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

ASP  مجعية الدول األطراف
AU    االحتاد األفريقي
AULO  مكتب االتصال لدى االحتاد األفريقي
AV  مسعي بصري/التجهيزات السمعية والبصرية
BCS    نظام مراقبة امليزانية
BPC    ختطيط األعمال وإدماجها
BS   قسم امليزانية

CAB    اجمللس االستشاري املعين بتصنيف الوظائف
CAR    (بَنغي) مجهورية أفريقيا الوسطى
CBF   واملاليةجلنة امليزانية 

CIV  (أبيجان) كوت ديفوار
CMS  قسم تدبر األعمال القضائية
CO    املكاتب القطرية
CoCo   جملس التنسيق

CSS    قسم دعم احملامني
D   )ديرمد (م
DEO  شعبة العمليات اخلارجية
DJS    )DCS": احملكمة خدماتشعبة (كانت تسّمى " دمات القضائيةاخلشعبة 
DMS    )CASD": شعبة اخلدمات اإلدارية املشرتكة(كانت تسّمى " اإلداريةدمات اخلشعبة 
DRC    (كنشاسا وبونيا) مجهورية الكونغو الدميقراطية
DRS    نظام التسجيل الرقمي
DS   قسم االحتجاز

DSA   بدل املعيشة اليومي

ECOS  )eCourt( ةنظام عمل احملكمة اإللكرتوني
EO    اخلارجيةاملكاتب 
EOSS    اخلارجية العملياتدعم قسم 
FO  مكتب ميداين/املكاتب امليدانية
FPC    التخطيط واملراقبة املاليان
FS    قسم املالية
FSS    قسم البحث اجلنائي العلمي
FTE  معادل املوظف الواحد العامل بدوام كامل
GCDN    الشبكة العاملية لالتصاالت والبيانات
GEO    جورجيا
GRGB    والتوازن بني اجلنسنيالتمثيل اجلغرايف 
GS   اخلدمات العامة

GS‐OL  رتبة أخرى) -اخلدمات العامة ( رأ –خ ع 
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GS‐PL  رتبة رئيسية)  -اخلدمات العامة ( رر –خ ع 
GSS  قسم اخلدمات العامة
GTA  املساعدة املؤقتة العامة 
HQ   املقر

HR   املوارد البشرية

HRS   قسم املوارد البشرية

IAS    حتليل عمليات التحقيققسم 
IBA    الرابطة الدولية للمحامني
ICC  احملكمة اجلنائية الدولية
ICCPP  مايةاخلاص باحل برنامج احملكمة اجلنائية الدولية
ICS    قسم التعاون الدويل
ICT  تكنولوجيا املعلومات واالتصال
ICTY  احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة
IEU    املعلومات واألدلةوحدة 
IGO    منظمة حكومية دولية
IKEMS    قسم تدبر املعلومات واملعارف واألدلة
ILOAT    احملكمة اإلدارية التابعة ملنظمة العمل الدولية
IMSS    )ICTS": م تكنولوجيا املعلومات واالتصالقسم خدمات تدبّر املعلومات (كان يسمى "قس
INTERPOL    اجلنائيةاملنظمة الدولية للشرطة 
IOM   آلية الرقابة املستقلة

IOP    ديوان املّدعي العام
IOR  رئيس قلم احملكمة ديوان
IPSAS  املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام 
IRS  األويل االستجايبالتحرك  نظام
IT  تكنولوجيا املعلومات
JCCD  شعبة االختصاص والتكامل والتعاون
KBU    وحدة قواعد املعارف
KEN   كينيا (نريويب)

LAS  قسم املشورة القانونية (يف مكتب املدَّعي العام)
LBY    ليبيا
LO    ")املشورة القانونية (يف قلم احملكمة) خدماتقسم (كان يسّمى " مكتب الشؤون القانونية
LRV    املمثل القانوين للمجين عليهم
LSS    )STIC": الشفوية والتحريرية يف احملكمةالرتمجة قسم (كان يسّمى " قسم اخلدمات اللغوية
LSU    )يف مكتب املدَّعي العاموحدة اخلدمات اللغوية (
MIS  نظام املعلومات اإلدارية
MLI   مايل

MOSS    معايري العمل األمنية الدنيا
NGO  منظمة غري حكومية
OD‐DEO  مكتب مدير شعبة العمليات اخلارجية
OD‐DJS  القضائيةمكتب مدير شعبة اخلدمات 
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OD‐DMS  مكتب مدير شعبة اخلدمات اإلدارية
OIA  مكتب املراجعة الداخلية
OPCD  مكتب احملامي العمومي للدفاع
OPCV  مكتب احملامي العمومي للمجين عليهم
OTP  مكتب املدَّعي العام
P  (موظف/وظيفة من الفئة الفنية) ف
PIOS    )PIDS: "اإلعالم والوثائققسم  (كان يسّمى " قسم اإلعالم والتوعية
RMT    فريق إدارة قلم احملكمة
RSM    التدابري األمنية الالبثة
SAP    SAP) بربجميات ERPنظام ختطيط املوارد املؤسسية (
SAS    قسم حتليل احلاالت
SG   يةاسرتاتيج غاية

SO   هدف اسرتاتيجي

SS    قسم اخلدمات
SSAFE    امليدانيةوج السالمة واألمن يف البيئات 
SSS  قسم األمن والسالمة
SUD    دارفور بالسودان
TFV  الصندوق االستئماين للمجين عليهم
UGA   أوغندا (كمباال)

UNDSS    إدارة السالمة واألمن يف األمم املتحدة
UNJSPF    الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة
UNSMS    املتحدةنظام إدارة األمن يف األمم 
USG    وكيل أمني عام
VAMS    نظام إدارة أمن طلبات اجملين عليهم
VPRS  قسم مشاركة اجملين عليهم وجرب أضرارهم
VTC    ةالفيديويبواسطة الروابط عن بعد  /االئتمارالتباحث
VWS  )VWU": والشهود عليهم اجملين وحدة" يسّمى كان( والشهود عليهم اجملين قسم
WCF    املال العاملصندوق رأس 
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  الدولية الجنائية المحكمة مسؤولي كبار بقلم تصدير
ولندا يف  ٢٠١٩متوز/يوليو  ١٢الهاي 

  الربناجمية املقرتحة لكي تنظر فيها مجعية الدول األطراف ("اجلمعية"). ٢٠٢٠يسرُّنا أن نقدم ميزانية عام 
لقد عملت أجهزة احملكمة اجلنائية الدولية ("احملكمة") بعناية لتقدمي وثيقة ميزانية متماسكة ومفصلة وواضحة كل الوضوح، مستندة يف

ضي يف تعزيز مبدأ احملكمة الواحدة. وجرى على النحو الواجب طيلة هذهسبق بذله من جهود لتحسني سريورة إعداد امليزانية وامل ذلك إىل ما
-بني األجهزة العملية تدارس األثر املايل ملا مت متييزه من األنشطة األساسية ذات األولوية، األمر الذي استتبع مشاورات وتفاعًال حمسَّنْني فيما 

بغية حتديد األولويات واالحتياجات فيما خيص -ق والفريق العامل املعين بامليزانية مبا يف ذلك عقد اجتماعات ناجعة متكرِّرة جمللس التنسي
  امليزانية على نطاق احملكمة.

وذلك بفضل اخلطط االسرتاتيجية اجلديدة املزيُد من االتساق يف سريورة العمل املتعلق بامليزانية ووثيقتها ٢٠٢٠ويتحقق فيما خيص عاَم 
(متثِّل حجر الزاوية يف ختطيط ٢٠٢١-٢٠١٩دات احملكمة: اخلطة االسرتاتيجية الشاملة بنطاقها احملكمة مجعاء للفرتة اليت ُأْصِدرت يف شىت وح

ا، ٢٠٢٠ ميزانية احملكمة لعام وما بعده). وُتْكَمل هذه اخلطة باخلطتني االسرتاتيجيتني اخلاصتني مبكتب املّدعي العام وقلم احملكمة للفرتة ذا
)، اليت جيري إعدادها حالياً،٢٠٢١-٢٠١٩ عهما. كما ستواَءم اخلطة االسرتاتيجية للصندوق االستئماين للمجين عليهم (للفرتةوهي مواءمة م

هذا النهج سيضمن استعمال موارد احملكمة على أفضل وجه، كما يؤكَّد يف اخلطة على أساِس أهمِّ الغايات االسرتاتيجية املنشودة. إن
كما إنه سَيضمن اعتماد منحى منسَّق، توضع به يف االعتبار خصائص كل جهاز، فيما خيص  ة بنطاقها احملكمة مجعاء.االسرتاتيجية الشامل

  املسائل اليت حتظى باهتمام مشرتك، مثل املوارد البشرية أو تكنولوجيا املعلومات واالتصال.
ة يف عمليات التدارس األويل وعمليات التحقيق واحملاكماتوحيدونا العزم على زيادة سرعة وجناعة أنشطة احملكمة األساسية املتمثل

وأعمال جرب األضرار ضمن نطاق والية كل من األجهزة. وجيب على احملكمة، إذ تفعل ذلك، أن تصون االستقالل واإلنصاف والوفاء بأعلى
ا، حاميًة سالمة ورفاه مجيع األشخاص   سيما اجملين عليهم والشهود. املنخرطني يف األمر، وال املعايري القانونية واجلودة املمتازة يف إجراءا

ا االسرتاتيجية، زيادة يف ميزانية عام  املئة، يف ١,٦يورو، أي  ألف ٢ ٣٨٩,٧مقدارها  ٢٠٢٠وتقرتح احملكمة، آخذًة باحلسبان غايا
يورو لسد تكاليف منها تكاليف عمليات التدارس ألف ١٥٠ ٥٢٤,٨. وميثِّل ذلك ميزانية مقرتحة جمموعها ٢٠١٩على امليزانية املعتمدة لعام 

األويل، وعمليات التحقيق وأنشطة املقاضاة، واحملاكمات، ومحاية الشهود، وخدمات اللغات، واملساعدة القانونية، وتعويض اجملين عليهم
م على حنو حقيقي فعال، وتدبر خمتلف مرافق احملكمة.   ومساعد

ج احملكمة احلصيف فيما ي تعلق بتخطيط ميزانيتها وتنفيذها، ومقدار املوارد املخصَّصة يف إطارها، انضباطًا صارمًا فيما خيصويفرض 
عادةعمل احملكمة إذ تنفذ اسرتاتيجيتها اجلديدة. فإىل جانب حتديد درجات أولوية األنشطة سُيستمر على استطالع إمكان املزيد من املرونة وإ

ن زيادة النجاعة وتطوير هذه اإلمكانيات. لكن ال جيوز أن ينال ذلك من جودة عمل احملكمة. فغالبًا ماالتخصيص وحتقيق املكاسب املتأتية ع
ا يف آن معاً.   يؤثر عدم توفر املوارد الكافية على سرعة عمليات التحقيق أو اإلجراءات أو جودة األنشطة اليت ميكن أن ُيضطلع 

اوحترص احملكمة على املضي يف تعزيز ثقافِة  وممارسِة أعلى درجات النزاهة واالستجابة والتعاون املناسب بني األجهزة ضمن إطار واليا
حىت عام ٢٠١٩املتميِّزة، واستمرار التعلم والتحسني يف شىت وحدات املؤسسة. ومتثِّل اخلطط االسرتاتيجية للمحكمة للفرتة املمتدة من عام 

  ري بالفعل البناء عليه.تعبرياً ملموساً عن هذا احلرص، الذي جي ٢٠٢١
إن احملكمة على أهبة االستعداد لتكثيف التباحث مع الدول األطراف بشأن أفضل السبل لضمان عالقة عمل مثلى، مع مراعاة أدوار 

  كٍل من أصحاب الشأن واالستثمار يف احملكمة بغية املزيد من تعزيز منظومة نظام روما األساسي للعدالة اجلنائية الدولية.
تولونه لألمر من نشكركم على ماالربناجمية املقرتحة املعدة بعناية واملناِسبة للغرض منها مبوافقتكم. و  ٢٠٢٠ل أن حتظى ميزانية عام نأم

  اعتبار.
  نرجو تقبل خالص التقدير واالحرتام،

  ]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 ٢٠٢٠لمحة عامة عن ميزانية عام  -أوًال 
 العمل ومعطياتيتعلق بالميزانية، 

 المقدِّمة  -ألف 

الذي اعُتمد منذ  -("احملكمة") مبوجب نظام روما األساسي أُنشئت احملكمة اجلنائية الدولية  -١
بصفتها احملكمة الدولية املستقلة الدائمة الوحيدة اليت هلا اختصاص على األشخاص  -سنة خلت  ٢١

فيما خيص أخطر اجلرائم اليت تثري القلق الدويل وهلا والية يف جمال جرب أضرار اجملين عليهم يف هذه اجلرائم. 
ا الويُعترب اخ تعمل إال عندما  تصاص احملكمة مكمًال الختصاص احملاكم اجلنائية الوطنية، ما يعين أ

تكون الدولة املعنية غري راغبة يف ممارسة واليتها القضائية الرئيسية يف القضايا املتعلقة باجلرائم املنصوص 
  عليها يف نظام روما األساسي أو غري قادرة على ذلك حقاً.

"حالة"، تسّمى على أساس  ١١فيما ال يقل عن  ٢٠٢٠ل احملكمة خالل عام ويُتوقع أن تعم -٢
ديفوار،   جغرايف: احلالة يف بوروندي، واحلالتان األوىل والثانية يف مجهورية أفريقيا الوسطى، واحلالة يف كوت

احلالة يف كينيا، واحلالة يف دارفور بالسودان، واحلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، واحلالة يف جورجيا، و 
وختضع هذه احلاالت يف الوقت احلاضر لعمليات واحلالة يف ليبيا، واحلالة يف مايل، واحلالة يف أوغندا. 

ا مراحل خمتلفة (املرحلة التمهيدية، أو املرحلة  حتقيق أو دعاوى بلغت اإلجراءات القضائية املتعلقة 
ضرار). ويضاف إىل ذلك أن مكتب املّدعي العام االبتدائية، أو مرحلة االستئناف، أو مرحلة جرب األ
حاالت؛ وقد يُنَجز بعض عمليات التدارس األويل  ("املكتب") جيري حاليًا عمليات تدارس أويل لتسع

  .٢٠٢٠أو يف عام  ٢٠١٩هذه خالل الفرتة املتبقية من عام 

ة شىت تتناوهلا يف وخالفًا ملا عليه احلال يف احملاكم الوطنية، تضطلع احملكمة بوظائف وأنشط -٣
ا احملكمة إجراُء النظم الوطنية مكاتب أو وزارات أو وكاالت منفصلة.  ومن األنشطة اليت تضطلع 

عمليات التدارس األويل وعمليات التحقيق وأعمال املقاضاة واحملاكمات؛ وتوفري احلماية للمجين عليهم 
ات الرتمجة الفورية وخدمات الرتمجة والشهود؛ وتدبر شؤون قاعات احملكمة، الذي يشمل توفري خدم

التحريرية وخدمات إعداد احملاضر واخلدمات األمنية؛ واإلشراف على مشاركة اجملين عليهم وجرب أضرارهم 
وتقدمي املساعدة إليهم؛ وضمان تقدمي املساعدة القانونية وحقوق الدفاع؛ وتوفري املعلومات للجمهور 

وتوعية اجملين عليهم واجلماعات املتضررة؛ وتسيري شؤون مركز  العام، والسهر على إشهار اإلجراءات،
االحتجاز؛ وإدارة مجيع مباين احملكمة والعمليات اجملراة يف املقر ويف املكاتب اخلارجية، مبا يف ذلك 

  العمليات اجملراة يف بلدان احلاالت.

ا يف إطار واليتها امل -٤ تعددة الوجوه تُقرتح ميزانية ولتمكني احملكمة من االضطالع باملهام املنوطة 
وينطوي هذا املبلغ على زيادة مقدارها ألف يورو.  ٩٣٩,٧ ١٤٦مقدارها  ٢٠٢٠برناجمية لعام 

ألف  ١٤٤ ٥٥٠,٠املعتمدة ( ٢٠١٩املئة، بالقياس إىل ميزانية عام  يف ١,٧ألف يورو، أي  ٢ ٣٨٩,٧
ا اخلامسةيورو). وعمًال بالتوصيات الصادرة عن جلنة امليزانية واملالي ، تُعرض أرقام )١(والعشرين ة يف دور

                                                            

 ٢٦-١٨عشرة، الهاي،  الرابعة الدورة جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الرمسية الوثائق  )١(
  .١٢، الفقرة ٣-اجمللَّد الثاين، اجلزء باء ،)ICC-ASP/14/20( ٢٠١٥ تشرين الثاين/نوفمرب
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امليزانية العادية املقرتحة بصورة منفصلة عن أرقام الفوائد املستحقة على قرض الدولة املضيفة من أجل 
املباين الدائمة للمحكمة. وكما أشارت إليه جلنة امليزانية واملالية، يراد بذلك زيادة الشفافية وإتاحة التقييم 

. وإذا مشل احلساُب املقداَر املستحق تسديده ٢٠٢٠للموارد اليت تستلزمها أنشطة احملكمة يف عام املقاَرن 
ألف يورو (جمموع الفوائد املستحقة على قرض الدولة  ٢ ٣٨٩,٧فيما يتعلق مبشروع املباين الدائمة البالغ 

ية الربناجمية املقرتحة للمحكمة لعام املضيفة واملقدار الذي يتعني دفعه تسديدًا ملبلغه األصلي)، تبلغ امليزان
املئة [بالقياس إىل عام  يف ١,٦ألف يورو، ينطوي على زيادة نسبتها  ١٥٠ ٥٢٤,٨مبلغاً مقداره  ٢٠٢٠
٢٠١٩.[  

ويعود جمللس التنسيق الدور املتمثل يف املوافقة على االفرتاضات واألولويات االسرتاتيجية اليت  -٥
حة، والتكفل باالتساق يف عرض االستثمارات اخلاصة بأجهزة احملكمة ُيستند إليها يف امليزانية املقرت 

ا من املوارد. ويتوىل كٌل من الربامج الرئيسية ضمن احملكمة مسؤولية التخطيط ملصروفاته وللقسط  ومتطلبا
بارها اخلاص به من ميزانية احملكمة األكرب، اليت تُعرض بعد ذلك على الدول األطراف نشدانًا إلقرارها باعت

  ميزانية مقرتحة مشرتكة للمحكمة [مجعاء].

املقرتحة تقييمًا دقيقًا مقابل غايات احملكمة وتوخيات  ٢٠٢٠لقد قـُيِّم مقدار ميزانية عام  -٦
ا يف إطار واليتها، ومدى  أصحاب الشأن فيما خيص أداءها العام واضطالعها الفعال باملهام املنوطة 

اليت تعمل فيها (مبا يف ذلك شؤون األمن، والتعاون، والدعم السياسي) التعقيد الذي تتسم به البيئات 
وكرب وتزايد مقدار طلبات تدخل احملكمة. كما تؤخذ باحلسبان يف إطار امليزانية املقرتحة األولوياُت اليت 

متدة من حددها جملس التنسيق ُمِضّيًا يف إعمال اخلطط االسرتاتيجية املصمَّمة حديثًا فيما خيص الفرتة امل
. وأخذت احملكمة باالعتبار ضرورَة احلد قدر اإلمكان من زيادات امليزانية )٢(٢٠٢١حىت عام  ٢٠١٩عام 

نظرًا إىل القيود املالية الواقعة على الدول األطراف، وضرورَة عدم طلب االعتمادات إال بعد اختاذ مجيع 
إن احملكمة . )٣(سب املتأتية عن زيادة النجاعةالتدابري املمكنة لتمويل الزيادات من خالل الوفورات واملكا

تعتقد أن االعتمادات املقرتحة ستسهم يف حتقيق مكاسب طويلة األمد عن طريق زيادة النجاعة، وذلك 
بصورة رئيسية من خالل تسريع اإلجراءات القضائية، والسهر على التقيد مببادئ احملاكمة العادلة؛ 

ِت التدارس األويل وعمليات التحقيق وأعمال املقاضاة؛ وتعزيز األثر على واستدامة علوِّ درجِة جودِة عمليا
  صعيد الواقع؛ وجعل بيئة املعلومات آَمَن فيما خيص عمل احملكمة.

ومثة عامالن خارجان عن نطاق تنفيذ افرتاضات احملكمة على صعيد أنشطتها القضائية  -٧
 ٢٠٢٠يف ميزانيتها الربناجمية املقرتحة لعام  أفضيا إىل زيادة كبرية ٢٠٢٠وأنشطتها االشتغالية لعام 

يورو)   مليون ٢,٤يورو. وهذان العامالن مها تطبيق النظام املوحَّد لألمم املتحدة ( ماليني ٣,٧مقدارها 
وما يلزم من عمليات استبدال عناصر تندرج يف عداد رأس املال بغية صيانة مباين احملكمة 

ا مجعية الدول األطراف يف هذا اخلصوص. وقد ُعوِّض قسط  يورو)، عمًال بقرارات ا مليون ١,٣( ختذ
كبري من الزيادة الناجتة عن ذلك جبهود بُذلت على نطاق احملكمة لتقليص التكاليف من خالل إعادة 

إلغائها، أو عدم متويلها. والواقع أنه، عندما ال يؤخذ باالعتبار العامالن  ختصيص بعض الوظائف، أو
اخنفاضاً  ٢٠٢٠يورو يف ميزانية احملكمة املقرتحة لعام   مليون ٢,٤ين الزيادة االمسية البالغة اآلنفا الذكر، تع

                                                            

 املرفق الرابع [من مرفقات وثيقة امليزانية املقرتحة]. انظر  )٢(
  ١٢-٥لوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة السابعة عشرة، الهاي، ا  )٣(

 .١-، الفقرة كافICC-ASP/17/Res.4، اجمللَّد األول، اجلزء الثالث، القرار )ICC-ASP/17/20( ٢٠١٨كانون األول/ديسمرب 
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ا يف  مليون ١,٣حقيقيًا مقداره  يورو بالقياس إىل القدرة اليت يستلزمها اضطالع احملكمة باملهام املنوطة 
  اضات ومعطيات.إطار واليتها على حنو يتوافق مع ما يُتوقع األخذ به من أولويات وافرت 

ويستند حساب مقدار امليزانية املقرتحة لسد تكاليف املوظفني إىل تطبيق النظام املوحد لألمم  -٨
املتحدة، الذي يتيح للمحكمة أن تعمل يف مجيع بلدان احلاالت اليت ميكن أن حتال إليها مع توفري أجنع 

. إن )٤(اص للمعاشات التعاقديةنظام لألجور فيما خيص موظفيها، وال سيما فيما يتعلق بنظامها اخل
لة، اليت أعملتها اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف عام  تطبيق النظام املوحَّد لألمم املتحدة بصيغته املعدَّ

، غدا أجنع بالقياس إىل تكاليفه، فأفضى إىل بعض التخفيضات يف تكاليف املوظفني يف بضع ٢٠١٧
النظام املوحَّد لألمم  يًال لرواتب شاغلي الوظائف الفنية يفشهد تعد ٢٠١٩السنوات املاضية. لكن عام 

املئة. مث إنه ُأخذ باالعتبار يف النظام املوحَّد لألمم املتحدة   يف ١,٨املتحدة زادت به زيادًة تقارب نسبتها 
فطُبِّقت زيادة يف هذه  ٢٠١٣كون جدول رواتب املوظفني من فئة اخلدمات العامة مل ُحينيَّ منذ عام 

. وكما سبقت ٢٠٢٠-٢٠١٩لرواتب ارتفعت مبقاديرها إىل مستوًى يُعترب أنسب فيما خيص العامني ا
 ٢٠٢٠اإلشارة إليه يرتتب على تعديل متطلبات النظام املوحد لألمم املتحدة أثر مايل يف ميزانية عام 

  مليون يورو. ٢,٤املقرتحة يبلغ جممله 

 البرنامجية المقترحة ٢٠٢٠لمحة عامة عن ميزانية عام  :١ الجدول

 ٢٠٢٠ية لعام الربناجمامليزانية 
 ٢٠١٩امليزانية املعتمدة لعام 

 (بآالف اليوروات)

 التغّري يف املوارد

 ٢٠٢٠امليزانية املقرتحة لعام 
 (بآالف اليوروات)

   مقداره
)%نسبته املئوية ( (بآالف اليوروات)

١٢اهليئة القضائية الربنامج الرئيسي األول:  ٠,١()١٢,٨(١٠٧,٦(  ١٢ ٠٩٤,٨ 

٤٦  مكتب املدَّعي العام الربنامج الرئيسي الثاين: ٨٠٢,٥١ ١٣٣,٨٢,٤ ٤٧ ٩٣٦,٣ 

٧٦قلم احملكمة الربنامج الرئيسي الثالث: ٠,٧()٥٠٥,٧(٦٥١,٢(  ٧٦ ١٤٥,٥ 

٢أمانة مجعية الدول األطراف الربنامج الرئيسي الرابع: ٠,٢()٤,٧(٨٤١,٧(  ٢ ٨٣٧,٠ 

١املباين الربنامج الرئيسي اخلامس: ٨٠٠,٠١ ٢٨٨,١٧١,٦ ٣ ٠٨٨,١ 

 الربنامج الرئيسي السادس:
أمانة الصندوق االستئماين للمجين 

 ٣ ١٣٠,٣٢٠٢,٧٦,٥ ٣ ٣٣٣,٠ عليهم

 ٥٣١,١٢٥٢,٧٤٧,٦ ٧٨٣,٨ آلية الرقابة املستقلة :٥- لربنامج الرئيسي السابعا

 ٦٨٥,٦٣٥,٦٥,٢ ٧٢١,٢مكتب املراجعة الداخلية :٦- الربنامج الرئيسي السابع

١٤٤  اجملموع الفرعي ٥٥٠,٠٢ ٣٨٩,٧١,٧ ١٤٦ ٩٣٩,٧ 

٣قرض الدولة املضيفة :٢- الربنامج الرئيسي السابع ٣ ٥٨٥,١ ‐‐٥٨٥,١ 

١٤٨  للمحكمة المجموع ١٣٥,١٢ ٣٨٩,٧١,٦ ١٥٠ ٥٢٤,٨ 

                                                            

 .٢٢٥، الفقرة ICC-ASP/15/15الوثيقة   )٤(



ICC-ASP/18/10 

11 10A160919 

الشاملة بنطاقها المحكمة جمعاء ومسبِّبات  لميزانيةل الرفيعة االستراتيجية األولويات  - باء 
  ٢٠٢٠ عامل التكاليف الرئيسية

حدَّد كبار مسؤويل احملكمة، عن طريق جملس التنسيق، عدداً من األولويات االسرتاتيجية مليزانية  -٩
ىل حد . ومن املهم التنويه إىل أن هذه األولويات واألنشطة جتسِّد ما ميكن إ٢٠٢٠عام لأنشطة احملكمة 

وقَت إعداد هذه الوثيقة، وقد تتأثر الحقًا بواقع عمل احملكمة يف  ٢٠٢٠معقول ترقُّبه فيما خيص عام 
  اجملال القضائي وجمال املقاضاة.

لقد وضع كبار مسؤويل احملكمة نصب أعينهم عند صوغهم هذه األولويات املتعلقة بامليزانية  - ١٠
-٢٠١٩سرتاتيجية الشاملة بنطاقها احملكمة مجعاء للفرتة ومسبِّبات التكاليف الرئيسية هذه، اخلطَة اال

ج احملكمة  ٢٠٢١ والغايات االسرتاتيجية املبيَّنة فيها. ومتثِّل هذه الغايات االسرتاتيجية حجر الزاوية يف 
وما بعده. وُتَكمَّل اخلطة  ٢٠٢٠فيما خيص املستقبل وهي َتْظَهر على حنو بارز يف ختطيط ميزانيتها لعام 

ا ملكتب املّدعي اال سرتاتيجية الشاملة بنطاقها احملكمة مجعاء خبطتني اسرتاتيجيتني منفصلتني للفرتة ذا
العام وقلم احملكمة، يشار إليهما حبسب االقتضاء يف الربامج الرئيسية ذات الصلة. وجيري وفق مبادئ 

ة إعداد اخلطة االسرتاتيجية للصندوق االستئماين للمجين علي هم للفرتة املمتدة من عام عامة مشا
  . ٢٠٢١حىت عام  ٢٠١٩

حيدو مسؤوليها الرئيسيني العزم على العمل، على النحو املبني  )٥(ومن أجل أداء احملكمة رسالتها - ١١
يف اخلطة االسرتاتيجية الشاملة بنطاقها احملكمة مجعاء، لزيادة سرعة وجناعة أنشطتها األساسية (عمليات 
التدارس األويل، وعمليات التحقيق، واحملاكمات، وأعمال جرب األضرار) مع صون االستقاللية واإلنصاف 

ا، والتكفل بالتقيد بأعلى املعايري القانونية، ومحاية سالمة ورفاه األشخاص وال واجلودة سيما  يف إجراءا
اجملين عليهم والشهود. وللنهوض بأود هذه األنشطة ستواصل احملكمة إدارة مواردها على حنو فعال 

 التوصل إىل متماسك شفاف مسؤول قابل للتكيُّف. إن هدف احملكمة الذي يعلو على غريه يتمثل يف
منظومة للعدالة اجلنائية الدولية تتسم بالفعالية والنجاعة والطابع العاملي، مبوجب نظام روما األساسي، 
ُجترى يف نطاقها عمليات حتقيق وحماكمات عادلة وسريعة عندما تكون السلطات الوطنية غري قادرة على 

ا االسرتاتيجية يف ثالثة جماالت رئيسية فعل ذلك أو غري راغبة يف فعله. ولذلك صاغت احملكمة غايا
ا. واجملاالت الثالثة املعنية  تشمل مجيع أنشطة احملكمة وتتجسَّد يف اخلطة االسرتاتيجية لكل من أجهز

 هي:

  أداء األنشطة القضائية وأعمال املقاضاة؛  )أ (

  التعاون والتكامل؛  )ب (

 األداء املؤسسي.  )ج (

يئتها مساراً واضحاً ملضي احملكمة ُقُدماً فيما يتعلق برسالتها  - ١٢ إن اخلطة االسرتاتيجية، إضافًة إىل 
يئ أيضًا إطارًا للتنفيذ. وُيشدَّد فيها على أمهية قياس األداء مع  ا ذات الطابع احملدَّد،  ورؤيتها وغايا

                                                            

أن حتقق يف أخطر اجلرائم اليت تثري قلق اجملتمع الدويل وأن حتاكم مرتكبيها باعتبارها احملكمة اليت متثل املالذ األخري مكملًة دور   )٥(
 هذه اجلرائم ومنع وقوعها.هيئات القضاء الوطنية بغية وضع حد لإلفالت من العقاب على 
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خاطر، وختطيط امليزانية. وبعد حتديث سجل اإلحلاح على االرتباط بني التخطيط االسرتاتيجي، وتدبر امل
وتقييم املخاطر على نطاق احملكمة الذي ُأجري على حنو متصل  ٢٠١٩املخاطر الذي جرى يف عام 

باخلطة االسرتاتيجية، ستواصل احملكمة تنفيذ التدابري املناسبة لتخفيف املخاطر ُمِضّيًا يف تعزيز إطارها 
رة تدبر املخاطر مع دورة التخطيط االسرتاتيجي ودورة امليزانية. اخلاص بتدبر املخاطر ومواءمًة لدو 

ُأخذ بإطار تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية على نطاق احملكمة يف اخلطتني االسرتاتيجيتني ملكتب املّدعي  وقد
العام وقلم احملكمة، ما سيدعم تطبيق مبدأ احملكمة الواحدة يف أعمال قياس األداء مستقبًال. إن هذا 

كيز اجملدَّد على تدبر األداء سيحدو أيضًا أعمال حتسني أداء احملكمة املؤسسي وسُيهتدى به يف الرت 
ا من أجل حتقيق الوفورات واملكاسب املتأتية عن زيادة النجاعة يف املستقبل.  مبادرا

  لقد حددت احملكمة أولويات العمل التالية البيان: - ١٣

  عادلة وسريعةبحيث تكون  قضائيةال اإلجراءات ودعم تنفيذ  ١

يظل تنفيذ إجراءات متهيدية وإجراءات ابتدائية وإجراءات استئناف عادلة وسريعة أمام الدوائر  - ١٤
  ميثل جانباً أساسياً من املهام املنوطة باحملكمة يف إطار واليتها.

ائي لستة أحكام وقرارات يف أربع قضايا.  ٢٠٢٠ويُتصوَّر أن عام  - ١٥ سيشهد دعاوى استئناف 
احملكمة ستظل منخرطة باهَظ االخنراط يف العمل على مستوى االستئناف وقد تنظر يف دعاوى وعليه فإن 

) املتعلقة جبرائم منصوص Bemba( مبباقضية استئناف يف حاالت معروضة حاليًا على الدوائر االبتدائية (
) Ongwen( أُْنغوين) وقضية Ntaganda( انْتاَغْنداقضية ، ورمبا من النظام األساسي ٧٠عليها يف املادة 

  )).Blé Goudé( وابْليه غوديه) Gbagbo( اْغبَـْغبووقضية 

إجراءات اعتماد  ٢٠١٩وعلى املستوى القضائي يُتوقع أن تنعقد طيلة الفرتة املتبقية من عام  - ١٦
، على أن تصدر القرارات )Ngaïssonaوانـَْغْيسونا ( )Yekatomِيكاتوم (وقضية  احلسنالتهم يف قضية 

. وإذا اعُتمدت التهم يف هاتني القضيتني فيمكن أن تبدأ أعمال ٢٠١٩يف أواخر عام  ذات الصلة
. وعند ذلك ستكون هناك قضيتان يف املرحلة االبتدائية جيب ٢٠١٩التحضري للمحاكمة يف عام 

ما يف عام  ار . وسيتعنيَّ أن ُميوَّل يف إطأُْنغوين، إضافة إىل إعداد نص احلكم يف قضية ٢٠٢٠االهتمام 
وعدد من أفرقة املمثلني  ١١عدد من أفرقة الدفاع يصل حىت  ٢٠٢٠نظام املساعدة القانونية يف عام 

  .٧القانونيني للمجين عليهم يصل حىت 

جلسات حماكمة، ريثما يصدر قرار اعتماد  ٢٠٢٠ن يشهد عام أوإن كان من غري املتوقع  - ١٧
، فسيستلزم دعُم مجيع )Ngaïssonaوانـَْغْيسونا ( )Yekatomِيكاتوم (وقضية  احلسنالتهم يف قضية 

اإلجراءات القضائية السائرة يف شىت مراحل اإلجراءات استعماَل قاعة جلسات واحدة، مع فريق واحد 
  معين بدعم أنشطة جلسات قاعات احملكمة يعمل يف إطار قلم احملكمة.

اض املتوقع أن تشهده أنشطة جلسات ، ومتاشياً مع االخنف)٦(وكما أوصت به جلنة امليزانية واملالية - ١٨
املقرتحة لقلم احملكمة على اخنفاض يف املتطلبات من موارد الدعم  ٢٠٢٠احملكمة، تنطوي ميزانية عام 

                                                            

 .٥٧، الفقرة ICC-ASP/18/5/AVالوثيقة   )٦(
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القضائي. وختص التخفيضات يف املقدار املرجعي األساسي، على اخلصوص، الفريق الثاين املعين بدعم 
ة اخنفاض املتطلبات من اخلدمات باختاذه مبادرات يف عام أنشطة جلسات احملكمة. لقد استبق قلم احملكم

لالستفادة الكاملة من املرونة يف إسناد مهام العمل والسهر على إمكان التحرُّر من بعض مهام  ٢٠١٩
. ويتمثل أثر هذه اجلهود يف اخنفاٍض مقداره ٢٠٢٠الدعم غري األساسي، عند اللزوم، يف عام 

لم احملكمة. إن هذه التدابري وغريها أفضت إىل اخنفاض امسي مقداره مليون يورو يف ميزانية ق ٢,٠
مليون يورو يف امليزانية املقرتحة لقلم احملكمة، وذلك بعد الزيادة املعزوة إىل تطبيق النظام املوحد لألمم  ٠,٥

  .)٧(املتحدة

القواعد إن إجراءات احملكمة معقَّدة على حنو استثنائي من حيث القضايا املعروضة عليها و  - ١٩
اإلجرائية الواجب اتّباعها، قياسًا إىل معظم اإلجراءات الوطنية. فِكَرب عدد الشهود وضخامة حجم األدلة 
وكثرة اللغات املستخدمة يف هذه اإلجراءات، مع ضرورة توفُّر األمن يف امليدان والتعاون من اهليئات 

هظًا من املوارد ووقتًا طويًال. وميكن أن تؤثِّر القضائية الوطنية، هي أمور جتعل احملاكمات تستلزم قدرًا با
حاالت التأخري يف جانب من حماكمة واحدة أثرًا مضاعفًا على جوانب أخرى لعمليات احملكمة 

مثل تكاليف االحتجاز أو تكاليف الشهود. وعليه فإن النجاعة تتسم بأمهية حامسة، وتظل  -  وميزانيتها
ا وعزُم احملكمة تعمل بال كلل لتسريع اإلجر  اءات، بوسائل منها مثالً وضُع الدوائر كتيبات موحَّدة ملمارسا

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

 ، بما يشمل عمليات ميدانيةناشط تحقيق عمليات ودعم تسع إجراء   ٢

نظام روما األساسي بأن يباشر املّدعي العام عمليات حتقيق يف احلاالت من  ٥٣تقضي املادة  - ٢٠
اليت خيلص فيها إىل وجود أساس معقول ملباشرة هذه العمليات. ويندرج يف اختصاص احملكمة أخطر 

ا يف بيئة بالغة الصعوبة فيما يتعلق باألمن  اجلرائم اليت تقلق اجملتمع الدويل، وغالبًا ما جتري عمليا
عاون. ويضاف إىل ذلك أن اللغات احمللية وغريها من ظروف العمل تتباين يف مجيع احلاالت تقريباً. والت

ا بالغة التعقيد  وبالتايل فإن عمليات التحقيق اليت جتريها احملكمة تتميَّز عما جيري يف النظم الوطنية بكو
لى من حيث املوارد والتعاون واألمن وتستلزم موارد طائلة. وحىت عمليات التحقيق اليت ُجترى يف ظروف مث

معظم احلاالت ال  سنوات قبل أن تغدو القضية جاهزة لتقدميها للمحكمة. ويف ميكن أن تستلزم ثالث
  تكون الظروف مثلى وقد يتأخر حتقيق النتائج.

عمًال بقرار صادر عن اللجنة التنفيذية ملكتب املّدعي العام، يتَّسق مع خطة املكتب  - ٢١
 ٢٠٢٠وسياسته يف جمال انتقاء القضايا وحتديد درجات أولويتها، سُيجري املكتب يف عام  االسرتاتيجية

: احلالة يف بوروندي، واحلالة الثانية يف )٨(على أساس األولوية عمليات حتقيق ناشط يف احلاالت التالية
فور بالسودان (خالل ربع ديفوار (القضية الثانية)، واحلالة يف دار   مجهورية أفريقيا الوسطى، واحلالة يف كوت
                                                            

 .يورو مليون ١,٤يتمثَّل يف زيادة مقدارها  ميزانية قلم احملكمة على املتحدة لألمم املوحَّد النظام تطبيق أثر  )٧(
ممكنة من الفعالية حبسب االحتياجات درجة يعتزم املكتب ختصيص موارد لكل من أفرقته املتكاملة الثمانية على حنو يتسم بأكرب   )٨(

عمليات إعادة  ه ستجريواملستجدات احملددة الطابع يف كل حالة. وهذا يعين أن قدَّ األفرقة العاملة حاليًا قد خيتلف. ويضاف إىل ذلك أن
املوظفني آتية ختصيص للعاملني خالل السنة. فعلى سبيل املثال يُتوقع أن ُجيهَّز الفريق املعين باحلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية مبوارد من 

اية الربع األول من  من أفرقة متكاملة أخرى، وال سيما الفريق العامل املعين باحلالة يف دارفور بالسودان، املنتظر أن ينهي أعماله عند 
 .٢٠٢٠ عام
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السنة األول فقط)، واحلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية (بدءًا من ربع السنة الثاين)، واحلالة يف 
هذا املنحى املتمثِّل يف  جورجيا، واحلالة يف ليبيا (حيث سُتجرى عمليتا حتقيق)، واحلالة يف مايل. ويلزم

ا سرعًة  تناول القضايا على أساس درجات أولويتها للتكفل بسرعة العمليات وجناعتها وفعاليتها، وزياد
وجناعًة وفعاليًة عند اإلمكان، مع مراعاة حمدودية املوارد املتاحة ملكتب املّدعي العام وضرورة تفادي التوسُّع 
املفرط يف جماالت استخدام هذه املوارد. لكن ستواَصل متابعة مجيع احلاالت اخلاضعة للتحقيق، وذلك 
م، واستمرار التواصل مع الشهود  مثًال فيما خيص الدالئل أو اآلفاق اجلديدة إللقاء القبض على املشتبه 
م فيها. وتُبنيَّ يف إطار امليزانية املقرتحة للربنامج  يف القضايا اليت لـّما يزل يُنتظر القبض على املشتبه 

  الرئيسي الثاين تفاصيل ختطيط مكتب املّدعي العام.

غ الزيادة يف امليزانية املقرتحة من أجل سد تكاليف أنشطة مكتب املّدعي العام مبلغًا مقداره وتبل - ٢٢
لقد راجع مكتب املّدعي العام بصورة  .)٩(مليون يورو فقط متثل موارد جديدة ٠,٤مليون يورو، منه  ١,١

. ٢٠٢٠دقيقة احتياجاته من املوظفني يف ضوء أنشطته املتوقعة وعبء العمل املناظر هلا فيما خيص عام 
وما  ٢٠١٩وقد تأثرت وترية بعض األنشطة التحقيقية سلبًا بسبب حمدودية مقدار املوارد الذي أُقرَّ لعام 

ا. وإذ يُفرتض أن ترتب على ذلك من إعادة ختصيص داخل ي للموارد فيما بني احلاالت والقضايا الـُمهتم 
ا عاليًا طيلة عام  ا املكتب وعبء العمل املتصل  يظل مقدار األنشطة التحقيقية اجلارية اليت يضطلع 

، فليس هناك فسحة ُتْذَكر ملزيد من املرونة يف إعادة ختصيص املوظفني مبا يتخطى احلد اجملسَّد ٢٠٢٠
. فمن املهم بالغ األمهية أن يتمكن املكتب من استدامة املستوى احلايل ٢٠٢٠لفعل يف التخطيط لعام با

إن مكتب لتجهيزه باملوظفني، كحد أدىن، لكي يتسىن له استمرار عملياته يف األمدين املتوسط والطويل. 
ب املتأتية عن زيادة النجاعة اليت املّدعي العام، بإعادته النظر يف عملياته وباستفادته من الوفورات واملكاس

حتققت يف السنوات األخرية، تدبر أمره إلبقاء موارده الالزمة من أجل الدعم اإلداري واالشتغايل (املتمثلة 
يف تكاليف املوظفني ويف التكاليف غري املتصلة بالعاملني) على نفس مقدارها يف امليزانية املقرتحة للسنة 

  السابقة.

ع عمليات تدارس أويل (يف احلاالت يف أوكرانيا، وبنغالديش/ميامنار، والعراق، وجتري حاليًا تس - ٢٣
وغينيا، والفلبني، وفلسطني، وفنزويال، وكولومبيا، ونيجرييا). ولـّما كانت عدة عمليات تدارس أويل قد 
 بلغت مراحل متقدمة من مراحل التحليل فيمكن كلَّ اإلمكان أن ُحيتاج إىل مباشرة عمليات حتقيق

. وإذا حتقق هذا الوضع الـُمتصوَّر فإن )١٠(٢٠٢٠أو يف عام  ٢٠١٩جديدة يف الفرتة املتبقية من عام 
املكتب مستعد إلعادة حتديد درجات أولوية أنشطته فيما يتعلق حبالة واحدة أو أكثر من احلاالت اليت 

درجات أولويتها، لكي يظل  ُحيقَّق فيها حتقيقًا ناشطاً، وذلك يف ضوء سياسة انتقائه للقضايا وحتديده
ولئن كان إجراء مثاين عمليات حتقيق ميثل مقدارًا عاليًا جدًا من عدد عمليات التحقيق املتزامنة مثانية. 

النشاط فيجب على املكتب أن يبذل قصاراه لالضطالع بأود هذه العمليات، يف ضوء عدد القضايا 
  احملتمل أن تظل تستلزم اهتمامه.

