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SO هدف اسرتاتيجي 
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 الدولية الجنائية المحكمة مسؤولي كبار بقلم تصدير

 ٢٠١٨ يوليو/متوز ٢٠ الهاي بولندا يف
 .اجلمعية")(" األطراف الدول مجعية فيها تنظر لكي املقرتحة الربناجمية ٢٠١٩ عام ميزانية نقدم أن يسرنا

 عشرة الرابعة دوراتا يف اجلمعية وقرارات واملالية امليزانية جلنة توصيات عينيها نصب واضعة ،")احملكمة(" الدولية اجلنائية احملكمة أجهزة إن
 تعزيز يف املضي على بالرتكيز وذلك امليزانية وتنفيذ إعداد عملية لتحسني جهود من تبذله ما واصلت عشرة، والسادسة عشرة واخلامسة

 أثر السريورة هذه طيلة درسنا لقد. قبل ذي من أكثر بنفسها نفسها تشرح للميزانية وثيقة وتقدمي امليزانية خيص فيما الواحدة احملكمة مبدأ
 حنو على (مثل االستعانة األجهزة بني فيما والتفاعل التشاور على �جنا واشتمل. امليزانية على أولوية ذات رئيسية أنشطة من متييزه مت ما

 وأكثر أفضل للميزانية وثيقة آتى ما مجعاء، للمحكمة امليزانية خيص فيما واالحتياجات األولويات التنسيق) لتحديد مبجلس وناجع متكرِّر
 . اتساقاً 
 ٢٠١٨ عام ميزانية إىل بالقياس املئة يف ٢,٦ أي يورو، ألف ٣ ٧٠٢,٦ مقدارها ٢٠١٩ عام خيص فيما امليزانية يف زيادة احملكمة وتقرتح

 ثالث إجراء ستتيح املعنية املوارد أن إىل اإلشارة املهم ومن. يورو ألف ١٤٧ ٥٤٨,٩ مقدارها مقرتحة ميزانية ذلك وميثل. املعتمدة
 األمهية حامسة دعم خدمات تقدمي من احملكمة قلم متكن ستضمن إ�ا كما. ناجع حنو على ودعمها حتقيق عمليات ومثاين حماكمات
 إىل الرامية جهودها احملكمة واصلت لقد. مجعاء للمحكمة املعلومات أمن جمال يف والقدرة املعلومات تدبر مشاريع يف االستثمار مبواصلته

 مجيع يف تآزري عمل ووجوه وختفيضات لألولويات حتديد وإعادة النجاعة زيادة عن متأتية ومكاسب وفورات حتقيق إمكان جماالت متييز
 املنوطة الوجوه املتعددة املهام تؤدي لكي الكافية املوارد بتوفر نفسه الوقت يف التكفل مع املقرتحة، الزيادة من للحد وذلك احملكمة وحدات

 .واليتها إطار يف با
 ٢٠١٩ لعام املطلوبة املوارد أن راسخاً  اعتقاداً  ونعتقد إياها مواجهته عن األطراف الدول من كثري أفصح اليت املالية القيود متاماً  نعي إننا

 القبض عمليات وإجراء التحقيق، عمليات واستهالل والقضايا، احلاالت متييز: مجعاء احملكمة أنشطة يف األداء من عالياً  مستوىً  ستضمن
 باملبادئ الكامل التقيد مع القضائية اإلجراءات وسائر احملاكمات وإجراء الشهود، ومتييز وحتليلها، األدلة أمن وصون فيهم، املشتبه على
 تليب لكي احملكمة مرونة زيادة على تركز امليزانية هذه إن. عليهم الين ومصاحل الدفاع ملصاحل الالزم االعتبار وإيالء العادلة للمحاكمة العليا

 مع الدي التفاعل على قدرتا لتنمية نفسه وقت يف والعمل اجلديدة، التحديات حيال صمودها وتعزيز املتغرية؛ واالحتياجات املتطلبات
 .العام واجلمهور الرئيسيني، الشأن وأصحاب الشركاء وسائر األطراف والدول عليهم الين
: األمهية فائقة مبهمة للنهوض أنشئت احملكمة بأن نذكر فإننا السنة هذه األساسي روما نظام العتماد العشرين السنوية الذكرى حني وإذ

 تنهض ولكي. اجلرائم هلذه نتيجة األذى عانوا الذين ألولئك االنتصاف وتيئة الدويل التمع قلق تثري اليت اجلرائم أخطر مقرتيف مساءلة
 منها أنشطة جتري لكي كافية موارد تلزمها الدولية، اجلنائية بالعدالة بوعدها تفي أ�ا للعيان ويظهر الالزم األداء وتؤدي املهمة بذه احملكمة

 األضرار وجرب القانونية واملساعدة اللغوية واخلدمات الشهود ومحاية وحماكمات مقاضاة وأنشطة حتقيق وعمليات أويل تدارس عمليات
 . مرافقها شىت وإدارة عليهم الين ومساعدة الفعال احلقيقي
 لكي الالزمة املوارد للمحكمة وتيئ بالغرض، وتفي حبصافة معدة وثيقة ٢٠١٩ لعام املقرتحة الربناجمية امليزانية وثيقة ستجدون أنكم ونأمل
 .األساسي روما نظام مبوجب ومسؤولياته مهامه وجناعة بفعالية ميارس أن منا لكل يتسىن

 ما تولونه لألمر من اعتبار. على نشكركم
 واالحرتام، التقدير خالص تقبل ونرجو

 ]توقيع[ ]توقيع[ ]توقيع[
 )Chile Eboe-Osuji(تشيلي إبوي ُأسوجي 
 احملكمة رئيس

 )Fatou Bensouda( و بنسوداطفا
 املدَّعية العامة

 )Peter Lewisبيرت لويس (
 قلمالرئيس 
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واألولويات فيما  المقترحة، البرنامجية ٢٠١٩لمحة عامة عن ميزانية عام  -أوالً 
 يتعلق بالميزانية، وَمْعَلمات العمل

 المقدِّمة -ألف 

الذي اعُتمد منذ - أُنشئت احملكمة اجلنائية الدولية ("احملكمة") مبوجب نظام روما األساسي -١
بصفتها احملكمة العاملية املستقلة الدائمة الوحيدة اليت هلا اختصاص يشمل األشخاص - سنة خلت ٢٠

ضرار الين عليهم يف هذه اجلرائم. املتهمني بأخطر اجلرائم اليت تثري القلق الدويل وهلا والية يف جمال جرب أ
تعمل إال عندما  ويُعترب اختصاص احملكمة مكمًال الختصاص احملاكم اجلنائية الوطنية، ما يعين أ�ا ال

تكون الدولة املعنية غري قادرة على ممارسة املسؤوليات اليت تقع على عاتقها يف املقام األول عن املقاضاة 
 يف ممارستها. يف هذه اجلرائم أو غري راغبة

وظيفة ثابتة  ٩٧٢يتألف مالك موظفي احملكمة الكامل املقر من  ٢٠١٨ بدءًا من عام -٢
، من من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل من موظفي املساعدة املؤقتة العامة ١٦٥,٦٩و

 دولة. ٩٣رعايا 

املرفوعة إليها: احلالة يف حالة من احلاالت  ١١يف  ٢٠١٩ويُتوقع أن تعمل احملكمة خالل عام  -٣
ديفوار، واحلالة يف دارفور  بوروندي، واحلالتني األوىل والثانية يف مجهورية أفريقيا الوسطى، واحلالة يف كوت

بالسودان، واحلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، واحلالة يف جورجيا، واحلالة يف كينيا، واحلالة يف ليبيا، 
إن اإلجراءات القضائية يف هذه احلاالت بلغت حاليًا مراحل خمتلفة  لة يف أوغندا.واحلالة يف مايل، واحلا

(املرحلة التمهيدية، واملرحلة االبتدائية، ومرحلة االستئناف، ومرحلة جرب األضرار). ويضاف إىل ذلك أن 
 .٢٠١٩حاالت يف عام  مكتب املّدعي العام ("املكتب") يُتوقع أن جيري عمليات تدارس أويل لتسع

وخالفًا ملا عليه احلال يف احملاكم الوطنية، تضطلع احملكمة بوظائف وأنشطة شىت تتناوهلا يف  -٤
النظم الوطنية مكاتب أو وكاالت منفصلة. ومن األنشطة اليت تضطلع با احملكمة إجراء عمليات التحقيق 

نونية، وتوفري اخلدمات اللغوية وأعمال املقاضاة واحملاكمات؛ وتوفري احلماية للشهود، وتوفري املساعدة القا
(مثل خدمات الرتمجة التحريرية والشفوية) يف قاعات احملكمة ويف امليدان؛ واإلشراف على مشاركة الين 
عليهم وجرب أضرارهم ومساعدتم؛ وتسيري مركز االحتجاز؛ وإدارة شؤون قاعات احملكمة وسائر احملاّل يف 

(املقر ويف املكاتب القطرية
0F

١(. 

ح احملكمة، إلتاحة تنفيذ واليتها املتعددة الوجوه، ميزانية برناجمية مقدارها وتقرت  -٥
ألف يورو،  ٣ ٧٠٢,٦. وينطوي هذا املبلغ على زيادة مقدارها ٢٠١٩ألف يورو لعام  ١٤٧ ٥٤٨,٩

ألف يورو). وعمالً  ١٤٣ ٨٤٦,٣املعتمدة ( ٢٠١٨املئة، بالقياس إىل ميزانية عام  يف ٢,٦ يأ
(والعشرين الصادرة عن جلنة امليزانية واملالية يف دورتا اخلامسةبالتوصيات 

1F

، تُعرض أرقام امليزانية العادية )٢
املقرتحة بصورة منفصلة عن أرقام الفوائد املستحقة على قرض الدولة املضيفة من أجل املباين الدائمة 

                                                           

 الربناجمية املقرتحة. ٢٠١٩لقد ُغريِّ اسم املكاتب امليدانية فأصبحت تسمى "املكاتب القطرية" يف ميزانية عام  )١(
تشرين  ٢٦-١٨عشرة، الهاي،  الرابعة الدورة جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الرمسية الوثائق )٢(

 .١٢، الفقرة ٣-اللَّد الثاين، اجلزء باء ،)ICC-ASP/14/20( ٢٠١٥ الثاين/نوفمرب
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الشفافية وإتاحة التقييم املقاَرن للموارد للمحكمة. وكما أشارت إليه جلنة امليزانية واملالية، يراد بذلك زيادة 
. وبإضافة املقدار املستحق تسديده فيما يتعلق مبشروع املباين ٢٠١٩اليت تستلزمها أنشطة احملكمة يف عام 

(جمموع الفوائد املستحقة على قرض الدولة املضيفة واملقدار الذي  ألف يورو ٣ ٥٨٥,١الدائمة البالغ 
مبلغًا مقداره  ٢٠١٩للمحكمة لعام ، تبلغ امليزانية الربناجمية املقرتحة ه األصلي)يتعني دفعه تسديدًا ملبلغ

 ].٢٠١٨املئة [بالقياس إىل عام  يف ٢,٥ألف يورو، ينطوي على زيادة نسبتها  ١٥١ ١٣٤,٠

ويعود للس التنسيق الدور املتمثل يف املوافقة على االفرتاضات القضائية واألولويات  -٦
ُيستند إليها يف امليزانية املقرتحة، والتكفل باالتساق يف عرض االستثمارات اخلاصة  االسرتاتيجية اليت

بأجهزة احملكمة ومتطلباتا من املوارد. ويتوىل كٌل من الربامج الرئيسية ضمن احملكمة مسؤولية التخطيط 
ول األطراف ملصروفاته وللقسط اخلاص به من ميزانية احملكمة األكرب، اليت تُعرض بعد ذلك على الد

 نشداناً إلقرارها باعتبارها ميزانية مقرتحة مشرتكة للمحكمة [مجعاء].

 البرنامجية المقترحة ٢٠١٩لمحة عامة عن ميزانية عام  :١ الجدول

 ٢٠١٩ ية لعامالبرنامجالميزانية 
امليزانية املعتمدة لعام 

 (بآالف اليوروات) ٢٠١٨

 التغّري يف املوارد
 ٢٠١٩امليزانية املقرتحة لعام 

 (بآالف اليوروات)
  مقداره

 (بآالف اليوروات)
نسبته املئوية 

)%( 
)٣٣٤,٢( ٧١٢,٠ ١٢ اهليئة القضائية الربنامج الرئيسي األول:   )٢,٦(  ٣٧٧,٨ ١٢ 

 ١٠٠,٨ ٤٨ ٤,٦ ١٠٩,٠ ٢ ٩٩١,٨ ٤٥ مكتب املدَّعي العام الربنامج الرئيسي الثاين:

)١٦,٢( ١٤٢,٥ ٧٧ قلم احملكمة الربنامج الرئيسي الثالث:  )٠,٠(  ١٢٦,٣ ٧٧ 

 ٨٧١,٦ ٢ ٥,٦ ١٥٣,٤ ٧١٨,٢ ٢ أمانة مجعية الدول األطراف الربنامج الرئيسي الرابع:

 ٨٠٠,٠ ١ ٢٠,١ ٣٠١,٥ ٤٩٨,٥ ١ املباين الربنامج الرئيسي اخلامس:

أمانة الصندوق االستئماين  الربنامج الرئيسي السادس:
 ٠٢٧,٨ ٤ ٥٨,٥ ٤٨٦,٣ ١ ٥٤١,٥ ٢ للمجين عليهم

 ٥٥٦,٦ ٤,١ ٢٢,١ ٥٣٤,٥  آلية الرقابة املستقلة :٥-لربنامج الرئيسي السابع

)١٩,٣( ٧٠٧,٣ مكتب املراجعة الداخلية :٦-الربنامج الرئيسي السابع  )٢,٧(  ٦٨٨,٠ 

 ٥٤٨,٩ ١٤٧ ٢,٦ ٧٠٢,٦ ٣ ٨٤٦,٣ ١٤٣  الموع الفرعي

)٠,١( ٥٨٥,٢ ٣ تسديد قرض الدولة املضيفة :٢-الربنامج الرئيسي السابع  )٠,٠(  ٥٨٥,١ ٣ 

 ١٣٤,٠ ١٥١ ٢,٥ ٧٠٢,٥ ٣ ٤٣١,٥ ١٤٧  للمحكمة المجموع

املقرتحة للمحكمة تقييمًا دقيقًا بالقياس إىل االحتياجات  ٢٠١٩لقد قـُيِّم مقدار ميزانية عام  -٧
على عاتق الدول وذلك للحد من الزيادات يف مبالغ امليزانية بقدر املستطاع نظرًا إىل القيود املالية الواقعة 

الزيادة يف  )٢األولويات الرفيعة اليت حدَّدها جملس التنسيق؛ ( )١األطراف، مع مراعاة ما يلي أيضاً: (
زيادة مدى تعقيد عمليات احملكمة يف جماالت مثل جمال  )٣عدد احلاالت وعبء العمل املناظر هلا؛ (

قرتحة ستسهم يف حتقيق مكاسب طويلة األمد األمن وجمال التعاون. إن احملكمة تعتقد أن االعتمادات امل
عن طريق زيادة النجاعة، وذلك بصورة رئيسية من خالل تسريع اإلجراءات القضائية، والسهر على التقيد 
مببادئ احملاكمة العادلة؛ واستدامة الدرجة العالية من اجلودة اليت تتسم با عمليات التدارس األويل 

ضاة؛ وتعزيز األثر على صعيد الواقع؛ وجعل بيئة املعلومات آمن فيما وعمليات التحقيق وأعمال املقا
 خيص عمل احملكمة.
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 ٢٠١٩ عامل ومسبِّبات التكاليف الرئيسية لميزانيةل الرفيعة االستراتيجية األولويات -باء 

حدَّد كبار مسؤويل احملكمة (رئيس احملكمة واملّدعية العامة ورئيس القلم)، عن طريق جملس  -٨
. ومن املهم التنويه إىل أن هذه ٢٠١٩، أربع أولويات اسرتاتيجية رئيسية ألنشطة احملكمة يف عام قالتنسي

، ٢٠١٩األولويات واألنشطة جتسِّد ما ميكن إىل حد معقول يف هذه املرحلة ترقُّبه فيما خيص عام 
 تتأثر الحقاً بواقع عمل احملكمة يف الال القضائي وجمال املقاضاة. وقد

 حماكمات ثالث يف وخباصة ودعمها، القضائية اإلجراءات تسيري

يندرج إجراء احملاكمات العادلة والسريعة يف صميم املهام املنوطة باحملكمة يف إطار واليتها  -٩
ويّتسم بأمهية حامسة يف كيفية قياس النتائج اليت تتوصل إليها احملكمة وكيفية نظر اجلمهور إىل هذه النتائج. 

 ولويات احملكمة.أأهم  جاريةحماكمات  لس التنسيق من تسيري ثالثوعليه فقد جعل جم

عقد جلسات يف إطار  ٢٠١٩وحبسب االفرتاضات املتعلقة بامليزانية ستواصل احملكمة يف عام  -١٠
. وسيستمر يف احلسن(شارل) وقضية  (لوران) وابْليه غوديه وقضية اْغبَـْغبو أُنغوينحماكمات يف قضية  ثالث

، وفيما يتعلق بإجراءات جرب األضرار، العمُل القضائي أمام انْتاغْنداهذه احلاالت الثالث، ويف قضية 
الدوائر التمهيدية خارج نطاق جلسات احملاكمة. وستظل اهليئة القضائية حتتاج إىل نفس املوارد من 

. ويُتوقع أن احلسنوالتحضري حملاكمة  أُنغويناملوظفني. ويلزم موظفون من أجل مرحلة احلكم يف قضية 
. كما ستكون احملكمة كثرية املهديوقضية  كاتْنغاوقضية  لوبنغاتستمر إجراءات جرب األضرار يف قضية 

األشغال على الصعيد التمهيدي وعلى صعيد االستئناف. ويبلغ عدد احلاالت املعروضة حاليًا على 
يف  احلسنن املقرَّر عقد جلسة اعتماد التهم يف قضية حالة مع العلم بأن م ١٥الدوائر التمهيدية 

(٢٠١٨أيلول/سبتمرب  ٢٤
2F

. ويرجَّح أن تنظر دائرة االستئناف يف دعاوى استئناف �ائي يف قضايا يصل )٣
 عددها حىت ثالثة، ويف دعاوى استئناف متهيدي.

يها والقواعد إن إجراءات احملكمة معقَّدة على حنو استثنائي من حيث القضايا املعروضة عل -١١
اإلجرائية الواجب اتّباعها، قياساً إىل معظم اإلجراءات الوطنية. فِكَرب عدد الشهود، واملواد املتعلقة باألدلة، 
واللغات املستخدمة، مع ضرورة األمن يف امليدان والتعاون من اهليئات القضائية الوطنية، هي أمور جتعل 

ووقتًا طويًال. وميكن أن تؤثر حاالت التأخري يف جانب من  احملاكمات تستلزم قدرًا باهظًا من املوارد
مثل تكاليف االحتجاز أو تكاليف (احملاكمة أثراً مضاعفاً على جوانب أخرى لعمليات احملكمة وميزانيتها 

الشهود). وعليه فإن جناعة اإلجراءات تتسم بأمهية حامسة، وقد عملت احملكمة خالل السنوات األخرية 
ع اإلجراءات. فعلى سبيل املثال وضعت الدوائر كتيبات موّحدة ملمارساتا، وركَّز مكتب بال كلل لتسري

 املّدعي العام على جعل دفوعه جاهزة للمحاكمة أقصى جهوزية ممكنة قبل عرضها على القضاة.

وتطبِّق اهليئة القضائية، بغية استخدام مواردها على النحو األكثر فعالية، سياسة مرنة يف جمال  -١٢
صيص املوظفني يُوزَّع املوظفون وفقها بني الشعب حبسب احلاجة من أجل تلبية متطلبات أعباء العمل خت

ة. ولئن كان ميكن أن يزداد عبء العمل يف بعض الدوائر فلم ُتطلب موارد جديدة، إذ يُتوقع أن  املتغريِّ
 .٢٠١٨عبء العمل اإلمجايل يف الدوائر سيبقى يف مستوى مماثل ملستواه يف عام 

                                                           

 .٢٠١٩أيار/مايو  ٦إثر تقدمي وثيقة امليزانية، قررت الدائرة التمهيدية األوىل إرجاء البدء يف جلسة اعتماد التهم حىت  )٣(
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مثانية مشتبه فيهم/متهمني، منهم مخسة سيظلون  ٢٠١٩ويُتوقع أن َميُْثل أمام احملكمة يف عام  -١٣
قضايا  زنازين يف مركز االحتجاز. ويُتوقع أن تظل ثالث حمتَجزين. فستلزم جمموعة زنازين مؤلفة من ست

 احلسنوقضية  اْغبَـْغبو وابْليه غوديهورمبا قضية  أُنغوين، وهي قضية ٢٠١٩يف املرحلة االبتدائية طيلة عام 
إذا أُدين.  ٢٠١٩حىت بداية عام  انْتاغْنداجلزء من السنة على األقل، بينما ستستمر اإلجراءات يف قضية 

وستستلزم هذه القضايا استعمال قاعتني من قاعات احملكمة استعماًال متزامناً، وفريقني يف قلم احملكمة 
يومًا من أيام انعقاد اجللسات (يف قضية  ٣٢٤احملكمة للنهوض بأود  لدعم أنشطة اجللسات يف قاعات

يوماً؛ ويف قضية  ١٢٤(كوت ديفوار):  اْغبَـْغبو واْبليه غوديهيوماً؛ ويف قضية  ١٦٠(أوغندا):  أُنغوين
أفرقة كاملة من األفرقة املعنية  يوماً). وسيظل مكتب املّدعي العام حيتاج إىل ثالثة ٤٠(مايل):  احلسن

باإلجراءات االبتدائية من أجل إجراءات احملاكمة يف هذه القضايا الثالث؛ وستحتاج الدوائر إىل أفرقة من 
أجل مجيع هذه القضايا وإىل ثالثة أفرقة إضافية من أجل إجراءات جرب األضرار. وبعد انتهاء املرحلة 

 أو مرحلة جرب األضرار.االبتدائية، يرّجح أن يُنتقل يف هذه القضايا إىل مرحلة االستئناف و/

لن يشهد حتوًال كبريًا من حيث مقدار املوارد  ٢٠١٩ويظهر من االفرتاضات القضائية أن عام  -١٤
، سيظل فريقان معنيان ٢٠١٨املطلوبة لقيام قلم احملكمة بدعم اإلجراءات االبتدائية. فعلى غرار عام 

ويف قضية  اْغبَـْغبو وابْليه غوديهكمة يف قضية باألنشطة الراة يف قاعات احملكمة الزمني لدعم جلسات احملا 
طيلة السنة. وميكن أن تنعقد جلسات حماكمة إضافية يف وقت يقارب الربع األخري من عام  أُنغوين

. وسُينهض بأود هذه اجللسات باملوارد املتوفرة حالياً يف قلم احملكمة لدعم أنشطة احلسنيف قضية  ٢٠١٩
 جلسات احملاكمة.

 احملكمة شهود يصل عددهم حىت أمام َميُْثل أن يُتوقع الثالث، احملاكمات ذهه خيص وفيما -١٥
أيام للتحضري و/أو  ٥( أيام ١٠ منهم كل ملكوث املتوقعة القصوى املدة تبلغ بإفاداتم، يدلوا لكي ١٢٨

يف أيام  ١٠سبوع/ اسرتاحات حمتملة) = األأيام (عطلة �اية  ٣للجلسات +  يومانلإلملام باألمور + 
 .احملكمة لقلم التابع والشهود عليهم الين قسم من كامالً  دعماً  سيستلزم ما )،املتوسط لكل شاهد

 جلسات إجراءات يف والفرنسية، اإلنكليزية بينها لغات، بعشر اخلدمات توفري دعم وسيتعنيَّ  -١٦
سد  القانونية املساعدة نظام إطار ضمن ٢٠١٩ عام يف سيستمر أنه إىل التنويه املهم ومن. احملكمة
 واْغَبغبو، انْتاَغْندا، عن الدفاع أفرقة: االبتدائية اإلجراءات يف ٥( الدفاع أفرقة من أفرقة ١٠ تكاليف

 اجلرائم قضية( مبَبا عن الدفاع أفرقة: االستئناف إجراءات يف ٣و وأُْنغوين، واحلسن؛ غوديه، وابْليه
: األضرار جرب إجراءات يف ٢و وَمْنِغْندا؛ وكيلولو، ،)األساسي النظام من ٧٠ املادة يف عليها املنصوص

 عن ال يقل عليهم للمجين القانونيني املمثلني أفرقة من وتكاليف عدد ،)كاتـَْنغا ولوبـَْنغا عن الدفاع فريَقي
 .أفرقة مخسة

 ميدانية أنشطة منها بوسائل ودعمها ناشط حتقيق عمليات مثاين إجراء 

األساسي بأن يباشر املّدعي العام عمليات حتقيق يف احلاالت من نظام روما  ٥٣تقضي املادة  -١٧
 اليت خيلص فيها إىل وجود أساس معقول ملباشرة هذه العمليات.

ويندرج يف اختصاص احملكمة أخطر اجلرائم، وغالباً ما جتري عملياتا يف بيئة بالغة الصعوبة فيما  -١٨
ية وغريها من ظروف العمل تتباين يف مجيع يتعلق باألمن والتعاون. ويضاف إىل ذلك أن اللغات احملل

احلاالت تقريباً. وبالتايل فإن عمليات التحقيق اليت جتريها احملكمة تتميَّز عما جيري يف النظم الوطنية بكو�ا 
بالغة التعقيد وتستلزم موارد طائلة. وحىت عمليات التحقيق اليت ُجترى يف ظروف مثلى من حيث املوارد 
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سنوات قبل أن تغدو القضية جاهزة لتقدميها للمحكمة.  كن أن تستلزم ثالثوالتعاون واألمن مي
 معظم احلاالت ال تكون الظروف مثلى وقد يتأخر حتقيق النتائج. ويف

حالة جيري النظر فيها. وسريكِّز مكتب املّدعي العام،  ١١يف  ٢٠١٩وستعمل احملكمة يف عام  -١٩
فق مع خطته االسرتاتيجية وسياسته املتعلقة باصطفائه للقضايا طبقًا لقرار اختذته جلنته التنفيذية وبالتوا

وحتديده درجات أولويتها، على مثاين عمليات حتقيق ناشط: واحدة يف بوروندي واثنتني يف مجهورية أفريقيا 
الوسطى وواحدة يف كوت ديفوار وواحدة يف دارفور بالسودان وواحدة يف جورجيا واثنتني يف ليبيا. ويلزم 

نحى املتمثِّل يف تناول القضايا على أساس درجات أولويتها بالنظر إىل حمدودية املوارد املتاحة ملكتب هذا امل
املّدعي العام وقلم احملكمة، وضرورة تفادي التوسع يف استخدام هذه املوارد حبيث ال تكفي للتعمق يف 

مجيع احلاالت اخلاضعة للتحقيق  ل متابعةعمليات التحقيق اليت جيريها مكتب املّدعي العام. لكن ستواصَ 
(وهي باإلضافة إىل احلاالت املشمولة بعمليات التحقيق الناشط اآلنفة الذكر: احلالة يف مجهورية الكونغو 

متابعتها فيما خيص الدالئل أو اآلفاق اجلديدة إللقاء  -الدميقراطية، واحلالة يف مايل، واحلالة يف أوغندا) 
القبض على املشتبه بم، ومواصلة التواصل مع الشهود يف القضايا اليت لـّما يزل يُنتظر القبض على املشتبه 

 .تفاصيل ختطيط مكتب املّدعي العام يف إطار امليزانية املقرتحة للربنامج الرئيسي الثاينبم فيها. وتُبنيَّ 

ن كًال من هذه احلاالت ستظل تستلزم دعماً من قلم احملكمة، سواء يف امليدان أم يف املقر، يف إ -٢٠
جماالت مساندة دعم الين عليهم والشهود، وخدمات اللغات، واألمن، والدعم اإلمدادي. وسيضطلع 

وجرب األضرار، القلم أيضًا بإجراِء أو دعِم أنشطة أخرى تقضي با واليته مثل مشاركة الين عليهم، 
على حضور  ٢٠١٩والتوعية، وتوفري اخلدمات اللغوية. وهلذا الغرض، يُتوقع أن تبقي احملكمة يف عام 

ديفوار  ميداين هلا يف سبعة مكاتب ُقطرية: واحد يف مجهورية أفريقيا الوسطى (بـَْنغي)، وواحد يف كوت
وبونيا)، وواحد يف جورجيا (اْتبيليسي)، وواحد  (أبيجان)، واثنني يف مجهورية الكونغو الدميقراطية (ِكْنشاسا

 يف مايل (باماكو)، وواحد يف أوغندا (كمباال).

 يظل أن توقُّع املعقول من يُعترب املنظور فيها احلاالت مجيع يف العمليات استمرار أساس وعلى -٢١
 واالفرتاضات األرقام فبحسب. عالياً  احملكمة قلم يتخذها اليت احلمائية بالتدابري املشمولني األشخاص عدد

 عليهم وجمين شهود هؤالء وبني. ُمعاالً  ٣٦٠و شاهداً  ٩٠ زهاء ٢٠١٩ عام يف احلماية ستشمل احلالية
 أيضاً  وبينهم ،)مؤقتاً  توطينهم وإعادة املساَعد نقلهم يلزم( باحلماية اخلاص احملكمة بربنامج مشمولون

. والشهود عليهم الين قسم با يقوم مستمرة ملتابعة وخيضعون الغري بم يُعىن دولياً  توطيُنهم ُمعادٌ  شهود
 إعداد إجناز على يركِّز املعايري، أعلى األشخاص وفق هلؤالء والدعمَ  احلمايةَ  يوفِّر إذ احملكمة، قلم وسيظل

 هلم فيتيح ذلك، أمكن كلما باحلماية، املشمولني عليهم والين الشهود لصاحل اإلدماج اسرتاتيجيات
 على واألبعث الذايت باالستقالل اتساماً  األكثر النحو على حياتم واستئناف الذايت االكتفاء إىل التوصلَ 

 اإلجراءات شىت يف عليهم جمين بصفة املشاركة شخص ٧ ٥٠٠ من أكثر يطلب أن يُتوقع كما. الرضا
 من بأكثر اللغوية اخلدمات توفري دعم احملكمة قلم على سيتعنيَّ  ذلك على وعالوة. السائرة القضائية

 .باحلاالت متصلة لغة ٢٩

وفيما خيص مكتب املّدعي العام، تبلغ الزيادة اإلمجالية من أجل سد تكاليف األنشطة اإلضافية  -٢٢
مليون يورو. وقد راجع مكتب املّدعي العام بصورة دقيقة احتياجاته من املوظفني يف  ٢,١مبلغًا مقداره 

استهل مكتب  ٢٠١٨ويف عام . ٢٠١٩لعمل املناظر هلا فيما خيص عام ضوء أنشطته املتوقعة وعبء ا
املّدعي العام عملية حتقيق جديدة يف بوروندي. وُخصِّص هلذه احلالة اجلديدة بعض املوظفني من املالك 
القائم وموارد متوفرة من ذي قبل وذلك لبدء العمل فيها على حنو سريع وناجع والستيعاب التكاليف 
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اع. لكن لزمت موارد جديدة بسبب االحتياجات االشتغالية الوشيكة يف جماالت مثل الدعم بقدر املستط
ناهيك عن املتطلبات اجلديدة فيما خيص اخلدمات اللغوية. وبناء  -االشتغايل ومحاية الشهود والتعاون 

وم مبلغ من صندوق عليه قدَّم مكتب املّدعي العام وقلم احملكمة إىل جلنة امليزانية واملالية إخطارًا بلز 
الطوارئ. وإذ يُفرتض أن يظل مقدار األنشطة التحقيقية اجلارية وعبء العمل املتصل با عاليًا طيلة عام 

، فليس هناك ٢٠١٨، وأن تضاف عمليتا حتقيق ناشط جديدتان إىل العمليات الراة يف عام ٢٠١٩
ايل فإن معظم املوارد اجلديدة تظل الزمة يف فسحة تذكر ملزيد من املرونة يف إعادة ختصيص املوظفني؛ وبالت

مث إن قسطًا من الزيادة اآلنفة الذكر يتصل باملخصَّصات لسد التكاليف غري املتصلة . ٢٠١٩عام 
مليون يورو) إذ يتكوَّن رئيسيًا من اعتمادات مزيدة خمصَّصة للسفر بغية سد تكاليف  ٠,٨٤بالعاملني (

لقاءات مع الشهود  كاملة (احملققني والرتامجة) من أجل إجراء مقابالت أومهمات بالغة األمهية لألفرقة املت
وستضمن الزيادة أيضاً، إذا أُِقّرت، متكُّن املكتب من امليزنة  وغري ذلك من األنشطة املتصلة بالتحقيق.

لنفقاته املتصلة بالسفر على حنو أدق وذلك بتصويب االختالل الذي عوين يف الفرتة السابقة ضمن 
 يزانية املعتمدة للسفر (وتفادي احلاجة إىل تعويض اإلنفاق الزائد السالف من بنود أخرى يف امليزانية).امل

يورو.  ألف ١٦,٢املقرتحة لقلم احملكمة على اخنفاض بنيِّ مقداره  ٢٠١٩وتنطوي ميزانية عام  -٢٣
افية إال عندما تكون املوارد ونتيجة لسريورة صارمة فيما يتعلق بامليزانية، ال يقرتح قلم احملكمة موارد إض

املعنية ضرورية كلَّ الضرورة ألغراض األنشطة اليت تقضي با واليته يف سياق االفرتاضات املتعلقة مبيزانية 
، وقد تسىن له متويل كل هذه الزيادات عن طريق حتقيق وفورات ومكاسب متأتية عن زيادة ٢٠١٩عام 

انية املقرتحة أية زيادات على الرغم من هذه املتطلبات املزيدة للدعم النجاعة يف ميزانيته. فلم تدرَج يف امليز 
ديفوار ومايل وجورجيا،  سيما يف مجهورية أفريقيا الوسطى وكوت الذي يقدمه قلم احملكمة يف امليدان، وال

ودعمه لعمل احملكمة مجعاء بصورة عامة. لقد تسىن التوصل إىل ذلك بوسائل تتمثل يف معظم احلاالت 
حتقيق وفورات ومكاسب متأتية عن زيادة النجاعة ومن خالل تدابري أخرى من قبيل إعادة  يف

املوظفني داخليًا بنقلهم من مكتب ُقطري إىل آخر لتلبية االحتياجات املتأتية عن التقلب الذي  ختصيص
 تشهده األنشطة.

 قضايا ثالث يف األضرار رباألوامر جب تنفيذ

 لوبـَْنغا: قضية ٢٠١٩رب األضرار يف عام األوامر جبيُتوقع أن تكون ثالث قضايا يف مرحلة تنفيذ  -٢٤
(مايل).  املهدي(مجهورية الكونغو الدميقراطية)، وقضية  كاتـَْنغا(مجهورية الكونغو الدميقراطية)، وقضية 

األضرار سيستلزم أنشطة يضطلع با الصندوق االستئماين للمجين عليهم يف امليدان، تنفيذ األوامر جبرب  إن
بدعم من قلم احملكمة وبالتشاور مع املمثلني القانونيني للمجين عليهم والدوائر االبتدائية. ومن األنشطة 

قد يستحقون التعويضات. متييُز الين عليهم املعتَرب أ�م  املهديوقضية  لوبـَْنغااليت سُيضطلع با يف قضية 
إن هذه اإلجراءات، اليت ستنفَّذ يف عني املكان ويف الهاي، تستلزم مشاركة من الصندوق االستئماين 
للمجين عليهم وقلم احملكمة والدوائر املعنية. ويشمل تنفيذ جرب األضرار تقدمي تعويضات فردية، 

 وتعويضات رمزية، وتعويضات مجاعية يف شكل خدمات.

تاج إىل دعم قلم احملكمة الذي يقدمه املكتبان الُقطريان القائمان يف مجهورية الكونغو وسيظل حيُ  -٢٥
. كما سيتعنيَّ لوبـَْنغاوقضية كاتـَْنغا الدميقراطية (يف ِكنشاسا وبونيا) من أجل تنفيذ جرب األضرار يف قضية 

االستئماين للمجين عليهم  على املكتب الُقطري القائم يف مايل (باماكو) تقدمي الدعم ألنشطة الصندوق
. فستحتاج املكاتب الُقطرية القائمة يف مجهورية الكونغو املهديفيما يتعلق بتنفيذ جرب األضرار يف قضية 
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الدميقراطية ومايل إىل موارد كافية لالضطالع باألنشطة الالزمة فيما يتعلق بإجراءات جرب األضرار السائرة 
 يف هذين البلدين.

 وحداتا بشىت للمحكمة األمن جمال يف والقدرات املعلومات تدبر مشاريع أهم يف االستثمار

ستدخل االسرتاتيجية اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلومات للفرتة  ٢٠١٩يف عام  -٢٦
، اليت أقرها جملس احلوكمة املعين بتدبر املعلومات يف احملكمة ٢٠٢١حىت عام  ٢٠١٧املمتدة من عام 

. ويراد بذه االسرتاتيجية ، السنة الثالثة من فرتة تنفيذها٢٠١٧التنسيق يف عام  وصادق عليها جملس
حتسني مجيع السريورات املعمول با يف احملكمة جلعلها أنسَب وأجنَع وآمَن وأكثَر شفافية. ويضطلع قلم 

من اخلدمات  احملكمة مبعظم األنشطة ذات الصلة لصاحل مجيع أجهزة احملكمة واجلهات اخلارجية املستفيدة
 املعنية مثل أفرقة متثيل الين عليهم وأفرقة الدفاع.

وقد أجرت احملكمة حتليًال وافيًا للبنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات وتدبر املعلومات القائمة يف  -٢٧
 خمتلف أجهزتا وما يرتبط با من املتطلبات الفورية واملتطلبات الطويلة األجل. فمنذ إنشاء احملكمة قبل

مخس عشرة سنة أُجري عدد من االستثمارات اهلامة يف تكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلومات دعماً 
ألعمال احملكمة القضائية والتحقيقية واإلدارية. ومثة عدد من هذه النظم تقادم عهده أو يُنتظر أن يغدو 

، الذي ال ميكن به  Ringtail عتيقًا يف املستقبل القريب. فقد ختطى الزمن برنامج حتليل األدلة املسّمى
باالنتقال إىل إصداره  SAPجتهيز األدلة اإللكرتونية، وستتعنيَّ ترقية نظام ختطيط املوارد املؤسسية بربجميات 

 ، ألن ُمَورِّد هذا النظام سيكّف عن تقدمي الدعم فيما خيص صيغته القدمية.٢٠٢١اجلديد يف عام 

إىل حد كبري منذ إنشائها، ويرتتب على ذلك أثر على وعالوة على ذلك تنامى قدُّ احملكمة  -٢٨
متطلباتا فيما خيص تكنولوجيا املعلومات وعلى مقدار ما يُنشأ فيها من بيانات. ويشار على وجه 
التحديد إىل أن مثة متطلبات ال تفي با النظم القائمة إال جزئيًا يف جماالت من قبيل األدلة الرقمية، وأمن 

 املعلومات.املعلومات، وتدبر 

اسرتاتيجية َمخسية خاصة بتكنولوجيا  ٢٠١٧وملواجهة هذه التحديات اعُتمدت يف شباط/فرباير  -٢٩
املعلومات/تدبر املعلومات يف احملكمة مجعاء بغية السهر على اتّباع �ج كالين فيما خيص تكنولوجيا 

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

. ويبلغ القسط اخلاص ٢٠١٩وستواصل احملكمة تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية اخلمسية يف عام  -٣٠
يورو من أصل  مليون ١,٠زهاء  ٢٠١٩باالستثمارات ذات الصلة للمحكمة مجعاء فيما خيص عام 

مليون يورو. وقد تسىن لقلم احملكمة احلد من مجيع املتطلبات من املوارد من أجل  ٢,٢لغ املقدار الالزم البا
املعتمدة. إن تنفيذ املشاريع  ٢٠١٨ضمن حدود ميزانية عام  ٢٠١٩تنفيذ هذه االسرتاتيجية يف عام 

وخيص القسُط مليون يورو.  ١,٦املعنية يف قلم احملكمة سيشمل، على سبيل املثال، استثماراً يقارب مبلغه 
األكرب من التمويل منصة مسارات األعمال القضائية. وقد مت متييز الاالت التالية للتحسينات يف شىت 

 :٢٠١٩وحدات احملكمة فيما خيص عام 

يف جمال التحقيق: استمرار إدخال حتسينات يف وسائل التخزين الطويل األمد لألدلة  )أ (
املّدعي العام، على حنو يفضي إىل ختفيض يف  الرقمية وأدلة البحث اجلنائي العلمي ملكتب

 الوقت الالزم ملعاجلتها والرجوع إليها؛
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يف الال القضائي: احتياز منصة جديدة إليداع املعلومات مبثابة جزء ال يتجزأ من  )ب (
إعمال منصة مسارات األعمال القضائية، ما يرمي إىل تزويد احملكمة بنظام جديد ووسيلة 

 ملفات القضايا؛مركزية لتخزين مجيع 
يف جمال أمن املعلومات: املضي يف تعزيز منظومة أمن املعلومات يف احملكمة، مبا يف  )ج (

 ذلك تنفيذ نظام احليلولة دون تسرب البيانات واستمرار تعزيز نظام االستخبار عن التهديدات؛
ة يف جمال ترشيد نظم تكنولوجيا املعلومات: جتديد البنية التحتية االفرتاضية للمحكم )د (

 على حنو جيعل من املمكن با النهوض بأود املتطلبات احلوسبية املتزايدة؛
يف جمال اإلدارة: أمتتة السريورات واإلجراءات لزيادة جناعة ضوابط الرقابة الداخلية  )ه (

 وتعزيزها.

إن هذه االسرتاتيجية تستند إىل استعمال موارد امليزانية على حنو أكثر فعالية، إذ ستؤيت  -٣١
ملقرتح القيام با على مدى مخس سنوات نتائج ملموسة حتسيناً لعمل احملكمة. فسيشهد مكتب املبادرات ا

املّدعي العام تقليصًا للزمن واجلهد الالزمني لتحليِل وجتهيِز وتقدِمي األدلة من أجل أنشطته يف جمال 
جها إلجراء احملاكمات على التحقيق وجمال املقاضاة. وسُيتاح للهيئة القضائية النفاذ إىل األدوات اليت حتتا

حنو سريع وعادل وشفاف وإلنصاف الين عليهم. وسيكون قلم احملكمة أفضل جتهيزًا لتوفري اخلدمات 
لسائر أجهزة احملكمة وجلميع اجلهات اليت تتعامل معها. فما من سبيل إىل متكني احملكمة من معاجلة 

ا يف إطار واليتها على أكمل وجه سوى اتّباع حاالت عدم النجاعة احلالية وأداء املهام املنوطة ب
اسرتاتيجية متماسكة كالنية طويلة األمد تشمل بنطاقها احملكمة مجعاء. ويرد يف املرفق التاسع مزيد من 

 املعلومات املفصَّلة عن املشاريع املعنية واالستثمارات املتصلة با.

 التحليل من منظور كلي -جيم 

الربناجمية املقرتحة للمحكمة حبسب جمال  ٢٠١٩فيما يلي ميزانية عام  ميثل الرسم البياين الوارد -٣٢
النشاط. إن أنشطة احملكمة املعروضة يف إطار "األنشطة القضائية وأعمال املقاضاة واألنشطة التحقيقية" 

ذ تبلغ الربناجمية املقرتحة للمحكمة، إ ٢٠١٩متثل املسبِّبات الرئيسية للتكاليف املهيأ هلا يف ميزانية عام 
املئة من املقدار اإلمجايل للميزانية. وتتألف "األنشطة األخرى"  يف ٨٠,٦املخصَّصات لسد تكاليفها 

املئة)، والتكاليف املرتتبة على صيانة املباين  يف ٤,٨املئة)، واحلوكمة ( يف ١١,٦املهام اإلدارية ( من
ُمَقدَّر مبلغ الفائدة املستحقة على  املئة). وال يشمل احلساب يف إطار التحليل من منظور كلي يف ٣(

 قرض الدولة املضيفة من أجل املباين الدائمة.

 األنشطة القضائية وأعمال املقاضاة واألنشطة التحقيقية

ضمن هذه الفئة، تشمل املوارد املتصلة بـ"األنشطة القضائية وأعمال املقاضاة"،  -٣٣
ين عليهم والشهود، واملساعدة القانونية، وتكنولوجيا املئة) أمورًا منها الدعم املقدَّم إىل ال يف ٤٧,٨(

املعلومات، واخلدمات اللغوية، والدعم الذي يقدمه قلم احملكمة ألنشطة جرب األضرار. وتلزم هذه املوارد 
لتنفيذ ودعم اإلجراءات القضائية، مبا يف ذلك اجللسات اليت تعقد يف إطار القضايا الثالث املتوقع أن 

)، احلسن، وقضية اْغبَـْغبو وابْليه غوديه، وقضية أُْنغوين(قضية  ٢٠١٩االبتدائية يف عام  تظل يف املرحلة
قضايا يف مرحلة تنفيذ جرب األضرار. ويقدَّر أن يذهب  قضايا يف مرحلة االستئناف وثالث وثالث

املئة، مع العلم  يف ٣٠,١لألنشطة املندرجة يف إطار "عمليات التحقيق (مبا فيها أعماله الراة يف امليدان)" 
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عمليات حتقيق ناشط يتعني أن جيريها مكتب املّدعي العام (يف احلالة  بأن هذه األنشطة ختص مثاين
-ب (أْنيت-أ (سيليكا) يف احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى، والقضية الثانية-بوروندي، والقضية الثانية يف

ديفوار، واحلالة يف دارفورو  والقضية الثانية يف احلالة يف كوتباالكا) يف احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى، 
بالسودان، واحلالة يف جورجيا، والقضيتني الثالثة والرابعة يف احلالة يف ليبيا) وتشتمل على أعمال ُجترى يف 
امليدان. وخيص باقي األنشطة، املندرجة ضمن إطار "أمانة الصندوق االستئماين للمجين عليهم" 

املئة)، تعزيز القدرة املؤسسية هلذه اهليئة للتكفل بقدرتا على النهوض مبسؤولياتا، مبا فيها  يف ٢,٧(
 مسؤولياتا يف مرحلة تنفيذ إجراءات جرب األضرار.

 األنشطة األخرى

املئة)، واحلوكمة  يف ١١,٦تشمل األنشطة املندرجة يف هذه الفئة املهام اإلدارية ( -٣٤
املئة). وقد ُمجِّعت ضمن فئة "احلوكمة" أمانة مجعية الدول  يف ٣نة املباين (املئة)، وتكاليف صيا يف ٤,٨(

األطراف، وآلية الرقابة املستقلة، ومكتب املراجعة الداخلية، وجزء صغري من قلم احملكمة (هو مكتب 
 االتصال القائم يف نيويورك).

 التحليل من منظور كلي: ١ يانيبالرسم ال

 

 النجاعة زيادة عن المتأتية والمكاسب الوفورات -دال

طلبت مجعية الدول األطراف ("اجلمعية") املنعقدة يف دورتا  ٢٠١٦يف تشرين الثاين/نوفمرب  -٣٥
حيث ال ُتطَلب الزيادات املقرتحة إال بعد  ،اً اقرتاح ميزانية مستدام أن تقدِّمإىل احملكمة اخلامسة عشرة 

من خالل حتقيق الوفورات واملكاسب املتأتية عن زيادة اختاذ كل اخلطوات املمكنة لتمويل هذه الزيادات 
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(النجاعة
3F

 لعامامليزانية الربناجمية  بوثيقة إىل احملكمة أن تقدم مرفقاً  ت اجلمعيةطلب. وإضافًة إىل ذلك )٤
من الوفورات واملكاسب املتأتية عن زيادة  ٢٠١٧يف عام  ُحقِّق عّمالة يتضمن معلومات مفصَّ  ٢٠١٨
(٢٠١٨عام ما سُيحقَّق منها يف ت وتقديرا النجاعة

4F

. فأُفيد الحقًا عن الوفورات واملكاسب املتأتية عن )٥
(٢٠١٨ لعامامليزانية الربناجمية  زيادة النجاعة يف وثيقة

5F

٦(. 

 ،٢٠١٧اجلمعية يف دورتا السادسة عشرة، اليت ُعقدت يف كانون األول/ديسمرب  تطلبو  -٣٦
 إىل بلوغها على صعيد حتقيق مكاسب متأتية عن زيادة النجاعةيُرمى سنوية  احملكمة أن تضع أهدافاً  إىل

 ،هذه األهداف متعلقًا ببلوغ ٢٠١٩للميزانية الربناجمية لعام  م مرفقاً على نطاق احملكمة وأن تقدِّ 
ومن املكاسب املتأتية عن زيادة الوفورات من  ٢٠١٨يف عام يكون قد حتقق  عّما مفصَّلةمعلومات و 

وعن ختفيضات التكاليف اإلضافية من رة و التكاليف غري املتكرِّ املتمثِّلة يف ضات تخفيمن الو  النجاعة
(٢٠١٩يف عام  سيتحقق منها ُمَقدَّرات ما

6F

. وعمًال بذا الطلب، التقى ممثلون للمحكمة مع جلنة )٧
معنية يف إطار حلقة عمل  ٢٠١٨امليزانية واملالية إبان دورتا الثالثني اليت ُعقدت يف نيسان/أبريل 

بالوفورات واملكاسب املتأتية عن زيادة النجاعة بغية تبادل اآلراء من أجل زيادة الوضوح والتماسك 
والشفافية يف املعلومات ذات الصلة. فأحاطت اللجنة علمًا مبقرتحات احملكمة، مبا فيها تعريف الوفورات، 

وختفيضات التكاليف اإلضافية، مع االقرتاح  واملكاسب املتأتية عن زيادة النجاعة، والتكاليف غري املتكرِّرة،
عشر بامليزانية الربناجمية املقرتحة املتعلق بالوفورات واملكاسب املتأتية  الذي ُقدِّم بشأن تعديل املرفق احلادي

(عن زيادة النجاعة
7F

٨(. 

وإذ متضي احملكمة قدمًا على هذا الصعيد فإن غايتها الرئيسية ستتمثل يف النهوض بثقافة  -٣٧
سني املستمر بغية إشراك املوظفني يف متييز وحتقيق الوفورات واملكاسب املتأتية عن زيادة النجاعة.  التح
إن احملكمة ستحدِّد حيثما أمكن األمر مرمى على صعيد حتقيق الوفورات واملكاسب املتأتية عن زيادة  كما

د أ�ا ستلتزم احليطة يف ذلك يف املئة سنوياً. بي ١النجاعة على نطاق احملكمة يتمثل يف أن يبلغ ذلك 
 لألسباب التالية:

أن الغرض من حتديد املرمى املعين يتمثل يف تشجيع األقسام على السعي املستمر  )أ (
لتحقيق الوفورات واملكاسب املتأتية عن زيادة النجاعة. وعندما يُبَلغ املرمى احملدد يقوم خطر 

زيد من الوفورات واملكاسب املتأتية عن إمكان أن يكفَّ بعض األقسام عن التطلع إىل حتقيق امل
 زيادة النجاعة.

                                                           

 ٢٤-١٦عشرة، الهاي،  اخلامسةالوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة  )٤(
 .١-، الفقرة المICC-ASP/15/Res.1، القرار الثالث اجلزء األول،)، اللَّد ICC-ASP/15/20( ٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب 

 ٢٤-١٦عشرة، الهاي،  اخلامسةالوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة  )٥(
 .٢-، الفقرة المICC-ASP/15/Res.1، القرار الثالث اجلزء، األول)، اللَّد ICC-ASP/15/20( ٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب 

 ، واملرفق التاسع.٥١حىت  ٣٨الفقرات ، ICC-ASP/16/10الوثيقة  )٦(
كانون  ١٤-٤، نيويوركعشرة،  السادسةالوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة  )٧(

 .٢-الفقرة كاف، ICC-ASP/16/Res.1، القرار الثالث اجلزء األول،)، اللَّد ICC-ASP/16/20( ٢٠١٧ ديسمرب/األول
 .١٧، الفقرة ICC-ASP/17/5الوثيقة  )٨(
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أنه يُرجَّح أن ال يتمكَّن من بلوغ املرمى احملدد إال األقسام اليت هلا ميزانية كبرية  )ب (
 خمصَّصة لسد التكاليف غري املتصلة بالعاملني. وقد ميثل ذلك إجحافاً حبق األقسام األصغر.

تية عن زيادة النجاعة ملنطق العائدات ختضع مقادير الوفورات واملكاسب املتأ )ج (
املتناقصة. فمع مرور الوقت يُتوقع أن تسجل من سنة إىل أخرى تقلبات فوق املرمى 

 املئة أو حتته. يف ١ البالغ

لقد مت يف حلقة العمل اآلنفة الذكر حبث وتعريف أربع الفئات التالية من أجل إعداد التقرير  -٣٨
 تية عن زيادة النجاعة:املتعلق بالوفورات واملكاسب املتأ

التكاليف املتكبَّدة يف الفرتة املالية السابقة/اجلارية واليت مل تعد  ‘١’(فئتان):  الوفورات )أ (
تظهر يف امليزانية الربناجمية التالية، ما يفضي إىل ختفيض يف املقدار املرجعي األساسي؛ 

ات املعتمدة حديثاً الزيادات املتفاداة يف التكاليف من خالل السياسات واإلجراء ‘٢’و
 املفاوضات مع املورِّدين أو موفِّري اخلدمات، ما يفضي إىل املقدار املرجعي األساسي ذاته. و/أو

: نتيجة األنشطة اليت حتد من طلبات املوارد املكاسب املتأتية عن زيادة النجاعة )ب (
دار املرجعي تيئ لزيادة اإلنتاجية، فتفضي إىل نفس املق اإلضافية أو تتيح تفاديها و/أو

 األساسي لكن تُتفادى با كل زيادة يف التكاليف.
: التخفيضات اليت حتدث مرة واحدة يف املتطلبات من املوارد التكاليف غري املتكرِّرة )ج (

 بسبب عدم استمرار األنشطة املعنية، ما يفضي إىل ختفيض يف املقدار املرجعي األساسي.

تصلة بعبء العمل اليت تفضي إىل تقليص : التغريات املختفيضات التكاليف اإلضافية )د (
 يف املقدار املرجعي األساسي.

وكما طُلب يف قرار اجلمعية ذي الصلة، تسعى احملكمة إىل استيعاب الزيادات يف املتطلبات من  -٣٩
املوارد من أجل األنشطة اجلديدة بالقيام أوًال بإعادة ختصيص املوارد اليت ُحترَّر عن طريق حتقيق الوفورات 

(تكبُّد التكاليف غري املتكرِّرة وختفيضات التكاليف اإلضافية وعدم
8F

٩(. 

وقد واصلت احملكمة حتسني إبالغها عن الوفورات واملكاسب املتأتية عن زيادة النجاعة  -٤٠
 باألشكال التالية:

تُبنيَّ يف التقرير كيفية تأثري الوفورات واملكاسب املتأتية عن زيادة النجاعة والتكاليف  )أ (
 املتكرِّرة وختفيضات التكاليف اإلضافية على املقدار املرجعي األساسي للميزانية املقرتحة.غري 

يّتسم التقرير بالطابع االستشرايف. فبينما سيتيح عدد من الوفورات واملكاسب املتأتية  )ب (
الربناجمية للمحكمة تفادي زيادات يف  ٢٠١٨عن زيادة النجاعة املفاد با يف وثيقة ميزانية عام 

، فلن ُتدرَج الوفورات ٢٠١٩التكاليف على مدى فرتة متتد عدة سنوات، مبا فيها عام 
واملكاسب املعنية يف التقارير املقبلة ما مل تظل تقلِّص املقدار املرجعي األساسي للميزانية. 

من هذه املمارسة على صعيد اإلبالغ إىل زيادة الوضوح والتماسك والشفافية يف تبيان  ويُرمى
                                                           

 ٢٤-١٦عشرة، الهاي،  اخلامسةالوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة  )٩(
 .١-، الفقرة المICC-ASP/15/Res.1، القرار الثالث اجلزء األول،)، اللَّد ICC-ASP/15/20( ٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب 
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ر على املقادير املرجعية األساسية للميزانية الربناجمية من سنة إىل أخرى. فعلى سبيل املثال اآلثا
بشأن تفاوض قسم املالية على الرسوم املصرفية،  ٢٠١٨أفيد يف امليزانية الربناجمية لعام 

ألف يورو (إذ لو مل جتِر  ٢٧,٠أتاحت هلذا القسم تفادي زيادات يف التكاليف مقدارها  اليت
ألف  ٢٧,٠أعلى مبقدار  ٢٠١٨ملفاوضات املعنية لكان املقدار املرجعي األساسي مليزانية عام ا

يورو). إن التفاوض املعين سيتيح للمحكمة أن تتفادى الزيادات يف التكاليف لفرتة متتد عدة 
 سنوات لكن لن يُقلَّص املقدار املرجعي األساسي يف السنوات التالية؛ ولذا فإن هذا البند لن

. وعلى العكس من ذلك، أفيد يف امليزانية ٢٠١٩يفاد به يف إطار امليزانية الربناجمية لعام 
بقيام قسم اخلدمات العامة بإعادة التفاوض بشأن عقود إدارة املرافق،  ٢٠١٨الربناجمية لعام 

ية ألف يورو. ويف السنة التال ٢٣٥,٦اليت أتاحت تقليصًا يف املقدار املرجعي األساسي مقداره 
ُأجري املزيد من املفاوضات اليت أفضت إىل املزيد من الوفورات والتخفيضات يف املقدار املرجعي 

(انظر املرفق  ٢٠١٩، يفاد با يف امليزانية الربناجمية لعام يورو آالف ٧,٠األساسي تبلغ 
 عشر). احلادي

الوفورات،  بصورٍة وجيزةٍ  ٢ ترد أدناه ثالثة جداول رفيعة املستوى. ويبنيِّ اجلدول )ج (
والتكاليف غري املتكرِّرة، والتخفيضات اإلضافية يف التكاليف، اليت تفضي إىل تقليص يف املقدار 

بصورٍة وجيزٍة  ٣ ، حبسب الربنامج الرئيسي. ويبنيِّ اجلدول٢٠١٩املرجعي األساسي مليزانية عام 
بصورٍة  ٤ ويبني اجلدول الوفورات واملكاسب املتأتية عن زيادة النجاعة حبسب الربنامج الرئيسي.

وجيزٍة التكاليف غري املتكرِّرة والتخفيضات اإلضافية يف التكاليف حبسب الربنامج الرئيسي. 
عشر تفاصيل ما يوجز يف هذه التقارير وذلك يف جداول منفصلة،  يف املرفق احلادي وترد

 حبسب الفئة، فيما خيص كل برنامج رئيسي وبرنامج فرعي. 

بشىت وحداتا وفورات ومكاسب متأتية عن زيادة النجاعة مقدارها  لقد حققت احملكمة -٤١
املئة). إن هذا الرقم ُحيسب بالقيام أوًال حبساب جمموع التخفيضات  يف ٠,٨ألف يورو ( ١ ١٣٢,٤

واملعزوة إىل الوفورات، واملقدار اإلمجايل للتكاليف  ٢٠١٩احملقَّقة يف املقدار املرجعي األساسي مليزانية عام 
واملعزوة إىل الوفورات واملكاسب املتأتية عن زيادة النجاعة، مث بتقسيم حاصل عملية  ٢٠١٩تفاداة لعام امل

 (باستثناء ما خيص قرض الدولة املضيفة). ٢٠١٨اجلمع على مقدار امليزانية الربناجمية لعام 

ر المتكرِّرة، والتخفيضات اإلضافية في التكاليف، بحسب يالوفورات، والتكاليف غ :٢ الجدول
 البرنامج الرئيسي (بآالف اليوروات)

 املبالغ فئة املبالغ املعنية الربنامج الرئيسي
 ٣٦٩,٤ التكاليف غري املتكرِّرة الربنامج الرئيسي األول: اهليئة القضائية

 ٣٠٠,٥ الوفورات الربنامج الرئيسي الثاين: مكتب املّدعي العام

  الربنامج الرئيسي الثالث: قلم احملكمة
 ٤٢٤,٠ الوفورات

 ١٨,٣ التكاليف غري املتكرِّرة

 ٢٤٣,٧ ٢ ختفيضات التكاليف اإلضافية

 ٢,٠ الوفورات الربنامج الرئيسي السادس: أمانة الصندوق االستئماين للمجين عليهم

 ٢٠,٠ التكاليف غري املتكرِّرة : مكتب املراجعة الداخلية٦-الربنامج الرئيسي السابع

 ٣٧٧,٩ ٣   المجموع العام
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 الوفورات، والمكاسب المتأتية عن زيادة النجاعة، بحسب البرنامج الرئيسي  :٣ الجدول
 (بآالف اليوروات)

ر المتكرِّرة، والتخفيضات اإلضافية في التكاليف، بحسب البرنامج يالتكاليف غ :٤ الجدول
 الرئيسي (بآالف اليوروات)

 فئة املبالغ املعنية  الربنامج الرئيسي
الوفورات لعام 

٢٠١٨ 

املكاسب 
املتأتية عن 

زيادة النجاعة 
 ٢٠١٨لعام 

األثر على 
 املقادير

 األساسية
املرجعية لعام 

٢٠١٩ 

التكاليف 
لعام  املتفاداة
دون ( ٢٠١٩

 املقادير تغيري
 األساسية
 املرجعية) 

: الربنامج الرئيسي األول
 اهليئة القضائية

 - - - - املكاسب املتأتية عن زيادة النجاعة

: الربنامج الرئيسي الثاين
 مكتب املّدعي العام

 - ٣٠٠,٥ - ١٩٨,١ الوفورات
 ٤٢,٥ - ٤٢,٥ - املكاسب املتأتية عن زيادة النجاعة

: الربنامج الرئيسي الثالث
  قلم احملكمة

 ١٦٢,٠ ٤٢٤,٠ - ٣١٦,١ الوفورات
 ٧٥,٤ - ٦٩,١ - املكاسب املتأتية عن زيادة النجاعة

الربنامج الرئيسي 
أمانة الصندوق : السادس

 االستئماين للمجين عليهم

 - ٢,٠ - ٢,٠ الوفورات
 ١٢٦,٠ - - - املكاسب املتأتية عن زيادة النجاعة

 ٤٠٥,٩ ٧٢٦,٥ ١١١,٦ ٥١٦,٢   المجموع العام

 املبالغ فئة املبالغ املعنية  الربنامج الرئيسي
: الربنامج الرئيسي األول

 ٣٦٩,٤ التكاليف غري املتكرِّرة اهليئة القضائية

قلم : الربنامج الرئيسي الثالث
  احملكمة

 ١٨,٣ التكاليف غري املتكرِّرة

 ٢٤٣,٧ ٢ ختفيضات التكاليف اإلضافية

: ٦-الربنامج الرئيسي السابع
 ٢٠,٠ التكاليف غري املتكرِّرة مكتب املراجعة الداخلية

 ٦٥١,٤ ٢   المجموع العام
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 المقترحة ٢٠١٩ميزانية عام : المحكمة جمعاء :٥ الجدول

 احملكمة مجعاء

 (بآالف اليوروات) ٢٠١٧مصروفات عام 
امليزانية املعتمدة لعام 

(بآالف  ٢٠١٨
 اليوروات)

 التغّري يف املوارد
امليزانية املقرتحة لعام 

(بآالف  ٢٠١٩
 الموع اليوروات)

املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

الموع مبا فيه 
املصروفات من 

 صندوق الطوارئ
(بآالف  مقداره

 نسبته املئوية اليوروات)
 ٦٦٢,١ ٥ ٢,٦ ١٤١,٠ ٥٢١,١ ٥ ٤٠٤,٩ ٥ - ٤٠٤,٩ ٥ القضاة

 ٥٥٨,٢ ٦٢ ١,٤ ٨٧٣,٦ ٦٨٤,٦ ٦١    املوظفون من الفئة الفنية
 ٥٤٧,٥ ٢٥ ٠,٧ ١٩٠,١ ٣٥٧,٤ ٢٥    املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 ١٠٥,٧ ٨٨ ١,٢ ٠٦٣,٧ ١ ٠٤٢,٠ ٨٧ ٥٤٤,٧ ٨٨ - ٥٤٤,٧ ٨٨ الموع الفرعي لتكاليف املوظفني
 ١٨٣,٧ ١٧ ١٠,٩ ٦٨٥,٦ ١ ٤٩٨,١ ١٥ ٥٧٩,٩ ١١ ٥٤,٩ ٥٢٥,٠ ١١ املساعدة املؤقتة العامة

)٢٣٤,٠( ٣٠٢,٧ ١ ٣١٨,٩ ١ ٥,٣ ٣١٣,٦ ١ املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات  )١٨,٠(  ٠٦٨,٧ ١ 
)٦١,٥( ٣٦٠,٨ ٢٨٥,٢ - ٢٨٥,٢ العمل اإلضايف  )١٧,٠(  ٢٩٩,٣ 

 ٥٥١,٧ ١٨ ٨,١ ٣٩٠,١ ١ ١٦١,٦ ١٧ ١٨٤,٠ ١٣ ٦٠,٢ ١٢٣,٨ ١٣ الموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني
 ٦٩٤,٠ ٦ ١٤,٤ ٨٤٣,٥ ٨٥٠,٥ ٥ ٢٣٤,٠ ٦ ٤٤,٤ ١٨٩,٧ ٦ السفر

 ٣٥,٠ ٦,١ ٢,٠ ٣٣,٠ ٢٩,٩ - ٢٩,٩ الضيافة
 ٠٤٢,٩ ٤ ١٣,٦ ٤٨٢,٩ ٥٦٠,٠ ٣ ٨٩٦,٨ ٣ ٥,٩ ٨٩٠,٩ ٣ اخلدمات التعاقدية

 ٠٥٩,٩ ١ ٤,٦ ٤٦,٩ ٠١٣,٠ ١ ٧٤٤,٤ - ٧٤٤,٤ التدريب
 ٧٠٢,٥ ١١,٤ ٧٢,١ ٦٣٠,٤ ٧٥٤,١ ٤٠,٠ ٧١٤,١ اخلرباء االستشاريون

 ٥٣٣,٠ ٣ ٤,٤ ١٥٠,٠ ٣٨٣,٠ ٣ ٨٣٨,٥ ٤ ٩٢٥,٢ ٩١٣,٣ ٣ حمامو الدفاع
)٦٣,٧( ١٦٥,٠ ١ ٣٤١,٤ ١ ٣٩٨,٧ ٩٤٢,٨ حمامو الين عليهم  )٥,٥(  ١٠١,٣ ١ 
)١ ٠٤٧,٦( ٠٣٢,٩ ١٦ ٨١٢,٠ ١٣ ٢,٢ ٨٠٩,٧ ١٣ العامة النفقات التشغيلية  )٦,٥(  ٩٨٥,٣ ١٤ 

 ١٧٥,٥ ١ ١٤,٣ ١٤٧,٥ ٠٢٨,٠ ١ ٢٣٠,٩ ١ - ٢٣٠,٩ ١ اللوازم واملواد
 ٩٠٠,٠ ١ ٣٣,٣ ٤٧٤,٢ ٤٢٥,٨ ١ ١٣٥,٧ ٢ - ١٣٥,٧ ٢ األثاث والعتاد

 ٢٢٩,٤ ٣٥ ٣,٢ ١٠٧,٨ ١ ١٢١,٦ ٣٤ ٠١٧,٧ ٣٥ ٤١٦,٤ ١ ٦٠١,٣ ٣٣ الموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني

 ٥٤٨,٩ ١٤٧ ٢,٦ ٧٠٢,٦ ٣ ٨٤٦,٣ ١٤٣ ١٥١,٣ ١٤٢ ٤٧٦,٥ ١ ٦٧٤,٧ ١٤٠ المجموع

)٠,١( ٥٨٥,٢ ٣ ٩٨٣,٦ ٢ - ٩٨٣,٦ ٢ ما خيص قرض الدولة املضيفة  )٠,٠(  ٥٨٥,١ ٣ 

 ١٣٤,٠ ١٥١ ٢,٥ ٧٠٢,٥ ٣ ٤٣١,٥ ١٤٧ ١٣٤,٩ ١٤٥ ٤٧٦,٥ ١ ٦٥٨,٤ ١٤٣ المجموع، شامالً قرض الدولة المضيفة

 ٢٠١٩مالك الموظفين المقترح لعام : المحكمة جمعاء :٦ الجدول

 احملكمة مجعاء
وكيل أمني 

 عام
أمني عام 

 ١-ف ٢-ف ٣-ف ٤-ف ٥-ف ١-مد ٢-مد مساعد

جمموع 
موظفي الفئة 

الفنية وما 
 رأ-ع خ رر-ع خ فوقها

جمموع  
موظفي 

فئة 
اخلدمات 

 العامة
جمموع 
 املوظفني

               الوظائف الثابتة
  ٩٧٢   ٤٢٨   ٤٠٩   ١٩   ٥٤٤   ٣٨   ١٧٤   ١٨٦   ٨٩   ٤٥   ٩   -   ٢   ١  ٢٠١٨املقرة لعام 

  ٢٨   ٨   ٨   -   ٢٠   ١   ١٠   ٥   ٣   ١   -   -   -   -  اجلديدة
  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  املعادة التخصيص

  -   -   -   -   -   )٨(  ٨   )١(  )١(  ٢   -   -   -   -  التصنيفاملعادة 
  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  املستعادة/املعادة

 ١ ٠٠٠  ٤٣٦   ٤١٧   ١٩   ٥٦٤   ٣١   ١٩٢   ١٩٠   ٩١   ٤٨   ٩   -   ٢   ١  الموع
               

 المؤقتة العامة (معاِدالتها بدوام كامل)وظائف المساعدة 
 ١٦٥,٦٩ ٥٧,١٦ ٤٨,٤٥ ٨,٧١ ١٠٨,٥٤ ١٣,٤٢ ٤٥,٥٠ ٤١,٧٨ ٦,٨٠ ١,٠٥ - - - - ٢٠١٨املقرة لعام 

  ١٥٦,١٣   ٥٠,٠٨   ٤٦,٤٨   ٣,٦٠   ١٠٦,٠٥   ١٢,٠٠   ٤٦,١٧   ٤١,٠٣   ٦,٨٠   ٠,٠٥   -   -   -   -  املستمرة
  ٦٩,٤٣   ٣٩,٨٤   ٣٥,٣٣   ٤,٥١   ٢٩,٥٨  -  ٢٣,٦٧   ٢,٨٣   ٢,٤٢   ٠,٦٧   -   -   -   -  اجلديدة

  ٠,٩٢   ٠,٦٢   ١,٢٢  )٠,٦٠(   ٠,٣٠   -   ٠,٣٣  )٠,٠٣(   -   -   -   -   -   -  املعادة التخصيص
  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  املعادة التصنيف

   -   -   -  )١٣,٠٠(  )١,٠٠(  )٦,٠٠(  )٤,٠٠(  )٢,٠٠(   -   -   -   -   -  احملوَّلة
)١٣,٠٠( 

  ٢١٣,٤٨   ٩٠,٥٤   ٨٣,٠٣   ٧,٥١   ١٢٢,٩٣   ١١,٠٠   ٦٤,١٧   ٣٩,٨٣   ٧,٢٢   ٠,٧٢   -   -   -   -  الموع



ICC-ASP/17/10 

21 01A011018 

 ٢٠١٩الميزانية البرنامجية المقترحة لعام  -ثانياً 

 القضائية الهيئة: األول الرئيسي البرنامج  - ألف

 

 مةالمقدِّ 

 يتألف الربنامج الرئيسي األول (اهليئة القضائية) من هيئة الرئاسة والدوائر. -٤٢

وتؤدي هيئة الرئاسة وظائف يف ثالثِة جماالِت املسؤولية املنوطة با رئيسياً: الال القانوين، وجمال  -٤٣
األعمال املتصلة بالقضايا الناشئة  ٢٠١٩يف عام  العالقات اخلارجية، والال اإلداري. وستتدبر الدوائر

، مبا يف ذلك جلسات احملاكمة يف عدد من القضايا يصل ٢٠١٨وعام  ٢٠١٧عن املستجدات يف عام 
إىل ثالث وإجراءات جلرب األضرار وعدة دعاوى استئناف �ائي (إضافة إىل دعاوى االستئناف 

تكون يف املرحلة التمهيدية. وسيستمر أيضًا العمل  التمهيدي)، والعمل املتصل حباالت وقضايا أخرى
الذي تضطلع به اهليئة القضائية لزيادة شفافية احملكمة اجلنائية الدولية ("احملكمة") وتعزيز التعاون مع 

 الدول األطراف، إىل جانب اجلهود املبذولة لتعزيز استخدام املوارد على حنو مرن وناجع.

 ٣٨٠٠نقل مكتب االتصال القائم يف نيويورك إىل الربنامج الفرعي وإثر مشاورات بني األجهزة يُ  -٤٤
وبالنظر  (شعبة العمليات اخلارجية) ضمن قلم احملكمة، ويدار ضمن إطاره إىل جانب املكاتب الُقطرية.

إىل الدور املركزي الذي تؤديه هذه الشعبة يف املقر املتمثل يف التكفل بفعالية وجناعة تناول املسائل 
ية واإلدارية املتعلقة حبضور احملكمة خارج الهاي، فإن نقل مكتب االتصال القائم يف نيويورك إليها اإلمداد

سييسر التآزر اإلجيايب فيما بني األجهزة ويضمن اتباع اسرتاتيجية موحَّدة ومّتسقة يف مجيع املكاتب 
 اخلارجية للمحكمة.

القضائية الالزمة وفقاً لالفرتاضات املتعلقة  إن ميزانية الربنامج الرئيسي األول تستند إىل األنشطة -٤٥
 ، اليت ُوضعت جبهد مشرتك بني األجهزة.٢٠١٩عام ل احملكمةمبيزانية 
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 المقترحة ٢٠١٩ميزانية عام : البرنامج الرئيسي األول  :٧ الجدول

 

 ٢٠١٩مالك الموظفين المقترح لعام : البرنامج الرئيسي األول :٨ الجدول

  الربنامج الرئيسي األول
 اهليئة القضائية

)(بآالف اليوروات ٢٠١٧مصروفات عام   

 امليزانية املعتمدة لعام
(بآالف  ٢٠١٨

 اليوروات)

 التغّري يف املوارد
امليزانية املقرتحة لعام 

(بآالف  ٢٠١٩
 الموع (اليوروات

املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

الموع مبا فيه 
املصروفات من 

 صندوق الطوارئ
(بآالف  مقداره

 نسبته املئوية اليوروات)
 ٦٦٢,١ ٥ ٢,٦ ١٤١,٠ ٥٢١,١ ٥ ٤٠٤,٩ ٥ - ٤٠٤,٩ ٥ القضاة

)٢٦٨,٥( ٦٦٧,٧ ٤    املوظفون من الفئة الفنية  )٥,٨(  ٣٩٩,٢ ٤ 
)٨٠,٥( ٩٢٧,٢    املوظفون من فئة اخلدمات العامة  )٨,٧(  ٨٤٦,٧ 

)٣٤٩,٠( ٥٩٤,٩ ٥ ٣١٠,٣ ٥ - ٣١٠,٣ ٥ الموع الفرعي لتكاليف املوظفني  )٦,٢(  ٢٤٥,٩ ٥ 
)١٨,٤( ٢٨٦,٤ ١ ٢٥٢,٤ ١ - ٢٥٢,٤ ١ املساعدة املؤقتة العامة  )١,٤(  ٢٦٨,٠ ١ 

 - - - - - - - املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات
 - - - - - - - العمل اإلضايف

)١٨,٤( ٢٨٦,٤ ١ ٢٥٢,٤ ١ - ٢٥٢,٤ ١ الموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني  )١,٤(  ٢٦٨,٠ ١ 
)١٦,٤( ١٥٢,٢ ١١٤,٧ - ١١٤,٧ السفر  )١٠,٨(  ١٣٥,٨ 

)١,٠( ١٦,٠ ٧,٠ - ٧,٠ الضيافة  )٦,٣(  ١٥,٠ 
)٥,٠( ٥,٠ - - - اخلدمات التعاقدية  )١٠٠,٠(  - 

 ٤٦,٠ ١٠٩,١ ٢٤,٠ ٢٢,٠ ٢٢,١ - ٢٢,١ التدريب
 ٥,٠ - - ٥,٠ ٢٨,٠ - ٢٨,٠ اخلرباء االستشاريون

)١٠٤,٤( ١٠٤,٤ ٩١,٠ - ٩١,٠ النفقات التشغيلية العامة  )١٠٠,٠(  - 
)٥,٠( ٥,٠ ١,٨ - ١,٨ اللوازم واملواد  )١٠٠,٠(  - 

 - - - - - - - األثاث والعتاد
)١٠٧,٨( ٣٠٩,٦ ٢٦٤,٦ - ٢٦٤,٦ الموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني  )٣٤,٨(  ٢٠١,٨ 

)٣٣٤,٢( ٧١٢,٠ ١٢ ٢٣٢,٣ ١٢ - ٢٣٢,٣ ١٢ المجموع  )٢,٦(  ٣٧٧,٨ ١٢ 

 الرئيسي األولالربنامج 
وكيل أمني 

 عام
أمني عام 

 ١-ف ٢-ف ٣-ف ٤-ف ٥-ف ١-مد ٢-مد مساعد

  
جمموع 

موظفي الفئة 
الفنية وما 

 رأ-ع خ رر-ع خ فوقها

  
جمموع 

موظفي فئة 
اخلدمات 

 العامة
مجموع 

 الموظفين
               الوظائف الثابتة

  ٥٣   ١٣   ١٢   ١   ٤٠   -   ١٢   ٢١   ٣   ٤   -   -   -   -  ٢٠١٨املقرة لعام 

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  اجلديدة
)١(   -   -   -   -  املعادة التخصيص   -   -   -   -   )١(   -   )١(   )١(   )٢(  
  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  املعادة التصنيف
  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  املستعادة/املعادة

  ٥١   ١٢   ١١   ١   ٣٩   -   ١٢   ٢١   ٣   ٣   -   -   -   -  الموع

               
 وظائف المساعدة المؤقتة العامة (معاِدالتها بدوام كامل)

 ١٢,٠٠ - - - ١٢,٠٠ - ٨,٠٠ ٤,٠٠ - - - - - - ٢٠١٨املقرة لعام 

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

 - - - - - - - - - - - - - - املعادة التخصيص
 - - - - - - - - - - - - - - املعادة التصنيف

 - - - - - - - - - - - - - - احملوَّلة
 ١٢,٠٠ - - - ١٢,٠٠ - ٨,٠٠ ٤,٠٠ - - - - - - المجموع
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 هيئة الرئاسة: ١١٠٠البرنامج  -١

 مةالمقدِّ 

 الرئيسية: مسؤولياتا جماالت جتسِّد اسرتاتيجية، أولويات ثالث الرئاسة هليئة -٤٦

 مبوجب والقضائية القانونية صعيد املراجعة على مبهامها االضطالع: القانوين الال يف )أ (
ذلك: إقرار الوثائق اإلدارية الشاملة بنطاقها احملكمة مجعاء؛ ويشمل  روما األساسي. نظام

العاشر من نظام روما  سيما مسؤوليات اإلنفاذ املنصوص عليها يف الباب والتعاون الدويل، وال
األساسي؛ والقيام يف الوقت املناسب بإسناد احلاالت وتشكيل الدوائر؛ وتويل التنسيق اإلجرائي 

لقضاة، ومعتكفاتم، واجتماعاتم؛ وتنفيذ مدوَّنة األخالقيات يف والفين للجلسات العامة ل
 احملكمة التنفيَذ الكامل، وذلك يف إطار اختصاصها؛

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

 اخلارجية؛  احملكمة على صعيد العالقات التخطيط االسرتاتيجي ألنشطة

 واإلسهام ناجعاً؛ وتدبّرياً  القضائية تنسيقًا إدارياً  عمل اهليئة تنسيق: اإلداري الال يف )ج (
الدول  مجعية مع والتواصل االسرتاتيجية؛ توليها قيادتا يف إطار احملكمة شؤون تدبري يف النشط

 احملكمة شؤون بإدارة يتعلق فيما التدبّري اإلشرايف دورها أدائها إىل األطراف ("اجلمعية") تطلعاً 
 األساسي. روما نظام عليه ينص كما

 أهداف هيئة الرئاسة

اإلسهام يف التكفل بنجاعة سري اإلجراءات التمهيدية واإلجراءات االبتدائية  )١(
 مسؤولية هيئة الرئاسة؛وإجراءات االستئناف، ضمن جماالت 

الدفع قدمًا باستعراض "العرب املستخلصة" من السريورات القضائية، مع الرتكيز على  )٢(
اإلجراءات يف مرحلة التحضري للمحاكمات/جلساتا، وشؤون الين عليهم، وإجناز 
اإلجراءات االبتدائية وإجراءات االستئناف، بالتشاور مع الدول األطراف، واملشاركني 

 جراءات وسائر أصحاب الشأن، حبسب االقتضاء؛يف اإل
السهر على إدارة املوارد على حنو فّعال مبا يف ذلك متييز وتنفيذ املزيد من تدابري زيادة  )٣(

النجاعة املمكن اختاذها، وحتسني تدبر أداء املوظفني؛ والعمل بالتوافق مع مؤّشرات 
 َم القضائي ذا الصلة؛األداء املناسبة فيما خيص السريوراِت القضائيَة والدع

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

 السهر على تدبر املخاطر على حنو ناجع؛ )٥(
يف حتسني التحاور بني احملكمة ومجعية الدول  العمل مع سائر األجهزة للمضي )٦(

 ؛األطراف وهيئاتا الفرعية
العمل على تعزيز الثقة باحملكمة لدى الدول واملنظمات الدولية واملنظمات اإلقليمية  )٧(

واملنظمات غري احلكومية وسائر الشركاء وأصحاب الشأن الرئيسيني؛ وتشجيع التعاون 
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الفعال مع احملكمة؛ واغتنام مجيع الفرص إلبراز منافع االنضمام إىل احملكمة يف نظر 
 رام االتفاقات ذات الصلة مع الدول.الدول غري األطراف؛ وإب

 التعاون والشفافية –األولويات يف الال القضائي 

ستواصل اهليئة القضائية العمل على تعزيز تعاون الدول األطراف والتشجيع عليه. فالدعم القوي  -٤٧
بأمهية حيوية  والفعال الذي تقدمه الدول يعترب عنصرًا أساسيًا لتعزيز والية احملكمة. إن هذا التعاون يتسم

سيما يف تنفيذ قراراتا (مبا يف ذلك تنفيذ األوامر  يف إضفاء وزن ومفعول حقيقيني على عمل احملكمة، وال
 بإلقاء القبض)، وتوفري الدعم املايل واإلمدادي، وإنفاذ العقوبات.

كمة، وستقود اهليئة القضائية اجلهود املتأصلة يف إطار السلوك األخالقي املعمول به يف احمل -٤٨
للنهوض بثقافة املسؤولية املالية، والشفافية، واملساءلة، والثقة، يف اهليئة القضائية واحملكمة مجعاء، على 
الصعيدين الداخلي واخلارجي. وسُريمى من هذه اجلهود إىل تزويد الدول األطراف وعامة اجلمهور وسائر 

هنًا بالتقيد مبقتضيات السرية اليت الشركاء وأصحاب الشأن بصورة كاملة عن كيفية عمل احملكمة، ر 
تكتنف العمل يف الال القضائي وجمال املقاضاة، واستقالل املّدعية العامة وسائر الربامج ضمن ميزانية 

 احملكمة األوسع نطاقاً.

 آالف يورو ١ ٣٠٤,٩  موارد الميزانية

 املئة). يف ١,٥(ألف يورو  ١٩,٢ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره  -٤٩

ألف يورو يف بند التكاليف غري  ٥٩,٤على جمموع مقداره  ٢٠١٨لقد اشتملت ميزانية عام  -٥٠
. ويُعزى ذلك إىل تقليص يف ٢٠١٩املتصلة بالعاملني هليئة الرئاسة وال يظهر هذا املبلغ فيما خيص عام 

 ب.تكاليف السفر والتكاليف اليت ُتكبِّدت لتوجيه القضاة احلديثي االنتخا

 ألف يورو ٢٨,٠ األبدال اليت يتقاضها أعضاء هيئة الرئاسة

ألف يورو لسد األبدال  ٢٨,٠الربناجمية املقرتحة مبلغ مقداره  ٢٠١٩يف ميزانية عام  يـُْفَرد -٥١
(اخلاصة اليت تدفع للرئيس

9F

( الثاين إذا عمل بالنيابة عنه واألول أ ـهولنائب )١٠
10F

درجت املخصَّصات وقد أُ . )١١
 .١٢٠٠ الرواتب العادية ألعضاء هيئة الرئاسة الثالثة ضمن الربنامجلسد تكاليف 

                                                           

أيلول/سبتمرب  ١٢-٨الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة الثانية، نيويورك،  )١٠(
٢٠٠٣ )ICC-ASP/2/10باء.-أوالً -ألف-)، اجلزء الثالث 

أيلول/سبتمرب  ١٢-٨نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة الثانية، نيويورك، الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف  )١١(
٢٠٠٣ )ICC-ASP/2/10جيم-أوالً -ألف-)، اجلزء الثالث. 
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 ألف يورو ١ ١١٦,١ الموارد من الموظفين

آالف يورو  ٩,٦ينطوي املبلغ املطلوب لسد تكاليف الوظائف الثابتة على اخنفاض مقداره  -٥٢
 وظيفة جديدة.وظيفة ثابتة. وال تُقرتح أية  ١١املئة). ويتألف مالك هيئة الرئاسة من  يف ٠,٩(

 ألف يورو ١ ١١٦,١  الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية وفئة اخلدمات العامة

إن هيئة الرئاسة مكلَّفة مبهام تندرج يف إطار ثالثة جماالت رئيسية: جمال املراجعة  -٥٣
 القانونية/القضائية وجمال العالقات اخلارجية وجمال اإلدارة.

) يتوىل املسؤولية عن ٥-مكتب (موظف من الرتبة ف ويقود العاملني يف هيئة الرئاسة رئيسُ  -٥٤
تدبر شؤو�م وعن التخطيط والتوجيه االسرتاتيجيني، وعن متثيل هيئة الرئاسة يف اجتماعات العمل املشرتكة 

 بني األجهزة واالجتماعات اخلارجية على املستوى الرفيع.

وحدة الشؤون القانونية واإلنفاذ  ويضم مالك العاملني يف هيئة الرئاسة حبسب بنيته احلالية رئيس -٥٥
) ٢-)، ومستشارًا قانونيًا معاونًا (من الرتبة ف٣-)، ومستشارًا قانونيًا (من الرتبة ف٤-(من الرتبة ف

ضمن وحدة الشؤون القانونية واإلنفاذ، املسؤولة عن تنسيق وتوفري الدعم القانوين الفين هليئة الرئاسة. 
عيد العالقات اخلارجية مستشار معين بالعالقات اخلارجية (من الرتبة وحاليًا يؤدي مهام الرئاسة على ص

رأ). ويقدِّم حاليًا مساعد -ع )، يساعده مساعد إداري معين بالعالقات اخلارجية (من الرتبة خ٣-ف
) الدعم للرئيس وهليئة الرئاسة يف ممارسة مسؤولياتما، مع تركيز خاص ٣-خاص للرئيس (من الرتبة ف

ت املتعلقة باإلدارة والتفاعل مع اجلمعية وهيئاتا الفرعية. ويقدم موظف إداري معاون على السياسا
) الدعم التقين واحملاسيب فيما خيص ميزانية هيئة الرئاسة واهليئة القضائية وجتهيزمها ٢-الرتبة ف (من

-ع الرتبة خباملوظفني. ويتألف باقي مالك العاملني يف هيئة الرئاسة من مساعد شخصي للرئيس (من 
رأ) -ع رأ)، ومساعد إداري (من الرتبة خ-ع رر)، ومنسِّق إداري لدى اهليئة القضائية (من الرتبة خ
 لرئيس املكتب، يقدِّمون دعماً إدارياً وإمدادياً واسع التنوع.

 ألف يورو ١٦٠,٨ الموارد غير المتصلة بالعاملين 

سفر، وتكاليف الضيافة، وتكاليف التدريب، تلزم املوارد غري املتصلة بالعاملني لسد تكاليف ال -٥٦
املئة)  يف ٥,٦آالف يورو ( ٩,٦وتكاليف اخلرباء االستشاريني. ويشهد املبلغ املقرتح اخنفاضًا مقداره 

 يعزى إىل تقليص يف متطلبات السفر.

 ألف يورو ١٣٥,٨ السفر

ى إىل تقليص يف املئة) يعز  يف ٦,٦آالف يورو ( ٩,٦يشهد املبلغ املطلوب اخنفاضًا مقداره  -٥٧
املتطلب الالزم للنهوض بأود سفر املوظفني املرافقني لكبار املسؤولني. وتلزم األموال لسد تكاليف مجيع 

وسُتستخدم هذه امليزانية لسد تكاليف أسفار األسفار الرمسية للقضاة والعاملني يف هيئة الرئاسة والدوائر. 
. وُتَسد بذه امليزانية ل احملكمة يف الفعاليات اخلارجية اهلامةه أو قضاة آخرين لتمثيـْي، وأسفار نائبَ الرئيس

أعضاء ما يقوم به تكاليف و  أيضًا تكاليف معتكَفْني قضائيَـْني والتكاليف املتصلة بافتتاح السنة القضائية
الرئاسة بدورها على �وض هيئة  يستلزمهاعدد ال ةن يف الدوائر من أسفار حمدودو هيئة الرئاسة أو العامل
مع العلم بأنه لن تـَُتحمَّل  - صية يف فعاليات خارجيةتقدمي إسهامات ختصُّ تلزم لالصعيد اخلارجي أو 
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تكاليف هذه  ذات الصلةاجلهات املنظِّمة لألحداث  دَّ سُ إال إذا مل تَ  ةأية حال يفتكاليف األسفار املعنية 
 ة.. إن التكاليف املعنية تكاليف متكرِّر األسفار

 ألف يورو ١٤,٠  الضيافة

، وهو يلزم لسد تكاليف الضيافة املتصلة بزيارات رؤساء الدول أو املبلغ املطلوب تغريُّ يفال  -٥٨
. كما سُتستخدم يهْـ نائبَ  أو للرئيساحلكومات والوزراء وغريهم من كبار ممثلي الدول (مبن فيهم سفراؤها) 

القضائية يف فعاليات للمحكمة ميوِّهلا معًا مجيع األجهزة، ميزانية الضيافة لسد تكاليف إسهام اهليئة 
قبيل اإلحاطات الدبلماسية، وندوة املائدة املستديرة للمنظمات غري احلكومية، ومراسم الرتحيب  من

 إن التكاليف املعنية تكاليف متكرِّرة. والتوقيع.

 آالف يورو ٦,٠ التدريب

ص تدريب متخصِّ  حتتاج إىل ميزانية لتوفريلرئاسة هيئة ا وتظلاملطلوب.  املبلغ تغريُّ يفال  -٥٩
واملهام يف جمال القانونية  متصل بالوظائفحمدَّد الطابع  تدريبٌ أمهه ، ٢٠١٩خالل عام  للعاملني فيها

خمصَّص صغري املقدار لتحسني املهارات يف جمال لغات إىل ، و العالقات اخلارجية وتدريٌب على اإلدارة
 املعنية تكاليف متكرِّرة.التكاليف  إن .العمل

 آالف يورو ٥,٠  اخلرباء االستشاريون

إن التكاليف املعنية  .٢٠١٨بالقياس إىل نظريه الذي اعُتمد لعام  املطلوب املبلغ تغريُّ يفال  -٦٠
 تكاليف متكرِّرة.
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 المقترحة ٢٠١٩ميزانية عام : ١١٠٠ البرنامج  :٩ الجدول

 

 ٢٠١٩مالك الموظفين المقترح لعام : ١١٠٠ البرنامج :١٠ الجدول

١١٠٠  
 هيئة الرئاسة

 اليوروات)(بآالف  ٢٠١٧مصروفات عام 
امليزانية املعتمدة لعام 

(بآالف  ٢٠١٨
 اليوروات)

 التغّري يف املوارد
امليزانية املقرتحة لعام 

(بآالف  ٢٠١٩
 الموع اليوروات)

املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

الموع مبا فيه 
املصروفات من 

 صندوق الطوارئ
(بآالف  مقداره

 نسبته املئوية اليوروات)
 ٢٨,٠ - - ٢٨,٠ - - - القضاة

)٩,٦( ٨٣٣,٤    املوظفون من الفئة الفنية  )١,٢(  ٨٢٣,٨ 
 ٢٩٢,٣ - - ٢٩٢,٣    املوظفون من فئة اخلدمات العامة

)٩,٦( ١٢٥,٧ ١ ٠٢٨,٢ ١ - ٠٢٨,٢ ١ الموع الفرعي لتكاليف املوظفني  )٠,٩(  ١١٦,١ ١ 
 - - - - ٣٩,٤ - ٣٩,٤ املساعدة املؤقتة العامة

 - - - - - - - املؤقتة اخلاصة باالجتماعاتاملساعدة 
 - - - - - - - العمل اإلضايف

 - - - - ٣٩,٤ - ٣٩,٤ الموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني
)٩,٦( ١٤٥,٤ ١١٤,٧ - ١١٤,٧ السفر  )٦,٦(  ١٣٥,٨ 

 ١٤,٠ - - ١٤,٠ ٧,٠ - ٧,٠ الضيافة
 - - - - - - - اخلدمات التعاقدية

 ٦,٠ - - ٦,٠ ٥,٧ - ٥,٧ التدريب
 ٥,٠ - - ٥,٠ - - - اخلرباء االستشاريون

 - - - - - - - النفقات التشغيلية العامة
 - - - - - - - اللوازم واملواد

 - - - - - - - األثاث والعتاد
)٩,٦( ١٧٠,٤ ١٢٧,٤ - ١٢٧,٤ الموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني  )٥,٦(  ١٦٠,٨ 

)١٩,٢( ٣٢٤,١ ١ ١٩٥,٠ ١ - ١٩٥,٠ ١ المجموع  )١,٥(  ٣٠٤,٩ ١ 

١١٠٠ 
وكيل أمني 

 عام
أمني عام 

 ١-ف ٢-ف ٣-ف ٤-ف ٥-ف ١-مد ٢-مد مساعد

  
جمموع 

موظفي الفئة 
الفنية وما 

 رأ-ع خ رر-ع خ فوقها

  
جمموع 

موظفي فئة 
اخلدمات 

 العامة
مجموع 

 الموظفين
               الوظائف الثابتة

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

 - - - - - - - - - - - - - - اجلديدة
 - - - - - - - - - - - - - - املعادة التخصيص
 - - - - - - - - - - - - - - املعادة التصنيف
 - - - - - - - - - - - - - - املستعادة/املعادة

 ١١ ٤ ٣ ١ ٧ - ٢ ٣ ١ ١ - - - - الموع

               
ل)وظائف المساعدة المؤقتة العامة (معاِدالتها بدوام كام  

 - - - - - - - - - - - - - - ٢٠١٨املقرة لعام 

 - - - - - - - - - - - - - - املستمرة
 - - - - - - - - - - - - - - اجلديدة

 - - - - - - - - - - - - - - املعادة التخصيص
 - - - - - - - - - - - - - - املعادة التصنيف

 - - - - - - - - - - - - - - احملوَّلة
 - - - - - - - - - - - - - - المجموع
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 الدوائر: ١٢٠٠ البرنامج -٢

 المقدِّمة

قاضياً،  ١٨) من نظام روما األساسي، تتألف الدوائر من ١(٣٦املادة و  )(ب٣٤ ةعمًال باملاد -٦١
وبالتشاور مع عني على ثالث شعب: الشعبة التمهيدية، والشعبة االبتدائية، وشعبة االستئناف. موزَّ 

والقضايا إىل الدوائر  د احلاالتِ نِ وُتسْ ، )11F١٢(ةلشعب القضائييف ا انتدابم للعملالرئاسة يف  تبّت هيئة القضاة
الدوائر االبتدائية. وتتناول شعبة االستئناف دعاوى االستئناف التمهيدي واالستئناف النهائي و التمهيدية 

. ويُعتمد ضمن نطاق نظام روما األساسي �ج مرن يف توزيع للقرارات املتخذة يف إطار الشعبتني األخريني
ارد على النحو األكثر فعالية وتفادي طلب موارد جديدة، عبء العمل بني القضاة إلتاحة استعمال املو 

حىت إذا كان ميكن أن يزداد عبء العمل يف بعض الدوائر. وحبسب عبء العمل ضمن الشعب املختصة 
ميكن أن يُنَتَدب قضاة الدرجة التمهيدية لالضطالع بعمل يتعلق باملرحلة االبتدائية أو مبرحلة جرب 

ة الدرجة التمهيدية وقضاة الدرجة االبتدائية لالهتمام بدعاوى استئناف معيَّنة، األضرار، وأن يُنَتَدب قضا
عندما يستلزم ذلك تنازُع املصاحل أو مالبساٌت أخرى تتطلب استبدال أحد قضاة درجة االستئناف 

 استبداالً مؤقتاً.

نظام روما  إن الدوائر تُعترب اجلهاز القضائي للمحكمة. ويتمثل دورها الرئيسي، كما يقضي به -٦٢
"أن تنعقد يف جو من االحرتام التام  األساسي، يف التكفل بأن تكون اإلجراءات "عادلة وسريعة" وبـ

(حلقوق املتهم واملراعاة الواجبة حلماية الين عليهم والشهود"
12F

١٣(.  

 أهداف الدوائر

السهر على جناعة سري اإلجراءات التمهيدية واإلجراءات االبتدائية وإجراءات  )١(
 االستئناف؛

املواظبة على نشدان تقليص مدة اإلجراءات بتنفيذ اإلصالحات العديدة اليت ُشرع  )٢(
فيها على مدى السنوات األخرية، من قبيل مواصلة استعراض "العرب املستخلصة" من السريورات 
القضائية، مع الرتكيز على اإلجراءات يف مرحلة التحضري للمحاكمات/جلساتا، مث على إجناز 

 اكمات ودعاوى االستئناف (يشمل ذلك حتيني "كتيِّب ممارسات الدوائر")؛احمل
 السريوراتمواصلة العمل بالتوافق مع مؤّشرات األداء اليت ُوضعت فيما خيص  )٣(

 القضائية؛
مواصلة تطوير وتنفيذ نظام تقدمي الين عليهم لطلباتم ونظام متثيلهم بالتشاور مع  )٤(

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

                                                           

 مكرَّراً من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات. ٤القاعدة  )١٢(
 ) من النظام األساسي.٢(٦٤املادة  )١٣(
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املضي يف حتسني تدبر أداء املوظفني من خالل النظام اجلديد لتقييم األداء الشامل  )٦(
 .بنطاقه احملكمة مجعاء

 ألف يورو ٥ ٦٣٤,١ تكاليف القضاة

قاضيًا متفرغًا واثنني من قضاة  ١٨لدفع أجور  املقرتحةالربناجمية  ٢٠١٩يُهيَّأ يف ميزانية عام  -٦٣
، لكنها ٢٠١٨آذار/مارس  ١٠الدرجة االبتدائية. وكان يُنتظر أن تنتهي فرتة والية هذين القاضيني يف 

) من نظام روما األساسي. فيتعنيَّ أن يواصل هذان القاضيان ٣(٣٩) و١٠(٣٦متدَّد عمًال باملادتني 
 . انْتاَغْنداوقضية  اْغبَـْغبو وابْليه غوديهن أجل إجناز احملاكمات يف قضية العمل، لفرتة لـّما حتدَّد، م

 وتُعرض تفاصيل أجور القضاة وأبداهلم عرضاً وافياً يف املرفق السادس(أ). -٦٤

(الربناجمية املقرتحة ٢٠١٧وسبق أن طُلب يف ميزانية عام  -٦٥
13F

تعديل رواتب القضاة تعديًال جيعل  )١٤
 تكلفة املعيشة يف الهاي وتتواءم مع رواتب قضاة حمكمة العدل الدولية مقاديرها تراعي الزيادات يف

من نظام روما األساسي وإىل القرار  ٤٩من احملاكم واهليئات القضائية الدولية، استنادًا إىل املادة  وغريها
ICC-ASP/3/Res.3)

14F

. وبعد أن نظرت مجعية الدول االطراف ("اجلمعية") يف هذه املسألة خالل )١٥
تا اخلامسة عشرة، اختذت قرارًا طُلب فيه إىل املكتب "النظر يف الطلب املقدم إلعادة النظر يف أجور دور 

(القضاة [...] وتقدمي تقرير إىل اجلمعية يف دورتا السادسة عشرة"
15F

. وقد قرر املكتب الحقًا أن يقود )١٦
ظر إىل أن عملية التيسري لـّما تزل جارية سريورَة التيسري بشأن هذه املسألة ميسٌِّر يعنيَّ هلذا الغرض. وبالن

الربناجمية املقرتحة فقد أُدرج مبلغ ذو صلة يف املرفق  ٢٠١٩وأن نتيجتها لن تُعرف قبل تقدمي ميزانية عام 
السادس(أ)، وذلك دون استباق لنتيجة عملية التيسري اجلارية ورهناً بتحديد املقدار املناسب ألي زيادة يف 

 الدول األطراف.األجور قد تقررها 

 األنشطة القضائية املتوقعة

. ٢٠١٨سيبقى مقدار عبء العمل اإلمجايل الواقع على عاتق الدوائر مماثًال لنظريه يف عام  -٦٦
شخصاً  ١٥أمراً بالقبض على  ١٦حالة. ويضاف إىل ذلك أن مثة  ١٥فالشعبة التمهيدية تنظر حالياً يف 

ومثة حاليًا قضية عالقة أمام الدائرة التمهيدية األوىل يف مرحلة اعتماد التهم وقد  لـّما تنفذ حىت تارخيه.
، على أقرب تقدير. وتقوم بانتظاٍم يف سائر احلاالت والقضايا مسائل منتقاة ٢٠١٨تُنهى يف �اية عام 

ات احملاكمة قضايا يف مرحلة جلس تستلزم تدخل الدوائر التمهيدية. ويف الشعبة االبتدائية ستكون أربع
ويُنتظر أن  ٢٠١٩مداوالتا. ويُرجَّح أن تستمر دعاوى استئناف قرارات النطق بالعقوبة جلزء من عام  أو

دعاوى استئناف لألحكام الصادرة يف الدرجة االبتدائية يف  ٢٠١٩تصل إىل شعبة االستئناف يف عام 
ناف التمهيدي متأٍت عن احملاكمات قضية أو قضيتني. كما سيكون هناك طيلة السنة عمل يتعلق باالستئ

 اجلارية واإلجراءات التمهيدية السائرة.
                                                           

 .١٦٨حىت  ١٦٣الربناجمية املقرتحة، الفقرات  ٢٠١٧ميزانية عام  )١٤(
أيلول/سبتمرب  ١٠-٦الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة الثالثة، الهاي،  )١٥(

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

 ، القسم سني.ICC-ASP/15/Res.1، اللَّد األول، اجلزء الثالث، القرار )ICC-ASP/15/20( ٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب 
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 جراءات باإلنصاف والشفافية والنجاعةإلاّتسام ا

لئن كان اإلنصاف والشفافية يظالن ميثالن دعامتني مركزيتني لتنفيذ اإلجراءات فإن اهليئة  -٦٧
ة النجاعة. ويضطلع القضاة بالعمل اهلام القضائية تواصل أيضًا العمل على حتسني ممارستها من أجل زياد

املتعلق بالتعديالت والتحسينات يف املمارسة ويعملون باملمارسات الفضلى اليت ُوضعت من خالل التعاون 
 يف املعتَكفات القضائية واليت ُجسِّدت يف "كتيِّب ممارسات الدوائر". 

 قاعدة بيانات السوابق القضائية

السوابق القضائية مبادرة أساسية مستمرة رامية إىل إنشاء قاعدة  بيانات قاعدةميثِّل مشروع  -٦٨
بيانات موحَّدة ومّتسقة ميكن التقصي فيها تضم السوابق القضائية للمحكمة. وستتضمن الصيغة الناجزة 
من قاعدة بيانات السوابق القضائية فهرسًا جبميع القرارات القضائية الصادرة عن احملكمة يف شكل يسُهل 

صي. وإضافًة إىل وسيلة التقصي انطالقاً من شطر نصي كامل يف قاعدة بيانات السوابق القضائية، به التق
ستُـَعّد مقتطفات من االستنتاجات القانونية الرئيسية الواردة يف القرارات وُتصنَّف عن طريق فواتح 

مجٍل وغِري ذلك من خصوصية، تُقرن با عناصر ميكن التقصي استنادًا إليها تتمثل يف كلماٍت رئيسية و 
البيانات الشرحية. وستشتمل قاعدة بيانات السوابق القضائية أيضًا على تتبُّع تطوُّر السوابق القضائية 

 للمحكمة والرتابط بني القرارات القضائية.

وستواصل الدوائر عملها على هذا املشروع إىل جانب سائر أجهزة احملكمة بغية إنشاء قاعدة  -٦٩
القضائية تتسم بالشمول والطابع االشتغايل الكامل وبسهولة املنال وذلك ضمن حدود بيانات بالسوابق 

 املوارد احلالية.

 االفتراضات فيما يتعلق باألنشطة

 الشعبة التمهيدية

مجيَع الطلبات اليت تُقدَّم خالل عمليات التدارس األويل، أو املتعلقة تتناول الشعبة التمهيدية  -٧٠
مرحلة اإلجراءات القضائية األوىل،  كلِّ األدلة خالل التحقيق. كما إ�ا تتم بمبباشرة التحقيق أو حبفظ 

ي يُنتقل يف القضية املعنية بناًء عليه إىل حماكمة الشخص املتهم ذال -إن ُوجدت  -حىت اعتماد التهم 
 . (األشخاص املتهمني)

وبالنظر إىل عبء العمل بني حاليًا للعمل يف الشعبة التمهيدية ستة. يبلغ عدد القضاة املنتدَ و  -٧١
من قضاة الدرجة التمهيدية الستة ملَحقون مؤقتًا بالشعبة االبتدائية يف الوقت احلايل يف احملكمة فإن أربعة 

نفسه ومنخرطون يف جلسات احملاكمة ويف شؤون جرب األضرار. كما إن قضاة الدرجة التمهيدية، شأ�م 
يما سبق يُلَحقون مؤقتاً بشعبة االستئناف للعمل أيضاً ضمن يف ذلك شأن قضاة الدرجة االبتدائية، كانوا ف

اهليئات اليت تنظر يف دعاوى االستئناف التمهيدي. ووفق �ج الدوائر القائم على توخي املرونة فيما يتعلق 
اً بالتجهيز باملوظفني فإن عددًا من املوظفني القانونيني املنتَدبني للعمل يف الشعبة التمهيدية انُتدبوا أيض

لالهتمام يف الوقت نفسه بقضايا يف الشعبتني األخريني والدوائر األخرى. وحىت تارخيه أتاح هذا النهج سد 
 االحتياجات املنبثقة عن عبء العمل احلايل على حنٍو ُمْرٍض.

واحلالة يف  ،هي احلالة يف أوغندا لةحا ١٥يف على حنو ناشط حاليًا  الدوائر التمهيديةتنظر و  -٧٢
 ،يف مجهورية أفريقيا الوسطىاألوىل واحلالة  ،السودانبواحلالة يف دارفور  ،مجهورية الكونغو الدميقراطية



ICC-ASP/17/10 

31 01A011018 

، وحالة السفن املسجَّلة يف احتاد واحلالة يف مايل ،واحلالة يف كوت ديفوار ،واحلالة يف ليبيا ،واحلالة يف كينيا
، واحلالة يف يف مجهورية أفريقيا الوسطىالثانية واحلالة كمبوديا، جزر القمر واجلمهورية اليونانية ومملكة  

. ويُتوقع أن جورجيا، واحلالة يف غابون، واحلالة يف بوروندي، واحلالة يف أفغانستان، واحلالة يف فلسطني
بيا السودان واحلالة يف ليباحلالة يف دارفور وال سيما احلاالت،  هذهيف  كبريُيستمر على االضطالع بنشاط  

إن قضية  .واحلالة يف بوروندي واحلالة يف جورجيا يف مجهورية أفريقيا الوسطىالثانية مايل واحلالة واحلالة يف 
يف احلالة يف مايل عالقة حالياً يف مرحلة اعتماد التهم أمام الدائرة التمهيدية األوىل ويرجَّح أن تبقى  احلسن

 على أقرب تقدير. ٢٠١٨أمام هذا الدائرة حىت �اية عام 

إن طبيعة اإلجراءات أمام الدوائر التمهيدية جتعل من املتعذَّر التنبؤ بطلبات إصدار أوامر  -٧٣
فيهم، وحباالت املثول األول، وااللتماسات اجلديدة الستهالل التحقيقات فيما خيص  بالقبض على املشتبه

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

عشر الذين أصدرت  اخلمسة من األشخاص كالً مزيدًا من الطلبات إىل هذه الدوائر. مث إن   ٢٠١٩
إىل احملكمة يف غضون أجل قصري،   قدَّمالدوائر التمهيدية أوامر بالقبض عليهم ميكن أن يُقبض عليه وأن ي

 ٢٠١٨، مث حدث مرة ثالثة عام نأُنغويقضية و  دانْ انْتاغَ يف قضية  ة،األخري  السنواتيف مرتني كما حدث 
. وبالتايل ال ميكن للشعبة التمهيدية إال االعتماد على جتربة السنوات السابقة للتوصل إىل احلسنيف قضية 

 .٢٠١٩وضع افرتاضاتا فيما خيص عام 

 الشعبة االبتدائية

مهمة إجراء با يف إطار واليتها  ةاملنوط، االبتدائية من الدوائرتتألف الشعبة االبتدائية  -٧٤
 للتهم. وتستمر هذه املهمة حىت انتهاء مرحلة جرب األضرار.ية تمهيدال احملاكمات بعد اعتماد الدوائر

 االبتدائية بعدالة احملاكمة وسرعتهاالدوائر  تكفلت بأن من نظام روما األساسي ٦٤ملادة ا وتقضي
 .اية الين عليهم والشهودوبإجرائها بكل احرتام حلقوق املتهم وبإيالء االعتبار الواجب حلم

منتَدبني بتشكيالت شىت للعمل يف مثاين دوائر قضاة،  ستةتتألف الشعبة االبتدائية حاليًا من و  -٧٥
االبتدائية  ومثة أربعة قضاة آخرون منتَدبون للعمل يف الشعبة التمهيدية أُحلقوا مؤقتًا بالشعبة. ابتدائية

 قضاة من قضاة الدرجة يُلحق ان قد ُأسند إليهم االهتمام با. كماللفرتات اليت تُتناول فيها قضايا معيَّنة ك
إحلاقًا مؤقتًا بشعبة االستئناف ليشاركوا يف جلسات النظر يف دعاوى االستئناف التمهيدي  االبتدائية

وقد ُمدِّدت والية قاضيني لكي يتاح هلما إجناز املشاركة يف النظر يف  .ودعاوى االستئناف النهائي
 جارية.حماكمات 

وتتم الشعبة االبتدائية حاليًا بإجراءات نشطة أمام ست دوائر، وهي اإلجراءات االبتدائية يف  -٧٦
أُنْغوين ) وقضية Blé Goudé( وابْليه غوديه )Gbagbo(اْغبَـْغبو ) وقضية Ntaganda(انْتاَغْندا قضية 

)Ongwen ( لوبـَْنغا)، وإجراءات جرب األضرار يف قضيةLubanga ْنغا () وقضية كاتَـKatanga(  وقضية
 .املهدي

من النظام األساسي يف قضية  ٧٤ احلكم عمًال باملادة ٢٠١٨ويُنتظر أن يصدر يف �اية عام  -٧٧
. ٢٠١٩األول من عام  . ورهنًا بإدانته، يُنتظر أن يصدر قرار النطق بالعقوبة يف �اية الربعانْتاغندا

، مع العلم بأن تقدمي الدفاع ألدلته يُنتظر أن يستمر حىت �اية ٢٠١٩وستستمر حماكمة أُْنغوين يف عام 
من النظام األساسي.  ٧٤ ، تتلوه الدفوع اخلتامية، واملداوالت، والقرار املتخذ عمًال باملادة٢٠١٩عام 



ICC-ASP/17/10 

 

10A011018 32 

ريثما يـَُبتُّ يف رفائع الدفاع  اْغبَـْغبو وابْليه غوديهائية يف قضية ولـّما يزل يُنتظر أن يصدر قرار الدائرة االبتد
بشأن "املسائل اليت يرون أن األدلة اليت قدمتها املّدعية العامة فيما خيصها ليست كافية لتأييد اإلدانة". 

اكمة ستستمر طيلة بتقدمي املتهَمْني ألدلتهما فإن احمل اْغبَـْغبو وابْليه غوديهوإذا استمرت احملاكمة يف قضية 
. ٢٠١٩فإن من املنتظر أن تبدأ حماكمته يف عام  احلسن. ورهنًا باعتماد التهم يف قضية ٢٠١٩عام 

وستؤيت هذه احملاكمات عبء عمل طائًال بالنظر إىل مقدار األدلة املتوقع أن تقدَّم وإىل ما يكتنف هذه 
 القضايا من تعقيد بصورة عامة.

: فرهناً باإلدانة يُتوقَّع أن يستمر ٢٠١٩اءات جرب األضرار يف عام وإضافًة إىل ذلك ستسري إجر  -٧٨
وقضية  كاتـَْنغا. ويُتوقَّع فيما خيص قضية انْتاَغْنداالتحضري ألمر جبرب األضرار يف قضية  ٢٠١٩طيلة عام 

ر متابعة مرحلة تنفيذ جرب األضرار بعد صدور األوام ٢٠١٩أن تتواصل طيلة عام  املهديوقضية  لوبـَْنغا
 القاضية به واإلشراف على هذه املرحلة.

وبالنظر إىل ما تقدَّم، يُفرتض أن يكون عبء العمل املتأيت عن احملاكمات يف القضايا القائمة  -٧٩
على األقل، وأن يتعنيَّ تواصل اإلجراءات  ٢٠١٨مضاهيًا يف الكرب لنظريه يف عام  والقضايا اجلديدة

 اْغبَـْغبووقضية  أنغوينوقضية  انْتاَغْندا(يف قضية  ٢٠١٨ يف جارية حماكمات ثالث فثمة تزامنياً.
 انْتاَغْندا وهي قضية - ٢٠١٨ عام �اية حبلول إحداها تنتهي أن املتوقع من ولئن كان. )غوديه ابْليهو
 - اثنتان فستستمر -) اإلدانة حالة يف ٢٠١٩ عام من األول الربع يف رهنًا بصدور القرار احملدِّد للعقوبة(

 تبدأ أنيُتوقَّع  ذلك إىلوإضافًة . ٢٠١٩ عام طوال - غوديه ابْليهو اْغبَـْغبوورمبا حماكمة أنغوين  حماكمة
). التهم باعتماد رهنا وبدؤها، للمحاكمة اإلعداد( ٢٠١٩ عام أوائل يف احلسن اإلجراءات يف قضية

 الدائرتان تواصل أنيُتوقَّع : التايل النحو على ٢٠١٩ عام األضرار يف جرب إجراءات وستتواصل
 كاتـَْنغاوقضية  لوبـَْنغاقضية  يف األضرار الصادرة جبرب األوامر تنفيذ على اإلشراف والثامنة الثانية االبتدائيتان

األضرار  جلرب اجلديدة باإلجراءات السادسة االبتدائية الدائرة ستهتم ذلك، إىل وباإلضافة. املهديوقضية 
تستمر  واحدة إضافية قضية هناك ستكون ،٢٠١٨ عام فبالقياس إىل). رهنًا باإلدانة( انْتاَغْنداقضية  يف

 ٨ يف الصادر االستئناف دائرة قرار بالنظر إىل ،يُتوقَّع املقابل ال ويف. األضرار جرب إجراءات فيها
 هذه يفاألضرار  جرب إجراءات تستمر أن مببا، السيد احلكم بإدانة القاضي بإلغاء ٢٠١٨ يونيو/حزيران
 .٢٠١٩ عام يف القضية

 شعبة االستئناف

رئيس احملكمة. وتتمثل املهمة الرئيسية قاض هو تتألف شعبة االستئناف من مخسة قضاة بينهم  -٨٠
اليت تتوالها دائرة االستئناف مبوجب النظام األساسي يف النظر يف دعاوى االستئناف النهائي للقرارات 

تخذ من قرارات بشأن جرب األضرار يف �اية يُ  قدما كل قاع عقوبة، و القاضية بالتربئة أو باإلدانة أو بإي
تخذ قرارات الدوائر التمهيدية والدوائر االبتدائية اليت تُ بعض احملاكمة، ويف دعاوى االستئناف التمهيدي ل

 بكثري من عبء العمل رباإلجراءات. وتنطوي دعاوى االستئناف النهائي على عبء عمل أك يف سياق
طوي عليه دعاوى االستئناف التمهيدي، ألنه قد تتعنيَّ فيها مراجعة إجراءات احملاكمة برمتها مبا الذي تن

ميكن أن تثري بعض دعاوى  هيف ذلك األدلة املقبولة، كما قد يتعنيَّ تقييم أدلة إضافية. ويف الوقت نفس
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(على احملكمة مجعاء دة وهامة وميكن أن يرتتب على نتائجها أثراالستئناف التمهيدي مسائل معقَّ 
16F

١٧(. 
  كما ميكن أن تُرفع إىل دائرة االستئناف مسائل أخرى، مثل طلبات تقليص العقوبة.

قراراً جديداً بشأن العقوبات حبق ثالثة  ٢٠١٨ويُتوقع أن تصدر الدائرة االبتدائية قبل �اية عام  -٨١
. وحبسب موعد صدور ذلك القرار، يرجَّح أن تستمر اإلجراءات يف  مببا وآخرينأشخاص أُدينوا يف قضية 

. ويُتوقع أن تُرفع إىل دائرة االستئناف ٢٠١٩كل ما قد يقدَّم من دعاوى استئناف لفرتٍة ما من عام 
دعوى استئناف واحدة أو أكثر طعنًا بالقرار القاضي بالتربئة أو باإلدانة وعند االقتضاء بقرارات الدائرة 

. إن ملف هذه القضية ملف حافل إذ يشمل سنوات انْتاغندادائية بشأن النطق بالعقوبة يف قضية االبت
عديدة من اإلجراءات التمهيدية واإلجراءات االبتدائية واألدلة اليت تشكل األساس الذي قامت عليه 

ناجم عن دعاوى قرارات الدائرة االبتدائية. وبالنظر إىل هذا التعقيد، يُتوقع أن يكون عبء العمل ال
ميكن أن ترفع  اْغبَـْغبو وابْليه غوديه. وحبسب التطورات يف قضية ٢٠١٩االستئناف املعنية عالياً لباقي عام 

 إىل دائرة االستئناف أيضاً دعاوى استئناف �ائي يف هذه القضية.

ضايا ويتوقع أيضًا أن تُرفع إىل دائرة االستئناف عدة دعاوى استئناف متهيدي متأتية عن الق -٨٢
 العالقة أمام الدوائر التمهيدية واالبتدائية.

فبالنظر إىل ما تقدَّم، يُفرتض أن يكون عبء العمل املتأيت عن شىت دعاوى االستئناف النهائي  -٨٣
على األقل، وأن  ٢٠١٨مضاهيًا يف الكرب لنظريه يف عام  ٢٠١٩ودعاوى االستئناف التمهيدي يف عام 

 .)17F١٨( يتعنيَّ تنفيذ اإلجراءات تزامنياً 

 ألف يورو ١١ ٠٧٢,٩  موارد الميزانية

 يف املئة). ٠,٩ألف يورو ( ٩٩,٢ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  -٨٤

، ف يوروالآ ٣١٠,٠وال تظهر يف امليزانية احلالية خمصَّصات لسد تكاليف غري متكرِّرة مقدارها  -٨٥
 .٢٠١٨ متصلة بقدوم القضاة احلديثي االنتخاب وتوليهم مهامهم يف عام

 ألف يورو ٥ ٣٩٧,٨ )المجموع للُشعب الثالثالموارد من الموظفين (

املئة). وينطوي املبلغ  يف ١,١ألف يورو ( ٤٧,٤ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره  -٨٦
ألف يورو  ١٨,٤املطلوب لسد تكاليف وظائف املساعدة املؤقتة العامة على اخنفاض مقداره 

 املئة). يف ١,٤(

هليئة القضائية جهودها الرامية إىل زيادة جناعة اإلجراءات القضائية وتسريعها، وذلك وتواصل ا -٨٧
جزئيًا من خالل املزيد من املرونة االشتغالية يف بنية مالك موظفيها. فاملوظفون املعنيون بالدعم القانوين 

فريق وكل دائرة  يُنتَدبون للعمل على أساس االحتياجات، مع مراعاة عبء العمل الواقع على عاتق كل

                                                           

، احلكم بشأن استئناف ليبيا قرار الدائرة قضية املّدعي العام ضد سيف اإلسالم القذايف وعبد اهللا السنوسيانظر على سبيل املثال )١٧(
، الوثيقة ٢٠١٤أيار/مايو  ٢١بعنوان "قرار بشأن مقبولية قضية سيف اإلسالم القذايف"،  ٢٠١٣أيار/مايو  ٣١التمهيدية األوىل الصادر يف 

ICC-01/11-01/11-547-Red-tARB. 
 .متهيدي مثاين دعاوى استئناف عام زهاءَ  كلُّ   يشهدتوقع أن يُ  )١٨(
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وكل شعبة، وحبسب اخلربة الالزمة. ويتيح هذا النهج حتسني التجاوب إزاء تغري االحتياجات وأعباء 
العمل، زائداً من فعالية اهليئة القضائية بصورة عامة. كما إنه يزيد مهارات العاملني يف الدوائر وخربتم وله 

نقص املوظفني االشتغاليني باالستعانة باملوارد املتوفرة، حيثما أثر إجيايب على احلركية العامة. وتُعاَجل حاالت 
أمكن األمر، وذلك من خالل توخي املرونة يف توزيعها بني الشعب واالنتداب املتزامن لالهتمام بقضايا 

 طلبات يف املرحلة التمهيدية أو املرحلة االبتدائية أو مرحلة االستئناف من مراحل اإلجراءات. أو

على مر الزمن اتّباع هذه السياسة بغية تبسيط سريورات العمل وزيادة املكاسب وسيواَصل  -٨٨
املتأتية عن التآزر وعن زيادة النجاعة جبعل املوظفني يتناولون طائفة متنوعة من الشؤون والنهوج الفنية. 

عنية (حبسب املرحلة أدوار املوظفني ودرجة اخنراطهم فتختلف وفقاً للمتطلبات احملدَّدة الطابع للقضايا امل أما
 اليت تكون القضية قد بلغتها) والدوائر، وتبعاً خلربة املوظفني.

ويُتوقع أن يظل النهج املرن املتَّبع حاليًا يف تولية املهام للموظفني الذين يشغلون وظائف ثابتة  -٨٩
لبات واملوظفني الذين يشغلون وظائف مساعدة مؤقتة يفضي إىل املزيد من التالقي املثمر بني متط

االشتغال القضائية وجمموعة املعارف واخلربات املتوفرة يف الدوائر. وبناء على ذلك تبقى املتطلبات من 
. ٢٠١٨على نفس املقدار الذي أُِقرَّ فيما خيص عام  ٢٠١٩املوارد من املوظفني من أجل الدوائر لعام 

ى احلايل للتجهيز باملوظفني، الذين يتألف بيد أنه ُيشدَّد على أن تقدير املتطلبات املعنية قائم على املستو 
مالكهم احلايل من موظفني عاملني بصفة كاملة، جيِّدي التدريب، وذوي مراس. فأي تقليص هلذا املالك 
سيسبب انقطاعًا يف مسارات تسلسل األعمال وحاالت تأخري اشتغايل، وسيحول دون سرعة 

 املهام. إجناز

وظيفة من وظائف املساعدة املؤقتة  ١٢وظيفة ثابتة و ٤٠إن مالك موظفي الدوائر يتألف من  -٩٠
. وتُعرض املوارد من املوظفني ٢٠١٨العامة، وال يطرأ عليه أي تغري بالقياس إىل ما كان عليه يف عام 

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

 ألف يورو ٤ ١٢٩,٨ ئة الفنية وفئة اخلدمات العامةالوظائف الثابتة: من الف

سيظل لعبء عمل املوظفني الذين يشغلون وظائف ثابتة نفس املقدار تقريباً، وال سّيما بالنظر  -٩١
إىل مدى التعقيد الذي يعرتي القضايا العالقة. فسيلزم املزيد من الدعم املستفيض إلجراء األنشطة على 

 خيص العديد من دعاوى االستئناف التمهيدي واالستئناف النهائي. املستوى التمهيدي وللعمل فيما

) ٥-وظيفة ثابتة يعمل شاغلوها خلدمة الدوائر. ويتوىل رئيس الدوائر (من الرتبة ف ٤٠ومثة  -٩٢
املسؤولية عن التخطيط االسرتاتيجي وسريورات العمل يف الدوائر. إنه يشرف على التنسيق والتواصل بني 

قدم الدعم إىل القضاة ويؤدي مهام القيادة اإلدارية العامة للموظفني القانونيني الشعب ويقودمها، وي
) ومستشاران قانونيان ٥-العاملني يف الدوائر. ويساعده مستشار قانوين رئيسي (من الرتبة ف

) يُعِملون خربتم األساسية املتصلة بكل شعبة من الشعب على وجه التحديد وُيْسدون ٤-ف الرتبة (من
شاد ملوظفي الشعبة التمهيدية والشعبة االبتدائية وشعبة االستئناف، وينسِّقون عملها املتعلق بالقضايا.  اإلر 

) ُيْسدون املشورة القانونية الرفيعة إىل ٣-موظفاً قانونياً (من الرتبة ف ١٨كما يضم مالك موظفي الدوائر 
م القانوين التابعة للدوائر، حبسب االقتضاء؛ القضاة الذين يُنتَدبون للعمل معهم وينسِّقون عمل أفرقة الدع

)، يساعدون يف حتليل الدفوع ويف إعداد نصوص ٢-موظفني قانونيني معاونني (من الرتبة ف ١٠و
مساعدين إداريني  ٨القرارات واألحكام ويف تقدمي الدعم اإلمدادي اليومي ألنشطة جلسات احملكمة؛ و

 اً وإمدادياً واسع التنوع إىل القضاة واملوظفني.رأ)، يقدمون دعماً إداري-ع (من الرتبة خ
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 ألف يورو ١ ٢٦٨,٠  املساعدة املؤقتة العامة

سيظل عمل الُشعب يعتمد اعتماداً حامساً على توفر عدد كاف من موظفي الدعم من الرتبتني  -٩٣
ساعدة املستعان بم يف إطار املساعدة املؤقتة العامة. ولذا فإن مواصلة توفري موارد امل ٢-وف ٣-ف

املؤقتة العامة اليت سبق إقرارها يُعترب أمرًا أساسيًا لنجاعة عمل الدوائر. إن كل وظائف املساعدة املؤقتة 
العامة املعنية تُعترب وظائف لسنوات متعددة، ألنه يستعان با مبثابة جمموعة من املوارد وجيري ختصيصها 

ل عام. وبناء عليه ُتطلب موارد املساعدة املؤقتة على أساس االحتياجات. ويعاد النظر يف هذا املتطلب ك
 الربناجمية، كما يلي: ٢٠١٨العامة بنفس املقدار الذي أُِقرَّ يف إطار ميزانية عام 

شهراً  ٤٨ ملدد جمموعها متوَّل وظائفهم )٣- (من الرتبة فني قانونينيموظفأربعة  )أ (
: على غرار السنوات السابقة ستستمر احلاجة إىل موظفني )، لسنوات متعددة(متطلب مستمر

أكثر مترُّساً لكي يتولوا تنسيق عمل األفرقة واإلشراف عليها ويساعدوا  ٣-قانونيني من الرتبة ف
داء مهمات معيَّنة يف إطار القضايا، من قبيل البحوث املتعمقة بشأن النصوص القانونية أيف 

انوين، وإعداد مشاريع القرارات املتعلقة بكل املسائل اليت قد تطرأ الواجبة التطبيق، والتحليل الق
 خالل اإلجراءات، وتقدمي الدعم خالل جلسات احملكمة؛

 ملدد جمموعها متوَّل وظائفهم )٢-(من الرتبة ف معاونني ني قانونينيموظفمثانية  )ب (
م القانوين : إن هؤالء املوظفني يقدمون الدع)، لسنوات متعددةشهرًا (متطلب مستمر ٩٦

الالزم لألنشطة القضائية اليت تضطلع با الدوائر. فيلزم ما يُطلب من وظائف املساعدة املؤقتة 
لكي يقوم شاغلوها مبهام منها دعم األنشطة احملدَّدة الطابع التالية  ٢-العامة من الرتبة ف

ف؛ حضور اجللسات البيان: حتليل وتلخيص مقادير كبرية من األدلة والدفوع اليت يقدمها األطرا
وإعداد ملخَّصات عنها؛ االتصال حبسب اللزوم بقلم احملكمة واألطراف واملشاركني يف 
اإلجراءات؛ حتليل طلبات الين عليهم جلرب أضرارهم؛ أداء أي مهام ذات صلة أخرى تلزم 

 للتكفل حبسن سري عمل الشعب.

 ألف يورو ٤١,٠ الموارد غير المتصلة بالعاملين 

 وفقاً لتوصيات جلنةلسد تكاليف الضيافة وتكاليف التدريب. و املوارد غري املتصلة بالعاملني تلزم  -٩٤
، كما أقرتا اجلمعية، أُدرجت املخصَّصات املالية لسد تكاليف أسفار القضاة ضمن ميزانية امليزانية واملالية
(هيئة الرئاسة

18F

املئة) لسد  يف ١٤١,٢رو (ألف يو  ٢٤,٠وينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  .)١٩
 تكاليف تدريب املوظفني والتهيئة لتحمل تكاليف تدريب القضاة.

يف مكان مالئم لطبيعة احلاالت املعنية.  ٢٠١٩ومثة حالياً إمكانية ألن تعقد اإلجراءات يف عام  -٩٥
وسيخضع عقد اإلجراءات يف مكان مالئم لطبيعة احلاالت لقرار تتخذه هيئة الرئاسة عمالً 

من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات. وستتخذ هيئة الرئاسة قرارها املعين بناًء على توصية  ١٠٠ اعدةبالق
من الدائرة املختصة وتقييم يعده قلم احملكمة، ولن تتخذه إال بعد التشاور مع الدولة اليت يراد أن تعقد 

رًا إىل أن التقييم الكامل ال ميكن أن فيها الدائرة جلساتا واحلصول على موافقة هذه الدولة. مث إنه، نظ

                                                           

-هاء، واللد الثاين، اجلزء باء-)، اللد األول، اجلزء الثاينICC-ASP/9/20( ٢٠١٠الوثائق الرمسية ... الدورة التاسعة ...  )١٩(
  .٨٣، الفقرة ١-دال-٢
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ُجيرى إال بعد أن تكون هيئة الرئاسة قد اختذت القرار اآلنف الذكر، يتعذر يف الوقت احلاضر تقييم 
 تكاليف اإلجراءات املعنية على وجه الدقة.

 ألف يورو ١,٠  الضيافة

لسد تكاليف الضيافة الالزمة املتصلة بزيارات القضاة اليت  يلزموهو املطلوب،  املبلغ ال تغريُّ يف -٩٦
يقوم با الدبلماسيون وغريهم من الزوار اهلامني، مثل كبار الفقهاء يف القانون والشخصيات املرموقة يف 

 إن التكاليف املعنية تكاليف متكرِّرة. .األوساط القانونية الدولية

 ألف يورو ٤٠,٠ التدريب

املئة). ويتألف املبلغ  يف ١٥٠,٠ألف يورو ( ٢٤,٠لوب على زيادة مقدارها ينطوي املبلغ املط -٩٧
) ومبلغ آالف يورو ٩,٠ألف يورو لسد تكاليف تدريب املوظفني (بزيادة مقدارها  ٢٥,٠املطلوب من 

ألف يورو لسد تكاليف تدريب القضاة. ويلزم املبلغ املطلوب من أجل تدريب  ١٥,٠إضايف مقداره 
القدرة على إعداد النصوص والقدرات اللغوية بلغيت عمل احملكمة بالنظر إىل املتطلبات  املوظفني لبناء

احملدَّدة الطابع للعمل املضطَلع به حاليًا فيما يتصل بالقضايا يف مجيع الشعب الثالث، والتدريب فيما 
يل والقانون اجلنائي يتعلق بالشؤون القانونية التخصصية بالنظر إىل املستجدات يف القانون اإلنساين الدو 

الدويل وقانون حقوق اإلنسان ويف جمال األدلة (مثل البحث اجلنائي العلمي الرقمي)، وللمزيد من تنمية 
سائر املهارات املهنية. وسيستخدم املبلغ املخصص لسد تكاليف تدريب القضاة لتمويل برامج االنغماس 

 متكرِّرة.اللغوي من أجل القضاة. إن التكاليف املعنية تكاليف 
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 المقترحة ٢٠١٩ميزانية عام : ١٢٠٠ البرنامج :١١ الجدول

 

 ٢٠١٩مالك الموظفين المقترح لعام  ١٢٠٠ البرنامج:  :١٢ الجدول

١٢٠٠ 
أمني وكيل 

 عام
أمني عام 

 ١-ف ٢-ف ٣-ف ٤-ف ٥-ف ١-مد ٢-مد مساعد

  
جمموع 

موظفي الفئة 
الفنية وما 

 رأ-ع خ رر-ع خ فوقها

  
جمموع 

موظفي فئة 
اخلدمات 

 العامة
جمموع 
 املوظفني

               الوظائف الثابتة
  ٤٠   ٨   ٨   -   ٣٢   -   ١٠   ١٨   ٢   ٢   -   -   -   -  ٢٠١٨املقرة لعام 

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  اجلديدة
  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  املعادة التخصيص
  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  املعادة التصنيف
  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  املستعادة/املعادة

  ٤٠   ٨   ٨   -   ٣٢   -   ١٠   ١٨   ٢   ٢   -   -   -   -  الموع

               
ل)وظائف المساعدة المؤقتة العامة (معاِدالتها بدوام كام      

 ١٢,٠٠ - - - ١٢,٠٠ - ٨,٠٠ ٤,٠٠ - - - - - - ٢٠١٨املقرة لعام 

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

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  املعادة التخصيص
  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  املعادة التصنيف

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  احملوَّلة
  ١٢,٠٠   -   -   -   ١٢,٠٠   -   ٨,٠٠   ٤,٠٠   -   -   -   -   -   -  المجموع

 

١٢٠٠  
 الدوائر

 (بآالف اليوروات) ٢٠١٧مصروفات عام 
امليزانية املعتمدة لعام 

(بآالف  ٢٠١٨
 اليوروات)

 التغّري يف املوارد
امليزانية املقرتحة لعام 

(بآالف  ٢٠١٩
 الموع اليوروات)

املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

مبا فيه الموع 
املصروفات من 

 صندوق الطوارئ
(بآالف مقداره 

 نسبته املئوية اليوروات)
 ٦٣٤,١ ٥ ٢,٦ ١٤١,٠ ٤٩٣,١ ٥ ٤٠٤,٩ ٥ - ٤٠٤,٩ ٥ القضاة

)٤٧,٤( ٦٢٢,٨ ٣    املوظفون من الفئة الفنية  )١,٣(  ٥٧٥,٤ ٣ 
 ٥٥٤,٤ - - ٥٥٤,٤    املوظفون من فئة اخلدمات العامة

)٤٧,٤( ١٧٧,٢ ٤ ٩٧١,٨ ٣ - ٩٧١,٨ ٣ لتكاليف املوظفنيالموع الفرعي   )١,١(  ١٢٩,٨ ٤ 
)١٨,٤( ٢٨٦,٤ ١ ٢١٣,٠ ١ - ٢١٣,٠ ١ املساعدة املؤقتة العامة  )١,٤(  ٢٦٨,٠ ١ 

 - - - - - - - املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات
 - - - - - - - العمل اإلضايف

)١٨,٤( ٢٨٦,٤ ١ ٢١٣,٠ ١ - ٢١٣,٠ ١ الموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني  )١,٤(  ٢٦٨,٠ ١ 
 - - - - - - - السفر

 ١,٠ - - ١,٠ - - - الضيافة
 - - - - - - - اخلدمات التعاقدية

 ٤٠,٠ ١٥٠,٠ ٢٤,٠ ١٦,٠ ١٦,٣ - ١٦,٣ التدريب
 - - - - ٢٨,٠ - ٢٨,٠ اخلرباء االستشاريون

 - - - - - - - النفقات التشغيلية العامة
 - - - - - - - اللوازم واملواد

 - - - - - - - األثاث والعتاد
 ٤١,٠ ١٤١,٢ ٢٤,٠ ١٧,٠ ٤٤,٣ - ٤٤,٣ الموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني

 ٠٧٢,٩ ١١ ٠,٩ ٩٩,٢ ٩٧٣,٧ ١٠ ٦٣٤,٠ ١٠ - ٦٣٤,٠ ١٠ المجموع
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 مكتب االتصال القائم في نيويورك –مكاتب االتصال : ١٣٠٠ البرنامج

 المقدِّمة

األجهزة يُنقل مكتب االتصال القائم يف نيويورك، مبوافقة من جملس التنسيق،  إثر مشاورات بني -٩٨
(شعبة العمليات اخلارجية) ضمن قلم احملكمة، ويدار ضمن إطاره إىل جانب  ٣٨٠٠إىل الربنامج الفرعي 

ال وبالتايل ال ُتطلب للربنامج الرئيسي األول أية موارد من أجل جتهيز مكتب االتص املكاتب الُقطرية.
القائم يف نيويورك باملوظفني وإعماله ألن توفري هذه املوارد يُقرتح اآلن يف إطار الربنامج الرئيسي الثالث 

 (قلم احملكمة)، كما أشري إليه أعاله.
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 المقترحة ٢٠١٩ميزانية عام : ١٣١٠ البرنامج :١٣ الجدول

 

 ٢٠١٩مالك الموظفين المقترح لعام : ١٣١٠ البرنامج :١٤ الجدول

١٣١٠  
 مكتب االتصال القائم في نيويورك

 (بآالف اليوروات) ٢٠١٧مصروفات عام 
امليزانية املعتمدة لعام 

(بآالف  ٢٠١٨
 اليوروات)

 التغّري يف املوارد
امليزانية املقرتحة لعام 

(بآالف  ٢٠١٩
 الموع اليوروات)

املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

الموع مبا فيه 
املصروفات من 

 صندوق الطوارئ
(بآالف  مقداره

 نسبته املئوية اليوروات)
 - - - - - - - القضاة

)٢١١,٥( ٢١١,٥    املوظفون من الفئة الفنية  )١٠٠,٠(  - 
)٨٠,٥( ٨٠,٥    املوظفون من فئة اخلدمات العامة  )١٠٠,٠(  - 

)٢٩٢,٠( ٢٩٢,٠ ٣١٠,٤ - ٣١٠,٤ الموع الفرعي لتكاليف املوظفني  )١٠٠,٠(  - 
 - - - - - - - املساعدة املؤقتة العامة

 - - - - - - - املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات
 - - - - - - - العمل اإلضايف

 - - - - - - - الموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني
)٦,٨( ٦,٨ - - - السفر  )١٠٠,٠(  - 

)١,٠( ١,٠ - - - الضيافة  )١٠٠,٠(  - 
)٥,٠( ٥,٠ - - - اخلدمات التعاقدية  )١٠٠,٠(  - 

 - - - - - - - التدريب
 - - - - - - - اخلرباء االستشاريون

)١٠٤,٤( ١٠٤,٤ ٩١,٠ - ٩١,٠ النفقات التشغيلية العامة  )١٠٠,٠(  - 
)٥,٠( ٥,٠ ١,٨ - ١,٨ اللوازم واملواد  )١٠٠,٠(  - 

 - - - - - - - األثاث والعتاد
)١٢٢,٢( ١٢٢,٢ ٩٢,٨ - ٩٢,٨ الموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني  )١٠٠,٠(  - 

)٤١٤,٢( ٤١٤,٢ ٤٠٣,٢ - ٤٠٣,٢ المجموع  )١٠٠,٠(  - 

١٣١٠ 
وكيل أمني 

 عام
أمني عام 

 ١-ف ٢-ف ٣-ف ٤-ف ٥-ف ١-مد ٢-مد مساعد

  
جمموع 

موظفي الفئة 
الفنية وما 

 رأ-ع خ رر-ع خ فوقها

  
جمموع 

موظفي فئة 
اخلدمات 

 العامة
مجموع 

 الموظفين
               الوظائف الثابتة

  ٢   ١   ١   -   ١   -   -   -   -   ١   -   -   -   -  ٢٠١٨املقرة لعام 

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  اجلديدة
)١(   -   -   -   -  املعادة التخصيص   -   -   -   -   )١(   -   )١(   )١(   )٢(  
  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  املعادة التصنيف
  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  املستعادة/املعادة

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  الموع

               
 كامل)وظائف المساعدة المؤقتة العامة (معاِدالتها بدوام  

 - - - - - - - - - - - - - - ٢٠١٨املقرة لعام 

 - - - - - - - - - - - - - - املستمرة
 - - - - - - - - - - - - - - اجلديدة

 - - - - - - - - - - - - - - املعادة التخصيص
 - - - - - - - - - - - - - - املعادة التصنيف

 - - - - - - - - - - - - - - احملوَّلة
 - - - - - - - - - - - - - - المجموع
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 مكتب المّدعي العام: الثاني البرنامج الرئيسي -باء 

 

 المقدِّمة

إىل  ٢٠١٩املقرتحة لعام  مكتب املّدعي العامعلى غرار سابقاتا، تستند ميزانية  -٩٩
 مرتابَطْني: منطلَقْني 

 الصلة،والسياسات ذات  ٢٠١٨ -٢٠١٦خطة املكتب االسرتاتيجية للفرتة  )أ (
 ؛٢٠٢١-٢٠١٩ومسوَّدة مشروع اخلطة االسرتاتيجية للفرتة 

من  تقييماً حقيقياً وواقعياً  ٢٠١٩تقييم احتياجات املكتب إىل املوارد فيما خيص عام  )ب (
 أجل االضطالع على حنو سليم باملهام املنوطة به يف إطار واليته مبوجب نظام روما األساسي.

ن -١٠٠ Pت بصورة تامة الغايات االسرتاتيجية ملكتب املّدعي العامإن هذه امليزانية املقرتحة ُضمِّ

)
19F

٢٠(
P 

)، واملوارد الالزمة املقرتحة، ومؤشرات األداء ٢٠١٨-٢٠١٦(املستخلصة من اخلطة االسرتاتيجية للفرتة 

                                                           

 عمليات : إجراء١الغاية االسرتاتيجية فيما يلي:  ٢٠١٨-٢٠١٦للفرتة  االسرتاتيجيةتتمثل الغايات االسرتاتيجية الواردة يف اخلطة  )٢٠(
 على : االستمرار٢ الغاية االسرتاتيجيةاجلودة؛  درجة وعايل ومستقل، نزيه، حنو على املقاضاة، وأنشطة التحقيق، وعمليات األويل، التدارس
 املرتكبة واجلرائم املنطََلق اجلنسانية واجلرائم اجلنسية باجلرائم املتعلقة سياساته تنفيذ وعلى املكتب عمل جماالت مجيع يف جنساين مبنظور األخذ

 الغايةاملقاضاة؛  وأنشطة التحقيق وعمليات األويل التدارس عمليات وجناعةِ  جودةِ  حتسني يف : املضي٣ االسرتاتيجية الغايةاألطفال؛  حبق
 املعقَّدة والتكنولوجية العلمية البيئة مع الصلة ذات وشبكته واملقاضاة التحقيق على املكتب قدرات تكييف يف : املضي٤ االسرتاتيجية

 االضطالع له يتسّىن  حبيث منه املتطلَّبات مع يتناسب أساسياً  قّداً  املكتب قدِّ  جعل إىل : التوصل٥ االسرتاتيجية الغايةالتطور؛  واملستمرة
 أجل من العام بالدعم والنهوض التعاون تعزيز يف : اإلسهام٦ االسرتاتيجية الغايةوالنجاعة؛  والفعالية اجلودة من الالزم باملستوى بوظائفه

اجلديدة؛  األمنية التحديات مع باحلماية اخلاصة املكتب اسرتاتيجيات : تكييف٧ االسرتاتيجية الغايةوأنشطته؛  مبهامه املكتب اضطالع
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  األربعة عشر املناظرة اليت مت حتديدها. ويُبنيَّ الرتابط بني الغايات ومؤشرات األداء يف املرفق
عشرة جلمعية  اليت عرضها املكتب يف الدورة الرابعة ٢٠١٨-٢٠١٦باخلطة االسرتاتيجية للفرتة الرابع (ب) 

(الدول األطراف ("اجلمعية")
20F

الرابع (د) بوثيقة امليزانية احلالية األهداف ذات الطابع  . وترد يف املرفق)٢١
 ومؤشرات األداء األربعة عشر. ٢٠١٩احملدد املنشودة فيما خيص عام 

). ٢٠٢١-٢٠١٩ب املّدعي العام حاليًا بتنجيز خطته االسرتاتيجية للفرتة التالية (ويقوم مكت -١٠١
إن اخلطة االسرتاتيجية التالية تقوم إىل حد كبري على األهداف والنتائج واخلربات املتأتية عن اخلطط 

ع بعض (عندما تولت املّدعية العامة احلالية مهام منصبها)، م ٢٠١٢االسرتاتيجية السابقة منذ عام 
مثل وضع السياسات اإلضافية اليت تلزم على حنو يواكب تطور املكتب  -النقالت على صعيد حمور الرتكيز 
 والتقدم يف القضايا اليت يهتم با.

وتقاس النتائج بصورة منتظمة على حمّك جمموعة من مؤشرات األداء ُقدِّمت يف اخلطة  -١٠٢
(مؤشِّراً  ٣٥. ويُتابع حالياً ٢٠١٨ - ٢٠١٦االسرتاتيجية مث ُهذِّبت خالل الفرتة 

21F

جممَّعة يف ثالث فئات  )٢٢
 رئيسية.

كما خيضع شكل ومضمون اخلطة االسرتاتيجية الشاملة بنطاقها احملكمة مجعاء للمراجعة.  -١٠٣
وريثما يتم تنجيز هذه املراجعة، يفرتض مكتب املّدعي العام أن اخلطة االسرتاتيجية للمحكمة مجعاء 

األنشطة القضائية  بثالثة غايات اسرتاتيجية رفيعة: (أ) ٢٠١٩بعيد يف عام ستظل تتحدد إىل مدى 
 التعاون والدعم. املهام اإلدارية؛ (ج) وأعمال املقاضاة؛ (ب)

باشرة عمليات بواليته اليت تنيط به القيام على حنو مستقل مبوميثل مكتب املّدعي العام ( -١٠٤
الدافعة الكامنة وراء األنشطة القضائية اليت تضطلع با  التحقيق وعرض القضايا أمام دوائر احملكمة) القوة

احملكمة. ولئن كانت نتائج اإلجراءات غري مضمونة فإن أداء املكتب الفعال هو السبيل إىل تعزيز 
مصداقية احملكمة وتقوية ثقة اجلمهور يف قدرتا على حتقيق العدالة فيما يتعلق بأخطر اجلرائم اليت يشهدها 

ما جيعل مكتب املّدعي العام منخرطًا اخنراطًا نشطًا يف السهر على أن جتري أعماله وفق  العامل. وذلكم
أعلى معايري اجلودة وعلى أن تتوافق أنشطته مع اإلطار القانوين لنظام روما األساسي متحليًة يف الوقت 

يئة تتعلم من جتربتها، نفسه باملراس املهين والشفافية والنجاعة والفعالية. كما إن مكتب املّدعي العام ه

                                                                                                                                                    

 لوضع الشركاء مع : العمل٩ االسرتاتيجية الغايةللمساءلة؛  وخاضعة وناجعة وشفافة مهنية إدارة املكتب بإدارة : التكفل٨ الغاية االسرتاتيجية
 احملكمة. با تُعىن اليت اجلرائم على العقاب من اإلفالت ظاهرة من احلد يف املضي بغية واملقاضاة للتحقيق منسَّقة اسرتاتيجية

آب/أغسطس  ٢١" املؤرخة بـ٢٠١٨-٢٠١٦ االسرتاتيجية اخلطة: العام املدعي ذات العنوان "مكتب ICC-ASP/14/22 الوثيقة)٢١(
٢٠١٥. 

: األوامر بإلقاء القبض؛ املشتبه فيهم الذين اعتمدت التهم املوجهة إليهم؛ املتهمون املدانون؛ القضايا اليت تشتمل على إقامة العدل )٢٢(
منوذج االستجواب املشار : التقييم الفردي للمخاطر؛ إجناز عمليات تقييم املوارد؛ االمتياز يف العملدعاوى استئناف �ائي؛ التهم املعتمدة. 

التحضري ( Preparation and Planning وهي اخلمس هليزية من عناوين مراحلكنإلاوىل بحرف األاأل[ PEACEباملختصر  هليإ
]؛ م)ي(التقي Evaluateختتام)؛ (اال Closure )؛ة/اإلفادروايةال( Accountشراك والشرح)؛ (اإل Engage and Explain)؛ والتخطيط

سياسة استعراض األدلة؛ استعراض اإلفادات الفائقة األمهية؛ مراجعة خطط التحقيق؛ التعاون الدويل؛ اجلرائم اجلنسية واجلنسانية املنطَلق وال
: التوازن دارةاالمتياز يف جمال اإلاخلاصة باألطفال؛ التقييم األمين؛ جودة التعاون مع املكتب؛ املكاسب املتأتية عن زيادة النجاعة؛ اإلنتاجية. 

بضوابط  بني اجلنسني؛ التوازن اجلغرايف؛ تنفيذ امليزانية؛ تكاليف املوظفني؛ التكاليف غري املتصلة بالعاملني؛ التقيد بضوابط الشراء؛ التقيد
 السفر؛ تسوية وثائق االلتزام باملصروفات املتنوعة.
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حيث تُقيَّم حاالت النجاح وحاالت القصور تقييمًا كامًال وُتستخلص منها العرب بانتظام وتوضع موضع 
 التطبيق.

، وعمليات التحقيق، عمليات التدارس األولي - ٢٠١٩في عام  مكتب المّدعي العامأنشطة 
 وأعمال المقاضاة

تستند إىل نتائج تنفيذ املكتب خلطته  ٢٠١٩عام إن األنشطة املزَمع االضطالع با يف  -١٠٥
واخلربة اليت اكتسبها من خالهلا. وهي ترتبط أيضاً باخلطة التالية، اليت  ٢٠١٨-٢٠١٦االسرتاتيجية للفرتة 

 .٢٠١٩سُتعرض يف الربع األخري من عام 

 األولي للتدارس الخاضعة الحاالت

 لكي عنايته تستدعي اليت احلاالت جلميع أويل تدارس عمليات العام املّدعي مكتب ُجيري -١٠٦
،  جيدر كان إذا ما املتاحة، واملعلومات األساسي النظام يف احملدَّدة القانونية املعايري أساس على يتبنيَّ

 يف احلالة هي - حاالت تسع يف أويل تدارس عمليات حالياً  ُجيري إنه. املعنية احلاالت يف التحقيق
 نيجرييا، واحلالة يف واحلالة املتحدة، اململكة/العراق يف واحلالة غينيا، يف واحلالة غابون، يف كولومبيا، واحلالة

 ويقدِّر املكتب أنه سُيعىن يف عام .فنزويال يف أوكرانيا، واحلالة يف واحلالة الفلبني، يف واحلالة فلسطني، يف
 .١٠و ٨بعمليات تدارس أويل جارية يراوح عددها  ٢٠١٩

 القانوين اإلطار األساسي النظام من) ١(٥٣ املادة من) و(ج) ب(و) أ( الفقرات يف وُحيدَّد -١٠٧
 املّدعية تنظر املعنية، احلالة يف حتقيق يف للشروع معقول أساس مثة كان إذا ما فالستبانة. األويل للتدارس

 كان إذا وفيما مقبوليتها، ويف احملكمة، اختصاص إطار ضمن هذه احلالة تندرج كانت إذا فيما العامة
 .العدالة مصاحل خيدم فيها التحقيق يف الشروع

 للعموم، املتاحة املصادر يف معظمها يتوفَّر ومعلومات وقائع إىل استناداً  األويل التدارس وُجيرى -١٠٨
 التعويل ميكن مصدر من املتأتية املواد وسائر الفيديوية، والتسجيالت والتقارير، العلنية، الوثائق قبيل من

 من املعنيني الشأن أصحاب ملقابلة احلال، مقتضى حبسب بعثات، العام املّدعي مكتب يوفد كما. عليه
املعلومات،  مجع أجل من املدين، التمع ممثلي إىل ووصوالً  احلكومات مسؤويل من بدءاً  اجلهات، مجيع

 األويل، التدارس عملية ونطاقِ  طبيعةِ  وتبيان والتواصل مع سلطات الدولة املعنية بشأن مسائل التكامل،
 .الكلمة معىن بكل حتقيق عمليةَ  خطأً  اعتبارها عدم ينبغي اليت

 استنتاجات وتُعترب. ووافٍ  ونزيه متاماً  مستقل لتحليل عليها ُحيصل اليت املعلومات مجيع وخيضع -١٠٩
 وقائع ضوء على فيها النظر يعاد أن وميكن أولية طبيعة ذات نتائج هذا التحليل من العام املّدعي مكتب

 كان إذا فيما االستنارة كلَّ  املستنري البتّ  إىل التوصل يف اإلجراء هذا من الغاية وتتمثل. جديدة أدلة أو
 .للبت يف األمر آجال أية على األساسي النظام ينص وال. التحقيق يف للشروع معقول أساس هناك

وال يقتصر شأن عمليات التدارس األويل على أمهيتها احلامسة للبت فيما إذا كانت جتب مباشرة  -١١٠
حتقيق جديد بل يتعدى هذه األمهية إىل كونه يفيد أيضًا يف إرساء أساس راسخ للتعاون يف احلاالت اليت 

س األويل أيضًا أثر تباَشر فيها عمليات حتقيق جديدة. وإضافًة إىل ذلك ميكن أن يكون لعمليات التدار 
وقائي وأن تفيد يف تعزيز اجلهود املبذولة على الصعيد الوطين من أجل التحقيق واملقاضاة، وُحيتمل أن يغين 
ذلك عن إجراء املكتب عمليات حتقيق جديدة. مث إن حصيلة العمل التحليلي احلاسم الذي ُجيرى يف 

ُجيرى يف مرحلة التحقيق، إذا قررت املّدعية العامة مرحلة التدارس األويل تندرج ضمن نطاق التحليل الذي 
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فتح حتقيق يف احلالة املعنية. وبالنظر إىل املقدار الكبري املتزايد من املعلومات اليت ُتستلم من أجل جتهيزها 
يف عمليات التدارس األويل األحدث فقد تعنيَّ على املكتب أن ينظر يف سبل حتسني وتعزيز تدبره 

 رحلة التدارس األويل، ما استلزم ختصيص موارد لذلك على وجه التحديد.للمعلومات يف م

 المحكمة فيها تنظر التي والقضايا للتحقيق الخاضعة الحاالت

: ١١سيعمل مكتب املّدعي العام يف عدد من احلاالت املنظور فيها يصل حىت  ٢٠١٩يف عام  -١١١
ديفوار، واحلالة  أفريقيا الوسطى، واحلالة يف كوت احلالة يف بوروندي، واحلالتني األوىل والثانية يف مجهورية

يف دارفور بالسودان، واحلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، واحلالة يف جورجيا، واحلالة يف كينيا، واحلالة 
يف ليبيا، واحلالة يف مايل، واحلالة يف أوغندا، ورمبا احلالة يف أفغانستان اليت طلبت املّدعية العامة فيما 

اإلذن من الدائرة التمهيدية الثالثة بفتح حتقيق يف جرائم  ٢٠١٧تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٠خيصها بتاريخ 
حرب وجرائم ضد اإلنسانية. وبالنظر إىل أن األمر لـّما حيسم إبان إعداد امليزانية املقرتحة فإن هذه احلالة 

 غري مشمولة با.

