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تنفيذيموجز

األساسيالحجممنالغرض- ألف

منالتأكدأساسيني: أوهلماهدفني("املكتب") علىالعاماملدعيملكتباملقرتحاسياألساحلجممنوذجينطوي-١
بأساساألطرافالدولتزويدوثانيهمااألساسي؛رومانظاممبوجبواليتهبكامللالضطالعالالزمةاملواردللمكتبأن

امليزانية.لتخطيطمعقولمستقر

امليزانيةوجلنةاألطرافالدولمنالعديدعنهأعربتالذيلبالطمعاجلةإىلاألساسياحلجممنوذجويسعى-٢
األطرافالدولمجعيةوطلبِ املكتببنمويتعلقفيماالوضوحمنمزيدتوفريأجلمن("اللجنة") للمكتبواملالية

االعتباربعنياألخذمع،٢٠١٨-٢٠١٦االسرتاتيجيةخطتهعناملرتتبةاملاليةاآلثاريفبعناية"النظر("اجلمعية") 
)١(.األخرى"األجهزةعلىأيضاولكنالعاماملدعيمكتبعلىفقطليساملرتتبةالتكاليف

ولكنفقط،املنظوراملستقبليفمستقرموظفنيمالكحجمبلوغفقطيضمنلنللمكتباألساسيواحلجم-٣
يفاملتمثلةاحلاليةاملستدامةغريمارسةاملمواصلةإىلحاجةدومنااجلديدةالطلباتالستيعابكافبعمقحجماأيضا

املواردمناجلاريةلألنشطةاملستمراإللغاءأواملكتب،لواليةوفقامتابعتهاجيباليتاجلديدةالتحقيقاتاملتكررالتأجيل
باملوظفني.أولويةاألنشطةأكثرلتزويدوذلكاهلامة

اليتاملواردزيادةتضافرتفقد)٢(املطلوب،املستوىدونليزاالاملكتبموظفيمالكأنرغماملرحلة،هذهويف-٤
نتائجعنلُتسفرالكميةعلىللجودةاألولويةمنحيفاملكتبسياسةمع٢٠١٥-٢٠١٢االسرتاتيجيةاخلطةمننشأت
)٣(ذلك.علىمثاالاالسرتاتيجيةاخلطةلتنفيذتبعااملعتمدةالتهمنسبةيفالكبريةالزيادةملموسة. وتشكلإجيابية

علىاالستجابةعلىقادرااملكتبفيهاسيكونحالةإىلاملقرتح،النحوعلىاألساسي،احلجممنوذجوسيؤدي-٥
والكفاءة. ولناجلودةبأسسذلكميسأندونبتدخلهللَمطالب-األولوياتمنمعقولةدرجةوجودمع-كافحنو

الحالةإىليؤديأناألمرهذاشأنبتدخله. ومناملطالبجلميعريةالفو االستجابةمنميّكنهوضعيفاملكتبيكون
يتفقالذيالوحيدالنهجهوالطلبعلىالقائمالنهجبأناإلقرارعنها. ومعالدفاعميكنوالماليااالتنبؤميكن

علىالعقابمنلإلفالتحد"لوضعاألساسي: رومانظاميفاملبنيالنحوعلىالدوليةاجلنائيةاحملكمةمنوالغرض

)١ (ICC-ASP/13/Res.1.
التحقيقاتاملكتبَحرمأونغوين،ودومينيكغوديبليشارلنتاغاندا،بوسكولاملتوقعغرياالستسالممعللتعاملاملثال،سبيلعلى) ٢(

حتقيقات(مثلجديدةأنشطةوأّجلللمحاكمة،جاهزةفيهانتكو حالةإىلاملعلقةالتحقيقاتالوصول بوأوقفأساسية،مواردمناجلارية
االدعاءواسرتاتيجيةاحلايلاملوظفنيمالكمبستوىحىتأنهعلىواضحبشكليدلدارفور). وهذاأوليبيامايل،ديفوار،كوتيفجديدة

واليتهملمارسةاألكثر إحلاحا املطالبوتلبيةساسياألرومانظاممبوجببواليتهقيام للكافيةالموارديفتقد للاملكتبزالمااجلديدة،
القضائية.

).١١-١٠(ص. "األساسيةاحلجممنت وثيقة "يف٦الفقرةأيضاانظر) ٣(
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٤

تنمعقلقتثرياليتخطورةاألشداجلرائم الطلبعلىقائمجطرحإلمكانيةاملكتبتقييميكونفلن)٤(،الدويل"ا
وقتيفلهتقدماليتاملطالبمجيععلىالرداملكتبمنيتطلبذلكأنكماخاص،بوجهواقعيا،"كامل" أمرابشكل
امنبطريقةواحد يفمتعددةقضاياإىلتؤديكبريةزيادات(أيالقائمةامليزانيةافرتاضاتكبريحدإىلتتجاوزأنشأ

أولوياتترتيبإىلحاجةهناكستبقىحيثالطلب،علىقائماجااملكتباختارذلك،منمتعددة). وبدالحاالت
الكامل.الطلبمستوىمنأقلوتريةإىليؤديماوهواألنشطة،

األساسي؟الحجمتحديديتمكيف-باء

الطلبهو) ما‘١’مها: (األساسياحلجملتحديدعنهمااإلجابةمنبدالكاناللذانالرئيسيانالسؤاالن-٦
منينبغيمبااملطالبهذهلتلبيةالالزمةاملواردمستوىهو) ما‘٢’و(املقبلة،السنواتيفاملكتبتدخلعلىاملتوقع
والكفاءة؟اجلودة

األوليةاالستقصاءاتعددأيالفعلي،العملحلجمالسابقةالتجربةالمتوقع؟الطلبتحديديتمفكي-٧
االعتباريفلتأخذلتدِّ◌ِ وعُ كأساس،اُستخدمتاليتفعال،املكتباقاماليتالقضائيةاملالحقاتو والتحقيقات

السنويالعددبصورة معقولةتتوقعمن أجل أن ،٢٠١٥-٢٠١٢للفرتةاالسرتاتيجيةاملكتبخطةيفاجلديدةالتغريات
املتوسطةاملعدالتهذهاستقراءعلىالقادمة. وبناءالسنواتيفاالقياماملكتبمنُيطلبأننتظريُ اليتلألنشطة

لة شطةاألنمنالتايلاملستوىاملكتببلغاملستقبلي،التخطيطعلىاملعدالتتلكوتطبيقالسنة،يفللنشاطاملعدَّ
اجلديدة:أواجلاريةالسنوية

السنويةاألنشطةالنشاط
٩األويلاالستقصاء

١جديدةحالة
٦)٥(الفعليةالتحقيقات
٩املعلقةالتحقيقات

٥التمهيديةاملرحلة
٥االبتدائيةاحملاكمةمرحلة

٥)٦(النهائياالستئناف

للفرتةاألساسياحلجميكونأنيتوقع)٧(ملكتب،اتدخلعلىالطلبيفجذريةحتوالتحدوثوباستثناء-٨
حاجةدومناالالزمتنيوالكفاءةباجلودةعملهاستيعابعلىقادرااألساسي،حجمهاملكتبيبُلغحاملا،٢٠٢١- ٢٠١٦

اكإىلوالاألنشطةأولوياتترتيبيفاإلفراطإىل اليوم.يفعلهمثلماللموارد،املستمراإل

األطراف.الدولجلمعيةالعاشرةالدورةخاللالطلبعلىالقائمالنهجهذامناقشةأيضاانظر) ٤(
اءو طاقتها،يت جتري بكامل الالتحقيقاتإىل فعليةحتقيقات٦تشري ) ٥( .من مث فهي ال تشمل أي مرحلة بدء أو إ
يفائيةاستئنافات ٣منذروةحالة الإىلوسيتم بلوغ . ٢٠١٨بعد ٣إىلالنهائيةالطعونعددارتفاع نتوقعأنبالفعلميكن) ٦(

.٢هواليةاحلاإلبالغفرتةيفتوسطغري أن املقصرية. لفرتاتفعال ٢٠١٧يفورمبا، ٢٠١٨
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أمهيةهذاجديدة. وسيكاسياسرتاتيجيةخطةإصداريتمعندماسنواتثالثكلعاتالتوقحتديثوسيتم-٩
فعليةحتقيقاتستةوجودكانإذامالتحديدالتقييممنمزيدإىلحاجةهناكستكونحيثالفعليةللتحقيقاتخاصة

األولويات.ترتيبمنمقبولمستوىإىلحقاسيؤدي

علىللمكتباألساسيللحجماملايلاألثرحتديدمتلقداألنشطة؟هذهيذلتنفالمواردمناالحتياجاتهيما-١٠
التايل:النحو

املتكاملالفريقحجممنيلزمما) باستخدام١(المقررةلألنشطةالالزمةواملواردالعملحجمحساب)أ(
لتهو )٨()،٢٠١٥-٢٠٢١٢(يونيهاالسرتاتيجيةاخلطةاملبني يف نحوالعلىكأساسالدعموخدمات عدَّ
التدرجيي ألنشطتهتقليص والالزيادةمرحليتحديدت) وب٢و(،٢٠١٥-٢٠١٤لفرتةلاملقررةامليزانيات

املوارد؛مناالحتياجاتلتقليدفاملقررة

؛األخرىاملكتبألنشطةالالزمةواملواردالعملحجمحساب)ب(

علىاحلفاظيفللمساعدةاتشبكوتطويرواملعدات،التدريبيفاملطلوبةباالستثماراتالتنبؤ)ج(
املطلوبة؛التشغيليةاجلودةمستوى

واملستقبل.املاضييفالكفاءةمكاسبأثريفالنظر)د(

النتائج؟هيما-جيم

حالةوهيالدولية،اجلنائيةاحملكمةاختصاصيفتدخلاليتاجلرائموقوعغري املتوقعة يف الزيادةإىل التحوالتهذهتعود أنميكن) ٧(
علىتأثريلهيكونأنميكنوهو ما االستئنافيتم تأييده يف قضائيقرارصدورإىل أواحملكمة،تدخليتطلبعاديغريجمتتسم حب

النموذج.افرتاضات
.٢٠١٨-٢٠١٦خلطةنفسه األساسستخدميُ ) ٨(
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٦

معالعام. وباملقارنةاملدعيملكتبموظفا٥٤٠منموظفينمالكمستوىإىلاألساسياحلجممنوذجيؤدي-١١
املئة.يف٣٣,٣قدرهازيادةيشكلهذافإن)،٤٠٥(للمكتباحلايلاحلجم

وأقسامشعبمنوقسمشعبةلكلمتوقعةاألساسي،احلجمتقريريفاألنشطةحسباملوزعةالتالية،واألرقام-١٢
:املكتب

ميكناألساسياحلجمإليهيرميالذياملوظفنيملالكاإلمجايلالعددهذاأننالحظأنمبكاناألمهيةومن-١٣
اجلديدة.الدائمةالمبانييفاملتاحاملكتبحيزيفبالكاملاستيعابه

إىلاحلاجةسياقيفسيماالاملوظفني،مالكحيثمنأيضاأثراألساسياحلجممنوذجالستقراروسيكون-١٤
بجياملقابل،مؤقتة. ويفحاجةالوظائف لديه غالبيةاعتباريتمأالاملكتبُ العامة. ويَتوقعاملؤقتةاملساعدةوظائف حتويل
الدقيقالعددحتديديتعنيزالماأنهحقا. ورغمالعابرةالطبيعةذاتوظائف للالعامةاملؤقتةاملساعدةعقودعلىاإلبقاء

يفللتحويالتأوسعاقرتاح. وسيقدَّم٢٠١٥عاميفالتحويالتمنحمدودعددبطلباملكتبسيقومللوظائف املُنشأة،
.٢٠١٧عام

سبيل. علىيورومليون٦٠,٦مقدراهاسنويةميزانيةالعامالمدعيكتبلماألساسيالحجمسيحتاج-١٥
املواردعناملئةيف٤٣,٦بنسبةزيادةميثلماوهو،٢٠١٥عاميف)٩(يورومليون٤٢,٢املكتبميزانيةكانتاملقارنة،
املتاحة.

الفرقاألساسياحلجمحاليا
٤٢,٢اليورو)(مبالينيامليزانية

)٣٩,٦+٢,٦(
املئةيف٤٣+١٨,٤+٦٠,٦

املئةيف٣٣+ ١٣٥+٤٠٥٥٤٠املوظفنيعدد

يورو.مليون٢,٦إىليصلالذيالطوارئصندوقشهرا) من١٢على أساس (أي كاملةسنةأثرذلكيفمبا) ٩(
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مرحلياتطبيقااملكتبللمكتب. ويقرتحالالزماالستقراروكذلكاملايلالتنبؤعلىالقدرةللدولالتوقعهذايتيح-١٦
األساسياحلجمبلوغاقرتاحتنداألساسي. ويساحلجملبلوغسنواتثالثفرتةخاللاملطلوبةامليزانيةيفسنويأساسعلى

بشكلاالستجابةضرورةوإىلسنواتالثالثذاتاملكتبيفاالسرتاتيجيالتخطيطدورةإىلسنواتثالثغضونيف
لألجهزةاملعمقالتحليلضوءيفنظرإعادةإىلالزميناجلدولهذاحيتاجقدذلك،تدخله. ومعإىلللحاجةمناسب
األساسي.باحلجميتعلقفيماإليهاتوصلتاليتالنتائجعنفضالاألطراف،الدوللدىاليةاملولالمكانياتاألخرى

٢٠٢٠٢٠٢١)١٠(٢٠١٥٢٠١٦٢٠١٧٢٠١٨٢٠١٩امليزانية
٤٢,٢٤٦,٠٩٥٣,١٦٠,٦٦٠,٦٦٠,٦٦٠,٦اليوروماليين

اهلامةالقضائيةاملالحقاتو طنيةالو التحقيقاتأوالقانونيةاملؤسساتأو،األخرىالدوليةبالمحاكممقارنةً -١٧
معقول.العامالعاماملدعيملكتباألساسياحلجممقرتحأنيتبَني واملعقدة

المحكمة؟نطاقعلىالعامالمدعيلمكتباألساسيالحجمتأثيرتناولفيالمتبعالنهجهوما–دال

اهلا. كمااملصاحبةوالتكاليفدماتاخلومستوىاحملكمةقلميفتأثريعلىبالضرورةاملكتبأنشطةتنطوي-١٨ أ
احلجملتقريرالرابعاملرفقيفللتأثرياملستوىرفيعحتليليَرداحملكمة. وبينمالدوائرواإلداريةالقضائيةالعملياتعلىتؤثر

ايفسابق،وقتيفطُلبكماواملالية،امليزانيةجلنةإىلالتأثريهلذاالكاملةالتكاليفسُتقدَّمللمكتب،األساسي دور
.٢٠١٦نيسان/أبريل٢٦يفاملقررةوالعشرينالسادسة

إمكانيةحاليايتوقعاحملكمة،قلمبهقامالذياملستوىالرفيعاألويلوالتحليلاألساسياحلجمتقريرإىلواستنادا-١٩
اجلديدة.الدائمةاملباينيفاحملكمةكلاستيعاب

دوالر.مقابل يوروصرف السعر ألمم املتحدة أو امرتبات جدول إىل على سبيل املثال استنادا مل يتم احتساب تكاليف التضخم)  ١٠(
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٨

مقدمة-أوال
ا("اللجنة") يفواملاليةيةامليزانجلنةطلبت-١ املدعيمكتبمن،٢٠١٤نيسان/أبريليفاملعقودةوالعشريناحلاديةدور

هذاتطور) ووصفَ ٢٠١٥-٢٠١٢(حزيران/يونيهاالسرتاتيجيةخطتهتنفيذعنحمدَّثةمعلومات(املكتب") تقدميالعام
منوه.استكمالأجلمناملقبلةالسنواتيفإليهحتاجسيأنهاملكتبيَتوقعالذياملايلالدعمعلىوأثرهالتنفيذ

آب/أغسطس١٨يفوقدمه)١(اجلديدةالسرتاتيجيتهاملتوقعاملايلاألثرعنتقريرااملكتبأعدالطلب،هذاوبعد-٢
٢٠١٤.

ايف)٢(اللجنةطَلبتككلاحملكمةعملياتعلىاالسرتاتيجيةاملكتبخلطةاحملتملةاألمهيةيفالنظرإطارويف-٣ دور
املكتبخبطةتتأثراليتللمحكمةاألخرىاألجهزةُ تقدمأن٢٠١٤األول/أكتوبرتشرينيفاملعقودةوالعشرينالثالثة

اعلىالقادمةللخطةتأثريأيعنحتليالاالسرتاتيجية .٢٠١٥حزيران/يونيه٣٠حبلولاللجنةإىلعمليا

ايفطلبتككلاحملكمةممارسةأمهيةاعتبارها") يف("اجلمعيةاألطرافالدولمجعيةوضعتوإذ-٤ منالثالثةدور
ليساملرتتبةالتكاليفمراعاةمع،٢٠١٨-٢٠١٦لفرتةاالسرتاتيجيةخطتهعناملرتتبةاملاليةاآلثاريفبعنايةالنظراملكتب

اأعمالعنامليزانيةنةجلتقريرمنالصلةذاتاألقساموعلىاألجهزة،منغريهعلىأيضاولكنعليهفقط الثالثةدور
للجنةوالعشرينواخلامسةوالعشرينالرابعةالدورتنيإىلالنظرهذايفاحملرزالتقدمعنتقريرايقدمأنوأخريا،والعشرين،

والعشرينالسادسةالدورةيفاحملكمةعلىاملايلاألثرحتديدلعمليةالنهائيةالنتيجةتقدميطُلبوقد)٣(اجلمعية.إىلوكذلك
.٢٠١٦نيسان/أبريليفللجنة

مناالنتهاءبعداحملكمةلقلماجلديدواهليكلللمكتباجلديدةاالسرتاتيجيةاخلطةملناقشةالكايفالوقتولتخصيص-٥
اختاميفاللجنةدعتالتنقيح،مشروع ١٤يفاستثنائيةجلسةعقدإىل٢٠١٥نيسان/ أبريليفوالعشرينالرابعةدور

)٤(.٢٠١٥متوز/يوليه١٥و

االسرتاتيجيةخطتهاملكتبقدم،٢٠١٥همتوز/يولييفاملعقودةللجنةاملستأنفةوالعشرينالرابعةالدورةوخالل-٦
اليتالوثيقةيفالكامنةاالسرتاتيجيةللطبيعةالكاملتقديرهاعناللجنة. وأعربت٢٠١٨-٢٠١٦فرتةتغطياليتاجلديدة

التقديراتأفضلأساسعلىاجلديدةاالسرتاتيجيةللخطةاملايلاألثرتوقعاتتقدمياملكتبمنطلبتولكنهاُعرضت،
املتاحة.

علىاملكتبعمل)،٢٠١٥-٢٠١٢(حزيران/يونيهاالسرتاتيجيةاخلطةجناحعلىوبناء،٢٠١٤عامايةومنذ-٧
اليتاألنشطة،هلذهلالستجابةاملواردمنواالحتياجاتاالقياميتعنياليتاألنشطةحيثمنمستدام،حجملتحديدمنوذج

امن االفرتاضاتاألساسي. وتنطويرومانظاممبوجبواليتهلتنفيذالالزمةاملواردمنيكفيمبااملكتبتزويدضمانشأ

)١(CBF/23/6

)٢ (ICC-ASP/13/20،وامليزانية.املاليةلجنةل٢٣الدورة،٥٢الفقرة
)٣ (ICC-ASP/13/Res.1..
وامليزانية.املايلللجنةاملستأنفة٢٤الدورة) ٤(
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وعلىاملاضيةعشرةاالثنيتالسنواتمدىعلىللمكتبالسابقةللتجربةدقيقتقييمعلىالنموذجإليهايستنداليتاملوضوعية
"احلجممنوذجعليهأُطلقالذياملبتكر،املقرتحُ هذاالسابقة. ويزودالتجربةهذهخاللمنآتهومبامعقولواضحتنبؤ

إضافياوقتاالعمليةهذهتعقيداستلزمامليزانية. وقدلتخطيطمعقولمستقربأساساألطرافالدولاألساسي" للمكتب،
احلجمتقريرمناالنتهاءُ املستأنفةوالعشرينالرابعةالدورةأثناءمتقديكنملاملايل. لذلك،األثروتقييمكاملجمنوذ لوضع

قدمبتقدميقامتقييمها،إلجراءاملاليةاملؤشراتإىلاللجنةحاجةاعتبارهيفاملكتبوضعوإذذلك،األساسي. ومع
مناملستمدالنحوعلى،٢٠١٨-٢٠١٦لفرتةلاملوظفنيوعددالعامةاملواردمناالحتياجاتحيثمناألساسيةالتقديرات

األساسي.احلجملنموذجاملؤقتالتقرير

ا،يفووضعهاسليمةبصورةوتقييمهااألرقاملتقديرأنهاملكتبرأىفقدذلكومع-٨ اللجنةإحاطةمنبدالسياقا
للجنة.األساسياحلجممنوذجتقريرمنمسبَّقةكاملةنسخةتقدميأيضامتك،النموذج. لذلهذاوراءالكامنباملنطقِعلما

)٥(النهائية.صيغتهيفهوالوثيقةهذهيفاملكتبيعرضهالذيالعاماملدعيملكتباألساسياحلجموتقرير-٩

املايلاألثربشأنوتقييمٍ األجهزةبنيمستمرةمناقشاتمنجيريملاأساساسُيستخدمالذيالتقريرهوأيضاوهذا- ١٠
مرفقيفللتأثرياملستوىرفيعمؤقتاتقديرااحملكمةقلمقدمككل. وقداحملكمةعلىاجلديدةاالسرتاتيجيةاملكتبخلطة

جاهزةاحملكمةعلىاملايلاألثرلتحديدالعمليةهلذهالنهائيةالنتيجةستكونأعاله،الرابعةالفقرةيفجاءمنفصل. وكما
.٢٠١٦نيسان/أبريليفاملقررةللجنةوالعشرينالسادسةالدورةيفلعرضها

إجراءعلىقادرايكونلنأنهإىل٢٠١٥-٢٠١٢حزيران/يونيهاالسرتاتيجيةخطتهيفالعاماملدعيمكتبوأشار- ١١
املوارد.يفكبريةزيادةدونمنتدخلهعلىالطلبوتلبيةاجلودة،عاليةقضائيةالحقات وموحتقيقاتأوليةاستقصاءات

يفحتّسنإىلالتنظيمي،واألداءاالدعاءسياسةيفبتحولمقرتنةاملوارد،يفالزيادةتلكتؤديأناملتوقعمنوكان- ١٢
اميكناليتالقدميةاحلاالتعنفضالاملكتب،سيطرحهااليتاجلديدةاحلاالتيفاملالحقات القضائية نتائج معمتشياإثار

علىوتأثريهشرعيتهلضمانضرورياأمرا احلقيقةإىلسعيهيفاملكتبجناحعلىالشديد الرتكيزاُعتربدة. وقداجلدياالسرتاتيجية
التهمنسبةيفزيادةحتقيقإىلسيهدفاملكتبأنإىلصراحة٢٠١٥-٢٠١٢حزيران/يونيهخطةالطويل. وأشارتاملدى

اقتناعه.ومعدلاملعتمدة

،٢٠١٥و٢٠١٤عامياملوارديفكبريةزيادةباعتمادوتنفيذهااجلديدةسرتاتيجيةاالاألطرافالدولدعمتوقد- ١٣
العام.املدعيمكتببهطالبمماأقلكانتالزياداتتلكأنرغم

إىلأدتاجلديدةاالسرتاتيجيةأنإىلإشارةأولواحلاليةالسابقةاالسرتاتيجيةبنيالتهماعتمادنتائجمقارنةُ وتُقدم- ١٤
األداء:يفكبريةزيادة

تحسنيطفيفة لالنظرإعادةأوهيكليةتعديالتإىل حاجةهناككانتإذاإىل عملية مراجعة داخلية لتحديد ما حالياكتبخيضع امل)٥(
الواردة يف املواردأن تغري يف التوقعات املتعلقة بأوكبريهيكليتغيريأيعنالعمليةهذهتسفر أناملتوقعمن. وليسأكثرواإلنتاجيةاألداء

.ةالداخليةاهليكلياجعة بوصفها جزءا من هذه املر املواردتوقعات يفهامشيةتغيرياتحتدثقدو األساسي. جممنوذج احل
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١٠

التهماعتمادأداء

السابقةاالسرتاتيجية
٢٠١٢حزيران/يونيه-٢٠٠٣

-٢٠١٢حزيران/يونيهاسرتاتيجية
٦(٢٠١٥(

األداءيفالزيادة موع موعاملئويةالنسبةا املئويةالنسبةا
التهمحسب
املعتمدة

املعتمدةغري
المجموع

٥٠
٣٠
٨٠

٦٢,٥
٣٧,٥
١٠٠

٢٠٦
٣٤

٢٤٠

٨٥,٨٣
١٤,١٧
١٠٠

املائةيف٢٣,٣٣+

المتهمينحسب
املعتمدة

املعتمدةغري
المجموع

١٠
٤

١٤

٧١,٤٣
٢٨,٥٧
١٠٠

٨
٠
٨

١٠٠
٠

١٠٠

املائةيف٢٨,٥٧+

ستئنافواالاالبتدائيةاحملاكمةمرحليتخاللسيستمرالنتيجةيفالتحولهذاكانإذامااملقبلةالسنواتُ كشُف وست- ١٥
اجلديدة.اسرتاتيجيتهأساسعلىاملكتبأعدها اليتاجلديدةللقضايابالنسبة

فرتةيفالكميةعلىأولويةاجلودةجلعلاملكتببهقاماسرتاتيجيخليارنتيجةأيضاهوالنتائجيفوالتحسن- ١٦
االبتدائيةاحملاكمةقيدبالفعلهيأواالبتدائيةاحملاكمةإىلتتجهاليتالقضاياُمِنحت. وقد٢٠١٥-٢٠١٢حزيران/يونيه

باملوارد.يتعلقفيمااألولويةَ 

علىيستوعببأنلهيسمحالذياحلجمبعدُ يبُلغملاملكتبأنإىلبالنظرمكلفااألولوياتهذهترتيبكانوقد- ١٧
املزعومةاجلرائماملثال،سبيلىتأخرت: علأوبعدتبدأملالالزمةعاتقه. فالتحقيقاتعلىتقعاليتاملطالبمجيعكافحنو
غريإىلودارفور،ليبيايفترتكباليتاجلديدةواجلرائممايل،يفوالتحقيقاتديفوار،كوتيفالنزاعيفاآلخرالطرفمن

احملتمل.وأثرهاملكتبشرعيةبشأنمشكالتإىلهذاأدىذلك. وقد

بليلشارلاملفاجئوالتحويل،أونغويندومينيكواندانتاغبوسكواستسالممثلاملتوقعةغرياألحداثوزادت- ١٨
وبنياملكتبتدخلعلىالطلببنيالتطابقعدممنالوسطىأفريقيامجهوريةيفجديدةحتقيقاتفتحوضرورة،غودي
موارده.

منكجزءيضعأنالعاماملدعيقرريكفي،مباوجودتهالعملكميةضمانفيهاميكنحالةبلوغأجلومن- ١٩
الطلباتمعأفضلمواءمةحتقيقميكنحبيثاملواردمناملكتبالحتياجاتتوقعا٢٠١٨-٢٠١٦للفرتة اجلديدةرتاتيجيتهاس
عليه.تردأنيُتوقعاليت

اماتهذهدراجيزيد إ) ٦( م منواحدنسبت لكل (حيثاملتلعقة الدميقراطيةالكونغومهوريةاخلاصة جب٧٠قضية املادة يفاال املشتبه 
األرقامفإناحلالة،هذهدرجتُ ملإذاو . جداكبريبشكلالعينة) منمة٤٣إىل ٤٢ةلاالعدختل بسري جرائمبارتكاباملتهمني اخلمسة

الذي ُأحضروا إىل جلسة املتهمنيمنحمدودو(ب) عدد؛يف املئة)١٠، أو ٠-٢٢(أي،أعلى من التهم املعتمدة إىل: (أ) معدلتشريس
مهم مجيعا للمحاكمة.ولكناعتماد التهم، مت اعتماد 
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تكلفةبتحديد"املكتبقياممنملاليةامليزانية واوجلنةاألطرافالدولتتوقعهمامعنفُسهااللتزامهذاويستقيمُ - ٢٠
التكلفةحتديدنتائج(مثلاملتاحةواخلرباتاملعارفأفضلإىلاستناداصحيحبشكل[االسرتاتيجية] اجلديدة[تكاليف] اخلطة

)٧(.العمل)"حجمومؤشراتالنشاط،أساسعلى

عامنهج-ثانيا
سؤالني:عناإلجابةللمكتباملستقبلياحلجمحتديديتطلب- ٢١

املقبلة؟اتالسنو يفاملكتبتدخلعلىاملتوقعالطلبهوما)أ(

وكفاءة؟جودةمنيلزممباالطلبلتلبيةالالزمةاملواردمستوىهوما)ب(

اإلجابةاملوارد. وتكمنعلىأمالطلبعلىقائمجاختاذمنبدالكانإذاماهواألولاألساسيوالسؤال-٢٢
تمعقلقتثرياليتخطورةاألشداجلرائم"معتتعاملالدوليةاجلنائيةاألساسي. واحملكمةالنظاميفالسؤالهذاعنالواضحة ا
تثرياليتخطورةاألشداجلرائمعلىالعقابمنلإلفالتحدوضعهوأالاألساسي،رومانظاممنالغرضُ وسيتعرضالدويل"،

تمعقلق نقصبسببتدخلهاتتطلباليتاخلطريةاحلاالتمواجهةعلىقادرةاحملكمةتكنملإذاأسسهلتقويض،الدويلا
ذهيتعلقفيماالعدالةضمانيففشلتقداألخرىالتدابريمجيعأنيعينماوهواألخري،املالذحمكمةهياملوارد. فاحملكمة

اختذتاألساسي. وقدرومانظاممعمتامايتسقالذيالوحيدهوالطلبعلىالقائمالنهجفإنمثخطورة. ومناألشداجلرائم
املاضي.يفاملوقفهذاضاأياألطرافالدول

هواملستقبليالطلبحتديدبشأنالتايلالسؤالفإنالطلب،علىقائمايكونأنينبغيالنهجأنأوضحناأنوبعد-٢٣
إىلحباجةالقضايابنياألولوياتترتيبفيهزالماجا"كامل" أوبشكلالطلبعلىقائمجاختاذمنبدالكانإذاما

حتديد.

مننشاطكلكاملوبشكلفورايبدأأنعلىقادراملكتب"كامل" أنبشكلالطلبعلىالقائملنهجاويعين-٢٤
الرئيسيةوامليزة)٨(سياسته.أوراقيفعليهااملنصوصاملعايرييستويف)املقاضاةو والتحقيقاألويل(االستقصاءإليهاملوكلةاألنشطة

تمعقلقتثرياليتاخلطريةاجلرائمةكافعلىفوريارداسُيظهرأنههوالنهجهلذا اختصاصالدوليةاجلنائيةوللمحكمةالدويلا
ا. وستكون عددهناكاالحتياجات. وسيكونهذهمواجهةمناملكتبيتمكنحىتامليزانيةيفوفوريةكبريةزيادةالنتيجةبشأ

حاليا. وقدفيهاالتحقيقجيرياليتمنأكثراجلديدةأوالقائمةاحلاالتيفالقضيةاختيارمعايريتستويفاليتالقضايامن
تأثريعلىينطويقدماوهوالفوري،الطلبيفالسنويةالتقلباتمعيتقلبمستقرغريقدرةٍ منوذجيفالسليباجلانبيتمثل
املوارد.استقرارحيثمنأواملاليةالناحيةمنسواءكبري

)٧ (ICC-ASP/13/20، امليزانية واملاليةللجنة٢٣الدورة، ٥١الفقرة.
ورقةصياغةخاللمنإضفاء طابع رمسي عليها (جيرياألولوياتوحتديدالقضيةاختياراملتعلقة بالسياسةاالستقصاءات األولية؛ سياسة) ٨(

سياسات).
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أنإليه. وميكناملوكلةاألنشطةيفاألولوياتيرتباملكتبأنيعينكأساسراتالتقديستخدمالذي يالبديلوالنهج-٢٥
يؤديأنهيفالنهجهلذاالرئيسيةامليزةفيها. وتكمنللتحقيقالقضاياأولوياتترتيبخاللمناملثال،سبيلعلىهذا،حيدث

إىليزال يؤديالرمباأنهفهوالرئيسيعيبهراف. أمااألطللدولالتنبؤعلىالقدرةمنومزيدللمكتباالستقرارمنمزيدإىل
اك وأمكنيكفيمبادقيقاالطلبتقديركانإذاذلك،للطلب. ومعكافيةغرياستجابةإىلأواملكتب(مؤقت) ملواردإ
إلدارةأكثرملعقولاالنهجيقدمأنهيبدوأنالبديلهلذاميكنالطوارئ)،صندوقخالل(منمالئمحنوعلىالتقلباتإدارة

الوقت.مبروراملكتبإىلترداليتاملتزايدةالطلبات

الدنياالقدرةأيللمكتب،األساسياحلجمحيددالتقرير. وهوهذاأساسيشكلالبديلالنهجهذافإنعليه،وبناء-٢٦
إليه.املوكولةاألنشطةتنفيذباشرةميفاألولوياتحتديدمنمعقولةدرجةوبوجوداملطلوبة،باجلودةعملهالستيعابالالزمة

والتحقيقاتاألولية(االستقصاءاتاملقبلةالثالثللسنواتبالفعلمؤكدهومااالعتباريفالنهجهذاويأخذ-٢٧
التنبؤعلىالقدرةلعدمالسابقة. ونظراالتجربةضوءيفمعقولبشكلتوقعهميكنفعال) ومابدأتاليتالقضائيةالحقات وامل

إىلالنموذجسيحتاج)،السابقةالتجربة(املوجودةالبياناتوحمدوديةالدوليةاجلنائيةاحملكمةاختصاصيفتدخلجرائمبوقوع
مثلوضخمة،جديدةحالةإحالةاملثالسبيل(علىاستثنائيةظروفحدوثحالةسنوات. ويفثالثكلتقييمإعادة

افرتاضاتعلىتأثريلهيكونأنميكنماوهواالستئناف،يفبالتأييديحيظقضائي،قرارأوالسوري،النوعمنسيناريو
فورية.تقييمإعادةمنحينئذبدفالالنموذج)،

التايل:النهجاُتبُّعللمكتب،األساسيللحجمالالزمةاملواردولتحديد-٢٨

املالحقاتو قيقاتوالتحاألولية(االستقصاءاتاألنشطة املقررةمننشاطلكلالفريقحجممضاعفةمتت)أ(
مقبلة.سنةكليفاملقدرالطلبالقضائية) وفق

األساسأيضاتشكلاليت٢٠١٥-٢٠١٢حزيران/يونيهاملكتباسرتاتيجيةإىلالفريقحجمويستند
والدولواملاليةامليزانيةجلنةإبالغمتحتققت. وقداليتالنتائجإىلبالنظر،٢٠١٨-٢٠١٦السرتاتيجية

علىطفيفةتغيريات. وأُدخلت٢٠١٥-٢٠١٤ة للفرتة املقرر اتللميزانياألساسشكَّلالذيالفريقحبجم
يفوالتقليصبالزيادةأيضاولكنحمدودةبطريقةالقدراتبإضافةبالتحقيقاتتقوماليتاملتكاملةاألفرقة
تقليصضرورةاىليؤديماووهاالبتدائية،احملاكمةومرحلةالتمهيديةواملرحلةالتحقيقاتأثناءالقدرةحجم
الثاين).املرفق(انظراملوارد

أوالتحقيقبأنشطةذلك) مباشرةغريإىلالشرعي،والطبواحلماية،اللغات،(مثلالدعمخدماتربطمت)ب(
.املقاضاة

مكتب(مثلتامةوباستقالليةبكفاءةليعملالالزمةاألخرىاملكتبأنشطةلتطوُّرخارطةوضعأيضامت)ج(
اخل).القانونية،املشورةوخدماتالعام،للمدعيباشرامل

املوارد،استخداممنقدرأقصىحتققاليتيكفي،مبامستقبالواملؤكدةاملاضيةالكفاءةمكاسبوأُدرجت)د(
أعاله.املذكورةاملواردمناالحتياجاتحتديديف
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الكفاءةمكاسبمناملزيدلتحديدأسلوبا٢٠١٨-٢٠١٦لفرتةلاالسرتاتيجيةاملكتبخطةوتشمل
السنوية.امليزانيةبياناتيفاملكاسبهذهمستمر. وسرتدأساسعلىوتنفيذها

والشبكاتواملعداتالتدريبجماليفالالزمةاالستثماراتوبنيأعالهوردمابنياجلمعويشكل)ه(
أساسَ خارجية،صادرمباالستعانةعلىقادراوليكوناملطلوب،املستوىيفاملكتبجودةعلىللحفاظ

.٢٠١٨-٢٠١٦لفرتةاالسرتاتيجيةاملكتبخطةيفالوارداملايلالتخطيط

التنسيقإعداده. وجرىفرتةطيلةاألساسياحلجممبشروععلماوأحيطتاألخرىاحملكمةأجهزةاُسُتشريتوقد-٢٩
احلجمتأثريبتقييماألخرىلألجهزةحتسماليتالعملحجمومؤشراتالزمنيةواألطرومفهومهااألنشطةمنهجيةببيان

عليها.األساسي

OTP strategic plan
2016 - 2018

Mandated activities

Other activities

Investment in
quality

Efficiency gains

BASIC SIZE
OTP

Multi-annual
financial forecast

Basic teams
*

Estimated demand

Expert &
operational

support
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المقررةلألنشطةاألساسيالحجم- ثالثا

المستقبليالطلبتحديد-ألف

المنهجية-١

املظللاملقررة. ويشمل املسارلألنشطةاملقدرالطلبلتحديداملالئمالنهجلبيانالتاليةالقراراتشجرةاُستخدمت-٣٠
إليه.التوصلمتالذياحللاألخضرباللون

األوليةاالستقصاءاتعددبنينسبةٍ حتديديفاملقبلةللسنواتاملقدرالطلبلتحديداملمكنةاألساليبأحديكمنو -٣١
فإنذلك،النسبة. ومعهذهأساسعلىالقضائيةالحقات املوالتحقيقاتعددواستنباطالقضائيةالحقات واملوالتحقيقات

التالية:لألسبابكوذليعملالاألسلوبهذا

سنويا.الالزمةالتحقيقاتعددلتحديددقيقاأساساليستأويلاستقصاءكليفالتحقيقاتنسبة)أ(

حاالت،٩يفحتقيقاتأيضا. وفَتح٢٠١٤و٢٠٠٤عاميبنيأوليااستقصاء٢٢املكتبباشروقد
جديدة. وتقتصرحالةيفللتحقيققراراتعناألوليةاالستقصاءاتمناملئةيف٤١متخضتمثومن

سنوات. ومععشرمدىعلىفيهاالتحقيقيتعنياليتاحلاالتعددحتديدعلىللنسبةالتنبؤيةالقيمة
يفسُتعرضاليتوالقضاياالتحقيقاتمنمتفاوتعددإىليؤديحالةٍ يفحتقيقفتحفإنذلك،
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حتقيقاتإىلأخرىأدتحنييفواحد،حتقيقإىلاحلاالتبعضأدتالقضائية. وقداإلجراءات
يفاملشاركنياألطرافوعددالوقائع،حيثاإلجرام منمنطمثلعواملعلىيعتمدمتعددة. وهذا

حالة.لكلاخلروجاسرتاتيجيةعنفضالونطاقه،اإليذاءومدىخطرية،جرائمارتكاب

.اموثوقبتوقعاتكل حتقيقحسباالبتدائيةاحملاكماتنسبةتسمحال)ب(

كلعلىسيكونالذيالتوقيتأيضامعني. وسيختلفحتقيقكلبعداملتهمنيعددخيتلفأنوميكن
جناحو/أواحملكمةمعللتعاوناستعدادهمعلىاعتماداوذلكللمحاكمة،فيهميثلأنمنهمواحد

املتهمني.علىالقبضإللقاءالدولاتقوماليتاجلهود

لكلاملستقبليبالطلببدقةالتنبؤحماولةيفيتمثلآخرخيارهناك"النِّسب"،علىقائمجٌ يعململوإذا-٣٢
هوماأساسعلىعملهحجميتوقعأنللمكتبفيهميكنالذيالوقتففي فقط. جزئياممكنمقرر. والتقديرنشاط

أنميكنالذيباملكانيكفيامبالتنبؤميكنهالفإنهابتدائية،وحماكماتوحتقيقاتأوليةاستقصاءاتمنأصالمعروف
التنبؤعلىالقائمالنهجيورِدالعالقة. والاالعتقالأوامراذستُنفَّ اليتالوتريةوالجديدة،جرائمأونزاعاتفيهحتدث
اف.األطر الدولبهطالبتالذيبامليزانيةالتنبؤعلىالقدرةمستوىيقدموالاملقدرالطلبلتحديدكافياأساساالبحتِ 