مد على دعم قلم احملكمة يف الشؤون اإلدارية والشؤون االشتغالية يف املقر ويف وتظل احملكمة تعت - ٢٤
ديفوار (أبيجان)،  سبعة مكاتب ُقطرية هي مكاتب قائمة يف مجهورية أفريقيا الوسطى (بـَْنغي)، وكوت

                                                            

 .يورو مليون ٠,٧البالغ مقداره  املتحدة لألمم املوحَّد النظام تطبيق يُعزى باقي الزيادة اإلمجالية يف ميزانية املكتب إىل أثر  )٩(
  cpi.int/Pages/item.aspx?name=pr1465-https://www.iccانظر   )١٠(
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(كمباال).  ومجهورية الكونغو الدميقراطية (ِكنشاسا وبونيا)، وجورجيا (اْتبيليسي)، ومايل (باماكو)، وأوغندا
ويواصل قلم احملكمة ومكتب املّدعي العام، إذ يضعان يف اعتبارمها املهام املنوطة بكل منهما وجوانب 
ما وتآزرمها على النحو األمثل سواء يف  ما املتصلة باألمن والسرية على وجه التحديد، حتسني تعاو عمليا

طلبات العمل يف بعض اجملاالت والسياق االشتغايل املقر أم يف املكاتب الُقطرية. وعلى الرغم من تزايد مت
الذي تكتنفه املصاعب يف احلالة يف مايل واحلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى، َتَدبَّر قلم احملكمة أمره لكي 
يقرتح ختفيضاً يف مقدار املتطلبات من املوارد من خالل إعمال حتقيق الوفورات واملكاسب املتأتية عن زيادة 

، ومن خالل تدابري أخرى من قبيل إعادة ختصيص املوظفني داخليًا بنقلهم من أحد املكاتب النجاعة
الُقطرية إىل آخر للنهوض بأود ما تشهده األنشطة من تقلبات. وقد أتاح هذا النهج لقلم احملكمة إعادة 

وُّل على صعيد ختصيص موارده من املوظفني بنقلها من وحدة ُقطرية إىل أخرى، على حنو يتوافق مع التح
أولويات العمل واألمن يف بلدان احلاالت. ويشار يف هذا الصدد إىل أنه قد حتققت ختفيضات هامة يف 

ديفوار، وذلك رئيسياً عن طريق  وحدات وجود قلم احملكمة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية وأوغندا وكوت
 املستثَمرات يف العمليات الُقطرية، وال سيما إعادة ختصيص املوارد. وبذلك تسىن متويل الزيادة الالزمة يف

يف مايل ومجهورية أفريقيا الوسطى، حيث ُحيتاج إىل موارد إضافية وال سيما بالنظر إىل الظروف األمنية 
  السائدة ومتطلبات العمل املزيدة.

عدد إن استمرار العمليات يف مجيع احلاالت اخلاضعة للتحقيق جيعل من املعقول توقُّع أن يبقى  - ٢٥
. واستنادًا إىل األرقام ٢٠٢٠األشخاص املشمولني بالتدابري احلمائية اليت تتخذها احملكمة عاليًا يف عام 

الربناجمية املقرتحة ميكن تقدير أن تشمل  ٢٠٢٠احلالية واالفرتاضات املقدمة فيما خيص ميزانية عام 
على اإلمجال)، بينهم شهود شخصًا  ٤٨٠شاهدًا ومعاليهم (زهاء  ٣٥زهاء  ٢٠٢٠احلماية يف عام 

مشمولون بربنامج احلماية اخلاص باحملكمة اجلنائية الدولية، وعمليات النقل املساَعد، والتقييم، وأنواع 
وسيظل قسم اجملين عليهم والشهود، إذ يوفِّر احلمايَة والدعَم هلؤالء األشخاص وفق أخرى من الدعم. 

رتاتيجيات إعادة اإلدماج لصاحل الشهود واجملين عليهم املشمولني أعلى املعايري، يركِّز على إجناز إعداد اس
م بقدٍر ُمْرٍض من االستقالل  االكتفاء و باحلماية، كلما أمكن ذلك، فيتيح هلم التوصَل إىل استئناف حيا

شخصًا املشاركة يف اإلجراءات و/أو جرب  ٢٥٠ ٤وعالوة على ذلك يُتوقع أن يطلب زهاء الذايت. 
سيظل من الالزم يف عام وأخرياً وليس آخراً . تهم جمنيًا عليهم يف اإلجراءات القضائية السائرةاألضرار بصف

، من أجل عمليات التحقيق اإلحدى عشرة اليت جتريها احملكمة، تقدمي الدعم يف جمال اخلدمات ٢٠٢٠
  لغة من اللغات املتصلة باحلاالت.  ٣٣اللغوية بأكثر من 

 قضايا ثالث في األضرار جبراألوامر ب تنفيذمواصلة   ٣

تواصل تنفيذ الصندوق االستئماين للمجين عليهم لألوامر جبرب  ٢٠٢٠يُتوقع أن يشهد عام  - ٢٦
، ما يستلزم استمرار املهديوقضية  )Katangaكاتـَْنغا (وقضية  )Lubangaلوبـَْنغا (األضرار يف قضية 

مستفيد من تعويضات جرب  ١٥٠٠يُتوقع إشراك زهاء  لوبْنغاالدعم الذي يقدمه قلم احملكمة. ويف قضية 
يُتوقع أن جتري  املهدي. ويف قضية ٢٠٢٠األضرار يف الربنامج ذي الصلة خالل كٍل من أربعة أرباع عام 

وأن تستمر برجمة تنفيذ األوامر جبرب األضرار  ٢٠٢٠أنشطة متييز اجملين عليهم يف امليدان يف مطلع عام 
ستستمر برجمة تنفيذ األوامر جبرب األضرار اجلماعي  كاتْنغاة أرباع السنة. ويف قضية اجلماعي لكٍل من أربع

ستستلزم استثمارًا كبرياً يف األنشطة  ٢٠٢٠طيلة السنة. إن كل أنشطة تنفيذ األوامر جبرب األضرار يف عام 
الصلة. ويضاف إىل ذلك أنه امليدانية ودعماً طائًال من املكاتب الُقطرية التابعة لقلم احملكمة وأقسامه ذات 

. ٢٠٢٠يُتوقع أن يلزم استمرار نشاط املمثلني القانونيني للمجين عليهم خالل النصف األول من عام 



ICC-ASP/18/10 

 

10A160919 16 

 Bosco( إنه يُتوقع، إثر إدانة الدائرة االبتدائية السادسة السيد بوسكو انْتاغندا مث Ntaganda( 
  قضيته. ، بدُء إجراءات جرب األضرار يف٢٠١٩متوز/يوليو  ٨ يف

  جمعاء لمحكمةاستراتيجية تدبر المعلومات الشاملة بنطاقها ا تنفيذمواصلة   ٤

بغية تنفيذ املرحلة الرابعة من االسرتاتيجية اخلمسية اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلومات  - ٢٧
الشاملة بنطاقها احملكمة مجعاء، اليت أقرها جملس احلوكمة املعين بتدبر املعلومات وجملس التنسيق، مت متييز 

الستثمارات اليت مت متييزها . ومن ا٢٠٢٠عدد من حاالت االستثمار يف شىت وحدات احملكمة لعام 
، أنساق تسلسل األعمال القضائيةاستمرار تنفيذ منَتج احلد األدىن القابل لالستمرار فيما خيص منصة 

بيانات البحث اجلنائي العلمي وتدبر األدلة من أجل مكتب املّدعي العام، وحتقيق  احتيازومشاريع حتسني 
ظة أنه يُتوقع أن يكون مقدار االستثمار اإلمجايل املقرتَح حتسينات أخرى ألمن املعلومات. وتنبغي مالح

. إن االستثمارات املعنية ضرورية ٢٠١٩للمحكمة مجعاء أقل من االعتمادات املناظرة اليت أُقرَّت لعام 
لدعم عمل احملكمة على النحو األكثر فعالية وجناعة. فالتمكني من االضطالع الناجع باألنشطة القضائية 

قاضاة واألنشطة التحقيقية اليت جتريها احملكمة مجعاء يستلزم استدامة مستوى معنيَّ من وأعمال امل
  االستثمار، وال سيما فيما خيص أمن املعلومات.

 التحليل من منظور كلي  - جيم 

الربناجمية املقرتحة للمحكمة  ٢٠٢٠يبنيِّ الرسم البياين الوارد فيما يلي توزُّع مبلغ ميزانية عام  - ٢٨
ت النشاط. إن أنشطة احملكمة املعروضة يف إطار "األنشطة القضائية وأعمال املقاضاة واألنشطة على جماال

الربناجمية املقرتحة للمحكمة،  ٢٠٢٠التحقيقية" متثل املسبِّبات الرئيسية للتكاليف املهيأ هلا يف ميزانية عام 
 للميزانية. وتتألف "األنشطة املئة من املقدار اإلمجايل يف ٧٨,٩إذ تبلغ املخصَّصات لسد تكاليفها 

املئة)، والتكاليف املرتتبة على صيانة  يف ٥,١املئة)، واحلوكمة ( يف ١٢,١املهام اإلدارية ( األخرى" من
املئة). وال يشمل احلساب يف إطار التحليل من منظور كلي ُمَقدَّر مبلغ الفائدة املستحقة  يف ٣,٩املباين (

 املباين الدائمة. على قرض الدولة املضيفة من أجل

 األنشطة القضائية وأعمال المقاضاة واألنشطة التحقيقية  ١

ضمن هذه الفئة، تشمل املوارد املتصلة بـ"األنشطة القضائية وأعمال املقاضاة"،  - ٢٩
املئة) أمورًا منها الدعم املقدَّم إىل اجملين عليهم والشهود، واملساعدة القانونية، وتكنولوجيا  يف ٤٦,٥(

وتلزم هذه املوارد واخلدمات اللغوية، والدعم الذي يقدمه قلم احملكمة ألنشطة جرب األضرار. املعلومات، 
من أجل تنفيذ ودعم اإلجراءات القضائية. وتُقدَّر تكاليف األنشطة املندرجة ضمن فئة "عمليات التحقيق 

حقيق الناشط التسع اليت املئة وهي تتصل بعمليات الت يف ٣٠,٠(مبا فيها التحقيق يف امليدان)" مبا نسبته 
وخيص باقي األنشطة، املندرجة ضمن إطار "أمانة فيها األنشطة اجملراة يف امليدان.  سيجريها املكتب، مبا

ا  يف ٢,٣الصندوق االستئماين للمجين عليهم" ( املئة)، تعزيز القدرة املؤسسية هلذه اهليئة للتكفل بقدر
 ما تقوم به يف مرحلة تنفيذ إجراءات جرب األضرار. على االضطالع مبهامها وأنشطتها، مبا فيه
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 األنشطة األخرى  ٢

تشمل األنشطة املندرجة يف هذه الفئة املهام اإلدارية، واحلوكمة، وتكاليف صيانة املباين.  - ٣٠
ُمجِّعت ضمن فئة "احلوكمة" أمانة مجعية الدول األطراف، وآلية الرقابة املستقلة، ومكتب املراجعة  وقد

 وجزء صغري من قلم احملكمة (هو مكتب االتصال القائم يف نيويورك).الداخلية، 

  التحليل من منظور كلي: ١ الرسم البياني

  
      

 النجاعة زيادة عن المتأتية والمكاسب الوفورات  -دال

ا  ٢٠١٦الثاين/نوفمرب  تشرينيف  - ٣١ طلبت مجعية الدول األطراف ("اجلمعية") املنعقدة يف دور
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 
 لعامامليزانية الربناجمية  بوثيقة إىل احملكمة أن تقدم مرفقاً  ت اجلمعيةطلب. وإضافًة إىل ذلك )١١(النجاعة
من الوفورات واملكاسب املتأتية عن زيادة  ٢٠١٧يف عام  ُحقِّق عّمالة يتضمن معلومات مفصَّ  ٢٠١٨
. فأُفيد الحقًا عن الوفورات واملكاسب املتأتية عن )١٢(٢٠١٨عام ما سُيحقَّق منها يف وتقديرات  النجاعة

 .)١٣(٢٠١٩ووثيقتها لعام  ٢٠١٨ لعامة امليزانية الربناجمي زيادة النجاعة يف وثيقة

                                                            

 ٢٤-١٦عشرة، الهاي،  اخلامسةالوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة   )١١(
  .١-، الفقرة المICC-ASP/15/Res.1، القرار الثالث اجلزء األول،)، اجمللَّد ICC-ASP/15/20( ٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب 

 ٢٤-١٦عشرة، الهاي،  اخلامسةالوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة   )١٢(
  .٢-الفقرة الم، ICC-ASP/15/Res.1، القرار الثالث اجلزء، األول)، اجمللَّد ICC-ASP/15/20( ٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب 

  ١٤- ٤، نيويوركعشرة،  السادسةالوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة   )١٣(
جلمعية  لوثائق الرمسيةا واملرفق العاشر؛ ٥١حىت  ٣٨الفقرات ، ألف اجلزء الثاين،)، اجمللَّد ICC-ASP/16/20( ٢٠١٧ كانون األول/ديسمرب

 ٢٠١٨كانون األول/ديسمرب   ١٢-٥الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة السابعة عشرة، الهاي، 
)ICC-ASP/17/20( واملرفق احلادي عشر. ٤١حىت  ٣٥الفقرات ، ألف اجلزء الثاين،، اجمللَّد  
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ا السابعة عشرة، اليت ُعقدت يف كانون األول/ديسمرب  - ٣٢ ، ٢٠١٨وطلبت اجلمعية يف دور
احملكمة أن تضع أهدافًا سنوية يُرمى إىل بلوغها على صعيد حتقيق مكاسب متأتية عن زيادة النجاعة  إىل

متعلقًا ببلوغ هذه األهداف،  ٢٠٢٠ناجمية لعام على نطاق احملكمة وأن تقدِّم مرفقًا للميزانية الرب 
من الوفورات ومن  ٢٠١٩ومعلومات مفصَّلة متيِّز بوضوح، بقدر اإلمكان، ما يكون قد حتقق يف عام 

املكاسب املتأتية عن زيادة النجاعة ومن التخفيضات املتمثِّلة يف التكاليف غري املتكرِّرة ومن ختفيضات 
. وبناًء على الطلب املعين اجتمع )١٤(٢٠٢٠سيتحقق منها يف عام  رات ماالتكاليف اإلضافية، وُمَقدَّ 

ا الثانية والثالثني يف نيسان/أبريل  وذلك  ٢٠١٩ممثلون للمحكمة مع جلنة امليزانية واملالية املنعقدة يف دور
اآلراء من يف إطار حلقة عمل معنية بتحقيق الوفورات واملكاسب املتأتية عن زيادة النجاعة بغية تبادل 

ا  أجل تعزيز وضوح املعلومات ومتاسكها وشفافيتها، كما نوَّهت إليه هذه اللجنة يف تقريرها عن دور
 .)١٥(تلك

وإذ متضي احملكمة ُقُدمًا فإن غايتها الرئيسية املنشودة ستتمثل يف النهوض بثقافة التحسني  - ٣٣
 واملكاسب املتأتية عن زيادة النجاعة.املستمر بغية جعل املوظفني ينخرطون يف متييز وحتقيق الوفورات 

حبث وتعريف الفئات األربع التالية الواجب استعماهلا يف اإلفادة عن  ٢٠١٧مت يف عام  - ٣٤
 الوفورات واملكاسب املتأتية عن زيادة النجاعة، ويستمر استعماهلا:

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؛ 

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

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

ا كل    زيادة يف التكاليف.األساسي لكن تُتفادى 
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.
التغريات املتصلة بعبء العمل اليت تفضي إىل  نتيجة: ختفيضات التكاليف اإلضافية  )د (
  يص يف املقدار املرجعي األساسي.تقل

                                                            

  ١٢-٥نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة السابعة عشرة، الهاي، لوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف ا )١٤(
  .٤-، الفقرة كافICC-ASP/17/Res.4، اجمللَّد األول، اجلزء الثالث، القرار )ICC-ASP/17/20( ٢٠١٨كانون األول/ديسمرب 

 
 .١٠، الفقرة  ICC-ASP/18/5/AVالوثيقة   )١٥(
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وكما طُلب يف قرار اجلمعية ذي الصلة، تسعى احملكمة إىل استيعاب الزيادات يف املتطلبات من  - ٣٥
املوارد من أجل األنشطة اجلديدة بالقيام أوًال بإعادة ختصيص املوارد اليت ُحترَّر عن طريق حتقيق الوفورات 

  .)١٦(وختفيضات التكاليف اإلضافيةوعدم تكبُّد التكاليف غري املتكرِّرة 

أدناه عرضًا وجيزًا للوفورات واملكاسب املتأتية عن زيادة النجاعة اليت حتققت  ٢ويهيئ اجلدول  - ٣٦
الربناجمية املقرتحة، وفقًا للفئات املقرَّة املشار إليها  ٢٠٢٠ويف إطار إعداد ميزانية عام  ٢٠١٩يف عام 

. لقد حققت احملكمة بشىت تفصيلي جلميع املبادرات املعنية عشر عرض  أعاله. ويرد يف املرفق السادس
ا وفورات ومكاسب متأتية عن زيادة النجاعة مقدارها  املئة). إن  يف ١,٢ألف يورو ( ١ ٧١٤,٩وحدا

هذا الرقم ُحيسب بالقيام أوًال حبساب جمموع التخفيضات احملقَّقة يف املقدار املرجعي األساسي مليزانية عام 
واملعزوة إىل الوفورات  ٢٠٢٠عزوة إىل الوفورات، واملقدار اإلمجايل للتكاليف املتفاداة لعام وامل ٢٠٢٠

واملكاسب املتأتية عن زيادة النجاعة، مث بتقسيم حاصل عملية اجلمع على مقدار امليزانية الربناجمية لعام 
كمة للمقدار املرجعي وعلى اإلمجال يبلغ ختفيض احمل(باستثناء ما خيص قرض الدولة املضيفة).  ٢٠١٩

األساسي للميزانية، مبا يف ذلك الوفورات اليت سبقت اإلشارة إليها مع احتساب التكاليف غري املتكرِّرة 
العاشر حملة عامة  ألف يورو. ويهيئ املرفق ٦٤٩,٦ ٢والتخفيضات اإلضافية يف التكاليف، مبلغًا مقداره 
 املقدار املرجعي األساسي للميزانية املقرتحة، بالشكل عن خمتلف املتطلبات من املوارد اليت أفضت إىل

  .)١٧(الذي طلبته جلنة امليزانية واملالية

                                                            

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

 
 .١٥، الفقرة ICC-ASP/18/5/AVالوثيقة   )١٧(
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   ٢٠٢٠مجموع الوفورات والمكاسب المتأتية عن زيادة النجاعة لعام  :٢ الجدول
 (بآالف اليوروات)

 فئة املبالغ املعنية  الربنامج الرئيسي

الوفورات لعام 
٢٠١٩ 

املكاسب 
املتأتية عن 

زيادة النجاعة 
 ٢٠١٩لعام 

 ختفيض
 املقادير

 األساسية
املرجعية لعام 

٢٠٢٠ 

التكاليف 
املتفاداة لعام 

دون ( ٢٠٢٠
 املقادير تغيري

 األساسية
 املرجعية) 

الربنامج الرئيسي األول: 
 ‐ ٢٣٧,٠‐‐ ختفيضات التكاليف اإلضافية اهليئة القضائية

الثاين: الربنامج الرئيسي 
 مكتب املّدعي العام

 ١٨,٩ ‐٥,٦‐ املكاسب املتأتية عن زيادة النجاعة
 ١١,٥٠,٣١١,٥ ٤٨٥,٧ الوفورات

الربنامج الرئيسي الثالث: 
  قلم احملكمة

 ‐ ١ ٩٨١,٦‐‐ ختفيضات التكاليف اإلضافية

 ٢٣٥,٥ ‐١٢٩,٧‐ املكاسب املتأتية عن زيادة النجاعة
 ‐ ١٢٠,٠‐‐  املتكرِّرةالتكاليف غري 

 ١٩٧,٦ ٧٣٤,٤‐٢٠٨,١  الوفورات
الربنامج الرئيسي الرابع: 

أمانة مجعية الدول 
 األطراف

 ‐ ٢,٠‐‐  ختفيضات التكاليف اإلضافية

 ‐ ١٠٠,٠‐‐ التكاليف غري املتكرِّرة

الربنامج الرئيسي 
السادس: أمانة الصندوق 
 ٣١,٣ ‐٣١,٣‐  املتأتية عن زيادة النجاعةاملكاسب االستئماين للمجين عليهم

 ٢١٩,٦١٦٦,٩٢ ٦٤٩,٦ ١ ٥٠٥,٨  المجموع العام
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 المقترحة ٢٠٢٠ميزانية عام المحكمة جمعاء:  :٣ الجدول

 المحكمة جمعاء

 (بآالف اليوروات) ٢٠١٨مصروفات عام 

امليزانية املعتمدة لعام 
(بآالف  ٢٠١٩

 اليوروات)

 التغّري يف املوارد

املقرتحة لعام امليزانية 
(بآالف  ٢٠٢٠

 اليوروات)  اجملموع

املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

اجملموع مبا فيه 
املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

مقداره (بآالف 
 نسبته املئوية اليوروات)

)١٤٥,٢(٥ ٣٢٨,١٨٩,٣٥ ٤١٧,٤٥ ٦٦٢,١القضاة  )٢,٦(  ٥ ٥١٦,٩ 
 ٦٠ ٧٥٢,٢٨٣٩,٦ ١,٤ ٦١ ٥٩١,٨ املوظفون من الفئة الفنية

 ٢٥ ٣٥٦,٦٧١٨,٠ ٢,٨ ٢٦ ٠٧٤,٦ املوظفون من فئة اخلدمات العامة
 ٨٧ ٣٠٢,٤٨٧,٥٨٧ ٣٨٩,٩٨٦ ١٠٨,٨١ ٥٥٧,٦ ١,٨ ٨٧ ٦٦٦,٤اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

 ١٢ ٦٧٧,٧٣٤٨,٠١٣ ٠٢٥,٧١٧ ١٢٦,٦٤٤٤,١ ٢,٦ ١٧ ٥٧٠,٧ املساعدة املؤقتة العامة
)٧٠٢,٣(٥١٠,٨٣,٣٥١٤,٢٩٧٨,٧ املؤقتة اخلاصة باالجتماعاتاملساعدة   )٧١,٨(  ٢٧٦,٤ 

)٧٥,٨(٢١١,١٢٩٩,٣‐٢١١,١العمل اإلضايف  )٢٥,٣(  ٢٢٣,٥ 
)٣٣٤,٠(١٣ ٣٩٩,٦٣٥١,٣١٣ ٧٥٠,٩١٨ ٤٠٤,٦اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني  )١,٨(  ١٨ ٠٧٠,٦ 

 ٥ ٣١٩,٣٤٥٢,١٥ ٧٧١,٥٦ ١٥٢,٥٢٠٢,١ ٣,٣ ٦ ٣٥٤,٦السفر
)١,٠(٣٤,٧٢٩,٠‐٣٤,٧الضيافة  )٣,٤(  ٢٨,٠ 

 ٣ ٢٥٧,٩٧٣٤,٢٣ ٩٩٢,١٤ ٠٠٢,٩٩٤,٣ ٢,٤ ٤ ٠٩٧,٢ اخلدمات التعاقدية
 ٨٩١,١٥,٤٨٩٦,٥١ ٠٠٠,٧٥٧,٧ ٥,٨ ١ ٠٥٨,٤التدريب

)١٠٦,٧(٧٢٩,٠٦٦٧,٥‐٧٢٩,٠ اخلرباء االستشاريون  )١٦,٠(  ٥٦٠,٨ 
)٢٤٠,٣(٣ ٩٨١,٣٢٥٠,٧٤ ٢٣٢,٠٣ ٤٨٧,٨حمامو الدفاع  )٦,٩(  ٣ ٢٤٧,٥ 

 ١ ٤٦٦,٢١ ١٠١,٣١٩٨,٧ ١٨,٠ ١ ٣٠٠,٠‐١ ٤٦٦,٢ حمامو اجملين عليهم
 ١٤ ٠٢٠,١٢١٦,٦١٤ ٢٣٦,٧١٤ ٨٥٧,٣١ ٥٤٥,٧ ١٠,٤ ١٦ ٤٠٣,٠ النفقات التشغيلية العامة

 ١ ٢٣٧,٢١٠,٥١ ٢٤٧,٧١ ١٧٥,٥٧٨,٢ ٦,٧ ١ ٢٥٣,٧اللوازم واملواد
)٥١٧,٤(٢ ١٦٠,٧١١٥,٠٢ ٢٧٥,٧١ ٩٠٠,٠األثاث والعتاد  )٢٧,٢(  ١ ٣٨٢,٦ 

 ٣٣ ٠٩٧,٥١ ٧٨٤,٦٣٤ ٨٨٢,١٣٤ ٣٧٤,٥١ ٣١١,٣ ٣,٨ ٣٥ ٦٨٥,٨اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني
 ١٣٩ ١٢٧,٦٢ ٣١٢,٧١٤١ ٤٤٠,٣١٤٤ ٥٥٠,٠٢ ٣٨٩,٧ ١,٧ ١٤٦ ٩٣٩,٧المجموع
 ٣ ٥٨٥,١ ‐ ‐٣ ٥٨٥,١٣ ٥٨٥,١‐٣ ٥٨٥,١ قرض الدولة املضيفةما خيص 

 ١٤٢ ٧١٢,٧٢ ٣١٢,٧١٤٥ ٠٢٥,٤١٤٨ ١٣٥,١٢ ٣٨٩,٧ ١,٦ ١٥٠ ٥٢٤,٨ المجموع، شامالً قرض الدولة المضيفة

 ٢٠٢٠: مالك الموظفين المقترح لعام المحكمة جمعاء :٤ الجدول

 

  المحكمة جمعاء
وكيل أمني 

 عام

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

جمموع 
موظفي الفئة 

الفنية وما 
 رأ-ع خ رر-ع خ فوقها

جمموع  
موظفي 

فئة 
اخلدمات 

 العامة

مجموع 
 الموظفين

الوظائف الثابتة
 ٩٤٦٨٩١٨٦١٧٤٣٨ ٥٤٥ ١٩٤٠٩ ٤٢٨ ٩٧٣‐ ٢٠١٩١ ٢املقرة لعام 
 ٢ ‐ ‐‐ ٢ ‐١‐١‐‐‐ ‐ ‐اجلديدة
 ‐ ‐ ‐‐ ‐ ‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐التخصيصاملعادة 

)٨(٨)١()١(٢‐‐ ‐ ‐املعادة التصنيف  ‐ ‐‐ ‐ ‐ 

 ‐ ‐ ‐‐ ‐ ‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐املستعادة/املعادة

 ٩٤٨٨٩١٨٥١٨٣٣٠ ٥٤٧ ١٩٤٠٩ ٤٢٨ ٩٧٥‐ ٢٠٢٠١ ٢المقترحة لعام 

بدوام كامل) وظائف المساعدة المؤقتة العامة (معاِدالتها
 ٠,٠٥٧,٣٠٤٥,١٢٥١,٧٩١٥,٠٠ ١١٩,٢٦ ٨,٠٩٦٦,٨٧ ٧٤,٩٦ ١٩٤,٢٢‐‐ ‐ ‐٢٠١٩املقرة لعام 
 ٠,٠٥٦,٨٤٤٥,٣٤٥٣,٢٥١٣,٥٠ ١١٨,٩٨ ٤,٥٠٥٨,٠٨ ٦٢,٥٨ ١٨١,٥٧‐‐ ‐ ‐املستمرة
 ٢,٨٣ ٦,٤٧٣,٠١ ٩,٤٧ ١٢,٣١ ‐٠,٤٢١,٠٠١,٠٠٠,٤٢‐‐ ‐ ‐اجلديدة

)١,٠٠( ‐)٠,٢٥()٠,٧٥(‐‐‐‐ ‐ ‐املعادة التخصيص  ‐)٠,٥٠(  )٠,٥٠(  )١,٥٠(  

 ‐ ‐ ‐‐ ‐ ‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐املعادة التصنيف

 ‐ ‐ ‐‐ ‐ ‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐احملوَّلة

 ٠,٤٧٧,٨٤٤٥,٥٩٥٣,٤٢١٣,٥٠ ١٢٠,٨٢ ١٠,٩٧٦٠,٥٩ ٧١,٥٦ ١٩٢,٣٧‐‐ ‐ ‐٢٠٢٠المقترحة لعام 
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 ٢٠٢٠البرنامجية المقترحة لعام الميزانية   -ثانياً 

 القضائية الهيئة: األول الرئيسي البرنامج   - ألف

 

 مةالمقدِّ 

 يتألف الربنامج الرئيسي األول (اهليئة القضائية) من هيئة الرئاسة والدوائر. - ٣٧

ا رئيسياً: اجملال القانوين،  - ٣٨ وجمال وتؤدي هيئة الرئاسة وظائف يف ثالثِة جماالِت املسؤولية املنوطة 
األعمال املتصلة بالقضايا الناشئة  ٢٠٢٠العالقات اخلارجية، واجملال اإلداري. وستتدبر الدوائر يف عام 

، مبا يف ذلك التحضري إلجراءات احملاكمة (على سبيل ٢٠١٩وعام  ٢٠١٨عن املستجدات يف عام 
ائي (إضافة إىل دعا وى االستئناف االحتمال) وإجراءات جرب األضرار وعدة دعاوى استئناف 

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

 .األطراف، وحتسني استخدام املوارد املتاحة على حنو مرن وناجع

إن ميزانية الربنامج الرئيسي األول تستند إىل األنشطة القضائية الالزمة وفقًا لالفرتاضات املتعلقة  - ٣٩
 ، اليت ُوضعت جبهد مشرتك بني األجهزة.٢٠٢٠عام ل احملكمةمبيزانية 
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 المقترحة ٢٠٢٠ميزانية عام : البرنامج الرئيسي األول  :٥ الجدول

 

 ٢٠٢٠مالك الموظفين المقترح لعام : البرنامج الرئيسي األول :٦ الجدول

  الربنامج الرئيسي األول

 اهليئة القضائية

(بآالف اليوروات ٢٠١٨مصروفات عام  ) 

امليزانية املعتمدة لعام 
(بآالف  ٢٠١٩

 اليوروات)

 التغّري يف املوارد
امليزانية املقرتحة لعام 

(بآالف  ٢٠٢٠
 )اليوروات  اجملموع

املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

اجملموع مبا فيه 
املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

(بآالف  مقداره
 املئويةنسبته  اليوروات)

)١٤٥,٢(٥ ٣٢٨,١٨٩,٣٥ ٤١٧,٤٥ ٦٦٢,١القضاة  )٢,٦(  ٥ ٥١٦,٩ 
 ٤ ٣٩٩,٢٥٩,٤ ١,٤ ٤ ٤٥٨,٦ املوظفون من الفئة الفنية

 ٨٤٦,٧٣٦,٦ ٤,٣ ٨٨٣,٣ املوظفون من فئة اخلدمات العامة
 ٥ ٥٢٥,٦٥ ٢٤٥,٩٩٦,٠ ١,٨ ٥ ٣٤١,٩‐٥ ٥٢٥,٦اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

 ١ ٠٠٧,٤١ ٠٧٠,٨٧,٤ ٠,٧ ١ ٠٧٨,٢‐١ ٠٠٧,٤ املساعدة املؤقتة العامة
 ‐ ‐ ‐‐‐‐‐ املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

 ‐ ‐ ‐‐‐‐‐العمل اإلضايف

 ١ ٠٠٧,٤١ ٠٧٠,٨٧,٤ ٠,٧ ١ ٠٧٨,٢‐١ ٠٠٧,٤اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني
 ١٥٦,٧٩٠,٨٩,٩ ١٠,٩ ١٠٠,٧‐١٥٦,٧السفر
 ١١,٠ ‐ ‐١٤,١١١,٠‐١٤,١الضيافة

 ‐ ‐ ‐‐‐‐‐اخلدمات التعاقدية

 ٢٢,١٢٢,٠١٩,١ ٨٦,٨ ٤١,١‐٢٢,١التدريب
 ٥,٠ ‐ ‐٥,٠٥,٠‐٥,٠ اخلرباء االستشاريون

 ‐ ‐ ‐‐٨٨,٣‐٨٨,٣ النفقات التشغيلية العامة

 ‐ ‐ ‐‐١,٠‐١,٠اللوازم واملواد

 ‐ ‐ ‐‐‐‐‐والعتاداألثاث 

 ٢٨٧,٢١٢٨,٨٢٩,٠ ٢٢,٥ ١٥٧,٨‐٢٨٧,٢اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني
)١٢,٨(١٢ ١٤٨,٤٨٩,٣١٢ ٢٣٧,٧١٢ ١٠٧,٦المجموع  )٠,١(  ١٢ ٠٩٤,٨ 

 الربنامج الرئيسي األول

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

مجموع 
 الموظفين

       الوظائف الثابتة

 ٣٩ ١١١ ١٢ ٥١ ‐٣٣٢١١٢‐‐ ‐ ‐٢٠١٩املقرة لعام 
 ‐ ‐ ‐‐ ‐ ‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐اجلديدة

 ‐ ‐ ‐‐ ‐ ‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐املعادة التخصيص

 ‐ ‐ ‐‐ ‐ ‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐املعادة التصنيف

 ‐ ‐ ‐‐ ‐ ‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐املستعادة/املعادة

 ٣٩ ١١١ ١٢ ٥١ ‐٣٣٢١١٢‐‐ ‐ ‐ ٢٠٢٠المقترحة لعام 
       

(معاِدالتها بدوام كامل)وظائف المساعدة المؤقتة العامة 
 ١٠,٠٠ ‐ ‐‐ ١٠,٠٠ ‐٤,٠٠٦,٠٠‐‐‐‐ ‐ ‐٢٠١٩املقرة لعام 
 ١٠,٠٠ ‐ ‐‐ ١٠,٠٠ ‐٤,٠٠٦,٠٠‐‐‐‐ ‐ ‐املستمرة
 ‐ ‐ ‐‐ ‐ ‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐اجلديدة

 ‐ ‐ ‐‐ ‐ ‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐املعادة التخصيص

 ‐ ‐ ‐‐ ‐ ‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐املعادة التصنيف

 ‐ ‐ ‐‐ ‐ ‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐احملوَّلة

 ١٠,٠٠ ‐ ‐‐ ١٠,٠٠ ‐٤,٠٠٦,٠٠‐‐‐‐ ‐ ‐ ٢٠٢٠المقترحة لعام 
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 هيئة الرئاسة: ١١٠٠البرنامج  - ١

  مةالمقدِّ 

ا جماالت جتسِّد اسرتاتيجية، أولويات ثالث الرئاسة هليئة - ٤٠  الرئيسية: مسؤوليا

روما  نظام مبوجب والقضائية القانونية مبهامها االضطالع: القانوين اجملال يف  )أ (
ويشمل ذلك: إقرار  األساسي، عمًال مبسؤوليتها عن تسيري شؤون احملكمة على حنو سليم.

الوثائق اإلدارية الشاملة بنطاقها احملكمة مجعاء؛ واملراجعة القضائية لبعض قرارات رئيس قلم 
؛ وتويل التنسيق )١٨(الت وتشكيل الدوائراحملكمة؛ والقيام يف الوقت املناسب بإسناد احلا

م؛ والتعاون الدويل،  م، واجتماعا اإلجرائي والفين للجلسات العامة للقضاة، ومعتكفا
العاشر من نظام روما  سيما فيما خيص مسؤوليات اإلنفاذ املنصوص عليها يف الباب وال

 ؛)١٩(األساسي
 والتعاون للمحكمة الدويل الدعم وزيادة استدامة: اخلارجية العالقات جمال يف  )ب (

 عليه؛ التصديق عاملية وحتقيق كاملة بصورة األساسي روما نظام تنفيذ على والتشجيع ؛)٢٠(معها
 اخلارجية؛  احملكمة على صعيد العالقات ختطيط أنشطة وتنسيق

ا ضمن إطار احملكمة شؤون تدبري يف النشط اإلسهام: اإلداري اجملال يف  )ج (  توليها قياد
والتفاعل مع خمتلف هيئات الرقابة بشأن املسائل املتصلة بإشراف مجعية الدول  االسرتاتيجية؛

 األساسي. روما نظام عليه ينص كما األطراف ("اجلمعية") على إدارة احملكمة

  أهداف هيئة الرئاسة
 تتمثل أهداف هيئة الرئاسة يف: - ٤١

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

                                                            

: "زيادة سرعة وجناعة أنشطة ٢٠٢١- ٢٠١٩املبيَّنة يف اخلطة االسرتاتيجية للمحكمة للفرتة  ١عمًال لتحقيق الغاية االسرتاتيجية    )١٨(
الل والعدالة واجلودة احملكمة الرئيسية (عمليات التدارس األويل، وعمليات التحقيق، واحملاكمات، وإجراءات جرب األضرار) مع صون االستق

ا، وضمان التقيد بأعلى املعايري القانونية ومحاية سالمة األفراد ورفاههم، وال سيما اجملين عليهم والشهود".   يف إجراءا
: "املضي يف تعزيز الدعم ٢٠٢١-٢٠١٩املبيَّنة يف اخلطة االسرتاتيجية للمحكمة للفرتة  ٤عمًال لتحقيق الغاية االسرتاتيجية   )١٩(

السياسي وتطوير أشكال التعاون والدعم االشتغايل جلميع األطراف فيما خيص عمليات التدارس األويل، وعمليات التحقيق، ومحاية الشهود، 
  وتنفيذ األوامر بإلقاء القبض، واإلجراءات القضائية".

: "التباحث مع الدول وسائر ٢٠٢١- ٢٠١٩فرتة املبيَّنة يف اخلطة االسرتاتيجية للمحكمة لل ٥عمًال لتحقيق الغاية االسرتاتيجية   )٢٠(
ة أصحاب الشأن فيما يتعلق باالسرتاتيجيات اجلديدة لزيادة قدرة منظومة نظام روما األساسي على النهوض باملسؤولية املشرتكة عن سد الثغر 

على تنفيذ نظام روما على الصعيد املتمثلة يف اإلفالت من العقاب، وتصميم هذه االسرتاتيجيات، بوسائل منها تشجيع الدول األطراف 
ت اخلاضعة الوطين واختاذ سائر التدابري التكاملية (مبا يف ذلك تقدمي الدعم واملساعدة إىل اجملين عليهم)، ووضع اسرتاتيجية إلجناز تناول احلاال

  للتحقيق".
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ا  )٢( االخنراط يف التعاون الدويل الفعال على نطاق احملكمة والنهوض جبميع مسؤوليا
العاشر من  فيما يتصل بإنفاذ العقوبات بالسجن والغرامات كما ينص عليه الباب

  نظام روما األساسي؛
مع الرتكيز على  -باستعراض "العرب املستخلصة" من السريورات القضائية الدفع قدمًا  )٣(

اإلجراءات يف مرحلة التحضري للمحاكمات/ومرحلة عقد جلسات احملاكمة، 
وسريورات االهتمام بشؤون اجملين عليهم، وإجناز اإلجراءات االبتدائية وإجراءات 

 اإلجراءات وسائر والتشاور مع الدول األطراف، واملشاركني يف -االستئناف 
 أصحاب الشأن، حبسب االقتضاء؛

العمل مع سائر األجهزة للمضي يف حتسني التحاور بني احملكمة ومجعية الدول  )٤(
ا الفرعية  ؛األطراف وهيئا

 اإلقليمية واملنظمات الدولية واملنظمات الدول لدى باحملكمة الثقة تعزيز على العمل )٥(
 التعاون وتشجيع الرئيسيني؛ الشأن وأصحاب الشركاء وسائر احلكومية غري واملنظمات

 يف احملكمة إىل االنضمام منافع لتبيان وإبراز الفرص مجيع واغتنام احملكمة؛ مع الفعال
  الدول؛ مع الصلة ذات االتفاقات وإبرام األطراف؛ غري الدول نظر

د من تدابري زيادة السهر على إدارة املوارد على حنو فّعال مبا يف ذلك متييز وتنفيذ املزي )٦(
النجاعة املمكن اختاذها، وحتسني تدبر أداء املوظفني؛ والعمل بالتوافق مع مؤّشرات 

  األداء املناسبة فيما خيص السريوراِت القضائيَة والدعَم القضائي ذا الصلة؛
املضي يف حتسني السريورات املتعلقة مبيزانية احملكمة، يف إطار جهد مشرتك يُبذل على  )٧(

  احملكمة؛نطاق 
  السهر على تدبر املخاطر على حنو ناجع؛ )٨(
األخذ على حنو كامل ضمن إطار عمل هيئة الرئاسة باألهداف االسرتاتيجية ذات  )٩(

، وال سيما ٢٠٢١  -٢٠١٩الصلة املبيَّنة يف اخلطة االسرتاتيجية للمحكمة للفرتة 
لقة باألداء املتع ٩حىت  ٦املتعلقة بالتعاون والتكامل والغايات  ٥و ٤و ١الغايات 
 املؤسسي.

  التعاون والشفافية –األولويات يف اجملال القضائي 
فالدعم القوي ستواصل اهليئة القضائية العمل على تعزيز تعاون الدول األطراف والتشجيع عليه.  - ٤٢

ا يف إطار واليتها على  حنو والفعال الذي تقدمه الدول يُعترب أساسيًا الضطالع احملكمة باملهام املنوطة 
ا (مبا يف ذلك تنفيذ األوامر بإلقاء القبض)،  فعال. فالدول تنيط بعمل احملكمة وزناً ومفعوًال بتنفيذها قرارا

 وتوفري الدعم املايل واإلمدادي، وإنفاذ العقوبات.

ا يف  - ٤٣ وستقود اهليئة القضائية اجلهود املتأصلة يف إطار معايري السلوك األخالقي املعمول 
قافة املسؤولية املالية، والشفافية، واملساءلة، اليت تلهم الثقة باهليئة القضائية وباحملكمة احملكمة، للنهوض بث

مجعاء، على الصعيدين الداخلي واخلارجي. وسُريمى من هذه اجلهود إىل تزويد الدول األطراف وعامة 
، رهنًا بالتقيد اجلمهور وسائر الشركاء وأصحاب الشأن الرئيسيني بصورة كاملة عن كيفية عمل احملكمة
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مبقتضيات السرية اليت تكتنف العمل يف اجملال القضائي وجمال املقاضاة، ومسائل استقالل املّدعية العامة 
 وبعض الربامج الرئيسية ضمن ميزانية احملكمة.

 ألف يورو ١ ٢٩١,١  موارد الميزانية

 املئة). يف ٢,٨(ألف يورو  ٣٥,٢ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  - ٤٤

ألف يورو ٢٨,٠ األبدال اليت يتقاضها أعضاء هيئة الرئاسة

ألف يورو لسد األبدال  ٢٨,٠الربناجمية املقرتحة مبلغ مقداره  ٢٠٢٠يـُْفَرد يف ميزانية عام  - ٤٥
 . وقد أُدرجت املخصَّصات)٢٢(ولنائبـه األول أو الثاين إذا عمل بالنيابة عنه )٢١(اخلاصة اليت ُتدفع للرئيس

 .١٢٠٠لسد تكاليف الرواتب العادية ألعضاء هيئة الرئاسة الثالثة ضمن الربنامج 

 ألف يورو ١ ١٤٠,٣  الموارد من الموظفين

ألف يورو  ٢٤,٢ينطوي املبلغ املطلوب لسد تكاليف الوظائف الثابتة على زيادة مقدارها  - ٤٦
 تُقرتح أية وظيفة جديدة.وظيفة ثابتة. وال  ١١املئة). ويتألف مالك هيئة الرئاسة من  يف ٢,٢(

 ألف يورو ١ ١٤٠,٣   الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية وفئة اخلدمات العامة

إن هيئة الرئاسة مكلَّفة مبهام تندرج يف إطار ثالثة جماالت رئيسية: جمال املراجعة  - ٤٧
 القانونية/القضائية وجمال العالقات اخلارجية وجمال اإلدارة.

) يتوىل ٥-املعنيني بالدعم رئيُس مكتب (موظف من الرتبة ف ويقود موظفي هيئة الرئاسة - ٤٨
م وعن التخطيط والتوجيه االسرتاتيجيني، وعن متثيل هيئة الرئاسة يف  املسؤولية عن تدبر شؤو
االجتماعات املشرتكة بني األجهزة واالجتماعات اخلارجية على مستوى العمل واملستوى االسرتاتيجي 

 واملستوى الرفيع.

