتأتية عن زيادة النجاعة، عمًال بقرار وقد اختذت هيئة  -١٣٥
(اجلمعية بشأن وضع مقرتحات امليزانية

7F

. وقد حتققت هذه الوفورات واملكاسب املتأتية عن زيادة النجاعة يف بند )٨
القائم على التآزر مع سائر  امليزانية اخلاص بتكاليف املوظفني وبندها اخلاص بتكاليف السفر من خالل العمل

 أجهزة احملكمة، واستعمال املوارد على حنو مرن والتنسيق مع الدول وسائر املنظمات الدولية (انظر املرفق العاشر).

 ألف يورو ٢٨,٠ لرئاسةااألبدال اليت يتقاضها أعضاء هيئة 

ألف يورو لسد األبدال اخلاصة اليت  ٢٨,٠الربناجمية املقرتحة مبلغ مقداره  ٢٠١٨يف ميزانية عام  يـُْفَرد -١٣٦
Pتدفع للرئيس

 (
8F

٩
PP

)
Pالثاين إذا عمال بالنيابة عنه وأاألول  ـهولنائب )

9F

لسد تكاليف الرواتب  خصَّصاتدرجت املوقد أُ  .)١٠
 .١٢٠٠العادية ألعضاء هيئة الرئاسة الثالثة ضمن الربنامج 

 ألف يورو ١ ١٤٩,٤ الموارد من الموظفين

 .ثابتة وظيفة ١١هيئة الرئاسة من مالك ألف يت -١٣٧

 ألف يورو ١ ١٤٩,٤  الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة

يف جمال املراجعة القانونية/القضائية وجمال العالقات  -إن هيئة الرئاسة مكلَّفة بثالث مهام رئيسية  -١٣٨
اخلارجية وجمال اإلدارة. وبالنظر إىل أن هيئة الرئاسة هي أصغر أجهزة احملكمة فإن مواردها ُختصَّص على حنو مرن 

 األقصى من النجاعة، وذلك على الرغم من أن بنية هذه املوارد منظَّمة شكًال حبسب املهمات. القدرابتغاء 

) يتوىل املسؤولية عن تدبر ٥-ويقود العاملني يف هيئة الرئاسة رئيس مكتب (موظف من الرتبة ف -١٣٩
املشرتكة بني األجهزة شؤو�م وعن التخطيط والتوجيه االسرتاتيجيني، وعن متثيل هيئة الرئاسة يف اجتماعات العمل 

واالجتماعات اخلارجية على املستوى الرفيع. وُخيصَّص باقي املوظفني لكل من املهام الرئيسية لكن ذلك جيري مع 
 ابتغاء تقاسم مجيع املوارد حبسب الضرورة وفقاً لدرجات أولوية املسائل املعنية.

) ٤-ستشارًا قانونيًا (من الرتبة فويضم مالك العاملني يف هيئة الرئاسة حبسب بنيتها احلالية م -١٤٠
)، املسؤولة عن تنسيق LEU) ضمن وحدة الشؤون القانونية واإلنفاذ (٢-ومستشارًا قانونيًا معاونًا (من الرتبة ف

كانت هذه الوحدة تضم أيضًا موظفًا قانونياً   ٢٠١٠وتوفري الدعم القانوين الفين هليئة الرئاسة. ومنذ عام 

                                                           
تشرين  ٢٤-١٦الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة اخلامسة عشرة، الهاي،   )٨(

 ، القسم الم.ICC-ASP/15/Res.1القرار اللد األول، اجلزء الثالث، )، ICC-ASP/15/20( ٢٠١٦الثاين/نوفمرب 
 ٢٠٠٣أيلول/سبتمرب  ١٢-٨الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة الثانية، نيويورك،   )٩(
)ICC-ASP/2/10باء.-أوالً -ألف-)، اجلزء الثالث  
أيلول/سبتمرب  ١٢-٨الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة الثانية، نيويورك،   )١٠(

٢٠٠٣ )ICC-ASP/2/10باء.-أوالً -ألف-)، اجلزء الثالث 
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ل تكاليف وظيفته بعقد مساعدة مؤقتة عامة. وُيطلب حتويل هذه الوظيفة من وظيفة ) ُمتوَّ ٣-الرتبة ف (من 
مساعدة مؤقتة عامة إىل وظيفة ثابتة أل�ا تشمل مهام رئيسية بعيدة األمد ويؤدي شاغلها مهام ويتوىل مسؤوليات 

ستمر على زيادة جناعة تتسم بطابع أساسي فيما خيص عمل الوحدة. ومن املهام املتصلة بذه الوظيفة العمل امل
اإلجراءات من خالل "العرب املستخلصة" بالتعاون مع فريق الدراسة املعين باحلوكمة التابع للجمعية، وتناول 
املتطلبات الوظيفية املتصلة بإنفاذ العقوبات. ويُتوقع أن تستمر احلاجة إىل هذه الوظيفة يف املستقبل أل�ا مندجمة 

مهام املراجعة القانونية والقضائية اليت تتوالها وحدة الشؤون القانونية واإلنفاذ، اليت اندماجًا كامًال ضمن مجيع 
 يُقدَّر أن عملها سيتزايد إىل حد كبري (وال سّيما بالنظر إىل تنامي النشاط اإلنفاذي).

اخلارجية وحاليًا يدعم الرئيسَة يف اضطالعها مبهامها املتصلة بالعالقات اخلارجية مستشاٌر يف العالقات  -١٤١
رأ). وبتزايد نشاط -ع ) يساعده مساعد إداري (معين بالعالقات اخلارجية) (من الرتبة خ٣-(من الرتبة ف

احملكمة، وبالنظر إىل املستجدات العاملية، اكتسبت جمموعة املهام املتصلة بالعالقات اخلارجية أمهية جديدة وغدت 
تنسيق بني شىت األجهزة يف هذا الال الذي ميَّزه جملس التنسيق باعتباره أكثر تطلُّبًا وتعقُّداً. وتتوىل هيئة الرئاسة ال

واحدة من األولويات. ويف الوقت نفسه بيَّنت التجربة أكثر فأكثر أن مثة ترابطًا بني العالقات اخلارجية واملهام 
ما فيما خيص مهام اإلشراف سيّ  ا، والماإلدارية اليت تتوالها هيئة الرئاسة وحاجًة إىل التنسيق الوثيق فيما بينه

التدبري اليت متارسها اجلمعية من أجل تسيري شؤون احملكمة. ويصح ذلك على اخلصوص بالنظر إىل املسؤولية 
العامة اليت تتوالها هيئة الرئاسة فيما خيص التسيري السليم للمحكمة وضرورة التواصل الفعال مع اجلمعية وهيئاتا 

 )(ب) من النظام األساسي.٢(١١٢جلمعية مبوجب املادة الفرعية فيما يتعلق مبهام ا

لة لفريق هيئة الرئاسة، حبيث يضم موظفًا من الرتبة ف -١٤٢ من شأنه أن يقوم  ٤-ولذلك تُقرتح بنية معدَّ
بالتنسيق واإلشراف يف جمال العالقات اخلارجية ويف جمال الشؤون اإلدارية. وهلذا الغرض تُنشد إعادة تصنيف 

 للرئيسـ(ة)) ليصبح مساعدًا رئيسيًا خاصًا ٣-للمستشار يف العالقات اخلارجية (من الرتبة ف الوظيفة احلالية
). فمن شأن إعادة التصنيف هذه أن تتيح بنية إدارية أكثر فعالية تنطوي على ترابط حمسَّن بني ٤-الرتبة ف (من

من شأ�ا أن تضمن أن يكون هناك  الاالت الوظيفية للعالقات اخلارجية وللشؤون اإلدارية للمحكمة. كما إن
موظف أرفع لتناول مسائل السياسة املعقَّدة واحلساسة ذات التبعات الواسعة املطال فيما خيص املؤسسة املتمثلة يف 

سهرًا على جعلها جتتذب مرشَّحني ذوي  ٤-احملكمة. وتلزم إعادة تصنيف الوظيفة املعنية لتصبح رتبتها ف
ن يتولوا املسؤوليات املعقَّدة املتصلة با. فإذا أذنت اجلمعية بتحويل وظيفة املساعدة مهارات أعلى مستوى ميكن أ

إىل وظيفة ثابتة وأجازت إعادة تصنيفها فإن األثر املتوقع أن حيدثه ذلك على مبلغ  ٣-املؤقتة العامة من الرتبة ف
 ميزانية هيئة الرئاسة منعدم.

) الدعم للرئيسة وهليئة الرئاسة يف ممارسة ٣-لرتبة فوحاليًا يقدِّم مساعد خاص للرئيسـة (من ا -١٤٣
مسؤولياتما، مع تركيز خاص على السياسات املتعلقة باإلدارة والتفاعل مع اجلمعية وهيئاتا الفرعية. ويقدم 

) الدعم التقين واحملاسيب فيما خيص ميزانية هيئة الرئاسة واهليئة القضائية ٢-موظف إداري معاون (من الرتبة ف
هيزمها باملوظفني. ووفق البنية اجلديدة املقرتحة ملالك املوظفني ستنضوي هاتان الوظيفتان حتت إشراف وتنسيق وجت

 ).٤-(من الرتبة ف املساعد اخلاص للرئيسـ(ة)

رر)، -ع (من الرتبة خ ـ(ة)ويتألف باقي مالك العاملني يف هيئة الرئاسة من مساعد شخصي للرئيس -١٤٤
رأ) لرئيس املكتب، -ع رأ) ومساعد إداري (من الرتبة خ-ع القضائية (من الرتبة خ ومنسِّق إداري لدى اهليئة

 يقدِّمون دعماً إدارياً وإمدادياً واسع التنوع.
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 ألف يورو ١٧٥,٤ بالعاملين المتصلة غير الموارد 

تكاليُف التدريب وتكاليُف الضيافة و تكاليُف السفر و  تكاليفُ املوارد غري املتصلة بالعاملني ب ُتَسد -١٤٥
على زيادات تعزى إىل  ٢٠١٨لعام  هذه التكاليفد و اخلرباء االستشاريني. وتنطوي امليزانيات املقرتحة يف بن

. ومن هذه األنشطة ٢٠١٨وبداية عام  ٢٠١٧األنشطة املتوقعة املتصلة بانتخاب مسؤويل احملكمة يف �اية عام 
حملكمة (والتكاليف ذات الصلة بسفرهم هذا) من أجل مراسم توليهم سفر القضاة احلديثي االنتخاب إىل ا

 مهامهم وأسبوعني لتوجيههم، وفعاليات مرتبطة بانتخاب رئيسـ(ة) جديد(ة) للمحكمة.

 ألف يورو ١٥٠,٤ السفر

ألف يورو  ١٨,٠ألف يورو زائدًا  ٩٥,٧من  ٢٠١٧تألَّف املبلغ املعتمد لسد تكاليف السفر لعام  -١٤٦
يف نيويورك. أما املقدار املطلوب لعام  ٢٠١٧حصرًا لسد تكاليف السفر املتصل بعقد دورة اجلمعية لعام تـُْفَرد 

]) ٢٠١٧املبلغ املعتمد لعام املئة، [على  يف ٣٢,٣ألف يورو، أي  ٣٦,٧(املنطوي على زيادة مقدارها  ٢٠١٨
القضاة احلديثي االنتخاب إىل ألف يورو ختصَّص لسد تكاليف سفر  ٥٤,٧ألف يورو زائدًا  ٩٥,٧فيساوي 

احملكمة من أجل مراسم توليهم مهامهم (والتكاليف ذات الصلة). وستغتنم احملكمة هذه الفرصة لتعريف القضاة 
إىل موظفي احملكمة وإطالعهم على مرافقها وإجراءاتا خالل دورة توجيه ملدة أسبوعني تلي املراسم املذكورة 

سنوات إثر انتخاب قضاة احملكمة اجلدد؛ فاملرة القادمة اليت  بَّد عادة مرة كل ثالثمباشرة. إن هذه التكاليف تـَُتكَ 
 .٢٠٢١ستَُتَكبَّد فيها ستكون يف عام 

ألف يورو، الذي لن ُيستخدم لسد تكاليف أسفار القضاة احلديثي  ٩٥,٧املقدار البالغ  أما -١٤٧
وسُتستخدم هذه  والعاملني يف هيئة الرئاسة والدوائر.يلزم لسد تكاليف مجيع األسفار الرمسية للقضاة فاالنتخاب، 

أو قضاة آخرين لتمثيل احملكمة يف الفعاليات اخلارجية  )اـ(هيـ(تـ)، وأسفار نائبالرئيسـ(ة)امليزانية لسد تكاليف أسفار 
 يستلزمهاد عدال ةن يف الدوائر من أسفار حمدودو أعضاء هيئة الرئاسة أو العاملما يقوم به اهلامة، ولسد تكاليف 

مع  - تقدمي إسهامات ختصصية يف فعاليات خارجيةتلزم لالرئاسة بدورها على الصعيد اخلارجي أو �وض هيئة 
 ذات الصلةاجلهات املنظِّمة لألحداث  دَّ سُ إال إذا مل تَ  ةأية حال يفالعلم بأنه لن تـَُتحمَّل تكاليف األسفار املعنية 

  .تكاليف هذه األسفار

 ألف يورو ١٤,٠  الضيافة

املئة) بالقياس إىل املبلغ  يف ٤٠,٠آالف يورو (أي  ٤,٠ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  -١٤٨
، وهو يلزم لسد تكاليف الضيافة املتصلة بزيارات رؤساء الدول أو احلكومات ٢٠١٧املناظر الذي اعُتمد لعام 

. ويُرجَّح أن يشهد عدد الزيارات املعنية زيادة مؤقتة ايهـ(تـ)نائب أو للرئيسـ(ة)والوزراء وغريهم من كبار ممثلي الدول 
بسبب انتخاب رئيسـ(ة) جديد(ة) للمحكمة. ومثة تكاليف مؤقتة أخرى مرتبطة مبراسم تقلد رئيس قلم احملكمة 
 اجلديد والقضاة احلديثي االنتخاب ملهام مناصبهم. كما سُتستخدم ميزانية الضيافة لسد تكاليف إسهام اهليئة
القضائية يف فعاليات للمحكمة ميوِّهلا معًا مجيع األجهزة، من قبيل اإلحاطات الدبلماسية، وندوة املائدة املستديرة 

 للمنظمات غري احلكومية، ومراسم الرتحيب والتوقيع.
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 آالف يورو ٦,٠ التدريب 

حتتاج إىل هيئة الرئاسة  وتظل. ٢٠١٧بالقياس إىل نظريه الذي اعُتمد لعام  املبلغ املطلوب تغريُّ يفال  -١٤٩
متصل حمدَّد الطابع  تدريبٌ أمهه ، ٢٠١٨خالل عام  ص للعاملني فيهاتدريب متخصِّ  ميزانية صغرية املقدار لتوفري

خمصَّص صغري املقدار لتحسني إىل ، و واملهام يف جمال العالقات اخلارجية وتدريٌب على اإلدارةالقانونية  بالوظائف
 .لعملاملهارات يف جمال لغات ا

 آالف يورو ٥,٠  اخلرباء االستشاريون

يف املئة) بالقياس إىل نظريه  ٤٠٠,٠آالف يورو ( ٤,٠ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  -١٥٠
حّد من قدرة هيئة الرئاسة على  ٢٠١٧. إن املبلغ املخفَّض كبَري التخفيض الذي اعُتمد لعام ٢٠١٧املعتمد لعام 

خدمات اخلرباء االستشاريني بشأن مسائل متصلة بوظائفها األساسية. ففيما سلف كان احلصول على ما يلزم من 
دوا املشورة بشأن مسائل ختصصية يف الاالت اليت تفتقر فيها سْ يستعان خبدمات اخلرباء االستشاريني لكي يُ 

 احملكمة. ويف املستقبل قد احملكمة خلربة معيَّنة، مبا يف ذلك إدارة شؤون أموال معاشات القضاة وتدبر املخاطر يف
ُحيتاج إىل قدر حمدود من خدمات اخلرباء االستشاريني يف جماالت أخرى للتكفل بنجاح اهليئة الرئاسية يف 
االضطالع بوظائفها األساسية. ولذا يُعترب من األمهية مبكان أن يكون هليئة الرئاسة ميزانية متواضعة لكنها تتيح هلا 

 اخلربة اخلارجية الالزمة.االستعانة عند احلاجة ب
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 المقترحة ٢٠١٨: ميزانية عام ١١٠٠ البرنامج :٩ الجدول 

١١٠٠ 
 هيئة الرئاسة 

 (بآالف اليوروات) ٢٠١٦مصروفات عام 

امليزانية املعتمدة لعام 
(بآالف  ٢٠١٧

 اليوروات)

 التغّري يف املوارد

 ٢٠١٨امليزانية املقرتحة لعام 
 الموع (بآالف اليوروات)

املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

الموع مبا فيه 
املصروفات من صندوق 

 نسبته املئوية مقداره الطوارئ

 ٢٨,٠ - - ٢٨,٠ - - - القضاة

 ٨٥٧,١ ١٨,٨ ١٣٥,٤ ٧٢١,٧    املوظفون من الفئة الفنية

 ٢٩٢,٣ ٠,١ ٠,٣ ٢٩٢,٠    املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 ١٤٩,٤ ١ ١٣,٤ ١٣٥,٦ ٠١٣,٨ ١ ٩٨٥,٦ - ٩٨٥,٦ الموع الفرعي لتكاليف املوظفني

)١٢٢,٨( ١٢٢,٨ ١٢٥,٤ - ١٢٥,٤ املساعدة املؤقتة العامة  )١٠٠,٠(  - 

 - - - - - - - املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

 - - - - - - - العمل اإلضايف

)١٢٢,٨( ١٢٢,٨ ١٢٥,٤ - ١٢٥,٤ الموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني  )١٠٠,٠(  - 

 ١٥٠,٤ ٣٢,٣ ٣٦,٧ ١١٣,٧ ٨٢,٧ - ٨٢,٧ السفر

 ١٤,٠ ٤٠,٠ ٤,٠ ١٠,٠ ٩,٧ - ٩,٧ الضيافة

 - - - - ٠,١ - ٠,١ اخلدمات التعاقدية

 ٦,٠ - - ٦,٠ ١,٤ - ١,٤ التدريب

 ٥,٠ ٤٠٠,٠ ٤,٠ ١,٠ - - - اخلرباء االستشاريون

 - - - - - - - النفقات التشغيلية العامة

 - - - - - - - اللوازم واملواد

 - - - - - - - األثاث والعتاد

الموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة 
 بالعاملني

١٧٥,٤ ٣٤,٢ ٤٤,٧ ١٣٠,٧ ٩٣,٩ - ٩٣,٩ 

 ٣٥٢,٨ ١ ٤,٤ ٥٧,٥ ٢٩٥,٣ ١ ٢٠٤,٩ ١ - ٢٠٤,٩ ١ المجموع

 ٢٠١٨: مالك الموظفين المقترح لعام ١١٠٠ البرنامج :١٠ الجدول

١١٠٠ 
 هيئة الرئاسة 

وكيل 
 أمني عام

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

جمموع موظفي 
الفئة الفنية وما 

 رأ-خ ع رر-خ ع فوقها

جمموع 
موظفي فئة 

اخلدمات 
 العامة

جمموع 
 املوظفني

                             الوظائف الثابتة

 
 ١٠ ٤ ٣ ١ ٦ - ٢ ٢ ١ ١ - - - - ٢٠١٧املقرة لعام 

 ١ - - - ١ - - ١ - - - - - - اجلديدة  

 - - - - - - - - - - - - - - املعادة التخصيص  

)١( ١ - - - - - املعادة التصنيف    - - - - - - - 

 - - - - - - - - - - - - - - املستعادة/املعادة  

 ١١ ٤ ٣ ١ ٧ - ٢ ٢ ٢ ١ - - - - ٢٠١٨المقترحة لعام   

كامل)وظائف املساعدة املؤقتة العامة (معاِدالتا بدوام              
 

 ١,٠٠ - - - ١,٠٠ - - ١,٠٠ - - - - - - ٢٠١٧املقرة لعام   

 ١,٠٠ - - - ١,٠٠ - - ١,٠٠ - - - - - - املستمرة  

 - - - - - - - - - - - - - - اجلديدة  

)١,٠٠( - - - - - - احملوَّلة    - - )١,٠٠(  - - - )١,٠٠(  

 - - - - - - - - - - - - - - ٢٠١٨المقترحة لعام   
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 : الدوائر١٢٠٠ البرنامج -٢ 

 المقدِّمة

عني موزَّ قاضياً،  ١٨) من نظام روما األساسي، تتألف الدوائر من ١(٣٦(ب) و٣٤عمًال باملادتني  -١٥١
 تبّت هيئة القضاةوبالتشاور مع على ثالث شعب: الشعبة التمهيدية، والشعبة االبتدائية، وشعبة االستئناف. 

الدوائر و والقضايا إىل الدوائر التمهيدية  د احلاالتِ نِ وُتسْ ، )10F١١(ةلشعب القضائييف ا للعملانتدابم الرئاسة يف 
االبتدائية. وتتناول شعبة االستئناف دعاوى االستئناف التمهيدي واالستئناف النهائي للقرارات املتخذة يف إطار 

توزيع عبء العمل بني القضاة إلتاحة . ويُعتمد ضمن نطاق نظام روما األساسي �ج مرن يف الشعبتني األخريني
استعمال املوارد على النحو األكثر فعالية. وحبسب عبء العمل ضمن الشعب املختصة ميكن أن يُنَتَدب قضاة 
الدرجة التمهيدية لالضطالع بعمل يتعلق باملرحلة االبتدائية أو مبرحلة جرب األضرار، وأن يُنَتَدب قضاة الدرجة 

دة الطابع، عندما يستلزم ذلك تنازُع املصاحل أو جة االبتدائية لالهتمام بدعاوى استئناف حمدَّ التمهيدية وقضاة الدر 
 مالبساٌت أخرى تتطلب استبدال أحد قضاة درجة االستئناف استبداالً مؤقتاً.

إن الدوائر تُعترب اجلهاز القضائي للمحكمة. ويتمثل دورها الرئيسي، كما يقضي به نظام روما  -١٥٢
"أن تنعقد يف جو من االحرتام التام حلقوق املتهم  التكفل بأن تكون اإلجراءات "عادلة وسريعة" وبـ األساسي، يف

(واملراعاة الواجبة حلماية الين عليهم والشهود"
11F

وتواصل اهليئة القضائية، بقيادة هيئة الرئاسة، العمل على  .)١٢
جناعة مع احلفاظ يف الوقت نفسه على طابعها إدخال تعديالت وحتسينات على املمارسة جلعل اإلجراءات أكثر 

 العادل والشفاف.

 أهداف الدوائر

 ت االبتدائية وإجراءات االستئنافالسهر على جناعة سري اإلجراءات التمهيدية واإلجراءا )١(

نشدان تقليص مدة اإلجراءات بتنفيذ اإلصالحات العديدة اليت ُشرع فيها املواظبة على  )٢(
مواصلة استعراض "العرب املستخلصة" من السريورات  من قبيلعلى مدى السنوات األخرية، 

القضائية، مع الرتكيز على اإلجراءات يف مرحلة التحضري للمحاكمات/جلساتا، مث على 
بوسائل منها إصدار توجيهات عملية ضمن الكتيبات إجناز احملاكمات ودعاوى االستئناف؛ 

 املتعلقة باملمارسة

 القضائية السريوراتؤّشرات األداء اليت ُوضعت فيما خيص مواصلة العمل بالتوافق مع م )٣(

 متثيلهم بالتشاور مع قلم احملكمةمواصلة مراجعة نظام تقدمي الين عليهم لطلباتم ونظام  )٤(

 التكفل بفعالية إدارة املوارد من املوظفني واملوارد غري املتصلة بالعاملني )٥(

داء الشامل بنطاقه ام اجلديد لتقييم األاملضي يف حتسني تدبر أداء املوظفني من خالل النظ )٦(
 احملكمة مجعاء

                                                           
 ة وقواعد اإلثبات.مكرَّراً من القواعد اإلجرائي ٤القاعدة   )١١(

 ) من النظام األساسي.٢(٦٤املادة   )١٢(
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 ألف يورو ٦ ٠٧٤,٠ تكاليف القضاة 

قاضيًا يعملون بدوام كامل. وسبق أن  ١٨الربناجمية املقرتحة لدفع أجور  ٢٠١٨يُهيَّأ يف ميزانية عام  -١٥٣
(الربناجمية املقرتحة ٢٠١٧طُلبت يف ميزانية عام 

12F

زيادة يف رواتب القضاة لكي تتواءم مع رواتب قضاة حمكمة  )١٣
(ICC-ASP/3/Res.3العدل الدولية وغريها من احملاكم واهليئات القضائية الدولية، استنادًا إىل القرار 

13F

١٤( .
وُعرضت تفاصيل األسباب الكامنة وراء طلب تلك الزيادة يف النص السردي لوثيقة امليزانية اآلنفة الذكر (انظر 

ملرفق السادس (و)). وبعد أن نظرت اجلمعية يف هذه املسألة خالل دورتا اخلامسة عشرة، اختذت قراراً طُلب فيه ا
إىل املكتب "النظر يف الطلب املقدم إلعادة النظر يف أجور القضاة [...] وتقدمي تقرير إىل اجلمعية يف دورتا 

(السادسة عشرة"
14F

يسِّر املعين بامليزانية سريورة التيسري بشأن هذه املسألة؛ . وقد قرر املكتب الحقًا أن يقود امل)١٥
وتستمر هذه السريورة بغية نظر اجلمعية يف هذه املسألة خالل دورتا السادسة عشرة. ولـّما كانت نتيجة عملية 

اة ينطوي الربناجمية املقرتحة فإن املبلغ املطلوب لسد أجور القض ٢٠١٨التيسري لن تُعرف قبل تقدمي ميزانية عام 
ألف يورو. لقد أُدرج هذا املقدار لضمان تضمُّن  ٥٨٠,٩البالغة  ٢٠١٧على نفس الزيادة اليت اقُرتحت لعام 

خمصَّصاً لسد الزيادة يف رواتب القضاة إذا حدث أن أفضت املشاورات اجلارية يف �اية املطاف  ٢٠١٨ميزانية عام 
 زيادتا. إىل وجوب

فرتة والية ستة من قضاة احملكمة. وسُتمدَّد فرتة والية اثنني من  ٢٠١٨آذار/مارس  ١٠وستنتهي يف  -١٥٤
) من نظام روما األساسي، من ٣(٣٩) و١٠(٣٦قضاة الدرجة االبتدائية إىل ما بعد ذلك التاريخ عمًال باملادتني 

، اليت بدأت بالفعل أمام الدوائر املكلَّفة ْندااْنتاغَ وقضية اْغبـَْغبو واْبليه غوديه أجل إجناز احملاكمات يف قضية 
بالدعاوى املعنية. وبالنظر إىل عبء العمل القضائي اإلمجايل املرتقب، يُتوقع أن يتسىن تعويض التكاليف املرتبطة 

 .٢٠١٧بذا التمديد عن طريق إرجاء بدء خدمة بعض القضاة الذين سيُنتخبون يف كانون األول/ديسمرب 

م القضاة اجلدد (ومغادرة القضاة السابقني املرتبطة به) ختصيص اعتمادات لسد تكاليف وسيستلزم قدو  -١٥٥
ِمَنح التعيني، وتكاليف السفر ونقل األمتعة الشخصية. وال تُتكبَّد هذه التكاليف عادة إال مرة كل ثالث سنوات 

وترد يف املرفق السادس (هـ) . ٢٠٢١إثر انتخاب قضاة للمحكمة جدد؛ فاملرة القادمة لتكبُّدها ستكون يف عام 
 التفاصيل املتعلقة بأجور القضاة وأبداهلم.

 نشطة القضائية املتوقعةاأل

مماثًال لنظريه يف عام  ٢٠١٨سيبقى مقدار عبء العمل اإلمجايل الواقع على عاتق الدوائر يف عام  -١٥٦
أمرًا بالقبض على  ١٤حالة. ويضاف إىل ذلك أن مثة  ١٢. فالشعبة التمهيدية تنظر حاليًا يف ٢٠١٧

                                                           
تشرين  ٢٤-١٦الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة اخلامسة عشرة، الهاي،   )١٣(

 .١٦٨حىت  ١٦٣اللد الثاين، اجلزء ألف، الفقرات )، ICC-ASP/15/20( ٢٠١٦الثاين/نوفمرب 
أيلول/سبتمرب  ١٠-٦الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة الثالثة، الهاي،   )١٤(

٢٠٠٤ )ICC-ASP/3/25 اجلزء الثالث، القرار ،(ICC-ASP/3/Res.3.(التنقيحات) املرفق، القسم الثالث عشر ، 
تشرين  ٢٤-١٦الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة اخلامسة عشرة، الهاي، الوثائق   )١٥(

(رواتب القضاة يف احملكمة  ، القسم سنيICC-ASP/15/Res.1)، اللَّد األول، اجلزء الثالث، القرار ICC-ASP/15/20( ٢٠١٦الثاين/نوفمرب 
 .ية)اجلنائية الدول
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فسيستمر العمل على هذه احلاالت والقضايا. ويف الشعبة االبتدائية ستظل شخصًا لـّما تنفذ حىت تارخيه.  ١٣ 
يف جوهر  ثالث قضايا يف مرحلة جلسات احملاكمة (وميكن أن تبلغ إحداها مرحلة التداول إلصدار احلكم

يف قضيتني على األقل. وسيستمر عمل دائرة االستئناف على )، ويُتوقع أن تتواصل إجراءات جرب األضرار الدعوى
دعاوى االستئناف العالقة اليت رُفعت طعنًا يف أحكام صادرة يف درجة القضاء االبتدائي يف قضيتني، بينما يُتوقع 

دعاوى استئناف احلكم الصادر يف الدرجة االبتدائية يف قضية  ٢٠١٨إىل شعبة االستئناف يف عام  تصلأن 
دعاوى عالقة رُفعت استئنافاً لألمر جبرب األضرار يف قضية  ٢٠١٨. ويُتوقع أن تستمر أيضاً لفرتٍة ما من عام أخرى
، كما ميكن أن تودع مذكرات استئناف ألوامر أخرى قاضية جبرب األضرار يف عدد من القضايا يصل حىت كاتـَْنغا

استئناف متهيدي متأتية عن احملاكمات الثالث ثالث. وستكون هناك أيضًا طيلَة العام أعمال متصلة بدعاوى 
اجلارية. ولئن كان من املتعذر التنبؤ على وجه الدقة مبقدار عبء العمل املتصل بدعاوى االستئناف هذه فإن من 

 املتوقع أن يكون مقارباً لنظريه يف السنوات األخرية.

 جراءات باإلنصاف والشفافية والنجاعةإلاّتسام ا

والشفافية يظالن ميثالن دعامتني مركزيتني لتنفيذ اإلجراءات فإن اهليئة القضائية لئن كان اإلنصاف  -١٥٧
تواصل العمل على حتسني ممارستها من أجل زيادة النجاعة. ويعمل القضاة لتنفيذ املمارسات الفضلى اليت 

ر". إن اتّباع هذه ُوضعت من خالل التعاون يف املعتَكفات القضائية واليت ُجسِّدت يف "كتيِّب ممارسات الدوائ
املمارسات آتى بالفعل حتسينات ملموسة يف األعمال اليومية للشعب الثالث مجيعها. وَمتَثَّل جانبان للتحسني 
امللحوظ يف التقليص الكبري ملتوسط الزمن الفاصل بني موعد عقد جلسة اعتماد التهم وموعد بدء احملاكمة، 

 كل من الشهود وهو ماثل أمام احملكمة.وتقليص مقدار الزمن الذي يستلزمه استجواب  

 قاعدة بيانات السوابق القضائية

إنشاء قاعدة بيانات موحَّدة ل مشروع قاعدة بيانات السوابق القضائية مبادرة أساسية رامية إىل ميثِّ  -١٥٨
سقة ميكن التقصي فيها تضم السوابق القضائية للمحكمة. وستتضمن الصيغة الناجزة من قاعدة بيانات ومت
ل به التقصي. وإضافًة إىل وابق القضائية فهرسًا جبميع القرارات القضائية الصادرة عن احملكمة يف شكل يسهُ الس

وسيلة التقصي انطالقًا من شطر نصي كامل يف قاعدة بيانات السوابق القضائية، ستُـَعّد مقتطفات من 
يق فواتح خصوصية، تُقرن با عناصر ميكن االستنتاجات القانونية الرئيسية الواردة يف القرارات وُتصنَّف عن طر 

التقصي استنادًا إليها تتمثل يف كلماٍت رئيسية ومجٍل وغِري ذلك من البيانات الشرحية. وستشتمل قاعدة بيانات 
 السوابق القضائية أيضاً على تتبُّع تطور السوابق القضائية للمحكمة والرتابط بني القرارات القضائية.

فليس لدى احملكمة حاليًا قاعدة بيانات  ٢٠٠٤يف عام قد بدأ مة القضائي نشاط احملككان ولئن   -١٥٩
للسوابق القضائية تتسم بالشمول وميكن التقصي فيها. وحىت تارخيه اعتمد كل جهاز من أجهزة احملكمة على 

م )) ونظTRIM/RM8"نظام اإلدارة الشاملة ملعلومات الوثائق" (اإلصدار الثامن من نظام تنظيم الوثائق (
خمصوصة غري موحَّدة لوضع قوائم باملستجدات يف جمال السوابق القضائية للمحكمة. فوسيلة التقصي املتقدم 
املتمثِّلة يف الصيغة الناجزة من قاعدة بيانات السوابق القضائية ستتيح التقصي يف السوابق القضائية وحتليلها على 

ارات واألحكام ويزيد من اتساق السوابق القضائية حنو أجنع، ما سيبسِّط بدوره سريورة إعداد نصوص القر 
 للمحكمة.
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 االفتراضات فيما يتعلق باألنشطة 

 الشعبة التمهيدية

 كلَّ مجيَع الطلبات املتعلقة مبباشرة التحقيق أو حبفظ األدلة خالل التحقيق و تتناول الشعبة التمهيدية  -١٦٠
ي يُنتقل يف القضية املعنية بناًء عليه إىل ذال -إن ُوجدت  -مرحلة اإلجراءات القضائية األوىل، حىت اعتماد التهم 

 .حماكمة الشخص املتهم (األشخاص املتهمني)

وبالنظر إىل عبء العمل احلايل يف بني حاليًا للعمل يف الشعبة التمهيدية ستة. يبلغ عدد القضاة املنتدَ و  -١٦١
االبتدائية يف الوقت نفسه ومنخرطون باهَظ االخنراط يف ملَحقون مؤقتًا بالشعبة احملكمة فإن مجيع هؤالء القضاة 

جلسات احملاكمة ويف شؤون جرب األضرار. كما إن قضاة الدرجة التمهيدية، شأ�م يف ذلك شأن قضاة الدرجة 
االبتدائية، يُلَحقون مؤقتًا بشعبة االستئناف للعمل ضمن اهليئات اليت تنظر يف دعاوى االستئناف التمهيدي. 

ج الدوائر القائم على توخي املرونة فيما يتعلق بالتجهيز باملوظفني فإن عددًا من املوظفني القانونيني ووفق �
املنتَدبني للعمل يف الشعبة التمهيدية انُتدبوا أيضًا يف الوقت نفسه لالهتمام بقضايا يف الشعبتني األخريني والدوائر 

 ت املنبثقة عن عبء العمل احلايل على حنٍو مرٍض.األخرى. وحىت تارخيه أتاح هذا النهج سد االحتياجا

هي احلالة يف أوغندا واحلالة يف مجهورية الكونغو  لةحا ١٢حاليًا يف  الدوائر التمهيديةتنظر و  -١٦٢
واحلالة يف  ،واحلالة يف كينيا ،يف مجهورية أفريقيا الوسطىاألوىل واحلالة  ،واحلالة يف السودان (دارفور) ،الدميقراطية

، وحاالت السفن املسجَّلة يف احتاد جزر القمر واجلمهورية اليونانية واحلالة يف مايل ،احلالة يف كوت ديفوارو  ،ليبيا
. ويُتوقع أن ، واحلالة يف جورجيا، واحلالة يف غابونيف مجهورية أفريقيا الوسطىالثانية واحلالة ومملكة كمبوديا، 

واحلالة احلالة يف السودان (دارفور) واحلالة يف ليبيا وال سيما احلاالت،  هذهيف  كبريُيستمر على االضطالع بنشاط  
 .واحلالة يف جورجيا يف مجهورية أفريقيا الوسطىالثانية مايل واحلالة يف 

إن طبيعة اإلجراءات أمام الدوائر التمهيدية جتعل من املتعذَّر التنبؤ بطلبات إصدار أوامر بالقبض على  -١٦٣
األول، وااللتماسات اجلديدة الستهالل التحقيقات فيما خيص عمليات التدارس املشتبه فيهم، وحباالت املثول 

األويل اليت جيريها مكتب املّدعي العام، وسائر الطلبات. وميكن أن تفضي احلاالت املعروضة على الدوائر 
الطلبات إىل  مزيداً من ٢٠١٨إىل تقدمي األطراف واملشاركني يف شىت اإلجراءات يف عام  ٢٠١٧التمهيدية يف عام 

عشر الذين أصدرت الدوائر التمهيدية أوامر بالقبض عليهم ميكن  الثالثة من األشخاص كالً هذه الدوائر. مث إن  
مأن يُقبض عليه وأن ي يف قضية  ةاألخري  السنواتإىل احملكمة يف غضون أجل قصري، كما حدث مرتني يف  قدَّ

وبالتايل ال ميكن للشعبة التمهيدية إال االعتماد على جتربة  .)Ongwen( أُنغوينقضية و  )Ntaganda( دانْ اْنتاغَ 
 .٢٠١٨السنوات السابقة للتوصل إىل وضع افرتاضاتا فيما خيص عام 

 الشعبة االبتدائية

با يف إطار واليتها مهمة إجراء احملاكمات بعد  ةاملنوط، االبتدائية من الدوائرتتألف الشعبة االبتدائية  -١٦٤
من نظام  ٦٤ملادة ا وتقضي للتهم. وتستمر هذه املهمة حىت انتهاء مرحلة جرب األضرار.ية هيدتمال اعتماد الدوائر
وبإجرائها بكل احرتام حلقوق  بعدالة احملاكمة وسرعتها الدوائر عند إجرائها احملاكمات تكفلت بأن روما األساسي

 .املتهم وبإيالء االعتبار الواجب حلماية الين عليهم والشهود
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منتَدبني بتشكيالت شىت للعمل يف ست دوائر قضاة،  سبعةتتألف الشعبة االبتدائية حاليًا من و  -١٦٥ 
االبتدائية للفرتات اليت  ومثة ستة قضاة آخرون منتَدبون للعمل يف الشعبة التمهيدية ُأحلقوا مؤقتًا بالشعبة. ابتدائية

إحلاقاً مؤقتاً  االبتدائية قضاة من قضاة الدرجة يُلحق كما  تُتناول فيها قضايا معيَّنة كان قد ُأسند إليهم االهتمام با.
 .بشعبة االستئناف ليشاركوا يف جلسات النظر يف دعاوى االستئناف التمهيدي ودعاوى االستئناف النهائي

وتتم الشعبة االبتدائية حاليًا بإجراءات نشطة أمام ست دوائر، وهي اإلجراءات االبتدائية يف قضية  -١٦٦
)، Ongwen(أُْنغوين ) وقضية Blé Goudé( واْبليه غوديه )Gbagbo(اْغبَـْغبو ) وقضية Ntaganda(اْنتاَغْندا 

) وقضية Bemba( مببا وقضية )Katanga) وقضية كاتـَْنغا (Ntaganda( لوبـَْنغاوإجراءات جرب األضرار يف قضية 
 .املهدي

وقضية اْغبَـْغبو واْبليه غوديه قضية و  اْنتاغْندااحملاكمات يف قضية  ٢٠١٨ويـَُتوقع أن تُواَصل يف عام  -١٦٧
. وستظل هذه اْنتاغْنداقضية من النظام األساسي يف  ٧٤كم مبوجب املادة احل ٢٠١٨يف عام وأن يصدر  أُْنغوين،

احملاكمات تؤيت عبء عمل كبرياً، بالنظر إىل مقدار األدلة املتوقع أن تقدم فيها وإىل مدى التعقيد الذي تتسم به 
 املعنية على العموم.القضايا 

أمر يف إطار اإلجراءات املتعلقة جبرب األضرار يف  ٢٠١٧لقد صدر يف النصف األول من عام  -١٦٨
) Lubanga( لوبـَْنغاأقرت الدائرة االبتدائية الثانية باألغلبية يف قضية  ٢٠١٧نيسان/أبريل  ٦. ويف كاتـَْنغا قضية

قراران بشأن جرب األضرار يف  ٢٠١٧املرحلة األوىل من خطة جرب األضرار اجلماعي. ويُتوقع أن يصدر يف عام 
 إجراءات جرب األضرار، مبا ٢٠١٨يُتوقع أن تتواصل لفرتٍة من عام كما ). Bemba( مبباويف قضية  املهديقضية 

واإلشراف على هذه املرحلة، وذلك يف اضية به القبعد صدور األوامر جرب األضرار فيها متابعة مرحلة تنفيذ 
 احلاالت اليت بلغت مرحلة جرب األضرار.

 شعبة االستئناف

احملكمة. وتتمثل املهمة  )ةـ(رئيس )يه يةقاضقاض هو (تتألف شعبة االستئناف من مخسة قضاة بينهم  -١٦٩
الرئيسية اليت تتوالها دائرة االستئناف مبوجب النظام األساسي يف النظر يف دعاوى االستئناف النهائي للقرارات 

تخذ من قرارات بشأن جرب األضرار يف �اية احملاكمة، القاضية بالتربئة أو باإلدانة أو بإيقاع عقوبة، وما ميكن أن يُ 
 يف سياقتخذ قرارات الدوائر التمهيدية والدوائر االبتدائية اليت تُ بعض ف التمهيدي لويف دعاوى االستئنا

 بكثري من عبء العمل الذي تنطوي عليه رباإلجراءات. وتنطوي دعاوى االستئناف النهائي على عبء عمل أك
يف ذلك األدلة املقبولة، كما دعاوى االستئناف التمهيدي، ألنه قد تتعنيَّ فيها مراجعة إجراءات احملاكمة برمتها مبا 

دة ميكن أن تثري بعض دعاوى االستئناف التمهيدي مسائل معقَّ  هقد يتعنيَّ تقييم أدلة إضافية. ويف الوقت نفس
(وهامة وميكن أن يرتتب على نتائجها أثر على احملكمة مجعاء

15F

كما ميكن أن تُرفع إىل دائرة االستئناف مسائل  .)١٦
 العقوبة.أخرى، مثل طلبات تقليص 

                                                           
، احلكم بشأن استئناف ليبيا قرار الدائرة التمهيدية اهللا السنوسي قضية املّدعي العام ضد سيف اإلسالم القذايف وعبدانظر على سبيل املثال   )١٦(

 ، الوثيقة ٢٠١٤أيار/مايو  ٢١بعنوان "قرار بشأن مقبولية قضية سيف اإلسالم القذايف"،  ٢٠١٣أيار/مايو  ٣١األوىل الصادر يف 
ICC-01/11-01/11-547-Red-tARB. 



ICC-ASP/16/10  

10-A-021017 50 

 
 

على األقل، النظر يف دعاوى استئناف  ٢٠١٨ويُتوقع أن تواصل دائرة االستئناف، يف مطلع عام  -١٧٠ 
. إن ملف هذه القضية )Bemba(مببا لقرارات اإلدانة واحلكم بالعقوبة الصادرة عن الدائرة االبتدائية يف قضية 

تدائية، واألدلة املستند إليها يف قرار اإلدانة، الذي يشمل مثاين سنوات من اإلجراءات التمهيدية واإلجراءات االب
من الضخامة مبكان. وبالنظر إىل هذا التعقيد فإن من املنتَظر أن يكون عبء العمل الناجم عن دعاوى 

 االستئناف املعنية كبرياً.

على األقل، النظر يف دعاوى استئناف  ٢٠١٨كما يُتوقع أن تواصل دائرة االستئناف، يف مطلع عام  -١٧١
(جرائم خملِّة بإقامة العدل).  ٧٠ املّدعى فيها مبوجب املادة مبباارات اإلدانة واحلكم بالعقوبة يف قضية لقر 
 ٢٠١٨دعاوى االستئناف املعنية مستفيضة ألسباٍب يتصدَّرها عدد املدانني (مخسة). ويُتوقع أن يصدر يف عام  إن

 دائرة االستئناف عندئذ يف دعاوى استئناف احلكم املعين.، ويُرجَّح أن تنظر اْنتاَغْندااحلكم االبتدائي يف قضية 

دعاوى استئناف لألمر جبرب األضرار  ٢٠١٨مث إن دائرة االستئناف تتوقع أن تظل تـُْرَفع إليها يف عام  -١٧٢
؛ ومن مبباقراران بشأن جرب األضرار يف قضية املهدي وقضية  ٢٠١٧ويُتوقع أن يصدر يف عام  كاتـَْنغا.يف قضية 
وقد تنظر  .٢٠١٨ة التداول فيما قد يُرفع من دعاوى استئناف هلذين القرارين أن متتد لفرتٍة ما من عام شأن مرحل

 .لوبـَْنغا دائرة االستئناف أيضاً يف دعاوى استئناف للقرار املتعلق جبرب األضرار الصادر يف قضية

اوى االستئناف ويُفرتض أن يكون عبء العمل املتأيت عن شىت دعاوى االستئناف النهائي ودع -١٧٣
على األقل، وأن يتعنيَّ تنفيذ اإلجراءات  ٢٠١٧مضاهيًا يف الكرب لنظريه يف عام  ٢٠١٨التمهيدي يف عام 

(تزامنياً 
16F

١٧(. 

 ألف يورو ١١ ٥٥٤,٦ موارد الميزانية

 يف املئة). ٦,٦ألف يورو ( ٧١٤,٢ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  -١٧٤

 ألف يورو ٥ ٤٦٣,٦ )للشعب الثالث المجموع( الموارد من الموظفين

تواصل اهليئة القضائية جهودها الرامية إىل زيادة جناعة اإلجراءات القضائية وتسريعها، وذلك جزئيًا من  -١٧٥
لية يف بنية مالك موظفيها. فاملوظفون املعنيون بالدعم القانوين يُنتَدبون للعمل على شتغاخالل توخي املرونة اال

أساس االحتياجات، مع مراعاة عبء العمل الواقع على عاتق كل فريق وكل دائرة وكل شعبة، وحبسب اخلربة 
ًا من فعالية اهليئة القضائية الالزمة. ويتيح هذا النهج حتسني االستجابية إزاء تغري االحتياجات وأعباء العمل، زائد
وذلك باالستعانة  االشتغاليةبصورة عامة. وجتري بقدر املستطاع معاجلة حاالت نقص املوظفني املعنيني باملهام 

باملوارد املتاحة من خالل توزيعها على حنو مرن بني الشعب وانتداب املوظفني املعنيني لالهتمام تزامنياً بالقضايا أو 
 لة اإلجراءات التمهيدية أو اإلجراءات االبتدائية أو إجراءات االستئناف.الطلبات يف مرح

وسيواَصل على مر الزمن اتّباع هذه السياسة بغية تبسيط سريورات العمل وزيادة املكاسب املتأتية عن  -١٧٦
وعن زيادة النجاعة جبعل املوظفني يتناولون طائفة متنوعة من الشؤون والنهوج الفنية. أما أدوار املوظفني  التآزر

                                                           
 .متهيدي مثاين دعاوى استئناف عام زهاءَ  كلُّ   يشهدتوقع أن يُ  )١٧(
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ودرجة اخنراطهم فتختلف وفقًا للمتطلبات احملدَّدة الطابع للقضايا املعنية (حبسب املرحلة اليت تكون القضية قد  
 بلغتها) والدوائر، وتبعاً خلربة املوظفني.

ويُتوقع أن يظل النهج املرن املتَّبع حالياً يف تولية املهام للموظفني الذين يشغلون وظائف ثابتة واملوظفني  -١٧٧
الذين يشغلون وظائف مساعدة مؤقتة يفضي إىل املزيد من التالقي بني املتطلبات االشتغالية القضائية وجمموعة 

ال يطرأ أي تغري على املتطلبات من املوارد من املوظفني من املعارف واخلربات املتوفرة يف الدوائر. وبناء على ذلك 
قائم على املستوى احلايل  تقدير املتطلبات املعنية. بيد أنه ُيشدَّد على أن ٢٠١٨أجل الدوائر فيما خيص عام 

س. للتجهيز باملوظفني، الذين يتألف مالكهم احلايل من موظفني عاملني بصفة كاملة، جيِّدي التدريب، وذوي مرا
، وسيحول دون سرعة اشتغايلفأي تقليص هلذا املالك سيسبب انقطاعًا يف مسارات العمل وحاالت تأخري 

 املهام. إجناز

وظيفة من وظائف املساعدة املؤقتة العامة،  ١٢وظيفة ثابتة و ٤٠إن مالك موظفي الدوائر يتألف من  -١٧٨
وتُعرض املوارد من املوظفني بصورة مشرتكة جلميع  .٢٠١٧وال يطرأ عليه أي تغري بالقياس إىل ما كان عليه يف عام 

 الشعب الثالث، استناداً إىل مبدأ توخي املرونة يف تولية املهام للموظفني. 

 ألف يورو ٤ ١٧٧,٢ الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة

بالنظر إىل مدى التعقيد الذي  يظل عبء عمل املوظفني الذين يشغلون وظائف ثابتة يتزايد، وال سّيما -١٧٩
يعرتي القضايا الثالث اليت يستمر النظر فيها يف املرحلة االبتدائية والقضايا اليت بلغت مرحلة جرب األضرار. فسيلزم 
املزيد من الدعم املستفيض إلجراء األنشطة على املستوى التمهيدي وللعمل فيما خيص العديد من دعاوى 

 ناف األوامر جبرب األضرار واالستئناف النهائي.االستئناف التمهيدي واستئ

) املسؤولية ٥-وظيفة ثابتة يعمل شاغلوها خلدمة الدوائر. ويتوىل رئيس الدوائر (من الرتبة ف ٤٠ومثة  -١٨٠
عن التخطيط االسرتاتيجي وسريورات العمل يف الدوائر. إنه يشرف على التنسيق والتواصل بني الشعب ويقودمها، 

القضاة ويؤدي مهام القيادة اإلدارية العامة للموظفني القانونيني العاملني يف الدوائر. ويساعده ويقدم الدعم إىل 
) يُعِملون خربتم األساسية ٤-) ومستشاران قانونيان (من الرتبة ف٥-مستشار قانوين رئيسي (من الرتبة ف

ة التمهيدية والشعبة االبتدائية املتصلة بكل شعبة من الشعب على وجه التحديد ويسدون اإلرشاد ملوظفي الشعب
) يسدون املشورة القانونية ٣-موظفاً قانونياً (من الرتبة ف ١٨وشعبة االستئناف. كما يضم مالك موظفي الدوائر 
)، يساعدون يف حتليل ٢-موظفًا قانونيًا (من الرتبة ف ١١الرفيعة إىل القضاة الذين يُنتَدبون للعمل معهم؛ و

القرارات واألحكام ويف تقدمي الدعم اإلمدادي اليومي ألنشطة جلسات احملكمة؛  الدفوع ويف إعداد نصوص
 رأ)، يقدمون دعماً إدارياً وإمدادياً واسع التنوع إىل القضاة واملوظفني.-ع مساعدين إداريني (من الرتبة خ ٨و

 ألف يورو ١ ٢٨٦,٤  املساعدة املؤقتة العامة

 سيظل عمل الشعب يعتمد اعتمادًا حامسًا على توفر عدد كاف من موظفي الدعم من الرتبتني  -١٨١
املستعان بم يف إطار املساعدة املؤقتة العامة. ولذا فإن مواصلة توفري موارد املساعدة املؤقتة العامة  ٢-وف ٣-ف

ئف املساعدة املؤقتة العامة املعنية تُعترب اليت سبق إقرارها يُعترب أمرًا أساسيًا لنجاعة عمل الدوائر. إن كل وظا
وظائف لسنوات متعددة، ألنه يستعان با مبثابة جمموعة من املوارد وجيري ختصيصها على أساس االحتياجات. 
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ويعاد النظر يف هذا املتطلب كل عام. وبناء عليه ُتطلب موارد املساعدة املؤقتة العامة بنفس املقدار الذي أُقرَّ يف  
 الربناجمية، كما يلي: ٢٠١٧عام  ميزانية

شهرًا (متطلب  ٤٨ ملدد جمموعها متوَّل وظائفهم )٣- (من الرتبة فني قانونينيموظفأربعة  )أ (
 من : على غرار السنوات السابقة ستستمر احلاجة إىل موظفني قانونيني مستمر)
داء مهمات معيَّنة أأكثر مترُّسًا لكي يتولوا تنسيق األفرقة واإلشراف عليها ويساعدوا يف  ٣-الرتبة ف

يف إطار القضايا، من قبيل البحوث املتعمقة بشأن النصوص القانونية الواجبة التطبيق، والتحليل 
وتقدمي الدعم  القانوين، وإعداد مشاريع القرارات املتعلقة بكل املسائل اليت قد تطرأ خالل اإلجراءات،

 ضمن احملكمة؛

شهراً  ٩٦ ملدد جمموعها متوَّل وظائفهم )٢-(من الرتبة ف معاونني ني قانونينيموظفمثانية  )ب (
: إن هؤالء املوظفني يقدمون الدعم القانوين الالزم لألنشطة القضائية اليت تضطلع (متطلب مستمر)

لكي يقوم شاغلوها  ٢-العامة من الرتبة فبا الدوائر. فيلزم ما ُيطلب من وظائف املساعدة املؤقتة 
مبهام منها دعم األنشطة احملدَّدة الطابع التالية البيان: حتليل وتلخيص مقادير كبرية من األدلة 
واإلفادات اليت يقدمها األطراف؛ حضور اجللسات وإعداد ملخَّصات عنها؛ االتصال حبسب اللزوم 

راءات؛ حتليل طلبات الين عليهم جلرب أضرارهم؛ أداء أي بقلم احملكمة واألطراف واملشاركني يف اإلج
 مهام ذات صلة أخرى تلزم للتكفل حبسن سري عمل الشعب.

 ألف يورو ١٧,٠ بالعاملين المتصلة غير الموارد

 يف املبلغ املطلوب؛ وتلزم املوارد غري املتصلة بالعاملني من أجل سد تكاليف الضيافة وتكاليف ال تغريُّ  -١٨٢
ووفق توصيات جلنة امليزانية واملالية، بصيغتها اليت أيدتا اجلمعية، أُدرج املخصَّص لسد تكاليف سفر التدريب. 

(القضاة يف ميزانية هيئة الرئاسة
17F

١٨(. 

 .٢٠١٨يف عام  للمواقع اتأي زيار ب قيام القضاة ويف الوقت احلاضر ال يُزَمع -١٨٣

 ألف يورو ١,٠  الضيافة

لسد تكاليف  يلزموهو املعتمدة،  ٢٠١٧املطلوب بالقياس إىل نظريه يف ميزانية عام املبلغ  ال تغريُّ يف -١٨٤
الضيافة الالزمة املتصلة بزيارات القضاة اليت يقوم با الدبلماسيون وغريهم من الزوار اهلامني، مثل كبار الفقهاء يف 

 .القانون والشخصيات املرموقة يف األوساط القانونية الدولية

 ألف يورو ١٦,٠ التدريب

حتسني القدرة على إىل التدريب الرامي لسد تكاليف بصورة رئيسية يلزم هو و  ،ال تغريُّ يف املبلغ املطلوب -١٨٥
إعداد النصوص والقدرات اللغوية بلغَيت العمل نظرًا إىل املتطلبات ذات الطابع اخلاص للعمل املتعلق بالقضايا 

بالنظر إىل  موظفي الدوائر فيما يتعلق بالشؤون القانونية التخصصيةتدريب املضطَلع به يف الشعب الثالث مجيعاً، و 
                                                           

 كانون ١٠-٦، نيويورك، الدورة التاسعةالرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية،  الوثائق  )١٨(
 .٨٣، الفقرة ١-دال-ثانيأ-٢-هاء، واللد الثاين، اجلزء باء-اللد األول، اجلزء الثاين)، ICC-ASP/9/20( ٢٠١٠ ديسمرب/األول
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األدلة  ويف جماليف القانون اإلنساين الدويل والقانون اجلنائي الدويل وقانون حقوق االنسان،  املستجدات 
 .البحث اجلنائي العلمي الرقمي) (مثل

 المقترحة ٢٠١٨: ميزانية عام ١٢٠٠ البرنامج :١١ الجدول

١٢٠٠ 
 الدوائر 

 (بآالف اليوروات) ٢٠١٦مصروفات عام 

امليزانية املعتمدة لعام 
(بآالف  ٢٠١٧

 اليوروات)

 التغّري يف املوارد

 ٢٠١٨امليزانية املقرتحة لعام 
 الموع (بآالف اليوروات)

املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

الموع مبا فيه 
املصروفات من صندوق 

 نسبته املئوية مقداره الطوارئ

 ٠٧٤,٠ ٦ ١٣,٧ ٧٣٢,٩ ٣٤١,١ ٥ ٨٤٦,٥ ٦ - ٨٤٦,٥ ٦ القضاة

)٢٢,٠( ٦٤٤,٨ ٣    املوظفون من الفئة الفنية  )٠,٦(  ٦٢٢,٨ ٣ 

 ٥٥٤,٤ ١,٠ ٥,٣ ٥٤٩,١    املوظفون من فئة اخلدمات العامة

)١٦,٧( ١٩٣,٩ ٤ ٣٥٠,٢ ٣ - ٣٥٠,٢ ٣ الموع الفرعي لتكاليف املوظفني  )٠,٤(  ١٧٧,٢ ٤ 

)٢,٠( ٢٨٨,٤ ١ ٩٣٧,٧ - ٩٣٧,٧ العامةاملساعدة املؤقتة   )٠,٢(  ٢٨٦,٤ ١ 

 - - - - - - - املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

 - - - - - - - العمل اإلضايف

)٢,٠( ٢٨٨,٤ ١ ٩٣٧,٧ - ٩٣٧,٧ الموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني  )٠,٢(  ٢٨٦,٤ ١ 

 - - - - - - - السفر

 ١,٠ - - ١,٠ ٠,٩ - ٠,٩ الضيافة

 - - - - - - - اخلدمات التعاقدية

 ١٦,٠ - - ١٦,٠ ٨,٩ - ٨,٩ التدريب

 - - - - - - - اخلرباء االستشاريون

 - - - - - - - النفقات التشغيلية العامة

 - - - - - - - اللوازم واملواد

 - - - - - - - األثاث والعتاد

الموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة 
 بالعاملني

١٧,٠ - - ١٧,٠ ٩,٨ - ٩,٨ 

 ٥٥٤,٦ ١١ ٦,٦ ٧١٤,٢ ٨٤٠,٤ ١٠ ١٤٤,٢ ١١ - ١٤٤,٢ ١١ المجموع

 ٢٠١٨: مالك الموظفين المقترح لعام ١٢٠٠ البرنامج :١٢ الجدول

١٢٠٠ 
 الدوائر 

وكيل 
 أمني عام

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

جمموع موظفي 
الفئة الفنية وما 

 رأ-خ ع رر-خ ع فوقها

 جمموع
موظفي فئة 

اخلدمات 
 العامة

جمموع 
 املوظفني

                             الوظائف الثابتة

 
 ٤٠ ٨ ٨ - ٣٢ - ١٠ ١٨ ٢ ٢ - - - - ٢٠١٧املقرة لعام 

 - - - - - - - - - - - - - - اجلديدة  

 - - - - - - - - - - - - - - املعادة التخصيص  

 - - - - - - - - - - - - - - املعادة التصنيف  

 - - - - - - - - - - - - - - املستعادة/املعادة  

 ٤٠ ٨ ٨ - ٣٢ - ١٠ ١٨ ٢ ٢ - - - - ٢٠١٨المقترحة لعام   

 وظائف املساعدة املؤقتة العامة (معاِدالتا بدوام كامل)
           

 ١٢,٠٠ - - - ١٢,٠٠ - ٨,٠٠ ٤,٠٠ - - - - - - ٢٠١٧املقرة لعام   

 ١٢,٠٠ - - - ١٢,٠٠ - ٨,٠٠ ٤,٠٠ - - - - - - املستمرة  

 - - - - - - - - - - - - - - اجلديدة  

 - - - - - - - - - - - - - - احملوَّلة  

 ١٢,٠٠ - - - ١٢,٠٠ - ٨,٠٠ ٤,٠٠ - - - - - - ٢٠١٨المقترحة لعام   
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 مكتب االتصال القائم في نيويورك – مكاتب االتصال :١٣٠٠ البرنامج -٣ 

 المقدِّمة

يف حتقيق أهداف احملكمة من خالل ") االتصال مكتب("يسهم مكتب االتصال القائم يف نيويورك  -١٨٦
. ويثابر اجلهتني وتيسري التعاون بنيوبراجمها وصناديقها ومكاتبها، تعزيز التفاعل بني احملكمة وبني األمم املتحدة 

وحتسني  املتحدة بغية استطالع سبل تعزيز تعاون املنظمتنيعلى التواصل مع األمانة العامة لألمم  مكتب االتصال
وشىت األجهزة السياسية واملعنية باختاذ  األمم املتحدةيتواصل مع الدول األعضاء يف  ه. كما إنتساندها االشتغايل

 االجتماعات مبا فيها اجلمعية العامة وجملس األمن وهيئاتما الفرعية، وميثل احملكمة يفألمم املتحدة القرارات يف ا
ذات الصلة اليت تعقدها هذه اهليئات؛ ويسعى إىل السهر على احرتام والية احملكمة وعملها يف مداوالت هذه 

 اهليئات وقراراتا.

ما له صلة باحملكمة من املستجدات يف األمم املتحدة ويقدم مكتب االتصال القائم يف نيويورك  ويتابع -١٨٧
احملكمة يف أوساط األمم املتحدة يف نيويورك، لكي تظل  الصادرة عن لتقاريروااملعلومات  تقارير عنها، ويعمِّم

مكتب للمستجدات ذات الصلة اليت تشهدها احملكمة. ويقدم  بةً مواكِ الوفود وغريها من اجلهات صاحبة الشأن 
مكتب اجلمعية عقد فيما بني دورات لها يف االجتماعات اليت تُ أيضًا دعمًا إمداديًا للمحكمة وميثِّ  االتصال

 .عقد يف نيويوركسائر اهليئات الفرعية للجمعية اليت تُ اجتماعات و 

ولئن كانت هيئة الرئاسة تنهض بأود مكتب االتصال القائم يف نيويورك من الناحية اإلدارية فإنه خيدم  -١٨٨
يت تضطلع با يف شىت األنشطة الواالشتغايل يف اإلمدادي اإلداري و مًا الدعم وميثل مجيع أجهزة احملكمة، مقدِّ 

 .األمم املتحدة

  مكتب االتصال القائم يف نيويورك أهداف

تيسري التعاون الفّعال بني احملكمة ومنظمة األمم املتحدة وبراجمها وصناديقها ومكاتبها؛  )١(
والعمل على تعزيز الثقة باحملكمة لدى الدول واملنظمات الدولية واملنظمات غري احلكومية 

 ركنيويو  وسائر أصحاب الشأن يف

 الدول األطراف وهيئاتا الفرعية اإلسهام يف زيادة فعالية وجناعة التحاور بني احملكمة ومجعية )٢(

 وفريق نيويورك العامل تقدمي الدعم العملي واإلمدادي للجمعية ومكتبها )٣(
 

 ألف يورو ٤١٤,٢ موارد الميزانية

 يف املئة). ٣,٥ألف يورو ( ١٣,٩ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  -١٨٩

 ألف يورو ٢٩٢,٠ الموارد من الموظفين

 يتألف مالك مكتب االتصال القائم يف نيويورك من وظيتني ثابتتني. -١٩٠
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 ألف يورو ٢٩٢,٠ الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة 

)، الذي يهتم بكل ٥-يعمل يف مكتب االتصال القائم يف نيويورك حاليًا رئيسه (موظف من الفئة ف -١٩١
ر أ) يقدم الدعم بشأن مجيع الشؤون -املكتب، ومساعد إداري (من الرتبة خ عهذا الذي يقوم به  الفينالعمل 

ز رئيسه على أهم املهام: ، يركِّ االتصالمكتب ونظرًا إىل حمدودية مالك املوظفني العاملني يف . اإلدارية واإلمدادية
األكثر استعجاًال، وإقامة واستدامة الصالت الرمسية  طلبات التعاونفيما يتعلق بتابعة مع األمم املتحدة القيام بامل

والشبكات غري الرمسية مع األمانة العامة لألمم املتحدة والبعثات الدائمة لديها، ورصد أنشطة األمم املتحدة اليت 
وتعميم املعلومات الصادرة عن احملكمة على سائر أصحاب الشأن يف نيويورك، م احملكمة وإبالغ احملكمة عنها، ت

 وترتيب زيارات مسؤويل احملكمة لألمم املتحدة.

 ألف يورو ١٢٢,٢ نبالعاملي المتصلة غير الموارد

تصلة املوارد غري املتلزم . و يف املئة) ٨,٦يورو ( آالف ٩,٧ امقداره زيادةينطوي املبلغ املطلوب على  -١٩٢
بالعاملني لسد تكاليف السفر، وتكاليف الضيافة، وتكاليف اخلدمات التعاقدية، والنفقات التشغيلية العامة، 

مكتب االتصال القائم يشغلها  وتُعزى هذه الزيادة إىل ارتفاع اإلجيار السنوي للمحاّل اليت. وتكاليف اللوازم واملواد
، وإىل ما سيلزم من أسفار إىل الهاي من أجل ٢٠١٧وفق عقد إجيار جديد بدأ العمل به يف عام يف نيويورك 

 دورة اجلمعية السابعة عشرة. 

 آالف يورو ٦,٨ السفر

يف املئة) بسبب الدورة  ٦٦,٣ألف يورو ( ٢,٧ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  -١٩٣
عقد يف الهاي. وسيكون هذا املبلغ كافيًا لسد تكاليف رحلتني إىل مقر احملكمة يف عشرة للجمعية اليت ستُ  السابعة

 الهاي سيلزم تنظيمهما (للمشاركة يف املشاورات اليت ستجري يف مقر احملكمة ويف إطار اجلمعية).

 ألف يورو ١,٠  الضيافة

 ال تغري يف املبلغ املطلوب. -١٩٤

 آالف يورو ٥,٠ اخلدمات التعاقدية

ال تغري يف املبلغ املطلوب، وهو يلزم لسد تكاليف املشورة القانونية املستمرة بشأن أمور منها اتفاق  -١٩٥
 االستئجار.

 آالف يورو ١٠٤,٤  النفقات التشغيلية العامة

يف املئة) وهو يلزم لسد تكاليف  ٧,٢آالف يورو ( ٧,٠ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  -١٩٦
وتسيري شؤونه. وتُعزى هذه الزيادة إىل ارتفاع اإلجيار السنوي مكتب االتصال القائم يف نيويورك جار حمال استئ

 حملاّل املكتب والتكاليف ذات الصلة عمالً باالتفاق اجلديد بشأن استئجار احملاّل املعنية.
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 آالف يورو ٥,٠ اللوازم واملواد 

 .لوازم مكتبية ال تغري يف املبلغ املطلوب وهو يلزم لشراء -١٩٧

 المقترحة ٢٠١٨: ميزانية عام ١٣٠٠ البرنامج :١٣ الجدول

١٣٠٠  
 مكتب االتصال القائم في نيويورك

 (بآالف اليوروات) ٢٠١٦مصروفات عام 
امليزانية املعتمدة لعام 

(بآالف  ٢٠١٧
 اليوروات)

 التغّري يف املوارد

 ٢٠١٨امليزانية املقرتحة لعام 
 الموع (بآالف اليوروات)

املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

الموع مبا فيه 
املصروفات من صندوق 

 نسبته املئوية مقداره الطوارئ
 ٢١١,٥ ٠,٢ ٠,٤ ٢١١,١    املوظفون من الفئة الفنية

 ٨٠,٥ ٥,٠ ٣,٨ ٧٦,٧    املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 ٢٩٢,٠ ١,٥ ٤,٢ ٢٨٧,٨ ٢٧٠,٦ - ٢٧٠,٦ الموع الفرعي لتكاليف املوظفني

 - - - - - - - املساعدة املؤقتة العامة

 - - - - - - - املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

 - - - - - - - العمل اإلضايف

 - - - - - - - الموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني

 ٦,٨ ٦٦,٣ ٢,٧ ٤,١ ٨,٢ - ٨,٢ السفر

 ١,٠ - - ١,٠ - - - الضيافة

 ٥,٠ - - ٥,٠ - - - اخلدمات التعاقدية

 - - - - - - - التدريب

 - - - - - - - اخلرباء االستشاريون

 ١٠٤,٤ ٧,٢ ٧,٠ ٩٧,٤ ٧٣,١ - ٧٣,١ النفقات التشغيلية العامة

 ٥,٠ - - ٥,٠ ١,٩ - ١,٩ اللوازم واملواد

 - - - - - - - األثاث والعتاد

الموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة 
 ١٢٢,٢ ٨,٦ ٩,٧ ١١٢,٥ ٨٣,٢ - ٨٣,٢ بالعاملني

 ٤١٤,٢ ٣,٥ ١٣,٩ ٤٠٠,٣ ٣٥٣,٨ - ٣٥٣,٨ المجموع

 ٢٠١٨: مالك الموظفين المقترح لعام ١٣٠٠ البرنامج :١٤ الجدول

١٣٠٠  
 في القائم االتصال مكتب
 نيويورك

وكيل 
 أمني عام

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

جمموع موظفي 
الفئة الفنية وما 

 رأ-خ ع رر-خ ع فوقها

جمموع 
موظفي فئة 

اخلدمات 
 العامة

جمموع 
 املوظفني

                             الوظائف الثابتة

 
 ٢ ١ ١ - ١ - - - - ١ - - - - ٢٠١٧املقرة لعام 

 - - - - - - - - - - - - - - اجلديدة  

 - - - - - - - - - - - - - - املعادة التخصيص  

 - - - - - - - - - - - - - - املعادة التصنيف  

 - - - - - - - - - - - - - - املستعادة/املعادة  

 ٢ ١ ١ - ١ - - - - ١ - - - - ٢٠١٨المقترحة لعام   

وظائف املساعدة املؤقتة 
العامة (معاِدالتا بدوام  

 كامل)
 

             

 ٢٠١٧املقرة لعام   
              

 - - - - - - - - - - - - - - املستمرة  

 - - - - - - - - - - - - - - اجلديدة  

 - - - - - - - - - - - - - - احملوَّلة  

 - - - - - - - - - - - - - - ٢٠١٨المقترحة لعام   
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 : مكتب المّدعي العامالثاني البرنامج الرئيسي - باء 
 

 

 المقدِّمة

إىل  ٢٠١٨املقرتحة لعام  املّدعي العاممكتب ميزانية  على غرار ميزانية العام املاضي، تستند -١٩٨
 :مرتابَطْني  منطلَقْني 

 ؛٢٠١٨-٢٠١٦خطة املكتب االسرتاتيجية للفرتة  )أ (
تقييماً حقيقياً  ٢٠١٨تقييم احتياجات املكتب الدقيقة التخطيط إىل املوارد فيما خيص عام  )ب (

مبوجب نظام روما  طة به يف إطار واليتهو من أجل االضطالع على حنو سليم باملهام املن وواقعياً 
 األساسي.

ومؤشرات األداء  ميزانيته ومبؤشرات االسرتاتيجية احلالية خبطته املقرتحة املكتب ميزانية يف متاماً  ُأخذ لقد -١٩٩
مع مؤشرات أدائه األربعة عشر  ٢٠١٨-٢٠١٦للفرتة  املكتب االسرتاتيجية خطة غايات ترابط أما. ذات الصلة

اخلطة اليت عرضها املكتب يف الدورة الرابعة عشرة جلمعية الدول األطراف فيبنيَّ يف املرفق الرابع بذه 
(("اجلمعية")

18F

١٩(. 

ويرد يف املرفق اخلامس (د) من وثيقة امليزانية احلالية ما يبنيِّ الرتابط بني أهداف خطة املكتب   -٢٠٠
ميزانية املكتب املقرتحة الواردة يف  ٢٠١٨وجمموعة األهداف ذات الصلة لعام  ٢٠١٨-٢٠١٦االسرتاتيجية للفرتة 

 ومؤشرات األداء األربعة عشر.

وتعكف احملكمة اجلنائية الدولية ("احملكمة") حاليًا على مراجعة شكل ومضمون اخلطة االسرتاتيجية  -٢٠١
الشاملة بنطاقها احملكمة مجعاء. وريثما تُنجَّز هذه املراجعة ال يؤخذ يف خطة املكتب االسرتاتيجية إال بالغايات 

                                                           
 .٢٠١٥آب/أغسطس  ٢١، ٢٠١٨-٢٠١٦مكتب املّدعي العام: اخلطة االسرتاتيجية للفرتة ، ICC-ASP/14/22الوثيقة   )١٩(
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ما خيص الال اإلداري؛  ما خيص الال القضائي وجمال املقاضاة؛ (ب) اتيجية الثالث الرفيعة املستوى: (أ)االسرت  
 ما خيص التعاون والدعم. (ج)

ميثل مكتب املّدعي العام القوة الدافعة لآللية القضائية للمحكمة. فنجاح املكتب فيما يقدمه من و  -٢٠٢
كمة وتقوية ثقة اجلمهور يف قدرتا على حتقيق العدالة فيما يتعلق بأخطر دعاوى هو السبيل إىل تعزيز مصداقية احمل

 اجلرائم اليت يشهدها العامل. 

إن استثمار الدول األطراف يف احملكمة جيب بالطبع أن يؤيت نتائج إجيابية. وذلكم ما جيعل مكتب  -٢٠٣
على معايري اجلودة وعلى أن تتوافق أعماله وفق أ أن جترياملّدعي العام منخرطًا اخنراطًا نشطًا يف السهر على 
يف الوقت نفسه باملراس املهين والشفافية والنجاعة  متحليةً أنشطته مع اإلطار القانوين لنظام روما األساسي 

 والفعالية.

 ٢٠١٨-٢٠١٦املقرتحة من جناح خطة املكتب االسرتاتيجية للفرتة  ٢٠١٨ويـُْنطََلق يف ميزانية عام  -٢٠٤
 نتائج ملموسة وإجيابية. ما آتى ،جِّل با حتقيق التحوُّل يف سياسة املقاضاة)(وخطته السابقة، اليت سُ 

(٢٠١٨-٢٠١٦وقد عرض مكتب املّدعي العام النتائج األولية لتنفيذ خطته االسرتاتيجية للفرتة  -٢٠٥
19F

٢٠( 
 أمام جلنة امليزانية واملالية يف دورتا الثامنة والعشرين. 

(٢٠١٨-٢٠١٦إن تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية للفرتة  -٢٠٦
20F

يسري مساره السليم، وميكن معاينة اجتاهه  )٢١
 ، مبيَّنة يف التقرير الذي ُقدِّم إىل جلنة امليزانية واملالية.واشتغاليةاإلجيايب فيما حيرزه املكتب من نتائج اسرتاتيجية 

اتيجية وتقاس هذه النتائج بصورة منتظمة على حمّك جمموعة من مؤشرات األداء ُقدِّمت يف اخلطة االسرت  -٢٠٧
 .٢٠١٧وعام  ٢٠١٦مث ُهذِّبت يف عام 

(وباإلشارة إىل الغايات االسرتاتيجية التسع -٢٠٨
21F

 املبيَّنة يف اخلطة، أحرز املكتب نتائج من أمهها ما يلي: )٢٢

(: لقد آتى عمل املكتب الناتج املمكن حتقيقه باملوارد املتاحة١الغاية االسرتاتيجية  )أ (
22F

. ولئن )٢٣
ضيَّق الدعم املادي الذي قدمته الدول الفجوة بني مقدار املوارد املتاحة للمكتب واملتطلبات منه فإن  

                                                           
 .٢٠١٧آذار/مارس  ١٤االسرتاتيجية ملكتب املّدعي العام، اخلطة تنفيذ  عن تقرير جلنة امليزانية واملالية ،CBF/28/11لوثيقة ا  )٢٠(
 .٢٠١٥آب/أغسطس  ٢١، ٢٠١٨-٢٠١٦مكتب املّدعي العام: اخلطة االسرتاتيجية للفرتة ، ICC-ASP/14/22الوثيقة   )٢١(
 املعنية فيما يلي: تتمثل الغايات االسرتاتيجية  )٢٢(

اجلودة؛  درجة وعايل ومستقل، نزيه، حنو على املقاضاة، وأنشطة التحقيق، وعمليات األويل، التدارس عمليات : إجراء١الغاية االسرتاتيجية 
 واجلرائم اجلنسية باجلرائم املتعلقة سياساته تنفيذ وعلى املكتب عمل جماالت مجيع يف جنساين مبنظور األخذ على : االستمرار٢ االسرتاتيجية الغاية

 التحقيق وعمليات األويل التدارس عمليات وجناعةِ  جودةِ  حتسني يف : املضي٣ االسرتاتيجية األطفال؛ الغاية حبق املرتكبة واجلرائم املنطََلق اجلنسانية
 العلمية البيئة مع الصلة ذات وشبكته واملقاضاة التحقيق على املكتب قدرات تكييف يف : املضي٤ االسرتاتيجية املقاضاة؛ الغاية وأنشطة

 له يتسّىن  حبيث منه املتطلَّبات مع يتناسب أساسياً  قّداً  املكتب قدِّ  جعل إىل : التوصل٥ االسرتاتيجية التطور؛ الغاية واملستمرة املعقَّدة والتكنولوجية
 أجل من العام عمبالد والنهوض التعاون تعزيز يف : اإلسهام٦ االسرتاتيجية والنجاعة؛ الغاية والفعالية اجلودة من الالزم باملستوى بوظائفه االضطالع
اجلديدة؛  األمنية التحديات مع باحلماية اخلاصة املكتب اسرتاتيجيات : تكييف٧ االسرتاتيجية وأنشطته؛ الغاية مبهامه املكتب اضطالع

 لوضع الشركاء مع : العمل٩ االسرتاتيجية للمساءلة؛ الغاية وخاضعة وناجعة وشفافة مهنية إدارة املكتب بإدارة : التكفل٨ االسرتاتيجية الغاية
 احملكمة. با تُعىن اليت اجلرائم على العقاب من اإلفالت ظاهرة من احلد يف املضي بغية واملقاضاة للتحقيق منسَّقة اسرتاتيجية
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ما أحدث وضعًا صعبًا على املكتب. فينبغي  ،كثرياً من عمليات التفتيش املمكن إجراؤها بقيت عالقة 
ن يؤخذ باحلسبان أنه، بعد إقرار امليزانية عند تقييم النتائج بالقياس إىل االفرتاضات الواردة يف امليزانية أ

يف �اية األمر، قد تعدَّل درجات األولوية من جراء عدم كفاية  صختصَّ وحبسب األموال اليت 
 االعتمادات وبالتايل قد ختتلف النتائج احملرزة عما ورد يف اخلطة األصلية؛

اجلرائم اجلنسية واجلرائم : جرى منذ اعتماد سياسة املكتب اخلاصة ب٢الغاية االسرتاتيجية  )ب (
اجلنسانية املنطَلق إدماجها يف ممارسة املكتب على صعيد التدارس األويل وصعيد التحقيق وصعيد 

نساين يف مجيع اجلنظور املضعت خطط للمضي يف األخذ باملقاضاة، وُنظم التدريب ذو الصلة، ووُ 
رتكبة حبق األطفال تدشيناً ناجحاً يف تشرين جماالت عمل املكتب. وُدشِّنت السياسة املتعلقة باجلرائم امل

. وإضافة إىل ما يقع على عاتق املكتب حاليًا من عبء عمل يتمثل يف تناول ٢٠١٦الثاين/نوفمرب 
اجلرائم املرتكبة حبق األطفال أو املاسة بم ُوضعت خطط لتنفيذ السياسة ذات الصلة بصورة كاملة 

ركيز املكتب االسرتاتيجي يف هذا الشأن وعنايته اخلاصة هذه اخلطط. وذلك يتسق مع ت عمالوجيري إ
حبماية النساء واألطفال يف أوقات احلرب والنزاعات بالسهر على التحقيق الفعال يف اجلرائم الفظيعة 

 اليت تستهدفهم واملقاضاة عليها؛

رزة : نُفذت مشاريع تتعلق باجلودة والنجاعة وآتت نتائج إجيابية با٣الغاية االسرتاتيجية  )ج (
(للعيان يف احملكمة، كما تبيِّنه مؤشرات األداء املعمول با يف املكتب

23F

. وقد ُضمِّنت مقرتحات امليزانية )٢٤
 السياسات والعمليات واإلجراءات؛ وتوحيدِ  مراجعةِ  املكاسب املتأتية عن زيادة النجاعة نتيجةَ 

ألدلة العلمية واملدعومة : عزَّز املكتب قدرته على مجع وحتليل وعرض ا٤الغاية االسرتاتيجية  )د (
بالتكنولوجيا وذلك بتوظيفه اخلرباء، واستثماره يف التكنولوجيا اجلديدة، وإقامته شراكات مع الوكاالت 
الدولية إلنفاذ القانون. وُحقِّق التكامل مع اخلطة االسرتاتيجية اخلاصة باملعلومات والشاملة بنطاقها 

 زة؛احملكمة مجعاء من خالل التشاور بني األجه

: مت إطالع سائر أجهزة احملكمة على التقرير املتعلق بالقّد األساسي ٥الغاية االسرتاتيجية  )ه (
(إغنائهللمكتب وإشراكها يف املزيد من 

24F

. واستنادًا إىل االفرتاضات البعيدة األمد فيما يتعلق بعبء )٢٥
من أجل استيعاب األعمال املقبلة على  املكتب العمل يُقدَّم يف التقرير توقع للمتطلبات املتعلقة بقدِّ 

حنو مرن وناجع. وقد أتاح املشروع لألجهزة العمَل مبزيد من التعاون وإحاطَة كل منها إحاطة أعمق 
بعمل سائرها. إن هذه األداة ميكن أن يستعان با لفهم التفاعل بني األجهزة وتوقع خمتلف أنواع 

 ىت مراحل اإلجراءات؛املتطلبات من املوارد ومواعيد لزومها يف ش

: مت على النحو املخطَّط له توسيع شبكة التعاون واالتصاالت بني ٦الغاية االسرتاتيجية  )و (
أصحاب الشأن. وقد ُعزِّز اخنراط املكتب يف الشبكات الدولية وُوطِّدت العالقات مع الدول 

 واملنظمات غري احلكومية وغريها من أصحاب الشأن اهلامني؛

                                                                                                                                                    
 ICC-ASP/16/2لوثيقة (ا ٢٠١٦ لعام براجمها تنفيذ صعيد على وأدائهاة الدولي اجلنائية احملكمة أنشطة ترد تفاصيل ذلك يف التقرير عن  )٢٣(

 ).٢٠١٧حزيران/يونيو  ٦ املؤرخة بـ
 هة".تالَحظ على سبيل املثال زيادة قيمة املؤشر املتمثِّل يف "عدد التهم املعتمدة" مقابل قيمة املؤشر املتمثِّل يف " عدد التهم املوجَّ   )٢٤(
 CBF/27/10 ،Final report of the Court on the Court-wide impact of the OTP Basic Size modelالوثيقة   )٢٥(

 .٢٠١٦آب/أغسطس  ١٩اخلتامي عن أثر منوذج القد األساسي ملكتب املّدعي العام على احملكمة مجعاء")،  احملكمة ("تقرير
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: أجرى املكتب تقييماً عامًا للمخاطر بالتعاون مع قلم احملكمة (األمر ٧جية الغاية االسرتاتي )ز ( 
الذي جيب أن ُيكرَّر كل عام) جتسَّدت نتيجته يف اسرتاتيجية وخطة عمل مشرتكتني. إن عمليات تقييم 

 املخاطر على مستوى املكتب جتري مبساعدة من مكتب املراجعة الداخلية؛

املكتب بنظام ملؤشرات األداء خاص به كجهاز على وجه : أخذ ٨الغاية االسرتاتيجية  )ح (
التحديد وأجرى متارين على تدبر املخاطر واستخالص العرب. وأنشئت "لوحة توجيه" لتهيئة حملة عملية 
سريعة عن أداء املكتب. وتتلقى اللجنة التنفيذية التابعة للمكتب كل ثالثة أشهر تقريرًا عن مؤشرات 

ت الالزمة لتعزيز األداء. وقد ُكرِّس جهد طائل لتحسني سريورة إعداد امليزانية األداء فتقوم بالتعديال
 بالتنسيق مع األجهزة األخرى؛

تنفيذ مشروع جترييب مع الدول األطراف. كما  ٢٠١٦: بدأ يف عام ٩الغاية االسرتاتيجية  )ط (
درة منهم، حبسب االقتضاء، يسَّر املكتب املزيد من تبادل املعلومات مع الشركاء اخلارجيني وتبادهلا مببا

 وشجع أطرافاً قضائية أخرى على إجراء عمليات حتقيق وأنشطة مقاضاة جديدة.

إن عدد القضايا وعمليات التحقيق وعمليات التدارس األويل اليت ال مناص منها املدرجة يف افرتاضات  -٢٠٩
على غرار  سيواصل، كتببيد أن امل عامًا آخر حافًال باملصاعب فيما خيص املوارد. ٢٠١٨امليزانية جتعل من عام 

واملوارد  االشتغاليةحتديد درجات األولوية بإقامة التوازن على أفضل وجه ممكن بني املتطلبات  السنوات السابقة،
واحلال أن من املهم التذكري بأنه إذا مل تتناسب ميزانية املكتب مع احتياجاته املخطَّط  .اليت تتيحها الدول األطراف

التخطيط، وقَت حيقِّق على حنو متزايد نتائج إجيابية بارزة على صعيد اضطالعه مبهمته على حنو ناجع  هلا دقيقَ 
ضة للخطر مسعة نة، فإ�ا ستكبح هذا التقدم معرَّ خططه االسرتاتيجية وممارساته وسريوراته احملسَّ قوة معتمدًا على 

 املكتب واحملكمة مجعاء.

وتوزيعها على القضايا بصورة مرنة بغية تعظيم فعالية استخدامها مع وجيري ختصيص املوارد يف املكتب  -٢١٠
 السهر على إجناز األعمال اجلارية واستيعاب القضايا اجلديدة اليت تتطلب عناية املكتب.

(وتقيُّدًا بالطلب الصريح الصادر عن الدول األطراف -٢١١
25F

، توّخى املكتب كل احلرص يف َرْوز وتقييم )٢٦
ايل، وذلك باستغالله املكاسب املتأتية عن زيادة النجاعة والوفورات قبل أن يطلب أي إمكان تقليص األثر امل

 زيادة.

فيما خيص فوبالنظر إىل طبيعة والية املكتب وعملياته فإن معظم املوارد اليت يستعملها يتصل بالعاملني.  -٢١٢
(االعتمادات املقّرة للمكتبيف املئة من  ٩٠ميثِّل املبلغ املخصَّص لسد جمموع تكاليف املوظفني  ٢٠١٧عام 

26F

٢٧(. 

املركزية لوظيفة الشراء وتوفري اخلدمات املشرتكة حبسب الال  ويتوىل قلم احملكمة مبوجب واليته املعاملةَ  -٢١٣
الذي ميكن فيه حتقيق أكرب قدر من الوفورات املتأتية عن حتسني الشروط التجارية أو الوفورات املتأتية عن توسيع 

إىل ذلك مت بالفعل، يف إطار عملية استبانة وجوه العمل القائم على التآزر بني األجهزة،  نطاق األعمال. وإضافةً 
 متييز الوفورات اليت ميكن للمحكمة أن جتنيها.

                                                           
تشرين  ٢٦-١٨الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة الرابعة عشرة، الهاي،  الوثائق )٢٦(

 .ICC-ASP/14/Res.1الثالث، القرار  ءز اجل ،اللَّد األول )،ICC-ASP/14/20( ٢٠١٥الثاين/نوفمرب 
 املوظفني تكاليفاملخصَّصات لسد  جمموع ويبلغ. يورو ألف ٤٤ ٩٧٤,٢ما جمموعه  ٢٠١٧ ملعا املعتمدة العام املّدعي مكتب ميزانية تبلغ )٢٧(

 .الرتتيب على ،يورو آالف ٤ ٥٠٨,٥ و يورو ألف ٤٠ ٤٦٥,٦ بالعاملني املتصلة غري التكاليفلسد  خصَّصاتامل وجمموع
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ولئن كانت فرص حتقيق وفورات كبرية وذات شأن فرصًا حمدودة، فإن مراجعة السريورات أتاحت  -٢١٤ 
ر جناعة لالضطالع با. وقد ُحدِّدت املكاسب املتأتية عن للمكتب إعادة تصميم أنشطته واستنباط طرائق أكث

زيادة النجاعة حتديدًا كميًا على شكل وقت عمل املوظفني الذي يتم حتريره. إن الوقت املتاح الناتج عن ذلك 
 ُيسخَّر لسد عبء العمل اإلضايف. وهكذا ُيَسّد باملوارد املتاحة أكرب قسط ممكن من العمل اإلضايف املتأيت عن

 األنشطة وتكثفها. تزايد

املقرتحة  ٢٠١٨يف ميزانية عام  املأخوذ باويبلغ جمموع املكاسب املتأتية عن زيادة النجاعة والوفورات  -٢١٥
يف املئة من هذا املبلغ يف حني متثل املكاسب املتأتية عن زيادة النجاعة  ٢٩,٨ألف يورو. ومتثل الوفورات  ٣٦٧,٧
 .٢٠١٧املئة من االعتمادات املقرَّة مليزانية عام  يف ٠,٨٢اإلمجال ميثل هذا املبلغ املئة منه. وعلى وجه  يف ٧٠,٢

إن استبانة الاالت اليت ميكن فيها للمكتب أن يزيد جناعته مثَّلت لديه عملية مستمرة.  -٢١٦
دول األطراف.  جيري توثيق نتائج هذه العملية وإبالغ نتائجها إىل جلنة امليزانية واملالية وإىل ال ٢٠١٢ عام فمنذ
املتأتية عن زيادة النجاعة والوفورات. ويبنيِّ اجلدول التايل  باملكاسب يؤخذ يف ميزانيات املكتب املقرتحة كما

 .٢٠١٢النتائج اليت ُحقِّقت منذ عام 

  ٢٠١٧ ٢٠١٦ ٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣ ٢٠١٢ 

 ٩٧٤,٢٠ ٤٤ ٢٣٣,٧٠ ٤٣ ٦١٢,٦٠ ٣٩ ٢٢٠,٠٠ ٣٣ ٢٦٥,٧٠ ٢٨ ٧٢٣,٧٠ ٢٧ مبلغ امليزانية (بآالف اليوروات)

زيادة النجاعة تية عن أاملتكاسب امل
 ُحيسب الحقاً  ٣٧٥,٥٢ ٣٦٦,١٠ ٤٤٢,٦٧ ٨٤٨,١٨ ١٨٣,٩٦ والوفورات (بآالف اليوروات)

النجاعة + تية عن أاملكاسب املت
%٠,٧ الوفورات من مبلغ امليزانية  ٣,٠%  ١,٣%  ٠,٩%  ٠,٩% الحقاً  ُحيسب   

املوارد، يظل االهتمام بالقضايا اليت جيري حتضريها للمحاكمة أو اليت بلغت وفيما يتعلق بتخصيص  -٢١٧
مرحلة احملاكمة حيظى بأعلى درجة من درجات األولوية لدى مكتب املّدعي العام. ويف الوقت ذاته جيري أيضاً، 

كيُز على عمليات التحقيق بالنظر إىل أن احملكمة غالبًا ما تعمل يف ظروف سياسية وأمنية متقلبٍة بالَغ التقلب، الرت 
 الناشط وختصيُص املوارد هلا بغية االستفادة من الفرص الساحنة عند اإلمكان.

املقرتحة لبعض الدعم اإلضايف، ما ينطوي على زيادات طفيفة لكنها أساسية  ٢٠١٨وتيئ ميزانية عام  -٢١٨
 لتنجيز أنشطة حتقيقية وعمليات هامة. 

فيذ خطته االسرتاتيجية من خالل زيادة املوارد اليت توفرها له. لقد دعمت الدول األطراف املكتب وتن -٢١٩
وسهَّلت هذه الزيادة فعًال اجلهود اليت يبذهلا املكتب لتجهيز أفرقته باملالك املناسب من املوظفني، ومجع أدلة تتسم 

بالفعالية مبزيد من التنوع، والسهر بوجه عام على إجراء عمليات حتقيق وأنشطة مقاضاة هي أكثر اتسامًا 
 والنجاعة. وتُبنيَّ النتائج أكثر فأكثر فيما جيري ضمن قاعات احملكمة.

بيد أنه يتعنيَّ على املكتب أن يثابر على إعادة النظر يف درجات األولوية املسندة إىل أعماله ويف تراتب  -٢٢٠
ملستطاع إىل تلبية سائر األنشطة العاجلة لكي يستعمل املوارد املتاحة له على أفضل وجه، مع السعي بقدر ا

صعبة بسبب القيود املتصلة بامليزانية، ما  ر قراراتٌ خذ على حنو متكرِّ تَّ وتُـ  املتطلبات اليت ما تنفك تقع على عاتقه.
 يفضي إىل حاالت تأخري لألنشطة التحقيقية على سبيل املثال.

يهيئ تقييماً واقعياً الحتياجات ومتثل امليزانية اليت يقرتحها املكتب نتاج سريورة قائمة على متحيص دقيق  -٢٢١
 ، مبقتضى واليته.٢٠١٨املكتب إىل املوارد لكي يليب الطلبات الواقعة عى كاهله يف عام 
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  ٢٠١٨مقترح لعام ال ٢٠١٧ املعطى 
(٤٠٠ ٤٤٠ شهراً  ١٢ط لعقدها خالل فرتة عدد جلسات احملكمة املخطَّ 

27F

٢٨( 
(١٠ ١١ عدد احلاالت 

28F

٢٩( 
 )29F٣٠(٦ ٦ الناشطعدد عمليات التحقيق 

 )30F٣١(٩ ٩ عدد القضايا اليت لـّما يزل يُنتظر القبض على املشتبه بم فيها 
 )31F٣٢(٩ ١٠ عدد عمليات التدارس األويل

 )32F٣٣(٣ ٣ باإلجراءات االبتدائيةاملعنية  ملكتب املّدعي العام)التابعة (فرقة األعدد 
 ٢ ٢ عدد دعاوى االستئناف النهائي

املكتب العمل، بقدر اإلمكان ضمن حدود واليته، للنهوض بالتكامل، واحلد بذلك من  ويواصل -٢٢٢
فيما  اً أساسي أمراً يظل األويل احلاجة إىل تدخله املباشر. ويشار يف هذا الصدد إىل أن إجراء عمليات التدارس 

 عند االقتضاء. خيص النهوض باإلجراءات الوطنية

قليص احلاجة إىل تدخله يف القضايا اليت تشمل جرائم خمّلة وعلى حنو مماثل سيسعى املكتب إىل ت -٢٢٣
 من نظام روما األساسي. ٧٠بإقامة العدل منصوصاً عليها يف املادة 

إن املكتب، واضعًا نصب عينيه املهام املنوطة به يف إطار واليته مبوجب نظام روما األساسي وضرورة  -٢٢٤
من النظام  ٧٠يستعني بإجراءات املقاضاة مبوجب املادة تركيز جهوده على املقاضاة يف اجلرائم الكربى، لن 

األساسي إال تبعًا ملا ملمارسة التأثري املفسد على إقامة العدل من وقع على قضية معيَّنة تنظر فيها احملكمة وعندما 
ملادة يرتئي أنه ال ميكن تناول اجلرائم املعنية على املستوى الوطين على حنو سليم. وسيظل املكتب، عمًال با

) من القواعد اإلجرائية ٢(١٦٢)(ب) من النظام األساسي، ونظرًا إىل املعايري املنصوص عليها يف القاعدة ٤(٧٠
وقواعد اإلثبات، ينظر يف التشاور مع الدول املعنية بشأن إمكان أن ُجتري السلطات الوطنية املختصة التحقيق 

 واملقاضاة يف هذه القضايا.

                                                           
اجللسات لكل قاعة من قاعات  انعقاد أيام واحد؛ ويبلغ عدد أسبوع ملدة تتوقف مث أسابيع مخسة ملدة تنعقد: اجللسات النعقاد الزمين النطاق  )٢٨(

ما جمموعه = يوماً)  ٨٠أسبوعًا ( ١٦: ٣يف القضية  يوماً)، ١٦٠أسبوعًا ( ٣٢: ٢يوماً)، يف القضية  ١٦٠أسبوعًا ( ٣٢: ١يف القضية  :احملكمة
 ).أقصى كحد(يوم  ٤٠٠

، كوت ديفوار، ليبيا، دارفور بالسودان، مجهورية الكونغو الدميقراطية، مايل، كينيا، أوغندا، (احلالتان األوىل والثانية) مجهورية أفريقيا الوسطى  )٢٩(
 جورجيا.

املسماة  احلالة الثانية (ب) (امليليشيا -احلالة الثانية (أ) (امليليشيا املسماة "سيليكا")؛ مجهورية أفريقيا الوسطى  -مجهورية أفريقيا الوسطى   )٣٠(
 ؛ جورجيا.٣ليبيا مايل؛ ؛ ٢باالكا")؛ كوت ديفوار -"أنيت

،  ٤و ٣مكرَّرًا (سيمون اْغبَـْغبو)، مجهورية الكونغو الدميقراطية  ١، كوت ديفوار ٣، السودان ٤و ٢، السودان ١، السودان ٢، ليبيا ١ليبيا   )٣١(
هذا وقد صدر يف بعض القضايا أكثر من أمر واحد بإلقاء  األساسي)، أوغندا.من النظام  ٧٠كينيا (قضية اجلرائم املنصوص عليها يف املادة 

 القبض.
 غينيا، العراق، نيجرييا، فلسطني، أوكرانيا.غابون، ندي، كولومبيا، أفغانستان، بورُ   )٣٢(
بوسكو انْتاَغْندا)، أوغندا (قضية دومنيك (قضية  ٦(قضية لوران اْغبَـْغبو وشارل ابْليه غوديه)؛ مجهورية الكونغو الدميقراطية  ١كوت ديفوار  )٣٣(

 أُنغوين).
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تُزاد ميزانية املكتب زيادة مقدارها  ٢٠١٨الالزمة املزَمع االضطالع با يف عام واستنادًا إىل األنشطة  -٢٢٥ 
املئة. ويهيئ  يف ٤,٩ألف يورو) ونسبتها  ٤٧ ١٦٩,٨ألف يورو إىل  ٤٤ ٩٧٤,٢يورو (من ألف  ٢ ١٩٥,٦

 اجلدول أدناه ملخَّصاً للزيادة حبسب بنود امليزانية الرئيسية:

 ٢٠١٨ لتغّري يف املواردا ٢٠١٧ الربنامج الرئيسي الثاين
 املبلغ بآالف اليوروات نسبته املئوية مقداره املبلغ بآالف اليوروات مكتب املّدعي العام

%٨,٦ ٦٦٦,٢ ٢ ٠٧٩,٥ ٣١ تكاليف املوظفني  ٧٤٥,٧ ٣٣ 

- ٨٢٠,٣- ٣٨٦,١ ٩ سائر تكاليف العاملني ٨,٧%  ٥٦٥,٨ ٨ 

%٧,٨ ٣٤٩,٨ ٥٠٨,٥ ٤ التكاليف غري املتصلة بالعاملني  ٨٥٨,٣ ٤ 

%٤,٩ ١٩٥,٦ ٢ ٩٧٤,١ ٤٤ المجموع  ١٦٩,٨ ٤٧ 

، على حنو يسلِّط ٢٠١٨التكاليف اليت أثَّرت يف مقرتح امليزانية لعام  مسبِّباتويبنيِّ اجلدول التايل أهم  -٢٢٦
 الضوء على ما ترتب عليها من حاالت زيادة ومن حاالت نقصان:

 بآالف اليوروات)(األثر  الفرق ٢٠١٨ ٢٠١٧ مسبِّبات التكاليف
 مسبِّبات التكاليف االشتغالية

   - ٦,٠ ٦,٠ عمليات التحقيق الناشط    

 دعم األفرقة
   

 ٣٠٥,٠  

   - ٣,٠ ٣,٠ احملاكمات

 دعم األفرقة
   

  -  

 الدعم سائر
   

 ٩٧,٢  

 التكاليف غري املتصلة بالعاملني
   

 ٣٤٩,٨  

  االشتغاليةتكاليف ملسبِّبات ال الموع الفرعي
   

 ٧٥٢,٠  

 االشتغاليةغير مسبِّبات التكاليف 
   

  

 تطبيق النظام املوحَّد لألمم املتحدة
   

 ٤٧,٤  

 حتويل الوظائف
   

-٢٧,١  

 إعادة تصنيف الوظائف
   

 ٥٨,٧  

 الوظائف  معدَّل شغوراحتساب كل تكاليف املساعدة املؤقتة العامة و 
   

 ٣٦٤,٧ ١  

 سبِّبات التكاليف غري االشتغاليةمل الفرعيالموع 
   

 ٤٤٣,٧ ١  

 المجموع العام
   

 ١٩٥,٦ ٢  

(كما يظهر يف اجلدول أعاله يف صف  ٢٠١٨االشتغالية لعام  مسبِّبات التكاليفويبلغ صايف أثر  -٢٢٧
املئة من  يف ٣٤,٢ألف يورو. وميثل هذا املبلغ  ٧٥٢,٠) تكاليف االشتغاليةلمسبِّبات ال المجموع الفرعي

 ٣٤٩,٨ألف يورو و ٤٠٢,٢وتبلغ تكاليف املوظفني والتكاليف غري املتصلة بالعاملني  الزيادة اإلمجالية املطلوبة.
 خصَّصاتعلى الرتتيب. أما الزيادة يف تكاليف املوظفني فهي صايف مفعول إعادة توزيع املوارد من امل ،ألف يورو

لسد تكاليف وظائف املساعدة املؤقتة العامة اليت سبق إقرارها وذلك لسد تكاليف الوظائف ذات السمات 
 اجلديدة اليت ُحيتاج إليها للنهوض بأود أنشطة املكتب.

وُتطلب هذه الزيادات الطفيفة لتعزيز الدعم املقدَّم إىل األفرقة املتكاملة ودعم أعمال املكتب، وسد  -٢٢٨
أكرب من املهمات اليت ُجترى إلجناز أنشطة التحقيق واملقاضاة اليت تتيح إحراز التقدم على صعيد احلاجة إىل عدد 
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القضايا لتبلغ املرحلة التالية بدون املزيد من حاالت التأخري. وسيقتصر أثر هذه الزيادات على سد جزء من الفجوة  
 لفعلي الالزم إلجناز العمليات على حنو سليم.القائمة بني مقدار املوارد احلالية املخصصة للقضايا ومقدارها ا

زيادات ال  يف البنود اليت تشهد زيادات فهي إما زيادات ال مناص منها أو االشتغاليةوأما املكوِّنات غري  -٢٢٩
تتأتى عن طلبات وظائف إضافية (مثل تكاليف تطبيق النظام املوحد لألمم املتحدة، واملنفعة املالية املتأتية عن 
حتويل وظائف املساعدة املؤقتة العامة املوجودة منذ مدة طويلة، وأثر عمليات إعادة تصنيف الوظائف، وتطبيق 

ب كل التكاليف فيما خيص جممل االعتمادات املتعلقة باملوظفني الوظائف السابق املعتاد، واحتسا معدَّل شغور
 .٢٠١٧بغية استعادة القدرة املتمثلة يف املوارد املقّرة لعام 

وتطبِّق احملكمة ما يقضي به نظام األمم املتحدة املوحد حلساب الزيادات التدرجية لعناصر تعويضات  -٢٣٠
مدته األمم املتحدة مؤخراً، غريت احملكمة تقديراتا هلذا موظفيها. ووفقًا جلدول التعويضات اجلديد الذي اعت

العنصر من عناصر امليزانية. وقد توىل احلساب على حنو مركزي قسم املوارد البشرية التابع لقلم احملكمة. والرقم 
ر أن أثر ذلك على ميزانية عام   ٢٠١٨املعطى هو رقم تقديري سيعدَّل عندما تتوفر األرقام الفعلية. وقد ُقدِّ

 ألف يورو. ٤٧,٤الربناجمية املقرتحة ملكتب املّدعي العام يبلغ 

ومتاشيًا مع النهج الذي اتُّبع يف امليزانيات املقرتحة السابقة، قدَّم املكتب إىل جلنة امليزانية واملالية يف  -٢٣١
ار املساعدة املؤقتة دورتا الثامنة والعشرين مقرتحًا راميًا إىل حتويل وظائف كانت ُتشغل منذ مدة طويلة يف إط

وظيفة من وظائف املساعدة املؤقتة العامة اليت يضمها مالك  ١٩العامة إىل وظائف ثابتة. ويشمل املقرتح املعين 
وجود الوظيفة منذ مدة ال تقل عن ثالث  املكتب. وقد اسُتند يف انتقاء الوظائف املعنية إىل معيارين طُبِّقا معاً: (أ)

 الوظيفة يف السنوات املقبلة.احلاجة إىل  سنوات؛ (ب)

لقد واصلت احملكمة إعادة النظر يف الوظائف اخلاضعة إلمكان إعادة التصنيف. وأجرى اللس  -٢٣٢
االستشاري املعين بالتصنيف، وهو هيئة مشرتكة بني األجهزة هلا خربات ذات صلة، تقييمًا أوليًا جلميع احلاالت 

لسابقة وعلى أساس املعايري الواجبة التطبيق. كما راجع مستشار وفق اإلجراء الذي اتُّفق عليه يف السنوات ا
. إن املقدار اخلاص بإعادة تصنيف الوظائف املدرج حاليًا يف هاتصنيفوضة إلعادة تصنيف خارجي الوظائف املعر 

عملية اجلدول مقداٌر تقديري. وسُيحسب املقدار الدقيق عندما تتوفر نتائج تقييم اخلبري اخلارجي. هذا وال متس 
 إعادة التصنيف اليت يطلبها املكتب إال ثالث وظائف.

املقرتحة، اقرتح مكتب املّدعي العام، بالنظر إىل حاالت  ٢٠١٧وخالل املناقشات بشأن ميزانية عام  -٢٣٣
فقط  ٢٠١٧التأخري اليت شهدها التوظيف وأثرت على مجيع أجهزة احملكمة، أن ُيطبَّق بصورة استثنائية ولعام 

تأخري لاملئة. كما طُبِّق معدل  يف ٨املئة بدًال من  يف ١٠للوظائف أعلى من قيمته املعتادة، أي  معدَّل شغور
ن اآلن الوضع على صعيد لتوظيف على الوظائف الشاغرة املمولَّة يف إطار املساعدة املؤقتة العامة. وقد حتسَّ ا

املقرتحة جتسِّد  ٢٠١٨املئة. فميزانية عام  يف ٨الوظائف إىل قيمته املعتادة البالغة  معدَّل شغورالتوظيف وعاد 
العودة إىل الوضع الطبيعي على هذا الصعيد فيما يتعلق بالوظائف الثابتة وبوظائف املساعدة املؤقتة العامة. والواقع 

. وذلكم ما يعلل الزيادة البالغة ٢٠١٧أن هذه التسوية هي استعادة للقدرة فيما خيص املوارد املقرَّة لعام 
املئة من الزيادة اإلمجالية). وعلى وجه اإلمجال يُعزى إىل مسبِّبات  يف ٦٢,٢ألف يورو (اليت متثل  ١ ٣٦٤,٧

 املئة من الزيادة املطلوبة. يف ٦٥,٨التكاليف غري التشغيلية 
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 ٢٠١٨البرنامج الرئيسي الثاني: الميزانية المقترحة لعام  :١٥ الجدول 

 : الثاني البرنامج الرئيسي
 مكتب المّدعي العام

 (بآالف اليوروات) ٢٠١٦مصروفات عام 

امليزانية املعتمدة لعام 
(بآالف  ٢٠١٧

 اليوروات)

 التغّري يف املوارد

 ٢٠١٨ امليزانية املقرتحة لعام
 الموع (بآالف اليوروات)

املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

الموع مبا فيه 
املصروفات من صندوق 

 نسبته املئوية مقداره الطوارئ

 ٥١٤,٦ ٢٨ ٩,٠ ٣٦١,٦ ٢ ١٥٣,١ ٢٦    املوظفون من الفئة الفنية

 ٢٣١,١ ٥ ٦,٢ ٣٠٤,٦ ٩٢٦,٥ ٤    املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 ٧٤٥,٧ ٣٣ ٨,٦ ٦٦٦,٢ ٢ ٠٧٩,٥ ٣١ ٦٥٩,٠ ٢٢ - ٦٥٩,٠ ٢٢ الموع الفرعي لتكاليف املوظفني

)٨٢٠,٣( ٣٨٦,١ ٩ ٣٧٣,١ ١٤ ٥٢٠,٠ ٨٥٣,١ ١٣ املساعدة املؤقتة العامة  )٨,٧(  ٥٦٥,٨ ٨ 

 - - - - - - - املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

 - - - - ١٨,٣ ٠,٧ ١٧,٦ العمل اإلضايف

)٨٢٠,٣( ٣٨٦,١ ٩ ٣٩١,٤ ١٤ ٥٢٠,٧ ٨٧٠,٧ ١٣ الموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني  )٨,٧(  ٥٦٥,٨ ٨ 

 ٠٩٣,٨ ٣ ١١,٩ ٣٢٩,٨ ٧٦٤,٠ ٢ ٢٥٩,٩ ٣ ٢٠٦,٨ ٠٥٣,١ ٣ السفر

 ٥,٠ - - ٥,٠ ٨,٠ - ٨,٠ الضيافة

 ٥٧٩,٥ - - ٥٧٩,٥ ٣٨٩,٧ ١٣٦,٦ ٢٥٣,١ اخلدمات التعاقدية

 ٢٩٠,٠ - - ٢٩٠,٠ ٢٤٣,٤ ٦,٧ ٢٣٦,٧ التدريب

)٣٠,٠( ١٠٠,٠ ٤٤,٠ ٠,١ ٤٣,٩ اخلرباء االستشاريون  )٣٠,٠(  ٧٠,٠ 

 ٥٣٠,٠ ١٠,٤ ٥٠,٠ ٤٨٠,٠ ٥١٢,٦ ٦,٧ ٥٠٥,٩ النفقات التشغيلية العامة

 ١١٠,٠ - - ١١٠,٠ ٩٣,٤ ٣,٥ ٨٩,٩ اللوازم واملواد

 ١٨٠,٠ - - ١٨٠,٠ ٣٥٨,٨ ١٣٩,٧ ٢١٩,١ األثاث والعتاد

الموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة 
 بالعاملني

٨٥٨,٣ ٤ ٧,٨ ٣٤٩,٨ ٥٠٨,٥ ٤ ٩٠٩,٨ ٤ ٥٠٠,١ ٤٠٩,٧ ٤ 

 ١٦٩,٨ ٤٧ ٤,٩ ١٩٥,٦ ٢ ٩٧٤,٢ ٤٤ ٩٦٠,٢ ٤١ ٠٢٠,٨ ١ ٩٣٩,٤ ٤٠ المجموع

 ٢٠١٨البرنامج الرئيسي الثاني: مالك الموظفين المقترح لعام  :١٦ الجدول

 : الثاني البرنامج الرئيسي
 مكتب المّدعي العام

وكيل 
 أمني عام

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

جمموع موظفي 
الفئة الفنية وما 

 رأ-خ ع رر-خ ع فوقها

جمموع 
موظفي فئة 

اخلدمات 
 العامة

جمموع 
 املوظفني

   الوظائف الثابتة
             

 
 ٣١٧ ٧٨ ٧٧ ١ ٢٣٩ ٣٣ ٧١ ٧٧ ٣٦ ١٧ ٣ - ١ ١ ٢٠١٧املقرة لعام 

 ١٦ ٢ ٢ - ١٤ ١ ٦ ٤ ٢ ١ - - - - اجلديدة  

 - - - - - - - - - - - - - - املعادة التخصيص  

)١( ٢ - - - - املعادة التصنيف    )١(  ٨( ١١(  ٣ - - - ٣ 

 - - - - - - - - - - - - - - املستعادة/املعادة  

 ٣٣٦ ٨٠ ٧٩ ١ ٢٥٦ ٢٦ ٨٨ ٨٠ ٣٧ ٢٠ ٣ - ١ ١ ٢٠١٨المقترحة لعام   

وظائف املساعدة املؤقتة 
العامة (معاِدالتا بدوام  

 كامل)
 

- - - - - - - - - - - - - 

 ١٠١,١٤ ٣٣,٤٤ ٣٠,٤٤ ٣,٠٠ ٦٧,٧٠ ١١,٠٠ ٢٠,٨٧ ٢٩,٣٣ ٥,٥٠ ١,٠٠ - - - - ٢٠١٧املقرة لعام   

 ٩٨,٤٢ ٣٠,٤٢ ٢٦,٤٢ ٤,٠٠ ٦٨,٠٠ ٩,٠٠ ٢٠,٥٠ ٣١,٥٠ ٦,٠٠ ١,٠٠ - - - - املستمرة  

 ٨,٦٧ ٣,٣٣ ٣,٣٣ - ٥,٣٣ ٠,٦٧ ٢,٦٧ ١,٣٣ ٠,٦٧ - - - - - اجلديدة  

)١,٠٠( - - - - احملوَّلة    )٢,٠٠(  )٤,٠٠(  )٦,٠٠(  )٤,٠٠(  )١٧,٠٠(  - )٢,٠٠(  )٢,٠٠(  )١٩,٠٠(  

 ٨٨,٠٨ ٣١,٧٥ ٢٧,٧٥ ٤,٠٠ ٥٦,٣٣ ٥,٦٧ ١٧,١٧ ٢٨,٨٣ ٤,٦٧ - - - - - ٢٠١٨المقترحة لعام   
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 ديوان المّدعي العام: ٢١٠٠البرنامج  -١ 

 المقدِّمة

م  ٢١٠٠يتألف الربنامج  -٢٣٤ من مجيع الوحدات اليت يشتمل عليها مالك العاملني مع املّدعية العامة، ويـَُقدَّ
برمته. أما ألغراض امليزنة فقد ُعرضت  ")املكتباملّدعي العام (" بمكتالدعم وُتسدى املشورة يف إطاره إىل 

 املعلومات ذات الصلة به دائماً على شكل برناجمني فرعيني:

وقسم املشورة ) IOP(ديوان املّدعي العام  الذي يضم، ٢١١٠ الربنامج الفرعي )أ (
 ؛)LAS( القانونية

يتألف من أربع وحدات  الذي، قسم اخلدمات ، املتمثِّل يف٢١٢٠ الربنامج الفرعي )ب (
فيما يتعلق بأعمال تدبر املعلومات وعمليات كشفها واألعمال  ،املّدعي العامتؤدي ملكتب  متخصِّصة،

اخلربة اللغوية يف جمال املتعلقة بامليزانية وأعمال اإلدارة املالية والتسيري اإلداري، مهامَّ حامسة األمهية 
  ة.التقني املساعدةوجمال  وجمال تناول األدلة بشكليها املادي واإللكرتوين

منخرطان اخنراطًا نشطًا يف نشدان حتقيق املكاسب عن طريق  ٢١٢٠و ٢١١٠إن الربناجمني الفرعيني  -٢٣٥
زيادة النجاعة وحتقيق الوفورات. وبالنظر إىل طبيعة املهام اليت تؤديها األقسام والوحدات املختصة ضمن نطاق 

من خالل تبسيط  خذت النتائج احملقَّقة يف معظم احلاالت شكل املكاسب املتأتية عن زيادة النجاعةالربامج فقد أَ 
 السريورات وحتسينها، ما أتاح بدوره استخدام املوارد املعنية على حنو أجنع.

وتبعًا للمصطلحات اليت اعُتمدت يف املشروع املشرتك بني األجهزة فيما خيص املكاسب املتأتية عن  -٢٣٦
ملنضوية حتت العنوان "مراجعُة زيادة النجاعة والوفورات يندرج معظم املكاسب املتأتية عن زيادة النجاعة يف الفئة ا

وتوحيُد السياسات والعمليات واإلجراءات". وقد أفضى ذلك إىل نواتج أكرب بواسطة نفس املقدار من املوارد 
الربناجمية  ٢٠١٨وأتاح استيعاب عبء العمل املزيد مع احلد من احلاجة إىل طلب موارد إضافية يف ميزانية عام 

 املعنية.املقرتحة فيما خيص السريورات 

بيد أنه متت استبانة الوفورات املمكن حتقيقها فعًال حيثما تسىن ذلك. وقد استُند إىل هذه الوفورات  -٢٣٧
(مثل تكاليف  ٢١٠٠لتقليص األثر املايل للزيادات يف التكاليف غري املتصلة بالعاملني املرتبطة بعمليات الربنامج 

 السفر).
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 العام وقسم المشورة القانونيةديوان المّدعي : ٢١١٠ البرنامج الفرعي )أ ( 

يقدِّم ديوان املّدعي العام املساعدة إىل املّدعية العامة ويسدي إليها املشورة بشأن اضطالعها اليومي  -٢٣٨
مبهامها كلها واإلدارة العامة ملكتب املّدعي العام ("املكتب") ومراقبة جودة عمله. إنه يقوم نيابًة عن املّدعية العامة 

ومراجعِة مجيِع البالغات، من أجل إقرارها �ائياً، مبا فيها الوثائق اهلامة املراد أن يودعها املكتب؛ بتجهيِز وإعداِد 
وييسِّر إعداد جدول أعمال اللجنة التنفيذية واجتماعاتا، والتواصل مع الشعب واألقسام واألفرقة املتكاملة؛ 

دير أنشطة اإلعالم اليت يضطلع با املكتب ويدعمها ويساند مشاركة املكتب يف األنشطة املشرتكة بني األجهزة، وي
سهرًا على فعالية نشر املعلومات االسرتاتيجي والعالقات العامة؛ ويسدي املشورة ويقدم اخلدمات بشأن املوارد 
البشرية سهرًا على أن يكون للمكتب مالك من املوظفني اجليدي التأهيل واملتحمسني للعمل؛ ويتدبر مجيع ما 

عاملون يف وحدة املوارد البشرية التابعة للمكتب من الطلبات اليت تستلزم موافقة املّدعية العامة حبسب ما يقدمه ال
يقضي به نظام املوظفني األساسي ونظامهم اإلداري؛ ويتوىل االتصال مع قسم املوارد البشرية التابع لقلم احملكمة 

 مة وللجنة التنفيذية.حبسب مقتضى احلال؛ ويقدِّم الدعم العام للمّدعية العا

إن ديوان املّدعي العام يقدِّم خدمات حامسة األمهية إىل املّدعية العامة ومكتب املّدعي العام مبوارد  -٢٣٩
زهيدة نسبياً. فهو يسهم يف حتقيق األهداف العامة للمكتب املتمثِّلة يف كونه جهازًا فعاًال ناجعًا ويف تكفله 

من خالل اتّباع املمارسات الفضلى واالضطالع بوظائفه بأساليب  بتحقيق مكاسب عن طريق زيادة النجاعة
عديدة منها مساعدة املّدعية العامة يف ممارستها صالحيتها اإلدارية على صعيد اختاذ القرارات، ومساعدتا بصورة 

تنسيق مشرتكة مع قسم اخلدمات يف تدبرها ميزانية املكتب، من خالل حتقيق التآزر بشىت أشكاله والسهر على 
املمارسات بني األجهزة يف جماالت تتنوع من املوارد البشرية إىل اإلعالم فإىل تيسري املشاريع واملبادرات املراد با 

 تبسيط السريورات.

ويليب قسم املشورة القانونية ("القسم") طلبات املشورة القانونية الواردة من املدَّعية العامة، واللجنة  -٢٤٠
ملدَّعي العام وأقسامه وأفرقته، فيما يتعلق بعمليات املكتب األساسية وعمله العام التنفيذية، وُشعب مكتب ا

بصفته جهازًا مستقًال. ويسهم القسم يف إعداد املشورة القانونية اليت يسديها قسم االستئناف. ويتوىل القسم 
ل القسم إعداد واستدامة املسؤولية عن تنسيق وإعداد اإلطار التنظيمي الداخلي للمكتب. ومن هذا الباب يسهِّ 

معايري املكتب، فيتوىل يف هذا السياق املسؤولية عن تنسيق ومراجعة كتيِّب عمليات املكتب والئحته التنظيمية، 
وحتديثات مدوَّنة السلوك اخلاصة به. كما إنه يقود أعمال وضع وتنفيذ سياسات املكتب املتعلقة باملسائل اهلامة 

 عامة، وينسِّق وضع خطط التنفيذ.اليت حتدِّدها املدَّعية ال

ويتدبر قسم املشورة القانونية مسك وإعداد األدوات القانونية املتاحة إلكرتونيًا على شبكة اإلنرتنت  -٢٤١
كما يتوىل القسم املسؤولية عن إسهام والشروح وقواعد البيانات اخلاصة باملكتب وشبكته األكادميية القانونية.  

السوابق القضائية اليت تشمل بنطاقها شىت وحدات احملكمة، وعن إعداد تقارير املكتب يف وضع قاعدة بيانات 
احملكمة األسبوعية وتعميمها. وينظِّم القسم أيضًا سلسلة من احملاضرات اليت يلقيها زائرون بشأن مسائل حتظى 

سؤولية عن إعداد باهتمام عام من املكتب ومن احملكمة مجعاء، ويدير شؤون هذه احملاضرات. ويتوىل القسم امل
نظام العرب املستخلصة وعن إضفاء الطابع املؤسسي عليه بغية متييز املمارسات اجليدة والتوثيق هلا والعمل با، على 

 أساس التجربة، ارتقاًء بدرجة جودِة وجناعِة العمليات.

السياسات ويسهم قسم املشورة القانونية أيضًا يف وضِع وتدبِر املعايري على نطاق احملكمة (مثل  -٢٤٢
والتعاميم اإلدارية)، ويسدي إىل املّدعية العامة واملكتب املشورة القانونية بشأن التقارير واملنشورات وبشأن مراجعة 
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العقود وإعدادها. ويتوىل القسم مع الفريق املعين باملوارد البشرية يف املكتب املسؤولية عن إسداء املشورة بشأن  
 ظامهم اإلداري يف ُفرادى احلاالت، بوسائل منها التقاضي.تطبيق نظام املوظفني األساسي ون

وينظِّم قسم املشورة القانونية تدريب موظفي املكتب فيما يتعلق مبدوَّنة قواعد السلوك اخلاصة باملكتب  -٢٤٣
 .األدوات والشروح وقواعد البيانات القانونية املتاحة على اإلنرتنت)، وسريورة استخالص العرب، و ٢٠١٣(

 ألف يورو ٢ ٦٩٦,٧ يزانيةموارد الم

 يف املئة). ٤,٣آالف يورو ( ١١٠,٩ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  -٢٤٤

 ألف يورو ٢ ١١٧,١ الموارد من الموظفين

، إثر حتويل وظيفة منسِّق تدبر املعلومات. وُتطلب للربنامج ١يزداد عدد الوظائف الثابتة زيادًة مقدارها  -٢٤٥
يضم مالك  رأ). وال-ع وظيفتان من وظائف املساعدة املؤقتة العامة (من الرتبة خ ٢٠١٨فيما خيص عام  ٢١٠٠
إن املوارد من املوظفني ستشكل جمموعة  الربنامج أية وظائف للدعم اإلداري العام/أعمال السكرتاريا.هذا موظفي 

 يتشاطرها الربنامج برمته.

 ألف يورو ١ ٨٩٨,٣ العامةالوظائف الثابتة: من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات 

) (تُقرتح إعادة ٥-يدعم املّدعية العامة (وهي من رتبة وكيل أمني عام) مدير مكتب (من الرتبة ف -٢٤٦
) يتوىل، باإلضافة إىل تقدميه املساعدة وإسدائه املشورة إىل املّدعية ٢٥٠انظر الفقرة  –تصنيف الوظيفة املعنية 

العامة مباشرة، مسؤولية اإلشراف على عمل ديوان املّدعي العام وكل وحداته ومكوِّناته، بدءًا من عمل الفريق 
ائر موظفي الديوان الذين يؤّدون مهام املعين باملوارد البشرية ووحدة اإلعالم التابعني للمكتب فوصوًال إىل عمل س

أساسية. ويسدي رئيس املكتب املشورة إىل املّدعية العامة يف ممارستها وظائفها، ويتوىل حتت إشرافها إدارة الديوان. 
)، ٣-ويعمل يف ديوان املّدعي العام موظف معين باالتصال والتنسيق يف جمال املوارد البشرية (من الرتبة ف

عية العامة (من الرتبة ف٣-ن باإلعالم (من الرتبة فوموظفان معنيا )، ومساعد ٢-)، ومساعدان خاصان للمدَّ
رأ)، ومساعد معين باإلعالم -رر)، ومساعد إداري (من الرتبة خ ع-شخصي للمدَّعية العامة (من الرتبة خ ع

 رأ).-رأ)، ومساعد معين بالعاملني (من الرتبة خ ع-ع خ الرتبة (من

)، ويعمل فيه أيضًا مستشار ٥-شورة القانونية مستشار قانوين رئيسي (من الرتبة فويرأس قسَم امل -٢٤٧
 ) وموظف معاون معين بالربامج٢-)، ومستشاران قانونيان معاونان (من الرتبة ف٤-قانوين (من الرتبة ف

 .)٢-الرتبة ف (من

اص الرئيسي للمّدعية ألف يورو إىل إعادة تصنيف وظيفة املساعد اخل ٢٠٠,٥وتُعزى الزيادة البالغة  -٢٤٨
 العامة وإىل حتويل وظيفة منسِّق تدبر املعلومات.

وظيفة منسِّق تدبر املعلومات لقد طُلب على أساس املعايري الواجبة التطبيق حتويل وظيفة واحدة، هي  -٢٤٩
ق )، وإعادة تصنيف وظيفة واحدة، هي وظيفة املساعد اخلاص الرئيسي للمّدعية العامة ومنسِّ ٥-(من الرتبة ف

 ).٥-)، لتغدو وظيفة رئيس املكتب (من الرتبة ف٤-الديوان (من الرتبة ف
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ومبثابة تدبري منفصل ومتميز عن عملية إعادة التصنيف ونتائجها مت، من أجل استبعاد عدم تطابق قائم  -٢٥٠ 
عية منذ مدة طويلة سبق للمّدعية العامة أن طلبت تصويبه، تغيري تسمية وظيفة املساعد اخلاص الرئيسي للمدّ 

ال أثر لتغيري التسمية يف الفئة املهنية) فأصبحت تسمى "رئيس املكتب" ( ٤-ق الديوان (من الرتبة فالعامة ومنسِّ 
) مبفعول فوري لكي تتناسب تسميتها مع املهام واملسؤوليات املرتبطة با، على قدم املساواة مع على رتبة الوظيفة

(املتحدةالوظائف املماثلة ضمن النظام املوحد لألمم 
33F

٣٤(. 

 ألف يورو ٢١٨,٨ املساعدة املؤقتة العامة

من معادالت املوظف الواحد العامل  ٢,٣٣ُتطلب يف إطار املساعدة املؤقتة العامة ثالث وظائف ( -٢٥١
 الواقعة على كاهلبغية تلبية املتطلبات  ٢٠١٨بدوام كامل) لسد احتياجات ماسة إىل املوارد فيما خيص عام 

الديوان وقسم املشورة القانونية. وبقدر ما خيص األمر الوظائف اجلديدة، جيب التنويه إىل أنه ال يُوفَّر أي دعم 
(ديوان املّدعي العام، ووحدة اإلعالم، والفريق املعين باملوارد البشرية، وقسم املشورة  ٢١٠٠إداري للربنامج 

طلوب استحداث قدرة على مسك السجالت اإلدارية القانونية، وقسم اخلدمات). ويراد من التوظيف امل
وسجالت اإلجازات، وجتهيز طلبات السفر، واملساعدة يف القيام بالرتتيبات اإلمدادية لالجتماعات، واملهام 

دة املماثلة. فاألعمال املعنية يؤديها حاليًا موظفون أعلى رتبة، على حساب وقتهم املتاح لالضطالع باملهام احملدَّ 
املنوطة بم يف إطار وظائفهم. إن استحداث هذه القدرة سيتيح أخريًا للموظفني األعلى رتبة أن يسخِّروا الطابع 

وقتهم على حنو أجنع لدعم أنشطة املّدعية العامة ومكتب املّدعي العام. أما تفاصيل وظائف املساعدة املؤقتة 
 العامة املعنية فهي كما يلي:

من معادالت  ١,٠شهرًا ( ١٢) ملدة ٣-الرتبة ف (منللمدَّعية العامة مساعد خاص  )أ (
 ؛املوظف الواحد العامل بدوام كامل) (متطلب مستمر)

من معادالت املوظف  ١,٣٣شهرًا ( ١٦ملدة  رأ)-(من الرتبة خ عمساعدان إداريان  )ب (
 الواحد العامل بدوام كامل) (متطلب جديد).

 ألف يورو ٥٧٩,٦ الموارد غير المتصلة بالعاملين

يف املئة). وُتطلب املوارد غري املتصلة  ٤,٩ألف يورو ( ٢٩,٨املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها ينطوي  -٢٥٢
بالعاملني لسد تكاليف السفر وتكاليف الضيافة وتكاليف اخلدمات التعاقدية وتكاليف التدريب وتكاليف اخلرباء 

 االستشاريني.

 ألف يورو ١٨٤,٦ السفر

د تكاليف ما يُعتزم أن تقوم به املّدعية العامة ومساعدوها من مهمات. يراد استخدام املبلغ املطلوب لس -٢٥٣
ألف يورو، الذي ميثِّل وفورات ستتحقَّق ألن من املقرَّر عقد الدورة السابعة عشرة جلمعية  ١٦,٥إن املقدار البالغ 

                                                           
 انظر على سبيل املثال:  )٣٤(

https://apps.stl-tsl.org/PHFOnline/viewVacancy.aspx?Qry=rxzh0SaxgqrU0hOHq/1nag 
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عقد مع اليت ستُ الدول األطراف ("اجلمعية") يف الهاي، ُخيصَّص لسد تكاليف اللقاءات الثنائية اإلضافية  
 املسؤولني احلكوميني.

فيتعنيَّ على املّدعية العامة االضطالع مبهمات خارج بلد املقر بغية شحذ الدعم وتعزيز التعاون على  -٢٥٤
أرفع املستويات من أجل عمليات التحقيق اليت جيريها املكتب والقبض على األشخاص املطلوبني لدى احملكمة 

ثر نظام روما األساسي. وقد بيَّنت التجربة ما ميكن أن تؤتيه هذه املهمات من ومقاضاتم واإلسهام يف تعظيم أ
وقع ونتائج إجيابية حاَمسي األمهية للنهوض بأود احتياجات عمل املكتب. كما يهيَّأ مبيزانية السفر لسد تكاليف 

يف املكتب، ولتخصيص مبلغ  مهمات ممثلي قسم املشورة القانونية ووحدة اإلعالم والفريق املعين باملوارد البشرية
) ٩(٤٢ باملادة لسد تكاليف أسفار حمدودة يقوم با مستشارو املّدعية العامة اخلاصون اخلارجيون املعيَّنون عمالً 

 آخر. إىل حني من نظام روما األساسي الذين يتعنيَّ عليهم حبكم واليتهم السفر إىل مقر احملكمة من

 يورو آالف ٥,٠ الضيافة

 يف املبلغ املطلوب.ال تغريُّ  -٢٥٥

إن هذه املوارد احملدودة ُتْطَلب لسد تكاليف ضيافة الوفود الدولية، والدبُلماسيني، والضيوف املرموقني  -٢٥٦
الذين يزورون مكتب املّدعي العام. وقد وافقت احملكمة يف السنوات املاضية على أن يوزَّع على أجهزتا معظم 

ني الزائرين والوفود اليت يستقبلها أكثر من واحد من كبار مسؤويل احملكمة. التكاليف املتكبَّدة الستضافة الدبلماسي
املئة منه).  يف ٨٠آالف يورو من املبلغ اإلمجايل املطلوب ( ٤,٠وميثِّل القسط املشرتك من التكاليف املعنية زهاء 

سيع نطاق نشاط توعية كما سيسهم انتقال احملكمة إىل مبانيها الدائمة (املهيأ أيضًا الستخدامه من أجل تو 
اجلمهور الذي تقوم به احملكمة) يف زيادة عدد الزوار املرموقني املتوقع بصورة معقولة أن يستقبلهم املكتب يف عام 

). وعلى الرغم من الزيادة املقدَّر أن يشهدها عدد هؤالء الزوار فيما خيص السنة املالية التالية، يبقى املبلغ ٢٠١٨
 .٢٠١٧ه يف عام املطلوب مساوياً لنظري 

 ألف يورو ٣٠,٠ اخلدمات التعاقدية

ال تغريُّ يف املبلغ املطلوب. وحيتاج املكتب إىل املوارد املعنية لتحمُّل تكاليف مهمات إعالم مستقلة  -٢٥٧
ُجترى يف البلدان اليت تعمل فيها احملكمة، وإجيار املرافق املناسبة لعقد املؤمترات الصحفية، وتكاليف إنتاج وتوزيع 

 املواد اإلعالمية.

 ألف يورو ٢٩٠,٠  التدريب

 ال تغريُّ يف املبلغ املطلوب. -٢٥٨

وتبقى ميزانية التدريب مركَّزة يف ديوان املّدعي العام. ويُعترب التدريب عنصرًا حيوي األمهية من عناصر  -٢٥٩
االسرتاتيجية الرامية إىل استحداث ثقافة عمل مشرتكة متماسكة ضمن املكتب، وزيادة جودة نواجته، واالرتقاء 

ريب مالئم ملوظفيه اإلضافيني احلديثي التوظيف، وزيادة جناعته. كما يتعنيَّ على املكتب توفري تدبل بأدائه، 
وحتسني مهارات موظفيه احلاليني. وسُتستخدم االعتمادات املعنية لتنفيذ برنامج تدريب يتوافق مع ما خيص 

 .املكتب على وجه التحديد من أولويات التدريب الدقيقة التخطيط والتمحيص
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 على موظفي املكتب من بعض الفئات أن يتابعوا تدريباً مث إنه، على غرار كثري من النظم الوطنية، يتعنيَّ  -٢٦٠ 
 خاصاً الستدامة تأهُّلهم أو للتصديق على مهاراتم وفقاً للمعايري الالزمة التطبيق.

ومن املهم التنويه إىل أنه سيتسىن للمكتب أن يوفِّر جلسات تدريب إضافية ملوظفيه دون تكبُّد تكاليف  -٢٦١
أتعاب املدربِّني وذلك بفضل منصة التعلُّم اإللكرتوين اليت طوَّرتا وحدة قاعدة بيانات املعارف. وتستند منصة 

هيأمها قسم خدمات تدبر املعلومات التابع لقلم احملكمة. كما  التعلُّم اإللكرتوين إىل البنية التحتية واملعمارية اللتني
إن املكتب ينسِّق املشروع مع قسم املوارد البشرية التابع لقلم حملكمة بغية إعداد دورات تدريب مشرتكة كلما أمكن 

 لكل متدرِّب. األمر، باستغالل املرونة يف توفري التدريب واستغالل ما أتاحته املنصة املعنية من تدٍن لتكلفته 

وسيستمر املكتب على العمل مع منظمات أخرى وهيئات وطنية للتكفل بأقصى قدر من النجاعة  -٢٦٢
دعاوى واملرافعة يف بالقياس إىل التكاليف، بوسائل منها مثًال تقاسم تكاليف التدريب السنوي يف جمال احملاماة 

 ِة الصيت ترغب يف تقدمي اخلدمات دون مقابل.االستئناف مع احملاكم املخصوصة، أو االستعانة مبنظماٍت ذائع

 ألف يورو ٧٠,٠ اخلرباء االستشاريون

زهاء  هذا املبلغيف املئة). ويعادل  ٣٠,٠ألف يورو ( ٣٠,٠ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  -٢٦٣
، وإن كان املقدار الفعلي لتكاليف خدمات اخلرباء ٥-من الرتبة فالواحد مخسة أشهر من عمل املوظف 

مرتكِّزة يف ديوان املّدعي العام املعنية واخلربة الفردية. وتبقى امليزانية  الالزماالستشاريني سُيحدَّد على أساس العمل 
 بغية السهر على التنسيق بني خمتلف الشعب االشتغالية.

وما األساسي، تستمر املّدعية العامة على استئجار خدمات ) من نظام ر ٩(٤٢ووفقًا للمادة  -٢٦٤
اجلنسية واجلرائم اجلنسانية املنطَلق واجلرائم مستشارين خاصني (خارجيني) فيما يتعلق بأمور من قبيل اجلرائم 

 ، فإندون مقابل. ولئن كان اخلرباء املعنيون على العموم يسهمون خبدماتم االستشارية املرتكبة حبق األطفال
تعيينهم يستتبع حتمُّل نفقات سفرهم وبدل معيشتهم اليومي اليت سُتستوَعب ضمن نطاق امليزانية. لكن تُبذل 

 اجلهود إلبقاء هذه التكاليف عند حدها األدىن.