االستقراءفإنذلك،السابقة. ومعاخلربةإىلاستنادااالستقراءهواملتبقيالوحيداخليارفإنالنحو،هذاوعلى-٣٣
فتتضمن٢٠١٤-٢٠٠٤الفرتةبياناتثابتة. أمااسرتاتيجيةعلىقائماكانإذاإالفعااليكونالاملاضيإىلاستنادا

كقدفاملثال،سبيلخمتلفة. وعلىاسرتاتيجية املقررةاألنشطةمنجداكثرييفنفسهاملاضييفالعاماملدعيمكتبأ
منعلىدائمااالستهدافَقصرمعواألدلة،الشهودمنحمدودةجمموعةباستخدامالقضاياتركيزمتإذ كفاية. غريمبوارد
القضاياتكونبأالاملخاطرةمعالوقائيالتأثريلزيادةمبكروقتيفقضائيةإجراءاتوبوشرتفقط؛املسؤوليةعليهمتقع

احملكمة.يفالبدءمبرحلةاحملاكمةوإجراءاتالتهماعتمادمدةأيضاتأثرتالتهم. وقدباعتمادللمحاكمةجاهزةدائما

الطلبلتقديرسليماأساساالسابقةالتجربةتكونلكياملسائل. لذلك،هذهاجلديدةاالسرتاتيجيةوتتناول-٣٤
احلالية.االسرتاتيجيةمنوذجتقييمإعادةمنبدالي،املستقبل

نسبياقليلةللمكتباملتاحةالبياناتتزالأيضا. والالبياناتاستقرارعلىاالستقراءعلىاالعتمادويتوقف-٣٥
. وخيتلفابتدائية)حماكمات١٠وماعتمادجلسة١٢وحتقيقا،٢١والتحقيق،قيدحاالت٩وأوليا،استقصاء٢٢(

يعملاملكتبأنللمكتب. ومبااملوكولالنشاطجماالتمنجماللكلبالنسبةتنفيذهافيهاجيرياليتوالظروفالتعقيد
املاضية. خلربتهالتنبؤيةالقيمةلزيادةاملتاحةالبياناتمناملزيدهناكسيكونالوقت،مبروراألنشطةمناملزيدوضععلى
هئاستقرابضبطسيقومفإنهسنوات،٣كلاالسرتاتيجيةخطتهبتحديثيقوماملكتبنأمباوأيضاالواقع،هلذاونظرا

نفسه.بالتواتر

أصالواملعروفةاجلاريةالقضائيةالحقات املو والتحقيقاتاألوليةباالستقصاءاتقراء االستنتائجمقارنةوتتم-٣٦
االستثنائية).احلاالتاستبعاد(معقولةمعبطريقةعملهباستيعابللمكتبسيسمحالنموذجكانإذامالتقييم
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رالمقدَّ الطلبلتلبيةالزمة الساهمة الم-٢

مستمرة) أوجديدة(أنشطةواحدوقتيفرةداملقاألنشطةمنسنويااملطلوبالتايلالرقماملكتبحددلقد-٣٧
احلالية:االسرتاتيجيةمبا يتوافق مع السابقة،التجارباستقراءأساسعلى

السنويةشطةاألنالنشاط
٩األويلاالستقصاء

١اجلديدةاحلاالت
٦)٩(الفعليةالتحقيقات
٩املعلقةالتحقيقات

٥التمهيديةاملرحلة
٥االبتدائيةاحملاكمةمرحلة

)١٠(٢النهائياالستئناف

) حسب٢و(راملقر ) النشاط١(حسبزاويتني: جممعةمناملقدرالطلبعنمفصلةنظرةاألولاملرفقويقدم-٣٨
حالة.كل

التالية:اإلضافيةاالفرتاضاتإىلاالستقراءأدىوقد-٣٩

سنويا.اثننيغلقوكذلكجديدينأولينياستقصاءينمباشرة)أ(

حماكمة.إجراءاتإىلفوراتؤدياليتاجلديدةالتحقيقاتمناملئةيف٧٥)ب(

سنوات.٣كلالتعليقعنهيُرفعمعلقواحدحتقيق)ج(

)١١(مدة:متوسط)د(

)١٢(سنوات.٣الفعلي: التحقيق) ‘١’(

سنوات.٣,٥: املقاضاة) ‘٢’(

اءوبالتايلطاقتها،اليت جتري بكامل التحقيقاتإىل فعليةحتقيقات٦تشري )٩( .ومن مث فهي ال تشمل مرحليت البدء واإل
يفائيةاستئنافات ٣منذروةحالة الإىلوسيتم بلوغ . ٢٠١٨بعد ٣إىلالنهائيةالطعونعدديرتفع أننتوقعأنبالفعلكنمي)١٠(

.٢هواحلاليةاإلبالغفرتةيفتوسطغري أن املقصرية. لفرتاتفعال ٢٠١٧يفورمبا، ٢٠١٨
إجراء علىما أو قدرته بلداستعدادرصدباملدة اليت يستغرقها التنبؤحالة بسبب استحتددأنميكنالويلاألستقصاءاالمدةمتوسط) ١١(

.١٣-٨ات الفقر الثاين،املرفق(انظرقضائيةالحقةالقيام مبو حقيقيحتقيق
جماحلبلوغيتمإىل أن ذلك،األساسي. ومعجماحللنموذجوفقاسنوات٣املتوسطيفتستغرق سالتحقيقاتأنإىلالتقديراتتشري) ١٢(

األساسي،جميف املائة من احل٧٥بنسبة عمليحتقيقفريقفإن املثال،سبيلعلىو للتحقيقات. أطوليتوقع أن تكون املدد األساسي،
التحقيق.النتهاء من لإضافيةأشهرستةمدةاألرجحعلىسيتطلب
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) االستئناف: سنتان.‘٣’(

التايل:التوقعحينئذيربزاالفرتاضات،وبنيالقائمةاملقررةاألنشطةوضعبنياجلمععند-٤٠

٢٠١٦٢٠١٧٢٠١٧
٢السداسي١السداسي٢السداسي١السداسي٢السداسي١السداسي

٩٩٩٩٩٩األوليةاءاتاالستقص
٥٥٥٦٦٦الفعليةالتحقيقات
٩٩٩٩٨٩املعلقةالتحقيقات

٠٠٠٠١٠التعليقعنهارُفعاليتالتحقيققات
٣٣٣٤٥٥التمهيديةاملرحلة
٤٥٥٥٦٥االبتدائيةاحملاكمةمرحلة

١١٢٣٢٣النهائيةاالستئناف

أمكنحيثماواحد،جماليفالذروةحاالتفقط. وسُتدارحمدودةتقلباتبمستقرامنوذجاأعالهدالوار التوقعيبنيو -٤١
استثنائيةعامةمؤقتةمساعدةخاللمن،امؤقتامتزامنااخنفاضاليت تشهد خرىاألاالتايفاملوارداستخداميفباملرونة،ذلك
اجلداولمنللتقليصو/أواملعلقةاألخرىاملهامألداءِ دنيامستوياتأيُّ الزمن. وسُتستخدميفأكثراألنشطةبتوزيعو/أو

الزمنية.

حتديدمنمعقولمبستوىعملهاستيعابمناملكتبلتمكنيكافٍ املتوقعالناتجيكوناألساسي،احلجمإطارويف-٤٢
للتحقيقاتالطلبمطابقةفإنذلك،عله. وممربرالتأخريودونالقضائية،حقات الواملاألوليةلالستقصاءاتاألولويات

)١٣(احلالية: التوقعاتمعحتدياميثلسيبقىالفعلية

قد مت اختيار و االستقراء؛املستمدة من االفرتاضاتأساسعلىعةمتوقأنشطة أخرى و بالفعلةاملؤكداملقررةاألنشطةأعاله اجلدوليتضمن) ١٣(
(ميثل اللون األخضر الداكن للظروف. تبعااألمامإىلالواقعيفتتقدم أخرىحاالتهناك كونتقدلذلكة، عشوائيبصورة األخريهذا 

.مرحلة البدء يف حتقيق أو اختتامه باستخدام نصف فريق) 



ICC-ASP/14/21*

21-A-070815

١٨

التخطيطمنظورمناملقبلةالثالثللسنواتالتحقيقاتإطالقاملمكنمنأنهأعالهاجلدوليبني)أ(
تعقيدومدى،القائمةالقضايامنحالةلكلتبعاحتقيقلكلالزمنيةاجلداولالنظري. وستختلف

فيهايكونحاالتإىلهذاوسيؤدياملتاحة؛واملواردواألمنالتعاونومستوىواجلديدة،القائمةالقضايا
يفتتحققلناملثلىاحلالةفإنذلك،علىبه. وعالوةللوفاءقابلغريهنا،وردكمااملثايل،التخطيط
عاميفاألساسيحجمهبالفعلسيبلغتباملكأنيفرتضاجلدولأنمبااملقبلةالثالثالسنوات
عاميفإالهذاحدوثيتوقعالاملقرتحالتخطيطأنإىلبالنظرصحيحاليسماوهو،٢٠١٦
٢٠١٨.

كاملةفعليةحتقيقاتبستةالقيامعلىبالقدرةاملكتبيزوداألساسياحلجممنوذجأناجلدوليُظهروال
٧إىلالعددهذايرتفعاملثاليةالظروفمتاما. ويفنيمتزامنتقليصها و التحقيقاتزيادة كنتملإذامتوازية

العمقللمكتبسيكونأنهيبنيفإنهالطاقة. وبالتايلبنصفيعمالنحتقيقنيوجودمعفعليةحتقيقات
عمله.الستيعاباألساسياحلجمبنموذجاملطلوب

منها:،٢٠١٨-٢٠١٦بنيحتقيقا١٢إجراءوسيتم)ب(

؛٢٠١٨-٢٠١٦بعدماإىلوستستمرعليهااألخريةاللمساتوضعسيتميقاتحتق٦)‘١’(

.٢٠١٥عاملتحقيقاتاستمرارا٥وديدةجستكونحتقيقات٧) ‘٢’(

الطلبلتلبيةكافيةاملقبلةالثالثللسنواتجديدةحتقيقات٧تكونأناملرجحومن
االعتبار:يفاملرءيأخذعندما

حتقيقنياملبدأحيثمنسيتطلبماوهوسنويا،جديدةدةواححالةافرتاض)‘١’(
٣األقلعلىاملطلقاألدىناحلدالنزاع. وسيشهدأطرافمجيعلتغطيةمتزامنني األقلعلى

جديدة).حالةلكل(واحدجديدةحتقيقات

هذاأنحنييفقائمة،حاالتيفمعلقةحتقيقات٥عنيقلالماللمكتبأن)‘٢’(
)١٤(القريب.املستقبليفريتفعسالرقم

املذكورةالتحقيقاتمنأصالاملعروفاألدىنالعددكاملباستيعابللمكتباجلديدةالسبعةالتحقيقاتتسمحولن-٤٣
التحقيقاتبعداملتوازيةالفعليةالتحقيقاتعدديفالزيادةشأنمطلوبا. ومنأويربرهمافيهاللتحقيقسيكوناليتأعاله

تاالسياسة املكتب يف اختيار احلعلىبناءو والنهب. ألسلحةبااالجتار، ٧الدميقراطيةالكونغوومجهورية، ٣مايلو ،٥ودارفور،٣يبيال)١٤(
ا، فإنه يقوم حاليا بعملية تعيني منهجية ل .٥الذي يبلغ األدىناحلديزيد من سيالقائمة، وهو ما االتاحليفالالزمةلتحقيقاتوحتديد أولويا



ICC-ASP/14/21*

19
21-A-070815

الوقتيففعليةحتقيقات٦خيتاراملكتباملختلفةالعواملجعلتفقدذلك،للطلب. ومعأفضلاستجابةتتيحأنالستة
احلاضر:

سنوات؛ثالثكلفيهالنظروسيعاداالستقرارمنمزيدإىلالتوقعاتأساسحيتاج)أ(

هيئاتبنيالتعاونتعزيزعلىقوياتركيزا٢٠١٨-٢٠١٦للفرتةاجلديدةاالسرتاتيجيةخطتهيفاملكتبُ ركَّز)ب(
املكتب؛تدخلإىلاحلاجةمناملتظافراجلهدهذامثلخيففوالدولية. وقدالوطنيةواالدعاءالتحقيق

اليتاألنشطةمناملزيدعربومؤقتاستثنائيبشكلاملواردلتوزيعقائمةاإلمكانيةتبقىاألمر،لزمإذا)ج(
املنجز؛العملجودةعنتنازلأيهناكيكونلنأنهإىلبالنظرالتحقيقمدةستطيل

مايل.منظورمنومقبولمعقولمنومسارإىلاحلاجة)د(

العامالمدعيمكتبالموارد الالزمة لتحديد-باء

المنهجية-١

منمزيجعلىالتربيرمقرر. ويقومنشاطلكلاملطلوبةالدعموخدماتأساسيفريقتكوينحتديدالثايناملرفقيفمت-٤٤
ا.االضطالعيتماليتلألنشطةمفصلوصفو/أومتاحا،ذلككانحيثماالعمل،حجمعنالبيانات

استناداصحيحبشكل[االسرتاتيجية] اجلديدة[تكاليف] اخلطةتكلفةبتحديد"ليقوماملكتبَ املاليةجلنةَكلفتوقد-٤٥
ويقدم)١٥(.العمل)"حجمومؤشراتلنشاط،اأساسعلىالتكلفةحتديدنتائج(مثلاملتاحةواخلرباتاملعارفأفضلإىل

وضعمعيتماشىمباالصقلمزيدالطلب. وسيجريهذاعلىاملكتبمنممكنحايلردأفضلاألساسياحلجمتقرير
تعزيزمنيزيدوهو ما قد . تسجيال كفؤاالعملحجمبتسجيلمقروناالنشاطأساسعلىالتكاليفلتقديرمالئمنظام

تفصيليةمؤشراتوضعسيتطلب مثوتنوعها. ومناملكتبأنشطةتعقيدالثايناملرفقالقادمة. ويبنياتالسنو يفالتقدير
ووقتا.دقيقاحتليالالنشاطأساسعلىللكاليفونظامٍ العملحلجم

اين،الثاملرفقيفاملواردمنلالحتياجاتوجيهتفسريتقدميعلىفعالقادراملكتبأنحقيقةعنينفصل هذاوال-٤٦
منتظمأساسعلىيعملوناملوظفنيمنكبريكون عدددعمياملهنية. و وخربتناالعملوحجماملتاحةالبياناتإىلاستنادا

متماالتعويضية)،اإلجازة(أيامالتعويضيةواإلجازةاملعلقةاإلجازةمنعالمستوىوجيمعوناملتوقعة،العملساعاتبعد
إليه. وعلىترداليتواملطالباملواردبنيباملطابقةاألمريتعلقعندماطاقتهفوقيعمليزالالاملكتبأنمنإليهالتوصل

ملتعويضيةإجازيوما٧٢٣وتؤخذملسنويةإجازةيوم٨٠٢التحقيقاتشعبةلدىتراكم،٢٠١٤عاميفاملثال،سبيل
األنشطةمنالعديدتأجيلإىلحاجةهناكالتز الحنييفالزائدالنشاطمنيوما١٥٢٥جمموعهماوهوتستخدم،
املطلوبة.

)١٥(ICC-ASP/13/20، وامليزانية.املاليةللجنة٢٣الدورة، ٥١الفقرة
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٢٠

التحقيقاتإيقاف/بدءجبواسطةيكونالذيالعملحلحموالدنياالعلياللحدوداملايلاألثرختفيفوسيتم-٤٧
أخرى:ناحيةواالختتام منالبدءمرحلةوبإدراججهة،مناألساسياحلجمبقدرةالقضائيةاملالحقاتو 

خاضعةبطريقةتطبيقهماعنداملواردحيثمندائمااستقراراتتيحانواالختتامالبدءمرحليتأنهيإضافيةفائدةومثة-٤٨
بالزيادةإمااملرحلتني،هاتنييفآخرإىلحتقيقمنالتحقيقموظفينقلاملثال: ميكنسبيلوعلى)١٦(ومتسلسلة.للسيطرة
املعتدل.التقليصأوالتدرجيية

بالطريقةللمكتبالعامالتسيريوكذلكاملقررةاألنشطةملختلفالدعمتقدميعلى املواردقدرةسبحتُ أنميكنوال-٤٩
منكثرييفتساعداإلداريةالشؤونأوالعملياتدعمأواإلداريالدعمأنشطةأعاله. فمختلفموضحهوكمانفسها

يفاملكتبألنشطةاملواردقدراتاحتسابمتلذلك،يجةللمكتب. ونتاملوكولةاملتعددةاألنشطةنفسهالوقتيفاألحيان
األنشطةعنمنفصلتربيروبتقدمياالقتضاء،عنداملقررة،األنشطةمبجملمباشرةالدعمأنشطةبربطواإلدارةالدعمجمال

مناملطلوبةقدراتوالاألساسيةأنشطتهحمدِّداوحدة،أوقسمكلحسبلألنشطةتوزيعاالثايناملرفقاملتبقية. ويتضمن
األنشطة.تلكملطابقةاملوارد

حلظاتما حتقيقأثناءاجلزئياملستوىعلىستكون هناك أنهواقع منيغريالفإنهالكلي،ال يعمل هذا النموذج على املستوى بينما) ١٦(
هذاألغراضومع ذلك فإنه يكفي، األخرى. الفرقمنقتاملؤ الدعمخاللمناتعويضهتعني سياليتاملفاجئةتشهد حاالت من الذروة

الكلي.املستوىيفالبقاء التقرير،
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درالمقالطلبلتلبيةالزمةالالموارد-٢

املكتبحيتاجاملوظفنيمنينبغيمبااملقدرالطلبلتلبيةالالزمةاألنشطةمنحتديدهمتالذيالعددتزويدأجلمن-٥٠
األساسي.احلجمإطاريفموظفا٥٤٠إىل

النشاط
املوظفنيعدد

)١٧(احلايل
الفريق

متوازيةانشطةاألساسي
وظفيمعدد

الزيادةاألساسيحلجما
العامالمدعي-٢١٠٠البرنامج
=٢//٢العاماملدعي
٢+١٣//١١العامللمدعياملباشراملكتب
=١//١املعلوماتإدارةمنسق

القانونيةاإلجراءاتخدمة–٢١١٠الفرعيالبرنامج
العامالدعم
=٥//٥القانونيةاملشورةقسم

الخدماتقسم–٢١٢٠الفرعيالبرنامج
العملياتودعماخلرباء
٣+١٨//١٥واألدلةاملعلوماتوحدة
٤+٩//٥املعارفقاعدةوحدة
=٣٥//)١٨(٤٤) ٣٥(اللغويةاخلدماتوحدة

العامالدعم
٤+١٠//٦املعارفقاعدةوحدة
١+٨//٧العامةاإلدارةوحدة
=١//١اإلدارة

والتعاونوالتكاملاالختصاصشعبة–٢٢٠٠البرنامج
احلاالتحتليلقسم

٣+١٢١,٥١٠١٥احملللون
١+٢//١واإلدارةالتنسيق

الدويلالتعاونقسم
=١//١اإلدارة

١+٩١,٦٦١٠الدويلاونالتعمستشارو
=٣/٣اخلارجيةوالعالقاتالعامالتعاون

الشواغر.فإنه يشمل جلنة امليزانية واملالية، وبالتايل سبق أن قدمتها من البيانات كما العدد احلايل تكون ي) ١٧(
القضايا الراهنة. ولكن وية، وهو ما يصُعب تقييمه يف خلدمات اللغمرتمجني شفويني مستقلني يف امليدان لوحدة ا٩احلايل العدد يتضمن ) ١٨(

امليدانية، يف املواقع فقط ةللغاية من حيث املدة، ومطلوباكون حمدودتغالبا ما و ، سلفاهتقييم، وهو ما يصعب نظرا لتغري طبيعة اللغات املطلوبة
ل هذه االحتياجات من املوارد يحلجم النهائي للمكتب بالرغم من استمرار متو ال يأخذ هذا الرقم يف االعتبار عند تقييم ااألساسي احلجم فإن 

درج يف تكاليف املوظفني.تُ و بوصفها مساعدة مؤقتة عامة 
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٢٢

النشاط
املوظفنيعدد

)١٧(احلايل
الفريق

متوازيةانشطةاألساسي
وظفيمعدد

الزيادةاألساسيحلجما
=٤/٤والقانوينالتقينالدعم
=٢//٢الشعبمستوىعلىاإلدارة
=٢//٢اإلداريالدعم
التحقيقاتشعبة–٢٣٠٠ج البرنام

التحقيقات
٢٥+٥٣١٣٦٧٨احملققون
١٢+٦٣٦١٨لوقائعالتحليلبياناتقاعدة

١+٥١٦٦املعلوماتإدارةمساعد
٦+١٢٣٦١٨احملللون

القضائيةاملالحقات
=١٠٢٥١٠احملققون
=٥١٥٥احملللون
املعلقةلقضايا
٤+٤//٠التتبعوحدة
١٣+١٣//٠التحقيقفريق
=٣//٣الشهودرصد
٢+٤//٢رميةاجلأمناطحتليل
١+٧//٦الشعبمستوىعلىاإلدارة
٢++//٤والتخطيطاإلدارة
العملياتودعماخلرباء
٥+١٦//١١احلمايةاسرتاتيجياتوحدة
١٠+٣٦//٢٦العملياتدعموحدة
١+٥//)١٩(٥)٤(واألطفالنني اجلنسقضاياوحدة
٢+١٠//٨البياناتمعاجلةوحدة
٧+١٦//٩العلميةاالستجابةةوحد

المقاضاةشعبة –٢٤٠٠البرنامج
=٢//٢)٢٠(العاماملدعينائب

التحقيقات
١+٧٢٤٨االبتدائيةاحملاكماتحمامو

القضائيةالحقاتامل

ال األساسي احلجم األساسي احلجم و لدعم األنشطة امليدانية. الشبكة خرباء ل، يتم ختصيص مورد واحد وحدة اخلدمات اللغويةعلى غرار) ١٩(
بوصفها مساعدة مؤقتة ل هذه االحتياجات من املوارد يالرقم يف االعتبار عند تقييم احلجم النهائي للمكتب بالرغم من استمرار متو يأخذ هذا 

درج يف تكاليف املوظفني.تُ و عامة 
شخصي.الهدنب مساعاإىل جخيصص نائب املدعي العام (برتبة مساعد األمني العام) لشعبة املقاضاة ألغراض امليزانية فقط، ) ٢٠(
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النشاط
املوظفنيعدد

)١٧(احلايل
الفريق

متوازيةانشطةاألساسي
وظفيمعدد

الزيادةاألساسيحلجما
٢+٨٠,٥٢٠١٠رئيسيونابتدائيةحماكمةحمامو
١+١//٠القضايامديريمنسق
١+٩٠,٥٢٠١٠قضايامديرو

+١٥//١٣قانوينمساعد
التمهيديةاملرحلة
٥+٢٠٥٥٢٥ابتدائيةحماكمةحمامي

٢+٣١٥٥االبتدائيةاحملاكمةدعممساعد
االبتدائيةاحملاكمة
٧+٢٨٧٥٣٥االبتدائيةاحملاكمةحمامي

١+٤١٥٥بتدائيةاالاحملاكمةدعممساعد
االستئناف

٦+١٢//٦ستئنافاحمامي
=///١قضايامدير

املعلقةالقضايا
٦+٩//٣ابتدائيةحماكمةحمامي

١-٢//٣الشعبمستوىعلىاإلدارة
٢+٢//٢والتخطيطاإلدارة

٤٠٥٥٤٠المجموع

الكفاءةمكاسب-رابعا
نشاطايصبحللمواردكفاءةاألكثراالستخدامعنالبحثفإنالطلبات،يفبإفراطباستمراراملرءيواَجهعندما-٥١

مرونةواألكثراألفضلاالستخدامإىلمنهجيبشكلالسعيأياملكتب،بهيلتزمونشاطااإلدارةأنشطةمنرئيسيا
توزيعخاللمناجلديدةاملتزامنةاحلاالتوجودهمنىلاألو السنواتيفاملكتبفيهاستوعبالذيالوقتملوارده. ويف

جودةعلىالتأثريدونفقطالكفاءةمكاسبالتماسإىلاليومجلأاجلودة،حسابعلىجداكافغريحنوعلىموارده
عمله.

التالية:االستنتاجاتإىلتوصل. وقد الكفاءةمكاسبأفضلقياسكيفيةباستكشافاملكتبوقام-٥٢

ميكنالقضائية،الحقات املأوالتحقيقاتأواألوليةاالستقصاءاتمقارنةعندالكلي،توىاملسعلى)أ(
قليلةأعداداهناكأنإىلبالنظربالكفاءةتتعلقوجدت،إناالستنتاجات،منالقليلاستخالص

ة. املخصصاملوارديفوكذلكالتشغيلوبيئاتالتعقيددرجةيفخيتلفمقررنشاطكلَّ وأننسبيا،
سيكوناملناسب،الوقتيفلألنشطةبالتخطيطتسمحاليتاألساسيةاملواردبوجودذلك،ومع

الطويل.املدىعلىالكفاءةيفمكاسبفعالحققاإليقاف/التشغيل قدجإىلاحلاجةمنالتقليص
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ماكثريااليتاألنشطةوهيمقرر،نشاطلكلالفرعيةلألنشطةكفاءةمؤشراتوضعاملمكنومن)ب(
النسخ). وقتومتوسطاإلفادة؛أخذمدةمتوسط(مثلطبيعتهايفبعيدحدإىلوتتشابهتنفيذهايتم

مذكرةطلبالتحليلي،املنتجاملثالسبيل(علىالفرعيةاألنشطةجلميعممكناليسالنهجوهذا
علىدقيقتكلفةنظامإىلحاجةهناكمنهجي،بشكلالنهجهذاتطبيقيتمأناعتقال). وقبل

النشاط.أساس

الوقتيفيشكلسنويأساسعلىعنهاواإلبالغوقياسهاللكفاءةحمدَّدةمكاسبحتديديزالال)ج(
بكفاءة.مواردهبإدارةالتزامهإلظهارللمكتبمالءمةاألكثرالنهجَ احلاضر

امليزانياتيف٢٠١٢عامقبلالكفاءةيفمكاسباملكتباحققاليتالكيفيةعنالبياناتاستيعابمت- ٥٣
. وهي٢٠١٢م عامنذالكفاءةيفحمدَّدةمبكاسباملتعلقةالبياناتبآثاراالحتفاظمتمعني. وقدتقريررفعدونالسابقة

املستقبل:يفبهالقياماملكتبسيواصلمنهجياجهداُتظهر

٢٠١٢٢٠١٣٢٠١٤٢٠١٥
٣٩,٦مليزن٣٣,٢ملبون٢٨,٢مليون٢٧,٧(باليورو) امليزانية

الحقاحيدد١٨٣,٩٦٢٨٤٨,١٧٥٤٤٢,٦٧٠(باليورو)الكفاءةمكاسب
املئةيف١,٣املئةيف٣ئةيف امل٠,٧املئويةالنسبة

التنبؤاتوضعمتحيثاألساسي،احلجممفهومصميممنسليمحنوعلىوالتخطيطوالعملياتالكفاءةتعد- ٥٤
األدواردراسةمتتواملوارد. كماالوقتمناملثلىلالستفادةاملتسلسلةلعملياتواحاليااحملددةالكفاءاتباستخدام
فعلياحتقيقايغطيرئيسيابتدائيةحماكمةحماميوجودمثل-العنينصبالكفاءةوضعبالوثيقةهذهيفالواردةواألنشطة

سبيلعلىميكنحيثتكنولوجيااستخدام البأوامليدانينياحملققنياستخداممضاعفة و الدوائر،أمامقضيةإىل جانب و 
ال. و هذايفالفراغوقتمناإللكرتونيةواالستماراتُ بعدعنالوصوليقللأناملثال أنهاملكتبيَعتقداجلوانب اليت ا
دةالزيامرحليت(مثلأيضااإدراجهمتفقدمستقبال،الكفاءةمبكاسبيتعلقفيمااليقنيمنكافقدرفيها لهكان

والتقليص).

املدعيمكتبيفالكفاءةمكاسبمنهجيةحتديدسيحاولدائماعامالفريقااملكتبأنشأاجلهدهذاوملواصلة- ٥٥
منوسيصبحبالضبط،املتوقعالوفوراتمببلغالتنبؤميكناحملكمة. والقلمسيماالاألخرى،واألجهزةاملكتبوبنيالعام،

السنويةمكاسبهعنتقريرتقدمياملكتبسيواصلذلك،عام. ومعكلإضافيةجديدةكفاءاتحتديدأكثرالصعب
املقبلة.امليزانياتيفتأثريهاويدرج

الجودةفياالستثمار-خامسا
علىاجلودةأولوياتلتحديدمقصوداختياربسبباالدعاءجماليفنتائجهحتسنيعلىقادرااملكتبأصبحلقد-٥٦

العمل.يفوالكميةاجلودةمنكلاستيفاءبضماناألساسياحلجمحتقيقلهالكمية. وسيسمح
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ويفوقدراته،خرباتهعلىاحلفاظللمكتبميكنحبيثاستثماراتٍ أيضا املطلوبةاجلودةعلىاحلفاظُ ويتطلب-٥٧
للفرتة اجلديدةاالسرتاتيجيةاخلطةمشروعيفموضحهواخلربات. وكمامنجديدةجماالتيفاالستثمارنفسهالوقت

وعرضواألدلةاملعلوماتجلمعللمكتبجديدةإمكانياتتتيحاملثالسبيلعلىالتكنولوجيافإن،٢٠١٨- ٢٠١٦
يفعلأنميكنهالهلا. ولكننفسهإعدادإىلاملكتبحيتاجاليتاجلديدةالتحدياتعرضعنفضالاحملكمة،يفالقضايا

الصلة.ذاتةالتكنولوجيللتطوراتمواكباكانإذاإالذلك

) ٢(التدريب،يف) االستثمار١هي: (أساسيةعوامل٤بنياجلودةيفاملقرتحالسنوياالستثماروجيمع-٥٨
ملواكبةوالبحوث)٢١(الشبكات) وتطوير٤(جديدةوتكنولوجياخربات) واكتساب٣(املتخصصة،املعداتواستبدال
بهالقيامميكنمابنيالسليمللتوازناملكتبحتقيقأيضاالشبكاتهذه. وستضمنواليتناأنشطة علىتؤثراليتالتطورات

خارجية.مبصادرفيهاالستعانةينبغيوما،وتكلفتهالنشاطهذالوتريةنظرا،جيبمابني ما و داخليا

ماوهو،يورو٦٠٠,٠٠٠حبوايلميزانيةاملنظوراملستقبليفلالستثماراحلاليةالسنويةاحتياجاتناتقديرويتطلب-٥٩
)٢٢(األساسي.للحجمالكليةامليزانيةمنفقطيف املئة ٠,٩يعادل

يلي:ماتشمل٢٠١٦عاماجلودةيفالالزمةاالستثماراتفإناملثال،سبيلوعلى-٦٠

٢٠١٦
اجلرائمعنلإلبالعالعاماملدعيمكتببوابةالتحقيقات،إلدارةنظامطرحالتحقيقات

الوقائعحتليلبياناتقاعدةطرحالتحليل
طياردونطائرةاستبدالاألبعاد،ثالثيةاجلرميةساحةقدرةاقتناءالشرعيالطب

الشهودإدارةنظامطرحاحلماية/األمن
نتاألنرتعلىحتقيقاتمتقدم؛تدريب–) PEACEوذج املقابالت الشخصية (منتدريبال

الماليالتنفيذ خطة –سادسا
يورو:مليون٦٠,٥٨األساسي: احلجملنموذجسنويةالاإلمجاليةالتكلفة-٦١

يورو؛مليون٥٢,٧األساسي: احلجميفاملوظفنيمالك)أ(

يورو؛مليون٦,٢٤األساسي: احلجميفاملوظفنيغريتكاليف)ب(

يورو؛ليونم٠,٦اجلودة: يفاالستثمار)ج(

لس) ٢١( لسالعلمي و االستشاريا تمعو القانون؛إنفاذودوائر ؛للتكنولوجيا اللذان أنشأمها املكتباالستشاريا املدين.ا
جمال االستثمارة القائمة يفاستثماراتتتضمجلنة امليزانية واملالية أعضاءعلىوزعتاليت األساسياحلجمتقريرمل تكن النسخة املسبقة)٢٢(

منالصلةيذبلغاملحتويلطريقعناحلاليةالنسخةيفهذاتصحيحمتو اجلودة. يف لالستثماراخمصصأقلاإمجاليامبلغمن مث صم و اجلودة، 
اجلودة.يف الستثمارإىل ااملوظفنيغري باملتعلقةالتكاليف
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يورو؛مليون١,٠٤: ٢٠١٨معاحبلولاملتحدةاألمممرتباتجدوليفاملتوقعةالزيادة)د(

)٢٣(الحقا.حتددالكفاءة: مكاسب)ه(

إىلاجلدولهذاخمتلفة. ويستندسنواتعلىاملرحليالتطبيقضتعرِ اليتاملايلالتنفيذخطةأدناهاجلدولويبني-٦٢
افاملعرو العواملمنوغريهاالتضخممعدالتمراعاةمعتكييفهوسيتعني،٢٠١٥لعامالنقديةالقيمة سيطرةخارجأ
وأسعار،٢٠١٨بعداملتحدةاألمممرتباتجدولعلىإضافيةتغيرياتحدوثاملثالسبيل(علىالعاماملدعيمكتب

ذلك).إىلوماالصرف،

العملمنبدالإال أنه)،٣٩و١٢الفقرتني(انظرأعالهاملبينةلألسبابحبذرالبياناتتناوليتعنيأنهورغم-٦٣
.ساريةاحلاليةاالفرتاضاتبقيتماإذاللمكتباملقبلةاملرحلةعليهاستبدواليتالكيفيةتوقععلى

حدوثمناالحرتاس) مع٢٩الفقرةيفاجلدوليفمبنيهو(كمانفسهالنطاقضمنالالزمةاملواردوستستمر-٦٤
االستثنائية.الظروفمنظرفأي

)٢٤(المواردمقارنة-سابعا

علىمنهاخمتلفة،نتائجقياسَ العاماملدعيملكتبالتكلفةإىلاملنفعةنسبةعلىقائمحقيقيحتليلإجرءيتطلب-٦٥
القانونانتهاكاتيفالتحقيق) معدل٢و(الدويل؛اجلنائيللقانونجسيمةانتهاكاتارتكاب) معدل١املثال: (سبيل

) ٤و(حتقيقه؛جيريوماعدالةمنحتققملاالبليغة) القيمة٣و(لية؛احملالقانونيةالنظميفقضائياالحقتها ومالدويلاجلنائي
احملكمة.يفالفعليةالنتائج

مكاسب الكفاءة إدراج السنوات السابقة، و مبا يتفق سيتم، ذلك،جمموعة مكاسب الكفاءة السنوية. ومع من الصعوبة مبكان التأكد من )٢٣(
احملددة يف طلبات امليزانية املقبلة للمكتب.

الدولية.اجلنائيةلمحكمةلخارجيخبري استشاري مبساعدةالقسمهذامت البحث اخلاص) ٢٤(
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األساسي. روماونظامالدوليةاجلنائيةاحملكمةمنكجزءاملكتبفيهايساهمهامةعواملسبقماكلويعد-٦٦
الثالثالنتائجعلىاملكتبأثرعزل و ائجالنتهذهقياسُ مستحيال،يكنملإنمبكان،الصعوبةمنسيكونذلك،ومع

األخرى.الفاعلةاجلهاتتأثريعناألوىل

عنها. لُيساءلفيهاكافٍ حتكمااملكتبميلكاليتالنتائجإحدىهياحملكمة)يف(النتائجاألخريةوالنتيجة-٦٧
ُتظهراعتماد التهمجلسةمستوىعلىالنتائجفإن،٢٠١٨- ٢٠١٦للفرتة اجلديدةاالسرتاتيجيةاخلطةيفورد شرحه وكما

إذاماالقادمةالسنوات. وستبني٢٠١٥-٢٠١٢حزيران/يونيهخطةيفانطلقتاليتاجلديدةلالسرتاتيجيةاإلجيابيةالنتائج
علىقائمٍ للمكتبحتليلإجراءفإنذلك،. ومعستئنافواالاالبتدائيةاحملاكماتمستوىعلىالنتائجهذهحتقيقاستمر
العملُ تيح ياحلاضر. وقدالوقتيفاملتوفرةغرياألخرى،النتائجعلىنظرةإلقاءأيضايتطلبالتكلفةإىلاملنفعةنسبة
املستقبل.يفهذاعنإجاباتٍ األداءقياسعلىالدوليةاجلنائيةواحملكمةاملكتبحاليابهيقومالذي

القسمهذايركز،املدعي العامملكتبالتكلفةإىلنفعةللمالكاملةالنسبةقياسيطرحهااليتاملشكلةضوءويف-٦٨
اأقربوبنياحملكمةبنياملقارنةعلى الكياناتفإنبدء،ذياحمللية. وبادئاألمثلةوبعضالدوليةاحملاكممننظريا

السابقة.ليوغوسالفياالدوليةةواحملكملروانداالدوليةاجلنائيةاحملكمةهيأكثرالدوليةاجلنائيةاحملكمةمتاثلاليتالدولية

احملاكم
الدوليةاجلنائيةاحملكمة

)٢٥(لرواندا
ليوغوسالفياالدوليةاحملكمة

)٢٦(السابقة
اجلنائيةاحملكمة

الدولية
للمحكمةاألساسياحلجم

الدوليةاجلنائية
٢٠٠٣٢٠٠٠٢٠١٥٢٠١٨)٢٧(املرجعيةالسنة

السياق
)٢٨(احلاالت
الزمانيالنطاق

١
واحدةسنة

١
سنوات٨

٩
سنة١٢

١٢
سنة١٥

٢٧,٥٥٠,٦٤٢,٢٦٠,٦)٢٩(العاماملدعيمكتبميزانية
١٧٧٣٧٠٤٠٥٥٤٠العاماملدعيمكتبموظفو

الفقراتيف،٢٠١٣متوز/يوليه ١١بتاريخ،A/58/140رقم، تحدةاملاألممائق وثاجلنائية الدولية لرواندا، للمحكمةالثامن السنويالتقرير)٢٥(
٧بتاريخ،A/58/677رقم، املتحدةاألممائق وثالسابقة،ويوغوسالفيالروانداالدوليةاجلنائيةاحملاكميفالعاماملدعيمكتبمراجعة،٤٣- ١٩

.٢٠٠٤ينايركانون الثاين/
يف،٢٠٠٠أغسطسآب/٧بتاريخ،A/55/273رقم، املتحدةاألممقائوث،ليوغوسالفيا السابقةيةالدولللمحكمةالسابع السنويالتقرير)٢٦(

.٢٠٠٠أكتوبرتشرين األول/٢٤بتاريخ،A/55/517رقم، املتحدةاألممقائوثاحملكمة،متويلعنالعاماألمنيتقرير،٩٨-٢٠الفقرات
احملكمتني. حدثممثليمعالتشاوربعداجلنائية الدولية لرواندا واحملكمةغوسالفيا السابقةليو الدوليةللمحكمةاملرجعيةالسنةاختيارمت)٢٧(

اجلنائيةاحملاكممعمكتب املدعي العام يف احملكمة اجلناية الدولية قارنةمل٢٠٠٤بناء على طلب من جلنة امليزانية واملالية يف عام التفاعلهذا
األخرى.الدولية

اجلنائيةاحملكمةحالة واحدة تتماشى والتعريف الذي تستخدمه تعاملت أن احملكمة معنية، إالمتعددةبلداني توجد فيه يف الوقت الذ) ٢٨(
الدولية.