ك العاملني يف هيئة الرئاسة حبسب بنيته احلالية رئيس وحدة الشؤون القانونية واإلنفاذ ويضم مال - ٤٩
) ٢-)، ومستشارًا قانونيًا معاونًا (من الرتبة ف٣-)، ومستشارًا قانونيًا (من الرتبة ف٤-(من الرتبة ف

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

رأ). ويؤدي املهام اإلدارية - ع )، يساعده مساعد إداري معين بالعالقات اخلارجية (من الرتبة خ٣-ف
). ويتألف ٢-الرتبة ف ظف إداري معاون (من) ومو ٣-هليئة الرئاسة مساعد خاص للرئيس (من الرتبة ف

رر)، ومنسِّق إداري -ع باقي مالك العاملني يف هيئة الرئاسة من مساعد شخصي للرئيس (من الرتبة خ

                                                            

 ١٢-٨الدولية، الدورة الثانية، نيويورك،  الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية   )٢١(
 باء.-أوالً -ألف-)، اجلزء الثالثICC-ASP/2/10( ٢٠٠٣أيلول/سبتمرب 

 ١٢-٨الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة الثانية، نيويورك،   )٢٢(
  .جيم-أوالً -ألف-اجلزء الثالث)، ICC-ASP/2/10( ٢٠٠٣أيلول/سبتمرب 



ICC-ASP/18/10 

27 10A160919 

رأ) منتدب لدى رئيس -ع رأ)، ومساعد إداري (من الرتبة خ-ع لدى اهليئة القضائية (من الرتبة خ
 واسع التنوع. املكتب، يقدِّمون دعماً إدارياً وإمدادياً 

 ألف يورو ١٢٢,٨  الموارد غير المتصلة بالعاملين 

تلزم املوارد غري املتصلة بالعاملني لسد تكاليف السفر، وتكاليف الضيافة، وتكاليف التدريب،  - ٥٠
املئة) تعزى  يف ٩,٨ألف يورو ( ١١,٠وتكاليف اخلرباء االستشاريني. ويشهد املبلغ املقرتح زيادة مقدارها 

 .٢٠٢٠ متطلبات السفر والتدريب املخطَّط هلما لعام إىل زيادة يف

 ألف يورو ١٠٠,٧  السفر

املئة) تُعزى إىل زيادة متوقعة  يف ١٠,٩آالف يورو ( ٩,٩يشهد املبلغ املطلوب زيادة مقدارها  - ٥١
سيعمل أعضاء هيئة الرئاسة  ٢٠٢٠يف أسفار أعضاء هيئة الرئاسة واملوظفني املصاحبني هلم. ففي عام 

لبناء الثقة باحملكمة. وسيستلزم ذلك منهم السفر للتواصل مع الدول األطراف، واجملتمع املدين،  ثالثتهم
 والرابطات املهنية، وسائر أصحاب الشأن.

إن االعتمادات اخلاصة بأسفار هيئة الرئاسة تلزم لسد تكاليف مجيع األسفار الرمسية اليت يقوم  - ٥٢
مبا يف ذلك سفر الرئيس ونائبيه والقضاة اآلخرين لتمثيل احملكمة  ا القضاة وموظفو هيئة الرئاسة والدوائر،

ذه االعتمادات أيضًا تكاليف معتكَفْني قضائيَـْني والتكاليف املتصلة يف فعاليات خارجية هامة.  وُتَسد 
ودة بافتتاح السنة القضائية وتكاليف ما يقوم به أعضاء هيئة الرئاسة أو العاملون يف الدوائر من أسفار حمد

وض هيئة الرئاسة بدورها على الصعيد اخلارجي أو تلزم لتقدمي إسهامات ختصُّصية يف  العدد يستلزمها 
فعاليات خارجية ال تتحمَّل اجلهات املنظِّمة هلا التكاليف ذات الصلة. إن سد التكاليف املعنية ميثِّل 

 متطلَّباً متكرِّراً.

 يورو آالف ١٠,٠   الضيافة

، وهو يلزم لسد تكاليف املساعي احلميدة والضيافة املتصلة بزيارات املبلغ املطلوب تغريُّ يفال  - ٥٣
رؤساء الدول أو احلكومات والوزراء وغريهم من كبار ممثلي الدول (مبن فيهم سفراؤها) واملنظمات الدولية 

القضائية يف فعاليات  . كما ُتستخدم ميزانية الضيافة لسد تكاليف إسهام اهليئةيهْـ نائبَ  أو للرئيساحلكومية 
قبيل اإلحاطات الدبلماسية، وندوة املائدة املستديرة للمنظمات  للمحكمة ميوِّهلا معًا مجيع األجهزة، من
 .إن سد التكاليف املعنية ميثِّل متطلَّباً متكرِّراً  غري احلكومية، ومراسم الرتحيب والتوقيع.

 آالف يورو ٧,١  التدريب

حتتاج هيئة الرئاسة  وتظلاملئة).  يف ١٨,٣ألف يورو ( ١,١يشهد املبلغ املطلوب زيادة مقدارها  - ٥٤
حمدَّد  اً تدريب للعاملني فيهاوذلك رئيسيًا لكي توفِّر  ٢٠٢٠إىل املخصَّصات يف بند امليزانية هذا يف عام 

وتدريبًا أقل  تدريبًا على اإلدارةومهامهم يف جمال العالقات اخلارجية و القانونية  متصًال مبهامهمالطابع 
 .إن سد التكاليف املعنية ميثِّل متطلَّباً متكرِّراً  .املهارات يف جمال لغات العمل مدى لتحسني

 آالف يورو ٥,٠   اخلرباء االستشاريون

إن سد التكاليف املعنية  .٢٠١٩بالقياس إىل نظريه الذي اعُتمد لعام  املطلوب املبلغ تغريُّ يفال  - ٥٥
 .ميثِّل متطلَّباً متكرِّراً 
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 المقترحة ٢٠٢٠ميزانية عام : ١١٠٠ البرنامج  :٧ الجدول

 

 ٢٠٢٠مالك الموظفين المقترح لعام : ١١٠٠ البرنامج :٨ الجدول

١١٠٠  

 هيئة الرئاسة

 (بآالف اليوروات) ٢٠١٨مصروفات عام 

امليزانية املعتمدة لعام 
(بآالف  ٢٠١٩

 اليوروات)

 التغّري يف املوارد

امليزانية املقرتحة لعام 
(بآالف  ٢٠٢٠

 اليوروات)  اجملموع

من املصروفات 
 صندوق الطوارئ

اجملموع مبا فيه 
املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

(بآالف  مقداره
 نسبته املئوية اليوروات)

 ٢٨,٠ ‐ ‐٢,٩٢٨,٠‐٢,٩القضاة
 ٨٢٣,٨١١,٦ ١,٤ ٨٣٥,٤ املوظفون من الفئة الفنية

 ٢٩٢,٣١٢,٦ ٤,٣ ٣٠٤,٩ املوظفون من فئة اخلدمات العامة
 ٩٧١,٦١ ١١٦,١٢٤,٢ ٢,٢ ١ ١٤٠,٣‐٩٧١,٦لتكاليف املوظفنياجملموع الفرعي 

 ‐ ‐ ‐‐)٣٧,٣(‐)٣٧,٣( املساعدة املؤقتة العامة

 ‐ ‐ ‐‐‐‐‐ املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

 ‐ ‐ ‐‐‐‐‐العمل اإلضايف

 ‐ ‐ ‐‐)٣٧,٣(‐)٣٧,٣(اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني

 ١٥٢,١٩٠,٨٩,٩ ١٠,٩ ١٠٠,٧‐١٥٢,١السفر
 ١٠,٠ ‐ ‐١٣,٥١٠,٠‐١٣,٥الضيافة

 ‐ ‐ ‐‐‐‐‐اخلدمات التعاقدية

 ٥,٩٦,٠١,١ ١٨,٣ ٧,١‐٥,٩التدريب
 ٥,٠ ‐ ‐٥,٠٥,٠‐٥,٠ اخلرباء االستشاريون

 ‐ ‐ ‐‐‐‐‐ النفقات التشغيلية العامة

 ‐ ‐ ‐‐‐‐‐اللوازم واملواد

 ‐ ‐ ‐‐‐‐‐األثاث والعتاد

 ١٧٦,٥١١١,٨١١,٠ ٩,٨ ١٢٢,٨‐١٧٦,٥اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني
 ١ ١١٣,٧١ ٢٥٥,٩٣٥,٢ ٢,٨ ١ ٢٩١,١‐١ ١١٣,٧المجموع

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

 ٧ ١٣ ٤ ١١ ‐١١٣٢‐‐ ‐ ‐٢٠١٩املقرة لعام 
 ‐ ‐ ‐‐ ‐ ‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐اجلديدة

 ‐ ‐ ‐‐ ‐ ‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐املعادة التخصيص

 ‐ ‐ ‐‐ ‐ ‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐املعادة التصنيف

 ‐ ‐ ‐‐ ‐ ‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐املستعادة/املعادة

 ٧ ١٣ ٤ ١١ ‐١١٣٢‐‐ ‐ ‐ ٢٠٢٠المقترحة لعام 
       

ل)وظائف المساعدة المؤقتة العامة (معاِدالتها بدوام كام
 ‐ ‐ ‐‐ ‐ ‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐٢٠١٩املقرة لعام 

 ‐ ‐ ‐‐ ‐ ‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐املستمرة

 ‐ ‐ ‐‐ ‐ ‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐اجلديدة

 ‐ ‐ ‐‐ ‐ ‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐املعادة التخصيص

 ‐ ‐ ‐‐ ‐ ‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐املعادة التصنيف

 ‐ ‐ ‐‐ ‐ ‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐احملوَّلة

 ‐ ‐ ‐‐ ‐ ‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐ ٢٠٢٠المقترحة لعام 
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 الدوائر: ١٢٠٠ البرنامج - ٢

 المقدِّمة

قاضياً،  ١٨) من نظام روما األساسي، تتألف الدوائر من ١(٣٦املادة و  )(ب٣٤ ةعمًال باملاد - ٥٦
وبالتشاور مع ثالث شعب: الشعبة التمهيدية، والشعبة االبتدائية، وشعبة االستئناف.  وهي منظَّمة يف

م للعملالرئاسة يف  تبّت هيئة القضاة والقضايا إىل الدوائر  د احلاالتِ نِ وُتسْ ، )٢٣(ةلشعب القضائييف ا انتدا
الدوائر االبتدائية. وتتناول شعبة االستئناف دعاوى االستئناف التمهيدي واالستئناف النهائي و التمهيدية 

ج مرن يف توزيع  . ويُعتمد ضمن نطاق نظام روماللقرارات املتخذة يف إطار الشعبتني األخريني األساسي 
عبء العمل بني القضاة إلتاحة استعمال املوارد على النحو األكثر فعالية وتفادي طلب موارد جديدة، 
حىت إذا ازداد عبء العمل يف بعض الدوائر. وحبسب عبء العمل ضمن الشعب املختصة ميكن أن 

حلة االبتدائية أو مبرحلة جرب األضرار، وأن يُنَتَدب قضاة الدرجة التمهيدية لالضطالع بعمل يتعلق باملر 
يُنَتَدب قضاة الدرجة التمهيدية وقضاة الدرجة االبتدائية لالهتمام بدعاوى استئناف معيَّنة، عندما يستلزم 

 ذلك تنازُع املصاحل أو مالبساٌت أخرى تتطلب استبدال أحد قضاة درجة االستئناف استبداًال مؤقتاً.

هاز القضائي للمحكمة. ويتمثل دورها الرئيسي، كما يقضي به نظام روما إن الدوائر تُعترب اجل - ٥٧
"أن تنعقد يف جو من االحرتام التام  األساسي، يف التكفل بأن تكون اإلجراءات "عادلة وسريعة" وبـ

  .)٢٤(حلقوق املتهم واملراعاة الواجبة حلماية اجملين عليهم والشهود"

 أهداف الدوائر

اإلجراءات التمهيدية واإلجراءات االبتدائية وإجراءات السهر على جناعة سري  )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 

 مرحلة التحضري للمحاكمات أو مرحلة عقد جلسات القضائية، مع الرتكيز على اإلجراءات يف
احملاكمة، مث على إجناز احملاكمات ودعاوى االستئناف (يشمل ذلك حتيني "كتيِّب ممارسات 

  الدوائر")؛
 السريوراتمواصلة العمل بالتوافق مع مؤّشرات األداء اليت ُوضعت فيما خيص  )٣(

  القضائية؛
م ونظام متثيلهم بالتشاور مع مواصلة تطوير وتنفيذ نظام تقدمي اجملين  )٤( عليهم لطلبا

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

                                                            

  مكرَّراً من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات. ٤القاعدة    )٢٣(
  ) من النظام األساسي.٢(٦٤املادة    )٢٤(
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املضي يف حتسني تدبر أداء املوظفني من خالل النظام اجلديد لتقييم األداء الشامل  )٦(
 ؛بنطاقه احملكمة مجعاء

عمل الدوائر بالغايات االسرتاتيجية ذات الصلة األخذ على حنو كامل ضمن إطار  )٧(
 ٣حىت  ١سيما الغايات  وال ٢٠٢١-٢٠١٩املبيَّنة يف اخلطة االسرتاتيجية للمحكمة للفرتة 

 املتعلقة باألداء املؤسسي. ٩حىت  ٦املتعلقة باألداء يف جمال القضاء ويف جمال املقاضاة والغايات 

  لزيادة النجاعةحتسني املمارسة  -أوليات الدوائر 
من الغايات املبينة يف اخلطة االسرتاتيجية للمحكمة للفرتة  ١عمًال لتحقيق الغاية االسرتاتيجية  - ٥٨

اخنرطت الدوائر وستظل تنخرط عن كثب يف حتسني املمارسات بغية االرتقاء بنجاعة  ٢٠٢١-٢٠١٩
ا، يُركَّز على توطيد املمارسة اإلجراءات القضائية. وبعد أن أُجنزت عدة دورات من دورات تناول القضاي

وذلك ال يف املرحلة التمهيدية واملرحلة االبتدائية ومرحلة االستئناف فحسب بل أيضًا يف  -القضائية 
ا يف إطار واليتها ولتحقيق  مرحلة جرب األضرار، اليت تعد أساسية لنهوض احملكمة باملهام املنوطة 

. وقد آتت اخلربة )٢٥(٢٠٢١-٢٠١٩سرتاتيجية للمحكمة للفرتة من الغايات املبينة يف اخلطة اال ٢ الغاية
 لوبْنغاوقضية  )Katanga( كاتْنغاالعملية الكبرية املكتسبة من إجراءات جرب األضرار يف قضية 

)Lubanga وقضية املهدي ممارسات فضلى جديدة. ويضطلع القضاة بعمل هام لتعديل وحتسني (
املمارسة يف حني يطبِّقون بالفعل املمارسات الفضلى اليت مت متييزها على حنو تعاوين يف املعتَكفات 

 القضائية. 

  قاعدة بيانات السوابق القضائية
أساسية مستمرة رامية إىل إنشاء قاعدة  ميثِّل مشروع قاعدة بيانات السوابق القضائية مبادرة - ٥٩

بيانات 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 به 

يئها قاعدة بيانات السوابق التقصي. وإضافة إىل وظيفة البحث انطالقًا من  عبارة نصية كاملة اليت 
القضائية سُتستخرج مقتطفات حمدَّدة الطابع من نصوص القرارات فُتقرن بكلمات داللية ميكن البحث 
انطالقًا منها وبيانات شرحية أخرى. وستشتمل قاعدة بيانات السوابق القضائية أيضًا على تتبُّع تطوُّر 

حكمة والرتابط بني القرارات القضائية. ويُتوقع إعمال الصيغة األوىل من قاعدة السوابق القضائية للم
 .٢٠١٩بيانات السوابق القضائية خالل عام 

وستظل الدوائر تعمل على قاعدة بيانات السوابق القضائية، ساهرة على مواكبتها للمستجدات  - ٦٠
ذا العمل ذيب الوظائف اليت تؤديها. وسُيضطلع   باالستعانة باملوارد املتوفرة حالياً. وعلى املضي يف 

 ألف يورو ٥ ٤٨٨,٩  تكاليف القضاة

 قاضياً يعملون بدوام كامل. ١٨الربناجمية املقرتحة لدفع أجور  ٢٠٢٠يُهيَّأ يف ميزانية عام  - ٦١

                                                            

ج احملكمة إزاء اجملين عليهم يف مجيع مراحل اإلجراءات القضائية مبا فيها مرحلة جرب ٢الغاية االسرتاتيجية   )٢٥( : "املضي يف تطوير 
  األضرار، على أن جيري ذلك بالتعاون مع الصندوق االستئماين للمجين عليهم فيما خيص اإلجراءات األخرية الذكر".
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وتُعرض تفاصيل أجور القضاة وأبداهلم عرضًا وافيًا يف املرفق السادس(أ). وسبق أن طُلب يف  - ٦٢
)٢٦(الربناجمية املقرتحة ٢٠١٧ميزانية عام 

تعديل رواتب القضاة تعديًال جيعل مقاديرها تراعي الزيادات يف  
من احملاكم واهليئات  تكلفة املعيشة يف الهاي وتتواءم مع رواتب قضاة حمكمة العدل الدولية وغريها

)٢٧(من نظام روما األساسي وإىل القرار  ٤٩القضائية الدولية، استناداً إىل املادة 
 ICC‐ASP/3/Res.3 وبعد .

ا اخلامسة عشرة، اختذت قرارًا طُلب فيه إىل املكتب "النظر  أن نظرت اجلمعية يف هذه املسألة خالل دور
ا السادسة  يف الطلب املقدم إلعادة النظر يف أجور القضاة [...] وتقدمي تقرير إىل اجلمعية يف دور

ٌر يعنيَّ هلذا الغرض.. وقد قرر املكتب الحقًا أن يقود سري )٢٨(عشرة"  ورَة التيسري بشأن هذه املسألة ميسِّ
ا السابعة عشرة اجلمعية إن  العامل الفريق مع بالتنسيق يكلف، أن احملكمة قلم "[طلبت] من يف دور

 يف مبا القضاة، أجور عن دراسة بإجراء ليقوم الدولية األجور نظم يف [خبريا] القضاة، أجور مبراجعة املعين
 مع القضاة، أجور مراجعة آللية حمتملة اختصاصات يف والنظر التابعة، املزايا وحزم األجور هيكلية ذلك

 أجور مبراجعة املعين العامل الفريق تقرير يف املقدمة واملقرتحات التكاليف على املرتتبة اآلثار [مراعاة]
وخلصت اجلمعية إىل أنه سيتعنيَّ عليها أن تُِقرَّ إطار اختصاص اآللية املعنية، اليت جيب أن  .)٢٩(القضاة"

ا الثامنة ا الفريق العامل املذكور، وأن تنظر فيها خالل دور عشرة اليت سُتعقد يف كانون  يوصيها 
 .٢٠١٩األول/ديسمرب 

ها لن تُعرف قبل تقدمي ميزانية عام وبالنظر إىل أن عملية التيسري لـّما تزل جارية وأن نتيجت - ٦٣
الربناجمية املقرتحة فقد أُدرج مبلغ ذو صلة يف املرفق السادس(أ)، وذلك دون استباق لنتيجة عملية  ٢٠٢٠

 التيسري اجلارية ورهناً بتحديد املقدار املناسب ألي زيادة يف األجور قد تقررها الدول األطراف.

 األنشطة القضائية املتوقعة

 ٢٠٢٠من املتوقع أن يبقى عبء العمل اإلمجايل الواقع على عاتق الدوائر يف عام لئن كان  - ٦٤
فيُتنبأ بأن معظم عبء العمل اجلديد ميكن أن يرتكَّز يف املرحلة  ٢٠١٩مماثًال ملقدار عبء عملها يف عام 

هيدية فالشعبة التمالتمهيدية ومرحلة التحضري للمحاكمات ومرحلة االستئناف من مراحل اإلجراءات. 
شخصًا لـّما تنفذ حىت   ١٥أمرًا بالقبض على  ١٦حالة. ويضاف إىل ذلك أن مثة  ١٧تنظر حاليًا يف 

تارخيه. ومثة قصيتان، جمموع املشتبه فيهما ثالثة، عالقتان حاليًا أمام الدائرتني التمهيديتني األوىل والثانية، 
اية عام يف مرحلة اعتماد التهم. ويُرجَّح أن تنتهي اإلجراءات امل ؛ فإذا اعُتمدت التهم ٢٠١٩عنية قبل 

أعمال التحضري للمحاكمة فيهما أمام الدوائر االبتدائية.  ٢٠١٩يف هاتني القضيتني فقد تبدأ يف عام 
وعالوة على ذلك تربز بانتظام مسائل تستلزم تدخل الدوائر التمهيدية يف حاالت وقضايا أخرى تنظر 

النظر يف إحدى القضايا، يف  ٢٠٢٠بة االبتدائية أن يستمر لفرتة من عام فيها احملكمة. ويُتوقع يف الشع

                                                            

 ٢٤-١٦عشرة، الهاي،  اخلامسةالوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة    )٢٦(
  .١٦٨حىت  ١٦٣الفقرات ، ألف اجلزء الثاين،)، اجمللَّد ICC-ASP/15/20( ٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب 

 ١٠- ٦الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة الثالثة، الهاي،    )٢٧(
 رفق، القسم الثالث عشر.، املICC-ASP/3/Res.3)، اجلزء الثالث، القرار ICC-ASP/3/25( ٢٠٠٤أيلول/سبتمرب 

 ٢٤-١٦الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة اخلامسة عشرة، الهاي،    )٢٨(
  ، القسم سني.ICC-ASP/15/Res.1)، اجمللَّد األول، اجلزء الثالث، القرار ICC-ASP/15/20( ٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب 

  ١٢-٥لوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة السابعة عشرة، الهاي، ا   )٢٩(
  .٣، الفقرة ICC-ASP/17/Res.1، اجمللَّد األول، اجلزء الثالث، القرار )ICC-ASP/17/20( ٢٠١٨كانون األول/ديسمرب 
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مرحلة التداول يف الدرجة االبتدائية. وستكون إجراءات جرب األضرار أيضًا عالقة أمام دوائر ابتدائية يف 
ويُرجَّح  عدد من القضايا يصل حىت أربعة، ومثة قضايا أخرى قد تبلغ مرحلَة إحالتها إىل الشعبة االبتدائية.

دعاوى استئناِف واحٍد أو أكثَر من واحد من القرارات النهائية الصادرة  ٢٠٢٠أن تستمر لفرتة من عام 
عن الدوائر االبتدائية. وسُتعرض على دائرة االستئناف طيلة السنة دعاوى استئناف متهيدي متأت عن 

الواقع على عاتق هذه الدوائر يف عام اإلجراءات التمهيدية واإلجراءات االبتدائية، ما جيعل عبء العمل 
، هذا إذا مل يزد عنه، مع احتمال أن ٢٠١٩مساوياً لعبء العمل الذي وقع على عاتقها يف عام  ٢٠٢٠

 َيستلزم سَري عدة مسائل معقدة يف آن معاً.

 االفتراضات فيما يتعلق باألنشطة

 الشعبة التمهيدية

تتناول الشعبة التمهيدية مجيَع الطلبات اليت تُقدَّم خالل عمليات التدارس األويل، أو املتعلقة  - ٦٥
كما إن هذه الشعبة تتناول مرحلة اإلجراءات القضائية مبباشرة التحقيق أو حبفظ األدلة خالل التحقيق.  

ة القضية للنظر فيها على األوىل برمتها، حىت اختاذ القرار بشأن ما إذا كان جيب اعتماد التهم وإحال
 املستوى االبتدائي.

ويبلغ عدد القضاة املنتَدبني حاليًا للعمل يف الشعبة التمهيدية ستة. إن أربعة من قضاة الدرجة  - ٦٦
التمهيدية الستة ملَحقون مؤقتًا بالشعبة االبتدائية يف الوقت نفسه ومنخرطون يف جلسات احملاكمة ويف 

م يف ذلك شأن قضاة الدرجة االبتدائية، كانوا شؤون جرب األضرار. كما إن قضا ة الدرجة التمهيدية، شأ
فيما سبق يُلَحقون مؤقتًا بشعبة االستئناف للعمل أيضًا ضمن اهليئات اليت تنظر يف دعاوى االستئناف 
ج الدوائر القائم على توخي املرونة فيما يتعلق بالتجهيز باملوظفني فإن عددًا من  التمهيدي. ووفق 

ملوظفني القانونيني املنتَدبني للعمل يف الشعبة التمهيدية انُتدبوا أيضًا يف الوقت نفسه لالهتمام بقضايا يف ا
الشعبتني األخريني والدوائر األخرى. وحىت تارخيه أتاح هذا النهج سد االحتياجات املنبثقة عن عبء 

 العمل احلايل.

حالة هي احلالة يف أوغندا، واحلالة يف  ١٧ وتنظر الدوائر التمهيدية حاليًا على حنو ناشط يف - ٦٧
مجهورية الكونغو الدميقراطية، واحلالة يف دارفور بالسودان، واحلالة األوىل يف مجهورية أفريقيا الوسطى، 
واحلالة يف كينيا، واحلالة يف ليبيا، واحلالة يف كوت ديفوار، واحلالة يف مايل، وحالة السفن املسجَّلة يف احتاد 

واجلمهورية اليونانية ومملكة كمبوديا، واحلالة الثانية يف مجهورية أفريقيا الوسطى، واحلالة يف  جزر القمر
جورجيا، واحلالة يف غابون، واحلالة يف بوروندي، واحلالة يف أفغانستان، واحلالة يف فلسطني، واحلالة يف 

ع بنشاط يف هذه احلاالت، وال فنزويال، واحلالة يف بنغالديش/ميامنار. ويُتوقع أن ُيستمر على االضطال
سيما احلالة يف دارفور بالسودان واحلالة يف ليبيا واحلالة يف مايل واحلالة الثانية يف مجهورية أفريقيا الوسطى 

احلسن يف احلالة يف مايل عالقة حاليًا يف مرحلة اعتماد إن قضية  واحلالة يف جورجيا واحلالة يف بوروندي.
 .٢٠١٩مهيدية األوىل ويرجَّح أن تبقى أمام هذا الدائرة حىت النصف الثاين من عام التهم أمام الدائرة الت

يف احلالة الثانية يف مجهورية أفريقيا الوسطى عالقة  )Ngaïssona( وانـَْغْيسونا) Yekatom( يكاتومإن قضية 
يف مرحلة اعتماد التهم أمام الدائرة التمهيدية الثانية ويُرجَّح أيضًا أن يستمر نظر هذه الدائرة فيها حىت 

 احلسن. ورهناً باعتماد التهم قد جتري أعمال التحضري للمحاكمة يف قضية ٢٠١٩النصف الثاين من عام 
. ومن ٢٠٢٠) وأن تبدأ جلسات احملكمة يف عام Ngaïssona( وانـَْغْيسونا) Yekatom( ميكاتو وقضية 
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شأن احملاكمات املعنية أن تؤيت عبء عمل طائًال نظراً إىل مقدار األدلة املتوقع أن تُقدَّم وإىل درجة التعقيد 
 اليت تتسم به القضايا بوجه عام. 

جتعل من املتعذَّر التنبؤ ببعض ما يقدَّم من وثائق إن طبيعة اإلجراءات أمام الدوائر التمهيدية  - ٦٨
وما يستجد من تطورات من قبيل طلبات إصدار أوامر بالقبض على املشتبه فيهم، وحاالت املثول األول، 
وااللتماسات اجلديدة الستهالل التحقيقات استنادًا إىل نتائج عمليات التدارس األويل اليت جيريها مكتب 

إىل تقدمي  ٢٠١٩كن أن تفضي احلاالت املعروضة على الدوائر التمهيدية يف عام املّدعي العام. ومي
مث إن   مزيداً من الطلبات إىل هذه الدوائر. ٢٠٢٠األطراف واملشاركني يف شىت اإلجراءات السائرة يف عام 

بض كًال من األشخاص اخلمسة عشر الذين أصدرت الدوائر التمهيدية أوامر بالقبض عليهم ميكن أن يُق
عليه وأن يقدَّم إىل احملكمة يف غضون أجل قصري، كما حدث عدة مرات يف السنوات األخرية، كما يف 

). وبالتايل ال ميكن للشعبة التمهيدية إال Ngaïssona) وانـَْغْيسونا (Yekatom(وقضية ِيكاتوم  احلسنقضية 
ا   .٢٠٢٠فيما خيص عام االعتماد على جتربة السنوات السابقة للتوصل إىل وضع افرتاضا

 الشعبة االبتدائية

ا يف إطار واليتها مهمة إجراء  - ٦٩ تتألف الشعبة االبتدائية من الدوائر االبتدائية، املنوطة 
احملاكمات بعد اعتماد الدوائر التمهيدية للتهم. وتستمر هذه املهمة حىت انتهاء مرحلة جرب األضرار. 

بأن تتكفل الدوائر االبتدائية بعدالة احملاكمة وسرعتها من نظام روما األساسي  ٦٤وتقضي املادة 
 وبإجرائها بكل احرتام حلقوق املتهم وبإيالء االعتبار الواجب حلماية اجملين عليهم والشهود.

وتتألف الشعبة االبتدائية حاليًا من ستة قضاة، منتَدبني بتشكيالت شىت للعمل يف مثاين دوائر  - ٧٠
رون منتَدبون للعمل يف الشعبة التمهيدية ُأحلقوا مؤقتًا بالشعبة االبتدائية ابتدائية. ومثة أربعة قضاة آخ

ا. كما يُلحق قضاة من قضاة  للفرتات اليت تُتناول فيها القضايا املعيَّنة اليت كان قد ُأسند إليهم االهتمام 
اوى االستئناف الدرجة االبتدائية إحلاقًا مؤقتًا بشعبة االستئناف ليشاركوا يف جلسات النظر يف دع

 التمهيدي ودعاوى االستئناف النهائي.

تم الشعبة االبتدائية حاليًا بإجراءات نشطة أمام ست دوائر، وهي اإلجراءات االبتدائية يف  - ٧١ و
أُْنغوين ) وقضية Blé Goudé( وابْليه غوديه )Gbagbo(اْغبَـْغبو ) وقضية Ntaganda(انْتاَغْندا قضية 

)Ongwen ( لوبـَْنغا)، وإجراءات جرب األضرار يف قضيةLubanga) وقضية كاتـَْنغا (Katanga(  وقضية
 .املهدي

 انْتاَغْنداحكمها يف قضية  ٢٠١٩متوز/يوليو  ٨وقد أصدرت الدائرة االبتدائية السادسة يف  - ٧٢
)Ntaganda٢٠١٩اية عام ويُنتظر أن يصدر يف من النظام األساسي، ُمدينًة املتهم.  ٧٤ ) عمًال باملادة 

أُْنغوين وستستمر املداوالت يف قضية من النظام األساسي.  ٧٦ احلكم يف هذه القضية عمًال باملادة
)Ongwen من النظام األساسي، مث  ٧٤ وسيتلوها صدور احلكم عمًال باملادة ٢٠٢٠) لفرتٍة من عام

اْغبَـْغبو من النظام األساسي. وفيما خيص قضية  ٧٦ سيصدر يف حال اإلدانة حكم عمًال باملادة
)Gbagbo( وابْليه غوديه )Blé Goudé لقاضي الكتايب لقرارها ااالبتدائية )، يُنتظر صدور تعليل الدائرة

 بتربئة املتهَمني.

. ويستتبع القرار القاضي باإلدانة يف قضية ٢٠٢٠وستتواصل إجراءات جرب األضرار يف عام  - ٧٣
كما يُتوقَّع فيما خيص بأمجعه.   ٢٠٢٠أن إجراءات جرب األضرار ستستمر لعام  )Ntagandaانتاَغْندا (
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متابعة  ٢٠٢٠أن تتواصل طيلة عام  املهديوقضية ) Lubanga( لوبـَْنغاوقضية ) Katanga( كاتـَْنغاقضية 
 مرحلة تنفيذ جرب األضرار بعد صدور األوامر القاضية به واإلشراف على هذه املرحلة.

ونتيجة ملا مت عرضه فيما تقدم مثة قضايا عدة قد يستمر النظر فيها أمام الدوائر االبتدائية يف  - ٧٤
 وقت معاً.

 شعبة االستئناف

رئيس احملكمة. وتتمثل املهمة الرئيسية قاض هو سة قضاة بينهم تتألف شعبة االستئناف من مخ - ٧٥
اليت تتوالها دائرة االستئناف مبوجب النظام األساسي يف النظر يف دعاوى االستئناف النهائي للقرارات 

رب األضرار، ويف دعاوى االستئناف جب املتعلقةقرارات وللالقاضية بالتربئة أو باإلدانة أو بإيقاع عقوبة، 
اإلجراءات. وتنطوي  يف سياقتخذ قرارات الدوائر التمهيدية والدوائر االبتدائية اليت تُ بعض التمهيدي ل

، ألنه قد تتعنيَّ فيها مراجعة إجراءات احملاكمة برمتها مبا كبريدعاوى االستئناف النهائي على عبء عمل  
ميكن أن تثري بعض دعاوى  هالوقت نفسيف ذلك األدلة املقبولة، كما قد يتعنيَّ تقييم أدلة إضافية. ويف 

 .)٣٠(دة وهامة وميكن أن يرتتب على نتائجها أثر على احملكمة مجعاءاالستئناف التمهيدي مسائل معقَّ 
  كما ميكن أن تُرفع إىل دائرة االستئناف مسائل أخرى، مثل طلبات تقليص العقوبة.

، )Ntagandaانتاَغْندا (انة يف قضية وإثر صدور قرار الدائرة االبتدائية السادسة القاضي باإلد - ٧٦
. ويُرجَّح أن يستمر تناول كل دعاوى ٢٠١٩سيصدر قرار بشأن العقوبة يف وقت الحق من عام 

ا يف ذلك شأن أي دعاوى استئناف للقرار النهائي ٢٠٢٠االستئناف اليت قد تُقدَّم لفرتة من عام  ، شأ
). ولـّما كانت  Blé Goudé( وابْليه غوديه )Gbagbo(اْغبَـْغبو الصادر عن الدائرة االبتدائية األوىل يف قضية 

كٌل من هذه القضايا متثل سنوات من اإلجراءات التمهيدية واإلجراءات االبتدائية وكانت القرارات املعنية 
الصادرة عن الدوائر االبتدائية تتناول مقادير طائلة من األدلة فإن أي دعاوى استئناف تُقدَّم يُرجَّح أن 

 .٢٠٢٠تكون معقَّدة وأن تستتبع عبء عمل باهظاً يف عام 

كما يُتوقع أن تنظر دائرة االستئناف يف عدة دعاوى استئناف متهيدي متأتية عن قضايا تنظر  - ٧٧
فيها اآلن الدوائر التمهيدية والدوائر االبتدائية. وبالنظر إىل ما تقدم وإىل االجتاهات احلالية على هذا 

ي شىت دعاوى االستئناف النهائي ودعاوى االستئناف التمهيدي املتوقع أن تُقدَّم الصعيد يُرتقب أن يفض
، ويُتوقع أن تُعرض مسائل ٢٠١٩إىل زيادة يف عبء العمل بالقياس إىل نظريه لعام  ٢٠٢٠يف عام 

 معقَّدة عدة على دائرة االستئناف يف وقت معاً.

 يورو آالف ١٠ ٨٠٣,٧   موارد الميزانية

 يف املئة). ٠,٤ألف يورو ( ٤٨,٠املطلوب على اخنفاض مقداره ينطوي املبلغ  - ٧٨

                                                            

املّدعي العام ضد سيف اإلسالم القذايف وعبد اهللا السنوسي، احلكم بشأن استئناف ليبيا قرار الدائرة  انظر على سبيل املثال قضية  )٣٠(
، ٢٠١٤أيار/مايو  ٢١بعنوان "قرار بشأن مقبولية قضية سيف اإلسالم القذايف"،  ٢٠١٣أيار/مايو  ٣١التمهيدية األوىل الصادر يف 
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 ألف يورو ٥ ٢٧٩,٨  )المجموع للُشعب الثالثالموارد من الموظفين (

يف املئة). فاملبلغ املطلوب  ١,٥ألف يورو ( ٧٩,٢ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  - ٧٩
املئة). واملبلغ  يف ١,٧ألف يورو ( ٧١,٨لسد تكاليف الوظائف الثابتة ينطوي على زيادة مقدارها 

آالف يورو  ٧,٤املطلوب لسد تكاليف وظائف املساعدة املؤقتة العامة ينطوي على زيادة مقدارها 
 املئة). يف ٠,٧(

املبينة يف اخلطة االسرتاتيجية  ٩واضعًة يف اعتبارها الغاية االسرتاتيجية وتواصل اهليئة القضائية،  - ٨٠
، جهودها الرامية إىل زيادة جناعة اإلجراءات القضائية وتسريعها، )٣١(٢٠٢١-٢٠١٩للمحكمة للفرتة 

وذلك جزئيًا من خالل املزيد من املرونة االشتغالية يف بنية مالك موظفيها، ما جيسِّد حرص احملكمة على 
لدعم االنضباط يف استخدام املوارد. ومبوجب سياسة املرونة االشتغالية هذه يُنتَدب املوظفون املعنيون با

القانوين للعمل على أساس االحتياجات، مع مراعاة عبء العمل الواقع على عاتق كل فريق وكل دائرة 
وكل شعبة، وحبسب اخلربة الالزمة. ويتيح هذا النهج حتسني التجاوب إزاء تغري االحتياجات وأعباء 

م وله  العمل، زائداً من فعالية اهليئة القضائية بصورة عامة. كما إنه يزيد مهارات العاملني يف الدوائر وخرب
أثر إجيايب على احلركية العامة للهيئة القضائية. وتُعاَجل حاالت نقص املوظفني االشتغاليني باالستعانة 
باملوارد املتوفرة، حيثما أمكن األمر، وذلك من خالل توخي املرونة يف توزيعها بني الشعب واالنتداب 

ات يف املرحلة التمهيدية أو املرحلة االبتدائية أو مرحلة االستئناف من طلب املتزامن لالهتمام بقضايا أو
 مراحل اإلجراءات.

ويُتوقع أن يستمر توخي املرونة يف انتداب املوظفني الذين يشغلون الوظائف الثابتة ووظائف  - ٨١
موعة املساعدة املؤقتة العامة على حنو يفضي إىل املزيد من التآزر بني متطلبات العمل القضائي وجم

املعارف واخلربات املتوفرة يف الدوائر، وأن يكون ذلك أساسيًا يف ضمان التمكن من تناول عبء العمل 
الواقع على عاتق الدوائر املتغري السمات (أي زيادة مقدار النشاط املتعلق باإلجراءات التمهيدية وإجراءات 

وبناء على ذلك تبقى املتطلبات من املوارد من املوظفني االستئناف) باالستعانة باملقادير املتوفرة من املوارد. 
. بيد أنه ُيشدَّد على أن ٢٠١٩على نفس املقدار الذي أُِقرَّ فيما خيص عام  ٢٠٢٠من أجل الدوائر لعام 

تقدير املتطلبات املعنية قائم على املستوى احلايل للتجهيز باملوظفني، الذين يتألف مالكهم احلايل من 
 بصفة كاملة، جيِّدي التدريب، وذوي مراس. فأي تقليص هلذا املالك سيسبب انقطاعاً يف موظفني عاملني

 املهام. مسارات العمل وحاالت تأخري اشتغايل، وسيحول دون سرعة إجناز

وظائف من وظائف املساعدة املؤقتة  ١٠وظيفة ثابتة و ٤٠إن مالك موظفي الدوائر يتألف من  - ٨٢
. وتُعرض املوارد من املوظفني ٢٠١٩ بالقياس إىل ما كان عليه يف عام العامة، وال يطرأ عليه أي تغري

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

                                                            

: "إدارة املوارد على حنو فعال متماسك شفاف مسؤول قابل للتكيف، واملضي يف تنمية استدامة احملكمة ٩الغاية االسرتاتيجية   )٣١(
  وصمودها حيال املخاطر املستبانة".
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 ألف يورو ٤ ٢٠١,٦  الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية وفئة اخلدمات العامة

يشغلون وظائف ثابتة نفس املقدار تقريباً، وال سّيما بالنظر سيظل لعبء عمل املوظفني الذين  - ٨٣
إىل مدى التعقيد الذي يعرتي القضايا العالقة. فسيلزم املزيد من الدعم املستفيض إلجراء األنشطة على 

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

) ٥-بتة يعمل شاغلوها خلدمة الدوائر. ويتوىل رئيس الدوائر (من الرتبة فوظيفة ثا ٤٠ومثة  - ٨٤
املسؤولية عن التخطيط االسرتاتيجي وسريورات العمل يف الدوائر. إنه يشرف على التنسيق والتواصل بني 
الشعب ويقودمها، ويقدم الدعم إىل القضاة ويؤدي مهام القيادة التدبرية العامة للموظفني القانونيني 

) ومستشاران قانونيان ٥-واإلداريني العاملني يف الدوائر. ويساعده مستشار قانوين رئيسي (من الرتبة ف
م األساسية املتصلة بكل شعبة من الشعب على وجه التحديد وُيْسدون ٤-ف الرتبة (من ) يُعِملون خرب

ينسِّقون عملها املتعلق بالقضايا.  اإلرشاد ملوظفي الشعبة التمهيدية والشعبة االبتدائية وشعبة االستئناف، و 
) ُيْسدون املشورة القانونية الرفيعة إىل ٣-موظفاً قانونياً (من الرتبة ف ١٨كما يضم مالك موظفي الدوائر 

القضاة الذين يُنتَدبون للعمل معهم وينسِّقون عمل أفرقة الدعم القانوين التابعة لدوائرهم، حبسب 
)، يساعدون يف حتليل الدفوع ويف إعداد ٢-عاونني (من الرتبة فموظفني قانونيني م ١٠االقتضاء؛ و

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

 ألف يورو ١ ٠٧٨,٢   العامةاملساعدة املؤقتة 

سيظل عمل الُشعب يعتمد اعتماداً حامساً على توفر عدد كاف من موظفي الدعم من الرتبتني  - ٨٥
م يف إطار املساعدة املؤقتة العامة. ولذا فإن مواصلة توفري موارد املساعدة  ٢-وف ٣-ف املستعان 

عة عمل الدوائر. ويُذكَّر بأنه، فيما خيص ميزانية عام املؤقتة العامة اليت سبق إقرارها يُعترب أمرًا أساسيًا لنجا
شهرًا من  ٢٤الربناجمية املعتمدة، قـُلِّص مقدار الدعم املتمثل يف املساعدة املؤقتة العامة مبا يعادل  ٢٠١٩

). ونظرًا إىل عبء ٢-االعتمادات املخصَّصة لسد تكاليف املوظفني القانونيني املعاونني (من الرتبة ف
توقع ُيالَحظ أنه ميكن أن يكون للمزيد من التخفيضات يف هذا البند أثر سيء كبري على تسلسل العمل امل

مسارات العمل وأن يفضي إىل حاالت تأخري اشتغالية. إن كل وظائف املساعدة املؤقتة العامة املعنية تُعترب 
ا مبثابة جمموعة من املوارد وجيري خت صيصها على أساس وظائف لسنوات متعددة، ألنه يستعان 

االحتياجات. ويعاد النظر يف هذا املتطلب كل عام. وبناء عليه ُتطلب موارد املساعدة املؤقتة العامة بنفس 
 الربناجمية، كما يلي: ٢٠١٩املقدار 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
وإعداد داء مهمات معيَّنة يف إطار القضايا، من قبيل البحث والتحليل املتعمقني القانونيني، أيف 

مشاريع القرارات املتعلقة بكل املسائل اليت تطرأ خالل اإلجراءات، وتقدمي الدعم خالل 
 جلسات احملكمة؛

 ملدد جمموعها متوَّل وظائفهم )٢-(من الرتبة ف معاونني ني قانونينيموظفستة   )ب (
: إن هؤالء املوظفني يقدمون الدعم القانوين )، لسنوات متعددةشهرًا (متطلب مستمر ٧٢
ا الدوائر. فيلزم ما يُطلب من وظائف املساعدة املؤقتة ال الزم لألنشطة القضائية اليت تضطلع 



ICC-ASP/18/10 

37 10A160919 

لكي يقوم شاغلوها مبهام منها دعم األنشطة احملدَّدة الطابع التالية  ٢-العامة من الرتبة ف
البيان: حتليل وتلخيص مقادير كبرية من األدلة والدفوع؛ حضور اجللسات وإعداد حماضر 

صات عنها؛ االتصال حبسب اللزوم بقلم احملكمة واألطراف واملشاركني يف اإلجراءات؛ وملخَّ 
حتليل طلبات اجملين عليهم جلرب أضرارهم؛ أداء أي مهام ذات صلة أخرى تلزم للتكفل حبسن 

 سري عمل الشعب.