كما سُيستعمل قسط من املبلغ املطلوب لسد النفقات املتصلة بعمليات استخالص العرب اليت سيتوىل  -٢٦٥
 يساعدون املكتب يف تقييم التقدم احملَرز يف جمال املقاضاة ويف جمال التحقيق.توجيَهها خرباء خارجيون 
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 المقترحة ٢٠١٨: ميزانية عام ٢١١٠ البرنامج الفرعي :١٧ الجدول 

 : ٢١١٠ البرنامج الفرعي
ديوان المّدعي العام وقسم المشورة 

 القانونية

 (بآالف اليوروات) ٢٠١٦مصروفات عام 

امليزانية املعتمدة لعام 
(بآالف  ٢٠١٧

 اليوروات)

 التغّري يف املوارد

 ٢٠١٨امليزانية املقرتحة لعام 
 الموع (بآالف اليوروات)

املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

الموع مبا فيه 
املصروفات من صندوق 

 نسبته املئوية مقداره الطوارئ

 ٦١٥,٣ ١ ١٣,٧ ١٩٤,٢ ٤٢١,١ ١    املوظفون من الفئة الفنية

 ٢٨٣,٠ ٢,٣ ٦,٣ ٢٧٦,٧    فئة اخلدمات العامةاملوظفون من 

 ٨٩٨,٣ ١ ١١,٨ ٢٠٠,٥ ٦٩٧,٨ ١ ٥٤٨,٧ ١ - ٥٤٨,٧ ١ الموع الفرعي لتكاليف املوظفني

)٥٩,٨( ٢٧٨,٦ ١٥٩,١ - ١٥٩,١ املساعدة املؤقتة العامة  )٢١,٥(  ٢١٨,٨ 

 - - - - - - - املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

 - - - - - - - العمل اإلضايف

)٥٩,٨( ٢٧٨,٦ ١٥٩,١ - ١٥٩,١ الموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني  )٢١,٥(  ٢١٨,٨ 

 ١٨٤,٦ ٠,١ ٠,٢ ١٨٤,٤ ١٣٧,٩ - ١٣٧,٩ السفر

 ٥,٠ - - ٥,٠ ٧,٥ - ٧,٥ الضيافة

 ٣٠,٠ - - ٣٠,٠ ٣٤,٣ - ٣٤,٣ اخلدمات التعاقدية

 ٢٩٠,٠ - - ٢٩٠,٠ ٤١,٨ - ٤١,٨ التدريب

)٣٠,٠( ١٠٠,٠ ٠,٧ - ٠,٧ االستشاريوناخلرباء   )٣٠,٠(  ٧٠,٠ 

 - - - - - - - النفقات التشغيلية العامة

 - - - - - - - اللوازم واملواد

 - - - - - - - األثاث والعتاد

الموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة 
 بالعاملني

٢٩,٨( ٦٠٩,٤ ٢٢٢,٢ - ٢٢٢,٢(  )٤,٩(  ٥٧٩,٦ 

 ٦٩٦,٧ ٢ ٤,٣ ١١٠,٩ ٥٨٥,٨ ٢ ٩٣٠,٠ ١ - ٩٣٠,٠ ١ المجموع

 ٢٠١٨: مالك الموظفين المقترح لعام ٢١١٠ البرنامج الفرعي :١٨ الجدول

: ٢١١٠ البرنامج الفرعي
ديوان المّدعي العام وقسم 

 المشورة القانونية
وكيل 

 أمني عام
أمني عام 

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

جمموع موظفي 
الفئة الفنية وما 

رر-خ ع فوقها رأ-عخ    

جمموع 
موظفي فئة 

اخلدمات 
 العامة

جمموع 
 املوظفني

                             الوظائف الثابتة

 
 ١٦ ٤ ٣ ١ ١٢ - ٥ ٣ ٢ ١ - - - ١ ٢٠١٧املقرة لعام 

 ١ - - - ١ - - - - ١ - - - - اجلديدة  

 - - - - - - - - - - - - - - املعادة التخصيص  

)١( ١ - - - - املعادة التصنيف    - - - - - - - - 

 - - - - - - - - - - - - - - املستعادة/املعادة  

 ١٧ ٤ ٣ ١ ١٣ - ٥ ٣ ١ ٣ - - - ١ ٢٠١٨المقترحة لعام   

 وظائف املساعدة املؤقتة العامة (معاِدالتا بدوام كامل)
           

 ٢,٠٠ - - - ٢,٠٠ - - ١,٠٠ - ١,٠٠ - - - - ٢٠١٧املقرة لعام   

 ٢,٠٠ - - - ٢,٠٠ - - ١,٠٠ - ١,٠٠ - - - - املستمرة  

 ١,٣٣ ١,٣٣ ١,٣٣ - - - - - - - - - - - اجلديدة  

)١,٠٠( - - - - احملوَّلة    - - - - )١,٠٠(  - - - )١,٠٠(  

 ٢,٣٣ ١,٣٣ ١,٣٣ - ١,٠٠ - - ١,٠٠ - - - - - - ٢٠١٨المقترحة لعام   
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 قسم الخدمات :٢١٢٠البرنامج الفرعي )ب ( 

ووحدة  ،)FPCU()34F٣٥يتألف قسم اخلدمات من أربع وحدات: وحدة التخطيط واملراقبة املاليني ( -٢٦٦
هذه الوحدات  ن). إLSU)، ووحدة اخلدمات اللغوية (KBU)، ووحدة قاعدة املعارف (IEUاملعلومات واألدلة (

تؤدي أنشطة ال تؤديها األقسام أو الوحدات األخرى العاملة يف سائر أجهزة احملكمة وال ميكن هلا أن تؤديها، وهي 
 .("املكتب") أنشطة تتسم بأمهية كبرية لدعم عمليات مكتب املّدعي العام

تقدمي خدمات إلتاحة مع قلم احملكمة ويسهر على التنسيق الفّعال مرنًا  ىمنحويعتمد قسم اخلدمات  -٢٦٧
اجلهات املتعاَمل إىل سد احتياجات منها  ىرميُ نشطة سلسة متواصلة من األيف سياق حنو سلس مشرتكة على 

 .بأدىن مقدار من املوارد معها

 يف إطاربا  املنوطةاالشتغالية خبدمات الدعم الضروري لكي تؤدي املهام  عبَ الشُ ويرفد قسُم اخلدمات  -٢٦٨
 :اخلدمات على اخلصوصوالياتا. ومن هذه 

 ؛إعداد ميزانية مكتب املّدعي العامتنسيق و  )أ (

املوافقة والتصديق على كتب املّدعي العام، مبا يف ذلك مب االعتمادات اخلاصةدارة إ )ب (
بالغ عن اإلو  ،لة لألثر املايل لألنشطة اليت يؤديها املكتبقديرات مفصَّ ت، وإعداد املصروفات

(والتنبؤ با اتفرو صامل
35F

 ؛)٣٦

التسيري الدقيق لشؤون األموال املخصَّصة للعمليات امليدانية ولألنشطة املتصلة بالشهود،  )ج (
واألسفار يف مهمات رمسية، واملشرتيات، وتسيري شؤون الوظائف مبا فيها وظائف املساعدة 

 العامة؛ املؤقتة

للمحكمة ونظامها املوارد طبقًا للقواعد املالية  ِة استخدامِ ومراقب رصدِ بال فعّ  على حنوالقيام  )د (
 ؛املايل

ة اجلهات اليت تؤول لتتبع سلستنظيم دلة واملعلومات (مبا يف ذلك األ وحفظُ  تسجيلُ تدبـُُّر و  )ه (
 ؛املعنية) وتقدمي خدمات رقمية (مثل حترير املواد السمعية البصرية) عن املوادليها العهدة إ

، مبا يف ذلك الكشف وتناوهلادلة بشأن مجع األ هليإملكتب وتقدمي الدعم إىل اداء املشورة إس )و (
 )؛TAR) واملراجعة املستعان فيها بالتكنولوجيا (eDiscoveryاإللكرتوين (

من النظام  ١٥املادة  اإلدارية اخلاصة باملواد اليت جيري مجعها وتقدميها مبوجبسريورة التدبـُُّر  )ز (
 املتمثِّلة يف حتليلها؛ ١، مبا يف ذلك املرحلة ساسياأل

، مبا والدعم يف عمليات استجواب الشهود واملهمات ذات الصلة بمتقنية العدات املتوفري  )ح (
 اآلمنان؛دلة ونقلها األ حفظيف ذلك 

                                                           
 ).GAU) كانت يف السابق تسّمى "وحدة الشؤون اإلدارية العامة" (FPCUوحدة التخطيط واملراقبة املاليني (  )٣٥(
وذلك من خالل إعادة  االشتغاليةيهيئ النهج املركزي مراقبة كاملة إلنفاق مبالغ امليزانية ومتويل األنشطة بصورة مرنة نتيجًة لتغري االحتياجات   )٣٦(

أحدث ختصيص املوارد على النحو الالزم. وقد حظي هذا النهج يف إدارة األموال بإشادة من مكتب املراجعة الداخلية وذلك على اخلصوص يف 
 .)OIA.02.14تقرير مكتب املراجعة الداخلية: املهمة ذات الرقم يتناول هذا اجلانب (تقريٍر له 
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، ومنصة التعلم عمالر املعلومات، وسريورات األر املعارف ونظام تدبُّ دعم نظام تدبُّ  )ط ( 
 ؛واملشاريع ضمن املكتب اإللكرتوين،

احملدَّدة  هدوات تدبر املعلومات وممارساتأاملكتب من  إليهحيتاج  ومسُك ما ُد وإعمالُ عداإ )ي (
 الطابع؛

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

 ؛البصريةو املواد السمعية  كالم َنْسخ )ل (

 ترمجة أدلة مكتب املّدعي العام ووثائقه اهلامة؛ )م (

وبإعداد ترمجات/شروح كالم االضطالع بتلخيص الوثائق وحبجب معلومات فيها وبتحريرها  )ن (
املواد السمعية البصرية، وبتمييز اللغات املستعملة، وبغري ذلك من أنشطة دعم املشاريع اليت تستلزم 

 توفُّر اخلربة اللغوية ضمن املكتب.

وشؤون  امليزانيةشؤون املالية وشؤون ال عند البحث يفمكتب املّدعي العام  قسم اخلدمات ميثِّل كما إن -٢٦٩
مثل  ،صحاب الشأنأ وسائرالعامل الهاي ريق ف طراف يفدول األال جلنة امليزانية واملالية ومندويب أمام املوارد

 عملحتياجات اتية عن أطلبات اخلدمات املتوهو يتوىل أيضًا تدبُّر احلكومية واملؤسسات الدولية. غري املنظمات 
نطاقها ببادرات واملشاريع اليت تشمل امليف املكتب  وطلباتا الواردة من قلم احملكمة. مث إنه يتوىل متثيل املكتب
 مجعاء.احملكمة 

 ألف يورو ٨ ١٦٤,٤ موارد الميزانية

إن القسط املخصَّص لقسم اخلدمات على وجه التحديد من موارد امليزانية شهد اخنفاضًا مّطرداً. وهو  -٢٧٠
(٢٠١٨املئة من امليزانية الربناجمية املقرتحة لعام  يف ٥,١ميثِّل 

36F

أما الزيادة الطفيفة يف مبلغ االعتمادات املطلوب  .)٣٧
يف إطار هذه امليزانية املقرتحة فُيعزى رئيسيًا إىل استعادة القسم قدرته املتمثِّلة يف وظائف املساعدة املؤقتة املستمرة 

 اللزوم.

تسىن لوحدة التخطيط واملراقبة املاليني، بفضل اجلهود املستمرة املبذولة لتبسيط السريورات لقد  -٢٧١
ومسارات العمل، تدبر أمر عبء العمل اإلضايف وحتقيق مكاسب كبرية متأتية عن زيادة النجاعة وذلك بنفس 

طابع املوحَّد عليها إىل حتسني البنية األساسية ملالك موظفيها. فقد أفضت مراجعة السياسات والعمليات وإضفاء ال
إعداد العقود اخلاصة بالرتامجة امليدانيني، واخلرباء النفسانيني االجتماعيني،  )١السريورات يف الاالت التالية: (

التوفيق بني حسابات املكاتب امليدانية والتقارير املتعلقة بالعمليات؛  )٢وسائر عقود اخلدمات اخلاصة؛ (
لبات اإللكرتونية لوحدة التخطيط واملراقبة املاليني (مبساعدة من وحدة قاعدة املعارف) مكَّن إنشاء نظام للط )٣(

من تقليص مقدار املعلومات املوفَّرة بشكل ورقي وتبادل الرسائل بالربيد اإللكرتوين الذي يطول ويستغرق الكثري 
حال الطلبات وعلى اإلحصائيات املتعلقة من الوقت. وإضافة إىل ذلك يتيح النظام اجلديد االّطالع بسهولة على 

                                                           
(مبثابة متطلب مستمر أو متطلب جديد)، انظر  ٢٠١٨لعام  ]املقرتحة[يف امليزانية املطلوبة  من املوظفنياملوارد  لتفاصيل سردلالّطالع على  )٣٧(

 .٢٩٤حىت  ٢٨١ات فيما يلي الفقر 
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بتجهيزها. وقد أفضت هذه املكاسب املتأتية عن زيادة النجاعة إىل استيعاب مقادير أكرب من األعمال، وحتسني  
 رصد ومراقبة األنشطة، وزيادة الشفافية، واالرتقاء مبستوى جودة توفري اخلدمات.

تقدمي دعم أجود لتلبية ما ينبثق عن أنشطة املكتب وهكذا تسىن لوحدة التخطيط واملراقبة املاليني  -٢٧٢
 .٢٠١٨االشتغالية من االحتياجات املزيدة مقداراً وتعقيداً، دون طلب موارد إضافية يف ميزانية عام 

كما إن وحدة التخطيط واملراقبة املاليني ووحدة قاعدة املعارف منخرطتان بنشاط يف استعراض طلبات  -٢٧٣
املعدات والعتاد والربجميات احلاسوبية اخلاصة مبكتب املّدعي العام على وجه التحديد. وإثر استعراض مسارات 

املزيد من تعزيز أدوار مسؤويل التنسيق يف العمل الذي ُأجري خالل عملية استبانة وجوه التآزر بني األجهزة، مت 
هاتني الوحدتني من وحدات مكتب املّدعي العام. فوحدة التخطيط واملراقبة املاليني تقوم بإدماج الطلبات اآلتية 

 وحدةالمن مستعملي أعماهلا يف مكتب املّدعي العام، وبالتحقق من التطابق فيما خيص امليزانية، وبالتنسيق مع 
لقلم احملكمة سهراً على توفري السلع واخلدمات يف الوقت املناسب وعلى حنو فعال. وتتحقق  ةلشراء التابعااملعنية ب

وحدة قاعدة املعارف، بالتنسيق مع قسم خدمات تدبر املعلومات، من توافق طلبات الربجميات والعتاد احلاسوبيني 
االسرتاتيجية اخلاصة باملعلومات املعمول با يف املكتب  مع البنية التحتية واملعمارية التقنية للمحكمة، واتساقها مع

واحملكمة. ويفضي هذا النهج، الذي يدعمه جملس احلوكمة املعين بتدبر املعلومات، إىل زيادة سرعِة وشفافيِة سريورِة 
حملكمة الشراء، وحتسني مراقبة النفقات، والتماشي مع اخلطط اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات الشاملة بنطاقها ا

 مجعاء، وزيادة التآزر يف إعداد خطة تدبر املعلومات على نطاق احملكمة.

باستعراض سريوراتا وتدبرت أمر عبء العمل  ٢٠١٧وقد قامت وحدة قاعدة املعارف خالل عام  -٢٧٤
ود املزيد املتأيت عن طلبات اجلهات اليت تتعامل معها. إ�ا أعادت توزيع األنشطة على حنو أتاح هلا النهوض بأ

الوظائف اجلديدة اليت ُأسندت إليها. ويشار على وجه اخلصوص إىل أن وحدة قاعدة املعارف عملت على تنمية 
القدرات يف جمال التعلم اإللكرتوين ملساعدة وحدة املوارد البشرية على توفري تدريب ملوظفي املكتب فعال وناجع 

 بالقياس إىل تكاليفه.

) يف إطار ٢-معين بالتعلم على وجه التخصيص (من الرتبة ف وُيطلب لوحدة قاعدة املعارف موظف -٢٧٥
املساعدة املؤقتة العامة. وال يرتتب على هذه الوظيفة أي أثر يف مبلغ امليزانية ألن وحدة قاعدة املعارف مل تعد 

 . ٢٠١٧)، اليت أُقرت فيما خيص عام ١-تطلب وظيفة منسِّق قاعدة البيانات (من الرتبة ف

لومات واألدلة عمليات التدارس األويل عن طريق إدارة مكتب املعلومات التابع وتدعم وحدة املع -٢٧٦
من النظام األساسي. إن مجيع  ١٥ الذي يتلقى مجيع البالغات املقدمة مبوجب املادةو ملكتب املّدعي العام 

يًا وتوضع يف نظام البالغات الواردة ختضع لعملية اصطفاء بعد تقييمها األويل؛ فُتستنسخ املواد املعنية إلكرتون
) لكي تستعرضها شعبة االختصاص والتكامل والتعاون. وذلك يستلزم TRIMاإلدارة الشاملة ملعلومات الوثائق (

(ما يعادل موظفًا واحدًا يعمل بدوام كامل
37F

. وقد تدبَّرت وحدة املعلومات واألدلة حىت اآلن أمر هذه املهمة )٣٨
باالستعانة بعاملني آخرين ضمنها كانت قد ُأسندت إليهم بصورة رئيسية مهام خمتلفة. ومل يعد ذلك ممكنًا بسبب 

طار املساعدة رأ) يف إ-ع تزايد مقدار املواد الالزم تناوهلا. ولذا ُيطلب مساعد واحد معين باألدلة (من الرتبة خ
املؤقتة العامة لكي يتوىل هذه املهمة. ويُعوَّض األثر املايل هلذه الوظيفة بوظيفة معادلة من الرتبة ذاتا مل تعد 

                                                           
ر احملكمة عن "احلجم انظر تقريوسريوراتا واحتياجاتا إىل املوارد،  )IEU( واألدلة املعلومات وحدةعن  املزيد من التفاصيللالّطالع على   )٣٨(

 .٢٠١٥أيلول/سبتمرب  ١٧ بـ ، املؤرخةICC-ASP/14/21األساسي ملكتب املدعي العام"، الوثيقة *
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(مطلوبة يف وحدة أخرى من وحدات القسم (هي وحدة اخلدمات اللغوية) 
38F

. وعليه فإن املرونة املتحّلى با يف )٣٩
تأتية عن زيادة النجاعة احملققة ضمن هذا الربنامج الفرعي جتعل هذا الطلب استخدام موارد امليزانية واملكاسب امل

(اخلاص سليب األثر املايل
39F

٤٠(. 

الدعم اللغوي طيلة مراحل التدارس من أشكال ) طائفة واسعة LSUوتقدم وحدة اخلدمات اللغوية ( -٢٧٧
ثل أهم جماالت عملها هي الرتمجة األويل والتحقيق واملقاضاة. وإىل جانب جماالت أخرى مثة ثالثة جماالت تظل مت

الشفوية امليدانية، وإعداد احملاضر، والرتمجة التحريرية، كما يطلبه املكتب. فغالباً ما تتغري االحتياجات إىل اخلدمات 
عدد وماهية اللغات اليت يتعنيَّ استعماهلا يف بلد معنيَّ من  )١اللغوية بسبب أمور يعرتيها عدم اليقني، منها: (

سديدة)  درايةالبلد (ممن يقيمون فيه أو هلم به بشؤون  العارفنيسّيما مع الشهود والين عليهم  احلاالت، وال بلدان
الذين تتعنيَّ ترمجة إفاداتم ترمجة شفوية، وإعداد حماضر با، وترمجتها التحريرية إىل إحدى لغَيت العمل، وتوفريها 

مدى تواتر  )٢أيضًا للمتهمني، الذين من حقهم أن توفَّر هلم ترمجات لإلفادات إىل لغة يفهمو�ا فهمًا تاماً؛ (
إمكان أن يطال التحقيق مدى يتخطى بلد احلالة، ما  )٣خصائصها؛ ( استعمال اللغات املعنية وغري ذلك من

 قدرة الفريق على العمل بكلتا لغَيت العمل. )٤يستلزم استعمال لغات إضافية؛ (

وظيفة وتطلب وحدة اخلدمات اللغوية وظيفتني جديدتني توفَّران يف إطار املساعدة املؤقتة العامة:  -٢٧٨
) يُعىن بتحسني تنسيق عبء العمل الرتمجي فيما خيص اللغات األقل ٣-موظف معين بالرتمجة (من الرتبة ف

) ٣-مساعد جديد معين بإعداد احملاضر. ويف الوقت ذاته مل يعد ُيطلب مرتجم (من الرتبة فوظيفة انتشاراً، و 
طلب اجلديد رأ). وبالتايل فإن األثر املايل لل-ع ومساعدان معنيان بتجهيز البيانات/إعداد احملاضر (من الرتبة خ

 فيما خيص وظائف أخرى. يُعوَّض بتقليصٍ 

ويستمر املكتب على معاملته املركزية لبعض بنود امليزانية غري املتصلة بالعاملني مثل بند "اخلرباء  -٢٧٩
(االستشاريون" وبند "األثاث والعتاد" وبند "اللوازم واملواد" وبند "التدريب"

40F

حبيث يتحّلى بالسرعة واملرونة يف  )٤١
ة اليت قد تطرأ خالل تنفيذ امليزانية. وسُتستخدم املوارد املطلوبة لتوفري الدعم واملواد اليت تلبية   كل االحتياجات املتغريِّ

  ُحيتاج إليها يف برامج فرعية أخرى ضمن املكتب بغية تسهيل األنشطة اليت تستلزمها األعمال.

يف املئة). وتُعزى الزيادة  ٥,١ف يورو (أل ٣٩٣,٣على زيادة مقدارها  امليزانية املطلوبوينطوي مبلغ  -٢٨٠
يف التكاليف إىل مقتضيات استعادة القدرة السابقة (مثل ما يقتضيه تطبيق النظام املوحَّد لألمم املتحدة، والعودة 

الوظائف، واحتساب كل تكاليف الوظائف املوفَّرة يف إطار املساعدة املؤقتة  عدَّل شغورإىل العمل بالقيمة املعتادة مل
املئة من امليزانية  يف ١٤,٧املئة و يف ٨٥,٣العامة). ومتثِّل تكاليف املوظفني والتكاليف غري املتصلة بالعاملني 

 املقرتحة، على الرتتيب.

                                                           
 .٢٧٩الفقرة  انظر  )٣٩(
من معادالت املوظف الواحد  ٠,٦٧إن املقدار املطلوب لسد تكاليف وظيفة جديدة ملساعد معين باألدلة يف إطار املساعدة املؤقتة العامة (  )٤٠(

حملاِضر يف وحدة اق مدقِّ /عين بتجهيز البياناتاملساعد املالعامل بدوام كامل) يُعترب سالبًا من ناحية حساب امليزانية ألنه ُهيَّئ يف امليزانية لوظيفة 
 .بدوام كاملمن معادالت املوظف الواحد العامل  ١,٠شهراً، ما يكافئ  ١٢) ملدة LSU(اخلدمات اللغوية 

، (ديوان املّدعي العام)، وبندا "اللوازم واملواد" و"األثاث ٢١١٠بندا "التدريب" و"اخلرباء االستشاريون" مدرجان ضمن الربنامج الفرعي   )٤١(
 (قسم اخلدمات). ٢١٢٠والعتاد" مدرجان ضمن الربنامج الفرعي 
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 ألف يورو ٦ ٩٣٩,٣ الموارد من الموظفين 

وظيفة ثابتة (منها  ٤٦من موظفني يشغلون  ٢٠١٨قسم اخلدمات يف عام  سيتألف مالك موظفي -٢٨١
وظيفة من وظائف املساعدة  ٢٥قرتح حتويلها من وظيفة مساعدة مؤقتة عامة إىل وظيفة ثابتة) ووظيفة واحدة يُ 

د العامل بدوام  من معادالت املوظف الواح ٣,٤املؤقتة العامة املتكرِّر توفريها زائدًا وظائف الرتامجة امليدانيني (
كامل) وثالث وظائف يستجد طلب توفريها يف إطار املساعدة املؤقتة العامة، ما جيعل جمموع الوظائف اليت 

 من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل. ٧٦,٤يتألف منها مالك القسم يبلغ 

 آالف يورو ٤ ٠١٠,٦ الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة

 ).٥-رئيسي (من الرتبة فإداري  مسؤولوحدات،  أربعمن  املؤلَّف ،قسم اخلدمات ىيشرف عل -٢٨٢

 ْنيِ )، وموظفَ ٣-(من الرتبة ف ةداريمعنيًا بالشؤون اإلموظفًا  التخطيط واملراقبة املالينيوتضم وحدة  -٢٨٣
دارة العامة واإلالية شؤون املال بنيمساعدين معني وثالثة)، ٢-(من الرتبة ف ةداريمعنيني بالشؤون اإل نيمعاون

 رأ). -خ عالرتبة  من(

العامَلْنيِ  )٢-(من الرتبة ف ةداريعنيني بالشؤون اإلامل نيعاونامل ْنيِ وظفَ واحٍد من امل وُيطلب حتويل وظيفةِ  -٢٨٤
 من وظيفة مساعدة مؤقتة عامة إىل وظيفة ثابتة.  ورد أعاله،كما   ،وحدة التخطيط واملراقبة املاليني يف

معين معاون موظف ، و )٣-(من الرتبة فمن رئيسها دلة وحدة املعلومات واأل ويتألف مالك -٢٨٥
رأ)، ومساعد -خ ع ةني حبفظ املعلومات (من الرتبيمساعدين معن وثالثة، )٢-دلة (من الرتبة فملعلومات واألاب

مساعدين  وأربعة ،رأ)-خ عمن الرتبة دلة (ألارأ)، ومساعد رئيسي معين ب-خ ع تدبر املعلومات (من الرتبةبمعين 
 رأ). -خ عمن الرتبة (ة دلاألني بيمعن

  ْنيِ )، وموظفَ ٤-ملعارف (من الرتبة فقاعدة امدير لمن  قاعدة املعارفوحدة  ويتألف مالك -٢٨٦
  )،١-(من الرتبة ف قني لقواعد البياناتمنسِّ ثالثة و  ،)٢-ملعلومات (من الرتبة فامعنيني ب

 والوثائق/التقصي الكشف عن املعلوماتب)، ومساعد معين ١-فبة تالر  ملعلومات (مناوموظف مساعد معين ب
 أ). ر -ع خمن الرتبة ( هافي

ْنيِ (واحد مراجعَ ومرتَمجْنيِ/)، ٤-(من الرتبة ف منسق لغوياللغوية من دمات اخل ةوحد ويتألف مالك -٢٨٧
ومرتجم ، )٣-فليزية) (من الرتبة كناإل )، ومرتجم (للغة٤-ف(من الرتبة  )لفرنسيةا للغةوواحد  ليزيةكنللغة اإل

بة ت(من الر الشفوية ق للرتمجة ومنسِّ ، )٣-ف) (من الرتبة العربية ومرتجم (للغة، )٣-فلفرنسية) (من الرتبة ا (للغة
، )٢-فالرتبة  لفرنسية) (منا (للغةمعاون ومرتجم ، )٢-فليزية) (من الرتبة كناإل (للغةمعاون )، ومرتجم ٣-ف

مخسة و ، رأ)-ع خ الرتبة ق معين بإعداد احملاضر (منمنسِّ ، و )٢-ف) (من الرتبة العربية (للغةمعاون ومرتجم 
(رأ)-خ ع ة(من الرتبللمحاضر  مدقِّقني

41F

، )أر -(من الرتبة خ ع ةلغويمعنيني باخلدمات المساعدين ثالثة و ، )٤٢
 . )أر -الرتبة خ ع ومساعد معين بإعداد احملاضر (من

                                                           
ت )٤٢( لتصبح "مدقق للمحاِضر" بغية التمييز ) LSU(التسمية "مساعد معين بتجهيز البيانات" يف وحدة اخلدمات اللغوية  جماراًة لواقع احلال ُغريِّ

 ل عمليات التحقيق.السليم بني املهام املنوطة بذه الوظيفة واملهام املنوطة باملوظفني املعنيني بتجهيز البيانات يف وحدة جتهيز البيانات ويف قسم حتلي
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 ألف يورو ٢ ٩٢٨,٧ املساعدة املؤقتة العامة 

جل الرتمجة، وإعداد أطار املساعدة املؤقتة العامة من إيف توفَّر ل قسم اخلدمات حيتاج إىل موارد ظي -٢٨٨
مباشر م مبثابة دعم احملاضر، والرتمجة الشفوية امليدانية، وطائفة واسعة من اخلدمات اإلدارية والتقنية اليت تقدَّ 

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

لتدبر األدلة، طار املساعدة املؤقتة العامة إيف توفَّر ضافية إيضًا إىل وظائف أوحيتاج قسم اخلدمات  -٢٨٩
 ءلنهوض بعبل اللغويةدمات اخل ولتوفري، بوسائل التعلم اإللكرتوينقاعدة املعارف فيما يتعلق وللنهوض بأود 

 نشطة وتزايد عدد العاملني يف املكتب. ضايف املتأيت عن زيادة عدد األالعمل اإل

لقد أجرى قسم اخلدمات حتليًال وتقييمًا صارمني ألفضل سبل اجلمع بني النجاعة والفعالية يف توفريه  -٢٩٠
 شاغلو ورتبها. ويتوزَّع للخدمات. وأفضى هذا اجلهد يف �اية املطاف إىل أثر صفري فيما يتعلق بعدد الوظائف

 :التايل حبسب ترتيب الوحدات يف القسم التوزُّعَ  ٢٠١٨ لعام العامة املؤقتة املساعدة إطار يف املطلوبة الوظائف

من  ٢,٠شهرًا ( ٢٤ ملدة )٢-لكرتونية (من الرتبة فدلة اإلألمعنيان با موظفان معاونان )أ (
 (متطلب مستمر)؛ معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل)

من  ٢,٠شهرًا ( ٢٤) ملدة ١-ألدلة (من الرتبة فاملعلومات واب انمعني انمساعدموظفان  )ب (
 (متطلب مستمر)؛ معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل)

من معادالت املوظف  ٠,٦٧( أشهر ٨رأ) ملدة -(من الرتبة خ ع باألدلة معين مساعد )ج (
 (متطلب جديد)؛ الواحد العامل بدوام كامل)

من معادالت املوظف  ١,٠شهراً ( ١٢) ملدة ٣-البيانات (من الرتبة ف بتدبر معينموظف  )د (
 (متطلب مستمر)؛ الواحد العامل بدوام كامل)

من معادالت  ١,٠شهراً ( ١٢) ملدة ٢-قواعد البيانات (من الرتبة فمعاون معين ب منسق )ه (
 ر)؛(متطلب مستم املوظف الواحد العامل بدوام كامل)

من معادالت املوظف  ١,٠شهرًا ( ١٢) ملدة ٢-ملعلومات (من الرتبة فاموظف معين ب )و (
 (متطلب مستمر)؛ الواحد العامل بدوام كامل)

من معادالت املوظف  ٠,٦٧( أشهر ٨) ملدة ٢-ف(من الرتبة  معين بالتعلم مساعد )ز (
 (متطلب جديد)؛ الواحد العامل بدوام كامل)

شهراً  ١٢رأ) ملدة -(من الرتبة خ عبكشف املعلومات والوثائق/التقصي فيها مساعد معين  )ح (
 (متطلب مستمر)؛ من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل) ١,٠(

من معادالت  ١,٠شهراً ( ١٢رأ) ملدة -(من الرتبة خ عبنظم املعلومات معين تقين مساعد  )ط (
 (متطلب مستمر)؛ املوظف الواحد العامل بدوام كامل)

من معادالت املوظف الواحد  ٧,٠شهرًا ( ٨٤ ملدة )٣-مرتمجني (من الرتبة فسبعة  )ي (
 (متطلب مستمر)؛ العامل بدوام كامل)
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من معادالت املوظف  ٠,٦٧( أشهر ٨ملدة  )٣-(من الرتبة فموظف معين بالرتمجة  )ك ( 
 (متطلب جديد)؛ الواحد العامل بدوام كامل)

من معادالت املوظف الواحد العامل  ١,٠شهراً ( ١٢ ملدة )٢-ف(من الرتبة معاون مرتجم  )ل (
 (متطلب مستمر)؛ بدوام كامل)

من معادالت  ١,٠شهراً ( ١٢ ملدة )٢-(من الرتبة ف الشفوية بالرتمجةمنسق معاون معين  )م (
 (متطلب مستمر)؛ املوظف الواحد العامل بدوام كامل)

من معادالت املوظف الواحد  ٢,٠شهرًا ( ٢٤ة ) ملد١-ن (من الرتبة فان مساعدامرتمج )ن (
 (متطلب مستمر)؛ العامل بدوام كامل)

من معادالت  ١,٠شهرًا ( ١٢ ملدة رأ)-داري (من الرتبة خ عمعين بالدعم اإلموظف  )س (
 (متطلب مستمر)؛ املوظف الواحد العامل بدوام كامل)

من معادالت املوظف  ٣,٠شهرًا ( ٣٦ ملدة رأ)-(من الرتبة خ ع ثالثة مدققني للمحاضر )ع (
 ")؛البيانات معنيني بتجهيز مساعدين(متطلب مستمر) (كانوا يسمَّْوَن " الواحد العامل بدوام كامل)

من معادالت  ١,٠شهرًا ( ١٢رأ) ملدة -(من الرتبة خ عباخلدمات اللغوية مساعد معين  )ف (
 (متطلب مستمر)؛ املوظف الواحد العامل بدوام كامل)

من معادالت املوظف  ٣,٤( شهراً  ٤١ما يعادل  ،رأ)-ميدانيون (من الرتبة خ ع ترامجة )ص (
 .الواحد العامل بدوام كامل)

رأ) نظرًا لعبء -ع إن وحدة املعلومات واألدلة تطلب مساعدًا جديدًا معنيًا باألدلة (من الرتبة خ -٢٩١
 من النظام األساسي. ١٥العمل املزيد يف جمال استالم وجتهيز البالغات املقدَّمة مبوجب املادة 

) يف إطار ٢-وتطلب وحدة قاعدة املعارف موظفًا معنيًا بالتعلم على وجه التخصيص (من الرتبة ف -٢٩٢
املساعدة املؤقتة العامة. إن أثر هذه الوظيفة منعدم فيما خيص امليزانية ألن الوحدة مل تعد تطلب وظيفة منسق 

 .٢٠١٧عام )، اليت أُقرت ل١-قاعدة البيانات (من الرتبة ف

وقد ُأطلقت يف وحدة اخلدمات اللغوية التسمية اجلديدة (مدقِّق للمحاضر)، بعد استعراض استقصائي   -٢٩٣
د الذي يؤديه شاغلو الوظائف املعنية  كامل ألعمال فريق إعداد احملاضر، وذلك لتوضيح الدور التقين احملدَّ

على حنو أفضل. ونُقل أحد املوظَفْنيِ املعنيني ومتكينهم من أن يستجيبوا الحتياجات اجلهات املتعاَمل معها 
(اللذين كانت تطلق على كل منهما التسمية "مساعد معين بتجهيز البيانات") إىل وحدة املعلومات واألدلة (انظر 

رأ). ومثة مرتجم من الرتبة -ع دَّ اآلخر ليعمل بصفة مساعد معين بإعداد احملاضر (من الرتبة خ) وأُعِ ٢٩٢الفقرة 
) لتحسني تنسيق ٣-مل تعد ُتطلب وظيفته وقد ُأعدَّ ليضطلع بوظيفة املوظف املعين بالرتمجة (من الرتبة ف ٣-ف

 عبء العمل على صعيد الرتمجة فيما يتعلق باللغات األقل انتشاراً.

إن جممل الزيادات يف عدد الوظائف يف قسم اخلدمات عدمي األثر على امليزانية، وذلك بفضل التقدم  -٢٩٤
على صعيد التنظيم الداخلي ومسارات األعمال واإلجراءات. أما الزيادة احملدودة فُتعزى لعدد األشهر  احملَرز

شهراً لكل وظيفة (باستثناء وظائف  ١٢املطلوب العمل فيها لكل وظيفة، إذ أنه ُهيئ يف امليزانية [املقرتحة] للعمل 
ارتباطًا جذريًا باحتياجات عمل املكتب اليت تستلزم  الرتامجة امليدانيني والوظائف املستجدة الطلب) وذلك مرتبط
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دعمًا حاسم األمهية من قسم اخلدمات ومبا تتضمنه امليزانية من عناصر ال مفر منها خارجة عن نطاق سيطرة  
 املكتب.

 ألف يورو ١ ٢٢٥,١ الموارد غير المتصلة بالعاملين

يف املئة). وُتطلب املوارد غري املتصلة  ٢,٥(ألف يورو  ٣٠,٠ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  -٢٩٥
 بالعاملني لسد تكاليف السفر، وتكاليف اخلدمات التعاقدية، وتكاليف اللوازم واملواد، وتكاليف األثاث والعتاد.

 ألف يورو ٣٨٥,٦ السفر

صايف  يف املئة). وميثِّل هذا املبلغ ٨,٥ألف يورو ( ٣٠,٠ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  -٢٩٦
الزيادة الناجتة عن الزيادة املتصلة بدعم األفرقة املتكاملة ناقصًا ما كان من شأنه أن ُخيصَّص لسد تكاليف البعثة 

سُتعقد  ٢٠١٨ألف يورو) لو كانت الدورة السابعة عشرة للجمعية يف كانون األول/ديسمرب  ١٣,٠إىل نيويورك (
] ومل يعد يلزم سدها ألن دورة ٢٠١٧يِّئ هلا يف [ميزانية عام فيها (أي ما يناظر النفقات ذات الصلة اليت هُ 

] سُتعقد يف الهاي). مث إن زيادة عدد البعثات إىل امليدان تستلزم املزيد من أسفار ٢٠١٨اجلمعية [يف عام 
التدارس  الرتامجة (حمليًا ودولياً) لتقدمي الدعم الالزم ألنشطة التحقيق وأنشطة املقاضاة املتصلة با خالل مرحلة

األويل ومرحلة التحقيق واملرحلة التمهيدية واملرحلة االبتدائية. وكذلك يشمل بند امليزانية املعين أمواًال ختصَّص 
لبعثات عديدة إىل بلدان احلاالت ُجترى لتقييم وحشد الرتامجة امليدانيني. وعلى غرار األعوام السابقة ُتطلب املوارد 

بضع مهمات يضطلع با املوظفون التقنيون واللغويون واإلداريون للمشاركة يف  املخصَّصة للسفر أيضًا من أجل
 مؤمترات مهنية.

 ألف يورو ٥٤٩,٥ اخلدمات التعاقدية

ال تغريُّ يف املبلغ املطلوب. فعلى الرغم من الزيادة اليت شهدتا األنشطة، يُفرتض أن يتيح إعمال نظام  -٢٩٧
وترقية غريه من األدوات والربجميات لدعم خدمات اللغات استيعاب العمل ) Systranالرتمجة مبساعدة اآللة (

 .٢٠١٧اإلضايف بنفس املوارد اليت وفِّرت لعام 

 داخلية، أو لتوفري موارد من أجل املتطلبات اخلاصة مشاريع لرفد التعاقدية اخلدمات إىل وُحيتاج -٢٩٨
ض بأودها على حنو فّعال ويف الوقت املناسب مبوارد وحاالت االرتفاع الكبري يف مقدار األنشطة اليت يتعذر النهو 

داخلية من خالل توظيف املزيد من العاملني. وتلكم هي احلال فيما خيص االستعانة مبرتمجني خارجيني رفداً 
لوحدة الرتمجة الداخلية التابعة للمكتب، عندما ال يتعارض ذلك مع مقتضيات السرية. واألهم أن ذلك يلزم 

بلوغ النشاط أوَجُه بفعل أعباء عمل متصلة بالقضايا على وجه التحديد يتوجب النهوض با يف  ملواجهة حاالت
آجال معيَّنة، وحاالت الوثائق اليت تتعني ترمجتها إىل لغة ليس بني املرتمجني الداخليني من يتقنها أو ترمجتها من 

املكتب الداخلية،  ةاً لقدر دعداد احملاضر رفإلخارجية  هةجب االستعانةلسد تكاليف هذه اللغة. كما تلزم اعتمادات 
 .بذه االستعانة عندما تسمح مقتضيات السريةوذلك أيضاً 
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 آالف يورو ١١٠,٠ اللوازم واملواد 

. إن بند امليزانية هذا بند مركزي ُتستخدم االعتمادات املخصَّصة يف إطاره ال تغريُّ يف املبلغ املطلوب -٢٩٩
 لألغراض االشتغالية.

من اعتمادات بند امليزانية هذا لشراء مستهَلكات رقمية وإلكرتونية (مثل بطاقات  جزءوخيصَّص  -٣٠٠
الذاكرة، واألقراص الصغرية، واألقراص الصلبة املشفَّرة، والبطاريات) لألجهزة اليت يستخدمها احملققون (من قبيل 

جمالت واشرتاكات مهنية  الكاِمرات وأجهزة التسجيل). كما تلزم اعتمادات لإلبقاء على اشرتاكات سنوية يف
أخرى (مثل االشرتاك يف الرابطة الدولية للمدَّعني العامني) ختص مكتب املّدعي العام على وجه التحديد، ولشراء  

أما االشرتاكات يف قواعد البيانات/اخلدمات والالت كتب مرجعية هامة ضرورية لدعم أنشطة املكتب األساسية. 
 كة بني مجيع وحدات احملكمة فتعاَمل معاملة مركزية ضمن مكتبة احملكمة.املتاحة على اإلنرتنت واملشرت 

آالف يورو الستبداِل وإضافِة بعض املواد واللوازم اخلاصة (مثل صور  ١٠,٠ويطلب مبلغ مقداره  -٣٠١
 ة)األمكنة اليت تلتقطها السواتل، واألكياس اليت توضع فيها اجلثث، والقفافيز املطاطية، واملستهَلكات، واألجهز 

 .اليت تستلزمها أعمال البحث اجلنائي العلمي املتعلقة مبسارح اجلرائم اليت ُجترى يف إطار عمليات التحقيق

 ألف يورو ١٨٠,٠ األثاث والعتاد

كل من الربامج الرئيسية ُحبثت يف االجتماعات املشرتكة ل املطلوبةال تغريُّ يف املبلغ املطلوب. إن املبالغ  -٣٠٢
التكفل بتماشيها مع اخلطة اخلمسية لتكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلومات اليت وضعتها احملكمة بني األجهزة بغية 

فتخص اجلزء من االستثمارات يف  ٢١٢٠وأقرها جملس التنسيق. أما األرقام املدرجة ضمن إطار الربنامج الفرعي 
على  هن املصروفات املعنية تتصل ببنود ختصتكنولوجيا املعلومات املموَّل يف إطار ميزانية مكتب املّدعي العام، أل

وجه التحديد مبثابة جانب من االستثمارات املقّرة فيما خيص املبادرات األساسية املندرجة يف سياق األهداف 
(الوظيفية املتعلقة باملقاضاة والواردة يف خطة احملكمة

42F

٤٣(. 

"استخالص  لسد تكاليف تطبيٍق لـ ألف يورو خمصَّصاً  ٥٠,٠ويشمل بند امليزانية هذا مبلغًا مقداره  -٣٠٣
بيانات الكيانات". إنه برنامج حاسويب يقلِّص الوقت الذي يقضيه احمللِّلون واحملقِّقون واملقاضون يف التقصي ضمن 
وثائق األدلة املدرجة يف قواعد بيانات مكتب املّدعي العام للعثور على معلومات نصية مفيدة يف جتميع البيانات 

. وجيري حاليًا تنجيز حتليل متطلبات األعمال بالتعاون مع قسم خدمات تدبر املعلومات ومبساعدة وتقييم الروابط
منه. إن تصميم هذا التطبيق جزء ال يتجزأ من اسرتاتيجية احملكمة اخلمسية اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات/تدبر 

متماشيًا مع النموذج اهلجني الذي  املعلومات. ويُعترب ختصيص هذا البند ضمن ميزانية مكتب املّدعي العام
اعتمدته احملكمة. فلّما كان التطبيق ميس قواعد بيانات ختص مكتب املّدعي العام على وجه التحديد وسُيستخدم 

                                                           
"تكنولوجيا املعلومات يف احملكمة اجلنائية الدولية: اسرتاتيجية احملكمة اخلمسية اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات/تدبر ، CBF/28/20الوثيقة   )٤٣(

 Information Technology at the International Criminal Court: Five-year IT/IM" (٢٠٢١-٢٠١٧املعلومات للفرتة 

Strategy for the Court (2017-2021) ،(؛ والوثيقة ٢٠١٧آذار/مارس  ٢٨CBF/28/12P01" ، اسرتاتيجية احملكمة اخلاصة بتكنولوجيا
 9حىت  7) (الصفحات ICC IT/IM Strategy & Roadmap 2017-2021وخريطة الطريق ذات الصلة" ( املعلومات/تدبر املعلومات

 .٢٠١٧شباط/فرباير  ١٧[باإلنكليزية])، 



ICC-ASP/16/10  

10-A-021017 82 

 
 

من أجل عمليات التدارس األويل وعمليات التحقيق وأنشطة املقاضاة فإن مكتب املّدعي العام يطلب  
 االعتمادات ذات الصلة.

ب املّدعي العام على تقييم الطرائق اآلمنة البديلة واألقل كلفة لتلقي إفادات الشهود وقد عكف مكت -٣٠٤
وإعادة االتصال بم على حنو مصون األمن ميكن أيضًا أن يفي مبقتضيات الئحة احملكمة. ومت متييز برنامج 

مبساعدة من  ٢٠١٧م حاسويب لالئتمار عن بعد بالوسائط الفيديوية والتسجيل وُأجري اختبار ناجح له يف عا
وحدة قاعدة املعارف وقسم خدمات تدبر املعلومات. وسيتيح هذا الربنامج احلاسويب التفاعل بني املسَتجِوبني 

حبيث تغدو األدلة املسجَّلة يف إطار االستجواب متاحة فورًا على اخلوادمي يف مقر احملكمة. وعندها  واملسَتجَوبني
أشرطة  بسبب لزوم شحنتها دون تأخري زمين كما كان حيدث يف املاضي، ميكن إعداد حماضر باإلفادات وترمج

التسجيل/أقراصه من املكاتب امليدانية أو من املكان الذي ُيستجوب فيه الشاهد إىل املقر، أو بسبب املخاطر 
يص األمنية املرتبطة باستعمال بروتوكوالت نقل امللفات. ويضاف إىل ذلك أن هذا النظام سيساعد على تقل

تكاليف املهمات املرتبطة بإيفاد املسَتْجِوبني من املقر إىل امليدان أو إىل األمكنة اليت يوجد فيها الشهود. وأخرياً 
وليس آخرًا سُيخترب النظام للتحقق من إمكان استعماله املستدمي مبثابة أداة يف وحدة اخلدمات اللغوية لتدريب 

بعض الوفورات (ُحتدَّد كميًا يف وقت الحق عندما تُؤكَّد قابلية األداة الرتامجة عن بعد. كما ميكن أن يؤيت ذلك 
لالستعمال املستدمي) بتقليص تكاليف السفر املرتبطة باستقدام املرشَّحني إىل املقر يف الهاي. ويبلغ مقدار امليزانية 

ألف  ٢٠,٠حلاسويب وألف يورو الحتياز الربنامج ا ١٠٠,٠ألف يورو ( ١٢٠,٠املطلوبة من أجل هذا التطبيق 
 يورو لسد تكاليف العتاد اخلاص واألجهزة احمليطية اخلاصة).

كما يواصل املكتب جتديَد وحتديَث سائِر النظم القائمة اليت ختصه على وجه التحديد. وُيطلب مبلغ  -٣٠٥
ن املستندة إىل آالف يورو لسد تكاليف املنفذ اإللكرتوين ملكتب املّدعي العام واملنصة املصونة األم ١٠,٠مقداره 

الشبكة العنكبوتية اخلاصة بتلقي ما يتعلق باحلاالت اجلاري النظر فيها من املعلومات والصالت تلقياً مقرتناً بإغفال 
 هوية املصدر.
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 المقترحة ٢٠١٨: ميزانية عام ٢١٢٠ البرنامج الفرعي :١٩ الجدول 

  :٢١٢٠البرنامج الفرعي
 قسم الخدمات

 (بآالف اليوروات) ٢٠١٦مصروفات عام 

امليزانية املعتمدة لعام 
(بآالف  ٢٠١٧

 اليوروات)

 التغّري يف املوارد

 ٢٠١٨امليزانية املقرتحة لعام 
 الموع (بآالف اليوروات)

املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

الموع مبا فيه 
املصروفات من صندوق 

 نسبته املئوية مقداره الطوارئ

 ٤٦٧,٣ ٢ ٦,٣ ١٤٦,٣ ٣٢١,٠ ٢    املوظفون من الفئة الفنية

 ٥٤٣,٣ ١ ٣,٢ ٤٧,٧ ٤٩٥,٦ ١    املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 ٠١٠,٦ ٤ ٥,١ ١٩٤,٠ ٨١٦,٦ ٣ ٠٥١,٤ ٣ - ٠٥١,٤ ٣ الموع الفرعي لتكاليف املوظفني

 ٩٢٨,٧ ٢ ٦,١ ١٦٩,٣ ٧٥٩,٤ ٢ ٦٧٩,٩ ٢ ١٢٩,٦ ٥٥٠,٣ ٢ املساعدة املؤقتة العامة

 - - - - - - - باالجتماعاتاملساعدة املؤقتة اخلاصة 

 - - - - - - - العمل اإلضايف

 ٩٢٨,٧ ٢ ٦,١ ١٦٩,٣ ٧٥٩,٤ ٢ ٦٧٩,٩ ٢ ١٢٩,٦ ٥٥٠,٣ ٢ الموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني

 ٣٨٥,٦ ٨,٥ ٣٠,١ ٣٥٥,٦ ٤٠٢,٤ ٧,٢ ٣٩٥,٢ السفر

 - - - - - - - الضيافة

 ٥٤٩,٥ - - ٥٤٩,٥ ٣٠٣,٢ ١٣٦,٦ ١٦٦,٦ اخلدمات التعاقدية

 - - - - ٢٥,٠ ٦,٧ ١٨,٣ التدريب

 - - - - ٠,٢ ٠,١ ٠,١ اخلرباء االستشاريون

 - - - - ٩٣,٧ ٣,٠ ٩٠,٧ النفقات التشغيلية العامة

 ١١٠,٠ - - ١١٠,٠ ٩٣,٤ ٣,٥ ٨٩,٩ اللوازم واملواد

 ١٨٠,٠ - - ١٨٠,٠ ٣٥٨,٨ ١٣٩,٧ ٢١٩,١ األثاث والعتاد

املتصلة الموع الفرعي للتكاليف غري 
 بالعاملني

٢٢٥,١ ١ ٢,٥ ٣٠,٠ ١٩٥,١ ١ ٢٧٦,٧ ١ ٢٩٦,٨ ٩٧٩,٩ 

 ١٦٤,٤ ٨ ٥,١ ٣٩٣,٣ ٧٧١,١ ٧ ٠٠٨,٠ ٧ ٤٢٦,٤ ٥٨١,٦ ٦ المجموع

 ٢٠١٨: مالك الموظفين المقترح لعام ٢١٢٠ البرنامج الفرعي :٢٠ الجدول

 :٢١٢٠البرنامج الفرعي
 قسم الخدمات

وكيل 
 أمني عام

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

جمموع موظفي 
الفئة الفنية وما 

 رأ-خ ع رر-خ ع فوقها

جمموع 
موظفي فئة 

اخلدمات 
 العامة

جمموع 
 املوظفني

                             الوظائف الثابتة

 
 ٤٥ ٢٣ ٢٣ - ٢٢ ٤ ٧ ٦ ٤ ١ - - - - ٢٠١٧املقرة لعام 

 ١ - - - ١ - ١ - - - - - - - اجلديدة  

 - - - - - - - - - - - - - - التخصيصاملعادة   

 - - - - - - - - - - - - - - املعادة التصنيف  

 - - - - - - - - - - - - - - املستعادة/املعادة  

 ٤٦ ٢٣ ٢٣ - ٢٣ ٤ ٨ ٦ ٤ ١ - - - - ٢٠١٨المقترحة لعام   

 وظائف املساعدة املؤقتة العامة (معاِدالتا بدوام كامل)
           

 ٣٠,٩٤ ١١,١١ ١١,١١ - ١٩,٨٣ ٥,٠٠ ٧,٠٠ ٧,٨٣ - - - - - - ٢٠١٧املقرة لعام   

 ٢٩,٤٢ ١٠,٤٢ ١٠,٤٢ - ١٩,٠٠ ٤,٠٠ ٧,٠٠ ٨,٠٠ - - - - - - املستمرة  

 ٢,٠٠ ٠,٦٧ ٠,٦٧ - ١,٣٣ - ٠,٦٧ ٠,٦٧ - - - - - - اجلديدة  

)١,٠٠( - - - - - - - احملوَّلة    - )١,٠٠(  - - - )١,٠٠(  

 ٣٠,٤٢ ١١,٠٨ ١١,٠٨ - ١٩,٣٣ ٤,٠٠ ٦,٦٧ ٨,٦٧ - - - - - - ٢٠١٨المقترحة لعام  
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 والتعاون والتكامل االختصاص شعبة: ٢٢٠٠ البرنامج -٢ 

 المقدِّمة

والتعاون دور الشعبة الرائدة فيما خيص عمليات التدارس األويل  والتكامل االختصاص تؤدي شعبة -٣٠٦
ميسِّرًة عمليات التحقيق اليت جيريها مكتب املّدعي العام ("املكتب") بالسهر على التعاون والتعاضد القضائي 

ومقاضاة  مبوجب الباب التاسع من نظام روما األساسي. ويّتسم التعاون بأمهية حيوية للتكفل بالتحقيق يف القضايا
القضايا و لكل من احلاالت إن املشتبه بم يف الوقت املناسب واالضالع بالوظائف الوقائية والتكميلية للمحكمة. 

الشعبة") من "والتعاون ( والتكامل االختصاص متطلَّباتا الفريدة يف جمال التعاون. ويستتبع ما تضطلع به شعبة
العام والعالقات اخلارجية إقامَة وتدبَر عالقات مع الدول واملنظمات املهام املتصلة بالتعاون القضائي والتعاون 

اخلاصة األخرى، مبا يف ذلك شحذ الدعم العام لعمل املكتب  الدولية واملنظمات غري احلكومية واألطراف الفاعلة
زيِز شبكة قوية وواسعة والرتويج له وإبالغ رسائله الرئيسية. فالشعبة تتوىل املسؤولية الرئيسية عن إقامِة وتدبِر وتع

للتساند والتعاون مع الدول (مبا فيهما التساند والتعاون مع اجلهات القضائية واجلهات املعنية بإنفاذ القانون فيها)، 
واملنظمات الدولية، وسائر الشركاء، ما ال بد منه لكي يضطلع مكتب املّدعي العام على حنو فعال باملهام 

ر واليته. وكذلك تتوىل الشعبة املسؤولية عن إجراء مجيع عمليات التدارس األويل القضائية املنوطة به يف إطا
للحاالت، بصرف النظر عّما إذا كان نظر احملكمة فيها متأتيًا عن قيام دول أطراف بإحالتها إليها أم عن قيام 

من نظام روما  ١٥باملادة  جملس األمن بذه اإلحالة أم عن تصرف املّدعية العامة يف شأ�ا من تلقاء نفسها عمالً 
األساسي. وهكذا تتوىل الشعبة ضمن املكتب املسؤولية فيما يتعلق مبسائل االختصاص واملقبولية ومصاحل العدالة، 

 وتقدِّم إىل املّدعية العامة توصيات أساسية بشأن مباشرة عمليات التحقيق اجلديدة.

) وقسم حتليل ICSقسم التعاون الدويل (والتعاون من قسمني:  والتكامل االختصاص وتتألف شعبة -٣٠٧
 ).SASاحلاالت (

وتندرج أنشطة قسم التعاون الدويل يف ثالثة جماالت، ختضع إلشراف عام من رئيسه، بدعم إضايف من  -٣٠٨
التعاون القضائي؛  ‘٢’التعاون املتعلق باحلاالت على وجه التحديد ضمن أفرقة متكاملة؛  ‘١’مستشار قانوين: 

 :العام والعالقات اخلارجيةالتعاون  ‘٣’

يدعم قسم التعاون الدويل كًال من األفرقة املتكاملة مبستشار معين بالتعاون الدويل، يتوىل  )أ (
املسؤولية عن التيسري فيما يتعلق جبميع االحتياجات إىل التعاضد القضائي وكل طلبات التعاون املوجَّهة 

مة الدعم املتصل باحلاالت على وجه التحديد، من الفريق إىل الشركاء يف التعاون؛ وتعبئة واستدا
هو؛ وإقامة  إليه والنهوض باإلحاطة بعمل املكتب فيما يتعلق بالتحقيق واملقاضاة يف كل قضية ُتسند

مراكز للتنسيق االشتغايل حبيث يتاح للفريق املتكامل النفاذ الدائم إىل ما خيص القضية من أراض وأدلة 
جايب السريع بشأن كل ما قد يتبيَّنه الفريق أو السلطات الوطنية من مادية وشهود؛ والتحرك االست

 مشكالت وتقدمي معلومات تعقيبية عن ذلك.

يسدي املكوِّن املعين بالتعاون القضائي املشورة التقنية واالشتغالية واالسرتاتيجية، والدعم  )ب (
مبراقبة اجلودة وإيصال مجيع طلبات واإلرشاد إىل مجيع املستشارين املعنيني بالتعاون الدويل بغية التكفل 

التعاضد القضائي والردود اليت تـُْرَسل بالنيابة عن األفرقة املتكاملة ومتابعة هذه الطلبات والردود طبقاً 
لإلجراءات واملعايري ذات الصلة. إنه مسؤول، بالتشارك مع كل من املستشارين املعنيني بالتعاون الدويل، 
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ع السجالت املتصلة بطلبات املساعدة الصادرة وطلباتا الواردة يف قاعدة عن تتبع االمتثال ومسك مجي 
البيانات، وعن وضِع ومراجعِة االسرتاتيجيات املرمي منها إىل تعزيِز وتوسيِع شبكة الشركاء املستعِرضة، 

ن وعن تيسري التعاون للقبض على املشتبه فيهم وتقدميهم إىل احملكمة، وعن متييز األصول وحتديد مكا
 وجودها وتتبعها وجتميدها.

أما املكِّون املعين بالتعاون العام والعالقات اخلارجية فيتوىل املسؤولية عن إسداء املشورة  )ج (
االسرتاتيجية وتقدمي الدعم فيما يتعلق بالتعاون العام والعالقات اخلارجية إىل املّدعية العامة واإلدارة 

كتب فيما خيص التزاماته الدبُلماسية وسائر االلتزامات املتعلقة العليا ملكتب املّدعي العام. إنه يساند امل
بالتعاون العام، ويسهر على إقامِة وإدارِة عالقاِت املكتب اخلارجية مع الدول وسائر الشركاء، وينسِّق 
ذلك من أجل شحذ الدعم العام ألنشطة املكتب، وميثِّل املكتَب خالل املباحثات بشأن شىت املسائل 

 واليت هلا أثر على عمل املكتب.هيئاتا الفرعية،  ر فيها اجلمعية و/أواليت تنظ

املشورة  يسديالتابع لشعبة االختصاص والتكامل والتعاون، الذي الرئيسي املستشار القانوين يتوىل و  -٣٠٩
عن عمل ضة الناشئة املشورة بشأن املسائل القانونية املستعرِ  إسداءعن  يةالقانونية على نطاق الشعبة، املسؤول

متصلة مسائل فيها لتحقيق تنشأ ل خاضعةالتعاون الدويل يف كل حالة ب ن املعنينيستشاريامللي احلاالت و حملِّ 
مسائل االختصاص واملقبولية  يف التقاضياملستشار القانوين يدعم الشعبة يف إن االختصاص أو التكامل. كما ب

الشفوية  والدفوع الكتابية إعداد الدفوعاالستئناف على قسم نب قسم املقاضاة و اإىل ج مالً االقضائي، ع والتعاضد
املنظمات و مذكرات التفاهم مع اجلهات الفاعلة الوطنية و االتفاقات على ويشارك يف التفاوض  حبسب اللزوم،

 . مكتب املدعي العام عملدعم بغية  هاإبراميف عمليات حفظ السالم و واملسؤولني عن الدولية 

) مجيع عمليات التدارس األويل ويسدي املشورة بشأن األمور SASحلاالت (وُجيري قسم حتليل ا -٣١٠
املعقَّدة من الناحية الوقائعية ومن الناحية القانونية فيما يتعلق باالختصاص واملقبولية، وتقييم مصاحل العدالة، وال 

واحدًا من ثالثِة األنشطة  سّيما تقييمها من ناحية مصاحل الين عليهم. وميثِّل إجراء عمليات التدارس األويل
الرئيسية للمكتب، إىل جانب إجراء عمليات التحقيق وأنشطة املقاضاة. وال يقتصر شأن عمليات التدارس األويل 
على أمهيتها احلامسة للبت فيما إذا كانت جتب مباشرة التحقيق بل يتعدى هذه األمهية إىل كونه يفيد أيضًا يف 

حلاالت اليت تباَشر فيها عمليات حتقيق جديدة. وإضافًة إىل ذلك ميكن أن يكون إرساء أساس راسخ للتعاون يف ا
لعمليات التدارس األويل أيضاً أثر وقائي وأن تفيد يف تعزيز اجلهود املبذولة على الصعيد الوطين من أجل التكامل، 

ه قسم حتليل احلاالت تندرج وُحيتمل أن تغين عن تدخل احملكمة. مث إن حصيلة العمل التحليلي احلاسم الذي جيري
ضمن نطاق التحليل ذي األمهية الكبرية لنجاح عمليات التحقيق، عندما تقرِّر املّدعية العامة فتح حتقيق يف احلالة 

 املعنية.

 ألف يورو ٤ ٠٤٢,٤ موارد الميزانية

يف املئة). وتُعزى هذه الزيادة  ٢,٢ألف يورو ( ٨٥,٦على زيادة مقدارها  ينطوي مبلغ املوارد املطلوب -٣١١
قرتح حتويل وظيفتني ُموِّلتا ملدة طويلة يف إطار املساعدة رئيسيًا إىل الفرق يف تكاليف إعادة تصنيف الوظائف. فيُ 

موارد مموَّلة يف  ٢٠١٧ة عام املؤقتة العامة. وُيطلب متديد الفرتات اليت سبق أن أُقرت فيما خيصها يف إطار ميزاني
إطار املساعدة املؤقتة العامة. إن املوارد املعنية تتسم بأمهية حامسة لتمكني الشعبة من االضطالع باملهام املنوطة با 

 .٢٠١٨يف إطار واليتها على حنو فعال يف عام 
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 ألف يورو ٣ ٦٠١,٤ الموارد من الموظفين 

من  وظائف ٣وظيفة ثابتة و ٣١ من شعبة االختصاص والتكامل والتعاون يتألف مالك العاملني يف -٣١٢
 .بدوام كامل) العامل من معادالت املوظف الواحد ٢,٥املساعدة املؤقتة العامة ( وظائف

من الرتبة ( الدويل معين بالتعاون وظيفة مستشارومها  يف قسم التعاون الدويل، وظيفتني حتويل طُلب وقد -٣١٣
 .رأ)-ع من الرتبة خ( قانوين مساعدوظيفة و ) ٣-ف

) ٤-وُتطلب إعادة تصنيف وظيفة واحدة، هي وظيفة املستشار املعين بالتعاون الدويل (من الرتبة ف -٣١٤
) يسدي املشورة القانونية إىل قسَمي شعبة االختصاص ٥-لتصبح وظيفة مستشار قانوين رئيسي (من الرتبة ف

 حتليل احلاالت) وإىل مديرها.والتكامل والتعاون (قسم التعاون الدويل وقسم 

 ألف يورو ٣ ٣٩٧,٤ الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة

  (مساعد إداري) مساعد شخصي ه)، يساعد١-الرتبة مد س الشعبة مدير (منأير  -٣١٥
 ).رأ-ع خ الرتبة (من

هذه الوظيفة اليت كانت ) (أعيد تصنيف ٥-ويعمل يف الشعبة مستشار قانوين رئيسي (من الرتبة ف -٣١٦
 أعاله). ٣١٤)) (انظر الفقرة ٤-تطلق على شاغلها التسمية "مستشار معين بالتعاون الدويل" (من الرتبة ف

)، ٥-ف ة(من الرتب القسم رئيسوظيفة ثابتة:  ١٦مما جمموعه قسم التعاون الدويل مالك  ويتألف -٣١٧
سبعة و  ،)٤-تعاون القضائي (من الرتبة فالمعين ب ر)، ومستشا٤-ف الرتبةتعاون الدويل (من الومستشار معين ب

ُحوِّلت وظيفة أحدهم من وظيفة مساعدة مؤقتة عامة إىل  )٣-تعاون الدويل (من الرتبة فالب نيمعنيين مستشار 
)، ومستشار معاون معين بالتعاون الدويل ٣-، ومستشار معين بالعالقات اخلارجية (من الرتبة فوظيفة ثابتة

ومساعد معين بالشؤون القانونية  رأ)،-ع )، ومساعد معين بالتعاون القضائي (من الرتبة خ٢-فالرتبة  (من
 نيداريإ ينومساعد، من وظيفة مساعدة مؤقتة عامة إىل وظيفة ثابتة هُحوِّلت وظيفترأ) -ع الرتبة خ (من
 رأ).-الرتبة خ ع (من

 ،)٥-(من الرتبة فالقسم رئيس وظيفة ثابتة:  ١٢مما جمموعه قسم حتليل احلاالت مالك  ويتألف -٣١٨
 ي حاالتحملِّلَ )، و ٢-معاونني (من الرتبة ف ي حاالتحملِّلستة )، و ٣-(من الرتبة ف حاالت يحملِّل ثالثةو 
 ).١-ن (من الرتبة فيْ ساعدَ م

 آالف يورو ٣٠٤,٠ املساعدة املؤقتة العامة

من معادالت املوظف الواحد العامل  ٢,٥املساعدة املؤقتة العامة ( وظائفُتطلب ثالث وظائف من  -٣١٩
حبسب االفرتاضات اخلاصة  ٢٠١٨بدوام كامل) لدعم عمليات التحقيق واحملاكمات املرتقب أن يشهدها عام 

ني بالتعاون مبيزانيته، وللنهوض إداريًا واشتغاليًا بعبء العمل احلاسم املستمر التزايد. إن كًال من املستشارين املعني
ُمنتَدب رمسيًا للعمل يف فريق متكامل معنيَّ لكنه يعمل يف بعض األحيان بصفة رديف لفريق آخر. كما ميكن أن 
تتغري اجلهة اليت يُنتَدب املستشار املعين بالتعاون للعمل فيها إذا استلزمت ذلك حاالت قائمة أو حاالت جديدة، 

ين بالتعاون بأكثر من حالة واحدة إذا أتاح له ذلك ما يقع على عاتقه من بل ميكن أحيانًا أن يُعىن املستشار املع
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عمل خيص كل حالة. وتتيح هذه املرونة إلدارة شعبة االختصاص والتكامل والتعاون وقسم التعاون الدويل نشدان  
 أقصى درجة من النجاعة من حيث ختصيص املوارد إذا تغريت املتطلبات فيما خيص احلاالت.

 التايل: الوظائف املطلوبة يف إطار املساعدة املؤقتة العامة التوزعَ  عوتتوزَّ  -٣٢٠

من معادالت  ١,٠شهرًا ( ١٢) ملدة ٣-مستشار معين بالتعاون الدويل (من الرتبة ف )أ (
 ؛(متطلب مستمر) املوظف الواحد العامل بدوام كامل)

الواحد من معادالت املوظف  ١,٠شهرًا ( ١٢) ملدة ٣-(من الرتبة ف حملِّل للحاالت )ب (
 ؛(متطلب مستمر) العامل بدوام كامل)

من معادالت  ٠,٥( أشهر ٦ملدة  يعمل يف نيويورك )٣-(من الرتبة ف موظف قانوين )ج (
 (متطلب مستمر). املوظف الواحد العامل بدوام كامل)

) العامل لقسم ٣-إن مكتب األمم املتحدة للشؤون القانونية يستبقي املوظف القانوين (من الرتبة ف -٣٢١
ون الدويل بصفته موظفًا من موظفي األمم املتحدة ليتوىل ضمن منظومة األمم املتحدة جتهيز وتنسيق مجيع التعا

ًال عنصرًا أساسيًا من عناصر التمكني من طلبات املساعدة الصادرة عن مكتب املّدعي العام للمحكمة،  مشكِّ
شاغل هذه الوظيفة يتناول أيضًا طلبات . ولـّما كان تنفيذ مجيع الطلبات بصورة ناجعة ويف الوقت املناسب

املساعدة اليت يرسلها رئيس قلم احملكمة نيابًة عن الدوائر أو عن حمامي الدفاع فإن باقي تكاليفها سيُتقاسم مع 
 ديوان رئيس القلم.

نظرًا إىل أن املوارد املتوفرة حاليًا ستخصَّص على  ٢٠١٨وظائف إضافية جديدة لعام  أيةال ُتطلب و  -٣٢٢
 األكثر فعالية لسد االحتياجات احملدَّدة على أساس االفرتاضات ذات الصلة. النحو

 ألف يورو ٤٤١,٠ الموارد غير المتصلة بالعاملين

ال تغريُّ يف ما يطلب من املوارد غري املتصلة بالعاملني وهي خمصَّصة لسد تكاليف السفر. أما الزيادة  -٣٢٣
ات طفيفة يف مقدار بدل املعيشة اليومي ضمن إطار بند السفر.املئة فُتعزى  يف ٠,١البالغة نسبتها  الزهيدة  إىل تغريُّ

 ألف يورو ٤٤١,٠ السفر

يف املئة). ويُقدَّر أن  ٠,١ألف يورو ( ٠,٦ينطوي مبلغ ميزانية السفر [املقرتح] على زيادة مقدارها  -٣٢٤
هذا إطار  أموال كافية يف ، ويظل من املهم أمهية حامسة توفري٢٠١٧عدد املهمات سيظل كما كان عليه يف عام 

البند من بنود امليزانية. هذا وقد ُخصِّص للمهمات مبلغ الوفورات املتوقع أن تتأتى عن كون دورة اجلمعية لعام 
ألف يورو). ويقوم موظفو شعبة االختصاص والتكامل والتعاون  ٣٠,٠ستجري يف الهاي ال يف نيويورك ( ٢٠١٨

اخلاضعة للتدارس األويل أو للتحقيق لتأمني وتعزيز التعاون أو مجع املعلومات مبهمات فيما يتعلق باحلاالت 
وللمشاركة يف لقاءات هامة مع مسؤويل الدول. كما إن موظفي شعبة االختصاص والتكامل والتعاون سيظلون 

فيما خيص يرافقون املدَّعية العامة فيما تقوم به من مهمات متصلة باحلاالت. وسيجري االستهداف والتخطيط 
هذه املهمات على حنو يتيح استعمال ميزانية السفر بالصورة األجنع، ما يتيح ختفيضًا يف امليزانية املقرتحة بفضل 

 زيادة النجاعة، وذلك على الرغم من زيادة عدد املهمات املعتزم القيام با.
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 المقترحة ٢٠١٨: ميزانية عام ٢٢٠٠ البرنامج :٢١ الجدول 

 : ٢٢٠٠ البرنامج
 والتعاون والتكامل االختصاص شعبة

 (بآالف اليوروات) ٢٠١٦مصروفات عام 

امليزانية املعتمدة لعام 
(بآالف  ٢٠١٧

 اليوروات)

 التغّري يف املوارد

 ٢٠١٨امليزانية املقرتحة لعام 
 الموع (بآالف اليوروات)

املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

الموع مبا فيه 
املصروفات من صندوق 

 نسبته املئوية مقداره الطوارئ

 ٩٦١,٩ ٢ ٦,٣ ١٧٥,٦ ٧٨٦,٤ ٢    املوظفون من الفئة الفنية

 ٣٣٥,٥ ٢٩,٠ ٧٥,٤ ٢٦٠,١    املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 ٢٩٧,٤ ٣ ٨,٢ ٢٥٠,٩ ٠٤٦,٥ ٣ ١٢٥,٤ ٢ - ١٢٥,٤ ٢ الموع الفرعي لتكاليف املوظفني

)١٦٦,٠( ٤٧٠,٠ ٢٤٢,٥ ١ - ٢٤٢,٥ ١ املساعدة املؤقتة العامة  )٣٥,٣(  ٣٠٤,٠ 

 - - - - - - - املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

 - - - - - - - العمل اإلضايف

)١٦٦,٠( ٤٧٠,٠ ٢٤٢,٥ ١ - ٢٤٢,٥ ١ الموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني  )٣٥,٣(  ٣٠٤,٠ 

 ٤٤١,٠ ٠,١ ٠,٦ ٤٤٠,٤ ٣٣٩,٠ ٦,٢ ٣٣٢,٨ السفر

 - - - - - - - الضيافة

 - - - - ٥,٣ - ٥,٣ اخلدمات التعاقدية

 - - - - ٥,٣ - ٥,٣ التدريب

 - - - - - - - اخلرباء االستشاريون

 - - - - - - - النفقات التشغيلية العامة

 - - - - - - - اللوازم واملواد

 - - - - - - - األثاث والعتاد

 ٤٤١,٠ ٠,١ ٠,٦ ٤٤٠,٤ ٣٤٩,٦ ٦,٢ ٣٤٣,٤ الموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني

 ٠٤٢,٤ ٤ ٢,٢ ٨٥,٦ ٩٥٦,٩ ٣ ٧١٧,٥ ٣ ٦,٢ ٧١١,٣ ٣ المجموع

 ٢٠١٨: مالك الموظفين المقترح لعام ٢٢٠٠ البرنامج :٢٢ الجدول

 : ٢٢٠٠ البرنامج
 والتكامل االختصاص شعبة

 والتعاون
وكيل 

 أمني عام
أمني عام 

 ١-ف ٢-ف ٣-ف ٤-ف ٥-ف ١-مد ٢-مد مساعد

جمموع موظفي 
الفنية وما الفئة 
 رأ-خ ع رر-خ ع فوقها

جمموع 
موظفي فئة 

اخلدمات 
 العامة

جمموع 
 املوظفني

                             الوظائف الثابتة

 
 ٢٩ ٤ ٤ - ٢٥ ٢ ٧ ١٠ ٣ ٢ ١ - - - ٢٠١٧املقرة لعام 

 ٢ ١ ١ - ١ - - ١ - - - - - - اجلديدة  

 - - - - - - - - - - - - - - املعادة التخصيص  

)١( ١ - - - - املعادة التصنيف    - - - - - - - - 

 - - - - - - - - - - - - - - املستعادة/املعادة  

 ٣١ ٥ ٥ - ٢٦ ٢ ٧ ١١ ٢ ٣ ١ - - - ٢٠١٨المقترحة لعام   

 وظائف املساعدة املؤقتة العامة (معاِدالتا بدوام كامل)
           

 ٤,٥٠ ١,٠٠ ١,٠٠ - ٣,٥٠ - - ٣,٥٠ - - - - - - ٢٠١٧املقرة لعام   

 ٤,٥٠ ١,٠٠ ١,٠٠ - ٣,٥٠ - - ٣,٥٠ - - - - - - املستمرة  

 - - - - - - - - - - - - - - اجلديدة  

)١,٠٠( - - - - - - احملوَّلة    - - )١,٠٠(  - )١,٠٠(  )١,٠٠(  )٢,٠٠(  

 ٢,٥٠ - - - ٢,٥٠ - - ٢,٥٠ - - - - - - ٢٠١٨المقترحة لعام   
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 : شعبة التحقيق٢٣٠٠البرنامج  -٣ 

 المقدِّمة

توفِّر شعبة التحقيق، اليت يتوىل إدارتا العامة مديرها وفريقها اإلداري، املكوِّن املعين بالتحقيق وبالتحليل  -٣٢٥
مكتب املّدعي العام من مكوِّنات األفرقة املتكاملة اليت تنفذ عمليات التحقيق وأنشطة املقاضاة اليت ُجيريها 

ولية وكالء اّدعاء رئيسيني معنيني باإلجراءات االبتدائية تابعني لشعبة املقاضاة. وتتوىل حتت مسؤ  ")املكتب("
شعبة التحقيق توظيف وتدريب احملقِّقني واحمللِّلني وُمْدِخلي البيانات العاملني ضمن الفريق املتكامل، وتراقب 

ة عن اجلوانب العلمية لعمليات التحقيق أداءهم. ودعمًا لألفرقة املتكاملة تتوىل شعبة التحقيق أيضًا املسؤولي
 وجوانبها املتصلة بالبحث اجلنائي العلمي، كما تتوىل توفري الدعم االشتغايل.

)، وقسم ISربعة: قسم التحقيق (قسامها األأالعاملني يف ويتألف مالك شعبة التحقيق من مديرها و  -٣٢٦
 ).POS)، وقسم التخطيط والعمليات (FSS)، وقسم البحث اجلنائي العلمي (IASحتليل عمليات التحقيق (

تدبر املضطلعني ب، و ني(احملقِّقإن قسم التحقيق يوفِّر مكوِّنًا كبريًا وحامسًا من مكوِّنات األفرقة املتكاملة  -٣٢٧
). ويتوىل فريق التحقيق أهم األنشطة التحقيقية مركِّزًا على اجلرائم واملشتبه فيهم وعلى صلة نياإلداريو املعلومات، 

فيهم باجلرائم (إما بصفتهم الفردية أو عن طريق منظمة و/أو من باب آخر). ففيما خيص اجلرائم جيمع  املشتبه
فريق التحقيق األدلة املتعلقة باحلوادث املشمولة بالتحقيق وما يُرتكب يف سياقها من جنايات. أما فيما خيص 

معرفتهم باجلرائم وتقصُّدِّهم إتيا�ا. ومن أجل  املشتبه فيهم فمن الضروري تدبـُُّر مناحي التحقيق يف أدوارهم، ويف
ذلك جيمع قسم التحقيق األدلة بشأن الموعة أو املنظمة املزعوم أ�ا مسؤولة عن اجلرائم املعنية، وأدوار خمتلف 

ُم املشتبه فيهم، وصلتهم باجلرائم، مبا يف ذلك التمويل والدعم اإلمدادي الالزمان الرتكاب اجلرائم. ويفضي التقد
املستمر على صعيد التكنولوجيا (مثل وسائط التواصل االجتماعي)، وتوفـُُّرها على نطاق واسع، واستعماُهلا، إىل 
ضرورة إجراء عمليات حتقيق "على اخلط" [إلكرتونياً]. ومثة عاملون يف امليدان خمصَّصون هلذا الغرض يركِّزون عند 

الشبكات احمللية القوية، والتنسيق مع الشركاء احملليني واإلقليميني، ، وإقامة التحقيقية اإلمكان على إعداد الدالئل
واملشاركة يف األنشطة مع موظفي املقر املوفدين يف بعثات، ومتابعة األنشطة اليت سبق االضطالُع با يف إطار 

 املهمات املنَجزة.

وتدعم األقسام املتخصِّصة العاملة ضمن شعبة التحقيق األفرقة املتكاملة يف إعداد وتنفيذ خططها  -٣٢٨
كما إ�ا تنهض بالتنمية وذلك من خالل إسداء املشورة التخصصية وتقدمي املساعدة يف إجراء العمليات.  

الطرائق االبتكارية سهراً على اّتسام االسرتاتيجية لقدرة املكتب على التحقيق بوضِع وإعماِل اإلجراءات واألدوات و 
 أنشطة التحقيق بالنجاعة واالتقان واجلودة الرفيعة املستوى، وعلى وفائها باملعايري النافذة. 

) على وضع املعايري واملمارسات الفضلى، وتوفري التدريب، IASويسهر قسم حتليل عمليات التحقيق ( -٣٢٩
لني واحمللِّلني املساعدين جزء من مالك هذا ة املعنية بالتحقيق. إن احمللِّ ومراجعة اجلودة، وتوفري املوارد لشىت األفرق

 القسم ويشكِّلون مكوِّناً هاماً من األفرقة املتكاملة.

ويقدِّم قسم حتليل عمليات التحقيق الدعم لشعبة التحقيق وشعبة املقاضاة يف الاالت التالية: حتليل  -٣٣٠
جرائم متعددة وذلك بواسطة قواعد بيانات، وإحصائيات، وبيانات عن أمناط اجلرائم عندما يُدَّعى بارتكاب 

التسلسل الزمين، وخرائط، وتقارير، لدعم اختاذ اإلدارة للقرارات املتعلقة باصطفاء القضايا، وعمليات التحقيق، 
د قاعدة بيانات وتتبع املشتبه فيهم الفارين، وتقدمي إفادات دورية إىل جملس األمن التابع لألمم املتحدة؛ وتعهُّ 
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حتليل الوقائع لدعم عمليات التحقيق من أجل مجع وإدماج مجيع مصادر األدلة املتعلقة بالموعات واألماكن  
املعنية واألشخاص املعنيني وسائر الكيانات املعنية؛ والتقييم املنهجي للشهود وسائر مصادر األدلة استنادًا إىل 

قية؛ وحتليل الُبىن والشبكات، مبا يف ذلك بيانات االتصاالت، واملسائل معايري قياسية إلمكانية التعويل وللصد
واألسلحة) وأساليب تنفيذ اجلرائم؛ والتحليل العسكرية العسكرية (مبا يف ذلك القيادة والسيطرة والعمليات 

سانية املعمول با يف اجلنساين فيما خيص اجلرائم واملالبسات املعنية تطبيقًا للمبادئ التوجيهية لتحليل اجلوانب اجلن
مكتب املّدعي العام؛ ودعم اإلجراءات االبتدائية لإلعداد لعمليات استجواب الشهود وإيداع إفاداتم؛ والتحليل 
االشتغايل دعمًا للمحققني الذين يقومون مبهمات ميدانية؛ واالستعمال املنهجي للموارد املتاحة للعموم على 

 اإلنرتنت.

) األفرقة املتكاملة خبربته املتخصِّصة، مثل اخلربة يف جمال FSSي العلمي (ويدعم قسم البحث اجلنائ -٣٣١
التحقيق السيرباين واخلربة التقنية، وعمليات البحث اجلنائي العلمي من قبيل فحص مسارح اجلرائم (مبا يف ذلك 

البصرية)، وحتّري الصور عمليات االنتباش، وعمليات التشريح، والتصوير الثالثي األبعاد، وحتسني املواد السمعية و 
 الساتلية وبيانيات املعلومات.

يقدم دعمًا علميًا ألنشطة التحقيق واملقاضاة وعمليات التدارس األويل. قسم البحث اجلنائي العلمي إن  -٣٣٢
وهو يتألف من ثالث وحدات هي وحدة البحث اجلنائي العلمي (اليت تتوىل فحص مسارح اجلرائم، وعمليات 

ىل البحث االنتباش، وعمليات التشريح، والفحوص السريرية، والتحقيق اجلنائي، إخل)، والوحدة السيربانية (اليت تتو 
اجلنائي احلاسويب، والبحث اجلنائي املتعلق باألجهزة املتنقلة واالتصاالت، وعمليات التحقيق السيرباين، إخل)، 
ووحدة حتّري الصور (اليت تتوىل املسؤولية عن نظام املعلومات اجلغرافية وحتليل الصور الساتلية، وحتليل الصور 

ة األبعاد وتبيان جمرى اجلرائم عن طريق متثيل األدوار فيها، وحتري الصور الضوئية/الفيديوية، ووضع اخلرائط الثالثي
امللتقطة بالطائرات اليعسوبية، إخل). وإضافًة إىل ذلك يتدبر قسم البحث اجلنائي العلمي شؤون األمانة التنفيذية 

واملبادئ التوجيهية املتصلة للمجلس االستشاري العلمي التابع ملكتب املدَّعي العام ويضع إجراءات العمل القياسية 
 باألنشطة العلمية اليت يضطلع با املكتب. 

ويدعو قسم البحث اجلنائي العلمي اللس االستشاري العلمي إىل احملكمة. إن هذا اللس، املؤلف  -٣٣٣
املشورة من الرؤساء احلاليني ملؤسسات التمع العلمي الدويل الثماين عشرة األكثر متثيًال، جيتمع كل عام ويسدي 

، والطرائق والتكنولوجيا الناشئةإىل مكتب املّدعي العام بشأن أحدث املستجدات يف جمال التكنولوجيا اجلديدة 
 واإلجراءات العلمية اليت قد ميكن أن تعزِّز مجَع وتنظيَم وحتليَل األدلة الوثائقية والعلمية واملتأتية عن الشهادات.

) ORSUتسهر وحدته املعنية باألخطار والدعم االشتغاليني () فPOSوأما قسم التخطيط والعمليات ( -٣٣٤
م الدعم االشتغايل هلا. وتتكفل وحدة هذا القسم  على السهر على سرِّية نشر البعثات يف امليدان وأمنها، وتقدِّ

) بكون اسرتاتيجية التحقيق معّدة بصورة تتيح تدبر األخطار اليت ميكن PSUاملعنية باسرتاتيجيات احلماية (
ارتقاب أن يتعرض هلا األشخاص املتعاونون مع املكتب. وتعمل كلتا هاتني الوحدتني بتعاون وثيق وعلى حنو 
متكامل مع قلم احملكمة من خالل توزيع املسؤوليات استناداً إىل سلسلة متواصلة من اخلدمات. وتقوم وحدة هذا 

) مبساعدة األفرقة على التعامل مع الشهود GCUطفال (القسم املعنية باجلرائم اجلنسانية واجلرائم املرتكبة حبق األ
إن وحدته  الضعيفي احلال والتحقيق يف اجلرائم اجلنسية واجلرائم اجلنسانية املنطلق واجلرائم املرتكبة حبق األطفال. مث

املعلومات ويف ) وفريقه املعين بالتسيري والتخطيط يقدِّمان اخلدمات يف جمال جتهيز DPUاملعنية بتجهيز البيانات (
 جمال الشؤون اإلدارية/دعم تدبر املشاريع، على الرتتيب.
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-٢٠١٦خطته االسرتاتيجية للفرتة  ٢٠١٥لقد أصدر مكتب املّدعي العام يف تشرين الثاين/نوفمرب  -٣٣٥ 
، مقسِّمًا اسرتاتيجيته يف جمال املقاضاة تقسيمًا جيعلها تندرج يف إطار تسع غايات اسرتاتيجية. وتسعى ٢٠١٨
وتضطلع بأنشطة يراد با دعم حتقيق إىل تيئة الظروف الالزمة لنجاح تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية التحقيق شعبة 

مجيع الغايات االسرتاتيجية التسع دعماً مباشراً. وسهراً على استمرار وفاء عمليات التحقيق بالتوخيات فيما يتعلق 
باجلودة، إزاء ظروف العمل املنطوية على مصاعب متزايدة باطراد، يواَصل العمل وفق االسرتاتيجية املبيَّنة فيما 

لسابقة، القاضية باستدامة اّتسام عمليات التحقيق بدرجة عالية من اجلودة مع التكفل بنجاعة خيص السنة ا
العمل. ويفضي العمل من أجل حتقيق األهداف االسرتاتيجية املعنية إىل أنشطة من قبيل: تنمية القدرة على مجع 

املستندة إىل التقنيات العلمية أدلة ذات أشكاٍل أكثَر تنوعاً، مبا يف ذلك تكوين القدرة على مجع األدلة 
والتكنولوجية؛ وزيادة احلضور التحقيقي يف امليدان؛ ومواصلة األخذ باملنظور اجلنساين يف عمليات التحقيق؛ 

الدور املنوط بالتحليل، وتصديق مهارات العاملني، وتكييف تشكيل أفرقة العاملني مع البيئة اجلديدة؛  وتوسيع
 هود.واملضي يف تطوير محاية الش

أن اسرتاتيجية املقاضاة  )43F٤٤()٢٠١٨-٢٠١٦ويبنيِّ التقييم املستمر للخطة االسرتاتيجية احلالية (للفرتة  -٣٣٦
من  ٥ ، فيما خيص اجلرائم املنصوص عليها يف املادة٢٠١٢تظل تؤيت نتائج إجيابية يف احملكمة (ُقدِّمت منذ عام 

جرمية يف مرحلة جلسات اعتماد التهم وست جرائم يف املرحلة  ٩٧النظام األساسي، اتامات مبا جمموعه 
). وقد أسهمت شعبة التحقيق يف إحراز هذه النتائج بإيالئها األولوية املعنيةاالبتدائية، فتم اعتماد مجيع التهم 

 تعتزم الشعبة مواصلة تطبيقها فيما خيص القضايا احلالية. لنوعية األنشطة التحقيقية ال لعددها، وتلكم اسرتاتيجية

جعل مالك التحقيق لشعبة ميزانيات السنوات السابقة، تسىن وبفضل اجلهود اليت بُذلت فيما خيص  -٣٣٧
العاملني يف أفرقتها على مستوى أكثر مالءمة. بيد أن العدد اإلمجايل للموظفني املطلوبني يبقى أدىن من القّد 

مستوى ال جتوز استدامته من منظور األمد الطويل. وعلى الرغم من ذلك يظل من املمكن استدامة  األساسي ويف
مستوى مالئم من اجلودة، إذا مل تطرأ تغريات غري مرتقبة على االفرتاضات احلالية، لكن آجال إجناز عمليات 

سي. فبالنظر إىل عبء العمل احلايل التحقيق ستكون أطول من اآلجال املبيِّنة يف التقرير املتعلق بالقّد األسا
دة املُيالَحظ أنه يتعذر املضي يف استخدام املوارد بصورة مرنة دون التأثري على جودة األنشطة التحقيقية أو إطالة 

جنازها أكثر مما عليه احلال اآلن. وقصارى القول إن مقدار املوارد املتوفر حاليًا للشعبة ال يكفي لتلبية الالزمة إل
 الطلبات الواقعة على عاتق املكتب.مجيع 

 يف يتجسَّدان كمحور للرتكيز الكمية على وتقدَمي النوعية يف التحقيق املتَّبع املتهاود واملرن إن النهجَ  -٣٣٨
اسرتاتيجية املكتب احلالية واملقبلة.  يف حمورية تتبوأ مكانةواالبتكار. فالواقع أن اجلودة  اجلودة يف االستثمار

فالتحقيق السيرباين، وزيادة العمل يف جمال البحث اجلنائي العلمي فيما يتعلق بتحسني املواد السمعية البصرية، 
وفحص مسارح اجلرائم، وعمليات االنتباش، وعمليات التشريح، تؤدي يف ذلك دورًا أساسيًا شأ�ا شأن 

والتدريب على العمل يف البيئات العالية  التحري معايريتطبيق التدريب املستمر على  لاالستثمار يف التدريب (مث
درجة اخلطر) واملثابرة على إقامة الشبكات مع أجهزة إنفاذ القانون، ومؤسسات البحث اجلنائي العلمي، واخلرباء 

[املقرتحة] على  ٢٠١٨زانية عام يف جمال التكنولوجيا، واملنظمات غري احلكومية، وسائر الشركاء. وُيستمر يف مي

                                                           
("تقرير عن تنفيذ خطة مكتب املّدعي  CBF/28/11 ،Report on the Implementation of the OTP Strategic Planالوثيقة   )٤٤(

 .٢٠١٧آذار/مارس  ١٤ العام")؛



ICC-ASP/16/10  

10-A-021017 92 

 
 

استدامة هذا اجلهد باستثمار زهيد يتيح للشعبة أن تواكب التقدم احلايل يف هذه الاالت وأن تستثمر من جديد  
 حيثما يكون الزمن قد عفا على ما لديها من التكنولوجيا واملعدات.

 ألف يورو ٢٠ ٣٥١,٣ موارد الميزانية

يف  ٨٩,٠يف املئة). وخيص  ٦,٦ألف يورو ( ١ ٢٦٠,٣زيادة مقدارها ينطوي املبلغ املطلوب على  -٣٣٩
 من التكاليف املعنية بند تكاليف املوظفني الذي يؤثِّر أكَرب األثر على مقدار امليزانية.املئة 

وعلى غرار السنوات السابقة بذلت شعبة التحقيق جهداً كبرياً يف استبانة ما ميكن حتقيقه من املكاسب  -٣٤٠
زيادة النجاعة والوفورات. كما وضعت يف اعتبارها على اخلصوص التوصيات الصادرة عن جلنة امليزانية  املتأتية عن

. إن الشعبة عملت طيلة عام ٢٠١٨واملالية فيما يتعلق بزيادات املوارد اليت قد ُتطلب يف إطار ميزانية عام 
كمة، على ختصيص املوارد والوقت من أجهزة احمل ئر شعب مكتب املّدعي العام وغريه، بالتنسيق مع سا٢٠١٧

التنسيق مع  الستبانة ما ميكن حتقيقه من املكاسب املتأتية عن زيادة النجاعة والوفورات عن طريق ما يلي: (أ)
مراجعة وتوحيد  توخي املرونة يف استخدام املوارد؛ (ج) ؛ (ب)أو مع الغريالدول وسائر املنظمات الدولية 

استعمال التكنولوجيا (اجلديدة). وقد أويل االعتبار الواجب لتمييز ما  اسات؛ (د)اإلجراءات والعمليات والسي
ميكن حتقيقه من املكاسب املتأتية عن زيادة النجاعة أو الوفورات قبل اقرتاح زيادات يف املوارد. ويف �اية املطاف 

إىل طلب ميزانية  ٢٠١٨ات يف عام أفضت استبانة ما ميكن حتقيقه من املكاسب املتأتية عن زيادة النجاعة والوفور 
تنطوي على زيادٍة أقل (انظر املرفق العاشر فيما يتعلق باملكاسب املتأتية عن زيادة النجاعة والوفورات يف عام 

٢٠١٨.( 

وفيما خيص قسم التحقيق، تُبنيَّ مستلزمات فريق التحقيق األساسي يف التقرير عن القّد األساسي  -٣٤١
(للمكتب

44F

. ومن املهم اإلقرار، كما يرد يف سياق تربير املتطلبات من املوارد ضمن ذلك التقرير، بأن القدرة )٤٥
احلالية من احملقِّقني ال تزال غري كافية لتلبية االحتياجات اليت مت متييزها. فيلزم املزيد من املوارد. وقد اقُرتحت يف 

للشعبة بإضافة وظيفة مساعد يُعىن بالتحقيق يف حالة معيَّنة على إطار ميزانية العام املاضي زيادة القدرة التحقيقية 
رأ)، جيلب إىل فريق التحقيق معارفه العميقة ببلد احلالة املعنية اخلاضعة للتحقيق، -وجه التحديد (من الرتبة خ ع

ساعد يف مقر مبا يف ذلك إحاطة أفضل بالسياق االجتماعي االقتصادي والسياق الثقايف فيه. وسواء أكان هذا امل
احملكمة أم عامًال يف امليدان فإنه يقدِّم الدعم لألفرقة بإقامته شبكات حملية/إقليمية، ومتييزه الدالئل والفرص 
التحقيقية، ومجعه البيانات من مصادر متاحة للعموم، وال سّيما عندما ُتستعمل لغات حملية. وإذ تبيَّنت يف السنة 

أوائل املساعدين املعنيني بالتحقيق يف حاالت معيَّنة، هي احلالة يف دارفور واحلالة املاضية الفائدة البالغة من عمل 
يف احلالة يف   ٢ يف جورجيا واحلالة يف أوغندا، فإن أفرقة أخرى تطلب دعمًا مماثًال (األفرقة املعنية بالقضية

ولذا فإن قسم التحقيق يطلب  يف مجهورية أفريقيا الوسطى).الثانية ديفوار، واحلالة يف ليبيا، واحلالة  كوت
مساعَدْين إضافيَـْني معنيَـْني بالتحقيق يف حاالت معيَّنة تعزيزًا للنشاط التحقيقي. وميكن تربير لزوم هذا النوع من 
الوظائف فيما خيص أفرقة أخرى لكن مل ُيطلب توفريها هلا يف إطار امليزانية احلالية بغية احلد من منو مبلغ امليزانية. 

من املتوقع أن تتضمن امليزانيات املقبلة طلبات لتوفري مساعدين إضافيني يـُْعَنون بالتحقيق حباالت معيَّنة بيد أن 
 على وجه التحديد. 

                                                           
 .٢٠١٥أيلول/سبتمرب  ١٧تقرير احملكمة عن "احلجم األساسي ملكتب املدعي العام"، املؤرخ بـ   )٤٥(
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منقوصًا بالقياس إىل القّد األساسي الالزم، لكن  ٢٠١٨وكما بـُنيِّ أعاله يبقى مالك األفرقة يف عام  -٣٤٢ 
أما التبعات املستمرة للنقص تقدمي دعم كامل للمحاكمات اجلارية. االستعانة باملوارد على أساس األولويات تكفل 

يف مالك األفرقة فتتمثَّل فيما يلي: جعل عمليات التحقيق الناشط الالزمة لالضطالع بالنشاط املرتقب أكثر 
ة، مبا يف ذلك استغراقًا للوقت؛ وجعل أفرقة التحقيق غري قادرة على التحرك املالئم إزاء احلوادث اهلامة غري املرتقب

دون وقف أنشطة أخرى ذات أولوية أو من النظام األساسي،  ٧٠ التحقيق يف جرائم منصوص عليها يف املادة
تقليص عدد املوظفني املسند إليهم االضطالع با تقليصًا كبرياً؛ وانعدام القدرة على التتبع؛ وإنقاص القدرة على 

وما تنفك استدامة الصلة مع الشهود ومتييز فرص مجع أدلة جديدة. االهتمام بالقضايا الساكنة، وال سيما ضرورة 
من املعايري التحقيقية. وعلى وجه اإلمجال يتيح العمل على أساس األولويات التكفل املزيد تضع التحقيق شعبة 

االسرتاتيجية من غايات اخلطة  ٩ بوفاء األنشطة التحقيقية بأعلى معايري اجلودة، ويسهم مباشرة يف حتقيق الغاية
 ) ويف تلبية املتطلبات الداخلية واخلارجية.٢٠١٨-٢٠١٦ملكتب املّدعي العام (للفرتة 

ولذا فإن قسم التحقيق يطلب، يف ضوء ما تقدَّم، مساعَدْيِن معنيَـْني بالتحقيق يف حاالت معيَّنة  -٣٤٣
انية واحلدِّ من الزيادة يف طلب املوارد رأ). وبغية البقاء ضمن احلدود اليت تفرضها القيوُد على امليز -ع الرتبة خ (من

ملكتب املّدعي العام، درست شعبة التحقيق أوًال ما سبق استبانته من املكاسب املتأتية عن زيادة النجاعة 
والوفورات املمكن حتقيقها. لكنها مل جتد من هذه املكاسب والوفورات ما يغين عن ضرورة هاتني الوظيفتني. وعليه 

بغية التوصل  ٢-ل بديلة. وهكذا تقرتح الشعبة أن ال تطلب وظيفة احملقِّق املعاون من الرتبة ففقد اسُتطلعت سب
طلب أن متوَّل لعام لتحديد فيما خيص قسم التحقيق ال يُ إىل شبه انعدام األثر على مبلغ امليزانية. فعلى وجه ا

تة العامة، الشاغرة حالياً، وذلك إلفساح ضمن إطار املساعدة املؤق ٢-وظيفة احملقِّق املعاون من الرتبة ف ٢٠١٨
الال لتمويل وظائف املساعدة املؤقتة العامة املستجدة الطلب. إن الشعبة تظل حتتاج إىل موارد حتقيقية إضافية 

لكن األولوية فيما خيص  ٢-وميكن أن تشمل طلباتا املقبلة للموارد وظائف حملقِّقني معاونني إضافيني من الرتبة ف
 توىل للوظائف اإلضافية املطلوب توفريها يف إطار املساعدة املؤقتة العامة. ٢٠١٨عام 

ألنه يُركَّز حالياً على إدماج  ٢٠١٨وال ُيطلب موظفون إضافيون يف قسم حتليل عمليات التحقيق لعام  -٣٤٤
 تعظيم النجاعة. الوظائف واألدوات اجلديدة اليت ُوفِّرت يف السنتني املاضيتني، وعلى االرتقاء باملهارات، وعلى

لقسم البحث اجلنائي  ٢٠١٨وال تلزم موارد إضافية توفَّر يف إطار املساعدة املؤقتة العامة يف عام  -٣٤٥
وأعمل السريورة املتصلة بتحقيق املكاسب من  ٢٠١٧العلمي ألنه وظف من يشغالن وظيفتني جديدتني يف عام 
 متتة/التحكم اآليل.خالل زيادة النجاعة، اليت تشتمل على أمور منها منصة األ

) املسؤولية عن POS) ضمن قسم التخطيط والعمليات (PSUوتتوىل وحدة اسرتاتيجيات احلماية ( -٣٤٦
ذ يف عام  قرار  ٢٠١٧التدبر العام لشؤون شهود االدِّعاء. وإثر مراجعة متعمقة الحتياجات الوحدة ومساتا اختُّ

)، ما سُتعوَّض تكاليفه ٢-يقضي بزيادة عدد موظفيها املعاونني املعنيني باسرتاتيجيات احلماية (من الرتبة ف
ليف ثالِث وظائِف املساعدين املعنيني باحلماية (يف إطار املساعدة باستخدام االعتمادات املخصَّصة لسد تكا

. إن هذا التعديل العدمي األثر يف مبلغ ٢٠١٨رأ) اليت ال ُتطلب فيما خيص عام -ع املؤقتة العامة) (من الرتبة خ
زايدة املاثلة على صعيد امليزانية يتيح املزيد من قدرة املوظفني من الفئة الفنية على مواجهة التحديات املعقَّدة املت

احلماية. ويف الوقت ذاته تدبرت الوحدة، من خالل استبانة مكاسب متأتية عن زيادة النجاعة ووفورات ميكن 
حتقيقها، أمر تقليص األنشطة األكثر اّتسامًا بالطابع اإلداري اليت كان يقوم با املساعدون املعنيون باسرتاتيجيات 

ية لعمليات تقييم املخاطر الفردي). إن ذلك أتاح للوحدة أن تعيد تنظيم مواردها وأن احلماية (مثل اجلوانب اإلدار 
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 ٢٠١٨ضفى عليه الطابع الرمسي يف ميزانية عام ويُ  ٢٠١٧جتري التعديل اآلنف الذكر، الذي اسُتهل يف عام  
 [املقرتحة]، وذلك بدون طلب موارد إضافية.

) املسؤولية عن تطبيق �ج كالين يف ORSUشتغاليني (وتتوىل الوحدة املعنية باألخطار والدعم اال -٣٤٧
وصوًال إىل التحقيق واملقاضاة. وتطلب هذه فالعمليات ضمن مكتب املدَّعي العام، بدءًا من التدارس األويل 

). ولئن كان يعمل يف املقر عدد من املوظفني  ٣-الوحدة موظفًا إضافيًا معنيًا بالعمليات امليدانية (من الرتبة ف
لالضطالع باملهام على النحو الالزم فثمة نقص يف عدد املوظفني الفنيني ذوي املراس العاملني يف امليدان  كافٍ 

جيعله غري كاف لالضطالع بأود العمليات. ويشار على اخلصوص إىل أن الدعم امليداين الذي يقدَّم يف مجهورية 
العام يعمل عمًال مكثفًا يف هذه احلالة. ومن ّمث يلزم أفريقيا الوسطى ليس كافيًا وال سّيما منذ غدا مكتب املّدعي 

 موظف إضايف معين بالعمليات امليدانية لتخفيف العبء الواقع على عاتق املوظف احلايل وزيادة فعالية العمل.

تبويب األدلة الموعة واملسجَّلة بأقصى قدر ممكن من ) DPU(بتجهيز البيانات  وتتوىل الوحدة املعنية -٣٤٨
والسرعة، بغية تسهيل القيام يف الوقت املناسب بتحليلها ومراجعتها واستعماهلا يف احملكمة. فممارسات الفعالية 

 .٢٠١٨العمل احلالية هي ممارسات مثلى؛ ومن مثّ ال تلزم موارد إضافية يف عام 

فيما خيص ) دورًا هامًا GCUاملعنية باجلرائم اجلنسانية واجلرائم املرتكبة حبق األطفال (الوحدة وتؤدي  -٣٤٩
وضع سياسة املكتب املتعلقة باجلرائم اجلنسية واجلرائم اجلنسانية املنطلق واجلرائم املرتكبة حبق األطفال، والتعامل 
مع الشهود الضعيفي احلال بصورة عامة. إ�ا تسهر على تنفيذ السياسات وعلى إجراء البحوث باستمرار لتحسني 

سائل منها توفري التدريب. وعلى غرار السنوات السابقة، تلزم موارد طرائق املكتب فيما خيص هذه السياسات، بو 
من أجل التعاقد مع خرباء نفسانيني اجتماعيني مدرجني يف القائمة اليت متسكها الوحدة املعنية باجلرائم اجلنسانية 

ز قدرة هذه الوحدة. واجلرائم املرتكبة حبق األطفال عندما تستلزم األنشطة التحقيقية يف الوقت نفسه دعمًا جياوِ 
ونتيجة لتحسني االستعانة باخلرباء النفسانيني االجتماعيني املتوفِّرين ضمن البلد وحتسني التنسيق مع قلم احملكمة، 

العمل فقط بدًال من مثانية  شهورلستة أشهر من  ٢-ُيطلب خمصَّص خمفَّض لسد تكاليف الوظيفة من الرتبة ف
 موارد إضافية. ةهلذه الوحدة أي وال ُتطلبأشهر. 

ويتوىل الفريق املعين بالتسيري والتخطيط املسؤولية عن الدعم اإلداري، واالضطالع باملهمة األساسية  -٣٥٠
املتمثلة يف مجع املعلومات التدبرية وتوليفها وإعدادها، ومراقبة النجاعة وتدبر املخاطر، وتقدمي الدعم للمشاريع 

شؤون التحقيق والشهود) واملساعدة يف الوفاء مبتطلبات تدبر موارد  ذات األولوية (مبا يف ذلك إعمال نظام تدبر
 .٢٠١٨أية موارد إضافية لعام هلذا الفريق الشعبة املعقَّد، مبا يف ذلك تدبر األحياز. وال ُتطلب 

 ألف يورو ١٨ ١١٢,٨  الموارد من الموظفين

وظيفة أُقرت  ١٣٩وظيفة ثابتة، منها  ١٤٨سيتألف مالك شعبة التحقيق مما جمموعه  ٢٠١٨يف عام  -٣٥١
وظيفة يستمر لزومها  ٣٧قرتح حتويلها إىل وظائف ثابتة وضمن جدول املوظفني زائداً تسع وظائف يُ  ٢٠١٧لعام 

طلبها، ما يبلغ  من وظائف املساعدة املؤقتة العامة ومخس وظائف من وظائف املساعدة املؤقتة العامة يستجد
 من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل. ١٨٧,٨جمموعه 

 ألف يورو ١٤ ٣٠٢,٦ الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة 

 رأ).-(من الرتبة خ ع داريإمساعد  ه)، يساعد١-ها (من الرتبة مدالتحقيق مديرُ  س شعبةَ أير  -٣٥٢
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رؤساء أفرقة مالكه ثالثة ضم يو  ،)٥-لعمليات التحقيق (من الرتبة ف قٌ التحقيق منسِّ  قسمَ س أير و  -٣٥٣ 
 وثالثني ،)٣-(من الرتبة ف اً حمقق وواحداً وعشرين ،)٤-حمققني رئيسيني (من الرتبة ف ، وستة)٤-الرتبة ف (من
بتدبر املعلومات ني يمساعدين معن أربعةو منهم مخسة يُقرتح حتويل وظائفهم،  )٢-(من الرتبة فمعاونًا  اً حمقق
 ثابتة.  وظيفة ٦٥جمموعه  ا. فمالك قسم التحقيق يتألف ممرأ)-عالرتبة خ  (من

حملًِّال (معنياً  )، ويضم مالكها٥-) رئيُسها (من الرتبة فIASويرأس وحدَة حتليل عمليات التحقيق ( -٣٥٤
يُقرتح حتويل وظائفهم، وسبعة حملِّلني منهم ثالثة ) ٣-)، وتسعة حملِّلني (من الرتبة ف٤-اإلجرام) (من الرتبة ف بأمناط

رأ)، وثالثة مساعدين معنيني بتجهيز البيانات -)، وحملَِّلْنيِ مساعدين (من الرتبة خ ع٢-معاونني (من الرتبة ف
 وظيفة ثابتة. ٢٣رأ). فمالك قسم حتليل عمليات التحقيق يتألف مما جمموعه -ع (من الرتبة خ

)، ويضم مالكه موظفًا رئيسياً ٥-) رئيُسه (من الرتبة فFSS( ويرأس قسَم البحث اجلنائي العلمي -٣٥٥
)، وموظفاً معنياً بالبحث اجلنائي العلمي وظيفة معادة التصنيف) (٤-معنياً بالبحث اجلنائي العلمي (من الرتبة ف

معاوناً  )، وحملالً ٣-)، وثالثة حمققني معنيني بالبحث اجلنائي العلمي السيرباين (من الرتبة ف٣-(من الرتبة ف
)، ومساعدًا معنيًا حبفظ ٢-)، وحملًال معاونًا ( من الرتبة ف٢-(معنيًا بنظام املعلومات اجلغرافية) (من الرتبة ف

 رأ). فمالك قسم البحث اجلنائي العلمي يتألف من تسع وظائف ثابتة.-ع املعلومات (من الرتبة خ

وظيفة  ٤٩مالكه من  ، ويتألف)٥-ف(من الرتبة رئيُسه  )POS( التخطيط والعملياتويرأس قسَم  -٣٥٦
 ويضم:، ثابتة

يعمل معه موظف معين باسرتاتيجيات ، )٤-(من الرتبة فاسرتاتيجيات احلماية وحدة ل اً رئيس )أ (
مخسة و  )٢-(من الرتبة فوموظف معاون معين باسرتاتيجيات احلماية ) ٣-ف (من الرتبةاحلماية 

 ؛رأ)-خ ع (من الرتبة باسرتاتيجيات احلمايةني يمعن مساعدين

يعمل معه ثالثة  ،)٤-(من الرتبة فاالشتغاليني الدعم و  املعنية باألخطاروحدة لل اً رئيس )ب (
الرتبة  (من عمليات امليدانيةالني بيموظفني معنأربعة و  )٣-عمليات (من الرتبة فالني بيموظفني معن

 قنينسِّ مخسة مو  )١-ف (من الرتبة مساعدحملِّل و  )٢-ف (من الرتبة للمعلومات نحملِّالو  )٣-ف
 رأ)-ع (من الرتبة خ لعمليات امليدانيةبا معنيان نامساعدو  رأ)-(من الرتبة خ ع لعمليات امليدانيةل
 الشهودشؤون  بتدبر معينومساعد ) رأ-(من الرتبة خ عبالعمليات  معنيان نامساعدو 

وثالثة مساعدين (حتوَّل وظيفته من وظيفة مساعدة مؤقتة عامة إىل وظيفة ثابتة)  رأ)-ع خ الرتبة (من
 ؛رأ)-الرتبة خ ع (من إداريني

بشؤون  نيمعني ثالثة خرباء معاوننيو  )٤-بشؤون الين عليهم (من الرتبة ف اً معني اً خبري  )ج (
 ؛)٢-الين عليهم (من الرتبة ف

تجهيز البيانات سبعة مساعدين معنيني بو  )٢-لتجهيز البيانات (من الرتبة ف اً مدير  )د (
 ؛رأ)-الرتبة خ ع (من

 .رأ)-(من الرتبة خ عأربعة مساعدين إداريني  )ه (
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 آالف يورو ٣ ٨١٠,٢ املساعدة املؤقتة العامة 

تظل شعبة التحقيق حباجة إىل أن توفَّر هلا وظائف يف إطار املساعدة املؤقتة العامة للنهوض بأود  -٣٥٧
وظيفة من وظائف املساعدة  ٤٢تطلب الشعبة  ٢٠١٨به املكتب. وفيما خيص عام  النشاط املزيد الذي يضطلع

وقد ُعِمل من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل).  ٣٩,٨٣وظائف جديدة ( املؤقتة العامة منها مخس
النحو املشار على تقليل أثر هذا الطلب على مبلغ امليزانية بالكّف عن طلب متويل ما جمموعه أربع وظائف على 

 أعاله. ٣٤٦و ٣٤٣إليه يف الفقرتني 

كما   هيف ٢٠١٨يف إطار املساعدة املؤقتة العامة لعام  ٢٣٠٠لربنامج لاملوارد املطلوبة أما تفاصيل  -٣٥٨
 يلي:

من معادالت املوظف الواحد العامل  ١,٠شهراً ( ١٢) ملدة ٤-حمقق رئيسي (من الرتبة ف )أ (
 بدوام كامل) (متطلب مستمر)؛

من معادالت املوظف الواحد العامل  ٧,٠شهراً ( ٨٤) ملدة ٣-حمققني (من الرتبة فسبعة  )ب (
 بدوام كامل) (متطلب مستمر)؛

من معادالت املوظف الواحد  ٢,٠شهرًا ( ٢٤) ملدة ٢-حمققان معاونان (من الرتبة ف )ج (
 العامل بدوام كامل) (متطلب مستمر)؛

من معادالت  ١,٠شهرًا ( ١٢ملدة رأ) -مساعد معين بتدبر املعلومات (من الرتبة خ ع )د (
 املوظف الواحد العامل بدوام كامل) (متطلب مستمر)؛

شهراً  ٣٦رأ) ملدة -ثالثة مساعدين معنيني بالتحقيق يف حاالت معيَّنة (من الرتبة خ ع )ه (
 من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل) (متطلب مستمر)؛ ٣,٠(

شهراً  ١٦رأ) ملدة -عيَّنة (من الرتبة خ عمساعدان معنيان بالتحقيق يف حاالت م )و (
 من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل) (متطلب جديد)؛ ١,٣٤(

من معادالت املوظف الواحد العامل  ٣,٠شهرًا ( ٣٦) ملدة ٣-ثالثة حمللني (من الرتبة ف )ز (
 بدوام كامل) (متطلب مستمر)؛

من معادالت  ٨,٠شهرًا ( ٩٦رأ) ملدة -مثانية مساعدين معنيني بالتحليل (من الرتبة خ ع )ح (
املوظف الواحد العامل بدوام كامل) (كانت هذه الوظيفة تسمى "مساعد معين بتجهيز البيانات") 

 (متطلب مستمر)؛

من معادالت  ١,٠شهرًا ( ١٢) ملدة ٤-رئيس لوحدة التحقيق السيرباين (من الرتبة ف )ط (
 )؛املوظف الواحد العامل بدوام كامل) (متطلب مستمر

من  ٢,٠شهرًا ( ٢٤) ملدة ٣-موظفان معنيان بالبحث اجلنائي العلمي (من الرتبة ف )ي (
 معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل) (متطلب مستمر)؛

من  ٢,٠شهراً ( ٢٤) ملدة ٢-موظفان معاونان معنيان باسرتاتيجيات احلماية (من الرتبة ف )ك (
 متطلب مستمر)؛معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل) (
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شهراً  ١٦) ملدة ٢-موظفان معاونان معنيان باسرتاتيجيات احلماية (من الرتبة ف )ل ( 
 من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل) (متطلب جديد)؛ ١,٣٤(

من معادالت  ٠,٦٧أشهر ( ٨) ملدة ٣-موظف معين بالعمليات امليدانية (من الرتبة ف )م (
 ل) (متطلب جديد)؛املوظف الواحد العامل بدوام كام

من معادالت  ٣,٠شهرًا ( ٣٦رر) ملدة -ثالثة منسقني للعمليات امليدانية (من الرتبة خ ع )ن (
 املوظف الواحد العامل بدوام كامل) (متطلب مستمر)؛

من معادالت املوظف  ١,٠شهرًا ( ١٢رأ) ملدة -منسق للعمليات امليدانية (من الرتبة خ ع )س (
 (متطلب مستمر)؛الواحد العامل بدوام كامل) 

من معادالت  ٠,٥أشهر ( ٦) ملدد جمموعها ٢-خرباء نفسانيون اجتماعيون (من الرتبة ف )ع (
 املوظف الواحد العامل بدوام كامل) (متطلب مستمر)؛

من معادالت املوظف  ١,٠شهرًا ( ١٢) ملدة ٣-موظف معين باملشاريع (من الرتبة ف )ف (
 الواحد العامل بدوام كامل) (متطلب مستمر)؛

من معادالت  ١,٠شهرًا ( ١٢) ملدة ١-اعد معين بالتخطيط واملراقبة (من الرتبة فمس )ص (
 املوظف الواحد العامل بدوام كامل) (متطلب مستمر).

رأ) يعوَّض -ع وُيطلب يف قسم التحقيق مساعدان معنيان بالتحقيق يف حاالت معيَّنة (من الرتبة خ -٣٥٩
 ).٢-ون (من الرتبة فهما بعدم طلب وظيفة حمقق معاتيمعظم تكاليف وظيف

) ٣-وُيطلب يف قسم التخطيط والعمليات موظف جديد معين بالعمليات امليدانية (من الرتبة ف -٣٦٠
). وستعوَّض تكاليف الوظائف املعنية ٢-وموظفان معاونان جديدان معنيان باسرتاتيجيات احلماية (من الرتبة ف

 رأ).-ع باسرتاتيجيات احلماية (من الرتبة خجزئياً بالكف عن طلب متويل وظائف ثالثة مساعدين معنيني 

 ٢٠١٧تغري عدد أشهر العمل للوظائف املعنية اليت ُهيئ لشغلها يف ميزانية عام أيضاً يسهم يف الزيادة و  -٣٦١
[املقرتحة] إىل  ٢٠١٨يني االجتماعيني) بينما يعاد يف ميزانية عام نشهراً (عدا وظائف اخلرباء النفسا ١٢ألقل من 

 كاملة.شغلها ملدة  

  ألف يورو ٢ ٢٣٨,٥ الموارد غير المتصلة بالعاملين

ونفقات  وهو يلزم لسد تكاليف أسفار، ألف يورو ٣٤٨,٩ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  -٣٦٢
 تشغيلية عامة.

 آالف يورو ١ ٧٠٨,٥ السفر

الوفورات البالغة  . إن)يف املئة ٢١,٢ألف يورو ( ٢٩٨,٩ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  -٣٦٣
] يعاد ٢٠١٧آالف يورو فيما يتعلق باملشاركة يف دورة اجلمعية لو كانت سُتعقد يف نيويورك [على غرار عام  ٧,٥

 ختصيصها لسد متطلبات السفر يف إطار مهمات العمل.
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ألف يورو، وبلوُغها  ٢ ١٨٥,٠مبلغًا مقداره  ٢٠١٦يبنيِّ بلوُغ نفقات أسفار شعبة التحقيق يف عام و  -٣٦٤ 
مبلغًا يُتوقع أن يكون مماثًال، أن شعبة التحقيق تظل تنفق على األسفار أكثر من مبلغ امليزانية  ٢٠١٧يف عام 

املعتمدة لسد تكاليف أسفارها. وتتوقع الشعبة أن مقدار املصروفات على األسفار مستقبًال سيظل يف مستوى 
ألف يورو عن املبلغ  ٨٠٠,٠يزيد مبقدار  ٢٠١٨يف عام على أسفارها مماثل جيعل مبلغ ما يقدَّر أن تنفقه 

املخصَّص يف ميزانيتها لسد تكاليف السفر إذا مل يـَُزد مبلغ ميزانية السفر هذا. إن اإلنفاق الزائد ُسدَّ فيما سلف، 
 د، بإعادة ختصيص اعتمادات بنقلها من بنود أخرى من بنود امليزانية.سَ ويظل يُ 

ة التحقيق عناية وافية الستبانة ما ميكن حتقيقه من مكاسب متأتية عن زيادة النجاعة لقد أولت شعب -٣٦٥
يف مجهورية الثانية ووفورات متصلة باألسفار. وتسىن هلا تقليص تكاليف الفنادق وبدل املعيشة اليومي يف احلالة 

وتقليصها بتكييف تصميم لتقييم التكاليف  ٢٠١٧أفريقيا الوسطى، من خالل سريورة مستمرة ُأجريت يف عام 
حتقيق وفر مقداره  ٢٠١٨العمليات وحتسني ظروف العمل. وباستدامة اتّباع هذا النهج يُتوقع أن يتسىن يف عام 

آالف يورو فيما خيص العمليات يف مجهورية أفريقيا الوسطى، على افرتاض أن تسود فيها ظروف مماثلة.  ١١٠,٠
ر أن تبلغ  وبذه الوفورات ستقلَّص زيادة اإلنفاق إىل زهاء  ٢٠١٨ألف يورو يف عام  ٨٠٠,٠على األسفار املقدَّ

ألف يورو. وتقرتح الشعبة العمل للتوصل إىل ميزانية للسفر مسوَّاٍة على مدى فرتة سنتني (استنادًا إىل  ٦٩٠,٠
طلوب مبقدار النشاط احلايل) على حنو يليب االحتياجات الفعلية للشعبة وذلك بزيادة مبلغ ميزانية السفر امل

. وسيظل ٢٠١٩ومبقدار العجز الذي سيسجَّل يف إطار هذا البند يف عام  ٢٠١٨يف عام  ألف يورو ٢٩٨,٩
املكتب يتوخى أقصى درجة ممكنة من النجاعة على هذا الصعيد، مكيِّفاً ترتيبات األسفار الستدامة التوازن األكثر 

ليومي، وعامًال بقدر املستطاع على أساس درجات األولوية بغية فعالية بني تكاليف الرحالت اجلوية وبدل املعيشة ا
 املواءمة بني العمليات واملوارد املتاحة.

إن األنشطة التحقيقية يف امليدان تتوقف على الظروف األمنية والفرص اليت غالبًا ما ال يكون للمكتب  -٣٦٦
وتقليص كلفة كل مهمة (مثل تقليص سيطرة عليها. فعلى الرغم من بذل قصارى اجلهد لتحسني ختطيط املهمات 

تكاليف السكىن يف مجهورية أفريقيا الوسطى كما ذكر آنفاً)، يتعنيَّ استغالل كل فرصة تسنح ميكن أن تؤيت 
حتسينات يف عمليات التحقيق تفضي بدورها إىل حتسني التأهب للمحاكمات يف القضايا املعنية (وتتيح حتقيق 

 جراءات).وفورات للمحكمة من حيث سرعة اإل

يف بند امليزانية اخلاص بالسفر  خصَّصاتوتلزم الزيادة لتقليص ما يسجَّل حالياً من زيادة النفقات عن امل -٣٦٧
متزايدة درجات اخلطر وكلفة  ظروفوالنهوض بأود نفس العدد من املهمات. فالتكاليف املرتبطة بالعمل يف 

السكن اليت تُتكبَّد من جراء حمدودية األماكن اآلمنة املتوفرة يف امليدان ترفعان األسعار يف بعض بلدان احلاالت 
 اليت تعمل فيها األفرقة.

 ألف يورو ٥٣٠,٠ النفقات التشغيلية العامة

 .)يف املئة ١٠,٤ألف يورو ( ٥٠,٠على زيادة مقدارها املقرتح ينطوي املبلغ  -٣٦٨

 استجوبو دها الشهود الذين حيضرون لكي يُ من أن يتكبَّ  مناصخيص بند امليزانية هذا التكاليف اليت ال و  -٣٦٩
عمليات التحقيق  يف إطارالعناية بم  كا يف ذلمبشهود (الب املتمثل يف العنايةاملكتب  بواجبتكاليف املتصلة الو 

 شهودوالالين عليهم  لقسم خصَّصاتهذه التكاليف من امل دّ سَ العالقة). وال تُ القضايا وباقي احملاكمات و الناشط 
مكتب املّدعي العام والشهود (مثل تكاليف سفر الشاهد بني تفاعل ال�ا تتأتى عن ، ألالتابع لقلم احملكمة
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يتخذها املكتب  رثاأل ةخفيف/منية متدنية التكاليفأو تتصل بتدابري أ)، هستجوابمن أجل اعندما يأيت  اهوسكن 
 بالنظر إىل الَلَحق املربم بينه وبني قسم الين عليهم والشهود.

ويستند حساب مبلغ الزيادة املطلوبة يف بند النفقات التشغيلية العامة إىل عدد من العوامل  -٣٧٠
ليني؛ الشهود اجلدد يف عمليات التحقيق اجلارية مع استمرار وجوب النهوض بواجب العناية بالشهود احلا (عدد

عالية درجة اخلطر ترتتب عليها بطبيعتها نفقات تشغيلية أعلى بكثري ُتَسد  ظروفلعمل يف إىل اد احلاجة تزايُ و 
صيانة أو استبدال معدات من قبيل وسائل و هلا املصروفاُت على أمن وسالمة املوظفني والشهود؛  خصَّصاتبامل

تيسِّر التواصل مع املكتب على حنو آمن ويتعذر تقّفيه. كما التتبع، وأزرار االستغاثة، وأجهزة االتصال، اليت 
خيصَّص مبلغ حليازة صور ملتقطة بالسواتل يتكاثر الطلب عليها ألغراض متعلقة باألدلة نظرًا للوقت الفاصل بني 
زمن وقوع األحداث ووقت تدخل املكتب وتعذر الوصول إىل بعض مسارح اجلرائم. إن الشعبة تضع يف اعتبارها 

لتكاليف املعنية وتسعى إىل احلد من النفقات يف هذا الال بالسعي الدائم إىل استبانة ما ميكن حتقيقه من ا
املكاسب املتأتية عن زيادة النجاعة والوفورات لكن الزيادات املعنية تبقى ضرورية الستدامة امتياز العمل والنهوض 

  بواجب العناية.
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 المقترحة ٢٠١٨: ميزانية عام ٢٣٠٠ البرنامج :٢٣ الجدول

 : ٢٣٠٠البرنامج 
 شعبة التحقيق

 (بآالف اليوروات) ٢٠١٦مصروفات عام 

امليزانية املعتمدة لعام 
(بآالف  ٢٠١٧

 اليوروات)

 التغّري يف املوارد

 ٢٠١٨امليزانية املقرتحة لعام 
 الموع (بآالف اليوروات)

املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

الموع مبا فيه 
املصروفات من صندوق 

 نسبته املئوية مقداره الطوارئ

 ٧٧٠,١ ١١ ٩,٧ ٠٣٦,٨ ١ ٧٣٣,٣ ١٠    املوظفون من الفئة الفنية

 ٥٣٢,٥ ٢ ٦,٧ ١٥٨,٦ ٣٧٣,٩ ٢    املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 ٣٠٢,٦ ١٤ ٩,١ ١٩٥,٤ ١ ١٠٧,٢ ١٣ ٤٩١,١ ١٠ - ٤٩١,١ ١٠ الموع الفرعي لتكاليف املوظفني

)٢٨٤,٠( ٠٩٤,٢ ٤ ٥٠٣,٨ ٥ ٢٥٩,٨ ٢٤٤,٠ ٥ العامةاملساعدة املؤقتة   )٦,٩(  ٨١٠,٢ ٣ 

 - - - - - - - املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

 - - - - ١٨,٣ ٠,٧ ١٧,٦ العمل اإلضايف

)٢٨٤,٠( ٠٩٤,٢ ٤ ٥٢٢,١ ٥ ٢٦٠,٥ ٢٦١,٦ ٥ الموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني  )٦,٩(  ٨١٠,٢ ٣ 

 ٧٠٨,٥ ١ ٢١,٢ ٢٩٨,٩ ٤٠٩,٦ ١ ١٨٥,٠ ٢ ١٩٠,٨ ٩٩٤,٢ ١ السفر

 - - - - ٠,٥ - ٠,٥ الضيافة

 - - - - ١,٧ - ١,٧ اخلدمات التعاقدية

 - - - - ١٤٤,٩ - ١٤٤,٩ التدريب

 - - - - ٤١,٣ - ٤١,٣ اخلرباء االستشاريون

 ٥٣٠,٠ ١٠,٤ ٥٠,٠ ٤٨٠,٠ ٤١٨,٩ ٣,٧ ٤١٥,٢ النفقات التشغيلية العامة

 - - - - - - - واملواداللوازم 

 - - - - - - - األثاث والعتاد

الموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة 
 ٢٣٨,٥ ٢ ١٨,٥ ٣٤٨,٩ ٨٨٩,٦ ١ ٧٩٢,٣ ٢ ١٩٤,٥ ٥٩٧,٨ ٢ بالعاملني

 ٣٥١,٣ ٢٠ ٦,٦ ٢٦٠,٣ ١ ٠٩١,٠ ١٩ ٨٠٥,٥ ١٨ ٤٥٥,٠ ٣٥٠,٥ ١٨ المجموع

 ٢٠١٨: مالك الموظفين المقترح لعام ٢٣٠٠ البرنامج :٢٤ الجدول

 : ٢٣٠٠البرنامج 
 شعبة التحقيق

وكيل 
 أمني عام

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

جمموع موظفي 
الفئة الفنية وما 

 رأ-خ ع رر-خ ع فوقها

جمموع 
موظفي فئة 

اخلدمات 
 العامة

جمموع 
 املوظفني

                             الوظائف الثابتة

 
 ١٣٩ ٣٩ ٣٩ - ١٠٠ ١ ٤١ ٤٠ ١٣ ٤ ١ - - - ٢٠١٧املقرة لعام 

 ٩ ١ ١ - ٨ - ٥ ٣ - - - - - - اجلديدة  

 - - - - - - - - - - - - - - املعادة التخصيص  

)١( ١ - - - - - املعادة التصنيف    - - - - - - - 

 - - - - - - - - - - - - - - املستعادة/املعادة  

 ١٤٨ ٤٠ ٤٠ - ١٠٨ ١ ٤٦ ٤٢ ١٤ ٤ ١ - - - ٢٠١٨المقترحة لعام   

 وظائف املساعدة املؤقتة العامة (معاِدالتا بدوام كامل)
 ٤٦,٦٧ ١٩,٥٠ ١٦,٥٠ ٣,٠٠ ٢٧,١٧ ١,٠٠ ١٠,٦٧ ١٤,٠٠ ١,٥٠ - - - - - ٢٠١٧املقرة لعام              

 ٤٥,٥٠ ١٧,٠٠ ١٤,٠٠ ٣,٠٠ ٢٨,٥٠ ١,٠٠ ٩,٥٠ ١٦,٠٠ ٢,٠٠ - - - - - املستمرة  

 ٣,٣٣ ١,٣٣ ١,٣٣ - ٢,٠٠ - ١,٣٣ ٠,٦٧ - - - - - - اجلديدة  

)٣,٠٠( - - - - - - احملوَّلة    )٥,٠٠(  - )٨,٠٠(  - )١,٠٠(  )١,٠٠(  )٩,٠٠(  

 ٣٩,٨٣ ١٧,٣٣ ١٤,٣٣ ٣,٠٠ ٢٢,٥٠ ١,٠٠ ٥,٨٣ ١٣,٦٧ ٢,٠٠ - - - - - ٢٠١٨المقترحة لعام   



 ICC-ASP/16/10 

101 10-A-021017 

 
 

 

 المقاضاة: شعبة ٢٤٠٠البرنامج  -٤

 المقدِّمة

تؤدي شعبة املقاضاة دوراً حمورياً يف اضطالع احملكمة مبهمتها األساسية، أال وهي إجراء أنشطة مقاضاة  -٣٧١
عادلة وفعالة وسريعة وفقًا لنظام روما األساسي. إ�ا تتألف من قسم املقاضاة وقسم االستئناف. وهي تتوىل، 

ة إىل احملققني، والرتافع يف القضايا اليت تنظر فيها بإدارة عامة من مديرها، املسؤولية عن إسداء اإلرشادات القانوني
دوائر ثالِث الشعِب القضائية يف احملكمة مجيعاً، وتُِعد مجيَع الدفوع الكتابية اليت تتضمنها العرائض وغريها من 

تكاملة.  املذكرات اليت تقدَّم إىل الدوائر، وتشارك يف أنشطة التحقيق وأنشطة حتضري القضايا يف نطاق األفرقة امل
فرقة قيادة األ ةضمن قسم املقاضاة مبهم باإلجراءات االبتدائية نيني املعنييالرئيس وكالء االّدعاءد إىل هعكما يُ 

ر ئمام دواأ باإلجراءات االبتدائيةفرقة املعنية األلقضايا، وقيادة يف ارشاد العام بشأن التحقيق سداء اإلإاملتكاملة و 
املعنيني  ووكالء االّدعاءاملعنيني باإلجراءات االبتدائية  وكالء االّدعاءوتتوىل شعبة املقاضاة توظيَف  .احملكمة

بإجراءات االستئناف واملوظفني القانونيني ومنظِّمي ملفات القضايا واملساعدين املعنيني بدعم اإلجراءات 
 االبتدائية، وتدريَبهم، ومراقبَة أدائهم.

يف التقاضي االستئناف، بإجراءات الرئيسي املعين  وكيل االّدعاء هف، الذي يقودويتوىل قسم االستئنا -٣٧٢
، وإعداد مجيع طلبات اإلذن دائرة االستئنافمام أاالستئناف النهائي ى االستئناف التمهيدي ودعاو  ىدعاو مجيع 

أمام الدوائر االبتدائية،  باالستئناف والردود على طلبات اإلذن باالستئناف اليت يودعها الدفاع وغريه من األطراف
وصوغ نصوص أهم الوثائق اليت تودع يف املرحلة االبتدائية من اإلجراءات، وال سّيما الوثائق اليت تشمل مسائل 
هامة وجديدة من مسائل القانون اجلنائي الدويل والقوانني اإلجرائية، وإسداء املشورة القانونية إىل األفرقة العاملة يف 

ىل سائر مكوِّنات مكتب املّدعي العام مثل قسم حتليل احلاالت وشعبة االختصاص والتكامل قسم املقاضاة وإ
 والتعاون وديوان املّدعي العام.

كما إن قسم املقاضاة وقسم االستئناف ينظِّمان تدريبًا وحماضرات مستفيضني للعاملني يف شعبة  -٣٧٣
فعات الشفوية، والقانون الدويل حلقوق اإلنسان، املقاضاة وغريها من الشعب بشأن املرافعات الكتابية، واملرا

جلميع العاملني يف شعبة املقاضاة حيث مرة كل أسبوعني والقانون اجلنائي الدويل. ومن ذلك اجتماع قانوين يعقد 
ش املستجدات القانونية واإلجرائية ذات الصلة بالشعبة، وتدريب داخلي على املرافعة يعقد بانتظام، منه تناقَ 

 لى املرافعة الشفوية وتدريب على استجواب الشهود، بالفرنسية وباإلنكليزية.تدريب ع

منخرطة يف أنشطة ضمن إطار اإلجراءات االبتدائية يف  ٢٠١٨ويُتوقع أن تبقى شعبة املقاضاة يف عام  -٣٧٤
 أُْنغوين) وقضية Blé Goudé( واْبليه غوديه )Gbagbo(اْغبَـْغبو ) وقضية Ntaganda( اْنتاغْنداقضية 

)Ongwen كما يُتوقع أن يـُْنَشد اعتماد تم توجَّه يف قضية واحدة أو أكثر من القضايا اليت ختضع للتحقيق .(
حالياً. وسيتعنيَّ على قسم االستئناف أن يتناول دعاوى االستئناف النهائي اليت تقام يف احلالة [األوىل] يف 

. مببامن النظام األساسي ويف قضية  ٧٠عليها يف املادة  مجهورية أفريقيا الوسطى يف القضية املتعلقة جبرائم منصوص
مث إن أفرقة شعبة املقاضاة ستبقى منخرطة يف األنشطة التحقيقية الراة يف احلالة يف جورجيا ويف احلالة يف كوت 

ها من احلاالت ) واحلالة الثانية يف مجهورية أفريقيا الوسطى واحلالة يف ليبيا واحلالة يف مايل وغري ٢ديفوار (القضية 
 اخلاضعة للتحقيق.
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وستواصل شعبة املقاضاة استطالع الوسائل اخلالقة للنجاح يف تقدمي حججها أمام احملكمة، مبا يف  -٣٧٥
ذلك مضيُّها يف استعمال التقنيات والتكنولوجيات اجلديدة يف جلسات احملكمة، ما ُميِّز أيضًا يف اخلطة 

 باعتباره جماًال ذا أولوية. ٢٠١٨-٢٠١٦ة االسرتاتيجية ملكتب املدَّعي العام للفرت 

وستسهر شعبة املقاضاة أيضاً على كفاية تطبيقها شىت أشكال إسناد املسؤولية اجلنائية اليت جتيزها املادة  -٣٧٦
مسؤولية القادة والرؤساء اآلخرين). ومتاشياً منه ( ٢٨من النظام األساسي (املسؤولية اجلنائية الفردية) واملادة  ٢٥

إىل التكفل بأن تشمل التهم اليت توجِّهها أفرقُتها اجلرائَم اجلنسية  شعبة املقاضاةات النافذة ستسعى مع السياس
واجلنسانية املنطَلق واجلرائَم حبق األطفال، حيثما تقع مثل هذه اجلرائم يف احلالة اخلاضعة للتحقيق، وأشكاَل اجلناية 

عنايًة خاصة ألشكال اجلناية اليت درج القضاء الدويل أو  ملقاضاةشعبة ااألكثر متثيًال يف احلالة املعنية. وستويل 
 القضاء الوطين على عدم املقاضاة عليها إىل احلد الالزم.

آليات تنسيق داخلي وأفرقة عاملة، وهي منخرطة يف إطار املبادرات  شعبة املقاضاةوقد استحدثت  -٣٧٧
ت أولويات املكتب واحملكمة مثل التدريب على الرتافع، املتخذة على نطاق مكتب املّدعي العام واليت تتناول جماال

ستواصل استعمال وحتسني نظام  شعبة املقاضاةوزيادة النجاعة، وتدبر املعلومات، واألفرقة املتكاملة. مث إن 
املراجعات الداخلية لألدلة، ومراجعات احلاالت اليت متيَّزت بأمهيتها من بني حاالت تقدمي احلجج أمام احملكمة، 

 .عايل درجة اجلودةساعيًة إىل إجراء عمليات تقييم نقدي جلودة عملها وضمان إيتائه ناجتاً 

على حنو يتوافق مع اخلطة االسرتاتيجية ملكتب  ٢٠١٨وقد حدَّدت شعبة املقاضاة أهدافها لعام  -٣٧٨
 (د).. وميكن الرجوع إىل األهداف املعنية يف املرفق اخلامس ٢٠١٨-٢٠١٦املدَّعي العام للفرتة 

 ألف يورو ١١ ٩١٥,٠ موارد الميزانية

يف املئة) تعزى إىل طلب املوارد  ٣,٠يورو ( ألف ٣٤٥,٥ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  -٣٧٩
 اإلضافية اجلديد.

على  هاتوقفبو  هنيني خمتصني يف القانون اجلنائي الدويلمب االستعانة فيهاباملقاضاة تتميز  ةأنشطة شعبإن  -٣٨٠
. وبالتايل تركِّز بند املوارد من املوظفني يفز يرتكَّ يف املئة منها)  ٩٧( ة الشعبةن معظم ميزانيإف وعليه. بماالستعان 

الشعبة على إجياد مكاسب متأتية عن زيادة النجاعة ووفورات يف التكاليف من خالل حتفيز زيادة اإلنتاجية 
الداخلية، وتبسيط التعاون مع سائر الشعب واألطراف، باستبعاد الطاحل من السريورات، وإعادة تدارس اإلجراءات 

حيثما أمكن ذلك. وإضافة إىل التدابري الداخلية احملدَّدة أعاله تعتمد الشعبة وموظفوها على شبكتها الواسعة 
واملتينة حيثما أمكن األمر. ويف املقابل تبين الشعبة شبكتها بوسائل منها على سبيل املثال إلقاء حماضرات وخطب 

 أمام املهنيني والطلبة يف شىت املؤسسات.

وعلى الرغم من وجوب أن يُعترب أن عبء العمل الواقع على عاتق شعبة املقاضاة يتحدد معظمه  -٣٨١
بالتزاماتا مبوجب نظام روما األساسي واألوامر الصادرة عن الدوائر فإ�ا حريصة على مواصلة الرتكيز على إجياد 

ة ووفورات يف التكاليف. ويؤمل أن ذلك سيخفف ضغط العمل الواقع على  مكاسب متأتية عن زيادة النجاع
 كاهل موظفي الشعبة ويقلص ساعات العمل املستفيض الذي ينهضون به.

من الوفورات يف التكاليف واملكاسب  ٢٠١٧على ما استبانته الشعبة فيما خيص عام  مثاالنوفيما يلي  -٣٨٢
 املتأتية عن زيادة النجاعة:
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االستعانة مبيسِّرين يقدِّمون دون مقابٍل خدماتم فيما خيص التدريب االختصاصي إمكان  )أ (
قد مثَّل ذلك ممارسة استمرت الشعبة على اتّباعها لعدة ل :وتنظيم التدريب بصورة مشرتكة مع الغري

ألف يورو يف السنة) عند  ٣٣,٠سنوات ومت بالفعل األخذ حباصل حساب الوفورات يف التكاليف (
 املبلغ املطلوب يف ميزانية التدريب؛ حتديد 

فاملوظفون األقدم،  تعزيز ثقافة تبادل املعارف داخلياً الذي هدفت إليه شعبة املقاضاة دائماً: )ب (
مثًال، يُتوخَّى منهم أن ينقلوا معارفهم وخرباتم إىل املوظفني املبتدئني وذلك بتوفري التدريب وإلقاء 

رجة بصفتها هدفًا من األهداف املنشودة ضمن التقرير السنوي احملاضرات. بل إن هذه املسؤولية مد
عن أداء املوظفني األقدم. لقد درجت الشعبة على اتباع هذه املمارسة، األمر املراعى بالفعل يف املبلغ 
املطلوب يف ميزانية التدريب. فقد بنيَّ احلساب أن االستعانة باخلربة الداخلية إللقاء احملاضرات وتوفري 

 السنة. ألف يورو يف ٣٢,٠يب تفضي إىل حتقيق وفورات يف التكاليف يقارب مبلغها التدر 

ر معظم اخلدمات نشطتها. ويوفَّ أل اً معلعاملني دااملقاضاة إىل موارد إضافية غري متصلة ب ةوحتتاج شعب -٣٨٣
 إفرادنه يلزم أ بيدهلا يف ميزانيتهما).  أ(ويهي ٢١٢٠و ٢١١٠لفرعيني اطار الربناجمني إاملعنية، ضمن املكتب، يف 

 .املقاضاة ةميزانية شعبإطار د لسد تكاليف السفر، وهو مطلوب يف مبلغ حمدَّ 

وقد تدارست شعبة املقاضاة مواردها احلالية وخصَّصت الوظائف يف األفرقة اليت حتتاج إليها أمسَّ  -٣٨٤
وذلك لكي يُعَنوا  ٢٠١٨عام احلاجة. وأعيد ختصيص املوظفني الذين يُعَنون بقضايا لن يستمر االهتمام با يف 

بعمليات حتقيق جديدة، أو لكي يعزِّزوا األفرقة اليت كانت منقوصة املالك إىل حد كبري يف السنوات السابقة. 
، الذي سيشهد ثالث حماكمات مستمرة ٢٠١٨ويُرتقب أن يكون التطلب من شعبة املقاضاة باهظًا يف عام 

يات حتقيق ناشط، تستلزم أفرقة كاملة معنية بالتحقيق يف املرحلة طيلته، ودعَوَيي استئناف �ائي، وست عمل
 التمهيدية.

[املقرتحة] لشعبة املقاضاة تّتسم باالعتدال، إذ ال يركَّز فيها إال على الوظائف  ٢٠١٨إن ميزانية عام  -٣٨٥
د للقضايا املشتملة على احلامسة ُمْطَلَق احلسم لتحقيق االفرتاضات املتعلقة بامليزانية. فال ُختصَّص فيها أية موار 

غريه من األعمال. وقد بذلت شعبة املقاضاة جهداً   عمليات حتقيق عالقة ريثما جيري القبض على املشتبه فيهم أو
كبرياً جلعل ميزانيتها املقرتحة تراعي الشواغل اليت أثريت خالل ما سبق من اجتماعات متعلقة بامليزانية، مع السهر 

سِّد املقرتح املوارد الالزمة الضطالع الشعبة باملهام املنوطة با يف إطار واليتها مبوجب يف الوقت نفسه على أن جي
 نظام روما األساسي.

 ألف يورو ١١ ٥٤٠,٩ الموارد من الموظفين

(منها ست وظائف وظيفة ثابتة  ٩٤: نيموظف ١٠٨ مناملقاضاة ة بشع سيتألف مالك العاملني يف -٣٨٦
 من وظائف وظيفة ١٤اليت توفَّر منذ فرتة طويلة يف إطار املساعدة املؤقتة العامة) ويُقرتح حتويلها من الوظائف 

من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل) منها ثالث وظائف مستجدة  ١٣,٠( املساعدة املؤقتة العامة
 الطلب.