لتضخم.بسبب ارقام األيورو. وقد مت تعديل مجيع الاليني مبيتم متثيل كل مكتب مدعي عام ) ٢٩(
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٢٨

حالةكلحسبالمتوسط
امليزانية

املوظفون
٢٧,٥
١٧٧

٥٠,٦
٣٧٠

٤,٧
٤٥

٥,١
٤٥

أن:األرقامهذهتبني-٦٩

احلايل) (احلجمالدوليةاجلنائيةالعام/احملكمةاملدعيمكتبمنلكلالةاحلحسبامليزانيةمتوسط)أ(
ومكتبلروانداالدوليةاجلنائيةالعام/احملكمةاملدعيمكتبمنكللدىمنهأقلاألساسيواحلجم
السابقة.ليوغوسالفياالدوليةالعام/احملكمةاملدعي

للمحكمةاحلايلاحلجممنلكلبالنسبةيعدحالةكلحسباملوظفنيعددمتوسطفإنوباملثل،)ب(
أقلالعاماملدعيالدولية/مكتباجلنائيةللمحكمةاألساسيواحلجمالعاماملدعيالدولية/مكتباجلنائية

ليوغوسالفياالدوليةواحملكمةالعاماملدعيلرواندا/مكتبالدوليةاجلنائيةاحملكمةمنكللدىمنه
العام.املدعيالسابقة/مكتب

االدوليةاجلنائيةللمحكمةمالءمةأكثرحىتاملقارنةعدوت-٧٠ تواجههاملاليتالصعوباتمنعدداتواجهأل
السابقة:ليوغوسالفياالدوليةواحملكمةلروانداالدوليةاجلنائيةاحملكمة

افيةإضتكاليفإىليؤديماوهوواحد،وقتيفحاالت٩معحالياالدوليةاجلنائيةاحملكمةتتعامل)أ(
احملاكممنأكرباللغاتمنوعددالُقطرية،واخلرباتاألمنيةوالتقييماتامليدانية،املكاتبمثل(

).األخرى

ايتمتعالميزةيُعدواحدبلديفللعملنتيجةمتعددةقضايايفنفسهااألدلةاستخدامإمكانية)ب(
.عموماالعاماملدعيمكتب

التحقيق.فرصعلىيؤثرماوهوالزمن)،حيث(ومنآخرإىلبلدمنواألمنالتعاونسياقخيتلف)ج(

يستطيعالأمروهوالوقت،مبرورأفضلشبكاتإلنشاءمزايايوفرواحدبلديفالعملعلىالقدرة)د(
نفسه.بالقدربهالقيامالدوليةاجلنائيةاحملكمةلدىالعاماملدعيمكتب

قضية. والسببكلحسبامليزانيةومستوياتاملوظفنيمالكعدالتميفتنظرأنبديلةمقارنةلطريقةوميكن-٧١
الستقصاءاتوجودوالالقضائيةاتحقالواملالتحقيقاتمنعددعنموثوقةبياناتتوجدالأنههوإدراجهاعدميف

)٣٠(اليقني.منكافبقدرعليهااالعتمادميكنناالدوليةاجلنائيةاحملاكمهذهبشأن أولية

، وال يف أي الدعاوى اجلاريةقدر كاف من اليقني عدد التحقيقات أو بالسنوية ن التقاريرأن نستنبط مال ميكن، على وجه التحديد، ) ٣٠(
هتبني أنهنا فقد . ومن القيام بهاحملكمة اجلنائية الدولية االستقصاءات األولية الذي يتعني على هذه املقارنة أيضا نشاط هي؛ ولن تشمل مرحلة 

ذا اله املرحلة. نقطة مرجعية يف هذسيكون أساسا غري دقيق استخدامهها ك فإنه االستنتاجات التاللية ال تزال تُقدم،نصب العنيتحذير و
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هتكاليفمقارنةوهيالصحيحاملنظوريفالعاماملدعيملكتباألساسياحلجملوضعأخرىقةطريومثة-٧٢
علىتنطوياليتاحملليةاجلنائيةالتحقيقاتمننسبياقليلعددهناكغري أن الوطنية. النظميفمماثلةحباالت/حتقيقات

قضاياتكونماعادةاألقربالدولية. واحلاالتيةاجلنائاحملكمةفيهاحققتاليتاجلرائمونطاقخبطورةتتسمجرائم
اإلرهاب.

ولكنبانتظام،تكاليفهاتنشرالالدولألناحلاالتهذهمثلعنمعلوماتعلىاحلصولمبكانالصعوبةومن-٧٣
أقلتكاليفايل(وبالتاملواردمنبكثريأقلعدداالدوليةاجلنائيةاحملكمةلدىأنإىلالبياناتاحة. وتشريمتالبياناتبعض

املماثلة.احملليةاحلاالتبكثري) من

املوارد املكرسة للتحقيقمستوى اجلرمية
اجلرائم األشد خطورة اليت تثري قلق احملكمة اجلنائية الدوبة

تمع لدويل  ا
الفظائع اجلماعية اليت تطال مئات إىل 

آالف الضحايا يف كل حالة

٣٠
مستشار للتعاون١-
قيق= فريق حت٢٠-
= فريق املدعي العام يف املرحلة التمهيدية ٩-

MH17٢٩٨حتطم طائرة اخلطوط املاليزية  )٣١(موظف١٢٠٠أكثر من قتيال

)٣٢(موظف ٢٦٠٠حوايل قنيال١٣٨تفجري مدينة أوكالهوما

)٣٣(موظف ٩٠٠أكثر من قنيال٢٢٤تفجريات السفارة األمريكية

)٣٤(موظف ١٠٠أكثر من تيالق٧٧رس بريفيكجرائم القتل اليت ارتكبها أند

)٣٥(موظف ٧٠٠أكثر من قتلى٦تفجري مركز التجارة العاملي

اليتاجلرائمألسوأمماثلةجرائميفالتحقيقالدوليةاجلنائيةاحملكمةعلىكانفقدأدناه،البياينالرسميبينهومثلما-٧٤
احمللية.التحقيقاتيديبنيكانممابكثريأقلمواردديهالكانولكناحمللية،القضائيةالوالياتيفحتدث

، متاح يف:٢٠١٤أغسطس آب/١بتاريخ MH17ائرة طارية يف حتطم المن ضباط الشرطة اهلولندية يف التحقيات اجل٨٤٠يشارك ) ٣١(
انظر:) ٣٢(

Howard Pankratz, Bomb Trials Costs $82.5 Million, denverpost.com, Nov. 3, 1998
متاح في:

.http://extras.denverpost.com/bomb/bomb1103.htmdenverpost.com, Nov. 3, 1998, available at

انظر:) ٣٣(
FBI, East African Embassy Bombings,

متاح يف:
1998-bombings-embassy-african-cases/east-us/history/famous-https://www.fbi.gov/about.

انظر:) ٣٤(
Walter Gibbs & Elinor Schang, Norway Police To Track Killer’s Funds in Year-Long Probe, REUTERS NORWAY (Aug. 3, 2011),

.58607220110803-http://in.reuters.com/article/2011/08/03/idINIndia

انظر:) ٣٥(
FBI, First Strike: Global Terror in America, dated 26 February 2008,

متاح يف:
https://www.fbi.gov/news/stories/2008/february/tradebom_022608.
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٣٠

الوظائفتحويل-ثامنا
،٢٠١٨-٢٠١٦االسرتاتيجيةاخلطة(دوراتاملنظوراملستقبليفمستقرااألساسياحلجممنوذجيبدو-٧٥

فإنوذج،النمهذاوضمنالنحو،هذاوعلى)٣٦(الطلب.يفكبريةحتوالتحدوثدون بذلك، حائال )٢٠٢١- ٢٠١٩
هذهلدعممستمرأساسعلىمطلوبةأوأخرى،إىلقضيةمنتنتقلأنميكناليت(تلكالوظائفمنالعظمىالغالبية

يفاخلرباءمثلانتقاهلا،ميكنالاليتباألنشطةاخلاصةملوارداستبقىاألقلمؤقتة. وعلىحاجةعتربتُ أالاألنشطة) ينبغي
من موارد والنُّساخ) التحريريونواملرتمجونامليدانوين،الشفويون(املرتمجونعينة،امللغويةالحتياجاتاالو حالةبلدمعرفة

العامة.املؤقتةملساعدةا

علىعتماداا٢٠١٧عاميفأوسعاقرتاحوسُيقدَّم،اآلنالتحويلعملياتمنحمدوداعددااملكتبوسُيجرِي-٨٥
األساسي.جماحلتقريرعلىبناءتتخذهااليتالدولمواقف

امليزانية:يفمدرجةوظائفإىلالعامةاملؤقتةاملساعدةوحتويل-٨٦

املوارد؛حيثمناالستقرارتوفريإىلسيؤدي)أ(

العقود)؛لتسيري(إدارةٌ التكاليفحيثمنإجيابيةانعكاساتلهتكونس)ب(

عال؛مستوىذويمرشحنيجذبعلىالقدرةمنسيزيد)ج(

وأدائهم.ملوظفنيالدىاحلافزعلىإجياباسيؤثر)د(

الدائمةالمبانيعلىالتأثير-تاسعا
الدائمةاملباينعلىتأثريال

داخليامتدربا٤٠وموظفا٥٤٠العاماملدعيملكتباملطلوباحليز
الرئيسياملقريفاملستخدمغرياحليز

٣٦امليدانيوناملوظفون
)٣٧(الحقاحيدداملنزلمنالعمل

٥٤٤كتبللمالمطلوبالحيز
٥٥٧للمكتبالمتاحالحيز

املكتبحيزيفالنظرقبلحىتاجلديدةاملباينيفاألساسياحلجممنوذجالستيعابكافحيزهناكاخلتام،ويف-٧٨
املنزل.منالعملبسبباملتاح

.١٢الفقرةضايأانظر) ٣٦(
ا فعال ميكناليتاألدوارتقييموجيري حاليا .عداداإلقيدزالتالاملنزلمنالعملبشأن املكتبسياسة) ٣٧( الدائمة. املباينعنبعيداالقيام 
.توافر حيز أضايف للمكتبإىلهذا يؤديقدو 
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األولالمرفق

الطلب المقدَّراستقراء

أوليةمالحظة-ألف

االقتضاء،عندالتجربة،هذهتصحيحمتالسابقة. وقدالتجاربءاستقراإىلأدناهالواردالتخطيطيستند-١
االستقصاءاتيفاملتبعالنهجيتغريملبينمااملثال،سبيلالعام. وعلىاملدعيملكتباجلديدةاالسرتاتيجيةلتعكس
التحقيقات.يفاملتبعالنهجتكييفمتجذري،بشكلاألولية

وغريالسلسةالبيئةوبنيجهة،منالتنبؤعلىوالقدرةللمواردزمالالالتخطيطبنيواضحةمشكلةوهناك-٢
اخلربةعلىالتخطيطيفاالفرتاضاتفيهتستندالذيالوقتأخرى. ففيناحيةمناملكتبفيهايعملاليتاملتوقعة
ماحتدديتال) العوامل١(فإن،سنوات)٣كلنفسهيسلمهاربسنة؛كلجديدةحالةاملثالسبيل(علىالسابقة

املمارسةهذا، أظهرترأس) وعلى٢(عشوائية؛إخل) عواملاحملاكمة،،(التعليقالتاليةاملرحلةإىلقلتتناليتاحلالةهي
مفادهاستنتاجإىلمعاالعامالنهذانواملوارد). ويؤديوالتعاون(األمنوظروفهاطبيعتهايفختتلفحالةكلأنأيضا

معتكييفهحتماسيتماملواردتلكاستخدامولكنلمكتبلاألساسيللحجمأساساتتيحدناهأالواردةالتوقعاتأن
منمعقولمبستوىعملهالستيعابالالزمةباملوارداملكتبيزودفإنهذلكعام. ومعكلاملكتبيواجههالذيالواقع
األنشطة.بنياألولوياتحتديد

موجزةعامةنظرة–باء

أحدمهامنظورين: ُيظهرمنتناوهلايتمولكننفسهاالبياناتعنعامةنظرةأدناهواردانالاجلدوالنيقدم-٣
تفصيالأكثرشرحٌ ذلكبعدحمتملة. وسيتبعُ حالةكلحسبواآلخرالعملياتنشاطيفالبياناتجتميعإعادة

)٢)،(١النشاط.(حسبموزعةاملعتمدةالزمنيةللجداول

قد مت و االستقراء؛املستمدة من االفرتاضاتأساسعلىمتوقعةأنشطة أخرى و بالفعلاألنشطة املقررةاألول أدناه اجلدوليتضمن)١(
وميثل اللون األخضر الداكن للظروف. تبعاحترز تقدما فعال أخرىحاالتهناك كونتقدلذلكة، عشوائيبصورة رياألخاختيار هذا 

تستمد مواردها من حالة) . وميثل اللون األخضر خبطوط مائلة (أو اختتامه باستخدام نصف فريقحتقيقمرحلة بدء ) (
التحقيقات املعلقة.

قد و االستقراء؛املستمدة من االفرتاضاتأساسعلىمتوقعةأنشطة أخرى و بالفعلةاملؤكداألنشطة املقررةه الثاين أدنااجلدوليتضمن)٢(
وميثل اللون األخضر الداكن للظروف. تبعاحترز تقدما فعال أخرىحاالتهناك كونتقدلذلكة، عشوائيبصورة األخريمت اختيار هذا 

.أو اختتامهحتقيقمرحلة بدء ) (
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وليةاألاالستقصاءات-جيم

يفالتحقيقإىلمنهااستقصاءات ٩أدتأوليا،استقصاء٢٣املكتبباشر٢٠١٥-٢٠٠٤الفرتةخالل-٤
التقرير.هذاكتابةوقتيفجاريةتزالال٩وكانتفيها،املضيبعدمقراراختاذإىل٥وأدتاملطروحة،احلالة

هذازادفقدذلكسنويا. ومعتوسطامليفأوليةاستقصاءات٨عنيقلالماعلىحاليااملكتبويعكف-٥
هذاأننفرتضوميكن أن املاضية. اخلمسالسنواتيف٩إىلاألوىلالستالسنواتيف٥حوايلمناملتوسطالعدد
إىلخاصبوجهاالفرتاضهذاباطّراد. ويستندسنوياسيزداداألوليةاالستقصاءاتعددمتوسطوأنسيستمر،االجتاه
الكاملة. وإذاالفرتةخالل،املتوسطيف،السنةيفاواحدوأغلقجديدينأولينتاستقصاءين باشرملكتباأنحقيقة
االستقصاءاتالعدديزيدأناملفروضفمنالقادمة،القليلةالسنواتمدىعلىدقيقةً هذه١إىل٢نسبةبقيت
عام.كلبواحدةاملتوازية األولية

إىلاملكتبيهدف،اآلخربعضهاإىلحاجةهناكزالتوما٢٠١٤عاميفهابعضَورداإلضافية،وباملوارد-٦
أنشطةعدديفاالستقرارلتحقيقسنويا) وذلكهيانتمنن/اثناناجديدأوليان(استقصاءان٢إىل٢نسبةبلوغ

.٩حوايلعندوازيةتاملاألوليةاالستقصاءات

االستقصاء األويل
على مدى كامل الفرتة 

٢٠١٤-٢٠٠٤
على مدى السنوات اخلمس املاضية 

٢٠١٤-٢٠١٠
االستقراء

٢٠١٨-٢٠١٦
٩,٢٩=٧,٣٦٤٦/٥= ٨١/١١متوسط العدد سنويا

١,٦٢= ٢٨/٥= ٢٢/١١متوسط االستقصاءات اجلديدة حسب كل سنة 
١,٤١= ١,٢٧٧/٥= ١٤/١١متوسط عدد االستقصاءات املنتهية حسب كل سنة

العام.املدعيمكتبأجراهااليتاألوليةاالستقصاءاتعنعامةنظرةأدناهاجلدوليقدم-٧

العددالسنة
األقصى

األوليةاالستقصاءاتاحلاالتاملتوسطاألدىنالعدد
اجلديدة

األوليةاالستقصاءات
املغلقة/املنتهية

الكونغوجمهوريةأوغندا،٢٠٠٤٢٠١
الديمقراطية

الكونغومجهوريةأوغندا،
الدميقراطية

الكونغومجهوريةا،أوغند
الدميقراطية

،درافورالوسطى،أفريقيامجهورية٢٠٠٥٧٦٥,٥
نيجرييا،كولومبيا،ديفوار،كوت

العراقفنزويال،

الوسطى،أفريقيامجهورية
ديفوار،كوتدرافور،
فنزويال،نيجرييا،كولومبيا،

العراق

دارفور

كوتالوسطى،أفريقيامجهورية٢٠٠٦٧٥٦
،فنزويالنيجرييا،كولومبيا،،ديفوار
أفغانستانالعراق،

العراقفنزويال،أفغانستان

كوت،الوسطىأفريقياجمهورية٢٠٠٧٥٤٣,٥
نيجرييا،كولومبيا،ديفوار،

أفغانستان

الوسطىأفريقيامجهورية-
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نيجرييا،كولومبيا،ديفوار،كوت٢٠٠٨٦٦٦
جيورجياكينيا،أفغانستان،

-ورجياجيكينيا،

نيجرييا،كولومبيا،ديفوار،كوت٢٠٠٩٨٧٧,٥
جيورجيا،،كينياأفغانستان،
هندوراسغينيا،فلسطني،

كينياغينيافلسطني،

نيجرييا،كولومبيا،ديفوار،كوت٢٠١٠٨٨٨
فلسطني،جيورجيا،أفغانستان،

هندوراسغينيا،

-هندوراس

جرييا،نيكولومبيا،،ديفواركوت٢٠١١١٠٨٩
فلسطني،جيورجيا،أفغانستان،

ليبياكوريا،مجهويةهندوراس،غينيا،

ليبياديفوار،كوتليبياكوريا،

أفغانستان،نيجرييا،ديفوار،كوت٢٠١٢٩٧٥
غينيا،،فلسطينجيورجيا،
ماليكوريا،مجهوريةهندوراس،

مايلفلسطني،مايل

ن،أفغانستانيجرييا،كولومبيا،٢٠١٣٨٨٨
مجهوريةهندوراس،غينيا،جيورجيا،

القمرجزركوريا،

-القمرجزر

أفغانستان،نيجرييا،كولومبيا،٢٠١٤١١٨٩,٢
جمهوريةهندوراس،غينيا،جيورجيا،

العراق،،القمرجزركوريا،
،٢الوسطىأفريقياجمهورية

أوكرانيا

أفريقيامجهوريةالعراق،
أوكرانيا،٢الوسطى

القمر،جزروريا،كمجهورية
٢الوسطىأفريقيامجهورية

الفعليةالتحقيقات-دال

دونمنهاالبعضتعليقمتألنهبهموثوقكمرجعاملاضيةالفعليةالتحقيقاتمدةمتوسطاستخدامميكنال-٨
صحيحبشكلرداملواتوفرييتموملاإلجراءاتحتريكقبلللمحاكمةجاهزةتكونبأنيقضيالذياحلايلاملعيارتلبية
مدةمتوسطيفالنظرإعادةمنبالتايلبدالالفعلية،للتحقيقاتالسنويالعددمتوسطاستقراءأجلمنها. ومنألي

التحقيق.

أشهر،٦منالبدءمرحلةَ تشملحيثسنوات،٣الفعليالتحقيقيستغرقهااليتاملدةمتوسطويقدر-٩
يف٥٠(أقلمواردختتامواالالبدءمرحلتاأشهر. وستتطلب٦منتاميةخومرحلةً سنتنيمنالطاقةبكاملوحتقيقا
الثاين.املرفقيفاملبنيالنحوعلىاملئة)،
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واملعرفةاملعلوماتتسليمجيريالبدءمرحلةخاللسنة):(نصفالمقترحةالمدةلمتوسطالبدءمرحلة-١٠
البلدثقافةبدراسةاألخريهذاحديثا. ويقومأنشئالذياملتكاملوالفريقاألويلاالستقصاءفريقبنيواالتصاالت

امليدان. ويتميفالعملياتإعدادأجلمنوالعمليةاألمنيةالتقييماتجتريبينمااألويل،االستقصاءوموادوسياقه
علىواملساعدةاللوجستيةاخلدماتوتنظيمالتعاون،منشبكةوإنشاءاملعلومات،مصادرلتحديدبعثاتتسيري
واجلدوى.األمهيةمنظورمنللتحقيقاحملتملةاحلاالتتضييق

املدعيملكتباحلاليةاالسرتاتيجيةدف(سنتان):المقترحةالمدةلمتوسطالكاملةالتحقيقمرحلة-١١
وسائللىعاحلصولحيولالشهود. والإفاداتمناألخرىاألدلةأنواعمجعتنويعوإىلاألدلةمناملزيدمجعإىلالعام

ايفاألخريةهذهالشهود. وستستمرإفاداتإىلاحلاجةدونالتحقيققيداجلرائمإلثباتإضافية لإلثباتضروريةكو
تصديقهاأومجعهامتاليتاألدلةمناجلديدةلألنواعاإلثباتيةالقيمةعلىبيّنةوتقدميالصلةذاتللوقائعاملباشر
اجلمع،عمليةيفالوقتمنقدرأكربيستغرقالذيالنشاطهوالشهودإفاداتمجعأنإىل. وبالنظراوتعزيزه

بدالما،إفادةأخذاحلرج). وقبلاملسار(أسلوبحتقيقإلجراءالالزمالزميناجلدولحتديديفحموريدورلهفسيكون
الذينبالشهوديتعلقماالتحقيق. وفيقيمةأساسعلىالشهودفرزأجلمنالفحصعملياتمنبعددالقياممن

شهود. ويفإفادات٣أخذبتيسريواحدةبعثةٍ دورةمقابالت. وتقومإلجراءبعثاتسيري تيتمفإنهأمهيتهم،تثبت
املعلوماتاسخالصومدةالفعلية،والبعثةاإلعداد،ويشكل)٣(شاهد.معمقابةإلجراءأيام٤األمريتطلباملتوسط،

الثاين،املرفقانظرالتفاصيلمن(ملزيدأسابيع٥منللجمعبعثةٍ دورةَ املقريفاملهاممنغريهاجانبإىلبعثةمن
األلوانتعكسهماوهوالسنة،يففريقلكلانتشارعملياتسبعبإجراءكاملةبعثةٍ دورةُ ). وتسمح٣١-٢٦الفقرات
التالية.العامدورةيفاملختلفة

املعايري.أعلىبشهودإلجراء املقابالت مع الPEACEمنوذج العاماملدعيمكتبستخدمي) ٣(
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من بدالالشهود،بإفاداتيتعلقفيماللمحاكمةجاهزةماقضيةاعتبارتميحىتأنهالتجربةأظهرتوقد-١٢
ملإلدالءاستعدادعلىشاهدا٦٠و٥٠بنيماوجود  يأخذاحملاكمةشهودمنالعددوهذا)٤(احملكمة.يفبشهاد

هذايزدادأنميكنأكثر،بتعقيدتتسماليتالتحقيقاتالقائمة. ويفاالدعاءواسرتاتيجيةاحلايلاملعدلاالعتباريف
منمزيدمعمقابالتإجراءالضروريمنأنهالسابقةالتجاربأظهرتحماكمة،شاهد٦٠إىل٥٠العدد. ولتأمني

مناحتياطيهناكليكونوأيضاباحملاكمة،صلةذاتمعلوماتلديهمشاهدا٦٠إىل٥٠مستوىلبلوغالشهود
٣نسبةوجوداخلارجية. وسيغطيالعواملمنغريهاأوالتخويفبببسالشهودالنسحابنظراوذلكالشهود،

تقريبا.ذلكواحدٍ حماكمةٍ شاهدإىلشهود

كدليل.الشهودإفادات و ألدلةلبديلةالشكالاملتعلق باألالثايناملرفقمن ٣٠الفقرةأيضاانظر) ٤(

7 Mission cycles in a year

S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S

1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4

4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11

11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18

18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25

25 26 27 28 29 30 31 29 30 31 26 27 28 29 30

S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S

1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1

3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8

10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15

17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22

24 25 26 27 28 29 30 28 29 30 26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29

31 30 31

S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S

1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 25 26 27 28 29 30 31 29 30 27 28 29 30 31
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األمرأناملفروضمنالسابقة،التجربةإىلفحص. واستناداإجراءجيبشاهدا،ماشخصيصبحأنوقبل-١٣
شخصا٣٤٠فحصمسبقاسيتمسط،املتو يفشاهدا،١٧٠واحد. ولبلوغشاهدعلىللحصولفحصنييتطلب

مناملطلوبالعددإىلللوصولضرورية)٥(شهودإفادة١٧٠حنوجلمعسنتنيللجمعأفرقة٤حتقيق. وحتتاجلكل
)٦(احملاكمة.شهود

التحقيق:مدةلتقليصخمتلفةخياراتثالثةالعاماملدعيمكتبدرسالشهود،إفاداتجبمعيتعلقوفيما-١٤

مقابالت.معهمأجربتالذينلشهوداعددتقليص)أ(

.طوالأقلمقابالتإجراءطريقعنهاوتفاصيلالشهودإفاداتنطاقتقليص)ب(

زيادة املوارد.)ج(

االسرتاتيجياهلدفيعرقلالالذياملربرالوحيداخليارمنهاالثالثيعدكلها،الثالثةاخلياراتبنيومن-١٥
أناكتماهلاأوالشهودإفاداتكميةمنالتقليصأنشطتنا. ويعينةجودضمانإىليرميالذيالعاماملدعيملكتب
يقوممتكاملفريقكلحسببالتحقيقاملتعلقةمواردهاملكتبأبقىستتأثر. وقداملقاضاةو التحقيقمعايري

حمققءباستثنا٢٠١٥و٢٠١٤ميزانيةعروضويفالسابقةاالسرتاتيجيةاخلطةيفكمانفسهاملستوىيفبالتحقيقات
الوقائعحتليلبياناتلقاعدةإضافيةوموارد)،٣٠الفقرةالثاين،املرفقيفموضحهو(كمااألنرتنتعلىإضايفواحد
(انظرالتحقيقيفالبدءمرحلةخاللملدة قصرية الدويلللتعاونميداينومستشار)،٣٢الفقرةالثاين،املرفق(انظر
).٧٩-٧٨الفقرةالثاين،املرفق

األخرية.حقيقاتالتإطاريفُأخذت اليتالشهودإفاداتمناحلايلالعددملتوسطوفقاهواملعدلذا) ه٥(
اخل.،اإلجازةو واالستجمام،الراحة االعتباربعنييأخذاحلسابهذا) ٦(
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علىمعهالتعاملاملكتبيَتوقعالذيالسنةيفالشهودعدديكونأنيُتوقعاألساسي،احلجمإطارويف-١٦
التايل:النحو

/سنة١٧٠=> سنتنيمدىعلىفحصا٣٤٠الفعلي: التحقيق
/سنة٨٥=> سنتنيمدىعلىاشاهد١٧٠

)١٧٠x٦(فرزهم/سنةمتشخصا١٠٢٠:فعليةحتقيقات٦
)٨٥x٦(هود/سنةش٥١٠

حماكمةشاهد٣٠٠-٢٥٠منهمشاهدا/سنة٨٥٠شاهدا: ١٧٠بابتدائيةحماكمات٥
)١٧٠x٩(/سنةاشاهد١٥٣٠املعلقة:القضايا

)١٥٣٠+ ٨٥٠+ ٥١٠(شاهدا/سنة٢٨٩٠المجموع:
احلاالتخروجناقصجددشهود٥١٠+ سنويا

مستمرةحتقيقاتلستةنتيجةأشخاص٥١٠مبقدارسنةلكسيزيدالشهودعددأنإىلاإلشارةوجتدر-١٧
اءيتمعندمانفسه،الوقتسنويا. ويفشاهدا٨٥منهاواحدكلعنيتولد املدعيمكتبواجبقطعيُ و قضاياإ
منبدالفإنهالواضح. وبالتايل،التأثريهذاتقييميتعنيأنهأيضا. ويبقىالشهودعددسينخفض الرعاية، يفالعام
.األنشطة املقررةتوقعمنوالعلىسنوات،ثالثكلوأثرهالشهودعددتقييمإعادة

التحقيقخبطواتالقياميتماءاإلمرحلةأثناءسنة).(نصفالمقترحةالمدةلمتوسطنهاء اإلمرحلة-١٨
العتقالتوقعأيهناكيكنملمحايتهم. وإذاوضمانالشهودمعالتواصلعلىللحفاظالتدابريمنوالتحققاملتبقية

التحقيق.تعليقميكنحىتالقضيةملفلتنظيمخطواتاختاذحينئذيتموشيك،

موازيةحتقيقاتبدءمعباالقرتاناملاضيةالتحقيقاتعلىرجعيبأثرالثالثالسنواتتقديرتطبيقويؤدي-١٩
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ية:الفعلالتحقيقاتمناملصحَّحالتايلالنمطإىلذلك،مراعاةأمكنكلما

التعاملعلىقادرايكونأناملكتببإمكانكانمتوازيةحتقيقات٦مبتوسطأنهأعالهاجلدولمنُيستنج-٢٠
التحقيقات.بنيمعقولةبطريقةاألولوياتترتيبمنلهبدالبينماالطلب،معمالئمبشكل

التحقيقاتقسم يالذيالتايلالنمطإىلاملستقبليالطلبعلىمتوازيةحتقيقات٦منطقتطبيقويؤدي-٢١
مرحليتأدناهالبياينالرسم. ويشملعرب الزمنالنمولتوزيعوذلكفقط٢٠١٧عاممنابتداءإىل مراحل الفعليةالستة
)٧(.ختتامواالالبدء

المعلقةالتحقيقات–هاء

زمينفاصلكهناكاناستسالم. فحيثماأواعتقال،أوطوعي،مثولإىلمباشرةالتحقيقاتكلال تؤدي  -٢٢
أناملفروضمناملعلقة،القضايامعّلقة. ويفتعتربالقضيةفإنفيه،للمشتبهطوعيمثولأواعتقالأوحتقيقايةبني

قبولمشكالتاملثالسبيل(علىوقوعهاآنالقضائيةاإلجراءاتمع) التعامل١مهمتني: (حتقيقعلىاملكتبيعمل
واغتنامالشهود،معالتواصلعلى(احلفاظاألدلةعلىللحفاظالالزمةاخلطواتختاذ) ا٢و(ليبيا)،حالةيفالدعوى

جاهزةتكونأندونمعلقةكانتاليتالقدميةالقضايامنعدداللمكتبأنإىلبالنظرأنهالتحقيق). غريفرص
الوضع. وسُتستخدمهذاصحيحلتحمدودةحتقيققدرةوجودتوقعمنبدالفإنهاحلالية،املعايريمبوجبللمحاكمة

احملكمة؛يفوجودهموتنظيمالشهودتعاون(لضمانالقضاياعنالتعليقرفعيف) للمساعدة١(اإلضافيةالقدرةهذه
األخرى.القضايايفالذروةحاالت) المتصاص٢و(اخل)،الشهود،ومحايةحمدودة؛إضافيةحتقيقوخطوات

هي:ةمعلققضايا٩املكتبلدىتزالما-٢٣

(ج. كوين)أوغندا)١

قد مت و االستقراء؛املستمدة من االفرتاضاتأساسعلىمتوقعةأنشطة أخرى و بالفعلةاملؤكداملقررةاألنشطةأعاله اجلدوليتضمن)٧(
.للظروفتبعااألمامإىلالواقعيفتتقدم أخرىحاالتك هناكونتقدلذلكة، عشوائيبصورة األخرياختيار هذا 
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٤و٣الدميقراطيةالكونغومجهورية)٢
٣و٢و١دارفور)٣
٣دارفور)٤
١ليبيا)٥
٢ليبيا)٦
١مايل)٧
غباغبو). (س١ديفواركوت)٨
٧٠املادةكينيا،)٩

يتعلقفيماالسابقةجتاربهيفاملكتبنظرَ معقول،توقعلدينايتشكلحىت التعليقرفعنسبةتحديدل-٢٤
رفعجيرياليتالقضايامتوسطتقديرميكن جرى،الذياألولالتحقيقانطالقاحسابوبإجراءاملعلقة. بالقضايا
الثالثالسنواتخاللهناكوكانتمنتظمةغريأنفسهميسّلمونالذيماملشتبهوتريةأنعنها. ورغمالتعليق
سنوات.٣كلنفسهيسلمواحدشخصمعدلاستنتاجميكن)٨(الوترية،يفزيادةاملاضية

التعليقرفعنسبة
٢٢القضايا

٣التعليقرفعحاالتعدد
سنوات)١٠(٢٠١٥-٢٠٠٦اإلبالغفرتة

سنواتثالثكل١التعليقرفعحاالتمعدل

رفعحالةإىلالتحقيقاتأحدينتقلأنميكن أعاله،الواردةالنسبةإىلاستنادا،٢٠١٨-٢٠١٦الفرتةيف-٢٥
التعليق.

استسالم.أواعتقالأوفوريمثولإىلأدتاملاضيةحتقيقاتهمناملئةيف٥٣أنتباملكوجدوقد -٢٦

أونغوين.: دومينيك٢٠١٥غوديه،بليه: شارل٢٠١٤نتاغاندا،: بوسكو٢٠١٣) ٨(

فوريمثولاستسالم،توقيف،مؤجلمثولاستسالم،توقيف،
أوغندا- ١
٤الدمقراطيةالكونغومجهورية- ٢
٦الدمقراطيةالكونغومجهورية- ٣
٤و٢و١دارفور- ٤
اجلنس)عنو علىوالقائمةاجلنسية(اجلرائم١ديفواركوت- ٥
١ليبرييا- ٦
٢ليبرييا- ٧
٧٠املادةكيينيا،- ٨

١الدمقراطيةالكونغومجهورية- ١
٢الدمقراطيةالكونغومجهورية- ٢
٣الدميقراطيةالكونغومجهورية- ٣
٣دارفور- ٤
الوسطىأفريقيامجهورية- ٥
١كينيا- ٦
٢كينيا- ٧
غباغبو)(لوران١ديفواركوت- ٨
٧٠املادةالوسطى،أفريقيامجهورية- ٩

٨٩
املئةيف٥٣املئةيف٤٧
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املستوىمناجلرائممرتكيبعربصعودا(التوجهللمكتباجلديدةاالسرتاتيجيةُ تسمحأناملفروضومن-٢٧
اعتمادجلسةإىلفوراالقضايامنأكربعددبانتقالقوةأكثراعتقالواسرتاتيجية) جةاحلاحسباخلطريين أواملتوسط

نسبةانتقاليفرتضاألساسياحلجمفإنالفوري،املثولأواالعتقالعملياتمناألعلىاملعدلهذاالتهم. وبتوقع
)٩(التمهيدية.املرحلةإىلمنتهيةحتقيقات٤من٣أواملائةيف٧٥

التحقيقاتمناملئةيف٧٥انتقالجانبإىلسنوات٣كلقضيةعنالتعليقرفعفإنسبق،ماضوءويف-٢٨
التالية:النتائجإىليؤديفورا،مهيديةالتاملرحلةإىلالنهائية

سنويا؛املتوسطيفمعلقةقضايا٩)١(

)١٠(فعلية).حتقيقات٤+التعليقعنهارُفع١(٢٠١٨-٢٠١٦فرتةيفجديدةحماكمات٥)٢(

التمهيديةالمرحلة-واو

األنشطةيفيزتنيمتممرحلتنيبنيجسراتشكلالتمهيديةاملرحلةفإنأدناه،البياينالرسممنيتبنيكما-٢٩
فرضيةلهلتكونكافياتقدماالتحقيقحيرزأنالقضائية. ومبجرداملالحقاتو العام: التحقيقاتاملدعيملكتبالتشغيلية

امناملقاضاةشعبةترفعقضية،ال انتقالبإعدادالفريقالتمهيدية. وسيقومللمرحلةحتقيقفريقتشكيلعلىقدر
اعتقال،مذكرةطلباتوضعإىلقانوينمنظورمنالقضيةفرضيةصقلمرحلةخاللمنوال،احملاكمة. أإىلالتحقيق

الطوعي.املثولأواالعتقالأعقابيفالتهماعتمادمرحلةإىلوصوالوثانيا

قد مت و االستقراء؛املستمدة من االفرتاضاتأساسعلىمتوقعةأنشطة أخرى و بالفعلةاملؤكداملقررةاألنشطةأعاله اجلدوليتضمن)٩(
للظروف.تبعااألمامإىلالواقعيفتتقدم أخرىحاالتهناك كونتقدلذلكة، عشوائيبصورة األخريذا اختيار ه

حتقيقا١٢إجراءاحلالية. سيتماالدعاءاسرتاتيجيةضوءيفاملعيارأنه تعتربوهو ما ،تُعتمد فيها التهماحلاالتمجيعأنإدا افرتضنا ) ١٠(
.فورااحملاكمةإىل) حتقيقات٤,٥(٤ستؤدي ،يف املئة٧٥منمتوقعاعتقالعدلومب. ن ستة منهاماالنتهاءسيتم٢٠١٨و٢٠١٦بني
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صعودا التمهيديةاملرحلةتستغرقأنونصفا. ويُفرتضسنةللتحقيقالتمهيديةاملرحلةتستغرقأنويُفرتض-٣٠
الثايناملرفقيفأكثربتفاصيلموضحةوهياملطلوبة،األنشطةإىلاملـُددونصفا. وتستندسنةالتهماعتمادلسةججنو

العمليات.أنشطةمننشاطلكلاملواردتربيريتمحيث

-٢٠١٦الفرتةافرتاضاتأساسعلىالعملليستوعبللمكتباالستقرارمنيكفيماحتقيقأجلومن-٣١
التالية:لألسبابوذلكالتمهيدية،للمرحلةأفرقة٥إىلحاجةهناك،٢٠١٨

التمهيديةاملرحلةفريقإنشاءيتمعندماوذلكالطريق،منتصفتبلغاليتالفعليةالتحقيقات)١(
للتحقيق؛

سنوات).٣كل١(احملكمةأمامهاربمثولإىليؤديأنهيُفرتضالذياملعلقةالقضاياعدد)٢(

)١١(املائة).يف٧٥(فورااعتقالعمليةإىلتؤدياليتاجلديدةالتحقيقاتعدد)٣(

قد مت و االستقراء؛املستمدة من االفرتاضاتأساسعلىمتوقعةأنشطة أخرى و بالفعلةاملؤكداملقررةاألنشطةأعاله اجلدوليتضمن)١١(
للظروف.تبعااألمامإىلالواقعيفتتقدم أخرىحاالتهناك نكو تقدلذلكة، عشوائيبصورة األخرياختيار هذا 
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القضائيةالحقات الم-زاي

متزامنة:بصورةاالبتدائيةاحملاكمةمرحلةيفقضايا٥حالياتوجد-٣٢

غومبو؛بيمبابيريجانضدالعاماملدعي)أ(

سانغ؛أرابوجوشواروتوساموييوليامضدالعاماملدعي)ب(

دا؛نتاغانبوسكوضدالعاماملدعي)ج(

بيمبا؛حماكمةسريأثناءارتكبتاليت٧٠املادةيفالواردةاجلرائمعنوآخرينكيلولوضدالعاماملدعي)د(

.غباغبوولورانغوديهبليهشارلضدالعاماملدعي)ه(

إىلبالنظراالبتدائية،احملاكمةإىلالتهمالعتماداملرفوعةالقضاياتنتقلاملتوقعمناجلديدةاملكتبوباسرتاتيجية-٣٣
اعتقال،أمراستصدارعندذلكومثالاإلجراءات،مراحلأوىلمنللمحاكمةجاهزايكونأنإىليهدفاملكتبأن

دومينيكضدالعاماملدعيقضيةانتقاليُفرتضأنأيضاينبغيولذلك)١٢(.التهماعتمادجلسةذلكيتجاوزأندون
املقبل.العاماحملاكمةمرحلةإىلأونغوين

يفبيمباحماكمةبوجوداملقبل،العاماالبتدائيةاحملاكمةمرحلةإىلستصلقضايا٥جمموعهماأنينيعوهذا-٣٤
.٢٠١٦لعامأونغويندومينيكقضيةوإضافة٢٠١٥يفاملداوالتمرحلة

٥٠جلبيُتوقعذكره،سبقوكمااملتوسط،احملكمة. ففييفتنوعاوأكثراألدلةمنمزيدبتقدمياملكتبويقوم-٣٥
النفي شهودالستجواباحلاليةاملدةإىلالسابقة. واستناداقضاياهعنزيادةميثلماوهواحملكمة،إىلشاهدا٦٠إىل

سنوات.٣تستغرقأنحملاكمةٍ ، ميكنواإلثبات من الطرفني

)١٣(الزمين.اجلدولهذالتقليصسبلإلجيادالدعوىأطرافمعالقضائيةاهليئةوتعمل-٣٦

.١٣الفقرة،٩ص. ٢٠١٨- ٢٠١٦العاماملدعيمكتباالسرتاتيجيةاخلطةمشروع) ١٢(
وهذااالستقراء؛مناخلروجاالفرتاضاتأساسعلىمتوقعةوغريهابالفعلاملؤكدمناليتاملقررةاألنشطةأدناهاجلدولويتضمن) ١٣(
للظروف.تبعااألمامإىلالواقعيفتتحركأخرىحاالتأنيكونقدلذلكعشوائيااختيارهامتألخريا
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تئنافاالس-حاء

اليتالقضاياذلكيف(مباالقادمةالسنواتيفالنهائياالستئنافيفالقضاياعددمتوسطيرتفعأناملتوقعمن-٣٧
أوالعاماملدعيمكتبأناملخصصة)،احملاكم(مثلاملقارنةالتجربةأساسعلىافرتضنامااملتهمون). وإذافيهايتعدد