 ألف يورو ٣٥,٠  الموارد غير المتصلة بالعاملين 

 وفقاً لتوصيات جلنةلسد تكاليف الضيافة وتكاليف التدريب. و املوارد غري املتصلة بالعاملني تلزم  - ٨٦
ا اجلمعية، أُدرجت املخصَّصات املالية لسد تكاليف أسفار القضاة ضمن ميزانية امليزانية واملالية ، كما أقر
املئة) لسد  يف ١٠٥,٩ألف يورو ( ١٨,٠وينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  .)٣٢(هيئة الرئاسة

 تدريب املوظفني الالزم والتهيئة لتحمل تكاليف تدريب القضاة. تكاليف

 ألف يورو ١,٠   الضيافة

ا  يلزموهو املطلوب،  املبلغ ال تغريُّ يف - ٨٧ لسد تكاليف الضيافة املتصلة بزيارات القضاة اليت يقوم 
وقة يف األوساط الدبلماسيون وغريهم من الزوار اهلامني، مثل كبار الفقهاء يف القانون والشخصيات املرم

 سد التكاليف املعنية ميثِّل متطلَّباً متكرِّراً. إن .القانونية الدولية

 ألف يورو ٣٤,٠  التدريب

املئة). ويتألف املبلغ  يف ١١٢,٥ألف يورو ( ١٨,٠ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  - ٨٨
ألف يورو لسد  ١٢,٠مقداره ألف يورو لسد تكاليف تدريب املوظفني ومبلغ إضايف  ٢٢,٠املطلوب من 

تكاليف تدريب القضاة. ويلزم املبلغ املطلوب من أجل تدريب املوظفني لتنمية مهارات مهنية منها إعداد 
النصوص القانونية ولتعزيز القدرات اللغوية، والتدريب التخصصي فيما يتعلق باملستجدات يف جمال القانون 

وقانون حقوق اإلنسان ويف جمال األدلة (مثل البحث اجلنائي  اإلنساين الدويل والقانون اجلنائي الدويل
العلمي الرقمي)، وللمزيد من تنمية املهارات يف جمال التنسيق والتواصل واإلدارة والقيادة. وسُيستخدم 

سد  املبلغ املخصَّص لسد تكاليف تدريب القضاة لتمويل برامج االنغماس اللغوي من أجل القضاة. إن
 ية ميثِّل متطلَّباً متكرِّراً.التكاليف املعن

                                                            

كانون   ١٠- ٦نيويورك، لوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة التاسعة، ا  )٣٢(
 . ٨٣، الفقرة ١-دال - ثانياً -٢-هاء، واجمللد الثاين، اجلزء باء-)، اجمللد األول، اجلزء الثاينICC-ASP/9/20( ٢٠١٠ األول/ديسمرب
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 المقترحة ٢٠٢٠ميزانية عام : ١٢٠٠ البرنامج :٩ الجدول

 

 ٢٠٢٠مالك الموظفين المقترح لعام  ١٢٠٠ البرنامج :١٠ الجدول

١٢٠٠ 

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

 ٨ ٨ ٤٠‐ ٣٢ ‐٢٢١٨١٠‐‐ ‐ ‐ ٢٠١٩املقرة لعام 
 ‐ ‐ ‐‐ ‐ ‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐اجلديدة

 ‐ ‐ ‐‐ ‐ ‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐املعادة التخصيص

 ‐ ‐ ‐‐ ‐ ‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐املعادة التصنيف

 ‐ ‐ ‐‐ ‐ ‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐املستعادة/املعادة

 ٨ ٨ ٤٠‐ ٣٢ ‐٢٢١٨١٠‐‐ ‐ ‐ ٢٠٢٠المقترحة لعام 
       

   ل)(معاِدالتها بدوام كام وظائف المساعدة المؤقتة العامة

 ١٠,٠٠ ‐ ‐‐ ١٠,٠٠ ‐٤,٠٠٦,٠٠‐‐‐‐ ‐ ‐ ٢٠١٩املقرة لعام 
 ‐ ‐ ‐‐ ‐ ‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐املستمرة

 ‐ ‐ ‐‐ ‐ ‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐اجلديدة

 ‐ ‐ ‐‐ ‐ ‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐املعادة التخصيص

 ‐ ‐ ‐‐ ‐ ‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐املعادة التصنيف

 ١٠,٠٠ ‐ ‐‐ ١٠,٠٠ ‐٤,٠٠٦,٠٠‐‐‐‐ ‐ ‐احملوَّلة
 ١٠,٠٠ ‐ ‐‐ ١٠,٠٠ ‐٤,٠٠٦,٠٠‐‐‐‐ ‐ ‐ ٢٠٢٠المقترحة لعام 

 

 

١٢٠٠  

 الدوائر

 (بآالف اليوروات) ٢٠١٨مصروفات عام 

امليزانية املعتمدة لعام 
(بآالف  ٢٠١٩

 اليوروات)

 التغّري يف املوارد

امليزانية املقرتحة لعام 
(بآالف  ٢٠٢٠

 اليوروات)  اجملموع

املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

اجملموع مبا فيه 
املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

(بآالف مقداره 
 نسبته املئوية اليوروات)

)١٤٥,٢(٥ ٣٢٥,٢٨٩,٣٥ ٤١٤,٥٥ ٦٣٤,١القضاة  )٢,٦(  ٥ ٤٨٨,٩ 
 ٣ ٥٧٥,٤٤٧,٨ ١,٣ ٣ ٦٢٣,٢ املوظفون من الفئة الفنية

 ٥٥٤,٤٢٤,٠ ٤,٣ ٥٧٨,٤ املوظفون من فئة اخلدمات العامة
 ٤ ٣٣٠,٩٤ ١٢٩,٨٧١,٨ ١,٧ ٤ ٢٠١,٦‐٤ ٣٣٠,٩اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

 ١ ٠٤٤,٨١ ٠٧٠,٨٧,٤ ٠,٧ ١ ٠٧٨,٢‐١ ٠٤٤,٨ املساعدة املؤقتة العامة
 ‐ ‐ ‐‐‐‐‐ املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

 ‐ ‐ ‐‐‐‐‐العمل اإلضايف

 ١ ٠٤٤,٨١ ٠٧٠,٨٧,٤ ٠,٧ ١ ٠٧٨,٢‐١ ٠٤٤,٨تكاليف العاملنياجملموع الفرعي لسائر 
 ‐ ‐ ‐‐‐‐‐السفر

 ١,٠ ‐ ‐١,٠‐‐‐الضيافة
 ‐ ‐ ‐‐‐‐‐اخلدمات التعاقدية

 ١٦,٢١٦,٠١٨,٠ ١١٢,٥ ٣٤,٠‐١٦,٢التدريب
 ‐ ‐ ‐‐‐‐‐ اخلرباء االستشاريون

 ‐ ‐ ‐‐‐‐‐ النفقات التشغيلية العامة

 ‐ ‐ ‐‐‐‐‐اللوازم واملواد

 ‐ ‐ ‐‐‐‐‐األثاث والعتاد

 ١٦,٢١٧,٠١٨,٠ ١٠٥,٩ ٣٥,٠‐١٦,٢اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني
)٤٨,٠(١٠ ٧١٧,١٨٩,٣١٠ ٨٠٦,٤١٠ ٨٥١,٧المجموع  )٠,٤(  ١٠ ٨٠٣,٧ 
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  مكتب المّدعي العام: الثاني البرنامج الرئيسي  - باء 

 

 المقدِّمة

تشمل رسالة مكتب املّدعي العام ("املكتب") إجراءه على حنو فعال وناجع عمليات التدارس  - ٨٩
األويل والتحقيق ومقاضاة مرتكيب جرائم اإلبادة اجلماعية واجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم احلرب وجرمية 

املكتب لتحقيق هذه العدوان وفقا للمهام املنوطة به يف إطار واليته مبوجب نظام روما األساسي. وسيعمل 
التفاين الرسالة متحليًا باالستقالل والنزاهة واملوضوعية، بصورة تتماشى مع قيمه األساسية املتمثلة يف 

 .والنزاهة واالحرتام

 مرتابطة: إىل ثالثة منطَلقات ٢٠٢٠املقرتحة لعام  مكتب املّدعي العاموتستند ميزانية  - ٩٠

  ؛٢٠٢١-٢٠١٩احملكمة مجعاء للفرتة اخلطة االسرتاتيجية الشاملة بنطاقها   )أ (
 وسياساته ذات الصلة؛ ٢٠٢١-٢٠١٩اخلطة االسرتاتيجية للمكتب للفرتة   )ب (

من أجل االضطالع على  ٢٠٢٠تقييم احتياجات املكتب إىل املوارد فيما خيص عام   )ج (
؛ حنو سليم باملهام املنوطة به يف إطار واليته مبوجب نظام روما األساسي تقييمًا دقيقًا وواقعياً 

جًا صارمًا حصيفًا مسؤوًال فيما يتعلق بالتخطيط للميزانية واإلدارة املكتب ويتبىن  وميارس 
 املالية.

يئ النظرة االسرتاتيجية واملبادئ  - ٩١ إن اخلطط االسرتاتيجية للمحكمة اجلنائية الدولية ("احملكمة") 
ا يف ذلك شأن خطة قلم  -املكتب التوجيهية العامة جلميع أجهزة احملكمة وبراجمها. وتندرج خطة  شأ

ضمن إطار االسرتاتيجية املشرتكة املقرة الواردة يف اخلطة الشاملة بنطاقها احملكمة مجعاء.  - احملكمة 
قدِّمت مشاريع اخلطط االسرتاتيجية الثالث مجيعها إىل ممثلي الدول األطراف يف اجتماع فريق الهاي  وقد

. وإثر عرض هذه املشاريع طُلب من أصحاب الشأن الرئيسيني أن ٢٠١٩أيار/مايو  ١٤العامل بتاريخ 
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م عليها ليجري بعد ذلك تنجيز اخلطط املعنية ولينظر املكتب يف خطته على حنو  يقدموا مالحظا
 مستقل. 

تقيِّم جتربته يف السنوات الثالث ف ٢٠٢١-٢٠١٩أما اخلطة االسرتاتيجية للمكتب للفرتة  - ٩٢
الطريق إىل حتقيق الغايات اليت سريكِّز عليها املكتب يف األشهر والسنوات  األخرية من أنشطته وحتدد

، مبادرات عديدة، ٢٠١٢القادمة. وقد اختذ املكتب، بقيادة املّدعية العامة، اليت تولت مهامها يف عام 
ا االرتقاء بالفعالية والنجاعة يف ممارسته والي ته حمققًا بذلك إدارية واسرتاتيجية ومتعلقة بالسياسات، يراد 

املزيد من تعزيز ثقة اجلمهور العام به. وقد جرى بانتظام تقدمي تقارير عن كثري من هذه املبادرات اليت 
إسهاماً  ٢٠٢١-٢٠١٩أفضت إىل حتسينات مؤسسية واشتغالية داخلية. ومتثل اخلطة االسرتاتيجية للفرتة 

دف، حتدوه نفس الروح ويبعث عليه احلرص آخر من املّدعية العامة ومكتبها على طريق حتقيق هذا اهل
الصادق على مواصلة التحسني واالمتياز وإجراء عمليات التضبيط الالزمة. ونظرًا إىل األمهية اليت ينيطها 
املكتب بإسهام أصحاب الشأن الذين يتعامل معهم، طُلب إىل الدول واملنظمات غري احلكومية أن تبدي 

ا على اخلطة لكي ينظر   فيها املكتب على حنو مستقل قبل تنجيزها واعتمادها.مالحظا

. ٢٠٢١-٢٠١٩وقد حدد مكتب املدعي العام ست غايات اسرتاتيجية يف خطته للفرتة  - ٩٣
 ضمن إطار ثالثة جماالت رئيسية: )٣٣(وميكن جتميع هذه الغايات الست

ااالرتقاء جبودة األداء فيما يتعلق   )أ (   ؛املكتب بأهم األنشطة اليت يضطلع 
 ؛االرتقاء باملمارسات اإلدارية والتدبرية السليمة  )ب (

 .فعال على حنوعمل منظومة نظام روما األساسي اإلسهام يف   )ج (

إن هذه اجملاالت الرئيسية تنطوي على الغايات االسرتاتيجية املميَّزة باعتبارها األكثر إحلاحاً  - ٩٤
 االسرتاتيجي. وأمهيًة وجيب العمل لتحقيقها يف الفرتة التالية املشمولة بالتخطيط

بواليته اليت تنيط به القيام على حنو مستقل مبباشرة عمليات  -وميثل مكتب املّدعي العام  - ٩٥
القوة الدافعة الكامنة وراء األنشطة القضائية اليت تضطلع  - التحقيق وعرض القضايا أمام دوائر احملكمة

ن أداء املكتب الفعال هو السبيل إىل ا احملكمة. ولئن كانت نتائج اإلجراءات تتوقف على عوامل شىت فإ
ا على حتقيق العدالة فيما يتعلق بأخطر اجلرائم اليت  تعزيز مصداقية احملكمة وتقوية ثقة اجلمهور بقدر

 يشهدها العامل.

                                                            

عاٍل من  : حتقيق معدلٍ ١ هي: الغاية االسرتاتيجية ٢٠٢١-٢٠١٩إن الغايات االسرتاتيجية املبيَّنة يف اخلطة االسرتاتيجية للفرتة   )٣٣(
: زيادة سرعة وجناعة وفعالية عمليات التدارس األويل وعمليات التحقيق وأعمال ٢ االسرتاتيجية النجاح يف الرتافع أمام احملكمة؛ الغاية

امر : وضع اسرتاتيجيات ومنهجيات ُحمسَّنة لزيادة معدَّل القبض على األشخاص الذين أصدرت احملكمة أو ٣  املقاضاة؛ الغاية االسرتاتيجية
ج املكتب فيما يتعلق باجملين عليهم، وال سيما ٤ بالقبض عليهم لـّما تُنفَّذ وذلك بالتعاون مع الدول؛ الغاية االسرتاتيجية ذيب وتعزيز   :

م؛ الغاية االسرت  : زيادة قدرة ٥ اتيجيةاجملين عليهم يف اجلرائم اجلنسية واجلرائم اجلنسانية املنطلق واجلرائم املرتكبة حبق األطفال أو املاسَّة 
: تعزيز قدرة املكتب وقدرة شركائه على سد الثغرة ٦ املكتب على إدارة موارده على حنو فعال ومسؤول وخاضع للمساءلة؛ الغاية االسرتاتيجية

الرابع(هـ)  للمحكمة يف املرفق وتُبنيَّ الروابط بني غايات املكتب هذه والغايات الواردة يف اخلطة االسرتاتيجية املتمثلة يف اإلفالت من العقاب.
  .٢٠٢١-٢٠١٩من الوثيقة احلالية ويف اخلطة االسرتاتيجية ملكتب املّدعي العام للفرتة 
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إن مكتب املّدعي العام منخرط اخنراطًا نشطًا يف السهر على أن جتري أعماله وفق أعلى معايري  - ٩٦
أنشطته مع اإلطار القانوين لنظام روما األساسي متحليًة يف الوقت نفسه باملراس اجلودة وعلى أن تتوافق 

املهين والشفافية والنجاعة والفعالية. كما إن مكتب املّدعي العام هيئة تتعلم من جتربتها، حيث تُقيَّم 
تطبيق حاالت النجاح وحاالت القصور تقييمًا كامًال وُتستخلص منها العرب بانتظام وتوضع موضع ال

 لضمان التحسني املتواصل.

وتقاس النتائج بصورة منتظمة على حمّك جمموعة من مؤشرات األداء ُقدِّمت يف اخلطة  - ٩٧
. وستواَصل املتابعة ٢٠١٨ - ٢٠١٦مث ُهذِّبت على مدى الفرتة  ٢٠١٥ - ٢٠١٢االسرتاتيجية للفرتة 

ا  - رئيسيةجممَّعة يف أربع فئات  -  )٣٤(فيما يتعلق بأحد عشر مؤشِّراً  من خالل "لوحة قيادة"، يستعان 
 .٢٠٢١-٢٠١٩مبثابة أداة للتدبر الداخلي، بغية تقييم أداء املكتب بالقياس للخطة االسرتاتيجية للفرتة 

، وعمليات التحقيق، عمليات التدارس األولي ‐ ٢٠٢٠في عام  مكتب المّدعي العامأنشطة 
 وأعمال المقاضاة

ا فيما خيص عام إن األنشطة املخطَّط لال - ٩٨ تستند إىل ما جتمَّع من النتائج  ٢٠٢٠ضطالع 
احملقَّقة واخلربة املكتسبة يف تنفيذ خطط املكتب االسرتاتيجية السابقة وإىل الغايات املنشودة من اخلطة 

 .٢٠٢١-٢٠١٩اخلاصة بالفرتة 

ت نفسه العمل بصورة مواصًال يف الوق -ويركِّز املكتب، متاشيًا مع رسالته وغاياته االسرتاتيجية  - ٩٩
على  -منهجية لتبنيُّ ما ميكن حتقيقه من الوفورات يف التكاليف واملكاسب املتأتية عن زيادة النجاعة 

التحسني األمثل لعمليات التدارس األويل، واملضي يف حتديد درجات أولوية عمليات التحقيق وأعمال 
اخلاضعة للتحقيق، وإعداد حجج أضيق نطاقاً  املقاضاة، ووضع اسرتاتيجية واضحة إلجناز تناول احلاالت

  عند االقتضاء، والتأهب والرتويج لتسريع اإلجراءات القضائية، واالرتقاء جبودة التعاون مع الشركاء.

وحيرص املكتب على حتسني تدبري شؤونه عن طريق مواصلة إعداد ممارساته يف ميدان األداء  -١٠٠
االستثمار يف تنمية املهارات القيادية وترشيد بنية وسريورات اختاذه وميدان تدبر املخاطر، واملزيد من 

 للقرارات، والسهر الدائم على الرقابة الواجبة واختاذ القرارات املستنري.

مث إن املكتب سيواصل تنمية قدرته على التواصل على حنو أكثر فعالية، داخليًا وخارجياً:  -١٠١
يأ ألصحاب الشأن فالتواصل الواضح واآليت يف حينه أمر حاس ُ م لتعظيم الشفافية والسهر على أن 

واجلمهور العام صورة دقيقة وحميَّنة ألعمال املكتب وقراراته، مبا يف ذلك التقدم فيما جيريه من عمليات 
 حتقيق وأعمال مقاضاة، عند االقتضاء.

 األولي للتدارس الخاضعة الحاالت

                                                            

نتائج املقاضاة: عدد األشخاص الذين يُقدَّمون إىل احملكمة/الذين يدانون؛ االمتياز يف العمل: التقيد مبعايري اجلودة، والوفورات   )٣٤(
م، ورفاه  واملكاسب املتأتية عن زيادة النجاعة، وسرعة األنشطة األساسية، وإنتاجية املكتب؛ امتياز اإلدارة: أداء املوظفني وتنمية قدرا

عرب، وتنفيذ املوظفني، والتوازن اجلنساين والتوازن اجلغرايف، وتنفيذ امليزانية واالمتثال يف جماهلا؛ االبتكار والتعلم: إجراء عملية استخالص ال
  البحث والتقييم. جدول أعمال
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 جلميع احلاالت اليت تسرتعى إليها عنايته لكي ُجيري مكتب املّدعي العام عمليات تدارس أويل -١٠٢
، على أساس املعايري القانونية احملدَّدة يف النظام األساسي واملعلومات املتاحة، ما إذا كان جيدر  يتبنيَّ
التحقيق يف احلاالت املعنية. وُجيري املكتب حاليًا عمليات تدارس أويل يف تسع حاالت، هي احلاالت يف 

ديش/ميامنار، والعراق/اململكة املتحدة، وغينيا، والفلبني، وفلسطني، وفنزويال، وكولومبيا، أوكرانيا، وبنغال
بعد أن خلصت من التدارس األويل إىل أن مثة أساساً معقوًال العتقاد أنه قد  -ونيجرييا. إن املّدعية العامة 

، جرائم ضد ٢٠١٦ن األول/أكتوبر تشري ٩بنغالديش/ميامنار، يف الفرتة املبتدئة يف  ارُتكبت يف احلالة يف
) من ٣(١٥، مبوجب املادة ٢٠١٩متوز/يوليه  ٤طلبت، يف  - )٣٥(اإلنسانية مشمولة باختصاص احملكمة

إن بعض عمليات نظام روما األساسي، إذن الدائرة التمهيدية باملضي إىل التحقيق يف هذه احلالة. 
 .٢٠٢٠ويف عام  ٢٠١٩لفرتة املتبقية من عام التدارس األويل اليت جيريها املكتب قد تُنجز خالل ا

يئ املعايري الواردة يف الفقرات (أ) و(ب) و(ج) من املادة  -١٠٣ ) من النظام األساسي ١(٥٣و
اإلطار القانوين للتدارس األويل. فالستبانة ما إذا كان مثة أساس معقول للشروع يف حتقيق يف احلالة املعنية، 

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

وُجيرى التدارس األويل استنادًا إىل وقائع ومعلومات يتوفَّر معظمها يف املصادر املتاحة للعموم،  -١٠٤
والتقارير، والتسجيالت الفيديوية، وسائر املواد املتأتية من مصدر ميكن التعويل من قبيل الوثائق العلنية، 

عليه. كما يوفد مكتب املّدعي العام بعثات، حبسب مقتضى احلال، ملقابلة أصحاب الشأن املعنيني من 
مات، مجيع اجلهات، بدءًا من مسؤويل احلكومات ووصوًال إىل ممثلي اجملتمع املدين، من أجل مجع املعلو 

والتواصل مع سلطات الدولة املعنية بشأن مسائل التكامل، وتبيان طبيعِة ونطاِق عملية التدارس األويل، 
 اليت ينبغي عدم اعتبارها خطًأ عمليَة حتقيق بكل معىن الكلمة.

إن الستنتاجات وخيضع مجيع املعلومات اليت ُحيصل عليها لتحليل مستقل متامًا ونزيه وواٍف.  -١٠٥
وتتمثل الغاية من هذه ة متهيدية وقد يعاد النظر فيها على ضوء الوقائع أو األدلة اجلديدة. املكتب طبيع

العملية يف التوصل إىل البّت عن علٍم كامٍل فيما إذا كان هناك أساس معقول للشروع يف التحقيق. 
أي من  ينص النظام األساسي على أية آجال للبت يف األمر. ويسهر املكتب على أن ال تستغرق وال

عمليات التدراس األويل زمنًا أطول مما يلزم للتوصل إىل قرار مستنري بصورة تامة إثر تقييم شامل ومستقل 
ا النظام األساسي.  للمعايري اليت يقضي 

                                                            

ا ميامنار يف عام   )٣٥( ، ارُتكب بعض اجلرائم التالية ٢٠١٧يئ املعلومات املتوفرة أساسًا العتقاد أنه، يف سياق موجة العنف اليت شهد
ساسي (لئن كانت )(د) من النظام األ١(٧ جرمية اإلبعاد املنصوص عليها يف املادة يف أراضي ميامنار وبعضها اآلخر يف أراضي بنغالديش: (أ)

ما ميثل ركناً أساسياً  -األعمال القسرية اليت َأجربت أهايل أقلية الروهنغا إىل اهلرب جرت على أراضي ميامنار فإن اجملين عليهم اجتازوا احلدود 
)(ك) من النظام ١(٧ ادةاألفعال الالإنسانية األخرى املنصوص عليها يف امل بدخوهلم إىل أراضي بنغالديش)؛ (ب) -من أركان جرمية اإلبعاد 

األساسي، وهي األفعال اليت تسبب معاناة شديدة أو توِقع إصابة خطرة عن طريق االنتهاكات املتعمدة والقاسية حلق النازحني يف العودة 
ا إىل حد كاف وهو احلق الذي ينص عليه القانون الدويل جرمية   العريف؛ (ج)اآلمنة واإلنسانية إىل دولتهم األصلية اليت هلم ارتباط وثيق 

)(ح) من النظام األساسي بواسطة الرتحيل واحلرمان املتعمد والقاسي من ١(٧  االضطهاد ألسباب إثنية و/أو دينية املنصوص عليها يف املادة
ار اختصاص احلق يف العودة الذي يعطيه القانون الدويل العريف. وهذا ال ميس بإمكان أن تكون قد ارُتكبت جرائم أخرى تندرج ضمن إط

ا.   احملكمة قد ُحتدَّد خالل سري أي عملية حتقيق قد يؤذن 
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وال يقتصر شأن عمليات التدارس األويل على أمهيتها احلامسة للبت فيما إذا كانت جتب مباشرة  -١٠٦
مهية إىل كونه يفيد أيضًا يف إرساء أساس راسخ للتعاون يف احلاالت اليت حتقيق جديد بل يتعدى هذه األ

تباَشر فيها عمليات حتقيق جديدة. وإضافًة إىل ذلك ميكن أن يكون لعمليات التدارس األويل أيضًا أثر 
ن تغين وقائي وأن تفيد يف تعزيز اجلهود املبذولة على الصعيد الوطين من أجل التحقيق واملقاضاة، وُحيتمل أ

عن إجراء املكتب عمليات حتقيق جديدة. مث إن حصيلة العمل التحليلي احلاسم الذي ُجيرى يف مرحلة 
التدارس األويل تندرج ضمن نطاق التحليل الذي ُجيرى يف مرحلة التحقيق، إذا قررت املّدعية العامة فتح 

املعلومات اليت ُتستلم من أجل جتهيزها يف  حتقيق يف احلالة املعنية. وبالنظر إىل املقدار الكبري املتزايد من
عمليات التدارس األويل األحدث فقد تعنيَّ على املكتب أن ينظر يف سبل حتسني وتعزيز تدبره 

ويضاف إىل للمعلومات يف مرحلة التدارس األويل، ما استلزم ختصيص موارد لذلك على وجه التحديد. 
تـُبَـنيِّ آخر عملية تدارس أويل أجراها يف احلالة يف ذلك أنه، وفقًا خلطة املكتب االسرتاتيجية، 

جًا جديدًا هو أكثر تبسيطًا يف جمال عمليات التدارس األويل وذلك بإشراكه  بنغالديش/ميامنار تطبيقه 
أعضاء شعبة املقاضاة وشعبة التحقيق يف مرحلة التحليل األويل اليت جيريها عادة احمللِّلون وحدهم، بغية 

 سلس إىل مرحلة التحقيق، إذا أُذن به. حتقيق انتقال

 المحكمة فيها تنظر التي والقضايا للتحقيق الخاضعة الحاالت

حالة جيري النظر فيها، وهي:   ١١تعمل فيما ال يقل عن  ٢٠٢٠ستظل احملكمة يف عام  -١٠٧
يفوار، واحلالة د يف بوروندي، واحلالتان األوىل والثانية يف مجهورية أفريقيا الوسطى، واحلالة يف كوت احلالة

يف دارفور بالسودان، واحلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، واحلالة يف جورجيا، واحلالة يف كينيا، واحلالة 
وفيما يتعلق باحلالة يف مجهورية أفغانستان اإلسالمية رفضت  يف ليبيا، واحلالة يف مايل، واحلالة يف أوغندا.

طلب املّدعية العامة إذنًا مبباشرة عملية حتقيق.  ٢٠١٩سان/أبريل ني ١٢الدائرة التمهيدية الثانية يف 
فقررت املّدعية العامة، ممارسًة واليتها مبوجب نظام روما األساسي على حنو مستقل ونزيه، إثر حتليٍل واٍف 

 .٢٠١٩حزيران/يونيو  ١٠لقرار هذه الدائرة، أن تطلب إذناً باستئنافه يف 

املّدعي العام تنظر بصورة مستفيضة يف شىت اجلوانب عندما ختطط إن اللجنة التنفيذية ملكتب  -١٠٨
ا يف كل سنة مالية وتُِعد الطلب املناظر يف امليزانية الربناجمية.  لألنشطة املزمع االضطالع 

السرتاتيجية املكتب توىل درجة األولوية العليا دائماً للقضايا اليت جيري حتضريها للمحاكمة أو تكون  ووفقاً 
غت املرحلة االبتدائية. ويف الوقت نفسه متثِّل عمليات التحقيق عادة النشاط األكثر استلزامًا للموارد قد بل

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

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

يئ ميزانية عام  -١٠٩ املقرتحة لبعض الزيادات األساسية الالزمة لتنجيز أنشطة حتقيقية  ٢٠٢٠و
يف الوقت نفسه أيضاً لسد تكاليف األنشطة املتصلة باملقاضاة ودعاوى االستئناف وعمليات هامة، مهيِّئًة 

 يف إطار اإلجراءات السائرة.

على أساس  ٢٠٢٠إن مكتب املّدعي العام، بعد النظر الوايف يف األمر، سُيجري يف عام  -١١٠
قضايا وحتديد درجات درجات األولوية، على حنو يتوافق مع خطته االسرتاتيجية وسياسته يف جمال انتقاء ال

احلالة يف بوروندي،  أولويتها، تسع عمليات حتقيق ناشط (منها مثاين عمليات متزامنة) يف احلاالت التالية:
ديفوار، واحلالة يف دارفور بالسودان (خالل ربع  واحلالة الثانية يف مجهورية أفريقيا الوسطى، واحلالة يف كوت
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ية الكونغو الدميقراطية (بدءًا من ربع السنة الثاين)، واحلالة يف السنة األول فقط)، واحلالة يف مجهور 
جورجيا، واحلالة يف ليبيا (حيث ستجرى عمليتا حتقيق)، واحلالة يف مايل. وقد تـُُوخِّي أقصى قدر ممكن من 

، عند إعداد ٢٠٢٠الدقة يف عرض التوقعات املتعلقة بعمليات التحقيق الناشط اليت سُتجرى يف عام 
ميزانيته الربناجمية املقرتحة. ونظراً إىل الطبيعة احلركية املتأّصلة ملهام املكتب وأنشطته ميكن أن تُباَشر مشروع 

، يُراعى فيها على ٢٠٢٠أو يف عام  ٢٠١٩عمليات حتقيق إضافية خالل الفرتة املتبقية من عام 
إذا حتقق هذا الوضع الـُمتصوَّر اخلصوص التقدم احملرز يف عمليات التدارس األويل اليت جيريها املكتب. و 

فإن املكتب مستعد إلعادة حتديد درجات األولوية فيما يتعلق حبالة واحدة أو أكثر من احلاالت اليت ُحيقَّق 
فيها حتقيقًا ناشطاً، وذلك يف ضوء سياسة انتقائه للقضايا وحتديده درجات أولويتها، لكي يظل عدد 

ولئن كانت عمليات التحقيق الثماين تستتبع قدراً بالغاً جداً د اإلمكان. عمليات التحقيق املتزامنة مثانية عن
من النشاط فإنه جيب على املكتب أن يبذل قصاراه لالضطالع بأودها يف ضوء عدد احلاالت اليت ميكن 

 أن تظل تستلزم عنايته واستجابته.

 احلالة يف مجهورية بوروندي

ئرة التمهيدية الثالثة للمّدعية العامة مبباشرة حتقيق أذنت الدا ٢٠١٧تشرين الثاين/نوفمرب  ٩يف  -١١١
ا ارُتكبت يف بوروندي أو ارتكبها  يف جرائم ضد اإلنسانية مشمولة باختصاص احملكمة مّدعًى بأ

األول/أكتوبر  تشرين ٢٦وحىت  ٢٠١٥نيسان/أبريل  ٢٦أشخاص من رعايا بورندي خارج أراضيها منذ 
تشرين  ٢٧دي من نظام روما األساسي ساري املفعول يف ، قبل أن يغدو انسحاب بورون٢٠١٧

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

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

ولئن كان انسحاب بوروندي من احملكمة أمرًا مؤسفًا فإن الدائرة التمهيدية أكدت التزام  -١١٢
ا. إن   التاسع من نظام روما األساسي على بوروندي بالتعاون مع احملكمة مبوجب الباب الرغم من انسحا

كما املكتب بذل أيضًا جهودًا إلقامة واستدامة شبكات تعاون يُرمى منها إىل التخفيف من املصاعب 
 العملية يف جمال التحقيق.

موارد من أجل أنشطٍة منها عمليات التحقيق والتعاون والدعم يف  ٢٠٢٠وستظل تلزم يف عام  -١١٣
ا يف احلالة يف  جمال اللغات املتصلة باحلاالت على وجه التحديد. وقد تأثرت وترية األنشطة املضطَلع 

املعتمدة وما  ٢٠١٩بوروندي سلبًا بسبب حمدودية مقدار املوارد اإلضافية الذي أُقرَّ يف إطار ميزانية عام 
ا. وهكذا يُتوقع  ترتب على ذلك من إعادة ختصيص داخلي للموارد فيما بني احلاالت والقضايا املهتم 

 .٢٠٢٠يتعني إبقاء احلالة يف بوروندي خاضعة للتحقيق طيلة عام أن 

 باالكا) يف احلالة الثانية يف مجهورية أفريقيا الوسطى  ‐ (أْنيت ب احلالة األوىل والقضيتان أ (سيليكا) و

أحالت مجهورية أفريقيا الوسطى مرتني حالة قائمة يف أراضيها إىل احملكمة. وقد ركَّزت عمليات  -١١٤
 ٢٠٠٢يما يتعلق باحلالة األوىل يف مجهورية أفريقيا الوسطى على الفظائع اليت ارُتكبت فيها عام التحقيق ف

. ويُركَّز يف إطار عمليات التحقيق اجملراة يف احلالة الثانية يف مجهورية أفريقيا الوسطى على ٢٠٠٣وعام 
ا ارُتكبت خالل فرتِة جتدُّد العنف يف هذا البلد  فصاعدًا على  ٢٠١٢بدءًا من عام اجلرائم املّدعى بأ
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باالكا"  - أيدي كيانات حكومية ومجاعات شىت، مبن فيهم عناصر معروفة باسم "سيليكا" وباسم "أْنيت
ذين االمسني.  أو عاملة 

إن عمليات التحقيق يف هذه احلالة جتري حالياً. ومثة فريقان من احملققني يركِّزان على اجلرائم  -١١٥
طراف يف النزاع ارتكبتها، مبا فيها اجلرائم اليت ارتكبتها (اجملموعات املرتبطة بـ) املّدعى بأن خمتلف األ

باالكا   - أْنيتسيليكا (القضية أ يف احلالة الثانية يف مجهورية أفريقيا الوسطى) و(اجملموعات املرتبطة بـ) 
 (القضية ب يف احلالة الثانية يف مجهورية أفريقيا الوسطى).

وتعاونية مستفيضة أفضت عمليات التحقيق يف القضية ب يف احلالة الثانية وإثر جهود حتقيقية  -١١٦
ما. فعمًال بأمر بإلقاء  ٢٠١٨يف مجهورية أفريقيا الوسطى إىل القبض يف عام  على شخصني مشتبه 

سّلمت سلطات مجهورية  ٢٠١٨تشرين الثاين/نوفمرب  ١١القبض صادر عن الدائرة التمهيدية الثانية يف 
تشرين الثاين/نوفمرب  ١٧) إىل احملكمة يف Alfred Yekatomلوسطى السيد ألفريد ِيكاتوم (أفريقيا ا
أمرًا بالقبض على  ٢٠١٨كانون األول/ديسمرب   ٧. كما إن الدائرة التمهيدية الثانية أصدرت يف ٢٠١٨

رنسية يف فقبضت عليه السلطات الف)، Patrice-Edouard Ngaïssonaإدوار انـَْغْيسونا (- السيد بـَْرتيس
. ٢٠١٩كانون الثاين/يناير   ٢٣ونقلته إىل احملكمة يف  ٢٠١٨كانون األول/ديسمرب  ١٢
حزيران/يونيو  ١٨قررت الدائرة التمهيدية الثانية ضم القضيتني، وحددت  ٢٠١٩شباط/فرباير  ٢٠ ويف

احملاكمة يف  موعداً لبدء جلسة اعتماد التهم. وحبسب نتائج هذه اجللسة ميكن أن تُعقد إجراءات ٢٠١٩
 ، مع استمرار ارتفاع مقدار املوارد املخصِّصة ضمن إطار الفريق املتكامل٢٠٢٠عام 

استمرار أنشطة حتقيقية أخرى يف احلالة الثانية يف مجهورية أفريقيا  ٢٠٢٠وسيشهد عام  -١١٧
تب. الوسطى، وال سيما تنجيز العمل املنصبِّ حاليًا على إجراء عمليات التحقيق اليت ينفذها املك

الوقت نفسه سيستمر املكتب على تواصله مع سلطات مجهورية أفريقيا الوسطى واحملكمة اجلنائية  ويف
 اخلاصة ألغراٍض منها النظر يف اسرتاتيجيات تنجيز تناول هذه احلاالت.

ولئن ساعدت بيئة التعاون اجليدة املكتب على حتقيق تقدم كبري يف عمليات التحقيق اليت جيريها  -١١٨
ئة األمنية كانت وستظل بالغة التقلب مسبِّبًة مصاعب تعرتض أنشطة املكتب ومستلزمًة املزيد من فإن البي

 التدابري األمنية والدعم اإلمدادي لعمليات احملكمة.

 احلالة يف كوت ديفوار

بعد االعرتاض على  ٢٠١١- ٢٠١٠ديفوار يف عامي  انفجر عنُف ما بعد االنتخابات يف كوت -١١٩
اْغبَـْغبو واحلسن وتارا. ويُزعم بأنه ارُتكبت فظائع خالل  لرئاسية اليت تبارى فيها لوراننتائج االنتخابات ا

العنف الذي أعقب ذلك منها القتل العمد، واالغتصاب، وسائر األفعال الالإنسانية، والشروع يف القتل 
على اجلرائم املّدعى بأن العمد، واالضطهاد. وقد رُكِّز يف عمليات التحقيق اليت جيريها مكتب املّدعي العام 

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

ديفوار انتهت املرحلة االبتدائية من قضية  ونتيجًة للتحقيق يف القضية األوىل يف احلالة يف كوت -١٢٠
) (الناجتة Charles Blé Goudé( وشارل ابليه غوديه )Laurent Gbagbo(املدعي العام ضد لوران اْغبَـْغبو 

 إذ برأت الدائرة االبتدائية األوىل السيد اْغبَـْغبو ٢٠١٩كانون الثاين/ يناير   ١٥عن ضم قضيتني معاً) يف 
من مجيع التهم املوجهة إليهما إثر تقدمي طلٍب للقضاء بأنه ال حمل لالّدعاء عليهما.  ابليه غوديهوالسيد 

وأشار مكتب املّدعي العام إىل أنه سيبت فيما إذا كان سيستأنف القرار املعين الصادر عن الدائرة 
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، طلباً ابليه غوديهْغبو واالبتدائية عندما يُقدَّم بصيغته الكتابية املعلَّلة، وطََلَب اإلفراَج املشروط عن اْغبَـ 
إبان إعداد امليزانية، ولـّما يكن قرار الدائرة  ٢٠١٩شباط/فرباير  ١وافقت عليه دائرة االستئناف يف 

االبتدائية الكتايب قد صدر. وإذا استأنف مكتب املّدعي العام هذا القرار فإن التقاضي سيستمر يف قضية 
 ).Simone Gbagboيُنفَّذ األمر بالقبض على سيمون اْغبَـْغبو ( . هذا وملاْغبَـْغبو (لوران) وابليه غوديه

حتقيقه الناشط يف احلالة الثانية يف كوت ديفوار حيث  ٢٠٢٠إن املكتب سيواصل طيلة عام  -١٢١
 ُأحرز تقدم يف الفرتة األخرية إثر التأخر يف بدء التحقيق بسبب االفتقار إىل املوارد الكافية.

 ]احلالة يف دارفور [بالسودان

ليس السودان دولة طرفًا يف نظام روما األساسي. وقد أحال جملس األمن التابع لألمم املتحدة  -١٢٢
 ١٥٩٣ ، عمًال بقراره ذي الرقم٢٠٠٥آذار/مارس  ٣١احلالة يف دارفور إىل املّدعي العام للمحكمة يف 

 (ب) من النظام األساسي.١٣ واملادة

العام يف حتقيق يف احلالة يف دارفور فيما يتعلق شرع مكتب املّدعي  ٢٠٠٥حزيران/يونيو  ٦ويف  -١٢٣
. وقد تركَّزت عمليات ٢٠٠٢متوز/يوليو  ١جبرائم تندرج ضمن إطار اختصاص احملكمة ارُتكبت منذ 

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

 اختصاص احملكمة.

 ).٢٠٠٧ومثة يف هذه احلالة عدة أوامر بإلقاء القبض لـّما تُنفذ (يرقى صدور بعضها إىل عام  -١٢٤
م ويسلَّمو  إن ن إىل احملكمة، وإما القضايا املعنية تبقى إما يف املرحلة التمهيدية، ريثما يُقبض على املشتبه 

يف املرحلة االبتدائية (قضية عبد اهللا بْندا أبكر نورين) ريثما يُقبض على املتهم فيتسىن البدء يف تقدمي 
مًا يف مخس جرائم ضد اإلنسانية وجرميَيت حرب وثالث  األدلة. إن الرئيس السابق عمر البشري يواجه 

ا ارُتكبت ضد  مجاعات إثنية يف دارفور هي مجاعة الفور ومجاعة املساليت جرائم إبادة مجاعية ادُّعي بأ
ماً يف ٢٠٠٨إىل عام  ٢٠٠٣ومجاعة الزغاوة، يف الفرتة املمتدة من عام   ٢٠. ويواجه أمحد حممد هارون 

مًا يف  ٢٢جرمية ضد اإلنسانية و جرمية ضد  ٢٢جرمية حرب، وعلي حممد عبد الرمحن ("علي قشيب") 
مًا يف سبع جرائم ضد اإلنسانية وست جرمي ٢٨اإلنسانية و ة حرب. ويواجه عبد الرحيم حممد حسني 

ا ارُتكبت يف دارفور يف الفرتة املمتدة من آب/أغسطس  إىل آذار/مارس  ٢٠٠٣جرائم حرب ادُّعي بأ
ا يف سياق هجمة ٢٠٠٤ مًا يف ثالث جرائم حرب ادُّعي بارتكا . ويواجه عبد اهللا بَندا أبكر نورين 

على بعثة حفظ السالم يف السودان التابعة لالحتاد األفريقي، يف موقع  ٢٠٠٧أيلول/سبتمرب  ٢٩نَّت يف شُ 
 حسكنيتا العسكري يف حملَّية أم كدادة يف مشال دارفور.

، الغتنام مجيع الفرص املتاحة لتعزيز ٢٠٢٠وسيواصل املكتب العمل، حىت الربع األول من عام  -١٢٥
هذه احلالة. ويظل املكتب يدعو الدول األطراف إىل السهر على تنفيذ  وتدعيم الدعاوى القائمة يف

 األوامر بإلقاء القبض يف هذه احلالة.

 احلالة يف جورجيا

، منحت الدائرة التمهيدية األوىل ٢٠٠٨دراسة أولية للحالة القائمة يف جورجيا منذ عام  إثر -١٢٦
دم وجود إجراءات فعالة على املستوى الوطين، ، يف ظل ع٢٠١٦كانون الثاين/يناير   ٢٧املّدعية العامة يف 

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

، بفريق ٢٠٢٠املّدعي العام التحقيق الناشط يف احلالة يف جورجيا طيلة عام  وسيواصل مكتب -١٢٧
متكامل خمصَّص وضمن حدود املوارد املتاحة. ونظرًا إىل التعقيد الذي تتسم به بيئة التعاون واألمن يف 

لكل احلالة يف جورجيا، يظل أحد أهم التحديات فيها يتمثل يف ضرورة تعزيز االتصاالت املصونة األمن 
 موظف يوفد إىل امليدان، وضرورة توفري أمن املعلومات بصورة عامة.

 احلالة يف ليبيا (عمليتا حتقيق)

، ٢٠١١شباط/فرباير   ٢٦الصادر يف  ١٩٧٠أحال جملس األمن التابع لألمم املتحدة، بقراره  -١٢٨
ست ليبيا دولة طرفاً إىل املّدعي العام للمحكمة. ولي ٢٠١١شباط/فرباير  ١٥احلالة القائمة يف ليبيا منذ 

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

٢٠١١. 

م: سيف اإلسالم القذايف، ولـّما تُنفذ يف احلالة يف ليبيا عدة أوامر بإلقا -١٢٩ ء القبض على مشتبه 
 والتهامي حممد خالد، وحممد مصطفى بوسيف الورفّلي.

وعلى الرغم من الوضع األمين والسياسي الصعب السائد يف ليبيا، ظل املكتب حيرز تقدمًا يف  -١٣٠
املتعلقة باجلرائم املّدعى  الدعاوى القائمة والدعاوى احملتمل إقامتها، وهو يواصل مجَع وتسلَُّم وجتهيَز األدلة

ا. وسيثابر املكتب يف عام  على الرتكيز على منحيني نشطني للتحقيق: منحًى يتعلق جبرائم  ٢٠٢٠بارتكا
احلرب املّدعى بأن الورفّلي وآخرون قد ارتكبوها، واآلخر يتعلق جبرائم ضد اإلنسانية أو جرائم حرب 

 ا قد تكون ارُتكبت ضد الجئني ومهاجرين عابرين لليبيا.تندرج يف إطار اختصاص احملكمة، يُّدعى بأ
من غايات مكتب املّدعي  ٩املنحى الثاين للتحقيق اتُّبع على حنو يتوافق إىل حد بعيد مع الغاية  إن

. ويف هذا السياق سيواصل املكتب التعاون مع ليبيا وغريها من الدول، ومع املنظمات الوطنية )٣٦(العام
الدولية، لالرتقاء بتنسيق اسرتاتيجية التحقيق واسرتاتيجية املقاضاة املرمي منهما إىل سد الثغرة واملنظمات 

املتمثلة يف اإلفالت من العقاب على اجلرائم املنصوص عليها يف نظام روما األساسي واجلرائم العابرة 
وسيظل يتبادل معلومات مع للحدود الوطنية، والنشاط اإلجرامي املنظَّم. وعند االقتضاء تبادل املكتب 

 الشركاء املعنيني وسلطات إنفاذ القانون وفقاً لألحكام ذات الصلة الواردة يف نظام روما األساسي.

 احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية

أحالت حكومة مجهورية الكونغو الدميقراطية إىل احملكمة احلالة  ٢٠٠٤آذار/مارس  ٣يف  -١٣١
. وقد رُفعت حىت اآلن يف احلالة يف مجهورية الكونغو ٢٠٠٢األول من متوز/يوليو القائمة يف أراضيها منذ 

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

السكان املدنيني، واالغتصاب، واالستعباد اجلنسي، والنهب، وجتنيد األطفال  ومهامجة

                                                            

  .٢٠٢١-٢٠١٩املبيَّنة يف اخلطة االسرتاتيجية للفرتة  ٦إن هذه الغاية غدت ُمتضمَّنة يف الغاية االسرتاتيجية   )٣٦(
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ثالث جمموعات من  ٢٠٢٠ويُتوقع أن تسري طيلة عام واستخدامهم بصفة جنود).  والطوعي اإلجباري
وقضية ) Lubanga( لوبْنغااإلجراءات اهلامة: إجراءات جرب األضرار وتنفيذ األوامر جبرب األضرار يف قضية 

من النظام األساسي،  ٧٤ )، وإعداد نصوص األحكام اليت ستصدر مبوجب املادةKatanga( كاتْنغا
). وفيما يتعلق باإلجراءات يف قضية Ntaganda( انْتاَغْندامنه عند االقتضاء، يف قضية  ٧٦واملادة 
االبتدائية  . وقد أصدرت الدائرة٢٠١٨، ُعقدت جلسات املرافعات اخلتامية يف آب/أغسطس انْتاَغْندا

خالصًة إىل أن السيد اْنتاَغْندا مذنب دون أي شك معقول،  ٢٠١٩متوز/يوليو  ٨السادسة قرارها يف 
ومل يُنفَّذ األمر بالقبض على ِسْلِفسرت موداكومورا  جرمية من جرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية. ١٨ يف
)Sylvestre Mudacumura(. 

صل املكتب تلقي معلومات عن احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، مبا فيها اجلرائم وقد وا -١٣٢
ا ارُتكبت يف منطقة كاساي وغريها من األماكن. إنه سيواصل متابعته هلذه التطورات عن كثب  املّدعى بأ

كتب سيجري، ويضاف إىل ذلك أن املوسيقيِّم ما يُتخذ ملعاجلتها من إجراءات على املستوى الوطين. 
حتقيقًا نشطًا فيما يتعلق بالدعاوى اليت ميَّزها، وذلك بالتوافق مع  ٢٠٢٠بدءًا من الربع الثاين من عام 

سياسته القائمة على انتقاء القضايا وحتديد درجات أولويتها. ويف الوقت نفسه يتواصل املكتب أيضًا مع 
من غاياته االسرتاتيجية بغية سد  ٦ع الغاية سلطات مجهورية الكونغو الدميقراطية على حنو يتماشى م

 الثغرة املتمثلة يف اإلفالت من العقاب.

 احلالة يف كينيا

آذار/مارس  ٣١إثر إجراء تدارس أويل أِذنت الدائرة التمهيدية الثانية ملكتب املّدعي العام يف  -١٣٣
علق جبرائم ضد اإلنسانية بأن يباشر التحقيق من تلقاء نفسه يف احلالة يف مجهورية كينيا فيما يت ٢٠١٠

ا ارُتكبت بني عام  . وقد تركَّز ٢٠٠٩وعام  ٢٠٠٥تندرج ضمن إطار اختصاص احملكمة ادُّعي بأ
ا يف سياق العنف الذي شهدته   التحقيق الذي أجراه املكتب على اجلرائم ضد اإلنسانية املدَّعى بارتكا

التحقيق أدلة ساق املكتب استنادًا إليها  . وآتى٢٠٠٨-٢٠٠٧كينيا يف أعقاب االنتخابات يف الفرتة 
مًا يف جرائم ضد اإلنسانية تتمثل يف القتل العمد، وإبعاد السكان أو نقلهم القسري، واالضطهاد، 

 واالغتصاب، وسائر األفعال الالإنسانية.

ليام اعتمدت الدائرة التمهيدية الثانية التهم املوجَّهة إىل وِ  ٢٠١٢كانون الثاين/يناير   ٢٣ويف  -١٣٤
)، وفرنسيس كريميي Joshua Arap Sang)، وجوُشوا أراب َسْنغ (William Samoei Rutoساُمواي روتو (

 ).Uhuru Muigai Kenyatta)، وأوهورو مويغاي ِكنياتا (Francis Kirimi Muthauraموثـَْورا (

كنياتا. سحبت املّدعية العامة التهم املوجَّهة إىل السيد   ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب   ٥ويف  -١٣٥
وقالت املّدعية العامة إنه، بالنظر إىل حال األدلة الـَمسوقة يف قضيته، مل يكن لديها من بديل إال سحب 

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

ألغت الدائرة االبتدائية اخلامسة (أ) التهم املوجَّهة إىل ِوليام ساُمواي  ٢٠١٦أبريل نيسان/ ٥ويف  -١٣٦
ما يف املستقبل، إما أمام احملكمة اجلنائية الدولية أو  روتو و جوُشوا أراب َسْنغ، دون املساس جبواز مقاضا

 أمام القضاء الوطين.
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أفعال جرمية مزعومة خملِّة بإقامة العدل  وقد ُأصدرت أوامر بالقبض على ثالثة من رعايا كينيا يف -١٣٧
من النظام األساسي)، وهي ممارسة تأثري مفسد على شهود يدلون  ٧٠(منصوص عليها يف املادة 

م أمام احملكمة أو الشروع يف ممارسته. فقد ُأصِدر أمر بالقبض على السيد وولرت أوسابريي باراسا  بشهادا
)Walter Osapiri Barasa أمر  ٢٠١٥آذار/مارس  ١٠. وُأصِدر يف ٢٠١٣سطس آب/أغ ٢) يف

) وأمر بالقبض على السيد فيليب ِكْبكويش ِبت Paul Gicheruبالقبض على السيد بول غيشريو (
)Philip Kipkoech Bett وتبقى هذه القضية يف املرحلة التمهيدية وهي ال تستلزم إال مقداراً حمدودًا من .(

 موارد املكتب.

 احلالة يف مايل

أحالت حكومة مايل احلالة القائمة على أراضيها منذ كانون  ٢٠١٢متوز/يوليو  ١٣يف  -١٣٨
، ٢٠١٣كانون الثاين/يناير   ١٦إىل احملكمة. وقد باشر مكتب املّدعي العام يف  ٢٠١٢الثاين/يناير 

ا على أراضي مايل منذ بعد كانون   إجراء تدارس أويل هلذه احلالة، حتقيقًا يف اجلرائم املدَّعى بارتكا
 .٢٠١٢الثاين/يناير 

أصدرت الدائرة التمهيدية األوىل أمرًا بالقبض على أمحد الفقي  ٢٠١٥أيلول/سبتمرب  ١٨ويف  -١٣٩
املهدي جبريرة جرمية احلرب املتمثلة يف تعمد اهلجوم على آثار تارخيية وأبنية خمصَّصة للعبادة. واعتمدت 

لتهم املوجَّهة إىل أمحد الفقي املهدي فأحالته ا ٢٠١٦آذار/مارس  ٢٤الدائرة التمهيدية األوىل يف 
أيلول/سبتمرب  ٢٧من النظام األساسي. وصدر يف  ٦٥للمحاكمة. وقد اعرتف املتهم بذنبه عمًال باملادة 

 احلكم يف جوهر القضية والقرار القاضي بالعقوبة. ٢٠١٦

الكبري على تدخله، وواصل مكتب املّدعي العام إجراء عمليات التحقيق تلبيًة للطلب املستمر  -١٤٠
ا، وإن كان قد أجراها  ونظرًا إىل الفرص التحقيقية غري املرتقبة ومدى خطورة اجلرائم املدَّعى بارتكا
مستعينًا بفريق مقلَّص القد، فيما يتعلق بطائفة أوسع من جرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية املرتكبة يف 

 من الدعاوى. مايل بغية مجع أدلة قد تفضي إىل رفع املزيد

لقد آتى ذلك نتيجة أولية هي القبض على احلسن آغ عبد العزيز آغ حممد آغ حممود وتسليمه  -١٤١
جلسة اعتماد التهم، اليت   ٢٠١٩متوز/يوليو  ٨. وقد افتُتحت يف ٢٠١٨آذار/مارس  ٣١إىل احملكمة يف 

نتائج هذه اجللسة ميكن أن . وحبسب ٢٠١٨أيلول/سبتمرب  ٢٤كان من املقّرر يف بادئ األمر عقدها يف 
. وستستلزم إجراءات احملاكمة قدرًا كبريًا من املوارد املخصَّصة ٢٠٢٠تنعقد إجراءات احملاكمة يف عام 

ضمن إطار الفريق املتكامل، مبا يف ذلك وكالء ادِّعاء معنيون باإلجراءات االبتدائية وغريهم من العاملني 
 حملققني واحملللني، وجهوداً تعاونية.يف شعبة املقاضاة، ودعماً ثابتاً من ا

عمليات التحقيق يف هذه احلالة ويتابع متييز  ٢٠٢٠ويف الوقت نفسه سيواصل الفريق طيلة عام  -١٤٢
 القضايا اإلضافية على أساس ما ُجيمع من أدلة.

 احلالة يف أوغندا

ة يف أحالت حكومة أوغندا إىل احملكمة احلالة القائم ٢٠٠٣كانون األول/ديسمرب   ١٦يف  -١٤٣
 فيما يتعلق جبيش الرب للمقاومة. ٢٠٠٢متوز/يوليو  ١أراضيها منذ 

باشر مكتب املّدعي العام حتقيقًا موسَّعًا يف هذه احلالة فيما خيص  ٢٠٠٤متوز/يوليو  ٢٩ويف  -١٤٤
ا، بصرف النظر عن هوية  مشال أوغندا رُكِّز فيه على جرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية املدَّعى بارتكا
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أصدرت الدائرة التمهيدية الثانية أوامَر بإلقاء القبض حمرَّزًة باألختام  ٢٠٠٥متوز/يوليو  ٨ كبيها. ويفمرت
) وفنسنت أويت Joseph Konyعلى كبار قادة جيش الرب للمقاومة، وهم جوزيف كوين (

)Vincent Otti) وَرسكا ُلْكِويا (Raska Lukwiya) وُأكوت ُأْضَيْمبو (Okot Odhiamboومينيك ) ود
ت هذه الدائرة (Dominic Ongwenأُْنغوين  )، جبريرة ارتكاب جرائم ضد اإلنسانية وجرائم حرب. وقد أ

ما. ولـّما ينّفذ األمران بالقبض  منذ ذلك احلني الدعوى على َرسكا ُلْكِويا وُأكوت ُأْضَيْمبو بسبب مو
 على السيد كوين والسيد أُويت.

آذار/مارس  ٢٣ُقدِّم دومينيك أُنغوين إىل احملكمة. ويف  ٢٠١٥كانون الثاين/يناير   ١٦ويف  -١٤٥
مة موجَّهة إليه، فأحالته للمحاكمة. ومن اجلرائم املتهم  ٢٠١٦ اعتمدت الدائرة التمهيدية الثانية سبعني 

ا يف مشال امًا مت اعتماده جرائُم ضد اإلنسانية وجرائم حرب ادُّعي بارتكا ا ا  هذا املشتبه فيه بارتكا
، بينها جرائم ٢٠٠٥كانون األول/ديسمرب   ٣١حىت  ٢٠٠٢متوز/يوليو  ١أوغندا يف الفرتة املمتدة من 

جنسية وجرائم جنسانية املنطلق ارتكبها دومينيك أُنغوين بصورة مباشرة وبصورة غري مباشرة، والتزويج 
جباريًا واستخدامهم بصفة القسري، واالسرتقاق، وجتنيد األطفال ممن مل يبلغوا اخلامسة عشرة جتنيدًا إ

 جنود.

دخلت احملاكمة مرحلة تقدمي حجج الدفاع، األمر الذي كان جارياً إبان كتابة  ٢٠١٨ويف عام  -١٤٦
هذه الوثيقة. وسيظل املكتب حيتاج إىل فريق خمصَّص معين بدعم اإلجراءات االبتدائية ملدة انعقاد 

 جراءات األخرى.من اإل ٢٠٢٠جلسات احملاكمة وكل ما قد يُعقد خالل عام 

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

إن عدد القضايا وعمليات التحقيق وعمليات التدارس األويل املدرجة ضمن االفرتاضات املتعلقة  -١٤٧
بامليزانية جيسِّد استمراَر الطلب على ممارسة املكتب االختصاَص يف حاالت كثرية يف شىت أحناء املعمورة 
حيث يُرتكب أخطر اجلرائم اليت تثري قلق اجملتمع الدويل. فاحملكمة ومكتب املّدعي العام املستقل إمنا أُنشئا 

كون هناك إجراءات وطنية سائرة. واحلال لتناول هذه اجلرائم، حيثما يتيح ذلك اختصاص احملكمة وال ت
سنة أخرى تكتنفها التحديات،  ٢٠٢٠أن مكتب املّدعي العام يالحظ أن من املرتقب أن تكون سنة 

سيما من حيث املوارد. ولئن كان املكتب سيواصل حتديد درجات األولوية مقيمًا التوازَن على أفضل  وال
ارد اليت تتيحها الدول األطراف فإن عدم تناسب ميزانيته مع وجه ممكن بني املتطلبات االشتغالية واملو 

احتياجاته األساسية إىل املوارد املخطَّط هلا دقيَق التخطيط سيؤثر سلبًا على تقدم أنشطته الذي ال متكن 
املكتب كٍل من  بدونه احملاكمة يف أي قضية. وال مندوحة من أن يفضي نقص املوارد إىل تعريض مسعةِ 

اية املطاف.واحملكمة و   نظام روما األساسي للخطر يف 

وكما ُدرِج عليه، ُختصَّص املوارد من املوظفني يف املكتب وتوزَّع بصورة مرنة على القضايا بغية  -١٤٨
فعلى سبيل املثال أُعيد تعظيم فعالية استخدامها وجودة النتائج احملَرزة مع السهر على إجناز العمل اجلاري. 

) يف عام Ntaganda( انْتاَغْنداملوظفني، اليت سبق أن ُخصِّصت حملاكمة ختصيص بعض املوارد من ا
. وميكن أن يعاد ختصيص املوظفني على حنو فعال ٢٠١٩، فُخصِّصت حلاالت أخرى يف عام ٢٠١٨

وناجع بتخصيصهم حلاالت وقضايا جديدة حيثما كانوا يتمتعون مبهارات تتيح أن حيلَّ أحدهم يف العمل 
ا يف أكثر من قضية، مثل املهارات يف جمال التحليل حمل اآلخر (أي ي تمتعون خبربات ميكن أن يستعان 

 واملهارات يف جمال التحقيق واملهارات يف جمال املقاضاة).
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بيد أن بعض احلاالت اجلديدة يتطلب مهارات معيَّنة، ما يستلزم حشد موظفني جدد لتمكني  -١٤٩
بيل املثال تستلزم لغات احلاالت اجلديدة توظيف مرتمجني فعلى ساألفرقة املعنية من إجراء العمليات. 
ومثة ظروف أخرى ميكن أن يستلزم فيها تكثيُف أعمال التحقيق أو  .ومعدي حماضر وترامجة ميدانيني جدد

سيما عندما يتوجب النهوض يف آن معًا بأعباء عمل  املقاضاة موارَد إضافية لتعزيز األفرقة القائمة، وال
ا. وكذلك يستلزم التحقيق يف اجملال املايل خربة حمدَّدة الطابع ال  مزيدة يف مجيع احلاالت اجلاري االهتمام 

َر حشُد موظفني جدد فقد تتعرض هذه األنشطة للتوقف،  ميكن توافرها بني املوارد املتاحة. فإذا تـََعذَّ
 يفضي إىل فقدان فرص حتقيقية وإرجاء حتقيق النتائج املرجوة. ما

أخرى، يثابر املكتب بصورة صارمة على َرْوز وتقييم إمكان تقليص األثر املايل، ومن جهة  -١٥٠
 وذلك بتمييزه املكاسب املتأتية عن زيادة النجاعة والوفورات قبل أن يطلب أي زيادة.

وبالنظر إىل طبيعة والية املكتب وعملياته فإن معظم املوارد اليت يستعملها يتصل بالعاملني.  -١٥١
ات املكتب متطورة بطبيعتها فإنه يقيِّم األدوار والوظائف املؤّداة يف إطاره بصورة منتظمة. كانت عملي ولـّما

وقبل طلب وظائف جديدة جتري مراجعة مسات الوظائف القائمة. وُيسعى بقدر املستطاع إىل أن تُعوَّض 
 ٢٠٢٠ام تكاليف الوظائف اجلديدة بالكف عن متويل وظائف ذات مسات أخرى. وفيما خيص ميزانية ع

يف املئة من االعتمادات اليت يطلبها  ٨٩,٤املقرتحة ميثِّل املبلغ املخصَّص لسد جمموع تكاليف املوظفني 
 .)٣٧(املكتب

ولـّما كانت عملية حتقيق الوفورات واملكاسب املتأتية عن زيادة النجاعة على نطاق احملكمة  -١٥٢
وفورات اجلسيمة اهلامة حمدود بصورة جتري بالفعل منذ بعض الوقت فإن إمكان حتقيق املزيد من ال

األداء ، ما مّكنه من ٢٠١٩. وعلى أية حال راجع املكتب بعض السريورات فيما خيص عام )٣٨(عامة
على حنو أكثر جناعة مع استدامة الدرجة الالزمة من جودة النتائج اليت حققها. وعلى العموم ُحتسب 

ا من وقت املوظفني احلاليني فيتيح استيعاب مقادير املكاسب املتأتية عن زيادة النجاعة بتحد يد ما حيرَّر 
 .)٣٩(أكرب قدر ممكن من العمل الزائد املتأيت عن النشاط املزيد باالستعانة باملوارد احلالية

 ٢٠٢٠ويبلغ جمموع الوفورات واملكاسب املتأتية عن زيادة النجاعة احملتسبة يف ميزانية عام  -١٥٣
املئة ميثل الوفورات اليت  يف ٢,٢ومن هذا اجملموع مبلغ نسبته ألف يورو.  ٥١٦,١املقرتحة مبلغًا مقداره 

                                                            

ألف يورو وبلغ جمموع تكاليف موظفيه  ٤٦ ٨٠٢,٥مبلغًا مقداره  ٢٠١٩بلغت امليزانية اإلمجالية املعتمدة ملكتب املّدعي العام لعام  )٣٧(
  املئة من امليزانية اإلمجالية.  يف ٨٩,١ألف يورو، أي  ٤١ ٧١٩,٤

اية األمر قانون تناقص العائدات ألن عدد اإلجراءات اليت لـّما  )٣٨(  إن الناتج (الوفورات واملكاسب املتأتية عن زيادة النجاعة) يتبع يف 
  لزمن.ُحتسَّن يتناقص على مر ا

التكاليف  ‘١’(فئتان):  الوفورات  -١قدَّمت احملكمة منهجيتها إىل جلنة امليزانية واملالية فتم االتفاق على الفئات التالية البيان:   )٣٩(
يف املقدار املرجعي الـُمتكبَّدة يف الفرتة املالية السابقة/احلالية واليت مل تعد تظهر يف سياق امليزانية الربناجمية التالية، ما يفضي إىل ختفيض 

ا حديثاً و/أو املفاوضات مع املورِّدين أو مقدِّمي  ‘٢’األساسي؛  الزيادات يف التكاليف الـُمتفاداة من خالل السياسات واإلجراءات املأخوذ 
حتد من طلبات املوارد : األنشطة اليت املكاسب املتأتية عن زيادة النجاعة -٢اخلدمات، ما يفضي إىل املقدار املرجعي األساسي نفسه. 

يئ إنتاجية مزيدة، ما يفضي إىل املقدار املرجعي األساسي نفسه لكن يتيح تفادي كل زيادة يف التكالي ف. اإلضافية أو تتيح تفاديها و/أو 
عينة، ما يفضي إىل : التخفيضات اليت حتصل مرة واحدة يف املتطلبات من املوارد وتعزى إىل الكف عن أنشطة مالتكاليف غري املتكرِّرة  -٣

: التغريات املتصلة بعبء العمل اليت تفضي إىل ختفيض يف املقدار ختفيضات التكاليف اإلضافية -٤ختفيض يف املقدار املرجعي األساسي. 
  املرجعي األساسي.
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املئة ميثل مبلغ التكاليف املتفاداة، ومبلغ نسبته  يف ٩٤,١تقلِّص املقدار املرجعي األساسي، ومبلغ نسبته 
 املئة ميثل املكاسب املتأتية عن زيادة النجاعة. يف ٣,٧

ها للمكتب حتقيق مكاسب متأتية عن زيادة النجاعة هي إن استبانة اجملاالت اليت ميكن في -١٥٤
التوثيق لنتائج هذا العمل وإبالغها إىل جلنة امليزانية واملالية  ٢٠١٢عملية مستمرة. وقد جرى منذ عام 

والدول األطراف. واحُتسبت مقادير الوفورات واملكاسب املتأتية عن زيادة النجاعة عند حتديد مبالغ 
ة ملكتب املّدعي العام. ويبنيِّ اجلدول أدناه النتائج اليت أحرزها املكتب على هذا الصعيد امليزانيات املعتمد

 .٢٠١٢منذ عام 

  ٢٠١٢ ٢٠١٣٢٠١٤٢٠١٥٢٠١٦ ٢٠١٧ ٢٠١٨ 
 ٢٧ ٧٢٣,٧٠ ٢٨ ٢٦٥,٧٠٣٣ ٢٢٠,٠٠٣٩ ٦١٢,٦٠٤٣ ٢٣٣,٧٠ ٤٤ ٩٧٤,٢٠ ٤٥ ٩٩١,٨٠ امليزانية (بآالف اليوروات)

املتأتية عن املكاسب و  الوفورات
(بآالف  زيادة النجاعة

 ١٨٣,٩٦ ٨٤٨,١٨٤٤٢,٦٧٣٦٦,١٠٣٧٥,٥٢ ٣٦٧,٧ ٢٤٠,٦ اليوروات)
املكاسب  + الوفوراتنسبة 

إىل  املتأتية عن زيادة النجاعة
%٠,٧  مقدار امليزانية  ٠,٩%٠,٩%١,٣%٣,٠%  ٠,٨%  ٠,٥%  

لقد اتفقت احملكمة وجلنة امليزانية واملالية، بعد عقد جلسات يف إطار حلقات عمل خمصَّصة  -١٥٥
لتحسني سريورة إعداد امليزانية وشكل جمموعة الوثائق املتعلقة بامليزانية، على السعي إىل زيادة دقة طلبات 

ب املّدعي العام وعمليات االعتمادات على مستوى بنود امليزانية (على الرغم من أن التنبؤ بعمليات مكت
وعلى غرار ما حصل عند احملكمة بصورة عامة متعذٌر إىل حٍد ما تعذراً متأصًال يف طبيعة هذه العمليات). 

املقرتحة إىل تقديرات ما سيشهده  ٢٠٢٠تقدمي امليزانيات املقرتحة للسنوات السابقة، تستند ميزانية عام 
كتب من املعلومات املتعلقة باالجتاهات على صعيد تنفيذ من أنشطة وإىل ما لدى إدارة امل ٢٠٢٠عام 

 .)٤٠(بنود معيَّنة من بنود امليزانية يف السنوات السابقة

مثاًال على كيفية سعي املكتب  ٢٠٢٠وتُعترب ميزانية السفر املقرتحة ملكتب املدعي العام لعام  -١٥٦
لقد ُأخذت بَّدة يف السنوات السابقة. إىل مواءمة ميزانيته املقرتحة مع مقادير التكاليف الفعلية املتك

باالعتبار يف طلبات االعتمادات الوفورات اليت حتققت فيما خيص تكاليف السكن وغريها من تكاليف 
البعثات. وهكذا تسىن للمكتب، واضعًا يف االعتبار ضرورة استدامة قدرته على إجراء البعثات بغية دعم 

، لكن مع االستفادة مما نـُفِّذ من )٤١(ة والتقدم على صعيدهااألنشطة يف جمال التحقيق وجمال املقاضا
                                                            

شهرية عن املستجدات املتعلقة بتنفيذ إن املدير الرئيسي يقدم، مستعيناً بالبيانات اليت تعدها وحدة التخطيط واملراقبة املاليني، عروضاً   )٤٠(
ل املالية املتصلة ميزانية مكتب املّدعي العام حبسب بند امليزانية والربنامج الفرعي، ويسدي املشورة إىل املّدعية العامة واإلدارة العليا بشأن املسائ

ا. كما إن هناك جمموعات معدة حبسب التسلسل الزمين تبني  االعتمادات املطلوبة واالعتمادات املقرّة باألنشطة اجلاري االضطالع 
على واالعتمادات املنفقة حبسب السنة وحبسب بند امليزانية وهي متاحة يف صفحة التواصل الداخلي اخلاصة بوحدة التخطيط واملراقبة املاليني 

وقد غدت  .http://otp.icc.int/sites/ss/gau/pages/Budget%20and%20Expenditure%20Monitoring.aspx شبكة اإلنرتنت:
حدة البيانات املتعلقة بتنفيذ بنود امليزانية ُحتنيَّ حبيث تبني الوضع يف منتصف ليل يوم العمل السابق وذلك بفضل املشروع الذي تتواله و 

  التخطيط واملراقبة املاليَـْني مبساعدة من فريق قلم احملكمة املعين بتخطيط املوارد املؤسسية وفريقه املعين بامليزانية.
جيري مكتب املّدعي العام مهمات يف عدة بلدان يوجد فيها شهود وجمين عليهم وميكن أن ُجتمع فيها أدلة فيما خيص األنشطة   )٤١(

إىل أن "يكون جاهزًا للمحاكمة أقصى جاهزية ممكنة"  ٢٠١٢التحقيقية وأعمال املقاضاة اليت يتدبر أمرها. وقد سعى املكتب منذ عام 
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تدابري حتقيق املكاسب عن طريق زيادة النجاعة، أن يقرتح إبقاء قيمة االعتمادات املخصَّصة لألسفار على 
 املعتمدة. ٢٠١٩مقدارها يف ميزانية عام 

يص دقيق يهيئ تقييمًا واقعياً إن امليزانية اليت يقرتحها املكتب متثِّل نتاج سريورة قائمة على متح -١٥٧
، مبقتضى ٢٠٢٠الحتياجات املكتب إىل املوارد لكي يليب الطلبات الواقع عبؤها على كاهله يف عام 

 واليته.

  ٢٠١٩ ٢٠٢٠ املعطى

 )٤٢(١١ ١١ عدد احلاالت 

 )٤٣(٨ ٩عدد عمليات التحقيق الناشط

 )٤٤(١٦ ١٦  عدد األوامر بإلقاء القبض اليت رُفعت عنها أختام التحريز ولـّما يزل يُنتظر تنفيذها 

 )٤٥(٩ ٩عدد عمليات التدارس األويل

 )٤٦(٣ ٢باإلجراءات االبتدائية (التمهيدية)املعنية  ملكتب املّدعي العام)التابعة (فرقة األعدد 

 )٤٧(٥ ١عدد دعاوى االستئناف النهائي

ويظل املكتب يتخذ، بقدر اإلمكان ضمن حدود واليته، تدابري للنهوض بالتكامل، واحلد  -١٥٨
بذلك من احلاجة إىل تدخله املباشر. ويشار يف هذا الصدد إىل أن إجراء عمليات التدارس األويل يبقى 

 أمراً أساسياً فيما خيص النهوض باإلجراءات الوطنية عند االقتضاء.

ا يف عام فقد اقرتح املكتب، استن -١٥٩ ، وتنفيذاً ٢٠٢٠اداً إىل أنشطته الالزمة املخطَّط لالضطالع 
ألف يورو مزيدًة زيادًة مقدارها  ٤٧ ٩٣٦,٣، ميزانية مقدارها ٢٠٢١-٢٠١٩خلطته االسرتاتيجية للفرتة 

ا لعام  يف ٢,٤ألف يورو ( ١ ١٣٣,٨ ألف يورو. وحبسب  ٤٦ ٨٠٢,٥البالغة  ٢٠١٩املئة) على نظري
يف هولندا الواجب تطبيقه  ٢٠١٩لعام  )٤٨(املرجعية لألمم املتحدة يبلغ معدَّل تسوية كلفة املعيشةاجلداول 

نقطة مئوية زيادًة على معدَّل  ٠,٤املئة. ولذا فإن الزيادة املقرتحة ال متثل إال  يف ٢,٠لتسوية احلسابات 
                                                                                                                                                       

أمام الدائرة التمهيدية. وعليه فإن عملية مجع وحتليل األدلة املتينة ميثل عنصرًا رئيسيًا يف اسرتاتيجية مكتب املّدعي عندما ينشد اعتماد التهم 
  العام، ما جيعل املهمات االشتغالية أمراً أساسياً يف تنفيذ االسرتاتيجية املعنية.

ديفوار، واحلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، واحلالة  واحلالة يف كوت احلالة يف بورندي، واحلالة الثانية يف مجهورية أفريقيا الوسطى،  )٤٢(
 يف دارفور بالسودان، واحلالة يف جورجيا، واحلالة يف كينيا، واحلالة يف ليبيا، واحلالة يف مايل، واحلالة يف أوغندا.

وعن احلالة يف مجهورية  احلالة يف دارفور بالسودانتسع عمليات حتقيق ناشط، لكن جمموع مديت التحقيق الناشط احملسوبتني عن   )٤٣(
 شهراً. ١٢يبلغ  الكونغو الدميقراطية

واحلالة يف دارفور بالسودان ، ٢واحلالة يف دارفور بالسودان (القضية األوىل): ؛ ١(القضية األوىل مكرَّراً):  ديفوار احلالة يف كوت  )٤٤(
؛ واحلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية ١، واحلالة يف دارفور بالسودان (القضية الثالثة): ٢اخلامسة): (القضية الثانية والقضية الرابعة والقضية 

؛ واحلالة يف ليبيا (القضية األوىل): ٣من النظام األساسي):  ٧٠؛ واحلالة يف كينيا (قضية اجلرائم املنصوص عليها يف املادة ١(القضية الرابعة): 
 .٢؛ واحلالة يف أوغندا: ٢، واحلالة يف ليبيا (القضية الثالثة): ١(القضية الثانية): ، واحلالة يف ليبيا ١
  نيجرييا.ميامنار/بنغالديش، كولومبيا،   ، فنزويال،فلسطني الفلبني،غينيا، /اململكة املتحدة، العراق ،أوكرانيا  )٤٥(
 (قضية احلسن). ٢القضية  -وانـَْغْيسونا)، واحلالة يف مايل ب (ِيكاتوم  القضية -احلالة الثانية يف مجهورية أفريقيا الوسطى  )٤٦(
إن إلجراء االستئناف من طبيعته ما جيعل من املتعذر القطع بأن عملية االستئناف النهائي أكيدة قبل أن يصدر حكم عن إحدى   )٤٧(

ة (سواء أكان حكمًا باإلدانة أم حكمًا بالتربئة) الدوائر االبتدائية. لكن يُرجَّح كبَري الرتجيح أن صدور حكم عن إحدى الدوائر االبتدائي
سيفضي إىل دعوى استئناف واحدة على األقل يرفعها واحد من األطراف أو أكثر. وعليه فإن هذا العدد، استنادًا إىل معيار صارم لليقني، 

 .٢٠١٩ملرحلة االبتدائية يف عام سيبلغ الصفر يف الوقت احلاضر لكن يُرجَّح بالَغ الرتجيح أنه سيزداد مع صدور األحكام يف ا
حيسب الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة تسوية تكاليف املعيشة على أساس تقلُّبات مؤشر أسعار السلع   )٤٨(

  .االستهالكية يف الواليات املتحدة وغريها من البلدان
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تكون صفرية النمو احلقيقي بالقياس تكاد  ٢٠٢٠التضخم النقدي، ما جيعل ميزانية املكتب املقرتحة لعام 
 ويبنيِّ اجلدول أدناه على حنٍو وجيٍز الزيادَة حبسب بند امليزانية الرئيسي: .٢٠١٩إىل عام 

 ٢٠٢٠التغّري يف املوارد٢٠١٩الربنامج الرئيسي الثاين

 اليوروات)(بآالف  نسبته املئويةمقداره بآالف اليوروات(بآالف اليوروات)مكتب املّدعي العام

%٣١ ٥٢٦,٤٦٥٧,٧٢,١ تكاليف املوظفني  ٣٢ ١٨٤,١ 
%١٠ ١٩٣,٠٤٧٦,٦٤,٧سائر تكاليف العاملني  ١٠ ٦٦٩,٦ 

)%٠,٠()٠,٥(٥ ٠٨٣,١التكاليف غري املتصلة بالعاملني  ٥ ٠٨٢,٦ 
%٤٦ ٨٠٢,٥١ ١٣٣,٨٢,٤ المجموع  ٤٧ ٩٣٦,٣ 

، الذي ٢٠٢٠املوحَّد لألمم املتحدة لعام  وتشمل زيادة امليزانية املقرتحة أثر تطبيق النظام -١٦٠
ألف يورو. فالتسويتان املقرتحتان يف نطاق النظام املوحَّد لألمم املتحدة فيما خيص  ٧٢٢,١يساوي 

ألف يورو على  ١٨٠,٤ألف يورو و ٥٤١,٧الوظائف الثابتة ووظائف املساعدة املؤقتة العامة تبلغان 
 ريات يف رواتب املوظفني احملليني و/أو التغيريات يف مكان العمل.الرتتيب. وتشمل هاتان التسويتان التغي

غري التسوية املتأتية عن تطبيق النظام املوحَّد  -وتُعزى الزيادة يف بند "سائر تكاليف العاملني"  -١٦١
إىل أثر بضعِة موظفي املساعدة املؤقتة العامة اجلدد املطلوبني لتعزيز عمل املكتب وإىل  -لألمم املتحدة 

شهراً. ووفقًا ملمارسة املكتب يف  ١٢ر الوظائف اليت أُقرَّت يف امليزانيات املقرتحة السابقة ملدة تقل عن أث
هذا اجملال، ُحمِّص بإمعان يف تدارس الطلبات املعنية وتقدميها. فقد قـُيِّمت كل وظيفة بالتفصيل قياسًا إىل 

مع مراعاة غاياته االسرتاتيجية واألنشطة  االحتياجات االسرتاتيجية واالحتياجات االشتغالية للمكتب
ا يف إطار واليته.  وببذل جهد إضايف للحد من األثر املايل املرتتب على لزوم استعادة الرئيسية املضطَلع 

القدرة املتمثلة يف وظائف املساعدة املؤقتة العامة اليت ُشغلت واسُتمر على متويلها يف إطار امليزانيات 
وترد يف األجزاء السردية شهراً، أُبقيت مدة العقود املقرتحة أقل من سنة كاملة.  ١٢عن السابقة ملدة تقل 

ا.  من النصوص املتعلقة بكل من الربامج تفاصيل عن كل وظيفة ومربِّرا

إن الزيادة الزهيدة املتأتية عن إعادة تصنيف الوظائف املقرتحة يف إطار هذه امليزانية املقرتحة  -١٦٢
ن حدود االعتمادات احلالية املخصَّصة للموظفني، ما جيعل عمليات إعادة تصنيف ُعوِّضت متامًا ضم

 الوظائف صفرية األثر متاماً فيما خيص امليزانية.

فالزيادات مطلوبة لتقدمي دعم أفضل لألفرقة املتكاملة ولعمليات املكتب عموماً، ولسد احلاجة  -١٦٣
األويل، وعمليات التحقيق، وأعمال  إىل مهارات خاصة من أجل النهوض بأود عمليات التدارس

 املقاضاة، وإتاحة التقدم يف القضايا إىل املرحلة التالية دون مزيد من التأخري.

ونظرًا إىل زمن التأخر الذي تتميز به عمليات التوظيف يف احملكمة، يُعتمد يف مقرتح مكتب  -١٦٤
فيما خيص كل وظيفة جديدة (أي ليست وظيفة  )٤٩(أشهر املّدعي العام عامل لزمن التوظيف مقداره ستة

) ُمتوَّل إما من املخصَّصات لسد تكاليف املساعدة املؤقتة العامة أو من ٢٠١٩مرحَّلة من عام 
 .٢٠٢٠املخصَّصات لسد تكاليف الوظائف الثابتة لعام 

                                                            

جًا أكثر حتفظًا للمزيد من احلد من   )٤٩( ) إىل ٢٠١٩األثر املايل لطلباته، فزاد عامل التأخري من أربعة أشهر (يف عام انتهج املكتب 
  ).٢٠٢٠أشهر (يف امليزانية الربناجمية املقرتحة لعام  ستة
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ت املوارد وال ُتطلب أي زيادة يف بند "التكاليف غري املتصلة بالعاملني" وذلك بفضل تقييم طلبا -١٦٥
الدقيق ومتحيصها وبفضل ما حتقق يف جمال إدارة األموال من مكاسب متأتية عن زيادة النجاعة (بوسائل 

  منها زيادة جناعة ختطيط املهمات واألخذ حبلول بديلة لإلسكان يف امليدان).
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 المقترحة ٢٠٢٠ميزانية عام : البرنامج الرئيسي الثاني :١١ الجدول

  البرنامج الرئيسي الثاني

 المّدعي العاممكتب 

 (بآالف اليوروات) ٢٠١٨مصروفات عام 

امليزانية املعتمدة لعام 
(بآالف  ٢٠١٩

 اليوروات)

 التغّري يف املوارد

امليزانية املقرتحة لعام 
(بآالف  ٢٠٢٠

 اليوروات)  اجملموع

املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

اجملموع مبا فيه 
املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

(بآالف  مقداره
 نسبته املئوية اليوروات)

 ٢٦ ٣٥٨,٧٤٠٣,٨ ١,٥ ٢٦ ٧٦٢,٥ املوظفون من الفئة الفنية
 ٥ ١٦٧,٧٢٥٣,٩ ٤,٩ ٥ ٤٢١,٦ املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 ٣١ ٣١٠,٨١١,٤٣١ ٣٢٢,١٣١ ٥٢٦,٤٦٥٧,٧ ٢,١ ٣٢ ١٨٤,١اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني
 ٧ ٩٩٢,٦٢٩٩,٢٨ ٢٩١,٨١٠ ١٩٣,٠٤٧٦,٦ ٤,٧ ١٠ ٦٦٩,٦ املساعدة املؤقتة العامة

 ‐ ‐ ‐‐٦,٨‐٦,٨ املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

 ‐ ‐ ‐‐٠,٨‐٠,٨العمل اإلضايف

 ٨ ٠٠٠,٣٢٩٩,٢٨ ٢٩٩,٥١٠ ١٩٣,٠٤٧٦,٦ ٤,٧ ١٠ ٦٦٩,٦اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني
)٠,٥(٢ ٧٧٥,٧١٣١,٨٢ ٩٠٧,٦٣ ٢٢٨,٦السفر  )٠,٠(  ٣ ٢٢٨,١ 
 ٥,٠ ‐ ‐٦,٧٥,٠‐٦,٧الضيافة

 ٥٧٩,٥ ‐ ‐٢٣١,٧٥٧٩,٥‐٢٣١,٧ اخلدمات التعاقدية
 ٢٩٠,٠ ‐ ‐٢٥٠,٤٢٩٠,٠‐٢٥٠,٤التدريب

 ٧٠,٠ ‐ ‐٤٢,٤٧٠,٠‐٤٢,٤ اخلرباء االستشاريون
 ٦٤٠,٠ ‐ ‐٨٣٨,٠٣٣,٥٨٧١,٥٦٤٠,٠ النفقات التشغيلية العامة

 ٩٠,٠ ‐ ‐٨٢,٧٠,٥٨٣,٢٩٠,٠اللوازم واملواد
 ١٨٠,٠ ‐ ‐١٩٦,٥١٥,٤٢١١,٨١٨٠,٠األثاث والعتاد

)٠,٥(٤ ٤٢٤,١١٨١,٢٤ ٦٠٥,٣٥ ٠٨٣,١اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني  )٠,٠(  ٥ ٠٨٢,٦ 
 ٤٣ ٧٣٥,٢٤٩١,٨٤٤ ٢٢٦,٩٤٦ ٨٠٢,٥١ ١٣٣,٨ ٢,٤ ٤٧ ٩٣٦,٣المجموع

 

 ٢٠٢٠مالك الموظفين المقترح لعام : البرنامج الرئيسي الثاني :١٢ الجدول

  الثاين
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

 ٣١٨٣٦٧٧٧١٣٣٢٤٠ ١٧٩ ٨٠ ٣٢٠‐ ٢٠١٩ ١ ١املقرة لعام 
 ‐ ‐ ‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐اجلديدة

 ‐ ‐ ‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐املعادة التخصيص

 ‐ ‐ ‐‐ ‐)٨(٨‐)٢(٢‐‐ ‐ ‐املعادة التصنيف

 ‐ ‐ ‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐املستعادة/املعادة

 ٣٢٠٣٤٧٧٧٩٢٥٢٤٠ ١٧٩ ٨٠ ٣٢٠‐ ٢٠٢٠ ١ ١المقترحة لعام 
      

ل)وظائف المساعدة المؤقتة العامة (معاِدالتها بدوام كام
 ٥,٧٥٣٣,٠٣٢٢,٩٢١٠,٠٠٧١,٧٠ ٢,٥٨٢٨,٤٣ ٣١,٠٢ ١٠٢,٧٢‐‐‐ ‐ ‐ ٢٠١٩املقرة لعام 
 ٥,٧٥٣٣,٧٦٢٣,٢٥١٠,٠٠٧٢,٧٦ ٢,٥٠٢٩,٠٠ ٣١,٥٠ ١٠٤,٢٦‐‐‐ ‐ ‐املستمرة
 ٠,٥١ ٠,٥١ ٢,٣٤‐ ١,٨٣‐٠,٤٢‐٠,٤٢١,٠٠‐‐ ‐ ‐اجلديدة

)١,٠٠(‐)٠,٢٥()٠,٧٥(‐‐‐‐ ‐ ‐املعادة التخصيص  ‐)٠,٥٠(  )٠,٥٠(  )١,٥٠(  

 ‐ ‐ ‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐املعادة التصنيف

 ‐ ‐ ‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐احملوَّلة

 ٠,٤٢٦,٧٥٣٣,٠١٢٣,٤٢١٠,٠٠٧٣,٥٩ ٢,٥٠٢٩,٠١ ٣١,٥١ ١٠٥,١٠‐‐ ‐ ‐ ٢٠٢٠المقترحة لعام 
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 ديوان المّدعي العام: ٢١٠٠البرنامج  -١

 المقدِّمة

من مجيع الوحدات اليت تقدِّم الدعم وُتسدي املشورة إىل املّدعية العامة  ٢١٠٠يتألف الربنامج  -١٦٦
امليزنة على عرض املعلومات يف ومكتب املّدعي العام ("املكتب") برمته. وكان قد ُدرج فيما خيص أغراض 

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: ٢١١٠ الربنامج الفرعي  )أ (
 يتألف من وحدتني متخصِّصتني، الذي قسم اخلدمات :٢١٢٠ الربنامج الفرعي  )ب (

اخلربة اللغوية واألعمال املتعلقة بتدبر شؤون امليزانية والشؤون يف جمال تؤديان مهامَّ حامسة األمهية 
 اإلدارية؛الشؤون املالية و 

تدبر املعلومات واملعارف واألدلة الذي يتألف من  قسم :٢١٦٠ الربنامج الفرعي  )ج (
 م يف جمال تناول األدلة بشكليها املادي واإللكرتوينتؤديان خدمات دع وحدتني متخصِّصتني

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

وتبعًا للمصطلحات اليت اعُتمدت يف املشروع املشرتك بني األجهزة فيما خيص املكاسب املتأتية  -١٦٧
جاعة والوفورات، يندرج معظم املكاسب املتأتية عن زيادة النجاعة يف الفئة املنضوية حتت عن زيادة الن

العنوان "مراجعُة وتوحيُد السياسات والعمليات واإلجراءات". وقد أفضى ذلك إىل إنتاجيٍة أكرب بواسطة 
ب موارد إضافية يف نفس املقدار من املوارد وأتاح استيعاب عبء العمل املزيد مع احلد من احلاجة إىل طل

 الربناجمية املقرتحة من أجل السريورات املعنية. ٢٠٢٠ميزانية عام 

لكن استُبينت الوفورات املمكن حتقيقها فعًال حيثما تسىن ذلك. وقد استُند إىل هذه الوفورات  -١٦٨
(مثل  ٢١٠٠ لتقليص األثر املايل للزيادات يف التكاليف غري املتصلة بالعاملني املرتبطة بعمليات الربنامج

 تكاليف السفر).
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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  -١٦٩
جودة عمله. فهو يقوم اليومي مبهامها كلها واإلدارة العامة ملكتب املّدعي العام ("املكتب") ومراقبة 

بتجهيز وإعداد ومراجعة مجيع املراسالت واخلطب والتقارير وفئة معيَّنة من الوثائق اليت يودعها املكتب 
ائياً؛ وييسر إعداد جدول أعمال اللجنة التنفيذية وعقد  وغريها من الوثائق لكي تقرها املّدعية العامة 

ا واختاذها القرارات وإعداد السجال ت ذات الصلة وحفظها، والتواصل مع الشعب واألقسام اجتماعا
واألفرقة املتكاملة؛ ويتدبر الشؤون املشرتكة بني األجهزة واملبادرات الشاملة بنطاقها احملكمة مجعاء نيابة عن 
املّدعية العامة؛ ويدعم مشاركة املكتب يف األنشطة املشرتكة بني األجهزة؛ ويقوم بإدارة ومساندة مبادرات 

الم اليت يتخذها املكتب سهرًا على تعميم املعلومات واالهتمام بالعالقات العامة على حنو فعال اإلع
واسرتاتيجي؛ ويتدبر احتياجات املكتب إىل املوارد البشرية يف جمموعة متواصلة من اخلدمات مع قسم 

ني للعمل؛ ويتدبر كل املوارد البشرية التابع لقلم احملكمة سهرًا على توفر عاملني جيدي التأهل ومتحمس
طلبات املوظفني املتعلقة باملوارد البشرية للمكتب اليت تستلزم إقرار املّدعية العامة عمًال بنظام املوظفني 
اإلداري ونظامهم األساسي؛ ويضطلع بالتنسيق الوثيق والتواصل مع قسم املوارد البشرية بشأن صوغ 

 يقدم الدعم العام للمّدعية العامة واللجنة التنفيذية.السياسات اخلاصة باملوارد البشرية وتنفيذها؛ و 

إن ديوان املّدعي العام يقدِّم خدمات حامسة األمهية إىل املّدعية العامة ومكتب املّدعي العام  -١٧٠
مبوارد زهيدة نسبياً. فهو يسهم يف حتقيق األهداف العامة للمكتب املتمثِّلة يف كونه جهازًا فعاًال ناجعاً 

املعايري املهنية يف جمال عمله من خالل املشاركة يف تطبيق املمارسات الفضلى وأداء عدد من يعلي أمسى 
مهام الدعم واملراجعة وإسداء املشورة، من قبيل مساعدة املّدعية العامة يف اختاذها القرارات املستنري كلَّ 

القرارات. كما يعمل ديوان  االستنارة يف إطار ممارستها واليتها وصالحيتها اإلدارية على صعيد اختاذ
املّدعي العام بالتعاون الوثيق مع قسم املشورة القانونية التابع للمكتب يف وضع وصون معايري املكتب 
املهنية واألخالقية وتطبيقها يف عمل املكتب اليومي. ويسهر ديوان املّدعي العام على كون سريورات 

يف التمثيل اجلنساين والتمثيل اجلغرايف املتوازنـَْني يف مجيع العمل من أجل اهلدف املتمثل  التوظيف تعزِّز
من الغايات  ٥ مستويات الوظائف يف املكتب، حتقيقاً ملراميه املتعلقة باألداء الداخلي، والغاية االسرتاتيجية

من الغايات االسرتاتيجية  ٨ والغاية ٢٠٢١-٢٠١٩املبينة يف خطة املكتب االسرتاتيجية للفرتة 
ا مليزانية  للمحكمة. ويعمل ديوان املّدعي العام أيضًا مع قسم اخلدمات لدعم املّدعية العامة يف إدار

املكتب إلعمال التآزر والسهر على التنسيق الواسع النطاق للشؤون املؤسسية املشرتكة بني األجهزة، 
لك يسهم ديوان وتوحيد املمارسات فيما يتعلق باملوارد البشرية واإلعالم حبسب مقتضى احلال. وكذ

املّدعي العام يف برامج ومبادرات ترمي إىل تبسيط السريورات ويف الرقابة العامة ومراقبة اجلودة يف املكتب 
 من خالل املساعدة اليت يقدمها إىل املّدعية العامة واملكتب.