ظر بصورة مستفيضة يف شىت اجلوانب عندما ختطط إن اللجنة التنفيذية ملكتب املّدعي العام تن -١١٢
لألنشطة املزمع االضطالع با يف كل سنة مالية وتُِعد الطلب املناظر يف امليزانية الربناجمية. 

السرتاتيجية املكتب توىل األولوية العليا دائمًا للقضايا اليت جيري حتضريها للمحاكمة أو تكون قد  ووفقا
ويف الوقت نفسه متثِّل عمليات التحقيق عادة النشاط األكثر استلزاماً للموارد من  بلغت املرحلة االبتدائية.

بني األنشطة اليت يضطلع با مكتب املّدعي العام ويُعترب توقيت هذه العمليات أمرًا أساسيًا من أجل 
تقلبة فإن الرتكيز كانت احملكمة غالبًا ما تعمل يف بيئات سياسية وأمنية م جعلها تؤيت النتائج املثلى. وملا

واملوارد ُيَصبّان أيضًا على عمليات التحقيق الناشط، من باب األولوية، الستغالل الفرص املتاحة إىل 
 أقصى حد ممكن.

املقرتحة لبعض الزيادات األساسية الالزمة لتنجيز أنشطة حتقيقية  ٢٠١٩وتيئ ميزانية عام  -١١٣
 تكاليف اإلجراءات السائرة اليت تنعقد يف قاعة احملكمة.  وعمليات هامة، مهيِّئة يف الوقت نفسه أيضاً لسد

عمليات حتقيق ناشط يف عام  وبعد دراسة وافية قررت اللجنة التنفيذية إيالء األولوية لثماين -١١٤
، ُجترى يف احلاالت الست التالية: احلالة يف بوروندي، واحلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى (عمليتا ٢٠١٩

ديفوار، واحلالة يف دارفور بالسودان، واحلالة يف جورجيا، واحلالة يف ليبيا (عمليتا   كوتحتقيق)، واحلالة يف
حتقيق). وقد تـُُوخِّي أقصى قدر ممكن من الدقة يف عرض التوقعات املتعلقة بعمليات التحقيق الناشط اليت 

عام. وسيواصل املكتب، ، عند إعداد مشروع امليزانية الربناجمية املقرتحة لذلك ال٢٠١٩سُتجرى يف عام 
نظرًا للطابع الدينامي املتأصل الذي تتسم به املهام املنوطة به واألنشطة اليت يضطلع با، تقييم ضرورة أن 

فتح عمليات حتقيق جديدة أو إغالق عمليات حتقيق قائمة، مراعاًة للمستجدات  ٢٠١٩جيري يف عام 
حاالت قد تستجد، ولسياسته يف جمال انتقاء القضايا يف احلاالت اليت يتوىل التحقيق فيها حاليًا وأية 

 وحتديد درجات أولويتها.

وعلى الرغم من لزوم إيالء األولوية حلاالت معيَّنة قبل غريها من احلاالت فيما خيص استخدام  -١١٥
املوارد املتاحة احملدودة فإن سائر احلاالت سيظل خاضعًا ملتابعة نشطة يضطلع با مكتب املّدعي العام، 

سب مقتضيات كل قضية، سواء أََعىن ذلك متابعَة الدالئل اجلديدة املتعلقة باجلرائم أم املشتبه فيهم أم حب
يزل يُنتظر  إمكانية إلقاء القبض عليهم أم استدامة الصلة مع الين عليهم والشهود يف القضايا اليت لـّما

 القبض على املشتبه بم فيها.
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ات التحقيق فإنه يتعذر على مكتب املّدعي العام أن يقدم وبالنظر إىل الطابع السري لعملي -١١٦
التفاصيل االشتغالية املتعلقة باحلاالت على وجه التحديد اليت تفضي إىل اقرتاحه املتعلق بامليزانية. بيد أنه، 
إلتاحة اإلحاطة األفضل ببعض املعطيات املتعلقة باحلاالت على وجه التحديد، واملزيد من اإلْطالع على 

حديات العامة اليت يواجهها املكتب يف عمليات التحقيق اليت جيريها وأثر ذلك على طلبات املوارد، الت
 يُقدَّم أدناه عرض وجيز للحاالت اليت يعمل املكتب فيها.

 احلالة يف مجهورية بوروندي

أذنت الدائرة التمهيدية الثالثة للمّدعية العامة مبباشرة حتقيق  ٢٠١٧الثاين/نوفمرب  تشرين ٩يف  -١١٧
ارتكبها  يف جرائم ضد اإلنسانية مشمولة باختصاص احملكمة مّدعًى بأ�ا ارُتكبت يف بوروندي أو

األول/أكتوبر  تشرين ٢٦وحىت  ٢٠١٥نيسان/أبريل  ٢٦أشخاص من رعايا بورندي خارج أراضيها منذ 
تشرين  ٢٧، قبل أن يغدو انسحاب بوروندي من نظام روما األساسي ساري املفعول يف ٢٠١٧

. وأُِذن للمّدعية العامة أيضًا بأن توسِّع نطاق حتقيقها ليشمل اجلرائم اليت ارُتكبت ٢٠١٧األول/أكتوبر 
ا أن التحقيق ، طامل٢٠١٧األول/أكتوبر  تشرين ٢٦أو يواَصل ارتكابا بعد  ٢٠١٥نيسان/أبريل  ٢٦قبل 

أو املقاضاة يتعلقان باجلرائم املّدعى بأ�ا ارُتكبت يف الفرتة اليت كانت بوروندي خالهلا دولة طرفاً يف نظام 
 روما األساسي. 

ولئن كان انسحاب بوروندي من احملكمة أمرًا مؤسفًا وقد ميثل بعض املصاعب على صعيد  -١١٨
التاسع  زام بوروندي بالتعاون مع احملكمة مبوجب البابالتحقيق العملي فإن الدائرة التمهيدية أكدت الت

من نظام روما األساسي على الرغم من انسحابا. وكما ُسلِّط الضوء عليه يف طلب املكتب اإلذن بفتح 
حتقيق، يعرب املكتب عن قلقه فيما خيص خري الشهود وسيتعنيَّ عليه أن يواصل العمل سريعًا وأن 

ولوية للتوصل إىل نتائج يف التحقيق املعين. وبناًء عليه فقد واصل املكتب خيصِّص موارد على سبيل األ
دعوة سلطات بوروندي، والسلطات يف املنطقة وغريها من األماكن، إىل التعاون يف هذا الصدد. وقد 

نظرًا إىل احلاجة امللحة لبدء العمليات فورًا وإىل عدم توفر ما كان  ٢٠١٨لزمت موارد جديدة يف عام 
املكتب من موارد سبق أن ُخصِّصت لعمليات حتقيق وأنشطة أخرى جارية، وذلك يف جماالت من  لدى

قبيل الدعم االشتغايل، ومحاية الشهود، والتعاون، واملتطلبات اجلديدة يف جمال اخلدمات اللغوية. ولـّما كان 
ني من أجل التحقيق، التحقيق حيظى بأولوية ثابتة فإن بعض املوارد املعنية (مثل املوظفني الالزم

 ٢٠١٩واالحتياجات يف جمال التعاون واخلدمات اللغوية بلغات احلالة اجلديدة) ستظل تلزم يف عام 
 ميكن استيعابا متاماً ضمن نطاق امليزانية املقرتحة. وال

Uلوسطىباالكا) يف احلالة الثانية يف مجهورية أفريقيا ا - (أْنيت احلالة األوىل والقضيتان أ (سيليكا) وب 
 (عمليتا حتقيق)

 عمليات ركَّزت وقد. احملكمة إىل أراضيها يف قائمة حالة مرتني الوسطى أفريقيا مجهورية أحالت -١١٩
 ٢٠٠٢ عام فيها ارُتكبت اليت الفظائع على الوسطى أفريقيا مجهورية يف األوىل باحلالة يتعلق فيما التحقيق

بتربئة  ٢٠١٨مببا، يف حزيران/يونيو  بيري الرئيسي، جانوانتهت اإلجراءات ضد املشتبه فيه . ٢٠٠٣ وعام
عاماً. ويبقى السيد مببا  ١٨دائرة االستئناف له، يف حني سبق أن حكمت عليه الدائرة االبتدائية بالسجن 

وحماموه، السيد موَمسْبا والسيد َمْنِغندا والسيد باباال والسيد أريدو، خاضعني إلجراءات مستمرة فيما خيص 
من نظام  ٧٠ فهم للحكم القاضي بإدانتهم يف جرائم ماسة بإقامة العدالة منصوص عليها يف املادةاستئنا

 روما األساسي.
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ويُركَّز يف إطار عمليات التحقيق الراة يف احلالة الثانية يف مجهورية أفريقيا الوسطى على اجلرائم  -١٢٠
فصاعدًا على أيدي   ٢٠١٢بدءًا من عام  املّدعى بأ�ا ارُتكبت خالل فرتِة جتدُّد العنف يف هذا البلد

باالكا" أو جممَّعة  - كيانات حكومية ومجاعات شىت، مبن فيهم عناصر معروفة باسم "سيليكا" و"أْنيت
 حتت هذين االمسني.

وجيري التحقيق يف هاتني القضيتني حيث يعمل فريقان من احملققني فيما يتعلق باجلرائم املّدعى  -١٢١
النزاع قد ارتكبها. ولئن كانت ظروف التعاون اجليد قد ساعدت مكتب املّدعي بأن خمتلف األطراف يف 

العام على إحراز تقدم ذي شأن يف التحقيق الذي جيريه فإن البيئة األمنية بقيت غري مستقرة إىل حد بعيد 
 وخلقت بعض املصاعب يف أنشطته.

ويزيد احلالَة تفاقمًا عدُم قدرة قوى األمن احلكومية على ضمان األمن الكامل، وال سيما فيما  -١٢٢
يتخطى حدود العاصمة بـَْنغي. ولذا يظل يلزم مزيد من التدابري األمنية والدعم اإلمدادي لعمليات احملكمة 

إىل الظروف السائدة وعدم  يف مجهورية أفريقيا الوسطى لضمان محاية موظفي احملكمة يف امليدان، نظرًا 
كفاية البنية التحتية الوطنية. ويف الوقت نفسه ُجلئ إىل استئجار مساكن لتفادي التكاليف الباهظة اليت 

 ترتتب على النزول يف الفنادق، وذلك لتعظيم جممل الوفورات واملكاسب املتأتية عن زيادة جناعة العمل. 

  احلالة يف كوت ديفوار

بعد االعرتاض على  ٢٠١١-٢٠١٠ديفوار يف عامي  االنتخابات يف كوت انفجر عنُف ما بعد -١٢٣
اْغبَـْغبو والسيد احلسن وتارا. ومن الفظائع املزعوم  نتائج االنتخابات الرئاسية اليت تبارى فيها السيد لوران

نية بأ�ا ارُتكبت يف سياق العنف الذي تال ذلك جرميُة القتل وجرميُة االغتصاب واألفعاُل غري اإلنسا
األخرى والشروُع يف القتل واالضطهاُد. وقد رُكِّز يف عمليات التحقيق اليت جيريها مكتب املّدعي العام على 

ديفوار) والقوى املؤيدة لوتارا  اجلرائم املّدعى بأن القوى املؤيدة الْغبَـْغبو (القضية األوىل يف احلالة يف كوت
 ارتكبتاها.ديفوار) قد  (القضية الثانية يف احلالة يف كوت

وأفضى التحقيق يف القضية األوىل يف احلالة يف كوت ديفوار إىل إصدار أوامر بالقبض على ثالثة  -١٢٤
مشتبه فيهم باالستناد إىل ما ُمجع من أدلة: لوران اْغبَـْغبو، وشارل ابْليه غوديه، وسيمون اْغبَـْغبو. ويُشتبه يف 

ت يف سياق العنف الذي تال االنتخابات يف  ثالثتهم يف جرائم ضد اإلنسانية ادُّعي بأ�ا ارُتكب
. ٢٠١١نيسان/أبريل  ١٢حىت  ٢٠١٠كانون األول/ديسمرب   ١٦ديفوار يف الفرتة املمتدة من  كوت

السيد اْغبَـْغبو والسيد ابْليه غوديه حمتجزان لدى احملكمة، بينما لـّما يُنفَّذ األمر بالقبض على السيدة  إن
 ٢٠١٦كانون الثاين/يناير   ٢٨مشرتكة للوران اْغبَـْغبو وشارل اْبليه غوديه يف اْغبَـْغبو. وقد بدأت حماكمة 

 .٢٠١٩ويـَُقدَّر أ�ا ستستمر طيلة عام 

حتقيقه، ضمن إطار  ٢٠١٩ويف الوقت نفسه سيواصل مكتب املّدعي العام بنشاط طيلة عام  -١٢٥
السيد اْغبَـْغبو ارتكبوها خالل فرتة  ديفوار (القضية الثانية)، يف اجلرائم املّدعى بأن معارضي احلالة يف كوت

عنِف ما بعد االنتخابات. لقد أُحرز تقدم جيد لكنه، بالنظر إىل االقرتاب يف القضية األخرى يف هذه 
احلالة من مرحلة تقدمي حجج الدفاع، تلزم موارد إضافية لتنجيز عمليات التحقيق مع األطراف األخرى يف 

 حقيق قد أُرجئ إرجاًء طائًال بسبب االفتقار إىل املوارد الكافية.ويُذكَّر بأن استهالل الت النزاع.
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 احلالة يف دارفور [بالسودان]

نشب نزاع مسلح يف  ٢٠٠٣السودان ليس دولة طرفاً يف نظام روما األساسي. ويف شباط/فرباير  -١٢٦
ى نطاٍق دارفور بني حركات متمردة وبني حكومة السودان ومجاعات مسلحة أخرى. وُزِعم أنه عمَّت عل

واسٍع اهلجماُت على املدنيني وارُتكبت فظائع أخرى، منها القتل، واالغتصاب، واالضطهاد، وسائر 
األفعال غري اإلنسانية. فأحال جملس األمن التابع لألمم املتحدة احلالة يف دارفور إىل املّدعي العام 

(ب) من النظام ١٣ ةواملاد ١٥٩٣ ، عمًال بقراره ذي الرقم٢٠٠٥آذار/مارس  ٣١للمحكمة يف 
 األساسي.

 يتعلق فيما دارفور يف احلالة يف حتقيق يف العام املّدعي مكتب شرع ٢٠٠٥ يونيو/حزيران ٦ ويف -١٢٧
 عمليات تركَّزت وقد. ٢٠٠٢ يوليو/متوز ١ منذ ارُتكبت احملكمة اختصاص إطار ضمن تندرج جبرائم

 اجلماعية، اإلبادة جرائم من دارفور يف بارتكابه يُدَّعى ما على العام املّدعي مكتب أجراها اليت التحقيق
ويفاد بأنه تظل تُرتكب يف دارفور جرائم مزعومة تندرج يف نطاق  .اإلنسانية ضد واجلرائم احلرب، وجرائم

، كما أعلن عنه يف تقريره إىل جملس ٢٠١٩وسيواصل مكتب املّدعي العام يف عام اختصاص احملكمة. 
املتحدة، التحقيق يف الدالئل املتصلة باملستجدات على حتقيقاته اليت سبق إجراؤها األمن التابع لألمم 

 واملتصلة أيضاً باجلرائم اجلاري ارتكابا.

وإثر املراحل األوىل من التحقيق ُأصدرت يف هذه احلالة عدة أوامر بإلقاء القبض لـّما تنفَّذ  -١٢٨
يف املرحلة التمهيدية، ريثما يُقبض على املشتبه بم ). إن القضايا املعنية تبقى إما ٢٠٠٧(بعضها منذ عام 

ويسلَّمون إىل احملكمة، وإما يف املرحلة االبتدائية (قضية عبداهللا بْندا أبكر نورين) ريثما يُقبض على املتهم 
 وجرميَيت  اإلنسانية ضد جرائم مخس يف تماً  البشري عمر الرئيس فيتسىن البدء يف تقدمي األدلة. ويواجه

 الفور مجاعة هي دارفور يف إثنية مجاعات ضد ارُتكبت بأ�ا ادُّعي مجاعية إبادة جرائم ثالثو  حرب
 حممد أمحد ويواجه .٢٠٠٨ عام إىل ٢٠٠٣ عام من املمتدة الفرتة يف الزغاوة، ومجاعة املساليت ومجاعة
 تماً ") قشيب علي(" الرمحن عبد حممد وعلي حرب، جرمية ٢٢و اإلنسانية ضد جرمية ٢٠ يف تماً  هارون

 ضد جرائم سبع يف تماً  حسني حممد الرحيم عبد ويواجه. حرب جرمية ٢٨و اإلنسانية ضد جرمية ٢٢ يف
 ٢٠٠٣ أغسطس/آب من املمتدة الفرتة يف دارفور يف ارُتكبت بأ�ا ادُّعي حرب جرائم وست اإلنسانية

 يف بارتكابا ادُّعي حرب جرائم ثالث يف تماً  نورين أبكر بَندا اهللا عبد ويواجه. ٢٠٠٤ مارس/آذار إىل
 لالحتاد التابعة السودان يف السالم حفظ بعثة على ٢٠٠٧ سبتمرب/أيلول ٢٩ يف ُشنَّت هجمة سياق

 .دارفور مشال يف كدادة أم حملَّية يف العسكري حسكنيتا موقع يف األفريقي،

عاجلة للتكفل بتنفيذ هذه ويظل مكتب املّدعي العام يدعو الدول األطراف إىل اختاذ تدابري  -١٢٩
األوامر بإلقاء القبض. فمن شأن عدم تنفيذها أن حيول دون حتقيق أي نتيجة قضائية فعالة، مؤتيًا خطراً 
على مصداقية احملكمة ومسبِّبًا على حنو جلي تبديدًا ملوارد مالية طائلة قد استُثمرت فيما يتعلق بعمليات 

 قانونية.التحقيق، وأنشطة الدعم، واإلجراءات ال

 احلالة يف جورجيا

، منحت الدائرة التمهيدية األوىل ٢٠٠٨دراسة أولية للحالة القائمة يف جورجيا منذ عام  إثر -١٣٠
، يف ظل عدم وجود إجراءات فعالة على املستوى الوطين، ٢٠١٦كانون الثاين/يناير   ٢٧املّدعية العامة يف 

احملكمة يُّدعى اإلذن ببدء التحقيق يف احلالة يف جورجيا، فيما يتعلق جبرائم تندرج يف نطاق اختصاص 
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األول/ أكتوبر  تشرين ١٠متوز/يوليو حىت  ١بأ�ا ارُتكبت يف أوسيتيا اجلنوبية وحوهلا يف الفرتة املمتدة من 
٢٠٠٨. 

. ٢٠١٩إن مكتب املّدعي العام سيواصل حتقيقه الناشط يف احلالة يف جورجيا طيلة عام  -١٣١
اجة إىل اتصاالت مصونة األمن على حنو أحد أهم التحديات يف احلالة يف جورجيا يتمثَّل يف احل ويظل

معزَّز من أجل كل موظف يوفد للعمل يف امليدان، وإىل أمن املعلومات بصورة عامة. وتدرك احملكمة متاماً 
شواغل الين عليهم واجلماعات املتضررة يف احلالة يف جورجيا بشأن عدم وجود سبل لالنتصاف القضائي 

 خلت. سنوات منذ نشوب النزاع قبل عشر

 احلالة يف ليبيا (عمليتا حتقيق)

، ٢٠١١شباط/فرباير  ٢٦الصادر يف  ١٩٧٠أحال جملس األمن التابع لألمم املتحدة، بقراره  -١٣٢
إىل املّدعي العام للمحكمة. وليست ليبيا دولة طرفاً  ٢٠١١شباط/فرباير  ١٥احلالة القائمة يف ليبيا منذ 

باشر مكتب املّدعي العام حتقيقًا يف احلالة يف ليبيا  ٢٠١١آذار/مارس  ٣يف نظام روما األساسي. ويف 
. ٢٠١١شباط/فرباير  ١٥فيما يتعلق جبرائم تندرج يف نطاق اختصاص احملكمة مدَّعًى بأ�ا ارُتكبت منذ 

قضايا مرفوعة جبريرة تم بالقتل  وأفضت عمليات التحقيق اليت أجراها مكتب املّدعي العام إىل ثالث
 واالضطهاد.

 اإلسالم وسيف القذايف، معمر على بالقبض أوامر ُأصدرت ٢٠١١ يونيو/حزيران ٢٧ ويف -١٣٣
 تشرين ٢٢ القذايف. ويف اإلسالم سيف على بالقبض ولـّما ينفَّذ األمر. السنوسي اهللا وعبد القذايف،

 تشرين ١١ ويف. موته بسبب القذايف معمر على بالقبض األمر ُسحب ٢٠١١ نوفمرب/الثاين
 أمام السنوسي اهللا عبد على الدعوى مقبولية عدم األوىل التمهيدية الدائرة قررت ٢٠١٣ أكتوبر/األول

 السنوسي اهللا عبد على الدعوى إ�اء إىل أفضى ما الحقاً، القرار هذا االستئناف دائرة وأيدت احملكمة،
 يف النظر إعادة العامة املّدعية تطلب أن جيوز أنه املعين التمهيدية الدائرة قرار يف ذُكِّر وقد. احملكمة أمام

 وقائع ظهرت أن حدث إذا األساسي النظام من) ١٠(١٩ باملادة عمالً  املقبولية بشأن الدائرة هذه قضاء
 .إليه استند الذي األساس با ينتفي جديدة

 ،٢٠١٧ أبريل/نيسان ٢٤ يف األوىل، التمهيدية الدائرة وفيما يتعلق باجلرائم نفسها، وافقت -١٣٤
بناء على االّدعاء  خالد حممد الُتهامي على بالقبض األمر التحريز عن أختام رفع االّدعاء طلب على

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

وعلى الرغم من الوضع األمين والسياسي الصعب القائم يف ليبيا واصل مكتب املّدعي العام مجع  -١٣٥
واألحداث  ٢٠١١واستالم وجتهيز مواد اإلثبات املتعلقة باجلرائم املرتكبة ذات الصلة بثورة شباط/فرباير 

تصلة جبرائم ضد اإلنسانية جيري ارتكابا. ويف ضوء األدلة اليت مت مجعها األحدث عهداً، وال سيما امل
يف احلالة يف ليبيا جمموعتني من  ٢٠١٩قررت اللجنة التنفيذية ملكتب املّدعي العام أن ُجتري يف عام 

انية عمليات التحقيق الناشط: واحدة ختص ما ادُّعي بارتكابه من جرائم ضد اإلنسانية واملعاملة غري اإلنس
اليت ضلع فيها الورفلي وآخرون، واألخرى متصلة جبرائم ضد اإلنسانية تندرج يف نطاق اختصاص احملكمة 
مّدعًى بارتكابا حبق مهاجرين. إن الموعة الثانية من عمليات التحقيق سُتجرى على حنو يتوافق إىل حد 

مشاوراته مع الشركاء والوكاالت من غايات مكتب املّدعي العام. وسيواصل املكتب  ٩بعيد مع الغاية 
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املعنيني على املستويني الدويل واإلقليمي، ومع الدول الاورة لليبيا، الستطالع إمكان التعاون والتنسيق 
 وتبادل املعلومات، حبسب االقتضاء.

وبالنظر إىل أن جمموعيت عمليات التحقيق هاتني ختتلفان من حيث حمور الرتكيز والطبيعة  -١٣٦
ُخِلص (على الرغم من إمكان العمل القائم على التآزر بني الفريقني املعنيني بما بضمهما  والطريقة فقد

وكيل اّدعاء رئيسيًا معنيًا باإلجراءات االبتدائية وحمقِّقًا رئيسيًا يكونان مشرتَكني بينهما) إىل أن مقدار 
وغريهم من املوظفني.  العمل املتوقع يستلزم فريقني متكاملني منفصلني، يكون لكل منهما حمققوه

للشفافية الكاملة فيما يتعلق بالتخطيط للميزانية، فإن كلتا عملييت التحقيق سُتعتربان ناشطتني،  وتوخياً 
 املكتب ال يعتزم أن خيصِّص فريقاً متكامالً كامَل القد لكل منهما.وإن كان 

 احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية

 احلالة احملكمة إىل الدميقراطية الكونغو مجهورية حكومة أحالت ٢٠٠٤ مارس/آذار ٣ يف -١٣٧
 الكونغو مجهورية يف احلالة يف اآلن حىت رُفعت وقد. ٢٠٠٢ يوليو/متوز من األول منذ أراضيها يف القائمة

 جرائم منها جرائم جبريرة عديدة تماً  يواجهون فيهم مشتبه ستة على بدعاوى قضايا، ست الدميقراطية
 ومهامجة العمد، القتل( حرب وجرائم) اجلنسي واالستعباد واالغتصاب، العمد، القتل( اإلنسانية ضد

 والطوعي اإلجباري األطفال وجتنيد والنهب، اجلنسي، واالستعباد واالغتصاب، املدنيني، السكان
 النهائي احلكم صدور بعد األضرار جرب مرحلة قضيتني يف اآلن بُلغت . وقد)جنود بصفة واستخدامهم

 وتبقى ؛)انْتاَغْندا قضية( االبتدائية املرحلة واحدة قضية يف وبُلغت ؛)كاتـَْنغا وقضية لوبـَْنغا قضية( بالعقوبة
 .فيه املشتبه على بالقبض األمر يُنفَّذ ريثما عالقة) موداكومورا قضية( واحدة قضية

 طيلة تنعقد أن يُرتقب الدميقراطية، الكونغو مجهورية يف احلالة يف القضائية األنشطة خيص وفيما -١٣٨
 قضية يف األضرار ربجب األوامر وتنفيذ األضرار جرب إجراءات: قضايا ثالث يف هامة إجراءات ٢٠١٩ عام

ويُتوقع  .انْتاَغْندا قضية يف االبتدائية واإلجراءات فيهما، استئناف إجراءات ورمبا ،كاتـَْنغا قضية ويف لوبـَْنغا
، فيتلوها تقدمي البيانات النهائية، ٢٠١٩يف أوائل عام  انْتاغنداأن يُنَجز تقدمي حجج الدفاع يف قضية 

 واملداوالت القضائية، وإصدار احلكم. 

وقد واصل املكتب بقلٍق متابعَة احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، مبا يف ذلك جرائم ُمدَّعى  -١٣٩
اساي وأماكن أخرى، وأصدر بيانات وقائية للمّدعية العامة يف هذا الصدد. بارتكابا يف إقليم ك

سيواصل متابعته هلذه التطورات عن كثب وسيقيِّم كل ما قد يُتخذ ملعاجلتها من إجراءات على  إنه
 املستوى الوطين.

 احلالة يف كينيا

 مارس/آذار ٣١ يف العام املّدعي ملكتب الثانية التمهيدية الدائرة أِذنت أويل تدارس إجراء إثر -١٤٠
 اإلنسانية ضد جبرائم يتعلق فيما كينيا مجهورية يف احلالة يف نفسه تلقاء من التحقيق يباشر بأن ٢٠١٠
 تركَّز وقد. ٢٠٠٩ وعام ٢٠٠٥ عام بني ارُتكبت بأ�ا ادُّعي احملكمة اختصاص إطار ضمن تندرج

 شهدته الذي العنف سياق يف بارتكابا املدَّعى اإلنسانية ضد اجلرائم على املكتب أجراه الذي التحقيق
 إليها استناداً  املكتب ساق أدلة التحقيق وآتى. ٢٠٠٨-٢٠٠٧ الفرتة يف االنتخابات أعقاب يف كينيا
 واالضطهاد، القسري، نقلهم أو السكان وإبعاد العمد، القتل يف تتمثل اإلنسانية ضد جرائم يف تماً 

 .اإلنسانية غري األفعال وسائر واالغتصاب،
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ساُمواي  إىل املوجَّهة التهم الثانية التمهيدية الدائرة اعتمدت ٢٠١٢ يناير/الثاين كانون ٢٣ ويف -١٤١
 . وأوهورو مويغاي ِكنياتا وفرنسيس كريميي موثـَْورا، وجوُشوا أراب َسْنغ، روتو،

. ِكنياتا السيد إىل املوجَّهة التهم العامة املّدعية سحبت ٢٠١٤ ديسمرب/األول كانون ٥ ويف -١٤٢
 سحب إال بديل من لديها يكن مل قضيته، يف الـَمسوقة األدلة حال إىل بالنظر إنه، العامة املّدعية وقالت
 إقامة جبواز املساس دون التهم بسحب قرارها العامة املّدعية اختذت وقد. احلني ذلك يف إليه املوجَّهة التهم

 .إضافية أدلة توفَّرت إذا جديدة دعوى

 ساُمواي ِوليام إىل املوجَّهة التهم) أ( اخلامسة االبتدائية الدائرة ألغت ٢٠١٦ أبريل/نيسان ٥ ويف -١٤٣
 أو الدولية اجلنائية احملكمة أمام إما املستقبل، يف مقاضاتما جبواز املساس دون َسْنغ، أراب وجوُشوا روتو

 .الوطين القضاء إطار يف

 العدل بإقامة خملِّة مزعومة جرمية أفعال يف كينيا رعايا من ثالثة على بالقبض أوامر وُأصدرت -١٤٤
 القضايا يف الشهود على مفسد تأثري ممارسة وهي ،)األساسي النظام من ٧٠ املادة يف عليها منصوص(

 وولرت السيد على بالقبض أمر ُأصِدر فقد. ممارسته يف الشروع أو كينيا يف احلالة عليها تشتمل اليت
 مارس/آذار ١٠ يف وُأصِدر. ٢٠١٣ أغسطس/آب ٢ يف) Walter Osapiri Barasa( باراسا أوسابريي
 فيليب السيد على بالقبض وأمر) Paul Gicheru( غيشريو بول السيد على بالقبض أمر ٢٠١٥

 تلزم فستظل .التمهيدية املرحلة يف القضية هذه زالت وما). Philip Kipkoech Bett( ِبت ِكْبكويش
 املادة مبوجب الراة املقاضاة وأنشطة التحقيق عمليات تكاليف لسد حمدودة يف مكتب املدعي العام موارد
 .العدل بإقامة خملة جرمية أفعال يف األساسي النظام من ٧٠

 احلالة يف مايل

 كانون منذ أراضيها على القائمة احلالة مايل حكومة أحالت ٢٠١٢ يوليو/متوز ١٣ يف -١٤٥
 ،٢٠١٣ يناير/الثاين كانون ١٦ يف العام املّدعي مكتب باشر وقد. احملكمة إىل ٢٠١٢ يناير/الثاين
 كانون منذ مايل أراضي على بارتكابا املدَّعى اجلرائم يف التحقيق احلالة، هلذه أويل تدارس إجراء بعد

 .٢٠١٢ يناير/الثاين

 الفقي أمحد على بالقبض أمراً  األوىل التمهيدية الدائرة أصدرت ٢٠١٥ سبتمرب/أيلول ١٨ ويف -١٤٦
 واعتمدت. للعبادة خمصَّصة وأبنية تارخيية آثار على اهلجوم تعمد يف تتمثل حرب جرائم جبريرة املهدي
 فأحالته املهدي الفقي أمحد إىل املوجَّهة التهم ٢٠١٦ مارس/آذار ٢٤ يف األوىل التمهيدية الدائرة

 سبتمرب/أيلول ٢٧ يف وصدر. األساسي النظام من ٦٥ املادة وفقاً  بذنبه املتهم وقد اعرتف .للمحاكمة
 .بالعقوبة القاضي والقرار القضية جوهر يف احلكم ٢٠١٦

 تدخله، على الكبري الطلب الستمرار تلبية التحقيق عمليات إجراء العام املّدعي مكتب وواصل -١٤٧
 أجراها قد كان وإن بارتكابا، املدَّعى اجلرائم خطورة ومدى املرتقبة غري التحقيقية الفرص ضوء ويف

 قد أدلة مجع بغية مايل يف املرتكبة احلرب جرائم من أوسع بطائفة يتعلق فيما القد، مقلَّص بفريق مستعيناً 
إىل القبض على احلسن  ٢٠١٨وأّدى ذلك يف نيسان/أبريل . رفعها املمكن القضايا من املزيد إىل تفضي

 ٢٤املقّرر أن تُعقد يف  آغ عبد العزيز آغ حممد آغ حممود، الذي َمَثَل مثوَله األول أمام احملكمة، ومن
. ٢٠١٩جلسة اعتماد التهم املوجهة إليه. ويُتوقع أن تدوم احملاكمة طيلة عام  ٢٠١٨أيلول/سبتمرب 

كان التحقيق يف احلالة يف مايل ال يُعترب حتقيقًا ناشطًا فيما خيص أغراض التخطيط على صعيد  ولئن
كبري من املوارد بصورة مستمرة لسد تكاليف فريق   امليزانية فإن إجراءات احملاكمة ستستلزم ختصيص مقدار
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متكامل، يضم وكالء اّدعاء معنيني باإلجراءات االبتدائية وموظفني آخرين من شعبة املقاضاة، ودعماً ثابتاً 
 يقدمه حمققون وحمللون، وجهوداً على صعيد التعاون.

 احلالة يف أوغندا

يف  القائمة احلالة احملكمة إىل أوغندا حكومة أحالت ٢٠٠٣ ديسمرب/األول كانون ١٦ يف -١٤٨
 .٢٠٠٢ يوليو/متوز ١ منذ للمقاومة الرب جبيش يتعلق أراضيها فيما

 خيص فيما احلالة هذه يف موسَّعاً  حتقيقاً  العام املّدعي مكتب باشر ٢٠٠٤ يوليو/متوز ٢٩ ويف -١٤٩
 هوية عن النظر بصرف بارتكابا، املدَّعى اإلنسانية ضد واجلرائم احلرب جرائم على فيه رُكِّز أوغندا مشال

 باألختام حمرَّزة القبض بإلقاء أوامر الثانية التمهيدية الدائرة أصدرت ٢٠٠٥ يوليو/متوز ٨ ويف. مرتكبيها
 Vincent( أويت وفنسنت) Joseph Kony( كوين جوزيف وهم للمقاومة، الرب جيش قادة كبار على
Otti (ُلْكِويا وَرسكا )Raska Lukwiya (ُأْضَيْمبو وُأكوت )Okot Odhiambo (أُْنغوين ودومينيك 

)Dominic Ongwen(، منذ الدائرة هذه أ�ت وقد. حرب وجرائم اإلنسانية ضد جرائمارتكاب  جبريرة 
ولـّما ينّفذ األمران بالقبض على  .موتما بسبب ُأْضَيْمبو وُأكوت ُلْكِويا َرسكا على الدعوى احلني ذلك

 السيد كوين والسيد أُويت. 

 مارس/آذار ٢٣ ويف. احملكمة إىل أُنغوين دومينيك ُقدِّم ٢٠١٥ يناير/الثاين كانون ١٦ ويف -١٥٠
. للمحاكمة فأحالته أُْنغوين، دومينيك إىل املوجَّهة السبعني التهم الثانية التمهيدية الدائرة اعتمدت ٢٠١٦

 مشال يف بارتكابا ادُّعي حرب وجرائم اإلنسانية ضد جرائم بارتكابا فيه املشتبه هذا املتهم اجلرائم ومن
 جرائم بينها ،٢٠٠٥ ديسمرب/األول كانون ٣١ حىت ٢٠٠٢ يوليو/متوز ١ من املمتدة الفرتة يف أوغندا
 والتزويج مباشرة، غري وبصورة مباشرة بصورة أُنغوين دومينيك ارتكبها املنطلق جنسانية وجرائم جنسية

  .جتنيداً إجبارياً واستخدامهم عشرة اخلامسة يبلغوا مل ممن األطفال وجتنيد واالسرتقاق، القسري،

بُِلغت يف هذه القضية مرحلة تقدمي حجج الدفاع. ويُتوقع أن تستمر لفرتة ما  ٢٠١٨ويف عام  -١٥١
املّدعي العام حيتاج إىل ، وحيتمل أن تشتمل على رفع دعاوى استئناف. فسيظل مكتب ٢٠١٩يف عام 

 فريق خمصَّص طيلة مدة اإلجراءات املعنية.

االعتبارات االستراتيجية والمتعلقة بالميزانية المتصلة باألنشطة الرئيسية لمكتب المّدعي العام: 
 ، وعمليات التحقيق، وأعمال المقاضاةعمليات التدارس األولي

رس األويل املدرجة ضمن االفرتاضات املتعلقة إن عدد القضايا وعمليات التحقيق وعمليات التدا -١٥٢
بامليزانية جيسِّد استمراَر طلِب تدخُِّل املكتب يف حاالت كثرية يف شىت أحناء املعمورة حيث يُرتكب أخطر 
اجلرائم اليت تثري قلق التمع الدويل. فاحملكمة ومكتب املّدعي العام املستقل إمنا أُنشئا لتناول هذه اجلرائم، 

تيح ذلك اختصاص احملكمة وال تكون هناك إجراءات وطنية جارية. واحلال أن مكتب املّدعي حيثما ي
سيما من حيث  سنة أخرى تكتنفها التحديات، وال ٢٠١٩العام يالحظ أن من املرتقب أن تكون سنة 

 حتديد درجات األولوية بإقامة التوازن على أفضل وجه ممكن بني سيواصل املوارد. ولئن كان املكتب
املتطلبات االشتغالية واملوارد اليت تتيحها الدول األطراف فإن عدم تناسب ميزانيته مع احتياجاته األساسية 
إىل املوارد املخطَّط هلا دقيَق التخطيط سيؤثر سلبأ على تقدم أنشطته الذي ال متكن بدونه احملاكمة يف أي 

املكتب واحملكمة مجعاء للخطر يف �اية  إىل تعريض مسعة قضية. وال مندوحة من أن يفضي نقص املوارد
 املطاف.
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وكما ُدرِج عليه، ُختصَّص املوارد من املوظفني يف املكتب وتوزَّع بصورة مرنة على القضايا بغية  -١٥٣
تعظيم فعالية استخدامها وجودة النتائج احملرزة مع السهر على إجناز العمل اجلاري. فعلى سبيل املثال 

 ٢٠١٨يف عام  تاغنداانْ سيعاد ختصيص املوارد من املوظفني اليت كانت خمصَّصة للمحاكمة يف قضية 
). أما مهارات املوظفني ٢٠١٩حلاالت أخرى عندما تنتهي هذه احملاكمة (رمبا يف الربع األول من عام 

اليت ميكن أن َحيُّل بعضها حمل بعضها اآلخر فيستعان با لتيسري إعادة توزيع املوارد املتوفرة على حنو فعال 
 ن حدود هذه املوارد بقدر املستطاع.وناجع واستيعاب احلاالت والقضايا اجلديدة ضم

بيد أن بعض احلاالت اجلديدة يتطلب مهارات معيَّنة، ما يستلزم حشد موظفني جدد لتمكني  -١٥٤
األفرقة املعنية من إجراء العمليات. فعلى سبيل املثال تستلزم لغات احلاالت اجلديدة توظيف مرتمجني 

تحقيق يف احلالة يف بوروندي قدرة على الدعم ومعدي حماضر وترامجة ميدانيني جدد؛ وقد تطلَّب ال
امليداين. ومثة ظروف أخرى ميكن أن يستلزم فيها تكثيُف أعمال التحقيق أو املقاضاة موارَد إضافية لتعزيز 

سيما عندما يتوجب النهوض يف آن معًا بأعباء عمل مزيدة يف مجيع احلاالت اجلاري  األفرقة القائمة، وال
تـََعذََّر حشُد موظفني جدد فقد تتعرض هذه األنشطة للتوقف، ما يفضي إىل فقدان  االهتمام با. فإذا

 فرص حتقيقية وإرجاء حتقيق النتائج املرجوة.

(وتقيُّدًا بالطلب الصريح الصادر عن الدول األطراف -١٥٥
22F

، توّخى املكتب احلرص يف َرْوز وتقييم )٢٣
ية عن زيادة النجاعة والوفورات قبل أن يطلب أي إمكان تقليص األثر املايل، وذلك بتمييزه املكاسب املتأت

  زيادة.

وبالنظر إىل طبيعة والية املكتب وعملياته فإن معظم املوارد اليت يستعملها يتصل بالعاملني.  -١٥٦
يف  ٨٨,٥املقرتحة ميثِّل املبلغ املخصَّص لسد جمموع تكاليف املوظفني  ٢٠١٩ففيما خيص ميزانية عام 
( يطلبها املكتباملئة من االعتمادات اليت

23F

٢٤(.  

وعلى الرغم من حمدودية إمكان حتقيق وفورات كبرية ذات شأن يف مكتب املّدعي العام بعد  -١٥٧
عدة سنوات من العمل لتحقيق املكاسب املتأتية عن زيادة النجاعة على نطاق احملكمة فقد تسىن 

ن األداء على حنو أجنع ، ما ميّكنه م٢٠١٩للمكتب أن يعيد النظر يف بعض السريورات فيما خيص عام 
مع استدامة املستوى الالزم من جودة النتائج اليت حيرزها. وعلى العموم ُحتَدَّد مقادير املكاسب املتأتية عن 
زيادة النجاعة بتحديد ما حيرَّر با من وقت املوظفني احلاليني فيتيح استيعاب أكرب قدر ممكن من العمل 

 الستعانة باملوارد احلالية. الزائد املتأيت عن النشاط املزيد با

 ٢٠١٩ويبلغ جمموع الوفورات واملكاسب املتأتية عن زيادة النجاعة احملتسبة يف ميزانية عام  -١٥٨
املئة من هذا املبلغ واملكاسب املتأتية  يف ٨٧,٦ألف يورو. ومتثل الوفورات  ٣٤٣,٠املقرتحة مبلغًا مقداره 

 املئة منه. يف ١٢,٤عن زيادة النجاعة 

                                                           

 ٢٤-١٦عشرة، الهاي،  اخلامسةالوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة  )٢٣(
 .١، القسم الم، الفقرة ICC-ASP/15/Res.1، القرار الثالث اجلزء، األول)، اللَّد ICC-ASP/15/20( ٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب 

 املخصَّصات لسد تكاليف جمموع وبلغ. يورو ألف ٤٥ ٩٩١,٨ما جمموعه  ٢٠١٨ لعام املعتمدة العام املّدعي مكتب ميزانية بلغت )٢٤(
الرتتيب، وميثِّل  على يورو، ألف ٤ ٦٤٨,٤ و يورو ألف ٤١ ٣٤٣,٤ بالعاملني املتصلة غري املخصَّصات لسد التكاليف وجمموع املوظفني

 املعتمدة. ايل امليزانيةيف املئة من إمج ٩٠أول هذين الرقمني 
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انة الاالت اليت ميكن فيها للمكتب حتقيق مكاسب متأتية عن زيادة النجاعة متثل إن استب -١٥٩
التوثيق لنتائج هذا العمل وإبالغها إىل جلنة امليزانية واملالية  ٢٠١٢عملية مستمرة. وقد جرى منذ عام 

يد مبالغ والدول األطراف. واحُتسبت مقادير الوفورات واملكاسب املتأتية عن زيادة النجاعة عند حتد
امليزانيات املقرتحة ملكتب املّدعي العام. ويبنيِّ اجلدول أدناه النتائج احملَرزة على هذا الصعيد منذ عام 

٢٠١٢. 

  ٢٠١٧ ٢٠١٦ ٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣ ٢٠١٢ 

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

املتأتية املكاسب و  الوفورات
(بآالف  عن زيادة النجاعة

 ٣٦٧,٧ ٣٧٥,٥٢ ٣٦٦,١٠ ٤٤٢,٦٧ ٨٤٨,١٨ ١٨٣,٩٦ اليوروات)

املكاسب  + الوفوراتنسبة 
 املتأتية عن زيادة النجاعة

%٠,٧  إىل مقدار امليزانية  ٣,٠%  ١,٣%  ٠,٩%  ٠,٩%  ٠,٨%  

وشكل جمموعة إثر جلسات يف إطار حلقات عمل خمصَّصة لتحسني سريورة إعداد امليزانية  -١٦٠
الوثائق املتعلقة بامليزانية، اتفقت احملكمة وجلنة امليزانية واملالية (على الرغم من مدى تعذر التنبؤ املتأصل يف 
طبيعة عمليات مكتب املّدعي العام واحملكمة بصورة عامة) على السعي إىل زيادة دقة طلبات االعتمادات 

 ٢٠١٩إىل تقديرات األنشطة لعام  ٢٠١٩زانية املقرتحة لعام على مستوى بنود امليزانية. ولذا تستند املي
(وإىل االجتاهات يف تنفيذ بنود امليزانية على وجه التحديد يف السنوات السابقة

24F

٢٥(. 

مثاًال عن كيفية سعي املكتب إىل  ٢٠١٩وتُعترب ميزانية السفر املقرتحة ملكتب املدعي العام لعام  -١٦١
مقادير التكاليف الفعلية املتكبَّدة يف السنوات السابقة. فاملكتب ال ينفك مواءمة ميزانيته املقرتحة مع 

يراجع سريوراته (مثل ختطيط املهمات وتنفيذها) لتعظيم مردود األموال املستَلمة، وقد حقق بعض 
 الوفورات ذات الشأن يف هذه العملية. بيد أن ِكَرب عدد املهام اليت يتعني دعمها والدفع قدمًا باألنشطة
التحقيقية وأعمال املقاضاة، وزيادة عدد احلاالت اليت ينخرط املكتب يف العمل يف إطارها، يستلزمان من 

(املوارد أكثر مما أوصت به جلنة امليزانية واملالية وأقرته اجلمعية يف نطاق ميزانيات السنوات األخرية
25F

٢٦( .
شر، الذي يبنيِّ الوضع للسنوات املتعاقبة حتت ويظهر ذلك جلياً يف الرسم البياين الوارد يف املرفق الثالث ع

 عنوان "مقارنة االعتمادات املخصَّصة يف إطار امليزانية املقرة باملصروفات الفعلية".

                                                           

فيذ إن املدير الرئيسي يقدم، مستعينًا بالبيانات اليت تعدها وحدة التخطيط واملراقبة املاليني، عروضًا شهرية عن املستجدات املتعلقة بتن )٢٥(
واإلدارة العليا بشأن املسائل املالية املتصلة ميزانية مكتب املّدعي العام حبسب بند امليزانية والربنامج الفرعي، ويسدي املشورة إىل املّدعية العامة 

باألنشطة اجلاري االضطالع با. كما إن هناك جمموعات معدة حبسب التسلسل الزمين تبني ما يُطلب من االعتمادات واالعتمادات املقرّة 
اصة بوحدة التخطيط واملراقبة املاليني على واالعتمادات املنفقة حبسب السنة وحبسب بند امليزانية وهي متاحة يف صفحة التواصل الداخلي اخل

 http://otp.icc.int/sites/ss/gau/pages/Budget%20and%20Expenditure%20Monitoring.aspx شبكة اإلنرتنت:
عي العام مهمات يف عدة بلدان يوجد فيها شهود وجمين عليهم وميكن أن ُجتمع فيها أدلة فيما خيص األنشطة جيري مكتب املدّ  )٢٦(

إىل أن "يكون جاهزًا للمحاكمة أقصى جاهزية ممكنة"  ٢٠١٢التحقيقية وأنشطة املقاضاة اليت يتدبر أمرها. وقد سعى املكتب منذ عام 
لتمهيدية. وعليه فإن عملية مجع وحتليل األدلة املتينة متثل عنصرًا رئيسيًا يف اسرتاتيجية مكتب املّدعي عندما ينشد اعتماد التهم أمام الدائرة ا

 العام، ما جيعل املهمات االشتغالية أمراً أساسياً يف تنفيذ االسرتاتيجية املعنية.

http://otp.icc.int/sites/ss/gau/pages/Budget%20and%20Expenditure%20Monitoring.aspx
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املقرتحة تشتمل على طلب زيادة يف امليزانية املتاحة من أجل  ٢٠١٩وعليه فإن ميزانية عام  -١٦٢
همات اإلضافية املتصلة باحلاالت اجلديدة اليت يُعىن با املهمات. وبالطبع يُعزى هذا الطلب جزئيًا إىل امل

مكتب املّدعي العام. بيد أن الزيادة املطلوبة ترتبط أيضًا بالتقييم العام الحتياجات املكتب بغية إجراء 
عملياته امليدانية بالوترية الصحيحة. فسيتسىن إذا أُقرت هذه الزيادة يف امليزانية سد الفجوة بني مبلغ 

 مادات املقرة ومبلغ املصروفات.االعت

امليزانية اليت يقرتحها املكتب متثِّل نتاج سريورة قائمة على متحيص دقيق يهيئ تقييمًا واقعياً إن  -١٦٣
، مبقتضى ٢٠١٩الحتياجات املكتب إىل املوارد لكي يليب الطلبات الواقع عبؤها على كاهله يف عام 

 واليته.

  ٢٠١٩ ٢٠١٨ املعطى
(٣٢٤ ٤٠٠ شهراً  ١٢ط لعقدها خالل فرتة احملكمة املخطَّ عدد جلسات 

26F

٢٧( 
(١١ ١٠ عدد احلاالت 

27F

٢٨( 
 )28F٢٩(٨ ٦ عدد عمليات التحقيق الناشط

(١٦ ٩ عدد األوامر بإلقاء القبض اليت رُفعت عنها أختام التحزيز ولـّما يزل يُنتظر تنفيذها 
29F

٣٠( 
 )30F٣١(٩ ١٠ عدد عمليات التدارس األويل

 )31F٣٢(٣ ٣ باإلجراءات االبتدائيةاملعنية  ملكتب املّدعي العام)التابعة (فرقة األعدد 
 )32F٣٣(٥ ٩ عدد دعاوى االستئناف النهائي

املكتب العمل، بقدر اإلمكان ضمن حدود واليته، للنهوض بالتكامل، واحلد بذلك  ويواصل -١٦٤
 أمراً يظل األويل من احلاجة إىل تدخله املباشر. ويشار يف هذا الصدد إىل أن إجراء عمليات التدارس 

 عند االقتضاء. فيما خيص النهوض باإلجراءات الوطنية اً أساسي

                                                           

 ١٦٠(أوغندا):  أُنغوينيوماً؛ قضية  ١٢٤(كوت ديفوار):  اْغبَـْغبو واْبليه غوديهسُتستعمل قاعتان من قاعات جلسات احملكمة. قضية  )٢٧(
 يوماً. ٤٠(القضية الثانية يف احلالة يف مايل):  احلسنيوماً؛ قضية 

ديفوار، واحلالة  احلالة يف بورندي، واحلالة األوىل يف مجهورية أفريقيا الوسطى، واحلالة الثانية يف مجهورية أفريقيا الوسطى، واحلالة يف كوت )٢٨(
مايل، واحلالة يف  يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، واحلالة يف دارفور بالسودان، واحلالة يف جورجيا، واحلالة يف كينيا، واحلالة يف ليبيا، واحلالة يف

 أوغندا.
هورية أفريقيا الوسطى (القضية سيليكا)، واحلالة الثانية يف مج -احلالة يف بورندي، واحلالة الثانية يف مجهورية أفريقيا الوسطى (القضية أ )٢٩(

واحلالة يف ليبيا (القضية الثالثة)،  واحلالة يف دارفور بالسودان، واحلالة يف جورجيا،(القضية الثانية)،  ديفوار باالكا)، واحلالة يف كوت-أْنيت -ب
 واحلالة يف ليبيا (القضية الرابعة).

واحلالة يف دارفور بالسودان (القضية ، ٢واحلالة يف دارفور بالسودان (القضية األوىل): ؛ ١(القضية األوىل مكرَّراً):  ديفوار احلالة يف كوت )٣٠(
؛ واحلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية (القضية ١، واحلالة يف دارفور بالسودان (القضية الثالثة): ٢الثانية والقضية الرابعة والقضية اخلامسة): 

، ١؛ واحلالة يف ليبيا (القضية األوىل): ٣من النظام األساسي):  ٧٠؛ واحلالة يف كينيا (قضية اجلرائم املنصوص عليها يف املادة ١بعة): الرا
 .٢؛ واحلالة يف أوغندا: ٢، واحلالة يف ليبيا (القضية الثالثة): ١واحلالة يف ليبيا (القضية الثانية): 

 كولومبيا، نيجرييا.  ، فنزويال،فلسطني الفلبني،غينيا، غابون، ، املتحدة/اململكة العراق ،أوكرانيا )٣١(
)، واحلالة يف مايل (القضية الثانية: أُنغوين)، واحلالة يف أوغندا (قضية اْغبَـْغبو واْبليه غوديهاحلالة يف كوت ديفوار (القضية األوىل: قضية  )٣٢(

 ).احلسنقضية 
(اجلرائم املنصوص عليها  اْغبَـْغبو واْبليه غوديهمن النظام األساسي)؛ قضية  ٧٦و ٧٤(اجلرائم املنصوص عليها يف املادتني  اْنتاغنداقضية  )٣٣(

 .من النظام األساسي) ٧٦(اجلرائم املنصوص عليها يف املادة  مببا وآخرينمن النظام األساسي)؛ قضية  ٧٦و ٧٤يف املادتني 
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تُزاد ميزانية املكتب املقرتحة  ٢٠١٩زَمع االضطالع با يف عام واستنادًا إىل األنشطة الالزمة امل -١٦٥
ألف يورو) ونسبتها  ٤٨ ١٠٠,٨ألف يورو إىل  ٤٥ ٩٩٩,٨يورو (من آالف  ٢ ١٠٩,٠زيادة مقدارها 

 املئة. ويهيئ اجلدول أدناه ملخَّصاً للزيادة حبسب بنود امليزانية الرئيسية: يف ٤,٦

 ٢٠١٩ تغّري يف املواردال ٢٠١٨ الربنامج الرئيسي الثاين
 (بآالف اليوروات) نسبته املئوية مقداره بآالف اليوروات (بآالف اليوروات) مكتب املّدعي العام

%٣,٢ ٠١٠,٨ ١ ٨٩٧,١ ٣١ تكاليف املوظفني  ٩٠٧,٩ ٣٢ 

%٢,٧ ٢٥٣,٩ ٤٤٦,٣ ٩ سائر تكاليف العاملني  ٧٠٠,٢ ٩ 

%١٨,٢ ٨٤٤,٣ ٦٤٨,٤ ٤ التكاليف غري املتصلة بالعاملني  ٧ 

%٤,٦ ١٠٩,٠ ٢ ٩٩١,٨ ٤٥ المجموع  ١٠٠,٨ ٤٨ 

(إن األثر الصايف -١٦٦
33F

آالف  ٢ ١٠٩,٠يبلغ مبلغًا مقداره  ٢٠١٩للتكاليف االشتغالية لعام  )٣٤
ألف يورو  ٨٤٤,٣ألف يورو ميثِّل تكاليف املوظفني ومبلغ مقداره  ١ ٢٦٤,٧يورو. ومنه مبلغ مقداره 

 بالعاملني.ميثِّل التكاليف غري املتصلة 

وتعزى الزيادة يف تكاليف املوظفني إىل ضرورة اإلبقاء على وظائف املساعدة املؤقتة العامة اليت  -١٦٧
ُحشد من يشغلها من أجل احلالة يف بوروندي مع إضافة وظائف جديدة تلزم إلتاحِة ودعِم التقدم على 

ستيعاب أكرب قدر ممكن من صعيد االضطالع بأنشطة مكتب املّدعي العام. وقد بذلت قصارى اجلهود ال
، قدَّر املكتب أنه سُيحتاج ٢٠١٨أثر احلالة اجلديدة املعنية. وفيما خيص احلالة يف بوروندي خالل عام 

من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل) وما  ١٠,٦٧موظفًا ( ٢١إىل تشكيل فريق يضم 
ألف  ١ ٠٤٩,١مجايل لتكاليف املوظفني مقداره أشهر من الرتمجة الشفوية يف امليدان، مببلغ إ ٤يكافئ 

ألف يورو. ويبلغ املعادالن هلذه املوارد  ٤٥٧,٢يورو ومبلغ إمجايل للتكاليف غري املتصلة بالعاملني مقداره 
ألف يورو للتكاليف غري املتصلة  ٩١٤,٤ألف يورو لتكاليف املوظفني و ٢ ٠٨٩,٩بكامله  ٢٠١٩لعام 

ذلك إىل املقدار األساسي املرجعي للميزانية كان سيفضي إىل زيادة مقدارها بالعاملني. إن جمرد إضافة 
( ٢٠١٩آالف يورو، أي ما يزيد عن املبلغ املقرتح فيما خيص عام  ٣ ٠٠٤,٣

34F

٣٥(. 

ونظرًا إىل زمن التأخر الذي تتميز به عمليات التوظيف يف احملكمة، يُعتمد يف مقرتح مكتب  -١٦٨
أشهر فيما خيص كل وظيفة جديدة (أي ليست وظيفة  مقداره أربعة املّدعي العام عامل لزمن التوظيف

) ُمتوَّل إما من املخصَّصات لسد املساعدة املؤقتة العامة أو من املخصَّصات لسد ٢٠١٨مرحَّلة من عام 
. ويضاف إىل ذلك أن املكتب، إذ يضع يف اعتباره أثر ٢٠١٩تكاليف الوظائف الثابتة فيما خيص عام 

(لشاغرة من خالل النجاح يف التوظيف الداخليشغل الوظائف ا
35F

على تنفيذ ميزانية املوظفني بوجه عام،  )٣٦
                                                           

، من قبيل إضافة الوظائف املفعولني اإلجيايب والسليب املتأتيني عن مجيع العوامل املؤثرة يف امليزانية املقرتحةإن األثر الصايف هو نتيجة  )٣٤(
 وإلغائها، والبنود غري املتصلة بالعاملني، وعمليات حتويل الوظائف إىل وظائف ثابتة، وعمليات إعادة تصنيف الوظائف، وتنفيذ التعديالت

 املتحدة املوحد. اليت طرأت على نظام األمم
 ٣,٤أن من شأن متويل فريق متكامل يعىن بعملية حتقيق جديدة واحدة أن يستلزم زهاء  ٢٠١٥جيدر التذكري بأن املكتب قدَّر يف عام  )٣٥(

 .٢٠١٥أيلول/سبتمرب  ٢٥املؤرخة بـ CBF25/26S01الوثيقة يف  ٩ماليني يورو. انظر اجلواب عن السؤال ذي الرقم 
يعنيَّ يف الوظيفة اجلديدة واحد من املرشَّحني لشغلها داخليًا يكون قد اجتاز بنجاح عملية احلشد التنافسية، تشغر وظيفته عندما  )٣٦(

ينو") السابقة. وهذا يسبِّب عملية حشد جديدة يستغرق إجنازها وقتاً معيناً. إن ذلك يفضي إىل سلسلٍة من النتائج املتداعية ("أثر قطع الدوم
 ٍة يف إطار إنفاق اعتمادات امليزانية املرصودة يف بند املوظفني.غِري مرتقب
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متويل الوظائف املقرّة احلالية من وظائف املساعدة املؤقتة العامة باملقدار  ٢٠١٩ال يطلب فيما خيص عام 
(الكامل

36F

٣٧(. 

ال املكتب بوجه عام، وُتطلب زيادات لتعزيز الدعم املقدَّم إىل األفرقة املتكاملة ودعم أعم -١٦٩
احلاجة إىل عدد أكرب من املهمات اليت ُجترى إلجناز أنشطة التحقيق وأعمال املقاضاة فتتيح إحراز  وسد

التقدم على صعيد القضايا لتبلغ املرحلة التالية بدون املزيد من حاالت التأخري. وسيقتصر أثر هذه 
ملوارد احلالية املخصَّصة للقضايا ومقدارها الفعلي الزيادات على سد جزء من الفجوة القائمة بني مقدار ا

 الالزم إلجناز العمليات على حنو سليم.
  

                                                           

شهراً) جلميع وظائف املساعدة املؤقتة العامة اليت أُقرت يف إطار امليزانيات السابقة وُحيتاج إليها  ١٢ذلك يعين التمويل الكامل (ملدة  )٣٧(
 بكامله. ٢٠١٩لعام 
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 المقترحة ٢٠١٩ميزانية عام : البرنامج الرئيسي الثاني :١٥ الجدول

  الربنامج الرئيسي الثاين
 مكتب املّدعي العام

 (بآالف اليوروات) ٢٠١٧مصروفات عام 
امليزانية املعتمدة لعام 

(بآالف  ٢٠١٨
 اليوروات)

 التغّري يف املوارد
امليزانية املقرتحة لعام 

(بآالف  ٢٠١٩
 الموع اليوروات)

املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

الموع مبا فيه 
املصروفات من 

 صندوق الطوارئ
(بآالف  مقداره

 نسبته املئوية اليوروات)
 ٧٤٠,٢ ٢٧ ٤,٠ ٠٧٤,٢ ١ ٦٦٦,٠ ٢٦    املوظفون من الفئة الفنية

)٦٣,٤( ٢٣١,١ ٥    املوظفون من فئة اخلدمات العامة  )١,٢(  ١٦٧,٧ ٥ 
 ٩٠٧,٩ ٣٢ ٣,٢ ٠١٠,٨ ١ ٨٩٧,١ ٣١ ٠١١,٠ ٣٢ - ٠١١,٠ ٣٢ الموع الفرعي لتكاليف املوظفني

 ٧٠٠,٢ ٩ ٢,٧ ٢٥٣,٩ ٤٤٦,٣ ٩ ١٤٧,٩ ٧ - ١٤٧,٩ ٧ املساعدة املؤقتة العامة
 - - - - ١,٦ - ١,٦ املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

 - - - - - - - العمل اإلضايف
 ٧٠٠,٢ ٩ ٢,٧ ٢٥٣,٩ ٤٤٦,٣ ٩ ١٤٩,٥ ٧ - ١٤٩,٥ ٧ الموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني

 ٥٢٨,٢ ٣ ٢٠,٥ ٥٩٩,٣ ٩٢٨,٩ ٢ ٥٣٢,٥ ٣ - ٥٣٢,٥ ٣ السفر
 ٥,٠ - - ٥,٠ ٤,٨ - ٤,٨ الضيافة

 ٥٧٩,٥ - - ٥٧٩,٥ ٣٩٢,٣ - ٣٩٢,٣ اخلدمات التعاقدية
 ٢٩٠,٠ - - ٢٩٠,٠ ٢٤٣,٦ - ٢٤٣,٦ التدريب

 ٧٠,٠ - - ٧٠,٠ ٨٤,٣ - ٨٤,٣ اخلرباء االستشاريون
 ٧٥٠,٠ ٤١,٥ ٢٢٠,٠ ٥٣٠,٠ ٦٦١,١ - ٦٦١,١ النفقات التشغيلية العامة

)٢٠,٠( ١١٠,٠ ٧٠,٢ - ٧٠,٢ اللوازم واملواد  )١٨,٢(  ٩٠,٠ 
 ١٨٠,٠ ٣٣,٣ ٤٥,٠ ١٣٥,٠ ٢٨٢,٨ - ٢٨٢,٨ األثاث والعتاد

 ٤٩٢,٧ ٥ ١٨,٢ ٨٤٤,٣ ٦٤٨,٤ ٤ ٢٧١,٦ ٥ - ٢٧١,٦ ٥ الموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني

 ١٠٠,٨ ٤٨ ٤,٦ ١٠٩,٠ ٢ ٩٩١,٨ ٤٥ ٤٣٢,٠ ٤٤ - ٤٣٢,٠ ٤٤ المجموع
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 الموظفين
               الوظائف الثابتة

  ٣١٩   ٨٠   ٧٩   ١   ٢٣٩   ٣٣   ٧١   ٧٧   ٣٦   ١٧   ٣   -   ١   ١  ٢٠١٨املقرة لعام 

  ١٤   -   -   -   ١٤   ١   ٦   ٤   ٢   ١   -   -   -   -  اجلديدة
  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  املعادة التخصيص
)٢(  ٢   -   -   -   -  املعادة التصنيف    -   ٨(  ٨(    -   -   -   -   -  
  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  املستعادة/املعادة

  ٣٣٣   ٨٠   ٧٩   ١   ٢٥٣   ٢٦   ٨٥   ٨١   ٣٦   ٢٠   ٣   -   ١   ١  الموع

               
 ل)وظائف المساعدة المؤقتة العامة (معاِدالتها بدوام كام

 ٩٣,٠٩ ٢٧,٤٧ ٢٣,٨٧ ٣,٦٠ ٦٥,٦٢ ٨,٤٢ ٢١,٢٥ ٢٩,٢٠ ٥,٧٥ ١,٠٠ - - - - ٢٠١٨املقرة لعام 

  ٩١,١٧   ٢٦,٨٠   ٢٤,٢٠   ٢,٦٠   ٦٤,٣٧   ٧,٠٠   ٢١,٩٢   ٢٩,٧٠   ٥,٧٥   -   -   -   -   -  املستمرة
  ٢٠,٩٢   ٧,٩٢   ٧,٩٢   -   ١٣,٠٠   -   ١٠,٠٠   ١,٣٣   ١,٦٧   -   -   -   -   -  اجلديدة

)٠,٠٣(   -   -   -   -   -   -  املعادة التخصيص   ٠,٦٠(   ٠,٣٠   -   ٠,٣٣(   ٠,٩٢   ٠,٦٢   ١,٢٢  
  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  املعادة التصنيف

)٢,٠٠(   -   -   -   -   -  احملوَّلة   )٤,٠٠(   )٦,٠٠(   )١,٠٠(   )١٣,٠٠(   -   -   -   )١٣,٠٠(  

  ١٠٠,٠٠   ٣٥,٣٣   ٣٣,٣٣   ٢,٠٠   ٦٤,٦٧   ٦,٠٠   ٢٦,٢٥   ٢٧,٠٠   ٥,٤٢   -   -   -   -   -  المجموع
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 ديوان المّدعي العام: ٢١٠٠البرنامج  -١

 المقدِّمة

من مجيع الوحدات اليت تقدِّم الدعم وُتسدي املشورة إىل املّدعية العامة  ٢١٠٠يتألف الربنامج  -١٧٠
ومكتب املّدعي العام ("املكتب") برمته. وكان قد ُدرج فيما خيص أغراض امليزنة على عرض املعلومات يف 
إطار برناجمني فرعيني. وإثر إنشاء قسم تدبر املعلومات واملعارف واألدلة، أضيف برنامج فرعي ثالث يُذكر 

 أدناه يف الفقرة (ج):

 ؛العام وقسم املشورة القانونية ديوان املّدعي الذي يضم، ٢١١٠ الربنامج الفرعي )أ (
وحدتني ، الذي يتألف من قسم اخلدمات ، املتمثِّل يف٢١٢٠ الربنامج الفرعي )ب (

اخلربة اللغوية واألعمال املتعلقة بتدبر شؤون يف جمال تؤديان مهامَّ حامسة األمهية  متخصِّصتني
 امليزانية والشؤون املالية واإلدارية؛

تدبر املعلومات واملعارف واألدلة الذي  قسم ، املتمثِّل يف٢١٣٠ الربنامج الفرعي )ج (
 جمال تناول األدلة بشكليها املادي تؤديان خدمات دعم يف يتألف من وحدتني متخصِّصتني

ة ملكتب املّدعي العام فيما يتصل بتدبر املعلومات وسريورات التقني املساعدةوجمال  واإللكرتوين
 الكشف عن املعلومات والوثائق.

وتبعًا للمصطلحات اليت اعُتمدت يف املشروع املشرتك بني األجهزة فيما خيص املكاسب املتأتية  -١٧١
ة والوفورات، يندرج معظم املكاسب املتأتية عن زيادة النجاعة يف الفئة املنضوية حتت عن زيادة النجاع

العنوان "مراجعُة وتوحيُد السياسات والعمليات واإلجراءات". وقد أفضى ذلك إىل نواتج أكرب بواسطة 
د إضافية يف نفس املقدار من املوارد وأتاح استيعاب عبء العمل املزيد مع احلد من احلاجة إىل طلب موار 

 الربناجمية املقرتحة فيما خيص السريورات املعنية. ٢٠١٩ميزانية عام 

لكن متت استبانة الوفورات املمكن حتقيقها فعًال حيثما تسىن ذلك. وقد استُند إىل هذه  -١٧٢
الوفورات لتقليص األثر املايل للزيادات يف التكاليف غري املتصلة بالعاملني املرتبطة بعمليات الربنامج 

 (مثل تكاليف السفر). ٢١٠٠
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 ديوان المّدعي العام وقسم المشورة القانونية: ٢١١٠ البرنامج الفرعي )أ (

يقدِّم ديوان املّدعي العام املساعدة إىل املّدعية العامة ويسدي إليها املشورة بشأن اضطالعها  -١٧٣
ودة عمله. إنه يقوم نيابًة اليومي مبهامها كلها واإلدارة العامة ملكتب املّدعي العام ("املكتب") ومراقبة ج

عن املّدعية العامة بتجهيِز وإعداِد ومراجعِة مجيِع البالغات، من أجل إقرارها �ائياً، مبا فيها الوثائق اهلامة 
املراد أن يودعها املكتب؛ وييسِّر إعداد جدول أعمال اللجنة التنفيذية واجتماعاتا، والتواصل مع الشعب 

ملة؛ ويساند مشاركة املكتب يف األنشطة املشرتكة بني األجهزة، ويدير أنشطة واألقسام واألفرقة املتكا
اإلعالم اليت يضطلع با املكتب ويدعمها سهراً على فعالية نشر املعلومات االسرتاتيجي والعالقات العامة؛ 

ظفني ويسدي املشورة ويقدم اخلدمات بشأن املوارد البشرية سهرًا على أن يكون للمكتب مالك من املو 
اجليدي التأهيل واملتحمسني للعمل؛ ويتدبر مجيع ما يقدمه العاملون يف وحدة املوارد البشرية التابعة 
للمكتب من الطلبات اليت تستلزم موافقة املّدعية العامة حبسب ما يقضي به نظام املوظفني األساسي 

م احملكمة حبسب مقتضى احلال؛ ونظامهم اإلداري؛ ويتوىل االتصال مع قسم املوارد البشرية التابع لقل
 ويقدِّم الدعم العام للمّدعية العامة وللجنة التنفيذية.

إن ديوان املّدعي العام يقدِّم خدمات حامسة األمهية إىل املّدعية العامة ومكتب املّدعي العام  -١٧٤
اً فعاالً ناجعاً من مبوارد زهيدة نسبياً. فهو يسهم يف حتقيق األهداف العامة للمكتب املتمثِّلة يف كونه جهاز 

خالل املشاركة يف تطبيق املمارسات الفضلى وأداء مهام دعم عديدة من قبيل مساعدة املّدعية العامة يف 
ممارستها صالحيتها اإلدارية على صعيد اختاذ القرارات. كما يعمل ديوان املّدعي العام بصورة مشرتكة مع 

ا ميزانية املكتب، من خالل حتقيق التآزر بشىت أشكاله قسم اخلدمات ملساندة املّدعية العامة يف تدبره
والسهر على تنسيق املمارسات بني األجهزة يف جماالت تتنوع من املوارد البشرية إىل اإلعالم. وكذلك 

 يسهم ديوان املّدعي العام يف املشاريع واملبادرات املراد با تبسيط السريورات.

)، عامًال مع سائر وحدات املكتب حبسب االقتضاء، ويليب قسم املشورة القانونية ("القسم" -١٧٥
طلبات املشورة القانونية الواردة من املدَّعية العامة، وُشعب مكتب املدَّعي العام وأقسامه. وتتعلق هذه 
الطلبات بعمليات املكتب األساسية وعمله العام بصفته جهازًا مستقًال وبشؤون داخلية أخرى. ويقود 

كتب بشأن أهم املسائل اليت حتددها املّدعية العامة، مبا فيها السياسة املتعلقة القسم وضع سياسات امل
باجلرائم اجلنسية واجلرائم اجلنسانية املنطَلق، والسياسة املتعلقة باألطفال، اليت اعُتمدت بنجاح، وينسِّق 

املكتَب عند وضع تنفيذ هذه السياسات. وجيري حاليًا إعداد سياسة بشأن الرتاث الثقايف. وميثل القسم 
 ومراجعة السياسات والنصوص اإلدارية الشاملة بنطاقها احملكمة مجعاء وسائر الوثائق التنظيمية.

ويسهِّل القسم إعداد واستدامة معايري املكتب املهنية واألخالقية، قائمًا بتنسيق إعداد اإلطار  -١٧٦
كتيِّب عمليات املكتب والئحته   التنظيمي الداخلي للمكتب. فهو يتوىل املسؤولية عن تنسيق ومراجعة

 التنظيمية، وحتديثات مدوَّنة السلوك اخلاصة به حبسب االقتضاء.

وعالوة على ذلك وضع القسم نظامًا إلكرتونيًا للعرب املستخلصة بغية املساعدة يف حتديد  -١٧٧
وتسجيل العرب املستخلصة من أجل حتسني جودة العمليات وزيادة جناعتها. كما يقوم القسم بإعداد برامج 

دريب املعين لتدريب موظفي املكتب بشأن مدوَّنة السلوك اخلاصة باملكتب وقيمه الرئيسية، ويوفر الت
ويتدبر القسم مسك األدوات القانونية املتاحة إلكرتونيًا على شبكة اإلنرتنت والشروح وقواعد وينسقه. 

البيانات اخلاصة باملكتب. ويوفر أيضاً التدريب ذا الصلة حبسب اللزوم. ويضاف إىل ذلك أن القسم يتوىل 
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تب، ما يشتمل على تنظيم سلسلة من احملاضرات األكادميية للمك -عن إعداد الشبكة القانونية املسؤولية 
 اليت يلقيها خرباء خارجيون.

كما يتوىل القسم املسؤولية عن إسهام املكتب يف وضع قاعدة بيانات السوابق القضائية اليت تشمل  -١٧٨
بنطاقها احملكمة مجعاء، وعن إعداد وتعميم تقارير احملكمة األسبوعية اليت يصدرها املكتب. ويسدي القسم إىل 

ني، مبا يف ذلك فرادى احلاالت اليت مسائل العمل املتصلة باملوظفاملّدعية العامة املشورة القانونية بشأن 
تستتبع التقاضي، ما يستلزم تطبيق نظام املوظفني األساسي ونظامهم اإلداري والتعاميم اإلدارية، بالتشاور 

 مع الوحدة املعنية باملوارد البشرية يف املكتب عند اللزوم.

 ألف يورو ٢ ٤٢٨,٥ موارد الميزانية

املئة). ويعزى ذلك  يف ٤,٢آالف يورو ( ١٠٥,٦قداره ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض م -١٧٩
) املموَّلة يف إطار املساعدة املؤقتة العامة، ٥-رئيسيًا إىل إلغاء وظيفة منسق تدبر املعلومات (من الرتبة ف

(قسم تدبر املعلومات  ٢١٣٠واليت ُتطلب بسمات خمتلفة بصفة وظيفة ثابتة يف إطار الربنامج الفرعي 
 لة) احلديث اإلنشاء.واملعارف واألد

 ألف يورو ١ ٨٤٩,٠ الموارد من الموظفين

ألف يورو  ١,٥ينطوي املبلغ املطلوب لسد تكاليف الوظائف الثابتة على زيادة مقدارها  -١٨٠
املئة). وينطوي املبلغ املطلوب لسد تكاليف وظائف املساعدة املؤقتة العامة على اخنفاض مقداره  يف ٠,١(

املئة). وال يطرأ أي تغري على عدد الوظائف الثابتة يف الربنامج الفرعي  يف ٤٧,٢(آالف يورو  ١٠٧,٠
وظيفة ثابتة ووظيفة واحدة من  ١٦. ويتألف مالك ديوان املّدعي العام وقسم املشورة القانونية من ٢١١٠

 وظائف املساعدة املؤقتة العامة.

 ألف يورو ١ ٧٢٩,٢ الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية وفئة اخلدمات العامة

املّدعية العامة (وكيل أمني عام) من خالل ديوان املّدعي العام  ٢١١٠يدعم الربنامج الفرعي  -١٨١
) يف ديوان املّدعي ٤-وقسم املشورة القانونية. وُتطلب إعادة تصنيف وظيفة رئيس مكتب (من الرتبة ف

 .٥-العام لكي تصبح رتبتها ف

قدميه املساعدة وإسدائه املشورة إىل املّدعية العامة مباشرة، ويتوىل رئيس املكتب، باإلضافة إىل ت -١٨٢
مسؤولية اإلشراف على عمل ديوان املّدعي العام وكل وحداته ومكوِّناته، بدءًا من عمل الفريق املعين 
باملوارد البشرية ووحدة اإلعالم التابعني للمكتب فوصوالً إىل عمل سائر موظفي الديوان الذين يؤّدون مهام 

سية. ويسدي رئيس املكتب املشورة إىل املّدعية العامة يف ممارستها وظائفها، ويتوىل حتت إشرافها إدارة أسا
 الديوان.

) ويتألف مالكه من الوظائف التالية ٥-ويرأس ديوان املّدعي رئيس املكتب (من الرتبة ف -١٨٣
 :البيان
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 العدد الرتبة التسمية
Pمكتب رئيس

)
37F

 ١ ٥-ف )٣٨
 ١ ٣-ف والتنسيق يف جمال املوارد البشريةموظف معين باالتصال 

 ٢ ٣-ف  معين باإلعالم موظف
 ٢ ٢-ف مساعد خاص للمدَّعية العامة

 ١ رر-ع خ دَّعية العامةي للممساعد شخص
 ١ رأ-ع خ مساعد إداري

 ١ رأ-ع خ  مساعد معين باإلعالم
 ١ رأ-ع خ مساعد معين بالعاملني

 الموع
 

١٠ 

)، ويتألف مالكه من ٥-القانونية مستشار قانوين رئيسي (من الرتبة فويرأس قسم املشورة  -١٨٤
 :الوظائف التالية البيان

 العدد الرتبة التسمية
 ١ ٥-ف مستشار قانوين رئيسي

 ١ ٤-ف مستشار قانوين
 ٢ ٢-ف مستشار قانوين معاون

 ١ ٢-ف موظف معاون معين بالربامج
 الموع

 
٥ 

 ألف يورو ١١٩,٨ املساعدة املؤقتة العامة

(مل تعد وظيفة منسق تدبر املعلومات مطلوبة يف إطار هذا الربنامج الفرعي -١٨٥
38F

وهذا ما يعلِّل ، )٣٩
 ١,٠آالف يورو. وُتطلب وظيفة واحدة من وظائف املساعدة املؤقتة العامة ( ١٠٧,٠االخنفاض البالغ 

 املوارد فيما خيص عام من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل) لسد احتياجات حادة إىل
بغية تلبية الطلبات اليت يقع عبؤها على عاتق ديوان املّدعي العام. وقد اعُتمدت الوظيفة املعنية يف  ٢٠١٩

 إطار املقرتحات السابقة املتعلقة بامليزانية وهي بالتايل طلب يشمل سنوات متعددة:

 املعاِدل بدوام كامل املدة بالشهور العدد الرتبة التسمية
 متطلَّب مستمر ١,٠٠ ١٢ ١ ٣-ف مساعد خاص للمدَّعية العامة 

 ألف يورو ٥٧٩,٥ الموارد غير المتصلة بالعاملين

. وُتطلب املوارد غري ٢٠١٨إن املبلغ املطلوب ال خيتلف اختالفاً يذكر عن نظريه يف ميزانية عام  -١٨٦
اخلدمات التعاقدية وتكاليف التدريب املتصلة بالعاملني لسد تكاليف السفر وتكاليف الضيافة وتكاليف 

 وتكاليف اخلرباء االستشاريني. إن املوارد املعنية متثِّل متطلباً متكرِّراً ما مل ُيَشر إىل خالف ذلك.

                                                           

 وظيفة يعاد اقرتاح إعادة تصنيفها. )٣٨(
 .١٧٩انظر الفقرة  )٣٩(



ICC-ASP/17/10 

61 01A011018 

 ألف يورو ١٨٤,٥ السفر

املئة). ويراد بطلبه سد  يف ٠,١ألف يورو ( ٠,١ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره  -١٨٧
 تقوم با املّدعية العامة ومعاونوها. تكاليف مهام يزمع أن

فيتعنيَّ على املّدعية العامة االضطالع مبهمات خارج بلد املقر بغية شحذ الدعم السياسي  -١٨٨
بني الدول األطراف، والدول غري األطراف، واملنظمات الدولية، وسائر  وتعزيز التعاون على أرفع املستويات

، من أجل تعزيز عمليات التحقيق اليت جيريها املكتب واجلهود الشركاء يف التعاون، واجلماعات املتضررة
 اليت يبذهلا للقبض على األشخاص املطلوبني لدى احملكمة ومقاضاتم تعظيمًا ألثر نظام روما األساسي.

لقد آتى اخنراط املّدعية العامة الشخصي على املستوى الرفيع نتائج حتقيقية إجيابية يف حاالت عديدة 
عدة على تناول املشاغل واملسائل على أعلى مستويات اختاذ القرار. وتشارك املّدعية العامة وذلك باملسا

عند احلد األدىن) حيث يستبان أن ظرفيًا يف فعاليات دولية أخرى (وإن كان يُبقى على مشاركتها فيها 
َف منظمو الفعالية ذلك يؤيت منافع اسرتاتيجية للمكتب، بغية احلد من ميزانية السفر، إذ يتحمل التكالي

املعنية. كما يهيَّأ مبيزانية السفر لسد تكاليف مهمات ممثلي قسم املشورة القانونية ووحدة اإلعالم والفريق 
املعين باملوارد البشرية يف املكتب، ولتخصيص مبلغ لسد تكاليف أسفار حمدودة يقوم با مستشارو املّدعية 

) من نظام روما األساسي الذين يتعنيَّ عليهم ٩(٤٢ باملادة الً العامة اخلاصون اخلارجيون املعيَّنون عم
 آخر. إىل حني حبكم واليتهم السفر إىل مقر احملكمة من

 آالف يورو ٥,٠ الضيافة

 املعتمدة. ٢٠١٨إن املبلغ املطلوب مساٍو لنظريه يف ميزانية عام  -١٨٩

والدبُلماسيني، والضيوف وُتْطَلب هذه املوارد احملدودة لسد تكاليف ضيافة الوفود الدولية،  -١٩٠
املرموقني الذين يزورون املكتب. وقد وافقت احملكمة يف السنوات املاضية على أن يوزَّع على أجهزتا معظم 
التكاليف املتكبَّدة الستضافة الزائرين من الدبلماسيني الرفيعني والوفود اليت يستقبلها أكثر من واحد من  

آالف يورو من املبلغ  ٤,٠املشرتك من التكاليف املعنية زهاء  كبار مسؤويل احملكمة. وميثِّل القسط
املئة منه). كما إن انتقال احملكمة إىل مبانيها الدائمة (املهيأ أيضًا الستخدامه  يف ٨٠اإلمجايل املطلوب (

من أجل توسيع نطاق نشاط توعية اجلمهور الذي تقوم به احملكمة) سيسهم يف زيادة عدد الزوار املرموقني 
 . ٢٠١٩ملتوقع بصورة معقولة أن يستقبلهم املكتب يف عام ا

 ألف يورو ٣٠,٠ اخلدمات التعاقدية

ال تغريُّ يف املبلغ املطلوب. وحيتاج املكتب إىل املوارد املعنية لتحمُّل تكاليف مهمات إعالم  -١٩١
صحفية، وتكاليف إنتاج مستقلة ُجترى يف البلدان اليت يعمل فيها، وإجيار املرافق املناسبة لعقد املؤمترات ال

 وتوزيع املواد اإلعالمية.

 ألف يورو ٢٩٠,٠ التدريب 

ال تغريُّ يف املبلغ املطلوب. وتبقى ميزانية التدريب للمكتب برمته مركَّزة يف ديوان املّدعي العام.  -١٩٢
ويُعترب التدريب عنصرًا حيوي األمهية الستحداث ثقافة عمل مشرتكة متماسكة ضمن املكتب، وزيادة 

ودة نواجته، واالرتقاء بأدائه، وزيادة جناعته. كما يتعنيَّ على املكتب توفري تدريب مالئم لكل من موظفيه ج
اإلضافيني احلديثي التوظيف، وحتسني مهارات موظفيه احلاليني. وسُتستخدم االعتمادات املعنية لتنفيذ 
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ت التدريب الدقيقة التخطيط برنامج تدريب يتوافق مع ما خيص املكتب على وجه التحديد من أولويا
 والتمحيص.

غرار كثري من النظم الوطنية، يتعنيَّ على موظفي املكتب من بعض الفئات أن  علىمث إنه،  -١٩٣
يتابعوا تدريبًا خاصًا الستدامة تأهُّلهم أو للحصول على التصديق على مهاراتم وفقًا للمعايري الواجبة 

 التطبيق.

 للمكتب أن يوفِّر جلسات تدريب إضافية ملوظفيه دون تكبُّد ومن املهم التنويه إىل أنه سيتسىن -١٩٤
تكاليف أتعاب املدربِّني وذلك بفضل منصة التعلُّم اإللكرتوين اليت طوَّرتا وحدة قاعدة املعارف (اليت 
غدت تسمى "وحدة تطوير احللول املؤسسية"). وتستند منصة التعلُّم اإللكرتوين إىل البنية التحتية 

اللتني هيأمها قسم خدمات تدبر املعلومات التابع لقلم احملكمة. كما إن املكتب ينسِّق هذا  واملعمارية
املشروع مع قسم املوارد البشرية التابع لقلم احملكمة بغية إعداد دورات تدريب مشرتكة كلما أمكن األمر، 

 دٍن لتكلفته لكل متدرِّب.باستغالل املرونة يف توفري التدريب واستغالل ما أتاحته املنصة املعنية من ت

وسيستمر املكتب على العمل مع منظمات أخرى وهيئات وطنية للتكفل بأقصى قدر ممكن  -١٩٥
من النجاعة بالقياس إىل التكاليف، بوسائل منها مثًال تقاسم تكاليف التدريب السنوي يف جمال احملاماة 

نة مبنظماٍت ذائعِة الصيت ترغب يف واملرافعة يف دعاوى االستئناف مع احملاكم املخصوصة، أو االستعا
 تقدمي اخلدمات دون مقابل.

 ألف يورو ٧٠,٠ اخلرباء االستشاريون

يف املئة).  ٣٠,٠ال تغريُّ يف املبلغ املطلوب بالقياس إىل نظريه للعام السابق (حيث ُخفِّض بنسبة -١٩٦
كان املقدار الفعلي   ، وإن٥-ويعادل هذا املبلغ زهاء مخسة أشهر من عمل املوظف الواحد من الرتبة ف

لتكاليف خدمات اخلرباء االستشاريني سُيحدَّد على أساس العمل الالزم واخلربة الفردية. وتبقى امليزانية 
 املعنية مرتكِّزة يف ديوان املّدعي العام بغية السهر على التنسيق بني خمتلف الشعب االشتغالية.

املّدعية العامة على استئجار خدمات  ) من نظام روما األساسي، تستمر٩(٤٢ووفقًا للمادة  -١٩٧
اجلنسية واجلرائم اجلنسانية املنطَلق مستشارين خاصني (خارجيني) فيما يتعلق بأمور من قبيل اجلرائم 

دون . ولئن كان اخلرباء املعنيون على العموم يسهمون خبدماتم االستشارية واجلرائم املرتكبة حبق األطفال
مُّل نفقات سفرهم وبدل معيشتهم اليومي اليت سُتستوَعب ضمن نطاق ، فإن تعيينهم يستتبع حتمقابل

 ميزانية السفر. لكن تُبذل اجلهود إلبقاء هذه التكاليف عند حدها األدىن.
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 المقترحة ٢٠١٩ميزانية عام : ٢١١٠ البرنامج :١٧ الجدول

٢١١٠  
 قسم املشورة القانونية / ديوان املّدعي العام

 (بآالف اليوروات) ٢٠١٧مصروفات عام 
امليزانية املعتمدة لعام 

(بآالف  ٢٠١٨
 اليوروات)

 التغّري يف املوارد
امليزانية املقرتحة لعام 

(بآالف  ٢٠١٩
 الموع اليوروات)

املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

الموع مبا فيه 
املصروفات من 

 صندوق الطوارئ
(بآالف  مقداره

 نسبته املئوية اليوروات)
 ٤٤٦,٢ ١ ٠,١ ١,٥ ٤٤٤,٧ ١    الفنيةاملوظفون من الفئة 

 ٢٨٣,٠ - - ٢٨٣,٠    املوظفون من فئة اخلدمات العامة
 ٧٢٩,٢ ١ ٠,١ ١,٥ ٧٢٧,٧ ١ ٥٧٥,٣ ١ - ٥٧٥,٣ ١ الموع الفرعي لتكاليف املوظفني

)١٠٧,٠( ٢٢٦,٨ ٢٦٠,٤ - ٢٦٠,٤ املساعدة املؤقتة العامة  )٤٧,٢(  ١١٩,٨ 
 - - - - - - - باالجتماعاتاملساعدة املؤقتة اخلاصة 

 - - - - - - - العمل اإلضايف
)١٠٧,٠( ٢٢٦,٨ ٢٦٠,٤ - ٢٦٠,٤ الموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني  )٤٧,٢(  ١١٩,٨ 

)٠,١( ١٨٤,٦ ٢٠٨,٢ - ٢٠٨,٢ السفر  )٠,١(  ١٨٤,٥ 
 ٥,٠ - - ٥,٠ ٤,٨ - ٤,٨ الضيافة

 ٣٠,٠ - - ٣٠,٠ ٣٢,٩ - ٣٢,٩ اخلدمات التعاقدية
 ٢٩٠,٠ - - ٢٩٠,٠ ٢٠,٦ - ٢٠,٦ التدريب

 ٧٠,٠ - - ٧٠,٠ ٤٨,٠ - ٤٨,٠ اخلرباء االستشاريون
 - - - - - - - النفقات التشغيلية العامة

 - - - - - - - اللوازم واملواد
 - - - - - - - األثاث والعتاد

)٠,١( ٥٧٩,٦ ٣١٤,٤ - ٣١٤,٤ الموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني  )٠,٠(  ٥٧٩,٥ 

)١٠٥,٦( ٥٣٤,١ ٢ ١٥٠,١ ٢ - ١٥٠,١ ٢ المجموع  )٤,٢(  ٤٢٨,٥ ٢ 

 

 ٢٠١٩مالك الموظفين المقترح لعام : ٢١١٠ البرنامج :١٨ الجدول

 وكيل أمني عام ٢١١٠
أمني عام 

 ١-ف ٢-ف ٣-ف ٤-ف ٥-ف ١-مد ٢-مد مساعد

  
جمموع 

موظفي 
الفئة الفنية 

 رأ-ع خ رر-ع خ وما فوقها

  
جمموع 

موظفي فئة 
اخلدمات 

 العامة
مجموع 

 الموظفين
               الوظائف الثابتة

  ١٦   ٤   ٣   ١   ١٢   -   ٥   ٣   ٢   ١   -   -   -   ١  ٢٠١٨املقرة لعام 

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  اجلديدة
  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  املعادة التخصيص
)١(  ١   -   -   -   -  املعادة التصنيف    -   -   -   -   -   -   -   -  
  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  املستعادة/املعادة

  ١٦   ٤   ٣   ١   ١٢   -   ٥   ٣   ١   ٢   -   -   -   ١  الموع

               
 وظائف المساعدة المؤقتة العامة (معاِدالتها بدوام كامل)

 ١,٥٠ - - - ١,٥٠ - - ٠,٥٠ - ١,٠٠ - - - - ٢٠١٨املقرة لعام 

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

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  املعادة التخصيص
  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  املعادة التصنيف

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

  ١,٠٠   -   -   -   ١,٠٠   -   -   ١,٠٠   -   -   -   -   -   -    المجموع
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 قسم الخدمات: ٢١٢٠البرنامج الفرعي )ب (

ووحدة  ،يتألف قسم اخلدمات ("القسم") من وحدتني: وحدة التخطيط واملراقبة املاليني -١٩٨
هاتني الوحدتني تؤديان أنشطة ال تؤديها األقسام أو الوحدات األخرى العاملة يف  ناخلدمات اللغوية. إ

سائر أجهزة احملكمة وال ميكن هلا أن تؤديها، وهي أنشطة تتسم بأمهية كبرية لدعم عمليات مكتب املّدعي 
 العام ("املكتب").

تقدمي خدمات تاحة إلمع قلم احملكمة ويسهر على التنسيق الفّعال مرنًا  ىمنحويعتمد القسم  -١٩٩
اجلهات إىل سد احتياجات منها  ىرميُ نشطة سلسة متواصلة من األيف سياق حنو سلس مشرتكة على 
 .بأدىن مقدار من املوارد املتعاَمل معها

 يف إطاربا  املنوطةاالشتغالية خبدمات الدعم الضروري لكي تؤدي املهام  عبَ الشُ ويرفد القسُم  -٢٠٠
 :والياتا. ومن هذه اخلدمات على اخلصوص

 ؛إعداد ميزانية مكتب املّدعي العامتنسيق و  )أ (
املوافقة والتصديق على كتب املّدعي العام، مبا يف ذلك مب االعتمادات اخلاصةدارة إ )ب (

بالغ عن اإلو  ،لة لألثر املايل لألنشطة اليت يؤديها املكتبقديرات مفصَّ ت، وإعداد املصروفات
(التنبؤ باو  اتفرو صامل

39F

 ؛)٤٠
تسيري شؤون طلبات املكتب لتوفري السلع واخلدمات اليت تستلزم دعمًا من وحدة  )ج (

 الشراء ومن سائر كيانات قلم احملكمة؛
تدبر اجلوانب اإلدارية واملالية جلميع الوظائف اليت يتألف منها مالك العاملني يف  )د (

مبوجب عقود قصرية املدة، وفرادى املكتب، مبا يف ذلك املساعدة املؤقتة العامة، واملساعدة 
 املقاولني؛

التسيري الدقيق لشؤون األموال املخصَّصة للعمليات امليدانية ولألنشطة املتصلة  )ه (
 بالشهود، واألسفار يف مهمات رمسية؛

املوارد طبقًا للقواعد املالية للمحكمة  ِة استخدامِ ومراقب رصدِ بال فعّ  على حنوالقيام  )و (
 ؛ونظامها املايل

 ؛على اهلاتفوخالل الفعاليات و يدان يف املشفوية الة رتمجال )ز (
 ؛البصريةو السمعية  األدلة كالم َنْسخ )ح (
 ترمجة أدلة املكتب ووثائقه اهلامة؛ )ط (

                                                           

وذلك من  االشتغاليةالنهج املركزي مراقبة كاملة إلنفاق مبالغ امليزانية ومتويل األنشطة بصورة مرنة نتيجًة لتغري االحتياجات  هذا يهيئ )٤٠(
لية وذلك على خالل إعادة ختصيص املوارد على النحو الالزم. وقد حظي هذا النهج يف إدارة األموال بإشادة من مكتب املراجعة الداخ

 .)OIA.02.14تقرير مكتب املراجعة الداخلية: املهمة ذات الرقم يتناول هذا اجلانب (تقريٍر له أحدث اخلصوص يف 
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االضطالع بتلخيص الوثائق وبرتمجتها وحبجب معلومات فيها وبتحريرها، وبإعداد  )ي (
املستعَملة، وبغري ذلك من أنشطة ترمجات/شروح كالم املواد السمعية البصرية، وبتمييز اللغات 

 دعم املشاريع اليت تستلزم توفُّر اخلربة اللغوية ضمن املكتب.

 أمام املواردوشؤون  امليزانيةشؤون املالية وشؤون ال عند البحث يفكتب امل القسم ميثِّل كما إن -٢٠١
واملراجعني اخلارجيني، وجلنة  واجلمعية،العامل الهاي ريق ف طراف يفدول األال جلنة امليزانية واملالية ومندويب

املنظمات و احلكومية غري صحاب الشأن مثل املنظمات أ املراجعة، ومكتب املراجعة الداخلية، وسائر
نطاقها احملكمة ببادرات واملشاريع اليت تشمل امليف مث إن مدير القسم الرئيسي يتوىل متثيل املكتب الدولية. 

 مجعاء.

 يوروألف  ٥ ٦٧٨,٥ موارد الميزانية

املئة).  يف ٢٧,٩ألف يورو ( ٢ ١٩٧,٩ينطوي مقدار املوارد املطلوبة على اخنفاض مقداره  -٢٠٢
ميثِّل صايف أثر إعادة ختصيص موارد بنقلها من وحدة قاعدة املعارف ووحدة املعلومات واألدلة إىل  إنه

تغيريات طفيفة يف ) احلديث اإلنشاء و ٢١٣٠قسم تدبر املعلومات واملعارف واألدلة (الربنامج الفرعي 
املوارد املخصَّصة لوحدة التخطيط واملراقبة املاليني ووحدة اخلدمات اللغوية (بند تكاليف املوظفني وبند 

 التكاليف غري املتصلة بالعاملني) ترتبط بزيادة يف عمليات املكتب (مثل ما خيص احلالة يف بوروندي).

ل اجلهود املستمرة املبذولة لتبسيط السريورات لقد تسىن لوحدة التخطيط واملراقبة املاليني، بفض -٢٠٣
ومسارات تسلسل األعمال، تدبر أمر عبء العمل اإلضايف وحتقيق مكاسب كبرية متأتية عن زيادة 
النجاعة وذلك بنفس البنية األساسية ملالك موظفيها. وتتوخى وحدة التخطيط واملراقبة املاليني حتقيق 

، ٢٠١٩و ٢٠١٨ألف يورو يف عامي  ٢٨,٩عة يقارب مقدارها مكاسب جديدة متأتية عن زيادة النجا
تعزى رئيسيًا إىل مراجعة السياسات والعمليات يف عدد من الاالت وإضفاء الطابع القياسي عليها. 

تيئة قوائم مرجعية للمطالبات املتعلقة بالسفر بغية زيادة الدقة وتقليص وقت التجهيز؛  )١ذلك: ( ومن
خلاص بطبع أرقام التسجيل املسبق لتقليص الوقت الذي يستغرقه التوفيق بني حسابات أمتتة اإلجراء ا )٢(

إنشاء نظام حمسَّن للطلبات املقدَّمة إلكرتونياً يف وحدة  )٣املكاتب الُقطرية والتقارير املتعلقة بالعمليات؛ (
 اجلديدة يقوم بأود يشتمل على منيطة خاصة بطلبات املوظفني ٢٠١٨التخطيط واملراقبة املاليني يف عام 

وإضافة إىل ذلك  التجهيز دون استعمال الورق ويقلِّل احلاجة إىل تبادل الرسائل اإللكرتونية املضيع للوقت.
يتيح النظام اجلديد االّطالع بسهولة على حال الطلبات وعلى اإلحصائيات املتعلقة بتجهيزها. وقد 

استيعاب مقادير أكرب من األعمال، وحتسني رصد  أفضت هذه املكاسب املتأتية عن زيادة النجاعة إىل
 ومراقبة األنشطة، وزيادة الشفافية، واالرتقاء مبستوى جودة توفري اخلدمات.

وحىت تارخيه تسىن لوحدة التخطيط واملراقبة املاليني تقدمي دعم عايل مستوى اجلودة لتلبية ما  -٢٠٤
املزيدة التعقيد، دون طلب موارد إضافية يف إطار ينبثق عن أنشطة املكتب االشتغالية من االحتياجات 

امليزانيات املقرتحة السابقة. بيد أن تزايد التعقيد الذي يكتنف العمليات وزيادة مقدار املعامالت اليت 
يتعني تدبر أمرها يستلزمان تعديًال يف مقدار املوارد املتاحة لوحدة التخطيط واملراقبة املاليني حبيث يتسىن هلا 

 دي مهامها الكبرية األمهية على حنو سليم.أن تؤ 

وتؤدي وحدة التخطيط واملراقبة املاليني دوراً أساسيًا ال يف جتهيز املعامالت (اليت يتزايد مقدارها  -٢٠٥
يف التكفل بأداء الوظائف الرئيسية املتمثلة يف رصد ومراقبة  -يف املقام األول و  -سنوياً) فحسب بل أيضاً 

 تنفيذ امليزانية على حنو سليم أداًء رفيع املستوى.
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ويضاف إىل ذلك أن وحدة التخطيط واملراقبة املاليني تقدم الدعم للمدير الرئيسي يف حتليل  -٢٠٦
كتب خالل تنفيذ امليزانية، حبيث وتقييم االجتاهات واألثر املايل الذي ُحيتمل أن يرتتب على عمليات امل

يتسىن إسداء املشورة إىل املّدعية العامة على حنو سريع وشفاف بشأن سبل حتقيق غايات املكتب مع 
 التقيد الكامل باإلطار املايل واحلوكمي للمحكمة.

وتدعم وحدة التخطيط واملراقبة املاليني أيضًا املدير الرئيسي يف تواصله مع أصحاب الشأن  -٢٠٧
اخليني واخلارجيني (مثل األفرقة العاملة املشرتكة بني األجهزة، ومكتب املراجعة الداخلية، وجلنة امليزانية الد

واملالية، واملراجعني اخلارجيني، وجلنة املراجعة، ومندويب الدول األطراف إىل اجلمعية وفريق الهاي العامل، 
لتقارير والقيام بتحليل اجلوانب املالية ألنشطة واملنظمات غري احلكومية، إخل) وذلك بتقدمي البيانات وا

 املكتب.

وحتتاج وحدة التخطيط واملراقبة املاليني، من أجل أداء هذه املهام على حنو فعال، إىل موظف  -٢٠٨
) ٢-معاون معين بالشؤون اإلدارية متوَّل تكاليف وظيفته يف إطار املساعدة املؤقتة العامة (من الرتبة ف

بصفة املوظف املعين بالتصديق من أجل املكتب. إن هذه الوظيفة كانت يف عداد  ميكنه أيضًا أن يعمل
 .٢٠١٨املالك الذي ُعين باحلالة يف بوروندي يف عام 

كما إن وحدة التخطيط واملراقبة املاليني ووحدة قاعدة املعارف (اليت غدت تسمى  -٢٠٩
املعدات والعتاد والربجميات  تطوير احللول املؤسسية") منخرطتان بنشاط يف استعراض طلبات "وحدة

احلاسوبية اخلاصة باملكتب على وجه التحديد. وإثر استعراض مسارات تسلسل األعمال الذي أُجري 
خالل عملية استبانة وجوه التآزر بني األجهزة، حتقق املزيد من تعزيز دور كل من هاتني الوحدتني 

بة املاليني تقوم بتجميع الطلبات اآلتية من بصفتهما جهيت تنسيق يف املكتب. فوحدة التخطيط واملراق
املستخدمني يف إطار العمل ضمن املكتب، وبالتحقق من التطابق فيما خيص امليزانية، وبالتنسيق مع 
الوحدة املعنية بالشراء التابعة لقلم احملكمة سهراً على توفري السلع واخلدمات يف الوقت املناسب وعلى حنو 

املعارف، بالتنسيق مع قسم خدمات تدبر املعلومات، من توافق طلبات  فعال. وتتحقق وحدة قاعدة
الربجميات والعتاد احلاسوبيني مع البنية التحتية العامة واملعمارية التقنية للمحكمة، واتساقها مع 
االسرتاتيجيات اخلاصة باملعلومات املعمول با يف املكتب واحملكمة. ويفضي هذا النهج، الذي يدعمه 

وكمة املعين بتدبر املعلومات، إىل زيادة سرعِة وشفافيِة سريورِة الشراء، وحتسني مراقبة النفقات، جملس احل
والتماشي مع اخلطط اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات الشاملة بنطاقها احملكمة مجعاء، وزيادة التآزر يف إعداد 

 اسرتاتيجية تدبر املعلومات على نطاق احملكمة.

اللغوية تقدِّم إىل األفرقة املتكاملة ما حتتاج إليه من الدعم اللغوي اللصيق وتظل وحدة اخلدمات  -٢١٠
العميق طيلة مراحل التدارس األويل والتحقيق واملقاضاة، مبا فيه الدعم الالزم خالل تقدمي حجج الدفاع. 

يدانية، ومثة ثالثة جماالت تظل متثل أهم جماالت عمل وحدة اخلدمات اللغوية هي الرتمجة الشفوية امل
وإعداد احملاضر، والرتمجة التحريرية، كما يطلبه املكتب. وتظل االحتياجات إىل اخلدمات اللغوية عرضة 

عدُد وماهيُة اللغات اليت يتعنيَّ استعماهلا يف بلد معنيَّ  )١للتغري بسبب أمور يعرتيها عدم اليقني، منها: (
هم "العارفني بشؤون البلد" الذين تتعنيَّ ترمجة إفاداتم سّيما مع الشهود والين علي من بلدان احلاالت، وال

ترمجة شفوية، وإعداد حماضر با، وترمجتها التحريرية إىل إحدى لغَيت العمل، وتوفريها أيضاً للمشتبه فيهم، 
مدى تواتر استعمال  )٢الذين من حقهم أن توفَّر هلم ترمجات لإلفادات إىل لغة يفهمو�ا فهمًا تاماً؛ (

إمكان أن يطال التحقيق مدى يتخطى بلد احلالة،  )٣ات املعنية وغري ذلك من خصائصها؛ (اللغ
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) قدرة الفريق على ٥االعتبارات األمنية يف احلاالت املعنية؛ ( )٤يستلزم استعمال لغات إضافية؛ ( ما
 العمل بكلتا لغَيت العمل.

يات املكتب، تبقي وحدة وبالنظر إىل خصوصية املتطلبات اللغوية وسرعة تغري طبيعة عمل -٢١١
اخلدمات اللغوية على هامش من املرونة الضمنية وقدرة على التكيف من أجل استخدام املوارد على حنو 
جياري االحتياجات الفعلية املتأتية عن مرحلة األنشطة ومقدارها املرتقب. ولـّما كانت األفرقة املتكاملة 

ن وحدة اخلدمات اللغوية تسهر على بقاء بنيتها تظل تتطور أو تتكيف أو حتسِّن طرائق عملها فإ
األساسية مالئمة للغرض وتدعم اضطالع املكتب بوظائفه املنوطة به يف إطار واليته أجنَع الدعم وأكثرَه 

 فعالية.

وبناء على ذلك اقُرتح، إثر مراجعة استقصائية للعمل على صعيد تنسيق الرتمجة، تعديل تسمية  -٢١٢
ملرتجم/مراجع لتصبحا وظيفة مراجع ووظيفة منسِّق وذلك لتجسيد حمور الرتكيز  ٤-الوظيفتني من الرتبة ف

يف العمل الذي يؤديه شاغال الوظيفتني جتسيدًا أفضل. وإبان تقدمي هذه امليزانية املقرتحة مل يكن هذا 
 التسمية التعديل قد نـُفِّذ يف نظام املوارد البشرية يف احملكمة، ولذا لـّما تزل ترد يف جدول املوظفني
، ٢٠١٧"مرتجم/مراجع". وكذلك مت، يف سياق إعادة النظر يف فريق إعداد احملاضر اليت أُجريت يف عام 

تغيري تسمية وظيفة منسِّق إعداد احملاضر لتصبح وظيفة "منسِّق رئيسي معين باحملاضر"، وُحوِّلت إحدى 
قق للمحاضر" بغية تعزيز قدرة الفريق على الوظائف الثابتة ملدققي احملاضر اخلمسة إىل وظيفة "منسِّق ومد

القيام على حنو فعال وناجع باملهمة الصعبة املتمثلة يف متييز من ميكن أن يعملوا بـ"اللغات األقل انتشاراً" 
 وتدبر وتوفري اخلدمات بذه اللغات.

بند "اخلرباء  ويستمر املكتب على معاملته املركزية لبعض بنود امليزانية غري املتصلة بالعاملني مثل -٢١٣
(االستشاريون" وبند "اللوازم واملواد" وبند "األثاث والعتاد" وبند "التدريب"

40F

حبيث يتحّلى بالسرعة  )٤١
ة اليت قد تطرأ خالل تنفيذ امليزانية. إن املوارد املطلوبة يف إطار  واملرونة يف تلبية كل االحتياجات املتغريِّ

واملواد اللذين تستلزمهما األنشطة املضطلع با يف إطار برامج فرعية تلزم لتوفري الدعم  ٢٠١٩ميزانية عام 
  أخرى ضمن املكتب.

 ألف يورو ٤ ٦٢٠,٠ الموارد من الموظفين

ألف يورو  ١ ٤٩٠,٥ينطوي املبلغ املطلوب لسد تكاليف الوظائف الثابتة على اخنفاض مقداره  -٢١٤
ئف املساعدة املؤقتة العامة على اخنفاض املئة). وينطوي املبلغ املطلوب لسد تكاليف وظا يف ٣٨,٠(

وظيفة  ٢٧من  ٢٠١٩املئة). وسيتألف مالك القسم يف عام  يف ٢١,٥ألف يورو ( ٦٠١,٢مقداره 
وظيفة من وظائف املساعدة املؤقتة العامة ميثل متويلها متطلبًا متكرِّرًا ووظائف ترامجة يعملون  ١٧ثابتة، و

وظائف جديدة من وظائف  ٦ف الواحد العامل بدوام كامل)، ومن معادالت املوظ ١٧,٨٨يف امليدان (
من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام   ٥,٩املساعدة املؤقتة العامة ووظائف ترامجة ميدانيني مطلوبة (

 كامل).

                                                           

، (ديوان املّدعي العام)، وبندا "اللوازم واملواد" و"األثاث ٢١١٠بندا "التدريب" و"اخلرباء االستشاريون" مدرجان ضمن الربنامج الفرعي  )٤١(
 ).تدبر املعلومات واملعارف واألدلة(قسم احلديث اإلنشاء  ٢١٣٠ضمن الربنامج الفرعي  غَدوا مدرجني رئيسيأوالعتاد" 



ICC-ASP/17/10 

 

10A011018 68 

وإثر استعراض احتياجات املكتب الطويلة األمد والدراسة املتمعنة ملعايري األحقية اليت اعتمدتا  -٢١٥
 طبقاً لتوصيات جلنة امليزانية واملالية، يعاد اقرتاح حتويل الوظيفة التالية:احملكمة 

) يف وحدة التخطيط ٢-وظيفة موظف معاون معين بالشؤون اإلدارية (من الرتبة ف )أ (
 واملراقبة املاليني.

 ألف يورو ٢ ٤٢٨,١  الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية وفئة اخلدمات العامة 

 ).٥-ف ن وحدتني ويشرف عليه املدير الرئيسي (من الرتبةيتألف قسم اخلدمات م -٢١٦

)، ٣-ويرأس وحدة التخطيط واملراقبة املاليني موظف معين بالشؤون اإلدارية (من الرتبة ف -٢١٧
 ويتألف مالكها من الوظائف التالية البيان:

 العدد الرتبة التسمية
 ١ ٣-ف موظف معين بالشؤون اإلدارية

(اإلداريةمعين بالشؤون معاون موظف 
41F

 ٢ ٢-ف )٤٢
 ٣ رأ-ع خ مساعد معين بالشؤون املالية واإلدارة العامة

 الموع
 

٦ 

)، ويتألف مالكها من الوظائف ٤-ويرأس وحدة اخلدمات اللغوية منسق لغوي (من الرتبة ف -٢١٨
 التالية البيان:

 العدد الرتبة التسمية
 ١ ٤-ف منسق لغوي

 ٢ ٤-ف اإلنكليزية وواحد للغة الفرنسية)مرتمجَان/مراجَعان (واحد للغة 
 ١ ٣-ف منسِّق للرتمجة الشفوية

 ١ ٣-ف مرتجم (للغة اإلنكليزية) 
 ١ ٣-ف مرتجم (للغة الفرنسية) 

 ١ ٣-ف مرتجم (للغة العربية) 
 ١ ٢-ف مرتجم معاون (للغة اإلنكليزية) 
 ١ ٢-ف مرتجم معاون (للغة الفرنسية) 

 ١ ٢-ف مرتجم معاون (للغة العربية) 
 ٣ رأ-ع خ مساعد معين باخلدمات اللغوية

 ١ رأ-ع خ منسِّق رئيسي معين باحملاضر
 ١ رأ-ع خ ق للمحاضرمنسِّق ومدقِّ 

 ٤ رأ-ع خ مدقِّق للمحاضر
 ١ رأ-ع خ بإعداد احملاضرمساعد معين 

 ٢٠  الموع

                                                           

 أعاله). ٢١٥يشمل الرقم املعين الوظيفة املطلوب حتويلها [إىل وظيفة ثابتة] (انظر الفقرة  )٤٢(
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 يوروألف  ٢ ١٩١,٩ املساعدة املؤقتة العامة

جل الرتمجة، أطار املساعدة املؤقتة العامة من إيف توفَّر حيتاج إىل موارد اخلدمات ل قسم ظي -٢١٩
اإلدارية اليت املالية والتخطيطية و وإعداد احملاضر، والرتمجة الشفوية امليدانية، وطائفة واسعة من اخلدمات 

 .اصلة توفري املوارد احلاليةمو من الضروري ن إف هم مبثابة دعم مباشر ألنشطة املكتب. وعليتقدَّ 

للتمكني من النهوض يف  طار املساعدة املؤقتة العامةإيف توفَّر ضافية إقسم إىل وظائف الوحيتاج  -٢٢٠
إطار اخلدمات اللغوية والتخطيط املايل بعبء العمل اإلضايف املتأيت عن زيادة األنشطة. ويشار على حنو 

زمني ارتفع بسبب القرار القاضي بتوسيع نطاق املقابالت اليت أكثر حتديداً إىل أن عدد مدققي احملاضر الال
تسجلها األفرقة املتكاملة، ما ميثِّل سريورة ستظل تتطور يف السنة املالية التالية. ويضاف إىل ذلك أنه يلزم 

وما  منسق معاون للرتمجة الشفوية للنهوض بأود الزيادة املستمرة يف مقدار أنشطة الرتمجة الشفوية امليدانية
دون تغيري فإن معادالت  ١-وف ٣-يكتنفها من تعقيد. ولئن بقي عدد املرتمجني من الرتبتني ف

الوظائف املعنية من املوظفني العاملني بدوام كامل شهد اخنفاضاً صغرياً. وقد أجرى القسم حتليًال وتقييماً 
 دقيقني ألفضل سبل اجلمع بني النجاعة والفعالية يف توفري خدماته.

كما يلي، حبسب ترتيب وحديت   ٢٠١٩زع وظائف املساعدة املؤقتة العامة املطلوبة لعام وتتو  -٢٢١
 القسم. إن الوظائف املعنية متثل متطلباً متكرِّراً، ما مل يشر إىل خالف ذلك:

  املعاِدل بدوام كامل املدة بالشهور العدد الرتبة التسمية
 متطلَّب مستمر ١,٠٠ ١٢ ١ ٣-ف موظف معين بالرتمجة

 متطلَّب مستمر ٥,٩٦ ٧٢ ٧ ٣-ف مرتجم
 متطلَّب مستمر ١,٠٠ ١٢ ١ ٢-ف مرتجم معاون

 متطلَّب مستمر ١,٠٠ ١٢ ١ ٢-ف لرتمجة الشفويةبا معاون معين منسِّق
(الشفويةة لرتمجبا معاون معينمنسِّق 

42F

 متطلَّب جديد ١,٠٠ ١٢ ١ ٢-ف )٤٣
 متطلَّب مستمر ٢,٠٠ ٢٤ ٢ ١-ف مرتجم مساعد

 متطلَّب مستمر ١,٠٠ ١٢ ١ رأ-ع خ معين بالدعم اإلداري موظف
 متطلَّب جديد ٠,٦٧ ٨ ١ رأ-ع خ مساعد معين باحملاضر

 متطلَّب مستمر ١,٥٠ ١٨ ٣ رأ-ع خ مدقِّق للمحاضر
(مدقِّق للمحاضر

43F

 متطلَّب جديد ٢,٣٤ ٢٤ ٣ رأ-ع خ )٤٤
 مستمرمتطلَّب  ١,٠٠ ١٢ ١ رأ-ع خ مساعد معين باخلدمات اللغوية

 متطلَّب مستمر ٣,٤٢ ٤١  رأ-ع خ ترمجان ميداين
 متطلَّب جديد ٠,٥٨ ٧  رأ-ع خ ترمجان ميداين

(اإلداريةمعين بالشؤون معاون موظف 
44F

 متطلَّب جديد ١,٠٠ ١٢ ١ ٢-ف )٤٥
  ٢٣,٤٧ ٢٧٨ ٢٣  الموع

                                                           

 ُموِّلت فيما خيصه مببلغ من صندوق الطوارئ ُأخطر بلزومه من أجل احلالة يف بوروندي. ٢٠١٨وظيفة يُْطَلب متويُلها ترحيالً من عام  )٤٣(
 أعاله. ٤٣انظر احلاشية  )٤٤(
جل احلالة يف بوروندي. ُموِّلت فيما خيصه مببلغ من صندوق الطوارئ ُأخطر بلزومه من أ ٢٠١٨وظيفة يُْطَلب متويُلها ترحيًال من عام  )٤٥(

 .٢٢١حىت  ٢١٥والفقرات  ٢٠٨و ٢٠٧وفيما خيص أسباب طلب هذه الوظيفة، انظر فيما تقدم الفقرتني 
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(باعتباره من حيث الشكل يتألف من وحدتني  ٢٠١٨لقد ُهيِّئ يف ميزانية القسم املقرة لعام  -٢٢٢
) لثماين ٢٠١٩فقط مها وحدة التخطيط واملراقبة املاليني ووحدة اخلدمات اللغوية، من أجل املقارنة بعام 

من معادالت  ١٨,٦٣شهرًا أو  ٢٢٣,٦من وظائف املساعدة املؤقتة العامة وما جمموعه عشرة وظيفة 
(املوظف الواحد العامل بدوام كامل

45F

. إن الزيادة املطلوبة تعزى إىل املوارد الالزمة من أجل احلالة يف )٤٦
املقرتحة إضافة إىل عمليات حتقيقًا ناشطًا مدرجًا يف امليزانية  ٢٠١٩بوروندي اليت يـَُعد التحقيق فيها عام 

وُيطلب استمرار متويلها. ولئن كان ميكن استيعاب جزء من عبء  ٢٠١٨التحقيق اليت ُموِّلت يف عام 
 العمل اإلضايف املتأيت عن هذه احلالة اجلديدة باملوارد املتوفرة فإنه ال ميكن أبداً استيعابه كله.

 روألف يو  ١ ٠٥٨,٥  لموارد غير المتصلة بالعاملينا

املئة). وسُتستخدم  يف ٩,١آالف يورو ( ١٠٦,٢ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره  -٢٢٣
املوارد غري املتصلة بالعاملني لسد تكاليف السفر، وتكاليف اخلدمات التعاقدية، والنفقات التشغيلية 

ثل مطلباً متكرِّراً، ما مل يشر العامة، وتكاليف اللوازم واملواد، وتكاليف األثاث والعتاد. إن املوارد املطلوبة مت
 إىل خالف ذلك.

 ألف يورو ٤٥٩,٠ السفر

يف املئة). إن زيادة عدد  ٢٤,٠ألف يورو ( ٨٨,٨ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  -٢٢٤
البعثات إىل امليدان تستلزم املزيد من أسفار الرتامجة (حمليًا ودولياً) لتقدمي الدعم الالزم لألنشطة املتصلة 

التحقيق واألنشطة املتصلة باملقاضاة خالل مرحلة التدارس األويل ومرحلة التحقيق واملرحلة التمهيدية ب
واملرحلة االبتدائية. وكذلك يشمل بند امليزانية املعين أمواًال ختصَّص لبعثات عديدة إىل بلدان احلاالت 

قة ُتطلب املوارد املخصَّصة للسفر أيضاً من ُجترى لتقييم وحشد الرتامجة امليدانيني. وعلى غرار األعوام الساب
أجل بضع مهمات يضطلع با املوظفون للمشاركة يف مؤمترات مهنية، لالنغماس يف التطورات يف جماالت 
عملهم ومواكبتها، ولتقصي ونشدان املشورة بشأن التحديات املاثلة حديثًا (مثل التحديات يف جمال 

 اللغات األقل انتشاراً).

 ألف يورو ٥٤٩,٥ لتعاقديةاخلدمات ا

ال تغري يف املبلغ املطلوب. وتواصل وحدة اخلدمات اللغوية رصد اخليارات املتاحة ألمتتة جزء  -٢٢٥
على األقل من عملية إعداد نصوص احملاضر، لكن التكنولوجيا يف هذا الال تظل غري مكتملة بصورة  

 كافية لتلبية االحتياجات اللغوية املعّقدة اليت تقوم يف إطار أنشطة املكتب. 

داخلية، أو لتوفري موارد  ملشاريع لالستعانة بعاملني إضافيني رفداً  التعاقدية اخلدمات إىل اجوُحيت -٢٢٦
وحاالت االرتفاع الكبري يف مقدار األنشطة اليت يتعذر النهوض بأودها على  من أجل املتطلبات اخلاصة

الستعانة مبرتمجني ومعدي حنو فّعال ويف الوقت املناسب مبوارد داخلية. وتلكم هي احلال مثًال فيما خيص ا
حماضر خارجيني رفدًا للقدرات الداخلية يف املكتب، عندما ال يتعارض ذلك مع مقتضيات السرية. 

                                                           

إن وظائف الرتامجة امليدانيني ليست مشمولة بعدد الوظائف لكنها مشمولة بالرسم البياين الذي يبني عدد معادالت املوظف الواحد  )٤٦(
 العامل بدوام كامل.
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واألهم أن ذلك يلزم ملواجهة حاالت بلوغ النشاط أوَجُه بفعل أعباء عمل متصلة بالقضايا على وجه 
اليت تتعني ترمجتها أو إعداد حماضر هلا بلغة  التحديد يتوجب النهوض با يف آجال معيَّنة، وحاالت املواد

 .ال توجد وال ُتطلب قدرة داخلية على إعداد احملاضر با أو على الرتمجة منها أو إليها

 ألف يورو ٢٠,٠ النفقات التشغيلية العامة

 يف امليزانيات املقرتحة لألعوام السابقة أُدرج كل املبلغ املطلوب لسد النفقات التشغيلية العامة -٢٢٧
(شعبة التحقيق). بيد أن بعض االعتمادات يلزم للصيانة السنوية لتطبيقات  ٢٣٠٠ضمن إطار الربنامج 

برجمية ختص املكتب على وجه التحديد وتندرج يف إطار مسؤولية وحدة التخطيط واملراقبة املاليني. 
، مبلغ حمدَّد يف ٢٠١٨عام  ُيطلب، استناداً إىل مبلغ املصروفات الفعلية ذات الصلة اليت ُتكبِّدت يف ولذا

 لزيادة الشفافية واملساءلة يف إطار امليزانية. ٢١٢٠إطار الربنامج الفرعي 

 ألف يورو ٣٠,٠ اللوازم واملواد

املئة). لقد أُعيد  يف ٧٢,٧ألف يورو ( ٨٠,٠ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره  -٢٢٨
). إن بند ٢١٣٠واملعارف واألدلة (الربنامج الفرعي ختصيص الفرق بنقله إىل ميزانية قسم تدبر املعلومات 

 امليزانية هذا بند يعامل بصورة مركزية، فاالعتمادات املعنية تستخدم لألغراض االشتغالية. 

ألف يورو) لتجديد  ٢٠,٠وُخيصَّص قسط من االعتمادات يف إطار بند امليزانية هذا ( -٢٢٩
لعام على وجه التحديد وغريها من االشرتاكات االشرتاكات السنوية يف جمالت ختص مكتب املّدعي ا

املهنية (مثل االشرتاك يف الرابطة الدولية للمّدعني العامني)، ولشراء جملدات مرجعية هامة تلزم لدعم 
أنشطة املكتب األساسية. أما االشرتاكات يف قواعد البيانات/اخلدمات والالت املتاحة على اإلنرتنت 

احملكمة فتعاَمل معاملة مركزية ضمن مكتبة احملكمة وقسم خدمات تدبر  واملشرتكة بني مجيع وحدات
 املعلومات.

آالف يورو فُيطلب الستبداِل وإضافِة بعض املواد واللوازم  ١٠,٠أما املقدار الباقي البالغ  -٢٣٠
اخلاصة (مثل الصور اليت تلتقطها السواتل، واألكياس اليت توضع فيها اجلثث، والقفافيز املطاطية، 

اليت تستلزمها أعمال البحث اجلنائي العلمي املتعلقة مبسارح اجلرائم اليت ُجترى  ستهَلكات، واألجهزة)وامل
 .يف إطار عمليات التحقيق

 ألف يورو ٠,٠ األثاث والعتاد

يف املئة). إن املبلغ  ١٠٠,٠ألف يورو ( ١٣٥,٠ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره  -٢٣١
 (قسم تدبر املعلومات واملعارف واألدلة). ٢١٣٠إىل ميزانية الربنامج الفرعي الذي يطلبه املكتب نُقل 
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 المقترحة ٢٠١٩ميزانية عام : ٢١٢٠ البرنامج :١٩ الجدول

٢١٢٠  
 قسم اخلدمات

 (بآالف اليوروات) ٢٠١٧مصروفات عام 
امليزانية املعتمدة لعام 

(بآالف  ٢٠١٨
 اليوروات)

 التغّري يف املوارد
امليزانية املقرتحة لعام 

(بآالف  ٢٠١٩
 الموع اليوروات)

املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

الموع مبا فيه 
املصروفات من 

 صندوق الطوارئ
مقداره (بآالف 

 نسبته املئوية اليوروات)
)٨١٩,٥( ٣٧٥,٣ ٢    املوظفون من الفئة الفنية  )٣٤,٥(  ٥٥٥,٨ ١ 

)٦٧١,٠( ٥٤٣,٣ ١    املوظفون من فئة اخلدمات العامة  )٤٣,٥(  ٨٧٢,٣ 
)١ ٤٩٠,٥( ٩١٨,٦ ٣ ٠١٣,٢ ٤ - ٠١٣,٢ ٤ الموع الفرعي لتكاليف املوظفني  )٣٨,٠(  ٤٢٨,١ ٢ 

)٦٠١,٢( ٧٩٣,١ ٢ ٣٨١,٤ ٢ - ٣٨١,٤ ٢ املساعدة املؤقتة العامة  )٢١,٥(  ١٩١,٩ ٢ 
 - - - - ١,٦ - ١,٦ املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

 - - - - - - - العمل اإلضايف
)٦٠١,٢( ٧٩٣,١ ٢ ٣٨٢,٩ ٢ - ٣٨٢,٩ ٢ الموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني  )٢١,٥(  ١٩١,٩ ٢ 

 ٤٥٩,٠ ٢٤,٠ ٨٨,٨ ٣٧٠,٢ ٥٣٠,٠ - ٥٣٠,٠ السفر
 - - - - - - - الضيافة

 ٥٤٩,٥ - - ٥٤٩,٥ ٢٨٠,٨ - ٢٨٠,٨ اخلدمات التعاقدية
 - - - - ٤٩,٨ - ٤٩,٨ التدريب

 - - - - ٥,٦ - ٥,٦ اخلرباء االستشاريون
 ٢٠,٠ - ٢٠,٠ - ٢٧,٤ - ٢٧,٤ النفقات التشغيلية العامة

)٨٠,٠( ١١٠,٠ ٧٠,٢ - ٧٠,٢ اللوازم واملواد  )٧٢,٧(  ٣٠,٠ 
)١٣٥,٠( ١٣٥,٠ ٢٨٢,٨ - ٢٨٢,٨ األثاث والعتاد  )١٠٠,٠(  - 

)١٠٦,٢( ١٦٤,٧ ١ ٢٤٦,٦ ١ - ٢٤٦,٦ ١ الموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني  )٩,١(  ٠٥٨,٥ ١ 

)٢ ١٩٧,٩( ٨٧٦,٤ ٧ ٦٤٢,٨ ٧ - ٦٤٢,٨ ٧ المجموع  )٢٧,٩(  ٦٧٨,٥ ٥ 

 

 ٢٠١٩مالك الموظفين المقترح لعام : ٢١٢٠ البرنامج :٢٠ الجدول

٢١٢٠ 
وكيل أمني 

 عام
أمني عام 

 ١-ف ٢-ف ٣-ف ٤-ف ٥-ف ١-مد ٢-مد مساعد

  
جمموع 

موظفي الفئة 
الفنية وما 

 رأ-ع خ رر-ع خ فوقها

  
جمموع 

موظفي فئة 
اخلدمات 

 العامة
مجموع 

 الموظفين
               الوظائف الثابتة

 ٤٥ ٢٣ ٢٣ - ٢٢ ٤ ٧ ٦ ٤ ١ - - - - ٢٠١٨املقرة لعام 

  ١   -   -   -   ١   -   ١   -   -   -   -   -   -   -  اجلديدة
)١(   -   -   -   -   -  املعادة التخصيص    )١(  )٣(    )٤(    )٩(    -   )١٠(   )١٠(   )١٩(   
  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  املعادة التصنيف
  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  املستعادة/املعادة

  ٢٧   ١٣   ١٣   -   ١٤   -   ٥   ٥   ٣   ١   -   -   -   -  الموع

               
   المؤقتة العامة (معاِدالتها بدوام كامل) وظائف المساعدة

 ٢٨,٨٤ ٩,٥٨ ٩,٥٨ - ١٩,٢٥ ٣,٧٥ ٧,٦٧ ٧,٨٣ - - - - - - ٢٠١٨املقرة لعام 

  ٢٩,٢٥   ٩,٥٨   ٩,٥٨   -   ١٩,٦٧   ٤,٠٠   ٧,٦٧   ٨,٠٠   -   -   -   -   -   -  املستمرة
  ٥,٥٨   ٣,٥٨   ٣,٥٨   -   ٢,٠٠   -   ٢,٠٠   -   -   -   -   -   -   -  اجلديدة

)١,٠٣(   -   -   -   -   -   -  املعادة التخصيص   )٤,٦٧(   )٢,٠٠(   )٧,٧٠(   -   )٢,٦٧(   )٢,٦٧(   )١٠,٣٧(  
  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  املعادة التصنيف

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

  ٢٣,٤٧   ١٠,٥٠   ١٠,٥٠   -   ١٢,٩٧   ٢,٠٠   ٤,٠٠   ٦,٩٧   -   -   -   -   -   -  المجموع
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 قسم تدبر المعلومات والمعارف واألدلة: ٢١٣٠ البرنامج الفرعي )ج (

بالنجاعة إثر مراجعة شاملة على مدى سنوات طويلة للجوانب الربناجمية واإلجرائية واملتعلقة  -٢٣٢
ألنشطة مكتب املّدعي العام يف جماالت العمل على صعيد إدارة املعلومات واملعارف واألدلة، أخذ املكتب 

 خبيار إدماج مجيع هذه األنشطة يف كيان موحَّد وحيد هو قسم تدبر املعلومات واملعارف واألدلة.

ملعارف ووحدة جتهيز وقد آتى هذا اإلدماج ضمًا لوحدة املعلومات واألدلة ووحدة قاعدة ا -٢٣٣
 البيانات، اليت كانت فيما سبق تتبع لُشعب خمتلفة.

وبالتايل فإن املكتب مل يقتصر بذلك على معاملته املركزية ألنشطته على صعيد تدبر املعلومات  -٢٣٤
وجتهيز األدلة بل سعى أيضًا إىل ترشيد �وجه فيما يتعلق بإعداد احللول املؤسسية وتدبر املشاريع يف هذا 

 ال.ال

إن هذا النهج الكالين واملركزي اجلديد سيساعد املكتب على إيالء العناية الالزمة للمعلومات  -٢٣٥
واألدلة (اليت متثل جانبًا هامًا لعملياته). وهو سيمكِّن املكتب أيضاً، بصفته هيئة حتدوها املعلومات، 

 أن يتبوأ مكانة اسرتاتيجية تتيح له: من

رونته وتكيفه مع االحتياجات احلالية واملقبلة اليت ختصه املثابرة على زيادة جتاوبه وم )أ (
على وجه التحديد فيما يتعلق بتدبر املعلومات واألدلة واملعارف، مع تعزيز وتبسيط تعاونه مع 

 قلم احملكمة يف هذا الال؛
التقليص التدرجيي لعبء تدبر املعلومات واملعارف واألدلة الذي كان يوقعه النهج  )ب (

ابق على عاتق بعض شعب املكتب وأقسامه ووحداته، بغية إتاحة زيادة تسهيل الالمركزي الس
التنسيق، والتعاون األفضل تكامًال، وزيادة الرتكيز املؤسسي ضمن جماالت عمل املكتب 

 األساسية؛
السهر على جتسيد مبادرات املكتب يف جمال استبانة احتياجات اجلهات اليت يتعامل  )ج (

بر املشاريع، وتنفيذ احللول، واحتياجاته االشتغالية وغاياته معها ومجع املتطلبات، وتد
 االسرتاتيجية جتسيداً أفضل؛

زيادة املكاسب املتأتية عن تفاعل األجهزة جبعل املكتب قادرًا على معاملة متطلبات  )د (
تدبر املعلومات واملعارف واألدلة ومراجعتها وتقدميها إىل قسم خدمات تدبر املعلومات يف 

 نسيقاً وتوحيداً.شكل أكثر ت

ويرأس قسم تدبر املعلومات واملعارف واألدلة منسق لتدبر املعلومات، ويتألف هذا القسم من  -٢٣٦
 .وحدتني مها وحدة املعلومات واألدلة ووحدة تطوير احللول املؤسسية

وتؤدي هاتان الوحدتان أنشطة أساسية لدعم أنشطة املكتب املؤسسية الرئيسية وعملياته اليومية  -٢٣٧
ض أن ال يضطلع با غريمها من شعب املكتب أو أقسامه أو وحداته أو أجهزة احملكمة األخرى، يُفرت 
قسم تدبر املعلومات واملعارف واألدلة �جاً قابًال للتكييف شامًال بنطاقه ميكنها أن تضطلع با. ويتَّبع  وال

رف واألدلة، بالتوافق مع مبدأ بغية تلبية احتياجات املكتب يف جمال تدبر املعلومات واملعااملكتب أمجع 
 احملكمة الواحدة. إن هذا النهج مستدام ومبسَّط وال يرتتب عليه أي أثر على امليزانية.



ICC-ASP/17/10 

 

10A011018 74 

قسم تدبر املعلومات واملعارف واألدلة التنسيق الفعال فيما بني خمتلف شعب املكتب ويعزز  -٢٣٨
تدبر املعلومات الشاملة بنطاقها احملكمة ومع قلم احملكمة. إنه ميثل أيضًا املكتَب يف مبادرات ومشاريع 

مجعاء، متيحًا للمكتب التكفل بأن يقدِّم بسالسٍة خدمات تدبر املعلومات وجتهيز األدلة إىل جانب 
 سلسلة متواصلة من األنشطة املرتكزة على تلبية احتياجات اجلهات املتعاَمل معها بأدىن قدر من املوارد.

دمات تدبر املعلومات وجتهيز األدلة وتطوير احللول على حنو ويهدف القسم إىل ترشيد توفري خ -٢٣٩
 أكثر توحيداً وتنسيقاً وجناعة.

 :وتتوىل وحدة تطوير احللول املؤسسية املسؤولية عما يلي على وجه التحديد -٢٤٠

تدبر التكفل مبواكبة �ج املكتب االسرتاتيجي واملكانة اليت يشغلها يف مضمار  )أ (
 فضل املمارسات واملعايري املهنية على مدى العقد التايل؛أل املعلومات واملعارف واألدلة

احلفاظ على النهج املنسَّق واملتوازن والشفاف املّتبع على صعيد التطوير املؤسسي  )ب (
 واالبتكار يف املكتب؛

القيام نيابة عن املّدعية العامة بعمليات حتليل األعمال الشامل وتبيان السريورات  )ج (
 حتياجات املؤسسية فيما خيص مجيع قطاعات عمل املكتب؛ومجع املتطلبات وتقييم اال

االضطالع (بالتنسيق الوثيق مع مجيع قطاعات عمل املكتب، وقلم احملكمة، وجملس  )د (
احلوكمة املعين بتدبر املعلومات على نطاق احملكمة) بقيادة وتنسيق عمليات التطوير املؤسسي 

تدبر يف املكتب، مبا يف ذلك إدارة املشاريع والتوثيق هلا بغية التكفل بسالسة تقدمي خدمات 
 ؛املعارف واألدلةاملعلومات و 

الدفع قدمًا التّباع �ج أكثر صرامة يف إدارة مبادرات التطوير املؤسسي عن طريق  )ه (
التكفل بتقييم الربامج واملشاريع الداخلي املستمر واملتكرِّر، وتبادل العرب املستخلصة يف جمال 

 داخلياً وفيما بني األجهزة؛تدبر املعلومات واملعارف واألدلة 
، تدبر املعلومات واملعارف واألدلةة املكتب االسرتاتيجية اخلاصة بإعداد ومسك خط )و (

مبا يف ذلك التقييم التوقعي للتطورات املتصلة بتدبر املعلومات واملعارف واألدلة اليت قد تؤثر 
 على العمليات املؤسسية األساسية؛

 تدبر املعلومات واملعارف القائمة وسريورات األعمال واالحتياجات إىلدعم نظم  )ز (
التعلم اإللكرتوين ضمن املكتب وذلك بالعمل بصفة الوسيط الرئيسي املعين باملعارف يف 

 .املكتب على صعيد تدبر املعلومات واملعارف واألدلة

مكوِّنه قسم تدبر املعلومات واملعارف واألدلة، الذي ال يقل أمهيًة عن ويتمثل املكوِّن الثاين ل -٢٤١
اليت أفضت عملية إدماج ُأجريت حديثاً إىل استيعابا الوحدة املسماة اآلخر، يف وحدة املعلومات واألدلة، 

 وحدة جتهيز البيانات اليت كانت تتبع لشعبة التحقق. وتتوىل وحدة املعلومات واألدلة املسؤولية عما يلي:

تدبر األدلة وجتهيزها، اللذين يشتمالن على: تسجيل األدلة، وتدبر سلسلة اجلهات  )أ (
فظها، وختزينها املادي والرقمي، والِقوامة عليها، واخلدمات املساندة املتعلقة با اليت يُعهد إليها حب

عندما تكون أدلة رقمية، إضافة إىل الدعم الوظيفي الذي يقدَّم لتلبية االحتياجات ذات الصلة 
 القانونية منها واملتعلقة باستعراض األدلة من أجل الكشف عنها؛
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 ملقاضاة التابعة للمكتب؛الكشف عن األدلة دعماً لشعبة ا )ب (
، مبا يف ذلك دلة وتناوهلابشأن مجع األ هليإملكتب وتقدمي الدعم إىل اداء املشورة إس )ج (

 )؛TAR) واملراجعة املستعان فيها بالتكنولوجيا (eDiscoveryالكشف اإللكرتوين (
من  ١٥ تدبر السريورات اإلدارية اليت تكتنف املوادَّ اليت ُجتمع وتقدَّم مبوجب املادة )د (

 نظام روما األساسي؛
، مبا يف والدعم يف عمليات استجواب الشهود واملهمات ذات الصلةعدات املتوفري  )ه (

 اآلمنان؛دلة ونقلها األ حفظذلك 
تنفيذ القرارات املتعلقة بالبنية االشتغالية للمعلومات حبسب التفويض الصادر عن  )و (

شرحية ومناذج البيانات دعمًا لنظام منسق تدبر املعلومات، مبا يف ذلك تدبر شؤون البيانات ال
 تدبر األدلة ونظام الكشف عنها؛

استدامة تقدمي الدعم االشتغايل املباشر (املدَمج) إىل األفرقة املتكاملة التابعة للمكتب  )ز (
فيما يتعلق بتدبر البيانات واملعلومات، بدءًا من عمليات التدارس األويل فوصوًال إىل املرحلة 

 التمهيدية.

قسم تدبر ملنسق املعين بتدبر املعلومات يف املكتب دورًا كبري األمهية يف قيادة وحديت ويؤدي ا -٢٤٢
املعلومات واملعارف واألدلة، فيعمل من باب التوسع مبثابة منسق مركزي للمكتب فيما خيص مسائل تدبر 

 :تاملعلومات واملعارف واألدلة. ومن املهام األساسية اليت يضطلع با منسق تدبر املعلوما

قسم تدبر املعلومات واملعارف واألدلة والسهر على كون املهام اليت قيادة وحديت  )أ (
والنواتج اليت حتققا�ا، تؤيت بانتظاٍم  ،تضطلعان با يف إطار واليتهما، والسريورات املتبعة فيهما

هات ما يلزم لدعم عمل املكتب يف مجيع قطاعاته االشتغالية من حلوٍل ناجعٍة مرتكِّزٍة على اجل
 املتعاَمل معها فيما يتعلق باملعلومات واألدلة واألعمال املؤسسية؛

تنسيق مجيع سريورات تدبر املعلومات واألدلة والنظم واملعماريات واملبادرات يف  )ب (
املكتب وإضفاء الطابع املوحَّد عليها (بالتوافق مع احتياجات املكتب احلالية واملقبلة) على حنو 

 موضوعي شفاف حصيف؛
سني األمثل للتعاون والتعاضد بني األجهزة بصفته منسِّق املكتب الذي يتوجه التح )ج (

 تدبر املعلومات واملعارف واألدلة؛إليه قلم احملكمة فيما يتعلق جبميع الشؤون املتصلة ب
بتدبر املعلومات واملعارف واألدلة على إعداد ومسك اخلطة االسرتاتيجية اخلاصة  )د (

هذه اخلطة تنسجم مع اسرتاتيجية قلم احملكمة اخلاصة نطاق املكتب والعمل على جعل 
 بتكنولوجيا املعلومات الشاملة بنطاقها احملكمة مجعاء؛

النهوض باالبتكار والتفكري االستشرايف حيثما وعندما يكون ذلك ممكناً، يف كل  )ه (
جية ، سهرًا على تبُوؤ املكتب مكانة اسرتاتيتدبر املعلومات واملعارف واألدلةمكوِّنات طيف 

 متّكنه من أن يكون هيئة فاعلة ال هيئة منفعلة.
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 ألف يورو ٤ ٠١١,٢ موارد الميزانية

باستثناء رئيس القسم، الذي ُيطلب متويل وظيفته باعتبارها وظيفة ثابتة جديدة يستعاض با  -٢٤٣
، ٢١١٠الفرعي عن الوظيفة السابقة املموَّلة يف إطار املساعدة املؤقتة العامة اليت أُقرت يف إطار الربنامج 

وبضع وظائف إضافية متوَّل يف إطار املساعدة املؤقتة العامة توصف باعتبارها "متطلبًا جديداً" يف جدول 
، متثل االعتمادات املطلوبة يف إطار الربنامج ٢٤٩ وظائف املساعدة املؤقتة العامة الوارد يف إطار الفقرة

 .٢٣٠٠والربنامج  ٢١٢٠الربنامج الفرعي جمرد إعادة ختصيص للموارد بنقلها من  ٢١٣٠ الفرعي

 ألف يورو ٣ ٧٦١,٢ الموارد من الموظفين

وظيفة  ١٢وظيفة ثابتة، و ٣٢سيتألف مالك هذا القسم احلديث اإلنشاء من  ٢٠١٩يف عام  -٢٤٤
من معادالت املوظف الواحد العامل  ١٢,٠مموَّلة يف إطار املساعدة املؤقتة العامة تعترب متطلبًا متكرِّرًا (

وام كامل) وثالث وظائف يُطلب متويلها يف إطار املساعدة املؤقتة العامة مبثابة متطلب جديد بد
من معادالت  ٤٥,٦٧من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل)، أي ما جمموعه  ٢,٠٠(

 املوظف الواحد العامل بدوام كامل.

 ألف يورو ٢ ٤٧٩,٦ الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية وفئة اخلدمات العامة

 أشهر). ٨) (٥-منسق تدبر املعلومات (من الرتبة فيتألف القسم من وحدتني، ويشرف عليه  -٢٤٥

 :ويتألف مالك وحدة تطوير احللول املؤسسية من الوظائف التالية البيان -٢٤٦

 العدد الرتبة التسمية
 ١ ٤-ف مدير لقواعد املعارف

 ٢ ٢-ف )موظف معين باملعلومات (نظام األدلة ونظام التحليل
 ٣ ١-ف منسِّق لقواعد املعارف

 ١ ١-ف مساعد معين باملعلومات
 ١ رأ-ع خ هاي فيتقصال/والوثائق مساعد معين بعمليات الكشف عن املعلومات

 الموع
 

٨ 

 ويتألف مالك وحدة املعلومات واألدلة من الوظائف التالية البيان: -٢٤٧

 العدد الرتبة التسمية
 ١ ٣-ف  واألدلةرئيس وحدة املعلومات 

 ١ ٢-ف موظف معاون معين باملعلومات واألدلة
 ١ ٢-ف مدير لتجهيز البيانات

 ٧ رأ-ع خ مساعد معين بتجهيز البيانات
 ٥ رأ-ع خ مساعد معين بتدبر املعلومات
 ٣ رأ-ع خ مساعد معين حبفظ املعلومات

 ١ رأ-ع خ  مساعد رئيسي معين باألدلة
 ٤ رأ-ع خ  مساعد معين باألدلة

 الموع
 

٢٣ 
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 ألف يورو ١ ٢٨١,٦ املساعدة املؤقتة العامة

حيتاج القسم لوظائف متوَّل يف إطار املساعدة املؤقتة العامة دعمًا ألنشطة املكتب. إن املوارد  -٢٤٨
 املطلوبة متثل متطلباً مستمراً لسنوات عديدة، ما مل يشر إىل خالف ذلك.

 :التوزع التايل ٢٠١٩العامة املطلوبة لعام وتتوزع وظائف املساعدة املؤقتة  -٢٤٩

 العدد الرتبة التسمية
املدة 

 بالشهور

املعاِدل 
بدوام  
 كامل

 متطلَّب مستمر ١,٠٠ ١٢ ١ ٣-ف  موظف معين بتدبر البيانات 
 متطلَّب مستمر ٢,٠٠ ٢٤ ٢ ٢-ف موظف معاون معين باألدلة اإللكرتونية

 متطلَّب مستمر ٢,٠٠ ٢٤ ٢ ١-ف معين باملعلومات واألدلة مساعدموظف 
 متطلَّب مستمر ١,٠٠ ١٢ ١ رأ-ع خ  مساعد معين باألدلة

 متطلَّب مستمر ١,٠٠ ١٢ ١ ٢-ف البياناتقواعد ب معاون معين منسِّق
 متطلَّب مستمر ١,٠٠ ١٢ ١ ٢-ف موظف معين باملعلومات

 متطلَّب مستمر ١,٠٠ ١٢ ١ ٢-ف موظف معين بالتعلم
 متطلَّب مستمر ١,٠٠ ١٢ ١ رأ-ع خ تقصيهاالكشف عن املعلومات/ مساعد معين بعمليات

 متطلَّب مستمر ١,٠٠ ١٢ ١ رأ-ع خ )معين بنظم املعلومات(مساعد فين 
 متطلَّب مستمر ١,٠٠ ١٢ ١ رأ-ع خ مساعد معين بتدبر املعلومات

 متطلَّب جديد ٠,٦٧ ٨ ١ ٢-ف موظف معاون معين باحلجرة املنيعة اإللكرتونية
 متطلَّب جديد ٠,٦٧ ٨ ١ ٢-ف البياناتقواعد معاون معين بمنسِّق 

 متطلَّب جديد ٠,٦٧ ٨ ١ رأ-ع خ مساعد معين بتدبر املعلومات
 الموع

 
١٤,٠٠ ١٦٨ ١٥ 

 
 ألف يورو ٢٥٠,٠ الموارد غير المتصلة بالعاملين

من برامج  لقد أنشئ هذا القسم حديثاً، ومت ذلك رئيسيًا بإعادة ختصيص موظفني حاليني -٢٥٠
رئيسية وفرعية شىت ضمن املكتب، ميكن مالحظة اخنفاض االعتمادات املطلوبة يف بنود االلتزام ذات 

 الصلة يف إطارها.

ألف يورو. إن املوارد غري املتصلة بالعاملني متثل متطلبًا متكرِّراً  ٢٥٠,٠ويبلغ املقدار املطلوب  -٢٥١
 ملواد وتكاليف األثاث والعتاد.وسُتستخدم لسد تكاليف السفر وتكاليف اللوازم وا

 يورو آالف ١٠,٠ السفر

آالف يورو لسد تكاليف عدد حمدود من املهام اليت يقوم  ١٠,٠يهيأ باملقدار املطلوب البالغ  -٢٥٢
 با موظفون تقنيون للمشاركة يف مؤمترات مهنية.

 ألف يورو ٦٠,٠ اللوازم واملواد

فاالعتمادات املعنية تستخدم لألغراض االشتغالية. إن بند امليزانية هذا بند يعامل بصورة مركزية،  -٢٥٣
. وإثر إنشاء قسم ٢١٢٠ويف ميزانيات السنوات السابقة كان املبلغ كله يُطلب يف إطار الربنامج الفرعي 

تدبر املعلومات واملعارف واألدلة، نُقل قسط االعتمادات املخصَّصة للوحدات يف إطار هذا البند إىل 
 .٢١٣٠ب يف إطار الربنامج الفرعي القسم اجلديد وهو يُطل
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وخيصَّص جزء من اعتمادات بند امليزانية هذا لشراء مستهَلكات رقمية وإلكرتونية (مثل بطاقات  -٢٥٤
الذاكرة، واألقراص الصلبة املشفَّرة، والبطاريات) لألجهزة اليت يستخدمها احملققون (من قبيل الكاِمرات 

 وأجهزة التسجيل). 

 ألف يورو ١٨٠,٠ األثاث والعتاد

لكل من الربامج الرئيسية ُحبثت يف االجتماعات  األثاث والعتادإن املبالغ املطلوبة لسد تكاليف  -٢٥٥
املشرتكة بني األجهزة بغية التكفل بتماشيها مع اخلطة اخلمسية لتكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلومات اليت 

فتخص  ٢١٣٠وضعتها احملكمة وأقرها جملس التنسيق. أما األرقام املدرجة ضمن إطار الربنامج الفرعي 
كنولوجيا املعلومات املموَّل يف إطار ميزانية املكتب، ألن املصروفات املعنية تتصل قسط االستثمارات يف ت

ببنود ختصه على وجه التحديد مبثابة جانب من االستثمارات املقرّة فيما خيص املبادرات األساسية املندرجة 
 يف سياق األهداف املتعلقة باملقاضاة والواردة يف خطة احملكمة.

بادرات بإدماج قاعدة بيانات حتليل الوقائع بسائر األدوات التحقيقية. وتتصل أوىل هذه امل -٢٥٦
هذه األدوات تدعم بصورة مباشرة تلبية االحتياجات إىل التحليل التحقيقي مسانَدًة ألعمال املكتب  إن

 األساسية.

 وتتمثل ثانية املبادرات املعنية يف إعمال جمموعة أدوات البحث اجلنائي العلمي إعماًال واسع -٢٥٧
النطاق مع العلم بأن هذه الموعة تتألف من ثالثة مشاريع فرعية: تصفح الشبكة العنكبوتية املقرتن 

)، واإلدخال ضمن إطار التحقيق اجلنائي العلمي وفرز مواد األدلة الرقمية اليت WASPبإغفال اهلوية (
هيز املعلومات املستقاة من تستلزم حتليًال ومراجعة إضافيني، وتنمية وتعزيز قدرة املكتب على مجع وجت
 املصادر املتاحة للعموم دعماً ألنشطته األساسية يف جمال التحقيق واملقاضاة. 