األساسية.للقدرةتقديرإجراءملمكنافمنحكم،كلسيستأنفاملدانالشخص

حنددأنمننتمكنملاآلن،حىتالدوليةاجلنائيةاحملكمةيفالنهائيةاالستئنافاتمنالقليلالعددإىلواستنادا-٣٨
اذلك،االستئناف. ومعمرحلةمدةمتوسطاملطلقاليقنيوجهعلى االستئنافإجراءاتعلىبناءبسنتني مؤقتاحمددةفإ

ونغودجولو.لوبانغاقضيةيف

السنةيفائينياستئنافنيمتوسطاملطافايةيفيُتوقعأنميكناألساسي،للحجمنفسهيُِعداملكتبأنومبا-٣٩
٣بلوغيُتوقعذلك. ومع٢٠١٨- ٢٠١٦للفرتةواملستقبليةاحلاليةللمحاكماتاملتوقعةالزمنيةاجلداولعلىبناء

للخطةالتاليةالسنواتيف٣عندمستقرايبدو،ماعلىالرقم،هذيظلوأن٢٠١٨عامايةحبلولائيةاستئنافات
)١٤(احلالية.التوقعاتإىلبالنظراحلاليةاالسرتاتيجية

.٥٨اهلامشانظر) ١٤(

Strategic Plan 2016-2018
2016

Sem 1 Sem2
2017

Sem 1 Sem2
2018

Sem 1 Sem2
2015

Sem 1 Sem2
Appeals 0 0 1 1 2 3 2 3

1. CAR 1 (Bemba)
2. CAR art 70

3. Kenya 1
4. CdI 1
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الثانيالمرفق

المقررةاألنشطةمواردتبرير

العامالمدعيمكتبأنشطةمراحلتحديد-ألف

املختلفةاملراحلتوقُّعُوِضع،املقاضاةو والتحقيقاتاألوليةلالستقصاءاتةاملطلوباملواردتوضيحأجلمن-١
بعديومااملكتبأنشطةيفاملرونةمنمزيدهواملطلوبألناملعدالت،علىيقوممتريننظري. وهوزمينجدولعلى

موارده.لتربيرمفصلنبيامعالتقريريفمرحلةكلشرحسيتماملتوقع،الزميناجلدولهذاعلىيوم. وبناء

تقييمدفوحتليلهاللمعلوماتمجعٍ منسنةإىلأشهر٦منترتاوحبفرتةاألويلاالستقصاءمتوسطويبدأ-٢
الرمسياالفتتاحاحلاجة،دعتحيثماذلك،احملكمة. ويَتبعُ اختصاصضمنتقعاملزعومةاجلرائمكانتإذاما

اعتماداتغيرياتحتدثماكثرياولكنسنة،مدةتوقعاالختصاص. وميكنضوعمو دراسةتتمحيثاألويللالستقصاء
تقييمعلىتنطويماوغالباواخلطورة)،(التكاملاملقبوليةبشأنالالحقةاملرحلةالدراسة. وتركزقيداحلالةطبيعةعلى

يقربمااألخريةاملرحلةحلة. وتستغرقاملر هلذهحمددةمبدةالقولحتمااملستحيلمنجيعلماوهوالوطنية،اإلجراءات
أجلمنالعدالة،مبصاحلتعلقماذلكيفمباالكامل،التقييمعلىاألخريةاللمساتوضعيفالعامونصفعاممن

جديدة.حالةيفحتقيقإجراءإمكانيةبشأنالعاماملدعيلقراراملعلوماتتوفري

طريفمعاألقلعلىالتحقيقسيتماملبدأ،حيثة. ومنمتعددحتقيقاتإجراءعلىماحالةتنطويوقد-٣
علىللتحيز. وعالوةشبهةأيلتفادينفسهالوقتيفالتحقيقانجرائم. وسيجرىارتكباالطرفنيأنُزعمإذاالنزاع
هدافوأالتحقيق،واسرتاتيجيةاجلرائم،خمتلفة: متثيلعواملعلىيتوقفحتقيقني. وهذامنأكثرإجراءميكنذلك،

سنوات.٣حتقيقكليستغرقأناملتوقعمنفإنهذكرهسبقذلك. وكماغريإىلوالتكامل،احلالة،بالديفاالدعاء
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املرحلةالقضية. وتتكونفرضيةصياغةتتمحاملاالتمهيديةاملرحلةتبدأالفعليالتحقيقمعوبالتوازي-٤
الفرضيةوصقلأكثر،األدلةحتليلخالهلاويتمونصف)،(سنةللتحقيقالتمهيدية) املرحلة١جزأين: (منالتمهيدية

ماوهوالتهم،العتمادالتمهيدية) املرحلة٢و(للكشف،التحضرييةاخلطواتواختاذاالعتقالمذكرةوإعدادأكثر،
الستةاألشهرأشهر. وتغطي٦التهمالعتمادالتمهيديةاحمللةتستغرقاملتوسط،. ويفاملقاضاةمرحلةإىلأيضايرتجم

التهماعتمادجلسةتعداملرحلة،هذهالتهم. ويفاعتمادعمليةمنواالنتهاءبهاملشتبهمثولبنياملنقضيةالفرتةاملتوقعة
التهم،اعتمادجلسةتعقدالماعادةعليه،العثورميكنوالطليقابهاملشتبهكانإذااألمهية. ولكن،بالغحدثا

التعليق.القضيةمصريويكون

مماثالتفسرياالثالثاملرفقالعام. وسُيقدِّماملدعيملكتباملقررةاألنشطةجلميعاملواردمربرُ يليمايفويردُ -٥
الدعم.ألنشطة

ستقصاء األولياالو األساسيلفريقا-باء

اككل،األوليةاالستقصاءاتأخذتإذا-٦ اخلطةطارإيفكاملبدوامللعملمكافئةوظيفة١٧تتطلبفإ
.٢٠١٨-٢٠١٦االسرتاتيجية

والقانونالواقعمسائلبشأناملشورةويقدماألولية،االستقصاءاتجبميعاحلاالتحتليلقسمويضطلع-٧
موضحهوخاص. وكمابوجهالضحايامصاحلمراعاةمعالعدالة،ومصاحلواملقبولية،باالختصاصيتعلقفيمااملعقدة

األوليةاالستقصاءاتإجراءفإن)،٢٠١٥-٢٠١٢(حزيران/يونيهالعاماملدعيملكتباليةاحلاالسرتاتيجيةاخلطةيف
حامسةليستاألولية. واالستقصاءاتاملقاضاةو التحقيقاتجانبإىلللمكتب،املوكولةالثالثةاألنشطةأحدَ يعد
ابلالتحقيقات،فتحبشأنقرارالختاذفقط فيهايتماليتاحلاالتيفللتعاونمتنيأساسإرساءيفأيضاتسهمإ
احمللية،اجلهودتعزيزيفتساعدأنوميكنأيضا،وقائيتأثرياألوليةللدراساتيكونأنجديدة. وميكنحتقيقاتفتح
يفيصبالقسمبهيقومالذياحليويالتحليليالعملفإناحملكمة. وأخريا،تدخلإىلاحلاجةمعهتنتفيقدماوهو

حالة.هذهيفحتقيقفتحالعاماملدعييقررعندماالتحقيقاتلنجاحعنهغىنالالذيالتحليل
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األولياالستقصاءعملية-١

يفعليهااملنصوصالعواملحتليلوإلدارةذلك،تتطلبالاليتعنالتحقيقتستدعياليتاحلاالتلتمييز-٨
عاملعلىمرحلةكلفيهتركزالذيالوقتويفمراحل. أربعمنتتكونفرزعمليةاملكتبوضع)،١(٥٣املادة
األويل.االستقصاءعمليةمراحلمجيعيفشاملجباتباعاملكتبيقومالتحليل،ألغراضواضحقانوين

١٥املادةمبوجباملزعومةباجلرائماملتعلقةاملعلوماتلكلأويلتقييممنتتكوناألولى:المرحلة-٩
اليتباجلرائماملتعلقةاملعلوماتوفرزجديتها،منوالتحققالواردةاملعلوماتحتليليفالغرض("البالغات"). ويكمن

ايبدواليتتلكوحتديداحملكمةاختصاصخارجتقع التقييممييزالتحديد،وجهاختصاصها. وعلىضمنتقعأ
قيد) حبالة١(أوبشكل؛هياحملكمةاختصاصخارجتقعاليت) باملسائل١املتعلقة: (البالغاتبنياألويل

الاليت) باملسائل٤(أوالقضائية؛الحقةللمأساساتشّكلأوفعالالتحقيققيدحبالة١(أوفعال؛األويلاالستقصاء
أوالتحقيقأواألويلاالستقصاءقيدفعالهياليتباحلاالتتتعلقهيوالواضحبشكلاحملكمةاختصاصخارجهي

التحليل.منمزيداتستدعيوبالتايلالقضائية،حقةالللمأساساتشكل

أواملعلوماتضوءيفاحملكمةاختصاصخارجواضحبشكلتُعترباليتالبالغاتيفالنظريعادقدو-١٠
كانإذاماسيقيِّمخاصحتليليتقريرموضوعالتحليلمنمزيدإىلحتتاجاليتالبالغاتاجلديدة. وستكونالظروف

مناملستقاةباملعلوماتمقرونةالبالغاتهذهحتليلاحملكمة. ويتماختصاصضمنتقعاملزعومةماجلرائأنيبدو
التحقق.ألغراضااملوثوقاملصادرمنوغريهااحلكوميةغريواملنظماتاملتحدةاألممتقاريرمثلمفتوحة،مصادر



ICC-ASP/14/21

49
21-A-070815

الشروطكانتإذاماعلىتركزمعينة. وهيحلالةاألويللالستقصاءالرمسيةالبدايةمتثلالثانية:المرحلة-١١
املزعومةاجلرائمبأنلالعتقادمعقولأساسهناككانإذاومامستوفاة١٢املادةمبوجباالختصاصملمارسةاملسبقة

تُرفضملاليت١٥املادةبالغاتمجيعبشأنالثانيةالتحليلاملرحلةللمحكمة. وجترياملوضوعياالختصاصضمنتقع
املقدمةواإلعالناتاألمن،جملسأوطرفدولةاتقوماليتاإلحالةعنالناجتةاملعلوماتوكذلكاألوىل،ملرحلةايف

احملكمة.مقرإىلترداليتوالشهاداتاملفتوحة،املصادرذاتواملعلومات)،٣(١٢للمادةوفقا

ايزعماليتللجرائمشاملوقانوينواقعيتقييمعلىالثانية/التحليلاملرحلةوتنطوي-١٢ احلالةيفاُرُتكبتأ
املعلوماتمجعكذلكللمكتباحملكمة. وجيوزاختصاصيفتدخلاليتاحملتملةاحلاالتحتديدبغيةوذلكاملطروحة،

تقدميإىلالثانيةاملرحلةاملرحلة. وتؤديهذهيفمتاحةاملعلوماتهذهكانتإذاالصلة،ذاتالوطنيةاإلجراءاتعن
النظاممن٥املادةيفاحملددالنحوعلىللمحكمةاملادياالختصاصإىلإشارةيفالعام،املدعي" إىل٥املادةتقرير"

األساسي.

هذه. ويف١٧باملادةعمالواخلطورةالتكاملحيثمناحملتملةاحلاالتمقبوليةعلىتركزالثالثة:المرحلة-١٣
بارتكابمزاعمهناكتكونعندماسيماالاالختصاص،موضوععنوماتاملعلمجعأيضااملكتبسيواصلاملرحلة،
اجيريأوجديدةجرائم يفالعام،العاماملدعي" إىل١٧املادة"تقريرتقدميإىلالثالثةاملرحلةاحلالة. وتؤدييفارتكا
األساسي.النظاممن١٧املادةيفاحملددالنحوعلىاملقبوليةمسائلإىلإشارة

األساسيوفر)" الذي١(٥٣املادة"تقريروضعإىلتؤديالعدالة. وهيمصاحلتدرسالرابعة:مرحلةال-١٤
).١(٥٣للمادةوفقاحتقيقاستباشركانتإذامالتحديدالعامللمدعي

األولياالستقصاءطيلةالجاريةاألنشطة-٢

اجلرائمعنمعلوماتاألويلقصاءاالستمرحلةيفيتلقىأنللمكتبجيوز،١٥املادةعليهتنصمثلما-١٥
غريأوالدوليةاحلكوميةاملنظماتأواملتحدةاألممأجهزةأوالدولمنإضافيةمعلوماتالتماسوميكنهاملزعومة،
املصادرهذهإىلطلباتإرسالللمكتبميكنذلك،علىمالئمة. وبناءيراهاأخرىمصادرأيأواحلكومية
املتلقاة.املعلوماتجديةحتليلبغرضمعلوماتعلىللحصول

املختصة،الوطنيةالسلطاتمعللتشاوراملعنيةالبالدإىلميدانيةبعثاتتسيريأيضاللمكتبوجيوز-١٦
تمعات تمعمنظماتمثلالصلة،ذاتاألخرىاملعنيةواجلهاتاملتضررةاحملليةوا املدين.ا

أنشطةعنالعاديةالعامةاملعلوماتتقدميعنمسؤولاحلاالتحتليلقسمفإنذلك،إىلوباإلضافة-١٧
ذاتاإلحصاءاتونشراملصلحة،أصحابمعاملبكرالتعاملخاللمنذلكيفمباا،يقوماليتاألويلاالستقصاء

املعنية.الدولإىلاملستوىرفيعةالزياراتعنومعلوماتالدورية،والتقاريرالعامةوالبيانات١٥املادةببالغاتالصلة

التكوينعلىنظرة-٣

- (فواحدحاالتوحملل)،٤-(فواحدرئيسيحاالتحمللاحلايلالوقتيفاحلاالتحتليلقسملدى-١٨
مثانيةحالياالقسملدىذلك،إىلثابتة. وباإلضافةوظائفأساس) على٢-(فعاوننيمحاالتحمللي) وثالثة٢
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)،٢-(فمساعدينحاالتحملليوأربعة)،٣-(فحاالتحملالنهابيالعامة،املؤقتةاملساعدةإطاريفمناصب
).١-(فمساعدحاالتوحملل

املعلوماتمجعذلكيفمبااجلرمية،أمناطبتحليل) عادة١-(فالفئة مناملساعداحلاالتحمللويقوم-١٩
ا. ويتم ) بالتساوي٣-(فلدرجة امناحلاالت) وحمللي٢-(فالفئة مناملساعديناحلاالتحملليتعينيوإدار

للمهاراتوفقاالواقعيو/أووالسياقيالقانوين،بالتحليليقومونحيثالثالثةاملرحلةوحاالتالثانيةاملرحلةحلاالت
واملنظماتالوطنية،والسلطاتاحلكومية،غريواملنظماتالضحايامجعياتمعالتواصلمنهم. ويعترببكلاخلاصة
حمللو). ويعمل٣-) و(ف٢-(فدرجتني المناحملللنيبنيأيضامشرتكةمسؤوليةاآلخرينولينيالدوالشركاءالدولية،

بتنسيقالتحديدوجهعلىويقومونهلم،تُعهداليتاحلاالتيفمسؤولنيكمحللني) أيضا٣-(فالدرجةمناحلالة
احملدد.األويلاالستقصاءتقدموضماناملقبلةاخلطواتوحتديداألنشطة،

مستوىحيتاجمعقولة،زمنيةفرتةيفسنوياأوليةاستقصاءات٩عنالناجمالعملحجممعالتعاملبغيةو -٢٠
املناصبباستثناءكامل،بدوامللعملمكافئةوظيفة١٧إىلحالياوظيفة١٣منزيادةإىلاحلاالتحتليلقسمموارد

)،١-(فمساعداحاالتحمللاإلضافيةاألربعةناصباملوتشمل)١(الشعب.مستوىعلىتغطيتهاتتماليتاإلدارية
٩لتنسيقالرئيسينياحملللنيمناملطلوبالعددللقسمالزيادةقسم. وستتيحمسؤولونائب)،٣-(فحاالتوحملَليْ 

منواحدةلكلالوقتنصفحمللنيلثالثةيُعهداملقرتح،النموذجإطارمنهم). ويفواحدلكل٢(أوليةاستقصاءات
قسمجيريهالذيللتحليلالثالثةالرئيسيةاألنواعوتغطياألوىل،املرحلةأنشطةعنفضالالتسعة،األوليةاالستقصاءات

اجلرمية).وحتليلوالسياقيالقانوين(التحليلاحلاالتحتليل

انظر الفصل الثاين من املرفق الثالث)١(
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المواردتبرير

فريقاجلرمية). ويركزوحتليلوسياق،(قانوين،ليلالتحمنأنواعثالثةاألويلاالستقصاءطيلةجتريهكذا،-٢١
احلالةبطبيعةورهنااملختلفة،الثالثةاملواضيعهذهعلى)٢(ونصفكاملبدوامللعملمكافئةواحدةوظيفةمنيتألف
بصورةغريهامنأكثرواملوارداالهتماممنمزيداالتحليلأنواعبعضتتلقىقداملنطبقةاألويلاالستقصاءومرحلة

أويلاستقصاءلكلونصفكاملبدوامللعملمكافئةواحدةوظيفةمنيتألفالذياملطلوبالفريقمؤقتة. وسيوفر
هناكحالتني،علىتعملاليتكاملبدوامللعملاملكافئةالثالثفئالوظاذلك. ومنلتلبيةاملوارديفالضروريالعمقَ 

تنسيقي. بدورالفين،عملهاإىلباإلضافة) ستضطلع،٣-(فالدرجةمنكاملبدوامللعملمكافئةوظيفة واحدة
العمليةمراحلمجيعيفونصفكاملبدوامللعملمكافئةوظيفةإىلللعملالتقسيمهذايؤدياملتوسط،ويفوعموما،

منيالحظأنللمرءميكنوقانوين. كماسياقيوحتليلللجرميةحتليلمناألوىل،املرحلةأنشطةعلىبالتساوياملوزعة
أويلاستقصاءغرارعلىاملواردمننفسهاالكميةتقريباتتطلباألوىلاملرحلةأنشطةأنأعاله،التوضيحيالرسم
فريقوسيقومفريق،لكلحلالتنيأويلاستقصاءبإجراءاحملللنيمنأفرقةأربعةستقوماحلالة. وعموما،هذهيفكامل
واحد.أويلاستقصاءجانبإىلاألوىلاملرحلةأنشطةبإجراءآخر

مبساعدةالقسممسؤولنائبالسليم. ويقومالتنسيقاحملللنيمناملختلفةاخلمسةاألفرقةهذهوتتطلب-٢٢
احلاالتحتليللقسمكايفخارجيمتثيلعلىللحفاظضروريةاإلضافيةالقدرةالصدد. وهذههذايفالقسممسؤول

أنأيضااملفروضالعام. ومناملدعيمكتبيواجههالذياحلالةبلدانلعددنظراستوىاملالرفيعةاالجتماعاتيف
يفأخذتنوعاأكثرطلباهناكأنمباتعرتضهاليتاللغويةللمشكالتأفضلمبواجهةاحلاالتحتليللقسمتسمح

التحليلية.لمنتجاتلالسليمةوالقانونيةالتحريريةاملراجعةضمانعلىاملسؤولنائبالربوز. وسيعمل

والتحقيقاألساسيالفريق-جيم

التحقيقسيرورة -١

. اختتامبدء ومرحلةمرحلةيتضمنالتحقيقفإنالقول،سبقاملختلفة. وكماالتحقيقمبراحلبيانأدناهيرد-٢٣
ومهاكثافةأقلناملرحلتاهاتانتعداملوارد،منظورآخر. ومنإىلحتقيقمنالسلسباالنتقالاملرحلتانهاتانوتسمح
اتدرجييةزيادةاملقاضاةشعبةستشهدحنييفالتحقيقلشعبةالكاملةالطاقةمناملائةيف٥٠حوايلتتطلبا معلقدر
احملكمة.يفقضيةٍ عرضإىلدورهاانتقال

بدوامللعملمكافئةوظيفة ١٥أويوما٣٣١٩الذي يساوي العملحجم فإن السابقة،الصفحةيفوضحاملالعملحلجم بعد) ٢(
لكل حالة.كاملبدوامللعملمكافئةوظيفة ١,٥منفرقزائدا أنشطة املرحلة األوىل حاالت٩علىموزعةكامل
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التكوينعلىنظرة-٢

سبقالذيتكوينهأساسعلىمتكاملفريقضمناملطلوبةاملواردمجيععنعامةنظرةأدناهالصورةمتثل-٢٤
أضيفت. وقد٢٠١٥و٢٠١٤يت وميزاني٢٠١٥-٢٠١٢حزيران/يونيهاالسرتاتيجيةاخلطةيفالواردالنحوعلىتقدميه
اإلنرتنت. علىواحدوحمقق)٣(الوقائعحتليلبياناتلقاعدةإضافيانالسابق: مساعدانالنموذجإىلوظائفثالث

البدء.مرحلةطيلةوالتعاونوالتكاملاالختصاصلشعبةإضافياموظفامؤقتةةبصور الدويلالتعاونويتطلب

التايل:النحوعلىاملواردتتطورمتكاملفريقحياةدورةطوال-٢٥

.٢١٧،ICC-ASP/13/RES.1القرارمتت املوافقة عليه مبوجب ) ٣(
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املواردمناالحتياجاتتكوناألحيان،بعضيفأنه،معياريا. غريمتكامالفريقاأعالهالواردالنموذجيصف-٢٦
القدرات. منمزيداالتحقيققيداحلوادثأوماملشتبهمناإلضايفالعدديتطلبالقضية. وقدتعقيدلزيادةنظراأكرب

فيهمشتبهأوحادثلكلاألخرىاألقساميفزيادةورمباوحملل،احملققنيمنإضايفزوجإىلحاجةهناكوستكون
املؤقتة(املساعدة) مؤقتا٣و(املوارديف) حمدودا٢و(استثنائيا،سيكون) هذا١(أنإىلاإلشارةجتدرأنهإضايف. غري

(سنتان)).الكاملالتحقيقمرحلةملدةالعامة

مواردالتبرير-٣

األنشطةمننشاطكلتوضيحسيتمالتالية،الفقرةللتحقيق. ويفالعامةالعمليةأدناهالبياينالرسميوضح-٢٧
حتليلٌ التاليةالفصوليفاملطلوبة. وسُيعرضاملوارديربرتفسريوإيرادالالزمةاملواردعلىالضوءتسليطوسيتمالرئيسية،

املرفقيفالقضائية. وستتمواملساعدةالدويلللتعاوناملخصصةواملوارداملعلقةاياالقضوموارد،املقاضاةملرحلةمماثل
اإلدارية.والشؤونالعامةواإلدارةالعملياتودعمللخرباءاملخصصةاملواردمناقشةالثالث

)١(
اجلمع

بدراسةحديثانشئأالذياملتكاملالفريقصغري. ويقومفريقتكوينيتمالتحقيقيفالبدءمرحلةخالل-٢٨
امليدان. يفالعملياتإعدادأجلمنوالعمليةاألمنيةالتقييماتجتريبينمااألويل،االستقصاءوموادوسياقهالبلدثقافة

واملساعدةاللوجستيةاخلدماتوتنظيمالتعاونمنشبكةوإنشاءاملعلومات،مصادرلتحديدأوليةبعثاتتسيريوجيرى
واجلدوى.األمهيةمنظورمنللتحقيقتملةاحملاحلاالتحصرعلى

مرحلةاألدلة. وخاللمجععمليةوبدءمتاماباملواردمزودمتكاملفريقتشكيلعلىالبدءمرحلةايةوتدل-٢٩
ذلك. غريإىلاجلرمية،مسرحيفوموادوثائقمنواألدلةالشهودإفاداتمثلاإلثباتموادجبمعاحملققونيقوماجلمع

سنةنصفاالختتام،سنتانكامل،حتقيقسنةنصفالبدء،
٢١١والتعاونوالتكاملاالختصاصشعبة
١٠٢٠١٠التحقيقاتشعبة
٤٩٩املقاضاةشعبة

١٦٣٠٢٠المجموع
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وبنيمواملشتبهاملنظمةبنيصلة) إجياد٢و(املرتكبة،) اجلرائم١هي: (رئيسيةعناصرثالثةهناكحتقيق،أيويف
لنشاطاألدلةجامعيمنزوجنيختصيصيتمواسع،نطاقونيتهم. وعلىومعرفتهمماملشتبه) دور٣و(اجلرائم
ومستواه،اإليذاءونوعوقعت،كيف-التحقيققيداجلرائمعلىاألدلةعلىاحلصوليشملالذياجلرميةقاعدة

آخرانزوجانيركزذلك،معذلك. وباملوازاةغريإىلمعهم،مقابالتوإجراءوضحاياهااجلرائمتلكشهودوحتديد
لكوكذوالنية،واملعرفةالدوريفحتقيقإجراءالضروريمنم،باملشتبهيتعلقالصلة. وفيماوعلىماملشتبهعلى
وأنشطتها. عملهاوسريوتنظيمهاغايتهاعناملزيدمعرفةذلكيفمبااجلرمية،وبنيمعنيةمنظمةأيبنيصلةإجياد

التمويلمبتابعةيقوممتخصصمايلحتقيقهناكجرائم،بارتكابماملشتبهصلةحتديديفاجلهدهذامنوكجزء
علىحتقيقيبنشاطاألمرتعلقوسواء)٤(اجلرائم.الرتكاباملنظماتو/أواألفراديتطلبهااليتاللوجستيةواخلدمات

الشهود.تفاعلهويتكررواحداأساسياعنصرامثةفإنوالصلة،ماملشتبهأواجلرمية،قاعدة

ااألنشطةمنبدوراتاحملققنيمناألربعةاألزواجويضطلع-٣٠ إلعداداألولاألسبوعأسابيع. ويكرَّس٥مد
واستبيانَ املعرفية،الفجواتوحتديدمقابلتهم،متتومنالقضيةعنحمدَّثةمعرفةضمانيتطلبالقادمة. وهذاتالبعثا

احلالةبلديفواالنتشارالسفروتستلزمأسبوعنيتستغرقنفسهاذلك. والبعثةغريإىلشخص،لكلمفصالمقابلة
أسبوعمنبدالالبعثة،عودةوسرية. وعندمنفصلةبطريقةتتماحملتملني،الشهودمعلوجهوجهامقابالتوإجراء

باملعلوماتالنظاموحتديثالصلة،ذاتاملوادمجيعتدويناملعلوماتاستخالصمنها. ويتضمناملعلوماتالستخالص
احملدَّثة. وخاللبالنتائجالفريقتزويدوضماناألمنيةأوالذاتيةالسريةعنواملعلوماتعليها،احلصولمتاليتالضرورية

اإلدارةاجتماعاتعقدفيهيتمأسبوعختصيصيتمجديدة. وأخريا،حتقيقخيوطحتديدأيضايتماألسبوعهذا
معالتواصلعلىاحلفاظمثلبالقضايااملتعلقةاألخرىواألنشطةوالشعبة،املتكاملةلألفرقةوالتنسيقوالتدريب

األسبوعأيضاالدورةَتستخدمذلك،علىوبناءالتطوير،مشاريعمنعددبأيضاالتحقيقاتشعبةالشهود. وتقوم
األنشطة.هلذهنفسه

خيوطلوضعميدانيْني حمقَقْني ختصيصيتمالبعثة،دورةيفاملنشغلنيالثمانيةاحملققنيهؤالءجانبوإىل-٣١
ذلك،علىمتت. وعالوةاليتلبعثاتامناملتابعةوخطواتالشركاءمعوالتنسيقالعامة،التحقيقوأنشطة،التحقيق

البحثعملياتعلىاإلنرتنتعرباحملققأنشطةاملقر. وترتكزمناإلنرتنتعربحتقيقاتبإجراءمتخصصحمققيقوم
العاملنياإلنرتنتخرباءعلىفتعتمداملعقدةاملهامواألدلة. أماواملعلوماتاألفكارمجعأجلمناإلنرتنتشبكةعلى

اجلمعببعثاتأحيانايضطبعاناللذنونائبهالفريقمسؤولبرمتهاالعمليةبإدارةالعلمية. ويقوماالستجابةوحدةيف
أيضا.

)٤ (ICC-ASP/13/10 ،٢١٧، ٢١٥.
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أشكالمجععلىقدراتهاملكتبعزز،٢٠١٥-٢٠١٢لفرتةالعاماملدعيملكتباالسرتاتيجيةللخطةوتبعا-٣٢
تنوعاأكثرجمموعةتقدميواإللكرتونية. وسيتمالعلميةاألدلةسيماالالشهود،إفاداتإىلباإلضافةاألدلةمنأخرى

اليتاألدلةنوععلىمتزايدبتأثرياليوميةاحلياةيفالتكنولوجيةاالبتكاراتوتتسم)٥(القادمة.السنواتخاللاألدلةمن
عربوالتحقيقاتالصناعية،قماراألصورَ واسعنطاقعلىفعالاملكتبيَتسخدمُ للمحكمة. وحاليا،تقدميهاميكن

مواداألخرى. أمااإلثباتومواداملالية،والتحقيقاتاجلرمية،مسرحيفوالتحقيقاتواالتصاالت،والبياناتاإلنرتنت
يفاملسامهةوبالتايلالشهود،إفاداتدقةمنكافبشكلبالتحققللمكتبفتسمحبالشهوداملتعلقةغرياإلثبات
ضية.للقجودةحتسني

اجلارية. التحقيقاتجلميعمادة١٥,٠٠٠قدرهسنويامعدال)٦(باإلفاداتاملتعلقةغرياألدلةبلغتتارخييا،-٣٣
التخزينوسائطمنوغريهاحممولةوحواسيبحممولةهواتفشكليفللتكنولوجياالواسعاالنتشارزيادةوستؤثر
فضالاألدلةمناجلديدةاألشكالهذهمعللتعاملالفريقرةقدزيادةيستدعيماوهواملكتب،حتقيقاتعلىالرقمية

املتواصلالتطورحتديدمتللفريق. وقدالعلميةاالستجابةوحدةتقدمهالذيالشرعيالطبجماليفدعمعن
نيباجلمعمقارنةأدناهاجلدوليبنياألخري. وللتوضيح،هلذااسرتاتيجيكهدفاملكتبعلىوتأثريهاللتكنولوجيا

األخرية.الثالثةوالتحقيقاتاألولالتحقيق

.١٨، ٤العام،املدعيملكتباالسرتاتيجيةاخلطة) ٥(
الشاهد.فادةَنسخ إاستبعادوبالتايل) ٦(

15835

50837

 Average yearly collection 2004-06 Average yearly collection 2012-14

Items registered
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القضيةإلعدادالالزمةاخلطواتمجيعاختاذيتماالنتهاءعلىالتحقيقفيهايوشكاليتاملرحلةخالل-٣٤
بشكلاملوادكافةمعاجلةمتتإذامماالتحققاملتبقية. وجيريالتحقيقأنشطةتنفيذتعليقها. ويتمأوللمحاكمة
الشهود.محايةألنظمةاجليداألداءمنالتحققاتصال. ويتمنقاطوتعينيالشاهدمعالتواصلبياناتوُحتدَّثصحيح. 

وحتليلهاالبياناتمعاجلة)٢(

عنصر١٠,٠٠٠و)٧(الشهودإفاداتمنإفادة٨٥حنومعاجلةاملتوسطيفستتماألساسي،احلجمإطاريف-٣٥
األقماروصورالرقميةواألدلةالداخليةوالتقاريراجلرميةمسرحمنأدلةلكذيفمباعام،كلوحتليلهااألدلةمن

موضعمناحملللونيتمكنأنوقبل)٨(صفحة.٧٠,٠٠٠جمموعهمايعادلماوهوالصناعية، التحليليةمنتجا
اليتنتائجهماخل) وتقدمياإلعالمية،واإلحاطاتللعالقات،البيانيةوالرسومواخلرائط،والتقارير،البيانات،(قواعد
فهرستها. ومقارنتهااألدلةإدخالاملعاجلةنوعيتها. وتشملومراقبةمعاجلتهاإىلمجعهامتاليتاملوادحتتاجإليهاتوصلوا
املوادبإدخالالبياناتُمدِخلويضطلعواحملللنياحملققنيجانبالبيانات. وإىلإدخاليتوىلموظفٌ حملللكلويوفَّر

التحقيق.إدارةونظامالوقائعحتليلبياناتقاعدةيفأعالهذكورةامل

منالعديدُأسقطتاحملدودة. وقداملواردبسببالبياناتمبعاجلةكثريامنشغلنياحملللونكاناملاضييف-٣٦
ملأنهأوكثرياتتأخر أواحملدد،الوقتيفاملهمةإكمالمنيتمكنواملاحملللنيألنحتقيقكليفالتحليليةاملنتجات

القضاة. ونتيجةعلىاملعروضةوالقضاياالتحقيقاتنوعيةعلىسليبتأثريهلذاواردة. وكانجديدةبأدلةحتديثهاميكن
مجعزالالبيانات). وماإدخاليتوليانفعليحتقيقلكل(موظَّفنيإضافيةقدرةً ٢٠١٥عامميزانيةُمقرتَحطلبلذلك
التحليلية.القدرةسيحررماوهوالبيانات،إلدخالفريقلكلإضافياثالثاموظفالبيتطاملتزايداملواد

.إفادة١٧٠صفحة ل ٣٣٦٠يف املتو سط لكل إفادة تؤدي إىل صفحة٢٠)٧(
صفحة)٣٢,٦٤٠تساوي تقريبا نسختني من املوسوعة الربيطانية (٧٠,٠٠٠)٨(



ICC-ASP/14/21

٥٨
21-A-070815

رائددوراالتحليلاملعقدة. ويؤدياجلنائيةللتحقيقاتممارسةاالستخبارات" أفضلعلىالقائم"التحقيقر-٣٧
الواقعيةاألسئلةعنواإلجابةلتوجيه،اوتوفريالصلة،ذاتواألدلةاملعلوماتمجيععنجيدةنظرةعلىاحلفاظيف

ا،اإلجرامية،اجلماعاتهياكلعنالرئيسية )٩(لديها.اجلرميةوأمناطواتصاال

البنيوي،التحليلاحلوادث،(تقاريرحتليليةونتائجللتحقيقتكميليةخطوطحتديدإىلالتحليليالعملويؤدي-٣٨
اجلمعدورةيفأخرىمرةالتحليليةاملنتجاتهذهصباخل). ويتمح،واملالماجلرمية،وأمناطالعالقة،خرائطورسم
مهامتنظيمالتحقيق. ويتمخطوطأوبالقضيةصلةأكثرخيوطعلىالرتكيزعلىقادريناآلناحملققونيصبححيث

والصلة).واجلرائمم(املشتبهاحملققنيمهاممنوالعلىاحملللني

فيماالتحليليالفعلردتوضيحيتمحيثالتحقيقدورةأوبرمتهاالعمليةاألساسيالشكليوضحوإمجاال،-٣٩
اجلمع.جبهوديتعلق

)٩ (ICC-ASP/13/10 ،٢٠١٦.
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ءاالدعادعم)٥(

بدءمرحلةألغراضأشخاص٤منحمدودةلوحدةاألويلالنشريفاملقاضاةشعبةتنظرالتحقيق،فرتةخالل-٤٠
الوحدةرئيسي. وتركزحماكمةحماميإشرافحتتتعمليعملونةابتدائيحماكمةحماِميمنالوحدةالتحقيق. وتتكون

حمدود. غريحتقيقإلجراءاالسرتاتيجياهلدفحتقيقيفاملسامهةوبالتايلالقضيةفرضياتصياغةعلىأساساأنشطتها
. وهلذاالفرضيةصحةتقييممنمزيدأجلمنأكثرالتحقيقسيتعمقمتت،قدالقضيةفرضيةصياغةتكونأنوبعد

مرحلةفريقإشراكيتماالعتقال،مذكرطلبصياغةمنذلكيليومالألدلةالقانوينوالتحليلالكامل،التحقيق
علىالفريقاملتكامل). وسيعملالفريقيفاملقاضاةشعبة(عنصر)١٠(أشخاص٩منيتكونللتحقيقكاملمتهيدية
إعطاءوعلىللمحاكمة،جاهزةتصبحأنإىلطريقهايفالقضيةانتكإذاماملعرفةلألدلةاملعمقالقانوينالتحليل

الكشف.إعدادوعلىاعتقالمذكرةوإعدادوالتحليل،للجمعتوجيهات

يعملوالذيناملوظفنيمننسبيامستقرامستوىاملقاضاةشعبةمتلكالتحقيقات،شعبةيفاملواردغراروعلى-٤١
يفالصدمةبتخفيفتسمحاالبتدائيةللمحاكمةفرق٥والتمهيديةللمرحلةةأفرق٥أنمباككل،متكاملةأفرقةيف

حاجةهناكستكونما،جماليفأقلالنشاطيكونأكثر. وعندمااملواردمناالحتياجاتفيهاتكوناليتاألوقات
آخر.جماليفالزائدةللقدرة

علىقانوين. وعالوةحتليلوإجراءماتاملعلو مجيعمراجعةالضروريمنالقضية،فرضياتتصاغأنوقبل-٤٢
األدلةتصنيفعن(املسؤولالقضيةمديركله. ويقدِّمالتحقيقرئيسيابتدائيةحماكمةحمامييتوىلالبداية،منذلك،

الرسمالقضية. ويوضحطيلةالقضية) املساعدةبإعداداملتصلةاملهاممنوغريهااملطالبات،معوالتعاملوالكشف
التمهيدية.املرحلةبدءقبلاملقاضاةشعبةأنشطةأدناهالبياين

يفالتحقيقبشأنالعامالتوجيهوتوفرياملتكاملالفريققيادةمهمةرئيسيابتدائيةحماكمةحملاميوتُعهد-٤٣
فسهنالوقتيفيقدموأناحملكمةيفواحدةقضيةمعيتعاملأنرئيسيحماكمةحماميكلمنالقضايا. ويُتوقع

حمامي احملاكمة االبتدائية أنإىلنظراكاملبدوامعملللمكافئةوظائف ٨العدد هو امليزانيةحيثمنذلك،ومع.٩العدد هو ) ١٠(
الرئيسي ومدير القضية يعمالن يف حالتني خمتلفتني.



ICC-ASP/14/21

٦٠
21-A-070815

املقاضاةشعبةأعضاءمن) وكذلك٤- (فالدرجةمنابتدائية حماكمةحماميمنبدعمفعلي،حتقيقبشأنالتوجيه
إشرافه.حتتاملوجوديناآلخرين

الشهودوإفاداتمجعهامتاليتاإلثباتموادتقييماملقاضاة. ويتملشعبةأساسيانشاطااألدلةاستعراضويعد-٤٤
حيثنموقيمتهااألدلةجلودةوقانوينواقعيحتليلجيريأخرى،اإلثبات. وبعبارةوعبءقبالمستاملقبوليةحيثمن

معتقامسهيتمماوهولألدلة،وأويلاسرتجاعيبتحليلقانوينمساعدقضائي. ويقومسياقيفُعرضتماإذا،اإلقناع
) ٤-(فالدرجةمنابتدائيةحماكمةحمامي. ويقوماالبتدائيةاحملاكمةوحمامي،عاوننياملاالبتدائيةاحملاكمةحمامي

القضيةفرضيةصياغةَ الفريقُ يتوىلالرئيسي. مثاالبتدائيةاحملاكمةحماميإىلمباشرةتقاريرهيقدمحبيثالعملية،بتنسيق
املقابل،. ويفاألويلوحتليلهامجعهامتاليتاألدلةيفأساسهالقضيةفرضيةوضعالصقل. وجيدمنملزيدختضعاليت

للتحقيقإضافيةخطوطحتديدممارسةبالقضية. وتدعمُ خاصبتوجيهاحملققونبهيقومالذياجلمعجهودتوفريميكن
احملققنيوإبالغاألدلةيفالفجواتحتديديتمحيثأكثربرتكيزتتسممجعٍ جهودإىلهذاالتحليل. ويؤديمهام

اإلضافية.التحقيقباحتياجات

ومكرَّسمعها،ويتعاملواملعلوماتامللفاتيديرللمحامني. فهومسانددورتقدَّم،كماالقضية،وملدير-٤٥
الاألخرى،واإلداريةالقانونيةاملساعدةبتقدمياحملاكماتدعممساعدويقوم)١١(نفسه.الوقتيفمتكاملنيلفريقني
احملاكمة.مرحلةايةحىتالدعمتقدميالوظيفتانبالكشف،. وتواصليتعلقفيماسيما

فرضيةصياغةتتمأنبعداملتكاملالفريقيفاملقاضاةشعبةموظفوايقوماليتاملهامأدناهالشكلويوضح-٤٦
موارديفزيادةيتطلبعمقا. وهذاأكثرجباتباعُقدمااآلنميضيحمدود،غريبوصفهالتحقيقيبدأأنالقضية. وبعد

باحلضور.أمرأواعتقالملذكرةقادملطلبواالستعدادأكثرالقضيةفرضيةسنيحتأجلمناملقاضةشعبة

اليتالقضيةعلىاالطالعإىلاحملامونبأكمله. وحيتاجاملقاضاةشعبةفريقبهيضطلعالقانوينوالتحليل-٤٧
منالوثائقك. وتستغرقكذلكبريةقانونيةحتليليةمشاريعتنفيذوالقانون. ويتمالوقائعفحصمنكبرياقدراتتطلب

التدريبالوقت. ويعدمنكبرياقدرا)١٢(لألحداثالزمينوالتسلسلالعامةالبيانيةوالرسومالقانونية،املذكراتقبيل
الشعبة.نطاقعلىمنتظمبشكلحتدثأنشطةأيضااخلارجيوالتواصل

لشعبة املقاضاة يف كاملبدوامللعملمكافئةوظائف ٨جمموعمن كاملبدوامللعملمكافئةوظيفة ٠,٥وبالتايل) ١١(
املرحلية التمهيدية للتحقيق.