ويليب قسم املشورة القانونية ("القسم")، عامًال مع سائر وحدات املكتب حبسب االقتضاء،  -١٧١
لبات املشورة القانونية الواردة من املدَّعية العامة، وُشعب مكتب املدَّعي العام وأقسامه وأفرقته. وتتعلق ط

هذه الطلبات مبا جيريه املكتب من عمليات حتقيق وأعمال مقاضاة وبعمليات املكتب األساسية وعمله 
ياسات املكتب بشأن أهم العام بصفته جهازًا مستقًال وبشؤون داخلية أخرى. ويقود القسم وضع س

املسائل اليت حتددها املّدعية العامة، مبا فيها السياسة املتعلقة باجلرائم اجلنسية واجلرائم اجلنسانية املنطَلق، 
من  ٤ والسياسة املتعلقة باألطفال، اليت اعُتمدت بنجاح، وينسِّق تنفيذ هذه السياسات وفقًا للغاية

. وجيري حاليًا إعداد ٢٠٢١-٢٠١٩اخلطة االسرتاتيجية للمكتب للفرتة  الغايات االسرتاتيجية املبينة يف
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سياسة جديدة بشأن الرتاث الثقايف. كما ميثل القسم املكتَب عند وضع ومراجعة السياسات والنصوص 
 اإلدارية الشاملة بنطاقها احملكمة مجعاء وسائر الوثائق التنظيمية.

كتب املهنية واألخالقية، قائمًا بتنسيق إعداد اإلطار ويسهِّل القسم إعداد واستدامة معايري امل -١٧٢
. فهو يتوىل من الغايات االسرتاتيجية ٥ الغايةالتنظيمي الداخلي للمكتب، فيسهم بذلك يف حتقيق 

املسؤولية عن تنسيق ومراجعة الئحة املكتب التنظيمية وكتيِّب عملياته وعن حتديث مدوَّنة السلوك اخلاصة 
 به حبسب االقتضاء.

وعالوة على ذلك وضع القسم نظامًا إلكرتونيًا للمساعدة يف حتديد وتسجيل العرب املستخلصة  -١٧٣
من الغايات  ٥ من أجل حتسني جودة العمليات وزيادة جناعتها، املهتم به أيضًا يف إطار الغاية

ا يقوم القسم أيضًا بإعداد برامج لتدريب موظفي ا ملكتب بشأن االسرتاتيجية. ولتحقيق هذه الغاية ذا
ويتدبر القسم مسك مدوَّنة السلوك اخلاصة باملكتب وقيمه الرئيسية، ويوفر التدريب املعين وينسقه. 

األدوات القانونية املتاحة إلكرتونيًا على شبكة اإلنرتنت والشروح وقواعد البيانات اخلاصة باملكتب. ويوفر 
عن إعداد الشبكة القسم يتوىل املسؤولية  أيضًا التدريب ذا الصلة حبسب اللزوم. ويضاف إىل ذلك أن

 األكادميية للمكتب، ما يشتمل على تنظيم سلسلة من احملاضرات اليت يلقيها خرباء خارجيون. ‐القانونية 

كما يتوىل القسم املسؤولية عن إسهام املكتب يف وضع قاعدة بيانات السوابق القضائية اليت تشمل  -١٧٤
وتعميم تقارير احملكمة األسبوعية اليت يصدرها املكتب، ما يسهم يف حتقيق  بنطاقها احملكمة مجعاء، وعن إعداد

. ويف السياق نفسه يسدي القسم إىل املّدعية العامة املشورة القانونية بشأن من الغايات االسرتاتيجية ٥ الغاية
ستلزم تطبيق نظام مسائل العمل املتصلة باملوظفني، مبا يف ذلك فرادى احلاالت اليت تستتبع التقاضي، ما ي

املوظفني األساسي ونظامهم اإلداري والتعاميم اإلدارية، بالتشاور مع الوحدة املعنية باملوارد البشرية يف 
 املكتب حبسب اللزوم ومع ديوان املدعي العام.

 ألف يورو ٢ ٤٥٦,٩  موارد الميزانية

املئة)، تعزى رئيسيًا إىل  يف ٢,٠(ألف يورو  ٤٨,٥ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  -١٧٥
ا يف نظام األمم املتحدة املوحَّد.  أثر تطبيق املعدَّالت اجلديدة املعمول 

 ألف يورو ١ ٨٨٠,٨  الموارد من الموظفين

ألف يورو  ٤٩,٦ينطوي املبلغ املطلوب لسد تكاليف الوظائف الثابتة على زيادة مقدارها  -١٧٦
وال على عدد  ٢١١٠على عدد الوظائف الثابتة يف الربنامج الفرعي املئة). وال يطرأ أي تغري  يف ٢,٩(

وظائف املساعدة املؤقتة العامة فيه. ويتألف مالك ديوان املّدعي العام وقسم املشورة القانونية من 
 وظيفة ثابتة ووظيفة واحدة من وظائف املساعدة املؤقتة العامة. ١٦

 ألف يورو ١ ٧٥٨,٧  دمات العامةالوظائف الثابتة: من الفئة الفنية وفئة اخل

املّدعية العامة (وكيل أمني عام) من خالل ديوان املّدعي العام  ٢١١٠يدعم الربنامج الفرعي  -١٧٧
 وقسم املشورة القانونية. 

)، املعاد اقرتاح إعادة تصنيف ٥-ويرأس ديوان املّدعي العام رئيس املكتب (من الرتبة ف -١٧٨
 :الية البيانوظيفته، ويتألف مالكه من الوظائف الت
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العددالرتبة التسمية
٥١-ف  )٥٠(مكتب رئيس

٣١-فموظف معين باالتصال والتنسيق يف جمال املوارد البشرية
٣٢-ف معين باإلعالم موظف

٢٢-فمساعد خاص للمدَّعية العامة
١رر-ع خدَّعية العامةي للممساعد شخص
١رأ-ع خ مساعد إداري

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

١٠ المجموع

)، ويتألف مالكه من ٥-ويرأس قسم املشورة القانونية مستشار قانوين رئيسي (من الرتبة ف -١٧٩
 :الوظائف التالية البيان

 العددالرتبة التسمية

 ٥١-فمستشار قانوين رئيسي
 ٤١-ف مستشار قانوين

 ٢٢-فمستشار قانوين معاون
 ٢١-فموظف معاون معين بالربامج

 ٥ المجموع

 ألف يورو ١٢٢,١  املساعدة املؤقتة العامة

من معادالت املوظف الواحد  ١,٠ُتطلب وظيفة واحدة من وظائف املساعدة املؤقتة العامة ( -١٨٠
يقع بغية تلبية الطلبات اليت  ٢٠٢٠العامل بدوام كامل) لسد احتياجات حادة إىل املوارد فيما خيص عام 

عبؤها على عاتق ديوان املّدعي العام. وقد اعُتمدت الوظيفة املعنية يف إطار املقرتحات السابقة املتعلقة 
 بامليزانية وهي بالتايل طلب يشمل سنوات متعددة:

 املعاِدل بدوام كامل املدة بالشهورالعددالرتبة التسمية

 مستمرمتطلَّب  ٣١١٢١,٠٠-فمساعد خاص للمدَّعية العامة

 ألف يورو ٥٧٦,١  الموارد غير المتصلة بالعاملين

). وُتطلب يف املئة ٠,٦( ٢٠١٩إن املبلغ املطلوب أقل مبقدار زهيد عن نظريه يف ميزانية عام  -١٨١
املوارد غري املتصلة بالعاملني لسد تكاليف السفر وتكاليف الضيافة وتكاليف اخلدمات التعاقدية وتكاليف 

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

 ألف يورو ١٨١,١  السفر

املئة). ويراد بطلبه سد  يف ١,٨آالف يورو ( ٣,٤ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره  -١٨٢
ا املّدعية العامة ومعاونوها.  تكاليف مهام يـُْزَمع أن تقوم 

                                                            

  وظيفة يعاد اقرتاح إعادة تصنيفها.  )٥٠(
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يتعنيَّ على املّدعية العامة االضطالع مبهمات خارج بلد املقر بغية شحذ الدعم السياسي ف -١٨٣
بني الدول األطراف، والدول غري األطراف، واملنظمات الدولية، وسائر  وتعزيز التعاون على أرفع املستويات

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

إن اخنراط املّدعية العامة الشخصي املباشر على املستوى الرفيع آتى يف حاالت عديدة نتائج إجيابية على 
صعيد املضي يف الدفع ُقُدمًا بعمليات التحقيق وأعمال املقاضاة وحشد الدعم الدبلماسي والسياسي 

ى أعلى مستويات اختاذ القرار. البالغ األمهية بوجه عام، وذلك باملساعدة على تناول املشاغل واملسائل عل
عند احلد وتشارك املّدعية العامة ظرفيًا يف فعاليات دولية أخرى (وإن كان يُبقى على مشاركتها فيها 

األدىن) حيث ُيستبان أن ذلك يؤيت منافع اسرتاتيجية للمكتب، وحيث ُحيَد من ميزانية السفر، إذ يتحمل 
يهيَّأ مبيزانية السفر لسد تكاليف عدد حمدود من مهمات ممثلي قسم التكاليَف منظمو الفعالية املعنية. كما 

ا  املشورة القانونية ووحدة اإلعالم والفريق املعين باملوارد البشرية يف املكتب، وتكاليف أسفار يقوم 
ذين ) من نظام روما األساسي ال٩(٤٢ باملادة مستشارو املّدعية العامة اخلاصون اخلارجيون املعيَّنون عمالً 

 آخر. إىل حني يتعنيَّ عليهم حبكم واليتهم السفر إىل مقر احملكمة من

 آالف يورو ٥,٠  الضيافة

 املعتمدة. ٢٠١٩إن املبلغ املطلوب مساٍو لنظريه يف ميزانية عام  -١٨٤

وُتْطَلب هذه املوارد احملدودة لسد تكاليف ضيافة الوفود الدولية، والدبُلماسيني، والضيوف  -١٨٥
ا معظم املرموقني الذين  يزورون املكتب. وقد وافقت احملكمة يف السنوات املاضية على أن يوزَّع على أجهز

التكاليف املتكبَّدة الستضافة الدبلماسيني الزائرين والوفود الرفيعي املستوى الذين يستقبلهم أكثر من واحد 
آالف يورو من املبلغ  ٤,٠من كبار مسؤويل احملكمة. وميثِّل القسط املشرتك من التكاليف املعنية زهاء 

املئة منه). كما سيسهم انتقال احملكمة إىل مبانيها الدائمة (املهيأ أيضاً  يف ٨٠اإلمجايل املطلوب (
الستخدامه من أجل توسيع نطاق نشاط توعية اجلمهور الذي تقوم به احملكمة) يف زيادة عدد الزوار 

  ).٢٠٢٠ب يف عام املرموقني املتوقع بصورة معقولة أن يستقبلهم املكت

 ألف يورو ٣٠,٠  اخلدمات التعاقدية

ال تغريُّ يف املبلغ املطلوب. وحيتاج املكتب إىل املوارد املعنية لتحمُّل تكاليف مهمات إعالم  -١٨٦
مستقلة ُجترى يف البلدان اليت يعمل فيها، وإجيار املرافق املناسبة لعقد املؤمترات الصحفية، وتكاليف إنتاج 

 إلعالمية.وتوزيع املواد ا

 ألف يورو ٢٩٠,٠  التدريب 

ال تغريُّ يف املبلغ املطلوب. وتبقى ميزانية التدريب للمكتب برمته مركَّزة يف ديوان املّدعي العام.  -١٨٧
ويُعترب التدريب عنصرًا حيوي األمهية الستحداث ثقافة عمل مشرتكة متماسكة ضمن املكتب، وزيادة 

وزيادة جناعته. كما يتعنيَّ على املكتب توفري تدريب مالئم لكل من جودة نواجته، واالرتقاء بأدائه العام، 
بتوفري التدريب والتثقيف املستمرين موظفيه اإلضافيني احلديثي التوظيف، وحتسني مهارات موظفيه احلاليني 

 حبسب اللزوم.
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غرار كثري من النظم الوطنية، يتعنيَّ على موظفي املكتب من بعض الفئات أن  علىمث إنه،  -١٨٨
م وفقًا للمعايري الواجبة  يتابعوا تدريبًا خاصًا الستدامة تأهُّلهم أو للحصول على التصديق على مهارا

 التطبيق.

اصة وسُتستخدم االعتمادات املعنية لتوفري برنامج تدريب يتوافق مع أولويات التدريب اخل -١٨٩
 باملكتب اليت ُخيطَّط هلا وُمتحَّص بعناية.

ومن املهم التنويه إىل أنه سيتسىن للمكتب أن يوفِّر جلسات تدريب إضافية ملوظفيه دون تكبُّد  -١٩٠
تكاليف أتعاب املدربِّني وذلك بفضل منصة التعلُّم اإللكرتوين اليت أقامتها وحدة تطوير احللول املؤسسية. 

إللكرتوين إىل البنيتني التحتية واملعمارية اللتني هيأمها قسم خدمات تدبر املعلومات وتستند منصة التعلُّم ا
التابع لقلم احملكمة. كما إن املكتب ينسِّق هذا املشروع مع قسم املوارد البشرية التابع لقلم احملكمة بغية 

يب واستغالل ما أتاحته إعداد دورات تدريب مشرتكة كلما أمكن األمر، باستغالل املرونة يف توفري التدر 
 املنصة املعنية من تدٍن لتكلفته لكل متدرِّب.

وسيستمر املكتب على العمل مع سائر األجهزة واملنظمات واهليئات الوطنية للتكفل بأقصى  -١٩١
استطالع إمكانات التآزر والفرص قدر ممكن من النجاعة بالقياس إىل التكاليف، بوسائل منها مثًال 

، وتقاسم تكاليف التدريب السنوي يف جمال احملاماة واملرافعة يف دعاوى تدريب مشرتك املتاحة لالخنراط يف
االستئناف مع احملاكم املخصوصة، أو االستعانة مبنظماٍت ذائعِة الصيت ترغب يف تقدمي اخلدمات دون 

 مقابل.

 ألف يورو ٧٠,٠  اخلرباء االستشاريون

ه للعام السابق. ويعادل هذا املبلغ زهاء مخسة أشهر ال تغريُّ يف املبلغ املطلوب بالقياس إىل نظري  -١٩٢
، وإن كان املقدار الفعلي لتكاليف خدمات اخلرباء االستشاريني ٥-من عمل املوظف الواحد من الرتبة ف

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

) من نظام روما األساسي، تستمر املّدعية العامة على استئجار خدمات ٩(٤٢ووفقًا للمادة  -١٩٣
اجلنسية واجلرائم مستشارين خاصني وخرباء استشاريني (خارجيني) فيما يتعلق بأمور من قبيل اجلرائم 

. ولئن كان اخلرباء األطفال واجلرائم املرتكبة ضد الرتاث الثقايفاجلنسانية املنطَلق واجلرائم املرتكبة حبق 
م االستشارية  على العموم، فإن تعيينهم يستتبع حتمُّل نفقات سفرهم  دون مقابلاملعنيون يسهمون خبدما

وبدل معيشتهم اليومي اليت سُتستوَعب ضمن نطاق ميزانية السفر. لكن تُبذل قصارى اجلهود إلبقاء هذه 
 ليف عند حدها األدىن من خالل التخطيط والتمحيص يف هذه التكاليف.التكا
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 المقترحة ٢٠٢٠ميزانية عام : ٢١١٠ البرنامج :١٣ الجدول

٢١١٠  
 قسم المشورة القانونية / ديوان المّدعي العام

 (بآالف اليوروات) ٢٠١٨مصروفات عام 

امليزانية املعتمدة لعام 
(بآالف  ٢٠١٩

 اليوروات)

 التغّري يف املوارد

امليزانية املقرتحة لعام 
(بآالف  ٢٠٢٠

 اجملموع اليوروات)
املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

اجملموع مبا فيه 
املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

(بآالف  مقداره
 نسبته املئوية اليوروات)

 ٤٦٣,٥ ١ ٢,٦ ٤٢٦,١٣٧,٤ ١ املوظفون من الفئة الفنية

 ٢٩٥,٢ ٤,٣ ٢٨٣,٠١٢,٢ املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 ٧٥٨,٧ ١ ٢,٩ ٧٠٩,١٤٩,٦ ٧٨٩,٤١ ١-٧٨٩,٤ ١اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

 ١٢٢,١ ١,٩ ٢٤,٣١١٩,٨٢,٣-٢٤,٣ املساعدة املؤقتة العامة

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

 ١٢٢,١ ١,٩ ٢٤,٣١١٩,٨٢,٣-٢٤,٣تكاليف العاملنياجملموع الفرعي لسائر 

)٣,٤(١١٧,١١٨٤,٥-١١٧,١السفر  )١,٨(  ١٨١,١ 

 ٥,٠ - -٦,٧٥,٠-٦,٧الضيافة

 ٣٠,٠ - -٣٢,٤٣٠,٠-٣٢,٤ اخلدمات التعاقدية

 ٢٩٠,٠ - -١١,٥٢٩٠,٠-١١,٥التدريب

 ٧٠,٠ - -٣١,٦٧٠,٠-٣١,٦ اخلرباء االستشاريون

 - - ----- النفقات التشغيلية العامة
 - - -----اللوازم واملواد
 - - -----األثاث والعتاد

)٣,٤(١٩٩,٤٥٧٩,٥-١٩٩,٤اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني  )٠,٦(  ٥٧٦,١ 

 ٤٥٦,٩ ٢ ٢,٠ ٤٠٨,٤٤٨,٥ ٠١٣,١٢ ٢-٠١٣,١ ٢المجموع

 

 ٢٠٢٠مالك الموظفين المقترح لعام : ٢١١٠ البرنامج :١٤ الجدول

٢١١٠ 
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

 ١٦ ٤ ١٣ ١٢ -١٢٣٥-- - ١ ٢٠١٩املقرة لعام 

 - - -- - ------- - -اجلديدة
 - - -- - ------- - -املعادة التخصيص
 - - -- - ---)١(١-- - -املعادة التصنيف
 - - -- - ------- - -املستعادة/املعادة
 ١٦ ٤ ١٣ ١٢ -٢١٣٥-- - ١ ٢٠٢٠المقترحة لعام 

        

 وظائف المساعدة المؤقتة العامة (معاِدالتها بدوام كامل)

 ٢٠١٩املقرة لعام 
- - ----١,٠٠ - -- ١,٠٠ --١,٠٠ 

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

 اجلديدة
- - ------- - -- - - 

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

 التصنيفاملعادة 
- - ------- - -- - - 

 احملوَّلة
- - ------- - -- - - 

 ٢٠٢٠المقترحة لعام 
- - ----١,٠٠ - -- ١,٠٠ --١,٠٠ 
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  قسم الخدمات: ٢١٢٠البرنامج الفرعي  )ب (

يتمثل اهلدف الرئيسي لقسم اخلدمات ("القسم") يف تيسري التنفيذ الكامل للواليات املنصوص  -١٩٤
ا فيما يتعلق مبا يلي: (أ)عليها  إدارة املوارد املالية للربنامج الرئيسي  والتقيد بسياسات احملكمة وإجراءا

تدبر الدعم اللغوي الالزم لتنفيذ برنامج عمل املكتب  الثاين بالسهر على تدبر االعتمادات حبذر؛ (ب)
 تعلقة بامليزانية.يف إطار االفرتاضات املتقب ر كما يُ   هعلى حنو فعال وتدبر شؤون موظفي

 ٥و ٢ ويسهم القسم، بأدائه أنشطته على حنو مهين وفعال وناجع ومسؤول، يف حتقيق الغايتني -١٩٥
 .)٥١(من الغايات االسرتاتيجية للمحكمة ٩و ٨و ٧و ٦من الغايات االسرتاتيجية للمكتب والغايات 

ووحدة اخلدمات اللغوية.  ،ويتألف القسم من وحدتني: وحدة التخطيط واملراقبة املاليني -١٩٦
هاتني الوحدتني تؤديان أنشطة ال تؤديها األقسام أو الوحدات األخرى العاملة يف سائر أجهزة احملكمة  نإ

 وال ميكن هلا أن تؤديها، وهي أنشطة تتسم بأمهية كبرية لدعم عمليات مكتب املّدعي العام ("املكتب").

تقدمي خدمات إلتاحة مع قلم احملكمة ق الفّعال ويسهر على التنسيمرنًا  ىمنحويعتمد القسم  -١٩٧
اجلهات إىل سد احتياجات منها  ىرميُ نشطة سلسة متواصلة من األيف سياق حنو سلس مشرتكة على 
 .بأدىن مقدار من املوارد املتعاَمل معها

 يف إطارا  املنوطةاالشتغالية خبدمات الدعم الضروري لكي تؤدي املهام  عبَ الشُ ويرفد القسُم  -١٩٨
ا. ومن هذه اخلدمات على اخلصوص  :واليا

تنسيق وإعداد ميزانية الربنامج الرئيسي الثاين من خالل مجع وتقييم ودمج مطالب   )أ (
  املوارد اليت تقدمها شعب املكتب وأقسامه استناداً إىل االفرتاضات املقرّة فيما يتعلق بامليزانية؛

الل مجع وتقييم ودمج طلبات تنجيز إعداد ميزانية الربنامج الرئيسي الثاين من خ  )ب (
اخلدمات اليت تقدمها شعب املكتب وأقسامه إىل موفِّري اخلدمات لقلم احملكمة استنادًا إىل 

  االفرتاضات املقرّة فيما يتعلق بامليزانية؛
إعداد التقارير القياسية واخلاصة والوثائق وامللفات هليئات اإلدارة والرقابة (مجعية الدول   )ج (

واألفرقة العاملة التابعة هلا، وجلنة امليزانية واملالية، وجلنة املراجعة، واملراجعني  األطراف، ومكتبها
اخلارجيني) وهيئات توجيه احملكمة الداخلي (جملس التنسيق، واللجان املشرتكة بني األجهزة، 

                                                            

: زيادة سرعة وجناعة وفعالية عمليات التدارس األويل وعمليات التحقيق من الغايات االسرتاتيجية ملكتب املّدعي العام ٢الغاية   )٥١(
: زيادة قدرة املكتب على تدبر موارده على حنو فعال ومسؤول من الغايات االسرتاتيجية ملكتب املّدعي العام ٥  الغايةوأعمال املقاضاة. 

رعة وجناعة األنشطة األساسية للمحكمة املتمثلة يف عمليات : زيادة سمن الغايات االسرتاتيجية للمحكمة ١ الغايةوخاضع للمساءلة. 
ا ومحاية سالمة ورفاه األشخاص املعنيني، وال  التدارس األويل وعمليات التحقيق واحملاكمات، مع احلفاظ على االستقالل والعدالة يف إجراءا

ان التمرس املهين والتفاين والنزاهة يف مجيع عمليات احملكمة. : ضممن الغايات االسرتاتيجية للمحكمة ٦ الغايةسيما اجملين عليهم والشهود. 
يئة بيئة عمل ساملة ومصونة األمن حمورها رفاه املوظفني ومتيزهم.  ٧  الغاية من الغايات  ٨ الغايةمن الغايات االسرتاتيجية للمحكمة: 

من  ٩ الغايةنصافاً، وال سيما يف الوظائف من الفئات العليا. : التوصل إىل توازن بني اجلنسني وتوازن جغرايف أكثر إاالسرتاتيجية للمحكمة
 استدامة احملكمة تنمية يف واملضي للتكيف، قابل مسؤول شفاف متماسكحنو فعال  : إدارة املوارد علىالغايات االسرتاتيجية للمحكمة

  وصمودها حيال املخاطر املستبانة.
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ومكتب املراجعة الداخلية) واجلهات الداخلية اليت يتعامل معها املكتب (اللجنة التنفيذية، 
  إلدارة العليا، إخل)؛وا
إدارة االعتمادات اخلاصة مبكتب املّدعي العام، مبا يف ذلك املوافقة والتصديق على   )د (

املصروفات، وإعداد تقديرات مفصَّلة لألثر املايل لألنشطة اليت يؤديها املكتب، واإلبالغ عن 
ا   ؛املصروفات والتنبؤ 

اليت تستلزم دعمًا من وحدة تسيري شؤون طلبات املكتب لتوفري السلع واخلدمات   )ه (
  ؛الشراء ومن سائر كيانات قلم احملكمة

تدبر اجلوانب اإلدارية واملالية جلميع الوظائف اليت يتألف منها مالك العاملني يف   )و (
املكتب، مبا يف ذلك املساعدة املؤقتة العامة، واملوظفون مبوجب عقود قصرية املدة، وفرادى 

  املقاولني؛
األموال املخصَّصة للعمليات امليدانية ولألنشطة املتصلة  التسيري الدقيق لشؤون  )ز (

 بالشهود، واألسفار يف مهمات رمسية؛

إسداء اخلربة التخصصية وتقدمي املساعدة التقنية إىل شعب املكتب وأقسامه فيما   )ح (
 يتعلق بتطبيق النظام املايل والقواعد املالية واإلجراءات والسياسات؛

ومراقبة استخدام املوارد طبقًا لنظام احملكمة املايل  القيام على حنو فعال مبتابعة  )ط (
 وقواعدها املالية، بغية تدبر شؤون االعتمادات املخصَّصة للمكتب على النحو األكثر فعالية؛

إسداء اإلرشاد فيما يتعلق بالسياسات عند الطلب، وتدبر وحتليل املوارد اخلارجة عن   )ي (
 و/أو غري املهيأ هلا يف امليزانية؛ امليزانية املخصَّصة لألنشطة غري املرتقبة

تنظيم وإجراء حلقات تدريبية سنوية بشأن املسائل املالية وبشأن املستجدات املتعلقة   )ك (
باملعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام فيما خيص املوظفني املعنيني بتسيري شؤون املكاتب 

 امليدانية؛

والشؤون املالية والنظم ذات الصلة إىل  إسداء املشورة التخصصية فيما يتعلق باحملاسبة  )ل (
  شعب املكتب وأقسامه، مبا يف ذلك املكاتب البعيدة عن املقر؛

إسداء املشورة التخصصية، بالعمل بصفة منسق للمكتب، بالتفاعل الوثيق مع   )م (
 األقسام والوحدات املعنية يف سائر أجهزة احملكمة فيما يتعلق مبا يلي:

واإلجراءات احلالية املتعلقة بالشؤون اإلدارية مراجعة وتقييم السياسات  ‘١’
 والشؤون املالية وشؤون الرتمجة الفورية وشؤون إعداد احملاضر وشؤون الرتمجة التحريرية؛

إعداد مقرتحات خاصة بالتحديثات والتحسينات املراد إدخاهلا على  ‘٢’
وشؤون السياسات واإلجراءات املتعلقة بالشؤون اإلدارية وشؤون الرتمجة الشفوية 

  إعداد احملاضر وشؤون الرتمجة التحريرية؛
تقييم االحتياجات إىل خدمات الرتمجة الفورية وخدمات إعداد احملاضر وخدمات   )ن (

  الرتمجة التحريرية دعماً ألنشطة املكتب يف جمال التحقيق ويف جمال املقاضاة؛
نتائج تنظيم وإجراء حلقات عمل مشرتكة بني املمارسني/موفِّري اخلدمات لتعظيم   )س (

  اإلجراءات؛
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 توفري ما يلي يف الوقت املناسب وبدرجة جودة عالية:  )ع (

 الرتمجة الشفوية يف امليدان وخالل الفعاليات وعلى اهلاتف؛ ‘١’
  َنْسخ كالم األدلة السمعية والبصرية ومراقبة جودته؛ ‘٢’
ترمجة ومراجعة األدلة اليت جيمعها املكتب ووثائقه األساسية املتعلقة  ‘٣’

  وبالتوعية؛بالسياسات 
فحص جودة املواد املعهود بإعدادها إىل مهنيني لغويني خارجيني معتمدين  ‘٤’

  أو املعّدة بلغات هي أقل انتشاراً حيث تكون اخلربة التقنية الرمسية غري كافية؛
االضطالع برتمجة الوثائق ترمجًة إجيازية وحبجب معلومات فيها وبتحريرها،  ‘٥’

لسمعية البصرية، وبتمييز اللغات املستعَملة، وبغري وبإعداد ترمجات/شروح كالم املواد ا
  ذلك من أنشطة دعم املشاريع اليت تستلزم توفُّر اخلربة اللغوية ضمن املكتب.

 املواردوشؤون  امليزانيةشؤون املالية وشؤون ال عند البحث يفكتب امل القسم يقوم أيضاً بتمثيل إن -١٩٩
وجلنة امليزانية واملالية، واملراجعني اخلارجيني، وجلنة  ة،لعاملا ومكتبها وأفرقتهاطراف دول األمجعية ال أمام

املنظمات و احلكومية غري صحاب الشأن مثل املنظمات أ املراجعة، ومكتب املراجعة الداخلية، وسائر
اليت تشمل ذات الصلة بادرات واملشاريع امليف مث إن مدير القسم الرئيسي يتوىل متثيل املكتب الدولية. 

 مجعاء.حملكمة نطاقها اب

 ألف يورو ٥ ٤٣٧,٨  موارد الميزانية

ومتثل هذه  املئة). يف ٠,٨ألف يورو ( ٤٢,١ينطوي مقدار املوارد املطلوب على زيادة مقدارها  -٢٠٠
ا يف نظام األمم املتحدة املوحَّد (اليت تتمثل من حيث  الزيادة صايف أثر تطبيق املعدَّالت اجلديدة املعمول 
األساس يف تعويضات يف بند الوظائف الثابتة ووظائف املساعدة املؤقتة العامة) وتغيري البند الذي ُتدرج فيه 

 النفقات التشغيلية العامة.

لقد تسىن لوحدة التخطيط واملراقبة املاليني، بفضل اجلهود املستمرة املبذولة لتبسيط السريورات  -٢٠١
ومسارات تسلسل األعمال، تدبر أمر عبء العمل اإلضايف وحتقيق مكاسب كبرية متأتية عن زيادة 

اليني حتقيق النجاعة وذلك بنفس البنية األساسية ملالك موظفيها. وتتوخى وحدة التخطيط واملراقبة امل
مقدار إضايف زهيد من املكاسب املتأتية عن زيادة النجاعة واستدامة املكاسب املتأتية عن زيادة النجاعة 
اليت ُحقِّقت يف السنوات السابقة وتعزى رئيسياً إىل االستمرار على مراجعة السياسات واإلجراءات يف عدد 

 ٢٠١٩عام لألف يورو  ٢٥,١ذلك مبلغًا يقارب من اجملاالت وإضفاء الطابع القياسي عليها. ويساوي 
 ، ويشمل ما يلي: ٢٠٢٠وعام 

يئة قوائم مرجعية للمطالبات املتعلقة بالسفر بغية زيادة الدقة وتقليص وقت   )أ (
  التجهيز؛

أمتتة اإلجراء اخلاص بطبع أرقام التسجيل املسبق لتقليص الوقت الذي يستغرقه   )ب (
 والتقارير املتعلقة بالعمليات؛ التوفيق بني حسابات املكاتب الُقطرية

والفريق املعين بامليزانية يف قلم  SAPالعمل مع فريق ختطيط املوارد املؤسسية بربجميات   )ج (
احملكمة لتوحيد "لوحة قيادة" تنفيذ امليزانية استنادًا إىل النموذج وشكل البيانات اللذين تعدمها 
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الوقت الذي يستغرقه إعداد التقارير اإلدارية وحدة التخطيط واملراقبة املاليني، ليتم بذلك تقليص 
  وزيادة دقة واتساق املعلومات يف شىت وحدات احملكمة؛

حتسني نظام الطلبات املقدَّمة إلكرتونيًا يف وحدة التخطيط واملراقبة الذي يقوم بأود   )د (
 ت.التجهيز دون استعمال الورق ويقلِّل احلاجة إىل تبادل الرسائل اإللكرتونية املضيع للوق

وإضافة إىل ذلك يتيح النظام اجلديد االّطالع بسهولة على حال الطلبات وعلى اإلحصائيات 
 املتعلقة بتجهيزها. 

وقد أفضت هذه املكاسب املتأتية عن زيادة النجاعة إىل استيعاب مقادير أكرب من األعمال (انظر 
واالرتقاء مبستوى جودة توفري اجلدول أدناه)، وحتسني رصد ومراقبة األنشطة، وزيادة الشفافية، 

 اخلدمات.

 التغري٢٠١٥٢٠١٨
%٣٩,٦٤٦,٠٦,٤ ١٦,١امليزانية العادية (مباليني اليوروات)  

%٨١١٣ ٣٧,٥ احلاالت عدد  

%٥٧٢ ٤٠,٠عمليات التحقيق الناشط  

%٢١٨٣١٩١٠١ ٤٦,٣الوظائف الثابتة املقرة  

%٩٩١٠٣٤ ٤,٠وظائف املساعدة املؤقتة العامة املقرة  

%٣١٧٤٢٢١٠٥ ٣٣,١جمموع الوظائف املقرة  

‐ ١‐٧٦  عدد موظفي وحدة التخطيط واملراقبة املاليني ١٤,٣%  

وحىت تارخيه تسىن لوحدة التخطيط واملراقبة املاليني تقدمي دعم عايل مستوى اجلودة لتلبية ما  -٢٠٢
التعقيد، دون طلب موارد إضافية. بيد أن ينبثق عن أنشطة املكتب االشتغالية من االحتياجات املزيدة 

تزايد التعقيد الذي يكتنف العمليات (مثل احلاجة إىل تصميم وتنفيذ حلول ناجعة وفعالة لزيادة أمن 
املوظفني املوفدين يف بعثات وذلك بتقليص أثر عمليات املكتب مع السهر على التقيد الكامل باإلطار 

عامالت اليت يتعني تدبر أمرها يتطلبان ما يزيد عن طاقة املوارد التنظيمي للمحكمة) وزيادة مقدار امل
املتوفرة لوحدة التخطيط واملراقبة إىل حد أنه مل يعد يتسىن هلا أن تؤدي مهامها الكبرية األمهية على حنو 

 .)٥٢(سليم

يت تقييمًا لالحتياجات إىل املوارد ال ٢٠١٥لقد أجرت وحدة التخطيط واملراقبة املاليني يف عام  -٢٠٣
تستلزمها املهام الرئيسية اليت يؤديها موظفوها. واستنادًا إىل عبء العمل طلبت هذه الوحدة ما يبلغ 

 ٢٠١٥من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل. وبلغت ميزانية املكتب املعتمدة لعام  ٦,٩٤
عمليات  )٥( يًا مخسحاالت جمر  )٨( مليون يورو. وكان املكتب يعمل يف مثاين ٣٩,٦مبلغًا مقداره 

وظيفة (من الوظائف الثابتة ووظائف  ٣١٧حتقيق ناشط مستمرة، وكان مالك العاملني فيه يتألف من 
 وظائف. )٧( املساعدة املؤقتة العامة). وكان مالك وحدة التخطيط واملراقبة املاليني يتألف من سبع

ا يف عام  -٢٠٤ أن النهوض بعبء العمل الواقع  يبنيِّ  ٢٠١٨وُأجري تقييم مماثل لألنشطة املضطلع 
من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام   ٧,٥٢على عاتق وحدة التخطيط واملراقبة املاليني يستلزم 

                                                            

املخاطر اليت ُأجريت بتيسري من مكتب املراجعة الداخلية، فُضمِّن يف سجل املخاطر  استُبني وجود هذا اخلطر يف سياق عملية تقييم  )٥٢(
  الذي ميسكه القسم.
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%). وقد عمل ١٦,١مليون يورو (+ ٤٥,٩٩كامل. وفعًال بلغت ميزانية املكتب املعتمدة مبلغًا مقداره 
، وكان مالكه )٥٣(عمليات حتقيق ناشط مستمرة )٧( حالة جمريًا سبع )١١( عشرة املكتب يف إحدى

وظيفة (من الوظائف الثابتة ووظائف املساعدة املؤقتة العامة). أما مالك العاملني يف  ٤٢٢يتألف من 
 وظائف مقرّة فقط. )٦( وحدة التخطيط واملراقبة املاليني فقد تناقص خالفاً لذلك ليتألف من ست

عبء العمل مبعادالت املوظف 
   العامل بدوام كاملالواحد 

 التغري٢٠١٥٢٠١٨ املهمة
%١,٨٤١,٩٠٠,٠٦ ٣,٣ إعداد وتنفيذ امليزانية  

%٢,٢٧٢,٣٤٠,٠٧ ٣,١ العمليات امليدانية  

‐ ٠,١٦‐٠,٩٧٠,٨١مراقبة وتصديق األسفار ١٦,٥%  

%٠,٢١٠,٥٨٠,٣٧ ١٧٦,٢الشراء وجلنة استعراض املشرتيات  

%٠,١٨٠,٣٧٠,١٩ ١٠٥,٦تسيري شؤون املوارد البشرية  

%٠,٢٦٠,٣٠٠,٠٤ ١٥,٤ فرادى املقاولني  

%٠,١٩٠,٢٢٠,٠٣ ١٥,٨من موظفي املكتب SAPبرجميات مستعملي دعم   

‐ ٠,١٣‐٠,٢٢٠,٠٩برنامج املكتب اخلاص بالتدريب الداخلي  ٥٩,١%  

%٠,٠٢٠,١١٠,٠٩ ٤٥٠,٠الصندوق االستئماين اخلاص باملكتب  

‐ ٠,٢٠‐٠,٢٠٠,٠٠ العامةدعم األمانة  ١٠٠,٠%  

%٠,١٣٠,٣٧٠,٢٤ ١٨٤,٦تطوير املشاريع/املتجات  

‐ ٠,٠٢‐٠,٤٥٠,٤٣ اإلدارة ٤,٤%  

%٦,٩٤٧,٥٢٠,٥٨ ٨,٤ المجموع  

إن وحدة التخطيط واملراقبة املاليني تؤدي دورًا أساسيًا ال يف جتهيز املعامالت (اليت يتزايد  -٢٠٥
يف التكفل بأداء الوظائف الرئيسية املتمثلة يف رصد  ‐يف املقام األول و  ‐مقدارها سنوياً) فحسب بل أيضًا 

التخطيط واملراقبة املاليني اجتماعات  ومراقبة تنفيذ امليزانية على حنو سليم أداًء رفيع املستوى. وتنظم وحدة
منتظمة (االجتماعات املعنية بالتخطيط لألنشطة) مع ممثلي الشعب ومكتب االتصال املعين بشؤون املوارد 
البشرية يف مكتب املّدعي العام وذلك ملتابعة تنفيذ امليزانية واملبادرة إىل الرتتيب الستخدام االعتمادات 

ر فعالية وللقيام عند اللزوم بإعادة ختصيص املوارد استجابة لالحتياجات املتغرية على النحو األجنع واألكث
 يف عمليات مكتب املّدعي العام.

ويضاف إىل ذلك أن وحدة التخطيط واملراقبة املاليني تقدم الدعم للمدير الرئيسي واللجنة  -٢٠٦
رتتب على عمليات املكتب خالل التنفيذية يف حتليل وتقييم االجتاهات واألثر املايل الذي ُحيتمل أن ي

تنفيذ امليزانية، حبيث يتسىن إسداء املشورة إىل املّدعية العامة على حنو سريع وشفاف بشأن سبل حتقيق 
 غايات املكتب مع التقيد الكامل باإلطار املايل والتوجيهي للمحكمة.

مع أصحاب الشأن  وتدعم وحدة التخطيط واملراقبة املاليني أيضًا املدير الرئيسي يف تواصله -٢٠٧
 الداخليني واخلارجيني وذلك بتقدمي البيانات والتقارير والقيام بتحليل اجلوانب املالية ألنشطة املكتب.

                                                            

  يشمل ذلك احلالة يف بوروندي اليت بوشر التحقيق فيها بعد اعتماد امليزانية.  )٥٣(
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وتقوم وحدة التخطيط واملراقبة املاليني بإدماج طلبات العتاد والربجميات احلاسوبيني الواردة من  -٢٠٨
بالشراء، وتتحقق من التقيد باملعايري مستعمليها يف إطار األعمال ضمن إطار خطة للمكتب خاصة 

والقواعد يف جمال امليزانية، وتنسق مع وحدة الشراء التابعة لقلم احملكمة للسهر على توفري السلع واخلدمات 
 يف الوقت املناسب وعلى حنو فعال.