ICC-ASP/16/10  

10-A-021017 104 

 
 

 يوروألف  ١٠ ٢٣٦,٨  الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة 

عدا الوظائف املدرجة يف قائمة الوظائف املطلوب حتويلها إىل  وظائف ثابتة إضافية أيةب طلَ ال تُ  -٣٨٧
 وظائف ثابتة اليت ُقدمت إىل جلنة امليزانية واملالية يف دورتا الثامنة والعشرين اليت ُعقدت يف نيسان/أبريل.

وألغراض امليزنة فقط يـُْلَحق نائب املّدعية العامة (مساعد أمني عام) بشعبة املقاضاة. بيد أن دوره  -٣٨٨
 -حتت توجيهها املباشر  –يتمثل يف التفرغ للعمل نائبًا للمدَّعية العامة. وبذه الصفة يتوىل نائب املّدعية العامة 

مل هذه الُشعب، وهي شعبة االختصاص والتكامل اإلشراف على ثالِث ُشعِب مكتب املدَّعي العام وتنسيق ع
والتعاون، وشعبة التحقيق، وشعبة املقاضاة. كما إن املساعد الشخصي لنائب املّدعية العامة ُمْلَحق بشعبة 

 املقاضاة.

ملوارد باة اللفعاة نويشرف على االستعا ،دارتاقيادتا وإ )١-(من الرتبة مداملقاضاة شعبة  مدير ويتوىل -٣٨٩
كما يتوىل مديرها، يساعده يف ذلك وكيل االّدعاء يداع الوثائق.  إو  امللفاتعمال حتضري أحيد نسق وعلى تو 

، مراجعة مجيع ما يودع من وثائق وعرائض قبل أن يتم )٥-ف(من الرتبة الرئيسي املعين بإجراءات االستئناف 
شعبة ال مديروحمرَّرة بصورة مقنعة. ويسدي تقدميها إىل احملكمة بغية التيقن من أ�ا مّتسقة من الناحية القانونية 

املشورة بشأن القضايا إىل أفرقة التحقيق واألفرقة املعنية باإلجراءات االبتدائية، وذلك غالبًا بشأن مسائل ُيطلب 
)، ومساعد ٢-منسٌق لعمل منظِّمي ملفات القضايا (من الرتبة فشعبة ال مديرَ ويساند تناوهلا يف أجل قصري. 

الشعبة  إن ملديركما . ) من أجل التخطيط والتنسيق يف الشعبة٣-بأنشطة املقاضاة) (من الرتبة فخاص (معين 
يساندان الشعبة يف تنفيذ كافة  رأ)-عداريني (من الرتبة خ إين رأ) ومساعدَ -(من الرتبة خ ع اً شخصي اً مساعد

 اإلجازات.األمور اإلدارية، مبا يف ذلك معاملة املطالبات املتصلة بالسفر وطلبات 

ويتألف مالك شعبة املقاضاة من الوظائف الثابتة التايل بيا�ا: وظيفة نائب للمدَّعية العامة  -٣٩٠
)، ووظائف مثانية وكالء اّدعاء رئيسيني ١-مساعد)، ووظيفة مدير لشعبة املقاضاة (من الرتبة مد عام (أمني
عاء رئيسي معين بإجراءات االستئناف )، ووظيفة وكيل ادّ ٥-باإلجراءات االبتدائية (من الرتبة ف معنيني

منها  )٤-(من الرتبة ف باإلجراءات االبتدائيةني يمعنوكيل اّدعاء ووظائف ثالثة عشر  )،٥-الرتبة ف (من
)، ٤-ثالثة وكالء اّدعاء معنيني بإجراءات االستئناف (من الرتبة فوظيفتان طُلب حتويلهما، ووظائف 

)، ووظيفة موظف قانوين ٣-معنيني باإلجراءات االبتدائية (من الرتبة فأربعة عشر وكيل اّدعاء  ووظائف
اثنني  ووظائف)، ٣-)، ووظائف ثالثة وكالء اّدعاء معنيني بإجراءات االستئناف (من الرتبة ف٣-الرتبة ف (من

ة) لوكالء ) منها مثاين وظائف (ثابت٢-وعشرين وكيل اّدعاء معاون معنيني باإلجراءات االبتدائية (من الرتبة ف
لوكالء اّدعاء وثالث وظائف  يعاد تصنيفها ١-فة يف الرتبة فاّدعاء مساعدين معنيني باإلجراءات االبتدائية مصنَّ 

، ووظيفة وكيل اّدعاء إىل وظائف ثابتةحتوَّل  ١-مساعدين معنيني باإلجراءات االبتدائية مصنَّفة يف الرتبة ف
عشرة موظفني قانونيني مساعدين  ووظائف) طُلب حتويلها، ١-رتبة فال مساعد معين باإلجراءات االبتدائية (من

) منها وظيفة واحدة طُلب حتويلها، ١-تسعة منظِّمني مللفات القضايا (من الرتبة ف ووظائف)، ١-(من الرتبة ف
رأ)، ووظيفتان ملساعَدْين إداريـَْني -ومخس وظائف ملساعدين معنيني بدعم اإلجراءات االبتدائية (من الرتبة خ ع

 رأ).-الرتبة خ ع رأ)، ووظيفة مساعد شخصي (من-(من الرتبة خ ع

تكاملة املسؤولية عن التحقيق واملقاضاة يف القضايا املعروضة على احملكمة. وخالل وتتوىل األفرقة امل -٣٩١
) يُركَّز رئيسياً يف أنشطة املكوِّن (الصغري) املعين باملقاضاة االستهالليةفرتة الاألشهر الستة األوىل من مدة التحقيق (
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فريقًا مؤلَّفًا من التحقيق التمهيدية هذه  من الفريق املتكامل على صوغ املنحى املفرتض للقضية. وتستلزم مرحلة
من معادالت  ٠,٥، ومنظِّم مللفات القضايا، ومساعد معين بالدعم يف اإلجراءات االبتدائية (وكالء اّدعاءستة 

الرئيسي املعين باإلجراءات االبتدائية الذي يتوىل  وكيل االّدعاءاملوظف الواحد العامل بدوام كامل) إىل جانب 
قيادة الفريق. ويقوم الفريق بإسداء التوجيه القانوين واالسرتاتيجي من أجل التحقيق، وبتحليل األدلة، وبوضع 
األساس النظري للقضية، وباملشاركة يف األنشطة التحقيقية مبا فيها أعمال االستجواب الذي ُجيرى مبوجب املادة 

) من نظام روما األساسي، وبالتحضري لكشف املعلومات والوثائق، وبإعداد مشاريع الوثائق ذات الصلة مبا ٢(٥٥
فيها مجيع الوثائق اليت قد يلزم إيداعها يف مرحلة التحقيق. ويتوىل منظِّم ملفات القضايا واملساعد املعين بالدعم يف 

يف مهامهم. وحبسب  وكالء االّدعاءثائق املراد إيداعها، ومساندة اإلجراءات االبتدائية تدبر األدلة واملعلومات والو 
 سُتجرى خالله ست عمليات حتقيق ناشط. ٢٠١٨االفرتاضات املتعلقة مبيزانية عام 

وعندما يكون التحقيق قد شهد تقدمًا كافيًا فتم صوغ املنحى املفرتض للقضية، تزيد شعبة املقاضاة  -٣٩٢
يُتوقع أنه سيشهد،  ٢٠١٨املرحلة التمهيدية من اإلجراءات. وفيما خيص عام قدرتا فتشكل فريق حتقيق يُعىن ب

إضافة إىل احملاكمات الثالث ودعَويي االستئناف يف قضيتني، بلوغ بعض القضايا املرحلة التمهيدية. وتبدأ املرحلة 
مرحلة تذيب املنحى املفرتض التمهيدية بقيام الفريق املتكامل بالتحضري النتقال التحقيق إىل الطور االبتدائي عرب 

للقضية باالنتقال من املنظور القانوين إىل إعداد طلبات إصدار أوامر بالقبض على املشتبه فيهم. ويشتمل التحضري 
لطلب إصدار أمر بإلقاء القبض أو أمر باملثول ("باحلضور") على استعراض لألدلة شامل ينخرط فيه موظفون من 

أعضاء يف الفريق املسند إليه إجراء التحقيق أو املقاضاة، وذلك للتمحيص يف مدى  مكتب املّدعي العام ليسوا 
كفاية األدلة طبقًا للمعايري اخلاصة باملرحلة املعنية من اإلجراءات. فإذا ُأصدر أمر بالقبض على مشتبه فيه أو أمر 

يل األمر بالقبض على الشخص املعين مبثوله أمام احملكمة فإن رئيس قلم احملكمة، بالتشاور مع املّدعية العامة، حي
من النظام األساسي إىل كل دولة قد يوجد هذا الشخص على  ٩١و ٨٩ وتقدميه إىل احملكمة مبوجب املادتني

فرتض عادة أن جيري مثوله األول أمام احملكمة أراضيها. وبعد القبض على املشتبه فيه املعين أو تقدميه إىل احملكمة يُ 
) من القواعد ١(١٢١ ساعة اعتبارًا من زمن وصوله إىل مقر احملكمة. وتقضي القاعدة ٩٦إىل  ٤٨يف غضون 

اإلجرائية وقواعد اإلثبات بأن حتدد الدائرة التمهيدية، عند أول مثول للمشتبه فيه أمام احملكمة، موعد عقد جلسة 
أشهر أو ستة من تاريخ املثول  عد أربعةهة إليه. واملعتاد أن يقع تاريخ عقد جلسة اعتماد التهم باعتماد التهم املوجَّ 

األول أمام احملكمة. ويف الفرتة الفاصلة بني املثول األول أمام احملكمة وموعد انعقاد جلسة اعتماد التهم، يبدأ فريق 
املقاضاة بكشف الوثائق واملعلومات للدفاع، مبا يف ذلك استعراض املواد املعنية وإجراء عملية حجب ما جيب 

من املعلومات، وإعداد الوثيقة املتضمنة للتهم، والعريضة املمهدة العتماد التهم، وقائمة األدلة. وُجيرى  حجبه فيها
من نظام روما األساسي.  ٥٦ عند اللزوم استعراض إضايف لألدلة، ويُنظر فيما إذا كان يتعني االستناد إىل املادة

تاريخ انعقاد جلسة اعتمادها. وبعد اعتماد التهم حتال  يومًا اعتبارًا من ٦٠ويصدر قرار اعتماد التهم يف غضون 
القضية إىل الدائرة االبتدائية. وقبل تقدمي البيانات االفتتاحية، يقوم فريق املقاضاة بتحديث وتنجيز ما جيب كشفه 

ضة املمهدة من املعلومات والوثائق، وإعداد أهم الوثائق املراد إيداعها يف إطار اإلجراءات االبتدائية، مثل العري
 للمحاكمة، وقائمة الشهود، وقائمة األدلة، وطلبات اختاذ التدابري احلمائية ضمن احملكمة. 

إن االهتمام بكل قضية تكون يف املرحلة التمهيدية أو يف املرحلة االبتدائية يستلزم فريقاً مؤلفًا من مثانية  -٣٩٣
القضية، ومساعد قانوين، ومساعد معين بدعم معنيني باإلجراءات االبتدائية، ومنظم مللفات  وكالء اّدعاء

رئيسي معين باإلجراءات االبتدائية. ويقوم وكالء االّدعاء، يقودهم وكيل  اإلجراءات االبتدائية، يقودهم وكيل اّدعاء
الرئيسي املعين باإلجراءات االبتدائية، بتنظيم وحتضري احلجج يف القضية خالل املرحلتني التمهيدية  االّدعاء
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تدائية، فيجمعون األدلة املدينة واألدلة املربِّئة على السواء، ويتدبرون شؤون الشهود، ويسدون اإلرشاد فيما واالب
خيص عمليات التحقيق اإلضافية، ويتدبرون كشف املعلومات والوثائق، ويعدون نصوص كل الوثائق والعرائض 

ية، ويشاركون يف اجللسات، ويتدخلون خالل جلسة املراد إيداعها فيما خيص الدائرة التمهيدية والدائرة االبتدائ
اعتماد التهم وخالل احملاكمة فيستجوبون شهود االّدعاء وشهود الدفاع ويقدِّمون احلجج. ويقوم منظم ملفات 
القضية واملساعد املعين بدعم اإلجراءات االبتدائية بتنظيم األدلة واملعلومات والوثائق املودعة ويقدمون الدعم 

لالضطالع مبهامهم. وتشمل االفرتاضات املتعلقة بامليزانية ثالث قضايا ستكون خالل عام  الّدعاءلوكالء ا
 يف املرحلة االبتدائية.  ٢٠١٨

إن تكوين األفرقة املبنيَّ أعاله مناسب يف معظم القضايا اليت تتناوهلا احملكمة حالياً. لكن ميكن أن  -٣٩٤
متأتيًا عن درجة التعقيد الذي تتسم به القضية وعدد املشتبه فيهم  تشهد عمليات التحقيق وأنشطة املقاضاة تبايناً 

مثل زيادة قد األفرقة املعنية بالقضايا األوسع واألكثر تعقيدًا وتقليص قد األفرقة املعنية  ،واملتهمني يف إطارها
 بالقضايا األقل تعقيداً.

وكيل اّدعاء رئيسي معين  :البيانلتالية ا الوظائف الثابتةمالك العاملني يف قسم االستئناف  ويضم -٣٩٥
)، يتوىل إدارة القسم ويشرف على مجيع األعمال اليت يضطلع با، وثالثة ٥-الرتبة ف بإجراءات االستئناف (من

ني بإجراءات االستئناف )، وثالثة وكالء اّدعاء معني٤-ف وكالء لالّدعاء معنيني بإجراءات االستئناف (من الرتبة
). وُحيتاج إىل هذه الوظائف لالضطالع بعمل ١-ومنظِّم مللفات القضايا (من الرتبة ف، )٣-(من الرتبة ف

القسم، الذي يشمل إعداد مجيع ما يُقدَّم من وثائق وعرائض بشأن دعاوى االستئناف التمهيدي ودعاوى 
فعات شفوية يف دعاوى االستئناف النهائي أمام دائرة االستئناف؛ واحملاّجة يف مجيع اجللسات اليت تقدم خالهلا مرا

االستئناف النهائي أمام دائرة االستئناف؛ والقيام جبميع أعمال التقاضي يف مرحلة االستئناف التمهيدي ومرحلة 
االستئناف النهائي (مبا يف ذلك تناول األدلة اإلضافية وكشف املعلومات)؛ وإعداد مجيع طلبات اإلذن 

تئناف اليت يودعها الدفاع وغريه من األطراف أمام الدوائر التمهيدية باالستئناف والردود على طلبات اإلذن باالس
والدوائر االبتدائية؛ وإعداد نصوص ما يودع من وثائق رئيسية يف مرحلة اإلجراءات االبتدائية ومراجعة هذه 

ائل النصوص، وال سّيما النصوص اليت تتناول مسائل هامة وجديدة من مسائل القانون اجلنائي الدويل واملس
 اإلجرائية.

بتقدمي  -كما يؤدي قسم االستئناف دورًا كبريًا يف إجراء البحوث القانونية وإسداء املشورة القانونية  -٣٩٦
إىل مجيع أفرقة التحقيق واألفرقة املعنية باإلجراءات االبتدائية يف قسم املقاضاة،  -مذكرات كتابية ومشورة شفوية 

ثل قسم حتليل احلاالت، فيما يتعلق مبا جتريه من عمليات تدارس أويل وإىل سائر أقسام مكتب املّدعي العام، م
وما تعده من تقارير، وإىل شعبة االختصاص والتكامل والتعاون وإىل ديوان املّدعي العام فيما خيص مسائل القانون 

 اجلنائي الدويل.

املراجعة مبوجب كما ُجيري قسم االستئناف طائفة متنوعة من سائر أعمال التقاضي مثل إجراءات  -٣٩٧
) من النظام األساسي، وإجراءات التعويض، وإجراءات اإلفراج املبكر، وإجراءات جرب األضرار. ٣(٥٣املادة 

ويضاف إىل ذلك أن قسم االستئناف يتوىل املسؤولية عن إعداد وحتديث جمموعة خمتارة وافية تضم مجيع القرارات 
ة، وهي متاحة لكي تستعملها مجيع ُشعب مكتب املّدعي العام،  واألحكام الصادرة عن الدوائر منذ نشوء احملكم

التدريب واحملاضرات املستفيضني بشأن املرافعة القانونية الكتابية والشفوية اللذين ينظَّمان طيلة  كما يتوىل تنسيقَ 
 السنة جلميع العاملني يف الشعبة (وتتاح متابعتهما للعاملني يف سائر الشعب).
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 آالف يورو ١ ٣٠٤,١ العامةاملساعدة املؤقتة  

االفرتاضات املتعلقة  حبسب املرتقبةألنشطة احنو فعال ب ىطالع علضلتمكني شعبة املقاضاة من اال -٣٩٨
 أربع عشرة وظيفة، كما يلي:يف نطاق املساعدة املؤقتة العامة  ، ُتطلبمليزانيةاب

من  ٢,٠شهرًا ( ٢٤) ملدة ٤-وكيال اّدعاء معنيان باإلجراءات االبتدائية (من الرتبة ف )أ (
 ؛معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل) (متطلب مستمر)

من  ٠,٦٧أشهر ( ٨) ملدة ٤-وكيل اّدعاء معين باإلجراءات االبتدائية (من الرتبة ف )ب (
 ؛معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل) (متطلب جديد)

شهراً  ٢٤) ملدة ٣-فوكيال اّدعاء معنيان باإلجراءات االبتدائية (من الرتبة  )ج (
 ؛معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل) (متطلب مستمر) من ٢,٠(

شهراً  ١٢) ملدة ٣-مساعد خاص (معين بأنشطة املقاضاة) (من الرتبة ف )د (
 ؛معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل) (متطلب مستمر) من ١,٠(

شهراً  ٢٤) ملدة ٢-ئية (من الرتبة فوكيال اّدعاء معاونان معنيان باإلجراءات االبتدا )ه (
 ؛من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل) (متطلب مستمر) ٢,٠(

أشهر  ٨) ملدة ٢-وكيل اّدعاء معاون معين باإلجراءات االبتدائية (من الرتبة ف )و (
 ؛معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل) (متطلب جديد) من ٠,٦٧(

شهراً  ١٢) ملدة ٢- بإجراءات االستئناف (من الرتبة فوكيل اّدعاء معاون معين )ز (
 ؛معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل) (متطلب مستمر) من ١,٠(

شهراً  ١٢) ملدة ٢-منسِّق ألعمال منظِّمي ملفات القضايا (من الرتبة ف )ح (
 ؛معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل) (متطلب مستمر) من ١,٠(

من معادالت املوظف  ٠,٦٧أشهر ( ٨) ملدة ١-مساعد (من الرتبة ف موظف قانوين )ط (
 ؛الواحد العامل بدوام كامل) (متطلب جديد)

شهراً  ١٢رر) ملدة -ع مساعد شخصي لنائب املّدعية العامة (من الرتبة خ )ي (
 ؛معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل) (متطلب مستمر) من ١,٠(

شهراً  ١٢رأ) ملدة -ع (من الرتبة خ البتدائيةمساعد معين بدعم اإلجراءات ا )ك (
 .معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل) (متطلب مستمر) من ١,٠(

 ٢٠١٧التغريات قياساً إىل ميزانية عام 

يشهد التحقيق يف احلالة يف مايل تطورًا سريعًا ولذا فإن الفريق املتكامل الذي يعمل على القضية  -٣٩٩
يعكف على االنتقال إىل إعدادها من أجل املرحلة التالية. ويف هذه املرحلة من مراحل القضية ُحيتاج إىل املزيد من 

مل يتسنَّ لفريق املقاضاة أن يقدم  ٢٠١٦من عام  أعضاء فريق املقاضاة ضمن الفريق املتكامل. ومنذ الربع األخري
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الدعم الفعال للفريق املتكامل إال ألن الشعبتني األخريني يف مكتب املّدعي العام وفَّرتا املوارد اإلضافية الالزمة. 
 . ٢٠١٨واحلال أن هذه املوارد مل تعد تُعار فيما خيص عام 

ووكيل اّدعاء  ٤-ومن املوارد اإلضافية املعنية وكيل اّدعاء معين باإلجراءات االبتدائية من الرتبة ف -٤٠٠
 . إن لوكيل االّدعاء املعين باإلجراءات االبتدائية من الرتبة ٢-معاون معين باإلجراءات االبتدائية من الرتبة ف

جراءات االبتدائية يف إعداد أنشطة جلسات احملكمة. أمهية أساسية لدعم وكيل االّدعاء الرئيسي املعين باإل ٤-ف
بة السلطة اإلشرافية على املوظفني املبتدئني وهو الذي يتوىل ناميكن أن ميارس باإل ٤-فوكيل االّدعاء ذو الرتبة ف

ب. املسؤولية عن الفريق عندما ال يكون وكيل االّدعاء الرئيسي املعين باإلجراءات االبتدائية موجودًا يف املكت
يساند وكيل االّدعاء الرئيسي املعين باإلجراءات االبتدائية بقيامه بالبحوث  ٤-وكيل االّدعاء ذا الرتبة ف إن

حد أدىن من املراجعة واإلرشاد،  إىلإال ، دون أن حيتاج هإعدادبدة و القانونية والتحليل فيما خيص املسائل املعقَّ 
ويضاف إىل ذلك أن وكيل االّدعاء املعاون املعين باإلجراءات  إيداعها. وثائق قانونية معقدة يتعنيَّ  نصوصَ 

يف  ويف املساعدةمراجعة وتلخيص األدلة، يتمثل يف مهية للفريق األ يؤدي دورًا بالغ ٢-االبتدائية ذا الرتبة ف
ية املراد إجراءات كشف املعلومات يف اإلجراءات املربكة للكشف عن املعلومات والوثائق، ويف إعداد الوثائق الرئيس

 إيداعها، من قبيل العريضة التمهيدية. 

توفري هذه الموعة  سيتعذر االستمرار على ،ونظراً إىل االحتياجات املزيدة ملكتب املّدعي العام بأمجعه -٤٠١
، بينما يُتوقع أن يزداد عمل فريق املقاضاة. ولئن كانت الشعبة ٢٠١٨احلالية من موظفي الدعم اإلضايف يف عام 

 فال ميكنتظل تعيد ختصيص املوظفني ليعملوا يف خمتلف األفرقة بغية إبقاء الزيادة يف امليزانية عند حدها األدىن 
باالستعانة بشاغل وظيفة قائمة. ولذا فإن الشعبة تطلب إضافة املعنيتني لوظيفتني ابالنهوض بالواجبات املرتبطة 

 .٢٠١٨هاتني الوظيفتني إىل مالكها فيما خيص عام 

عين باإلجراءات االبتدائية" من الرتبة املساعد املّدعاء االوظيفة "وكيل  تغيري صفة وإضافة إىل ذلك يتعنيَّ  -٤٠٢
، وذلك لسد احتياجات الشعبة. إن هذا التغيري ١-ساعد" من الرتبة فامل قانوينالوظف امللتصبح وظيفة " ١-ف

 األثر فيما يتعلق بالتكاليف ألن رتبة الوظيفة تبقى دون تغيري. عدمي

 ألف يورو ٣٧٤,١ الموارد غير المتصلة بالعاملين

للنهوض بأود أنشطة يف مكتب املدَّعي العام إن معظم املوارد غري املتصلة بالعاملني اليت ُحيتاج إليها  -٤٠٣
لسد  خصَّصات. بيد أن امل٢١٢٠و ٢١١٠شعبة املقاضاة يُوفَّر (ويهيأ له يف امليزانية) يف إطار الربناجمني الفرعيني 

 التكاليف غري املتصلة بالعاملني املتمثلة يف تكاليف السفر ُتدرج يف ميزانية شعبة املقاضاة.

 ألف يورو ٣٧٤,١  السفر

لسد تكاليف أسفارها خالله شعبة املقاضاة ، ستحتاج ٢٠١٨استناداً إىل االفرتاضات فيما خيص عام  -٤٠٤
ويسافر العاملون يف شعبة املقاضاة بانتظام . ٢٠١٧يف هذا البند يف إطار ميزانية عام  أُدرجنفس املبلغ الذي إىل 

اجلارية. ولذا فإن زيادة عدد املهمات اخلاصة يف مهام ضمن إطار األفرقة املتكاملة لكي يدعموا عمليات التحقيق 
بعمليات التحقيق تفضي أيضًا إىل زيادة أسفار موظفي شعبة املقاضاة. كما تلزم أسفار موظفي شعبة املقاضاة يف 

من  ٦٨املرحلة التمهيدية واملرحلة االبتدائية من مراحل القضايا، ألغراض منها مجع اإلعالنات مبوجب املادة 
الروابط الفيديوية.   عن بعد بواسطة، وإعداد الشهود، ودعم الشهود الذين يدلون بإفاداتم ساسيالنظام األ
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ُخيصَّص اعتماد لنائب املدَّعية العامة، ومدير شعبة املقاضاة، ووكيل االّدعاء الرئيسي املعين بإجراءات  كما
التمثيلية الرامية إىل توسيع نطاق اإلحاطة االستئناف، من أجل ما يقومون به من مهام اضطالعًا بوظائفهم 

ويستعان بالوفورات املتأتية عن عقد دورة اجلمعية يف الهاي ال  بأنشطة مكتب املّدعي العام والتعاون فيما خيصها.
آالف يورو متصلة مبشاركة نائب املّدعية العامة يف الدورة) لتعويض التكاليف املرتتبة على  ٨,٧يف نيويورك (

 اإلضافية.املهمات 

 المقترحة ٢٠١٨: ميزانية عام ٢٤٠٠ البرنامج :٢٥ الجدول

 : ٢٤٠٠البرنامج 
 المقاضاةشعبة 

 (بآالف اليوروات) ٢٠١٦مصروفات عام 
امليزانية املعتمدة لعام 

(بآالف  ٢٠١٧
 اليوروات)

 التغّري يف املوارد

 ٢٠١٨امليزانية املقرتحة لعام 
 الموع (بآالف اليوروات)

املصروفات من 
 الطوارئصندوق 

الموع مبا فيه 
املصروفات من صندوق 

 نسبته املئوية مقداره الطوارئ
 ٧٠٠,٠ ٩ ٩,١ ٨٠٨,٧ ٨٩١,٣ ٨    املوظفون من الفئة الفنية

 ٥٣٦,٨ ٣,٢ ١٦,٦ ٥٢٠,٢    املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 ٢٣٦,٨ ١٠ ٨,٨ ٨٢٥,٣ ٤١١,٥ ٩ ٤٤٢,٤ ٥ - ٤٤٢,٤ ٥ الموع الفرعي لتكاليف املوظفني

)٤٧٩,٨( ٧٨٣,٩ ١ ٧٨٧,٨ ٤ ١٣٠,٦ ٦٥٧,٢ ٤ املساعدة املؤقتة العامة  )٢٦,٩(  ٣٠٤,١ ١ 

 - - - - - - - املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

 - - - - - - - العمل اإلضايف

)٤٧٩,٨( ٧٨٣,٩ ١ ٧٨٧,٨ ٤ ١٣٠,٦ ٦٥٧,٢ ٤ الموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني  )٢٦,٩(  ٣٠٤,١ ١ 

 ٣٧٤,١ - - ٣٧٤,١ ١٩٥,٦ ٢,٦ ١٩٣,٠ السفر

 - - - - - - - الضيافة

 - - - - ٤٥,٢ - ٤٥,٢ اخلدمات التعاقدية

 - - - - ٢٦,٤ - ٢٦,٤ التدريب

 - - - - ١,٨ - ١,٨ اخلرباء االستشاريون

 - - - - - - - النفقات التشغيلية العامة

 - - - - - - - اللوازم واملواد

 - - - - - - - األثاث والعتاد

الموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة 
 ٣٧٤,١ - - ٣٧٤,١ ٢٦٩,٠ ٢,٦ ٢٦٦,٤ بالعاملني

 ٩١٥,٠ ١١ ٣,٠ ٣٤٥,٥ ٥٦٩,٥ ١١ ٤٩٩,٢ ١٠ ١٣٣,٢ ٣٦٦,٠ ١٠ المجموع

  ٢٠١٨: مالك الموظفين المقترح لعام ٢٤٠٠ البرنامج :٢٦ الجدول

 : ٢٤٠٠البرنامج 
 المقاضاةشعبة 

وكيل 
 أمني عام

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

جمموع موظفي 
الفئة الفنية وما 

 رأ-خ ع رر-خ ع فوقها

جمموع 
موظفي فئة 

اخلدمات 
 العامة

جمموع 
 املوظفني

   الوظائف الثابتة
             

 
 ٨٨ ٨ ٨ - ٨٠ ٢٦ ١١ ١٨ ١٤ ٩ ١ - ١ - ٢٠١٧املقرة لعام 

 ٣ - - - ٣ ١ - - ٢ - - - - - اجلديدة  

 - - - - - - - - - - - - - - املعادة التخصيص  

)٨( ١١ - - - - - - - املعادة التصنيف    ٣ - - - ٣ 

 - - - - - - - - - - - - - - املستعادة/املعادة  

 ٩٤ ٨ ٨ - ٨٦ ١٩ ٢٢ ١٨ ١٦ ٩ ١ - ١ - ٢٠١٨المقترحة لعام   

 وظائف املساعدة املؤقتة العامة (معاِدالتا بدوام كامل)
           

 ١٧,٠٣ ١,٨٣ ١,٨٣ - ١٥,٢٠ ٥,٠٠ ٣,٢٠ ٣,٠٠ ٤,٠٠ - - - - - ٢٠١٧املقرة لعام   

 ١٧,٠٠ ٢,٠٠ ١,٠٠ ١,٠٠ ١٥,٠٠ ٤,٠٠ ٤,٠٠ ٣,٠٠ ٤,٠٠ - - - - - املستمرة  

 ٢,٠٠ - - - ٢,٠٠ ٠,٦٧ ٠,٦٧ - ٠,٦٧ - - - - - اجلديدة  

)٢,٠٠( - - - - - احملوَّلة    - - )٤,٠٠(  )٦,٠٠(  - - - )٦,٠٠(  
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 ١٣,٠٠ ٢,٠٠ ١,٠٠ ١,٠٠ ١١,٠٠ ٠,٦٧ ٤,٦٧ ٣,٠٠ ٢,٦٧ - - - - - ٢٠١٨المقترحة لعام   

 البرنامج الرئيسي الثالث: قلم المحكمة -جيم 

 

 المقدِّمة

يرتأس قلَم احملكمة اجلنائية الدولية ("احملكمة") رئيُسه، الذي يُعترب املسؤول اإلداري الرئيسي يف احملكمة،  -٤٠٥
وينقسم  املسؤول فيها عن اجلوانب غري القضائية لتسيري شؤو�ا وتقدمي اخلدمات فيها. اجلهازويُعترب قلم احملكمة 

) وشعبة DJS) وشعبة اخلدمات القضائية (DMSثالث شعب هي شعبة اخلدمات اإلدارية ( قلم احملكمة إىل
) اليت يؤدي كل منها دورًا حامسًا يف التكفل بعدالة اإلجراءات القضائية وسرعتها DEOالعمليات اخلارجية (

 وشفافيتها ويف دعم عمليات التحقيق واجلهات اليت يتعامل معها قلم احملكمة.

ات القضائية متثِّل احملور الرئيسي لعمل احملكمة وال ميكن أن تسري بدون اخلدمات الضرورية إن اإلجراء -٤٠٦
ات القضائية من خالل ءجراحمايدة لتوفري اخلدمات، الدعم لإلة جه هبصفتفهو يقدِّم، اليت يقدِّمها قلم احملكمة. 

، اإلجراءاتمشاركة الين عليهم يف  ريُ تيسبإفاداتم، و إدالء الشهود  ريُ تيسو ، تدبُّر األعمال القضائيةمور منها أ
، للمحكمة يةر ير خدمات الرتمجة الشفوية والرتمجة التح وتوفريُ وتسيُري شؤون املساعدة القانونية، ودعُم احملامني، 

ر سري ولوال اخلدمات اليت يقدمها قلم احملكمة لتعذمرافق االحتجاز.  دارةُ إو وتدبـُُّر تكنولوجيا املعلومات، 
مبن فيهم القضاة ومكتب املّدعي العام والدفاع والين  -اإلجراءات القضائية ألن خمتلف املشاركني يف اإلجراءات 

اشتغايل أو لغوي أو سيفتقدون عند االنطباق  كانوا لوالها سيفتقدون ما يلزم من دعم تقين أو  -عليهم والشهود 
احتياجات قلم احملكمة املالية يف هذه الاالت إن القضائية وسرعتها. الدعم املايل الالزم لضمان عدالة اإلجراءات 

 .تطورات القضائية والتطورات على صعيد املقاضاةالد مباشرة بتتحدَّ 

وتُعترب احملكمة مؤسسة دولية فريدة، بإطارها احلوكمي اخلارجي املرتكِّز على مجعية الدول األطراف  -٤٠٧
ط احملكمَة باألمم املتحدة عالقٌة خاصة فهي تتعاون معها بشأن مسائل خمتلفة  ("اجلمعية") وهيئاتا الفرعية. وترب

كثرية، لكنها حتتاج إىل تعاون فرادى الدول بشأن طائفة واسعة من األمور، تتنوع من األوامر بإلقاء القبض على 
هذه األطراف الفاعلة  املشتبه فيهم إىل إعادة توطني الشهود. وبالتايل حتتاج احملكمة إىل إقامة العالقات مع

ومواصلة تنمية هذه العالقات. ويف الوقت نفسه يتعنيَّ على احملكمة تزويد عامة اجلمهور مبعلومات عن أنشطتها، 
احملكمة  اختصاصها. إن قلمإطار ومبعلومات توعوية أكثر تكييفًا للجماعات املتضررة باجلرائم اليت تندرج ضمن 

يتوىل املسؤولية عن مجيع هذه األنشطة وذلك انطالقًا من مقر احملكمة أو يف مكاتبها امليدانية القائمة يف بلدان 
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بفضل بنية قلم اندجمت الوحدات املعنية باملهام اخلارجية اليت يؤديها قلم احملكمة ضمن شعبة واحدة وقد احلاالت. 
شغور الكثري من الوظائف يف عام  لكن ٢٠١٦إعماهلا رمسيًا يف عام  بدأ احملكمة اجلديدة املعادة التنظيم، اليت

. وقد أكد املراجع اخلارجي مؤخرًا أن هذه البنية قبل هذه السنة عاملة بصورة كاملة غدوِّها حال دون ٢٠١٦
بِّبات التكاليف اجلديدة أكثر فعالية. ولئن كانت التطورات يف الال القضائي ويف جمال املقاضاة هي أيضاً من مس

املرتبطة باألنشطة اخلارجية فإن هذه األنشطة تتوقف أيضًا على عوامل خارجة عن سيطرة احملكمة، من قبيل 
 مستوى تعاون الدول معها. 

وتُناط باخلدمات اإلدارية اليت يقدمها قلم احملكمة أمهية حامسة فيما خيص سالسة عمل احملكمة مجعاء،  -٤٠٨
فيها زهاء ألف موظف. ويتوىل قلم احملكمة تدبر املوارد البشرية، وامليزنة، والشؤون املالية، اليت يبلغ عديد مالك موظ

واملشرتيات، واملرافق، والسفر، واألمن. ويف هذه الاالت أيضًا ترتبط سرعة سري اإلجراءات القضائية باخلدمات 
ى أمن اجللسات يف قاعات احملكمة، وتزويد اليت يقدمها قلم احملكمة بتوليه أمورًا منها نقل الشهود، والسهر عل

األطراف بكل ما حيتاجون إليه من معدات متصلة جبلسات احملكمة. فاحتياجات قلم احملكمة املتصلة بامليزانية يف 
 هذا الال تتوقف على احتياجات الربامج الرئيسية اليت يقدم إليها اخلدمات. 

قلم العب توجيه مجيع شُ يف اضطالعه االسرتاتيجي ب القلميساعد رئيس ديوان رئيس قلم احملكمة إن  -٤٠٩
ويتوىل مكتب الشؤون القانونية التابع لقلم احملكمة دعم أداء  فيما بينها وإرشادها.تنسيق ومكاتبه وال وأقسامه

 .املهام القانونية املنوطة برئيس القلم

 ٢٠١٧حتى  ٢٠١٣االتجاه في متطلبات ميزانية قلم المحكمة لألعوام 

هيئ اجلدول الوارد أدناه حملة عامة عن النمو السنوي مليزانية قلم احملكمة على مدى السنوات اخلمس ي -٤١٠
 املاضية.

الزيادة/االنخفاض السنويان في مقدار الميزانيات المعتمدة لقلم المحكمة لألعوام  :٢٧ الجدول
 ٢٠١٧حتى  ٢٠١٣

 

ميزانية عام 
٢٠١٣  

ميزانية عام 
٢٠١٤ 

ميزانية عام 
٢٠١٥ 

ميزانية عام 
٢٠١٦ 

ميزانية عام 
٢٠١٧ 

الزيادة اإلمجالية للفرتة 
٢٠١٧-٢٠١٣  

 ٢٠١٧ -٢٠١٣الزيادة اإلمجالية للفرتة 
الزيادة املتأتية عن تطبيق النظام املوحَّد  (عدا

 لألمم املتحدة)
 %١١,١ %١٨,٠ %٥,٣ %١١,٩ %١,٩- %٢,٧ %٠,٨- قلم احملكمة

حىت  ٢٠١٣إن نسبة النمو احلقيقي يف ميزانية قلم احملكمة على مدى الفرتة املمتدة من عام  -٤١١
املئة، بعد استبعاد مبالغ التسويات السنوية املتأتية عن تطبيق النظام املوحَّد لألمم  يف ١١,١تبلغ  ٢٠١٧ عام

املئة  يف ١١,٩زيادة البالغة نسبتها املتحدة. ومثة عامالن سديدان يندرج هذا الرقم يف سياقهما. أوهلما أن ال
ارتبطت مباشرة بانتقال احملكمة إىل مبانيها اجلديدة. فهي قد جسَّدت التكاليف  ٢٠١٦املسجَّلة فيما خيص عام 

املزيدة املرتبطة بتدبر عقار أكرب وصيانته وصون أمنه دون التمكن من تقاسم تكاليف األمن مع منظمة أخرى،  
 . ٢٠١٥فيما خيص مباين احملكمة املؤقتة حىت غاية عام كما كانت عليه احلال 

اخلمس املعنية جيب  أما ثاين العامَلْني املعنَيني فهو أن منو ميزانية قلم احملكمة على مدى فرتة السنوات -٤١٢
أن يُنَظر إليه يف سياق الزيادة احلادة اليت شهدها عبء العمل الواقع على عاتقه. فحماية الشهود وتيسري مثوهلم 

ازداد عدد الشهود الذين  ٢٠١٧وعام  ٢٠١٣الن خدمات حامسة يوفرها قلم احملكمة. وبني عام أمام احملكمة ميثِّ 
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املئة. وازداد عدد أيام انعقاد اجللسات بنسبة  يف ١٧٩لوا أمام احملكمة لإلدالء بشهاداتم بنسبة مقدارها ثَ مّ 
طائفة واسعة من اخلدمات اليت يقدمها قلم جللسات املئة على مدى الفرتة ذاتا. وتتطلب ا يف ٢٤١مقدارها 

احملكمة، منها تدبر شؤون قاعات جلسات احملكمة، والرتمجة الشفوية، وإعداد احملاضر، والدعم األمين والتقين.  
الين عليهم الذين يطلبون املشاركَة يف  كما إن عبء العمل الواقع على عاتق قلم احملكمة ازداد من حيث عددُ 

ما يُتناول من الوثائق املودعة. فذلك   اللغات اليت يُدعم توفري اخلدمات با، وعددُ  ءات وجَرب األضرار، وعددُ اإلجرا
املئة على مدى فرتة  يف ١١,١البالغة نسبتها  االشتغاليةكله ميثل السياق الذي ُسجِّلت فيه الزيادة احلقيقية أو 

 النظام املوحَّد لألمم املتحدة.سنوات املعنية، دون احتساب تكاليف تطبيق  اخلمس

 ٢٠١٧حتى  ٢٠١٣أهم مؤشرات أعباء العمل لألعوام  :٢٨ الجدول

 المعطى
األرقام الفعلية 

  ٢٠١٣لعام 
األرقام الفعلية 

 ٢٠١٤لعام 
األرقام الفعلية 

 ٢٠١٥لعام 
األرقام الفعلية 

 ٢٠١٦لعام 
األرقام املقرة 

 *٢٠١٧لعام 
نسبة النمو للفرتة 

٢٠١٧-٢٠١٣ 

%٢٤١ ٤٤٠ ٢٧٦ ١١٠ ١٤٨ ١٢٩ جلسات احملكمةعدد أيام   

%١٧٩ ٨١ ٩٧ ٣٧ ٢٥ ٢٩  ميثُلون لإلدالء بإفاداتمعدد الشهود الذين   

%١٠٠ ٢ ٢ ١ ١ ١ جلساتادعم قلم احملكمة اليت تعدد أفرقة   

%٦٦ ١٠٠ ٧ ٨٤٥ ٤ ٣٩١ ٣ ٤٥٥ ٢ ٢٨٨ ٤ األضرار ملشاركة / جربا الين عليم الذين يطلبونعدد   

%٣٨ ١١ ٩ ٨ ٨ ٨ احلاالتعدد   

%٣٣ ٤٠٨ ١٣ ٦٠٣ ١١ ٣٣٤ ١٧ ٢٨٧ ١١ ٠٨٢ ١٠ الوثائق املودعةعدد   

%٢٢ ٢٢ ٢٤ ١٤ ٣٠ ١٨ ما يُدعم العمل به من لغات احلاالتعدد   

%٦٧ ١٠ ١٠ ١٠ ٤ ٦ احملكمة جلساتيف اليت يُدعم العمل با عدد اللغات   

%٧٥ ١٤ ١٤ ١٧ ١٦ ٨ الدفاع أفرقةعدد   

من حمامي مكتب (األفرقة املعنية بالين عليم عدد 
%٦ ١٧ ١٩ ١٧ ٢٠ ١٦ ني)اخلارجي نياحملام احملامي العمومي للمجين عليم ومن  

(حمسوبًة مبعاِدالتا  مكتب املدَّعي العام مهماتعدد 
*٧ ٧٧٨ ٦ ٠٢٦ ٨ ٠١٩ ٧ ٨١٦ ٥ من أيام عمل الشخص الواحد)  ٣٤ ٧٩٨%  

(حمسوبًة مبعاِدالتا من أيام قلم احملكمة  مهماتعدد 
*٥ ٦٥٨ ٣ ٧٢٨ ٤ ٥٧١ ٧ ٢٢٢ ٧ عمل الشخص الواحد)  ٤٨٠ - ٢٤%  

 /يونيو منهحزيرانبكامله استناداً إىل األرقام املتوِّفرة عند �اية  ٢٠١٧* املقدَّرة لعام 

 ٢٠١٨لعام  لمحة عامة عن متطلبات ميزانية قلم المحكمة

مليون يورو، ينطوي على  ٧٩,٢املقرتحة لقلم احملكمة مبلغًا مقداره  ٢٠١٨يبلغ مقدار ميزانية عام  -٤١٣
. لقد بذل قلم احملكمة قصارى اجلهود لتقليص الزيادة المئة في ٣,٣، أي مليون يورو ٢,٥زيادة مقدارها 

املقرتحة باستبانته ما ميكن حتقيقه من مكاسب متأتية عن زيادة النجاعة وعن إعادة توزيع املوارد حيثما أمكن 
غت لبل االشتغاليةاألمر. فلوال املكاسب املتأتية عن زيادة النجاعة والوفورات احملقَّقة والتخفيضات يف التكاليف 

 .المئة في ٥,٩، أي ماليين يورو ٤,٥الزيادة املقرتحة 

، مع العلم بأن كًال من البنود واالخنفاضاتويهيئ اجلدول الوارد أدناه حملة عامة عن أهم الزيادات  -٤١٤
 املعنية ُيشرح يف التحليل الذي يلي اجلدول.
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للزيادة واالنخفاض في ميزانية قلم  التقريبيةحساب صافي الزيادة استنادًا إلى المقادير  :٢٩ الجدول 
 المحكمة (بماليين اليوروات)

   اتالزياد

  ٠,٩ دعم اإلجراءات القضائية

  ١,٢ امليدانية وغريها من األنشطةعمليات حتقيق  ستدعم 

  ١,٤ املستثَمرات يف تدبر املعلومات ويف أمن املعلومات

  ١,٢  الوظائف إىل مستواه املعتاد معدَّل شغورإعادة 

  ٠,٤ تطبيق النظام املوحَّد لألمم املتحدة

  ٠,٤ سائر املتطلبات

  ٥,٥ الموع الفرعي

  ١,٠ - في التكاليف غير المتكرِّرة االنخفاض

  ٤,٥ الزيادة اإلمجالية

  االشتغاليةالتخفيضات المتوصَّل إليها عن طريق زيادة النجاعة وتحقيق الوفورات وتقليص التكاليف 

  ٠,٩ - املكاسب املتأتية عن زيادة النجاعة وحتقيق الوفورات

  ١,١- االشتغاليةتقليص التكاليف 

  ٢,٥ صافي الزيادة

 الزيادات

ميكن تقسيم الزيادات املطلوبة بإدراجها يف ستة جماالت، تتصل الثالثة األوىل منها مباشرة بزيادة عبء  -٤١٥
العمل الناجتة عن االفرتاضات القضائية واألولويات االسرتاتيجية الشاملة بنطاقها احملكمة مجعاء فيما خيص عام 

ست عمليات  دعم ؛ (ب)وأنشطة املقاضاةاألنشطة القضائية  إجراء ثالث حماكمات ودعم (أ). وهي: ٢٠١٨
. حملكمةعلى نطاق ااملعلومات يف جمال تكنولوجيا  املتطلباتأهم  (ج) ؛وغريها من األنشطة امليدانيةحتقيق 

تطبيق النظام املوحَّد  (هـ) الوظائف إىل مستواه املعتاد؛ معدَّل شغورإعادة  الاالت الثالثة األخرى فهي: (د) أما
 يف شىت وحدات قلم احملكمة. سائر املتطلبات (و) املتحدة؛لألمم 

 مليون يورو) ٠,٩( األنشطة القضائية وأنشطة املقاضاة إجراء ثالث حماكمات ودعم )أ (

عظم الاالت سيعمل قلم احملكمة مبقدار من املوارد مماثل للمقدار الذي أُقّر فيما خيص ميزانية عام ميف  -٤١٦
ثالث قضايا يف  ٢٠١٨، مستدمياً يف الوقت نفسه مقدار أنشطته أو زائداً منها. وإذ يُتوقع أن يشهد عام ٢٠١٧

يف أربع قضايا أخرى، سيوفِّر  تسرياءات جلرب األضرار املرحلة االبتدائية، اثنتني للعام بكامله وواحدة جلزء منه، وإجر 
حبيث تنعقد ، فريقني معنيني بأنشطة جلسات احملكمة للعمل مؤقتاً ٢٠١٧قلم احملكمة، على غرار ما فعل يف عام 

 ثالث حماكمات متزامنة، ما يضمن قدراً أقصى من استعمال مرافق اجللسات يف قاعات احملكمة. يف فرتات معيَّنة

لوا أمام احملكمة يُتوقع أن ة سببان رئيسيان للزيادات يف هذا الال. أوهلا أن عدد الشهود املراد أن ميثُ ومث -٤١٧
، ما سيستتبع املزيد من الدعم اإلمدادي، وال سّيما توفري ٢٠١٨يف عام  ١٣٢إىل  ٢٠١٧يف عام  ٨١يزداد من 

مليون يورو). أما ثاين  ٠,٢ع به قلم احملكمة (سائق إضايف يف املقر، وطلبًا أعلى على دعم الشهود الذي يضطل
املقرتح على أساس  ٢٠١٨مليون يورو). لقد ُقدِّر مبلغ ميزانية عام  ٠,٤السببني فهو أثر نظام املساعدة القانونية (

األنشطة القضائية املتوقعة، ومتوسط تكلفة كل من أفرقة الدفاع احلالية والتجربة املكتسبة على هذا الصعيد حىت 
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. وُيطلب مبلغ إضايف لسد أتعاب احملامني املناوبني واحملامني املخصوصني للدفاع، الذين ٢٠١٧تارخيه من عام 
يعيِّنهم رئيس قلم احملكمة والدوائر، على الرتتيب، مبوجب الشروط احملدَّدة يف النظام األساسي، والقواعد اإلجرائية 

املطلوبة يف مبلغ املساعدة القانونية حملامي الين عليهم لتمويل  وقواعد اإلثبات، والئحة احملكمة. وتلزم الزيادة
جمين  ٨ ٥٠٠تكاليف مجيع األفرقة اخلارجية احلالية للممثلني القانونيني للمجين عليهم، الذين ميثِّلون أكثر من 

 . ١٢ ٩٨٥ املشاركني حالياً يف اإلجراءات أمام احملكمة البالغ عددهمعليه من الين عليهم 

مليون يورو وجتسِّد توفري املزيد من املساعدة اللغوية  ٠,٣أما سائر الزيادات يف إطار هذا البند فتبلغ  -٤١٨
)؛ Ongwen(أُْنغوين بلغة اآلشويل الستدامة استمرار الوترية العالية اليت تسري با األنشطة القضائية يف قضية 

ضافية من وظائف املساعدة املؤقتة العامة (حمقق مايل)؛ وتعزيز قدرة احملكمة على التحقيق املايل من خالل وظيفة إ
ووظيفتني إضافيتني من وظائف املساعدة املؤقتة العامة يُوظَّف من يشغال�ما حمليًا ويُعنيان مبشاركة الين 
عليهم/جرب أضرارهم وبالعمل التوعوي يف مجهورية أفريقيا الوسطى، حيث يشارك يف اإلجراءات املتعلقة باحلالة 

 جمين عليه. ٥ ٣٠٠األوىل يف هذا البلد زهاء 

 مليون يورو) ١,٢( وغريها من األنشطة امليدانيةست عمليات حتقيق  دعم )ب (

الذي جيب على املكاتب امليدانية أن تقدمه لألنشطة التحقيقية واملهمات  املزيدَ  يشمل ذلك الدعمَ  -٤١٩
ديفوار ووظيفتان تُتحمل   األخرى مبا يف ذلك ثالث وظائف لسائقني إضافيني يف مجهورية أفريقيا الوسطى وكوت

 ٢٠١٧ًا يف عام كل تكاليفهما ويُعىن شاغالمها بدعم الين عليهم والشهود يف احلالة يف جورجيا، ُموِّلتا جزئي
. وسُيفتح مكتب تابع صغري يف غولو لدعم املهمات واألنشطة، وال سّيما األنشطة التوعوية، مليون يورو) ٠,٢(

يف مشال أوغندا. وتلزم الصيانة يف مكاتب ميدانية أخرى. وتلكم على األخص حال املكتب امليداين القائم يف  
ديفوار، فيما خيص الصيانة املزيدة  جديدة، واملكتب امليداين القائم يف كوتكمباال، بالنظر إىل انتقاله إىل حمالَّ 

وجيب تعزيز الدعم األمين يف مايل نظراً  مليون يورو). ٠,٢املهمات (تكاليف بات بالنظر إىل ارتفاع مقدار كَ ْر للمَ 
 املعنيني باألمن. كما إن األمن إىل تزايد التهديد الذي يتعرض له املوظفون الدوليون، ما يستلزم املزيد من املوظفني

اليت كانت ديفوار،  عملية األمم املتحدة يف كوتبعثة ديفوار يستلزم خدمات تعاقدية بسبب انسحاب  يف كوت
قلم احملكمة من املقر إىل موظفي . وقد اخنفض عدد أسفار مليون يورو) ٠,٢احملكمة تعتمد عليها حىت تارخيه (

فار ضمن امليدان بسبب تعزيز الدعم والتجهيز باملوظفني يف الاالت املذكورة امليدان، ومثة زيادة يف األس
 مليون يورو). ٠,٢(

مليون يورو يشمل تكاليف السهر على  ٠,٤أما سائر الزيادات يف هذه الفئة فتبلغ مبلغًا مقداره  -٤٢٠
طة (ما ال تشمله االسرتاتيجية االتصاالت اآلمنة والفعالة يف امليدان، دعمًا لألنشطة التحقيقية وغريها من األنش

 تكاليفَ ط عليها الضوء فيما يلي). كما تشمل هذه الزيادات اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلومات املسلَّ 
الوظيفة الثابتة اإلضافية يف مكتب مدير شعبة العمليات اخلارجية، اليت يربِّرها عبء العمل الكبري الذي يُنهض به 

املدير يف تناول جوانب التعقيد املرتبطة بتسيري شؤون ثالثة أقسام وستة مكاتب ميدانية. إن  على صعيد مساندة
ذلك سيجعل بنية مالك موظفي مكتب مدير شعبة العمليات اخلارجية متوافقًا مع بنية مالك موظفي مكاتب 

 مديري سائر شعب قلم احملكمة. 
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 املقدارمليون يورو لقلم احملكمة من  ١,٤(حملكمة نطاق اعلى املعلومات  يف جمال تكنولوجيا املتطلباتأهم  )ج (
 مليون يورو) ١,٦املخصَّص لالسرتاتيجية بكاملها البالغ 

أجرت احملكمة حتليًال وافيًا للبنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات وتدبر املعلومات القائمة يف خمتلف  -٤٢١
ل. فمنذ إنشاء احملكمة قبل مخس عشرة سنة ُأجري عدد من أجهزتا واملتطلبات املرتبطة با فورًا ويف األمد الطوي

االستثمارات اهلامة يف جمال تكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلومات دعمًا ألعمال احملكمة القضائية والتحقيقية 
�اية واإلدارية. ومثة عدد من هذه النظم تقادم عهده أو يُنتظر أن يغدو عتيقًا يف املستقبل القريب إذ أ�ا بلغت 

، الذي ال ميكن به Ringtail حتليل القضايا املسمى عمرها االستعمايل أو ختطّاها الزمن. فقد ختطى الزمن نظام
باالنتقال إىل إصداره  SAP ختطيط املوارد املؤسسية بربجميات جتهيز األدلة اإللكرتونية. وكذلك ستتعنيَّ ترقية نظام

وعالوة على ذلك تنامى قدُّ ، ألن مورِّد هذا النظام سيكّف عن دعم صيغته القدمية. ٢٠٢١اجلديد يف عام 
احملكمة إىل حد كبري منذ إنشائها، ويرتتب على ذلك أثر على متطلباتا فيما خيص تكنولوجيا املعلومات وعلى 

لى وجه التحديد إىل أن مثة متطلبات ال تفي با النظم القائمة إال جزئياً مقدار ما يُنشأ فيها من بيانات. ويشار ع
 يف جماالت من قبيل مجع األدلة الرقمية، وأمن املعلومات، وتدبر املعلومات.

اسرتاتيجية مخسية خاصة بتكنولوجيا  ٢٠١٧وملواجهة هذه التحديات اعُتمدت يف شباط/فرباير  -٤٢٢
كمة مجعاء بغية السهر على اتّباع �ج كالين فيما خيص تكنولوجيا املعلومات، املعلومات/تدبر املعلومات يف احمل

سد االحتياجات األساسية للمحكمة مع استدامة حتسني املوارد املستثَمرة لوأمن املعلومات، وتدبر املعلومات، 
  فيها وتعظيم أثرها.

مليون يورو  ١,٦املقرتحة ما جمموعه الربناجمية  ٢٠١٨ويبلغ املقدار املطلوب لذلك يف إطار ميزانية عام  -٤٢٣
مليون يورو يناظر مصروفات ُتَسّد يف إطار ميزانية قلم احملكمة. إن القسط األعظم من املوارد  ١,٤ومنه جزء يبلغ 

املطلوبة فيما يتعلق بتكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلومات خيص أنشطة املقاضاة، وإن كانت هذه املوارد معروضة 
قلم احملكمة يف سياق العمل القائم على التآزر فيما بني األجهزة. وترد تفاصيل شىت املشاريع ذات ضمن ميزانية 

الصلة يف املرفق التاسع املتعلق باسرتاتيجية تكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلومات. وفيما يلي بيان بعناصرها 
 األساسية:

ألف يورو)  ٦٧٠احملكمة (ألف يورو يتشارك يف متويلها قلم  ٨٥٠يف جمال التحقيق:  )أ (
ألف يورو). لقد شهدت السنوات األخرية زيادة يف القسط املتمثل يف  ١٨٠ومكتب املّدعي العام (

املئة. ويُتوقع أن يرتفع هذا القسط  يف ٨٠املئة إىل  يف مجع احملكمة لألدلة اإللكرتونية من صفر
، مل تصمَّم لتناول Ringtailسّيما نظام . فالنظم القائمة، وال ٢٠٢٠املئة حبلول عام  يف ١٠٠ ليبلغ

األدلة الرقمية. وقد أفضى ذلك إىل تراكم مقدار كبري من العمل املتأَخر يف إجنازه على صعيد جتهيز 
 األدلة وحتليلها وجتهيزها. الحتيازاألدلة. فتلزم استثمارات من أجل تقصري الزمن الالزم 

على  ٢٠١٨ يف املبادرات املزَمع اختاذها يف عام ألف يورو. سُريكَّز ٢٢٠يف الال القضائي:  )ب (
اإلشراف على حتليل األعمال وحتسني اإلجراءات القضائية األساسية، وال سيما حتسني تناول البيانات 
املتعلقة بالين عليهم. إن قدرة احملكمة على جتهيز مجيع الطلبات اليت قد يقدمها الين عليهم حمدودة 

يف جتهيز املعلومات  عي املتَّبَ االنغالقالنهج الطلبات بشكلها الورقي وبسبب حاليًا بسبب مجع هذه 
املعنية. وسُيتناول باالسرتاتيجية املعنية جمال آخر من الاالت اليت تواَجه فيها مشكالت هو حتليل 
وتذليل ما يعرتي السريورات من وجوه عدم جناعة متأت عن استعمال برجميات عفا عليها الزمن.  
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حتديد السريورات الداعمة لإلجراءات يف املرحلة  ٢٠١٨سُيعاد بأنشطة املشاريع املقرتحة لعام  كما
التمهيدية واملرحلة االبتدائية ومرحلة االستئناف ومرحلة جرب األضرار. فذلكم شرط مسبق لضمان إيتاء 

مكاسب عن طريق  التكنولوجيا والوظائف اليت تؤديها املعدات املصمَّمة لدعم السريورات القضائية
 زيادة النجاعة فيما خيص الدوائر واألطراف املتقاضية.

ألف يورو. تلزم هذه املوارد لتقليص مقدار العمل اليدوي الذي  ٤٠٠يف الال اإلداري:  )ج (
يتعنيَّ االضطالع به حاليًا إلعداد البيانات والتقارير املالية، وتعزيز الضوابط واستبعاد االزدواج. ومثة 

أخرى يركَّز فيها على إجناز مشروع ختطيط املهمات على نطاق احملكمة بإدماج النظام بنظام مبادرات 
وإعمال أدوات لدعم ختطيط األنشطة وتتبعها واإلفادة با فيما  SAPبربجميات ختطيط املوارد املؤسسية 

 خيص مجيع املديرين يف احملكمة.

ملواصلة إدخال ما  ٢٠١٨بلغ يف عام ألف يورو. يلزم هذا امل ١٨٠يف جمال أمن املعلومات:  )د (
التهديدات  جويلزم من حتسينات أمنية على بيئة تكنولوجيا املعلومات يف احملكمة بغية سد مقتضيات 

املتطورة واملتزايدة الكثافة. فإذا مل تـُّتخذ االحتياطات السليمة فإن تزايد نشاط احملكمة السيرباين وما 
ة للدول به سيضعف حال احملكمة حيال اهلجمات السيربانية اليت يالزمه من اهتمام األطراف التابع

 تشنها أطراف ال تعوزها احلَِيل.

 مليون يورو) ١,٢( الوظائف إىل مستواه املعتاد معدَّل شغورإعادة  )د (

الوظائف إىل قيمته املعتادة، أي  معدَّل شغوريتصل الال الرابع من الاالت اليت تشهد زيادات بإعادة  -٤٢٤
. وقد سبق أن ُطرح ٢٠١٨املئة يف عام  يف ١٠إىل القيمة املعتادة البالغة  ٢٠١٧املئة يف عام  يف ١٢بتخفيضه من 

(املقرتحة ٢٠١٧ذلك يف إطار ميزانية عام 
45F

٤٦(. 

 مليون يورو) ٠,٤تطبيق النظام املوحَّد لألمم املتحدة ( )ه (

مليون يورو تُعزى إىل تطبيق النظام  ٠,٤يف بند تكاليف املوظفني زيادة مقدارها  خصَّصاتتشهد امل -٤٢٥
املوحَّد لألمم املتحدة. وينبغي التنويه إىل أن نظام األمم املتحدة املوحَّد املعدَّل، الواجب تطبيقه يف احملكمة اعتباراً 

دات السنوية يف املاضي فيما خيص قلم فبينما كان متوسط الزيا، أقل كلفة من النظام السابق. ٢٠١٧من عام 
مليون يورو، أفضى تطبيق نظام األمم املتحدة املوحَّد اجلديد إىل زيادة أدىن بكثري. ويُنتظر  ١,٠احملكمة يزيد عن 

 أن يؤيت النظام اجلديد مزيداً من الوفورات يف املستقبل.

 مليون يورو) ٠,٤سائر املتطلبات ( )و (

مليون يورو يف إطار عدة متطلبات مالية طفيفة يف شىت وحدات  ٠,٤ يشار بذلك إىل زيادة مقدارها -٤٢٦
قلم احملكمة، منها استعمال مرافق االجتماعات يف املباين الدائمة؛ واالحتياجات إىل التدريب املؤسسي الشامل 

وية لرخصة نظام بنطاقه احملكمة مجعاء؛ والزيادات يف مقدار أتعاب املراجعني اخلارجيني؛ والزيادة يف التكاليف السن

                                                           
تشرين  ٢٤-١٦يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة اخلامسة عشرة، الهاي،  الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف  )٤٦(

يُتوقع يف هذا اخلصوص أن تعود أعداد املوظفني إىل معدل " :٤٢٤اللد الثاين، اجلزء ألف، الفقرة )، ICC-ASP/15/20( ٢٠١٦الثاين/نوفمرب 
 ."وأن يتعنيَّ تقدير تكاليفها وفقاً لذلك يف ميزانيات السنوات الالحقة ٢٠١٧منتصف عام يف املئة حبلول  ١٠الشغور الطبيعي البالغ 
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؛ والتكاليف املرتتبة على احليز اإلضايف لتخزين البيانات بسبب الزيادة يف SAPبربجميات ملؤسسية اختطيط املوارد 
تكاليف استعمال األدلة اإللكرتونية. إن هذه الفئة من الزيادات تشتمل أيضًا على إعادة توزيع، فيما خيص 

التكاليف غري املتصلة بالعاملني، للنفقات اليت كانت يف السابق ُحتتسب يف إطار برامج رئيسية أخرى املوظفني و 
اليت نُقلت  املوقع الشبكيوتظهر اآلن يف ميزانية قلم احملكمة، مثل تكاليف وظيفة املساعد املعين بالتصميم على 

 من أمانة مجعية الدول األطراف إىل قلم احملكمة.

ماليني يورو لوال  ٥,٥يف الاالت اآلنفة الذكر كانت ستفضي إىل زيادة إمجالية مقدارها إن الزيادات  -٤٢٧
 التخفيضات املعروضة فيما يلي.

 تخفيض التكاليف غير المتكرِّرة

مليون يورو لكنها ال تـَُتكبَّد يف عام  ١,٠تكاليف غري متكرِّرة بلغ جمموعها  ٢٠١٧ُتُكبِّدت يف عام  -٤٢٨
يف التكاليف غري املتكِّررة هي ختفيضات يف مبلغ امليزانية األساسي يُتوقع أن تشتمل . إن التخفيضات ٢٠١٨

املقرتحة ختفيض يف  ٢٠١٨عليها أية سريورة نظامية إلعداد امليزانية. ومن التخفيضات املعنية الراة يف ميزانية عام 
. ٢٠١٧ يف نيويورك كما يف عام عقد يف الهاي الستُ  ٢٠١٨تكاليف السفر يُعزى إىل أن دورة اجلمعية لعام 

وذلك يغين عن احلاجة إىل موارد لسد تكاليف السفر هلذا الغرض. ومن األمثلة األخرى على التكاليف غري 
املتكرِّرة تكاليف املشاريع اليت ال تُنفذ إال مرة واحدة من قبيل االستشارة بشأن احلصول على خدمات التأمني 

 . ٢٠١٧ الطيب على أساس تنافسي يف عام

، بعد التخفيضات املتأتية عن خصم التكاليف ٢٠١٨إن الزيادة اإلمجالية يف ميزانية قلم احملكمة لعام  -٤٢٩
 زيادة طريق عن إليها يف املئة [لوال التخفيضات املتوصَّل ٥,٩مليون يورو، أي  ٤,٥غري املتكرِّرة، كانت ستبلغ 

 ].التشغيلية التكاليف وتقليص الوفورات وحتقيق النجاعة

 التشغيلية التكاليف وتقليص الوفورات وتحقيق النجاعة زيادة طريق عن إليها المتوصَّل التخفيضات

لقد أعمل قلم احملكمة مكاسب متأتية عن زيادة النجاعة ووفورات ويواصل إعماهلا فيما خيص عام  -٤٣٠
زيادة النجاعة والوفورات  . وترد تفاصيل هذه املكاسب املتأتية عن٢٠١٧إضافة إىل ما حتقق منها يف عام  ٢٠١٨

 يف املرفق العاشر.

أتاحت الوفورات ختفيض املبلغ األساسي للميزانية [املقرتحة] مبقدار  ٢٠١٨وفيما خيص عام  -٤٣١
 مليون يورو. ٠,٩

ومن ذلك ختفيض مقدار األسفار من املقر إىل امليدان فيما خيص املوظفني املعنيني بدعم ومحاية الين  -٤٣٢
ُنشر املزيد من املوظفني يف امليدان، ومت متكينهم وتدريبهم ضمن نطاق بنية قلم احملكمة عليهم والشهود. فقد 

اجلديدة املعاد تنظيمها. ويف الوقت نفسه مت إعمال إجراء قياسي جديد فيما خيص املهمات، يشتمل على إعادة 
البنية اجلديدة قدرًا أقل من متطلبات  النظر يف الضرورة والبدائل واملعاملة املركزية لوضع اجلداول الزمنية. وقد آتت

السفر فيما خيص قسم الين عليهم والشهود، ما حد من احلاجة إىل ختصيص االعتمادات لسد تكاليف السفر: 
املئة، أي أنه  يف ٢٥[املقرتحة] على اخنفاض نسبته  ٢٠١٨ينطوي املبلغ املطلوب يف هذا البند يف ميزانية عام 

 ألف يورو. ٢٦٦مقدارها تتحقق فيه وفورات 
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واتُّبع �ج أكثر مرونة فيما خيص إعادة التوطني (إبرام اتفاقات خمصوصة بذا الشأن بدًال من االتفاقات  -٤٣٣
، ما آتى وفورات اإلطارية) أفضى إىل تضاعف عدد البلدان املتعاونة بنشاط فيما خيص عمليات إعادة التوطني

توقيع أربعة اتفاقات جديدة متعلقة بإعادة التوطني ومثة اتفاق  ٢٠١٧وقد شهد عام ألف يورو.  ٢٠٠مقدارها 
بذا الشأن بلغ التفاوض عليه مرحلته النهائية. هذا ويرتتب على كل حالة من حاالت قبول الدول أن يوطَّن فيها 

ج أشخاص ضمن سياق إعادة التوطني ختفيٌض يف تكاليف تدبر ملف القضية املعنية وتكاليف االشتمال بربنام
احملكمة اخلاص باحلماية. إن القضايا اليت جتري فيها إعادة التوطني هي القضايا اليت ُميِّزت باعتبارها تنطوي على 
أكرب املخاطر على األشخاص املعنيني، ولذا فإن مقدار تكاليف تدبرها اليومي يظل يف أعلى املستويات. وقد 

قدار النفقات التشغيلية العامة وتكاليف أسفار املوظفني مل جرت عمليات إعادة توطني إضافية أفضت إىل تقليصٍ 
 ونفقات املوظفني العامة، بلغ مقدارُه املبلَغ املذكور.

ألف يورو عن طريق املراقبة الدقيقة جلميع عقود تدبر املرافق،  ٢٣٥وُحققِّت وفورات مقدارها  -٤٣٤
وأفضى ذلك إىل تقليص يف بعض تكاليف العقود  وعمليات الشراء املتقيَّد فيها صارَم التقيد بالقواعد ذات الصلة.

بالقياس إىل التقديرات اليت وضعتها وكالة حكومية هولندية واملقاول املتعهد للبناء يف إطار مشروع املباين الدائمة. 
باملرتفقات، والتنظيف، واستبعاد القمامة، ومكافحة  خاصةٍ  تكلفةً  أقلَّ  وتسىن على اخلصوص إبرام عقودٍ 

 وخدمات الِسباكة، والعناية بالنباتات اجلّوانية. احلشرات،

ألف يورو يف تكاليف االتصاالت باهلواتف املتنقلة يف املقر ويف امليدان  ١٠٠وُحقِّقت وفورات مقدارها  -٤٣٥
عن طريق إسداء املشورة إىل موظفي احملكمة بشأن استعماهلا السليم وتشجيعهم على استخدام الشبكة اخلاصة 

 )؛ وإعادة النظر يف التخصيص احلايل لألجهزة املتنقلة.VPNاالفرتاضية (

وحتقق عن طريق حتسني تنسيق عمل احمللِّلني يف خمتلف األجهزة مع املكتبة وتشاورهم معها تقليص ذو  -٤٣٦
شأن يف ازدواج االشرتاكات والنفقات ذات الصلة يف شىت األجهزة. وأفضت زيادة النجاعة يف مجع املعلومات 

 ألف يورو. ٥٧,٥فقات إىل حتقيق وفورات مقدارها والتشارك يف الن

ل توصَّ ف، ٢٠١٨وإضافة إىل ذلك قام قلم احملكمة مبراجعة متمعنة لعملياته واحتياجاته فيما خيص عام  -٤٣٧
مليون يورو استناداً إىل قرارات معيَّنة اختذها املديرون تقضي مبراجعة العمليات على  ١,١إىل ختفيض آخر مقداره 

جات املتغرية أو التحسينات اإلدارية. فعلى سبيل املثال قد ال تعود بعض اللغات املستعملة يف أساس االحتيا
نطاق حاالت معيَّنة تلزم بصورة مستمرة، ما يتيح للمحكمة االنتقال من التوظيف بعقود حمدَّدة املدة إىل 

 االستعانة خبدمات تعاقدية أقل كلفة.

 الخالصة

إن احلصيلة النهائية املتجمِّعة للوفورات املتأتية عن اجلهود اليت بذهلا قلم احملكمة لتحقيق مكاسب عن  -٤٣٨
طريق زيادة النجاعة وحتقيق وفورات، مقرونًة بالزيادات اآلنفة الذكر اليت شهدتا ستة جماالت خمتلفة، هي زيادة 

ماليين  ٤,٥لم احملكمة لبلغت الزيادة املقرتحة . فلوال جهود قالمئة في ٣,٢، أي مليون يورو ٢,٥مقدارها 
 .المئة في ٥,٩، أي يورو

جيب أن يُرى إليها يف سياق الزيادة احلقيقية البالغة  ٢٠١٨فهذه الزيادة املقرتحة فيما خيص عام  -٤٣٩
، ألغراض ٢٠١٧وعام  ٢٠١٣اليت تعنيَّ على قلم احملكمة أن ينهض مبا يرتتب عليها بني عام  املئة يف ٦,٦

اشتغالية، دون احتساب أثر تطبيق النظام املوحَّد لألمم املتحدة. وقد جنح قلم احملكمة يف تنفيذ املهام املنوطة به 
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يف عبء العمل الواقع على كاهله يف جماالت  يف إطار واليته على مدى الفرتة املعنية بالرغم من الزيادة الكبرية
عديدة، مبا يف ذلك املسؤوليات اإلضافية املرتبطة بصيانة املباين الدائمة للمحكمة والسهر على أمنها، وزيادة عدد 

لون أمام احملكمة لإلدالء أيام انعقاد جلسات احملكمة إىل أكثر من ثالثة أضعافه، وزيادة عدد الشهود الذين ميثُ 
اداتم إىل ثالثة أضعافه تقريبًا، وزيادة عدد الين عليهم الذين يطلبون املشاركة يف اإلجراءات/جرب األضرار إىل بإف

 ه.يزهاء ضعف
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 المقترحة ٢٠١٨البرنامج الرئيسي الثالث: ميزانية عام  :٣٠ الجدول

 البرنامج الرئيسي الثالث: 
 قلم المحكمة

 (بآالف اليوروات) ٢٠١٦مصروفات عام 

 املعتمدة لعامامليزانية 
(بآالف  ٢٠١٧

 اليوروات)

 التغّري يف املوارد

 ٢٠١٨امليزانية املقرتحة لعام 
 الموع (بآالف اليوروات)

املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

الموع مبا فيه 
املصروفات من صندوق 

 نسبته املئوية مقداره الطوارئ

 ٨٩٤,٨ ٢٧ ١,٣ ٣٦٨,٣ ٥٢٦,٥ ٢٧    املوظفون من الفئة الفنية

 ٦٤٥,٤ ١٨ ٣,٥ ٦٢٧,٩ ٠١٧,٥ ١٨    املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 ٥٤٠,٢ ٤٦ ٢,٢ ٩٩٦,٣ ٥٤٣,٩ ٤٥ ٨٢٤,٠ ٤٠ - ٨٢٤,٠ ٤٠ الموع الفرعي لتكاليف املوظفني

 ٥٠٤,٨ ٣ ١٠,١ ٣٢٢,٩ ١٨١,٩ ٣ ١٢٩,٣ ٢ ٣٧٩,٨ ٧٤٩,٥ ١ املساعدة املؤقتة العامة

 ١٦٢,٧ ١ ١٣,١ ١٣٤,٣ ٠٢٨,٤ ١ ٣٩٧,٨ ١ ٦٩,٢ ٣٢٨,٦ ١ باالجتماعاتاملساعدة املؤقتة اخلاصة 

)٢,٧( ٣٢٥,٥ ٤٥٨,١ ٩,١ ٤٤٩,٠ العمل اإلضايف  )٠,٨(  ٣٢٢,٨ 

 ٩٩٠,٣ ٤ ١٠,٠ ٤٥٤,٥ ٥٣٥,٨ ٤ ٩٨٥,٢ ٣ ٤٥٨,١ ٥٢٧,١ ٣ الموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني

)٩٠,٠( ١٠٦,٥ ٢ ٤٧٩,٤ ١ ٩٥,٩ ٣٨٣,٥ ١ السفر  )٤,٣(  ٠١٦,٥ ٢ 

 ٤,٠ - - ٤,٠ ١٩,٧ - ١٩,٧ الضيافة

 ٢٨٦,٨ ٢ ٤,٣ ٩٤,٤ ١٩٢,٤ ٢ ٤٥٣,٨ ٢ ١٩٦,٠ ٢٥٧,٨ ٢ اخلدمات التعاقدية

 ٦٢٣,٢ ٢٥,٠ ١٢٤,٨ ٤٩٨,٤ ٦٠٠,٥ ٧,١ ٥٩٣,٤ التدريب

)٣٨,٩( ٤٣٤,٣ ٦٧٠,٦ ١٠٠,٦ ٥٧٠,٠ اخلرباء االستشاريون  )٩,٠(  ٣٩٥,٤ 

 ٧٢٣,٠ ٣ ٥,٥ ١٩٤,٨ ٥٢٨,٢ ٣ ٩٥٠,٠ ٤ - ٩٥٠,٠ ٤ حمامو الدفاع

 ١٦٥,٠ ١ ١٦,٢ ١٦٢,٢ ٠٠٢,٨ ١ ٣٤٤,٧ ١ - ٣٤٤,٧ ١ حمامو الين عليهم

 ١٥٣,٦ ١٥ ٢,٠ ٢٩٣,٧ ٨٥٩,٩ ١٤ ٦٤٠,٧ ١٢ ١٣١,٧ ٥٠٩,٠ ١٢ النفقات التشغيلية العامة

 ٨٩٥,٣ ٧,٩ ٦٥,٣ ٨٣٠,٠ ١٥٨,٣ ١ ٣,٥ ١٥٤,٨ ١ اللوازم واملواد

 ٣٨٥,٨ ١ ٢٦,٤ ٢٨٩,٥ ٠٩٦,٣ ١ ١٥١,٨ ٣ ٥٨٨,١ ٥٦٣,٧ ٢ األثاث والعتاد

الموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة 
 بالعاملني

٦٤٨,٦ ٢٧ ٤,١ ٠٩٥,٧ ١ ٥٥٢,٩ ٢٦ ٤٦٩,٥ ٢٨ ١٢٢,٩ ١ ٣٤٦,٦ ٢٧ 

 ١٧٩,١ ٧٩ ٣,٣ ٥٤٦,٥ ٢ ٦٣٢,٦ ٧٦ ٢٧٨,٧ ٧٣ ٥٨١,٠ ١ ٦٩٧,٧ ٧١ المجموع

 ٢٠١٨البرنامج الرئيسي الثالث: مالك الموظفين المقترح لعام  :٣١ الجدول

البرنامج الرئيسي الثالث: 
 قلم المحكمة

وكيل 
 أمني عام

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

جمموع موظفي 
الفئة الفنية وما 

 رأ-خ ع رر-خ ع فوقها

جمموع 
موظفي فئة 

اخلدمات 
 العامة

جمموع 
 املوظفني

                             الوظائف الثابتة

 
 ٥٧٤ ٣٢٦ ٣١١ ١٥ ٢٤٨ ٥ ٨٩ ٨٥ ٤٣ ٢٢ ٣ - ١ - ٢٠١٧املقرة لعام 

 ١ - - - ١ - ١ - - - - - - - اجلديدة  

 - - - - - - - - - - - - - - املعادة التخصيص  

)١( ١ - - - - - - - - - - املعادة التصنيف    - - 

)١( - - - - - - املستعادة/املعادة    - - )١(  - - - )١(  

 ٥٧٤ ٣٢٦ ٣١٠ ١٦ ٢٤٨ ٥ ٩٠ ٨٤ ٤٣ ٢٢ ٣ - ١ - ٢٠١٨المقترحة لعام   

 وظائف املساعدة املؤقتة العامة (معاِدالتا بدوام كامل)
           

 ٤٥,٥١ ٢٧,١٧ ٢٥,٤٧ ١,٧٠ ١٨,٣٣ ٤,٠٠ ٧,٥٠ ٥,٨٣ ١,٠٠ - - - - - ٢٠١٧املقرة لعام   

 ٣٥,٥٠ ١٩,٠٠ ١٩,٠٠ - ١٦,٥٠ ٤,٠٠ ٧,٠٠ ٤,٥٠ ١,٠٠ - - - - - املستمرة  

 ١٣,٧٨ ١٣,١١ ٨,٠٠ ٥,١١ ٠,٦٧ - - ٠,٦٧ - - - - - - اجلديدة  

 - - - - - - - - - - - - - - احملوَّلة  

 ٤٩,٢٨ ٣٢,١١ ٢٧,٠٠ ٥,١١ ١٧,١٧ ٤,٠٠ ٧,٠٠ ٥,١٧ ١,٠٠ - - - - - ٢٠١٨المقترحة لعام   
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 مكتب رئيس قلم المحكمة :٣١٠٠ البرنامج -١

 المقدِّمة

ومكتب ، )IOR( هاديوان رئيس قلم) يضم OTRاجلنائية الدولية (رئيس قلم احملكمة  بمكتإن  -٤٤٠
يف توجيهه االسرتاتيجي ىل رئيس القلم إالدعم مباشرة  م ديوان رئيس قلم احملكمةيقدِّ و . )LO( القانونية الشؤون

إياها، ويف إدارة قلم احملكمة فيما بينها وإرشاده تنسيق اضطالعه باليف ومكاتبه و  وأقسامهقلم العب ميع شُ جل
ويضاف إىل ذلك أن ديوان رئيس القلم ييسِّر وروَد املعلومات إىل شعب القلم وصدوَرها  بأمجعه واإلشراف عليه.

منها، ويسهر على التنسيق السليم الرفيع املستوى مع سائر أجهزة احملكمة، ومع أصحاب الشأن اخلارجيني. إنه 
 وظائفه التنفيذية وينسِّق شؤون باقي الوظائف التنفيذية املفوَّضة إىل مديري ُشعب القلم.يدعم رئيس القلم يف أداء 

أداء الوظائف القانونية املرتبطة باملهام املوكلة إىل رئيس القلم مبوجب  ويتوىل مكتب الشؤون القانونية -٤٤١
املّتبعة يف سائر وحدات  ساتالسياإنه يسهر على جودة واتساق النهوج القانونية و اإلطار القانوين للمحكمة. 

القلم فيما خيص طائفة من املواضيع، منها املوارد البشرية والشؤون املالية واملشرتيات، وعلى التنسيق فيما خيص 
مجيع املذكرات القانونية اليت يقدِّمها القلم يف إطار اإلجراءات القضائية. وباإلضافة إىل ذلك يتفاوض مكتب 

االتفاقات والرتتيبات بني احملكمة والغري ويُِعد هذه االتفاقات والرتتيبات، ويسدي حبسب الشؤون القانونية بشأن 
االقتضاء املشورة بشأن تفسري أحكام اتفاق املقر وغريه من االتفاقات. وميثِّل مكتب الشؤون القانونية احملكمة يف 

بني احملكمة والدول فيما يتعلق التقاضي، يف اإلطار الداخلي ويف اإلطار اخلارجي، ويعمل مبثابة وسيط 
 .باالمتيازات واحلصانات

 بيئة العمل

يظل مكتب رئيس قلم احملكمة يسهر على متتع القلم بأمجعه بالقدرة على االضالع على حنو ناجح  -٤٤٢
. ويف هذا الصدد يسهر مكتب رئيس القلم على ٢٠١٨باملهام اإلدارية واالشتغالية املطلوب منه أداؤها يف عام 

التنسيق فيما بني األجهزة على النحو املناسب، ويقدم الدعم الالزم لعمل فريق إدارة القلم، وميكِّن رئيس القلم من 
التكفل بتوفري خدمات عالية درجة اجلودة ألجهزة احملكمة، والنهوض مبسؤولياته التقنية فيما خيص أمورًا من قبيل 

امني، والتوعية. ويستلزم مقداُر ونوُع الدعم املطلوب من قلم احملكمة محاية الشهود، واملساعدة القانونية، ودعم احمل
فيما يتعلق باألنشطة القضائية أن ال يكتفي رئيس القلم باإلشراف على األنشطة املرتَقبة بل أن يقتدر أيضًا على 

نشطة إذا تطلبت الرد على ما قد يطرأ من مستجدات يف احلاالت والقضايا وعلى إعادة حتديد درجات أولوية األ
ذلك هذه املستجدات. إن تواُصل صدور اجلديد من القرارات القضائية والقرارات املتعلقة باملقاضاة يف شأن 
عمليات التحقيق والدعاوى اجلارية، سواء يف املرحلة التمهيدية أم يف املرحلة االبتدائية أم يف مرحلة االستئناف أم 

لضروري املثابرة، يف املقر ويف امليدان، على مراقبة التوجيه االشتغايل وختصيص يف مرحلة جرب األضرار، َجيَْعل من ا
كما   املوارد بغية التكفل بأداء اخلدمات على الوجه األمثل وإعمال املوقف القانوين لقلم احملكمة على حنو مّتسق.

يف سياقه من فتح ملكاتب  التحسُني األمثل للحضور يف امليدان والعمُل الفعال من خالله، وما جيريَيستلزم 
ميدانية وإغالق أخرى، عنايًة مستدامة من رئيس قلم احملكمة ومن مستشاريه بغية التكفل بسالمة املنطَلق 

 االسرتاتيجي والقانوين الخنراط القلم يف العمل يف البلدان املعنية. 
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 األولويات

 التطوير التنظيمي

مة خططه اخلاصة بالتطوير التنظيمي، اليت تتضمن وضع كل قسم من أقسام قلم احملك ٢٠١٥منذ عام  -٤٤٣
غايات التطوير يف األمد القصري ويف األمد املتوسط ويف األمد الطويل املراد حتقيقها حبلول الربع األول من عام 

، وعكف على العمل لتنفيذ اخلطط املعنية. إن هذه اخلطط اخلاصة بالتطوير التنظيمي سُتقيَّم، عندما يتم ٢٠١٨
، تقييمًا كامًال بالقياس إىل اهلدف العام املتمثل يف مساعدة قلم احملكمة على توفري ٢٠١٨ها يف مطلع عام تنفيذ

الدعم اجليد يف مجيع مراحل العمل من أوهلا إىل آخرها وفقاً للمهام الرئيسية املنوطة به يف إطار واليته. وعند اللزوم 
. ومن الاالت الرئيسية املشمولة خبطط ٢٠١٨ن التسويات يف عام سيُتََّخذ املزيد من التدابري وُجيرى املزيد م

: طرائق عمل قلم احملكمة؛ وتفويض الصالحيات؛ ووضع إطار احملاسبة؛ واستعمال أدوات التطوير التنظيمي
ألداء تكنولوجيا املعلومات وقواعد بياناتا على حنو فعال؛ والتواصل الداخلي وتداول املعلومات؛ والتدريب؛ وتدبر ا

 على حنو فعال.

 تعزيز القيادة االسرتاتيجية من خالل فريق إدارة قلم احملكمة

) اإلشراَف على إدارة القلم التنفيذية وقيادَته. إنه أرفع حمفل يف RMTيتوىل فريق إدارة قلم احملكمة ( -٤٤٤
والسياسات، والتحديات  قلم احملكمة معين بإسداء املشورة إىل رئيس القلم ومساعدته فيما يتعلق باالسرتاتيجية،

. ويتألف فريق إدارة قلم احملكمة من رئيس ٢٠١٨الكربى اليت قد تواجهها احملكمة على صعيد العمل يف عام 
القلم، ومديري شعبه الثالث، واملستشار القانوين، ورئيس ديوان رئيس القلم. إن األدوار املنوطة بديوان رئيس القلم 

ق رئيسياً بالتوجيه والقيادة االسرتاتيجيني. وسيكون بوسع فريق إدارة قلم احملكمة ومبكاتب مديري ُشعب القلم تتعل
سّيما جانبها املتعلق باألنشطة ذات األولوية،  ، وال٢٠١٨السهر على حتقيق الغايات احملدَّدة فيما خيص عام 

 وعلى اختاذ التدابري املناسبة عند اللزوم.

 والسياسات االسرتاتيجيات وضع

مكتب رئيس قلم احملكمة يف الطليعة على صعيد تعزيز وضع االسرتاتيجيات والسياسات حبيث سيكون  -٤٤٥
تّتسم بالوضوح واالّتساق والشفافية، ضمن قلم احملكمة ويف شىت وحداتا، حبسب االقتضاء. ومتتد الفرتة املشمولة 

د لتشم٢٠١٧باخلطة االسرتاتيجية احلالية للمحكمة حىت غاية عام  لكي تتواءم خطة  ٢٠١٨ل عام ، وسُتَمدَّ
احملكمة اجلديدة مع اخلطة اخلاصة مبكتب املّدعي العام واخلطة اجلديدة اخلاصة بقلم احملكمة اعتبارًا من عام 

. فسيتوجب العمل يف السنة املقبلة على إعداد إطار اسرتاتيجي مناسب من أجل السنوات القادمة. ٢٠١٩
اليت تعرتي السياسات احلالية. وسيويل مكتب رئيس قلم احملكمة عناية  عدد من الثغرات ٢٠١٨وسيعاَجل يف عام 

خاصة لتدبر أداء املوظفني، خمصِّصًا الوقت واملوارد للسهر على استمرار موظفي القلم على األداء والنماء حتقيقاً 
إىل شحذ حتمُّسهم  لكل قدراتم الكامنة. كما سريكِّز القلم واحملكمة مجعاء على رفاه املوظفني ورخائهم سعياً 

للعمل وزيادة إنتاجيتهم وحتسني التوازن لديهم بني شؤون العمل ومهوم احلياة. ومن الاالت األخرى اليت سينخرط 
فيها مكتب رئيس قلم احملكمة اخنراطًا خاصًا وضُع وتنفيُذ السياسة اجلديدة املتعلقة باملساعدة القانونية وإعماُل 

 ُذ با يف امليدان.بنية القلم اجلديدة واألخ
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 املزيد من تنسيق الوظائف القانونية لقلم احملكمة

الشؤون القانونية لكي يتوىل املسؤولية عن اّتسام مجيع الوثائق القضائية اليت يقدِّمها  مكتبمت تنظيم  -٤٤٦
قلم احملكمة إىل الدوائر باجلودة من الناحية القانونية. ويُرمى من ذلك إىل السهر على جودِة واّتساِق ما يودعه قلم 

ستظل الشبكة  ٢٠١٨احملكمة. ويف عام احملكمة من وثائق وإىل املضي يف حتسني التواصل بني الدوائر وقلم 
إىل العمل بصورة كاملة ضامنًة املزيد من  تزيد من قدرتا االشتغالية لتغدو أقرب )RLNالقانونية لقلم احملكمة (

م إىل الدوائر.  التعاون واالّتساق والتقيد باملواعيد يف إيداع الوثائق وسائر املعلومات القانونية اليت تقدَّ

 ألف يورو ١ ٧٢٦,٦ الميزانيةموارد 

يف بند  خصَّصاتيف املئة)، تُعزى إىل زيادة يف امل ١,٢ألف يورو ( ٢٠,٢تُقرتح زيادة إمجالية مقدارها  -٤٤٧
يف بند املوارد غري املتصلة  خصَّصاتألف يورو، ناقصاً االخنفاض اإلمجايل يف امل ٢٠,٦املوارد من املوظفني مقدارها 

ف يورو والذي حتقق بفضل التخفيضات يف ميزانية السفر اخلاصة بديوان رئيس قلم أل ٠,٤بالعاملني البالغ 
احملكمة والذي يعوِّض كامَل التعويض الزيادَة املقرتحة لسد تكاليف التدريب القانوين التخصصي يف مكتب 

املوحَّد لألمم املتحدة  ألف يورو يُعزى إىل تطبيق النظام ٢٠,٢الشؤون القانونية. إن صايف الزيادة املقرتحة البالغ 
 املئة. يف ١٠الوظائف يف مكتب رئيس قلم احملكمة إىل قيمته املعتادة البالغة  معدَّل شغوروإىل إعادة 

 ألف يورو ١ ٦٣٨,٠ املوارد من املوظفني

ألف يورو عن التكاليف الضمنية املتأتية  ٢٠,٦إليه، تنجم الزيادة املقرتحة البالغة سبقت اإلشارة كما  -٤٤٨
 تطبيق النظام املوحَّد لألمم املتحدة. عن

 ألف يورو ١ ٦٣٨,٠ الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة

ال ُتطلب وظائف ثابتة جديدة. وينطوي املبلغ املقرتح لسد تكاليف الوظائف الثابتة على زيادة مقدارها  -٤٤٩
 معدَّل شغوراملئة). وكما بـُنيِّ آنفًا تُعزى الزيادات إىل التكاليف املرتبطة بإعادة  يف ١,٣ألف يورو ( ٢٠,٦

بعد أن ارتفع مؤقتاً وبصورة استثنائية  ٢٠١٨املئة يف عام  يف ١٠الوظائف يف قلم احملكمة إىل قيمته املعتادة البالغة 
 .٢٠١٧املئة يف عام  يف ١٢إىل 

 ألف يورو ٨٨,٦ املوارد غري املتصلة بالعاملني

ألف يورو  ٠,٤ينطوي املبلغ املطلوب يف بند التكاليف غري املتصلة بالعاملني على اخنفاض مقداره  -٤٥٠
املبلغ املخصَّص لسد شهده يألف يورو الذي  ١٦,٦املئة) جيسِّد بصورٍة رئيسيٍة االخنفاَض البالغ  يف ٠,٤(

بصورٍة كاملٍة الزيادتني املقرتحتني البالغ مقدارمها متطلبات السفر يف ديوان رئيس قلم احملكمة، والذي يعوِّض 
ألف يورو فيما خيص بند التدريب يف إطار مكتب الشؤون  ١٥,٠ألف يورو فيما خيص بند األسفار و ١,١

القانونية. ويلزم املبلغ املطلوب لسد تكاليف السفر، وتكاليف الضيافة، وتكاليف التدريب، وتكاليف اخلرباء 
 االستشاريني.



ICC-ASP/16/10  

10-A-021017 124 

 
 

 ألف يورو ٥٨,٢  السفر 

ينطوي املبلغ املقرتح يف بند السفر ضمن إطار مكتب رئيس قلم احملكمة على اخنفاض مقداره  -٤٥١
فيه ضمن إطار ديوان رئيس القلم وبزيادة طفيفة  مخصَّصاتاملئة) يتصل باخنفاض لل يف ٢٠,٩ألف يورو ( ١٥,٤

 فيه ضمن إطار مكتب الشؤون القانونية. مخصَّصاتلل

كوَن ألف يورو   ١٦,٦وفيما خيص ديوان رئيس قلم احملكمة، جيسِّد االخنفاض املقرتح البالغ مقداره  -٤٥٢
 ٢٠١٨الدورة السابعة عشرة جلمعية الدول األطراف ("اجلمعية") ستعقد يف الهاي وبالتايل مل يعد ُحيتاج يف عام 

للمشاركة يف دورة اجلمعية السادسة  ٢٠١٧م إىل نظري املوارد اليت أُقرت لسد تكاليف السفر إىل نيويورك يف عا
لكي يشحذ على ، هلو من ميثِّ أرئيس قلم احملكمة، عشرة. وإضافًة إىل ذلك تظل تلزم موارد لسد تكاليف سفر 

مم املتحدة وغريها من مثل األ ،يني الرئيسينياخلارج ءشركاالطراف و دول األال وتعاونَ  دعمَ  على املستوياتأ
كما يلزم حضور رئيس قلم احملكمة يف امليدان يف مناسبات حلكومية واملنظمات غري احلكومية.  املنظمات الدولية ا

 معيَّنة من أجل تعزيز العالقة مع بلدان احلاالت والسلطات احمللية وضمان تعاو�ا مع احملكمة دون عقبات.

ألف يورو تكاليُف السفر  ٢٤,٩وسُتَسد مبيزانية السفر املقرتحة ملكتب الشؤون القانونية البالغ مقدارها  -٤٥٣
املشاركة يف  ‘١’والنفقات ذات الصلة املتكبَّدة يف اضطالع مكتب الشؤون القانونية مبهامه، ومبا يف ذلك: 

اجتماع سنوي للمستشارين القانونيني للوكاالت املتخصِّصة ملنظومة األمم املتحدة واملنظمات ذات الصلة؛ 
)، وهي اهليئة القضائية ILOATمة اإلدارية التابعة ملنظمة العمل الدولية (املشاركة يف اجتماع تعقده احملك ‘٢’

إسداء املشورة وتقدمي املساعدة يف  ‘٣’ذات االختصاص فيما يتعلق باملنازعات اليت تنشأ بني احملكمة وموظفيها؛ 
رائية وقواعد )(ب) من القواعد اإلج٢(٦٨ تصديق الشهادات السالفة التسجيل خارج هولندا عمًال بالقاعدة

 اإلثبات.

 آالف يورو ٤,٠  الضيافة

زيادة الدعم املساعدة يف  حمدودة يُرمى منها إىلضيافة يوفِّر قلم احملكمة . فاملبلغ املطلوبال تغريُّ يف  -٤٥٤
 ون.ن الرئيسيو طراف والشركاء اخلارجيالدول األ اللذين تقدِّمهماوالتعاون 

 ألف يورو ٢١,٤ التدريب

ألف يورو وهي تلزم لسد االحتياجات  ١٥,٠التدريب [املقرتحة] على زيادة مقدارها تنطوي ميزانية  -٤٥٥
كما عليه احملكمة من أجل تكوين القدرات. ف إىل التدريب يف مكتب الشؤون القانونية والشبكة القانونية لقلم

رجة جودة اخلدمات القانونية. احلال يف أي مؤسسة للعمل القانوين، يُعترب التدريب أمراً حامساً يف استدامة وتعزيز د
الرتافع جمال و  نيةإعداد النصوص القانو  جمالعلى املهارات يف  ٢٠١٨وسُريكَّز يف التدريب الذي سُيجرى يف عام 

. ولرتشيد استخدام املوارد وتعظيم األثر قد ُيستعان باآللية املتمثِّلة يف "تدريب املدرِّبني" بدالً نيوالتفاوض القانوني
مجيع قانونيي الشبكة القانونية لقلم احملكمة دفعة واحدة. وهذا يعين أنه سيُتوخَّى من قانونيي هذه من تدريب 

أن يتولوا بدورهم تدريب زمالئهم. وقد يؤخذ حبل بديل يتمثَّل  ٢٠١٨الشبكة الذين سيتلقون التدريب يف عام 
 .٢٠١٩خر يف عام يف تدريب نصف فريق الشبكة القانونية لقلم احملكمة اآلن ونصفهم اآل
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 آالف يورو ٥,٠ اخلرباء االستشاريون 

إن املبلغ املقرتح، الذي ال ينطوي على أي تغيري بالقياس إىل نظريه يف ميزانية العام السابق، يظل يلزم  -٤٥٦
ان، يف مكتب الشؤون القانونية لسد تكاليف اخلرباء االستشاريني وما يلزم من خربة قانونية معيَّنة يف املقر ويف امليد

وال سّيما فيما خيص الشؤون اليت تستتبع تناول التشريعات الوطنية واختصاصات اهليئات القضائية الوطنية. فتأمني 
املشورة واملساعدة القانونيتني بشأن هذه املسائل، الدقيقتني والراسختني واآلتيتني يف الوقت املناسب، أمر أساسي 

 دفاع عن موقفها يف الدعاوى القانونية.لضمان تدبر احملكمة للمخاطر القانونية وال
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 المقترحة ٢٠١٨: ميزانية عام ٣١٠٠ البرنامج :٣٢ الجدول

  :٣١٠٠ البرنامج
 مكتب رئيس قلم المحكمة

 (بآالف اليوروات) ٢٠١٦مصروفات عام 

امليزانية املعتمدة لعام 
(بآالف  ٢٠١٧

 اليوروات)

 التغّري يف املوارد

 ٢٠١٨امليزانية املقرتحة لعام 
 الموع اليوروات)(بآالف 

املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

الموع مبا فيه 
املصروفات من صندوق 

 نسبته املئوية مقداره الطوارئ

 ٤٩٢,٥ ١ ١,٢ ١٨,٤ ٤٧٤,١ ١    املوظفون من الفئة الفنية

 ١٤٥,٥ ١,٥ ٢,١ ١٤٣,٤    املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 ٦٣٨,٠ ١ ١,٣ ٢٠,٦ ٦١٧,٤ ١ ٢٧٢,٠ ١ - ٢٧٢,٠ ١ الموع الفرعي لتكاليف املوظفني

 - - - - ٢٥٩,٣ - ٢٥٩,٣ املساعدة املؤقتة العامة

 - - - - - - - املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

 - - - - - - - العمل اإلضايف

 - - - - ٢٥٩,٣ - ٢٥٩,٣ الموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني

)١٥,٤( ٧٣,٦ ٤٤,٦ - ٤٤,٦ السفر  )٢٠,٩(  ٥٨,٢ 

 ٤,٠ - - ٤,٠ ١٩,١ - ١٩,١ الضيافة

 - - - - ٥٥,٦ - ٥٥,٦ اخلدمات التعاقدية

 ٢١,٤ ٢٣٤,٤ ١٥,٠ ٦,٤ - - - التدريب

 ٥,٠ - - ٥,٠ ٤٠,٠ - ٤٠,٠ اخلرباء االستشاريون

 - - - - - - - النفقات التشغيلية العامة

 - - - - ١,٣ - ١,٣ اللوازم واملواد

 - - - - - - - والعتاداألثاث 

الموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة 
 بالعاملني

٠,٤( ٨٩,٠ ١٦٠,٦ - ١٦٠,٦(  )٠,٤(  ٨٨,٦ 

 ٧٢٦,٦ ١ ١,٢ ٢٠,٢ ٧٠٦,٤ ١ ٦٩١,٩ ١ - ٦٩١,٩ ١ المجموع

 ٢٠١٨: مالك الموظفين المقترح لعام ٣١٠٠ البرنامج :٣٣ الجدول

  :٣١٠٠ البرنامج
 مكتب رئيس قلم المحكمة

وكيل 
 أمني عام

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

جمموع موظفي 
الفئة الفنية وما 

 رأ-خ ع رر-خ ع فوقها

جمموع 
موظفي فئة 

اخلدمات 
 العامة

جمموع 
 املوظفني

                             الوظائف الثابتة

 
 ١٤ ٢ ١ ١ ١٢ - ٢ ٥ ٢ ٢ - - ١ - ٢٠١٧املقرة لعام 

 - - - - - - - - - - - - - - اجلديدة  

 - - - - - - - - - - - - - - املعادة التخصيص  

 - - - - - - - - - - - - - - املعادة التصنيف  

 - - - - - - - - - - - - - - املستعادة/املعادة  

 ١٤ ٢ ١ ١ ١٢ - ٢ ٥ ٢ ٢ - - ١ - ٢٠١٨المقترحة لعام   

بدوام كامل)وظائف املساعدة املؤقتة العامة (معاِدالتا   
           

 - - - - - - - - - - - - - - ٢٠١٧املقرة لعام   

 - - - - - - - - - - - - - - املستمرة  

 - - - - - - - - - - - - - - اجلديدة  

 - - - - - - - - - - - - - - احملوَّلة  

 - - - - - - - - - - - - - - ٢٠١٨المقترحة لعام   
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 شعبة الخدمات اإلدارية :٣٢٠٠ البرنامج -٢

 المقدِّمة

) خدمات إدارية وتدبرية دعمًا لعمل احملكمة اجلنائية الدولية DMSاإلدارية ( اخلدماتتقدم شعبة  -٤٥٧
) ومن OD-DMSاإلدارية ("الشعبة") مديرها، وهي تتألف من مكتبه ( اخلدمات("احملكمة") مجعاء. ويقود شعبة 

) وقسم األمن GSS) وقسم اخلدمات العامة (FS) وقسم املالية (BSامليزانية () وقسم HRSقسم املوارد البشرية (
 ).SSS( والسالمة

ويتوىل مكتب مدير شعبة اخلدمات اإلدارية املسؤولية عن التوجيه العام والتخطيط االسرتاتيجي وعن  -٤٥٨
تنفيذية حامسة عديدة توفري كل الدعم اإلداري والتدبري لقلم احملكمة وللمحكمة مجعاء. إنه مسؤول عن مهام 

وهو ينسِّق العمل منها ختطيط املوارد االسرتاتيجي، ومراقبة أداء احملكمة على الصعيد التنظيمي واإلبالغ عنه. 
واجلهود الشاملة بنطاقها احملكمة مجعاء  للتقيد بالتوصيات اليت تقدَّم يف سياق املراجعة يف مجيع وحدات احملكمة

املبذولة لتناول متطلبات اإلبالغ من هيئات اإلشراف مبا فيها جلنة امليزانية واملالية وجلنة املراجعة. كما ينهض 
 اجلسماينمكتب مدير الشعبة بتأدية واجب العناية باملوظفني عن طريق سياسات وبرامج تضمن رفاههم 

ختطيط الفريق املعين بنظام ). وهو يهيئ، عن طريق OHUن خالل وحدة الصحة املهنية (والنفساين والوجداين م
، نظامال ذاب، اإلطاَر االسرتاتيجي والدعَم االشتغايل الستعانة احملكمة SAPبربجميات  )ERP(املوارد املؤسسية 

 واهلادفة إىل حتقيق جناعة سريورات العمل. بهويدعم تنفيذ املشاريع املتصلة 

وتقدِّم الشعبة طائفة واسعة من اخلدمات يف جمال إدارة املوارد البشرية، من قبيل إسداء املشورة  -٤٥٩
االسرتاتيجية بشأن مسائل املوارد البشرية، ووضع السياسات ذات الصلة، والتوظيف، وتدبر شؤون الوظائف، 

والتعويضات، واملستحقات وكشوف  وتسيري شؤون العقود (العقود اخلاصة بالعاملني والعقود غري املتصلة بم)،
الرواتب، وشؤون التأمني واملعاشات التقاعدية. وإضافة إىل ذلك يُركَّز على تدبر األداء، وتدريب املوظفني، 

 .والتطوير اإلداري

وفيما يتعلق بسريورة إعداد وتنفيذ ميزانية احملكمة، تتوىل الشعبة اإلشراف املركزي على امليزانية وتسهر  -٤٦٠
م النجاعة يف استخدام املوارد. ويشمل ذلك تنسيق وإعداد امليزانية الربناجمية السنوية، وامليزانيات على تعظي

التكميلية، واإلخطارات بإمكان لزوم استخدام مبالغ من صندوق الطوارئ؛ ومراقبة األداء فيما يتعلق بامليزانية؛ 
 املسؤولية عن مراقبة تنفيذ امليزانية وتقييمه والتنبؤ به.واإلبالغ عن املسائل املتصلة بامليزانية. كما تتوىل الشعبة 

وعالوة على ذلك تقدم الشعبة خدمات التدبر املايل وتنسيق وإعداد البيانات املالية للمحكمة  -٤٦١
وللصندوق االستئماين للمجين عليهم. إ�ا تدير مجيع أموال احملكمة وتراقبها وتقوم باإلبالغ بشأ�ا. وهي تتوىل 

املسؤولية عن االضطالع بكل أعمال اإلنفاق، وإدارة االشرتاكات املقرَّرة والتربعات، وعمليات اخلزينة، أيضًا 
واحملاسبة، واإلبالغ املايل. وإضافًة إىل ذلك تقدم الشعبة املساعدة وتسدي اإلرشاد إىل شىت وحدات احملكمة فيما 

 يتعلق بالسياسات واإلجراءات املالية.

تدبر  العامة تتوىل الشعبة املسؤولية عن االستعمال اليومي ملبىن املقر، مبا يف ذلكويف جمال اخلدمات  -٤٦٢
اخلدمات اخلفيفة مثل خدمات اإلطعام، والتنظيف، واملرتفقات، واخلدمات اليت تقدَّم لمَّع املؤمترات، فضًال عن 

توىل الشعبة يف امليدان تقييم احملاّل اخلدمات الثقيلة مثل صيانة املباين، وأعمال التصليح، وأعمال االستبدال. وت
كما توفِّر، من خالل نشاطها يف جمال الشراء، سلعاً وخدمات جيدة املردود بالقياس إىل تكاليفها حتتاج وتكييفها.  
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مبا فيه دعم نقل ، والشحن، والنقل (الـَمرَْكباتإليها احملكمة وغريَها من اخلدمات يف الاالت التالية: إدارة جمموعة 
كما ترتِّب   وعمليات الربيد، وتدبر املمتلكات، وإدارة شؤون املستودعات. الشهود الذي يقدَّم يف مقر احملكمة)،

الشعبة مجيَع األسفار الرمسية للعاملني يف احملكمة، وخدماِت استصدار التأشريات واألذون باإلقامة يف الهاي، 
 واملهامَّ اإلدارية املتصلة باالمتيازات واحلصانات.

مث إن الشعبة تيئ بيئة عمل ساملة وآمنة يف املقر وحتمي مجيع األشخاص الذين يقع على عاتق احملكمة  -٤٦٣
ويف املقر تقدِّم الشعبة خدمات األمن واجب العناية بم، كما حتمي ممتلكات احملكمة املادية وغري املادية. 

ما يلزم النعقاد جلسات احملكمة  ، مبا يف ذلكوالسالمة على مدار الساعة دون انقطاع طيلة أيام األسبوع السبعة
 .على حنو آمن وال خلل فيه

 بيئة العمل

إن بنية الشعبة جعلتها مناسبة للغرض منها إىل حد كبري وستتيح هلا النهوض على حنو فعال بأود  -٤٦٤
حدود ، وذلك ضمن من زيادات يف عبء العمل اإلداري واالشتغايل ٢٠١٨معظم ما يُتوقَّع أن يشهده عام 

سيشهد اختالفًا هاماً يف بيئة عمل الشعبة، وقلم احملكمة  ٢٠١٨ط لتوفُّرها. هذا مع العلم بأن عام قدراتا املخطَّ 
سيخَّفض فيما  املئة يف ١٢البالغ  ٢٠١٧الوظائف الذي اعُتمد فيما خيص عام  معدَّل شغوربرمته، يتمثل يف أن 

وعلى وجه اإلمجال تواجه الشعبة زيادة مقدارها املئة.  يف ١٠إىل قيمته املعتادة البالغة  ٢٠١٨خيص عام 
وما ال مناص من حتمُّله من أثر ) ألف يورو ٢٩٠,١الوظائف ( معدَّل شغورألف يورو بسبب تغري  ٣٢٢,٤

 ).ألف يورو ٣٢,٢للتغيريات الطارئة على املعدَّالت املعمول با يف النظام املوحَّد لألمم املتحدة (

اخلدمات اإلدارية توفري املعلومات هليئات اإلشراف وسائر أصحاب الشأن، مبن فيهم وستنسِّق شعبة  -٤٦٥
جلنة امليزانية واملالية، وجلنة املراجعة، واملراجع اخلارجي، ومكتب املراجعة الداخلية، لكي يتسىن هلم أداء املهام 

 املنوطة بم يف إطار والياتم على حنو ناجع وفعال.

 ٢٠١٨بالربنامج احلاسويب اجلديد اخلاص بتدبر األداء، سيشهد عام  ٢٠١٧وبعد األخذ يف عام  -٤٦٦
مواصلَة وتكثيَف اإلرشاد والدعم املقدَّمني إىل املوظفني واملديرين يف جمال تدبر األداء. كما إن الشعبة ستتدبر أمر 

نموية يف احملكمة توجيه املوظفني اجلدد وستوفر التدريب حبسب درجات األولوية على أساس االحتياجات الت
 مجعاء.

ولـّما كان بعض املوظفني يُنشرون للعمل يف ظروف غري معتادة فإن شعبة اخلدمات اإلدارية سرتكِّز على  -٤٦٧
واجب العناية بم على النحو املالئم. إن الوقاية عنصر حاسم من عناصر واجب العناية هذا، وستظل الشعبة 

تخفيف من خطر اإلجهاد النفسي الالحق للصدمات الذي يتعرض له تعمل للوقاية من الصدمات الثانوية بغية ال
املوظفون الذين يتعاملون مع األدلة على اجلرائم الفظيعة املرَتكبة يف شىت القضايا املعروضة على احملكمة 

التعرُّض احملقِّقني والرتامجة امليدانيني). وستشمل العناية الصحية الوقائية أيضًا أشكاَل التصرُّف وحاالت  (مثل
ة، وأمهيَة منط احلياة الصحي واملتوازن فيما خيص مجيع على الصحاملمكن اتّقاؤها، واستبانَة عوامل املخاطر 

 املوظفني.
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 البرنامجية المقترحة ٢٠١٨وصلتها بميزانية عام  ٢٠١٨األولويات االستراتيجية في عام 

دمات اإلدارية واالشتغالية الالزمة للمحكمة يتمثَّل اهلدف األمسى لشعبة اخلدمات اإلدارية يف توفري اخل -٤٦٨
على احللول الالزمة لتعزيز ما تقدِّمه من اخلدمات لدعم حتقيق  ٢٠١٨مجعاء. وهلذه الغاية سرتكِّز الشعبة يف عام 

 الاالت ذات األولوية التايل بيا�ا:. ويشمل ذلك ٢٠١٨أولويات احملكمة الرفيعة لعام 

 ٢٠١٨املقاضاة يف عام األنشطة القضائية وأنشطة 

(يف املقر ويف امليدان) كما بـُنيِّ يف املقدِّمة الواردة إضافًة إىل توفري اخلدمات اإلدارية للمحكمة مجعاء  -٤٦٩
، ستوفِّر شعبة اخلدمات اإلدارية الدعم املباشر لألنشطة القضائية وأنشطة املقاضاة. ويُتوقَّع أن تظل ثالث آنفاَ 

. وستستلزم هذه القضايا توفري اخلدمات األمنية الالزمة من أجل سري ٢٠١٨ية يف عام قضايا يف املرحلة االبتدائ
جلسات احملكمة على حنو آمن وال يعرتيه اخللل؛ ونقل الشهود على الصعيد احمللي حلضور جلسات احملاكمة؛ 

 الذين حيضرون وترتيب أسفار الشهود، وحمامي الدفاع، وحمامي الين عليهم، وترامجة احملكمة، والصحفيني
جلسات احملكمة، واملتطلبات املتعلقة حبصوهلم على تأشريات؛ وتدبر شؤون املرتفقات يف املقر، مبا يف ذلك تدبر 

الروابط  بواسطة(قاعات جلسات احملكمة، واملرافق القائمة يف امليدان من أجل اإلدالء بالشهادة عن بعد 
كاتـَْنغا   ويف قضية) Lubanga(لوبـَْنغا سيشهد تنفيذ جرب األضرار يف قضية  ٢٠١٨مث إن عام  .)الفيديوية

)Katanga(سيستلزم من الشعبة توفري الدعم من املقر (مثل ما يتعلق باخلدمات املتصلة باألسفار) ومن  ، ما
 ماين للمجين عليهم.امليدان (مثل النقل احمللي وتدبر املرافق)، مبا يف ذلك ما خيص الصندوق االستئ

 ٢٠١٨عملياِت التحقيق الناشط اليت سيواصل مكتب املّدعي العام إجراءها يف عام  كما إن ستَّ  -٤٧٠
ستستلزم من شعبة اخلدمات اإلدارية تقدمي الدعم لرتتيب األسفار يف مهمات رمسية، مبا يف ذلك أسفار احملققني 

العلمي)؛ وتدبر شؤون َمرَْكبات احملكمة يف أماكن املكاتب واحملللني؛ وشحن املعدات (مثل معدات البحث اجلنائي 
امليدانية سهرًا على أمن وجناعة عمل احملكمة يف بيئات العمل احملفوفة باملصاعب. ومثة جهات فاعلة أخرى، مثل 
ا الصندوق االستئماين للمجين عليهم، ستعتمد أيضًا على املساعدة اليت ستقدمها الشعبة إلجراء عملياتا. كم

سيستلزم تقلب الظروف األمنية يف بلدان احلاالت اليت تعمل فيها احملكمة تقدمي الشعبة دعماً مباشراً لوضع مبادئ 
 توجيهية بشأن األمن والسالمة تفي باحتياجات احملكمة ذات الصلة يف شىت جماالت العمل.

 ١٣٢إىل  ٢٠١٨لوا أمام احملكمة لإلدالء بشهاداتم يف عام ويُتوقع أن يزداد عدد الشهود املقرَّر أن ميثُ  -٤٧١
سيلزم سائق فعدد الشهود  إىل هذه الزيادة الكبرية املتوقَّع أن يشهدها). وبالنظر ٢٠١٧يف عام  ٨١(مقابل زهاء 

ن ناحية أخرى إضايف (ُمتوَّل وظيفته يف إطار املساعدة املؤقتة العامة) يقدِّم الدعم املباشر للمحاكمات اجلارية. وم
ال يطرأ أي تغري على وظائف املساعدة املؤقتة العامة املتصلة باألمن اليت يقدِّم شاغلوها الدعم املباشر يف القضايا 

 احملاَكم فيها. وترد معلومات عن املتطلبات املعنية فيما يلي حيث يُتناول بند املساعدة املؤقتة العامة.

، ٢٠١٨ابع يف غولو يف مشال أوغندا، املعتزم أن جيري يف عام ويف امليدان سيستلزم فتح املكتب الت -٤٧٢
تقدمي الشعبة الدعَم لتدبر املرافق سهرًا على كون املكتب املستأجر مناسبًا ملتطلبات احملكمة فيما خيص العمل 

املكتب  والسّرية واألمن والسالمة. كما سيتعنيَّ أن تقدم الشعبة خدمات يف جمال النقل واإلمداد من أجل جتهيز
م الشعبة دعمًا مباشرًا فيما خيص تدبر جمموعة  لكي يتسىن للمحكمة  الـَمرَْكباتاملعين. وسيتعني أيضًا أن تقدِّ

 إجراء أنشطتها يف امليدان.



ICC-ASP/16/10  

10-A-021017 130 

 
 

 

 مجعاءحملكمة الشاملة بنطاقها ااملعلومات تكنولوجيا  حتسنيمشاريع 

وتنفيذ املقرتحات الرامية إىل حتقيق مكاسب متأتية  إعدادستؤدي شعبة اخلدمات اإلدارية دوراً رائداً يف  -٤٧٣
عن زيادة النجاعة ووفورات يف خمتلف جماالت اخلدمات اإلدارية، بوسائل أمهها تبسيُط السريورات واألمتتُة واملراقبة. 

لة املستعماخلاصة بالتدبر اإلداري  SAPويشار يف هذا الصدد إىل أن الشعبة ستستفيد أفضل فائدة من برجميات 
 .يف احملكمة

وقد أفضت اسرتاتيجية احملكمة اخلمسية اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات وتدبر املعلومات إىل استبانة  -٤٧٤
. إن عملية حتسني نظم التسيري املتصلة ٢٠١٨التحسينات الالزم حتقيقها يف عدد من الاالت فيما خيص عام 

ذلك أولويًة  وسيمثِّلات اخلارجية متثِّل واحدًا من هذه الاالت. باملوارد البشرية والشؤون املالية وامليزانية والعملي
 .٢٠١٨اسرتاتيجيًة للشعبة يف عام 

ولدعم تنفيذ هذه االسرتاتيجية، ستعمل الشعبة على إعمال حتسينات يف السريورات اإلدارية ومبادرات  -٤٧٥
مراجعة وتبسيط ورقمنة السريورات اإلدارية يف يتمثل هدف الشعبة إىل أن  الصدديف هذا يشار يف جمال األمتتة. و 

القائمة على الوثائق املطبوعة، وزيادة النجاعة عن طريق رفع درجة األمتتة وتعزيز ضوابط املراقبة الداخلية. ويرد مزيد 
من املعلومات بشأن املبادرات ذات الصلة فيما يلي حيث يُتناول بند املساعدة املؤقتة العامة وبند اخلدمات 

 اقدية.التع

 آالف يورو ١٩ ١٠٧,٧ موارد الميزانية

 يف املئة). ١,٦آالف يورو ( ٣٠٩,٢ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  -٤٧٦

ويُعوَّض من خالل حتقيق مكاسب متأتية عن زيادة النجاعة ووفورات جزٌء مما ال مناص من حتمُّله من  -٤٧٧
الوظائف إىل قيمته املعتادة البالغة  معدَّل شغورالزيادات املتأتية عن تطبيق النظام املوحَّد لألمم املتحدة وعن إعادة 

 ص احملكمة مجعاء.املئة وعن ارتفاع أسعار السلع واخلدمات فيما خي يف ١٠

آالف يورو هي أقل من الزيادة البالغ  ٣٠٩,٢فالواقع أن الزيادة اإلمجالية املطلوبة البالغ مقدارها  -٤٧٨
له  معدَّل شغورألف يورو املتأتية عن إعادة  ٣٢٢,٤مقدارها  الوظائف إىل قيمته املعتادة وعّما ال مناص من حتمُّ

من الزيادات املتأتية عن تطبيق النظام املوحَّد لألمم املتحدة. وقد تـُُوصِّل إىل ذلك بفضل ختفيض إمجايل يف 
 ألف يورو فيما خيص الشعبة. ١٥٣,٠التكاليف غري املتصلة بالعاملني مقداره 

ألف يورو يف عام  ٦٢,٥ية عن زيادة النجاعة يقارب مقدارها وتتوقع الشعبة حتقيق مكاسب متأت -٤٧٩
، ناجتة رئيسيًا عن تقليص التكاليف املصرفية الذي مت التوصل إليه بالتفاوض على أسعار تفضيلية، واتّباع ٢٠١٧

�ج جديد فيما خيص التصريح األمين للعاملني يشتمل على االستعانة يف ذلك جبهات خارجية وعلى احلد من 
تعتزم الشعبة أيضًا أن تستعني مبوارد داخلية لتوفري  ٢٠١٨العناصر الواجب التدقيق فيها. وفيما خيص عام  عدد

خدمات املؤازرة الطبية يف امليدان، وأن تؤمتت تصديَق اإلجازات املرضية وتقدَمي اخلدمات املتصلة باملوارد البشرية 
ال سيكون بوسع املوظف الذي يغريِّ عنوانه املنزيل أو وضعه وذلك باألخذ مببدأ اخلدمة الذاتية. فعلى سبيل املث

فيما يتعلق باإلعالة أن حينيِّ البيانات املعنية بصورة مباشرة بدًال من أن يطلب من قسم املوارد البشرية القيام 
ر أن هذه املكاسب املتأتية عن زيادة النجاعة ستبلغ  ألف  ٢٢٧,٧بذلك، ما يقلص االزدواج يف العمل. ويقدَّ

 .٢٠١٨يورو فيما خيص عام 
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ألف يورو. وقد أتاحت املعارف املكتسبة  ٣٤٢,٣تبلغ  ٢٠١٧إن الوفورات املتوقَّع حتقيقها يف عام  -٤٨٠
على أساس التكاليف الفعلية فيما خيص  ٢٠١٨بعد أكثر من سنة من شغل املباين الدائمة للمحكمة امليزنة لعام 

يُتوقع حتقيق وفورات يف جمال التدريب باالستعانة بالقدرة الداخلية على  والتنظيف. كما رفع النفاياتاملرتفقات و 
توفريه واتّباع النهج القائم على تدريب املدرِّبني. وترد يف املرفق العاشر معلومات مفصَّلة عما يُتوقع حتقيقه من 

 .٢٠١٨وعام  ٢٠١٧الوفورات واملكاسب املتأتية عن زيادة النجاعة يف عام 

 ألف يورو ١٣ ٩٨٨,٧ الموظفينالموارد من 

وظيفة من وظائف املساعدة املؤقتة  ١٢وظيفة ثابتة و ١٧٨يتألف مالك شعبة اخلدمات اإلدارية من  -٤٨١
من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل). فال تغري يف عدد الوظائف الثابتة بالقياس إىل  ١٠,٠العامة (

من معادالت املوظف الواحد  ١,٥املساعدة املؤقتة العامة فيزداد مبقدار . أما عدد وظائف ٢٠١٧عددها يف عام 
 العامل بدوام كامل.

 ألف يورو ١٣ ٠٥٥,٣ الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة

. وينطوي املبلغ املطلوب يف بند تكاليف املوظفني على ٢٠١٨ال ُتطلب أي وظائف ثابتة جديدة لعام  -٤٨٢
يف املئة) تعزى كلُّها إىل التكاليف املتصلة بتطبيق النظام املوحَّد لألمم  ٢,٥ألف يورو ( ٣٢١,٢مقدارها  زيادة

املئة إىل قيمته املعتادة البالغة  يف ١٢الوظائف من قيمته البالغة  معدَّل شغوربعودة ألف يورو) و  ٣٢,٢املتحدة (
 ألف يورو). ٢٩٠,١املئة ( يف ١٠

 آالف يورو ٦٠٥,٦  العامةاملساعدة املؤقتة 

يف املئة) لسد تكاليف وظيفة  ٢٥,٧ألف يورو ( ١٢٣,٧ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  -٤٨٣
) ضمن الفريق املعين ERPبنظم ختطيط املوارد املؤسسية (خمتص شهراً ومتويل وظيفة موظف معاون  ١٢سائق ملدة 

 .٢٠١٧أشهر يف عام  شهراً، وهي وظيفة ُموِّلت ملدة ستة ١٢متويًال كامًال ملدة  SAP بربجميات

شاهداً  ٢٢مثول  ٢٠١٥. شهد عام شهرًا (متطلب جديد) ١٢رأ) ملدة -سائق (من الرتبة خ ع -٤٨٤
. ٢٠١٧يف عام  ٨١ ويُتوقع أن يقارب ٢٠١٦يف عام  ١٠٨خالل جلسات احملكمة. وازداد هذا العدد إىل 

سائق ملدة قصرية تبلغ مثانية أشهر. ويُتوقع أن يزداد عدد الشهود  ٢٠١٧وملواجهة هذه الزيادة ُوظِّف يف عام 
بالقياس إىل عام  ٢٠١٨يف عام . وينطوي ذلك على زيادة ٢٠١٨يف عام  ١٣٢الذين ميثُلون أمام احملكمة إىل 

إن احملكمة تقرتح توظيف سائق يف إطار ق الواحد. ساعة من ساعات عمل السائ ٢ ٣٠٠تقارب  ٢٠١٥
تقتصر مهمته على نقل الشهود املزيدي العدد يف الهاي.  ٢٠١٨شهرًا يف عام  ١٢املساعدة املؤقتة العامة ملدة 

 املقرتحة. ٢٠١٩وسيعاد النظر يف ضرورة توفري هذه الوظيفة يف إطار ميزانية عام 

شهراً  ١٢) ملدة ٢-املؤسسية (من الرتبة ف موظف معاون خمتص بنظم ختطيط املوارد -٤٨٥
وهي تلزم يف عام  ٢٠١٧أُقّرت هذه الوظيفة ملدة ستة أشهر يف عام مستمر) (لسنوات متعددة).  (متطلب
للمساعدة يف تنفيذ اسرتاتيجية احملكمة اخلمسية اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلومات  ٢٠١٨
 أمتتةُ  SAPنظام ختطيط املوارد املؤسسية بربجميات راد باملبادرات املتخذة يف إطار ت). و ٢٠٢١-٢٠١٧ (للفرتة

 السريورات اإلدارية وزيادة جناعتها. وهي تشمل ما يلي:
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املوظفون الذين يسافرون ألغراض  لكي يستغين SAP بربجمياتإدماج ختطيط املهمات  )أ (
رمسية عن تسجيل نفس املعلومات مرات متعددة يف نظم خمتلفة (بذلك لن يعود يتعنيَّ على القائمني 

 باألسفار إدخال بيانات السفر إال مرة واحدة يف نظام متكامل)؛

جداول أمتتة إعداد التوقعات يف جمال امليزانية الذي ُجيرى حاليًا بصورة يدوية بواسطة  )ب (
، ما يقلِّص احتماَل SAP(بذلك سيتاح تنزيل البيانات مباشرة من نظام  Excelالربنامج احلاسويب 

املوظفني استنادًا إىل املعلومات املتعلقة ، إليتاء توقُّعات بشأن SAPنظام  اخلطأ؛ كما ستزيد أمتتةُ 
توفري املعلومات التوقعية، متيحًة حتسني التخطيط للميزانية  وسرعةَ  بتكاليف املوظفني املتوفرة فيه، جودةَ 
 ومراقبتها وإعداد كشوف الرواتب)؛

بغية أمتتة إعداد البيانات املالية املتوافقة مع املعايري  SAPإعمال منيطة جديدة من منائط  )ج (
 ) كما أوصى به املراجع اخلارجي؛IPSASاحملاسبية الدولية للقطاع العام (

ملراقبة كشوف الرواتب بغية زيادة جناعة التجهيز الشهري لكشوف الرواتب، مبا إعمال مركز  )د (
يف ذلك املتطلبات اإللزامية القاضية بإحالة املعلومات املتصلة مبسامهات املوظفني يف املدفوعات من 
أجل املعاشات التقاعدية إىل الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة (بذلك 

ُيستغىن عّما يُنفَّذ يف الوقت احلاضر يدويًا من عمليات التدقيق وغريها من اخلطوات اليت يستلزمها س
 جتميع املسامهات يف املدفوعات من أجل املعاشات التقاعدية قبل إرساهلا إىل هذا الصندوق).

قسام املختصة ل يف مساعدة األإن دور شاغل هذه الوظيفة من وظائف املساعدة املؤقتة العامة يتمثَّ  -٤٨٦
(قسم املوارد البشرية، وقسم املالية، وقسم اخلدمات العامة، وقسم امليزانية، وقسم دعم العمليات اخلارجية) 

ختطيط املوارد حتديد سريورات العمل الناجعة والتوثيق هلا، وجتسيدها يف متطلبات تقنية للتنفيذ يف نظام  على
، يتوىل وضَع املتطلبات التقنيةهذه  املساعدة املؤقتة العامةوظيفة . وبعدما يُِتمُّ شاغُل SAPاملؤسسية بربجميات 

إال فيما خيص الدعم العايل التخصُّص نظام هذا ال. وال تلزم خربة خارجية يف SAP نظامبإعماَهلا الفريق املعين 
 الذي يُوفَّر يف إطار اخلدمات التعاقدية.

. شهرًا (متطلب مستمر) (لسنوات متعدِّدة) ١٢رأ) ملدة -الرتبة خ ععامل عامُّ األشغال (من  -٤٨٧
عن ملكية احملكمة ملبانيها يف الهاي  الناشئةهذه الوظيفة للمساعدة يف االضطالع ببعض املهام اإلضافية  تلزم

وبانتقاهلا إىل  واستعماهلا إياها. فقد وظفت احملكمة عندما كانت تشغل مبانيها املؤقتة ثالثة عمال عاّمي األشغال.
وعام  ٢٠١٦املساعدة املؤقتة العامة يف عام مبانيها الدائمة اعُتمدت وظيفة عامٍل رابٍع عامِّ األشغال ُمتوَّل يف إطار 

يضطلع شاغلها مبهام معيَّنة على صعيد تدبر املرافق، كان يفرتض أن يتوالها الحقًا مقاول خمتص  ٢٠١٧
شهراً، اكتسبت خربة بشأن أفضل السبل  ١٨شغلها املباين الدائمة ملدة بالصيانة. واحلال أن احملكمة، بعد 

فخدمات املئة عن مساحة املباين املؤقتة.  يف ٣٠الستعمال هذه املباين، اليت تزيد مساحة األرضيات فيها بنسبة 
الدعم العملي املباشر وأعمال التصليح الطفيف يف مجيع أحناء املباين الدائمة تستلزم قدرًا من املوارد أكرب مما كان 
متوقعاً. وليس من املناسب االستعانة من أجل االضطالع بأعمال التصليح والعمليات الفورية مبقاول خارجي 

لذي يستغرقه التحرك الفوري وتكاليَف إداريًة تنضاف إىل التكاليف حيمِّل احملكمة نفقاٍت إضافيًة لقاء الزمن ا
 األساسية املرتتبة على اخلدمة املعنية. وعليه فإن توفُّر موظف داخلي يضطلع باملهام املعنية أقل كلفة. 

شهراً  ١٢رأ) ملدة -سبعة موظفني معنيني باألمن/موظفني رئيسيني معنيني باألمن (من الرتبة خ ع -٤٨٨
تلزم هذه الوظائف لضمان الدعم األمين لإلجراءات القضائية السائرة يف  مستمر) (لسنوات متعددة).(متطلب 
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القاعة الثانية من قاعات احملكمة. ومتثِّل هذه املوارد متطلبًا متكرِّرًا ألنه يظل ُحيتاج إىل دعم األنشطة القضائية يف 
 شهراً. ١٢كلتا قاعَيت جلسات احملكمة ملدة 

 ألف يورو ٢٠,٠   ملؤقتة اخلاصة باالجتماعاتاملساعدة ا

يف املباين  ألف يورو، وهو يلزم لصيانة مرافق املؤمترات ٢٠,٠ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  -٤٨٩
 الدائمة. 

يف املباين الدائمة مصمَّم لكي يتسم باملرونة من حيث احلجم وعدد القاعات  املؤمتراتإن جممَّع  -٤٩٠
أشخاص  ١٠سِت وتسِع قاعات لالجتماع حبسب التشكيلة) بسعة للقاعة الواحدة تراوح بني يراوح بني  (الذي

ومنذ انتقال احملكمة إىل املباين الدائمة تبنيَّ أن نطاق العمل الالزم لرتتيب القاعات أكرب بكثري . شخصاً  ٢٥٠و
ارد املتاحة من أجل االضطالع به على من نطاق العمل املناظر الذي كان يلزم يف املباين املؤقتة، بينما بقيت املو 

 نفس املقدار كما كانت يف حالة املباين السابقة.

فناهز سعتها الكاملة.  ٢٠١٦طلباً مرتفعًا وقد ازداد استعماهلا منذ أواسط عام املؤمترات وُتطلب مرافق  -٤٩١
عمل مرتني يف اليوم. ومن وقد ُشغلت القاعات األكرب َشْغًال فائَق املعدَّالت، إذ أ�ا غالبًا ما كانت ُتست

االجتماعات اليت تنعقد فيها اجتماعاٌت منتظمة لكل املوظفني، واجتماعاٌت للدول األطراف وهيئات اإلشراف، 
واجتماعاٌت ملمثلي الشبكات املشرتكة بني الوكاالت، واجتماعاٌت لتقدمي عروض عن عمل احملكمة لألطراف 

اجتماعًا يف السنة. وكان احليِّز  ١٧٠تادت احملكمة على النهوض بأود زهاء املهتمة باألمر. ففي املباين املؤقتة اع
املخصَّص لالئتمار فيها حمدودًا جدًا وكانت التشكيالت املمكنة لتهيئة القاعات لالستعمال قليلة. وخالفًا لذلك 

تماعًا ُعقد يف اج ٨١٢بأود  ٢٠١٧حىت نيسان/أبريل  ٢٠١٦�ضت احملكمة يف الفرتة املمتدة من أيار/مايو 
. وعليه تلزم مساعدة مؤقتة يف أوقات بلوغ األعمال املعنية أوجها ولفرتات حمدودة تكملًة لموعة املؤمتراتجممَّع 

 املوظفني العادية عندما يتعني تكييف القاعات ملتطلبات مستعمليها. إن املوارد املعنية متثِّل متطلباً متكرِّراً.

 يورو آالف ٣٠٧,٨  العمل اإلضايف

 يف املئة). ٠,٩ألف يورو ( ٢,٧ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره  -٤٩٢

ال تغري يف املتطلبات يف بند العمل اإلضايف إال فيما يتعلق باألمن، حيث تشهد املتطلبات املعنية  -٤٩٣
انعقاد ألف يورو الذي يتحقق بفضل تقليص غري متوقع يف عدد أيام  ٢,٧االخنفاض املذكور البالغ مقداره 

). إن العمل اإلضايف يف جمال األمن ال ٢٠١٨يف عام  ٤٠٠إىل  ٢٠١٧يف عام  ٤٤٠جلسات احملكمة (من 
يلزم فقط للنهوض بأود ساعات العمل املزيدة املتوقع أن تستمر خالهلا أيام انعقاد جلسات احملكمة بل يلزم أيضاً 

ة ولتعويض فارق العمل الليلي للموظفني الذين لتوفري خدمات األمن والسالمة خالل العطل القضائية الرمسي
يعملون مساًء وليًال، ألن استدامة توفري اخلدمات يف جمال األمن والسالمة على مدار الساعة تستلزم عددًا من 

 الوظائف الدائم َشْغُلها. فاملوارد الالزمة لسد تكاليف العمل اإلضايف متثِّل متطلباً متكرِّراً.

 ألف يورو ٥ ١١٩,٠  ة بالعاملينالموارد غير المتصل

تلزم املوارد غري املتصلة بالعاملني لسد تكاليف السفر، وتكاليف اخلدمات التعاقدية، وتكاليف  -٤٩٤
التدريب، وتكاليف اخلرباء االستشاريني، والنفقات التشغيلية العامة، وتكاليف اللوازم واملواد، وتكاليف األثاث 



ICC-ASP/16/10  

10-A-021017 134 

 
 

 

بعض بنود التكاليف غري املتصلة بالعاملني يف امليزانية زيادات صغرية ُعوِّضت والعتاد. وقد ُسجِّلت ضمن إطار 
ألف يورو  ١٥٣,٠بصورة كاملة بتخفيضات يف غريها من بنود هذه التكاليف، ما آتى اخنفاضًا إمجاليًا مقداره 

 املئة). يف ٢,٩(

 ألف يورو ١٧٠,١ السفر

 ال تغري يف املبلغ املطلوب. -٤٩٥

ستتحمَّل الشعبة تكاليف مرتتبة على الدورة السابعة عشرة جلمعية الدول األطراف اليت سُتعقد يف عام و  -٤٩٦
 يف نيويورك. ٢٠١٧أقل مقداراً من تكاليف الدورة السادسة عشرة اليت تعقد يف عام هي يف الهاي  ٢٠١٨

األجهزة خالل أسفارهم الرمسية بيد أن مثة زيادات يف املبالغ املطلوبة لسد تكاليف الدعم األمين لرؤساء  -٤٩٧
إىل بلدان احلاالت وغريها من األماكن، مع العلم بأن عدد املهمات املعتزم القيام با يزيد مبقدار مهمتني عنه يف 

 آالف يورو).  ٤,٧( ٢٠١٧عام 

أما فيما خيص جماالت العمل األخرى فال تقرتح شعبة اخلدمات اإلدارية زيادات يف املتطلبات لسد  -٤٩٨
اخلاصة باملرافق، وجمموعة  والشروطمن أجل السفر إىل امليدان لتحديد املعايري  ٢٠١٨يف السفر لعام تكال

، وتدبر املمتلكات؛ ومن أجل السفر للمشاركة يف االجتماعات سهرًا على مواءمة حال احملكمة مع ما الـَمرَْكبات
ايري احملاسبية الدولية للقطاع العام. إن املوارد املطلوبة يقضي به النظام املوحد لألمم املتحدة ومع معايري احملاسبة/املع

 لسد تكاليف السفر متثِّل متطلباً متكرِّراً.

 ألف يورو ٦٤٣,٥  اخلدمات التعاقدية

 ال تغري يف املبلغ املطلوب. -٤٩٩

تستلزم  SAP بربجمياتألف يورو ألن مشاريع ختطيط املوارد املؤسسية  ٢٢٤,٩تلزم موارد مقدارها  -٥٠٠
آالف يورو  ٦,٩طائفة من اخلربات الوظيفية والتقنية ال تتوفر داخليًا على الدوام. وجتسِّد الزيادة املقرتحة البالغة 

. وبعدما يُِتم املوظف املعاون املختص بنظم ٢٠١٨مدى التعقيد الذي تتسم به املشاريع املراد تنفيذها يف عام 
 SAPختطيط املوارد املؤسسية بربجميات ) وضع املتطلبات التقنية ملشاريع ٢-الرتبة ف ختطيط املوارد املؤسسية (من

املشمولة باالسرتاتيجية اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات، سيتوىل موظفون داخليون تنفيذ بعض املتطلبات بينما 
جات التخصُّص (مثل الرتميز ستستلزم متطلبات أخرى دعمًا خارجياً يف جماالت ختطيط املوارد املؤسسية العالية در 

لاالت التحسني  م سردٌ والتشكيل واالنتقال من صيغة إىل أخرى من صيغ الربامج احلاسوبية). وقد ورد فيما تقدَّ 
يف إطار طلب الوظيفة املذكورة. ولن ُيستعان باخلربة اخلارجية إال عندما تكون ضرورية ضرورة صارمة بسبب 

 .متطلباً متكرِّراً املوارد املطلوبة متثِّل أو االحتياجات إىل خربة عالية التخصص. وال حمدودية القدرة [الداخلية] و/

ألف  ٣٠,٠وتقرتح احملكمة، من أجل النجاح يف أداء مهمتها املتصلة بالشؤون املالية، زيادة مقدارها  -٥٠١
ة عن توسيع نطاق واليته ألف يورو) النامج ١٥يورو. ويتصل هذا املقرتح بزيادة مقدار أتعاب املراجع اخلارجي (
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(قررته اجلمعية ما على حنوِ ليشمل مراجعة األداء، 
46F

؛ كما يتصل بأتعاب املراقب املمثل لشبكة املالية وامليزانية )٤٧
مرة كل سنتني. أما باقي املوارد املعنية فُيقرتح توفريها  اليت يستحق دفعهاألف يورو)،  ١٥التابعة لألمم املتحدة (

لدفع أتعاب املراجع اخلارجي لقاء مراجعته البيانات املالية للمحكمة والبيانات املالية للصندوق االستئماين للمجين 
دة األمريكية من اإلدارية املرتتبة على رد الضرائب اليت تتقاضاها الواليات املتحتكاليف الألف يورو) و  ٥٢عليهم (

آالف يورو) والتقييم االحتسايب اإللزامي الالزم ملطابقة البيانات املالية للمعايري احملاسبية الدولية  ١٠رعاياها (
 ألف يورو). إن املوارد املطلوبة متثِّل متطلباً متكرِّراً. ٢٧للقطاع العام (

ألف يورو لسد تكاليف التأمني  ٢٢٤,٥لغ وفيما خيص جمال اخلدمات العامة، يلزم املقدار املقرتح البا -٥٠٢
يف أماكن الوجود امليداين وسائر عقود التأمني التجاري اليت تربمها احملكمة، وتكاليف جتديد  الـَمرَْكباتعلى 

جوازات السفر اليت تصدرها األمم املتحدة، وتكاليف الطبع اخلارجي والتخليص الربيدي. بيد أن قلم احملكمة 
لسد تكاليف اخلدمات العامة يُعزى إىل تقليص  خصَّصاتألف يورو يف امل ١٩,٦اليًا مقداره يقرتح ختفيضًا إمج

 ٢٠١٧وعام  ٢٠١٦االستعانة بأفرقة خارجية فيما خيص عمليات االنتقال. فقد اسُتعني بذه األفرقة يف عام 
إال  ٢٠١٨توقع أن يشهد عام ملساعدة احملكمة يف إجراء تعديالت لتوزيع املوظفني ضمن املباين اجلديدة. وال يُ 

 متكرِّراً.متطلباً عدداً حمدوداً من عمليات االنتقال من مكتب إىل آخر يف احملكمة. إن املوارد املطلوبة متثِّل 

لسد تكاليف اخلدمات األمنية يُعزى إىل  خصَّصاتيف امل ألف يورو ١٦,٥مث إنه يُقرتح ختفيض مقداره  -٥٠٣
اتّباع �ج أجنع إلجراء التدقيق األمين السابق للتوظيف فيما خيص مجيع اجلدد من املوظفني، واملتدرِّبني، واملهنيني 

 متكرِّراً.متطلباً الزائرين، واخلرباء االستشاريني، واملقاولني. إن املوارد املعنية متثِّل 

 يوروألف  ٣٦٢,٧  التدريب

 يف املئة). ٩,٠ألف يورو ( ٢٩,٩ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  -٥٠٤

املعاملة املركزية جلميع برامج التدريب غري التقين يف احملكمة  ٢٠١٨وسيواصل قلم احملكمة يف عام  -٥٠٥
آالف يورو) سهراً على ترشيد استعمال االعتمادات املخصَّصة للتدريب. لقد شهدت السنوات األخرية  ٢٠٩,٠(

احملكمة. وفيما  قدُّ د األدىن الالزم ملنظمة هلا إبقاء املقدار املعتمد مليزانية احملكمة اخلاصة بربامج التدريب عند احل
ال يـُْنَشد التمويل إال من أجل عدد صغري من برامج التدريب الرامي إىل دعم تعزيز املهارات يف  ٢٠١٨خيص عام 

 جماالت حامسة من قبيل تدبر األداء، واملراس اللغوي، واإلدارة، والتوعية الثقافية، وتدبر املشاريع. ويُعزى معظم
ألف يورو) إىل استهالل احملكمة برناجمها اخلاص بالتدريب األساسي الرامي إىل تنمية  ٢١,٠الزيادة املقرتحة (

 القدرات القيادية الشامل بنطاقه احملكمة مجعاء.