مرحلةأثناءنو احملللينتجه يذالالزمينالتسلسلاالبتدائية تستند إىل احملاكمةمرحلةخاللاستخدمتاليتحداثلألالزمينالتسلسل) ١٢(
األدلة.تقييمإعادةبسببحتديثاالبتدائية هناك حاجة إىل احملاكمةالتحقيق. وخالل
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إىلتقدميهاينبغيالبناءُحمكمةقضيةهناكأنإىلالرئيسياالبتدائيةاحملاكمةحماميخيلصأنومبجرد-٤٨
جيبللمكتب،الداخليةاإلجراءاتإطارباحلضور. ويفأمرأواالعتقالأمرالتماسطلبإعدادعمليةتبدأاحملكمة،

قدالقضيةكانتإذاماحتدداليتالداخليةاالستعراضجلنةعلىهلااملؤيدةواألدلةقضيتهيعرضأنالفريقعلى
قوية. للفريقوالواقعيةالقانونيةالنظرياتكانتإذاوعمااألدلة،يففجواتأيهناككانتإذاومادميها،لتقحانت
املطاف.ايةيفالتهماعتمادجلسةأواملثولأولالعتقالمتهيدااحلضوراالعتقال/أوامرأمرطلبويعد

شرحهمتاإلجراءات. وكمافيهاتكوناليتحلةباملر رهناكبريا،اختالفابالكشفاملتعلقةاألنشطةوختتلف-٤٩
ممكن. وهذاوقتأقربيفللمحاكمةجاهزةالتحقيقاتتكونأنإىلدفاجلديدةاالدعاءاسرتاتيجيةفإنسابقا،

أنينبغيواليتللدفاع،عنهاالكشفستتطلباليتباملوادالتنبؤاألسهلمنيكونقداالعتقالأمرمرحلةيفأنهيعين
واالستسالم. االعتقالحدوثإىلاألقرباللحظةيفالقانونيةالكشفمتطلباتتلبيةيفالعاماملدعيمكتبتساعد
مساعدمنبدعمالقضية،ومديرالقانوين،واملساعداالبتدائية،احملاكمةحماموبالكشفاملتعلقةاألنشطةتنفيذويقوم

ارف.املعقاعدةوحدةمنتقنيةومبساعدةاحملاكمة

التحقيق.فرتةطيلةاملقاضاةوحدةاتقوماليتالرئيسيةلألنشطةمتثيلأدناهالشكليفويرِد-٥٠
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المتكاملالفريقأنشطةعلىعامةنظرة-٤

التحقيق.مدارعلىاملتكاملالفريقأنشطةكلويلخصالتايلالبياينالرسميوضح-٥١

المقاضاةالفريق األساسي و -الد

لمقاضاةاسيرورة - ١

االستئناف.ومراحلاالبتدائية واحملاكمةالتهماعتمادمنوتتألفالتحقيقانتهاءبعداملقاضاةمرحلةتبدأ-٥٢
موع،أدناه. ويفموضحهوكماالتحقيق،مرحلةأثناءالتمهيديةباملرحلةالصلةذاتاألنشطةمباشرةُ وتتم ا

التحقيق" يفيفالتمهيدية("املرحلةالتحقيقأثناءاحلضورال/أوامراالعتقأمرطلبإعدادتغطياليتالفرتةستسغرق
اليتاحملاكمة،مرحلةأنسنتني. ويُقدَّرإىلتصلفرتةً التهمالعتمادالتمهيديةاملرحلةمرحلةمنواالنتهاءأدناه)،الرسم
ويفاخلتاميةاملرافعاتتشملاليتنهائيةالاملرحلةعنفضالوالدفاع،االدعاءومرافعاتللمحاكمة،التحضريفرتةتشمل
نطاقخارجوعواملعديدةعواملعلىيتوقفأمروهوسنوات،٣حوايلستستمراألحكام،إصداراملطافاية

سنوات.٢حوايلاالستئنافإجراءاتالعام. وتستغرقاملدعيمكتب
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التكوينعلىنظرة-٢

امات،يعتمدبقرارتهمالالعتمادالتمهيديةاملرحلةُختتتم-٥٣ البدروهاتفتحاليتاال احملاكمةملرحلةا
شعبةمنفريقسيضطلعاملراحل،هذهكلاستئنافات. وخاللمبرحلةاالبتدائيةاحملاكمةتُتبعماوعادة)١٣(االبتدائية.

يفالدعميأيتالقضية،عناملسؤولةاألساسيةاالدعاءأفرقةإىلاملختصة. وباإلضافةالدائرةأمامالقضيةاملقاضاة بعرض
طوالوالتعاون والتكاملاالختصاصشعبةمنيأيتالذيالدويلالتعاوندعماحملققني. ويبقىمنالتحقيقجمال

أيضا.اإلجراءات

المواردتبرير- ٣

منكلتوضيحسيتميلي،ماما. ويفمالحقة قضائيةتتخذهالذيالعاماملسارالتايلالبياينالرسميوضح-٥٤
يفاملعلقةبالقضايااملتعلقةاألنشطةلتربيرها. وستُناقشويدرتفسريالالزمةاملواردإىلوسيشارالرئيسية،األنشطةهذه

التايل.القسم

أوجديدة،أدلةأووقائعبعوديأنالعاماملدعيكتبملاحلالةهذه(يفالتهمإقرارعدمتقررأنملرحلة متهيدية العتماد التهم ميكن)١٣(
(ج)).) (ب) و٧(٦١(املادةتهمالتعديلأواألدلةمنمزيدتقدمييفالنظرالعاماملدعيمكتبمنطلبيو الدعوىيؤجل 
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التهمالعتمادالتمهيديةاملرحلة)أ(

قضية،تتشكلحيثأصال،حتقيقأثناءالتمهيديةباملرحلةاملتعلقةاألنشطةتبدأاملقاضاة،شعبةنظروجهةمن-٥٥
هذاأنشطةيتناولالالفصل،هذاأناملرحلة. غريتلكيففعالمتهيديةمرحلةفريقتشكيلاملوارد،حيثمنويتم،
التمهيديةاملرحلةفريقحجمتربيرعلىالتحقيق. ولالطالعمناالنتهاءيتمأنبعدإالالتمهيديةاملرحلةيفالفريق
أعاله.الفصولإىلالرجوعيرجىحتقيق،أثناءاالعتقالأمرالتماسإىليتجهالذي

التحقيق. وتكمنمرحلةخاللاملنجزالعملإىلاالستناداملقاضاةشعبةفريقعلىجيباملرحلة،هذهيف-٥٦
وثيقةإعدادأخرى،أموربنيمنيشمل،ماوهوالتهم،اعتمادجلسةيفلعرضهاالقضيةإعداديفالفريقأولوية

اجيريأنمنبدالاليتالوثيقةوهيالتهم،تتضمن يضاأالفريقعلىلألدلة. وجيبكاملداخليضاستعرابشأ
تطلبهاوثائقأوتكميليةخمططاتأيتقدميعنفضالالتهم،اعتمادجلسةيفعليهاسيعتمداليتباألدلةقائمةإعداد

يفالتهماعتمادجلسةيفعليهااالعتمادينوياليتاألدلةعنللدفاعيكشفأنالفريقعلىجيبالدائرة. وأخريا،
.٧٧القاعدة) و/أو٢(٦٧املادةإطاريفتندرجاليتاملوادمنكبريةكميةعنفضالفعالة،وبطريقةاملناسبالوقت

االبتدائيةاحملاكمة)ب(

منموظفا١٢منيتكونحماكمةفريقميراالبتدائية. و احملاكمةمرحلةإىلالقضيةتتجهالتهم،اعتمادبعد-٥٧
ومرحلةالدفاع،ومرافعةاالدعاء،ومرافعةللمحاكمة،االبتدائية: التحضرياحملاكمةعمليةمراحلجبميعاملقاضاةشعبة

عواملعلىتعتمداملدةفإنالتحقيق،مرحلةغراراحلكم. وعلىإصدارمرحلةتأيتإدانة،هناككانتوإذااإلختتام،
ذاتالوقائعاتفاقات بشأنعقد علىقدرتهذلكيف(مباالقضيةيفالدفاعلنهجفإناملثال،سبيلارجية. وعلىخ

االدائرةالصلة) وممارسةِ  ِ بطريقةاحملكمةقاعةوقتاستخدامفإنالصدد. وعليه،هذايفحامسادوراالتنظيميةَ صالحيا
يفاجلاريةاجلهودمناملستفادةالدروسبعضهناكنفسه،الوقتويفالعام. املدعيملكتبهدفايعدكفاءةأكثر
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اخلربةمنأساسوعلىالعوامل،هذهإىلوسريعة. وبالنظركفاءةأكثراإلجراءاتجعلإىلدفاليتاحملكمة
)١٤(حماكمة.لكلسنواتثالثمدةمبتوسطالتنبؤميكناملرتاكمة،

اليتوالربوتوكوالتاإلجراءاتسريمثلخمتلفةمبسائلتتعلقمنازعةعلىللمحاكمةاإلعدادمرحلةوتنطوي-٥٨
املسائل،هذهمعالتعاملالدفاع. ويفيرفعهاقانونيةمشكالتأيعنفضالاحملاكمة،أثناءاألطرافسلوكتنظم
للمحاكمة. لعرضهائمامالإعداداالقضيةإعدادضمانيفاملتمثلةاألساسيةأعمالهمواصلةاحملاكمةفريقعلىجيب
شهاداتغرياألدلةلتقدميالطرائقأفضلوحتديدالشهود،ترتيبيفالبتعلىأخرى،أموربنيمنينطوي،وهذا

احملاكمة،بدءاألخرى. وقبلاالسرتاتيجيةواملناقشاتالشهودبأمناملتعلقةواملسائلاالفتتاحي،البيانوصياغةالشهود،
تبقىكثرية. وقدمواردوتتطلبللغايةضخمةممارسةهواألخرييزال عالقا. وهذاماكشفبأيالقيامأيضاجيب
احملاكمة.مرحلةخاللبالكشفتتصلأنشطةإىلحاجةهناك

يمن-٥٩ احملكمةيفاألولالشاهدُيستجوبالشهود. وحاملااستجوابدورةُ كبريحدإىلاالدعاءمرافعةعلىو
(أ) احلدأناالعتباريفنضعالدورة. وإذهذهحولتقريباحصريبشكلستدوراألنشطةنفإاألدلة،تقدميويتم

املدعيمكتبشأنمن(ب) وأن)١٥(يوما،٢١٥إىليصلاحملكمةقاعاتمنواحدةلقاعةاملتاحةلألياماألقصى
-٣إىلشاهداستجوابفرتةمنصيقلِّ أنميكنماوهوأدلته،لتقدميبكفاءةاحملكمةقاعةوقتمناالستفادةالعام

بأعلىنوعيةملرافعةكعتبةُوضعتاألدلةمنأخرىأشكالجانبإىلحماكمةٍ شاهدَ ٦٠إىل٥٠(ج) وأنأيام،٤

.سبحتُ الهامشي،دوربالعاماملدعيمكتبخالهلااليت يضطلع التعويضاتمرحلة) ١٤(
)١٥ (CBF24/07P01.
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طيلة ويستمرانواحدشاهدمعحماميان. ويتعاملاملقاضاةمرحلةإلمتامسنةإىلحيتاجالعاماملدعيمكتبفإناملعايري،
.متسقةدورة

املدعىملنحبسنةاملدةحتديدمتالتقرير،هذااالدعاء. ولغرضسيطرةخارجشيئاالدفاعمرافعةمدةوتعد-٦٠
قضيته.لعرضمالئمةبصورةالوقتعليه

خاللاملقاضاةشعبةموارداتقوماليتاألنشطةخمتلفعنعامةنظرةأدناهالتوضيحيالرسمويبني-٦١
احملاكمة.
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التحقيقاتاألنشطةوالدفاع. وتشملامللحقة القضائية مرحليتمنكليفالتحقيقمواردإىلحاجةوهناك-٦٢
مصداقيةيفالتحقيقيتطلبالدفاع،مرحلةالطرفني. وخاللمنالشهودواستجوابالدفاعحججدحضبغرض
حمققانهناكيكونأنهواملثايلللتحقيق. واألمرمواردثالثةعنيقلالماأيضاودحضهاالدفاعشهودشهادة
.املقاضاةمرحلةلدعموحملل

إىلحتتاجاليتاملعلقةباملوادصلةذاتعناصرعلىاحملاكمة،مرحلةخاللعملهالتعاونمستشارويواصل-٦٣
ا. وبوجهوقائيةتدابرياختاذإىلاملعنيةالدائرةتسعىأواالستالمشروطتعديل احملاكمة،أثناءأكثر،خاصبشأ
شرعيةتواجهاليتالتحدياتذلكيفمبااإلجراءات،سريأثناءتنشأاليتالقضايامعالدويلالتعاونمستشاراملسيتع
طوعاالتعاونرفضواالذينللشهوداملمكنواالستدعاءاملساعدة،طلباتطريقعنالدولمنمجعهامتاليتاألدلة
أوإضافيةأدلةالتماستتطلباليتالدعوىعنالناشئةاجلديدةياوالقضاللشهود،املستمرةاحلمايةواحتياجاتأكثر،
بشأنأوالعدالة،بسرياإلخاللجرائمأوالشاهدباستنتاجاتاملتصلةالقضايابشأنالدولوتعاونا،اإلتيان
االمتثال.بعدماملتصلةاملنازعة

طويال،وقتاوتستغرقتفصيليةمكتوبةاميةختتقاريرصياغةتتمحيثاخلتامية،باملرحلةاحملاكمةوتنتهي-٦٤
موعدحتديدويتمبالتأجيلاألمرحينئذيتمأناملفروضمنفإنهإدانة،هناككانتاخلتامية. وإذااملرافعاتوجتري
احلكمعواملعنإضافيةأدلة(أ) بتقدمياملقاضاةشعبةفريقسيقوماالستماع،جلسةويف)١٦(باحلكم.النطقجللسة
حيدِّدأنإىلو(ج) يسعىاحلكم؛ألغراضمناسبايعتربالذيالسجليفاملوجودةاألدلةإىلو(ب) يشريالصلة؛ذات
املتهم. وهناوإدانةاجلرائمجسامةأساسعلىاملالئماحلكمهوماللتطبيقالقابلةوالواقعيةالقانونيةاحلججأساسعلى

سوىللمكتبيكونلنفإنهتعويض،دعوىهناككانتالدعوى. وإذايفكطرفالعاماملدعيمكتبتدخُّلينتهي
جانيب.دور

االستئناف(ج) 

استئنافحمامي٥وقسم،ومسؤولرئيسياستئناف(حماميموظفني٧منحاليااالستئنافقسميتألف-٦٥
النهائيةاالستئنافرحلةمإىلتتجهاليتالقضايامناملتوقعاملتزايدأن: (أ) العددمراعاةومع)١٧(قضية).ومدير

املرتتبالعملحجمو(ب) زيادةأشخاص)؛٥(متهمنيعدةعلىتنطويوواحدةاثننيمتهمنيعلىتنطوي(بعضها
االستئنافجلساتخالفعلىكاملة)،وجلسات(إحاطاتكاملاستئنافنشاطالنهائية،االستئنافمرحلةعن
وعمالعارضاطعناستتطلباليتاحملاكمةومرحلةالتمهيديةاملرحلةيفالقضاياعددو(ج) زيادةفقط؛٢٠١٤عاميف

وإعدادالقانويناالستشاريالعمليفاالستئنافقسمدورو(د) زيادةاالستئناف؛قسمبهيقومالصياغةعلى

اآلن.حىتالعادةعليهجرتماوهو،االدعاءأوالدفاعبطلب من كانإذاإلزاميألمر منفصلةاستماعجلسةعقد ) ١٦(
قسميفكاملبدوامللعملأيضاابتدائية يعينان حماكمة) ٢حماميي (أنإىل حاليامالك موظفي مجعية الدول األطراف شريي) ١٧(

فرقمناملساعدةعلىأحيانا يعتمداالستئنافقسمأنورغم االستئناف. قسملاحلايلالتكوين يعكسالهذااالستئناف. ولكن
حماميي حماكمة إىليرقىالهذاإال أن الشفوية،واملرافعاتنهائياالستئناف الملخصاتإعدادعنداملثالسبيلعلىوذلك احملاكمة،
مإىلباإلضافةاالبتدائية، اكمةاحملوحمامويقدم القسم. يفعاملنيبدوامابتدائية  كامل.بدواماكمةاحمل، يد املساعدة يفمسؤوليا
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االدعاءأنشطةمنخرىاألاملراحلمجيعيفالقضاياعددو(ه) ازديادواحملاكمة؛التمهيديةاملرحلةألفرقةواملطالبات
االستعراض،وإجراءاتاألولية،االستقصاءاتسيما(الاالستئنافلقسمهامعملأيضاعنهايرتتباليت

لقسمالعمليفأمهيةاألكثرالزيادةو(و) أنوالتعويض)؛املراجعةوإجراءاتاملبكر،اإلفراجوإجراءاتوالتعويضات،
العارضة،والطعونالنهائيلالستئنافالالزمةواملواردالعاملةالبديفكثافةطلبتتاليتلألنشطةمتوقعةاالستئناف
إضافية.مواردإىلحاجةيفاالستئنافقسموسيكون

وأعمالالقانونيةاملشورةوتقدميالعارضة،والطعونالنهائي،االستئنافاالستئنافقسمأنشطةوتشمل-٦٦
التهماعتمادمرحلةيفاملتكاملةللفرقبالنسبةسيماالالعام،ملدعيامكتبأنشطةمنواسعةموعةالصياغة
باإلدانةاملتعلقةالنهائيةاالستئنافاتإجراءيفاالستئنافلقسماألوىلاملسؤوليةواحملاكمة. وتكمنالتمهيديةواملرحلية
الرباءةضداالدعاءاستئنافرفعمنكالهذااألساسي. ويشملرومانظاممن٨١املادةمبوجبواألحكاموالتربئة

مباالتوصيةعناملسؤولهوالقسمفإنالسياق،هذاواألحكام. ويفاإلدانةضدالدفاعاستئنافعلىوالردواألحكام،
الدعوى وصياغةيفالسريإجراءاتبكلوالقياموالرد،االستئنافمواجيزوصياغةاالستئناف،منبدالكانإذا

قسماالستئناف. ثانيا،جلساتيفالشفهيةاملرافعاتيفاالدعاءوميثلاالستئناف،مرحلةيفاملطالباتمجيع
املؤقتواإلفراجواالختصاص،باملقبوليةاملتعلقةتلكذلكفيهامباالعارضة،الطعونمجيععناملسؤولهواالستئناف

املطالباتمجيعوصياغةبالدعوىاملتعلقةاألعمالعجبميوالقيام)١٨(اإلذن.فيهايُطلبالذيواالستئنافواالحتجاز،
اإلذن(طلباتاالبتدائيةوالدائرةالتمهيديةالدائرةقراراتباستئنافاإلذنالتماسطلباتتقدمييشملالالزمة. وهذا

االبتدائيةوالدائرةالتمهيديةقرار كلضدستئنافات االمنتتألفاألساسي. وهيرومانظاممن٨٢لمادةالطعون العارضة لختضع) ١٨(
القراراتمنحمدودةجمموعةهناك ٨٢املادةمبوجبو األساسي. رومانظاممن٧٤املادةمبوجبالنهائياحلكميصدرأنقبلختذ ٣ت

الدائرةوقراراتواالعتقالاملؤقتاإلفراجواالختصاص،املقبوليةبشأنالقراراتاملثالسبيل"كحق" (علىهااستئنافاليت جيوز لألطراف 
القرارأصدرتاليتالدائرةإذنت إذافيها إال الطعنميكنالخرىاألقراراتالغالبيةفإنذلك،منها). ومعمببادرةتصرفالالتمهيدية

) (د)..١(٨٢املادةمبوجبالقرارهذااستئنافباألطرافمنأكثرأواحدلو 
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مجيعرضةالعاالطعونجماليفالقسمنشاطويشمل)١٩(األخرى.األطرافترفعهااليتالطلباتعلىباالستناف) والرد
واحملاكمةالتمهيديةاملرحلةإجراءاتمنكليفاملتخذةبالقراراتاألمرويتعلقالنهائية،األحكامقبلالطعون

كبريادعمااالستئنافقسميقدمالصلةذاتواإلجراءاتالعارضةللطعونالالزمةاملطالباتكلالتمهيدية. وبصياغة
املتكاملة. األفرقةلصاحلكبريقانويناستشاريبدوراالستئنافقسميضطلعلثا،واحملاكمة. ثاالتمهيديةاملرحلةلفرق

تصوراليتواإلجرائيةاملوضوعيةاملسائليفواحملاكمةالتمهيديةاملرحلةفرقإىلومذكراتالقانونيةاملشورةالقسمويقدم
أفرقةلصاحلواإلجاباتاهلامةاكمةاحملعرائضبصياغةويقومقضاياهم)،يف(ولالستخدامودعواهمقضاياهميف

فيمااملثال،سبيل(علىاملطلوبالنحوعلىالشفويةاالستماعجلساتيفويناقشهاواحملاكمة،التمهيديةاملرحلة
مبوجبالتعويضوطلبات؛املقاضاةأوالتحقيقبعدماالدعاءقراراتيفالنظر) بإعادة٣(٥٣املادةبطلباتيتعلق
املطالباتمنوغريها١١٠املادةمبوجباملبكراإلفراجوإجراءات؛٧٥املادةمبوجبالتعويضوإجراءات؛٨٥املادة

مراجعةيفهامادورايؤديأنههامة). كماقانونيةأوإجرائيةمطالباتتشملاليتواحملاكمةالتمهيديةاملرحلةيف
سيماال،١٥املادةوطلباتاألويلاالستقصاءتقاريرمثلوالتعاونوالتكاملاالختصاصشعبةتضعهااليتاملشاريع

جلميعشاملقانوينحتديث) سجلعلى(واحلفاظإعدادعنأيضامسؤولاالستئنافالقانونية. وقسماملسائلبشأن
ويُنسقائها،إنشالتمهيدية) منذالدائرةاالبتدائية،الدائرةاالستئناف،(دائرةاحملكمةعنالصادرةواألحكامالقرارات

األخرى)،(والشعباملقاضاةشعبةيفاملوظفنيمنوغريهمللمحامنيأسبوعنيكلتعقداليتالقانونيةاالجتماعات
والشفوية)،(املكتوبةاالستئنافومرافعاتاملكتوبة،املرافعاتيفالعاممدارعلىتدريبيةبنفسه) دورات(وجيريوينظم

والداخلي.الدويلاجلنائيالقانونيفوموضوعات

أواالبتدائيةاحملاكمةأوالتمهيديةاملرحلةيففعليةقضايالتسعالدعماالستئنافقسمقدم،٢٠١٤عاميف-٦٧
لكلبالنسبةاألمراقتصرحيثالنهائي،االستئنافيفحمدودبنشاطاتسمتاقضيتنيأيضاوتوىل)٢٠(املبكرة.املراحل

يفاملكتوبةبالطلباتكاملبشكلباملعلوماتالقضيتنيهاتنيتزويدمتأنهمبا،فقطاستئنافجلسةعلىقضيةلكل
ابتدائيحكمضدائيباستئنافأخرىحالةيفاالستئنافقسمأوصىذلك،إىلوباإلضافة)٢١(السابق.العام

مامعاسحباوالدفاعاالدعاءأنمباجترملاالستئنافإجراءاتولكن يفإحاطةنشاطأيبالقيامقبلطعو
الفرتةيفاملتوقعةالزيادةفإنأدناه)،اجلدوليفاملبنيالنحو(علىأعالهذكرممايتضحومثلما)٢٢(االستئناف.

مراحلمجيعيفالقضاياويفالعارضة،والطعونالنهائياالستئنافإجراءاتيفوالعملالقصايايف٢٠١٨- ٢٠١٦
٢٠١٧يفاخلصوص،وجهاالستئناف. وعلىلقسماإلمجايلالعملحجمعلىكبريبشكلتؤثراالدعاء،عمل

أنأن يظهر باالستئنافذنيلتمس اإلالذيالطرفعلىو األساسي. رومانظام(د) من)١(٨٢لمادةاإلذن باالستئناف لضعخي) ١٩(
ا تالقرارات؛منتنشأة مسأل دائرةمنالقرار؛ وأن اكمةاحملنتيجةيف أويف سري الدعوى من حبث العدل والسرعة، كبرياتأثرياؤثروأ

م بشأن االستئناف،الدائرة اإلذن بتمنحإذاو . الدعوىيفجوهريتقدميؤدي إىل تقدم االستئناف حينئذ يقوم األطراف بتقدمي مطالبا
إجراءاتيفللمشاركةاملشاركنيمنوغريهمللضحاياسمحيُ أنأيضااملسألة. وميكنتبت يف الذياالستئنافدائرةأمامرضعاالطعن ال

.يهاعلالرديفاحلقلالعاء و املطالبات وتقدمياالستئناف
والسنوسي.القذايفبيمبا،وسانغ،روتوغودي،بليغباغبو،كينياتا،باندا،وآخرون،بيمبانتاغاندا،) ٢٠(
غودجلو.لوبانغا،) ٢١(
كاتانغا.) ٢٢(
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الوقتيفتضمقضايا3يفسنويأساسعلىكاملائياستئنافبنشاطالقياماالستئنافقسميَتوقع٢٠١٨و
بالتايلاالستئنافقسمسيحتاجاألساسي،احلجمإطار) متهمني. ويف٢٠١٨(٩) و٢٠١٧(٨جمموعهمااحلاضر

السابق.اإلفراطعلىللتغلبوكذلكاألنشطةمناملتزايدالعددمعللتعاملكاملبدوامللعملمكافئةوظيفة١٣إىل

٧٠المادة/أنشطةوالتعليقاألساسيلفريقا- هاء

أواالعتقالحدوثعلىذلكويتوقفالتعليق،إىلأواحملاكمةإىلإماقضيةيفالتحقيقاختتامسيدفع-٦٨
على(احلفاظباألدلةاالحتفاظإىلالتحقيق) حباجةنشاط(جتميدتُعلقاليتالقضاياعدمه. وتبقىمنلطوعيااملثول

مأواستعدادهمعلىتؤثرقداليتالقضاياومعاجلةالشهود،معالتواصل ذلك،إىلالشهادة). وباإلضافةعلىقدر
ذلك،علىاملناسب. وعالوةالوقتيفاالستجابةعلىلقدرةاإىلأيضاحتتاجتربُزاليتاجلديدةالتحقيقفرصفإن
منكبرياقدراباستمرارتولِّدالنظرية،الناحيةمنكانوإنتعليقها،متاليتالقضايابعضأناملرتاكمةالتجربةلبني

علىواحلفاظحمتملة،إضافيةموحتديدالقضية،(صقلاملتابعةالتقاضي وأنشطةمنسواءالعملية،املمارسةيفاجلهد
اليتاحلاالتيفاملثالسبيلعلىمغلقة،اعتبارهاميكناليتذلك). واحلاالتغريإىلالشهود،ومحايةاجلديدة،األدلة

املعلق" "النوعمناألنشطةبعضأيضاتنتجزالتما)٢٣(ائيا،اإلجراءاتوقففيهامتأوباألحكامالنطقفيهامت
االنتقام).أعمالعلىالرداخلروج،: اسرتاتيجيةاملثالسبيل(على

أنهمؤقتاالتنبؤميكنالواقع،أرضعلىالسائدةالظروفعلىوبالرتكيزاالعتبار،يفالسابقةالتجربةوبوضع-٦٩
واحدة.قضيةعنالتعليقرفع٢٠١٨-٢٠١٦االسرتاتيجيةللخطةالقادمةالدورةيفيتمأناملرجحمن

.٢كبينيا،٢الدميقراطيةالكونغومجهورية،١الدميقراطيةالكونغوهوريةمج)٢٣(
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للمواردالسابقالنقصفبسبب)٢٤(القادمة.للسنواتحمددةحاجةاملكتبيواجه،ذلكإىلوباإلضافة-٧٠
"جاهزةحاليااملعلقةالقضايابعضتعتربالالسابقة،االدعاءاسرتاتيجيةإطاريفالقضاياالتعليقوممارسات

للمكتبجديةخماطرَ ضيةقعنالتعليقرفعلفرضاعتقالحدوثانتظاراحلالية. وينطوياملعايريللمحاكمة" وفق
تكاليفوبالتايلتأخرياذلكعلىعالوةويسبباملعيار،إىلبالقضيةللوصولالكايفالوقتوجودعدمحيثمن

يفالذروةحلظاتيفوللمساعدةالتعليقعنهايُرفعاليتالقضاياملواجهةالقدرةهذهسُتستخدماحلاجة،إضافية. وعند
ممكنا.ذلككانإذاأخرىحاالت

يفعلللتتبع. وملوحدةٍ إنشاءأمريفاملكتبنظراملعلقة،القضايامعتتعاملاليتالقدرةهذهجانبوإىل-٧١
واعتقاهلم. عليهمللعثورعسكريةعملياتإىلحاجةيفأومعروفةإمامنهاهلاربنيمواقعأنإىلنظرااآلنحىتذلك

اخلطريين أواملتوسطاملستوىمناجلرائممرتكيببشأناألمر،لزميثماحسيحقق،مكتبفإناجلديدة،وباالسرتاتيجية
إىلاحلاجةستصبحالظروفهذهمثلاملسؤولية. ويفمناألكربالقدريتحملونمنالصعود إىلمنيتمكنحىت

أمهية.أكثرأمراتتبعوحدة

قضايايفبالتحقيقالرئيسييةالقضفريقعنمستقلبشكلتقومأنالوحدةهلذهميكننفسه،الوقتويف-٧٢
أوالتهديدأوالرشوةبأعمالمتزايدبشكلتصطدماملكتبقضاياأحذت). وقد٧٠(املادةالعدالةسرياإلخالل ب
املكتب. مواردعلىكبريتأثريهلاكانورادعا. وقدفورياردااألعمالهذهالشهود. وتتطلبإيذاءأوالتخويف
مثليفاملقاضاةو للتحقيقالوطنيةالسلطاتعلىأمكنحيثمااالعتماديفواملستقبليةاليةاحلاملكتبسياسةوتكمن

قادرةغريالدولةفيهاتكوناليتالقضاياعلى٧٠املادةيفالواردةاجلرائمبشأناخلاصةحتقيقاتهاألمور. وسيقِصرهذه
علىكبرياتأثريايؤثرحبيثالنطاقأواخلطورةمنرجةدعلىالتدخلأوالعرقلةوتكونبذلكالقياميفراغبةغريأو

التحقيقإجراءيقررأنأيضاللمكتبوجيوزاالستئناف؛مرحلةأواالبتدائيةاحملاكمةأوالتمهيديةاملرحلةيفالقضية
ة. وباإلضافةالقضيهذهيفالقضائيةالواليةملمارسةكمنتدىأفضلوضعيفاحملكمةأنإىلخيُلصعندمااملقاضاةو 

خطواتبعضمتابعةاىلحباجةاملكتبسيبقىالوطنية،السلطاتستجريهااليتالتحقيقاتيفحىتذلك،إىل
اجيرياليتللجرائمأفضلبتقييمللقيامالتحقيق معاملستمرالتعاونضمانعليهوسيكونمناسبةبإحالةللقيامارتكا
الوطنية.واالدعاءالتحقيقهيئات

ا التوصل إىل تاليتالسرعةعلىتعتمداحلاجةهلذهبالضبط احملددةاملدة)٢٤( احلاالتلوصول بلالالزموالوقتاألساسي،احلجمتم 
احلاالت.رفع التعليق عن وأثرمحاكمة،اجلاهزية للحالةإىلاملعلقة 
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التكوينعلىنظرة- ١

٢ -

٣ -

المواردتبرير- ٤

الشهودإىلالتحدث-اتصالعلىالبقاءاحملققنيمنُيطلبخمتلفة،قضايايفاألدلةعلىاحلفاظبغرض-٧٣
وجدت)،(إنالتطوراتعنحمدثةمبعلوماتالشخصوتزويدوضعهم،منوالتحققلوجه،وجهاأواهلاتفعرب

األقل)،علىالسنةيفواحدة(مرةحمدَّثةالصلةذاتامللفاتتكونأنوعلىصال،االتعنتقريروضععلىواحلرص
- متابعةإىلشخصا١٥٣٠حوايلحيتاجأناملتوقعاملقاضاة. ومنالدعم/شعبةوحداتمعاملتابعةأنشطةوتنسيق

٠,٣حوايلشاهدلكلأعالهاملبينةاألنشطةتستغرقأناملتوقعمعلقة. ومنقضيةلكلشاهدا١٧٠معدلعلىبناءً 
احلجمهذاتغطيةأجلومن)٢٥(أيام.٣حوايلمنإضايفدعمإىلسيحتاجوناملئةيف٣حوايلأنإىلباإلضافةيوم
معواملتابعةلالتصالاملتطلباتبعضهناكتكونقدذلك،إىلموارد. وباإلضافة٣إىلحاجةهناكالعمل،من

علىاحلفاظالضروريمنسيظلأنهورغمالعمل،حجمأوأرقامتقديرالصعب". ومن"املغلقةالقضايامنالشهود
املوارد.علىكبريضغطهناكيكونأنحاليااملتوقعمنليسأنهإالواملتابعة،االتصالهذا

القضاياعلىالعملأجلمنالقادمةالسنواتيفللتحقيقمْورِدا١٣منإضافيةحاجةً املكتبويتطلب-٧٤
املعلقةالقضاياالتعليق. وجلعلعنهايُرفعاليتللقضاياالتصديأجلومنللمحاكمةجاهزةغريدامتماملعلقةا

واألدلة،املعرفيةالفجواتوحتديدالسائدة،القضيةلفرضيةوفقااألدلةاستعراضالفريقعلىسيكونللمحاكمة،جاهزة
الشهوداستجوابإعادةأوإضافينيشهودواستجوابجديدةوطخيوحتديداحملتملة،اجلديدةاألدلةواستغالل

األخرىواألشكالوالوثائقالشهودإفاداتومنهجيةمستوىكانإذاماتقييمإىلأيضاالفريقاملوجودين. وسيحتاج
والطبوجيالتكنولالتقدمكانإذامااستعراضإىلباإلضافةاجلودة،ملعايرياحلايلالتوقعمعتتماشىاألدلةمن

اجلاهزيةمنحالةإىلاملعلقةالقضاياجبميعالوصولاشرتاطجانبحمتملة. وإىلجديدةأدلةجلمعفرصايتيحالشرعي
فعال: التعليقعنهارفعقدالقضيةتكونعندماتظهراليتللمهاملالستجابةنفُسهاالقدرةهذهسُتستخدمللمحاكمة،

أيام لكل واحد منهم ٣شخصا يتطلبون ١٥٣٠يف املئة من ٣يوما؛ ٤٥٩= لكل واحد منهم يوم٠,٣شخصا يتطلبون ١٥٣٠) ٢٥(
موع: ؛يوما١٣٨=  .وظيفة مكافئة للعمل بدوام كامل٢,٧يوما أو ٥٩٧ا
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ذلك. وستنطويغريإىلالتهم،اعتمادجللسةواإلعدادحمدود،نطاقعلىجديدةأدلةإضافةالشهود،تعاونضمان
منأزواج٣وواحد،رئيسيحمققمنيتكونشخصا،١٣منبأقلالعددقليلحتقيقفريقعلىاإلضافيةاملوارد

.الوقائعحتليلاناتبيقاعدةيفالبياناتإلدخالومورَِدْيناملعلوماتإدارةيفومساعداحمللني،٣واحملققني،

األمهيةذوياألفرادمنوغريهمماملشتبهلتحركاتاملكتببهيقومالذيوالتتبعالرصديكونأنوميكن-٧٥
وعندوشركائهم،ماملشتبهمواقعبشأنحمّدثةامللفاتعلىالعقاب. وللحفاظمناإلفالتمكافحةيفمهماعنصرا

التعاونطلباتبإصداربدروهميقومونالذينوالقضاةاحملكمةأدناه) وقلم(انظراملقاضاةشعبةإبالغالضرورة
املعلوماترصداألنشطةخمصص. وتشملموردوجودمنبدالاملختصة،الوطنيةالسلطاتإىلحمددةواعتقال

الصلةذاتحركاتالتمنبيِّنةعلىاملرءليكوناألسبوع،ايةذلكيفمباواألسبوع،اليوممدارعلىباستمرار،
سبيل(علىالتحقيقخطوطومتابعةامليدان،يفخيوطوإجياداملفتوحة،املصادرومراقبةضروريةحتذيراتأيوإصدار

يفعليهااملنصوصالتحقيقاتعلىالفريقهذاسريكزاالقتضاء،عندالشركاء. وكبديل،معاملالية) والتنسيقاملثال
بأربعةالوحدةتزودأناملتوقعالوطنية. ومنللسلطاتتسليمهاإعدادطريقعنأواامالقيطريقعنإما،٧٠املادة

حملالن.يدعمهموحمقَِّقْني موظفني

بالقضايااملتصلةاألنشطةيفلالخنراطفقطليسمواردتوفريمنبدال،يف جمال االدعاءدعمالبيتعلقوفيما-٧٦
إىلمستمر. وباإلضافةأساسعلىدعمهذا الإىلحتتاجاليتتلكسيماالية)،القضوتطور(التقاضي واملتابعةاملعلقة
قبلالتقاضي وماأنشطةعنفضالوالتوجيه،القانونيةاملشورةحيثمنسواء،يهإلحاجةهناكستكونذلك،

املقاضاةشعبةحمامويقومع،التتبأنشطةخيص. وفيما٧٠املادةيفالواردةواألنشطةالتتبُّعبوحدةيتعلقفيماالتقاضي،
والتكاملاالختصاصشعبةمعويقوموناملختلفة،القانونيةاخلياراتودراسةالفرصإلنتهازالقانوينالتوجيهبتوفري

السلطاتمعأيضايعملونالشعبةهذهمعبالتنسيقاالعتقال،اللتماسالقانويناألثربتحليلمعنيمنتدىيفوالتعاون
املكتبجتربةتبني،٧٠املادةالواردة يف نشطةاألبيتعلقاعتقال. وفيماعمليةأييفالقانونيةاجلوانبنبشأالوطنية

ا كشفاآلن،كثرية. وحىتمواردوتتطلبجداطويالوقتاتستغرقوهيوالقضايا،احلاالتكلمعتتقاطعأ
جعلاحملكمة. وقدأماممعروضةاألقلعلىاالتح٦يف٧٠املادةيفعليهااملنصوصاجلرائمارتكابعناملكتب

قاعدتهاخلصوصوجهوعلىقضاياه،منهتُنتزعأنيتجنبحىتاملناسبالوقتيفللردسبلبتطويريقوماملكتبَ هذا
لومرهقة: فحىتمطالباملقاضاةشعبةعاتقعلىيلقيبدورهشاهد. وهذامنقانوينغريلتدخلنتيجةالشهود،من
الذيامللفجتميعفإنالوطنية،السلطاتمنأكثرأولواحدةاملعنيةاجلرائمعلى  املقاضاةتفويضاملكتبقرر

وحساسيةالسريةمتطلباتإىلبالنظربه،القيامللمكتبإالميكنالأمر(وهوالوطنيةالسلطاتإىلسريسل
تلكعلىكاملبدوامالعملعلىقادرةكافيةاخليةدمواردوجودتتطلبثقيلةبالشاهد) مهمةالصلةذاتاملعلومات

الشقهذايفاالدعاء جماليفقدرةوجودسيكونمرغوباوالعملياالتفويضيكونالحيثمث،بعينها. ومناملهمة
حماميوأربعة)،٢-(فالدرجةمنحماميْني منالقدرةهذهبالعملية. وتتألفللدفعأساسيموردمبثابةبالتعليقاملتعلق
ومساعدمساعدابتدائيةحماكمةوحمامي،معاوننيابتدائيةحماكمةحمامي٤و)،٤-(فالدرجةمنابتدائيةحماكمة