ا ويف العمل  -٢٠٩ وتنخرط وحدة التخطيط واملراقبة املاليني يف التحسني املستمر جلودة سريورا
دميها املعلومات إىل املكتب يف الوقت املناسب وضمان دقة هذه املعلومات ملساعدة اإلدارة يف عملية لتق

اختاذها القرارات. كما إن هذه الوحدة حسَّنت، مبساعدة تقنية من الفريق املعين بربجميات ختطيط املوارد 
متها ملتابعة تنفيذ شىت بنود امليزانية. ، "لوحة القيادة" اليت صمالتابع لقلم احملكمة SAPاملؤسسية بربجميات 

اية كل  وستوَّفر البيانات ذات الصلة مع آخر ما يتوفر منها يف منتصف ليلة اليوم السابق، بدًال من 
. وسُيوسَّع نطاق هذا النموذج ليشمل باقي وحدات احملكمة بعد فرتة جتريبية. إن "لوحة القيادة" )٥٤(شهر

الشفافية يف استخدام املوارد وستهيئ نظرة عامة مشرتكة إىل تنفيذ امليزانية يف شىت احملسَّنة هذه ستزيد من 
 وحدات احملكمة.

وتستطلع وحدة التخطيط واملراقبة املاليني إمكانية تقييس وأمتتة تقارير أخرى مستخدمة ضمن  -٢١٠
جمية اليت ميكن أن مكتب املّدعي العام. وقد طُلب من وحدة تطوير احللول املؤسسية تقييم البدائل الرب 

تفضي إىل توفري تطبيقات لتحليل البيانات دعماً لوحدة التخطيط واملراقبة املاليني وتقليصاً للتدخل اليدوي 
يف جتهيز املعلومات املتوفرة. وسُيحسب مقدار ما ميكن حتقيقه من الوفورات واملكاسب املتأتية عن زيادة 

 بليته للتطبيق. النجاعة بعد االتفاق على حل وتقييم مدى قا

وتدعم وحدة اخلدمات اللغوية ديوان املّدعي العام فيما يتعلق باحتياجاته اللغوية املتصلة بأمور  -٢١١
منها الوثائق املراد إيداعها والبالغات، كما تظل تسدي املشورة إىل األفرقة املتكاملة وتعمل معها بتعاون 

األويل وحىت اختتام تقدمي الدفاع حلججه، عادة.  وثيق بدءًا من حلظة مباشرة عملية من عمليات التدارس
وبذلك تتكفل هذه الوحدة باستمرارية اخلدمة (مبا يف ذلك خدمات اللغات األصعب توفرياً) وبالتطبيق 
املنتظم للسياسة واملمارسة اجليدتني يف جمال اللغات على حنو يشمل بنطاقه شىت األفرقة، مع احرتام القيود 

 ألمن املادي وأمن املعلومات اليت غالباً ما تكون صارمة لكنها متغرية.املفروضة يف جمال ا

لغة من لغات  ٧٠وحىت تارخيه، وفرت وحدة اخلدمات اللغوية اخلدمات اللغوية بأكثر من  -٢١٢
العمل أو اللغات الرمسية أو لغات التعاون أو لغات احلاالت. ومن الطبيعي أن بعض هذه اللغات 

العربية) شهد منوًا ذا شأن على مدى السنوات األخرية، بينما تقلَّب وضع اللغات (اإلنكليزية والفرنسية و 
شهدته احلاالت املختلفة من جزر ومد ومع مناحي التحقيق اليت اتّبعها املكتب. وتسعى  األخرى مع ما

فهم مهنيي اللغات واختبارهم وتوظيوحدة اخلدمات اللغوية إىل القياس احلصيف للجهود الالزمة لتمييز 
وتعظيم شىت اخليارات التعاقدية املتاحة بغية استبانة املوارد على وجه التحديد واملواعيد اليت يتعني أن يتم 

 فيها توفري اخلدمات على حنو فعال وإقامة التوازن األفضل بني احليطة املالية والتأهب القضائي.

                                                            

ة تنفيذ بنود امليزانية وإسداء املشورة إىل املّدعية م. وتلك واحدة من أدوات التحليل اليت وضعها القسم ملراقبدَّ فيما تق ٤٠انظر احلاشية   )٥٤(
  العامة سهراً على إدارة املوارد اليت ختصصها اجلمعية لتحقيق غايات مكتب املّدعي العام إدارة سليمة.
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يزانية، وإذ تراعي بيئة أمن إن وحدة اخلدمات اللغوية، إذ تعلم باالفرتاضات فيما يتعلق بامل -٢١٣
سيستلزم  ٢٠٢٠املعلومات ولزوم املمارسات املالية السليمة، تتوقع أن توفري خدمات الرتمجة يف عام 

 يلي من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل: ما

 الرتمجة اللغات

التحرير والقراءة 
التدقيقية ومراجعة 

 اجلودة

الرتمجة الشفوية يف 
 الرتمجة على اهلاتف (البعثات)امليدان 

اجملموع من 
معادالت 
املوظف 
الواحد 

العامل بدوام 
 كامل

مقدار ما يُتوقع 
لزوم ترمجته 

 (بالصفحات)

مقدار ما ميكن 
ترمجته باملوارد 

املتوفرة 
 (بالصفحات) 

فائض/نقص 
القدرة 

 (بالصفحات)

(٢ ١٢٧,٥)  ٥,٤٧٥٠,٤٠,١٠,٠٢٥٦٨ ١٥٠٦ ٠٢٣ الفرنسية -اإلنكليزية 
(١ ٠٨٧,٥)  ٠,١٠,٠٢٥٣٤ ٢٥٠٣ ١٦٣‐٢,٨٧٥ اإلنكليزية أو الفرنسية -العربية 

لغات احلالة يف بورندي/احلالة يف 
)٣١٥,٠( ١,٨٥٠,٢٠,١٥٠,٠٥٢,٢٥٢ ٣٥٠٢ ٠٣٥ مجهورية الكونغو الدميقراطية

لغات احلالة الثانية يف مجهورية أفريقيا 
٠,٠٥٠,٠٥٠,٥٣٥٠٤٤٠ ٩٠,٠‐٠,٤ الوسطى

٠,٢٢٠٠٢٢٠ ٢٠,٠‐‐‐٠,٢ لغات احلالة يف كوت ديفوار
لغات احلالة يف دارفور بالسودان/ 

٠,٠٥٥٠٥٥ ٥,٠‐‐‐٠,٠٥ احلالة يف ليبيا/ احلالة يف مايل
١,٥٢٥٠,٣٥٠,١٠,٠٢٥٢١ ٦٠٠١ ٦٧٨ ٧٧,٥ لغات احلالة يف جورجيا

المجموع من معادالت الموظف 
(٣ ٤١٥,٠) ١٢,٣٧٥٠,٩٥٠,٥٠,١٧٥١٤١٦ ٩٥٠١١ ٩٣٥ الواحد العامل بدوام كامل

وُتطلب وظيفة مراجع (للغة العربية) للنهوض بأود عبء العمل املتزايد املقدار واملتعاظم الصعوبة  -٢١٤
للرتمجة من العربية إىل كلتا لغيت العمل ومن هاتني اللغتني إىل العربية، ما يتطلب فهمًا للجوانب الثقافية 

ة يف احلالة الثانية يف مجهورية أفريقيا الوسطى واللغوية املتنوعة لعامل اللغة العربية املتعددة اللهجات املستعمل
واحلالة يف دارفور بالسودان واحلالة يف مايل واحلالة يف ليبيا ويف إطار عملية التدارس األويل للحالة يف 

حيث  احلسنفلسطني اليت ينظر فيها مكتب املّدعي العام. وتعربِّ عن تزايد عبء العمل أبلَغ تعبٍري قضيُة 
صفحة بلغة األصل وبلغ عدد صفحات الوثيقة املتضمنة  ٠٠٠ ٥دلة الالزمة ترمجتها عن زاد مقدار األ

صفحة). إن املهمة األساسية لشاغل هذه الوظيفة  ٣٠صفحة (بدًال من القد املعتاد البالغ  ٥٠٠للتهم 
ويل على ترمجات ستتمثل يف تطبيق املعايري املناسبة واملتسقة جلودة الرتمجة واملصطلحات تكفًال بإمكان التع

املكتب املستخدمة يف اتّباع مناحي التحقيق وتقدمي األدلة يف الوقت املناسب وبشكل جاهز للعرض يف 
ا كثري من املواد اليت جتب  قاعات احملكمة يف مرحلة املقاضاة. ولئن كانت احلساسية اخلاصة اليت يتسم 

ت أي ذريعة فسيتوىل املراجع أيضاً، حيثما ترمجتها تستتبع تعذر العهد برتمجتها إىل جهات خارجية حت
 أمكن األمر، اإلشراف على االستعانة املثلى باخلدمات التعاقدية اخلارجية.

نظامها املصمَّم خصيصًا ملسارات  ٢٠١٩إن وحدة اخلدمات اللغوية دشَّنت يف أواسط عام  -٢١٥
 Ringtailج حتليل األدلة املسمى تسلسل األعمال إلعداد احملاضر والرتمجة التحريرية املرتابط مع برنام

لالرتقاء بنجاعة تدبر هذه الوحدة للوثائق وضوابط  Records Managerوبرنامج تدبر الوثائق املسمى 
االّطالع عليها، والتنسيق فيما يتعلق باجلهات املتعاَمل معها، وتوفري اخلدمات، حمققة بذلك أمورًا منها 

يئة "لوحة قيادة" استبعاد االزدواج يف تقدمي األدلة، و  أمتتة املهام املتصلة بأمن املعلومات وباإلبالغ، و
لتوفري اخلدمات على املنوال اآلين، وبالتايل استحداث قدرة على االضطالع مبهام أخرى مل تكن توىل هلا 
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ا نطاق أمتتتها للسريورات جبعله ٢٠٢٠األولوية سابقاً. وتعتزم وحدة اخلدمات اللغوية أن توسع يف عام 
تشمل مرتاَبطها القائم بالفعل اخلاص بتدبر بيانات االتصال ونظامًا حديث التصميم لتناول طلبات 

 الرتمجة الفورية والتخطيط يف جماهلا.

 

 ألف يورو ٤ ٤٤٣,٧  الموارد من الموظفين

ألف يورو  ٥٧,٤ينطوي املبلغ املطلوب لسد تكاليف الوظائف الثابتة على زيادة مقدارها  -٢١٦
املئة). لكن املبلغ املطلوب لسد تكاليف وظائف املساعدة املؤقتة العامة ينطوي على اخنفاض  يف ٢,٥(

وظيفة ثابتة،  ٢٦من  ٢٠٢٠املئة). وسيتألف مالك القسم يف عام  يف ٠,٣آالف يورو ( ٥,٣مقداره 
ظائف ترامجة يعملون يف وظيفة من وظائف املساعدة املؤقتة العامة ميثل متويلها متطلبًا متكرِّرًا منها و  ٢٧و

 من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل). ٢٠,٧٦امليدان (

 ألف يورو ٢ ٣٩٤,٨   الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية وفئة اخلدمات العامة 

 ).٥-يتألف قسم اخلدمات من وحدتني ويشرف عليه املدير الرئيسي (من الرتبة ف -٢١٧

)، ٣-اليني موظف معين بالشؤون اإلدارية (من الرتبة فويرأس وحدة التخطيط واملراقبة امل -٢١٨
 ويتألف مالكها من الوظائف التالية البيان:

 العدد الرتبة التسمية

 ٣ ١-فموظف معين بالشؤون اإلدارية
 ٢ ١-فمعين بالشؤون اإلداريةمعاون موظف 

 ٣ رأ-ع خمساعد معين بالشؤون املالية واإلدارة العامة
 ٥ المجموع

)، ويتألف مالكها من الوظائف ٤-ويرأس وحدة اخلدمات اللغوية منسق لغوي (من الرتبة ف -٢١٩
 التالية البيان:

 العدد الرتبة التسمية

 ٤ ١-ف منسق لغوي
 ٤ ٢-فمراجعان (واحد للغة اإلنكليزية وواحد للغة الفرنسية)

 ٣ ١-فمنسِّق للرتمجة الشفوية
 ٣ ١-فمرتجم (للغة اإلنكليزية) 
 ٣ ١-فمرتجم (للغة الفرنسية) 

 ٣ ١-فمرتجم (للغة العربية) 
 ٢ ١-فمرتجم معاون (للغة اإلنكليزية) 
 ٢ ١-فمرتجم معاون (للغة الفرنسية) 

 ٢ ١-فمرتجم معاون (للغة العربية) 
 ٣رأ-ع خمساعد معين باخلدمات اللغوية
 ١رأ-ع خمنسِّق رئيسي معين باحملاضر

 ١رأ-ع خق للمحاضرمنسِّق ومدقِّ 
 ٤رأ-ع خ مدقِّق للمحاضر

 ١رأ-ع خ  بإعداد احملاضرمساعد معين 
 ٢٠  المجموع
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  ألف يورو ٢ ٠٤٨,٩  املساعدة املؤقتة العامة
جل الرتمجة، أطار املساعدة املؤقتة العامة من إيف توفَّر حيتاج إىل موارد اخلدمات ل قسم ظي -٢٢٠

اإلدارية اليت املالية والتخطيطية و وإعداد احملاضر، والرتمجة الشفوية امليدانية، وطائفة واسعة من اخلدمات 
 .مواصلة توفري املوارد احلاليةمن الضروري ن إف هم مبثابة دعم مباشر ألنشطة املكتب. وعليتقدَّ 

ليت يتعامل معها، بتحليٍل وتقييٍم ويقوم القسم، من خالل عقد اجتماعات منتظمة مع اجلهات ا -٢٢١
 دقيقني ألفضل السبل الكفيلة بقرن النجاعة والفعالية يف توفريه خدماته ضمن حدود املوارد املقرّة.

كما يلي، حبسب الرتتيب التنازيل   ٢٠٢٠وتتوزع وظائف املساعدة املؤقتة العامة املطلوبة لعام  -٢٢٢
 لباً متكرِّراً لسنوات متعددة، ما مل يشر إىل خالف ذلك:للرتب يف القسم. إن الوظائف املعنية متثل متط

  املعاِدل بدوام كامل املدة بالشهورالعددالرتبة التسمية
  جديدمتطلَّب  ٠,٥٠  ٦  ١  ٤-ف  (للغة العربية) راجعم

 متطلَّب مستمر ١١٢١,٠٠  ٣-فموظف معين بالرتمجة

 متطلَّب مستمر ٣٧٧٢,١٦,٠١-ف مرتجم

 متطلَّب مستمر ٢١١٢١,٠٠-ف مرتجم معاون

 متطلَّب مستمر ٢١١٢١,٠٠-فلرتمجة الشفويةبا معاون معين منسِّق

 مستمرمتطلَّب  ٢١١٢١,٠٠-ف  اإلدارية بالشؤون معاون معين موظف

 متطلَّب مستمر ١٢٢٤٢,٠٠-ف مرتجم مساعد

 متطلَّب مستمر ١١٢١,٠٠رأ-ع خمساعد معين بالدعم اإلداري

 متطلَّب مستمر ٣٣٤٢,٨٣رأ-ع خ مدقِّق للمحاضر

 متطلَّب مستمر ١١٢١,٠٠رأ-ع خمساعد معين باخلدمات اللغوية

 متطلَّب مستمر ٨٤١٣,٤٢رأ-ع خ ترمجان ميداين

  ٢٧٢٤٩,١٢٠,٦٧ المجموع

 ألف يورو ٩٩٤,١   لموارد غير المتصلة بالعاملينا

املئة). وُتستخدم  يف ١,٠آالف يورو ( ١٠,٠ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره  -٢٢٣
املوارد غري املتصلة بالعاملني لسد تكاليف السفر، وتكاليف اخلدمات التعاقدية، والنفقات التشغيلية 

وبة متثل مطلباً متكرِّراً، ما مل يشر العامة، وتكاليف اللوازم واملواد، وتكاليف األثاث والعتاد. إن املوارد املطل
 إىل خالف ذلك.

ويستمر املكتب على معاملته املركزية لبعض بنود امليزانية غري املتصلة بالعاملني مثل بند "اخلرباء  -٢٢٤
حبيث يتحّلى بالسرعة  )٥٥(االستشاريون" وبند "اللوازم واملواد" وبند "األثاث والعتاد" وبند "التدريب"

ة اليت قد تطرأ خالل تنفيذ امليزانية. إن املوارد املطلوبة يف إطار ميزانية واملرونة يف تلب ية االحتياجات املتغريِّ
ا يف إطار برامج فرعية أخرى  ٢٠٢٠عام  تلزم لتوفري الدعم واملواد اللذين تستلزمهما األنشطة املضطلع 

 ضمن املكتب.

                                                            

ا "اللوازم واملواد" بندغدا (ديوان املّدعي العام)، و  ٢١١٠"التدريب" و"اخلرباء االستشاريون" مدرجان ضمن الربنامج الفرعي  يبندَ إن   )٥٥(
  ).تدبر املعلومات واملعارف واألدلة(قسم  ٢١٦٠ضمن الربنامج الفرعي مدرجني و"األثاث والعتاد" 
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 ألف يورو ٤١٤,٦  السفر

. إن البعثات إىل امليدان ٢٠١٩لقياس إىل نظريه الذي اعُتمد لعام ال تغريُّ يف املبلغ املطلوب با -٢٢٥
تستلزم سفر الرتامجة حمليًا ودوليًا لتقدمي الدعم الالزم لألنشطة املتصلة بالتحقيق واألنشطة املتصلة 
باملقاضاة خالل مرحلة التدارس األويل ومرحلة التحقيق واملرحلة التمهيدية واملرحلة االبتدائية. وكذلك 
يشمل بند امليزانية املعين أمواًال ختصَّص لبعثات عديدة إىل بلدان احلاالت ُجترى لتقييم وحشد الرتامجة 

ذت يف شىت وحدات امليدانيني.  إن تدابري حتقيق الوفورات واملكاسب املتأتية عن زيادة النجاعة اليت اختُّ
ضمن  ٢٠٢٠اليت سيشهدها عام املكتب يُفرتض أن تضمن بقاء االعتمادات الالزمة لدعم األنشطة 

وعلى غرار األعوام السابقة ُتطلب املوارد املخصَّصة للسفر أيضًا من . ٢٠١٩حدود املقدار املناظر لعام 
ا املوظفون للمشاركة يف مؤمترات مهنية، لالنغماس يف التطورات يف جماالت  أجل بضع مهمات يضطلع 

ن التحديات املاثلة حديثًا (مثل التحديات يف جمال عملهم ومواكبتها، ولتقصي ونشدان املشورة بشأ
 اللغات األقل انتشاراً).

 ألف يورو ٥٤٩,٥  اخلدمات التعاقدية

ال تغري يف املبلغ املطلوب. وتواصل وحدة اخلدمات اللغوية رصد اخليارات املتاحة ألمتتة جزء  -٢٢٦
على األقل من عملية إعداد نصوص احملاضر، لكن التكنولوجيا احلالية يف هذا اجملال تظل غري مكتملة 

 . بصورة كافية لتلبية االحتياجات اللغوية املعّقدة اليت تقوم يف إطار أنشطة املكتب

 داخلية أو لتوفري موارد من أجل املتطلبات اخلاصة مشاريع لرفد التعاقدية اخلدمات إىل وُحيتاج -٢٢٧
وحاالت االرتفاع الكبري يف مقدار األنشطة اليت يتعذر النهوض بأودها على حنو فّعال ويف الوقت املناسب 

دي حماضر خارجيني رفداً للقدرات مبوارد داخلية. وتلكم هي احلال مثًال فيما خيص االستعانة مبرتمجني ومع
الداخلية يف املكتب، عندما ال يتعارض ذلك مع مقتضيات السرية. واألهم أن ذلك يلزم ملواجهة حاالت 
ا يف آجال  بلوغ النشاط أوَجُه بفعل أعباء عمل متصلة بالقضايا على وجه التحديد يتوجب النهوض 

و إعداد حماضر هلا بلغة ال توجد وال ُتطلب قدرة داخلية على معيَّنة، وحاالت املواد اليت تتعني ترمجتها أ
ا أو على الرتمجة منها أو إليها  .إعداد احملاضر 

 ألف يورو ٠,٠  النفقات التشغيلية العامة

إن بعض االعتمادات اليت يطلبها املكتب لسد النفقات التشغيلية العامة يلزم لسد تكاليف  -٢٢٨
خاصة باملكتب. ويف امليزانيات املعتمدة لألعوام السابقة أُدرجت هذه  الصيانة السنوية لتطبيقات برجمية

النفقات ضمن نطاق مسؤولية وحدة التخطيط واملراقبة املاليني. وإثر استحداث قسم تدبر املعلومات 
) ٢١٦٠واملعارف واألدلة أعيد ختصيص هذه االعتمادات بنقلها إىل الربنامج الفرعي للقسم املستحدث (

 للشفافية واملساءلة يف جمال امليزانية.حتسيناً 

 ألف يورو ٣٠,٠  اللوازم واملواد

. لقد ُخصِّصت االعتمادات األخرى هلذا البند من ٢٠١٩يساوي املبلُغ املطلوُب نظريَه لعام  -٢٢٩
 ). إن بند امليزانية٢١٦٠بنود امليزانية ضمن ميزانية قسم تدبر املعلومات واملعارف واألدلة (الربنامج الفرعي 
 هذا بند يعامل بصورة مركزية، فاالعتمادات املعنية تستخدم لألغراض االشتغالية. 
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ألف يورو) لتجديد  ٢٠,٠وُخيصَّص قسط من االعتمادات يف إطار بند امليزانية هذا ( -٢٣٠
االشرتاكات السنوية يف جمالت ختص مكتب املّدعي العام على وجه التحديد وغريها من االشرتاكات 

شرتاك يف الرابطة الدولية للمّدعني العامني)، ولشراء جملدات مرجعية هامة تلزم لدعم املهنية (مثل اال
أنشطة املكتب األساسية. أما االشرتاكات يف قواعد البيانات واخلدمات واجملالت املتاحة على اإلنرتنت 

مات تدبر واملشرتكة بني مجيع وحدات احملكمة فتعاَمل معاملة مركزية ضمن مكتبة احملكمة وقسم خد
 املعلومات.

آالف يورو الستبداِل وإضافِة بعض املواد واللوازم اخلاصة  ١٠,٠ويُطلب املقدار الباقي البالغ  -٢٣١
(مثل الصور اليت تلتقطها السواتل، واألكياس اليت يوضع فيها الرفات البشري، والقفافيز املطاطية، 

ئي العلمي املتعلقة مبسارح اجلرائم اليت ُجترى اليت تستلزمها أعمال البحث اجلنا واملستهَلكات، واألجهزة)
 .يف إطار عمليات التحقيق

 ألف يورو ٠,٠  األثاث والعتاد

الربناجمية املقرتحة،  ٢٠١٩إن املوارد املطلوبة يف إطار بند امليزانية هذا نُقلت، منذ تقدمي ميزانية  -٢٣٢
 واألدلة).(قسم تدبر املعلومات واملعارف  ٢١٦٠إىل ميزانية الربنامج الفرعي 
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 المقترحة ٢٠٢٠ميزانية عام : ٢١٢٠ البرنامج :١٥ الجدول

٢١٢٠  

 قسم اخلدمات

 (بآالف اليوروات) ٢٠١٨مصروفات عام 

امليزانية املعتمدة لعام 
(بآالف  ٢٠١٩

 اليوروات)

 التغّري يف املوارد

امليزانية املقرتحة لعام 
(بآالف  ٢٠٢٠

 اليوروات)  اجملموع

املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

اجملموع مبا فيه 
املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

مقداره (بآالف 
 نسبته املئوية اليوروات)

 ١ ٤٦٥,١١٩,٧ ١,٣ ١ ٤٨٤,٨ املوظفون من الفئة الفنية
 ٨٧٢,٣٣٧,٧ ٤,٣ ٩١٠,٠ املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 ٣ ٦٩٣,٩٢ ٣٣٧,٤٥٧,٤ ٢,٥ ٢ ٣٩٤,٨‐٣ ٦٩٣,٩اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني
)٥,٣(٢ ٤١٦,٦١٠٤,٠٢ ٥٢٠,٦٢ ٠٥٤,٢ املساعدة املؤقتة العامة  )٠,٣(  ٢ ٠٤٨,٩ 

 ‐ ‐ ‐‐٦,٨‐٦,٨ املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

 ‐ ‐ ‐‐٠,٨‐٠,٨العمل اإلضايف

)٥,٣(٢ ٤٢٤,٢١٠٤,٠٢ ٥٢٨,٢٢ ٠٥٤,٢اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني  )٠,٣(  ٢ ٠٤٨,٩ 
 ٤١٤,٦ ‐ ‐٤٢٧,٨١٧,٢٤٤٥,١٤١٤,٦السفر
 ‐ ‐ ‐‐‐‐‐الضيافة

 ٥٤٩,٥ ‐ ‐١٦٢,٢٥٤٩,٥‐١٦٢,٢ اخلدمات التعاقدية
 ‐ ‐ ‐‐٣٧,٨‐٣٧,٨التدريب

 ‐ ‐ ‐‐‐‐‐ اخلرباء االستشاريون

)١٠,٠(٢٧,٢١,٥٢٨,٨١٠,٠ النفقات التشغيلية العامة  )١٠٠,٠(  ‐ 

 ٣٠,٠ ‐ ‐٨٢,٧٠,٥٨٣,٢٣٠,٠واملواداللوازم 
 ‐ ‐ ‐‐١٩٥,٨١٥,٤٢١١,٢األثاث والعتاد

)١٠,٠(٩٣٣,٦٣٤,٦٩٦٨,٢١ ٠٠٤,١اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني  )١,٠(  ٩٩٤,١ 
 ٧ ٠٥١,٧١٣٨,٧٧ ١٩٠,٣٥ ٣٩٥,٧٤٢,١ ٠,٨ ٥ ٤٣٧,٨المجموع

 

 ٢٠٢٠مالك الموظفين المقترح لعام : ٢١٢٠ البرنامج :١٦ 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 خرر-ع خ فوقها

  
جمموع 

موظفي فئة 
اخلدمات 

 العامة

مجموع 
 الموظفين

      الوظائف الثابتة

 ١٣ ١٣ ٢٦‐ ١٣‐١٣٥٤‐‐ ‐ ‐ ٢٠١٩املقرة لعام 
 ‐ ‐ ‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐اجلديدة

 ‐ ‐ ‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐املعادة التخصيص

 ‐ ‐ ‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐املعادة التصنيف

 ‐ ‐ ‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐املستعادة/املعادة

 ١٣ ١٣ ٢٦‐ ١٣‐١٣٥٤‐‐ ‐ ‐ ٢٠٢٠المقترحة لعام 
      

  وظائف المساعدة المؤقتة العامة (معاِدالتها بدوام كامل)

 ٨,٢٧ ٨,٢٧ ٢١,٢٧‐ ٨,٠٠٣,٠٠٢,٠٠١٣,٠٠‐‐‐‐ ‐ ‐ ٢٠١٩املقرة لعام 
 ٨,٢٥ ٨,٢٥ ٢٠,٢٦‐ ٧,٠١٣,٠٠٢,٠٠١٢,٠١‐‐‐‐ ‐ ‐املستمرة
 ٠,٥٠ ‐ ‐‐ ٠,٥٠‐‐‐٠,٥٠‐‐‐ ‐ ‐اجلديدة

 ‐ ‐ ‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐املعادة التخصيص

 ‐ ‐ ‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐املعادة التصنيف

 ‐ ‐ ‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐احملوَّلة

 ٨,٢٥ ٨,٢٥ ٢٠,٧٦‐ ٠,٥٠٧,٠١٣,٠٠٢,٠٠١٢,٥١‐‐‐ ‐ ‐ ٢٠٢٠المقترحة لعام 
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 قسم تدبر المعلومات والمعارف واألدلة: ٢١٦٠ البرنامج الفرعي  )ج (

املعلومات واألدلة، ووحدة قاعدة املعارف (اليت غدت تسمى وحدة تطوير  منذ ضم وحدة -٢٣٣
املساعدين املعنيني بتدبر املعلومات، ضمن قسم تدبر جمموعة احللول املؤسسية)، ووحدة جتهيز البيانات، و 

شطته يف ، أجنز املكتب املعاملة املركزية جلميع أن٢٠١٩املعلومات واملعارف واألدلة يف كانون الثاين/يناير 
جمال تدبر املعلومات وجتهيز األدلة حتت سقف واحد وزاد على ذلك أنه يواصل اختاذ التدابري على طريق 

 التحسني األمثل للسريورات والنظم اليت تكتنف مهام العمل األساسية هذه.

اجلديد ولـّما كان مكتب املّدعي العام جهازًا حتركِّه املعلومات فإن هذا النهج الكالين واملركزي  -٢٣٤
 يتيح له إيالء العناية الالزمة للمعلومات واألدلة على حنو يبوِّئه مكانة اسرتاتيجية متكِّنه من:

املثابرة على زيادة جتاوبه ومرونته وتكيفه لتلبية االحتياجات احلالية واملقبلة فيما يتعلق   )أ (
  مة يف هذا اجملال؛بتدبر املعلومات واألدلة واملعارف، مع تعزيز وتبسيط تعاونه مع قلم احملك

التقليص التدرجيي لعبء تدبر املعلومات واملعارف واألدلة الواقع على عاتق ُشعب   )ب (
املكتب وأقسامه ووحداته، ليتم بذلك تبسيط وزيادة الرتكيز املؤسسي ضمن جماالت عمل 

  املكتب األساسية؛
دًا أفضل السهر على جتسيد احتياجات املكتب االشتغالية وغاياته االسرتاتيجية جتسي  )ج (

يف مبادراته يف جمال استبانة احتياجات اجلهات اليت يتعامل معها، ومجع املتطلبات، وتدبر 
  املشاريع، ومتييز احللول وتنفيذها؛

زيادة املكاسب املتأتية عن زيادة النجاعة من خالل تفاعل األجهزة جبعل املكتب   )د (
لة معاملة مركزية ومراجعتها وتقدميها قادرًا على معاملة متطلبات تدبر املعلومات واملعارف واألد
 إىل قسم خدمات تدبر املعلومات يف شكل منسَّق وموحَّد.

ويرأس قسم تدبر املعلومات واملعارف واألدلة منسق لتدبر املعلومات، ويتألف هذا القسم من  -٢٣٥
 .وحدتني مها وحدة املعلومات واألدلة ووحدة تطوير احللول املؤسسية

أنشطة أساسية لدعم أنشطة املكتب املؤسسية الرئيسية وعملياته اليومية وتؤدي هاتان الوحدتان  -٢٣٦
ا غريمها من شعب املكتب أو أقسامه أو وحداته أو أجهزة احملكمة األخرى،  يُفرتض أن ال يضطلع 

جاً قابًال للتكييف شامًال بنطا وال ا. ويتَّبع قسم تدبر املعلومات واملعارف واألدلة  قه ميكنها أن تضطلع 
املكتب أمجع بغية تلبية احتياجات املكتب يف جمال تدبر املعلومات واملعارف واألدلة، بالتوافق مع مبدأ 

 احملكمة الواحدة.

إنه ميثل أيضًا املكتَب يف مبادرات ومشاريع تدبر املعلومات الشاملة بنطاقها احملكمة مجعاء،  -٢٣٧
املعلومات وجتهيز األدلة إىل جانب سلسلة متيحًا للمكتب التكفل بأن يقدِّم بسالسٍة خدمات تدبر 

 متواصلة من األنشطة املرتكزة على تلبية احتياجات اجلهات املتعاَمل معها بأدىن قدر من املوارد.

فعلى سبيل املثال ميَّز قسم تدبر املعلومات واملعارف واألدلة، يف األشهر الستة األوىل من  -٢٣٨
جات العمل، مبادرات غري مكتملة أو غري ضرورية يف جمال وجوده، بعد تطبيق إجراء صارم لتحليل احتيا

تعديلها،   املصروفات اليت تندرج يف عداد رأس املال املتصلة بتكنولوجيا املعلومات وتسىن له إلغاؤها أو
ألف يورو. وعلى حنو مشابه ُعِدل عن طلب ما يسد مصروفات  ١٣٨,٠كانت ستكلِّف مبلغًا مقداره 



ICC-ASP/18/10 

77 10A160919 

ألف يورو وذلك إثر مراجعة أولية لوحدة املعلومات واألدلة،  ١٢,٠ت مقدارها إضافية متعلقة باملعدا
جها فيما خيص تدبر الدعم اإلمدادي  أفضت إىل تعديل بعض سريورات العمل الداخلية هلذه الوحدة و

 واللوازم.

ويهدف القسم أيضًا إىل ترشيد توفري خدمات تدبر املعلومات وجتهيز األدلة وتطوير احللول  -٢٣٩
 سواء داخلياً أو بالتنسيق مع قسم خدمات تدبر املعلومات.ى حنو أكثر توحيداً وتنسيقاً وجناعة عل

إن وحدة تطوير احللول املؤسسية، اليت ُضمَّ إليها، نتيجة لعملية الدمج احلديثة، املساعدون يف  -٢٤٠
 :ي على وجه التحديدجمال تدبر املعلومات الذين كانوا ضمن مالك شعبة التحقيق، تتوىل املسؤولية عما يل

ج اسرتاتيجي منسَّق ومتوازن وشفاف على صعيد تدبر املعلومات   )أ ( التكفل باتّباع 
  والتطوير املؤسسي واالبتكار يف املكتب؛

االضطالع نيابًة عن املّدعية العامة بإجراء عمليات حتليل األعمال الشامل وتبيان   )ب (
  خيص مجيع قطاعات عمل املكتب؛السريورات ومجع املتطلبات وتقييم االحتياجات فيما 

االضطالع (بالتعاون الوثيق مع مجيع قطاعات عمل املكتب، وقلم احملكمة، وجملس   )ج (
احلوكمة املعين بتدبر املعلومات على نطاق احملكمة) بقيادة وتنسيق عمليات التطوير املؤسسي 

تدبر مي خدمات يف املكتب، مبا يف ذلك إدارة املشاريع ومتابعتها بغية التكفل بسالسة تقد
  ؛املعلومات واملعارف واألدلة

ج أكثر صرامة يف إدارة مبادرات التطوير املؤسسي عن طريق   )د ( الدفع قدمًا التّباع 
التكفل بتقييم الربامج واملشاريع الداخلي املستمر واملتكرِّر، وتبادل العرب املستخلصة يف جمال 

  بني األجهزة؛داخلياً وفيما تدبر املعلومات واملعارف واألدلة 
، تدبر املعلومات واملعارف واألدلةإعداد ومسك خطة املكتب االسرتاتيجية اخلاصة ب  )ه (

مبا يف ذلك التقييم التوقعي للتطورات املتصلة بتدبر املعلومات واملعارف واألدلة اليت قد تؤثر 
  على العمليات املؤسسية األساسية؛

وسريورات األعمال واالحتياجات إىل تدبر املعلومات واملعارف القائمة دعم نظم   )و (
التعلم اإللكرتوين ضمن املكتب وذلك بالعمل بصفة الوسيط الرئيسي املعين باملعارف يف 

 ؛املكتب على صعيد تدبر املعلومات واملعارف واألدلة

استدامة تقدمي الدعم االشتغايل املباشر (املدَمج) إىل األفرقة املتكاملة التابعة للمكتب   )ز (
ق بتدبر البيانات واملعلومات، بدءًا من عمليات التدارس األويل فوصوًال إىل املرحلة فيما يتعل

 التمهيدية.

مكوِّنه قسم تدبر املعلومات واملعارف واألدلة، الذي ال يقل أمهيًة عن ويتمثل املكوِّن الثاين ل -٢٤١
ا الوحدة املسماة اآلخر، يف وحدة املعلومات واألدلة، اليت أفضت عملية إدماج ُأجريت حديثاً إىل  استيعا

 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 (
ا اليت يُعهد إليها حبفظها، وختزينها املادي والرقمي، والِقوام ة عليها، واخلدمات املساندة املتعلقة 

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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  الكشف عن األدلة دعماً لشعبة املقاضاة التابعة للمكتب؛  )ب (
، مبا يف ذلك دلة وتناوهلابشأن مجع األ هليإملكتب وتقدمي الدعم  اإىلداء 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 (

منسِّق تدبر املعلومات، مبا يف ذلك تدبر شؤون البيانات الشرحية ومناذج البيانات دعمًا لنظام 
  دبر األدلة ونظام الكشف عنها.ت

قسم تدبر ويؤدي املنسق املعين بتدبر املعلومات يف املكتب دورًا كبري األمهية يف قيادة وحديت  -٢٤٢
املعلومات واملعارف واألدلة، فيعمل من باب التوسع مبثابة منسق مركزي للمكتب فيما خيص مجيع مسائل 

ا شاغل هذه الوظيفةتدبر املعلومات واملعارف واألدلة. ومن املهام ا  :ألساسية اليت يضطلع 

قسم تدبر املعلومات واملعارف واألدلة والسهر على كون املهام اليت قيادة وحديت   )أ (
ا يف إطار واليتهما، والسريورات املتبعة فيهما ا، تؤيت بانتظاٍم  ،تضطلعان  والنواتج اليت حتققا

الية من حلوٍل مؤسسية ناجعٍة مرتكِّزٍة على ما يلزم لدعم عمل املكتب يف مجيع قطاعاته االشتغ
  اجلهات املتعاَمل معها فيما يتعلق باملعلومات واألدلة؛

تنسيق وتوحيد مجيع سريورات تدبر املعلومات واألدلة، والنظم، واملعماريات،   )ب (
واملبادرات يف املكتب (بالتوافق مع احتياجات املكتب احلالية واملقبلة) على حنو موضوعي 

  يف؛شفاف حص
التحسني األمثل للتعاون والتعاضد بني األجهزة بصفته منسِّق املكتب الذي يتوجه   )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 (

على جعل هذه اخلطة تنسجم مع اسرتاتيجية قلم احملكمة اخلاصة نطاق املكتب والعمل 
  بتكنولوجيا املعلومات الشاملة بنطاقها احملكمة مجعاء؛

النهوض باالبتكار والتفكري االستشرايف حيثما وعندما يكون ذلك ممكناً، يف كل   )ه (
اسرتاتيجية  ، سهرًا على تبُوؤ املكتب مكانةتدبر املعلومات واملعارف واألدلةمكوِّنات طيف 

  متّكنه من أن يكون هيئة فاعلة ال هيئة منفعلة.

 ألف يورو ٣ ٩٧٨,٥  موارد الميزانية

وميثل املئة).  يف ٣,٩ألف يورو ( ١٥٠,٣ينطوي مقدار املوارد املطلوب على زيادة مقدارها  -٢٤٣
ا يف نظام األمم املتحدة املوحَّد، وتكاليف منسق تدبر  ذلك جمموع أثر تطبيق املعدَّالت اجلديدة املعمول 

مثانية  ٢٠١٩شهرًا (كانت مدة عمل شاغل هذه الوظيفة عند إقرارها يف عام  عشر املعلومات ملدة اثين
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اأشهر)، والزيادات  ني إثر إعادة ختصيص موارد بنقلها من بنود التكاليف غري املتصلة بالعامل اليت شهد
 أخرى من بنود امليزانية. 

 ألف يورو ٣ ٧١١,٢  الموارد من الموظفين

وظيفة مموَّلة يف إطار  ١٢وظيفة ثابتة، و ٣٢سيتألف مالك هذا القسم من  ٢٠٢٠يف عام  -٢٤٤
 واحد العامل بدوام كامل).من معادالت املوظف ال ١٢,٠املساعدة املؤقتة العامة تُعترب متطلباً متكرِّراً (

 ألف يورو ٢ ٥٩٦,٦  الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية وفئة اخلدمات العامة

 ).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

 ٤ ١-فمدير لقواعد املعارف
 ٢ ٢-ف)موظف معين باملعلومات (نظام األدلة ونظام التحليل

 ١ ٣-فمنسِّق لقواعد املعارف
 ١ ١-فمساعد معين باملعلوماتموظف 
 ٧ المجموع

 ويتألف مالك وحدة املعلومات واألدلة من الوظائف التالية البيان: -٢٤٧

 العدد الرتبة التسمية

 ٣ ١-ف املعلومات واألدلةرئيس وحدة 
 ٢ ١-فموظف معاون معين باملعلومات واألدلة

 ٢ ١-فمدير لتجهيز البيانات
 ٥ رأ-ع خمساعد معين بتجهيز البيانات
 ٧ رأ-ع خمساعد معين بتدبر املعلومات
 ٣ رأ-ع خمساعد معين حبفظ املعلومات

 ١ رأ-ع خ  /تقّصيهااملعلومات بكشفمساعد معين 
 ١ رأ-ع خ رئيسي معين باألدلةمساعد 

 ٤ رأ-ع خ مساعد معين باألدلة
 ٢٤ المجموع

 ألف يورو ١ ١١٤,٦  املساعدة املؤقتة العامة

إىل وظائف متوَّل يف إطار املساعدة املؤقتة العامة دعمًا ألنشطة املكتب. إن املوارد  القسمحيتاج  -٢٤٨
وتتوزع وظائف املساعدة املؤقتة  املطلوبة متثل متطلبًا مستمراً لسنوات عديدة، ما مل يشر إىل خالف ذلك.

 :التوزع التايل ٢٠٢٠العامة املطلوبة لعام 

العددالرتبةالتسمية
املدة 

 بالشهور

املعاِدل 
بدوام  
كامل

 متطلَّب مستمر ٣١١٢ ١,٠٠-ف موظف معين بتدبر البيانات

 متطلَّب مستمر ٢٢٢٤ ٢,٠٠-فموظف معاون معين باألدلة اإللكرتونية

 متطلَّب مستمر ١٢٢٤ ٢,٠٠-فمعين باملعلومات واألدلة مساعدموظف 
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العددالرتبةالتسمية
املدة 

 بالشهور

املعاِدل 
بدوام  
كامل

 متطلَّب مستمر ١١٢ ١,٠٠رأ-ع خ  مساعد معين باألدلة

 متطلَّب مستمر ٢١١٢ ١,٠٠-فالبياناتقواعد ب معاون معين منسِّق

 متطلَّب مستمر ٢١١٢ ١,٠٠-ف موظف معين باملعلومات

 متطلَّب مستمر ٢١١٢ ١,٠٠-ف موظف معين بالتعلم

 متطلَّب مستمر ١١٢ ١,٠٠رأ-ع ختقصيهامساعد معين بعمليات الكشف عن املعلومات/

 متطلَّب مستمر ١١٢ ١,٠٠رأ-ع خ)بنظم املعلوماتمعين (مساعد فين 

 متطلَّب مستمر ١١٢ ١,٠٠رأ-ع خمساعد معين بتدبر املعلومات

 ١٢١٤٤ ١٢,٠٠ المجموع

 ألف يورو ٢٦٧,٣  الموارد غير المتصلة بالعاملين

ا إليه موظفون كانوا يعملون يف إطار  -٢٤٩ برامج رئيسية لقد أنشئ هذا القسم بإعادِة ختصيٍص نُقل 
وفرعية شىت ضمن املكتب، متكن مالحظة اخنفاض مقادير االعتمادات املطلوبة يف بنود االلتزام ذات 

ا.  الصلة اخلاصة 

يف املئة). إن املوارد غري  ٨,٢ألف يورو ( ٢٠,٣وينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  -٢٥٠
لسد تكاليف السفر وتكاليف اللوازم واملواد وتكاليف املتصلة بالعاملني متثل متطلبًا متكرِّرًا وُتستخدم 

 األثاث والعتاد.

 يورو ألف ١٧,٣  السفر

ألف يورو لسد تكاليف عدد حمدود من املهمات اليت يقوم  ١٧,٣يهيأ باملقدار املطلوب البالغ  -٢٥١
قسم تدبر ا موظفون تقنيون لتقدمي الدعم للبعثات امليدانية، وتدبر أو ترحيل أو شطب معدات ولوازم 

املعلومات واملعارف واألدلة املوجودة حاليًا يف املكاتب امليدانية، واملشاركة يف ندوات ومؤمترات مهنية. 
ألف يورو. وتُعوَّض هذه الزيادة بتخفيضات يف نفس  ١٠,٣وينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها 
 بند امليزانية اخلاص بشعب املكتب األخرى.