وتلزم أيضًا موارد لسد تكاليف التدريب على ما خيص جوانب السالمة يف تدبر املرافق يف امليدان،  -٥٠٦
وط شحن ما ُيسلَّم من بضائع واألسعار ذات الصلة، وتدريب السائقني القياسي الالزم من والشراء، وأحدث شر 

كما تلزم موارد لسد تكاليف التدريب الطيب اإللزامي للعاملني  ؛ألف يورو) ١٦,٣أجل استدامة شهاداتم املهنية (
حىت يتسىن هلم وصف األدوية للقائمني باألسفار إىل امليدان وجتديد تراخيص  )OHUيف وحدة الصحة املهنية (

فيما خيص مشاريع من قبيل املشروعني اجلديدين  SAP بربجمياتاملمرضني، والتدريب على ختطيط املوارد املؤسسية 

                                                           
تشرين  ٢٤-١٦الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة اخلامسة عشرة، الهاي،   )٤٧(

 .٤٨، املرفق السابع، الفقرة ٢-لثاين، اجلزء باءاللد ا)، ICC-ASP/15/20( ٢٠١٦الثاين/نوفمرب 
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نمَّى القدرة الداخلية على ألف يورو). فبذلك ستُ  ١١,٨لتخطيط امليزانية ومراقبة تنفيذها ولتجديد املوارد البشرية (
) وجعًال للمحكمة أقل اعتمادًا على SAPختطيط املوارد املؤسسية دعمًا لألدوات املتصلة بنظامها (

 اخلارجية. اخلدمات

كما يلزم تدريب إلزامي متصل باألمن على ما خيص اإلسعاف، وإطفاء احلرائق، والتحرك إزاء  -٥٠٧
مبواضيع ختصُّصية من قبيل نقل املتهمني واحلماية اللصيقة. وإضافًة إىل  الطوارئ، واألسلحة النارية، وفيما يتعلق

) بالتعاون مع جيش SSAFEذلك سيواصل توفري التدريب على "�وج السالمة واألمن يف البيئات امليدانية" (
داين اجلدد. إن الدولة املضيفة يف هولندا؛ ويلزم أيضًا تصديق األمم املتحدة األمين اإللزامي ملوظفي األمن املي

آالف  ٥,٤ألف يورو وينطوي على اخنفاض مقداره  ١١٢,٤جمموع املبالغ املتصلة بالتدريب يف جمال األمن يبلغ 
 يورو.

وكذلك تلزم موارد لسد تكاليف مدرِّب للموظفني املعنيني بامليزانية ومسؤويل التنسيق املعنيني بامليزانية  -٥٠٨
 SAPل النميطة اخلاصة بتخطيط األعمال وإدماجها بواسطة نظام على استعمايتوىل تدريبهم ضمن احملكمة 

آالف  ٥,٢لتخطيط املوارد املؤسسية سهرًا على استفادة احملكمة كلَّ الفائدة من وظائف هذه األداة اجلديدة (
 يورو)، وتكاليف تدريب ختصُّصي على اإلبالغ املايل. إن مجيع األنشطة املعنية أنشطة متكرِّرة.

 ألف يورو ١٢,٠  االستشاريوناخلرباء 

املئة)، ألنه أُدرجت يف ميزانية  يف ٦٨,٤ألف يورو ( ٢٦,٠ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره  -٥٠٩
موارد لسد تكاليف اخلرباء اخلارجيني املختصني بالتأمني لتنفيذ املشروع الكبري املتمثل يف استدراج  ٢٠١٧عام 

املتعلق بربنامج التأمني الصحي للمحكمة. ويُتوقع أن تنجز عملية استدراج العروض من أجل إرساء العقد 
تلزم موارد لسد تكاليف  ٢٠١٨، وليس املتطلب املعين متطلبًا متكرِّراً. وفيما خيص عام ٢٠١٧العروض يف عام 

يف جمال تدبر  آالف يورو) واالستعانة خبرباء خارجيني ٤,٠اخلربة اخلارجية يف جمال (إعادة) تصنيف الوظائف (
آالف يورو)، ما يشمل تصنيَف املخاطر السنوي ومراجعَة اسرتاتيجيات رصد املخاطر. وذلك  ٨,٠( املخاطر

سيمكِّن احملكمة من حتقيق تقدم على صعيد مبادراتا يف جمال تدبر املخاطر بالتشاور مع جلنة املراجعة. إن املوارد 
 املعنية متثِّل متطلباً متكرِّراً.

 ألف يورو ٣ ٢٥٩,٩  ت التشغيلية العامةالنفقا

 يف املئة). ٦,٢ألف يورو ( ٢١٥,٢ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره  -٥١٠

لسد تكاليف اخلدمات العامة.  خصَّصاتألف يورو يف امل ٢٣٥,٦تقرتح احملكمة ختفيضًا مقداره  -٥١١
املقرتحة لسد تكاليف استعمال املبىن من قبيل املرتفقات والتنظيف  ٢٠١٧فاملبالغ التقديرية املدرجة يف ميزانية عام 

ُوضعت على أساس تقديرات ُأجريت قبل إجناز إنشاء املبىن. وقد بني َشْغل املبىن أن بعض التكاليف أدىن مما كان 
يف ذلك تكاليف التدفئة والتربيد، وتكاليف إعادة تدوير النفايات والتخلص منها، وتكاليف تنظيف متوقَّعاً، مبا 

 املبىن وإجراء التعديالت فيه.

ألف يورو املقرتح لسد النفقات التشغيلية العامة املتكبَّدة لقاء اخلدمات  ٢ ٧٥٦,٤إن املقدار البالغ  -٥١٢
ألف  ٢٠٠,٠لف يورو لسد تكاليف تنظيف املباين يف الهاي؛ وأ ٩٠٠,٠بصورة رئيسية مما يلي: يتألف العامة 

ألف يورو لسد تكاليف الربيد اخلاص  ١٢٥,٠يورو لسد تكاليف إجراء التعديالت يف احملاّل القائمة يف امليدان؛ و
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 ألف يورو لسد تكاليف التدفئة/التربيد، والتزويد بالكهرباء، ٨٧٧,٠وتكاليف الشحن يف الهاي ويف امليدان؛ و
ألف يورو لسد تكاليف إجراء التعديالت يف املباين  ٣٦٢,٠؛ ورفع النفاياتوالصرف الصحي، والتزويد باملاء، و 

الصحي  التطهريمن قبيل  أعمال الصيانة االشتغالية،تكاليف فئة والتربيد والنظم األمنية) و (مثل تعديالت نظم التد
ألف يورو لسد تكاليف الصيانة التصحيحية، اليت سُتدرج ضمن الربنامج  ٢٥٠,٠وإصالح السجاد؛ و والِسباكة

ألف  ٤٢,٥إذ تغدو الصيانة مندرجة يف إطار ميزانية املقاول العام املعين بالصيانة؛ و ٢٠١٩الرئيسي اخلامس لعام 
القيمة والتخلص منه. إن املوارد املعنية متثل وتكاليف ختزين العتاد املشطوب  الـَمرَْكباتيورو لسد تكاليف صيانة 

 متطلباً متكرِّراً.

 SAPألف يورو لسد تكاليف عقود سارية خاصة بصيانة برجميات  ٣٢٣,٥ويلزم مبلغ مقداره  -٥١٣
والرتاخيص ذات الصلة، وتكاليف استعمال الربنامج احلاسويب اخلاص حبشد املوظفني والربنامج احلاسويب اجلديد 

ألف يورو) متصلة بتفعيل  ٢٠,٤اخلاص بتقييم األداء والغايات ذات الصلة. وتقرتح احملكمة زيادة (مقدارها 
ذات الصلة من أجل تدبر األداء. فالنظام السابق واستعمال الربنامج احلاسويب اخلاص بتقييم األداء والغايات 

لتقييم األداء الذي كانت احملكمة تستخدمه ُصمِّم داخليًا وكان يستلزم صيانة يدوية، بينما سيتقلَّص باألداة 
 اجلديدة الوقت الالزم لتسيري شؤون تدبر األداء. إن املوارد املعنية متثِّل متطلباً متكرِّراً.

آالف يورو)  ٥,٠املطلوب يف إطار هذا البند لقسم األمن والسالمة اخنفاضًا (مقداره ويشهد املبلغ  -٥١٤
يعزى رئيسيًا إىل تقلبات أسعار صرف العمالت فيما يتعلق برسم العضوية يف نظام إدارة أمن األمم املتحدة. 

سم األمن والسالمة البالغ وإضافًة إىل سد تكاليف هذه العضوية سُيستخدم املقدار املقرتح يف إطار هذا البند لق
آالف يورو بصورة رئيسية لسد تكاليف الصيانة الوقائية والصيانة التصحيحية ملعدات التدقيق األمين  ١١٠,٠

(أجهزة الكشف باألشعة السينية، وأجهزة كشف املعادن عرب البوابات اليت مير عربها الداخلون، وكواشف املعادن 
 األسلحة النارية وغريها من معدات األمن والتدريب يف جماله.احملمولة يدوياً) وتكاليف صيانة 

ألف يورو لسد التكاليف والرسوم املصرفية. وقد تفاوض  ٧٠,٠وحيتاج قسم املالية إىل مبلغ مقداره  -٥١٥
قسم املالية مع البنوك بشأن أسعار تفضيلية للحظو بتخفيض للرسوم املصرفية. إن مجيع املوارد اآلنفة الذكر متثِّل 

 طلباً متكرِّراً.مت

 آالف يورو ٣٠٤,٨  اللوازم واملواد

 يف املئة). ٩,٧ألف يورو ( ٢٦,٩ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  -٥١٦

ألف  ٢٤١,٢ويبلغ املقدار املقرتح لسد تكاليف اللوازم واملواد يف جمال اخلدمات العامة مبلغًا مقداره  -٥١٧
ألف يورو، تُعزى رئيسيًا إىل التكاليف املقدَّر أن ترتتب على لوازم  ٤٦,٣يورو وهو ينطوي على زيادة مقدارها 

ألف يورو)، ولوازم لتدبر املباين  ١٤,٠يف املقر ( تالـَمرَْكباألف يورو)، ووقود وصيانة لموعة  ١٦٠,٠مكتبية (
ألف يورو). إن احملكمة ُتكيِّف مبانيها  ٥٢,٢من قبيل مواد تنظيفها مبا هلا من مساحة أكرب وأدوات متفرقة (

 اجلديدة فيتعنيَّ استبدال بعض اللوازم من قبيل املناضد وأدوات الطعام واألواين يف املقصف، واللوازم الكهربائية،
وقطع الغيار. ويشمل ذلك أيضًا استبدال بذالت السائقني والثياب اآلمنة اليت يرتديها املوظفون الذين يتدبرون 

، اليت تُرتدى خالل جلسات احملكمة الطلب على اجلبب زيادة يف ومثة أيضاً الدعم اإلمدادي وتدبر املرافق. 
 ألف يورو).  ١٥,٠ات منها (ُجبب القضاة اجلدد، فتلزم موارد لتجديد املخزون هافي مبا
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لسد تكاليف اخلدمات األمنية  خصَّصاتإن الزيادة املقرتحة تُعوَّض جزئيًا بالتخفيض املقرتح يف امل -٥١٨
لتقليص املتطلبات من أجل سد تكاليف البذالت الرمسية اليت يرتديها  ألف يورو، نتيجةً  ١٩,٥املقدَّر أن يبلغ 

تبدل احملكمة بذالت العاملني يف جمال األمن وعتادهم إال عند انتهاء مدة حراس األمن واملعدات األمنية. وال تس
صالحها. ويشمل ذلك األحذية األمنية ومعدات احلماية من قبيل الدروع اليت تُلبس حتت الثياب فال تُرى، 

ألف  ٦٣,٦والسرتات واخلوذات التكتيكية الواقية من الرصاص. ويبلغ املقدار املقرتح لسد تكاليف هذه البنود 
 يورو. إن مجيع املوارد املعنية متثِّل متطلباً متكرِّراً.

 ألف يورو ٣٦٦,٠  األثاث والعتاد

 يف املئة). ٩,٤ألف يورو ( ٣١,٥ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  -٥١٩

 ُتطلب الزيادة املقرتحة لسد تكاليف األثاث يف املكاتب امليدانية. فقد بَِلي كثري من أثاث بعضو  -٥٢٠
املكاتب ويتعنيَّ استبداله. وتلكم هي احلال الغالبة فيما خيص املكاتب امليدانية القائمة يف بـَْنغي وأبيجان وكنشاسا 
وباماكو، مع العلم بأن املكتب امليداين اجلديد القائم يف جورجيا قد يستلزم جتهيزاً أيضاً وبأن التكاليف املعنية فيما 

 ألف يورو. ٦٥,٠ا يبلغ جمموعه خيص مجيع هذه املكاتب تُقدَّر مب

َمرَْكبات رباعية الدفع يتعنيَّ استبداهلا بكلفة  ويضاف إىل ذلك أن مثة حاليًا للمحكمة يف امليدان سبع -٥٢١
املعنية ال ترقى إىل املعايري املهنية وال املعايري اليت تطبِّقها األمم  الـَمرَْكبات. فألف يورو ٣٠١,٠يـَُقدَّر أن تبلغ 

كيلو مرت)، ما يؤثِّر سلبًا على سالمة عمليات   ١٠٠ ٠٠٠املتحدة يف هذا الال (سبع سنوات أو ما ال يقل عن 
ملتكرِّر. لقد بلغت احملكمة وفعاليتها بسبب تقليص إمكانية التعويل على جمموعة َمرَْكباتا وضرورة تصليحها ا

املعنية مقادير عالية وِقْيَدْت على طرق سيئة التعبيد وطرق غري معبَّدة، ما جعلها  الـَمرَْكباتاملسافة اليت ُقطعت ب
تبلى بِلًى غري معتاد وجعل استبداهلا أمراً ال بد منه. ويقع على عاتق احملكمة واجب العناية بالعاملني فيها لضمان 

احملكمة، كما ذكرته يف وثيقة ميزانيتها فمهامهم وهي مسؤولة يف حالة أي قصور يف هذا الصدد. سالمتهم يف أداء 
إن املوارد املعنية ، جتدِّد جمموعة َمرَْكباتا باستبدال عدد منها من سنة إىل أخرى. ٢٠١٧الربناجمية املقرتحة لعام 

 متثِّل متطلباً متكرِّراً.
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 المقترحة ٢٠١٨: ميزانية عام ٣٢٠٠ البرنامج :٣٤ الجدول

  :٣٢٠٠ البرنامج
 شعبة الخدمات اإلدارية

 (بآالف اليوروات) ٢٠١٦مصروفات عام 

امليزانية املعتمدة لعام 
(بآالف  ٢٠١٧

 اليوروات)

 التغّري يف املوارد

 ٢٠١٨امليزانية املقرتحة لعام 
 الموع (بآالف اليوروات)

املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

الموع مبا فيه 
من صندوق املصروفات 

 نسبته املئوية مقداره الطوارئ

 ٨٢٦,٥ ٣ ١,٧ ٦٥,٢ ٧٦١,٣ ٣    املوظفون من الفئة الفنية

 ٢٢٨,٨ ٩ ٢,٩ ٢٥٥,٩ ٩٧٢,٩ ٨    املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 ٠٥٥,٣ ١٣ ٢,٥ ٣٢١,٢ ٧٣٤,١ ١٢ ٣١٤,٦ ١٢ - ٣١٤,٦ ١٢ الموع الفرعي لتكاليف املوظفني

 ٦٠٥,٦ ٢٥,٧ ١٢٣,٧ ٤٨١,٩ ١٣٦,٣ ٢٩,٣ ١٠٧,٠ العامةاملساعدة املؤقتة 

 ٢٠,٠ - ٢٠,٠ - - - - املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

)٢,٧( ٣١٠,٥ ٣٤٧,٨ - ٣٤٧,٨ العمل اإلضايف  )٠,٩(  ٣٠٧,٨ 

 ٩٣٣,٤ ١٧,٨ ١٤١,٠ ٧٩٢,٤ ٤٨٤,١ ٢٩,٣ ٤٥٤,٨ الموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني

 ١٧٠,١ - - ١٧٠,١ ١٢١,١ - ١٢١,١ السفر

 - - - - - - - الضيافة

 ٦٤٣,٥ - - ٦٤٣,٥ ٥٤٦,٣ - ٥٤٦,٣ اخلدمات التعاقدية

 ٣٦٢,٧ ٩,٠ ٢٩,٩ ٣٣٢,٨ ٤٧٩,٧ - ٤٧٩,٧ التدريب

)٢٦,٠( ٣٨,٠ ٢٦٤,١ - ٢٦٤,١ اخلرباء االستشاريون  )٦٨,٤(  ١٢,٠ 

)٢١٥,٢( ٤٧٥,١ ٣ ١٩٠,٠ ٣ - ١٩٠,٠ ٣ النفقات التشغيلية العامة  )٦,٢(  ٢٥٩,٩ ٣ 

 ٣٠٤,٨ ٩,٧ ٢٦,٩ ٢٧٨,٠ ٤١٩,٢ - ٤١٩,٢ اللوازم واملواد

 ٣٦٦,٠ ٩,٤ ٣١,٥ ٣٣٤,٥ ٩٦٦,٥ ١٩٣,٢ ٧٧٣,٣ األثاث والعتاد

الموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة 
 بالعاملني

١٥٣,٠( ٢٧٢,٠ ٥ ٩٨٦,٩ ٥ ١٩٣,٢ ٧٩٣,٧ ٥(  )٢,٩(  ١١٩,٠ ٥ 

 ١٠٧,٧ ١٩ ١,٦ ٣٠٩,٢ ٧٩٨,٥ ١٨ ٧٨٥,٦ ١٨ ٢٢٢,٥ ٥٦٣,١ ١٨ المجموع

 ٢٠١٨: مالك الموظفين المقترح لعام ٣٢٠٠ البرنامج :٣٥ الجدول

  :٣٢٠٠ البرنامج
 شعبة الخدمات اإلدارية

وكيل أمني 
 عام

أمني 
عام 

 ١-ف ٢-ف ٣-ف ٤-ف ٥-ف ١-مد ٢-مد مساعد

جمموع موظفي 
الفئة الفنية وما 

 رأ-خ ع رر-خ ع فوقها

جمموع 
موظفي فئة 

اخلدمات 
 العامة

جمموع 
 املوظفني

                             الوظائف الثابتة

 
 ١٧٨ ١٤٦ ١٣٨ ٨ ٣٢ - ٦ ١٢ ٨ ٥ ١ - - - ٢٠١٧املقرة لعام 

 - - - - - - - - - - - - - - اجلديدة  

 - - - - - - - - - - - - - - املعادة التخصيص  

 - - - - - - - - - - - - - - املعادة التصنيف  

 - - - - - - - - - - - - - - املستعادة/املعادة  

 ١٧٨ ١٤٦ ١٣٨ ٨ ٣٢ - ٦ ١٢ ٨ ٥ ١ - - - ٢٠١٨المقترحة لعام   

 وظائف املساعدة املؤقتة العامة (معاِدالتا بدوام كامل)
           

 ٨,٥٠ ٨,٠٠ ٨,٠٠ - ٠,٥٠ - ٠,٥٠ - - - - - - - ٢٠١٧املقرة لعام   

 ٩,٠٠ ٨,٠٠ ٨,٠٠ - ١,٠٠ - ١,٠٠ - - - - - - - املستمرة  

 ١,٠٠ ١,٠٠ ١,٠٠ - - - - - - - - - - - اجلديدة  

 - - - - - - - - - - - - - - احملوَّلة  

 ١٠,٠٠ ٩,٠٠ ٩,٠٠ - ١,٠٠ - ١,٠٠ - - - - - - - ٢٠١٨المقترحة لعام   
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 القضائيةشعبة الخدمات  :٣٣٠٠ البرنامج -٣

 المقدِّمة

للمحكمة  ) املسؤولية عن تقدمي الدعم يف اإلجراءات القضائيةDJSالقضائية (تتوىل شعبة اخلدمات  -٥٢٢
)، وقسم تدبر األعمال القضائية OD-DJS. وهي تتألف من مكتب مديرها (اجلنائية الدولة ("احملكمة")

)CMS) وقسم خدمات تدبر املعلومات ،(IMSS) وقسم االحتجاز ،(DS) وقسم اخلدمات اللغوية ،(LSS ،(
)، ومكتب احملامي العمومي CSS)، وقسم دعم احملامني (VPRSمشاركة الين عليهم وجرب أضرارهم (وقسم 

 ).OPCD)، ومكتب احملامي العمومي للدفاع (OPCVللمجين عليهم (

شعبة اخلدمات القضائية عدداً من اخلدمات احلامسة األمهية لتنفيذ األنشطة الرئيسية اليت تضطلع وتقدم  -٥٢٣
دعمها لإلجراءات القضائية بتدبر شؤون قاعات جلسات احملكمة وبتنظيم هذه  هي تقوم يف إطاربا احملكمة. ف

الروابط الفيديوية. وإضافة واسطة بعن بعد  يُتواصل فيهااجللسات، مبا يف ذلك اجللسات املتزامنة واجللسات اليت 
). eCourtنظام احملكمة اإللكرتونية (إىل ذلك تتوىل الشعبة املسؤولية عن تدبر السجالت القضائية وعن عمل 

وهي تساعد الين عليهم على املشاركة يف شىت مراحل اإلجراءات القضائية، مبا فيها إجراءات جرب األضرار 
)، وذلك باستالم طلباتم وجتهيزها، وتسعى إىل تبسيط سريورات مجع طلباتم مستعينًة بتكنولوجيا ُقضي به إذا(

الشعبة شؤون املساعدة القانونية اليت تقدَّم للمعوزين من الين عليهم واملّدعى عليهم. ويتوىل املعلومات. كما تتدبر 
قسم دعم احملامني تنسيق املساعدة اليت تقدمها احملكمة إىل احملامني. ويسهر قسم االحتجاز على تيئة ظروف 

مل مرافق االحتجاز وفقًا للمعايري ساملة وآمنة وإنسانية للمحتَجزين يف عهدة احملكمة ويسهر على سالسة ع
 الدولية ذات الصلة.

وال تقتصر اخلدمات اليت تقدمها شعبة اخلدمات القضائية على ما خيص أنشطة جلسات احملكمة:  -٥٢٤
خدماُت  عم يف جمال تدبر املعلومات. وتـَُعدتقدم للمحكمة ولألطراف يف احملاكمات وللمشاركني فيها الد فهي

موظفي احملكمة وللمحامني اخلارجيني جانباً من املهام املنوطة بالشعبة يف إطار واليتها. وميثِّل  املكتبة املتاحة جلميع
أمن املعلومات جماًال هامًا من الاالت اليت تقدم فيها الشعبة الدعم، وذلك بالنظر إىل طبيعة أنشطة احملكمة. 

يف سري إجراءات احملكمة، ولصون حقوق املشتبه فيهم  وتُوفَّر خدمات الرتمجة التحريرية والرتمجة الشفوية للمساعدة
واملتهمني يف متابعة اإلجراءات وحقوق الشهود يف اإلدالء بشهاداتم باللغة اليت خيتارو�ا. كما إن هذه اخلدمات 

للمجين  تتاح يف املقر ويف امليدان لطائفة متنوعة من أصحاب الشأن، ومنهم أفرقة الدفاع وأفرقة املمثلني القانونيني
) من نظام روما األساسي ٢(٨٧ عليهم، والصندوق االستئماين للمجين عليهم. وعمًال باملادة

األساسي") تُوفَّر خدمات الرتمجة من وإىل أكثر من عشرين لغة من أجل التعاون القضائي، الذي حتيل  ("النظام
 احملكمة من أجله طلباتا املوجَّهة إىل الدول األطراف. 

مكتب احملامي العمومي للمجين عليهم ومكتب احملامي العمومي للدفاع مكتبَـْني مستقلْني ولئن كان  -٥٢٥
من ناحية عملهما الفين فإ�ما يتبعان، فيما خيص األغراض اإلدارية فقط، لشعبة اخلدمات القضائية التابعة لقلم 

يقدمان دعمًا إضافيًا إىل أفرقة ممثلي احملكمة. إ�ما يعمالن ضمن إطار واليتيهما احملدَّدتني يف الئحة احملكمة ف
الين عليهم وأفرقة الدفاع، على الرتتيب. فمكتب احملامي العمومي للمجين عليهم ميثل الين عليهم خالل 

. ٢٠١٢إجراءات احملكمة عندما تعيِّنه الدوائر لتويل ذلك. وقد ازداد اخنراطه يف اإلجراءات زيادة مطَّردة منذ عام 
لهم جمنيًا عليه ميثِّ  ٤ ٤٣٤ مثة ،١٢ ٩٨٥عليهم املشاركني يف اإلجراءات أمام احملكمة، البالغ عددهم وبني الين 

حمامون خارجيون. وعندما لهم ميثِّ عليه  جمين ٨ ٥٠٠وأكثر من  حمامو مكتب احملامي العمومي للمجين عليهم
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يتعلق األمر بالتمثيل الفعلي للمتَهمني، يؤدي مكتب احملامي العمومي للدفاع دورًا حامسًا يف محاية املشتبه فيهم، 
م عندما يتم انتداب أفرقة الدفاع هذه املساعدة  ومتثيلهم، والنهوض حبقوقهم ريثما يُعنيَّ فريق للدفاع عنهم، ويقدِّ

 حوث القانونية طيلة اإلجراءات. إليها يف تنظيم ملفات القضايا وإجراء الب

 ٢٠١٨بيئة العمل في عام 

من األنشطة القضائية السائرة سيتطلب دعماً كامًال من أقسام شعبة  ٢٠١٨إن مجيع ما سيشهده عام  -٥٢٦
يف ثالث دعاوى جتري  ٤٠٠اخلدمات القضائية. فُيتوقع أن يتعَّني تقدمي الدعم جللسات يبلغ جممل عدد أيامها 

فإنه يظل يستلزم  ٢٠١٧. ولئن كان مقدار هذا الدعم املتوقَّع لزوُمه أقل من نظريه فيما خيص عام فيها احملاكمة
فريقني من أفرقة دعم أنشطة جلسات احملكمة وخدمات الرتمجة الشفوية بسبع لغات يف إطار جلسات احملكمة 

ر أن يبلغ عدد أيا يومًا يف  ١٥م انعقادها كحد أقصى وحده. وستكون قاعة احملكمة الثالثة متاحة جللسات يُقدَّ
باالستعانة باملوارد املتوفرة. ويضاف إىل  اً إضافي اً دعم دعمسياق دعاوى االستئناف واإلجراءات التمهيدية، ما سيُ 

باحلاالت. وسيشهد عام عشرة لغة أخرى من اللغات املتصلة  ذلك أنه يُتوقع أن يلزم تقدمي دعم لغوي خبمس
جرب األضرار يف أربع قضايا على األقل. وقد يصل عدد الين عليهم الذين يطلبون استمرار إجراءات  ٢٠١٨

، وستلزم مساعدة قلم احملكمة يف جتهيز الطلبات ٢٠١٨يف عام  ٧ ٤٠٠املشاركة يف اإلجراءات/جرب األضرار إىل 
فريقًا من أفرقة الدفاع  عشر املعنية. وعالوة على ذلك ستظل الشعبة تتوىل تسيري شؤون املساعدة القانونية الثين

ومخسة أفرقة من أفرقة ممثِّلي الين عليهم، وستظل تدعم عمل أفرقة مكتب احملامي العمومي للمجين عليهم. 
؛ كما يُتوقَّع أن يبقى شخصان مدانان حمتَجزين لعدة ٢٠١٨ويُتوقَّع أن يبقى كل املتَهمني حمتَجزين طيلة عام 

 .٢٠١٨أشهر يف عام 

ستتيح هلا النهوض على حنو فعال بأود القسط األعظم من األنشطة اخلدمات القضائية  شعبةإن بنية  -٥٢٧
اليت  ٢٠١٨عام موارد إضافية إال فيما يتعلق بأولويات  املعنية ضمن حدود املقدار املتوفر هلا من املوارد. ولن تُنشد

رات وختفيضات للحد من الزيادات يشمل نطاقها احملكمة مجعاء، وذلك فقط بعد استبانة ما ميكن حتقيقه من وفو 
 الالزمة.

 اإلجراءات التمهيدية، مبا فيها عمليات التحقيق

جري مكتب املدَّعي العام عملياِت حتقيٍق ناشط يف ستِّ حاالت (هي احلالة الثانية يف مجهورية سيُ  -٥٢٨
)، ٢ديفوار (القضية ، واحلالة يف كوت )(أْنيت باالكا) - ب ، والقضية(سيليكا) -أفريقيا الوسطى (القضية أ

)، واحلالة يف مايل) ستستلزم الدعم ٣ واحلالة يف السودان (دارفور)، واحلالة يف جورجيا، واحلالة يف ليبيا (القضية
املعتاد من شعبة اخلدمات القضائية يف جماالت من قبيل اخلدمات اللغوية، واملساعدة على صعيد تكنولوجيا 

 لقضائية، وجتهيز طلبات الين عليهم.املعلومات، وتدبر شؤون املساعدة ا

وبالنظر إىل أن مكتب املّدعي العام سيواصل حتقيقه يف احلالة يف جورجيا فسيلزم تقدمي الدعم اللغوي  -٥٢٩
بثالث لغات هي اللغة اجلورجية واللغة األوسيتية واللغة الروسية. ويُتوقع أن يطلب املشاركة يف اإلجراءات عدد  

ما سيستلزم إيفاد بعثات إىل جورجيا، ألغراض منها التوعية على اخلصوص. وسيّتسم تعزيز كبري من الين عليهم، 
 االتصاالت املصونة األمن بأمهية خاصة يف هذه احلالة.

كما سيلزم تقدمي الدعم اللغوي، مبا فيه الدعم باللغات األقل انتشاراً، لألنشطة امليدانية يف حاالت  -٥٣٠
، ومحاية الشهود، إخل). ومثة كثري من الين عليهم طلبوا بالفعل املشاركة يف أخرى (التواصل مع الين عليهم
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اإلجراءات يف احلالة الثانية يف مجهورية أفريقيا الوسطى (يف القضية أ والقضية ب) ويُتوقَّع أن يودع املزيد منهم 
 ٢) ويف اإلجراءات يف القضية ٢ ٣٠٠طلباتم للمشاركة فيها (قد يبلغ عدد طاليب املشاركة من الين عليهم 

ويُتوقع أن يطلبها املزيد). ويُرجَّح أن جمين عليه  ٤ ٠٠٠ديفوار (اليت طلب بالفعل املشاركة فيها  احلالة يف كوت يف
يلزم توفري خدمات الرتمجة الشفوية والرتمجة التحريرية يف اإلجراءات االبتدائية باللغات املستخَدمة يف سياق كل من 

 التني.هاتني احل

 اإلجراءات االبتدائية

 سيظل الدعم القضائي الزماً يف ثالث قضايا تشهد املرحلَة االبتدائية من اإلجراءات. ٢٠١٨يف عام  -٥٣١

) إىل أن هذا املتهم Bosco Ntaganda( املدَّعي العام ضد بوسكو اْنتاغْنداويشار فيما خيص قضية  -٥٣٢
عنه من خالل نظام املساعدة القانونية. ويشارك يف اإلجراءات يف هذه حمتَجز يف عهدة احملكمة وُميوَّل فريق الدفاع 

جمنيًا عليهم ميثِّلهم فريقان تابعان ملكتب احملامي العمومي للمجين عليهم؛ ويُتوقَّع أن يطلب  ٢ ١٤٤القضية زهاء 
 ٢٦مثول  ٢٠١٨ أن يشهد عام نتظراملشاركة يف املراحل الالحقة من اإلجراءات املزيد من الين عليهم. ويُ 

وسيظل قسم اخلدمات اللغوية يقدم الدعم باللغة السواحلية  شاهداً يف هذه احلالة أمام احملكمة لإلدالء بإفاداتم.
يَـْرَوْنداالكونغولية وبلغة   وبلغة الِلنغاال. الِكنـْ

 املتهمهذا  أن إىل) Dominic Ongwen( أُْنغويناملدَّعي العام ضد دومينيك قضية  خيص فيما ويشار -٥٣٣
 هذه يف ويشارك. القانونية املساعدة نظام خالل من عنه الدفاع فريق أتعاب ومتوَّل احملكمة عهدة يف أيضًا حمتَجز
 نظام خالل من أتعابم متوَّل خارجيون قانونيون منهم ممثلون ٢ ٦٠٥جمين عليهم، ميثِّل  ٤ ١٠٧ زهاء اإلجراءات
 ٥٣ ويقدَّر أن. عليهم للمجين العمومي احملامي مكتب )١ ٥٠٢(البالغ عددهم وميثِّل الباقني  القانونية، املساعدة

 توفريشعبة اخلدمات القضائية  وستواصل .٢٠١٨يف سياق هذه احملاكمة يف عام  احملكمة أمام شاهدًا سيمثُلون
 الشعبة تكون أن جيبكما . ولغة الَلْنغو ولغة األتيسو األلور بلغة الشفوية التحريرية والرتمجة الرتمجة خدمات

 القضية. هذه فيما خيص اآلشويل بلغة القضائية األنشطة املزيد من لدعم متأهبة

غوديه  اْبليه ) وشارلLaurent Gbagboاْغبَـْغبو ( لوراناملدَّعي العام ضد قضية  خيص فيما ويشار -٥٣٤
)Charles Blé Goudé (حمتَجز يف عهدة احملكمة وميوَّل فريق الدفاع عنه من خالل  كال هذين املتهَمني أن إىل

، ميثِّلهم مكتُب احملامي العمومي ٧٢٦نظام املساعدة القانونية. ويشارك يف الدعوى جمين عليهم يبلغ جمموعهم 
شاهدًا يف هذه القضية أمام احملكمة. وقد يلزم توفري  ٥٣مثول  ٢٠١٨للمجين عليهم. ويُتوقَّع أن يشهد عام 

 . ٢٠١٨الدعم بلغة الِديوال ولغة الغرييه ولغة الَبْمبارا طيلة عام 

 إجراءات االستئناف

يُتوقَّع أن تكونا يف مرحلة االستئناف النهائي  الوسطى أفريقيا مجهورية يف األوىل يف احلالةمثة قضيتان  -٥٣٥
املدعي العام ضد وقضية  )Jean-Pierre Bembaاملدعي العام ضد جان بيري مببا (: قضية ٢٠١٨خالل عام 

. إن املّدعى عليه يف القضية األوىل حمتَجز يف عهدة احملكمة، ولئن مل ُخيَْلص إىل أنه معوز وآخرينجان بيري مببا 
، اليت مببا وآخرينفإن املساعدة القانونية ُتسلَّف له من أجل متويل تكاليف فريق الدفاع عنه. أما فيما خيص قضية 

بإقامة العدل، فإن تكاليف الدفاع عن مخسِة املّدعى عليهم ُمتوَّل أيضاً من خالل نظام املساعدة تتعلق جبرائم خملة 
القانونية. ويضاف إىل ذلك أنه يُتوقَّع أن تُتكبَّد نفقات للنهوض بأود مثول األشخاص األربعة املدانني غري 

 ف.احملتَجزين حالياً أمام احملكمة يف جلسات نظرها يف دعاوى االستئنا
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أودع مجيع  كاتـَْنغاويُتوقَّع أيضًا أن تقام دعاوى استئناف لألوامر القاضية جبرب األضرار. ففي قضية  -٥٣٦
مذكرات استئناف. وُحيتمل كبَري االحتمال أن تقام دعاوى استئناف للقرارات  ٢٠١٧األطراف يف نيسان/أبريل 

 .مبباويف قضية  لوبـَْنغااملتعلقة جبرب األضرار اليت تتخذها الدوائر املعنية يف قضية 

وسيتعنيَّ على شعبة اخلدمات القضائية أن تساعد أفرقة الدفاع بتقدميها املساعدة القانونية والدعم  -٥٣٧
اإلمدادي وباضطالعها بالبحوث القانونية. وستتوىل األفرقة املعنية بأنشطة جلسات احملكمة تقدمي الدعم جللسات 

 النظر يف دعاوى االستئناف.

  األضرارإجراءات جرب

). مببا، وقضية املهدي، وقضية كاتـَْنغا، وقضية لوبـَْنغالقد بلغت مرحلَة جرب األضرار أربُع قضايا (قضية  -٥٣٨
أمرها القاضي جبرب األضرار، الذي أفضى  ٢٠١٧أصدرت الدائرة االبتدائية الثانية يف أيار/مايو  كاتـَْنغاويف قضية 

يُتوقع أن تصدر أوامر جبرب األضرار يف أواخر عام  املهديوقضية  ْنغالوبَـ إىل مرحلة تنفيذ جرب األضرار. ويف قضية 
) من القواعد اإلجرائية ٢(٩٧ عيَّنت الدائرة االبتدائية الثالثة فريق خرباء عمًال بالقاعدة مببا. ويف قضية ٢٠١٧

أذى. وستستمر  خسارة أو وقواعد اإلثبات لتحديد نطاِق ومدى كل ما قد يكون حلق بالين عليهم من ضرر أو
 .٢٠١٨إجراءات جرب األضرار يف عام 

 ٢٠١٨عام لاألولويات االستراتيجية 

مبعزل عن تقدمي الدعم القضائي وتنفيذ األولويات االسرتاتيجية الشاملة بنطاقها احملكمة مجعاء، مثة  -٥٣٩
االسرتاتيجية اخلمسية جماالت أخرى تستلزم موارد إضافية مثل زيادة الرتكيز على إجراءات جرب األضرار وتنفيذ 

 اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات وتدبر املعلومات.

 تنفيذ اإلجراءات ودعمها يف ثالث حماكمات

ستواصل احملكمة االخنراط يف اإلجراءات يف ثالث حماكمات: احملاكمة يف  ٢٠١٨يف عام  -٥٤٠
 غوديه اْبليه ) وشارلLaurent Gbagboاْغبَـْغبو ( لوران)، واحملاكمة يف قضية Ongwen( أُْنغوين قضية

)Charles Blé Goudé (اْنتاَغْندا  بوسكو)، واحملاكمة يف قضيةBosco Ntaganda اليت يُتوقع أن تدوم زهاء (
تقدِّم كل الدعم الالزم للمحاكمات يف هذه القضايا الثالث، اليت شعبة اخلدمات القضائية نصف سنة. وستظل 

ريقًا معنيًا بالدعم يهتم جبلسات احملكمة. ويُقدَّر أن جلسات احملاكمة ستتزامن اثنتان منها، تستلزم كل منهما ف
(احلالة يف  أُْنغوين(احلالة يف كوت ديفوار) وقضية  اْغَبغبو واْبليه غوديهيومًا يف كل من قضية  ١٦٠ستدوم 

ر أن تطول احملاكمة يف قضية  يوماً. ويُتوقع  ٨٠(احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية)  اْنتاَغنداأوغندا)، بينما يقدَّ
أن يستمر احتجاز املتهمني األربعة مجيعاً. وسيلزم توفري اخلدمات بسبع لغات لدعم اإلجراءات السائرة وتيسري 
م الدعم خالل أنشطة جلسات احملكمة وخالل البعثات.  اإلدالء بالشهادة خالل جلسات احملكمة. وسيقدَّ

 يف إجراءات احملاكمة يف القضايا الثالث. ١٣٢مثول شهود جمموعهم  ٢٠١٨توقع أن يشهد عام ويُ 

 ٢٠١٨وتسري أربع جمموعات من إجراءات جرب األضرار على األقل. ويُتوقع أن تستمر يف عام  -٥٤١
ويف  غالوبـَنْ . وفيما خيص اإلجراءات يف قضية ٢٠١٧، اليت بدأت يف عام مبباإجراءات جرب األضرار يف قضية 

. ٢٠١٨وأن يستمر يف عام  ٢٠١٧، يُتوقع أن يبدأ تنفيذ تعويضات جرب األضرار يف أواخر عام كاتـَْنغاقضية 
. وسيحتاج قلم احملكمة إىل موارد كافية لكي املهديأمر جبرب األضرار يف قضية  ٢٠١٧أن يصدر يف عام  ويُنتظر
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راف املنخرطة يف سريورة جرب األضرار. وسيستلزم التمثيل يتسىن له تقدمي عدد من اخلدمات إىل الدوائر وإىل األط
الفّعال للمجين عليهم حمامني، منهم مكتب احملامي العمومي للمجين عليهم، يعملون بنشاط يف امليدان، 
ليهم. وسيتعنيَّ على قسم مشاركة الين عليهم وجرب أضرارهم أن جيهِّز  فيجمعون األدلة ويتشاورون مع موكِّ

طلب املشاركة وأن جيري االستعراض القانوين الالزم، وأن ييسِّر مهمات اخلرباء حبسب االقتضاء، استمارات 
دعمًا يف أيضًا األنشطة امليدانية وستتطلب املساعدة.  ذلك من أشكال يقدِّم إىل الدوائر تقارير كافية وغري وأن

 جمال اللغات.

باألعمال على مستوى االستئناف، إذ يُتوقع أن تتواصل يف الشطر األول  ٢٠١٨كما سيحفل عام  -٥٤٢
 تصل إىل دائرة. وقد مببا وآخرينوقضية  مببامن السنة دعاوى االستئناف النهائي غري احملسومة يف قضية 

يها الدوائر االبتدائية دعاوى استئناف �ائي أخرى متأتية عن الدعاوى اليت تنظر ف ٢٠١٨االستئناف يف عام 
حالياً. وإضافًة إىل ذلك يُتوقع أن تتأتى عن اإلجراءات احلالية املتعلقة جبرب األضرار دعاوى استئناف معقَّدة يُنتظر 

. ويُتوقع أيضًا أن تُرفع إىل دائرة االستئناف عدة دعاوى استئناف ٢٠١٨أن تـَُبتَّ فيها دائرة االستئناف يف عام 
 متهيدي.

 السرتاتيجية اخلمسية اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلوماتتنفيذ ا

ستبدأ السنة الثانية من مرحلة تنفيذ االسرتاتيجية اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات/تدبر  ٢٠١٨يف عام  -٥٤٣
د ، اليت أقرها جملس احلوكمة املعين بتدبر املعلومات وأيدها جملس التنسيق. ويرا٢٠٢١-٢٠١٧املعلومات للفرتة 

بذه االسرتاتيجية حتسني مجيع السريورات املعمول با يف احملكمة جلعلها أنسَب وأجنَع وآمَن وأكثَر شفافية. 
ويضطلع مبعظم األنشطة ذات الصلة قسم خدمات تدبر املعلومات لصاحل مجيع أجهزة احملكمة واجلهات اخلارجية 

 ليهم وأفرقة الدفاع.املستفيدة من اخلدمات املعنية مثل أفرقة متثيل الين ع

لقد أجرت احملكمة حتليًال وافيًا للبنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلومات القائمة يف خمتلف  -٥٤٤
. إن اتّباع اسرتاتيجية ناظمة للمتطلبات يف املتطلبات الفورية واملتطلبات الطويلة األجلأجهزتا وما يرتبط با من 

 ١,٢٣بر املعلومات سيقلِّص ما تتحمله احملكمة من تكاليف ذات صلة مبقدار جمال تكنولوجيا املعلومات/تد
مليون يورو على مدى فرتة اخلمس سنوات املعنية بالقياس إىل ما يكلفه االستمرار دون العمل باسرتاتيجية من هذا 

ألجهزة واستبعاد القبيل. وستتحقق الوفورات بصورة رئيسية عن طريق االستعانة بنظم ميكن تعميمها يف مجيع ا
النظم املنطوية على ازدواج حيثما أمكن األمر. كما ستتأتى وفورات عن اعتماد حلول للتخزين هي أقل كلفة 
غدت متاحة مؤخراً. ويرد يف املرفق التاسع عرض للمزيد من التفاصيل عن جمموع الوفورات يف التكاليف اليت ميكن 

 ولوجيا املعلومات/تدبر املعلومات.حتقيقها من خالل االسرتاتيجية اخلاصة بتكن

وقد ُأجري منذ إنشاء احملكمة قبل مخس عشرة سنة عدد من االستثمارات اهلامة يف تكنولوجيا  -٥٤٥
املعلومات واالتصاالت دعماً ألعمال احملكمة القضائية والتحقيقية واإلدارية. ومثة عدد من هذه النظم تقادم عهده 

إذ أ�ا بلغت �اية عمرها االستعمايل أو ختطّاها الزمن. ويف  - املستقبل القريبأو يُنتظر أن يغدو عتيقًا يف  -
األثناء تنامى قدُّ احملكمة إىل حد كبري منذ إنشائها، ما أثَّر على متطلباتا فيما خيص تكنولوجيا املعلومات وعلى 

ال تفي با النظم القائمة إال جزئياً  مقدار ما يُنشأ فيها من بيانات. ويشار على وجه التحديد إىل أن مثة متطلبات
 يف جماالت من قبيل األدلة الرقمية، وأمن املعلومات، وتدبر املعلومات.
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وملواجهة هذه التحديات اتُّبع على نطاق احملكمة �ج جديد يف جمال تكنولوجيا املعلومات أفضى إىل  -٥٤٦
لومات" يف إطار عملية إعمال التآزر بشىت بنية حوكمية جديدة وإىل إنشاء "جملس احلوكمة املعين بتدبر املع

وجوهه، فآتى االسرتاتيجية اخلمسية احلالية اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلومات. وتتيح هذه االسرتاتيجية 
حلوًال شاملة تعظِّم قابلية النظم إلعادة االستعمال وهي على اإلمجال أقل تكلفة من االستمرار على استعمال 

 لتحتية احلالية لتكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلومات، وتفضي أيضاً إىل سريورات داخلية أجنع.البنية ا

وترد أدناه حملة عامة عن الغايات املنشودة من اسرتاتيجية احملكمة اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات/تدبر  -٥٤٧
لوظائفية" و"املتطلبات الركائزية". املعلومات. لقد ُقسمت املتطلبات األساسية إىل فئتني كبريتني: "املتطلبات ا

ويشار بالفئة "الوظائفية" إىل جتميع رفيع املستوى لسريورات احملكمة، تندرج به على وجه التحديد يف جمال 
ل أساس عمل احملكمة برمته، التحقيق والال القضائي وجمال اإلدارة. ويشار بالفئة "الركائزية" إىل األنشطة اليت متثِّ 

 تحديد تدبر املعلومات، وأمن املعلومات، والرتشيد على صعيد تكنولوجيا املعلومات. إن اهلدفوعلى وجه ال
 ٢٠٢١يتمثَّل يف حتقيق مضمون كل من البنود املسرودة أدناه ضمن الفئتني الوظائفية والركائزية حبلول عام  املنشود

 .من خالل االسرتاتيجية اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلومات

 الغايات الوظائفية
 يف جمال اإلدارة ال القضائياليف  يف جمال التحقيق

جناعة إدخال وحتليل البيانات على حنو  •
يفضي إىل وضع وتنفيذ اسرتاتيجيات 

 حتقيقية
إدخال وتدبر وعرض معلومات القضايا  •

واألدلة ذات الصلة يف جلسات احملكمة 
 بالنسق الرقمي األصلي

االضطالع على حنو ُمدمج بتدبر شؤون  •
القضايا والشهود بدءًا من املراحل األولية 

 وصوًال إىل التقاضيفيف احلالة املعنية 

اتّباع سريورات أبسط وأجنع يف   •
كشف البيانات وإيداع الوثائق وتدبر 

 إعداد احملاضر
نفاذ مجيع املشاركني يف القضية إىل  •

و مدمج املعلومات املتعلقة با على حن
 عن طريق منصة التقاضي

تدبر استعمال قاعات احملكمة على  •
حنو ناجع وقابل لتعديل نطاقه بغية 

 التهيئة إلجراء حماكمات متزامنة

توحيد السريورات اإلدارية وأمتتتها من  •
 أجل تعظيم النجاعة

إعمال حل تدبري لتخطيط التقدم  •
 وتّتبعه واإلفادة بشأنه

وإمكان النفاذ إليها توفر البيانات  •
دعمًا لرصد مؤشرات األداء الرئيسية 
املعمول با يف احملكمة واإلفادة بشأن 

 هذه املؤشرات

 

 الغايات الركائزية
 الرتشيد على صعيد تكنولوجيا املعلومات أمن املعلومات تدبر املعلومات

إدخال املعلومات مرة واحدة ليستعملها  •
واألطراف املوظفون املأذون هلم بذلك 

  رةً متكرِّ  اخلارجية استعماالتٍ 
إدارة املعلومات وتدبرها بصورة منهجية  •

طيلة عمرها االستعمايل، بدءًا من إنشائها 
 حىت أرشفتها

إتاحة النفاذ إىل ملفات األدلة  •
وسجالت احملكمة لتعزيز اإلحاطة بالعدالة 

 اجلنائية الدولية واملمارسات على صعيدها

أمنية متينة يف احملكمة، غرس ثقافة  •
جتعل املوظفني واألطراف حييطون 

 مبسؤولياتم عن محاية املعلومات
إبراز التهديدات الداخلية  •

واخلارجية للعيان والقدرة على التصدي 
 هلا لتقليص أثرها على احملكمة أو درئه

التحقق األمين من السريورات  •
والتكنولوجيا استنادًا إىل املخاطر ذات 

 ةالصل

تصميم نظم تكنولوجيا املعلومات  •
حبيث تتسم بالدميومة، استنادًا إىل 
التكنولوجيات واملعماريات القياسية 

 املتاحة للعموم
تكثري املوارد من خالل اّتساق اإلدارة  •

وتوحيد اإلجراءات لتخطيط خدمات 
تكنولوجيا املعلومات وتوفريها وتقدمي 

 الدعم يف جماهلا
شتغال اجلارية غري ختفيض تكاليف اال •

% ٥املتصلة بالعاملني بنسبة ال تقل عن 
 ٢٠٢١حبلول عام 

ستشتمل أيضًا على  تكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلوماتوينبغي التنويه إىل أن االسرتاتيجية اخلاصة ب -٥٤٨
ويرجى الرجوع إىل عدد من املبادرات اليت سُتتخذ من خالل حلول داخلية وبالتايل لن تتطلب أمواًال إضافية. 

االسرتاتيجية اخلمسية اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات/تدبر لالستزادة من املعلومات التفصيلية عن املرفق التاسع 



ICC-ASP/16/10  

10-A-021017 146 

 
 

 

)، حيث يرد حتليل مفصَّل لشىت املشاريع ذات الصلة وتبعاتا فيما ٢٠٢١-٢٠١٧(للفرتة  املعلومات
 بالتكاليف. يتعلق

 يورو ألف ٣٣ ٥٧٥,٤  موارد الميزانية

ألف  ١ ٥٠٢,٥على زيادة إمجالية صافية مقدارها شعبة اخلدمات القضائية تنطوي امليزانية املقرتحة ل -٥٤٩
زيادة صافية  ‘١’نات: لشعبة تتألف رئيسيًا من ثالثة مكوِّ لالزيادة اإلمجالية املقرتحة إن  .املئة) يف ٤,٧يورو (

لسد تكاليف الوظائف الثابتة نتيجًة للعودة إىل  خصَّصاتألف يورو يف بند امل ٢٩٢,٤يقارب مقدارها مقرتحة 
املئة، وتطبيق النظام املوحد لألمم املتحدة؛  يف ١٠الوظائف املعتاد يف قلم احملكمة البالغ  معدَّل شغور

لقسم خدمات تدبر املعلومات من أجل  خصَّصاتألف يورو يف امل ٧٩٣,٤صافية مقرتحة مقدارها  زيادة ‘٢’
مقرتحة مقدارها  زيادة ‘٣’رتاتيجية اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلومات على نطاق احملكمة؛ تنفيذ االس

ألف يورو تلزم للنهوض بأود التمثيل املالئم للمتهمني والين عليهم يف اإلجراءات السائرة، مبا يف ذلك  ٣٩٥,٥
ملكتب احملامي العمومي للمجين  خصَّصاتاملالدعم من خالل نظام املساعدة القانونية، وزيادات مقرتحة يف 

عليهم. ويضاف إىل ذلك أن تطبيق النظام املوحد لألمم املتحدة على موارد الشعبة املمولة يف إطار املساعدة 
 ألف يورو. ٢١,٢املؤقتة العامة يفضي إىل زيادة مقدارها 

ألف يورو. وتُعزى هذه الزيادة  ٤٣٠,٢لسد تكاليف املوظفني ما جمموعه  خصَّصاتوتبلغ الزيادة يف امل -٥٥٠
ألف يورو، وزيادة يف  ٢٩٢,٤لسد تكاليف الوظائف الثابتة مقدارها  خصَّصاتإىل زيادة صافية يف امل

ألف يورو. وكما سبقت اإلشارة إليه تتأتى الزيادة يف  ١٣٧,٨لسد سائر تكاليف العاملني مقدارها  خصَّصاتامل
املئة  يف ١٠الوظائف يف قلم احملكمة إىل قيمته املعتادة البالغة  شغور معدَّلبند الوظائف الثابتة عن إعادة 

ألف يورو). ويعوَّض جزء من الزيادة اإلمجالية  ٤٠,٧ألف يورو)، وتطبيق النظام املوحد لألمم املتحدة ( ٣٨٣,٥(
قق املايل يناظر ما يتأتى عن إعادة ختصيص احملألف يورو  ١٣١,٨ألف يورو باخنفاض مقداره  ٤٢٤,٢البالغة 

لسد  خصَّصات) بنقله من قسم دعم احملامني إىل شعبة العمليات اخلارجية. أما الزيادة يف امل٤-(من الرتبة ف
، فتشمل مبالغ استثمارات يف املساعدة املؤقتة العامة وتكاليف ألف يورو ١٣٧,٨سائر تكاليف العاملني، البالغة 

ملساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات")، ُحدَّ منها جزئياً بفضل ما مساعدين مؤقتني معنيني باالجتماعات (بند "ا
م فيما يلي تعليل مفصَّل هلذه األرقام.  مت التوصل إليه من ختفيضات يف تكاليف اخلدمات اللغوية. وسيقدَّ

لسد التكاليف غري املتصلة بالعاملني مبلغًا مقداره  خصَّصاتوتبلغ الزيادة اإلمجالية يف امل -٥٥١
يف ميزانيتها زيادة يف  خصَّصاتألف يورو. وليس بني أقسام شعبة اخلدمات القضائية أقسام تشهد امل ١ ٠٧٢,٤

ألف يورو) حيث ُتطلب الزيادة  ٧٩٣,٤التكاليف غري املتصلة بالعاملني إال قسم خدمات تدبر املعلومات (بند 
ومات الشاملة بنطاقها احملكمة مجعاء، وقسم من أجل تنفيذ االسرتاتيجية اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات/تدبر املعل

ألف يورو) حيث ُتطلب الزيادة من أجل املساعدة القانونية، ومكتب احملامي العمومي  ٣٤٣,٥دعم احملامني (
ألف يورو) حيث ُتطلب الزيادة للنهوض بأود املتطلبات اإلضافية فيما خيص متثيل الين  ٣٨,٥للمجين عليهم (

آالف يورو) حيث تطلب الزيادة لتطبيق ما  ٧,٠السائرة، وقسم االحتجاز إىل حد أقل ( عليهم يف اإلجراءات
األسعار. فسائر أقسام الشعبة هذه يقضي به املؤشر السنوي ألسعار استئجار الزنازين مبوجب االتفاق بشأن 

غ جمموعها هلا يف بند التكاليف غري املتصلة بالعاملني على اخنفاضات صافية يبل خصَّصاتتنطوي امل
 آالف يورو من الوفورات الصافية. ١١٠,٠
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وجيدر التنويه إىل أنه إذا كان االستثمار اإلمجايل املقرتح ضمن شعبة اخلدمات القضائية يف بند  -٥٥٢
التكاليف غري املتصلة بالعاملني من أجل تنفيذ االسرتاتيجية اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلومات على 

ألف يورو يراد سده  ٢١١,٦آالف يورو فإن جزءًا من هذا املبلغ مقداره  ١ ٠٠٥,٠لغ زهاء نطاق احملكمة يب
قة يف ميزانية قسم خدمات تدبر املعلومات، ما يفضي إىل زيادة صافية مقرتحة مقدارها بصايف الوفورات احملقَّ 

ص لتنفيذ املخصَّ  ،يوروآالف  ١ ٠٠٥,٠من مقدار االستثمارات اإلمجايل البالغ ومثة ألف يورو.  ٧٩٣,٤
إلعمال حلول يف مكتب املّدعي العام، استخدامه يُعتزم ألف يورو  ٦٧٠,٠يقارب جزء  ،االسرتاتيجية املذكورة

لتحقيق حتسينات يف السريورة يلزم ألف يورو  ٨٠,٠ يبلغجزء و تتصل رئيسيًا بتجهيز األدلة وتسجيلها وحتليلها؛ 
ألف يورو يلزم لتحقيق حتسينات على  ٢٥٥,٠يبلغ القضائية، تشمل تدبر املعلومات املتعلقة بالين عليهم؛ وجزء 

 صعيد أمن املعلومات، ألغراٍض منها احلمايُة من اهلجمات السيربانية وضماُن أمن االتصاالت.

دة النجاعة والوفورات املمكن حتقيقها على نطاق احملكمة، ونتيجًة الستبانة املكاسب املتأتية عن زيا -٥٥٣
أُدرجت تكاليف بعض املوارد اإلضافية يف امليزانية املقرتحة لقلم احملكمة، بغية تكثري االستعانة باملوارد املتوفِّرة ضمن 

 خصَّصاتلف يورو يف املأ ٧٢,٩احملكمة. وبناء عليه فإن الزيادة املقرتحة يف بند املساعدة املؤقتة العامة البالغة 
رأ) -ع لقسم خدمات تدبر املعلومات تنتج عن نقل املوظف املعين بالتصميم على املوقع الشبكي (من الرتبة خ

من أمانة مجعية الدول األطراف إىل قسم خدمات تدبر املعلومات. إن هذا اإلجراء عدمي األثر على امليزانية 
ض يف ميزانية أمانة مجعية الدول األطراف وإىل زيادٍة مناظرة يف اإلمجالية للمحكمة لكنه يفضي إىل اخنفا

 لسد تكاليف املوظفني يف قلم احملكمة. خصَّصاتامل

 ألف يورو ١٩ ٨١٣,٧  الموارد من الموظفين

ألف  ٢٩٢,٤ألف يورو يف بند املوارد من املوظفني تتأتى عن زيادة مقدارها  ٤٣٠,٢إن الزيادة البالغة  -٥٥٤
يف املئة وتكاليُف  ١٠الوظائف يف قلم احملكمة إىل قيمته املعتادة البالغة  معدَّل شغوريورو سبُبها تكاليُف إعادة 

ألف يورو يف بند  ١٣٧,٨وإضافة إىل ذلك مثة زيادة مقرتحة مقدارها تطبيق النظام املوحَّد لألمم املتحدة. 
 لسد تكاليف املوارد األخرى من املوظفني. خصَّصاتاملساعدة املؤقتة العامة ويف امل

 ألف يورو ١٧ ١٧١,٠  الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة

شعبة اخلدمات القضائية جمموع الوظائف الثابتة يف  ُخفِّضال ُتطلب أي وظائف ثابتة جديدة. وقد  -٥٥٥
. ويتأتى هذا التخفيض عن إعادة ختصيص احملقِّق املايل ٢٠١٨يف عام  ١٨٨إىل  ٢٠١٧يف عام  ١٨٩ من

) بنقله من قسم دعم احملامني إىل شعبة العمليات اخلارجية. ومتثل الزيادة املقرتحة البالغة ٤-الرتبة ف (من
املئة، وإىل  يف ١٠ظائف يف قلم احملكمة إىل قيمته املعتادة البالغة الو  معدَّل شغورنتيجة إلعادة ألف يورو  ٢٩٢,٤

الزيادات الضمنية املتأتية عن تطبيق النظام املوحد لألمم املتحدة. ويشار يف هذا الصدد إىل أن امليزانية املقرتحة 
ألف  ٣٨٣,٥ئف (الوظا معدَّل شغورات ألف يورو تعزى إىل تغريُّ  ٤٢٤,٢تشتمل على زيادة إمجالية مقدارها 

ألف يورو). بيد أن تقليص تكاليف املوظفني مبقدار  ٤٠,٧يورو) وتطبيق النظام املوحد لألمم املتحدة (
) حّد جزئياً من هذه التكاليف، ما جعل ٤-ألف يورو نتيجة إلعادة ختصيص احملقِّق املايل (من الرتبة ف ١٣١,٨

 ألف يورو. ٢٩٢,٤صايف الزيادة يبلغ 
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 ألف يورو ١ ٨٠٠,٨  قتة العامةاملساعدة املؤ  

إن العامل املسبِّب جلميع املتطلبات من املساعدة املؤقتة العامة يف الشعبة يتمثل يف مقدار األنشطة  -٥٥٦
القضائية، واحلاجة يف هذا الصدد إىل االستثمار يف سريورات للتدبر القضائي تكون أكثر قابلية لالستدامة. 

يف املئة) يف بند املساعدة املؤقتة  ٦,٦ألف يورو ( ١١١,١ املقرتحة يف الشعبة البالغصافية جممُل الزيادة ال وميثِّل
ألف يورو)، وقسم خدمات تدبر املعلومات  ١٤٤,١العامة متطلباٍت إضافيًة يف قسم تدبر األعمال القضائية (

لنظام املوحد ألف يورو). ويضاف إىل ذلك أن تطبيق ا ٨٨,٨ألف يورو)، وقسم اخلدمات اللغوية ( ٧٢,٩(
ألف يورو. وجيدر  ٢١,٢لألمم املتحدة على املوارد من املساعدة املؤقتة العامة ضمن الشعبة يؤيت زيادة مقدارها 

يف قسم خدمات تدبر املعلومات تنتج عن نقل املوظف املعين  خصَّصاتالتنويه إىل أن الزيادة املقرتحة يف امل
هذا  إنرأ) من أمانة مجعية الدول األطراف إىل هذا القسم. -ع بالتصميم على املوقع الشبكي (من الرتبة خ

يؤيت ختفيضاً يف ميزانية أمانة مجعية الدول األطراف وزيادًة  لكنهالتدبري عدمي األثر على امليزانية اإلمجالية للمحكمة 
 مناظرة يف تكاليف املساعدة املؤقتة العامة يف ميزانية قلم احملكمة.

لسد  خصَّصاتإىل أنه مت يف قسم اخلدمات اللغوية التوصل إىل ختفيضات يف املومن املهم التنويه  -٥٥٧
ألف يورو بالنظر إىل أن فرتة لزوم توفري ثالثة من  ٢١٥,٩تكاليف املوارد من املساعدة املؤقتة العامة مقدارها 

يَـْرَوْندا) اخُتصرت مبقدار ستة أشهر بالنظر إىل املدة ا دا ملتوقَّع أن تستغرقها حماكمة انْتاَغنْ ترامجة احملكمة (للغة الِكنـْ
، وعدم استمرار تطلُّب وظيفة مساعد إداري يف إطار املساعدة املؤقتة العامة كان قد هيئ هلا يف ٢٠١٨يف عام 

 لزهاء مخسة أشهر يف قسم اخلدمات اللغوية. ٢٠١٧ميزانية عام 

  ائيةشعبة اخلدمات القض يف املساعدة املؤقتة العامة موارد حملة عن
  (بآالف اليوروات) ٢٠١٨ عام في الزيادات

 ٢١,٢ املتحدة لألمم املوحَّد تطبيق النظام
 ١٤٤,١ )قسم تدبر األعمال القضائية) (٤-موظف من الرتبة ف( احملكمة اإللكرتونية مشروع متويل وظيفة مدير

 ٧٢,٩ )قسم خدمات تدبر املعلومات(أمانة اجلمعية  رأ) من-ع (من الرتبة خ الشبكي املوقع على بالتصميم املعيناملوظف  نقل
 ٨٨,٨ )قسم اخلدمات اللغوية( رر-ع من الرتبة خ) للغة اآلشويل( لغوي مساعد

 ٣٢٧,٠ الموع الفرعي

  (بآالف اليوروات) ٢٠١٨ عام في والوفورات التخفيضات

يَـْرَوندا الرتمجة الشفوية من أشهر ٦ ختفيض يعادل  ١٨٦,٠ )اخلدمات اللغويةقسم ( بلغة الِكنـْ
 ٢٩,٩ )قسم اخلدمات اللغوية( أشهر ٥ ملدة) رر-ع من الرتبة خ( إداري مساعد

 ٢١٥,٩ الموع الفرعي

 ١١١,١ ٢٠١٨ شعبة الخدمات القضائية لعام في العامة المقترحة المؤقتة المساعدة زيادة صافي

وينطوي املبلغ املطلوب يف بند املوارد يف إطار املساعدة املؤقتة العامة يف قسم تدبر األعمال القضائية  -٥٥٨
) اليت ٤-ألف يورو لتمويل وظيفة مدير مشروع احملكمة اإللكرتونية (من الرتبة ف ١٤٨,٦على زيادة مقدارها 

 سبق إقرارها لكنها مل متوَّل. 

شهراً  ١٢) ملدة ٢-نشطة جلسات احملكمة (من الرتبة فموظف قانوين مساعد/موظف معين بأ -٥٥٩
تلزم هذه الوظيفة يف قسم تدبر األعمال القضائية للنهوض بأود جلسات احملكمة، إىل جانب (متطلب مستمر). 
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 املوظَفْني القانونيَـْني املساعَدْين/املوظَفْني املعنيَـْني بأنشطة جلسات احملكمة احلاليَـْني، وذلك من أجل حماكمتني
 متزامنتني. وال تغري يف عدد الوظائف.

شهرًا لكل منهم (متطلب  ١٢رأ) ملدة -ثالثة جمهِّزي نصوص باللغة الفرنسية (من الرتبة خ ع -٥٦٠
. إلعداد احملاضر اآلنية باللغة الفرنسية حملاكمة واحدة يلزم فريق مؤلف من اثنني من معّدي احملاضر مستمر)

. ويظل توفري الصيغ احملرَّرة من احملاضر يف قسم تدبر األعمال القضائيةبالكتابة املختزلة واثنني من جمهِّزي النصوص 
د يستلزم ثالثَة جمهِّزي ا  لنصوص باللغة الفرنسية.الفرنسية يف الوقت احملدَّ

. أُقرت هذه شهرًا (متطلب مستمر) ١٢) ملدة ٤-مدير ملشروع احملكمة اإللكرتونية (من الرتبة ف -٥٦١
قسم تدبر األعمال القضائية بتسيِري وإدارِة نظام احملكمة  لقد ُعهد إىللكنها مل متوَّل.  ٢٠١٧الوظيفة لعام 

وسيتوىل مدير املشروع قيادة مشروع منصة مسارات اإللكرتونية بغية تعزيز احلس باملسؤولية عن هذا النظام برمته. 
ومات املراد األعمال القضائية، املخطَّط إلنشائها يف إطار االسرتاتيجية اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات/تدبر املعل

أن عدم إعداد منصة جديدة بصورة كاملة شأن من إن . ٢٠٢١تنفيذها يف الفرتة املمتدة من اآلن حىت عام 
 وتعثرُ ، قيام املستعملني النهائيني بالبحوث القانونية صعوبةُ  من وجوهه على الصعيد القضائي إىل قصوريفضي 

وجود َمدخل واحد لكل ملف القضية. أما املنصة اجلديدة فستوفِّر للمستعملني  عدمُ و تنظيم النفاذ إىل النظام، 
النهائيني مرتاَبطاً واحداً ميكن بواسطته النفاذ من مكان واحد إىل خمتلف مكوِّنات ملفات القضايا، مبا فيها الوثائق 

ن يستلزم ذلك إال تدريب املودعة، واحملاضر، واألدلة، والتسجيالت السمعية البصرية جللسات احملكمة. ول
املستعملني النهائيني على استعمال تطبيق واحد وتعريفهم به، ما سيشجِّع بدوره طائفة أوسع بكثري من 
املستعملني النهائيني على استعمال األدوات اإللكرتونية من أجل تدبر املعلومات القضائية. مث إنه سُتحقَّق، برتكيز 

م منه مبختلف التطبيقات اليت يستند النظام إليها، مكاسب كبرية متأتية عن تدبر النفاذ يف موضع واحد يُتحك
زيادة النجاعة عن طريق استبعاد االزدواج وحاالت عدم الدقة يف تسيري شؤون التطبيقات. كما سُتستبعد باملنصة 

الوظائفية الالزمة يف  اجلديدة النظم الزائدة القائمة حاليًا لتعويض األطراف املتقاضية عن االفتقار إىل السمات
لكنها مل ُمتوَّل يف ميزانيته املعتمدة. وتعد  ٢٠١٧منصة احملكمة اإللكرتونية. وقد أُبقي على الوظيفة املعنية لعام 

هذه الوظيفة عنصراً أساسيًا جوهريًا من عناصر االسرتاتيجية اخلمسية اليت تستلزم مديراً للمشروع خمصَّصًا إلدارته. 
يف إطار املساعدة املؤقتة العامة املعنية ل مدة املشروع ومداه فإن متويل وظيفة لالضطالع باملهام وبالنظر إىل طو 

أجنع من حيث التكاليف من استعانة احملكمة مبوارد خارجية هلذا الغرض. وسيتوىل مدير مشروع احملكمة 
سريورات الداعمة لإلجراءات يف ، إعادة حتديد ال٢٠١٨اإللكرتونية، يف سياق أنشطة املشاريع املقرتحة لعام 

ما يعد شرطًا مسبقاً  -مرحلتها التمهيدية ومرحلتها االبتدائية ومرحلتها االستئنافية ومرحلتها املتعلقة جبرب األضرار 
أساسياً للسهر على إيتاء التكنولوجيا والسمات الوظائفية املصمَّمة لدعم السريورات القضائية مكاسب متأتية عن 

عة لصاحل الدوائر واألطراف املتقاضية. ويستتبع الال الثاين من جماالت العمل توسيع قاعدة البيانات زيادة النجا
املتعلقة بالين عليهم اليت ميسكها قسم مشاركة الين عليهم وجرب أضرارهم لكي تغدو أداة شاملة بنطاقها احملكمة 

وصوًال إىل تدبر جرب األضرار. فويل ملشاركة الين عليهم مجعاء للنهوض بأود مجيع األنشطة، بدءاً من التسجيل األ
وستتيح األعمال املزَمع إجراؤها مجع طلبات الين عليهم من امليدان بصورة رقمية، ما سيقلِّص الوقت الذي 

ملمثلي الين عليهم والصندوق االستئماين للمجين هذه البيانات قاعدة يستغرقه جتهيزها يف املقر. مث ستتاح 
 ألف يورو الحتياز ما يلزم من عتاد وبرجميات حاسوبية. ٨٠,٠ وسترتتب عليها تكاليف مقدارهاعليهم، 

وينطوي املبلغ املطلوب من موارد املساعدة املؤقتة العامة يف قسم خدمات تدبر املعلومات على زيادة  -٥٦٢
الرتبة  تتأتى الزيادة املقرتحة عن نقل املوظف املعين بالتصميم على املوقع الشبكي (منألف يورو. و  ٧٢,٩مقدارها 
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رأ) من أمانة مجعية الدول األطراف إىل هذا القسم. لقد جرت عملية النقل هذه إثر حتليل لوجوه التآزر -ع خ
انة سبل ملموسة لزيادة استعمال واملكاسب املتأتية عن زيادة النجاعة مشل بنطاقه احملكمة مجعاء، وأفضى إىل استب

املوارد املتوفرة إىل حده األقصى. إن هذا اإلجراء عدمي األثر على امليزانية اإلمجالية للمحكمة لكنه يفضي إىل 
لسد تكاليف املوظفني يف قلم  خصَّصاتاخنفاض يف ميزانية أمانة مجعية الدول األطراف وزيادة مناظرة يف امل

 احملكمة. 

 شهرًا (متطلَّب مستمر). ١٢رأ) ملدة -(من الرتبة خ ع التصميم على املوقع الشبكيمساعد معين ب -٥٦٣
رأ) من أمانة مجعية الدول األطراف إىل قلم -ع سُينقل املوظف املعين بالتصميم على املوقع الشبكي (من الرتبة خ

نة وجوه العمل التآزري على احملكمة جتميعًا للخربة يف جمال تكنولوجيا املعلومات، وذلك يف إطار عملية استبا
نطاق احملكمة. وتستفيد اجلمعية وهيئاتا الفرعية من عملية النقل هذه فائدًة تتمثل يف أن شاغل الوظيفة املعنية 
سيقوم بوضع وثائقهما ومعلوماتما على املوقع الشبكي والصفحات ذات الصلة على موقع التواصل اخلارجي.  

املتاحة للجمهور العام على املوقع الشبكي تتصل أيضًا بالرتشيحات  كما إن بعض الوثائق واملعلومات
واالنتخابات لعضوية هيئات اجلمعية. فمواصلة متويل هذه الوظيفة يف قلم احملكمة أجنع من تكليف جهة خارجية 

ركيز اخلربة بتقدمي اخلدمة املعنية. وعالوة على ذلك، يتسىن للموظف املعين بالتصميم على املوقع الشبكي، بفضل ت
وعمليات احلفظ التحوطي  وجوه التآزر لتحسني التكنولوجيا يف قسم خدمات تدبر املعلومات، أن يستفيد من

 لنسخ من الوثائق واملواد املعنية سهراً على استمرار تقدمي اخلدمة للجمعية وهيئاتا الفرعية.

العامة يف قسم اخلدمات اللغوية على اخنفاض وينطوي املبلغ املطلوب يف بند املوارد من املساعدة املؤقتة  -٥٦٤
يَـْرَوْندا ١١٠,٧مقداره  لستة  آالف يورو. وستلزم موارد يف إطار املساعدة املؤقتة العامة للرتمجة الشفوية بلغة الِكنـْ

ْندا ستنتهي يف النصف األول من السنة. أما احلاجة إىل مساعد ألن حماكمة انْتاغَ  ٢٠١٨أشهر فقط يف عام 
رر) فقد اسُتوعبت تكاليفها يف سياق االخنفاض الذي يطرأ على -ضايف (للغة اآلشويل) (من الرتبة خ علغوي إ
 املوارد.

يَـْرَوْنداثالثة ترامجة جللسات احملاكمة للغة  -٥٦٥ من  ١,٥( أشهر لكل منهم ٦ملدة  )٣-ف(من الرتبة  الِكنـْ
تعزيز القدرة املتوفرة يف  -كمة اْنتاغندا (متطلب مستمر) (حما معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل) 

بعقود املساعدة املؤقتة العامة من أجل حماكمة  ٢٠١٥. إن الرتامجة الذين ُوظفوا منذ عام )احملكمة يف هذا الال
حىت انتهاء اإلجراءات املعنية املتوقَّع أن حيدث يف النصف األول من  ٢٠١٨سيواصلون العمل يف عام  اْنتاغندا

السنة. وهم يوفِّرون خدمات الرتمجة الشفوية للمتهم ويتولون مشاريع ترمجة وغريها من املشاريع اخلاصة عندما 
 تطلب منهم الدائرة ذلك.

من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام   ٣ ،)١-الرتبة ف(من  للغة اآلشويل ترامجة مؤازرين ثالثة -٥٦٦
تعزيز القدرة  -شهرًا لكل منهم (متطلب مستمر لسنوات متعددة) (من أجل حماكمة أُنغوين  ١٢ملدة  كامل،

مبرتجم معاون (للغة مدعومًا على سبيل اإلعارة  لغة اآلشويل،يرتجم فريق  .املتوفرة يف احملكمة يف هذا الال)
بلغة واللغة اإلنكليزية وإليهما من أجل املتهم، والشهود الناطقني  لغة اآلشويلاإلنكليزية)، ترمجًة شفويًة من 

. كما يتوىل أعضاء هذا الفريق مهام يف جمال اآلشويل، والدائرة، واألطراف يف الدعوى، واملشاركني يف اإلجراءات
 عملون يف مقصورات الرتمجة الشفوية. الرتمجة التحريرية عندما ال ي

سيتعزز شهرًا (متطلب جديد).  ١٢ملدة  )رر-خ ع(من الرتبة  لغوي معين بلغة اآلشويل مساعد -٥٦٧
بالوظيفة املقرتحة فريق الرتمجة الشفوية للغة اآلشويل يف حماكمة أُْنغوين بغية النهوض بعبء العمل املزيد املتصل 
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توفري الرتمجة الشفوية للمتهم، وإعداد ترمجات حتريرية خمصوصة وترمجات حتريرية بتعريف الشهود على اإلجراءات، و 
وهلية قد حيتاج إليها الشهود والين عليهم. ومثة طلبات إضافية للرتمجة الشفوية احلساسة من أجل املتهم، يُتوقع 

جمموعة الرتامجة احلالية ضرورية يف املئة يف الوقت الذي تستغرقه املراقبة، ما جيعل  ١٠٠أن تؤيت زيادة نسبتها 
ضرورة قصوى. وُحيتاج إىل الوظيفة املعنية للتكفل بعدم حصول انقطاع يف توفري اخلدمات. فبدون هذا املوظف 
اإلضايف سيتعذر توفري اخلدمات الضرورية للمجين عليهم والشهود واملتهم، ألن الرتامجة املؤازِرين سيكونون 

الشفوية بينما يقوم املساعد اللغوي بإعداد الشهود لكي يدلوا بإفاداتم (تعريف منشغلني يف مقصورة الرتمجة 
 السياق، وتقييمهم من الناحية النفسية، وغري ذلك من املهمات).بالشهود 

وينطوي املبلغ املطلوب يف قسم مشاركة الين عليهم وجرب أضرارهم على زيادة طفيفة مقدارها  -٥٦٨
لسد التكاليف الالزمة يف القسم لتمويل وظيفتني قائمتني.  خصَّصاتصغرية يف املألف يورو، متثل تسوية  ١,٢

من موارد املساعدة املؤقتة العامة لكي يليب على  ٢٠١٧ذا القسم على املقدار املقر لعام هل فمن الالزم أن يُبقى
ءات، وال سّيما اإلجراءات من أجل ما يُتوقع أن يشهده من إجرا ٢٠١٨يف عام إليها حنو مالئم احلاجة املستمرة 

 املتعلقة جبرب األضرار.

. إن هذه الوظيفة، اليت شهرًا (متطلب مستمر) ١٢) ملدة ١-موظف قانوين مساعد (من الرتبة ف -٥٦٩
، لكي يضطلع شاغلها بتجهيز عدة آالف من طلبات فرادى الين عليهم للمشاركة يف ٢٠١٧أُقرت لعام 

لكي يضطلع شاغلها بتدبر عبء العمل املزيد املتوقَّع،  ٢٠١٨ة يف عام إجراءات حماكمة أُْنغوين، ستظل الزم
سّيما فيما يتعلق بإجراءات جرب األضرار. فبحسب التقديرات احلالية للمحكمة يُعترب أن هذه الوظيفة ستتسم  وال

 بأمهية أساسية لكي يتسىن للدوائر التقيد باآلجال يف مجيع اإلجراءات السائرة حالياً. 

تظل هذه شهرًا (متطلب مستمر).  ١٢رأ) ملدة -مساعد معين بتجهيز البيانات (من الرتبة خ ع -٥٧٠
الوظيفة الزمة للقيام بأعمال التجهيز (مثل االستنساخ اإللكرتوين، والتسجيل، واإليداع)، وإدخال البيانات، 

عليهم للمشاركة يف إجراءات جرب وحجب ما يلزم حجبه من معلومات يف الطلبات اجلّمة املتوقع أن يقدمها الين 
األضرار. وعالوة على ذلك سيساعد شاغل هذه الوظيفة يف جعل النفاذ إىل قاعدة البيانات املتعلقة بالين عليهم 
اليت ميسكها قسم مشاركة الين عليهم وجرب أضرارهم أوسع نطاقًا ضمن احملكمة من أجل توفري مسار أعمال 

 لبيانات.أفضل يف جمال املعلومات وا

ألف  ١,٢على اخنفاض طفيف مقداره ينطوي املبلغ املطلوب يف مكتب احملامي العمومي للدفاع إن  -٥٧١
 .٢٠١٧عام ليورو. ويقرتح أن يُبقى هلذا املكتب على نفس املقدار من موارد املساعدة املؤقتة العامة الذي أقّر 

 وال القضايا، عدد تزايد إىل بالنظر. )مستمر متطلب( شهراً  ١٢ ملدة) ٣-ف الرتبة من( قانوين موظف -٥٧٢
 إىل اآلنية املساعدة لتقدمي حيتاج إىل موارد كافية للدفاع العمومي احملامي مكتب سيظل االبتدائية، املرحلة يف سّيما

 بالتعاون املعين سيتوىل القانوين املعلومات. إن املوظف طلبات إىل ولالستجابة االبتدائية باإلجراءات املعنية األفرقة
 وسيضطلع الدفاع أفرقة ملساعدة الكتيبات القانونية وإعدادَ  إجراَء البحوث) ٢-ف الرتبة من( املعاون احملامي مع

 الرتبة من( القانوين الوكيلَ /املستشارَ  سيساعد الوظيفة هذه إن شاغل كما. بالسياسات متعلقة اللزوم مبهام عند
 باملهام واالضطالع للدفاع العمومي احملامي مكتب عمل نواتج على من خالل اإلشراف التدبرية املهام يف) ٤-ف

 .الدوائر طلبات عن املتأتية
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على تسوية طفيفة مقدارها ينطوي املبلغ املطلوب ملكتب احملامي العمومي للمجين عليهم إن  -٥٧٣
عام لالذي أُقّر ة من موارد املساعدة املؤقتة العامألف يورو. ويُقرتح أن يُبقى هلذا املكتب على نفس املقدار  ٠,٣

٢٠١٧. 

. أُقّرت هذه الوظيفة يف إطار شهراً (متطلب مستمر) ١٢) ملدة ٢-موظف قانوين معاون (من الرتبة ف -٥٧٤
إ�ا تظل الزمة وتُعترب أساسية لكي يضطلع مكتب احملامي العمومي للمجين عليهم باملهام . ٢٠١٧ميزانية عام 

املنوطة به يف إطار واليته على حنو مرٍض. ومثة أربعة أفرقة خمصَّصة هلذا املكتب تُعىن بإجراءات احملاكمة السائرة 
فة للتمكن من متابعة اإلجراءات السائرة األخرى اليت تستلزم احلضور يف قاعة احملاكمة يومياً. وُحيتاج إىل هذه الوظي

 ولتوفري خدمات البحث القانوين وإسداء املشورة للمحامني اخلارجيني. 

 ألف يورو ٨٢٦,٩ املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

ألف  ٢٦,٧تبلغ الزيادة اإلمجالية املقرتحة يف بند املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات مبلغًا مقداره  -٥٧٥
 ،ألف يورو) ٢٠,٠املئة). وتتصل هذه الزيادة رئيسيًا بالدعم الذي يوفره قسم اخلدمات اللغوية ( يف ٣,٣( يورو

وال سّيما تكملة قدرته الداخلية على توفري الرتمجة الشفوية باإلنكليزية والفرنسية للمحاكمات املتزامنة، وبزيادة 
 آالف يورو. ٦,٦ا طفيفة يف قسم تدبر األعمال القضائية مقداره

إن الزيادة الزهيدة احملدَّدة يف قسم تدبر األعمال القضائية تـَْلَزم ملواصلة استكمال القدرة الداخلية على  -٥٧٦
لمحاكمات املتزامنة. ففي حالة قسم تدبر األعمال القضائية يظل لإعداد احملاضر احملرَّرة باإلنكليزية والفرنسية 

الكتابة املختزلة واملساعدين املعنيني بتجهيز النصوص املستقلني أجنع من حيث توظيف معدِّي احملاضر القضائية ب
التكاليف من االستعانة جبهات خارجية لتوفري اخلدمات املعنية يف إطار اخلدمات التعاقدية. ويقابل معظُم املوارد 

رقة إعداد احملاضر القضائية بالكتابة املطلوبة احلاجَة إىل استمرار استكمال القدرة احلالية املتوفرة املتمثِّلة يف أف
 يوم. ٤٠٠املختزلة بغية استدامة اخلدمات املعنية من أجل اإلجراءات االبتدائية ملدة مقدارها 

يوم (احلالة  ٤٠٠ بـ ٢٠١٨وفيما خيص قسم اخلدمات اللغوية ُحدِّد عدد أيام جلسات احملكمة يف عام  -٥٧٧
يوماً).  ٨٠يوماً، واحلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية:  ١٦٠دا: يوماً، واحلالة يف أوغن ١٦٠ديفوار:  يف كوت

من ومثة عدد كاف من الرتامجة املوظفني يف قسم اخلدمات اللغوية لسد االحتياجات لفعاليٍة ونصِف الفعالية 
زية/اللغة الفرنسية دعمهم بأربعة ترامجة مستقلني إضافيني للغة اإلنكلي لزميعين أنه سيالفعاليات املتزامنة فقط، ما 

(اثنني لكل من هاتني اللغتني)، سيتعنيَّ توظيفهم بغية التكفل بالنهوض على حنو كامل بأود مجيع جلسات 
أسبوعًا وفقًا هلذه  ١٦أسبوعًا وترمجان مستقل واحد ملدة  ٣٢احملكمة. وسُيوظَّف ثالثة ترامجة مستقلني ملدة 

احتيج إليهم فعًال، أي إذا ُعقدت اجللسات املعنية فعًال. كما إن االفرتاضات، لكنهم لن يُوظَّفوا إال إذا 
االعتمادات يف بند املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات سُتستخدم لسد تكاليف خدمات تستلزم توظيف 

 ترامجة مستقلني للغة العربية واللغة اجلورجية واللغة اإلسبانية، على اخلصوص.

 ألف يورو ١٣ ٧٦١,٧  بالعاملينالموارد غير المتصلة 

ألف يورو  ١ ٠٧٢,٤إن الزيادة الصافية املطلوبة يف بند التكاليف غري املتصلة بالعاملني تبلغ  -٥٧٨
استثمارات يف تنفيذ االسرتاتيجية اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات/تدبر  ‘١’املئة) ويتصل معظمها مبا يلي:  يف ٨,٥(

املعلومات الشاملة بنطاقها احملكمة مجعاء، ما سيؤيت مزيدًا من املكاسب املتأتية عن زيادة النجاعة للمحكمة 
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ة األثاث والعتاد يف سياق عملية استبانة وجوه صيان ‘٢’آالف يورو)؛  ١ ٠٠٥,٠برمتها (زيادة صافية مقدارها 
العمل التآزري، حيث نُقلت بعض األنشطة إىل قسم خدمات تدبر املعلومات، وزيادة نامجة عن ارتفاع يف عدد 

التكاليف املتصلة بدعم  ‘٣’ألف يورو)؛  ٦٨٢,٤مستعملي الرتاخيص ويف التكاليف املتكبَّدة يف إطار العقود (
الدعم املقدَّم إىل مكتب احملامي العمومي للمجين  ‘٤’ألف يورو)؛  ٣٥٧,٠امي الين عليهم (حمامي الدفاع وحم

ألف يورو). ومثة زيادة  ٣٨,٥( عليهم فيما يتعلق بالدعاوى اليت ُعنيِّ فيها هذا املكتب ممثًال قانونياً للمجين عليهم
ر السنوي ألسعار استئجار الزنازين مبوجب تطبيق ما يقضي به املؤشأخرى طفيفة يف قسم االحتجاز نامجة عن 

  آالف يورو). ٧,١سعار (هذه األالتفاق بشأن ا

ألف يورو  ٢ ٠٩٠,٠يبلغ  ٢٠١٨اجلديدة يف عام واألنشطة ولئن كان جممل تكاليف االستثمارات  -٥٧٩
مقدارها  يف املئة، إذ حققت ختفيضات ووفورات ٥٠فإن الشعبة تدبرت أمرها لتقليص وقع الزيادة بنسبة تناهز 

ألف يورو. ومن التخفيضات املعنية استثمارات غري متكرِّرة يف إطار قسم خدمات تدبر املعلومات  ١ ٠١٧,٦
ألف يورو)، ووفورات حتققت يف  ٥٩٩,٥( ٢٠١٨وال ُتطلب موارد فيما خيصها لعام  ٢٠١٧أجريت يف عام 

تصاالت الساتلية واالتصاالت عرب اإلنرتنت قسم خدمات تدبر املعلومات متصلة بتكاليف االتصاالت املتنقلة واال
ألف يورو)؛ وختفيضات أخرى يف شىت وحدات الشعبة، منها ختفيضات يف تكاليف السفر وختفيضات  ٢٩٤,٥(

يف تكاليف اخلدمات التعاقدية وختفيضات يف تكاليف التدريب وختفيضات يف تكاليف اخلرباء االستشاريني 
 ألف يورو). ١٢٣,٦(

  ارد غري املتصلة بالعاملني يف قسم اخلدمات القضائيةحملة عن املو 

  (بآالف اليوروات) ٢٠١٨ عاملالزيادات 
 ١ ٠٠٥ االستثمارات املرتبطة باالسرتاتيجية اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلومات (قسم خدمات تدبر املعلومات)

 ٦٨٢,٤ صيانة العتاد (قسم خدمات تدبر املعلومات)

 ٣٥٧,٠ املساعدة القانونية (قسم دعم احملامني)

 ٣٨,٥ مكتب احملامي العمومي للمجين عليهم

 ٧,١ )ما برتتب على االتفاق بشأن أسعار استئجار زنازين االحتجاز (قسم االحتجاز

 ٢ ٠٩٠,٠  الموع الفرعي
  (بآالف اليوروات) ٢٠١٨ عاملالتخفيضات والوفورات 

 ٥٩٩,٥ (قسم خدمات تدبر املعلومات) ٢٠١٧رة اليت ُأجريت يف عام املتكرِّ االستثمارات غري 

 ٢٩٤,٥ تكاليف االتصاالت (قسم خدمات تدبر املعلومات)

 ١٢٣,٦  يني)اخلرباء االستشار وبند  التدريببند و  السفر بندسائر التخفيضات (يف بنود منها  

 ١ ٠١٧,٦ الموع الفرعي
 ١ ٠٧٢,٤ ٢٠١٨ميزانية شعبة الخدمات القضائية لعام صافي الزيادة المقترحة في 

إن القسط األعظم من املوارد غري املتصلة بالعاملني املطلوبة يف شعبة اخلدمات القضائية خيص  -٥٨٠
استثمارات اسرتاتيجية يف جمال تكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلومات يف قسم خدمات تدبر املعلومات. 

ألف  ٦٧٠,٠آالف يورو، منها زهاء  ١ ٠٠٥,٠الالزم هلذه االستثمارات مبلغًا مقداره املقدار اإلمجايل  ويبلغ
د با تكاليف تنفيذ حلول يف مكتب املّدعي العام، ختص بصورة رئيسية جتهيز األدلة وتسجيلها سَ يورو يراد أن تُ 

يف ذلك تدبر املعلومات  ألف يورو تلزم من أجل حتقيق حتسينات يف السريورة القضائية، مبا ٨٠,٠وحتليلها؛ و
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ألف يورو تلزم لتحقيق حتسينات يف أمن املعلومات، مبا يف ذلك الوقاية من  ٢٥٥,٠املتصلة بالين عليهم؛ و
 اهلجمات السيربانية وصون أمن االتصاالت.

 ألف يورو ٣٩٧,٧  السفر

يورو ألف  ١٦,٨ينطوي مبلغ املوارد املطلوبة لسد تكاليف السفر على اخنفاض مقداره  -٥٨١
املئة). وتنطوي املبالغ املقرتحة يف ميزانية السفر جلميع أقسام الشعبة، عدا مكتب احملامي العمومي  يف ٤,١(

من املوارد  أقلَّ  للمجين عليهم، على اخنفاض. فعلى سبيل املثال حيتاج قسم تدبر األعمال القضائية إىل مقدارٍ 
ويعزى ذلك إىل أن املكاتب امليدانية غدت أكثر اتساماً  آالف يورو) للنهوض بأود الروابط الفيديوية. ٤,١(

 بالطابع االشتغايل، ما يتيح ختفيضات يف نفقات السفر.

آالف يورو لكي ينهض  ٤,٦وُتطلب يف مكتب احملامي العمومي للمجين عليهم موارد إضافية مقدارها  -٥٨٢
مثل مجع األدلة، والتشاور مع موكِّليه، بأود املهام املنوطة به يف إطار واليته خالل إجراءات جرب األضرار، 

) Ongwen( أُْنغوينوالتحضري لتقدمي األدلة يف احملاكمة (مثول الشهود والين عليهم أمام احملكمة) يف قضية 
 ).Blé Goudé( واْبليه غوديه )Gbagbo(اْغبَـْغبو وقضية 

ويظل يلزم ختصيص موارد لسد تكاليف السفر يف شعبة اخلدمات القضائية من أجل املهمات املقرر  -٥٨٣
(قسم اخلدمات إجراؤها لتوفري اخلدمات القضائية ذات الصلة. ومن هذه اخلدمات الرتمجة الشفوية بلغات معيَّنة 

عليهم وجرب أضرارهم)، والنهوض بأود  اللغوية)، وتيسري مشاركة الين عليهم يف اإلجراءات (قسم مشاركة الين
الروابط الفيديوية (قسم تدبر األعمال القضائية)، وأعمال تقييم أمن املعلومات (قسم خدمات تدبر املعلومات). 

آالف يورو، لكن يظل ُحيتاج إليها  ٩,٥وينطوي مقدار املوارد الالزمة يف قسم دعم احملامني على اخنفاض مقداره 
) من النظام ٢(٥٥ وجب حضور حمامني خمصوصني يعيَّنون لدعم املشتبه فيهم مبوجب املادةمن أجل مهمات تست

من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات. وُتطلب أيضًا موارد لسد  ٧٤ األساسي ودعم الشهود مبوجب القاعدة
أمام احملكمة خالل  رينوآخ مببا تكاليف السفر يف قسم دعم احملامني للتكفل مبثول األشخاص املدانني يف قضية

 اجللسات يف إطار إجراءات االستئناف.

 ألف يورو ٤٤٠,٤  اخلدمات التعاقدية

تشهد املوارد املطلوبة لسد تكاليف اخلدمات التعاقدية يف شعبة اخلدمات القضائية زيادة مقدارها  -٥٨٤
ألف يورو يف قسم  ١٥٥,٠مقدارها يف املئة). وتُعزى هذه الزيادة بكاملها إىل زيادٍة  ٣٤,٣ألف يورو ( ١١٢,٤

ألف يورو ُحتقَّق يف قسم اخلدمات اللغوية  ٤٢,٦خدمات تدبر املعلومات، ُحّد منها جزئيًا بتخفيضات جمموعها 
 ألف يورو). ١٥,٠ألف يورو) ويف قسم مشاركة الين عليهم وجرب أضرارهم ( ٢٧,٦(

عاقدية يف قسم خدمات تدبر املعلومات مبلغاً مقداره وتبلغ الزيادة اإلمجالية املقرتحة يف بند اخلدمات الت -٥٨٥
عمًال باسرتاتيجية احملكمة  ٢٠١٨ألف يورو. ويبلغ الموع املطلوب لتنفيذ املبادرات االسرتاتيجية لعام  ١٥٥,٠

ألف يورو، كما ُيطلب مبلغ مقداره  ٢٧٥,٠اخلمسية اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلومات مبلغًا مقداره 
ختص مورِّدين خارجيني من أجل زيادة اخلربة الداخلية  ٢٠١٧ألف يورو لسد تكاليف ُمَرحَّلة من عام  ٤٥,٠

وتوفري إعارات فيما بني املكتبات. وهذا يعين أنه ُحتقَّق يف بند اخلدمات التعاقدية يف ميزانية قسم خدمات تدبر 
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يقلِّص أثر املوارد اإلضافية الالزمة بنسبة مقدارها ألف يورو، ما  ١٢٠,٠املعلومات وفورات ال يقل مبلغها عن 
 املئة. يف ٣٧,٥

إن االستثمارات يف اخلدمات التعاقدية من أجل االسرتاتيجية اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات/تدبر  -٥٨٦
ألف يورو ملكتب املّدعي العام من  ١٠٠,٠ألف يورو، تتوزَّع التوزُّع التايل:  ٢٧٥,٠املعلومات، البالغ مقدارها 

الين عليهم وجرب أضرارهم من أجل  ألف يورو لقسم مشاركة ٦٠,٠أجل إعمال نظام تدبر األدلة احملسَّن؛ 
ألف يورو لسد  ٧٥,٠تصميم تطبيق نقال لتيسري زيادة جناعة مجع البيانات املتعلقة بالين عليهم يف امليدان؛ 

تكاليف خدمات تعاقدية من أجل إجراء حتسينات على نطاق احملكمة ختص توحيد السريورات وأمتتتها، مبا يف 
همات الشامل بنطاقه احملكمة مجعاء ضمن إطار نظام ختطيط املوارد املؤسسية ذلك إدماج نظام ختطيط امل

ألف يورو فيخص قسم خدمات تدبر املعلومات ويراد به تنفيذ  ٤٠,٠. أما املقدار الباقي البالغ SAPبربجميات 
) الذي Windowsحتسينات على نطاق احملكمة يف جمال أمن املعلومات وحتديث نظام التشغيل "وندوز" (

االسرتاتيجية لالستزادة من املعلومات التفصيلية عن ويرجى الرجوع إىل املرفق التاسع يستعمله مجيع املوظفني. 
)، حيث يرد حتليل مفصَّل لشىت ٢٠٢١-٢٠١٧(للفرتة  اخلمسية اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلومات

 .املشاريع ذات الصلة وتبعاتا فيما يتعلق بالتكاليف

ألف يورو  ٢٧,٦لقد قـُلِّص مقدار املوارد املطلوبة يف قسم اخلدمات اللغوية تقليصًا مقداره  -٥٨٧
من قسم  )ECOSلتحسِني وصيانِة نظاِم عمل احملكمِة اإللكرتونية ( خصَّصاتاملئة) بسبب نقل امل يف ٤١,٨(

املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات  اخلدمات اللغوية إىل قسم خدمات تدبر املعلومات لكي يركَّز فيه مجيع النفقات
لتكليف مرتمجني  ٢٠١٨أقصى تركيز ممكن. ويظل باقي املوارد املطلوبة يلزم يف قسم اخلدمات اللغوية يف عام 

خارجيني بتوفري قسط من خدمات الرتمجة التحريرية، إذ ال تتوفر قدرة داخلية على توفري اخلدمات جبميع اللغات، 
يَـْرواْندا ولغة الِلنغاال واللغة السواحلية الكنغولية مثل لغة اآلشويل ولغة األ تيسو ولغة الِديوال واللغة اجلورجية ولغة الِكنـْ

 واللغة السواحلية الفصحى.

وتشهد املوارد املطلوبة يف بند اخلدمات التعاقدية يف قسم مشاركة الين عليهم وجرب أضرارهم اخنفاضاً  -٥٨٨
)، الذي أفضى VAMSاملئة) نتيجًة لرتشيد نظام تدبر طلبات الين عليهم (يف  ٣١,٩ألف يورو ( ١٥,٠مقداره 

إىل حتسينات له وجعله أجنع لدى مستعمليه، وإىل اخنفاض يف االحتياجات إىل اخلرباء االستشاريني وإىل اخلدمات 
بات الكتيِّ لطبع اخلارجي الستمارات الطلبات، و سد تكاليف االتعاقدية. وتظل تلزم يف هذا القسم موارد ل

خدمات خارجية متخصِّصة تتعلق ببعض سد تكاليف اإليضاحية، وغريها من املواد اخلاصة بالين عليهم؛ و 
جوانب تطوير قاعدة بيانات قسم مشاركة الين عليهم وجرب أضرارهم (لتحسني برجميات هذا القسم وتكييف 

ة املتطلبات اجلديدة املتأتية عن القرارات اليت تتخذها نظمه اليت ُتستخدم لتخزين الوثائق وتتبعها وجتهيزها، وتلبي
 متطلبات أخرى يف جمال اخلدمات التعاقدية متصلة بالتفاعل مع الين عليهم والوسطاء.سد الدوائر)؛ و 

ألف يورو)  ٥٠,٠وال يطرأ أي تغري على املبلغ املطلوب يف مكتب احملامي العمومي للمجين عليهم ( -٥٨٩
أنشطة هذا املكتب القضائية املضطَلع با يف اإلجراءات السائرة اليت يَنشط يف إطارها، وهو يظل يلزم من أجل 

 ولنقل الين عليهم من مكان إقامتهم إىل مكان آمن ميكنهم أن يلتقوا فيه مبحاميهم.
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 ألف يورو ٩١,١  التدريب 

يف  ٢,٠ألف يورو ( ١,٩تشهد ميزانية التدريب املقرتحة لشعبة اخلدمات القضائية اخنفاضًا مقداره  -٥٩٠
يُعترب عنصرًا أساسيًا يسهم يف متكني الشعبة من  ٢٠١٨املئة). إن تدريب املوظفني املهيأ له يف امليزانية لعام 

. ويشار يف هذا الصدد إىل أنه جيب أن النهوض بعبء عملها املزيد، ويسد تكاليف اخلربة اإلضافية الالزمة
تستدمي كل األقسام قدرًا معيَّنًا من اخلربة التقنية إذا أُريد لقلم احملكمة أن يوفِّر خدمات مثلى جلميع أجهزة 

لسد تكاليف  خمصَّصاتإىل احملكمة، مبا فيها مكتب املّدعي العام والدوائر. وستحتاج األقسام التالية الذكر 
آالف يورو)، وقسم تدبر األعمال  ٣,٩طار نفقاتا املتكرِّرة: مكتب مدير شعبة اخلدمات القضائية (التدريب يف إ

ألف  ١٦,٨ألف يورو)، وقسم االحتجاز ( ٥٩,٠آالف يورو)، وقسم خدمات تدبر املعلومات ( ٥,٥القضائية (
امي العمومي للدفاع آالف يورو)، ومكتب احمل ٥,٣وقسم مشاركة الين عليهم وجرب أضرارهم (يورو)، 

ألف يورو). وفيما خيص معظم هذه األقسام، ال يطرأ أي تغري على ميزانية التدريب، بينما يشهد مقدار  ٠,٦(
املوارد املطلوبة يف قسم خدمات تدبر املعلومات ومدير مكتب شعبة اخلدمات القضائية اخنفاضًا طفيفًا مقداره 

 ب.ألف يورو، على الرتتي ٠,٢ألف يورو و ١,٨

مرتكِّزة على تلقي املوظفني  ٢٠١٨وتظل متطلبات التدريب يف قسم خدمات تدبر املعلومات لعام  -٥٩١
التدريب التقين الالزم الستدامة تصديق كفاءاتم ومهاراتم. وتلزم ترقيات التطبيقات األساسية، والبنية التحتية، 

توفَّر ملوظفي قسم خدمات تدبر املعلومات وأمن املعلومات، الستدامة إمكانية صيانة هذه النظم؛ ولذا جيب أن ي
التدريب املناسب وشهادات التصديق على كفاءاتم ومهاراتم لكي يضطلعوا بأنشطتهم دعمًا هلذه النظم. وتظل 
تلزم موارد يف قسم االحتجاز لتوفري التدريب اإللزامي لضباط االحتجاز على أمور منها آثار االحتجاز املديد على 

االحتجاز. وتلزم موارد يف قسم مشاركة الين  ظروفوعية هؤالء الضباط بشىت الثقافات فيما خيص احملتَجزين وت
قاعدة بياناته على استعمال األدوات الربجمية لزيادِة جناعِة ب املعنينيعليهم والشهود لتدريب املوظفني العاملني 

 الذين يتعاملون مع الين عليهم والوسطاء يف جتميِع واستخراِج البيانات وإصداِر اإلحصائيات ولتدريب املوظفني
 بيئات فائقة احلساسية. 

 ألف يورو ٣٧٨,٤  اخلرباء االستشاريون

يف بند اخلرباء االستشاريني يف ميزانية شعبة اخلدمات القضائية اخنفاضًا مقداره  خصَّصاتتشهد امل -٥٩٢
يف امليزانية املقرتحة ناتج عن متطلبات يف مكتب  خصَّصاتيف املئة). إن معظم هذه امل ٣,٣ألف يورو ( ١٢,٩

ألف يورو، ينطوي على زيادة مقرتحة مقدارها  ٣٣٧,٥احملامي العمومي للمجين عليهم تبلغ مبلغًا مقداره 
ألف يورو يف قسم  ٤٦,٨. وقد اسُتبني إمكان حتقيق وفورات وختفيضات مقدارها ٢٠١٨ألف يورو لعام  ٣٣,٩

آالف يورو). وال تغريُّ يف  ٥,٠ألف يورو) وقسم مشاركة الين عليهم وجرب أضرارهم ( ٤١,٨اخلدمات اللغوية (
آالف يورو) وملكتب احملامي العمومي للدفاع  ٥,٠مقدار املوارد املطلوبة ملكتب مدير شعبة اخلدمات القضائية (

 آالف يورو). ٦,٠ألف يورو) ولقسم االحتجاز ( ٢٠,٠(

حة يف مكتب احملامي العمومي للمجين عليهم إىل تعيينه ممثًال قانونيًا يف ويُعزى معظم الزيادة املقرت  -٥٩٣
. وجيدر التنويه يف هذا الصدد إىل أن مكتب احملامي كاتـَْنغاويف قضية  لوبـَْنغاإجراءات جرب األضرار يف قضية 

. كاتـَْنغا ار يف قضيةلتمثيل الين عليهم خالل إجراءات جرب األضر  ٢٠١٦العمومي للمجين عليهم ُعنيِّ يف عام 
أشهر ويهيأ  للموارد املخصَّصة لسد تكاليف خبري استشاري ملدة ستة ٢٠١٧وقد ُهيئ بالفعل يف ميزانية عام 
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للسنة بكاملها. هذا وقد اختذ مكتب احملامي العمومي للمجين عليهم بالفعل  ٢٠١٨لذلك يف ميزانية عام 
يف باستعانته بنفس اخلبري االستشاري العامل يف امليدان فيما خطوات للسهر على زيادة النجاعة وتقليص التكال

 كاتـَْنغا.ويف قضية  لوبـَْنغاخيص إجراءات جرب األضرار يف قضية 

آالف  ٤,٩إىل  ٢٠١٧ألف يورو لعام  ٤٦,٨ويُقلَّص املبلغ املطلوب يف قسم اخلدمات اللغوية من  -٥٩٤
ليف خبري استشاري يف نظم املصطلحات. وسيعمل هذا . وُيطلب باقي املوارد املعنية لسد تكا٢٠١٨يورو لعام 

) على السمات اجلديدة اليت ُضمِّنت يف النظام TSTUاخلبري ملدة أسبوع مع وحدة دعم الرتمجة واملصطلحات (
) سهرًا على MultiTrans 2017) إىل املنصة اجلديدة (MultiTrans PRISMبعد ترقيته من الصيغة احلالية (

 طبيق احلاسويب.سالمة عمل هذا الت

املئة  يف ٥٠ويُقلِّص قسم مشاركة الين عليهم وجرب أضرارهم ميزانيته اخلاصة باخلربة االستشارية بنسبة  -٥٩٥
آالف يورو)، ويلزم باقي املوارد املطلوبة لالستعانة خبربة ختصصية خارجية لتناول املصاعب القائمة على  ٥,٠(

عمليات مجع وال سّيما إجراءات جرب األضرار السائرة أمام احملكمة (صعيد مشاركة الين عليهم يف اإلجراءات 
 الين عليهم، وتقنيات تصنيف األذى، إخل).ب اخلاصة املعلومات والبيانات

 ألف يورو ٣ ٧٢٣,٠ حمامو الدفاع

ألف  ١٩٤,٨ينطوي املبلغ املقرتح يف إطار ميزانية املساعدة القانونية حملامي الدفاع على زيادة مقدارها  -٥٩٦
يف املئة). وتأيت هذه امليزانية املقرتحة نتيجًة لتطبيق نظام املساعدة القانونية املعمول به يف احملكمة على  ٥,٥يورو (

. وجيدر التنويه إىل أنه، عمًال ٢٠١٨ت الصلة فيما خيص عام أساس األنشطة القضائية القائمة واالفرتاضات ذا
كبرياً  اخنفاضاً ألف يورو. ويؤيت ذلك  ١٤١,٥بتوصيات جلنة امليزانية واملالية ُخفِّضت ميزانية حمامي الدفاع مبقدار 

ر مبلغ امليزانية ا٢٠١٦إىل املقادير املعتمدة لعام  بالقياسألف يورو  ٩٩٣,٢مقداره   ٢٠١٨ملقرتحة لعام . وقد ُقدِّ
على أساس األنشطة القضائية املتوقَّعة، ومتوسط كلفة الفريق الواحد من أفرقة الدفاع، واخلربة املكتسبة حىت تارخيه 

وقضية  كاتنغاوقضية  لوبـَْنغا. وُتطلب امليزانية املقرتحة حملامي الدفاع لتمويل أفرقة الدفاع يف قضية ٢٠١٧من عام 
، والدفاع عن مببا وآخرين، ولتمويل الدفاع عن مخسة أشخاص مدانني يف قضية بْنداوقضية  غوينأُنْ وقضية  اْنتاغْندا

الرئيسية إىل أن احملكمة تظل تسلِّف  مببا. وينبغي التنويه فيما خيص قضية غوديه اغبَـْغبو واْبليهاملتهَمْني يف قضية 
جان بيري مببا ملساعدة القانونية وذلك على الرغم من أن املبالغ الالزمة لدفع تكاليف الدفاع عنه من موارد ميزانية ا

 ال يُعترب معوزاً. غومبو 

نهم رئيس قلم واحملامني املخصوصني، الذين عيَّ  نيضايف لسد تكاليف احملامني املناوبإمبلغ  وُيطلب -٥٩٧
 اإلثبات،جرائية وقواعد والقواعد اإل ،يف النظام األساسي دَّدةعلى الرتتيب، وفق الشروط احمل ودوائرها،احملكمة 

 والئحة احملكمة.

 ألف يورو ١ ١٦٥,٠ حمامو الين عليهم

ألف  ١٦٢,٢ينطوي مبلغ ميزانية املساعدة القانونية املقرتح حملامي الين عليهم على زيادة مقدارها  -٥٩٨
، اليت انطوى مبلغها على اخنفاض مقداره ٢٠١٧يف املئة) بالقياس إىل امليزانية املعتمدة لعام  ١٦,٢يورو (

املقرتحة حملامي الين عليهم  ٢٠١٧ية عام . وجيدر التنويه إىل أن ميزان٢٠١٦ألف يورو بالقياس إىل عام  ٧١٨,٢
ألف يورو بالقياس إىل املبلغ الذي اقرتح آنذاك، وذلك عمًال بتوصيات  ٢٠٠,٠صت تقليصًا آخر مقداره لِّ قًـ و 
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 جلنة امليزانية واملالية. وتلزم الزيادة املطلوبة لسد تكاليف مجيع األفرقة اخلارجية احلالية وتكاليف املمثلني القانونيني
من الين عليهم املشاركني حاليًا يف اإلجراءات أمام احملكمة البالغ  ٨ ٥٠٠للمجين عليهم، لتمثيل أكثر من 

جمنيًا عليهم يف قضية  ٥ ٢٢٩، وأُْنغوينجمين عليهم يف قضية  ٢ ٦٠٥. ويشمل هذا العدد ١٢ ٩٨٥عددهم 
. كما إن املمثلني املهديوقضية  كاتنغاوقضية  غالوبـَنْ قضية ، ومجيع الين عليهم املشاركني يف اإلجراءات يف مببا

، إضافة إىل الين عليهم يف هارونوقضية  البشريوقضية  بنداالقانونيني اخلارجيني ميثِّلون جمنيًا عليهم يف قضية 
الالزمة على احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية واحلالة يف دارفور بالسودان؛ بيد أنه مل توضع تقديرات للموارد 

 وجه التحديد لسد تكاليف األنشطة املضطَلع با فيما يتعلق بذه القضايا واحلاالت.

 ألف يورو ٦ ٢٨٩,٧  النفقات التشغيلية العامة

ينطوي مبلغ امليزانية املطلوب يف شعبة اخلدمات القضائية لسد النفقات التشغيلية العامة على زيادة  -٥٩٩
يف املئة). وينطوي مقدار املوارد املطلوبة لسد النفقات التشغيلية العامة على  ٥,٦ألف يورو ( ٣٣٦,١مقدارها 

آالف يورو  ٧,١زيادة طفيفة مقدارها  ألف يورو يف قسم خدمات تدبر املعلومات وعلى ٣٤٦,١زيادة مقدارها 
املبالغ املطلوبة يف إطار بند النفقات  يفألف يورو  ١٧,١اخنفاض مقداره يف قسم االحتجاز. ويضاف إىل ذلك 

ألف يورو) وقسم دعم احملامني  ١٣,١التشغيلية العامة يف قسمني من أقسام الشعبة مها مكتب مدير الشعبة (
ص مكتب مدير الشعبة، ال ُيطَلب يف امليزانية املقرتحة أي مبلغ لسد النفقات آالف يورو). وفيما خي ٤,٠(

 املئة. يف ١٠٠له يف هذا البند تقلَّص بنسبة  خصَّصاتالتشغيلية العامة، أي أن امل

ألف يورو ميثِّل  ٤ ٢٤٨,٦ألف يورو مبلغًا مقداره  ٦ ٢٨٩,٧ويشمل املقدار اإلمجايل املطلوب البالغ  -٦٠٠
ألف يورو ميثِّل املوارد الالزمة يف قسم  ٢ ٠٢٧,١مة يف قسم خدمات تدبر املعلومات، ومبلغًا مقداره املوارد الالز 

ألف يورو فهو مطلوب ملكتب احملامي العمومي للمجين عليهم  ١٤,٠االحتجاز. أما املقدار الباقي البالغ 
 آالف يورو). ٣,٠ألف يورو) وقسم دعم احملامني ( ١١,٠(

املقرتحة لسد النفقات التشغيلية العامة يف قسم خدمات تدبر املعلومات مبلغًا مقداره وتبلغ امليزانية  -٦٠١
ألف يورو. إن القسط األعظم من املوارد غري املتصلة  ٣٤٦,١ألف يورو ينطوي على زيادة مقدارها  ٤ ٢٤٨,٦

ا إجيار املعدات بالعاملني يف قسم خدمات تدبر املعلومات خمصص لسد النفقات التشغيلية العامة، مبا فيه
وصيانتها، وتكاليف االتصاالت. وجيدر التنويه إىل أن مقدار املوارد اإلضافية الالزمة فعًال يف هذا القسم لعام 

ألف يورو احملقَّقة يف بند إجيار املعدات  ٢٥٣,٤ألف يورو؛ بيد أن الوفورات البالغ مقدارها  ٥٩٩,٤يبلغ  ٢٠١٨
ما جيعل مقدار الزيادة  ،تكاليف االتصاالت تتيح احلد من أثر املتطلبات اإلضافيةوالتخفيضات احملقَّقة يف بند 

 ألف يورو. ٣٤٦,١يقتصر على 

وكما سبقت اإلشارة إليه يتكوَّن مبلغ امليزانية املخصصة لسد النفقات التشغيلية العامة من ثالثة  -٦٠٢
صيانة  ‘٣’ألف يورو)؛  ١٢٦,٦دات (إجيار املع ‘٢’ألف يورو)؛  ١ ١٥٩,٢تكاليف االتصاالت ( ‘١’عناصر: 

 ألف يورو)، لتقدمي الدعم يف املقر ويف املكاتب امليدانية. ٢ ٩٦٢,٨املعدات (

ألف يورو الالزم لسد تكاليف االتصاالت مبلغًا مقداره  ١ ١٥٩,٢ويتضمن املقدار البالغ  -٦٠٣
ية والتوصيلية االحتياطية هلواتف آالف يورو يلزم لسد املتطلبات يف املقر، ما يشمل التوصيليَة الرئيس ٦٠٥,٧

املكاتب، واإلنرتنت، واستئجار اخلط العامل باأللياف البصرية، واالتصاالت بالوسائل املتنقلة. وخيص املقدار 
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ألف يورو تكاليف التسيري فيما يتعلق بتوصيلية اإلنرتنت واالتصاالت املصونة األمن الراة  ٥٥٣,٤الباقي البالغ 
 ة يف سبعة مكاتب ميدانية ويف مكتب االتصال القائم يف نيويورك.بالوسائل املتنقل

ألف يورو على اخنفاض مقداره  ١٢٦,٦وفيما خيص استئجار املعدات، ينطوي املقدار املطلوب البالغ  -٦٠٤
ألف يورو. ويعزى هذا االخنفاض إىل إغالق املكتب امليداين الذي كان قائمًا يف نريويب. ويلزم باقي  ٢٢,٤

ت املطلوبة لسد تكاليف إجيار خدمات الطباعة يف املقر وتكاليف املعدات يف املكتبني امليدانيني االعتمادا
 القائمني يف بْنغي وكمباال.

لسد تكاليف تطبيقات الربجميات  خصَّصاتإن الزيادة فيما يتعلق بصيانة املعدات تعزى إىل زيادة يف امل -٦٠٥
 ختص احملكمة مجعاء] [اليت قسم خدمات تدبر املعلومات يف ميزانية تكنولوجيا املعلومات يتعهدهااحلاسوبية اليت 

. وفيما سبق كان مكتب املّدعي العام وأقسام أخرى من أقسام قلم احملكمة يتشاطران هذه املركَّزة يف هذا القسم
من أجل  ٢٠١٧اليت اشُرتيت يف عام التكاليف، شأ�ا شأن التكاليف املرتتبة على الربجميات احلاسوبية اإلضافية 

احلالة يف جورجيا واحلالة يف أوغندا. فاملوارد الالزمة لسد تكاليف صيانة املعدات متثِّل تكاليف سنوية متكرِّرة 
د مبا يقع على عاتق احملكمة من التزامات تعاقدية عن االستعمال السنوي جلميع الربجميات والعتاد  تتحدَّ

ه النفقات السنوية تكاليف ثابتة ملدة ُحتَدَّد يف العقود ذات الصلة (تراوح عادة بني ثالث احلاسوبيني. ومتثل هذ
سنوات ومخس)، وتتألف إما من نسبة مئوية من سعر الشراء األصلي أو من رسم اشرتاك سنوي. وتشمل الصيانة 

و احملكمة يف املقر ويف املكاتب مجيع العتاد والربجميات املرخَّص با فيما خيص مجيع النظم اليت يستخدمها موظف
امليدانية لكي يقوموا بأعماهلم اليومية. ومن ذلك النظُم وبنيُة تكنولوجيا املعلومات الداعمة هلا، مثل وسائل حفظ 

 البيانات، وقواعد البيانات، والشبكة.

حتجاز تعزى آالف يورو) لقسم اال ٧,١لسد النفقات التشغيلية العامة ( خصَّصاتوتُقرتح زيادة يف امل -٦٠٦
إىل التكاليف املرتتبة على تطبيق مقتضيات املؤشر السنوي ألسعار إجيار زنازين االحتجاز مبوجب االتفاق بشأن 

 األسعار. أما مقدار النفقات املتكرِّرة فيما خيص قسم االحتجاز فال يطرأ عليه أي تغري.هذه 

ألف يورو، فال  ١١,٠عمومي للمجين عليهم ويبلغ املقدار املطلوب يف إطار هذا البند ملكتب احملامي ال -٦٠٧
تغري فيه. وتلزم املوارد املعنية لسد تكاليف استئجار حمالَّ ميكن فيها للمجين عليهم أن يلتقوا مبحاميهم على حنو 

 آمن ويصون العالقة املتميِّزة بني احملامني وموكِّليهم.

آالف يورو. ويلزم املقدار  ٤,٠ اخنفاضاً مقداره وجتسِّد امليزانية املطلوبة يف هذا البند لقسم دعم احملامني -٦٠٨
يف جلسات  مببا وآخرينآالف يورو لسد النفقات املتصلة مبثول أشخاص مدانني يف قضية  ٣,٠الباقي البالغ 

 .٢٠١٨النظر يف دعاوى االستئناف املتوقَّع أن جيري يف عام 

 ألف يورو ٢٦٦,٤  اللوازم واملواد

شعبة اخلدمات القضائية يف بند اللوازم واملواد على زيادة طفيفة مقدارها ينطوي املبلغ املطلوب يف  -٦٠٩
يف املئة). إن القسط األعظم من املوارد املطلوبة يف ميزانية الشعبة يف بند اللوازم واملواد  ١,٥آالف يورو ( ٤,٠

ألف  ٢٢٦,٠املخصص له  يتمثَّل يف ما حيتاجه قسم خدمات تدبر املعلومات يف إطار هذا البند، إذ يبلغ املقدار
ألف يورو ختص قسم تدبر األعمال  ٢٢,٧األخرى من املوارد يف إطار هذا البند فمنها  خصَّصاتيورو. أما امل
ألف  ٢,٠آالف يورو ختص قسم اخلدمات اللغوية، و ٨,٢آالف يورو ختص قسم االحتجاز، و ٧,٥القضائية، و

 .يورو ختص قسم مشاركة الين عليهم وجرب أضرارهم
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ويشهد مبلغ املوارد املطلوب يف إطار هذا البند يف قسم خدمات تدبر املعلومات زيادة مقدارها  -٦١٠
يف املئة) وهو يلزم يف املكتبة للحصول على لوازم أرشفة متخصصة من أجل احلفظ  ١,٣آالف يورو ( ٣,٠

املواد احملفوظة واملواد القدمية  الطويل األمد لسد االحتياجات على هذا الصعيد فيما يتعلق باملقتنيات احلديثة أو
وقد تلقت املكتبة مواد قدمية هامة من الدوائر ومكتب املّدعي العام ومكتب رئيس قلم احملكمة هلا قيمة  .املتناقَلة

تارخيية فيما خيص احملكمة وحماهلَّا، وُتطلب لوازم من أجل تبويب هذه املواد وصو�ا. أما باقي املوارد املطلوبة 
كاليف املتكرِّرة، مبا فيها التكاليف اليت ترتتب على مواصلة توفري املراجع واملوارد للمكتبة، من قبيل فيخص الت

 يستعني باوالدراسات األحادية املوضوع الصادرة بصيغة رقمية أو مطبوعة، اليت  الدوريةاالشرتاكات يف املنشورات 
كمة فيما جيرونه من حبوث قانونية. ويظل ُحيتاج إىل لوازم من وموظفو قلم احمل املّدعي العام والدوائرُ  يوميًا مكتبُ 

أجل اخلدمات واملواد األساسية من قبيل مستلزمات الطبع، واستبدال جذاذات الذاكرة يف العتاد، واللوازم السمعية 
ة البصرية اخلاصة بقاعات احملكمة واملكاتب، وطلب املستعملني النهائيني لوحاِت حواسيَب بأجبديات خاص

 بلغات معيَّنة وأقراصاً مشفَّرة وبطارياٍت للحواسيب احملمولة.

ألف يورو لسد تكاليف املواد  ١,٠وسُيحتاج يف قسم اخلدمات اللغوية إىل مبلغ إضايف مقداره  -٦١١
املرجعية. فمهنيو اللغات، وال سّيما املرتمجون، حيتاجون إىل أحدث القواميس واملراجع (بنسخها املتاحة على 

أن مثة حاالت بوالقضايا، مع العلم  اإلنرتنت وبنسخها املطبوعة) بلغيت العمل وباللغات الرمسية وبلغات احلاالت
وقضايا جديدة قد ترتتب عليها تشكيالت لغوية جديدة. وسيحتاج قسم تدبر األعمال القضائية من أجل سد 

ألف يورو، بغية  ٢٢,٧، أي ٢٠١٧عام  ما خيصالنفقات يف هذا الال إىل نفس املقدار الذي خصِّص لذلك في
يوم.  ٤٠٠تأتية عن سري اإلجراءات يف ثالث حماكمات تنعقد جلساتا ملدة النهوض بأود املتطلبات اإلضافية امل

وال تغري يف املقدار الالزم لسد تكاليف اللوازم واملواد يف قسم االحتجاز ويف قسم مشاركة الين عليهم وجرب 
 أضرارهم.

 آالف يورو ١ ٠١٠,٠  األثاث والعتاد

د يف شعبة اخلدمات القضائية على زيادة مقدارها ينطوي املبلغ املطلوب يف بند األثاث والعتا -٦١٢
يف املئة) وهو يقتصر على مبلغ االستثمارات الالزمة يف قسم خدمات تدبر  ٤١,٢ألف يورو ( ٢٩٤,٥

 املعلومات. وال يَقرتح أي قسم آخر من أقسام الشعبة توفري أية موارد يف بند األثاث والعتاد.

آالف يورو يلزم لسد التكاليف املتكرِّرة  ١ ٠١٠,٠عتاد مبلغًا مقداره وتبلغ امليزانية املقرتحة لألثاث وال -٦١٣
 واالستثمارات غري املتكرِّرة الراة يف إطار االسرتاتيجية اخلمسية لتكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلومات.

مبلغًا مقداره ويبلغ مقدار املوارد الالزمة فيما يتعلق باملصروفات املتكرِّرة املتعلقة باألثاث والعتاد  -٦١٤
يناظر مبلغ االستثمار السنوي الذي تستلزمه الدورة ألف يورو  ٢٠٠,٠ألف يورو، منها جزء مقداره  ٢٨٠,٠

اخلمسية الستبدال ما يوجد من عتاد لدى املستعملني النهائيني وذلك لتقليل ما حييق باحملكمة من خماطر 
التحديثات   تعد تتوافق مع الربجميات املستعملة أوالزمن ومل ختطاهااستعمال حواسيب عمل أو حواسيب حممولة 

ألف يورو يلزم  ٤٠,٠رة فهو يتألف من مبلغ مقداره لسد التكاليف املتكرِّ  خصَّصاتاألمنية الالزمة. أما باقي امل
ألف يورو يلزم إلضافة مزيد من اخلوادمي دعمًا لتطبيقات  ٤٠,٠لتوسيع أحياز ختزين البيانات ومبلغ مقداره 

كمة وقواعد بياناتا. فال بد من تكبُّد هذه املصروفات للنهوض بأود تنامي بيانات احملكمة وقواعد بياناتا احمل
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املتصلة مباشرة بأنشطتها اليت تؤيت بيانات وتستلزم ختزينها يف شبكات مشرتكة إليداع الوثائق ونظم من قبيل نظام 
 .Wynyard ونظام Ringtail ) ونظامTRIM( اإلدارة الشاملة ملعلومات الوثائق

ألف يورو لسد تكاليف االستثمار غري  ٧٣٠,٠ويلزم من امليزانية املقرتحة لألثاث والعتاد مبلغ مقداره  -٦١٥
يف إطار االسرتاتيجية  ٢٠١٨املتكرِّر يف الربجميات والعتاد احلاسوبيني الالزمني لتنفيذ األولويات االسرتاتيجية لعام 

مات/تدبر املعلومات. ومن ذلك نظام لتدبر األدلة خاص مبكتب املّدعي العام اخلمسية لتكنولوجيا املعلو 
يراد به تقليص الوقت الذي يستلزمه جتهيز األدلة الرقمية وتقليص اجلهد املبذول يف املراجعة  ،ألف يورو) ٥٧٠,٠(

ألف  ٣٠,٠غًا مقداره ألف يورو لسد تكاليف تراخيص الربجميات، ومبل ٤٠٠,٠سيستلزم مبلغًا مقداره  ،القانونية
ألف يورو الحتياز أدوات البحث اجلنائي العلمي، وذلك بالبناء  ١٤٠,٠يورو لشراء العتاد الداعم، ومبلغاً مقداره 

على استثمارات السنوات السابقة مع استمرار إدخال حتسينات على السريورات اخلاصة بإدخال األدلة الرقمية 
صادر املتاحة للعموم. ويضاف إىل ذلك أن أمتتة مجع طلبات الين عليهم تستلزم واستعمال البيانات املتأتية من امل

ألف يورو لسد مصروفات العتاد املتكبَّدة لشراء حواسيب لوحية بغية متكني املوظفني العاملني يف امليدان  ٢٠,٠
ألف يورو لشراء عتاد  ١٤٠,٠من القيام جبمع الطلبات من أماكن نائية يف امليدان. ويلزم املقدار الباقي البالغ 

ذات الصلة ليشمل املكاتب امليدانية، التصحيحية وبرجميات من أجل توسيع نطاق تدبر ضعف احلال واحللول 
وحتسني ضوابط تبنيُّ هوية مستعملي العتاد وتدبر النفاذ إىل مضمونه، وإعمال وسائل حمسَّنة لضمان أمن البيانات 

) وأدوات ٢٠١٧ع نطاق منصة االستخبار عن التهديدات (اليت أُعملت يف عام املخزّنة ختزينًا سحابياً، وتوسي
تصنيف املعلومات من الناحية األمنية، اليت يستعملها مكتب املّدعي العام حالياً، ليشمل سائر وحدات احملكمة. 

اخلمسية اخلاصة بتكنولوجيا االسرتاتيجية لالستزادة من املعلومات التفصيلية عن الرجوع إىل املرفق التاسع  ويرجى
)، حيث يرد حتليل مفصَّل لشىت املشاريع ذات الصلة وتبعاتا ٢٠٢١-٢٠١٧(للفرتة  املعلومات/تدبر املعلومات

 فيما يتعلق بالتكاليف.
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 المقترحة ٢٠١٨: ميزانية عام ٣٣٠٠ البرنامج :٣٦ الجدول

 :٣٣٠٠ البرنامج
 القضائيةشعبة الخدمات  

 اليوروات)(بآالف  ٢٠١٦مصروفات عام 

امليزانية املعتمدة لعام 
(بآالف  ٢٠١٧
 اليوروات

 التغّري يف املوارد

 ٢٠١٨امليزانية املقرتحة لعام 
 الموع (بآالف اليوروات)

املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

الموع مبا فيه 
املصروفات من صندوق 

 نسبته املئوية مقداره الطوارئ

 ٠٩١,٢ ١٢ ١,٢ ١٤٠,٨ ٩٥٠,٤ ١١    املوظفون من الفئة الفنية

 ٠٧٩,٨ ٥ ٣,١ ١٥١,٦ ٩٢٨,٢ ٤    املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 ١٧١,٠ ١٧ ١,٧ ٢٩٢,٤ ٨٧٨,٦ ١٦ ٩٩٤,٨ ١٥ - ٩٩٤,٨ ١٥ الموع الفرعي لتكاليف املوظفني

 ٨٠٠,٨ ١ ٦,٦ ١١١,١ ٦٨٩,٧ ١ ١٦٤,٠ ١ ٣٢٦,٩ ٨٣٧,١ املساعدة املؤقتة العامة

 ٨٢٦,٩ ٣,٣ ٢٦,٧ ٨٠٠,٢ ١٠٩,٣ ١ ٦٩,٢ ٠٤٠,١ ١ اخلاصة باالجتماعاتاملساعدة املؤقتة 

 ١٥,٠ - - ١٥,٠ ٢١,٨ ٩,١ ١٢,٧ العمل اإلضايف

 ٦٤٢,٧ ٢ ٥,٥ ١٣٧,٨ ٥٠٤,٩ ٢ ٢٩٥,١ ٢ ٤٠٥,٢ ٨٨٩,٩ ١ الموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني

)١٦,٨( ٤١٤,٥ ٣٩٥,٩ ٣٨,٦ ٣٥٧,٣ السفر  )٤,١(  ٣٩٧,٧ 

 - - - - ٠,٢ - ٠,٢ الضيافة

 ٤٤٠,٤ ٣٤,٣ ١١٢,٤ ٣٢٨,٠ ٥٦١,٠ ٥٣,٢ ٥٠٧,٨ اخلدمات التعاقدية

)١,٩( ٩٣,٠ ٨٦,٣ - ٨٦,٣ التدريب  )٢,٠(  ٩١,١ 

)١٢,٩( ٣٩١,٣ ٣٥٣,١ ٨٩,٣ ٢٦٣,٨ اخلرباء االستشاريون  )٣,٣(  ٣٧٨,٤ 

 ٧٢٣,٠ ٣ ٥,٥ ١٩٤,٨ ٥٢٨,٢ ٣ ٩٥٠,٠ ٤ - ٩٥٠,٠ ٤ حمامو الدفاع

 ١٦٥,٠ ١ ١٦,٢ ١٦٢,٢ ٠٠٢,٨ ١ ٣٤٤,٧ ١ - ٣٤٤,٧ ١ الين عليهمحمامو 

 ٢٨٩,٧ ٦ ٥,٦ ٣٣٦,١ ٩٥٣,٦ ٥ ٤٢٣,٩ ٥ ٩٧,٤ ٣٢٦,٥ ٥ النفقات التشغيلية العامة

 ٢٦٦,٤ ١,٥ ٤,٠ ٢٦٢,٤ ٥٢٤,٤ - ٥٢٤,٤ اللوازم واملواد

 ٠١٠,٠ ١ ٤١,٢ ٢٩٤,٥ ٧١٥,٥ ٨٤٩,٩ ١ ٣٩٤,٩ ٤٥٥,٠ ١ األثاث والعتاد

غري املتصلة الموع الفرعي للتكاليف 
 بالعاملني

٧٦١,٧ ١٣ ٨,٥ ٠٧٢,٤ ١ ٦٨٩,٣ ١٢ ٤٨٩,٤ ١٥ ٦٧٣,٤ ٨١٦,٠ ١٤ 

 ٥٧٥,٤ ٣٣ ٤,٧ ٥٠٢,٥ ١ ٠٧٢,٩ ٣٢ ٧٧٩,٣ ٣٣ ٠٧٨,٦ ١ ٧٠٠,٧ ٣٢ المجموع

 ٢٠١٨: مالك الموظفين المقترح لعام ٣٣٠٠ البرنامج :٣٧ الجدول

 :٣٣٠٠ البرنامج
 القضائيةشعبة الخدمات  

وكيل 
 أمني عام

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

جمموع موظفي 
الفئة الفنية وما 

 رأ-خ ع رر-خ ع فوقها

جمموع 
موظفي فئة 

اخلدمات 
 العامة

جمموع 
 املوظفني

                             الوظائف الثابتة

 
 ١٨٩ ٧٧ ٧٥ ٢ ١١٢ ٥ ٤٢ ٣٣ ٢٤ ٧ ١ - - - ٢٠١٧املقرة لعام 

 - - - - - - - - - - - - - - اجلديدة  

)١( - - - - - التخصيصاملعادة     - - - )١(  - - - )١(  

 - - - - - - - - - - - - - - املعادة التصنيف  

 - - - - - - - - - - - - - - املستعادة/املعادة  

 ١٨٨ ٧٧ ٧٥ ٢ ١١١ ٥ ٤٢ ٣٣ ٢٣ ٧ ١ - - - ٢٠١٨لعام  المقترحة  

اعدة املؤقتة العامة (معاِدالتا بدوام كامل)وظائف املس  
           

 ٢٠,٩٢ ٩,٩٢ ٨,٢٢ ١,٧٠ ١١,٠٠ ٤,٠٠ ٢,٠٠ ٤,٠٠ ١,٠٠ - - - - - ٢٠١٧املقرة لعام   

 ١٣,٥٠ ٤,٠٠ ٤,٠٠ - ٩,٥٠ ٤,٠٠ ٢,٠٠ ٢,٥٠ ١,٠٠ - - - - - املستمرة  

 ٦,١١ ٦,١١ ١,٠٠ ٥,١١ - - - - - - - - - - اجلديدة  

 - - - - - - - - - - - - - - احملوَّلة  

 ١٩,٦١ ١٠,١١ ٥,٠٠ ٥,١١ ٩,٥٠ ٤,٠٠ ٢,٠٠ ٢,٥٠ ١,٠٠ - - - - - ٢٠١٨لعام  المقترحة  
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 الخارجية العملياتشعبة  :٣٨٠٠ البرنامج -٤

 المقدِّمة

تتوىل شعبة العمليات اخلارجية املسؤولية عن الوظائف املنوطة بقلم احملكمة يف جماالت التعاون والتواصل  -٦١٦
اخلارجي ومحاية الشهود وعمليات التحليل والعمليات امليدانية، وجتمع بني هذه الوظائف. وإضافًة إىل مكتب 

)، وقسم VWSهذه الشعبة ثالثة أقسام يف املقر، هي قسم الين عليهم والشهود ()، تضم OD-DEOمديرها (
)، كما تضم وحدات ميدانية قائمة يف ستة EOSS)، وقسم دعم العمليات اخلارجية (PIOSاإلعالم والتوعية (

 بلدان من بلدان احلاالت.

االت لتيسري عمليات احملكمة فيها إن الشعبة مسؤولة عن مكاتب احملكمة امليدانية القائمة يف بلدان احل -٦١٧
والعمل مبثابة قاعدة تنطلق منها هذه العمليات. وجيري حبسب احلالة البتُّ يف ما إذا كان جيب أن تقام وحدة 
ميدانية وحتديُد قدِّ كل مكتب ميداين وتشكيله. ولـّما كانت تؤحذ باالعتبار يف ذلك ظروُف احلالة املعنية على 

ُة اليت تكون األنشطة التحقيقية أو القضائية الراة فيها قد بلغتها، فإن املوارد اليت يستلزمها وجه التحديد واملرحل
األمر عرضة للتقلب. كما إن الشعبة تؤدي دورًا مركزيًا يف التكفل يف مقر احملكمة بفعاليِة وجناعِة تناوِل املسائِل 

لع الشعبة بدور حاسم بعملها مبثابة مركز جلميع جوانب اإلمدادية واإلدارية املتعلقة باملكاتب امليدانية. وتضط
 ختطيط املهمات امليدانية، وتدعم تنفيذ إجراءات تدبر األزمات.