حماكمات.دعم

لتغطيةصدماتكمخففالتعليقجانب يُستخدمأنأيضاميكنأعاله،املذكورةاألنشطةإىلوباإلضافة-٧٧
اليتالذروةحلاالتالنشطة). وميكنالقضائيةاملالحقاتو تحقيقات(الحيةقضاياعنالنامجةاملاّسةاالحتياجات
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جزئيا،األقلعلىتَغطَّي،أناملواردمناالحتياجاتيفاملتوقعةغري) والزيادة٣الفقرةاألول،املرفق(انظرتوقعهاميكن
املوظفني.وضغطاملراحلُمددعلىذلكتأثريتقليليتمحبيثالقدرةذه

القضائيةوالمساعدةالدوليالتعاونالفريق األساسي و - واو

جوانبكافةبعمله. وتعتمدالقيامالعاماملدعيملكتبميكنالبه،للتنبؤوقابلفعالتعاونوجوددونمن-٧٨
عملياتمثلاإللزاميةالتدابريوتنفيذالسجالت،وتوفريالدول،أراضيعلىانتشارمنالتحقيقوعمليةاألدلةمجع

علىأخرى،أموربنيمنم،املشتبهاعتقالأوالشهودإجبارإىلاألصول،واسرتدادوالتتبعوالضبط،لبحثا
يفحامسادورايؤديالتعاونفإنالنحو،هذاالدولية. وعلىاملنظماتأوالوطنيةالسلطاتمنالقضائيةاملساعدة

العملخاللاحملكمة. ومنيفناجحةالحقة قضائية ملللتمكنيةالالزماألدلةعلىاحلصولمناملتكاملةاألفرقةمتكني
اجلنائيةللمحكمةميكنللمحكمة،اإلنفاذذراعبدورتقوماليتالصلة،ذاتوالدوليةالوطنيةالسلطاتمعفقط

املساعدةاللخمنالرمسيةاملساعدةتقدمييتجاوزأوسعبُبعدأيضاالتعاونالقضائية. ويتسمواليتهاتنفيذالدولية
والدويلالوطينالصعيدينعلىمواتيةبيئةوجودعلىيعتمدانأيضاككلواحملكمةالعاماملدعيالقضائية. فمكتب

طلباتلتنفيذللتمكنياملكتببعملالرئيسينيالقرارصانعيتعريفاحلاسمالعملهذاأنشطتهما. ويشمللدعم
تصحيحأووتبديدالصلة،ذوياملصلحةأصحاببنيوفهمهاكمةاحملدعمعلىوالتشجيعالقضائية،املساعدة
الدولمجعيةيفالصلةذاتاحملكمةدوائرمعوالعملَ الفعال،التعاونمتنعأوتعرقلماغالبااليتاخلاطئةاملعلومات
ااألطراف ومنظمةاألورويبواالحتاداألفريقيواالحتاداألمنجملسذلكيفمبااملتحدة،األمموأسرةالفرعية،وهيئا

األبعادمتعددةمركَّبةجهوديفالعدالةدوروتعميملدمجاألخرىوالوطنيةواإلقليميةالدوليةواهليئاتاألمريكيةالدول
النزاع.بعدمامرحلةيفاهلشةاألوضاعإىلموجهة

لدعمالعملياتهذهقيادةعنولاملسؤ هووالتعاون والتكاملاالختصاصلشعبةالتابعالدويلالتعاونوقسم-٧٩
التعاون) مستشارِي١(بنيالدويلالتعاونوحدةملسؤولالعاموالتنسيقاإلشرافحتتجيمعحبيثاملكتب،أنشطة
العام) التعاون٢و(القضائية،املساعدةطلباتكلتنفيذعنمسؤولمتكاملفريقكلداخلبعينهاحلالةالدويل

العام.املدعيمكتبيفالقضائيةاملساعدةجماالتيفوالقانونيةالفنيةاملشورة) تقدمي٣(واخلارجية؛والعالقات

التكوينعلىنظرة- ١
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المواردتبرير-٢

املتكاملالفريقضمنتعاونللنمستشارو (أ)

دوناضاةاملقو التحقيقجناحلتحقيقالالزمةاخلطواتمنبأيالقيامميكنالأعاله،إليهاإلشارةمتتكما-٨٠
واحد. وهذادويلتعاونمبستشارمتكاملفريقكلدعمعلىحالياالدويلالتعاونقسمفعال. ويعملتعاونوجود

يلي:عمااملسؤولهوالشخص

والدولاألطراف،الدولمنالفريقوطلباتالقضائيةاملساعدةمناالحتياجاتمجيعتيسريالمساعدة:طلبات(أ) 
العسكريةاالنتشاروعملياتاملتخصصة،والوكاالتالدوليةاحلكوميةاإلقليميةأوالدوليةماتواملنظاألطرافغري

ذلكاخلاص. ويشملالقطاعمنوالفاعلنياحلكومية،غريواملنظماتالسالم،حفظعملياتأواجلنسياتمتعددة
اجلهةمتطلباتجبميعالوفاءلضمانالطلب،متلقيةاجلهةوبعده) معالطلباتإرسال(قبلاملشاوراتمجيعتيسري
أيبشأنوالتشاوراملناسب،الوقتيفالتنفيذكفالةأجلمنتنشأتقدتكونمشاكلأيوحللالطلب،متلقية
األساسي.النظاممن٩٧-٩٦املادتنييفاملتوخىالنحوعلىاألدلة،استالمبشروطتتعلقمسائل

واألدلةاإلقليم،إىلمستمروصولاملتكاملللفريقيكونحبيثالعملياتتنسيقمراكزإنشاءالعمليات:دعم(ب) 
الوطنيةالسلطاتأوالفريقحيددهامشاكلأيعلىللفريقسريعةفعلوردودإجاباتوتقدمياملعنيني،والشهوداملادية

حيثالسياسي،أوسرتاتيجياالاملستوىعلىذلكيفمباالبدء،مرحلةيفهامةمشاوراتعلىهذااملعنية. وسينطوي
جتريأومرة،ألولاملساعدةمنإقليمياأوسياسياو/أوحساسةجديدةأنواععنبالبحثالعاماملدعيمكتبيقوم
مشاركاأيضاالتعاونمستشارمعها. وسيكونمسبقتعاونأيللمكتبيكنملمعينةمنظماتأودولمعحاليا
وسيعملاملعنية،اإلقليميةوالدولةاحملكمةقلممعبالتعاونواالستسالماالعتقالتعملياوتنفيذوتفعيلوضعيفبقوة
ذلكيفمباللفريق،الفيناملستوىعلىاخلربةتوفريعنأيضامسؤولالتعاونلذلك. ومستشاراجلهودحشدعلى

التعاونمستشارالطلب. وسيقدمتلقيةماملنظمةإجراءاتأوالطلبمتلقيةللدولةالوطينالقانونيتطلبهااليتالشروط
ذاتالوقائيةالتدابريوتنفيذاعتماديفالوطنيةالسلطاتتعاونتأمنييفاحلمايةاسرتاتيجياتلوحدةالدعمأيضا
ينوحدةاتتكفلملاليتالصلة املسؤوليات.تقسيمضوءيفوالشهودعليهما

للجهاتبالنسبةالعملمستوىعلىنقطة اتصالجهة مبثابةالدويلاونالتعمستشاريعملالخارجية:العالقات(ج) 
والوزاراتالهاي،يفالسفاراتذلكيفمبااجلارية،املقاضاةو بالتحقيقاملتعلقةالقضايابشأناخلارجيةالفاعلة

معوكذلككومية،احلغريواملنظماتاملتخصصة،والوكاالتالدوليةواملنظماتالعواصم،يفالصلةذاتاحلكومية
فهموتعزيزعليهواحلفاظالعامالدعمإجيادأيضااملسؤولياتالعام. وتشملاإلعالموحدةمعبالتعاوناإلعالم،وسائل
.املقاضاةأوبالتحقيقيتعلقفيماالعاماملدعيمكتبعمل

املناسبالوقتيفلتنفيذاعنمسؤولالدويلالتعاونمستشارالمساعدة:علىللحصولالواردةالطلبات(د) 
مستشار). ويشارك١٠(٩٣املادةإطاريفاملساعدةعلىللحصولالعاماملدعيمكتبإىلالدولمنالواردلطلب
التحقيق.قيدأخرىقضاياعلىوالتعاوناألعباءتقاسمبشأنالدولمعجترياليتاملشاوراتيفأيضاالدويلالتعاون
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وأصحاباملتعددةوالدوليةالوطنيةالفاعلةاجلهاتمعالوثيقالدويلالتعاونرمستشاتعاملإىلوبالنظر-٨١
للحالةالشاملالتحليليفحامسةاسرتاتيجيةرؤىتقدميمنهيطلبماغالبااحلالة،يفاملوجوديناحمللينياملصلحة

التعامليفالدويلالتعاونمستشارلعميستمراحملاكمة،القضية. وخاللونظريةالتحقيقخطةيفاملتقدمةوالتطورات
طريقعنمنمجعهامتاليتاألدلةشرعيةتواجهاليتالتحدياتذلكيفمبااإلجراءات،سريأثناءتنشأاليتالقضايامع

والقضاياللشهود،املستمرةاحلمايةواحتياجاتأكثر،طوعاالتعاونرفضواالذينللشهوداملمكنواالستدعاءالتعاون،
املتصلةالقضايابشأنالدولوتعاونا،اإلتيانأوإضافيةأدلةالتماستتطلباليتالدعوىعنالناشئةجلديدةا

األنشطةجانبإىلاالمتثالبعدماملتصلةاملنازعةبشأنأوالعدالة،بسرياإلخاللجرائمأوالشاهدباستنتاجات
للعالقات.الداعمةاجلارية

مساعدةطلب٥٠ويصدرإخطارمهمةبعشرينالدويلالتعاونمستشاريقومسنويوسطمتأساسوعلى-٨٢
األخرى.وواجباتهمبهامهفيهيضطلعالذيالوقتيف

علىالشركاءمعاتصالعلىليكوناملقريفكماامليدانيفاملستشاروجوداهلامةالوظيفةهذهوتتطلب-٨٣
منتظمةبصورةمهمةيفالتعاونمستشاروفيهيكونالذيوالنموذجالتوايل.علىاملتكاملالفريقومعاألرض،
نفسهالوقتالعمل. ويفعلىاملتكاملالفريققدرةعلىيؤثراألدلةجلمعباطراداملتزايدةلالحتياجاتالدعمويقدمون

نشاطحجميبلغعندماسيساهم،التحقيقاتبدءمرحلةيفامليدانيفالتعاونملستشاريقصريةلدمةأولياوجودفإن
مكتبأيضاالوقت. وسيمكِّنحيثمنأكثرمناسباوجعلهالشركاءتعاونتعزيزيفكبريحدإىلذروته،التعاون
فإنالتحقيق. ولذلكجماليفوسرعتهاواليتهفعاليةيفقدرأكربلتحقيقوذلكأسرعبشكلالتحركمنالعاماملدعي
التحقيق:فرقضمنالتعاونجماليفالعملانظَّماليتلطريقةايفالنظربإعادةيقوماملكتب

حالة؛لكلاملقريفخمصصدويلالتعاونواحد للمستشار) أ(
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املوضحةالفرتات(انظرالبدءمرحلةخاللفعليحتقيقلكلامليدانيفقصريةملدةدويلالتعاونواحد للمستشار(ب) 
)٢٦(املقبل.اجلديدالتحقيقيفالبدءمرحلةإىلالتناوببأدناه) ينتقلالربتقايلباللون

كلمنجزءايشكلواحددويلتعاونمستشاروجوديتوقعاألساسياحلجمفإنأعاله،موضحهووكما-٨٤
بلديفيعملنفُسهاملستشاريظلأنينبغياملثاليةالناحيةاحملاكمة. ومنانتهاءحىتالتحقيقبدايةمنمتكاملفريق
مرحلةإىلاملقاضاةمرحلةانتقالمعذلك،املتعاونني. ومعاحملاورينوشبكةالبلدخرباتمنلالستفادةنفسهالةاحل

للمحاكمةاملتبقيةاملهاممنأيعلىاإلشرافأثناءآخرمتكاملفريقإىلاالنتقالعلىقادرااملستشاريكوناملداولة،
ممباأدناهالنموذجيتجاوزوناألحيانمنكثرييفتعاونالمستشاريأنبالذكرالعالقة. واجلدير يفيشاركونأ

منتنشأستظلاليتاملتبقيةالقضايامعللتعاملالفريقنشاطمناالنتهاءبعدحىتاخلارجية،العالقاتوظائف
١٠إىلحاجةيفباملكتيكونأنيتوقعاألساسي،احلجمومنوذجاملقدراألنشطةملستوىالوطين. ووفقااملستوى

لدىأناالعتباريفاألخذمعاحلالية،امليزانيةعنواحدمبنصبزيادةالواقعيفيعينالدويل. وهذاللتعاونمستشارين
الطوارئصندوقوظيفتان ميوهلماذلكيفمباالدويل،للتعاونمستشارين٩حالياوالتعاونوالتكاملاالختصاصشعبة
النحو) على٣-(فالدرجةمنسنوياامليدانيفدويلتعاونمستشارإىلحاجةوين. وهناكأونغحبالةيتعلقفيما
)٢٧(أعاله.املبني

قد مت و االستقراء؛املستمدة من االفرتاضاتأساسعلىمتوقعةأنشطة أخرى و بالفعلةاملؤكداملقررةنشطةاألأعاله اجلدوليتضمن)٢٦(
للظروف.تبعااألمامإىلالواقعيفتتقدم أخرىحاالتهناك كونتقدلذلكة، عشوائيبصورة األخرياختيار هذا 

قد مت و االستقراء؛املستمدة من االفرتاضاتأساسعلىمتوقعةشطة أخرى أنو بالفعلةاملؤكداملقررةاألنشطةأعاله اجلدوليتضمن)٢٧(
للظروف.تبعااألمامإىلالواقعيفتتقدم أخرىحاالتهناك كونتقدلذلكة، عشوائيبصورة األخرياختيار هذا 
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اخلارجيةوالعالقاتالعامالتعاون(ب)

الهذايتكون-٨٥ -(فمعاونـَْني الدويلللتعاون) ومستشاَرْين٤-(فالدويلللتعاونواحدمستشارمنا
٢.(

االسرتاتيجيةاملشورةاخلارجيةوالعالقاتالعامالتعاونجماليفيعملونالذينالدويلالتعاونمستشاروويقدم-٨٦
يتعلقفيماوكذلكاملكتب،داخلاالسرتاتيجيةاملناقشاتسياقيفمكتبهمسؤويلوكبارالعاماملدعيإىلوالدعم
ماملواقف. كماووثائقالعامةالسياسةأوراقبصياغة عنفضالاحملكمةمقرإىلالدبلوماسيةزياراتالبإعداديقومونأ

يفمبااخلارجية،العالقاتأفرادمعوالتعاونوالتكاملاالحتصاصشعبةومديرونائبهاالعامللمدعياخلارجيةاملهام
عنداملسؤولني،كبارومرافقةالصلة،ذاتاخلطبومشاريعاألساسيةاملعلوماتوإعداداالجتماعات،تيسريذلك

قتضاء.اال

ااخلارجيةالعالقاتإقامةَ املسؤوليةوتشمل-٨٧ احلكومية،غريواملنظماتالدوليةواملنظماتالدولمعوإدار
مععليهاواحلفاظالدعمشبكاتإقامةعنفضالالصدد،هذايفالرئيسيةاملكتبورسائللقضاياالعامالتأييدوحشد
هذهخاللالصلة. ومنذاتالشبكاتمنوغريهاالتعليميةواملؤسساتةاحلكوميغريواملنظماتالدبلوماسيةالدوائر

موالشبكاتالعالقات مستشاروميثلنفسه،السياقللمكتب. ويفالرئيسيةللرسائلالدعموحشدبنشريقومونفإ
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خمتلفبشأنشاتاملناقخاللاملكتبَ اخلارجيةالعالقاتومسائلالعامالتعاونجماليفالعاملونالدويلالتعاون
املكتب.عملعلىتؤثراليتهلا،التابعةاهليئاتو/أواألطرافالدولمجعيةلدىالنظرقيدالقضايا

وأطرافاألخرىاحملكمةهيئاتمعوخارجيا،داخليابالتنسيق،أيضاالدويلالتعاونمستشاروويضطلع-٨٨
املكتبومتثيلاألطراف؛الدولومجعيةاملتحدةلألممكذليفمباوصياغتها،التقاريرلتجميعاالقتضاء،حسبثالثة
معوالتفاعلللمكتباإلعالميةاألنشطةعلىالعاماإلعالموحدةومساعدةاألجهزة؛بنيالقضاياتنسيقيف

تمعات الرئيسيةالرسائلوتبليغوالتعاون؛والتكاملاالختصاصشعبةمديرو/أوالعاماملدعيومتثيلاملتضررةا
العامة.احملافليفللمكتب

والقانوينالفينالدعمتقدمي(ج)

للخرباءالفنيةاملشورةتقدميعلىيعملالدويلالتعاونقسميفخمصصالقضائيةللمساعدةعنصرمثة-٨٩
مستشاراالعنصرهذاالقضائية. ويضماملساعدةقضايابشأنللقسمالتابعاملتكاملالفريقأعضاءجلميعوالدعم

املساعدةعنصر). ويقدم٤- (عقانونيا) ومساعدا٦-(عالقضائيللتعاونومساعدا)،٤-(فالقضائياونللتع
اجلودة،مراقبةلضمانالدويلالتعاونمستشاريجلميعوالتوجيهوالدعموالعمليةوالفنيةاالسرتاتيجيةاملشورةالقضائية
واملعايريلإلجراءاتوفقااملتكاملالفريقعننيابةالردودلوإرساومتابعتهاالقضائيةاملساعدةطلباتمجيعوتوجيه

وبروتوكوالتمناذجووضعدوري،تدريبوإجراءاملساعدة،طلباتمجيعدراسةخاللمنذلكيفمباالصلة،ذات
صلحةاملأصحابمعواالتفاقاملتبادلةالقانونيةاملساعدةعملياتبشأنالوطنيةالسلطاتمعواملتابعةمعيارية

الدويل،للتعاونمستشاركلمعباالشرتاكمسؤول،وحتسينها. وهواملمكنةاملمارساتأفضلوضععلىاخلارجيني
بياناتقاعدةيفمساعدةعلىللحصولوالواردةالصادرةبالطلباتاملتعلقةالسجالتمجيعوحفظاالمتثالتتبععلى

املساعدة.طلب

علىالقانونيةاملشورةيقدمالذي)،٤-(فوالتعاونوالتكاملاالختصاصةلشعبالتابعالقانوينواملستشار-٩٠
احلاالتحملليعملعنالناشئةاملستعَرضةالقانونيةاملسائلبشأناملشورةتقدميعناملسؤولهوالشعبة،نطاق

الصلة. كماتذاالتكاملأواالختصاصمسائلتنشأحيثالتحقيققيدحالةكليفالدويلالتعاونومستشاري
جنبايعملحيثالقضائية،واملساعدةواملقبوليةاالختصاصمسائلالدعوى بشأنيفالشعبةَ القانويناملستشاريدعم

التفاوضيفويشاركاملطلوب؛النحوعلىوالشفويةاملكتوبةاملذكراتعلىواالستئنافاملقاضاةِقسميمعجنبإىل
لدعمالسالمحفظعملياتأوالدوليةاملنظماتأوالوطنيةالفاعلةاجلهاتمعهمالتفامذكراتأواالتفاقاتوإبرام

العام.املدعيمكتبعمليات
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الثالثالمرفق

العامالمدعيمكتبأنشطةدعممواردتبرير

العملياتودعمالخبراء-ألف

فإنمعلقة،أواملقاضاةحلةمر يفأوالتحقيقأواألويلاالستقصاءمرحلةيفماقضيةكونعنالنظربغض- ١
األساسياحلجملتحديداملتوقعالقضاياعددالفصلهذاأساسي. وسَيستخدمأمرالعملياتودعمللخرباءاملستمرالوجود
.٢٠١٨-٢٠١٦االسرتاتيجيةاخلطةإطاريفالعملياتودعماخلرباءحيثمنالعاماملدعيملكتب

التكوينعلىنظرة- ١

المواردتبرير-٢

وسالمةاحملكمةمعيتعاملونالذياألشخاصالتحقيقات: محايةيفأساسيةمسامهةالدعموحداتقدمت-٢
األدلة،معوالتعاملللخطر،املعرضنياألشخاصمعواحملققنيالشهودومساعدةالعلمية،اخلدماتوتوفرياملوظفني،

احملكمةقلممعالوثيقبالتعاوناألنشطةهذهكلوحتدثذلك. غريإىلوالنَّسخ،التحريرية،والرتمجةالشفويةوالرتمجة
املواردمعظماخلدمات. وتعتمدمنمتواصلةسلسلةحتقيقإىلكالمهااحملكمةوقلماملكتبمعه. ويهدفوبالتشاور

مزيدإىلحاجةهناككانتامليدان،يفموجوديناحملققونكانالفعلية: كلماالتحقيقاتعلىالدعملوحداتاملطلوبة
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احلماية،إىلحيتاجونقدالذيناألشخاصعددزادَ ماالتصاليتمالذينالشهودعددزادوكلماامليداين؛الدعممن
التحقيقأواألويلاالستقصاءفيهاتكوناليتاملرحلةعنالنظربغضمستمرأساسعلىالدعمذلك. وحيدثغريإىل
الدعم.نشطةألتفصيليوصفيليما. ويفاملقاضاةأو

منكجزءاملقررةلألنشطةمباشربشكلالدعماملعارفقاعدةوحدةتقدمأدناه،البياينالرسممنيتبنيوكما-٣
نطاقعلىبرتكيزٍ األنشطةيفيعملالوحدةمنجزءااملكتب. وألنيقدمهالذيوالعملياتاخلرباءجماليفالدعم

الثالث،(املرفقاإلداريةوالشؤونالعامةاإلدارةيصفالذيأدناهالواردصلالفيفمربرهامواردهستجدكذلك،املكتب
).٥٩-٥٦الفقرات
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العملياتدعموحدة(أ) 

األوليةاالستقصاءاتمنانطالقااملكتبداخلللعملياتشاملجاتباعمسؤوليةالعملياتدعموحدةتتوىل-٤
مفصلتقييمإجراءخاللمنللمكتبحمددةعملياتبوضعلوحدةاالقضائية. وتقوماملالحقاتو التحقيقاتإىل

حميطيفوالعملاالنتشارميكنهماملوظفنيأنمنللتأكدامليداينواحلضورامليدانيةوحرفةالبعثات،وختطيطللمخاطر،
مباعميقةمعرفةذلكاملنتشرة. ويتطلبللفرقاملهمةبأهدافمباشرةالعملياتمفهومحتديدخماطره. ويرتبطختفيفُ مت

املوظفنيأمنلضمانمناسبةعملطريقةحتديدميكنحىتوحلفائهماحملتملنيموباملشتبهبهالقيامفريقٌ يعتزم
مقابلالعامةاألمنانعدامعواملعلىالردإىلترميأمنيةكخدمةاحملكمةقلميقدمهعمَّاهذاوالعمليات. وخيتلف

احلفاظيتمحبيثللمكتبامليدانحرفةحتديدعناملسؤولةهيالعملياتدعمللعمليات. ووحدةالفعلياملفهومحتديد
ذلك.األمريتطلبعندمااألحوالمجيعيفالسريةعلى

أخرى،أنشطةبنيمنيضمن،وهواالنتشار؛وإدارةللمهامبالتخطيطللبعثاتالتخطيطمركزُ ويضطلع-٥
سبيلعلىامليدانيةالعملياتوقسمامليدايناألمنووحدةالسفر،وحدةمثل)١(احملكمةقلمباخلاصةاهليئاتمعالتنسيقَ 

احلجوزاتسريةلضماناآلخريناخلدماتومقدميالفنادقمعاخلارجيالتنسيقأيضايديراحلصر. وهوالاملثال
للبعثات.احملددالعملياتمفهوممعيتماشىمبااللوجستيةواخلدمات

املوظفني/الشهود،نقل(فعالةإدارةً احلاسمالعملياتدعمبإدارةالعملياتدعملوحدةامليداينالوجودويسمح-٦
).الفريقاحتياجاتيفالطارئةالتغرياتعلىوالردالشخصية،املقابالتإجراءأماكنوحتديد/مسحوتقييم

احملققونيكونالعندماالعملياتناطقميفللشهوداملباشرةاإلدارةعنأيضامسؤولةالعملياتدعمووحدة-٧
التشغيليةالنفقاتإدارةالعملياتدعموحدةتضمنهلا،التابعامليداينالعملياتمساعدخاللمنامليدان. وأخريا،يف

للمحكمة.املاليةواألنظمةللقواننيوفقاامليدانيفواألصول

ختضع للتحديث.فهي وبالتايل "مراجعة الرؤية"لكيانات اليت كانت موجودة قبل وأثناء تنفيذ مشروع املذكورة هي امساء األ)١(
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العلميةاالستجابة(ب) وحدة

أثناءوبالتحديدالعام،ياملدعمكتبإىلايتصلوماالعلميةاخلدماتالعلميةاالستجابةوحدةتقدم-٨
صور) عرض١(وتشملمتعددةاألولية. ومهمتهااالستقصاءاتأثناءاخنراط أقلمعالقضائية،املالحقاتو التحقيقات

) حتديد٣و(الشهود،وشهاداتبالوثائقترتبطحمددةعلميةأدلةوتقدميوحتليل) مجع٢و(احملاكمات،لدعماألدلة

.١٢، الفقرة ٢) انظر أیضا المرفق ٢(

العملياتدعموحدة
٩وحماكمات٥)٢(فعليةحتقيقات٦من٢٨٩٠(هودالشمناملئةيف٥الشهودإدارة

٤الشهودسنويا) +  متويلأيام٥(الدعممنأعلىمستوىمعلَّقة) تتطلب
موع يوما.٧٧٠أيام/شهريا. ا

٣,٥

األمنية/استعراضاتاملخاطرتقييم
خمصصةشهرية/تقاريرعامة

شهريما) بتحديثيو ٢٠(فلكهايفيدوروبلدحالةلكلواحدخماطرتقييم
إضافيةيوما: تقييمات٦٥٧= ٢٩٧+ ٣٦٠حالة: بلدان٩يوم). ١,٥(

موع: يوما)؛١٥(ثالثةبلدانيفمواقعيفللبعثات يوما.٦٧٢ا

٣

علىمشرفوالعمليات،واإلمدادلألمناتصالنقطةالعمليات،مفهومالعملياتموظف
التحليلية.املنتجات

١

الدرجةمنواحدميداينعلميات(مسؤولفعليحتقيقلكلأشخاص٣نيونامليدااملوظفون
ومساعد،٦- عالدرجةمنامليدانيةللعملياتواحداتصالمنسق،٣-ف

.احملاكمةدعملتغطية٤) و٥-(عدرجةالمنامليدانيةللعملياتاتصال

٢٢

قضايالوحدة٣٦ت،العمليادعملوحدة٣٦للمحققني،متوقعةسفرية٤٢٠البعثاتختطيط
موعالشرعي؛للطب٩٠وواألطفال،اجلنسني حتقيقاتلستةسفرية٥٨٢ا
لوحدة٤٥والعمليات،دعملوحدةسفرية٩٠وللمحققني،سفرية١٠٠فعلية. 
حتقيقاتخلمسةسفريات٣١٠الشرعي؛للطب٧٥وواألطفال،اجلنسنيقضايا

أخرى. سفرية٥٥وسفرية٥٠ن:و والتعاوالتكاملاالختصاصفعلية. شعبة
موعيوم؛١,٢غايةإىلواحدةكلتستغرقسفرية٩٩٧املكتب: جمموع ا

يوم.١١٩٦,٤

٥,٤

١اإلدارة
٣٥,٩العملياتدعموحدةمجموع
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الشرعيالطبابتكاراتأحدث) حبث٤و(وتنسيقها،وتوفريهاوالتكنولوجياالشرعيالطبجماليفاخلربات
التوجيهيةاملبادئوتوفريالتدريب) ضمان٥و(املمارسات،بأفضلاملكتبالتزاملضمانواستعراضهاوالتكنولوجيا
للمكتب.والسياسات

التايل:النحوعلىالشرعيالطبخدماتتوفريتنظيمويتم-٩

أشكالمنوغريهااألرضومراقبةاجلغرافيةاملعلوماتنظموحتليلاخلرائطورسملتصويرايشمل)أ(
والرسومالصدمات)،واهتزازاتالصوتوحتليلالصناعية،األقمارصور(أيبعدعناالستشعار

إخل)،°٣٦٠احملكمة،عروض(مثلاملصورةالبيانية

طيار)،بدونبطائراتالتصويرذلكيف(مباةاجلرميمسرحعلىالتحقيقاتالشرعيالطبويشمل)ب(
الشرعي،الطبألغراضاألوبئةوعلمالسريرية،والفحوصوالتشريح،اجلثامنياستخراجوعمليات

علىوالتعرفالصوتوتقويةواملقذوفات،اليدوي،الوثائق/اخلطحتليلسيما(الاجلنائيةاألدلةوعلم
وغريها).الرقمي،والتصويرالصوت،

التخزينوسائلمنوعرضهاوحتليلهاالبياناتعلىاحلصولَ اإللكرتوينالفضاءيفالتحقيقاتتشملو )ج(
خرباءإخل). ويقدماإللكتورنية،السحابةاإللكرتوين،الربيداإللكرتونية،(املواقعواألنرتنتالرقمية
مجعيتوىلمنأولبوصفهماملدربنيللمحققنيسيماالاملتكاملة،للفرقاملشورةاإللكرتوينالفضاء

ماألنرتنت. وأخريا،علىالبيانات واألجهزةاهلوية،إخفاءمثلالشعبةنطاقعلىمشاريعيضعونفإ
األنرتنت.علىالبياناتجلمعخمصصةوشبكةاالفرتاضية

للعملاملكافئةالوظائفعددالعملحجمالعلميةاالستجابةوحدة
كاملبدوام

٠,٢يوما/سنة٤٠االمتثالومراقبةالتدريب
التصوير

التصويرطلبات

الرقميالتصوير

األرضومراقبةاجلغرافية،املعلوماتنظاموحتليلاملخططاتوضع
يوم).١٠٠أيام لكل واحدة (٤ستغرق ت،/سنة١٠٠

/سنة٨٥والطباعة:املساعدة،وتصميمواملشورةاآليل،اإلعالم
يوما)٤٢,٥يوم (٠,٥ستغرقت

موع على أساس التجربة والتقديرات °٣٦٠وض احملكمة: عر  ؛ ا
أوكاملبدوامللعملمكافئةواحدةوظيفة: حوايلاملاضية
يوما.٢٢١

٢

١

ساحةعلى: فحوصيعملواحدشخصفعليحتقيقلكليتوقعالشرعيالطب
حتليلالسريرية،الفحوصالتشريح،اجلثامني،استخراجاجلرمية،

دونالطائراتالصوت/الصورة،تقويةاليدوي،طالوثائق/اخل
االستطالع،بعثاتجانبإىلوغريها،الرقمي،التصويرطيار،

لشرعي.الطبوبعثات

٦

الرقمية،التخزينووسائلاإللكرتوينوالربيداألنرتنتمناجلمعاإللكرتونيةالتحقيقات
فريقلدىالعملحجمأساسإخل. وعلىاحملمولة،واألجهزة

فعلي.حتقيقلكلواحدَمورِدإىلحاجةهناكحلايلالعمل

٦



ICC-ASP/14/21

85
21-A-070815

للعملاملكافئةالوظائفعددالعملحجمالعلميةاالستجابةوحدة
كاملبدوام

١اإلدارة
اإلستجابةوحدةمجموع
العلمية

١٦,٢

احلمايةاسرتاتيجياتوحدة(ج) 

التنسيقيتطلبماوهوالعام،املدعيمكتبلشهودالشاملةاإلدارةعناملسؤولةهياحلمايةاسرتاتيجياتوحدة-١٠
االقتضاءوعندواألطفال،اجلنسنيقضاياووحدةالعمليات،دعمووحدةاحلماية،اسرتاتيجياتووحدةقة،األفر بني

وتنفذاملشورةوتقدم،العاماألمنتطالاليتواملخاطرللتهديداتتقييماتالوحدةوالشهود. وُجترِيالضحاياتقسم
الفردية. وتشاركاملخاطرتقييمأساسعلىالعاماملدعيتبمبكارتباطهمبسببللخطراملعرضنياألفرادحلمايةتدابري

احلكم.صدوربعدماإىلاتصالأولمنالعملية،طوالالفريقمعالوحدة

وقضية. ويسلطحالةلكلاألمنتطالاليتواملخاطرللتهديداتتقييمبوضعالوحدةتقومالتحقيقمرحلةوخالل-١١
املخاطر. وتقدممنللتخفيفاسرتاتيجيةوحيددالشهودفئاتخمتلفتعرتضاليتواملخاطرالتهديدعلىالضوءالتقييم

ومحايته.بعينهاحلالةالشاهدإلدارةالتوجيهيةاملبادئالشهودمحايةاسرتاتيجية

تقييمإجراءشخص. ويتممنإفادةأخذقبلالفرديةللمخاطرتقييميوضعحمتملشاهداستجوابمرحلةوخالل-١٢
وبسببالعاماملدعيمبكتبارتباطهبسبب(واملعالني) وذلكالفردتطالاليتاملخاطرمستوىلتحديدالفرديةاملخاطر
ااإلدالءمنلتمكينهحمددلشاهدواحلمايةاملخاطرختفيفتدابريالتقييمهذاوشهادته. وحيددعنهاحملتملالكشف
آمنة.بيئةيفبالشهادة
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حدوثاملثال: عندسبيل(علىالفرديةواملخاطراألمنتطالاليتواملخاطرتهديداتالتقييمحتديثبانتظامويتم-١٣
القضائيةاملراحليفوالتغرياتالفردية،الظروفيفتغرياتوحدوثالفردية،األمنيةواحلوادثالعامة،األمنيةالبيئةيفتغريات
دوري).وبشكل

هذاأنحنيوالشهود. يفالضحايابقسميتعلقفيماكميليةالتبالواجباتاحلمايةاسرتاتيجياتوحدةوتضطلع-١٤
التدابريعلىاالسرتاتيجياتوحدةوتركزالشهود)،محاية(برنامجاملرتفعةالتكلفةأوالكبريالتأثريذاتبالتدابرييتكفلاألخري
هياالسرتاتيجياتذلك). ووحدةإىلومااآلمنة،واملالذاتاإلنذار،زر(مثلالتدخليةغريوالتدابرياملنخفضةالتكلفةذات
منمتصلةسلسلةإىلاملزيجهذاوالشهود. ويؤديالضحاياقسمإىلاإلحالةطلباتالفريقمعتُِعداليتالوحدةأيضا

قسممعبالتعاونوذلكبالشهود،املتعلقاحملاكمةدعمتنسيقعنأيضامسؤولةجيد. والوحدةبشكلتعملاخلدمات
املتعلقةاألخرىاللوجستيةواخلدماتالسفر،جوازاتومجعالشهود،تسليمعملياتتنظيمذلكيفمباالشهود،الضحايا
احملاكمة.بتحضري

وتوفرللشهود،مستمرةمحايةلضمانعنهااحلجبورفعاألمساءحجبطلباتبشأنائيةمسامهةالوحدةوتقدم-١٥
إىلوالشهودالضحاياقسممنوعودتهاحملاكمةيفالشاهدشهادةومحايته. وبعدالشاهدبإدارةاملتعلقةاملعلوماتلإلدارة
ملدىورفاههموسالمتهمالشهودبأمناحلمايةاسرتاتيجياتوحدةتضطلعالعام،املدعيمكتب اإلقامة.بلدإىلعود

هذااملنتهية. ويفوالقضاياعلقةاملبالقضايااملرتبطنيالشهودمجيعرعايةيفبواجبهالعاماملدعيمكتبوحيافظ-١٦
املخاطروتقييمالذاتية،السريةاستبيانمعلوماتوحتديثالعادية،االتصاللعملياتاالمتثالمبراقبةالوحدةتقومالصدد
الشهود.لكلاملخاطروإدارةالفردية

املكافئةالوظائفعددالعملحجماحلمايةاسرتاتيجياتوحدة
كاملبدوامللعمل

+ + االتصالالشهودإدارةنسيقت
دعموحدةالفريق،معالتنسيق

اجلنسنيقضاياووحدةالعمليات،
والشهودالضحاياوقسمواألطفال

احملاكمةمرحلةيفوقضيةفعليحتقيقلكلأسبوعكلواحديوم
يوما).٥٧٢= أشخاص٥٢x٦(االبتدائية

٢,٦

تطالاليتواملخاطرالتهديداتتقييم
+ احلماية+ اسرتاتيجياتمناأل

خمصصةتقارير

١٨احلماية: واسرتاتيجياتاألمندداليتواملخاطرالتهديداتتقييم
استعراضأيام)؛١٠٨= أشخاص١٨X٦(حتقيقلكليوما/سنويا

يكليوما/سنويا١٦احلماية: واسرتاتيجياتللتقييمسنوينصف
للتقييمسنوييوما): حتديث٩٦= أشخص١٦X٦(حتقيق

= حماكمات١٨X٥(يوما١٨للمحاكمات: احلمايةواسرتاتيجيات
٧أيام لكل قضية معلقة (٧للقضايا املعلقة: سنوياستعراضيوما)؛

Xتقارير ٣إىل٢يوما)؛ تقارير خمصصة: ٦٣قضايا معلقة = ٩
أشخاص = ١٥X٦يوما لكل حتقيق (١٥لكل حتقيق تستغرق 

يوما.٤٤٧موع يوما)؛ ا٩٠

2
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)٣(املخاطرالفرديةتقييم
تقييمألغراضللشهودأويلفحص

الفرديةاملخاطر
الفرديةللمخاطركاملةتقييمات

الفرديةاملخاطرتقييماتحتديث

واحد.لكليوم٠,٣حتقيقات: لستةفحصا١٠٢٠
١,٥حتقيقات): ٦(بالشهودتتعلقالفرديةللمخاطرتقييمات٥١٠

واحد.للكيوم
حماكمة): ٨٥٠تعليقا،١٥٣٠(الفرديةللمخاطرتقييما٢٣٦٠

واحد.لكليوم٠,٣

١,٥
٣,٥

٣,٢

٠,٤.يومنيتستغرقواحدةاملتوسط. كليفإحالة٤٠اإلحاالت
املتعلقةاحلجبعملياتبشأنواملشورةللكشف،احلمايةاستعراضاحملاكمةدعم

لقسموالتسليمعالية،ملخاطررضنياملعالشهودإىلوبعثاتبالشهود،
يوما.228تستغرقوالشهود؛الضحايا

١,٣

٠,٨يوم.٠,٣واحدةكلتستغرقمطالبة٦٠٠واملرفقاتواالستعراضاملطالباتدعم
١اإلدارة

١٦,٣الحمايةاستراتيجياتوحدةمجموع

واألطفالاجلنسنيقضايا(د) وحدة

علىوالقائمةاجلنسيةاجلرائمبشأناملكتبسياساتوضعيفهامبدورواألطفالاجلنسنيقضاياوحدةتضطلع-١٧
تنفيذمنالتأكدعلىتعملعام. وهيبشكلللخطراملعرضنيالشهودمعوالتعاملاألطفال،ضدواجلرائماجلنسنوع

توفريخاللمنذلكيفامبالسياسات،ذهيتعلقفيمااملكتبأساليبلتحسنياملستمرالبحثوكذلكالسياسات
التدريب.