كما سُتستخدم األموال املطلوبة يف إطار بند األثاث والعتاد لسد تكاليف إنشاء حجرة منيعة  -٢٥٨
ختزينًا آمنًا للسهر على إلكرتونية مستدامة وصون أمن هذه احلجرة من أجل ختزين مواد األدلة الرقمية 

حتصني املكتب ضد احتمال تردي البيانات احملفوظة يف وسائط رقمية وإمكان فقدها يف احلجرة املنيعة 
 املادية.
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 المقترحة ٢٠١٩: ميزانية عام ٢١٣٠ البرنامج :٢١ الجدول

٢١٣٠  
 وحدة تدبر املعلومات واملعارف واألدلة

 (بآالف اليوروات) ٢٠١٧مصروفات عام 
املعتمدة لعام امليزانية 
(بآالف  ٢٠١٨

 اليوروات)

 التغّري يف املوارد
امليزانية املقرتحة لعام 

(بآالف  ٢٠١٩
 الموع اليوروات)

املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

الموع مبا فيه 
املصروفات من 

 صندوق الطوارئ
مقداره (بآالف 

 نسبته املئوية اليوروات)
 ٠٧٠,٥ ١ - ٠٧٠,٥ ١ -    املوظفون من الفئة الفنية

 ٤٠٩,١ ١ - ٤٠٩,١ ١ -    املوظفون من فئة اخلدمات العامة
 ٤٧٩,٦ ٢ - ٤٧٩,٦ ٢ - - - - الموع الفرعي لتكاليف املوظفني

 ٢٨١,٦ ١ - ٢٨١,٦ ١ - - - - املساعدة املؤقتة العامة
 - - - - - - - املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

 - - - - - - - العمل اإلضايف
 ٢٨١,٦ ١ - ٢٨١,٦ ١ - - - - الموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني

 ١٠,٠ - ١٠,٠ - - - - السفر
 - - - - - - - الضيافة

 - - - - - - - اخلدمات التعاقدية
 - - - - - - - التدريب

 - - - - - - - اخلرباء االستشاريون
 - - - - - - - النفقات التشغيلية العامة

 ٦٠,٠ - ٦٠,٠ - - - - اللوازم واملواد
 ١٨٠,٠ - ١٨٠,٠ - - - - األثاث والعتاد

 ٢٥٠,٠ - ٢٥٠,٠ - - - - الموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني

 ٠١١,٢ ٤ - ٠١١,٢ ٤ - - - - المجموع

 

 ٢٠١٩: مالك الموظفين المقترح لعام ٢١٣٠ البرنامج :٢٢ الجدول

٢١٣٠ 
وكيل أمني 

 عام
أمني عام 

 ١-ف ٢-ف ٣-ف ٤-ف ٥-ف ١-مد ٢-مد مساعد

  
جمموع 

موظفي الفئة 
الفنية وما 

 رأ-ع خ رر-ع خ فوقها

  
جمموع 

موظفي فئة 
اخلدمات 

 العامة
مجموع 

 الموظفين
               الوظائف الثابتة

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  ٢٠١٨املقرة لعام 

  ١   -   -   -   ١   -   -   -   -   ١   -   -   -   -  اجلديدة
  ٣١   ٢١   ٢١   -   ١٠   ٤   ٤   ١   ١   -   -   -   -   -  املعادة التخصيص
  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  املعادة التصنيف
  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  املستعادة/املعادة

  ٣٢   ٢١   ٢١   -   ١١   ٤   ٤   ١   ١   ١   -   -   -   -  الموع

               
 )وظائف المساعدة المؤقتة العامة (معاِدالتها بدوام كامل

 - - - - - - - - - - - - - - ٢٠١٨املقرة لعام 

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  املستمرة
  ٢,٠٠   ٠,٦٧   ٠,٦٧   -   ١,٣٣   -   ١,٣٣   -   -   -   -   -   -   -  اجلديدة

  ١٢,٠٠   ٤,٠٠   ٤,٠٠   -   ٨,٠٠   ٢,٠٠   ٥,٠٠   ١,٠٠   -   -   -   -   -   -  املعادة التخصيص
  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  املعادة التصنيف

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  احملوَّلة
  ١٤,٠٠   ٤,٦٧   ٤,٦٧   -   ٩,٣٣   ٢,٠٠   ٦,٣٣   ١,٠٠   -   -   -   -   -   -  المجموع
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 والتعاون والتكامل االختصاص شعبة: ٢٢٠٠ البرنامج -٢

 المقدِّمة

("الشعبة") عمليات التدارس األويل وتيسِّر عمليات  والتعاون والتكامل االختصاص جتري شعبة -٢٥٩
التحقيق اليت جيريها مكتب املّدعي العام ("املكتب") لتعزيز التعاون والتعاضد القضائي مبوجب الباب 
التاسع من نظام روما األساسي. ويّتسم التعاون بأمهية حيوية للتكفل بالتحقيق يف القضايا ومقاضاة 

املناسب؛ وهو يؤدي دورًا هامًا يف االضالع بالوظائف الوقائية والتكميلية املشتبه بم يف الوقت 
للمحكمة. إن لكل من احلاالت والقضايا متطلَّباتا الفريدة يف جمال التعاون. ويستتبع ما تضطلع به 

قات مع من املهام املتصلة بالتعاون القضائي والتعاون العام والعالقات اخلارجية إقامَة وتدبَر عال الشعبة
الدول (مبا فيها سلكها الدبلماسي وهيئاتا القضائية وأجهزتا اليت تتوىل إنفاذ القانون) واملنظمات الدولية 
واملنظمات غري احلكومية والكيانات اخلاصة األخرى. ويتمثل اهلدف النهائي للشعبة يف تيسري اضطالع 

ذ الدعم العام له عن طريق االخنراط يف الرتويج املكتب باملهام القضائية املنوطة به على حنو فعال ويف شح
 وإبالغ الرسائل األساسية.

 وكذلك تتوىل الشعبة املسؤولية عن إجراء عمليات التدارس األويل جلميع احلاالت املعروضة على -٢٦٠
املكتب، بصرف النظر عّما إذا كان نظر احملكمة فيها متأتيًا عن قيام دول أطراف بإحالتها إليها أم عن 

من نظام روما األساسي على  ١٥م جملس األمن التابع لألمم املتحدة بذه اإلحالة أم عمًال باملادة قيا
أساس البالغات الواردة واملعلومات املستقاة من املصادر املتاحة للعموم. وهكذا تتوىل الشعبة ضمن 

من النظام األساسي،  ١٥ املكتب املسؤولية عن استالم وحتليل مجيع البالغات املقدَّمة مبوجب املادة
وتقييم مسائل االختصاص واملقبولية ومصاحل العدالة فيما خيص مجيع احلاالت اليت ختضع للتدارس األويل، 
بغية متكني املّدعية العامة من أن تتخذ على حنو مستنري قرارات بشأن إمكان مباشرة عمليات حتقيق 

التدارس األويل، مع طائفة عريضة من أصحاب جديدة. وتتفاعل الشعبة، يف إطار أنشطتها على صعيد 
من النظام األساسي، واملنظمات غري احلكومية  ١٥ الشأن، مبن فيهم مرسلو البالغات مبوجب املادة

 الوطنية والدولية، واملنظمات الدولية، والدول.

 .من قسمني مها قسم التعاون الدويل وقسم حتليل احلاالت وتتألف الشعبة -٢٦١

التعاون الدويل يف ثالثة جماالت رئيسية، أو تتألف من ثالثة مكوِّنات،  وتندرج أنشطة قسم -٢٦٢
التعاون املتعلق باحلاالت على وجه التحديد ضمن أفرقة  ينسِّقها رئيسه وختضع إلشرافه العام. وهي (أ)

 التعاون العام والعالقات اخلارجية: التعاون القضائي املستعِرض؛ (ج) متكاملة؛ (ب)

يوفِّر قسم التعاون  باحلاالت على وجه التحديد ضمن أفرقة متكاملة: التعاون املتعلق )أ (
الدويل اخلربة يف جمال التعاون لكل من األفرقة املتكاملة عن طريق مستشار معين بالتعاون الدويل 
تغدو له صفة العضوية الكاملة يف الفريق املتكامل املعين. ويتوىل املستشار املعين بالتعاون الدويل 

فيما يتعلق بتلبية مجيع االحتياجات إىل التعاضد القضائي وكل طلبات التعاون املوجَّهة  التيسري
من الفريق املتكامل إىل الشركاء يف التعاون؛ وتعبئة واستدامة الدعم املتصل باحلاالت على وجه 
التحديد، والنهوض باإلحاطة بعمل املكتب فيما يتعلق بالتحقيق واملقاضاة يف كل قضية 

هو؛ وإقامة مراكز للتنسيق االشتغايل حبيث يتاح للفريق املتكامل النفاذ الدائم إىل ما  إليه ُتسند
خيص القضية من أراض وأدلة مادية وشهود؛ والتحرك االستجايب السريع بشأن كل ما قد يتبيَّنه 
الفريق املتكامل أو السلطات الوطنية من مشكالت وتقدمي معلومات تعقيبية عن ذلك. لقد 
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داد عدد احلاالت اخلاضعة للتحقيق يف السنوات األخرية، ما آتى عبء عمل أثقل ومتطلبات از 
صعبة على صعيد التعاون. وينبغي التنويه إىل أن القسم مل يطلب يف السنوات األخرية موارد 
إضافية على الرغم من عبء العمل األثقل الذي يقع على عاتقه. واحلال أنه مل يعد مبقدور 

صلة العمل باالستناد إىل املكاسب املتأتية عن زيادة النجاعة واملرونة يف استعمال القسم موا
موارده من املوظفني لكي جيابه التحدي املاثل أمامه. ولـّما كان التعاون يتسم بأمهية حيوية 
قصوى فيما خيص عمليات التحقيق فإن االفتقار إىل مالك املوظفني الكايف ضمن القسم قد 

ثقيل الوقع على تيسري التعاون امللموس اآليت يف حينه من أجل عمليات التحقيق. أحدث أثرًا 
إن هذه احلقائق املتعلقة بالعمل جتعل من الضروري تعزيَز القسم مبستشاٍر معاون إضايف معين 

) متوَّل وظيفته باملخصَّصات للمساعدة املؤقتة العامة يف إطار ٢-بالتعاون الدويل (من الرتبة ف
، ومواصلَة متويل وظيفة املستشار املعاون املعين بالتعاون الدويل (من الرتبة ٢٠١٩ة عام ميزاني
يف إطار املساعدة املؤقتة العامة لسد االحتياجات  ٢٠١٨) اليت ُعنيِّ من يشغلها يف عام ٢-ف

 فيما خيص احلالة يف بوروندي.
عمل القسم مستشاٌر  يتوىل هذا املكوَِّن من مكوِّنات املستعِرض: التعاون القضائي )ب (

رأ) ومساعد معين -ع )، ومساعد قانوين (من الرتبة خ٤-معين بالتعاون القضائي (من الرتبة ف
رأ). إن هؤالء املوظفني يقومون، تبعًا للمعايري واإلجراءات -ع بالتعاون القضائي (من الرتبة خ

املستشارين املعنيني بالتعاون ذات الصلة، بإسداء املشورة االسرتاتيجية والتقنية واالشتغالية إىل 
الدويل املعهود إليهم باحلاالت ويقدمون الدعم واإلرشاد إليهم، بغية التكفل مبراقبة جودة مجيع 
طلبات املساعدة القضائية والردود املرسلة بالنيابة عن األفرقة املتكاملة، وإرسال هذه الطلبات 

، بالتشارك مع كل من املستشارين املعنيني والردود، واملتابعة فيما يتعلق با. إ�م مسؤولون
بالتعاون الدويل، عن تتبع االمتثال ومسك مجيع السجالت املتصلة بطلبات املساعدة الصادرة 
وطلباتا الواردة يف قاعدة البيانات. كما إ�م يؤدون دوراً رائداً يف وضِع ومراجعِة االسرتاتيجيات 

لشركاء املستعرِضة، بوسائل منها مثًال التباحث بشأن املرمي منها إىل تعزيِز وتوسيِع شبكة ا
االتفاقات املتعلقة بالتعاون عند اللزوم، وتيسري تبادل املعلومات والتعاون للقبض على املشتبه 

 فيهم وتقدميهم إىل احملكمة، أو لتمييز األصول وحتديد مكان وجودها وتتبعها وجتميدها.
توىل هذا املكوَِّن من مكوِّنات عمل القسم ي التعاون العام والعالقات اخلارجية: )ج (

) يتناول العالقات اخلارجية ومستشاٌر معين ٤-مستشاٌر معين بالتعاون الدويل (من الرتبة ف
 ). إ�ما مسؤوالن عن إسداء املشورة االسرتاتيجية غري٣-بالعالقات اخلارجية (من الرتبة ف

فيما يتعلق بالتعاون العام والعالقات وتقدمي الدعم  املتعلقة باحلاالت على وجه التحديد
اخلارجية إىل املّدعية العامة واإلدارة العليا للمكتب. ويساند هذا الفريُق الصغُري املكتَب فيما 
خيص التزاماته الدبُلماسية وسائر التزاماته املتعلقة بالتعاون العام؛ ويسهر على إقامِة وإدارِة 

ائر الشركاء، وينسِّق ذلك من أجل شحذ الدعم العام عالقاِت املكتب اخلارجية مع الدول وس
ألنشطة املكتب؛ وميثِّل املكتَب خالل املباحثات بشأن شىت املسائل اليت تنظر فيها اجلمعية 

وكان هذا الفريق فيما سبق يضم مستشاراً واليت هلا أثر على عمل املكتب. هيئاتا الفرعية،  و/أو
 ٣-مث غدت من الرتبة ف ٢-يل (كانت وظيفته من الرتبة فمعاونًا آخر معنيًا بالتعاون الدو 

إثر عملية إعادة تصنيف)، لكن هذه الوظيفة نُقلت إىل املكوِّن (أ) املعين بالدعم املشار إليه 
آنفًا وذلك بالنظر لالحتياجات األساسية إىل التعاون املتعلق باحلاالت على وجه التحديد. بيد 

دة املؤقتة العامة وظيفة إضافية ملستشار معاون معين بالعالقات أن القسم يطلب يف إطار املساع
وذلك بالنظر إىل استمرار وجوب  ٢٠١٩) لدعم الفريق يف عام ٢-اخلارجية (من الرتبة ف
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النهوض بعبء العمل الكبري وتزايُد مقدار االحتياجات إىل التعاون العام والدعم ومدى تعقيد 
 تزامات اخلارجية للقسم ولإلدارة العليا للمكتب).هذه االحتياجات (وارتفاع عدد االل

) املشورة ٤-وضمن شعبة االختصاص والتكامل والتعاون يسدي مستشار قانوين (من الرتبة ف -٢٦٣
القانونية بشأن االختصاص والتكامل وشؤون التعاضد القضائي املنبثقة عن عمل احملللني املعنيني باحلاالت 

لدويل يف احلاالت اخلاضعة للتدارس األويل والتحقيق. وبالنظر إىل واملستشارين املعنيني بالتعاون ا
املسؤوليات الواسعة اليت يتوالها هذا املوظف على نطاق املكتب، ُتطلب إعادة تصنيف وظيفته لتصبح 

إن املستشار القانوين الرئيسي يقدم الدعم أيضاً إىل . )46F٤٧()٥-وظيفة مستشار قانوين رئيسي (من الرتبة ف
واألفرقة املتكاملة بشأن التقاضي واالسرتاتيجية فيما يتعلق باالختصاص واملقبولية والتعاضد الشعبة 

القضائي وما يتصل بذلك من جماالت القانون الدويل العام مثل قوانني األمن الوطين، وحصانة رؤساء 
قاضاة وقسم الدول، والكشف عن املعلومات املصنَّفة [من حيث السرّية]، والعمل إىل جانب قسم امل

االستئناف بشأن الدفوع الكتابية والشفوية حبسب اللزوم. وعالوة على ذلك يتفاوض املستشار القانوين 
الرئيسي بشأن اتفاقات التعاون ومذكرات التفاهم مع األطراف الفاعلة الوطنية، واملنظمات الدولية، 

يات املكتب، وحيضر مجيع اجتماعات وكيانات حفظ السالم، ويربم هذه االتفاقات واملذكرات دعماً لعمل
اللجنة التنفيذية اليت تُعقد مع األفرقة املتكاملة وقسم حتليل احلاالت بشأن ما جيري من عمليات 

 التحقيق/أعمال املقاضاة وعمليات التدارس األويل.

وُجيري قسم حتليل احلاالت عمليات التدارس األويل ويسدي املشورة بشأن األمور املعقَّدة من  -٢٦٤
الناحية الوقائعية ومن الناحية القانونية فيما يتعلق باالختصاص واملقبولية، وتقييم مصاحل العدالة، وال سّيما 
عندما يتعلق األمر مبصاحل الين عليهم. وميثِّل إجراء عمليات التدارس األويل واحدًا من ثالثِة األنشطة 

ال املقاضاة. وال يقتصر شأن عمليات الرئيسية للمكتب، إىل جانب إجراء عمليات التحقيق وأعم
التدارس األويل على أمهيتها احلامسة للبت فيما إذا كانت جتب مباشرة عمليات حتقيق جديدة بل يتعدى 
هذه األمهية إىل كونه يفيد أيضًا يف إرساء أساس راسخ للتعاون يف احلاالت اليت يباَشر فيها مثل هذه 

إىل ذلك ميكن أن يكون لعمليات التدارس األويل أيضاً أثر وقائي وأن العمليات يف �اية املطاف. وإضافًة 
تفيد يف تعزيز اجلهود املبذولة على الصعيد الوطين من أجل التحقيق واملقاضاة، وُحيتمل أن تغين عن حتقيق 
جيريه املكتب. مث إن حصيلة العمل التحليلي احلاسم الذي جيريه قسم حتليل احلاالت تندرج ضمن نطاق 

لتحليل ذي األمهية الكبرية لنجاح عمليات التحقيق، عندما تقرِّر املّدعية العامة فتح حتقيق يف احلالة ا
 املعنية.

استالم  وعلى الصعيد العملي تشمل املهمات اليت يضطلع با قسم حتليل احلاالت ما يلي: (أ) -٢٦٥
من النظام األساسي، ما يشتمل  ١٥ وجتهيز املعلومات املتعلقة باجلرائم املدَّعى بارتكابا مبوجب املادة

طلب املزيد من املعلومات من مصادر متعددة ميكن  على تكوين قواعد بيانات حتليل اجلرائم؛ (ب)
التعويل عليها للتحقق من إمكان التعويل على املعلومات اليت حبوزته فيما خيص اجلرائم املدَّعى بارتكابا، 

إجراء  املستوى الوطين، بوسائل منها البعثات امليدانية؛ (ج)واالستفسار عن عقد إجراءات سديدة على 
التحاليل السياقية والوقائعية والقانونية جلميع املعلومات املتوفرة بغية تقييم االختصاص واملقبولية يف القضايا 

                                                           

الربناجمية املقرتحة استحقاق هذه  ٢٠١٨املقرتحة. لقد قـُيِّم قبل تقدمي ميزانية عام  ٢٠١٩عاد طلب هذه الوظيفة يف إطار ميزانية عام ي )٤٧(
 تقييماً آتى نتيجة إجيابية.الوظيفة للرتبة اجلديدة 
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ييم التفاعل مع طائفة واسعة من الشركاء جلمع املعلومات وتق اليت قد تُرفع، ومصاحل الين عليهم؛ (د)
إبالغ  عمليات التحقيق وأعمال املقاضاة الراة على الصعيد الوطين و/أو التشجيع على إجرائها؛ (هـ)

املّدعية العامة عن استنتاجاته وشرح عمليات التدارس األويل اليت جيريها املكتب ألصحاب الشأن املعنيني 
 ١٠و ٨تدارس أويل يراوح عددها بني  ولعامة اجلمهور. ويضطلع بأداء كل هذه املهام (املتعلقة بعمليات

حملًال من حمللي احلاالت  ١٢من البالغات اجلديدة كل عام) فريق صغري مؤلف من  ٥٠٠وما متوسطه 
، على الرغم من استمرار تزايد ٢٠١٤ورئيس قسم واحد. ومل ختصَّص لذلك أي موارد إضافية منذ عام 

ومات املطلوب جتهيزها يف بعض أحدث عمليات التدارس عبء العمل، وال سيما املقادير الكبرية من املعل
 األويل. 

فنظرًا إىل املقادير الكبرية من املعلومات اليت يتعني على قسم حتليل احلاالت جتهيزها واستعماهلا  -٢٦٦
من النظام األساسي،  ١٥(مبا يف ذلك تدبر املعلومات اليت يقدمها مرسلو البالغات مبوجب املادة 

غري احلكومية، وإدخال وتسجيل وتوليف معلومات مستقاة من املصادر املتاحة  والدول، واملنظمات
للعموم ومن وسائط التواصل االجتماعي) ُتطلب وظيفتان جديدتان ملساعدْين معنيْني بتدبر املعلومات 

لومات رأ) لدعمه وختفيف الضغط الواقع على احملللني من الفئة الفنية املتأيت عن تدبر املع-ع (من الرتبة خ
وتسجيلها. فسيتيح ذلك للقسم الرتكيز على إيتاء نواجته الرئيسية، وال سيما التقارير املتعلقة بعمليات 
التدارس األويل والتوصيات املراد رفعها إىل املّدعية العامة، ما يسرِّع إجناز عمليات التدارس األويل. كما إنه 

رة عمل املكتب بأمجعها وييسر تسليم ملفات سيبسِّط ممارسة تدبر املعلومات يف شىت جوانب سريو 
 عمليات التدارس األويل إىل أفرقة التحقيق يف مرحلة الحقة.

 ألف يورو ٤ ٣٣٢,٤ موارد الميزانية

املئة). إن هذه  يف ٧,٤ألف يورو ( ٢٩٨,٢ينطوي مقدار املوارد املطلوبة على زيادة مقدارها  -٢٦٧
الزيادة تعزى رئيسيًا إىل الوظائف اجلديدة من وظائف املساعدة املؤقتة العامة اليت تلزم لتعزيز قسم التعاون 

لة متويل املوارد األخرى يف إطار الدويل وقسم حتليل احلاالت كما بـُنيِّ يف الفقرات السابقة. وُتطلب مواص
. فهذه املوارد تتسم بأمهية حامسة ٢٠١٨املساعدة املؤقتة العامة اليت كانت قد أقرت يف إطار ميزانية عام 

 . ٢٠١٩لتمكني الشعبة من االضطالع باملهام املنوطة با يف إطار واليتها على حنو فعال يف عام 

ألف يورو يف  ٨,٦زيادة النجاعة يقارب مقدارها وتتوخى الشعبة حتقيق مكاسب متأتية عن  -٢٦٨
لتنسيق  SharePointباستعمال أنساق مؤمتتة لتسلسل األعمال مستندة إىل برجميات  ٢٠١٩عام 

تعهدات اجلهات اخلارجية بتقدمي مداخالت ووضع قاعدة بيانات لطلبات التعاون الواردة وطلباته 
 الصادرة.

 وروألف ي ٣ ٨٩٠,٥ الموارد من الموظفين

ألف يورو  ٩٦,٢ينطوي املبلغ املطلوب لسد تكاليف الوظائف الثابتة على زيادة مقدارها  -٢٦٩
املئة). وينطوي املبلغ املطلوب لسد تكاليف وظائف املساعدة املؤقتة العامة على زيادة مقدارها  يف ٣,٠(

وظائف من  وظيفة ثابتة ومثاين ٣١املئة). ويتألف مالك الشعبة من  يف ٤٧,٣ألف يورو ( ٢٠١,١
 من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل). ٦,١٧وظائف املساعدة املؤقتة العامة (

)، وأُعيد اقرتاح حتويل ٤-لقد أُعيد اقرتاح إعادة تصنيف وظيفة املستشار القانوين (من الرتبة ف -٢٧٠
 ) [إىل وظيفة ثابتة].٣-وظيفة املستشار املعين بالتعاون الدويل (من الرتبة ف
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 ألف يورو ٣ ٢٦٣,٨ الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية وفئة اخلدمات العامة

 رأ).-ع )، يساعده مساعد إداري (من الرتبة خ١-يرتأس الشعبة مديرها (من الرتبة مد -٢٧١

 :وظيفة ثابتة ١٧ويتألف مالك قسم التعاون الدويل مما جمموعه  -٢٧٢

 العدد الرتبة التسمية
 ١ ٥-ف رئيس قسم التعاون الدويل

(مستشار قانوين رئيسي
47F

 ١ ٥-ف )٤٨
 ١ ٤-ف مستشار معين بالتعاون الدويل

 ١ ٤-ف مستشار معين بالتعاون القضائي
Pمستشار معين بالتعاون الدويل

)
48F

 ٧ ٣-ف )٤٩
 ١ ٣-ف مستشار معين بالعالقات اخلارجية

 ١ ٢-ف معين بالتعاون الدويلمعاون مستشار 
 ١ رأ-ع خ مساعد معين بالتعاون القضائي
 ١ رأ-ع خ مساعد معين بالشؤون القانونية

 ٢ رأ-ع خ مساعد إداري
 الموع

 
١٧ 

 :وظيفة ثابتة ١٢)، ويتألف مالكه من ٥-ويرأس قسم حتليل احلاالت رئيسه (من الرتبة ف -٢٧٣

 العدد الرتبة التسمية
 ١ ٥-ف رئيس قسم حتليل احلاالت

 ٣ ٣-ف حملِّل حاالت
 ٦ ٢-ف  حملِّل حاالت معاون

 ٢ ١-ف  حملِّل حاالت مساعد
 الموع

 
١٢ 

 ألف يورو ٦٢٦,٧ املساعدة املؤقتة العامة

من  ٢,٥املساعدة املؤقتة العامة ( وظائفمواصلة متويل ثالث وظائف من  ٢٠١٩ُتطلب لعام  -٢٧٤
معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل) للنهوض بأود عمليات التدارس األويل وعمليات التحقيق 

حبسب االفرتاضات اخلاصة مبيزانيته، وتقدمي الدعم اإلداري  ٢٠١٩واحملاكمات املرتقب أن يشهدها عام 
تزايد املتعلق بالتعاون. إن كًال من املستشارين املعنيني بالتعاون واالشتغايل للنهوض بعبء العمل املستمر ال

ُمنتَدب رمسيًا للعمل يف فريق متكامل معنيَّ لكنه يعمل يف بعض األحيان بصفة رديف لفريق آخر. كما 
 ميكن أن تتغري اجلهة اليت يُنتَدب املستشار املعين بالتعاون للعمل فيها إذا استلزمت ذلك حاالت قائمة أو

                                                           

يعاد اقرتاح إعادة تصنيف هذه الوظيفة. ومبوجب البنية اليت أقرها اخلبري اخلارجي املعين بإعادة التصنيف سيخضع شاغل هذه الوظيفة  )٤٨(
مباشرة إلشراف مدير شعبة االختصاص والتكامل والتعاون، بغية جتسيد التداخل بني االختصاصات يف جمال دعم كل من قسم التعاون 

 احلاالت. الدويل وقسم حتليل
 من الوظائف املعنية وظيفة واحدة يعاد اقرتاح حتويلها [إىل وظيفة ثابتة]. )٤٩(
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حاالت جديدة، بل ميكن أحياناً أن يُعىن املستشار املعين بالتعاون بأكثر من حالة واحدة إذا أتاح له ذلك 
 ما يقع على عاتقه من عمل خيص كل حالة. 

وفيما سبق كان التحلي باملرونة يف استعمال املوارد يتيح للشعبة وإلدارة قسم التعاون الدويل  -٢٧٥
املتوفرة عندما كانت تتغري املتطلبات فيما يتعلق باحلاالت. بيد أن زيادة  تعظيم النجاعة يف ختصيص املوارد

عدد احلاالت، معطوفًة على متطلبات التعاون املتزايدة التعقيد، تستلزم أكثر مما ميكن أن تتيحه املرونة. 
 . إن إحدى الوظيفتني من٢-وعليه فقد غدا من ضرورات العمل طلب وظيفتني إضافيتني من الرتبة ف

املطلوب متويلها يف إطار املساعدة املؤقتة العامة هي وظيفة املستشار املعاون املعين بالتعاون  ٢-الرتبة ف
الدويل، املراد أن ينهض بتلبية االحتياجات يف جمال التعاون املتعلق باحلاالت على وجه التحديد، أما ثانية 

)، املراد أن ٢-عالقات اخلارجية (من الرتبة فهاتني الوظيفتني فهي وظيفة املستشار املعاون املعين بال
يدعم التعاون العام. كما يظل قسم التعاون الدويل حيتاج إىل الوظيفة املموَّلة يف إطار املساعدة املؤقتة 

من أجل احلالة يف بوروندي لكي يتمكن من إيتاء النتائج  ٢٠١٨العامة اليت ُوظِّف شاغلها يف عام 
 الفريق املتكامل. املنشودة من التعاون ضمن

رأ ألغراض -وعالوة على ذلك يطلب قسم حتليل احلاالت وظيفتني جديدتني من الرتبة خ ع -٢٧٦
 .٢٦٠و ٢٥٩تدبر املعلومات، كما بـُنيِّ يف الفقرتني 

 وتتوزع وظائف املساعدة املؤقتة العامة املطلوبة التوزع التايل: -٢٧٧

 كاملاملعاِدل بدوام   املدة بالشهور العدد الرتبة التسمية

 متطلَّب مستمر ١,٠٠ ١٢ ١ ٣-ف مستشار معين بالتعاون الدويل 

 متطلَّب مستمر ١,٠٠ ١٢ ١ ٣-ف حملِّل حاالت

 متطلَّب مستمر ٠,٥٠ ٦ ١ ٣-ف  )موظف قانوين (يعمل يف نيويورك

Pمعين بالتعاون الدويلمعاون مستشار 

)
49F

 متطلَّب جديد ١,٠٠ ١٢ ١ ٢-ف )٥٠

 متطلَّب جديد ٠,٦٧ ٨ ١ ٢-ف الدويل معين بالتعاونمعاون مستشار 

 متطلَّب جديد ٠,٦٧ ٨ ١ ٢-ف معين بالعالقات اخلارجيةمعاون مستشار 

 متطلَّب جديد ١,٣٣ ١٦ ٢ رأ-ع خ مساعد معين بتدبر املعلومات

 الموع

 

٦,١٧ ٧٤ ٨ 

 
 ٠,٥) (٣-إن مكتب األمم املتحدة للشؤون القانونية يستبقي املوظف القانوين (من الرتبة ف -٢٧٨

من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل)، املستمر متويل وظيفته للعمل يف قسم التعاون الدويل، 
ق مجيع طلبات بصفته موظفًا من موظفي األمم املتحدة يتوىل ضمن منظومة األمم املتحدة جتهيز وتنسي

وذلكم عنصر أساسي من عناصر التمكني من املساعدة الصادرة عن مكتب املّدعي العام للمحكمة. 

                                                           

 مببلغ من صندوق الطوارئ ُأخطر بلزومه من أجل احلالة يف بوروندي. ٢٠١٨يواصل متويل هذه الوظيفة اليت ُموِّلت فيما خيص عام  )٥٠(
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. ولـّما كان شاغل هذه الوظيفة يتناول أيضاً طلبات تنفيذ مجيع الطلبات بصورة ناجعة ويف الوقت املناسب
حمامي الدفاع فإن باقي تكاليفها  املساعدة اليت يرسلها رئيس قلم احملكمة نيابًة عن الدوائر أو عن

 سُيتقاسم مع ديوان رئيس القلم.

وعلى غرار السنوات السابقة، بذلت الشعبة قصارى جهدها لتخصيص املوارد املتوفرة على  -٢٧٩
النحو املّتسم بأكرب قدر من الفعالية والستبانة حاالت حتقيق املكاسب املتأتية عن زيادة النجاعة لسد 

د على أساس االفرتاضات املتعلقة مبيزانية املكتب. بيد أن التحلي باملرونة بلغ حده املتطلبات اليت تتحد
 .٢٠١٩األقصى، فغدت تلزم موارد إضافية لتحقيق النتائج املنشودة يف عام 

 ألف يورو ٤٤١,٩ الموارد غير المتصلة بالعاملين

ألف  ٠,٩ى زيادة مقدارها ينطوي املبلغ املطلوب لسد تكاليف املوارد غري املتصلة بالعاملني عل -٢٨٠
 املئة). إن املوارد املعنية خمصَّصة للسفر وهي متثِّل متطلباً متكرِّراً. يف ٠,٢يورو (

 ألف يورو ٤٤١,٩ السفر

اختالفًا يذكر. ويُقدَّر أن عدد  ٢٠١٨مبلغ ميزانية السفر املطلوب عن نظريه لعام  خيتلفال  -٢٨١
، ويظل من املهم أمهية حامسة توفري أموال كافية يف إطار ٢٠١٨املهمات سيظل كما كان عليه يف عام 

للتدارس هذا البند من بنود امليزانية. إن موظفي الشعبة يقومون مبهمات فيما يتعلق باحلاالت اخلاضعة 
األويل أو للتحقيق لتأمني وتعزيز التعاون أو مجع املعلومات وللمشاركة يف لقاءات هامة مع مسؤويل 
الدول. كما إن موظفي الشعبة سيظلون يرافقون املدَّعية العامة فيما تقوم به من مهمات متصلة باحلاالت. 

يح استعمال ميزانية السفر بالصورة وسيواَصل فيما خيص هذه املهمات االستهداف والتخطيط على حنو يت
األجنع، ما يتيح ختفيضًا يف امليزانية املقرتحة بفضل زيادة النجاعة، وذلك على الرغم من زيادة عدد 

 املهمات املعتزم القيام با.
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 المقترحة ٢٠١٩: ميزانية عام ٢٢٠٠ البرنامج :٢٣ الجدول

٢٢٠٠  
 شعبة االختصاص والتكامل والتعاون

ت)(بآالف اليوروا ٢٠١٧مصروفات عام   

امليزانية املعتمدة لعام 
(بآالف  ٢٠١٨

 اليوروات)

 التغّري يف املوارد
امليزانية املقرتحة لعام 

(بآالف  ٢٠١٩
 الموع اليوروات)

املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

الموع مبا فيه 
املصروفات من 

 صندوق الطوارئ
مقداره (بآالف 

 نسبته املئوية اليوروات)
 ٩٢٨,٣ ٢ ٣,٤ ٩٦,٢ ٨٣٢,١ ٢    املوظفون من الفئة الفنية

 ٣٣٥,٥ - - ٣٣٥,٥    املوظفون من فئة اخلدمات العامة
 ٢٦٣,٨ ٣ ٣,٠ ٩٦,٢ ١٦٧,٦ ٣ ٠١٥,٣ ٣ - ٠١٥,٣ ٣ الموع الفرعي لتكاليف املوظفني

 ٦٢٦,٧ ٤٧,٣ ٢٠١,١ ٤٢٥,٦ ٤١٥,٥ - ٤١٥,٥ املساعدة املؤقتة العامة
 - - - - - - - املؤقتة اخلاصة باالجتماعاتاملساعدة 

 - - - - - - - العمل اإلضايف
 ٦٢٦,٧ ٤٧,٣ ٢٠١,١ ٤٢٥,٦ ٤١٥,٥ - ٤١٥,٥ الموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني

 ٤٤١,٩ ٠,٢ ٠,٩ ٤٤١,٠ ٣٠٣,٧ - ٣٠٣,٧ السفر
 - - - - - - - الضيافة

 - - - - ١٣,٢ - ١٣,٢ اخلدمات التعاقدية
 - - - - ٧,٦ - ٧,٦ التدريب

 - - - - - - - اخلرباء االستشاريون
 - - - - - - - النفقات التشغيلية العامة

 - - - - - - - اللوازم واملواد
 - - - - - - - األثاث والعتاد

 ٤٤١,٩ ٠,٢ ٠,٩ ٤٤١,٠ ٣٢٤,٤ - ٣٢٤,٤ الموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني

 ٣٣٢,٤ ٤ ٧,٤ ٢٩٨,٢ ٠٣٤,٢ ٤ ٧٥٥,٣ ٣ - ٧٥٥,٣ ٣ المجموع

 ٢٠١٩: مالك الموظفين المقترح لعام ٢٢٠٠ البرنامج :٢٤ الجدول

٢٢٠٠ 
وكيل أمني 

 عام
أمني عام 

 ١-ف ٢-ف ٣-ف ٤-ف ٥-ف ١-مد ٢-مد مساعد

  
جمموع 

موظفي الفئة 
الفنية وما 

 رأ-ع خ رر-ع خ فوقها

  
جمموع 

موظفي 
فئة 

اخلدمات 
 العامة

مجموع 
 الموظفين

               الثابتةالوظائف 
  ٣٠   ٥   ٥   -   ٢٥   ٢   ٧   ١٠   ٣   ٢   ١   -   -   -  ٢٠١٨املقرة لعام 

  ١   -   -   -   ١   -   -   ١   -   -   -   -   -   -  اجلديدة
  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  املعادة التخصيص
)١(  ١   -   -   -   -  املعادة التصنيف    -   -   -   -   -   -   -   -  
  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  املستعادة/املعادة

  ٣١   ٥   ٥   -   ٢٦   ٢   ٧   ١١   ٢   ٣   ١   -   -   -  المجموع

               
 ل)(معاِدالتها بدوام كاموظائف المساعدة المؤقتة العامة 

 ٣,٥٠ - - - ٣,٥٠ - - ٣,٥٠ - - - - - - ٢٠١٨املقرة لعام 

  ٣,٥٠   -   -   -   ٣,٥٠   -   -   ٣,٥٠   -   -   -   -   -   -  املستمرة
  ٣,٦٧   ١,٣٣   ١,٣٣   -   ٢,٣٣   -   ٢,٣٣   -   -   -   -   -   -   -  اجلديدة

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  املعادة التخصيص
  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  املعادة التصنيف

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

  ٦,١٧   ١,٣٣   ١,٣٣   -   ٤,٨٣   -   ٢,٣٣   ٢,٥٠   -   -   -   -   -   -  المجموع
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 : شعبة التحقيق٢٣٠٠البرنامج  -٣

 المقدِّمة

توفِّر شعبة التحقيق ("الشعبة")، اليت يتوىل إدارتا العامة مديرها وفريقها اإلداري، املكوِّن املعين  -٢٨٢
املقاضاة اليت ُجيريها بالتحقيق وبالتحليل من مكوِّنات األفرقة املتكاملة اليت تنفذ عمليات التحقيق وأعمال 

مكتب املّدعي العام ("املكتب") حتت مسؤولية وكالء اّدعاء رئيسيني معنيني باإلجراءات االبتدائية تابعني 
لشعبة املقاضاة. وتتوىل الشعبة توظيف وتدريب احملقِّقني واحمللِّلني العاملني ضمن الفريق املتكامل، وتراقب 

تتوىل الشعبة أيضًا املسؤولية عن اجلوانب العلمية لعمليات التحقيق  أداءهم. ودعمًا لألفرقة املتكاملة
 وجوانبها املتصلة بالبحث اجلنائي العلمي، كما تتوىل توفري الدعم االشتغايل.

ويتألف مالك الشعبة من مديرها والعاملني يف أقسامها األربعة: قسم التحقيق، وقسم حتليل  -٢٨٣
 العلمي، وقسم التخطيط والعمليات.عمليات التحقيق، وقسم البحث اجلنائي 

وتوفِّر الشعبة أفرقة التحقيق، اليت تُعترب مكوِّنًا كبرياً وحامساً من مكوِّنات األفرقة املتكاملة. ويتوىل  -٢٨٤
فريق التحقيق أهم األنشطة التحقيقية مركِّزًا على اجلرائم واملشتبه فيهم وعلى صلة املشتبه فيهم باجلرائم. 

جتمع أفرقة التحقيق األدلة املتعلقة باحلوادث املشمولة بالتحقيق وما يُرتكب يف سياقها ففيما خيص اجلرائم 
من جنايات. أما فيما خيص املشتبه فيهم فتتدبّر أفرقة التحقيق مناحي التحقيق يف أدوارهم، ويف معرفتهم 

األدلة بشأن الموعة أو باجلرائم املّدعى بارتكابا، ويف تقصُّدِّهم إتيا�ا. ومن أجل ذلك جتمع الشعبة 
املنظمة املزعوم أ�ا مسؤولة عن اجلرائم املعنية، وأدوار املشتبه بضلوعهم فيها، وصلتهم با، مبا يف ذلك 

وتدعم األقسام املتخصِّصة العاملة ضمن الشعبة األفرقة التمويل والدعم اإلمدادي الالزمان الرتكابا. 
من خالل إسداء املشورة التخصصية وتقدمي املساعدة يف إجراء  املتكاملة يف إعداد وتنفيذ خططها وذلك

 العمليات:

يضم قسم التحقيق مجيع احملققني املسَند إليهم العمل ضمن األفرقة املتكاملة. ويتوىل  )أ (
تنمية قدرة املكتب على التحقيق بوضِع وإعماِل اإلجراءات واألدوات والطرائق هذا القسم 

أنشطة التحقيق بالنجاعة والفعالية واجلودة الرفيعة املستوى، وعلى  االبتكارية سهرًا على اّتسام
 وفائها باملعايري النافذة.

يسهر قسم حتليل عمليات التحقيق على وضع املعايري واملمارسات الفضلى، وتوفري  )ب (
التدريب، ومراجعة اجلودة، وتوفري املوارد لشىت األفرقة املعنية بالتحقيق من أجل حتليل الوقائع. 

لني واحمللِّلني املساعدين جزء من مالك هذا القسم ويشكِّلون مكوِّنًا هامًا من األفرقة ن احمللِّ إ
املتكاملة. ويقدِّم قسم حتليل عمليات التحقيق الدعم لشعبة التحقيق وشعبة املقاضاة يف 

سطة قواعد الاالت التالية: حتليل أمناط اجلرائم عندما يُدَّعى بارتكاب جرائم متعددة وذلك بوا
بيانات، وإحصاءات، وبيانات عن التسلسل الزمين، وخرائط، وتقارير، لدعم اختاذ اإلدارة 
للقرارات املتعلقة باصطفاء القضايا، وعمليات التحقيق، وتتبع املشتبه فيهم الفارين، وتقدمي 

لوقائع دعماً إفادات دورية إىل جملس األمن التابع لألمم املتحدة؛ وإعمال قاعدة لبيانات حتليل ا
لعمليات التحقيق من أجل مجع وإدماج مجيع مصادر األدلة املتعلقة بالموعات واألماكن 
املعنية واألشخاص املعنيني وسائر الكيانات املعنية؛ والتقييم املنهجي للشهود وسائر مصادر 

، مبا يف ذلك األدلة وفق معايري قياسية إلمكانية التعويل واملصداقية؛ وحتليل الُبىن والشبكات
بيانات االتصاالت، واملسائل العسكرية (مثل القيادة والسيطرة والعمليات واألسلحة) 
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تنفيذ اجلرائم؛ والتحليل اجلنساين فيما خيص اجلرائم واملالبسات املعنية؛ ودعم  وأساليب
االشتغايل اإلجراءات االبتدائية لإلعداد لعمليات استجواب الشهود وإيداع إفاداتم؛ والتحليل 

دعمًا للمحققني الذين يقومون مبهمات ميدانية؛ واالستعمال املنهجي للموارد املتاحة للعموم 
 على اإلنرتنت.

يقدِّم قسم البحث اجلنائي العلمي دعمًا علميًا ألنشطة التحقيق وأعمال املقاضاة  )ج (
العلمي وعمليات التدارس األويل. إنه يتألف من ثالث وحدات هي وحدة البحث اجلنائي 

(اليت تتوىل فحص مسارح اجلرائم، وعمليات االنتباش، وعمليات التشريح، والفحوص السريرية، 
والتحقيق اجلنائي، إخل)، والوحدة السيربانية (اليت تتوىل البحث اجلنائي احلاسويب، والبحث 

ووحدة حتّري اجلنائي املتعلق باألجهزة املتنقلة واالتصاالت، وعمليات التحقيق السيرباين، إخل)، 
الصور (اليت تتوىل املسؤولية عن نظم املعلومات اجلغرافية وحتليل الصور الساتلية، وحتليل الصور 
الضوئية/الفيديوية، ووضع اخلرائط الثالثية األبعاد وتبيان جمرى اجلرائم عن طريق متثيل األدوار 

إىل ذلك يتدبر هذا القسم فيها، وحتري الصور امللتقطة بالطائرات اليعسوبية، إخل). وإضافًة 
شؤون األمانة التنفيذية للمجلس االستشاري العلمي التابع للمكتب ويضع إجراءات العمل 
القياسية واملبادئ التوجيهية املتصلة باألنشطة العلمية. إن اللس االستشاري العلمي، املؤلَّف 

ة األكثر متثيًال، جيتمع كل من الرؤساء احلاليني ملؤسسات التمع العلمي الدويل الثماين عشر 
عام ويسدي املشورة إىل املكتب بشأن أحدث املستجدات يف جمال التكنولوجيا اجلديدة 
والتكنولوجيا الناشئة، والطرائق واإلجراءات العلمية اليت قد ميكن أن تعزِّز مجَع وتنظيَم وحتليَل 

 األدلة الوثائقية والعلمية واملتأتية عن الشهادات.

يط والعمليات تسهر فيه الوحدة املعنية باألخطار والدعم االشتغاليني قسم التخط )د (
على سرِّية نشر البعثات يف امليدان وأمنها، وتقدِّم الدعم االشتغايل هلا. وتتكفل وحدة هذا 
القسم املعنية باسرتاتيجيات احلماية بكون اسرتاتيجية التحقيق معّدة بصورة تتيح تدبر األخطار 

ب أن يتعرض هلا األشخاص املتعاونون مع املكتب. وتعمل كلتا هاتني الوحدتني اليت ميكن ارتقا
بتعاون وثيق وعلى حنو متكامل مع قلم احملكمة من خالل توزيع املسؤوليات استناداً إىل سلسلة 
متواصلة من اخلدمات. وتقوم وحدة هذا القسم املعنية باجلرائم اجلنسية واجلرائم اجلنسانية 

ائم املرتكبة حبق األطفال مبساعدة األفرقة على التعامل مع الشهود الضعيفي احلال املنطلق واجلر 
إن فريق  والتحقيق يف اجلرائم اجلنسية واجلرائم اجلنسانية املنطلق واجلرائم املرتكبة حبق األطفال. مث
م اخلدمات يف جمال جتهيز املعلومات ويف جمال الشؤون  هذا القسم املعين بالتسيري والتخطيط يقدِّ

 اإلدارية/دعم تدبر املشاريع.

إن الزيادة الالزمة يف عدد عمليات التحقيق املتزامنة (والدعم املناظر لإلجراءات االبتدائية)  -٢٨٥
يبطئان عمليات التحقيق إىل حد كبري. فبينما يهدف املكتب إىل استدامة مستويات اجلودة (اليت متثل 

حة) أصبح ماثًال أمامه حتٍد يتمثَّل يف الضغط الواقع على أفضل ضمانات التوصل إىل نتائج قضائية ناج
موظفيه جبعلهم ينهضون مبهمات متكرِّرة طويلة ومرهقة دون أن يتاح هلم الوقت الكايف الستعادة قواهم 
وجتهيز املعلومات الالزمة. ولئن كانت الشعبة قد جنحت يف استبانة إمكان حتقيق مكاسب متأتية عن 

املئة يف السنوات األربع األخرية ويف استخدام مواردها على حنو  يف ١,٧إىل  ١غ نسبتها زيادة النجاعة تبل
 حتياجات فإن هذين التدبريين لن يكفيا وحدمها لتذليل مشكلة نقص قدرة الشعبة.مرن لسد أمس اال
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 ألف يورو ١٩ ٩١٨,٧ موارد الميزانية

املئة). إن املخصَّصات  يف ٠,١( ألف يورو ٢٧,٢ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  -٢٨٦
 املئة من التكاليف املهيأ لسدها وتؤثِّر أكَرب األثر على امليزانية. يف ٨٦,٠لسد تكاليف املوظفني متثِّل 

وقد ُضمَّ إىل قسم تدبر املعلومات واملعارف واألدلة احلديث اإلنشاء املوظفون الثمانية الذين   -٢٨٧
انات (اليت كانت فيما سبق قائمة ضمن قسم التخطيط كان يتألف منهم مالك وحدة جتهيز البي

والعمليات) ومخسُة املساعدين املعنيني بتدبر املعلومات (الذين كانوا فيما سبق ضمن شعبة التحقيق) 
  وذلك يف إطار عملية إعادة ختصيص للوظائف املعنية.

ميكن حتقيقه من املكاسب وعلى غرار السنوات السابقة بذلت الشعبة جهدًا كبرياً يف استبانة ما  -٢٨٨
يورو. إ�ا  ألف ٣٠٠,٥املتأتية عن زيادة النجاعة والوفورات، وتتوخى حتقيق وفورات يقارب مبلغها 

، بالتنسيق مع سائر شعب مكتب املّدعي العام وغريه من أجهزة احملكمة، على ٢٠١٨عملت طيلة عام 
ب املتأتية عن زيادة النجاعة والوفورات عن ختصيص املوارد والوقت الستبانة ما ميكن حتقيقه من املكاس

تقليص عدد االجتماعات والتقارير واعتماد �وج جديدة لتوفري السكىن الالزمة يف بلدان احلاالت،  طريق
وأسفار الشهود، وإعمال القدرة التحقيقية، إخل. وقد أويل االعتبار الواجب إىل إمكانيات حتقيق الوفورات 

، ٢٠١٩يادة النجاعة قبل اقرتاح أية زيادة يف املوارد املطلوبة. وفيما خيص عام واملكاسب املتأتية عن ز 
تسىن للشعبة تقليل مقدار امليزانية املطلوب بفضل مواصلة استبانة إمكانيات حتقيق الوفورات واملكاسب 

 املتأتية عن زيادة النجاعة على غرار السنوات السابقة.

درة احلالية من حيث عدد احملقِّقني غري كافية لتلبية وفيما خيص قسم التحقيق، ال تزال الق -٢٨٩
االحتياجات اليت مت متييزها. وتتمثل التبعات الدائمة لنقص التجهيز باملوظفني فيما يلي: أن عمليات 
التفتيش الناشط تستلزم مزيدًا من الوقت من أجل إجناز األنشطة املعتزم القيام با يف إطارها؛ وأنه يتعذر 

لتحقيق التجاوب املناسب مع األحداث اهلامة غري املتوقعة دون نقل موارد خمصَّصة ألنشطة على أفرقة ا
أخرى ذات أولوية أو تقليص هذه املوارد بصورة ذات شأن؛ وانعدام القدرة على التتبع؛ ونقص القدرة على 

أدلة جديدة.  تناول القضايا "الساكنة"، وال سيما على استدامة الصلة مع الشهود واستبانة فرص مجع
زيادة القدرة التحقيقية للشعبة  ٢٠١٨زال يلزم املزيد من املوارد. وقد اقُرتحت يف إطار ميزانية عام  فما

رأ)، يأيت إىل -بإضافة وظيفة مساعد يُعىن بالتحقيق يف حالة معيَّنة على وجه التحديد (من الرتبة خ ع
اخلاضعة للتحقيق، مبا يف ذلك إحاطته األفضل بالسياق فريق التحقيق مبعارفه العميقة ببلد احلالة املعنية 

االجتماعي االقتصادي والسياق الثقايف فيه. وسواء أكان هذا املساعد عامًال يف مقر احملكمة أم يف امليدان 
م الدعم لألفرقة بإقامته شبكات حملية وإقليمية، ومتييزه الدالئل والفرص التحقيقية، ومجعه البيانات  فإنه يقدِّ

ن مصادر متاحة للعموم، وال سّيما عندما ُتستعمل لغات حملية. إن من شأن شاغل هذه الوظيفة أيضاً م
أن حيسِّن قدرة األفرقة على االنتشار حمليًا وفهم اجلماعات واألشخاص احملليني واالرتباط معهم باللغات 

ساعدين املعنيني بالتحقيق يف حاالت احمللية، زائداً بذلك جناعة عمليات التحقيق. وبالنظر إىل أن أوائل امل
معيَّنة على وجه التحديد أثبتوا فائدتم وفعاليتهم خالل العام املاضي يف احلالة يف دارفور واحلالة يف 
جورجيا واحلالة يف أوغندا، فإن أفرقة أخرى تطلب دعمًا مماثًال (يف القضية الثانية يف احلالة يف  

ويف احلالة الثانية يف مجهورية أفريقيا الوسطى). ولذا فإن قسم التحقيق  ديفوار، ويف احلالة يف ليبيا، كوت
يطلب مساعَدْين إضافيَـْني معنيَـْني بالتحقيق يف حاالت معيَّنة تعزيزًا لنشاطه التحقيقي. وميكن تربير لزوم 

 يُطلب هذا النوع من الوظائف فيما خيص أفرقة أخرى، مثل الفريق املعين باحلالة يف بوروندي، لكن مل
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توفريها هلا يف إطار امليزانية احلالية بغية احلد من منو مبلغ امليزانية، وأخذًا باالعتبار إلمكان إعادة توزيعهم 
 بنقلهم من األفرقة املهتمة بعمليات التحقيق السابقة إىل األفرقة املهتمة بعمليات التحقيق اجلديدة.

شتبه فيهم الفارين. فيحتاج املكتب إىل تعزيز وُتطلب وظيفتان إضافيتان دعمًا ألنشطة تتبع امل -٢٩٠
قدرته على تتبع الفارين بالنظر إىل تزايد عددهم واألمهية األساسية املنوطة بالتكفل بالقبض عليهم من 
أجل إجراء احملاكمات. ويستلزم ذلك حمققني وحمللني خمصَّصني له إىل جانب املستشارين املعنيني بالتعاون 

التكامل والتعاون بغية االتصال بالسلطات املختصة الوطنية والدولية، مبا يف ذلك يف شعبة االختصاص و 
املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية (إنرتبول)، جلمع املعلومات الالزمة وحتليلها على حنو منهجي. إن قسم 

لل ) ويطلب قسم حتليل عمليات التحقيق وظيفة حم٣-التحقيق يطلب وظيفة حمقق جديد (من الرتبة ف
 )، دعماً ألنشطة تتبع املشتبه فيهم الفارين.٣-جديدة (من الرتبة ف

ويطلب قسم البحث اجلنائي العلمي وظيفة جديدة لرئيس وحدة البحث اجلنائي العلمي  -٢٩١
) لكي يتوىل قيادة عمل هذه الوحدة ويشرف على عمل موظفي البحث اجلنائي العلمي ٤-الرتبة ف (من

إن رئيس وحدة البحث اجلنائي العلمي يسهر على تتبع طلبات اجلهات  يف املقر ويف إطار البعثات.
املتعاَمل معها ومراقبة جودة النواتج احملقَّقة، ويشرف على إعداد وتنسيق الكتيِّبات املتعلقة باملمارسات 
الفضلى فيما خيص املعايري الدولية، ويرتب للتدريب املتخصص ملوظفي البحث اجلنائي العلمي والرتابط 

 الشبكي بينهم من أجل استدامة متتعهم باملهارات واملعارف الالزمة. 

ويضم قسم العمليات والتخطيط وحدة اسرتاتيجيات احلماية، املسؤولة عن التدبر العام لشؤون  -٢٩٢
وتنفيذ بعض  ٢٠١٧شهود االّدعاء. إن هذه الوحدة، إثر مراجعة متعمقة الحتياجاتا ومساتا يف عام 

، تدبرت أمرها للنهوض بعبء عمل أثقل يف عام ٢٠١٨ظيم الداخلي فيها عام عمليات إعادة التن
دون زيادة يف املوارد املوفرَّة هلا. بيد أ�ا حتتاج إىل زيادة زهيدة يف املوارد بالنظر إىل الزيادة املستمرة  ٢٠١٨

يف العمل املتصل يف أنشطتها (وال سيما يف البيئات اليت تكتنفها أخطار كبرية) وإىل ضرورة اخنراطها 
باحلماية من أجل عمليات التدارس األويل. لقد شهدت عمليات التحقيق الناشط تزايداً يف متطلب إجراء 

 أنشطة متصلة باحلماية. 

وتتوىل الوحدة املعنية باألخطار والدعم االشتغاليني تطبيق النهج الكالين يف العمليات ضمن  -٢٩٣
إىل التحقيق واملقاضاة. وال تستخدم هذه الوحدة يف امليدان إال  املكتب، بدءًا من التدارس األويل فوصوالً 

العدد األدىن من املوظفني ذوي املراس من الفئة الفنية وفئة اخلدمات العامة. وقد مّكنها اتباعها �جاً مرناً 
 يف توزيع العاملني من سد متطلبات احلد األدىن هذه، لكن أي زيادة يف األنشطة ستستلزم مزيدًا من

 املوارد.

وتؤدي الوحدة املعنية باجلرائم اجلنسية واجلرائم اجلنسانية املنطلق واجلرائم املرتكبة حبق األطفال  -٢٩٤
دورًا هامًا يف وضع سياسة املكتب املتعلقة بتناول هذه اجلرائم وشؤون الشهود الضعيفي احلال بصورة 

التفتيش وأعمال املقاضاة، يف وضع وتنفيذ عامة. وتساعد هذه الوحدُة األفرقَة املتكاملة، خالل عمليات 
االسرتاتيجيات املتعلقة بذه اجلرائم احملدَّدة الطابع. وتسهر هذه الوحدة على تنفيذ السياسات واستمرار 
إجراء البحوث لتحسني طرائق املكتب فيما يتعلق بذه السياسات، مبا يف ذلك توفري التدريب. 

ذه الوحدة إىل موارد للتعاقد مع خرباء نفسانيني اجتماعيني مدَرجني غرار السنوات السابقة حتتاج ه وعلى
يف قائمة اخلرباء اليت متسكها عندما تستلزم األنشطة التحقيقية املتزامنة دعمًا آنيًا يتخطى قدرتا. 

 .٢٠١٩ُتطلب أي موارد إضافية لعام  وال
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إلداري؛ واجلزء األساسي من مجع ويتوىل الفريق املعين بالتسيري والتخطيط املسؤولية عن الدعم ا -٢٩٥
وتوليف وإعداد املواد التدبرية؛ ومتابعة تدبر مسائل النجاعة واملخاطر؛ ودعم املشاريع ذات األولوية 

يف ذلك إعمال نظام تدبر عمليات التفتيش وشؤون الشهود)؛ واملساعدة يف سد احتياجات الشعبة  (مبا
 .٢٠١٩أي موارد إضافية لعام  املعقدة على صعيد إدارة املوارد. وال ُتطلب

 ألف يورو ١٧ ١٢٩,٧ الموارد من الموظفين

ألف يورو  ٣٢٤,٥ينطوي املبلغ املطلوب لسد تكاليف الوظائف الثابتة على اخنفاض مقداره  -٢٩٦
املئة). وينطوي املبلغ املطلوب لسد تكاليف وظائف املساعدة املؤقتة العامة على اخنفاض مقداره  يف ٢,٤(

وظيفة ثابتة  ١٣٦مما جمموعه  ٢٠١٩املئة). ويتألف مالك الشعبة لعام  يف ٨,١رو (يو  ألف ٣٤٨,٣
من معادالت املوظف  ٣٦,٤٥وظيفة من وظائف املساعدة املؤقتة العامة متثِّل متطلَّبًا متكرِّرًا ( ٣٩و

طلَّبًا جديداً وظائف من وظائف املساعدة املؤقتة العامة متثِّل مت الواحد العامل بدوام كامل)، زائدًا سبع
من  ١٧٧,٨موظفًا ( ١٨٢من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل)، أي ما جمموعه  ٥,٣٣(

 معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل).

) يف قسم حتليل ٣-وأُعيد اقرتاح حتويل ثالث وظائف من وظائف احملللني (من الرتبة ف -٢٩٧
) يف قسم التحقيق ٢-حملققني املعاونني (من الرتبة فوظائف من موظفي ا عمليات التحقيق ومخس

 وظائف ثابتة].  [إىل

 ألف يورو ١٣ ١٥٩,٥ الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية وفئة اخلدمات العامة

 رأ).-) يساعده مساعد إداري (من الرتبة خ ع١-يرأس الشعبة مديرها (من الرتبة مد -٢٩٨

جمموعه  ) ويتألف مالكه مما٥-(من الرتبة فويرأس قسم التحقيق منسق لعمليات التحقيق  -٢٩٩
 :وظيفة ٦١

 العدد الرتبة التسمية
 ١ ٥-ف  منسِّق لعمليات التحقيق

 ٣ ٤-ف رئيس فريق
 ٦ ٤-ف حمقِّق رئيسي

 ٢١ ٣-ف حمقِّق
(حمقِّق معاون

50F

 ٣٠ ٢-ف )٥١
 الموع

 
٦١ 

 وظيفة: ٢٣مالكه من ) ويتألف ٥-ويرأس قسم حتليل عمليات التحقيق رئيسه (من الرتبة ف -٣٠٠

 العدد الرتبة التسمية
 ١ ٥-ف رئيس قسم حتليل عمليات التحقيق

 ١ ٤-ف )حملِّل (معين بأمناط اإلجرام

                                                           

 حتويلها [إىل وظائف ثابتة].من الوظائف املعنية مخس وظائف يعاد اقرتاح  )٥١(
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 العدد الرتبة التسمية
(حملِّل

51F

 ٩ ٣-ف )٥٢
 ٧ ٢-ف معاون حملِّل

 ٣ رر-ع خ مساعد معين بتجهيز البيانات
 ٢ رأ-ع خ مساعد معين بالتحليل

 الموع
 

٢٣ 

) ويتألف مالكه مما جمموعه ٥-العلمي رئيسه (من الرتبة فويرأس قسم البحث اجلنائي  -٣٠١
 وظائف: تسع

 العدد الرتبة التسمية
 ١ ٥-ف رئيس قسم البحث اجلنائي العلمي

 ٢ ٣-ف موظف معين بالبحث اجلنائي العلمي
 ٣ ٣-ف  حمقِّق معين بالبحث اجلنائي العلمي السيرباين

 ١ ٢-ف  )اجلغرافيةحملِّل معاون (معين بنظم املعلومات 
 ١ ٢-ف حملِّل معاون

 ١ رأ-ع خ مساعد معين حبفظ املعلومات
 الموع

 
٩ 

 وظيفة: ٤١) ويتألف مالكه من ٥-ويرأس قسم التخطيط والعمليات رئيسه (من الرتبة ف -٣٠٢

 العدد الرتبة التسمية
 ١ ٥-ف رئيس قسم التخطيط والعمليات

 ١ ٤-ف  رئيس وحدة اسرتاتيجيات احلماية 
 ١ ٣-ف موظف معين باسرتاتيجيات احلماية 
 ١ ٢-ف موظف معاون معين باسرتاتيجيات احلماية 
 ٥ رأ-ع خ موظف مساعد معين باسرتاتيجيات احلماية 
 ١ ٤-ف رئيس الوحدة املعنية باألخطار والدعم االشتغاليني 
 ٢ ٣-ف موظف معين بالعمليات 
 ١ ٣-ف )األمنيةموظف معين بالعمليات (من الناحية  
 ٤ ٣-ف  موظف معين بالعمل امليداين وخماطره 
 ٢ ٢-ف حملِّل معلومات 
 ١ ١-ف مساعد معين بالتحليل 
 ٥ رأ-ع خ منسِّق للعمليات امليدانية 
 ٢ رأ-ع خ مساعد معين بالعمليات امليدانية 
 ٢ رأ-ع خ مساعد معين بالعمليات 
 ١ رأ-ع خ مساعد معين بتدبر شؤون الشهود 
 ٣ رأ-ع خ مساعد إداري 
 ١ ٤-ف خبري معين بشؤون الين عليهم 
 ٣ ٢-ف شؤون الين عليهمب خبري معاون معين 
 ٤ رأ-ع خ مساعد إداري 

 الموع
 

٤١ 

                                                           

 من الوظائف املعنية ثالث وظائف يعاد اقرتاح حتويلها [إىل وظائف ثابتة]. )٥٢(
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 ألف يورو ٣ ٩٧٠,٢ املساعدة املؤقتة العامة

املزيدة. وفيما خيص  يظل قسم التحقيق حيتاج لتوفري مساعدة مؤقتة عامة دعماً ألنشطة املكتب -٣٠٣
وظائف جديدة  ٧وظيفة من وظائف املساعدة املؤقتة العامة، منها  ٤٦يطلب القسم  ٢٠١٩عام 

إن كل موارد املساعدة املؤقتة العامة املطلوبة من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل).  ٤١,٨(
 ك.متثِّل متطلباً مستمراً لسنوات متعددة ما مل يشر إىل خالف ذل

 :٢٠١٩يف عام  ٢٣٠٠وفيما يلي بيان موارد املساعدة املؤقتة العامة املطلوبة للربنامج  -٣٠٤

 املعاِدل بدوام كامل املدة بالشهور العدد الرتبة التسمية
      قسم التحقيق 

 متطلَّب مستمر  ١,٠٠ ١٢ ١ ٤-ف حمقِّق رئيسي
 متطلَّب مستمر  ٤,٧٠ ٥٦,٤ ٦ ٣-ف حمقِّق
 متطلَّب جديد  ٠,٦٧ ٨ ١ ٣-ف حمقِّق

 متطلَّب مستمر  ٢,٠٠ ٢٤ ٢ ٢-ف حمقِّق معاون
 متطلَّب جديد  ٠,٦٧ ٨ ١ ٢-ف حمقِّق معاون

 متطلَّب مستمر  ٥,٠٠ ٦٠ ٥ رأ-ع خ مساعد معين بالتحقيق يف حاالت معيَّنة
 متطلَّب جديد  ٠,٦٧ ٨ ١ رأ-ع خ مساعد معين بالتحقيق يف حاالت معيَّنة

      عمليات التحقيققسم حتليل 
 متطلَّب مستمر  ٣,٠٠ ٣٦ ٣ ٣-ف حملِّل
 متطلَّب جديد  ٠,٦٧ ٨ ١ ٣-ف حملِّل

 متطلَّب مستمر  ٨,٠٠ ٩٦ ٨ رأ-ع خ مساعد معين بالتحليل
      البحث اجلنائي العلمي قسم

 متطلَّب مستمر  ٠,٧٥ ٩ ١ ٤-ف رئيس لوحدة التحقيق السيرباين
 متطلَّب مستمر  ١,٥ ١٨ ٢ ٣-ف اجلنائي العلميموظف معين بالبحث 
 متطلَّب جديد  ٠,٦٧ ٨ ١ ٤-ف العلمي اجلنائي رئيس لوحدة التحقيق

      وحدة اسرتاتيجيات احلماية
 متطلَّب مستمر  ٤,٠٠ ٤٨ ٤ ٢-ف موظف معاون معين باسرتاتيجيات احلماية

موظف معاون معين باسرتاتيجيات 
(احلماية

52F

 متطلَّب جديد  ١,٠٠ ١٢ ١ ٢-ف )٥٣
(مساعد معين باسرتاتيجيات احلماية

53F

 متطلَّب جديد  ١,٠٠ ١٢ ١ رأ-ع خ )٥٤
      الوحدة املعنية باملخاطر والدعم االشتغاليني

 متطلَّب مستمر  ١,٠٠ ١٢ ١ ٣-ف  موظف معين بالعمل امليداين وخماطره
 مستمرمتطلَّب   ٢,٠٠ ٢٤ ٢ رر-ع خ منسِّق للعمليات امليدانية
 متطلَّب مستمر  ١,٠٠ ١٢ ١ رأ-ع خ منسِّق للعمليات امليدانية

 الوحدة املعنية باجلرائم اجلنسانية واجلرائم حبق األطفال
 متطلَّب مستمر  ٠,٥٠ ٦ ١ ٢-ف خبري نفساين

      شعبة التحقيق يف طفريق التسيري والتخطي
 مستمرمتطلَّب   ١,٠٠ ١٢ ١ ٣-ف موظف مسؤول عن املشاريع

 متطلَّب مستمر  ١,٠٠ ١٢ ١ ١-ف موظف مساعد معين بالتخطيط واملراقبة
 الموع

 
٤١,٨ ٥٠١,٤ ٤٦ 

                                                            

 ُموِّلت فيما خيصه مببلغ من صندوق الطوارئ ُأخطر بلزومه من أجل احلالة يف بوروندي. ٢٠١٨موارد يُْطَلب متويُلها ترحيالً من عام  )٥٣(
 ُموِّلت فيما خيصه مببلغ من صندوق الطوارئ ُأخطر بلزومه من أجل احلالة يف بوروندي. ٢٠١٨حيالً من عام موارد يُْطَلب متويُلها تر  )٥٤(
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) دعمًا لعمليات تتبع املشتبه ٣-وُيطلب يف قسم التحقيق حمقق جديد واحد (من الرتبة ف -٣٠٥
حالة معيَّنة على ) ومساعد معين بالتحقيق يف ٢-فيهم الفارين. وُيطلب حمقق معاون واحد (من الرتبة ف

رأ) دعمًا ألحد أفرقة التحقيق يف امليدان. وتعوَّض الزيادة جزئيًا بعدم -ع وجه التحديد (من الرتبة خ
 .٢٠١٨) أُقّر شغلها ملدة تسعة أشهر يف عام ٣-مواصلة متويل وظيفة حمقق (من الرتبة ف

)، دعمًا ألنشطة ٣-وُيطلب يف قسم حتليل عمليات التحقيق حملل جديد واحد (من الرتبة ف -٣٠٦
 تتبع املشتبه فيهم الفارين أيضاً.

وُتطلب يف قسم البحث اجلنائي العلمي وظيفة جديدة واحدة هي وظيفة رئيس وحدة التحقيق  -٣٠٧
 اجلنائي العلمي.

وُتطلب مواصلة متويل وظيفة املوظف املعاون املعين باسرتاتيجيات احلماية ووظيفة املساعد املعين  -٣٠٨
 ة اللتني ُموِّلتا يف العام السابق باعتبارمها من مالك الفريق املعين باحلالة يف بوروندي.باسرتاتيجيات احلماي

 ألف يورو  ٢ ٧٨٩,٠ الموارد غير المتصلة بالعاملين

يف املئة) وهو يلزم لسد  ٣٣,٥ألف يورو ( ٧٠٠,٠ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  -٣٠٩
العامة. إن املوارد املطلوبة متثِّل متطلبًا متكرِّرًا ما مل يشر إىل خالف تكاليف السفر والنفقات التشغيلية 

 ذلك.

 ألف يورو ٢ ٠٥٩,٠ السفر

 يف املئة). ٣٢,١ألف يورو ( ٥٠٠,٠ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  -٣١٠

إن شعبة التحقيق أنفقت على السفر يف السنوات السابقة أكثر من ميزانيته املعتمدة.  -٣١١
ألف يورو.  ٨٠٠,٠بلغت زيادة املصروفات على السفر عن ميزانيته زهاء  ٢٠١٧و ٢٠١٦عامي  ففي

لقد مّكن عدد من التدابري اهلامة اليت حتقق اقتصاداً يف التكاليف (مثل النموذج البديل لتأمني السكىن يف 
مبلغها امليدان خالل فرتات نشر األفرقة على حنو مكثَّف) من حتقيق وفورات للمكتب يقارب 

ألف يورو من تكاليف البعثات، لكن طبيعة األنشطة التحقيقية وضرورة نشر األفرقة يف امليدان  ٢٠٠,٠
يظالن يستلزمان دعمًا للمهمات، حىت إذا أفضى هذا الدعم إىل زيادة اإلنفاق على السفر عن ميزانيته. 

د بنقلها من بعض بنود امليزانية إىل إن هذا اإلنفاق الزائد كان ويظل ُيَسد عن طريق إعادة ختصيص املوار 
 بعضها اآلخر، ما يؤثر على قدرة املكتب على جتهيز أفرقته باملوظفني وباملعدات على حنو سليم. 

لقد أولت شعبة التحقيق عناية وافية الستبانة ما ميكن حتقيقه من مكاسب متأتية عن زيادة  -٣١٢
النجاعة ووفورات متصلة باألسفار. إ�ا قلَّصت تكاليف السكىن وبدل املعيشة اليومي يف بلدان احلاالت 

لتقييم  ٢٠١٨و ٢٠١٧اليت توفد إليها األفرقة يف بعثات وذلك من خالل سريورة استمرت يف عامي 
التكاليف وتقليصها، وتكييف تصميم العمليات، وحتسني ظروف العمل. وباستدامة اتّباع هذا النهج 

ألف يورو يف التكاليف التشغيلية على  ١٢٠,٠حتقيق وفورات مقدارها  ٢٠١٩يُتوقع أن يتسىن يف عام 
ألسفار يف املهمات املرتكزة افرتاض أن تسود ظروف مماثلة. إن مقدار الوفورات يتوقف على تواتر وكثافة ا

الربناجمية املقرتحة العمل  ٢٠١٨على مكان واحد. فقد اقرتحت شعبة التحقيق يف إطار ميزانية عام 
للتوصل إىل ميزانية للسفر مسوَّاة على مدى فرتة سنتني (استناداً إىل النشاط املضطَلع به يف الوقت املعين) 

أقل إىل  ٢٠١٨ة. ولسوء احلظ بقيت ميزانية السفر املعتمدة لعام على حنو يليب االحتياجات الفعلية للشعب
حد كبري من املتطلبات الفعلية، ومل يُتوصل إىل مقدار ميزانية السفر املسوَّاة على مدى فرتة زمنية أطول. 
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وسيواصل املكتب التحلي بأقصى درجة ممكنة من النجاعة، مكيِّفًا ترتيبات السفر بغية استدامة التوازن 
 ألكثر فعالية بني تكاليف السفر جواً وتكاليف بدل املعيشة اليومي.ا

 ألف يورو ٧٣٠,٠ النفقات التشغيلية العامة

 يف املئة). ٣٧,٧ألف يورو ( ٢٠٠,٠ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  -٣١٣

ين حيضرون دها الشهود الذمن أن يتكبَّ  مناصاليت ال املتكرِّرة خيص بند امليزانية هذا التكاليف و  -٣١٤
يف العناية بم  كا يف ذلمبشهود (الب املتمثل يف العنايةاملكتب  بواجبتكاليف املتصلة الو  استجوبو لكي يُ 
 دّ سَ القضايا العالقة). وال تُ وباقي احملاكمات و عمليات التحقيق الناشط عمليات التدارس األويل و  إطار

تفاعل ال�ا تتأتى عن ، ألالتابع لقلم احملكمة دشهو والالين عليهم  لقسمهذه التكاليف من املخصَّصات 
)، هستجوابمن أجل اعندما يأيت  اهمكتب املّدعي العام والشهود (مثل تكاليف سفر الشاهد وسكنبني 

يتخذها املكتب بالنظر إىل الَلَحق املربم بينه وبني  ثراأل ةخفيف/منية متدنية التكاليفأو تتصل بتدابري أ
 قسم الين عليهم والشهود.

ويستند حساب مبلغ الزيادة املطلوبة يف بند النفقات التشغيلية العامة إىل عدد من العوامل:  -٣١٥
ضرورة التفاعل مع الشهود اجلدد يف عمليات التحقيق اجلارية مع استمرار وجوب النهوض بواجب العناية 
بالشهود احلاليني؛ واستئجار مساكن العاملني ألمد أطول خالل املهمات؛ وصيانة أو استبدال معدات 

 من قبيل وسائل التتبع وأزرار االستغاثة وأجهزة االتصال، اليت تيسِّر التواصل مع املكتب على حنو آمن.

أفريقيا الوسطى.  وسُتسد جبزء من الزيادة املطلوبة تكاليف العقد اخلاص بالسكىن يف مجهورية -٣١٦
فهذا احلل (البديل عن النزول يف الفندق الوحيد املصون األمن يف عاصمة هذا البلد) أفضى إىل حتقيق 
وفورات يف تكاليف البعثات إىل مجهورية أفريقيا الوسطى (ختفيض مقدار بدل املعيشة اليومي وكلفة الليلة 

 ألف يورو. ١٠٠,٠من ليايل اإلقامة) جاوز مقدارها 

يئ حليازة صور ملتقطة بالسواتل يتكاثر الطلب عليها ألغراض متعلقة باألدلة نظرًا للوقت وهُ  -٣١٧
الفاصل بني زمن وقوع األحداث ووقت تدخل املكتب وتعذر الوصول إىل بعض مسارح اجلرائم. 

لدائم الشعبة تضع يف اعتبارها التكاليف املعنية وتسعى إىل احلد من النفقات يف هذا الال بالسعي ا إن
إىل استبانة ما ميكن حتقيقه من املكاسب املتأتية عن زيادة النجاعة والوفورات لكن الزيادة املطلوبة تبقى 

 ضرورية الستدامة امتياز العمل والنهوض بواجب العناية الواقع على عاتق املكتب.
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 المقترحة ٢٠١٩: ميزانية عام ٢٣٠٠ البرنامج :٢٥ الجدول

٢٣٠٠  
 شعبة التحقيق

(بآالف اليوروات ٢٠١٧مصروفات عام  ) 

امليزانية املعتمدة لعام 
(بآالف  ٢٠١٨

 اليوروات)

 التغّري يف املوارد
امليزانية املقرتحة لعام 

(بآالف  ٢٠١٩
 الموع اليوروات)

املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

الموع مبا فيه 
املصروفات من 

 صندوق الطوارئ
مقداره (بآالف 

 نسبته املئوية اليوروات)
 ٤٢٨,٥ ١١ ٤,٤ ٤٧٧,٠ ٩٥١,٥ ١٠    املوظفون من الفئة الفنية

)٨٠١,٥( ٥٣٢,٥ ٢    املوظفون من فئة اخلدمات العامة  )٣١,٦(  ٧٣١,٠ ١ 
)٣٢٤,٥( ٤٨٤,٠ ١٣ ٩٧٥,٠ ١٣ - ٩٧٥,٠ ١٣ الموع الفرعي لتكاليف املوظفني  )٢,٤(  ١٥٩,٥ ١٣ 

)٣٤٨,٣( ٣١٨,٥ ٤ ٧٧٠,١ ٢ - ٧٧٠,١ ٢ املساعدة املؤقتة العامة  )٨,١(  ٩٧٠,٢ ٣ 
 - - - - - - - املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

 - - - - - - - العمل اإلضايف
)٣٤٨,٣( ٣١٨,٥ ٤ ٧٧٠,١ ٢ - ٧٧٠,١ ٢ الموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني  )٨,١(  ٩٧٠,٢ ٣ 

 ٠٥٩,٠ ٢ ٣٢,١ ٥٠٠,٠ ٥٥٩,٠ ١ ١٩٣,١ ٢ - ١٩٣,١ ٢ السفر
 - - - - - - - الضيافة

 - - - - ٢٩,٢ - ٢٩,٢ اخلدمات التعاقدية
 - - - - ١٢٢,٠ - ١٢٢,٠ التدريب

 - - - - ١٠,١ - ١٠,١ اخلرباء االستشاريون
 ٧٣٠,٠ ٣٧,٧ ٢٠٠,٠ ٥٣٠,٠ ٦٣٣,٥ - ٦٣٣,٥ النفقات التشغيلية العامة

 - - - - - - - اللوازم واملواد
 - - - - - - - األثاث والعتاد
 ٧٨٩,٠ ٢ ٣٣,٥ ٧٠٠,٠ ٠٨٩,٠ ٢ ٩٨٧,٩ ٢ - ٩٨٧,٩ ٢ الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني الموع

 ٩١٨,٧ ١٩ ٠,١ ٢٧,٢ ٨٩١,٥ ١٩ ٧٣٣,٠ ١٩ - ٧٣٣,٠ ١٩ المجموع

 ٢٠١٩: مالك الموظفين المقترح لعام ٢٣٠٠ البرنامج :٢٦ الجدول

٢٣٠٠ 
وكيل أمين 

 عام
أمين عام 

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

  
مجموع 

موظفي الفئة 
الفنية وما 

رر-ع خ فوقها رأ-ع خ   

  
مجموع 

موظفي فئة 
الخدمات 

 العامة
مجموع 

 الموظفين
               الوظائف الثابتة

٢٠١٨املقرة لعام   - - - ١٤٠ ٤٠ ٤٠ - ١٠٠ ١ ٤١ ٤٠ ١٣ ٤ ١ 

  ٨   -   -   -   ٨   -   ٥   ٣   -   -   -   -   -   -  اجلديدة
التخصيص املعادة   -   -   -   -   -   -   -  )١(    -  )١(    -   )١١(    )١١(    )١٢(  

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

  ١٣٦   ٢٩   ٢٩   -   ١٠٧   ١   ٤٥   ٤٣   ١٣   ٤   ١   -   -   -  المجموع

               
 ل)وظائف المساعدة المؤقتة العامة (معاِدالتها بدوام كام

٢٠١٨املقرة لعام   - - - - - ٤٤,٧٣ ١٦,٧٨ ١٣,٧٨ ٣,٠٠ ٢٧,٩٥ ١,٠٠ ١٠,٨٣ ١٤,٣٧ ١,٧٥ 

  ٤٤,٥٧   ١٦,١٢   ١٤,١٢   ٢,٠٠   ٢٨,٤٥   ١,٠٠   ١١,٥٠   ١٤,٢٠   ١,٧٥   -   -   -   -   -  املستمرة
  ٥,٣٣   ١,٦٧   ١,٦٧   -   ٣,٦٧   -   ١,٦٧   ١,٣٣   ٠,٦٧   -   -   -   -   -  اجلديدة

)٠,١٢(   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  املعادة التخصيص   )٠,١٢(   )٠,١٢(  
  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  املعادة التصنيف

)٣,٠٠(   -   -   -   -   -   -  احملوَّلة   )٥,٠٠(   -   )٨,٠٠(   -   -   -   )٨,٠٠(  

  ٤١,٧٨   ١٧,٦٧   ١٥,٦٧   ٢,٠٠   ٢٤,١٢   ١,٠٠   ٨,١٧   ١٢,٥٣   ٢,٤٢   -   -   -   -   -  المجموع
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 المقاضاة: شعبة ٢٤٠٠البرنامج  -٤

 المقدِّمة

تؤدي شعبة املقاضاة ("الشعبة") دورًا حموريًا يف اضطالع احملكمة مبهمتها األساسية، أال وهي  -٣١٨
إجراء أنشطة مقاضاة عادلة وفعالة وسريعة وفقاً لنظام روما األساسي. إ�ا تتألف من قسم املقاضاة وقسم 

ات القانونية إىل احملققني، االستئناف. وهي تتوىل، بإدارة عامة من مديرها، املسؤولية عن إسداء اإلرشاد
والرتافع يف القضايا اليت تنظر فيها دوائر ثالِث الشعِب القضائية يف احملكمة مجيعاً، وتُِعد مجيَع الدفوع 
الكتابية اليت تتضمنها العرائض وغريها من املذكرات اليت تقدَّم إىل الدوائر، وتشارك يف أنشطة التحقيق 

 نيني املعنييالرئيس وكالء االّدعاءد إىل هعكما يُ األفرقة املتكاملة.  وأنشطة حتضري القضايا يف نطاق 
رشاد العام بشأن سداء اإلإفرقة املتكاملة و قيادة األ ةضمن قسم املقاضاة مبهم باإلجراءات االبتدائية

وتتوىل شعبة املقاضاة  .ر احملكمةئمام دواأ باإلجراءات االبتدائيةفرقة املعنية األلقضايا، وقيادة يف االتحقيق 
املعنيني بإجراءات االستئناف  ووكالء االّدعاءاملعنيني باإلجراءات االبتدائية  وكالء االّدعاءتوظيَف 

واملوظفني القانونيني ومنظِّمي ملفات القضايا واملساعدين املعنيني بدعم اإلجراءات االبتدائية، وتدريَبهم، 
 ومراقبَة أدائهم.

االستئناف، بإجراءات الرئيسي املعين  وكيل االّدعاء هف، الذي يقودويتوىل قسم االستئنا -٣١٩
دائرة االستئناف، وإعداد مام أاالستئناف النهائي ى االستئناف التمهيدي ودعاو  ىدعاو مجيع يف التقاضي 

مجيع طلبات اإلذن باالستئناف والردود على طلبات اإلذن باالستئناف اليت يودعها الدفاع وغريه من 
أمام الدوائر االبتدائية، وصوغ نصوص أهم الوثائق اليت تودَع يف املرحلة االبتدائية من  األطراف

اإلجراءات، وال سّيما الوثائق اليت تشمل مسائل هامة وجديدة من مسائل القانون اجلنائي الدويل والقوانني 
إىل سائر مكوِّنات املكتب اإلجرائية، وإسداء املشورة القانونية إىل األفرقة العاملة يف قسم املقاضاة و 

 حبسب االقتضاء.

كما إن قسم املقاضاة وقسم االستئناف ينظِّمان تدريبًا وحماضرات مستفيضني للعاملني يف  -٣٢٠
شعبة املقاضاة وغريها من وحدات املكتب بشأن مواضيع من قبيل املرافعات الكتابية، واملرافعات الشفوية، 

مرة كل أسبوعني ون اجلنائي الدويل. ومن ذلك اجتماع قانوين يعقد والقانون الدويل حلقوق اإلنسان، والقان
جلميع العاملني يف الشعبة حيث تناَقش املستجدات القانونية واإلجرائية ذات الصلة بالشعبة، وتدريب 
داخلي على املرافعة يُعقد بانتظام، منه تدريب على املرافعة الشفوية وتدريب على استجواب الشهود، 

 وباإلنكليزية.بالفرنسية 

ة اللفعاة نويشرف على االستعا ،دارتاقيادتا وإ )١-(من الرتبة مداملقاضاة شعبة  مدير ويتوىل -٣٢١
كما يتوىل مديرها، يساعده يف ذلك وكيل يداع الوثائق.  إو  امللفاتملوارد وعلى توحيد نسق حتضري با

، مراجعة مجيع ما يودَع من وثائق وعرائض )٥-ف(من الرتبة االّدعاء الرئيسي املعين بإجراءات االستئناف 
قبل أن يتم تقدميها إىل احملكمة بغية التيقن من أ�ا مّتسقة من الناحية القانونية وحمرَّرة بصورة مقنعة. 

املشورة بشأن القضايا إىل أفرقة التحقيق واألفرقة املعنية باإلجراءات االبتدائية، وذلك شعبة ال مديرويسدي 
مساعٌد خاص (معين بأنشطة شعبة ال مديرَ ويساند ائل يُطلب تناوهلا يف أجل قصري. غالبًا بشأن مس

)، من أجل ٢-) ومنسٌق لعمل منظِّمي ملفات القضايا (من الرتبة ف٣-املقاضاة) (من الرتبة ف
ين رأ) ومساعدَ -(من الرتبة خ ع اً شخصي اً الشعبة مساعد إن ملديركما . التخطيط والتنسيق يف الشعبة
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يساندان الشعبة يف تنفيذ كافة األمور اإلدارية، مبا يف ذلك معاملة املطالبات  رأ)-عني (من الرتبة خ داريإ
 املتصلة بالسفر وطلبات اإلجازات.

وتتوىل األفرقة املتكاملة املسؤولية عن التحقيق واملقاضاة يف القضايا املعروضة على احملكمة.  -٣٢٢
ق (الفرتة االستهاللية) يُركَّز رئيسياً يف أنشطة املكوِّن (الصغري) وخالل األشهر الستة األوىل من مدة التحقي

ويقوم فريق املقاضاة بإسداء املعين باملقاضاة من الفريق املتكامل على صوغ املنحى املفرتض للقضية. 
التوجيه القانوين واالسرتاتيجي من أجل التحقيق، وبتحليل األدلة، وبوضع األساس النظري للقضية، 

) من نظام ٢(٥٥اركة يف األنشطة التحقيقية (مبا فيها أعمال االستجواب الذي ُجيرى مبوجب املادة وباملش
روما األساسي)، وبالتحضري لكشف املعلومات والوثائق، وبإعداد مشاريع الوثائق ذات الصلة مبا فيها 

قضايا واملساعد املعين بالدعم مجيع الوثائق اليت قد يلزم إيداعها يف مرحلة التحقيق. ويتوىل منظِّم ملفات ال
يف  وكالء االّدعاءيف اإلجراءات االبتدائية تدبر األدلة واملعلومات والوثائق املراد إيداعها، ومساندة 

(سُتجرى خالله مثاين عمليات حتقيق ناشط ٢٠١٩مهامهم. وحبسب االفرتاضات املتعلقة مبيزانية عام 
54F

٥٥(. 

فيًا فتم صوغ منحى القضية املفرتض بصورة راسخة، وعندما يكون التحقيق قد شهد تقدمًا كا -٣٢٣
تزيد شعبة املقاضاة قدرتا فتشكل فريق حتقيق يُعىن باملرحلة التمهيدية من اإلجراءات. ويُتوقع أن يشهد 

تناول بعض القضايا يف مرحلتها التمهيدية، إضافة إىل ثالث حماكمات وسبع دعاوى  ٢٠١٩عام 
التمهيدية بقيام الفريق املتكامل بالتحضري لالنتقال من التحقيق إىل املرحلة استئناف �ائي. وتبدأ املرحلة 

االبتدائية بتهذيب اجلوانب القانونية للمنحى املفَرتض للقضية وإعداد طلبات إصدار أوامر بالقبض على 
املشتبه فيهم. ويشتمل التحضري لطلب إصدار أمر بإلقاء القبض أو أمر باملثول ("باحلضور") على 
استعراض شامل لألدلة (ينخرط فيه موظفون من مكتب املّدعي العام ليسوا أعضاء يف الفريق املسَند إليه 
إجراء التحقيق أو املقاضاة)، بغية التمحيص يف مدى كفاية األدلة طبقًا للمعايري اخلاصة باملرحلة املعنية 

مبثوله أمام احملكمة فإن رئيس قلم احملكمة، ُأصدر أمر بالقبض على مشتبه فيه أو أمر  من اإلجراءات. فإذا
بالتشاور مع املّدعية العامة، حييل األمر بالقبض على الشخص املعين وتقدميه إىل احملكمة مبوجب 

من النظام األساسي إىل كل دولة قد يوجد هذا الشخص على أراضيها. وبعد القبض  ٩١و ٨٩ املادتني
 ٤٨احملكمة يُفرتض عادة أن ميُثل مثوَله األول أمام احملكمة يف غضون  على املشتبه فيه املعين أو تقدميه إىل

) من القواعد اإلجرائية ١(١٢١ ساعة اعتبارًا من زمن وصوله إىل مقر احملكمة. وتقضي القاعدة ٩٦إىل 
د الدائرة التمهيدية، عند أول مثول للمشتبه فيه أمام احملكمة، موعد عقد جلس ة وقواعد اإلثبات بأن حتدِّ

أشهر أو ستة من  اعتماد التهم املوجَّهة إليه. واملعتاد أن يقع تاريخ عقد جلسة اعتماد التهم بعد أربعة
تاريخ املثول األول أمام احملكمة. ويف الفرتة الفاصلة بني املثول األول أمام احملكمة وموعد انعقاد جلسة 

للدفاع، مبا يف ذلك استعراض املواد املعنية  اعتماد التهم، يبدأ فريق املقاضاة بكشف الوثائق واملعلومات
وإجراء عملية حجب ما جيب حجبه فيها من املعلومات، وإعداد الوثيقة املتضمنة للتهم، والعريضة 
املمهدة العتماد التهم، وقائمة األدلة. وُجيرى عند اللزوم استعراض إضايف لألدلة، ويُنظر فيما إذا كان 

يوماً  ٦٠من نظام روما األساسي. ويصدر قرار اعتماد التهم يف غضون  ٥٦ يتعني االستناد إىل املادة
اعتبارًا من تاريخ انعقاد جلسة اعتمادها. وبعد اعتماد التهم حتال القضية إىل الدائرة االبتدائية. وقبل 

ق، تقدمي البيانات االفتتاحية، يقوم فريق املقاضاة بتحديث وتنجيز ما جيب كشفه من املعلومات والوثائ

                                                           

 أعاله. ١١٤انظر الفقرة  )٥٥(
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وإعداد أهم الوثائق املراد إيداعها يف إطار اإلجراءات االبتدائية، مثل العريضة املمهدة للمحاكمة، وقائمة 
 الشهود، وقائمة األدلة، وطلبات اختاذ التدابري احلمائية ضمن احملكمة.

من مثانية  إن االهتمام بكل قضية تبلغ املرحلة التمهيدية أو املرحلة االبتدائية يستلزم فريقاً مؤلفاً  -٣٢٤
معنيني باإلجراءات االبتدائية، ومنظم مللفات القضية، ومساعد قانوين، ومساعد معين بدعم  وكالء اّدعاء

رئيسي معين باإلجراءات االبتدائية. ويقوم وكالء االّدعاء،  اإلجراءات االبتدائية، يقودهم وكيل اّدعاء
تدائية، بتنظيم وحتضري احلجج يف القضية خالل الرئيسي املعين باإلجراءات االب يقودهم وكيل االّدعاء

املرحلتني التمهيدية واالبتدائية. فيجمعون األدلة املدينة واألدلة املربِّئة، ويتدبرون شؤون الشهود، ويسدون 
اإلرشاد فيما خيص عمليات التحقيق اإلضافية، ويتدبرون كشف املعلومات والوثائق، ويعدون نصوص كل 

راد إيداعها أمام الدائرة التمهيدية والدائرة االبتدائية، ويشاركون يف اجللسات، الوثائق والعرائض امل
ويتدخلون خالل جلسة اعتماد التهم وخالل احملاكمة فيستجوبون شهود االّدعاء وشهود الدفاع ويقدِّمون 

لة واملعلومات احلجج. ويقوم منظم ملفات القضية واملساعد املعين بدعم اإلجراءات االبتدائية بتنظيم األد
االفرتاضات املتعلقة  يف االضطالع مبهامهم. وتشمل والوثائق املودعة ويقدمان الدعم لوكالء االّدعاء

 يف املرحلة االبتدائية. ٢٠١٩بامليزانية ثالث قضايا ستكون خالل عام 

ء رئيسي ويتألف مالك العاملني يف قسم االستئناف من الوظائف الثابتة التالية البيان: وكيل اّدعا -٣٢٥
)، يتوىل إدارة القسم ويشرف على مجيع األعمال اليت ٥-الرتبة ف معين بإجراءات االستئناف (من

)، وثالثة وكالء اّدعاء ٤-يضطلع با، وثالثة وكالء لالّدعاء معنيني بإجراءات االستئناف (من الرتبة ف
)، ومنظِّم مللفات ٢-الرتبة ف )، ووكيل اّدعاء معاون (من٣-معنيني بإجراءات االستئناف (من الرتبة ف

). وُحيتاج إىل هذه الوظائف لالضطالع بعمل القسم، الذي يشمل إعداد مجيع ١-القضايا (من الرتبة ف
ما يُقدَّم من وثائق وعرائض بشأن دعاوى االستئناف التمهيدي ودعاوى االستئناف النهائي أمام دائرة 

قدم خالهلا مرافعات شفوية يف دعاوى االستئناف النهائي االستئناف؛ واحملاّجة يف مجيع اجللسات اليت ت
أمام دائرة االستئناف؛ والقيام جبميع أعمال التقاضي يف مرحلة االستئناف التمهيدي ومرحلة االستئناف 
النهائي (مبا يف ذلك تناول األدلة اإلضافية وكشف املعلومات)؛ وإعداد مجيع طلبات اإلذن باالستئناف 

ات اإلذن باالستئناف اليت يودعها الدفاع وغريه من األطراف أمام الدوائر التمهيدية والردود على طلب
والدوائر االبتدائية؛ وإعداد نصوص ما يودع من وثائق رئيسية يف مرحلة اإلجراءات االبتدائية ومراجعة هذه 

ي الدويل النصوص، وال سّيما النصوص اليت تتناول مسائل هامة وجديدة من مسائل القانون اجلنائ
 واملسائل اإلجرائية.

كما يؤدي قسم االستئناف دورًا كبريًا يف إجراء البحوث القانونية وإسداء املشورة القانونية  -٣٢٦
(بتقدمي مذكرات كتابية ومشورة شفوية) إىل مجيع أفرقة التحقيق واألفرقة املعنية باإلجراءات االبتدائية يف 

ى العموم وديوان املّدعي العام [على اخلصوص] فيما يتعلق قسم املقاضاة، وإىل سائر أقسام املكتب عل
 مبسائل القانون اجلنائي الدويل.

كما ُجيري قسم االستئناف طائفة متنوعة من سائر أعمال التقاضي مثل إجراءات املراجعة  -٣٢٧
) من النظام األساسي، وإجراءات التعويض، وإجراءات اإلفراج املبكر، وإجراءات ٣(٥٣مبوجب املادة 

رب األضرار. ويضاف إىل ذلك أن قسم االستئناف يتوىل املسؤولية عن إعداد وحتديث جمموعة خمتارة ج
وافية عن القضايا تضم مجيع القرارات واألحكام الصادرة عن الدوائر منذ نشوء احملكمة (متاحة لكي 

الال القانوين  تستعملها مجيع ُشعب مكتب املّدعي العام)، كما يتوىل تنسيَق التدريب املستفيض يف
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والتدريب واحملاضرات يف املرافعة القانونية الكتابية والشفوية جلميع العاملني يف الشعبة طيلة السنة. وتتاح 
 متابعة الدورات واحملاضرات املعنية للعاملني يف سائر الشعب أيضاً.

اءات منخرطة يف أنشطة ضمن إطار اإلجر  ٢٠١٩ويُتوقع أن تبقى شعبة املقاضاة يف عام  -٣٢٨
(احلسن) وقضية Blé Goudé( وابْليه غوديه )Gbagbo(اْغبَـْغبو االبتدائية يف قضية 

55F

. كما يُتوقع أن )٥٦
يـُْنَشد اعتماد تم توجَّه يف قضية واحدة أو أكثر من القضايا اليت ختضع للتحقيق حالياً. وستبقى أفرقة 

يف جورجيا ويف احلالة يف كوت ديفوار  شعبة املقاضاة منخرطة يف األنشطة التحقيقية الراة يف احلالة
(القضية الثانية) واحلالة الثانية يف مجهورية أفريقيا الوسطى واحلالة يف ليبيا واحلالة يف دارفور بالسودان 
واحلالة يف بوروندي وغريها من احلاالت اخلاضعة للتحقيق. وسيتعنيَّ على قسم االستئناف أن يتناول 

ليت ميكن أن تُرفع يف إطار القضايا اليت ستنتهي احملاكمة فيما خيصها يف عام دعاوى االستئناف النهائي ا
 ، إضافة إىل دعاوى االستئناف التمهيدي يف إطار قضايا أخرى.٢٠١٨

وستواصل شعبة املقاضاة استطالع الوسائل اخلالقة للنجاح يف تقدمي حججها أمام احملكمة،  -٣٢٩
 التكنولوجيات اجلديدة يف جلسات احملكمة.يف ذلك مضيُّها يف استعمال التقنيات و  مبا

وستسهر شعبة املقاضاة أيضًا على تطبيقها املالئم لشىت أشكال إسناد املسؤولية اجلنائية اليت  -٣٣٠
مسؤولية القادة والرؤساء منه ( ٢٨من النظام األساسي (املسؤولية اجلنائية الفردية) واملادة  ٢٥جتيزها املادة 

مع السياسات النافذة، إىل التكفل بأن تشمل التهم اليت توجهها أفرقتها  اآلخرين). وستسعى، متاشياً 
اجلرائم اجلنسية واجلرائم اجلنسانية املنطَلق واجلرائم املرتكبة حبق األطفال، حيثما تقع مثل هذه اجلرائم يف 

ًة خاصة ألشكال احلالة اخلاضعة للتحقيق، وأشكال اجلناية األكثر متثيًال يف احلالة املعنية. وستويل عناي
 اجلناية اليت درج القضاء الدويل والقضاء الوطين على عدم املقاضاة عليها إىل احلد الالزم.

آليات تنسيق داخلي وأفرقة عاملة، وهي منخرطة يف إطار  شعبة املقاضاةوقد استحدثت  -٣٣١
ثل التدريب على املبادرات املتخذة على نطاق املكتب اليت تتناول جماالت أولويات املكتب واحملكمة م

ستواصل استعمال  شعبة املقاضاةالرتافع، وزيادة النجاعة، وتدبر املعلومات، واألفرقة املتكاملة. مث إن 
وحتسني نظام املراجعات الداخلية لألدلة (ومراجعات احلاالت اليت متيَّزت بأمهيتها من بني حاالت تقدمي 

 ودة عملها وضمان إيتائه ناجتاً عايل درجة اجلودة.احلجج أمام احملكمة) إلجراء عمليات تقييم نقدي جل

 ألف يورو ١١ ٧٣١,٥ موارد الميزانية

 يف املئة). ٠,٧يورو ( ألف ٧٥,٩ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  -٣٣٢

 هنيني خمتصني يف القانون اجلنائي الدويلباالستعانة فيها مباملقاضاة تتميز  ةأنشطة شعبإن  -٣٣٣
بند املوارد  يفز يرتكَّ يف املئة منها)  ٩٦,٩( ة الشعبةن معظم ميزانيإف وعليه. وبتوقفها على االستعانة بم

. وبالتايل تركِّز الشعبة على حتقيق مكاسب متأتية عن زيادة النجاعة ووفورات يف التكاليف من املوظفني
ت، وإعادة تدارس اإلجراءات الداخلية، من خالل حتفيز زيادة اإلنتاجية باستبعاد الطاحل من السريورا

وتبسيط التعاون مع سائر الشعب واألطراف، حيثما أمكن ذلك. وإضافة إىل التدابري الداخلية احملدَّدة 

                                                           

 دون استباق للقرار بشأن اعتماد التهم. )٥٦(
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أعاله تعتمد الشعبة وموظفوها على شبكتها املتينة الواسعة املطال حيثما أمكن األمر. وتبين الشعبة 
 ل إلقاء حماضرات وخطب أمام املهنيني والطلبة يف شىت املؤسسات.شبكتها بوسائل منها على سبيل املثا

وعلى الرغم من وجوب أن يُعترب أن عبء العمل الواقع على عاتق شعبة املقاضاة يتحدد  -٣٣٤
معظمه بالتزاماتا مبوجب نظام روما األساسي واألوامر الصادرة عن الدوائر فإ�ا حريصة على مواصلة 

تأتية عن زيادة النجاعة ووفورات يف التكاليف. وقد كّرست الشعبة طيلة استطالع سبل حتقيق مكاسب م
موارد ووقتًا الستبانة إمكانيات حتقيق الوفورات وحتقيق املكاسب املتأتية عن زيادة النجاعة.  ٢٠١٨عام 

ان واخنرطت الشعبة برمتها يف هذه العملية إذ طُلب من أفرقتها أن يقدموا أفكارهم ومقرتحاتم بشأن إمك
حتقيق مكاسب متأتية عن زيادة جناعة عملهم. وتُِعد الشعبة عدة مقرتحات لزيادة النجاعة، مبا يف ذلك 
تضبيط اإلجراءات والسياسات احلالية. ويؤمل أن خيفِّف حتقيق مكاسب متأتية عن زيادة النجاعة ضغط 

 لذي ينهضون به.العمل الواقع على كاهل موظفي الشعبة وأن يقلِّص ساعات العمل املستفيض ا

، تسىن ٢٠١٩وإثر مراجعة معمَّقة للموارد احلالية من املوظفني ومتطلبات احلد األدىن لعام  -٣٣٥
، ال يُركَّز فيها إال على الوظائف احلامسة ُمْطَلق اَحلْسم ٢٠١٩لشعبة املقاضاة أن تقرتح ميزانية معتدلة لعام 

شعبة جهدًا كبريًا ملواءمة مقرتحها مع الشواغل اليت لتحقيق االفرتاضات املتعلقة بامليزانية. لقد بذلت ال
أُثريت خالل االجتماعات السابقة املتعلقة بامليزانية، لكن يظل مقرتحها يعربِّ عن املوارد الالزمة ألداء 
املهام املنوطة با يف إطار واليتها مبوجب نظام روما األساسي. ولذا ال تطلب الشعبة إال وكيًال واحداً من 

) ووكيل اّدعاء معاونًا معنيًا باإلجراءات ٤-االّدعاء املعنيني باإلجراءات االبتدائية (من الرتبة ف وكالء
) متوَّل وظيفتامها يف إطار املساعدة املؤقتة العامة. ويُطلب متويل وظيفة وكيل ٢-االبتدائية (من الرتبة ف

ضمن إطار  ٢٠١٨ارًا لتمويلها يف عام ) استمر ٤-االّدعاء املعين باإلجراءات االبتدائية (من الرتبة ف
مالك الفريق الذي يهتم بقضية بوروندي. إن وكالء االّدعاء املعنيني باإلجراءات االبتدائية ذوي الرتبة 

يقدمون دعمًا مستفيضًا خالل عمليات التحقيق بإجرائهم البحوث والتحاليل بشأن املسائل  ٤-ف
من قبيل مراجعة األدلة. وسيقدم وكيل االّدعاء املعاون املعين  املعقدة. كما إ�م ينسقون مشاريع األفرقة

) دعمًا تقنيًا عمليًا لواحدة من عمليات التحقيق اجلارية، مبا يف ٢-باإلجراءات االبتدائية (من الرتبة ف
ذلك املراجعة اجلارية لألدلة اليت يتم مجعها. كما إن شاغل هذه الوظيفة سيجري حبوثًا قانونية. وسيكون 

 ) وكيل االّدعاء األصغر رتبة يف شعبة املقاضاة.٢-وكيل االّدعاء املعاون (من الرتبة ف

وحتتاج شعبة املقاضاة أيضًا إىل موارد غري متصلة بالعاملني للنهوض بأود أنشطتها. إن معظم  -٣٣٦
مكتب املّدعي اخلدمات اليت تستلزم ختصيص موارد غري متصلة بالعاملني توفَّر (ويهيأ هلا يف امليزانية) ضمن 

. بيد أنه يُطلب ختصيص مبلغ خاص من أجل ٢١٣٠و ٢١٢٠و ٢١١٠العام يف إطار الربامج الفرعية 
سد تكاليف السفر يُدرج يف إطار ميزانية شعبة املقاضاة. إن املبلغ املطلوب مماثل لنظريه فيما خيص عام 

٢٠١٨)
56F

٥٧(. 

                                                           

 أدناه. ٣٤٦انظر التفاصيل ذات الصلة يف الفقرة  )٥٧(
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 ألف يورو ١١ ٣٥٧,٧ الموارد من الموظفين

ألف يورو  ٢٤٨,٥املطلوب لسد تكاليف الوظائف الثابتة على زيادة مقدارها ينطوي املبلغ  -٣٣٧
املئة). وينطوي املبلغ املطلوب لسد تكاليف وظائف املساعدة املؤقتة العامة على اخنفاض مقداره  يف ٢,٦(

 ١٧وظيفة ثابتة و ٩١موظفني:  ١٠٨املئة). وسيتألف مالك الشعبة من  يف ١٠,٢ألف يورو ( ١٧٢,٣
 من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل). ١٣,٥٨من وظائف املساعدة املؤقتة العامة ( وظيفة

ويُقرتح حتويل ثالث وظائف: وظيفتني لوكيَلي اّدعاء معنيَـْنيِ باإلجراءات االبتدائية (من الرتبة  -٣٣٨
 ).١-) ووظيفة منظم مللفات القضايا (من الرتبة ف٤-ف

(مساعد أمني عام) بشعبة املقاضاة ألغراض امليزنة فقط، بالنظر إىل  ويـُْلَحق نائب املّدعية العامة -٣٣٩
ختصيص وظيفته األصلي. بيد أن دوره يتمثل يف التفرغ للعمل نائبًا للمدَّعية العامة. وبذه الصفة يتوىل 

اإلشراف على ثالِث ُشعِب املكتب وتنسيق عمل هذه  -حتت توجيهها املباشر  -نائب املّدعية العامة 
عب، وهي شعبة االختصاص والتكامل والتعاون، وشعبة التحقيق، وشعبة املقاضاة. كما إن املساعد الشُ 

 الشخصي لنائب املّدعية العامة ُمْلَحق بشعبة املقاضاة.

إن شعبة املقاضاة ستستعيض عن وظائف وكيل االّدعاء املساعد املعين باإلجراءات االبتدائية  -٣٤٠
) بغية ٢-ّدعاء معاونني معنيني باإلجراءات االبتدائية (من الرتبة ف) بوظائف وكالء ا١-(من الرتبة ف

يف هيكلها التنظيمي. ويشمل هذا التدبري  ٢٠١٥/٢٠١٦تنفيذ التعديالت البنيوية اليت ُهيِّئ هلا يف الفرتة 
مثاين وظائف ثابتة وثالث وظائف من وظائف املساعدة املؤقتة العامة. لقد راجع خبري استشاري خارجي 

. فخلص هذا اخلبري االستشاري إىل أن وظيفتني كانتا ٢٠١٥شكيل مالك موظفي الشعبة يف عام ت
مصنفتني تصنيفاً خاطئاً، مها وظيفة املوظف القانوين املساعد (اليت ُصنفت وظيفًة من فئة اخلدمات العامة 

املساعد املعين  وإن كان شاغلها يؤدي مهام تناظر وظيفة من الفئة الفنية) ووظيفة وكيل االّدعاء
) على الرغم من أن املهمات ١-باإلجراءات االبتدائية (اليت كانت مصنفًة وظيفًة من الرتبة ف

واملسؤوليات املرتبطة با كانت تعادل املهام واملسؤوليات املنوطة بوظيفة وكيل االّدعاء املعاون (من الرتبة 
وظائف املساعد القانوين يف الشعبة  تصنيف ٢٠١٦). وكخطوة أوىل لتصويب ذلك أعيد يف عام ٢-ف

فنقلت من فئة اخلدمات العامة إىل الفئة الفنية، ما جيسد أن شاغل هذه الوظيفة كان يعمل يف املستوى 
الفين. واستكماًال لعمليات االنتقال هذه سُتلغي شعبة املقاضاة وظيفة وكيل االّدعاء املساعد املعين 

) وتستعيض عنها بوظيفة وكيل اّدعاء معاون معين باإلجراءات ١-فباإلجراءات االبتدائية (من الرتبة 
فصاعداً. وليس هلذا التدبري أثر على امليزانية، وهو ال يغري  ٢٠١٩) من عام ٢-االبتدائية (من الرتبة ف

، وسيمكِّن املكتَب من جعل ٢٠١٩عدد معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل املطلوب لعام 
ملقاضاة أقرب إىل تشكيلها املعتزم. ولوظيفة وكيل االّدعاء املعاون املعين باإلجراءات تشكيل أفرقة ا

) وصفها بني وظائف مالك شعبة املقاضاة. وقد اجتاز املوظفون الذين ٢-االبتدائية (من الرتبة ف
عملية  ) بنجاح١-يشغلون حاليًا وظيفة وكيل اّدعاء مساعد معين باإلجراءات االبتدائية (من الرتبة ف

احلشد اليت أجريت حديثًا وهم مدَرجون يف قائمة املرشحني املنتظر تعيينهم ليشغلوا وظيفة وكيل اّدعاء 
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). والتدبري املعين لن يكون له أثر على امليزانية ولن ٢-معاون معين باإلجراءات االبتدائية (من الرتبة ف
(يتعدل به عدد املوظفني املطلوبني

57F

٥٨(. 

 ألف يورو ٩ ٨٤٧,٧ من الفئة الفنية وفئة اخلدمات العامةالوظائف الثابتة: 

 ال ُتطلب أية وظائف ثابتة إضافية. -٣٤١

 إن مالك شعبة املقاضاة يتألف من الوظائف التالية البيان: -٣٤٢

 العدد الرتبة التسمية
 ١ أمني عام مساعد نائب املّدعية العامة (املقاضاة)

 ١ ١-مد مدير شعبة املقاضاة
 ٨ ٥-ف رئيسي معين باإلجراءات االبتدائيةوكيل اّدعاء 

 ١ ٥-ف وكيل اّدعاء رئيسي معين بإجراءات االستئناف
(وكيل اّدعاء معين باإلجراءات االبتدائية

58F

 ١٣ ٤-ف )٥٩
 ٣ ٤-ف وكيل اّدعاء معين بإجراءات االستئناف
 ١٤ ٣-ف وكيل اّدعاء معين باإلجراءات االبتدائية

 ١ ٣-ف موظف قانوين
 ٣ ٣-ف اّدعاء معين بإجراءات االستئنافوكيل 

(وكيل اّدعاء معاون معين باإلجراءات االبتدائية
59F

 ١٩ ٢-ف )٦٠
 ١٠ ١-ف  موظف قانوين مساعد
Pمنظِّم مللفات القضايا

)
60F

 ٩ ١-ف )٦١
 ٥ رأ-ع خ مساعد معين بدعم اإلجراءات االبتدائية

 ٢ رأ-ع خ مساعد إداري
 ١ رأ-ع خ شخصيمساعد 
 الموع

 
٩١ 

 يورو آالف ١ ٥١٠,٠ املساعدة املؤقتة العامة

لتمكني شعبة املقاضاة من االضطالع على حنو فعال بأنشطتها املهيأ هلا يف إطار االفرتاضات  -٣٤٣
من معادالت املوظف  ١٣,٥٨وظيفة من وظائف املساعدة املؤقتة العامة ( ١٧املتعلقة بامليزانية، ُتطلب 

 طلب مستمر لسنوات متعددة، على النحو التايل:الواحد العامل بدوام كامل) مبثابة مت

                                                           

 ٢٠١٧وأقرته مجعية الدول األطراف (انظر ميزانية عام  ٢٠١٧طرحته شعبة التحقيق يف عام إن هذا التدبري يكافئ التدبري الذي  )٥٨(
 ).٣٤٢ الربناجمية املعتمدة للمحكمة اجلنائية الدولية، الفقرة

 من الوظائف املعنية وظيفتان يعاد اقرتاح حتويلهما [إىل وظيفتني ثابتتني]. )٥٩(
 اقرتاح إعادة تصنيفها.من الوظائف املعنية مثاين وظائف يعاد  )٦٠(
 من الوظائف املعنية وظيفة واحدة يعاد اقرتاح حتويلها [إىل وظيفة ثابتة]. )٦١(
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 املعاِدل بدوام كامل املدة بالشهور العدد الرتبة التسمية
 متطلَّب مستمر  ٢,٠٠ ٢٤ ٢ ٤-ف وكيل اّدعاء معين باإلجراءات االبتدائية 

(وكيل اّدعاء معين باإلجراءات االبتدائية
61F

 متطلَّب جديد  ١,٠٠ ١٢ ١ ٤-ف )٦٢
 متطلَّب مستمر  ٢,٠٠ ٢٤ ٢ ٣-ف باإلجراءات االبتدائية وكيل اّدعاء معين

 متطلَّب مستمر  ١,٠٠ ١٢ ١ ٣-ف )مساعد خاص (معين بأعمال املقاضاة
 متطلَّب مستمر  ١,٢٥ ١٥ ٢ ٢-ف وكيل اّدعاء معاون معين باإلجراءات االبتدائية

وكيل اّدعاء معاون معين باإلجراءات 
(االبتدائية

62F

 متطلَّب جديد  ٢,٠٠ ٢٤ ٣ ٢-ف )٦٣
 متطلَّب جديد  ٠,٦٧ ٨ ١ ٢-ف وكيل اّدعاء معاون معين باإلجراءات االبتدائية

 متطلَّب مستمر  ٠,٥ ٦ ١ ٢-ف معين بإجراءات االستئنافمعاون وكيل اّدعاء 
 متطلَّب مستمر  ١,٠٠ ١٢ ١ ٢-ف القضايا منسِّق لتنظيم ملفات

 مستمر متطلَّب  ١,٠٠ ١٢ ١ ١-ف  موظف قانوين مساعد
 متطلَّب مستمر  ٠,٥ ٦ ١ رأ-ع خ مساعد معين بدعم اإلجراءات االبتدائية

 ٠,٦٧ ٨ ١ رأ-ع خ مساعد إداري
متطلَّب  

(جديد
63F

٦٤( 
 الموع

 
١٣,٥٨ ١٦٣ ١٧ 

 
 ٢٠١٨التغريات بالقياس إىل ميزانية عام 

املقاضاة وكيل اّدعاء ، تطلب شعبة ٢٠١٩بالنظر إىل التطور املتوقَّع أن تشهده القضايا يف عام  -٣٤٤
ووكيل اّدعاء معاوناً معنياً باإلجراءات االبتدائية  )64F٦٥()٤-إضافياً معنياً باإلجراءات االبتدائية (من الرتبة ف

). فكل املوارد املتوفرة قد ُخصِّصت لالضطالع مبهام أخرى، منها استيعاب العمل ٢-(من الرتبة ف
 صى حد ممكن.املتأيت عن عمليات التحقيق اجلديدة إىل أق

 التغريات غري ذات األثر على امليزانية

رر) من وظائف -تغريِّ شعبة املقاضاة تسمية وظيفة "املساعد الشخصي" (من الرتبة خ ع -٣٤٥
املساعدة املؤقتة ف ئمن وظا "رأ)-ع املساعدة املؤقتة العامة لتصبح وظيفة "مساعد إداري (من الرتبة خ

 العامة للتواؤم مع تسميات الوظائف اليت اعتمدها الفريق املعين باملوارد البشرية. 

 ألف يورو ٣٧٣,٨ الموارد غير المتصلة بالعاملين

يف املئة). إن معظم املوارد  ٠,١ألف يورو ( ٠,٣ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره  -٣٤٦
لنهوض بأود أنشطة شعبة املقاضاة توفَّر (ويهيأ هلا يف امليزانية) يف إطار غري املتصلة بالعاملني الالزمة ل

                                                           

 ُموِّلت فيما خيصه مببلغ من صندوق الطوارئ ُأخطر بلزومه من أجل احلالة يف بوروندي. ٢٠١٨وظيفة يُْطَلب متويُلها ترحيالً من عام  )٦٢(
) اليت أقرت يف إطار امليزانيات السابقة مل ١-عاء مساعدين معنيني باإلجراءات االبتدائية (من الرتبة فإن الوظائف الثالث لوكالء ادِّ  )٦٣(

) املطلوبة اآلن فإمنا ميثل طلبها تعديالً ٢-تعد مطلوبة. أما طلب وظائف وكالء االّدعاء املعاونني املعنيني باإلجراءات االبتدائية (من الرتبة ف
 أثر له على امليزانية. اسرتاتيجياً بنيوياً ال

 أدناه. ٣٤٥انظر الفقرة  )٦٤(
 مببلغ من صندوق الطوارئ ُأخطر بلزومه من أجل احلالة يف بوروندي. ٢٠١٨يواصل متويل هذه الوظيفة اليت ُموِّلت فيما خيص عام  )٦٥(
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ضمن مكتب املّدعي العام. بيد أن املوارد غري املتصلة بالعاملني  ٢١٢٠و ٢١١٠الربناجمني الفرعيني 
 املطلوبة لسد تكاليف السفر أدرجت يف ميزانية شعبة املقاضاة.

 ألف يورو ٣٧٣,٨  السفر

ن يف شعبة املقاضاة بانتظام يف مهام ضمن إطار األفرقة املتكاملة لكي يدعموا يسافر العاملو  -٣٤٧
عمليات التحقيق اجلارية. كما تلزم أسفار موظفي شعبة املقاضاة يف املرحلة التمهيدية واملرحلة االبتدائية 

اد من النظام األساسي، وإعد ٦٨من مراحل القضايا، ألغراض منها مجع اإلعالنات مبوجب املادة 
ُخيصَّص اعتماد  الشهود، ودعم الشهود الذين يدلون بإفاداتم عن بعد بواسطة الروابط الفيديوية. كما

لنائب املدَّعية العامة، ومدير شعبة املقاضاة، ووكيل االّدعاء الرئيسي املعين بإجراءات االستئناف، من أجل 
إىل توسيع نطاق اإلحاطة بأنشطة مكتب ما يقومون به من مهام اضطالعًا بوظائفهم التمثيلية الرامية 

تطلب الشعبة نفس  ٢٠١٩واستنادًا إىل االفرتاضات املتعلقة بعام  املّدعي العام والتعاون فيما خيصها.
 طلباً متكرِّراً.ت. إن تكاليف السفر متثل م٢٠١٨املبلغ لسد تكاليف األسفار الذي ُهيئ له يف ميزانية عام 
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 المقترحة ٢٠١٩ : ميزانية عام٢٤٠٠ البرنامج :٢٧ الجدول

٢٤٠٠  
 شعبة املقاضاة

 (بآالف اليوروات) ٢٠١٧مصروفات عام 
امليزانية املعتمدة لعام 

(بآالف  ٢٠١٨
 اليوروات)

 التغّري يف املوارد
امليزانية املقرتحة لعام 

(بآالف  ٢٠١٩
 الموع اليوروات)

املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

الموع مبا فيه 
املصروفات من 

 الطوارئصندوق 
مقداره (بآالف 

 نسبته املئوية اليوروات)
 ٣١٠,٩ ٩ ٢,٧ ٢٤٨,٥ ٠٦٢,٤ ٩    املوظفون من الفئة الفنية

 ٥٣٦,٨ - - ٥٣٦,٨    املوظفون من فئة اخلدمات العامة
 ٨٤٧,٧ ٩ ٢,٦ ٢٤٨,٥ ٥٩٩,٢ ٩ ٤٣٢,١ ٩ - ٤٣٢,١ ٩ الموع الفرعي لتكاليف املوظفني

)١٧٢,٣( ٦٨٢,٣ ١ ٣٢٠,٦ ١ - ٣٢٠,٦ ١ املساعدة املؤقتة العامة  )١٠,٢(  ٥١٠,٠ ١ 
 - - - - - - - املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

 - - - - - - - العمل اإلضايف
)١٧٢,٣( ٦٨٢,٣ ١ ٣٢٠,٦ ١ - ٣٢٠,٦ ١ الموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني  )١٠,٢(  ٥١٠,٠ ١ 

)٠,٣( ٣٧٤,١ ٢٩٧,٦ - ٢٩٧,٦ السفر  )٠,١(  ٣٧٣,٨ 
 - - - - - - - الضيافة

 - - - - ٣٦,١ - ٣٦,١ اخلدمات التعاقدية
 - - - - ٤٣,٧ - ٤٣,٧ التدريب

 - - - - ٢٠,٦ - ٢٠,٦ اخلرباء االستشاريون
 - - - - ٠,٢ - ٠,٢ النفقات التشغيلية العامة

 - - - - - - - اللوازم واملواد
 - - - - - - - األثاث والعتاد
)٠,٣( ٣٧٤,١ ٣٩٨,٢ - ٣٩٨,٢ الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملنيالموع   )٠,١(  ٣٧٣,٨ 

 ٧٣١,٥ ١١ ٠,٧ ٧٥,٩ ٦٥٥,٦ ١١ ١٥٠,٩ ١١ - ١٥٠,٩ ١١ المجموع

 ٢٠١٩: مالك الموظفين المقترح لعام ٢٤٠٠ البرنامج :٢٨ الجدول

٢٤٠٠ 
وكيل أمني 

 عام
أمني عام 

 ١-ف ٢-ف ٣-ف ٤-ف ٥-ف ١-مد ٢-مد مساعد

  
جمموع 

موظفي الفئة 
الفنية وما 

 رأ-ع خ رر-ع خ فوقها

  
جمموع 

موظفي فئة 
اخلدمات 

 العامة
مجموع 

 الموظفين
               الوظائف الثابتة

٢٠١٨املقرة لعام    -   ٨٨   ٨   ٨   -   ٨٠   ٢٦   ١١   ١٨   ١٤   ٩   ١   -   ١  

  ٣   -   -   -   ٣   ١   -   -   ٢   -   -   -   -   -  اجلديدة
  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  املعادة التخصيص
)٨(  ٨   -   -   -   -   -   -   -  املعادة التصنيف    -   -   -   -   -  
  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  املستعادة/املعادة

  ٩١   ٨   ٨   -   ٨٣   ١٩   ١٩   ١٨   ١٦   ٩   ١   -   ١   -  المجموع

               
 ل)وظائف المساعدة المؤقتة العامة (معاِدالتها بدوام كام

٢٠١٨املقرة لعام   - - - - - ١٤,٥٢ ١,١٠ ٠,٥٠ ٠,٦٠ ١٣,٤٢ ٣,٦٧ ٢,٧٥ ٣,٠٠ ٤,٠٠ 

  ١٢,٨٥   ١,١٠   ٠,٥٠   ٠,٦٠   ١١,٧٥   ٢,٠٠   ٢,٧٥   ٣,٠٠   ٤,٠٠   -   -   -   -   -  املستمرة
  ٤,٣٣   ٠,٦٧   ٠,٦٧   -   ٣,٦٧   -   ٢,٦٧   -   ١,٠٠   -   -   -   -   -  اجلديدة

)٠,٦٠(   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  املعادة التخصيص   -   )٠,٦٠(   )٠,٦٠(  
  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  املعادة التصنيف

)٢,٠٠(   -   -   -   -   -  احملوَّلة   -   -   )١,٠٠(   )٣,٠٠(   -   -   -   )٣,٠٠(  

  ١٣,٥٨   ١,١٧   ١,١٧   -   ١٢,٤٢   ١,٠٠   ٥,٤٢   ٣,٠٠   ٣,٠٠   -   -   -   -   -  المجموع



ICC-ASP/17/10 

 

10A011018 108 

 البرنامج الرئيسي الثالث: قلم المحكمة -جيم 

hh 

 المقدِّمة

يرتأس قلَم احملكمة اجلنائية الدولية ("احملكمة") رئيُسه، الذي يُعترب املسؤول اإلداري الرئيسي يف  -٣٤٨
املسؤول فيها عن اجلوانب غري القضائية لتسيري شؤو�ا  اجلهاز، ويُعترب قلم احملكمة ("القلم") احملكمة

ثالث شعب هي شعبة اخلدمات اإلدارية وشعبة اخلدمات  قلم احملكمة إىلوينقسم  وتقدمي اخلدمات فيها.
القضائية وشعبة العمليات اخلارجية اليت يؤدي كل منها دوراً حامساً يف التكفل بعدالة اإلجراءات القضائية 

 ديوانُ ويساعد  وسرعتها وشفافيتها ويف دعم عمليات التحقيق واجلهات اليت يتعامل معها قلم احملكمة.
فيما تنسيق وال وأقسامهقلم العب توجيه مجيع شُ يف اضطالعه االسرتاتيجي ب رئيَس القلممة رئيس قلم احملك

بينها وإرشادها. ويتوىل مكتب الشؤون القانونية التابع لقلم احملكمة دعم أداء املهام القانونية املنوطة 
 القلم. برئيس

ميكن أن تسري بدون اخلدمات إن اإلجراءات القضائية متثِّل احملور الرئيسي لعمل احملكمة وال  -٣٤٩
ات ءجراحمايدة لتوفري اخلدمات، الدعم لإلة جه هبصفتفهو يقدِّم، الضرورية اليت يقدِّمها قلم احملكمة. 

 ريُ تيسإدالء الشهود بإفاداتم، و  ريُ تيسو ، تدبُّر األعمال القضائية وامللفاتمور منها أالقضائية من خالل 
خدمات  وتوفريُ وتسيُري شؤون املساعدة القانونية ودعم احملامني، ، اإلجراءاتمشاركة الين عليهم يف 

 دارةُ إو وتدبـُُّر تكنولوجيا املعلومات، والسهُر على األمن، ، للمحكمة يةر ير الرتمجة الشفوية والرتمجة التح
وال سيما ، وتيسُري التعاون والتعاضد القضائيني، واالهتماُم بعلنية اإلجراءات، والتواصُل (مرافق االحتجاز

مع اجلماعات املتضررة)، وإجراُء العمليات امليدانية دعمًا لعمل القضاة واألطراف يف القضايا واملشاركني 
ولوال اضطالع قلم احملكمة بذه املهام لتعذر سري اإلجراءات القضائية ألن خمتلف املشاركني يف . فيها

ع والين عليهم والشهود) كانوا لوالها اإلجراءات (مبن فيهم القضاة ومكتب املّدعي العام والدفا 
اشتغايل أو لغوي أو سيفتقدون عند االنطباق الدعم املايل الالزم  سيفتقدون ما يلزم من دعم تقين أو

د احتياجات قلم احملكمة املالية يف هذه الاالت تتحدَّ إن لضمان عدالة اإلجراءات القضائية وسرعتها. 
 .تطورات على صعيد املقاضاةتطورات القضائية والالمباشرة ب

كما تُعترب احملكمة مؤسسة دولية فريدة، بإطارها احلوكمي اخلارجي املرتكِّز على مجعية الدول  -٣٥٠
األطراف ("اجلمعية") وهيئاتا الفرعية. وتربط احملكمَة باألمم املتحدة عالقٌة خاصة فهي تتعاون معها 

تعاون فرادى الدول بشأن طائفة واسعة من األمور،  بشأن مسائل خمتلفة كثرية، لكنها حتتاج أيضًا إىل
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تتنوع من األوامر بإلقاء القبض على املشتبه فيهم إىل إعادة توطني الشهود. وبالتايل حتتاج احملكمة إىل 
استدامة العالقات مع هذه األطراف الفاعلة ومواصلة تطويرها. ويف الوقت نفسه يتعنيَّ على احملكمة تزويد 

مبعلومات عن أنشطتها، وتقدمي معلومات توعوية أكثر تكييفًا إىل اجلماعات املتضررة عامة اجلمهور 
احملكمة يتوىل املسؤولية عن مجيع هذه األنشطة، عند  باجلرائم اليت تندرج ضمن إطار اختصاصها. إن قلم

التطورات يف  اللزوم، وذلك من مقر احملكمة ويف مكاتبها القطرية القائمة يف بلدان احلاالت. ولئن كانت
الال القضائي ويف جمال املقاضاة هي أيضًا من مسبِّبات التكاليف املرتبطة باألنشطة اخلارجية فإن هذه 
التكاليف تتوقف أيضًا بصورة جزئية على عوامل خارجة عن سيطرة احملكمة، من قبيل مستوى تعاون 

 الدول معها.

احملكمة أمهية حامسة فيما خيص سالسة عمل احملكمة وتُناط باخلدمات اإلدارية اليت يقدمها قلم  -٣٥١
مجعاء، اليت يبلغ عديد مالك موظفيها زهاء ألف موظف. ويتوىل قلم احملكمة تدبر املوارد البشرية وامليزنة 
والشؤون املالية واملشرتيات واملرافق والسفر واألمن، وينسِّق املهام التنفيذية على نطاق احملكمة مثل تدبر 

وإبالغ اهليئات اإلدارية، واملراجعة، والوفاء باملعايري. ويف الال اإلداري أيضًا ترتبط سرعة سري  املخاطر،
اإلجراءات القضائية باخلدمات اليت يقدمها قلم احملكمة بتوليه أمورًا منها نقل الشهود، والسهر على أمن 

ن معدات متصلة جبلسات احملكمة. اجللسات يف قاعات احملكمة، وتزويد األطراف بكل ما حيتاجون إليه م
فاحتياجات قلم احملكمة املتصلة بامليزانية يف هذا الال تتوقف على احتياجات الربامج الرئيسية اليت يقدِّم 

 إليها اخلدمات.

 ٢٠١٩لعام  لمحة عامة عن متطلبات ميزانية قلم المحكمة

يورو، ينطوي  ألف ٧٧ ١٢٦,٣ املقرتحة لقلم احملكمة مبلغًا مقداره ٢٠١٩تبلغ ميزانية عام  -٣٥٢
الربناجمية املعتمدة. ونتيجة  ٢٠١٨يورو، بالقياس إىل ميزانية عام  ألف ١٦,٢على اخنفاض صاٍف مقداره 

لسريورة صارمة فيما يتعلق بامليزانية، ال يقرتح قلم احملكمة موارد إضافية إال عندما تكون املوارد املعنية 
ة اليت تقضي با واليته يف سياق االفرتاضات املتعلقة مبيزانية عام ضرورية كلَّ الضرورة ألغراض األنشط

تسىن له متويل كل هذه الزيادات عن طريق حتقيق وفورات ومكاسب متأتية عن زيادة  . وقد٢٠١٩
 النجاعة.

وفيما خيص قلم احملكمة، ال تنطوي االفرتاضات القضائية فيما يتعلق بدعم اإلجراءات االبتدائية  -٣٥٣
، سيظل فريقان ٢٠١٨. فعلى غرار عام ٢٠١٩كبري من حيث مقدار املوارد املطلوبة لعام على حتّول  

 اْغبَـْغبو وابْليه غوديهمعنيان باألنشطة الراة يف قاعات احملكمة الزمني لدعم جلسات احملاكمات يف قضية 
طيلة السنة. وميكن أن تنعقد جلسات حماكمة إضافية يف وقت يقارب الربع األخري من  أُنغوينويف قضية 

، سينهض قلم احملكمة بأودها مستعينًا مبوارده املتوفرة حاليًا لدعم أنشطة احلسنيف قضية  ٢٠١٩عام 
 جلسات احملكمة.

 ٢٠١٩ا ميزانية عام أن االفرتاضات اليت تقوم عليهومن املهم فيما خيص قلم احملكمة التنويه إىل  -٣٥٤
املقرتحة تستلزم استثمارات إضافية للنهوض بأود املقدار املتوقع من األنشطة والعمليات. وتلكم هي احلال 

يورو الالزم رئيسياً لدعم عمليات التحقيق اليت جيريها  مليون ١,٦على اخلصوص فيما خيص املقدار البالغ 
مايل وجورجيا، ودعم قيام أمانة الصندوق االستئماين  مكتب املّدعي العام وجممل عمليات احملكمة يف

للمجين عليهم بتنفيذ أوامر جرب األضرار يف احلالة يف مايل واحلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية. وعالوة 
مليون يورو ملواصلة تنفيذ االسرتاتيجية اخلاصة بتكنولوجيا  ٠,٩على ذلك يلزم مبلغ مقداره 

 علومات، على النحو املبنيَّ يف املرفق التاسع. املعلومات/تدبر امل
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وكما يبنيَّ يف املرفق احلادي عشر اسُتبَني، يف إطار عملية حتقيق الوفورات واملكاسب املتأتية عن  -٣٥٥
 يقبلمما  يورومليون  ٢,٧زيادة النجاعة على نطاق احملكمة مجعاء، إمكاُن حتقيق ما يقارب مبلغه 

تكاليف غري املتكرِّرة، وختفيضات التكاليف اإلضافية، اليت يُقلَّص با وال ،كمي من الوفوراتالتحديد ال
املقدار املرجعي األساسي مليزانية قلم احملكمة. إن معظم الوفورات والتخفيضات املستبان إمكاُن حتقيقها 

، ٢٠١٩يف عام يف قلم احملكمة متثل نتيجة إلعادة تقييم واٍف ملا يلزم للنهوض باملقدار املتوقع من النشاط 
وال سيما فيما يتعلق بالعمليات امليدانية ودعم الشهود ومحايتهم. وال يُراعى يف هذا التخفيض األثُر 

مليون يورو.  ٠,٧اإلضايف املتأيت عن تطبيق نظام األمم املتحدة املوحد، الذي يبلغ يف قلم احملكمة زهاء 
تقليص الزيادة الالزمة وتعويضها بتحقيق وفورات وبالتايل فقد تدبر قلم احملكمة األمر على حنو فعال ل

 وختفيضات ومكاسب متأتية عن زيادة النجاعة، وبإعادة ختصيص املوارد حيثما أمكن ذلك.

ألف يورو يقابل اعتمادات  ٣١٧,٠وتنطوي امليزانية املقرتحة لقلم احملكمة على ختفيض مقداره  -٣٥٦
ألف يورو) لسد أتعاب املراجع  ٦٧,٠مجعية الدول األطراف (امليزانية اليت نُقلت من قلم احملكمة إىل أمانة 
ألف يورو) فيما يتصل بعقد الصيانة التصحيحية  ٢٥٠,٠اخلارجي، وإىل الربنامج الرئيسي اخلامس (

ألف يورو إىل قلم احملكمة من  ٣٧٠,٦والوقائية ملباين احملكمة يف الهاي. بيد أنه مت نقل مبلغ مقداره 
إلْتباع مكتب االتصال القائم يف نيويورك لشعبة العمليات اخلارجية التابعة لقلم  هيئة الرئاسة نتيجة

 احملكمة.

إن مجيع املتطلبات من املوارد اإلضافية يف قلم احملكمة، مبا فيها املقدار اإلضايف البالغ  -٣٥٧
إىل قلم ألف يورو الناتج عن نقل مكتب احملكمة لالتصال القائم يف نيويورك من هيئة الرئاسة  ٣٧٠,٦

احملكمة، قد مت احتواؤها ضمن حدود ميزانية مقرتحة لقلم احملكمة يقل مبلغها طفيفاً عن مبلغ ميزانية عام 
املعتمدة. والواقع أنه، فيما خيص تكاليف املوظفني، كان قلم احملكمة سيقدم مبلغًا ينطوي على  ٢٠١٨

 ملكتب االتصال القائم يف نيويورك.ألف يورو لوال التكاليف اإلضافية  ٧٣,١اخنفاض صاٍف مقداره 

 ته البرنامجية المقترحةميزانيوارتباطها ب ٢٠١٩لعام  االستراتيجية األولويات

املقرتحة لقلم احملكمة ارتباطًا مباشرًا مبجاالت أولوياته االسرتاتيجية،  ٢٠١٩ترتبط ميزانية عام  -٣٥٨
 ٢٠١٩اليت تتصل الاالت الثالثة األوىل منها مباشرة بعبء العمل الناجم عن االفرتاضات القضائية لعام 

متني، ورمبا يف ثالث عقد اجللسات يف حماك واألولويات االسرتاتيجية للمحكمة مجعاء. وهي (أ)
تقدمي الدعم لثماين عمليات حتقيق  حماكمات، وتقدمي الدعم لألنشطة القضائية وأعمال املقاضاة؛ (ب)

املتطلبات األساسية يف جمال تكنولوجيا  وغريها من األنشطة امليدانية، مبا فيها ما يتعلق جبرب األضرار؛ (ج)
يقرتح قلم احملكمة تركيز االستثمارات االسرتاتيجية على  املعلومات على نطاق احملكمة. وإضافة إىل ذلك

 النهوض بالتزام املوظفني وبث الثقافة املؤسسية يف احملكمة. 

 عقد اإلجراءات في محاكمتين وربما ثالث محاكمات

ستظل اإلجراءات االبتدائية يف أربع قضايا تستلزم دعمًا قضائياً. وسيظل قلم  ٢٠١٩يف عام  -٣٥٩
ىل استعمال قاعتني من قاعات احملكمة يف آن معًا لعقد جلسات احملكمة يف قضيتني لعام احملكمة حيتاج إ

بكامله، ورمبا استخدام قاعة ثالثة يف فرتة تقارب الربع األخري منه. ويُتوقع أن تسري اإلجراءات  ٢٠١٩
(احلالة  بو وابْليه غوديهاْغبَـغْ يوماً ويف قضية  ١٦٠(احلالة يف أوغندا) على مدى  أُنغويناالبتدائية يف قضية 

 احلسنيوماً، بينما ُحيتمل أن تنعقد اإلجراءات االبتدائية يف قضية  ١٢٤ديفوار) على مدى  يف كوت
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 ٢٠١٩يوماً. ويضاف إىل ذلك أنه، إذا كان ال يُتوقع أن تنعقد يف عام  ٤٠(احلالة يف مايل) ملدة 
رية الكونغو الدميقراطية) فتظل تلزم فيها أشكال معيَّنة (احلالة يف مجهو  انْتاغنداإجراءات ابتدائية يف قضية 

من الدعم املطلوب أن يقدمه قلم احملكمة. ويُتوقع أن يبقى املتهمون األربعة وواحد من املشتبه فيهم 
لغات دعماً لإلجراءات السائرة وتيسرياً لإلدالء بالشهادة  حمتَجزين. وسيتعني تقدمي اخلدمات اللغوية بعشر

 احملكمة. يف قاعات

ولئن كان يلزم بعض املوارد اإلضافية للنهوض باملتطلبات اللغوية اجلديدة باللغتني العربية  -٣٦٠
، ٢٠١٨، فإن معظم املوارد املعنية ُتطلب بنفس املقدار الذي طُلبت به لعام احلسنوالتماشيقية يف قضية 

يف آن معًا والنهوض بأود  أي استعمال قاعتني من قاعات احملكمة لعقد اجللسات االبتدائية فيهما
وجلسات إصدار  احلسن(جلسات احملاكمة يف قضية  ٢٠١٩جلسات قضائية إضافية قد تُعقد يف عام 

 ).انْتاغندااحلكم والقرار القاضي بالعقوبة يف قضية 

 تقديم الدعم لثماني عمليات تحقيق ناشط وغيرها من األنشطة الميدانية بما في ذلك جبر االضرار

حالة جيري النظر فيها. ويُتوقع أن يركِّز مكتب  ١١تعمل يف  ٢٠١٩ستظل احملكمة يف عام  -٣٦١
املّدعي العام جهوده على مثاين عمليات حتقيق ناشط: واحدة يف احلالة يف بوروندي، واثنتني يف احلالة يف 

ارفور بالسودان، ديفوار، وواحدة يف احلالة يف د مجهورية أفريقيا الوسطى، وواحدة يف احلالة يف كوت
وواحدة يف احلالة يف جورجيا، واثنتني يف احلالة يف ليبيا. إن كًال من عمليات التحقيق هذه ستظل تستلزم 
دعمًا من قلم احملكمة، سواء يف امليدان أم يف املقر، يف جماالت مساندة الين عليهم والشهود، وخدمات 

م أيضاً بإجراِء أو دعِم أنشطة أخرى تقضي با واليته اللغات، واألمن، والدعم اإلمدادي. وسيضطلع القل
مثل مشاركة الين عليهم وجرب أضرارهم، والتوعية. وسيبقي قلم احملكمة على مكاتبه الُقطرية يف سبع 
مدن: ِكْنشاسا وبونيا (يف مجهورية الكونغو الدميقراطية)، وبـَْنغي (يف مجهورية أفريقيا الوسطى)، وأبيجان 

 وار)، واْتبيليسي (يف جورجيا)، وباماكو (يف مايل)، وكمباال (يف أوغندا). ديف (يف كوت

وتلزم استثمارات للتكفل بإعمال املكتبْني القطريْني القائمْني يف مايل وجورجيا إعماًال كامالً، مع  -٣٦٢
انية العلم بأن منوذج اشتغاهلما كان حىت تارخيه مقتصرًا على أنشطة حمدودة، مبالك موظفني حمدود وميز 

موارد مزيدة للنهوض بأود األنشطة املقدَّر أن  ٢٠١٩يف عام  احلسناشتغالية حمدودة. وستستلزم قضية 
جيريها قلم احملكمة وغريه من األطراف الفاعلة يف مايل. ويُتوقع أن يقدم املكتب القائم يف جورجيا مزيداً 

ل معها لالرتقاء بإعمال العمل التوعوي من اخلدمات إىل مكتب املّدعي العام وغريه من اجلهات املتعامَ 
الفعال الذي يستهدف اجلماعات املتضررة وغريها من أصحاب الشأن الرئيسيني. وإضافة إىل ذلك يُتوقع 
أن يدعم قلم احملكمة األنشطة التحقيقية اليت جيريها مكتب املّدعي العام يف بوروندي، وال سيما فيما 

ه اليت تقضي با واليته املتمثلة يف التواصل مع الين عليهم واجلماعات يتعلق حبماية الشهود، عمًال مبهمت
 املتضررة.

عمل احملكمة املتعلق جبرب األضرار. ويف هذا الصدد سيظل  ٢٠١٩ويُتوقع أن يستمر يف عام  -٣٦٣
جرب  مطلوبًا من املكتبْني القطريْني القائمني يف كنشاسا وبونيا جبمهورية الكونغو الدميقراطية دعم تنفيذ

. وعلى حنو مماثل سيتعني على املكتب القطري القائم يف مايل لوبـَْنغاوقضية كاتـَْنغا األضرار يف قضية 
(باماكو) تقدمي الدعم ألنشطة الصندوق االستئماين للمجين عليهم فيما يتعلق بتنفيذ جرب األضرار يف 

راطية ومايل إىل موارد كافية . فستحتاج املكاتب القائمة يف مجهورية الكونغو الدميقاملهديقضية 
 لالضطالع باألنشطة الالزمة فيما يتعلق بإجراءات جرب األضرار املنعقدة يف هذين البلدين. 
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. وحبسب ٢٠١٩ويُتوقع أن يبقى عدد األشخاص املشمولني بالتدابري احلمائية عاليًا يف عام  -٣٦٤
من معاليهم. كما  ٣٦٠شاهدًا و ٩٠زهاء  ٢٠١٩األرقام واالفرتاضات احلالية ستشمل احلماية يف عام 

شخص املشاركة يف شىت اإلجراءات القضائية السائرة بصفة جمين  ٧ ٥٠٠يُتوقع أن يطلب أكثر من 
عليهم. وعالوة على ذلك سيتعني على قلم احملكمة أن ينهض بأود تقدمي اخلدمات اللغوية بأكثر من 

من أجل احلاالت اإلحدى عشرة اليت  ٢٠١٩تسع وعشرين لغة من اللغات املتصلة باحلاالت يف عام 
 تنظر فيها احملكمة.

  المعلومات للمحكمة بشتى وحداتها تحسين تكنولوجيااالستثمار في أهم مشاريع 

أجرت احملكمة حتليًال وافيًا للبنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات وتدبر املعلومات القائمة يف  -٣٦٥
املتطلبات الفورية واملتطلبات الطويلة األمد. فمنذ إنشاء احملكمة قبل خمتلف أجهزتا وما يرتبط با من 

مخس عشرة سنة أُجري عدد من االستثمارات اهلامة يف تكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلومات دعماً 
ألعمال احملكمة القضائية والتحقيقية واإلدارية. ومثة عدد من هذه النظم تقادم عهده أو يُنتظر أن يغدو 

قًا يف املستقبل القريب إذ إ�ا بلغت �اية عمرها االستعمايل. وعالوة على ذلك تنامى قدُّ احملكمة إىل عتي
حد كبري منذ إنشائها، ويرتتب عن ذلك أثر على متطلباتا فيما خيص تكنولوجيا املعلومات وعلى مقدار 

ال تفي با النظم القائمة إال  ما يُنشأ فيها من بيانات. ويشار على وجه التحديد إىل أن مثة متطلبات
 جزئياً يف جماالت من قبيل مجع األدلة الرقمية، وأمن املعلومات، وتدبر املعلومات.

االسرتاتيجية الـَخمسية اخلاصة  ٢٠١٧وملواجهة هذه التحديات اعُتمدت يف شباط/فرباير  -٣٦٦
اتّباع �ج كالين فيما خيص بتكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلومات يف احملكمة مجعاء بغية السهر على 

تكنولوجيا املعلومات، وأمن املعلومات، وتدبر املعلومات، من أجل سد االحتياجات األساسية للمحكمة 
ستدخل هذه االسرتاتيجية  ٢٠١٩مع استدامة حتسني مراقبة املوارد املستثَمر فيها وتعظيم أثرها. ويف عام 

ت السنة الثالثة من فرتة تنفيذها وستستلزم زيادة يقارب اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلوما
مليون يورو من أجل االستثمارات ذات الصلة يف عام  ١,٦مليون يورو للمقدار البالغ  ٠,٩مقدارها 
إن القسط األعظم من األموال ، ما ُعوِّض بصورة تامة يف إطار امليزانية املقرتحة لقلم احملكمة. ٢٠١٩

القضائية. وستلزم موارد أخرى من أجل  األعمال تسلسل أنساق سيخصَّص ملنصة ٢٠١٩املطلوبة لعام 
أنشطة املقاضاة، وإن كانت هذه املوارد معروضة ضمن ميزانية قلم احملكمة يف سياق العمل القائم على 

ت يُتوقَّع أن ُجترى على نطاق احملكمة االستثمارات ذا، ٢٠١٩عام التآزر فيما بني األجهزة. وفيما خيص 
 :الصلة التالية البيان

ألف يورو، استثمارًا يشمل  ٢٩٥,٠سُيستثمر مبلغ مقداره  يف جمال التحقيق: )أ (
مشاريع ملواصلة حتسني التخزين الطويل األمد لألدلة الرقمية وأدلة البحث اجلنائي العلمي 

 ملكتب املّدعي العام، حبيث يُقلَّص وقت جتهيز هذه األدلة ووقت الرجوع إليها؛
ألف يورو، الحتياز منصة  ١ ٠٦٠,٠سُيستثمر مبلغ مقداره  ال القضائي:يف ال )ب (

جديدة إليداع املعلومات مبثابة جزء ال يتجزأ من إعمال منصة أنساق تسلسل األعمال 
 القضائية، اليت يراد با تزويد احملكمة بنظام جديد لتخزين مجيع ملفات القضايا ختزيناً مركزياً؛

ألف يورو، لتحقيق املزيد  ١٨٧,٠سُيستثمر مبلغ مقداره  املعلومات:يف جمال أمن  )ج (
من التحسينات بغية مواصلة تعزيز مسات أمن املعلومات يف احملكمة، مبا يف ذلك إعمال نظام 

 احليلولة دون تسرب املعلومات ومواصلة حتسني نظام االستخبار عن التهديدات؛
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ألف يورو، استثماراً  ٥٠,٠بلغ مقداره سُيستثمر م يف جمال ترشيد نظم املعلومات: )د (
يشمل جتديد البنية التحتية االفرتاضية اخلاصة باحملكمة للتمكني من تقبلها الطلبات احلوسبية 

 املتزايدة؛
ألف يورو، ألمتتة السريورات  ١٥٠,٠سُيستثمر مبلغ مقداره  يف الال اإلداري: )ه (

 راقبة الداخلية.واإلجراءات من أجل زيادة النجاعة وتعزيز ضوابط امل

إن االسرتاتيجية املعنية تستند إىل استعمال موارد امليزانية على حنو أكثر فعالية، إذ ستؤيت  -٣٦٧
املبادرات املقرتح القيام با على مدى مخس سنوات نتائج ملموسة حتسيناً لعمل احملكمة. فسيشهد مكتب 

وجتهيزها وتقدميها من أجل ما ُجيريه من املّدعي العام تقليصًا للزمن واجلهد الالزمني لتحليل األدلة 
عمليات حتقيق وأعمال مقاضاة. وسُيتاح للهيئة القضائية احلصول على األدوات اليت حتتاجها إلجراء 
احملاكمات على حنو سريع وعادل وشفاف وإلنصاف الين عليهم. وسيكون قلم احملكمة أفضل جتهيزاً 

ميع اجلهات اليت يتعامل معها. فما من سبيل إىل متكني احملكمة لتوفري اخلدمات لسائر أجهزة احملكمة وجل
من معاجلة حاالت عدم النجاعة احلالية وأداء املهام املنوطة با يف إطار واليتها على أكمل وجه سوى 

 اتّباع اسرتاتيجية متماسكة كالنية طويلة األمد تشمل بنطاقها احملكمة مجعاء.

 افة المؤسسيةالنهوض بالتزام الموظفين وبالثق

النهوض بالتزام املوظفني وحتسينه،  ٢٠١٩من األولويات األساسية لقلم احملكمة فيما خيص  -٣٦٨
وبث روح العمل اجلماعي والتواصل الداخلي. وسيتعني على قلم احملكمة من أجل ذلك االضطالع 

فيها على رعاية بأنشطة ترمي إىل توثيق التماسك وتيسري التواصل، ووضع وتنفيذ برامج تدريب مركَّز 
املوظفني وزيادة حتمسهم وإنتاجيتهم. وإضافًة إىل ذلك سيلزم بناء القدرات على حل النزاعات غري الرمسي 

 ضمن احملكمة، كما سيلزم إعداد وتنفيذ سياسات سديدة فيما يتعلق باملوارد البشرية.

 المتكرِّرة غير المتـأتية عن عدم تكبد التكاليف التخفيضات

احملكمة وجود تكاليف غري متكرِّرة، ترد تفاصيلها يف املرفق احلادي عشر. ومتثِّل  استبان قلم -٣٦٩
التكاليف غري املتكرِّرة ختفيضات ظرفية يف املتطلبات من املوارد تتأتى عن عدم مواصلة أنشطة معيَّنة. 

يورو ولن ألف  ١٨,٣تكاليف غري متكرِّرة يف قلم احملكمة بلغ جمموعها  ٢٠١٨ُتكبِّدت يف عام  وقد
 .٢٠١٩يُتكبَّد نظري هلا يف عام 

 اإلضافية التكاليف تخفيضات

لقد استبان قلم احملكمة وجود ختفيضات يف التكاليف اإلضافية، ترد تفاصيلها يف  -٣٧٠
ات مرتبطة بعبء  احلادي املرفق عشر. وتتمثَّل ختفيضات التكاليف اإلضافية يف ختفيضات تتأتى عن تغريُّ

ألف يورو  ٢ ٢٤٣,٧تكاليف إضافية بلغ جمموعها  ٢٠١٨يف عام  قلم احملكمة العمل. وقد ُتكبِّدت يف
 .٢٠١٩يُتكبَّد نظري هلا يف عام ولن 

ويشمل هذا الرقم ختفيضًا يف التكاليف متصًال بقسم الين عليهم والشهود مقداره  -٣٧١
، وإىل ReVisionإطار املراجعة املسماة ألف يورو. إنه يعزى رئيسياً إىل البنية اليت ُأخذ با يف  ١ ٧١٧,٤

الذين حييلهم مكتب املّدعي العام من أجل اشتماهلم باحلماية، وحتسني تقديرات عدد األشخاص 
واملزيد من تعاون الدول ممارسات العمل على صعيد تدبر ملفات القضايا، وزيادة الرتكيز على املصروفات، 
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ذي أن يشهده طلب اجلهات املتعامل معها للمساعدة املؤقتة اخلاصة الشريكة الرئيسية، والتقليص املقدَّر ال
 باالجتماعات.

 الوفورات خالل من التخفيضات

من الوفورات واملكاسب املتأتية عن زيادة النجاعة، احتسب  ٢٠١٨إضافًة إىل ما حتقق يف عام  -٣٧٢
، ٢٠١٩حتقيقها فيما خيص عام قلم احملكمة وفورات ومكاسب متأتية عن زيادة النجاعة استبان إمكاَن 

وهو سيظل يفعل ذلك. وترد تفاصيل هذه الوفورات واملكاسب املتأتية عن زيادة النجاعة يف املرفق احلادي 
 عشر.

، تسىن بالوفورات اليت حققها قلم احملكمة تقليص امليزانية مبقدار ٢٠١٩وفيما خيص عام  -٣٧٣
ألف  ٩٤,٠كهرباء تبلغ الوفورات املتأتية عنه ألف يورو. ويشمل ذلك تقليصًا يف استهالك ال ٤٢٤,٠

 يورو. ويظل قسم اخلدمات العامة يسعى إىل حتسني استهالك الطاقة يف املقر، ويفضي ذلك باستمرار إىل
عمليات لتضبيط التكنولوجيا القائمة يف مبىن احملكمة وإعادة معايرتا. ويضاف إىل ذلك أن قسم 

د مع مقاول جديد بشأن الصيانة، ما سيغين عن خدمات عامل واحد اخلدمات العامة سينتقل إىل التعاق
 ألف يورو. ٧٢,٩رأ) ويؤيت وفورات مقدارها -ع من العمال العاّمي األشغال (من الرتبة خ

يورو بإعادته النظر يف بنية  ألف ٥٢,٠وحقق قسم الين عليهم والشهود وفورات مقدارها  -٣٧٤
ن يساعدون فيما خيص نُُظم التحرك االستجايب األويل حلماية الشهود. العقود اليت تربَم مع املورِّدين الذي

فلم تعد العقود اجلديدة تتضمن بنودًا عن دفع مبالغ شهرية لقاء األتعاب بل يُركَّز فيها على تسديد 
 دفعات تتواءم مع العمل املؤدى.

ن جديد ألف يورو بتفاوضه م ٣٠,٠وحقق قسم خدمات تدبر املعلومات وفورات مقدارها  -٣٧٥
بشأن االتفاقات اخلاصة باالتصاالت اهلاتفية األرضية يف مقر احملكمة. ويضاف إىل ذلك أن قسم 

) مبثابة ISDNخدمات تدبر املعلومات كف عن استخدام خطوط الشبكة الرقمية للخدمات املتكاملة (
 ورو.ألف ي ٢٥,٠خطوط داعمة للخدمات الصوتية يف مقر احملكمة، ما آتى وفورات مقدارها 

 المتأتية عن زيادة النجاعة المكاسب تفادي التكاليف اإلضافية بفضل

إن املكاسب املتأتية عن زيادة النجاعة تنتج عن أنشطة حتد من طلبات املوارد اإلضافية  -٣٧٦
تيئ لزيادة اإلنتاجية، فتفضي إىل نفس املقدار األساسي املرجعي لكن تُتفادى با كل زيادة يف  و/أو

 التكاليف.