وضمن شعبة العمليات اخلارجية يقوم قسم الين عليهم والشهود برتتيبات أمنية ويوفِّر تدابري وقائية  -٦١٨
عدة للشهود والين عليهم الذين ميثُلون أمام احملكمة ويقدِّم مشورة اجتماعية نفسية وأشكاًال أخرى من املسا

وغريهم من األشخاص املعرَّضني للخطر بسبب الشهادة اليت يديل با الشهود املعنيون. كما تتوىل الشعبة، 
بالتنسيق الوثيق مع سائر أجهزة احملكمة، املسؤولية عن التواصل اخلارجي، وال سيما تزويد اجلمهور العام 

اجلمهور املستهَدفة يف هذا الصدد مبعلومات دقيقة وآتية يف حينها بشأن مبادئ احملكمة وأهدافها وجمموعات 
وأنشطتها. وتسهر الشعبة، من خالل أنشطة التوعية اليت تضطلع با، على استمرار إعالم اجلماعات املتضررة يف 

 الصلة. القضايا املعروضة على احملكمة باملستجدات يف اإلجراءات القضائية ذات

وتؤدي الشعبة أيضًا املهمة اإلضافية املتمثِّلة يف االضطالع مبسؤوليات قلم احملكمة مبوجب النظام  -٦١٩
األساسي فيما يتعلق بتعاون الدول والتعاضد القضائي، من قبيل تنفيذ الطلبات الصادرة عن الدوائر وإقامة 

الصادرِة أوامُر بالقبض عليهم وتقدميَهم إىل احملكمة. الصالت االشتغالية مع الدول فيما خيص توقيَف األشخاِص 
وتقدِّم الشعبة معلومات وحتاليل، بشأن ما تشهده البلدان من تطورات أمنية واجتماعية سياسية ذات صلة بعمل 

وإىل األطراف واملشاركني يف اإلجراءات. ويتيح ذلك للمحكمة االضطالع  ة احملكمةاحملكمة، إىل مجيع أجهز 
 ا األساسية بنجاح، بغية الوفاء بالتزاماتا فيما يتعلق بسالمة موظفيها وصون ممتلكاتا وأصوهلا.بأنشطته

 بيئة العمل

سيكون للمحكمة وحدات ميدانية يف ستة بلدان من بلدان احلاالت (مجهورية أفريقيا  ٢٠١٨يف عام  -٦٢٠
ديفوار، ومجهورية الكونغو الدميقراطية، وجورجيا، ومايل، وأوغندا) أي يف عدد من هذه البلدان  الوسطى، وكوت

يا املقرَّر أن يتم يف النصف وذلك بسبب إغالق املكتب امليداين يف كين ٢٠١٧هو أقلُّ بواحٍد مما كان عليه يف عام 
. وبعد تقييم واٍف للتكاليف والضرورات االشتغالية ذات الصلة قـُرِّر أن ال يُفتتح مكتب ٢٠١٧الثاين من عام 

ديفوار، وأن يواصل بدالً من افتتاحه دعُم األنشطة يف هذه املنطقة انطالقاً من املكتب امليداين  تابع يف غرب كوت
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. أما افتتاح مكتب تابع يف غولو يف مشال أوغندا ٢٠١٧ذي سيُنقل إىل حمالَّ آَمَن خالل عام القائم يف أبيجان، ال
 ٢٠١٧. ويُتوقَّع أن يغدو املكتب امليداين القائم يف جورجيا عامًال يف عام ٢٠١٨فمن املقرَّر أن جيري يف عام 

إبرام مذكرة تفاهم بني احملكمة ثِّل وميلكن سيعاد النظر يف قدِّه وتشكيله حبسب املستجدات يف هذه احلالة. 
 راً خطوة هامة على طريق إقامة وحدة ميدانية للمحكمة يف هذا البلد.والسلطات اجلورجية مؤخَّ 

، شاملًة عددًا كبريًا من الشهود املتوقَّع أن ٢٠١٨إن احملاكمات الثالث املتزامنة اليت ستجري يف عام  -٦٢١
ن بعٍد بواسطة الروابط الفيديوية، جتعل بيئة عمل شعبة العمليات اخلارجية ميثُلوا أمام احملكمة إما حضوريًا أو ع

أكثَر تطلُّباً. وستظل عمليات التحقيق الناشط اليت جيريها مكتب املدَّعي العام تستلزم دعمًا من شعبة العمليات 
ألنشطة املتصلة جبرب األضرار اخلارجية، بينما سيعتمد على املساعدة اليت تقدِّمها الشعبة يف امليدان وعلى دعمها ل

أطراٌف آخرون، مثل الصندوق االستئماين للمجين عليهم، أكثر من اعتمادهم عليهما يف أي وقت مضى. 
وسيستهل الصندوق االستئماين للمجين عليهم أيضاً، باإلضافة إىل مشاريعه املستمرة اليت تنفَّذ يف إطار مهمته 

ديفوار. كما إن  ا ويف مجهورية الكونغو الدميقراطية، برنامج مساعدة يف كوتاملتمثلة يف تقدمي املساعدة يف أوغند
أمانة الصندوق االستئماين للمجين عليهم ستقوم، يف إطار بنيتها اجلديدة، بنشر املزيد من العاملني يف بلدان 

ذه املكاتب. وكذلك احلاالت حيث سيعملون انطالقاً من املكاتب امليدانية معتمدين على اخلدمات اليت تقدمها ه
عاماً صعباً من منظور العمليات اخلارجية نظراً إىل عدد القضايا املعروضة على احملكمة ودرجة  ٢٠١٨سيكون عام 

تعقيدها وإىل بلدان احلاالت اليت تعمل فيها. وميثِّل استمرار تقلب الوضع األمين العام يف كثري من املناطق اليت 
 .٢٠١٨تعنيَّ أخذه باحلسبان بصورة كاملة عند ختطيط املوارد لعام  تعمل فيها احملكمة عامًال آخر

تؤدي دورًا هامًا يف التصدي للتحديات اخلارجية الفريدة من نوعها شعبة العمليات اخلارجية وستظل  -٦٢٢
اليت تواجهها احملكمة، ما جيعل من الضروري اتّباع �ج جمدَّد ومكثَّف فيما خيص العالقات اخلارجية للمحكمة 
وجهودها يف جمال اإلعالم. فهذه التحديات تدد ما حتظى به احملكمة من دعم سياسي ومايل، وبالتايل جيب 

يف جمال املبذولة لتعزيز اجلهود ميكن أن تفيد اإلعالم  املتاحة فيما خيصاخليارات واألدوات إن التصدي هلا. 
ل مسائل معيَّنة هلا أثر سليب على مصداقية احملكمة. العمل لتذلياملبذولة يف هود اجلالعالقات اخلارجية وغريها من 

وجيب على احملكمة، إزاء كل هذه التحديات اليت تواجهها، أن تّتبع �جًا واقعيًا فيما خيص الغايات والوسائل. 
فحىت إذا توفرت للمحكمة املوارد الكافية فلن يكون بوسعها وحدها أن تفي باحتياجاتا يف جمال التواصل. وعليه 
فإن الغاية املنشودة من اتّباع �ج متكامل تتمثَّل يف زيادة أثر األنشطة ذات األولوية وتيئة الفرص لتدخل أطراف 

 أخرى دعماً للمحكمة.

 مجهورية أفريقيا الوسطى

فيما خيص احلالتني املستمرتني يف مجهورية أفريقيا الوسطى  ٢٠١٨ستستلزم األنشطة الراة يف عام  -٦٢٣
تعزيز الدعم الذي يقدمه املكتب امليداين القائم يف بـَْنغي. ويُتوقع يف سياق احلالة األوىل يف مجهورية أفريقيا الوسطى 

) مرحلة االستئناف النهائي يف عام مببا وآخرينقضية و  مبباأن تبلغ اإلجراءات يف دعويني قضائيتني (يف قضية 
. وسيواصل مكتب املّدعي العام إجراء حتقيقني أوالمها، الذي سيشهد إجراءات مستمرة جلرب األضرار يف ٢٠١٨

، ما سيفضي إىل زيادة فيما يضطلع ٢٠١٨ناشطني فيما خيص احلالة الثانية يف مجهورية أفريقيا الوسطى طيلة عام 
الين عليهم والشهود من أنشطة محايتهم ألنه يُرتقب أن حييل مكتب املّدعي العام ملفات عدد كبري من به قسم 

األشخاص طلبًا حلمايتهم. وستفضي عمليات التحقيق إىل زيادة كبرية يف عدد املهمات الراة خارج العاصمة يف 
 بيئة بالغة التقلب، ما سيظل يستلزم دعماً من املكتب امليداين.
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ومرور أربع سنوات من الرتتيبات الشاقة بسبب  ٢٠١٣وإثر إغالق املكتب امليداين السابق يف عام  -٦٢٤
إىل حل أنسب ملسألة احملاّل. وستتيح  ٢٠١٧ل يف �اية املطاف يف عام صِّ وُ تدهور الوضع األمين يف بـَْنغي، تُـ 

ظروف ميكن يف  هاملوظفني من العمل في ناحملالُّ اجلديدة للمكتب أن يقدم مقدارًا مقبوًال من اخلدمات وميكِّ 
حتمُّلها. ويظل الوضع األمين يف مجهورية أفريقيا الوسطى متسمًا بعدم االستقرار. ويعين هذا الوضع، معطوفًا على 
قصور البنية التحتية، أنه سيلزم اختاذ تدابري ذات شأن حلماية املوظفني (مبن فيهم املوفدين يف بعثات) واملمتلكات 

 يدان.يف امل

شخص  ٥ ٣٠٠ويشار فيما يتعلق بالتواصل مع الين عليهم واجلماعات املتضررة إىل أن زهاء  -٦٢٥
اليت بلغت مرحلة جرب األضرار. وميكن توقُّع أن ُجترى مهمات ميدانية مكثَّفة  مببايشاركون يف اإلجراءات يف قضية 

خالل هذه املرحلة من شأ�ا أن تستلزم خدمات من قلم احملكمة، مبا فيها دعم من املوظفني العاملني يف امليدان 
مر حاسم إلرساء العمل امليداين املعنيني مبشاركة الين عليهم وجرب أضرارهم. كما إن إجراء أنشطة توعوية مكثَّفة أ

. إن عدد الين عليهم املمكن منحها الدائرةتقرِّر على أساس متني من أجل تنفيذ تعويضات جرب األضرار، عندما 
أن يطلبوا املشاركة يف اإلجراءات املتصلة بالقضايا اليت تشتمل عليها احلالة الثانية يف مجهورية أفريقيا الوسطى يُتوقع 

) واحلالة الثانية يف مجهورية أفريقيا الوسطى سيؤدي املكتب امليداين، Bemba( مببا. ويف قضية ٢ ٣٠٠ن أن يزيد ع
باالرتباط مع قسم مشاركة الين عليهم وجرب أضرارهم وقسم اإلعالم والتوعية، دورًا رياديًا يف دعم وتكثيف 

شاركة الين عليهم الراة يف مجهورية أفريقيا اجلهود املبذولة يف نطاق األنشطة التوعوية واألنشطة املتصلة مب
 الوسطى. 

 كوت ديفوار

، بينما ٢٠١٨) طيلة عام Blé Goudé( واْبليه غوديه )Gbagbo(اْغبَـْغبو ستسري اإلجراءات يف قضية  -٦٢٦
لدعم يواصل مكتب املّدعي العام حتقيقه النشط يف احلالة الثانية يف كوت ديفوار. ويلزم حضور ميداين يف أبيجان 

هذه األنشطة. ويتعنيَّ على املكتب امليداين وقسم الين عليهم والشهود أن يقدِّما الدعم ملزيد من عمليات إدالء 
دىل با عن بعد بواسطة روابط فيديوية. وسيزداد الشهود بإفاداتم يف احملكمة، مع العلم بأن بعض الشهادات سيُ 

، ما سيستتبع أنشطة مستفيضة ٢٠١٧بالقياس إىل نظريه يف عام  عدد املهمات املشمولة بدعم املكتب امليداين
ديفوار. وسيستهل الصندوق االستئماين للمجين عليهم برنامج مساعدة جديداً يف كوت ديفوار يف  يف غرب كوت

حدة يف  عملية األمم املتبعثة ، ما سيستلزم دعماً إمدادياً من املكتب امليداين. ومن املهم التنويه إىل أن ٢٠١٨عام 
 ديفوار قد انسحبت، ما يستلزم من املكتب امليداين استبانة مصادر إضافية للدعم واملساعدة يف امليدان. كوت

، بينما طلب أكثر من اْغبَـْغبو واْبليه غوديهجمين عليه يف اإلجراءات يف قضية  ٧٠٠ويشارك أكثر من  -٦٢٧
 احلالة الثانية يف كوت ديفوار. ويُتوقع أن يطلب جمين عليه املشاركة يف اإلجراءات املتصلة بالتحقيق يف ٤ ٠٠٠

املشاركة فيها املزيد من الين عليهم. فيلزم برنامج توعوي استباقي، يصممه املكتب امليداين وقسم اإلعالم 
والتوعوية، للتواصل الصحيح واآليت يف حينه مع اجلماعات املتضررة يف مجيع أحناء البلد بشأن اإلجراءات السائرة. 

 ).Simone Gbagboذا ومل يُنفَّذ األمر بالقبض على سيمون اْغبَـْغبو (ه

 مجهورية الكونغو الدميقراطية

) مرحلة جرب األضرار. وسُتنفذ تعويضات Katanga( كاتـَْنغا) وقضية Lubanga( لوبـَْنغابلغت قضية  -٦٢٨
. ويُقدَّر ٢٠١٨يف عام  لوبـَْنغايف قضية كاتـَْنغا ويُتوقع أن ُيستهل تنفيذها يف قضية  ٢٠١٨جرب األضرار طيلة عام 



ICC-ASP/16/10  

10-A-021017 166 

 
 

 

جمين عليه  ٣٠٠جمين عليه يف قضية لوبـَْنغا و ٤٠٠لني لنيل تعويضات جرب األضرار بزهاء عدد الين عليهم املؤهَّ 
. وسُتجري املكاتب امليدانية، باالرتباط مع قسم اإلعالم والتوعوية والصندوق االستئماين للمجين كاتـَْنغايف قضية 

يتني. ويف األثناء ستستمر إجراءات عليهم، أنشطة توعوية مكثَّفة يف سياق إجراءات جرب األضرار يف كلتا القض
) طيلة السنة. ولـّما يزل يُنتظر تنفيذ األمر بالقبض على Ntaganda( اْنتاَغْندااحملاكمة يف قضية 

). وسيواصل الصندوق االستئماين للمجين عليهم تنفيذ براجمه Sylvestre Mudacumura( موداكومورا سلفسرت
ونغو الدميقراطية. ولدعم هذه األنشطة، يلزم احلضور امليداين يف العاصمة  اخلاصة باملساعدة يف شرق مجهورية الك

 كنشاسا ويف بونيا يف شرق مجهورية الكونغو الدميقراطية.

وسيظل املكتب امليداين يقدم الدعم للمهمات، وُجيري األنشطة التوعوية، ويساند قسم الين عليهم  -٦٢٩
أمام احملكمة وتدبر نظام التحرك االستجايب األويل ومحاية الشهود. والشهود لتسهيل عمليات مثول الين عليهم 

 على املكتب وبالنظر إىل أن هذه األنشطة سُتجرى يف سياق وضع أمين متقلب وبيئة رديئة البنية التحتية فسيتعنيَّ 
املنطقة ويسافرون امليداين أن خيصِّص موارد كافية للتكفل بسالمة وأمن مجيع املوظفني الذين يعملون يف هذه 

 ضمنها.

 جورجيا

عمليات التحقيق الناشط اليت جيريها يف احلالة يف  ٢٠١٨سيواصل مكتب املدَّعي العام يف عام  -٦٣٠
ولن يكون ملكتب املّدعي العام إال عدد حمدود من املوظفني . جورجيا، مدعومًا الدعَم الالزَم من قلم احملكمة

مبا يف ذلك املقدار  األنشطة، هلذه القدر الالزم من الدعم . ولتقدمي٢٠١٨القائم مقر عملهم يف جورجيا يف عام 
 مكتب على قلم احملكمة إقامة الالزم مما يقدمه قسم الين عليهم والشهود من خدمات احلماية والدعم، ستتعنيَّ 

 الوطنية السلطات إىل والفوري املباشر الوصول سيتيح احملدود امليداين احلضور فهذا. اْتبيليسي يف صغري ميداين
واحلال أن إقامة . البلد هذا يف عملياتا تنفيذ يف ومساعدتا تعاو�ا على احملكمة تعتمد اليت احمللية، والسلطات

مكتب ميداين يف جورجيا ستتيح للمحكمة تقليص تكاليف السفر من املقر اليت من شأ�ا أن تكون أكرب بكثري 
إقامة املكتب امليداين ستيسِّر عمل موظفي قسم الين عليهم والشهود  كما إن  بدون حضور دائم يف هذا البلد.

العاملني يف امليدان الذين سيواصلون تطوير نظام التحرك االستجايب األويل وتقدمي الدعم يف إطاره، والتحرك يف 
أن يطلب  . ويضاف إىل ذلك أنه يُتوقع٢٠١٨حاالت الطوارئ، وسائر تدابري الدعم اليت قد تلزم خالل عام 

 عدد كبري من الين عليهم املشاركة يف اإلجراءات، مع ما يقرتن بذلك من تبعات على صعيد التكاليف.

 مايل

التحقيقات اليت جيريها يف مايل. ويُتوقع أن يستدمي  ٢٠١٨سيواصل مكتب املّدعي العام خالل عام  -٦٣١
امليداين القائم يف باماكو بأود حضور حمدود قلم احملكمة مقدار الدعم الذي يقدِّمه حاليًا وأن ينهض املكتب 

ملكتب املّدعي العام يف هذا البلد. وسيواصل قسم الين عليهم والشهود تنمية قدرته على محاية الشهود لكي 
يتمكن من تلبية االحتياجات على صعيد محاية الشهود والين عليهم. وسوف يظل يُركَّز يف العمليات على 

، وغري ذلك من تدابري احلماية. ويبقى الوضع منظومات التحرك االستجايب األويلتعَجل، و إعمال اإلجالء املس
األمين يف مايل خطرياً، إذ ُتَشّن هجمات متكرِّرة على َحَفظة السالم والعاملني يف الال اإلنساين. وعليه فإن 

ات احملكمة. وسيظل قلم احملكمة ينهض الواقع القائم يف امليدان يثري أيضًا مصاعب أمنية كبرية تُواَجه يف عملي
إن استمرار اهلجمات العنيفة اليت تشنها اجلماعات اإلرهابية على مبسؤولياته فيما يتعلق حبماية الشهود يف مايل. 
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املوظفني الدوليني العاملني يف مايل جيعل من الواجب إعمال ترتيبات أمنية مناسبة من أجل موظفي احملكمة 
 ا.وممتلكاتا وأصوهل

 أوغندا

. ٢٠١٨ ) طيلة عامDominic Ongwenستتواصل حماكمة دومينيك أُْنغوين ( يف احلالة يف أوغندا -٦٣٢
وكذلك سيستمر طيلة السنة تنفيذ الربنامج اخلاص باملساعدة الذي ينفذه الصندوق االستئماين للمجين عليهم يف 

لدعم األنشطة املتصلة بذه احلالة.  ٢٠١٨عام هذا البلد. وسيظل يلزم احلضور امليداين يف كمباال وغولو طيلة 
لكن يُتوقع أن يُقلَّص احلضور امليداين ملكتب املّدعي العام فيما يتصل باحلالة يف أوغندا، ما خيفِّض مقدار الدعم 

 الالزم تقدميه للمكتب امليداين من أجل عمليات مكتب املّدعي العام.

وقسم الين عليهم والشهود بأود مثول عدد كبري من وسينهض املكتب امليداين القائم يف كمباال  -٦٣٣
)، مبا يف ذلك املثول عن بعد من أوغندا بواسطة الروابط Ongwen( أُْنغوينالشهود أمام احملكمة يف قضية 

الفيديوية. فاإلدالء بالشهادات عن بعد بواسطة الروابط الفيديوية ميثِّل خيارًا ميكن األخذ به أكثر فأكثر بفضل 
من أجل زيادة سرعة توصيل اإلنرتنت يف املكتب امليداين القائم يف   ٢٠١٧ثمارات اليت ُأجريت يف عام االست

شخص قد  ٥١ ٠٠٠جمين عليه مع العلم بأن أكثر من  ٤ ٠٠٠كمباال. ويشارك يف اإلجراءات املعنية أكثر من 
فاجلماعات املتضررة منتشرة يف أماكن شىت عديدة يف مشال أوغندا غالبًا ما تقع بعيداً عن . تضرروا باجلرائم املعنية

املدن. وتعتزم احملكمة افتتاح مكتب تابع صغري يف غولو لدعم األنشطة واملهمات الراة يف املنطقة على حنو أجنع 
اجلماعات املتضررة. ولئن كان املكتب ، والتواصل على حنو أكثر فعالية بالين عليهم و التكاليفبالقياس إىل 

امليداين يُِعدُّ أدوات مبتكرة، من قبيل منصة تبادل الرسائل النصية، لتقدمي معلومات بشأن اإلجراءات فيظل يلزم 
 تقدمي الدعم للمهمات.

 ). Vincent Otti) وِفْنِسْنت أويت (Joseph Konyولـّما ينفَّذ األمران بالقبض على جوزيف ُكوين ( -٦٣٤

 ٢٠١٨ولويات االستراتيجية لعام األ

يتمثل اهلدف األمسى لشعبة العمليات اخلارجية يف التكفل بالتنسيق االسرتاتيجي الرفيع جلميع  -٦٣٥
 تطويرعلى  ٢٠١٨ز الشعبة يف عام هها االسرتاتيجي. وهلذه الغاية سُرتكِّ العمليات اخلارجية لقلم احملكمة ويف توجي

 يف أربعِة الاالت الرئيسية ذات األولوية التايل بيا�ا. القدرات السريورات وتعزيز 

 عمل املكاتب امليدانية بكل قدرتا االشتغالية

، ٢٠١٧مل ُتْشَغل إال يف النصف األول من عام اخلمسة رؤساء املكاتب امليدانية  وظائفمثة ثالث من  -٦٣٦
الرئيسية القائمة يف امليدان. وعليه فإن عام بينما تستمر حاليًا سريورة توظيف من سيشغلون كثريًا من الوظائف 

وفق البنية اجلديدة  ٍض من املوظفنيرْ مبالٍك مُ امليدانية العمل لمكاتب فيه لي يتسىن ذسيكون العام األول ال ٢٠١٨
فرصة لكي تطبِّق املمارسات الفضلى وتواصل وضع طرائق عمل فعالة من هلذه املكاتب ، وسيهيئ ذلك للوظائف

الدعم للجهات اليت تتعامل معها فيما يتعلق على سبيل املثال بعمليات التحقيق الناشط اليت جيريها أجل توفري 
مكتب املّدعي العام. ولتيسري اإلدالء بالشهادات عن بعد بواسطة الروابط الفيديوية، سيتعنيَّ على املكاتب 

. إن اإلجراءات القضائية التطبيقة باملعايري الواجب امليدانية أن تكرِّس الوقت واملوارد للسهر على وفاء اخلدمة املؤّدا
السائرة، وال سّيما يف القضايا اليت بلغت املرحلة االبتدائية ومرحلة جرب األضرار، تستلزم من املكاتب امليدانية 
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حامسة القائمة يف أوغندا ومجهورية الكونغو الدميقراطية ومجهورية أفريقيا الوسطى وكوت ديفوار االضطالع بأنشطة 
 على صعيد التوعية واالهتمام مبشاركة الين عليهم وجرب أضرارهم.

 تعزيُز دعم الشهود ومحايُتهم

بالنظر إىل استمرار األنشطة يف مجيع بلدان احلاالت فإن عدد األشخاص املشمولني بالتدابري احلمائية  -٦٣٧
شخصاً طلباً حلمايتهم  ٣٣املدَّعي العام  يُتوقع أن تشهد السنة املقبلة إحالَة مكتب. و ٢٠١٨سيظل كبرياً يف عام 

منظومة للتحرك االستجايب  ٢٠شخصًا طلبًا الشتماهلم بربنامج الدعم وإقامة/استدامة  ١٢باإلضافة إىل إحالته 
ر لعمليات إعادة التوطني الدويل من األويل . ٢٠١٨يف عام  ١٦إىل  ٢٠١٧يف عام  ١٠. وقد ازداد العدد املقدَّ

وطني الدويل تدبريًا أجنع من حيث التكاليف من حماولة إبقاء األشخاص املعنيني مشمولني حبماية وتبقى إعادة الت
احملكمة يف البلدان اليت يقيمون فيها. ويبلغ جمموع من سيبقون مشمولني باحلماية اليت توفِّرها احملكمة 

 معال).  ٤٠٠شاهد و ١٠٠شخص ( ٥٠٠

تدريب املوظفني املناسب وبتمكني املوظفني العاملني يف امليدان، وبالتنظيم اإللكرتوين مللفات القضايا وب -٦٣٨
حتسَّن تدبُّر ملفات القضايا على حنو مكَّن من خروج بعض األشخاص من إطار احلماية اليت تقدمها احملكمة. 

ومن  وقد أسهمت التدابري من هذا القبيل يف تسريع تنفيذ تدابري احلد من املخاطر وتعجيل إعادة إدماج الشهود
 يعيلو�م، ما أتاح هلم استئناف حياتم وحتقيق استقالهلم املايل.

مخسة اتفاقات جديدة من اتفاقات إعادة توطني  ٢٠١٧وعام  ٢٠١٦إن قلم احملكمة أبرم خالل عام  -٦٣٩
الشهود، وجنح يف إعادة توطني عدد من األشخاص وأفراد عائالتم املشمولني احلماية. ومتثِّل هذه النجاحات 

ة إلقامة شراكات جديدة ولتعزيز الشراكات القائمة يف جمال محاية الشهود. وميكن أن يتم بتعاون الدول نتيج
الفعال تقليص تكاليف تدبر قضايا األشخاص املشمولني باحلماية، ما خيفِّض مقدار املوارد اليت حيتاج إليها قسم 

 الين عليهم والشهود. 

 احملكمة يف جمال العالقات اخلارجية والتواصلحتسني أثر اجلهود اليت تبذهلا 

إن دعم الدول واملنظمات الدولية وسائر أصحاب الشأن الضطالع احملكمة باملهام املنوطة با يف إطار  -٦٤٠
واليتها، دعمًا متسقًا وبارزًا للعيان، يُعترب أمرًا حامسًا لنجاح احملكمة يف األمد الطويل وكذلك لتيسري ما جتريه من 

يف بلدان احلاالت يف األمد القصري. وستسعى شعبة العمليات اخلارجية إىل تنمية مثل هذا االلتزام عمليات 
السياسي وجتسيده على شكل دعم تقين واشتغايل معزَّز يف جماالت من قبيل العمليات امليدانية وأنظمة العقوبات.  

االخنراط يف حوار مبدئي بغية تناول االنتقادات كما جيب على احملكمة أن تعمل بنشاط لابة التصوُّرات السلبية و 
بأمهية حامسة لتشجيع املزيد من الدول على يتسم التواصل مع الدول غري األطراف  مث إناليت توجَّه إليها. 

االنضمام إىل نظام روما األساسي أو التصديق عليه. وهلذه الغاية ستواصل شعبة العمليات اخلارجية إعداَد 
متنوعة من أدوات االتصال، مبا يف ذلك املوقع الشبكي للمحكمة وقنوات التواصل االجتماعي، وإعماَل طائفة 

سيشمل ذلك أنشطة االحتفال بالذكرى  ٢٠١٨بغية التواصل الفعال مع أصحاب الشأن اخلارجيني. ويف عام 
 السنوية العشرين العتماد نظام روما األساسي.
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 وتنفيُذ السياسات املتعلقة به تنميُة القدرة على التحقيق املايل ووضعُ 

يتمثَّل يف تعزيز قدرة قلم احملكمة  ٢٠١٨إن أحد األهداف الرئيسية لشعبة العمليات اخلارجية لعام  -٦٤١
على التتبع الفعال ألصول وممتلكات املتهمني توخياً للدقة يف تقييم اإلعواز وتعويضات جرب األضرار. كما سيشهد 

كمة على التحقيق املايل، إقراراً بأن التحقيق املايل وجتميد األصول يُعتربان أمرين تعزيز قدرات قلم احمل ٢٠١٨عام 
ذَوي أولوية فيما خيص التعاون مع الدول. إ�ما يتسمان بأمهية قصوى للتكفل بعمل احملكمة بصورة فعالة وعلى 

ركزي يف العمل وزيادة التنسيق ضمن حنو ناجع ومها يتوافقان مع اجلهود املبذولة حديثاً للسهر على تعزيز الطابع امل
قلم احملكمة. فقلم احملكمة يؤدي دورًا رئيسيًا يف دعم عمليات احملكمة املتعلقة بتجميد األصول. فهو أوًال ييسر 
اختاذ التدابري اليت تأذن با الدوائر من أجل تأمني مبالغ الغرامات واحملجوزات واملدفوعات جربًا لألضرار الذي 

ر به يف مرحلة الحقة. وهو ثانياً حيقق يف إعواز األشخاص الذين يطالبون باملساعدة القانونية. ويتسم ميكن أن يؤم
تعاون الدول بأمهية حامسة لتنفيذ هاتني املهمتني. إن املساعدة القانونية وجرب األضرار برزا كالمها يف السنوات 

مة مجعاء يف سهرها على كون مرحلة جرب األضرار جمدية األخرية باعتبارمها جمالني حامسني من جماالت اهتمام احملك
فيما خيص مشاركة الين عليهم، واملضي يف تبسيط ما لنظام املساعدة القانونية من أثر مايل ضمن إطار امليزانية 

ية السنوية للمحكمة. ويرمي قلم احملكمة من تركيزه اخلربة يف جمال التعاون القضائي واملعارف التحليلية والتقن
والتحقيقية ضمن القسم نفسه إىل املزيد من تعزيز فعالية اسرتاتيجياته وأنشطته املضطَلع با على صعيد تتبع 

 األصول وحتديدها وجتميدها وحجزها. 

، بفضل تعزيز القدرة على التحقيق املايل، تنفيذ الدول لطلبات التعاون ٢٠١٨ويُتوخَّى أن يشهد عام  -٦٤٢
زيز تبادل املعلومات وإرساء املمارسات الفضلى، حبيث تتوفر املوارد ألغراض جرب يف جمال جتميد األصول، وتع

األضرار و/أو مواجهة اإلعواز. أما فيما خيص التعاون الطوعي فسُرتكَّز اجلهود على توسيع جمموعة الدول املهتمة 
 بالتعاون. باالخنراط يف التفاوض وعلى زيادة عدد ما توقِّعه احملكمة من االتفاقات املتعلقة

وهلذه الغاية ُتطلب موارد إضافية من املوظفني ومقدار حد أدىن من املوارد الالزمة لسد تكاليف  -٦٤٣
التدريب وتكاليف السفر. وستظل الشعبة تتواصل مع األطراف اخلارجيني لالستفادة من الشبكات القائمة اليت 

هذا الال أثر مايل إجيايب، يتمثل على األخص يف تتناول التحقيقات املالية. وقد ميكن أن يكون لالستثمارات يف 
تقليص املصروفات من مبالغ املساعدة القانونية املتكبَّدة يف التحقق من إعواز املتهمني الذين يطلبون االستفادة من 
 املساعدة القانونية اليت تتحمل احملكمة تكاليفها. كما إن عمليات التحقيق املايل الفعال تساعد القضاة على

حتديد نطاق جرب األضرار وتنفيذ تعويضات جرب األضرار على حنٍو جمٍد. وسيعمل قلم احملكمة حيثما أمكن األمر 
على تكثري جماالت العمل القائم على التآزر مع مكتب املّدعي العام، من قبيل تقاسم املوارد، واملشاركة يف 

 املؤمترات، وتنظيم التدريب املشرتك.

 الخارجية العمليات لشعبة الميزانية موارد

ألف  ٢٤ ٧٦٩,٤لشعبة العمليات اخلارجية مبلغًا مقداره  ٢٠١٨تبلغ امليزانية اإلمجالية املقرتحة لعام  -٦٤٤
يف املئة). وُتطلب املوارد اإلضافية املقرتحة لسد  ٣,٠ألف يورو ( ٧١٤,٧، ينطوي على زيادة مقدارها يورو

 مليات امليدانية، وتعزيز قدرة قلم احملكمة على التحقيق املايل.تكاليف قدر أكرب من األنشطة املتصلة بالع

ات تبلغ ألف يورو من زياد ٧١٤,٧ لشعبة العمليات اخلارجية البالغ ويتألف صايف الزيادة املقرتحة -٦٤٥
ألف يورو يف  ١٧٥,٨مبلغًا مقداره لسد تكاليف املوظفني، و  خصَّصاتألف يورو يف امل ٣٦٢,١ مبلغًا مقداره
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لسد سائر تكاليف العاملني (مبا يف ذلك تكاليف املساعدة املؤقتة العامة واملساعدة املؤقتة اخلاصة  خصَّصاتامل
 لسد التكاليف غري املتصلة بالعاملني. خصَّصاتألف يورو يف امل ١٧٦,٨ومبلغاً مقداره باالجتماعات)، 

لسد تكاليف  خصَّصاتو يف املألف يور  ٣٦٢,١يف املئة من الزيادة البالغة  ٣٥ويناظر أكثُر من  -٦٤٦
) بنقله من شعبة اخلدمات القضائية إىل شعبة العمليات ٤-املوظفني إعادَة ختصيص احملقِّق املايل (من الرتبة ف

ألف يورو لكنه يظل عدمي األثر  ١٣١,٨اخلارجية، ما زاد امليزانية املقرتحة لشعبة العمليات اخلارجية زيادة مقدارها 
 يف امليزانية اإلمجالية لقلم احملكمة. على مبلغ التكاليف

من املوارد يف إطار املساعدة املؤقتة  خصَّصاتألف يورو يف امل ٨٨,١وتُعزى الزيادة املقرتحة البالغة  -٦٤٧
) ُمتوَّل ملدة مثانية أشهر بغية تعزيز قدرة قلم ٣-العامة إىل وظيفة إضافية هي وظيفة حمقِّق مايل (من الرتبة ف

قيق املايل. إن مجيع الزيادات املقرتحة يف إطار املساعدة املؤقتة العامة، اليت خيص مجيعها املكاتب احملكمة على التح
ألف يورو ُحتقَّق يف قسم الين عليهم والشهود. كما إن  ١٦٠,٠امليدانية، تعوَّض بتخفيضات يقارب مقدارها 

باالجتماعات ختص بصورة حصرية الدعم الالزم ألف يورو يف بند املساعدة املؤقتة اخلاصة  ٨٧,٧الزيادة البالغة 
 .٢٠١٨لتيسري النهوض بأود الزيادة يف عدد الشهود املقرَّر أن ميثُلوا أمام احملكمة يف عام 

ألف يورو يف بند التكاليف غري املتصلة بالعاملني تعزى حصرياً  ١٧٦,٨مث إن الزيادة املقرتحة البالغة  -٦٤٨
يف املكاتب امليدانية، وال سّيما يف املكاتب امليدانية القائمة يف مجهورية الكونغو  االشتغالية اجلديدةلبات طتإىل امل

الدميقراطية ومجهورية أفريقيا الوسطى وكوت ديفوار، بغية النهوض بقدر أكرب من األنشطة املتصلة بعمليات 
مثِّلة يف املساعدة. وتؤخذ يف التحقيق، واحملاكمات، وجرب األضرار، ومهمة الصندوق االستئماين للمجين عليهم املت

احلسبان عند حتديد صايف الزيادة اإلمجالية يف بند التكاليف غري املتصلة بالعاملني يف الشعبة وفورات وختفيضات 
آالف يورو) وقسم  ١١٠,٠ألف يورو، يتحقق معظمها يف قسم الين عليهم والشهود ( ١٣٦,٠يقارب مقدارها 

 ورو).ألف ي ٢٦,١اإلعالم والتوعية (

مليون  ٠,٨وتتوخى شعبة العمليات اخلارجية حتقيق مكاسب متأتية عن زيادة النجاعة يقارب مبلغها  -٦٤٩
يورو من خالل احلرص واملرونة يف استعمال املوارد، مع االستفادة من البنية اجلديدة اليت مت إعماهلا ضمن قلم 

قر وما خيص قسم الين عليهم والشهود يف احملكمة وختصيص املوارد على حنو دقيق بتوزيعها بني ما خيص امل
امليدان. وكذلك مكَّن حتسُني التنسيق مع الدول، والعمُل بالبنية اجلديدة ملالك املوظفني العاملني يف املكاتب 

مواصلة معظم  ٢٠١٨امليدانية، قلَم احملكمة من تنفيذ املزيد من األنشطة بنفس املقدار من املوارد. وسيشهد عام 
لمكاسب املتأتية عن العايل لهود املبذولة على الصعيد البنيوي، وتتوخى الشعبة استدامة نفس املستوى هذه اجل

زيادة النجاعة. وترد يف املرفق العاشر معلومات مفصَّلة عن الوفورات واملكاسب املتأتية عن زيادة النجاعة املتوخى 
 .٢٠١٨وعام  ٢٠١٧حتقيقها لعام 

 ألف يورو ١٦ ٠٩٠,١ الموارد من الموظفين

لسد تكاليف املوظفني، مبا فيها "سائر تكاليف  خصَّصاتتبلغ الزيادة اإلمجالية املقرتحة يف امل -٦٥٠
معدَّل ألف يورو ختفيض  ٥١١,٤ألف يورو. وعلى اإلمجال يناظر املقدار البالغ  ٥٣٧,٩العاملني"، مبلغاً مقداره 

يف املئة يف الربنامج الرئيسي الثالث، وتطبيق النظام املوحد لألمم املتحدة.  ١٠املئة إىل  يف ١٢الوظائف من  شغور
املعتمدة ملعدل لشغور الوظائف يف قلم احملكمة يبلغ  ٢٠١٧كما سبقت اإلشارة إليه، ُهيئ يف ميزانية عام ف
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املئة واستدامة هذه  يف ١٠البالغة  إىل القيمة املعتادة هلذا املعدل ٢٠١٧املئة، مع توقع أن يعاد يف عام  يف ١٢
 .٢٠١٨القيمة طيلة عام 

وفيما خيص الوظائف الثابتة، تشهد امليزانية املقرتحة لشعبة العمليات اخلارجية زيادة مقدارها وظيفتان،  -٦٥١
 -ألف يورو)  ٦٠) (٢-هي وظيفة املنسق املعاون املعين بالشؤون اخلارجية (من الرتبة ف -منهما واحدة فقط 

ألف يورو))،  ١٣١,٨) (٤-ظيفة جديدة فعًال. أما الوظيفة الثانية (وظيفة احملقق املايل (من الرتبة فهي و 
من قسم دعم احملامني التابع  أل�ا تُنقلإلعادة توزيع الوظائف داخلياً بصورة مباشرة ضمن قلم احملكمة  نتيجةٌ  فهي

لشعبة اخلدمات القضائية إىل قسم دعم العمليات اخلارجية التابع لشعبة العمليات اخلارجية. فلئن كانت املبالغ 
املناظرة هلذه الوظيفة تظهر مبثابة زيادة يف امليزانية املقرتحة لشعبة العمليات اخلارجية فإن عملية النقل عدمية األثر 

لي يف امليزانية اإلمجالية املقرتحة لقلم احملكمة. ويضاف إىل ذلك أن قسم اإلعالم والتوعية يطلب إعادة املايل الفع
رأ) لتصبح وظيفة املدير الرئيسي -تصنيف وظيفة املساعد املعين باالتصاالت على اإلنرتنت (من الرتبة خ ع

يورو). إن األثر املايل اإلمجايل يف شعبة  ألف ١٤,٣رر) (-للمنصات اإللكرتونية على اإلنرتنت (من الرتبة خ ع
العمليات اخلارجية املرتتب على الوظائف املعادة التوزيع والوظائف املعادة التصنيف والوظائف اجلديدة يناظر 

 ألف يورو املقرتح مبثابة زيادة صافية يف بند الوظائف الثابتة.  ٣٦٢,١آالف يورو من املقدار البالغ  ٢٠٦,١

ألف يورو،  ١٧٥,٨ة اإلمجالية املقرتحة يف بند "سائر تكاليف العاملني" مبلغًا مقداره وتبلغ الزياد -٦٥٢
ألف يورو  ٨٧,٧خيص موارد املساعدة املؤقتة العامة، ومبلغ مقداره ألف يورو  ٨٨,١ينقسم إىل مبلغ مقداره 

البالغة  ٢٠١٧مة اليت أُقرت لعام خيص املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات. ومثة بني موارد املساعدة املؤقتة العا
من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل  ١٣من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل  ١٦

من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل ُتطلب مبثابة وظائف  ٦,٧و ٢٠١٨سيستمر متويلها يف عام 
العامة. وعليه فإن جممل املوارد املقرتح متويلها يف إطار املساعدة املؤقتة العامة  جديدة ُمتوَّل يف إطار املساعدة املؤقتة

من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل، ما ينطوي على زيادة صافية مقدارها  ١٩,٧يبلغ  ٢٠١٨لعام 
ني أن قلم احملكمة ال من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل. إن ذلك من األمهية مبكان ألنه يب ٣,٧

يّتبع �جًا قائمًا على الزيادة التدرجية لتحليل متطلباته من املوارد بل يعيد النظر يف متطلباته األساسية بغية تقييم 
، وتُقرتح ٢٠١٧على متويل بعض املوارد اليت أُقرت لعام  ٢٠١٨احتياجاته املقبلة. وبناء عليه لن ُيستمر يف عام 

 جديدة جتسِّد املتطلبات االشتغالية. بدالً من ذلك موارد

 ألف يورو ١٤ ٦٧٥,٩ الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة

 على زيادة مقدارها الثابتة لسد تكاليف الوظائف املطلوب املبلغ ينطوي سبقت اإلشارة إليه، ماك -٦٥٣
 يورو، ألف ٤٨٤,٧ التكاليف زيادة إمجالية مقدارهاومن الزيادات يف هذه ). املئة يف ٢,٥( يورو ألف ٣٦٢,١

 يف املئة يف ١٠ إىل املئة يف ١٢ الوظائف من معدَّل شغور عن ختفيض )يورو ألف ٣٢٦,٣(يتأتى جزء منها 
 ويناظر سائرُ . املتحدة لألمم املوحَّد النظام تطبيق عن )يورو ألف ١٥٨,٤(ويتأتى باقيها  الثالث، الرئيسي الربنامج
شعبة اخلدمات القضائية إىل شعبة العمليات اخلارجية،  من) ٤-من الرتبة ف( املايل احملقِّق املعنية نقلَ  الزيادات

ألف يورو يف ميزانية شعبة العمليات اخلارجية لكنه عدمي األثر على مقدار  ١٣١,٨زيادة مقدارها  الذي يؤيت
 إعادة تتأتى عن يورو ألف ١٤,٣ مقدارها زيادةٌ  ذلك إىل فوتضا. التكاليف يف امليزانية اإلمجالية لقلم احملكمة

 اإلنرتنت على املعين باالتصاالت اإلعالم والتوعية اليت تغدو با وظيفُة املساعد قسم إجراؤها يف املقرتح التصنيف
 مقدارها وزيادةٌ  ،)رر-ع من الرتبة خ( على اإلنرتنت الرئيسي للمنصات املدير وظيفةَ ) رأ-ع من الرتبة خ(
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) ٢-ألف يورو تتعلق بالوظيفة اجلديدة املقرتحة للمنسِّق املعاون املعين بالشؤون اخلارجية (من الرتبة ف ٦٠,٠
 مكتب مدير الشعبة. يف

فمجموع الزيادات يف بند تكاليف املوظفني فيما خيص الوظائف الثابتة يف شعبة العمليات اخلارجية  -٦٥٤
ألف يورو مكَّنت من تعويض جزء من املتطلبات  ٣٢٨,٧ألف يورو؛ بيد أن وفورات مقدارها  ٦٩٠,٨يبلغ 

ألف  ١١٥,٤ٌض مقداره ألف يورو فقط. ومن هذه الوفورات ختفي ٣٦٢,١اإلضافية وَجْعل صايف الزيادة يبلغ 
يورو متأت عن إغالق املكتب امليداين الذي كان قائمًا يف نريويب بكينيا إغالقًا كامًال، وختفيٌض إمجايل مقداره 

ألف يورو متأت عن تقليص عام يف عدد الشهور اليت سيتعنيِّ خالهلا على املوظفني أن يدعموا  ٢١٣,٣
وظيفة موظف معين بالشؤون اإلدارية غالق املكتب امليداين املذكور، تعاد العمليات الراة يف امليدان. ونتيجًة إل

 .٢٠١٨. فهي مل تعد الزمة يف عام شهراً  ١٢) ملدة ٣-الرتبة ف والعمليات (من

  املطلوبة لسد تكاليف الوظائف الثابتة يف شعبة العمليات اخلارجية املوارد عن حملة
  (بآالف اليوروات) ٢٠١٨ عامل الزيادات

 ٣٢٦,٣  املئة يف ١٠ ليعود إىل قيمته البالغة الوظائف معدَّل شغور تعديل
 ١٥٨,٤  املتحدة لألمم املوحَّد تطبيق النظام

 ١٣١,٨  شعبة اخلدمات القضائية من) ٤-من الرتبة ف( املايل احملقق نقل
 ٦٠,٠  )٢-اخلارجية (من الرتبة ف املعاون املعين بالشؤون وظيفة املنسِّق

 ١٤,٣ ) رر-ع من الرتبة خ( اإلنرتنت على املنصات وظيفة مدير تصنيف إعادة
 ٦٩٠,٨  الفرعي الموع

  (بآالف اليوروات) ٢٠١٨ عامل التخفيضات
 ١١٥,٤  القائم يف نريويب امليداين املكتب إغالق

 ٢١٣,٣ التخفيضات يف عدد الشهور اليت يلزم خالهلا عمل املوظفني يف املكاتب امليدانية
 ٣٢٨,٧  الفرعي الموع
 ٣٦٢,١ (بآالف اليوروات) الثابتة في شعبة العمليات الخارجية بند الوظائف في المقترحة الزيادات صافي

 ويقرتح أن تضاف إىل مالك العاملني يف شعبة العمليات اخلارجية الوظائف املبيَّنة فيما يلي. -٦٥٥

شهراً (وظيفة معادة التخصيص). ستكون الوظيفة املطلوبة من  ١٢) ملدة ٤-حمقق مايل (من الرتبة ف -٦٥٦
مالك قسم دعم العمليات اخلارجية. إ�ا وظيفة تُنقل من قسم دعم احملامني يف شعبة اخلدمات القضائية إىل قسم 

املهام املنوطة بالوظيفة املنقولة يف عام دعم العمليات اخلارجية يف شعبة العمليات اخلارجية. وسيعاد النظر يف 
املتصلة بالتحقيق املايل (بدعم من احملقق املايل  األعلى األعمالَ ذو الرتبة سهرًا على أن يقود شاغلها  ٢٠١٧

) يف إطار املساعدة املؤقتة العامة، وبالتنسيق الوثيق مع األقسام املعنية يف ٣-اجلديد املقرتحة وظيفته (من الرتبة ف
) من خربة ومراس يف جمال التحقيق، وما من شأن وظيفته أن ٤-م احملكمة). إن ما للمحقق املايل (من الرتبة فقل

جتلبه من صالت دولية/وطنية، سيساعد قلَم احملكمة يف صوغ اسرتاتيجيته التحقيقية وتنفيذه إياها. وسيجري هذا 
لتقنية والتحقيقية ويتوىل التوجيه يف هذه الاالت بشأن احملقق املايل مهمات حتقيقية ويسدي املشورة القانونية وا

عمليات التحقيق املعقَّدة واحلّساسة. وتسهم عمليات التحقيق املايل الفّعال يف التحقق من إعواز املتَهمني الذين 
. وسيمكِّن اليت تدفع تكاليفها احملكمة، ويف متييز أصوهلم وممتلكاتم بقدر املستطاع القانونيةيطلبون املساعدة 

ذلك من فرض الغرامات عند االقتضاء ومن حتديد نطاق تعويضات جرب األضرار وتنفيذها. فاخلربة الرفيعة يف هذا 
الال تلزم أكثر منها يف أي وقت مضى بالنظر إىل إجراءات جرب األضرار السائرة واملتوقَّعة؛ فمن املهم أمهيًة 

 يف هذا الال. حامسة أن يعزِّز قلم احملكمة جممل قدراته
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. ستكون أشهر (متطلب جديد) ٨) ملدة ٢-منسِّق معاون معين بالشؤون اخلارجية (من الرتبة ف -٦٥٧
الوظيفة اجلديدة من مالك مكتب مدير شعبة العمليات اخلارجية. إن من شأن إضافتها أن جتعل مالك مكتب 

دمات القضائية، حيث يدعم املنسَق مدير شعبة العمليات اخلارجية متوائمًا مع مالك مكتب مدير شعبة اخل
)، ومع مالك مدير شعبة اخلدمات اإلدارية، ٢-) منسٌق قضائي معاون (من الرتبة ف٣-القضائي (من الرتبة ف

). فثمة إمجاًال مخسة ٢-) موظٌف إداري معاون (من الرتبة ف٣-حيث يدعم املوظَف اإلداري (من الرتبة ف
قسام يتبعون مباشرة ملدير شعبة العمليات اخلارجية. فوجود الوظيفة اجلديدة رؤساء مكاتب ميدانية وثالثة رؤساء أ

مربَّر بعبء العمل الكبري املتأيت عن دعم املدير يف تناول املسائل املعقدة املرتبطة بتسيري شؤون ثالثة أقسام وستة 
فالتنسيق الفعال لستة موظف يعملون يف املقر ويف املكاتب امليدانية.  ٢٠٠مكاتب ميدانية، تضم أكثر من 

مكاتب ميدانية واإلشراف عليها يغدوان أكثر تعقيداً فأكثر. ومثة مخسة مكاتب من املكاتب امليدانية الستة غدت 
عاملة بصورة كاملة إثر تعيني رؤسائها. إ�ا عملت بنشاط يف مجيع الاالت اليت تستلزم تنسيقًا وثيقًا يضطلع به 

ارجية، وفقًا للتوجيهات االسرتاتيجية الصادرة عن مديرها، بغية التكفل باالتساق مكتب مدير شعبة العمليات اخل
ضمن الشعبة/القلم. إن مقدار عبء العمل املعين كبري إىل حد جيعل من املتعذر متامًا على منسِّق للشؤون 

اليومي ضمن الشعبة إىل  اخلارجية أن يتدبر أمره لوحده. ويشار يف هذا الصدد إىل أنه سُيعهد مبهمة تنسيق العمل 
كل من املنسِّق املعين بالشؤون اخلارجية ومعاونه، ما يستتبع تقدَمي الدعم االشتغايل إىل املكاتب امليدانية، 

 ومساعدَة املدير وحتليَل السياسات من أجله، وإعداَد خمتلف الوثائق، وتدبَر املسائل اإلدارية.

شهراً، وظيفة معادة التصنيف  ١٢رر) ملدة -بة خ عمدير رئيسي للمنصات على اإلنرتنت (من الرت -٦٥٨
اسُتحدثت وظيفة املساعد رأ)). -(هي حاليًا وظيفة "املساعد املعين باالتصاالت على اإلنرتنت" (من الرتبة خ ع

إثر إعادة تنظيم قلم احملكمة اليت ُضمت  ٢٠١٥رأ) يف عام -املعين باالتصاالت على اإلنرتنت (من الرتبة خ ع
وُأكِّدت  ٢٠١٥ا وحدة الشؤون العامة إىل قسم اإلعالم والتوعية. وقد ُصنِّفت الوظيفة رمسيًا يف عام يف سياقه

. بيد أن جمال االتصاالت على اإلنرتنت شهد إبّان إعادة التنظيم تطورات هامة كان هلا ٦-لشاغلها الرتبة خ ع
ًا كبريًا يف مس اتا. وازداد باّطراٍد عبُء العمل واملتطلباُت من يف �اية املطاف أثر على الوظيفة وأحدثت تغريُّ

املهارات التقنية يف جمال االتصاالت الرقمية، فغدت تستلزم مزيدًا من املوارد للفريق العامل على االتصاالت 
ُدشِّن موقع شبكي جديد له جمموعُة مهام وبنيٌة ومساراُت أعمال  ‘١’الرقمية. ومن ذلك على سبيل املثال أنه: 

ية جديدٌة كل اجلدة، تستلزم صيانته واملضي يف تطويره مستوى خمتلفًا من املسؤولية ومهارات إضافية؛ إدار 
ُوضعت اسرتاتيجية خاصة بوسائط التواصل االجتماعي، سيؤثر تنفيذها على دور املوظف الذي يتناول  ‘٢’

نتاج حمتوى مّتسق ميكن النفاذ االتصاالت على اإلنرتنت وسيتطلب على اخلصوص إنشاء قنوات على اإلنرتنت وإ
تشكَّلت مشاريع أخرى تشمل بنطاقها احملكمة مجعاء، من قبيل مشروع  ‘٣’إليه ويسهل تناوله على املستعمل؛ 

 قاعدة بيانات السوابق القضائية، ومشروع دعم شبكة التواصل الداخلي، ومشروع األرشفة.

 ألف يورو ١ ٠٩٨,٤  املساعدة املؤقتة العامة

تنطوي املوارد املطلوبة يف إطار املساعدة املؤقتة العامة ضمن شعبة العمليات اخلارجية على زيادة  -٦٥٩
منها تُقرتح من أجل  سبع وظائف جديدة، ستيف املئة). وُيطلب ما جمموعه  ٨,٧ألف يورو ( ٨٨,١مقدارها 

عمليات التحقيق املايل.  املكاتب امليدانية وواحدة تكون من مالك قسم دعم العمليات اخلارجية من أجل
تكاليف وظيفة إطار املساعدة املؤقتة العامة تقتصر على ما يعادل الزيادة الصافية يف املوارد املطلوبة ضمن  وتكاد

ألف يورو اليت  ١٦٠,٠، ألن الوفورات والتخفيضات البالغ مقدارها زهاء )٣-الرتبة ف احملقق املايل اجلديد (من
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ض معظم الزيادة املناظرة ملوارد املساعدة املؤقتة العامة اجلديدة املطلوبة عليهم والشهود تعوِّ حتققت يف قسم الين 
 يف امليدان.

ويشهد املقدار املطلوب لسد تكاليف موارد املساعدة املؤقتة العامة يف قسم دعم العمليات اخلارجية  -٦٦٠
) املطلوبة ملدة ٣-اجلديد (من الرتبة فتناظر تكاليف وظيفة احملقق املايل  ألف يورو ٨١,١زيادة مقدارها 

 .٢٠١٨أشهر يف عام  مثانية

ستكون الوظيفة املطلوبة من مالك  ) ملدة مثانية أشهر (متطلب جديد).٣-حمقق مايل (من الرتبة ف -٦٦١
). ومثة أربع قضايا معروضة على ٤-قسم دعم العمليات اخلارجية. إ�ا تُنشأ ملساندة احملقق املايل (من الرتبة ف

كمة بلغت مرحلة جرب األضرار. إن تعزيز قدرة شعبة العمليات اخلارجية يف جمال التحقيق املايل سيساعدها احمل
على متييز أصول وممتلكات األشخاص املدانني لتحديد نطاق تعويضات جرب األضرار اليت حيكم با القضاة وتنفيذ 

مبا يلي: التحقق من إعواز املتهمني الذين يطلبون  التعويضات على حنٍو جمٍد. كما إن قلم احملكمة مكلف بالقيام
املساعدة القانونية اليت تدفع تكاليفها احملكمة، ما ميثل حقًا من حقوق املتهمني؛ والتحقيق يف أصوهلم وممتلكاتم 

من ألغراض منح تعويضات جرب األضرار للمجين عليهم، إذا أمر القضاة بذلك. فوجود حمقَِّقْني ماليْني اثنني سيض
عدم مساس عمليات التحقيق هذه حبقوق الين عليهم. وبالنظر إىل حقوق املتهمني فإن من املهم أمهيًة قصوى، 
عند االضطالع باملهام املنوطة بقلم احملكمة، أن ال ُتستخدم املعلومات الموعة بشأن املتهم الذي يطلب 

ق املايل يف أصوله وممتلكاته من أجل تنفيذ تعويضات جرب املساعدة القانونية اليت تدفع تكاليفها احملكمة يف التحقي
 األضرار. 

وينطوي مقدار موارد املساعدة املؤقتة العامة املقرتح يف قسم الين عليهم والشهود على اخنفاض مقداره  -٦٦٢
 ٢٠١٧ألف يورو يُعزى إىل عدم مواصلة متويل بعض الوظائف يف هذا القسم. إ�ا وظائف أُقرت لعام  ١٥٩,٧

) يف مايل، ووظيفة مساعد ٢-، وهي: وظيفة رئيس فريق معاون (من الرتبة ف٢٠١٨ال يُواصل متويلها لعام و 
رأ)، ووظيفة مساعد رئيسي معين بتنظيم ملفات القضايا (من الرتبة -رئيسي معين بالتخطيط (من الرتبة خ ع

 رأ).-ع خ

. تظل هذه شهرًا (متطلب مستمر) ١٢) (يف احلالة يف جورجيا) ملدة ٣-رئيس فريق (من الرتبة ف -٦٦٣
الوظيفة تلزم من أجل احلالة يف جورجيا لكي يتوىل شاغلها قيادة الفريق املتعدد التخصصات املسؤول عن إنشاء 
الربنامج وتدبر ملفات الشهود والين عليهم املندرجني يف إطار مسؤولية قسم الين عليهم والشهود؛ وتدبر برنامج 

اية وتنقل الشهود؛ وتدبر حاالت احلماية اجلديدة إثر إحالة األطراف أشخاصًا طلباً احملكمة اخلاص باحلم
حلمايتهم ودعمهم؛ وتدبر عمليات تقييم التهديدات واملخاطر من أجل االشتمال بربنامج احملكمة اخلاص 

إىل كبار املديرين؛ باحلماية وإعداد توصيات بشأن تدابري محاية الشهود؛ وإعداد املعلومات ذات الصلة لتقدميها 
وإعداد الوثائق املراد إيداعها لدى الدوائر. كما سيتوىل رئيس الفريق املعين باحلالة يف جورجيا املسؤولية املباشرة عن 
إدارة العمليات، وسيتوىل بالتايل مسؤوليات عن القيادة اليومية فيما خيص سري األنشطة اليت يضطلع با قسم الين 

 إطار احملاكمات اجلارية يف املقر.عليهم والشهود يف 

الدعم  -) (العمليات امليدانية ٢-موظف معاون معين بالتدريب على محاية الشهود (من الرتبة ف -٦٦٤
من أجل استدامة  ٢٠١٨. يلزم استمرار متويل هذه الوظيفة يف عام شهرًا (متطلب مستمر) ١٢االشتغايل) ملدة 

اسرتاتيجية التدريب يف القسم وضمان إعداِد وتنسيِق وتدبِري وتنفيِذ برنامِج التدريب اخلاص بقسم الين عليهم 
حاطَة الراسخَة والشهود املعتزم توفريه للموظفني لكي حييطوا مبفاهيم احلماية وتقييم األخطار وتنظيم امللفات اإل
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استمراَر متويل هذه الوظيفة أن القسم لن يكون قد جنَّز توظيف  الالزمَة ألداء هذا القسم املهامَّ املنوطة به. ويربِّر
. وجيب تعريف املوظفني اجلدد، وال سّيما العاملني يف امليدان، على ٢٠١٧العاملني يف امليدان إال على مدى عام 

حبيث يستفيد  ٢٠١٨الضروري متديد فرتة توفري هذه الوظيفة لتشمل عام  ومن معايري العمل ذات الصلة.
املوظفون اجلدد من نفس مستوى التدريب الذي استفاد منه سابقوهم من العاملني يف امليدان والعاملني يف املقر. 

اية الشهود أيضًا تدريباً ووفقًا لوالية قسم الين عليهم والشهود سيوفِّر املوظف املعاون املعين بالتدريب على مح
لسائر املشاركني يف إجراءات احملكمة بغية التكفل بتوحيد املمارسات اجليدة وحتسني إحاطة مجيع األطراف املعنية 

مث إن املوظف املعاون املعين بالتدريب على محاية الشهود،  بشؤون الشهود والين عليهم وتدبر هذه الشؤون.
ونة يف استخدام املوارد يف شىت وحدات قلم احملكمة، سيعمل أيضاً بالتنسيق مع الفريق املر توخي بالنظر إىل ضرورة 

املعين بالتعلم وتنمية القدرات التابع لقسم املوارد البشرية بغية وضع برنامج لتشكيل األفرقة يأيت بالفائدة جلميع 
. فالطلب تربِّره صعوبُة متييز ٢٠١٨ام العاملني يف قلم احملكمة. ويُتوقع أن يستمر تنفيذ هذا الربنامج طيلة ع

جهات خارجية موفِّرة للخدمات بوسعها إعداد تدريب على محاية الشهود مكيَّف مع الظروف اخلاصة باحملكمة، 
ألف  ٦٠ وضرورُة محاية سّرية العمليات املتعلقة بالين عليهم والشهود، والوفوراُت يف التكاليف املقدَّر مبلغها بـ

نة، تقديرًا استند إىل مقارنة وافية مع تكاليف االستعانة جبهة خارجية لتوفري التدريب املعين يورو يف الس
من املساعدة املؤقتة العامة وظيفة ارجي املختص بالتدريب وتكاليف مقدار متوسط أتعاب اخلبري اخل بني (الفرق

 ).٢-الرتبة ف

شهراً  ١٢احلالة يف جورجيا) ملدة  ) (يف٢-رئيس فريق معاون (يعمل يف امليدان) (من الرتبة ف -٦٦٥
 ٢٠١٨. إ�ا ستظل تلزم طيلة عام ٢٠١٧. لقد أُقرت هذه الوظيفة لستة أشهر فيما خيص عام (متطلب مستمر)

لكي يقود شاغلها الفريق امليداين التابع لقسم الين عليهم والشهود يف املكتب امليداين ويقدم الدعم لرئيس الفريق 
وإعداد ملفات احلماية إثر التحرك االستجايب األويل؛  منظوماتمسائل املتعلقة باحلماية؛ وإدارة يف التدبر اليومي لل

إحالة األطراف أشخاصًا طلبًا حلمايتهم ودعمهم؛ وإجراء عمليات تقييم التهديدات واملخاطر احمليقة باألشخاص 
 حتديث؛ ومجع و دابري حلماية الشهودمن أجل اشتماهلم بربنامج احملكمة اخلاص باحلماية؛ والتوصية باختاذ ت

 املعلومات املتعلقة بالشهود لتقدميها إىل كبار املديرين وإدراجها يف الوثائق املراد إيداعها لدى الدوائر.

شهراً  ١٢) (يف احلالة يف جورجيا) ملدة ٢-موظف معاون معين بالقضايا يف امليدان (من الرتبة ف -٦٦٦
لكي  ٢٠١٨. إ�ا ستظل تلزم طيلة عام ٢٠١٧عام ل. لقد أُقرت هذه الوظيفة ملدة ستة أشهر (متطلب مستمر)

يساعد شاغلها رئيس الفريق املعاون يف امليدان ورئيس الفريق يف املقر يف التدبر اليومي لعبء العمل املتصل بتنظيم 
ملعين سُيجري عمليات تقييم ملفات برنامج احملكمة اخلاص باحلماية، وتنقل الشهود. كما إن املوظف ا

للتهديدات/املخاطر من أجل اشتمال الين عليهم والشهود بربنامج احملكمة اخلاص باحلماية، وسيساعد يف تدبر 
حاالت احلماية إثر إحالة األطراف أشخاصاً طلباً حلمايتهم ودعمهم، وسيوصي بتدابري حلماية الشهود، وسُيجري 

 عليها. دان ويشرفعمليات حلماية الشهود يف املي

الدعم االشتغايل)  -) (العمليات امليدانية ٢-موظف معاون معين بإعداد ملفات القضايا (من الرتبة ف -٦٦٧
)" ٢-. إن هذه الوظيفة، اليت كانت تسمى "وظيفة حملِّل معاون (من الرتبة فشهرًا (متطلب مستمر) ١٢ملدة 

جعة الوضع األمين يف أوغندا ومايل وجورجيا وغريها من املناطق تظل تلزم لكي يدعم شاغُلها احمللَِّل يف مراقبة ومرا
اليت تعمل فيها احملكمة، واحلوادث األمنية اليت تشمل الين عليهم والشهود؛ وتسجيل املعلومات والبيانات 

يب احمللِّل؛ االستخبارية اليت يتم مجعها؛ وتوفري الدعم يف جمال التحليل إلدارة قسم الين عليهم والشهود عندما يغ
 واإلتيان بقراءة حتليلية للمسائل املتعلقة باملهام املنوطة بقسم الين عليهم والشهود.
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على زيادة  المكاتب الميدانيةوينطوي املبلغ املطلوب لسد تكاليف موارد املساعدة املؤقتة العامة يف  -٦٦٨
بأود األنشطة امليدانية املزيدة املقدار املضطَلع ألف يورو وهو يناظر مقدار املوارد الالزمة للنهوض  ١٦٦,٧مقدارها 

يُعوَّض كل الزيادات املعنية تقريباً  ،با يف عدد من الوحدات امليدانية التابعة لقلم احملكمة. وكما سبقت اإلشارة إليه
 ألف يورو. ١٥٩,٧بالتخفيضات احملقَّقة يف قسم الين عليهم والشهود البالغ مقدارها 

يدان (قسم مشاركة الين عليهم وجرب أضرارهم/قسم اإلعالم والتوعية) (احلالة يف مساعدان يف امل -٦٦٩
. إن الوظيفتني املطلوبتني ستكونان من مالك شهرًا (متطلب مستمر) ١٢رأ) ملدة -الرتبة خ ع أوغندا) (من

مات اليت سُيضطلع با يف املكتب التابع القائم يف غولو بأوغندا. ومها ُتطلبان نظرًا إىل زيادة عدد األنشطة وامله
من أجل االتصال بالين عليهم واجلماعات املتضررة، وتقليص تكاليف أسفار موظفي قسم مشاركة  ٢٠١٨عام 

الين عليهم وجرب أضرارهم/قسم اإلعالم والتوعية الذين يدعمون املهمات واألنشطة املضطلع با يف غولو انطالقاً 
باال. وتتواءم املوارد املطلوبة مع املوارد املكافئة املوفَّرة بالفعل يف املكتب امليداين من املكتب امليداين القائم يف كم

القائم يف مجهورية الكونغو الدميقراطية واملكتب امليداين القائم يف كوت ديفوار، أي يف احلالتني األخريني اللتني 
 .٢٠١٨ستجرى فيهما حماكمات يف عام 

. إن الوظيفة املطلوبة شهراً (متطلب مستمر) ١٢رأ) ملدة -(من الرتبة خ عسائق (يف احلالة يف أوغندا)  -٦٧٠
رتَقب 

ُ
ستكون من مالك املكتب امليداين القائم يف أوغندا. وهي تلزم للنهوض بأود نفس العدد من املهمات امل

 ).Ongwen( أْنغوينإجراؤها ضمن البلد بالنظر إىل اإلجراءات االبتدائية يف قضية 

شهراً  ١٢) ملدة ٣-ألمن يف امليدان (يف احلالة يف مايل) (من الرتبة فموظف معين با -٦٧١
. إن الوظيفة املطلوبة ستكون من مالك املكتب امليداين القائم يف مايل. وُيطلب استمرار متويلها مستمر) (متطلب

ليت تعمل فيها بغية توفري مستوى كاف من األمن للموظفني العاملني يف مايل، اليت تُعترب من أخطر البلدان ا
احملكمة. ونظرًا إىل تباين مقدار األنشطة الراة يف مايل، ُيطلب أن ُتشغل هذه الوظيفة يف إطار املساعدة املؤقتة 

 .٢٠١٨العامة فيما خيص عام 

. شهراً (متطلب جديد) ١٢رأ) ملدة -مساعد معين باألمن احمللي (يف احلالة يف مايل) (من الرتبة خ ع -٦٧٢
لوبة ستكون من مالك املكتب امليداين القائم يف مايل. وهي ُتطلب لدعم عمل املوظف املعين إن الوظيفة املط

) بغية توفري مستوى كاف من األمن للموظفني العاملني يف مايل. ونظرًا إىل ٣-باألمن يف امليدان (من الرتبة ف
. ٢٠١٨عام لر املساعدة املؤقتة العامة تباين مقدار األنشطة الراة يف مايل، ُيطلب أن ُتشغل هذه الوظيفة يف إطا

اليت أُقرت  )٢-وجيدر التنويه إىل أنه ُيستعاض با عن وظيفة املوظف املعاون املعين باألمن يف امليدان (من الرتبة ف
 تكاليفها. لسددون ختصيص اعتمادات  ٢٠١٧لعام 

 ١٢رأ) ملدة -تقنيني خمتصني يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف امليدان (من الرتبة خ ع أربعة -٦٧٣
. تظل هذه الوظائف الزمة يف املكاتب امليدانية القائمة يف أوغندا ومجهورية الكونغو شهرًا (متطلب مستمر)

التكفل بتقدمي خدمات تكنولوجيا الدميقراطية ومجهورية أفريقيا الوسطى وكوت ديفوار بالنظر إىل احلاجة إىل 
املعلومات دون انقطاع، وال سّيما فيما يتعلق بإدالء الشهود بإفاداتم عن بعد بواسطة الروابط الفيديوية وهم يف 
بلدان احلاالت. وستظل هذه الوظائف الزمة حىت يتاح لقسم خدمات تدبر املعلومات الوقت لتصميم حل عملي 

ات من النوع املسّمى "املكتب امليداين يف إضمامة" وإلعمال هذا احلل تدرجيياً. ويشار يف جمال تكنولوجيا املعلوم
بذا املفهوم إىل تكليف جهات خارجية بتوفري خدمات الدعم يف جمال تكنولوجيا املعلومات مع توفري البنية 



 ICC-ASP/16/10 

177 10-A-021017 

 
 

 

لذي كان قائمًا يف نريويب مل تعد التحتية واألمن الالزمني انطالقًا من املقر. ونظرًا إىل إغالق املكتب امليداين ا
 وظيفة التقين املختص يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف امليدان مطلوبة له.

مساعدان يف امليدان (قسم مشاركة الين عليهم وجرب أضرارهم/قسم اإلعالم والتوعية)  -٦٧٤
. إن الوظيفتني املطلوبتني ديد)شهرًا (متطلب ج ١٢رأ) ملدة -الرتبة خ ع أفريقيا الوسطى) (من مجهورية (يف

أفريقيا الوسطى نظرًا إىل زيادة عدد األنشطة اليت سيضطلع  ستكونان من مالك املكتب امليداين القائم يف مجهورية
وإذ يقارب عدد الين عليهم املشاركني يف اإلجراءات يف احلالة األوىل يف مجهورية أفريقيا . ٢٠١٨با يف عام 

مرحلة جرب األضرار)، ويُقدَّر أنه قد يطلب املشاركة يف اإلجراءات املتصلة باحلالة الثانية يف (يف  ٥ ٣٠٠الوسطى 
جمين عليه، فإن املكتب امليداين سيواجه عبء عمل أكرب بكثري لدعم قسم  ٢ ٣٠٠مجهورية أفريقيا الوسطى زهاء 

أ يف  داين سيقدم الدعم يف إطار القضيةالين عليهم والشهود وقسم اإلعالم والتوعية. كما إن هذا املكتب املي
ب يف هذه احلالة وذلك فيما يتعلق بالنهوض بأود العمل  احلالة الثانية يف مجهورية أفريقيا الوسطى والقضية

 التحقيقي املزيد املقدار واملزيد الكثافة؛ كما يُرتقب إجراء مهمات خارج بـَْنغي. 

. شهرًا (متطلب جديد) ١٢أفريقيا الوسطى) ملدة  (يف مجهورية رأ)-الرتبة خ ع سائق رئيسي (من -٦٧٥
لتمكني هذا أفريقيا الوسطى. وهي ُتطلب  الوظيفة املطلوبة ستكون من مالك املكتب امليداين القائم يف مجهورية إن

 .٢٠١٨املكتب امليداين من تقدمي الدعم الكايف للمهام املزيدة العدد املقرر إجراؤها يف عام 

. إن الوظيفتني شهرًا (متطلب جديد) ١٢رأ) (يف كوت ديفوار) ملدة -ع الرتبة خ سائقان (من -٦٧٦
لدعم املهمات واألنشطة املطلوبتني ستكونان من مالك املكتب امليداين القائم يف كوت ديفوار، ومها ُتطلبان 

لك دعم مثول امليدانية املستفيضة املرتقب إجراؤها يف غرب كوت ديفوار فيما يتعلق باحملاكمة اجلارية، مبا يف ذ
 الشهود أمام احملكمة ودعم التحقيق اجلاري يف القضية الثانية يف احلالة يف كوت ديفوار.

 ألف يورو ٣١٥,٨   املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

ينطوي مقدار املوارد املقرتحة لسد تكاليف املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات على زيادة مقدارها  -٦٧٧
) مدرجني ٤-ع يف املئة) وهو يناظر مقدار تكاليف مساعدين للشهود (من الرتبة خ ٣٨,٤( ألف يورو ٨٧,٧

شاهداً يُتوقع أن ميثلوا أمام احملكمة  ١٣٢يف قائمة احتياطية تلزم خدماتم لكي يضطلعوا بالتيسري والدعم لصاحل 
. ويُتوقع أن يزداد ٤٠٠ها املقرتح ولكي ينهضوا بعبء العمل املتأيت عن أيام انعقاد جلسات احملكمة البالغ عدد

يف عام  ١٣٢، حبسب ميزانيته املعتمدة، إىل ٢٠١٧يف عام  ٨١الشهود الذين ميثُلون أمام احملكمة من عدد 
لتوفري خدمات هامة متصلة برعاية الشهود الذين ميثُلون حتياطية االويلزم املساعدون املدرجون يف القائمة . ٢٠١٨

واملساعدة املتمثلة يف مرافقتهم خالل مدة مكوثهم (لألغراض الطبية أو أغراض التسوُّق  أمام احملكمة يف الهاي؛
غريها من األغراض)؛ ومراقبتهم ومساندتم (ليَل �اَر)؛ واملساعدة يف األنشطة اليومية الرامية إىل العناية بم؛  أو

بإعدادهم إذا أجازت الدوائر مثل هذا وتوفري الدعم اإلمدادي هلم خالل قيام الطرف الذي يستدعيهم للشهادة 
إن القائمة االحتياطية تتيح املزيد من املرونة يف استخدام املوارد البشرية، ما يُعترب أكثر توافقًا مع الطابع  اإلعداد.

املتقلب الذي تّتسم به األنشطة املتصلة باحملاكمات. إ�ا تتيح تكييف قّد فريق قسم الين عليهم والشهود مع 
العمل املتغري وختفِّف من احلاجة إىل عاملني إضافيني لتدبر أمر كل ارتفاع طارئ يف النشاط املتصل  عبء

 باحملاكمات يغدون فائضني عن احلاجة عندما ينخفض مقدار هذا النشاط.
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 ألف يورو ٨ ٦٧٩,٣  الموارد غير المتصلة بالعاملين 

املتصلة بالعاملني يف شعبة العمليات اخلارجية لعام ينطوي مقدار املوارد املقرتحة لسد التكاليف غري  -٦٧٨
يف املئة). وتلزم املوارد املعنية لسد تكاليف السفر،  ٢,١ألف يورو ( ١٧٦,٨على زيادة مقدارها  ٢٠١٨

وتكاليف اخلدمات التعاقدية، وتكاليف التدريب، والنفقات التشغيلية العامة، وتكاليف اللوازم واملواد، وتكاليف 
ألف يورو ُختصص لسد  ١٧٢,٨لعتاد. ويتمثَّل مسبِّب التكاليف الرئيسي يف زيادة مقرتحة مقدارها األثاث وا

النفقات التشغيلية العامة املتعلقة رئيسيًا باألنشطة املضطَلع با يف قسم الين عليهم والشهود ويف املكاتب 
ألف  ٣٤,٤يورو) ويف بند اللوازم واملواد ( ألف ٨١,٨يف بند التدريب ( خصَّصاتامليدانية. أما الزيادتان يف امل

معظمهما مبتطلبات اشتغالية يف املكاتب امليدانية وتعوَّضان بكاملهما تقريبًا بصايف التخفيضات يف تصل ييورو) ف
لسد تكاليف اخلدمات التعاقدية  خصَّصاتألف يورو) وامل ٥٧,٧لسد تكاليف السفر ( خصَّصاتامل
 ألف يورو). ٣٦,٥لسد تكاليف األثاث والعتاد ( اتخصَّصألف يورو) وامل ١٨,٠(

 ألف يورو ١ ٣٩٠,٥  السفر

يف املئة).  ٤,٠ألف يورو ( ٥٧,٧يشهد مقدار املوارد املخصصة يف هذا البند اخنفاضًا مقداره  -٦٧٩
بعد أفضت إعادة تقييم للمتطلبات االشتغالية للشعبة إىل إعادة توزيع املوارد املخصصة لسد تكاليف السفر  وقد

يف  خصَّصاتألف يورو يف امل ٢٠٩,١إعادة النظر يف احتياجات شىت األقسام. وعليه فإن الزيادة املقرتحة البالغة 
لسفر العاملني يف  خصَّصاتاملكاتب امليدانية لسد تكاليف السفر ضمن البلد تُعوَّض بكاملها بتخفيضات يف امل

ألف يورو. وذلك نتيجة مباشرة للمكاسب  ٢٦٦,٠بلغ مقدارها قسم الين عليهم والشهود من املقر إىل امليدان ي
املتأتية عن زيادة النجاعة اليت حتققت بفضل طرائق عمل قسم الين عليهم والشهود وبنية مالك موظفيه إثر إعادة 

يتمتعون يف قسم الين عليهم والشهود يف امليدان يتولون مزيدًا من املسؤوليات و ؛ فالعاملون تنظيم قلم احملكمة
بالقدرة على تدبر القضايا حملياً، ما يقلِّص احلاجة إىل سفر موظفي قسم الين عليهم والشهود العاملني يف املقر 

 إىل امليدان تقليصاً ذا شأن.

أما املوارد اإلضافية املخصصة للمكاتب امليدانية فهي مطلوبة للمكاتب امليدانية القائمة يف مجهورية  -٦٨٠
مجهورية الكونغو الدميقراطية ويف كوت ديفوار لتمكينها من تقدمي الدعم اإلمدادي واألمين  أفريقيا الوسطى ويف

الكايف ملكتب املّدعي العام والصندوق االستئماين للمجين عليهم وغريمها من اجلهات املتعاَمل معها من أجل 
قابلة الين عليهم واجلماعات القيام مبهماتا املزيدة العدد، وكذلك لالضطالع مبهمات ضمن البلد من أجل م

املتضررة. ويستلزم الوضع األمين القائم، وال سّيما يف مجهورية أفريقيا الوسطى وشرق مجهورية الكونغو الدميقراطية، 
تدابري إضافية تزيد مقدار تكاليف السفر يف املناطق املعنية. إن معظم املكاتب امليدانية كان يعمل مبالك من 

ا جعل تكاليف السفر تبقى متدنية املقدار على حنو مصطنع. ولـّما كانت عمليات التوظيف يف املوظفني هزيل، م
امليدان قد ُجنِّزت وغدا بوسع املكاتب أن تعمل مبستوى مالئم فسيتغري مقدار املوارد الالزمة للعاملني فيها لكي 

 يضطلعوا مبهامهم، مبا فيها ما يلزم من أسفار متصلة باملهمات.

زم يف مكتب مدير شعبة العمليات اخلارجية ويف قسم دعم العمليات اخلارجية نفس املقدار من ويظل يل -٦٨١
ألف يورو لسد تكاليف األسفار الرمسية،  ٧٥,٧. فيظل ُيطلب من املوارد ما مقداره ٢٠١٧املوارد الذي أُقّر لعام 

امليدانية على حنو منتظم. إن االئتمار  وذلك بصورة رئيسية لتمكني املدير والعاملني يف ديوانه من زيارة املكاتب
أسبوعيًا عن بعد بواسطة الروابط الفيديوية بني املدير ورؤساء املكاتب امليدانية أتاح ملكتب مدير شعبة العمليات 
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اخلارجية تقليل املتطلبات املتصلة بالسفر، مع متكني املدير من االضطالع الفعال مبسؤولياته فيما يتعلق بالعمليات 
ألف يورو بصورة رئيسية  ٥٢,٧يدانية. وفيما يتعلق بقسم دعم العمليات اخلارجية يلزم املقدار املطلوب البالغ امل

لنشر املوظفني املعتاد يف بلدان احلاالت ويف غريها من البلدان، مبا يف ذلك إيفادهم يف مهمات تتصل بعمليات 
همات املتصلة بالتعاون القضائي، وشؤون العالقات جلمع املعلومات احملدَّد األهداف يف إطار احلاالت، وامل

 اخلارجية، وعمليات التحقيق املايل. 

وينطوي مقدار املوارد املطلوبة لسد تكاليف السفر لقسم اإلعالم والتوعية على اخنفاض طفيف مقداره  -٦٨٢
الدعم الدويل ألف يورو وهو يظل يلزم لسد تكاليف أسفار إىل بلدان احلاالت وأماكن أخرى بغية حشد  ٠,٨

والنهوض بتوسيع نطاق االهتمام بعمل احملكمة ومهماتا فيما يتعلق بالتوعية، بغية إعداد وتنسيق االسرتاتيجيات 
 اخلاصة بالتواصل مع الين عليهم واجلماعات املتضررة.

 ألف يورو ١ ٢٠٢,٩  اخلدمات التعاقدية

تعاقدية لشعبة العمليات اخلارجية على اخنفاض ينطوي مقدار املوارد املطلوبة لسد تكاليف اخلدمات ال -٦٨٣
يف املئة). وخيص معظم املوارد املطلوبة يف بند اخلدمات التعاقدية املكاتب امليدانية  ١,٥ألف يورو ( ١٨,٠مقداره 

ألف يورو وهي  ١٣,٢ألف يورو). وينطوي مقدار املوارد املطلوبة هلذه املكاتب على اخنفاض مقداره  ١ ٠١١,٩(
أجل تدابري أمنية جيب تنفيذها يف املكاتب امليدانية ومحاية عمليات النقل فيما خيص املهمات، مثًال.   تلزم من

يستعان باخلدمات التعاقدية بصورة أساسية من أجل ما ُيضطَلع به يف امليدان من األنشطة التوعوية واألنشطة  كما
املتعلقة مبشاركة الين عليهم وجرب أضرارهم. ومن األوجه األخرى لالستعانة باخلدمات التعاقدية االستعانة با فيما 

بالفعاليات  املواد اخلاصةينظمها قلم احملكمة، وإعداد  خيص تدبر العمليات/األزمات، وحلقات التدارس اليت
 اجلديدة واملعلومات ذات الصلة، وصيانة مركز الزوار اجلديد يف احملكمة.

يورو يف قسم الين عليهم والشهود يراد با سد التكاليف  آالف ٥,٢ومثة زيادة مقرتحة مقدارها  -٦٨٤
امية إىل زيادة تعاون الدول يف جمال إعادة توطني الشهود دولياً. املتعلقة مبوفِّري اخلدمات املتصلة باألنشطة الر 

آالف يورو، ألن  ١٠,٠وينطوي مقدار املوارد املطلوبة لقسم دعم العمليات اخلارجية على اخنفاض مقداره 
لوازم املتطلبات لسد تكاليف االشرتاكات يف التحاليل التجارية الشاملة بنطاقها احملكمة مجعاء نُقلت إىل بند ال

 واملواد يف امليزانية.

 ألف يورو ١٤٨,٠  التدريب

ألف يورو  ٨١,٨ينطوي مقدار املوارد املطلوبة لسد تكاليف التدريب على زيادة مقدارها  -٦٨٥
املئة). وُتطلب املوارد املعنية بصورة رئيسية لسد تكاليف التدريب اإللزامي الذي حيتاج إليه موظفو  يف ١٢٣,٥(

إضافة إىل تكاليف التدريب الرامي إىل تعزيز قدرة قسم دعم العمليات اخلارجية على إجراء املكاتب امليدانية، 
التحقيق املايل. وبالنظر إىل دقة الوضع األمين يف بعض بلدان احلاالت اسُتبينت، إثر تعيني املنسِّق املعين باألمن يف 

دريب اإللزامي يف جمال األمن للموظفني املعنيني ، ضرورة توفري املزيد من الت٢٠١٧امليدان يف كانون الثاين/يناير 
باألمن يف امليدان لتمكينهم من النهوض بأود كل ما قد يطرأ من احتياجات أمنية غري متوقَّعة. ويشمل ذلك 

فرتض أن تدريب السائقني والعاملني يف جمال األمن التدريَب الالزم مبوجب نظام إدارة أمن األمم املتحدة. ويُ 
وارد املطلوبة حتسني جزئي للوضع احلايل، الذي سبَّبه نقص االستثمار املستدمي يف تدريب موظفي يتحقق بامل
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املكاتب امليدانية على مدى عدة سنوات. إن سد االحتياجات امللحة إىل تدريب املوظفني العاملني يف املكاتب 
 رجة حتمس املوظفني.امليدانية سيأيت باملنفعة للمحكمة من خالل حتسينه املهارات ورفعه من د

آالف يورو لسد تكاليف النشاط اإلعالمي إبّان  ٨,٧وتلزم يف قسم اإلعالم والتوعية زيادة مقدارها  -٦٨٦
التدريب التقين املرمي منه إىل تكاليف األزمات بغية حتسني التأهب ملا قد يقع من أزمات تتعلق بأنشطة احملكمة، و 

وسائط التواصل االجتماعي، وصيانة البنية التحتية الالزمة إلبقاء املوقع التمكن من تنفيذ �ج احملكمة فيما يتعلق ب
الشبكي مواكبًا ألحدث التطورات. مث إنه تظل تلزم موارد يف قسم الين عليهم والشهود بنفس املقدار الذي أُقّر 

لني يف قسم الين عليهم لسد تكاليف أتعاب املدربِّني اخلارجيني الذين يوفِّرون التدريب اخلاص للعام ٢٠١٧لعام 
والشهود يف املقر ويف امليدان. إن برنامج التدريب املعين هو برنامج يُنفَّذ على مدى سنوات متعددة وجيب مواصلته 

يف إطار اخلطة االسرتاتيجية للقسم. ويراد من خطة التدريب املهيَّأة من أجل قسم الين عليهم  ٢٠١٨يف عام 
ون إملامًا أولياً مبفاهيم محاية الشهود، وتقييم املخاطر، وتدبر األخطار، وتنظيم ملفات والشهود جعل املوظفني يلمّ 

 الشهود املشمولني باحلماية، وترسيخ اإلحاطة بذه املفاهيم.

 آالف يورو ٥ ٦٠٤,٠  النفقات التشغيلية العامة

ألف يورو  ١٧٢,٨ينطوي املبلغ املطلوب لسد النفقات التشغيلية العامة على زيادة مقدارها  -٦٨٧
. وتتأتى هذه الزيادة بصورة رئيسية عن العبء املزيد الذي يضطلع به قسم الين عليهم والشهود املئة) يف ٣,٢(

بسبب أنشطته القضائية املزيدة، وارتفاع عدد الشهود ارتفاعًا مل يسبق له مثيل، والنفقات املتصلة بانتقال املكتبني 
وكوت ديفوار إىل حماّهلما اجلديدة. واملراد هو استخدام املوارد اليت يطلبها قسم الين  امليدانيني القائمني يف أوغندا

لون أمام احملكمة، وتكاليف تدبر شؤون احلماية وإعادة عليهم والشهود لسد تكاليف دعم الشهود الذين ميثُ 
التحرك االستجايب األويل. إن الزيادة الكبرية يف األنشطة القضائية وعدد الشهود  منظوماتالتوطني، مبا يف ذلك 

ضع من تدابري زيادة النجاعة: تعزيز الذين ميثُلون أمام احملكمة ُتستوعب استيعاباً يكاد يكون كامًال من خالل ما وُ 
، ما يفضي يف �اية املطاف إىل تقليص التنسيق مع الدول بغية إبرام املزيد من االتفاقات املتعلقة بإعادة التوطني

تكاليف تدبر ملفات القضايا؛ وتبسيط تدبر ملفات األشخاص املشمولني باحلماية بغية تنجيز وضع اسرتاتيجيات 
إعادة إدماجهم؛ وإضفاء الطابع املركزي على أعمال التخطيط واملهمات املتعلقة بالشؤون املالية؛ وتدريب املوظفني 

 االختصاصات وشامًال جلميع الوحدات.تدريباً متعدد 

وتشهد املوارد املطلوبة يف قسم دعم العمليات اخلارجية لسد النفقات التشغيلية العامة اخنفاضًا مقداره  -٦٨٨
ألف يورو. أما باقي مبلغ امليزانية فهو مطلوب لسد تكاليف دعم اخلدمات اليت يقدمها الغري يف جمال  ١٣,٠

ع با بشأن "املشتبه فيهم الطلقاء" اليت ختص جماالت عمل قسم دعم العمليات املعلومات عن األنشطة املضطل
وهي تلزم رئيسيًا لصيانة اخلارجية على وجه التحديد. وال تغريُّ يف مقدار املوارد املطلوبة يف قسم اإلعالم والتوعية 

حلفظ النسخ  USB معدات للتحرير واإلعداد الفيديويني، ومواد تصوير ضوئي، ووحدات ذاكرة من النوع
 اإللكرتونية.

 ألف يورو ٣٢٤,١ اللوازم واملواد

املئة). ويتأتى القسط  يف ١١,٩ألف يورو ( ٣٤,٤ينطوي مقدار املوارد املطلوب على زيادة مقدارها  -٦٨٩
ألف يورو) كانت فيما سبق ُتدرج يف  ٢٥,٠األعظم من الزيادة عن نقل بنود إىل قسم دعم العمليات اخلارجية (

بنود ميزانيات وحدات أخرى وذلك للتقيد باملمارسات القياسية يف جمال امليزنة. وعالوة على ذلك تُقرتح أيضاً 
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ألف يورو) ختص بصورة رئيسية املكتب امليداين القائم يف مجهورية أفريقيا  ٢٣,٤زيادات يف املكاتب امليدانية (
معدات ولوازم بغية التقيد مبقتضيات معايري العمل األمنية الدنيا بالنظر إىل الظروف األمنية  الوسطى من أجل شراء

 القائمة يف هذا البلد.

ألف يورو بفضل اتّباع طرائق عمل جديدة  ١٤,٠يف قسم اإلعالم والتوعية إىل ختفيض مقداره  وتـُُوصِّل -٦٩٠
إنه ال  ارد أقل مقدارًا مؤتيًا يف الوقت نفسه أثرًا أعظم. مثواالستعانة بأدوات إلكرتونية، ما أتاح للقسم العمل مبو 

أدوات تلزم لسد تكاليف جتديد االشرتاكات السنوية يف هي و تغري يف املوارد املطلوبة يف قسم الين عليهم والشهود 
والشهود يف يستعملها فريق إعداد ملفات القضايا التابع لقسم الين عليهم كرتونية إلخبارية إنشرات حتليل و 

 .قراملشهود يف القاعات االنتظار اخلاصة بل حبوثه، وتكاليف لوازم

 آالف يورو ٩,٨  األثاث والعتاد

يف املئة). فمقدار املوارد اإلمجايل  ٧٨,٨ألف يورو ( ٣٦,٥ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره  -٦٩١
، اسُتبعد كله من امليزانية املقرتحة. ويضاف ٢٠١٧لعام ألف يورو، الذي أُقّر لقسم اإلعالم والتوعية  ٢٠,٠البالغ 

ألف يورو وأن باقي  ١٦,٥إىل ذلك أن مقدار املوارد املطلوبة للمكاتب امليدانية ينطوي على اخنفاض مقداره 
سطى، املوارد املطلوبة يلزم رئيسيًا لسد تكاليف معدات أمنية للمكتب امليداين اجلديد القائم يف مجهورية أفريقيا الو 

 ألن معداته احلالية تستلزم استبداالً أو ترقية.
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 المقترحة ٢٠١٨: ميزانية عام ٣٨٠٠ البرنامج :٣٨ الجدول

  :٣٨٠٠ البرنامج
 الخارجية العملياتشعبة 

 (بآالف اليوروات) ٢٠١٦مصروفات عام 

امليزانية املعتمدة لعام 
(بآالف  ٢٠١٧

 اليوروات)

 التغّري يف املوارد

 ٢٠١٨امليزانية املقرتحة لعام 
 الموع (بآالف اليوروات)

املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

الموع مبا فيه 
املصروفات من صندوق 

 نسبته املئوية مقداره الطوارئ

 ٤٨٤,٦ ١٠ ١,٤ ١٤٣,٩ ٣٤٠,٧ ١٠    املوظفون من الفئة الفنية

 ١٩١,٣ ٤ ٥,٥ ٢١٨,٢ ٩٧٣,١ ٣    املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 ٦٧٥,٩ ١٤ ٢,٥ ٣٦٢,١ ٣١٣,٨ ١٤ ٢٤٢,٦ ١١ - ٢٤٢,٦ ١١ الفرعي لتكاليف املوظفنيالموع 

 ٠٩٨,٤ ١ ٨,٧ ٨٨,١ ٠١٠,٣ ١ ٥٦٩,٧ ٢٣,٦ ٥٤٦,١ املساعدة املؤقتة العامة

 ٣١٥,٨ ٣٨,٤ ٨٧,٧ ٢٢٨,١ ٢٨٨,٥ - ٢٨٨,٥ املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

 - - - - ٨٨,٥ - ٨٨,٥ العمل اإلضايف

 ٤١٤,٢ ١ ١٤,٢ ١٧٥,٨ ٢٣٨,٤ ١ ٩٤٦,٧ ٢٣,٦ ٩٢٣,١ الفرعي لسائر تكاليف العاملنيالموع 

)٥٧,٧( ٤٤٨,٢ ١ ٩١٧,٨ ٥٧,٣ ٨٦٠,٥ السفر  )٤,٠(  ٣٩٠,٥ ١ 

 - - - - ٠,٤ - ٠,٤ الضيافة

)١٨,٠( ٢٢٠,٩ ١ ٢٩٠,٩ ١ ١٤٢,٨ ١٤٨,١ ١ اخلدمات التعاقدية  )١,٥(  ٢٠٢,٩ ١ 

 ١٤٨,٠ ١٢٣,٥ ٨١,٨ ٦٦,٢ ٣٤,٥ ٧,١ ٢٧,٤ التدريب

 - - - - ١٣,٤ ١١,٣ ٢,١ اخلرباء االستشاريون

 ٦٠٤,٠ ٥ ٣,٢ ١٧٢,٨ ٤٣١,٢ ٥ ٠٢٦,٨ ٤ ٣٤,٣ ٩٩٢,٥ ٣ النفقات التشغيلية العامة

 ٣٢٤,١ ١١,٩ ٣٤,٤ ٢٨٩,٧ ٢١٣,٤ ٣,٥ ٢٠٩,٩ اللوازم واملواد

)٣٦,٥( ٤٦,٣ ٣٣٥,٤ - ٣٣٥,٤ األثاث والعتاد  )٧٨,٨(  ٩,٨ 

للتكاليف غري املتصلة الموع الفرعي 
 بالعاملني

٦٧٩,٣ ٨ ٢,١ ١٧٦,٨ ٥٠٢,٥ ٨ ٨٣٢,٦ ٦ ٢٥٦,٣ ٥٧٦,٣ ٦ 

 ٧٦٩,٤ ٢٤ ٣,٠ ٧١٤,٧ ٠٥٤,٧ ٢٤ ٠٢١,٩ ١٩ ٢٧٩,٩ ٧٤٢,٠ ١٨ المجموع

 ٢٠١٨: مالك الموظفين المقترح لعام ٣٨٠٠ البرنامج :٣٩ الجدول

  :٣٨٠٠ البرنامج
 الخارجية العملياتشعبة 

وكيل أمني 
 عام

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

جمموع موظفي 
الفئة الفنية وما 

 رأ-خ ع رر-خ ع فوقها

جمموع 
موظفي فئة 

اخلدمات 
 العامة

جمموع 
 املوظفني

                             الوظائف الثابتة

 
 ١٩٢ ١٠١ ٩٧ ٤ ٩١ - ٣٩ ٣٥ ٨ ٨ ١ - - - ٢٠١٧املقرة لعام 

 ١ - - - ١ - ١ - - - - - - - اجلديدة  

 ١ - - - ١ - - - ١ - - - - - املعادة التخصيص  

)١( ١ - - - - - - - - - - املعادة التصنيف    - - 

)١( - - - - - - املستعادة/املعادة    - - )١(  - - - )١(  

 ١٩٣ ١٠١ ٩٦ ٥ ٩٢ - ٤٠ ٣٤ ٩ ٨ ١ - - - ٢٠١٨المقترحة لعام   

(معاِدالتا بدوام كامل)وظائف املساعدة املؤقتة العامة   
           

 ١٦,٠٨ ٩,٢٥ ٩,٢٥ - ٦,٨٣ - ٥,٠٠ ١,٨٣ - - - - - - ٢٠١٧املقرة لعام   

 ١٣,٠٠ ٧,٠٠ ٧,٠٠ - ٦,٠٠ - ٤,٠٠ ٢,٠٠ - - - - - - املستمرة  

 ٦,٦٧ ٦,٠٠ ٦,٠٠ - ٠,٦٧ - - ٠,٦٧ - - - - - - اجلديدة  

 - - - - - - - - - - - - - - احملوَّلة  

 ١٩,٦٧ ١٣,٠٠ ١٣,٠٠ - ٦,٦٧ - ٤,٠٠ ٢,٦٧ - - - - - - ٢٠١٨المقترحة لعام   
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 الرابع: أمانة جمعية الدول األطراف البرنامج الرئيسي  -دال

 

 المقدِّمة

اجلمعية") إىل اجلمعية ومكتبها وهيئاتا الفرعية مساعدة أمانة تقدم أمانة مجعية الدول األطراف (" -٦٩٢
(اضطالعها مبهامها مبوجب النظام األساسيإدارية وتقنية يف 

47F

. ومن املهام اليت تضطلع با أمانة اجلمعية يف جمال )٤٨
خدمات املؤمترات ختطيُط وإعداُد وتنسيُق اجتماعات اجلمعية وهيئاتا الفرعية، واستالُم وثائقهما وتقاريرمها 

باإلضافة إىل ذلك خدمات فنية للجمعية مانة اجلمعية أم وتقدِّ وقراراتما، وترمجُة هذه املواد واستنساُخها وتوزيُعها. 
وهيئاتا الفرعية. ومن املهام اليت تضطلع با يف جمال اخلدمات الفنية تقدُمي اخلدمات القانونية وخدماِت السكرتاريا 

يما يتعلق الفنية، مثل توفِري الوثائق والتقارير وامللخَّصات التحليلية، وإسداِء املشورة على الصعيد الداخلي ف
 باملسائل القانونية والتخصصية املتصلة بعمل اجلمعية. 

 ٤١٠٠برامج: الربنامج  ةعلى أربعالرئيسي (أمانة مجعية الدول األطراف) ويشتمل هذا الربنامج  -٦٩٣
اجلمعية)،  رئيس (مكتب ٤٤٠٠اجلمعية)، والربنامج  سكرتاريا( ٤٢٠٠والربنامج  ،)خدمات املؤمترات وحدة(
 .(جلنة امليزانية واملالية) ٤٥٠٠الربنامج و 

 ألف يورو ٢ ٧١٨,٢   موارد الميزانية

يف املئة) بالقياس إىل  ٣,٨ألف يورو ( ٩٩,٤على زيادة مقدارها  ٢٠١٨ينطوي املبلغ املطلوب لعام  -٦٩٤
 املعتمدة. ٢٠١٧ميزانية عام 

بند املساعدة املؤقتة ألف يورو وزيادة يف  ١١٢,٧وُتطلب زيادة يف بند اخلدمات التعاقدية مقدارها  -٦٩٥
يف بند اخلدمات التعاقدية إىل عقد  خصَّصاتآالف يورو. وتُعزى الزيادة اليت تشهدها امل ١١٠,٧العامة مقدارها 

الدورة السابعة عشرة للجمعية يف الهاي. وال يشمل املبلغ املطلوب يف بند اخلدمات التعاقدية تكاليف استئجار 

                                                           
 قضاة برتشيحات املعنية االستشارية واللجنة ونيويورك، الهاي يف القائمان العامالن وفريقاه األطراف، الدول مجعية مكتب اهليئات هذه من  )٤٨(

م لكنها الهاي يف قائماجلمعية  أمانة مقر إن. املراجعة وجلنة واملالية، امليزانية وجلنة احملكمة،  ومكتبها اجلمعية رئاسة هيئة إىل الفنية اخلدمات تقدِّ
 .الدورات بعد ما ووثائق الدورات قبل ما وثائق إعداد خالل من نيويورك، يف القائم العامل وفريقه
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ألن الدولة املضيفة ستتحمل هذه التكاليف وفقًا لرسالتها  ٢٠١٨عية يف عام قاعات االجتماع ومؤنة دورة اجلم
(٢٠١٦حزيران/يونيو  ٢١املؤرخة بـ

48F

يف بند املساعدة املؤقتة العامة فهي  خصَّصات. أما الزيادة اليت تشهدها امل)٤٩
ملدة سبعة أشهر،  شهرًا سبق أن أُقرت وُموِّلت ١٢) ملدة ٣-تلزم لتمويل وظيفة موظف قانوين (من الرتبة ف

) ملدة شهر، ووظيفة مساعد معين بتكنولوجيا املعلومات ٣-ووظيفة موظف معين بالشؤون اإلدارية (من الرتبة ف
 رأ) ملدة ستة أشهر.-(من الرتبة خ ع

 ٢٠١٧ألف يورو ُهيِّئ لسدها يف بند تكاليف السفر لعام  ٩٦,٠ومثة تكاليف غري متكرِّرة جمموعها  -٦٩٦
ستعقد يف  ٢٠١٨. ويُعزى ذلك إىل أن الدورة السنوية للجمعية لعام ٢٠١٨سد نظريها لعام لكن ال يُهيَّأ ل

 الهاي ال يف نيويورك.

املئة  يف ٣,٨إن الزيادة اليت تنطوي عليها املوارد املطلوبة ُحدَّت فبلغت نسبتها قيمة معتدلة مقدارها  -٦٩٧
تآزر وإجراء تعديالت على املوارد من املوظفني وذلك من خالل تشكيلة من التدابري، مثل العمل القائم على ال

بغية سد االحتياجات الفعلية لألمانة على حنو تـُتوخى به املرونة املقرتنة مبراعاة اعتبارات النجاعة وآثار العمل 
وظيفة موظف قانوين معاون يف إطار املساعدة املؤقتة العامة  ٢٠١٨التآزري. فعلى سبيل املثال ال ُتطلب لعام 

؛ وبدًال من ذلك ُتطلب اآلن ملدة ٢٠١٧) كانت قد أُقّرت ملدة تسعة أشهر يف ميزانية عام ٢-الرتبة ف (من
) سبق أن أُقّرت وُموِّلت ملدة ٣-شهرًا وظيفة موظف قانوين يف إطار املساعدة املؤقتة العامة (من الرتبة ف ١٢

حتياجاتا الفعلية على حنو أفضل ومن أشهر. إن ذلك سيمكِّن أمانة مجعية الدول األطراف من سد ا سبعة
وظيفة املساعد  ٢٠١٨التكفل باالستمرارية ومن استدامة املعارف املؤسسية. ويضاف إىل ذلك أنه ال ُتطلب لعام 

) القائمة يف داكار اليت أُقّر توفريها يف إطار املساعدة املؤقتة يف ميزانية عام ٢-اخلاص لرئيس اجلمعية (من الرتبة ف
ناجمية املعتمدة لكنها مل ُمتوَّل، وذلك استنادًا إىل تغريُّ يف االحتياجات الفعلية مرتبط بالرئيس القادم الرب  ٢٠١٧

للجمعية. وعالوة على ذلك يُقلَّص مبلغ امليزانية املطلوب للربنامج الرئيسي الرابع بتحويل وظيفة من وظائف 
رأ)) إىل قسم خدمات تدبر املعلومات -من الرتبة خ عاملساعدة املؤقتة (وظيفة املصمِّم على املوقع الشبكي (

التابع لقلم احملكمة. إن التدبري املتمثل يف إدماج هذه الوظيفة يف إطار تدبر املعلومات وبيئة تكنولوجيا املعلومات 
مة حيقق على نطاق احملكمة مجعاء مكاسب متأتية عن زيادة النجاعة ووفورات متأتية عن العمل التآزري مع استدا

 .اجلمعية أمانةدمات العالية درجة اجلودة إىل تقدمي نفس اخل

 ألف يورو ١ ٧٢٥,٢  الموارد من الموظفين

 وظائف ٥ووظائف من الفئة الفنية  ٥( وظائف ثابتة ١٠من  اجلمعية أمانةيتألف مالك العاملني يف  -٦٩٨
من  ٤,٢وظائف من الفئة الفنية ( ٧املساعدة املؤقتة العامة ( وظائفوظيفة من  ١٢و من فئة اخلدمات العامة)

من معادالت املوظف  ١,٦(ة العاماخلدمات وظائف من فئة  ٥و معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل)
من  ٠,٤(املدة  ةقصري املعنية هي وظائف املساعدة املؤقتة العامة إن بعض وظائف  .الواحد العامل بدوام كامل))

 .الفرعية وهيئاتاتقدمي اخلدمات للجمعية ل ل بدوام كامل)معادالت املوظف الواحد العام

                                                           
 مركز مع املشرتك بالتعاون الهاي، وبلدية هولندا حكومة بأن احملكمة املضيفة الدولة أعلمت ،٢٠١٦ يونيو/حزيران ٢١ مؤرخة بـ رسالة يف )٤٩(

 يف األطراف الدول مجعية دورات لتنظيم املخصَّص تقدمي الدعم مواصلة قررتا ،)World Forum Convention Center( العاملي احملفل مؤمترات
 .٢٠١٨ عام حىت ٢٠١٦الفرتة املمتدة من عام  يف الهاي يف األساسي روما نظام
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املعتمدة أُقرَّت وظيفة املوظف القانوين يف إطار املساعدة املؤقتة العامة  ٢٠١٧ويف ميزانية عام  -٦٩٩
املساعدة املؤقتة  يف إطار املوظف املعين بالشؤون اإلدارية) ملدة أربعة أشهر، بينما أُقرَّت وظيفة ٣-الرتبة ف (من

 ) ملدة مخسة أشهر.٣-العامة (من الرتبة ف

املقرتحة فثمة ثالث وظائف من وظائف املساعدة املؤقتة العامة من الرتبة  ٢٠١٨أما يف ميزانية عام  -٧٠٠
شهراً، ووظيفة موظف معين  ١٢ُحتتسب كل تكاليفها وهي: وظيفة موظف معين بالشؤون اإلدارية ملدة  ٣-ف

ُمتوَّل  ٣-شهراً. إن وجود موظف من الرتبة ف ١٢ية لشهر واحد، ووظيفة موظف قانوين ملدة بالشؤون اإلدار 
شهرًا كاملة يهيئ املزيد من االستقرار، ويعزِّز الدعم املقدَّم إىل  ١٢وظيفته يف إطار املساعدة املؤقتة العامة ملدة 

على  مرة كل سنتنيسخري الوقت واملوارد الالزمة اجلمعية وهيئاتا الفرعية، وينّمي الذاكرة املؤسسية، ويغين عن ت
 األقل حلشد موظف يف إطار املساعدة املؤقتة العامة ملدة بضعة أشهر يف السنة.

 ألف يورو ٩٤٣,٢  الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة

للجنة  التنفيذي واألمني) ١-مدحاليًا من مديرها (من الرتبة  أمانة اجلمعيةيتألف مالك العاملني يف  -٧٠١
)، ٣-)، وموظف قانوين (من الرتبة ف٤-ف )، وموظف قانوين (من الرتبة٥-واملالية (من الرتبة ف امليزانية

)، وموظف معين رر-خ ع (من الرتبة رئيسي داريإ ومساعد)، ٢-للمدير (من الرتبة ف خاصومساعد 
  (من الرتبة ةداريوالشؤون اإلجتماعات الامعين بومساعد ، )رر-خ ع احملفوظات (من الرتبةبالوثائق/

مجيع  ييؤدوفيما عدا االستثناء املذكور يف الفقرة التالية، ). رأ-خ ع داريني (من الرتبةإ ومساعَدْين، )49F٥٠()رأ-خ ع
إىل اجلمعية وإىل هيئاتا الفرعية  هايم العاملون فيقدِّ و  .شراف مديرهاإمهامهم حتت اجلمعية أمانة العاملني يف 

 املعنيون بدعم االئتمار وبالشؤون(يقدمها املوظفون القانونيون) وخدمات تقنية (يقدمها املوظفون  فنيةخدمات 
 ).ةدارياإل

جنة امليزانية للمني التنفيذي األأما إىل الرئيس مباشرة.  تقاريرهرئيس اجلمعية ل اخلاصويرفع املساعد  -٧٠٢
 ،مني التنفيذياأل بصفتهطلع با ضضافة إىل املهام اليت يإإنه، جنة مباشرة. لإىل رئيس هذه ال تقاريرهفع ري فواملالية 

. هشؤون ريَ يوتس الربنامج الرئيسي الرابع متويلَ ما فيما خيص سيّ  طالع مبهام ضمن األمانة مجعاء، والضيواصل اال
(على تعيينه أميناً للجنة املراجعة ٢٠١٥وافقت اجلمعية يف عام  نة امليزانية واملاليةجلوبناًء على توصية من 

50F

إضافًة  )٥١
إىل سائر املهام اآلنفة الذكر اليت يتوالها. ويقدِّم املوظف املعين بالشؤون اإلدارية واملساعد اإلداري الرئيسي 

مها إليه ب القدر الالزم باقي العاملني يف املساعدة إىل األمني التنفيذي يف عمله من أجل هاتني اللجنتني، كما يقدِّ
 األمانة.

 آالف يورو ٦٠٤,٠ املساعدة املؤقتة العامة

كامل، دوام  باملساعدة املؤقتة العامة  من وظائفوظائف  أربعيف األمانة حاليًا  العاملنيمالك  يضم -٧٠٣
تقدمي اخلدمات إىل اجلمعية  ةجل قصري بغيألشغل يف إطار املساعدة املؤقتة العامة العديد من الوظائف اليت تُ و 

                                                           
 رر.-ع رأ سبق أن أُقرت باعتبارها وظيفة من الرتبة خ-ع الرتبة خإن هذه الوظيفة من  )٥٠(
 تشرين ٢٦-١٨ الهاي، عشرة، الرابعة الدورة الدولية، اجلنائية للمحكمة األساسي روما نظام يف األطراف الدول جلمعية الرمسية الوثائق  )٥١(

 .٤٥ الفقرة ، ؛٣-اجلزء باء الثاين، اللَّد ،)ICC-ASP/14/20( ٢٠١٥ نوفمرب/الثاين
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 بيد أن األمانة اتفقت مع قلم احملكمة على نقل وظيفة من وظائف املساعدة املؤقتة العامة وهيئاتا الفرعية.
رأ)) إىل قسم خدمات تدبر املعلومات اعتبارًا من  -(املوظف املعين بالتصميم على املوقع الشبكي (من الرتبة خ ع

 إطار السعي إىل العمل القائم على التآزر، مع العلم بأن شاغل هذه الوظيفة سيقوم يف ٢٠١٨كانون الثاين/يناير 
بتقدمي الدعم الالزم إىل األمانة يف جمال تكنولوجيا املعلومات من أجل وضع الوثائق واملقاالت واملنشورات على 

يزانية واملالية وجلنة املراجعة، وجلنة امل ومكتبهاهذا املوقع الشبكي، وتدبري شبكة ارتباط خارجي خاصة باجلمعية 
والتكفل بالقيام يف الوقت املناسب بتحميل املعلومات املتعلقة بأمور منها االنتخابات واملستجدات يف شأن 

 التكامل والبيانات الصحفية.

لكل  شهر ٠,٥٥) ملدة ٤-) وموظف قانوين (من الرتبة ف٥-موظف قانوين رئيسي (من الرتبة ف -٧٠٤
) ٤-) واملوظف القانوين (من الرتبة ف٥-املوظف القانوين الرئيسي (من الرتبة ف . يقوممستمر)(متطلَّب منهما 

بتقدمي اخلدمات الفنية للجمعية وفريقيها العاملني (إعداد وثائق ما قبل  األيام، من حمدود عدد املعنيان، خالل
إلضافيَـْني يرفد عمل املوظَفْني القانونيَـْني الدورة، ووثائق الدورة، ومشاريع التقارير). إن عمل هذين املوظَفْني ا

 اللذين يضمهما مالك األمانة الرئيسي.

 ليساعد شاغ .)مستمرب (متطلَّ  شهراً  ١٢) ملدة ٣-(من الرتبة ف معين بالشؤون اإلدارية موظف -٧٠٥
مها التوصيات اليت تقدِّ  ، ويف متابعة تنفيذهادورتيلتحضري امليزانية واملالية يف الللجنة  األمَني التنفيذيهذه الوظيفة 

إىل ذلك تيئ هذه الوظيفة  ضافةً إ. و ، مبا فيها التحضري لدورات جلنة املراجعةوغري ذلك من الشؤون ذات الصلة
املسائل  عن امليزانية واملاليةجلنة  وإبالغاجتماعات فريق الهاي العامل  االهتمام باملزيد منمني التنفيذي فرصة لأل

 .داريةاملالية والشؤون اإلالشؤون ون امليزانية و الرئيسية املتصلة بشؤ 

 ليساعد شاغ .)جديدب (متطلَّ  شهر واحد) ملدة ٣-(من الرتبة ف معين بالشؤون اإلدارية موظف -٧٠٦
يف رقن احملاضر وإعداد التقارير بشأن دورَيت جلنة امليزانية واملالية امليزانية واملالية للجنة  األمَني التنفيذيهذه الوظيفة 

 ودورَيت جلنة املراجعة.

 ليساعد شاغ .)مستمرب (متطلَّ  شهراً  ١٢) ملدة ٣-(من الرتبة ف معين بالشؤون اإلدارية موظف -٧٠٧
األمانة فيما يتعلق باملسائل الكبرية املتصلة بشؤون امليزانية والشؤون املالية والشؤون اإلدارية، ويساعد هذه الوظيفة 

(الربناجمية املقرتحةامليسَِّر املعينَّ بامليزانية 
51F

٥٢(. 

. إن مكان عمل شاغل شهرًا (متطلَّب مستمر) ١٢) ملدة ٢-مساعد خاص للرئيس (من الرتبة ف -٧٠٨
هذه الوظيفة يف نيويورك، وهو يساند الرئيَس خالل زياراته هلا اليت تُتناول يف سياقها الشؤون املتصلة باألمم املتحدة 

حملكمة"). إنه يقدِّم دعمًا فنيًا وتقنيًا إىل الرئيس فيما يتعلق بإعداد بياناته، واملتعلقة باحملكمة اجلنائية الدولية ("ا
ومراسالته، وتنسيقه مع أصحاب الشأن الرئيسيني. ويساعد هذا املوظُف أيضًا يف إعداد البالغات الرمسية، 

دول املتمتعة بصفة املراقب واالهتمام باملسائل املتصلة باجلمعية يف مقر األمم املتحدة، والتواصل املستمر مع ال
للرتويج لعاملية نظام روما األساسي. كما إن هذا املوظف يقدِّم خدمات فنية إىل املكتب وإىل فريق نيويورك 

                                                           
 ملدة العامة املؤقتة اليت أُقرت يف عداد وظائف املساعدة) ٢-من الرتبة ف(املعاون  القانوين املوظف وظيفةُ  ٢٠١٨ فيما خيص عام ُتطلب مل  )٥٢(

 املؤقتة إطار املساعدةكاملة يف  شهراً  ١٢ ملدة موفَّرةً  ،)٣- من الرتبة ف( القانوين املوظف فوظيفة. ٢٠١٧ عام ضمن إطار ميزانية أشهر تسعة
 توظيف إجراء عمليات وستغين عن العامة، املؤقتة املساعدة مبوظفي االحتفاظ وستيسِّر أفضل تأهيًال، وستجتذب مرشحَّني ستكون أجنع، العامة،

 .العامة املؤقتة املساعدة وظيفة لشغل مرة كل سنتني
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العامل، وإىل دورات اجلمعية، وذلك بتوجيه من أمانة اجلمعية. أما تقدمي اخلدمات التقنية فسيواِصل توليَّه مكتُب 
Pركاالتصال القائم يف نيويو 

)
52F

٥٣(
P. 

 هذه شاغل يساعد. )مستمر متطلَّب( شهراً  ١٢ ملدة )١-ف الرتبة من( للمدير خاص مساعد -٧٠٩
مبا يف ذلك مشاركة ممثلي املنظمات غري احلكومية وتنظيم  اجلمعية، لدورة التحضري يفأمانة اجلمعية  مدير الوظيفة

 اإلمدادي الدعم صعيد أخرى على بأنشطة الفعاليات اجلانبية. كما إن هذا املوظف يقدِّم املساعدة باضطالعه
 .األطراف الدول وممثلي احملكمة مسؤويل مع املدير لقاءات وينظِّم السنة، طيلة

إىل مساعدين مانة . ستحتاج األ(متطلَّب مستمر)شهرًا  ١٢,٩٥ملدة  مساعدون معنيون بالتسجيل -٧١٠
للدورة السنوية للجمعية واملنتهية عند انتهاء هذه معنيني بالتسجيل خالل الفرتة املمتدة طيلة األشهر السابقة 

الدورة. إن املساعدين املعنيني بالتسجيل يساعدون املدير فيما يتعلق بكل اجلوانب اإلمدادية جللسات اجلمعية، مبا 
ية، يف ذلك حتديُد املتطلبات من األحياز واالحتياجات إىل املعدات، وتسجيُل الوفود وممثلي املنظمات غري احلكوم

 .والتواصُل مع املندوبني

(متطلَّب متكرِّر، مستمر رأ) ملدة ستة أشهر -(من الرتبة خ ع مساعد يف جمال تكنولوجيا املعلومات -٧١١
توفري اخلدمات للدورة السنوية  رأ-خ ع. يضمن الدعم الذي يقدِّمه هذا املوظف ذو الرتبة )53F٥٤()٢٠١٦منذ عام 

للجمعية على حنو سليم فيما يتعلق بعتاد وبراجميات تكنولوجيا املعلومات يف احملكمة، اليت جيب تركيبها يف مكان 
 . انعقاد الدورة؛ مع العلم أيضاً بوجوب توفُّر موظفني جاهزين لالستدعاء لتذليل كل مشكلة قد تطرأ

 ألف يورو ١٤٠,٠  باالجتماعاتاملساعدة املؤقتة اخلاصة 

 ال تغري يف املبلغ املطلوب من أجل املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات. -٧١٢

إن املساعدة املؤقتة تلزم بصورة خاصة لرتمجة الوثائق الرمسية للجمعية وهيئاتا الفرعية، وتسجيل  -٧١٣
املندوبني، وإصدار الشارات، واستنساخ الوثائق بأعداد كبرية وتوزيعها، وتيسري مشاركة املندوبني يف الدورات بصورة 

 عامة. 

 ألف يورو ٣٨,٠ العمل اإلضايف

. وُيدفع تعويض عن العمل اإلضايف للموظفني من ضايفلعمل اإلاملطلوب من أجل اقدار امل يف تغريُّ ال  -٧١٤
ويتوجب  اآلنفة الذكرفئة اخلدمات العامة الذين ُتستأجر خدماتم ملدة قصرية وُيطلب منهم تقدمي املساعدة 

�اية األسبوع، خالل دورة  عليهم بالضرورة أن يعملوا ملدٍة ُجتاِوز ساعات العمل املعتادة، وقد متتد لتشمل عطل
 اجلمعية ودورات جلنة امليزانية واملالية، أو فيما يتعلق بدورة اجلمعية ودورات هذه اللجنة.

                                                           
 ٢٠١٨للفرتة املمتدة من عام  جديد مكتب هناك سيكون إذ ،٢٠١٧ ديسمرب/األول كانون يف منصبه مهام للجمعية جديد رئيس سيتوىل  )٥٣(

 يف العامل) ٢-ف( للرئيس اخلاص املساعد املتمثلة يف وظيفة العامة املؤقتة املساعدة وظيفة ٢٠١٨ عام فيما خيص فال ُتطلب. ٢٠٢٠ حىت عام
 .٢٠١٧ لعام املعتمدة الربناجمية امليزانية ضمن إطار متوَّل مل لكن أُقرت اليت داكار،

 لعام املقرتحة امليزانية يف الدعم هذا يُطلب ومل. الهاي يف تُعقد للجمعية سنوية دورة لكل املعلومات يف جمال تكنولوجيا دعم إىل ُحيتاج  )٥٤(
 .بنيويورك املتحدة األمم مقر يف الدورة عقد املقرَّر من ألنه كان ٢٠١٧
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 ألف يورو ٩٩٣,٠ الموارد غير المتصلة بالعاملين 

يف املئة). وُتطلب املوارد غري املتصلة  ١,٧ألف يورو ( ١٦,٧ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  -٧١٥
بالعاملني لسد تكاليف السفر، وتكاليف الضيافة، وتكاليف اخلدمات التعاقدية، وتكاليف التدريب، والنفقات 

تاد. وقد اسُتند يف حساب مقدار ميزانية عام التشغيلية العامة، وتكاليف اللوازم واملواد، وتكاليف األثاث والع
يورو يف  ١٩٠ ٠٠٠. إن التقليص البالغ مقداره ٢٠١٦املصروفات الفعلية يف عام مبالغ املقرتحة إىل  ٢٠١٨

الثاين/نوفمرب  تشرين ٢٤املعتمدة، كما قررته اجلمعية يف  ٢٠١٧ميزانية الربنامج الرئيسي الرابع ضمن ميزانية عام 
د رئيسيًا يف بند اخلدمات التعاقدية. وعليه فإن األرقام اخلاصة باخلدمات التعاقدية يف ميزانية عام ، ُجسِّ ٢٠١٦
املقرتحة تشهد زيادة ال جتسِّد كلَّ املصروفات الفعلية ضمن إطار هذا البند ألن بعض املوارد املخصَّصة له  ٢٠١٨

تكاليف عقد اجلمعية يف الهاي زيادة يف املوارد أُعيد ختصيصها لبنود أخرى من بنود امليزانية. ويستلزم سد 
املخصصة للربنامج الرئيسي الرابع ألنه جيب أن تؤخذ يف احلسبان عدة تكاليف تُتكبَّد يف الهاي لكن ال تُتكبَّد 
عندما يُؤمتر يف مقر األمم املتحدة يف نيويورك. ويُعوَّض جزء من هذه الزيادة بتقليص تكاليف سفر موظفي األمانة 
عندما تُعقد الدورة يف الهاي وبتحمُّل الدولة املضيفة تكاليف استئجار قاعات االجتماع واملؤنة يف مركز مؤمترات 

 العاملي. احملفل

 ألف يورو ٤٣٢,١  السفر

يف املئة). إن االخنفاض  ١٨,٢ألف يورو ( ٩٦,٠يشهد املبلغ املطلوب يف بند السفر اخنفاضًا مقداره  -٧١٦
املعتمدة يعزى إىل أنه ال ُحيتاج إىل ميزانية لسد أسفار موظفي  ٢٠١٧بالقياس إىل ميزانية عام يف تكاليف السفر 

 األمانة لتقدمي اخلدمات الفنية والتقنية لدورة اجلمعية يف نيويورك ألن الدورة السنوية سُتعقد يف الهاي.

للمشاركة يف دوراتا، والرحالت  وُتيئ ميزانية السفر لسد تكاليف أسفار أعضاء جلنة امليزانية واملالية -٧١٧
املنتَظر أن يقوم با رئيس هذه اللجنة للمشاركة يف جلسات مع فريق الهاي العامل وفريق نيويورك العامل 
ومسؤويل احملكمة، واألسفار اليت يقوم با بضعة من أعضاء هذه اللجنة لزيارة املكاتب امليدانية. كما إن املخصَّص 

امليزانية يسد تكاليف سفر أعضاء مكتب رئيس اجلمعية، مبا يف ذلك زيارات مقر احملكمة يف إطار هذا البند من 
 .يف الهاي وزيارات نيويورك. وُتَسّد باملوارد املطلوبة أيضاً تكاليف سفر مخسة من أعضاء جلنة املراجعة إىل الهاي

  آالف يورو ٥,٠ الضيافة

 دوريتَ  رئيسياً من أجلستخدم تُ سللضيافة  خصَّصاتاملإن . لضيافةا املطلوب من أجل املبلغ يف تغريُّ ال  -٧١٨
 جلنة املراجعة.ودوريت  جلنة امليزانية واملالية

 ألف يورو ٥٠١,٧ اخلدمات التعاقدية

ألف يورو  ١١٢,٧ينطوي املبلغ املطلوب لسد تكاليف اخلدمات التعاقدية على زيادة مقدارها  -٧١٩
عقد الدورة السابعة عشرة للجمعية يف مركز مؤمترات احملفل العاملي يف تعزى رئيسيًا إىل تكاليف يف املئة)  ٢٩,٠(

عشرة للجمعية (مبا فيها تكاليف خدمات السابعة . وتلزم املوارد املعنية لسد التكاليف املتصلة بالدورة الهاي
متفرقة ومرافق يف مكان انعقاد اجلمعية يف الهاي، وإصدار الشارات، واستئجار املزيد من العاملني املعنيني باألمن، 
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وأعمال الطباعة، واملعدات)، ولسد تكاليف ما يُعهد به إىل جهات خارجية من خدمات الرتمجة والطباعة 
 ريت جلنة امليزانية واملالية.اخلارجية اخلاصة بدو 

 آالف يورو ١٠,١ التدريب

 ةاستدامة مواكب ةلتدريب بغيل خصَّصاتخدم املتسوتُ . تدريبمن أجل اليف املبلغ املطلوب  ال تغريُّ  -٧٢٠
 .دةعملهم احملدَّ  تلمستجدات يف جمااللاملوظفني 

 ألف يورو ٢٤,٤  النفقات التشغيلية العامة

املصروفات على  خصَّصات. وُتسد بذه امللنفقات التشغيلية العامةلسد ا خصَّصاتمقدار امل يف تغريُّ ال  -٧٢١
إرسال الوثائق واملذكرات الشفوية واملطبوعات بالربيد إىل الدول األطراف وإىل أعضاء جلنة امليزانية واملالية وأعضاء 
جلنة املراجعة، وإرساهلا يف بعض املناسبات من أجل حلقات التدارس بغية النهوض بعاملية نظام روما األساسي، 

 .بالربيد اخلاصلربيد املسجَّل أو وذلك إما بالربيد العادي أو با

 ألف يورو ١٤,٧  اللوازم واملواد

تكاليف اللوازم  خصَّصات. وُتسد بذه املوازم واملوادللسد تكاليف ال خصَّصاتمقدار امل يف تغريُّ ال  -٧٢٢
املكتبية، مبا فيها لوازم الكتابة اليت يستخدمها موظفو األمانة (ومنها القرطاس، وخراطيش احلرب، وأقالم احلرب، 

جلنة املراجعة، والدورة السنوية  ودوريتَ ودفاتر املذكرات، واألضابري)، ولوازم الكتابة لدورَيت جلنة امليزانية واملالية، 
 ات العادية لفريق الهاي العامل.للجمعية، واالجتماع

 آالف يورو ٥,٠ األثاث والعتاد

أمر زيادة أمانة اجلمعية . وقد تدبرت ثاث والعتادلسد تكاليف األ خصَّصاتمقدار امل يف تغريُّ ال  -٧٢٣
، توزَّع على املندوبني املشاركني يف دورة اجلمعية. USBالنجاعة من خالل استعمال حافظات إلكرتونية من النوع 

يؤيت وفورات يف  األمر الذيما قبل الدورة باللغات الرمسية، من وثائق وتتضَّمن هذه احلافظات الوثائق الرمسية 
 للتقليا"باع النهج القائم على اتّ زيادة ن إتكاليف طبع النسخ الورقية من هذه الوثائق، ونقلها، وخز�ا، وتوزيعها. 

يتيحا املزيد من الشبكي للجمعية وشبكات الرتابط اخلارجي ميكن أن  باملوقعواالستعانة  "من استخدام الورق
 .جل املتوسطاحلاجة إىل املواد املطبوعة يف األ تقليص
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 المقترحة ٢٠١٨البرنامج الرئيسي الرابع: ميزانية عام  :٤٠ الجدول

 الرابع:  البرنامج الرئيسي
 األطرافأمانة جمعية الدول 

 (بآالف اليوروات) ٢٠١٦مصروفات عام 

امليزانية املعتمدة لعام 
(بآالف  ٢٠١٧

 اليوروات)

 التغّري يف املوارد

 ٢٠١٨امليزانية املقرتحة لعام 
 الموع (بآالف اليوروات)

املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

الموع مبا فيه 
املصروفات من صندوق 

 نسبته املئوية مقداره الطوارئ

)٩,٣( ٦٦١,٥    املوظفون من الفئة الفنية  )١,٤(  ٦٥٢,٢ 

)١٨,٨( ٣٠٩,٨    املوظفون من فئة اخلدمات العامة  )٦,١(  ٢٩١,٠ 

)٢٨,١( ٩٧١,٣ ٧٤٧,٢ - ٧٤٧,٢ الموع الفرعي لتكاليف املوظفني  )٢,٩(  ٩٤٣,٢ 

 ٦٠٤,٠ ٢٢,٤ ١١٠,٧ ٤٩٣,٣ ٤٢٠,٥ - ٤٢٠,٥ املساعدة املؤقتة العامة

 ١٤٠,٠ - - ١٤٠,٠ ٣١٠,٥ - ٣١٠,٥ املؤقتة اخلاصة باالجتماعات املساعدة

 ٣٨,٠ - - ٣٨,٠ ٣٢,٧ - ٣٢,٧ العمل اإلضايف

 ٧٨٢,٠ ١٦,٥ ١١٠,٧ ٦٧١,٣ ٧٦٣,٧ - ٧٦٣,٧ الموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني

)٩٦,٠( ٥٢٨,١ ٣٢١,٦ - ٣٢١,٦ السفر  )١٨,٢(  ٤٣٢,١ 

 ٥,٠ - - ٥,٠ ٣,٦ - ٣,٦ الضيافة

 ٥٠١,٧ ٢٩,٠ ١١٢,٧ ٣٨٩,٠ ٨٩٤,٥ - ٨٩٤,٥ اخلدمات التعاقدية

 ١٠,١ - - ١٠,١ - - - التدريب

 - - - - - - - اخلرباء االستشاريون

 ٢٤,٤ - - ٢٤,٤ ٧,٥ - ٧,٥ النفقات التشغيلية العامة

 ١٤,٧ - - ١٤,٧ ٢,٤ - ٢,٤ اللوازم واملواد

 ٥,٠ - - ٥,٠ ١,٠ - ١,٠ األثاث والعتاد

 ٩٩٣,٠ ١,٧ ١٦,٧ ٩٧٦,٣ ٢٣٠,٦ ١ - ٢٣٠,٦ ١ الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني الموع

 ٧١٨,٢ ٢ ٣,٨ ٩٩,٤ ٦١٨,٨ ٢ ٧٤١,٥ ٢ - ٧٤١,٥ ٢ المجموع

 ٢٠١٨البرنامج الرئيسي الرابع: مالك الموظفين المقترح لعام  :٤١ الجدول

 الرابع:  البرنامج الرئيسي
 أمانة جمعية الدول األطراف

وكيل أمني 
 عام

أمني 
عام 

 مساعد
-مد
٢ 

-مد
 ١-ف ٢-ف ٣-ف ٤-ف ٥-ف ١

جمموع موظفي 
الفئة الفنية وما 

 رأ-خ ع رر-خ ع فوقها

جمموع 
موظفي فئة 

اخلدمات 
 العامة

جمموع 
 املوظفني

                             الوظائف الثابتة

 
 - - ٢٠١٧املقرة لعام 

 
١٠ ٥ ٢ ٣ ٥ - ١ ١ ١ ١ ١ 

 - - - - - - - - - - - - - - اجلديدة  

 - - - - - - - - - - - - - - التخصيصاملعادة   

)١( - - - - - - - - - - املعادة التصنيف    ١ - - 

 - - - - - - - - - - - - - - املستعادة/املعادة  

 ١٠ ٥ ٣ ٢ ٥ - ١ ١ ١ ١ ١ - - - ٢٠١٨لعام  المقترحة  

املساعدة املؤقتة العامة (معاِدالتا بدوام كامل)وظائف   
           

 ٥,٦٤ ٢,٠٨ ٢,٠٨ - ٣,٥٦ ١,٠٠ ١,٦٩ ٠,٧٨ ٠,٠٥ ٠,٠٥ - - - - ٢٠١٧املقرة لعام   

 ٥,٦٧ ١,٥٨ ١,٥٨ - ٤,٠٩ ١,٠٠ ١,٠٠ ٢,٠٠ ٠,٠٥ ٠,٠٥ - - - - املستمرة  

 ٠,٠٨ - - - ٠,٠٨ - - ٠,٠٨ - - - - - - اجلديدة  

 - - - - - - - - - - - - - - احملوَّلة  

 ٥,٧٥ ١,٥٨ ١,٥٨ - ٤,١٨ ١,٠٠ ١,٠٠ ٢,٠٨ ٠,٠٥ ٠,٠٥ - - - - ٢٠١٨لعام  المقترحة  
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 المقترحة ٢٠١٨: ميزانية عام ٤١٠٠ البرنامج :٤٢ الجدول

٤١٠٠  
 وحدة خدمات المؤتمرات

 (بآالف اليوروات) ٢٠١٦مصروفات عام 

امليزانية املعتمدة لعام 
(بآالف  ٢٠١٧

 اليوروات)

 التغّري يف املوارد

 ٢٠١٨امليزانية املقرتحة لعام 
 الموع (بآالف اليوروات)

املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

 الموع مبا فيه
املصروفات من صندوق 

 نسبته املئوية مقداره الطوارئ

 - - - -    املوظفون من الفئة الفنية

 - - - -    املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 - - - - ٠,٤ - ٠,٤ الموع الفرعي لتكاليف املوظفني

 ٣٥٠,٨ ٤٨,٣ ١١٤,٣ ٢٣٦,٥ ١٤٦,٥ - ١٤٦,٥ املساعدة املؤقتة العامة

 ٨٠,٠ - - ٨٠,٠ ٢٢٥,٧ - ٢٢٥,٧ املؤقتة اخلاصة باالجتماعاتاملساعدة 

 ٢٠,٠ - - ٢٠,٠ ١٧,٩ - ١٧,٩ العمل اإلضايف

 ٤٥٠,٨ ٣٤,٠ ١١٤,٣ ٣٣٦,٥ ٣٩٠,١ - ٣٩٠,١ الموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني

)٦٣,٧( ٦٣,٧ ٢٩,٨ - ٢٩,٨ السفر  )٩٩,٩(  - 

 - - - - - - - الضيافة

 ٤١٣,٠ ٣١,٩ ١٠٠,٠ ٣١٣,٠ ٨١٣,٣ - ٨١٣,٣ اخلدمات التعاقدية

 - - - - - - - التدريب

 - - - - - - - اخلرباء االستشاريون

 ١١,٠ - - ١١,٠ ٧,٥ - ٧,٥ النفقات التشغيلية العامة

 ١٠,٠ - - ١٠,٠ - - - اللوازم واملواد

 - - - - - - - األثاث والعتاد

الموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة 
 بالعاملني

٤٣٤,٠ ٩,١ ٣٦,٣ ٣٩٧,٧ ٨٥٠,٦ - ٨٥٠,٦ 

 ٨٨٤,٨ ٢٠,٥ ١٥٠,٦ ٧٣٤,٢ ٢٤١,١ ١ - ٢٤١,١ ١ المجموع

 ٢٠١٨: مالك الموظفين المقترح لعام ٤١٠٠ البرنامج :٤٣ الجدول

٤١٠٠  
 وحدة خدمات المؤتمرات

وكيل 
 أمني عام

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

جمموع موظفي 
وما الفئة الفنية 

 رأ-خ ع رر-خ ع فوقها

جمموع 
موظفي فئة 

اخلدمات 
 العامة

جمموع 
 املوظفني

                             الوظائف الثابتة

 
 - - - - - - - - - - - - - - ٢٠١٧املقرة لعام 

 - - - - - - - - - - - - - - اجلديدة  

 - - - - - - - - - - - - - - املعادة التخصيص  

 - - - - - - - - - - - - - - املعادة التصنيف  

 - - - - - - - - - - - - - - املستعادة/املعادة  

 - - - - - - - - - - - - - - ٢٠١٨المقترحة لعام   

 وظائف املساعدة املؤقتة العامة (معاِدالتا بدوام كامل)
           

 ٢,٥٣ ١,٠٨ ١,٠٨ - ١,٤٦ ١,٠٠ - ٠,٣٦ ٠,٠٥ ٠,٠٥ - - - - ٢٠١٧املقرة لعام   

 ٣,٦٧ ١,٥٨ ١,٥٨ - ٢,٠٩ ١,٠٠ - ١,٠٠ ٠,٠٥ ٠,٠٥ - - - - املستمرة  

 - - - - - - - - - - - - - - اجلديدة  

 - - - - - - - - - - - - - - احملوَّلة  

 ٣,٦٧ ١,٥٨ ١,٥٨ - ٢,٠٩ ١,٠٠ - ١,٠٠ ٠,٠٥ ٠,٠٥ - - - - ٢٠١٨المقترحة لعام   

(وحدة خدمات املؤمترات) تكاليف االئتمار، اليت تتألف من  ٤١٠٠يف إطار الربنامج  لقد أُدرجت -٧٢٤
جلنة املراجعة دورَيت وتكاليف دورَيت جلنة امليزانية واملالية، تكاليف عناصر منها تكاليف دورة اجلمعية، و 
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الهاي العامل. وتشمل  )، وتكاليف االجتماعات العادية لفريق٤٥٠٠التكاليف املدرجة يف الربنامج  (باستثناء
 هذه التكاليف أيضاً تكاليف املساعدة املؤقتة العامة اخلاصة باالجتماعات وتكاليف السفر.