ااخلاصالوحدةلدورنظرا-١٨ خمتلفة:بطرقالتحقيقفرقَ تدعمفإ

األطفال.ضدواجلرائماجلنسنوععلىوالقائمةاجلنسيةباجلرائميتعلقفيماالتدريبتوفري)أ(

.١٢، الفقرة ٢انظر أيضا املرفق ) ٣(
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اليتلقضاياباوتوعيتهافيه،ستعملالذيللمسرحإلعدادهاالفرقنشرقبلإحاطاتالوحدةتنظم)ب(
امن الناس.معاجليدوالتفاعلمثمرةمقابالتإجراءتيسريشأ

إىلاستنادااألطفالضدواجلرائماجلنسنوععلىوالقائمةاجلنسيةاجلرائميفللتحقيقخيوطتوفري)ج(
ا.اليتالشبكات أنشأ

الشهود.واستعراضاخلرباء(د) حتديد)د(

املشورةوتقدميامليدان،يفللخطراملعرضنيالشهودتقييمعلىينطويماالشهود. وهورفاهضمان)ه(
واالجتماعيالنفسيالدعمتنظيمأيضاظروف. ويشملأيظلويفاستجوابإجراءإمكانيةبشأن

والشهود.الضحاياقسممعبالتنسيقذلكإىلاحلاجةتستدعيحيثماوتوفريه،

باملسائلاملعنيةواألفرقةوالتعويضاتضحاياكةمشار قسممعالتنسيقللوحدةاألخرىاملهاموتشمل)و(
اتصالكنقطةوتعملالعام،املدعيمكتبومعالقسم،ايقوماليتامليدانيةبالعملياتالصلةذات

والشهود.الضحاياقسممنللشهودواملساعدةالدعمعلىللحصولاإلحاالتجماليفللمكتب

النفسيالدعموتقدمياألدلةاستعراضيفأيضاحدةالو تشاركالتحقيق،بعثاتدعمجماليف)ز(
اجلثث.استخراجخاللواالجتماعي

ااملعلقة،للقضايابالنسبةللشهود. أماواالجتماعيالنفسياإلعداديفالوحدةتشاركاحملاكمة،مرحلةأثناء-١٩ فإ
عناملسؤولةوهيالنفسية،همحالتتقييمبإعادةوتقومالشهود،معاتصالعلىللبقاءللمحققنيالدعمتقدم

واملساعدة.الدعمعلىللحصولاإلحاالت

املكافئةالوظائفعددالعملحجم)٤(واألطفالاجلنسنيقضاياوحدة
كاملبدوامللعمل

سنوياأيام١٠والتنفيذ: واإلعدادوالتدريب،بالبلد،خاصتدريباالمتثالومراقبةالتدريب
حتقيقلكل

٠,٣

٣X٥X(ثالثيلكلأيام٦منبعثات٣فعلية،حتقيقات٦لكلةشبكإنشاء

يوما)٦٠= ٤
٠,٣

اجلنسيةاجلرائمجماليفالبحوث
اجلنسنوععلىوالقائمة

)٦X٣X١٢(شهريا،حتقيقلكلأيام٣فعلية،حتقيقات٦
يوما٢١٦

١,٠

البعثاتدعم
يفشهود٥١٠أصلمناملئةيف١٥(للخطرمعرضاشاهدا١٢١الشهودتقييم

يف(مباللتقييميوم٢,٥تستغرق)٥(حماكمة)شاهد ٣٠٠والتحقيق
البعثات).سفرذلك

)١٢١Xأيام٣٠٤= ٢,٥(

١,٤

من شبكة اخلرباء استشاريني يف علم النفس االجتماعياستخدام خرباءوظيفة مكافئة للعمل بدوام كامل ب٠,٢يتم احتساب فائض ) ٤(
.فالاالستشاريني لدى وحدة قضايا اجلنسني واألط
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تستغرقاخلرباءمنمساعدةإىلحيتاجونللخطرمعرضاشاهدا٥٧الشهودمساعدة
٣٠٠أوالتحقيقيفشهود٥١٠أصلمناملئةيف٧(أيام،٥
حماكمة)اهد ش
)٥٧X٥X =يوما)٢٨٥

١,٣

١السياساتواستعراضاإلدارة
اجلنسنيقضاياوحدةجمموع

واألطفال
٥,٣

البياناتمعاجلة(ه) وحدة

أسرعويفالفعاليةمنقدربأكربوتسجيلها،مجعهامتاليتاألدلةفهرسةيفالبياناتمعاجلةوحدةمهمةتكمن-٢٠
هذهمنالغرضاحملكمة. ويكمنيفواالستخدامواالستعراضاملناسب،الوقتيفالتحليللتيسريلكوذممكن،وقت

يف:القضائيةاملالحقاتو والتحقيقاتاألوليةاالستقصاءاتتغطياليتالعملية

العامةالبحثبعملياتوالقيامواستعراضها،لتحليلهااملوادأولوياتلتحديدالوصفيةالبياناتتوفري)أ(
األدلةنظاميدخلأنمبجردمالدليلٍ معىنإلعطاءكافيةمعلوماتعلىاحلصولوضمان

اإللكرتونية.

احملكمةبروتوكولمتطلباتتستويفعنهاالكشفسيتماليتالوصفيةالبياناتأنمنالتأكد)ب(
قضية.لكلاإللكرتونية

اليد.خبطمكتوبةووثائقومرئيةصوتيةموادخاللمنللبحثوملخصكافوصفتقدمي)ج(

اوصيغ املوادُنسخحتديد)د( دراية.علىاملبنيةوالكشفاالستعرضعمليةلتيسريوإصدارا

من املرفق األول.١٢الفقرة أيضا انظر ) ٥(
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موعيفمادة٦٠٠٠٠حوايلتوقعإىلالسابقةاخلرباتوتشري-٢١ ستةنطاقعلىسنوياستضافاألدلةمنا
النسخ.واستعراضاجلودةقبةومراأساسية،لفهرسةاملوادمجيعختضعأنوجيب)٦(فعلية.حتقيقات

سياقيفجديدةأدلةمجعيتمأنإىلاملعلقة،بالقضايايتعلقفيماالبياناتمعاجلةلوحدةخاصدورهناكوليس-٢٢
الفهرسة.عمليةتتمبينماالوصفيةالبياناتتقدميجيبحيثمعلقةقضية

املكافئةالوظائفعدد)٧(العملحجمالبياناتمعاجلةوحدة
كاملبدوامملللع

مادة٤٥مبعدلحتقيقلكلمعاجلتهاتتماألدلةمنمادة١٠٠٠٠حوايلالوصفيةالبيانات
)٨(حتقيق.لكلكاملبدوامللعملمكافئةواحدةيوميا. وظيفة

٦

مادة٩٠مبعدلحتقيقلكلُتستعرضاألدلةمنمادة١٠٠٠٠حوايلاجلودةمراقبة
)٩حتقيق.(لكلكاملبدوامملللعمكافئةوظيفة٠,٥يوميا. 

٣

١اإلدارة
١٠البياناتمعالجةوحدةمجموع

اللغويةاخلدمات(و) وحدة

املالحقات و والتحقيقاألويلاالستقصاءمراحلأثناءاللغويالدعممنواسعةجمموعةاللغويةاخلدماتوحدةتوفر-٢٣
االت)١٠(القضائية. والرتمجةوالنَّسخالشفوية،الرتمجةجمالالوحيدة،تكنملوإنهي،للعملالرئيسيةالثالثةوا

الشهودإىل جانب إفادات ،مادة يف املتوسط لكل حتقيق سنويا١٠,٠٠٠الستة التحقيقاتجلميعمادة من األدلة٦٠,٠٠٠تضم ) ٦(
).٣٢الفقرةالثاين،املرفق(انظرذلكإىل غري الصناعية،األقماروصورالرقمية،واألدلة

يذكر.يكادالمواردهتأثريإال أن ،باالستقصاءات األوليةاملتصلةاألنشطةتقوم بأيضاوحدة معاجلة البيانات أنرغم)٧(
.اهلامشانظر) ٨(
.اهلامشانظر) ٩(
الدعوىعلى زائدا تأثريه٧١٧٠التحقيق يف قضة كينيا املادة ) 1املثال: (سبيلعلىاحملاكمة،أثناء أيضاتربز احتياجات لغوية كبرية ) ١٠(

احملاكمة.منتصفتربز يف جديدة) أدلة٣و(؛ الدفاعحالةيف) التحقيق٢(و؛أمام احمكمةاجلارية
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بالتقلباألحيانمنكثرييفاللغويةاخلدماتمتطلباتالعام. وتتسماملدعيملكتباملطلوبالنحوعلىالتحريرية
حالةبلديفمواجهتهاستتماللغاتوأياللغاتعددهو) ما١(أخرى،أموربنيمنغموض،منيكتنفهامابسبب
عمل،لغةإىلوحتريريةشفويةوترمجةَنسخإىلأدلتهمحتتاجقدالداخلمنوضحايابشهوديتعلقفيماوخاصةمعني،
ابلغةاألدلةترمجةعلىاحلصولهلمحيقالذينباملتهمنييتعلقفيماوأيضا املعنيةاللغات) شيوع٢و(متاما،يفهمو

ا إضافية،لغاتمنيستلزمهمامعاحلالةبلدالمنأبعدإىلماحتقيقأن يصل مال) واحت٣و(األخرى،وخصوصيا
العمل.لغيتيفالعملعلىالفريق) قدرة٤و(

الداخليةاملواردعلىاالعتمادعلىيقومخمتلطاجاتعتمدالوحدةفإناللغويالدعماحتياجاتلتقلُّبنظرا-٢٤
استقدامإىلالظروف،تسمحعندماوتسعى،السرية،مقتضياتبهتسمحذيالاحلدإىلخارجيةمبصادرواالستعانة

االتمنواسعةجمموعةتغطيةوميكنهمللتكيفقابليةلديهملغاتموظفي إىلاحلاجةتتسممااخلدمية. وعادةا
احملاكمة.مرحلةإىلوتستمرالبدءمرحلةمنوفـَْوراكبريحبجماللغاتخدمات

عنيقلالماإىلحاجةهناكاألساسيني،التقنينياملوظفنيإىلبالنسبةأنهعلىالتجربةتدل،سبقماضوءويف-٢٥
نطاقعلىحتقيقلكلكاملبدوامللعملمكافئةواحدةناسخووظيفةكاملبدوامللعملمكافئةمرتجموظيفة٢,٧٥
للمكتب). أمااألساسيةاالحتياجاتلدعمكاملبدوامللعملمكافئةإضافيةمرتجموظيفة١,٥إىلحاجة(هناكاللغات
الهذاُيكِملوناملوظفنيأنرغماملستقلنيالشفوينياملرتمجنيطريقعنخدمتهاتتممافغالباالشفويةالرتمجة اخلدمةمنا

والعقود،اخلدماتطلباتجتهيزيفاملثال،سبيلعلىالدعم،وسرّيًة. ولتقدميبالقضيةوإملاماكفاءةتتطلباليتاجلوانبيف
كاملبدوامللعملمكافئةواحدةوظيفةإىلحاجةهناكوالّنسخ،للرتمجةخارجيةمبصادرواالستعانةالشفويني،املرتمجنيوتوزيع

علىاملنسقيعملاألساسية،اخلدماتجماالتيفاحلاالتخمتلفنطاقعلىللعملذلك،إىلالتحقيق. وباإلضافةيف
ا،واخلارجيةالداخليةاللغويةاملواردوتكليفوالتوظيف،املصادر،وفعاليةكفاءة)١ضمان: ( خدمات) تقدمي٢و(وإدار

ومعايرياملكتبوإجراءاتيتماشىمبااملتكاملةللفرقاجلودةعاليةوخدماتاملناسبالوقتويفالتكلفةحيثمنفعالة
رمسية،مؤهالتهلاتوجدالاليتللغاتبالنسبةسيماالوتوجيههم،لموظفنيلاألويلالتقين) والتدريب٣و(عليها،املتفق
ا. ويضطلعحديفالتقنيةاخلدماتعنفضال اللغوية.اخلدماتلوحدةالشاملةباإلدارةالوحدةمسؤولذا

واألدلةاملعلوماتوحدة(ز)
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و"رنغوالصورة،بالصوتأوالرقميوالدعم،هي: التسجيلرئيسيةعمليةوظائفمخسواألدلةاملعلوماتلوحدة-٢٦
لألدلة.املاديالنقلعلىالتسجيلاإلداري. وينطويوالدعماألوليةاالستقصاءاتودعمالبيانات،قاعدةتنظيمتيل" وأنشطة

العاماملدعيملكتبالتابعاالستعالماتمكتبإدارةخاللمنالوحدةمناألوليةلالستقصاءاتالدعمويأيت-٢٧
الضوئيباملاسحاملوادوُجتهزاألويل؛االستقصاءإجراءبعدالبالغاتمجيعفرز. ويتم١٥املادةبالغاتكليتلقىلذيا

للعملمكافئةواحدةوظيفةهذاوالتعاون. ويتطلبوالتكاملاالختصاصشعبة"ترمي" لتستعرضهاالتنسيقنظاميفوتوضع
ووضعهاالضوئيباملاسحاألدلةوجتهيزاملادةحفظتسلسلتسجيليتماألويل،لالتسجياستماراتجانب. وإىلكاملبدوام

وحدةيفاحملصنةاخلزانةيفآمنبشكلاألدلةهذهختزينيتمالصلة. مثذاتالوصفيةبالبياناتمرفوقةالبيانات،قاعدةيف
والسمعيالرقميالدعمالتحقيق. ويشمليفكاملبدوامللعملمكافئةواحدةوظيفةيتطلبواألدلة. وهذااملعلومات

املنصوصاملواصفاتإىلالحقوقتيفاألدلةوحتويلالتحقيقأثناءالرقميةأووالبصريةالسمعيةاملوادمعالتعاملالبصري
). WMVفيديو" (ميديا"ويندوزشكلإىلالصورةملفاتحتويلذلكومثال)١١(اإللكرتونية.احملكمةبروتوكوليفعليها
وظيفةاملسؤوليةهذهاللغوي. وتتوىلالدعموحدةمعبالتعاونفرعيةعناوينووضعمنقحةصيغاأيضاتتضمنأنوميكن
البياناتقاعدةتنظيمتيل" وأنشطة"برنغيتعلقفيماذلك،علىفعلي. وعالوةحتقيقيفكاملبدوامللعملمكافئةواحدة
ميكنالكفاءة،منقدرتيل) بأكرب(رنغاملكتبلدىاألدلةبياناتقاعدةعلىدةاملعقالبياناتوضععلىينطويالذي

اخلزانةيفاملوادإدارةتشملاليتاإلدارةفإنذلك،علىحتقيقني. وعالوةدعمكاملبدوامللعملمكافئةواحدةلوظيفة
املوادوختزيناإللكرتونيةاحملكمةبروتوكولمهاحيكاليتاألنشطةعنواإلبالغاألصليةاألدلةعنالكشفجانبإىلاحملصنة
كامل.بدوامللعملمكافئةوظيفةتتطلباحملصنةاخلزانةيفاألصلية

مجيععلىاإلشرافَ يشملماكامل. وهوبدوامللعملمكافئةوظيفة١,٠تتطلببأكملهالفريقإدارةفإنوأخريا،-٢٨
جلميعالرمسياحلافظأيضاهواألدلة. واملديربإدارةاملتعلقةاملسائلبشأنمكتبللاملشورةتقدميإىلباإلضافةالعمل،أنشطة
العام.املدعيمكتبمجعهااليتاألدلة

اإلداريةوالشؤونالعامةاإلدارة-باء

التكوينعلىنظرة- ١

يفالواردةاملقررةشطةلألنمباشربشكلالدعماإلداريةوالشوؤنالعامةاإلدارةتقدمالعمليات،دعم و اخلرباءعلى-٢٩
تركيزهاأنومباخاص،بوجهاملقررةلألنشطةالعملياتدعمختصيصيتمالاخلرباءمنالنقيضعلىأنهالثاين. غرياملرفق

دعم و عنمنفصلةإدارية،وشؤوناعامةإدارةباعتبارهاتصنفأدناهاملربرةاملواردفإناملكتبنطاقعلىيكونالرئيسي
العمليات.

احملاكمة.بدايةبشأن االبتدائيةالدائرةتهاعتمديذال) ١١(
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المواردتبرير-٢

)١٢(اإلدارة(أ)

اإلداريةالوظائفللمكتبالعاموالتسيريعليهاواإلشرافاملقررةاألنشطةإدارةتتطلبالعام،املدعيمكتبيف-٣٠
الدعم: شعبةأقساممنواثننيأقسامثالثةمناملكتبويتألف) ١٣(منظمة.أومؤسسةأيمثلنفسهااألساسية

املديرينتشملوبالتايل،٢٠١٨-٢٠١٦األساسيجميف إطار احلالعاماملدعيمكتبمنكالمتثلالبياينالرسميفاملعروضةاألرقام) ١٢(
إىل حاجةهناككانتإذاإىل عملية مراجعة داخلية لتحديد ما حالياخيضع املكتبفإن ذلك،على. وعالوةنيالشخصيواملساعدين

كبريهيكليتغيريأيعنالعمليةهذهتسفر أناملتوقعمن. وليسأكثرواإلنتاجيةاألداءتحسنيطفيفة لالنظرإعادةأوهيكليةتعديالت
بوصفها جزءا من املواردتوقعات يفهامشيةتغيرياتحتدثقدو األساسي. جمالواردة يف منوذج احلاملواردأن تغري يف التوقعات املتعلقة بأو

ة.الداخليةاهليكليهذه املراجعة 
املواقفبعضربرتُ العام. و املدعيونائبالعاماملدعيتدعماليتالعليااإلدارةمستوىعكس لتالتاليةالوظائفجتميع كتباملأعاد) ١٣(

(مدير٤شعبة االختصاص والتكامل والتعاون: : عليهيشرفونالذي قسمالمنكجزءالوثيقةيفمواضع أخرى يفجنمة بعالمةإليهااملشار
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القانونية. ويشرفاملشورةوقسماخلدماتوقسماملقاضاة،وشعبةالتحقيقاتوشعبةلتعاون،واوالتكاملاالختصاص
بينها.وينسقثالثةالاألقساممجيععلىشخصي،مساعدمبعاونةالعام،املدعينائب

يضطلعمنهاواحدكلفإنواألنشطة،األدوارمنحمددةموعةوقسمشعبةلكلفيهتكونالذيالوقتويف-٣١
االتيفوالتحكموالتوجيهوالتوظيف،والتنظيم،التخطيط،وهيلألداء،األساسيةاإلدارةبوظائف لكلتعوداليتا

لهوالتخطيطاملكتبتنظيمأجلمنالالزمة،اإلدارةمعلوماتتوفريعنمسؤوالوشعبةقسمكلمنها. وسيكون
والكفاءة.بالفعاليةتتسمبطريقةوتسيريه

اإلدارةستوفرواألقسام،الشعبمجيعنطاقعلىهامةوبصورةالعام،املدعيمكتبيفالتحديدوجهوعلى-٣٢
يفاملساعدةاملثالسبيلعلىهذاالنجاح. ويشمللتحقيقاملتكاملةواألفرقةللمكتبوالدعماألساسياإلطار

التطبيقعلىواحلفاظاإلجراءات؛فيهاتوجداليتباملرحلة، رهنااملقاضاةاسرتاتيجياتوضعأوللتحقيقالتخطيط
عندوالتدخل،األفرقة؛كلنطاقعلىاألنشطة،منواسعةجمموعةيغطيماوهو،قياسيةالالتشغيلإلجراءاتاملستمر

للموظفني.املستمراملهينالتطوروتوفريوكفاءةبفعاليةفريقٍ إدارةِ لدعمالعليااإلدارةمستوىعلىاالقتضاء،

والتعاونوالتكاملاالختصاصشعبة)‘١’(

مساعداملديراحلاالت. ويعاونحتليلوقسمالدويلالتعاونقسممنمدير،يقودهااليتالشعبة،تتألف)٢(
شخصي.

)١يف: (الشعبةمنسقدوروالتعاون. ويكمنوالتكاملاالختصاصشعبةمنسقُ الدويلالتعاونقسمَ ويرأسُ -٣٣
احلال.مقتضىحسبواالدعاءالتحقيقمنسقيمع) التنسيق٢و(ا؛إداريفالشعبةمديرمساعدة

١٥املادةبالغاتمجيعاستعراضعملية(أ) تنسيقيتوىلالذي)١٤(القسم.مسؤولُ احلاالتحتليلقسمويقود-٣٤
شرافواإلاملكتببهيقومباليتاألويلاالستقصاءأنشطةمجيعو(ب) تنسيقعليها؛واإلشرافاملكتبيتلقاهااليت

احلاالتحتليللقسمالتحليليةاملنتجاتمجيعومراجعةوالوقائعية،والسياقيةالقانونيةالتحليالتذلكيفمباعليها،
يتعلقفيمااخلارجيةوالعالقاتالشبكاتوبناءاالتصاالتجماليفاملكتبأنشطةو(ج) تنسيقوحتريرها؛

شعبةمديرذلكيفمباالتنفيذية،اللجنةإىلالتقاريرورفعاملشورةقدميو(د) تعليها؛واإلشرافاألوليةباالستقصاءات
التمهيدية.الدراسةمسائلمجيعبشأنالعامواملدعيوالتعاونوالتكاملاالختصاص

منسق و ، شخصيومساعدمدير(٧شعبة التحقيقات: (*)؛مسؤول قسم حتليل احلاالت ،مسؤول قسم التعاون الدويلشخصي،ومساعد
وموظف من شبطة ،رئيسيمايلحمققو ،اسرتاتيجيات التحقيق والتحليلومسؤول وحدة،التخطيط والعملياتقسم ومسؤول حتقيقات،

١: قسم املشورة القانونيةدمات)؛اخلقسممدير رئيسي ل(١قسم اخلدمات: شخصي)؛ومساعد(مدير٢شعبة املقاضاة:)؛إنفاذ القانون
موع: املعلومات)؛إدارة(منسق١منسق إدارة املعلومات:*)،قسم(رئيس١املكتب املباشر للمدعي العام: *)؛قسم(رئيس بامنص١٦ا

.اإداري
املرفق.ورد ترببر دوره أيضا يف ) ١٤(
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املقاضاةشعبة) ‘٢’(

هااالستئنافوقسماملقاضاةقسممنمدير،يرتأسهااليتالشعبة،تتألف-٣٥ املديرَ اعدخاص. ويسمساعدويعاو
شخصي.مساعد

للمكتبالتابعةاملتكاملةاألفرقةيقودونالذينالرئيسيوناالبتدائيةاحملاكمةحمامواملديرَ يدعماملقاضاة،شعبةويف-٣٦
الرئيسي.االستئنافحمامياالستئنافقسمَ ). ويرأس٢٢الفقرةالثاين،املرفقيف(املذكورة

وتصنيفها،اإلدارةمعلوماتومجعواخلدمات،امليزانيةواحتياجاتاملوارد،ختطيطيفاملديرَ اخلاصاملساعدُ ويعاون-٣٧
شؤونومعواخلدمات،امليزانيةاحتياجاتبشأناخلدماتقسممعوينسقومراقبتها،الشعبةأهدافوضعيفواملساعدة
.)٦٨ةالفقر الثالث،املرفقأيضا(انظرالتوظيفبشأنالعاماملدعيمكتبيفاملوظفني

التحقيقاتشعبة) ‘٣’(

فإنذلك،إىلوالعمليات. وباإلضافةالتخطيطومسؤولالتحقيقاتمنسقمدير،يرتأسهااليتالشعبة،تتألف-٣٨
إنفاذشبكةمنوموظفالرئيسي،املايلواحملققوالتحليل،التحقيقاسرتاتيجياتوحدةمسؤولبينهاتضمالشعبةإدارة

شخصي.مساعدٌ يرَ املدالقانون. ويعاون

املشورةوتقدمياملتكاملة،األفرقةيفالتحقيقاتشعبةأعضاءعلى) اإلشراف١(يفالتحقيقاتمنسقدورويكمن-٣٩
اجلودةومراقبةاملنسقةواملمارساتالتحقيق،معايريوب) ضمانالتحقيق؛مسائلمجيعيفالتحقيقأفرقةملسؤويل

التحقيقاسرتاتيجياتوحدةأنشطةعلى) اإلشراف٢و(بالتحقيقات؛الصلةاتذاملسائلمجيعيفالتطويرومشاريع
االبتدائيةاحملاكمةوحمامياملقاضاةشعبةومنسقوالتعاونوالتكاملاالختصاصشعبةمعالتنسيق) ٣(ووالتحليل؛

بالتحقيقات. يتعلقفيمايهاعلواحملافظةالوطنيةالقانونإنفاذمنظماتمعشبكة) إنشاء٤و(االقتضاء؛عندالرئيسي
إنفاذشبكةمنوموظفٌ الرئيسياملايلواحملققُ والتحليل،التحقيقاسرتاتيجياتوحدةمسؤولُ التحقيقمنسقَ ويساعد
القانون.

علىواملنتجاتواألدواتالعملياتلتحليلشامالتقييماوالتحليلالتحقيقاسرتاتيجياتوحدةمسؤولوُجيري-٤٠
واالمتثالاجلودة،تقييملضمانواحملللني،واملديرينالنهائينياملستخِدمنيمنالفعلردذلكيفامبسنوي،أساس

هواألقدماملايلالضرورة. واحملققعنداملستفادةالدروسأيضاوينفذالتحليلوظيفةبتطويرويقومالتحليلية،للمعايري
واضعااملمارسات،بأفضلوااللتزاماملايلبالتحقيقيتعلقفيماملةاملتكااألفرقةنطاقعلىاملعايريتوحيدعناملسؤول
إنشاءيفالقانونإنفاذشبكةمنموظفٌ الشبكات. ويساعدعلىوحمافظاقياسيةالالتشغيليةاإلجراءاتبذلك

اجلديدة،يجيةاالسرتاتاخلطةمنالتاسعاالسرتاتيجياهلدفوضععلىتركزاليتالقانونإنفاذشبكةعلىواحملافظة
والتعاون.والتكاملاالختصاصشعبةمعبالتعاونوذلك

واإلشرافللتحقيقاتالكافينيوالدعمالتخطيط) ضمان١يف: (والعملياتالتخطيطقسممسؤولدورويكمن-٤١
ت،البيانامعاجلةووحدةالعمليات،دعمووحدةالعلمية،االستجابةووحدةواألطفال،اجلنسنيقضاياوحدةعلى

على) اإلشراف٣و(متخصصة؛خبدماتاملتكاملةاألفرقة) دعم٢و(والتخطيط؛واإلدراةاحلماية،اسرتاتيجياتووحدة
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األفرقةبنيباألمنالصلةذاتاملعلوماتمجع) تنسيق٤و(ورفاههم؛والشهوداملوظفنيبسالمةاملتعلقةالقضايا
التعاون.والتكاملاالختصاصوشعبةالعمليات،دعمووحدةاحلماية،اسرتاتيجياتووحدةاملتكاملة،

اخلدماتقسم) ‘٤’(

معوالتعاملاللغوية،اخلربةجماالتيفهامةدعموظائفاملتخصصة،وحداتهخاللمناخلدمات،قسميوفر-٤٢
وإدارةالكشف،ليةوعمالعام،املدعيمبكتباخلاصةاملعلوماتإلدارةالتقنيةواملساعدةواإللكرتونية،املاديةاألدلة

سلسبتقدميللسماحاحملكمةقلممعالفعالالتنسيقويضمنمرناجاالقسمواإلدارية. ويعتمداملاليةالشؤون
املوارد.مناألدىنباحلدالعمالءاحتياجاتتلبيةإىلدفاليتاألنشطةمنمتصلةسلسلةيفاملشرتكة،للخدمات

واألدلة،املعلوماتووحدةاملعارف،قاعدةووحدةالعامة،اإلدارةالوحدةمنيتألفالذياخلدماتقسمَ ويرأس-٤٣
تقومالاليتاألنشطةأداءاخلدماتقسميفالوحداتاخلدمات. وتتوىلقسميفالرئيسياملديراللغويةاخلدماتووحدة

العام. ويزوداملدعيمكتبلعملياتوضروريةاحملكمةمنأخرىأجزاءيفوحداتأوأقساما،تقومأنميكنوالا،
ا. كماللوفاءالالزمةالدعمخبدماتالعملياتُشعباخلدماتقسمُ  املاليةاملسائليفاملكتبَ القسمميثلبواليا

لحةاملصوأصحابالعاملالهايفريقيفاألطرافالدولومندويبواملالية،امليزانيةجلنةأمامالصلةذاتواملواردوامليزانية
اخلدمةمتطلباتيديرالقسمفإنذلك،إىلالدولية. وباإلضافةواملؤسساتاحلكوميةغرياملنظماتمثلاآلخرين،

علىواملشاريعاملبادراتيفاملكتبالقسمميثلوأخريااحملكمة،قلمويطلُبهاللمكتبالتشغيليةاالحتياجاتعنالناشئة
احملكمة.مستوى

لوماتاملعإدارةمنسق)‘٥’(

التحقيقبأنشطةللقيامُتستخدماليتواألدلةوالبياناتِ اإللكرتوين،احملتوىعلىمتزايدبشكليعتمداملكتبأنمبا-٤٤
الصلةذاتاللوائحتعقيدا. وتشكلتزداداملكتبمعلوماتإدارةبيئةفإنإلكرتوينشكليفوحتليلهاوختزينهااملقاضاةو 

ماسةحاجةوالكشفاألدلةوإدارةاملعلومات،ومعاجلةإلكرتونيا،امللفبإدارةخاصبوجهةاملتعلقالقانونيةواملتطلبات
لضمانخمصَّصااملعلوماتإلدارةمنسقاأيكامل،بدوامللعملمكافئإدارةموردإىلحتتاجالعام.وهياملدعيملكتب
ا.معاجلتهاتتماليتواملعلوماتبياناتالواتساقِ واألمنِ وامتثاهلا،املعتمدةللعملياتاملستمرالتطوير وإدار

إلدارةاملتعاقبةاملراحليفخمتلفةوحداتيدعلىاملعلوماتإدارةمهامتنفيذجيرياحلايل،الوقتويف-٤٥
تبسيطميكنهااملعلوماتإلدارةاسرتاتيجيةوضعَ الشعبلعدةالشاملةاعملتدفقطبيعةاملعلومات. وتتطلب

االسرتاتيجيةهلذهاالمتثالتضمنأنميكنوظيفةأجلومناملهامهلذهفعالتنسيقلتحقيقاإلرشادتوفريو العمليات،
املكتب.نطاقعلى

معظماملكتبموظفيمعتشكلاليتاملعلومات،تدفقإدارةضمانيفهامبدوراملعلوماتإدارةمنسقُ ويضطلع-٤٦
ومتاحةوحممية،املكتب،داخلمتسقةتطبيقاتخاللمنكتبامليفبسالسةٍ للمكتب،االسرتاتيجيةاألصول
(احملكمةاحملكمةنطاقعلىاألنظمةمعومتوافقةاحملكمةبقيةاألمر) إىلسريةتفرضهااليتالالزمة(بالقيود

اإللكرتونية).
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ضمانيفحيويبدوراملنسقالعمل. ويطلعأساليبلتصميموموجَّهااسرتاتيجيااملعلوماتإدارةمنسقدورويعد-٤٧
وصيانتها.وتنفيذهااملكتبداخلاملعلوماتإدارةاسرتاتيجيةوضع

البنيةخدماتيقدماحملكمةقلمأنمنجهةٍ منويتأكداحملكمةقلميفنظريهمعاملعلوماتإدارةمنسقويتفاعل-٤٨
معيتسقاملعلوماتإدارةيفاحملكمةنطاقعلىاالسرتاتيجيالتوجهأنمنأخرى،جهةمنويتأكد،املناسبة،التحتية

باملكتب.اخلاصةاالحتياجات

)١٥(العامللمدعياملباشراملكتب(ب)

اليوميةمهامهأداءيفالعاماملدعيإىلاالسرتاتيجيةواملشورةاملساعدةالعامللمدعياملباشراملكتبيقدم-٥٠
ويقدمالعاماملدعيإىلاملوجهةواإلداريةاالسرتاتيجيةملسائلامجيعوينسقجودته؛ومراقبةللمكتبالشاملةواإلدارة

-ومراجعتهاالبالغاتبإعدادويقومالعام؛املدعيعننيابةاألجهزةوبنيالداخليةاألنشطةوينسقللعمل؛توصيات
وينسقالنهائية؛ةللموافقالعاماملدعيعننيابة-أخرىأمورمجلةمنوالبيانات،والتقاريرواخلطاباتاملراسالت

قيامويضمناملتكاملة؛واألفرقةواألقسام،الشُّعبمعوالتواصلاملطالبات،واستعراضالتنفيذيةاللجنةاجتماعات
مناحلافزولديهاالتأهيلمنكبريقدرعلىعاملةيداوامتالكهالبشريةاملواردمناحملددةاحتياجاتهبإدارةاملكتب
اإلعالموحدةخاللمنفعالبشكلاملعلوماتنشريفويساعدهاملكتبويديرله،التابعبشريةالاملواردفريقخالل
له.التابعة

املدعيمكتبعناملسؤولوهو)،٤-(فرئيسيخاصالعام) مساعدٌ األملن(وكيلالعاماملدعيويدعم-٥١
حتتالعامللمدعياملباشراملكتباممهوينسقُ املباشر،املكتبموظفيمنوغريهمالعاماإلعالمووحدةالعام،

إداريان. موظَّفان) يساعده٣-(فواحدوتنسيقاتصالمسؤولاملباشرالعام. وللمكتبللمدعياملباشراإلشراف
العامة،اخلدمات(منالعاماإلعالميفمساعديدعمهما)،٢-(فالعاملإلعالمموظََّفنيالعامعالماإلوحدةوتضم
للمدعياملباشراملكتب)) ١-(فوواحد)،٢-(ف(واحدالعامللمدعيخاصانمساعدانويعملاألخرى) الرتب

تحسنيطفيفة لالنظرإعادةأويكليةهتعديالتإىل حاجةهناككانتإذاإىل عملية مراجعة داخلية لتحديد ما حالياكتبخيضع امل)١٥(
الواردة يف املواردأن تغري يف التوقعات املتعلقة بأوكبريهيكليتغيريأيعنالعمليةهذهتسفر أناملتوقعمن. وليسأكثرواإلنتاجيةاألداء

األساسي.جممنوذج احل
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املكتب،لدىاملوجودةاملطالباتومعاجلةالتنفيذية،اللجنةاستعراضبتيسرياألول،املقاميف،يقومانحبيثالعام
مشاريعوإعداداحملاضر،تدوين(مثلالصلةذاتواملسؤولياتاألخرىاإلداريةواالجتماعاتالتنفيذيةاللجنةوتنسيق
اخلاصني. ويقدِّمالرئيسسنيواملساعدينالعاماملدعيمنبتكليفأخرىمهاموتنفيذعليها)،واملوافقةملراجعتهاالقرارات
العامة،اخلدمات(منإضايفإدارياألساسية) ومساعدالرتبالعامة،اخلدمات(منالشخصيالعاماملدعيمساعد
ككل،العامللمدعياملباشرواملكتبالرئيسياخلاصواملساعدالعامللمدعيمباشرةاإلدارياألخرى) الدعمالرتب
التوايل.على

صلةذاتهامة،قراراتعلىمستمرطلبإىليؤديماوهوكبري،حدإىلاملكتبيفالعملحجمزادوقد-٥٢
علىاألساسياحلجممنوذجعليهايقوماليتاملتوقعةاالفرتاضاتحافظواسرتاتيجية. وستوتشغيلية،باالدعاء، وإدارية،

التزامإىلوبالنظرواليته،تنفيذيفالعامللمدعييقدمهااليتواملساعدةاملباشراملكتبوظائفإىلالطلب. وبالنظرهذا
املهنية،"ضمانإىلسعي) بال٢٠١٨-٢٠١٦(للمكتباجلديدةاالسرتاتيجيةاخلطةيفيتجلىكماالعام،املدعي

املكتبموظفيعددزيادةعلىاملكتبسيعمل)،٨االسرتاتيجياهلدفللمكتب" (الفعالةواإلدارةوالشفافيةواملساءلة
للمكتباحلالية) للموارد٣-(فخاصمساعدإضافةاملتوقعاألساسي. ومناحلجممنوذجمنكجزءاملباشر

املضافةاجلديدةالوظيفةهذهاملكتب. وستوضعيعاجلهااليتاملسائلوتعقيدحجممعالتعامليف) للمساعدة١٦املباشر(
العام.للمدعيالرئيسياخلاصللمساعداملباشرةاملسؤوليةحتت

حنوعلىباملوظفنيمكتبهتزويديفالعامَّ املدعييساعدُ :العامالمدعيلمكتبالتابعالبشريةالمواردفريق-٥٣
قلميفالبشريةاملواردقسمبنيالفعالاالتصالضمانعلىالفريقهذاالبشرية. ويعملاملواردمنصغريفريقٌ مالئم

عملياتيفالعاماملدعيمكتبمديريويساعدُ احملكمة؛وبقيةاملكتببنيالسياساتتنسيقيفويساعداحملكمة؛
بالسياساتوكذلكاملوظفنيوأنظمةبقواعدالبشريةباملواردالصلةذاتاألنشطةالتزامويضمنواسرتاتيحياتهالتوظيف

يفأيضااملكتبَ الفريقميثلالعام،املدعيعناحملكمة. ونيابةيفاإلداريةوالوثائقواملدوناتالبشريةباملواردالصلةذات
ذلكيفمبالذلك،قاوفاملكتبإلدارةاملشورةويقدمالبشريةاملواردقضايابشأناألجهزةبنيجترياليتاملشاورات
يفالعملمبناخاملتعلقةواملسائلاألداء،وتقييموتنفيذها،السنويةالتدريباحتياجاتوحتليلالعاملة،لليدالتخطيط
اخلدماتفئةمنوموظَّفنيالفنيةالفئةمنواحدموظفمنالفريقاملوظفني. ويتألفمظامل/نزاعاتوتسويةاملكتب
االحتياجاتعنفضالالصلة،ذاتالتوظيفوأنشطةاألساسي،احلجممنوذجمن. وكجزءخرىاألالرتبمنالعامة

زيادةإىلالفريقسيحتاجأعاله،إليهاملشار٨االسرتاتيجياهلدفمعومتاشياللمكتبالبشريةاملورادمناخلاصة
.)٢-(فإضايففينمبوظف

وحدةقيامإىلحيتاجفإنهالدعوى،يفكطرفاملستقلةلعامااملدعيمكتبلوالية: نظراالعاماإلعالموحدة-٥٤
اجلمهورلفائدةالرئيسيةالرسائلونقلوالقضايااحلاالتمجيعنطاقعلىاملسائلمبعاجلةبهاخلاصةالعامةاملعلومات

والقضايا؛التاحلاانتقاءويفاألوليةاالستقصاءاتيفوسياساتهاملكتباسرتاتيجياتشرحهذاعام. ويشملبوجه
ومصاحله.العاماملدعيمكتبمواقفعنوالدفاعوعرضها؛واملقاضاةالتحقيقأنشطةعناحملدَّثةاملعلوماتوشرح

عادلتاملتوسط،يف،يهنشاطهاأوجيفاملثالسبيلعلىاملخصصة مكا احمليفالعامللمدعيةاملباشر كاتباملتكوينأنبالذكراجلدير)١٦(
املباشر.املكتبمن يتجزأالجزءاومستشاريه اخلاصني الذي يعدون العاماملدعيساعديفيما يتعلق مبأكربأو
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اإلعالمياالسرتاتيجيوالنهجيتفقمباالعملخططومشاريعاالسرتاتيجيةاألولوياتباقرتاحالعاماإلعالموحدةوتقوم
غايةإىلحلالةٍ األويلاالسقتصاءمرحلةمنإعالميةاسرتاتيجياتوضعذلكيفمباام،العاملدعيتضعهالذيالشامل
بعدها.ومااحملاكمة

وأنشطتهاملكتبمواقفعناملناسبالوقتويفالدقيقةاملعلوماتومنتجاتاملعلوماتتقدميعناملسؤولةهيوالوحدة
الوحدةاإلعالم. وتقوموسائلذلكيفمبااملختلفة،االتصالوسائلخاللمناملستهَدف،واجلمهورالواسعللجمهور

الوقتوالدويل. ويفالوطينباجلمهورالصلةذاتاملكتبأنشطةوفهمالدعايةلضمانوتنفيذهامبادراتبوضعأيضا
منلمماثمقابلمع،٢٠٠٧عاميفالوحدةإنشاءمنذملحوظبشكلالقضاياوحجماملكتبأنشطةفيهزادتالذي

الواقعهذامعيكفيمباالوحدةمواردمواءمةتتمملاإلعالمية،األنشطةمنأوسعوجمموعةأكربأحجامعلىالطلب
يفللوحدةاحلايلالعملحجميستمرأالأيضاتستتبعللمكتباألساسيللحجماملتوقعةاجلديد. واالفرتاضات

زيادتُه،تُتوقعالذيوللطلبالعمليةاحلاجةهلذهمالئمبشكلابةاالستجأجلسيزيد. ومنبلأصال،امللحةمستوياته
وأنشطته" املكتبلواليةالعامالدعم"[...] تعزيزأخرى،أموربنيمنيطلب،الذياالسرتاتيجياهلدفمعومتاشيا

ساسياألاحلجممن) كجزء٢-(فإضايفعامإعالمموظفإىلحاجةهناكستكون)،٦االسرتاتيجي(اهلدف
للمكتب.