أتاح ما حققه قلم احملكمة من املكاسب املتأتية عن زيادة النجاعة  ٢٠١٩وفيما خيص عام  -٣٧٧
ألف يورو. ويشمل ذلك قيام قسم مشاركة الين عليهم  ٧٥,٤تفادي زيادات يف التكاليف مقدارها 

املتنقلة وجرب أضرارهم بإعداد وإعمال استمارة وسريورة جديدتني لتقدمي الين عليهم طلباتم بالوسائل 
(بواسطة حواسيب لوحية) مستعيضًا بذلك عن السريورة القائمة على استعمال الورق. إن استبعاد 
العناصر القائمة على استعمال الورق من السريورة املعنية يزيد أمن وسرعة جتهيز البيانات املعنية يف املقر  

َقدَّر أنه مت بذلك تقليص الوقت الذي كما يزيد قدرة احملكمة على اإلبالغ عن اإلحصائيات الرئيسية. ويُـ 
رأ)، ما نتجت -ع ساعات يف األسبوع (ملوظف من الرتبة خ ١٠يستغرقه جتهيز استمارات الطلب مبقدار 

زيادة يف النجاعة أتاحت للمحكمة تفادي زيادة يف التكاليف مقدارها  ٢٠١٩عنه فيما خيص عام 
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ة قلَّص الوقت املقضي يف إنشاء التقرير الشهري عن ألف يورو. ويضاف إىل ذلك أن قسم امليزاني ١٦,٧
. ويقدَّر أنه مت تقليص الوقت الذي SAPاملصروفات باستحداث مرتاَبط مؤمتت بني التقرير وبيانات نظام 

رأ) فتحققت زيادة يف النجاعة -ع أيام يف الشهر (ملوظف من الرتبة خ ٣يستغرقه إعداد التقرير مبقدار 
 آالف يورو. ٩,٤كمة تفادي زيادة يف التكاليف مقدارها تتيح للمح ٢٠١٩لعام 

 الخالصة

إن احلصيلة النهائية املتجمِّعة ملا بذله قلم احملكمة من جهود لتحقيق مكاسب متأتية عن زيادة  -٣٧٨
النجاعة وحتقيق وفورات، مقرونًة باملتطلبات اآلنفة الذكر فيما خيص تنفيذ أربع األولويات االسرتاتيجية 

ونقل تكاليف مكتب احملكمة لالتصال القائم يف نيويورك إىل قلم  ٢٠١٩مة فيما خيص عام لقلم احملك
 .ألف يورو ١٦,٢احملكمة، هي ختفيض صاٍف مقداره 
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 المقترحة ٢٠١٩: البرنامج الرئيسي الثالث ميزانية عام  :٢٩ الجدول

  الربنامج الرئيسي الثالث
 قلم احملكمة

(بآالف اليوروات ٢٠١٧مصروفات عام  ) 

امليزانية املعتمدة لعام 
(بآالف  ٢٠١٨

 اليوروات)

 التغّري يف املوارد
امليزانية املقرتحة لعام 

(بآالف  ٢٠١٩
 الموع اليوروات)

املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

الموع مبا فيه 
املصروفات من 

 صندوق الطوارئ
مقداره (بآالف 

 نسبته املئوية اليوروات)
)٩,٢( ٨٣٤,٨ ٢٧    املوظفون من الفئة الفنية  )٠,٠(  ٨٢٥,٦ ٢٧ 

 ٨١٢,١ ١٨ ١,٠ ١٨١,٠ ٦٣١,١ ١٨    املوظفون من فئة اخلدمات العامة
 ٦٣٧,٧ ٤٦ ٠,٤ ١٧١,٨ ٤٦٥,٩ ٤٦ ٥٤٤,٢ ٤٨ - ٥٤٤,٢ ٤٨ الموع الفرعي لتكاليف املوظفني

 ٦٥٤,٧ ٣ ١١,٢ ٣٦٧,٢ ٢٨٧,٥ ٣ ٤٣٨,٩ ٢ ٥٤,٩ ٣٨٤,٠ ٢ املساعدة املؤقتة العامة
)٢٦١,١( ١٦٢,٧ ١ ٢٣٤,٧ ١ ٥,٣ ٢٢٩,٤ ١ املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات  )٢٢,٥(  ٩٠١,٦ 

)٦١,٥( ٣٢٢,٨ ٢٧١,٧ - ٢٧١,٧ العمل اإلضايف  )١٩,١(  ٢٦١,٣ 
 ٨١٧,٦ ٤ ٠,٩ ٤٤,٦ ٧٧٣,٠ ٤ ٩٤٥,٣ ٣ ٦٠,٢ ٨٨٥,٢ ٣ الموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني

 ٠٨٢,٨ ٢ ٣,٣ ٦٦,٣ ٠١٦,٥ ٢ ٩٢٦,١ ١ ٤٤,٤ ٨٨١,٧ ١ السفر
 ٥,٠ ٢٥,٠ ١,٠ ٤,٠ ١١,٢ - ١١,٢ الضيافة

 ٧٠٧,٧ ٢ ١٨,٤ ٤٢٠,٩ ٢٨٦,٨ ٢ ٦١٢,٨ ٢ ٥,٩ ٦٠٦,٩ ٢ اخلدمات التعاقدية
)١٣,٢( ٦٢٣,٢ ٤٥١,٧ - ٤٥١,٧ التدريب  )٢,١(  ٦١٠,٠ 

 ٤٦٧,٥ ١٨,٢ ٧٢,١ ٣٩٥,٤ ٥٥٢,٧ ٤٠,٠ ٥١٢,٧ اخلرباء االستشاريون
 ٥٣٣,٠ ٣ ٤,٤ ١٥٠,٠ ٣٨٣,٠ ٣ ٨٣٨,٥ ٤ ٩٢٥,٢ ٩١٣,٣ ٣ حمامو الدفاع

)٦٣,٧( ١٦٥,٠ ١ ٣٤١,٤ ١ ٣٩٨,٧ ٩٤٢,٨ حمامو الين عليهم  )٥,٥(  ١٠١,٣ ١ 
)١ ٤٦٧,٧( ٨٥٣,٦ ١٣ ٥٩٣,٠ ١١ ٢,٢ ٥٩٠,٧ ١١ النفقات التشغيلية العامة  )١٠,٦(  ٣٨٥,٩ ١٢ 

 ٠٦٧,٨ ١ ١٩,٣ ١٧٢,٥ ٨٩٥,٣ ١٤٨,٦ ١ - ١٤٨,٦ ١ اللوازم واملواد
 ٧١٠,٠ ١ ٣٣,٥ ٤٢٩,٢ ٢٨٠,٨ ١ ٨٤٦,١ ١ - ٨٤٦,١ ١ األثاث والعتاد

)٢٣٢,٦( ٩٠٣,٦ ٢٥ ٣٢٢,٠ ٢٦ ٤١٦,٤ ١ ٩٠٥,٦ ٢٤ الموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني  )٠,٩(  ٦٧١,٠ ٢٥ 

)١٦,٢( ١٤٢,٥ ٧٧ ٨١١,٥ ٧٨ ٤٧٦,٥ ١ ٣٣٥,٠ ٧٧ المجموع  )٠,٠(  ١٢٦,٣ ٧٧ 

 

 ٢٠١٩مالك الموظفين المقترح لعام  الثالث: البرنامج الرئيسي  :٣٠ الجدول

 الربنامج الرئيسي الثالث
وكيل أمني 

 عام
أمني عام 

 ١-ف ٢-ف ٣-ف ٤-ف ٥-ف ١-مد ٢-مد مساعد

  
جمموع 

موظفي الفئة 
الفنية وما 

 رأ-ع خ رر-ع خ فوقها

  
جمموع 

موظفي فئة 
اخلدمات 

 العامة
مجموع 

 الموظفين
               الوظائف الثابتة

  ٥٧٣   ٣٢٦   ٣١١   ١٥   ٢٤٧   ٥   ٨٩   ٨٤   ٤٣   ٢٢   ٣   -   ١   -  ٢٠١٨املقرة لعام 

  ١٠   ٦   ٦   -   ٤   -   ٤   -   -   -   -   -   -   -  اجلديدة
  ٢   ١   ١   -   ١   -   -   -   -   ١   -   -   -   -  املعادة التخصيص
)١(  ١   -   -   -   -   -  املعادة التصنيف    -   -   -   -   -   -   -  
  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  املستعادة/املعادة

  ٥٨٥   ٣٣٣   ٣١٨   ١٥   ٢٥٢   ٥   ٩٣   ٨٣   ٤٤   ٢٣   ٣   -   ١   -  المجموع

               
ل)بدوام كام وظائف المساعدة المؤقتة العامة (معاِدالتها  

 ٤٤,٦١ ٢٨,١١ ٢٣,٠٠ ٥,١١ ١٦,٥٠ ٤,٠٠ ٧,٠٠ ٤,٥٠ ١,٠٠ - - - - - ٢٠١٨املقرة لعام 

  ٣٧,٠٠   ٢٢,٠٠   ٢١,٠٠   ١,٠٠   ١٥,٠٠   ٤,٠٠   ٧,٠٠   ٣,٠٠   ١,٠٠   -   -   -   -   -  املستمرة
  ٢١,٥١   ١٧,٠١   ١٢,٥٠   ٤,٥١   ٤,٥٠  -  ٣,٠٠   ١,٥٠   -   -   -   -   -   -  اجلديدة

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  املعادة التخصيص
  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  املعادة التصنيف

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  احملوَّلة
  ٥٨,٥١   ٣٩,٠١   ٣٣,٥٠   ٥,٥١   ١٩,٥٠   ٤,٠٠   ١٠,٠٠   ٤,٥٠   ١,٠٠   -   -   -   -   -  المجموع
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 : مكتب رئيس قلم المحكمة٣١٠٠ البرنامج -١

 المقدِّمة

ومكتَب ، هارئيس قلم ديوانَ اجلنائية الدولية ("احملكمة") رئيس قلم احملكمة  بُ مكتيضم  -٣٧٩
يف توجيهه االسرتاتيجي ىل رئيس القلم إالدعم مباشرة  م ديوان رئيس قلم احملكمةيقدِّ و القانونية.  الشؤون

فيما بينها وإرشاده إياها، ويف إدارة قلم تنسيق ومكاتبه ويف اضطالعه بال وأقسامهقلم العب ميع شُ جل
كما إن ديوان رئيس القلم ييسِّر وروَد املعلومات إىل ُشعب القلم احملكمة بأمجعه واإلشراف عليه.  

على التنسيق السليم الرفيع املستوى مع سائر أجهزة احملكمة، ومع أصحاب  وصدوَرها منها، ويسهر
الشأن اخلارجيني. إنه يدعم رئيس القلم يف أداء وظائفه التنفيذية وينسِّق شؤون باقي الوظائف التنفيذية 

 املفوَّضة إىل مديري ُشعب القلم.

انونية املنبثقة عن املهام املوكلة إىل أداء الوظائف القاملسؤولية عن  ويتوىل مكتب الشؤون القانونية -٣٨٠
إنه يسهر على جودة واتساق النهوج القانونية والسياسات رئيس القلم وفق اإلطار القانوين للمحكمة. 

املّتبعة يف سائر وحدات القلم فيما خيص طائفة من املواضيع، منها املوارد البشرية والشؤون املالية 
مها القلم يف إطار اإلجراءات واملشرتيات، ويقوم بالتنسيق فيما  خيص مجيع املذكرات القانونية اليت يقدِّ

القضائية. كما إنه يتفاوض بشأن االتفاقات والرتتيبات بني احملكمة والغري ويُِعد هذه االتفاقات والرتتيبات، 
 ويسدي حبسب االقتضاء املشورة بشأن تفسري أحكام اتفاق املقر وغريه من االتفاقات. 

 لبيئة العم

يظل مكتب رئيس قلم احملكمة يسهر على متتع القلم بأمجعه بالقدرة على االضطالع على حنو  -٣٨١
. وعلى هذه الصعيد يسهر مكتب ٢٠١٩ناجح باملهام اإلدارية واالشتغالية املطلوب منه أداؤها يف عام 

لعمل فريق إدارة رئيس القلم على التنسيق فيما بني األجهزة على النحو املناسب، ويقدم الدعم الالزم 
القلم، وميكِّن رئيس القلم من التكفل بتوفري خدمات عالية درجة اجلودة ألجهزة احملكمة، والنهوض 
مبسؤولياته الفنية فيما خيص أمورًا من قبيل محاية الشهود، واملساعدة القانونية، ودعم احملامني، والتوعية. 

مة فيما يتعلق باألنشطة القضائية أن ال يكتفي رئيس ويستلزم مقداُر ونوُع الدعم املطلوب من قلم احملك
القلم باإلشراف على األنشطة املرتَقبة بل أن يقتدر أيضًا على الرد على ما قد يطرأ من مستجدات يف 
احلاالت والقضايا وعلى إعادة حتديد درجات أولوية األنشطة إذا تطلبت ذلك هذه املستجدات. 

رارات القضائية والقرارات املتعلقة باملقاضاة يف شأن عمليات التحقيق تواُصل صدور اجلديد من الق إنَّ 
والدعاوى اجلارية (سواء يف املرحلة التمهيدية أم يف املرحلة االبتدائية أم يف مرحلة االستئناف أم يف مرحلة 

تغايل وختصيص جرب األضرار) َجيَْعل من الضروري املثابرة، يف املقر ويف امليدان، على مراقبة التوجيه االش
املوارد بغية التكفل بأداء اخلدمات على الوجه األمثل وإعمال املوقف القانوين لقلم احملكمة على حنو 

التحسُني األمثل للحضور يف بلدان احلاالت والعمُل الفعال من خالله، وما جيري يف كما َيستلزم   مّتسق.
مة من رئيس قلم احملكمة ومن مستشاريه بغية سياقه من فتح ملكاتب ُقطرية وإغالق أخرى، عنايًة مستدا

 التكفل بسالمة املنطَلق االسرتاتيجي والقانوين الخنراط القلم يف العمل يف البلدان املعنية.
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 األولويات

 تعزيز القيادة االسرتاتيجية من خالل فريق إدارة قلم احملكمة

يذية وقيادتَه. إنه أرفع حمفل يف قلم يتوىل فريق إدارة قلم احملكمة اإلشراَف على إدارة القلم التنف -٣٨٢
احملكمة معين بإسداء املشورة إىل رئيس القلم ومساعدته فيما يتعلق باالسرتاتيجية، والسياسات، 

. ويتألف فريق إدارة قلم ٢٠١٩والتحديات الكربى اليت قد تواجهها احملكمة على صعيد العمل يف عام 
ث، ورئيس ديوان رئيس القلم. إن األدوار املنوطة بديوان احملكمة من رئيس القلم، ومديري ُشعبه الثال

رئيس القلم ومبكاتب مديري ُشعب القلم تتعلق رئيسيًا بالتوجيه والقيادة االسرتاتيجيني. وسيكون بوسع 
سّيما جانبها  ، وال٢٠١٩فريق إدارة قلم احملكمة السهر على حتقيق الغايات احملدَّدة فيما خيص عام 

 طة ذات األولوية، وعلى اختاذ التدابري املناسبة عند اللزوم.املتعلق باألنش

 والسياسات االسرتاتيجيات وضع

سيظل مكتب رئيس قلم احملكمة يف الطليعة على صعيد العمل لتعزيز وضع االسرتاتيجيات  -٣٨٣
والسياسات حبيث تّتسم بالوضوح واالّتساق والشفافية، ضمن قلم احملكمة ويف شىت وحداتا، حبسب 
االقتضاء. وسيظل القلم واحملكمة مجعاء يركِّزان على رفاه املوظفني ورخائهم سعيًا إىل شحذ حتمُّسهم 
للعمل وزيادة إنتاجيتهم وحتسني التوازن لديهم بني شؤون العمل ومهوم احلياة. ومن الاالت األخرى اليت 

قًا من قلم احملكمة على وضِع سينخرط فيها مكتب رئيس قلم احملكمة اخنراطًا خاصًا اإلشراُف انطال
وتنفيِذ املبادرات الشاملة بنطاقها احملكمة مجعاء والرامية إىل حتسني التمثيل اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني 
ضمن جمموعة العاملني يف احملكمة، بوسائل منها استحداث جهة تتوىل التنسيق فيما خيص املرأة واعتماد 

 برنامج توجيهي ذي صلة.

، عدا توفري ٢٠١٩ولويات االسرتاتيجية ملكتب الشؤون القانونية فيما خيص عام ومن األ -٣٨٤
اخلدمات القانونية املعتادة يف شىت وحدات قلم احملكمة، مواصلة العمل على سبيل األولوية بشأن اآلليات 

ألمثل البديلة حلل املنازعات مع املوظفني. فال بد من هذه اآلليات لتحسني عالقات العمل التحسَني ا
 واحلد من املخاصمات القضائية، اليت تضيع وقت وطاقة املوظفني واإلدارة على السواء.

 ألف يورو ١ ٧٢٣,٧ موارد الميزانية

يف املئة). إنه نتيجة لزيادة مقدارها  ٠,٢ألف يورو ( ٢,٩مثة اخنفاض إمجايل مقرتح مقداره  -٣٨٥
بالعاملني جنمت رئيسيًا عن طلبات إضافية ألف يورو يف املخصَّصات لسد التكاليف غري املتصلة  ٣٥,٠

يف بند اخلرباء االستشاريني، وُعوِّضت تعويضًا كافيًا بالتخفيض املقرتح يف املوارد من املوظفني مقداره 
ألف يورو ناجم عن ختفيضات  ٢٠,٧ألف يورو واخنفاض يف املوارد غري املتصلة بالعاملني مقداره  ١٧,٢

 .التدريب اخلاصتني مبكتب الشؤون القانونيةيف ميزانية السفر وميزانية 

 ألف يورو ١ ٦٢٠,٨ املوارد من املوظفني

ألف يورو عن ختفيضات ضمنية  ١٧,٢كما أشري إليه أعاله ينتج التخفيض املقرتح البالغ  -٣٨٦
 مرتبطة بتطبيق نظام األمم املتحدة املوحد. 
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 ألف يورو ١ ٦٢٠,٨ الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية وفئة اخلدمات العامة

ال ُتطلب أي وظائف ثابتة جديدة. وينطوي املبلغ املطلوب لسد تكاليف الوظائف الثابتة على  -٣٨٧
يف املئة). وتنتج التخفيضات املعنية عن تقليص مرتبط بتطبيق  ١,١ألف يورو ( ١٧,٢اخنفاض مقداره 

 .٢٠١٩نظام األمم املتحدة املوحد يف عام 

 ألف يورو ١٠٢,٩ لنياملوارد غري املتصلة بالعام

يف املئة) تعزى  ١٦,١ألف يورو ( ١٤,٣ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة صافية مقدارها  -٣٨٨
ألف يورو يف املخصصات ملكتب الشؤون القانونية من أجل سد تكاليف  ٣٥,٠رئيسياً إىل زيادة مقدارها 

يًا بتخفيضات يف املتطلبات املتعلقة اخلرباء االستشاريني القانونيني املتخصصني. وتعوَّض هذه الزيادة جزئ
يورو. إن املبلغ املطلوب يف بند املوارد  ألف ٢٠,٧بالسفر وبالتدريب يف مكتب الشؤون القانونية مقدارها 

غري املتصلة بالعاملني يلزم لسد تكاليف السفر وتكاليف الضيافة وتكاليف التدريب وتكاليف اخلرباء 
 االستشاريني. 

 وروألف ي ٥٠,٩ السفر 

ينطوي مبلغ املوارد املقرتح يف بند السفر يف ميزانية مكتب رئيس قلم احملكمة على اخنفاض  -٣٨٩
يف املئة) وهو يناظر اخنفاضًا يف املتطلبات ذات الصلة يف مكتب  ١٢,٥آالف يورو ( ٧,٣مقداره 

 الشؤون القانونية.

ى زيادة طفيفة مقدارها وفيما خيص ديوان رئيس قلم احملكمة، ينطوي مبلغ املوارد املقرتح عل -٣٩٠
لكي يشحذ على ، هلو من ميثِّ أرئيس قلم احملكمة، فتظل تلزم موارد لسد تكاليف سفر  .ألف يورو ١,٦

مم املتحدة وغريها من مثل األ ،يني الرئيسينياخلارج ءشركاالطراف و دول األال وتعاونَ  دعمَ  على املستوياتأ
ويلزم حضور رئيس قلم احملكمة يف امليدان يف املنظمات الدولية احلكومية واملنظمات غري احلكومية. 

مناسبات معيَّنة أيضاً. كما يعتزم رئيس قلم احملكمة زيارة املكاتب الُقطرية يف إطار اسرتاتيجيته القائمة 
مع بلدان احلاالت والسلطات احمللية بغية ضمان تعاو�ا مع  على التزام العاملني ومن أجل تعزيز العالقات

 احملكمة دون عقبات.

ألف يورو على اخنفاض  ١٦,٠وتنطوي ميزانية السفر املقرتحة ملكتب الشؤون القانونية البالغة  -٣٩١
آالف يورو وسُتَسد با تكاليف السفر والنفقات ذات الصلة املتكبَّدة يف اضطالع مكتب  ٨,٩مقداره 

املشاركة يف اجتماع سنوي للمستشارين القانونيني للوكاالت  ‘١’يف ذلك:  ون القانونية مبهامه، مباالشؤ 
املشاركة يف اجتماعات معنية بالقانون  ‘٢’املتخصِّصة ملنظومة األمم املتحدة واملنظمات ذات الصلة؛ 

سالفة التسجيل خارج إسداء املشورة وتقدمي املساعدة يف تصديق الشهادات ال ‘٣’اإلداري الدويل؛ 
 )(ب) من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات.٢(٦٨ هولندا عمالً بالقاعدة

 آالف يورو ٤,٠ الضيافة

زيادة املساعدة يف  حمدودة يُرمى منها إىلضيافة يوفِّر قلم احملكمة . ف املبلغ املطلوبال تغريُّ يف  -٣٩٢
 ون.ن الرئيسيو كاء اخلارجيطراف والشر الدول األ اللذين تقدِّمهماالدعم والتعاون 



ICC-ASP/17/10 

 

10A011018 120 

 آالف يورو ٨,٠ التدريب

يف املئة).  ٦٢,٦ألف يورو ( ١٣,٤تنطوي ميزانية التدريب املقرتحة على اخنفاض مقداره  -٣٩٣
مبلغها لسد االحتياجات إىل تدريب موظفي مكتب الشؤون القانونية. وبالنظر إىل ما تتسم به املهام  ويلزم

واتساع فال بد من االستثمار يف التدريب، سواء يف التدريب الفين والتدريب املنوطة بذا القسم من تعقيد 
 الرامي إىل إكساب املهارات، وال سيما يف جمال إعداد النصوص القانونية.

 يورو ألف ٤٠,٠ اخلرباء االستشاريون

ة يف املئة) يف مكتب الشؤون القانوني ٧٠٠,٠ألف يورو ( ٣٥,٠تلزم الزيادة املقرتحة البالغة  -٣٩٤
لسد تكاليف ما يلزم من اخلربة االستشارية القانونية التخصصية واخلربة القانونية احملدَّدة الطابع، وال سيما 
فيما يتعلق بالقضايا احلديثة املرفوعة حاليًا أمام احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية. ويضاف إىل ذلك 

تشمل القوانَني والواليات القضائية الوطنية. فضمان أنه تظل تلزم موارد من أجل املسائل التخصصية اليت 
توفري املشورة واملساعدة القانونيتني املتعلقتني بذه املسائل، الدقيقتني والراسختني واآلتيتني يف الوقت 

 املناسب، أمر أساسي لضمان تدبر احملكمة للمخاطر القانونية والدفاع عن موقفها يف الدعاوى القانونية.
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 المقترحة ٢٠١٩ميزانية عام : ٣١٠٠ البرنامج :٣١ الجدول

 
٣١٠٠ 

 مكتب رئيس القلم 

ت)(بآالف اليوروا ٢٠١٧مصروفات عام   

امليزانية املعتمدة لعام 
(بآالف  ٢٠١٨

 اليوروات)

 التغّري يف املوارد
امليزانية املقرتحة لعام 

(بآالف  ٢٠١٩
 الموع اليوروات)

املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

الموع مبا فيه 
املصروفات من 

 صندوق الطوارئ
مقداره (بآالف 

 نسبته املئوية اليوروات)
)١٧,٢( ٤٩٢,٥ ١    املوظفون من الفئة الفنية  )١,٢(  ٤٧٥,٣ ١ 

 ١٤٥,٥ - - ١٤٥,٥    املوظفون من فئة اخلدمات العامة
)١٧,٢( ٦٣٨,٠ ١ ١٩١,٢ ٢ - ١٩١,٢ ٢ الموع الفرعي لتكاليف املوظفني  )١,١(  ٦٢٠,٨ ١ 

 - - - - ٢٦,٩ - ٢٦,٩ املساعدة املؤقتة العامة
 - - - - - - - املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

 - - - - - - - العمل اإلضايف
 - - - - ٢٦,٩ - ٢٦,٩ الموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني

)٧,٣( ٥٨,٢ ٨٣,٧ - ٨٣,٧ السفر  )١٢,٥(  ٥٠,٩ 
 ٤,٠ - - ٤,٠ ١١,٢ - ١١,٢ الضيافة

 - - - - ٨٥,٦ - ٨٥,٦ اخلدمات التعاقدية
)١٣,٤( ٢١,٤ ٤٢,١ - ٤٢,١ التدريب  )٦٢,٦(  ٨,٠ 

 ٤٠,٠ ٧٠٠,٠ ٣٥,٠ ٥,٠ ٥,٤ - ٥,٤ اخلرباء االستشاريون
 - - - - - - - النفقات التشغيلية العامة

 - - - - ٠,٥ - ٠,٥ اللوازم واملواد
 - - - - - - - األثاث والعتاد
 ١٠٢,٩ ١٦,١ ١٤,٣ ٨٨,٦ ٢٢٨,٤ - ٢٢٨,٤ الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملنيالموع 

)٢,٩( ٧٢٦,٦ ١ ٤٤٦,٦ ٢ - ٤٤٦,٦ ٢ المجموع  )٠,٢(  ٧٢٣,٧ ١ 

 

 ٢٠١٩مالك الموظفين المقترح لعام : ٣١٠٠ البرنامج :٣٢ الجدول

٣١٠٠ 
وكيل أمني 

 عام
أمني عام 

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

  
جمموع 
الفئة موظفي 

الفنية وما 
رر-ع خ فوقها رأ-ع خ   

  
جمموع 

موظفي فئة 
اخلدمات 

 العامة
مجموع 

 الموظفين
               الوظائف الثابتة

  ١٤   ٢   ١   ١   ١٢   -   ٢   ٥   ٢   ٢   -   -   ١   -  ٢٠١٨املقرة لعام 

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  اجلديدة
  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  املعادة التخصيص
  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  املعادة التصنيف
  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  املستعادة/املعادة

  ١٤   ٢   ١   ١   ١٢   -   ٢   ٥   ٢   ٢   -   -   ١   -  الموع

               
          وظائف المساعدة المؤقتة العامة (معاِدالتها بدوام كامل)

 - - - - - - - - - - - - - - ٢٠١٨املقرة لعام 

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  املستمرة
  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  اجلديدة

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  املعادة التخصيص
  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  املعادة التصنيف

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  احملوَّلة
  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  الموع
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 شعبة الخدمات اإلدارية: ٣٢٠٠ البرنامج -٢

 المقدِّمة

اإلدارية ("الشعبة") تقدِّم خدمات إدارية وتدبرية دعماً لعمل احملكمة اجلنائية  اخلدماتإن شعبة  -٣٩٥
تتألف من مكتبه ومن قسم املوارد البشرية وقسم  الدولية ("احملكمة") مجعاء. ويقود الشعبة مديرها، وهي

 امليزانية وقسم املالية وقسم اخلدمات العامة وقسم األمن والسالمة.

ويتوىل مكتب مدير شعبة اخلدمات اإلدارية املسؤولية عن التوجيه العام والتخطيط االسرتاتيجي  -٣٩٦
عاء. إنه مسؤول عن مهام تنفيذية وعن توفري كل الدعم اإلداري والتدبري لقلم احملكمة وللمحكمة مج

حامسة عديدة منها ختطيط ومراقبة املوارد االسرتاتيجيان، وتدبُّر املخاطر، واإلبالغ عن األداء املؤسسي. 
واجلهود الشاملة  وهو ينسِّق العمل للتقيد بالتوصيات اليت تقدَّم يف سياق املراجعة يف مجيع وحدات احملكمة

بذولة لتناول متطلبات اإلبالغ من هيئات اإلشراف مبا فيها جلنة امليزانية واملالية بنطاقها احملكمة مجعاء امل
وجلنة املراجعة. كما ينهض مكتب مدير الشعبة بتأدية واجب العناية باملوظفني عن طريق سياسات وبرامج 

ريق تضمن رفاههم اجلسماين والنفساين والوجداين من خالل وحدة الصحة املهنية. وهو يهيئ، عن ط
، اإلطاَر االسرتاتيجي والدعَم SAP) بربجميات ERPالفريق املعين بنظام ختطيط املوارد املؤسسية (

النظام، ويدعم تنفيذ املشاريع املتصلة به واهلادفة إىل أمتتة سريورات  ذااالشتغايل الستعانة احملكمة ب
 العمل.

وارد البشرية، من قبيل إسداء املشورة وتقدِّم الشعبة طائفة واسعة من اخلدمات يف جمال إدارة امل -٣٩٧
االسرتاتيجية بشأن مسائل املوارد البشرية، ووضع السياسات ذات الصلة، وتظلمات املوظفني، والتوظيف، 
وتدبر شؤون الوظائف، وتسيري شؤون العقود (العقود اخلاصة بالعاملني والعقود غري املتصلة بم)، 

، وشؤون التأمني واملعاشات التقاعدية. وإضافة إىل ذلك يُركَّز والتعويضات، واملستحقات وكشوف الرواتب
وسيواصل قسم املوارد البشرية، بدعم من الفريق  على تدبر األداء، وتدريب املوظفني، والتطوير اإلداري.

، تبسيط وأمتتة اإلجراءات املتصلة باملوارد البشرية، مثل SAPاملعين بتخطيط املوارد املؤسسية يف نظام 
مي املدفوعات إسهامًا يف الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة، وحتقيق املزيد تقد

من املكاسب املتأتية عن زيادة النجاعة. وتعتزم شعبة اخلدمات اإلدارية وضَع وإعماَل شبكة للوساطة يف 
 دعماً لتناول املسائل املتعلقة حبل املنازعات داخلياً.  ٢٠١٩عام 

يما خيص السريورة املتعلقة مبيزانية احملكمة، تتوىل الشعبة اإلشراف املركزي على امليزانية وتسهر وف -٣٩٨
على تعظيم النجاعة يف استخدام املوارد. ويشمل ذلك تنسيق وإعداد امليزانية الربناجمية السنوية، وامليزانيات 

وارئ؛ ومراقبة األداء فيما يتعلق التكميلية، واإلخطارات بإمكان لزوم استخدام مبالغ من صندوق الط
بامليزانية؛ واإلبالغ عن املسائل املتصلة بامليزانية. كما تتوىل الشعبة املسؤولية عن مراقبة تنفيذ امليزانية 

 وتقييمه والتنبؤ به.

وعالوة على ذلك تقدم الشعبة خدمات التدبر املايل وتتوىل تنسيق وإعداد البيانات املالية  -٣٩٩
ق االستئماين للمجين عليهم. إ�ا تدير مجيع أموال احملكمة وتراقبها وتقوم باإلبالغ للمحكمة وللصندو 

بشأ�ا. وهي تتوىل أيضًا املسؤولية عن االضطالع بكل أعمال اإلنفاق، وإدارة االشرتاكات املقرَّرة 
املتعلقة بالسيولة، والتربعات، وعمليات اخلزينة مبا فيها عمليات تقدير التدفق النقدي بغية مراقبة املخاطر 

واحملاسبة، واإلبالغ املايل. وإضافًة إىل ذلك تقدم الشعبة املساعدة وتسدي اإلرشاد إىل شىت وحدات 
 احملكمة فيما يتعلق بالسياسات واإلجراءات املالية.
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 ويف جمال اخلدمات العامة تتوىل الشعبة املسؤولية عن االستعمال اليومي ملبىن املقر، مبا يف ذلك -٤٠٠
اخلدمات اخلفيفة مثل خدمات اإلطعام، والتنظيف، واملرتفقات، واخلدمات اليت تقدَّم لمَّع  تدبر

املؤمترات، فضًال عن اخلدمات الثقيلة مثل صيانة املباين، وأعمال التصليح، وأعمال االستبدال. وتتوىل 
عنية بالشراء، سلعًا وخدمات إ�ا توفِّر، من خالل الوحدة املالشعبة يف امليدان تقييم احملاّل وتكييفها. 

جيدة املردود بالقياس إىل تكاليفها حتتاج إليها احملكمة وغريَها من اخلدمات يف الاالت التالية: إدارة 
وعمليات  مبا فيه دعم نقل الشهود الذي يقدَّم يف مقر احملكمة)،جمموعة الـَمرَْكبات، والشحن، والنقل (

كما ترتِّب الشعبة مجيَع األسفار الرمسية للعاملني يف   شؤون املستودعات.الربيد، وتدبر املمتلكات، وإدارة 
احملكمة، وخدماِت استصدار التأشريات واألذون باإلقامة يف الهاي، واملهامَّ اإلدارية املتصلة باالمتيازات 

 واحلصانات.

ع على عاتق مث إن الشعبة تيئ بيئة عمل ساملة وآمنة يف املقر وحتمي مجيع األشخاص الذين يق -٤٠١
وتتوىل الشعبة املسؤولية عن احملكمة واجب العناية بم، كما حتمي ممتلكات احملكمة املادية وغري املادية. 

إعداد السياسات املتعلقة باألمن والسالمة، يف امليدان ويف املقر، وتتصل بالدولة املضيفة فيما خيص 
م الشعبة خدم ات األمن والسالمة على مدار الساعة دون انقطاع املسائل املتصلة باألمن. ويف املقر تقدِّ

 .ما يلزم النعقاد جلسات احملكمة على حنو آمن وال يعرتيه اخللل طيلة أيام األسبوع السبعة، مبا يف ذلك

 بيئة العمل

لقد تسىن للشعبة أن تتكيف على حنو فعال مع بيئتها املتغرية واحتياجاتا االشتغالية املتطورة،  -٤٠٢
مع  ٢٠١٩ن تنهض أيضًا بعبء العمل واخلدمات املتوقع أن يقعا على عاتقها يف عام وسيتسىن هلا أ

. ويشار يف هذا الصدد إىل أن امليزانية املقرتحة ٢٠١٨البقاء ضمن حدود مقدار مواردها املعتمدة لعام 
الشراء اليت  تتناول اخلدمات الالزمة يف الاالت التالية: حل املنازعات بصورة غري رمسية؛ وتوفري خدمات

يكتنفها التعقيد مبا يف ذلك األنشطة املتصلة جبرب األضرار؛ واملضي يف إعمال تدبر املخاطر على نطاق 
؛ وتنفيذ املبادرات ٢٠١٩احملكمة إثر إجناز وضع اخلطة االسرتاتيجية للمحكمة املتوقع أن يتم يف عام 

ات مّكنتها من احتواء الزيادة املتوقع أن املتصلة بواجب العناية. ويف الوقت نفسه أجرت الشعبة تسوي
 تشهدها أسعار السلع واخلدمات اليت ختص احملكمة مجعاء واليت تندرج ضمن جماالت عمل الشعبة.

وعالوة على ذلك ستواصل الشعبة توفري اخلدمات يف جمال امليزانية والال املايل وجمال املوارد  -٤٠٣
والسالمة؛ وتنسيق توفري املعلومات هليئات اإلشراف وسائر  البشرية وجمال اخلدمات العامة وجمال األمن

أصحاب الشأن، مبن فيهم فريق الهاي العامل، وجلنة امليزانية واملالية، وجلنة املراجعة، واملراجع اخلارجي، 
 ومكتب املراجعة الداخلية، لكي يتسىن هلم أداء املهام املنوطة بم يف إطار والياتم على حنو ناجع وفعال.

 وستواصل الشعبة أيضاً العمل لتبسيط السريورات واإلجراءات وتعزيز ضوابط املراقبة الداخلية.

 وصلتها بميزانيته البرنامجية المقترحة ٢٠١٩األولويات االستراتيجية لعام 

يتمثَّل اهلدف األمسى لشعبة اخلدمات اإلدارية يف توفري اخلدمات اإلدارية واالشتغالية الالزمة  -٤٠٤
على احللول الالزمة لتعزيز ما تقدِّمه من  ٢٠١٩عاء. وهلذه الغاية سرتكِّز الشعبة يف عام للمحكمة مج

فيما يتعلق بإجراء األنشطة القضائية وأعمال  ٢٠١٩اخلدمات دعماً لتحقيق أولويات احملكمة الرفيعة لعام 
مة فيما خيص املهام املقاضاة ومشاريع حتسني تكنولوجيا املعلومات. وكذلك ستدعم أولويات قلم احملك

 املنوطة به واملهام املنوطة باحملكمة، واستمرار حتسني وتعزيز التزام املوظفني والثقافة املؤسسية.
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والرتكيز فيها على املهام املنوطة باحملكمة وقلمها  ٢٠١٩األنشطة القضائية وأنشطة املقاضاة يف عام 
 مبوجب واليتيهما

(يف املقر ويف امليدان) كما بـُنيِّ يف املقدِّمة إضافًة إىل توفري اخلدمات اإلدارية للمحكمة مجعاء  -٤٠٥
الواردة آنفاً، ستوفِّر شعبة اخلدمات اإلدارية الدعم املباشر لألنشطة القضائية وأعمال املقاضاة. وستنهض 

ث قضايا، حبسب التطورات يف بأود جلسات احملاكمة يف قضيتني، ورمبا يف ثال ٢٠١٩الشعبة يف عام 
. وستستلزم هذه القضايا توفري اخلدمات األمنية الالزمة من أجل سري جلسات ٢٠١٨و ٢٠١٧عامي 

احملكمة على حنو آمن وال يعرتيه اخللل؛ ونقل الشهود على الصعيد احمللي حلضور جلسات احملاكمة؛ 
الين عليهم وترامجة جلسات احملكمة وترتيب أسفار الشهود؛ وترتيب أسفار حمامي الدفاع وحمامي 

والصحفيني الذين حيضرو�ا، واملتطلبات املتعلقة حبصوهلم على تأشريات؛ وتدبر شؤون املرتفقات يف املقر، 
مبا يف ذلك تدبر قاعات جلسات احملكمة، واملرافق القائمة يف امليدان من أجل اإلدالء بالشهادة عن بعد 

كاتـَْنغا   وقضية لوبـَْنغاسيشهد تنفيذ جرب األضرار يف قضية  ٢٠١٩مث إن عام  (بواسطة الروابط الفيديوية).
سيستلزم من الشعبة توفري الدعم من املقر (مثل ما يتعلق باخلدمات املتصلة باألسفار  ، مااملهدي وقضية

مبا يف ذلك ما  واخلدمات املالية واخلدمات املتصلة بالشراء) ومن امليدان (مثل النقل احمللي وتدبر املرافق)،
 خيص الصندوق االستئماين للمجين عليهم.

كما إن مثاين عملياِت التحقيق الناشط اليت سيواصل مكتب املّدعي العام إجراءها يف عام  -٤٠٦
ستستلزم من شعبة اخلدمات اإلدارية تقدمي الدعم لرتتيب األسفار يف مهمات رمسية واخلدمات  ٢٠١٩

احملللني؛ وشحن املعدات (مثل معدات البحث اجلنائي العلمي)؛ وتدبر الطبية، مبا فيه ما خيص احملققني و 
شؤون َمرَْكبات احملكمة يف أماكن املكاتب الُقطرية سهرًا على أمن وجناعة عمليات احملكمة يف بيئات 
العمل احملفوفة باملصاعب. ومثة جهات فاعلة أخرى، مثل الصندوق االستئماين للمجين عليهم، ستعتمد 

ى املساعدة اليت ستقدمها الشعبة إلجراء عملياتا. كما سيستلزم تقلب الظروف األمنية يف بلدان أيضاً عل
احلاالت اليت تعمل فيها احملكمة تقدمي الشعبة دعمًا مباشرًا لوضع مبادئ توجيهية بشأن األمن والسالمة 

 تفي باحتياجات احملكمة ذات الصلة يف شىت جماالت العمل.

 واستمرار التحسني على هذا الصعيد مجعاءحملكمة الشاملة بنطاقها ااملعلومات لوجيا تكنو  حتسنيمشاريع 

ستظل شعبة اخلدمات اإلدارية تؤدي دورًا رائدًا يف إعداد وتنفيذ املقرتحات الرامية إىل حتقيق  -٤٠٧
ُط مكاسب متأتية عن زيادة النجاعة ووفورات يف خمتلف جماالت اخلدمات اإلدارية، بوسائل أمهها تبسي

 SAPالسريورات واألمتتُة واملراقبة. ويشار يف هذا الصدد إىل أن الشعبة ستستفيد أفضل فائدة من برجميات 
 .اخلاصة بالتدبر اإلداري املستعملة يف احملكمة

ولدعم تنفيذ هذه االسرتاتيجية، ستعمل الشعبة على حتسني السريورات اإلدارية وتنفيذ املبادرات  -٤٠٨
ويشار يف هذا الصدد إىل أن هدف الشعبة يتمثل يف مراجعة وتبسيط ورقمنة السريورات يف جمال األمتتة. 

اإلدارية القائمة على الوثائق املطبوعة، وزيادة النجاعة عن طريق رفع درجة األمتتة وتعزيز ضوابط املراقبة 
 الداخلية.

ة اخلَمسية اخلاصة تقدمي املساعدة يف تنفيذ اسرتاتيجية احملكم ٢٠١٩وستواصل الشعبة يف عام  -٤٠٩
بتكنولوجيا املعلومات وتدبر املعلومات، اليت ستؤيت حتسينات يف عدد من الاالت. ويشمل أحد هذه 
الاالت النظم اخلاصة بتسيري شؤون املوارد البشرية والشؤون املالية وشؤون امليزانية. لقد أعملت الشعبة يف 

السريورات املتصلة  بغية أمتتة وتبسيط SAPنظام ) يف BPCمنصة ختطيط وإدماج األعمال ( ٢٠١٨عام 
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بامليزانية. ويُتوقع أن يُهذَّب النظام اجلديد استنادًا إىل العرب املستخلصة خالل املرحلة الثانية من مراحل 
. وعلى حنو مماثل، تعتزم الشعبة مواصلة عملها على صعيد متابعة ٢٠١٩تنفيذ هذا املشروع يف عام 

دفوعات إسهامًا يف الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة املشاريع: تسليم امل
مع برجمية ختطيط املهمات تفاديًا الزدواج  SAPتسليمًا أوتوماتيًا كما طلبه هذا الصندوق؛ دمج نظام 

فيما خيص ) PBC؛ وميزنة الوظائف ومراقبتها (SAPإدخال البيانات؛ ترقية منيطة الشؤون املالية يف نظام 
حتسني تدبر تكاليف املوظفني من خالل األمتتة والتنبؤ. ويضاف إىل ذلك أن الشعبة ستستهل يف عام 

املبادرات التالية، بالتوافق مع االسرتاتيجية: رقمنة ملفات املوظفني الورقية وإدماجها يف منيطة  ٢٠١٩
ين لعمل موظفي األمن والسالمة ؛ وحتسني إدارة الربنامج الزمSAPشؤون املوارد البشرية يف نظام 

من خالل وظائف النفاذ السهل. إن االستثمار  SAPوحضورهم؛ وتبسيط عمليات اإلقرار يف نظام 
البالغ  ٢٠١٨أُبقي عند مقداره يف عام  ٢٠١٩الالزم ملواصلة تنفيذ االسرتاتيجية يف عام 

 يورو. ألف ٢٥٠,٠

 النهوض بالتزام الموظفين وبالثقافة المؤسسية

شتمل حتسني التزام املوظفني وبث روح العمل اجلماعي والتواصل الداخلي على االضطالع سي -٤١٠
بأنشطة ترمي إىل توثيق التماسك وتيسري التواصل، وتنفيذ ما يلزم ألداء املهام الفعال من برامج التدريب 

والتوازن لديهم بني  ممبا فيه تدريب املديرين، واالهتمام مبسائل رعاية املوظفني لزيادة حتمسهم وإنتاجيته
. ويتمثل اهلدف من ذلك يف حتفيز املوظفني لكي يؤدوا مهامهم على أفضل شؤون العمل ومهوم احلياة

وجه، حيث يؤدي التواصل والتعقيب املستمر دورًا رئيسيًا يف حتديد املنجزات، ومواطن القوة، واجلوانب 
قلَم احملكمة واحملكمَة مجعاء على حتسني  اليت جيب تطويرها، وبالتايل وضع خطط العمل اليت تساعد

 أدائهما املؤسسي بصورة مستمرة.

كما تشتمل املبادرات املتصلة بالتزام املوظفني والثقافة املؤسسية على بناء القدرة على حل  -٤١١
 املنازعات بصورة غري رمسية، داخلياً وخارجياً، وإعداد وتنفيذ السياسات املتعلقة باملوارد البشرية.

 ألف يورو ١٨ ٩٣٧,٠ الميزانية موارد

 يف املئة). ٠,٥ألف يورو ( ٩٧,٨ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره  -٤١٢

وقد تسىن لشعبة اخلدمات اإلدارية إجياد حلول لتناول التغريات يف االحتياجات االشتغالية من  -٤١٣
ما خيص احملكمة مجعاء خالل ختصيص املوارد على حنو ناجع. وُعوِّض ارتفاع أسعار السلع واخلدمات في

 تعويضاً جزئياً من خالل حتقيق الوفورات واملكاسب املتأتية عن زيادة النجاعة.

ألف يورو متصلة بأتعاب املراجع اخلارجي إىل  ٦٧,٠وكذلك نَقلت الشعبة خمصصات مقدارها  -٤١٤
خلارجي التايل حلسابات الربنامج الرئيسي الرابع، ألن جلنة املراجعة ترتأس إجراء التعاقد النتقاء املراجع ا

ألف يورو إىل الربنامج الرئيسي اخلامس ألنه يتصل بعقد الصيانة  ٢٥٠,٠احملكمة. كما نُِقل مبلغ مقداره 
التصحيحية والوقائية ملبىن احملكمة يف الهاي. إن إعادة ختصيص املوارد لنقلها من ميزانية قلم احملكمة إىل 

ائدًا بنقل ميزانية مكتب االتصال القائم يف نيويورك إىل ميزانية قلم ميزانيات برامج أخرى ُعوِّض تعويضًا ز 
 احملكمة.

ألف يورو. ويشمل هذا املبلغ ختفيضًا مقداره  ٣٤٥,٦وتتوقع الشعبة حتقيق وفورات جمموعها  -٤١٥
لسد تكاليف  ٢٠١٩ألف يورو يف املقدار األساسي املرجعي للمخصَّصات يف ميزانية عام  ٢٤٣,٦
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تة العامة وتكاليف اخلدمات التعاقدية والنفقات التشغيلية العامة وتكاليف اللوازم واملواد، املساعدة املؤق
حتقَّق رئيسيًا من خالل مواصلة حتسني استخدام الطاقة يف املقر، وإعادة النظر يف عقود خدمات عامة 

رات إدارة املرافق والتفاوض بشأ�ا من جديد من قبيل العقد اخلاص بلم القمامة، ومراجعة عدد من سريو 
رأ). وحتققت -ع أفضت إىل االستغناء عن وظيفة واحدة من وظائف املساعدة املؤقتة العامة (من الرتبة خ

تتيح للشعبة تفادي  SAPألف يورو بإعادة التفاوض على رخص برجميات  ١٠٢,٠وفورات مقدارها 
مكاسب متأتية عن زيادة النجاعة  . وإضافة إىل ذلك يُتوقع حتقيق٢٠١٩الزيادات يف التكاليف يف عام 

، ناجتة رئيسيًا عن إنشاء مرتاَبط مؤمتت بني ٢٠١٩و ٢٠١٨ألف يورو يف عامي  ٣١,١يناهز مقدارها 
والرتقية اإللزامية لنميطة هذا النظام اخلاصة  SAPالتقرير الشهري عن املصروفات يف إطار امليزانية ونظام 

ألف يورو من  ١٥,١ما خيص التكاليف غري املتكرِّرة متييز زهاء بإدارة األموال. وعالوة على ذلك مت في
تتصل رئيسيًا باخلدمات التعاقدية وتسد با رسوم العضوية يف شبكة  ٢٠١٨هذه التكاليف يف عام 

الشؤون املالية وامليزانية ملنظومة األمم املتحدة (اليت يتعني دفعها مرة كل سنتني). مث إنه يُتوقع أن يُقلَّص 
فيما خيص بند العمل اإلضايف وبند اخلدمات التعاقدية وبند  ٢٠١٩دار األساسي املرجعي مليزانية عام املق

ألف يورو بفضل ختفيضات التكاليف  ١١٨,٥النفقات التشغيلية العامة وبند اللوازم واملواد مبقدار 
يض يف املخصصات لسد اإلضافية اليت تعزى إىل تقليِص مقدَّر عبء العمل. ويعزى ذلك رئيسيًا إىل ختف

تكاليف العمل اإلضايف ملوظفي األمن وختفيض عبء العمل املتصل بنقل الشهود. وترد يف املرفق 
واملكاسب املتأتية عن زيادة النجاعة، والتكاليف غري عشر معلومات مفصلة عن الوفورات،  احلادي

 املتكرِّرة، وختفيضات التكاليف اإلضافية.

 ألف يورو ١٤ ٠٨٢,٢ الموارد من الموظفين

وظيفة  ١٨١، تقرتح شعبة اخلدمات اإلدارية مالكًا ملوظفيها يتألف من ٢٠١٩فيما خيص عام  -٤١٦
من معادالت املوظف الواحد العامل  ١١,٥٠وظيفة من وظائف املساعدة املؤقتة العامة ( ١٢ثابتة و

معادة التصنيف، مع  بدوام كامل)، منها وظيفتان ثابتتان جديدتان، ووظيفة معادة التخصيص، ووظيفة
من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل يف إطار  ٢,٥زيادة صافية يف االعتمادات لتمويل 

 املساعدة املؤقتة العامة.

 ألف يورو ١٣ ٢١٣,٧ الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية وفئة اخلدمات العامة

ألف يورو  ١٥٨,٤مقدارها ينطوي املبلغ املطلوب لسد تكاليف املوظفني على زيادة  -٤١٧
 .املئة)، تعزى رئيسياً إىل الوظائف التالية البيان يف ١,٢(

رأ) (وظيفة معادة -مساعد رئيسي معين بالشؤون املالية (احلسابات) (من الرتبة خ ع -٤١٨
. ُتطلب هذه الوظيفة وفقًا لتوصية املراجع اخلارجي القاضية بالسهر على استقرار وظيفة التخصيص)

(تعزيزها يف احملكمةاحملاسبة و 
65F

، ومن أجل تعزيز الرقابة املالية يف احملكمة، لكي يعمل شاغلها بصفة )٦٦
منسق معين باخلصوم املتمثلة يف تعويضات املوظفني، واحملاسبة املتعلقة باألصول الثابتة واألصول غري 

                                                           

 ٢٤-١٦عشرة، الهاي،  اخلامسة الدورة الدولية،جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية  الرمسية الوثائق )٦٦(
 اللَّد األول، اجلزء الثالث، املرفق التاسع. ،)ICC-ASP/15/20( ٢٠١٦ تشرين الثاين/نوفمرب
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عايري احملاسبية الدولية املادية. وتلكم جماالت بالغة التعقيد، وتشهد مسائل احملاسبة فيما خيصها وفق امل
للقطاع العام تطورًا وقد يتفاقم تعقيدها ألن احملكمة متلك مبانيها الدائمة اخلاصة با. إن شاغل هذه 
الوظيفة سيسهم أيضًا يف أعمال إقفال السنة املالية بالسهر على تواُفق املعامالت املسجَّلة مع املعايري 

د شىت التقارير اليت تصدر يف �اية العام. ولـّما كان ذلك متطلباً بنيوياً احملاسبية الدولية للقطاع العام وإعدا
لشعبة اخلدمات اإلدارية فقد مت التوصل إىل حل يتمثل يف إعادة ختصيص هذه الوظيفة ضمن قلم 

 احملكمة.

. يطلب ) (وظيفة معادة التصنيف)٤-موظف إداري ومنسق معين بتدبر املخاطر (من الرتبة ف -٤١٩
) لتصبح ٣-شعبة اخلدمات اإلدارية إعادة تصنيف وظيفة املوظف اإلداري (من الرتبة فمدير مكتب 

). ويأيت هذا الطلب انطالقًا من ٤-وظيفة موظف إداري ومنسق معين بتدبر املخاطر (من الرتبة ف
ها جملس إعمال شبكة تدبر املخاطر املعرتف با دولياً يف احملكمة، كما أقر  ‘١’األسباب الرئيسية التالية: 

التنسيق، وهيئات اإلشراف، ومكتب املراجعة الداخلية. ويشار يف هذا الصدد إىل أن جلنة املراجعة أوصت 
(احملكمَة من جديد بتعيني منسق معين بتدبر املخاطر على نطاق احملكمة

66F

بينما أوصى مكتب املراجعة ، )٦٧
املخاطر يتوىل من يضطلع با تنسيق وإعمال الداخلية بأن تستحدث احملكمة وظيفًة رفيعة املستوى لتدبر 

(واستدامة ومراقبة شبكة تدبر املخاطر املؤسسية
67F

لقد قال مكتب املراجعة الداخلية يف آخر تقرير رفعه  .)٦٨
إىل جلنة املراجعة إن املوارد املخصَّصة لتدبر املخاطر تبقى حمدودة وإن مقدار املوارد احلالية ليس كافياً 

(الذي يتعني االضطالع به و/أو اإلشراف عليهبالنظر إىل العمل 
68F

زيادة التعقيد الذي يكتنف  ‘٢’؛ )٦٩
مهام مدير مكتب شعبة اخلدمات اإلدارية ومسؤولياته وعبء العمل الواقع على عاتقه، ما يشتمل على 
مقتضيات إبالغ هيئات اإلشراف واالضطالع بالوظائف التنفيذية على نطاق احملكمة (التقيد بالتوصيات 
اليت تُقدَّم يف سياق مراجعة احلسابات، وتدبر املخاطر، وختطيط املوارد االسرتاتيجي). ولتناول هذه 
املسائل، ُعدِّلت بنية مكتب مدير شعبة اخلدمات اإلدارية بإعادة تصنيف الوظيفة على النحو املقرتح 

 وإناطة املسؤوليات املعنية بالوظيفة الثابتة اجلديدة.

. بالنظر إىل عبء ) ملدة أربعة أشهر (متطلب جديد)٢-(من الرتبة فموظف إداري معاون  -٤٢٠
العمل واملسؤوليات اجلديدة املشار إليها أعاله، تُعترب هذه الوظيفة كبرية األمهية للنهوض بأود االحتياجات 

ديل التشغيلية وأود إكمال قدرة مكتب مدير شعبة اخلدمات اإلدارية يف إطار بنيته اجلديدة. ويُعترب التع
املقرتح لبنية مكتب مدير الشعبة السبيَل األجنع واألكثر فعالية لالضطالع باملهام املنوطة بذا املكتب يف 
إطار واليته، مبا يف ذلك املضي يف أداء مهامه التنفيذية وعمله اليومي، ما يتضمن أيضًا اإلشراف على 

 كمة.أقسام تتبع للشعبة وتقدِّم اخلدمات لشىت وحدات احمل مثانية

الوظيفة  . إن) ملدة سبعة أشهر (متطلب جديد)٢-موظف معاون معين بالشراء (من الرتبة ف -٤٢١
اّتساع نطاق  ‘١’املطلوبة ختص وحدة الشراء التابعة لقسم اخلدمات العامة. وتأيت إضافتها لثالثة أسباب: 

 حٍد يستلزم قدرة إضافية عمليات الشراء وتزايد تعقيدها ( مبا يف ذلك عملياته اخلاصة جبرب األضرار) إىل

                                                           

 .٢٥، الفقرة AC/5/5الوثيقة  )٦٧(
 .OIA.02.13/002تقرير مكتب املراجعة الداخلية  )٦٨(
 .٧، الفقرة AC/8/12 الوثيقة )٦٩(
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(من الفئة الفنية
69F

. فحاليًا ال يضم مالك هذه الوحدة إال موظفًا واحدًا من الفئة الفنية، ما ال يستويف )٧٠
نقل وظيفة أمني  ‘٢’املعايري القياسية املرجعية اخلاصة بالتجهيز باملوظفني يف املنظمات الدولية األخرى؛

شؤون القانونية التابع لقلم احملكمة إىل الوحدة املعنية باملشرتيات إثر جلنة استعراض املشرتيات من مكتب ال
ضرورة تتبع العقود، وتوسيع قاعدة بيانات املورِّدين  ‘٣’إعادة تقييم أنساق تسلسل أعمال الشراء؛ 

 وحتسينها.

 ألف يورو ٦٢٥,٢  املساعدة املؤقتة العامة

يف املئة) من أجل سد  ١٧,٤ألف يورو ( ٩٢,٥ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  -٤٢٢
تكاليف الوظائف اجلديدة والوظائف القائمة املبيِّنة فيما يلي. ومثة وظيفٌة لعامٍل عامِّ األشغال مل تعد تلزم 

د لصيانة املباين لدعم شعبة اخلدمات اإلدارية حىت إعداد عق ٢٠١٦وهي وظيفة كانت أُقرت يف عام 
 . ٢٠١٩الطويلة األمد، وذلك ألن العقد يُفرتض أن يبدأ سريانه يف بداية عام 

) ملدة ٣-موظف معين باملوارد البشرية (الشؤون القانونية وشؤون السياسات) (من الرتبة ف -٤٢٣
نازعات . بنيَّ تقييم لالحتياجات إىل اخلربة يف جمال حل املشهرًا (متطلب جديد، لسنوات متعددة) ١٢

داخلياً يف احملكمة (وخربة خارجية حمدودة) أنه يلزم موظف معين باملوارد البشرية (الشؤون القانونية وشؤون 
السياسات) ليتوىل وضَع وإعماَل إطاٍر للوساطة خاص بشعبة اخلدمات اإلدارية من أجل تنسيق الدعم يف 

بالعمل القانوين املتعلق باملوارد البشرية الذي جمال حل املنازعات بصورة غري رمسية، إضافة إىل االضطالع 
نُقل عبؤه من مكتب الشؤون القانونية التابع لقلم احملكمة إثر إعادة تصميم أنساق تسلسل األعمال. 
وسيتيح ذلك معاجلة املنازعات احملتمل أن تقوم يف مرحلة مبكرة للتوصل إىل حلول غري رمسية وتفادي 

(تكاليف املخاصمات القضائية
70F

٧١(. 

. رأ) ملدة ستة أشهر (متطلب جديد، غري متكرِّر)-مساعد معين بامليزانية (من الرتبة خ ع -٤٢٤
املرحلة الثانية من أداة ختطيط  ‘١’هذه الوظيفة لتقدمي الدعم التقين ملشاريع األمتتة التالية البيان:  تلزم

منصة  ‘٢’إىل العرب املستخلصة؛ اليت سيهذَّب با النظام احلايل استنادًا  )،BPCاألعمال وإدماجها (
، اليت سيتم با حتسني وأمتتة سريورات املراقبة والتنبؤ  SAPيف نظام  )PBC(ميزنة الوظائف ومراقبتها 

ومنائط مراقبة  SAPلتحسني مراقبة تكاليف املوظفني بإقامة رابط بني نظام إدارة املوارد البشرية يف نظام 
ء عن استعمال الصحائف اجلدولية املرِبكة واملعقدة اليت تـَُعد بواسطة امليزانية فيه، ما يتيح االستغنا

 . Excel برنامج

                                                           

يورو على مدى السنوات األربع التالية مليون  ٤٠,٠االستئماين للمجين عليهم حسابًا مفاده أنه سيلزم مبلغ مقداره  أجرى الصندوق )٧٠(
 ).٣٤ ، الفقرةCBF/30/13لتمويل برامج املساعدة وجرب األضرار (الوثيقة 

 ١٤-٤ نيويورك، عشرة، السادسة الدورة الدولية، اجلنائية للمحكمة األساسي روما نظام يف األطراف الدول جلمعية الرمسية الوثائق )٧١(
الحظت اللجنة أيضا أن من املمكن "[...]  :٢٥٢ الفقرة ،٢-باء اجلزء الثاين، اللَّد ،(ICC-ASP/16/20) ٢٠١٧ ديسمرب/األول كانون

جدا إلدارة وتسوية املنازعات املتعلقة باملوظفني بتكلفة أقل من  ]ني هامتنيأدات[أن يكون نظام الوساطة ونظام التسوية غري الرمسية للمنازعات 
 ٩)، الفقرة ICC-ASP/17/5تقرير جلنة امليزانية واملالية عن أعمال دورتا الثالثني ("؛ الناحيتني املالية والشخصية، بالنسبة لألطراف املعنية

اطة ومراجعة �جها يف إدارة املوارد البشرية بغية تفادي املخاصمات القضائية كما شجَّعت احملكمَة على االستعانة بآليات الوس  [باإلنكليزية]:
 يف املستقبل بقدر املستطاع.
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رر) ومساعد طيب يعمل يف امليدان -املهنية (من الرتبة خ ع بالصحة معينممرض رئيسي  -٤٢٥
الربناجمية  ٢٠١٨. كما أفيد به يف وثيقة ميزانية عام شهراً (متطلب جديد) ١٢ملدة  رأ)-ع الرتبة خ (من

(املقرتحة
71F

، وكنتيجة لعملية حتقيق الوفورات واملكاسب املتأتية عن زيادة النجاعة، سيُنهى عقد املساعد )٧٢
الطيب العامل يف امليدان املربم مع جهة خارجية لتوفري اخلدمات، وستستخدم التكاليف السنوية هلذه 

رأ. -ع يدان من الرتبة خرر ومساعد يعمل يف امل-ع اخلدمة لتوظيف ممرض رئيسي داخلي من الرتبة خ
لقد تبني جناح هذا النهج التجرييب الذي يُطبَّق يف احملكمة. إن الفرق بني التكاليف السنوية للعقد اخلارجي 
واملخصصات يف امليزانية لسد تكاليف املوظَفْني الداخليَـْني اللذين حيالن حمل الشركة اخلارجية اليت كانت 

ألف يورو، ويزيد يف نفس الوقت من القدرة الداخلية  ٢٢,٢ت مقدارها تؤدي اخلدمات املعنية ميثل وفورا
لوحدة الصحة املهنية. وسيهتم املمرض باملسائل الصحية العاجلة لتنفيذ الربامج والتدابري الوقائية، ويعمل 

إلزامياً رديفًا حينما يكون املوظفون الطبيون العاملون يف وحدة الصحة املهنية يف إجازة أو يتلقون تدريبًا 
الستدامة تصديق مهاراتم. أما املساعد الطيب العامل يف امليدان فسيقوم بصيانة وتدبر املعدات الطبية، 
واملنتجات الصيدالنية والبنية التحتية املعنية يف إطار العمليات امليدانية؛ وسيساعد يف البعثات إىل األصقاع 

وظفني امليدانيني على أعمال اإلسعاف وقواعد العمل يف النائية (اليت تنطوي على خطر كبري)، وسيدرِّب امل
حاالت الطوارئ؛ وسيتوىل إعداد ومسك إجراءات العمل القياسية فيما خيص الدعم الطيب امليداين؛ 

 وسيعد التقارير ويعرض املستجدات حبسب اللزوم.

اً (متطلب شهر  ١٢)، ملدة ٢-موظف معاون معين بنظم ختطيط املوارد املؤسسية (من الرتبة ف -٤٢٦
 ٢٠١٩. تظل هذه الوظيفة الزمة للمساعدة يف تنفيذ املبادرات املتعلقة بعام مستمر، لسنوات متعددة)

اليت تنص عليها اسرتاتيجية احملكمة اَخلمسية اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات وتدبر املعلومات، اليت أقرها 
فات املوظفني الورقية؛ وتدبر الربنامج الزمين جملس احلوكمة املعين بتدبر املعلومات. ويشمل ذلك رقمنة مل

. كما إن هذه الوظيفة SAPلعمل موظفي األمن والسالمة وحضورهم؛ وتبسيط عمليات اإلقرار يف نظام 
من قبيل أمتتة السريورات املتعلقة باملوارد البشرية ومتطلبات  SAPتلزم للمساعدة يف تنفيذ مشاريع لنظام 

 تنفيذ التوصيات العالقة من التوصيات الصادرة يف إطار عمليات املراجعة، اإلبالغ ما سيسهم بدوره يف
 وحل مسائل املطابقة وحتسني النظم بالنظر إىل استمرار حتسني مستوى األمتتة يف جمال التسيري اإلداري.

رأ)، ملدة -سبع موظفني معنيني باألمن/موظفني رئيسيني معنيني باألمن (من الرتبة خ ع -٤٢٧
. تلزم هذه الوظائف لضمان تقدمي الدعم األمين للقاعة تطلب مستمر، لسنوات متعددة)شهرًا (م ١٢

الثانية من قاعات جلسات احملكمة. إن املوارد املعنية موارد متكرِّرة ألنه يظل من الالزم دعم األنشطة 
 القضائية يف قاعيت جلسات احملكمة.

 ألف يورو ٢٤٣,٣  العمل اإلضايف

يف املئة). إن املوارد  ٢١,٠ألف يورو ( ٦٤,٥املطلوب على اخنفاض مقداره ينطوي املبلغ  -٤٢٨
املطلوبة يف إطار بند العمل اإلضايف متثِّل متطلبًا متكرِّرًا ويتباين مقدارها حبسب احتياجات العمل. ويعاد 

 تقييم االحتياجات إىل العمل اإلضايف سنوياً.

                                                           

 ١٤-٤، نيويوركعشرة،  السادسةالوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة  )٧٢(
 .املرفق العاشر، ثالثاً -ألف اجلزء الثاين،)، اللَّد ICC-ASP/16/20( ٢٠١٧ ديسمرب/كانون األول
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مل اإلضايف بصورة رئيسية لسد تكاليف ويف جمال اخلدمات العامة، تلزم املخصصات للع -٤٢٩
اخلدمات اليت يقدمها السائقون خارج أوقات الدوام الرمسي. وتبلغ املوارد املطلوبة مبلغًا مقداره 

يف املئة) عن امليزانية املناظرة اليت أُقرت لعام  ١٦,٧ألف يورو ( ٢٠,٠ألف يورو، ما يقل مبقدار  ١٠٠,٠
يلزم من ساعات عمل السائقني من أجل الشهود املتوقع أن يأتوا  وجيسِّد اخنفاضًا يف عدد ما ٢٠١٨

 .٢٠١٩للمثول أمام احملكمة يف الهاي يف عام 

ألف يورو  ٤٤,٥وتشهد املتطلبات يف بند العمل اإلضايف فيما يتعلق باألمن اخنفاضًا مقداره  -٤٣٠
إىل  ٢٠١٨يف عام  ٤٠٠يف املئة)، يعزى إىل تقليص يف عدد أيام انعقاد جلسات احملكمة (من  ٢٤,٥(

ألف يورو ال يلزم فقط للنهوض بأود ساعات العمل  ١٣٦,٨). إن املقدار البالغ ٢٠١٩يف عام  ٣٢٤
املزيدة املتوقعة خالل أيام انعقاد جلسات احملكمة بل يلزم أيضًا لتوفري خدمات األمن والسالمة خالل 

استدامة  ني الذين يعملون مساًء وليًال، ألنالعطل القضائية الرمسية ولتعويض فارق العمل الليلي للموظف
 َشْغُلها. توفري اخلدمات يف جمال األمن والسالمة على مدار الساعة تستلزم عدداً من الوظائف الدائمِ 

آالف يورو ويلزم لسد تكاليف الدعم املتصل  ٦,٥وال تغري يف املبلغ املطلوب فهو يبقى مساوياً  -٤٣١
شطة جيب أن ُيضطلع با يف مواعيد حمدَّدة من قبيل إعداد امليزانيات السنوية بامليزانية واملالية، يف إطار أن

 الربناجمية املقرتحة واملعتمدة، وإقفال فرتات احملاسبة، واإلبالغ املايل، واملراجعة اخلارجية.

 ألف يورو ٤ ٨٥٤,٨ املوارد غري املتصلة بالعاملني 

ف السفر، وتكاليف اخلدمات التعاقدية، وتكاليف تلزم املوارد غري املتصلة بالعاملني لسد تكالي -٤٣٢
التدريب، وتكاليف اخلرباء االستشاريني، والنفقات التشغيلية العامة، وتكاليف اللوازم واملواد، وتكاليف 
األثاث والعتاد. وتشهد بعض بنود امليزانية زيادات صغرية، ُعوِّضت تعويضًا كامًال بتخفيضات يف غريها 

ألف يورو  ٢٦٤,٢تصلة بالعاملني، ما يفضي إىل اخنفاض إمجايل مقداره من التكاليف غري امل
 . املئة) يف ٥,٢(

 ألف يورو ١٩٢,٢ السفر

ألف يورو  ٢٢,١إن املبلغ املطلوب ميثِّل متطلبًا متكرِّرًا وهو ينطوي على زيادة مقدارها  -٤٣٣
األجهزة خالل أسفارهم الرمسية إىل املئة) تعزى رئيسيًا إىل زيادة طلبات الدعم األمين لرؤساء  يف ١٣,٠(

بلدان احلاالت واألماكن األخرى اليت تستلزم دعماً أمنياً يتوافق مع الظروف األمنية احمللية. أما يف جماالت 
العمل األخرى فإن شعبة اخلدمات العامة تقدم طلبات تنطوي على ختفيضات أو ال تنطوي على زيادات 

 .٢٠١٩ر فيما خيص عام مقرتحة يف املتطلبات من أجل السف

ويلزم املبلغ املقرتح لسد تكاليف السفر إىل امليدان من أجل تقييم حال املرافق والتخطيط إلجراء  -٤٣٤
تعديالت فيها، وصيانتها؛ وتقييم حال جمموعة الـَمرْكبات ألغراض صيانتها، والتخطيط الستبدال ما 

على تواؤم احملكمة مع نظام األمم املتحدة يندرج يف عداد رأس املال؛ واملشاركة يف اجتماعات سهرًا 
 املوحد واملعايري احملاسبية/املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام.
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 ألف يورو ٥١٥,٧  اخلدمات التعاقدية

ألف يورو  ١٢٧,٨إن املبلغ املطلوب ميثِّل متطلبًا متكرِّرًا وينطوي على اخنفاض مقداره  -٤٣٥
املئة) يعزى رئيسيًا إىل ختفيضات يف الال املايل نتيجة لنقل أتعاب املراجع اخلارجي إىل  يف ١٩,٩(

 الربنامج الرئيسي الرابع، وختفيضات يف بند اخلدمات العامة وبند األمن والسالمة. 

 SAPألف يورو ألن مشاريع ختطيط املوارد املؤسسية بربجميات  ٢١٨,٨وتلزم موارد مقدارها  -٤٣٦
وينطوي هذا املبلغ على اخنفاض تستلزم طائفة من اخلربات الوظيفية والتقنية ال تتوفر داخليًا على الدوام. 

(مثل مجع  العالية درجات التخصص االتال من أجليورو وهو يلزم رئيسيًا  آالف ٦,٢مقداره 
املتطلبات، وحتليل األثر، والرتميز، والتشكيل، واالنتقال من صيغة إىل أخرى من صيغ الربامج احلاسوبية) 
لدعم تنفيذ عدة مشاريع جديدة، منها: رقمنة ملفات املوظفني الورقية؛ وضع الربنامج الزمين لعمل 

؛ أمتتة سريورة اإلبالغ SAPنظام  موظفي األمن والسالمة وتدبر حضورهم؛ تبسيط عمليات اإلقرار يف
 الذي يتعني القيام به على مستوى املوارد البشرية.

ويف جمال اخلدمات العامة، تنطوي االعتمادات املطلوبة لسد التكاليف على اخنفاض مقداره  -٤٣٧
ألف يورو لسد تكاليف جتديد  ١٤١,٠يف املئة). ويلزم املقدار املطلوب البالغ  ٣٧,٢ألف يورو ( ٨٣,٥

ازات سفر األمم املتحدة، وتكاليف التعاقد مع شركة تقدِّم الدعم يف جمال املؤمترات (قدِّمت بالفعل جو 
فعالية)، والدعم  ٨٠٠ويُتوقع أن يلزم دعُم أكثَر من  ٢٠١٩فعالية يف عام  ٣٠٠طلبات لتنظيم 

 خليص الربيدي.اإلمدادي النتقال العاملني من مكتب إىل آخر، وطبع الوثائق اخلارجي، وتكاليف الت

ألف يورو لسد تكاليف التسجيل املالئم للبيانات الطبية  ٧٥,٧وُتطلب أيضًا موارد مقدارها  -٤٣٨
يف نظام لألرشفة الطبية الرقمية لكي يتاح لشعبة اخلدمات اإلدارية القيام على حنو سليم باستبانة املخاطر 

وصية بإجراء التحسينات واختاذ التدابري الوقائية الطبية والنفسية احمليقة باملوظفني، وحتليلها وتقييمها، والت
املناسبة. كما ُيطلب هذا املبلغ لسد تكاليف مشاركة احملكمة بصفة مراقب يف نظام األمم املتحدة املوحد 
وشبكة األمم املتحدة للموظفني الطبيني بغية التكفل باستمرار إملام احملكمة باملستجدات على نظام األمم 

 والتواؤم معها. املتحدة املوحد

ألف يورو لسد تكاليف خدمات أمنية منها رسوم سنوية ُتدفع  ٤٣,٠ويلزم مبلغ مقداره  -٤٣٩
للمنظمة الدولية للشرطة اجلنائية (إنرتبول)، وخدمات حفظ مفاتيح منازل املسؤولني املنتَخبني، وإجيار 

ختبار الرامي إىل تصديق مهارات ميدان الرمي الذي ُجيرى فيه التدريب على استعمال األسلحة النارية واال
موظفي األمن والسالمة. وينطوي املبلغ املخصص لسد تكاليف اخلدمات األمنية على اخنفاض مقداره 

فيما خيص إجراء التدقيق األمين السابق املئة) يعزى إىل تطبيق �ج جديد  يف ٣٤,٤ألف يورو ( ٢٢,٥
 حمدَّدة املدة أو بصفة مؤقتة. للتوظيف فيما خيص مجيع املوظفني اجلدد مبوجب عقود

اإلدارية املرتتبة على رد تكاليف ألف يورو لسد ال ٣٧,٣مث إن الشعبة حتتاج إىل مبلغ مقداره  -٤٤٠
الضرائب اليت جتبيها الواليات املتحدة األمريكية من رعاياها وتكاليف التقييم االحتسايب اإللزامي الالزم 

سبية الدولية للقطاع العام. إن املخصصات لسد أتعاب املراجع ملطابقة البيانات املالية للمعايري احملا
اخلارجي، اليت كانت فيما سبق مدرجة يف ميزانية شعبة اخلدمات اإلدارية، نُقلت إىل الربنامج الرئيسي 

 الرابع.
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 ألف يورو ٣٦٣,٣  التدريب

ألف يورو  ٠,٦مقدارها إن املبلغ املطلوب ميثِّل متطلبًا متكرِّرًا وهو ينطوي على زيادة طفيفة  -٤٤١
 املئة). يف ٠,٢(

آالف يورو بصورة رئيسية لسد تكاليف برامج التدريب املؤسسي  ٢٠٣,٩ويلزم مبلغ مقداره  -٤٤٢
الذي توفره احملكمة، مبا يف ذلك منصة تدريب على اإلنرتنت تيئ مكتبة إلكرتونية وبرامج توجيه أويل مرنة 

يراد با مساعدة الدارسني على حتقيق غاياتم الشخصية  وناجعة بالقياس إىل تكاليفها بلغات خمتلفة
واملهنية؛ وتنمية القدرات القيادية؛ والتدريب على تدبر األداء؛ والتدريب يف جمال اللغات. كما إنه يشمل 

 برنامج احملكمة اخلاص بتوجيه املوظفني اجلدد عند توليهم مهامهم.

فري التدريب اإللزامي ملوظفي األمن وغريهم ألف يورو للتكفل بتو  ١١٢,٤ويلزم مبلغ مقداره  -٤٤٣
من املوظفني املنخرطني يف أنشطة التحرك االستجايب يف حاالت الطوارئ، على حنو يتوافق متامًا مع 

ويشتمل التدريب اإللزامي املعين على دورات تدريب  األنظمة املعمول با يف احملكمة ويف الدولة املضيفة.
ق، والتحرك إزاء الطوارئ، واألسلحة النارية، إضافًة إىل مواضيع ختصُّصية من على اإلسعاف، وإطفاء احلرائ

قبيل نقل املتهمني واحلماية اللصيقة. ويضاف إىل ذلك أنه سيواصل توفري التدريب على �وج السالمة 
زامي واألمن يف البيئات امليدانية بالتعاون مع جيش الدولة املضيفة. ويلزم أيضًا التدريب األمين اإلل

 للموظفني اجلدد املعنيني باألمن يف امليدان يف إطار برنامج األمم املتحدة لتصديق املهارات ذات الصلة. 

ألف يورو لسد تكاليف تدريب ختصصي منه تدريب يرمي إىل  ٤٧,٠مث إنه يلزم مبلغ مقداره  -٤٤٤
ل املستجدات والسمات استدامة تصديق مهارات املوظفني املعنيني وتسجيلها يف هولندا، وتدريب يف جما

، وتدريب على اإلبالغ املايل وعلى SAPالوظيفية اجلديدة لتطبيقات ختطيط املوارد املؤسسية بربجميات 
من أجل منسقي امليزانية، وتدريب على  SAPحتسني منيطة ختطيط األعمال وإدماجها املستندة إىل نظام 

عام، وتدريب إلزامي للسائقني يف املقر، وتدريب يرمي إىل تطبيق املعايري احملاسبية الدولية اخلاصة بالقطاع ال
 تصديق مهارات التقنيني املعنيني باملباين.

 ألف يورو ٤٢,٠  اخلرباء االستشاريون

يف املئة)، تلزم لسد  ٢٥٠,٠ألف يورو ( ٣٠,٠ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  -٤٤٥
ايا على آلية القضاء الداخلي، بغية تيئة حل سريع تكاليف خدمات الوساطة اخلارجية عندما تُعرض القض

 وغري رمسي للمنازعات يف احملكمة وتعزيز احللول بذه الطريقة.

ألف يورو لسد تكاليف  ١٢,٠إن املوارد املعنية متثِّل متطلبًا متكرِّرًا ويلزم منها مبلغ مقداره  -٤٤٦
املخاطر اخلاص باحملكمة واسرتاتيجيات اخلربة اخلارجية يف جمال (إعادة) تصنيف الوظائف وحتديث سجل 

 مراقبة املخاطر. وتُبلغ جلنة املراجعة بذلك إبالغاً دورياً.

 ألف يورو ٣ ٠٧١,٤  النفقات التشغيلية العامة

يف املئة)، خيص  ٥,٨ألف يورو ( ١٨٨,٥ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض إمجايل مقداره  -٤٤٧
معظمه اخلدمات العامة، ويُعزى إىل نقل االعتمادات املخصصة لسد تكاليف صيانة املباين الوقائية 

ديد اخلاص ألف يورو إىل الربنامج الرئيسي اخلامس يف إطار عقد الصيانة اجل ٢٥٠,٠والتصحيحية البالغة 
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مببىن مقر احملكمة يف الهاي. وييسِّر هذا اإلدماُج حتديَد ورصد التكاليف املعنية، كما أوصت به جلنة 
(امليزانية واملالية

72F

 . إن مجيع املوارد املبيَّنة أدناه متثِّل متطلباً متكرِّراً.)٧٣

؛ وتكاليف ألف يورو) ٩٠٠,٠ألف يورو لسد تكاليف التنظيف ( ٢ ٥٤٣,١يلزم مبلغ مقداره  -٤٤٨
ألف يورو)، ما  ٥٨٤,٧ألف يورو)؛ وصيانة األثاث والعتاد وعمليات تضبيطه ( ٧٨١,٠املرتفقات (

يشمل الصيانة املنتظمة واإللزامية للَمرْكبات، وتصليح األثاث وعمليات التعديل الراة يف مباين احملكمة يف 
مني أتعقود الألف يورو) مثل  ٢٧٧,٣الهاي ويف امليدان؛ والتكاليف املتفرقة املتصلة بالعمليات (

 الربيدي، والشحن، وخدمات السعاة.التجارية، والتخليص 

 SAPألف يورو لسد تكاليف عقود الرتخيص املتعلقة بربجميات  ٣٤٥,٦ويلزم مبلغ مقداره  -٤٤٩
 احلالية، واالشرتاكات يف برجميات خاصة بالسريورات املتعلقة بالتوظيف وأداء املوظفني والغايات ذات
الصلة، إضافة إىل الربنامج احلاسويب اجلديد الداعم لسريورة إعداد امليزانية. ويُتوخى الرتشيد يف هذا الال 

 باختيار نوع الرتخيص األكثر اقتصاداً فيما خيص كًال من مستعملي الربنامج املعين.

لسد تكاليف صيانة  ألف يورو ١١٢,٨وتلزم يف جمال األمن موارد متثِّل متطلباً متكرِّراً مقدارها  -٤٥٠
معدات الفحص األمين؛ وصيانة األسلحة النارية وشىت املعدات األمنية ومعدات التدريب من أجل إعادة 

 تصديق مهارات موظفي األمن؛ ورسوم العضوية يف نظام األمم املتحدة إلدارة األمن.

 ألف يورو لسد الرسوم والنفقات املصرفية. ٧٠,٠ويظل يلزم مبلغ مقداره  -٤٥١

 ألف يورو ٢٩١,٧  اللوازم واملواد 

يف املئة). إن مجيع املوارد  ٤,٣ألف يورو ( ١٣,١ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره  -٤٥٢
 املبيَّنة أدناه متثِّل متطلباً متكرِّراً.

ألف يورو من املخصَّصات للخدمات العامة من أجل سد تكاليف  ٢٢٨,٠يلزم مبلغ مقداره  -٤٥٣
ازم الـَمرْكبات؛ واللوازم املكتبية وخراطيش احلرب؛ والورق اخلاص بالطابعات؛ واجلُبب اليت الوقود وغريه من لو 

ُترتدى خالل جلسات احملكمة؛ وبذالت السائقني واملوظفني املعنيني بتدبر املرافق؛ واللوازم اخلاصة بتدبر 
 شؤون املباين، والعتاد واللوازم الكهربائية.

ألف يورو. وتلزم  ٦٣,٦ة املتصلة باألمن والسالمة إذ يظل مقدارها وال تغري يف املوارد املطلوب -٤٥٤
املوارد املعنية لسد تكاليف إصدار شارات املوظفني والزوار؛ واللوازم واملواد اخلاصة بالتدريب على استعمال 
األسلحة النارية؛ واستبدال بذالت موظفي األمن، وأحذية السالمة ومعدات األمن احلمائية من قبيل 

لبسة الواقية من الرصاص غري املرئية، والسرتات واخلوذات الواقية من الرصاص، وذلك بالنظر إىل انتهاء األ
 العمر االستعمايل للمعدات األقدم.

                                                           

 ١٤-٤، نيويوركعشرة،  السادسةالوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة  )٧٣(
 .٢٢٤الفقرة ، ٢-باء اجلزء الثاين،)، اللَّد ICC-ASP/16/20( ٢٠١٧ ديسمرب/كانون األول
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 ألف يورو ٣٧٨,٥  األثاث والعتاد

يف املئة) وهو يلزم الستبدال  ٣,٤ألف يورو ( ١٢,٥ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  -٤٥٥
ات املستعملة يف أماكن احلضور امليداين اليت ُقطعت با مسافات طويلة وأصبحت عتيقة، وبعض الـَمرْكب

األثاث يف املقر ويف امليدان. ويقع على عاتق احملكمة واجب العناية بالعاملني فيها لضمان سالمتهم يف 
عتزم استبدال أداء مهامهم وهي مسؤولة عن كل قصور قد حيصل يف هذا الصدد. وعليه فإن احملكمة ت

 .٢٠١٩َمرْكبات رباعية الدفع وَمرْكبتني مصفحتني يف عام  أربع
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 المقترحة ٢٠١٩ميزانية عام : ٣٢٠٠ البرنامج :٣٣ الجدول

٣٢٠٠  
 شعبة اخلدمات اإلدارية

 (بآالف اليوروات) ٢٠١٧مصروفات عام 
امليزانية املعتمدة لعام 

(بآالف  ٢٠١٨
 اليوروات)

 التغّري يف املوارد
املقرتحة لعام امليزانية 
(بآالف  ٢٠١٩

 الموع اليوروات)
املصروفات من 

 صندوق الطوارئ

الموع مبا فيه 
املصروفات من 

 صندوق الطوارئ
مقداره (بآالف 

 نسبته املئوية اليوروات)
 ٨٨٨,١ ٣ ١,٦ ٦١,٦ ٨٢٦,٥ ٣    املوظفون من الفئة الفنية

 ٣٢٥,٦ ٩ ١,٠ ٩٦,٨ ٢٢٨,٨ ٩    املوظفون من فئة اخلدمات العامة
 ٢١٣,٧ ١٣ ١,٢ ١٥٨,٤ ٠٥٥,٣ ١٣ ٥٣٣,٨ ١٤ - ٥٣٣,٨ ١٤ الموع الفرعي لتكاليف املوظفني

 ٦٢٥,٢ ١٧,٤ ٩٢,٥ ٥٣٢,٧ ٣١٩,٤ - ٣١٩,٤ املساعدة املؤقتة العامة
)٢٠,٠( ٢٠,٠ - - - املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات  )١٠٠,٠(  - 

)٦٤,٥( ٣٠٧,٨ ٢٤٦,٦ - ٢٤٦,٦ العمل اإلضايف  )٢١,٠(  ٢٤٣,٣ 
 ٨٦٨,٥ ٠,٩ ٨,٠ ٨٦٠,٥ ٥٦٦,٠ - ٥٦٦,٠ الموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني

 ١٩٢,٢ ١٣,٠ ٢٢,١ ١٧٠,١ ٢٠١,٦ - ٢٠١,٦ السفر
 - - - - - - - الضيافة

)١٢٧,٨( ٦٤٣,٥ ٦٥٢,٧ - ٦٥٢,٧ اخلدمات التعاقدية  )١٩,٩(  ٥١٥,٧ 
 ٣٦٣,٣ ٠,٢ ٠,٦ ٣٦٢,٧ ٣٢٣,٧ - ٣٢٣,٧ التدريب

 ٤٢,٠ ٢٥٠,٠ ٣٠,٠ ١٢,٠ ٥٢,٧ - ٥٢,٧ اخلرباء االستشاريون
)١٨٨,٥( ٢٥٩,٩ ٣ ٥٦٨,٤ ٣ - ٥٦٨,٤ ٣ النفقات التشغيلية العامة  )٥,٨(  ٠٧١,٤ ٣ 

)١٣,١( ٣٠٤,٨ ٣٩٤,٧ - ٣٩٤,٧ اللوازم واملواد  )٤,٣(  ٢٩١,٧ 
 ٣٧٨,٥ ٣,٤ ١٢,٥ ٣٦٦,٠ ٦٥١,١ - ٦٥١,١ األثاث والعتاد
)٢٦٤,٢( ١١٩,٠ ٥ ٨٤٤,٩ ٥ - ٨٤٤,٩ ٥ الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملنيالموع   )٥,٢(  ٨٥٤,٨ ٤ 

)٩٧,٨( ٠٣٤,٨ ١٩ ٩٤٤,٨ ٢٠ - ٩٤٤,٨ ٢٠ المجموع  )٠,٥(  ٩٣٧,٠ ١٨ 

 ٢٠١٩: مالك الموظفين المقترح لعام ٣٢٠٠ البرنامج :٣٤ الجدول

 
 

٣٢٠٠ 
وكيل أمني 

 عام
أمني عام 

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

  
جمموع 

موظفي الفئة 
الفنية وما 

رر-ع خ فوقها رأ-ع خ   

  
جمموع 

موظفي فئة 
اخلدمات 

 العامة
مجموع 

 الموظفين
               الوظائف الثابتة

  ١٧٨   ١٤٦   ١٣٨   ٨   ٣٢   -   ٦   ١٢   ٨   ٥   ١   -   -   -  ٢٠١٨املقرة لعام 

  ٢   -   -   -   ٢   -   ٢   -   -   -   -   -   -   -  اجلديدة
  ١   ١   ١   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  املعادة التخصيص
)١(   ١   -   -   -   -   -  املعادة التصنيف   -   -   -   -   -   -   -  
  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  املستعادة/املعادة

  ١٨١   ١٤٧   ١٣٩   ٨   ٣٤   -   ٨   ١١   ٩   ٥   ١   -   -   -  المجموع

               
  ل)وظائف المساعدة المؤقتة العامة (معاِدالتها بدوام كام

 ٩,٠٠ ٨,٠٠ ٨,٠٠ - ١,٠٠ - ١,٠٠ - - - - - - - ٢٠١٨املقرة لعام 

  ٨,٠٠   ٧,٠٠   ٧,٠٠   -   ١,٠٠   -   ١,٠٠   -   -   -   -   -   -   -  املستمرة
  ٣,٥٠   ٢,٥٠   ١,٥٠   ١,٠٠   ١,٠٠   -   -   ١,٠٠   -   -   -   -   -   -  اجلديدة

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  املعادة التخصيص
  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  املعادة التصنيف

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  احملوَّلة
  ١١,٥٠   ٩,٥٠   ٨,٥٠   ١,٠٠   ٢,٠٠   -   ١,٠٠   ١,٠٠   -   -   -   -   -   -  المجموع
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 القضائيةشعبة الخدمات : ٣٣٠٠ البرنامج -٣

 المقدِّمة

 تقدمي الدعم يف اإلجراءات القضائيةتتوىل شعبة اخلدمات القضائية ("الشعبة") املسؤولية عن  -٤٥٦
. وهي تتألف من مكتب مديرها، وقسم تدبر األعمال القضائية، للمحكمة اجلنائية الدولية ("احملكمة")

خدمات تدبر املعلومات، وقسم االحتجاز، وقسم اخلدمات اللغوية، وقسم مشاركة الين عليهم  وقسم
امي العمومي للمجين عليهم، ومكتب احملامي العمومي وجرب أضرارهم، وقسم دعم احملامني، ومكتب احمل

 للدفاع.

شعبة عددًا من اخلدمات احلامسة األمهية لتنفيذ األنشطة الرئيسية اليت تضطلع با وتقدِّم ال -٤٥٧
دعمها لإلجراءات القضائية بتدبر شؤون قاعات جلسات احملكمة وبتنظيم  احملكمة. فهي تقوم يف إطار

هذه اجللسات، مبا يف ذلك اجللسات املتزامنة واجللسات اليت يُتواصل فيها عن بعد بواسطة الروابط 
الفيديوية. وإضافة إىل ذلك تتوىل الشعبة املسؤولية عن تدبر امللفات القضائية وعن عمل نظام احملكمة 

). وهي تساعد الين عليهم على املشاركة يف شىت مراحل اإلجراءات القضائية، eCourtرتونية (اإللك
ُقضي به)، وذلك باستالم طلباتم وجتهيزها، وتسعى إىل تبسيط  فيها إجراءات جرب األضرار (إذا مبا

 دعم احملامني، قسمسريورات مجع طلباتم مستعينًة بتكنولوجيا املعلومات. كما تقوم الشعبة، عن طريق 
بتدبر شؤون املساعدة القانونية اليت تقدَّم للمعوزين من الين عليهم واملّدعى عليهم وبتنسيق املساعدة اليت 
تقدمها احملكمة إىل احملامني. ويسهر قسم االحتجاز على تيئة ظروف ساملة وآمنة وإنسانية للمحتَجزين 

 االحتجاز وفقاً للمعايري الدولية ذات الصلة.يف عهدة احملكمة ويسهر على سالسة عمل مرافق 

تقدم  وال تقتصر اخلدمات اليت تقدمها الشعبة على ما خيص أنشطة جلسات احملكمة: فهي -٤٥٨
للمحكمة ولألطراف يف اإلجراءات االبتدائية وللمشاركني فيها الدعم يف جمال تدبر املعلومات. وتـَُعد 

ة وللمحامني اخلارجيني جانبًا من املهام املنوطة بالشعبة يف خدماُت املكتبة املتاحة جلميع موظفي احملكم
إطار واليتها. وميثِّل أمن املعلومات جماًال هاماً من الاالت اليت تقدم فيها الشعبة الدعم، وذلك بالنظر إىل 

اءات طبيعة أنشطة احملكمة. وُتوفَّر خدمات الرتمجة التحريرية والرتمجة الشفوية للمساعدة يف سري اإلجر 
القضائية، ولصون حقوق املشتبه فيهم واملتهمني يف متابعة اإلجراءات وحقوق الشهود يف اإلدالء 
بشهاداتم بلغتهم. كما إن هذه اخلدمات تتاح يف املقر ويف امليدان لطائفة متنوعة من أصحاب الشأن، 

الستئماين للمجين عليهم. وعمالً ومنهم أفرقة الدفاع وأفرقة املمثلني القانونيني للمجين عليهم، والصندوق ا
األساسي") تُوفَّر خدمات الرتمجة من أكثر من عشرين  ) من نظام روما األساسي ("النظام٢(٨٧ باملادة

 لغة وإليها من أجل التعاون القضائي، الذي حتيل احملكمة من أجله طلباتا إىل الدول األطراف.

مكتب احملامي العمومي للدفاع مكتبَـْني ولئن كان مكتب احملامي العمومي للمجين عليهم و  -٤٥٩
مستقلْني من ناحية عملهما الفين فإ�ما يتبعان، فيما خيص األغراض اإلدارية فقط، لشعبة اخلدمات 
القضائية التابعة لقلم احملكمة. إ�ما يعمالن ضمن إطار واليتيهما احملدَّدتني يف الئحة احملكمة فيقدمان 

ي الين عليهم وأفرقة الدفاع، على الرتتيب. فمكتب احملامي العمومي للمجين دعمًا إضافيًا إىل أفرقة ممثل
عليهم ميثل الين عليهم خالل إجراءات احملكمة عندما تعيِّنه الدوائر لتويل ذلك. وقد ازداد اخنراطه يف 

م احملكمة، . ومن بني الين عليهم املشاركني يف اإلجراءات أما٢٠١٢اإلجراءات زيادة مطَّردة منذ عام 
وأكثر  لهم حمامو مكتب احملامي العمومي للمجين عليهمجمنياً عليه ميثِّ  ٤ ٧٤٨ مثة ،٨ ٢١٣عددهم  البالغ
حمامون خارجيون. وعندما يتعلق األمر بالتمثيل الفعلي للمتّـَهمني، يؤدي لهم ميثِّ جمنيًا عليه  ٢ ٩٣١من 
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املشتبه فيهم، ومتثيلهم، والنهوض حبقوقهم ريثما يُعنيَّ مكتب احملامي العمومي للدفاع دوراً حامساً يف محاية 
م عندما يتم انتداب أفرقة الدفاع املساعدة إليها يف تنظيم ملفات القضايا وإجراء  فريق للدفاع عنهم، ويقدِّ

 البحوث القانونية طيلة اإلجراءات حبسب االقتضاء.

 بيئة العمل 

ائية السائرة يف أربع قضايا سيتطلب دعماً من األنشطة القض ٢٠١٩إن مجيع ما سيشهده عام  -٤٦٠
كامًال من أقسام شعبة اخلدمات القضائية. فيُتوقع أن يتعَّني تقدمي الدعم جللسات يبلغ جممل عدد أيامها 

). احلسنوقضية  أُنغوينوقضية  واْبليه غوديه قضية اْغبَـْغبويف ثالث دعاوى جتري فيها احملاكمة ( ٣٢٤
ال يُعتزم عقد جلسات إال يف مرحلة إصدار احلكم الباّت يف جوهر القضية  انْتاغنداوفيما خيص قضية 

ومرحلة النطق بالعقوبة. واحلال أن هذا املقدار من الدعم املتوقع وجوب توفريه سيظل يستلزم فريقني  
وحدها. لغات يف قاعة احملكمة  كاملْني معنيْني بدعم أنشطة جلسات احملكمة وخدمات ترمجة فورية بعشر

وعشرين لغة أخرى من اللغات املتصلة  ويضاف إىل ذلك أنه يُتوقع أن يلزم تقدمي دعم لغوي بتسع
 قضيةاستمرار إجراءات جرب األضرار يف ثالث قضايا على األقل، هي  ٢٠١٩باحلاالت. وسيشهد عام 

املشاركة يف . وقد يصل عدد الين عليهم الذين يطلبون احلسنوقضية  كاتـَْنغاوقضية  لوبـَْنغا
، وسيلزم تقدمي قلم احملكمة املساعدة يف جتهيز ٢٠١٩يف عام  ٧ ٥٠٠اإلجراءات/جرب األضرار إىل 

الطلبات املعنية. وعالوة على ذلك ستظل الشعبة تتوىل تسيري شؤون املساعدة القانونية لعشرة أفرقة من 
تدعم عمل أفرقة مكتب احملامي العمومي  أفرقة الدفاع ومخسة أفرقة من أفرقة ممثِّلي الين عليهم، وستظل

 . ٢٠١٩للمجين عليهم. ويُتوقَّع أن يبقى أربعة متَهمني ومشتبه فيه واحد حمتَجزين طيلة عام 

ستتيح هلا النهوض على حنو فعال بأود القسط األعظم من شعبة اخلدمات القضائية إن بنية  -٤٦١
املوارد. ولن تُنشد موارد إضافية إال فيما يتعلق بأولويات األنشطة املعنية ضمن حدود املقدار املتوفر هلا من 

اليت يشمل نطاقها احملكمة مجعاء، وذلك فقط بعد استبانة ما ميكن حتقيقه من وفورات  ٢٠١٩عام 
 وختفيضات للحد من الزيادات الالزمة.

 اإلجراءات التمهيدية، بما فيها عمليات التحقيق

جريها مكتب املدَّعي العام ("املكتب") يف مثاين قضايا يف إن عمليات التحقيق الناشط اليت سيُ  -٤٦٢
إطار ست حاالت (احلالة يف بوروندي، واحلالة الثانية يف مجهورية أفريقيا الوسطى (عمليتا حتقيق)، واحلالة 

تا ديفوار (القضية الثانية)، واحلالة يف دارفور بالسودان، واحلالة يف جورجيا، واحلالة يف ليبيا (عملي يف كوت
حتقيق)) ستستلزم الدعم املعتاد من شعبة اخلدمات القضائية يف جماالت من قبيل اخلدمات اللغوية، 
 واملساعدة على صعيد تكنولوجيا املعلومات، وتدبر شؤون املساعدة القانونية، وجتهيز طلبات الين عليهم.

، لألنشطة امليدانية يف كما سيلزم تقدمي الدعم اللغوي، مبا فيه الدعم باللغات األقل انتشاراً  -٤٦٣
حاالت أخرى (التواصل مع الين عليهم، ومحاية الشهود، إخل). ويُتوقع أن يودع زهاء ألف من الين 

آالف من  . ويُتوقع أيضاً أن يودع زهاء ثالثةاحلسنعليهم طلباتم للمشاركة يف اإلجراءات املتصلة بقضية 
ت يف احلالة الثانية يف مجهورية أفريقيا الوسطى. كما يُتوقع أن الين عليهم طلباتم للمشاركة يف اإلجراءا

ديفوار (اليت طََلب بالفعل  الثانية يف احلالة يف كوت تقدَّم طلبات أخرى للمشاركة يف اإلجراءات يف القضية
تَـَوقَّع أن ويُـ آالف جمين عليه ويُتوقع أن يطلبها املزيد) ويف احلالة يف بوروندي.  املشاركة فيها أكثر من ثالثة

يلزم توفري خدمات الرتمجة الشفوية والرتمجة التحريرية من أجل اإلجراءات التمهيدية باللغات املستخَدمة يف 
 سياق هذه احلاالت.
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 اإلجراءات االبتدائية

سيظل الدعم القضائي الزمًا فيما جمموعه أربع قضايا تشهد املرحلَة االبتدائية  ٢٠١٩يف عام  -٤٦٤
 من اإلجراءات.

إىل أن هذا ) Bosco Ntaganda( املدَّعي العام ضد بوسكو انْتاغْنداويشار فيما خيص قضية  -٤٦٥
القانونية. ويشارك يف  املتهم حمتَجز يف عهدة احملكمة وُميوَّل فريق الدفاع عنه من خالل نظام املساعدة

جمنيًا عليهم ميثِّلهم فريقان تابعان ملكتب احملامي العمومي  ٢ ١٢٩اإلجراءات يف هذه القضية زهاء 
يَـْرَوْندا،للمجين عليهم. وسيلزم الدعم يف جمال اللغات بلغة  وال سيما من أجل جلسات النطق  الِكنـْ

باحلكم الباّت يف جوهر القضية واجللسات املتعلقة بالعقوبة، لكي توفَّر للمتهم خدمات ترمجة شفوية 
 مجة الوثائق القضائية واإلعالمية إىل هذه اللغة.مالئمة وتر 

هذا  أن إىل) Dominic Ongwen( أُْنغويناملدَّعي العام ضد دومينيك قضية  خيص فيما ويشار -٤٦٦
وقد . القانونية املساعدة نظام خالل من عنه الدفاع فريق أتعاب ومتوَّل احملكمة عهدة يف حمتَجز املتهم

 اإلجراءات هذه يف . ويشارك٢٠١٩شهراً يف عام  ١٢هذه القضية ملدة ُخطط لعقد جلسات ابتدائية يف 
 خالل من أتعابم متوَّل خارجيون قانونيون منهم ممثلون ٢ ٥٩٩، ميثِّل ٤ ١٠٠ جمين عليهم يبلغ جمموعهم

. عليهم للمجين العمومي احملامي مكتب )١ ٥٠١القانونية، وميثِّل الباقني (البالغ عددهم  املساعدة نظام
 .٢٠١٩يف سياق هذه اإلجراءات االبتدائية يف عام  احملكمة أمام شاهدًا سيمثُلون ٦٤ يقدَّر أنو 

طيلة  الشفوية التحريرية والرتمجة الرتمجة خدمات توفريشعبة اخلدمات القضائية مواصلة  وسيتعنيَّ على
 . ولغة الَلْنغو ولغة األتيسو اآلشويل السنة بلغة

) Laurent Gbagboاْغبَـْغبو ( لوراناملدَّعي العام ضد قضية  خيص فيما ويشار -٤٦٧
حمتَجز يف عهدة احملكمة وميوَّل  كال هذين املتهَمني أن إىل) Charles Blé Goudéغوديه ( ابْليه وشارل

فريق الدفاع عنه من خالل نظام املساعدة القانونية. ويشارك يف الدعوى جمين عليهم يبلغ جمموعهم 
احملامي العمومي للمجين عليهم. ويُتوقَّع أن يلزم توفري الدعم من أجل اإلجراءات  ، ميثِّلهم مكتبُ ٧٢٦

 .٢٠١٩ذات الصلة بلغة الِديوال ولغة الغرييه ولغة املوريه ولغة الَبْمبارا طيلة عام 

 احلسن آغ عبد العزيز آغ حممد آغ حمموداملدَّعي العام ضد قضية  خيص فيما ويشار -٤٦٨
)Al Hassan Ag Abdoul Aziz Ag Mohamed Ag Mahmoud (أيضًا حمتَجز هذا املتهم أن إىل 

ويُتوقع أن يشارك عدد   .القانونية املساعدة نظام خالل من عنه الدفاع فريق أتعاب ومتوَّل احملكمة عهدة يف
ورمبا يف  ٢٠١٨أيلول/سبتمرب  ٢٤كبري من الين عليهم يف جلسة اعتماد التهم املقرر عقدها يف 

الدعم اللغوي  ٢٠١٩اإلجراءات االبتدائية اليت ستعقب ذلك. وفيما خيص هذه القضية سيلزم طيلة عام 
اجات إىل خدمات الرتمجة التحريرية وخدمات الرتمجة باللغة العربية ولغة الَبْمبارا ولغة التماشيق لسد االحتي

الشفوية يف سياق العمل. ومن املهم التنويه إىل أنه اعُترب من األكثر فعالية وشفافية إدراج خمصصات 
يومًا من اإلجراءات االبتدائية يف هذه القضية اليت سُتعقد حنو �اية عام  ٤٠حمدودة املقدار من أجل 

م من أن القضية املعنية كانت إبان إعداد هذه امليزانية املقرتحة لـّما تزل يف املرحلة ، وذلك على الرغ٢٠١٩
التمهيدية وأن من املتوقع حاليًا أن يصدر القرار [بشأن اعتماد التهم] يف الربع األخري من السنة. فبعبارة 

هذه  االبتدائية [يف على افرتاض أن اإلجراءات ٢٠١٩أخرى ال تستند ميزانية احملكمة املقرتحة لعام 
إال ألغراض امليزنة والتخطيط. وبالنظر إىل الظروف  ٢٠١٩القضية] سُتعقد يف موعد يقارب �اية عام 

فتجعل من املتوقع أن يلزم فريقان كامالن معنيان بأنشطة جلسات  ٢٠١٩اخلاصة اليت ستقوم يف عام 
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ديفوار)، فإن إمكان لزوم  (كوت بْليه غوديهاْغبَـْغبو وا(أوغندا) وقضية  أُنغويناحملكمة من أجل قضية 
لن يؤثر على مقدار املوارد  ٢٠١٩يف �اية عام  احلسنيومًا من اجللسات االبتدائية يف قضية  ٤٠

املطلوبة يف هذا اخلصوص، ألن املقدار املعين من الدعم القضائي ميكن أن تنهض به األفرقة احلالية املعنية 
عتمد التهم يف هذه القضية فإن قلم احملكمة سيقوم باستبانة وختفيض مقادير جبلسات احملكمة. وإذا مل تُ 

أي موارد مقرتحة إضافية من أجل هذه القضية، حبسب االقتضاء (يشمل ذلك رئيسيًا املساعدة القضائية 
 واخلدمات اللغوية).

 إجراءات االستئناف

�ائي متأتية عن الدعاوى اليت دعاوى استئناف  ٢٠١٩قد تصل إىل دائرة االستئناف يف عام  -٤٦٩
تنظر فيها الدوائر االبتدائية حالياً. ويُتوقع أيضًا أن ُترفع إىل دائرة االستئناف عدة دعاوى استئناف 

 .٢٠١٩متهيدي طيلة عام 

وسيتعنيَّ على شعبة اخلدمات القضائية أن تساعد أفرقة الدفاع بتقدميها املساعدة القانونية  -٤٧٠
العها بالبحوث القانونية. وستتوىل األفرقة احلالية املعنية بأنشطة جلسات احملكمة والدعم اإلمدادي وباضط

 تقدمي الدعم جللسات النظر يف دعاوى االستئناف.

 إجراءات جبر األضرار

). ويف املهدي، وقضية كاتـَْنغا، وقضية لوبـَْنغالقد بلغت مرحلَة جرب األضرار ثالث قضايا (قضية  -٤٧١
أمرها القاضي جبرب األضرار، الذي  ٢٠١٧ائرة االبتدائية الثانية يف أيار/مايو أصدرت الد كاتـَْنغاقضية 

صدر األمران القاضيان جبرب األضرار  املهديوقضية  لوبـَْنغاأفضى إىل مرحلة تنفيذ جرب األضرار. ويف قضية 
ستئناف وجتري أنشطة تنفيذ جرب األضرار ذات الصلة. مث إنه، إثر حكم دائرة اال ٢٠١٨يف آذار/مارس 

، دعت الدائرة االبتدائية الثالثة األطراف مببابيري -بالتربئة يف قضية جان ٢٠١٨حزيران/يونيو  ٨يف 
والصندوق االستئماين للمجين عليهم إىل تقدمي إفادات بشأن ما يرتتب على هذه التربئة من تبعات فيما 

ل ذلك فقد تلزم مثل هذه املوارد يتعلق بإجراءات جرب األضرار. ولئن مل يُقرتح ختصيص موارد من أج
سيما من أجل املمثلني القانونيني اخلارجيني ومكتب احملامي العمومي للمجين عليهم) حبسب ما  (وال

 تقضي به الدائرة االبتدائية واألنشطة اإلضافية اليت قد ُجترى.

توقع . فيُ ٢٠١٩ويضاف إىل ذلك أن إجراءات جرب األضرار ستستمر يف ثالث قضايا يف عام  -٤٧٢
. وسيحتاج املهدي، وقضية كاتـَْنغا، وقضية لوبـَْنغاتنفيذ جرب األضرار يف قضية  ٢٠١٩أن يستمر يف عام 

قلم احملكمة إىل موارد كافية لكي يتسىن له تقدمي مقدار معنيَّ من اخلدمات إىل الدوائر واألطراف املشمولة 
ن احملامني، مبن فيهم املكتب العمومي حملامي بسريورة جرب األضرار. وسيستلزم التمثيل القانوين الفعال م

الين عليهم، وقلم احملكمة، أن يكونوا نشيطني يف امليدان، جلمع املعلومات املتعلقة بالين عليهم والتشاور 
مع اجلهات املتعاَمل معها يف هذا الشأن. وسيتعني على قسم مشاركة الين عليهم وجرب أضرارهم أن جيهز 

مارات طلب جرب األضرار وأن يقوم باملراجعة القانونية الالزمة لدعم الصندوق االستئماين املزيد من است
للمجين عليهم، حبسب االقتضاء، وتقدمي التقارير الوافية وغري ذلك من أشكال املساعدة إىل الدوائر. كما 

 ستستلزم األنشطة امليدانية دعماً لغوياً.
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 ٢٠١٩األولويات االستراتيجية لعام 

عالوة على تقدمي الدعم القضائي وتنفيذ األولويات االسرتاتيجية الشاملة بنطاقها احملكمة  -٤٧٣
مجعاء، تلزم موارد إضافية لتعزيز الدعم الناجع الفعال إلجراءات جرب األضرار وتنفيذ االسرتاتيجية اخلمسية 

 اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات وتدبر املعلومات.

  اكمتين وربما ثالث محاكماتعقد اإلجراءات ودعمها في مح

اْغبَـْغبو ، وقضية أُنغوين: قضية قضاياجلسات احملاكمة يف ثالث  ٢٠١٩ يُتوقع أن تُعقد يف عام -٤٧٤
. وستقدم الشعبة كل الدعم الالزم لإلجراءات يف هذه القضايا الثالث، علماً احلسن، وقضية وابْليه غوديه

ًال منها يستلزم فريقًا خمصصًا من األفرقة املعنية بدعم أنشطة بأنَّ اثنتني منها ستتزامنان طيلة السنة وأن ك
(كوت  اْغبَـْغبو وابْليه غوديهيومًا يف قضية  ١٢٤جلسات احملكمة. ويقدَّر أن جلسات احملاكمة ستدوم 

ويُتوقع أن يظل . (مايل) احلسنيومًا يف قضية  ٤٠(أوغندا)، و أُنغوينيومًا يف قضية  ١٦٠ديفوار) و
لغات دعماً لإلجراءات السائرة  الثالثة ومشتبه فيه واحد حمتَجزين. وسيلزم تقدمي اخلدمات بعشراملتهمون 

وتيسريًا لإلدالء بالشهادة يف قاعة احملكمة. إن هذا الدعم سيقدَّم يف إطار اجللسات يف قاعات احملكمة 
شهود يبلغ جمموعهم  ٢٠١٩ويف إطار البعثات. ويُتوقع أن ميثل فيما خيص القضايا الثالث يف عام 

١٢٨. 

 تنفيذ االستراتيجية الخمسية الخاصة بتكنولوجيا المعلومات/تدبر المعلومات

 ٢٠١٧إن االسرتاتيجية اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلومات للفرتة املمتدة من عام  -٤٧٥
عليها جملس  ، اليت أقرها جملس احلوكمة املعين بتدبر املعلومات يف احملكمة وصادق٢٠٢١حىت عام 

السنة الثالثة من فرتة تنفيذها. ويراد بذه االسرتاتيجية  ٢٠١٩، ستدخل يف عام ٢٠١٧التنسيق يف عام 
حتسني مجيع السريورات املعمول با يف احملكمة جلعلها أنسَب وأجنَع وآمَن وأكثَر شفافية. ويضطلع قسم 

ع أجهزة احملكمة واجلهات اخلارجية خدمات تدبر املعلومات مبعظم األنشطة ذات الصلة لصاحل مجي
املستفيدة من اخلدمات املعنية مثل أفرقة متثيل الين عليهم وأفرقة الدفاع. إن القسط األعظم من األموال 

التاسع بوثيقة  خمصص ملنصة أنساق تسلسل األعمال القضائية. ويتضمن املرفق ٢٠١٩املطلوبة لعام 
عامة تشمل بنطاقها احملكمة مجعاء عن االستثمارات ذات الصلة بدءًا من امليزانية الربناجمية املقرتحة حملة 

، بينما ترد يف األقسام املتعلقة باملوارد غري املتصلة بالعاملني وباخلدمات ٢٠٢١حىت عام  ٢٠١٧عام 
التعاقدية وباألثاث والعتاد تفاصيل عن مصروفات قسم خدمات تدبر املعلومات فيما خيص املبادرات 

 .٢٠١٩تيجية يف عام االسرتا

 ألف يورو ٣٣ ٥٧٢,٤ موارد الميزانية

ألف يورو  ٧٤٢,٠تنطوي ميزانية الشعبة املقرتحة على زيادة إمجالية صافية مقدارها  -٤٧٦
املئة). وتنجم هذه الزيادة الصافية املقرتحة يف ميزانية الشعبة عن زيادات يف التكاليف غري  يف ٢,٣(

ألف يورو، ُعوِّضت جزئيًا بتخفيضات يف تكاليف املوظفني وسائر  ١ ٢٧١,٥املتصلة بالعاملني مقدارها 
 ألف يورو. ٥٢٩,٥تكاليف العاملني مقدارها 

لقد استبانت الشعبة إمكان حتقيق وفورات ُخيفَّض با املبلغ األساسي املرجعي مليزانية عام  -٤٧٧
لف يورو. ويعزى ذلك أ ٩٤,٠اخلاص باألسفار وبالنفقات التشغيلية العامة ختفيضًا مقداره  ٢٠١٩
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رئيسياً إىل إعادة التفاوض بشأن االتصاالت اهلاتفية األرضية والكف عن استخدام خطوط الشبكة الرقمية 
) مبثابة خطوط داعمة للخدمات الصوتية يف مقر احملكمة. واستُبني إمكان ISDNللخدمات املتكاملة (

وعام  ٢٠١٨ألف يورو لعام  ٤٤,٣يورو و ألف ٣٨,٠حتقيق مكاسب متأتية عن زيادة النجاعة مقدارها 
، على الرتتيب، نامجة رئيسيًا عن إعمال استمارة وسريورة جديدتني لتقدمي الين عليهم طلباتم ٢٠١٩

بالوسائل املتنقلة وترقية نظام تدبر طلبات الين عليهم. إن الوفورات اإلضافية يف التكاليف أتاحت 
اخلاصة باملساعدة املؤقتة العامة وبالسفر  ٢٠١٩ميزانية عام  ختفيض املقدار األساسي املرجعي يف

ألف يورو. ويعزى ذلك رئيسيًا إىل ختفيض يف ُمقدَّر  ٢٩١,٨وبالنفقات التشغيلية العامة ختفيضًا مقداره 
عدد أيام جلسات احملكمة، أدى إىل تقليص احلاجة إىل الرتمجة الشفوية ببعض لغات احلاالت يف سياق 

ت احملكمة ويف امليدان، إضافة إىل ختفيض تكاليف االتصاالت بالوسائل املتنقلة يف املكتب أنشطة جلسا
عشر معلومات  الُقطري القائم يف أوغندا نتيجة ختفيض يف ُمقدَّر عدد البعثات. وترد يف املرفق احلادي

 افية. مفصلة عن الوفورات، واملكاسب املتأتية عن زيادة النجاعة، وختفيضات التكاليف اإلض

وتنطوي ميزانية الشعبة املقرتحة اخلاصة بتكاليف املوظفني وسائر تكاليف العاملني على  -٤٧٨
. وتعزى هذه التخفيضات رئيسيًا إىل التخفيض املقرتح البالغ ألف يورو ٥٢٩,٥ختفيضات جمموعها 

خلاصة ألف يورو يف املخصصات لسد تكاليف املساعدة املؤقتة العامة واملساعدة املؤقتة ا ٣٣٨,٤
ألف يورو يف تكاليف املوظفني من الفئة املهنية وفئة اخلدمات  ١٩١,١باالجتماعات، وختفيض مقداره 

العامة املتأتية عن تطبيق نظام األمم املتحدة املوحد. وتشهد ميزانية الشعبة ختفيضات صافية أخرى منها 
عظُمه مكتَب احملامي ألف يورو يف املخصصات لسد تكاليف السفر، خيص م ٢٧,٩ختفيض مقداره 

ألف يورو يف املخصصات يف بند حمامي الين عليهم،  ٦٣,٧العمومي للمجين عليهم، وختفيض مقداره 
بالنظر إىل التقلب املتوقع أن يطرأ على تشكيل أفرقة الدفاع عن الين عليهم املموَّلة يف إطار املساعدة 

 .٢٠١٩القانونية يف عام 

زانياتا املقرتحة على زيادات صافية هي قسم خدمات تدبر املعلومات إن األقسام اليت تنطوي مي -٤٧٩
ألف يورو) من أجل تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلومات  ١ ٠٨٩,٠(

ألف يورو) حيث تعزى الزيادة إىل تطبيق ما يقضي به  ٣٠,٣على نطاق احملكمة، وقسم االحتجاز (
ألسعار استئجار الزنازين مبوجب االتفاق بشأن هذه األسعار، وقسم دعم احملامني  املؤشر السنوي

ألف يورو) من أجل دعم متثيل املشتبه فيهم واملتهمني يف اإلجراءات السائرة متثيًال كافياً، مبا يف  ٧٥,٦(
ة فتنطوي ميزانياتا ذلك دعم متثيلهم يف إطار نظام املساعدة القانونية. أما مجيع األقسام األخرى يف الشعب

 املعتمدة.  ٢٠١٨ألف يورو بالقياس إىل ميزانية عام  ٤٥٢,٥املقرتحة على ختفيضات صافية يبلغ مقدارها 

وجيدر التنويه إىل أنه إذا كان االستثمار اإلمجايل الالزم ضمن شعبة اخلدمات القضائية يف بند  -٤٨٠
يجية اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلومات التكاليف غري املتصلة بالعاملني من أجل تنفيذ االسرتات

ألف يورو فإن جزءًا من هذا املبلغ مقداره  ١ ٥٩٢,٠يبلغ  ٢٠١٩على نطاق احملكمة لعام 
وذلك باإلضافة إىل  ألف يورو ميثِّل املوارد اإلضافية الالزمة يف قسم خدمات تدبر املعلومات. ٩٩٢,٠

أيضًا يف قسم خدمات تدبر املعلومات خيص معظُمه أنشطًة أخرى ألف يورو يلزم  ١٨٦,٨مبلغ مقداره 
ألف يورو، املخصَّص لتنفيذ  ١ ٥٩٢,٠ومثة من مقدار االستثمارات اإلمجايل البالغ  .٢٠١٩يف عام 

استخدامه إلعمال حلول يف مكتب املّدعي يُعتزم ألف يورو  ٢٩٥,٠االسرتاتيجية املذكورة، جزء مقداره 
ألف يورو يلزم لتحقيق  ١ ٠٦٠,٠ ًا بتجهيز األدلة وتسجيلها وحتليلها؛ وجزء مقدارهالعام، تتصل رئيسي

ألف  ١٨٧,٠حتسينات يف السريورة القضائية، تشمل تدبر املعلومات املتعلقة بالين عليهم؛ وجزء مقداره 
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لسيربانية يورو يلزم لتحقيق حتسينات على صعيد أمن املعلومات، ألغراٍض منها احلمايُة من اهلجمات ا
 ألف يورو يلزم من أجل جتديد البنية التحتية االفرتاضية. ٥٠,٠وضماُن أمن االتصاالت؛ وجزء مقداره 

ونتيجًة الستبانة املكاسب املتأتية عن زيادة النجاعة والوفورات املمكن حتقيقها على نطاق  -٤٨١
لم احملكمة بغية تكثري االستعانة احملكمة، أُدرجت تكاليف بعض املوارد اإلضافية يف امليزانية املقرتحة لق

 باملوارد املتوفِّرة ضمن احملكمة.

 ألف يورو ١٩ ٢٨٤,٢ الموارد من الموظفين

ألف يورو يف املخصصات لسد تكاليف املوارد من املوظفني يقابل  ٥٢٩,٥إن االخنفاض البالغ  -٤٨٢
ناجم عن تطبيق نظام ألف يورو  ١٩١,١اخنفاضًا صافيًا يف املخصصات لسد تكاليف املوظفني مقداره 

ألف  ٣٣٨,٤األمم املتحدة املوحد، واخنفاض إمجايل يف املخصصات لسد سائر تكاليف العاملني مقداره 
يورو يعزى إىل التخفيضات املقرتحة يف املخصصات لسد تكاليف املساعدة املؤقتة العامة وتكاليف 

 املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات.

 ألف يورو ١٦ ٩٧٩,٩ لفئة الفنية وفئة اخلدمات العامةالوظائف الثابتة: من ا

ألف يورو  ١٩١,١تشهد املخصصات يف بند تكاليف املوظفني اخنفاضًا إمجاليًا مقداره  -٤٨٣
املئة) يعزى إىل تطبيق نظام األمم املتحدة املوحد. ويبقى العدد اإلمجايل للوظائف الثابتة ضمن  يف ١,١(

وما من تغيريات  ٢٠١٩). فال ُتطلب وظائف ثابتة جديدة لعام ١٨٨( ٢٠١٨الشعبة كما كان يف عام 
 مقرتح إدخاهلا على جدول موظفي الشعبة.

 ألف يورو ١ ٤٩٤,١ املساعدة املؤقتة العامة 

، تنطوي املخصصات لسد تكاليف ٢٠١٩استناداً إىل النشاط القضائي املتوقع أن يشهده عام  -٤٨٤
املئة) يقابل  يف ١٧,٠آالف يورو ( ٣٠٦,٧فاض إمجايل مقداره املساعدة املؤقتة العامة يف الشعبة على اخن

ألف يورو)، ألن خدمات ُجمهِّزَْين  ٧٦,٤معظمه ختفيضًا يف املتطلبات يف قسم تدبر األعمال القضائية (
، ويف قسم خدمات اللغات ٢٠١٩للنصوص باللغة الفرنسية لن ُحيتاج إليها إال ملدة ستة أشهر يف عام 

يَـْرَوْندا الثالثة مل تعد تلزم إثر انتهاء جلسات احملاكمة ألف يو  ٢٢٥,٦( رو)، ألن خدمات ترامجة لغة الِكنـْ
. أما سائر األقسام ضمن الشعبة فتقرتح االستمرار على متويل نفس املقدار من املوارد انْتاغندايف قضية 

طفيفة يف امليزانيات ذات ، مع بعض التسويات ال٢٠١٨املعتمدة يف إطار املساعدة املؤقتة العامة لعام 
الصلة اخلاصة بقسم مشاركة الين عليهم وجرب أضرارهم ومكتب احملامي العمومي للدفاع ومكتب احملامي 

 العمومي للمجين عليهم.

وينطوي املبلغ املطلوب لسد تكاليف موارد املساعدة املؤقتة العامة يف قسم تدبر األعمال  -٤٨٥
لف يورو. إن املوارد املطلوبة املخفضة املقدار من أجل قسم تدبر أ ٧٦,٤القضائية على اخنفاض مقداره 

 األعمال القضائية تلزم لسد تكاليف الوظائف على النحو املبنيَّ أدناه.

 شهراً  ١٢ ملدة) ٢-ف الرتبة من( احملكمة جلسات بأنشطة معين موظف/معاون قانوين موظف -٤٨٦
 إىل احملكمة، جلسات بأود للنهوض القضائية األعمال تدبر قسم يف الوظيفة هذه تلزم). مستمر متطلب(

 أجل من وذلك احلاليَـْني، احملكمة جلسات بأنشطة املعنيَـْني  املوظَفْني /املعاونـَْني  القانونيَـْني  املوظَفْني  جانب
 .متزامنتني حماكمتني
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الواحد من معادالت املوظف  ٢رأ) (-ثالثة جمهِّزي نصوص باللغة الفرنسية (من الرتبة خ ع -٤٨٧
بطلب متويل  .أشهر (متطلب مستمر) ٦ملدة  شهرًا واآلخران ١٢العامل بدوام كامل)، أحدهم ملدة 

اثنتني من هذه الوظائف ملدة ستة أشهر لكل منهما، سيقلَّص العدد املطلوب من معادالت املوظف 
اد نسخ حمرَّرة من إلعد. وتلزم هذه الوظائف ٢٠١٩يف عام  ٢,٠إىل  ٣,٠الواحد العامل بدوام كامل من 

احملاضر اآلنية باللغة الفرنسية لثالث حماكمات من املقرَّر أن تنعقد يف آن معاً. فيجب أن يضاف إىل 
 مخسِة ُمعّدي احملاضر بالكتابة املختزلة جمهِّزو نصوص باللغة الفرنسية.

. )شهرًا (متطلب مستمر ١٢) ملدة ٤-مدير ملشروع احملكمة اإللكرتونية (من الرتبة ف -٤٨٨
). وتظل هذه eCourtُعهد إىل قسم تدبر األعمال القضائية بتسيِري وإدارِة نظام احملكمة اإللكرتونية ( لقد

للتكفل باستمرار تنفيذ مشروع منصة أنساق تسلسل األعمال القضائية املخطَّط هلا يف الوظيفة الزمة 
علومات الشاملة بنطاقها احملكمة مجعاء، إطار االسرتاتيجية اخلمسية اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات/تدبر امل

. إن هذا املشروع يـَُعد عنصرًا أساسيًا جوهريًا من عناصر ٢٠٢١أن تتم إقامتها حبلول عام  املراد
االسرتاتيجية اخلمسية ويستلزم مديرًا خمصَّصًا له. وبالنظر إىل طول مدة املشروع ومداه فإن متويل وظيفة 

إطار املساعدة املؤقتة العامة أجنع من حيث التكاليف من استعانة احملكمة لالضطالع باملهام املعنية يف 
 مبوارد خارجية هلذا الغرض.

وال تنطوي موارد املساعدة املؤقتة العامة املقرتحة لقسم خدمات تدبر املعلومات على أي تغيري  -٤٨٩
 املعتمدة. ٢٠١٨بالقياس إىل ميزانية عام 

رأ) -(من الرتبة خ عمله شكل التعاون عرب اإلنرتنت) (يأخذ ع مساعد معين بتدبر املعلومات -٤٩٠
، كجانب من السعي إىل العمل التآزري على نطاق ٢٠١٨مت يف عام  شهراً (متطلَّب مستمر). ١٢ملدة 

احملكمة، نقل املوظف املعين بالتصميم على املوقع الشبكي من أمانة مجعية الدول األطراف إىل قلم 
ال تكنولوجيا املعلومات. وقد أتاح نقُله قياَمه بوضع وثائق اجلمعية وهيئاتا احملكمة جتميعًا للخربة يف جم

الفرعية ومعلوماتما على املوقع الشبكي ويف الصفحات ذات الصلة على موقع التواصل اخلارجي. كما إن 
بعض الوثائق واملعلومات املتاحة للجمهور العام على املوقع الشبكي تتصل أيضًا بالرتشيحات 

نتخابات لعضوية هيئات اجلمعية. فمواصلة متويل هذه الوظيفة يف قلم احملكمة أجنع من تكليف جهة واال
خارجية بتقدمي اخلدمة املعنية. مث إنه، بفضل تركيز اخلربة يف قسم خدمات تدبر املعلومات، يستفيد 

حلفظ التحوطي سهراً على املساعد املعين بتدبر املعلومات من وجوه التآزر لتحسني التكنولوجيا وعمليات ا
 استمرار تقدمي اخلدمة للجمعية وهيئاتا الفرعية.

وينطوي املبلغ املطلوب يف بند املوارد املموَّلة يف إطار املساعدة املؤقتة العامة يف قسم اخلدمات  -٤٩١
يَـْرَونْ  ٢٢٥,٦اللغوية على اخنفاض مقداره  دا الزمة ألف يورو، إذ مل تعد خدمات ثالثِة الرتامجة بلغة الِكنـْ

ألف يورو لسد  ٦٤٢,٥. ويلزم املقدار املقرتح البالغ انْتاَغْنداإثر انتهاء جلسات احملاكمة يف قضية 
االحتياجات املتصلة بتوفري خدمات الرتمجة الشفوية خالل اجللسات وتوفري هذه اخلدمات من أجل 

الثة خالل جلسات احملكمة (باللغة البعثات امليدانية املتصلة باإلجراءات. إن احلاجة إىل الرتامجة الث
شهرين لكل منهم ُتستوعب متامًا باملوارد املخفَّضة املقدار الالزمة للقسم.  العربية) ملدة

املخصصات لسد تكاليف املساعدة املؤقتة العامة متطلبات الرتمجة الشفوية يف امليدان (اليت يوفرها  وتشمل
رر -ة العاملون يف امليدان ويف إطار العمليات (من الرتبة خ عفرادى الرتامجة املتعاقدين). ويلزم الرتامج

شهرًا لتوفري اخلدمات اليت تطلبها اجلهات املتعاَمل معها، وينطوي هذا الرقم  ٤٢,١) ملدة ٧/١-خ ع أو
 .٢٠١٨أشهر بالقياس إىل عام  ٧,٢على اخنفاض مقداره 
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من معادالت املوظف  ٠,٥) (٣-ف ترامجة جللسات احملكمة (للغة العربية) (من الرتبةثالثة  -٤٩٢
تعزيز ، احلسن(احملاكمة يف قضية  الواحد العامل بدوام كامل)، ملدة شهرين لكل منهم (متطلب جديد)

 احلسن). سُيوظَّف الرتامجة املعنيون من أجل اإلجراءات يف قضية القدرة املتوفرة يف احملكمة يف جمال الرتمجة
ؤقتة العامة باعتبار ذلك خيارًا أكثر اقتصادًا بالقياس إىل االستعانة بعقود متوَّل يف إطار املساعدة امل

خبدمات ترامجة مستقلني. إ�م سيقومون بالرتمجة الشفوية من العربية وإليها، وسيعملون على مشاريع ترمجة 
 حتريرية ومشاريع خاصة أخرى حبسب طلب الدائرة. 

من معادالت املوظف الواحد العامل  ٣( )١-(من الرتبة ف للغة اآلشويل ترامجة مؤازرين ثالثة -٤٩٣
 -شهرًا لكل منهم (متطلب مستمر لسنوات متعددة) (من أجل حماكمة أُنغوين  ١٢ملدة بدوام كامل) 

مبرتجم مدعوماً على سبيل اإلعارة  لغة اآلشويل،إن فريق  .تعزيز القدرة املتوفرة يف احملكمة يف جمال الرتمجة)
واللغة اإلنكليزية وإليهما من أجل املتهم،  لغة اآلشويليرتجم ترمجًة شفويًة من معاون (للغة اإلنكليزية)، 

. كما يتوىل بلغة اآلشويل، والدائرة، واألطراف يف الدعوى، واملشاركني يف اإلجراءاتوالشهود الناطقني 
 لشفوية.أعضاء هذا الفريق مهام يف جمال الرتمجة التحريرية عندما ال يعملون يف مقصورات الرتمجة ا

من معادالت املوظف الواحد العامل  ١( )رر-خ ع(من الرتبة  لغوي للغة اآلشويل مساعد -٤٩٤
يلزم املساعد اللغوي ليقدم الدعم يف تعريف الشهود على شهراً (متطلب مستمر).  ١٢ملدة  بدوام كامل)

وترمجات حتريرية وهلية قد اإلجراءات، وتوفري الرتمجة الشفوية للمتهم، وإعداد ترمجات حتريرية خمصوصة 
حيتاج إليها الشهود والين عليهم. ويتوىل املساعد اللغوي مهمات إضافية يف جمال الرتمجة الشفوية 
احلساسة من أجل املتهم. فبدون وظيفته سيتعذر توفري خدمات الرتمجة الشفوية والتحريرية للمجين عليهم 

ملون يف مقصورة الرتمجة الشفوية بينما يقوم املساعد اللغوي والشهود واملتهم، ألن الرتامجة املؤازِرين يع
بإعداد الشهود لكي يدلوا بإفاداتم (تعريف الشهود بالسياق، وتقييمهم من الناحية النفسية، وغري ذلك 

 من املهمات).

فرادى املقاولني)  -إن املتطلبات من خدمات الرتمجة الشفوية امليدانية (عقود اخلدمات اخلاصة  -٤٩٥
رجت يف بند تكاليف املساعدة املؤقتة العامة. فيلزم ترامجة ميدانيون وترامجة يعملون يف سياق العمليات أُد

شهرًا حبسب طلبات اجلهات املتعاَمل معها، ما ينطوي  ٤٢,١) ملدة ٧/١-رر أو خ ع-(من الرتبة خ ع
ة امليدانيني والرتامجة . ويتعني انتداب الرتامج٢٠١٨أشهر بالقياس إىل عام  ٧,٢على اخنفاض مقداره 

العاملني يف سياق العمليات لتيسري التواصل الشفوي يف مجيع احلاالت اليت ُحيقَّق فيها حتقيقاً ناشطاً جبميع 
التشكيالت اللغوية ذات الصلة، مبا يف ذلك اللغات األقل انتشاراً. فبدون خدمات الرتامجة امليدانيني 

سيتعذر عقد االجتماعات بني موظفي احملكمة والشهود والين  والرتامجة العاملني يف سياق العمليات
 عليهم واحملامني وموكليهم وسائر اجلهات اليت ال تتكلم وتفهم إحدى لغيت عمل احملكمة.

وال يطرأ أي تغري على املتطلبات من املساعدة املؤقتة العامة يف قسم مشاركة الين عليهم وجرب  -٤٩٦
إىل اإلبقاء على املقدار الذي خصص له يف ميزانية عام  ٢٠١٩قسم يف عام أضرارهم. فيُتوقع أن حيتاج ال

املعتمدة لسد تكاليف املوارد من املساعدة املؤقتة العامة إىل درجة تفي باالحتياجات املستمرة ملا  ٢٠١٨
ستئماين يُزَمع عقده من اإلجراءات، مبا يف ذلك تنفيذ جرب األضرار يف تشارك معزَّز مع أمانة الصندوق اال

 للمجين عليهم.

. يتوقع قسم مشاركة شهراً (متطلب مستمر) ١٢) ملدة ١-موظف قانوين مساعد (من الرتبة ف -٤٩٧
الين عليهم وجرب أضرارهم تلقي عدد من طلبات الين عليهم يستلزم حتليًال قانونيًا مياثل عدد ما تلقاه 
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املّدعي العام من نشاط مزيد متصل . ويضاف إىل ذلك أن ما يضطلع به مكتب ٢٠١٨منها يف عام 
باحلاالت زاد من إحلاح احلاجة إىل تقدمي الردود القانونية السريعة وإرسال الطلبات اخلارجية إىل هذا 
القسم. وسينشأ عن إجراءات تقدمي الين عليهم لطلباتم يف املرحلة التمهيدية، إضافة إىل إجراءات جرب 

. إن استمرار املساعدة اليت ٢٠١٨ االضطالع به مماثل لنظريه يف عام األضرار يف قضايا عدة، عمٌل يتعني
يقدمها املوظف القانوين املساعد بصفته اجلهة األساسية اليت ترسل الطلبات يف عدد من القضايا سيكون 

 سائرة.عنصراً أساسياً لتقيد الدوائر باآلجال احملددة يف الشؤون املتصلة بالين عليهم يف مجيع اإلجراءات ال

شهرًا (متطلب مستمر).  ١٢رأ) ملدة -مساعد معين بتجهيز البيانات (من الرتبة خ ع -٤٩٨
هذه الوظيفة الزمة للقيام بأعمال التجهيز (مثل االستنساخ اإللكرتوين، والتسجيل، واإليداع)،  تظل

الين عليهم وإدخال البيانات، وحجب ما يلزم حجبه من معلومات يف الطلبات اجلّمة املتوقع أن يقدمها 
َجْعَل  ٢٠١٩للمشاركة يف اإلجراءات ميا فيها إجراءات جرب األضرار. وعالوة على ذلك سيشهد عام 

النفاذ إىل قاعدة البيانات املتعلقة بالين عليهم اليت ميسكها قسم مشاركة الين عليهم وجرب أضرارهم 
ألعمال يف جمال املعلومات والبيانات أوسع نطاقًا ضمن احملكمة من أجل تيئة أنساق أفضل لتسلسل ا

ويضاف إىل ذلك أن االستمارة اإللكرتونية لتقدمي الين عليهم  (تقدمي الطلبات عرب الشبكة العنكبوتية).
سُتستخدم يف امليدان. ولئن كان ذلك سيؤدي يف �اية املطاف  ٢٠١٨طلباتم اليت مت إعدادها يف عام 

ن زيادة النجاعة فإنه سيستلزم وجود مالك املوظفني احلايل يف املقر إىل حتقيق مكاسب ملموسة متأتية ع
. كما إن املساعدة املزيدة اليت ستقدَّم إىل الصندوق االستئماين للمجين عليهم، كما تبينه ٢٠١٩يف عام 

، تستلزم مالك موظفني يُعىن بتجهيز البيانات يضاهي نظريه لعام املهديإجراءات جرب األضرار يف قضية 
 على األقل. ٢٠١٨

وال يطرأ أي تغري على ما يقرتح من املتطلبات يف إطار املساعدة املؤقتة العامة يف مكتب احملامي  -٤٩٩
 العمومي للدفاع، ويظل يلزم متويل الوظيفة التالية.

تلزم هذه الوظيفة من . )مستمر متطلب( شهراً  ١٢ ملدة) ٣-ف الرتبة من( قانوين موظف -٥٠٠
 ٢٠١٩شهرًا أخرى يف عام  ١٢العامة يف املكتب العمومي حملامي الدفاع ملدة وظائف املساعدة املؤقتة 

حالة منظور فيها تشمل ما ال يقل عن أحد  للنهوض بأود عبء العمل املستمر املتصل بإحدى عشرة
عشر مّدعًى عليه. فسيحتاج احملامون/األفرقة املنتدبون للدفاع إىل دعم مستمر وال سيما فيما يتعلق 

اكمات (أربعة أفرقة من أفرقة الدفاع) حيتمل أن تفضي إىل مرحلة النطق بالعقوبة/مرحلة حم بثالث
يقل عن قضية واحدة حيتمل أن يُنتقل فيها إىل اإلجراءات  ال االستئناف/مرحلة جرب األضرار، وما

الك املوظفني التمهيدية مث اإلجراءات االبتدائية. فمكتب احملامي العمومي للدفاع حيتاج إىل االحتفاظ مب
[احلايل] لتفادي حاالت التأخري يف تقدمي املساعدة إىل مجيع األفرقة ضمن آجال مقبولة. إن املوظف 
القانوين سيضطلع بقسط من عبء العمل املتمثل يف إجراء البحوث القانونية وإعداد الكتيبات من أجل 

 علقة بالسياسات وباإلدارة عند اللزوم.تقدمي املساعدة إىل أفرقة الدفاع، ويساعد أيضاً يف املهام املت

وتبقى املتطلبات من املساعدة املؤقتة العامة املقرتح متويلها يف مكتب احملامي العمومي للمجين  -٥٠١
 .٢٠١٨عليهم على نفس مقدارها الذي أقر لعام 

هذه الوظيفة تظل . شهرًا (متطلب مستمر) ١٢) ملدة ٢-موظف قانوين معاون (من الرتبة ف -٥٠٢
عترب أساسية لكي يضطلع مكتب احملامي العمومي للمجين عليهم باملهام املنوطة به يف إطار واليته الزمة وتُ 

على حنو ُمْرٍض. ومثة أربعة أفرقة خمصَّصة تابعة هلذا املكتب تُعىن باإلجراءات االبتدائية السائرة اليت تستلزم 
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تمكن من متابعة اإلجراءات السائرة األخرى احلضور يف قاعة احملاكمة يومياً. وُحيتاج إىل هذه الوظيفة لل
 ولتوفري خدمات البحث القانوين وإسداء املشورة للمحامني اخلارجيني.

 ألف يورو ٧٩٥,٢ املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

ينطوي مقدار املوارد املقرتحة يف بند املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات على اخنفاض صاٍف  -٥٠٣
املئة). ويعزى االخنفاض رئيسيًا إىل تعديل يف مقدار املتطلبات اخلاصة  يف ٣,٨لف يورو (أ ٣١,٧مقداره 

؛ ٢٠١٩بقسم تدبر األعمال القضائية على ضوء االفرتاضات واملعطيات اخلاصة بامليزانية املقرتحة لعام 
ض بصورة  املئة). إن هذا التخفيض يعوِّ  يف ٤٩,٦ألف يورو ( ٧١,٧اليت تنطوي على اخنفاض مقداره 

 ألف يورو الالزمة يف قسم اخلدمات اللغوية. ٤٠,٠كاملة الزيادة املقرتحة البالغة 

ألف يورو الزمة يف قسم تدبر األعمال القضائية،  ٧٢,٩وعالوة على ذلك تظل موارد مقدارها  -٥٠٤
ل أجنع ألن توظيف معدي احملاضر القضائية املختزلة املستقلني واملساعدين املعنيني بتجهيز النصوص يظ

بالقياس إىل تكاليفه من التعاقد مع جهة خارجية لتوفري اخلدمات املعنية. إن معظم املوارد الالزمة يف عام 
يناظر ما تستلزمه مواصلة متويل تكملة القدرة احلالية ألفرقة إعداد احملاضر القضائية املختزلة  ٢٠١٩

 يوماً.  ٣٢٤ة الستدامة تقدمي اخلدمات من أجل اإلجراءات االبتدائية ملد

إىل تكملة للموارد الداخلية. ومن  ٢٠١٩وفيما خيص قسم اخلدمات اللغوية، سُيحتاج يف عام  -٥٠٥
ّمث فإن املوارد اليت يقرتحها قسم اخلدمات اللغوية يف بند املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات تبلغ مبلغاً 

 ٢٠١٨إىل ميزانية عام ألف يورو بالقياس  ٤٠,٠ألف يورو، ينطوي على زيادة مقدارها  ٧١٢,٣مقداره 
ترامجة مستقلون للغة الَبْمبارا مقيمون  احلسناملعتمدة. وسيقدِّم اخلدمات اللغوية لبعض اجللسات يف قضية 

يف أفريقيا، إىل جانب ترامجة اللغة الفرنسية واللغة اإلنكليزية. إن عملهم يُعترب أساسيًا لتوفري خدمات 
قني بلغة الَبْمبارا. وستستلزم اإلجراءات اليت تُعقد يف إطار اجللسات الرتمجة الفورية لشهادات الشهود الناط

املتزامنة والفعاليات غري القضائية االستعانة خبدمات ترامجة مستقلني إضافيني إكماًال لألفرقة الداخلية من 
الشفوية  ترامجة اللغتني الفرنسية واإلنكليزية. وسيدعم ترمجانان مستقالن للغة الفرنسية فريق الرتمجة

. وستظل وحدة الرتمجة اإلنكليزية ووحدة الرتمجة الفرنسية تعتمدان رئيسيًا على أُنغوينالداخلي يف قضية 
املوارد الداخلية لسد احتياجات اجلهات اليت تتعامالن معها، وستستعينان ظرفيًا بدعم خارجي خالل 

وظيف املزيد من العاملني بعقود قصرية فرتات بلوغ عبء العمل أَْوَجُه ومن أجل مشاريع خاصة تستلزم ت
املدة. وسيواَصل حتقيق املكاسب املتأتية عن زيادة النجاعة من خالل تدبر تكليف خمتلف املوظفني 
باملهام: ففي وحدة الرتمجة الفرنسية موظفان ميكنهما أن يرتمجا إىل لغة أخرى (اإلنكليزية والعربية)، بينما 

ة يف مهام ترمجة شفوية ظرفية. وتعتمد وحدة ترمجة لغات احلاالت عادة سيواصل سائر املوظفني املساعد
يف املقام األول على املوارد الداخلية املكوَّنة من ترامجة مكلفني مبهمات ترمجة حتريرية إىل لغات احلاالت 
عندما يتيح جدول عملهم ذلك. وال تستعني هذه الوحدة خبدمات جهات خارجية إال عندما يتعذر قيام 
موظفي اللغات يف قسم اخلدمات اللغوية بالرتمجة بالتشكيلة اللغوية املعنية. وتشري طلبات اخلدمات إىل 
ضرورة توظيف مرتمجني حتريريني بعقود قصرية املدة بلغات عدة من لغات احلاالت مثل لغة الكريُْندي 

 واللغة اجلورجية ولغة التماشيق ولغة الَبْمبارا.

 ألف يورو ١٤ ٢٨٨,٢  العاملينالموارد غير المتصلة ب

تبلغ الزيادة الصافية املقرتحة يف املخصصات لسد التكاليف غري املتصلة بالعاملني مبلغًا مقداره  -٥٠٦
يف املئة). إن جممل الزيادات الالزمة يف هذه املخصصات من أجل  ٩,٨ألف يورو ( ١ ٢٧١,٥
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ف يورو لكن الشعبة تدبرت أمرها أل ١ ٤٣٧,٤يبلغ  ٢٠١٩االستثمارات واألنشطة اجلديدة يف عام 
ألف يورو. ويشمل هذا املبلغ  ٣٨٥,٨لتقليص أثر الزيادات عن طريق ختفيضات ووفورات مقدارها 

وفورات ينجم عنها ختفيض صاف يف قسم خدمات تدبر املعلومات فيما يتعلق بتكاليف االتصاالت 
ت يف قسم اخلدمات اللغوية فيما يتعلق ألف يورو)؛ وختفيضا ٦١,٣الساتلية واالتصاالت عرب اإلنرتنت (

ألف يورو)؛ وختفيضات يف  ١٨٥,٨باخلدمات اللغوية اليت يقدمها الرتامجة خالل اجللسات ويف امليدان (
ألف يورو)؛ وختفيضات أخرى  ٦٣,٧قسم دعم احملامني فيما يتعلق باملساعدة القانونية للمجين عليهم (

منها بند السفر وبند اخلدمات التعاقدية وبند التدريب وبند  تتوزع على شىت وحدات الشعبة، يف بنود
 ألف يورو). ٤٢,١اخلرباء االستشاريني (

إن املتطلبات اإلضافية اإلمجالية غري املتصلة بالعاملني من أجل االستثمارات واألنشطة اجلديدة  -٥٠٧
اخلاصة بتكنولوجيا من أجل تنفيذ االسرتاتيجية  ٢٠١٩زيادات الزمة يف عام  ‘١’ختص ما يلي: 

املعلومات/تدبر املعلومات على نطاق احملكمة، ستفضي إىل حتقيق املزيد من املكاسب املتأتية عن زيادة 
زيادات تتعلق باستثمارات أخرى يف قسم خدمات  ‘٢’ألف يورو)؛  ٩٩٢,٠النجاعة يف احملكمة مجعاء (

ري املتكرِّرة الستبدال عتاد حواجز احلماية اليت تدبر املعلومات، منها تكاليف صيانة املعدات واملصروفات غ
تقادم عهدها واليت متثل مكوِّنًا أساسيًا من مكوِّنات صون أمن وسالمة نظم احملكمة وبياناتا 

ألف يورو)؛  ١٥٠,٠زيادة يف التكاليف املتصلة بدعم حمامي الدفاع ( ‘٣’ألف يورو)؛  ١٨٦,٨(
ات إىل خدمات الرتمجة التحريرية وخدمات الرتمجة الشفوية يف الدعم اللغوي الالزم لسد االحتياج ‘٤’

ومثة زيادة أخرى يف قسم االحتجاز نامجة عن تطبيق ما يقضي به  ألف يورو). ٧٢,٧سياق اإلجراءات (
 ألف يورو). ٣٤,٩املؤشر السنوي ألسعار استئجار الزنازين مبوجب االتفاق بشأن هذه األسعار (

ملوارد غري املتصلة بالعاملني املطلوبة يف شعبة اخلدمات القضائية وخيص القسُط األعظم من ا -٥٠٨
استثماراٍت اسرتاتيجيًة يف جمال تكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلومات يف قسم خدمات تدبر املعلومات. 

ألف يورو،  ١ ٥٩٢,٠املقدار اإلمجايل املخصَّص هلذه االستثمارات مبلغًا مقداره  وكما سبق ذكره، يبلغ
ألف يورو يراد أن ُتَسد به تكاليف تنفيذ حلول يف مكتب املّدعي العام،  ٢٩٥,٠مبلغ يقارب مقداره  منه

ألف يورو يلزم من أجل  ١ ٠٦٠,٠ومبلغ مقداره ختص بصورة رئيسية جتهيز األدلة وتسجيلها وحتليلها؛ 
مبلغ مقداره ين عليهم؛ و حتقيق حتسينات يف السريورة القضائية، مبا يف ذلك تدبر املعلومات املتصلة بال

ألف يورو يلزم لتحقيق حتسينات يف أمن املعلومات، مبا يف ذلك الوقاية من اهلجمات السيربانية  ١٨٧,٠
ألف يورو يُقرتح ختصيصه لرتشيد وجتديد البنية التحتية  ٥٠,٠مبلغ مقداره وصون أمن االتصاالت؛ و 

 االفرتاضية. 

 ألف يورو ٣٦٩,٨ السفر

ينطوي مقدار املوارد املقرتح توفريها لسد تكاليف السفر على اخنفاض مقداره على اإلمجال  -٥٠٩
املئة) جيسِّد اخنفاضاً يف املتطلبات معظمه يف مكتب احملامي العمومي للمجين  يف ٧,٠ألف يورو ( ٢٧,٩

ألف  ٢,٢ألف يورو)، وقسم دعم احملامني ( ٥,٣ألف يورو)، وقسم اخلدمات اللغوية ( ٢٠,٢عليهم (
لقد ُعدِّل مقدار املوارد املخصصة ملكتب احملامي العمومي للمجين عليهم جتسيدًا ملقدار األنشطة و). يور 

وهي تظل تلزم لدعم اضطالع هذا املكتب باملهام املنوطة  ٢٠١٩القضائية املتوقع االضطالع با يف عام 
زم من مشاورات مع اجلهات به يف إطار واليته خالل إجراءات جرب األضرار السائرة وسد تكاليف ما يل

 اليت يتعامل معها يف اإلجراءات االبتدائية السائرة.
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ويظل يلزم ختصيص موارد لسد تكاليف السفر يف شعبة اخلدمات القضائية من أجل املهمات  -٥١٠
املقرر إجراؤها لتوفري اخلدمات القضائية ذات الصلة. ومن هذه اخلدمات الرتمجة الشفوية بلغات معيَّنة 

دمات اللغوية)، وتيسري مشاركة الين عليهم يف اإلجراءات (قسم مشاركة الين عليهم وجرب (قسم اخل
أضرارهم)، وأعمال تقييم أمن املعلومات وصيانة البنية التحتية للمكاتب الُقطرية (قسم خدمات تدبر 

لقانونيني املعلومات). وتلزم موارد يف قسم تدبر األعمال القضائية لسد تكاليف سفر املوظفني ا
املعاونني/املوظفني املعنيني بأنشطة جلسات احملكمة إىل أماكن وجود الشهود لدعم إدالئهم بشهاداتم 
عرب الروابط الفيديوية على النحو املخطط له. إن املبلغ املطلوب يف قسم دعم احملامني ينطوي على 

ضطَلع با لتشجيع احملامني من بلدان ألف يورو لكنه يظل يلزم من أجل املهام اليت يُ  ٢,٢اخنفاض مقداره 
احلاالت على الرتشح لإلدراج يف قائمة حمامي احملكمة واإلسهام بذلك يف تقليص تكاليف التعيينات يف 

 عني املكان.

 ألف يورو ١ ٠٢٢,٧ اخلدمات التعاقدية 

زيادة يشهد مقدار املوارد املقرتحة يف بند اخلدمات التعاقدية يف شعبة اخلدمات القضائية  -٥١١
ألف يورو يف  ٥١٧,٠يف املئة). ويعزى ذلك إىل زيادة مقدارها  ١٣٢,٢ألف يورو ( ٥٨٢,٣مقدارها 

قسم خدمات تدبر املعلومات تتصل خبدمات تعاقدية تلزم من أجل منصة أنساق تسلسل األعمال 
إلضافية لتكليف ألف يورو يف قسم اخلدمات اللغوية تعزى إىل املتطلبات ا ٦٥,٣القضائية وزيادة مقدارها 

 جهات خارجية بتوفري خدمات ترمجة الوثائق القضائية باللغات الرمسية ولغات احلاالت.