 المقترحة ٢٠١٨: ميزانية عام ٤٢٠٠ البرنامج :٤٤ الجدول

 : ٤٢٠٠ البرنامج
 سكرتاريا الجمعية

 (بآالف اليوروات) ٢٠١٦مصروفات عام 

امليزانية املعتمدة لعام 
(بآالف ٢٠١٧

 اليوروات)

 التغّري يف املوارد

امليزانية املقرتحة لعام 
 الموع (بآالف اليوروات)٢٠١٨

املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

الموع مبا فيه 
املصروفات من صندوق 

 نسبته املئوية مقداره الطوارئ

)٤,٧( ٥٠٧,٥    املوظفون من الفئة الفنية  )٠,٩(  ٥٠٢,٨ 

)١٧,١( ٢٢٨,٢    العامةاملوظفون من فئة اخلدمات   )٧,٥(  ٢١١,١ 

)٢١,٨( ٧٣٥,٧ ٥٢٩,٥ - ٥٢٩,٥ الموع الفرعي لتكاليف املوظفني  )٣,٠(  ٧١٣,٩ 

)٨٤,٦( ٨٤,٦ ١٤٦,٢ - ١٤٦,٢ املساعدة املؤقتة العامة  )١٠٠,٠(  - 

 - - - - - - - املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

 ١٨,٠ - - ١٨,٠ ١٤,٨ - ١٤,٨ العمل اإلضايف

)٨٤,٦( ١٠٢,٦ ١٦١,٠ - ١٦١,٠ الموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني  )٨٢,٥(  ١٨,٠ 

)٤٣,٢( ٥٩,٧ ٢١,٣ - ٢١,٣ السفر  )٧٢,٤(  ١٦,٥ 

 ١,٠ - - ١,٠ ٠,٣ - ٠,٣ الضيافة

 - - - - ٦,٤ - ٦,٤ اخلدمات التعاقدية

 ٥,٥ ١,٩ ٠,١ ٥,٤ - - - التدريب

 - - - - - - - اخلرباء االستشاريون

 - - - - - - - النفقات التشغيلية العامة

 ٤,٧ - - ٤,٧ ٢,٤ - ٢,٤ اللوازم واملواد

 ٥,٠ - - ٥,٠ ١,٠ - ١,٠ األثاث والعتاد

الموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة 
 بالعاملني

٤٣,١( ٧٥,٨ ٣١,٤ - ٣١,٤(  )٥٦,٩(  ٣٢,٧ 

)١٤٩,٤( ٩١٤,٠ ٧٢١,٩ - ٧٢١,٩ المجموع  )١٦,٣(  ٧٦٤,٦ 

 ٢٠١٨: مالك الموظفين المقترح لعام ٤٢٠٠ البرنامج :٤٥ الجدول

 : ٤٢٠٠ البرنامج
 سكرتاريا الجمعية

وكيل 
 أمني عام

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

جمموع موظفي 
الفئة الفنية وما 

 رأ-خ ع رر-خ ع فوقها

جمموع 
موظفي فئة 

اخلدمات 
 العامة

جمموع 
 املوظفني

                             الوظائف الثابتة

 
 ٨ ٤ ٢ ٢ ٤ - ١ ١ ١ - ١ - - - ٢٠١٧املقرة لعام 

 - - - - - - - - - - - - - - اجلديدة  

 - - - - - - - - - - - - - - املعادة التخصيص  

)١( - - - - - - - - - - املعادة التصنيف    ١ - - 

 - - - - - - - - - - - - - - املستعادة/املعادة  

 ٨ ٤ ٣ ١ ٤ - ١ ١ ١ - ١ - - - ٢٠١٨المقترحة لعام   

 وظائف املساعدة املؤقتة العامة (معاِدالتا بدوام كامل)
           

 ١,٦٩ ١,٠٠ ١,٠٠ - ٠,٦٩ - ٠,٦٩ - - - - - - - ٢٠١٧املقرة لعام   

 - - - - - - - - - - - - - - املستمرة  

 - - - - - - - - - - - - - - اجلديدة  

 - - - - - - - - - - - - - - احملوَّلة  

 - - - - - - - - - - - - - - ٢٠١٨المقترحة لعام   
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(سكرتاريا اجلمعية) املوارد اخلاصة بالسكرتاريا مبا فيها املوارد  ٤٢٠٠لقد أدرجت يف إطار الربنامج  -٧٢٥
املؤدَّيـَْني من أجل مكتب اجلمعية، وفريقيه اخلاصة مبكتب رئيس اجلمعية، والتكاليف املتصلة باخلدمات والعمل 

العاملني (فريق الهاي العامل وفريق نيويورك العامل)، وجلنة امليزانية واملالية، وجلنة املراجعة (باستثناء التكاليف 
 ).٤٥٠٠املدرجة يف إطار الربنامج 

 المقترحة ٢٠١٨: ميزانية عام ٤٤٠٠ البرنامج :٤٦ الجدول

  :٤٤٠٠ البرنامج
 الجمعيةمكتب رئيس 

 (بآالف اليوروات) ٢٠١٦مصروفات عام 

امليزانية املعتمدة لعام 
(بآالف  ٢٠١٧

 اليوروات)

 التغّري يف املوارد

 ٢٠١٨امليزانية املقرتحة لعام 
 الموع (بآالف اليوروات)

املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

الموع مبا فيه 
املصروفات من صندوق 

 نسبته املئوية مقداره الطوارئ

 - - - -    املوظفون من الفئة الفنية

 - - - -    املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 - - - - - - - الموع الفرعي لتكاليف املوظفني

 ١٢١,٥ ٠,٤ ٠,٥ ١٢١,٠ ٥٩,٦ - ٥٩,٦ املساعدة املؤقتة العامة

 - - - - - - - املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

 - - - - - - - العمل اإلضايف

 ١٢١,٥ ٠,٤ ٠,٥ ١٢١,٠ ٥٩,٦ - ٥٩,٦ الموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني

 ٩٩,٩ ١٥,٢ ١٣,٢ ٨٦,٧ ٥٦,٨ - ٥٦,٨ السفر

 - - - - - - - الضيافة

 ١٢,٠ - ١٢,٠ - ٠,٣ - ٠,٣ اخلدمات التعاقدية

 - - - - - - - التدريب

 - - - - - - - اخلرباء االستشاريون

 - - - - - - - التشغيلية العامةالنفقات 

 - - - - - - - اللوازم واملواد

 - - - - - - - األثاث والعتاد

 ١١١,٩ ٢٩,١ ٢٥,٢ ٨٦,٧ ٥٧,١ - ٥٧,١ الموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني

 ٢٣٣,٤ ١٢,٤ ٢٥,٧ ٢٠٧,٧ ١١٦,٧ - ١١٦,٧ المجموع

 ٢٠١٨لعام : مالك الموظفين المقترح ٤٤٠٠ البرنامج :٤٧ الجدول

 : ٤٤٠٠ البرنامج
  الجمعية رئيس مكتب

وكيل أمني 
 عام

أمني 
عام 

 ١-ف ٢-ف ٣-ف ٤-ف ٥-ف ١-مد ٢-مد مساعد

جمموع موظفي 
الفئة الفنية وما 

 رأ-خ ع رر-خ ع فوقها

جمموع 
موظفي فئة 

اخلدمات 
 العامة

جمموع 
 املوظفني

                             الوظائف الثابتة

 
 - - - - - - - - - - - - - - ٢٠١٧لعام املقرة 

 - - - - - - - - - - - - - - اجلديدة  

 - - - - - - - - - - - - - - املعادة التخصيص  

 - - - - - - - - - - - - - - املعادة التصنيف  

 - - - - - - - - - - - - - - املستعادة/املعادة  

 - - - - - - - - - - - - - - ٢٠١٨المقترحة لعام   

 وظائف املساعدة املؤقتة العامة (معاِدالتا بدوام كامل)
           

 ١,٠٠ - - - ١,٠٠ - ١,٠٠ - - - - - - - ٢٠١٧املقرة لعام   

 ١,٠٠ - - - ١,٠٠ - ١,٠٠ - - - - - - - املستمرة  

 - - - - - - - - - - - - - - اجلديدة  

 - - - - - - - - - - - - - - احملوَّلة  

 ١,٠٠ - - - ١,٠٠ - ١,٠٠ - - - - - - - ٢٠١٨المقترحة لعام   
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(مكتب رئيس اجلمعية) التكاليف املباشرة املتصلة مبكتب رئيس  ٤٤٠٠الربنامج  إطارلقد أُدرجت يف  -٧٢٦
اجلمعية، مثل تكاليف سفر الرئيس إىل الهاي ونيويورك وأوروبا وضمن أفريقيا، وتكاليف وظيفة املساعد اخلاص 

 فيعي املستوى.للرئيس، وتكاليف اخلدمات التعاقدية للنهوض بأود اللقاءات مع الدبلماسيني واملسؤولني الر 

 المقترحة ٢٠١٨: ميزانية عام ٤٥٠٠ البرنامج :٤٨ الجدول

 : ٤٥٠٠ البرنامج
 والمالية ميزانيةلجنة ال

 (بآالف اليوروات) ٢٠١٦مصروفات عام 

امليزانية املعتمدة لعام 
(بآالف  ٢٠١٧

 اليوروات)

 التغّري يف املوارد

 ٢٠١٨امليزانية املقرتحة لعام 
 الموع (بآالف اليوروات)

املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

الموع مبا فيه 
املصروفات من صندوق 

 نسبته املئوية مقداره الطوارئ

)٤,٦( ١٥٤,٠    املوظفون من الفئة الفنية  )٣,٠(  ١٤٩,٤ 

)١,٧( ٨١,٦    املوظفون من فئة اخلدمات العامة  )٢,١(  ٧٩,٩ 

)٦,٣( ٢٣٥,٦ ٢١٧,٣ - ٢١٧,٣ الموع الفرعي لتكاليف املوظفني  )٢,٧(  ٢٢٩,٣ 

 ١٣١,٧ ١٥٧,٢ ٨٠,٥ ٥١,٢ ٦٨,٢ - ٦٨,٢ املساعدة املؤقتة العامة

 ٦٠,٠ - - ٦٠,٠ ٨٤,٨ - ٨٤,٨ املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

 - - - - - - - العمل اإلضايف

 ١٩١,٧ ٧٢,٤ ٨٠,٥ ١١١,٢ ١٥٣,٠ - ١٥٣,٠ الموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني

)٢,٢( ٣١٧,٩ ٢١٣,٧ - ٢١٣,٧ السفر  )٠,٧(  ٣١٥,٧ 

 ٤,٠ - - ٤,٠ ٣,٣ - ٣,٣ الضيافة

 ٧٦,٧ ٠,٩ ٠,٧ ٧٦,٠ ٧٤,٥ - ٧٤,٥ اخلدمات التعاقدية

)٠,١( ٤,٧ - - - التدريب  )٢,١(  ٤,٦ 

 - - - - - - - اخلرباء االستشاريون

 ١٣,٤ - - ١٣,٤ - - - النفقات التشغيلية العامة

 - - - - - - - اللوازم واملواد

 - - - - - - - األثاث والعتاد

الموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة 
)١,٦( ٤١٦,٠ ٢٩١,٥ - ٢٩١,٥ بالعاملني  )٠,٤(  ٤١٤,٤ 

 ٨٣٥,٤ ٩,٥ ٧٢,٦ ٧٦٢,٨ ٦٦١,٨ - ٦٦١,٨ المجموع

 ٢٠١٨: مالك الموظفين المقترح لعام ٤٥٠٠ البرنامج :٤٩ الجدول

 : ٤٥٠٠ البرنامج
 والمالية ميزانيةلجنة ال

أمني وكيل 
 عام

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

جمموع موظفي 
الفئة الفنية وما 

 رأ-خ ع رر-خ ع فوقها

جمموع 
موظفي فئة 

اخلدمات 
 العامة

جمموع 
 املوظفني

                             الوظائف الثابتة

 
 ٢ ١ - ١ ١ - - - - ١ - - - - ٢٠١٧املقرة لعام 

 - - - - - - - - - - - - - - اجلديدة  

 - - - - - - - - - - - - - - املعادة التخصيص  

 - - - - - - - - - - - - - - املعادة التصنيف  

 - - - - - - - - - - - - - - املستعادة/املعادة  

 ٢ ١ - ١ ١ - - - - ١ - - - - ٢٠١٨المقترحة لعام   

(معاِدالتا بدوام كامل)وظائف املساعدة املؤقتة العامة   
           

 ٠,٤٢ - - - ٠,٤٢ - - ٠,٤٢ - - - - - - ٢٠١٧املقرة لعام   

 ١,٠٠ - - - ١,٠٠ - - ١,٠٠ - - - - - - املستمرة  

 ٠,٠٨ - - - ٠,٠٨ - - ٠,٠٨ - - - - - - اجلديدة  

 - - - - - - - - - - - - - - احملوَّلة  

 ١,٠٨ - - - ١,٠٨ - - ١,٠٨ - - - - - - ٢٠١٨المقترحة لعام   
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(جلنة امليزانية واملالية) التكاليف املباشرة املتصلة بلجنة امليزانية  ٤٥٠٠لقد أُدرجت يف إطار الربنامج  -٧٢٧
واملالية وجلنة املراجعة، مثل تكاليف الرتمجة الشفوية املدرجة يف إطار بند املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات، 

أعضاء جلنة امليزانية واملالية  وتكاليف الرتمجة التحريرية املدرجة يف إطار بند اخلدمات التعاقدية، وتكاليف أسفار
وأعضاء جلنة املراجعة، وتكاليف وظيفة األمني التنفيذي للجنة امليزانية واملالية، وتكاليف وظيفة املساعد اإلداري 
الرئيسي، وتكاليف اثين عشر شهرًا من عمل املوظف املعين بالشؤون اإلدارية يف إطار املساعدة املؤقتة العامة، 

حد من عمل املوظف املعين بالشؤون اإلدارية يف إطار املساعدة املؤقتة العامة، وتكاليف الضيافة وتكاليف شهر وا
جلنة املراجعة، وتكاليف التدريب، وتكاليف الطباعة اخلارجية ودورَيت فيما خيص دورَيت جلنة امليزانية واملالية 

  .للتوصيات الصادرة عن جلنة امليزانية واملالية وعن جلنة املراجعة
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 البرنامج الرئيسي الخامس: المباني -هاء

 المقدِّمة

أنشئ هذا الربنامج الرئيسي لتوفري صيانة مقر احملكمة اجلنائية الدولية ("احملكمة") يف الهاي.  -٧٢٨
التصحيحية حاليًا مبوجب عقد مع جهة خارجية هي شركة البناء الصيانة خدمات الصيانة الوقائية و  روتُوفَّ 

Courtysويـُْعَمل اآلن على برنامج ٢٠١٨آذار/مارس  ٣١ُمدِّدت الفرتة املشمولة بذا العقد حىت  . وقد .
الستدراج عروض تنافسية لتوفري هذه اخلدمات يف إطار عقد جديد؛ ويُتوقَّع أن يتسلَّم املقاول اجلديد املهمة من 

 .٢٠١٨املقاول السابق يف األول من نيسان/أبريل 

 ألف يورو ١ ٤٩٨,٥ موارد الميزانية

يف املئة) تعزى إىل تطبيق مؤشر  ٣ألف يورو ( ٤٣,٦ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  -٧٢٩
 األسعار اهلولندي الساري على عقود توفري اخلدمات.

 ألف يورو ١ ٤٩٨,٥ النفقات التشغيلية العامة

يف املئة هو مبلغ تقديري ُحسب على أساس زيادة مؤشر األسعار  ٣إن مقدار الزيادة البالغة نسبته  -٧٣٠
على  ٢٠١٨الساري على عقود اخلدمات يف هولندا. وقد ُحسبت التكاليف لألشهر التسعة األخرية من عام 

قدار النهائي املعزو إىل تطبيق مؤشر يف املئة. أما امل ٣مزيدًة زيادًة نسبتها  ٢٠١٧أساس التناسب مع نظرياتا لعام 
 من أجل اختيار مقاول رئيسي جديد. استدراج العروض التنافسيةاألسعار املعين فيبقى خاضعاً لنتيجة عملية 

وُتَسدُّ يف إطار هذا الربنامج الرئيسي تكاليُف املباين املتصلُة بالصيانة الوقائية وبالصيانة التصحيحية  -٧٣١
 ٢٠١٨ املندرجة يف عداد رأس املال. وعلى غرار السنتني السابقتني سَيُخص مجيع مصروفات عاموباملستبَدالت 

املقدَّرِة الصيانَة الوقائية، وليس هناك من تكاليف ترتتب على صيانة تصحيحية. وال يُتوقع أن تُتكبَّد يف عام 
املتوقع أن تغلب تكاليف الصيانة تكاليف مرتتبة على استبدال عناصر تندرج يف عداد رأس املال. ومن  ٢٠١٨

 غلبًة تواكب تقاُدَم املباين الدائمة. ٢٠١٩التصحيحية اعتباراً من عام 

لقد ُقدِّمت إىل املنسق املعين باملباين التابع للفريق العامل القائم يف الهاي وثيقٌة عّما اسُتبدل يف املباين  -٧٣٢
د الطويل، لكن تكاليف االستثمار فيما يندرج يف عداد رأس الدائمة من العناصر املندرجة يف عداد رأس املال لألم

 املال اليت طلبت جلنة امليزانية واملالية تبيا�ا تُعرض يف املرفق احلادي عشر.
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 المقترحة ٢٠١٨: ميزانية عام البرنامج الرئيسي الخامس :٥٠ الجدول 

٥١٠٠  
 المباني

 (بآالف اليوروات) ٢٠١٦مصروفات عام 

امليزانية املعتمدة لعام 
(بآالف  ٢٠١٧

 اليوروات)

 التغّري يف املوارد

 ٢٠١٨امليزانية املقرتحة لعام 
 الموع (بآالف اليوروات)

املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

الموع مبا فيه 
املصروفات من صندوق 

 نسبته املئوية مقداره الطوارئ

 - - - -    املوظفون من الفئة الفنية

 - - - -    العامةاملوظفون من فئة اخلدمات 

 - - - - - - - الموع الفرعي لتكاليف املوظفني

 - - - - - - - املساعدة املؤقتة العامة

 - - - - - - - املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

 - - - - - - - العمل اإلضايف

 - - - - - - - الموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني

 - - - - - - - السفر

 - - - - - - - الضيافة

 - - - - - - - اخلدمات التعاقدية

 - - - - - - - التدريب

 - - - - - - - اخلرباء االستشاريون

 ٤٩٨,٥ ١ ٣,٠ ٤٣,٦ ٤٥٤,٩ ١ ٨٢٤,٦ ٢ - ٨٢٤,٦ ٢ النفقات التشغيلية العامة

 - - - - - - - اللوازم واملواد

 - - - - - - - األثاث والعتاد

 ٤٩٨,٥ ١ ٣,٠ ٤٣,٦ ٤٥٤,٩ ١ ٨٢٤,٦ ٢ - ٨٢٤,٦ ٢ الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملنيالموع 

 ٤٩٨,٥ ١ ٣,٠ ٤٣,٦ ٤٥٤,٩ ١ ٨٢٤,٦ ٢ - ٨٢٤,٦ ٢ المجموع
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 البرنامج الرئيسي السادس: أمانة الصندوق االستئماني للمجني عليهم -واو

 

 المقدِّمة

االستئماين للمجين عليهم لدى احملكمة اجلنائية الدولية ("احملكمة") األنشطة اليت تتناول األذى يدعم الصندوق  -٧٣٣
الناجم عن اجلرائم املندرجة ضمن نطاق اختصاص احملكمة وذلك مبساعدة الين عليهم يف العودة إىل حياتم الكرمية يف 

عليهم لدى احملكمة ("الصندوق االستئماين" أو  مجاعاتم وإسهامهم فيها. ويؤّدي الصندوق االستئماين للمجين
() تسيري شؤون جرب األضرار الذي تأمر به احملكمة حبق الشخص املدان١"الصندوق") مهمتني: (

54F

) تسخري موارد ٢، ()٥٥
(من نظام روما األساسي ٧٩أخرى لصاحل الين عليهم وفقاً ألحكام املادة 

55F

الدعم . ويقدَّم يف إطار كلتا هاتني املهمتني )٥٦
إىل الين عليهم يف جرائم اإلبادة اجلماعية واجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم احلرب املرتَكبة منذ األول من متوز/يوليو 

٢٠٠٢)
56F

٥٧(. 

 الغايات االستراتيجية

متصلتني فإن الغايات الصندوق االستئماين للمجين عليهم لئن كانت اسرتاتيجية احملكمة واسرتاتيجية  -٧٣٤
ترتبط على وجه التحديد بواليته املشتملة على مهمتني مها مهمة تقدمي االستئماين االسرتاتيجية للصندوق 

املساعدة إىل الين عليهم يف جرائم تندرج ضمن إطار اختصاص احملكمة ومهمة جرب أضرارهم، وذلك وفق إطار 
ملساءلة مباشرة من الدول األطراف بشأن أنشطة خاص خيضع جملس إدارة الصندوق مبوجبه  حوكمي

(الصندوق
57F

. مث إن مشاريع مساعدة الين عليهم اليت ينفِّذها الصندوق ال متوَّل من االشرتاكات املقرَّرة بل متوَّل )٥٨
ن رئيسيًا عن طريق التربعات واهلبات اليت تقدِّمها جهات خاصة. وميوَّل جرب األضرار مبا قد تأمر به احملكمة م

                                                           
 القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات.) من ٤) و(٣) و(٢(٩٨القاعدة   )٥٥(
 للصندوق االستئماين للمجين عليهم) من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات. ولالستزادة من املعلومات عن األساس القانوين ٥(٩٨القاعدة   )٥٦(

 .http://trustfundforvictims.org/legal-basisيرجى الرجوع إىل املوقع الشبكي 
 من نظام روما األساسي. ٨و ٧و ٦كما يرد تعريفها يف املواد   )٥٧(
 ).ICC-ASP/4/Res.3من نظام الصندوق االستئماين للمجين عليهم (الوثيقة  ٧٦البند   )٥٨(

http://trustfundforvictims.org/legal-basis
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"املوارد األخرى للصندوق  عن طريق استكمال ما يُدفع من تعويضات بـ التعويضات والغرامات واملصاَدرات و/أو
(االستئماين"، إذا قرَّر ذلك جملس إدارة الصندوق

58F

٥٩(. 

إن الغايات االسرتاتيجية للصندوق االستئماين للمجين عليهم حمدَّدة يف خطته االسرتاتيجية للفرتة  -٧٣٥
. ٢٠١٤، بصيغتها اليت اعتمدها جملس إدارته يف آب/أغسطس ٢٠١٧حىت عام  ٢٠١٤عام املمتدة من 

الغاياُت االسرتاتيجية للصندوق الضوء على األمهية اليت ينيطها جملس إدارته باألداء على صعيد تنفيذ  وُتسلِّط
لناجع، واالستدامة املالية من أجل الربنامج وإدارته، والربوز للعيان واحلظو بالتقدير، والتطوير التنظيمي الفّعال وا

 استكمال تنامي الصندوق على النحو الذي تتوخاه الدول األطراف.

 ١٦وقد قرَّر جملس إدارة الصندوق االستئماين للمجين عليهم، يف اجتماعه السنوي الذي ُعقد من  -٧٣٦
. ٢٠١٨لتشمل عام  يف الهاي، متديد فرتة صالح خطته االسرتاتيجية لسنة واحدة ٢٠١٧أيار/مايو  ١٨حىت 

وسيتيح ذلك للصندوق االستئماين النظر يف العناصر التالية البيان باعتبارها لَِبناٍت هامًة يف صرح اخلطة 
االسرتاتيجية اجلديدة: اخلربة األولية املكتسبة يف سياق تصميِم وتنفيِذ أعمال جرب األضرار الذي أمرت به احملكمة 

ج الصندوق اخلاصة مبهمته املتمثلة يف املساعدة التوسيَع املقرَّر؛ ونتيجة التقييم يف أربع قضايا؛ وتوسيع نطاق برام
اخلارجي للربامج؛ وتكثيف األنشطة املضطَلع با على صعيد مجع األموال للصندوق وإبرازه للعيان. وبناًء على 

حىت عام  ٢٠١٤من عام  ذلك تبقى غاياُت وأهداُف اخلطة االسرتاتيجية للصندوق االستئماين للفرتة املمتدة
 ٢٠١٨، وخطة مراقبة أداء الصندوق، وإطار تدبر املخاطر اخلاص به، صاحلة فيما خيص ميزانية عام ٢٠١٧

 الربناجمية املقرتحة.

وتتمثَّل رسالة الصندوق االستئماين للمجين عليهم يف رأب األذى الناتج عن اجلرائم اليت تندرج ضمن  -٧٣٧
سهر على إعمال حقوق الين عليهم وُأسرهم من خالل توفري تعويضات جرب نطاق اختصاص احملكمة وذلك بال

 الضرر واملساعدة.

خطة رصد إن إطار نتائج الصندوق االستئماين للمجين عليهم املبنيَّ يف املرفق الثالث عشر أُدرج ضمن  -٧٣٨
دوق خطة رصد األداء . وقد استعرض جملس إدارة الصن٢٠١٧-٢٠١٤أدائه، املرفقة باخلطة االسرتاتيجية للفرتة 

. ويبنيِّ إطاُر ٢٠١٨وسُيهتدى با يف التخطيط التنظيمي والربناجمي حىت غاية عام  ٢٠١٦وأقرها يف نيسان/أبريل 
نتائِج الصندوق، إىل جانب رؤيته ورسالته وغاياته االسرتاتيجية ومبادئ وضع براجمه، النتائَج املرحلية (النواتج) اليت 

جية وتستند بدورها إىل النتائج احملَرزة يف آحاد املشاريع ونتائج األداء على الصعيد التنظيمي تدعم غاياته االسرتاتي
. وحتدَّد يف الثالث عشر(املخَرجات). ويُعرض إطار نتائج الصندوق يف اللمحة العامة املتعلقة به الواردة يف املرفق 

ووظائف الرصد والتقييم ضمن إطار  خطة رصد أداء الصندوق مؤشرات لألداء فيما خيص مجيع النتائج،
م على حدة.  الصندوق، وإجراءات تقييم جودة البيانات. إن الوثيقة الكاملة خلطة رصد أداء الصندوق تُقدَّ

وقد قرَّر جملس إدارة الصندوق االستئماين للمجين عليهم، يف اجتماعه السنوي الذي ُعقد يف أيار/مايو  -٧٣٩
ا يف إطار مهمته املتمثلة يف املساعدة يف مشال أوغندا ويف مجهورية الكونغو استدامة أنشطته املضطَلع ب، ٢٠١٧

مهمات تقييم للربامج  ٢٠١٧الدميقراطية، وأقّر استهالل برنامج جديد للمساعدة يف كوت ديفوار. وُجترى يف عام 
 اجلديدة اخلاصة باملساعدة يف كينيا ومجهورية أفريقيا الوسطى ومايل.

                                                           
 من نظام الصندوق االستئماين للمجين عليهم. ٥٦البند   )٥٩(
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ضرار، يظل عبء العمل الواقع على عاتق الصندوق االستئماين يتنامى تناميًا ذا وفيما خيص جرب األ -٧٤٠
) وقضية كاتـَْنغا Lubangaشأن. وقد أحاط جملس إدارة الصندوق علمًا باملستجدات يف قضية لوبـَْنغا (

)Katangaَلغ يف كلتيهما مرحلة تنفيذ األوامر القاضية جبرب األضرار بصورة كام لة يف شرق مجهورية ). ويُتوقع أن تـُبـْ
الصندوق االستئماين علمًا أيضاً إدارة فصاعداً. وأحاط جملس  ٢٠١٧الكونغو الدميقراطية بدءًا من عام 

، مبا يف ذلك الوثائق اليت أودعها الصندوق أمام الدوائر املهدي) وقضية Bemba( مببا باإلجراءات يف قضية
بعد إصدارها األوامر جبرب األضرار، أن يضع مشاريع خطط تنفيذ املختصة، ويُتوقع أن تطلب إليه هذه الدوائر، 

 جرب األضرار.

كما ينوِّه الصندوق االستئماين للمجين عليهم إىل أن جملس إدارته أبقى على قراره السابق القاضي بأن  -٧٤١
تمثِّلة يف يُعهد إىل جهات خارجية باألنشطة املتصلة بإجراء عمليات تقييم احلاالت يف إطار مهمة الصندوق امل

). MISيف التنفيذ، وتصميم وإعمال نظام املعلومات التدبرية (شركاء الصندوق املساعدة، وتكوين قدرات 
من موارد خارجة عن ميزانية ألف يورو)، أي  ٩٥٠,٠متأتية من تربعات (جمموعها  مواردذلك من  وسيموَّل

 .الربنامج الرئيسي السادس

وأعرب جملس إدارة الصندوق االستئماين من جديد عن اهتمامه بأن يويل الصندوق درجة قصوى من  -٧٤٢
األولوية لتحقيق حتسينات على صعيد مجع األموال وما يتصل به من بروز املؤسسة املتمثِّلة يف الصندوق للعيان. 

ئج جمدية، وحتسني التعاون القائم قدرة راسخة وطويلة األمد على حتقيق نتاالصندوق إن ذلك يستلزم من أمانة 
على التآزر مع احملكمة واالستعانة بشراكات ابتكارية تؤيت (جزئياً) مسامهات عينية من شأ�ا تعزيُز وحتفيُز حتقيِق 

 نواتج الصندوق االستئماين بتبعات زهيدة يف جمال امليزانية.

ال املراقبة والتقييم وقياس األثر. وفيما خيص ويُعتزم حتقيق وفورات مماثلة يف إطار امليزانية العادية يف جم -٧٤٣
ر  تقييم الربامج املستقل اآلنف الذكر، يسعى الصندوق االستئماين إىل إجياد موارد بديلة لتمويل تكاليفه اليت يقدَّ

ألف يورو. أما شراكات الصندوق مع مؤسسات البحوث األكادميية الدولية الذائعة الصيت يف  ٧٥,٠أن تبلغ 
 ألف يورو، متثِّل وفوراٍت مناظرًة يف امليزانية العادية. ٥٠,٠ قييم وقياس األثر فتقدَّر حصيلتها بأكثر منجمال الت

 ألف يورو ٢ ٧٤١,٥ موارد الميزانية

 يف املئة). ٢٦,١ألف يورو ( ٥٧٦,٠ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  -٧٤٤

إىل العمل بالبنية اجلديدة ملالك موظفي الصندوق إن الزيادة املطلوبة تتصل بتكاليف املوظفني وتعزى  -٧٤٥
االستئماين بغية الوفاء مبقتضيات توسيع نطاق مسؤولياته املتصلة مبهمته املتمثِّلة يف املساعدة ليشمل أوغندا 

عبء عمله املتعلق النهوض بومجهورية الكونغو الدميقراطية وكوت ديفوار وكينيا ومجهورية أفريقيا الوسطى ومايل، و 
 ).Katanga( كاتـَْنغا) وقضية Lubanga( لوبـَْنغارب األضرار يف قضية جب

 ٢٠١٧آالف يورو ُهيِّئ لسدها يف بند تكاليف السفر لعام  ٧,٧ومثة تكاليف غري متكرِّرة جمموعها  -٧٤٦
 ٢٠١٨. ويُعزى ذلك إىل أن الدورة السنوية جلمعية الدول األطراف لعام ٢٠١٨لكن ال يُهيَّأ لسد نظريها لعام 
 سُتعقد يف الهاي ال يف نيويورك.
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 ألف يورو ٢ ٠٧٦,٣ الموارد من الموظفين 

، الذي مكَّن فعًال من استحداث البنية اجلديدة ملالك أمانة الصندوق ٢٠١٧إثر اعتماد ميزانية عام  -٧٤٧
اليت ُأجريت يف الصندوق االستئماين،  ReVisionاالستئماين للمجين عليهم الناجتة عن عملية املراجعة املسماة 

(بعد تأخر ملدة قصرية يعزى إىل أسباب  ٢٠١٧ُشرع يف إعمال هذه البنية اجلديدة يف األول من شباط/فرباير 
إدارية)، إذ ُأخطر املوظفون الذين أُلغيت وظائفهم بإلغائها. وأجنز الصندوق االستئماين الحقاً، يف أيار/مايو 

يشغلون الوظائف اجلديدة اليت يشتمل عليها مالك موظفيه وفق بنيته اجلديدة مولياً  ، أعمال حشد من٢٠١٧
لني. ومراعاًة للمالحظات والتوصيات اليت قدمتها جلنة امليزانية واملالية األفضلية لذوي األولوية من املرشحَّني املؤهَّ 

األولويات يف توظيفه  املستند إىلماين النهج املقرتحة، اتَّبع الصندوق االستئ ٢٠١٧يف تقريرها بشأن ميزانية عام 
شاغلي الوظائف األساسية الستمرار أعماله. ومن الوظائف املعنية وظيفة املوظف املعاون املعين بالربامج من الرتبة 

القائم مقر عمله يف الهاي، اليت أُعيد ختصيص موارد امليزانية من أجلها لكي يتاح تعيني من يشغلها بعقد  ٢-ف
 .٢٠١٧عام  غايةاملدة حىت  قصري

املقرتحة، مل توافق  ٢٠١٧وبناء على التوصيات الصادرة عن جلنة امليزانية واملالية بشأن ميزانية عام  -٧٤٨
اجلمعية على مجيع الوظائف املقرتحة باعتبارها وظائف ثابتة. إن الصندوق االستئماين يؤكِّد من جديد أن 

اجلديدة ملالك أمانته. وعليه فإن الصندوق، إذ يذكِّر بامليزانية املقرتحة لعام الوظائف الثابتة تظل تلزم يف البنية 
، يشدِّد على ضرورة حتويل وظائف املساعدة املؤقتة العامة اليت يشتمل عليها مالكه وفق بنيته اجلديدة إىل ٢٠١٧

 وظائف ثابتة.

يل الوظائف فهو يطلب حتويل وإذ يضع الصندوق االستئماين يف اعتباره فائدة التدرج يف عملية حتو  -٧٤٩
عين بالربامج من الرتبة املعاون املوظف املاملقرتحة: وظيفة  ٢٠١٨ميزانية عام إطار عدد حمدود من الوظائف يف 

القائم مقر عملهما يف املكتب  ٢-، ووظيفَيت املوظَفْني املعاونـَْني املعنيْني بالربامج يف امليدان من الرتبة ف٢-ف
القائم مقر  ٢-(مجهورية الكونغو الدميقراطية)، ووظيفة املوظف التنفيذي املعاون من الرتبة فامليداين يف بونيا 

عمله يف الهاي. إن الصندوق االستئماين يعترب أن هذه الوظائف تفيد يف سد احتياجات عمله األساسي والفين 
 الطويلة األمد.

ية املقرتحة: وظيفة مساعد إداري من امليزانإطار ويدرج الصندوق االستئماين وظيفتني جديدتني يف  -٧٥٠
واستمرار النمو الفائق يف االحتياجات إىل الدعم اإلداري  ٢٠١٧، يُذكَّر فيما خيصها مبيزانية عام ٥-ع الرتبة خ

الالزم الضطالع الصندوق مبهمتيه املتمثِّلتني يف املساعدة وجرب األضرار املوسََّعي النطاق؛ ووظيفة موظف قانوين 
األعمال القانونية املتصلة على اخلصوص النمو املستمر الذي تشهده  ُتطلب نظرًا إىل جتلي، ٣-فمن الرتبة 

 بإجراءات جرب األضرار وتنفيذ تعويضاته.

 لف يوروأ ١ ٥٧٣,٨ الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة

 (متطلب متكرِّر). )١-تنفيذي (من الرتبة مد مديرٌ الصندوَق  يدير -٧٥١

شاغل هذه الوظيفة (متطلب متكرِّر) (وظيفة حموَّلة). يتوىل )٢-موظف تنفيذي معاون (من الرتبة ف -٧٥٢
املسؤولية عن السهر على سالسة عمل املكتب التنفيذي، ما يشتمل على تقدمي الدعم إىل جملس إدارة الصندوق، 
وإىل املستشار القانوين/النائب الوظيفي، وإىل املوظف املعين بالشؤون املالية، وإىل املوظف املعين جبمع األموال 
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دوراً ومسؤوليات خاصني فيما يتعلق بالعالقات اخلارجية،  للموظف التنفيذي املعاون للصندوق وبربوزه للعيان. إن
تدبر العالقة مع أصحاب الشأن الرفيعي املستوى املعنيني  :، ومجع األموالالرتوجييواالتصاالت، والنشاط 

بالصندوق؛ وإعداد وتنفيذ االتصاالت من خالل املوقع الشبكي للصندوق، ووسائط التواصل االجتماعي وغريها 
بر؛ وتنظيم الفعاليات اليت تفيد يف زيادة بروز الصندوق للعيان يف الال العام وترفد زيادة تعبئة التربعات من املنا

 واهلبات اخلاصة.

(متطلب متكرِّر). يسدي شاغل هذه الوظيفة إىل جملس إدارة  )٤-مستشار قانوين (من الرتبة ف -٧٥٣
بإعداد وتنفيذ األنشطة املندرجة ضمن إطار مهميت  الصندوق وأمانته املشورة القانونية التخصصية فيما يتعلق

الصندوق املتمثلتني يف تقدمي املساعدة وجرب األضرار. ويشمل ذلك إعداد املذكرات القانونية اليت تودع لدى 
احملكمة، ومتثيل الصندوق خارجياً، وإسداء املشورة بشأن اجلانب القانوين لتنفيذ تعويضات جرب األضرار بناًء على 

املزيد من تكامل مهام  ‘١’إن املهام املنوطة بذه الوظيفة روجعت لكي تيئ ملا يلي: مر صادرة عن احملكمة. أوا
يف  وسعأفنيًا أداء املستشار القانوين دورًا  ‘٢’ومسؤوليات املستشار القانوين مع العمل الربناجمي للصندوق؛ 

تدبر ويف ن، و ن واخلرباء االستشاريو  التنفيذ، واملقاولشركاء الصندوق يف ماخلدمات، مبن فيه يموفِّر مع  عاملالت
االضطالع  ‘٣’القطاعني العام واخلاص؛ االتفاقات مع اجلهات املاحنة من فيما يتعلق بو هذه اجلهات،  شؤون
 )٥-إللغاء وظيفة املوظف الرئيسي املعين بالربامج (من الرتبة ف الوظيفي للمدير التنفيذي، نتيجةً النائب بدور 

 .٢٠١٥عام  يف

يعملون يف املكاتب امليدانية يف كمباال  (متطلب متكرِّر) )٤-ثالثة مديري برامج (من الرتبة ف -٧٥٤
(أوغندا) وبونيا (مجهورية الكونغو الدميقراطية) وأبيجان (كوت ديفوار). إن مواصفات هذه الوظائف جتسِّد 

املهمتني املنوطتني به يف إطار واليته واإلشراف املسؤوليات املزيدة فيما يتعلق بتصميم برامج الصندوق يف إطار 
على إدارة هذه الربامج، وذلك نتيجة أليلولة صالحية اختاذ القرارات املتصلة بالربامج إىل مديري الربامج، الذين 

 يكونون مسؤولني مباشرة أمام املدير التنفيذي. 

يعزِّز اإلشراف املايل، واإلبالغ، س (متطلب متكرِّر) )٣-موظف معين بالشؤون املالية (من الرتبة ف -٧٥٥
واملراقبة (الداخلية)، والتقيد باملعايري ضمن نطاق الصندوق وفيما يتعلق بالشركاء يف التنفيذ، وإدارة نظام تدبر املنح 

 اخلاص بالصندوق ومواصلة تطويره. SAPبربجميات يف إطار نظام ختطيط املوارد املؤسسية 

سيؤدي دوراً حمورياً يف تنسيق  (متطلب متكرِّر) )٣-وتقييمها (من الرتبة فموظف معين مبراقبة الربامج  -٧٥٦
الربامج، وسريفع التقارير إىل املدير التنفيذي أو إىل املستشار القانوين/النائب الوظيفي حبسب التفويض. 

قبة الربامج وتقييمها املوظف املعين مبراقبة الربامج وتقييمها يتوىل املسؤولية عن اإلشراف على مجيع أنشطة مرا إن
 ربامج الصندوق من الدعم التقين واإلداري واإلجراءات ذات الصلة.لواإلبالغ عنها، وتنسيق ما يُقدَّم 

يعمل يف الهاي. (متطلب متكرِّر) (وظيفة حموَّلة)  )٢-موظف معاون معين بالربامج (من الرتبة ف -٧٥٧
وظف املعين مبراقبة الربامج وتقييمها، متولِّيًا مسؤولية دعم إعداد يرفع املوظف املعاون املعين بالربامج التقارير إىل امل

برامج الصندوق يف إطار مهمتيه املتمثلتني يف جرب األضرار وتقدمي املساعدة يف بلد احلالة املعين، ومتابعة تنفيذ 
وق االستئماين هذه الربامج، واإلبالغ عن نتائجها. إن لشاغل هذه الوظيفة األساسية ضمن مالك أمانة الصند

العاملني يف املكاتب و عالقات عمل مباشرة مع مديري الربامج واملوظفني املعاونني املعنيني بالربامج يف امليدان 
امليدانية، ومع املوظف التنفيذي املعاون العامل يف الهاي. وسيكون للموظف املعاون املعين بالربامج صلة وظيفية 

إلبالغ عن األمور املتعلقة بتدبري شؤون الربامج، وسيتابع تنفيذ وظائف الدعم باملوظف املعين بالشؤون املالية ل
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لعمليات التقييم (مهمة الصندوق  -اإلداري يف أمانة الصندوق. ويدعم شاغل هذه الوظيفة وضع األطر الربناجمية 
لكي يتسىن  -ضرار) املتمثلة يف تقدمي املساعدة) وملشاريع خطط التنفيذ (مهمة الصندوق املتمثلة يف جرب األ

للصندوق التحرك إزاء األذى الذي يعاين منه الين عليهم يف جرائم تندرج ضمن إطار اختصاص احملكمة. 
النواتج ذات الصلة البحوُث التحضريية وتوظيُف اخلرباء على النحو الالزم. كما ييسر شاغل هذه الوظيفة  ومن

م به الصندوق من عمليات التدخل ضمن إطار الربامج، واإلبالغ حتقيق النجاعة والفعالية والشفافية يف ما يقو 
الشامل والدقيق واآليت يف حينه بشأن نتائج الربامج، وإفادة أصحاب الشأن اخلارجيني بذه النتائج على حنو 

 مالئم.

) (متطلب متكرِّر) (وظيفتان حموَّلتان )٢-موظفان معاونان معنيان بالربامج يف امليدان (من الرتبة ف -٧٥٨
يعمالن يف بونيا جبمهورية الكونغو الدميقراطية. ويربِهن على لزوم هاتني الوظيفني لألمد الطويل استهالُل دورة 

فصاعداً، والتنفيُذ املعقد  ٢٠١٧مخسية جديدة لربامج املساعدة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية بدءًا من عام 
، مع ما يلوح يف األفق من إمكان املزيد من األعمال كاتـَْنغاوقضية  لوبـَْنغالتعويضات جرب األضرار يف قضية 

من الوظيفتني املعنيتني فيما يلي: دعم العمليات املنشودة . وتتمثَّل األهداف انتاَغْندااملتصلة جبرب األضرار يف قضية 
مثلتني يف جرب اليومية واإلشراف فيما خيص املشاريع املندرجة يف إطار برامج الصندوق ضمن نطاق مهمتيه املت

األضرار وتقدمي املساعدة دعمًا فعاًال وناجعًا ومستجيبًا حلقوِق واحتياجاِت الين عليهم وللمستجدات يف احلالة 
املعنية؛ استبانة النقص الذي قد يعرتي أداَء شركاء الصندوق يف التنفيذ يف الوقت املناسب؛ املشاركة يف انتقاء 

وفق إجراء شفاف للمقاولة. ومن مثَّ يعمل كل من شركاء الصندوق يف التنفيذ  الشركاء يف تنفيذ برامج الصندوق
وفقًا لوظيفته ولعقد اخلدمة ذي الصلة، وعلى حنو يتوافق مع خطة قياس أداء الصندوق، مبا يف ذلك اإلبالغ عن 

املعنية بربامج الصندوق أنشطة الرصد والتقييم املناسبة وعن الرقابة املالية. وهكذا حييط أصحاب الشأن يف احلالة 
اخلاصة جبرب األضرار وبتقدمي املساعدة ضمن إطار نظام روما األساسي، ويف سياق احلالة املعنية، ويقدِّرون هذه 

 الربامج ويعلون من شأ�ا.

 رأ)-ومساعد إداري (من الرتبة خ ع (متطلب متكرِّر)رأ) -مساعد معين بالربامج (من الرتبة خ ع -٧٥٩
إن املساعد اإلداري اجلديد يلزم لكي ينهض بعبء العمل الكبري املتأيت عن  عمالن يف الهاي.ي (متطلب متكرِّر)

توسيع نطاق برامج الصندوق املتصلة باملهمتني املنوطتني به يف إطار واليته وأنشطته يف جمال مجع األموال وإبراز 
 دوره للعيان.

 ألف يورو ٥٠٢,٥  املساعدة املؤقتة العامة

 ذشح . يتالزم(متطلب متكرِّر) )٣-وبربوز الصندوق للعيان (من الرتبة ف األموالموظف معين جبمع  -٧٦٠
 هالصندوق يف إطار واليتبة طجناز املهام املنو قوى إلأساسًا سياسيًا وماليًا أ تضافرمهاليؤيت  األموالالوعي ومجع 
جهات ماحنة تغدو يف عدادها الصندوق تنويعًا اسرتاتيجياً، لكي  إيرادات مصادرتنويع ف. هوغاياته وحتقيق رسالت

داخلية. الربة ، جيب أن ينبين على توفُّر اخلطراف املاحنة املتزايدة العددالدول األ إىل جانباص من القطاع اخل
دبر بطتان من مهام الصندوق تستلزمان قدرة يف جمال تاساسيتان مرت أالوعي وتنمية املوارد مهمتان  ذفشح

وقد متت مواءمة عملية توظيف من يشغل هذه الوظيفة مع عملية إعادة تنظيم خمصَّصًة هلما.  العالقات اخلارجية
 الصندوق االستئماين.
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. يتعنيَّ تعزيز بنية مالك الصندوق من املوظفني ) (متطلب جديد)٣-موظف قانوين (من الرتبة ف -٧٦١
يف إطار مهمة الصندوق املتمثِّلة يف جرب األضرار من زيادات كبرية  القانونيني بالنظر إىل ما يشهده العمل القانوين

متأتية عن اإلجراءات القضائية املتعلقة جبرب األضرار، ومتصلة أيضًا بعدة برامج خاصة مبهمته املتمثلة يف تقدمي 
لصندوق كلتيهما، املساعدة. إن شاغل هذه الوظيفة سيسدي املشورة القانونية فيما يتعلق بإعداد وتنفيذ مهميت ا

مبا يف ذلك إعداد املذكرات القانونية املراد إيداعها لدى احملكمة، والعمل مبثابة صلة وصل بني الصندوق ومسؤويل 
 احملكمة فيما يتعلق بالشؤون القانونية، ومتثيل الصندوق لدى األطراف الفاعلة اخلارجية.

يعمالن يف كمباال  (متطلب متكرِّر)) ٢-ة فامليدان (من الرتبموظفان معاونان معنيان بالربامج يف  -٧٦٢
) يف املكاتب ٢-مثة ثالث وظائف غري ممَُوَّلة ملوظفني معاونني معنيني بالربامج يف امليدان (من الرتبة فوأبيجان. و 

امليدانية القائمة يف بـَْنغي (متطلب متكرِّر) ونريويب (متطلب متكرِّر) وباماكو (متطلب جديد). ويشار إىل ما ورد 
آنفًا من وصف عام ملهام ومسؤوليات شاغلي هذه الوظائف. ونظرًا إىل أن األنشطة املنوط االضطالع با 
بشاغلي هذه الوظائف مل تكن قد ُأكِّدت تأكيداً تاماً إبّان تقدمي التقرير احلايل فقد أخذ الصندوق االستئماين يف 

لسد تكاليف هذه الوظائف املندرجة يف مالك موظفي امليزانية إطار الوقت احلاضر خبيار عدم اقرتاح موارد يف 
 املكاتب امليدانية القائمة يف بـَْنغي ونريويب وباماكو.

يلزم املساعد اإلداري اجلديد  يعمل يف الهاي. (متطلب جديد)رأ) -مساعد إداري (من الرتبة خ ع -٧٦٣
 مع األموال وبالربوز للعيان.لينهض بعبء العمل املتأيت عن أنشطة الصندوق املزيدة املتصلة بالربامج وجب

 ألف يورو ٦٦٥,٢ الموارد غير المتصلة بالعاملين

يف املئة). وتلزم املوارد غري املتصلة  ٢,٤ألف يورو ( ١٦,١ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره  -٧٦٤
التدريب، وتكاليف بالعاملني لسد تكاليف السفر، وتكاليف الضيافة، وتكاليف اخلدمات التعاقدية، وتكاليف 

 اخلرباء االستشاريني، والنفقات التشغيلية العامة، وتكاليف اللوازم واملواد.

 ألف يورو ٣٠٠,٠ السفر

يف املئة) وهو سيلزم رئيسيًا فيما  ٠,١ألف يورو ( ٠,٤ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره  -٧٦٥
يف تقدمي املساعدة ويف جرب األضرار)، وأنشطته على يتعلق بأنشطة برامج الصندوق (يف إطار مهمتيه املتمثلتني 

 صعيد إبراز دوره/مجع األموال، واملبادرات املتصلة مبجلس إدارته.

تكاليف و  تكاليف لقاءات أعضاء جملس إدارة الصندوق وأسفارهم إىل امليدان،املبلغ املطلوب ب وسُتسد -٧٦٦
(أعضاء جملس اإلدارة،  صندوقالني بيني املعنيجصحاب الشأن اخلار أمن  امع اجلهات املاحنة وغريه اللقاءات

األموال، لعيان ومجع الصندوق ل تكاليف العمل من أجل إبرازو  واملدير التنفيذي، وموظفني آخرين حبسب اللزوم)،
 يفتكاليف الزيارات الرامية إىل مراقبة الربامج والتواصل مع الشركاء وتكاليف تصميِم وتنفيِذ برامِج جِرب األضرار، و 

 .وي ملوظفي الصندوقنواالجتماع الس بالربامج،ذوي الصلة  الشأنصحاب أسائر و والسلطات  التنفيذ

 يورو آالف ٣,٠ الضيافة

 ر العالقات اخلارجيةسياق تدبُّ يف  الغري لسد تكاليف التواصل مع املبلغ املطلوب، وهو يلزم يفال تغريُّ  -٧٦٧
 للصندوق.



 ICC-ASP/16/10 

205 10-A-021017 

 
 

 ألف يورو ١٨٧,٠ اخلدمات التعاقدية 

 خصَّصاتيف املئة). إن امل ١,٦يورو ( آالف ٣,٠ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره  -٧٦٨
ألف يورو)، وتكاليف منيطة  ٤٢,٠(تكاليف الطبع اخلارجي يف امليدان ويف املقر  للخدمات التعاقدية تلزم لسد

وتكاليف ، ألف يورو) ١٥,٠اخلاصة بدعم تدبُّر املنح، مبا يف ذلك خدمات دعم األعمال ( SAPبراجميات 
ألف  ١٥,٠وتكاليف إجيار احملاّل يف امليدان ( ،ألف يورو) ٦٠,٠إعداد الفعاليات واملواد اخلاصة جبمع األموال (

جملس إدارة الصندوق آالف يورو)، وتكاليف اجتماعات  ٥,٠، وأتعاب مراجع احلسابات اخلارجي (يورو)
 .ألف يورو) ٣٠,٠الفرنسية اليت يتوالها مرتمجون خارجيون ( -وتكاليف الرتمجة اإلنكليزية ألف يورو)،  ٢٠,٠(

 ألف يورو ٣٢,٢ التدريب

لسد تكاليف يف املئة) وهو يلزم  ٧,٧يورو ( ألف ٢,٧ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره  -٧٦٩
إليه املوظفون العاملون يف الهاي واملوظفون العاملون يف املكاتب امليدانية ضمن مالك توفري التدريب الذي حيتاج 

 أمانة الصندوق ببنيته اجلديدة.

 ألف يورو ١٢٠,٠ اخلرباء االستشاريون

. ويلزم اخلرباء االستشاريون للمساعدة يف كتابة التقارير التقنية والتقارير ال تغريُّ يف املبلغ املطلوب -٧٧٠
ألف  ٥٠,٠ألف يورو)، ويف األنشطة املتعلقة بإبراز الصندوق للعيان ومجع األموال ( ٢٥,٠واملقرتحات (املرحلية 

 ألف يورو). ٤٥,٠يورو)، وإلسداء املشورة التخصصية بشأن جرب األضرار (

 ألف يورو ٢٠,٠ النفقات التشغيلية العامة

إجيار مرافق لالجتماعات وحلقات العمل اليت ال تغريُّ يف املبلغ املطلوب، وهو يلزم لتحمُّل تكاليف  -٧٧١
سُتعقد يف أوغندا ومجهورية الكونغو الدميقراطية ومجهورية أفريقيا الوسطى وكينيا وكوت ديفوار، ولسد تكاليف مواد 

 اتصال وتكاليف إرسال بالربيد.

 آالف يورو ٣,٠ اللوازم واملواد

يف املبلغ املطلوب، وهو يلزم لسد تكاليف اللوازم املكتبية األساسية وغريها من  تغريُّ ال  -٧٧٢
 املكتبية. املستهَلكات
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 المقترحة ٢٠١٨البرنامج الرئيسي السادس: ميزانية عام  :٥١ الجدول 

٦١٠٠ 
أمانة الصندوق االستئماني للمجني  

 عليهم

 (بآالف اليوروات) ٢٠١٦مصروفات عام 

امليزانية املعتمدة لعام 
(بآالف  ٢٠١٧

 اليوروات)

 التغّري يف املوارد

 ٢٠١٨امليزانية املقرتحة لعام 
 الموع (بآالف اليوروات)

املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

الموع مبا فيه 
املصروفات من صندوق 

 نسبته املئوية مقداره الطوارئ

 ٤٤٢,٦ ١ ٦٣,٢ ٥٥٨,٦ ٨٨٤,١    املوظفون من الفئة الفنية

 ١٣١,٢ ٠,٨ ١,١ ١٣٠,١    اخلدمات العامة املوظفون من فئة

 ٥٧٣,٨ ١ ٥٥,٢ ٥٥٩,٧ ٠١٤,١ ١ ٠٤٨,٦ ١ - ٠٤٨,٦ ١ الموع الفرعي لتكاليف املوظفني

 ٥٠٢,٥ ٤,٩ ٢٣,٥ ٤٧٩,١ ١٥٣,١ - ١٥٣,١ املساعدة املؤقتة العامة

 - - - - - - - املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

 - - - - ١٣,٣ - ١٣,٣ العمل اإلضايف

 ٥٠٢,٥ ٤,٩ ٢٣,٥ ٤٧٩,١ ١٦٦,٤ - ١٦٦,٤ الموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني

)٠,٤( ٣٠٠,٤ ١٦٣,٢ - ١٦٣,٢ السفر  )٠,١(  ٣٠٠,٠ 

 ٣,٠ - - ٣,٠ ١,٩ - ١,٩ الضيافة

)٣,٠( ١٩٠,٠ ١٨٥,٦ - ١٨٥,٦ اخلدمات التعاقدية  )١,٦(  ١٨٧,٠ 

)٢,٧( ٣٤,٩ ٧,١ - ٧,١ التدريب  )٧,٧(  ٣٢,٢ 

 ١٢٠,٠ - - ١٢٠,٠ ٦٥,٥ - ٦٥,٥ اخلرباء االستشاريون

 ٢٠,٠ - - ٢٠,٠ - - - النفقات التشغيلية العامة

 ٣,٠ - - ٣,٠ ٠,٧ - ٠,٧ اللوازم واملواد

)١٠,٠( ١٠,٠ ١,٧ - ١,٧ األثاث والعتاد  )١٠٠,٠(  - 

الموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة 
)١٦,١( ٦٨١,٣ ٤٢٥,٧ - ٤٢٥,٧ بالعاملني  )٢,٤(  ٦٦٥,٢ 

 ٧٤١,٥ ٢ ٢٦,١ ٥٦٧,٠ ١٧٤,٥ ٢ ٦٤٠,٧ ١ - ٦٤٠,٧ ١ المجموع

 ٢٠١٨البرنامج الرئيسي السادس: مالك الموظفين المقترح لعام  :٥٢ الجدول

٦١٠٠ 
أمانة الصندوق االستئماني للمجني  

 عليهم

وكيل 
أمني 
 عام

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

جمموع موظفي 
الفئة الفنية وما 

 رأ-خ ع رر-خ ع فوقها

جمموع 
موظفي فئة 

اخلدمات 
 العامة

جمموع 
 املوظفني

                             الوظائف الثابتة

 
 ٩ ٢ ٢ - ٧ - - ٢ ٤ - ١ - - - ٢٠١٧املقرة لعام 

 ٤ - - - ٤ - ٤ - - - - - - - اجلديدة  

 - - - - - - - - - - - - - - املعادة التخصيص  

 - - - - - - - - - - - - - - التصنيفاملعادة   

 - - - - - - - - - - - - - - املستعادة/املعادة  

 ١٣ ٢ ٢ - ١١ - ٤ ٢ ٤ - ١ - - - ٢٠١٨المقترحة لعام   

 وظائف املساعدة املؤقتة العامة (معاِدالتا بدوام كامل)
           

 ٣,٨٣ - - - ٣,٨٣ - ٣,٠٨ ٠,٧٥ - - - - - - ٢٠١٧املقرة لعام   

 ٩,٠٠ - - - ٩,٠٠ - ٨,٠٠ ١,٠٠ - - - - - - املستمرة  

 ٢,٧٥ ١,٠٠ ١,٠٠ - ١,٧٥ - ١,٠٠ ٠,٧٥ - - - - - - اجلديدة  

)٤,٠٠( - - - - - - - احملوَّلة    
 

)٤,٠٠(  - - - )٤,٠٠(  

 ٧,٧٥ ١,٠٠ ١,٠٠ - ٦,٧٥ - ٥,٠٠ ١,٧٥ - - - - - - ٢٠١٨المقترحة لعام   
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 قرض الدولة المضيفة -وع المباني الدائمة ر مش: ٢-السابع الرئيسيالبرنامج  -زاي

 المقدِّمة

عرض الدولة املضيفة منحها قرضًا خاصاً  ")اجلمعيةمجعية الدول األطراف ("قبلت  ٢٠٠٨يف عام  -٧٧٣
سنة  ٣٠مليون يورو كحد أقصى، يـَُرّد على مدى فرتة مقدارها  ٢٠٠حىت  مبشروع املباين الدائمة يصل مبلغه

(املئة يف ٢,٥مبعدَّل فائدة يبلغ 
59F

٦٠(. 

(وطلب اجلمعيةامليزانية واملالية لطلب جلنة  وتلبيةً  -٧٧٤
60F

، يف اجلنائية الدولية ("احملكمة") أنشأت احملكمة، )٦١
دفع على ع أن تُ الفائدة املتوقَّ  مقدارلإلبالغ عن  ٢-سابع، الربنامج الرئيسي ال٢٠١١ة لعام عتمدإطار ميزانيتها امل

 . احملكمة من أجل مشروع املباين الدائمة تستلمهامبالغ القرض اليت 

إال على الدول األطراف اليت مل تأخذ خبيار  ٢-التبعات املالية للربنامج الرئيسي السابع بترتتَّ ال و  -٧٧٥
(أو اليت مل تسدِّد بصورٍة كاملٍة مبلَغ الدفعة الواحدة املستحق عليها الدفعة الواحدة

61F

٦٢(. 

 موعدم بني الدولة املضيفة واحملكمة بشأن القرض على وجوب أن تدفع احملكمة يف املربَ  االتفاقوينص  -٧٧٦
عليها للدولة سنة تقوميية) مبلغ الفائدة املستحقة كل أجل أقصاه األول من شباط/فرباير من  يف االستحقاق (أي 

(عن السنة التقوميية السابقة و/أو كل مبلغ قد ُيسَند إىل السنوات التقوميية السابقة املضيفة
62F

٦٣(. 

 ويبنيَّ يف اجلدول الوارد أدناه مبزيد من التفصيل أثر ذلك على السنوات املقبلة. -٧٧٧

 (باليوروات)المقبلة على مدى السنوات  عن القرض وتسديد مبلغهالفوائد المستحقة دفع أثر  :٥٣ الجدول

 

٢٠٢٠ ٢٠١٩ ٢٠١٨ ٢٠١٧ ٢٠١٦ 

 دفع الفوائد فقط
P ٧١٧ ١٨٥ ٢ مدفوعات الفوائد     

(*)
P٠٥٠ ١٩١  ١  - - 

  أقساط تسديد القرض
املبلغ املدفوع تسديداً لرأس مال      

P - للفوائد املستحقة عنهو  القرض

(**)
P١٢٧ ٥٨٥ ٣ ١٢٧ ٥٨٥ ٣ ١٢٧ ٥٨٥ ٣ ٢٥٦ ٧٩٦  ١ 

 ١٢٧ ٥٨٥ ٣ ١٢٧ ٥٨٥ ٣ ١٢٧ ٥٨٥ ٣ ٣٠٦ ٩٨٧ ٢ ٧١٧ ١٨٥ ٢ مجموع المدفوعات

P

)*( 
P ٢٠١٦حزيران/يونيو  ٣٠على أساس وقف االقرتاض بتاريخ  ٢٠١٦حزيران/يونيو  ٣٠كانون الثاين/يناير حىت   ١مبلغ الفوائد املستحقة عن الفرتة املمتدة من. 

P

)**( 
P ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب   ٣١متوز/يوليو حىت  ١عن نصف السنة املمتد من  ؛ بتسديد دفعة٢٠١٦متوز/يوليو  ١تسديد مبلغ القرض بدءًا من ،

 بتسديد دفعات عن سنوات كاملة بعد ذلك. مث

                                                           
تشرين  ٢٢-١٤، الهاي، السابعةالرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة  الوثائق  )٦٠(

 واملرفق الثاين. ٢، الفقرة ICC-ASP/7/Res.1القرار اللد األول، اجلزء الثالث، )، ICC-ASP/7/20( ٢٠٠٨الثاين/نوفمرب 
كانون  ١٠-٦، نيويورك، التاسعةالرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة  الوثائق  )٦١(

 .القسم زاي، ألف، اجلزء الثايناللد  ،)ICC-ASP/9/20( ٢٠١٠  ديسمرب/األول
تشرين  ٢٢-١٤، الهاي، السابعةالرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة  الوثائق  )٦٢(

 .الثالثملرفق ا، ICC-ASP/7/Res.1القرار اللد األول، اجلزء الثالث، )، ICC-ASP/7/20( ٢٠٠٨الثاين/نوفمرب 
 ، ٢٠٠٩ آذار/مارس ٢٣ الشؤون اخلارجية) واحملكمة اجلنائية الدولية بشأن القرض، املؤرخ بـ تفاق املربم بني دولة هولندا (وزارةاال  )٦٣(

 .١-٦الفقرة 



ICC-ASP/16/10  

10-A-021017 208 

 
 

 

. ٢٠١٦حزيران/يونيو  ٣٠يف لقد بدأ تسديد مبلغ القرض بعد إ�اء عقود استئجار املباين املؤقتة  -٧٧٨
للفوائد و  املستحق تسديداً لرأس مال القرض املبلغدفُع  ٢٠١٨وسيستحق يف أجل أقصاه األول من شباط/فرباير 

 .٢٠١٧كانون األول/ديسمرب   ٣١كانون الثاين/يناير حىت   ١فيما خيص الفرتة املمتدة من  املستحقة عنه

 المقترحة ٢٠١٨: ميزانية عام ٧٢٠٠ البرنامج :٥٤ الجدول

٧٢٠٠  
 قرض الدولة المضيفة

 (بآالف اليوروات) ٢٠١٦مصروفات عام 

لعام امليزانية املعتمدة 
(بآالف  ٢٠١٧

 اليوروات)

 التغّري يف املوارد

 ٢٠١٨امليزانية املقرتحة لعام 
 الموع (بآالف اليوروات)

املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

الموع مبا فيه 
املصروفات من صندوق 

 نسبته املئوية مقداره الطوارئ

 - - - - - - - املوظفون من الفئة الفنية

 - - - - - - - اخلدمات العامةاملوظفون من فئة 

 - - - - - - - الموع الفرعي لتكاليف املوظفني

 - - - - - - - املساعدة املؤقتة العامة

 - - - - - - - املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

 - - - - - - - العمل اإلضايف

 - - - - - - - الموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني

 - - - - - - - السفر

 - - - - - - - الضيافة

 - - - - - - - اخلدمات التعاقدية

 - - - - - - - التدريب

 - - - - - - - اخلرباء االستشاريون

 ٥٨٥,٢ ٣ ٢٠,٠ ٥٩٧,٩ ٩٨٧,٣ ٢ ١٨٥,٧ ٢ - ١٨٥,٧ ٢ النفقات التشغيلية العامة

 - - - - - - - اللوازم واملواد

 - - - - - - - األثاث والعتاد

الموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة 
 بالعاملني

٥٨٥,٢ ٣ ٢٠,٠ ٥٩٧,٩ ٩٨٧,٣ ٢ ١٨٥,٧ ٢ - ١٨٥,٧ ٢ 

 ٥٨٥,٢ ٣ ٢٠,٠ ٥٩٧,٩ ٩٨٧,٣ ٢ ١٨٥,٧ ٢ - ١٨٥,٧ ٢ المجموع
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 : آلية الرقابة المستقلة٥-السابع البرنامج الرئيسي -حاء

 المقدِّمة

(الثامنة دورتا يف مجعية الدول األطراف ("اجلمعية") أنشأت -٧٧٩
63F

 ٥-السابع الرئيسي الربنامج )٦٤
 يف وجمدية وفعالة مستقلة رقابة توفري بغية األساسي روما نظام من )٤(١١٢ للمادة وفقاً ) املستقلة الرقابة آلية(

وقد اعتمدت اجلمعية يف دورتا الثانية عشرة والية آلية الرقابة املستقلة . اجلنائية الدولية ("احملكمة") احملكمة
(ICC-ASP/12/Res.6املشتملة على التفتيش والتقييم والتحقيق وذلك بقرارها 

64F

. وتقوم آلية الرقابة املستقلة )٦٥
ات حتقيق بعمل تقييمي وتفتيشي بناء على طلب مباشر من اجلمعية أو رؤساء أجهزة احملكمة، وُجتري عملي

استنادًا إىل سلطتها التقديرية يف التقارير املتلقاة املبلغ فيها عن خمالفات أو انتهاكات لقواعد احملكمة ولوائحها، 
 فيها القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات. مبا

 ألف يورو ٥٥٤,٥ موارد الميزانية

املئة) تعزى إىل احتساب كل يف  ٧,٧ألف يورو ( ٣٩,٧ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  -٧٨٠
 .تكاليف تكملة مالك املوظفني

ودعمًا للعمل من أجل حتقيق األهداف املشرتكة يف جمال الرقابة، تعتزم آلية الرقابة املستقلة مساعدة  -٧٨١
قسم املوارد البشرية التابع لقلم احملكمة يف وضع اسرتاتيجية خاصة باألخالقيات والقيم تشمل بنطاقها احملكمة 

، ما يؤيت وفورات ٢٠١٨ء ويف إجراء استقصاء بشأن األخالقيات والقيم على نطاق احملكمة خالل عام مجعا
 يورو. ٥٠ ٠٠٠ متأتية عن زيادة النجاعة يُقدَّر مبلغها بـ

 ألف يورو ٤٨٥,٤ الموارد من الموظفين

إىل تعديل يف املئة) تعزى  ٨,٧ألف يورو ( ٣٨,٧ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  -٧٨٢
االفرتاضات املتعلقة بتكاليف املوظفني. فآلية الرقابة املستقلة تتوقع اكتمال مالكها من املوظفني على مدى عام 

. وكانت اجلمعية قد أقرت يف دورتا الثانية عشرة تكملة دائمة ملالك العاملني يف آلية الرقابة املستقلة ٢٠١٨
شغل  ٢٠١٧. وقد مت خالل عام ظيفة واحدة من فئة اخلدمات العامةتتألف من ثالث وظائف من الفئة الفنية وو 

 وال تُقرتح أي تعديالت لتكملة املالك اليت أقرتا اجلمعية.آخر الوظائف الشاغرة. 

 ألف يورو ٤٨٥,٤ الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة

 )، واختصاصي رئيسي معين٥-ا (من الرتبة فيتألف مالك موظفي آلية الرقابة املستقلة من رئيسه -٧٨٣
 رأ). -)، ومساعد إداري (من الرتبة خ ع٢-)، وحمقق معاون (من الرتبة ف٤-بالتقييم (من الرتبة ف

                                                           
تشرين  ٢٦-١٨، الهاي، الثامنةالرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة  الوثائق  )٦٤(

 .ICC-ASP/8/Res.1، القرار الثاين)، اللد األول، اجلزء ICC-ASP/8/20( ٢٠٠٩ الثاين/نوفمرب
تشرين  ٢٨-٢٠، الهاي، الثانية عشرةالرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة  الوثائق  )٦٥(

 .٥، الفقرة ICC-ASP/12/Res.6 القرار الثالث، اجلزء األول، اللد ،)ICC-ASP/12/20( ،٢٠١٣ الثاين/نوفمرب
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 ألف يورو ٦٩,١ الموارد غير المتصلة بالعاملين 

املبلغ لسد يف املئة). ويلزم هذا  ١,٥ألف يورو ( ١,٠ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  -٧٨٤
تكاليف السفر وتكاليف التدريب وتكاليف اخلرباء االستشاريني والنفقات التشغيلية العامة وتكاليف األثاث 

 والعتاد، وهو جيسِّد زيادة صغرية يف تكاليف السفر وتكاليف التدريب.

 آالف يورو ١٠,٦ السفر

املئة). وسُتَسّد باالعتمادات يف  ٦,٠ألف يورو ( ٠,٦ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  -٧٨٥
املطلوبة تكاليف مهمتني ميدانيتني (لتقدمي دعم مباشر ألنشطة رقابية متصلة بالتحقيق أو توعز با اجلمعية)، زائداً 

 مهمة دعم واحدة (إلسداء اإلرشاد أو تقدمي املساعدة لرئيس جهاز أو لنشاط ال تتدبر أمَره اجلمعية).

 ألف يورو ١١,٥ التدريب

وهو يلزم لسد تكاليف ، يف املئة) ٣,٦ألف يورو ( ٠,٤ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  -٧٨٦
إىل ترقية مهاراتم الفنية، والتكفل بإحاطتهم بأفضل املمارسات  راماألربعة يف تدريب  اآلليةمشاركة موظفي 

وقد ُحسب املبلغ املطلوب . الدولية يف جماالت اختصاصهم، واملساعدة على استدامة تأهلهم املهين يف الال املعين
خمفَّضة أو جماناً على أساس االستفادة الكاملة من احلسوم املمنوحة يف األتعاب املهنية، وحمافل التدريب بتكاليف 

 الدولية، وفرص التدريب الذي يُوفِّره مدرِّبون حمليون. املؤسساتلدى 

 ألف يورو ٤٠,٠ اخلرباء االستشاريون

تلزم موارد من اخلرباء االستشاريني لتقدمي الدعم يف احلاالت اليت ُحيتاج فيها إىل مجلة مهارات إضافية  -٧٨٧
حمليًا يف أماكن املكاتب امليدانية عند اللزوم. وال تغريُّ يف املبلغ املطلوب لكنه حمدَّدة الطابع، وإىل تقدمي املساعدة 

ألف يورو من مبالغ ميزانيات  ٥٠جيسِّد وفوراٍت كبريًة خمطَّطًا لتحقيقها من خالل زيادة النجاعة يقارب مقدارها 
د األخالقيات والقيم الشاملة بنطاقها وحدات احملكمة، ألن آلية الرقابة املستقلة تتوىل مسؤوليات إضافية على صعي

بناًء على طلب جلنة املراجعة يف احملكمة. إن األعمال املزَمع القيام با يف هذا الال يف  ٢٠١٨احملكمة مجعاء لعام 
ة مواَءمٌة مع اخلربات املتوفِّرة يف آلية الرقابة املستقلة حبسب املواضيع، ما يتيح آللية الرقابة املستقل ٢٠١٨عام 

 تقليص مقدار إسهام اخلرباء اخلارجيني املتوقع أن يلزم يف هذا الال.

 ألف يورو ٢,٠ النفقات التشغيلية العامة

ال تغريُّ يف مقدار املصروفات املرتَقب تكبُّدها يف إطار هذا البند. ويلزم املبلغ املطلوب لشراء لوازم ومواد  -٧٨٨
مرافق احملكمة املتوفِّرة بالفعل تتيح ختفيضًا كبريًا يف مقدار من أجل دعم أنشطة اآللية. فنجاعة استخدام 

 املصروفات املتوقَّعة.
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 آالف يورو ٥,٠ األثاث والعتاد 

ويلزم املبلغ الزهيد املطلوب لشراِء مقدار املصروفات املرتَقب تكبُّدها يف إطار هذا البند.  يفال تغريُّ  -٧٨٩
 وصيانِة معدات ختصصية خاصة بالرقابة.

 المقترحة ٢٠١٨: ميزانية عام ٥-البرنامج الرئيسي السابع :٥٥ الجدول

٧٥٠٠ 
 آلية الرقابة المستقلة 

 (بآالف اليوروات) ٢٠١٦مصروفات عام 
امليزانية املعتمدة لعام 

(بآالف  ٢٠١٧
 اليوروات)

 التغّري يف املوارد

 ٢٠١٨امليزانية املقرتحة لعام 
 الموع (بآالف اليوروات)

املصروفات من 
 الطوارئصندوق 

الموع مبا فيه 
املصروفات من صندوق 

 نسبته املئوية مقداره الطوارئ
 ٤١٢,٥ ٥,٩ ٢٣,١ ٣٨٩,٤    املوظفون من الفئة الفنية

 ٧٢,٩ ٢٧,٤ ١٥,٧ ٥٧,٣    املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 ٤٨٥,٤ ٨,٧ ٣٨,٧ ٤٤٦,٧ ١٧٨,٤ - ١٧٨,٤ الموع الفرعي لتكاليف املوظفني

 - - - - - - - املؤقتة العامة املساعدة

 - - - - - - - املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

 - - - - - - - العمل اإلضايف

 - - - - - - - الموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني

 ١٠,٦ ٦,٠ ٠,٦ ١٠,٠ ٣,١ - ٣,١ السفر

 - - - - - - - الضيافة

 - - - - - - - اخلدمات التعاقدية

 ١١,٥ ٣,٦ ٠,٤ ١١,١ ٠,٦ - ٠,٦ التدريب

 ٤٠,٠ - - ٤٠,٠ - - - اخلرباء االستشاريون

 ٢,٠ - - ٢,٠ - - - النفقات التشغيلية العامة

 - - - - - - - اللوازم واملواد

 ٥,٠ - - ٥,٠ - - - األثاث والعتاد

الموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة 
 ٦٩,١ ١,٥ ١,٠ ٦٨,١ ٣,٧ - ٣,٧ بالعاملني

 ٥٥٤,٥ ٧,٧ ٣٩,٧ ٥١٤,٨ ١٨٢,١ - ١٨٢,١ المجموع

 ٢٠١٨: مالك الموظفين المقترح لعام ٥-البرنامج الرئيسي السابع :٥٦ الجدول

٧٥٠٠ 
 آلية الرقابة المستقلة 

وكيل 
أمني 
 عام

أمني 
عام 

 ١-ف ٢-ف ٣-ف ٤-ف ٥-ف ١-مد ٢-مد مساعد

جمموع موظفي 
الفئة الفنية وما 

 رأ-خ ع رر-خ ع فوقها

جمموع 
فئة  موظفي

اخلدمات 
 العامة

جمموع 
 املوظفني

                             الوظائف الثابتة

 
 ٤ ١ ١ - ٣ - ١ - ١ ١ - - - - ٢٠١٧املقرة لعام 

 - - - - - - - - - - - - - - اجلديدة  

 - - - - - - - - - - - - - - املعادة التخصيص  

 - - - - - - - - - - - - - - املعادة التصنيف  

 - - - - - - - - - - - - - - املستعادة/املعادة  

 ٤ ١ ١ - ٣ - ١ - ١ ١ - - - - ٢٠١٨المقترحة لعام   

 وظائف املساعدة املؤقتة العامة (معاِدالتا بدوام كامل)
 - - - - - - - - - - - - - - ٢٠١٧املقرة لعام              

 - - - - - - - - - - - - - - املستمرة  

 - - - - - - - - - - - - - - اجلديدة  

 - - - - - - - - - - - - - - احملوَّلة  

 - - - - - - - - - - - - - - ٢٠١٨المقترحة لعام   
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 : مكتب المراجعة الداخلية٦-السابع البرنامج الرئيسي -طاء

 المقدِّمة

يساعد مكتب املراجعة الداخلية احملكمة اجلنائية الدولية ("احملكمة") يف حتقيق أهدافها االسرتاتيجية  -٧٩٠
واالشتغالية مبراجعته املنهجية للنظم والعمليات يف شىت وحدات احملكمة. وتدف املراجعات اليت جيريها إىل تبنيُّ 

شمل ذلك استبانَة ما إذا كان معموًال بالبىن مدى جودة تدبر التهديدات والفرص (املخاطر) احملتملة، وي
والسياسات والسريورات األكثر اّتسامًا بالفعالية، واستبانَة ما إذا كان يُتقيَّد باإلجراءات املتفق عليها. كما يقدِّم 

إدارة احملكمة. إن من مكتب املراجعة الداخلية ("املكتب") خدمات يف جمال إسداء املشورة بناًء على طلب 
 مبا يلي: ٢٠١٨وهو سيضطلع يف عام  كتب يرفع تقاريره إىل رئيس جلنة املراجعة.امل

، ومشروع خطة املراجعة لعام ٢٠١٩إعداد خطط املراجعة (خطة املراجعة العامة لعام  )أ (
) استنادًا إىل حتليل املخاطر اليت ٢٠٢١-٢٠١٩، وخطة مراجعة تكنولوجيا املعلومات للفرتة ٢٠٢٠

 حتقيق أهداف احملكمة؛ ميكن أن تؤثِّر على

 إجراء ما ال يقل عن ست مراجعات؛ )ب (

استعراض حال تنفيذ التوصيات بالتشاور مع مديري الوحدات االشتغالية يف احملكمة،  )ج (
 واإلبالغ عن التقدم احملَرز على هذا الصعيد؛

 إعداد شىت التقارير الواجب رفعها إىل جلنة املراجعة وحضور اجتماعات هذه اللجنة؛ )د (

 دمات إسداء املشورة ملديري وحدات احملكمة بناء على طلبهم؛توفري خ )ه (

برنامج ضمان اجلودة والتحسني، مبا يف ذلك استعراض سياساِت وأدواِت  حتديثتنفيذ و  )و (
وطرائِق املراجعات اليت جيريها مكتب املراجعة الداخلية. إن مكتب املراجعة الداخلية سينظِّم يف عام 

وذلك ضمن إطار برناجمه اخلاص بضمان اجلودة والتحسني.  تقييمًا خارجيًا ألنشطته ٢٠١٨
وسُيستعرض يف إطار هذا التقييم اخلارجي، الذي سيضطلع به خبري خارجي مستقل، مدى مطابقة 

 أنشطة املكتب للمعايري الدولية اخلاصة مبمارسة املراجعة الداخلية.

 آالف يورو ٧٠٧,٣ موارد الميزانية

 .يف املئة) ١,٩ألف يورو ( ١٣,١زيادة مقدارها  ينطوي املبلغ املطلوب على -٧٩١

 ألف يورو ٦٥٣,١ الموارد من الموظفين

يتألف مالك العاملني يف مكتب املراجعة الداخلية مما جمموعه أربع وظائف ثابتة ووظيفة واحدة من  -٧٩٢
يطلب املكتب . وال من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل) ٥,٠املؤقتة العامة ( وظائف املساعدة

وظائف ثابتة إضافية لكنه حيتاج إىل استمرار توفري الوظيفة املموَّلة حاليًا يف إطار املساعدة املؤقتة العامة، وحتويلها 
 عند اإلمكان إىل وظيفة ثابتة.
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 ألف يورو ٥٣١,٥ الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة 

، الذي يتوىل املسؤولية عن تدبر شؤون املكتب )١-(من الرتبة مدمدير مكتب املراجعة الداخلية  -٧٩٣
املراجعة املستندة إىل تقييم املخاطر، واإلشراف على ما يقوم به املراجعون من أعمال،  اإلدارية، ووضع خطة

إىل واستدامة الربنامج اخلاص بضمان اجلودة والتحسني. ويهيئ املدير ما يطمئن رؤساء أجهزة احملكمة الثالثة 
 .فعالية وجناعة اإلدارة وتدبر املخاطر والضوابط الداخلية

اللذان ُجيريان املراجعات، ويسديان  )٣-) واملراجع (من الرتبة ف٤-املراجع الرئيسي (من الرتبة ف -٧٩٤
 خدمات املشورة، ويستعرضان تنفيذ التوصيات، ويضطلعان مبهام إضافية بناًء على طلب املدير.

م الدعم إىل املدير  )٦-باملراجعة (من الرتبة خ عاملساعد املعين  -٧٩٥ الذي يسهم يف إجراء املراجعات، ويقدِّ
فيما خيص تدبر نظام ضمان اجلودة والتحسني، ويقدِّم دعمًا إداريًا إىل املكتب (خمصِّصًا للمساعدة يف إجراء 

 املراجعات ثلَثي وقت عمله).

 ألف يورو ١٢١,٦  املساعدة املؤقتة العامة

. يعمل يف مكتب شهرًا (متطلب مستمر) ١٢مراجع معين بتكنولوجيا املعلومات واالتصال ملدة  -٧٩٦
)، هو خبري يف تكنولوجيا ٣-املراجعة الداخلية حاليًا مراجع معين بتكنولوجيا املعلومات واالتصال (من الرتبة ف

يقوم بإعداِد  املعلومات واالتصال املراجع املعين بتكنولوجيااملعلومات واالتصال ومراجعة ما خيصها. إن هذا 
ملراجعة األنشطة الراة على صعيد تكنولوجيا املعلومات واالتصال، وُجيري عمليات  الثالث سنواتخطة  حتديثو 

كما إنه يقوم باملتابعة فيما يتعلق بتنفيذ التوصيات املقدَّمة يف إطار مراجعة تكنولوجيا املراجعة يف هذا الال.  
تصال، ويسهم يف املراجعات اليت جيريها سائر املراجعني عندما تشمل مهماتم أنشطة متعلقة املعلومات واال

 بتكنولوجيا املعلومات واالتصال.

وحيتاج مكتب املراجعة الداخلية إىل اخلربة يف جمال مراجعة تكنولوجيا املعلومات واالتصال لكي يتناول  -٧٩٧
تكنولوجيا املعلومات واالتصال، مبا فيها نظيم نظم املعلومات. فلعلى حنو سليم مجيع املخاطر اليت ينطوي عليها ت

أمن املعلومات، مكانة متعاظمة يف عمليات احملكمة، وجيب أن تشمل املخاطَر املرتبطَة با خطُة العمل على 
 صعيد املراجعة.

ال تلزم إلجراء مراجعات تكنولوجيا املعلومات واالتصال فحسب بل تلزم أيضاً املعنية إن املهارات  -٧٩٨
مة يف سياق هذه املراجعات. تنفيذ ملتابعة  املراجعني اآلخرين الذين يشغلون الوظائف وليس بوسع التوصيات املقدَّ
اق مراجعة تكنولوجيا املعلومات القيام على حنو فعال باملتابعة فيما يتعلق بتنفيذ التوصيات املقدَّمة يف سيالثابتة 

 واالتصال بسبب افتقارهم إىل املعارف التقنية يف هذا الال.

 ألف يورو ٥٤,٢  الموارد غير المتصلة بالعاملين

يف املئة). وتتأتى هذه الزيادة عن  ٥٥,٢يورو ( ألف ١٩,٣ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  -٧٩٩
الداخلية تقييمًا خارجيًا كامًال ألنشطته مرة على األقل كل مخس سنوات. وتلزم وجوب أن ينظِّم مكتب املراجعة 

 املوارد غري املتصلة بالعاملني لسد تكاليف السفر وتكاليف التدريب وتكاليف اخلرباء االستشاريني.
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 آالف يورو ١٠,٢ السفر 

وتلزم املوارد املعنية يف املئة)،  ١١,٣يورو ( ألف ١,٣ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره  -٨٠٠
 .٢٠١٨لعام  لتمكني املكتب من إجراء مراجعات يف املكاتب امليدانية وفقاً خلطة عمله

 ألف يورو ٢٤,٠ التدريب

يف املئة)، جتسِّد زيادَة األسعار اليت  ٢,٦ألف يورو ( ٠,٦ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  -٨٠١
 تطبِّقها مؤسسات التدريب.

ويُعترب تدريب املراجعني بانتظام متطلباً إلزامياً من أجل استدامة كفاءتم املهنية. إن كل مراجعي مكتب  -٨٠٢
. املعلومات وجمال احملاسبة يف جمال املراجعة الداخلية وجمال مراجعة تكنولوجيا املراجعة الداخلية اخلمسة معتمدون

أن يتابع  ) يطلبانISACAمراجعِة ومراقبِة نظم املعلومات" () و"رابطة IIA"معهد املراجعني الداخليني" ( فـ
ساعة من التدريب (املستمر) كل عام إلبقاء شهاداتم صاحلة.  ٤٠املراجعون املصدَّق على متتعهم باملهارات 

وجيب أن تكون دورات التدريب املعنية متصلة على وجه التحديد بعمل املراجعني املعنيني ومهاراتم وخربتم. 
ملراجعة العامة، جمال ا، وجمال تدبر املخاطر، وجمال املطابقة، و اإلدارةتوفِّر احملكمة حالياً دورات تدريب يف جمال  الو 
املعلومات، وجمال تدبر الضوابط الداخلية، وغري ذلك من جماالت اهتمام مراجعي  مراجعة تكنولوجياجمال و 

 املكتب.

ساعة من التدريب املهين املستمر مبلغًا يقارب  ٢٥وتبلغ كلفة دورة التدريب اليت توفَّر يف إطارها  -٨٠٣
وقد نظر املكتب يف مجيع اخليارات املتاحة للوفاء على حنو آالف يورو، حبسب املكان املعين يف أوروبا.  ٤,٠

ُنظر يف دورات التدريب اليت ُتوفَّر ضمن ساعة من التدريب املستمر. فقد  ٤٠ناجع باملتطلب القاضي مبتابعة 
احملكمة، وحضور املؤمترات، ودورات التدريب اإللكرتوين على اإلنرتنت، واملشاركة يف دورات التدريب اليت ال تنظَّم 
إال يف هولندا. لكْن مثة قيودًا على هذه احللول فليس بني موظفي املكتب مثًال من يتكلم اهلولندية إال 

 إن دورات التدريب املوفَّر يف هولندا باإلنكليزية ال تشمل إال جمموعة حمدودة من املواضيع اليت ال واحد. مث موظف
 تتناول احتياجات املراجعني املتمرسني. 

 ألف يورو ٢٠,٠ اخلرباء االستشاريون

معهد املراجعني الداخليني املتعلقة باملمارسة املهنية للمراجعني الداخليني، جيب على  معايريحبسب  -٨٠٤
مكتب املراجعة الداخلية أن ينظِّم تقييمًا خارجيًا ألنشطته مرة واحدة على األقل كل مخس سنوات. وميثِّل التقييم 

ينها. وتُراز يف إطار هذا التقييم اخلارجي متطلبًا من متطلبات برنامج ضمان جودة املراجعات الداخلية وحتس
مطابقُة أنشطة مكتب املراجعة الداخلية للمعايري الدولية املتعلقة باملمارسة املهنية للمراجعة الداخلية ومبدوَّنة 

 السلوك املعمول با يف معهد املراجعني الداخليني.

استشاري ذو جتربة يف هذه وجيب أن ُجيري هذا التقييَم مقيٌِّم خارجٌي مستقل مؤهَّل، أي خبٌري  -٨٠٥
السريورة، ويتمتع عند اإلمكان مبعارف بالبيئة املهنية للمنظمات الدولية. إن اضطالع خبري استشاري مستقل 

 بالتقييم اخلارجي يعزِّز شفافية هذه العملية.
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مارس لقد قدَّم مدير مكتب املراجعة الداخلية إىل جلنة املراجعة، خالل اجتماعها الذي ُعقد يف آذار/ -٨٠٦
 .٢٠١٨، عرضاً لسريورة التقييم اخلارجي فوافقت عليه. ويُفرتض أن ُجيرى التقييم اخلارجي يف عام ٢٠١٧

إن مقدار املصروفات املخطَّط لتكبُّدها لقاء هذا التقييم اخلارجي ُحسب استنادًا إىل مشاورات مع  -٨٠٧
ع مستشارين خارجيني من أجل إجراء مكاتب املراجعة الداخلية ملنظمات دولية أخرى ذات قدٍّ مماثل عملت م

 عمليات التقييم اخلارجي اخلاصة با.
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 المقترحة ٢٠١٨: ميزانية عام ٦- البرنامج الرئيسي السابع :٥٧ الجدول

٧٦٠٠  
 مكتب المراجعة الداخلية

 (بآالف اليوروات) ٢٠١٦مصروفات عام 

امليزانية املعتمدة لعام 
(بآالف  ٢٠١٧

 اليوروات)

 التغّري يف املوارد

 ٢٠١٨امليزانية املقرتحة لعام 
 الموع (بآالف اليوروات)

املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

الموع مبا فيه 
املصروفات من صندوق 

 نسبته املئوية مقداره الطوارئ

)٥,٦( ٤٦٤,٢    املوظفون من الفئة الفنية  )١,٢(  ٤٥٨,٦ 

 ٧٢,٩ ١,٠ ٠,٧ ٧٢,٣    املوظفون من فئة اخلدمات العامة

)٥,٠( ٥٣٦,٥ ٥٢٢,١ - ٥٢٢,١ الموع الفرعي لتكاليف املوظفني  )٠,٩(  ٥٣١,٥ 

)١,٢( ١٢٢,٨ ٥٧,١ - ٥٧,١ املساعدة املؤقتة العامة  )١,٠(  ١٢١,٦ 

 - - - - - - - املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

 - - - - - - - العمل اإلضايف

)١,٢( ١٢٢,٨ ٥٧,١ - ٥٧,١ الموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني  )١,٠(  ١٢١,٦ 

)١,٣( ١١,٥ ١٢,٣ - ١٢,٣ السفر  )١١,٣(  ١٠,٢ 

 - - - - - - - الضيافة

 - - - - - - - اخلدمات التعاقدية

 ٢٤,٠ ٢,٦ ٠,٦ ٢٣,٥ ١٩,٧ - ١٩,٧ التدريب

 ٢٠,٠ - ٢٠,٠ - - - - اخلرباء االستشاريون

 - - - - - - - النفقات التشغيلية العامة

 - - - - - - - واملواداللوازم 

 - - - - - - - األثاث والعتاد

الموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة 
 بالعاملني

٥٤,٢ ٥٥,٢ ١٩,٣ ٣٤,٩ ٣٢,٠ - ٣٢,٠ 

 ٧٠٧,٣ ١,٩ ١٣,١ ٦٩٤,٢ ٦١١,٢ - ٦١١,٢ المجموع

 ٢٠١٨الموظفين المقترح لعام  : مالك٦-البرنامج الرئيسي السابع  :٥٨ الجدول

٧٦٠٠ 
 الداخليةمكتب المراجعة  

وكيل 
 أمني عام

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

جمموع موظفي 
الفئة الفنية وما 

 رأ-خ ع رر-خ ع فوقها

جمموع 
موظفي فئة 

اخلدمات 
 العامة

جمموع 
 املوظفني

   الوظائف الثابتة
             

 
 - - ٢٠١٧املقرة لعام 

 
٤ ١ ١ - ٣ - - ١ ١ - ١ 

 - - اجلديدة  
 

- - - - - - - - - - - 

 - - - - - - - - - - - - - - املعادة التخصيص  

 - - - - - - - - - - - - - - املعادة التصنيف  

 - - املستعادة/املعادة  
 

- - - - - - - - - - - 

 ٤ ١ ١ - ٣ - - ١ ١ - ١ - - - ٢٠١٨المقترحة لعام   

(معاِدالتا بدوام كامل)وظائف املساعدة املؤقتة العامة   
           

 ١,٠٠ - - - ١,٠٠ - - ١,٠٠ - - - - - - ٢٠١٧املقرة لعام   

 ١,٠٠ - - - ١,٠٠ - - ١,٠٠ - - - - - - املستمرة  

 - - - - - - - - - - - - - - اجلديدة  

 - - - - - - - - - - - - - - احملوَّلة  

 ١,٠٠ - - - ١,٠٠ - - ١,٠٠ - - - - - - ٢٠١٨المقترحة لعام   
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 المرفقات 

 المرفق األول

 رأس وصندوق ،المقترحة البرنامجية ٢٠١٨ عام ميزانيةمشروع قرار جمعية الدول األطراف بشأن 
 وتمويل الدولية، الجنائية المحكمة نفقات لتوزيع األنصبة وجدول ،٢٠١٨ لعام العامل المال

 الطوارئ وصندوق ،٢٠١٨ لعام االعتمادات

 إن مجعية الدول األطراف،

الربناجمية املقرتحة للمحكمة اجلنائية الدولية ("احملكمة") واالستنتاجات  ٢٠١٨يف ميزانية عام إذ نظرت 
واملالية ("اللجنة") عن أعمال دورتا الثامنة والتوصيات املتعلقة بذه امليزانية الواردة يف تقريَري جلنة امليزانية 

 والعشرين ودورتا التاسعة والعشرين،

 ٢٠١٨الميزانية البرنامجية لعام  -ألف

 يورو يف أبواب االعتمادات التالية البيان: ١٥١ ٤٧٥ ٧٠٠اعتمادات جمموعها  توافق على -١

 بآالف اليوروات  باب االعتماد

 ۳۲۱٫٦ ۱۳ القضائيةاهليئة  الربنامج الرئيسي األول

 ۱٦۹٫۸ ٤۷ مكتب املّدعي العام الربنامج الرئيسي الثاين

 ۱۷۹٫۱ ۷۹ قلم احملكمة الربنامج الرئيسي الثالث

 ۷۱۸٫۲ ۲ أمانة مجعية الدول األطراف الربنامج الرئيسي الرابع

 ٤۹۸٫٥ ۱ املباين الربنامج الرئيسي اخلامس

 ۲٫۷٤۱٫٥ االستئماين للمجين عليهمأمانة الصندوق  الربنامج الرئيسي السادس

 ٥٥٤٫٥ آلية الرقابة املستقلة ٥-الربنامج الرئيسي السابع

 ۷۰۷٫۳ مكتب املراجعة الداخلية ٦-الربنامج الرئيسي السابع

 ۱٤۷٫۸۹۰٫٥  الموع الفرعي

 ٥۸٥٫۲ ۳ الدولة املضيفةقرض  ٢-الربنامج الرئيسي السابع

 ٤۷٥٫۷ ۱٥۱  المجموع

دت املباين الدائمة، وسدَّ بتعلق فيما يدفعة الواحدة ال خبيارخذت أاليت  األطرافدول الأن بعلمًا  حتيط -٢
 )(قرض الدولة املضيفة ٢-السابعتقابل الربنامج الرئيسي  اليت شرتاكاتاالر عليها قرَّ بكاملها، لن تُ  املعنية الدفعات

 ؛يورو ٣ ٥٨٥ ٢٠٠ البالغة

الربناجمية الذي  ٢٠١٨ستجعل مقدار اعتمادات ميزانية عام  االشرتاكاتبأن هذه  كذلكعلمًا   حتيط -٣
إىل  يورو ١٥١ ٤٧٥ ٧٠٠دول األطراف ينخفض من على الرة اشرتاكات مقرَّ  أنصبةمبثابة  توزيعه يتعنيَّ 
 هاء؛نة يف القسم املبيَّ  للمبادئحصص اشرتاكات وفقاً  مبثابةع وأن هذا املبلغ سيوزَّ  يورو، ١٤٧ ٨٩٠ ٥٠٠
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 املوظفني لكل باب من أبواب االعتمادات أعاله: ملالكاجلدول التايل أيضاً على  توافق -٤

 
 اهليئة

 القضائية
 مكتب 

 املّدعي العام
 قلم 

 احملكمة

 أمانة مجعية 
الدول 

 األطراف

أمانة 
الصندوق 

االستئماين 
للمجين 

 عليهم
آلية الرقابة 

 املستقلة

مكتب 
املراجعة 
 الموع الداخلية

 ١ - - - - - ١ - عاموكيل أمني 
 ٢  - - - ١ ١ - أمني عام مساعد

 - - - - - - - - ٢-مد
 ٩ ١  ١ ١ ٣ ٣ - ١-مد
 ٤٨ - ١ - ١ ٢٢ ٢٠ ٤ ٥-ف
 ٩١ ١ ١ ٤ ١ ٤٣ ٣٧ ٤ ٤-ف
 ١٨٨ ١ - ٢ ١ ٨٤ ٨٠ ٢٠ ٣-ف
 ١٩٣ - ١ ٤ ١ ٩٠ ٨٥ ١٢ ٢-ف
 ٣٤ - - - - ٥ ٢٩ - ١-ف

 ٥٦٦ ٣ ٣ ١١ ٥ ٢٤٨ ٢٥٦ ٤٠ الموع الفرعي
 ٢٠ - - - ٢ ١٦ ١ ١ ر ر-خ ع 
 ٤٠٨ ١ ١ ٢ ٣ ٣١٠ ٧٩ ١٢ ر أ–خ ع 

 ٤٢٨ ١ ١ ٢ ٥ ٣٢٦ ٨٠ ١٣ الموع الفرعي
 ٩٩٤ ٤ ٤ ١٣ ١٠ ٥٧٤ ٣٣٦ ٥٣ المجموع

 ٢٠١٨صندوق رأس المال العامل لعام  -باء

 إن مجعية الدول األطراف

يورو،  ١١ ٦٠٠ ٠٠٠مقدارها البالغ على  ٢٠١٨إبقاء موارد صندوق رأس املال العامل لعام تقرِّر  -١
وتأذن لرئيس قلم احملكمة بإجراء ُسَلف من هذا الصندوق وفقًا لألحكام ذات الصلة من النظام املايل والقواعد 

 ؛املالية للمحكمة
صَّل من وما حيَُ  االعتمادات فائضَ  أن تستخدمقرارها السابق القاضي بأنه جيوز للمحكمة تعيد تأكيد  -٢

 د.موارد صندوق رأس املال العامل يبلغ مستواه احملدَّ مقدار ري املسدَّدة جلعل االشرتاكات غ

 إنشاء خط ائتمان -جيم

 إن مجعية الدول األطراف

 ائتمان؛ خط بشأن إنشاء ICC-ASP/15/Res.1 القرار مبا يقضي به تذكِّر -١

 االستدانة من بوسع احملكمة يكون بوجوب أن واملالية امليزانية جلنة بتوصية حتيط علماً  -٢
(مومسياً  املصارف

65F

 ؛)١

                                                           
تشرين  ٢٤-١٦ الهاي، عشرة، اخلامسة الدورة الدولية، اجلنائية للمحكمة األساسي روما نظام يف األطراف الدول جلمعية الرمسية الوثائق  )١(

 .١٥١، الفقرة ٢-باء اجلزء اللَّد الثاين، ،)ICC-ASP/15/20( ٢٠١٦ الثاين/نوفمرب
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وباملبالغ الضرورية  يكون مبثابة مالذ أخري مومسياً، ائتمان خط احملكمة تنشئ بأن قرارها تؤكد من جديد -٣
 يف النقص من أجل سد ٢٠١٨ فرباير/شباط إىل ٢٠١٧ ديسمرب/األول كانون املمتدة من للفرتة صارَم الضرورة،

 الطوارئ مؤقتاً، بصندوق االستثنائية واالستعانة العامل، املال رأس بصندوق الكاملة االستعانة بعد السيولة،
 لتقليل املمكنة التدابري مجيع متَّخذةً  تكاليف من كلَّ ما قد يرتتب على ذلك احملكمة تستوعب أن تقرِّر كما

 ؛االئتمان خط تكلفة

 والدول احملكمة إىل وتطلب حينها، يف املقرَّرة االشرتاكات تسدِّد أن األطراف الدول مجيع إىل تطلب -٤
 املتأخرات مقدار املستطاع بقدر لكي تقلِّص الالزمة التدابري تتخذ وأن جادة جهوداً  تبذل أن األطراف

 .السيولة احملكمة مشكالت بغية جتنيب املسدَّدة غري واالشرتاكات

 صندوق الطوارئ  -دال 

 إن مجعية الدول األطراف

الذي أنشئ مبوجبه صندوق الطوارئ مببلغ مقداره  ICC-ASP/3/Res.4بقرارها  تذكِّر -١
النظر يف اخليارات املتاحة  هامكتبالذي طلبت فيه من  ICC-ASP/7/Res.4يورو، وقرارها  ١٠ ٠٠٠ ٠٠٠

 لتجديد موارد صندوق الطوارئ وموارد صندوق رأس املال العامل؛

باملشورة اليت أسدتا اللجنة يف التقارير عن أعمال دوراتا احلادية عشرة والثالثة عشرة  حتيط علماً  -٢
 والتاسعة عشرة واحلادية والعشرين؛

 ماليني يورو؛ ٥,٨بأن مقدار موارد صندوق الطوارئ يبلغ حالياً  علماً حتيط  -٣

اليني يورو فيما خيص م ٧,٠ املبدئي البالغ اهموارد هذا الصندوق عند مستو مقدار إبقاء  تقرِّر -٤
 ؛٢٠١٨ عام

ماليني يورو  ٧,٠أن يُبقي قيد التدارس املقدار األدىن ملوارد صندوق الطوارئ البالغ مكتبها من  تطلب -٥
 يف ضوء املزيد من اخلربة بعمل هذا الصندوق.

 جدول األنصبة لتوزيع نفقات المحكمة -هاء

 إن مجعية الدول األطراف

أن ُحتسب االشرتاكات املقرَّرة اليت يتعنيَّ على الدول األطراف أن تدفعها  ٢٠١٨فيما خيص عام  تقرِّر -١
على أساس جدول أنصبة متفق عليه، مستند إىل جدول أنصبة االشرتاكات الذي اعتمدته األمم املتحدة لتطبيقه 

(عليها حتديده، معدًَّال وفق املبادئ القائم ٢٠١٨-٢٠١٦على ميزانيتها العادية للفرتة 
66F

 ؛)٢

فضًال عن ذلك، بأنه ينبغي أن يطبَّق على جدول أنصبة االشرتاكات املقرَّرة اخلاص حتيط علماً،  -٢
باحملكمة كل حد أقصى لالشرتاكات اليت تدفعها الدول ذات االشرتاكات األكرب وأقل البلدان منواً قد تقرِّر األمم 

 .املتحدة تطبيقه فيما خيص ميزانيتها العادية

                                                           
 .١١٧األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، املادة نظام روما   )٢(
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 ٢٠١٨تمويل االعتمادات لعام   -او و 

 إن مجعية الدول األطراف

) ستجعل مبلغ الدولة املضيفة (قرض ٢-السابعبأن املدفوعات املناظرة للربنامج الرئيسي حتيط علمًا  -١
رة على الدول األطراف ينخفض إىل نصبة اشرتاكات مقرَّ أ ةمبثاب ه توزيعاعتمادات امليزانية الذي يتعنيَّ 

 ؛يورو ١٤٧ ٨٩٠ ٥٠٠

من النظام املايل والقواعد املالية  ٢-٥و ١-٥أن ُميوَّل وفقًا للبنود  ٢٠١٨فيما يتعلق بعام  تقرِّر  -٢
 ذي، اليورو ١٤٧ ٨٩٠ ٥٠٠البالغ رة قرَّ املشرتاكات االنصبة أل للمحكمة مقداُر اعتمادات امليزانية املناظر

 من هذا القرار. القسم ألفمن  ١ الفقرةاجلمعية مبوجب  هوافقت علي

 البرنامجية المعتمدة  ٢٠١٧مناقلة األموال بين البرامج الرئيسية في إطار ميزانية عام   -زاي 

 إن مجعية الدول األطراف،

 إالجيوز إجراء مناقالت بني أبواب االعتمادات ال  ،من النظام املايل ٨-٤مبوجب البند  ،أنه إذ تدرك  -١
 ،هاإذن منب

بعد إقفال سنة مناقلة األموال بني الربامج الرئيسية  للمحكمة جتوزعة، بَ ملمارسة املتَّ ا وفقأنه، تقرِّر   -٢
 مل تكن مرتقبة، أو مل يكن من املمكن تقديرها على وجه الدقة، ضمنر استيعاب تكاليف أنشطة إذا تعذَّ  ٢٠١٧

قبل استنفاد املبالغ املعتمدة لكل برنامج رئيسي ب للتكفلبرنامج رئيسي بينما يوجد فائض يف برامج رئيسية أخرى، 
 صندوق الطوارئ. استخدام

 رواتب قضاة المحكمة الجنائية الدولية  -حاء 

 إن مجعية الدول األطراف

ICC-ASP/3/Res.3لقرار تطبيقاً لإعادة النظر يف أجور قضاتا  احملكمةبطلب  علماً  حتيط -١ P

 )
67F

٣(
P؛ 

 تطبيقًا للقراربشأن تدارسه مسألة إعادة النظر يف أجور القضاة  مكتبهابتقرير  كذلك حتيط علماً  -٢
ICC-ASP/3/Res.3؛ 

 [...]. تقرِّر

                                                           
تشرين  ٢٤-١٦ الهاي، عشرة، اخلامسة الدورة الدولية، اجلنائية للمحكمة األساسي روما نظام يف األطراف الدول جلمعية الرمسية الوثائق  )٣(

 .١٦٤ألف، الفقرة  اجلزء اللَّد الثاين، ،)ICC-ASP/15/20( ٢٠١٦ الثاين/نوفمرب
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 المرفق الثاني

 الهيكل التنظيمي للمحكمة الجنائية الدولية

 
أمامها مباشرة. وتُعترب أمانة مجعية الدول (*) تشرف مجعية الدول األطراف إشرافًا كامًال على عمل أمانتها، اليت تكون مسؤولة 

 األطراف جزءاً ال يتجزأ من احملكمة اجلنائية الدولية، وتتبع هي والعاملون فيها لقلم احملكمة فيما خيص األغراض اإلدارية.
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 المرفق الثالث

 البرنامجية المقترحة ٢٠١٨االفتراضات والمعطيات المتعلقة بميزانية عام 
 الشروح ٢٠١٨االفرتاضات لعام  املعطى  

؛ يوماً  ١٦٠ -أوغندا  ،يوماً  ١٦٠ - كوت ديفواراحملكمة:  جلسات من قاعات  اثنتان ٤٠٠ عدد أيام جلسات احملكمة ١
 الدفاع ترافع الستكمال يوماً  ٨٠ -مجهورية الكونغو الدميقراطية 

يف مجهورية أفريقيا الوسطى (احلالة األوىل واحلالة الثانية)، ويف كوت ديفوار، ويف مجهورية  ١٠ فيهااجلاري التحقيق عدد احلاالت  ٢
 الكونغو الدميقراطية، ويف جورجيا، ويف كينيا، ويف ليبيا، ويف مايل، ويف السودان، ويف أوغندا

(القضية (أ) (امليليشيا املسماة "سيليكا"))؛ مجهورية احلالة الثانية  -مجهورية أفريقيا الوسطى  ٦ عدد عمليات التحقيق الناشط ٣
باالكا"))؛ كوت -احلالة الثانية (القضية (ب) (امليليشيا املسماة "أنيت -أفريقيا الوسطى 
 مايل)؛ ٣ليبيا (القضية  )؛ جورجيا؛٢ديفوار (القضية 

عدد ما لـّما ينفَّذ من األوامر بإلقاء القبض  ٤
 غري احملرَّزة باألختام

  ٢و ١ اياالقض –)؛ دارفور بالسودان ١( ٢القضية  –)؛ ليبيا ١( ١القضية  –ليبيا  ١٣
)؛ ١مكرَّرًا ( ١القضية  –)؛ كوت ديفوار ١( ٣القضية  –؛ دارفور بالسودان )68F١()٤( ٤و

قضية اجلرائم املنصوص عليها  –)؛ كينيا ١( ٤و ٣القضيتان  –مجهورية الكونغو الدميقراطية 
 )١)؛ أوغندا (٣من النظام األساسي ( ٧٠يف املادة 

وغينيا،  وغابون،والعراق/اململكة املتحدة، ، جزر القمربورندي، و و ، وأوكرانيا أفغانستان، ١٠ عدد عمليات التدارس األويل ٥
 ونيجرييا  لومبيا،كو وفلسطني، و 

عدد األفرقة املعنية باإلجراءات االبتدائية  ٦
((للدوائر)

69F

٢(  
)؛ الدائرة انْتاَغْندا)؛ الدائرة االبتدائية السادسة (اْبليه غوديهو  اْغبَـْغبواالبتدائية األوىل (الدائرة  ٥

)؛ الدائرة لوبـَْنغا)؛ الدائرة االبتدائية الثانية الناظرة يف جرب األضرار (أُْنغويناالبتدائية التاسعة (
 )مببااالبتدائية الثالثة الناظرة يف جرب األضرار (

األفرقة املعنية باإلجراءات االبتدائية عدد  ٧
 )كتب املّدعي العام(مل

 اْغبغبو( ١القضية  -)؛ كوت ديفوار انْتاَغْندا( ٦القضية  -مجهورية الكونغو الدميقراطية  ٣
 أُنغوينقضية  -)؛ أوغندا اْبليه غوديه و

عدد أفرقة الدعم التابعة لقلم احملكمة املعنية  ٨
 جبلسات احملكمة

سعة  احلد األقصى الستعماللضمان  املعنية جبلسات احملكمةالكاملة األفرقة ثنان من ا ٢
 احملكمة مع احلد األدىن من الزيادات يف املوارد املطلوبةجلسات  اتقاع

عدد اللغات املنهوض بأود تقدمي اخلدمات  ٩
 با يف جلسات احملكمة

يَـْرَوْندا، واآلشويل، والديوال، والِلْنغاالاإلنكليزية، والفرنسية، والسواحلية الكونغولية،  ٧  والِكنـْ

عدد اللغات املتصلة بالقضايا املنهوض بأود  ١٠
 تقدمي اخلدمات با

يَـْرَوْنداالسواحلية (الكونغولية)، و العربية، و  شويل،واآل، اإلنكليزية، والفرنسية ٢٢ ، والِلْنغاال، والِكنـْ
الروسية، و اجلورجية، و اشيق، مالتو الزغاوة، و غو، نْ السَ و ، واأللور، واألتيسوبارا، مْ بَ وال، والديوال

 دلْ فُ لْ فُ وال، ةوسيتيواألغو، نْ لَ وال، الغرييهو ندو، لِ والغاي، نْ سُ وال
عدد اللغات املنهوض بأود تقدمي اخلدمات  ١١

 با من أجل املراسلة مع الدول األطراف
اجلورجية، و الربتغالية، و األملانية، و اهلولندية، و اإلسبانية، و العربية، و الفرنسية، و ليزية، كاإلن ٩

 الروسيةو 
)؛ عترب حمتمالً كما يُ ( انْتاَغْنداويف قضية ؛ نريمببا وآخويف قضية ؛ )الرئيسية( مبباقضية  يف ٧ عدد دعاوى االستئناف النهائي ١٢

 عترب ممكناً)(كما يُ  دعاوى تتعلق جبرب األضرار ٤
 أيام لكل شاهد يف املتوسط ٣ ١٣٢ لإلدالء بشهاداتم عدد الشهود الذين ميثُلون ١٣
أيام (عطلة �ائية األسبوع/  ٣أيام للجلسات +  ٣أيام للتحضري و/أو اإلملام باألمور +  ٨ ١٤ املدة القصوى املتوقعة ملكوث كل شاهد ١٤

 يوماً مبثابة متوسط لكل شاهد ١٤االسرتاحة اليت قد تلزم) = 

                                                           
 يف احلالة يف دارفور بالسودان. ٤و ٢و ١نتيجة ضم القضايا   )١(

النطق أعمال التحضري للمحاكمات املقبلة، وجلسات احملاكمة، وجلسات  بتناولميكن تكليفها  لدوائر معنية باإلجراءات االبتدائيةلأفرقة   )٢(
 .اخلاصة جبرب األضرارلسات اجل، و بالعقوبة
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 الشروح ٢٠١٨االفرتاضات لعام  املعطى  
عدد الين عليهم الذين يطلبون املشاركة يف  ١٥

 اإلجراءات/جرب االضرار 
احلالة  -)؛ مجهورية أفريقيا الوسطى ٢ ١٠٠( ٦القضية  -مجهورية الكونغو الدميقراطية  ٧ ٤٠٠

القضية ب  -احلالة الثانية  -)؛ مجهورية أفريقيا الوسطى ١ ٢٠٠(القضية أ  -الثانية 
 ) ٣ ٠٠٠( ٢القضية  -كوت ديفوار ؛  )١١٠٠ (

عدد الشهود والين عليهم املشمولني  ١٦
 باحلماية

الشهود/الين عليهم املشمولون حبماية قسم الين عليهم والشهود مبن فيهم: الشهود  ١٠٠
النقل املساَعد وبغري  وبعمليات التقييم من أجلاملشمولون بربنامج احملكمة اخلاص باحلماية 

 ذلك من أشكال الدعم
تشمل احلماية والرعاية اليت يقدمها قسم الين  حبسب األرقام واالفرتاضات احلالية ميكن أن ٥٠٠ عدد األشخاص املشمولني باحلماية ١٧

عام من معاليهم) يف  ٤٠٠و شاهد/جمين عليه ١٠٠شخص ( ٥٠٠عليهم والشهود 
٢٠١٨ 

عدد املشتبه فيهم/املتهمني الذين ميثُلون أمام  ١٨
يشار باملصطلح "متهم" أيضًا إىل احملكمة (

الشخص الذي يكون قضاء الدرجة 
االبتدائية قد برَّأه أو أدانه ويُنتظر البت 

 )70F٣( )النهائي يف قضيته

 أُنغوين، ابْليه غوديه(لوران)،  اْغبغبو، انْتاَغْندا باباال، مببا، كيلولو، أريدو، َمْنِغْندا، ٩

 املتهمني املشتبه فيهم أوزين من احملتجَ عدد  ١٩
 أو املدانني

 ؛أُنغوين؛ اْبليه غوديه؛ (لوران) اْغبغبو ؛انْتاَغْندا)؛ ٢٠١٨أغسطس آب/ غاية مببا (حىت ٦
 )٢٠١٨ من عام األول النصفاملهدي (

 زنزانة؛  ١٢منوذج استئجار الزنازين: إما ست زنازين أو  ٦ الزنازين الالزمة دعد ٢٠
 الستنموذج الزنازين يؤخذ بحمتجزين  فلستة

عدد أفرقة الدفاع املموَّلة يف إطار نظام  ٢١
 املساعدة القانونية

؛ يف إجراءات أُنغوينيف اإلجراءات االبتدائية: انْتاَغْندا، واْغبَـْغبو (لوران)، وابْليه غوديه، و  ١٢
وقضية  من النظام األساسي ٥االستئناف: مببا (قضية اجلرائم املنصوص عليها يف املادة 

منه)، وكيلولو، وَمْنِغْندا، وباباال، وأريدو؛ إجراءات جرب  ٧٠املنصوص عليها يف املادة اجلرائم 
من النظام األساسي )، ولوبـَْنغا،  ٥األضرار: مببا (قضية اجلرائم املنصوص عليها يف املادة 

 وكاتـَْنغا
عدد ممثِّلي الين عليهم املموَّلني يف إطار  ٢٢

 نظام املساعدة القانونية
 وأُنغوينمببا، واملهدي، بـَْنغا، وكاتـَْنغا، و لو  ٥

واحد يف مجهورية أفريقيا الوسطى، وواحد يف كوت ديفوار، واثنان يف مجهورية الكونغو  ٧ عدد املكاتب/الوحدات امليدانية ٢٣
 الدميقراطية، وواحد يف جورجيا، وواحد يف مايل، وواحد يف أوغندا

 

                                                           
املتعلقة جبرب  فيما خيص الدعاوىلون أمام احملكمة األشخاص الذين ميثُ فهو ال يشمل بنطاقه هذه الوثيقة فقط.  من أجلهذا التعريف  ُوضع  )٣(

 .دون غريه من الشؤون األضرار
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 المرفق الرابع

 البرنامجية المقترحة ٢٠١٨قائمة المستجدات الممكنة الحدوث التي قد تؤثر على ميزانية عام 

 املستجدات اإلجرائية اليت تفضي إىل تأخري يف الدعاوى القائمة، ومنها: -١

 تعذُّر حضوردلة (مثل ألاعة متعلقة بات بسبب عوائق غري متوقَّ ءجرايف اإل تأخريالحاالت  )أ (
 ؛الشهود (مؤقتاً))

 فكلمام دائرة االستئناف: أمتهيدي  استئناف ىدعاو للطعن فيها باملسائل اليت هي عرضة  )ب (
 سريخر ؤ ت هافياحملاَكم يقايف) يف القضايا إطلب أن يكون له أثر استئناف متهيدي (يُ  ىدعو 
 ؛ات فيما خيص جوهر القضايا املعنيةءجرااإل

املمثل  أو( الدعوى يف طرفٍ  أو قاض مشاركة تعذر بسبب املؤقت اإلجراءات إيقاف )ج (
 .وفاته أو اخلطري، مرضه أو انسحابه، أو تنحيته، منها أمور جرّاء) الرئيسي هلذا الطرف

 املستجدات غري املرتقبة حالياً، ومنها: -٢

مبوجب أمر  إليها همتقدميأو  احملكمة ىلد املطلوبني منشخاص القبض على أ )أ (
 ؛ عليهم القبضب

كون قد تتحقيق يف حاالت جديدة (بعد أن ال هااملّدعية العامة من تلقاء نفس مباشرة )ب (
 ؛ذن)هذا اإل هامنحتقد بذلك من الدائرة التمهيدية وتكون هذه الدائرة  بالقيامذناً إ تالتمس

 ؛إىل احملكمة حاالتمم املتحدة لألالتابع األمن حالة جملس إ )ج (

 .دول األطراف حاالت إىل احملكمةالحالة إ )د (
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 المرفق الخامس

 الغايات االستراتيجية

 رفق الخامس (أ)الم

 )٢٠١٨إلى عام  ٢٠١٣قائمة الغايات االستراتيجية للمحكمة الجنائية الدولية (للفترة الممتدة من عام 
 :١الغاية 

 يف جمال القضاء واملقاضاة
 :٢الغاية 

 يف جمال اإلدارة والتدبر
 :٣الغاية 

 يف جمال التعاون والدعم

التكفل بعلوِّ درجِة جودة اإلجراءات القضائية  ١-١
وبالعدالة والشفافية والسرعة يف هذه اإلجراءات، واملضي 
يف الوقت نفسه يف إضفاء املزيد من الدقة على املعايري 
القانونية من خالل إحسان تطوير االجتهاد القضائي 

 دةوالتشجيع على إعداد سريورات موحَّ 

واإلدارة الفّعالة اجليدة التخطيط  ةاملّتسق احلوكمة ١-٢
والناجعة بالقياس إىل التكاليف دعمًا للمهام القضائية 
املنوطة باحملكمة، وتدبُّر التغريُّ على حنو نشط، مع 
احلفاظ على القدرة على االستجابة الفعالة 

 للمستجدات غري املتوقَّعة

األطراف يف ممارسة تيسري عمل مجعية الدول  ١-٣
 رقابتها اإلدارية مع االحرتام الكامل الستقالل احملكمة

إجراء عمليات تدارس أويل عايل درجة اجلودة  ٢-١
 ومستقل ونزيه

استدامة العمل مبعايري رفيعة للنزاهة واملراس املهين  ٢-٢
 واحرتام التنوع

املضي يف تعزيز ما حتظى به احملكمة من دعم عاملي  ٢-٣
طريق تعزيز اإلحاطة والثقة با لدى الدول واملنظمات عن 

الدولية واملنظمات اإلقليمية واملنظمات غري احلكومية 
وسائر الشركاء وأصحاب الشأن الرئيسيني، وتعزيز حرص 

 هذه اجلهات عليها

إجراء عمليات حتقيق تتسم بالنزاهة والتعمق  ٣-١
رة واالنفتاح، وأنشطة مقاضاة موضوعية وناجعة ومربَّ 

 جيداً، يدعمها تعاون دويل فعال

املهام املنوطة ألداء  توفري املوارد البشرية الكافية ٣-٢
باحملكمة يف إطار واليتها والسهر على التمثيل اجلغرايف 

 العادل والتوازن املنصف بني اجلنسني

تشجيع الدول على التعاون الكامل واآليت يف حينه  ٣-٣
نظام روما األساسي، مبا يف ذلك وفقًا اللتزاماتا مبوجب 

التقيُد باألوامر الصادرة عن احملكمة مثل األوامر بالقبض 
على املشتبه فيهم، واألوامر بتحديد األصول وتتبعها 

 وجتميدها

تيئة واستدامة بيئة صحية مشجِّعة قابلة  ٤-٢ ضمان حقوق الدفاع يف حماكمة عادلة ونزيهة ٤-١
ة للموظفني وغريهم من لالستمرار وتكتنفها العناي

املشاركني يف عمل احملكمة، والسعي إىل تيئة فرص 
 لتطوير مسارهم املهين وحلراكهم

تشجيع الدول على أن ُتربم مع احملكمة املزيد من  ٤-٣
االتفاقات الطوعية املتعلقة بإنفاذ العقوبات وإعادة توطني 

 الشهود واإلفراج املؤقت وسائر أشكال إطالق السراح

التكفل مبشاركة الين عليهم يف اإلجراءات  ٥-١
 ومتثيلهم فيها على حنو مالئم وجمدٍ 

الفعال والكايف التكنولوجي التكفل بتقدمي الدعم  ٥-٢
 لألنشطة القضائية واإلدارية

العمل مع الدول األطراف واملنظمات احلكومية  ٥-٣
الدولية واملنظمات غري احلكومية لتشجيع املزيد من الدول 

االنضمام إىل نظام روما األساسي وتوقيع االتفاق  على
بشأن امتيازات احملكمة وحصاناتا، ودعمها يف ذلك 

 لتحقيق اهلدف النهائي املتمثل يف حتقيق الطابع العاملي

السهر على جرب األضرار بصورة جمدية والنجاح  ٦-١
يف تنفيذ األوامر جبرب األضرار، ومبا يف ذلك تطبيق مبادئ 

 يما خيص جرب أضرار الين عليهممتسقة ف

املضي يف تقوية السريورات املعمول با يف  ٦-٢
احملكمة للتخطيط وامليزنة على حنو اسرتاتيجي، مبا يف 

 ذلك تدبُّر املخاطر وإدارة األداء على حنو ناجع

العمل بالتعاون مع الدول األطراف وسائر  ٦-٣
 أصحاب الشأن، مثل املنظمات الدولية احلكومية
واملنظمات غري احلكومية، لتشجيع وتيسري تنمية القدرات 
الوطنية على حتقيق األهداف املبتغاة من نظام روما 

 األساسي

زيادة الوعي باحملكمة والسريورات املعمول با فيها  ٧-١
على وجه العموم لدى الين عليهم واجلماعات املتضررة، 

إلجراءات ل اوتعزيز التواصل والتفاهم معهم حبسب مراح
 احملكمة أمام

التكفل بإجراء االنتقال إىل املباين الدائمة بصورة  ٧-٢
فّعالة يف موعده املقرَّر وبنجاعته بالقياس إىل تكاليفه، 
واستعمال هذه املباين على حنو يتسّىن به استغالل كل 

 اإلمكانات اجلديدة اليت تتيحها على حنو ابتكاري

 

األمن واحلماية للموظفني توفري القدر الوايف من  ٨-٢ 
وغريهم من األشخاص املعرَّضني للخطر بفعل تعاملهم 
مع احملكمة، والقدر الوايف من أمن املعلومات وسائر 

  املمتلكات
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 المرفق الخامس (ب)

  لخطة االستراتيجية لمكتب المّدعي العامالمنشودة من اقائمة الغايات االستراتيجية 
 )٢٠١٨ - ٢٠١٦(للفترة 

 :االرتقاء جبودة األداء فيما يتعلق باملهام املنوطة باملكتب ضمن إطار واليته )١(

إجراء عمليات التدارس األويل، وعمليات التحقيق، وأنشطة  :١الغاية االسرتاتيجية  )أ (
 املقاضاة، على حنو نزيه، ومستقل، وعايل درجة اجلودة؛

 يف مجيع جماالت عمل املكتب االستمرار على األخذ مبنظور جنساين :٢الغاية االسرتاتيجية  )ب (
وعلى تنفيذ سياساته املتعلقة باجلرائم اجلنسية واجلرائم اجلنسانية املنطلق واجلرائم املرتكبة حبق 

 األطفال؛

املضي يف حتسني جودِة وجناعِة عمليات التدارس األويل وعمليات  :٣الغاية االسرتاتيجية  )ج (
 التحقيق وأنشطة املقاضاة؛

املضي يف تكييف قدرات املكتب على التحقيق واملقاضاة وشبكته  :٤ة الغاية االسرتاتيجي )د (
 ذات الصلة مع البيئة العلمية والتكنولوجية املعقَّدة واملستمرة التطور.

 :تيئة الظروف الالزمة الضطالع املكتب باملهام املنوطة به يف إطار واليته )٢(

أساسيًا يتناسب مع املتطلَّبات منه  التوصل إىل جعل قدِّ املكتب قّداً  :٥الغاية االسرتاتيجية  )أ (
 ث يتسّىن له االضطالع بوظائفه باملستوى الالزم من اجلودة والفعالية والنجاعة؛حبي

الضطالع املكتب  : اإلسهام يف تعزيز التعاون والنهوض بالدعم العام٦الغاية االسرتاتيجية  )ب (
 مبهامه وأنشطته؛

ملكتب اخلاصة باحلماية مع التحديات األمنية تكييف اسرتاتيجيات ا :٧الغاية االسرتاتيجية  )ج (
 اجلديدة؛

التكفل بإدارة املكتب إدارة مهنية وشفافة وناجعة وخاضعة  :٨الغاية االسرتاتيجية  )د (
 للمساءلة.