القانونيةاملشورةقسم(ج)

يتعلقفيماواملشورةالقانونيةبالبحوثواملكتبالعاماملدعيتزويديفالقانونيةاملشورةقسممهمةتكمن-٥٥
القسموصياغتها. ويتوىلالعقودمراجعةعنفضالالفردية،املوظفنيقضايايفاملشورةوتقدميواملنشورات،بالتقارير

موحدةعملوإجراءاتسياساتوضععلىينطويماوهووإعداده،للمكاتبالداخليالتنظيمياإلطارقتنسي
نطاقعلىالقضائيةالسوابقبياناتقاعدةووضعتنسيقعنأيضامسؤولتنفيذها. والقسموتنسيقتوجيهيةومبادئ
يقومالدوائر. وأخرياتصدرهااليتالقراراتصةخالوحتديثونشرهااألسبوعيةاحملكمةتقاريرإعدادعنفضالاحملكمة
القسمينظماملقررة. كمااخلططتنفيذوضمانالتدريبخططإعداديفالعاماملدعيملكتبالبشريةاملواردبدعمالقسم
ا؛بإدارويقومككلواحملكمةللمكتبالعاماالهتمامذاتالقضاياعنزائرونأساتذةيلقيهااحملاضراتمنسلسلة

حماضرينمعاملوضوعيةاملسائليفقانونيةمنتدياتالقسميعقدالتنفيذيةاللجنةأوالعاماملدعيمنطلبعلىوبناء
احملكمة.من
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املكافئةالوظائفعدد)١٧(العملحجمالقانونيةاملشورةوحدة
كاملبدوامللعمل

علىبناءً القانونيةاملشورةتقدمي
للجنةاو العام،املدعيطلب

واألقسامالشعبو ،التنفيذية
والفرقوالوحدات

تقدميو ذلك،إىلوما،بالتقاريريتعلقفيماواملشورةالقانونيةالبحوثتوفري
واملسامهة،الفرديةاملوظفنيحباالتيتعلقفيماصياغةوالالقانونيةاملشورة

االمتيازاتبشأنوالوثائق،احملكمةنطاقعلىاتفاقاتوضعيف
ومراجعتهاالعقودوصياغةاإلدارية،التعليماتو والسياساتحلصاناتوا

االستشاريون،واخلرباءالدعم،و واملعدات،واإلجيار،،اإلعالم(وسائل
املتحدةألمماحوليةيفواملسامهةاخلاصون)؛واملساعدونواملستشارون

زمالء.اليعدهااليتاملنشوراتمشاريعاستعراضو القانونية؛

١,٣

الداخليالتنظيمياإلطاروضع
وصيانتهللمكتب

التنظيميةالوثائقوضعتنسيقتنفيذها؛تنسيقو السياساتوضعتنسيق
إجراءاتو ،العملياتدليلذلكيفمباوتنفيذها،وحتديثهاالداخلية
،السلوكقواعدمدونةو ،السريةواالتفاقات/التعهداتالقياسيةالتشغيل
الدروسلتدوينوسجلمنهجيةووضعالوثائق؛حتريردليلو اهلدايا،وسجل

وتنفيذها.الضمان/االمتثالآلياتوضعو وتنفيذها؛املستفادة

١,٥

القانونيةالبحثأدواتوضع
اوصيانتهاوإدخاهلا وإدار

وإدارةاحملكمة؛نطاقعلىواألحكامالقراراتبياناتقاعدةوضعتنسيق
ونشرها.سبوعيةاألكمةاحملتقاريردادوإعالقانونية؛دواتاألتنسيق

٠,٥

كتباململوظفيخاصتدريبإجراء
العاماملدعيطلبعلىبناء

األدواتعلىالداخليالتدريبإجراءمكتب؛للاخلارجيالتدريبتنسيق
وبوابةالسلوك،قواعدومدونة،التحضرييةاألعمالبياناتوقواعدالقانونية
تيسريو ذلك؛غريإىل،العاماملدعيمكتباتوسياساملستفادة،الدروس

املستفادة.الدروسعلىالتدريبات

٠,٤

القانونيةاألكادمييةالشبكةوضع
للمكتب

أساتذةيلقيهااليتاحملاضراتذلكيفمبا،القانونيةاألكادمييةالشبكةوضع
،واالستضافةواإلعداد،احملاضرين،(إجيادالزائرونالعاماملدعيمكتب
للزوارالعروضوتقدمياألكادمييني؛استفساراتعلىالردالفعل) و وردود

املستشارينمعاالتصالعلىاحلفاظو ذلك؛إىلغريإىلواملؤمترات
لوسكاليفورنيا،جلامعةالتابعةالقانونكليةمنتدىإدارةو اخلاصني؛
املكتب.عننيابةاجنلوس،

٠,٢

الدعمتقدميو ؛التوريدإدارةو السفر؛و اإلجازاتبملتعلقةااملسائلإدارةاإلداريالدعم
نقطةمبثابةالعملتوجيهي؛اجلدد/تدريبالوافدينوإدارةاللوجسيت؛

،البيانات)معاجلةيفواملنتجاتوالتطبيقات"ساب" (النظملنظاماتصال
األخرى؛املركزيةاخلدماتو املعلوماتوتكنولوجيااملنشآت،إدارةووحدة

املدعيمكتبكلليستخدمهاقانونيةالذكراتاملمبجموعةالحتفاظوا
القانونية؛املشورةقسمعملمنتجاتمنغريهاختزينوكذلك،العام

االجتماعات.حماضروصياغةاالجتماعات؛جدولاووضع

٠,٢

داخلي.حتليلبعدالعملحجمعن املؤشراتهذهعتمجُ )١٧(
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املكافئةالوظائفعدد)١٧(العملحجمالقانونيةاملشورةوحدة
كاملبدوامللعمل

األداء؛تقييمو عليها؛واإلشرافمهامهمو القسمموظفنيشؤونإدارةالعامةاإلدارة
إدارةو احملكمة؛و كتبوامل،التنفيذيةاللجنةإدارةيفاملسامهاتدميوتق

)؛اجلهات املرجعيةالتوصيات/وفري وتوالتقييم(االنتقاءالقسممتدريب
املكتبمنأخرىجلهاتالتوظيفيفاملشاركةذلكيفمبا،التوظيفو 
احملكمة.و 

١,٣

٥,٤القانونيةالمشورةوحدةمجموع

املعارفاعدةقوحدة(د)

تغطيةالوحدةتنظيماإلدارية. ويتيحوالسياقاتالعملياتمنكليفاملكتباملعارفقاعدةوحدةتدعم-٥٦
الفنية) اإلدارة٢و(الكشف،ذلكيفمبااملتكاملةلألفرقةالبياناتإدارة) دعم١اخلربة: (جماالتمنجماالتثالثة
االبتكار. ويشرفوأساليباجلودةومبادراتاملعارف) إدارة٣و(العاماملدعيمبكتباخلاصةاحملددةاملعلوماتلنظم
االوحدةمسؤولمنسق. ويتوىلاألنشطةهذهكلعلى العامة.إدار

املعلوماتإلدارةالدعموتوفراخلدمات،مورِّديمنوغريهامتكاملةلألفرقةاخلدماتتقدميالوحدةوتتوىل-٥٧
املعلومات،هلياكلاألمثلاألداءلتحقيقاملعلوماتإدارةوأدواتالبياناتقواعدعلىالرتكيزمععملياتالجماليفالفنية

والقضايااألولية،باالستقصاءاتاملرتبطةاملعلوماتلتلبيةأيضاالدعمهذاإىلحاجةالكشف. وهناكذلكيفمبا
وظائف٦هوابتدائيةحماكمات٥وفعليةحتقيقات٦لدعمسياألساواالستئناف. والشرطالتمهيديةواملراحلاملعلقة،
الفعليةالتحقيقاتبيانات. وجلميعقاعدةمنسقلكلقضيتنيمتوسطتقريباتساويكاملبدوامللعملمكافئة

لبحثاقدراتبتشغيلالقيامطريقعناملتكاملةلألفرقةالدعمبالكشفمعنيانمساعدانيقدماالبتدائية،واحملاكمات
التقنيةالصيانةأعماليؤدونذلكإىلالقضايا. وباإلضافةوإعدادالكشفألغراضالبياناتواستخراجالنصوصعن

البيانات.مجعألدوات
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الويتعلق-٥٨ بعددمدفوعالوحدةيفالعملالبيانات. وحجمنظمإدارةيفاملعارفقاعدةلوحدةالثاينا
مزيدإىلحاجةوهناكجديدة،وأنظمةبرجمياتاعتماديتموتعقيدها. كمااملكتبهايستخدماليتالربجميةالتطبيقات

رئيسية: "ترمي"،نظمأربعةحاليااملكتبالعام. ويستخدماملدعيمكتبمستخِدميلدعمالوحدةيفالتخصصاتمن
تقينمساعدمن) بدعم٢-(فالرتبةمنمعلوماتموظفوالنظمهذهبونت". ويديرو"ينيارد" و"شريتيل"،و"رنغ
ومراقبةاألمن،أفرقةإدارةاحتياجاتلتلبيةضروريوناملوظفوناألخرى). وهؤالءالرتبالعامة،اخلدمات(منواحد

إدارةنظمدائرةتقومأناملفرتضاملكتب. ومنداخلالفريقوممارساتالعملتدفقاتلتلبيةالنظموتكوينالدخول
ختزينمرافقبإجراء التعديالت الالزمة وتوفري احملكمةقلمسابقا) يفواالتصاالتاملعلومات(تكنولوجيااملعلومات
التحتية.لبنيةوالصيانة لدعمالو البيانات

ال-٥٩ االبتكار. وهناكوأسالباجلودةومبادراتاملعارف،إدارةدعمهوالوحدةاهتمامجماالتمنالثالثوا
األخرى) لتشغيلالرتبالعامة،اخلدماتفئةمنومساعد،٣-فالفئةمناملشروعمدير(َمورِدينمناثننيإىلحاجة
املؤسسيةالعملياتوحتسنياجلودةعلىاملستمرالرتكيزاملكتب. ويتطلبنطاقعلىالتحسنيمشاريعتنسيقأووتيسري
تغيرياتبإجراءاملكتبالنجاح. ويقوملضمانمتاحةاملواردتكونأنالعاماملدعيمكتبداخلالتعلمثقافةوتطوير
وأساليباملشاريعإدارةيفاملهاراتوالعملياتية. وتعداإلداريةأنشطتهيفاملعلوماتإدارةجماالتيفممارساتهيفجوهرية
واألقسام.الشعبمجيعيفللعملياتالفعليةالفوائدلتحقيقضروريةاألمثلالعمل

العامةاإلدارةوحدة(هـ)

عنمسؤولةوهيوإدارته،للمكتباملاليةالشؤونإدارةيفرئيسيبدورالعامةاإلدارةوحدةتضطلعصثبق  -٦٠
الوحدةأنشطةتقسيمللمكتب. وميكناملسائلهذهبشأناتصالكنقطةوتعملالبشريةاملواردوإدارةواملاليةامليزانية

رئيسية.جماالت٤إىلواسعنطاقعلى

امليزانيةإلعدادالتنسيقفيهايتمركزاليتالوظيفةَ الوحدةُتشكلالتنفيذ،ومراقبةامليزانيةإعدادبيتعلقففيما-٦١
العاملالهايوفريقواملاليةامليزانيةجلنةالجتماعاتواإلعدادالوثائقتوفريذلكيفمباالطوارئ،وصندوقالسنوية
األطراف.الدولومجعية
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مباالعام،املدعيمكتبأصولإدارةمسؤوليةالوحدةعلىتقعامليدانية،للعملياتاملايلبالدعميتعلقوفيما-٦٢
ا. وتضمنالتقاريرورفعاوالتنبؤومراقبتهاامليداننفقاتاعتمادذلكيف للنفقاتاملناسبالتخصيصالوحدةبشأ

املناسب.الوقتويفبكفاءةالتسوياتإجؤاءوكذلكاألموالوتوافر

وضماناملوظفني،ومالكالوظائفجداولبإدارةالوحدةتقومواملتعاقدين،املوظفنيشؤونإدارةالجمويف-٦٣
م. ذلكيفمبااالستشاريني،واخلرباءواملتعاقديناملؤقتة،العقودوجتهيزوالتنبؤ،املناسبة،الرموزختصيص مدفوعا

معوالزياراتالداخليالتدريبجماليفالعاماملدعيكتبملاملهينالربنامجبتنسيقالوحدةتقومذلكإىلوباإلضافة
وأقسامه.املكتبشعبيفاالتصالنقاط

ميزانيةبإدارةالوحدةتقوماملخصصة،واملشاريعاملشرتياتوإدارةالرمسي،السفرتكاليفلتغطيةوأخريا،-٦٤
التعاقديةواخلدماتاملعداتجلميعءالشراتنسيقعنفضالعليهاوتصديقالسفرمطالباتعلىرقابةمنالسفر،
وجتنبللموارد،والشفافالفعالاالستخداممنالتأكدعلىالوحدةوأنشطته. وتعملاملكتببعملياتاملرتبطة

الشراء.خطةتنفيذإدارةوكذلكاملشرتياتيفاالزدواجية

املكافئةالوظائفعدد)١٨(العملحجمالعامةاإلدارةوحدة
كاملبدوامللعمل

مبادئ التوجيهية وفقا للمكتب املدعي العاموتنفيذها. إعداد ميزانيةإعداد امليزانيةوتنفيذهاامليزانيةإعداد
جلنة امليزانية لوثائق، واألعمال التحضريية التقارير الوصفية، وصياغة للجنة التنفيذية

ا. ورفع ليل النفقاتتقارير األداء. وحتاملوافقة على تدعماليت والتقاريرواملالية  والتنبؤ 
مبا يف ذلك خططامليزانية النفقات و تنفيذبشأن اللجنة التنفيذيةربع سنوية إىلتقارير

ذات الصلةووجوه اإلنفاقاملخصصاتورصد مجيعتتّبعاملساعدة املؤقتة العامة. و 
ملسامهات ؛ وإعداد ااملخصصات/إعادة التوزيعبشأن البيانات احلاليةوحفظاملكتب؛ب

خمصصاتدقةحتليل املكتب؛ وصيانة و بشأن ميزانيةوالتقاريرتوقعات ليف ا
اإلنفاقمراقبةسجالتمسكللحسابات. و الوضع املايل اإلنفاق و تكاليف/وجوهال

السابقة واحلالية؛لتزامات للسنة والنفقات. والرصد الدقيق لالتوقعاتاللدعم خطط
موع  .يوما٥٤٢ا

٢,٥

لتغطيةالعمليات امليدانية؛ ومسك بيانات احلسابإدارة اإلبالغ عن حسابات إدارةامليدانيةتالعمليا
صحاب احلسابات؛ ألالتشغيل العامة يف إطار االلتزام املايل الشهود و مصروفات 

لسياسات. والتدريب الصناديق لامتثال، وإدارة العمليات امليدانيةاإلبالغ عنو 
موع لتصرحيات السنوية،وا،، والسُّلفوالتوجيه وتسوية النفقات والتصديق عليها. ا

يوما.٥٥٧

٢,٥

متطلباتظهرتالبيانات،حتليلبعدو وحدة. يتفققامت به الطمستمر للنشاتتبعئجنتاأساس علىحجم العمل هذا احتسابمت) ١٨(
.الوظائف املكافئة للعمل بدوام كامل التالية
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طلبالتقارير. وجتهيزوإعدادوالتنبؤاملناصب،وحفظالبياناتمناملوظفون: التحققاملوظفنيإدارة
وحفظها،العامةاملؤقتةاملساعدةجداولوتقدميه. وإعدادالعامةاملؤقتةاملساعدة
السابقة. ومسكالسنةيفالبشريةاملواردالتزاماتغلقفصلية. وضمانالوالتقارير

التنفيذية. للجنةالتابععليهاملوافقالعامةاملؤقتةاملساعدةخمططحالعنسجالت
بعملياتالدورية. والقياموالتقاريرالتباينوحتليلالثابتة،الوظائفجدولومسك
املواردموظفيإدارةمعكاليف. والتنسيقالتلتغطيةالضرورةحسبانتشارإعادة

املدعي(مكتباملوظفنياسرتاتيجيةمعوالتنسيقالوصفية؛البياناتبشأنالبشرية
األفرادالضرورة. املتعاقدونعنداالمتثالوضمانالتوجيهيةاملبادئووضعالعام)،

التوريدطلباتواالستشاريني. إنشاءللمتعاقدينالعقودطلباتواالستشاريون: جتهيز
وحتديثامللفاتومسكالبيانات)؛جتهزومنتجاتوتطبيقات"ساب" (نظمنظاميف

سجالتللدفع. ومتابعةاملاليةإدارةمعواملتابعةبه؛واإلذنالدفعوإنشاءالسجالت؛
إغالقالتناقضات. وضمانوحلالتسوياتعلىواإلشرافالرسوم؛ودفعاخلدمة

وتوزيعاملهين: التنسيقالزائروبرنامجالسابقة. التدريبللسنةبشريةالاملواردالتزامات
وحلالتعريفي،والتدريبالوافدين،أموروترتيبالشُّعب،معوالتشاورالتطبيقات،
موع: املشكالت؛ يوما١٧١ا

٠,٨

واإلدارةالرمسي،السفر
واملشاريعواملشرتيات
املخصصة

للتخطيطالسفرنفقاتاملناسب. تقاريرالوقتيفالسابقةالسنةالتزاماتغلق
السفرعلىاألموال. واملوافقةتوزيعإعادةو والتنبؤامليزانية،خمالفاتوحتليللميزانيةل

وخطةميزانيةوالتدريب. وإعدادوتصحيحها،األخطاءوكشفالشهاداتوإصدار
"ساب". نظامباستخدامطلباتالوإنشاء،التمويلانتشارالسنوية. وإعادةاملشرتيات

وموقع،املخصصةاملشاريعو البنكي،املشرتيات. والتوقيعاستعراضجلنةيفاملشاركةو 
الدعماإلدارة. وتقديندليللاملعلومات/الوثائقمجعالداخلية. و األنرتنتشبكة

خططو ،اإلجازاتسجالتومسك،اخلدماتقسامألاألمانةوخدماتاإلداري
وجلنةاألطرافالدولجلمعيةاتصالنقطةبوصفهاالعملالبات،املطدعمو السفر
الطلبات،وعملية،القانونيةأي: األدواتامليزانية،خارجاألموالواملالية. وإدارةامليزانية

املدعيمكتبنطاقعلىاملقدمالدعمعناإلبالغودعماألموالورصدوالسفر،
"ساب". نظامباستخدامالبشريةاملواردو السفر/املشرتياتلوحداتالعام

قلممعالكفاءة. والتنسيقوتطويرلوجه،وجهاالفرديةاملقابالتدعمو ،اإلحاطاتو 
يوما.٤٣٥موع"ساب": انظامعلىتطرأاليتالطفيفةاملشاكلحلو احملكمة؛

٢

؛االمتثاللودليتوضيحها،و هامباملوالتكليفالتقييم،وعمليات،فريقالاجتماعاتاإلدارة
يوما٩٧موعا

٠,٤

اإلدارةوحدةمجموع
العامة

٨,٢
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اجلرميةأمناطحتليل(و) 

اجلرمية. وتتوىلأمناطحتليلبإجراءمكلفةالتحقيقات،شعبةمنجزءوهيصغرية،وحدةاجلرميةأمناطحتليل-٦٥
التالية:األنشطةالوحدة

اجيرياليتاجلرائمرصد)أ( أمراملتحدةلألممالتابعاألمنجملسحييلهااليتحلاالتايفارتكا
إىلالعاماملدعييرفعهااليتالدوريةالتقاريرلدعممنهبدالالعملحلالتني. وهذااآلنمطلوبٌ 

وكذلكاملفتوحةللمصادراملستمرالرصدحالة) ويشمللكلالسنةيف(مرتنياألمنجملس
يفواملرتكبةاحملكمةاختصاصيفتدخلاليتاملزعومةاجلرائمبشأناملكتبيتلقاهااليتالبالغات

إىلومااالجتماعية،االعالموسائلخاللمنذلكيف(مبااملعلوماتهذهاحلالة. ومجعبَلديْ 
البياناتقواعديفواملعاجلةواإلدخالالسجالت،إدارةبياناتقواعديفاملصادروختزينذلك)،

ووضعاحلاالت،هذهمنحالةلكلالسنةيفمرتنيالرئيسيةالقياسيةالتقاريرادوإعدالتحليلية،
خاص.بشكلاخلطريةاجلرائمحوادثعنخمصصةحتليليةتقارير

الكايفالدعمتوفريأجلالقضايا. ومناختيارلدعماجلرميةأمناطحتليليفأيضاالوحدةوتشارك)ب(
يفاملتعددةاحملتملةباحلاالتالصلةذاتاجلرميةألمناطحتليلتقدميللوحدةينبغيالقضية،الختيار
اإلدارةوملساعدةاخلصائص،منوغريهااجلرميةخطورةلتقييمنطاقهاوعلىالتحقيققيدحاالت
موضوعيةاألكثربالطريقةفيهاالتحقيقيتعنياليتالقضايالتحديدالقرارصنعيفالعامواملدعي

حاجةهناكبالذات،الغرضهلذاالبايااتقواعدومعاجلةواملدخالتالبيانات،مجعودقة. ولتطوير
اإلدارة.طلبعلىبناءخمصصحتليلٍ ووضعسنويا،رئيسينيتقريرينوضعإىل

املكافئةالوظائفعددالعملحجماجلرميةأمناطحتليل
كاملبدوامللعمل

مصادررصدسنويا،األمن: تقريران/حالتانجملساحّوهلماثنانحالةٍ بَلدااجلاريةاجلرائمرصد
السجالت؛إدارةمفتوحة،

٢

عامكلجديدةوحلالةالتحقيققيدحالةبلدان8يفاجلديدةاجلرائمرصدالقضايااختياردعم
واإلبالغ،والتحليل،التجيمع،املعلومات،اجلرمية: مجعألمناطحتليالتتطلب
خمصص.وحتليل

٢

٤المجموع
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والتخطيطاإلدارة(ز) 

عنوالتخطيط. وفضالاإلداريالدعمإىلواألقسامالشعبحتتاجاملكتبيفللعملاحلسنالسريأجلمن-٦٦
واجلمعاإلضايف،والعمللإلجازاتالدقيقللتتبعحاجةهناكمكتب،أيأداءيفتساعداليتاألساسيةاإلداريةاملهام

التحقيققسمييفإضافيةحاجةوالتدريب. وهناكالتوظيفرصديفواملساعدةاإلدارية،علوماتاملوالتصنيف، وإعداد
صياغةيفاإلداري،الدعممنمبساعدةواملشاريع،التخطيطموارداملشاريع. وتساعدودعمللتخطيط)١٩(املقاضاةو 

وحتليلإنتاجوضمانذلك)،إىلوماهداف،واألاملواردمنواالحتياجات(االفرتاضات،للميزانيةالوصفيالتقرير
املخاطر،وإدارةالتدريب،وخطةالتوظيف،(خطةالشعبةمديريإىلتقريرورفعاملناسبالوقتيفاإلدارةمعلومات
والكفاءة.باإلدارةيتعلقفيماوحتديدامنها،كلأقساممشاريعلتحسنياملبادرةزماموأخذاخل)،األداء،ومؤشرات

اص.اخلساعداملالوظيفةَ هذهغطييحيث٣٨الفقرةالثالث،املرفقانظر،شعبة املقاضاةضمنواملشاريعلتخطيطلالطالع على ا) ١٩(
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الرابعرفقالم

عملياتعلىالعامالمدعيلمكتبالقادمةاالستراتيجيةالخطةلتأثيرالمستوىرفيعتحليل
األخرىاألجهزة

ا("اللجنة") بعدواملاليةامليزانيةجلنةطلبت-١ احملتملةاألمهيةيتقييماحملكمةتقومأنوالعشرينالثالثةدور
ا علىالعاماملدعيملكتباالسرتاتيجيةاخلطةوتعتمد)١(("املكتب").العامملدعياملكتباالسرتاتيجيةاخلطةمنلعمليا

"احلجمممارسةخاللمنكمياالزيادةهذهمنه. وحتدَّدتطلباليتالتدخالتتلبيةعلىقادراليكوناملواردزيادة
علىالرتكيزمعاملقبلة،لسنواتاخاللاملواردمناالحتياجاتتوقعاتيوفرالعام" الذياملدعيملكتباألساسي

إىلستؤديالزياداتهذهمنزيادةفأيّ فراغ،يفيعملالاملكتبأنالعملياتية. كماومتطلباتهاملكتباحتياجات
فإناملثال،سبيلاحملكمة. وعلىقلمأيباخلدمات،موّردهاسيماالللمحكمة،األخرىاألجهزةيفإضافيةأنشطة
مؤديابتدخله،طلبعلىللردالعاماملدعيمكتباحتاجاحملكمة: فإذاقاعةقدرةحيثمنواضحجهزةاألبنيالرتابط
إليهاحتتاجاليتاملواردعلىآثارلهستكونفإنهاحلاضر،الوقتيفجيريمماأكثرالتحقيقاتعدديفارتفاعإىلبذلك

احملاكمقاعاتأنشطةمجيعلدعماحملكمةقلميففقطواحدفريقعديدة. فبوجوداعتقاالتحدثتإذااألخرىاألجهزة
أنينبغيمعقول. وهذازمينإطاريفالعملحجمزيادةمعللتعاملاملواردمنيكفيماللمحكمةيكونلنقاضيا١٨و

طلبتلككّلي. ولذمنظورمناملستقبليفاحملكمةحجمبشأنقراراتتخذأنللدولميكنحبيثاالعتباربعنييؤخذ
ايفاللجنة املدعيملكتباالسرتاتيجيةباخلطةتتأثراليتللمحكمةاألخرىاألجهزةتقدم"أنأيضاوالعشرينالثالثةدور
اعلىالقادمةاالسرتاتيجيةالعامالعاماملدعيمكتبخلطةتأثريأليحتليالالعامالعام ٣٠مناللجنةإىلعمليا

)٢(التأثري.هلذااملستوىرفيعحتليالاملرفقهذام". ويقدِّ ٢٠١٥حزيران/يوين

فإنذلكاألساسي. ومعاحلجماستعراضيفاحملكمةوقلماحملكمةرئاسةالعاماملدعيمكتبأشركوقد-٢
األويلاالستقصاءمراحلعلىتركزاملطلوبةاملواردمستوىلقياساملبيَّنةواألنشطةاملكتبيستخدمهااليتاالفرتاضات

فقداملكتب،اسرتاتيجيةهياللجنةطلبتهااليتالتقييمعمليةأساسأناملكتب. ومبايفاملقاضاةو التحقيقو 
ا. ومعكأساسنفسهااالفرتاضاتالبدايةيفاألخرىاألجهزةاستخدمت أصبحماسرعانفإنهذلك،لتقييما

محايةأوالتعويضاتمثلالقضائية،سواءاملكتب،نطاقخارجتقعأخرىبأنشطةأيضامرتبطاكانالتأثريأنواضحا
مكتبعملياتتوقيتخارجمفتوحاامليدايناملكتبعلىاحلفاظإىلاحلاجةمثلعملياتية،أوالدفاع،لصاحلالشهود
حاجةهناككانتاملكتب. ولذلكافرتاضاتيفاالعتباربعنيأخذهامتقداألنشطةهذهبعضوأنالعام،املدعي

عال.مستوىعلىالتقييمالستكمالاجلهازينكالمنإضايفعملإىل

أناملكتبالقضائية. ويَفرتضاهليئةعمليفالوقتمبروركبريةزيادةً للمكتباألساسياحلجممنوذجويعين-٣
فرتةطوالاالبتدائيةاحملاكمةمرحلةيفحاالت٦إىل٤والتمهيديةاملرحلةيفحاالتمخسإىليصلماهناكيكون

مالحقة قضائية ملرحلةاملكتبافرتاضأنتبنيإذاذلك،كبري. ومعحدإىلواقعيايبدوماوهو،٢٠١٨- ٢٠١٦

ديسمرب ١٧-٨، ية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة الثالثة عشرة، نيويوركالوثائق الرمس)١(
٢٠١٤)ICC-ASP / 13/20 لد. الثاين، اجلزء .٥٢و٥١تان ، الفقر ٢B-باء)، ا

نفسه.املرجع) ٢(
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فإنهالعملية،املمارسةيفالتفاؤليفباإلفراطيتسماالبتدائيةواحملاكمةالتمهيديةللمرحلةفقطسنوات٣,٥منشاملة
االبتدائية.احملاكمةمرحلةيفالقضاياعدديفالوقتمبرورأكربأخرىزيادةهناكتكونأنميكن

يفاحملاكمةجلساتمناملزيدإجراءاملمكنمنسيكوناجلديدة،املباينيفكبريةقاعاتثالثوبوجود-٤
حأصبالرئيسيالعملياحملكمة. والقيدلقاعةالضرورينيالدعمموظفيتوفريمراعاةمعاآلن،عليههومماواحدوقت
يفاحملاكمةجلسةمرحلةيفواحدوقتيفحاالتأربعوجوداحتمالاحملاكمات. ومعللجلوس يفاملتاحالقضاةعدد
اتتقدمأنميكناليتالسرعةبشأناملقبلالعاميفاجلدولةعلىقيوداأصالتتوقعالقضائيةاهليئةفإن)٣(،٢٠١٦عام

جلساتحنوالتحركتتطلباملتزامنةاحملاكماتعدديفأخرىزيادةأيإنفمعينة،نقطةاحلالية. وبعداحملاكمات
زيادةهناككانتإذاإالالفردية،للحاالتالتقدممعدلتقليصيفيزيدماوهواملتزامنة،اجللساتمنبدالمتتالية
سيتممىتالتكهنلراهناالوقتيفميكنمستقل. والبشكلقدمااملضيمناحلاالتلتمكنيالقضاةعدديفكافية
ميكنأنهإىليشري٢٠١٨بعدماإىلواستقرائهاالعاماملدعيمكتبمسامهةافرتاضاتأخذولكنالنقطة،هذهبلوغ

املقبلة.القليلةالسنواتغضونيفبلوغها

متكناحملكنمةقلمأنجنداالعتبار،يفلإلدارةاجلديدالنهجويفاجلديدهيكلهيفاحملكمةقلمإىلوبالنظر-٥
يفاخلوضإىلحاجةعال. ودومنامستوىعلىالتأثريلتحديدالعاماملدعيمكتبافرتاضاتبعضاستخداممن

مكتبهلاخططاليتالتحقيقاتعددأنإىلاإلشارةجتدراحملكمة،قلمأقسامجلميعُوضعتاليتالتوقعاتتفاصيل
احملكمة. قلمعلىكبريتأثريله-عامكلتفتحجديدةواحدةوحالةمتوازبشكلجتريحتقيقاتستة-العاماملدعي
إىلالسعيهواحملكمةقلمجكاناحملكمة،لقلمالتابعةاجلديدةاخلارجيةالعالقاتبشعبةخاص،بوجهيتعلق،وفيما

مضيفاميكانيكية،بطريقةتمتملالتوقعاتأنمنللتأكدالتارخييةالنسبباستخداماملكتبافرتاضاتأثرمنالتخفيف
االسرتاتيجيةأنهوالشعبة،هلذهكبريةأمهيةيشكلالذيجديدة. واألمرحالةطرحمتكلماجديداميدانيامكتبا

ملالدالءشاهدا٦٠و٥٠بنيماإىلحاجةهناكستكونأنهافرتاضعلىتقومللمكتباجلديدة احملكمةيفبشهاد
الشهود،محايةيفاحملكمةقلمواليةحتقيق). وبسببكليفشاهدا١٧٠معمقابالتُيجريساملكتبأنيعين(وهو
منللحداجلهازينكاليفجارالعملأناملوارد. ورغممناحملكمةقلماحتياجاتعلىمباشراتأثريااالفرتاضهلذافإن
بعضعلىاحلفاظإىلاحلاجةأيضااحملكمةقلمدحداملعادلة. وقديفيؤخذأنجيبعنصرايبقىأنهإالالتأثري،هذا

أوالتحقيقايةيفاملثال،سبيل(علىمعينةقضيةأييفوقفهاسيتماليتاألنشطةمجيعيفاملكتبيَنظرأنبعداملوارد
للحاالتداملوار علىاإلبقاءتتطلبالضحاياودعمالشهودمحايةيفاحملكمةقلمواليةأنمباالطعون)،باستنفاد

اإالحمدودة،احملكمةقلمبواليةخاصةاإلضافيةاملتطلباتأناملكتب. ورغمنظروجهة"املغلقة" من يفأُدرجتأ
بنيمنأنهالعاماملدعيمكتبافرتاضمعإضايف،ميداينمكتبوجودإىلاحلاجةخاص،بوجهذلك،يفمباالتحليل،

جديد.حالةبلديفحتقيقانهناكسيكونجديدةحتقيقاتثالثةكل

جتدراحملكمة،لقلمالتابعةالقضائيالدعمخدماتشعبةعلىوتأثريهاالقضائيةبالتوقعاتيتعلقوفيما-٦
ويتوقعاالعتقالألوامراملباشرالتنفيذإىلالتحقيقاتمجيعمناملائةيف٧٥تؤديأنيفرتضاملكتبأنإىلاإلشارة

ذكراحملكمة. وكمامستوىعلىالتوقعاتعلىكبريةآثاراألمرذلك. وهلذاعقبالقضائيةلإلجراءاتالفوريالبدء

احلاالتجلميعحماكمةفرق٥ىلإحباجةالعاماملدعيمكتبإال أن ل،احتمامتزامنة وضعت كحماكمةجلساتأربعمنالرغمعلى) ٣(
ر).املقدَّ الطلببشأن الثايناملرفقأيضا(انظراالبتدائية احملاكمةمرحلةيفهياليت
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أفرقةعلىتأثريهلذاسيكونالقضائية. وباملثل،اهليئةمواردعلىتأثريلهالعامخاللحاالت٤تسيريفإنأعاله،
آخر،إىلحتقيقمنمواردهنقلعلىاملكتبيعيستطبينماذلك،إىلاحملكمة. وباإلضافةلقلمالالزمةالقضائيةالدعم

أنوميكنبذلك،القياممنميكنهوضعيفدائمايكونالاحملكمةقلمفإناحلجم،وفوراتمنالكاملةباالستفادة
غريبلغةالشفويةالرتمجةاملثال،سبيل(علىالبحتةالعمليةالناحيةمنإضافيةموارداجلديدةالتحقيقاتتتطلب

قلمأنالدعمإىلحتتاجأنُحيتملاليتاجلديدةواللغاتاجلديدةاحلاالتعدداحملكمة). ويعينيفحاليامدةمعت
القضائية.اإلجراءاتلدعمإضافيةمواردإىلسيحتاجالذيهواملكتب،منبدالاحملكمة،

وطبَّقاالكمي،للتحديدوىاملستالرفيعنفسهالنهجواملكتباحملكمةقلماعتمدالعمليات،دعمحيثومن-٧
أنإىلاإلشارةاالدعاء اإلضافية. وجتدروأنشطةالقضائيةواألنشطةالعملياتلدعماملتاحةاملواردلزيادةمعدالت

نفسهالوقتاألمنية) ويفاخلدماتيفاملثالسبيل(علىالدعمموارديفللزيادةمصدراتعدللمحكمةالدائمةاملباين
موظفيهااستيعابعلىالقدرةإىلاحملكمةهلا: حتتاجالتخطيطميكناليتاألنشطةمنمستوىألقصىحمتملةمشكلةً 

السماحلعدمسببايكونأندونمراعاتهينبغيعامالالعملأماكنعددامليدانية. ويعدُّ واملباينالدائمةمبانيهايف
احلايلالتوقعأنعاتقها. غريعلىيقعالذيالطلبةلتلبيالالزماملوظفنيمالكمستوىحنوتنموبأنللمحكمة

.٢٠١٨عامغايةإىلمبانيهايفاملوظفنيمالكمستوىباستيعابللمحكمةيسمح

وتأثريُهاللمكتباألساسيحلجميتوقعهااليتالكبريةالنتائجتبنياالعتبار،يفاالفرتاضاتهذهوبوضع-٨
القادمة. السنواتخاللاملوظفنيعدديفمماثلةزيادةمعاألجهزةيفاملواردومنيفمتماثالمتوسطااحملكمةقلمعلى
املكتباحتياجاتتوقعاتفيهتبدوالذيالوقتيفأعاله،املوضحاجلهازينبنياهليكليللفرقونتيجةذلك،ومع
يفالحقوقتيفإالتحققيالاحملكمةلقلماألقصىاحلدفإنسنوات،بضعبعدأقصىحدعندستستقراملواردمن

مدىعلىينتشراحملكمةخمتلفة: قلمالزيادةمعدالتولكنمتماثلةاملتوسطةالطويل. واملعدالتاملدىعلىالتوقعات
عال.مستوىعلىاجلاريةالعمليةيفكاملبشكلينعكسالقدماوهوأطول،زمنيةفرتة

مزيدإىلحاجةوهناكاألخرىاألجهزةمواردعلىملكتبايفالزيادةتأثريحسابالصعبمنأنهثبتوقد-٩
ايفهذااللجنةأدركتالتحليل. وقدمن "احلجمميزانيةتقدمياحملكمةمنطلبتعندماوالعشرينالرابعةدور

ايف)٤(احملكمة)"قلمذلكيف(مبابأكملهااألساسي"  للمنظمة اإىلمشريةوالعشرين،السادسةدور وصفاطلبتأ
احملكمةداخلالعمليستمروسوف)٥(املتوقع.نشاطهاملستوىمنحتهقداحملكمةتكوناملعقول" الذي"للشكل
اهلدف.هذالتحقيق

اأعمالعنواملاليةامليزانيةجلنةتقرير) ٤( مسبقة.نسخة٧٨الفقرة. ،ICC-ASP/14/5والعشرين،الرابعةدور
نفسه.املرجع) ٥(
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الخامسالمرفق

مختصرات

.Afgأفغانستان

ALAطلب اإلذن باالستئناف

ASPاألطرافالدولمجعية

AWاعتقالمذكرة

AWAطلب مذكرة اعتقال

A/Vالبصريعيالسم

BSQاألمينالذاتيةالسريةاستبيان

CARالوسطىفريقياأمجهورية

CBFواملاليةامليزانيةجلنة

CdIديفواركوت

CHالقضيةفرضية

CBGغوديبليشارل

COLكولومبيا

CMالقضيةمدير

COMجزر

CPAاجلرميةطامنأحتليل

CTOالتعويضيةاإلجازة

DARدارفور

ام DCCعريضة اال

DOأونغويندومينيك

DPUالبياناتمعاجلةوحدة

DRCالدميقراطيةالكونغومجهورية

ExComالتنفيذيةاللجنة

FADقائع و الحتليلبياناتقاعدة

FTEكاملبدوامللعملمكافئةوظيفة

FMUاملرافقإدارةوحدة

GAUالعامةاإلدارةوحدة

GCUاألطفالسني و قضايا اجلنوحدة

GEOجورجيا

GISاجلغرافيةاملعلوماتنظام

GTAالعامةاملؤقتةاملساعدة
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GUIغينيا

HONهندوراس

HQقرامل

HRالبشريةاملوارد

HWGالعاملالهاي فريق

ICCالدوليةاجلنائيةاحملكمة

ICSالدويلالتعاونقسم

ICTRلروانداالدوليةاجلنائيةاحملكمة

ICTYالسابقةليوغوسالفياالدوليةاجلنائيةاحملكمة

IDالتحقيقاتشعبة

IEUواألدلةاملعلوماتوحدة

IMAاملعلوماتإدارةمساعد

IMCاملعلوماتإدارةمنسق

IMSSاملعلوماتإدارةخدماتقسم

IOPالعامللمدعياملباشراملكتب

IRQالعراق

IRAالفرديةاملخاطرتقييم

ISAUاسرتاتيجيات التحقيق والتحليلوحدة

JCCDوالعتاونوالتكاملاالختصاص شعبة

JKكوينجوزيف

KBUةار املعفقاعدةوحدة

KENكينيا

KORكوريامجهورية

LASةالقانونياملشورة قسم

LENالقانونإنفاذشبكة

LGغباغبولوران

LIBليبيا

LRAللمقاومةالربجيش

LSUاللغويةاخلدماتحدةو 

MALمايل

MPCللبعاثالتخطيطمركز

NIGنيجرييا

NGOحكوميةغريمنظمة

OSUالعمليات دعموحدة



ICC-ASP/14/21

١١٢
21-A-070815

OTPالعاماملدعيمكتب

PDقاضاةاملشعبة

PIUالعاماإلعالموحدة

PrExأويلاستقصاء 

PSUاحلمايةاسرتاتيجياتوحدة

PTCالتمهيديةالدائرة

RFAاملساعدةطلب

SAPنظم وتطبيقات ومنتجات جتهز البيانات

SASاحلاالتحتليلقسم

SGBCوالقامة على نوع اجلنسةاجلنسياجلرائم 

SOPالقياسيةالتشغيلإجراءات

SRAاحلالةخماطرحتليل

SRUالعلميةاالستجابةوحدة

SSاخلدماتقسم

STLالرئيسياالبتدائيةاحملكمة حمامي

SPاالسرتاتيجيةاخلطة

STRAات واملخاطر اليت تطال احلالةالتهديدتقييم 

USاألمريكيةاملتحدةالواليات

UKRأوكرانيا

UNاملتحدةاألمم

UNSCاملتحدةلألممالتابعاألمنجملس

UPDFاألوغنديةالشعبيةالدفاعقوة

VENفنزويال

VPRSواملشاركةالضحاياجربقسم

VWSوالشهودالضحاياقسم

____________