ألف يورو يف قسم خدمات تدبر املعلومات لعام  ٨٣٧,٠وينطوي املقدار املطلوب البالغ  -٥١٢
انية عام ألف يورو بالقياس إىل املقدار األساسي املرجعي مليز  ٥١٧,٠على زيادة صافية مقدارها  ٢٠١٩
ألف يورو ميثل تكاليف متكرِّرة نامجة عن نقل تكاليف  ٢٠,٠. ومن املقدار املزيد مبلغ مقداره ٢٠١٨

إىل بند اخلدمات  ٢٠١٨صيانة وسائل التخزين من بند النفقات التشغيلية العامة حيث كان يف عام 
 ٢٠١٩تنفيذ مبادرات عام ألف يورو فيخص  ٤٩٧,٠. أما باقي الزيادة البالغ ٢٠١٩التعاقدية يف عام 

يف إطار اسرتاتيجية احملكمة اخلمسية اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلومات. وللحد من التكاليف 
حيثما أمكن األمر، يستخدم قسم خدمات تدبر املعلومات املوارَد من املوظفني يف املقام األول لتصميم 

ين اخلارجيني عندما ُحيتاج حاجة خاصة إىل تكنولوجيا معيَّنة ال حلول تقدَّم إىل احملكمة. ويستعان باملورِّد
 ميكن أن تُلىب باالقتصار على االستعانة باملوارد املتاحة من املوظفني. ويشمل ذلك ما يلي:

آالف يورو من أجل  ١٠٥,٠استثمار  ٢٠١٩مكتب املّدعي العام: يلزم يف عام  )أ (
ورو ملواصلة إدخال حتسينات على التخزين الطويل ألف ي ٥٠,٠املبادرات التالية: مبلغ مقداره 

األمد لألدلة الرقمية واألدلة اليت يؤتيها البحث اجلنائي العلمي. إن هذا املشروع سيحسِّن قدرة 
مكتب املّدعي العام على تسجيل األدلة الرقمية وتدبرها، ما يفضي إىل تقليص يف الوقت الذي 

ألف يورو إلكمال إدماج قاعدة  ٥٥,٠م مبلغ مقداره يستغرقه جتهيزها والرجوع إليها. ويلز 
بيانات حتليل الوقائع مع مصادر كثرية أخرى للمعلومات. إن النجاح يف تنفيذ هذا املشروع 
سيفضي إىل حتقيق مكاسب متأتية عن زيادة النجاعة يف حتليل مواد األدلة وإىل زيادٍة نوعيٍة يف 

 الدالئل التحقيقية.
ألف يورو للنهوض بأود إعمال منصة  ٥٨٠,٠يلزم مبلغ مقداره  يف الال القضائي: )ب (

ألف يورو سيُنفق  ٤٠٢,٠، منه مبلغ مقداره ٢٠١٩أنساق تسلسل األعمال القضائية يف عام 
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على إعمال املنفذ اإللكرتوين لألدلة وملفات القضايا. إن هذا املشروع جزء ال يتجزأ من منصة 
يح لألطراف يف اإلجراءات االبتدائية أن تقلص تقليصاً أنساق تسلسل األعمال القضائية وسيت

ذا شأن مقدار اجلهود اليت يستلزمها وفاؤها مبا يرتتب عليها من واجبات الكشف عن 
ألف يورو  ٩٠,٠املعلومات والوثائق ومعاجلة املواد املتعلقة بالتقاضي. ويلزم مبلغ مقداره 

. إن هذا املشروع يُعترب متطلباً ٢٠١٩عام إلعمال نظام إيداع املعلومات الذي سُيحتاز يف 
مسبقًا يستلزمه النجاح يف إعمال منصة أنساق تسلسل األعمال القضائية. مث إنه يلزم مبلغ 

ألف يورو سُينفق على استهالل إعداد منصة التقاضي (اليت تُعترب حجر الزاوية  ٨٨,٠مقداره 
ف االّطالع على األدلة وحتليلها، يف منصة أنساق تسلسل األعمال القضائية وتتيح لألطرا

 والرتافع بواسطة مرتاَبط وحيد).
من أجل  ٢٠١٩ألف يورو يف عام  ٨٧,٠يف جمال أمن املعلومات: يلزم استثمار  )ج (

ألف يورو إلعمال واسطة النفوذ اآلمن إىل اخلدمات  ٦٧,٠املبادرات التالية: مبلغ مقداره 
كمة ممارسة املراقبة على مجيع املعلومات اليت السحابية. إن هذا النظام اجلديد سيتيح للمح

ُحتمَّل على خوادمي اخلدمات السحابية واملعلومات اليت تُنزَّل من هذه اخلوادمي وسيمهِّد السبيل 
ألف يورو  ٢٠,٠إىل االستعانة باخلدمات السحابية على حنو مصون األمن. ويلزم مبلغ مقداره 

كمة. إن هذا املشروع يـَُعد من املمارسات الفضلى إلجراء اختبار اخرتاق الغري لنظم احمل
املشرتكة؛ وسُتستخدم نتائج هذه العملية لتقييم مدى فعالية وسائل صون أمن املعلومات يف 

 احملكمة ومدى مناسبة هذه الوسائل.

لتكليف مرتمجني  ٢٠١٩ويظل باقي املوارد املطلوبة يلزم يف قسم اخلدمات اللغوية يف عام  -٥١٣
ري قسط من خدمات الرتمجة التحريرية، إذ ال تتوفر قدرة داخلية على توفري اخلدمات جبميع خارجيني بتوف

اللغات، مثل اللغات املستعملة يف إطار التعاون القضائي، وبعض اللغات الرمسية، ولغات حاالت منها 
يَـْرَوْندا ولغة الِلنغاال واللغة السواحلية  لغة اآلشويل ولغة األتيسو ولغة الِديوال واللغة اجلورجية ولغة الِكنـْ

 الكنغولية واللغة السواحلية الفصحى.

ألف يورو) مساوياً  ٣٢,٠ويبقى املبلغ املطلوب لقسم مشاركة الين عليهم وجرب أضرارهم ( -٥١٤
سد تكاليف خدمات خارجية  ‘١’وتلزم املوارد املعنية من أجل:  املعتمدة. ٢٠١٨لنظريه يف ميزانية عام 

بعض جوانب تطوير قاعدة بيانات قسم مشاركة الين عليهم وجرب أضرارهم (لتحسني متخصِّصة تتعلق ب
برجميات هذا القسم وتكييف نظمه لتلبية املتطلبات اجلديدة املتأتية عن تقدمي الطلبات عرب الشبكة 

ة خدمات تعاقدية متصلة بالتفاعل مع الين عليهم والوسطاء يف البلدان ذات الصل ‘٢’العنكبوتية)؛ 
سد تكاليف بعض  ‘٣’(خصوصًا عندما ال تستطيع املكاتب الُقطرية تقدمي املساعدة يف هذا الصدد)؛ 

أعمال طبع الكتّيبات واملواد اإليضاحية اخلاصة بالين عليهم فيما يتعلق مبشاركتهم وجرب أضرارهم، اليت 
 يُعهد با إىل جهات خارجية.

ألف يورو) مساوياً لنظريه  ٥٠,٠ويظل املبلغ املطلوب ملكتب احملامي العمومي للمجين عليهم ( -٥١٥
املعتمدة، ويظل يلزم من أجل أنشطة هذا املكتب القضائية املضطَلع با يف  ٢٠١٨يف ميزانية عام 

ان آمن ميكنهم أن ولنقل الين عليهم من مكان إقامتهم إىل مكاإلجراءات السائرة اليت يَنشط يف إطارها، 
 يلتقوا فيه مبحاميهم.
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 ألف يورو ٩١,٥ التدريب 

ألف يورو  ٠,٤تشهد ميزانية التدريب املقرتحة لشعبة اخلدمات القضائية زيادة طفيفة مقدارها  -٥١٦
يُعترب عنصراً أساسياً يسهم يف متكني  ٢٠١٩يف املئة). إن تدريب املوظفني املهيأ له يف ميزانية عام  ٠,٤(

النهوض بعبء عملها املزيد، ويسد تكاليف اخلربة اإلضافية الالزمة. ويشار يف هذا الصدد إىل  الشعبة من
أنه جيب أن تستدمي أقسام عديدة قدراً معيَّناً من اخلربة التقنية إذا أُريد لقلم احملكمة أن يوفِّر خدمات مثلى 

حتاج األقسام التالية الذكر إىل جلميع أجهزة احملكمة، مبا فيها مكتب املّدعي العام والدوائر. فست
خمصَّصات لسد تكاليف التدريب يف إطار نفقاتا املتكرِّرة: مكتب مدير شعبة اخلدمات القضائية 

آالف يورو)، وقسم خدمات تدبر املعلومات  ٥,٩آالف يورو)، وقسم تدبر األعمال القضائية ( ٤,١(
سم مشاركة الين عليهم وجرب أضرارهم وقألف يورو)،  ١٦,٨ألف يورو)، وقسم االحتجاز ( ٥٨,٨(
ألف يورو). فميزانية التدريب املقرتحة لقسم  ٠,٦آالف يورو)، ومكتب احملامي العمومي للدفاع ( ٥,٣(

ألف يورو). إ�ا تشمل تدريب املساعدين املعنيني  ٠,٤تدبر األعمال القضائية تشهد زيادة طفيفة (
يقات معيَّنة بغية الزيادة الكافية للقدرة الداخلية على تقدمي ) على تطبeCourtباحملكمة اإللكرتونية (

الدعم بدًال من االعتماد على اخلدمات اليت يقدمها مورِّدون خارجيون دون غريها. كما يراد توفري 
التدريب للمساعدين املعنيني بإنتاج املواد السمعية البصرية بغية استدامة جودة اخلدمة وحتديث املعارف يف 

لال. وفيما خيص شىت أنواع التدريب يوصى بأن يُوفَّر على شبكة اإلنرتنت أو أن يوفِّره مدرِّب هذا ا
 يكون يف مباين احملكمة، باعتبار ذلك احلل األجنع بالقياس إىل تكاليفه.

مرتكِّزة على تلقي  ٢٠١٩وتظل متطلبات التدريب يف قسم خدمات تدبر املعلومات لعام  -٥١٧
، وال سيما الكفاءات واملهارات قين الالزم الستدامة تصديق كفاءاتم ومهاراتماملوظفني التدريب الت

، والربط الشبكي. Officeالالزمة إلجراء الرتقيات اإللزامية للربيد اإللكرتوين، ونظم التشغيل، وبرناجميات 
ح أن يزيد من فعدم حتديث شهادات تصديق الكفاءات واملهارات وتوفري التدريب الالزم الستدامتها يُرجَّ 

االعتماد على مورِّدين لتوفري خدمات الصيانة والرتقية املعتادة، ما قد يفضي إىل زيادات يف تكاليف 
اخلدمات التعاقدية. إن قسم خدمات تدبر املعلومات جيري التدريب إلكرتونيًا أو حمليًا وذلك لتعظيم 

التدريب السفر فإن امليزانية احلالية تيئ لسد  الفائدة من التدريب الالزم حيثما أمكن األمر؛ وإذا استلزم
وتظل تلزم موارد يف قسم االحتجاز لتوفري التدريب اإللزامي لضباط االحتجاز  .مجيع النفقات ذات الصلة

على أمور منها آثار االحتجاز املديد على احملتَجزين وتوعية هؤالء الضباط بشىت الثقافات فيما خيص 
وارد يف قسم مشاركة الين عليهم والشهود لتدريب املوظفني املعنيني بقاعدة ظروف االحتجاز. وتلزم م

بياناته على استعمال األدوات الربجمية لزيادِة جناعِة جتميِع واستخراِج البيانات وإصداِر اإلحصائيات. كما 
 ة.يلزم تدريب املوظفني الذين يتعاملون مع الين عليهم والوسطاء يف بيئات فائقة احلساسي

 ألف يورو ٣٨٥,٥ اخلرباء االستشاريون

ينطوي مقدار املوارد املقرتحة يف بند اخلرباء االستشاريني يف ميزانية شعبة اخلدمات القضائية على  -٥١٨
يف املئة). إن معظم هذه املخصَّصات يف امليزانية املقرتحة ناتج عن  ١,٩آالف يورو ( ٧,١زيادة مقدارها 

ألف يورو. وتلزم املوارد املخصصة  ٣٣٧,٥العمومي للمجين عليهم تبلغ متطلبات يف مكتب احملامي 
ملكتب احملامي العمومي للمجين عليهم من أجل تعيني حمامني ميدانيني يقيمون يف بلدان احلاالت، 

يُعترب أمرًا أساسيًا الستدامة الصلة مع من جيري متثيلهم من الين عليهم وإطالعهم املستمر على  ما
 ستجدات اليت تشهدها اإلجراءات، واالّطالع على آرائهم وشواغلهم، ومجع األدلة.أحدث امل
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آالف يورو يف قسم اخلدمات اللغوية. أما املوارد املطلوبة ملكتب  ٧,١وُتطلب زيادة مقدارها  -٥١٩
ألف يورو)،  ٢٠,٠)، ومكتب احملامي العمومي للدفاع (ف يوروآال ٥,٠مدير شعبة اخلدمات القضائية (

آالف يورو) فال  ٥,٠آالف يورو)، وقسم مشاركة الين عليهم وجرب أضرارهم ( ٦,٠الحتجاز (وقسم ا
يطرأ عليها أي تغيري وهي تظل الزمة. وفيما خيص قسم مشاركة الين عليهم وجرب أضرارهم، تلزم املوارد 

بات جبرب األضرار أمام املطلوبة لالستعانة خبربة ختصصية خارجية لتناول املصاعب املتأتية عن كثرة املطال
  احملكمة (عمليات مجع املعلومات والبيانات اخلاصة بالين عليهم، وتقنيات تصنيف األذى، إخل).

ويلزم املبلغ املطلوب يف قسم اخلدمات اللغوية لالستعانة خببري لغوي ليتوىل اختبار الرتامجة  -٥٢٠
يت ال تتوفر يف جماهلا خربة داخلية وذلك لتصديق امليدانيني باللغات األقل انتشاراً من بني لغات احلاالت ال

ملصطلحات ا نة جيب تطويرلغات معيَّ  يففرقة خرباء أ ٢٠٠٤ م منذ عامتنظَّ مهاراتم يف هذه اللغات. و 
 .خالل احملاكماتو  وأعمال املقاضاةنشطة التحقيق أستعمل خالل القانونية والقضائية فيما خيصها لكي تُ 

بفريق خرباء من أجل واحدة من احلاالت اليت غدت يف املرحلة التمهيدية  ٢٠١٩م وتزَمع االستعانة يف عا
 (احلالة يف بوروندي أو احلالة يف مايل أو احلالة يف أفغانستان).

 ألف يورو ٣ ٥٣٣,٠  حمامو الدفاع

ينطوي املبلغ املقرتح يف إطار ميزانية املساعدة القانونية حملامي الدفاع على زيادة مقدارها  -٥٢١
يف املئة). وتأيت هذه امليزانية املقرتحة نتيجًة لتطبيق نظام املساعدة القانونية  ٤,٤ألف يورو ( ١٥٠,٠

ت الصلة فيما خيص عام املعمول به يف احملكمة على أساس األنشطة القضائية القائمة واالفرتاضات ذا
وقضية  كاتـَْنغاوقضية  لوبـَْنغا. وُتطلب امليزانية املقرتحة حملامي الدفاع لتمويل أفرقة الدفاع يف قضية ٢٠١٩
، ولتمويل الدفاع عن مخسة أشخاص احلسن، وقضية املهدي، وقضية بْنداوقضية  أُْنغوينوقضية  انْتاغْندا

 .غوديه اغبَـْغبو وابْليهعن املتهَمْني يف قضية ، والدفاع مببا وآخرينمدانني يف قضية 

نهم رئيس عيِّ يواحملامني املخصوصني، الذين  نيضايف لسد تكاليف احملامني املناوبإمبلغ  وُيطلب -٥٢٢
جرائية وقواعد والقواعد اإل ،يف النظام األساسي دَّدةعلى الرتتيب، وفق الشروط احمل ودوائرها،قلم احملكمة 

 والئحة احملكمة. اإلثبات،

 ألف يورو ١ ١٠١,٣ حمامو الين عليهم

ينطوي مبلغ ميزانية املساعدة القانونية املقرتح حملامي الين عليهم على اخنفاض مقداره  -٥٢٣
. وتلزم امليزانية املطلوبة لسد ٢٠١٨يف املئة) بالقياس إىل امليزانية املعتمدة لعام  ٥,٥ألف يورو ( ٦٣,٧

للممثلني القانونيني للمجين عليهم املشاركني حاليًا يف اإلجراءات اخلارجية احلالية  تكاليف مجيع األفرقة
، ومجيع الين عليهم املشاركني يف أُْنغوينجمين عليهم يف قضية  ٢ ٦٠٥أمام احملكمة. ويشمل هذا العدد 

. ويُطلب مبلغ إضايف من أجل األنشطة املضطَلع املهديوقضية كاتـَْنغا وقضية  لوبـَْنغااإلجراءات يف قضية 
 با على مستوى احلاالت أو للقضايا اليت يستلزم سد االحتياجات فيها تدخل ممثل قانوين. 

 ألف يورو ٦ ١٢٤,٩ النفقات التشغيلية العامة 

لى ينطوي مبلغ امليزانية املقرتحة لشعبة اخلدمات القضائية يف بند النفقات التشغيلية العامة ع -٥٢٤
يف املئة). وتشمل املوارد املطلوبة يف بند النفقات التشغيلية العامة  ٢,٣ألف يورو ( ١٣٥,٢زيادة مقدارها 
ألف  ٣٤,٩آالف يورو يف قسم خدمات تدبر املعلومات وزيادة طفيفة مقدارها  ١٠٣,٣زيادة مقدارها 

مني من املوارد املعنية ينطوي يورو يف قسم االحتجاز. ويضاف إىل ذلك أن القسط اخلاص بقسم دعم احملا
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آالف يورو، ميثل ختفيضًا نسبته  ٣,٠على اخنفاض صاف يف بند النفقات التشغيلية العامة مقداره 
املئة، بينما يطلب مكتب احملامي العمومي للمجين عليهم موارد يف هذا البند يساوي مقدارها  يف ١٠٠

 املعتمدة. ٢٠١٨نظريه يف ميزانية عام 

ألف يورو ميثل  ٤ ٠٥١,٩ألف يورو مبلغًا مقداره  ٦ ١٢٤,٩ار املطلوب البالغ ويشمل املقد -٥٢٥
ألف يورو يناظر املوارد املعتمدة  ٢ ٠٦٢,٠املوارد الالزمة يف قسم خدمات تدبر املعلومات ومبلغاً مقداره 

العمومي ألف يورو فيلزم من أجل مكتب احملامي  ١١,٠لقسم االحتجاز. أما املقدار الباقي البالغ 
 للمجين عليهم.

وتبلغ امليزانية املقرتحة لسد النفقات التشغيلية العامة لقسم خدمات تدبر املعلومات مبلغاً  -٥٢٦
آالف يورو. فامليزانية املقرتحة  ١٠٣,٣صافية مقدارها ألف يورو ينطوي على زيادة  ٤ ٠٥١,٩مقداره 

ألف يورو خمصص لسد إجيار األثاث  ١٤٦,٦مبلغ مقداره  تشمل تكاليف متكرِّرة سنوية تتألف من (أ)
مبلغ مقداره  ألف يورو خمصص لسد تكاليف االتصاالت؛ (ج) ١ ٠٩٧,٩مبلغ مقداره  والعتاد؛ (ب)

ألف يورو خمصص لسد تكاليف صيانة األثاث والعتاد املستعمل يف املقر ويف املكاتب  ٢ ٨٠٧,٤٥
ألف  ٢٠,٠العتاد على زيادة مقدارها الُقطرية. وتنطوي املخصصات لسد تكاليف استئجار األثاث و 

ألف يورو يتمثل يف تكاليف  ٦١,٣يورو؛ واملخصصات لسد تكاليف االتصاالت على اخنفاض مقداره 
متكرِّرة سنوية، بينما ينطوي مبلغ املخصصات لسد تكاليف صيانة األثاث والعتاد على زيادة مقدارها 

ترد يف الفقرات التالية تفاصيل عن التخفيضات . و ٢٠١٨ألف يورو بالقياس إىل نظريه لعام  ١٤٤,٧
 والزيادات على وجه التحديد.

آالف يورو،  ٢ ٨٠٧,٤٥مبلغ مقداره  ٢٠١٩فيما خيص صيانة األثاث والعتاد، يُطَلب لعام  -٥٢٧
زيادًة صافية مقدارها  ألف يورو ٢ ٦٦٢,٧٥البالغ  ٢٠١٨املرجعي مليزانية عام يزيد عن املقدار األساسي 

ألف يورو لسد  ٣٨,٠إىل لزوم مبلغ مقداره  ٢٠١٩. وتعزى الزيادات فيما خيص عام يوروألف  ١٤٤,٧
اإلضافية تيئًة النتقال احملكمة إىل استعمال أجهزة تعمل بنظام  BlackBerryتكاليف رخص أجهزة 

وسيلة كشف  ألف يورو لدعم وصيانة ١٨,٠لدواٍع أمنية، ولزوم مبلغ مقداره  Apple iOSالتشغيل 
ألف يورو لسد تكاليف صيانة املوقع  ٢٠,٠، ولزوم مبلغ مقداره ٢٠١٨نات اليت احتيزت يف عام اهل

الشبكي العمومي للمحكمة يف ضوء املتطلبات اإلضافية للبث املتواصل على شبكة اإلنرتنت، ولزوم مبلغ 
ل املقدار ، وميثِّ ٢٠١٨احتيزت يف عام  ألف يورو لسد تكاليف صيانة برجميات حاسوبية ٤٨,٧مقداره 

 ألف يورو زيادات سنوية ختص الدعم والصيانة حبسب العقود ذات الصلة. ٢٠,٠الباقي البالغ 

ألف  ٣٤,٩( لقسم االحتجاز النفقات التشغيلية العامةوتُقرتح زيادة يف املخصَّصات لسد  -٥٢٨
االتفاق بشأن هذه يورو) نامجة عن تطبيق ما يقضي به املؤشر السنوي ألسعار استئجار الزنازين مبوجب 

 األسعار. وال تغري يف املخصصات لسد النفقات املتكرِّرة األخرى لقسم االحتجاز.

وال تغريُّ يف املقدار املعتمد يف إطار هذا البند ملكتب احملامي العمومي للمجين عليهم، البالغ  -٥٢٩
للمجين عليهم أن يلتقوا ألف يورو. وتلزم املوارد املعنية لسد تكاليف استئجار حمالَّ ميكن فيها  ١١,٠

 مبحاميهم على حنو آمن ويصون العالقة املتميِّزة بني احملامني وموكِّليهم.
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 ألف يورو ٣٥٣,٥ اللوازم واملواد 

ألف يورو  ٨٧,١ينطوي املبلغ املقرتح يف بند اللوازم واملواد على زيادة مقدارها  -٥٣٠
 ميزانية الشعبة لسد تكاليف اللوازم واملواد املئة). إن القسط األعظم من املوارد املطلوبة يف يف ٣٢,٧(

يتمثَّل يف ما حيتاجه قسم خدمات تدبر املعلومات يف إطار هذا البند، إذ يبلغ املقدار املخصَّص له 
 ١٣,٨ألف يورو. أما املخصَّصات األخرى من املوارد يف إطار هذا البند فمنها مبلغ مقداره  ٣٢٢,٠

آالف يورو خيص قسم االحتجاز،  ٧,٥القضائية، ومبلغ مقداره  ألف يورو خيص قسم تدبر األعمال
ألف يورو خيص قسم  ٢,٠آالف يورو خيص قسم اخلدمات اللغوية، ومبلغ مقداره  ٨,٢ومبلغ مقداره 

 مشاركة الين عليهم وجرب أضرارهم.

مات املقرتحة لسد تكاليف اللوازم واملواد لقسم خد ٢٠١٩وتزيد املخصَّصات يف ميزانية عام  -٥٣١
البالغ  ٢٠١٨ألف يورو عن املقدار األساسي املرجعي املناظر لعام  ٩٦,٠تدبر املعلومات زيادة مقدارها 

رو من بند النفقات ألف يو  ٥٥,٠ألف يورو. وتنجم هذه الزيادة عما يلي: نقل مبلغ مقداره  ٢٢٦,٠
لية للقطاع العام؛ ولزوم مبلغ مقداره التشغيلية العامة إىل بند اللوازم واملواد حبسب املعايري احملاسبية الدو 

ألف يورو من االعتمادات اإلضافية من أجل إعارات فيما بني املكتبات تعزى إىل إغالق مكتبة  ٣٥,٠
آالف يورو ميثل الزيادات السنوية يف رسوم االشرتاكات يف املكتبات  ٦,٠قصر العدل؛ ولزوم مبلغ مقداره 

يتألف كله من املخصصات  ٢٠١٩ملطلوب يف إطار ميزانية عام حبسب العقود ذات الصلة. إن املبلغ ا
من أجل مواصلة توفري املراجع واملوارد للمكتبة، مثل ألف يورو  ٢١٦,٠لسد تكاليف متكرِّرة، منها 

االشرتاكات يف املنشورات الدورية والدراسات األحادية املوضوع الصادرة بصيغة رقمية أو مطبوعة، اليت 
مكتُب املّدعي العام والدوائُر وموظفو قلم احملكمة فيما جيرونه من حبوث قانونية. ويتألف  يستعني با يومياً 
يلزم لسد تكاليف اشرتاكات ألف يورو  ٦٤,٠ألف يورو من مبلغ مقداره  ٢١٦,٠املقدار البالغ 

سان، ومنشورات دورية للمكتبة بلغات خمتلفة وعناوين شىت يف القانون اجلنائي الدويل، وحقوق اإلن
والدراسات املعنية باإلبادة اجلماعية، والتحليالت املعنية بالدفاع واألمن، يستعملها بصورة رئيسية مكتب 
نائب املّدعية العامة، وشعبة التحقيق، وقسم حتليل احلاالت، واملوظفون القانونيون العاملون يف الدوائر 

لسد تكاليف االشرتاكات يف قواعد بيانات ألف يورو  ٧٥,٠بالنيابة عن القضاة. وخيصَّص مبلغ مقداره 
ومنشورات يستعملها املوظفون القانونيون والباحثون يف جمال القانون، من قبيل خدمة البحث القانوين 

وجمموعة منظومة األمم املتحدة الحتياز املعلومات اإللكرتونية  Westlawعلى اإلنرتنت املسماة 
)UNSEIAC اليت تضم شركة (Lexis-Nexis وقاعدة البيانات ،Factiva وتقارير أُكسفورد املتعلقة ،

 HeinOnline)، وقاعدة بيانات Oxford Reports on International Lawبالقانون الدويل (
ألف يورو لشراء كتب  ٤٢,٠للقوانني األجنبية والدولية. أما املقدار املتبقي، فيخصَّص منه مبلغ مقداره 

غة ورقية بلغات خمتلفة ُتستعمل يف شىت وحدات احملكمة، مبا فيها أفرقة شىت صادرة بصيغة مطبوعة وصي
ألف يورو القتناء مواد جديدة تعويضاً  ٣٥,٠الدفاع، من أجل إجراء البحوث القانونية؛ ومبلغ مقداره 

 عن اإلعارات فيما بني املكتبات اليت مل تعد ممكنة إثر إغالق مكتبة قصر العدل.

قسم اخلدمات اللغوية سيلزم لسد تكاليف املواد املرجعية. فمهنيو اللغات، إن املبلغ املطلوب يف  -٥٣٢
وال سّيما املرتمجون، حيتاجون إىل أحدث القواميس واملراجع (بنسخها املتاحة على اإلنرتنت وبنسخها 
املطبوعة) بلغيت العمل وباللغات الرمسية وبلغات احلاالت والقضايا، مع العلم بأن مثة حاالت وقضايا 
جديدة قد ترتتب عليها تشكيالت لغوية جديدة. فيجب على وحدة دعم الرتمجة واملصطلحات أن 
تنهض بأود هذه املستجدات مستعينًة مبواردها، ويتعني كل عام جتديد االشرتاكات يف النسخ اإللكرتونية 

قسم تدبر األعمال ملختلف القواميس واملواد املرجعية. وينطوي املبلغ املخصَّص هلذا البند يف ميزانية 
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آالف يورو. وال تغري يف املقدار املطلوب لسد تكاليف اللوازم واملواد  ٨,٩القضائية على اخنفاض مقداره 
 يف قسم االحتجاز ويف قسم مشاركة الين عليهم وجرب أضرارهم.

 آالف يورو ١ ٣٠٦,٠ األثاث والعتاد 

بة اخلدمات القضائية على زيادة ينطوي املبلغ املطلوب لسد تكاليف األثاث والعتاد لشع -٥٣٣
يف املئة) وهو يقتصر على  ٤٤,٣ألف يورو ( ٤٠١,١مقدارها  ٢٠١٨بالقياس إىل نظريه املعتمد لعام 

مبلغ االستثمارات الالزمة يف قسم خدمات تدبر املعلومات. وال يُطلب اعتماد أي مبلغ ألي قسم آخر 
ومثة فئتان واسعتان من الربجميات والعتاد  د.من أقسام الشعبة من أجل سد تكاليف األثاث والعتا

احلاسوبيني: الربجميات والعتاد اليت يستعملها موظفو احملكمة مباشرة، اليت تسمى تكنولوجيا املعلومات 
العاملة، والربجميات والعتاد اليت تلزم لدعمها، اليت تسمى تكنولوجيا املعلومات الداعمة. وتندرج يف عداد 

ات العاملة برجميات وعتاد من قبيل تطبيقات تدبر األدلة اليت ُتستخدم للنهوض بأود تكنولوجيا الربجمي
إجراءات جتهيز وتدبر األدلة، إضافة إىل العتاد اخلاص باملستعملني النهائيني مثل احلواسيب املكتبية 

التحتية اليت تستلزمها  واحلواسيب احملمولة واألجهزة املتنقلة. ويشار بتكنولوجيا املعلومات الداعمة إىل البنية
 التطبيقات والعتاد اخلاص باملستعملني النهائيني من أجل العمل على البيانات وتبادهلا وختزينها.

آالف يورو وهي تلزم لسد تكاليف  ١ ٣٠٦,٠إن امليزانية املخصصة لألثاث والعتاد تبلغ  -٥٣٤
بتكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلومات. متكرِّرة واستثمارات يف إطار اسرتاتيجية احملكمة اخلمسية اخلاصة 

من البنود املتكرِّرة التالية، اليت تتباين  ٢٠١٩ويتألف جممل امليزانية املقرتحة لألثاث والعتاد فيما خيص عام 
 :املبالغ املخصصة يف إطارها من عام إىل عام بسبب التقادم والِبلى

سنوي للحواسيب املكتبية ألف يورو خمصص قصراً لالستبدال ال ٢٠٠,٠مبلغ مقداره  )أ (
واحلواسيب احملمولة، واألجهزة املتنقلة اخلاصة باملستعملني النهائيني. إن هذا املبلغ مشمول 
حبساب املقدر األساسي املرجعي السنوي للتكاليف التشغيلية. ومن املهم استدامة العمل بدورة 

واسيب واألجهزة املتنقلة غري االستبدال هذه ختفيفًا لألخطار املرتبطة مبا تقادم عهده من احل
املتوافقة مع التحديثات األمنية اليت تستلزمها محاية نظم احملكمة وبياناتا. وما من تغري بالقياس 

 .٢٠١٨إىل عام 
ألف يورو خمصص الستبدال العتاد والربجميات العتيقة، وينطوي  ١٢٦,٠مبلغ مقداره  )ب (

. فيجب على قسم خدمات ٢٠١٨عام ألف يورو بالقياس إىل  ٣١,٠على زيادة مقدارها 
حاجز احلماية املعمول به فيه حالياً، الذي يُعترب مكوِّناً  ٢٠١٩تدبر املعلومات أن يرقِّي يف عام 

أساسياً يف وسائل استدامة أمن وسالمة نظم احملكمة وبياناتا. ويضاف إىل ذلك أنه يتعني على 
سجيالت فيديوية للجمهور العام بواسطة احملكمة أن حتتاز برجميات من أجل مواصلة تقدمي ت

 سُيكف عن استعمال النظام احلايل يف كل أحناء العامل. ٢٠١٩موقعها الشبكي. ففي عام 
ألف يورو خمصص لصيانة وسائل التخزين حبسب منوذج  ١٦٠,٠مبلغ مقداره  )ج (

بالتخزين. التخزين املتعدد الطبقات، يتيح للمحكمة تقليص جممل تكاليف امللكية املتعلقة 
 .٢٠١٨من تغري بالقياس إىل عام  وما

ألف يورو لالستثمارات غري  ٨٢٠,٠إىل مبلغ إمجايل مقداره  ٢٠١٩وُحيتاج فيما خيص عام  -٥٣٥
املتكرِّرة اخلاصة باملبادرات االسرتاتيجية يف إطار اسرتاتيجية احملكمة اخلمسية لتكنولوجيا املعلومات/تدبر 
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وهو  ٢٠١٨ألف يورو بالقياس إىل عام  ٣٧٠,٠ي على زيادة مقدارها املعلومات. إن هذا املبلغ ينطو 
 يتوزع على املبادرات التالية البيان:

ألف يورو ملكتب املّدعي العام لكي يواصل حتسينات قدرته  ١٨٠,٠مبلغ مقداره  )أ (
على تسجيل وتدبر األدلة الرقمية توصًال إىل تقليص الوقت الذي يستغرقه جتهيزها والرجوع 

ألف يورو الحتياز عتاد وبرجميات من أجل مواصلة حتسني  ٩٠,٠فُيطلب مبلغ مقداره  إليها.
التخزين الطويل األمد لألدلة الرقمية واألدلة املتأتية عن البحث اجلنائي العلمي. إن هذا املشروع 
سيحسِّن قدرة مكتب املّدعي العام على تسجيل وتدبر األدلة الرقمية توصًال إىل تقليص الوقت 

ألف يورو لدعم  ٩٠,٠لذي يستغرقه جتهيزها والرجوع إليها. وخيصَّص املقدار الباقي البالغ ا
شعبة التحقيق يف حتقيق مكاسب متأتية عن زيادة النجاعة يف مجع وجتهيز وحتليل األدلة الرقمية 

أمتتة املستقاة من املصادر املتاحة للعموم. وُيستند يف ذلك إىل االستثمارات القائمة للمضي يف 
عمليات نقل البيانات وحتليلها لتقليص الزمن الذي يستغرقه التحقيق واستخدام املوارد من 

 املوظفني على حنو أجنع.
ألف يورو الحتياز منصة جديدة  ٤٩٠,٠يف الال القضائي: يلزم مبلغ مقداره  )ب (

عمال إليداع املعلومات. إن هذا املشروع جزء ال يتجزأ من إعمال منصة أنساق تسلسل األ
القضائية وهو يرمي إىل تزويد احملكمة بنظام جديد لتخزين مجيع ملفات القضايا على حنو 

 مركزي.
ألف يورو ملواصلة تعزيز  ١٠٠,٠يف جمال أمن املعلومات: يلزم استثمار مبلغ مقداره  )ج (

ألف يورو يُنفق  ٤٠,٠مسات وسائل أمن املعلومات يف احملكمة. ويُقرتح ختصيص مبلغ مقداره 
ى الربجميات والعتاد من أجل إعمال نظام الوقاية من تسرب البيانات، يتيح للمحكمة حتسني عل

ألف يورو ملواصلة تعزيز النظام احلايل  ٤٠,٠مراقبتها لنشر الوثائق. ويلزم مبلغ آخر مقداره 
لالستخبار عن التهديدات بغية حتسني مكانة احملكمة يف مضمار األمن إزاء التهديدات 

ألف يورو بني تكاليف  ٢٠,٠والتهديدات اخلارجية. وسيوزَّع املقدار الباقي البالغ  الداخلية
التسجل ملتابعة دورات التدريب على التحرك حيال احلوادث وتكاليف أدوات تقييم املخاطر، 
علمًا بأنه يُرمى من هذا التدريب وهذه األدوات إىل حتسني قدرات املوظفني املعنيني بأمن 

 قسم خدمات تدبر املعلومات على التحرك حيال احلوادث األمنية احملتملة. املعلومات يف

ألف يورو  ٥٠,٠يف جمال ترشيد تكنولوجيا املعلومات: يلزم استثمار مبلغ مقداره  )د (
لتجديد البنية التحتية االفرتاضية للمحكمة، حبيث ميكن با النهوض بأود الطلبات املتزايدة يف 

تنفيذ اسرتاتيجية احملكمة اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات/تدبر جمال احلوسبة اليت يفرضها 
 املعلومات.

ألف يورو ألمتتة السريورات واإلجراءات  ١٥٠,٠يف الال اإلداري: يلزم مبلغ مقداره  )ه (
 بغية زيادة النجاعة وتعزيز ضوابط املراقبة الداخلية.
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 المقترحة ٢٠١٩: ميزانية عام ٣٣٠٠ : البرنامج :٣٥ الجدول

٣٣٠٠  
 اخلدمات القضائيةشعبة 

 (بآالف اليوروات) ٢٠١٧مصروفات عام 
امليزانية املعتمدة لعام 

(بآالف  ٢٠١٨
 اليوروات)

 التغّري يف املوارد
امليزانية املقرتحة لعام 

(بآالف  ٢٠١٩
ت)اليوروا  الموع 

املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

الموع مبا فيه 
املصروفات من 

 صندوق الطوارئ
 مقداره (بآالف

 نسبته املئوية اليوروات)
)١٥٨,٣( ٠٩١,٢ ١٢    املوظفون من الفئة الفنية  )١,٣(  ٩٣٢,٩ ١١ 

)٣٢,٨( ٠٧٩,٨ ٥    املوظفون من فئة اخلدمات العامة  )٠,٦(  ٠٤٧,٠ ٥ 
)١٩١,١( ١٧١,٠ ١٧ ٥٧٧,٧ ١٧ - ٥٧٧,٧ ١٧ الموع الفرعي لتكاليف املوظفني  )١,١(  ٩٧٩,٩ ١٦ 

)٣٠٦,٧( ٨٠٠,٨ ١ ٥٧١,٥ ١ ٥٤,٩ ٥١٦,٦ ١ العامةاملساعدة املؤقتة   )١٧,٠(  ٤٩٤,١ ١ 
)٣١,٧( ٨٢٦,٩ ٠٢٥,٨ ١ ٥,٣ ٠٢٠,٥ ١ املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات  )٣,٨(  ٧٩٥,٢ 

 ١٥,٠ - - ١٥,٠ ١٢,٩ - ١٢,٩ العمل اإلضايف
)٣٣٨,٤( ٦٤٢,٧ ٢ ٦١٠,١ ٢ ٦٠,٢ ٥٥٠,٠ ٢ الموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني  )١٢,٨(  ٣٠٤,٣ ٢ 

)٢٧,٩( ٣٩٧,٧ ٣٣٤,٣ ١٥,٤ ٣١٨,٩ السفر  )٧,٠(  ٣٦٩,٨ 
 - - - - - - - الضيافة

 ٠٢٢,٧ ١ ١٣٢,٢ ٥٨٢,٣ ٤٤٠,٤ ٤٥٩,٦ - ٤٥٩,٦ اخلدمات التعاقدية
 ٩١,٥ ٠,٤ ٠,٤ ٩١,١ ٦١,٣ - ٦١,٣ التدريب

 ٣٨٥,٥ ١,٩ ٧,١ ٣٧٨,٤ ٤٤٨,٩ ٤٠,٠ ٤٠٨,٩ اخلرباء االستشاريون
 ٥٣٣,٠ ٣ ٤,٤ ١٥٠,٠ ٣٨٣,٠ ٣ ٨٣٨,٥ ٤ ٩٢٥,٢ ٩١٣,٣ ٣ الدفاعحمامو 

)٦٣,٧( ١٦٥,٠ ١ ٣٣٤,٦ ١ ٣٩٨,٧ ٩٣٦,٠ حمامو الين عليهم  )٥,٥(  ١٠١,٣ ١ 
 ١٢٤,٩ ٦ ٢,٣ ١٣٥,٢ ٩٨٩,٧ ٥ ٦٢٥,٥ ٥ ٢,٢ ٦٢٣,٢ ٥ النفقات التشغيلية العامة

 ٣٥٣,٥ ٣٢,٧ ٨٧,١ ٢٦٦,٤ ٤٢٦,٧ - ٤٢٦,٧ اللوازم واملواد
 ٣٠٦,٠ ١ ٤٤,٣ ٤٠١,٠ ٩٠٥,٠ ٩٥٣,٧ - ٩٥٣,٧ والعتاد األثاث

 ٢٨٨,٢ ١٤ ٩,٨ ٢٧١,٥ ١ ٠١٦,٧ ١٣ ٤٨٣,١ ١٤ ٣٨١,٥ ١ ١٠١,٦ ١٣ الموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني

 ٥٧٢,٤ ٣٣ ٢,٣ ٧٤٢,٠ ٨٣٠,٤ ٣٢ ٦٧٠,٩ ٣٤ ٤٤١,٧ ١ ٢٢٩,٣ ٣٣ المجموع

 

 ٢٠١٩لعام : مالك الموظفين المقترح ٣٣٠٠ البرنامج :٣٦ الجدول

٣٣٠٠ 
وكيل أمني 

 عام
أمني عام 

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

  
جمموع 

موظفي الفئة 
الفنية وما 

رر-ع خ فوقها رأ-ع خ   

  
جمموع 

موظفي فئة 
اخلدمات 

 العامة
مجموع 

 الموظفين
               الوظائف الثابتة

٢٠١٨املقرة لعام    -   -   -   ١٨٨   ٧٧   ٧٥   ٢   ١١١   ٥   ٤٢   ٣٣   ٢٣   ٧   ١  

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  اجلديدة
  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  املعادة التخصيص
  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  املعادة التصنيف
  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  املستعادة/املعادة

  ١٨٨   ٧٧   ٧٥   ٢   ١١١   ٥   ٤٢   ٣٣   ٢٣   ٧   ١   -   -   -  المجموع

               
 ل)وظائف المساعدة المؤقتة العامة (معاِدالتها بدوام كام

٢٠١٨املقرة لعام   - - - - - ١٩,٦١ ١٠,١١ ٥,٠٠ ٥,١١ ٩,٥٠ ٤,٠٠ ٢,٠٠ ٢,٥٠ ١,٠٠ 

  ١٣,٠٠   ٥,٠٠   ٤,٠٠   ١,٠٠   ٨,٠٠   ٤,٠٠   ٢,٠٠   ١,٠٠   ١,٠٠   -   -   -   -   -  املستمرة
  ٤,٠١   ٣,٥١ -  ٣,٥١  ٠,٥٠   -   -   ٠,٥٠   -   -   -   -   -   -  اجلديدة

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  املعادة التخصيص
  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  املعادة التصنيف

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  احملوَّلة
  ١٧,٠١   ٨,٥١   ٤,٠٠   ٤,٥١   ٨,٥٠   ٤,٠٠   ٢,٠٠   ١,٥٠   ١,٠٠   -   -   -   -   -  المجموع
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 الخارجية العملياتشعبة : ٣٨٠٠ البرنامج -٤

 المقدِّمة

تتوىل شعبة العمليات اخلارجية ("الشعبة") املسؤولية عن الوظائف املنوطة بقلم احملكمة يف  -٥٣٦
جماالت التعاون والتواصل اخلارجي ومحاية الشهود وعمليات التحليل والعمليات امليدانية، وجتمع بني هذه 

باإلضافة إىل مكتب مديرها، ثالثة أقسام يف املقر، هي قسم الين عليهم الوظائف. وتضم الشعبة، 
والشهود، وقسم اإلعالم والتوعية، وقسم دعم العمليات اخلارجية، إىل جانب ممثليات خارجية للمحكمة 

 اجلنائية الدولية ("احملكمة") يف ستة بلدان من بلدان احلاالت ولدى منظمة األمم املتحدة يف نيويورك.

القائمة يف بلدان [وهي املكاتب الُقطرية] إن الشعبة مسؤولة عن مكاتب احملكمة اخلارجية  -٥٣٧
احلاالت ومكتب االتصال لدى األمم املتحدة القائم يف نيويورك لتيسري عمليات احملكمة والعمل مبثابة 

جًا ضمن قاعدة تنطلق منها هذه العمليات. وفيما سبق كان مكتب االتصال القائم يف نيويورك مدر 
الربنامج الرئيسي األول وكان يتبع هليئة الرئاسة فيما خيص الشؤون اإلدارية، على الرغم من أنه كان يقدم 
اخلدمات جلميع أجهزة احملكمة. وبناًء على موافقة جملس التنسيق سُتنقل تابعية هذا املكتب إىل قلم 

ية القائمة يف شعبة العالقات اخلارجية لكي يتسىن له االستفادة من البن ٢٠١٩احملكمة فيما خيص عام 
لدعم عمل املكاتب اخلارجية وبالتايل االستفادة مما ينتج عن ذلك من أشكال التآزر على صعيد العمل 
واإلدارة وامليزانية. ويبتُّ يف شأن قدِّ كٍل من املكاتب اخلارجية وتشكيله يف كل حالة على حدة مع مراعاة 

ه التحديد واملرحلة اليت تكون األنشطة التحقيقية أو القضائية الراة فيها قد ظروف احلالة املعنية على وج
بلغتها، وبالتايل فإ�ما يتباينان حبسب االحتياجات اخلاصة. كما إن الشعبة تؤدي دوراً مركزياً يف التكفل 

كاتب اخلارجية. وتضطلع من مقر احملكمة بفعاليِة وجناعِة تناوِل املسائِل اإلمدادية واإلدارية املتعلقة بامل
الشعبة بدور حاسم بعملها مبثابة مركز جلميع جوانب ختطيط املهمات امليدانية، وتدعم تنفيذ إجراءات 

 تدبر األزمات.

وضمن شعبة العمليات اخلارجية، يهيئ قسم الين عليهم والشهود تدابري محائية ويقوم برتتيبات  -٥٣٨
اًال أخرى من املساعدة للشهود والين عليهم الذين ميثُلون أمام أمنية ويقدِّم مشورة اجتماعية نفسية وأشك

احملكمة وغريهم من األشخاص املعرَّضني للخطر بسبب الشهادة اليت يديل با الشهود املعنيون. كما تتوىل 
الشعبة، من خالل عمل قسم اإلعالم والتوعية واملكاتب اخلارجية، املسؤولية عن التواصل اخلارجي، فتتوىل 
من هذا الباب املسؤولية عن تزويد اجلمهور العام وجمموعات اجلمهور املستهَدفة مبعلومات دقيقة وآتية يف 
حينها بشأن مبادئ احملكمة وأهدافها وأنشطتها. وتسهر الشعبة، من خالل أنشطة التوعية اليت تضطلع 

ا املعروضة على احملكمة با يف بلدان احلاالت، على استمرار إعالم اجلماعات املتضررة يف القضاي
 باملستجدات يف اإلجراءات القضائية ذات الصلة.

وتؤدي الشعبة أيضًا املهمة اإلضافية املتمثِّلة يف االضطالع مبسؤوليات قلم احملكمة مبوجب  -٥٣٩
النظام األساسي فيما يتعلق بتعاون الدول والتعاضد القضائي، من قبيل تنفيذ الطلبات الصادرة عن 

ة الصالت االشتغالية مع الدول فيما خيص توقيَف األشخاِص الصادرِة أوامُر بالقبض عليهم الدوائر وإقام
وتقدميَهم إىل احملكمة. وتقدِّم الشعبة معلومات وحتاليل مدجمة وُمرَكَّزة وعالية درجة اجلودة عن التطورات 

لك للمحكمة االضطالع األمنية واالجتماعية السياسية يف البلدان ذات الصلة بعمل احملكمة. ويتيح ذ
 بأنشطتها األساسية بنجاح، والوفاء بالتزاماتا فيما يتعلق بسالمة موظفيها، وصون ممتلكاتا وأصوهلا.
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  بيئة العمل

سيكون للمحكمة مكاتب قطرية يف ستة بلدان من بلدان احلاالت هي  ٢٠١٩يف عام  -٥٤٠
 ديفوار، ومجهورية الكونغو الدميقراطية، وجورجيا، ومايل، وأوغندا. مجهورية أفريقيا الوسطى، وكوت

ورمبا  اْغبَـْغبو وابْليه غوديهوقضية  أُنغوينيف قضية  ٢٠١٩جلسات احملاكمة، املرتقب أن جتري يف عام  إن
يُرجَّح أن تشمل عددًا كبرياً من الشهود املتوقع أن ميثلوا أمام احملكمة إما حضورياً أو عن  احلسن،ية يف قض

بعد بواسطة الروابط الفيديوية، األمر الذي سيستلزم مساعدة ودعمًا من قسم الين عليهم والشهود. 
ت سيلزم يف هذا القضايا، سواء ويضاف إىل ذلك أن التواصل النشط مع التمعات احمللية يف بلدان احلاال

على صعيد التوعية واالتصال، أو فيما يتعلق بالين عليهم املشاركني يف اإلجراءات أو الذين ينشدون 
 اْغبَـْغبو واْبليه غوديهوقضية  أُنغويناملشاركة فيها. وبالنظر إىل أن من املتوقع أن تبلغ اإلجراءات يف قضية 

فسيلزم رفد أفرقة الدفاع بالدعم الذي يقدمه  ٢٠١٩قها الدفاع يف عام مرحلة تقدمي األدلة اليت يسو 
ديفوار. وستظل عمليات التحقيق الناشط اليت جيريها مكتب املّدعي  املكتبان القائمان يف أوغندا وكوت

ومجهورية أفريقيا الوسطى وبوروندي وجورجيا على اخلصوص، تستلزم دعمًا من ديفوار  العام، يف كوت
عمليات اخلارجية على الصعيد اإلمدادي وصعيد أمن البعثات التحقيقية، إضافة إىل محاية شعبة ال

الشهود. ومثة أطراف فاعلة أخرى مثل الصندوق االستئماين للمجين عليهم ستعتمد اعتمادًا باهظًا على 
منخرطة شديَد  الدعم الذي تقدمه املكاتب الُقطرية القائمة يف بلدان احلاالت. وستظل املكاتب الُقطرية

االخنراط يف دعم عمل احملكمة يف بلدان احلاالت من خالل التواصل مع املمثلني الدبلماسيني واحلكوميني 
وممثلي التمع املدين. إن هذه املكاتب مسؤولة عن وضع اسرتاتيجيات التنفيذ املتعلقة بالتوعية ومبشاركة 

ذلك بالتعاون مع املقر. وتؤدي املكاتب الُقطرية أيضاً الين عليهم وجرب أضرارهم وبالعالقات اخلارجية و 
الدور الرئيسي يف السهر على إعمال التدابري األمنية الضرورية حلماية املوظفني العاملني يف امليدان 

 واملوظفني املوفدين يف إطار مهمات، ومحاية ممتلكات احملكمة وأصوهلا. 

ل مكاتب احملكمة الُقطرية القائمة يف بلدان ولـّما كانت شعبة العمليات اخلارجية تدعم عم -٥٤١
احلاالت وتدير هذا العمل، فُيعترب أن من األجنع أن تُؤدَّى اخلدمات املتصلة باملتطلبات االسرتاتيجية 
للمحكمة (فيما يتعلق بالتعاون مع األمم املتحدة وبراجمها وصناديقها ومكاتبها) وأن يُقدَّم الدعم هلا 

 ٢٠١٩بة. ولذا فإن مكتب االتصال القائم يف نيويورك سُيَضّم إىل الشعبة يف عام انطالقًا من هذه الشع
لكي يسهر ال على تنفيذ سياسة متماسكة بشأن تدبر مجيع املمثليات اخلارجية للمحكمة فحسب بل 
 أيضًا على تنفيذ اسرتاتيجية مدجمة فيما يتعلق بالتعاون القضائي والعالقات اخلارجية والتوعية. ويقدم
مكتب االتصال القائم يف نيويورك خدمات لشىت وحدات احملكمة وهو سيظل يعمل خلدمة مجيع أجهزة 
احملكمة ومتثيلها بتقدميه إليها الدعم اإلداري واإلمدادي واالسرتاتيجي واالشتغايل يف أنشطتها وخططها 

دور منسِّق احملكمة فيما  فيما يتعلق باألمم املتحدة. كما سيظل مكتب االتصال القائم يف نيويورك يؤدي
خيص مجيع املباحثات واألنشطة اليت جيريها يف نيويورك مكتُب مجعية الدول األطراف وفريقه العامل القائم 
يف نيويورك. ولذا ُمجع بني املكاتب الُقطرية ومكتب االتصال القائم يف نيويورك ضمن إطار املكاتب 

 اخلارجية للمحكمة. 

حتديات وال سيما فيما خيص الدعم املقدم للجلسات املعتزم  ٢٠١٩ويُتوقع أن يشهد عام  -٥٤٢
وباستمرار تعاون الدول مع احملكمة وتقدميها  ٢٠١٩عقدها يف إطار اإلجراءات يف ثالث دعاوى يف عام 

وضع اسرتاتيجيتها املوحَّدة املتعلقة جبهودها يف جمال  ٢٠١٩الدعم إليها. وستواصل الشعبة يف عام 
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ية وجمال التعاون القضائي وجمال التوعية سهرًا على تكامل اجلهود املبذولة يف هذه العالقات اخلارج
 الاالت بغية تعزيز أثرها. 

 مجهورية أفريقيا الوسطى

دعمه لعملييت التحقيق الناشط اللتني  ٢٠١٩سيواصل املكتب الُقطري القائم يف بـَْنغي يف عام  -٥٤٣
باالكا قد  باجلرائم املدَّعى بأن الموعتني املسميتني سيليكا وأْنيتمكتب املّدعي العام فيما يتعلق جيريهما 

ارتكبتاها يف سياق احلالة الثانية يف مجهورية أفريقيا الوسطى. وكذلك سيواصل هذا املكتب الُقطري العمل 
ناسب التوعوي والتواصلي، إىل جانب األنشطة املتعلقة مبشاركة الين عليهم، وتقدمي الدعم اإلمدادي امل

ألنشطة سائر األطراف الفاعلة يف احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى، مثل الصندوق االستئماين للمجين 
، وال سيما االستثمارات اليت ُرمي منها إىل جعل ٢٠١٨عليهم. إن االستثمارات اليت أجريت يف عام 

مليداين تقدمي خدمات مناسبة حماّل املكتب تفي باملعايري ذات الصلة إىل حد مقبول، أتاحت للمكتب ا
 إىل اجلهات اليت يتعامل معها واحلد من الزيادات املقرتحة فيما خيص السنة التالية.

ويستلزم عبء العمل اإلمجايل املتأيت عن األنشطة املتوقع االضطالع با فيما يتعلق باحلالة يف  -٥٤٤
 واملوارد غري املتصلة بالعاملني بغية تقدمي مجهورية أفريقيا الوسطى استثمارات حمدودة يف املوارد من املوظفني

الدعم األمين واإلمدادي للبعثات املوفدة إىل بـَْنغي وغريها من األماكن يف هذا البلد. وكما بينته احلوادث 
، يبقى الوضع ٢٠١٨العنيفة اليت شهدتا العاصمة وغريها من املناطق يف مجهورية أفريقيا الوسطى يف عام 

لبلد متوترًا شديَد التوتر. فيجب على احملكمة أن تتخذ االحتياطات الكافية حلماية األمين يف هذا ا
موظفيها املقيمني يف مجهورية أفريقيا الوسطى أو املوفدين إليها يف مهمة، ومحاية أصوهلا. كما سريكِّز 

هم لتناول على أنشطة التوعية واألنشطة املتعلقة مبشاركة الين علي ٢٠١٩املكتب الُقطري يف عام 
 املستجدات القضائية الرئيسية. 

 كوت ديفوار

 ستظل عمليات التحقيق الناشط اليت جيريها مكتب املّدعي العام فيما يتعلق بالقضية الثانية يف -٥٤٥
ديفوار تستلزم دعمًا من املكتب الُقطري القائم يف أبيجان. فستستمر احملاكمة يف قضية  احلالة يف كوت

، بينما سيواصل الصندوق االستئماين للمجين عليهم حتديد ٢٠١٩لفرتٍة ما من عام  هاْغبَـْغبو وابْليه غودي
شكل أنشطته يف السنة التالية. ويُتوقع على أساس األنشطة القضائية اجلارية أن تبقى عمليات قلم 

 .٢٠١٨ديفوار على مقدارها لعام  احملكمة يف كوت

. فمحالّه السابقة ٢٠١٨حمال جديدة له يف عام وسينتقل املكتب امليداين القائم يف أبيجان إىل  -٥٤٦
مل تعد مناسبة لعمليات احملكمة وغدا انتقاله ضروريًا لكي يتاح له الوفاء مبتطلبات عمله، ومنها سد 
االحتياجات املتأتية عن الزيادات املتوقع أن يشهدها مالك موظفيه، مع تيئة مكان سامل وآمن لإلدالء 

الروابط الفيديوية. إن الزيادات يف التكاليف النامجة عن االنتقال ُتستوعب يف بالشهادات عن بعد بواسطة 
امليزانية املقرتحة استيعابًا كامًال. وسيواصل املكتب تنفيذ برنامج توعوي فاعل بغية السهر على التواصل 

 .ديفوار على حنو دقيق وآٍت يف حينه فيما خيص عمل احملكمة يف كوت

 قراطيةمجهورية الكونغو الدمي

سيواصل املكتب الُقطري القائم يف كْنشاسا، والوحدة امليدانية اإلضافية القائمة يف بونيا يف  -٥٤٧
مجهورية الكونغو الدميقراطية، تقدمي الدعم ألنشطة احملكمة فيما يتعلق باحلالة يف مجهورية الكونغو 
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، وميكن أن ٢٠١٩ألول من عام يف النصف ا انْتاغنداالدميقراطية. ويُتوقع أن تنتهي احملاكمة يف قضية 
 لوبـَْنغااجلاري يف قضية األوامر جبرب األضرار تتلوها مرحلة جرب األضرار ومرحلة االستئناف. كما إن تنفيذ 

سيظل يستلزم دعماً من املكتبني الُقطريني القائمني يف مجهورية الكونغو الدميقراطية. فسيظل  كاتـَْنغاوقضية 
هذان املكتبان يتواصالن مع اجلماعات املتضررة لكي يقدما هلا معلومات عن التطورات القضائية 

للمجين أنشطة الصندوق االستئماين  ٢٠١٩املستمرة. ويضاف إىل ذلك أنه يُتوقع أن تستمر يف عام 
 عليهم يف شرق مجهورية الكونغو الدميقراطية. 

وسيجري عمل احملكمة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية يف سياق من تردي الوضع األمين.  -٥٤٨
مندوحة من أن يفضي ذلك إىل تكاليف يف جمال تدبر األمن سهرًا على تقليص األخطار املتأتية عن  وال

 صى تقليص ممكن.بيئة العمل املستعصية على التنبؤ أق

 جورجيا

حتقيقه الناشط فيما يتعلق باحلالة يف جورجيا.  ٢٠١٩سيواصل مكتب املّدعي العام يف عام  -٥٤٩
، دعمًا متزايداً ٢٠١٧ويُتوقع أن يقدم املكتب الُقطري القائم يف اْتبيليسي، الذي أُنشئ يف أواخر عام 

لزم ذلك موارد مزيدة، سواء من املوارد من لألنشطة التحقيقية اليت جيريها مكتب املّدعي العام. وسيست
املوظفني ومن املوارد غري املتصلة بالعاملني، بغية تقدمي املساعدة الكافية ملختلف األطراف الفاعلة. وجيري 
توسيع هذا املكتب على حنو تدرجيي يُهتم به بالتكاليف، مع إيالء كل االعتبار للتطورات املتوقعة فيما 

 ورجيا.يتعلق باحلالة يف ج

إال متويًال جزئيًا فقد تعنيَّ عليه احلد من  ٢٠١٨وبالنظر إىل أن هذا املكتب مل ميوَّل يف عام  -٥٥٠
نطاق عملياته. فقد ُحدَّ نطاق الرتكيز حىت اآلن على إقامة املكتب، اليت اشتملت على تأمني حمالَّ 

بتها. إن هذه العالقات ستتيح هلذا مناسبٍة له وتعزيز عالقاته مع اجلهات الرئيسية اليت تتعني عليه خماط
أن يقوم بأمور منها أنشطة توعوية وإعالمية فعالة فيما يتعلق بعمل احملكمة يف  ٢٠١٩املكتب يف عام 

سهراً على استمرار أنشطته دون انقطاع  ٢٠١٩شهراً يف عام  ١٢جورجيا. ويُقرتح متويل هذا املكتب ملدة 
 عملياته حبسب االقتضاء.وعلى تعزيز 

 ايلم

زيادة كبرية، تفضي إىل ضرورة  ٢٠١٩يف احلالة يف مايل يف عام  احملكمةيُتوقع أن تزداد أنشطة  -٥٥١
 احلسنزيادة املوارد املتاحة للمكتب الُقطري القائم يف باماكو. فإمكاُن بدء اإلجراءات يف قضية 

يستلزمان من املكتب الُقطري طائفة واسعة من األنشطة اليت  املهديوإجراءاُت جرب األضرار يف قضية 
تندرج يف إطار واليته، إضافة إىل دعمه لعمل اجلهات اليت يتعامل معها. فسيحتاج هذا املكتب إىل 
 وظائف إضافية لكي يتسىن له النهوض بأود الزيادة الكبرية اليت سيشهدها عبء العمل الواقع على عاتقه.

بري يف مقدار عمل احملكمة فيما خيص احلالة يف مايل يأيت وقَت يظل الوضع إن االرتفاع الك -٥٥٢
األمين يف هذا البلد بالغ التقلب، حيث ُتَشنُّ هجمات تستهدف املوظفني الدوليني. فالفريق املعين بأمن 

ة الواقع هذا املكتب حيتاج إىل موارد كافية بغية السهر على سالمة وأمن املوظفني املشمولني بواجب الرعاي
على عاتق احملكمة. وبالنظر إىل التطورات القضائية فسيخصِّص هذا املكتب الُقطري موارد من أجل 
األنشطة املتصلة مبشاركة الين عليهم وجرب أضرارهم وتوعيتهم. وعلى حنو مماثل ستمثِّل محاية الشهود 
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مايل. وسيلزم أيضًا االضطالع ومساعدتم واحدًا من أهم مسبِّبات تكاليف عمليات قلم احملكمة يف 
 بأنشطة دقيقة التخطيط على صعيد توعية الين عليهم ومشاركتهم.

 أوغندا

حيث سيقدِّم املكتب الُقطري القائم يف   ٢٠١٩يف عام  أُنغوينستستمر احملاكمة يف قضية  -٥٥٣
شهود الدفاع  كمباال الدعم واملساعدة إىل األطراف يف اإلجراءات واملشاركني فيها. ويُتوقع أن يديل

بشهاداتم يف إطار احملاكمة اجلارية، حضوريًا وبواسطة الروابط الفيديوية عن بعد وهم يف أوغندا. ولئن 
فيُتوقع أن يقدم املكتب الُقطري مقدارًا كبريًا من الدعم إىل  ٢٠١٨انتهى تقدمي االّدعاء ألدلته يف عام 

ومن األنشطة اليت سيضطلع با املكتب دعم املهمات الدفاع يف املرحلة التالية من إجراءات احملاكمة. 
 للتواصل مع اجلماعات املتضررة يف مشال أوغندا انطالقاً من عاصمتها كمباال.

وسيواصل املكتب القطري أنشطته التواصلية وسيقدم املساعدة يف إعمال احلق يف املشاركة يف  -٥٥٤
يهم أُذن هلم باملشاركة فيها. وكذلك ستستمر آالف جمين عل ألكثر من أربعة أُنغويناإلجراءات يف قضية 

 .٢٠١٩أنشطة الصندوق االستئماين للمجين عليهم يف هذا البلد يف عام 

 بوروندي

حتقيقًا يف اجلرائم املدَّعى بارتكابا يف بوروندي،  ٢٠١٨العام منذ عام  املّدعيُجيري مكتب  -٥٥٥
الدعَم  ٢٠١٩ويُتوقع أن تقدم الشعبة يف عام  وذلك بعد أن أذنت له الدائرة التمهيدية الثالثة بإجرائه.

لألنشطة التحقيقية اليت جيريها مكتب املّدعي العام. وإضافة إىل ذلك تقضي والية قلم احملكمة بأن 
يتواصل مع الين عليهم واجلماعات املتضررة إلعالمهم باملستجدات يف اإلجراءات القضائية، وستقدم 

 ة من أجل هذه الغاية.الشعبة دعمها لألنشطة ذات الصل

إن انسحاب بوروندي من نظام روما األساسي يستلزم من الشعبة الرتكيز على اسرتاتيجيتها  -٥٥٦
التواصلية جلعل اجلمهور العام يواكب األنشطة القضائية يف احلالة يف بوروندي. وكما عليه احلال يف سائر 

  وحثهم على التعاون.احلاالت ستُبذل جهود مماثلة لشحذ دعم أصحاب الشأن الرئيسيني

 نيويورك (األمم املتحدة)

وبراجمها وصناديقها ومكاتبها، وبني األمم املتحدة  هاتعزيز التفاعل بينتواصل احملكمة سعيها إىل  -٥٥٧
العمل لسد احتياجات احملكمة يسهم مكتب االتصال القائم يف نيويورك يف اجلهتني. و  وتيسري التعاون بني

وحتسني  األمانة العامة لألمم املتحدة بغية استطالع سبل تعزيز تعاون املنظمتنيويثابر على التواصل مع 
وشىت األجهزة السياسية واملعنية  األمم املتحدةيتواصل مع الدول األعضاء يف  ه. كما إنتساندمها االشتغايل
فرعية، وميثِّل احملكمة يف مبا فيها اجلمعية العامة وجملس األمن وهيئاتما الألمم املتحدة باختاذ القرارات يف ا

االجتماعات ذات الصلة اليت تعقدها هذه اهليئات؛ ويسعى إىل ضمان احرتام والية احملكمة وعملها يف 
 مداوالت هذه اهليئات وقراراتا.

متابعة ما له صلة باحملكمة من املستجدات يف مكتب االتصال القائم يف نيويورك  وسيواصل -٥٥٨
احملكمة يف أوساط األمم املتحدة  الصادرة عن والتقاريراملعلومات  عنه، ويعمِّم األمم املتحدة ويقدم تقارير

للمستجدات ذات الصلة اليت  بةً مواكِ الوفود وغريها من اجلهات صاحبة الشأن يف نيويورك، لكي تظل 



ICC-ASP/17/10 

 

10A011018 162 

اليت لها يف االجتماعات يقدم أيضًا دعمًا إمداديًا للمحكمة وميثِّ  إن مكتب االتصالتشهدها احملكمة. 
 .عقد يف نيويوركسائر اهليئات الفرعية للجمعية اليت تُ اجتماعات عقد فيما بني دورات مكتب اجلمعية و تُ 

 ٢٠١٩األولويات االستراتيجية لعام 

يتمثل اهلدف األمسى لشعبة العمليات اخلارجية يف التكفل بالتنسيق االسرتاتيجي الرفيع جلميع  -٥٥٩
توجيهها االسرتاتيجي. ولئن كان التنفيذ الفعال لألنشطة املعهود إىل العمليات اخلارجية لقلم احملكمة ويف 

بصورة  ٢٠١٩أقسام الشعبة باالضطالع با يظل حيظى باألولوية الرئيسية فإن الشعبة سُرتكِّز يف عام 
 خاصة على تطوير السريورات وتعزيز قدرتا يف أربعِة الاالت الرئيسية ذات األولوية التايل بيا�ا.

 دعم لألنشطة القضائيةيم التقد

 جبرب األضراروامر األلتنفيذ املالئم دعم تقدمي ال

دعماً  ٢٠١٨لقد قدم املكتبان امليدانيان القائمان يف مجهورية الكونغو الدميقراطية طيلة عام  -٥٦٠
. وكذلك قدم قلم احملكمة، من خالل مكتبه لوبـَْنغاوقضية  كاتـَْنغاقيِّمًا لتنفيذ جرب األضرار يف قضية 

امليداين القائم يف مايل، الدعم ألنشطة الصندوق االستئماين للمجين عليهم فيما يتعلق مبرحلة جرب 
استمرار تنامي عمل احملكمة فيما يتعلق جبرب  ٢٠١٩. ويُتوقع أن يشهد عام املهدياألضرار يف قضية 

يا واحلاالت. وستحتاج املكاتب الُقطرية القائمة يف مجهورية الكونغو أضرار الين عليهم يف عدد من القضا
الدميقراطية ومايل إىل موارد كافية املقدار، من املوارد من املوظفني واملوارد غري املتصلة بالعاملني، 

 لالضطالع باألنشطة الضرورية فيما يتعلق بإجراءات جرب األضرار يف هذين البلدين.

 فيهماملشتبه  والقبض علىاحملكمة فيما يتعلق بإبرام االتفاقات اإلطارية تعزيز التعاون مع 

إن تنفيذ احملكمة للمهام املنوطة با يف إطار واليتها على حنو فعال يتوقف إىل حد بعيد على  -٥٦١
تعاون الدول واملنظمات الدولية وغريها من أصحاب الشأن معها وتقدميها الدعم واملساعدة إليها. وفيما 

تعتزم شعبة العمليات اخلارجية شحذ الدعم امللموس لعمل احملكمة وقلمها من خالل  ٢٠١٩ام خيص ع
إبرام املزيد من اتفاقات التعاون. وتتعلق هذه االتفاقات بإعادة توطني الشهود حيث ميكن أن يقلِّص 

ميكن يف هذه  تعاون الدول الفعال مع احملكمة املتطلبات ذات الصلة على صعيد امليزانية، ألن الشهود
احلالة أن خيرجوا من برنامج احلماية الذي تنفذه املنظمة. كما تتعلق هذه االتفاقات باإلفراج املؤقت 

عملية جتريبية  ٢٠١٨النهائي عن املتهمني واملدانني. وقد استهلت شعبة العمليات اخلارجية يف عام  أو
يز جهود قلم احملكمة الرامية إىل جعل ناجحة الستهداف عدد من الدول على حنو نشط بغية زيادة ترك

 املزيد من اجلهات توقع على اتفاقات التعاون. 

وسرتكز شعبة العمليات اخلارجية أيضاً، بالتعاون الكامل مع األجهزة األخرى، حبسب  -٥٦٢
على شحذ دعم الدول األطراف من أجل القبض على الين عليهم الذين ما زالوا طلقاء. وإذا   االقتضاء،

فيذ األوامر بإلقاء القبض يتوقف يف �اية املطاف على تعاون الدول فيجب على احملكمة أيضاً أن كان تن
تتواصل على حنو نشط مع أصحاب الشأن املعنيني ملالحقة أولئك الذين يواصلون التهرب من العدالة. 

بلوغ هذه الغايات وتلزم زيادة حمدودة يف املوارد، وال سيما املخصصات للسفر، ملواصلة العمل من أجل 
 الرئيسية فيما خيص التعاون.
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 استعادة األصول القدرة على تنميُة وإعمالُ 

، بالتنسيق الكامل مع األجهزة األخرى حبسب االقتضاء، ٢٠١٩ستواصل الشعبة يف عام  -٥٦٣
الرتكيز على حتسني قدرة قلم احملكمة الفعلية على تتبع أصول وممتلكات املتهمني بنجاح بغية التقييم 
الدقيق لإلعواز ولتعويضات جرب األضرار. كما ُيطلب مقدار حد أدىن من املوارد يف بند التدريب وبند 

وضع اسرتاتيجية واسعة،  ٢٠١٨السفر من أجل تتبع األصول واستعادتا. وقد باشرت الشعبة يف عام 
املوارد. إن املسح  بوسائل منها حتليل الثغرات فيما يتعلق باالحتياجات االشتغالية واالحتياجات إىل

اجلاري سيكون مبثابة متهيد إلعداد طلبات قلم احملكمة للموارد يف السنوات املقبلة لكي يتمكن من إجراء 
 عمليات التحقيق املايل واستعادة األصول على حنو فعال.

 بوجه عاممكتب المدعي العام وعمليات المحكمة التي يجريها  تحقيقعمليات الدعم 

 كامالً إعماالً  يف جورجيا ومايل  الُقطريني القائمني املكتبني إعمال

اقتصرت أنشطة املكتبني امليدانيني القائمني يف اْتبيليسي جبورجيا  ٢٠١٨فيما خيص عام  -٥٦٤
وباماكو مبايل، حبسب منوذجي عملهما، على أنشطة حمدودة. وقد استتبع ذلك تقليصًا ملقدار املوارد 

ستستلزم  ٢٠١٩من املوظفني وموارد امليزانية االشتغالية. وفيما خيص عام املتاحة هلما سواء يف ذلك املوارد 
املستجدة موارد مزيدة للنهوض بأود مقدار أكرب من األنشطة املتوقع أن يضطلع با قلم  احلسنقضية 

الغة احملكمة وغريه من اجلهات الفاعلة يف مايل. ويشار على سبيل املثال إىل أن محاية الشهود متثِّل عملية ب
 التطلب يف مايل اليت تواجه حتديات أمنية شديدة. 

مبالك أساسي صغري قاصرًا تركيزه على زيادة  ٢٠١٨ويف جورجيا عمل املكتب امليداين يف عام  -٥٦٥
 ٢٠١٩حضور احملكمة يف هذا البلد ليغدو حضورًا بدوام كامل. فيتوقع أن يقدم هذا املكتب يف عام 

العام وسائر اجلهات اليت يتعامل معها، إضافة إىل النهوض بتنفيذ  املزيد من اخلدمات ملكتب املّدعي
النشاط التوعوي الفعال للتواصل مع اجلماعات املتضررة وسائر أصحاب الشأن الرئيسيني. إن كًال من 

. ٢٠١٨املكتبني امليدانيني القائمني يف جورجيا ومايل سينتقل إىل حمالَّ جديدٍة مالئمة للغرض يف عام 
فيُتوقع أن  ٢٠١٨ن معظم التكاليف املرتتبة على عملييت نقلهما سُيسد ضمن إطار ميزانية عام ولئن كا

 نظراً إىل تكاليف توسيع األحياز املكتبية واخلدمات األخرى. ٢٠١٩تلزم زيادة يف عام 

 ألف يورو ٢٢ ٨٩٣,٢ موارد الميزانية 

اخلارجية مبلغًا مقداره املقرتحة لشعبة العمليات  ٢٠١٩يبلغ جممل ميزانية عام  -٥٦٦
يف املئة) بالقياس إىل  ٢,٨ألف يورو ( ٦٥٧,٥ألف يورو، ينطوي على اخنفاض مقداره  ٢٢ ٨٩٣,٢

املعتمدة. وينجم هذا االخنفاض عن عدد من الوفورات واملكاسب املتأتية عن زيادة  ٢٠١٨ميزانية عام 
التكاليف اإلضافية احملققة يف بند املساعدة النجاعة، وعدم تكبد النفقات غري املتكرِّرة، وختفيضات 

املؤقتة اخلاصة باالجتماعات، وبند السفر، وبند اخلدمات التعاقدية، وبند النفقات التشغيلية العامة، وبند 
مبلغاً  ٢٠١٩األثاث والعتاد. ويبلغ جمموع تكاليف األنشطة اإلضافية املتوقع االضطالع با يف عام 

ألف يورو املتأتية عن  ٣٧٠,٦. وال يشمل هذا الرقم الزيادة اإلضافية البالغة ألف يورو ١ ٩٢٠,٠يقارب 
نقل تابعية مكتب االتصال القائم يف نيويورك من هيئة الرئاسة إىل شعبة العمليات اخلارجية. وهذا يعين أن 
ميزانية الشعبة حدِّدت على أساس استبانة إمكان حتقيق ختفيضات ووفورات يقارب مقدارها 

ألف يورو، تعوِّض كليًا الزيادة الالزمة، وتؤيت اخنفاضًا صافيًا مقرتحًا مقداره  ١ ٩٢٠,٠
 يورو. ألف ٦٥٧,٥
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لقد استبانت الشعبة إمكان حتقيق وفورات يف تكاليف السفر وتكاليف اخلدمات التعاقدية  -٥٦٧
عادة التفاوض بشأن ألف يورو. ويُعزى ذلك رئيسيًا إىل إ ٨٦,٤والنفقات التشغيلية العامة يبلغ مقدارها 

عقود مع مورِّدين يقدمون املساعدة فيما يتعلق بنظم التحرك االستجايب األويل حلماية الين عليهم. 
ويضاف إىل ذلك أنه اسُتبني إمكان حتقيق وفورات تتيح للشعبة تفادي تكاليف إضافية مع احلفاظ على 

تكاليف السفر، وبند النفقات التشغيلية العامة،  يف إطار بند ٢٠١٩املقدار األساسي املرجعي مليزانية عام 
وبند األثاث والعتاد. والسبب الرئيسي الذي يعلِّل ذلك هو االستغناء عن األسفار اليت تلزم شكليًا من 
أجل التدريب على �وج السالمة واألمن يف البيئات امليدانية الذي أصبح يوفَّر ضمن مجهورية الكونغو 

حملكمة العاملني فيها بعد أن كان يوفَّر يف املقر. وفيما خيص التكاليف غري املتكرِّرة، الدميقراطية ملوظفي ا
آالف يورو متصل بالتدريب  ٣,٢سيخفَّض املقدار املرجعي األساسي اخلاص بالتدريب مببلغ مقداره 

األساسي  التقين لقسم اإلعالم والتوعية. وأتاحت ختفيضات التكاليف اإلضافية تقليص املقدار املرجعي
فيما خيص بند املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات، وبند التدريب، وبند النفقات  ٢٠١٩مليزانية عام 

ألف يورو. ويُعزى ذلك رئيسيًا إىل ختفيض مقدار املخصصات لسد  ١ ٨٣٣,٤التشغيلية العامة، مبقدار 
ساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات النفقات التشغيلية العامة لقسم الين عليهم والشهود وتكاليف امل

عشر معلومات مفصلة عن الوفورات واملكاسب املتأتية عن زيادة  املتصلة بالشهود. وترد يف املرفق احلادي
 النجاعة.

إن الزيادة اإلمجالية املقرتحة يف بند تكاليف املوظفني، مبا فيه سائر تكاليف العاملني، تبلغ مبلغاً  -٥٦٨
، يعوِّضه كليًا التخفيض املقرتح يف املخصصات لسد التكاليف غري املتصلة ألف يورو ٥٩٦,٧مقداره 

 .ألف يورو ١ ٢٥٤,٢بالعاملني مبقدار 

وتشهد ميزانية الشعبة املقرتحة إضافة تسع وظائف ثابتة، منها مثاين وظائف مقرتحة جديدة  -٥٦٩
ال القائم يف نيويورك ووظيفتان معادتا التخصيص تنقالن إىل الشعبة من هيئة الرئاسة/ مكتب االتص

رأ -(وظيفة رئيس هذا املكتب ووظيفة مساعد إداري). كما أُعيد ختصيص وظيفة ثابتة من الرتبة خ ع
بنقلها من الشعبة إىل قسم املالية التابع لشعبة اخلدمات اإلدارية. وعليه فإن امليزانية املقرتحة لشعبة 

ظفني تتمثل يف تسع وظائف ثابتة. ومن الوظائف العمليات اخلارجية تشهد زيادة صافية يف مالك املو 
املقرتحة الثماين اجلديدة وظيفة واحدة تلزم للنهوض بأود عبء العمل املزيد الواقع على عاتق مكتب مدير 
الشعبة، وتلزم الوظائف السبع األخرى لدعم اإلعمال الكامل للمكتبني [الُقطريني] القائمني يف جورجيا 

يًا إىل الزيادة الكبرية يف طلب مكتب املّدعي العام وغريه من األطراف الفاعلة ومايل. ويعزى ذلك رئيس
لتقدمي الدعم إىل املكاتب القطرية والنهوض بأود الزيادة يف عبء العمل الذي يستلزمه دعم األنشطة، 

جرب ، إضافًة إىل إجراءات احلسنوقضية  املهديالناجتة عن اإلجراءات القضائية يف قضيتني مها قضية 
األضرار، إىل جانب سائر مهام قلم احملكمة. كما ينبغي التنويه إىل أن األنشطة يف مجهورية الكونغو 
الدميقراطية وأوغندا تناقصت أو استقر مقدارها ألن قضايا احلالتني يف هذين البلدين بلغت اآلن 

وظيفة مساعد ميداين معيَّنة. ولذا أُعيد، توخيًا الستخدام املوارد بصورة ناجعة، ختصيص  مرحلة
رأ) بنقلها من املكتب القطري القائم يف مجهورية الكونغو الدميقراطية إىل قسم -الرتبة خ ع (من واحد

املالية وأُعيد ختصيص وظيفة موظف ميداين (معين مبشاركة الين عليهم وجرب أضرارهم/التوعية) 
ا إىل املكتب القطري القائم يف مايل بغية ) بنقلها من املكتب القطري القائم يف أوغند٣-ف الرتبة (من

النهوض بأود األنشطة املزيدة املضطلع با يف مايل. وكما يعلَّل أدناه، أُعيد أيضاً، إثر إعادة النظر يف 
االحتياجات األمنية للمكتب القطري القائم يف جورجيا، ختصيص وظيفة املوظف املعين باألمن امليداين 
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من هذا املكتب إىل املكتب القطري القائم يف مايل بصفة موظف ميداين ) بنقلها ٣-(من الرتبة ف
 ).٣-مبشاركة الين عليهم وجرب أضرارهم/التوعية) (من الرتبة ف (معين

 ٢٠١٨متويل مجيع موارد املساعدة املؤقتة العامة اليت اعُتمدت لعام  ٢٠١٩وسيستمر يف عام  -٥٧٠
بدوام كامل. وقد طلبت الشعبة وظائف جديدة من  من معادالت املوظف الواحد العامل ١٦البالغة 

من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام   ١٤وظائف املساعدة املؤقتة العامة تساوي على اإلمجال 
كامل. إن موارد املساعدة املؤقتة العامة املقرتح متويلها تلزم لتمكني قسم الين عليهم والشهود واملكاتب 

ديفوار من تقدمي الدعم الكايف للمهام  ندا ومجهورية أفريقيا الوسطى ومايل وكوتالقطرية القائمة يف أوغ
التحقيقية الراة يف مجهورية أفريقيا الوسطى واألنشطة اليت يضطلع با قسم الين عليهم والشهود يف احلالة 

حلالة يف مايل فيما يتعلق يف مايل واحلالة يف ليبيا واألنشطة النامجة عن اإلجراءات االبتدائية الناشطة يف ا
 حبماية الشهود، ومحاية الين عليهم وجرب أضرارهم، واألنشطة املتصلة بالتوعية.

وينبغي التنويه إىل أنه، إضافة إىل إعادة ختصيص الوظائف داخلياً ضمن الشعبة، تعوَّض الزيادة  -٥٧١
آالف يورو يف مقدار املوارد  ٢٠٩,٤يف تكاليف املوظفني تعويضًا جزئيًا أيضًا باالخنفاض امللحوظ البالغ 

املقرتح لسد تكاليف املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات. فذلك يقلص الزيادة يف تكاليف املوظفني إىل 
ألف يورو، فُتستوعب به جزئيًا تكاليف املوارد الالزمة للنهوض بأود الزيادة اإلمجالية املتوقع أن  ٥٩٦,٧

 تشهدها األنشطة امليدانية.

ألف يورو يف املخصصات لسد التكاليف غري  ١ ٢٥٤,٢الصايف املقرتح البالغ  التخفيضمث إن  -٥٧٢
املتصلة بالعاملني يرتبط رئيسياً باخنفاض املقدار املطلوب لسد النفقات التشغيلية العامة لقسم الين عليهم 

اإلضافية الالزمة لسد  ألف يورو). إن هذا االخنفاض الكبري يعوِّض مقدار املوارد ١ ٧١٧,٤والشهود (
ألف يورو)،  ١٢٥,٧التكاليف املتكبَّدة بسبب ضم مكتب االتصال القائم يف نيويورك إىل الشعبة (

وتكاليف السفر اإلضافية اليت تعزى إىل زيادة عدد املهام الواجب إجراؤها يف بلدان احلاالت، والزيادات 
 القطريني القائمني يف مايل وجورجيا إعماًال كامالً.املقرتحة األخرى اليت يتصل معظمها بإعمال املكتبني 

 ألف يورو ١٦ ٤٦٨,١ الموارد من الموظفين

تبلغ الزيادة اإلمجالية املقرتحة لسد تكاليف املوظفني، مبا فيها سائر تكاليف العاملني، مبلغاً  -٥٧٣
ألف يورو يف  ٢٢١,٧املئة)، وهي نامجة عن زيادة مقرتحة مقدارها  يف ٣,٨ألف يورو ( ٥٩٦,٧مقداره 

آالف يورو لسد تكاليف العمل اإلضايف  ٣,٠املخصصات لسد تكاليف الوظائف الثابتة وزيادة مقدارها 
صصات لسد تكاليف موارد املساعدة املؤقتة العامة، تعوَّض ألف يورو يف املخ ٥٨١,٤وزيادة مقدارها 

املساعدة املؤقتة اخلاصة آالف يورو يف املخصصات لسد تكاليف  ٢٠٩,٤جزئيًا بتخفيض مقداره 
 باالجتماعات.

 ألف يورو ١٤ ٨٢٣,٣ الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية وفئة اخلدمات العامة

ألف يورو  ٢٢١,٧ينطوي املبلغ املطلوب لسد تكاليف الوظائف الثابتة على زيادة مقدارها  -٥٧٤
وظائف جديدة  ال ُتطلب مثايناملعتمدة. وعلى وجه اإلمج ٢٠١٨املئة) بالقياس إىل ميزانية عام  يف ١,٥(

وظائف (ثالث منها تُنقل داخليًا ضمن الشعبة فيما بني املكاتب القطرية، وواحدة  ويعاد ختصيص ست
تنقل من الشعبة إىل شعبة اخلدمات اإلدارية التابعة لقلم احملكمة واثنتان تنقالن إىل الشعبة من هيئة 

يورك منها إىل الشعبة). ومن املهم اإلشارة إىل أن الزيادة يف الرئاسة إثر نقل مكتب االتصال القائم يف نيو 
املخصصات لسد تكاليف الوظائف الثابتة املرتبطة بنقل الوظيفتني يف مكتب االتصال القائم يف نيويورك 
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ألف يورو. وعليه فإن سائر املتطلبات اإلضافية املتصلة بالوظائف الثابتة املقرتحة تعوَّض  ٢٤٤,٩تبلغ 
املعتمدة، نتيجة لتطبيق نظام  ٢٠١٨كامًال ضمن حدود املبلغ املرجعي األساسي مليزانية عام   تعويضاً 

 األمم املتحدة املوحد يف الشعبة.

 شهرًا (متطلَّب جديد): ١٢) ملدة ٢-منسِّق معاون معين بالشؤون اخلارجية (من الرتبة ف -٥٧٥
اخلارجية. إن إضافة هذه الوظيفة إىل هذا يُقرتح أن تتبع الوظيفة املطلوبة ملكتب مدير شعبة العمليات 

املكتب ستجعل تشكيله أكثر تواؤمًا مع تشكيل مكتب مدير شعبة اخلدمات القضائية ومكتب مدير 
ُة رؤساِء املكاتب سبعشعبة اخلدمات اإلدارية. فعلى اإلمجال يتبع ملدير شعبة العمليات اخلارجية مباشرًة 

وثالثُة رؤساِء األقسام القائمة يف املقر. ويربِّر  ،صال القائم يف نيويوركرئيس مكتب االتاخلارجية، مبن فيهم 
أقسام  طلَب هذه الوظيفة اجلديدة عبُء العمل الكبري املتأيت عن وجوه التعقيد اليت تكتنف تسيري ثالثة

مكاتب ُقطرية، ومكتب االتصال القائم يف نيويورك اعتبارًا من عام  مكاتب خارجية (ستة وسبعة
موظف. إن عبء العمل املعين كبري إىل درجة جتعل من املتعذر  ٢٠٠)، يزيد مالكها إمجاًال عن ٢٠١٩

) أن يتدبر أمره وحده. ويشار يف هذا الصدد ٣-على منسِّق واحد معين بالشؤون اخلارجية (من الرتبة ف
ا باالضطالع مبهمة تنسيق عمل إىل أن املنسِّق املعين بالشؤون اخلارجية واملعاون املعين با سيكلَّفان كالمه

الشعبة اليومي، مبا فيه دعُم عمل املكاتب الُقطرية ومكتب االتصال القائم يف نيويورك، وتقدُمي املساعدة 
 والتحاليل بشأن السياسات إىل مدير الشعبة، وإعداُد نصوص شىت الوثائق، وتدبُر املسائل اإلدارية.

تلزم وظيفة  شهرًا (متطلَّب جديد): ١٢ملدة  رأ)-ع مساعد معين باألمن احمللي (من الرتبة خ -٥٧٦
املساعد املعين باألمن احمللي لكي يقدم الدعم يف جمال األمن والسالمة ألنشطة احملكمة املضطلع با يف 

) اليت تُنقل ٣-جورجيا. ويستعاض بذه الوظيفة عن وظيفة املوظف املعين باألمن يف امليدان (من الرتبة ف
طري القائم يف مايل. فنظرًا إىل االستقرار النسيب للوضع على صعيد األمن املادي يف إىل املكتب الق

جورجيا وضرورة استخدام املوارد على أساس األولويات رُئي أنه ليس من الضروري أن يعمل يف املكتب 
عيد الُقطري يف هذا البلد موظفو أمن دوليون. وسيقدم املساعد املعين باألمن احمللي خدمات على ص

السهر على األمن املادي وأمن موظفي احملكمة العاملني يف جورجيا بصورة دائمة أو املوفدين إليها يف 
عدد املوظفني العاملني يف هذا البلد واملوظفني الذين يوفدون  ٢٠١٩مهمة. وإذ يُتوقع أن يزداد يف عام 

الُقطري من احتياز املعارف احمللية إليه يف مهمة، فإن هذه الوظيفة تتسم بأمهية حامسة لتمكني املكتب 
 املتعلقة بالسياق األمين بغية تقييم التهديدات واألخطار عندما تقوم.

ُتطلب وظيفة املساعد  شهرًا (متطلَّب جديد): ١٢ملدة  رأ)-مساعد إداري (من الرتبة خ ع -٥٧٧
تب القائم يف ) يف تسيري شؤون هذا املك٥-اإلداري لكي يدعم رئيس املكتب الُقطري (من الرتبة ف

اْتبيليسي وإدارته. ويتوافق هذا الطلب مع التوسيع التدرجيي للمكتب القطري القائم يف جورجيا للنهوض 
بأود األنشطة املزيدة اليت جتريها احملكمة يف هذا البلد. وسيستعان بشاغل هذه الوظيفة للسهر على تسيري 

والتقنية على حنو ناجع، ألن عبء العمل املزيد الذي  شؤون هذا املكتب املتعلقة بامليزانية وشؤونه املالية
 ال ميكن أن يؤديه رئيس املكتب القطري وحده. ٢٠١٩سيشهده عام 

يُطلب سائق واحد لكي يقدم  شهرًا (متطلَّب جديد): ١٢) ملدة رأ-خ عسائق (من الرتبة  -٥٧٨
اخلدمة جلميع موظفي احملكمة املوفدين يف مهمة إىل جورجيا أو العاملني فيها. وسيتيح متويل هذه الوظيفة 
للمكتب القطري تقليص مقدار األموال الالزم الستئجار الـَمرْكبات والدعم الذي يقدمه السائقون. 

إىل اجلهات اليت يتعامل معها  ٢٠١٩يسي أن يقدم يف عام وسيتعني على املكتب القطري القائم يف اْتبيل
. إن الزيادة يف عدد املهمات بالقياس إليه يف السنوات ٢٠١٨طائفة من اخلدمات أوسع مما يف عام 
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السابقة جيعل متويل هذه الوظيفة حًال ناجعًا بالقياس إىل تكاليفه من أجل توفري الدعم اإلمدادي الالزم 
ام وقلم احملكمة والصندوق االستئماين للمجين عليهم وسائر اجلهات املتعاَمل معها.  ملكتب املّدعي الع

 كما ُتستحسن االستعانة بسائق داخلي بغية محايِة سرّيِة كلِّ ما قد ُجيرى من عمليات حساسة.

 شهرًا (متطلَّب جديد): ١٢) ملدة ٢-(من الرتبة ف موظف معاون معين باألمن يف امليدان -٥٧٩
لوظيفة ليتوىل شاغلها املهام األمنية األساسية يف املكتب القطري القائم يف مايل دعمًا لعمل ُتطلب هذه ا

) بغية توفري مستوى كاف من األمن للموظفني العاملني ٣-املوظف املعين باألمن يف امليدان (من الرتبة ف
مين احلرج يف هذا البلد، يلزم فبالنظر إىل ارتفاع مقدار األنشطة املضطلع با يف مايل والوضع األيف مايل. 

موظفون أمنيون من الفئة الفنية لرفد املوظف املعين باألمن يف امليدان تعزيزًا للقدرة على صعيد األمن 
امليداين. فُيحتاج إىل فريق أمين كامل، يتألف من موظف معين باألمن يف امليدان وموظف معاون معين 

حمللي لكي يسهروا يف امليدان على أمن وسالمة موظفي احملكمة باألمن يف امليدان ومساعد معين باألمن ا
 وممتلكاتا وأصوهلا يف هذا البلد الذي يـَُعد من أخطر البلدان اليت تعمل احملكمة فيها.

تلزم هذه  شهرًا لكل منهم (متطلَّب جديد): ١٢)، ملدة رأ-خ عثالثة سائقني (من الرتبة  -٥٨٠
ة ضمان استمرارية العمل. فحاليًا يوفِّر الغري خدمات السائقني الوظائف لتقدمي الدعم للمستعملني بغي

، يطلب املكتب القطري القائم ٢٠١٩نظراً إىل دواٍع أمنية. واستباقاً إل�اء العقد مع الشركة املعنية يف عام 
يف مايل توظيف سائقني لكي يقدموا هذه اخلدمات. إن استئجار خدمات شاغلي هذه الوظائف 

موظفني يف احملكمة سيتيح استخدام عاملني أكثر حتمسًا وأجدر للتعويل عليهم يكونون  األساسية بصفة
 قد خضعوا لتدقيق أمين أشد.

 شهرًا (وظيفتان معادتا التخصيص): ١٢) ملدة ٣-(من الرتبة ف موظفان يعمالن يف امليدان -٥٨١
املكتبني القائمني يف  لتكونا يف عداد مالك ٢٠١٨هاتني الوظيفتني اللتني أُقرتا أصًال يف عام  إن

)) وجورجيا (املوظف املعين باألمن يف امليدان ٣-(املوظف العامل يف امليدان (من الرتبة ف أوغندا
)) تلزمان اآلن كلتامها للعمل يف مايل ليتاح لقلم احملكمة االضطالع مبهامه فيما يتعلق ٣-الرتبة ف (من

، حيث ستستلزم بداية اإلجراءات احلسنلق بقضية ، وفيما يتعاملهديبإجراءات جرب األضرار يف قضية 
تواصًال فعاًال مع مجاعات الين عليهم، ومع عامة اجلمهور. وبالنظر إىل املرحلتني القضائيتني اللتني بُلغتا 
يف هاتني القضيتني اجلاري النظر فيهما وإىل عبء العمل الناتج عنهما ُحيتاج إىل موظَفْنيِ من الفئة الفنية 

ودا العمل التوعوي الذي يضطلع به املكتب القائم يف باماكو واجلهود اليت يبذهلا قسم مشاركة لكي يق
الين عليهم وجرب أضرارهم يف بيئة أمنية بالغة الصعوبة. لقد تسنت للشعبة إعادة ختصيص هاتني 

 الوظيفتني بالنظر إىل ما يلي:

شهرًا (وظيفة معادة  ١٢) ملدة ٣-(من الرتبة ف موظف معين باألمن يف امليدان )أ (
إن هذه الوظيفة من الوظيفتني اآلنفيت الذكر ملوظَفْنيِ يعمالن يف امليدان (من الرتبة  التخصيص):

) مل تعد ٣-) تُنقل إىل مايل. فوظيفة املوظف املعين باألمن يف امليدان (من الرتبة (ف٣-ف
مين اجليد نسبيًا يف هذا مطلوبة للمكتب القطري القائم يف جورجيا. فبالنظر إىل الوضع األ

رأ) لتوفري اخلدمات األمنية -البلد، رُئي أنه يكفي مساعد معين باألمن احمللي (من الرتبة خ ع
 الالزمة لصون أمن عمليات احملكمة يف هذا البلد.

(معين بالتوعية ومبشاركة الين عليهم وجرب أضرارهم)  موظف يعمل يف امليدان )ب (
إن هذه الوظيفة ملوظف عامل  هراً (وظيفة معادة التخصيص):ش ١٢)، ملدة ٣-الرتبة ف (من

) تُنقل إىل ٣-يف امليدان (معين بالتوعية ومشاركة الين عليهم وجرب أضرارهم) (من الرتبة ف
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فإن مقدار  ٢٠١٩ستسمر لفرتٍة ما من عام  أُنغوينمايل. فلّما كانت احملاكمة يف قضية 
م وبالتوعية استقر. وعليه رُئي أنه يكفي موظف واحد األنشطة املتصلة مبشاركة الين عليه

يعمل يف امليدان الستدامة النهوض بعبء العمل ذي الصلة يف املكتب القطري وأن يُنقل 
 املوظف اآلخر إىل املكتب القطري يف مايل.

يتعني إعادة  شهرًا (وظيفة معادة التخصيص): ١٢)، ملدة رأ-خ عسائق رئيسي (من الرتبة  -٥٨٢
ختصيص وظيفة السائق الرئيسي بنقلها من املكتب القطري القائم يف أوغندا إىل املكتب القطري القائم يف 
كنشاسا جبمهورية الكونغو الدميقراطية. ويعاد ختصيصها بغية تصحيح الوضع الذي مل يكن فيه مالك 

املكتب القطري القائم نما كان مالك يضم أي وظيفة لسائق رئيسي بي املكتب القطري القائم يف كنشاسا
 يف أوغندا يضم وظيفتني لسائق رئيسي.

شهرًا (وظيفة  ١٢) (نيويورك) ملدة ٥-رئيس ملكتب االتصال القائم يف نيويورك (من الرتبة ف -٥٨٣
إثر ضم مكتب االتصال القائم يف نيويورك إىل شعبة العمليات اخلارجية، يعاد  معادة التخصيص):

هذا املكتب بنقلها من هيئة الرئاسة إىل شعبة العمليات اخلارجية، وسيتناول شاغلها  ختصيص وظيفة رئيس
مجيع العمل الفين ملكتب االتصال. ويركِّز رئيس مكتب االتصال على أهم املهام األساسية ومنها القيام 

دامة الصالت الرمسية األكثر استعجاًال، وإقامة واست طلبات التعاونفيما يتعلق بتابعة مع األمم املتحدة بامل
والشبكات غري الرمسية مع األمانة العامة لألمم املتحدة والبعثات الدائمة لديها، ورصد أنشطة األمم 

وتعميم املعلومات الصادرة عن احملكمة على سائر املتحدة اليت تم احملكمة وإبالغ احملكمة عنها، 
 ة لألمم املتحدة.وترتيب زيارات مسؤويل احملكمأصحاب الشأن يف نيويورك، 

يعاد  شهراً (وظيفة معادة التخصيص): ١٢ملدة  رأ) (نيويورك)-مساعد إداري (من الرتبة خ ع -٥٨٤
ختصيص هذه الوظيفة بنقلها من هيئة الرئاسة وهي تلزم للنهوض بأود مجيع الشؤون اإلدارية واإلمدادية 

 ية هلذا املكتب.ومساعدة رئيسة مكتب االتصال القائم يف نيويورك على إدارتا اليوم

 ألف يورو ١ ٥٣٥,٤ املساعدة املؤقتة العامة

ينطوي مقدار املوارد املطلوب لسد تكاليف املساعدة املؤقتة العامة يف شعبة العمليات اخلارجية  -٥٨٥
يف املئة) تتمثل يف زيادات  ٦٠,٩ألف يورو ( ٥٨١,٤على زيادة مقدارها  ٢٠١٨بالقياس إىل نظريه لعام 

دون  ألف يورو) ٢٨٠,٩ألف يورو) واملكاتب اخلارجية ( ٣٠٠,٥ين عليهم والشهود (مقرتحة يف قسم ال
ال حيتاج أٌي من سائر وحدات الشعبة إىل موارد يف  ٢٠١٨فعلى غرار عام . غريمها من وحدات الشعبة

. وعلى اإلمجال ُتطلب وظائف يف إطار املساعدة املؤقتة ٢٠١٩إطار املساعدة املؤقتة العامة يف عام 
من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل، ما ينطوي على زيادة تتمثل يف عدد  ٣٠العامة مقدارها 

من معادالت املوظف الواحد  ١٤إطار املساعدة املؤقتة العامة مقدارها  من الوظائف اجلديدة املطلوبة يف
بدوام كامل يُقرتح متويلها من  معادًال من معادالت املوظف الواحد العامل ١١العامل بدوام كامل، منها 

البالغ  ٢٠١٨وظائف املساعدة املؤقتة العامة اليت أُقرت فيما خيص عام  أجل املكاتب القطرية. إن
 .٢٠١٩من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل ستظل تلزم يف عام  ١٦مقدارها 

عامة يف قسم الين عليهم والشهود وينطوي املقدار املقرتح لسد تكاليف موارد املساعدة املؤقتة ال -٥٨٦
من معادالت املوظف  ٣ألف يورو بالنظر إىل املتطلبات اإلضافية البالغة  ٣٠٠,٥على زيادة مقدارها 

 ٢٠١٨. إن الوظائف اخلمس اليت أُقرت يف إطار ميزانية عام ٢٠١٩الواحد العامل بدوام كامل لعام 
 .٢٠١٩لقسم الين عليهم والشهود ستظل تلزم لعام 
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شهرًا (متطلَّب  ١٢ملدة  )٢-ف(من الرتبة والتخطيط السرية  باحلساباتمعين  عاونمموظف  -٥٨٧
يهيَّأ بذه الوظيفة للنهوض بأود العمليات املالية ذات الطابع السري املتصلة بالين عليهم  جديد):

همات إعادة التوطني والشهود املشمولني حبماية احملكمة وال سيما خالل التنقل الدويل. فشاغلها يدعم م
الشديدة السرية، فيتصل بالشركاء اخلارجيني ويقدم املساعدة إىل رؤساء األفرقة ومرشديها خالل العمليات 
السرية. لقد ثبت أن هذه الوظيفة تلزم يف األمد الطويل إذ إ�ا حامسة األمهية لنجاعة عمل برنامج احلماية 

تلزم دجة عالية من السرية. فنظم احلسابات السرية اليت أقامها اخلاص باحملكمة اجلنائية الدولية، الذي يس
قسم الين عليهم والشهود تشتمل على التفاعل املنتظم مع األطراف اخلارجية من الغري وعلى تناول 
مقدار كبري من األموال املشمولة بالسرّية. وُميضى يف تطوير املنظومة لكي تشتمل على ممارسات سرية يف 

زم اخنراط موظف من الفئة الفنية. كما إن شاغل هذه الوظيفة يقدم يف األمد الطويل دعماً العمل تستل
ثبتت ضرورته فيما خيص مراقبة األموال ومسؤوليات تسيري شؤون امليزانية واملالية ال يستفيد منه قسم الين 

ذي يكتنف عملياته، إذ إنه عليهم والشهود فحسب بل يستفيد منه أيضاً قلم احملكمة، نظراً إىل التعقيد ال
التعقيد  يسهم يف استبانة ما ميكن حتقيقه من وفورات ومكاسب متأتية عن زيادة النجاعة كبرية املقدار. إن

الذي يكتنف عمليات قسم الين عليهم والشهود وأمهية انتهاج سياسات ميكن العمل با لتحقيق 
لزمان استمرار الرصد واملراجعة والتحليل مع السهر يف الوفورات واملكاسب املتأتية عن زيادة النجاعة يست

الوقت نفسه على السرية املطلقة لعمليات قسم الين عليهم والشهود. وتتوافق احلاجة املستمرة إىل هذه 
الوظيفة مع إضفاء الطابع املركزي على مجيع املهام املتصلة بالشؤون املالية وشؤون امليزانية ضمن فريق 

يف ذلك تدبر الشؤون املالية يف امليدان بعد إلغاء وظائف املساعدين املعنيني باحلسابات  التخطيط (مبا
السرّية يف امليدان)، ومع وضع �ج أكثر تنظيمًا فيما يتعلق بتحليل امليزانية ومراقبتها والتدابري الرامية إىل 

ين عليهم والشهود ولقلم احملكمة من زيادة النجاعة. لقد تبينت املنافع اليت تؤتيها هذه الوظيفة لقسم ال
 خالل حتسينها إدارة املوارد وحتقيقها وفورات ومكاسب متأتية عن زيادة النجاعة كبرية املقدار.

تلزم هذه الوظيفة لكي  شهراً (متطلَّب جديد): ١٢ملدة  )٢-ف(من الرتبة رئيس فريق معاون  -٥٨٨
، إضافًة إىل ٢٠١٩املقرر إجراؤها يف عام  احلسنضية يقدم شاغلها الدعم الالزم فيما يتعلق باحملاكمة يف ق

تنظيم ملفات الشهود املشمولني باحلماية. إن الفريق املعين باحلالة يف مايل هو اجلهاز األساسي الالزم 
للنهوض بأود عبء العمل املزيد املرتبط بذه احلالة فيما يتعلق باحملاكمة وكذلك بنظم التحرك االستجايب 

وسيتوىل شاغل هذه اليت يستلزمها عمل مكتب املّدعي العام واألنشطة القضائية. األويل وسائر اآلليات 
الوظيفة قيادة الفريق العامل يف امليدان التابع لقسم الين عليهم والشهود، وسيساعد رئيَس الفريق على 

ويتابع  االضطالع بالتدبر اليومي للمسائل املتصلة باحلماية، وسيدير نظم التحرك االستجايب األويل
عمليات تقييم للتهديدات وسُيجري  ومساندتم. للشهود التماسًا حلمايتهم األطرافإحالة  حاالت

واألخطار فيما يتعلق باالشتمال بربنامج احملكمة اخلاص باحلماية ويقدم توصيات بشأن تدابري محاية 
الرئيسيني يف املقر ولإلدراج يف الشهود، وسيقوم جبمع وحتيني املعلومات املتعلقة بالشهود من أجل املديرين 

 الوثائق املراد تقدميها إىل الدوائر.

يلزم هذا املوظف لكي ُجيري  شهرًا (متطلَّب جديد): ١٢ملدة  )٢-ف(من الرتبة  معاونحملِّل  -٥٨٩
حتليالت وحبوثا يف احلالة يف مايل. فهذه الوظيفة تيئ الدعم الالزم يف التحليل ومجع املعلومات، ومراقبة 

ع األمين يف مايل واستعراضه. وسيساعد شاغل هذه الوظيفة األفرقة املعنية باحلاالت يف استبانة الوض
األخطار احملتملة مقدَّمًا وسيسدي املشورة فيما يتعلق بعمليات احلماية. وسيدعم شاغل هذه الوظيفة 

االت يف سائر مناطق ما أيضًا حاالت أخرى مثل احلالة يف مايل واحلالة يف جورجيا واحلالة يف ليبيا واحل
 بعد النزاعات اليت تعمل فيها احملكمة.
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يتوىل شاغل هذه الوظيفة  مستمر):متطلَّب شهرًا ( ١٢) ملدة ٣-رئيس فريق (من الرتبة ف -٥٩٠
قيادة الفريق املعين باحلالة يف جورجيا الذي ميثِّل اجلهاَز األساسي الالزم للعناية بذه احلالة. إنه يقوم 

تنسيقية انطالقاً من املقر ويتدبر شؤون العمليات اليومية. وتلزم هذه الوظيفة للنهوض بأود عبء مبهمات 
العمل املزيد املتأيت عن عمليات التحقيق اليت ُجترى يف جورجيا واملتصل بإقامة البنية االشتغالية مبا يف ذلك 

ألنشطة اليت جيريها مكتب املّدعي إعمال "نظم التحرك االستجايب" وسائر اآلليات اليت تلزم ال لدعم ا
العام فحسب بل أيضًا للتعامل مع مسائل احلماية والنهوض بأود القضايا املعنية. ومن اخلدمات اليت 

تدبُر حاالت احلماية اجلديدة إثر إحالة األطراف أشخاصًا طلبًا حلمايتهم  يوفِّرها شاغل هذه الوظيفة
دات واملخاطر من أجل االشتمال بربنامج احملكمة اخلاص ومساندتم؛ وتدبُر عمليات تقييم التهدي

باحلماية، وتقدُمي توصيات بشأن تدابري محاية الشهود؛ وتوفُري املعلومات ذات الصلة لتقدميها إىل املديرين 
 الرئيسيني ومن أجل إعداد الوثائق املراد إيداعها لدى الدوائر.

شهرًا (متطلب  ١٢) ملدة ٢-ن الرتبة فموظف معاون معين بالتدريب على محاية الشهود (م -٥٩١
يدعم شاغل هذه الوظيفة تنفيذ خطة قسم الين عليهم والشهود اخلاصة بالتدريب التخصصي  مستمر):

على محاية الشهود وتنمية القدرات على ذلك. وتلزم هذه الوظيفة لكي يتسىن للقسم مواصلة تنفيذ 
راجمه اخلاصة بالتدريب وتنسيقها واستدامتها وتوفري اسرتاتيجيته اخلاصة بالتدريب والسهر على وضع ب

التدريب يف إطارها لكي حييط املوظفون مبا يستلزمه تنفيذ املهام املنوطة بالقسم من مفاهيم احلماية واخلطر 
وتدبر ملفات القضايا. ويربِّر استمراَر متويِل هذه الوظيفة وجوُب أن جياري املوظفون اجلدد، وال سيما 

يف امليدان، معايري العمل الضرورية نظراً إىل استمرار تغري املصاعب املتصلة بالسرية يف جمال محاية العاملون 
الشهود وتقنيات تقليص املخاطر. كما ينبغي تكييف إجراءات احلماية مع التغريات اليت تشهدها األوضاع 

ليه فإن مواصلة تنمية القدرات املهنية االجتماعية السياسية يف كل من املناطق املعيَّنة اليت يُعَمل فيها. وع
ملوظفي قسم الين عليهم والشهود يف جمال محاية الشهود تتسم بأمهية حامسة فيما خيص جناعة عمل 

 القسم ومحاية احملكمة للمجين عليهم والشهود.

: شهرًا (متطلب مستمر) ١٢) (للحالة يف جورجيا) ملدة ٢-رئيس فريق معاون (من الرتبة ف -٥٩٢
ذه الوظيفة مكوِّناً من مكوِّنات اجلهاز األساسي املعين باحلالة يف جورجيا. إ�ا تلزم للنهوض بعبء متثل ه

العمل املزيد املتصل بعمليات التحقيق الراة حديثاً يف جورجيا فيما يتصل بالبنية االشتغالية وبنظم التحرك 
شاغل هذه الوظيفة يقود الفريق امليداين التابع االستجايب وباآلليات اليت تستلزمها أنشطة املّدعي العام. إن 

لقسم الين عليهم والشهود يف املكتب الُقطري ويساعد رئيَس الفريق يف التدبر اليومي للمسائل املتعلقة 
ويقوم باملتابعة فيما يتعلق بإحالة األطراف أشخاصاً طلباً باحلماية؛ ويدير نظم التحرك االستجايب األويل، 

اندتم، وجيري عمليات تقييم التهديدات واملخاطر احمليقة باألشخاص من أجل اشتماهلم حلمايتهم ومس
 .بربنامج احملكمة اخلاص باحلماية، ويقدِّم توصيات يف شأن تدابري محاية الشهود

 شهرًا (متطلب ١٢) ملدة ٢-موظف معاون معين مبلفات القضايا يف امليدان (من الرتبة ف -٥٩٣
ة مكوِّناً من مكوِّنات اجلهاز األساسي املعين باحلالة يف جورجيا. ويتوىل شاغلها متثل هذه الوظيف مستمر):

املسؤولية عن تسيري شؤون اإلحاالت الواردة من األطراف الطالبة وتدبر هذه اإلحاالت. وهي تلزم 
للنهوض بعبء العمل املزيد املرتبط بعمليات التحقيق اليت ُجترى يف جورجيا، ولإلشراف على دعم 

لعمليات اجلارية، ونظم التحرك االستجايب وسائر اآلليات اليت تستلزمها أنشطة مكتب املّدعي العام. ا
تلزم أيضاً لكي يساعد شاغُلها رئيَس الفريق املعاون يف امليدان ورئيس الفريق يف املقر يف التدبر اليومي  إ�ا

ية، وتنقل الشهود. كما إن املوظف لعبء العمل املتصل بتنظيم ملفات برنامج احملكمة اخلاص باحلما
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املعين سيجري عمليات تقييم للتهديدات/املخاطر من أجل اشتمال الين عليهم والشهود بربنامج احملكمة 
اخلاص باحلماية، وسيساعد يف تدبر حاالت احلماية إثر إحالة األطراف أشخاصًا طلبًا حلمايتهم 

سُيجري عمليات حلماية الشهود يف امليدان ومساندتم، وسيوصي بتدابري حلماية الشهود، و 
 عليها. ويشرف

شهرًا (متطلب  ١٢) ملدة ٢-موظف معاون معين بإعداد ملفات القضايا (من الرتبة ف -٥٩٤
: ُحيتاج إىل هذه الوظيفة احتياجًا طويل األمد لتحقيق االستمرارية الضرورية يف إعداد ملفات مستمر)

هذه الوظيفة الوحيدة ضمن مالك فريق إعداد ملفات القضايا قضايا احلاالت ومجع املعلومات. وتلزم 
التابع لقسم الين عليهم والشهود لدعم حملِّل قسم الين عليهم والشهود يف مراقبة ومراجعة الوضع األمين 
يف أوغندا ومايل وجورجيا وليبيا وغريها من مناطق النزاع/ما بعد النزاع اليت تعمل فيها احملكمة. 

الوظيفة يأيت باخلربة العسكرية الالزمة للسهر على متييز األطراف الفاعلة اليت متثل مصدر  هذه فشاغل
التهديد العاملة يف مناطق النزاع هذه متييزًا سليمًا وعلى حتليل وفهم اسرتاتيجياتم العسكرية/التمردية، 

والشهود يف البيئات العدوانية وقدراتم، وطرائق عملهم، وعلى تقييم ما ميثلونه من خطر على الين عليهم 
 بناًء على ذلك.

إن املبلغ املخصص لسد تكاليف موارد املساعدة املؤقتة العامة يف املكاتب اخلارجية ينطوي على  -٥٩٥
ألف يورو وهو يقابل املوارد الالزمة للنهوض بأود األنشطة امليدانية املزيدة املقدار  ٢٨٠,٩زيادة مقدارها 

عشرة اليت أُقرت لعام  القطرية التابعة لقلم احملكمة. وفضًال عن الوظائف اإلحدىيف عدد من املكاتب 
 عشرة وظيفة إضافية. ، تطلب املكاتب اخلارجية إحدى٢٠١٩، واليت تُقرتح مواصلة متويلها لعام ٢٠١٨

 ١٢رأ) ملدة -أربعة تقنيني خمتصني يف تكنولوجيا املعلومات يعملون يف امليدان (من الرتبة خ ع -٥٩٦
تظل هذه الوظائف الزمة يف املكاتب الُقطرية القائمة يف أوغندا ومجهورية  شهرًا (متطلب مستمر):

الكونغو الدميقراطية ومجهورية أفريقيا الوسطى وكوت ديفوار بالنظر إىل احلاجة إىل التكفل بتقدمي خدمات 
إفاداتم عن بعد بواسطة الروابط تكنولوجيا املعلومات دون انقطاع، وال سّيما فيما يتعلق بإدالء الشهود ب

 الفيديوية وهم يف بلدان احلاالت. 

يلزم  مستمر): شهرًا (متطلب ١٢) ملدة ٣-موظف معين باألمن يف امليدان (من الرتبة ف -٥٩٧
املوظف املعين باألمن يف امليدان لكي يقود الفريق األمين الكامل يف املكتب القطري يف مايل، اليت تُعترب 

ن اليت تعمل فيها احملكمة، فيمكِّن هذا املكتَب من تقدمي مقدار كاف من الدعم األمين. من أخطر البلدا
تعزيزاً فائقاً اللتزام  املهديوإجراءات جرب األضرار يف قضية  احلسنويستتبع استهالل اإلجراءات يف قضية 

 احملكمة وحضورها يف مايل.

تظل وظيفة  شهراً (متطلب مستمر): ١٢رأ) ملدة -مساعد معين باألمن احمللي (من الرتبة خ ع -٥٩٨
املساعد املعين باألمن احمللي من أجل املكتب القطري القائم يف مايل تلزم لكي يقدم شاغلها الدعَم للفريق 
املعين باألمن يف امليدان يف هذا البلد. وكما بـُنيِّ يف معرض احلديث عن وظيفة املوظف املعين باألمن يف 

زيادة  عاون املعين باألمن يف امليدان، شهد مقدار أنشطة احملكمة الراة يف مايل امليدان ووظيفة املوظف امل
كبرية وُحيتاج حاجة ماسة إىل موارد للتكفل بإمكان إجراء هذه األنشطة يف بيئة ساملة وآمنة إىل أقصى 

عين باألمن يف حد ممكن. إن املساعد املعين باألمن احمللي يقدم الدعم للعضوين اآلخرْيِن يف الفريق امل
 امليدان.
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 جديد): شهرًا (متطلب ١٢رأ) ملدة -أربعة مساعدين يعملون يف امليدان (من الرتبة خ ع -٥٩٩
مساعدين يعملون يف امليدان من أجل املكتب القطري القائم يف باماكو. وتلزم هذه الوظائف  ُيطلب أربعة

) يف االضطالع بالنشاط التوعوي ٣-بة فلكي يدعم شاغلوها املوظَفْنيِ العامَلْنيِ يف امليدان (من الرت 
الذي جيريه قلم احملكمة، إىل جانب تويل املسؤوليات املتعلقة مبشاركة الين عليهم وجرب أضرارهم يف قضية 

. وكما بـُنيِّ فيما تقدم تغريت مسات األنشطة اليت يضطلع با املكتب القطري القائم احلسنوقضية  املهدي
يف السنوات السابقة بسبب زيادة األنشطة القضائية فيما يتعلق باحلالة يف هذا البلد يف مايل بالقياس إليها 

 وما ينتج عنها من ضرورة التفاعل مع الين عليهم واجلماعات املتضررة.

ستكون الوظيفة املطلوبة  ):جديد متطلبشهرًا ( ١٢)، ملدة رأ-خ عسائق رئيسي (من الرتبة  -٦٠٠
يف مايل. إن الزيادة الكبرية يف الدعم الذي يقدَّم إىل البعثات تستلزم  مالك املكتب القطري القائم من

سائقاً رئيسيًا يدير سائر السائقني وجمموعة املركبات وينسِّق الشؤون ذات الصلة. وسيجعل توظيف سائق 
رئيسي للمكتب القطري القائم يف مايل مالَكه متوائمًا مع مالك املكاتب القطرية القائمة يف بلدان 

 احلاالت األخرى من حيث القدرة على الدعم املتمثل يف السائقني.

ستلزم  شهرًا (متطلب مستمر): ١٢رأ) ملدة -الرتبة خ ع مساعدان يعمالن يف امليدان (من -٦٠١
الوظيفتان املطلوبتان من أجل األنشطة املضطَلع با يف غولو بأوغندا متكينًا من دعم إجراء املقدار الالزم 

بغية االتصال بالين عليهم واجلماعات  ٢٠١٩من األنشطة واملهمات املتوقع االضطالع با يف عام 
وجرب أضرارهم/الوحدة املعنية بالتوعية  املتضررة وتقليص تكاليف أسفار موظفي قسم مشاركة الين عليهم

 بغية دعم املهمات واألنشطة الراة يف غولو انطالقاً من املكتب القطري القائم يف كمباال.

ينهض  شهرًا (متطلب جديد): ١٢رأ) ملدة -مساعد معين باألمن احمللي (من الرتبة خ ع -٦٠٢
قدار يف هذا البلد. فيلزم مساعد إضايف معين املكتب القطري القائم يف أوغندا بأود املهمات املزيدة امل

 باألمن احمللي يف أوغندا لتقدمي اخلدمات األمنية مبا فيها مجع املعلومات املتعلقة باألمن.

لـّما كان املكتب القطري  شهراً (متطلب جديد): ١٢رأ) ملدة -مساعد إداري (من الرتبة خ ع -٦٠٣
طلب مساعد إداري إضايف لكي يساعد املوظف املعين يف أوغندا يدعم األنشطة الراة يف املنطقة فيُ 

 بالشؤون اإلدارية والعمليات يف النهوض بأود عبء العمل املزيد.

ستكون الوظيفة املطلوبة يف عداد  شهراً (متطلب مستمر): ١٢رأ) ملدة -سائق (من الرتبة خ ع -٦٠٤
ض بأود نفس املقدار من املهمات مالك املكتب القطري القائم يف أوغندا. وتظل هذه الوظيفة الزمة للنهو 

 . أُنغويناملتوقع أن ُجترى ضمن البلد على ضوء اإلجراءات االبتدائية يف قضية 

ستكون  مستمر): شهرًا (متطلب ١٢رأ) ملدة -مساعدان يعمالن يف امليدان (من الرتبة خ ع -٦٠٥
سطى. وسيكون شاغالمها الوظيفتان املطلوبتان من مالك املكتب القطري القائم يف مجهورية أفريقيا الو 

عضوين يف الفريق التابع لقسم مشاركة الين عليهم وجرب أضرارهم العامل يف هذا البلد وسيعمالن حتت 
إشراف مباشر من املوظف العامل يف امليدان. ونظراً إىل أنه يُقدَّر أن عدد الين عليهم الطالبني املشاركة يف 

آالف  يف إطار احلالة الثانية يف مجهورية أفريقيا الوسطى قد يبلغ ثالثةاإلجراءات املتصلة بالقضايا املرفوعة 
جمين عليه فيتعنيَّ أن يستدمي املكتب القطري القائم يف مجهورية أفريقيا الوسطى قدرته على أن يليب بصورة  

 .٢٠١٩عام  كافية االحتياجات إىل دعم األنشطة املتصلة مبشاركة الين عليهم وتوعيتهم يف
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ستكون الوظيفة املطلوبة  ):جديد متطلبشهرًا ( ١٢)، ملدة رأ-خ عرئيسي (من الرتبة  سائق -٦٠٦
من مالك املكتب القطري القائم يف مجهورية أفريقيا الوسطى. إ�ا ُتطلب لتمكني هذا املكتب القطري من 

، بغية ٢٠١٩املهمات التحقيقية املقرَّر إجراؤها يف عام  مبا فيهاتقدمي الدعم الكايف للمهمات املزيدة 
 التواصل مع الين عليهم واجلماعات املتضررة الكثريين املتواجدين يف شىت أحناء هذا البلد.

ستكون الوظيفة املطلوبة من مالك  شهراً (متطلب جديد): ١٢رأ) ملدة -سائق (من الرتبة خ ع -٦٠٧
أفريقيا الوسطى. إ�ا ُتطلب لدعم فريق العاملني يف هذا املكتب ومتكينه املكتب القطري القائم يف مجهورية 

 . ٢٠١٩من تقدمي الدعم الكايف للمهام املزيدة العدد املقرر إجراؤها يف عام 

ستكون الوظيفتان املطلوبتان من  شهراً (متطلب جديد): ١٢رأ) ملدة -سائقان (من الرتبة خ ع -٦٠٨
ديفوار. إ�ما ُتطلبان للنهوض بأود املهام واألنشطة امليدانية املتوقعة  مالك املكتب القطري القائم يف كوت

املتزايدة العدد، مبا يف ذلك ما سيجرى منها يف غرب هذا البلد، فيما يتعلق باإلجراءات االبتدائية السائرة 
 ديفوار. والتحقيق يف القضية الثانية يف كوت

 آالف يورو ١٠٦,٤ املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات 

ينطوي مقدار املوارد املقرتحة لسد تكاليف املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات على اخنفاض  -٦٠٩
يف  ٦٦,٣آالف يورو، ما ميثِّل  ٢٠٩,٤يزيد عن ثلثه (إذ يبلغ  ٢٠١٨بالقياس إىل املقدار املعتمد لعام 

ئف مساعدين للشهود (من الرتبة املئة من ذلك املقدار املعتمد)، وهو يناظر تكاليف مواصلة متويل وظا
) مدَرجني يف قائمة احتياطية حمدودة تلزم خدماتم يف قسم الين عليهم والشهود لكي يضطلعوا ٤-ع خ

بتيسِري ودعِم مثول الشهود أمام احملكمة وينهضوا بعبء العمل املتأيت عن أيام انعقاد جلسات احملكمة. 
لتوفري خدمات هامة متصلة برعاية الشهود الذين ميثُلون حتياطية الويلزم املساعدون املدَرجون يف القائمة ا

أمام احملكمة يف الهاي مثل: املساعدة املتمثلة يف مرافقتهم خالل مدة مكوثهم (لألغراض الطبية، أو عند 
غري ذلك)؛ ومراقبتهم ومساندتم (ليَل �اَر)؛ واملساعدة يف األنشطة  التنقل، أو من أجل التسوُّق، أو

اليومية الرامية إىل العناية بم؛ وتوفري الدعم اإلمدادي هلم خالل قيام الطرف الذي يستدعيهم للشهادة 
 بإعدادهم للجلسات إذا أجازت الدوائر مثل هذا اإلعداد.

إن القائمة االحتياطية تتيح املزيد من املرونة يف استخدام املوارد البشرية، ما يُعترب أكثر توافقاً مع  -٦١٠
ملتقلب الذي تّتسم به األنشطة املتصلة باحملاكمات. وهي تتيح تكييف قدِّ فريق قسم الين عليهم الطابع ا

والشهود مع عبء العمل املتغري وختفِّف من احلاجة إىل عاملني إضافيني لتدبر أمر كل ارتفاع طارئ يف 
 النشاط املتصل باحملاكمات.

 يوروألف  ٦ ٤٢٥,١ الموارد غير المتصلة بالعاملين

 ٢٠١٩ينطوي املقدار املقرتح للموارد غري املتصلة بالعاملني يف شعبة العمليات اخلارجية لعام  -٦١١
وختصَّص املوارد غري املتصلة بالعاملني لسد املئة).  يف ١٦,٣ألف يورو ( ١ ٢٥٤,٢على اخنفاض مقداره 

يلية العامة وتكاليف اللوازم تكاليف السفر وتكاليف اخلدمات التعاقدية وتكاليف التدريب والنفقات التشغ
موارد إضافية غري متصلة بالعاملني  ٢٠١٩واملواد وتكاليف األثاث والعتاد. ولئن كانت ستلزم يف عام 

ألف يورو (معظمها خيص، ضمن إطار املكاتب اخلارجية بصورة رئيسية، بنَد السفر  ٨٣٢,٨مقدارها 
العامة وبنَد اللوازم واملواد) فإن الشعبة حققت ختفيضات وبنَد اخلدمات التعاقدية وبنَد النفقات التشغيلية 

ألف يورو. إن معظم هذه التخفيضات  ٢ ٠٨٢,٦إمجالية يف التكاليف غري املتصلة بالعاملني مقدارها 
يرتبط بتخفيض املتطلبات يف إطار بند النفقات التشغيلية العامة يف قسم الين عليهم والشهود ختفيضاً 
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ألف يورو، إضافًة إىل بعض الوفورات يف بند السفر وبند التدريب وبند اخلدمات  ١ ٧١٧,٤مقداره 
 التعاقدية.

 ألف يورو ١ ٤٦٩,٩ السفر

يف املئة) بالقياس إىل  ٥,٧ألف يورو ( ٧٩,٤ينطوي مقدار املوارد املطلوبة على زيادة مقدارها  -٦١٢
ة نتيجًة لزيادة صافية يف املخصصات املعتمدة. ويأيت القسط األعظم من هذه الزياد ٢٠١٨ميزانية عام 

ألف يورو ترتبط مبتطلبات إضافية يف بند السفر يف مجهورية أفريقيا  ٥٩,٧للمكاتب اخلارجية مقدارها 
ألف يورو)، وتعوِّضها جزئيًا ختفيضاٌت يف  ١٧٤,٤ديفوار ومايل وجورجيا ونيويورك ( الوسطى وكوت

 ألف يورو). ١١٤,٧ة الكونغو الدميقراطية (املتطلبات يف بند السفر يف أوغندا ومجهوري

وُتطَلب موارد إضافية للمكاتب الُقطرية القائمة يف مجهورية أفريقيا الوسطى وكوت ديفوار ومايل  -٦١٣
لتمكينها من تقدمي الدعم اإلمدادي واألمين الكايف ملكتب املّدعي العام والصندوق االستئماين  وجورجيا

املتعاَمل معها من أجل القيام مبهماتا املزيدة العدد، وكذلك  للمجين عليهم وغريمها من اجلهات
لالضطالع مبهمات ضمن البلد من أجل مقابلة الين عليهم واجلماعات املتضررة. وتستلزم األوضاع 
األمنية الصعبة القائمة، وال سّيما يف مجهورية أفريقيا الوسطى ومايل، تدابري إضافية تزيد مقدار تكاليف 

املناطق املعنية من أجل التقييم األمين. وكما أشري إليه فيما تقدَّم، َعِمل املكتبان امليدانيان  السفر يف
مبالك أساسي صغري كان يركِّز على عدد حمدود من جماالت  ٢٠١٨القائمان يف مايل وجورجيا يف عام 

هذان املكتبان القائمان العمل، ما جعل تكاليف السفر اليت تكبداها متدنيًا بصورة مصطنعة. ولـّما كان 
 فستغدو هلما القدرة الالزمة لتكثيف عملياتما. ٢٠١٩يف مايل وجورجيا سيعمالن بصورة كاملة يف عام 

ويظل يلزم يف مكتب مدير شعبة العمليات اخلارجية ويف قسم دعم العمليات اخلارجية مقدار  -٦١٤
املعتمدة، جتسِّد األنشطة اإلضافية املتصلة  ٢٠١٨من املوارد مزيد زيادًة طفيفة بالقياس إىل ميزانية عام 

باستعادة األصول وبالتفاوض مع الدول على اتفاقات التعاون إضافًة إىل زيارة ممثلي وحدة الصحة املهنية 
للمكاتب القطرية بغية متابعة الصحة البدنية والنفسية للموظفني العاملني يف امليدان. وينطوي مقدار املوارد 

آالف يورو) تعزى رئيسيًا إىل  ٨,٢ملطلوبة لقسم اإلعالم والتوعية على زيادة طفيفة (املخصصة للسفر ا
األنشطة التوعوية املقرر االضطالع با يف احلالة يف بوروندي وبلدان أخرى من بلدان احلاالت، ويف 

ما أصقاع أخرى، لشحذ الدعم املؤسسي، والنهوض بتوسيع نطاق االهتمام بعمل احملكمة ومهماتا في
 يتعلق بالتوعية، بغية إعداد وتنسيق االسرتاتيجيات اخلاصة بالتواصل مع الين عليهم واجلماعات املتضررة.

آالف  ٨,٠وينطوي مقدار املوارد اليت يطلبها قسم الين عليهم والشهود على اخنفاض مقداره  -٦١٥
. وتشري احلال اليت شهدها ٢٠١٩يورو، يتوافق مع تقليص مقدار أنشطة احملكمة املتوقع إجراؤها يف عام 

إىل استمرار زيادة األنشطة املضطلع با  ٢٠١٩واالفرتاضات فيما يتعلق بعام  ٢٠١٨الربع األول من عام 
 يف مايل وليبيا ودارفور بالسودان، معطوفًة على تدبر ملفات القضايا يف مجيع احلاالت اجلاري النظر فيها.

عليهم والشهود ترتبط ارتباطًا مباشرًا بأنشطة احملكمة إن ميزانية السفر اخلاصة بقسم الين  -٦١٦
ضمنيًا باحتياجات مكتب املّدعي العام والدفاع إىل اخلدمات فيما خيص اإلحاالت اجلديدة  وارتباطاً 

الرامية إىل اشتمال األشخاص بربنامج احلماية، كما ترتبط بتدبر ملفات القضايا القائمة. ويشري عدد 
) يف احلالة يف مايل إىل أن ٢٠١٨مكتب املّدعي العام حاليًا (الربع األول من عام  اإلحاالت الواردة من

سيشهد تنظيماً نشطاً للملفات و/أو األنشطة يف جمال احلماية. كما يستمر تنظيم  ٢٠١٩العمل يف عام 
ية واحلالة يف  ملفات القضايا يف احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى واحلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراط
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ديفوار واحلالة يف جورجيا، إضافة إىل احلاالت يف البلدان اليت ليس فيها مكاتب قطرية، مثل احلالة  كوت
إىل مساعدة  ٢٠١٩يف ليبيا واحلالة يف دارفور بالسودان. ويتوقع مكتب املّدعي العام أنه سيحتاج يف عام 

إحالة  ١٢ل إعادة التوطني/النقل املساَعد وإحالة من أج ٣٠قسم الين عليهم والشهود فيما خيص 
التماسًا للمساندة، وذلك عالوة على القضايا احلالية. ويستلزم كل ذلك إيفاد بعثات معنية بالتقييم، 
وإعادة التوطني، والنقل املساَعد، وصيانة نظم التحرك االستجايب األويل، وتنفيذ تدابري احلماية احمللية، 

املخاطر اليت تكتنف القضايا احلالية، وال سيما تقليصها يف إطار دويل. كما  ومهمات متصلة باحلد من
تلزم ميزانية السفر املقرتحة لدعم مهمات اشتغالية ومهمات رامية إىل التفاوض بشأن اتفاقات إعادة 
 التوطني ضمن أوروبا وخارجها، وتنظيم حلقات تدارس إقليمية للرتويج إلعادة توطني الشهود املشمولني
بربنامج احملكمة اخلاص باحلماية يف بلدان أخرى. كما ُتطلب ميزانية السفر من أجل مهمات متصلة 

 مبرافقة الشهود اآلتني إىل احملكمة ألغراض احملاكمة وبعض األسفار املتصلة بالعمل وباملوظفني.

 ألف يورو ١ ١٦٩,٣ اخلدمات التعاقدية

اخلدمات التعاقدية اخلاصة بشعبة العمليات اخلارجية يشهد مقدار املوارد املطلوب لسد تكاليف  -٦١٧
املئة). ولئن كان القسط األعظم من املوارد املطلوبة يظل  يف ٢,٨ألف يورو ( ٣٣,٦اخنفاضًا مقداره 

إىل تناقص ألف يورو) فإن هذا املبلغ قلِّص تقليصًا يعزى رئيسيًا  ٩٧٨,٣خيص املكاتب القطرية (
الدميقراطية. إن املوارد املعنية تلزم من أجل أمور منها التدابري األمنية الواجب  األنشطة يف مجهورية الكونغو

تنفيذها يف املكاتب القطرية ومحاية عمليات النقل يف إطار املهمات. وعلى حنو مماثل يستعان باخلدمات 
ارهم يف امليدان، التعاقدية بصورة رئيسية فيما يتعلق بالتوعية وأنشطة قسم مشاركة الين عليهم وجرب أضر 

 وكذلك جلمع املعلومات االستخبارية يف إطار تتبع املشتبه فيهم الطلقاء.

وُتقرتح زيادات يف املخصصات لسد التكاليف التعاقدية يف قسم دعم العمليات اخلارجية  -٦١٨
آالف يورو) واملكاتب القطرية القائمة يف أوغندا ومجهورية أفريقيا الوسطى ومايل وجورجيا  ٨,٠(
آالف يورو ُحيتاج إليه من أجل مكتب االتصال القائم  ٥,٠ألف يورو)، إضافًة إىل مبلغ مقداره  ٩٢,٠(

يف نيويورك. ويف احلالة يف مايل، سيكون لألنشطة املزيدة أثر على متطلبات الدعم املتعلقة باألمن يف 
م التابعة لألمم املتحدة امليدان، مثل التعاقد مع الشرطة احمللية والدعم الذي تقدمه قوات حفظ السال

خالل املهمات امليدانية. وسيحتاج املكتب القطري القائم يف جورجيا إىل موارد مزيدة للنهوض بأود 
أنشطته التوعوية والوفاء بالتزاماته يف إطار نظام إدارة األمن يف األمم املتحدة. أما سائر أقسام الشعبة 

سم اإلعالم والتوعية واملكاتب القطرية القائمة يف مجهورية ومكاتبها، وهي قسم الين عليهم والشهود وق
ألف يورو. إن هذه  ١٣٨,٦ديفوار، فتقرتح ختفيضات يبلغ جمموعها  الكونغو الدميقراطية وكوت

التخفيضات تعوِّض تعويضًا كامًال الزيادات الالزمة بل وتفضي أيضًا إىل ختفيض صاٍف مقداره 
 ألف يورو. ٣٣,٦

 لف يوروأ ١٤٧,٢ التدريب

ألف يورو  ٠,٨ينطوي مقدار املوارد املطلوبة لسد تكاليف التدريب على اخنفاض مقداره  -٦١٩
حتقيق استقرار احتياجاتا إىل التدريب فخفَّضت مقدار  ٢٠١٨املئة). وقد تسىن للشعبة يف عام  يف ٠,٥(

تب القطرية استبانة ختفيضًا طفيفاً. وتسىن للمكا ٢٠١٩املوارد اليت تلزمها من أجل التدريب يف عام 
وسائل ناجعة بالقياس إىل تكاليفها لسد احتياجات احملكمة واملوظفني إىل التدريب، ومن هذه الوسائل 
االستعانة بفرص التدريب اليت تتيحها األمم املتحدة واملزيد من التنسيق بني املكاتب فيما خيص برامج 

اخلاصة بالشعبة التدريب اإللزامي السنوي يف جمال  التدريب. ومن مسبِّبات التكاليف يف ميزانية التدريب
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األمن للموظفني املعنيني باألمن وللسائقني، مثل التدريب على األسلحة النارية الرامي إىل تصديق املهارات 
يف هذا الال والتدريب على القيادة الدفاعية للَمرْكبات املصفَّحة، على النحو الذي يقضي به نظام إدارة 

م املتحدة. ويلزم تدريب ختصصي حمدود يف جمال التواصل وجمال التعاون القضائي لكي يتاح أمن األم
للموظفني استدامة املستوى الالزم من اخلربة ألداء مهامهم على أمثل وجه. ويضاف إىل ذلك أنه يظل 

ل واستعادتا، ُحيتاج إىل موارد خاصة بالتدريب يف قسم دعم العمليات اخلارجية فيما يتعلق بتمييز األصو 
ويف قسم اإلعالم والتوعية من أجل تدريب تقين مرمي منه إىل التمكن من تنفيذ �ج احملكمة فيما يتعلق 
بوسائط التواصل االجتماعي وصيانة البنية التحتية الالزمة إلبقاء املوقع الشبكي مواكبًا ألحدث 

ملدربِّني اخلارجيني الذين يوفِّرون التدريب التطورات، ويف قسم الين عليهم والشهود لسد تكاليف أتعاب ا
 اخلاص للعاملني يف قسم الين عليهم والشهود يف املقر ويف املكاتب القطرية.

 ألف يورو ٣ ١٨٩,٦ النفقات التشغيلية العامة

تنطوي امليزانية املقرتحة لسد النفقات التشغيلية العامة على اخنفاض صاٍف مقداره  -٦٢٠
ألف يورو ختص رئيسياً  ٣١٣,٠املئة). وتُقرتح موارد إضافية مقدارها  يف ٣٠,٧ألف يورو ( ١ ٤١٤,٤

املكاتب القطرية لكن تكاليفها تعوَّض تعويضًا كامًال بتخفيضات يف الشعبة يبلغ مقدارها 
 ألف يورو متثل ختفيضاً يف قسم الين عليهم والشهود. ١ ٧١٧,٤ألف يورو، منها  ١ ٧٢٧,٤

فيما خيص املكاتب القطرية تعزى إىل حد بعيد إىل الزيادة يف إجيار احملال إن الزيادة املقرتحة  -٦٢١
ديفوار وجورجيا، إضافًة إىل ارتفاع تكاليف الصيانة  اجلديدة للمكاتب القطرية القائمة يف مايل وكوت

يف بلدان الناجم جزئيًا عن توسيع األحياز املكتبية والتكاليف التشغيلية املتكبَّدة لدعم األنشطة املزيدة 
آالف يورو نامجة عن نقل مكتب االتصال القائم  ١٠٧,٦احلاالت الثالثة هذه. ومثة أيضاً زيادة مقدارها 

وينطوي مقدار املوارد املطلوبة يف قسم اإلعالم والتوعية  يف نيويورك ليغدو تابعاً لشعبة العمليات اخلارجية.
نة معدات للتحرير واإلعداد الفيديويني، ومواد آالف يورو تلزم رئيسيًا لصيا ٥,٠على زيادة مقدارها 

 حلفظ النسخ اإللكرتونية. USBتصوير ضوئي، ووحدات ذاكرة من النوع 

وينطوي مقدار املوارد املقرتحة يف قسم الين عليهم والشهود على اخنفاض كبري بالقياس إىل  -٦٢٢
ارد اليت يطلبها قسم الين يف املئة). إن املو  ٤٨,٦ألف يورو ( ١ ٧١٧,٤مقداره  ٢٠١٨نظريه لعام 

عليهم والشهود ختصص للنهوض بأود مثول الشهود أمام احملكمة، وبرامج احلماية مبا فيها نظام التحرك 
االستجايب األويل، وتكاليف تنظيم ملفات القضايا وإعادة التوطني، وحتسني تعاون قسم الين عليهم 

تعلقة بإعادة التوطني اليت من شأ�ا أن تفضي يف �اية والشهود مع الدول بغية زيادة عدد االتفاقات امل
 املطاف إىل ختفيض يف تكاليف تنظيم ملفات القضايا.

وعلى الرغم من أن ميزانية النفقات التشغيلية العامة مهمة أمهية قصوى لتمكُّن قسم الين  -٦٢٣
بفضل تدابري منها:  عليهم والشهود من النهوض مبهامه فقد تدبر هذا القسم أمره لتقليص ميزانيته

اختاذ  ‘٢’حتسني ممارساته على صعيد العمل وطرائقه يف تدبر القضايا إثر إعمال بنيته اجلديدة؛  ‘١’
حتسني املساعدة اليت تقدمها  ‘٣’القرارات يف شىت وحدات بنيته اجلديدة على حنو أسرع وأكثر استنارة؛ 

اتّباعه  ‘٤’عادة توطني الين عليهم/الشهود فيها؛ له الدول الشريكة األساسية اليت تتعاون معه وتقبل إ
�جاً أكثر اتسامًا بالطابع املركزي وأكثر تنظيمًا فيما خيص املصروفات املتصلة بتدبر القضايا (املثابرة على 
متابعة املصروفات وحتليل االجتاهات املهين بفضل إضافة وظيفة ختصصية جديدة إىل بنيته األصلية)؛ 

تطبيقه تدابري  ‘٦’ياسة متعمَّدة لتمكني وتدريب املوظفني العاملني يف امليدان ويف املقر؛ تنفيذه س ‘٥’
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، اليت تتيح له تقليص اخنراطه ٢٠١٦تقليص املخاطر/تقليص املخاطر يف إطار دويل املعمول با منذ عام 
؛ ٢٠١٩ئر يف عام توقُّعه عدد الشهود الذين سيمثُلون يف احملكمة أمام الدوا ‘٧’املايل تدرجيياً؛ 

ختفيضه تقديرات مكتب املّدعي العام لعدد اإلحاالت اجلديدة (التماسًا إلعادة التوطني وللنقل  ‘٨’
). فيبدو أن شىت هذه العناصر قد آتت منافع وأ�ا ٢٥إىل  ٣٣(من  ٢٠١٩املساَعد) اليت ستقدم يف عام 

لفات القضايا وغريها من التكاليف إىل احلد متكِّن القسم من املخاطرة احملسوبة بتقليص تكاليف تنظيم م
 األدىن.

 ألف يورو ٤٢٢,٦ اللوازم واملواد

يف املئة).  ٣٠,٤ألف يورو ( ٩٨,٥ينطوي مقدار املوارد املطلوبة على زيادة مقدارها  -٦٢٤
ألف يورو يف املخصصات للمكاتب القطرية.  ٩٧,٥معظم هذه الزيادة نتيجًة لزيادة مقدارها  ويأيت

دة رئيسيًا املكتبني القطريني القائمني يف مايل وجورجيا حيث تلزم استثمارات حمدودة يف اللوازم وختص الزيا
واملواد، مثل وقود الـَمرْكبات وحصص أزواد الطوارئ، لسد تكاليف الزيادة يف مقدار األنشطة ويف عدد 

على املوارد األساسية اليت تتيح املوظفني العاملني يف هذين املكتبني. ويشمل بند امليزانية االشتغالية هذا 
 للمكتبني القطريني املعنيني النهوض بأود املهمات يف امليدان ودعم عمل املوظفني يف مقر عملهم. 

لسد  ٢٠١٨وستظل تلزم موارد يف قسم الين عليهم والشهود مبقدار مماثل لنظريه املعتمد لعام  -٦٢٥
يستعملها فريق إعداد كرتونية إلخبارية إنشرات و أدوات حتليل تكاليف جتديد االشرتاكات السنوية يف 

قاعات االنتظار اخلاصة ل ملفات القضايا التابع لقسم الين عليهم والشهود يف حبوثه، وتكاليف لوازم
وعالوة على ذلك ُتطلب موارد يف قسم دعم العمليات اخلارجية وقسم اإلعالم والتوعية  .قراملشهود يف الب

ألف  ١,٠، مع زيادة طفيفة مقرتحة مقدارها ٢٠١٨ان نظرييهما املعتمدين لعام مبقدارين يكادان يساوي
 يورو يف قسم اإلعالم والتوعية.

 ألف يورو ٢٥,٥ األثاث والعتاد

يف املئة) بالقياس إىل  ١٦٠,٢ألف يورو ( ١٥,٧ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  -٦٢٦
األعظم من املوارد املطلوبة لدعم األنشطة اليت جتريها  املعتمدة. وُحيتاج إىل القسط ٢٠١٨ميزانية عام 

احملكمة يف امليدان. ويشار على وجه التحديد إىل أن املوارد ُتطلب من أجل املكاتب القطرية، وال سيما 
املكتب القطري القائم يف باماكو، الذي يشهد عدد موظفيه الذين يستخدمون حمالَّه زيادة كبرية يف عام 

ض الزيادة املعنية جزئيًا بتخفيضات يف إطار نفس بند امليزانية فيما خيص املكتب القطري . وتعوَّ ٢٠١٩
إثر إجناز  ٢٠١٩القائم يف مجهورية أفريقيا الوسطى، الذي خفِّض مقداُر املوارد املطلوبة من أجله لعام 

العتاد. وإضافة إىل ذلك االنتقال بنجاح، األمر الذي قلَّص احلاجة إىل االستثمارات اإلضافية يف األثاث و 
آالف يورو يف قسم اإلعالم والتوعية لسد تكاليف يتعني تكبدها الحتياز  ٤,٠ُتطلب زيادة مقدارها 

رخص برامج حاسوبية من أجل استحداث أدوات خاصة باملعلومات (صحائف وقائع، وبرامج مسعية 
ة اخلاصة بوسائط التواصل بصرية، وصور، وملصقات) وتصاميم من أجل املنشورات واملواد البصري

االجتماعي، واالشرتاكات السنوية يف برامج متابعة وسائط التواصل االجتماعي، وتكاليف جتديد رخص 
 الربجميات احلاسوبية اخلاصة بتصميم املطبوعات.
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 المقترحة ٢٠١٩: ميزانية عام ٣٨٠٠ البرنامج :٣٧ الجدول

٣٨٠٠  
 شعبة العمليات اخلارجية

 اليوروات)(بآالف  ٢٠١٧مصروفات عام 
امليزانية املعتمدة لعام 

(بآالف  ٢٠١٨
 اليوروات)

 التغّري يف املوارد
امليزانية املقرتحة لعام 

(بآالف  ٢٠١٩
 الموع اليوروات)

املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

الموع مبا فيه 
املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

مقداره (بآالف 
 نسبته املئوية اليوروات)

 ٥٢٩,٣ ١٠ ١,٠ ١٠٤,٧ ٤٢٤,٦ ١٠    الفئة الفنيةاملوظفون من 
 ٢٩٤,٠ ٤ ٢,٨ ١١٧,٠ ١٧٧,٠ ٤    املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 ٨٢٣,٣ ١٤ ١,٥ ٢٢١,٧ ٦٠١,٦ ١٤ ٢٤١,٥ ١٤ - ٢٤١,٥ ١٤ الموع الفرعي لتكاليف املوظفني
 ٥٣٥,٤ ١ ٦٠,٩ ٥٨١,٤ ٩٥٤,٠ ٥٢١,١ - ٥٢١,١ املساعدة املؤقتة العامة

)٢٠٩,٤( ٣١٥,٨ ٢٠٨,٩ - ٢٠٨,٩ املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات  )٦٦,٣(  ١٠٦,٤ 
 ٣,٠ - ٣,٠ - ١٢,٣ - ١٢,٣ العمل اإلضايف

 ٦٤٤,٨ ١ ٢٩,٥ ٣٧٥,٠ ٢٦٩,٨ ١ ٧٤٢,٣ - ٧٤٢,٣ الموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني
 ٤٦٩,٩ ١ ٥,٧ ٧٩,٤ ٣٩٠,٥ ١ ٣٠٦,٥ ١ ٢٩,٠ ٢٧٧,٥ ١ السفر

 ١,٠ - ١,٠ - - - - الضيافة
)٣٣,٦( ٢٠٢,٩ ١ ٤١٤,٩ ١ ٥,٩ ٤٠٩,٠ ١ اخلدمات التعاقدية  )٢,٨(  ١٦٩,٣ ١ 

)٠,٨( ١٤٨,٠ ٢٤,٦ - ٢٤,٦ التدريب  )٠,٥(  ١٤٧,٢ 
 - - - - ٤٥,٧ - ٤٥,٧ اخلرباء االستشاريون

 - - - - - - - حمامو الدفاع
 - - - - ٦,٨ - ٦,٨ حمامو الين عليهم

١( ٦٠٤,٠ ٤ ٣٩٩,٠ ٢ - ٣٩٩,٠ ٢ التشغيلية العامةالنفقات   ٤١٤,٤(  )٣٠,٧(  ١٨٩,٦ ٣ 
 ٤٢٢,٦ ٣٠,٤ ٩٨,٥ ٣٢٤,١ ٣٢٦,٧ - ٣٢٦,٧ اللوازم واملواد

 ٢٥,٥ ١٦٠,٢ ١٥,٧ ٩,٨ ٢٤١,٣ - ٢٤١,٣ األثاث والعتاد
١( ٦٧٩,٣ ٧ ٧٦٥,٥ ٥ ٣٤,٩ ٧٣٠,٦ ٥ الموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني  ٢٥٤,٢(  )١٦,٣(  ٤٢٥,١ ٦ 

)٦٥٧,٥( ٥٥٠,٧ ٢٣ ٧٤٩,٣ ٢٠ ٣٤,٩ ٧١٤,٤ ٢٠ المجموع  )٢,٨(  ٨٩٣,٢ ٢٢ 

 ٢٠١٩: مالك الموظفين المقترح لعام ٣٨٠٠ البرنامج :٣٨ الجدول

٣٨٠٠ 
وكيل أمني 

 عام
أمني عام 

 ١-ف ٢-ف ٣-ف ٤-ف ٥-ف ١-مد ٢-مد مساعد

  
جمموع 

موظفي الفئة 
الفنية وما 

 رأ-ع خ رر-ع خ فوقها

  
جمموع 
فئة  موظفي

اخلدمات 
 العامة

مجموع 
 الموظفين

               الوظائف الثابتة
  ١٩٢   ١٠١   ٩٧   ٤   ٩١   -   ٣٩   ٣٤   ٩   ٨   ١   -   -   -  ٢٠١٨املقرة لعام 

  ٨   ٦   ٦   -   ٢   -   ٢   -   -   -   -   -   -   -  اجلديدة
  ١   -   -   -   ١   -   -   -   -   ١   -   -   -   -  املعادة التخصيص
  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  املعادة التصنيف
  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  املستعادة/املعادة

  ٢٠١   ١٠٧   ١٠٣   ٤   ٩٤   -   ٤١   ٣٤   ٩   ٩   ١   -   -   -  المجموع

               
           ل)وظائف المساعدة المؤقتة العامة (معاِدالتها بدوام كام

 ١٦,٠٠ ١٠,٠٠ ١٠,٠٠ - ٦,٠٠ - ٤,٠٠ ٢,٠٠ - - - - - - ٢٠١٨املقرة لعام 

  ١٦,٠٠   ١٠,٠٠   ١٠,٠٠   -   ٦,٠٠   -   ٤,٠٠   ٢,٠٠   -   -   -   -   -   -  املستمرة
  ١٤,٠٠   ١١,٠٠   ١١,٠٠   -   ٣,٠٠  -   ٣,٠٠   -   -   -   -   -   -   -  اجلديدة

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  املعادة التخصيص
  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  املعادة التصنيف

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  احملوَّلة
  ٣٠,٠٠   ٢١,٠٠   ٢١,٠٠   -   ٩,٠٠  -   ٧,٠٠   ٢,٠٠   -   -   -   -   -   -  المجموع
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 الرابع: أمانة جمعية الدول األطراف البرنامج الرئيسي  -دال

 

 المقدِّمة

("اجلمعية") اجلمعية") إىل مجعية الدول األطراف أمانة تقدم أمانة مجعية الدول األطراف (" -٦٢٧
(ومكتبها وهيئاتا الفرعية مساعدة إدارية وتقنية يف اضطالعها مبهامها مبوجب النظام األساسي

73F

٧٤( .
املهام اليت تضطلع با أمانة اجلمعية يف جمال خدمات املؤمترات ختطيُط وإعداُد وتنسيُق اجتماعات  ومن

راراتما، وترمجُة هذه املواد واستنساُخها وتوزيُعها. اجلمعية وهيئاتا الفرعية، واستالُم وثائقهما وتقاريرمها وق
باإلضافة إىل ذلك خدمات فنية للجمعية وهيئاتا الفرعية. ومن املهام اليت تضطلع با أمانة اجلمعية م وتقدِّ 

ر يف جمال اخلدمات الفنية تقدُمي اخلدمات القانونية وخدماِت السكرتاريا الفنية، مثل توفِري الوثائق والتقاري
وامللخَّصات التحليلية، وإسداِء املشورة على الصعيد الداخلي فيما يتعلق باملسائل القانونية والفنية املتصلة 

 بعمل اجلمعية. 