اإلسهام يف إعمال اسرتاتيجية منسَّقة للتحقيق واملقاضاة بغية املضي يف احلد من ظاهرة اإلفالت من  )٣(
 احملكمةإختصاص  تندرج يف إطارالعقاب على اجلرائم اليت 

: العمل مع الشركاء لوضع اسرتاتيجية منسَّقة للتحقيق واملقاضاة بغية ٩الغاية االسرتاتيجية  )أ (
 .احملكمة اختصاص يف إطار تندرجعلى اجلرائم اليت احلد من ظاهرة اإلفالت من العقاب 
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 المرفق الخامس (ج)

 االستراتيجية للهيئة القضائيةالغايات 

 القضائية) البرنامج الرئيسي األول (الهيئة

 ٢٠١٨النتائج المتوّخاة ومؤّشرات األداء والمرامي لعام 
 ٢٠١٨عام لاملرامي  األداء مؤشرات النتائج املتوّخاة

ـــــــــــــــــــــــــة  اتذ األهـــــــــــــــــــــــــداف( ٣-١ األهـــــــــــــــــــــــــداف  األولوي
 )٣-٦-٢و ٢-١-١و ١-١-١
بـالتخطيط فيمـا يتعلـق بيئـة الرئاسـة، االضطالع الفعال  -١

 وتقدمي الدعم من أجل جناعة تدبر اإلجراءات القضائية

 %١٠٠ • استبانة املسائل اليت ميكن أن تقوم وتدبرها على حنو فعال •
مدى جودة أعمال التحضري الجتماعات هيئة الرئاسة واجتماعات  •

 القضاة وجودة دعم هذه االجتماعات
 حظومها بالرضا التام •

صدور مجيع القرارات يف غضون  • جناعة تنظيم الطلبات/الوثائق اليت تودع لدى هيئة الرئاسة •
 اآلجال املقرَّة

 مدى التقيد باملواعيد وتوخي اجلودة يف املشورة اليت تقدَّم إىل الرئيس •
 بشأن مسائل التسيري واإلدارة وإىل نائبيه

 حظو هذه املشورة بالرضا التام •

اإلجــــــراءات التمهيديــــــة واإلجــــــراءات االبتدائيـــــــة تنفيــــــذ  -٢
وإجــراءات االســتئناف علــى حنــو عــادل وســريع، مــع االحــرتام 
ــــة الــــين  ــــار الواجــــب حلماي الكامــــل حلقــــوق املتهمــــني واالعتب

 عليهم والشهود

دون املساس حبقوق  تقليص اآلجال الفاصلة بني مراحل اإلجراءات •
تُوفر هلم العدالة واحلماية  األطراف واملشاركني والين عليهم يف أن

 حبسب احلال

حتقيق حتسني قابل للقياس  •
 باملقارنة بالقضايا األسبق

ــــــــدماً باســــــــتعراض "العــــــــرب املستخلصــــــــة" مــــــــن  -٣ ــــــــدفع ق ال
الســريورات القضــائية، بالتشــاور مــع أصــحاب الشــأن حبســب 
االقتضــاء، مــع الرتكيــز علــى التغيــريات الــيت ال تســتلزم إدخــال 

 اعد اإلجرائية وقواعد اإلثباتتعديالت على القو 

 ٢٠١٨ حبلول �اية عام • مواصلة تعزيز اتساق املمارسة القضائية •

التنفيذ والعمل بالتوافق مع مؤّشرات األداء املناسـبة فيمـا  -٤
 خيص السريورات القضائية والدعم القضائي ذي الصلة

 مؤشرات ملبادرة الرئيسية الاالت يف الصلة ذات البيانات مجع مواصلة •
مجعاء  اليت يشمل نطاقها احملكمة بالسريورات يتعلق فيما األداء

 القضائية وبالسريورات

• ١٠٠% 

 السريورات اجلارية على نطاق احملكمة مجعاءتطبيق مؤشرات األداء يف  •
 اجلارية على نطاق اهليئة القضائيةويف السريورات 

 حظو تطبيقها بالرضا التام •

 )١-٥-٢و ٢-١-٢األولوية  اذو  ان(اهلدف ٤الهدف 
إدارة املــــوارد علــــى حنــــو فعــــال مبــــا يف ذلــــك متييــــز وتنفيــــذ  -١

 املمكن اختاذها زيادة النجاعةاملزيد من تدابري 

وجوه التحسن يف التقيد باملواعيد يف اإلجراءات القضائية من خالل  •
 تنفيذ التعديالت على أساس "العرب املستخلصة"

 حتقيق حتسينات ميكن قياسها •

حتقيـق النجاعـة يف االســتعانة مبـوارد الــدوائر مـن املــوظفني  -٢
مــن خــالل إدارتــم بصــورة مركزيــة وتــوخي املرونــة يف إعمــاهلم 
ملواجهة التغري يف عـبء العمـل املتصـل بالقضـايا الـذي يتعـنيَّ 

 النهوض به

) بإدارة ٥-اضطالع رئيس الدوائر اجلديد (موظف من الرتبة ف •
 الةمواردها إدارة مركزية فع

• ١٠٠% 

 )  ١-٤-٢(اهلدف ذو األولوية  ٥الهدف 
مـن  نظـرائهم ومغـادرة اجلـدد القضـاة قـدوم النهـوض بـأود -١

 واليتهم القضاة املنتهية

 وموظفيها احملكمة بإجراءات لتعريفهم احملكمة يف القضاة توجيه تنظيم •
 ومرافقها

 حظو العمل املعين بالرضا التام •

 )١-٣-٢(اهلدف ذو األولوية  ٦الهدف 
 املضي يف حتسني تدبر أداء املوظفني -١

التقيد التام يف الربنامج الرئيسي األول بنظام تقييم األداء يف احملكمة،  •
 مبا يف ذلك تقدمي مديري الوحدات والقضاة مسامهات مناسبة 

• ١٠٠% 

 )١-١-٣(اهلدف ذو األولوية  ٧الهدف 
بــــني الشــــفافية والفعاليــــة يف التواصــــل وتبــــادل املعلومــــات  -١

 اهليئة القضائية واألفرقة العاملة املنبثقة عن اجلمعية

عدد اجتماعات فريق الهاي العامل/فريق الدراسة املعين باحلوكمة اليت  •
 حبسب االقتضاء /للمحكمةيشارك فيها ممثل هليئة الرئاسة

 متثيلهما كلما كان ذلك مناسباً  •

 %١٠٠ • املناسب وعلى حنو شفافتقدمي التقارير واملعلومات املطلوبة يف الوقت  • 
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 ٢٠١٨عام لاملرامي  األداء مؤشرات النتائج املتوّخاة
  ١-١-٣ األهــــــــــــــــــــداف ذات األولويــــــــــــــــــــة( ٨الهــــــــــــــــــــدف 

 )٢-٦-٣و ٢-٥-٣و ١-٥-٣و ٢-٢-٣و ١-٢-٣و
فيمـــــا بـــــني أصـــــحاب  ،تعزيـــــز الثقـــــة، وااللتـــــزام، والـــــدعم -١

احملكمـــــــة مـــــــن خـــــــالل تبـــــــادل املعنيـــــــني بالشـــــــأن اخلـــــــارجيني 
وغريهــــــــــا مــــــــــن املعلومـــــــــات يف االجتماعــــــــــات، واملــــــــــؤمترات، 

فيمـــا يتعلـــق جبهـــود احملكمـــة وحرصـــها علـــى إقامـــة  املناســـبات
 العدل على حنو سريع ورفيع درجة اجلودة 

عدد ما يعقده الرئيس/هيئة الرئاسة من االجتماعات الرفيعة املستوى مع  •
 املدينالدول واملنظمات الدولية والتمع  ممثلي

 اجتماع ١٠٠أكثر من  •

الدول األطراف، وفريق مشاركة هيئة الرئاسة يف اجتماعات مجعية  •
الهاي العامل، وفريق الدراسة املعين باحلوكمة، وجلنة امليزانية واملالية، 
 وجلسات اإلحاطة اخلاصة بالدبلماسيني وباملنظمات غري احلكومية، إخل

 كلما كان ذلك الزماً  •

ـــــد مـــــن الـــــدول إىل نظـــــام رومـــــا األساســـــي  -٢ انضـــــمام املزي
تصـــديقها  أو احصـــاناتو احملكمـــة امتيـــازات واالتفـــاق بشـــأن 

وتعزيــــز تواصــــل وتعــــاون الــــدول غــــري األطــــراف مـــــع  مــــاعليه
 احملكمة

 عاملية أمهية إىل السرتعاء العناية الشأن سائر أصحاب مع اجلهود تنسيق •
 وتشجيعواالتفاق بشأن االمتيازات واحلصانات نظام روما األساسي 

 بذلك القيام أو تنضم إليهما على عليهما تصدِّق مل اليت الدول

دولة واحدة  /تصديقانضمام •
النظام األساسي  /علىأخرى إىل

إىل/على ودولة واحدة أخرى 
التفاق بشأن االمتيازات ا

 واحلصانات
ـــــرام املزيـــــد مـــــن االتفاقـــــات مـــــع الـــــدول بشـــــأن إنفـــــاذ  -٣ إب

 العقوبات
 ١ • العقوباتإبرام اتفاقات متعلقة بإنفاذ  •

التواصـــل والتعـــاون مكتـــب االتصـــال القـــائم يف نيويـــورك:  -٤
على حنو فّعال مع منظمة األمم املتحـدة ووكاالتـا ومـع وفـود 
الدول (الدول األطراف والدول غري األطراف) وممثلي التمع 

 اهيئاتـللجمعية و مدادي اإلدعم املدين يف نيويورك؛ وتقدمي ال
 ةلفرعيا

عن احملكمة من طلبات التعاون مع  إحالة ومتابعة مجيع ما يصدر •
 اهليئات ذات الصلة يف األمم املتحدة حىت إجناز املطالب املعنية

• ١٠٠% 
 

تنظيم/تيئة جلسات إحاطة ملمثلي الدول وغريهم من أصحاب الشأن  •
 يف نيويورك

• ٥-٣ 

 مجيع الزيارات • تقدمي الدعم إىل الزائرين من مسؤويل احملكمة •
متابعة اجتماعات األمم املتحدة ذات الصلة واملشاركة فيها، ومتابعة  •

 ثنائي، وتقدمي تقارير منتظمة نيابًة عن احملكمة يف إطاراملسائل 
تقارير تقدَّم مرة كل أسبوعني  •

 وتقارير خمصوصة حبسب اللزوم
تقدمي مسامهات يف تقارير وقرارات األمم املتحدة بشأن املواضيع املتصلة  •

وتقدمي الدعم للميسِّر املعين بالقرار الذي تتخذه اجلمعية العامة باحملكمة 
 لألمم املتحدة سنوياً فيما يتعلق باحملكمة

 من التقارير/القرارات ٨إىل  ٥ •

لعمل املعنية مبواضيع املشاركة واملداخلة يف حلقات التدارس وحلقات ا •
 متصلة باحملكمة 

 حلقات تدارس/حلقات عمل ٥ •

الدعم اإلمدادي إىل اجلمعية  مكتب االتصال القائم يف نيويوركتقدمي  •
ومتثيل احملكمة خالل اجتماعات املكتب وفريق نيويورك العامل  ومكتبها

 وفريق نيويورك العامل

 من االجتماعات  ١٥إىل  ١٠ •
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 المرفق الخامس (د)

 الغايات االستراتيجية لمكتب المّدعي العام

 العام) المّدعي (مكتب البرنامج الرئيسي الثاني

 ٢٠١٨النتائج المتوّخاة ومؤّشرات األداء والمرامي لعام  : ٢١٠٠البرنامج 

 ٢٠١٨ عاملاملرامي  مؤّشرات األداء النتائج املتوّخاة الغاية االسرتاتيجية
 ٢-١الهدف  :القضاء والمقاضاة

ملكتـب  السـرتاتيجيةمـن الغايـات ا ١الغاية 
 :("املكتب") املّدعي العام

إجراء عمليات التـدارس األويل، وعمليـات 
التحقيـــــق، وأنشـــــطة املقاضـــــاة، علـــــى حنـــــو 

 نزيه، ومستقل، وعايل درجة اجلودة

اإلســـهام يف البحـــوث القانونيـــة وإســـداء  •
املشورة القانونية إىل املكتب على النحـو 

 الالزم
حتسني إحاطة اجلمهور بأنشطة املكتب  •

 وشحذ وعيه با عن طريق اإلعالم 

 : إنتاجية املكتب٧األداء  مؤشر -
 مقابـــل حتقيقـــه يُزَمـــع مـــا: املرحليـــة احملــاكّ  •

 فعالً  ُحيقَّق ما
ــــــــة التنفيذيــــــــة  - ــــــــواتر اجتماعــــــــات اللجن ت

 وقراراتا
 

ــــالبحوث االضــــطالع - ــــة ب  وإســــداء القانوني
املطلـــــوب  النحـــــو علـــــى القانونيـــــة املشـــــورة

 وحبسب ما يُبدى من االحتياجات
ـــرأي، نبـــذات وإعـــداد املقـــابالت إجـــراء -  ال

 إخل ، والتصرحيات الصحفية، والبيانات

 ٢-١: الهدف القضاء والمقاضاة
ملكتـب  السـرتاتيجيةمـن الغايـات ا ٢الغاية 

 املّدعي العام:
األخــذ مبنظـور جنســاين يف  علـىاالسـتمرار 

تنفيـــذ  وعلـــى املكتــب مجيــع جمـــاالت عمـــل
جلرائم اجلنســية واجلــرائم سياسـاته املتعلقــة بــا

واجلــــرائم املرتكبــــة حبــــق املنطَلَــــق اجلنســــانية 
 األطفال

تناول اجلرائم اجلنسية واجلرائم اجلنسـانية  •
 املنطََلق على حنو أكثر فعالية

 حنـو علـى باألطفـال تناول اجلرائم املاّسـة •
ــــر ــــائم علــــى  �ــــج واعتمــــاد فعاليــــة أكث ق

 االهتمام باألطفال
ـــاجلرائم اجلنســـية  • ـــادة وعـــي اجلمهـــور ب زي

اّســة واجلــرائم املواجلــرائم اجلنســانية املنطَلَــق 
  عن طريق اإلعالم األطفالب

: التقيـــــــــد بسياســـــــــات ٤األداء  مؤشـــــــــر -
 املكتب ومعايريه اهلامة

 يُزَمـع مـا مقابـل ُحيقَّـق مـا: املرحلية احملاكّ  •
  حتقيقه

 

تنفيــــــذ السياســـــــة املتعلقـــــــة  خطـــــــة تنجيــــــز -
بـــــــــاجلرائم اجلنســـــــــية واجلـــــــــرائم اجلنســـــــــانية 

 األفرقة تطبِّقها املنطََلق لكي
 اعتماد السياسة اخلاصة باألطفال -
إعــــــداد مشــــــروع خطــــــة تنفيــــــذ السياســــــة  -

 اخلاصة باألطفال

 ٢-١: الهدف القضاء والمقاضاة
ملكتـب  السـرتاتيجيةمـن الغايـات ا ٣الغاية 

 املّدعي العام:
 عمليـــات وجناعـــةِ  جـــودةِ  حتســـني يف املضـــي

 وأنشطةالتدارس األويل وعمليات التحقيق 
 املقاضاة

 : إنتاجية املكتب٧األداء  مؤشر - 
 مقابـــل حتقيقـــه يُزَمـــع مـــا: املرحليـــة احملــاكّ  •

 فعالً  ُحيقَّق ما
 

ــــالبحوث االضــــطالع - ــــة ب  وإســــداء القانوني
 املطلوب النحو على القانونية املشورة

الـيت تقـدَّم  التلقائية اعتماد نظام اإلفادات -
فيمــا  يوملــدى حتقيــق املرامــ رصــداً للجــودة

: واالسـرتاتيجية األساسية يتعلق باألنشطة
 من٪ ٩٥اعتماد النظام املعين فيما خيص 

 التقارير املزَمع تقدميها
  ٢-٣: الهــــــــــدفان التعــــــــــاون والــــــــــدعم

 ٣-٣و
ملكتـب  السـرتاتيجيةمـن الغايـات ا ٦الغاية 

 املّدعي العام:
ـــــــــز التعـــــــــاون والنهـــــــــوض  اإلســـــــــهام يف تعزي
بالــدعم العــام مــن أجــل اضــطالع املكتــب 

 مبهامه وأنشطته

دعــــم املهــــام الــــيت يضــــطلع بــــا مكتــــب  •
املـــــــــدَّعي العـــــــــام، وإجـــــــــراء املقـــــــــابالت، 
وإعــــــــــداد نبــــــــــذات الــــــــــرأي، والبيانــــــــــات 

 الصحفية، والتصرحيات، إخل
 األكادمييـــــة، الشـــــبكة تطـــــوير يف املضـــــي •

 الـــــيت احملاضـــــرات تنظـــــيم منهـــــا بوســـــائل
 زائرون يلقيها

املســـــامهة يف إعـــــالم اجلمهـــــور والتمثيــــــل  •
 اخلارجي للمكتب

مواصلةُ تطوير مشروع األدوات القانونية  •
 وإدارتُه

: جــــــودة التفاعــــــل مــــــع ٥األداء  مؤشــــــر -
 املكتب

 مقابـــل حتقيقـــه يُزَمـــع مـــا: املرحليـــة احملــاكّ  •
 فعالً  ُحيقَّق ما

 

ح أنشـــطة املكتـــب وشـــحذ الـــوعي بـــا شـــر  -
وجلـــب الـــدعم هلـــا والتعـــاون فيمـــا خيصـــها 
من خالل املهـام الـيت تضـطلع بـا املدَّعيـة 

 العامة، واإلعالم 
علـى النحـو التواصل مع أصـحاب الشـأن  -

 املقرَّر

ـــــــــــــــــــــــــدبر: األهـــــــــــــــــــــــــداف اإلدارة   والت
 ٤-٢و ٣-٢و ٢-٢و ١-٢

ملكتـب  السـرتاتيجيةمـن الغايـات ا ٨الغاية 
 املّدعي العام:

التكفل بـإدارة املكتـب إدارة مهنيـة وشـفافة 
 وناجعة وخاضعة للمساءلة

إســـــــــــداء املشـــــــــــورة القانونيـــــــــــة وإعـــــــــــداد  •
ــــق بآحــــاد الشــــؤون  النصــــوص فيمــــا يتعل

 اإلدارية
وضــــــــــع اإلطــــــــــار التنظيمــــــــــي الــــــــــداخلي  •

 للمكتب
اإلســــــهام يف وضـــــــع اإلطـــــــار التنظيمـــــــي  •

 الداخلي للمحكمة

أثر مشاريع التحسني : ١٤األداء  مؤشر -
علــى العمــل واإلدارة مــن حيــث الفعاليــة 

  واالمتياز
إســـــــــــداء املشـــــــــــورة القانونيـــــــــــة وإعـــــــــــداد  -

ــــق بآحــــاد الشــــؤون  النصــــوص فيمــــا يتعل
 اإلدارية

ـــائج  - تقليـــل احتمـــال التقاضـــي، وحتقيـــق نت
 مرضية كلما كان ال مناص من التقاضي

ب العمليــــات وحتديثــــه عنـــــد مراجعــــة كتيِّــــ -
 زوماللزوم وحبسب الل

 تقدمي املسامهات يف الوقت املناسب -
جتســـيد آراء املكتـــب ومصـــاحله علـــى حنـــو  -

 مرضٍ 
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 ٢٠١٨ عاملاملرامي  مؤّشرات األداء النتائج املتوّخاة الغاية االسرتاتيجية
 للمكتب اسرتاتيجيةٍ  وضع سياساتٍ  • 

 تنفيذ مشروع العرب املستخلصة •
وضـع نظـام حتقـق ملراقبـة التقيـد بالقواعـد  •

 واملعايري
تنفيــذ خطــة التــدريب الســنوي للعــاملني  •

يف املكتــب، وذلــك بالتواصــل مــع قســـم 
 املوارد البشرية

تنجيز وثائق السياسات اخلاصـة بالعمـل  •
عن بعـد وغريهـا مـن السياسـات املتعلقـة 
بـــاملوظفني، وذلــــك بالتواصــــل مــــع قســــم 

 املوارد البشرية 
حتســني التــوازن بــني اجلنســني وبــني رعايــا  •

ـــــــدان ضـــــــمن جمموعـــــــة العـــــــاملني يف  البل
 املكتب

معاجلـــة مـــا ينـــدرج ضـــمن نطـــاق ســـيطرة  •
ئل األساســـية املتصـــلة املكتــب مـــن املســـا

 جبو العمل 
ــــز وتنفيــــذ مشــــروع القــــيم اجلوهريــــة  • تنجي

 للمكتب
مراجعـــة البنيـــة الداخليـــة للمكتـــب بغيــــة  •

زيــــــــــادة فعاليتهــــــــــا وجناعتهــــــــــا والتكفــــــــــل 
 بتحسني ضمان جودتا

 الــــــــــداخلي التنظيمــــــــــي اإلطــــــــــار وضــــــــــع -
 للمكتب

 التنظيمـــــــي اإلطـــــــار وضـــــــع يف اإلســــــهام -
 للمحكمة الداخلي

 للمكتب اسرتاتيجيةٍ  سياساتٍ  وضع -
 املستخلصة العرب مشروع تنفيذ -

اعتمــــــاد خطــــــة تنفيــــــذ السياســــــة اخلاصــــــة  -
بـــــــــاجلرائم اجلنســـــــــية واجلـــــــــرائم اجلنســـــــــانية 

 املنطََلق
اعتمــاد السياســة املتعلقــة بــاجلرائم املرتكبــة  -

 حبق األطفال
تنفيـــــــــــــذ املشـــــــــــــروع، وتشـــــــــــــغيل النظـــــــــــــام  -

اإللكرتوين، واألخذ بـالعرب املستخلصـة يف 
 ارسة العامة للمكتبإطار املم

حتديـــــد إطـــــار نظـــــام التحقـــــق يف املكتـــــب  -
 وتنفيذه

  ١-٢اإلدارة والتـــــــــــــدبر: األهـــــــــــــداف 
 ٦-٢و ٤-٢و

ملكتـب  السـرتاتيجيةمـن الغايـات ا ٨الغاية 
 املّدعي العام:

التكفل بـإدارة املكتـب إدارة مهنيـة وشـفافة 
 وناجعة وخاضعة للمساءلة

تعظــــيم معــــدَّل إنفــــاق مبلــــغ امليزانيـــــة  •
 حنو فّعالعلى 

تعظــيم معــدَّل إنفــاق مبــالغ صــندوق  •
الطــوارئ الـــُمْخَطر بلزومهــا علــى حنــو 

 فّعال
ـــــــــق الفّعـــــــــال  • ـــــــــدبري عمليـــــــــات التوفي ت

 (توفيق النسب املئوية واملواعيد)
 اإلجراءات/السريورات حتديث •
تقـــــــدمي اخلـــــــدمات النـــــــاجع واآليت يف  •

حينـــــه إىل املكتـــــب (الفـــــرق بالقيـــــاس 
واجلهـــــــــد إىل الـــــــــزمن املتوقـــــــــع لزومـــــــــه 

ــــــــــه وفــــــــــق الســــــــــريورات  املرتقــــــــــب بذل
 واإلجراءات املقرَّة)

يف الوقـــت إجنــاز دورات تقيــيم األداء  •
 املناسب

ســــــــــجل املخــــــــــاطر احمليقــــــــــة  حتــــــــــديث •
 بالربامج

 
 

 : إنتاجية املكتب٧األداء  مؤشر -
األداء علــــــــى صــــــــعيد : ٨األداء  مؤشــــــــر -

 تنمية قدرات املوظفني
األداء والتقيــــــــــــــــــد : ١٢األداء  مؤشــــــــــــــــــر -

واملعــــــايري يف جمـــــال التخطــــــيط بالقواعـــــد 
 املايل

 حتقيقـــــــه يُزَمـــــــع مـــــــا: املرحليـــــــة احملـــــــاكّ  •
 فعالً  ُحيقَّق ما مقابل

 معــــــــــــــــدَّل إنفــــــــــــــــاق مبلــــــــــــــــغ أن يكــــــــــــــــون  -
 %١٠٠و %٩٥ بني امليزانية

ــــالغ صــــندوق  - أن يكــــون معــــدَّل إنفــــاق مب
الطـــــــــــــوارئ الــــــــــــــُمْخَطر بإمكـــــــــــــان لـــــــــــــزوم 

 %٧٠أكرب مناستخدامها 
 تصـــــديق( املتنوعـــــة االلتـــــزام وثـــــائق جتهيـــــز -

 اإلفـادات): النفقات وإدراجها يف الدفاتر
أن يكــــــون معــــــدَّل  التشــــــغيلية: بالنفقــــــات

أقـل  أخطاء بسبب التسوية حاالت تأخر
 ٪٥من 

 التقــــــــارير مبوجــــــــب املصــــــــروفات تصـــــــديق -
أن : املتصــلة باألســفار املتعلقــة باملطالبــات

 املطالبــــــات يكــــــون معــــــدَّل تــــــأخر تســــــوية
 مــــالاكت عــــدم بســــبب املتصــــلة باألســــفار

 علــــــــــــى املوافقــــــــــــة عــــــــــــدم أو املعلومــــــــــــات
 ٪٥أقل من  املصروفات

إجنــــاز حتليــــل إجــــراءات املكتــــب وأنســــاق  -
تسلســـل أعمالـــه وســـريوراته مبســـاعدة مـــن 
ــــق تــــدبر  مكتــــب املراجعــــة الداخليــــة ومنسِّ

 املعلومات
تنظــــيم الوحــــدات للتكّفــــل  مراجعــــةإجنــــاز  -

بإمكان أن تيئ بناها اخلدمات للمكتب 
يف الوقــــــت املناســــــب وعلــــــى حنــــــو نــــــاجع 

 %)٥<(تقليل حاالت التفاوت: 
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 ٢٠١٨ عاملاملرامي  مؤّشرات األداء النتائج املتوّخاة الغاية االسرتاتيجية
إعمال دورات التعلُّم اإللكرتوين من أجـل  -   

% مــن ٩٥تــوفري التــدريب داخليــاً: إجنــاز 
 العمل املزَمع االضطالع به

ــذ  - حتديــد مواصــفات (يف إطــار مشــروع ينفَّ
بالتنســـيق مـــع قلـــم احملكمـــة ومـــع الـــدوائر) 
إلعمال/تشـــكيل أدوات لتخطـــيط املـــوارد 

ميكـــن أن  SAPاملؤسســية يف إطــار نظــام 
تفضي إىل القيام على حنو سـليم باملعاملـة 
احملاســـبية لتكــــاليف القضــــايا حبســــب كــــل 

 قضية
 إعداد استبيان إلكرتوين لتقييم مدى رضـا -

الـُمتعاَمل معها واستبانة الـاالت  اجلهات
 اليت ينبغي حتسني السريورات فيها

إجناز إعداد مجيع اسـتمارات تقيـيم األداء  -
 يف األجل احملدَّد

 تقيــــــــيم عمليتـــــــني مـــــــن عمليـــــــات إجـــــــراء -
احمليقــة  املخــاطر ســجل لتحــديث املخــاطر
 ٢٠١٧ عام يف وضع الذي بالربامج

 ٣-٢ الهدفاإلدارة والتدبر: 
ملكتـب  السـرتاتيجيةمـن الغايـات ا ٣الغاية 

 املّدعي العام:
 عمليـــات وجناعـــةِ  جـــودةِ  حتســـني يف املضـــي

 وأنشطةالتدارس األويل وعمليات التحقيق 
 املقاضاة

تقــــــدمي الــــــدعم الفعــــــال واآليت يف حينــــــه  *
 لتسجيل األدلة

تقــــــدمي الــــــدعم الفعــــــال واآليت يف حينــــــه  *
 لكشف املعلومات

فعـــال واآليت يف حينـــه إســـداء اإلرشـــاد ال *
مــــن أجــــل مشــــاريع تــــدبر املعلومــــات يف 

 مجيع وحدات املكتب
إســـداء اإلرشـــاد الفعـــال واآليت يف حينـــه  *

مــــــــن أجــــــــل تــــــــدبر البيانــــــــات يف مجيــــــــع 
 وحدات املكتب

ـــــــت املناســـــــب  * ـــــــي يف الوق ـــــــام مبـــــــا يل القي
 وبصورة دقيقة:

 البصـرية السـمعية إعداد حماضر املـواد •
 احلـــــــــاالتوبلغـــــــــات  بلغـــــــــَيت العمـــــــــل
اجلهـات  كمـا تطلبـه وبلغات التعاون

 كتبامل اليت يتعامل معها
 كتـــــباملالـــــيت جيمعهـــــا  األدلـــــة ترمجـــــة •

 إىل لغـــــَيت العمـــــل األساســـــية ووثائقـــــه
 ولغـــــــات التعـــــــاون ولغـــــــات احلـــــــاالت

اجلهــــــات الــــــيت يتعامــــــل  كمـــــا تطلبــــــه
 املكتب معها

 الشـــــهود ملقـــــابالت الرتمجـــــة الشـــــفوية •
ولغــــــات  إىل لغـــــَيت العمـــــل واملخـــــِربين
 كمــا تطلبــه ولغــات التعــاون احلــاالت

 املكتب اجلهات اليت يتعامل معها

 : إنتاجية املكتب٧مؤشر األداء  -
 : ١٤األداء  مؤشر -

أثـر مشـاريع التحسـني علـى العمـل واإلدارة 
  من حيث الفعالية واالمتياز

 حتقيقـــــــه يُزَمـــــــع مـــــــا: املرحليـــــــة احملـــــــاكّ  •
 فعالً  ُحيقَّق ما مقابل

مـن األدلـة  %٩٥عـن تسجيل ما ال يقل  -
ــــة األدلــــة غــــري  يف غضــــون يــــومني (يف حال
اإللكرتونيــــــــة) أو ثالثــــــــة أيــــــــام (يف حالــــــــة 

 األدلة اإللكرتونية)
معـــــــــدَّل اخلطــــــــــأ يف كشــــــــــف املعلومــــــــــات  -

>٣% 
ــــــام - إثــــــَر اســــــتبدال املعــــــدات املتقــــــادم  القي

عهــــدها برتقيــــة اإلجــــراءات يف الوحــــدات 
املعنيــة والتحديــد الكمــي للمكاســب الــيت 

لــــيت ميكــــن حتقيقهـــا عــــن طريــــق حتققـــت وا
 زيادة النجاعة

والــنظم الــيت  للممارســات حتــديثات تنفيــذ -
 العــــام يف مراجعــــة املــــدَّعي مكتــــب يّتبعهــــا

ـــــــة،  االســـــــتعانة حتســـــــني أجـــــــل مـــــــن األدل
 على حنـو الوثائق واستعراض باملستجدات

 بنسـبة اجلديـدة النظم تنفيذ: وأجود أسرع
١٠٠% 

تقـــــدمي الـــــدعم اللغـــــوي حبســـــب اجلـــــدول  -
مــــــــن  %٩٨الـــــــزمين املقــــــــّر فيمـــــــا خيــــــــص 

 احلاالت
 للعـــــــــــــرب اســـــــــــــتعراض عمليـــــــــــــات إجـــــــــــــراء -

لألنشطة  استعراض وعمليات املستخَلصة
 مكتــب فعاليــات بعــد االضــطالع بــا إثــر

ـــــرب معـــــامل املـــــّدعي ـــــيت تُعت ـــــة؛ العـــــام ال  فارق
ـــــــات  مـــــــن٪ ٩٥ اســـــــتعراض هـــــــذه الفعالي

 استخالصاً للعرب
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 ٢٠١٨ عاملاملرامي  مؤّشرات األداء النتائج املتوّخاة الغاية االسرتاتيجية
ـــــــــل أنشـــــــــطة دعـــــــــم •   إعـــــــــداد مـــــــــن قبي

وحجـــب املعلومـــات يف  امللخَّصـــات،
 اللغـــــــة املســــــــتعَملة، ومتييــــــــز الوثـــــــائق،
 وإعداد/ترمجــــــــــــــة الوثــــــــــــــائق، وحتريــــــــــــــر

احلواشي املصاحبة للعروض السـمعية 
 من أجل املكتب البصرية

مــن أجــل  وتقــدمي الــدعم إســداء املشــورة* 
 اليت من املشاريع املكتب ضمنما ينفَّذ 
 لغوية خربة تتطلب

  

 ٦-٢و ٣-٢اإلدارة والتدبر: الهدفان 
ملكتـب  السـرتاتيجيةمـن الغايـات ا ٥الغاية 

 املّدعي العام:
 أساسـياً  قـّداً  املكتب قدِّ  جعل إىل التوصل 

 له يتسّىن  حبيث منه املتطلَّبات مع يتناسب
 مـــن الـــالزم باملســـتوى بوظائفـــه االضـــطالع

 والنجاعة والفعالية اجلودة

ــــــد *  الرتمجــــــة خــــــدمات تــــــوفري القيــــــام، عن
التحريريـــــــة، وإعـــــــداد  والرتمجـــــــة الشـــــــفوية
 بتــــــدبر كــــــل سلســــــلة أعمــــــال احملاضــــــر،

 والتخطـــــــــيط وتيئـــــــــة املـــــــــوارد التوظيــــــــف
ـــــك مـــــن واإلنتـــــاج، والرصـــــد  خـــــالل وذل

ــــــات إقامــــــِة واســــــتدامةِ   مــــــع فعالــــــة عالق
املســــتعان بــــا لتــــوفري  اجلهــــات اخلارجيــــة

 اخلــــــدمات املعنيـــــــة (أفــــــراداً وشـــــــركات)،
 بـاتوضـع  إعمـال فّعالـة إجـراءات واتّباع

ــــار يف مســــائل األمــــن  منهــــا أمــــور االعتب
 وعــــبء األداء والتــــدقيق األمــــين ومراقبــــة

ـــــــدريب العمـــــــل،  اللغـــــــويني املـــــــوظفني وت
 مناسباً  تدريباً  واخلارجيني الداخليني

ــــــــة قائمــــــــة وضــــــــع - : إنتاجية املكتب٧األداء  مؤشر - ث ــــــــدي حمدَّ ــــــــوفري مبتعهِّ  ت
وذلــك  دوليــاً  املعتمــدين اللغــات خــدمات
 الوحدة املعنية بالشراء مع بالتعاون

ــــحني قائمـــة وضـــع -  لتـــوفري خــــدمات باملرشَّ
والرتمجـة التحريريـة وإعـداد  الشـفوية الرتمجـة

قســــــــم  مــــــــع وذلــــــــك بالتعــــــــاون احملاضــــــــر،
 اخلدمات اللغوية

 املـــــوارد إعمـــــال: التـــــدريب يف االســـــتثمار -
 خـــالل مـــن الطلـــب عنـــد للـــتعلُّم الداعمـــة
 موحَّدة وإجراءات وسريورات أدوات

 ٢٠١٨النتائج المتوّخاة ومؤّشرات األداء والمرامي لعام  : ٢٢٠٠البرنامج  -باء

 ٢٠١٨لعام  ياملرام مؤّشرات األداء النتائج املتوّخاة الغاية االسرتاتيجية
 ٢-١الهدف : القضاء والمقاضاة

ملكتـب  السـرتاتيجيةمـن الغايـات ا ١الغاية 
 املّدعي العام:

وعمليـات إجراء عمليات التـدارس األويل، 
التحقيـــــق، وأنشـــــطة املقاضـــــاة، علـــــى حنـــــو 

 نزيه، ومستقل، وعايل درجة اجلودة

 : إنتاجية املكتب٧األداء  مؤشر - إجراء تسع عمليات تدارس أويل
نســـــــــــبة اإلجنـــــــــــاز (عـــــــــــدد عمليـــــــــــات  •

التـــدارس األويل املنَجـــزة مقابـــل عـــدد 
 عملياته املباَشرة حديثاً)

 ٩عمليات التدارس األويل: عدد  -

 ٢-١الهــــــدفان القضــــــاء والمقاضــــــاة: 
 ٣-١و

ملكتـب  السـرتاتيجيةمـن الغايـات ا ٣الغاية 
 املّدعي العام:

 عمليـــات وجناعـــةِ  جـــودةِ  حتســـني يف املضـــي
 أنشطةالتدارس األويل وعمليات التحقيق و 

  املقاضاة
 

 عمليات التدارس األويل
 التعاون

وضـــــــــــع وتنفيـــــــــــذ بـــــــــــرامج للتـــــــــــدريب  •
ومتــارين يف الـداخلي يف جمـال التعـاون 

 جمال تبادل اخلربات
بالتنســــــيق فيمــــــا خيــــــص  االضــــــطالع •

جودة التعاون الداخلي وما يُنفَّذ مـن 
مشــــــــــــــــــاريع التحســــــــــــــــــني املنتقــــــــــــــــــاة، 
 واالســـــــــــتمرار علـــــــــــى تقيـــــــــــيم مـــــــــــدى

 جودتما

 : إنتاجية املكتب٧األداء  مؤشر -
احملـــــــاّك املرحليـــــــة: مـــــــا يُزَمـــــــع حتقيقـــــــه  •

 مقابل ما ُحيقَّق فعالً 
 العمــــل علــــى التحســــني مشــــاريع أثــــر •

 واالمتياز الفعالية حيث من واإلدارة
معدَّل ما يُتناول بنجاح من الطلبات  •

من النظام  ١٥املقدَّمة مبوجب املادة 
 األساسي

مـــــــة  • معـــــــدَّل معاملـــــــة البالغـــــــات املقدَّ
مــــــــــن النظــــــــــام  ١٥مبوجــــــــــب املــــــــــادة 

األساســـي (مبـــا يف ذلـــك الـــردود علـــى 
 مرسليها)

 عمليات التدارس األويل
ــــــــــز  - ــــــــــت املناســــــــــب بتجهي القيــــــــــام يف الوق

مــن  ١٥البالغــات املقدَّمــة مبوجــب املــادة 
النظــــام األساســــي ورفــــع مــــا ال يقــــل عــــن 
تقرير واحد إىل اللجنة التنفيذية لكي تقـر 
التوصـــية فيمـــا يتعلـــق جبميـــع مـــا لــــّما يـــزل 

 ١عالقاً من تقارير املرحلة 
نشــر تقريــر واحــد مــن تقــارير املكتــب عــن  -

ل التـــــدارس األويل قبـــــل األنشـــــطة يف جمـــــا
األطـــــراف وتقـــــارير  الـــــدولانعقـــــاد مجعيـــــة 

 علنية أخرى دعماً الختاذ القرارات اهلامة
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 ٢٠١٨ عاملاملرامي  مؤّشرات األداء النتائج املتوّخاة الغاية االسرتاتيجية
التقيد بالتعهـد فيمـا يتعلـق بالشـفافية  •  

ــــــدارس  ــــــات الت (التقريــــــر بشــــــأن عملي
األويل وغـــــــريه مـــــــن التقـــــــارير العلنيـــــــة 

 املَعّدة دعماً الختاذ القرارات اهلامة)

 التعاون
 املوظفني املعنيني % من٩٠تدريب  -
 %٧٥بنسبة  التدريب برنامجتنفيذ  -
التحســــــني وإقامــــــة آليــــــة  مشــــــاريعحتديــــــد  -

 التقييم مع االستمرار على مراجعة اجلـودة
 بانتظام

  ٢-٣األهــــــــداف التعــــــــاون والــــــــدعم: 
 ٦-٣و ٤-٣و ٣-٣و

ملكتـب  السـرتاتيجيةمـن الغايـات ا ٦الغاية 
 املّدعي العام:

ـــــــــز يف اإلســـــــــهام  والنهـــــــــوض التعـــــــــاون تعزي
 املكتــب اضــطالع أجــل مــن العــام بالــدعم
 وأنشطته مبهامه

وحتقيــــق اهلــــدف االســــرتاتيجي  حتديــــد •
الســـــــــــنوي فيمـــــــــــا يتعلـــــــــــق بالتعـــــــــــاون 

 والعالقات اخلارجية 
إعـــــداد خطـــــط التعـــــاون فيمـــــا خيـــــص  •

الـــــدعم احلاســـــم لعمليـــــات التحقيـــــق 
 وتنفيذها على النحو املقرَّر

توسيع شبكة مسـؤويل تنسـيق العمـل  •
 ثالثة شركاءلتشمل 

السـهر علـى االسـتقرار النسـيب ملعــدَّل  •
ـــــــــات املســـــــــاعدة أو  ـــــــــرد علـــــــــى طلب ال
حتســـني هـــذا املعـــدَّل مـــع الـــتفطن إىل 
التنــــــــوع النسيب/مســــــــتوى احلساســــــــية 
الـــذي تتســـم بـــه هـــذه الطلبـــات وإىل 
أمهية العوامل اخلارجية اليت ال سيطرة 

 للمكتب عليها
السـهر علـى جـودة طلبـات املســاعدة  •

ملوجَّهـــــــــــــــة إىل الــــــــــــــــدول القضـــــــــــــــائية ا
واملنظمـــــــات الدوليـــــــة للتمكـــــــني مـــــــن 
إجــــــراء عمليــــــات التحقيــــــق وأنشــــــطة 

 املقاضاة على حنو فعال
إتاحة قنـوات التعـاون السـديدة سـهراً  •

علــى توافــق جمموعــة تــدابري املســاعدة 
القضــــــائية املطلوبــــــة مــــــع مقتضـــــــيات 

 تنويع األدلة
الســـــهر علـــــى إعمــــــال التواصـــــل مــــــع  •

 املقرَّرأصحاب الشأن على النحو 

 : إنتاجية املكتب٧األداء  مؤشر -
احملـــــــاّك املرحليـــــــة: مـــــــا يُزَمـــــــع حتقيقـــــــه  •

 مقابل ما ُحيقَّق فعالً 

وتعمــــــيم وإقــــــرار اخلطــــــة الســــــنوية  إعــــــداد -
ـــــة،  اخلاصـــــة بالتعـــــاون والعالقـــــات اخلارجي
وحتديد اخلطوات الالزم اختاذهـا مـن أجـل 

 تنفيذها يف الفرتة املعنية
التعــــــــاون إعـــــــداد وتنفيـــــــذ مجيــــــــع خطـــــــط  -

بالتماشي مع تنفيذ اخلطـوات املقـرَّرة فيمـا 
 خيص الفرتة املرجعية املعنية

توســــــيع شــــــبكة مســــــؤويل تنســــــيق العمــــــل  -
 لتشمل أكثر من ثالثة شركاء

ـــر مـــن  - % مـــن طلبـــات ٧٥الـــرد علـــى أكث
 املساعدة

% مــن الطلبــات املعــدة ٩٥مراجعــة زهــاء  -
 وفحصها ألغراض مراقبة جودتا

ات املســـــاعدة تقـــــدمي الـــــدعم لتلبيـــــة طلبـــــ -
  أنواعهابشىت 

إعمال التواصل مع أصحاب الشأن علـى  -
 املقرَّرالنحو 

  ٢-٣األهــــــــداف : التعــــــــاون والــــــــدعم
 ٦-٣و ٤-٣و ٣-٣و

ملكتـب  السـرتاتيجيةمـن الغايـات ا ٩الغاية 
 املّدعي العام:

العمــــــل مــــــع الشــــــركاء لوضــــــع اســــــرتاتيجية 
ــقة للتحقيــق واملقاضــاة بغيــة املضــي يف  منسَّ
احلد من ظاهرة اإلفالت من العقـاب علـى 

ـــــدرج يف إطـــــار اختصـــــاصاجلـــــرائم الـــــيت   تن
 احملكمة

األخـــــــــــذ، علـــــــــــى النحـــــــــــو املناســـــــــــب  •
يف خطــــط التعــــاون دعمــــاً  ٩ بالغايــــة

لعمليــــــــــات التحقيــــــــــق الــــــــــيت جيريهــــــــــا 
 املكتب

املكتـــــب املؤلَّفـــــة مـــــن توطيـــــد شـــــبكة  •
مســـــــؤويل التنســـــــيق العـــــــام والتنســـــــيق 
االشــــــتغايل ومــــــن األطــــــراف الفاعلــــــة 
علـــى الصـــعيد القضـــائي، واملضـــي يف 
توســـــــــيع هـــــــــذه الشـــــــــبكة، وتبســـــــــيط 
وتوحيد السريورات وأشكال التفاعـل 
مــــــع الشــــــركاء (الــــــدول، واملنظمـــــــات 
الدوليـــــــــــة، واملنظمـــــــــــات اإلقليميــــــــــــة، 

 واملنظمات غري احلكومية)

: تقيــــــيم مشــــــاريع ١-١٤األداء  مؤشــــــر -
 التحسني

املرحليـــــــة: مـــــــا يُزَمـــــــع حتقيقـــــــه  احملـــــــاكّ  •
 مقابل ما ُحيقَّق فعالً 

ذلــك يف مجيــع عمليــات التحقيــق  يــتمأن  -
 حبسب مقتضى احلال

سرتاتيجية العامة وعقـد جلسـات الوضع ا -
 التشاور

ردود (إجيابيـــــــة أو ســـــــلبية) علـــــــى  إرســـــــال -
 مجيع الطلبات
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 ٢٠١٨ عاملاملرامي  مؤّشرات األداء النتائج املتوّخاة الغاية االسرتاتيجية
ســائر الشــعب اإلســهام بالتعــاون مــع  • 

يف إجراء املزيـد مـن املشـاورات بشـأن 
مضمون اسرتاتيجية منسَّـقة للتحقيـق 
واملقاضـــــــــاة وظــــــــــروف وضــــــــــع هــــــــــذه 
االســـــــــــرتاتيجية وتبعـــــــــــات تنفيـــــــــــذها، 
وتقيــيم النتــائج وحتديــد املســامهة الــيت 

 ميكن أن يقدمها املكتب
تقدمي أجوبة على ما يرد مـن طلبـات  •

 املساعدة

  

 ٢٠١٨النتائج المتوّخاة ومؤّشرات األداء والمرامي لعام  : ٢٣٠٠البرنامج  -جيم

 ٢٠١٨لعام املرامي  مؤّشرات األداء النتائج املتوّخاة الغاية االسرتاتيجية
 ٢-١الهدف : القضاء والمقاضاة

ملكتـب  السـرتاتيجيةمـن الغايـات ا ١الغاية 
 املّدعي العام:

إجراء عمليات التـدارس األويل، وعمليـات 
وأنشـــــطة املقاضـــــاة، علـــــى حنـــــو التحقيـــــق، 

 نزيه، ومستقل، وعايل درجة اجلودة

إجراء سـت عمليـات حتقيـق، وتقـدمي  -
الــدعم التحقيقــي لــثالث حماكمــات، 
ومواصــلة مثــاين عمليــات حتقيــق حــىت 

 القبض على املشتبه بم فيها

 : إنتاجية املكتب٧األداء  مؤشر -
احملـــــــاّك املرحليـــــــة: مـــــــا يُزَمـــــــع حتقيقـــــــه  •

 فعالً  مقابل ما ُحيقَّق

 ٨+٣+٦ نشطة التحقيقية:األ عدد -
مــن  %٨٠ســري مــا ال يقــل عــن  ُحســن -

ــــــدابري التحقيــــــق الــــــيت لشــــــعبة التحقيــــــق  ت
 سيطرة عليها

 ٢-١الهــــــدفان : القضــــــاء والمقاضــــــاة
 ٣-١و

ملكتـب  السـرتاتيجيةمـن الغايـات ا ٢الغاية 
 املّدعي العام:

األخــذ مبنظـور جنســاين يف  االسـتمرار علـى
تنفيـــذ  وعلـــى املكتــب مجيــع جمـــاالت عمـــل

جلرائم اجلنســـــــــية السياســـــــــات املتعلقـــــــــة بـــــــــا
ق واجلـرائم املرتكبـة لَـواجلرائم اجلنسانية املنطَ 

 حبق األطفال

فيمــــــا  تنفيــــــذ السياســــــة (التحقيقيــــــة) -
يتعلــــــــق بــــــــاجلرائم اجلنســــــــية واجلــــــــرائم 
اجلنســــانية املنطَلَــــق واجلــــرائم املرتكبـــــة 
حبـــــــق األطفـــــــال يف مجيـــــــع عمليـــــــات 

 التحقيق
ــــــاجلرائم  السياســــــة اخلاصــــــةإعمــــــال  - ب

 املرتكبة حبق األطفال

: التقيــــــــــد بسياســــــــــات ٤األداء  مؤشـــــــــر -
 املكتب ومعايريه اهلامة

احملـــــــاّك املرحليـــــــة: مـــــــا يُزَمـــــــع حتقيقـــــــه  •
 مقابل ما ُحيقَّق فعالً 

مــن التــدابري  %٨٠مــا ال يقــل عــن  تنفيــذ -
الــــــــيت تيـــــــــئ هلــــــــا السياســـــــــات يف مجيـــــــــع 

 عمليات التحقيق الناشط 

 ٢-١الهدف : والمقاضاةالقضاء 
ملكتـب  السـرتاتيجيةمـن الغايـات ا ٣الغاية 

 املّدعي العام:
 عمليـــات وجناعـــةِ  جـــودةِ  حتســـني يف املضـــي

 أنشطةالتدارس األويل وعمليات التحقيق و 
  املقاضاة

تنفيــــذ بــــرامج التــــدريب علــــى النحــــو  -
 املقرَّر

أداء املــــوظفني وتنميــــة : ٨األداء  مؤشــــر -
 قدراتم

املرحليـــــــة: مـــــــا يُزَمـــــــع حتقيقـــــــه  احملـــــــاكّ  •
 مقابل ما ُحيقَّق فعالً 

علـى  املعنيـني% من املوظفني ٨٠ تدريب -
 األقل

 ٥-٢ الهدف: والتدبر اإلدارة
ملكتـب  السـرتاتيجيةمـن الغايـات ا ٤الغاية 

 املّدعي العام:
 علــــى املكتــــب قــــدرات تكييــــف يف املضــــي

ــــق  الصــــلة ذات وشــــبكته واملقاضــــاة التحقي
ـــــدة والتكنولوجيـــــة العلميـــــة البيئـــــة مـــــع  املعقَّ

 التطور واملستمرة

القيــــــام علـــــــى النحـــــــو املقـــــــرَّر بتنفيـــــــذ  -
املشاريع العلمية والتكنولوجيـة الراميـة 
إىل زيـــــــــــادة قــــــــــــدرة املكتــــــــــــب علــــــــــــى 
االضــطالع علــى حنــو نــاجع ومصــون 
األمــن مبــا جيريـــه مــن عمليــات حتقيـــق 

، أرشيف اإلنرتنت، التقصي املؤمتت(
 وغري ذلك)

: تقيــــــيم مشــــــاريع ١-١٤األداء  مؤشــــــر -
 التحسني

املرحليـــــــة: مـــــــا يُزَمـــــــع حتقيقـــــــه  احملـــــــاكّ  •
 مقابل ما ُحيقَّق فعالً 

مـــــــن % ٨٠مـــــــا ال يقـــــــل عـــــــن  تنفيـــــــذ •
 املعنية على النحو املقرَّر املشاريع
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 ٢٠١٨ عاملاملرامي  مؤّشرات األداء النتائج املتوّخاة الغاية االسرتاتيجية
 ٨-٢الهدف  اإلدارة والتدبر:

ملكتـب  السـرتاتيجيةمـن الغايـات ا ٧الغاية 
 :املّدعي العام

املكتــــــب اخلاصــــــة تكييــــــف اســــــرتاتيجيات 
 باحلماية مع التحديات األمنية اجلديدة

القيـــام علـــى حنـــو ســـليم بتـــدبر مجيــــع  -
 األخطار املمكن ترقبها

القيام سنوياً على النحو املقرَّر بتقييم  -
املخــــــــــــــاطر األمنيــــــــــــــة االســــــــــــــرتاتيجية 

االســـــرتاتيجية ذات الصـــــلة  حتـــــديثو 
فيمـــا خيـــص أمـــن املـــوظفني والشــــهود 

 واملعلومات
النحـــــــو املقـــــــرَّر بتنفيـــــــذ القيــــــام علـــــــى  -

املشــــــــروع الرامــــــــي إىل حتســــــــني أمــــــــن 
 املعلومات مع قلم احملكمة

: إجـــــــراء عمليـــــــات ١-٤ األداء مؤشـــــــر -
حتــــــــــــديِث تقيــــــــــــيم املخــــــــــــاطر الفــــــــــــردي 

 وعمليات التدقيق فيه

إعمـــال مجيــــع القيـــام علــــى النحـــو املقــــرَّر ب -
ــــــة احلامســــــة الالزمــــــة لتــــــدبر  ــــــدابري احلماي ت

 األخطار املمكن ترقبها
اللجنـــة التنفيذيـــة جلميـــع التوصـــيات  إقـــرار -

 اهلامة

  ١-٢األهـــــــــــــداف : اإلدارة والتـــــــــــــدبر
 ٤-٢و ٣-٢و ٢-٢و

ملكتـب  السـرتاتيجيةمـن الغايـات ا ٨الغاية 
 :املّدعي العام

التكفل بـإدارة املكتـب إدارة مهنيـة وشـفافة 
 وناجعة وخاضعة للمساءلة

استبانة وحتقيق املكاسب املتأتيـة عـن  -
طريـــــق مراجعـــــة زيـــــادة النجاعـــــة عـــــن 

 اإلجراءات

: املكاســــــــــب احملققــــــــــة ٦األداء  مؤشــــــــــر -
 سنوياً عن طريق زيادة النجاعة

املكاســـب احملققــــة عـــن طريــــق  جممـــوع •
زيــــادة النجاعــــة بالقيــــاس إىل امليزانيــــة 

 اإلمجالية لشعبة التحقيق

استدامة املكاسب احملقَّقة عن طريق زيادة  -
جمـاالت استبانة و  ٢٠١٧يف عام  النجاعة

 ادتاأخرى لزي

 ٣-٣الهدف : التعاون والدعم
ملكتـب  السـرتاتيجيةمـن الغايـات ا ٩الغاية 

 املّدعي العام:
العمــــــل مــــــع الشــــــركاء لوضــــــع اســــــرتاتيجية 
ــقة للتحقيــق واملقاضــاة بغيــة املضــي يف  منسَّ
احلد من ظاهرة اإلفالت من العقـاب علـى 

ـــــدرج يف إطـــــارالـــــيت اجلـــــرائم  اختصـــــاص  تن
 احملكمة

األولويـــــة علـــــى  تنفيــــذ املشـــــاريع ذات -
النحو املقرَّر (زيـادة تبـادل املعلومـات 
مـــــع الوحـــــدة املعنيـــــة جبـــــرائم احلـــــرب، 
ـــــقة مـــــع  وزيـــــادة عـــــدد األنشـــــطة املنسَّ
اهليئـــات القضـــائية ذات الصـــلة، ومـــا 

 إىل ذلك)

: تقيــــــيم مشــــــاريع ١-١٤األداء  مؤشــــــر -
 التحسني

املرحليـــــــة: مـــــــا يُزَمـــــــع حتقيقـــــــه  احملـــــــاكّ  •
 مقابل ما ُحيقَّق فعالً 

 %٨٠ال يقل عن  ما -

 ٢٠١٨النتائج المتوّخاة ومؤّشرات األداء والمرامي لعام  : ٢٤٠٠البرنامج  -دال

 ٢٠١٨عام لاملرامي  مؤّشرات األداء النتائج املتوّخاة الغاية االسرتاتيجية
 ٣-١الهدف : القضاء والمقاضاة

ملكتـب  السـرتاتيجيةمـن الغايـات ا ١الغاية 
 املّدعي العام:

إجراء عمليات التـدارس األويل، وعمليـات 
املقاضـــــاة، علـــــى حنـــــو  وأنشـــــطةالتحقيـــــق، 

 نزيه، ومستقل، وعايل درجة اجلودة

يف ثـــالث حماكمـــات  للرتافـــع التأهـــب •
عنيــــــــة (يتوقـــــــف عـــــــدد احملاكمـــــــات امل
كمــــة الفعلــــي علــــى تــــوفر قاعــــات احمل

والقضــاة) ودعـــَوَيي اســتئناف �ـــائي، 
سـت وإلجراء األعمال التمهيديـة يف 

 عمليات حتقيق

نتــائج أنشــطة املقاضــاة : ١األداء  مؤشــر -
مــــــن حيــــــث مالحقــــــة مــــــرتكيب اجلــــــرائم 

 املعنية
نتــائج أنشــطة املقاضــاة : ٢األداء  مؤشــر -

مـــــن حيـــــث الـــــتهم املوجَّهـــــة إىل املشـــــتبه 
 فيهم

 إنتاجية املكتب: ٧األداء  مؤشر -

يف ثـالث حماكمـات ويف  الرتافع: األنشطة -
األعمــال دعــَوَيي اســتئناف �ــائي، ودعــم 

ـــــــات حتقيـــــــق،  ـــــــة يف ســـــــت عملي التمهيدي
واملشـــــاركة يف أربـــــع دعـــــاوى تتعلـــــق جبــــــرب 

 األضرار حبسب مقتضى احلال

 ٢-١الهــــــدفان : القضــــــاء والمقاضــــــاة
 ٣-١و

ملكتـب  السـرتاتيجيةمـن الغايـات ا ٢الغاية 
 املّدعي العام:

األخــذ مبنظـور جنســاين يف  االسـتمرار علـى
تنفيـــذ  وعلـــى احملكمــة مجيــع جمـــاالت عمـــل
جلرائم اجلنسـية واجلـرائم سياساتا املتعلقة بـا

ق واجلــــرائم املرتكبــــة حبــــق لَــــاجلنســــانية املنطَ 
 األطفال

بـــــــاجلرائم اجلنســـــــية واجلـــــــرائم  األخـــــــذ •
اجلنســــانية املنطَلَــــق واجلــــرائم املرتكبـــــة 
حبــــــــــــــق األطفــــــــــــــال يف املقاضــــــــــــــاة يف 

املعنيـــة كلمـــا أمكـــن ذلـــك،  الـــدعاوى
وتنفيـــذ املبـــادئ التوجيهيـــة الـــواردة يف 

 سياسات املكتب ذات الصلة

نتــائج أنشــطة املقاضــاة : ١األداء  مؤشــر -
مــــــن حيــــــث مالحقــــــة مــــــرتكيب اجلــــــرائم 

 املعنية
نتــائج أنشــطة املقاضــاة : ٢األداء  مؤشــر -

مـــــن حيـــــث الـــــتهم املوجَّهـــــة إىل املشـــــتبه 
 فيهم

 االضــــــــطالعجــــــــودة : ٣األداء  مؤشــــــــر -
 األنشطة املكلَّف باب
التقيــــــــــد بسياســــــــــات : ٤األداء  مؤشـــــــــر -

 املكتب ومعايريه اهلامة 

% مــن التــدابري ٨٠نفيــذ مــا ال يقــل عــن ت -
ـــأ هلـــا يف إطـــار السياســـات وذلـــك يف  املهي

 مجيع أنشطة املقاضاة
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 ٢٠١٨ عاملاملرامي  مؤّشرات األداء النتائج املتوّخاة الغاية االسرتاتيجية
 ٣-١الهدف : القضاء والمقاضاة

ملكتـب  السـرتاتيجيةمـن الغايـات ا ٣الغاية 
 املّدعي العام:

 عمليـــات وجناعـــةِ  جـــودةِ  حتســـني يف املضـــي
التدارس األويل وعمليات التحقيق وأنشطة 

  املقاضاة

اســـــتدامة أو حتســـــني معـــــدَّل اعتمـــــاد  •
م إليها  الدوائر للتهم اليت تقدَّ

 اســـــــتدامة أو حتســـــــني معـــــــدَّل قبــــــــول •
م إليها لعرائضل الدوائر  اليت تقدَّ

ملـــف   قيـــام فريـــق مســـتقل باســـتعراض •
 كل دعوى

قيــام فريــق مســتقل باســتعراض األدلــة  •
 يف كل دعوى

نتــائج أنشــطة املقاضــاة : ١األداء  مؤشــر -
مــــــن حيــــــث مالحقــــــة مــــــرتكيب اجلــــــرائم 

 املعنية
نتــائج أنشــطة املقاضــاة : ٢األداء  مؤشــر -

مـــــن حيـــــث الـــــتهم املوجَّهـــــة إىل املشـــــتبه 
 فيهم

التقيــــــــــد بسياســــــــــات : ٤األداء  مؤشـــــــــر -
 املكتب ومعايريه اهلامة 

احملـــــــاّك املرحليـــــــة: مـــــــا يُزَمـــــــع حتقيقـــــــه  •
 مقابل ما ُحيقَّق فعالً 

% مــن الــتهم ٨٠مــا ال يقــل عــن  اعتمــاد -
املوجَّهـــــــــة إىل املشـــــــــتبه فيهم/قبوهلا/إدانـــــــــة 

 املشتبه فيهم املتهمني
ومــــا العــــرائض نســــبة مــــا يُقبــــل مــــن  بلــــوغ -

علـــــى  %٨٠يُوافـــــق عليـــــه مـــــن الطلبـــــات 
 األقل

 مجيع األدلة استعراض -
ـــــــام - ـــــــق مســـــــتقل باســـــــتعراض قي مجيـــــــع  فري

 الدعاوى
 يف مبــا التــدريب، برنــامج مــن٪ ٨٠ تنفيــذ -

املقاضـاة  لشـعبة القانونيـة احملاضـرات ذلك
 أسبوعني مرة كل اليت تلقى

 ذات الــــــــــاالت يف التحســــــــــني مشــــــــــاريع -
 والقـدرات الداخليـة، السـريورات: األولويـة

ـــــا، اإلداريـــــة، والكشـــــف عـــــن  والتكنولوجي
 املعلومات

علـــــى صـــــعيد حتقيـــــق  التقـــــدم يف اإلســــهام -
 أمكن ذلك حيثما اإلجراءات سرعة

 املرافعــة يف جمــال الكفــاءات تنميــة مواصــلة -
 خـــــالل مــــن والكتابيـــــة الشــــفوية القانونيــــة
 التدريب

 ٥-٢الهدف  اإلدارة والتدبر:
ملكتـب  السـرتاتيجيةمـن الغايـات ا ٤الغاية 

 املّدعي العام:
املضــــي يف تكييــــف قــــدرات املكتــــب علــــى 
ــــق واملقاضــــاة وشــــبكته ذات الصــــلة  التحقي
ـــــدة  مـــــع البيئـــــة العلميـــــة والتكنولوجيـــــة املعقَّ

 التطور واملستمرة

ــــــــدريب املعنيــــــــني  مراجعــــــــة • برنــــــــامج ت
بأنشــــــطة املقاضــــــاة احملــــــدَّد يف خطــــــة 

ـــــــــك التـــــــــدريب الســـــــــنوية،  مبـــــــــا يف ذل
ية الراميــة إىل دورات التــدريب اإلضــاف

إكســـاب مهـــارات الـــدفاع والتـــدريب 
كنولوجيـــــــــــــات علـــــــــــــى اســـــــــــــتعمال الت

 كمةاجلديدة يف جلسات احمل
مشــــــــاريع التحســــــــني املنتقــــــــاة  تنفيــــــــذ •

املتصــــــــلة بالــــــــاالت ذات األولويــــــــة: 
الســـــــــريورات الداخليـــــــــة، والقــــــــــدرات 
اإلداريــة، وتصــميم ملفــات القضــايا، 
وســـــــــــــــــــريورة مراجعـــــــــــــــــــة القضـــــــــــــــــــايا، 

 والتكنولوجيا، واملهارات األساسية

: تقيــــــيم مشــــــاريع ١-١٤األداء  مؤشــــــر -
 التحسني

تنفيـــــــــــذ اخلطــــــــــــة : ٢-٨األداء  مؤشـــــــــــر -
ـــــدريب الســـــنوية للتدر  يب/عـــــدد أيـــــام الت

 لكل موظف يف كل سنة
 

% مــن برنــامج ٨٠مــا ال يقــل عــن  تنفيــذ -
 التدريب على النحو املقرَّر

ــــــدة  - ــــــى األدوات اجلدي ــــــدريب عل إجــــــراء ت
وتعزيــــــــز قــــــــدرات الشــــــــعبة فيمــــــــا يتعلــــــــق 
ـــــاألدوات القائمـــــة (مـــــن قبيـــــل الربنـــــامج  ب

املســـــاعد يف العمـــــل القضــــــائي احلاســـــويب 
ونظــــام حتليــــل  TrialDirectorاملســــّمى 

 Ringtail)األدلة املسمى 

  ١-٢األهـــــــــــــداف  اإلدارة والتـــــــــــــدبر:
 ٤-٢و ٣-٢و ٢-٢و

ملكتـب  السـرتاتيجيةمـن الغايـات ا ٨الغاية 
 :املّدعي العام

التكفل بـإدارة املكتـب إدارة مهنيـة وشـفافة 
 وناجعة وخاضعة للمساءلة

اســـــــــــتبانة الـــــــــــاالت ذات األولويـــــــــــة  •
املمكــــن فيهــــا حتقيــــق مكاســــب عــــن 

ــــــــــق  ــــــــــادة النجاعــــــــــةطري ــــــــــد زي ؛ وحتدي
املكاســــــــــــــــب املمكــــــــــــــــن حتقيقهـــــــــــــــــا؛ 

 زيـادة النجاعـةواإلسهام يف مبادرات 
 الشاملة بنطاقها املكتب أمجع

: املكاســــــــــب احملققــــــــــة ٦األداء  مؤشــــــــــر -
 زيادة النجاعةسنوياً عن طريق 

الل املكاســب احملققــة مــن خــ جممــوع •
بالقيــــاس إىل امليزانيــــة  زيــــادة النجاعــــة

 اإلمجالية لشعبة املقاضاة

الـاالت ذات األولويـة املمكـن  استبانة -
زيــادة فيهــا حتقيــق مكاســب عــن طريــق 

؛ وحتديــــد املكاســــب املمكــــن النجاعــــة
 حتقيقها

 زيــــادة النجاعــــةيف مبــــادرات  اإلســــهام -
املكتـــــــــــب أمجــــــــــــع  بنطاقهــــــــــــاالشـــــــــــاملة 

 واحملكمة مجعاء
 يف اإلدارة ملســـــتوى املســـــتمر التحســـــني -

 الشعبة
 املخاطر سريورة تدبر مواصلة -
 تطــــوير املضــــي يف يف النشــــط اإلســــهام -

 األداء مؤشرات
 استخالص العرب برنامج يف اإلسهام -
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 ٢٠١٨ عاملاملرامي  مؤّشرات األداء النتائج املتوّخاة الغاية االسرتاتيجية
 جــــــو لتحســــــني تــــــدابري وتنفيــــــذ وضــــــع -

 الشعبة يف العمل
 إدارة مراجعـــــــــــة يف النشـــــــــــط اإلســـــــــــهام -

 املكتب ضمن وبنيتها املعلومات
 بإعمــــــال الــــــداخلي االتصــــــال حتســــــني -

 SharePointموقـــع التشـــارك املســـّمى 
 املنتظم وتعميم املعلومات
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 )ـالمرفق الخامس (ه

 الغايات االستراتيجية لقلم المحكمة

 المحكمة) البرنامج الرئيسي الثالث (قلم

 مكتب رئيس قلم المحكمة -ألف

 األخرى املمكن األخذ با زيادة النجاعةإدارة املوارد على حنو فعال، ومتييز وإعمال تدابري  ٢-١-٢

 املضي يف حتسني تدبر أداء املوظفني ١-٤-٢

 حتسني قياِس وتقييِم األداء بوسائل منها مؤشرات األداء ٣-٦-٢

 وهيئاتا الفرعيةطراف يف حتسني فعالية وجناعة التحاور بني احملكمة ومجعية الدول األ املضي ١-١-٣

 ٢٠١٨النتائج المتوّخاة ومؤّشرات األداء والمرامي لعام  مكتب رئيس قلم المحكمة:

 ٢٠١٨ عامل املرامي مؤّشرات األداء  النتائج املتوّخاة

   من األهداف ذات األولوية ٢-١-٢الهدف 

ـــــدة الشـــــاملة  • ـــــز إعـــــداد اخلطـــــة االســـــرتاتيجية اجلدي تنجي
بنطاقها احملكمة مجعـاء واخلاصـة باجلهـاز املتمثـل يف قلـم 

 احملكمة على وجه التحديد 
ـــــم  التطـــــوير التنظيمـــــيتنفيـــــذ خطـــــة  • يف شـــــىت أقســـــام قل

 احملكمة اليت يتم متييزها

 وضع اخلطة االسرتاتيجية لقلم احملكمة •
 لتنظيميالتطوير امعدَّل تنفيذ خطة  •

 اعتماد اخلطة االسرتاتيجية لقلم احملكمة •
% ٩٥ التطــــوير التنظيمــــيبلـــوغ معــــدَّل تنفيــــذ خطــــة  •

 على األقل

   من األهداف ذات األولوية ١-٣-٢الهدف 

نظـــام تـــدبر أداء املـــوارد البشـــرية الشـــامل بنطاقـــه  حتســـني •
 مجعاء احملكمة

التقيـد بـذه املقتضـيات يف شـىت وحـدات معدَّل بلوغ  • التقيد مبقتضيات تدبر األداءمعدَّل  •
 %١٠٠قلم احملكمة 

   من األهداف ذات األولوية ٣-٦-٢الهدف 

ختطــــيط األعمــــال املتكامــــل املشــــتمل علــــى روابــــط بيِّنــــة  •
 قلم احملكمةلباخلطة االسرتاتيجية للمحكمة و 

النســبة املئويــة مــن أقســام قلــم احملكمــة الــيت تقــوم برصــد  •
 االسرتاتيجيةوقياس األداء وفق اخلطة 

• ١٠٠% 

   من األهداف ذات األولوية ١-١-٣الهدف 

التحـــــاور بـــــني احملكمـــــة ومجعيـــــة الـــــدول  جناعـــــة •
 وهيئاتا الفرعيةاألطراف 

 غ م • رضا األطراف الفاعلة/اهليئات املعنية •

 شعبة الخدمات اإلدارية -باء

 املضي يف حتسني تدبر أداء املوظفني  ١-٣-٢

 خمتلف مستويات بنية احملكمة علىاملضي يف حتسني التوازن اجلنساين والتمثيل اجلغرايف   ٢-٣-٢

 حتسني بيئة العمل  ١-٤-٢

 وضع �ج اسرتاتيجي لتنمية قدرات املوظفني (مبا يف ذلك حراكهم)  ٢-٤-٢

 من خالل التطورات التكنولوجية زيادة النجاعة  ٣-٥-٢
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ورِة إعداد امليزانية، مبا يف ذلك مواصلة التحاور مع الدول األطراف بشأن املضي يف حتسِني وتبسيِط سري   ١-٦-٢
 سريورة إعدادها وبشأن وثيقتها

 إعمال إطار تدبر املخاطر يف احملكمة إعماالً كامالً   ٢-٦-٢

استعمال املباين اجلديدة على أفضل وجه لتلبية احتياجات عمل احملكمة؛ وتعظيم مدى املرونة يف   ١-٧-٢
 هذه املباين إلتاحة توسعتها و/أو تعديلها بقدر أدىن من انقطاع العمل ومن التكاليف تصميم

 تطبيق سريورة لتدبر املخاطر على األخطار احمليقة باألمن والسالمة  ٣-٨-٢

 ٢٠١٨النتائج المتوّخاة ومؤّشرات األداء والمرامي لعام  شعبة الخدمات اإلدارية:

 ٢٠١٨لعام املرامي  األداءمؤّشرات  النتائج املتوّخاة

   من األهداف ذات األولوية ١-٣-٢الهدف 

نظــام تــدبر أداء املـوارد البشــرية يف شــىت وحــدات  حتسـني •
 احملكمة

معدَّل التقيُّـد بـذه املقتضـيات يف شـىت وحـدات  بلوغ • معدَّل التقيُّد مبقتضيات تدبُّر االداء  •
 % على األقل٩٥ احملكمة

   األهداف ذات األولويةمن  ٢-٣-٢الهدف 

 تـــوظيفهم أجـــل مـــن احملشــودين بـــني النســـاء نســـبة زيــادة •
 حمايـداً  إعالنـاً  الشاغرة الوظائف عن اإلعالن خالل من
 بني النساء عدد زيادة خالل ومن اجلنسانية الناحية من

 توظيفهم يف للنظر املنتَقْنيَ 
ـــــدى احملكمـــــة يف  • حتســـــني التعريـــــف بفـــــرص التوظيـــــف ل

  يف عداد جمموعة املوظفنيالبلدان املنقوصة التمثيل 

التوازن اجلنساين يف مجيع الوظائف الثابتة، عدا وظـائف  •
 املسؤولني املنتَخبني لكل جهاز

 
 
عـــــدد مبـــــادرات التواصـــــل اهلادفـــــة املتعلقـــــة باحلشـــــد يف  •

 جمموعة املوظفنيالبلدان املنقوصة التمثيل يف عداد 

حتقُّــق التــوازن اجلنســـاين املتمثــل يف املناصــفة يف مجيـــع  •
 وحدات احملكمة

 
 
 مبادرتان تواصليتان هادفتان متعلقتان باحلشد •

   من األهداف ذات األولوية ١-٤-٢الهدف 

اعتمـــــــاد سياســـــــات خاصـــــــة باألولويـــــــات فيمـــــــا يتعلـــــــق  •
 املتصلة باملوارد البشرية األساسيةباملسائل 

مـــــــا يـــــــتم إصـــــــداره مـــــــن وثـــــــائق السياســـــــات عـــــــدد  •
 األساسية

 وثائق من وثائق السياسات األساسية ٣إصدار  •

   من األهداف ذات األولوية ٢-٤-٢الهدف 

 مســــارهم بتطــــور يتعلــــق فيمــــا املــــوظفني توّخيــــات تــــدبر •
 ناجع وبصورة شفافة حنو على املهين

% يف معــدل رضـا املــوظفني بفــرص ١٠نســبتها  زيـادة • املسجَّلة يف إطار الدراسات االستقصائية املعدَّالت •
 احلراك املتاحة هلم

التحاور املنظَّم والتنسيق مع احتـاد املـوظفني بشـأن مجيـع  •
شـــؤون رفـــاه املـــوظفني واملســـائل املتصـــلة بـــا وذلـــك عـــن 

 طريق اتفاق خاص بالعالقة بني الطرفني

توقيــــــع االتفــــــاق اخلــــــاص بالعالقــــــة وعــــــدد اجتماعــــــات  •
 برفاه املوظفنيالتنسيق املعنية 

توقيع االتفاق، واعتماد النموذج املتعلق برفاه موظفي  •
 احملكمة، وعقد ثالثة اجتماعات معنية برفاه املوظفني

   من األهداف ذات األولوية ٣-٥-٢الهدف 

تخطيط املـوارد املؤسسـية ل SAPالقدرة يف نظام  حتسني •
علــــى النهــــوض بــــأود أعبــــاء العمــــل املزيــــدة فيمــــا خيــــص 
سريورات األعمال، وال سـيما مـا يتصـل بـاملوارد البشـرية 

 وامليزانية

عــدد ســريورات العمــل الــيت تــتم مراجعتهــا وحتســينها مــن  •
ـــادة القـــدرة علـــى ختطـــيط املـــوارد املؤسســـية يف  خـــالل زي

 SAPنظام 

 سريورات من سريورات العمل ٥تبسيط وتنفيذ  •

الدوليـــة إعمـــال سياســـات متوافقـــة مـــع املعـــايري احملاســـبية  •
 )IPSASللقطاع العام (

توافقـة مـع عدد التحسينات يف جمال السريورات املالية امل •
 املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام

توافقــة مــع حتســينات يف جمــال الســريورات املاليــة امل ٣  •
 املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام

   من األهداف ذات األولوية ١-٦-٢الهدف 

النســــبة املئويــــة لزيـــــادة الــــزمن املتـــــاح لتحليــــل البيانـــــات:  • وتبسيُط سريورِة إعداد امليزانية حتسنيُ  •
تقلـــيص الـــزمن  ســـريورِة إعـــداد امليزانيـــة حتســـيناتســـتتيح 

 الذي تستغرقه معاملة البيانات

مـن فئـة اخلـدمات  ملوظفني اثنني% ٢٠زيادة نسبتها  •
 رأ)-ع (خ رتبة أخرى -العامة 
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املئويــــة ألمتتــــة ســــريورة اســــتحداث البيانــــات النســــبة  • 
 املتعلقة بامليزانية

ــــة  • أمتتــــة ســــريورة اســــتحداث البيانــــات املتعلقــــة بامليزاني
 %١٠٠بنسبة 

   من األهداف ذات األولوية ٢-٦-٢الهدف 

إطــــار تــــدبر املخــــاطر إعمــــاًال كــــامًال علــــى نطــــاق  إعمــــال
 احملكمة 

  حتديثه مرًة كل عام • حتديث سجل األخطار •

   من األهداف ذات األولوية ١-٧-٢الهدف 

تلبيــــة مجيــــع طلبــــات احليــــز املكتــــيب اجلديــــدة يف الوقــــت  • التقنية السعات حدوداستعمال املباين مبرونة ضمن  •
املناســـب وذلـــك باالســـتفادة مـــن املرونـــة يف الفصـــل بـــني 

 األحياز املكتبية 

 من طلبات احليز املكتيب اجلديدة %١٠٠تلبية  •

مرافـــق املـــؤمترات لالقتصـــاد يف تكـــاليف عقـــد اســـتعمال  • 
 االجتماعات خارج مباين احملكمة

ٍل لَشْغل مرافق املؤمترات مقداره  •  %٧٥بلوغ معدَّ

   من األهداف ذات األولوية ٣-٨-٢الهدف 

واحـــــد للمخـــــاطر األمنيـــــة وتقيـــــيم اســـــرتاتيجي تقيـــــيم  • عدد ما يـُْنَجز من عمليات تقييم املخاطر األمنية • حتديث تقييم املخاطر األمنية ومراجعة التدابري الالزمة
واحد للمخاطر األمنية لكل موقع من مواقـع احملكمـة 

 ٨(مقرها ومكاتبها امليدانية): ما جمموعه 

 % من التدابري الالزمة٩٠تنفيذ  • املئوية ملا ينفَّذ من التدابري الالزمة النسبةُ  • 

 شعبة الخدمات القضائية -جيم

املعدَّل للمساعدة القانونية واملواظبة على مراقبة كفايته وجناعته من حيث التكاليف على  تنفيذ النظام ١-٤-١
 حنو متوافق مع القرارات القضائية وحقوق الدفاع

 التواصل والتشاور مع رابطة حمامي احملكمة اجلنائية الدولية حبسب مقتضى احلال ٣-٤-١

ح يف تنفيذ األوامر جبرب األضرار، مبا يف ذلك تطبيق السهر على جرب األضرار بصورة جمدية والنجا  ١-٦-١
 مبادئ مّتسقة فيما خيص جرب أضرار الين عليهم

وضع آليات تنسيق مع الصندوق االستئماين للمجين عليهم ومع املمثِّلني القانونيني للمجين عليهم عند  ٢-٦-١
 اراالقتضاء من أجل تنفيذ القرارات القضائية فيما يتعلق جبرب األضر 

 القضائية؛ ووضُع وصقُل مؤشرات األداء املناسبة اخلدمات جمال يف األداء حتسني ٥-١-٢

من أجل زيادة جناعة سريورات احملكمة  )e-Courtاستعراض وحتديث نظام احملكمة اإللكرتونية ( ١-٥-٢
 اإللكرتونية وإنتاجيتها 

 مراجعة تطبيق السريورات والطرائق والتكنولوجيات القياسية  ٢-٥-٢
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 ٢٠١٨النتائج المتوّخاة ومؤّشرات األداء والمرامي لعام  شعبة الخدمات القضائية: 

 ٢٠١٨عام لاملرامي  مؤّشرات األداء  النتائج املتوّخاة

   من األهداف ذات األولوية ١-٤-١الهدف 

متثــيًال كافيــاً مســتداماً يتســم متثيــل املــدعى علــيهم املعــوزين 
 بالنجاعة االقتصادية فيما خيص احملكمة

ـــدفاع الـــيت ُتســـد تكاليفهـــا يف إطـــار نظـــام  • عـــدد أفرقـــة ال
 املساعدة القانونية

عــــدد طلبـــــات مراجعـــــة قـــــرارات الـــــدوائر القاضـــــية مبـــــنح  •
 املساعدة القانونية 

أن يزيد عدد أفرقة الدفاع عن املّدعى عليهم املعـوزين  •
 ٦على 

   من األهداف ذات األولوية ٣-٤-١الهدف 

التواصل والتشاور مع رابطة حمامي احملكمة اجلنائية الدوليـة 
 فيما يتعلق باألمور املتصلة باحملامني

 عدد االجتماعات بني ممثِّلي قسـم دعـم احملـامني وممثِّلـي •
 رابطة حمامي احملكمة اجلنائية الدولية

 اجتماعاً  ١٢اجتماعات إىل  ٦ •
 

عــدد املشــاورات الكتابيــة بــني ممثِّلــي قســم دعــم احملــامني  • 
 رابطة حمامي احملكمة اجلنائية الدولية وممثِّلي

 ٦مشاورات إىل  ٣ •

   من األهداف ذات األولوية ١-٦-١الهدف 

) مـن النظـام األساسـي مـن ١(٧٥التقيـد بأحكـام املـادة  •
خالل التوضيح القضائي املستمر للمبادئ املتصـلة جبـرب 

 األضرار

متابعــــة مجيــــع القــــرارات واألوامــــر املتعلقــــة جبــــرب األضــــرار  •
 متابعة حتظى برضا الدائرة املصدرة للقرار املعين

 %١٠٠بلوغ معدَّل رضا الدوائر يف هذا الشأن  •

التحــرك بنــاء علــى مجيــع القــرارات واألوامــر املتصــلة جبــرب  • 
 األضرار يف غضون األجل احملدد لذلك

 %١٠٠باآلجال املعنية بلوغ التقيُّد  •

الــــــرد الفعــــــال واملالئــــــم علــــــى مجيــــــع طلبــــــات األطــــــراف  • 
 واملشاركني يف إجراءات جرب األضرار

 %١٠٠بلوغ معدَّل رضا اجلهات املعنية  •

   من األهداف ذات األولوية ٢-٦-١الهدف 

لتنســيق والتواصـــل بـــني احملكمـــة والصـــندوق االســـتئماين ا •
 تدابري جرب االضرار للمجين عليهم فيما يتعلق بتنفيذ

الــرد الفعــال واملالئــم ضــمن حــدود املســتطاع علــى مجيــع  •
 طلبات الصندوق االستئماين للمجين عليهم

ـــــني  • بنيـــــة التواصـــــل الفعـــــال مـــــع مســـــؤويل التنســـــيق املعني
نـــة: الـــزمن الـــذي يســـتغرقه الـــرد األويل علـــى  مبواضـــيع معيَّ 

 كل طلب يف غضون يوم عمل واحد

 %١٠٠بلوغ معدل القيام بالرد  •
ــــــــــــــد مبقتضــــــــــــــيات التواصــــــــــــــل  • ــــــــــــــوغ معــــــــــــــدل التقي بل

 %١٠٠ الفعال

القيـام علـى ضـوء القــرارات القضـائية ذات الصـلة بوضــع  •
إطــار ملهــام الــدعم الــيت يؤّديهــا قلــم احملكمــة فيمــا يتعلــق 
ـــــــــني األدوار  جبـــــــــرب األضـــــــــرار، مـــــــــع مراعـــــــــاة الفصـــــــــل ب
واملســـــؤوليات املنوطـــــة بالصـــــندوق االســـــتئماين للمجـــــين 

 واملسؤوليات املنوطة بقلم احملكمة عليهم واألدوار

قائمـــــة "العـــــرب املستخلصـــــة" بشـــــأن املهـــــام املســـــندة إىل  •
 اخلرباء يف مسائل جرب األضرار

قائمـــة مهــــام الــــدعم الــــذي يقدمـــه قلــــم احملكمــــة بشــــأن  •
 املرحلة السابقة لتنفيذ جرب األضرار وخالل تنفيذه

تنجيـــــــز قائمـــــــة "العـــــــرب املستخلصـــــــة" بشـــــــأن إســـــــناد  •
اخلــــــــرباء لكــــــــي يتســــــــىن اســــــــتعماهلا يف  املهمــــــــات إىل

 ٢٠١٨ عام
تنجيـــز قائمـــة مهـــام الـــدعم الـــيت يؤديهـــا قلـــم احملكمـــة  •

 ٢٠١٨ لكي يتسىن استعماهلا يف عام

   من األهداف ذات األولوية ٥-١-٢الهدف 

وضـــع مؤشـــرات األداء املناســـبة فيمـــا خيـــص الســـريورات  •
، ورصــــد هــــذه والــــدعم القضــــائي ذي الصــــلة القضــــائية

 املؤشرات، واإلفادة بشأ�ا

أن ال تُرجــأ أو تُلغــى أي جلســات مــن جــراء عــدم تــوفري  •
 قسم تدبر األعمال القضائية للخدمات

ُـــوفَّر يف ســـياق  • ـــيت ت ـــة: عـــدد الرتمجـــات ال الرتمجـــة التحريري
اإلجـراءات القضــائية احملــددة الطــابع مــن قبيــل إجــراءات 

ملراحــل جــرب األضــرار، واملســائل املتعلقــة باالســتئناف، وا
(قرار اعتماد التهم، واحلكـم يف  املعنية القضايااهلامة يف 

 جوهر القضية، وقرار حتديد العقوبة، وما إىل ذلك)

 تقدمي الدعم جلميع اجللسات املقرر عقدها •
 %١٠٠بلوغ معدل الرضا  •
إلجـراءات القضـائية بسـبب يتعلـق بتـوفري عدم تـأخر ا •

 اخلدمات اللغوية
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اجللسات اليت تُوفَّر خالهلا الرتمجة الرتمجة الشفوية: عدد  •  •
الشـــفوية؛ وعـــدد معـــدالت يـــوم عمـــل الرتمجـــان الواحـــد 
فيمـــــــا خيـــــــص اإلجـــــــراءات القضـــــــائية، وعـــــــدد الرتامجـــــــة 

 املستقلني املستعان بم من أجل اإلجراءات القضائية
الرتمجــة الشــفوية يف امليــدان ويف ســياق العمليــات: عــدد  •

ويف سياق العمليات مهمات الرتمجة الشفوية يف امليدان 
املرتبطـــة بـــاإلجراءات القضـــائية؛ وعـــدد اللغـــات (لغـــات 
احلـاالت) الــيت تــوفر بــا الرتمجــة الشــفوية؛ وعــدد الرتامجــة 

ة الشـفوية يف سـياق امليدانيني املعتمدين بغية توفري الرتمج
 اإلجرءات القضائية

 االستقصاء لدى اجلهات املتعاَمل معها •

 

   ذات األولويةمن األهداف  ١-٥-٢الهدف 

زيــادة جناعــة ســريورات احملكمــة اإللكرتونيــة وإنتاجيتهــا عــرب 
 حتديث نظام احملكمة اإللكرتونية

قســم تــدبر األعمــال القضــائية: اإلدمــاج املؤمتــت لثالثــة  •
تطبيقـــــات خاصـــــة بتحـــــديث جمموعـــــات النفـــــاذ لوقـــــف 

 تثلُّث املهمة ذاتا
املنهجـي قسم تدبر األعمال القضائية: التحقـق املؤمتـت  •

مــن التعــرف الضــوئي علــى احلــروف فيمــا خيــص الوثــائق 
 اليت تودع عند تقدميها

قســـم تـــدبر األعمـــال القضـــائية: بلـــوغ نســـبة تقلـــيص  •
الـــــزمن الـــــالزم لتحـــــديث جمموعـــــات تـــــدبُّر النفـــــاذ يف 

  %٧٠اإللكرتونية  احملكمة عمل نظام تطبيق

   من األهداف ذات األولوية ٢-٥-٢الهدف 

األخطـــار املتصـــلة بكشـــف البيانـــات غـــري ختفيـــف ومنـــع  •
 ص بهاملرخَّ 

قسم تدبر األعمال القضائية: معاملة مجيع ما يودع من  •
وثـــائق معاملـــة آمنـــة آتيـــة يف حينهـــا مـــع اتقـــاء حـــاالت 
اإلغفال سهواً وذلك بإعمال حتسينات للتطبيقات بغية 

 تنبيه املوظفني إىل خطر فوات أوان اإلخطار

 عدم إغفال أي وثيقة سهواً  •

حتسـني مجيـع السـريورات املعمـول بـا يف احملكمـة جلعلهـا  •
 أكثر مالءمة وجناعة وأمناً وشفافية

نســـــبة اخنفـــــاض مقـــــدار الوقـــــت الـــــذي يســـــتغرقه جتهيـــــز  •
 طلبات الين عليهم

رقمنـــة طلبــــات الــــين بتقلـــيص االحتياجــــات إىل املــــوارد  •
 عليهم

 دموحَّ  إعداد استمارات الطلب وفق منوذج •
املئوية ملوظفي احملكمة الذين يكونـون قـد أكملـوا النسبة  •

 التدريب اإللزامي يف جمال أمن املعلومات
 معدل تنفيذ حتديثات الربجميات املتوفرة •
مقــادير الــزمن الــذي يســتغرقه التحــرك حيــال مــا يفــاد بــه  •

 من حوادث أمن املعلومات
 معدل األخذ بالعرب املستخلصة من احلوادث •
 اعات احملكمةالنسبة املئوية لتوفر ق •
النســـبة املئويـــة لتـــوفر الـــنظم اخلاصـــة بالتطبيقـــات والبـــىن  •

 التحتية الداعمة ألنشطة احملكمة
النســـبة املئويــــة للمشــــاريع املزمـــع تنفيــــذها الــــيت صــــممها  •

قسم خدمات تدبر املعلومـات دعمـاً لزيـادة النجاعـة يف 
 احملكمة

ـــــزمن الـــــذي يســـــتغرقه  • ـــــوغ نســـــبة تقلـــــيص ال جتهيـــــز بل
 ٢٠١٨% حبلول عام ٢٠ عليهم طلبات الين

% حبلــول ١٥تقلــيص االحتياجــات إىل املــوارد بنســبة  •
 ٢٠١٨عام �اية 

ــــدة النمــــوذجطلــــب اســــتعمال اســــتمارات  • فيمــــا  موحَّ
 ٢٠١٨خيص املشاركة وجرب األضرار بدءاً من عام 

% من موظفي احملكمة التدريب اإللزامـي ٩٥إكمال  •
 املعين

 استكمال مجيع حتديثات الربجميات •
تحرك يف جمال أمـن املعلومـات يف غضـون أوقـات ال ال •

 تزيد عن ساعتني 
 األخذ جبميع العرب املستخلصة من احلوادث •
 %٩٩,٢ر قاعات احملكمة بنسبة توفُّ  •
 %٩٩,٢توفر النظم بنسبة  •
 % من املشاريع املزمع تنفيذها٩٠تنفيذ  •
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 شعبة العمليات الخارجية -دال

املتضررة والتواصل معهم على حنو فعال وفقًا للوثائق ذات الصلة من توعية الين عليهم واجلماعات  ١-٧-١
 الوثائق االسرتاتيجية للمحكمة

 تقييم فعالية احملكمة وأثرها بالتعاون مع أصحاب الشأن اخلارجيني ٢-٧-١

والرتكيز  إدارة املوارد على حنو فعال ومتييز وتنفيذ املزيد من التدابري املمكن اختاذها لزيادة النجاعة؛ ٢-١-٢
بصورة خاصة على األنشطة امليدانية بغية النهوض بتحسني التنسيق وإحداث أثر أكرب لعمل احملكمة 

 يف بلدان احلاالت

 تطبيق سريورة لتدبر املخاطر على األخطار احمليقة باألمن والسالمة ٣-٨-٢

ت الفضلى، مثل اعتماد تدابري االخنراط يف تباحث بّناء مع الدول لتذليل العوائق والنهوض باملمارسا ١-٣-٣
وطنية خاصة بالتعاون، وتعيني مسؤولني عن التنسيق على الصعيد الوطين، واملسارعة إىل التشاور مع 

 احملكمة بغية حل أي مسألة تعيق تنفيذ الطلبات أو حتول دونه

 لي الدول واحملكمةممثأهم تنظيم حلقات تدارس بشأن التعاون يف خمتلف املناطق إلتاحة التحاور بني  ٢-٣-٣
 زيادة التعاون على املستويني اخلارجي والداخلي فيما يتعلق حبماية الشهود ٣-٤-٣

تنسيق اجلهود مع أصحاب الشأن اآلخرين مثل الدول واملنظمات الدولية واملنظمات اإلقليمية  ١-٥-٣
 واملنظمات غري احلكومية وسائر الشركاء العاملني بنشاط لتحقيق العاملية

 

 ٢٠١٨النتائج المتوّخاة ومؤّشرات األداء والمرامي لعام  شعبة العمليات الخارجية:

 ٢٠١٨عام لاملرامي  مؤّشرات األداء النتائج املتوّخاة

   من األهداف ذات األولوية ١-٧-١الهدف 

اإلحاطــــــة باملهــــــام املنوطــــــة باحملكمــــــة يف إطــــــار  حتســــــني •
 واجلماعــــــات علــــــيهم واليتهـــــا وبإجراءاتــــــا لــــــدى الــــــين

 املتضررة
 متابعــــة علــــى احملليــــني األهــــايل جمموعــــات قــــدرة حتســــني •

 الصلة ذات القضايا يف القضائية املستجدات

عـــــدد مـــــا يُنـــــتج ويـــــوزع مـــــن الـــــربامج التوعويـــــة اإلذاعيـــــة  •
 والتلفازية املكيَّفة حبسب احلاجة

ارتفــاع نســبة األســئلة الــيت تبــنيِّ أن إحاطــة املشــاركني يف  •
دت ملموســة أكثــر ممّــا كانــت عليــه جلســات التوعيــة غــ

 ٢٠١٧يف عام 
 زيادة احلضور اإلعالمي للمحكمة يف بلدان احلاالت •
املقـــــابالت املنظمـــــة الـــــيت ُجتـــــرى مـــــع أصـــــحاب الشـــــأن  •

العاملني مع الين عليهم واجلماعات املتضـررة يف بلـدان 
 احلاالت

ـــــنظَّ  • ـــــيت ت ـــــدان زيـــــادة عـــــدد األنشـــــطة التوعويـــــة ال م يف بل
 لمحكمة وجود ميداين فيهااحلاالت اليت ل

يف تـنظَّم زيادة عدد املشاركني يف األنشطة التوعوية الـيت  •
 بلدان احلاالت

مقــدَّر عــدد مــن يــتم التواصــل معهــم مــن خــالل اإلذاعــة  •
 والتلفاز من األهايل (يف مجيع بلدان احلاالت)

 برناجماً  ٦٠ •
 %٥٠زيادة يف قاعدة البيانات نسبتها  •
ــــادة يف عــــدد املقــــابالت  • ــــات اإلعالميــــة يف زي والفعالي

 بلدان احلاالت
 أصحاب الشأن يف بلدان احلاالت زيادة مدى رضا •
 %٢٠ زيادة يف عدد األنشطة التوعوية نسبتها •
 %٢٠ زيادة يف عدد املشاركني نسبتها •
مليــون  ٣٥بلــوغ عــدد مــن يطــاهلم النشــاط التواصــلي  •

 شخص
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 ٢٠١٨عام لاملرامي  مؤّشرات األداء النتائج املتوّخاة

   من األهداف ذات األولوية ٢-٧-١الهدف 

هــــــادف يف النشـــــاط التوعــــــوي قــــــائم علــــــى اتبـــــاع �ــــــج  •
التشــــاور مــــع أصـــــحاب الشــــأن اخلــــارجيني والـــــداخليني 

 وعلى عملية "استخالص العرب"
وضــع مؤشــرات األداء املناســبة لقيــاس النشــاط التوعــوي  •

 الذي تضطلع به احملكمة وأثر هذا النشاط

ــــدة الناجتــــة عــــن التشــــاور مــــع  • أصــــحاب املشــــاريع اجلدي
 لينياخلارجيني والداخ الشأن

درجــــة وعــــي الشــــركاء احملليــــني ومــــدى رضــــاهم حبســــب  •
 رصد التصورات عن احملكمةالراة لستقصاءات اال
 أصـحاب الشـأنتعليقات أصحاب الشأن: مالحظات  •

 اخلارجيني والداخليني
سريورة استخالص العرب فيما خيص بلدان احلـاالت الـيت  •

 للمحكمة وجود ميداين فيها
اف املنشــــودة يف وضــــع مؤشــــرات فرديــــة خاصــــة باألهــــد •

جمــال التوعيــة بالتشــاور مــع أصــحاب الشــأن الــداخليني 
 واخلارجيني املعنيني

إفضـــــاء التشـــــاور مـــــع أصـــــحاب الشـــــأن إىل مشـــــاريع  •
 ذ يف امليدانجديدة تنفَّ 

إجـــــــــراء مقـــــــــابالت مـــــــــع جمموعـــــــــات مـــــــــن الفئـــــــــات  •
 نات إحصائيةاملستهدفة متثل عيِّ 

 إجراء مقابالت مع أصحاب الشأن •
املنـتظم مـع املـوظفني املسـؤولني عـن  التشاور الداخلي •

التوعيــة يف بلــدان احلــاالت وتبــادل العــرب املستخلصــة 
 عن طريق موظفي التوعية العاملني يف املقر

 وضع املؤشرات •

   من األهداف ذات األولوية ٢-١-٢الهدف 

 إعمال املكاتب امليدانية بصورة كاملة •
ثــة لتخطــيط املهمــات،  • اكتمــال العمــل بالســريورات احملدَّ

واســــــرتاتيجية اخلــــــروج، والشــــــكل النمــــــوذجي للحضــــــور 
 قامة مكاتب ميدانية جديدةواملنحى املوحَّد إلامليداين، 

ــــدانيون: عــــدد الوظــــائف املقــــّرة قياســــاً إىل  • املوظفــــون املي
 عدد الوظائف املشغولة

ـــــــق القـــــــدرات • ـــــــة إلدمـــــــاج وتطبي يف جمـــــــال  النســـــــبة املئوي
 الربجميات لتخطيط املهمات

إعداد تنفيذ الربوتوكول اخلاص بإنشاء املكاتب امليدانيـة  •
 وبعملها وبإغالقها

 % من الوظائف املقّرة٩٠شغل  •
 %١٠٠اإلدماج بنسبة  •
وضــــع وإقــــرار وثــــائق التعليمــــات اإلداريــــة وإجــــراءات  •

 العمل القياسية و/أو الربوتوكوالت

   األولويةمن األهداف ذات  ٥-٢الهدف 

تعزيـــز حضـــور احملكمـــة علـــى اإلنرتنـــت وحتســـني صـــورتا  •
املؤسســية، مبــا يف ذلــك املوقــع الشــبكي اجلديــد واإلطــار 
االســرتاتيجي لالســتعانة بشــبكات التواصــل االجتمــاعي 

 نةوهوية احملكمة البصرية احملسَّ 

 ):Twitterتويرت ( •
 )page likesعدد املتابعني/التحبيذات بالصفحة ( -
 
 الطبعات/مشاهدات احملكمةعدد  -
ــــــــد ( - )/التبــــــــادالت retweetsعــــــــدد إعــــــــادات التغري

)shares( 
 )likesعدد التحبيذات ( -
 االستقصاء: حتليل جودة احملتوى -

 ):Twitterتويرت ( •
زيـــــــــادة ألـــــــــف متابع/حتبيـــــــــذ بالصـــــــــفحة (ب ٢٥٤ -

 )%١٥ نسبتها
 آالف) ٤,٢ زيادة مقدارهاألف طبعة (ب ٢٢ -
ــــــد (ب ٣٣ - ــــــادة ألــــــف إعــــــادة تغري  ١٠ مقــــــدارهازي

 آالف)
 )ألفان زيادة مقدارهاآالف حتبيذ (ب ٨ -
تنفيـــــــذ املشـــــــورة الـــــــيت آتاهـــــــا االستقصـــــــاء األويل  -

%، وكشـــــف االستقصـــــاء النهـــــائي ١٠٠بنســـــبة 
 عن زيادة الرضا

 ):Facebookفيسبوك ( • 
 )page likesعدد التحبيذات بالصفحة ( -

 
 التحليل املرتكِّز على قابلية التبادل -

 ):Facebookفيسبوك ( •
زيــــــــــــــــــــادة ألـــــــــــــــــــف حتبيــــــــــــــــــــذ بالصـــــــــــــــــــفحة (ب ٨٠ -

 )%٢٥ نسبتها

   من األهداف ذات األولوية ٢-٨-٢الهدف 

إجراءات تدبر املخاطر األمنية املنهجي على  تطبيق •
 مجيع أنشطة احملكمة يف امليدان

إجــراءات تــدبر املخــاطر األمنيــة النســبة املئويــة لتنفيــذ  •
 املنهجي على مجيع أنشطة احملكمة يف امليدان

إجــــراءات تــــدبر املخــــاطر األمنيــــة املنهجــــي تنفيــــذ  •
علــــــــــــى مجيـــــــــــــع أنشـــــــــــــطة احملكمـــــــــــــة يف امليـــــــــــــدان 

 %١٠٠ بنسبة
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 ٢٠١٨عام لاملرامي  مؤّشرات األداء النتائج املتوّخاة

   من األهداف ذات األولوية ٣-٨-٢الهدف 

التقيــيم الــذايت للتقيــد مبعــايري العمــل األمنيــة الــدنيا  إجنــاز •
املطبَّقــــة يف األمــــم املتحــــدة فيمــــا خيــــص مجيــــع املكاتــــب 
امليدانية وحتديث تقييم املخاطر األمنية اخلاص باحملكمة 

 على وجه التحديد

التقيـــيم الـــذايت للتقيـــد مبعـــايري الســـتكمال النســـبة املئويـــة  •
ــــدنيا املطبَّقــــة  ــــة ال يف األمــــم املتحــــدة فيمــــا العمــــل األمني

 خيص املكاتب امليدانية
 لتنفيذ التدريب امليداينالنسبة املئوية  •

ــــة  • ــــد مبعــــايري العمــــل األمني إجــــراء التقيــــيم الــــذايت للتقي
الــدنيا املطبَّقــة يف األمــم املتحــدة فيمــا خيــص كــالً مــن 

 املكاتب امليدانية مرة واحدة يف السنة على األقل
العمـل األمنيـة الـدنيا املطبَّقـة بلوغ نسبة التقيد مبعـايري  •

يف األمــم املتحــدة يف بلــدان احلــاالت الــيت توجــد فيهــا 
 %٨٠للمحكمة  مكاتب ميدانية

 %٨٠تنفيذ التدريب امليداين بنسبة ال تقل عن  •

   من األهداف ذات األولوية ١-٣-٣الهدف 

هـــــم الـــــدول واهليئــــــات أحتســـــني قنـــــوات التواصـــــل مــــــع   •
 من التعاون الناجع والفعالجل املزيد أقليمية من اإل

ـــادة يف التفـــاعالت  • ـــة للزي مـــع أهـــم  الناجعـــةالنســـبة املئوي
 الدول األطراف على حنو يؤيت نتائج ملموسة

النســــبة املئويــــة للزيــــادة يف خطــــط العمــــل، والفعاليــــات،  •
وحلقات التدارس، والنسبة املئوية للزيادة يف التفـاعالت 

 اإلقليمية الرامية إىل حتسني التعاون مع املنظمات

 رصد نظام التتبع املعمول به •
% يف التفــاعالت الناجعـة مـع أهــم ٣٠زيـادة نسـبتها  •

 الدول األطراف تفضي إىل نتائج ملموسة
ــــات ٣٠زيــــادة نســــبتها  • % يف خطــــط العمــــل والفعالي

% يف ٢٠وحلقــــــــــات التـــــــــــدارس، وزيــــــــــادة نســـــــــــبتها 
التفــاعالت الراميــة إىل حتســني التعــاون مــع املنظمــات 

 اإلقليمية
تنفيــذ األنشــطة املتصـــلة بالتعــاون ضـــمن إطــار منحـــة  •

 اجلماعة األوروبية تنفيذاً كامالً 

   من األهداف ذات األولوية ٢-٣-٣الهدف 

ـــدول ومـــدى  • ـــدعم العـــام الـــذي تقدمـــه ال زيـــادة درجـــة ال
 تعاو�ا

النسبة املئوية لألنشـطة الـيت تنخـرط فيهـا الـدول فتفضـي  •
االهتمــــــــام إىل تعهـــــــدات ملموســـــــة و/أو إعــــــــراب عـــــــن 

 مبساعدة احملكمة
 النسبة املئوية للزيادة يف املساعي اهلادفة املنتظمة •

% يف األنشــــــطة الناجحــــــة الـــــــيت ٢٥زيــــــادة نســــــبتها  •
 تنخرط فيها الدول

إعرابـا  % يف تعهـدات الـدول و/أو٢٠زيادة نسبتها  •
 اإلجيايب عن اهتمامها مبساعدة احملكمة

 % يف املســــــــــاعي املفضــــــــــية إىل٣٠زيــــــــــادة نســــــــــبتها  •
 التزامات إجيابية

   من األهداف ذات األولوية ٣-٤-٣الهدف 

% مـــن حـــاالت اإلحالـــة لالشـــتمال بربنــــامج ٨٠تـــدبر  • تعزيز دعم الشهود ومحايتهم •
احلمايــة الــذي تنفــذه احملكمــة عــن طريــق إعــادة التــوطني 
يف غضــــــون ثــــــالث ســــــنوات (مــــــن خــــــالل الســــــريورات 

 احملسنة لتدبر القضايا)
جديـــــدة متعلقـــــة بإعـــــادة تـــــوطني  إبـــــرام ثالثـــــة اتفاقـــــات •

 الشهود كل سنة

% باجلدول الزمين للطرف الداعم ١٠٠التقيد بنسبة  •
 والدائرة املعنية

% بتجهيـــــز الـــــين علـــــيهم ١٠٠االضـــــطالع بنســـــبة  •
والشــــهود للنقــــل إىل احملكمــــة أو لــــإلدالء بشــــهاداتم 
عـــن بعـــد بواســـطة الـــروابط الفيديويـــة؛ وتـــدبر مثـــوهلم 

 م ساملني إثر إدالئهم بشهاداتمأمام احملكمة وعودت

   من األهداف ذات األولوية ١-٥-٣الهدف 

تصــديق املزيــد مــن الــدول علــى نظــام رومــا األساســي أو  •
انضـــــمامها إليـــــه، وتعزيـــــز تواصـــــِل وتعـــــاوِن الـــــدول غـــــري 

 األطراف مع احملكمة
 احملكمــة مهــام علــى مطلعــة األطــراف غــري الــدول جعــل •

 أكرب علماً  با وعاملة أوضح اطالعاً  وواليتها

النسـبة املئويـة للزيـادة يف األنشــطة والتـدابري املضـطلع بــا  •
مـــع أصـــحاب الشـــأن الرئيســـيني واملهيـــأة لتعزيـــز التفـــاهم 

االنضـمام  واإلقبال علـى تصـديق النظـام األساسـي و/أو
 إليه

النسبة املئوية للزيادة يف اخنراط الدول غري األطراف  •
نشــطة وحلقــات التــدارس املنــتظم يف الفعاليــات واأل

املهيـــــأة للـــــرتويج للمحكمـــــة، واملســـــاعي الراميـــــة إىل 
 تعزيز إحاطة الدول غري األطراف با

% يف التفـــاعالت مـــع الـــدول غـــري ٣٠زيـــادة نســـبتها  •
األطــراف و/أو الشــركاء الــذين ميكــن أن يســاعدوا يف 

 روهاهذه التفاعالت وأن ييسِّ 
% يف عـــــــــدد الـــــــــدول غـــــــــري ٢٠زيـــــــــادة نســـــــــبتها  •

 األطراف اليت تشارك يف الفعاليات
% يف عــــدد املســــاعي الثنائيــــة ٢٥زيــــادة نســــبتها  •

املباشــرة واســتبانة الفــرص اجلديــدة لاللتــزام الرامــي 
 إىل تعزيز إحاطة الدول غري األطراف
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 المرفق الخامس (و)

 للبرنامج الرئيسي الرابعالغايات االستراتيجية 

 البرنامج الرئيسي الرابع (أمانة جمعية الدول االطراف)

 ٢٠١٨ لعامالنتائج المتوّخاة ومؤّشرات األداء والمرامي 

 ٢٠١٨ لعاماملرامي  مؤّشرات األداء  النتائج املتوّخاة
 ١ الهدف
 املقرَّرعلى النحو  االئتمار

 
واعتمادهـــا ســـري االجتماعـــات علـــى حنـــو ســـلس، واختتامهـــا يف املوعـــد احملـــدد،  •

 للتقارير ذات الصلة

 
 غ/م

 النظر يف مجيع بنود جدول األعمال •
تقـدمي دعــم فـين وإمــدادي للمشـاركني يف االجتماعــات، مبـا يف ذلــك مســاندتم  •

 فيما خيص التسجيل، وتزويدهم بالوثائق، وتقدمي اخلدمات اللغوية هلم
ـــــدَّم مـــــن  اجللســـــاترضـــــا املشـــــاركني يف  • ـــــات ذات الصـــــلة وعمـــــا يُق عـــــن الرتتيب

 معلومات
 ٢ الهدف

حترير الوثـائق وترمجتهـا بإتقـان وإصـدارها مـن أجـل جتهيزهـا 
 واستنساخها وتوزيعها يف الوقت املناسب

 
توفري خدمات املـؤمترات اجليـدة للـدول ورضـاها عـن هـذه اخلـدمات وعمـا يُقـدم  •

وإصــدارها يف الوقــت املناســب، بــأربع هلــا مــن خــدمات حتريــر الوثــائق وترمجتهــا 
(لغات رمسية

71F

 ، على حنو يهيئ هلا دعماً كامالً يف مهامها)١

 
 غ/م

تقــدمي املســاعدة إىل الــدول علــى النحــو الــالزم، وال ســّيما تزويــدها باملعلومــات  •
 والوثائق املتعلقة باجلمعية وباحملكمة

 ٣ الهدف
 الفرعيةإسداء املشورة اجليدة إىل اجلمعية وهيئاتا 

 
تقــــدمي خــــدمات قانونيــــة فنيــــة إىل الــــدول، وال ســــّيما يف شــــكل وثــــائق، تســــهِّل  •

 فيه وتدعمهاعملها 

 
 غ/م

 رضا املشاركني يف اجلمعية وأعضاء اهليئات ذات الصلة عن اجللسات •
 ٤ الهدف

القيـــام علــــى حنـــو فعــــال بتعمـــيم الوثــــائق واملعلومـــات علــــى 
 اإلنرتنتالدول األطراف بوسائل منها شبكة 

 
كثرياً ما يستعان يف ذلك بشبكات التواصل اخلـارجي اخلاصـة باجلمعيـة وبلجنـة  •

 وبلجنة املراجعة ومبكتب اجلمعيةامليزانية واملالية 

 
 غ/م

 

                                                           
 ال ُتصدر الوثائق الرمسية للجمعية إال بأربع لغات رمسية هي اإلسبانية واإلنكليزية والعربية والفرنسية. ٢٠٠٩اعتباراً من عام   )١(
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 المرفق الخامس (ز)

 ٥-الغايات االستراتيجية للبرنامج الرئيسي السابع

 )آلية الرقابة المستقلة( ٥-السابعالبرنامج الرئيسي 

 ٢٠١٨عام لالنتائج المتوّخاة ومؤّشرات األداء والمرامي 

 ٢٠١٨عام لاملرامي  مؤّشرات األداء  النتائج املتوّخاة
 ١ الهدف
يف الوقت القيام حملكمة من خالل على ايف اإلشراف الفعال  اإلسهام

فيما يفاد به من حاالت عدم التحقيق وعلى حنو مهين باملناسب 
 التقيد بأنظمة احملكمة 

 
 ٢٠يف غضون املئوية لإلفادات اليت يُتحرَّك استجابًة هلا نسبة ال •

 يوم عمل

 
٩٥% 

 ٢ الهدف
 جناعة السهر علىورؤساء األجهزة يف  مجعية الدول األطرافمساعدة 

عمليات التفتيش والتقييم  إجراءوفعالية عمليات احملكمة من خالل 
 املطلوبة

 
املوافق الرقابة من أعمال د احملدَّ  األجليف ا يـُْنَجز النسبة املئوية مل •

 عليها

 
٩٥% 

 

 المرفق الخامس (ح)

 ٦-الغايات االستراتيجية للبرنامج الرئيسي السابع

 )الداخلية مكتب المراجعة( ٦-البرنامج الرئيسي السابع

 ٢٠١٨ لعامالنتائج المتوّخاة ومؤّشرات األداء والمرامي 

 ٢٠١٨ لعاماملرامي  مؤّشرات األداء النتائج املتوّخاة
   ١الهدف 

اإلسهام يف حتقيق ما تنشده احملكمة من أهداف اسرتاتيجية واشتغالية 
بتهيئة ما يطمئن اإلدارة إىل جناعة وفعالية احلوكمة وأطر املراقبة الداخلية 

 وتدبّر املخاطر من خالل أعمال املراجعة/إسداء املشورة 

عدد ما ُجيرى من عمليات املراجعة مقابل عدد عملياتا  
 ئه خطة أعمال املراجعة املقرّةالذي تقضي بإجرا

 مخس عمليات مراجعة كحد أدىن
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 المرفق السادس 

 معلومات عن مالك موظفي المحكمة

 (أ) السادس المرفق

 بحسب البرامج الرئيسية ٢٠١٨مالك موظفي المحكمة المقترح لعام 

 احملكمة مجعاء

وكيل 
أمني 
 عام

أمني 
عام 

 ١-ف ٢-ف ٣-ف ٤-ف ٥-ف ١-مد ٢-مد مساعد

جمموع 
موظفي الفئة 

الفنية وما 
 رأ-خ ع رر-خ ع فوقها

جمموع 
موظفي فئة 

اخلدمات 
 العامة

جمموع 
 املوظفني

 ٥٣ ١٣ ١٢ ١ ٤٠   ١٢ ٢٠ ٤ ٤         الربنامج الرئيسي األول
 ١ ١ الربنامج الرئيسي الثاين

 
٣٣٦ ٨٠ ٧٩ ١ ٢٥٦ ٢٩ ٨٥ ٨٠ ٣٧ ٢٠ ٣ 

  الرئيسي الثالثالربنامج 
 

١ 
 

٥٧٤ ٣٢٦ ٣١٠ ١٦ ٢٤٨ ٥ ٩٠ ٨٤ ٤٣ ٢٢ ٣ 
 الربنامج الرئيسي الرابع

   
١ ١ ١ ١ ١ 

 
١٠ ٥ ٣ ٢ ٥ 

 الربنامج الرئيسي السادس
   

١ 
 

٤ ٢ ٤ 
 

١١ 
 

١٣ ٢ ٢ 
 ٥-الربنامج الرئيسي السابع

    
١ ١ 

 
١ 

 
٣ 

 
٤ ١ ١ 

 ٦-الربنامج الرئيسي السابع
 

  
 

١ 
 

١ ١ 
  

٣ 
 

٤ ١ ١ 
 ٢ ١ المجموع العام

 
٩٩٤ ٤٢٨ ٤٠٨ ٢٠ ٥٦٦ ٣٤ ١٩٣ ١٨٨ ٩١ ٤٨ ٩ 

 المرفق السادس (ب)

 ٢٠١٨قائمة الوظائف المعاد تصنيفها لعام 
 تسمية الوظيفة الرتبة 

 تصبح كانت اجلهاز / القسم  اجلديدة / املطلوبة  احلالية  عدد الوظائف

 خاص رئيسي مساعد للرئيس اخلارجية بالعالقات معين مستشار اهليئة القضائية/هيئة الرئاسة ٤-ف ٣-ف ١

 ١ :الوظائف املعاد تصنيفها يف اهليئة القضائية جمموع

 رئيس مكتب ة خاص رئيسيللمّدعية العاممساعد  املّدعية العامة /مكتب املّدعي العام ٥-ف ٤-ف ١

شعبة  /مكتب املّدعي العام ٥-ف ٤-ف ١
 االختصاص والتكامل والتعاون 

 مستشار قانوين رئيسي الدويل بالتعاون معين مستشار

 العلمي اجلنائي بالبحث معينرئيسي  موظف العلمي اجلنائي بالبحث معين موظف شعبة التحقيق /مكتب املّدعي العام ٤-ف ٣-ف ١

 االبتدائية باإلجراءات معين معاون قانوين االبتدائية باإلجراءات معين مساعد قانوين شعبة املقاضاة /مكتب املّدعي العام ٢-ف ١-ف ٨

 ١١ :الوظائف املعاد تصنيفها يف مكتب املّدعي العام جمموع

 لمنصات على اإلنرتنتلمدير رئيسي  اإلنرتنت على باالتصاالت معين مساعد قلم احملكمة/قسم اإلعالم والتوعية ر ر-ع خ أ ر-ع خ ١

 ١ :قلم احملكمة الوظائف املعاد تصنيفها يف جمموع

 اإلدارية والشؤون باالجتماعات معين مساعد اإلدارية والشؤون باالجتماعات معين مساعد أمانة مجعية الدول األطراف أ ر-ع خ ر ر-ع خ ١

 ١ :لمجين عليهمل مانة الصندوق االستئماينأالوظائف املعاد تصنيفها يف  جمموع

 ١٤ الوظائف المعاد تصنيفها: مجموع
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 المرفق السادس (ج) 

 (من وظائف مساعدة مؤقتة عامة إلى وظائف ثابتة) ٢٠١٨الوظائف المحوَّلة لعام قائمة 
 تسمية الوظيفة القسم / الربنامج ٢٠١٨تصبح يف عام  ٢٠١٧كانت يف عام  الرتبة عدد الوظائف

 قانوين موظف هيئة الرئاسة من الوظائف الثابتة من وظائف املساعدة املؤقتة العامة ٣-ف ١

 ١ :املعاد تصنيفها يف اهليئة القضائيةالوظائف  جمموع

 املعلومات لتدبر منسِّق املّدعية العامة من الوظائف الثابتة من وظائف املساعدة املؤقتة العامة ٥-ف ١

 معين بالشؤون اإلدارية موظف معاون قسم اخلدمات من الوظائف الثابتة من وظائف املساعدة املؤقتة العامة ٢-ف ١

 مستشار معين بالتعاون الدويل شعبة االختصاص والتكامل والتعاون من الوظائف الثابتة املساعدة املؤقتة العامةمن وظائف  ٣-ف ١

 مساعد قانوين شعبة االختصاص والتكامل والتعاون من الوظائف الثابتة من وظائف املساعدة املؤقتة العامة أ ر-ع خ ١

 حملِّل شعبة التحقيق الوظائف الثابتةمن  من وظائف املساعدة املؤقتة العامة ٣-ف ٣

 حمقِّق معاون شعبة التحقيق من الوظائف الثابتة من وظائف املساعدة املؤقتة العامة ٢-ف ٥

 الشهود شؤون بتدبر معين مساعد شعبة التحقيق من الوظائف الثابتة من وظائف املساعدة املؤقتة العامة أ ر-ع خ ١

 للملفات منظِّم شعبة املقاضاة من الوظائف الثابتة املؤقتة العامةمن وظائف املساعدة  ١-ف ١

 االبتدائية باإلجراءات معين وكيل ادعاء شعبة املقاضاة من الوظائف الثابتة من وظائف املساعدة املؤقتة العامة ٤-ف ٢

 ١٦ جمموع الوظائف املعاد تصنيفها يف مكتب املّدعي العام:

 موظف تنفيذي معاون أمانة الصندوق االستئماين للمجين عليهم من الوظائف الثابتة املؤقتة العامةمن وظائف املساعدة  ٢-ف ١

 أمانة الصندوق االستئماين للمجين عليهم من الوظائف الثابتة من وظائف املساعدة املؤقتة العامة ٢-ف ٢
 (مجهورية الكونغو الدميقراطية/بونيا)

 امليدانيف موظف معاون معين بالربامج 

 موظف معاون معين بالربامج أمانة الصندوق االستئماين للمجين عليهم من الوظائف الثابتة من وظائف املساعدة املؤقتة العامة ٢-ف ١

 ٤ جمموع الوظائف املعاد تصنيفها يف أمانة الصندوق االستئماين للمجين عليهم:

 ٢١  الوظائف المعاد تصنيفها: مجموع

 (د)المرفق السادس 

 (من وظائف مساعدة مؤقتة عامة إلى وظائف ثابتة) ٢٠١٨قائمة الوظائف المحوَّلة/المعاد تصنيفها لعام 
 تسمية الوظيفة  الرتبة 

 تصبح كانت القسم / الربنامج اجلديدة / املطلوبة  احلالية  ٢٠١٨تصبح يف عام  ٢٠١٧كانت يف عام  عدد الوظائف

 مساعد معين قانوين شعبة املقاضاة ٢-ف ١-ف من الوظائف الثابتة العامةمن وظائف املساعدة املؤقتة  ٣
 االبتدائية باإلجراءات

 معاون معين قانوين
 االبتدائية باإلجراءات

 ٣ المعاد تصنيفها:المحوَّلة/ الوظائف مجموع

 المرفق السادس (هـ)

 تعديالت جدول الموظَّفين
 املقرتحة ٢٠١٨ميزانية عام  املعتمدة ٢٠١٧ميزانية عام  تسمية الوظيفة الرتبة عدد الوظائف

 قسم دعم العمليات اخلارجية قسم دعم احملامني حمقق مايل ٤-ف ١

 ١ مجموع الوظائف المعادة التخصيص ضمن قلم المحكمة:
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 المرفق السادس (و) 

 (بآالف اليوروات) ٢٠١٨ومستحقاتهم لعام رواتب القضاة 

 
 (بآالف اليوروات) التكاليف

  هيئة الرئاسة

 ٢٨,٠ ئبيهاألبدال اخلاصة للرئيس ونا

 ٢٨,٠ الموع الفرعي هليئة الرئاسة

 قاضياً  ١٨الدوائر: 
 ٢٤٠,٠ ٣ قاضياً  ١٨لـ  –تكاليف الرواتب القياسية  

(املعاشات التقاعدية للقضاة
72F

٣٩٦,٠ ١ )١ 

 ٦٣٦,٠ ٤ الموع الفرعي للدوائر

  المتطلبات األخرى

 ١٠٦,٢ املستحقات عن اإلجازات السنوية املتجمِّعة

 ١٨٩,٦ إىل الوطن )اإلعادةالعودة (من الوطن/ )االستقداماملتصلة بالقدوم (املستحقات 

 ٢١٥,٣ مقدَّر نفقات إجازات زيارة الوطن وِمَنح التعليم

 ٣٦,٠ متطلب احملكمة –اإلصابات بسبب اخلدمة التأمني على 

 ٣١٠,٠ مقدَّر تكاليف تعيني القضاة احلديثي االنتخاب

 ٨٥٧,١ الموع الفرعي للمتطلبات األخرى

 ٥٢١,١ ٥ ٢٠١٨مجموع رواتب القضاة ومستحقاتهم لعام 

 ٥٨٠,٩ زيادة رواتب القضاة املطلوبة (رهناً باملوافقة عليها)

 ١٠٢,٠ ٦ ٢٠١٨المزيدة لعام ومستحقاتهم رواتب القضاة مجموع 

 

                                                           
مجعية الدول  الواجب أن تنتخبهم للقضاةسرية بشأن األعمار والظروف األُ  مبدئيةاستنادا إىل افرتاضات  Allianzمؤسسة  تقدير حبسب  )١(

راألطراف. وسيتعني حتديث هذا   بني.القضاة املنتخَ الالزمة املتعلقة بتفاصيل ال تتوفر عندما املبلغ املقدَّ
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 )زالمرفق السادس (

 المحكمة ةقضا تكاليفبشأن البرنامجية المقترحة  ٢٠١٧ما ورد في ميزانية عام 

 يورو ألف ٥ ٩٢٢,٠ القضاة تكاليف

يف املئة). ومتثل ميزانية  ١٠,٩ألف يورو ( ٥٨٠,٩ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  }١٦٣{ -١
، ٢٠١٦، فيما خيص املوارد من املوظفني، استمراراً مباشراً ملا أقرته اجلمعية فيما خيص عام ٢٠١٧اهليئة القضائية لعام 

بكاملها، مشمولني مجيعًا بنظام التقاعد  ٢٠١٧مالك القضاة الكامل املؤلف من مثانية عشر قاضيًا لسنة  بتوفُّر
 .٢٠١٨ل، مع العلم بأنه ال يُتوقع أن تطرأ تعديالت جديدة على تشكيل هيئة قضاة احملكمة قبل آذار/مارس ملعدَّ ا

وتتضمن ميزانية اهليئة القضائية، للمرة األوىل يف السنوات األربع عشرة لوجود احملكمة،  }١٦٤{ -٢
اعتماد اجلمعية يف دورتا الثالثة هذا القرار . فعند ICC-ASP/3/Res.3مراجعة ألجور القضاة ُجترى تطبيقًا للقرار 

(٢٠٠٤أيلول/سبتمرب  ١٠الصادر يف 
73F

(، بدأ نفاذ)١
74F

"شروط خدمة قضاة احملكمة اجلنائية الدولية وتعويضهم"  )٢
(يورو" ١٨٠ ٠٠٠("شروط اخلدمة") اليت تنص على أن "يبلغ صايف األجر السنوي للقاضي 

75F

٣(. 

التعديل تنص شروط اخلدمة على أن "تستعرض اجلمعية  وفيما خيص إمكان املراجعة أو }١٦٥{ -٣
[شروط اخلدمة والتعويضات لقضاة احملكمة اجلنائية الدولية] يف أقرب وقت يكون ذلك فيه ممكنًا عمليًا عقب 

(استعراض اجلمعية العامة لألمم املتحدة لشروط خدمة قضاة حمكمة العدل الدولية"
76F

٤(. 

ية مراجعة لشروط خدمة القضاة وفقًا للقسم الثالث عشر من وحىت تارخيه مل جتِر اجلمع }١٦٦{ -٤
"شروط اخلدمة" على الرغم من أنه أجريت مراجعات متكرِّرة لشروط خدمة قضاة حمكمة العدل الدولية منذ عام 

. فقد راجعت اجلمعية العامة لألمم املتحدة شروط خدمة قضاة حمكمة العدل الدولية وتعويضاتم يف ٢٠٠٤
(٢٠١٣مث يف متوز/يوليو  ٢٠١٠ومتوز/يوليو  ٢٠٠٤رب أيلول/سبتم

77F

كما إن األجور السنوية اليت يتقاضاها . )٥
قضاة احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة واحملكمة اجلنائية الدولية لرواندا واحملكمة اخلاصة بلبنان زيدت 

                                                           
  .واملرفق ٢٢ الفقرة ،ICC-ASP/3/Res.3} القرار ١٥{  )١(
 من ألف-الثالث اجلزء يف الواردة الذين يعملون على أساس التفرغ" للقضاة والتعويضات اخلدمة "شروط حمل اخلدمة" هذه "شروطحتل } ١٦{  )٢(

 .عشر الثاين القسم املرفق، ، ICC-ASP/3/Res.3 القرار انظر ؛ICC-ASP/2/10الوثيقة 
[من القسم ذاته] على أن "يتقاضى رئيس  ٢الفقرة  وتنص. ١ الثالث (املرتّبات)، الفقرة القسم ، املرفق،ICC-ASP/3/Res.3} القرار ١٧{  )٣(

يورو  ١٨٠ ٠٠٠) يف املائة من الراتب السنوي للرئيس. وعلى أساس األجر الصايف املبني أعاله البالغ ١٠احملكمة بدًال خاصًا يُدفع مبعدَّل عشرة (
 يورو". ١٨ ٠٠٠البدل السنوي اخلاص يكون صايف 

"تعّدل املعاشات  على أن أيضاً  اخلدمة شروط وتنص). [التعديالت]( عشر الثالث القسم املرفق، ،ICC-ASP/3/Res.3} القرار ١٨{  )٤(
 نظام( اخلامس القسم السابق الذكر، املرجع ،"املرتّبات تعديل تاريخ نفس املئوية اليت تعّدل با املرتّبات ويف النسبة بنفس تلقائياً  التقاعدية املدفوعة

 .٢ الفقرة ،)املعاشات
 املخصصون والقضاة والقضاة الدولية العدل حمكمة أعضاء: العامة األمانة مسؤويل خبالف املسؤولني وأجور خدمة شروط } انظر١٩{  )٥(

 ؛٢٠١٠ متوز/يوليو ١٥بـ املؤرخ العام األمني تقرير ،A/65/134 ،لرواندا الدولية اجلنائية واحملكمة السابقة ليوغوسالفيا [اجلنائية] الدولية للمحكمة
 للمحكمتني املتبقية األعمال لتصريف الدولية واآللية الدولية، العدل حمكمة أعضاء: العامة األمانة مسؤويل خبالف املسؤولني وأجور خدمة شروطو

 تقرير ،A/68/188 ،لرواندا الدولية اجلنائية واحملكمة السابقة، ليوغوسالفيا الدولية [اجلنائية] للمحكمة املخصصون والقضاة والقضاة اجلنائيتني،
 .٢٠١٣ متوز/يوليو ٢٥بـ املؤرخ العام األمني
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من هذه احملاكم، اليت تعمل بنموذج حمكمة على مدى السنوات املاضية وفقًا لنظم التعويضات اخلاصة بكل 
(العدل الدولية

78F

وكذلك زيدت رواتب سائر املسؤولني املنتَخبني يف احملكمة اجلنائية الدولية بصورة منتظمة على . )٦
 .٢٠٠٢مر السنني (انظر املرفق السادس (و)). واحلال أن رواتب قضاة احملكمة مل يطرأ عليها أي تغري منذ عام 

يتدىن عن أجور سائر القضاة  ٢٠٠٩جة لذلك أخذ أجر قضاة احملكمة اعتباراً من عام ونتي }١٦٧{ -٥
أوجاً له  ٢٠١٦الدوليني، على الرغم من عدم وجود فروق نوعية بني مهام هؤالء وأولئك. وقد بلغ الفارق يف عام 

يورو  ٢٠٦ ٢٧٠مقابل يورو لقاضي احملكمة اجلنائية الدولية  ١٨٠ ٠٠٠يورو يف السنة ( ٢٦ ٠٠٠إذ زاد عن 
 لقاضي غريها من احملاكم الدولية (انظر املرفق السادس(و)).

، وما ICC-ASP/3/Res.3إن األجر السنوي املعدَّل املطلوب لقضاة احملكمة تطبيقًا للقرار  }١٦٨{ -٦
يا السابقة يستتبعه ذلك من مواءمة راتب قضاة احملكمة مع نظام أجور قضاة احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالف

(يف املئة) ١٠,٩ألف يورو ( ٥٨٠,٩وغريها من احملاكم الدولية، سيفضي إىل زيادة يف تكاليف القضاة تبلغ 
79F

٧(. 

 

                                                           
 قضاتا خدمة وشروط أحكام تكون أن السابقة على ليوغوسالفيا الدولية اجلنائية للمحكمة األساسي النظام من) ٣(١٣ املادة } تنص٢٠{  )٦(

 لرواندا أحكام الدولية اجلنائية للمحكمة األساسي النظام ) من٣مكرَّراً(١٢ املادة الدولية. وتربط العدل حمكمة قضاة خدمة وشروط ألحكام مطابقة
 يؤيت مشابه بنظام بلبنان اخلاصة احملكمة وتعمل. السابقة ليوغوسالفيا الدولية اجلنائية احملكمة قضاة خدمة وشروط بأحكام قضاتا خدمة وشروط
 .مماثلة رواتب

 العدل حمكمة قضاة أجور نظام مع احملكمة قضاة رواتب ألف يورو (املقدار املتأيت عن مواءمة ٤٧٢,٩ من زهاء املبلغ هذا } يتكون٢١{  )٧(
 القسم املرفق، ( ICC-ASP/3/Res.3 للقرار وفقاً  املعاشات التقاعدية ضرورة مواءمة ألف يورو متأتيًا عن ٧٢,٥بـ يقدَّر زائدًا مبلغاً  الدولية)،
  .القضاة مستحقات فيما خيص صلة ذات أخرى تكاليف وبنود )،٢ الفقرة اخلامس،
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 )حالمرفق السادس (

التكاليف القياسية لرواتب الموظفين من الفئة الفنية ومن فئة الخدمات العامة العاملين في المقر لعام 
 (بآالف اليوروات) ٢٠١٨

  الموع بدل التمثيل تكاليف املوظفني العامة صايف الراتب رتبة الوظيفة
 )٤)=(٣(+)٢(+)١( )٣( )٢( )١( 

 ٢٤٦,٤ ٤ ٦٨,٦ ١٧٣,٨ وكيل أمني عام
 ٢٢٢,٤ ٣ ٦٣,٤ ١٥٩,٠ أمني عام مساعد

 ١٩٠,٥  ٥٦,٢ ١٣٤,٣ ١-مد
 ١٦٦,٠  ٤٨,٩ ١١٧,١ ٥-ف
 ١٤٦,٥  ٤٣,٢ ١٠٣,٣ ٤-ف
 ١٢١,٦  ٣٥,٨ ٨٥,٨ ٣-ف
 ١٠٠,٠  ٢٩,٥ ٧٠,٥ ٢-ف
 ١٠٠,٠  ٢٩,٥ ٧٠,٥ ١-ف
 ٨٨,٨  ٢٦,٢ ٦٢,٦ ر ر-ع خ
 ٧٢,٩   ٢١,٥ ٥١,٤ أ ر-ع خ

 فعل عوامل تأخري التوظيف:
 املئةيف    ٥ على ما يف الربنامج الرئيسي األول من الوظائف القائمة من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة: (أ)

 يف املئة   ٨ على ما يف الربنامج الرئيسي الثاين من الوظائف القائمة من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة: (ب)
على ما يف الربامج الرئيسية الثالث والرابع والسادس من الوظائف القائمة من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات  (ج)

 يف املئة ١٠ العامة:
من الوظائف القائمة من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات  ٦-والسابع ٥-يف الربناجمني الرئيسيني السابععلى ما  (د)

 يف املئة   ٠ العامة:

 فعل عوامل تأخري التوظيف
 %)١٠( %)٨( %)٥( %)٠( رتبة الوظيفة

 ٢٢١,٨ ٢٢٦,٧ ٢٣٤,١ ٢٤٦,٤ وكيل أمني عام
 ٢٠٢,٩ ٢٠٧,٤ ٢١٤,٤ ٢٢٢,٤ أمني عام مساعد

 ١٧١,٥ ١٧٥,٣ ١٨١,٠ ١٩٠,٥ ١-مد
 ١٤٩,٤ ١٥٢,٧ ١٥٧,٧ ١٦٦,٠ ٥-ف
 ١٣١,٩ ١٣٤,٨ ١٣٩,٢ ١٤٦,٥ ٤-ف
 ١٠٩,٤ ١١١,٩ ١١٥,٥ ١٢١,٦ ٣-ف
 ٩٠,٠ ٩٢,٠ ٩٥,٠ ١٠٠,٠ ٢-ف
 ٩٠,٠ ٩٢,٠ ٩٥,٠ ١٠٠,٠ ١-ف
 ٧٩,٩ ٨١,٧ ٨٤,٤ ٨٨,٨ ر ر-ع خ
 ٦٥,٦ ٦٧,١ ٦٩,٣ ٧٢,٩ أ ر-ع خ
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 المرفق السابع 

 المقترحة لمكتب االتصال لدى االتحاد األفريقي ٢٠١٨ميزانية عام 

(ICC-ASP/9/Res.4وفقًا للقسم التاسع من قرار مجعية الدول األطراف 
80F

مل ختصَّص موارد ملكتب )١
الربناجمية املقرتحة. فإذا حدث أن وافق االحتاد األفريقي على  ٢٠١٨االتصال لدى االحتاد األفريقي يف ميزانية عام 

بلزوم استخدام مبلغ من  جلنة امليزانية واملاليةطلب احملكمة فتح مكتب اتصال يف أديس أبابا فإن احملكمة ستخطر 
البالغ  ٢٠١٨املقدار ذي الصلة املدرج يف ميزانية احملكمة املقرتحة لعام  صندوق الطوارئ يصل حىت

 يورو من أجل املضي إىل إنشاء املكتب املعين. ٣٧٦ ٥٠٠

١٣٢٠ 
 األفريقي االتحاد لدى االتصال مكتب

  ٢٠١٦مصروفات عام 
 (بآالف اليوروات)

امليزانية املعتمدة لعام 
(بآالف  ٢٠١٧

 اليوروات)

 املواردالتغّري يف 

 ٢٠١٨لعام  ةامليزانية املقرتح

 الموع (بآالف اليوروات)
املصروفات من 

 صندوق الطوارئ

الموع مبا فيه 
املصروفات من 

 نسبته املئوية مقداره صندوق الطوارئ

               القضاة

           املوظفون من الفئة الفنية

 

١٧١,٥ 

           املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 

٦٥,٦ 

 ٢٣٧,١             الموع الفرعي لتكاليف املوظفني

  -             املساعدة املؤقتة العامة

   املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

 

      

 

-  

   العمل اإلضايف

 

      

 

-  

  -             الموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني

 ١٥,٢             السفر

   الضيافة

 

      

 

١,٠ 

   اخلدمات التعاقدية

 

      

 

١٥,٦ 

   التدريب

 

      

 

- 

   اخلرباء االستشاريون

 

      

 

- 

   النفقات التشغيلية العامة

 

      

 

٤٩,٦ 

   اللوازم واملواد

 

      

 

٥,٠ 

   األثاث والعتاد

 

      

 

٤٧,٧ 

 ١٣٤,١             بالعاملنيالموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة 

 ٣٧١,٢             المجموع

 

                                                           
 كانون ١٠-٦، نيويورك، الدورة التاسعةالرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية،  الوثائق  )١(

 .ICC-ASP/9/Res.4اللد األول، اجلزء الثالث، القرار  )،ICC-ASP/9/20( ٢٠١٠ ديسمرب/األول
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 المرفق الثامن 

  ٢٠١٨اإليرادات المقدَّرة لعام  بيان

 لصندوق االستئماني ألقل البلدان نمواً ا
 باليوروات البند

  ٢٠١٨مقدَّر اإليرادات لعام 

 ٠٠٠ ٢٥ تربعات املاحنني

 ٠٠٠ ٢٥ الموع الفرعي لإليرادات

  ٢٠١٨المصروفات لعام مقدَّر 

 ١٠٠ ٢١ تكاليف السفر

 ٩٠٠ ٣ تكاليف اإلدارة

 ٠٠٠ ٢٥ الموع الفرعي للمصروفات

 ٠ ٢٠١٨صافي اإليرادات لعام 
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 لتاسعاالمرفق  

 تدبر المعلومات -تكنولوجيا المعلومات الخاصة بستراتيجية المرفق المتعلق باال

مسية المعلومات وتدبُر المعلومات في المحكمة الجنائية الدولية: االستراتيجية الخَ تكنولوجيا 
)٢٠٢١-٢٠١٧( 

 المقدِّمة  -ألف 

أجرت احملكمة اجلنائية الدولية ("احملكمة") حتليًال وافيًا للبنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات وتدبر  -١
. فمنذ إنشاء الفورية واملتطلبات الطويلة األجلاملتطلبات ما يرتبط با من و املعلومات القائمة يف خمتلف أجهزتا 

احملكمة قبل مخس عشرة سنة ُأجري عدد من االستثمارات اهلامة يف جمال تكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلومات 
يف هذه الاالت االستثمار القضائية والتحقيقية واإلدارية. ومن االستثمارات احملدَّدة الطابع  دعماً ألعمال احملكمة

لدعم تسجيل  ٢٠٠٤، وهو الربنامج احلاسويب الذي اسُتخدم يف عام Ringtailيف برنامج حتليل األدلة املسّمى 
األدلة وكشفها وعرضها. وُدعمت العمليات اإلدارية والعمليات القضائية، على الرتتيب، بنظام ختطيط املوارد 

). TRIM) لإلدارة الشاملة ملعلومات الوثائق (HPَبكارد (-ة هوليتونظام شرك SAPبربجميات املؤسسية 
فقد اسُتخدمت إلدارة أنشطة  ٢٠٠٦) اليت مت تطويرها يف عام eCOS( منصة نظام عمل احملكمة اإللكرتونية أما

 احملكمة إىل زيارات مركز االحتجاز وختطيط املواعيد ذات الصلة.للمحكمة تتنوع من اجللسات يف قاعات 

إذ أ�ا بلغت  –أو يُنتظر أن يغدو عتيقًا يف املستقبل القريب  –ومثة عدد من هذه النظم تقادم عهده  -٢
، الذي ال ميكن به جتهيز األدلة Ringtail�اية عمرها االستعمايل أو ختطّاها الزمن. فقد ختطى الزمن نظام 

، ألن مورِّد هذا النظام ٢٠٢١اجلديد يف عام باالنتقال إىل إصداره  SAPاإللكرتونية. وكذلك ستتعني ترقية نظام 
 سيكّف عن دعم صيغته احلالية.

وعالوة على ذلك تنامى قدُّ احملكمة إىل حد كبري منذ إنشائها، ويرتتب على ذلك أثر على متطلباتا  -٣
مثة فيما خيص تكنولوجيا املعلومات وعلى مقدار ما يُنشأ فيها من بيانات. ويشار على وجه التحديد إىل أن 

متطلبات ال تفي با النظم القائمة إال جزئيًا يف جماالت من قبيل مجع األدلة الرقمية، وأمن املعلومات، وتدبر 
 املعلومات.

وملواجهة هذه التحديات ُأخذ بالنهج اجلديد الشامل بنطاقه احملكمة مجعاء فيما خيص تكنولوجيا  -٤
جديدة وإىل إنشاء "جملس احلوكمة املعين بتدبر املعلومات"  املعلومات/تدبر املعلومات، ما أفضى إىل بنية حوكمية

)IMGB ( يف إطار عملية إعمال التآزر بشىت وجوهه، مؤتيًا االسرتاتيجية اخلمسية احلالية اخلاصة بتكنولوجيا
وهي على املعلومات/تدبر املعلومات. وتتيح هذه االسرتاتيجية حلوًال شاملة تعظِّم قابلية النظم إلعادة االستعمال 

اإلمجال أقل تكلفة من االستمرار على استعمال البنية التحتية احلالية لتكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلومات. وقد 
 أفضى ذلك أيضاً إىل سريورات داخلية أجنع.

إن اتّباع اسرتاتيجية ناظمة للمتطلبات يف جمال تكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلومات سيقلِّص ما  -٥
مليون يورو على مدى فرتة اخلمس سنوات املعنية بالقياس  ١,٢٣كمة من تكاليف ذات صلة مبقدار تتحمله احمل

إىل ما يكلفه االستمرار دون العمل باسرتاتيجية من هذا القبيل. وستتحقق الوفورات بصورة رئيسية عن طريق 
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ازدواج حيثما أمكن األمر. كما  االستعانة بنظم ميكن تعميمها يف مجيع األجهزة واستبعاد النظم املنطوية على
ستتأتى وفورات عن اعتماد حلول للتخزين تكون أقل كلفة غدت متاحة مؤخراً. ويرد فيما يلي عرض للمزيد من 
التفاصيل عن جمموع الوفورات يف التكاليف اليت ميكن حتقيقها من خالل اخلطة اخلمسية اخلاصة بتكنولوجيا 

 املعلومات/تدبر املعلومات.

 متطلباُت تكنولوجيا المعلومات وتدبُر المعلومات على نطاق المحكمة  -باء 

متثِّل االسرتاتيجية اخلمسية املفصَّلة اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات وتدبر املعلومات للفرتة املمتدة من عام  -٦
("االسرتاتيجية") نتيجًة للتشاور فيما بني األجهزة ملعاجلة وجوه عدم النجاعة املستمر  ٢٠٢١إىل عام  ٢٠١٧

 تسخري تكنولوجيا املعلومات وتدبر املعلومات من أجل: وحاالت االنغالق االشتغايل. ويُرمى من االسرتاتيجية إىل
االستعانة حيثما  إعمال �ج أكثر اتسامًا بالطابع املركزي عند استبدال النظم الكربى اليت تقادم عهدها؛ (ب) (أ)

ميكن األمر بتكنولوجيات أرخص لتقليل زيادات التكاليف املرتتبة على صيانة البنية التحتية لتكنولوجيا 
مساعدة احملكمة على  معاجلة املشكالت املتصلة بتدبر املعلومات وأمنها؛ (د) علومات/تدبر املعلومات؛ (ج)امل

العمل بصورة أجنع، بسبل منها على سبيل املثال تقليص الزمن الالزم إلجراء عمليات التحقيق وتنفيذ اإلجراءات 
 ت جرب األضرار.انتهاًء بإجراءافالقضائية، بدءاً من اإلجراءات التمهيدية 

إن عماد هذه االسرتاتيجية يتمثل يف منصة مسارات األعمال القضائية. فالتكنولوجيات الداعمة  -٧
 ملراحل اإلجراءات القضائية ليست متكاملة حالياً؛ واملعلومات ختزن يف مواضع كثرية ويعرتيها االزدواج. ونتيجةً 

عليهم اعتمادًا باهظًا على اجلهد اليدوي الستعراض املعلومات  لذلك تعتمد الدوائر واالّدعاء والدفاع وممثلو الين
الوسائل الالزمة ب كشفاً ذات الصلة بالدعاوى اليت يتناولو�ا، وجتميع هذه املعلومات وتدبرها. وتيئ االسرتاتيجية  

 لتمكني احملكمة مجعاء من العمل بصورة ناجعة وعلى حنو شفاف يف بيئة آمنة مستدامة.

حملة عامة عن الغايات املنشودة من االسرتاتيجية. وقد ُقسمت املتطلبات األساسية يف إطار وترد أدناه  -٨
هذه اللمحة العامة إىل فئتني كبريتني: "املتطلبات الوظائفية" و"املتطلبات الركائزية". ويشار بالفئة "الوظائفية" إىل 

إىل متطلبات حتقيقية ومتطلبات قضائية ومتطلبات جتميع رفيع املستوى لسريورات احملكمة، تتوزع مبوجبه املتطلبات 
إدارية. ويشار بالفئة "الركائزية" إىل األنشطة اليت متثل أساس عمل احملكمة برمته، وعلى وجه التحديد تدبر 
املعلومات وأمن املعلومات والتحسني األمثل لتكنولوجيا املعلومات. وقد ُهيئت االسرتاتيجية لتحقيق مضمون كل 

 . ٢٠٢١د املسرودة أدناه ضمن الفئتني الوظائفية والركائزية حبلول عام من البنو 

 الغايات الوظائفية
 يف جمال اإلدارة يف جمال املقاضاة يف جمال التحقيق

جناعة إدخال وحتليل البيانات على حنو  •
يفضي إىل وضع وتنفيذ اسرتاتيجيات 

 حتقيقية
إدخال وتدبر وعرض معلومات القضايا  •

ذات الصلة يف جلسات احملكمة  واألدلة
 بالنسق الرقمي األصلي

االضطالع على حنو ُمدمج بتدبر شؤون  •
القضايا والشهود بدءًا من املراحل 

وصوًال إىل فاألولية يف احلالة املعنية 
 التقاضي

اتّباع سريورات أبسط وأجنع يف كشف  •
البيانات وإيداع الوثائق وتدبر إعداد 

 احملاضر
ملشاركني يف القضية على حنو نفاذ مجيع ا •

مدمج إىل املعلومات املتعلقة با عن 
 الرتافعطريق منصة 

تدبر استعمال قاعات احملكمة على حنو  •
ناجع وقابل لتعديل نطاقه بغية التهيئة 

 إلجراء حماكمات متزامنة

توحيد السريورات اإلدارية وأمتتتها من  •
 أجل تعظيم النجاعة

للتخطيط للتقدم إعمال حل تدبري  •
 وتّتبعه واإلفادة بشأنه

توفر البيانات وإمكان النفاذ إليها دعماً  •
لرصد مؤشرات األداء الرئيسية املعمول با 

 يف احملكمة واإلفادة بشأن هذه املؤشرات
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 الغايات الركائزية
 الرتشيد على صعيد تكنولوجيا املعلومات أمن املعلومات تدبر املعلومات

املعلومات مرة واحدة ليستعملها إدخال  •
املوظفون املأذون هلم بذلك واألطراف 

  رةً متكرِّ  اخلارجية استعماالتٍ 
إدارة املعلومات وتدبرها بصورة منهجية  •

طيلة عمرها االستعمايل، بدءًا من 
 إنشائها حىت أرشفتها

إتاحة النفاذ إىل ملفات األدلة  •
وسجالت احملكمة لتعزيز اإلحاطة 

ة اجلنائية الدولية واملمارسات على بالعدال
 صعيدها

، جتعل املوظفني راسخةغرس ثقافة أمنية  •
واألطراف حييطون مبسؤولياتم عن محاية 

 املعلومات
إبراز التهديدات الداخلية واخلارجية  •

للعيان والقدرة على التصدي هلا لتقليص 
 أثرها على احملكمة أو درئه

التحقق األمين من السريورات  •
والتكنولوجيا استنادًا إىل املخاطر ذات 

 الصلة

تصميم نظم تكنولوجيا املعلومات حبيث  •
تتسم بالدميومة، استنادًا إىل 
التكنولوجيات واملعماريات القياسية 

 املتاحة للعموم
تكثري املوارد من خالل اّتساق اإلدارة  •

وتوحيد اإلجراءات لتخطيط خدمات 
وتقدمي  تكنولوجيا املعلومات وتوفريها

 الدعم يف جماهلا
ختفيض تكاليف االشتغال اجلارية غري  •

% ٥املتصلة بالعاملني بنسبة ال تقل عن 
 ٢٠٢١حبلول عام 

على العمل فيما يتعلق بتكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلومات  ٢٠١٧يف عام وافق جملس التنسيق لقد  -٩
باعتبارمها شأنًا ذا أمهية اسرتاتيجية. وقد أتاح ذلك الشروَع يف العمل االسرتاتيجي األويل يف غضون سنة واحدة. 

تؤيت وفورات  ومن املتطلبات اليت مت إبرازها فيما خيص تكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلومات الرتكيز على مبادرات
بأسرع ما ميكن وتأيت بأكرب الفائدة للمحكمة على حنو يتوافق مع االسرتاتيجية. وقد اتُّفق على املبادرات ذات 

 : ٢٠١٧األولوية التالية البيان فيما خيص عام 

يف جمال التحقيق: اختبار نظام جديد لزيادة جناعة تسجيل األدلة اإللكرتونية زيادًة تقلِّص  )أ (
 عمال املتأخرة املرتاكمة على صعيد جتهيز األدلة؛مقادير األ

يف الال القضائي: مواصلة العمل بشأن قاعدة بيانات السوابق القضائية بغية زيادة  )ب (
اإلنتاجية يف البحوث القانونية وإعداد الدعاوى؛ وتقييم وجتميع املتطلبات الرفيعة املستوى اخلاصة 

 ئية لزيادة جناعة اإلجراءات؛بإعادة تصميم جمرى مسارات األعمال القضا

يف الال اإلداري: تبسيط وأمتتة سريورات إدارية من قبيل تدبر اإلجازات، وتدبر األداء،  )ج (
 والتوقع املايل واملتعلق بامليزانية، وختطيط املهمات؛

أمن املعلومات: إعمال منصة استخبار عن التهديدات من أجل القيام أوتوماتيًا برصد  )د (
ثرية للشبهات اليت جتري على شبكة احملكمة (ما يُعترب أمراً حامساً بالنظر إىل التهديد وكشف األنشطة امل

 العاملي يف جمال الفريوسات اإللكرتونية والربجميات احلاسوبية اخلبيثة)؛

الرتشيد على صعيد تكنولوجيا املعلومات: تقليص تكاليف صيانة تكنولوجيا املعلومات  )ه (
، ودمج إدارة الشبكة واحللول املتعلقة بالتخزين بغية كثر قابلية لالستدامةأبقى وأباالستثمار يف حلول 

 ختفيض النفقات العامة.

على أساس االعتبارات ذاتا. وتشمل  ٢٠١٨لقد ُحدِّدت درجات األولوية فيما خيص املبادرات لعام  -١٠
يورو يف بند التكاليف غري آالف  ١ ٤٠٩,٩ مبلغًا مقداره السرتاتيجيةمن أجل ااملقرتحة  ٢٠١٨ميزانية عام 

قلُم هذه التكاليف ألف يورو يف بند تكاليف املوظفني، وُميوِّل معظَم  ٢٤٦,٥مبلغًا مقداره املتصلة بالعاملني و 
ألف يورو). وتتضمن امليزانية املقرتحة املبادرات االسرتاتيجية  ١٨٠احملكمة ويسد قسطاً منها مكتُب املّدعي العام (

 :٢٠١٧سنوات تنفيذ االسرتاتيجية وتبين على أساس العمل الذي ُأجنز يف عام للسنة الثانية من 
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ألف يورو (تكاليف غري متصلة بالعاملني) يتشارك يف متويلها  ٨٥٠: في مجال التحقيق )أ (
ألف يورو). إن املكوِّن األكرب من  ١٨٠ألف يورو) ومكتب املّدعي العام ( ٦٧٠قلم احملكمة (

خيص املتطلبات التحقيقية. فقد شهدت السنوات األخرية  ٢٠١٨يف عام  مكوِّنات التمويل املطلوب
املئة. ويُتوقع أن  يف ٨٠املئة إىل  يف زيادة يف القسط املتمثل يف مجع احملكمة لألدلة اإللكرتونية من صفر

، Ringtail. فالنظم القائمة، وال سّيما نظام ٢٠٢٠حبلول عام املئة  يف ١٠٠يرتفع هذا القسط ليبلغ 
مقدار كبري من العمل املتأَخر يف إجنازه على لرقمية. وقد أفضى ذلك إىل تراكم مل تصمم لتناول األدلة ا

صعيد جتهيز األدلة. ولذا أُوليت األولوية للمبادرات التالية مبثابة مجلة من املبادرات الرامية إىل تقصري 
 األدلة وحتليلها وجتهيزها. الحتيازالزمن الالزم 

ُيستعاض عن استخراج معلومات األدلة  – تخراج التلقائي لألدلةإعمال االس  ‘١’
اليدوي، الذي ميكن أن يستلزم وقتًا طائًال وأن يسبِّب وقوع أخطاء، حبل ميكن أن تتم به 
أمتتة استخراج املعلومات استنادًا إىل بعض املعايري اليت تقلِّص اجلهد الالزم إلعداد األدلة. 

 حقيقية.إنه سيساعد أيضاً على إيتاء املزيد من الدالئل الت

سيتيح ذلك تسجيل وجتهيز إفادات  – تسجيل إفادات الشهود عن بعد  ‘٢’
الشهود عن بعد يف امليدان انطالقًا من املقر، ما حيقق وفورات يف نفقات السفر من خالل 
تقليص احلاجة إىل السفر إىل امليدان؛ وسيبسِّط ذلك أيضًا تناوَل إفادات الشهود السمعية 

 البصرية.

يشار بذلك إىل إعمال نظام التصفح  – البحث اجلنائي العلميحتسني أدوات   ‘٣’
 )SCREEN) ونظام مجع البينات للبحث اجلنائي العلمي (WASPمع إغفال اهلوية (

قدرة إن هذه احللول ستهيئ  ).OSINTونظام مجع املعلومات األوتومايت من اإلنرتنت (
املتاحة للعموم واإلسهام يف  على مجع األدلة ألغراض البحث اجلنائي العلمي من املصادر

 مجع األدلة الرقمية على حنو ناجع وزيادة عدد الدالئل التحقيقية يف الوقت ذاته. 

يتعلق ذلك بإعمال نظام تدبر األدلة اخلاص مبكتب  – تطبيق تدبر األدلة  ‘٤’
املّدعي العام على حنو يدعم سريورة العمل املتصل باألدلة بكاملها ويُرمى منه إىل تقليص 
اجلهد الالزم لتجهيز األدلة الرقمية تقليصًا ذا شأن. كما إن ذلك سيقلص "وقت االحتكام 

 العمل املتمثل يف املراجعة القانونية.إىل احملكمة" بتسريع تقدمي احلجج وختفيف عبء 

ألف يورو يف بند التكاليف غري املتصلة  ٨٠ألف يورو ( ٢٢٦,٥: في المجال القضائي )ب (
). سُريكَّز يف املبادرات املزَمع اختاذها يف ألف يورو يف بند تكاليف املوظفني ١٤٦,٥بالعاملني؛ و

املنصة اجلديدة ملسارات األعمال القضائية وسريورة على مجع املتطلبات املفصَّلة فيما خيص  ٢٠١٨ عام
تقدمي طلبات الين عليهم، إضافًة إىل إعمال مسارات األعمال حتسيناً لإلجراءات القضائية األساسية. 
ويشمل املبلغ املندرج يف بند تكاليف املوظفني تكاليف وظيفة مدير مشاريع احملكمة اإللكرتونية (من 

 لكنها ظلت دون متويل. ٢٠١٧رتا جلنة امليزانية واملالية فيما خيص عام )، اليت أق٤-الرتبة ف

سيتيح ذلك مجع طلبات الين عليهم يف  -مجع طلبات الين عليهم إلكرتونياً  ‘١’
شكل إلكرتوين بواسطة األجهزة املتنقلة، مقلِّصًا ما يستلزمه جتهيزها من وقت وجهد. كما 
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ن امللفات اإللكرتونية أسهُل وأرخُص تناوًال من إنه سيقلِّص تكاليف تدبر الطلبات، أل
 امللفات الورقية. 

يشار بذلك إىل عمل مدير مشاريع احملكمة  – منصة مسارات األعمال القضائية ‘٢’
اإللكرتونية املتصل على وجه التحديد مبشروع منصة مسارات األعمال القضائية، الذي ميثِّل 

من هذه املنصة إىل توفري الدعم لعمل الدوائر  عنصرًا أساسيًا من االسرتاتيجية. ويُرمى
انتهاًء فواألطراف املتقاضية جبميع مراحله من أوهلا إىل آخرها، بدءًا من املرحلة التمهيدية 

مبرحلة جرب األضرار، باالستعانة بسريورات وتكنولوجيا متقدِّمة جلعل اإلجراءات أجنع وأكثر 
منصة مسارات األعمال القضائية على التحقق،  سُريكَّز يف ٢٠١٨شفافية. وفيما خيص عام 

بالتشاور مع اهليئة القضائية ومجيع األطراف واملشاركني يف اإلجراءات، من املتطلبات 
املفصَّلة اليت سُيستعان با أساسًا لتصميم مسارات األعمال اجلديدة. ويشار على وجه 

ُتدخل مرة واحدة وُختزن يف التحديد إىل أن املعلومات اليت يستعملها خمتلف األطراف س
نظام موحَّد، ما يتيح الرجوع إليها بصورة أسرع ويقلِّص عبء العمل الواقع على 

 املوظفني.  عاتق

ألف يورو يف بند التكاليف غري  ٢٩٩,٩ألف يورو ( ٣٩٩,٩: في المجال اإلداري )ج (
ألف يورو يف بند تكاليف املوظفني من أجل مواصلة متويل وظيفة من  ١٠٠واملتصلة بالعاملني؛ 

وظائف املساعدة املؤقتة العامة يف شعبة اخلدمات اإلدارية التابعة لقلم احملكمة ملساعدة الفريق املعين 
 يف تنفيذ املشاريع ذات الصلة). SAPبربجميات بتخطيط املوارد املؤسسية 

ار بذلك إىل إعمال الوظائف اجلديدة للدفرت يش – إعمال دفرت احملاسبة العام ‘١’
، ما يتيح مسك الدفاتر واإلبالغ املؤمتتني طبقًا للمعايري احملاسبية الدولية SAP العام لنظام

 للقطاع العام، فيقلِّل احلاجة إىل التسويات احملاسبية اليدوية.

يتمثل ذلك يف القدرة  – إقرار السريورات اإلدارية املستند إىل شبكة اإلنرتنت ‘٢’
على املوافقة على طلبات اإلجازة اليت يقدمها املوظفون عن طريِق مرتاَبٍط مستند إىل 

إن  اإلنرتنت أو انطالقاً من جهاز متنقل، جلعل تسجيل البيانات اإلدارية أسرع وأسهل. كما
 املرتاَبط املستند إىل اإلنرتنت سيجعل السريورة أكثر مالءمة للمستعملني.

إن إعمال التدقيق األوتومايت بدًال  – سني سريورات إعداد كشوف الرواتبحت ‘٣’
من التدقيق اليدوي يف األنشطة املتصلة بإعداد كشوف الرواتب سيسهم يف إيتاء نتائج أدق 

 تنطوي على عدد أقل من األخطاء ومن عمليات إعادة حساب مقادير الرواتب.

ادرة إىل دمج أنشطة ختطيط يُرمى من هذه املب – إعمال ختطيط املهمات ‘٤’
استبعادًا الزدواج  )SAPاملهمات وأعمال املراقبة ضمن نظام ختطيط املوارد املؤسسية (

اجلهود الالزمة إلدخال املعلومات املتعلقة باألسفار يف نظم متعددة. وسيقلِّص ذلك الوقَت 
ا خيص املوظفني واجلهد اللذين يستلزمهما تدبر املهمات يف شىت أجهزة احملكمة. أما فيم

فإنه سيبسِّط إعداد خطط األسفار اليت يتعنيَّ عليهم تقدميها. وتلكم وسيلة الدخار الوقت 
 متاحة للموظفني وال سّيما لكثريي األسفار منهم، مثل احملقِّقني.
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يشار بذلك إىل تتّبع  – ختطيط املوارد واإلبالغ عنها على نطاق احملكمة ‘٥’
واإلفادات عن التقدم احملرز بغية تزويد اإلدارة بلمحة عامة  األنشطة، واملوارد املخصَّصة،

أفضل لتيسري عملية اختاذ القرارات. إنه سيتيح اإلفادة اآلنية بشأن األنشطة ويعزِّز حتسني 
 أداء املوظفني من خالل التخطيط واملتابعة.

كانت   ألف يورو (تكاليف غري متصلة بالعاملني). لئن ١٨٠: ما جمموعه أمن المعلومات )د (
، تشمل جماالت تدبر املعلومات وأمن املعلومات والرتشيد على صعيد آنفاً الفئة "الركائزية"، كما بـُنيِّ 

سرتكَّز مجيعها على أمن  ٢٠١٨تكنولوجيا املعلومات فإن املشاريع املعتزم تنفيذها فيما خيص عام 
 املعلومات. 

 وتدبر جمموعة احللولالتوسعة املتصلة بضعف احلال إزاء اهلجمات السيربانية  ‘١’
إن املسارعة إىل استبانة واستبعاد وجوه الضعف التقين احلايل إزاء  – ذات الصلة التصحيحية

اهلجمات السيربانية اليت ميكن أن تتعرض هلا نظم احملكمة وشبكاتا متثِّل سبيًال رفيع درجة 
منية. وسُيوسَّع نطاق الفعالية لتقليص احتمال اهلجمات السيربانية وغريها من اخلروقات األ

هذه األداة ليشمل احلواسيب واألجهزة املتنقلة غري املتصلة مباشرة بشبكة احملكمة (مثل 
 عتاد املكاتب امليدانية واألجهزة املتنقلة/اهلواتف الذكية اليت تسلِّمها احملكمة).

 يتمثَّل ذلك يف القدرة على التكفل – مراقبة النفاذ إىل الشبكات وتدبر النفاذ ‘٢’
بوفاء احلواسيب باملعايري الدنيا (من قبيل االستعانة بأحدث الكواشف املضادة للفريوسات 
اإللكرتونية وجمموعات احللول األمنية) لتفادي اهلِنات اليت جيري إقحامها يف الشبكة. 
ويضاف إىل ذلك أن االستعانة بأداة مركزية لتدبر اّطالع املستعملني على املعلومات أمر 

إساءة  كلخاصة لتفادي استعمال املعلومات غري املرخَّص به، وكذلك   هام أمهية
الستعماهلا. وتلزم يف ذلك االستعانة بأداة مؤمتتة نظرًا إىل تعدد النظم واألجهزة املشمولة 

 باألمر. فمن شأن اّختاذ هذه املبادرة يدوياً أن يزيد كثرياً من خطر اخلطأ.

إن كون شبكات  – ال عن اإلنرتنتفصل الشبكات احلساسة فيما خيص األعم ‘٣’
احملكمة موصولة باإلنرتنت مباَشرًة يؤيت مساوئ ومنافع يف الوقت ذاته. وتتمثَّل إحدى 

ضة بصورة مباشرة إىل اهلجمات السيربانية. املساوئ يف أنه جيعل شبكات احملكمة معرَّ 
اعد على ففصل نظم بيانات احملكمة األكثر حساسية فصًال دقيقًا عن اإلنرتنت سيس

 تقليص التعرض إىل التهديدات السيربانية.

تدرك احملكمة منافع االستعانة خبدمات  – الوسيط األمين يف احلوسبة السحابية ‘٤’
احلوسبة السحابية، األجنع بالقياس إىل تكاليفها، من أجل البيانات واخلدمات ذات الدرجة 

ستعانة باحلوسبة السحابية األدىن من حيث مقتضيات السرية. ويتمثَّل قسط أساسي من اال
. والوسيط األمين يف احلوسبة السحابية به غري املرخَّصعليها يف محاية البيانات من االّطالع 

هو نظام يتوسَّط بني مستخدمي احلوسبة السحابية والتطبيقات السحابية ملراقبة مجيع 
 يف أمان. األنشطة وإنفاذ السياسات األمنية، ضامناً بذلك بقاء بيانات احملكمة

يتعنيَّ على احملكمة أن  – االتصاالت املتنقلة اآلمنة (نشرها على نطاق احملكمة) ‘٥’
تقتدر على التواصل الفعال عن طريق اهلاتف والربيد اإللكرتوين. وسيجري إعمال تطبيقات 
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على مجيع األجهزة املتنقلة اليت تسلِّمها احملكمة للتمكني  التكاليفجتارية خاصة منخفضة 
من االتصال عرب طائفة متنوعة من القنوات اآلمنة اليت تتضمنها األجهزة املعنية، مبا يف ذلك 

 القنوات الصوتية والفيديوية والنصية. 

سُتوسَّع هذه املنصة، اليت أُعملت يف  – توسيع منصة االستخبار عن التهديدات ‘٦’
، لزيادة قدرتا على كشف التصرفات غري الطبيعية ضمن نظم وشبكات ٢٠١٧ عام

حواسيب احملكمة والتنبؤ بذه التصرفات، ما سُيعلي من قيمة املعلومات االستخبارية اليت 
يوفِّرها النظام. كما إن هذه املقدرة املزيدة ستعزِّز إىل حد كبري قدرة احملكمة على كشف 

 ية عن التصرف البشري والتصدي هلذه املخاطر.املخاطر األمنية املتأت

 موثوق با جمموعةً للخدمات تابعة للغري  موفِّرة سُتجري جهةٌ  – اختبار التسلل ‘٧’
من االختبارات على الضوابط األمنية الدفاعية واالستجابية املطبقة على نظم معلومات 

ت واإلبالغ عنها، وستمثِّل اجلهة استبانة اهلِناهذه احملكمة وشبكاتا وسريوراتا. وستتوىل 
 اهلِناُت املستبانُة املنطَلَق إىل التحسينات الالحقة.

ميثِّل القيام على حنو فعال  – تصنيف املعلومات من الناحية األمنية أوتوماتياً  ‘٨’
بتبويب املعلومات وتصنيفها من الناحية األمنية السبيَل إىل تطبيق ضوابط حلمايتها تّتسم 

بالقياس إىل تكاليفها. وباتّباع سريورة مؤمتتة للمساعدة على تصنيف  بالفعالية والنجاعة
املعلومات املعتادة (مثل رسائل الربيد اإللكرتوين) من الناحية األمنية، تـَُقلَّص التكاليف 

 املرتتبة على محاية املعلومات غري احلساسة محايًة مفرطة وتُزاد دقة تصنيفها.

حملكمة وحواسيبهم احملمولة إىل يف حواسيب عمل موظفي ا االنتقال ‘٩’
فذلك يلزم جلعل بريد  – )Windows )Windows 10من نظام التشغيل  ١٠ اإلصدار

احملكمة اإللكرتوين وتطبيقاتا املكتبية وقواعد بياناتا متوافقة مع أحدث مجل احللول األمنية، 
 ويوفِّر أحدث محاية ممكنة لنظم احملكمة وأجهزتا.

يتضمن تفاصيل التكاليف املتصلة باالسرتاتيجية فيما خيص كًال من املبادرات ويرد أدناه جدول  -١١
 أعاله. ١٠ املعروضة يف الفقرة
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املوارد املتصلة باالسرتاتيجية اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلومات 
 (بآالف اليوروات) ٢٠١٨لعام 

تكاليف 
 املعدات املوظفني

اللوازم 
 واملواد

اخلدمات 
 الموع التعاقدية

      التكاليف غير المتصلة بالعاملين

 ٨٥٠,٠ ١٠٠,٠ ١٨٠,٠ ٥٧٠,٠  المتطلبات التحقيقية الخاصة
 ٥٠,٠  ٥٠,٠   إعمال استخراج األدلة

 ١٢٠,٠  ١٠٠,٠ ٢٠,٠  تسجيل إفادات الشهود عن بعد
 ١٥٠,٠   ١٥٠,٠  اجلنائي العلمي البحثحتسينات أدوات 

 ٥٣٠,٠ ١٠٠,٠ ٣٠,٠ ٤٠٠,٠  األدلةإعمال تدبر 
 ٨٠,٠ ٦٠,٠  ٢٠,٠  المتطلبات القضائية

 ٨٠,٠ ٦٠,٠  ٢٠,٠  مجع طلبات الين عليهم إلكرتونياً 
 ٢٩٩,٩ ٢٩٩,٩    المتطلبات اإلدارية

 ١٠٠,٠ ١٠٠,٠    إعمال دفرت احملاسبة العام
 ٢٠,٠ ٢٠,٠    إقرار السريورات اإلدارية املستند إىل شبكة اإلنرتنت

 ٢٥,٠ ٢٥,٠    حتسني سريورات إعداد كشوف الرواتب
 ١٠٤,٩ ١٠٤,٩    إعمال ختطيط املهمات

 ٥٠,٠ ٥٠,٠    ختطيط املوارد واإلبالغ عنها على نطاق احملكمة
 ١٨٠,٠ ٤٠,٠  ١٤٠,٠  متطلبات أمن المعلومات

 ٨,٠   ٨,٠  ذات الصلة التصحيحية تدبر ضعف احلال ومجل احللول 
 ٣٠,٠   ٣٠,٠  مراقبة النفاذ إىل الشبكات وتدبر النفاذ

 ١٠,٠ ١٠,٠    الفصل عن اإلنرتنت
 ٣٠,٠   ٣٠,٠  إعمال الوسيط األمين يف احلوسبة السحابية

 ٢٧,٠   ٢٧,٠  االتصاالت املتنقلة املصونة األمن
 ٢٥,٠   ٢٥,٠  توسعة منصة االستخبار عن التهديدات

 ٢٠,٠ ٢٠,٠    اختبار التسلل
 ٢٠,٠   ٢٠,٠  التصنيف األوتومايت للمعلومات من الناحية األمنية

 ١٠,٠ ١٠,٠    Windowsمن نظام  ١٠االنتقال إىل اإلصدار 
 ١ ٤٠٩,٩ ٤٩٩,٩ ١٨٠,٠ ٧٣٠,٠  جمموع التكاليف غري املتصلة بالعاملني

      تكاليف الموظفين
      المتطلب القضائي

للمحكمة اإللكرتونية  األعمال القضائيةمدير مشاريع منصة مسارات 
     ١٤٦,٥ (وظيفة مساعدة مؤقتة عامة)

      المتطلب اإلداري
     ١٠٠,٠ SAPفريق موظفي املساعدة املؤقتة العامة املعنيني بنظام 

 ٢٤٦,٥    ٢٤٦,٥ جمموع تكاليف املوظفني
 المعلومات/تكنولوجيا الخاصة بستراتيجية االمجموع الموارد المتصلة ب

 ١ ٦٥٦,٤ ٤٩٩,٩ ١٨٠,٠ ٧٣٠,٠ ٢٤٦,٥ ٢٠١٨تدبر المعلومات لعام 
 

وينبغي التنويه إىل أن االسرتاتيجية ستشتمل أيضًا على عدد من املبادرات اليت سُتتخذ من خالل  -١٢
حلول داخلية وبالتايل لن تتطلب أمواًال إضافية. فعلى سبيل املثال لن ُيستعان يف العمل املزمع االضطالع به يف 

ية املتوقع حتقيقها يف هذا الال فيما خيص إال باملوارد من املوظفني احلاليني. أما النتائج الرئيس ٢٠١٨ عام
فتتمثل يف حتسينات يف تنظيم املعلومات وتبادهلا وصو�ا: أي على وجه التحديد يف استبانة امللفات  ٢٠١٨ عام

املزدوجة وإتالف النسخ الفائضة من الوثائق. وسيقلِّل ذلك من إمكانية استعمال أو تبادل معلومات مغلوطة 
جناعة اسرتجاع البيانات يف شىت السريورات التحقيقية والقضائية واإلدارية. كما سيقلِّص ذلك  وسيسهم يف زيادة

 ز املستخدم لتخزينها.تحريره احليِّ بتكاليف ختزين البيانات (ورمبا تكاليف أرشفتها) 
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 المنافع التي تؤتيها االستراتيجية على مدى فترة الخمس سنوات  -جيم 

جًا لتحقيق مردود من املصروفات يـُتَّبع لتخصيص موظفي احملكمة ومواردها غري إن االسرتاتيجية متثل � -١٣
على حنو حيسِّن جناعة عمليات التحقيق واإلجراءات القضائية وأنشطة الدعم اإلداري. فاملبادرات  بالعاملنياملتصلة 

يف االضالع  األعمال املتأخَّر على نطاق احملكمة ُصمِّمت خّصيصًا مبثابة مجلة متسقة ملعاجلة حاالت تراكم املقرة
با وحتقيق املزيد من الوفورات على طريق زيادة النجاعة يف شىت وحدات احملكمة. ويُنتظر أن يتم با تسريع 
التنفيذ، واستبعاد ازدواج النظم، واإلسهام يف حتقيق املزيد من فعالية ختصيص املوارد لكي ُتركَّز على املهام 

 كمة يف إطار واليتها. األساسية املنوطة باحمل

تَّبع احملكمة �جًا اسرتاتيجيًا يف ختطيط خدمات تكنولوجيا املعلومات/تدبر فإذا حدث أن مل تُـ  -١٤
ر أن من  املعلومات وتوفريها ودعمها فإ�ا ستنفق املزيد من املوارد دون أن تتناول متطلبات حتسني عملياتا. ويُقدَّ

مليون يورو زيادًة على ما تنفقه يف حالة  ١,٢٣أن تنفق مبلغًا مقداره  –بدون وجود اسرتاتيجية  –شأن احملكمة 
 تطبيق االسرتاتيجية خالل فرتة اخلمس سنوات ذاتا. ويُبنيَّ توزع هذا املبلغ يف الفقرات التالية.

، ستحقِّق احملكمة ٢٠١٧فبالبناء على التعديالت اليت ُأجريت يف إطار منوذج ختزين البيانات يف عام  -١٥
مليون يورو على مدى السنوات اخلمس التالية يف االستثمارات يف التجهيزات املندرجة يف عداد  ١,٥ًا مقداره وفر 

املال الالزمة الستدامة قدرتا يف جمال ختزين البيانات. وسيتسىن حتقيق هذا الوفر باستخدام خمتلف أنواع  رأس
هذا النوع وترتتب على املورِّدون (التخزين السحايب). التخزين من قبيل التخزين املوقعي والتخزين الذي يتدبره 

األخري الذكر من التخزين تكاليف أقل لكنه ال ميكن أن ُيستخدم إال من أجل املعلومات غري احلساسة. وقد سبق 
أن خزنت احملكمة مجيع معلوماتا يف املوقع، ما كان أكرب تكلفة. وبتيسُّر التخزين السحايب والتصنيف السليم 

معلومات، ميكن للمحكمة أن متيز بني خمتلف االحتياجات فيما خيص املعلومات وأن حتقق وفورات يف لل
 التكاليف بتطبيق احلل التخزيين األرخص.

إن احملكمة، بأخذها باحلوكمة االسرتاتيجية يف الطريقة اليت تطبِّقها يف إدارة مواردها يف جمال تكنولوجيا  -١٦
إضافية على مدى السنوات اخلمس التالية مقدارها  اشتغاليةسهم يف حتقيق وفورات املعلومات/تدبر املعلومات، ست

مليون يورو. وستتأتى هذه الوفورات عن استخدام نظم معلومات مركزية ميكن النفاذ إليها يف شىت أجهزة  ١,٤
 النظم حيثما أمكن األمر. ازدواج احملكمة، وعن استبعاد 

لالسرتاتيجية بعض التكاليف اإلضافية املرتبطة با. فستنفق احملكمة  ق وفقاً وترتتب على النهج املطبَّ  -١٧
يورو الستبدال النظم املتقادمة بغية سد تكاليف احللول اجلديدة اليت يستلزمها العمل لتحقيق الغايات  مليون ٠,٧

عمليات االستبدال على حنو   لتناول. ويلزم مزيد من األموال ٨ الوظائفية والغايات الركائزية املبيَّنة آنفًا يف الفقرة
كالين، باعتماد نظم جديدة ميكن أن يعاد استخدامها يف سريورات أخرى من أجل تعظيم املكاسب احملقَّقة من 

 خالل زيادة النجاعة.

مليون يورو يف بند تكاليف  ٠,٩٩كما يستلزم إعمال االسرتاتيجية على مدى السنوات األربع التالية  -١٨
، ٢٠٢١مليون يورو من أجل بقية الفرتة املشمولة باالسرتاتيجية، حىت عام  ٠,٥٩موعه املوظفني. ويلزم ما جم

لتمويل وظيفة مدير املشاريع اجلديد لكي يتوىل اإلشراف على إعمال ما ميثل عماد االسرتاتيجية: منصة مسارات 
يورو ملواصلة متويل وظيفة من  نمليو  ٠,٤٠األعمال القضائية املوصوفة آنفاً. وسُيحتاج إىل املقدار الباقي البالغ 

لتدبر حتسينات السريورات  SAP ختطيط املوارد املؤسسية بربجميات وظائف العاملني يف إطار الفريق املعين بنظام
 .٢٠٢١والتكنولوجيا يف األعمال اإلدارية للمحكمة حىت غاية عام 



 ICC-ASP/16/10 

265 10-A-021017 

 
 

 

 الخاتمة  -دال 

تتضمنه من بيانات أصوًال رئيسية هلا، شأ�ما شأن متثِّل بيئة تكنولوجيا املعلومات يف احملكمة وما  -١٩
موظفي احملكمة وحماّهلا، اللذين ال ميكن هلا أن تعمل لوالمها. فجميع أنشطة احملكمة يعتمد على نظم تكنولوجيا 
املعلومات/تدبر املعلومات. واحلال أن بيئة تكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلومات ليست ساكنة؛ إ�ا جيب أن تفي 

قتضيات عدد املستعملني ومبقتضيات مقدار البيانات. مث إنه، إذ تتقدَّم التكنولوجيا، تتقادم النظم املستخَدمة يف مب
احملكمة على مر الزمن أو تغدو غري متوافقة مع نظم أخرى هامة. ويضاف إىل ذلك أن جلميع أنواع العتاد املعتمد 

اً. فانتهاء عمر بند من بنود العتاد ينال من إمكانية التعويل على عليه مبثابة منصة لتطبيقات احملكمة عمرًا حمدود
النظم اليت تعمل باالستناد إليه، ما يفضي إىل حاالت انقطاع يف السريورات وحاالت فقدان للبيانات. إن هذه 

كنولوجيا الـُمتَصوَّرات مكلفة للمحكمة من ناحية عملها ومن ناحية ماليتها ومن ناحية مسعتها. فسالمة بيئة ت
 املعلومات/تدبر املعلومات تتطلب الصيانة املنتظمة واالستثمار الكبري الدوري.

إن االسرتاتيجية املعروضة يف هذه الوثيقة تستند إىل استعمال موارد امليزانية على حنو أكثر فعالية.  -٢٠
وسة، وستحسِّن عمل احملكمة. وستؤيت املبادرات املقرتح القيام با على مدى فرتة اخلمس سنوات التالية نتائج ملم

فسيشهد مكتب املّدعي العام تقليصًا للزمن واجلهد الالزمني إلجراء عمليات التحقيق. وسيُتاح للهيئة القضائية 
وشفاف وإلنصاف الين عليهم.  وعادلالنفاذ إىل األدوات اليت حتتاجها إلجراء احملاكمات على حنو سريع 

وسيكون قلم احملكمة أفضل جتهيزًا لتوفري اخلدمات حملامي الدفاع وحمامي الين عليهم، ولدعم مشاركة الين 
عليهم، ولتقدمي اخلدمة لسائر أجهزة احملكمة عن طريق إسهامه املباشر يف حتقيق عدالة اإلجراءات وفعاليتها. فما 

كمة من معاجلة حاالت عدم النجاعة احلالية وأداء املهام املنوطة با يف إطار واليتها على من سبيل إىل متكني احمل
 أكمل وجه سوى اتّباع اسرتاتيجية متماسكة كالنية طويلة األمد تشمل بنطاقها احملكمة مجعاء.
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 المرفق العاشر 

 النجاعة ةزيادالمكاسب المتأتية عن و  الوفوراتمن  ٢٠١٧ عام فيما تحقَّق 
 ٢٠١٨منها في عام  قسيتحقَّ  ما ومقدَّرات

(طلبت جلنة امليزانية واملالية يف دورتا الثامنة والعشرين املعلومات التالية -١
81F

ويتضمن هذا املرفق تفاصيل  .)١
العمل الذي اضطلعت به احملكمة اجلنائية الدولية ("احملكمة") يف جهودها الرامية إىل استبانة ما ميكن حتقيقه من 
وفورات ومكاسب من خالل زيادة النجاعة بغية متويل ما ال مناص منه من زيادات يف املتطلبات من املوارد دون 

املئة من  يف ٧٠ل زهاء ناجمية. ومن املؤسف أنه، بالنظر إىل أن تكاليف املوظفني متثِّ زيادة مبلغ امليزانية الرب 
التكاليف يف معظم الاالت، ال تتحقق زيادات النجاعة إال بتحسني استعمال وقت املوظفني ضمن حدود نفس 

عدد االجتماعات للموظفني  املقدار املخصَّص يف امليزانية لسد تكاليف املوظفني. فعلى سبيل املثال يتيح تقليص
بذل املزيد من الوقت لالضطالع بأنشطة أخرى معهود با إليهم ويزيد اإلنتاجية. إن هذه اجلوانب لزيادة النجاعة 
مرتبطة بالنسب املئوية لوقت املوظفني، ما حيسِّن االستعانة باملوارد لكنه ال يقلِّص املقدار األساسي للميزانية وال 

اسُتبينت أيضًا عند اإلمكان احلاالت اليت ميكن فيها حتقيق وفورات (أي ختفيضات فعلية  يؤيت وفورات. وقد
قد  فيما يليامليزانية) تُقرتح لتقليص املقدار األساسي مليزانية احملكمة. إن كل األنشطة املعروضة  خصَّصاتمل

با بقدر اإلمكان تعويضًا عن  الربناجمية املقرتحة ويؤخذ ٢٠١٨ُوضعت يف االعتبار عند إعداد ميزانية عام 
 الزيادات.

وتيسرياً للعرض، يُقسم هذا املرفق إىل أقسام تتناول أربعة أنواع من مبادرات حتقيق الوفورات واملكاسب  -٢
 زيادة النجاعة: طريقن ع

، فيما خيص احلاالت اليت أجرت فيها احملكمة تعديالت على السريورات حتسني السريورات )د (
 إىل حلول أقل تكلفة أو أكثر جناعة؛املعمول با أفضت 

: حتسني دعم السريورات، فيما خيص احلاالت اليت تستعمل فيها احملكمة التكنولوجيا )ه (
 تكنولوجيا جديدة لزيادة جناعة عملياتا؛

، فيما خيص التعديالت اليت تتيح للمحكمة حتسني االستعانة مبوظفيها وقت املوظفني )و (
 ليضطلعوا بأنشطة أكثر سداداً؛ بوسائل منها مثًال إعادة ختصيصهم

، فيما خيص التعديالت املدخلة على طريقة توفري التدريب، ما حيد من موارد التدريب )ز (
 احلاجة إىل موارد إضافية. 

                                                           
 .١٦الفقرة  ،)ICC-ASP/16/5الوثيقة والعشرين ( الثامنة دورتا أعمال عن واملالية امليزانية جلنة تقرير  )١(
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 تحسين السيرورات -ألف 
 ٢٠١٧ الناتج احملقَّق الوصف القسم الربنامج الربنامج الرئيسي

(بآالف 
 اليوروات)

٢٠١٨ 
(بآالف 
 اليوروات)

هيئة  - ١١٠٠ ١١٠٠ األول
 الرئاسة

القيام على حنو حصيف بالتخطيط لرحلة إىل آسيا 
اشتملت على حمطات يف عدة بلدان لتعظيم النجاعة 

 وتقليص احلاجة إىل رحالت منفصلة.

تقليص تكاليف السفر وبدل املعيشة 
اليومي باالستعاضة عن ثالث رحالت 

 منفصلة برحلة مركَّبة إىل املنطقة.

٥,٣  

أرست اهليئة القضائية ممارسة تتمثل يف الطلب من أي    
طرف يدعو قاضياً إىل حضور فعالية نيابة عن احملكمة 
أن يتحمل تكاليف الرحلة، مبا فيها تكاليف السفر 

 والسكن والطعام وسائر التكاليف ذات الصلة. 

َسدُّ بعض أو كل تكاليف السفر 
والسكن والنقل احمللي والطعام املرتتبة 
على الرحالت اليت ِقْيَم با لتمثيل 

 احملكمة.

٨,٠ ٨,٠ 

 ٨,٠ ١٣,٣   األول: الموع
قسم  - ٢١٢٠ ٢١٠٠ الثاين

 اخلدمات
كشف الوثائق بصورة رقمية: يف السابق كانت امللفات 
املراد كشفها ُتستنسخ على أقراص مادية. ويُعمل اآلن 

املعلومات بإجراء جديد مل يعد من الالزم فيه استنساخ 
على األقراص املدجمة. وقد قّلل ذلك من املشكالت 
املتعلقة باجلودة اليت كانت تواَجه يف السابق وأتاح 
توفري بعض من وقت عمل املوظفني املنخرطني يف 

 عملية مراجعة امللفات.

 ٠,٤ ٠,٤ الكف عن استعمال األقراص املدجمة.

يوم واحد يف الشهر من أيام عمل     
موزَّعًا على  ١-الرتبة فموظف من 

 خمتلف الوحدات.

٥,٤ ٥,٤ 

نائب  - ٢٣١٠ ٢٣٠٠ 
املّدعية العامة 

 لشؤون التحقيق

 ُسكىن املفتشني والعمليات امليدانية:
استُبني أكثر احللول اقتصادًا لسكىن املوظفني وأكثر 
األماكن اقتصادًا إلجراء العمليات. وفيما خيص 

 Ledgerمجهورية أفريقيا الوسطى، انُتقل من فندق 
 .JM Residenceإىل فندق 

توفُّر األمكنة مدى القيود: متطلبات األمن واحلماية؛ 
 املناسبة.

الفرق يف التكاليف بني الفندق 
سكن األكثر اقتصادًا ألربعة وامل

مفتشني وترمجانـَْني، ملدة َشْغل مقدارها 
 ليلة يف الشهر.  ٣٠

١٤٠,٤ ٨١,٩ 

 ١٤٦,٢ ٨٧,٧    الثاين: الموع
مدير  – ٣٢١٠ ٣٢٠٠ الثالث

مكتب شعبة 
 اخلدمات اإلدارية

طيب ميداين  ؤازرتستعني احملكمة حاليًا خبدمات م
الطيب املؤازر خارجي واحد. وترتتب على عقد هذا 

امليداين املربم مع شركة خارجية تكاليف يبلغ مقدارها 
يوروًا يف السنة. وميكن إ�اء هذا العقد  ١٨٧ ٨٢١

واستخدام املوارد ذات الصلة داخليًا لتوظيف ممرضـ(ة) 
(ة) طبيـ(ة) مؤازررر) و -إضافيـ(ة) (من الرتبة خ ع

رأ) لتوفري نفس -ميدانيـ(ة) داخليـ(ة) (من الرتبة خ ع
اخلدمات اليت يوفرها املتعاقد اخلارجي وزيادة قدرة 

 احملكمة يف جمال اخلدمات الطبية يف الوقت ذاته.

يتحقق وفر يتمثل يف الفرق بني 
التكاليف السنوية للتعاقد مع شركة 
خارجية وتكاليف املوارد الداخلية 

يزانية استعاضًة عن هذه املهيأ هلا يف امل
الشركة. كما إن زيادة املوارد الداخلية 
لوحدة الصحة املهنية تيئ مزيدًا من 
املرونة لسائر اخلدمات املتصلة بالطب 

 املتوفرة للمحكمة.

 ٢٢,٢ 

قسم  – ٣٢٤٠  
 املالية

حتقيق مزيد من النجاعة يف النفقات املصرفية عن طريق 
(بالقياس إىل السعر التفاوض على أسعار تفضيلية 

املصريف املعتاد) مع البنك الشريك فيما خيص عمليات 
 التحويل الدولية اليت جتريها احملكمة.

تقليص األسعار املتفاَوض بشأ�ا مع 
البنك الشريك: تسىن للمحكمة أن 
تتفاوض على سعر خمفَّض مقداره 

يوروات لكل عملية حتويل دويل  ٤
البالغ مقابل السعر املصريف املعتاد 

يورواً. وبذلك مت تفادي  ١٢,٥٠
 يورو. ٢٧ ٠٠٠تكاليف مقدارها 

٢٧,٠ ٢٧,٠ 
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 ٢٠١٧ الناتج احملقَّق الوصف القسم الربنامج الربنامج الرئيسي
(بآالف 
 اليوروات)

٢٠١٨ 
(بآالف 
 اليوروات)

دعوة مدرِّب لتوفري تدريب مايل ختصصي يف حماّل    
احملكمة بدًال من إرسال فرادى املوظفني لتلقي 

 التدريب.

الوفورات املتحققة بإنفاق مبلغ أقل 
على األسفار اليت يقوم با املوظفون 

التدريب؛ ويضاف إىل ذلك أن لتلقي 
عدد متلقي التدريب يكون أكرب 
عندما ُجيرى التدريب يف حماّل 

 احملكمة.

٢,٠ ٢,٠ 

قسم  - ٣٢٥٠  
 العامة اخلدمات

أفضت مراقبة مجيع عقود تدبر املرافق، وعمليات 
الشراء املتقيَّد فيها بالقواعد ذات الصلة صارم التقيد، 

العقود بالقياس إىل إىل تقليص يف بعض تكاليف 
التقديرات اليت وضعتها وكالة حكومية هولندية واملقاول 

 املتعهد للبناء يف إطار مشروع املباين الدائمة.

تسىن على اخلصوص إبرام عقود أقل 
تكلفة خاصة باملرتفقات، والتنظيف، 
واستبعاد القمامة، ومكافحة 
احلشرات، وخدمات الِسباكة، وصيانة 

 ة.النباتات اجلواني

٢٣٥,٦ ٢٣٥,٦ 

قسم  - ٣٢٩٠  
 األمن والسالمة

اتّباع �ج جديد يف الفحص األمين للموظفني، 
واملتدرِّبني، واملهنيني الزائرين، واملقاولني، مبا يف ذلك 
خيارات لالستعانة جبهات خارجية (للتحقق من 
سجل الوظائف والتأهل التعليمي) للمرشحني لشغل 

مؤقتة: يقدَّر أنه وظائف ثابتة أو وظائف مساعدة 
سيتحقق بذلك ختفيض يف عدد عمليات التدقيق 

. ٢٥٠إىل ٢٠٠املعهود با إىل جهات خارجية يناهز 
كما سُيحقق مزيد من الوفورات يف التكاليف باحلد 
من عدد العناصر اليت يتعنيَّ التحقق منها وتقليص 

 الوقت الذي تستغرقه كل عملية تدقيق.

اجلديد يف يُتوقع أن اتّباع النهج 
الفحوص املهنية سيؤيت وفورات تبلغ 

 %.٢٥نسبتها 

١١,٥ ١١,٥ 

قسم  – ٣٣٢٥ ٣٣٠٠ 
خدمات تدبر 

 املعلومات

تقليص تكاليف االستعانة باملكاملات اهلاتفية املكتبية 
بإسداء املشورة بشأن استعمال خدمات التواصل 
والربيد اإللكرتوين (عرب الشبكة الالسلكية لالتصال 

 ).Wi-Fiباإلنرتنت 

التقليص يف تكاليف االستعانة 
 باهلواتف املكتبية.

٧٠,٠ ٧٠,٠ 

املتنقلة عن تقليص تكاليف االتصاالت باألجهزة    
طريق إسداء املشورة بشأن استعماهلا السليم والتشجيع 

)؛ VPNعلى استخدام الشبكة اخلاصة االفرتاضية (
وإعادة النظر يف التخصيص احلايل لألجهزة املتنقلة 
سهرًا على بقائه مناسبًا للغرض املنشود؛ واإلبالغ 

 بشأن استعمال األجهزة املتنقلة على مستوى القسم.

كاليف استعمال اهلواتف ختفيض ت
 املتنقلة يف املقر ويف امليدان.

١٠٠,٠ ١٠٠,٠ 

تقليص املصروفات على استئجار املعدات يف املكتب    
 امليداين القائم يف نريويب بالنظر إىل إغالقه املقرتح.

انعدام املصروفات على استئجار 
املعدات يف املكتب امليداين القائم يف 

 نريويب.

٢٢,٤ ٢٢,٤ 

تقليص االعتماد على خدمات اخلرباء االستشاريني    
اخلارجيني لصيانة ودعم موقع احملكمة الشبكي 
العمومي، تقليصاً مت التوصل إليه بإضفاء الطابع املوحَّد 

 على التكنولوجيا املستخدمة ونقل املعارف داخلياً.

تقليص االستعانة باخلربة االستشارية 
 لصيانة ودعم موقع احملكمة الشبكي

 العمومي.

٢٨,٠ ٢٨,٠ 

تقليص االعتماد على خدمات اخلرباء االستشاريني    
اخلارجيني لدعم التكنولوجيا السمعية البصرية 
املستخدمة يف قاعات احملكمة، تقليصًا حتقق من 

 .خالل تدريب املوظفني ونقل املعارف

تقليص االستعانة باخلربة االستشارية 
 لصيانة التكنولوجيا املستخدمة يف

 قاعات احملكمة.

٨,٠ ٨,٠ 
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 ٢٠١٧ الناتج احملقَّق الوصف القسم الربنامج الربنامج الرئيسي
(بآالف 
 اليوروات)

٢٠١٨ 
(بآالف 
 اليوروات)

متكني املوظفني من استعمال أجهزتم الشخصية على    
حنو آمن لتلقي الرسائل املتعلقة بالعمل بالربيد 
اإللكرتوين واإلخطارات بشأن املواعيد ذات الصلة 

 ("عليك جلب جهازك اخلاص").

ختفيض مقدار تكاليف صيانة العتاد 
 السنوية.

١٠,٠ ١٠,٠ 

خدمات تدبر املعلومات تقييم االحتياجات أعاد قسم    
ذ على  يف جمال االتصاالت الساتلية يف امليدان. واختُّ
أساس هذا التحليل قرار يقضي بإضفاء الطابع املوحَّد 
على االتصاالت املتنقلة بالتعامل مع موفِّر خدمات 
وحيد (هو شركة ثريا) وتقليص عدد طرفيات اإلنرتنت 

 الساتلية الثابتة.

دماج العقود ذات الصلة بالتعاقد مت إ
مع مورِّد وحيد وقـُلِّص عدد الطرفيات 
الساتلية، ما أفضى إىل ختفيض 

يف بند تكاليف  خصَّصاتامل
االتصاالت يف ميزانية قسم خدمات 

 تدبر املعلومات.

٢١,٠ ٢١,٠ 

يراد إغالق الصفحة اخلاصة بكشوف رواتب    
املوظفني؛ وستتاح املعلومات ذات الصلة انطالقًا من 

 .SAPبربجميات نظام ختطيط املوارد املؤسسية 

ميكن حتقيق وفورات مناظرة للوقت 
واملواد املستخدمني يف صيانة الصفحة 

 اخلاصة بكشوف الرواتب.

- - 

بالتعاون مع أجرى قسم خدمات تدبر املعلومات    
قسمني آخرين حتليًال لعدد الرتاخيص املستخَدمة فيما 
خيص سريورات تدبر شؤون الشهود وعمليات 

الوحدة  تالتحقيق. واستنادًا إىل هذا التحليل متكَّن
وقسم خدمات تدبر املعلومات من  املعنية بالشراء

التفاوض إلبرام عقد جديد مع املورِّد، ما أتاح حتقيق 
 ريق تقليص عدد الرتاخيص املعنية.وفورات عن ط

أفضى ختفيض عدد الرتاخيص إىل 
يف ميزانية  خصَّصاتتقليص مقدار امل

قسم خدمات تدبر املعلومات لسد 
تكاليف صيانة ودعم الربجميات 

 السنويني.
لقد أفضى دمج عقدين خاصني 
بوحديت عمل خمتلفتني إىل تقليص 
النفقات العامة بالقياس إىل تدبر 

فصلني أحدمها خيص قسم عقدين من
الوحدة تدبر املعلومات واآلخر خيص 

 .املعنية بالشراء

٣٠,٠ ٣٠,٠ 

قسم  – ٣٣٦٠  
مشاركة الين 
عليهم وجرب 

 أضرارهم

عكف قسُم مشاركة الين عليهم وجرب أضرارهم 
واملكاتُب امليدانية على تبسيط االتصال وحتسني 

امليدان فيما التخطيط املشرتك لألنشطة املضطلع با يف 
خيص قسم مشاركة الين عليهم وجرب أضرارهم. إن 

% يف ميزانية ٥٠تكاليف السفر اليت ُخفضت بنسبة 
الربناجمية املعتمدة ستظل صفرية النمو  ٢٠١٧عام 

بالرغم من الزيادة املقدَّر أن يشهدها النشاط امليداين 
 املنصّب على الين عليهم.

لقسم زيادة لنجاعة العمل امليداين 
مشاركة الين عليهم والشهود تتمثَّل 
يف االضطالع به بنفس مقدار امليزانية 

 .٢٠١٧الذي اعُتمد لعام 

٤٠,٠ ٤٠,٠ 

مكتب  – ٣٨١٠ ٣٨٠٠ 
مدير شعبة 
 العمليات 

 اخلارجية

أتاح ختطيط املهمات االسرتاتيجي واملراجعة املنهجية 
املعنية خلطط السفر حتديد تواريخ السفر قبل األسفار 

بثالثني يومًا على األقل. ونتيجة لذلك ُحجزت تذاكر 
سفر جممَّعة بتاريخ عودة أكثر تأخرًا فيما خيص 
البعثات إىل املكاتب امليدانية بسعر أرخص بكثري، 

 وُقدِّمت خطة املهمات يف الوقت املناسب.

ُحصل على سعر للتذاكر أرخص من 
املتوسط بكثري من أجل أربع بعثات 

يقيا، ما آتى وفورات نسبتها إىل أفر 
% يف املقدار ذي الصلة ٢٠

املخصَّص يف امليزانية، بينما أتاح 
جتميع املهمات حتقيق وفورات يف 
تكاليف أربع بطاقات سفر جوي 

 إضافية إىل أفريقيا.

١٢,٠ ١٢,٠ 

قسم  - ٣٨٢٠  
دعم العمليات 

 اخلارجية

حتسني تنسيق عمل احمللِّلني يف خمتلف األجهزة مع 
املكتبة وتشاورهم معها على حنو أفضى إىل تقليص 
ذي شأن يف ازدواج االشرتاكات والنفقات ذات الصلة 

 يف شىت األجهزة.

مزيد من النجاعة يف مجع املعلومات 
 والتشارك يف النفقات.

٥٧,٥ ٥٧,٥ 
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قسم  – ٣٨٣٠  
الين عليهم 

 والشهود

اتُّبع �ج أكثر مرونة فيما خيص إعادة التوطني (إبرام 
اتفاقات خمصوصة بذا الشأن بدًال من االتفاقات 
اإلطارية) أفضى إىل تضاعف عدد البلدان املتعاونة 
بنشاط فيما خيص عمليات إعادة التوطني. وقد شهد 

توقيع أربعة اتفاقات جديدة متعلقة  ٢٠١٧عام 
بذا الشأن بلغ التفاوض  بإعادة التوطني ومثة اتفاق
ويرتتب على كل حالة من عليه مرحلته النهائية. هذا 

حاالت قبول الدول أن يوطَّن فيها أشخاص ضمن 
سياق إعادة التوطني ختفيٌض يف تكاليف تدبر ملف 
القضية املعنية وتكاليف االشتمال بربنامج احملكمة 

 .اخلاص باحلماية

إن القضايا اليت جتري فيها إعادة 
التوطني هي القضايا اليت ُميِّزت 
باعتبارها تنطوي على أكرب املخاطر 
على األشخاص املعنيني؛ ولذا فإن 
مقدار تكاليف تدبرها اليومي يظل يف 
أعلى املستويات. وقد جرت عمليات 
إعادة توطني إضافية ما أفضى إىل 
تقليص مقدار النفقات التشغيلية 
العامة وتكاليف أسفار املوظفني 

 ات املوظفني العامة.ونفق

٢٠٠,٠ ٢٠٠,٠ 

بتعزيز قدرات املوظفني العاملني يف امليدان وتوظيف    
مهنيني مدرَّبني مؤهَّلني من حيث املراس خيضعون 
لإلشراف من خالل بًىن إدارية واضحة، اخُتصرت مدة 
تدبر معظم احلاالت من أكثر من عشر سنوات إىل 

 ثالث سنوات.

املشمولة بربنامج تقليص عدد احلاالت 
احملكمة اخلاص باحلماية اليت يتعني 
تدبرها ألكثر من ثالث سنوات: 
ميكن أن يعاَين ذلك يف خروج 

حالة من هذه الموعة حىت اآلن  ٢٢
؛ ويُتوقع أن يبلغ ٢٠١٧يف عام 

جمموع هذه احلاالت يف �اية السنة 
. وسُيقلَّص مقدار الوقت الذي ٣٥

غادرة مكتب حيتاج إليه قلم احملكمة مل
ميداين، ما سيمكِّن من حتقيق وفورات 
يف جمال املوظفني/ إعادة ختصيصهم 
(كما يبينه الوضع يف كينيا: قـُلِّص 
الوقت الذي احتاج إليه قسم الين 
عليهم والشهود ملغادرة املكتب امليداين 
مبقدار يناهز السنتني (أيلول/سبتمرب 

) وأعيد ختصيص املوظفني ٢٠١٧
دة النجاعة). ويف املستقبل ابتغاء زيا

سيخفَّض مقدار تكاليف تدبر 
القضايا على مدى وجودها إىل نصفه 
(ما سيكون له أثر على وقت عمل 

 املوظفني الذي يستغرقه ذلك).

٥٥٠,٠ ٥٥٠,٠ 

اخنفاض عدد األسفار من املقر إىل امليدان ألنه مت    
انتداب عدد أكرب من املوظفني للعمل يف امليدان ومت 
متكني/تدريب املوظفني املعنيني نتيجًة إلعمال البنية 
اجلديدة. وبدأ يف الوقت نفسه العمل بإجراء قياسي 
جديد خاص باملهمات، يشتمل على مراجعة 

 .ةمركزي ديد املواعيد بصورةحتللضرورات والبدائل وعلى 

تؤيت البنية اجلديدة ختفيضًا يف 
االحتياجات إىل السفر فيما خيص 
القسم، ما حيد من األموال الالزمة 
لسد تكاليف األسفار: ينطوي املقدار 

لسد  ٢٠١٨املطلوب يف ميزانية عام 
تكاليف األسفار على اخنفاض نسبته 

٢٥.% 

 ٢٦٦,٠ 

بتكنولوجيا املعلومات يف مجهورية قام املساعد املعين    
الكونغو الدميقراطية بتدريب موظفي قسم الين عليهم 
والشهود على استعمال معدات االتصال بالروابط 
الفيديوية عن بعد من أجل تعريف الشهود بإجراءات 
احملكمة. فلم يعد يلزم الدعم يف جمال تكنولوجيا 

 املعلومات خالل مرحلة التعريف.

أن يسافر املساعد املعين ال يلزم 
بتكنولوجيا املعلومات إىل املكتب 
امليداين القائم يف بونيا خالل مرحلة 
تعريف الشهود باإلجراءات. فهو 
يقدم الدعم التقين خالل أيام انعقاد 

 اجللسات فقط.

٢,٨ ٢,٨ 
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املكتب  – ٣٨٥١  
امليداين القائم يف 

 أوغندا

السائقون، تقليص عدد املهمات اليت يضطلع با 
وتقليص العمل اإلضايف ذي الصلة، باتباع تدبري أُْعِمل 
فيما خيص املهام املضطلع با ضمن نطاق احلالة 
املعنية: يقوم السائقون بنقل املوظفني إىل مركز قائم 
هلذا الغرض، حيث يتوىل أمرهم سائقون عاملون يف 
نطاق اتفاقات خدمة خاصة فينقلو�م إىل مكان 

ك يقدَّم إليهم الدعم فيما خيص باقي املهمة. وهنا
املهمة. إن هذا التدبري الرامي إىل زيادة النجاعة يقتصد 
األموال اليت كانت لواله ستنَفق مبثابة بدل معيشة 

 يومي للموظفني املعنيني.

أجريت وفقًا هلذه الطريقة اجلديدة منذ 
حىت تارخيه  ٢٠١٧كانون الثاين/يناير 

يف  مهمة، ما أتاح وفورات ٤٧
 تكاليف بدل املعيشة اليومي.

٨,٩ ٨,٩ 

املكتبان  - ٣٨٥٢  
امليدانيان القائمان 

يف مجهورية الكونغو 
 الدميقراطية

استُبينت فرص متويل خارج عن امليزانية يف مجهورية 
الكونغو الدميقراطية من خالل الصالت املنتظمة مع 

امليزانية األوساط الدبلماسية. فُموِّلت متويالً خارجاً عن 
العادية دورة تدريب مدتا أسبوع للعاملني يف اللجنة 
الوطنية حلقوق اإلنسان يف مجهورية الكونغو 
الدميقراطية، وفَّر من أجلها مكتب املّدعي العام خربة 

 تقنية داخلية (يسَّر التدريَب حمققوه).

بلغ جمموع تكاليف هذا املشروع مبلغاً 
امله يورو، حتملته بك ٦٨ ٠٠٠مقداره 

السفارة الفرنسية ومنظمات غري 
حكومية. إنه مشروع رفيع الطراز من 
مشاريع مكتب املّدعي العام واملكتبني 
امليدانيني القائمني يف مجهورية الكونغو 
الدميقراطية. وقد أجري دون أن ترتتب 
عليه أي تكاليف واقعة على عاتق 

 احملكمة.

٦٨,٠ ٦٨,٠ 

املسافرين يف مهمة للمحكمة يف السابق كان بإمكان    
أن خيتاروا زيارة إقليم إيتوري يف مجهورية الكونغو 
الدميقراطية مستقلني مركبة للمحكمة من مكتبها 
امليداين القائم يف كمباال. واآلن غدا هؤالء املسافرون 
يُنصحون، يف إطار التآزر بني املكتبني امليدانيني 

طية واملكتب القائمني يف مجهورية الكونغو الدميقرا
امليداين القائم يف كمباال، شديَد النصح بالسفر جواً 
على منت طائرة الرحلة اليت تنظمها بعثة منظمة األمم 
املتحدة لتحقيق االستقرار يف مجهورية الكونغو 

) (جماناً) لزيارة إيتوري MONUSCOالدميقراطية (
 انطالقاً من كمباال.

يبلغ متوسط تكاليف استعمال 
(وقودها، وصيانتها) وبدل  باتالـَمرْكَ 

املعيشة اليومي لسائقي كمباال زهاء 
 ١٢٠٠ألف يورو لكل رحلة ( ٦٠٠

 يورو للرحلة الواحدة ذهاباً وإياباً).
ويشار استنادًا إىل املمارسة السابقة 
وعبء العمل املتوقع أن يشهده عام 

إىل أن السياسة اجلديدة  ٢٠١٧
ستفضي إىل تقليص استعمال 

مبا يعادل  ٢٠١٧يف عام  باتالـَمرْكَ 
مهمات (مهمة واحدة لكل ثالثة  ٤

أشهر)، ما يتيح حتقيق وفر/عمل 
يورو  ٤ ٨٠٠تآزري يعادل 

)٤xيورو). ١ ٢٠٠ 

٤,٨ ٤,٨ 

يف السابق كان موظفون عاملون يف املقر ييسرون    
الروابط الفيديوية عن بعد إذ يسافرون لذلك إىل 

لدعم األنشطة (مساعد مجهورية الكونغو الدميقراطية 
معين بتكنولوجيا املعلومات وموظف معين باألعمال 
القضائية). واآلن غدا موظفون متعددو االختصاصات 
عاملون يف املكتب امليداين ذي البنية اجلديدة قادرين 
على االضطالع مبهمات املوظف املعين باألعمال 

 القضائية، ما حيد من ضرورة السفر.

اعد املختص ال يتعني سفر املس
بتكنولوجيا املعلومات إىل املكتب 
امليداين القائم يف بونيا خالل مرحلة 
تعريف الشهود بإجراءات احملكمة. 
فاملساعد املختص بتكنولوجيا 
املعلومات ال يقدم الدعم التقين إال يف 
أيام انعقاد اجللسات. وذلك يؤيت 

 وفورات يف بدل املعيشة اليومي.

٣٣,٧ ٣٣,٧ 
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الدعم إىل مكتب احملامي العمومي للمجين عليهم  ُقدِّم   
عن  جمنياً عليه ٢٥يف بونيا لتنظيم لقاءات وجاهية مع 

طريق الروابط الفيديوية عن بعد انطالقًا من املكتب 
ولزم لذلك وجود مساعد من امليداين القائم يف بونيا. 

مكتب احملامي العمومي للمجين عليهم ومساعد 
خمتص بتكنولوجيا املعلومات يف بونيا. أما رئيس 
مكتب احملامي العمومي للمجين عليهم فقد تابع 

 االجتماعات وهو يف الهاي. 

إن حتسني تدبر الوقت فيما خيص 
مكتب احملامي العمومي للمجين 

ض مقدار عليهم، أفضى إىل ختفي
الوقت املقضي يف األسفار. وآتى 
ذلك وفورات إضافية يف تكاليف 

 السفر.

٢,٥  

املكتب  - ٣٨٥٧  
امليداين القائم يف  

 كوت ديفوار

ديفوار  اء عملية األمم املتحدة يف كوتبا�
)ONUCI(  سيتيح التعاون بني برنامج األمم املتحدة

وتوفري شراء املعدات ب اخلاصاإلمنائي واحملكمة 
اخلدمات فرصة حتقيق وفورات من خالل توسيع نطاق 
األعمال. فستعتمد احملكمة على عقود خدمات 
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي أو ستستعني بذا 

 الربنامج لشراء السلع وتوفري اخلدمات.

سيخفَّض مقدار الوقت الالزم إلعداد 
العقود ألنه سبق التفاوض بشأن عقود 

. كما إن مقدار املبالغ األمم املتحدة
املشمولة بعقود برنامج األمم املتحدة 
اإلمنائي (األكرب من مقدار املبالغ 
املشمولة بعقود احملكمة) يرجَّح أن 
يؤيت يف إطار التفاوض وفورات تتحقق 

 من خالل توسيع نطاق األعمال.

  

 ١ ٨٣١,٤ ١ ٥٤٥,٧    الثالث: الموع
 ١ ٩٨٥,٦ ١ ٦٤٦,٧   المجموع لتحسين السيرورات

      التكنولوجيا -باء 

 ٢٠١٨ ٢٠١٧ الناتج احملقَّق الوصف القسم الربنامج الربنامج الرئيسي
سيزيد إنشاء قاعدة بيانات للسوابق القضائية على  الدوائر - ١٢٠٠ ١٢٠٠ األول

نطاق الدوائر من النجاعة عند تقصي السوابق 
القضائية وحتليلها، مبسِّطًا سريورة إعداد النصوص 

 واألحكام. 

االستغناء عن خدمات خبري 
استشاري خارجي لتصميم وصيانة 
قاعدة البيانات؛ وزيادة إنتاجية 

 موظفي الدوائر.

١٠,٠ ١٠,٠ 

 ١٠,٠ ١٠,٠    األول: الموع
قسم  – ٢١٢٠ ٢١٠٠ الثاين

 اخلدمات
احتياز ورقمنة األدلة يف وحدة املعلومات واألدلة؛ 
فالوثائق اليت لـّما تكن فيما سبق تُدخل على حنو 

) OCR(سليم بنظام التعرف الضوئي على احلروف 
سوف ترقمن على حنو صحيح وتتاح من أجل جتهيزها 

البيانات منها الحقاً؛ كما إن املعدات واستخالص 
املتقادمة كانت تستلزم صيانة أكثر تواتراً؛ أما التطبيق 

 اجلديد فيقلِّص الزمن الالزم الحتياز الوثائق الورقية.

ختفيض تكاليف الصيانة؛ وزيادة 
تكامل النظم؛ وتقليص وقت املوظفني 
الذي تستغرقه األعمال املعنية؛ وزيادة 

إمكانية التعويل على دقة الوثائق و 
 مضمو�ا.

٨,٦ ٨,٦ 
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 –) FPCUبوابة "وحدة التخطيط واملراقبة املاليني" (   
نظامها اخلاص بالطلبات على اإلنرتنت: ُصمِّم مسار 
أعمال جديد لتقدمي طلبات الشراء أو غريها من 
الطلبات (باستثناء طلبات املوافقة على األسفار). 

بالطلبات على اإلنرتنت النظام اجلديد اخلاص  إن
يبسِّط كل السريورة ذات الصلة جبمع مجيع املعلومات 
يف نظام إيداع واحد فيغين عن الرسائل اإللكرتونية 
الكثرية اليت تُبعث طلبًا لالستمارات، واملعلومات 
والوثائق اإلضافية. فهذه البوابة اخلاصة بوحدة 

ات التخطيط واملراقبة املاليني تيئ أحدث املعلوم
ملقدمي الطلبات عن احلال الذي آلت إليه طلباتم، 
وتقلِّص احلاجة إىل طبع املعلومات، وتيسِّر االّطالع 
على املعلومات اإلحصائية. وقد ُدشِّن املوقع املعين يف 

طلبًا حىت  ٨٠؛ وُقدِّم عربه ٢٠١٧نيسان/أبريل  ٧
(خالل مخسة  )٢٠١٧أيار/مايو  ١٩تارخيه (
 أسابيع).

ار املعلومات املهيأة على تقليص مقد
الورق إضافًة إىل تقليص عدد الرسائل 
اإللكرتونية ذات الصلة. فيمكن اآلن 
لوحدة التخطيط واملراقبة املاليني أن 
تتتّبع الطلبات بدءًا من منشئها وأن 

الوحدة  تنسق اجلهود مع قلم احملكمة/
لضمان القيام يف الوقت  املعنية بالشراء

ء السلع وتوفري املناسب بتجهيز شرا
اخلدمات. فإذا وضعنا باالعتبار 

طلباً  ١٦متوسط عدد الطلبات البالغ 
يف األسبوع، والوقت الذي كان 
يستلزمه الرد على التساؤالت بواسطة 
رسالة إلكرتونية، قبل تدشني النظام، 
لوجدنا أنه سُيقتصد بالنظام اجلديد، 
فيما خيص كل طلب، ما ال يقل عن 

ملدة اليت يستغرقها ساعة واحدة من ا
إدخال مجيع املعلومات الالزمة 
لتمكني وحدة التخطيط واملراقبة 

 املاليني من إنشاء الطلب يف النظام.

٢٧,٦ ٢٧,٦ 

 ٣٦,٣ ٣٦,٣    الثاين: الموع
مكتب  – ٣٢١٠ ٣٢٠٠ الثالث

مدير شعبة 
 اخلدمات 

 اإلدارية

جيري حاليًا جتهيز التصديق على اإلجازات املرضية 
يدوياً. ويستغرق إيداع كل من شهادات اإلجازة 

جتهيز  ٢٠١٦دقيقة. وقد شهد عام  ١٥املرضية زهاء 
يوم عمل  ٥٠استمارة يدويًا (ما يناظر زهاء  ١ ٥٠٠

يف السنة). إن أمتتة التصديق على اإلجازات املرضية 
ستمكِّن املوظفني من استكمال عملية التصديق بصورة 

 أسرع وأجنع.

السريورة وتسريعها جلميع تبسيط 
املوظفني، ما حيرر موارد إضافية؛ كما 
إن إعمال التصديق املؤمتت على 
اإلجازات املرضية سيقلِّص الوقت 
الذي متضيه وحدة الصحة املهنية يف 

 تصديق هذه اإلجازات.

 ١٥,٨ 

قسم  – ٣٢٣٠  
 امليزانية

أداة جديدة للتوقع فيما  ٢٠١٦أنشئت يف أواخر عام 
يتعلق باملوظفني تتيح حتسني مراقبة سريورته وتؤيت املزيد 
من النتائج املفيدة. وقد غدت هذه األداة ُتستعمل يف 

 مجيع أجهزة احملكمة. 

كان يشغِّل األداة السابقة موظف 
، ما كان ٤-القسم ذو الرتبة ف

يف  أيام يتطلب منه زهاء مخسة
اجلديدة فيمكن أن الشهر، أما األداة 
 ٥-ع من الرتبة خيشغِّلها موظف 

أيام يف  فيستغرق ذلك منه ثالثة
الشهر. إن زيادة النجاعة احملقَّقة على 

الرتبة هذا النحو تتيح للموظف من 
مزيدًا من الوقت لتحليل تغريُّ  ٤-ف

البيانات واختاذ تدابري التدارك 
 الالزمة.

٢٤,٠ ٢٤,٠ 

قسم  – ٣٣٦٠ ٣٣٠٠ 
مشاركة الين 
عليهم وجرب 

 أضرارهم

أُدمج نظام تدبر طلبات الين عليهم ضمن قاعدة 
بيانات احملكمة اجلديدة، فأتاح للموظفني امليدانيني 
االّطالع على املعلومات ذات الصلة بصورة أفضل 

 ويسَّر استخراج املعلومات ألصحاب الشأن املعنيني.

بنفس املوارد كما تعزيز تأدية الوظائف 
يف السنوات السابقة؛ والتآزر مع قسم 
خدمات تدبر املعلومات؛ ويستعمل 

تدبر طلبات الين عليهم  نظامَ 
 ٢-الرتبة فموظفان واحد من 

 .رأ-ع واآلخر من الرتبة خ

٤,٤ ٤,٤ 
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مكتب  – ٣٨١٠ ٣٨٠٠ 
مدير شعبة 
 العمليات 

 اخلارجية

الفيديوية عن بعد االستفاضة يف استعمال الروابط 
إلجراء االتصاالت بصورة منتظمة مع املكاتب 
امليدانية، ما يقلِّص عدد أسفار مدير شعبة العمليات 
اخلارجية إىل امليدان وخيفِّض تكاليف االتصاالت 

 اهلاتفية.

قلَّص مدير شعبة العمليات اخلارجية 
أسفاره إىل املكاتب امليدانية بنسبة 

% ومت ختفيض تكاليف ٤٠
تصاالت اهلاتفية بني املقر واملكاتب اال

 %.٥٠امليدانية بنسبة 

٧,٨ ٧,٨ 

املكتب  – ٣٨٥١  
امليداين القائم يف 

 أوغندا

إعمال منصة تفاعلية لتبادل الرسائل النصية الاين 
مصمَّمة إلتاحة فرصة متابعة اإلجراءات أمام احملكمة 
للمجين عليهم وللجماعات املتضررة باجلرائم املّدعى 
بارتكابا يف قضية السيد دومينيك أُنغوين ولعامة أهايل 

 أوغندا.

طلب برسالة  ١ ٠٠٠استُلم أكثر من 
نصية منذ تدشني هذه املنصة؛ وآتى 
ذلك تقليصًا للوقت الذي يستغرقه 

 .وصول الردود إىل اجلماعات املعنية

- - 

 ٥٢,٠ ٣٦,١    الثالث: الموع
 ٩٨,٢ ٨٢,٤  المجموع للتكنولوجيا

     وقت الموظفين -جيم 

 ٢٠١٨ ٢٠١٧  الوصف القسم الربنامج الربنامج الرئيسي
هيئة  - ١١٠٠ ١١٠٠ األول

 الرئاسة
ة على إعداد دليل بشأن إجراءاتا هيئة الرئاستعكف 

اإلدارية بغية تبسيط سريورات عملها اإلداري. إن هذه 
أن  هيئة الرئاسةالوثيقة املتطورة ستتيح ملوظفي 

 .خيصصوا املزيد من وقتهم ألعماهلا األساسية

قليص الوقت املقضي يف العمل على ت
الشؤون اإلدارية وزيادة الوقت 

هليئة  املخصَّص لألعمال األساسية
 .الرئاسة

  

هيئة  - ١١٠٠  
 الرئاسة

من خالل التنسيق الناجع ضمن هيئة الرئاسة، رافق 
) ٣-املستشار يف العالقات اخلارجية (من الرتبة ف

)) الرئيسة ٥-(بدًال من رئيسة الديوان (من الرتبة ف
 يف رحلة إىل اليابان وكوريا وماليزيا. 

توفُّر قدرة العمل اليت تتمتع با رئيسة 
) مقابل ٥-الديوان (من الرتبة ف

) طيلة ٣-قدرة وكيلها (من الرتبة ف
 أيام.  ١٠مدة الرحلة البالغة 

٢,١  

بفضل التعاون فيما بني األجهزة املتمثل يف التعاون بني    
هيئة الرئاسة (التابعة للهيئة القضائية) وقسم مشاركة 

وجرب أضرارهم (التابع لقلم احملكمة) رافق  الين عليهم
رئيس هذا القسم (بدًال من املستشار املعين بالعالقات 

)) الرئيسة ٣-اخلارجية يف هيئة الرئاسة (من الرتبة ف
 يف رحلة إىل أوغندا.

تكاليف سفر املستشار يف العالقات 
اخلارجية وتكاليف بدل معيشته اليومي 

 فيما خيص الرحلة إىل أوغندا.

٣,٢  

تطبِّق الدوائر سياسة مرنة يف ختصيص مواردها من  الدوائر - ١٢٠٠ ١٢٠٠ 
املوظفني لكي يتسىن نقل املوظفني إىل حيث ُحيتاج 
إليهم أمسَّ االحتياج، ما يقلِّص احلاجة إىل موظفني 

 إضافيني.

تقليص يف عدد املوظفني اإلضافيني 
الذين حتتاج إليهم الدوائر للوفاء 

 عملها.مبتطلبات 

- - 

تعكف الدوائر على إعداد دليل بشأن إجراءاتا    
اإلدارية بغية تبسيط سريورات عملها اإلداري. إن هذه 
الوثيقة املتطورة ستتيح ملوظفي الدوائر القانونيني أن 

 خيصصوا املزيد من وقتهم لألعمال األساسية للدوائر.

تقليص الوقت املقضي يف العمل على 
وزيادة الوقت  الشؤون اإلدارية

 املخصص لألعمال األساسية للدوائر.
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تعمل الشعب ضمن نطاق الدوائر لتحسني متييِز ومجع    
، على تنمية قدراتماملواد املفيدة ملساعدة املوظفني 

وحتسني انتقاء املواد البحثية لتفادي االزدواج غري 
الالزم. وتعكف الشعبة االبتدائية على إعداد وثيقة 

طرائق العمل لتمييز املمارسات الفضلى وإسداء بشأن 
املشورة بشأن النهوج املفيدة املكتسبة من التجربة. 
ومن شأن مجع املواد املوجودة حاليًا وإعداد مواد 
جديدة، ستغدو أكثر توفرًا مع تنامي جمموعة أعمال 
الدوائر، أن يساعد يف إطالع املوظفني على اجلوانب 

ويقلِّص الفرتة الالزمة لتوجيه  األساسية لعمل الدوائر،
املوظفني اجلدد، ويفيد مبثابة دليل بالغ األمهية جلميع 

 املوظفني العاملني يف الشعبة املعنية.

املزيد من زيادة النجاعة بالقياس إىل ما 
سبق وتبسيط األعمال لتفادي 

 االزدواج.

  

 - ٥,٣    األول: الموع
قسم  – ٢١٢٠ ٢١٠٠ الثاين

 اخلدمات
إعداد عقود للرتامجة امليدانيني. كانت عقود الرتامجة 
امليدانيني تعد حبسب املهمة، ما كان يستتبع إعداد 
عقد لكل مهمة لكل ترمجان. واآلن غدت وحدة 
التخطيط واملراقبة املاليني تطبق شكًال جديدًا هلذه 
العقود يهيئ لالستعانة خبدمات الرتامجة لعدد أقصى 

ة. وُتدفع أتعاب الرتامجة وفق هذا من األيام خالل السن
النموذج على أساس االستعانة الفعلية بم. وال يلزم 

 وفق اإلجراء اجلديد إال عقد واحد للرتمجان الواحد.

عقدًا كل  ٨٠يف املتوسط كان يلزم 
عام. ويقدَّر أن اإلجراء اجلديد 

% يف ٢٠سيفضي إىل ختفيض نسبته 
 عدد العقود الالزمة، ما يفضي بدوره

إىل تقليص الوقت املقضي يف جتهيز 
 العقود.

٤٧,١ ٤٧,١ 

التوفيق بني حسابات املكاتب امليدانية: ازداد عدد    
%. ويستعان ٥٠حائزي احلسابات زيادة نسبتها 

 بنفس العدد من املوظفني للتوفيق بني هذه احلسابات.

تويل نفس العدد من املوظفني توفيق 
 عدد أكرب من احلسابات.

٢١,٥ ٢١,٥ 

نائب  - ٢٣١٠ ٢٣٠٠ 
املّدعية العامة 

 لشؤون التحقيق

ختفيض تواتر عقد اإلحاطة بشأن العمليات من مرتني 
 يف األسبوع إىل مرة واحدة يف األسبوع.

كانت اإلحاطة بشأن العمليات تُعقد مرتني يف 
عقد تُ  غدتاآلن و ، يف كل مرة دقيقة ٤٥األسبوع ملدة 

. ويشارك يف واحدة) ةمرة يف األسبوع (ملدة ساع
) وموظفون من ١-االجتماع مدير (من الرتبة مد

وموظفون من  ٤-وموظفون من الرتبة ف ٥-الرتبة ف
(أو من ينوب عنهم). ويُعقد كل سنة  ٣-الرتبة ف

 اجتماعاً من هذه االجتماعات. ٤٥زهاء 
لقد غدت هذه االجتماعات تركِّز كليًا على توزيع 

اليت حيتاج إليها رؤساء  وتبادل املعلومات األساسية
 األقسام ورؤساء األفرقة. 

زيادة النجاعة مقيسًة بالوقت الذي 
يقتصده املوظفون املعنيون، مع ختفيض 

 %.٥٠عدد االجتماعات بنسبة 

٣٤,٣ ٣٤,٣ 
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 األمينالستبيان ابتعديل اإلجراء والنموذج اخلاصني    
لتقليص الوقت الذي ) BSQ( املتعلق بالسرية الذاتية

يتعني قضاؤه مع الشهود خالل الفرز األويل، 
) IRAاملخاطر الفردي ( باالستغناء عن إعداد تقييم

يف مرحلة الفرز واالستعاضة عنها باملشورة املتعلقة 
باحلماية. ومتتد عملية مجع املعلومات اخلاصة 

على ثالِث  االستبيان األمين املتعلق بالسرية الذاتيةب
تُناِظر حتوَُّل الشخص املعين من شخص يثري  مراحلَ 

االهتمام إىل شاهد يف احملاكمة. ويؤخذ يف استعراض 
االستبيان األمين املتعلق بالسرية ومراجعة مضمون 

هذه املراحل باخلطر واحلماية خمتلف يف كل من  الذاتية
 .بااملرتبطني 
(الشخص املشمول بعملية الفرز) تتطلب  ١ فاملرحلة
(الشاهد  ٢ لومات أقل مما تتطلبه املرحلةمن املع

املشمول بعملية الفرز) اليت تتطلب من املعلومات أقل 
 (الشاهد). ٣ مما تتطلبه املرحلة

إن تعديل السريورة يفضي إىل تقليص 
مقداره ساعتان يف الوقت الذي 
يستغرقه مجع املعلومات يف امليدان من 
حمققني اثنني. إنه يفضي إىل تقليص 

ساعة ونصف الساعة لكل  مقداره
شاهد مشمول بعملية الفرز فيما 

 اسرتاتيجياتخيص موظفي وحدة 
 احلماية.

٨١,٤ ٨١,٤ 

 ١٨٤,٣ ١٨٤,٣    الثاين: الموع
قسم  – ٣٢٢٠ ٣٢٠٠ الثالث

 املوارد البشرية
استنادًا إىل املؤشرات املرجعية للمنظمات املماثلة 

املوظفني املعنيني وملوارد النظام احلالية، تبلغ نسبة عدد 
بعمليات املوارد البشرية إىل عدد املوظفني بعقود حمدَّدة 

، ما يعين أنه ينبغي أن يكون هناك ٠,٠٢٢٥املدة 
موظفًا يعمل يف جمال عمليات املوارد البشرية  ١٧

). وبالتجديد يف جمال ٤-(منهم موظف من الرتبة ف
 املوارد البشرية ميكن أن تشهد هذه النسبة ختفيضاً 

. وإبان اإلفادة كان عدد موظفي احملكمة ٠,٠٢لتبلغ 
، ما ١ ٠٠٠فقط. وهو يقارب حاليًا  ٧٦٨يقارب 

موظفًا يعمل يف  ٢٢يعين أنه ينبغي أن يكون هناك 
موظفًا يعملون يف  ٢٠جمال عمليات املوارد البشرية (

هذا الال عندما يتم إعمال التجديد يف جمال املوارد 
 البشرية).

سريورات املوارد البشرية (من إن أمتتة 
خالل التجديد يف هذا الال) ستؤيت 

 زيادات يف النجاعة.

- ١٢٧,٢ 

قسم  – ٣٣٤٠ ٣٣٠٠ 
 اخلدمات اللغوية

يوفِّر موظفون داخليون حلقات عمل ملدة نصف يوم 
يف الشهر فيما يتعلق باملسائل املتصلة باللغات بدالً 

 خارجيون.من أن يوفِّر هذا التدريَب مدربون 

االستغناء عن خدمات خبري 
 يوماً. ١٢استشاري/مدرِّب ملدة 

٣٦,٠  
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يستطيع املرتمجون الداخليون العمل بعدة لغات، إضافة    
للغة املعيَّنة اليت مت توظيفهم من أجلها. ويشمل ذلك 
حالة مرتجم معاون للغة اإلجنليزية يتمتع مبهارات يف 

اآلشويل، نُقل لتويل الرتمجة التحريرية والشفوية بلغة 
الرتمجة التحريرية والشفوية فيما خيص حماكمة أُنغوين. 
إن هذه القدرة اإلضافية تقلِّص مقدار ما جيب أن 
يُعهد برتمجته إىل مرتمجني خارجيني عندما تطرأ 
متطلبات إضافية. ويسري املبدأ نفسه أيضًا على 

ن حبيث املرتمجني املستقلني، الذين يـُْنتَـَقْون عند اإلمكا
ميكن هلم اجلمع بني تشكيالت لغوية إضافية. وخيفف 
ذلك من احلاجة إىل أن يُعهد برتمجات من هذه 
اللغات إىل مرتجم خارجي عندما يكون هؤالء 
املرتمجون اجلامعون لعدة تشكيالت لغوية يعملون لدينا 

 يف املقر.

مقدار زيادات النجاعة املمكن  إن
خيتلف حبسب عدد  قدحتقيقها 

لغات اليت يستطيع املرتمجون أن ال
يعملوا با. ويف املتوسط يُفرتض أن 

صفحة كل سنة باالستعانة  ٣٥٠تعد 
 باملهارات يف لغات متعددة. 

٢٢,٩ ٢٢,٩ 

يَـْرَوندا املوظفني لتوفري خدمات     انتداب ترامجة الِكنـْ
إىل املهمة الرمسية اليت  رصد سرية خاصة إضافةً 

 يضطلعون با فيما خيص اإلجراءات القضائية.

إن هذه القدرة اإلضافية متثل 
أيام من أيام عمل الرتمجان  عشرة

 الواحد من الرتامجة املعنيني.

١٠,٨  

فرنسية على للغة الومرتمجة  ةعربيللغة التدريب مراجع    
(تدريبًا وفَّره موظفون داخليون) لتوفري  الشفويةالرتمجة 

الرتمجة الشفوية إىل العربية يف اجتماعات داخلية 
 وفعاليات مشمولة مبقتضيات السرية.

توفري خدمات الرتمجة الشفوية داخلياً 
لفعاليتني غري قضائيتني، ما قلَّص 

 احلاجة إىل ترامجة خارجيني.

٥,٠ ٥,٠ 

العمل التآزري" إنشاء "شبكة الهاي لتطوير    
)HaagNDASترامجة ميكن توفري متييز  ت أتاحيت) ال

م جمانًا وتبادًال للعاملني على حنو مرن. وقد خدمات
توفري ترامجة على سبيل اإلعارة ملدة  ٢٠١٧شهد عام 

 أيام للمحكمة دعماً لفعالية غري قضائية.  ستة

مت توفري ترامجة على سبيل اإلعارة ملدة 
جمانية، ما أتاح توفري أيام بصورة  ستة

الكلفة املتوقع أن ترتتب على هذا 
 يورو. ١٥ ٠٠٠العمل البالغة 

١٥,٠  

قسم  – ٣٣٦٠  
مشاركة الين 
عليهم وجرب 

 أضرارهم

مت ترشيد تناول وثائق طلبات الين عليهم، ووثائق 
من ا العديد السياسات وإجراءات العمل. فغد
وجرب أضرارهم سريورات قسم مشاركة الين عليهم 

جتري معًا على حنو أكثر فعالية وبصورة متزامنة، ومت 
ترشيد مراحل اإلنتاج املرتابطة: فال يتعنيَّ على إحدى 
الوحدات أن "تنتظر" أن تنهي أي من سائر الوحدات 
 عملها يف إطار أي من مسارات العمل املتعدد الوجوه.

يُقدَّر أن يتحقق مكسب يعادل يف 
ت إىل مثاين املتوسط ست ساعا

ساعات من وقت العمل كل أسبوع 
من خالل اعتماد مسار العمل 
املبسَّط، األمر الذي يطال مبفعوله 

 ٢-موظَفْني أحدمها من الرتبة ف
 رأ.-ع واآلخر من الرتبة خ

٢٨,١ ٢٨,١ 

قسم  – ٣٨٣٠ ٣٨٠٠ 
الين عليهم 

 والشهود

وجود أفرقة متعددة الوظائف يف املقر ويف امليدان: 
تدريب املوظفني وزيادة املتطلبات منهم لزيادة قدرتم 
على أداء مهمات متعددة (فيما خيص املوظفني من 
الفئة الفنية واملوظفني من فئة اخلدمات العامة) لتوفري 
اخلدمة ملثول األشخاص أمام احملكمة، واحلماية، 
والدعم، والعمليات. فتعدُّد الوظائف اليت يؤديها 

ه املوظفني لكي يضطلعوا يومياً املوظف يضمن توجي
 باملهام األكثر اّتساماً بالطابع احلاسم.

إليتاء نفس املستوى من النواتج فيما 
يتعلق مبثول األشخاص أمام احملكمة 
(سيزداد عدد هؤالء األشخاص 

إىل عام  ٢٠١٧% من عام ٤٣ بنسبة
)، سيلزم موظفون إضافيون ٢٠١٨

يف املقر، كما سيزداد عدد املهمات 
لواجب أداؤها يف امليدان إلعداد ا

الشهود للمثول يف احملاكمة. وسوف 
ُيستوَعب هذا املتطلب ضمن إطار 

 البنية اجلديدة.

- - 

 ١٨٣,٢ ١١٧,٨    الثالث: الموع
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 ٢٠١٧ الناتج احملقَّق الوصف القسم الربنامج الربنامج الرئيسي
(بآالف 
 اليوروات)

٢٠١٨ 
(بآالف 
 اليوروات)

أمانة  – ٤٢٠٠ ٤٢٠٠ الرابع
مجعية الدول 

 األطراف

وفَّر قسم اخلدمات اللغوية التابع لقلم احملكمة 
الشفوية للجنة املراجعة ملدة يومني، خدمات الرتمجة 

ويؤمل أن يوفِّر هذه اخلدمات يف أيلول/سبتمرب ملدة 
 أيام. ثالثة

تفادي طلب اعتمادات إضافية لسد 
تكاليف الرتمجة الشفوية لدورات جلنة 

 املراجعة.

٤,٧ ٤,٧ 

ستنقل أمانة مجعية الدول األطراف واحداً من موظفيها    
وظائف املساعدة املؤقتة الذين يشغلون وظيفة من 

رأ) إىل قسم خدمات تدبر -ع العامة (من الرتبة خ
املعلومات على افرتاض أن املوظف املعين سيوفِّر 
لألمانة، على سبيل األولوية، اخلدمات الالزمة يف جمال 
تكنولوجيا املعلومات من قبيل حتميل املواد يف صفحتها 

 على اإلنرتنت وصيانة هذه الصفحة.

التآزر بني أمانة مجعية الدول سيتحقق 
األطراف وقسم خدمات تدبر 
املعلومات التابع لقلم احملكمة، ما 
سيفضي إىل ختفيض عدد وظائف 
املساعدة املؤقتة العامة (من الرتبة 

رأ) يف األمانة مبقدار وظيفة -ع خ
واحدة (ما يعادل مبلغًا مقداره 

يورو) وزيادة ميزانية قلم  ٧٢ ٣٠٠
ملقدار. وبنقل هذه احملكمة بنفس ا

الوظيفة إىل قسم خدمات تدبر 
املعلومات ستزيد احملكمة قدرة فريقها 
املعين بتكنولوجيا املعلومات، ما يتيح 
توفري املزيد من اخلدمات جلميع برامج 
احملكمة الرئيسية دون أية تكاليف 
إضافية. إن هذه املبادرة اليت تتخذها 
أمانة مجعية الدول األطراف ستفيد 

 كمة مجعاء.احمل

- - 

 ٤,٧ ٤,٧    الرابع: الموع
 ٣٧٢,٢ ٣١٢,١   المجموع لوقت الموظفين

     موارد التدريب -دال 

 ٢٠١٨ ٢٠١٧ الناتج احملقَّق الوصف القسم الربنامج الربنامج الرئيسي
تنشد الدوائر تنسيق براجمها التدريبية وتقليص استعانتها  الدوائر - ١٢٠٠ ١٢٠٠ األول

باخلرباء االستشاريني اخلارجيني املدفوعي األجر بأن 
تستعيض عن ذلك باالعتماد على صالِت وشبكاِت 
موظفيها القائمة. فثمة حالة يُقدَّر فيها أن التدريب 
الذي رُتِّب أمره يف السابق باالستعانة خببري استشاري 

يورو ميكن أن ُحيصل  ٣ ٠٠٠خارجي بتكلفة مقدارها 
زهيد. كما إن الدوائر تعمل على حنو عليه لقاء مبلغ 

تعاوين ضمن احملكمة الستبانة وجود جهات داخلية 
ميكن أن توفر التدريب. ويُتوقع أن يتيح ذلك حتقيق 

 وفورات.

   ختفيض تكاليف التدريب.

      األول: الموع
قسم  – ٢١٢٠ ٢١٠٠ الثاين

 اخلدمات
مكتب التدريب على ما يتعلق مبدوَّنة السلوك. أعد 

تدريبًا خاصًا على ما  ٢٠١٣املّدعي العام يف عام 
يتعلق مبدوَّنة السلوك. وقد اسُتعني خبدمات مدرِّبني 
من األمم املتحدة إلجراء دورات التدريب املعين األوىل 

. وُدرِّب موظفو مكتب املّدعي العام اوإعداد مواده
على وجه التحديد لكي يغدوا مدرِّبني من أجل دورات 

 يب املقبلة (تدريب املدرِّبني).التدر 

ُوظِّف مدرِّبان من مدرِّيب األمم 
املتحدة لتوفري التدريب األويل. وملا  
كان قد مت تدريب مدرِّبني داخليني، 
فإن التدريب يف الدورات اجلديدة 
جيريه موظفون داخليون. ولذا مل تعد 
هناك من حاجة إىل اخلبريَْين 

 االستشاريـَْني اخلارجيَـْني.

٧,٣ ٧,٣ 
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 ٢٠١٧ الناتج احملقَّق الوصف القسم الربنامج الربنامج الرئيسي
(بآالف 
 اليوروات)

٢٠١٨ 
(بآالف 
 اليوروات)

نائب  – ٢٤١٠ ٢٤٠٠ 
املّدعية العامة 

 لشؤون املقاضاة

االستعانة مبدرِّبني داخليني بدًال من اخلرباء اخلارجيني. 
إن شعبة املقاضاة تنظِّم اجتماعًا قانونيًا هلا مرة كل 
أسبوعني تقريبًا عدا فرتة العطلة القضائية يف احملكمة. 

املقاضاة وُيستعان باالجتماعات القضائية لشعبة 
لبحث املستجدات اإلجرائية القضائية اليت تم هذه 

% من هذه ٥٠توىل تيسري  ٢٠١٦الشعبة. ويف عام 
االجتماعات خبري يف املوضوع داخلي، بدًال من دعوة 
خبري خارجي من أجل ذلك. ويتيح ذلك تقليصاً 

ساعة يف السنة  ٣٢لوقت عمل اخلبري يقارب مقداره 
زهاء مثانية متكلمني وبدل إضافًة إىل تكاليف سفر 

 معيشتهم اليومي.
شهد اضطالع  ٢٠١٧ويضاف إىل ذلك أن عام 

نائب املّدعية العامة، مع غريه من كبار القانونيني، 
بتنظيم دورة تدريب على املرافعة الكتابية مدتا يومان 

من املوظفني العاملني يف شعبة املقاضاة. وقد  ٢٤ لـ
يب دون االضطرار إىل أتاح ذلك للشعبة توفري التدر 

 استئجار خدمات خبري خارجي.

تقليص احلاجة إىل اخلربة اخلارجية يف 
 جمال التدريب.

٣٢,١ ٣٢,١ 

االستعانة مبيسِّرين يقدِّمون خدماتم دون مقابل لتوفري    
التدريب املتخصِّص وتنظيم التدريب بالتعاون مع 

 الغري.

يُتوقع أن يأيت  ٢٠١٧فيما خيص عام 
مكتب املّدعي العام زهاء مخسة إىل 

مدربني لكي يتولوا تدريب القانونيني 
دون مقابل. إن ذلك يتيح اقتصاد 
تكاليف السفر وبدل املعيشة اليومي 
وأتعاب ما ال يقل عن مخسة 

 حماضرين.
ويضاف إىل ذلك أن قسم االستئناف 
ينظِّم كل عام دورة على الرتافع يف 

ع دعاوى االستئناف بصورة مشرتكة م
احملكمة الدولية ليوغسالفيا السابقة. 

% ٥٠ويتيح ذلك للمحكمة اقتصاد 
من تكاليف التدريب، أي ما يقارب 

 يورو يف السنة. ٢ ٠٠٠

٢٠,٠ ٢٠,٠ 

 ٥٩,٤ ٥٩,٤    الثاين: الموع
قسم  – ٣٢٢٠ ٣٢٠٠ الثالث

 املوارد البشرية
ميكن ختفيض تكاليف التدريب باالستعانة يف ذلك 

الداخلية وباتّباع �ج "تدريب املدرِّبني". باخلربة 
االستعانة بالقدرة  ٢٠١٨وعام  ٢٠١٧وسيشهد عام 

 الداخلية يف جمال تدبر األداء.

تقليص احلاجة إىل اخلربة اخلارجية يف 
 .جمال التدريب

٢٥,٠ ٢٥,٠ 

 ٢٥,٠ ٢٥,٠    الثالث: الموع
آلية  – ٧٥٠٠ ٧٥٠٠ السابع

 الرقابة املستقلة
مع قسم املوارد البشرية التابع لقلم احملكمة:  بالتعاون

االستعانة باملوارد الداخلية إلعداد وتنفيذ استقصاء 
شامل بنطاقه احملكمة مجعاء بشأن األخالقيات والقيم 
بغية االستناد إليه يف وضع اسرتاتيجية خاصة 

 باألخالقيات والقيم.

تقليص احلاجة إىل اخلربة االستشارية 
 اخلارجية.

 ٥٠,٠ 

 ٥٠,٠     السابع: الموع
 ١٣٤,٤ ٨٤,٤  المجموع لموارد التدريب

 ٢ ٥٩٠,٥ ٢ ١٢٥,٦ زيادة النجاعة  طريقن علمكاسب المحقَّقة للوفورات واالمجموع العام 
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 الحادي عشرالمرفق  

 أثر ثبات مقدار الميزانية أو "نموها االسمي الصفري" على المحكمة

 المقدِّمة  -ألف 

طلبت مجعية الدول األطراف ("اجلمعية") إىل احملكمة اجلنائية الدولية ("احملكمة") أن تقدم ميزانية  -١
املعتمدة ينبغي أن خيص أنشطة منوطاً  ٢٠١٧. فأي طلب زيادة بالقياس إىل ميزانية عام ٢٠١٨مستدامة لعام 

تكون احملكمة قد بذلت قصارى جهودها لتمويل الزيادة من االضطالع با باحملكمة يف إطار واليتها، شريطة أن 
خالل الوفورات واملكاسب احملقَّقة عن طريق زيادة النجاعة. وبناء على ذلك ترى جلنة امليزانية واملالية التابعة 

عذر عليها للجمعية أن كل زيادة يف امليزانية ينبغي أن ال يُنظر فيها إال إذا قدَّمت احملكمة حججًا مقنعة بأنه يت
عن طريق تعديل األولويات، وإعادة ختصيص املوارد، وحتقيق وفورات إضافية. ذات الصلة توفري األموال الالزمة 

فإذا حدث أن طلبت احملكمة زيادة يف امليزانية فإن اللجنة تطلب إليها أن تقدم ُمتَصوَّرًا بديًال قائمًا على ثبات 
ة النمو االمسي، مبيِّنة كيفية تأثري امليزانية الصفرية النمو االمسي على األنشطة مقدار امليزانية، أي على ميزانية صفري

 املنوط االضطالع با باحملكمة يف إطار واليتها.

إن احملكمة، من حيث املمارسة واملبدأ، تسعى إىل حتقيق غاياتا، كما تُبنيَّ يف نظام روما األساسي،  -٢
، على الرغم من منو احملكمة املستمر، لـّما هاستعمال ممكن. بيد أن أجنعَ خالل استعمال الوسائل املتاحة هلا  من

الذي يتيح هلا النهوض على حنو كامل باملهمة املنوطة با يف إطار واليتها واملتمثلة يف الكايف املقدار ميزانيتها تبلغ 
يف الوقاية من هذه اجلرائم عن طريق حماكمة مقرتيف أخطر اجلرائم اليت تثري قلق التمع الدويل بأمجعه، واإلسهام 

 التحقيق فيها واملقاضاة عليها بصورة فعالة.

سعت احملكمة بنشاط، من خالل مشاريع منسَّقة مشرتكة بني األجهزة، إىل إجياد سبل لرتشيد قد و  -٣
وفورات استعماهلا للموارد واالستفادة من وجوه التآزر يف أعماهلا. وأعملت احملكمة، بقيادة جملس التنسيق، 

ميزانية مقرتحة جيدة التربير  ٢٠١٨م فيما خيص عام النجاعة مكَّنتها من أن تقدِّ  ةزيادمكاسب متأتية عن و 
تنطوي على إسراف. وقد ُعِمد إىل تقليل مقادير زيادة امليزانية املطلوبة من خالل الوفورات  متحفَّظًا فيها وال

لنحو املبنيَّ يف النصوص السردية األساسية اليت تتضمنها وثيقة النجاعة، على ا طريق زيادةن عواملكاسب احملققة 
 .املرفق العاشرامليزانية واملعروض بالتفصيل يف 

وهكذا تقرتح احملكمة، وفق النهج اآلنف الذكر، مع مراعاة القيود املالية اليت تواجهها الدول األطراف،  -٤
 ٢٠١٧االشتغالية. ففي عام يف املئة، لسد احتياجاتا  ٤,٤يورو، أي  ٦ ٢٩٠ ٥٠٠زيادة يف امليزانية مقدارها 

من بنود امليزانية زيادات حمدودة جداً أو مل تشهد أي زيادة أبداً. والزيادات املطلوبة فيما خيص  ةكثري شهدت بنود  
 كامًال ضمن بنود امليزانية املعنية. ، يف حاالت طلبها، مربَّرة تربيراً ٢٠١٨عام 

. االشتغالية وللكفاءةيزانية الصفرية النمو االمسي ستسبب ملكتب املّدعي العام فقدانًا للموظفني إن امل -٥
وال سّيما، حاالت التأخري اليت ستشهدها عمليات التحقيق وأنشطة  –ويف �اية املطاف سيعيق أثُر ذلك املضر 

املقاضاة، قدرَة احملكمة على أداء مهمات رئيسية منوطة با يف إطار واليتها. وستنال امليزانية الصفرية النمو االمسي 
الت منها دعم الين من قدرة قلم احملكمة على توفري خدمات حيوية ملكتب املّدعي العام واحملكمة مجعاء، يف جما

قلم احملكمة على تنفيذ اسرتاتيجية تكنولوجيا املعلومات الشاملة بنطاقها احملكمة مجعاء  من قدرةعليهم والشهود، و 
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واليت ُحيتاج إليها أمسَّ احلاجة. فاهليئة القضائية ستتأثر سلبًا بذه القيود املفروضة على مكتب املّدعي العام وقلم 
ا من حيث تأخري اإلجراءات وإفقادها النجاعة، وسيتعذر عليها الوفاء بالتزاماتا املنبثقة عن احملكمة، وال سّيم

انتخاب قضاة جدد مبوجب نظام روما األساسي ("النظام األساسي"). كما سترتتب على هذه القيود تبعات ذات 
نمو االمسي ال تتناسب مع واقع عمل شأن فيما خيص سائر الربامج الرئيسية. وقصارى القول إن امليزانية الصفرية ال

احملكمة، وستقوِّض على حنو شديد اضطالعها الفعال باملهام املنوطة با يف إطار واليتها احملدَّدة يف نظام روما 
 األساسي.

 أثر النمو االسمي الصفري على مكتب المّدعي العام  -باء 

على مكتب املّدعي العام، ألنه يعمل  ٢٠١٨سُتدرس أوًال تبعات امليزانية الصفرية النمو االمسي لعام  -٦
 من وجوه عديدة مبثابة "حمرك" للمحكمة. 

من منظور مكتب املّدعي العام ال متثل امليزانية الصفرية النمو االمسي "منوًا امسيًا صفرياً" أبداً، بل تعين  -٧
سيقوِّض أعماله وينال من قدرته على أداء املهام املنوطة به مبوجب النظام األساسي. فقدان موظفني وقدرات 

وسَيْحُدث ذلك بالضبط يف نفس الوقت الذي يبدأ فيه مكتب املّدعي العام حتقيق نتائج إجيابية على حنو متَّسق، 
تناقض متامًا السياسة اليت  بفضل تنفيذ خططه االسرتاتيجية بصورة فّعالة وناجعة. مث إن مثل هذه االنعكاسات

 -على الرغم من أنه مناسب للغرض منه  -اعتمدتا الدول األطراف عندما اعرتفت بأن مكتب املّدعي العام 
 منقوص املوارد نقصاً خطرياً.

 طرح سؤالني:ولتقييم تبعات امليزانية الصفرية النمو االمسي على مكتب املّدعي العام جيب  -٨

من مكتب املّدعي العام "استيعاب  ٢٠١٨الصفرية النمو االمسي لعام هل ستتطلب امليزانية  )أ (
 أعباء معيَّنة"؟

 إذا مل يستطع مكتب املّدعي العام استيعاب األعباء املعنية فما هي تبعات ذلك عليه؟ )ب (

 ما الذي سيتعيَّن على مكتب المّدعي العام استيعابه؟

االشتغالية اليت يطلبها يف إطار ميزانية احملكمة تبلغ زيادة امليزانية الالزمة لسد احتياجات املكتب  -٩
يف املئة. ويرد يف إطار امليزانية املقرتحة للربنامج  ٤,٩يورو، أي  ٢ ١٩٥ ٦٠٠مبلغًا مقداره  ٢٠١٨املقرتحة لعام 

 .ب الرئيسيةع هذه الزيادة، اليت يـَُعّد كل من مكوِّناتا أساسياً لدعم أنشطة املكتالرئيسي الثاين تربير مفصَّل لتوزُّ 

ميزانية صفرية النمو االمسي فسيتعنيَّ على مكتب املّدعي العام لكن إذا ُفرضت على احملكمة  -١٠
، ما سيكون له أثر موِهن ينال على ٢٠١٧"استيعاب" مبلغ الزيادة املطلوبة باملوارد املتاحة له فقط مبقدارها لعام 

 الة.حنو خطري من أعماله وقدرته على تنفيذ مهماته بصورة فع

وهذا يعين أساسيًا أنه سيتعني على مكتب املّدعي العام تقليُص تكملة مالكه من املوظفني وإلغاُء  -١١
مهمات خمطَّط هلا وإرجاُء أنشطة حتقيقية، وذلك على حنو شديد الصرامة يف بعض احلاالت. كما سيعاين املكتب 

نائي العلمي، وإعداد حماضر استجواب اجل البحثمن حاالت تراكم لألعمال املتأَخر يف تنفيذها يف جمال 
 الشهود، وترمجة مواد هامة، ما سيكون له أثر ضار على إعداد القضايا.
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وسَتُحّد حاالت التأخري من قدرة مكتب املّدعي العام على إعادة ختصيص املوارد حلاالت أخرى،  -١٢
مر الزمن. وجيب التشديد  وستبطئ إنصاف الين عليهم واجلماعات املتضررة، وستسبب تكاليف إضافية على

 أيضاً على أن مثل هذا املآل سيعرِّض مسعة املكتب واحملكمة مجعاء ملخاطر جدية.

 إذا لم يستطع مكتب المّدعي العام استيعاب هذا األثر فما هي تبعات ذلك عليه؟

 قدرتهإذ ال يستطيع مكتب املّدعي العام استيعاب زيادة امليزانية املطلوبة فإنه سوف يضطر إىل تقليص  -١٣
 ، مع ما يرتتب على ذلك من تبعات وخيمة على أعماله وأنشطته الرئيسية.وكفاءته

 :يفقد إن ختفيض عدد املوظفني املتأيت عن امليزانية الصفرية النمو االمسي سيجعل مكتب املّدعي العام -١٤

 موارد تعادل تكاليَف معاِدالِت مخس وظائف جديدة بدوام كامل ال تكون قد ُمنحت؛ )أ (

موارد تعادل تكاليَف معاِدالِت مثاين وظائف بدوام كامل من الوظائف القائمة غري املموَّلة  )ب (
يراد  ، لكن٢٠١٧(املتمثِّلة يف جمموع الوظائف العشرين اليت مل ُمتوَّل متويًال كامًال لكلِّ عاِم 

 )؛٢٠١٨متويلها لكلِّ عاِم 

موارد تعادل تكاليَف معاِدالِت مثاين وظائف بدوام كامل أخرى لن يستمر وجودها إذا مل  )ج (
لشغور الوظائف ومل ُحتتسب كل  املعتاديستعد املكتب قدرته من خالل تطبيق املعدَّل 

 تكاليف وظائف املساعدة املؤقتة العامة.

الصفرية النمو االمسي، إضافة إىل حرما�ا مكتب املّدعي العام من مخسة وقصارى القول إن امليزانية  -١٥
ملدة سنة كاملة عشرين وظيفة، تعادل معاِدالِت مثاين  موظفني جدد حيتاج إليهم، ستحرمه أيضًا من أن ميوِّل

، لكن طُلب شغلها بصورة تدرجيية. وحبلول ٢٠١٧وظائف بدوام كامل، كانت قد أقرت يف إطار ميزانية عام 
املكتَب إىل تسريح  ٢٠١٨ستكون كل هذه الوظائف قد ُشغلت وسَيضطر رفُض متويلها لعام  ٢٠١٧�اية عام 

اجلنائي العلمي، والرتمجة،  البحثاالت عملياته احلامسة، مثل عمليات التحقيق، وأعمال موظفني يعملون يف جم
ل فقدانًا للقدرة من خالل تقليص القوى العاملة فحسب، وإعداد احملاضر، واالهتمام باحملاكمات. وذلك لن ميثِّ 

ون معهم ما اكتسبوه من مهارات ، ألن املوظفني املعنيني سيأخذرةالكفاءة املتوفِّ بل سيمثِّل كذلك خسارة يف 
 وخربات ومعارف مؤسسية. كما سُيضيَّع االستثمار الذي ُأجري يف توظيفهم وتدريبهم.

معدًال أعلى لشغور الوظائف مؤقتًا وطبَّق  ٢٠١٧إن مكتب املّدعي العام قَِبل أيضًا فيما خيص عام  -١٦
 معدَّل شغورال أن املكتب، إذا مل يـَُعد له حسمًا من االعتمادات املخصَّصة للمساعدة املؤقتة العامة. واحل

، سيخسر عدداً ٢٠١٨الوظائف املعتاد فيه ومل يستعد قدرته املتمثِّلة يف وظائف املساعدة املؤقتة العامة يف عام 
 إضافياً من موظفيه يعادل سبعة أو مثانية من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل.

زانية الصفرية النمو االمسي مكتب املّدعي العام من التمويل الكايف لسد وعالوة على ذلك ستحرم املي -١٧
تكاليف السفر والنفقات التشغيلية العامة، فتقلِّص قدرة املكتب على إيفاد بعثات حتقيقية إىل امليدان. وإذا حدث 

سيضيف زهاء  أن اسُتدمي هذا الوضع، معطوفًا على حاالت تأخري أخرى بسبب نقص مالك املوظفني، فإن ذلك
من الشهور ملدة كل حتقيق، اليت تبلغ عادة ثالث سنوات يف ظل الظروف الصعبة واملعقَّدة اليت يعمل فيها  ٤,٥

 مكتب املّدعي العام.
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لقد بيَّنت التجربة السابقة أن ما يُنفق يف إطار بند السفر وبند النفقات التشغيلية العامة يزيد باستمرار  -١٨
ا وذلك بسبب متطلبات العمل اليت ال مناص منها. ويُنتظر أن يستمر هذا االجتاه يف يف إطارمه خصَّصاتعن امل
. إن رفض الزيادة املطلوبة يف بنَدي امليزانية هذين سيتجسَّد يف ختفيض عدد املهمات التحقيقية مبقدار ٢٠١٨عام 
ويف تقليص مقدار االعتمادات مهمة تقريباً، ما سينال من قدرة املكتب على مجع األدلة دعمًا ملرافعاته،  ٧٠

 املخصَّصة لعمليات ميدانية تتسم بأمهية أساسية إلجناز عمليات التحقيق.

يف جمال البعثات واالعتمادات املخصَّصة  قدرتهفتخفيض عدد موظفي مكتب املّدعي العام وتقليص  -١٩
االضطالع با يف  بهالضطالع باألنشطة األساسية املنوط ل كفاءته سيناالن منلسد النفقات التشغيلية العامة 

 إطار واليته.

مث إن ما ينتج عن ذلك من حاالت تأخري سيؤدي إىل تفاقم الوضع السليب الذي جيد مكتب املّدعي  -٢٠
العام نفسه فيه بالفعل. فالتأخري الذي شهدته عمليات التحقيق القائمة بسبب نقص مالك األفرقة اليت جتريها 

ديفوار سنتني  يف احلالة يف كوت ٢ ل اآلن. فعلى سبيل املثال قد يستلزم استكمال التحقيق يف القضيةسيطو 
إضافيتني بسبب امليزانية الصفرية النمو االمسي؛ وقد يستلزم إجناز عملية التحقق يف احلالة يف جورجيا أربع سنوات 

كمة ُحيتمل أن ينال من ثقة اجلمهور يف قدرتا أو أكثر. إن ما تلحقه حاالت التأخري هذه من ضرر بسمعة احمل
 على أداء مهامها يف الوقت املناسب وإقامتها العدل على حنو فّعال. 

كما سترتاكم بسبب ذلك القضايا اليت تستلزم التحقيق، وينطوي مثل هذا التأخر يف إجناز األنشطة  -٢١
 العالقة على خطر فقدان فرص للتحقيق ومجع األدلة والتعاون.

ا ُفرضت على احملكمة ميزانية صفرية النمو االمسي فإن أهم ما يرتتب على ذلك فيما خيص مكتب فإذ -٢٢
واضطرارُه إىل إرجاء أنشطة أساسية مزَمعة وإعادتُه ختصيص املوظفني  القدرة والكفاءةاملّدعي العام هو فقدانُه 

العمل بفعالية للتحقيق يف اجلرائم  ألعمال أخرى. وال مفر من أن يكون لذلك أثر وخيم على قدرة املكتب على
واملقاضاة عليها. إن هذه التبعات تضر مبصاحل الين عليهم واجلماعات املتضررة، وقد تنال يف �اية املطاف من 

 مسعة احملكمة نفسها ومن قدرتا على اإلسهام يف الوقاية من اجلرائم.

بغية استيعاب أثر امليزانية الصفرية النمو  ومثة عدد من األسباب القاهرة الداعية لعدم تسريح موظفني -٢٣
 االمسي، منها ضرورة تفادي ما يلي:

 املزيد من التأخري يف عمليات التحقيق اليت جيريها املكتب؛ )أ (

 ؛الدعاوى اليت تنظر فيها احملكمة يفالفعالة األثر السليب على قدرة املكتب على املقاضاة  )ب (

األطراف القاضية بتجهيز املكتب باملوظفني على حنو قرار يناقض اسرتاتيجية املكتب والدول  )ج (
 سليم، حبيث يتسىن له أداء املهام املنوطة به حتقيقاً للغرض املنشود منه؛

 فقدان استثمار يف املهارات واخلربات واملعارف املؤسسية، بسبب مغادرة املوظفني؛ )د (

ب ويفضي إىل تردي مستوى رفاه املوظفني وحتمسهم، على حنو يؤثر يف جو عمل املكت )ه (
 نقص يف النجاعة ويف جودة األداء.

وختامًا يشار إىل أن اسرتاتيجية مكتب املّدعي العام واسرتاتيجية احملكمة تقضيان بتحقيق الغايات  -٢٤
املنشودة من خالل االستعانة بالوسائل املتاحة على أجنع وجه. وتتمثل الغايات املنشودة يف األهداف املتأتية عن 
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يقضي با النظام األساسي واألوضاع اليت تواجهها احملكمة. وهذا يعين أن املوارد اليت تتيحها الدول الضرورات اليت 
األطراف للمحكمة جيب لذلك أن تكون كافية الستدامة األعمال املنوط با االضطالع با مبوجب النظام 

 جنع استعمال ممكن.األساسي، بينما تقوم احملكمة مبا يقع على عاتقها باستعمال هذه الوسائل أ

قدرة احملكمة على أداء املهام املنوطة با يف  على حنو شديدإن عدم توفري الوسائل الكافية سيقوِّض  -٢٥
الوقت املناسب وعلى حنو فّعال وبصورة ناجعة وذلك على حساب الين عليهم واجلماعات املتضررة باجلرائم 

 لة يف احملكمة.الفظيعة وعلى حساب ثقة اجلمهور يف املؤسسة املتمث

 أثر النمو االسمي الصفري على قلم المحكمة  -جيم 

إذا ُفرضت على احملكمة ميزانية صفرية النمو االمسي فسيتعنيَّ على قلم احملكمة إجراء ختفيضات تناظر  -٢٦
 يف املئة. ٣,٣مليون يورو، أي  ٢,٥ما يعادل مقدار الزيادة املقرتحة البالغ 

 مليون يورو) ٠,٢( والمجني عليهمتخفيضات في دعم الشهود   -١

إن تقليص مقدار الدعم الذي حيتاج إليه مكتب املّدعي العام بسبب ختفيضات مقدار امليزانية  -٢٧
ألف يورو.  ٢٠٠سيتجسَّد على شكل ختفيضات إضافية يف ميزانية قسم الين عليهم والشهود يقارب مبلغها 

يف امليدان، والسفُر إىل املقر ومنه من أجل اإلدالء بالشهادة، ومن الاالت اليت ميكن أن تتأثر بذلك الدعُم 
 وإعادُة توطني الشهود.

لكن ينبغي أن يسلَّط الضوء فوراً على أن إطالة زمن األنشطة التحقيقية اليت جيريها مكتب املّدعي العام  -٢٨
يف األمد الطويل، ألن من شأن  يرجَّح أن تزيد من التكاليف اليت يتحملها قسم الين عليهم والشهود/قلم احملكمة

مقدار وقت بقاء الشهود مشمولني برعاية قسم الين عليهم والشهود أن يطول. مث إن الوقت اإلضايف الذي 
يقضيه الشهود مشمولني بعناية قسم الين عليهم والشهود سيزيد بطبيعته من احتمال تعرضهم للمزيد من 

د على حنو فعال وتقليل األخطار احمليقة بم واالنقطاع الذي ميكن أن األخطار على مر الزمن. فالعناية بالشهو 
 تشهده حياتم يستلزمان إجراء مكتب املّدعي العام عمليات حتقيقه بأسرع ما ميكن.

فإذا حدث مع ذلك أن تباطأت عمليات التحقيق اليت جيريها مكتب املّدعي العام بسبب القيود  -٢٩
 على قلم احملكمة أن يسري بالوترية اليت حيدِّدها مكتب املّدعي العام. املفروضة على ميزانيته فسيتعنيَّ 

منظومات كما سيكون لتقليص ميزانية قسم الين عليهم والشهود/قلم احملكمة آثار تفرعية على توفري  -٣٠
يواجهها  ، اليت يتعني أن تضمن التحرك األويل إزاء احلوادث أو التهديدات املزيدة اليتالتحرك االستجايب األويل

بغية مواجهة التخفيض يف  ٢٠١٨يف عام  منظومات التحرك االستجايب األويلالشهود. فسيتعنيَّ تقليص املزيد من 
 امليزانية.

نوا الصالت على وسيعاين الشهود وأسرهم معاناة كبرية إذا مل يكن مبقدور موظفي قلم احملكمة أن يؤمِّ  -٣١
ر بينما يرتدى مستوى رفاه األسر. ففي مثل هذه الفرتات، حيث حنو منتظم ومستمر. وبالتايل ستتعاظم األخطا

يقنط الشهود، يتزايد خطر األذى وتضعف قدرة قلم احملكمة على التصرف حيال ذلك. وبذا تنطلق دّوامُة تـََرٍد 
لى تبث الريبَة بني الشاهد واحملكمة، وجتعل الشاهد مييل إىل "أن يتدبر أمره بنفسه"، وختلق أوضاعًا تنطوي ع

 أخطار كبرية تضر بالَغ الضرر بعمل احملكمة وبسمعتها.
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تقليص دعم عمليات التحقيق التي يجريها مكتب المدعي العام في الميدان   -٢
 مليون يورو) ٠,٩( سلبي على األنشطة الميدانيةالثر األو 

يف بند التكاليف غري ستستلزم امليزانية الصفرية النمو االمسي من قلم احملكمة أن يقلِّص الزيادة املطلوبة  -٣٢
املتصلة بالعاملني فيما خيص املكاتب امليدانية. وقد يتأتى بعض هذه التخفيضات بصورة طبيعية عن إبطاء أنشطة 
مكتب املّدعي العام، ما خيفِّض مقدار الدعم الالزم املطلوب من قلم احملكمة. بيد أن مثة قسطًا من التقليص 

حنو مباشر قدرة قلم احملكمة على دعم عمليات التحقيق اليت جيريها  املعين ليس متصًال بذلك وسيعيق على
 مكتب املّدعي العام، وسيكون له أثر سليب على العمليات امليدانية للمحكمة بصورة عامة.

وسيتضرر على اخلصوص أمن موظفي احملكمة وعملياتا يف امليدان إذا تعذر تعزيز الدعم األمين يف  -٣٣
النحو املقرتح، بالنظر إىل تزايد التهديد الذي يتعرض له املوظفون الدوليون يف هذا مايل مبوظف إضايف، على 

ديفوار على حنو مالئم إذا مل يكن بوسع  البلد. وعلى حنو مماثل سيتعذر أيضًا تناول مسألة األمن يف كوت
ديفوار اليت   ة يف كوتاحملكمة االستعانة خبدمات تعاقدية، تلزم بالنظر إىل انسحاب بعثة عملية األمم املتحد

 كانت احملكمة تعتمد عليها حىت اآلن.

إذا حدث أن ُفرضت ميزانية صفرية النمو االمسي فسيتعذر إنشاء مكتب تابع صغري يف غولو كما ف -٣٤
يُعتزم، وهو مرفق ُحيتاج إىل إنشائه لدعم املهمات واألنشطة وال سّيما األنشطة التوعوية يف منطقة مشال أوغندا.  

كتب امليداين القائم يف كمباال بأوغندا بالنظر كما سيتعذر توفري الصيانة الالزمة للمكاتب امليدانية، وال سّيما امل
 الـَمرَْكباتديفوار حيث يلزم املزيد من صيانة  إىل االنتقال إىل املباين اجلديدة، واملكتب امليداين القائم يف كوت

 بالنظر إىل زيادة مقدار البعثات. 

إرجاء تنفيذ االستراتيجية الخمسية الخاصة بتكنولوجيا المعلومات/تدبر   -٣
 مليون يورو) ١,٤( لمعلوماتا

جية اخلاصة يشار أخريًا إىل أن امليزانية الصفرية النمو االمسي ستجعل من الالزم تعليق تنفيذ االسرتاتي -٣٥
مليون  ١,٦تدبر املعلومات الشاملة بنطاقها احملكمة مجعاء، الذي يستلزم مبلغًا مقداره بتكنولوجيا املعلومات/

مليون يورو يتحملها قلم احملكمة، تعليقًا ينال من التقدم الذي ُأحرز بالفعل ويسبب اضطراباً  ١,٤يورو، منها 
ل يف املرفق املتعلق باسرتاتيجية شديدًا يف استعمال موارد احملكمة على أجنع حنو ميكن. فكما يُبنيَّ بالتفصي

تكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلومات متثل هذه االسرتاتيجية وسيلة للحد من التكاليف، عن طريق التحليل املفصَّل 
 الحتياجات احملكمة، وإضفاء الطابع املركزي على اخلدمات، وتعظيم أثر املوارد املستثَمرة. 

غ املطلوب من أجل اسرتاتيجية تكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلومات ولـّما كان القسط األعظم من املبل -٣٦
مرتبطًا بأنشطة حتقيقية فسيكون لذلك أيضًا أثر سليب على مكتب املّدعي العام من اجلوانب  ٢٠١٨يف عام 

 التالية البيان:

يؤخر سيواجه مكتب املّدعي العام حاالت تأخري يف جتهيِز ومراجعِة األدلة اإللكرتونية، ما س )أ (
 بدوره احملاكمات؛

التحقيقية غري الهَّزة ما يفضي إىل إبطاء  الدالئلسيظل مكتب املّدعي العام يشهد تراكم  )ب (
 استبانة ما يوجد من سبل التحقيق اجلديدة؛
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لن يتسىن ملكتب املّدعي العام االنتفاع بتحسني جتهيز املقابالت السمعية/البصرية، إذ أن  )ج (
 لك باهظ التكاليف ويتطلب كثرياً من الوقت.النهج احلايل املّتبع يف ذ

وفيما خيص احملكمة مجعاء، من شأن إرجاء اسرتاتيجية تكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلومات لسنة  -٣٧
 واحدة:

أن يزيد زيادًة كبرية تعرَُّض احملكمة برمتها للهجمات السيربانية يف طائفة واسعة من الاالت  )أ (
عي العام هلذه اهلجمات عندما ُجيري أنشطة حتقيق على ُض مكتب املدّ تعرُّ  مبا يف ذلك

ُض قلم احملكمة هلا عندما يعكف على محاية املعلومات املشمولة مبقتضيات اإلنرتنت وتعرُّ 
 السرية صارَم الشمول مثل البيانات املتعلقة بالشهود؛

ات اليت أن جيعل من املتعذر على احملكمة أن حتسِّن ما تتخذه من تدابري التقاء اهلجم )ب (
 تستهدف األمن من الداخل؛

أن حيول دون انتفاع احملكمة من سبٍل لتناول تعاون الدول مبسَّطٍة ومزيدِة النجاعة من  )ج (
خالل النظام اجلديد لتتبع طلبات املساعدة/طلبات املعلومات/اختاذ التدابري بناء على 

 مذكرات شفوية؛

ملسارات األعمال القضائية؛ ما  أن يؤدي إىل تعليق العمل على تصميم املنصة اجلديدة )د (
سينطوي على خطر كبري على أعمال احملكمة يتمثل يف أن النظام اجلديد قد ال يكون 

النظام احلايل القائم على نظام حتليل القضايا تقادم جاهزًا يف الوقت املناسب عندما ي
 ؛Ringtailاملسمى 

جلمع البيانات، التجهيَز السريع أن يعرِّض للخطر، إذا مل يتم تطوير التطبيق اإللكرتوين  )ه (
لطلبات الين عليهم يف امليدان، ما من شأنه أن يفضي إىل استمرار عدم جناعة طرائق 
العمل وحاالت التأخري يف اإلجراءات أو الصعوبات اليت يواجهها الين عليهم يف التمكن 

 من املشاركة؛

أن جيعل من املتعذر على احملكمة االنتفاع من ختطيط املهمات املبسَّط، ومن ّمث من حتسني  )و (
 السفر، وحتسني دعم املهمات يف امليدان؛ تكاليفتدبر املهمات وحتقيق الوفورات يف 

إدخال حتسينات على سريورات األعمال املتعلقة بكشوف الرواتب أن جيعل من املتعذر  )ز (
ن يفضي إىل عدم تناول مسألة مسارات العمل والطرائق غري الناجعة حالياً وبالتدبر املايل؛ وأ

 ما ينطوي على خطر دائم متمثِّل يف وقوع األخطاء. –واليدوية يف معظم احلاالت  –

وبعبارات أخرى نقول إن من شأن أثر إرجاء تنفيذ اسرتاتيجية تكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلومات أن  -٣٨
أنشطة احملكمة يف عدد من الاالت بل ميكن أن يتعداه أيضًا إىل احليلولة دون حتقيق أي  ال يقتصر على تقويض

 تقدم يف جعل أعمال احملكمة أكثر فعالية وأجنع من حيث التكاليف يف الاالت ذات األولوية اآلنفة الذكر.

 أثر النمو االسمي الصفري على هيئة الرئاسة والدوائر  -دال 

من شأن إبطاء عمليات التحقيق اليت جيريها مكتب املّدعي العام وإعداده للمرافعات اليت جيب تقدميها  -٣٩
إىل القضاة أن ينتقص على حنو بنيِّ من قدرة اهليئة القضائية على أداء املهام األساسية املنوطة با. وسيعيق تقليص 
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اجلهود املستمرة  –تكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلومات  وال سّيما الدعم الذي يقدمه يف جمال –قدرة قلم احملكمة 
 الرامية إىل زيادة جناعة إجراءات احملكمة.

مث إن من شأن امليزانية الصفرية النمو االمسي أن متثل حتديًا صعبًا ماثًال أمام اهليئة القضائية بالنظر إىل  -٤٠
ذه السنة املالية. فالزيادة اإلمجالية املطلوبة فيما خيص مسبِّبات التكاليف احملدَّدة الطابع فيما خيص الربنامج يف ه

الربنامج الرئيسي األول تعزى بكاملها إىل تعديل رواتب القضاة املقرتح، املعروض على مكتب اجلمعية لكي ينظر 
 فيه، وإىل التكاليف اإللزامية املرتبطة بتوجيه القضاة املنتَخبني اجلدد واستقرارهم.

 القرارألف يورو مبوجب  ١٨٠مببلغ مقداره  ٢٠٠٤القضاة يف عام وقد ُحدِّدت رواتب  -٤١
ICC-ASP/3/Res.3 ،بأسرع ما ميكن بعد أن تكون  حيث يُنص على أن تعيد اجلمعية النظر يف هذا املبلغ

(اجلمعية العامة لألمم املتحدة قد استعرضت شروط خدمة قضاة حمكمة العدل الدولية
82F

. وعلى الرغم من )١
حمكمة العدل الدولية شهدت زيادات تدرجية نامجة عن مراجعتها الدورية فإن رواتب قضاة  أن رواتب قضاة

احملكمة اجلنائية الدولية مل يُعد النظر فيها أبدًا خالل السنوات األربع عشرة اليت تلت صدور ذلك القرار؛ ونتيجًة 
ضاها قضاة سائر احملاكم الدولية. لذلك يتقاضى قضاة احملكمة اآلن رواتب أقل بكثري من الرواتب اليت يتقا

ويضاف إىل ذلك أن قضاة هذه احملكمة ينفردون بني مسؤوليها املنتَخبني بأ�م ال يستفيدون من الزيادات 
. وقد طُِلبت يف إطار ميزانية عام  الربناجمية املقرتحة زيادة يف أجور  ٢٠١٧التدرجية، ما ميثل مبعث تفاوت بنيِّ

ع أجور قضاة حمكمة العدل الدولية وسائر احملاكم الدولية. وبعد أن نظرت اجلمعية يف هذه القضاة جلعلها تتواءم م
ذ قرار يقضي بأن ُيطلب من املكتب "النظر يف الطلب املقدم إلعادة  املسألة خالل دورتا اخلامسة عشرة، اختُّ

(رة"النظر يف أجور القضاة [...] وتقدمي تقرير إىل اجلمعية يف دورتا السادسة عش
83F

الحقاً اجلمعية كتب . فقرر م)٢
أن يقود امليسِّر املعين بامليزانية املناقشات بشأن هذه املسألة. إن هذه العملية مستمرة بغية النظر يف املسألة يف دورة 

، لكن األخذ مبيزانية صفرية النمو االمسي سيحول دون أي ٢٠١٧ اجلمعية اليت ستعقد يف كانون األول/ديسمرب
 يف هذا الشأن ألن خيار الزيادة لن يكون متاحاً.  نقاش ُجمْدٍ 

ومثة تكاليف إلزامية مرتبطة بانتخاب ستة قضاة جدد يف دورة اجلمعية اليت ستعقد يف كانون  -٤٢
. فالقضاة الستة مجيعهم سيتعني عليهم أن يأتوا إىل الهاي يف آذار/مارس لكي يشاركوا يف ٢٠١٧ األول/ديسمرب

مراسم توليهم مهامهم ولكي يتلقوا التوجيه الالزم. وسترتتب تكاليف أخرى على استقرارهم عندما يبدؤون اخلدمة 
اإلجراُء الذي يستلزمه تنفيذ مقتضيات اليت يتطلَّب حتمَُّلها  –بصورة كاملة يف احملكمة. وتُقدَّر هذه التكاليف 

 ألف يورو.  ٣٦٤,٧مبا جمموعه  –النظام األساسي 

وقد بذلت جهود ضمن إطار الربنامج الرئيسي األول لتعويض بعض من هذه التكاليف اإللزامية وتقليل  -٤٣
املرتقب، أن بعضاً  . ويُقدَّر، على أساس عبء العمل٢٠١٨الزيادة يف تكاليف القضاة يف ميزانيته املقرتحة لعام 

من الزيادة اإللزامية ميكن تقليله بتأخري بدء خدمة بعض القضاة احلديثي االنتخاب. ويُتوقع حتقيق وفورات أخرى 
الربناجمية املقرتحة للربنامج الرئيسي األول نتيجة لتقدير أن املبالغ املتصلة بإجازة زيارة الوطن  ٢٠١٨يف ميزانية عام 

                                                           
 ٢٠٠٤ أيلول/سبتمرب ١٠-٦الثالثة، الهاي،  الدورة جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الرمسية الوثائق  )١(
)ICC-ASP/3/25(،  اجلزء الثالث، القرارICC-ASP/3/Res.3.(التنقيحات) املرفق، القسم الثالث عشر ، 
تشرين  ٢٤-١٦عشرة، الهاي،  اخلامسة الدورة جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الرمسية الوثائق  )٢(

 ، القسم سني.ICC-ASP/15/Res.1اللَّد األول، اجلزء الثالث، القرار  ،)ICC-ASP/15/20( ٢٠١٦ الثاين/نوفمرب



ICC-ASP/16/10  

10-A-021017 288 

 
 

 

ألف يورو من جمموع  ١٦٠جازات السنوية املرتاكمة ستكون أقل. وبذلك ُعوِّض مبلغ مقداره ومبنح التعليم وباإل
 التكاليف املتوقعة املرتبطة بقدوم القضاة.

لسد تكاليف موظفي اهليئة  خصَّصاتإن ميزانية الربنامج الرئيسي األول تكاد تتّكون بأكملها من امل -٤٤
ساسيًا لالضطالع باملهام الرئيسية املنوطة باحملكمة. هذا ويـُتَّبع �ج مرن القضائية والدوائر الذين يُعتربون عنصرًا أ

يتيح انتداب موظفي الدوائر للعمل يف شىت الشعب الثالثة حبسب عبء العمل. ولذا فإن موظفي الدوائر 
ا من فسحة منخرطون متامًا يف العمل املتصل باحملاكمات اجلارية ودعاوى االستئناف، وإجراءات جرب األضرار، وم

يف بنود  خصَّصاتلسد تكاليف املوظفني. أما امل خصَّصاتللمرونة يف حتمل هذه التكاليف اإلضافية باستخدام امل
مبلغ حد أدىن ال يتيح استيعاب باقي الزيادة  فمقدارها ميثِّلميزانية الربنامج الرئيسي األول غري املتصلة بالعاملني 

ورات أو زيادات للنجاعة يف جمال التكاليف غري املتصلة بالعاملني. وحىت آالف يورو من خالل وف ٢٠٤,٧البالغ 
ما مينع مجيع  –لو اسُتعمل كل مبلغ ميزانية األسفار اخلاص بيئة الرئاسة والدوائر لتعويض هذه التكاليف اإللزامية 

فسيظل هناك نقص مقداره  – ة)ـ(املقبل ـ(ة)، مبا فيها أسفار الرئيس٢٠١٨األسفار اخلاصة باهليئة القضائية يف عام 
 آالف يورو. ١٠٩

وعليه فإن امليزانية الصفرية النمو االمسي ستعوق النظر على حنو فعال يف املسائل املتصلة برواتب القضاة  -٤٥
 وستحول دون التنفيذ الكامل ملقتضيات قرار اجلمعية بشأن استقرار القضاة احلديثي االنتخاب.

 الصفري على الصندوق االستئماني للمجني عليهمأثر النمو االسمي   -هاء 

ببند تكاليف املوظفني  ٢٠١٨الزيادة يف امليزانية الربناجمية املقرتحة للربنامج الرئيسي السادس لعام تتصل  -٤٦
دون غريه من البنود. فالتكاليف غري املتصلة بالعاملني يُعتزم أن تبقى دون تغيري، وذلك على الرغم من االرتفاع 

 يف عبء العمل واألنشطة. الكبري 

املعتمدة ألمانة الصندوق االستئماين  ٢٠١٧يف بند تكاليف املوظفني يف ميزانية عام  خصَّصاتإن امل -٤٧
للمجين عليهم مل َتُسدَّ تكاليَف وظائف بدوام كامل. فثمة عدد ذو شأن من الوظائف اليت هيئ هلا يف امليزانية 

رتحه الصندوق االستئماين للمجين عليهم)، أو التخفيضات اليت أوصت جزئياً بسبب التوظيف التدرجيي (الذي اق
 با اللجنة.

وهذا يعين أن إبقاء مقدار امليزانية على حاله سُيْحِدث أثرًا شاًال للقدرة احلالية ألمانة الصندوق  -٤٨
الذين االستئماين للمجين عليهم. فمن شأنه على وجه اخلصوص أن يضر بعقود التوظيف اجلارية للموظفني 

 يشغلون وظائف ثابتة ضرراً يناقض املمارسة اجليدة يف جمال التوظيف.

املقرتحة إىل أن مجيع  ٢٠١٧ويذكِّر الصندوق االستئماين للمجين عليهم أيضاً بأنه أشري يف ميزانية عام  -٤٩
اللجنة فتشري إىل الوظائف يف البنية اجلديدة ألمانة الصندوق ستكون وظائف ثابتة. أما التوصيات الصادرة عن 

 عدد كبري من الوظائف اجلديدة باعتبارها وظائف مساعدة مؤقتة عامة.

الربناجمية املقرتحة للربنامج الرئيسي السادس،  ٢٠١٨وكما يبنيَّ يف النص السردي املصاحب مليزانية عام  -٥٠
 وظائف ثابتة تغدوينبغي أن أن مجيع الوظائف يف البنية اجلديدة ألمانة الصندوق  ‘١’الصندوق االستئماين يؤكِّد

حتويل عدد حمدود من الوظائف،  ٢٠١٨قرتح من أجل التطور التدرجيي أن يتم يف عام أنه يُ  ‘٢’؛ يف �اية األمر
 على أن يُتناول أمر حتويل باقيها يف مرحلة الحقة.
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الصندوق االستئماين وسيكون إلبقاء مقدار امليزانية ثابتًا دون تغيٍري األثُر التايل البيان على عمل  -٥١
 للمجين عليهم:

تقليص قدرة الصندوق على تنفيذ جرب األضرار الذي تقضي به أوامر احملكمة ذات الصلة  )أ (
، ما يستتبع حاالت تأخري يف العمل وخطر عدم تلبية ما كاتـَْنغاوقضية  لوبـَْنغايف قضية 

 حيدو الينَّ عليهم من توخيات مشروعة؛

ق على االخنراط يف تصميم وتنفيذ جرب األضرار مبقتضى أوامر تقليص كبري يف قدرة الصندو  )ب (
، بل عجزه عن االخنراط يف ذلك، مع ما ِمبباوقضية  املهدياحملكمة ذات الصلة يف قضية 

 هلذا من أثر ضار كبري الضرر بتوخيات الين عليهم انطالقاً من حقوقهم؛

ديفوار  يف املساعدة يف كوتعجز الصندوق عن مواصلة توسيعه الفعال ملهمته املتمثلة  )ج (
 وكينيا ومايل ومجهورية أفريقيا الوسطى؛

ختفيض مدى فعالية مجع األموال، الذي حيدوه بصورة أساسية اهتمام اجلهات املاحنة يف  )د (
مهمة الصندوق املتمثلة يف املساعدة، األمر الذي يفضي إىل ختفيض الدخل السنوي املتأيت 

توفرة سيفضي عدم تطور املهمة املتمثلة يف املساعدة حنو من التربعات. وحبسب املعلومات امل
اشتمال العديد من بلدان احلاالت إىل تالشي االهتمام بالصندوق والنيل من الثقة به. كما 
سيكون لذلك أثر سليب على قدرة الصندوق على استكمال دفع تعويضات جرب األضرار 

 .امهنظمن  ٥٦ من "موارده األخرى" كما ينص عليه البند

ألشكال األربعة لتأثري امليزانية الصفرية النمو االمسي على أعمال الصندوق االستئماين للمجين هذه اإن  -٥٢
عليهم، املذكورة آنفاً مبثابة أمثلة، ستضر ضرراً كبرياً بفعالية ومسعة الصندوق، واحملكمة عطفاً عليه، وبالتايل سيكون 

العدالة املتمثلة يف جرب األضرار اليت هي من النظام األساسي يف  هلا فعل سليب يف ثقة اجلمهور بالتطلعات إىل
الصميم. وسيعرِّض ذلك للخطر استمرارية أعمال الصندوق فيما يتعلق بالعمليات اجلارية وذلك بالتقليص الفعلي 

وال، لقدرات الصندوق األساسية يف جمال تدبر الربامج، الذي يضمن الرقابة الداخلية، والتسيري، ومجع األم
 الدول األطراف. ي اعتمدتهنظام الصندوق الذنص عليه يوهذه كلها عناصر حمورية كما  -والنشاط الدعوي 

وسيكون لثبات مقدار امليزانية أثر معطِّل إلعمال تطور الصندوق املتأخر بالفعل باعتباره مؤسسة فّعالة  -٥٣
نتائج على حنٍو جمٍد على  وحيرزناجعة سديدة تصاحب احملكمة، مبثابة جهاز فرعي للجمعية أُنشئ خصيصاً لينجز 

 اليت يركِّز عليها النظام األساسي. صعيد حتقيق وعد اإلنصاف الدويل للمجين عليهم يف أخطر اجلرائم

 أثر النمو االسمي الصفري على سائر البرامج الرئيسية  -واو 

 البرنامج الرئيسي الرابع: أمانة جمعية الدول األطراف  -١

جتسِّد مقدار املوارد الالزم لتوفري اخلدمات  ٢٠١٨إن امليزانية املقرتحة للربنامج الرئيسي الرابع لعام  -٥٤
لسد التكاليف املرتبطة بعقد دورة للجمعية يف الهاي،  خمصَّصاتللجمعية وهيئاتا الفرعية. وعليه فإ�ا تتضمن 

ة ضمن امليزانية. ويتماشى مقدار امليزانية اإلمجايل مع ما على النحو السَّد إىل حد بعيد يف بند اخلدمات التعاقدي
ميثل امليزانية القياسية أو "مقدار امليزانية الثابت" للربنامج الرئيسي الرابع. وختتلف هذه امليزانية القياسية هلذا العام 

نائي يف املوارد املطلوبة عنها يف األعوام اليت شهدت انعقاد دورة اجلمعية يف نيويورك، حيث كان هناك اخنفاض استث
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ألن مثة خدمات عدة ال يتعنيَّ دفع تكاليفها عندما تُعقد اجلمعية يف مقر األمم املتحدة يف نيويورك (مثل تكاليف 
 األمن، والشارات، واملرافق، وغري ذلك من اخلدمات). 

له أثر يتمثل يف تقليص  فمن شأن ختفيض امليزانية الربناجمية املقرتحة للربنامج الرئيسي الرابع أن يكون -٥٥
 الدعم الفين والتقين الذي تتلقاه اجلمعية وهيئاتا الفرعية من احملكمة.

 البرنامج الرئيسي الخامس: المباني  -٢

ألف يورو ُيطلب لسد تكاليف صيانة مباين احملكمة يف الهاي.  ١ ٤٩٨,٥إن املقدار املقرتح البالغ  -٥٦
ر فيما خيص هذه اخلدمات يف هولندا. املئة ع يف ٣وهو ينطوي على زيادة نسبتها  لى أساس مؤشر األسعار املقدَّ

وملا كانت التكاليف الفعلية لن تُعرف إال بعد إجناز عملية استدراج العروض اجلارية حاليًا لتمييز مقاول يقدِّم 
 خدمات الصيانة الطويلة األمد فإن أثر تنفيذ امليزانية الصفرية النمو االمسي غري معروف.

 : آلية الرقابة المستقلة٥-البرنامج الرئيسي السابع  -٣

تعزى الزيادة يف امليزانية برمتها إىل الوظائف األربع اليت أقرتا اجلمعية آللية الرقابة املستقلة واليت يراد  -٥٧
 بكاملها، بينما ُحسبت امليزانيات يف السنوات السابقة على أساس احتساب تأخري يف ٢٠١٨شغلها للسنة املالية 

حشد من يشغلون هذه الوظائف. وإذا حدث أن ُفرض على آلية الرقابة املستقلة القيد املتمثِّل يف ثبات مقدار 
ا لسد التكاليف غري املتصلة بالعاملني اليت تبلغ خمصَّصاتامليزانية اإلمجايل فإن ذلك سيستلزم ختفيضًا موازنًا يف 

 ضطالع مبهمتها على حنو فعال. مقدار حد أدىن بالفعل ما سيستتبع عجَزها عن اال

 : مكتب المراجعة الداخلية٦-البرنامج الرئيسي السابع  -٤

من شأن النهج املتمثل يف األخذ مبيزانية صفرية النمو االمسي أن حيول دون تقييم مكتب املراجعة  -٥٨
من الساعات  الداخلية تقييمًا جيريه خبري استشاري خارجي، ودون مشاركة هذا املكتب يف التدريب لعدد كاف

 ساعة يف السنة). ٤٠للوفاء باملتطلبات املهنية (
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 )٢٠٢١-٢٠١٨ (للفترة فيما يندرج في عداد رأس المالستثمارات اال

تكاليف ") احملكمة(" الدولية اجلنائية احملكمة حدَّدت ،")اللجنة(" واملالية امليزانية جلنة طلبته كما -١
 اإلحاطة سهرًا على") اجلمعية(" األطراف الدول مجعية على وعرضتها املال رأس عداد فيما يندرج يف استثماراتا

 مميَّز مبلغ حيل أجل تسديد عندما مفاجآت ألي وتفادياً  احملكمة مجعاء، بنطاقها الشاملة بآثارها األفضل
(بوضوح

84F

١(.P

 
Pمع ومتاشياً . ٢٠٢١حىت  ٢٠١٨ للسنوات التكاليف هذه عن عامة حملة الوارد أدناه اجلدول ويهيئ 

 ٢٠١٨ عام ميزانية إطار املال ضمن رأس عداد فيما يندرج يف لالستثمار الالزمة املبالغ ُنظِّمت السابقة، املمارسة
 .األدىن احلد إىل وُخفِّضت درجة األولوية حبسب للمحكمة املقرتحة الربناجمية

 مباين اليت ختص طويل ألجل املال عداد رأس يف املستبَدالِت املندرجةَ  التقديراتُ  هذه تشمل وال -٢
(ورقة يف وعرضها حتديدها مت فقد احملكمة؛

85F

احملكمة  وتقدِّم. املعين باملبانيب الهاي العامل فريق منسِّق ُقدِّمت إىل )٢
 .الدائمة املبايناليت ختص  املال رأسعداد  يف املستبَدالت املندرجة ُمَقدَّر تكاليف تبنيِّ  مخسية خطة الورقة تلك يف

 (المبالغ مبيَّنة باليوروات) )٢٠٢١-٢٠١٨( لمدة أربع سنوات المال رأس عداد في فيما يندرج الستثماراتا خطة : ١ الجدول

 ٢٠٢١ ٢٠٢٠ ٢٠١٩ ٢٠١٨ املال فيما يندرج يف عداد رأس ستثماراال

  ٠٠٠ ٢٧٩   ٥٠٠ ٣٠٠   ٠٠٠ ٣٨٦   ٠٠٠ ٣٠١  الـَمرَْكبات

  ٠٠٠ ٥٠  ٠٠٠ ٥٠٠  ٠٠٠ ٥٠  -   املعلومات تدبر/املعلومات اخلاصة بتكنولوجيا اخلمسية باسرتاتيجية احملكمة املتعلقة االستثمارات

 ٠٠٠ ٣٢٩ ٥٠٠ ٨٠٠ ٠٠٠ ٤٣٦ ٠٠٠ ٣٠١ المال فيما يندرج في عداد رأس المستثَمرات مجموع

 الـَمرَْكبات  - ألف

 امليدان املستخدمة يف الـَمرَْكبات استبدال خطة باالستناد إىل أعاله اجلدول يف املبيَّنة التكاليف ُحِسَبت -٣
 وفقاً  امليدانية املكاتب واملتناقلة فيما بني املوزَّعة الـَمرَْكباتأعمار  وتراوح. ٢٠٢١حىت  ٢٠١٨ للسنوات

 .سنة ١٥ سنوات إىل ٨ من العمل الحتياجات

 المعلومات تدبر/المعلومات الخاصة بتكنولوجيا الخمسية باستراتيجية المحكمة المتعلقة االستثمارات  - باء

 بثالث سنوات االفرتاضية التحتية والبنية وسائل التخزين مكوِّنات الصناعة يقدَّر عمر معايري استناداً إىل -٤
 اخلاصة بتكنولوجيا اخلمسية السرتاتيجية احملكمة ووفقاً . الفرتة هذه يف غضون استبداهلا ويتعنيَّ  إىل مخس
 وزَّع علىيُ  يورو ألف ١٠٠ فيما يندرج يف عداد رأس املال مقداره مبلغ استثمار يلزم املعلومات، تدبر/املعلومات
 ٥٠٠ مقداره أكرب مبلغ استثمار ويلزم. للمحكمة االفرتاضية التحتية البنية لتجديد ٢٠٢١ حىت ٢٠١٩ السنوات

أحياز  سعة الستدامة البيانات مركز يف) SAN( أحياز التخزين شبكة يف وسائل التخزين الستبدال يورو ألف
 .احملكمة لدى التخزين

                                                           
 كانون ٢١-١٢ الهاي، العاشرة، الدورة الدولية، اجلنائية للمحكمة األساسي روما نظام يف األطراف الدول جلمعية الرمسية الوثائق  )١(

 .٢٢الفقرة  ،٢-باء اجلزء الثاين، اللَّد ،)ICC-ASP/10/20( ٢٠١١ ديسمرب/األول
 ".الدولية اجلنائية للمحكمة الدائمة املباين من املستبَدالت يف املال ما يندرج يف ِعداد رأس: "احملكمة من مقدمة ورقة  )٢(
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 البرنامج الرئيسي السادس: إطار نتائج الصندوق االستئماني للمجني عليهم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

الرؤية: نتطلَّع إلى عالم يتم فيه إحقاُق حقوق األفراد وتمكيُن الناجين من أخطر انتهاكات حقوق اإلنسان من أن َيْحيَـْوا 
 مفعمة باألمل والكرامة واالحترامحياًة 

ألذى الناجم عن الجرائم المندرجة في إطار اختصاص رأب االصندوق االستئماني ل ينبريرسالة الصندوق االستئماني للمجني عليهم: 
 ضمان حقوق المجني عليهم وحقوق ُأسرهم من خالل تعويضات جبر األضرار والمساعدات المحكمة الجنائية الدولية عن طريق

: تـََغلُّب المجني ١الغاية االستراتيجية 
عليهم وأسرهم على األذى، وعيشهم عيشاً  
كريمًا، وإسهامهم في تحقيق المصالحة 

 السالم في مجتمعاتهم المحلية وبناء

: تكفُّل الدول ٢الغاية االستراتيجية 
األطراف والجهات المانحة بنمو 

 االموارد المالية واستدامته

: منافحة الصندوق ٣االستراتيجية  الغاية
القوية عن حقوق المجني عليهم وحقوق 
ُأسرهم في المجال العام، وال سيما نظام 

 العدالة العالمي والقطاع اإلنساني

 : َسَهرُ ٤الغاية االستراتيجية 
الصندوق االستئماني، بعمله 
من خالل التشارك التعاوني 
مع شركائه االستراتيجيين، 
على رشاد اإلدارة والمساءلة 

 والشفافية في جميع أنشطته

التواصل الداخلي (بني  :١-٣النتيجة المرحلية 
الصندوق االستئماين وجملس إدارته): إرساء تبادل 

 دعماً الرسائل الواضحة واملّتسقة على حنو فّعال 
 لصندوق ل

 

االتصاالت اخلارجية:  :٢-٣النتيجة المرحلية 
تعزيز اإلحاطة بوية الصندوق االستئماين ومباهية 

 عمله ومبنجزاته

 الصندوق االستئماني للمجني عليهم:برامج  مبادئ
 واألطفال والرجال الذي يستهدف النساء اجلنسي العنف أشكال من وغريه اجلنساين املنطلق العنف آثار ملعاجلة اجلنسني تعميم االهتمام باملساواة بني -١
 األجيال التصدي القائم على التواصل بني دعم ذلك يف مبا املسلحة، بالنزاعات املتضررين األطفال حقوق دعم -٢
 وجرب األضرار املساعدة التقيد مبقتضيات صون البيئة واألخذ با يف برامج -٣
 االجتماعي والشمول والرتاضي، التمعية، واملصاحلة السالم، النهوض ببناء -٤
 والتوعية التواصل -٥
 واالستدامة اجلودة لتعزيز بناء القدرات -٦
 والتقييم والرصد والربجمة، والبحوث، التخطيط يف التشاركي النهج السهر على اتّباع -٧
 وتنفيذها وإعدادها الربامج تصميم يف إزاء النزاعات منحى يراعي احلّساسية السهر على اتّباع -٨

: ٤-٤النتيجة المرحلية 
حتسني تبادل املعلومات  الشفافية:

 مع أصحاب الشأن الرئيسيني

 :٣-٤النتيجة المرحلية 
إرساء نظام فعال ملراقبة  المساءلة:

 االمتثال

رشاد : ٢-٤النتيجة المرحلية 
 نظمٍ  وإعمالُ  وضعُ  :اإلدارة

وأدوات وإجراءات تفي مبقتضيات 
 العمل

: ١-٤النتيجة المرحلية 
تعزيز الثقة املتبادلة  الشراكة:

 والتفاهم مع شركائنا االسرتاتيجيني

رأب األذى اجلسدي  :١-١النتيجة المرحلية 
 الذي يلحق بالين عليهم وبُأسرهم

حتسني الفرص املتاحة : ٣-١النتيجة المرحلية 
حتسني وضعهم بغية للمجين عليهم وُألسرهم 

 االقتصادي -االجتماعي 

تعزيز بناء السالم  :٤-١النتيجة المرحلية 
 واملصاحلة بني األهايل املستهَدفني

رأب األذى النفسي  :٢-١النتيجة المرحلية 
 يلحق بالين عليهم وبُأسرهمالذي 

الدول األطراف: : ١-٢النتيجة المرحلية 
تمتُّع الصندوق االستئماين بقدرته التكفُّل ب

املثلى على النهوض باملهام املنوطة به يف 
إطار واليته يف احلاالت الراهنة واحلاالت 

 املقبلة 
 

اجلهات املاحنة:  :٢-٢المرحلية  النتيجة
تكفُّل اجلهات املاحنة بتوفري موارد كافية 
الستدامة توسيع نطاق الربامج ليشمل أربع 

 حاالت
 

 جرب األضرار: :٣-٢النتيجة المرحلية 
جرب  احتياطيَّ  االستئماينِّ  الصندوقِ  دُ فْ رَ 

األضرار مبوارد من السلة املشرتكة 
 واملسامهات املرصودة ألغراض معيَّنة

 

____________________________________ 
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