 ٤١٠٠برامج: الربنامج  ةعلى أربعالرئيسي (أمانة مجعية الدول األطراف) ويشتمل هذا الربنامج  -٦٢٨
 رئيس (مكتب ٤٤٠٠اجلمعية)، والربنامج  سكرتاريا( ٤٢٠٠والربنامج  ،)خدمات املؤمترات وحدة(

 .(جلنة امليزانية واملالية) ٤٥٠٠الربنامج و اجلمعية)، 

 ألف يورو  ٢ ٨٧١,٦ موارد الميزانية 

يف املئة)  ٥,٦ألف يورو ( ١٥٣,٤على زيادة مقدارها  ٢٠١٩ينطوي املبلغ املطلوب لعام  -٦٢٩
وظيفة ثابتة واحدة من فئة اخلدمات العامة،  املعتمدة، نامجة عن متويل ٢٠١٨بالقياس إىل ميزانية عام 

يف قلم احملكمة إىل  ٣٢٠٠ألف يورو نُقل من الربنامج  ٦٧,٠وأتعاب املراجعني اخلارجيني مببلغ مقداره 
(جلنة امليزانية واملالية) ضمن الربنامج الرئيسي الرابع. كما تعزى هذه الزيادة جزئيًا إىل  ٤٥٠٠الربنامج 

 ة الشفوية الجتماعات مكتب اجلمعية يف الهاي.توفري خدمات الرتمج

                                                           

 برتشيحات املعنية االستشارية واللجنة ونيويورك، الهاي يف القائمان العامالن وفريقاه األطراف، الدول مجعية مكتب اهليئات هذه من )٧٤(
 اجلمعية رئاسة هيئة إىل الفنية اخلدمات تقدِّم لكنها الهاي يف اجلمعية قائم أمانة مقر إن. املراجعة وجلنة واملالية، امليزانية وجلنة احملكمة، قضاة

 .الدورات بعد ما ووثائق الدورات قبل ما وثائق إعداد خالل من نيويورك والهاي، يف القائمني العاملني وفريقيه ومكتبها
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إن الزيادة اليت تنطوي عليها املوارد املطلوبة ُحدَّت فبلغت نسبتها قيمة معتدلة مقدارها  -٦٣٠
املئة وذلك من خالل تشكيلة من التدابري، مثل العمل القائم على التآزر وإجراء تعديالت على  يف ٥,٦

االحتياجات الفعلية لألمانة على حنو تـُتوخى به املرونة املقرتنة مبراعاة املوارد من املوظفني بغية سد 
 اعتبارات النجاعة وآثار العمل التآزري.

 يورو  آالف ١ ٨٠٥,٦ الموارد من الموظفين 

وظائف من الفئة الفنية  ٥( وظائف ثابتة ١٠من  اجلمعية يتألف مالك العاملني يف أمانة -٦٣١
وظائف من  ٧املساعدة املؤقتة العامة ( وظائفوظيفة من  ١٢و امة)من فئة اخلدمات الع وظائف ٥و

اخلدمات وظائف من فئة  ٥و من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل) ٤,٤٣الفئة الفنية (
املساعدة املؤقتة إن بعض وظائف  .من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل)) ١,٢٨(ة العام

يراد با  من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل) ٠,٤٢(املدة  ةقصري املعنية هي وظائف العامة 
 فعدد الوظائف املطلوبة يبقى كما كان. .الفرعية وهيئاتاتقدمي اخلدمات للجمعية 

 يورو  آالف ١ ٠٠٤,٣ الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية وفئة اخلدمات العامة 

 التنفيذي واألمني) ١-حاليًا من مديرها (من الرتبة مد أمانة اجلمعيةيتألف مالك العاملني يف  -٦٣٢
)، وموظف قانوين (من الرتبة ٤-ف )، وموظف قانوين (من الرتبة٥-واملالية (من الرتبة ف امليزانيةللجنة 

)، رر-ع خ (من الرتبة رئيسي داريإ ومساعد)، ٢-للمدير (من الرتبة ف خاص)، ومساعد ٣-ف
 ةداريوالشؤون اإلجتماعات الاومساعد معين ب، )رر-خ ع احملفوظات (من الرتبةبالوثائق/وموظف معين 

، مل متوَّل وظيفة أحدمها يف إطار ميزانية )رأ-خ ع داريني (من الرتبةإ ومساعَدْين)، رأ-خ ع (من الرتبة
اجلمعية مجيع العاملني يف أمانة  يديؤ وفيما عدا االستثناءات املذكورة أدناه، . املعتمدة ٢٠١٨عام 

(يقدمها  فنيةإىل اجلمعية وإىل هيئاتا الفرعية خدمات  هايم العاملون فيقدِّ و  .شراف مديرهاإمهامهم حتت 
 ).ةدارياإل املعنيون بدعم االئتمار وبالشؤوناملوظفون القانونيون) وخدمات تقنية (يقدمها املوظفون 

جنة للمني التنفيذي األأما إىل الرئيس مباشرة.  تقاريرهرئيس اجلمعية ل اخلاصويرفع املساعد  -٦٣٣
 بصفتهطلع با ضضافة إىل املهام اليت يإنه، إجنة مباشرة. لإىل رئيس هذه ال تقاريرهريفع فامليزانية واملالية 

نامج الرب  متويلَ ما فيما خيص سيّ  طالع مبهام ضمن األمانة مجعاء، والضيواصل اال ،مني التنفيذياأل
 ٢٠١٥وافقت اجلمعية يف عام  نة امليزانية واملاليةجل. وبناًء على توصية من هشؤون ريَ يوتس الرئيسي الرابع

(على تعيينه أمينًا للجنة املراجعة
74F

إضافًة إىل املهام اآلنفة الذكر اليت يتوالها. ويقدِّم املوظفان املعنيان  )٧٥
بالشؤون اإلدارية (انظر أدناه) واملساعد اإلداري الرئيسي املساعدة إىل األمني التنفيذي يف عمله من أجل 

  هاتني اللجنتني، كما يقدِّمها إليه بالقدر الالزم باقي العاملني يف األمانة.

                                                           

 تشرين ٢٦-١٨ الهاي، عشرة، الرابعة الدورة الدولية، اجلنائية للمحكمة األساسي روما نظام يف األطراف الدول جلمعية الرمسية الوثائق )٧٥(
 .١٤٥ الفقرة ؛٣-اجلزء باء الثاين، اللَّد ،)ICC-ASP/14/20( ٢٠١٥ نوفمرب/الثاين
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 ألف يورو  ٥٩٦,٢  ملؤقتة العامةاملساعدة ا

دوام  باملساعدة املؤقتة العامة  من وظائفوظائف  أربعيف األمانة حاليًا  العاملنيمالك  يضم -٦٣٤
تقدمي اخلدمات  ةجل قصري بغيألشغل يف إطار املساعدة املؤقتة العامة العديد من الوظائف اليت تُ كامل، و 

 إىل اجلمعية وهيئاتا الفرعية.

(متطلَّب مستمر، لسنوات  شهر ٠,٠٥) ملدة ٥-رئيسي (من الرتبة فموظف قانوين  -٦٣٥
بتقدمي  األيام، من حمدود عدد )، خالل٥-املوظف القانوين الرئيسي (من الرتبة ف . يقوممتعددة)

اخلدمات الفنية للجمعية وفريقيها العاملني (إعداد وثائق ما قبل الدورة، ووثائق الدورة، ومشاريع التقارير). 
 هذا املوظف اإلضايف يرفد عمل املوظَفْني القانونيَـْني اللذين يضمهما مالك األمانة الرئيسي. إن عمل

 . يقوم(متطلَّب مستمر، لسنوات متعددة) شهر ٠,٥٥) ملدة ٤-موظف قانوين (من الرتبة ف -٦٣٦
 بتقدمي اخلدمات الفنية للجمعية األيام، من حمدود عدد )، خالل٤-املوظف القانوين (من الرتبة ف

وفريقيها العاملني (إعداد وثائق ما قبل الدورة، ووثائق الدورة، ومشاريع التقارير). إن عمل هذا املوظف 
 اإلضايف يرفد عمل املوظَفْني القانونيَـْني اللذين يضمهما مالك األمانة الرئيسي.

، لسنوات مستمرب (متطلَّ  شهراً  ١٢) ملدة ٣-(من الرتبة ف معين بالشؤون اإلدارية موظف -٦٣٧
، ويف هادورتيلتحضري امليزانية واملالية يف الللجنة  األمَني التنفيذيهذه الوظيفة  ليساعد شاغ .)متعددة

. ، مبا يف ذلك التحضري لدورات جلنة املراجعةالشؤون ذات الصلةو مها متابعة تنفيذ التوصيات اليت تقدِّ 
اجتماعات فريق الهاي العامل  من االهتمام باملزيدمني التنفيذي فرصة هذه الوظيفة تيئ لأل كما إن
 .داريةاملالية والشؤون اإلالشؤون املسائل الرئيسية املتصلة بشؤون امليزانية و  عن امليزانية واملاليةجلنة  وإبالغ

، لسنوات مستمرب (متطلَّ  أربعة أشهر ) ملدة٣-(من الرتبة ف معين بالشؤون اإلدارية موظف -٦٣٨
يف كتابة احملاضر وإعداد امليزانية واملالية للجنة  األمَني التنفيذيهذه الوظيفة  ليساعد شاغ .)متعددة

 التقارير بشأن دورَيت جلنة امليزانية واملالية ودورَيت جلنة املراجعة.

يساعد  .)، لسنوات متعددةمستمرب (متطلَّ  شهراً  ١٢) ملدة ٣-(من الرتبة ف قانوين موظف -٦٣٩
ملسائل املتصلة بشؤون امليزانية والشؤون املالية والشؤون األمانة فيما يتعلق بأهم اهذه الوظيفة  لشاغ

 .اإلدارية، ويساعد امليسَِّر املعينَّ بامليزانية الربناجمية املقرتحة

. )، لسنوات متعددةمستمرب (متطلَّ شهرًا  ١٢) ملدة ٢-مساعد خاص للرئيس (من الرتبة ف -٦٤٠
الرئيَس خالل زياراته هلا اليت تُتناول يف سياقها إن مكان عمل شاغل هذه الوظيفة يف نيويورك، وهو يساند 

الشؤون املتصلة باألمم املتحدة واملتعلقة باحملكمة اجلنائية الدولية. إنه يقدِّم دعمًا فنيًا وتقنيًا إىل الرئيس 
فيما يتعلق بإعداد بياناته، ومراسالته، وتنسيقه مع أصحاب الشأن الرئيسيني. ويساعد هذا املوظُف أيضاً 

إعداد البالغات الرمسية، واالهتمام باملسائل املتصلة باجلمعية يف مقر األمم املتحدة، والتواصل املستمر  يف
مع الدول املتمتعة بصفة املراقب للرتويج لعاملية نظام روما األساسي. كما إن هذا املوظف يقدِّم خدمات 

ة، وذلك بتوجيه من أمانة اجلمعية. أما فنية إىل املكتب وإىل فريق نيويورك العامل، وإىل دورات اجلمعي
 تقدمي اخلدمات التقنية فسيواِصل توليَّه مكتُب االتصال القائم يف نيويورك.
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. )، لسنوات متعددةمستمرب (متطلَّ  شهراً  ١٢ ملدة )١-ف الرتبة من( للمدير خاص مساعد -٦٤١
ومشاركة  اجلمعية، اإلمدادي لدورة شؤون منها التحضري يفأمانة اجلمعية  مدير الوظيفة هذه شاغل يساعد

(ممثلي املنظمات غري احلكومية
75F

، وتنظيم الفعاليات اجلانبية، وجتهيز طلبات األحياز ووسائل اإلعالم )٧٦
املكتبية الواردة من الدول األطراف من أجل اللقاءات اجلانبية اليت تُعقد إبان انعقاد دورة اجلمعية، 

 األحياز املكتبية وإىل املعدات. كما إن هذا املوظف يقدِّم يشمل أيضًا حتديد االحتياجات إىل ما
 مع املدير لقاءات وينظِّم السنة، طيلة اإلمدادي الدعم صعيد أخرى على بأنشطة املساعدة باضطالعه

 .األطراف الدول وممثلي احملكمة مسؤويل

حتتاج  .)، لسنوات متعددةمستمرب (متطلَّ أشهر  ١٠,٤ملدة  مساعدون معنيون بالتسجيل -٦٤٢
إىل مساعدين معنيني بالتسجيل خالل الفرتة املمتدة طيلة األشهر السابقة للدورة السنوية للجمعية مانة األ

واملنتهية عند انتهاء هذه الدورة. إن املساعدين املعنيني بالتسجيل يساعدون املدير فيما يتعلق بكل 
الوفود وممثلي املنظمات غري احلكومية قبل انعقاد اجلوانب اإلمدادية جللسات اجلمعية، مبا يف ذلك تسجيُل 

الدورة السنوية للجمعية وخالله، وإصداُر شارات النفوذ للمشاركني يف الدورة السنوية، واملساعدُة يف إعداد 
ومسك قائمة املشاركني يف الدورة السنوية، وإعداُد الوثائق وتوزيعها، وحتديُد املتطلبات من األحياز 

ىل املعدات من أجل االجتماعات، وكلُّ أعمال التحضري اإلمدادي األخرى من أجل دورة واالحتياجات إ
 اجلمعية.

إىل مانة . حتتاج األ)، لسنوات متعددةمستمرب (متطلَّ ملدة شهرين  مساعدون إداريون -٦٤٣
انتهاء  مساعدين إداريني خالل الفرتة املمتدة طيلة األشهر السابقة للدورة السنوية للجمعية واملنتهية عند

 . إ�م يساعدون املدير يف أعمال التحضري اإلمدادي لدورة اجلمعية.هذه الدورة

إىل مانة . حتتاج األ)، لسنوات متعددةمستمرب (متطلَّ ملدة شهر واحد  مساعد معين بالوثائق -٦٤٤
ئق من . إنه يساعد املدير يف إعداد الوثامساعد معين بالوثائق خالل شهر انعقاد الدورة السنوية للجمعية

 أجل دورة اجلمعية.

، لسنوات مستمرب (متطلَّ رأ) ملدة شهرين -(من الرتبة خ ع مساعد معين باخلدمات -٦٤٥
. يسهر املساعد املعين باخلدمات على توفري اخلدمات للدورة السنوية للجمعية على حنو سليم )76F٧٧()متعددة

جيب تركيبها يف مكان انعقاد الدورة؛ فيما يتعلق بعتاد وبراجميات تكنولوجيا املعلومات يف احملكمة، اليت 
 .العلم أيضاً بوجوب توفُّر عدد كاٍف من املوظفني اجلاهزين لالستدعاء لتذليل كل مشكلة قد تطرأ مع

 ألف يورو  ١٦٧,١ املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات 

قدارها على زيادة م من أجل املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعاتينطوي املبلغ املطلوب  -٦٤٦
 يف املئة) تُعزى إىل توفري خدمات الرتمجة الشفوية الجتماعات مكتب اجلمعية. ١٩,٤ألف يورو ( ٢٧,١

                                                           

ممثل للمنظمات غري احلكومية اعتمادًا حلضور الدورة السنوية للجمعية. وفيما خيص دورات  ٦٠٠طلب أكثر من  ٢٠١٧يف عام  )٧٦(
 أن تعد مجيع الشارات الالزمة للنفوذ إىل مركز املؤمترات. اجلمعية اليت تعقد يف الهاي، يتعني على األمانة

السنوات املقرَّر  فيما خيص الدعم هذا يُطلب وال. الهاي يف تُعقد للجمعية سنوية دورة لكل املعلومات يف جمال تكنولوجيا الدعم يلزم )٧٧(
 .بنيويورك املتحدة األمم مقر يف عقد دورة اجلمعية خالهلا
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وتلزم املساعدة املؤقتة بصورة خاصة لرتمجة الوثائق الرمسية للجمعية وهيئاتا الفرعية، وتسجيل املندوبني، 
وإصدار الشارات، واستنساخ الوثائق بأعداد كبرية وتوزيعها، وتيسري مشاركة املندوبني يف الدورات بصورة 

ة اإلضافية تتأتى عن القرار الذي اختذه إن الزيادة املراد با سد تكاليف خدمات الرتمجة الشفويعامة. 
القاضي بوجوب توفري خدمات الرتمجة الشفوية الجتماعاته  ٢٠١٨متوز/يوليو  ١٦مكتب اجلمعية يف 

Pباإلنكليزية والفرنسية واإلسبانية

)
77F

٧٨(
P وستسعى األمانة إىل احلد من التبعات املالية هلذا القرار بالتنسيق مع .

(بالرتامجة الداخليني كلما أمكن ذلكقلم احملكمة بغية االستعانة 
78F

٧٩(. 

 ألف يورو  ٣٨,٠  العمل اإلضايف 

. ويُدفع تعويض عن العمل اإلضايف ضايفلعمل اإلاملطلوب من أجل اقدار امل يفال تغريُّ  -٦٤٧
للموظفني من فئة اخلدمات العامة الذين ُتستأجر خدماتم ملدة قصرية وُيطلب منهم تقدمي املساعدة 

ويتوجب عليهم بالضرورة أن يعملوا ملدٍة تـُجاِوز ساعات العمل املعتادة، وقد متتد لتشمل املذكورة أعاله 
 عطل �اية األسبوع، خالل دورة اجلمعية ودورات جلنة امليزانية واملالية ويف سياق هذه الدورات.

 ألف يورو  ١ ٠٦٦,٠ الموارد غير المتصلة بالعاملين

يف املئة)، تعزى رئيسيًا إىل  ٧,٤ألف يورو ( ٧٣,٠مقدارها ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة  -٦٤٨
نقل بند خدمات املراجعة اخلارجية من قلم احملكمة. وتتألف املوارد غري املتصلة بالعاملني من املوارد الالزمة 
لسد تكاليف السفر، وتكاليف الضيافة، وتكاليف اخلدمات التعاقدية، وتكاليف التدريب، والنفقات 

 العامة، وتكاليف اللوازم واملواد، وتكاليف األثاث والعتاد. التشغيلية

 ألف يورو  ٤٣٨,٩ السفر 

يف املئة). إن ميزانية  ١,٦آالف يورو ( ٦,٨يشهد املبلغ املطلوب يف بند السفر زيادة مقدارها  -٦٤٩
رئيس هذه السفر ُتيئ لسد تكاليف أسفار أعضاء جلنة امليزانية واملالية للمشاركة يف دوراتا، وأسفار 

اللجنة للمشاركة يف جلسات مع فريق الهاي العامل وفريق نيويورك العامل ومسؤويل احملكمة، واألسفار 
اليت يقوم با بضعة من أعضاء هذه اللجنة لزيارة املكاتب الُقطرية. كما إن املخصَّص يف إطار هذا البند 

يف ذلك زيارات مقر احملكمة يف الهاي  من امليزانية يسد تكاليف سفر أعضاء مكتب رئيس اجلمعية، مبا
(وزيارات نيويورك

79F

. وُتَسّد باملوارد املطلوبة أيضًا تكاليف سفر مخسة من أعضاء جلنة املراجعة إىل )٨٠
 الهاي.

                                                           

 .٢٠١٩حساب مقدار التكاليف إىل افرتاض أن املكتب سيعقد ستة اجتماعات له يف الهاي يف عام ند يف استُ  )٧٨(
 لدى احملكمة ترامجة للغتني اإلنكليزية والفرنسية. وإذا لزمت خدمات ترامجة مستقلني فإن املكاتب املعنية التابعة لقلم احملكمة ستقوم )٧٩(

 اتم والسماح هلم بالعمل يف حمال احملكمة.بالتدابري اإلدارية الالزمة لالستعانة خبدم
 غون كون، مقيم يف سيؤول جبمهورية كوريا.-، السيد أو٢٠٢٠حىت عام  ٢٠١٨إن رئيس اجلمعية للفرتة املمتدة من عام  )٨٠(
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 يورو  آالف ٧,٠  الضيافة

مقدارها  ٢٠١٨على زيادة بالقياس إىل نظريه لعام  لضيافةا ينطوي املبلغ املطلوب من أجل -٦٥٠
املخصَّصات للضيافة يف املئة)، تُعزى إىل زيادات يف أسعار خدمات املزوِّد. إن  ٤٠,٠( ألف يورو ٢,٠

 ودوريت جلنة املراجعة. جلنة امليزانية واملالية دوريتَ  رئيسياً من أجلستخدم تُ 

 ألف يورو  ٥٦٨,٧ اخلدمات التعاقدية 

ألف يورو  ٦٧,٠مقدارها ينطوي املبلغ املطلوب لسد تكاليف اخلدمات التعاقدية على زيادة  -٦٥١
تُعزى إىل نقل بند خدمات املراجعة اخلارجية من قلم احملكمة. وُتَسد بالباقي تكاليف يف املئة)  ١٣,٤(

، ومنها تكاليف خدمات عقد الدورة الثامنة عشرة للجمعية يف مركز مؤمترات احملفل العاملي يف الهاي
لشارات، واستئجار املزيد من العاملني املعنيني باألمن، متفرقة ومرافق يف مكان انعقاد اجلمعية، وإصدار ا

 وأعمال الطباعة، واملعدات، وما يُعهد به إىل جهات خارجية من خدمات الرتمجة والطباعة اخلارجية.

 يورو  آالف ٧,٣  التدريب 

مقداره  ٢٠١٨على اخنفاض بالقياس إىل نظريه لعام  تدريبمن أجل الاملبلغ املطلوب ينطوي  -٦٥٢
املوظفني  ةاستدامة مواكب ةلتدريب بغيلخدم املخصَّصات تسوتُ . يف املئة) ٢٧,٧ألف يورو ( ٢,٨

 .دةعملهم احملدَّ  تلمستجدات يف جماالل

 ألف يورو ٢٤,٤ النفقات التشغيلية العامة 

. وُتسد ٢٠١٨بالقياس إىل نظريه لعام  يلية العامةلنفقات التشغلسد ا املطلوب املبلغ ال تغريُّ يف -٦٥٣
باملخصَّصات يف إطار هذا البند املصروفات على إرسال الوثائق واملذكرات الشفوية واملطبوعات إىل الدول 
األطراف وإىل أعضاء جلنة امليزانية واملالية وأعضاء جلنة املراجعة، ويف بعض املناسبات من أجل حلقات 

هوض بعاملية نظام روما األساسي، وذلك بالربيد العادي أو بالربيد املسجَّل أو بالربيد التدارس بغية الن
 اخلاص.

 ألف يورو  ١٤,٧ اللوازم واملواد 

. ٢٠١٨بالقياس إىل نظريه لعام  وازم واملوادلمقدار املخصَّصات لسد تكاليف ال ال تغريُّ يف -٦٥٤
م املكتبية، مبا فيها لوازم الكتابة اليت يستخدمها وُتسد باملخصَّصات يف إطار هذا البند تكاليف اللواز 

موظفو األمانة (ومنها القرطاس، وخراطيش احلرب، وأقالم احلرب، ودفاتر املذكرات، واألضابري)، ولوازم 
الكتابة لدورَيت جلنة امليزانية واملالية، ودورَيت جلنة املراجعة، والدورة السنوية للجمعية، واالجتماعات العادية 

 يق الهاي العامل.لفر 

 آالف يورو  ٥,٠  األثاث والعتاد 

. ٢٠١٨بالقياس إىل نظريه لعام  ثاث والعتادمقدار املخصَّصات لسد تكاليف األ ال تغريُّ يف -٦٥٥
، USBأمر زيادة النجاعة من خالل استعمال حافظات إلكرتونية من النوع أمانة اجلمعية وقد تدبرت 

ُتوزَّع على املندوبني املشاركني يف دورة اجلمعية. وتتضَّمن هذه احلافظات الوثائق الرمسية من وثائق ما قبل 
الدورة باللغات الرمسية، األمر الذي يؤيت وفورات يف تكاليف طبع النسخ الورقية من هذه الوثائق، ونقلها، 
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 باملوقعواالستعانة  "من استخدام الورق لالتقلي"باع النهج القائم على اتّ زيادة ن إوخز�ا، وتوزيعها. 
احلاجة إىل املواد املطبوعة يف  يتيحا املزيد من تقليصالشبكي للجمعية وشبكات الرتابط اخلارجي ميكن أن 

 .جل املتوسطاأل

 المقترحة ٢٠١٩البرنامج الرئيسي الرابع: ميزانية عام  :٣٩ الجدول

 الربنامج الرئيسي الرابع
  أمانة مجعية

 األطرافالدول 

 (بآالف اليوروات) ٢٠١٧مصروفات عام 
امليزانية املعتمدة لعام 

(بآالف  ٢٠١٨
 اليوروات)

 التغّري يف املوارد
امليزانية املقرتحة لعام 

(بآالف  ٢٠١٩
 الموع اليوروات)

املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

الموع مبا فيه 
املصروفات من 

 صندوق الطوارئ
مقداره (بآالف 

 نسبته املئوية اليوروات)
)٤,٥( ٦٥٢,٢    املوظفون من الفئة الفنية  )٠,٧(  ٦٤٧,٧ 

 ٣٥٦,٦ ٢٢,٥ ٦٥,٦ ٢٩١,٠    املوظفون من فئة اخلدمات العامة
 ٠٠٤,٣ ١ ٦,٥ ٦١,١ ٩٤٣,٢ ٨٧٩,٣ - ٨٧٩,٣ الموع الفرعي لتكاليف املوظفني

)٧,٨( ٦٠٤,٠ ٣٨٧,٢ - ٣٨٧,٢ املساعدة املؤقتة العامة  )١,٣(  ٥٩٦,٢ 
 ١٦٧,١ ١٩,٤ ٢٧,١ ١٤٠,٠ ٨٢,٦ - ٨٢,٦ املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

 ٣٨,٠ - - ٣٨,٠ ١٣,٥ - ١٣,٥ العمل اإلضايف
 ٨٠١,٣ ٢,٥ ١٩,٣ ٧٨٢,٠ ٤٨٣,٤ - ٤٨٣,٤ الموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني

 ٤٣٨,٩ ١,٦ ٦,٨ ٤٣٢,١ ٣٩٥,٨ - ٣٩٥,٨ السفر
 ٧,٠ ٤٠,٠ ٢,٠ ٥,٠ ٦,٣ - ٦,٣ الضيافة

 ٥٦٨,٧ ١٣,٤ ٦٧,٠ ٥٠١,٧ ٦٤٢,٨ - ٦٤٢,٨ اخلدمات التعاقدية
)٢,٨( ١٠,١ - - - التدريب  )٢٧,٧(  ٧,٣ 

 - - - - - - - اخلرباء االستشاريون
 ٢٤,٤ - - ٢٤,٤ ١١,٠ - ١١,٠ النفقات التشغيلية العامة

 ١٤,٧ - - ١٤,٧ ٩,٩ - ٩,٩ اللوازم واملواد
 ٥,٠ - - ٥,٠ ٥,٧ - ٥,٧ األثاث والعتاد

 ٠٦٦,٠ ١ ٧,٤ ٧٣,٠ ٩٩٣,٠ ٠٧١,٥ ١ - ٠٧١,٥ ١ الموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني

 ٨٧١,٦ ٢ ٥,٦ ١٥٣,٤ ٧١٨,٢ ٢ ٤٣٤,١ ٢ - ٤٣٤,١ ٢ المجموع

 ٢٠١٩البرنامج الرئيسي الرابع: مالك الموظفين المقترح لعام  :٤٠ الجدول

 الربنامج الرئيسي الرابع
وكيل أمني 

 عام
أمني عام 

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

  
جمموع 

موظفي الفئة 
الفنية وما 

رر-ع خ فوقها رأ-ع خ   

  
جمموع 

موظفي فئة 
اخلدمات 

 العامة
مجموع 

 الموظفين
               الوظائف الثابتة

  ١٠   ٥   ٣   ٢   ٥   -   ١   ١   ١   ١   ١   -   -   -  ٢٠١٨املقرة لعام 

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  اجلديدة
  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  املعادة التخصيص
  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  املعادة التصنيف
  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  املستعادة/املعادة

  ١٠   ٥   ٣   ٢   ٥   -   ١   ١   ١   ١   ١   -   -   -  المجموع

               
           (وظائف المساعدة المؤقتة العامة (معاِدالتها بدوام كامل

 ٥,٧٥ ١,٥٨ ١,٥٨ - ٤,١٨ ١,٠٠ ١,٠٠ ٢,٠٨ ٠,٠٥ ٠,٠٥ - - - - ٢٠١٨املقرة لعام 

  ٥,٧٢   ١,٢٨   ١,٢٨   -   ٤,٤٣   ١,٠٠   ١,٠٠   ٢,٣٣   ٠,٠٥   ٠,٠٥   -   -   -   -  املستمرة
  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  اجلديدة

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  املعادة التخصيص
  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  املعادة التصنيف

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  احملوَّلة
  ٥,٧٢   ١,٢٨   ١,٢٨   -   ٤,٤٣   ١,٠٠   ١,٠٠   ٢,٣٣   ٠,٠٥   ٠,٠٥   -   -   -   -  المجموع
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 المقترحة ٢٠١٩: ميزانية عام ٤١٠٠ البرنامج :٤١ الجدول

٤١٠٠ 
 خدمات املؤمترات وحدة

 (بآالف اليوروات) ٢٠١٧مصروفات عام 
امليزانية املعتمدة لعام 

(بآالف  ٢٠١٨
 اليوروات)

 التغّري يف املوارد
امليزانية املقرتحة لعام 

(بآالف  ٢٠١٩
 الموع اليوروات)

املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

الموع مبا فيه 
املصروفات من 

 صندوق الطوارئ
(بآالف مقداره 

 نسبته املئوية اليوروات)
 - - - -    املوظفون من الفئة الفنية

 - - - -    املوظفون من فئة اخلدمات العامة
)٠,٢( الموع الفرعي لتكاليف املوظفني  - )٠,٢(  - - - - 

)٢٣,٦( ٣٥٠,٨ ٤٤,٢ - ٤٤,٢ املساعدة املؤقتة العامة  )٦,٧(  ٣٢٧,٢ 
 ١٠٧,١ ٣٣,٩ ٢٧,١ ٨٠,٠ ٨,٤ - ٨,٤ باالجتماعاتاملساعدة املؤقتة اخلاصة 

 ٢٠,٠ - - ٢٠,٠ ٢,٩ - ٢,٩ العمل اإلضايف
 ٤٥٤,٣ ٠,٨ ٣,٥ ٤٥٠,٨ ٥٥,٦ - ٥٥,٦ الموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني

 - - - - ٣٦,٨ - ٣٦,٨ السفر
 - - - - - - - الضيافة

 ٤١٣,٠ - - ٤١٣,٠ ٥٨١,٣ - ٥٨١,٣ اخلدمات التعاقدية
 - - - - - - - التدريب

 - - - - - - - اخلرباء االستشاريون
 ١١,٠ - - ١١,٠ ١١,٠ - ١١,٠ النفقات التشغيلية العامة

 ١٠,٠ - - ١٠,٠ ٩,٣ - ٩,٣ اللوازم واملواد
 - - - - - - - األثاث والعتاد

 ٤٣٤,٠ - - ٤٣٤,٠ ٦٣٨,٤ - ٦٣٨,٤ الموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني

 ٨٨٨,٣ ٠,٤ ٣,٥ ٨٨٤,٨ ٦٩٣,٧ - ٦٩٣,٧ المجموع

 

 ٢٠١٩: مالك الموظفين المقترح لعام ٤١٠٠ البرنامج :٤٢ الجدول

٤١٠٠ 
وكيل أمني 

 عام
أمني عام 

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

  
جمموع 

موظفي الفئة 
الفنية وما 

رر-ع خ فوقها رأ-ع خ   

  
جمموع 

موظفي فئة 
اخلدمات 

 العامة
مجموع 

 الموظفين
               الوظائف الثابتة

 - - - - - - - - - - - - - - ٢٠١٨املقرة لعام 

 - - - - - - - - - - - - - - اجلديدة
 - - - - - - - - - - - - - - املعادة التخصيص
 - - - - - - - - - - - - - - املعادة التصنيف
 - - - - - - - - - - - - - - املستعادة/املعادة

 - - - - - - - - - - - - - - المجموع

               
           ل)وظائف المساعدة المؤقتة العامة (معاِدالتها بدوام كام

  ٣,٦٧   ١,٥٨   ١,٥٨   -   ٢,٠٩   ١,٠٠   -   ١,٠٠   ٠,٠٥   ٠,٠٥   -   -   -   -  ٢٠١٨املقرة لعام 

  ٣,٣٨   ١,٢٨   ١,٢٨   -   ٢,١٠   ١,٠٠   -   ١,٠٠   ٠,٠٥   ٠,٠٥   -   -   -   -  املستمرة
  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  اجلديدة

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  املعادة التخصيص
  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  املعادة التصنيف

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  احملوَّلة
  ٣,٣٨   ١,٢٨   ١,٢٨   -   ٢,١٠   ١,٠٠   -   ١,٠٠   ٠,٠٥   ٠,٠٥   -   -   -   -  المجموع

(وحدة خدمات املؤمترات) تكاليف االئتمار، اليت تتألف  ٤١٠٠لقد أُدرجت يف إطار الربنامج  -٦٥٦
منها تكاليف دورة اجلمعية، وتكاليف اجتماعات مكتب اجلمعية وفريقيه العاملني من عناصر 

نيويورك العامل وفريق الهاي العامل). وتشمل هذه التكاليف أيضاً تكاليف املساعدة املؤقتة اخلاصة  (فريق
 باالجتماعات وتكاليف السفر.
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 المقترحة ٢٠١٩: ميزانية عام ٤٢٠٠ البرنامج  :٤٣ الجدول

٤٢٠٠ 
 اجلمعية سكرتاريا

 (بآالف اليوروات) ٢٠١٧مصروفات عام 
امليزانية املعتمدة لعام 

(بآالف  ٢٠١٨
 اليوروات)

 التغّري يف املوارد
امليزانية املقرتحة لعام 

(بآالف  ٢٠١٩
 الموع اليوروات)

املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

الموع مبا فيه 
املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

مقداره (بآالف 
 نسبته املئوية اليوروات)

)٤,٧( ٥٠٢,٨    املوظفون من الفئة الفنية  )٠,٩(  ٤٩٨,١ 
 ٢٧٦,٧ ٣١,١ ٦٥,٦ ٢١١,١    املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 ٧٧٤,٨ ٨,٥ ٦٠,٩ ٧١٣,٩ ٦١٣,٣ - ٦١٣,٣ الموع الفرعي لتكاليف املوظفني
 - - - - ١٢٧,٥ - ١٢٧,٥ املساعدة املؤقتة العامة

 - - - - - - - املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات
 ١٨,٠ - - ١٨,٠ ٨,٢ - ٨,٢ العمل اإلضايف

 ١٨,٠ - - ١٨,٠ ١٣٥,٧ - ١٣٥,٧ الموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني
)٠,٥( ١٦,٥ ٥٩,٠ - ٥٩,٠ السفر  )٣,٠(  ١٦,٠ 

 ١,٠ - - ١,٠ ٣,١ - ٣,١ الضيافة
 - - - - - - - اخلدمات التعاقدية

)٢,٦( ٥,٥ - - - التدريب  )٤٧,٣(  ٢,٩ 
 - - - - - - - اخلرباء االستشاريون

 - - - - - - - النفقات التشغيلية العامة
 ٤,٧ - - ٤,٧ ٠,٦ - ٠,٦ اللوازم واملواد

 ٥,٠ - - ٥,٠ ٥,٧ - ٥,٧ األثاث والعتاد
)٣,١( ٣٢,٧ ٦٨,٤ - ٦٨,٤ الموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني  )٩,٥(  ٢٩,٦ 

 ٨٢٢,٤ ٧,٦ ٥٧,٨ ٧٦٤,٦ ٨١٧,٤ - ٨١٧,٤ المجموع

 

 ٢٠١٩: مالك الموظفين المقترح لعام ٤٢٠٠ البرنامج :٤٤ الجدول

٤٢٠٠ 
وكيل أمني 

 عام
أمني عام 

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

  
جمموع 

موظفي الفئة 
الفنية وما 

رر-ع خ فوقها رأ-ع خ   

  
جمموع 

موظفي فئة 
اخلدمات 

 العامة
مجموع 

 الموظفين
               الوظائف الثابتة

  ٨   ٤   ٣   ١   ٤   -   ١   ١   ١   -   ١   -   -   -  ٢٠١٨املقرة لعام 

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  اجلديدة
  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  املعادة التخصيص
  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  املعادة التصنيف
  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  املستعادة/املعادة

  ٨   ٤   ٣   ١   ٤   -   ١   ١   ١   -   ١   -   -   -  المجموع

               
          ل)المؤقتة العامة (معاِدالتها بدوام كاموظائف المساعدة 

 - - - - - - - - - - - - - - ٢٠١٨املقرة لعام 

 - - - - - - - - - - - - - - املستمرة
 - - - - - - - - - - - - - - اجلديدة

 - - - - - - - - - - - - - - املعادة التخصيص
 - - - - - - - - - - - - - - املعادة التصنيف

 - - - - - - - - - - - - - - احملوَّلة
 - - - - - - - - - - - - - - المجموع

(سكرتاريا اجلمعية) املوارد اخلاصة بالسكرتاريا مبا فيها  ٤٢٠٠لقد أدرجت يف إطار الربنامج  -٦٥٧
التكاليف املتصلة باخلدمات والعمل املؤدَّيـَْني من أجل مكتب اجلمعية، وفريقيه  املخصَّصة لسداملوارد 

 .وفريق الهاي العامل) العاملني (فريق نيويورك العامل
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 المقترحة ٢٠١٩: ميزانية عام ٤٤٠٠ البرنامج  :٤٥ الجدول

٤٤٠٠ 
 اجلمعية رئيس مكتب

 (بآالف اليوروات) ٢٠١٧مصروفات عام 
امليزانية املعتمدة لعام 

(بآالف  ٢٠١٨
 اليوروات)

 التغّري يف املوارد
امليزانية املقرتحة لعام 

(بآالف  ٢٠١٩
 الموع اليوروات)

املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

الموع مبا فيه 
املصروفات من 

 صندوق الطوارئ
مقداره (بآالف 

 نسبته املئوية اليوروات)
 - - - -    املوظفون من الفئة الفنية

 - - - -    اخلدمات العامةاملوظفون من فئة 
 - - - - - - - الموع الفرعي لتكاليف املوظفني

)١٢,٢( ١٢١,٥ ١٠٤,٨ - ١٠٤,٨ املساعدة املؤقتة العامة  )١٠,٠(  ١٠٩,٣ 
 - - - - - - - املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

 - - - - - - - العمل اإلضايف
)١٢,٢( ١٢١,٥ ١٠٤,٨ - ١٠٤,٨ الموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني  )١٠,٠(  ١٠٩,٣ 

 ١١٥,٤ ١٥,٥ ١٥,٥ ٩٩,٩ ٧٢,٩ - ٧٢,٩ السفر
 - - - - - - - الضيافة

 ١٢,٠ - - ١٢,٠ - - - اخلدمات التعاقدية
 - - - - - - - التدريب

 - - - - - - - اخلرباء االستشاريون
 - - - - - - - النفقات التشغيلية العامة

 - - - - - - - اللوازم واملواد
 - - - - - - - األثاث والعتاد

 ١٢٧,٤ ١٣,٩ ١٥,٥ ١١١,٩ ٧٢,٩ - ٧٢,٩ الموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني
 ٢٣٦,٧ ١,٤ ٣,٣ ٢٣٣,٤ ١٧٧,٧ - ١٧٧,٧ المجموع

 

 ٢٠١٩: مالك الموظفين المقترح لعام ٤٤٠٠ البرنامج :٤٦ الجدول

٤٤٠٠ 
وكيل أمني 

 عام
أمني عام 

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

  
جمموع 

موظفي الفئة 
الفنية وما 

رر-ع خ فوقها رأ-ع خ   

  
جمموع 

موظفي فئة 
اخلدمات 

 العامة
مجموع 

 الموظفين
               الوظائف الثابتة

 - - - - - - - - - - - - - - ٢٠١٨املقرة لعام 

 - - - - - - - - - - - - - - اجلديدة
 - - - - - - - - - - - - - - املعادة التخصيص
 - - - - - - - - - - - - - - املعادة التصنيف
 - - - - - - - - - - - - - - املستعادة/املعادة

 - - - - - - - - - - - - - - المجموع

               
           ل)وظائف المساعدة المؤقتة العامة (معاِدالتها بدوام كام

 ١,٠٠ - - - ١,٠٠ - ١,٠٠ - - - - - - - ٢٠١٨املقرة لعام 

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

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  املعادة التخصيص
  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  املعادة التصنيف

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  احملوَّلة
  ١,٠٠   -   -   -   ١,٠٠   -   ١,٠٠   -   -   -   -   -   -   -  المجموع

(مكتب رئيس اجلمعية) التكاليف املباشرة املتصلة مبكتب  ٤٤٠٠الربنامج  إطارلقد أُدرجت يف  -٦٥٨
، وتكاليف وظيفة املساعد اخلاص وغريمهارئيس اجلمعية، مثل تكاليف سفر الرئيس إىل الهاي ونيويورك 

للرئيس، وتكاليف اخلدمات التعاقدية للنهوض بأود اللقاءات مع الدبلماسيني واملسؤولني الرفيعي 
 املستوى.
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 المقترحة ٢٠١٩: ميزانية عام ٤٥٠٠ البرنامج  :٤٧ الجدول

٤٥٠٠ 
 جلنة امليزانية واملالية

 (بآالف اليوروات) ٢٠١٧مصروفات عام 
امليزانية املعتمدة لعام 

(بآالف  ٢٠١٨
 اليوروات)

 التغّري يف املوارد
امليزانية املقرتحة لعام 

(بآالف  ٢٠١٩
 الموع اليوروات)

املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

الموع مبا فيه 
املصروفات من 

 صندوق الطوارئ
مقداره (بآالف 

 نسبته املئوية اليوروات)
 ١٤٩,٦ ٠,١ ٠,٢ ١٤٩,٤    املوظفون من الفئة الفنية

 ٧٩,٩ - - ٧٩,٩    املوظفون من فئة اخلدمات العامة
 ٢٢٩,٥ ٠,١ ٠,٢ ٢٢٩,٣ ٢٦٦,٢ - ٢٦٦,٢ الموع الفرعي لتكاليف املوظفني

 ١٥٩,٧ ٢١,٣ ٢٨,٠ ١٣١,٧ ١١٠,٧ - ١١٠,٧ املساعدة املؤقتة العامة
 ٦٠,٠ - - ٦٠,٠ ٧٤,٢ - ٧٤,٢ املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

 - - - - ٢,٤ - ٢,٤ العمل اإلضايف
 ٢١٩,٧ ١٤,٦ ٢٨,٠ ١٩١,٧ ١٨٧,٣ - ١٨٧,٣ الموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني

)٨,٢( ٣١٥,٧ ٢٢٧,١ - ٢٢٧,١ السفر  )٢,٦(  ٣٠٧,٥ 
 ٦,٠ ٥٠,٠ ٢,٠ ٤,٠ ٣,٢ - ٣,٢ الضيافة

 ١٤٣,٧ ٨٧,٤ ٦٧,٠ ٧٦,٧ ٦١,٥ - ٦١,٥ اخلدمات التعاقدية
)٠,٢( ٤,٦ - - - التدريب  )٤,٣(  ٤,٤ 

 - - - - - - - اخلرباء االستشاريون
 ١٣,٤ - - ١٣,٤ - - - النفقات التشغيلية العامة

 - - - - - - - اللوازم واملواد
 - - - - - - - األثاث والعتاد

 ٤٧٥,٠ ١٤,٦ ٦٠,٦ ٤١٤,٤ ٢٩١,٨ - ٢٩١,٨ الموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني

 ٩٢٤,٢ ١٠,٦ ٨٨,٨ ٨٣٥,٤ ٧٤٥,٣ - ٧٤٥,٣ المجموع

 

 ٢٠١٩: مالك الموظفين المقترح لعام ٤٥٠٠ البرنامج :٤٨ الجدول

٤٥٠٠ 
وكيل أمني 

 عام
أمني عام 

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

  
جمموع 

موظفي الفئة 
الفنية وما 

رر-ع خ فوقها رأ-ع خ   

  
جمموع 

موظفي فئة 
اخلدمات 

 العامة
مجموع 

 الموظفين
               الوظائف الثابتة

  ٢   ١   -   ١   ١   -   -   -   -   ١   -   -   -   -  ٢٠١٨املقرة لعام 

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  اجلديدة
  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  املعادة التخصيص
  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  املعادة التصنيف
  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  املستعادة/املعادة

  ٢   ١   -   ١   ١   -   -   -   -   ١   -   -   -   -  المجموع

               
           وظائف المساعدة المؤقتة العامة (معاِدالتها بدوام كامل)

 ١,٠٨ - - - ١,٠٨ - - ١,٠٨ - - - - - - ٢٠١٨املقرة لعام 

  ١,٣٣   -   -   -   ١,٣٣   -   -   ١,٣٣   -   -   -   -   -   -  املستمرة
  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  اجلديدة

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  املعادة التخصيص
  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  املعادة التصنيف

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  احملوَّلة
  ١,٣٣   -   -   -   ١,٣٣   -   -   ١,٣٣   -   -   -   -   -   -  المجموع

(جلنة امليزانية واملالية) التكاليف املباشرة املتصلة بلجنة  ٤٥٠٠لقد أُدرجت يف إطار الربنامج  -٦٥٩
امليزانية واملالية وجلنة املراجعة، مثل تكاليف الرتمجة الشفوية املدرجة يف إطار بند املساعدة املؤقتة اخلاصة 
 باالجتماعات، وتكاليف الرتمجة التحريرية املدرجة يف إطار بند اخلدمات التعاقدية، وتكاليف أسفار
أعضاء جلنة امليزانية واملالية وأعضاء جلنة املراجعة، وتكاليف وظيفة األمني التنفيذي للجنة امليزانية واملالية، 
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وتكاليف وظيفة املساعد اإلداري الرئيسي، وتكاليف اثين عشر شهرًا من عمل املوظف املعين بالشؤون 
أشهر من عمل املوظف املعين بالشؤون اإلدارية يف اإلدارية يف إطار املساعدة املؤقتة العامة، وتكاليف أربعة 

إطار املساعدة املؤقتة العامة، وتكاليف الضيافة فيما خيص دورَيت جلنة امليزانية واملالية ودورَيت جلنة املراجعة، 
وتكاليف التدريب، وتكاليف الطباعة اخلارجية للتوصيات الصادرة عن جلنة امليزانية واملالية وعن جلنة 

 عة.املراج

وبالنظر إىل أن جلنة املراجعة غدت مكلَّفة بتقدمي توصيات إىل اجلمعية بشأن تعيني املراجعني  -٦٦٠
(اخلارجيني، على النحو املبني يف النظام األساسي للجنة املراجعة

80F

أيضًا (يف  ٤٥٠٠، يشمل الربنامج )٨١
رجية، وهي األتعاب املتقاضاة إطار بند اخلدمات التعاقدية) األتعاب املتقاضاة لقاء خدمات املراجعة اخلا

لقاء مراجعة البيانات املالية للمحكمة ومراجعة بيانات الصندوق االستئماين للمجين عليهم ومراجعة 
(شعبة اخلدمات  ٣٢٠٠األداء. وفيما سبق كانت هذه األتعاب ُتدرج يف امليزانية ضمن إطار الربنامج 

(اإلدارية) يف قلم احملكمة
81F

إجراء الشراء ذا الصلة باملراجعني اخلارجيني كما  ٤٥٠٠. وسيشمل الربنامج )٨٢
سيشمل املهمات املتصلة مبوظفي التصديق، بينما ستتفاعل اجلهات املراَجع هلا (مثل احملكمة وأمانة 
الصندوق االستئماين للمجين عليهم) مع املراجعني اخلارجيني بشأن املسائل الفنية املتصلة بعمليات 

لطابع وبشأن الدعم اإلمدادي خالل مهمات املراجعة. وال ترتتب على عمليات النقل املراجعة احملدَّدة ا
 هذه أية تكاليف تتكبدها الدول األطراف.

                                                           

 . وهذه الوثيقة متاحة يف املوقع:٦٠النظام األساسي للجنة املراجعة، الفقرة  )٨١(
cpi.int/en_menus/asp/AuditCommittee/Pages/default.aspx-https://asp.icc 

 .٤٩٠الربناجمية املعتمدة للمحكمة اجلنائية الدولية، الفقرة  ٢٠١٨ميزانية عام  )٨٢(

https://asp.icc-cpi.int/en_menus/asp/AuditCommittee/Pages/default.aspx
https://asp.icc-cpi.int/en_menus/asp/AuditCommittee/Pages/default.aspx
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 : المبانيالخامس الرئيسيالبرنامج  -هاء

 المقدِّمة

أنشئ هذا الربنامج الرئيسي للتهيئة لصيانة مقر احملكمة اجلنائية الدولية ("احملكمة") يف الهاي.  -٦٦١
وتكاليف ما يندرج يف الصيانة التصحيحية ملباين املقر  الصيانة الوقائية وتكاليف تكاليفوُتَسد يف إطاره 

، على غرار األعوام السابقة له، َخصَّ ٢٠١٨عداد رأس املال من املستبَدالت فيها. ففيما خيص عام 
واحلال أنه بدءاً  على الصيانة التصحيحية.ُمَقدَُّر املصروفات الصيانَة الوقائية، ومل تقدَّر أي تكاليف ترتتب 

وال يُتوقع أن تُتكبَّد يف إطار هذا الربنامج الرئيسي. الصيانة التصحيحية  تكاليفسُتَسد  ٢٠١٩عام  من
 تكاليف مرتتبة على استبدال عناصر تندرج يف عداد رأس املال. ٢٠١٩يف عام 

مبوجب عقد مربم مع شركة البناء. وكان من  وتوفَّر الصيانة الوقائية والصيانة التصحيحية حالياً  -٦٦٢
كانون   ٣١لكنها ُمدِّدت حىت  ٢٠١٧كانون األول/ديسمرب   ٣١املقرر أن تنتهي فرتة العقد املعين يف 

. وجيري حاليًا تنجيز عملية انتقاء مقاول جديد من خالل إجراء تنافسي للتعاقد على ٢٠١٨األول 
 .٢٠١٩قاول اجلديد املهام املنوطة به يف األول من متوز/يوليو اخلدمات املعنية. ويُتوقع أن يستلم امل

 ألف يورو ١ ٨٠٠,٠ موارد الميزانية

يف املئة) بالقياس إىل  ٢٠,١ألف يورو ( ٣٠١,٥ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  -٦٦٣
 املعتمدة. ٢٠١٨عام  ميزانية

 ألف يورو ١ ٨٠٠,٠ النفقات التشغيلية العامة

يف املئة)، تشمل املقدار البالغ  ٢٠,١ألف يورو ( ٣٠١,٥املطلوب زيادة مقدارها يشهد املبلغ  -٦٦٤
ألف يورو الذي اعُتمد يف إطار ميزانية قسم اخلدمات العامة التابع لقلم احملكمة لتغطية تكاليف  ٢٥٠,٠

ئيسي عمالً الصيانة التصحيحية (عمليات التصليح) يف احملكمة وأُعيد ختصيصه بنقله إىل هذا الربنامج الر 
بتوصية صادرة عن جلنة امليزانية واملالية يف دورتا التاسعة والعشرين اليت ُعقدت يف أيلول/سبتمرب 

٢٠١٧)
82F

ألف يورو إىل الزيادة املرتبطة مبؤشر أسعار اخلدمات  ٥١,٥. ويعزى باقي الزيادة البالغ )٨٣
 متكرِّراً.التعاقدية يف هولندا. ومتثِّل املوارد املعنية متطلباً 

ألف يورو الذي اعُتمد يف إطار ميزانية قسم اخلدمات العامة أُعيد  ٢٥٠,٠إن املقدار البالغ  -٦٦٥
ختصيصه من أجل تيسري مراقبة تكاليف الصيانة وتكاليف استعمال مباين احملكمة وتوخياً للشفافية يف هذا 

صصًا لسد التكاليف املتصلة بأعمال الصدد، كما أوصت به جلنة امليزانية واملالية. وسيظل هذا املقدار خم
 التصليح غري املرتقبة (الصيانة التصحيحية). 

أما املبلغ املقرتح لسد التكاليف املتأتية عن الزيادة يف مؤشر األسعار فقد ُحسب استنادًا إىل  -٦٦٦
وض زيادة مؤشر أسعار اخلدمات التعاقدية الساري يف هولندا، ريثما تُعرف نتيجة عملية استدراج العر 

                                                           

 .ICC-ASP/16/15الوثيقة  )٨٣(
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اجلارية إلبرام عقد صيانة جديد. وليس بوسع احملكمة أن تضمن عدم ازدياد السعر إىل مقدار يتخطى 
 املبلغ املقدَّر، ألن قوى السوق هي اليت حتدِّد النتيجة.

لقد ُقدِّمت إىل املنسق املعين باملباين التابع للفريق العامل القائم يف الهاي وثيقٌة عّما اسُتبدل  -٦٦٧
لدائمة من العناصر املندرجة يف عداد رأس املال لألمد الطويل، لكن تكاليف االستثمار فيما يف املباين ا

يندرج يف عداد رأس املال ُتعرض يف املرفق العاشر. ومن املقرر أن ُجيرى استبدال عناصر مندرجة يف عداد 
 .٢٠٢٠رأس املال ألول مرة يف عام 

 

 المقترحة ٢٠١٩البرنامج الرئيسي الخامس: ميزانية عام  :٤٩ الجدول

 الربنامج الرئيسي اخلامس
 املباين

 (بآالف اليوروات) ٢٠١٧مصروفات عام 
امليزانية املعتمدة لعام 

(بآالف  ٢٠١٨
 اليوروات)

 التغّري يف املوارد
امليزانية املقرتحة لعام 

(بآالف  ٢٠١٩
 الموع اليوروات)

املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

الموع مبا فيه 
املصروفات من 

 صندوق الطوارئ
مقداره (بآالف 

 نسبته املئوية اليوروات)
 - - - -    املوظفون من الفئة الفنية

 - - - -    املوظفون من فئة اخلدمات العامة
 - - - - - - - الموع الفرعي لتكاليف املوظفني

 - - - - - - - املساعدة املؤقتة العامة
 - - - - - - - املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

 - - - - - - - العمل اإلضايف
 - - - - - - - الموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني

 - - - - - - - السفر
 - - - - - - - الضيافة

 - - - - - - - اخلدمات التعاقدية
 - - - - - - - التدريب

 - - - - - - - اخلرباء االستشاريون
 ٨٠٠,٠ ١ ٢٠,١ ٣٠١,٥ ٤٩٨,٥ ١ ٤٥٤,٩ ١ - ٤٥٤,٩ ١ النفقات التشغيلية العامة

 - - - - - - - اللوازم واملواد
 - - - - - - - األثاث والعتاد

 ٨٠٠,٠ ١ ٢٠,١ ٣٠١,٥ ٤٩٨,٥ ١ ٤٥٤,٩ ١ - ٤٥٤,٩ ١ الموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني

 ٨٠٠,٠ ١ ٢٠,١ ٣٠١,٥ ٤٩٨,٥ ١ ٤٥٤,٩ ١ - ٤٥٤,٩ ١ المجموع
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 البرنامج الرئيسي السادس: أمانة الصندوق االستئماني للمجني عليهم -واو

 

 المقدِّمة

يدعم الصندوق االستئماين للمجين عليهم لدى احملكمة اجلنائية الدولية ("احملكمة") األنشطة  -٦٦٨
عليهم اليت تتناول األذى الناجم عن اجلرائم املندرجة ضمن نطاق اختصاص احملكمة وذلك مبساعدة الين 

يف العودة إىل حياتم الكرمية يف مجاعاتم وإسهامهم فيها. ويؤّدي الصندوق االستئماين للمجين عليهم 
) تسيري شؤون جرب ١لدى احملكمة ("الصندوق االستئماين" أو "الصندوق") يف إطار واليته مهمتني: (

(األضرار الذي تأمر به احملكمة حبق املدانني
83F

ى لصاحل الين عليهم وفقاً ) تسخري موارد أخر ٢؛ ()٨٤
(من نظام روما األساسي ٧٩ألحكام املادة 

84F

. ويقدَّم يف إطار كلتا هاتني املهمتني الدعم إىل الين )٨٥
عليهم يف جرائم اإلبادة اجلماعية واجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم احلرب املرتَكبة منذ األول من متوز/يوليو 

٢٠٠٢)
85F

٨٦(. 

والصندوق االستئماين على صعيد جرب األضرار تطورات هامة بدءاً لقد شهدت ممارسة احملكمة  -٦٦٩
. وسيقدِّم ٢٠١٩فصاعداً، ويُتوقع أن تستمر هذه الظاهرة وتتنامى يف عام  ٢٠١٧من أواخر عام 

الصندوق االستئماين واحملكمة حملة عامة مفصَّلة مشرتكة بشأن آثار ذلك على امليزانية يف ورقة منفصلة، 
ها معطوفًة على التقرير املعنون [باإلنكليزية] "التقرير املشرتك للمحكمة والصندوق جيب الرجوع إلي

االستئماين للمجين عليهم بشأن ما يُرتقب أن يرتتب على تكاليف جرب األضرار من تبعات على الصعيد 
نعقاد دورتا الثالثني يف اإلداري واالشتغايل" ("التقرير املشرتك")، الذي ُقدِّم إىل جلنة امليزانية واملالية قبل ا

                                                           

 ) من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات.٤) و(٣) و(٢(٩٨القاعدة  )٨٤(
للصندوق االستئماين للمجين ) من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات. ولالستزادة من املعلومات عن األساس القانوين ٥(٩٨القاعدة  )٨٥(

 basis-https://www.trustfundforvictims.org/en/about/legal يرجى الرجوع إىل املوقع الشبكي عليهم
 من نظام روما األساسي. ٨و ٧و ٦كما يرد تعريفها يف املواد  )٨٦(

https://www.trustfundforvictims.org/en/about/legal-basis
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(٢٠١٨نيسان/أبريل 
86F

. إن الوثيقة املنفصلة املعنية، اليت جيب اعتبارها جزءًا ال يتجزأ من وثيقة امليزانية )٨٧
اليت تقرتحها احملكمة والصندوق االستئماين للمجين عليهم، تتيح تقديراً عاماً ملا يرتبط بتنفيذ أحكام نظام 

األضرار من تعليالت وتبعات مالية، ما يؤيت طائفة من أنشطة احملكمة وأنشطة روما األساسي املتعلقة جبرب 
 الصندوق االستئماين واألنشطة املشرتكة بينهما.

ويرى الصندوق االستئماين للمجين عليهم أن املعلومات واألفكار املتشاَطرة مع جلنة امليزانية  -٦٧٠
[باإلنكليزية] "تقرير الصندوق االستئماين للمجين عليهم واملالية يف التقرير املشرتك ويف تقرير آخر عنوانه 

(بشأن عبء العمل املرتقب فيما يتعلق ببنيته التنظيمية"
87F

تبقى سديدة مبثابة أساس هام مليزانية عام  )٨٨
املقرتحة للصندوق االستئماين. فينبغي أن يُنظر إىل هذين التقريرين باعتبارمها جزءًا ال يتجزأ من  ٢٠١٩

الية. ويُفرتض أن املعلومات واألفكار الواردة فيهما معلومة دون عرضها يف الوثيقة احلالية نظراً الوثيقة احل
 إىل حمدودية احليز املتاح للعرض السردي فيها.

 الغايات االستراتيجية

مرتابطتني فإن الصندوق االستئماين للمجين عليهم لئن كانت اسرتاتيجية احملكمة واسرتاتيجية  -٦٧١
تتصل على وجه التحديد بواليته املشتملة على مهمتني مها االستئماين رتاتيجية للصندوق الغايات االس

مهمة تقدمي املساعدة إىل الين عليهم يف جرائم تندرج ضمن إطار اختصاص احملكمة ومهمة جرب 
 جملس إدارته، الذي خيضع ملساءلة مباشرة من الدول األطرافالصندوَق االستئماين أضرارهم. ويدير 

(بشأن أنشطة الصندوق
88F

. مث إن مشاريع مساعدة الين عليهم اليت ينفِّذها الصندوق ال متوَّل من )٨٩
االشرتاكات املقرَّرة بل متوَّل رئيسيًا عن طريق التربعات واهلبات اليت تقدِّمها جهات خاصة. وميوَّل جرب 

عن طريق استكمال ما يُدفع  واملصاَدرات و/أواألضرار مبا قد تأمر به احملكمة من التعويضات والغرامات 
("املوارد األخرى للصندوق االستئماين"، إذا قرَّر ذلك جملس إدارة الصندوق من تعويضات بـ

89F

٩٠(. 

إعداد اخلطة االسرتاتيجية اجلديدة للصندوق االستئماين للمجين عليهم  ٢٠١٨وجيري يف عام  -٦٧٢
رتقب أن يعتمد جملس إدارة الصندوق هذه اخلطة ، ويُ ٢٠٢٢حىت عام  ٢٠١٩للفرتة املمتدة من عام 

، مع العلم بأنه ستنظَّم انتخابات للعضوية يف جملس إدارة الصندوق خالل مجعية ٢٠١٩رمسيًا يف عام 
. وعليه فإنه، من أجل إعداد ٢٠١٨الدول األطراف ("اجلمعية") اليت سُتعقد يف كانون األول/ديسمرب 

ملقرتحة، يظل معموًال باألهداف االسرتاتيجية الرفيعة للصندوق االستئماين الربناجمية ا ٢٠١٩ميزانية عام 
 وخبطة مراقبة أدائه وبإطار تدبر املخاطر اخلاص به.

وتتمثَّل رسالة الصندوق االستئماين للمجين عليهم يف رأب األذى الناتج عن اجلرائم اليت تندرج  -٦٧٣
وق الين عليهم وأُسرهم من خالل توفري ضمن نطاق اختصاص احملكمة وذلك بالسهر على إحقاق حق

 تعويضات جرب الضرر واملساعدة.

                                                           

 .CBF/30/8الوثيقة  )٨٧(
 .CBF/30/13الوثيقة  )٨٨(
 .٧٦البند ، )ICC-ASP/4/Res.3نظام الصندوق االستئماين للمجين عليهم (الوثيقة  )٨٩(
 .٥٦البند ، الصندوق االستئماين للمجين عليهم نظام )٩٠(
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 الغايات االسرتاتيجية للصندوق االستئماين للمجين عليهم: -٦٧٤

هم: التغلب على الين عليإقامة العدل التعويضي لصاحل : ١الغاية االسرتاتيجية  )أ (
حياة   أذى فيحيواحلق بم من  على ما وأسرهمتغلب الين عليهم األذى وحتويل احلياة: أن ي

 .يف املصاحلة وبناء السالم ضمن مجاعاتم ويسهمواكرمية 
الدول األطراف واجلهات  تكفلتأن النمو واالستدامة املاليان: : ٢الغاية االسرتاتيجية  )ب (

 .املاحنة بالنمو واالستدامة املاليني
دوق االستئماين أن يكون الصنهم: الين عليالدفاع عن : ٣الغاية االسرتاتيجية  )ج (

يف املضمار العام وعلى اخلصوص  وأسرهمعن حقوق الين عليهم  العنيدللمجين عليهم املنافح 
 .نساينيف النظام القضائي العاملي والقطاع اإل

أن يتكفل الصندوق االستئماين استحداث بنية تنظيمية فعالة: : ٤الغاية االسرتاتيجية  )د (
لة ءاملسابو  اإلدارة، برشاد شركائه االسرتاتيجينيعاوين مع تشارك التالللمجين عليهم، عامًال ب

 ه.نشطتأالشفافية يف مجيع بو 

 المهام المنوطة بالصندوق االستئماني للمجني عليهم في إطار واليته

 املساعدة

يدخل برناجما املساعدة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية ومشال أوغندا دورة تنفيذ  ٢٠١٨يف عام  -٦٧٥
وهو  ٢٠١٨ديفوار يف عام  ومن املقرَّر أيضًا بدء تنفيذ برنامج املساعدة يف كوت مخسية جديدة.

تعزيز أداء اهليئات احلكومية يف هذا البلد على صعيد تنفيذ لبناء القدرات من أجل  سيشتمل على مكوِّنٍ 
 املبادرات الوطنية جلرب األضرار. 

أفريقيا الوسطى وكينيا وجورجيا ومايل. وُتستطلع إمكانية تنفيذ برامج مساعدة جديدة جلمهورية  -٦٧٦
فإذا مل يَُدِن املتهمون فلم ُيشرع يف إجراءات جرب األضرار، فقد يعمل الصندوق االستئماين على أساس 
درجات األولوية فيما خيص برامج املساعدة يف بلدان احلاالت املعنية. إن برامج املساعدة اجلديدة يُرجَّح 

كن كًال منها سيستلزم قدرة الصندوق االستئماين على التكفل بتوجيه تنفيذ أن تتباين نطاقًا وقّدًا ل
 الربنامج وإدارته ميدانياً.

ويستلزم استهالُل وتدبُر برامج املساعدة قدرات تنظيمية كافية واسرتاتيجيات عمل رزينة، وذلك  -٦٧٧
وحرصًا على تدعيمها،  ضرارعلى األقل سهرًا على التكامل مع املبادرات الوطنية القائمة يف جمال جرب األ

ألن هذا مكوٌِّن متأصل من مكوِّنات مهمة الصندوق املتمثلة يف املساعدة. ويذكر الصندوق بتوصيات 
 املراجع اخلارجي بأن يعزز الصندوق أفرقته امليدانية سهراً على جناعة متابعة مشاريع أنشطته ومراقبتها.

 جرب األضرار

معروضة على احملكمة بُلغ فيها طور جرب األضرار بدرجة تراوح بني مرحلة  قضايامثة ثالث  -٦٧٨
يف  كاتْنغاوقضية  لوبْنغايف مايل) ومرحلة التنفيذ (يف قضية  املهديإعداد مشروع خطة التنفيذ (يف قضية 

اْغبَـْغبو وقضية  انْتاغْندامجهورية الكونغو الدميقراطية). وميكن أن تعقد إجراءات جلرب األضرار يف قضية 
 ، رهناً بإدانة املتهمني.أُنغوينوقضية  وابْليه غوديه
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إن عبء العمل الواقع على عاتق الصندوق االستئماين فيما يتعلق جبرب األضرار عرضٌة لزيادة   -٦٧٩
 كبرية و/أو ارتفاع أقصى يف فرتات تقع ضمن ثالث مراحل :

يد عدد القضايا اليت تبلغ : يتزااملرحلة القضائية املفضية إىل صدور أمر جبرب األضرار )أ (
فيها اإلجراءات طور جرب األضرار. وخيصِّص الصندوق االستئماين، بصفته مشاركًا رئيسيًا يف 
هذا الطور، قدرًا كبريًا من الوقت واملوارد للتحليل القانوين والبحث التنفيذي للنهوض بأود 

 على دعوة من الدوائر. إعداد وثائقه املتعلقة بإجراءات جرب األضرار، اليت تودَع بناءً 
، املتوقع (بتاريخ كتابة الوثيقة إعداد الصندوق االستئماين مشروع خطط التنفيذ )ب (

، ميثِّل نشاطاً يستلزم مقداراً طائالً ٢٠١٩-٢٠١٨يف الفرتة  انْتاغندااحلالية) أن حيصل يف قضية 
، ويتطلب جهودًا كثيفة من املوارد، ذاهباً بقسط باهظ من موارد الصندوق القانونية واالشتغالية

يف جمال التشاور مع الين عليهم وأصحاب الشأن يف امليدان ويف املقر. إن ذلك بدوره يستلزم 
 مساعدَة وتعاوَن أقساِم قلم احملكمة واملمثلني القانونيني للمجين عليهم.

املسؤولية العامة اليت يتوالها الصندوق األهم أنه، بعد إقرار خطة التنفيذ، تؤيت  )ج (
بصفته اجلهاز املعين بتنفيذ األوامر جبرب األضرار، عبَء عمٍل كبرياً  االستئماين واخنراطه املباشر

يف الاالت التالية: صرف التعويضات الفردية؛ والتشاور مع الين عليهم وممثليهم القانونيني 
بشأن نوال جرب األضرار، ما يفضي إىل لزوم تسوية التعويضات اجلماعية؛ والتواصل مع الين 

ين عليهم جدد والتحقق من أوضاعهم فيما خيص أهليتهم لنوال التعويضات عليهم ومتييز جم
الفردية واجلماعية؛ وتنفيذ األوامر جبرب األضرار القاضية بتقدمي تعويضات مجاعية والقاضية بتقدمي 
تعويضات رمزية. ويشار على اخلصوص إىل أن التحقق من أوضاع الين عليهم وتنفيذ األوامر 

ثالن نشاطني يستلزمان مقدارًا طائًال من املوارد ويتطلبان قدرة إضافية على جبرب أضرارهم مي
 التنفيذ يف املكاتب القطرية ويف املقر.

 ويف شىت هذه املراحل يالحظ الصندوق االستئماين ارتفاعاً كبرياً يف عبء العمل يتصل مبا يلي: -٦٨٠

ار واإلرشاد فيما خيصه، الالزم إلرساء أساس تنفيذ األوامر جبرب األضر  العمل القانوين )أ (
مبا يف ذلك متييز الين عليهم والتحقق من أوضاعهم والتوجيه الوظيفي العام ملراقبة اجلودة 

 وإلبالغ الدوائر.
اليت ُيضطلع با دعماً إلعداد مشاريع خطط التنفيذ واإلشراف على  األنشطة امليدانية )ب (

ضات جرب األضرار، مبا يف ذلك تدبر العمليات وتسيري شؤون تنفيذ الربامج فيما يتصل بتعوي
شؤون الشركاء يف التنفيذ، والسهر على اتباع املمارسات الفضلى على صعيد التنسيق، وتوحيد 
اإلجراءات، والتواصل مع الشهود املؤهلني (أو حيتمل أن يكونوا مؤهلني) ومجاعاتم، وإقامة 

 حلكومية.الصالت مع سائر أصحاب الشأن مبن فيهم اهليئات واألجهزة ا
املضطلع با للتحقق من مناسبِة وفعاليِة تنفيذ األوامر جبرب  املتابعة والتقييم أنشطة )ج (

األضرار، مبا يف ذلك قياس درجة رضا الين عليهم املستفيدين من التعويضات واستدامة إبالغ 
 الدوائر على النحو الالزم بشأن التقدم احملَرز والنتائج احملققة.

اليت جيب االضطالع با استجالبًا للمسامهات واهلبات  لأنشطة مجع األموا )د (
املخصَّصة لدفع تعويضات جرب األضرار أو دفع عناصر معيَّنة منها، وذلك إذا تعنيَّ أن يسهم 
 الصندوق االستئماين بتكملة للمدفوعات تعويضاً جلرب األضرار من جرّاء إعواز الشخص املدان.
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درته احلالية على النهوض بأود إجراءات جرب األضرار السائرة ويذكِّر الصندوق االستئماين بأن ق -٦٨١
وإجراءاته املتوقعة تبدو ضئيلة بالقياس إىل قدرة احملكمة وقدرة األطراف األخرى املنخرطة يف كٍل من 

نال عبء العمل املتزايد من  ٢٠١٨-٢٠١٧القضايا اليت جيري فيها جرب أضرار جمتمعتني. ففي الفرتة 
الستئماين على التجاوب جتاه اإلجراءات (مبا فيها قدرته على إيداع الوثائق يف اآلجال قدرة الصندوق ا

احملدَّدة له مع ضمان مراجعة جملس اإلدارة هلا وإقراره إياها) ومن قدرته على ممارسة القدر املنشود من تدبر 
ل فتحًا جديدًا على الصعيد القانوين اجلودة ومراقبتها طيلة سريورة إعداد الوثائق املعقدة، اليت غالبًا ما متثِّ 

 واإلجرائي والفين وختضع لتمحيص صارم.

عشرة، الذي  الصادر عن اجلمعية يف دورتا السادسة ٦ويذكِّر الصندوق االستئماين بالقرار  -٦٨٢
طلبت فيه الدول األطراف إىل احملكمة والصندوق االستئماين مواصلة إقامة شراكة تعاونية قوية واضعني يف 

(االعتبار دور كٍل منهما ومسؤولياته لتنفيذ جرب األضرار الذي تأمر به احملكمة
90F

. ويشار على اخلصوص )٩١
إىل أن الصندوق االستئماين تعاون تعاونًا وثيقًا مع املكاتب امليدانية، وقسم املالية، والوحدة املعنية 

ة بالعالقات اخلارجية وتعاون الدول، بالشراء، وقسم مشاركة الين عليهم وجرب أضرارهم، والوحدة املعني
وقسم دعم احملامني، ومكتب احملامي العمومي للمجين عليهم، وقسم األمن والسالمة، وقسم اإلعالم 
والتوعية. ويُقدِّر الصندوق االستئماين عايل التقدير تعاون قلم احملكمة واملمثلني القانونيني للمجين عليهم 

ألوامر جبرب األضرار يف السنة املاضية، ويسعى إىل تعزيز تعاونه معهم يف ومساعدتم طيلة إعداد وتنفيذ ا
 .٢٠١٩عام 

 األمن

إن التنفيذ الفعال لربامج املساعدة واألوامر جبرب األضرار يتأثر شديَد التأثر بانعدام األمن  -٦٨٣
إيتوري يف شرق  وبالنزاعات يف املناطق اليت يعمل فيها الصندوق االستئماين. ويظهر ذلك حاليًا يف إقليم

مجهورية الكونغو الدميقراطية، ويف مشال مايل، ويف مجهورية أفريقيا الوسطى. فاملنطقتان الوحيدتان املستقرُّ 
الوضُع فيهما حاليًا من أجل تدخل الصندوق مها مشال أوغندا وأقاليم كيفو يف مجهورية الكونغو 

 الدميقراطية (االستقرار يف هذه األقاليم رجراج).

ُثل أمام تنفيذ املهام املنوطة باحملكمة وبالصندوق االستئماين يف إطار واليتيهما حتديات أمنية ومت -٦٨٤
متأصلة. وتتسم هذه التحديات بأمهية قصوى فيما خيص الصندوق االستئماين، ألن تنفيذ مهمتيه 

أمدًا الذي يتيح املتمثلتني يف املساعدة وجرب األضرار يزدهر على أفضل وجه يف سياق االستقرار األطول 
لتدابري جرب األضرار أن تؤيت أَُكلها، فتساعد الين عليهم ومجاعاتم على التغلب على األذى الذي حلق 

 بم، وإعادة بناء حياتم، واإلسهام يف التعايش السلمي.

فيمكن أن تؤثر التحديات األمنية على تنفيذ أنشطة الصندوق االستئماين بأشكال خمتلفة،  -٦٨٥
اه على إعادة توجيهها، ومسبِّبًة حاالت تأخري، ومستلزمة تكييفًا النتقاء وتدبر الشركاء يف التنفيذ جمربًة إي

ومضفيًة عليهما مزيدًا من التعقيد. وهلذا التأثري تبعات على صعيد املوارد البشرية واملوارد املالية للصندوق 

                                                           

 ١٤-٤، نيويوركعشرة،  السادسةالوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة  )٩١(
، املرفق، الفقرة ICC-ASP/16/Res.6، القرار ألف-الثالث اجلزء األول،)، اللَّد ICC-ASP/16/20( ٢٠١٧ ديسمرب/األولكانون 

 .(ج)١٢
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ه على التجاوب حيال التزاماته إزاء احملكمة االستئماين، يتعنيَّ عليه أن يستوعبها بغية احلفاظ على قدرت
وتوخيات الين عليهم. وهلذا السبب جيب أن تظل البنية التنظيمية للصندوق االستئماين جتعله قادراً على 

 االستجابة على حنو مرن للتطورات غري املتوقعة، بوسائل منها تناوب موظفيه العاملني يف امليدان.

 التطوير التنظيمي

اهات اآلنفة الذكر توجب على الصندوق االستئماين السعي إىل تعزيز بنيته التنظيمية إن االجت -٦٨٦
إىل حد كبري بغية احلفاظ على قدرته على التجاوب �وضاً باملهام املنوطة به يف إطار واليته، وال سيما يف 

 تعزيز البنية هذا من ما يتخذ شكل األنشطة املنبثقة عن اإلجراءات القضائية املتعلقة جبرب األضرار. ويأيت
 املنطَلق التنظيمي املتمثل يف استمرار البنية احلالية، اليت لن تتأثر.

وتتوىل املكاتب القطرية إدارة برامج الصندوق االستئماين وتعويضات جرب األضرار اليت يقدمها  -٦٨٧
التقنية، ومراقبة  وذلك حتت إشراف مديري الربامج. أما التوجيه الوظيفي (وضع املعايري، وإسداء املشورة

اجلودة) فيتوىل املسؤولية عن إجرائه شاغلو الوظائف التالية البيان: املستشار القانوين، واملوظف املعين 
بالشؤون املالية، واملوظف املعين باملتابعة والتقييم وإىل حد أقل املوظف املعين جبمع األموال للصندوق 

ية، مبا فيها املراقبة الداخلية، املتعلقة بدعم عمليات التنفيذ، وبربوزه للعيان. ولذا فإن اإلجراءات اإلدار 
فُيعىن بتهيئتها وتنسيقها أيضًا املكتُب القائم يف الهاي. إن معظم األعمال القانونية ُجيرى يف الهاي، 

 شأنه شأن األنشطة املتصلة بتعبئة املوارد لتمويل الربامج والتعويضات.

 ستئماين يف الاالت الوظيفية األربعة التالية البيان:ويتعني تعزيز بنية الصندوق اال -٦٨٨

: وضع وتدبر برامج يف إطار مهمة العمليات امليدانية، مبا فيها املتابعة والتقييم )أ (
الصندوق املتمثلة يف املساعدة ومهمته املتمثلة يف جرب األضرار، مبا يف ذلك إعداد خطط 

ذلك التدقيق الرامي إىل التحقق من استحقاق  التنفيذ؛ وتنفيذ األوامر جبرب األضرار، مبا يف
التعويضات املعنية. ويتعني تعزيز األفرقة العاملة يف امليدان لبناء القدرة اليت تستلزمها القضية 
املعنية على وجه التحديد للمدة اليت يستغرقها تنفيذ األوامر جبرب األضرار؛ وتنفيذ الربامج يف 

ملساعدة يف الوقت نفسه؛ ومتابعة وتقييم فعالية برامج إطار مهمة الصندوق املتمثلة يف ا
 املساعدة وتعويضات جرب األضرار.

: التكفل بوجود الضوابط الداخلية (اليت يشمل تطبيقها الشؤون املالية واإلدارية )ب (
الشركاء يف التنفيذ) كما أوصى به املراجع اخلارجي، وإجراءات الشراء (انتقاء الشركاء يف 

ر على التسيري املركزي لشؤون تنفيذ األوامر جبرب األضرار وشؤون تنفيذ الربامج؛ التنفيذ)؛ والسه
والنهوض بأود أعمال الصندوق الشرائية املعقَّدة السريعة التوسع؛ والتمكني من تقدمي تقارير عن 
 عمل الصندوق إىل اجلهات املاحنة وإىل احملكمة؛ وتنسيق وتوجيه أعمال املتابعة املالية املّتسقة

 جلميع الربامج والتعويضات.
: دعم اخنراط الصندوق االستئماين يف مجيع مراحل إجراءات جرب العمل القانوين )ج (

األضرار، مبا فيها إيداع الوثائق القانونية طيلة طور جرب األضرار، وإعداد خطط التنفيذ، 
رار؛ والتكفل واإلسهام يف إعداد ما يُقدَّم إىل احملكمة من التقارير املرحلية عن جرب األض

 باإلرشاد القانوين ومراقبة اجلودة خالل تنفيذ األوامر جبرب األضرار.
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: استدامة بذل اجلهود لزيادة مجع األموال للصندوق والعمل من أجل بروزه للعيان )د (
مقدار اإليرادات السنوية من اهلبات اليت تقدمها اجلهات اخلاصة ومن تربعات الدول األطراف 

ماليني يورو يف السنة، تعزيزاً الستدامة الصندوق من الناحية املالية  ١٠,٠ ليبلغ ما ال يقل عن
وقدرته على الوفاء مبا تقضي به واليته (يشمل ذلك القدرة الالزمة الستهالل وتدبُّر املبادرة 
املتعلقة بإصدار سندات للصندوق، اليت يعتزم الصندوق أن يُعِلم جلنة امليزانية واملالية عنها مبزيد 

ن التفصيل بصورة منفصلة)؛ وزيادة قدرة الصندوق االستئماين على االخنراط يف أنشطة تواصل م
وتوعية ختصان املهام املنوطة به يف إطار واليته على وجه التحديد، مبا يف ذلك تنظيم محالت 
لدعم مجع األموال؛ وشحذ الوعي مبهام الصندوق وأنشطته يف الال العام الدويل ويف بلدان 

 االت. احل

وتتضمن امليزانية املقرتحة إشارة إىل وظائف يراد شغلها يف املستقبل وال يُطلب متويلها حالياً،  -٦٨٩
يَتوقع الصندوق أنه سُيحتاج إليها من أجل ما ميكن أن ينعقد من اإلجراءات اإلضافية املتعلقة جبرب 

ية على وجه التحديد، على نفس املنوال األضرار اليت تستلزم تنمية القدرة التنظيمية اخلاصة بالقضايا املعن
الربناجمية املقرتحة،  ٢٠١٩. إن الوظائف املعنية تدرج يف ميزانية عام ٢٠١٩املقرتح فيما خيص ميزانية عام 

 بأثر مايل صفري. واملراد بذلك هو حمض الفائدة اإلعالمية.

 التعاون والتآزر مع قلم احملكمة

 ،عشرة الصادر عن اجلمعية يف دورتا السادسة ٦ذي الرقم يذكِّر الصندوق االستئماين بالقرار  -٦٩٠
سائر أجهزة ه على مواصلة تعزيز حواره اجلاري مع وأمانتَ  تهإدار  جملسَ فيه الدول األطراف  تعشجَّ الذي 

املنظمات غري و ، مبا يف ذلك اجلهات املاحنة اً وسع نطاقاألتمع الدويل الاحملكمة والدول األطراف و 
للعيان من  بروزهين يسامهون مجيعًا يف العمل القّيم الذي يقوم به الصندوق، من أجل زيادة احلكومية، الذ

(واستدامتها ية تدخالتهه، وضمان استمرار أثر ، وتعظيم واالشتغالية ةاالسرتاتيجيالناحيتني 
91F

٩٢(. 

احملكمة  ويهيأ لتعزيز القدرة التنظيمية ألمانة الصندوق استنادًا إىل االفرتاضات بشأن تقدمي قلم -٦٩١
ما يكفي من الدعم واخلدمات االستشارية، وذلك على سبيل الذكر ال احلصر إىل املكاتب القطرية، 

 يغين عن إقامة الصندوق قدرة داخلية على ذلك. ما

فعلى سبيل املثال، كان التعاون مع قسم مشاركة الين عليهم وجرب أضرارهم واملكاتب امليدانية  -٦٩٢
م إجراءات الصندوق للتحقق من أوضاع الين عليهم، ليتاح للمجين عليهم من األمهية مبكان يف تصمي

وتعويضاته الفردية يف قضية  لوبْنغاالذين مل يسبق متييزهم نوال تعويضات جرب األضرار اجلماعية يف قضية 
كة . فقدرة الصندوق االستئماين على تنفيذ هذه اإلجراءات بنجاح ستتحدَّد باستمراِر قسِم مشار املهدي

الين عليهم وجرب أضرارهم على استعداده للمساعدة وإتاحة االستفادة من جتربته وخربته واضطالعه 
بالدور املنتظر منه يف الهاي ويف امليدان على اخلصوص. فيجب أن يكون بوسع الصندوق االستئماين 

                                                           

 ١٤-٤، نيويوركعشرة،  السادسةالوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة  )٩٢(
، املرفق، الفقرة ICC-ASP/16/Res.6، القرار ألف-الثالث اجلزء األول،)، اللَّد ICC-ASP/16/20( ٢٠١٧ ديسمرب/كانون األول

 .(ب)١٢
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احملكمة من قدرة وخربة، التعويل على ما يتمتع به قسم مشاركة الين عليهم وجرب أضرارهم التابع لقلم 
 سيما يف املكاتب القطرية، لتفادي االزدواج الوظيفي يف بنيته. وال

وخالل إعداد مشاريع خطط تنفيذ األوامر جبرب األضرار مث تنفيذها، يواظب الصندوق  -٦٩٣
ر االستئماين على التعاون مع املمثلني القانونيني للمجين عليهم ويعتمد على قسم دعم احملامني لكي يوفِّ 

هلم الدعم اإلمدادي واإلداري الالزم. إن الصندوق االستئماين يقدِّر عايل التقدير الدعم الذي ُقدِّم فيما 
، وسيظل يُعوِّل على مساعدة قسم دعم املهديوقضية  كاتْنغاوقضية  لوبْنغايتعلق جبرب األضرار يف قضية 

 املزيد من القضايا اليت ُجترب فيها األضرار.فيما خيص القضايا الثالث املذكورة و  ٢٠١٩احملامني يف عام 

كما يُعوِّل الصندوق االستئماين على قسم املالية والفريق املعين بتخطيط املوارد املؤسسية يف  -٦٩٤
والوحدة املعنية بالشراء النتقاء الشركاء يف التنفيذ ودفع مبالغ/تعويضات جرب األضرار، والسهر  SAPنظام 

على جودة اإلبالغ املايل يف النظام من أجل رفع التقارير إىل أصحاب الشأن املعنيني. كما يتوخى 
جبرب األضرار وبرامج بغية مواصلة تنفيذ األوامر  ٢٠١٩الصندوق االستئماين تعزيز هذا التعاون يف عام 

 املساعدة.

وقد حتسَّن يف املكاتب امليدانية التعاون بني الصندوق االستئماين وقلم احملكمة فيما خيص  -٦٩٥
التوعية والتواصل. لكن يُتوقع أن تفضي املتطلَّبات امللحة على صعيد التوعية فيما يتعلق بتنفيذ األوامر 

 رات امليدانية ذات الصلة.جبرب األضرار إىل لزوم املزيد من تعزيز القد

ويزيد تنفيذ األوامر املتعددة القاضية جبرب األضرار من احتياج الصندوق االستئماين إىل االعتماد  -٦٩٦
سيما األمم  على خدمات قلم احملكمة لتدبر العالقات اخلارجية مع احلكومات واملنظمات الدولية، وال

 املتحدة ومنظماتا ذات الصلة.

تستلزم من واألوامر جبرب األضرار ة املاثلة أمام تنفيذ برامج املساعدة إن التحديات األمني -٦٩٧
الصندوق االستئماين االعتماد املتزايد على خدمات قلم احملكمة لكي يساعد يف تقييم األوضاع املعنية 

 واستباقها والتخفيف من وطأتا.

 التجاوب والتكيُّف واملرونة

 املعتزم باالعتبارات التالية: االستئماين الصندوقُيسرتشد يف تعزيز  -٦٩٨

: يتعني على الصندوق االستئماين أن يتمتع بالقدرة على التجاوب وال سيما فيما التجاوب -٦٩٩
خيص االلتزامات النامجة عن اخلطط املقرّة لتنفيذ جرب األضرار. فوفقًا ملبادئ جرب األضرار املعمول با يف 

ضرار مصلحَة الين عليهم ومصلحَة احملكمة ومصلحَة احملكمة، َختُْدم سرعُة تنفيذ األوامر جبرب األ
 الصندوق.

: إن وترية ونطاق تنفيذ األوامر جبرب األضرار والربامج ذات الصلة ميكن أن يتأثرا التكيُّف -٧٠٠
بالتطورات اخلارجية، مثل التطورات املتصلة باألمن. وُتصمَّم البنية التنظيمية على حنو يتيح النقل (املؤقت) 

من املالك املتاح فيما بني القضايا املأمور فيها جبرب األضرار والربامج ذات الصلة، وفيما بني ملوظفني 
املكاتب القطرية القائمة يف خمتلف بلدان احلاالت. فالوظائف يف املكاتب القطرية كلُّها موحَّدة السمات، 

ج نفسه فيما خيص املوظفني ما يتيح حتديد املهمات ومناقلة املوظفني حبسب السياق. لقد اعُتمد النه
 املعنيني بالشؤون اإلدارية وبدعم الربامج يف املقر.
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ويُنوَّه يف هذا الصدد إىل أن ما سيصدر يف املستقبل من أوامر احملكمة القاضية جبرب األضرار  -٧٠١
قدرة وقرارات الصندوق االستئماين القاضية باستهالل برامج املساعدة ميكن أن يستلزم توسيعًا (مؤقتاً) لل

التنظيمية للصندوق، تبعًا لنفس املنطق املطبَّق حاليًا على إجراءات جرب األضرار السائرة والربامج اجلاري 
تنفيذها. إن أي توسيع (مؤقت) كهذا سيأخذ شكل إضافة وظائف تطابق مساتا السمات العامة 

ظفون القانونيون املعاونون، للوظائف اليت يضمها مالك الصندوق احلايل، مبا فيه مديرو الربامج، واملو 
واملوظفون املعاونون املعنيون بالربامج يف امليدان، وخمتلف وظائف الدعم (الدعم اإلداري/دعم الربامج، 

 املساعدة يف امليدان، املتابعة والتقييم).

 يف البنية التنظيمية تتحقق بإبرام عقود من أنواع خمتلفة:املرونة  -٧٠٢

وظائف العامل شاغلوها يف امليدان، متثل االحتياجات ، مبا فيها الالوظائف الثابتة )أ (
التنظيمية للصندوق االستئماين يف األمد الطويل، كما يُنصُّ عليه يف نظام الصندوق. 

شاغليها يعملون مبثابة أركان لسد االحتياجات األكثر اّتساماً بالطابع املؤقت فيضمنون قدرة  إن
يتعلق مبهامه وبتدبر عالقاته مع أصحاب الشأن الصندوق األساسية على التجاوب فيما 

 الكثريين، مبن فيهم اجلهات املاحنة.
متثل القدرة اليت يستلزمها االضطالع باألنشطة لفرتة  وظائف املساعدة املؤقتة العامة )ب (

سنوات إىل مخس). إن شاغل   معيَّنة مثل فرتات تنفيذ األوامر جبرب األضرار (اليت متتد من ثالث
الوظائف خمصَّص لنشاط حمدَّد أو لتنفيذ أمر معنيَّ جبرب األضرار. ويعتزم الصندوق  كٍل من هذه

االستئماين املثابرة على متابعة النظر يف لزوم هذه الوظائف وإجراء تقييم رمسي للحاجة إليها 
 وملدى مالءمتها مرة كل سنتني من العمل. 

مواصلة استطالع إمكانات العمل إن الصندوق االستئماين للمجين عليهم يظل حريصًا على  -٧٠٣
 القائم على التآزر مع قلم احملكمة وغريه من أجهزتا لتلبية االحتياجات إىل املوظفني.

 ألف يورو ٤ ٠٢٧,٨ موارد الميزانية

 يف املئة). ٥٨,٥ألف يورو ( ١ ٤٨٦,٣ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  -٧٠٤

املوظفني، وهي تعزى إىل تعزيز القدرة التنظيمية إن معظم الزيادة املقرتحة يتصل بتكاليف  -٧٠٥
للصندوق االستئماين لتلبية متطلَّبات مسؤولياته املتزايدة من حيث نطاقها وكثافتها خالل مرحلة التنفيذ 

 من مراحل إجراءات جرب األضرار.

االشتغالية  ويتّبع الصندوق االستئماين �جًا منائطيًا قائمًا على االستعانة بأفرقة لتنمية القدرة -٧٠٦
الالزمة لتلبية متطلَّبات أعمال التنفيذ املتطورة. وعلى املستوى امليداين يتألف مالك األفرقة املعنية بقضايا 
معيَّنة على وجه التحديد، العاملة حتت إشراف مدير الربامج، من الوظائف التالية: موظف معاون معين 

ساعد يعمل (مساعدين يعملون) يف امليدان، مساعد (موظفني معاونني معنيني) بالربامج يف امليدان، م
معين (مساعدين معنيني) باملتابعة والتقييم. إن املتطلَّبات من قدرة األفرقة املعنية جبرب األضرار تتوقف على 
مدى التعقيد الذي تتسم به تعويضات جرب األضرار اليت تأمر با احملكمة، مبا يف ذلك ما إذا كان يتعني 

د من الين عليهم والتحقق من استحقاقهم للتعويضات. ويكون نشر األفرقة املعنية جبرب األضرار متييز املزي
 حمدوداً من الناحية الزمنية باملدة اليت يستغرقها تنفيذ األوامر جبرب األضرار. 
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وعلى مستوى املقر، جيري إعمال الفريق القانوين املعين بقضية معيَّنة على وجه التحديد حتت  -٧٠٧
ف املستشار القانوين، يساعده املوظف القانوين، فُيسهر على قدرة الصندوق االستئماين على إشرا

التجاوب خالل إجراءات جرب األضرار يف دعاوى منفصلة متزامنة، ومراقبة اجلودة والتوجيه التقين طيلة 
م بدعوى واحدة أو أكثر عملية تقدمي التعويضات، عن طريق املوظفني القانونيني املعاونني املنتدبني لالهتما

 من دعاوى جرب األضرار.

وتلزم قدرة إضافية على مستوى املقر جتسيدًا لتزايد أعمال التنفيذ اليت يضطلع با الصندوق  -٧٠٨
 االستئماين من حيث نطاقها ومطاهلا فيما خيص دعم الربامج اإلداري ومتابعتها وتقييمها.

وما تتسم به من تعقيٍد واّتساُع نطاق مهام املساعدة  ويسبِّب التزايُد الكبري لألوامر جبرب األضرار -٧٠٩
ارتفاعاً فائقاً يف املتطلَّبات من املوارد املالية املتأتية من التربعات واهلبات. فثمة فجوة متسارعة االّتساع بني 

ريًا لقدرة مقدار املوارد السنوية املتوقع وبني احتياجات الصندوق إىل املوارد. ويتطلب هذا االجتاه تعزيزًا كب
الصندوق يف جمال مجع األموال والربوز للعيان، يف أوساط اجلمهور التقليدي وأوساط اجلهات املاحنة من 
القطاع اخلاص، وفيما خيص وضع مناذج متويل ابتكارية خاصة بالصندوق االستئماين، مثل املبادرة املتعلقة 

 بإصدار سندات له.

 ألف يورو ٣ ١٤٤,٩ الموارد من الموظفين

ألف يورو  ١٧٦,١ينطوي املبلغ املطلوب لسد تكاليف الوظائف الثابتة على زيادة مقدارها  -٧١٠
املعتمدة. ويشهد املبلغ املطلوب لسد تكاليف وظائف  ٢٠١٨اس إىل ميزانية عام املئة) بالقي يف ١٥,٧(

اس إىل ميزانية عام بالقياملئة)  يف ١٤٥,٢ألف يورو ( ١ ٠٩٢,٥املساعدة املؤقتة العامة زيادة مقدارها 
املعتمدة. وكما أشري إليه أعاله، ُحيتاج إىل زيادة كبرية لكي يتسىن للصندوق االستئماين تنفيذ  ٢٠١٨

األوامر املتعددة القاضية جبرب األضرار وتوسيع نطاق الربامج املتعلقة مبهمته املتمثلة يف املساعدة املقدمة 
 ليشمل بلداناً أخرى من بلدان احلاالت. 

وظيفة  ١٣مبوجب هذه امليزانية املقرتحة، يتألف مالك الصندوق االستئماين للمجين عليهم من و  -٧١١
من معادالت  ٣٦,٢٥وظيفة غري مموَّلة) من وظائف املساعدة املؤقتة العامة ( ١٨وظيفة (منها  ٤٤ثابتة و

ألف  ١ ٣٠٠,١بلغ املوظف الواحد العامل بدوام كامل). إن املخصَّصات لسد تكاليف الوظائف الثابتة ت
 ألف يورو. ١ ٨٤٤,٤وظائف املساعدة املؤقتة العامة ما جمموعه يورو. وتبلغ املخصَّصات لسد تكاليف 

 ألف يورو ١ ٣٠٠,١ الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية وفئة اخلدمات العامة

 (متطلَّب مستمر). )١-تنفيذي (من الرتبة مد مديرٌ الصندوَق  يدير -٧١٢

يسدي شاغل هذه الوظيفة إىل جملس  ) (متطلَّب مستمر).٤-الرتبة ف مستشار قانوين (من -٧١٣
إدارة الصندوق وأمانته املشورة القانونية التخصصية فيما يتعلق بإعداد وتنفيذ األنشطة املندرجة ضمن إطار 

ى مهميت الصندوق املتمثلتني يف تقدمي املساعدة وجرب األضرار. ويشمل ذلك إسداء املشورة الرفيعة املستو 
إعداد املذكرات القانونية اليت تودَع لدى وإدارة سريورة  بشأن وضع االسرتاتيجية القانونية للصندوق،

احملكمة، ومتثيل الصندوق خارجياً، والتوجيه الوظيفي للجانب القانوين لتنفيذ جرب األضرار بناًء على أوامر 
 صادرة عن احملكمة.
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يعمل شاغلو هذه الوظائف يف  ).مستمرب (متطلَّ  )٤-ثالثة مديري برامج (من الرتبة ف -٧١٤
املكاتب امليدانية يف كمباال (أوغندا) وبونيا (مجهورية الكونغو الدميقراطية) وأبيجان (كوت ديفوار) (واحد 
منهم لكل من هذه املكاتب). وجتسِّد مواصفات هذه الوظائف املسؤوليَة املنوطة بشاغليها ومساَءلتهم 

لصندوق وتعويضات جرب األضرار وتنفيذ هذه الربامج والتعويضات واإلشراف فيما يتعلق بتصميم برامج ا
 التدبري عليها. إن مديري الربامج مسؤولون مباشرة أمام املدير التنفيذي.

. تلزم هذه الوظيفة اجلديدة من ) ملدة ستة أشهر (متطلَّب جديد)٤-مدير برامج (من الرتبة ف -٧١٥
ديدة يف إطار مهمته املتمثلة يف املساعدة (للحالة يف مجهورية وضع وإدارة برامج الصندوق اجل ‘١’أجل 

السهر على اّتسام برامج الصندوق اخلاصة باملساعدة وجبرب  ‘٢’أفريقيا الوسطى واحلالة يف جورجيا)؛ 
أداء مهام  ‘٣’األضرار يف شىت بلدان احلاالت بالتماسك واالتساق وعلى تبادل اخلربات فيما بينها؛ 

ل الصندوق وبراجمه لدى احملكمة وغريها من أصحاب الشأن. وبالنظر إىل مسات هذه الوظيفة متصلة بتمثي
 فإن اخليار األجنع واألكثر فعالية يتمثل يف أن يعمل شاغلها يف الهاي.

يعمل شاغل هذه الوظيفة  ).مستمر متطلَّب( )٣-موظف معين باملتابعة والتقييم (من الرتبة ف -٧١٦
يف الهاي، ويؤدي دورًا حموريًا يف تنسيق الربامج، ويرفع التقارير إىل املدير التنفيذي أو إىل املستشار 

املوظف املعين باملتابعة والتقييم يتوىل املسؤولية عن توجيه مجيع أنشطة  القانوين/املفوَّضة إليه مهامه. إن
غ عنها وضمان مراقبة جودتا، وعن تدبر ما يُقدَّم لربامج الصندوق من متابعة الربامج وتقييمها واإلبال

املسؤولية عن باملتابعة والتقييم كما يتوىل املوظف املعين الدعم التقين واإلداري واإلجراءات ذات الصلة.  
 من خالل خطة مراقبة األداء. للمتابعة والتقييموضع معايري 

. يعزِّز شاغل هذه الوظيفة )مستمر متطلَّب( )٣-بة فموظف معين بالشؤون املالية (من الرت -٧١٧
اإلشراف املايل، واإلبالغ، واملراقبة (الداخلية)، والتقيد باملعايري ضمن نطاق الصندوق وفيما يتعلق 
بالشركاء يف التنفيذ، وإدارة ومواصلة تطوير نظام تدبر املنح يف إطار نظام ختطيط املوارد املؤسسية بربجميات 

SAP والسياسات املالية املتصلة مبهام الصندوق وأنشطته.بالصندوق،  اخلاص 

. يعمل شاغل هذه الوظيفة ) ملدة تسعة أشهر (متطلَّب جديد)٣-موظف قانوين (من الرتبة ف -٧١٨
) يف تنسيق وإدارة شؤون مالك املوظفني ٤-املقرتحة يف الهاي ملساندة املستشار القانوين (من الرتبة ف

جبرب األضرار، متوليًا املسؤولية عن التكفل باتساق الوظائف القانونية للموظفني العاملني القانونيني املعنيني 
فيما يتعلق بشىت القضايا وتطابق خطط تنفيذ جرب األضرار مع األحكام القانونية ألوامر احملكمة؛ وإنشاء 

استحقاق الين عليهم وتنسيق جملس واحد أو أكثر من الالس املستقلة املعنية باملراجعة فيما يتصل ب
لتعويضات جرب األضرار؛ وإسداء املشورة بشأن القضايا اجلاري النظر فيها اليت ميكن أن تفضي اإلجراءات 
فيما خيصها إىل صدور أوامر جبرب األضرار، بغية اختاذ قرارات بشأن التمويل التكميلي؛ وتقدمي التقارير إىل 

د ما يودَع من وثائق احملكمة املتصلة باألنشطة املضطلع با يف إطار الدوائر االبتدائية؛ واملساعدة على إعدا
 مهمة الصندوق املتمثلة يف املساعدة.

. ُحيتاج إىل املساعد اإلداري لكي ينهض رأ) (متطلَّب مستمر)-مساعد إداري (من الرتبة خ ع -٧١٩
 العمل اإلداري املتعلق بعمل جملس إدارة الصندوق وأمانته. بعبء

. يراد لشاغل هذه الوظيفة أن رأ) (متطلَّب مستمر)-الربامج (من الرتبة خ عمساعد معين ب -٧٢٠
يقدم الدعم إىل فريق تدبر الربامج يف الهاي، مبا يف ذلك الشؤون اإلدارية املتصلة بوضع وتنفيذ برامج 

 املساعدة واألوامر جبرب األضرار.
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. ُحيتاج إىل هذه تطلَّب جديد)رأ) ملدة مثانية أشهر (م-مساعد معين بالربامج (من الرتبة خ ع -٧٢١
الوظيفة احتياجاً ملحاً لكي يقوم شاغلها بدعم وتعزيز تدبر وتسيري الربامج واألوامر جبرب األضرار يف إطار  
كلتا املهمتني املنوطتني بالصندوق يف إطار واليته [املساعدة وجرب األضرار]. وتلزم هذه الوظيفة اإلضافية 

لربنامج املتصل باملهمة املتمثلة باملساعدة ليشمل بلدان حاالت أخرى (يُرتقب أيضاً نتيجًة لتوسيع نطاق ا
) وأنشطًة سريعَة تزايُِد املقداِر يف جمال تنفيذ األوامر ٢٠١٩أن يشمل ثالثة بلدان حاالت إضافية يف عام 

شاغل هذه ). ويشار على اخلصوص إىل أن املهديوقضية  كاتْنغاوقضية  لوبْنغاجبرب األضرار (يف قضية 
الوظيفة سيقدم املساعدة يف عمليات الشراء املعقدة املتصلة بتمييز وانتقاء شركاء الصندوق يف التنفيذ.  
كما إنه سيقدم املساعدة فيما يتعلق بعمليات التوظيف. إن حاالت التأخري اليت ُتسجَّل حاليًا نتيجة 

 عليهم وجرب أضرارهم.لعدم كفاية مالك العاملني تضر بتقدمي املساعدة إىل الين 

. يلزم تعزيز رأ) ملدة مثانية أشهر (متطلَّب جديد)-مساعد معين بالشؤون املالية (من الرتبة خ ع -٧٢٢
 لتقدميمالك العاملني املعنيني بالشؤون املالية لدعم سريورة التوظيف، وتنفيذ برامج املساعدة والتحضري 

. إن شاغل ٢٠١٩تعويضات جرب األضرار الفردية واجلماعية من الناحية املالية ودعم تنفيذها طيلة عام 
) يف تسيري األنشطة املالية والسهر على ٣-هذه الوظيفة يدعم املوظف املعين بالشؤون املالية (من الرتبة ف

إىل مالك موظفي الدعم يف الال تطبيق ضوابط املراقبة الداخلية على برامج الصندوق. وتتأتى احلاجة 
املايل عن أن عدد الشركاء يف التنفيذ العاملني يف إطار املهمة املتمثلة يف تقدمي املساعدة يُفرتض أن يزداد 

(يف زهاء مخسة بلدان من بلدان احلاالت، ما يفضي إىل مخسة برامج خاصة باملساعدة:  ٣٠إىل  ٨من 
ديفوار ويف مجهورية أفريقيا الوسطى ويف جورجيا).   أوغندا ويف كوتيف مجهورية الكونغو الدميقراطية ويف

ويُقدَّر أن عدد األنشطة املتصلة بالشؤون املالية واملرتبطة باملهمة املتمثلة يف جرب األضرار سيزداد يف عام 
 ماعية.تعويضات جرب األضرار الفردية واجل تقدميبسبب الزيادة الكبرية املقدَّر أن تشهدها أنشطة  ٢٠١٩

 ألف يورو ١ ٨٤٤,٨  املساعدة املؤقتة العامة

ينطوي املبلغ املطلوب لسد تكاليف وظائف املساعدة املؤقتة العامة على زيادة مقدارها  -٧٢٣
املعتمدة. وكما أشري إليه أعاله  ٢٠١٨املئة) بالقياس إىل ميزانية عام  يف ١٤٥,٢ألف يورو ( ١ ٠٩٢,٥

يتسىن للصندوق االستئماين أن ينفذ األوامر املتعددة القاضية جبرب األضرار تلزم هذه الزيادة الكبرية لكي 
 املساعدة لتشمل بلداناً أخرى من بلدان احلاالت.يف تقدمي  وأن يوسِّع نطاق براجمه اخلاصة مبهمته املتمثلة

وظائف من وظائف املساعدة املؤقتة العامة  ١٠كان مالك الصندوق يضم   ٢٠١٨ويف عام  -٧٢٤
 .٢٠١٩معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل)، يُقرتح مواصلة متويلها لعام  من ٩,٢٤(

وظيفة جديدة من وظائف املساعدة  ٣٤ويضاف إىل ذلك أن الصندوق االستئماين يطلب  -٧٢٥
. ومن وظائف ٢٠١٩من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل) لعام  ٢٧,٠املؤقتة العامة (

من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام   ٩,٠وظيفة ( ١٦امة اجلديدة املقرتحة املساعدة املؤقتة الع
وظائف من فئة اخلدمات العامة من  ٧وظائف من الفئة الفنية و ٩كامل) يُطلب متويلها متويًال كامًال (

 من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل) تُقرتح مبثابة ١٨,٠وظيفة ( ١٨رأ)، و-ع الرتبة خ
وظيفة من فئة اخلدمات العامة  ١١وظائف من الفئة الفنية و ٧( ٢٠١٩وظائف ال يُطلب متويلها يف عام 

رأ). ولتبيان التعزيز املقرتح ملالك موظفي الصندوق االستئماين للمجين عليهم، يُقدَّم -ع من الرتبة خ
 قرتحة منظَّماً حبسب الال الوظيفي.تعليل طلب الوظائف اليت متثِّل متطلَّباً مستمراً والوظائف اجلديدة امل
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شهراً (متطلَّب  ١٢ملدة  )٣-للعيان (من الرتبة ف هوبربوز للصندوق  األموالموظف معين جبمع  -٧٢٦
قوى أساسًا سياسيًا وماليًا أ تضافرمهاليؤيت  األموالالوعي ومجع  ذشح . يتالزم)مستمر، لسنوات متعددة

الصندوق  إيرادات مصادرتنويع ف. هوغاياته وحتقيق رسالت هواليت الصندوق يف إطاربة طجناز املهام املنو إل
طراف الدول األ إىل جانباص من القطاع اخلجهات ماحنة تغدو يف عدادها تنويعًا اسرتاتيجياً، لكي 

الوعي وتنمية املوارد مهمتان  ذداخلية. فشحالربة ، جيب أن ينبين على توفُّر اخلاملاحنة املتزايدة العدد
 األموالعين جبمع املوظف سيكون بوسع املخمصَّصًة هلما، من مهام الصندوق تستلزمان قدرة  تانجياسرتاتي

 .توفريها للعيان هلصندوق وبربوز ل

. )شهراً (متطلَّب مستمر، لسنوات متعددة ١٢ملدة  )٢-موظف تنفيذي معاون (من الرتبة ف -٧٢٧
املكتب التنفيذي، ما يشتمل على تقدمي  املسؤولية عن السهر على سالسة عملشاغل هذه الوظيفة يتوىل 

الدعم وإسداء املشورة إىل املدير التنفيذي للصندوق وجملس إدارته، وإىل املستشار القانوين، وإىل املوظف 
إن املوظف التنفيذي  املعين بالشؤون املالية، وإىل املوظف املعين جبمع األموال للصندوق وبربوزه للعيان.

إىل  العالقات مع أصحاب الشأن اخلارجيني الرفيعي املستوى املعنيني بالصندوق، املعاون يشارك يف تدبر
جانب املوظف املعين جبمع األموال للصندوق وبربوزه للعيان، وينظم فعاليات يُرمى منها إىل زيادة بروز 

 خاصة. الصندوق للعيان يف األوساط العامة، وزيادة التربعات واهلبات اليت تقدمها إىل الصندوق جهات

شهرًا (متطلَّب مستمر، لسنوات  ١٢ملدة  )٢-موظف معاون معين بالربامج (من الرتبة ف -٧٢٨
. يعمل شاغل هذه الوظيفة يف الهاي ويدعم عمل مدير الربامج، عمًال يشمل برامج الصندوق )متعددة

ملعين مبراقبة الربامج اخلاصة بتقدمي املساعدة وبراجمه اخلاصة جبرب األضرار. إنه يرفع التقارير إىل املوظف ا
)، متولِّيًا مسؤولية دعم إعداد برامج الصندوق واإلشراف عليها واإلبالغ عن ٣-وتقييمها (من الرتبة ف

نتائجها يف إطار مهمتيه املتمثلتني يف جرب األضرار وتقدمي املساعدة يف بلد احلالة املعين. إن لشاغل هذه 
االستئماين عالقات عمل مباشرة مع مديري الربامج  الوظيفة األساسية ضمن مالك أمانة الصندوق

واملوظفني املعاونني املعنيني بالربامج يف امليدان، ومع املوظف التنفيذي املعاون العامل يف الهاي. وسيكون 
له صلة وظيفية باملوظف املعين بالشؤون املالية لإلبالغ عن األمور املتعلقة بتسيري شؤون الربامج، مبا فيها 

ت الشراء، وسيتابع تنفيذ وظائف الدعم اإلداري يف أمانة الصندوق. ويدعم شاغل هذه الوظيفة عمليا
وضع األطر الربناجمية لعمليات التقييم (مهمة الصندوق املتمثلة يف تقدمي املساعدة) وملشاريع خطط التنفيذ 

املون يف امليدان. (مهمة الصندوق املتمثلة يف جرب األضرار) اليت يضطلع با موظفو الصندوق الع
النواتج ذات الصلة البحوُث التحضريية وتوظيُف اخلرباء على النحو الالزم. كما ييسر شاغل هذه  ومن

الوظيفة حتقيق النجاعة والفعالية والشفافية يف ما يقوم به الصندوق من عمليات التدخل ضمن إطار 
ئج الربامج، وإفادة أصحاب الشأن اخلارجيني الربامج، واإلبالغ الشامل والدقيق واآليت يف حينه بشأن نتا

 بذه النتائج على حنو مالئم.

) واحد منهم لثالثة أشهر ٢-سبعة موظفني معاونني معنيني بالربامج يف امليدان (من الرتبة ف -٧٢٩
شهرًا (متطلَّب مستمر، لسنوات  ١٢(كان يعمل يف كينيا ويعاد ختصيصه ليعمل يف أوغندا) وستة ملدة 

عمل شاغلو هذه الوظائف املقرتحة يف املكاتب القطرية: اثنان يف مجهورية الكونغو . سيمتعددة)
الدميقراطية، وواحد يف أوغندا، وواحد يف مايل، وواحد يف مجهورية أفريقيا الوسطى، وواحد يف  

امج ديفوار، وواحد يف كينيا (يعاد ختصيصه ليعمل يف أوغندا). إن املوظفني املعاونني املعنيني بالرب  كوت
) هم يف عداد النواة األساسية من موظفي الصندوق العاملني ألجل طويل ٢-يف امليدان (من الرتبة ف

). إ�م يساعدون يف ٤-الذين يتشكل منهم مالكه امليداين، إىل جانب مديري الربامج (من الرتبة ف
 جرب األضرار.التكفل باالستمرار واالتساق فيما خيص تنفيذ برامج تقدمي املساعدة وتعويضات 
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 إدارة الربامج والعملياُت امليدانية

 .) ملدة تسعة أشهر (متطلَّب جديد، لسنوات متعددة)٤-مدير معين بالربامج (من الرتبة ف -٧٣٠
يستلزم من  املهديسيعمل شاغل هذه الوظيفة املقرتحة يف مايل. إن تنفيذ جرب األضرار يف قضية 

الصندوق االستئماين أن ينفذ برامَج جلرب األضرار واسعًة ومعقدًة وحساسًة من الناحية القضائية يف سياٍق 
أمين بالِغ التغري، وأن ينظر يف إمكانية توسيع نطاق براجمه اخلاصة باملساعدة ليشمل مايل. وسُيحتاج إىل 

 يات تدخل معقدة يف ظروف تتأثر بالنزاعات.اإلشراف املهين املناسب يف عني املكان إلعداد عمل

)، ثالثة منهم لستة أشهر ٢-أربعة موظفني معاونني معنيني بالربامج يف امليدان (من الرتبة ف -٧٣١
(للحالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية) وواحد لثالثة أشهر (للحالة يف جورجيا) (متطلَّب جديد، 

ذه الوظائف يف بونيا جبمهورية الكونغو الدميقراطية بالنظر . سيعمل شاغلو ثالثة من هلسنوات متعددة)
، لوبْنغاإىل تزايد األنشطة املتصلة جبرب األضرار يف هذه احلالة. فكما أمرت به الدائرة االبتدائية يف قضية 

يتعني على الصندوق أن جيري أعمال التحقق من أوضاع الين عليهم غري املعروفني ومتييز مستحقي نوال 
يضات جرب األضرار من بينهم. إن هذا اإلجراء يستلزم موظفًا يتفرغ متامًا للعمل يف بونيا مع املمثلني تعو 

القانونيني للمجين عليهم وقسم مشاركة الين عليهم وجرب أضرارهم واملكتب القطري. ويلزم مزيد من 
 كاتْنغاوامر جبرب األضرار يف قضية املوظفني للعمل يف بونيا جبمهورية الكونغو الدميقراطية من أجل تنفيذ األ

، ما سيشتمل على تقدمي املساعدة املتعلقة بالسكىن، واملساعدة املتعلقة بالتعليم، ٢٠١٩يف عام 
واالهتمام باألنشطة املدرة للدخل، وإعادة التأهيل النفسي. إن املهام املنوطة بشاغلي الوظائف اإلضافية 

جبرب األضرار تتحدَّد حبسب احلالة املعنية وتلزم هذه الوظائف للمدة  املقرتحة للنهوض بأود تنفيذ األوامر
اليت يستغرقها التنفيذ. ويطلب الصندوق االستئماين أيضًا وظيفة موظف معاون معين بالربامج يعمل 

 ميدانياً يف اْتبيليسي جبورجيا (لثالثة أشهر) دعماً الستهالل وتنفيذ برنامج للمساعدة.

)، اثنان منهم لتسعة أشهر ٥-يني بالربامج يف امليدان (من الرتبة خ عثالثة مساعدين معن -٧٣٢
ديفوار)  (للحالة يف مايل واحلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية) وواحد لستة أشهر (للحالة يف كوت

. بالنظر إىل األنشطة املتزايدة اليت جيب االضطالع با يف اإلجراءات (متطلَّب جديد، لسنوات متعددة)
، املهديوقضية  كاتـَْنغاوقضية  لوبـَْنغالسائرة حالياً لتنفيذ ثالثِة األوامر جبرب األضرار اليت صدرت يف قضية ا

وإىل توسيع نطاق الربنامج اخلاص مبهمة الصندوق االستئماين املتمثلة يف املساعدة يف احلالة يف  
ة الكونغو الدميقراطية واحلالة يف  ديفوار، يطلب الصندوق وظائف إضافية من أجل احلالة يف مجهوري كوت
إن شاغل إحدى الوظائف املقرتحة سيعمل يف مجهورية الكونغو الدميقراطية ديفوار واحلالة يف مايل.  كوت

ودورة جديدة  كاتـَْنغاوقضية  لوبـَْنغاأشهر) للنهوض بأود تنفيذ األمرين جبرب األضرار يف قضية  (ملدة تسعة
ثلة يف تقدمي املساعدة. وسيعمل شاغل وظيفة ثانية من الوظائف املقرتحة يف  للربنامج اخلاص باملهمة املتم

أشهر) للنهوض بأود مباشرة الربنامج اخلاص باملهمة املتمثلة يف تقدمي املساعدة يف  ديفوار (لستة كوت
مر هذا البلد. وسيعمل شاغل وظيفة ثالثة من الوظائف املقرتحة يف مايل (لتسعة أشهر) من أجل تنفيذ األ

. فُيحتاج إىل تعزيز القدرات على هذا النحو للتكفل باالضطالع باملهام املهديجبرب األضرار يف قضية 
األساسية لدعم الربامج يف امليدان ومساندة مديري الربامج واملوظفني املعاونني املعنيني بالربامج يف امليدان 

 إطار املشاريع املعنية، وإعداد التقارير املرحلية جبمع وتسجيل وحفظ املعلومات املتعلقة باألنشطة الراة يف
وتقارير تبيان احلال، والسهر على توافق أعمال مراقبة جودة نشاط الشركاء يف التنفيذ مع قواعد الصندوق 

 وإجراءاته، وتقدمي الدعم اإلداري إىل فريق العمل امليداين التابع للصندوق. 
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) ملدة ستة أشهر (متطلَّب جديد، ٥-ييم (من الرتبة خ عثالثة مساعدين معنيني باملتابعة والتق -٧٣٣
. تُقرتح هذه الوظائف ليعمل شاغلو اثنتني منها يف مجهورية الكونغو الدميقراطية وشاغل لسنوات متعددة)

األخرى يف مايل. إ�ا وظائف حامسة األمهية للنهوض بأود أعمال حتليل األدلة والتحقق املتصلة مبتابعة 
 لوبـَْنغاملساعدة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية واألوامر القاضية جبرب األضرار (يف قضية تنفيذ برامج ا

) واإلبالغ عن هذا التنفيذ وتقييمه، مبا يف ذلك دعم االستقصاءات الراة املهديوقضية  كاتـَْنغاوقضية 
عدين املعنيني باملتابعة الستطالع مدى رضا املستفيدين من الربامج املعنية من الين عليهم. إن املسا

والتقييم سيتصلون باملوظف املعين بما يف الهاي لدعم حتقيق االتساق والتماسك يف أعمال املتابعة 
 واإلبالغ والتقييم اليت جيريها الصندوق، وفقاً للمعايري والقواعد اليت تقضي با خطة مراقبة األداء. 

 مجع األموال للصندوق وبروزه للعيان

) ملدة مثانية أشهر (متطلَّب جديد، ٥-خاص معين بالتمويل االبتكاري (من الرتبة فمستشار  -٧٣٤
. تلزم هذه الوظيفة ليقوم شاغلها باستهالِل وتدبُِّر املبادرة املتعلقة بإصدار سندات لسنوات متعددة)

 للصندوق.

ات ) ملدة تسعة أشهر (متطلَّب جديد، لسنو ٢-موظف معاون معين بالتواصل (من الرتبة ف -٧٣٥
. تلزم هذه الوظيفة ليعمل شاغلها على حتسني بروز مهام الصندوق واسرتاتيجياته ومنجزاته للعيان متعددة)

وشحذ الوعي با عن طريق دعم وضع وتنفيذ اسرتاتيجيات التواصل اخلاصة بالصندوق. وجيري ذلك من 
التعويضي على أرض الواقع  خالل رسائل رئيسية تبث يف الال العمومي بشأن أمهية جتسيد إقامة العدل

والدور ذي الصلة الذي تؤديه الوظيفة التعويضية املنوطة بالصندوق لتحقيق ذلك. وسيعمل املوظف 
املعاون املعين بالتواصل، حتت إشراف املوظف املعين جبمع األموال للصندوق وبربوزه للعيان، لوضع 

دة الصندوق االستئماين عرب شىت وسائل وإعمال اسرتاتيجيات ناشطة لبث الرسائل بالنيابة عن قيا
اإلعالم، مبا فيها وسائط التواصل االجتماعي واملنصات ذات الصلة. وتُبتغى من ذلك زيادة فعالية أدوات 

مليون يورو يف  ٤٠التواصل اخلاصة بالصندوق واملساعدة يف حتقيق املرمى املتمثل يف مجع ما ال يقل عن 
عن طريق إعداد مواد تدعم وضع اسرتاتيجيات هادفة  ٢٠٢٢ عام حىت ٢٠١٩الفرتة املمتدة من عام 

جلمع األموال، وإبالغ اجلهات املاحنة، ورفع تقارير إىل الدول األطراف، وتقدمي مقرتحات متعلقة جبمع 
األموال إىل اجلهات املاحنة حالياً واجلهات اليت ُحيتمل أن تغدو ماحنة، وتنظيم محالت وفعاليات ذات صلة 

ل مجع األموال والرتويج. إن الصندوق االستئماين يستطلع إمكانيات التعاون والتآزر مع قلم من أج
 احملكمة فيما خيص دعم املوظفني العاملني يف املقر ويف املكاتب القطرية هلذا املالك املعين بالتواصل.

لسنوات رأ) ملدة مخسة أشهر (متطلَّب جديد، -مساعد معين بالتواصل (من الرتبة خ ع -٧٣٦
. سيعمل شاغل هذه الوظيفة يف الهاي دعمًا للموظفني املعاونني املعنيني بالتواصل. إن املساعد متعددة)

املعين بالتواصل سيعمل مبثابة صلة وصل بني املساعدين املعنيني بالربامج العاملني يف امليدان واملساعدين 
ماسك يف أعمال الصندوق على صعيد التواصل املعنيني ياملتابعة والتقييم دعمًا لتحقيق االتساق والت

والتوعية، والسهر على إبالغ النتائج احملققة يف إطار الربامج إىل اجلمهور، وذلك على األخص دعماً 
 لتحقيق غاية الصندوق االسرتاتيجية املتمثلة يف الدفاع عن الين عليهم يف نظام العدالة العاملية.

 الوظائف القانونية

) ملدة سبعة أشهر (متطلَّب جديد، لسنوات ٢-يان معاونان (من الرتبة فموظفان قانون -٧٣٧
. إزاء اتساع نطاق أعمال جرب األضرار اتساعًا سريعاً، يلزم املوظفان القانونيان املعاونان متعددة)
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يقوما بأنشطة حبث وحترير وإبالغ طيلة مرحلة جرب األضرار، ولكي يستدميا عالقات العمل مع  لكي
املشاركني يف إجراءات جرب األضرار ومع املوظفني املعنيني يف احملكمة، مبن فيهم العاملون يف األطراف و 

اهليئة القضائية ويف قلم احملكمة. وسُيستخدم املوظفان القانونيان املعاونان حبسب احلالة فيما خيص 
ارد متصلة بإجراءات إجراءات جرب األضرار السائرة وسيشتمل عملهما على أنشطة تستلزم كثريًا من املو 

الصندوق اإلدارية اخلاصة بعملية التحقق من أوضاع الين عليهم، مثل تنظيم ملفات الين عليهم ودعم 
أمانة الصندوق يف اختاذها القرارات االبتدائية بشأن استحقاقهم تعويضات جرب األضرار ويف إجرائها 

الها املوظفان القانونيان املعاونان متابعة القضايا يف املراجعة اإلدارية. ومن املسؤوليات األخرى اليت سيتو 
املرحلة االبتدائية، لكي يكون الصندوق االستئماين على درجة مناسبة من االّطالع ويف مكانة مناسبة 
عند بداية مرحلة جرب األضرار. ويتعني على املوظَفْنيِ القانونيني املعاونني دعم عمل املستشار القانوين 

 انوين.واملوظف الق

 الوظائف غري املموَّلة

) (وظائف غري مموَّلة) ٢-أربعة موظفني معاونني معنيني بالربامج يف امليدان (من الرتبة ف -٧٣٨
. هذه الوظائف املقرتحة غري مموَّلة. وسيعمل شاغل إحدى هذه (متطلَّب جديد، لسنوات متعددة)

ورية أفريقيا الوسطى وشاغل الرابعة يف  الوظائف يف أوغندا وشاغل أخرى يف مايل وشاغل الثالثة يف مجه
ديفوار. وبالنظر إىل أن لزوم هذه الوظائف لـّما يكن قد ُأكِّد بقرارات قضائية إبّان تقدمي العرض  كوت

السردي للميزانية فإن الصندوق االستئماين أخذ خبيار اإلشارة إىل لزومها احملتمل يف املستقبل دون أن 
 يطلب متويلها.

) (وظيفتان غري مموَّلتني) (متطلَّب ٥-ع ان بالربامج يف امليدان (من الرتبة خمساعدان معني -٧٣٩
لكنهما غري مموَّلتني. وسيعمل شاغل  ٢٠١٩. تُقرتح هاتان الوظيفتان لعام جديد، لسنوات متعددة)

لـّما  إحدامها يف مجهورية أفريقيا الوسطى وشاغل األخرى يف أوغندا. وبالنظر إىل أن لزوم هاتني الوظيفتني
يكن قد ُأكِّد بقرارات قضائية إبّان تقدمي العرض السردي للميزانية فإن الصندوق االستئماين أخذ خبيار 

 اإلشارة إىل لزومهما احملتمل يف املستقبل دون أن يطلب متويلهما.

) (وظائف غري مموَّلة) (متطلَّب ٥-ع ثالثة مساعدين معنيني باملتابعة والتقييم (من الرتبة خ -٧٤٠
لكنها غري مموَّلة. وسيعمل شاغل إحدى  ٢٠١٩. تُقرتح هذه الوظائف لعام د، لسنوات متعددة)جدي

ديفوار.  هذه الوظائف يف مجهورية أفريقيا الوسطى وشاغل أخرى يف أوغندا وشاغل الثالثة يف كوت
السردي للميزانية  وبالنظر إىل أن لزوم هذه الوظائف لـّما يكن قد ُأكِّد بقرارات قضائية إبّان تقدمي العرض

 فإن الصندوق االستئماين أخذ خبيار اإلشارة إىل لزومها احملتمل يف املستقبل دون أن يطلب متويلها.

رأ) (وظيفة غري مموَّلة) (متطلَّب جديد، لسنوات -ع مساعد معين باملتابعة والتقييم (من الرتبة خ -٧٤١
ة. وسيعمل شاغلها يف الهاي. وبالنظر إىل أن لكنها غري مموَّل ٢٠١٩. ُتقرتح هذه الوظيفة لعام متعددة)

لزوم هذه الوظيفة لـّما يكن قد أُكِّد بقرارات قضائية إبّان تقدمي العرض السردي للميزانية فإن الصندوق 
 االستئماين أخذ خبيار اإلشارة إىل لزومها احملتمل يف املستقبل دون أن يطلب متويلها.

. (وظيفة غري مموَّلة) (متطلَّب جديد، لسنوات متعددة)) ٢-موظف قانوين معاون (من الرتبة ف -٧٤٢
لكنها غري مموَّلة. وسيعمل شاغلها يف الهاي. وبالنظر إىل أن لزوم هذه  ٢٠١٩تُقرتح هذه الوظيفة لعام 

الوظيفة لـّما يكن قد أُكِّد بقرارات قضائية إبّان تقدمي العرض السردي للميزانية فإن الصندوق االستئماين 
 ر اإلشارة إىل لزومها احملتمل يف املستقبل دون أن يطلب متويلها.أخذ خبيا
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) (وظيفتان غري مموَّلتني) (متطلَّب جديد، ٢-موظفان معاونان معنيان بالتواصل (من الرتبة ف -٧٤٣
لكنهما غري مموَّلتني. وسيعمل شاغالمها يف  ٢٠١٩. تُقرتح هاتان الوظيفتان لعام لسنوات متعددة)

أن لزوم هاتني الوظيفتني لـّما يكن قد ُأكِّد بقرارات قضائية إبّان تقدمي العرض  الهاي. وبالنظر إىل
السردي للميزانية فإن الصندوق االستئماين أخذ خبيار اإلشارة إىل لزومهما احملتمل يف املستقبل دون أن 

 يطلب متويلهما.

. لسنوات متعددة)رأ) (وظيفة غري مموَّلة) (متطلَّب جديد، -ع مساعد إداري (من الرتبة خ -٧٤٤
لكنها غري مموَّلة. وسيعمل شاغلها يف الهاي. وبالنظر إىل أن لزوم هذه  ٢٠١٩تُقرتح هذه الوظيفة لعام 

الوظيفة لـّما يكن قد أُكِّد بقرارات قضائية إبّان تقدمي العرض السردي للميزانية فإن الصندوق االستئماين 
 ستقبل دون أن يطلب متويلها.أخذ خبيار اإلشارة إىل لزومها احملتمل يف امل

رأ) (وظيفة غري مموَّلة) (متطلَّب جديد، لسنوات -ع مساعد معين بالتواصل (من الرتبة خ -٧٤٥
لكنها غري مموَّلة. وسيعمل شاغلها يف الهاي. وبالنظر إىل أن  ٢٠١٩. ُتقرتح هذه الوظيفة لعام متعددة)

إبّان تقدمي العرض السردي للميزانية فإن الصندوق لزوم هذه الوظيفة لـّما يكن قد أُكِّد بقرارات قضائية 
 االستئماين أخذ خبيار اإلشارة إىل لزومها احملتمل يف املستقبل دون أن يطلب متويلها.

) (وظيفتان غري مموَّلتني) (متطلَّب جديد، ٥-ع مساعدان معنيان بالربامج (من الرتبة خ -٧٤٦
لكنهما غري مموَّلتني. وسيعمل شاغالمها يف  ٢٠١٩. تُقرتح هاتان الوظيفتان لعام لسنوات متعددة)

مجهورية الكونغو الدميقراطية. وبالنظر إىل أن لزوم هاتني الوظيفتني لـّما يكن قد أُكِّد بقرارات قضائية إبّان 
تقدمي العرض السردي للميزانية فإن الصندوق االستئماين أخذ خبيار اإلشارة إىل لزومهما احملتمل يف 

 ن يطلب متويلهما.املستقبل دون أ

رأ) (وظيفة غري مموَّلة) (متطلَّب جديد، لسنوات -ع مساعد معين بالربامج (من الرتبة خ -٧٤٧
لكنها غري مموَّلة. وسيعمل شاغلها يف الهاي. وبالنظر إىل أن  ٢٠١٩. ُتقرتح هذه الوظيفة لعام متعددة)

 العرض السردي للميزانية فإن الصندوق لزوم هذه الوظيفة لـّما يكن قد أُكِّد بقرارات قضائية إبّان تقدمي
 االستئماين أخذ خبيار اإلشارة إىل لزومها احملتمل يف املستقبل دون أن يطلب متويلها.

 ألف يورو ٨٨٢,٩ الموارد غير المتصلة بالعاملين 

تلزم املوارد غري املتصلة بالعاملني من أجل سد تكاليف السفر وتكاليف الضيافة وتكاليف  -٧٤٨
تعاقدية وتكاليف التدريب وتكاليف اخلرباء االستشاريني والنفقات التشغيلية العامة وتكاليف اخلدمات ال

هذه  املئة). وتلزم يف ٣٢,٧ألف يورو ( ٢١٧,٧اللوازم واملواد. وينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها 
لق باملهمة املتمثلة يف جرب الزيادة لسد حاجة الصندوق االستئماين إىل زيادة قدرته االشتغالية فيما يتع

 األضرار واملهمة املتمثلة يف تقدمي املساعدة. إن االعتمادات غري املتصلة بالعاملني متثل متطلَّباً متكرِّراً.

 ألف يورو ٤٨٣,٥  السفر

يف املئة) وهو سيلزم  ٦١,٢ألف يورو ( ١٨٣,٥ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  -٧٤٩
بأنشطة برامج الصندوق (يف إطار مهمتيه املتمثلتني يف تقدمي املساعدة ويف جرب رئيسيًا فيما يتعلق 

 األضرار)، وأنشطته على صعيد الربوز للعيان/مجع األموال، واملبادرات املتصلة مبجلس إدارته. وسُتسد
 لقاءاتتكاليف الو  تكاليف اجتماعات جملس إدارة الصندوق وأسفار أعضائه إىل امليدان،املبلغ املطلوب ب

(أعضاء جملس اإلدارة، واملدير  صندوقالني بيني املعنيصحاب الشأن اخلارجأمن  امع اجلهات املاحنة وغريه
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األموال لعيان ومجع الصندوق ل تكاليف العمل من أجل بروزو  التنفيذي، وموظفني آخرين حبسب اللزوم)،
ذوي  الشأنصحاب أسائر و  اهليئات له، وتكاليف تصميم الربامج والتواصل مع الشركاء يف تنفيذها ومع

 .وي ملوظفي الصندوقناالجتماع الستكاليف و  با،الصلة 

 آالف يورو ٣,٠  الضيافة

ر العالقات سياق تدبُّ يف  الغري لسد تكاليف التواصل مع يف املبلغ املطلوب، وهو يلزم تغريُّ ال  -٧٥٠
 للصندوق. اخلارجية

 ألف يورو ١٨٧,٠  اخلدمات التعاقدية

تكاليف الطبع  يف املبلغ املطلوب. إن املخصَّصات للخدمات التعاقدية تلزم لسد تغريُّ ال  -٧٥١
اخلاصة بدعم تدبُّر املنح، مبا يف ذلك  SAP، وتكاليف منيطة براجميات اخلارجي يف امليدان ويف املقر

اّل يف وتكاليف إجيار احمل ،وتكاليف إعداد الفعاليات واملواد اخلاصة جبمع األموال خدمات دعم األعمال،
وتكاليف الرتمجة ، وأتعاب املراجع اخلارجي، وتكاليف اجتماعات جملس إدارة الصندوق، امليدان

 .الفرنسية اليت يتوالها مرتمجون خارجيون - اإلنكليزية

 ألف يورو ٦٣,٤  التدريب

لسد يف املئة). إنه يلزم  ٩٦,٩يورو ( ألف ٣١,٢ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  -٧٥٢
تكاليف توفري التدريب الذي حيتاج إليه املوظفون احلاليون واجلدد العاملون يف الهاي ويف املكاتب القطرية 

 ضمن مالك أمانة الصندوق ببنيته املوسَّعة.

 ألف يورو ١٢٠,٠  اخلرباء االستشاريون

ير التقنية والتقارير . ويلزم اخلرباء االستشاريون للمساعدة يف كتابة التقار يف املبلغ املطلوب تغريُّ ال  -٧٥٣
املرحلية واملقرتحات. وقد ُحيتاج إليهم للنهوض باألنشطة املتعلقة بربوز الصندوق للعيان ومجع األموال، 

 وإلسداء املشورة التخصصية بشأن جرب األضرار.

 ألف يورو ٢٣,٠  النفقات التشغيلية العامة

لسد يف املئة). إنه يلزم  ١٥,٠(يورو  آالف ٣,٠ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  -٧٥٤
تكاليف حلقات العمل واالجتماعات اليت سُتعقد يف املكاتب الُقطرية وتكاليف مواد اتصال وتكاليف 

 إرسال بالربيد.

 آالف يورو ٣,٠  اللوازم واملواد

يف املبلغ املطلوب. إنه يلزم لسد تكاليف اللوازم املكتبية األساسية وغريها من  تغريُّ ال  -٧٥٥
 املكتبية. هَلكاتاملست
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 المقترحة ٢٠١٩البرنامج الرئيسي السادس: ميزانية عام  :٥٠ الجدول

 الربنامج الرئيسي السادس
 أمانة الصندوق االستئماني للمجني عليهم

 (بآالف اليوروات) ٢٠١٧مصروفات عام 
امليزانية املعتمدة لعام 

(بآالف  ٢٠١٨
 اليوروات)

 التغّري يف املوارد
امليزانية املقرتحة لعام 

(بآالف  ٢٠١٩
 الموع اليوروات)

املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

الموع مبا فيه 
املصروفات من 

 صندوق الطوارئ
مقداره (بآالف 

 نسبته املئوية اليوروات)
 ٠٨١,٥ ١ ٨,٩ ٨٨,٧ ٩٩٢,٨    املوظفون من الفئة الفنية

 ٢١٨,٦ ٦٦,٦ ٨٧,٤ ١٣١,٢    املوظفون من فئة اخلدمات العامة
 ٣٠٠,١ ١ ١٥,٧ ١٧٦,١ ١٢٤,٠ ١ ٨٦٨,٤ - ٨٦٨,٤ الموع الفرعي لتكاليف املوظفني

 ٨٤٤,٨ ١ ١٤٥,٢ ٠٩٢,٥ ١ ٧٥٢,٣ ٢٦٠,٥ - ٢٦٠,٥ املساعدة املؤقتة العامة
 - - - - - - - املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

)٠,١( العمل اإلضايف  - )٠,١(  - - - - 
 ٨٤٤,٨ ١ ١٤٥,٢ ٠٩٢,٥ ١ ٧٥٢,٣ ٢٦٠,٤ - ٢٦٠,٤ العاملني الموع الفرعي لسائر تكاليف

 ٤٨٣,٥ ٦١,٢ ١٨٣,٥ ٣٠٠,٠ ٢٣٤,٥ - ٢٣٤,٥ السفر
 ٣,٠ - - ٣,٠ ٠,٧ - ٠,٧ الضيافة

 ١٨٧,٠ - - ١٨٧,٠ ٢٤٦,٨ - ٢٤٦,٨ اخلدمات التعاقدية
 ٦٣,٤ ٩٦,٩ ٣١,٢ ٣٢,٢ ٢,٩ - ٢,٩ التدريب

 ١٢٠,٠ - - ١٢٠,٠ ٨٩,٠ - ٨٩,٠ اخلرباء االستشاريون
 ٢٣,٠ ١٥,٠ ٣,٠ ٢٠,٠ ١,٠ - ١,٠ النفقات التشغيلية العامة

 ٣,٠ - - ٣,٠ ٠,٥ - ٠,٥ اللوازم واملواد
 - - - - - - - األثاث والعتاد

 ٨٨٢,٩ ٣٢,٧ ٢١٧,٧ ٦٦٥,٢ ٥٧٥,٥ - ٥٧٥,٥ الموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني

 ٠٢٧,٨ ٤ ٥٨,٥ ٤٨٦,٣ ١ ٥٤١,٥ ٢ ٧٠٤,٣ ١ - ٧٠٤,٣ ١ المجموع

 

 ٢٠١٩البرنامج الرئيسي السادس: مالك الموظفين المقترح لعام  :٥١ الجدول

 الربنامج الرئيسي السادس
وكيل أمني 

 عام
أمني عام 

 ١-ف ٢-ف ٣-ف ٤-ف ٥-ف ١-مد ٢-مد مساعد

  
جمموع 

موظفي الفئة 
الفنية وما 

 فوقها
-ع خ
 رأ-ع خ رر

  
جمموع 

موظفي فئة 
اخلدمات 

 العامة
مجموع 

 الموظفين
               الوظائف الثابتة

  ٩   ٢   ٢   -   ٧   -   -   ٢   ٤   -   ١   -   -   -  ٢٠١٨املقرة لعام 

  ٤   ٢   ٢   -   ٢   -   -   ١   ١   -   -   -   -   -  اجلديدة
  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  املعادة التخصيص
  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  املعادة التصنيف
  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  املستعادة/املعادة

  ١٣   ٤   ٤   -   ٩   -   -   ٣   ٥   -   ١   -   -   -  المجموع

               
          العامة (معاِدالتها بدوام كامل)وظائف المساعدة المؤقتة 

 ٩,٢٤ - - - ٩,٢٤ - ٨,٢٤ ١,٠٠ - - - - - - ٢٠١٨املقرة لعام 

  ٩,٢٥   -   -   -   ٩,٢٥   -   ٨,٢٥   ١,٠٠   -   -   -   -   -   -  املستمرة
  ٢٧,٠٠   ١٤,٩٢   ١٤,٩٢   -   ١٢,٠٨   -   ١٠,٦٧   -   ٠,٧٥   ٠,٦٧   -   -   -   -  اجلديدة

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  املعادة التخصيص
  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  املعادة التصنيف

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  احملوَّلة
  ٣٦,٢٥   ١٤,٩٢   ١٤,٩٢   -   ٢١,٣٣   -   ١٨,٩٢   ١,٠٠   ٠,٧٥   ٠,٦٧   -   -   -   -  المجموع
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 قرض الدولة المضيفة -مشروع المباني الدائمة : ٢-السابع البرنامج الرئيسي -زاي

 المقدِّمة

عرض الدولة املضيفة منحها قرضاً  ")اجلمعيةمجعية الدول األطراف ("قبلت  ٢٠٠٨ عاميف  -٧٥٦
مليون يورو كحد أقصى، يـَُرّد على مدى فرتة مقدارها  ٢٠٠حىت  خاصاً مبشروع املباين الدائمة يصل مبلغه

(املئة يف ٢,٥سنة مبعدَّل فائدة يبلغ  ٣٠
92F

٩٣(. 

، حملكمة")اجلنائية الدولية ("ا أنشأت احملكمة، وطلب اجلمعيةامليزانية واملالية لطلب جلنة  وتلبيةً  -٧٥٧
ع أن الفائدة املتوقَّ  مقدارلإلبالغ عن  ٢-، الربنامج الرئيسي السابع٢٠١١ة لعام عتمديف إطار ميزانيتها امل

(احملكمة من أجل مشروع املباين الدائمة تستلمهادفع على مبالغ القرض اليت تُ 
93F

٩٤(. 

األطراف اليت مل تأخذ إال على الدول  ٢-التبعات املالية للربنامج الرئيسي السابع بترتتَّ ال و  -٧٥٨
(هاأو اليت مل تسدِّد بصورٍة كاملٍة مبلَغ الدفعة الواحدة املستحق علي خبيار الدفعة الواحدة

94F

٩٥(. 

م بني الدولة املضيفة واحملكمة بشأن القرض على وجوب أن تدفع احملكمة يف املربَ  االتفاقوينص  -٧٥٩
سنة تقوميية) مبلغ الفائدة املستحقة كل أجل أقصاه األول من شباط/فرباير من  يف االستحقاق (أي  موعد

التقوميية عن السنة التقوميية السابقة و/أو كل مبلٍغ قد ُيسَند إىل السنوات  عليها للدولة املضيفة
(السابقة

95F

٩٦(. 

 املقبلة.ويبنيَّ يف اجلدول الوارد أدناه مبزيد من التفصيل أثر ذلك فيما خيص السنوات  -٧٦٠

                                                           

تشرين  ٢٢-١٤، الهاي، السابعةالوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة  )٩٣(
 .الثاينملرفق وا ٢الفقرة ، ICC-ASP/7/Res.1القرار اللد األول، اجلزء الثالث، )، ICC-ASP/7/20( ٢٠٠٨الثاين/نوفمرب 

 كانون ١٠-٦، نيويورك، الدورة التاسعةالوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية،  )٩٤(
 .٤٦٦، الفقرة القسم زاي، ألف، اجلزء الثاين)، اللد ICC-ASP/9/20( ٢٠١٠ ديسمرب/األول

تشرين  ٢٢-١٤، الهاي، السابعةالوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة  )٩٥(
 .الثالثملرفق ا، ICC-ASP/7/Res.1القرار اللد األول، اجلزء الثالث، )، ICC-ASP/7/20( ٢٠٠٨الثاين/نوفمرب 

 ، ٢٠٠٩ آذار/مارس ٢٣ تفاق املربم بني دولة هولندا (وزارة الشؤون اخلارجية) واحملكمة اجلنائية الدولية بشأن القرض، املؤرخ بـاال )٩٦(
 .١-٦الفقرة 
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 المقبلة (باليوروات)على مدى السنوات  عن القرض وتسديد مبلغهالفوائد المستحقة دفع أثر  :٥٢ الجدول

 
٢٠٢١ ٢٠٢٠ ٢٠١٩ ٢٠١٨ ٢٠١٧ 

 دفع الفوائد فقط
P مدفوعات الفوائد     

(*)
P ٠٥٠ ١٩١ ١  - - - 

  أقساط تسديد القرض
P املستحقة عنهللفوائد و  املبلغ املدفوع تسديداً لرأس مال القرض     

(**)
P ١٢٧ ٥٨٥ ٣ ١٢٧ ٥٨٥ ٣ ١٢٧ ٥٨٥ ٣ ١٢٧ ٥٨٥ ٣ ٢٥٦ ٧٩٦ ١ 

 ١٢٧ ٥٨٥ ٣ ١٢٧ ٥٨٥ ٣ ١٢٧ ٥٨٥ ٣ ١٢٧ ٥٨٥ ٣ ٣٠٦ ٩٨٧ ٢ مجموع المدفوعات

P

)*(
P  ٢٠١٦حزيران/يونيو  ٣٠بتاريخ على أساس وقف االقرتاض  ٢٠١٦حزيران/يونيو  ٣٠كانون الثاين/يناير حىت   ١مبلغ الفوائد املستحقة عن الفرتة املمتدة من. 

P

)**(
P   مث عن كل الستة التالية. ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب   ٣١متوز/يوليو حىت  ١. تسديده عن نصف السنة املقابل للفرتة املمتدة من ٢٠١٦متوز/يوليو  ١بدأ تسديد مبلغ القرض يف 

حزيران/يونيو  ٣٠يف لقد بدأ تسديد مبلغ القرض بعد إ�اء عقود استئجار املباين املؤقتة  -٧٦١
املبلغ املستحق تسديداً لرأس مال دفُع  ٢٠١٩. وسيستحق يف أجل أقصاه األول من شباط/فرباير ٢٠١٦
كانون   ٣١كانون الثاين/يناير حىت   ١فيما خيص الفرتة املمتدة من  للفوائد املستحقة عنهو  القرض

 .٢٠١٨األول/ديسمرب 

 المقترحة ٢٠١٩عام : ميزانية ٢ -البرنامج الرئيسي السابع  :٥٣ الجدول

 ٢ -الربنامج الرئيسي السابع 
 قرض الدولة المضيفة

 (بآالف اليوروات) ٢٠١٧مصروفات عام 
امليزانية املعتمدة لعام 

(بآالف  ٢٠١٨
 اليوروات)

 التغّري يف املوارد
امليزانية املقرتحة لعام 

(بآالف  ٢٠١٩
 الموع اليوروات)

املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

مبا فيه الموع 
املصروفات من 

 صندوق الطوارئ
مقداره (بآالف 

 نسبته املئوية اليوروات)
 - - - -    املوظفون من الفئة الفنية

 - - - -    املوظفون من فئة اخلدمات العامة
 - - - - - - - الموع الفرعي لتكاليف املوظفني

 - - - - - - - املساعدة املؤقتة العامة
 - - - - - - - املؤقتة اخلاصة باالجتماعاتاملساعدة 

 - - - - - - - العمل اإلضايف
 - - - - - - - الموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني

 - - - - - - - السفر
 - - - - - - - الضيافة

 - - - - - - - اخلدمات التعاقدية
 - - - - - - - التدريب

 - - - - - - - اخلرباء االستشاريون
 - - - - - - - النفقات التشغيلية العامة

 - - - - - - - اللوازم واملواد
 - - - - - - - األثاث والعتاد

 - - - - - - - الموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني
 - - - - - - - المجموع

)٠,١( ٥٨٥,٢ ٣ ٩٨٣,٦ ٢ - ٩٨٣,٦ ٢ ما خيص قرض الدولة املضيفة  )٠,٠(  ٥٨٥,١ ٣ 

)٠,١( ٥٨٥,٢ ٣ ٩٨٣,٦ ٢ - ٩٨٣,٦ ٢ المجموع، شامالً قرض الدولة المضيفة  )٠,٠(  ٥٨٥,١ ٣ 
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 : آلية الرقابة المستقلة٥-السابع البرنامج الرئيسي -حاء

 المقدِّمة

(الثامنة دورتا يف مجعية الدول األطراف ("اجلمعية") أنشأت -٧٦٢
96F

 ٥-السابع الرئيسي الربنامج )٩٧
 وفعالة مستقلة رقابة تيئة بغية األساسي روما نظام من )٤(١١٢ للمادة وفقاً ) املستقلة الرقابة آلية(

وقد اعتمدت اجلمعية يف دورتا الثانية عشرة والية آلية . اجلنائية الدولية ("احملكمة") احملكمة يف وجمدية
(ICC-ASP/12/Res.6الرقابة املستقلة املشتملة على التفتيش والتقييم والتحقيق وذلك بقرارها 

97F

. وتقوم )٩٨
آلية الرقابة املستقلة بعمل تقييمي وتفتيشي بناء على طلب مباشر من اجلمعية أو رؤساء أجهزة احملكمة، 
َلغ عنه من خمالفات أو انتهاكات لقواعد  وُجتري عمليات حتقيق استنادًا إىل سلطتها التقديرية فيما تـُبـْ

 اإلجرائية وقواعد اإلثبات.فيها القواعد  احملكمة ولوائحها، مبا

 ألف يورو ٥٥٦,٦ موارد الميزانية

 يف املئة). ٤,١ألف يورو ( ٢٢,١ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  -٧٦٣

 ألف يورو ٤٨٢,٠ الموارد من الموظفين

يف املئة) يعزى إىل تقليص  ٠,٧آالف يورو ( ٣,٤ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره  -٧٦٤
وكانت اجلمعية قد أقرَّت يف دورتا الثانية عشرة مالكًا دائمًا كامًال للعاملني يف آلية نتقالية. للتدابري اال

Pالرقابة املستقلة يتألف من ثالث وظائف من الفئة الفنية ووظيفة واحدة من فئة اخلدمات العامة

)
98F

٩٩(
P .

. وال تُقرتح أي تعديالت على ٢٠١٩وتتوّخى آلية الرقابة املستقلة العمَل مبالك موظفيها الكامل طيلة عام 
 الـُمقَّر.موظفيها الكامل مالك 

 ألف يورو ٤٨٢,٠ الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية وفئة اخلدمات العامة

)، واختصاصي رئيسي ٥-يتألف مالك موظفي آلية الرقابة املستقلة من رئيسها (من الرتبة ف -٧٦٥
-)، ومساعد إداري (من الرتبة خ ع٢-)، وحمقق معاون (من الرتبة ف٤-بالتقييم (من الرتبة ف معين
 .٢٠١٨ويُتوقع أن يتم توظيف رئيس اآللية حبلول �اية عام رأ). 

                                                           

تشرين  ٢٦-١٨، الهاي، الثامنةالوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة  )٩٧(
 .ICC-ASP/8/Res.1، القرار الثاين)، اللد األول، اجلزء ICC-ASP/8/20( ٢٠٠٩ الثاين/نوفمرب

تشرين  ٢٨-٢٠، الهاي، الثانية عشرةالوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة  )٩٨(
 .١، الفقرة ICC-ASP/12/Res.6 القرار الثالث، اجلزء األول، اللد ،)ICC-ASP/12/20( ،٢٠١٣ الثاين/نوفمرب

تشرين  ٢٨-٢٠، الهاي، الثانية عشرةالوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة  )٩٩(
 .القسم الم، ICC-ASP/12/Res.1 القرار الثالث، اجلزء األول، اللد ،)ICC-ASP/12/20( ،٢٠١٣ الثاين/نوفمرب
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 ألف يورو ٧٤,٦ الموارد غير المتصلة بالعاملين

وتكاليف اخلرباء تلزم املوارد غري املتصلة بالعاملني لسد تكاليف السفر وتكاليف التدريب  -٧٦٦
االستشاريني والنفقات التشغيلية العامة وتكاليف األثاث والعتاد. وينطوي املبلغ املطلوب على زيادة 

املئة). وتعزى هذه الزيادة إىل ارتفاع يف تكاليف السفر وتكاليف  يف ٥١,٩ألف يورو ( ٢٥,٥مقدارها 
 التدريب وتكاليف اخلرباء االستشاريني.

 روألف يو  ١٢,١ السفر

يف املئة). وسُتموَّل  ١٤,٢ألف يورو ( ١,٥ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  -٧٦٧
باالعتمادات املطلوبة مهمتان ميدانيتان يُقدَّم بما الدعم مباشرة ألنشطة إشرافية متصلة بالتحقيق أو جمراة 

يس أحد األجهزة أو نشاط بناًء على إيعاز من اجلمعية، أو يسدى با اإلرشاد أو املساعدة يف نشاط لرئ
 ال تنظِّمه اجلمعية. إن سد التكاليف املعنية ميثِّل متطلَّباً متكرِّراً.

 ألف يورو ١٥,٥ التدريب

وهو يلزم لسد ، يف املئة) ٣٤,٨آالف يورو ( ٤,٠ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  -٧٦٨
امة مهاراتم الفنية، والتكفل بإحاطتهم إىل استد رامٍ تكاليف مشاركة موظفي اآللية األربعة يف تدريب 

. بأفضل املمارسات الدولية يف جماالت اختصاصهم، واملساعدة على استدامة تأهلهم املهين يف الال املعين
وقد ُحسب املبلغ املطلوب على أساس االستفادة الكاملة من احلسوم املمنوحة يف األتعاب املهنية، وحمافل 

أو التدريب الاين لدى املؤسسات الدولية، وفرص التدريب الذي يُوفِّره مدرِّبون  التدريب بتكاليف خمفَّضة
 إن سد التكاليف املعنية ميثِّل متطلَّباً متكرِّراً. حمليون.

 ألف يورو ٤٠,٠ اخلرباء االستشاريون

وهو يلزم ، يف املئة) ١٠٠,٠ألف يورو ( ٢٠,٠ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  -٧٦٩
لتقدمي الدعم يف احلاالت اليت ُحيتاج فيها إىل مجلة مهارات ختصصية إضافية حمدَّدة الطابع، وإىل تقدمي 

 . إن سد التكاليف املعنية ميثِّل متطلَّباً متكرِّراً.املساعدة حملياً يف أماكن املكاتب القطرية عند اللزوم

 ألف يورو ٢,٠ النفقات التشغيلية العامة

يف املبلغ املطلوب. إنه يلزم لسد تكاليف لوازم ومواد من أجل دعم أنشطة اآللية.  تغريُّ ال  -٧٧٠
. إن سد فنجاعة استخدام مرافق احملكمة املتوفِّرة بالفعل تتيح ختفيضًا كبريًا يف مقدار املصروفات املتوقَّعة

 التكاليف املعنية ميثِّل متطلَّباً متكرِّراً.

 آالف يورو ٥,٠ األثاث والعتاد

تكاليف الصيانة والتحديث يف آلية الرقابة املستقلة من يف املبلغ املطلوب. إنه يلزم لسد  تغريُّ  ال -٧٧١
خالل شراء معدات ختصصية خاصة بالرقابة بغية متكني اآللية من تقدمي خدمة مهنية أكثر جناعة وفعالية. 

 إن سد التكاليف املعنية ميثِّل متطلَّباً متكرِّراً.
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 المقترحة ٢٠١٩: ميزانية عام ٥ -السابع البرنامج الرئيسي  :٥٤ الجدول

 ٥ -الربنامج الرئيسي السابع 
 آلية الرقابة المستقلة

 (بآالف اليوروات) ٢٠١٧مصروفات عام 
امليزانية املعتمدة لعام 

(بآالف  ٢٠١٨
 اليوروات)

 التغّري يف املوارد
امليزانية املقرتحة لعام 

(بآالف  ٢٠١٩
 الموع اليوروات)

املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

الموع مبا فيه 
املصروفات من 

 صندوق الطوارئ
مقداره (بآالف 

 نسبته املئوية اليوروات)
)٣,٤( ٤١٢,٥    املوظفون من الفئة الفنية  )٠,٨(  ٤٠٩,١ 

 ٧٢,٩ - - ٧٢,٩    املوظفون من فئة اخلدمات العامة
)٣,٤( ٤٨٥,٤ ٤٢٥,٥ - ٤٢٥,٥ الموع الفرعي لتكاليف املوظفني  )٠,٧(  ٤٨٢,٠ 

 - - - - - - - املساعدة املؤقتة العامة
 - - - - - - - املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

 - - - - - - - العمل اإلضايف
 - - - - - - - الموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني

 ١٢,١ ١٤,٢ ١,٥ ١٠,٦ ٢٧,٧ - ٢٧,٧ السفر
 - - - - - - - الضيافة

 - - - - ٢,١ - ٢,١ اخلدمات التعاقدية
 ١٥,٥ ٣٤,٨ ٤,٠ ١١,٥ ٤,٧ - ٤,٧ التدريب

 ٤٠,٠ ١٠٠,٠ ٢٠,٠ ٢٠,٠ - - - اخلرباء االستشاريون
 ٢,٠ - - ٢,٠ ٠,٠ - ٠,٠ النفقات التشغيلية العامة

 - - - - - - - اللوازم واملواد
 ٥,٠ - - ٥,٠ ١,٠ - ١,٠ األثاث والعتاد

 ٧٤,٦ ٥١,٩ ٢٥,٥ ٤٩,١ ٣٥,٦ - ٣٥,٦ للتكاليف غري املتصلة بالعاملنيالموع الفرعي 

 ٥٥٦,٦ ٤,١ ٢٢,١ ٥٣٤,٥ ٤٦١,١ - ٤٦١,١ المجموع

 ٢٠١٩: مالك الموظفين المقترح لعام ٥ -البرنامج الرئيسي السابع  :٥٥ الجدول

 -الربنامج الرئيسي السابع
٥ 

وكيل أمني 
 عام

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

  
جمموع 

موظفي الفئة 
الفنية وما 

رر-ع خ فوقها رأ-ع خ   

  
جمموع 

موظفي فئة 
اخلدمات 

 العامة
مجموع 

 الموظفين
               الوظائف الثابتة

٢٠١٨املقرة لعام    -   -   -   -   ٤   ١   ١   -   ٣   -   ١   -   ١   ١  

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  اجلديدة
  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  املعادة التخصيص
  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  املعادة التصنيف
  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  املستعادة/املعادة
  ٤   ١   ١   -   ٣   -   ١   -   ١   ١   -   -   -   -  المجموع

               
          ل)وظائف المساعدة المؤقتة العامة (معاِدالتها بدوام كام

٢٠١٨املقرة لعام   - - - - - - - - - - - - - - 

 - - - - - - - - - - - - - - املستمرة
 - - - - - - - - - - - - - - اجلديدة

التخصيصاملعادة   - - - - - - - - - - - - - - 
 - - - - - - - - - - - - - - املعادة التصنيف
 - - - - - - - - - - - - - - احملوَّلة
 - - - - - - - - - - - - - - المجموع
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 : مكتب المراجعة الداخلية٦-السابع البرنامج الرئيسي -طاء

 المقدِّمة

إن مكتب املراجعة الداخلية ("املكتب") يساعد احملكمة اجلنائية الدولية ("احملكمة") يف حتقيق  -٧٧٢
أهدافها االسرتاتيجية واالشتغالية مبراجعته الصارمة للنظم والعمليات يف شىت وحدات احملكمة. وتدف 

احملتملة، ويشمل ذلك  املراجعات اليت جيريها إىل تبنيُّ مدى جودة تدبر التهديدات والفرص (املخاطر)
استبانَة ما إذا كان معموًال بالبىن والسياسات والسريورات األكثر اّتسامًا بالفعالية وما إذا كان يُتقيَّد 
 باإلجراءات الـُمَقرّة. كما يقدِّم املكتب خدمات يف جمال إسداء املشورة بناًء على طلب من إدارة احملكمة. 

 نشطة التايل بيا�ا:باألاملكتب سيضطلع  ٢٠١٩يف عام و  -٧٧٣

، وخطة مراجعة تكنولوجيا ٢٠٢٠إعداد خطط املراجعة (خطة املراجعة العامة لعام  )أ (
) استنادًا إىل خطط احملكمة االسرتاتيجية وحتليل املخاطر اليت ٢٠٢٢-٢٠٢٠املعلومات للفرتة 

 ميكن أن تؤثِّر على حتقيق أهداف احملكمة؛
 إجراء ما ال يقل عن ست مراجعات؛ )ب (
استعراض حال تنفيذ التوصيات بالتشاور مع مديري وحدات العمل يف احملكمة،  )ج (

 واإلبالغ عن التقدم احملَرز على هذا الصعيد؛

 إعداد شىت التقارير الواجب رفعها إىل جلنة املراجعة وحضور اجتماعات هذه اللجنة؛ )د (

 توفري خدمات إسداء املشورة ملديري وحدات احملكمة بناء على طلبهم؛ )ه (

 ذ وحتديث برنامج ضمان اجلودة والتحسني.تنفي )و (

 ألف يورو ٦٨٨,٠  موارد الميزانية

 .يف املئة) ٢,٧ألف يورو ( ١٩,٣ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره  -٧٧٤

 ألف يورو  ٦٤٧,٦  الموارد من الموظفين

من يتألف مالك العاملني يف مكتب املراجعة الداخلية من أربع وظائف ثابتة ووظيفة واحدة  -٧٧٥
. وال يطلب من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل) ١,٠املؤقتة العامة ( وظائف املساعدة

املكتب وظائف ثابتة إضافية لكنه حيتاج إىل استمرار متويل وظيفة املساعدة املؤقتة العامة اليت يضمها 
 مالكه حالياً.

 ألف يورو ٥٢٧,٨  الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية وفئة اخلدمات العامة

، يتوىل املسؤولية عن تدبر شؤون املكتب )١-مدير ملكتب املراجعة الداخلية (من الرتبة مد -٧٧٦
املراجعة املستندة إىل تقييم املخاطر، واإلشراف على ما يقوم به املراجعون من  اإلدارية، ووضع خطة

أعمال، واستدامة الربنامج اخلاص بضمان اجلودة والتحسني. ويهيئ املدير ما يطمئن رؤساء أجهزة 
 .احملكمة الثالثة إىل فعالية وجناعة اإلدارة وتدبر املخاطر والضوابط الداخلية
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ُجيريان املراجعات،  )٣-) ومراجع داخلي (من الرتبة ف٤-رتبة فمراجع رئيسي (من ال -٧٧٧
 ويسديان خدمات املشورة، ويستعرضان تنفيذ التوصيات، ويضطلعان مبهام إضافية بناًء على طلب املدير.

يسهم يف إجراء املراجعات، ويقدِّم الدعم  رأ)-مساعد معين باملراجعة الداخلية (من الرتبة خ ع -٧٧٨
ص تدبر برنامج ضمان اجلودة والتحسني، ويقدِّم دعمًا إداريًا إىل املكتب (خمصِّصاً إىل املدير فيما خي

 للمساعدة يف إجراء املراجعات ثلَثي وقت عمله).

 ألف يورو ١١٩,٨  املساعدة املؤقتة العامة

. يعمل شهراً (متطلَّب مستمر) ١٢) ملدة ٣-مراجع معين بتكنولوجيا املعلومات (من الرتبة ف -٧٧٩
)، هو خبري يف ٣-املراجعة الداخلية حاليًا مراجع معين بتكنولوجيا املعلومات (من الرتبة ف يف مكتب

تكنولوجيا املعلومات واالتصال ومراجعة ما خيصها. إن شاغل هذه الوظيفة يقوم بإعداِد وحتديث خطة 
ري عمليات املراجعة الثالث سنوات ملراجعة األنشطة الراة على صعيد تكنولوجيا املعلومات واالتصال وجيُ 

كما إنه يقوم باملتابعة فيما يتعلق بتنفيذ التوصيات املقدَّمة يف ويقدِّم خدمات استشارية يف هذا الال.  
إطار املراجعة يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصال، اليت ال ميكن أن يقوم با على حنو فعال سائُر 

افتقارهم إىل املعارف التقنية يف هذا الال. كما يسهم هذا املراجعني الذين يشغلون وظائف ثابتة بسبب 
املراجع يف املراجعات اليت جيريها سائر املراجعني عندما تشمل مهماتم أنشطة متعلقة بتكنولوجيا 

 املعلومات واالتصال.

وحيتاج مكتب املراجعة الداخلية إىل اخلربة على صعيد املراجعة يف جمال تكنولوجيا املعلومات  -٧٨٠
تكنولوجيا االتصال لكي يتناول على حنو سليم مجيَع املخاطر اليت ينطوي عليها تنظيم نظم املعلومات. فلو 

املعلومات واالتصال، مبا فيها أمن املعلومات، مكانة متعاظمة يف عمليات احملكمة، وهي تستلزم 
لة خبطة العمل استثمارات كبرية على مدى عدة سنوات. إن املخاطر ذات الصلة جيب أن تكون مشمو 

 اخلاصة باملراجعة.

 ألف يورو ٤٠,٤ الموارد غير المتصلة بالعاملين 

وينطوي املبلغ تلزم املوارد غري املتصلة بالعاملني لسد تكاليف السفر وتكاليف التدريب.  -٧٨١
إن هذا االخنفاض يعزى رئيسيًا إىل املئة).  يف ٢٥,٥ألف يورو ( ١٣,٨املطلوب على اخنفاض مقداره 

تكبُّد تكاليف غري متكرِّرة ختص اخلربة االستشارية الالزمة إلجراء تقييم خارجي َمخسي للمكتب، عدم 
 الربناجمية. ٢٠١٨ُهيِّئ لتكبُّدها يف ميزانية عام 

 يورو ألف ١٢,٧ السفر

وتلزم املوارد املعنية يف املئة).  ٢٤,٥يورو ( ألف ٢,٥ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  -٧٨٢
. إن سد ٢٠١٩لعام  لتمكني املكتب من إجراء مراجعات يف عدة مكاتب ُقطرية وفقًا خلطة عمله

 التكاليف املعنية ميثِّل متطلَّباً متكرِّراً.
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 ألف يورو ٢٧,٧ التدريب

يف املئة). فيتعنيَّ أن يتدرَّب  ١٥,٤آالف يورو ( ٣,٧ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  -٧٨٣
ظام من أجل استدامة كفاءتم املهنية. إن كل مراجعي مكتب املراجعة الداخلية اخلمسة املراجعون بانت

"معهد املراجعني  فـ. املعلومات يف جمال املراجعة الداخلية أو جمال مراجعة تكنولوجيا معتَمدو املهارات
يتابع املراجعون أن  ) يطلبانISACA) و"رابطة مراجعِة ومراقبِة نظم املعلومات" (IIAالداخليني" (

ساعة من التدريب املهين (املستمر) كل عام الستدامة صالح  ٤٠املصدَّق على متتعهم باملهارات 
شهاداتم. وجيب أن تكون دورات التدريب املعنية متصلة على وجه التحديد بعمل املراجعني املعنيني 

ال اإلدارة، وجمال تدبر املخاطر، وجمال توفِّر احملكمة حاليًا دورات تدريب يف جم ومهاراتم وخربتم. وال
املعلومات، وجمال تدبر الضوابط الداخلية، وغري  املطابقة، وجمال املراجعة العامة، وجمال مراجعة تكنولوجيا

 ذلك من جماالت اهتمام مراجعي املكتب. إن سد التكاليف املعنية ميثِّل متطلَّباً متكرِّراً.

ساعة من التدريب املهين املستمر مبلغاً  ٢٥توفَّر يف إطارها  وتبلغ تكاليف دورة التدريب اليت -٧٨٤
وقد نظر املكتب يف مجيع اخليارات املتاحة آالف يورو، حبسب املكان املعين يف أوروبا.  ٥,٠يقارب 

ساعة من التدريب املستمر. فقد ُنظر يف دورات  ٤٠للوفاء على حنو ناجع باملتطلب القاضي مبتابعة 
ُتوفَّر ضمن احملكمة، وحضور املؤمترات، ودورات التدريب اإللكرتوين على اإلنرتنت، ودورات التدريب اليت 

التدريب اليت ال تنظَّم إال يف هولندا. واحلال أن مثة قيوداً على هذه احللول فهي مثًال ال توفَّر إال باهلولندية 
اصة بالتدريب على شبكة اإلنرتنت فال وال تتناول إال عددًا حمدودًا من املواضيع. أما منصة احملكمة اخل

 ميكن أن يستخدمها فريق مكتب املراجعة الداخلية إال من أجل دورات التدريب غري املتصلة باملراجعة.
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 المقترحة ٢٠١٩: ميزانية عام ٦ -البرنامج الرئيسي السابع  :٥٦ الجدول

 ٦-الربنامج الرئيسي السابع
 مكتب املراجعة الداخلية

 (بآالف اليوروات) ٢٠١٧مصروفات عام 
امليزانية املعتمدة لعام 

(بآالف  ٢٠١٨
 اليوروات)

 التغّري يف املوارد
امليزانية املقرتحة لعام 

(بآالف  ٢٠١٩
 الموع اليوروات)

املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

الموع مبا فيه 
املصروفات من 

 صندوق الطوارئ
مقداره (بآالف 

 نسبته املئوية اليوروات)
)٣,٧( ٤٥٨,٦    املوظفون من الفئة الفنية  )٠,٨(  ٤٥٤,٩ 

 ٧٢,٩ - - ٧٢,٩    املوظفون من فئة اخلدمات العامة
)٣,٧( ٥٣١,٥ ٥٠٥,٩ - ٥٠٥,٩ الموع الفرعي لتكاليف املوظفني  )٠,٧(  ٥٢٧,٨ 

)١,٨( ١٢١,٦ ٩٣,٠ - ٩٣,٠ املساعدة املؤقتة العامة  )١,٥(  ١١٩,٨ 
 - - - - - - - اخلاصة باالجتماعاتاملساعدة املؤقتة 
 - - - - - - - العمل اإلضايف

)١,٨( ١٢١,٦ ٩٣,٠ - ٩٣,٠ الموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني  )١,٥(  ١١٩,٨ 
 ١٢,٧ ٢٤,٥ ٢,٥ ١٠,٢ ٢,٧ - ٢,٧ السفر

 - - - - - - - الضيافة
 - - - - - - - اخلدمات التعاقدية

 ٢٧,٧ ١٥,٤ ٣,٧ ٢٤,٠ ١٩,٤ - ١٩,٤ التدريب
)٢٠,٠( ٢٠,٠ - - - اخلرباء االستشاريون  )١٠٠,٠(  - 

 - - - - - - - النفقات التشغيلية العامة
 - - - - - - - اللوازم واملواد

 - - - - - - - األثاث والعتاد
)١٣,٨( ٥٤,٢ ٢٢,١ - ٢٢,١ الموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني  )٢٥,٥(  ٤٠,٤ 

)١٩,٣( ٧٠٧,٣ ٦٢١,٠ - ٦٢١,٠ المجموع  )٢,٧(  ٦٨٨,٠ 

 

 ٢٠١٩: مالك الموظفين المقترح لعام ٦ -البرنامج الرئيسي السابع  :٥٧ الجدول

 ٦-الربنامج الرئيسي السابع
وكيل أمني 

 عام
أمني عام 

 ١-ف ٢-ف ٣-ف ٤-ف ٥-ف ١-مد ٢-مد مساعد

جمموع 
موظفي الفئة 

الفنية وما 
 رأ-ع خ رر-ع خ فوقها

جمموع 
موظفي 

فئة 
اخلدمات 

 العامة
مجموع 

 الموظفين
               الوظائف الثابتة

  ٤   ١   ١   -   ٣   -   -   ١   ١   -   ١   -   -   -  ٢٠١٨املقرة لعام 

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  اجلديدة
  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  املعادة التخصيص
  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  املعادة التصنيف
  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  املستعادة/املعادة

  ٤   ١   ١   -   ٣   -   -   ١   ١   -   ١   -   -   -  المجموع

               
           المساعدة المؤقتة العامة (معاِدالتها بدوام كامل)وظائف 

 ١,٠٠ - - - ١,٠٠ - - ١,٠٠ - - - - - - ٢٠١٨املقرة لعام 

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

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  املعادة التخصيص
  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  املعادة التصنيف

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  احملوَّلة
  ١,٠٠   -   -   -   ١,٠٠   -   -   ١,٠٠   -   -   -   -   -   -  المجموع
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 المرفقات 

 المرفق األول

 الدولية الجنائية للمحكمة التنظيمي الهيكل

 

 

وتُعترب أمانة مجعية الدول  .تشرف مجعية الدول األطراف إشرافًا كامًال على عمل أمانتها، اليت تكون مسؤولة أمامها مباشرة )*(
 .األطراف جزءاً ال يتجزأ من احملكمة اجلنائية الدولية، وتتبع هي والعاملون فيها لقلم احملكمة فيما خيص األغراض اإلدارية
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 المرفق الثاني

 المقترحة البرنامجية ٢٠١٩ عام بميزانية المتعلقة والمعطيات الفتراضاتا
االفرتاضات  املعطى 

 ٢٠١٩لعام 
 الوصف

 قاعتا جلسات: ٣٢٤ انعقاد جلسات احملكمة أيام عدد ١
 ؛يوماً  ١٢٤ديفوار):  (يف احلالة يف كوت غوديه اْغبَـْغبو واْبليهيف قضية 
 ؛يوماً  ١٦٠(يف احلالة يف أوغندا):  أُنغوينيف قضية 
(احلسنيف قضية 

99F

 يوماً  ٤٠(يف احلالة الثانية يف مايل):  )١

 ،الثانية يف مجهورية أفريقيا الوسطىتان األوىل و احلالة يف بوروندي، واحلال ١١ للتحقيق اخلاضعة احلاالت عدد ٢
واحلالة يف  واحلالة يف دارفور بالسودان، احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية،و ، رواحلالة يف كوت ديفوا

 ،واحلالة يف ليبيا كينيا،احلالة يف  و جورجيا، 
 يف أوغندااحلالة و  يف مايل،احلالة و 

(سيليكا))، واحلالة الثانية يف  احلالة يف بوروندي، واحلالة الثانية يف مجهورية أفريقيا الوسطى (القضية أ ٨ الناشط عمليات التحقيق عدد ٣
كوت ديفوار، واحلالة يف دارفور   باالكا))، واحلالة الثانية يف -مجهورية أفريقيا الوسطى (القضية ب (أْنيت 

 ن الثالثة والرابعة)ابالسودان، واحلالة يف جورجيا، واحلالة يف ليبيا (القضيت
القضايا احملقَّق فيها حتقيقاً  عدد ٤

ساكناً ريثما يُقبض على املشتبه بم 
 فيها

) ٢والثانية والرابعة واخلامسة ( )٢األوىل ( والقضايا؛ )١(القضية األوىل مكرَّراً يف احلالة يف كوت ديفوار  ١٦
 ؛)١مجهورية الكونغو الدميقراطية (يف  األوىل يف احلالة ةالقضيو  بالسودان؛ دارفور) يف احلالة يف ١والثالثة (

األوىل  والقضية ؛)٣( كينيامن النظام األساسي يف احلالة يف   ٧٠وقضية اجلرائم املنصوص عليها يف املادة 
 )١(أوغندا )؛ وقضية يف احلالة يف ٢( ليبيايف احلالة يف  الثالثة والقضية )؛١( ليبيايف احلالة يف 

اململكة املتحدة، واحلالة يف  احلالة يف كولومبيا، واحلالة يف غابون، واحلالة يف غينيا، واحلالة يف العراق/ ٩ األويل عمليات التدارس عدد ٥
Pالفلبني، واحلالة يف أوكرانيا، واحلالة يف فنزويالنيجرييا، واحلالة يف فلسطني، واحلالة يف 

)
100F

٢( 

األفرقة املعنية باإلجراءات  عدد ٦
Pاالبتدائية

)
101F

٣(
P (للدوائر) 

؛ الدائرة االبتدائية السادسة الناظرة يف جرب األضرار اْبليه غوديه)و  (اْغبَـْغبوالدائرة االبتدائية األوىل  ٦
 (لوبـَْنغاالدائرة االبتدائية الثانية الناظرة يف جرب األضرار  ؛(أُْنغوين)؛ الدائرة االبتدائية التاسعة (اْنتاَغْندا)

 احلسن؛ )املهدي(الناظرة يف جرب األضرار  منةالدائرة االبتدائية الثا ؛)وكاتـَْنغا
األفرقة املعنية باإلجراءات  عدد ٧

 االبتدائية (ملكتب املّدعي العام)
 (أُنغوين)؛؛ احلالة يف أوغندا (اْغبغبو واْبليه غوديه)احلالة يف كوت ديفوار  ٣

 )١((احلسن)احلالة يف مايل: القضية الثانية 
عدد أفرقة الدعم التابعة لقلم احملكمة  ٨

 املعنية جبلساتا
قاعات جلسات اثنان من األفرقة الكاملة املعنية جبلسات احملكمة لضمان احلد األقصى الستعمال سعة  ٢

 احملكمة
عدد أفرقة الدفاع املموَّلة يف إطار  ٩

 نظام املساعدة القانونية
؛ يف إجراءات أُنغوين، واحلسنيف اإلجراءات االبتدائية: اْنتاَغْندا، واْغبَـْغبو (لوران)، واْبليه غوديه، و  ١٠

 االستئناف: مببا وآخرين، وكيلولو، وَمْنِغْندا؛ يف إجراءات جرب األضرار: كاتـَْنغا ولوبـَْنغا 
عدد ممثِّلي الين عليهم املموَّلني يف  ١٠

 إطار نظام املساعدة القانونية
 وأُنغوين، واحلسن، واملهدي، كاتـَْنغا، ولوبـَْنغا ٥

القانونيني للمجين أفرقة املمثلني  عدد ١١
عليهم التابعة للمكتب العمومي 

 حملامي الين عليهم

يف إجراءات جرب )؛ ١( ن، وأُنغوي)٢( اْنتاَغْنداو ، )١( يف اإلجراءات االبتدائية: اْغبَـْغبو واْبليه غوديه ٦
 )١( ، وكاتـَْنغا)١( لوبـَْنغااألضرار: 

                                                           

 اعتماد التهم.دون استباق القرار بشأن  )١(
 .٢٠١٩ختضع تسع حاالت للدراسة األولية، وال تستبق يف هذه اإلشارة األمور فيما خيص احلاالت يف عام  ٢٠١٨يف عام  )٢(
يف التحضري للمحاكمات املقبلة؛ وجلسات احملاكمة؛ وجلسات  األفرقة املعنية باإلجراءات االبتدائية هي أفرقة تابعة للدوائر قد تشارك )٣(

 النطق باحلكم؛ وجلسات النظر يف جرب األضرار.
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عدد اللغات املنهوض بأود تقدمي  ١٢
 جلسات احملكمةاخلدمات با يف 

يَـْرَوندا -٥ ،السواحلية الكونغولية -٤ ،الفرنسية -٣،اإلنكليزية  -٢العربية،  -١ ١٠ ، لغة اآلشويل -٦، الِكنـْ
 لغة اللنغو -١٠لغة األتيسو،  -٩، لغة الِلْنغاال -٨، لغة الديوال -٧

عدد اللغات املتصلة بالقضايا  ١٣
 املنهوض بأود تقدمي اخلدمات با

لسواحلية ا -٦ العربية (السودانية)، -٥، العربية -٤، شويلاآل -٣الفرنسية،  -٢اإلنكليزية،  -١ ٢٩
يَـْرَوْندا،  -٧، (الكونغولية) لغة  -١١، بارامْ بَ لغة ال -١٠لغة الديوال،  -٩لغة الِلْنغاال،  -٨لغة الِكنـْ

، اجلورجية -١٦، اشيقمالتلغة  -١٥، الزغاوةلغة  -١٤، غونْ السَ لغة  -١٣لغة األلور،  -١٢األتيسو، 
 -٢٢، غونْ لَ لغة ال -٢١، الغرييهلغة  -٢٠، ندولِ لغة ال -١٩، غاينْ سُ لغة ال -١٨، الروسية  -١٧
لغة  -٢٧لغة الكريُْندي،  -٢٦لغة الَبْشتو،  -٢٥لغة الداري،  -٢٤، دلْ فُ لْ فُ لغة ال -٢٣ة، وسيتياأل

 لغة التورا -٢٩لغة املوريه،  -٢٨الكيهيما، 
اللغات املنهوض بأود تقدمي  عدد ١٤

اخلدمات با من أجل املراسلة مع 
 الدول األطراف

 جلورجيةو ا، الربتغالية،و ألملانية، وااهلولندية، و اإلسبانية، و العربية، و الفرنسية، و اإلنكليزية ٨

من النظام األساسي واجلرائم املنصوص عليها يف  ٧٤ (اجلرائم املنصوص عليها يف املادة اْنتاغْنداقضية  )102F٤(٥ عدد دعاوى االستئناف النهائي ١٥
من النظام األساسي  ٧٤ (اجلرائم املنصوص عليها يف املادة اْغبَـْغبو واْبليه غوديهمنه)؛ قضية  ٧٦ املادة

من  ٧٦ عليها يف املادةوآخرين (اجلرائم املنصوص  مببامنه)؛ قضية  ٧٦ واجلرائم املنصوص عليها يف املادة
 النظام األساسي)

عدد الشهود الذين ميثُلون لإلدالء  ١٦
 بشهاداتم

 لكل شاهد ٢,٥عدد من األيام مقداره يف املتوسط  ١٢٨

املدة القصوى املتوقعة ملكوث كل  ١٧
 شاهد

سبوع/ اسرتاحات األأيام (عطلة �ائية  ٣للجلسات +  يومانأيام للتحضري و/أو لإلملام باألمور +  ٥ ١٠
 أيام يف املتوسط لكل شاهد ١٠حمتملة) = 

عدد الين عليهم الذين يطلبون  ١٨
 املشاركة يف اإلجراءات/

 جرب االضرار

؛ احلالة الثانية يف مجهورية أفريقيا الوسطى ١٥٠٠أ):  حلالة الثانية يف مجهورية أفريقيا الوسطى (القضيةا ٥٠٠ ٧
مجهورية الكونغو احلالة يف ؛ ٢٠٠٠ (القضية الثانية): كوت ديفوار؛ احلالة يف  ١٥٠٠ب):  (القضية

 ١٠٠٠ :أوغندااحلالة يف ؛ ١٠٠٠ (القضية الثانية): مايلاحلالة يف ؛ ٥٠٠ :الدميقراطية
عدد الشهود والين عليهم املشمولني  ١٩

 باحلماية
 حبماية قسم الين عليهم نياملشمولوغريهم من املعرَّضني للخطر بسبب شهادتم الشهود/الين عليهم  ٩٠

 والشهود مبن فيهم الشهود املشمولون بربنامج احملكمة اخلاص باحلماية وبغري ذلك من أشكال الدعم
من معاليهم ميكن أن  ٣٦٠/جمنياً عليهم وشاهداً  ٩٠تشري األرقام واالفرتاضات احلالية إىل أن زهاء  ٤٥٠ عدد األشخاص املشمولني باحلماية ٢٠

 ٢٠١٩تشملهم احلماية والرعاية اليت يقدمها قسم الين عليهم والشهود يف عام 
عدد املشتبه فيهم/املتهمني الذين  ٢١

(ميثُلون أمام احملكمة
103F

٥( 
 (لوران) ، واْبليه غوديه، وأُنغوين اْغبغبو، و اْنتاغندا، و َمْنغندا، و كيلولو، و مببااحلسن، و  ٨

املشتبه فيهم أو احملتَجزين من عدد  ٢٢
 املدانني املتهمني أو

 (لوران)، واْبليه غوديه، وأُنغوين، واحلسن اْغبغبو، و اْنتاغندا ٥

 بنموذج الزنازين الستفلستة حمتجزين يؤخذ  زنزانة؛ ١٢منوذج استئجار الزنازين: إما ست زنازين أو  ٦ عدد الزنازين الالزمة ٢٣
ديفوار (أبيجان)، واثنان يف مجهورية الكونغو  واحد يف مجهورية أفريقيا الوسطى (بـَْنغي)، وواحد يف كوت ٧ عدد املكاتب/الوحدات القطرية ٢٤

الدميقراطية (ِكْنشاسا وبونيا)، وواحد يف جورجيا (اْتبيليسي)، وواحد يف مايل (باماكو)، وواحد يف أوغندا 
 (كمباال)

                                                           

عدد ما يستأنف من القرارات النهائية الصادرة عن الدوائر االبتدائية. هذا وجيوز أن يستأنف القرار أكثر من طرف واحد، ما يفضي إىل  )٤(
 عبء عمل أثقل.

جلسات يستعمل هذا التعريف من أجل هذه الوثيقة فقط. إنه ال يشمل بنطاقه األشخاص الذين ال ميثُلون أمام احملكمة إال فيما خيص  )٥(
 .النظر يف جرب األضرار
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 المرفق الثالث

 البرنامجية ٢٠١٩ عام ميزانية على تؤثر قد التي الحدوث الممكنة المستجدات قائمة
 المقترحة

 املستجدات اإلجرائية اليت تفضي إىل تأخري يف الدعاوى القائمة، ومنها: -١

 تعذُّر حضوردلة (مثل ألامتعلقة بعة ات بسبب عوائق غري متوقَّ ءجرايف اإل التأخريحاالت  )أ (
 ؛الشهود (مؤقتاً))

 كل  مام دائرة االستئناف:أمتهيدي  استئناف ىدعاو للطعن فيها باملسائل اليت هي عرضة  )ب (
خر ؤ ت هافياحملاَكم يقايف) يف القضايا إطلب أن يكون له أثر استئناف متهيدي (يُ  ىدعو 
 ؛ات فيما خيص جوهر القضايا املعنيةءجرااإل سري

املمثل  أو( الدعوى يف طرفٍ  أو قاض تعذر مشاركة بسبب املؤقت اإلجراءات إيقاف )ج (
 .وفاته أو اخلطري، مرضه أو انسحابه، أو تنحيته، منها أمور جرّاء) الرئيسي هلذا الطرف

 املستجدات غري املرتقبة حالياً، ومنها: -٢

 القبضبمبوجب أمر  إليها همتقدميأو  احملكمة ىلد املطلوبني منشخاص القبض على أ )أ (
 ؛ عليهم

كون قد تتحقيق يف حاالت جديدة (بعد أن ال هااملّدعية العامة من تلقاء نفس مباشرة )ب (
هذا  هامنحتقد بذلك من الدائرة التمهيدية وتكون هذه الدائرة  بالقيامذنًا إ تالتمس

 ؛ذن)اإل
 ؛إىل احملكمة حاالتمم املتحدة لألالتابع األمن حالة جملس إ )ج (
 .دول األطراف حاالت إىل احملكمةالحالة إ )د (
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(المرفق الرابع
104F

١( 

 االستراتيجية الغايات

 المرفق الرابع (أ)

 )٢٠١٨ عام إلى ٢٠١٣ عام من الممتدة للفترة( الدولية الجنائية للمحكمة االستراتيجية الغايات قائمة
 :١الغاية 

 يف جمال القضاء واملقاضاة
 :٢الغاية 

 يف جمال اإلدارة والتدبر
 :٣الغاية 

 يف جمال التعاون والدعم
التكفل بعلوِّ درجِة جودة اإلجراءات القضائية  ١-١

وبالعدالة والشفافية والسرعة يف هذه اإلجراءات، واملضي 
يف الوقت نفسه يف إضفاء املزيد من الدقة على املعايري 

ي القانونية من خالل إحسان تطوير االجتهاد القضائ
 والتشجيع على إعداد سريورات موحَّدة

واإلدارة الفّعالة اجليدة التخطيط  ةاملّتسق احلوكمة ١-٢
والناجعة بالقياس إىل التكاليف دعمًا للمهام القضائية 
املنوطة باحملكمة، وتدبُّر التغريُّ على حنو نشط، مع 
احلفاظ على القدرة على االستجابة الفعالة 

 عةللمستجدات غري املتوقَّ 

تيسري عمل مجعية الدول األطراف يف ممارسة  ١-٣
 رقابتها اإلدارية مع االحرتام الكامل الستقالل احملكمة

إجراء عمليات تدارس أويل عايل درجة اجلودة  ٢-١
 ومستقل ونزيه

استدامة العمل مبعايري رفيعة للنزاهة واملراس املهين  ٢-٢
 واحرتام التنوع

به احملكمة من دعم عاملي املضي يف تعزيز ما حتظى  ٢-٣
عن طريق تعزيز اإلحاطة والثقة با لدى الدول واملنظمات 
الدولية واملنظمات اإلقليمية واملنظمات غري احلكومية 
وسائر الشركاء وأصحاب الشأن الرئيسيني، وتعزيز حرص 

 هذه اجلهات عليها
إجراء عمليات حتقيق تتسم بالنزاهة والتعمق  ٣-١

ة مقاضاة موضوعية وناجعة ومربَّرة واالنفتاح، وأنشط
 جيداً، يدعمها تعاون دويل فعال

املهام املنوطة ألداء  توفري املوارد البشرية الكافية ٣-٢
باحملكمة يف إطار واليتها والسهر على التمثيل اجلغرايف 

 العادل والتوازن املنصف بني اجلنسني

تشجيع الدول على التعاون الكامل واآليت يف حينه  ٣-٣
وفقًا اللتزاماتا مبوجب نظام روما األساسي، مبا يف ذلك 
التقيُد باألوامر الصادرة عن احملكمة مثل األوامر بالقبض 
على املشتبه فيهم، واألوامر بتحديد األصول وتتبعها 

 وجتميدها
تيئة واستدامة بيئة صحية مشجِّعة قابلة  ٤-٢ ضمان حقوق الدفاع يف حماكمة عادلة ونزيهة ٤-١

الستمرار وتكتنفها العناية للموظفني وغريهم من ل
املشاركني يف عمل احملكمة، والسعي إىل تيئة فرص 

 لتطوير مسارهم املهين وحلراكهم

تشجيع الدول على أن ُتربم مع احملكمة املزيد من  ٤-٣
االتفاقات الطوعية املتعلقة بإنفاذ العقوبات وإعادة توطني 

 أشكال إطالق السراح الشهود واإلفراج املؤقت وسائر

التكفل مبشاركة الين عليهم يف اإلجراءات  ٥-١
 ومتثيلهم فيها على حنو مالئم وجمدٍ 

الفعال والكايف التكنولوجي التكفل بتقدمي الدعم  ٥-٢
 لألنشطة القضائية واإلدارية

العمل مع الدول األطراف واملنظمات احلكومية  ٥-٣
لتشجيع املزيد من الدول الدولية واملنظمات غري احلكومية 

على االنضمام إىل نظام روما األساسي وتوقيع االتفاق 
بشأن امتيازات احملكمة وحصاناتا، ودعمها يف ذلك 

 لتحقيق اهلدف النهائي املتمثل يف حتقيق الطابع العاملي
السهر على جرب األضرار بصورة جمدية والنجاح  ٦-١

يف ذلك تطبيق مبادئ يف تنفيذ األوامر جبرب األضرار، ومبا 
 متسقة فيما خيص جرب أضرار الين عليهم

املضي يف تقوية السريورات املعمول با يف  ٦-٢
احملكمة للتخطيط وامليزنة على حنو اسرتاتيجي، مبا يف 

 ذلك تدبُّر املخاطر وإدارة األداء على حنو ناجع

العمل بالتعاون مع الدول األطراف وسائر  ٦-٣
املنظمات الدولية احلكومية  أصحاب الشأن، مثل

واملنظمات غري احلكومية، لتشجيع وتيسري تنمية القدرات 
الوطنية على حتقيق األهداف املبتغاة من نظام روما 

 األساسي

                                                           

رتاتيجية ، اسُتعني باخلطط االس٢٠٢٣حىت عام  ٢٠١٩ريثما يتم تنجيز وثيقة الغايات االسرتاتيجية للمحكمة للفرتة املمتدة من عام  )١(
. ومت عند االقتضاء حتديث املعلومات املتعلقة بالنتائج املتوخاة ومؤشرات ٢٠١٨حىت عام  ٢٠١٣احلالية اليت تشمل الفرتة املمتدة من عام 

 الربناجمية املقرتحة. ٢٠١٩األداء واملرامي لتحقيق التواؤم مع ميزانية عام 



ICC-ASP/17/10 

 

10A011018 226 

 :١الغاية 
 يف جمال القضاء واملقاضاة

 :٢الغاية 
 يف جمال اإلدارة والتدبر

 :٣الغاية 
 يف جمال التعاون والدعم

زيادة الوعي باحملكمة والسريورات املعمول با فيها  ٧-١
على وجه العموم لدى الين عليهم واجلماعات املتضررة، 

والتفاهم معهم حبسب مراحل اإلجراءات وتعزيز التواصل 
 احملكمة أمام

التكفل بإجراء االنتقال إىل املباين الدائمة بصورة  ٧-٢
فّعالة يف موعده املقرَّر وبنجاعته بالقياس إىل تكاليفه، 
واستعمال هذه املباين على حنو يتسّىن به استغالل كل 

 اإلمكانات اجلديدة اليت تتيحها على حنو ابتكاري

 

توفري القدر الوايف من األمن واحلماية للموظفني  ٨-٢ 
وغريهم من األشخاص املعرَّضني للخطر بفعل تعاملهم 
مع احملكمة، والقدر الوايف من أمن املعلومات وسائر 

 املمتلكات 
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 المرفق الرابع (ب)

 العام المّدعي لمكتب االستراتيجية الخطة من المنشودة االستراتيجية الغايات قائمة
 )٢٠١٨ - ٢٠١٦ للفترة(

 :االرتقاء جبودة األداء فيما يتعلق باملهام املنوطة باملكتب ضمن إطار واليته -١
إجراء عمليات التدارس األويل، وعمليات التحقيق،  :١الغاية االسرتاتيجية  )أ (

 وأنشطة املقاضاة، على حنو نزيه، ومستقل، وعايل درجة اجلودة؛

االستمرار على األخذ مبنظور جنساين يف مجيع جماالت  :٢الغاية االسرتاتيجية  )ب (
عمل املكتب وعلى تنفيذ سياساته املتعلقة باجلرائم اجلنسية واجلرائم اجلنسانية 

 املنطلق واجلرائم املرتكبة حبق األطفال؛

املضي يف حتسني جودِة وجناعِة عمليات التدارس األويل  :٣الغاية االسرتاتيجية  )ج (
 نشطة املقاضاة؛وعمليات التحقيق وأ

املضي يف تكييف قدرات املكتب على التحقيق واملقاضاة  :٤الغاية االسرتاتيجية  )د (
 وشبكته ذات الصلة مع البيئة العلمية والتكنولوجية املعقَّدة واملستمرة التطور.

 :تيئة الظروف الالزمة الضطالع املكتب باملهام املنوطة به يف إطار واليته -٢
التوصل إىل جعل قدِّ املكتب قّدًا أساسيًا يتناسب مع  :٥الغاية االسرتاتيجية  )أ (

املتطلَّبات منه حبيث يتسّىن له االضطالع بوظائفه باملستوى الالزم من اجلودة 
 والفعالية والنجاعة؛

 : اإلسهام يف تعزيز التعاون والنهوض بالدعم العام٦الغاية االسرتاتيجية  )ب (
 الضطالع املكتب مبهامه وأنشطته؛

تكييف اسرتاتيجيات املكتب اخلاصة باحلماية مع  :٧سرتاتيجية الغاية اال )ج (
 التحديات األمنية اجلديدة؛

التكفل بإدارة املكتب إدارة مهنية وشفافة وناجعة وخاضعة  :٨الغاية االسرتاتيجية  )د (
 للمساءلة.

اإلسهام يف إعمال اسرتاتيجية منسَّقة للتحقيق واملقاضاة بغية املضي يف احلد من ظاهرة  -٣
 :احملكمةاختصاص  تندرج يف إطاراإلفالت من العقاب على اجلرائم اليت 

: العمل مع الشركاء لوضع اسرتاتيجية منسَّقة للتحقيق ٩االسرتاتيجية  الغاية )أ (
تندرج يف واملقاضاة بغية احلد من ظاهرة اإلفالت من العقاب على اجلرائم اليت 

 احملكمة. اختصاص إطار
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 المرفق الرابع (ج)

 القضائية لهيئة: االبرنامج الرئيسي األول

 ٢٠١٩والمرامي لعام النتائج المتوّخاة ومؤّشرات األداء 

 ٢٠١٩عام لاملرامي  األداء مؤشرات النتائج املتوّخاة

ـــــــــــــــــــــــــة  اتذ األهـــــــــــــــــــــــــداف( ٣-١ األهـــــــــــــــــــــــــداف  األولوي
 )٣-٦-٢و ٢-١-١و ١-١-١
االضطالع الفعال بـالتخطيط فيمـا يتعلـق بيئـة الرئاسـة،  -١

 وتقدمي الدعم من أجل جناعة تدبر اإلجراءات القضائية

 %١٠٠ • أن تقوم وتدبرها على حنو فعالاستبانة املسائل اليت ميكن  •

مدى جودة أعمال التحضري الجتماعات هيئة الرئاسة واجتماعات  • 
 القضاة وجودة دعم هذه االجتماعات

 حظومها بالرضا التام •

صدور مجيع القرارات يف غضون  • جناعة تنظيم الطلبات/الوثائق اليت تودع لدى هيئة الرئاسة • 
 اآلجال املقرَّة

باملواعيد وتوخي اجلودة يف املشورة اليت تقدَّم إىل الرئيس  مدى التقيد • 
 وإىل نائبيه بشأن مسائل التسيري واإلدارة

 حظو هذه املشورة بالرضا التام •

تنفيــــــذ اإلجــــــراءات التمهيديــــــة واإلجــــــراءات االبتدائيـــــــة  -٢
وإجــراءات االســتئناف علــى حنــو عــادل وســريع، مــع االحــرتام 

ــــة الــــين الكامــــل حلقــــوق املتهمــــني واال ــــار الواجــــب حلماي عتب
 عليهم والشهود

دون املساس حبقوق  تقليص اآلجال الفاصلة بني مراحل اإلجراءات •
األطراف واملشاركني والين عليهم يف أن تُوفر هلم العدالة واحلماية 

 حبسب احلال

حتقيق حتسني قابل للقياس  •
 باملقارنة بالقضايا األسبق

ــــــــدماً باســــــــتعراض  -٣ ــــــــدفع ق "العــــــــرب املستخلصــــــــة" مــــــــن ال
الســريورات القضــائية، بالتشــاور مــع أصــحاب الشــأن حبســب 
االقتضــاء، مــع الرتكيــز علــى التغيــريات الــيت ال تســتلزم إدخــال 

 تعديالت على القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات

 ٢٠١٩ حبلول �اية عام • مواصلة تعزيز اتساق املمارسة القضائية •

مع مؤّشرات األداء املناسـبة فيمـا  التنفيذ والعمل بالتوافق -٤
 خيص السريورات القضائية والدعم القضائي ذي الصلة

 مؤشرات ملبادرة الرئيسية الاالت يف الصلة ذات البيانات مجع مواصلة •
مجعاء  اليت يشمل نطاقها احملكمة بالسريورات يتعلق فيما األداء

 اخلاصة باهليئة القضائية وبالسريورات

• ١٠٠% 

مجعاء  مؤشرات األداء يف السريورات اليت يشمل نطاقها احملكمةتطبيق  • 
 اخلاصة باهليئة القضائية وبالسريورات

 حظو تطبيقها بالرضا التام •

 )١-٥-٢و ٢-١-٢األولوية  اذو  ان(اهلدف ٤الهدف 
إدارة املــــوارد علــــى حنــــو فعــــال مبــــا يف ذلــــك متييــــز وتنفيــــذ  -١

 اختاذهااملزيد من تدابري زيادة النجاعة املمكن 

وجوه التحسن يف التقيد باملواعيد يف اإلجراءات القضائية من خالل  •
 تنفيذ التعديالت على أساس "العرب املستخلصة"

 حتقيق حتسينات ميكن قياسها •

حتقيـق النجاعـة يف االســتعانة مبـوارد الــدوائر مـن املــوظفني  -٢
مــن خــالل إدارتــم بصــورة مركزيــة وتــوخي املرونــة يف إعمــاهلم 
ملواجهة التغري يف عـبء العمـل املتصـل بالقضـايا الـذي يتعـنيَّ 

 النهوض به

) بإدارة ٥-اضطالع رئيس الدوائر اجلديد (موظف من الرتبة ف •
 مواردها إدارة مركزية فعالة

• ١٠٠% 

 )١-٣-٢(اهلدف ذو األولوية  ٦الهدف 
 املضي يف حتسني تدبر أداء املوظفني -١

التقيد التام يف الربنامج الرئيسي األول بنظام تقييم األداء يف احملكمة،  •
 مبا يف ذلك تقدمي مديري الوحدات والقضاة مسامهات مناسبة 

• ١٠٠% 

 )١-١-٣(اهلدف ذو األولوية  ٧الهدف 
الشــــفافية والفعاليــــة يف التواصــــل وتبــــادل املعلومــــات بــــني  -١

 بثقة عن اجلمعيةاهليئة القضائية واألفرقة العاملة املن

عدد اجتماعات فريق الهاي العامل/فريق الدراسة املعين باحلوكمة اليت  •
 حبسب االقتضاء /للمحكمةيشارك فيها ممثل هليئة الرئاسة

 متثيلهما كلما كان ذلك مناسباً  •

 %١٠٠ • تقدمي التقارير واملعلومات املطلوبة يف الوقت املناسب وعلى حنو شفاف • 
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 ٢٠١٩عام لاملرامي  األداء مؤشرات النتائج املتوّخاة

  ١-١-٣ ذات األولويــــــــــــــــــــةاألهــــــــــــــــــــداف ( ٨الهــــــــــــــــــــدف 
 )٢-٦-٣و ٢-٥-٣و ١-٥-٣و ٢-٢-٣و ١-٢-٣و
فيمـــــا بـــــني أصـــــحاب  ،تعزيـــــز الثقـــــة، وااللتـــــزام، والـــــدعم -١

احملكمـــــــة مـــــــن خـــــــالل تبـــــــادل املعنيـــــــني بالشـــــــأن اخلـــــــارجيني 
وغريهــــــــــا مــــــــــن املعلومـــــــــات يف االجتماعــــــــــات، واملــــــــــؤمترات، 

فيمـــا يتعلـــق جبهـــود احملكمـــة وحرصـــها علـــى إقامـــة  املناســـبات
 العدل على حنو سريٍع ورفيِع درجة اجلودة 

عدد ما يعقده الرئيس/هيئة الرئاسة من االجتماعات الرفيعة املستوى مع  •
 املدينالدول واملنظمات الدولية والتمع  ممثلي

 اجتماع ١٠٠أكثر من  •

الدول األطراف، وفريق مشاركة هيئة الرئاسة يف اجتماعات مجعية  • 
الهاي العامل، وفريق الدراسة املعين باحلوكمة، وجلنة امليزانية واملالية، 
 وجلسات اإلحاطة اخلاصة بالِدبـُْلماسيني وباملنظمات غري احلكومية، إخل

 كلما كان ذلك الزماً  •

ـــــد مـــــن الـــــدول إىل نظـــــام رومـــــا األساســـــي  -٢ انضـــــمام املزي
تصـــديقها  أومـــة وحصـــاناتا واالتفـــاق بشـــأن امتيـــازات احملك

وتعزيــــز تواصــــل وتعــــاون الــــدول غــــري األطــــراف مـــــع  مــــاعليه
 احملكمة

 عاملية أمهية إىل السرتعاء العناية الشأن سائر أصحاب مع اجلهود تنسيق •
 وتشجيعواالتفاق بشأن االمتيازات واحلصانات نظام روما األساسي 

 بذلك القيام أو تنضم إليهما على عليهما تصدِّق مل اليت الدول

انضمام/تصديق دولة واحدة  •
أخرى إىل/على النظام األساسي 
ودولة واحدة أخرى إىل/على 

التفاق بشأن االمتيازات ا
 واحلصانات

ـــــرام املزيـــــد مـــــن االتفاقـــــات مـــــع الـــــدول بشـــــأن إنفـــــاذ  -٣ إب
 العقوبات

 ١ • العقوباتإبرام اتفاقات متعلقة بإنفاذ  •
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 المرفق الرابع (د)

 مكتب المّدعي العام: الرئيسي الثانيالبرنامج 

 ٢٠١٩النتائج المتوّخاة ومؤّشرات األداء والمرامي لعام  :٢١٠٠البرنامج  -ألف

 ٢٠١٩ عاملاملرامي  مؤّشرات األداء النتائج املتوّخاة الغاية االسرتاتيجية
 ٢-١القضاء والمقاضاة: الهدف 

ملكتـب  السـرتاتيجيةمـن الغايـات ا ١الغاية 
 املّدعي العام ("املكتب"):

إجراء عمليات التـدارس األويل، وعمليـات 
التحقيـــــق، وأنشـــــطة املقاضـــــاة، علـــــى حنـــــو 

 نزيه، ومستقل، وعايل درجة اجلودة

اإلســـهام يف البحـــوث القانونيـــة وإســـداء  •
املشورة القانونية إىل املكتب على النحـو 

 الالزم
حتسني إحاطة اجلمهور بأنشطة املكتب  •

 وشحذ وعيه با عن طريق اإلعالم 

 : إنتاجية املكتب٧األداء  مؤشر -
 مقابـــل حتقيقـــه يُزَمـــع مـــا: املرحليـــة احملــاكّ  •

 فعالً  ُحيقَّق ما
ــــــــة التنفيذيــــــــة  • ــــــــواتر اجتماعــــــــات اللجن ت

 وقراراتا
 

ــــالبحوث االضــــطالع • ــــة ب  وإســــداء القانوني
املطلـــــوب  النحـــــو علـــــى القانونيـــــة املشـــــورة

 وحبسب ما يُبدى من االحتياجات
ـــرأي، نبـــذات وإعـــداد املقـــابالت إجـــراء •  ال

 إخل ، والتصرحيات الصحفية، والبيانات

 ٢-١القضاء والمقاضاة: الهدف 
ملكتـب  السـرتاتيجيةمـن الغايـات ا ٢الغاية 

 املّدعي العام:
األخــذ مبنظـور جنســاين يف  االسـتمرار علـى

تنفيـــذ  وعلـــى املكتــب مجيــع جمـــاالت عمـــل
جلرائم اجلنســية واجلــرائم سياسـاته املتعلقــة بــا

واجلــــرائم املرتكبــــة حبــــق املنطَلَــــق اجلنســــانية 
 األطفال

تناول اجلرائم اجلنسية واجلرائم اجلنسـانية  •
 املنطََلق على حنو أكثر فعالية

 حنـو علـى باألطفـال تناول اجلرائم املاّسـة •
قـــائم علــــى  �ـــج واعتمـــاد فعاليـــة؛ أكثـــر

 االهتمام باألطفال
زيــــادة وعــــي اجلمهــــور بــــاجلرائم اجلنســــية  •

واجلـــــــرائم واجلـــــــرائم اجلنســـــــانية املنطَلَـــــــق 
  عن طريق اإلعالم األطفالاّسة بامل

: التقيــــــــــد بسياســــــــــات ٤األداء  مؤشـــــــــر -
 املكتب ومعايريه اهلامة

 يُزَمـع مـا مقابـل ُحيقَّـق مـا: املرحلية احملاكّ  •
  حتقيقه

 

املتعلقـــــــة تنفيــــــذ السياســـــــة  خطـــــــة تنجيــــــز •
بـــــــــاجلرائم اجلنســـــــــية واجلـــــــــرائم اجلنســـــــــانية 

 األفرقة تطبِّقها املنطََلق لكي
 اعتماد السياسة اخلاصة باألطفال •
إعــــــداد مشــــــروع خطــــــة تنفيــــــذ السياســــــة  •

 اخلاصة باألطفال
 اســـتجواب بشـــأن توجيهيـــة مبـــادئ وضـــع •

) نفســــية بصــــدمات املصــــابني( القاصــــرين
 "الدراســـــة يف املشـــــاركة( ترمجـــــان بوســـــاطة

 القاصـــــــرين اســـــــتجواببشـــــــأن  اجلماعيـــــــة
 Consortiumترمجــــــان" ( بوســـــاطة

Study on Interpreter-mediated 
Questioning of Minors،( 

لـوفني  الكاثوليكية يف اجلامعة مع بالتعاون
 العامــــة الــــيت ترعاهــــا املديريــــة [ببلجيكــــا]،

 )التابعة للجماعة األوروبية للعدل
 ٢-١القضاء والمقاضاة: الهدف 

ملكتـب  السـرتاتيجيةمـن الغايـات ا ٣الغاية 
 املّدعي العام:

 عمليـــات وجناعـــةِ  جـــودةِ  حتســـني يف املضـــي
 وأنشطةالتدارس األويل وعمليات التحقيق 

 املقاضاة

 : إنتاجية املكتب٧األداء  مؤشر - 
 مقابـــل حتقيقـــه يُزَمـــع مـــا: املرحليـــة احملــاكّ  •

 فعالً  ُحيقَّق ما
 

ــــالبحوث االضــــطالع • ــــة ب  وإســــداء القانوني
 املطلوب النحو على القانونية املشورة

الـيت تقـدَّم  التلقائية اعتماد نظام اإلفادات •
وملــدى حتقيــق املرامــي فيمــا  رصــداً للجــودة

: واالسـرتاتيجية األساسية يتعلق باألنشطة
 من٪ ٩٥اعتماد النظام املعين فيما خيص 

 التقارير املزَمع تقدميها
  ٢-٣التعــــــــــاون والــــــــــدعم: الهــــــــــدفان 

 ٣-٣و
ملكتـب  السـرتاتيجيةمـن الغايـات ا ٦الغاية 

 املّدعي العام:
ـــــــــز التعـــــــــاون والنهـــــــــوض  اإلســـــــــهام يف تعزي
بالــدعم العــام مــن أجــل اضــطالع املكتــب 

 مبهامه وأنشطته

دعــــم املهــــام الــــيت تضــــطلع بــــا املدَّعيــــة  •
العامـــــــة، وإجـــــــراء املقـــــــابالت، وإعـــــــداد 
ــــــرأي، والبيانــــــات الصــــــحفية،  نبــــــذات ال

 إخلوالتصرحيات، 
 األكادمييـــــة، الشـــــبكة تطـــــوير يف املضـــــي •

 الـــــيت احملاضـــــرات تنظـــــيم منهـــــا بوســـــائل
 زائرون يلقيها

املسامهة يف األنشطة اإلعالمية والتمثيـل  •
 اخلارجي للمكتب

مواصلةُ تطوير مشروع األدوات القانونية  •
 وإدارتُه

: جــــــودة التفاعــــــل مــــــع ٥األداء  مؤشــــــر -
 املكتب

 مقابـــل حتقيقـــه يُزَمـــع مـــا: املرحليـــة احملــاكّ  •
 فعالً  ُحيقَّق ما

 

شـــرح أنشـــطة املكتـــب وشـــحذ الـــوعي بـــا  •
والتعـــاون فيمـــا خيصـــها وجلـــب الـــدعم هلـــا 
من خالل املهـام الـيت تضـطلع بـا املدَّعيـة 

 العامة، واإلعالم 
التواصل مع أصـحاب الشـأن علـى النحـو  •

 املقرَّر
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ـــــــــــــــــــــــــدبر: األهـــــــــــــــــــــــــداف   اإلدارة والت

 ٤-٢و ٣-٢و ٢-٢و ١-٢
ملكتـب  السـرتاتيجيةالغايـات امـن  ٨الغاية 

 املّدعي العام:
التكفـــــــــــل بـــــــــــإدارة املكتـــــــــــب إدارة مهنيـــــــــــة 

 وخاضعة للمساءلة وشفافة وناجعة

إســـــــــــداء املشـــــــــــورة القانونيـــــــــــة وإعـــــــــــداد  •
ــــق بآحــــاد الشــــؤون  النصــــوص فيمــــا يتعل

 اإلدارية
وضــــــــــع اإلطــــــــــار التنظيمــــــــــي الــــــــــداخلي  •

 للمكتب
اإلســــــهام يف وضـــــــع اإلطـــــــار التنظيمـــــــي  •

 للمحكمةالداخلي 
 وضع سياساٍت اسرتاتيجيٍة للمكتب •
 تنفيذ مشروع العرب املستخلصة •
وضـع نظـام حتقـق ملراقبـة التقيـد بالقواعـد  •

 واملعايري
تنفيــذ خطــة التــدريب الســنوي للعــاملني  •

يف املكتــب، وذلــك بالتواصــل مــع قســـم 
 املوارد البشرية

التواصل مع قسـم املـوارد البشـرية لتنجيـز  •
بالعمـــل عـــن  وثـــائق السياســـات اخلاصـــة

بعـــــد وغريهـــــا مـــــن السياســـــات املتعلقـــــة 
 باملوظفني

حتســني التــوازن بــني اجلنســني وبــني رعايــا  •
ـــــــدان ضـــــــمن جمموعـــــــة العـــــــاملني يف  البل

 املكتب
معاجلـــة مـــا ينـــدرج ضـــمن نطـــاق ســـيطرة  •

املكتــب مـــن املســـائل األساســـية املتصـــلة 
 جبو العمل 

ــــز وتنفيــــذ مشــــروع القــــيم اجلوهريــــة  • تنجي
 للمكتب

نيـــة الداخليـــة للمكتـــب بغيــــة مراجعـــة الب •
زيــــــــــادة فعاليتهــــــــــا وجناعتهــــــــــا والتكفــــــــــل 

 بتحسني ضمان جودتا

: أثر مشاريع التحسني ١٤األداء  مؤشر -
علــى العمــل واإلدارة مــن حيــث الفعاليــة 

  واالمتياز
إســـــــــــداء املشـــــــــــورة القانونيـــــــــــة وإعـــــــــــداد  •

ــــق بآحــــاد الشــــؤون  النصــــوص فيمــــا يتعل
 اإلدارية

 الــــــــــداخلي التنظيمــــــــــي اإلطــــــــــار وضــــــــــع •
 للمكتب

 التنظيمـــــــي اإلطـــــــار وضـــــــع يف اإلســــــهام •
 للمحكمة الداخلي

 للمكتب اسرتاتيجيةٍ  سياساتٍ  وضع •
 املستخلصة العرب مشروع تنفيذ •

ـــائج  • تقليـــل احتمـــال التقاضـــي، وحتقيـــق نت
 مرضية كلما كان ال مناص من التقاضي

مراجعــــة كتيِّــــب العمليــــات وحتديثــــه عنـــــد  •
 اللزوم وحبسب اللزوم

 الوقت املناسبتقدمي املسامهات يف  •
جتســـيد آراء املكتـــب ومصـــاحله علـــى حنـــو  •

 مرضٍ 
اعتمــــــاد خطــــــة تنفيــــــذ السياســــــة اخلاصــــــة  •

بـــــــــاجلرائم اجلنســـــــــية واجلـــــــــرائم اجلنســـــــــانية 
 املنطََلق

اعتمــاد السياســة املتعلقــة بــاجلرائم املرتكبــة  •
 حبق األطفال

تنفيـــــــــــــذ املشـــــــــــــروع، وتشـــــــــــــغيل النظـــــــــــــام  •
اإللكرتوين، واألخذ بـالعرب املستخلصـة يف 

 ر املمارسة العامة للمكتبإطا
حتديـــــد إطـــــار نظـــــام التحقـــــق يف املكتـــــب  •

 وتنفيذه

  ١-٢اإلدارة والتـــــــــــــدبر: األهـــــــــــــداف 
 ٦-٢و ٤-٢و

ملكتـب  السـرتاتيجيةمـن الغايـات ا ٨الغاية 
 املّدعي العام:

التكفـــــــــــل بـــــــــــإدارة املكتـــــــــــب إدارة مهنيـــــــــــة 
 وخاضعة للمساءلة وشفافة وناجعة

امليزانيــة علــى تعظــيم معــدَّل إنفــاق مبلــغ  •
 حنو فّعال

ـــــالغ صـــــندوق  • تعظـــــيم معـــــدَّل إنفـــــاق مب
الطـــــوارئ الــــــُمْخَطر بلزومهـــــا علـــــى حنـــــو 

 فّعال
ـــال (توفيـــق  • تـــدبري عمليـــات التوفيـــق الفّع

 النسب املئوية واملواعيد)
 حتديث اإلجراءات/السريورات •
تقــدمي اخلــدمات النــاجع واآليت يف حينــه  •

إىل املكتـــب (الفـــرق بالقيـــاس إىل الـــزمن 
ملتوقــع لزومــه واجلهــد املرتقــب بذلــه وفــق ا

 السريورات واإلجراءات املقرَّة)
ـــــــيم األداء  • يف الوقـــــــت إجنـــــــاز دورات تقي

 املناسب
 حتديث سجل املخاطر احمليقة بالربامج •

 : إنتاجية املكتب٧األداء  مؤشر -
 
األداء علــــــــى صــــــــعيد : ٨األداء  مؤشــــــــر -

 تنمية قدرات املوظفني
 
والتقيــــــــــــــــــد األداء : ١٢األداء  مؤشــــــــــــــــــر -

بالقواعـــــد واملعــــــايري يف جمـــــال التخطــــــيط 
 املايل

 
 مقابـــل حتقيقـــه يُزَمـــع مـــا: املرحليـــة احملــاكّ  •

 فعالً  ُحيقَّق ما

 معــــــــــــــــدَّل إنفــــــــــــــــاق مبلــــــــــــــــغ أن يكــــــــــــــــون  •
 %١٠٠و %٩٥ بني امليزانية

ــــالغ صــــندوق  • أن يكــــون معــــدَّل إنفــــاق مب
الطـــــــــــــوارئ الــــــــــــــُمْخَطر بإمكـــــــــــــان لـــــــــــــزوم 

 %٧٠أكرب مناستخدامها 
 تصـــــديق( املتنوعـــــة االلتـــــزام وثـــــائق جتهيـــــز •

ــــــــــــدفاتر ): املصــــــــــــروفات وإدراجهــــــــــــا يف ال
أن  التشـــــــــغيلية: باملصـــــــــروفات اإلفـــــــــادات

ــــــأخر  التســــــوية يكــــــون معــــــدَّل حــــــاالت ت
 ٪٥أقل من  أخطاء بسبب

 التقــــــــارير مبوجــــــــب املصــــــــروفات تصـــــــديق •
أن : املتصــلة باألســفار املتعلقــة باملطالبــات

 املطالبــــــات يكــــــون معــــــدَّل تــــــأخر تســــــوية
 اكتمــــال عــــدم بســــبب باألســــفار املتصــــلة

 علــــــــــــى املوافقــــــــــــة عــــــــــــدم أو املعلومــــــــــــات
 ٪٥أقل من  املصروفات
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تنفيـــــذ القـــــرارات احلديثـــــة العهـــــد املتعلقـــــة  • 
بالتعديالت بشأن بىن تدبر املعلومـات يف 
ـــــــــــه  ـــــــــــب وأنســـــــــــاق تسلســـــــــــل أعمال املكت

 وسريوراته
 تطبيــــــــــق التعــــــــــديالت التنظيميــــــــــة علـــــــــــى •

 بناهــا تيــئ أن بإمكــان للتكّفــل الوحـدات
للمكتــب خــدمات دعــم باملعلومــات تــأيت 

 وتكون ناجعة ومدجمة  املناسب الوقت يف
ـــــــدة وشـــــــاملة  • إنشــــــاء وإعمـــــــال آليــــــة موحَّ

للمراجعة الداخلية للمشاريع والربامج مـن 
أجــــل مبــــادرات تــــدبر املعلومــــات واألدلــــة 

 واملعارف
إعمال دورات التعلُّم اإللكرتوين من أجـل  •   

% مــن ٩٥داخليــاً: إجنــاز تــوفري التــدريب 
 العمل املزَمع االضطالع به

وضــع مواصــفات (يف إطــار مشــروع ينفَّــذ  •
بالتنســـيق مـــع قلـــم احملكمـــة ومـــع الـــدوائر) 
إلعمال/تشــــــــكيل أدوات لتهيئــــــــة رســــــــوم 

 بيانية وتقارير (بيانات حتليل األعمال)
إعداد استبيان إلكرتوين لتقييم مدى رضـا  •

نة الـاالت اجلهات الـُمتعاَمل معها واستبا
 اليت ينبغي حتسني السريورات فيها

إجناز إعداد مجيع اسـتمارات تقيـيم األداء  •
 يف األجل احملدَّد

 املخـاطر تقيـيم عمليـة مـن عمليـات إجراء •
 احمليقــة بــالربامج املخــاطر ســجل لتحــديث

 ٢٠١٧ عام يف وضع الذي
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 ٢٠١٩ عاملاملرامي  مؤّشرات األداء النتائج املتوّخاة الغاية االسرتاتيجية
 ٣-٢اإلدارة والتدبر: الهدف 

ملكتـب  السـرتاتيجيةمـن الغايـات ا ٣الغاية 
 املّدعي العام:

 عمليـــات وجناعـــةِ  جـــودةِ  حتســـني يف املضـــي
 وأنشطةالتدارس األويل وعمليات التحقيق 

 املقاضاة

تقــــــدمي الــــــدعم الفعــــــال واآليت يف حينــــــه  *
 لتسجيل األدلة

تقــــــدمي الــــــدعم الفعــــــال واآليت يف حينــــــه  *
 لكشف املعلومات

إســـداء اإلرشـــاد الفعـــال واآليت يف حينـــه  *
مشــــاريع تــــدبر املعلومــــات يف مــــن أجــــل 

 مجيع وحدات املكتب
إســـداء اإلرشـــاد الفعـــال واآليت يف حينـــه  *

مــــــــن أجــــــــل تــــــــدبر البيانــــــــات يف مجيــــــــع 
 وحدات املكتب

ـــــــت املناســـــــب  * ـــــــي يف الوق ـــــــام مبـــــــا يل القي
 وبصورة دقيقة:

 البصــــرية الســــمعية إعــــداد حماضــــر املــــواد •
وبلغــات  وبلغــات احلــاالت بلغــَيت العمــل

اجلهـات الـيت يتعامـل  بهكما تطل التعاون
 املكتب معها

 الـــــــيت جيمعهـــــــا املكتـــــــب األدلـــــــة ترمجـــــــة •
 إىل لغــــــــَيت العمـــــــــل األساســـــــــية ووثائقــــــــه

كمــــا  ولغـــات التعـــاون ولغـــات احلـــاالت
 املكتب اجلهات اليت يتعامل معها تطلبه

 الشــــــــهود ملقــــــــابالت الرتمجــــــــة الشــــــــفوية •
ولغـــــــــات  إىل لغـــــــــَيت العمـــــــــل واملخـــــــــِربين
 كمـــــا تطلبـــــه ولغـــــات التعـــــاون احلـــــاالت

 املكتب اجلهات اليت يتعامل معها

 : إنتاجية املكتب٧مؤشر األداء  -
 : ١٤األداء  مؤشر -

مشـــــــاريع التحســــــني علـــــــى العمـــــــل  أثــــــر
  واإلدارة من حيث الفعالية واالمتياز

 مقابـــل حتقيقـــه يُزَمـــع مـــا: املرحليـــة احملــاكّ  •
 فعالً  ُحيقَّق ما

مـن األدلـة  %٩٥تسجيل ما ال يقل عـن  •
ــــة األدلــــة غــــري  يف غضــــون يــــومني (يف حال
اإللكرتونيــــــــة) أو ثالثــــــــة أيــــــــام (يف حالــــــــة 

 األدلة اإللكرتونية)
معـــــــــدَّل اخلطــــــــــأ يف كشــــــــــف املعلومــــــــــات  •

>٣% 
والــنظم الــيت  للممارســات حتــديثات تنفيــذ •

 العــــام يف مراجعــــة املــــدَّعي مكتــــب يّتبعهــــا
ـــــــة،  االســـــــتعانة حتســـــــني أجـــــــل مـــــــن األدل

 على حنـو الوثائق راضواستع باملستجدات
 بنسـبة اجلديـدة النظم تنفيذ: وأجود أسرع
١٠٠% 

تقـــــدمي الـــــدعم اللغـــــوي حبســـــب اجلـــــدول  •
مــــــــن  %٩٨الـــــــزمين املقــــــــّر فيمـــــــا خيــــــــص 

 احلاالت
 للعـــــــــــــرب اســـــــــــــتعراض عمليـــــــــــــات إجـــــــــــــراء •

لألنشطة  استعراض وعمليات املستخَلصة
 مكتــب فعاليــات بعــد االضــطالع بــا إثــر

ـــــرب  املـــــّدعي ـــــيت تُعت ـــــة؛ معـــــاملالعـــــام ال  فارق
ـــــــات  مـــــــن٪ ٩٥ اســـــــتعراض هـــــــذه الفعالي

 استخالصاً للعرب

 إعـــــــــــداد مـــــــــــن قبيـــــــــــل أنشـــــــــــطة دعـــــــــــم • 
وحجــــــــب املعلومــــــــات يف  امللخَّصــــــــات،

 وحتريـــر اللغـــة املســتعَملة، ومتييــز الوثــائق،
احلواشــــــــــــــي  وإعداد/ترمجــــــــــــــة الوثــــــــــــــائق،

مـن  املصاحبة للعروض السمعية البصـرية
 أجل املكتب

مــن أجــل  الــدعموتقــدمي  إســداء املشــورة* 
 اليت من املشاريع املكتب ضمنما ينفَّذ 
 لغوية خربة تتطلب
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 ٢٠١٩ عاملاملرامي  مؤّشرات األداء النتائج املتوّخاة الغاية االسرتاتيجية
 ٦-٢و ٣-٢اإلدارة والتدبر: الهدفان 

ملكتـب  السـرتاتيجيةمـن الغايـات ا ٥الغاية 
 املّدعي العام:

 أساسـياً  قـّداً  املكتب قدِّ  جعل إىل التوصل 
 له يتسّىن  حبيث منه املتطلَّبات مع يتناسب

 مـــن الـــالزم باملســـتوى بوظائفـــه االضـــطالع
 والنجاعة والفعالية اجلودة

ــــــد *  الرتمجــــــة خــــــدمات تــــــوفري القيــــــام، عن
التحريريـــــــة، وإعـــــــداد  والرتمجـــــــة الشـــــــفوية
 بتــــــدبر كــــــل سلســــــلة أعمــــــال احملاضــــــر،

 والتخطـــــــــيط وتيئـــــــــة املـــــــــوارد التوظيــــــــف
ـــــك مـــــن واإلنتـــــاج، والرصـــــد  خـــــالل وذل

ــــــات إقامــــــِة واســــــتدامةِ   مــــــع فعالــــــة عالق
ــــــيت تــــــوفِّراجلهــــــات  اخلــــــدمات املعنيــــــة  ال

ـــــــاع (أفـــــــراداً وشـــــــركات)،  إجـــــــراءات واتّب
 االعتبــــــار يف توضـــــع بـــــا إعمـــــال فّعالـــــة

 مسائل األمن والتدقيق األمين مـع مراقبـة
 املـوظفني وتدريب العمل، وعبء األداء

 واخلارجيني الداخليني اللغويني

ــــــــة قائمــــــــة وضــــــــع • : إنتاجية املكتب٧األداء  مؤشر - ث ــــــــدي حمدَّ ــــــــوفري مبتعهِّ  ت
وذلــك  دوليــاً  املعتمــدين اللغــات خــدمات
 الوحدة املعنية بالشراء مع بالتعاون

ــــحني قائمـــة وضـــع •  لتـــوفري خــــدمات باملرشَّ
والرتمجـة التحريريـة وإعـداد  الشـفوية الرتمجـة

قســــــــم  مــــــــع وذلــــــــك بالتعــــــــاون احملاضــــــــر،
 اخلدمات اللغوية

 حلشـــد جديــد قياســي عمـــل إجــراء اقــرتاح •
 تنجيــز إىل ةللحاجــ ســداً  اللغــات مــوظفي
 وموثـوق آمـن على حنو التوظيف عمليات
ــــة طلبــــات لتلبيــــة وســــريع  اخلــــدمات اللغوي
احملكمة، وذلك بالتعـاون مـع  عن الصادرة

ــــــة وقســــــم املــــــوارد  قســــــم اخلــــــدمات اللغوي
البشــرية ومكتـــب الشـــؤون القانونيـــة التـــابع 

 لقلم احملكمة
 املـــــوارد إعمـــــال: التـــــدريب يف االســـــتثمار •

 خـــالل مـــن الطلـــب عنـــد للـــتعلُّم الداعمـــة
 موحَّدة وإجراءات وسريورات أدوات

 ٥-٢اإلدارة والتدبر: الهدف 
ملكتـب  السـرتاتيجيةمـن الغايـات ا ٤الغاية 

 املّدعي العام:
 علــــى املكتــــب قــــدرات تكييــــف يف املضــــي

ــــق  الصــــلة ذات وشــــبكته واملقاضــــاة التحقي
ـــــدة والتكنولوجيـــــة العلميـــــة البيئـــــة مـــــع  املعقَّ

 التطور واملستمرة

ــــة الراميــــة إىل   تنســــيق املشــــاريع التكنولوجي
ــــى االضــــطالع  ــــب عل ــــادة قــــدرة املكت زي
علــــى حنـــــو نـــــاجع وآمــــن مبـــــا جيريـــــه مـــــن 
عمليات حتقيـق علـى النحـو املخطـط لـه 
ــــت،  (التقصــــي املؤمتــــت، أرشــــيف اإلنرتن

 وغري ذلك)

: تقيــــــيم مشــــــاريع ١-١٤األداء  مؤشــــــر -
 التحسني

املرحلية: ما يُزَمع حتقيقه مقابـل  احملاكّ  -
 ما ُحيقَّق فعالً 

خطة املكتب االسرتاتيجية اخلاصـة  تنجيز •
بتدبر املعلومـات واألدلـة واملعـارف، مبـا يف 
ذلك تقييم االحتياجـات املتوقعـة يف جمـال 

 التكنولوجيا
ــدة وشــاملة الســتعراض  • تنفيــذ ســريورة موحَّ

املشــــــاريع والــــــربامج مــــــن أجــــــل مبــــــادرات 
  ر التكنولوجياالبتكا

 ٢٠١٩النتائج المتوّخاة ومؤّشرات األداء والمرامي لعام  :٢٢٠٠البرنامج   -باء
 ٢٠١٩لعام  ياملرام مؤّشرات األداء النتائج املتوّخاة الغاية االسرتاتيجية

 ٢-١القضاء والمقاضاة: الهدف 
ملكتـب  السـرتاتيجيةمـن الغايـات ا ١الغاية 

 املّدعي العام:
التـدارس األويل، وعمليـات  إجراء عمليات

التحقيـــــق، وأنشـــــطة املقاضـــــاة، علـــــى حنـــــو 
 نزيه، ومستقل، وعايل درجة اجلودة

إجـــراء مثـــاين إىل عشـــر عمليـــات تـــدارس  •
 أويل

عمليـــــــــــــــــات التـــــــــــــــــدارس األويل: عـــــــــــــــــدد  • : إنتاجية املكتب٧األداء  مؤشر -
   ١٠ إىل ٨
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 ٢٠١٩ عاملاملرامي  مؤّشرات األداء النتائج املتوّخاة الغاية االسرتاتيجية
 ٢-١القضــــــاء والمقاضــــــاة: الهــــــدفان 

 ٣-١و
ملكتـب  السـرتاتيجيةمـن الغايـات ا ٣الغاية 

 املّدعي العام:
 عمليـــات وجناعـــةِ  جـــودةِ  حتســـني يف املضـــي

 أنشطةالتدارس األويل وعمليات التحقيق و 
  املقاضاة

 

 عمليات التدارس األويل
 التعاون

وضـــع وتنفيـــذ بـــرامج للتـــدريب الـــداخلي  •
يف جمــال التعــاون ومتــارين يف جمــال تبــادل 

 اخلربات
بالتنســيق فيمــا خيــص جــودة  االضــطالع •

ـــذ مــــن  نتـــائج التعـــاون الــــداخلي ومـــا يُنفَّ
مشـــاريع التحســـني املنتقـــاة، واالســـتمرار 

 جودتما على تقييم مدى

 : إنتاجية املكتب٧األداء  مؤشر -
احملــاّك املرحليـــة: مـــا يُزَمـــع حتقيقـــه مقابـــل  •

 ما ُحيقَّق فعالً 
 العمـــــــل علـــــــى التحســــــني مشـــــــاريع أثــــــر •

 واالمتياز اليةالفع حيث من واإلدارة
معـــدَّل مـــا يُتنـــاول بنجـــاح مـــن الطلبـــات  •

مـــة مبوجــــب املـــادة  مــــن النظــــام  ١٥املقدَّ
 األساسي

معدَّل معاجلة البالغات املقدَّمة مبوجـب  •
مــن النظــام األساســي (مبــا يف  ١٥املــادة 

 ذلك الردود على مرسليها)
التقيــــد بالتعهــــد فيمــــا يتعلــــق بالشــــفافية  •

التــدارس األويل (التقريــر بشــأن عمليــات 
وغـــريه مـــن التقـــارير العلنيـــة املَعـــّدة دعمـــاً 

 الختاذ القرارات اهلامة)

 التدارس األويل
ــــــــــز  • ــــــــــت املناســــــــــب بتجهي القيــــــــــام يف الوق

مــن  ١٥البالغــات املقدَّمــة مبوجــب املــادة 
النظــــام األساســــي ورفــــع مــــا ال يقــــل عــــن 
تقرير واحد إىل اللجنة التنفيذية لكي تقـر 

جبميـــع مـــا لــــّما يـــزل التوصـــية فيمـــا يتعلـــق 
 ١عالقاً من تقارير املرحلة 

نشــر تقريــر واحــد مــن تقــارير املكتــب عــن  •
األنشـــــطة يف جمـــــال التـــــدارس األويل قبـــــل 

األطـــــراف وتقـــــارير  الـــــدولانعقـــــاد مجعيـــــة 
 علنية أخرى دعماً الختاذ القرارات اهلامة

 
 التعاون

 % من املوظفني املعنيني٩٠تدريب  •
 %٧٥بنسبة  التدريب برنامجتنفيذ  •
التحســــــني وإقامــــــة آليــــــة  مشــــــاريعحتديــــــد  •

 التقييم مع االستمرار على مراجعة اجلـودة
 بانتظام

  ٢-٣التعــــــــاون والــــــــدعم: األهــــــــداف 
 ٦-٣و ٤-٣و ٣-٣و

ملكتـب  السـرتاتيجيةمـن الغايـات ا ٦الغاية 
 املّدعي العام:

ـــــــــز يف اإلســـــــــهام  والنهـــــــــوض التعـــــــــاون تعزي
 املكتــب اضــطالع أجــل مــن العــام بالــدعم
 وأنشطته مبهامه

وحتقيـــــــق اهلـــــــدف االســـــــرتاتيجي  حتديـــــــد •
السنوي فيما يتعلـق بالتعـاون والعالقـات 

 اخلارجية 
إعداد خطط التعاون فيمـا خيـص الـدعم  •

احلاســــــم لعمليــــــات التحقيــــــق وتنفيــــــذها 
 على النحو املقرَّر

توســــيع شــــبكة مســــؤويل تنســــيق العمــــل  •
 لتشمل ثالثة شركاء

ملعدَّل الرد السهر على االستقرار النسيب  •
علـــى طلبـــات املســـاعدة أو حتســـني هـــذا 
ل مـــــــــــــع الـــــــــــــتفطن إىل التنـــــــــــــوع  املعـــــــــــــدَّ
النسيب/مســـتوى احلساســـية الـــذي تتســـم 
بـــــه هـــــذه الطلبـــــات وإىل أمهيـــــة العوامـــــل 

 اخلارجية اليت ال سيطرة للمكتب عليها
ــــات املســــاعدة  • ــــى جــــودة طلب الســــهر عل

القضــائية املوجَّهــة إىل الــدول واملنظمــات 
ــــة لل تمكــــني مــــن إجــــراء عمليــــات الدولي

التحقيـــــق وأنشـــــطة املقاضـــــاة علـــــى حنـــــو 
 فعال

ــــوات التعــــاون الســــديدة ســــهراً  • إتاحــــة قن
علـــــى توافـــــق جمموعـــــة تـــــدابري املســـــاعدة 
القضــائية املطلوبـــة مـــع مقتضـــيات تنويـــع 

 األدلة
الســــــــهر علــــــــى إعمــــــــال التواصــــــــل مــــــــع  •

 أصحاب الشأن على النحو املقرَّر

 : إنتاجية املكتب٧األداء  مؤشر -
احملــاّك املرحليـــة: مـــا يُزَمـــع حتقيقـــه مقابـــل  •

 ما ُحيقَّق فعالً 

وتعمــــــيم وإقــــــرار اخلطــــــة الســــــنوية  إعــــــداد •
ـــــة،  اخلاصـــــة بالتعـــــاون والعالقـــــات اخلارجي
وحتديد اخلطوات الالزم اختاذهـا مـن أجـل 

 تنفيذها يف الفرتة املعنية
إعــــــداد وتنفيــــــذ مجيــــــع خطــــــط التعـــــــاون؛  •

الفــرتة وتنفيـذ اخلطــوات املقـرَّرة فيمــا خيـص 
 املرجعية املعنية

توســــــيع شــــــبكة مســــــؤويل تنســــــيق العمــــــل  •
 لتشمل أكثر من ثالثة شركاء

ـــر مـــن  • % مـــن طلبـــات ٧٥الـــرد علـــى أكث
 املساعدة

% مــن الطلبــات املعــدة ٩٥مراجعــة زهــاء  •
 والتحقق من جودتا

تقـــــدمي الـــــدعم لتلبيـــــة طلبـــــات املســـــاعدة  •
  أنواعهابشىت 

إعمال التواصل مع أصحاب الشأن علـى  •
 و املقرَّرالنح
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 ٢٠١٩ عاملاملرامي  مؤّشرات األداء النتائج املتوّخاة الغاية االسرتاتيجية
  ٢-٣التعــــــــاون والــــــــدعم: األهــــــــداف 

 ٦-٣و ٤-٣و ٣-٣و
ملكتـب  السـرتاتيجيةمـن الغايـات ا ٩الغاية 

 املّدعي العام:
العمــــــل مــــــع الشــــــركاء لوضــــــع اســــــرتاتيجية 
ــقة للتحقيــق واملقاضــاة بغيــة املضــي يف  منسَّ
احلد من ظاهرة اإلفالت من العقـاب علـى 
ـــــدرج يف إطـــــار اختصـــــاص  اجلـــــرائم الـــــيت تن

 احملكمة

 ٩ األخــذ، علــى النحــو املناســب بالغايــة •
يف خطــــــــط التعــــــــاون دعمــــــــاً لعمليــــــــات 

 التحقيق اليت جيريها املكتب
توطيــــــــد شــــــــبكة املكتــــــــب املؤلَّفــــــــة مــــــــن  •

مســــــــــؤويل التنســــــــــيق العــــــــــام والتنســــــــــيق 
االشـــتغايل ومـــن األطـــراف الفاعلـــة علـــى 
الصــــعيد القضــــائي، واملضــــي يف توســـــيع 
هـــــــــــذه الشـــــــــــبكة، وتبســـــــــــيط وتوحيـــــــــــد 
الســـــــــريورات وأشــــــــــكال التفاعــــــــــل مــــــــــع 
الشــــركاء (الــــدول، واملنظمــــات الدوليــــة، 
واملنظمــــات اإلقليميــــة، واملنظمــــات غــــري 

 احلكومية)
 

: تقيــــــيم مشــــــاريع ١-١٤األداء  مؤشــــــر -
 التحسني

املرحليـــة: مـــا يُزَمـــع حتقيقـــه مقابـــل  احملــاكّ  •
 ما ُحيقَّق فعالً 

ذلــك يف مجيــع عمليــات التحقيــق  يــتمأن  •
 حبسب مقتضى احلال

سرتاتيجية العامة وعقـد جلسـات الوضع ا •
 التشاور

ردود (إجيابيـــــــة أو ســـــــلبية) علـــــــى  إرســـــــال •
 مجيع الطلبات

اإلســهام بالتعــاون مــع ســائر الشــعب يف  • 
إجـــــــراء املزيـــــــد مـــــــن املشـــــــاورات بشـــــــأن 
ـــــقة للتحقيـــــق  مضـــــمون اســـــرتاتيجية منسَّ
واملقاضـــــــــــــاة وظـــــــــــــروف وضـــــــــــــع هـــــــــــــذه 
االســـرتاتيجية وتبعـــات تنفيـــذها، وتقيـــيم 
النتـــائج وحتديـــد املســـامهة الـــيت ميكـــن أن 

 يقدمها املكتب
ــــات  • ــــى مــــا يــــرد مــــن طلب تقــــدمي ردود عل

 املساعدة

  

 ٢٠١٩النتائج المتوّخاة ومؤّشرات األداء والمرامي لعام  : ٢٣٠٠البرنامج  -جيم
 ٢٠١٩لعام املرامي  مؤّشرات األداء النتائج املتوّخاة الغاية االسرتاتيجية

 ٢-١والمقاضاة: الهدف القضاء 
ملكتـب  السـرتاتيجيةمـن الغايـات ا ١الغاية 

 املّدعي العام:
إجراء عمليات التـدارس األويل، وعمليـات 
التحقيـــــق، وأنشـــــطة املقاضـــــاة، علـــــى حنـــــو 

 نزيه، ومستقل، وعايل درجة اجلودة

إجـــــراء مثـــــاين عمليـــــات حتقيـــــق، وتقـــــدمي  •
الـــــدعم التحقيقــــــي لــــــثالث حماكمــــــات، 

ليــات حتقيــق ســاكن واســتدامة عشــر عم
 حىت القبض على املشتبه بم فيها

 : إنتاجية املكتب٧األداء  مؤشر -
احملــاّك املرحليـــة: مـــا يُزَمـــع حتقيقـــه مقابـــل  •

 ما ُحيقَّق فعالً 

 ١٠+٣+٨نشطة التحقيقية: األ عدد •
مــن  %٨٠ســري مــا ال يقــل عــن  ُحســن •

ــــــدابري التحقيــــــق الــــــيت لشــــــعبة التحقيــــــق  ت
 سيطرة عليها

 ٢-١والمقاضــــــاة: الهــــــدفان القضــــــاء 
 ٣-١و

ملكتـب  السـرتاتيجيةمـن الغايـات ا ٢الغاية 
 املّدعي العام:

األخــذ مبنظـور جنســاين يف  االسـتمرار علـى
تنفيـــذ  وعلـــى املكتــب مجيــع جمـــاالت عمـــل
جلرائم اجلنســية واجلــرائم سياسـاته املتعلقــة بــا

ق واجلــــرائم املرتكبــــة حبــــق لَــــاجلنســــانية املنطَ 
 األطفال

فيمــا يتعلــق  السياســة (التحقيقيــة)تنفيــذ  •
بـــــــاجلرائم اجلنســـــــية واجلـــــــرائم اجلنســـــــانية 
املنطََلـــق واجلـــرائم املرتكبـــة حبـــق األطفـــال 

 يف مجيع عمليات التحقيق
باجلرائم املرتكبة  إعمال السياسة اخلاصة •

 حبق األطفال

: التقيــــــــــد بسياســــــــــات ٤األداء  مؤشـــــــــر -
 املكتب ومعايريه اهلامة

زَمـــع حتقيقـــه مقابـــل احملــاّك املرحليـــة: مـــا يُ  •
 ما ُحيقَّق فعالً 

مــن التــدابري  %٨٠مــا ال يقــل عــن  تنفيــذ •
الــــــــيت تيـــــــــئ هلــــــــا السياســـــــــات يف مجيـــــــــع 

 عمليات التحقيق الناشط 
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 ٢٠١٩ عاملاملرامي  مؤّشرات األداء النتائج املتوّخاة الغاية االسرتاتيجية
 ٢-١القضاء والمقاضاة: الهدف 

ملكتـب  السـرتاتيجيةمـن الغايـات ا ٣الغاية 
 املّدعي العام:

 عمليـــات وجناعـــةِ  جـــودةِ  حتســـني يف املضـــي
 أنشطةالتدارس األويل وعمليات التحقيق و 

  املقاضاة

أداء املــــوظفني وتنميــــة : ٨األداء  مؤشــــر - تنفيذ برامج التدريب على النحو املقرَّر •
 قدراتم

املرحليـــة: مـــا يُزَمـــع حتقيقـــه مقابـــل  احملــاكّ  •
 ما ُحيقَّق فعالً 

% من املوظفني املعنيـني علـى ٨٠ تدريب •
 األقل

 ٥-٢اإلدارة والتدبر: الهدف 
ملكتـب  السـرتاتيجيةمـن الغايـات ا ٤الغاية 

 املّدعي العام:
 علــــى املكتــــب قــــدرات تكييــــف يف املضــــي

ــــق  الصــــلة ذات وشــــبكته واملقاضــــاة التحقي
ـــــدة والتكنولوجيـــــة العلميـــــة البيئـــــة مـــــع  املعقَّ

 التطور واملستمرة

القيام على النحو املقـرَّر بتنفيـذ املشـاريع  •
إىل زيــــادة العلميــــة والتكنولوجيــــة الراميــــة 

قدرة املكتب على االضطالع علـى حنـو 
نــــــاجع ومصــــــون األمــــــن مبــــــا جيريــــــه مــــــن 
ـــــــق (التقصـــــــي املؤمتـــــــت،  ـــــــات حتقي عملي

 أرشيف اإلنرتنت، وغري ذلك)

: تقيــــــيم مشــــــاريع ١-١٤األداء  مؤشــــــر -
 التحسني

املرحليـــة: مـــا يُزَمـــع حتقيقـــه مقابـــل  احملــاكّ  •
 ما ُحيقَّق فعالً 

 اريعمـن املشـ% ٨٠ما ال يقـل عـن  تنفيذ •
 املعنية على النحو املقرَّر

 ٨-٢اإلدارة والتدبر: الهدف 
ملكتـب  السـرتاتيجيةمـن الغايـات ا ٧الغاية 

 :املّدعي العام
تكييــــــف اســــــرتاتيجيات املكتــــــب اخلاصــــــة 

 باحلماية مع التحديات األمنية اجلديدة

القيــــــام علــــــى حنــــــو ســــــليم بتــــــدبر مجيــــــع  •
 األخطار املمكن ترقبها

النحـــو املقـــرَّر بتقيـــيم القيـــام ســـنوياً علـــى  •
املخـــاطر األمنيـــة االســـرتاتيجية وحتـــديث 
االســـــرتاتيجية ذات الصـــــلة فيمـــــا خيـــــص 

 أمن املوظفني والشهود واملعلومات
القيام علـى النحـو املقـرَّر بتنفيـذ املشـروع  •

الرامــــي إىل حتســــني أمــــن املعلومــــات مــــع 
 قلم احملكمة

: إجـــــــراء عمليـــــــات ١-٤األداء  مؤشـــــــر -
املخــــــــــــاطر الفــــــــــــردي حتــــــــــــديِث تقيــــــــــــيم 

 وعمليات التدقيق فيه

إعمـــال مجيــــع القيـــام علــــى النحـــو املقــــرَّر ب •
ــــــة احلامســــــة الالزمــــــة لتــــــدبر  ــــــدابري احلماي ت

 األخطار املمكن ترقبها
اللجنـــة التنفيذيـــة جلميـــع التوصـــيات  إقـــرار •

 اهلامة

  ١-٢اإلدارة والتـــــــــــــدبر: األهـــــــــــــداف 
 ٤-٢و ٣-٢و ٢-٢و

ملكتـب  السـرتاتيجيةمـن الغايـات ا ٨الغاية 
 :املّدعي العام

التكفل بـإدارة املكتـب إدارة مهنيـة وشـفافة 
 وناجعة وخاضعة للمساءلة

اســــتبانة وحتقيــــق املكاســــب املتأتيــــة عــــن  •
زيـــــــادة النجاعــــــــة عــــــــن طريــــــــق مراجعــــــــة 

 اإلجراءات

: املكاســــــــــب احملققــــــــــة ٦األداء  مؤشــــــــــر -
 سنوياً عن طريق زيادة النجاعة

جمموع املكاسب احملققة عن طريق زيادة  •
لنجاعــــة بالقيــــاس إىل امليزانيــــة اإلمجاليــــة ا

 لشعبة التحقيق

استدامة املكاسب احملقَّقة عن طريق زيادة  •
جمـاالت استبانة و  ٢٠١٨يف عام  النجاعة

 أخرى لزيادتا

 ٣-٣التعاون والدعم: الهدف 
ملكتـب  السـرتاتيجيةمـن الغايـات ا ٩الغاية 

 املّدعي العام:
 العمــــــل مــــــع الشــــــركاء لوضــــــع اســــــرتاتيجية
ــقة للتحقيــق واملقاضــاة بغيــة املضــي يف  منسَّ
احلد من ظاهرة اإلفالت من العقـاب علـى 
ـــــدرج يف إطـــــار اختصـــــاص  اجلـــــرائم الـــــيت تن

 احملكمة

تنفيذ املشاريع ذات األولوية على النحو  •
املقـــــــرَّر (زيـــــــادة تبـــــــادل املعلومـــــــات مـــــــع 
الوحــــدة املعنيـــــة جبـــــرائم احلـــــرب، وزيـــــادة 

ــــــقة مــــــع  ــــــات عــــــدد األنشــــــطة املنسَّ اهليئ
 القضائية ذات الصلة، وما إىل ذلك)

: تقيــــــيم مشــــــاريع ١-١٤األداء  مؤشــــــر -
 التحسني

املرحليـــة: مـــا يُزَمـــع حتقيقـــه مقابـــل  احملــاكّ  •
 ما ُحيقَّق فعالً 

 %٨٠ال يقل عن  ما •

 ٢٠١٩النتائج المتوّخاة ومؤّشرات األداء والمرامي لعام  : ٢٤٠٠البرنامج  -دال
 ٢٠١٩عام لاملرامي  مؤّشرات األداء النتائج املتوّخاة الغاية االسرتاتيجية

 ٣-١القضاء والمقاضاة: الهدف 
ملكتـب  السـرتاتيجيةمـن الغايـات ا ١الغاية 

 املّدعي العام:
إجراء عمليات التـدارس األويل، وعمليـات 

املقاضـــــاة، علـــــى حنـــــو  وأنشـــــطةالتحقيـــــق، 
 نزيه، ومستقل، وعايل درجة اجلودة

ــــــالث حماكمــــــات التأهــــــب • ــــــع يف ث  للرتاف
وسبع دعـاوى اسـتئناف �ـائي، وإلجـراء 
األعمــــال التمهيديــــة يف مثــــاين عمليــــات 

 حتقيق

نتــائج أنشــطة املقاضــاة : ١األداء  مؤشــر -
مــــــن حيــــــث مالحقــــــة مــــــرتكيب اجلــــــرائم 

 املعنية
نتــائج أنشــطة املقاضــاة : ٢األداء  مؤشــر -

مـــــن حيـــــث الـــــتهم املوجَّهـــــة إىل املشـــــتبه 
 فيهم

 إنتاجية املكتب: ٧األداء  مؤشر -

: الرتافع يف ثـالث حماكمـات ويف األنشطة •
اســـــتئناف �ــــــائي، ودعــــــم ســـــبع دعــــــاوى 

ــــــات األعمــــــال  ــــــة يف مثــــــاين عملي التمهيدي
حتقيـــق، واملشـــاركة يف أربـــع دعـــاوى تتعلـــق 

 جبرب األضرار حبسب مقتضى احلال
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 ٢٠١٩ عاملاملرامي  مؤّشرات األداء النتائج املتوّخاة الغاية االسرتاتيجية
 ٢-١القضــــــاء والمقاضــــــاة: الهــــــدفان 

 ٣-١و
ملكتـب  السـرتاتيجيةمـن الغايـات ا ٢الغاية 

 املّدعي العام:
األخــذ مبنظـور جنســاين يف  االسـتمرار علـى

تنفيـــذ  وعلـــى املكتــب مجيــع جمـــاالت عمـــل
جلرائم اجلنســية واجلــرائم سياسـاته املتعلقــة بــا

ق واجلــــرائم املرتكبــــة حبــــق لَــــاجلنســــانية املنطَ 
 األطفال

ــــــــــاجلرائم اجلنســــــــــية واجلــــــــــرائم  األخــــــــــذ • ب
اجلنســانية املنطََلــق واجلــرائم املرتكبــة حبــق 
األطفال يف املقاضاة يف الدعاوى املعنيـة 
كلمــــــا أمكــــــن ذلــــــك، وتنفيــــــذ املبــــــادئ 
التوجيهيـــة الـــواردة يف سياســـات املكتـــب 

 ذات الصلة

نتــائج أنشــطة املقاضــاة : ١األداء  مؤشــر -
مــــــن حيــــــث مالحقــــــة مــــــرتكيب اجلــــــرائم 

 املعنية
نتــائج أنشــطة املقاضــاة : ٢األداء  مؤشــر -

مـــــن حيـــــث الـــــتهم املوجَّهـــــة إىل املشـــــتبه 
 فيهم

 االضــــــــطالعجــــــــودة : ٣األداء  مؤشــــــــر -
 باألنشطة املكلَّف با

التقيــــــــــد بسياســــــــــات : ٤األداء  مؤشـــــــــر -
 املكتب ومعايريه اهلامة 

% مــن التــدابري ٨٠نفيــذ مــا ال يقــل عــن ت •
ـــأ هلـــا يف إطـــار السياســـات وذلـــك يف  املهي

 أنشطة املقاضاة مجيع
 

 ٣-١القضاء والمقاضاة: الهدف 
ملكتـب  السـرتاتيجيةمـن الغايـات ا ٣الغاية 

 املّدعي العام:
 عمليـــات وجناعـــةِ  جـــودةِ  حتســـني يف املضـــي

التدارس األويل وعمليات التحقيق وأنشطة 
  املقاضاة

اســــــــتدامة أو حتســــــــني معــــــــدَّل اعتمــــــــاد  •
 الدوائر للتهم اليت تقدَّم إليها

الــدوائر  أو حتســني معــدَّل قبــولاســتدامة  •
 للعرائض اليت تقدَّم إليها

قيـام فريــق مســتقل باســتعراض ملــف كــل  •
 دعوى

 إجراء استعراض لألدلة يف كل دعوى •

نتــائج أنشــطة املقاضــاة : ١األداء  مؤشــر -
مــــــن حيــــــث مالحقــــــة مــــــرتكيب اجلــــــرائم 

 املعنية
نتــائج أنشــطة املقاضــاة : ٢األداء  مؤشــر -

إىل املشـــــتبه مـــــن حيـــــث الـــــتهم املوجَّهـــــة 
 فيهم

التقيــــــــــد بسياســــــــــات : ٤األداء  مؤشـــــــــر -
 املكتب ومعايريه اهلامة 

احملــاّك املرحليـــة: مـــا يُزَمـــع حتقيقـــه مقابـــل  •
 ما ُحيقَّق فعالً 

% مــن الــتهم ٨٠مــا ال يقــل عــن  اعتمــاد •
املوجَّهـــــــــة إىل املشـــــــــتبه فيهم/قبوهلا/إدانـــــــــة 

 املشتبه فيهم املتهمني
ومــــا العــــرائض نســــبة مــــا يُقبــــل مــــن  بلــــوغ •

% علـــــى ٨٠يُوافـــــق عليـــــه مـــــن الطلبـــــات 
 األقل

 مجيع األدلة استعراض •
ـــــــام • ـــــــق مســـــــتقل باســـــــتعراض قي مجيـــــــع  فري

 الدعاوى
 يف مبــا التــدريب، برنــامج مــن٪ ٨٠ تنفيــذ •

املقاضـاة  لشـعبة القانونيـة احملاضـرات ذلك
 أسبوعني مرة كل اليت تُلقى

 ذات الــــــــــاالت يف التحســــــــــني مشــــــــــاريع •
 والقـدرات الداخليـة، السـريورات: األولويـة

ـــــا، اإلداريـــــة، والكشـــــف عـــــن  والتكنولوجي
 املعلومات

علـــــى صـــــعيد حتقيـــــق  التقـــــدم يف اإلســــهام •
 أمكن ذلك حيثما اإلجراءات سرعة

ـــة مواصـــلة •  املرافعـــة يف جمـــال املهـــارات تنمي
 خـــــالل مــــن والكتابيـــــة الشــــفوية القانونيــــة
 التدريب

 ٥-٢اإلدارة والتدبر: الهدف 
ملكتـب  السـرتاتيجيةا مـن الغايـات ٤الغاية 

 املّدعي العام:
املضــــي يف تكييــــف قــــدرات املكتــــب علــــى 
ــــق واملقاضــــاة وشــــبكته ذات الصــــلة  التحقي
ـــــدة  مـــــع البيئـــــة العلميـــــة والتكنولوجيـــــة املعقَّ

 التطور واملستمرة

برنــامج تــدريب املعنيــني بأنشــطة  مراجعـة •
املقاضــــــــاة احملــــــــدَّد يف خطــــــــة التـــــــــدريب 

التـدريب مبا يف ذلـك جلسـات السنوية، 
اإلضـــافية الراميــــة إىل إكســـاب مهــــارات 
الــــــــــدفاع والتــــــــــدريب علــــــــــى اســــــــــتعمال 
التكنولوجيــــــــــات اجلديــــــــــدة يف قاعــــــــــات 

 احملكمة
مشــاريع التحســني املنتقــاة املتصــلة  تنفيــذ •

بالـــــــاالت ذات األولويـــــــة: الســـــــريورات 
الداخليــة، والقــدرات اإلداريــة، وتصــميم 
ملفــــــــات القضــــــــايا، وســــــــريورة مراجعــــــــة 

ــــــــا، والكفــــــــاءات القضــــــــايا، و  التكنولوجي
 األساسية

: تقيــــــيم مشــــــاريع ١-١٤األداء  مؤشــــــر -
 التحسني

تنفيـــــــــــذ اخلطــــــــــــة : ٢-٨األداء  مؤشـــــــــــر -
ـــــدريب  الســـــنوية للتدريب/عـــــدد أيـــــام الت

 لكل موظف يف كل سنة
 

% مــن برنــامج ٨٠مــا ال يقــل عــن  تنفيــذ •
 التدريب على النحو املقرَّر

ــــــدة  • ــــــى األدوات اجلدي ــــــدريب عل إجــــــراء ت
وتعزيــــــــز قــــــــدرات الشــــــــعبة فيمــــــــا يتعلــــــــق 
بــــــاألدوات القائمــــــة مــــــن قبيــــــل الربنــــــامج 

املســـــاعد يف العمـــــل القضــــــائي احلاســـــويب 
ونظـــام حتليـــل  Trial Directorاملســـّمى 

 Ringtailاألدلة املسمى 

  ١-٢اإلدارة والتـــــــــــــدبر: األهـــــــــــــداف 
 ٤-٢و ٣-٢و ٢-٢و

اســـتبانة الـــاالت ذات األولويـــة املمكـــن  •
فيهـــا حتقيـــق مكاســـب عـــن طريـــق زيـــادة 

: املكاســــــــــب احملققــــــــــة ٦األداء  مؤشــــــــــر -
 سنوياً عن طريق زيادة النجاعة

الــــاالت ذات األولويــــة املمكـــــن  اســــتبانة •
ــــادة  ــــق مكاســــب عــــن طريــــق زي فيهــــا حتقي
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 ٢٠١٩ عاملاملرامي  مؤّشرات األداء النتائج املتوّخاة الغاية االسرتاتيجية
ملكتـب  السـرتاتيجيةمـن الغايـات ا ٨الغاية 

 :املّدعي العام
التكفل بـإدارة املكتـب إدارة مهنيـة وشـفافة 

 وناجعة وخاضعة للمساءلة

النجاعــــــة؛ وحتديــــــد املكاســــــب املمكــــــن 
حتقيقهــــا؛ واإلســــهام يف مبــــادرات زيــــادة 

 كتب أمجعالنجاعة الشاملة بنطاقها امل

املكاســـــب احملققـــــة مـــــن خـــــالل  جممـــــوع •
زيـــــــادة النجاعــــــــة بالقيــــــــاس إىل امليزانيــــــــة 

 اإلمجالية لشعبة املقاضاة

املمكــــــــن النجاعــــــــة؛ وحتديــــــــد املكاســــــــب 
 حتقيقها

يف مبــــــــادرات زيــــــــادة النجاعــــــــة  اإلســــــــهام •
املكتـــب أمجـــع واحملكمـــة  بنطاقهـــاالشـــاملة 

 مجعاء
 يف اإلدارة ملســـــــــتوى املســـــــــتمر التحســـــــــني •

 الشعبة
 املخاطر سريورة تدبر مواصلة •
 تطـــــــوير املضـــــــي يف يف النشـــــــط اإلســـــــهام •

 األداء مؤشرات
 استخالص العرب برنامج يف اإلسهام •
 العمــل جــو لتحســني تــدابري وتنفيــذ وضــع •

 الشعبة يف
 إدارة مراجعـــــــــــــــة يف اإلســـــــــــــــهام النشـــــــــــــــط •

 املكتب ضمن وبنيتها املعلومات
موقــع  بإعمــال الــداخلي االتصــال حتســني •

وتعمـــيم  SharePointالتشـــارك املســـّمى 
 املنتظم املعلومات
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 المرفق الرابع (ه)

  البرنامج الرئيسي الثالث: قلم المحكمة

 مكتب رئيس قلم المحكمة -ألف
 إدارة املوارد على حنو فعال، ومتييز وإعمال تدابري زيادة النجاعة األخرى املمكن األخذ با ٢-١-٢
 املضي يف حتسني تدبر أداء املوظفني ١-٤-٢
 حتسني قياِس وتقييِم األداء بوسائل منها مؤشرات األداء ٣-٦-٢
 يف حتسني فعالية وجناعة التحاور بني احملكمة ومجعية الدول األطراف وهيئاتا الفرعية املضي ١-١-٣

 ٢٠١٩النتائج المتوّخاة ومؤّشرات األداء والمرامي لعام  مكتب رئيس قلم المحكمة:
 ٢٠١٩ عامل املرامي مؤّشرات األداء  النتائج املتوّخاة

   من األهداف ذات األولوية ٢-١-٢الهدف 

ـــــدة الشـــــاملة  • ـــــز إعـــــداد اخلطـــــة االســـــرتاتيجية اجلدي تنجي
بنطاقها احملكمة مجعـاء واخلاصـة باجلهـاز املتمثـل يف قلـم 

 احملكمة على وجه التحديد 
ـــــم  • تنفيـــــذ خطـــــة التطـــــوير التنظيمـــــي يف شـــــىت أقســـــام قل

 احملكمة اليت يتم متييزها

 وضع اخلطة االسرتاتيجية لقلم احملكمة •
 التنظيميمعدَّل تنفيذ خطة التطوير  •

 اعتماد اخلطة االسرتاتيجية لقلم احملكمة •
% ٩٥بلـــوغ معــــدَّل تنفيــــذ خطــــة التطــــوير التنظيمــــي  •

 على األقل

   من األهداف ذات األولوية ١-٣-٢الهدف 
نظـــام تـــدبر أداء املـــوارد البشـــرية الشـــامل بنطاقـــه  حتســـني •

 مجعاء احملكمة
التقيـد بـذه املقتضـيات يف شـىت وحـدات معدَّل بلوغ  • التقيد مبقتضيات تدبر األداءمعدَّل  •

 %١٠٠قلم احملكمة 
   من األهداف ذات األولوية ٣-٦-٢الهدف 

ختطــــيط األعمــــال املتكامــــل املشــــتمل علــــى روابــــط بيِّنــــة  •
 باخلطة االسرتاتيجية للمحكمة ولقلم احملكمة

النســبة املئويــة مــن أقســام قلــم احملكمــة الــيت تقــوم برصــد  •
 االسرتاتيجيةوقياس األداء وفق اخلطة 

• ١٠٠% 

   من األهداف ذات األولوية ١-١-٣الهدف 
التحــــاور بــــني احملكمــــة ومجعيــــة الــــدول األطــــراف  جناعــــة •

 وهيئاتا الفرعية
 غ م • رضا األطراف الفاعلة/اهليئات املعنية •

 شعبة الخدمات اإلدارية -باء
 املضي يف حتسني تدبر أداء املوظفني  ١-٣-٢
 التوازن اجلنساين والتمثيل اجلغرايف على خمتلف مستويات بنية احملكمةاملضي يف حتسني   ٢-٣-٢
 حتسني بيئة العمل  ١-٤-٢
 وضع �ج اسرتاتيجي لتنمية قدرات املوظفني (مبا يف ذلك حراكهم)  ٢-٤-٢
 زيادة النجاعة من خالل التطورات التكنولوجية  ٣-٥-٢
زانية، مبا يف ذلك مواصلة التحاور مع الدول املضي يف حتسِني وتبسيِط سريورِة إعداد املي  ١-٦-٢

 األطراف بشأن سريورة إعدادها وبشأن وثيقتها
 إعمال إطار تدبر املخاطر يف احملكمة إعماالً كامالً   ٢-٦-٢
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استعمال املباين اجلديدة على أفضل وجه لتلبية احتياجات عمل احملكمة؛ وتعظيم مدى املرونة   ١-٧-٢
تاحة توسعتها و/أو تعديلها بقدر أدىن من انقطاع العمل ومن يف تصميم هذه املباين إل

 التكاليف
 تطبيق سريورة لتدبر املخاطر على األخطار احمليقة باألمن والسالمة  ٣-٨-٢

 ٢٠١٩النتائج المتوّخاة ومؤّشرات األداء والمرامي لعام  شعبة الخدمات اإلدارية:
 ٢٠١٩ لعاماملرامي  مؤّشرات األداء النتائج املتوّخاة

   من األهداف ذات األولوية ١-٣-٢الهدف 

نظــام تــدبر أداء املـوارد البشــرية يف شــىت وحــدات  حتسـني •
 احملكمة

معدَّل التقيُّـد بـذه املقتضـيات يف شـىت وحـدات  بلوغ • معدَّل التقيُّد مبقتضيات تدبُّر االداء  •
 % على األقل٩٥ احملكمة

   من األهداف ذات األولوية ٢-٣-٢الهدف 

 تـــوظيفهم أجـــل مـــن احملشــودين بـــني النســـاء نســـبة زيــادة •
 حمايـداً  إعالنـاً  الشاغرة الوظائف عن اإلعالن خالل من
 بني النساء عدد زيادة خالل ومن اجلنسانية الناحية من

 توظيفهم يف للنظر املنتَقْنيَ 
ـــــدى احملكمـــــة يف  • حتســـــني التعريـــــف بفـــــرص التوظيـــــف ل

  جمموعة املوظفنييف عداد البلدان املنقوصة التمثيل 

التوازن اجلنساين يف مجيع الوظائف الثابتة، عدا وظـائف  •
 املسؤولني املنتَخبني لكل جهاز

 
 
عـــــدد مبـــــادرات التواصـــــل اهلادفـــــة املتعلقـــــة باحلشـــــد يف  •

 البلدان املنقوصة التمثيل يف عداد جمموعة املوظفني

حتقُّــق التــوازن اجلنســـاين املتمثــل يف املناصــفة يف مجيـــع  •
 احملكمةوحدات 

 
 
 مبادرتان تواصليتان هادفتان متعلقتان باحلشد •

   من األهداف ذات األولوية ١-٤-٢الهدف 

اعتمـــــــاد سياســـــــات خاصـــــــة باألولويـــــــات فيمـــــــا يتعلـــــــق  •
 املتصلة باملوارد البشرية األساسيةباملسائل 

 األساسيةوثائق من وثائق السياسات  ٣إصدار  • عدد ما يتم إصداره من وثائق السياسات األساسية •

   من األهداف ذات األولوية ٢-٤-٢الهدف 

 مســــارهم بتطــــور يتعلــــق فيمــــا املــــوظفني توّخيــــات تــــدبر •
 ناجع وبصورة شفافة حنو على املهين

% يف معــدل رضـا املــوظفني بفــرص ١٠زيـادة نســبتها  • املعدَّالت املسجَّلة يف إطار الدراسات االستقصائية •
 احلراك املتاحة هلم

املنظَّم والتنسيق مع احتـاد املـوظفني بشـأن مجيـع التحاور  •
شـــؤون رفـــاه املـــوظفني واملســـائل املتصـــلة بـــا وذلـــك عـــن 

 طريق اتفاق خاص بالعالقة بني الطرفني

توقيــــــع االتفــــــاق اخلــــــاص بالعالقــــــة وعــــــدد اجتماعــــــات  •
 التنسيق املعنية برفاه املوظفني

توقيع االتفاق، واعتماد النموذج املتعلق برفاه موظفي  •
 حملكمة، وعقد ثالثة اجتماعات معنية برفاه املوظفنيا

   من األهداف ذات األولوية ٣-٥-٢الهدف 

لتخطيط املـوارد املؤسسـية  SAPالقدرة يف نظام  حتسني •
علــــى النهــــوض بــــأود أعبــــاء العمــــل املزيــــدة فيمــــا خيــــص 
سريورات األعمال، وال سـيما مـا يتصـل بـاملوارد البشـرية 

 وامليزانية

عــدد ســريورات العمــل الــيت تــتم مراجعتهــا وحتســينها مــن  •
ـــادة القـــدرة علـــى ختطـــيط املـــوارد املؤسســـية يف  خـــالل زي

 SAPنظام 

 سريورات من سريورات العمل ٥تبسيط وتنفيذ  •

إعمـــال سياســـات متوافقـــة مـــع املعـــايري احملاســـبية الدوليـــة  •
 )IPSASللقطاع العام (

املالية املتوافقـة مـع عدد التحسينات يف جمال السريورات  •
 املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام

حتســينات يف جمــال الســريورات املاليــة املتوافقــة مــع  ٣  •
 املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام

   من األهداف ذات األولوية ١-٦-٢الهدف 

النســــبة املئويــــة لزيـــــادة الــــزمن املتـــــاح لتحليــــل البيانـــــات:  • وتبسيُط سريورِة إعداد امليزانية حتسنيُ  •
تقلـــيص وقـــت  ســـريورِة إعـــداد امليزانيـــة حتســـيناتســـتتيح 

 عمل املوظفني الذي تستلزمه معاجلة البيانات

% ملوظفني اثنني مـن فئـة اخلـدمات ٢٠زيادة نسبتها  •
 رأ)-ع رتبة أخرى (خ -العامة 

البيانـات املتعلقـة النسبة املئوية ألمتتـة سـريورة اسـتحداث  • 
 بامليزانية

ــــة  • أمتتــــة ســــريورة اســــتحداث البيانــــات املتعلقــــة بامليزاني
 %١٠٠بنسبة 
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 ٢٠١٩ لعاماملرامي  مؤّشرات األداء النتائج املتوّخاة

   من األهداف ذات األولوية ٢-٦-٢الهدف 

إطـــار تــدبر املخـــاطر إعمـــاًال كــامًال علـــى نطـــاق  إعمــال •
 احملكمة 

  حتديثه مرًة كل عام • حتديث سجل األخطار •

   األولويةمن األهداف ذات  ١-٧-٢الهدف 

تلبيــــة مجيــــع طلبــــات احليــــز املكتــــيب اجلديــــدة يف الوقــــت  • استعمال املباين مبرونة ضمن حدود السعات التقنية •
املناســـب وذلـــك باالســـتفادة مـــن املرونـــة يف الفصـــل بـــني 

 األحياز املكتبية 

 من طلبات احليز املكتيب اجلديدة %١٠٠تلبية  •

تكـــاليف عقـــد اســـتعمال مرافـــق املـــؤمترات لالقتصـــاد يف  • 
 االجتماعات خارج مباين احملكمة

ٍل لَشْغل مرافق املؤمترات مقداره  •  %٧٥بلوغ معدَّ

   من األهداف ذات األولوية ٣-٨-٢الهدف 

عدد ما يـُْنَجـز إعـداده مـن املنهجيـات املتعلقـة باملخـاطر  • حتديث تقييم املخاطر األمنية ومراجعة التدابري الالزمة
 األمنية

اســـرتاتيجية واحـــدة متعلقـــة باملخـــاطر إعـــداد منهجيـــة  •
األمنيـــة ومنهجيــــة متعلقــــة باملخـــاطر لكــــل موقــــع مــــن 
مواقع احملكمة (مقرها ومكاتبها القطرية): ما جمموعـه 

٨ 

 % من التدابري الالزمة٩٠تنفيذ  • املئوية ملا ينفَّذ من التدابري الالزمة النسبةُ  • 

 شعبة الخدمات القضائية -جيم
املعدَّل للمساعدة القانونية واملواظبة على مراقبة كفايته وجناعته من حيث التكاليف تنفيذ النظام  ١-٤-١

 على حنو متوافق مع القرارات القضائية وحقوق الدفاع
 التواصل والتشاور مع رابطة حمامي احملكمة اجلنائية الدولية حبسب مقتضى احلال ٣-٤-١
يف تنفيذ األوامر جبرب األضرار، مبا يف ذلك  السهر على جرب األضرار بصورة جمدية والنجاح ١-٦-١

 تطبيق مبادئ مّتسقة فيما خيص جرب أضرار الين عليهم
وضع آليات تنسيق مع الصندوق االستئماين للمجين عليهم ومع املمثِّلني القانونيني للمجين  ٢-٦-١

 رعليهم عند االقتضاء من أجل تنفيذ القرارات القضائية فيما يتعلق جبرب األضرا
 القضائية؛ ووضُع وصقُل مؤشرات األداء املناسبة اخلدمات جمال يف األداء حتسني ٥-١-٢
) من أجل زيادة جناعة سريورات احملكمة e-Courtاستعراض وحتديث نظام احملكمة اإللكرتونية ( ١-٥-٢

 اإللكرتونية وإنتاجيتها 
 ة مراجعة تطبيق السريورات والطرائق والتكنولوجيات القياسي ٢-٥-٢
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 ٢٠١٩النتائج المتوّخاة ومؤّشرات األداء والمرامي لعام  شعبة الخدمات القضائية:
 ٢٠١٩عام لاملرامي  مؤّشرات األداء  النتائج املتوّخاة

   من األهداف ذات األولوية ١-٤-١الهدف 

املدعى عليهم املعوزين متثيًال كافيـاً مسـتداماً يتسـم  متثيل •
 بالنجاعة االقتصادية فيما خيص احملكمة

ـــدفاع الـــيت ُتســـد تكاليفهـــا يف إطـــار نظـــام  • عـــدد أفرقـــة ال
 املساعدة القانونية

عــــدد طلبـــــات مراجعـــــة قـــــرارات الـــــدوائر القاضـــــية مبـــــنح  •
 املساعدة القانونية 

ى عليهم املعـوزين أن يزيد عدد أفرقة الدفاع عن املّدع •
 ٦على 

   من األهداف ذات األولوية ٣-٤-١الهدف 

والتشــــاور مــــع رابطــــة حمــــامي احملكمــــة اجلنائيــــة  التواصــــل •
 الدولية فيما يتعلق باألمور املتصلة باحملامني

 عدد االجتماعات بني ممثِّلي قسـم دعـم احملـامني وممثِّلـي •
 رابطة حمامي احملكمة اجلنائية الدولية

 اجتماعاً  ١٢اجتماعات إىل  ٦ •
 

عــدد املشــاورات الكتابيــة بــني ممثِّلــي قســم دعــم احملــامني  • 
 رابطة حمامي احملكمة اجلنائية الدولية وممثِّلي

 ٦مشاورات إىل  ٣ •

   من األهداف ذات األولوية ١-٦-١الهدف 

) مـن النظـام األساسـي مـن ١(٧٥التقيـد بأحكـام املـادة  •
املستمر للمبادئ املتصـلة جبـرب خالل التوضيح القضائي 

 األضرار

متابعــــة مجيــــع القــــرارات واألوامــــر املتعلقــــة جبــــرب األضــــرار  •
 متابعة حتظى برضا الدائرة املصدرة للقرار املعين

 %١٠٠بلوغ معدَّل رضا الدوائر يف هذا الشأن  •

التحــرك بنــاء علــى مجيــع القــرارات واألوامــر املتصــلة جبــرب  • 
 احملدد لذلكاألضرار يف غضون األجل 

 %١٠٠بلوغ معدَّل التقيُّد باآلجال املعنية  •

الــــــرد الفعــــــال واملالئــــــم علــــــى مجيــــــع طلبــــــات األطــــــراف  • 
 واملشاركني يف إجراءات جرب األضرار

 %١٠٠بلوغ معدَّل رضا اجلهات املعنية  •

   من األهداف ذات األولوية ٢-٦-١الهدف 

االســـتئماين التنســيق والتواصـــل بـــني احملكمـــة والصـــندوق  •
 للمجين عليهم فيما يتعلق بتنفيذ تدابري جرب االضرار

الــرد الفعــال واملالئــم ضــمن حــدود املســتطاع علــى مجيــع  •
 طلبات الصندوق االستئماين للمجين عليهم

ـــــني  • بنيـــــة التواصـــــل الفعـــــال مـــــع مســـــؤويل التنســـــيق املعني
مبواضـــيع معيَّنـــة: الـــزمن الـــذي يســـتغرقه الـــرد األويل علـــى  

 غضون يوم عمل واحدكل طلب يف 

 %١٠٠بلوغ معدَّل القيام بالرد  •
ــــــــــــــد مبقتضــــــــــــــيات التواصــــــــــــــل  • ل التقي ــــــــــــــوغ معــــــــــــــدَّ بل

 %١٠٠ الفعال

القيـام علـى ضـوء القــرارات القضـائية ذات الصـلة بوضــع  •
إطــار ملهــام الــدعم الــيت يؤّديهــا قلــم احملكمــة فيمــا يتعلــق 
ـــــــــني األدوار  جبـــــــــرب األضـــــــــرار، مـــــــــع مراعـــــــــاة الفصـــــــــل ب

املنوطـــــة بالصـــــندوق االســـــتئماين للمجـــــين واملســـــؤوليات 
 عليهم واألدوار واملسؤوليات املنوطة بقلم احملكمة

قائمـــــة "العـــــرب املستخلصـــــة" بشـــــأن املهـــــام املســـــندة إىل  •
 اخلرباء يف مسائل جرب األضرار

قائمـــة مهــــام الــــدعم الــــذي يقدمـــه قلــــم احملكمــــة بشــــأن  •
 املرحلة السابقة لتنفيذ جرب األضرار وخالل تنفيذه

يـــــــز قائمـــــــة "العـــــــرب املستخلصـــــــة" بشـــــــأن إســـــــناد تنج •
املهمـــــات إىل اخلـــــرباء يف جمـــــال جـــــرب األضـــــرار لكـــــي 

 ٢٠١٩ يتسىن استعماهلا يف عام
تنجيـــز قائمـــة مهـــام الـــدعم الـــيت يؤديهـــا قلـــم احملكمـــة  •

 ٢٠١٩ لكي يتسىن استعماهلا يف عام

   من األهداف ذات األولوية ٥-١-٢الهدف 

وضـــع مؤشـــرات األداء املناســـبة فيمـــا خيـــص الســـريورات  •
، ورصــــد هــــذه والــــدعم القضــــائي ذي الصــــلة القضــــائية

 املؤشرات، واإلفادة بشأ�ا

أن ال تُرجــأ أو تُلغــى أي جلســات مــن جــراء عــدم تــوفري  •
 قسم تدبر األعمال القضائية للخدمات

ُـــوفَّر يف ســـياق  • ـــيت ت ـــة: عـــدد الرتمجـــات ال الرتمجـــة التحريري
اإلجـراءات القضــائية احملــددة الطــابع مــن قبيــل إجــراءات 
جــرب األضــرار، واملســائل املتعلقــة باالســتئناف، واملراحــل 
اهلامة يف القضايا املعنية (قرار اعتماد التهم، واحلكـم يف 

 جوهر القضية، وقرار حتديد العقوبة، وما إىل ذلك)

 تقدمي الدعم جلميع اجللسات املقرر عقدها •
 %١٠٠رضا بلوغ معدل ال •
عدم تـأخر اإلجـراءات القضـائية بسـبب يتعلـق بتـوفري  •

 اخلدمات اللغوية
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الرتمجة الشفوية: عدد اجللسات اليت تُوفَّر خالهلا الرتمجة  • 
الشـــفوية؛ وعـــدد معـــدالت يـــوم عمـــل الرتمجـــان الواحـــد 
فيمـــــــا خيـــــــص اإلجـــــــراءات القضـــــــائية، وعـــــــدد الرتامجـــــــة 

 اإلجراءات القضائيةاملستقلني املستعان بم من أجل 
الرتمجــة الشــفوية يف امليــدان ويف ســياق العمليــات: عــدد  •

مهمات الرتمجة الشفوية يف امليدان ويف سياق العمليات 
املرتبطـــة بـــاإلجراءات القضـــائية؛ وعـــدد اللغـــات (لغـــات 
احلـاالت) الــيت تــوفر بــا الرتمجــة الشــفوية؛ وعــدد الرتامجــة 

رتمجة الشـفوية يف سـياق امليدانيني املعتمدين بغية توفري ال
 اإلجراءات القضائية

 االستقصاء لدى اجلهات املتعاَمل معها •

 

   من األهداف ذات األولوية ١-٥-٢الهدف 

ـــادة • ـــة وإنتاجيتهـــا  زي جناعـــة ســـريورات احملكمـــة اإللكرتوني
 عرب حتديث نظام احملكمة اإللكرتونية

قســم تــدبر األعمــال القضــائية: اإلدمــاج املؤمتــت لثالثــة  •
تطبيقـــــات خاصـــــة بتحـــــديث جمموعـــــات النفـــــاذ لوقـــــف 

 تثلُّث املهمة ذاتا
قسم تدبر األعمال القضائية: التحقـق املؤمتـت املنهجـي  •

مــن التعــرف الضــوئي علــى احلــروف فيمــا خيــص الوثــائق 
 اليت تودع عند تقدميها

قســـم تـــدبر األعمـــال القضـــائية: بلـــوغ نســـبة تقلـــيص  •
النفـــــاذ يف الـــــزمن الـــــالزم لتحـــــديث جمموعـــــات تـــــدبُّر 

  %٧٠اإللكرتونية  احملكمة عمل نظام تطبيق

   من األهداف ذات األولوية ٢-٥-٢الهدف 

ختفيـــف ومنـــع األخطـــار املتصـــلة بكشـــف البيانـــات غـــري  •
 املرخَّص به

قسم تدبر األعمال القضائية: معاجلة مجيع ما يودع من  •
وثـــائق معاجلـــة آمنـــة آتيـــة يف حينهـــا مـــع اتقـــاء حــــاالت 

سهواً وذلك بإعمال حتسينات للتطبيقات بغية اإلغفال 
 تنبيه املوظفني إىل خطر فوات أوان اإلخطار

 عدم إغفال أي وثيقة سهواً  •

حتسـني مجيـع السـريورات املعمـول بـا يف احملكمـة جلعلهـا  •
 أكثر مالءمة وجناعة وأمناً وشفافية

نســـــبة اخنفـــــاض مقـــــدار الوقـــــت الـــــذي يســـــتغرقه جتهيـــــز  •
 طلبات الين عليهم

تقلـــيص االحتياجــــات إىل املــــوارد برقمنـــة طلبــــات الــــين  •
 عليهم

 إعداد استمارات الطلب وفق منوذج موحَّد •
النسبة املئوية ملوظفي احملكمة الذين يكونـون قـد أكملـوا  •

 التدريب اإللزامي يف جمال أمن املعلومات
 معدل تنفيذ حتديثات الربجميات املتوفرة •
حيــال مــا يفــاد بــه مقــادير الــزمن الــذي يســتغرقه التحــرك  •

 من حوادث أمن املعلومات
 معدل األخذ بالعرب املستخلصة من احلوادث •
 النسبة املئوية لتوفر قاعات احملكمة •
النســـبة املئويـــة لتـــوفر الـــنظم اخلاصـــة بالتطبيقـــات والبـــىن  •

 التحتية الداعمة ألنشطة احملكمة
النســـبة املئويــــة للمشــــاريع املزمـــع تنفيــــذها الــــيت صــــممها  •

تدبر املعلومـات دعمـاً لزيـادة النجاعـة يف قسم خدمات 
 احملكمة

ـــــزمن الـــــذي يســـــتغرقه  • ـــــوغ نســـــبة تقلـــــيص ال جتهيـــــز بل
 ٢٠١٩% حبلول �اية عام ٢٠ طلبات الين عليهم

% حبلــول ١٥تقلــيص االحتياجــات إىل املــوارد بنســبة  •
 ٢٠١٩�اية عام 

ــــدة النمــــوذج فيمــــا  • اســــتعمال اســــتمارات طلــــب موحَّ
رار بـــدءاً مـــن مطلـــع عـــام خيـــص املشـــاركة وجـــرب األضـــ

٢٠١٩ 
% من موظفي احملكمة التدريب اإللزامـي ٩٥إكمال  •

 املعين
 استكمال مجيع حتديثات الربجميات •
التحرك يف جمال أمـن املعلومـات يف غضـون أوقـات ال  •

 تزيد عن ساعتني 
 األخذ جبميع العرب املستخلصة من احلوادث •
 %٩٩,٢توفُّر قاعات احملكمة بنسبة  •
 %٩٩,٢سبة توفر النظم بن •
 % من املشاريع املزمع تنفيذها٩٠تنفيذ  •
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 شعبة العمليات الخارجية -دال
توعية الين عليهم واجلماعات املتضررة والتواصل معهم على حنو فعال وفقاً للوثائق ذات الصلة  ١-٧-١

 من الوثائق االسرتاتيجية للمحكمة
 الشأن اخلارجينيتقييم فعالية احملكمة وأثرها بالتعاون مع أصحاب  ٢-٧-١
إدارة املوارد على حنو فعال ومتييز وتنفيذ املزيد من التدابري املمكن اختاذها لزيادة النجاعة؛  ٢-١-٢

والرتكيز بصورة خاصة على األنشطة امليدانية بغية النهوض بتحسني التنسيق وإحداث أثر أكرب 
 لعمل احملكمة يف بلدان احلاالت

 خاطر على األخطار احمليقة باألمن والسالمةتطبيق سريورة لتدبر امل ٣-٨-٢
االخنراط يف تباحث بّناء مع الدول لتذليل العوائق والنهوض باملمارسات الفضلى، مثل اعتماد  ١-٣-٣

تدابري وطنية خاصة بالتعاون، وتعيني مسؤولني عن التنسيق على الصعيد الوطين، واملسارعة إىل 
 تنفيذ الطلبات أو حتول دونه التشاور مع احملكمة حلل أي مسألة تعيق

تنظيم حلقات تدارس بشأن التعاون يف خمتلف املناطق إلتاحة التحاور بني أهم ممثلي الدول  ٢-٣-٣
 واحملكمة

 زيادة التعاون على املستويني اخلارجي والداخلي فيما يتعلق حبماية الشهود ٣-٤-٣
واملنظمات الدولية واملنظمات اإلقليمية تنسيق اجلهود مع أصحاب الشأن اآلخرين مثل الدول  ١-٥-٣

 واملنظمات غري احلكومية وسائر الشركاء العاملني بنشاط لتحقيق العاملية
 

 ٢٠١٩النتائج المتوّخاة ومؤّشرات األداء والمرامي لعام  شعبة العمليات الخارجية:
 ٢٠١٩عام لاملرامي  مؤّشرات األداء النتائج املتوّخاة

   األهداف ذات األولويةمن  ١-٧-١الهدف 

اإلحاطــــــة باملهــــــام املنوطــــــة باحملكمــــــة يف إطــــــار  حتســــــني •
 واجلماعــــــات علــــــيهم واليتهـــــا وبإجراءاتــــــا لــــــدى الــــــين

 املتضررة
 متابعــــة علــــى احملليــــني األهــــايل جمموعــــات قــــدرة حتســــني •

 الصلة ذات القضايا يف القضائية املستجدات

اإلذاعيـــــة عـــــدد مـــــا يُنـــــتج ويـــــوزع مـــــن الـــــربامج التوعويـــــة  •
 والتلفازية املكيَّفة حبسب احلاجة

ارتفــاع نســبة األســئلة الــيت تبــنيِّ أن إحاطــة املشــاركني يف  •
جلســات التوعيــة غــدت ملموســة أكثــر ممّــا كانــت عليــه 

 ٢٠١٧يف عام 
 زيادة احلضور اإلعالمي للمحكمة يف بلدان احلاالت •
املقـــــابالت املنظمـــــة الـــــيت ُجتـــــرى مـــــع أصـــــحاب الشـــــأن  •

الين عليهم واجلماعات املتضـررة يف بلـدان العاملني مع 
 احلاالت

ـــــدان  • ـــــنظَّم يف بل ـــــيت ت زيـــــادة عـــــدد األنشـــــطة التوعويـــــة ال
 احلاالت اليت للمحكمة وحدات ميدانية فيها

زيادة عدد املشاركني يف األنشطة التوعوية الـيت تـنظَّم يف  •
 بلدان احلاالت

مقــدَّر عــدد مــن يــتم التواصــل معهــم مــن خــالل اإلذاعــة  •
 تلفاز من األهايل (يف مجيع بلدان احلاالت)وال

 برناجماً  ٦٠ •
ــــات اإلعالميــــة يف  • ــــادة يف عــــدد املقــــابالت والفعالي زي

 بلدان احلاالت
 أصحاب الشأن يف بلدان احلاالت زيادة مدى رضا •
 %١٠ زيادة يف عدد األنشطة التوعوية نسبتها •
 %١٠ زيادة يف عدد املشاركني نسبتها •
مليــون  ٣٥النشــاط التواصــلي بلــوغ عــدد مــن يطــاهلم  •

 شخص
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   من األهداف ذات األولوية ٢-٧-١الهدف 

اتبـــــاع �ــــــج هــــــادف يف النشـــــاط التوعــــــوي قــــــائم علــــــى  •
التشــــاور مــــع أصـــــحاب الشــــأن اخلــــارجيني والـــــداخليني 

 وعلى عملية "استخالص العرب"
وضــع مؤشــرات األداء املناســبة لقيــاس النشــاط التوعــوي  •

 هذا النشاط الذي تضطلع به احملكمة وأثر

ــــدة الناجتــــة عــــن التشــــاور مــــع  • أصــــحاب املشــــاريع اجلدي
 اخلارجيني والداخليني الشأن

درجــــة وعــــي الشــــركاء احملليــــني ومــــدى رضــــاهم حبســــب  •
 االستقصاءات الراة لرصد التصورات عن احملكمة

 أصـحاب الشـأنتعليقات أصحاب الشأن: مالحظات  •
 اخلارجيني والداخليني

ما خيص بلدان احلـاالت الـيت سريورة استخالص العرب في •
 للمحكمة وجود ميداين فيها

وضــــع مؤشــــرات فرديــــة خاصــــة باألهــــداف املنشــــودة يف  •
جمــال التوعيــة بالتشــاور مــع أصــحاب الشــأن الــداخليني 

 واخلارجيني املعنيني

إفضـــــاء التشـــــاور مـــــع أصـــــحاب الشـــــأن إىل مشـــــاريع  •
 جديدة تنفَّذ يف امليدان

ئـــــــــات إجـــــــــراء مقـــــــــابالت مـــــــــع جمموعـــــــــات مـــــــــن الف •
 املستهدفة متثل عيِّنات إحصائية

 إجراء مقابالت مع أصحاب الشأن •
التشاور الداخلي املنـتظم مـع املـوظفني املسـؤولني عـن  •

التوعيــة يف بلــدان احلــاالت وتبــادل العــرب املستخلصــة 
 عن طريق موظفي التوعية العاملني يف املقر

 وضع املؤشرات •

   من األهداف ذات األولوية ٢-١-٢الهدف 

 إعمال املكاتب القطرية بصورة كاملة •
ثــة لتخطــيط املهمــات،  • اكتمــال العمــل بالســريورات احملدَّ

واســــــرتاتيجية اخلــــــروج، والشــــــكل النمــــــوذجي للحضــــــور 
 امليداين، واملنحى املوحَّد إلقامة مكاتب قطرية جديدة

ــــدانيون: عــــدد الوظــــائف املقــــّرة قياســــاً إىل  • املوظفــــون املي
 عدد الوظائف املشغولة

ـــــــق القـــــــدرات يف جمـــــــال النســـــــ • ـــــــة إلدمـــــــاج وتطبي بة املئوي
 الربجميات لتخطيط املهمات

ــــــب  • ــــــذ الربوتوكــــــول اخلــــــاص بإنشــــــاء املكات إعــــــداد وتنفي
 القطرية وبعملها وبإغالقها

 % من الوظائف املقّرة٩٠شغل  •
 %١٠٠اإلدماج بنسبة  •
وضــــع وإقــــرار وثــــائق التعليمــــات اإلداريــــة وإجــــراءات  •

 والتالعمل القياسية و/أو الربوتوك

   من األهداف ذات األولوية ٥-٢الهدف 

تعزيـــز حضـــور احملكمـــة علـــى اإلنرتنـــت وحتســـني صـــورتا  •
املؤسســية، مبــا يف ذلــك املوقــع الشــبكي اجلديــد واإلطــار 
االســرتاتيجي لالســتعانة بشــبكات التواصــل االجتمــاعي 

 وهوية احملكمة املرئية احملسَّنة

 ):Twitterتويرت ( •
 عدد املتابعني -
 احملكمة  التعليقات/اآلراء املبداة بشأنعدد  -
)/التبــــــــــــادالت retweetsعــــــــــــدد إعــــــــــــادات التغريــــــــــــد ( -

)shares( 

 ):Twitterتويرت ( •
زيـــــــــــــــادة ألـــــــــــــــف متابع/حتبيـــــــــــــــذ للصـــــــــــــــفحة (ب ٣٣٠ -

 )٢٠١٩حبلول كانون األول/ديسمرب  %١٥ نسبتها
آالف  ٤ تحقيــــق زيــــادة مقــــدارهاألــــف تعليــــق (ب ٢٦ -

 )٢٠١٩حبلول كانون األول/ديسمرب 
 )ألفان زيادة مقدارهاألف إعادة تغريد (ب ٣٥ -
 )ألفان زيادة مقدارهاآالف حتبيذ (ب ١٠ -

 ):Facebookفيسبوك ( • 
 )page likesعدد التحبيذات بالصفحة ( -
 التحليل املرتكِّز على قابلية التبادل -

 ):Facebookفيسبوك ( •
 %٢٥ زيــــادة نســــبتهاألــــف حتبيــــذ للصــــفحة (ب ١٢٠ -

 )٢٠١٩ ديسمرب/حبلول كانون األول

 ):Instagramإنستَـْغرام ( • 
) وتبادالتــــا story likes( خبــــارعــــدد حتبيــــذات األ -

)shares( 

 ):Instagramإنسَتغرام ( •
 ألف تدوينة وحتليل ردود املتابعني عليها ٣٠٠إنشاء  -
ـــــــــــف حتبيـــــــــــذ للصـــــــــــفحة (حبلـــــــــــول كـــــــــــانون  ١٢٠ - أل

 )٢٠١٩ ديسمرب/األول

   من األهداف ذات األولوية ٢-٨-٢الهدف 

ـــة املنهجـــي تطبيـــق • علـــى  إجـــراءات تـــدبر املخـــاطر األمني
 مجيع أنشطة احملكمة يف امليدان

إجــــراءات تــــدبر املخــــاطر األمنيــــة النســــبة املئويــــة لتنفيــــذ  •
 املنهجي على مجيع أنشطة احملكمة يف امليدان

إجــراءات تــدبر املخــاطر األمنيــة املنهجــي علــى تنفيــذ  •
 %١٠٠ بنسبةمجيع أنشطة احملكمة يف امليدان 
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   من األهداف ذات األولوية ٣-٨-٢الهدف 

التقيــيم الــذايت للتقيــد مبعــايري العمــل األمنيــة الــدنيا  إجنــاز •
املطبَّقــــة يف األمــــم املتحــــدة فيمــــا خيــــص مجيــــع املكاتــــب 
القطرية وحتديث تقييم املخاطر األمنية اخلاص باحملكمـة 

 على وجه التحديد

يـــد مبعـــايري التقيـــيم الـــذايت للتقالســـتكمال النســـبة املئويـــة  •
ــــدنيا املطبَّقــــة يف األمــــم املتحــــدة فيمــــا  ــــة ال العمــــل األمني

 خيص املكاتب القطرية
 لتنفيذ التدريب امليداينالنسبة املئوية  •

ــــة  • ــــد مبعــــايري العمــــل األمني إجــــراء التقيــــيم الــــذايت للتقي
الــدنيا املطبَّقــة يف األمــم املتحــدة فيمــا خيــص كــالً مــن 

 السنة على األقلاملكاتب القطرية مرة واحدة يف 
بلوغ نسبة التقيد مبعـايري العمـل األمنيـة الـدنيا املطبَّقـة  •

يف األمــم املتحــدة يف بلــدان احلــاالت الــيت توجــد فيهــا 
 %٨٠للمحكمة مكاتب قطرية 

 %٨٠تنفيذ التدريب امليداين بنسبة ال تقل عن  •

   من األهداف ذات األولوية ١-٢-٣الهدف 

 :نيويورك يف القائم االتصال مكتب •
 األمــــم منظمــــة مــــع فّعــــال حنــــو علــــى والتعــــاون التواصــــل
 األطـــراف الـــدول( الـــدول وفـــود ومـــع ووكاالتـــا املتحـــدة
 نيويورك؛ يف املدين التمع وممثلي) األطراف غري والدول
 الفرعية وهيئاتا للجمعية اإلمدادي الدعم وتقدمي

 طلبـات مـن احملكمـة عـن يصـدر مـا مجيـع ومتابعـة إحالة •
 حـىت املتحـدة األمـم يف الصـلة ذات اهليئـات مـع التعاون

 املعنية املطالب إجناز
 مـن وغـريهم الـدول ملمثلـي إحاطـة جلسات تيئة/تنظيم •

 نيويورك يف الشأن أصحاب
 احملكمة مسؤويل من الزائرين إىل الدعم تقدمي •
 واملشـاركة الصـلة ذات املتحـدة األمـم اجتماعات متابعة •

ـــائي، إطـــار يف املســـائل ومتابعـــة فيهـــا،  تقـــارير وتقـــدمي ثن
 احملكمة عن نيابةً  منتظمة

 بشأن املتحدة األمم وقرارات تقارير يف مسامهات تقدمي •
ــر الــدعم وتقــدمي باحملكمــة املتصــلة املواضـيع  املعــين للميسِّ
ــــالقرار ــــذي ب  املتحــــدة لألمــــم العامــــة اجلمعيــــة تتخــــذه ال
 باحملكمة يتعلق فيما سنوياً 

 العمـل وحلقـات التدارس حلقات يف واملداخلة املشاركة •
  باحملكمة متصلة مبواضيع املعنية

 الـــــــدعم نيويـــــــورك يف القـــــــائم االتصـــــــال مكتـــــــب تقــــــدمي •
 العامـــل نيويـــورك وفريـــق ومكتبهـــا اجلمعيـــة إىل اإلمـــدادي

ــــــه  وفريــــــق املكتــــــب اجتماعــــــات خــــــالل احملكمــــــة ومتثيل
 العامل نيويورك

• ١٠٠% 
• ٥-٣ 
 الزيارات مجيع •
 خمصوصــــة وتقــــارير أســــبوعني كــــل مــــرة تقــــدَّم تقــــارير •

 اللزوم حبسب
 القرارات/التقارير من ٨ إىل ٥ •
 عمل حلقات/تدارس حلقات ٥ •
 االجتماعات من ١٥ إىل ١٠ •

   من األهداف ذات األولوية ١-٣-٣الهدف 

هـــــم الـــــدول واهليئــــــات أحتســـــني قنـــــوات التواصـــــل مــــــع   •
 جل املزيد من التعاون الناجع والفعالأقليمية من اإل

ـــادة يف التفـــاعالت الناجعـــة مـــع أهـــم النســـبة  • ـــة للزي املئوي
 الدول األطراف على حنو يؤيت نتائج ملموسة

النســــبة املئويــــة للزيــــادة يف خطــــط العمــــل، والفعاليــــات،  •
وحلقات التدارس، والنسبة املئوية للزيادة يف التفـاعالت 

 الرامية إىل حتسني التعاون مع املنظمات اإلقليمية

 ل بهرصد نظام التتبع املعمو  •
% يف التفــاعالت الناجعـة مـع أهــم ١٥زيـادة نسـبتها  •

 الدول األطراف تفضي إىل نتائج ملموسة
ــــات ١٥زيــــادة نســــبتها  • % يف خطــــط العمــــل والفعالي

% يف ١٠وحلقــــــــــات التـــــــــــدارس، وزيــــــــــادة نســـــــــــبتها 
التفــاعالت الراميــة إىل حتســني التعــاون مــع املنظمــات 

 اإلقليمية
إطــار منحـــة  تنفيــذ األنشــطة املتصـــلة بالتعــاون ضـــمن •

 اجلماعة األوروبية تنفيذاً كامالً 
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   من األهداف ذات األولوية ٢-٣-٣الهدف 

ـــدول ومـــدى  • ـــدعم العـــام الـــذي تقدمـــه ال زيـــادة درجـــة ال
 تعاو�ا

النسبة املئوية لألنشـطة الـيت تنخـرط فيهـا الـدول فتفضـي  •
إىل تعهـــــــدات ملموســـــــة و/أو إعــــــــراب عـــــــن االهتمــــــــام 

 مبساعدة احملكمة
 املئوية للزيادة يف املساعي اهلادفة املنتظمةالنسبة  •

% يف األنشــــــطة الناجحــــــة الـــــــيت ١٥زيــــــادة نســــــبتها  •
 تنخرط فيها الدول

إعرابـا  % يف تعهـدات الـدول و/أو١٠زيادة نسبتها  •
 اإلجيايب عن اهتمامها مبساعدة احملكمة

% يف املســــــــــاعي املفضــــــــــية إىل ١٠زيــــــــــادة نســــــــــبتها  •
 التزامات إجيابية

   من األهداف ذات األولوية ٣-٤-٣الهدف 

% مـــن حـــاالت اإلحالـــة لالشـــتمال بربنــــامج ٨٠تـــدبر  • تعزيز دعم الشهود ومحايتهم •
احلمايــة الــذي تنفــذه احملكمــة عــن طريــق إعــادة التــوطني 
يف غضــــــون ثــــــالث ســــــنوات (مــــــن خــــــالل الســــــريورات 

 احملسنة لتدبر القضايا)
إبـــــرام ثالثـــــة اتفاقـــــات جديـــــدة متعلقـــــة بإعـــــادة تـــــوطني  •

 الشهود كل سنة

% باجلدول الزمين للطرف الداعم ١٠٠التقيد بنسبة  •
 والدائرة املعنية

% بتجهيـــــز الـــــين علـــــيهم ١٠٠االضـــــطالع بنســـــبة  •
والشــــهود للنقــــل إىل احملكمــــة أو لــــإلدالء بشــــهاداتم 
عـــن بعـــد بواســـطة الـــروابط الفيديويـــة؛ وتـــدبر مثـــوهلم 

 تمأمام احملكمة وعودتم ساملني إثر إدالئهم بشهادا

   من األهداف ذات األولوية ١-٥-٣الهدف 

تصــديق املزيــد مــن الــدول علــى نظــام رومــا األساســي أو  •
انضـــــمامها إليـــــه، وتعزيـــــز تواصـــــِل وتعـــــاوِن الـــــدول غـــــري 

 األطراف مع احملكمة
 احملكمــة مهــام علــى مطلعــة األطــراف غــري الــدول جعــل •

 أكرب علماً  با وعاملة أوضح اطالعاً  وواليتها

املئويـة للزيـادة يف األنشــطة والتـدابري املضـطلع بــا النسـبة  •
مـــع أصـــحاب الشـــأن الرئيســـيني واملهيـــأة لتعزيـــز التفـــاهم 

االنضـمام  واإلقبال علـى تصـديق النظـام األساسـي و/أو
 إليه

النســـبة املئويـــة للزيـــادة يف اخنــــراط الـــدول غـــري األطــــراف  •
ــــــدارس  ــــــات واألنشــــــطة وحلقــــــات الت املنــــــتظم يف الفعالي

لـــرتويج للمحكمـــة، واملســـاعي الراميـــة إىل تعزيـــز املهيـــأة ل
 إحاطة الدول غري األطراف با

% يف التفـــاعالت مـــع الـــدول غـــري ١٥زيـــادة نســـبتها  •
األطــراف و/أو الشــركاء الــذين ميكــن أن يســاعدوا يف 

 هذه التفاعالت وأن ييسِّروها
% يف عـــدد الـــدول غـــري األطـــراف ١٠زيـــادة نســـبتها  •

 اليت تشارك يف الفعاليات
% يف عدد املساعي الثنائية املباشرة ١٠زيادة نسبتها  •

واســــتبانة الفــــرص اجلديــــدة لاللتــــزام الرامــــي إىل تعزيــــز 
 إحاطة الدول غري األطراف
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 المرفق الرابع (و)

 أمانة جمعية الدول األطرافع: البرنامج الرئيسي الراب

 ٢٠١٩والمرامي لعام  النتائج المتوّخاة ومؤّشرات األداء

 ٢٠١٩ لعاماملرامي  مؤّشرات األداء  النتائج املتوّخاة
 ١ الهدف

 االئتمار على النحو املقرَّر
 
ســـري االجتماعـــات علـــى حنـــو ســـلس، واختتامهـــا يف املوعـــد احملـــدد، واعتمادهـــا  •

 للتقارير ذات الصلة

 
 غ/م

 النظر يف مجيع بنود جدول األعمال •
وإمــدادي للمشـاركني يف االجتماعــات، مبـا يف ذلــك مســاندتم تقـدمي دعــم فـين  •

 فيما خيص التسجيل، وتزويدهم بالوثائق، وتقدمي اخلدمات اللغوية هلم
ـــــدَّم مـــــن  • ـــــات ذات الصـــــلة وعمـــــا يُق رضـــــا املشـــــاركني يف اجللســـــات عـــــن الرتتيب

 معلومات
 ٢ الهدف

حترير الوثـائق وترمجتهـا بإتقـان وإصـدارها مـن أجـل جتهيزهـا 
 واستنساخها وتوزيعها يف الوقت املناسب

 
توفري خدمات املـؤمترات اجليـدة للـدول ورضـاها عـن هـذه اخلـدمات وعمـا يُقـدم  •

هلــا مــن خــدمات حتريــر الوثــائق وترمجتهــا وإصــدارها يف الوقــت املناســب، بــأربع 
(لغات رمسية

105F

 ، على حنو يهيئ هلا دعماً كامالً يف مهامها)١

 
 غ/م

الــدول علــى النحــو الــالزم، وال ســّيما تزويــدها باملعلومــات تقــدمي املســاعدة إىل  •
 والوثائق املتعلقة باجلمعية وباحملكمة

 ٣ الهدف
 إسداء املشورة القانونية اجليدة إىل اجلمعية وهيئاتا الفرعية

 
تقــــدمي خــــدمات قانونيــــة فنيــــة إىل الــــدول، وال ســــّيما يف شــــكل وثــــائق، تســــهِّل  •

 عملها وتدعمها فيه

 
 غ/م

 املشاركني يف اجلمعية وأعضاء اهليئات ذات الصلة عن اجللسات رضا •
 ٤ الهدف

القيـــام علــــى حنـــو فعــــال بتعمـــيم الوثــــائق واملعلومـــات علــــى 
 الدول األطراف بوسائل منها شبكة اإلنرتنت

 
كثرياً ما يستعان يف ذلك باملواقع الشبكية وبشبكات التواصل اخلارجي اخلاصة  •

 وبلجنة امليزانية واملالية وبلجنة املراجعةباجلمعية ومبكتب اجلمعية 

 
 غ/م

 

                                                           

 الرمسية للجمعية إال بأربع لغات رمسية هي اإلسبانية واإلنكليزية والعربية والفرنسية.ال ُتصدر الوثائق  ٢٠٠٩اعتباراً من عام  )١(
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 المرفق الرابع (ز)

 المستقلة الرقابة آلية: ٥ –البرنامج الرئيسي السابع 

 ٢٠١٩النتائج المتوّخاة ومؤّشرات األداء والمرامي لعام 

 ٢٠١٩عام لاملرامي  مؤّشرات األداء  النتائج املتوّخاة
 ١ الهدف
يف الوقت القيام حملكمة من خالل على ايف اإلشراف الفعال  اإلسهام

فيما يفاد به من حاالت عدم التحقيق وعلى حنو مهين باملناسب 
 التقيد بأنظمة احملكمة 

 
 ٢٠يف غضون املئوية لإلفادات اليت يُتحرَّك استجابًة هلا نسبة ال •

 يوم عمل

 
٩٥% 

 ٢ الهدف
 جناعة السهر علىورؤساء األجهزة يف  مجعية الدول األطرافمساعدة 

عمليات التفتيش والتقييم  إجراءوفعالية عمليات احملكمة من خالل 
 املطلوبة

 
املوافق الرقابة من أعمال د احملدَّ  األجليف ا يـُْنَجز النسبة املئوية مل •

 عليها

 
٩٥% 

 

 المرفق الرابع (ح)

 : مكتب المراجعة الداخلية٦-البرنامج الرئيسي السابع

 ٢٠١٩النتائج المتوّخاة ومؤّشرات األداء والمرامي لعام 

 ٢٠١٩ لعاماملرامي  مؤّشرات األداء النتائج املتوّخاة
   ١الهدف 

اإلسهام يف حتقيق ما تنشده احملكمة من أهداف اسرتاتيجية واشتغالية 
بتهيئة ما يطمئن اإلدارة إىل جناعة وفعالية احلوكمة وأطر املراقبة الداخلية 

 وتدبّر املخاطر من خالل أعمال املراجعة/إسداء املشورة 

عدد ما ُجيرى من عمليات املراجعة مقابل عدد  •
بإجرائه خطة أعمال عملياتا الذي تقضي 

 املراجعة املقرّة

 مخس عمليات مراجعة كحد أدىن
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 المرفق الخامس

 المحكمة موظفي مالك عن معلومات

 المرفق الخامس (أ)
 الرئيسية البرامج بحسب ٢٠١٩ لعام المقترح المحكمة موظفي مالك

 احملكمة مجعاء
وكيل 

 أمني عام

أمني 
عام 

 ١-ف ٢-ف ٣-ف ٤-ف ٥-ف ١-مد ٢-مد مساعد

جمموع 
موظفي 

فئة ال
الفنية 
وما 

 رأ-ع خ رر-ع خ فوقها

جمموع 
موظفي 

فئة 
اخلدمات 

 العامة
مجموع 

 الموظفين
 ٥١ ١٢ ١١ ١ ٣٩ - ١٢ ٢١ ٣ ٣ - - - - الربنامج الرئيسي األول
 ٣٣٣ ٨٠ ٧٩ ١ ٢٥٣ ٢٦ ٨٥ ٨١ ٣٦ ٢٠ ٣ - ١ ١ الربنامج الرئيسي الثاين

 ٥٨٥ ٣٣٣ ٣١٨ ١٥ ٢٥٢ ٥ ٩٣ ٨٣ ٤٤ ٢٣ ٣ - ١ - الربنامج الرئيسي الثالث
 ١٠ ٥ ٣ ٢ ٥ - ١ ١ ١ ١ ١ - - - الربنامج الرئيسي الرابع

 ١٣ ٤ ٤ - ٩ - - ٣ ٥ - ١ - - - الربنامج الرئيسي السادس
 ٤ ١ ١ - ٣ - ١ - ١ ١ - - - - ٥ -الربنامج الرئيسي السابع 
 ٤ ١ ١ - ٣ - - ١ ١ - ١ - - - ٦ -الربنامج الرئيسي السابع 

 ١ ٠٠٠ ٤٣٦ ٤١٧ ١٩ ٥٦٤ ٣١ ١٩٢ ١٩٠ ٩١ ٤٨ ٩ - ٢ ١ المجموع العام

 المرفق الخامس (ب)
 ٢٠١٩ لعام تصنيفها المعاد الوظائف قائمة

 تسمية الوظيفة الرتبة 
 تصبح كانت اجلهاز / القسم  اجلديدة / املطلوبة  احلالية  عدد الوظائف

 مدير مكتب مدير مكتب ديوان املّدعي العام/املّدعي العاممكتب  ٥-ف ٤-ف ١
 مستشار قانوين رئيسي مستشار معين بالتعاون الدويل شعبة االختصاص والتكامل والتعاون/مكتب املّدعي العام ٥-ف ٤-ف ١
 وكيل اّدعاء معاون معين باإلجراءات االبتدائية معين باإلجراءات االبتدائيةمساعد وكيل اّدعاء  شعبة املقاضاة/مكتب املّدعي العام ٢-ف ١-ف ٨

 ١٠  :جمموع الوظائف املعاد تصنيفها يف مكتب املّدعي العام
 منسِّق تدبر املخاطرو  موظف إداري موظف إداري  مكتب مدير شعبة اخلدمات اإلدارية /قلم احملكمة ٤-ف ٣-ف ١

 ١  :قلم احملكمة الوظائف املعاد تصنيفها يف جمموع
 ١١   الوظائف المعاد تصنيفها: مجموع
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 المرفق الخامس (ج)
 )ثابتة وظائف إلى عامة مؤقتة مساعدة وظائف من( ٢٠١٩ لعام المحوَّلة الوظائف قائمة

 تسمية الوظيفة القسم / الربنامج ٢٠١٩تصبح يف عام  ٢٠١٨كانت يف عام  الرتبة عدد الوظائف
 معين بالشؤون اإلداريةمعاون  موظف قسم اخلدمات ثايتةوظيفة  وظيفة مساعدة مؤقتة عامة ٢-ف ١
 مستشار معين بالتعاون الدويل كامل والتعاونوالتاص صشعبة االخت وظيفة ثايتة وظيفة مساعدة مؤقتة عامة ٣-ف ١
 حملِّل شعبة التحقيق وظيفة ثايتة وظيفة مساعدة مؤقتة عامة ٣-ف ٣
 حمقِّق معاون شعبة التحقيق ثايتةوظيفة  وظيفة مساعدة مؤقتة عامة ٣-ف ٥
 وكيل اّدعاء معين باإلجراءات االبتدائية شعبة املقاضاة وظيفة ثايتة وظيفة مساعدة مؤقتة عامة ٤-ف ٢
 منظِّم مللفات القضايا شعبة املقاضاة وظيفة ثايتة وظيفة مساعدة مؤقتة عامة ١-ف ١

    ١٣  :مكتب المّدعي العام الوظائف المحوَّلة في مجموع
    ١٣  :الوظائف المحوَّلة مجموع

 المرفق الخامس (د)

 الموظَّفين جدول تعديالت

 املقرتحة ٢٠١٩إىل ميزانية عام  املعتمدة ٢٠١٨من ميزانية عام  تسمية الوظيفة الرتبة عدد الوظائف
 الربنامج الرئيسي األول: اهليئة القضائية االتصال القائم يف نيويورك رئيس مكتب ٥-ف ١

 مكتب االتصال القائم يف نيويورك
  الربنامج الرئيسي الثالث: قلم احملكمة

 مكتب االتصال القائم يف نيويورك
 الربنامج الرئيسي األول: اهليئة القضائية مساعد إداري رأ-ع خ ١

 مكتب االتصال القائم يف نيويورك
  الربنامج الرئيسي الثالث: قلم احملكمة

 نيويوركمكتب االتصال القائم يف 

 ٢  مجموع الوظائف المعادة التخصيص بنقلها من الهيئة القضائية إلى قلم المحكمة:
 قسم تدبر املعلومات واملعارف واألدلة قسم اخلدمات مدير لقواعد املعارف ٤-ف ١

 قسم تدبر املعلومات واملعارف واألدلة قسم اخلدمات  رئيس وحدة املعلومات واألدلة ٣-ف ١

 قسم تدبر املعلومات واملعارف واألدلة قسم اخلدمات )معين باملعلومات (نظام األدلة ونظام التحليلموظف  ٢-ف ٢

 قسم تدبر املعلومات واملعارف واألدلة قسم اخلدمات موظف معاون معين باملعلومات واألدلة ٢-ف ١

 واألدلةقسم تدبر املعلومات واملعارف  قسم اخلدمات مساعد معين باملعلومات ١-ف ١

 قسم تدبر املعلومات واملعارف واألدلة قسم اخلدمات منسِّق لقواعد املعارف ١-ف ٣

 قسم تدبر املعلومات واملعارف واألدلة قسم اخلدمات  مساعد معين باألدلة رأ-ع خ ٤

 قسم تدبر املعلومات واملعارف واألدلة قسم اخلدمات مساعد معين حبفظ املعلومات رأ-ع خ ٣

 قسم تدبر املعلومات واملعارف واألدلة قسم اخلدمات مساعد معين بتدبر املعلومات رأ-ع خ ١

 قسم تدبر املعلومات واملعارف واألدلة قسم اخلدمات تقصيهامساعد معين بعمليات الكشف عن املعلومات/ رأ-ع خ ١

 واألدلةقسم تدبر املعلومات واملعارف  قسم اخلدمات  مساعد رئيسي معين باألدلة رأ-ع خ ١

 قسم تدبر املعلومات واملعارف واألدلة شعبة التحقيق مدير لتجهيز البيانات ٢-ف ١

 قسم تدبر املعلومات واملعارف واألدلة شعبة التحقيق مساعد معين بتجهيز البيانات رأ-ع خ ٧

 قسم تدبر املعلومات واملعارف واألدلة شعبة التحقيق مساعد معين بتدبر املعلومات رأ-ع خ ٤

 ٣١  مكتب المّدعي العام: مجموع الوظائف المعاد تخصيصها ضمن

 مايل املكتب الُقطري القائم يف أوغندا املكتب امليداين القائم يف موظف عامل يف امليدان ٣-ف ١

 جورجيا املكتب الُقطري القائم يف أوغندا املكتب امليداين القائم يف موظف عامل يف امليدان ٣-ف ١

 قسم املالية مجهورية الكونغو الدميقراطية املكتب امليداين القائم يف مساعد رئيسي معين بالشؤون املالية رأ-ع خ ١

 أوغندا املكتب الُقطري القائم يف مجهورية الكونغو الدميقراطية املكتب امليداين القائم يف سائق رئيسي رأ-ع خ ١

 ٤ مجموع الوظائف المعاد تخصيصها ضمن قلم المحكمة:
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 المرفق السادس

 (بآالف اليوروات) ٢٠١٩ لعام مستحقاتالو  رواتبال

 

 المرفق السادس (أ)

 (بآالف اليوروات) ٢٠١٩ لعام ومستحقاتهم القضاة رواتب
 التكاليف هيئة الرئاسة

 ٢٨,٠ األبدال اخلاصة للرئيس ونائبيه

 ٢٨,٠ الموع الفرعي هليئة الرئاسة

 التكاليف قاضياً  ٢٠الدوائر: 

 ٢٤٠,٠ ٣ لثمانية عشر قاضياً متفرغاً  -تكاليف الرواتب القياسية 

 ٥٦٢,٤ ١ لثمانية عشر قاضياً متفرغاً  - )*(املعاشات التقاعدية للقضاة

 ٢٢٥,٠ شهراً) حىت يواصل مشاركته يف إجراءات سائرة ١٥لقاضيني ُمدِّدت والية كل منهما ( -تكاليف الرواتب القياسية 

 ١٢,٠ شهراً) حىت يواصل مشاركته يف إجراءات سائرة ١٥لقاضيني ُمدِّدت والية كل منهما ( -)*(املعاشات التقاعدية للقضاة

 ٠٣٩,٤ ٥ الموع الفرعي للدوائر

  المتطلبات األخرى

 ١٢٦,٠ املستحقات عن اإلجازات السنوية املتجمِّعة

 ٢٢٥,٠ اإلعادة) إىل الوطناالستقدام) من الوطن/العودة (املستحقات املتصلة بالقدوم (

 ٢٠٥,٢ مقدَّر نفقات إجازات زيارة الوطن وِمَنح التعليم

 ٣٨,٥ متطلب احملكمة -التأمني على اإلصابات بسبب اخلدمة 

 ٥٩٤,٧ للمتطلبات األخرىالموع الفرعي 

 ٦٦٢,١ ٥ ٢٠١٩مجموع رواتب القضاة ومستحقاتهم لعام 

 ٥٨٠,٩ )**( زيادة رواتب القضاة املطلوبة (رهناً ببت الدول األطراف يف هذا الشأن)

لة لعام رواتب القضاة مجموع   ٢٤٣,٠ ٦ ٢٠١٩ومستحقاتهم المعدَّ

P

 )*(
P  ًرة . ٢٠١٩شروط العقد املتعلق باألداء الذي سيبدأ سريانه يف األول من كانون الثاين/يناير بشأن  مبدئيةافرتاضات  على أساس مقدَّ

 .العقد املعينتفاصيل  تتوفر عندما تقديرها حتديث وسيتعنيَّ 

 P)**(
P  جيعلمن شأنه أن  ٢٠١٨و  ٢٠١٧يف امليزانيتني املقرتحتني لعامي  نياملدرج املعدَّلني املبلغنيمع  ، الذي يتوافقهذا املبلغإن 

 .قضاة حمكمة العدل الدولية واحملاكم الدولية األخرى رواتبمع متوافقاً القضاة  رواتب
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 المرفق السادس (ب)

التكاليف القياسية لرواتب الموظفين من الفئة الفنية ومن فئة الخدمات العامة العاملين في 
 (بآالف اليوروات) ٢٠١٩لعام المقر 

  الموع بدل التمثيل تكاليف املوظفني العامة صايف الراتب رتبة الوظيفة
 )٤)=(٣(+)٢(+)١( )٣( )٢( )١( 

 ٢٤٢,٩ ٤ ٧٠,٤ ١٦٨,٥ وكيل أمني عام
 ٢٢٢,١ ٣ ٦٤,٦ ١٥٤,٥ أمني عام مساعد

 ١٩٠,٨  ٥٦,٣ ١٣٤,٦ ١-مد
 ١٦٦,٢  ٤٩,٠ ١١٧,٢ ٥-ف
 ١٤٤,٣  ٤٢,٦ ١٠١,٨ ٤-ف
 ١١٩,٨  ٣٥,٣ ٨٤,٥ ٣-ف
 ٩٨,٦  ٢٩,١ ٦٩,٥ ٢-ف
 ٩٨,٦  ٢٩,١ ٦٩,٥ ١-ف
 ٨٨,٨  ٢٦,٢ ٦٢,٦ رر-ع خ
 ٧٢,٩   ٢١,٥ ٥١,٤ رأ-ع خ

 فعل عوامل تأخري التوظيف:
 املئةيف  ٥ على ما يف الربنامج الرئيسي األول من الوظائف القائمة من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة: (أ)

 يف املئة ٨ على ما يف الربنامج الرئيسي الثاين من الوظائف القائمة من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة: (ب)
على ما يف الربامج الرئيسية الثالث والرابع والسادس من الوظائف القائمة من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات  (ج)

 يف املئة ١٠ العامة:
من الوظائف القائمة من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات  ٦-والسابع ٥-الربناجمني الرئيسيني السابععلى ما يف  (د)

 يف املئة ٠ العامة:
 فعل عوامل تأخري التوظيف

 %)١٠( %)٨( %)٥( %)٠( رتبة الوظيفة
 ٢١٨,٦ ٢٢٣,٥ ٢٣٠,٨ ٢٤٢,٩ وكيل أمني عام

 ١٩٩,٩ ٢٠٤,٣ ٢١١,٠ ٢٢٢,١ أمني عام مساعد
 ١٧١,٧ ١٧٥,٥ ١٨١,٣ ١٩٠,٨ ١-مد
 ١٤٩,٦ ١٥٢,٩ ١٥٧,٩ ١٦٦,٢ ٥-ف
 ١٢٩,٩ ١٣٢,٨ ١٣٧,١ ١٤٤,٣ ٤-ف
 ١٠٧,٨ ١١٠,٢ ١١٣,٨ ١١٩,٨ ٣-ف
 ٨٨,٧ ٩٠,٧ ٩٣,٧ ٩٨,٦ ٢-ف
 ٨٨,٧ ٩٠,٧ ٩٣,٧ ٩٨,٦ ١-ف
 ٧٩,٩ ٨١,٧ ٨٤,٤ ٨٨,٨ رر-ع خ
 ٦٥,٦ ٦٧,١ ٦٩,٣ ٧٢,٩ رأ-ع خ
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 المرفق السابع

 األفريقي االتحاد لدى االتصال لمكتب المقترحة ٢٠١٩ عام ميزانية

(ICC-ASP/9/Res.4وفقًا للقسم التاسع من قرار مجعية الدول األطراف  -١
106F

مل ختصَّص موارد  )١
الربناجمية املقرتحة. فإذا حدث أن وافق  ٢٠١٩ملكتب االتصال لدى االحتاد األفريقي يف ميزانية عام 

االحتاد األفريقي على طلب احملكمة فتح مكتب اتصال يف أديس أبابا فإن احملكمة ستخطر جلنة امليزانية 
 املقدار ذي الصلة املدرج يف ميزانية احملكمة واملالية بلزوم استخدام مبلغ من صندوق الطوارئ يصل حىت

 يورو من أجل املضي إىل إنشاء املكتب املعين. ٣٧٨ ٩٠٠البالغ  ٢٠١٩املقرتحة لعام 

١٣٢٠ 
 األفريقي االتحاد لدى االتصال مكتب

امليزانية املعتمدة  (بآالف اليوروات) ٢٠١٧مصروفات عام 
 ٢٠١٨لعام 

(بآالف 
 اليوروات)

 املواردالتغّري يف 
 ةامليزانية املقرتح

(بآالف ٢٠١٩لعام
 الموع اليوروات)

املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

الموع مبا فيه 
املصروفات من 

 صندوق الطوارئ

مقداره 
(بآالف 
 نسبته املئوية اليوروات)

               القضاة
        املوظفون من الفئة الفنية

 
١٧١,٧ 

        اخلدمات العامةاملوظفون من فئة 
 

٦٥,٦ 

 ٢٤٤,٨             الموع الفرعي لتكاليف املوظفني

  -  -  -  -  -  -  - املساعدة املؤقتة العامة
  -  -  -  -  -  -  - املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

  -  -  -  -  -  -  - العمل اإلضايف
  -  -  -  -  -  -  - الموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني

 ١٥,٢  -  -  -  -  -  - السفر

 ١,٠  -  -  -  -  -  - الضيافة

 ١٥,٦  -  -  -  -  -  - اخلدمات التعاقدية

 -  -  -  -  -  -  - التدريب
 -  -  -  -  -  -  - اخلرباء االستشاريون

 ٤٩,٦  -  -  -  -  -  - النفقات التشغيلية العامة

 ٥,٠  -  -  -  -  -  - واملواداللوازم 

 ٤٧,٧  -  -  -  -  -  - األثاث والعتاد

 ١٣٤,١  -  -  -  -  -  - الموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني

 ٣٧٨,٩  -  -  -  -  -  - المجموع

                                                           

 كانون ١٠-٦، نيويورك، الدورة التاسعةالوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية،  )١(
 .ICC-ASP/9/Res.4اللد األول، اجلزء الثالث، القرار  )،ICC-ASP/9/20( ٢٠١٠ ديسمرب/األول
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 الثامنالمرفق 

 ٢٠١٩ لعام المقدَّرة اإليرادات بيان

 الصندوق االستئماني ألقل البلدان نمواً 
 باليوروات البند

  ٢٠١٩مقدَّر اإليرادات لعام 
 ٠٠٠ ٢٥ تربعات املاحنني

 ٠٠٠ ٢٥ الموع الفرعي لإليرادات

  ٢٠١٩مقدَّر المصروفات لعام 
 ١٠٠ ٢١ تكاليف السفر

 ٩٠٠ ٣ تكاليف اإلدارة

 ٠٠٠ ٢٥ الموع الفرعي للمصروفات

 ٠ ٢٠١٩اإليرادات لعام صافي 
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 المرفق التاسع

 الستراتيجيةفي المحكمة الجنائية الدولية: ا المعلومات تدبرو  المعلومات تكنولوجيا
 )٢٠٢١ -٢٠١٧الخمسية (

، االسرتاتيجية اخلمسية ٢٠١٧أقر جملس احلوكمة املعين بتدبر املعلومات، يف شباط فرباير  -١
اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلومات يف احملكمة اجلنائية الدولية ("احملكمة")، اليت صدَّق عليها 

جية اخلمسية للمحكمة . وينصّب الرتكيز يف االسرتاتي٢٠١٧جملس التنسيق فيما بعد خالل نيسان/أبريل 
على زيادة جناعة نظم احملكمة وشفافيتها واستدامتها وأمنها، األمر الذي مت تعيينه باعتباره أولوية 
اسرتاتيجية تشمل بنطاقها احملكمة مجعاء. وترد يف هذا املرفق حملٌة عامة عن جممل االستثمارات للفرتة 

عها قسم خدمات تدبر املعلومات استنادًا إىل ، وتقديراٌت وض٢٠٢١حىت عام  ٢٠١٧املمتدة من عام 
توقعه للتكاليف السنوية للعمل دعمًا للنظم خالل فرتة تنفيذ االسرتاتيجية وفيما بعدها، وتفاصيل عن 

 . ٢٠١٩توزُّع املوارد اخلاصة باملشاريع االسرتاتيجية يف عام 

اليف املوظفني والتكاليف وقد ُعرض االستثمار الشامل بنطاقه احملكمة مجعاء فيما يتعلق بتك -٢
. ٢٠١٨غري املتصلة بالعاملني على جلنة امليزانية واملالية يف دورتا الثالثني اليت ُعقدت يف نيسان/أبريل 

، ٢٠١٨، وأرقام امليزانية املعتمدة لعام ٢٠١٧ويتضمن اجلدول الوارد أدناه األرقام الفعلية اخلاصة بعام 
 ٢٠٢٠، واألرقام ذات الصلة املتوقعة لعام ٢٠١٩باملشاريع املعنية يف عام وأرقام امليزانية املقرتحة اخلاصة 

ثة إىل جلنة امليزانية واملالية، ٢٠٢١وعام  . وسُيستمر على حتديث التوقعات كل عام وإبالغ األرقام احملدَّ
 مشفوعًة بشرح مفصل للمصروفات الفعلية والتوقعات املعدلة اخلاصة باألعوام املقبلة.

  ٢٠٢١-٢٠١٧الستراتيجية الخمسية الشاملة بنطاقها المحكمة جمعاء للفترة ل: مجمل االستثمارات ١الجدول 
 (بآالف اليوروات)

 ٢٠٢١ ٢٠٢٠ ٢٠١٩ ٢٠١٨ ٢٠١٧ بند التكاليف
ملدة تنفيذ  الموع

 االسرتاتيجية
  تكاليف الموظفين

        الربنامج الرئيسي الثالث: قلم احملكمة

 ٤٠٠,٠ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ - اإلداريةشعبة اخلدمات  

 ٥٨٦,٠ ١٤٦,٥ ١٤٦,٥ ١٤٦,٥ ١٤٦,٥ - شعبة اخلدمات القضائية 

 ٩٨٦,٠ ٢٤٦,٥ ٢٤٦,٥ ٢٤٦,٥ ٢٤٦,٥ - املوظفنيتكاليف جمموع 

 - - - - ٢٤٦,٥+ - فارق تكاليف املوظفني عنها للسنة السابقة

 التكاليف غير المتصلة بالعاملين
 ٦٧٥,٠ ١٨٠,٠ ١٨٠,٠ ١٨٠,٠ ١٣٥,٠ - مكتب املّدعي العام :الرئيسي الثاينالربنامج 

        الربنامج الرئيسي الثالث: قلم احملكمة

 ٢٤٥,٠ ٦ ٧٦٣,٠ ١ ٦٢٦,٠ ١ ٥٩٢,٠ ١ ٦٠٠,٠  ٦٦٤,٠ شعبة اخلدمات القضائية 

 ٧٦٤,٩ ٣٧٠,٠ ٢٠,٠ ١٥٠,٠ ٢٢٤,٩ - شعبة اخلدمات اإلدارية 

  ٩٥٠,٠ ١ ٦٤٦,٠ ١ ٧٤٢,٠ ١ ٨٢٤,٩  الرئيسي الثالث: قلم احملكمةلربنامج ل الموع
 ٦٨٤,٩ ٧ ٣١٣,٠ ٢ ٨٢٦,٠ ١ ٩٢٢,٠ ١ ٩٥٩,٩ ٦٦٤,٠  جمموع التكاليف غري املتصلة بالعاملني

 - ٤٨٧,٠+ ٩٦,٠- ٩٦٢,١+ ٢٩٥,٩+ - عنها للسنة السابقة التكاليف غري املتصلة بالعاملنيفارق 

 ٦٧٠,٩ ٨ ٥٥٩,٥ ٢ ٠٧٢,٥ ٢ ١٦٨,٥ ٢ ٢٠٦,٤ ١ ٦٦٤,٠ جمعاء لمحكمةمجموع االستثمارات ل

 - ٤٨٧,٠+ ٩٦,٠- ٩٦٢,١+ ٥٤٢,٤+ - عنه للسنة السابقةالمجموع فارق 
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كما عرضت احملكمة على جلنة امليزانية واملالية يف دورتا الثالثني األثر العام لتنفيذ االسرتاتيجية  -٣
املعلومات. وتبنيِّ األرقام الواردة أدناه االجتاهات املتوقعة املعنية على تكاليف عمل قسم خدمات تدبر 

لالستثمار االسرتاتيجي الشامل بنطاقه احملكمة مجعاء (اخلط األدىن)، ومقادير امليزانية األساسية لعمل 
قسم خدمات تدبر املعلومات فيما يتعلق بتكاليف املوظفني والتكاليف غري املتصلة بالعاملني 

املشار إليها بـ"املقادير احلرجة"، مث الموع املتوقع مليزانية قسم خدمات تدبر املعلومات األوسط)  (اخلط
األعلى)، الذي يشمل تكاليف العمل األساسية زائداً االستثمارات االسرتاتيجية املهيأ هلا يف ميزانية  (اخلط

ية واملالية يف دورتا الثالثني، قسم خدمات تدبر املعلومات. وعندما ُقدمت هذه البيانات إىل جلنة امليزان
ر أن مقدار مبلغ امليزانية اإلمجالية املتوقع يبلغ ألف يورو (اخلط األخضر). وتبلغ امليزانية  ١١ ٢٧٣,٠ ُقدِّ

 ٣٣٠٠ اخلاصة بقسم خدمات تدبر املعلومات، كما يبنيَّ يف الربنامج ٢٠١٩املقرتحة لعام 
ألف يورو، أي أقل بقليل من املقدار املتوقع الذي  ١١ ١٢٣,٨اخلدمات القضائية)، مبلغاً مقداره  (شعبة

وسيواصل قسم خدمات تدبر املعلومات متابعة التوقعات اخلاصة . ٢٠١٨مت اإلبالغ عنه يف نيسان/أبريل 
 باملقادير السنوية احلرجة ومقادير امليزانية واالستثمار االسرتاتيجي، واإلفادة بنتائج ذلك. 

نية قسم خدمات تدبّر المعلومات، والمقادير الحرجة فيما يخص تكنولوجيا : مقادير ميزا١الشكل 
 المعلومات، واالستثمار االستراتيجي للمحكمة جمعاء في هذا المجال

 

إن جممل االستثمارات الشاملة بنطاقها احملكمة مجعاء فيما خيص املشاريع االسرتاتيجية يف عام  -٤
ألف يورو  ١ ٩٢٢,٠ألف يورو لتكاليف املوظفني و ٢٤٦,٥ألف يورو منها  ٢ ١٦٨,٥يبلغ  ٢٠١٩

ألف  ١٨٠,٠للتكاليف غري املتصلة بالعاملني. وتتوزع االستثمارات املعنية بني مكتب املّدعي العام (
ألف يورو) وشعبة اخلدمات القضائية  ٢٥٠,٠يورو) وضمن قلم احملكمة يف شعبة اخلدمات اإلدارية (

ألف يورو) وقسم خدمات  ١٤٦,٥تضم قسم تدبر األعمال القضائية (ألف يورو)، اليت  ١ ٧٣٨,٥(
يورو). ويبنيِّ اجلدول الوارد أدناه توزع مقادير تكاليف املوظفني  ألف ١ ٥٩٢,٠تدبر املعلومات (

 والتكاليف غري املتصلة بالعاملني على كل من الاالت املشمولة باالسرتاتيجية حبسب بند التكاليف.
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 ٢٠١٩لعام الستراتيجية الشاملة بنطاقها المحكمة جمعاء ا ص تمويل المشاريعملخَّ : ٢الجدول 
 (بآالف اليوروات)

 ٢٠١٩عام لبند التمويل اخلاص باالسرتاتيجية 

الربنامج الرئيسي 
الثاين: مكتب املّدعي 

 العام

  الربنامج الرئيسي الثالث: قلم احملكمة

 شعبة اخلدمات اإلدارية الموع هلذا البند
شعبة اخلدمات 

 القضائية
     تكاليف الموظفين

 ١٤٦,٥ ١٤٦,٥ - - املتعلقة بالعمل القضائي 

 ١٠٠,٠ - ١٠٠,٠ - املتعلقة بالعمل اإلداري 

 ٢٤٦,٥ ١٤٦,٥ ١٠٠,٠ - الموظفينتكاليف مجموع 

     التكاليف غير المتصلة بالعاملين
 ٤٧٥,٠ ٢٩٥,٠ -  ١٨٠,٠  املتعلقة باملقاضاة

 ٠٦٠,٠ ١ ٠٦٠,٠ ١ -  املتعلقة بالقضاء 

 ١٥٠,٠ - ١٥٠,٠  املتعلقة باإلدارة 

 - - -  املتعلقة بتدبر املعلومات
 ١٨٧,٠ ١٨٧,٠ -  املتعلقة بأمن املعلومات

 ٥٠,٠ ٥٠,٠ -  الرتشيد على صعيد تكنولوجيا املعلوماتاملتعلقة ب

 ٩٢٢,٠ ١ ٥٩٢,٠ ١ ١٥٠,٠ ١٨٠,٠ التكاليف غير المتصلة بالعاملين مجموع

 ١٦٨,٥ ٢ ٧٣٨,٥ ١ ٢٥٠,٠ ١٨٠,٠  المجموع

ألف يورو من املقدار  ١ ٥٩٢,٠وإذ تشمل ميزانية قسم خدمات تدبر املعلومات مبلغاً مقداره  -٥
ألف يورو يف بند التكاليف غري املتصلة بالعاملني من أجل االستثمارات يف  ١ ٩٢٢,٠املطلوب البالغ 

املندرجة يف جمال القضاء وجمال أمن املعلومات وجمال ترشيد تكنولوجيا املعلومات املشاريع االسرتاتيجية 
فإن قسم خدمات تدبر املعلومات ومكتب املّدعي العام يسدان، على الرتتيب، التكاليف غري املتصلة 

ألف يورو اخلاصة مبشاريع مكتب املّدعي العام.  ١٨٠,٠ألف يورو و ٢٩٥,٠بالعاملني البالغة 
شاريع املندرجة يف جمال اإلدارة فتنفرد شعبة اخلدمات اإلدارية بتمويلها، ولتكاليفها مكوٌِّن يتمثل يف امل أما

تكاليف املوظفني وآخر يتمثل يف التكاليف غري املتصلة بالعاملني. ويظل قسم تدبر األعمال القضائية 
ساعدة املؤقتة العامة ملدير مشروع حيتاج إىل موارد لسد تكاليف املوظفني بغية استمرار متويل وظيفة امل

احملكمة اإللكرتونية املعين مبنصة مسارات األعمال القضائية. وسُيستعان يف مشاريع تدبر املعلومات يف عام 
 باملوارد القائمة من املوظفني، ومن مثّ ال يلزم استثمار إضايف من أجلها. ٢٠١٩

ليت ختص بصورة فردية كالً من الاالت املعنية اليت وتبنيَّ يف اجلدول التايل املشاريع االسرتاتيجية ا -٦
استثماراً يتمثَّل يف املوارد املخصَّصة لسد تكاليف املوظفني والتكاليف غري املتصلة  ٢٠١٩تستلزم يف عام 

بالعاملني. ولئن كان مثة مشاريع إضافية لقسم خدمات تدبر املعلومات يف جمال تدبر املعلومات وجمال 
يا املعلومات فإ�ا ال تُبحث هنا أل�ا سُتنفَّذ باالستعانة باملوارد القائمة من املوظفني وال ترشيد تكنولوج

تستلزم استثمارات إضافية. بيد أنه، عمًال بالتوصية الصادرة عن جلنة امليزانية واملالية، سيتضمن التقرير 
والثالثني، مجيع  ة يف دورتا احلاديةاملتعلق خبطة االسرتاتيجية املفصَّلة، الواجب تقدميها إىل هذه اللجن

 املشاريع املندرجة يف إطار اخلطة اخلمسية، بصرف النظر عما إذا كان يلزم متويلها.

وخالفًا ملا أُفيدت به جلنة امليزانية واملالية يف دورتا الثالثني، غدا جمال أمن املعلومات يشمل ما  -٧
 جيسِّد األولويات احملدَّثة الواجب العمل عليها لاراة . إن التعديل املعين٢٠١٩مشاريع لعام  جمموعه ستة

التغري املستمر لسمات التهديدات اليت تستهدف احملكمة واالستفادة من تطور التكنولوجيات ذات 
الصلة. ويهيأ هلذه النقلة على صعيد األولويات ضمن التمويل املتوقع الذي سبق عرضه على جلنة امليزانية 

 .٢٠١٩لس احلوكمة املعين بتدبر املعلومات إبان إعداد ميزانية عام واملالية وأقره جم



ICC-ASP/17/10 

 

10A011018 260 

 (بآالف اليوروات) ٢٠١٩لعام الستراتيجية ا االستثمار في إطار المشاريع: ٣الجدول 

 المبادرة المجال

البرنامج الرئيسي الثاني: مكتب 
 المّدعي العام

  البرنامج الرئيسي الثالث: قلم المحكمة

 شعبة الخدمات القضائية الخدمات اإلداريةشعبة  المجموع
تكاليف 
 املوظفني

التكاليف غري 
 املتصلة بالعاملني

التكاليف غري  تكاليف املوظفني
 املتصلة بالعاملني

تكاليف 
 املوظفني

التكاليف غري املتصلة 
 بالعاملني

ضاة
ملقا

ا
  

قاعدة املعلومات املسماة  -دمج قاعدة بيانات حتليل الوقائع 
iBase مع سائر األدوات التحقيقية  

١٠٠,٠ ٥٥,٠       ٤٥,٠ 

مرحلة التنفيذ:  -مشروع حتسني أدوات البحث اجلنائي العلمي 
)، واإلدخال ضمن WASPالتصفح املقرتن بإغفال اهلوية (

)، واالستخبار من SCREEN( التحقيق اجلنائي العلميإطار 
 )OSINTاملصادر املتاحة إتاحة عامة (

  ٢٠٥,٠ ٩٥,٠       ١١٠,٠ 

 ١٧٠,٠ ١٤٥,٠       ٢٥,٠   إعمال احلجرة املنيعة لألدلة املتأتية عن البحث اجلنائي العلمي

 ٤٧٥,٠ ٢٩٥,٠      ١٨٠,٠   المجموع الفرعي

ضاء
الق

 

 ٧١٦,٥ ٥٧٠,٠         مستودع املعلومات املوحَّد -منصة مسارات األعمال القضائية 

منفذ األدلة وسجالت  -منصة مسارات األعمال القضائية 
       القضايا

 
٤٠٢,٠ ٤٠٢,٠  ١٤٦,٥ 

 ٨٨,٠ ٨٨,٠          منصة التقاضي -منصة مسارات األعمال القضائية 

 ٢٠٦,٠ ١ ٠٦٠,٠ ١  ١٤٦,٥        المجموع الفرعي

ارة
إلد

ا
 

العنكبوتية إعمال واجهة املستعملني القائمة على أساس الشبكة 
)Fioriيف شىت حاالت اإلقرار املتصوَّرة (     

١٠٠,٠ 

١٢٠,٠     ٢٠,٠ 

 ٥٠,٠     ٥٠,٠     تسيري شؤون احلضور ومتابعتها من أجل القسم املعين باألمن

 ٨٠,٠     ٨٠,٠     ملفات العاملني الرقمية

 ٢٥٠,٠     ١٥٠,٠ ١٠٠,٠     المجموع الفرعي

من
األ

 

 ٦٧,٠ ٦٧,٠          إىل احلوسبة السحابية حتسيناً ألمن ختزين البيانات أمن النفاذ

 ٥,٠ ٥,٠          املقاولون املتخصِّصون املعنيون بإطار تدبر املخاطر

توسيع نطاق منصة االستخبار عن التهديدات (املرجأ من عام 
٢٠١٨(       

 
  ٤٠,٠ ٤٠,٠ 

 ٢٠,٠ ٢٠,٠        اختبار االخرتاق

التدريب على التحرك حيال احلوادث املتعلقة بأمن املعلومات من 
    أجل قسم خدمات تدبر املعلومات

 
 ١٥,٠ ١٥,٠ 

 ٤٠,٠ ٤٠,٠      منع فقدان البيانات

 ١٨٧,٠ ١٨٧,٠        المجموع الفرعي

ى  
عل

يد 
صع

جيا 
ولو

كن
ت

وما
معل

ال
 

 ٥٠,٠ ٥٠,٠          جتديد البنية التحتية االفرتاضية

  ٥٠,٠      المجموع الفرعي

  ٥٩٢,٠ ١ ١٤٦,٥ ١٥٠,٠ ١٠٠,٠ ١٨٠,٠  المجموع
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 المرفق العاشر

 ٢٠٢٢-٢٠١٩ للفترة المال رأس عداد في يندرج فيما االستثماراتما يُقترح من 

تكاليف ") احملكمة(" الدولية اجلنائية احملكمة حدَّدت ،")اللجنة(" واملالية امليزانية جلنة طلبته كما -١
 سهرًا على") اجلمعية(" األطراف الدول مجعية على وعرضتها املال رأس عداد فيما يندرج يف استثماراتا

 حيل أجل تسديد عندما مفاجآت ألي وتفادياً  احملكمة مجعاء، بنطاقها الشاملة بآثارها األفضل اإلحاطة
(بوضوح مميَّز مبلغ

107F

حىت  ٢٠١٩ للسنوات التكاليف هذه عن عامة حملة الوارد أدناه اجلدول ويهيئ. )١
املال  رأس عداد فيما يندرج يف لالستثمار الالزمة املبالغ نُظِّمت السابقة، املمارسة مع ومتاشياً . ٢٠٢٢
 داحل إىل وُخفِّضت درجة األولوية حبسب للمحكمة املقرتحة الربناجمية ٢٠١٩ عام ميزانية إطار ضمن
 .األدىن

 المال لمدة األربع سنوات رأس عداد في فيما يندرج االستثمارات خطة : ١ الجدول
 (المبالغ مبيَّنة باليوروات) ٢٠٢٢-٢٠١٩

 ٢٠٢٢ ٢٠٢١ ٢٠٢٠ ٢٠١٩ املال فيما يندرج يف عداد رأس ستثماراال

 ٠٠٠ ٤٦٥   ٢٥٠ ٤٢٠   ٥٠٠ ٤٢٠   ٠٠٠ ٣٣٥ الـَمرَْكبات

اخلاصة  اخلمسية باسرتاتيجية احملكمة املتعلقة االستثمارات
   ٠٠٠ ٥٠  ٠٠٠ ٥٠٠  ٠٠٠ ٥٠  املعلومات تدبر/املعلومات بتكنولوجيا

 ٠٠٠ ٤٦٥ ٢٥٠ ٤٧٠ ٥٠٠ ٩٢٠ ٠٠٠ ٣٨٥ المال فيما يندرج في عداد رأس المستثَمرات مجموع

 الـَمرَْكبات  - ألف

 الـَمرَْكبات املستخدمة يف استبدال خطة باالستناد إىل أعاله اجلدول يف املبيَّنة التكاليف ُحِسَبت -٢
 القطرية املكاتب واملتناقلة فيما بني أعمار الـَمرَْكبات املوزَّعة وتراوح. ٢٠٢٢حىت  ٢٠١٩ للسنوات امليدان

 .سنة ١٦ سنوات إىل ٨ من العمل الحتياجات وفقاً 

 تدبر/المعلومات بتكنولوجياالخاصة  الخمسية باستراتيجية المحكمة المتعلقة االستثمارات  - باء
 المعلومات

بثالث  االفرتاضية التحتية والبنية وسائل التخزين مكوِّنات الصناعة يقدَّر عمر معايري استناداً إىل -٣
 اخلمسية وثيقة اسرتاتيجية احملكمة وكما يبنيَّ يف. الفرتة هذه يف غضون استبداهلا ويتعنيَّ  إىل مخس سنوات

 فيما يندرج يف عداد رأس املال مقداره مبلغ استثمار يلزم املعلومات، تدبر/املعلومات اخلاصة بتكنولوجيا
. للمحكمة االفرتاضية التحتية البنية لتجديد ٢٠٢١ حىت ٢٠١٩ السنوات يُوزَّع على يورو ألف ١٠٠,٠

 تخزينأحياز ال شبكة يف وسائل التخزين الستبدال يورو ألف ٥٠٠,٠ مقداره أكرب مبلغ استثمار ويلزم
)SAN (احملكمة لدى أحياز التخزين سعة الستدامة البيانات مركز يف. 

                                                           

 كانون ٢١-١٢ الهاي، العاشرة، الدورة الدولية، اجلنائية للمحكمة األساسي روما نظام يف األطراف الدول جلمعية الرمسية الوثائق )١(
 .٢٢الفقرة  ،٢-باء اجلزء الثاين، اللَّد ،)ICC-ASP/10/20( ٢٠١١ ديسمرب/األول
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 المرفق الحادي عشر

 ما ومقدَّرات النجاعة زيادة عن المتأتية والمكاسب الوفورات من ٢٠١٨ عام في تحقَّق ما
 ٢٠١٩ عام في منها سيتحقَّق

للطلبني اللذين تقدمت بما مجعية الدول األطراف وجلنة امليزانية واملالية، تُقدَّم يف هذا  وفقاً 
 املتكرِّرة، غري والتكاليف النجاعة، زيادة عن املتأتية واملكاسب الوفورات، عن مفصَّلةاملرفق معلومات 

يرجى الرجوع إىل األقسام ذات الصلة  املبادرة، هذه منطلق خيص وفيما. اإلضافية التكاليف وختفيضات
(واملكاسب املتأتية عن زيادة النجاعة بالوفوراتاملتعلقة  بالطلبات

108F

١(. 

 الوفورات  - ألف

 احملقَّق الناتج  الوصف

 لعام الوفورات
 بآالف( ٢٠١٨
 )اليوروات

 املقادير يف األثر
 لعام املرجعية
 بآالف( ٢٠١٩
 )اليوروات

 املتفاداة التكاليف
 دون( ٢٠١٩ لعام
 املقادير تغيري

 )املرجعية
 شهود يسافر التحقيق، شعبة يف: ٠٢ التحقيق شعبة

 حمققان يسافر أن من بدالً  املقر إىل أوروبا يف مقيمون
 بدءاً  الشهود، هؤالء وجود مكان إىل واحد وترمجان

 الظروفذلك  تتيح أن على( ٢٠١٨ عام من
 ).األمنية

 تكاليف لسد ختصيصها الالزم األموال مقدار قـُلِّص
 يف يورواً  ٨٥ ٣٢٠ مقدارها وفورات فتحققت السفر

 يورواً  ٨٥ ٣٢٠ مقداره وختفيض ٢٠١٨ عام
 .٢٠١٩ عام يف) استجواباً  ١٨ أساس على حمسوباً (

٨٥,٣ ٨٥,٣ - 

 اسُتحدثت التحقيق، شعبة يف: ٠٣ التحقيق شعبة
 ٢٠١٨ عام من بدءاً  امليدان يف التحقيق على قدرة

 ).األمنية الظروف ذلك تتيح أن على(

 تكاليف لسد ختصيصها الالزم األموال مقدار قـُلِّص
 يوروات ١١٢ ٨٠٤ مقدارها وفورات فتحققت السفر

 يورواً  ٢١٥ ١٩٦ مقداره وختفيض ٢٠١٨ عام يف
 .٢٠١٩ عام يف) استجواباً  ١٨ أساس على حمسوباً (

٢١٥,٢ ١١٢,٨ - 

 أعاد ٢٠١٨ عام يف: ٠١ اإلدارية اخلدمات شعبة
 املوارد بتخطيط املعين الفريق( الشعبة مدير مكتب

 برجميات ُرخص يف النظر) SAP بربجميات املؤسسية
SAP املؤسسية املوارد ختطيط تطبيقات شىت يف 

 .بشأ�ا جديد من وتفاوض

 ُرخص صيانة تكاليف يف السنوية الزيادة تفادي مت
 ُخفِّضت إذ يورو ١١٧ ٠٠٠ البالغة SAP برجميات

 بإدماج وذلك فقط يورو ١٥ ٠٠٠ مقدارها زيادة إىل
 .والقائمة اجلديدة SAP برجميات استعمال ُرخص

- - ١٠٢,٠ 

 أ�ى ٢٠١٨ عام يف: ٢٣ اإلدارية اخلدمات شعبة
 اخلاص العقد) املهنية الصحة وحدة( املدير مكتب
 جهة مع املربم الطبية املساعدة جمال يف امليداين بالدعم
 املناظر باملبلغ ويستعان املعنية، للخدمة موفرة خارجية

 رئيسي ممرض لتوظيف املعين للعقد السنوية للتكاليف
 يعمل طيب ومساعد رر-ع خ الرتبة من املقر يف يعمل

 .رأ-ع خ الرتبة من امليدان يف

 جهة مع للتعاقد السنوية التكاليف بني الفرق ميثِّل
 مقدارها وفورات داخلياً  املوظَفْني  وتكاليف خارجية
 يستعان الوفورات، هذه إىل وإضافة. يورو ٢٢ ٢٠٠

 املهنية الصحة لوحدة املزيد الداخلي باملالك
 .مزيدة بأنشطة لالضطالع

- ٢٢,٢ - 

                                                           

 ٢٤-١٦عشرة، الهاي،  اخلامسةالوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة  )١(
؛ ٢-والم ١-، الفقرتان المICC-ASP/15/Res.1، القرار الثالث اجلزء األول،)، اللَّد ICC-ASP/15/20( ٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب 

؛ ٢-، اجلزء كاف(نسخة مسبقة) ICC-ASP/16/Res.1واملرفق العاشر؛ القرار  ٥١حىت  ٣٨، الفقرات ICC-ASP/16/10 الوثيقة
 .١٧، الفقرة ICC-ASP/17/5 الوثيقة
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 احملقَّق الناتج  الوصف

 لعام الوفورات
 بآالف( ٢٠١٨
 )اليوروات

 املقادير يف األثر
 لعام املرجعية
 بآالف( ٢٠١٩
 )اليوروات

 املتفاداة التكاليف
 دون( ٢٠١٩ لعام
 املقادير تغيري

 )املرجعية
 قسم يراجع عام كل يف :١١ اإلدارية اخلدمات شعبة

 التطبيق الواجبة املرافق إدارة عقود مجيع العامة اخلدمات
 .الشراء إجراءات إطار يف بشأ�ا التفاوض ويعيد

: القمامة مِّ ـل عقد بشأن ٢٠١٨ عام يف التفاوض أعيد
 النفقات لسد ختصيصها الالزم األموال مقدار فُقلِّص

 مقدارها وفورات فتحققت العامة التشغيلية
 مقداره وختفيض ٢٠١٨ عام يف يورو ٧ ٠٠٠
 .٢٠١٩ عام يف يورو ٧ ٠٠٠

٧,٠ ٧,٠ - 

 سينتقل ٢٠١٩ عام يف: ١٢ اإلدارية اخلدمات شعبة
 جديد مقاول مع التعاقد إىل العامة اخلدمات قسم
 إىل احلاجة يقلِّص حنو على الصيانة خدمات يوفِّر

 به املستعان األشغال العاّمي العمال من واحد عامل
 ).رأ-ع خ الرتبة من( العامة املؤقتة املساعدة إطار يف

 لسد املخصَّصات يف وختفيضاً  وفورات ذلك يؤيت
 مبقدار ٢٠١٩ عام يف العامة املؤقتة املساعدة تكاليف

 .يورو ٧٢ ٩٠٠

- ٧٢,٩ - 

 أعاد ٢٠١٨ عام يف: ١٨ اإلدارية اخلدمات شعبة
. الشحن إدارة إجراءات يف النظر العامة اخلدمات قسم

 أمكن حيثما واحدة شحنة يف شحنات عدة فسُتدمج
 .ذلك

 النفقات لسد ختصيصها الالزم األموال مقدار قـُلِّص
 مقدارها وفورات فتحققت العامة التشغيلية

 مقداره وختفيض ٢٠١٨ عام يف يورو ١٥ ٠٠٠
 .٢٠١٩ عام يف يورو ١٥ ٠٠٠

١٥,٠ ١٥,٠ - 

 قلص ٢٠١٨ عام يف: ٢٠ اإلدارية اخلدمات شعبة
 تكاليف لسد املتطلب ُمَقدَّر العامة اخلدمات قسم
 من الرغم وعلى البيانات رقمنة تزايد إثر وذلك الورق
 . األنشطة تزايد

 تكاليف لسد ختصيصها الالزم األموال مقدار قـُلِّص
 مقدارها وفورات فتحققت واملواد اللوازم
 مقداره وختفيض ٢٠١٨ عام يف يورو ١٠ ٠٠٠
 .٢٠١٩ عام يف يورو ١٠ ٠٠٠

 

١٠,٠ ١٠,٠ - 

 اخلدمات قسم يظل: ٢٤ اإلدارية اخلدمات شعبة
 املقر يف الطاقة استخدام حتسني إىل يسعى العامة

 دائمة ومعايرة تعديالت إجراء إىل ذلك ويفضي
 احملكمة قلَّصت وقد. احملكمة مبىن لتكنولوجيا
 .٢٠١٧ عام يف للكهرباء استهالكها

 النفقات لسد ختصيصها الالزم األموال مقدار قـُلِّص
 مقدارها وفورات فتحققت العامة التشغيلية

 مقداره وختفيض ٢٠١٨ عام يف يورو ٩٤ ٠٠٠
 .٢٠١٩ عام يف يورو ٩٤ ٠٠٠

٩٤,٠ ٩٤,٠ - 

 أعاد ٢٠١٨ عام يف: ٢١ اإلدارية اخلدمات شعبة
 الفحص إجراءات يف النظر واألمن السالمة قسم

 الذي األمر اخلطوات، من عدد عن فاستغىن األمين
 جهة تقدمها اليت الالزمة اخلدمات مقدار قلص

 .خارجية

 ٢٠١٩ عام يف ختصيصها الالزم األموال مقدار قـُلِّص
 بالفحص املتعلقة التعاقدية اخلدمات تكاليف لسد

 .يورو ٢٢ ٥٠٠ فتحققت األمين

٢٢,٥ ٢٢,٥ - 

 كف ٢٠١٧ عام يف: ٠٣ القضائية اخلدمات شعبة
 خطوط استخدام عن املعلومات تدبر خدمات قسم

 مبثابة )ISDN( املتكاملة للخدمات الرقمية الشبكة
 .احملكمة مقر يف الصوتية للخدمات داعمة خطوط

 النفقات لسد ختصيصها الالزم األموال مقدار قـُلِّص
 مقدارها وفورات فتحققت العامة، التشغيلية

 مقداره وختفيض ٢٠١٨ عام يف يورو ٢٥ ٠٠٠
 .٢٠١٩ عام يف يورو ٢٥ ٠٠٠

٢٥,٠ ٢٥,٠ - 

 كف ٢٠١٧ عام يف: ٠٤ القضائية اخلدمات شعبة
 معدات استخدام عن املعلومات تدبر خدمات قسم

 . القطرية املكاتب يف الفائضة الشبكة

 تكاليف لسد ختصيصها الالزم األموال مقدار قـُلِّص
 مقدارها وفورات فتحققت العامة، التشغيلية النفقات

 مقداره وختفيض ٢٠١٨ عام يف يورو ١٤ ٠٠٠
 .٢٠١٩ عام يف يورو ١٤ ٠٠٠

١٤,٠ ١٤,٠ - 

 ٢٠١٧ عام يف: ٠٥ القضائية اخلدمات شعبة
 نظام عن املعلومات تدبر خدمات قسم استعاض

 اتساماً  أكثر بنظام العامَلْنيِ  ذي القائم االستيقان
 .باالقتصاد

 النفقات لسد ختصيصها الالزم األموال مقدار قـُلِّص
 مقدارها وفورات فتحققت العامة، التشغيلية

 مقداره وختفيض ٢٠١٨ عام يف يورو ١٢ ٠٠٠
 .٢٠١٩ عام يف يورو ١٢ ٠٠٠

١٢,٠ ١٢,٠ - 
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 احملقَّق الناتج  الوصف

 لعام الوفورات
 بآالف( ٢٠١٨
 )اليوروات

 املقادير يف األثر
 لعام املرجعية
 بآالف( ٢٠١٩
 )اليوروات

 املتفاداة التكاليف
 دون( ٢٠١٩ لعام
 املقادير تغيري

 )املرجعية
 السالفة الفرتة يف: ٠٦ القضائية اخلدمات شعبة

 توفر اليت اجلهات من جبهتني احملكمة استعانت
ذ وقد. امليدان يف الساتلية االتصاالت  عام يف اختُّ

 اخلدمة توفر واحدة جبهة باالستعانة قرار ٢٠١٧
 .املعنية

 النفقات لسد ختصيصها الالزم األموال مقدار قـُلِّص
 مقدارها وفورات فتحققت العامة، التشغيلية

 مقداره وختفيض ٢٠١٨ عام يف يورو ١٠ ٠٠٠
 .٢٠١٩ عام يف يورو ١٠ ٠٠٠

١٠,٠ ١٠,٠ - 

 تفاوض ٢٠١٨ عام يف :٠٨ القضائية اخلدمات شعبة
 بشأن جديد من املعلومات تدبر خدمات قسم

 مقر يف األرضية اهلاتفية باالتصاالت اخلاص االتفاق
 .احملكمة

 النفقات لسد ختصيصها الالزم األموال مقدار قـُلِّص
 مقدارها وفورات فتحققت العامة، التشغيلية

 مقداره وختفيض ٢٠١٨ عام يف يورو ٣٠ ٠٠٠
 ٢٠١٩ عام يف يورو ٣٠ ٠٠٠

٣٠,٠ ٣٠,٠ - 

 بدأ ٢٠١٨ عام يف: ١٧ القضائية اخلدمات شعبة
 االستعانة عليهم للمجين العمومي احملامي مكتب
 الدميقراطية الكونغو جبمهورية بونيا يف الفيديوي بالرابط
 قضية يف األضرار جرب إجراءات يف عليهم الين ملقابلة
 .كاتـَْنغا

 تكاليف لسد ختصيصها الالزم األموال مقدار قـُلِّص
 يف يورو ٣ ٠٠٠ مقدارها وفورات فتحققت السفر،

 حمسوباً ( يورو ٣ ٠٠٠ مقداره وختفيض ٢٠١٨ عام
 .٢٠١٩ عام يف) استجواباً  ١٨ أساس على

٣,٠ ٣,٠ - 

 أعاد ٢٠١٧ عام يف: ٠٤ اخلارجية العمليات شعبة
 اليت العقود بنية يف النظر والشهود عليهم الين قسم
 ُنُظم خيص فيما يساعدون الذين املورِّدين مع تربم

 العقود تعد فلم. الشهود حلماية األولية االستجابة
 لقاء شهرية مبالغ دفع عن بنوداً  تتضمن اجلديدة
 مع تتواءم دفعات تسديد على فيها يُركَّز بل األتعاب

 .املؤدى العمل

 اإلمجالية التكاليف تقلِّص اجلديدة العقود بنية إن
 اليت الوفورات وتقدَّر. األولية االستجابة بنظم املتصلة
 التشغيلية النفقات لسد املخصصات يف ذلك يؤتيها
 .يورو ٥٢ ٠٠٠ مقداره مببلغ ٢٠١٩ عام يف العامة

٥٢,٠ ٥٢,٠ - 

 قسم ينجز أن املقرَّر من: ٠٦ اخلارجية العمليات شعبة
 قسم مع بالتضافر ،٢٠١٨ عام يف والتوعية اإلعالم

 التسجيل نظام مشروع املعلومات، تدبر خدمات
 من اإلجراءات حمفوظات خيزن النظام هذا إن. الرقمي

 ويقلص جناعة، أكثر حنو على العامة األغراض أجل
 على إضايف ختزين حيز شراء عن االستغناءب التكاليف

 .اخلوادمي

 سنوية وفورات ستتحقق املشروع، هذا ينجز عندما
 التكاليف يف زيادة وستُتفادى يورو ٣٠ ٠٠٠ مقدارها

 ٢٠١٨ عام شهد وقد. ٢٠١٩ عام يف الصلة ذات
 استباقاً  والعتاد األثاث تكاليف يف تقليصاً  بالفعل
 .املشروع إلجناز

- - ٣٠,٠ 

 املكتب على سيتعنيَّ : ١٠ اخلارجية العمليات شعبة
 عام يف الدميقراطية الكونغو مجهورية يف القائم القطري
 يف واألمن السالمة �وج على تدريباً  يوفر أن ٢٠١٩
 عهد وحىت. ملوظفيه) SSAFE( امليدانية البيئات
 إىل يسافروا أن املعنيني املوظفني على يتعنيَّ  كان قريب
 مهيأ غدا أنه واحلال. التدريب هذا لتلقي احملكمة مقر

 الكونغو مجهورية يف العاملني املوظفني تلقي إلمكان
 مفاوضات بفضل وذلك فيها التدريب هذا الدميقراطية

 .واألمن للسالمة املتحدة األمم دائرة مع

 خيص فيما السفر تكاليف يف الزيادة تفادي بذلك مت
 .يورو ٣٠ ٠٠٠ مقدارها وفورات آتى ما ٢٠١٩ عام

- - ٣٠,٠ 
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 احملقَّق الناتج  الوصف

 لعام الوفورات
 بآالف( ٢٠١٨
 )اليوروات

 املقادير يف األثر
 لعام املرجعية
 بآالف( ٢٠١٩
 )اليوروات

 املتفاداة التكاليف
 دون( ٢٠١٩ لعام
 املقادير تغيري

 )املرجعية
 بدأ ٢٠١٨ عام يف: ١١ اخلارجية العمليات شعبة

 الدميقراطية الكونغو مجهورية يف القائم امليداين املكتب
 وبذا. اإلنرتنت شبكة على اإلنكليزية اللغة على تدريباً 

 مجهورية يف العاملني املوظفني حضور عن اسُتغين
 يف التدريس على قائمة دورات الدميقراطية الكونغو
 على التدريب إىل بالقياس أعلى تكاليفها صفوف
 دائماً  املعنيون املوظفون يتمكن وال اإلنرتنت، شبكة

 واألولويات العمل عبء بسبب حضورها من
 تتيحها اليت املرونة عالياً  يثمِّنون املوظفني إن. االشتغالية
 حيث من اإلنرتنت شبكة على التدريب جلسات
 .بالوقت التصرف

 معدَّالت زيادة إىل املرن التدريب توفري برنامج أدى
 %.١٠٠ احلضور معدَّل يناهز: املشاركة

 
 فإنه اإلنرتنت شبكة على جيري التدريب أن إىل نظراً 
 املكتب من االنتقال يستغرقه الذي الوقت به يوفَّر

 .التدريب مكان إىل القطري
 

 اإلنرتنت شبكة على للتدريب اإلمجالية التكاليف إن
 يف قائمة معاهد توفره الذي التدريب تكاليف من أقل

 .الدميقراطية الكونغو مجهورية
 

٦,٨ ٦,٨ - 

 سينفذ ٢٠١٩ عام يف: ١٢ اخلارجية العمليات شعبة
 اسرتاتيجية ديفوار كوت يف القائم القطري املكتب
 تقليل بغية الـَمرَْكبات جمموعة الستخدام جديدة

 .استعماهلا تنسيق وحتسني با املقطوعة املسافات

 األموال يف% ١٠ نسبته تقليص يتحقق أن يُتوقع
 الـَمرَْكبات صيانة تكاليف لسد ختصيصها الالزم

 يورو ١٥ ٠٠٠ أساس على حمسوبةً  وقودها، وتكاليف
 .املتوسط يف

- ١,٥ - 

 سينفذ ٢٠١٩ عام يف: ١٣ اخلارجية العمليات شعبة
 يف تعديالً  ديفوار كوت يف القائم القطري املكتب
 البلد ضمن با املضطَلع املشرتكة املهمات تنسيق إجراء
 الين مشاركة وقسم بالتوعية، املعنية الوحدة خيص فيما

 العمومي احملامي ومكتب أضرارهم، وجرب عليهم
 عليهم، للمجين االستئماين والصندوق عليهم، للمجين
 اتساع عن متأتية وفورات لتحقيق فرصاً  ذلك وسيهيئ

 الـَمرَْكبات وقود تكاليف خيص فيما األعمال نطاق
 .وصيانتها

 نصفه، إىل اإلمجايل املهام عدد يقلَّص أن يُتوقع
 تكاليف يف يورو ١١ ٢٥٠ مقدارها وفورات فتتحقق

 .وصيانتها الـَمرَْكبات وقود

- ١١,٣ - 

 حسَّن ٢٠١٨ عام يف: ١٤ اخلارجية العمليات شعبة
 على قدرته ديفوار كوت يف القائم امليداين املكتب
 .الشراء خيص فيما مالئمة وأسعار بشروط احلظو

 %.١٠ نسبته الشراء أعمال يف تقليص
 لسد ختصيصها الالزم األموال مقدار ختفيض بذلك مت

 مقدارها وفورات فتحققت التعاقدية اخلدمات تكاليف
 مقداره وختفيض ٢٠١٨ عام يف يورو ٥ ٠٠٠
 .٢٠١٩ عام يف يورو ٥ ٠٠٠

٥,٠ ٥,٠ - 

 زاد ٢٠١٨ عام يف: ١٥ اخلارجية العمليات شعبة
 االئتمار ملرافق استعماله مايل يف القائم امليداين املكتب

 .الفديوية الروابط بواسطة بعد عن

 تكاليف لسد ختصيصها الالزم األموال مقدار قـُلِّص
 يف يوروات ٤ ٨١٠ مقدارها وفورات فتحققت السفر

 عام يف يوروات ٤ ٨١٠ مقداره وختفيض ٢٠١٨ عام
٢٠١٩. 

٤,٨ ٤,٨ - 

 غريَّ  ٢٠١٨ عام يف: ١٦ اخلارجية العمليات شعبة
 له توفر اليت اجلهة مايل يف القائم امليداين املكتب

 .واخلدمات السلع شراء خيص فيما اخلدمات

 تكاليف لسد ختصيصها الالزم األموال مقدار قـُلِّص
 مقدارها وفورات فتحققت التعاقدية اخلدمات

 مقداره وختفيض ٢٠١٨ عام يف يورواً  ٤ ٩٥٠
 .٢٠١٩ عام يف يورواً  ٤ ٩٥٠

٥,٠ ٥,٠ - 

 عام يف: ٠٣ عليهم للمجين االستئماين الصندوق أمانة
 للس السنوي االجتماع سينعقد ٢٠١٩ وعام ٢٠١٨

 يف( عليهم للمجين االستئماين الصندوق أمانة إدارة
 يف فندق يف ال) مقرها يف( احملكمة مباين يف) مايو/أيار

 .الهاي

 قاعة حجز تكاليف لسد الالزم األموال مقدار إن
 أساس على ُحيسب الهاي يف فندق يف اجتماع
 .اجتماع لكل يورو ١ ٠٠٠

٢,٠ ٢,٠ - 
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 احملقَّق الناتج  الوصف

 لعام الوفورات
 بآالف( ٢٠١٨
 )اليوروات

 املقادير يف األثر
 لعام املرجعية
 بآالف( ٢٠١٩
 )اليوروات

 املتفاداة التكاليف
 دون( ٢٠١٩ لعام
 املقادير تغيري

 )املرجعية

  ١٦٢,٠ ٧٢٦,٥ ٥١٦,٢ 

 النجاعة زيادة عن المتأتية المكاسب  - باء

 احملقَّق الناتج  الوصف
 زيادة عن املتأتية املكاسب
 ٢٠١٨ لعام النجاعة

 لعام املتفاداة التكاليف
 املقادير تغيري دون( ٢٠١٩
 )املرجعية

 يف القائم االتصال مكتب يُنقل :٠٤ الرئاسة هيئة
 العمليات شعبة( ٣٨٠٠ الفرعي الربنامج إىل نيويورك
 إىل إطاره ضمن ويدار احملكمة، قلم ضمن) اخلارجية
 .القطرية املكاتب جانب

 يف الشعبة هذه تؤديه الذي املركزي الدور إىل بالنظر
 املسائل تناول وجناعة بفعالية التكفل يف املتمثل الهاي

 خارج احملكمة حبضور املتعلقة واإلدارية اإلمدادية
 نيويورك يف القائم االتصال مكتب نقل فإن الهاي،

 ويضمن األجهزة بني فيما اإلجيايب التآزر سييسر إليها
 املكاتب مجيع يف ومتسقة مدجمة اسرتاتيجية اتباع

 هذه أثر حساب الحقاً  سيجري. (للمحكمة القطرية
 ).النجاعة يف الزيادة

- - 

 من بدءاً  اخلدمات، قسم يف ُوضع: ٠١ اخلدمات قسم
 جديد إجراء ،٢٠١٩ عام حىت واستمراراً  ٢٠١٧ عام

 النوع من للذاكرة وحدات على امللفات الستنساخ
USB، أقراص على املعلومات حفظ عن يغين ما 
 .مدجمة

 امللفات استنساخ يستغرقه الذي الوقت تقليص مت
 ).١-ف الرتبة من ملوظف( السنة يف واحد يوم مبقدار

 .االستنساخ نوعية بسوء املتعلقة املشكالت تقليل مت

٤,٣ ٤,٣ 

 من بدءاً  اخلدمات قسم يف مت: ٠٢ اخلدمات قسم
 استعراض أجل من مرجعية قائمة وضع ٢٠١٨ عام

 إجراءات إىل وإضافتها بالسفر املتعلقة املطالبات
 نوعية بذلك حتسنت وقد. الطلبات هذه معاملة

 العملية خالل الشأن أصحاب يقدمها اليت املعلومات
 .جودتا درجة وزيدت املعنية

 املطالبات جتهيز يستغرقه الذي الوقت تقليص مت
 مبقدار العام املّدعي مكتب ضمن بالسفر املتعلقة
-ف/٢-ف الرتبة من ملوظف( السنة يف يوماً  ١٢,٢

٣.( 

٤,٩ ٤,٩ 

 بدءاً  اخلدمات قسم يف أُعملت: ٠٣ اخلدمات قسم
 املقدمة الطلبات لنظام إضافية وظيفة ٢٠١٨ عام من

 التخطيط وحدة خيص فيما اإلنرتنت شبكة بوابة على
 .املوارد طلب إجراءات أمتتة أتاح ما املاليني، واملراقبة

 مبقدار الطلبات جتهيز يستغرقه الذي الوقت تقليص مت
) رأ-ع خ الرتبة من ملوظف( السنة يف يوماً  ٣٤,٧

 /٢-ف الرتبة من ملوظف( السنة يف يوماً  ١٣,٩و
 ).٣-ف

 بني فيما املعلومات تدفق جودة درجة بذلك حتسنت
 .الشأن أصحاب

١٤,٨ ١٤,٨ 

 من بدءاً  اخلدمات قسم يف متت: ٠٤ اخلدمات قسم
 الطلبات نظام إىل الفهرسة وظيفة إضافة ٢٠١٨ عام

 التخطيط بوابة يف اإلنرتنت شبكة على املقدمة
 خبطة املتعلقة اإلجراءات خيص فيما املاليني واملراقبة
 السهل من أصبح وبذا. السنوية التدريب وخبطة الشراء

 .وحداته مجيع يف النظام عناصر من كل تتبع

 مبقدار الطلبات جتهيز يستلزمه الذي الوقت تقليص مت
 ).رأ-ع خ الرتبة من ملوظف( السنة يف أيام ١٠,٩

 بني فيما املعلومات تدفق جودة درجة تحسنتف
 .الشأن أصحاب

٢,٨ ٢,٨ 
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 احملقَّق الناتج  الوصف
 زيادة عن املتأتية املكاسب
 ٢٠١٨ لعام النجاعة

 لعام املتفاداة التكاليف
 املقادير تغيري دون( ٢٠١٩
 )املرجعية

 من بدءأ اخلدمات قسم يف متت: ٠٥ اخلدمات قسم
 التسجيل استمارات أرقام طبع عملية أمتتة ٢٠١٨ عام

 عرب الطلبات تقدمي نظام وحدات مجيع يف املسبق
 .املاليني واملراقبة للتخطيط الشبكية البوابة

 التقارير بني التوفيق يستغرقه الذي الوقت تقليص مت
 ملوظف( السنة يف يوماً  ٢٤ مبقدار بالعمليات املتعلقة

 ).رأ-ع خ الرتبة من

٦,٤ ٦,٤ 

 عام يف: ٠١ والتعاون والتكامل االختصاص شعبة
 األعمال لتسلسل مؤمتتة مسارات ُوضعت ٢٠١٨
 تنسيق أجل من SharePoint برجميات إىل مستندة

 تتعهد اليت اخلارجية اجلهات إىل املوجَّهة الدعوات
 ).حالياً  جتريبها جيري( مداخالت بتقدمي

 الدعوات تنسيق يستغرقه الذي الوقت تقليص مت بذا
 رأ-ع خ الرتبة من ملوظف( األسبوع يف ساعة مبقدار

 ).٣-ف الفئة من وموظف

٢,٥ ٢,٥ 

 عام يف: ٠٢ والتعاون والتكامل االختصاص شعبة
 التعاون بطلبات خاصة بيانات قاعدة ُوضعت ٢٠١٨
 بقاعدة وتتحسن. باملساعدة املتعلقة والصادرة الواردة

 لدى فيها والشفافية املعلومات نوعية اجلديدة البيانات
 فيما املتابعة سريورة تتحسن كما املتكاملة األفرقة مجيع
 .تـَُلبَّ  لـّما اليت بالطلبات يتعلق

 وإعداد البيانات إلدخال الالزم الوقت تقليص مت
 ملوظف( السنة يف أيام ٣,٣ مبقدار الصلة ذات التقارير

 ).رأ-ع خ الرتبة من
 األفرقة أعضاء بني والتعاون اجلماعي العمل حتسن

 .املعنيني الشأن أصحاب وسائر املتكاملة

٦,٨ ٦,٨ 

 نفذ ٢٠١٨ عام يف: ٠٢ اإلدارية اخلدمات شعبة
 املوارد بإدارة املعين الفريق( الشعبة هذه مدير مكتب

 الرتقية امليزانية وقسم) SAP بربجميات املؤسسية
 باالنتقال SAP بربجميات األموال إدارة لنظام اإللزامية

" امليزانية مراقبة نظام" املسماة SAP نظام برجمية إىل
)BCS.( 

 شؤون تسيري يستغرقه الذي الوقت تقليص مت
 مبقدار واملناقالت والتحصيصات، االعتمادات،

) رأ-ع خ الرتبة من ملوظف( السنة يف يوماً  ٢٠
 تتيح ٢٠١٩ لعام النجاعة يف زيادة فتحققت
 مقدارها التكاليف يف زيادة تفادي للمحكمة

 .يورواً  ٥ ٢٢٥

٥,٢ ٥,٢ 

 قام ٢٠١٨ عام يف: ٠٣ اإلدارية اخلدمات شعبة
 املوارد بتخطيط املعين الفريق( الشعبة هذه مدير مكتب

 سريورة بأمتتة امليزانية وقسم) SAP بربجميات املؤسسية
 نظام منيطة بإعمال وذلك بامليزانية املتعلقة التخطيط

SAP األعمال وإدماج ختطيط" املسماة) "BPC.( 

 ختطيط عملية تسيري يستغرقه الذي الوقت تقليص مت
 يف أيام ١٠ مبقدار امليزانية قسم با يقوم اليت امليزانية
 يف زيادة فتحققت) رأ-ع خ الرتبة من ملوظف( السنة

 يف زيادة تفادي للمحكمة تتيح ٢٠١٩ لعام النجاعة
 .يورواً  ٢ ٦١٣ مقدارها التكاليف

٢,٦ ٢,٦ 

 وضع ٢٠١٨ عام يف: ٠٤ اإلدارية اخلدمات شعبة
 بإدارة املعين الفريق( الشعبة هذه مدير مكتب
 امليزانية وقسم) SAP بربجميات املؤسسية املوارد

 يتابع االستعمال سهلة SAP نظام يف" قيادة لوحة"
 Business( األنفاق وجوه حبسب امليزانية تنفيذ با

Objects Budget Dashboard.( 

 مناالً  أسهل امليزانية بتنفيذ املتعلقة املعلومات غدت
 .وضوحاً  أكثر عرضها وأصبح

 
 تناول يستغرقه الذي الوقت تقليص بذلك مت

 فيما النهائيون املستعملون يقدمها اليت االستفسارات
 من ملوظف( السنة يف أيام ١٠ مبقدار باإلبالغ يتعلق
 لعام النجاعة يف زيادة فتحققت) رأ-ع خ الرتبة

 التكاليف يف زيادة تفادي للمحكمة تتيح ٢٠١٩
 .يورواً  ٢ ٦١٣ مقدارها

٢,٦ ٢,٦ 

 قام ٢٠١٨ عام يف: ٠٥ اإلدارية اخلدمات شعبة
 املوارد بإدارة املعين الفريق( الشعبة هذه مدير مكتب

 يف الدعم طلبات بأمتتة) SAP بربجميات املؤسسية
 يستخدمها قائمة برجمية طريق عن SAP برجميات جمال
 .املعلومات تدبر خدمات قسم

 وإغالق وتتبع إنشاء يستغرقه الذي الوقت تقليص مت
 مبقدار SAP برجميات جمال يف اخلدمات طلبات

) رأ-ع خ الرتبة من ملوظف( السنة يف أيام ١٠
 تتيح ٢٠١٩ لعام النجاعة يف زيادة فتحققت
 مقدارها التكاليف يف زيادة تفادي للمحكمة

 .يورواً  ٢ ٦١٣

٢,٦ ٢,٦ 
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 احملقَّق الناتج  الوصف
 زيادة عن املتأتية املكاسب
 ٢٠١٨ لعام النجاعة

 لعام املتفاداة التكاليف
 املقادير تغيري دون( ٢٠١٩
 )املرجعية

 قام ٢٠١٨ عام يف: ٠٦ اإلدارية اخلدمات شعبة
 املوارد بإدارة املعين الفريق( الشعبة هذه مدير مكتب

 جوانب بأمتتة املالية وقسم) SAP بربجميات املؤسسية
 العام للقطاع الدولية احملاسبية املعايري وفق اإلبالغ من
)IPSAS .(امليزانية نتائج بني التوفيق عملية فتحسنت 

 بني اليدوي اجلمع عن االستغناء وتسىن احملاسبة ونتائج
 الشؤون منيطة ضمن خمتلفني مصدرَْينِ  من آتية بيانات
 .SAP نظام يف امليزانية ومنيطة املالية

 من التقارير إعداد يستغرقه الذي الوقت تقليص مت
 من ملوظف( السنة يف أيام ١٠ مبقدار املراجعة أجل
 لعام النجاعة يف زيادة فتحققت) رأ-ع خ الرتبة

 التكاليف يف زيادة تفادي للمحكمة تتيح ٢٠١٩
 .يورواً  ٢ ٦١٣ مقدارها

٢,٦ ٢,٦ 

 قام ٢٠١٨ عام يف: ٠٧ اإلدارية اخلدمات شعبة
 املوارد بإدارة املعين الفريق( الشعبة هذه مدير مكتب

 حسوم بأمتتة املالية وقسم) SAP بربجميات املؤسسية
 بالسفر اخلاصة النميطة يف اليومي املعيشة بدل مبالغ

 .SAP نظام يف

 بدل يف احلسوم إجراء يستغرقه الذي الوقت تقليص مت
 من ملوظف( السنة يف أيام ١٠ مبقدار اليومي املعيشة

 لعام النجاعة يف زيادة فتحققت) رأ-ع خ الرتبة
 التكاليف يف زيادة تفادي للمحكمة تتيح ٢٠١٩
 .يورواً  ٢ ٦١٣ مقدارها

٢,٦ ٢,٦ 

 قلَّص ٢٠١٨ عام يف: ٠٨ اإلدارية اخلدمات شعبة
 الشهري التقرير إنشاء يف املقضي الوقت امليزانية قسم
 بني مؤمتت مرتاَبط باستحداث احملكمة مصروفات عن

 .SAP نظام وبيانات التقرير

 مبقدار التقرير إعداد يستغرقه الذي الوقت تقليص مت
) رأ-ع خ الرتبة من ملوظف( الشهر يف أيام ٣

 تتيح ٢٠١٩ لعام النجاعة يف زيادة فتحققت
 مقدارها التكاليف يف زيادة تفادي للمحكمة

 .يورو ٩ ٤٠٠
 نظام وبيانات التقرير بني التوفيق يف اخلطأ معدَّل قُلص

SAP صفراً  فأصبح. 

٩,٤ ٩,٤ 

 قسم نفَّذ ٢٠١٨ عام يف: ١٠ اإلدارية اخلدمات شعبة
 عن الصادرة الصلة ذات التوصية مع بالتوافق املالية،
 مع املتوافقة املالية البيانات أمتتة اخلارجي، املراجع
 ،SAP نظام يف العام للقطاع الدولية احملاسبية املعايري
 البيانات من بدءاً  وشفافاً  كامالً  للمراجعة تتبعاً  مهيئاً 
 أساسها، على املعدة املعلومات إىل ووصوالً  املالية

 العمل ومقلصاً  النظام، يف متأصلة داخلية رقابة ومدجماً 
 .املالية البيانات إعداد يستلزمه الذي اليدوي

 هذه تسيري يستغرقه الذي الوقت تقليص بذلك مت
 الرتبة من واحد( موظفان به يضطلع الذي العملية

 إمجاالً  يبلغ مبقدار) رأ-ع خ الرتبة من وآخر ٣-ف
 .السنة يف أيام ٥

٣,٥ ٣,٥ 

 أضاف ٢٠١٧ عام يف: ٠١ القضائية اخلدمات شعبة
 إىل جديدة وظيفة القضائية األعمال تدبر قسم

 اإللكرتونية احملكمة عمل نظام( ECOS وظائف
)eCourt(( يف املشاركني على الوثائق توزيع أمتتة بغية 

 إدخال عن االستغناء أيضاً  بذلك وتسىن. اإلجراءات
 ُكفَّ  خمتلفة بيانات قواعد ثالث يف املعلومات شىت

 .استعماهلا عن منذئذ

 العملية هذه تسيري يستغرقه الذي الوقت تقليص مت
) رأ-ع خ الرتبة من( موظفني ستة به يضطلع الذي
 .الشهر يف ساعة ٢٩ مبقدار

٦,١ ٦,١ 

 أضاف ٢٠١٧ عام يف: ٠٢ القضائية اخلدمات شعبة
 إىل جديدة وظيفة القضائية األعمال تدبر قسم

 بغية) ECOS( اإللكرتونية احملكمة عمل نظام وظائف
 األمنية، والضوابط النظام، إىل النفاذ شؤون تسيري أمتتة

 .احملكمة بوثائق واإلخطار

 العملية هذه تسيري يستغرقه الذي الوقت تقليص مت
) رأ-ع خ الرتبة من( موظفني ستة به يضطلع الذي
 .الشهر يف ساعة ٢٩ مبقدار

٦,١ ٦,١ 
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 زيادة عن املتأتية املكاسب
 ٢٠١٨ لعام النجاعة

 لعام املتفاداة التكاليف
 املقادير تغيري دون( ٢٠١٩
 )املرجعية

 أعمل ٢٠١٨ عام يف: ١٢ القضائية اخلدمات شعبة
 استمارة أضرارهم وجرب عليهم الين مشاركة قسم

 طلباتم عليهم الين لتقدمي جديدتني وسريورة
) لوحية حواسيب إىل استناداً ( املتنقلة بالوسائل
 إىل فيها املستند السريورة عن بذلك مستعيضاً 
 .الورق استعمال

 من الورق استعمال على القائمة العناصر استبعاد إن
 املعنية البيانات جتهيز وسرعة أمن يزيد املعنية السريورة

 عن اإلبالغ على احملكمة قدرة يزيد كما املقر يف
 الذي الوقت تقليص مت وبذلك. الرئيسية اإلحصائيات

 ساعات ١٠ مبقدار الطلبات استمارات جتهيز يستغرقه
 ).رأ-ع خ الرتبة من ملوظف( األسبوع يف

١٦,٧ ١٦,٧ 

 قام ٢٠١٨ عام يف: ١٣ القضائية اخلدمات شعبة
 نظام برتقية أضرارهم وجرب عليهم الين مشاركة قسم
 فيه باالنتقال) VAMS( عليهم الين طلبات تدبر
 منصة إىل Windows برجميات على قائمة منصة من

 إىل ذلك سيفضي: العنكبوتية الشبكة على قائمة
 وتسهيل امليدانيني املوظفني نفوذ إمكانية حتسني

 الشأن أصحاب أجل من املعلومات استخالص
 احملامي ومكتب القانونيني، واملمثلني املعنية، الدائرة(

 االستئماين الصندوق وأمانة عليهم، للمجين العمومي
 ).عليهم للمجين

 الين طلبات تدبر يستلزمه الذي الوقت تقليص مت
 من ملوظف( األسبوع يف ساعات ٥ مبقدار عليهم
 ).رأ-ع خ الرتبة

٨,٤ ٢,١ 

 وضع ٢٠١٨ عام يف: ١٤ القضائية اخلدمات شعبة
 استمارة أضرارهم وجرب عليهم الين مشاركة قسم

 فيما اإلنرتنت شبكة على الطلبات لتقدمي جديدة
 يف مشاركتهم وطلبات عليهم الين عرائض خيص

 الشبكي املوقع على األضرار جرب/اإلجراءات
 .للمحكمة

 استعمال على القائمة اإلجراء عناصر استبعاد إن
 مشاركة قسم من موظف سفر عن واالستغناء الورق
 يقلِّصان معين وسيط أو أضرارهم وجرب عليهم الين

 ويتيحان املعنية البيانات جتهيز يستلزمه الذي الوقت
 املتعلقة للبيانات اإلمجايل املقدار تزيد أن للمحكمة

 ضمن ُتستلم اليت أضرارهم وجرب عليهم الين مبشاركة
 الوقت تقليص مت وبذلك. الدوائر حتددها اليت اآلجال
 مبقدار عليهم الين طلبات شؤون تدبر يستلزمه الذي
 ).٢-ف الرتبة من ملوظف( السنة يف يوماً  ٢٠

٧,٠ ٧,٠ 

 يف: ٠٢ عليهم للمجين االستئماين الصندوق أمانة
 للمعلومات جديد نظام وضع جيري ٢٠١٨ عام

 بصورة التنفيذ يف الشركاء نفاذ إلتاحة) MIS( التدبرية
 أمانة لتمكني وكذلك نواجتهم/نتائجهم لتسجيل سهلة

 مراجعة من عليهم للمجين االستئماين الصندوق
 .ومراقبتها التنفيذ مشاريع

 التدبرية املعلومات نظام لوضع الالزمة التكاليف ستسد
 .العادية امليزانية إطار يف باعتمادات ال بتربعات

- ١٢٦,٠ 

  ٢٤٣,٩ ١١١,٦ 
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 المتكرِّرة غير التكاليف - جيم

 احملقَّق الناتج  الوصف
 لعام املرجعية املقادير يف األثر

 )اليوروات بآالف( ٢٠١٩
 اإلمدادي الدعم الرئيس يرافق كان أمن موظف قدم :٠١ الرئاسة هيئة

 بلده يف كان وألنه وناجع دقيق تنسيق بفضل وذلك له، الضروري
 الرتبة من( اخلارجية بالعالقات املعين املستشار وجود عن أغىن ما األم،
 .أبوجا يف) ٣-ف

 اليومي معيشته وبدل اخلارجية بالعالقات املعين املستشار سفر تكاليف
 .أبوجا إىل الهاي من لرحلة

٣,٩ 

 الدعم نيويورك يف القائم االتصال مكتب قدم :٠٢ الرئاسة هيئة
 ما والناجع، الدقيق التنسيق بفضل وذلك الرئيس، إىل الالزم اإلمدادي

) ٣-ف الرتبة من( اخلارجية بالعالقات املعين املستشار وجود عن أغىن
 .نيويورك يف

 اليومي معيشته وبدل اخلارجية بالعالقات املعين املستشار سفر تكاليف
 .نيويورك إىل الهاي من لرحلة

٥,٨ 

 تكاليف يف يورو ٤٩ ٧٠٠ مقداره ختفيض: متكرِّرة غري تكاليف .٢٠١٨ عام يف االنتخاب احلديثي القضاة توجيه: ٠٣ الرئاسة هيئة
 .٢٠١٩ لعام السفر

٤٩,٧ 

 تكاليف يف يورو ٣١٠ ٠٠٠ مقداره ختفيض: متكرِّرة غري تكاليف .االنتخاب احلديثي القضاة تعيني تكاليف :٠١ الدوائر
 .٢٠١٩ لعام القضاة

٣١٠,٠ 

 على يتعنيَّ  ال ،٢٠١٩ عام خيص فيما: ٠٩ اإلدارية اخلدمات شعبة
 وامليزانية املالية الشؤون شبكة يف االشرتاك رسوم يدفع أن املالية قسم

 كل مرة إال الرسوم هذه دفع يتعني فال. املتحدة األمم مبنظومة اخلاصة
 .سنتني

 املخصَّصات يف يورو ١٥ ١٠٠ مقداره ختفيض: متكرِّرة غري تكاليف
 التكاليف هذه إن. ٢٠١٩ عام يف التعاقدية اخلدمات تكاليف لسد

 .٢٠٢٠ عام يف جديد من ستظهر

١٥,١ 

 التقين التدريب سيشهد ٢٠١٩ عام يف: ٠٧ اخلارجية العمليات شعبة
 التدريب إن. ٢٠١٨ عام إىل بالقياس اختالفاً  والتوعية اإلعالم لقسم
 يشتمل ٢٠١٩ عام يف يلزم ولن ٢٠١٨ عام يف توفريه اجلاري التقين
 اإلعالم شؤون تدبر على والتدريب اإلعالم وسائط مع التواصل على

 .األزمات حاالت يف

 ٢٠١٩ عام يف تُتكبد وال ٢٠١٨ عام يف تُتكبد: متكرِّرة غري تكاليف
 تكاليف لسد املخصَّصات يف يورو ٣ ٢٠٠ مقداره ختفيضاً  يؤيت ما

 .٢٠١٩ عام يف التدريب

٣,٢ 

 مكتب استعان ،٢٠١٨ عام يف: ٠١ الداخلية املراجعة مكتب
 املكتب هلذا خارجي تقييم إلجراء استشاري خببري الداخلية املراجعة

 .الداخليني املراجعني معهد ملعايري وفقاً  سنوات مخس كل ُجيرى

 املخصَّصات يف يورو ٢٠ ٠٠٠ مقداره ختفيض: متكرِّرة غري تكاليف
 .٢٠١٩ عام يف االستشاريني اخلرباء تكاليف لسد

٢٠,٠ 

  ٤٠٧,٧ 

 اإلضافية التكاليف تخفيضات - دال

 احملقَّق الناتج  الوصف
 لعام املرجعية املقادير يف األثر

 )اليوروات بآالف( ٢٠١٩
 عبء ُمَقدَّر العامة اخلدمات قسم قلَّص: ١٣ اإلدارية اخلدمات شعبة
 وذلك النقل صعيد على ٢٠١٩ عام يف به سيُنهض الذي العمل
 املتعامل اجلهات من الواردة اخلدمات طلبات عدد اخنفاض بفضل
 .معها

 اإلضايف العمل تكاليف لسد ختصيصها الالزم األموال مقدار قـُلِّص
 مقداره التكاليف يف إضايف ختفيض فتحقق ٢٠١٩ عام يف للسائقني

 .يورو ٢٠ ٠٠٠

٢٠,٠ 

 قسم قلَّص ٢٠١٩ عام خيص فيما: ١٤ اإلدارية اخلدمات شعبة
 وتكاليف العمل أماكن بني فيما النقل طلب ُمَقدَّر العامة اخلدمات
 .الربيدي التخليص

 التعاقدية اخلدمات تكاليف لسد ختصيصها الالزم األموال مقدار قـُلِّص
 مقداره التكاليف يف إضايف ختفيض فتحقق ٢٠١٩ لعام

 .يورو ٦ ٠٠٠

٦,٠ 

 قسم قلَّص ٢٠١٩ عام خيص فيما: ١٥ اإلدارية اخلدمات شعبة
 ترتتب أن املتوقع والتكاليف الشرب ماء طلب ُمَقدَّر العامة اخلدمات

 العامة التشغيلية النفقات لسد ختصيصها الالزم األموال مقدار قـُلِّص
 مقداره التكاليف يف إضايف ختفيض فتحقق ٢٠١٩ لعام

١١,٠ 
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 احملقَّق الناتج  الوصف
 لعام املرجعية املقادير يف األثر

 )اليوروات بآالف( ٢٠١٩
 .يورو ١١ ٠٠٠ .بالكهرباء التزويد على

 قسم قلَّص ٢٠١٩ عام خيص فيما: ١٦ اإلدارية اخلدمات شعبة
 أن احملكمة لسائقي متيحاً  النقل، خدمات طلب ُمَقدَّر اخلدمات

 إىل احلاجة فاخنفضت الال هذا يف االحتياجات معظم يسدوا
 .خارجية جهات تقدمها خدمات

 العامة التشغيلية النفقات لسد ختصيصها الالزم األموال مقدار قـُلِّص
 مقداره التكاليف يف إضايف ختفيض فتحقق ٢٠١٩ لعام

 .يورو ٧ ٠٠٠

٧,٠ 

 قسم قلَّص ٢٠١٩ عام خيص فيما: ١٧ اإلدارية اخلدمات شعبة
 .اخلاص الربيد تكاليف لسد الطلب ُمَقدَّر العامة اخلدمات

 العامة التشغيلية النفقات لسد ختصيصها الالزم األموال مقدار قـُلِّص
 مقداره التكاليف يف إضايف ختفيض فتحقق ٢٠١٩ لعام

 .يورو ٢٠ ٠٠٠

٢٠,٠ 

 قسم قلَّص ٢٠١٩ عام خيص فيما :١٩ اإلدارية اخلدمات شعبة
 تُرتدى اليت اجلبب تكاليف سد أجل من طلبه ُمَقدَّر العامة اخلدمات

 .احملكمة جلسات خالل

 لعام واملواد اللوازم تكاليف لسد ختصيصها الالزم األموال مقدار قـُلِّص
 .يورو ١٠ ٠٠٠ مقداره التكاليف يف إضايف ختفيض فتحقق ٢٠١٩

١٠,٠ 

 عدد ختفيض مت ٢٠١٩ عام خيص فيما: ٢٢ اإلدارية اخلدمات شعبة
 سيلزم حني يف ،٣٢٤ إىل ٤٠٠ من احملكمة جلسات انعقاد أيام

 من العدد بنفس واالستعانة احملكمة قاعات من قاعتني استعمال
 على األمين للدعم الزمين اجلدول أُعد لذلك ونتيجة. األمن موظفي
 .األمثل النحو

 اإلضايف العمل تكاليف لسد ختصيصها الالزم األموال مقدار قـُلِّص
 التكاليف يف إضايف ختفيض فتحقق ٢٠١٩ لعام الليلي العمل وفارق
 .يورو ٤٤ ٥٠٠ مقداره

٤٤,٥ 

 خدمات قسم قلَّص ٢٠١٧ عام يف: ٠٧ القضائية اخلدمات شعبة
 خيص فيما املتنقلة بالوسائل االتصاالت تكاليف املعلومات تدبر

 عدد ُمَقدَّر يف ختفيض إىل نظراً  أوغندا يف القائم امليداين املكتب
 .املهمات

 العامة التشغيلية النفقات لسد ختصيصها الالزم األموال مقدار قـُلِّص
 مقداره التكاليف يف إضايف ختفيض فتحقق ٢٠١٩ لعام

 .يورو ٣٠ ٠٠٠

٣٠,٠ 

 اخلدمات قسم أجرى ٢٠١٨ عام يف: ١٠ القضائية اخلدمات شعبة
 ترامجة أتعاب تكاليف لسد الالزمة األموال مبلغ يف تسوية اللغوية
 بأود النهوض بغية امليدان ويف احملكمة جلسات يف املستخدمة اللغات
 .معينة حاالت يف املتغرية العمل أعباء

 املؤقتة املساعدة تكاليف لسد ختصيصها الالزم األموال مقدار قـُلِّص
 الرتامجة أتعاب تكاليف يف إضايف ختفيض فتحقق ٢٠١٩ لعام العامة

 مقداره احملكمة جلسات خالل العاملني والرتامجة امليدان يف العاملني
 .يورو ١٨٥ ٨٠٠

١٨٥,٨ 

 اخلدمات قسم قلَّص ٢٠١٨ عام يف: ١١ القضائية اخلدمات شعبة
 الشفوية بالرتمجة املتصلة األسفار تكاليف لسد املتطلب ُمَقدَّر اللغوية
 .٢٠١٩ عام يف احملكمة جلسات عدد ُمَقدَّر إىل استناداً  امليدانية

 لعام السفر تكاليف لسد ختصيصها الالزم األموال مقدار قـُلِّص
 .يورو ٥ ٣٠٠ مقداره إضايف ختفيض فتحقق ٢٠١٩

٥,٣ 

 مكتب قلَّص ٢٠١٩ عام خيص فيما: ١٥ القضائية اخلدمات شعبة
 تكاليف لسد الالزم املتطلب ُمَقدَّر عليهم للمجين العمومي احملامي

 فيها تكون بلدان يف استوطنوا منهم عدداً  أن إىل بالنظر موكِّليه سفر
 .أقل السفر تكاليف

 لعام السفر تكاليف لسد ختصيصها الالزم األموال مقدار قـُلِّص
 .يورو ٧ ٠٠٠ مقداره التكاليف يف إضايف ختفيض فتحقق ٢٠١٩

٧,٠ 

 املتطلب ُمَقدَّر احملامني دعم قسم قلَّص: ١٨ القضائية اخلدمات شعبة
 .٢٠١٩ لعام عليهم الين حمامي أتعاب لسد الالزم

 الين حمامي تكاليف لسد ختصيصها الالزم األموال مقدار قـُلِّص
 مقداره التكاليف يف إضايف ختفيض فتحقق ٢٠١٩ لعام عليهم
 .يورو ٦٣ ٧٠٠

٦٣,٧ 

 دعم قسم أجنز ٢٠١٨ عام يف: ٠١ اخلارجية العمليات شعبة
. احلاليني للموظفني اإللزامي التخصصي التدريب اخلارجية العمليات

 إىل الرامي التدريب إىل احلاجة وانعدام املوظفني تبدل عدم إىل وبالنظر
 لسد اعتمادات تلزم لن التصديق، إعادة/واملعارف املهارات جتديد

 .هذه التدريب دورات تكاليف

 لعام التدريب تكاليف لسد ختصيصها الالزم األموال مقدار قـُلِّص
 .يورو ٦ ٦٠٠ مقداره التكاليف يف إضايف ختفيض فتحقق ٢٠١٩

٦,٦ 

 عليهم الين قسم قلَّص ٢٠١٨ عام يف: ٠٣ اخلارجية العمليات شعبة
 .٢٠١٩ لعام الشهود عدد ُمَقدَّر والشهود

 املؤقتة املساعدة تكاليف لسد ختصيصها الالزم األموال مقدار قـُلِّص
 يف إضايف ختفيض فتحقق ٢٠١٩ لعام باالجتماعات اخلاصة

 .يورو ١٠٩ ٤٠٠ مقداره التكاليف

١٠٩,٤ 
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 احملقَّق الناتج  الوصف
 لعام املرجعية املقادير يف األثر

 )اليوروات بآالف( ٢٠١٩
 قسم خفَّض ٢٠١٩ عام خيص فيما: ٠٥ اخلارجية العمليات شعبة
 إىل رئيسياً  يعزى ختفيضاً  العامة التشغيلية نفقاته والشهود عليهم الين
 املسماة املراجعة نطاق يف با ُأخذ اليت] اجلديدة[ الوظائف بنية

ReVision، العام املّدعي مكتب من الواردة اإلحاالت عدد وُمَقدَّر 
 ملفات تدبر يف العمل ممارسات وحتسني باحلماية، لالشتمال طلباً 

 الدول تعاون من واملزيد املصروفات، على الرتكيز وحتسني القضايا،
 .الشريكة الرئيسية

 العامة التشغيلية النفقات لسد ختصيصها الالزم األموال مقدار قـُلِّص
 مقداره التكاليف يف إضايف ختفيض فتحقق ٢٠١٩ لعام

 .يورو ١ ٧١٧ ٤٠٠

١ ٧١٧,٤ 

  ٢ ٢٤٣,٧ 

 



16-E-280812 

 المرفق الثاني عشر

 في المحكمةالمأخوذ بها من فترات الخمس سنوات المتعاقبة  ٢٠١٩-٢٠١٥لفترة لاالفتراضات والـَمْعَلمات 

 املعطى
٢٠١٩ ٢٠١٨ ٢٠١٧ ٢٠١٦ ٢٠١٥ 

قرتح الوصف الـُمقر الوصف الفعلي الـُمقر الوصف الفعلي الـُمقر الوصف الفعلي الـُمقر
ُ
 الوصف امل

انعقاد  أيام عدد ١
 جلسات احملكمة

إثر سحب الدفاع للتهم  ١١٠ ٢٠٠
وجهها يف قضية  اليت 

كنياتا، مل تستمر 
جلسات احملاكمة يف 

على النحو  ٢٠١٥عام 
املفرتض أصًال. كما إن 

مستجدات معينة يف 
قضية روتو وسانغ أدت 

إىل تقليص ذي شأن 
يف الوقت الالزم أن 
 تنعقد فيه اجللسات.

قبل إقرار ميزانية عام  ٢٧٦ ٤٦٥
الربناجمية املقرتحة،  ٢٠١٦

ع إجراؤه قـُلِّص عدد ما يُزم
إىل  ٣من حماكمات من 

(بسبب القرار الذي  ٢
صدر عن الدائرة 

االبتدائية يف قضية روتو 
أفضى إىل  وسانغ) ما

ختفيض عدد أيام انعقاد 
اجللسات املخطط له 

يوماً إىل  ٤٦٥أصالً من 
 أيام ٣١٠

يف قضية  ٢٩٨ ٤٤٠
 غوديه اْغبَـْغبو/اْبليه

)١٠٣ ،( 
 )،٧٧( اْنتاغْندايف قضية 
 أُنغوينيف قضية 

)١١٣،( 
 مببا وآخرينيف قضية 

)١،( 
 )،١( كاتنغايف قضية 
 )،١( البشرييف قضية 
 )،١( املهدييف قضية 
 ).١( لوبنغايف قضية 

 قاعتا جلسات: ٤٠٠
 ١٦٠ -كوت ديفوار 
 ١٦٠ -يوماً، أوغندا 

يوماً؛ مجهورية الكونغو 
يوماً  ٨٠ -الدميقراطية 

الستكمال ترافع 
 الدفاع

 قاعتا جلسات: ٣٢٤
اْغبَـْغبو يف قضية 

(يف احلالة  غوديه واْبليه
ديفوار):  يف كوت

 ؛يوماً  ١٢٤
(يف  أُنغوينيف قضية 

احلالة يف أوغندا): 
 ؛يوماً  ١٦٠

Pاحلسنيف قضية 

)
109F

١(
P 

(القضية الثانية يف احلالة 
 .يوماً  ٤٠يف مايل): 

 احلاالت عدد ٢
 للتحقيق اخلاضعة

مل ُيضف أي بلد آخر  ٨ ٨
بلدان احلاالت إىل 

، ٢٠١٥خالل عام 
على الرغم من استمرار 
املداوالت بشأن احلالة 

 يف جورجيا.

أضيفت جورجيا بصفتها  ٩ ٨
بلداً آخر من بلدان 

 .٢٠١٦احلاالت يف عام 

 الثانيةو األوىل  تاناحلال ١١ ١١
يف مجهورية أفريقيا 

  ،الوسطى
 يف كوت ديفوار،احلالة و 
دارفور يف احلالة و 
 السودان،ب
يف مجهورية احلالة و 

 الكونغو الدميقراطية،
 يف جورجيا،احلالة و 
 يف كينيا،احلالة و 
 يف ليبيا، احلالة و 
 يف مايل،احلالة و 
 ،يف أوغندااحلالة و 
 جزر القمريف احلالة و 

يف  ة األوىلاحلال -١ ١٠
مجهورية أفريقيا 

 الوسطى
يف الثانية ة احلال -٢

مجهورية أفريقيا 
 الوسطى

كوت   احلالة يف -٣
 ديفوار

احلالة يف مجهورية  -٤
 الكونغو الدميقراطية 

جورجيا؛  احلالة يف -٥
 كينيااحلالة يف   -٦
 احلالة يف ليبيا -٧
 احلالة يف مايل -٨
 يف السوداناحلالة  -٩

 احلالة يف أوغندا -١٠

احلالة يف بوروندي،  ١١
الثانية تان األوىل و واحلال

يف مجهورية أفريقيا 
 ،الوسطى
 ، ريف كوت ديفواواحلالة 

واحلالة يف مجهورية 
 الكونغو الدميقراطية،

واحلالة يف دارفور 
 بالسودان،

واحلالة يف جورجيا، 
واحلالة  كينيا،احلالة يف  و 

 ،يف ليبيا
احلالة و  يف مايل،احلالة و 

 يف أوغندا

عمليات  عدد ٣
 الناشط التحقيق

٢(+٤(
)
110F

٢(
 

لقد تدبر مكتب املّدعي  ٤,٥
العام، على الرغم من 
نقص مالك موظفيه 

برمته، من  ٢٠١٥لعام 
تدبر أمره للقيام بأنشطة 

حتقيقية يف مجهورية 
أفريقيا الوسطى 

ومجهورية ديفوار  وكوت
الكونغو الدميقراطية 
ومايل، إضافًة إىل 

مساندته عدة أفرقة 
معنية باإلجراءات 

 االبتدائية.

أضيفت عملية حتقيق  ٦ ٥
جديدة يف جورجيا. إن 
املوارد ذات الصلة املهيأ 
هلا يف إطار ميزانية عام 

تعادل تكاليف  ٢٠١٦
عدد من األفرقة يبلغ 

، وإن كانت األفرقة ٤,٥
أُعملت يف املعنية قد 

احلالة يف  حاالت. أما ٦
جورجيا فقد سدت 

التكاليف املتصلة با مببلغ 
 من صندوق الطوارئ.

احلالة الثانية يف مجهورية  ٦ ٦
أفريقيا الوسطى (القضية 

(سيليكا))، واحلالة  أ
الثانية يف مجهورية أفريقيا 

الوسطى (القضية ب 
باالكا))،  -(أْنيت 

 ةواحلالة يف ليبيا (القضي
واحلالة الثانية ، الثالثة)

يف كوت ديفوار، واحلالة 
واحلالة يف يف جورجيا، 

 دارفور بالسودان

احلالة الثانية يف  ٦
مجهورية أفريقيا 

الوسطى (القضية 
(سيليكا))، واحلالة  أ

الثانية يف مجهورية 
أفريقيا الوسطى 

 -(القضية ب (أْنيت 
 واحلالة يف باالكا))،

 ديفوار (القضية كوت
واحلالة يف  الثانية)،

جورجيا، واحلالة يف 
 الثالثة) ةليبيا (القضي

 واحلالة يف مايل

احلالة يف بوروندي،  ٨
واحلالة الثانية يف مجهورية 
أفريقيا الوسطى (القضية 

(سيليكا))، واحلالة  أ
الثانية يف مجهورية أفريقيا 

الوسطى (القضية ب 
باالكا))، واحلالة  -(أْنيت 

(القضية  يف كوت ديفوار
، واحلالة يف دارفور الثانية)

بالسودان، واحلالة يف 
جورجيا، واحلالة يف ليبيا 

ن الثالثة ا(القضيت
 والرابعة)

                                                           

 دون استباق القرار بشأن اعتماد التهم. )١(
قرتحة إن اإلشارات الواردة بني قوسني تتصل مبباشرة حتقيق ثان جبمهورية أفريقيا الوسطى وتقدمها احملكمة يف إطار الربناجمية التكميلية امل )٢(

 ).ICC-ASP/13/10-Add.1(الوثيقة  ٢٠١٥لعام 
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عمليات  عدد ٤
التحقيق يف اجلرائم 

املنصوص عليها 
من  ٧٠يف املادة 

 النظام األساسي

مجهورية يف و  كينيايف   ٢ ٢
 أفريقيا الوسطى

 غ/م غ/م غ/م - غ/م - - غ/م - -

القضايا  عدد ٥
احملقَّق فيها حتقيقاً 

ساكناً ريثما 
يُقبض على 
املشتبه بم 

Pفيها

)
111F

٣(
 

استدام املكتب الصالت  ٩ ٩
بالشهود وتكفل بصون 

األدلة يف عدد من 
 القضايا "الساكنة".

يف احلالة يف األوىل  القضية ٩ ٩
يف  الثانية والقضية ؛ليبيا

والقضايا  ؛ليبيااحلالة يف 
يف والثانية والرابعة  األوىل

 بالسودان؛ دارفوراحلالة يف 
يف احلالة يف  الثالثة والقضبة
 بالسودان (بندا)؛ دارفور

القضية األوىل مكرَّراً يف و 
احلالة يف كوت ديفوار 

القضية و  ؛(سيمون اْغبغبو)
األوىل يف احلالة يف مايل 

 الرابعة والقضية (أغيلوك)؛
هورية الكونغو مجيف احلالة 

 (موداكومورا)؛الدميقراطية 
وقضية اجلرائم املنصوص 

من  ٧٠عليها يف املادة 
النظام األساسي يف احلالة 

يف  كوينوقضية   ؛كينيايف  
 أوغندا احلالة يف 

١٤ ١٣
)
112F

٤(
يف احلالة األوىل  القضية 

 )؛١( ليبيايف 
يف احلالة  الثانية والقضية

 )؛ ١( ليبيايف 
يف احلالة  الرابعة والقضية

 )؛ ١( ليبيايف 
يف احلالة  األوىل والقضية

 )؛٢بالسودان ( دارفوريف 
الثانية والرابعة  والقضيتان

 دارفوريف احلالة يف 
 )؛٢بالسودان (

يف احلالة  الثالثة والقضبة
 )؛١بالسودان ( دارفوريف 

القضية األوىل مكرَّراً يف و 
احلالة يف كوت ديفوار 

 ؛)١(سيمون اْغبغبو) (
الثالثة والرابعة القضيتان و 

مجهورية يف  يف احلالة
  ؛)١الكونغو الدميقراطية (

وقضية اجلرائم املنصوص 
من  ٧٠عليها يف املادة 

النظام األساسي يف احلالة 
وقضية يف  ؛)٣كينيا (يف  

 )١أوغندا (احلالة يف 

يف احلالة األوىل  القضية ١٤
 )؛١( ليبيايف 

يف احلالة  الثانية والقضية
 )؛ ١( ليبيايف 

يف احلالة  الرابعة والقضية
 )؛ ١( ليبيايف 

والثانية  األوىل والقضايا
والرابعة يف احلالة يف 

بالسودان  دارفور

)٤(P
)
113F

٥(
P؛ 
يف احلالة  الثالثة والقضبة

بالسودان  دارفوريف 
 )؛١(
القضية األوىل مكرَّراً و 

يف احلالة يف كوت 
 ؛)١ديفوار (

الثالثة القضيتان و 
يف  والرابعة يف احلالة

مجهورية الكونغو 
  ؛)١الدميقراطية (

وقضية اجلرائم املنصوص 
من  ٧٠عليها يف املادة 

النظام األساسي يف 
 ؛)٣كينيا (احلالة يف  

وقضية يف احلالة يف 
 )١( أوغندا

القضية األوىل مكرَّراً يف  ١٦
احلالة يف كوت ديفوار 

 ؛)١(
 )٢األوىل ( والقضايا

والثانية والرابعة واخلامسة 
) يف احلالة ١) والثالثة (٢(

 بالسودان؛ دارفوريف 
 األوىل يف احلالة ةالقضيو 

مجهورية الكونغو يف 
 ؛)١الدميقراطية (

وقضية اجلرائم املنصوص 
من  ٧٠عليها يف املادة 

النظام األساسي يف احلالة 
 ؛)٣كينيا (يف  

يف احلالة األوىل  والقضية
 والقضية )؛١( ليبيايف 

 ليبيا يف احلالة يف الثانية
 ؛)١(

يف احلالة  الثالثة والقضية
 )؛ ٢( ليبيايف 

أوغندا وقضية يف احلالة يف 
)٢( 
 
 

                                                           

 .٢٠١٦وعام  ٢٠١٥ُمسي هذا املعطى "عدد عمليات التفتيش الساكن" يف عام  )٣(
السنوسي (لـّما ينفذ األمر بالقبض  اهللا القذايف وعبد اإلسالم إىل القضية األوىل يف احلالة يف ليبيا: سيف ١٥إىل  ١٣الزيادة من تعزى  )٤(

خالد؛ القضية  حممد على ثاين الذكر وقد كان قد ُقضي بأن القضية ضده أمام احملكمة غري مقبولة)؛ القضية الثانية يف احلالة يف ليبيا: التهامي
 .الورفلِّي سيف بو مصطفى لرابعة يف احلالة يف ليبيا: حممودا
 ضم القضايا األوىل والثانية والرابعة يف احلالة يف دارفور بالسودان. )٥(
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عمليات  عدد ٦
 األويل التدارس

أضيفت ثالث عمليات  ١٠ ٩ غ/م - -
تدارس أويل جديدة: يف 

احلالة يف بوروندي، واحلالة 
يف جزر الُقُمر، واحلالة يف 

غابون. وأغلقت عملية 
التدارس يف احلالة يف 

احلالة يف  هندوراس. أما
جورجيا فقد انُتقل فيها 

إىل املرحلة التالية من 
اإلجراءات، وهي مرحلة 

 التحقيق الناشط

 أفغانستان،احلالة يف  ١٠ ١٠
 بوروندي،احلالة يف 

 ،احلالة يف كولومبيا
 ،احلالة يف غابون
  ،احلالة يف غينيا

حلالة يف العراق/اململكة ا
 ،املتحدة

 ،حلالة يف نيجريياا
 ،فلسطني احلالة يف

  احلالة يف جزر القمر،
 حلالة يف أوكرانياا

١ ١٠-٨-  
 أفغانستاناحلالة يف 

احلالة   -٢
 يف كولومبيا

٣-  
 احلالة يف غابون

٤-  
 احلالة يف غينيا 

٥-  
 يف العراق/ احلالة

 اململكة املتحدة
٦-  
 حلالة يف نيجريياا

٧-  
 احلالة يف فلسطني 

٨-  
 حلالة يف أوكرانياا

٩-  
 حالة لـّما حتدَّد

حالة  -١٠
دلـّما   حتدَّ

احلالة يف كولومبيا، واحلالة  ٩
يف غابون، واحلالة يف 

 غينيا، واحلالة يف العراق/
اململكة املتحدة، واحلالة 

يف نيجرييا، واحلالة يف 
فلسطني، واحلالة يف 
الفلبني، واحلالة يف 
أوكرانيا، واحلالة يف 

Pفنزويال

)
114F

٦(
 

األفرقة املعنية  عدد ٧
باإلجراءات 

Pاالبتدائية

)
115F

٧(
P 

 (للدوائر)

أفرقة  ٦ ٥
جللسات 
 احملاكمة

 وفريق واحد
جلرب 
 األضرار

تعنيَّ على األفرقة املعنية 
باإلجراءات االبتدائية 
خالل السنة النهوض 

بأود ست قضايا حياكم 
قضية مببا، وفيها: قضية 

قضية روتو وَسْنغ، و
كنياتا (اهتم با فريق 
صغري للنظر يف مسألة 

أحالتها دائرة 
قضية االستئناف)، و

اْغبَـْغبو قضية اْنتاغْندا، و
 مببا، وقضية واْبليه غوديه

(جرائم وآخرين 
منصوص عليها يف املادة 

من النظام  ٧٠
 األساسي).

ويضاف إىل ذلك أن 
العديد من موظفي 

الدوائر قدموا الدعم 
ضمن إطار أفرقة جلزء 
من وقت عملهم إىل 
الدائرة االبتدائية اليت 
تولت النظر يف جرب 

، لوبنغااألضرار يف قضية 
 كاتنغا.وقضية 

الدائرة االبتدائية األوىل  ٩ ٦
اْغبَـْغبو واْبليه (قضية 
)؛ الدائرة االبتدائية غوديه

الثانية الناظرة يف جرب 
، لوبنغااألضرار (قضية 

، وقضية كاتنغاوقضية 
)؛ الدائرة اْنغوجولو

االبتدائية الثالثة (قضية 
)؛ الدائرة االبتدائية مببا

روتو ) (قضية أاخلامسة (
بتدائية )؛ الدائرة االوَسْنغ

)؛ اْنتاغْنداالسادسة (قضية 
الدائرة االبتدائية السابعة 

)؛ مببا وآخرين(قضية 
الدائرة االبتدائية اخلامسة 

)؛ كنياتا(باء) (قضية 
الدائرة االبتدائية الثامنة 

)؛ الدائرة املهدي(قضية 
االبتدائية التاسعة (قضية 

 ).أُنغوين

أفرقة  ٣
جللسات 
 احملاكمة
وفريق 
 واحد

 جللسات
النطق 

بالعقوبة 
وفريق 
 واحد
جلرب 
 األضرار

أفرقة  ٣
جللسات 
 احملاكمة
وفريق 
 واحد

 جللسات
النطق 

بالعقوبة 
أفرقة  ٣و

جلرب 
 األضرار

الدائرة االبتدائية األوىل 
؛ اْبليه غوديه)و  (اْغبَـْغبو

الدائرة االبتدائية السادسة 
؛ الدائرة (اْنتاَغْندا)

االبتدائية التاسعة 
  ؛(أُْنغوين)

 السابعةالدائرة االبتدائية 
 ؛)وآخرين (مببا

الدائرة االبتدائية الثانية 
الناظرة يف جرب األضرار 

 ؛)وكاتـَْنغا (لوبـَْنغا
الدائرة االبتدائية الثالثة 
الناظرة يف جرب األضرار 

 ؛(مببا)
 منةالدائرة االبتدائية الثا

الناظرة يف جرب األضرار 
 )املهدي(

الدائرة االبتدائية األوىل  ٥
(اْغبَـْغبو و اْبليه 

؛ الدائرة غوديه)
االبتدائية السادسة 

؛ الدائرة (اْنتاَغْندا)
االبتدائية التاسعة 

 ؛(أُْنغوين)
الدائرة االبتدائية الثانية 
الناظرة يف جرب األضرار 

 ؛(لوبـَْنغا)
الدائرة االبتدائية الثالثة 
الناظرة يف جرب األضرار 

 (مببا)

الدائرة االبتدائية األوىل  ٦
؛ اْبليه غوديه)و  (اْغبَـْغبو

الدائرة االبتدائية السادسة 
الناظرة يف جرب األضرار 

؛ الدائرة (اْنتاَغْندا)
االبتدائية التاسعة 

  ؛(أُْنغوين)
الدائرة االبتدائية الثانية 
الناظرة يف جرب األضرار 

 ؛)وكاتـَْنغا (لوبـَْنغا
 منةالدائرة االبتدائية الثا

الناظرة يف جرب األضرار 
 ؛)املهدي(

Pاحلسن

)١( 

                                                           

 .٢٠١٩ختضع تسع حاالت للتدارس األويل، وال ُتستبق بذه اإلشارة األمور فيما خيص احلاالت يف عام  ٢٠١٨يف عام  )٦(
يف التحضري للمحاكمات املقبلة؛ وجلسات احملاكمة؛ وجلسات  باإلجراءات االبتدائية هي أفرقة تابعة للدوائر قد تشاركاألفرقة املعنية  )٧(

 النطق باحلكم؛ وجلسات النظر يف جرب األضرار.
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األفرقة املعنية  عدد ٨
باإلجراءات 

االبتدائية (ملكتب 
 املّدعي العام)

احتيج إىل  ٢٠١٦يف عام  ٦ ٥   ٥ ٥
فريقني إضافيني من األفرقة 

املعنية باإلجراءات 
االبتدائية ملواصلة تقدمي 

الدعم يف احملاكمة الرئيسية 
يف احلالة يف مجهورية 

أفريقيا الوسطى (قضية 
) والنهوض بأود مببا

احملاكمة اجلديدة يف احلالة 
). املهدييف مايل (قضية 

إن املوارد املخصصة يف 
األمر للفريق املعين  بادئ

باإلجراءات االبتدائية يف 
احلالة يف كينيا أعيد 

 ختصيصها لقضايا أخرى.

 احلالة يف كوت ديفوار ٣ ٣
؛ (اْغبغبو واْبليه غوديه)

احلالة يف مجهورية الكونغو 
؛ (انْتاَغْندا)الدميقراطية 

 (أُنغوين)احلالة يف أوغندا 

احلالة يف مجهورية  ٣
الكونغو الدميقراطية 

؛ احلالة يف  (اْنتاَغْندا)
(اْغبغبو  كوت ديفوار
؛ احلالة واْبليه غوديه)

 (أُنغوين)يف أوغندا 

احلالة يف كوت ديفوار  ٣
؛ (اْغبغبو واْبليه غوديه)

 (أُنغوين)؛احلالة يف أوغندا 
احلالة يف مايل: القضية 

 )١((احلسن)الثانية 

رقة الدعم عدد أف ٩
التابعة لقلم 

احملكمة املعنية 
 جبلساتا

فريق 
 واحد

اثنان من األفرقة الكاملة  فريقان فريقان   فريقان فريقان   فريق واحد
املعنية جبلسات احملكمة 
لضمان احلد األقصى 

الستعمال سعة قاعات 
جلسات احملكمة مع احلد 

األدىن من الزيادات يف 
 املوارد املطلوبة

اثنان من األفرقة  فريقان
الكاملة املعنية جبلسات 

احملكمة لضمان احلد 
األقصى الستعمال 

سعة قاعات جلسات 
احملكمة مع احلد األدىن 
من الزيادات يف املوارد 

 املطلوبة

اثنان من األفرقة الكاملة  ٢
املعنية جبلسات احملكمة 
لضمان احلد األقصى 

الستعمال سعة قاعات 
 جلسات احملكمة

أفرقة املمثلني  عدد ١٠
القانونيني للمجين 

عليهم التابعة 
للمكتب العمومي 

حملامي الين 
 عليهم

يف اإلجراءات االبتدائية:  ٧       
، )١( اْغبَـْغبو واْبليه غوديه

 ، وأُنغوين)٢( اْنتاَغْنداو 
 ؛)١(

إجراءات جرب  يف
)، ١األضرار: مببا (

 ، وكاتـَْنغا)١( ولوبـَْنغا
)١( 

يف اإلجراءات  ٧
االبتدائية: اْغبَـْغبو واْبليه 

 اْنتاَغْنداو ، )١( غوديه
 ؛)١( ، وأُنغوين)٢(

إجراءات جرب  يف
)، ١األضرار: مببا (

 ، وكاتـَْنغا)١( ولوبـَْنغا
)١( 

يف اإلجراءات االبتدائية:  ٦
، )١( غوديه اْغبَـْغبو واْبليه

وين ، وأُنغ)٢( اْنتاَغْنداو 
، )١( ، ولوبـَْنغا)١(

 )١( وكاتـَْنغا

عدد اللغات  ١١
املنهوض بأود 

تقدمي اخلدمات 
با يف جلسات 

 احملكمة

أُرجئ توفري خدمات  ١٠ ٦
لغة الرتمجة الشفوية ب

إىل  البمبارةلغة و  الديوال
بال أي أثر  ٢٠١٦عام 

 على امليزانية.
كما مل يُطلب توفري 

اخلدمات ال بلغة األلور 
 وال بلغة الزغاوة.

مت تقدمي  ٢٠١٦يف عام  ١٠ ٩
خدمات اللغات ألنشطة 

جلسات احملكمة يف ثالث 
لغات إضافية: العربية، 
واإلنكليزية (باللهجة 

الليبريية)، ولغة السْنغو. ومل 
وفري اخلدمات يُطلب ت

بالسواحيلية (الفصحى) 
 وال بلغة البمبارا.

 اإلنكليزية  -١ ١٠ ١٠
 الفرنسية  -٢
 السواحلية الكونغولية  -٣
يَـْرَوندا  -٤  الِكنـْ
 لغة اآلشويل  -٥
 لغة الديوال  -٦
 املالنكيهلغة  -٧
  لغة الِلْنغاال -٨
 العربية  -٩

 لغة الكيلندو -١٠

 اإلنكليزية  -١ ٩
 الفرنسية  -٢
السواحلية  -٣

 الكونغولية 
يَـْرَوْندا لغة ا -٤  لِكنـْ
 اآلشويل لغة  -٥
 لديوال لغة ا -٦
 لِْنغااللغة ا -٧
 لغة األتيسو -٨
 لغة اللنغو -٩

 العربية -١ ١٠
 اإلنكليزية  -٢
 الفرنسية  -٣
 السواحلية الكونغولية  -٤
يَـْرَوندا  -٥  الِكنـْ
 لغة اآلشويل  -٦
 لغة الديوال  -٧
  لغة الِلْنغاال -٨
 لغة األتيسو -٩

 لغة اللنغو -١٠
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ُ
 الوصف امل

عدد اللغات  ١٢
املتصلة بالقضايا 

املنهوض بأود 
تقدمي اخلدمات 

 با

يف جمال الرتمجة مل يرتتب  ١٤ ١٣
على اخلدمات اليت مت 

أثر على امليزانية. توفريها 
ففيما خيص اللغة العربية 

ولغة اآلشويل ولغة 
يَـْرَوندا واللغة  الِكنـْ

السواحيلية ولغة اللنغاال 
أجريت الرتمجات 

داخلياً. وفيما خيص 
اللغة اجلورجية واللغة 

الروسية كان عدد 
صفحات املواد املرتمجة 
صغرياً نسبياً. واستمرت 

احلاجة إىل خدمات 
ية يف سياق الرتمجة الشفو 

العمليات ويف امليدان 
بلغة الزغاوة/اللغة العربية 
دعماً لألنشطة الراة يف 
إحدى قضايا احلالة يف 

يورو.  ٧٥٣٠السودان: 
أما تكاليف خدمات 

الرتمجة الشفوية يف سياق 
العمليات بلغة 

يَـْرَوندا فقد ختطت  الِكنـْ
املبلغ املتوقع إذ بلغت 

 يورو. ٨٢ ٩٥١

دعم  ٢٠١٦ مت يف عام ٢٤ ٢١
األنشطة املتصلة 

قضية إضافية فيما  ١١بـ
يتعلق باللغات لألنشطة 

املتصلة باإلجراءات: 
العربية ، والفرنسية، 

واإلنكليزية، ولغة الغرييه، 
ولغة الَلْندو، واللغة 

اجلورجية، والروسية، 
والرتكية، واألملانية، 

واإلسبانية، واهلولندية، ومل 
يُطلب توفري اخلدمات 

السواحيلية  باللغة
(الفصحى) وال بلغة الفور 

بلغة الكالنجني وال  وال
بلغة الكيكويو وال بلغة 

بلغة اللوغندا وال  وال الَلْنغو
بلغة اللوو وال بلغة 

 االْجنييت. 

 لغة التماشيق  -١ ٢٦ ٢٢
 لغة الزغاوة  -٢
 السواحلية الفصحى  -٣
 السواحلية الكونغولية  -٤
يَـْرَوندا  -٥  لغة الِكنـْ
 لغة اآلشويل  -٦
 لغة الديوال  -٧
 لغة الَبْمبارا  -٨
 لغة الِلْنغاال  -٩

 لغة األلور  -١٠
 العربية (الفصحى)  -١١
 العربية (السودانية)  -١٢
 لغة األتيسو -١٣
 لغة الغرييه -١٤
 دلْ فُ لْ فُ لغة ال -١٥
 ندولِ لغة ال -١٦
 لغة الَلْنغو -١٧
 لغة اللوو -١٨
 لغة الَسْنغو  -١٩
 الروسية  -٢٠
 اجلورجية  -٢١
 لغة جنوب أوسيتيا -٢٢
 غاينْ سُ لغة ال -٢٣
 لغة الداري  -٢٤
 لغة الَبْشتو  -٢٥
 لغة الكريُْندي  -٢٦

 اإلنكليزية  -١ ٢٩
  الفرنسية -٢
  شويلاآل -٣
 العربية -٤
 العربية (السودانية)  -٥
لسواحلية ا -٦ 

 (الكونغولية)
يَـْرَوْندا -٧  لغة الِكنـْ
  الِلْنغااللغة  -٨
  لغة الديوال -٩

 بارا مْ بَ لغة ال -١٠
  لغة األتيسو -١١
  لغة األلور -١٢
 غو نْ السَ لغة  -١٣
 الزغاوة لغة  -١٤
 اشيق مالتلغة  -١٥
 اجلورجية  -١٦
 الروسية  -١٧
 غاي نْ سُ لغة ال -١٨
 ندو لِ لغة ال -١٩
  لغة الغرييه -٢٠
 غو نْ لَ لغة ال -٢١
  ةوسيتياأل -٢٢
 دلْ فُ لْ فُ اللغة  -٢٣
 لغة الداري  -٢٤
 لغة الَبْشتو  -٢٥
 لغة الكريُْندي  -٢٦
 لغة الكيهيما  -٢٧
 لغة املوريه  -٢٨
 لغة التورا  -٢٩

 اإلنكليزية  -١ ٢٩
  الفرنسية -٢
  شويلاآل -٣
 العربية -٤
 العربية (السودانية)  -٥
لسواحلية ا -٦ 

 (الكونغولية)
يَـْرَوْندا -٧  لغة الِكنـْ
  الِلْنغااللغة  -٨
  لغة الديوال -٩

 بارا مْ بَ لغة ال -١٠
  لغة األتيسو -١١
  لغة األلور -١٢
 غو نْ السَ لغة  -١٣
 الزغاوة لغة  -١٤
 اشيق مالتلغة  -١٥
 اجلورجية  -١٦
 الروسية  -١٧
 غاي نْ سُ لغة ال -١٨
 ندو لِ لغة ال -١٩
  لغة الغرييه -٢٠
 غو نْ لَ لغة ال -٢١
  ةوسيتياأل -٢٢
 دلْ فُ لْ فُ اللغة  -٢٣
 لغة الداري  -٢٤
 لغة الَبْشتو  -٢٥
 لغة الكريُْندي  -٢٦
 لغة الكيهيما  -٢٧
 لغة املوريه  -٢٨
 لغة التورا -٢٩

عدد اللغات  ١٣
املنهوض بأود 

تقدمي اخلدمات 
با من أجل 

املراسلة مع الدول 
 األطراف

مل يكن هلذا البند أثر  ٢ ٢١
على امليزانية. وكان هناك 

خطأ يف بيان 
"املصروفات الفعلية يف 

حبلول  ٢٠١٥عام 
متوز/يوليو  ٣١

". وحىت تارخيه ٢٠١٥
مت توفري اخلدمات من 
أجل التعاون القضائي 

لغة. بيد أنه  ٢٥بـ
استعملت لغتان يف 

 ٢٠١٥الرتمجة يف عام 
من أجل املراسلة مع 
الدول األطراف يف 

سياق التعاون القضائي، 
وهاتان اللغتان مها 

الربتغالية (يف 
متوز/يوليو) واألملانية  ٣١
كانون   ٣١(يف 

 األول/ديسمرب).

لقد خطط قسم خدمات  ٦ ٢٥
اللغات لعدد أقصى من 

اللغات املستعملة يف 
سياق التعاون القضائي يف 

استناداً إىل  ٢٠١٦عام 
البيانات املتعلقة بالفرتة 
السابقة، لكن اللغات 

اليت استعملت فعالً من 
أجل الرتاسل مع الدول 

األطراف هي اللغات 
التالية: الفرنسية، 

ليزية، واإلسبانية، واإلنك
واهلولندية، والعربية، 
 والربتغالية، واألملانية.

 الفرنسية -١ ٦ ١٠
 اإلنكليزية  -٢
 العربية  -٣
 الربتغالية  -٤
 ألملانية ا -٥
 اإلسبانية -٦

 اإلنكليزية  -١ ٨
 الفرنسية -٢
 العربية  -٣
 اإلسبانية  -٤
 اهلولندية  -٥
 ملانية األ -٦
 الربتغالية  -٧
 اجلورجية  -٨

 اإلنكليزية  -١ ٨
 الفرنسية -٢
 العربية  -٣
 اإلسبانية  -٤
 اهلولندية  -٥
 ملانية األ -٦
 الربتغالية  -٧
 اجلورجية -٨
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عدد دعاوى  ١٤
االستئناف 

 النهائي

وقضية  اْنغوجولوقضية  ٢ ١
انتهت  – كاتْنغا

 اإلجراءات يف كلتيهما.

بدأت اإلجراءات  ١ ١
 مببااالستئنافية يف قضية 

فيما يتعلق باحلكم باإلدانة 
والقرار املتعلق بالعقوبة يف 

وستستمر يف  ٢٠١٦عام 
 .٢٠١٧عام 

٢
)
116F

٨(
 ٦

)
117F

٩(

  

 مببا وآخرينقضية يف 
(جرائم منصوص عليها 

من النظام  ٧٠يف املادة 
استئناف  - األساسي)

احلكم باإلدانة والقرار 
 ؛ ويفاملتعلق بالعقوبة

(القضية  مبباقضية 
استئناف  -الرئيسية) 

احلكم باإلدانة والقرار 
املتعلق بالعقوبة؛ ويف 

استئناف  - كاتـَْنغاقضية 
القرار املتعلق جبرب 

قضية األضرار، ويف 
استئناف القرار  - املهدي

  املتعلق جبرب األضرار

٩
)
118F

١٠(
يف قضية مببا (الرئيسية)  

استئناف احلكم  -
باإلدانة والقرار املتعلق 

؛ ويف قضية مببا بالعقوبة
(جرائم  وآخرين

منصوص عليها يف 
من النظام  ٧٠املادة 

استئناف  - األساسي)
احلكم باإلدانة والقرار 

؛ ويف املتعلق بالعقوبة
قضية اْنتاَغْندا 

ضية  ويف ق)؛ احتماالً (
استئناف  - كاتـَْنغا

القرار املتعلق جبرب 
قضية  ؛ ويفاألضرار
استئناف  -املهدي 

القرار املتعلق جبرب 
قضية  ؛ ويفاألضرار
استئناف  -لوبـَْنغا 

القرار املتعلق جبرب 
وُحيتمل أن  األضرار؛

تُقدَّم دعوى استئناف 
لقرار متعلق جبرب  أخرى

 األضرار

٥
)
119F

١١(
(اجلرائم  اْنتاغْنداقضية  

املنصوص عليها يف 
من النظام  ٧٤ املادة

األساسي واجلرائم 
املنصوص عليها يف 

 منه)؛ ٧٦ املادة
 غوديه اْغبَـْغبو واْبليهقضية 

(اجلرائم املنصوص عليها 
من النظام  ٧٤ يف املادة

األساسي واجلرائم 
املنصوص عليها يف 

 منه)؛ ٧٦ املادة
(اجلرائم  مبباقضية 

املنصوص عليها يف 
من النظام  ٧٠ املادة

األساسي واجلرائم 
املنصوص عليها يف 

 .منه) ٧٦ املادة

                                                           

 عدد ما يستأنف من القرارات النهائية الصادرة عن الدوائر االبتدائية. )٨(
دعوى استئناف: يف  ١٦عدد ما يستأنف من القرارات النهائية الصادرة عن الدوائر االبتدائية. ويشار إمجاالً إىل أن األطراف أودعت  )٩(

املتعلقة  مببا وآخرينالرئيسية (يستأنف املتهم القرار القاضي بإدانته؛ ويستأنف املتهم واملّدعية العامة قرار النطق بالعقوبة)؛ ويف قضية  مبباقضية 
من النظام األساسي (يستأنف مخسة متهمني القرار القاضي باإلدانة؛ ويستأنف ثالثة متهمني واملّدعية  ٧٠ باجلرائم املنصوص عليها يف املادة

ين عليهم القرار (يستأنف املتهم ومكتب احملامي العمومي للمجين عليهم واملمثل القانوين للمج كاتْنغاويف قضية  العامة قرار النطق بالعقوبة)؛
 املمثل القانوين للمجين عليهم القرار املتعلق جبرب األضرار). (يستأنف املهدياملتعلق جبرب األضرار)؛ ويف قضية 

دعوى استئناف: يف  ١٨عدد ما يستأنف من القرارات النهائية الصادرة عن الدوائر االبتدائية. ويشار إمجاالً إىل أن األطراف أودعت  )١٠(
الرئيسية (يستأنف املتهم القرار القاضي بإدانته؛ ويستأنف املتهم واملّدعية العامة قرار النطق بالعقوبة؛ ومثة دعوى استئناف للقرار  مبباقضية 

من النظام األساسي (يستأنف مخسة من املتهمني  ٧٠ املتعلقة جبرائم منصوص عليها يف املادة مببا وآخريناملتعلق جبرب األضرار)؛ ويف قضية 
استئناف دعوى ويف قضية اْنتاغْندا (حيتمل أن تقدم  قرار القاضي باإلدانة؛ ويستأنف ثالثة من املتهمني واملّدعية العامة قرار النطق بالعقوبة)؛ال

(يستأنف املتهم ومكتب احملامي العمومي للمجين عليهم واملمثل القانوين للمجين عليهم القرار املتعلق جبرب  كاتْنغاواحدة)؛ ويف قضية 
 املمثل القانوين للمجين عليهم القرار املتعلق جبرب األضرار). (يستأنف املهدياألضرار)؛ ويف قضية 

دائية. جيوز أن يستأنف القرار أكثر من طرف واحد، ما يفضي إىل عدد ما يستأنف من القرارات النهائية الصادرة عن الدوائر االبت )١١(
 عبء عمل أثقل.
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عدد الشهود  ١٥
الذين ميثُلون 

لإلدالء 
 بشهاداتم

٤٣ 
+)٨٠()

٢( 

استندت االفرتاضات إىل  ٣٧
عدد من احملاكمات 

املستمرة البادئة يف عام 
يبلغ  ٢٠١٥

حماكمات (يف قضية  ٤
روتو ، وقضية اْنتاغندا
اْغبَـْغبو ، وقضية وسانغ

مببا ، وقضية واْبليه غوديه
). بيد أن األمر وآخرين

 ٢٠١٥اقتصر يف عام 
على بدء حماكمتني: يف 

مببا وقضية  اْنتاغنداقضية 
 .وآخرين

من شهود مكتب  ٨٨ ٩٧ ١٠٠
من  ٧املّدعي العام؛ و

شهود الدفاع؛ وشاهدان 
 من شهود الدوائر.

شاهداً فيما خيص  ١٣٤ ١٣٤ ٨١
حماكمات: يف قضية  ٣

)؛ ويف ٢٩( اْنتاغندا
ر: ديفوا احلالة يف كوت

اْغبَـْغبو واْبليه يف قضية 
)؛ ويف قضية ٥٢( غوديه
 ).٥٣( أُنغوين

أيام  ٣مدة متوسطها:  ١٣٢
  لكل شاهد.

عدد من األيام مقداره يف  ١٢٨
لكل  ٢,٥املتوسط 
 شاهد.

املدة القصوى  ١٦
املتوقعة ملكوث  

 كل شاهد

مدة قصوى للمكوث  ٤٢ ١٥
 يومًا. ٤٢مقدارها 

يف املتوسط مل تتجاوز مدة  ٣٠ ١٥
يوماً  ١٥اإلدالء بالشهادة 

. بيد أن ٢٠١٦يف عام 
املدة القصوى الفعلية 
للمكوث لكل شاهد 

مشمول بعناية قسم الين 
عليهم والشهود ألغراض 

املثول أمام احملكمة يف عام 
يوماً  ٣٠بلغت  ٢٠١٦

، بسبب اْنتاغندايف قضية 
طول املدة اليت لزمت 

 اليت قام ألعمال التحضري
 با االّدعاء.

 ٥أيام للتحضري +  ٥ ١٥ ١٥
أيام  ٣أيام للجلسات + 

لإلملام باألمور + يومني 
(عطلة �اية األسبوع)  ٢
يوماً مبثابة متوسط  ١٥= 

 لكل شاهد

أيام للتحضري و/أو  ٨ ١٤
أيام  ٣اإلملام باألمور + 

أيام  ٣للجلسات + 
األسبوع/  (عطلة �اية

تلزم) االسرتاحة اليت قد 
يوماً مبثابة  ١٤= 

 متوسط لكل شاهد

أيام للتحضري + يومان  ٥ ١٠
أيام  ٣للجلسات + 

األسبوع) =  (عطلة �اية
أيام مبثابة متوسط  ١٠

 لكل شاهد

عدد الين عليهم  ١٧
الذين يطلبون 

املشاركة يف 
 راءات/اإلج

 جرب االضرار

استمارات  اسُتلمت 391 3 800 2
لطلب املشاركة يف 

اإلجراءات و/أو لطلب 
جرب األضرار (أو 

استمارات للتسجل من 
أجل املشاركة) يف 

احلاالت والقضايا التالية 
البيان: احلالة يف مجهورية 

الكونغو الدميقراطية 
 :(قضية كاتنغا/اْنتاغندا

احلالة يف كوت و )، ٤٥٥
ديفوار (قضية 

 :اْغبغبو/ابليه غوديه
احلالة يف كينيا و )، ٢٥٧

، )٢٢٦ :(قضية روتو
(قضية  أوغندااحلالة يف و 

)، ٢٠٤٠، أُنغوين
 -جرز القمر احلالة يف و 

 كمبوديا-اليونان 
احلالة يف )، و ٢٦١(

 )١٣٣( جورجيا

زيادة  ٢٠١٦شهد عام  845 4 500 3
يف عدد الطلبات بالقياس 

املتوقع يف إىل عددها 
بادئ األمر وذلك بسبب 

ورود عدد كبري من طلبات 
املشاركة يف اإلجراءات 

فيما يتعلق باحلالة يف  
ديفوار وذلك على  كوت

 حنو غري متوقع.

؛ احلالة ٧قضية اْنتاَغْندا:  109 4 100 7
الثانية يف مجهورية أفريقيا 

الوسطى (القضية أ 
؛ احلالة ٠("سيليكا")): 
رية أفريقيا الثانية يف مجهو 

الوسطى (القضية ب 
؛ ٠باالكا")): -("أنيت

قضية اْغبَـْغبو و اْبليه 
؛ احلالة يف  ٥٣غوديه: 

كوت ديفوار (القضية 
؛ احلالة ١٧٠٢): الثانية

؛ احلالة ١٨٣يف مايل: 
؛ قضية ١يف جورجيا: 

لوبـَْنغا (جرب األضرار): 
؛ قضية ٣٢٣

؛ احلالة ٠موداكومورا: 
يف مجهورية الكونغو 

؛ احلالة يف ١الدميقراطية: 
؛ احلالة يف ١ليبيا: 

 ١٨٣١أفغانستان: 
 (استمارة متثيل)؛ 

احلالة اجلديدة يف مجهورية 
 ٧أفغانستان: 

قضية اْنتاَغْندا:  400 7
؛ احلالة الثانية ٢١٠٠

يف مجهورية أفريقيا 
أ  الوسطى (القضية

؛ ١٢٠٠("سيليكا")): 
احلالة الثانية يف مجهورية 
أفريقيا الوسطى (القضية 

باالكا")): -ب ("أنيت
؛ احلالة يف  ١١٠٠

كوت ديفوار (القضية 
 ؛٣٠٠٠الثانية): 

الثانية يف مجهورية  احلالة 500 7
أفريقيا الوسطى 

؛ ١٥٠٠أ):  (القضية
احلالة الثانية يف مجهورية 

أفريقيا الوسطى 
؛ ٢٠٠٠ب):  (القضية
كوت ديفوار احلالة يف  

؛ ٢٠٠٠(القضية الثانية): 
احلالة يف مجهورية الكونغو 

احلالة ؛ ٥٠٠الدميقراطية: 
 (القضية الثانية): مايليف 

 ؛١٠٠٠
 ١٠٠٠ :أوغندااحلالة يف 
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 الوصف امل

عدد الشهود  ١٨
والين عليهم 

املشمولني 
 باحلماية

الشهود هذان مها عددا  ٨٦ ١١٠ غ/م - - غ/م - -
 حبماية قسم نياملشمول

الين عليهم والشهود 
مبن التابع للمحكمة 

فيهم: الشهود املشمولون 
بربنامج احملكمة اخلاص 

باحلماية وبعمليات النقل 
وبتدابري احلماية  املساَعد

 وبعمليات التقييم املؤقتة
. ويشمل ذات الصلة

شاهداً  ٥٠ انالرقم نهذا
من الشهود املعاد 

توطينهم دولياً الذين 
 طرف من الغرييعتين بم 

وخيضعون ملتابعة يقوم با 
قسم الين عليهم 

التابع  والشهود
 .للمحكمة

الشهود/الين عليهم  ١٠٠
املشمولون حبماية قسم 
الين عليهم والشهود 

مبن فيهم: الشهود 
املشمولون بربنامج 

خلاص احملكمة ا
باحلماية وبعمليات 

التقييم من أجل النقل 
املساَعد وبغري ذلك من 

 أشكال الدعم

الشهود/الين عليهم  ٩٠
وغريهم من املعرَّضني 

للخطر بسبب شهادتم 
 حبماية قسم نياملشمول

الين عليهم والشهود مبن 
فيهم: الشهود املشمولون 

بربنامج احملكمة اخلاص 
باحلماية وبغري ذلك من 

 كال الدعمأش

عدد األشخاص  ١٩
املشمولني 

 باحلماية

١١٠ 
+)٢٠()

٢( 
 

سجل عدد من  ١١٥
األشخاص املشمولني 

باحلماية أكرب طفيفاً من 
 عددهم املتوقع.

أفضى العدد اإلمجايل  ٤٢٨ ٦٦٠
لألشخاص (الشهود/الين 

عليهم ومعاليهم) 
وعدد Uاملشمولني باحلماية، 

املتوقع  Uاحلاالت اجلديدة
أن يهتم با مكتب املّدعي 

العام، بقلم احملكمة إىل 
توقع أن احلماية ستقدم 

شخصاً. بيد أن  ٦٦٠لـ
الذي  –ذلك العدد 

يشمل الشهود والين 
ص قلِّ  –عليهم وعائالتم 

وذلك لكون  ٤٢٨إىل 
عدد األشخاص الذين 
أحاهلم مكتب املّدعي 

العام بغية اشتماهلم 
باحلماية كان أقل من 

العدد املخطط له، وبفضل 
ما مت إعداده من حاالت 

حتقيق املكاسب املتأتية 
عن زيادة النجاعة بغية 

تنجيز حلول محائية 
لألشخاص الذين مشلتهم 

احلماية لفرتة طويلة من 
 ن.الزم

هذا الرقم شمل ي ٥١٨ ٥٧٥
املستفيدين الرئيسيني من 

ومعاليهم. احلماية تدابري 
ويستفيد من احلماية 

يقدمهما  اللتني والرعاية
قسم الين عليهم 

 ٥١٨والشهود حالياً 
 شاهداً  ٨٦شخصاً (

من معاليهم) يف  ٤٣٢و
 بلداً. ٢٢

يشار استناداً إىل األرقام  ٥٠٠
واالفرتاضات ذات 

أن مثة زهاء  الصلة إىل
شخص ميكن أن  ٥٠٠

تشملهم احلماية 
والرعاية اللتان يقدمهما 

قسم الين عليهم 
والشهود يف عام 

من  ١٠٠( ٢٠١٨
الشهود/الين عليهم 

 من معاليهم). ٤٠٠و

تشري األرقام واالفرتاضات  ٤٥٠
احلالية إىل أن زهاء 

شاهداً/جمنياً عليهم  ٩٠
من معاليهم ميكن  ٣٦٠و

ماية أن تشملهم احل
يقدمهما  والرعاية اللتان

قسم الين عليهم 
 .٢٠١٩والشهود يف عام 



ICC-ASP/11/16 

16-E-280812 281 

 املعطى
٢٠١٩ ٢٠١٨ ٢٠١٧ ٢٠١٦ ٢٠١٥ 

قرتح الوصف الـُمقر الوصف الفعلي الـُمقر الوصف الفعلي الـُمقر الوصف الفعلي الـُمقر
ُ
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عدد املشتبه  ٢٠
فيهم/املتهمني 

الذين ميثُلون أمام 
احملكمة (يشار 

باملصطلح "متهم" 
أيضاً إىل 

الشخص الذي 
يكون قضاء 

االبتدائية الدرجة 
قد برَّأه أو أدانه 

ويُنتظر البت 
النهائي يف 

قضيته)
)
120F

١٢(
 

 ؛لوبنغا ١٥ ١٢
 كاتنغا،
 ِكْنياتا؛
 روتو؛
 َسْنغ؛

 أُنغوين؛
 ؛اْنتاغندا

 مببا؛
 (لوران)؛ اْغبغبو

 اْبليه غوديه؛
 املهدي؛
 ؛كيلولو

 ؛أريدو 
 ؛َمْنغندا
 باباال 

 روتو؛ ١٢ ١١
 َسْنغ؛

 أُنغوين؛
 ؛اْنتاغندا

 مببا؛
 (لوران)؛ اْغبغبو

 اْبليه غوديه؛
 املهدي؛
 ؛كيلولو

 ؛أريدو 
 ؛َمْنغندا
 باباال

 مببا؛ ٩ ٩
 ؛كيلولو

 ؛أريدو 
 ؛َمْنغندا
 ؛باباال

 ؛اْنتاغندا
 (لوران)؛ اْغبغبو

 اْبليه غوديه؛
 أُنغوين

 مببا؛ ٩
 ؛كيلولو

 ؛أريدو 
 ؛َمْنغندا
 ؛باباال

 ؛اْنتاغندا
 (لوران)؛ اْغبغبو

 اْبليه غوديه؛
 أُنغوين

 ؛)١(احلسن ٨
 مببا؛

 ؛كيلولو
 ؛َمْنغندا

 ؛اْنتاغندا
 (لوران)؛ اْغبغبو

 اْبليه غوديه؛
 أُنغوين

عدد احملتَجزين  ٢١
من املشتبه فيهم 

أو املتهمني 
 املدانني أو

 ؛لوبنغا ٨ ٧
 كاتْنغا؛

 مببا؛
 ؛اْنتاغندا
 (لوران)؛ اْغبغبو

 اْبليه غوديه؛
 أُنغوين؛
 املهدي

 مببا؛ ٦ ٧
 ؛اْنتاغندا
 (لوران)؛ اْغبغبو

 غوديه؛ اْبليه
 أُنغوين؛
 املهدي

 

 مببا؛ ٦ ٦
 ؛اْنتاغندا
 (لوران)؛ اْغبغبو

 اْبليه غوديه؛
 أُنغوين؛
 املهدي

 

 مببا؛ ٦
 ؛اْنتاغندا
 (لوران)؛ اْغبغبو

 اْبليه غوديه؛
 أُنغوين؛
 املهدي

 

(لوران)؛  اْغبغبو؛ اْنتاغندا ٥
 اْبليه غوديه؛

 أُنغوين؛ احلسن.

عدد الزنازين  ٢٢
 الالزمة

إضافة إىل الزنازين الست  ٦ ٦  ١٢ ١٢
الالزمة، تعني على احملكمة 
أن تستأجر زنازين إضافية 

لسد االحتياجات غري 
املرتقبة املتأتية عن احتجاز 

)، ٤٣٥-Pشاهد معتقل (
يف مركز االعتقال ملدة 

يف يوماً  ٢٨
األول/أكتوبر  تشرين

٢٠١٦. 

جمموعات تتألف كل  ٦ ٦
 منها من ست زنازين

منوذج استئجار  ٦
الزنازين: إما ست 

 زنزانة؛ ١٢زنازين أو 
 فمن أجل مخسة

حمتجزين يؤخذ بنموذج 
 .الزنازين الست

منوذج استئجار الزنازين:  ٦
 ١٢إما ست زنازين أو 

 مخسة أجل فمن زنزانة؛
حمتجزين يؤخذ بنموذج 

 .الزنازين الست

                                                           

جلسات يستعمل هذا التعريف من أجل هذه الوثيقة فقط. إنه ال يشمل بنطاقه األشخاص الذين ال ميثُلون أمام احملكمة إال فيما خيص  )١٢(
 النظر يف جرب األضرار.
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عدد أفرقة الدفاع  ٢٣
املموَّلة يف إطار 
نظام املساعدة 

 القانونية

يف اإلجراءات  ١٧ ٥
، أُنغوين :التمهيدية
يف اإلجراءات واملهدي؛ 
َسْنغ، ولوران  االبتدائية:

، ديهاْبليه غو ، و اْغبَـْغبو
(يُنتظر صدور  مبباو 

احلكم يف قضيته)، 
(قضية ومببا  اْنتاَغْندا،و 

اجلرائم املنصوص عليها 
من النظام  ٧٠يف املادة 
وكيلولو، )، األساسي
وَمْنِغْندا،  وباباال،
يف إجراءات ؛ وأريدو

ال يوجد؛ االستئناف: 
يف إجراءات جرب 
األضرار: لوبـَْنغا، 

: نشاط مقلَّص. وكاتـَْنغا
القذايف، وسيمون 

  بْندا، و اْغبَـْغبو

إثر صدور قرار الدائرة  ١٤ ١٥
روتو االبتدائية يف قضية 

، غادر فريق الدفاع وسانغ
عن سانغ يف حزيران/يونيو 

، فاخنفض العدد ٢٠١٦
. ١٤اإلمجايل لألفرقة إىل 

واألفرقة اليت بقيت عاملة 
 ٢٠١٦حىت �اية عام 

هي األفرقة املعنية 
بالقضايا التالية: قضية 

 مببا، وقضية اْنتاغْندا
(اجلرائم املنصوص عليها 

من النظام  ٥ يف املادة
األساسي واجلرائم 

املنصوص عليها يف 
منه)، وقضية  ٧٠ املادة

كيلولو، وماْنغاندا، 
، وقضية وباباال، وأريدو

اْغبَـْغبو، واْبليه  لوران
، لوبْنغا، وقضية غوديه

، وقضية كاتْنغاوقضية 
، أُنغوين، وقضية بْندا

 .املهديوقضية 

ْنتاَغْندا، مببا (فريقان)، ا ١٤ ١٤
كيلولو، باباال، َمْنِغْندا، 

أريدو، أُْنغوين، لوران 
بْندا ، اْغبَـْغبو، اْبليه غوديه

(نشاط مقلَّص)، لوبـَْنغا،  
 ، املهديكاتـَْنغا

يف اإلجراءات  ١٢
االبتدائية: اْنتاَغْندا، 

واْغبَـْغبو (لوران)، واْبليه 
غوديه، وأُنغوين؛ يف 

إجراءات االستئناف: 
مببا (قضية اجلرائم 

املنصوص عليها يف 
من النظام  ٥املادة 

األساسي وقضية اجلرائم 
املنصوص عليها يف 

منه)،  ٧٠املادة 
وكيلولو، وَمْنِغْندا، 
 يفوباباال، وأريدو؛ 

إجراءات جرب األضرار: 
مببا (قضية اجلرائم 

املنصوص عليها يف 
من النظام  ٥املادة 

األساسي )، ولوبـَْنغا، 
 وكاتـَْنغا

 :التمهيديةيف اإلجراءات  ١٠
احلسن (إذا مت اإلعالن 

؛ يف عن أنه معوز)
اإلجراءات االبتدائية: 

اْنتاَغْندا، واْغبَـْغبو (لوران)، 
 وابْليه غوديه، وأُنغوين؛

 إجراءات االستئناف: يف
مببا (قضية اجلرائم 

املنصوص عليها يف املادة 
من النظام  ٧٠

األساسي)، وكيلولو، 
إجراءات جرب يف وَمْنِغْندا؛ 

 لوبـَْنغا و األضرار: كاتـَْنغا 

عدد ممثِّلي الين  ٢٤
عليهم املموَّلني 
يف إطار نظام 

 املساعدة القانونية

بقضية األفرقة املعنية  ٨ ٧
 مبباوقضية ، بْندا

روتو (فريقان)، وقضية 
 ، وقضية كاتْنغا،وسانغ

 وفريقان للدفاع عن الين
، لوبْنغاقضية عليهم يف 

 واحلالة يف أوغندا.

األفرقة املعنية بقضايا  ٨ ٧
، ومبباكاتْنغا، ، ولوبْنغا

 وسانغ، وبـَْندا، واملهدي
(اإلجراءات االبتدائية 

وإجراءات جرب األضرار)، 
 .أُنغوينوقضية 

يف  ٢؛ ومببايف قضية  ١ ٦ ٦
يف  ١؛ ولوبْنغاقضية 
يف  ١؛ وكاتْنغاقضية 
 يف ١؛ وأُنغوينقضية 
 املهدي. قضية

بقضية األفرقة املعنية  ٥
، كاتْنغاقضية ، و لوبْنغا

 قضية، و مبباوقضية 
 .أُنغوين، وقضية املهدي

بقضية األفرقة املعنية  ٥
، لوبْنغاقضية و كاتْنغا، 

، وقضية املهدي قضيةو 
Pاحلسن، وقضية أُنغوين

)١(
P. 

عدد  ٢٥
املكاتب/الوحدات 

 القطرية

جسدت ميزانية قسم  ٧ ٧
العمليات امليدانية لعام 

ضرورة إعادة  ٢٠١٥
إقامة وحدة ميدانية يف 

مجهورية أفريقيا الوسطى 
(بْنغي) واستدامة الوجود 

امليداين يف كْنشاسا، 
وبونيا، وكْمباال، ونريويب، 
وأبيجان. وُدعي يف إطار 

تلك امليزانية أيضاً إىل 
إقامة مكتب ميداين 

صغري يف مايل، بالنظر 
إىل األنشطة التحقيقية 

املزيدة هناك. وعلى وجه 
اإلمجال تعّني على 

املكاتب امليدانية أن 
تنهض بأود زيادة 
ملحوظة يف مالك 

املوظفني العاملني يف 
واألنشطة  امليدان

سيما  امليدانية، وال
موظفو وأنشطة مكتب 

 املّدعي العام.

يّسر  ٢٠١٦يف عام  ٧ ٧
عمليات احملكمة 

مكاتب ميدانية قائمة  ٦
يف مجهورية الكونغو 

الدميقراطية، 
ديفوار، ومجهورية  وكوت

أفريقيا الوسطى، ومايل، 
وكينيا، وأوغندا، ووحدة 
 ميدانية قائمة يف بونيا.

يف مجهورية الكونغو اثنان  ٧ ٨
الدميقراطية (ِكْنشاسا 

وبونيا)، وواحد يف أوغندا 
(كمباال)، وواحد يف 

مجهورية أفريقيا الوسطى 
(بـَْنغي)، وواحد يف  

ديفوار (أبيجان)،  كوت
وواحد يف مايل (باماكو)، 

وواحد يف جورجيا 
 (اْتبيليسي)

اثنان يف مجهورية  ٧
الكونغو الدميقراطية 

، (ِكْنشاسا وبونيا)
وواحد يف أوغندا 

(كمباال)، وواحد يف 
مجهورية أفريقيا الوسطى 

(بـَْنغي)، وواحد يف  
ديفوار  كوت

(أبيجان)، وواحد يف 
مايل (باماكو)، وواحد 
 يف جورجيا (اْتبيليسي)

واحد يف مجهورية أفريقيا  ٧
الوسطى (بـَْنغي)، وواحد 

ديفوار  يف كوت
(أبيجان)، واثنان يف 

مجهورية الكونغو 
قراطية (ِكْنشاسا الدمي

وبونيا)، وواحد يف 
جورجيا (اْتبيليسي)، 

وواحد يف مايل (باماكو)، 
وواحد يف أوغندا 

 (كمباال)
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