 يورو آالف ١٠,٠  ية العامةالنفقات التشغيل

آالف يورو لسد تكاليف الصيانة السنوية لتطبيقات  ١٠,٠ُحيتاج إىل املقدار املطلوب البالغ  -٢٥٢
حاسوبية خاصة باملكتب. ففي امليزانيات املعتمدة السابقة، أُدرج كل املبلغ املقر من أجل سد تكاليف 

(قسم  ٢١٢٠اسوبية ضمن ميزانية الربنامج الفرعي النفقات التشغيلية العامة اخلاصة بصيانة الربجميات احل
اخلدمات). واحلال أنه، زيادًة للشفافية واملساءلة يف جمال امليزانية، غدت املخصصات لسد تكاليف 
الصيانة السنوية لتطبيقات الربجميات احلاسوبية اخلاصة باملكتب ُتدرج ضمن نطاق مسؤولية قسم تدبر 

إن إعادة ختصيص االعتماد يف بند امليزانية هذا صفري األثر اإلمجايل يف املعلومات واملعارف واألدلة. 
 ميزانية املكتب.
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 ألف يورو ٦٠,٠  اللوازم واملواد

إن بند امليزانية هذا بند يعامل بصورة مركزية، فاالعتمادات املعنية تستخدم لألغراض االشتغالية.  -٢٥٣
. وإثر إنشاء قسم ٢١٢٠يف إطار الربنامج الفرعي ويف ميزانيات السنوات السابقة كان املبلغ كله يُطلب 

تدبر املعلومات واملعارف واألدلة، نُقل قسط االعتمادات املخصَّصة للوحدات يف إطار هذا البند إىل 
 القسم اجلديد.

وخيصَّص جزء من اعتمادات بند امليزانية هذا لشراء مستهَلكات رقمية وإلكرتونية (مثل بطاقات  -٢٥٤
الصلبة املشفَّرة، والبطاريات)، ولسد تكاليف أجهزة يستخدمها احملققون (من قبيل  الذاكرة، واألقراص

 الكاِمرات وأجهزة التسجيل). 

 ألف يورو ١٨٠,٠  األثاث والعتاد

لكل من الربامج الرئيسية ُحبثت يف اجتماعات  األثاث والعتادإن املبالغ املطلوبة لسد تكاليف  -٢٥٥
ماشيها مع اخلطة اخلمسية لتكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلومات اليت مشرتكة بني األجهزة بغية التكفل بت

وضعتها احملكمة وأقرها جملس التنسيق. أما األرقام املتعلقة باألثاث والعتاد املدرجة ضمن إطار الربنامج 
فتخص قسط املستثَمرات يف تكنولوجيا املعلومات املموَّل يف إطار ميزانية املكتب،  ٢١٦٠الفرعي 

املصروفات املعنية تتصل ببنود ختصه على وجه التحديد مبثابة جانب من االستثمارات املقرّة فيما  ألن
 خيص املبادرات األساسية املرمي منها إىل حتقيق األهداف املتعلقة باملقاضاة الواردة يف خطة احملكمة.

وتتصل هذه املبادرات بزيادة املكاسب املتأتية عن زيادة النجاعة احملققة داخليًا من خالل  -٢٥٦
املراجعات املتمعنة لسريورات األعمال وتصميم و/أو متييز حلول يُرمى منها إىل تدبر عمليات التحقيق 

االهتمام بأنساق وشؤون الشهود، وإعداد احملاضر املؤمتت، وتدبر العقود، وتنسيق الرتمجة الشفوية، و 
إدارة املشاريع ضمن املكتب. إن هذه املبادرات تدعم مباشرة سد االحتياجات يف جمال تسلسل أعمال 

التحقيق ويف جمال املقاضاة كما تدعم قدرة املكتب العامة على تقدمي اخلدمات واملساندة لألنشطة 
 املؤسسية األساسية.

نية يف إعمال جمموعة أدوات البحث اجلنائي العلمي وتتمثل اجملموعة الثانية من املبادرات املع -٢٥٧
إعماًال واسع النطاق مع العلم بأن هذه اجملموعة تتألف من ثالثة مشاريع فرعية: تصفح الشبكة العنكبوتية 

البيانات يف سياق التحقيق اجلنائي العلمي وفرز مواد األدلة  واحتياز)؛ WASPاملقرتن بإغفال اهلوية (
لزم جتهيزاً وحتليًال ومراجعة إضافية قبل تسجيلها؛ وتطوير وتعزيز أدوات املكتب وقدراته يف الرقمية اليت تست

جمال مجع وجتهيز املعلومات املستقاة من املصادر املتاحة للعموم وإجراء حتقيقات على شبكة اإلنرتنت 
 دعماً ألنشطته األساسية يف جمال التحقيق وجمال املقاضاة. 
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 المقترحة ٢٠٢٠ميزانية عام : ٢١٦٠ البرنامج :١٧ الجدول

٢١٦٠  

 وحدة تدبر المعلومات والمعارف واألدلة

 (بآالف اليوروات) ٢٠١٨مصروفات عام 

امليزانية املعتمدة لعام 
(بآالف  ٢٠١٩

 اليوروات)

 التغّري يف املوارد

امليزانية املقرتحة لعام 
(بآالف  ٢٠٢٠

 اليوروات)  اجملموع

املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

اجملموع مبا فيه 
املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

مقداره (بآالف 
 نسبته املئوية اليوروات)

 ١ ٠٧٠,٥٥٦,١ ٥,٢ ١ ١٢٦,٦ املوظفون من الفئة الفنية
 ١ ٤٠٩,١٦٠,٩ ٤,٣ ١ ٤٧٠,٠ املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 ٢ ٤٧٩,٦١١٧,٠ ٤,٧ ٢ ٥٩٦,٦‐‐‐اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني
 ١ ١٠١,٦١٣,٠ ١,٢ ١ ١١٤,٦‐‐‐ املساعدة املؤقتة العامة

 ‐ ‐ ‐‐‐‐‐ املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

 ‐ ‐ ‐‐‐‐‐العمل اإلضايف

 ١ ١٠١,٦١٣,٠ ١,٢ ١ ١١٤,٦‐‐‐اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني
 ٧,٠١٠,٣ ١٤٧,١ ١٧,٣‐‐‐السفر
 ‐ ‐ ‐‐‐‐‐الضيافة

 ‐ ‐ ‐‐‐‐‐ اخلدمات التعاقدية

 ‐ ‐ ‐‐‐‐‐التدريب

 ‐ ‐ ‐‐‐‐‐ اخلرباء االستشاريون

 ١٠,٠ ‐ ١٠,٠‐‐‐‐ النفقات التشغيلية العامة
 ٦٠,٠ ‐ ‐٦٠,٠‐‐‐اللوازم واملواد
 ١٨٠,٠ ‐ ‐١٨٠,٠‐‐‐األثاث والعتاد

 ٢٤٧,٠٢٠,٣ ٨,٢ ٢٦٧,٣‐‐‐املتصلة بالعاملنياجملموع الفرعي للتكاليف غري 
 ٣ ٨٢٨,٢١٥٠,٣ ٣,٩ ٣ ٩٧٨,٥‐‐‐المجموع

 

 ٢٠٢٠: مالك الموظفين المقترح لعام ٢١٦٠ البرنامج :١٨ 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

 ٢١ ٢١ ٣٢‐ ١١١٤٤ ١١‐‐ ‐ ‐ ٢٠١٩املقرة لعام 
 ‐ ‐ ‐‐ ‐ ‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐اجلديدة

 ‐ ‐ ‐‐ ‐ ‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐املعادة التخصيص

 ‐ ‐ ‐‐ ‐ ‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐املعادة التصنيف

 ‐ ‐ ‐‐ ‐ ‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐املستعادة/املعادة

 ٢١ ٢١ ٣٢‐ ١١١٤٤ ١١‐‐ ‐ ‐ ٢٠٢٠المقترحة لعام 
       

)معاِدالتها بدوام كامل(وظائف المساعدة المؤقتة العامة 
 ٤,٠٠ ٤,٠٠ ١٢,٠٠‐ ١,٠٠٥,٠٠٢,٠٠ ٨,٠٠‐‐‐‐ ‐ ‐ ٢٠١٩املقرة لعام 
 ٤,٠٠ ٤,٠٠ ١٢,٠٠‐ ١,٠٠٥,٠٠٢,٠٠ ٨,٠٠‐‐‐‐ ‐ ‐املستمرة
 ‐ ‐ ‐‐ ‐ ‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐اجلديدة

 ‐ ‐ ‐‐ ‐ ‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐املعادة التخصيص

 ‐ ‐ ‐‐ ‐ ‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐املعادة التصنيف

 ‐ ‐ ‐‐ ‐ ‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐احملوَّلة

 ٤,٠٠ ٤,٠٠ ١٢,٠٠‐ ١,٠٠٥,٠٠٢,٠٠ ٨,٠٠‐‐‐‐ ‐ ‐ ٢٠٢٠المقترحة لعام 
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 والتعاون والتكامل االختصاص شعبة: ٢٢٠٠ البرنامج -٢

 المقدِّمة

والتعاون ("الشعبة") عمليات التدارس األويل وتيسِّر عمليات  والتكامل االختصاص شعبةُجتري  -٢٥٨
التحقيق اليت جيريها مكتب املّدعي العام ("املكتب") بتعزيز التعاون والتعاضد القضائي مبوجب الباب 

يف أداء مهامه واالضطالع بأنشطته. إىل املكتب التاسع من نظام روما األساسي وتقدمي الدعم العام 
م يف الوقت املناسب ويتسم التعاون  والدعم السياسي بأمهية حيوية للتكفل بالتحقيق ومقاضاة املشتبه 

ا. كما إن التعاون والدعم  يف القضايا املعروضة على احملكمة ألنه ليس للمحكمة سلطات إنفاذ خاصة 
 ٤و ١تحقيق الغايتني السياسي يؤديان دوراً هاماً يف اضطالع احملكمة مبهامها الوقائية والتكاملية. فلذا، ول

من الغايات االسرتاتيجية الشاملة بنطاقها احملكمة مجعاء، مت أيضًا متييز التحسني األمثل للتعاون مع 
 ٢٠٢١-٢٠١٩الشركاء باعتباره هدفًا ذا أولوية يف إطار اخلطة االسرتاتيجية ملكتب املّدعي العام للفرتة 

سرتاتيجية املتمثلة يف زيادة سرعة وجناعة وفعالية أنشطته نظرًا إىل أنه سيسهم يف حتقيق غاية املكتب اال
ا الفريدة يف جمال التعاون. ٢األساسية (الغاية االسرتاتيجية  ). إن لكل من احلاالت والقضايا متطلَّبا
 من املهام املتصلة بالتعاون القضائي والتعاون العام والعالقات اخلارجية إقامةَ  ويستتبع ما تضطلع به الشعبة

ا اليت تتوىل إنفاذ القانون)  ا القضائية وأجهز وتدبَر عالقات مع الدول (مبا فيها سلكها الدبلماسي وهيئا
واملنظمات الدولية واملنظمات غري احلكومية وسائر أصحاب الشأن. ويتمثل اهلدف النهائي للشعبة يف 

حنو فعال ويف شحذ الدعم العام تيسري اضطالع املكتب مبهامه يف جمال التحقيق وجمال املقاضاة على 
 لعمله عن طريق االخنراط يف الرتويج وإبالغ الرسائل األساسية.

وكذلك تتوىل الشعبة املسؤولية عن إجراء عمليات التدارس األويل جلميع احلاالت املعروضة على  -٢٥٩
قيام جملس األمن  املكتب، سواء أكان نظر احملكمة فيها متأتيًا عن قيام دول أطراف بإحالتها إليها أم عن

ذه اإلحالة أم عمًال باملادة  من نظام روما األساسي على أساس البالغات  ١٥التابع لألمم املتحدة 
الواردة واملعلومات املستقاة من املصادر املتاحة للعموم. وهكذا تتوىل الشعبة ضمن املكتب املسؤولية عن 

من النظام األساسي، وتقييم مسائل االختصاص  ١٥ دةاستالم وحتليل مجيع البالغات املقدَّمة مبوجب املا
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 جديدة. وتتفاعل الشعبة، يف 

عيد التدارس األويل، مع طائفة عريضة من أصحاب الشأن، مبن فيهم مرسلو إطار أنشطتها على ص
من النظام األساسي، واملنظمات غري احلكومية الوطنية والدولية، واملنظمات  ١٥ البالغات مبوجب املادة

 ١ يةالدولية، والدول. إن التحسني األمثل لعمليات التدارس األويل ميثل هدفًا أساسيًا آخر يتوافق مع الغا
من الغايات االسرتاتيجية ملكتب  ٢ من الغايات االسرتاتيجية الشاملة بنطاقها احملكمة مجعاء والغاية

املّدعي العام، وسيعمل املكتب للمزيد من االستفادة من الطابع القيِّم هلذه العمليات وللبناء على ما تؤتيه 
 من زخم.

: قسم التعاون الدويل وقسم حتليل وتتألف شعبة االختصاص والتكامل والتعاون من قسمني -٢٦٠
 احلاالت.

إن أنشطة قسم التعاون الدويل تندرج يف ثالثة جماالت رئيسية، أو تتألف من ثالثة مكوِّنات،  -٢٦١
التعاون املتعلق باحلاالت على وجه التحديد  مبيَّنة أدناه، ينسِّقها رئيسه وختضع إلشرافه العام. وهي (أ)

 التعاون العام والعالقات اخلارجية: التعاون القضائي املستعِرض؛ (ج) ضمن أفرقة متكاملة؛ (ب)
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يوفِّر قسم التعاون  التعاون املتعلق باحلاالت على وجه التحديد ضمن أفرقة متكاملة:  )أ (
الدويل اخلربة يف جمال التعاون لكل من األفرقة املتكاملة عن طريق مستشار معين بالتعاون الدويل 

لكاملة يف الفريق املتكامل املعين. إن املستشار املعين بالتعاون الدويل تغدو له صفة العضوية ا
يتوىل التيسَري فيما يتعلق بتلبية مجيع االحتياجات إىل التعاضد القضائي وكل طلبات التعاون 
املوجَّهة من الفريق املتكامل إىل الشركاء يف التعاون؛ وتعبئَة واستدامَة الدعم املتصل باحلاالت 

التحديد، والنهوض باإلحاطة بعمل املكتب فيما يتعلق بالتحقيق واملقاضاة يف كل  على وجه
إليه هو؛ وإقامَة مراكز للتنسيق االشتغايل حبيث يتاح للفريق املتكامل النفاذ الدائم  قضية ُتسند

إىل ما خيص القضية من أراض وأدلة مادية وشهود؛ والتحرَك االستجايب السريع بشأن كل ما قد 
نه الفريق املتكامل أو السلطات الوطنية من مشكالت وتقدمي معلومات تعقيبية عن ذلك. يتبيَّ 

لقد ازداد عدد احلاالت اخلاضعة للتحقيق يف السنوات األخرية، ما آتى عبء عمل أثقل 
ومتطلبات صعبة على صعيد التعاون. كما شهد عدد طلبات التعاون الواردة زيادة يف السنوات 

وينبغي التنويه إىل أن دث ارتفاعاً آخر يف عبء العمل الواقع على عاتق القسم. األخرية، ما أح
القسم مل يطلب يف السنوات األخرية موارد إضافية على الرغم من عبء العمل األثقل الذي 
يقع على عاتقه. ولـّما كان التعاون يتسم بأمهية حيوية قصوى فيما خيص عمليات التحقيق فإن 

ك املوظفني الكايف ضمن القسم ميكن أن ميثل عائقًا لتيسري التعاون امللموس االفتقار إىل مال
إن هذه احلقائق واملصاعب يف اآليت يف حينه من أجل إجراء عمليات التحقيق على حنو فعال. 

جمال االشتغال جتعل من الضروري لقسم التعاون الدويل ضرورًة قصوى أن يتاح له فيما خيص 
  على األقل؛ ٢٠١٩من املوارد الذي أتيح له فيما خيص عام  نفس املقدار ٢٠٢٠عام 

يتوىل هذا املكوَِّن من مكوِّنات عمل القسم مستشاٌر  املستعِرض: التعاون القضائي  )ب (
رأ) ومساعد معين -ع )، ومساعد قانوين (من الرتبة خ٤-معين بالتعاون القضائي (من الرتبة ف

ؤالء املوظفني يقومون، تبعًا للمعايري واإلجراءات رأ). إن ه-ع بالتعاون القضائي (من الرتبة خ
ذات الصلة، بإسداء املشورة االسرتاتيجية والتقنية واالشتغالية إىل املستشارين املعنيني بالتعاون 
الدويل املعهود إليهم باحلاالت ويقدمون الدعم واإلرشاد إليهم، بغية التكفل مبراقبة جودة مجيع 

الردود املرسلة نيابًة عن األفرقة املتكاملة، وإبالغ هذه الطلبات طلبات املساعدة القضائية و 
م مسؤولون، بالتشارك مع كل من املستشارين املعنيني  ا. إ والردود، واملتابعة فيما يتعلق 
بالتعاون الدويل، عن التتبع فيما خيص االمتثال ومسك مجيع السجالت املتصلة بطلبات 

ا ال م يؤدون دورًا رائدًا يف وضِع املساعدة الصادرة وطلبا واردة يف قاعدة البيانات. كما إ
ومراجعِة االسرتاتيجيات املرمي منها إىل تعزيِز وتوسيِع شبكة الشركاء املستعِرضة، بوسائل منها 
مثًال التباحُث بشأن االتفاقات املتعلقة بالتعاون عند اللزوم، وتيسري تبادل املعلومات والتعاون 

من الغايات االسرتاتيجية للمكتب، من أجل تعزيز قدرة  ٦ منها حتقيق الغايةمن أجل أمور 
املكتب وشركائه على سد الثغرة املتمثلة يف اإلفالت من العقاب. إن املكوِّن املعين بالتعاون 
القضائي من مكوِّنات قسم التعاون الدويل يؤدي أيضًا دورًا بالغ األمهية، بالتضافر مع سائر 

قسم التعاون الدويل ويف شعبة التحقق، يف وضع االسرتاتيجيات واملنهجيات احملسَّنة الزمالء يف 
لزيادة معدل القبض على األشخاص الذين صدرت حبقهم أوامر بإلقاء القبض لـّما تُنفَّذ، ما 

  من الغايات االسرتاتيجية املبينة يف اخلطة االسرتاتيجية للمكتب؛ ٣ أُعلن عنه باعتباره الغاية
يتوىل هذا املكوَِّن من مكوِّنات عمل القسم  اون العام والعالقات اخلارجية:التع  )ج (

) يتناول العالقات اخلارجية ومستشاٌر معين ٤-مستشاٌر معين بالتعاون الدويل (من الرتبة ف
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ما مسؤوالن عن إسداء املشورة االسرتاتيجية غري ٣-بالعالقات اخلارجية (من الرتبة ف ). إ
ت على وجه التحديد إىل املّدعية العامة واإلدارة العليا للمكتب وعن تقدمي املتعلقة باحلاال

فبغية القيام على اخلصوص بشحذ الدعم إليهما فيما يتعلق بالتعاون العام والعالقات اخلارجية. 
الدعم السياسي، وحتسني التعاون التحسَني األمثل، واالرتقاء بالتواصل مع الدول األطراف 

شأن، مثل املنظمات الدولية واملنظمات غري احلكومية، تنفيذًا للخطة وسائر أصحاب ال
االسرتاتيجية الشاملة بنطاقها احملكمة مجعاء واخلطة االسرتاتيجية للمكتب، يقدم هذا الفريق 
الصغري الدعم إىل املكتب يف وفائه بالتزاماته الدبلماسية وغريها من االلتزامات يف نطاق التعاون 

على إقامِة وإدارِة العالقات اخلارجية للمكتب مع الدول وسائر الشركاء وينسق العام؛ ويسهر 
هذه العالقات؛ وميثل املكتَب خالل املباحثات بشأن شىت املسائل املعروضة على اجلمعية و/أو 

ا الفرعية لكي تنظر فيها، عندما تؤثر هذه املسائل على عمل املكتب.  هيئا

) املشورة ٤-والتعاون يسدي مستشار قانوين (من الرتبة ف وضمن شعبة االختصاص والتكامل -٢٦٢
القانونية بشأن مسائل معيَّنة متعلقة باالختصاص والتكامل والتعاضد القضائي منبثقة عن عمل احملللني 
املعنيني باحلاالت واملستشارين املعنيني بالتعاون الدويل يف احلاالت اخلاضعة للتدارس األويل والتحقيق. 

 املسؤوليات الواسعة اليت يتعنيَّ على شاغل هذه الوظيفة أن يتوالها يف شىت وحدات املكتب، ونظرًا إىل
يف العام املاضي واملراجعة الداخلية  )٥٦(وأخذًا يف احلسبان إلصدار التعميم اإلداري ذي الصلة

ا احملكمة، ُتطلب إعادة تصنيفها لتصبح وظيفة مستشار   ملواصفات قانوين رئيسي هذه الوظيفة اليت أجر
املستشار القانوين الرئيسي يقدم الدعم أيضًا إىل الشعبة واألفرقة املتكاملة  . إن)٥٧()٥- الرتبة ف (من

بشأن التقاضي واالسرتاتيجية فيما يتعلق باالختصاص واملقبولية والتعاضد القضائي وما يتصل بذلك من 
حصانة رؤساء الدول، والكشف عن املعلومات جماالت القانون الدويل العام مثل قوانني األمن الوطين، و 

حيث السرّية]، والعمل إىل جانب قسم املقاضاة وقسم االستئناف بشأن الدفوع الكتابية  املصنَّفة [من
والشفوية حبسب اللزوم. وعالوة على ذلك يتفاوض املستشار القانوين الرئيسي بشأن اتفاقات التعاون 

ة الوطنية، واملنظمات الدولية، وكيانات حفظ السالم، ويربم هذه ومذكرات التفاهم مع األطراف الفاعل
االتفاقات واملذكرات دعمًا لعمليات املكتب، وحيضر مجيع اجتماعات اللجنة التنفيذية اليت تُعقد مع 
األفرقة املتكاملة وقسم حتليل احلاالت بشأن ما جيري من عمليات التحقيق/أعمال املقاضاة وعمليات 

 . يلالتدارس األو 

وُجيري قسم حتليل احلاالت عمليات التدارس األويل ويسدي املشورة بشأن األمور املعقَّدة من  -٢٦٣
الناحية الوقائعية ومن الناحية القانونية فيما يتعلق باالختصاص واملقبولية، وتقييم مصاحل العدالة، وال سّيما 

التدارس األويل واحدًا من ثالثِة األنشطة عندما يتعلق األمر مبصاحل اجملين عليهم. وميثِّل إجراء عمليات 
الرئيسية للمكتب، إىل جانب إجراء عمليات التحقيق وأعمال املقاضاة. وال يقتصر شأن عمليات 
التدارس األويل على أمهيتها احلامسة للبت فيما إذا كانت جتب مباشرة عمليات حتقيق جديدة بل يتعدى 

اء أساس راسخ للتعاون يف احلاالت اليت يباَشر فيها مثل هذه هذه األمهية إىل كونه يفيد أيضًا يف إرس
                                                            

 Classification and Reclassification of( ICC/AI/2018/002انظر "تصنيف الوظائف وإعادة تصنيفها" يف التعميم اإلداري   )٥٦(

Posts(..  
تقييماً آتى نتيجة املقرتحة. لقد قـُيِّم استحقاق هذه الوظيفة للرتبة اجلديدة  ٢٠٢٠يعاد طلب هذه الوظيفة يف إطار ميزانية عام    )٥٧(

  على ضوء التعميم اإلداري ذي الصلة. ٢٠١٩الربناجمية املقرتحة، وروجع هذا التقييم يف عام  ٢٠١٨قبل تقدمي ميزانية عام  إجيابية
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اية املطاف. وإضافًة إىل ذلك ميكن أن يكون لعمليات التدارس األويل أيضاً أثر وقائي وأن  العمليات يف 
تفيد يف تعزيز اجلهود املبذولة على الصعيد الوطين من أجل التحقيق واملقاضاة، وُحيتمل أن تغين عن حتقيق 

ريه املكتب. مث إن حصيلة العمل التحليلي احلاسم الذي جيريه قسم حتليل احلاالت تندرج ضمن نطاق جي
التحليل ذي األمهية الكبرية لنجاح عمليات التحقيق، عندما تقرِّر املّدعية العامة فتح حتقيق يف احلالة 

 املعنية.

ا قسم حتليل احلاالت ما يلي: (أ) -٢٦٤ استالم وجتهيز املعلومات  و تشمل املهمات اليت يضطلع 
ا مبوجب املادة من النظام األساسي، مبا يف ذلك تكوين قواعد بيانات  ١٥  املتعلقة باجلرائم املدَّعى بارتكا

طلب املعلومات من مصادر عديدة ميكن التعويل عليها للتحقق من إمكان التعويل  حتليل اجلرائم؛ (ب)
ا، واالستفسار عن عقد إجراءات سديدة على املعلومات اليت حبوزته فيما خيص اجل رائم املدَّعى بارتكا

إجراء التحاليل السياقية والوقائعية والقانونية  على املستوى الوطين، بوسائل منها البعثات امليدانية؛ (ج)
يهم؛ جلميع املعلومات املتوفرة بغية تقييم االختصاص واملقبولية يف الدعاوى اليت قد تُرفع، ومصاحل اجملين عل

التفاعل مع طائفة واسعة من الشركاء جلمع املعلومات وتقييم عمليات التحقيق وأعمال املقاضاة اجملراة  (د)
إبالغ املّدعية العامة عن استنتاجاته وشرح  على الصعيد الوطين و/أو التشجيع على إجرائها؛ (هـ)

ولعامة اجلمهور. ويضطلع بأداء كل  عمليات التدارس األويل اليت جيريها املكتب ألصحاب الشأن املعنيني
من البالغات  ٥٠٠وما متوسطه  ١٠و ٨هذه املهام (املتعلقة بعمليات تدارس أويل يراوح عددها بني 

اجلديدة كل عام) فريق صغري مؤلف من ثالثة حمللي حاالت وستة حمللي حاالت معاونني واثنني من 
، ٢٠١٤ص للقسم أي موارد إضافية منذ عام حمللي احلاالت املساعدين ورئيس قسم واحد. ومل ختصَّ 

على الرغم من استمرار تزايد عبء العمل الواقع على عاتقه، وال سيما املقادير الكبرية من املعلومات 
  املطلوب جتهيزها يف بعض أحدث عمليات التدارس األويل.

فنظرًا إىل املقادير الكبرية من املعلومات اليت يتعني على قسم حتليل احلاالت جتهيزها واستعماهلا  -٢٦٥
من النظام األساسي،  ١٥(مبا يف ذلك تدبر املعلومات اليت يقدمها مرسلو البالغات مبوجب املادة 

صادر املتاحة للعموم وتسجيل وتوليف معلومات مستقاة من امل واحتيازوالدول، واملنظمات غري احلكومية، 
ومن وسائط التواصل االجتماعي) يطلب هذا القسم وظيفة جديدة واحدة ملساعد معين بتدبر املعلومات 

رأ) يقوم بدعم القسم وبتخفيف الضغط الواقع على احملللني من الفئة الفنية املتأيت عن -ع (من الرتبة خ
سيما التقارير  على إيتاء نواجته الرئيسية، وال تدبر املعلومات وتسجيلها. فسيتيح ذلك للقسم الرتكيز

املتعلقة بعمليات التدارس األويل والتوصيات املراد رفعها إىل املّدعية العامة، ما يسرِّع إجناز عمليات 
سيبسِّط ممارسة تدبر املعلومات يف شىت جوانب سريورة عمل املكتب بأمجعها  إنه التدارس األويل. كما

عمليات التدارس األويل إىل أفرقة التحقيق يف مرحلة الحقة. وسهرًا على التبسيط وييسر تسليم ملفات 
سيستضيف قسُم تدبر املعلومات واملعارف واألدلة املساعَد املعين بتدبر املعلومات وسينتدبه للعمل يف 

 قسم حتليل احلاالت.

 يورو آالف ٤ ١٠٧,٧  موارد الميزانية

ُتطلب مواصلة متويل موارد املساعدة املؤقتة العامة اليت كانت قد أُقرت يف إطار ميزانية عام  -٢٦٦
ا يف إطار واليتها ٢٠١٩ . فهذه املوارد تتسم بأمهية حامسة لتمكني الشعبة من االضطالع باملهام املنوطة 

 . ٢٠٢٠على حنو فعال يف عام 
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 ألف يورو ٣ ٦٦٩,٤  الموارد من الموظفين

ألف يورو  ٧٠,٠املبلغ املطلوب لسد تكاليف الوظائف الثابتة على زيادة مقدارها  ينطوي -٢٦٧
املئة). وينطوي املبلغ املطلوب لسد تكاليف وظائف املساعدة املؤقتة العامة على زيادة مقدارها  يف ٢,٢(

املعدالت ومتثل الزيادة يف املوارد من املوظفني جمموع أثر تطبيق  املئة). يف ١١,١ألف يورو ( ٤٦,٦
ا يف نظام األمم املتحدة املوحد وأثر متويل وظيفة املساعدة املؤقتة اجلديدة يف جمال تدبر  اجلديدة املعمول 

وظيفة ثابتة  ٣٠أشهر. ويتألف مالك الشعبة من  رأ) املطلوبة ملدة ستة-ع املعلومات (من الرتبة خ
عادالت املوظف الواحد العامل بدوام  من م ٤,٠وظائف من وظائف املساعدة املؤقتة العامة ( ومخس

 كامل).

 يورو آالف ٣ ٢٠٣,٥  الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية وفئة اخلدمات العامة

)، ٥-)، يدعمه مستشار قانوين رئيسي (من الرتبة ف١-يرتأس الشعبة مديرها (من الرتبة مد -٢٦٨
)، ٤- الدويل (من الرتبة ف اقُرتحت إعادة تصنيف وظيفته اليت كانت وظيفة مستشار معين بالتعاون

 رأ).-ع ويساعده مساعد إداري (من الرتبة خ

 :وظيفة ثابتة ١٥ويتألف مالك قسم التعاون الدويل مما جمموعه  -٢٦٩

 العدد الرتبة التسمية

 ٥ ١-فرئيس قسم التعاون الدويل
 ٤ ١-فمستشار معين بالتعاون الدويل

 ٤ ١-فمستشار معين بالتعاون القضائي
 ٣ ٦-ف  معين بالتعاون الدويلمستشار 

 ٣ ١-فمستشار معين بالعالقات اخلارجية
 ٢ ١-فمعين بالتعاون الدويلمعاون مستشار 

 ١ رأ-ع خمساعد معين بالتعاون القضائي
 ١ رأ-ع خمساعد معين بالشؤون القانونية

 ٢ رأ-ع خ مساعد إداري
 ١٥ المجموع

 :وظيفة ثابتة ١٢)، ويتألف مالكه من ٥-الرتبة فويرأس قسم حتليل احلاالت رئيسه (من  -٢٧٠

 العدد الرتبة التسمية

 ٥ ١-فرئيس قسم حتليل احلاالت
 ٣ ٣-ف حملِّل حاالت

 ٢ ٦-ف حملِّل حاالت معاون
 ١ ٢-ف حملِّل حاالت مساعد

 ١٢ المجموع

 ألف يورو ٤٦٥,٥  املساعدة املؤقتة العامة

من  ٣,٥مواصلة متويل أربع وظائف من وظائف املساعدة املؤقتة العامة ( ٢٠٢٠ُتطلب لعام  -٢٧١
معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل) للمساندة يف عمليات التدارس األويل وعمليات التحقيق 

لعمل ، وتقدمي الدعم اإلداري واالشتغايل للنهوض بعبء ا٢٠٢٠واحملاكمات املتوقع أن يشهدها عام 
املستمر التزايد املتعلق بالتعاون. إن كًال من املستشارين املعنيني بالتعاون ُمنتَدب رمسيًا للعمل يف فريق 
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متكامل معنيَّ لكنه ميكن أن يعمل يف بعض األحيان بصفة رديف لفريق آخر. كما ميكن أن تتغري املهمة 
ا إذا  استلزمت ذلك حاالت قائمة أو حاالت جديدة، اليت يُنتَدب املستشار املعين بالتعاون لالضطالع 

بل ميكن أحيانًا أن يُعىن املستشار املعين بالتعاون بأكثر من حالة واحدة إذا أتاح له ذلك عبء العمل 
  الواقع على عاتقه.

وفيما سبق كان التحلي باملرونة يف استعمال املوارد يتيح للشعبة وإلدارة قسم التعاون الدويل  -٢٧٢
يف ختصيص املوارد املتوفرة عندما كانت تتغري املتطلبات فيما يتعلق باحلاالت. بيد أن  تعظيم النجاعة

الزيادة يف عدد احلاالت، معطوفًة على تزايد التعقيد الذي تتسم به متطلبات التعاون، جعلت عمل كثري 
حيد من إمكان من املستشارين املعنيني بالتعاون الدويل يشمل بانتظام حاالت متعددة يف آن معاً، ما 

 تطبيق مثل هذه املرونة يف املستقبل.

  ويطلب قسم حتليل احلاالت وظيفة جديدة من وظائف املساعدة املؤقتة العامة من الرتبة  -٢٧٣
أشهر،  رأ ألغراض تدبر املعلومات، كما بـُنيِّ أعاله. ويُهيأ لسد تكاليف هذه الوظيفة ملدة ستة-خ ع

 توظيف املطبَّق على مجيع الوظائف اجلديدة يف مكتب املّدعي العام.أخذاً يف احلسبان لعامل التأخر يف ال

 وتتوزع وظائف املساعدة املؤقتة العامة املطلوبة التوزع التايل: -٢٧٤

املعاِدل بدوام كاملاملدة بالشهورالعددالرتبة التسمية
 متطلَّب مستمر ٣٢٢٤٢,٠٠-فمستشار معين بالتعاون الدويل

 متطلَّب مستمر ٣١١٢١,٠٠-ف حملِّل حاالت

 متطلَّب مستمر ٣١٦,١٠,٥١-ف )موظف قانوين (يعمل يف نيويورك

 متطلَّب جديد ١٦٠,٥٠رأ-ع خمساعد معين بتدبر املعلومات

 ٥٤٨,١٤,٠١ المجموع

إن مكتب األمم املتحدة للشؤون القانونية يستبقي املوظف القانوين الذي يعمل لدى األمم  -٢٧٥
من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل)،  ٠,٥١) (٣-يف نيويورك (من الرتبة فاملتحدة 

املستمر متويل وظيفته للعمل يف قسم التعاون الدويل، بصفته موظفاً من موظفي األمم املتحدة يتوىل ضمن 
م للمحكمة. منظومة األمم املتحدة جتهيز وتنسيق مجيع طلبات املساعدة الصادرة عن مكتب املّدعي العا

وذلكم عنصر أساسي من عناصر التمكني من تنفيذ مجيع الطلبات بصورة ناجعة ويف الوقت املناسب. 
ولـّما كان شاغل هذه الوظيفة يتناول أيضًا طلبات املساعدة اليت يرسلها رئيس قلم احملكمة نيابًة عن 

 رئيس القلم.الدوائر أو عن حمامي الدفاع فإن باقي تكاليفها سيُتقاسم مع ديوان 

 ألف يورو ٤٣٨,٣  الموارد غير المتصلة بالعاملين

ينطوي املبلغ املطلوب لسد تكاليف املوارد غري املتصلة بالعاملني على اخنفاض طفيف مقداره  -٢٧٦
 املئة). إن املوارد املعنية خمصَّصة للسفر وهي متثِّل متطلباً متكرِّراً. يف ٠,٨آالف يورو ( ٣,٦

 ألف يورو ٤٣٨,٣  السفر

إن مبلغ اختالفًا ذا شأن.  ٢٠١٩ال خيتلف مبلغ ميزانية السفر املطلوب عن نظريه لعام  -٢٧٧
وذلك بفضل  ٢٠١٩االعتمادات املطلوب لسد تكاليف البعثات أقل مبقدار طفيف عن نظريه املقر لعام 

املهم  اختاذ تدابري لتحقيق وفورات ومكاسب متأتية عن زيادة النجاعة يف شىت وحدات املكتب. ويبقى من
. إن موظفي شعبة االختصاص والتكامل أمهية بالغة توفري اعتمادات كافية يف هذا البند من بنود امليزانية
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والتعاون يقومون مبهمات فيما يتعلق باحلاالت اخلاضعة للتدارس األويل أو للتحقيق لتأمني وتعزيز التعاون 
لدول. كما إن موظفي الشعبة سيظلون أو مجع املعلومات وللمشاركة يف لقاءات هامة مع مسؤويل ا

يرافقون املدَّعية العامة فيما تقوم به من مهمات متصلة باحلاالت. وسيواَصل فيما خيص هذه املهمات 
االستهداف والتخطيط على حنو يتيح استعمال ميزانية السفر بالصورة األجنع، ما يتيح ختفيضًا يف مقدار 

ا.امليزانية املطلوب بفضل زيادة النجاع  ة، وذلك على الرغم من زيادة عدد املهمات املعتزم القيام 
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 المقترحة ٢٠٢٠: ميزانية عام ٢٢٠٠ البرنامج :١٩ الجدول

٢٢٠٠  

 شعبة االختصاص والتكامل والتعاون

(بآالف اليوروات ٢٠١٨مصروفات عام  ) 

امليزانية املعتمدة لعام 
(بآالف  ٢٠١٩

 اليوروات)

 التغّري يف املوارد
لعام امليزانية املقرتحة 

(بآالف  ٢٠٢٠
 اليوروات)  اجملموع

املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

اجملموع مبا فيه 
املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

مقداره (بآالف 
 نسبته املئوية اليوروات)

 ٢ ٧٩٨,٠٥٥,٥ ٢,٠ ٢ ٨٥٣,٥ املوظفون من الفئة الفنية
 ٣٣٥,٥١٤,٥ ٤,٣ ٣٥٠,٠ املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 ٣ ٠٩٣,١٣ ١٣٣,٥٧٠,٠ ٢,٢ ٣ ٢٠٣,٥‐٣ ٠٩٣,١اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني
 ٤١٢,٧٤١٩,٣٤٦,٦ ١١,١ ٤٦٥,٩‐٤١٢,٧ املساعدة املؤقتة العامة

 ‐ ‐ ‐‐‐‐‐ املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

 ‐ ‐ ‐‐‐‐‐العمل اإلضايف

 ٤١٢,٧٤١٩,٣٤٦,٦ ١١,١ ٤٦٥,٩‐٤١٢,٧اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني
)٣,٦(٢١٢,١١٧,٩٢٢٩,٩٤٤١,٩السفر  )٠,٨(  ٤٣٨,٣ 
 ‐ ‐ ‐‐‐‐‐الضيافة

 ‐ ‐ ‐‐٧,٠‐٧,٠ اخلدمات التعاقدية

 ‐ ‐ ‐‐١١,٠‐١١,٠التدريب

 ‐ ‐ ‐‐‐‐‐ اخلرباء االستشاريون

 ‐ ‐ ‐‐‐‐‐ النفقات التشغيلية العامة

 ‐ ‐ ‐‐‐‐‐واملواد اللوازم

 ‐ ‐ ‐‐‐‐‐األثاث والعتاد

)٣,٦(٢٣٠,٠١٧,٩٢٤٧,٩٤٤١,٩اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني  )٠,٨(  ٤٣٨,٣ 
 ٣ ٧٣٥,٩١٧,٩٣ ٧٥٣,٧٣ ٩٩٤,٧١١٣,٠ ٢,٨ ٤ ١٠٧,٧المجموع

 ٢٠٢٠: مالك الموظفين المقترح لعام ٢٢٠٠ البرنامج :٢٠ الجدول

٢٢٠٠ 

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

مجموع 
 الموظفين

        الوظائف الثابتة

 ٥ ٥ ٣٠ ‐ ١٢٣١٠٧٢ ٢٥‐ ‐ ‐ ٢٠١٩املقرة لعام 
 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐اجلديدة

 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐تخصيصاملعادة ال

 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐‐‐)١(١‐‐ ‐ ‐املعادة التصنيف

 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐املستعادة/املعادة

 ٥ ٥ ٣٠ ‐ ١٣٢١٠٧٢ ٢٥‐ ‐ ‐ ٢٠٢٠المقترحة لعام 
        

ل)وظائف المساعدة المؤقتة العامة (معاِدالتها بدوام كام
 ٣,٥٠ ‐ ‐ ‐ ٣,٥٠ ‐‐٣,٥٠‐‐‐‐ ‐ ‐ ٢٠١٩املقرة لعام 
 ٣,٥٠ ‐ ‐ ‐ ٣,٥٠ ‐‐٣,٥٠‐‐‐‐ ‐ ‐املستمرة
 ٠,٥١ ٠,٥١ ٠,٥١ ‐ ‐ ‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐اجلديدة

 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐املعادة التخصيص

 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐املعادة التصنيف

 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐احملوَّلة

 ٠,٥١ ٠,٥١ ٤,٠١ ‐ ٣,٥٠ ‐‐٣,٥٠‐‐‐‐ ‐ ‐ ٢٠٢٠المقترحة لعام 
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 : شعبة التحقيق٢٣٠٠البرنامج  -٣

 المقدِّمة

ا العامة مديرها وفريقها اإلداري، املكوِّن املعين  -٢٧٨ توفِّر شعبة التحقيق ("الشعبة")، اليت يتوىل إدار
بالتحقيق وبالتحليل من مكوِّنات األفرقة املتكاملة. وتتوىل الشعبة توظيف وتدريب احملقِّقني واحمللِّلني 

وتراقب أداءهم. ودعمًا لألفرقة املتكاملة تتوىل الشعبة أيضًا املسؤولية عن العاملني ضمن الفريق املتكامل، 
اجلوانب العلمية لعمليات التحقيق وجوانبها املتصلة بالبحث اجلنائي العلمي، كما تتوىل توفري الدعم 

 االشتغايل هلذه األفرقة.

ليل عمليات وتتألف الشعبة من مكتب مديرها وأقسامها األربعة: قسم التحقيق، وقسم حت -٢٧٩
 التحقيق، وقسم البحث اجلنائي العلمي، وقسم التخطيط والعمليات.

وتوفِّر الشعبة أفرقة التحقيق، اليت تضم حمققني وحمللني ذوي خربة يف التحقيق اجلنائي الدويل  -٢٨٠
التحقيقية  وتتوىل أفرقة التحقيق أهم األنشطةوميثلون مكوِّنًا كبريًا وحامسًا من مكوِّنات األفرقة املتكاملة. 

مركِّزًة على اجلرائم واملشتبه فيهم وعلى صلة املشتبه فيهم باجلرائم. ففيما خيص اجلرائم جتمع أفرقة التحقيق 
األدلة املتعلقة باحلوادث املشمولة بالتحقيق وما يُرتكب يف سياقها من جنايات. أما فيما خيص املشتبه 

ا، ويف فيهم فتتدبّر أفرقة التحقيق مناحي التحقيق يف ض ا، ويف معرفتهم  لوعهم يف اجلرائم املّدعى بارتكا
ا مسؤولة عن اجلرائم  ا. ومن أجل ذلك جتمع الشعبة األدلة بشأن بنية املنظمة املزعوم أ تقصُّدِّهم إتيا
ا، مبا يف ذلك التمويل والدعم اإلمدادي الالزمان  املعنية، وأدوار املشتبه بضلوعهم فيها، وصلتهم 

ا. وتدعم األقسام املتخصِّصة العاملة ضمن الشعبة األفرقة املتكاملة يف إعداد وتنفيذ خططها الرتك ا
 وذلك من خالل إسداء املشورة التخصصية وتقدمي املساعدة يف إجراء العمليات:

يتكفل قسم التحقيق بتوفري املوارد لشىت أفرقة التحقيق من أجل إجراء عمليات   )أ (
ققني املنتدبني للعمل يف إطار األفرقة املتكاملة. إن منسق عمليات التحقيق، ويضم مجيع احمل

التحقيق، ورؤساء األفرقة واحملققني، الذين يعملون بدرجات تراتبية خمتلفة، يضعون اسرتاتيجيات 
التحقيق، وخيططون لألنشطة التحقيقية، ويسهرون على مجع األدلة، ويعدون دالئل التحقيق، 

م خالل التحقيق، ويضطلعون بغري ذلك  ويتدبرون شؤون العاملني اخلارجيني الذين يستعان 
من املهام. كما إن قسم التحقيق يسهر على وضع معايري التحقيق من خالل متييز املمارسات 
الفضلى، وعلى وضع املعايري واإلجراءات واملبادئ التوجيهية، وعلى توفري التدريب وإجراء 

تنمية قدرة املكتب على التحقيق بوضِع وإعماِل م مراجعات اجلودة. ويتوىل هذا القس
اإلجراءات واألدوات والطرائق االبتكارية سهرًا على اّتسام أنشطة التحقيق بالنجاعة والفعالية 

  واجلودة الرفيعة املستوى، وعلى وفائها باملعايري النافذة.
وتوفري  يسهر قسم حتليل عمليات التحقيق على وضع املعايري واملمارسات الفضلى،  )ب (

التدريب، ومراجعة اجلودة، وتوفري املوارد لشىت األفرقة املعنية بالتحقيق من أجل حتليل الوقائع. 
إن احمللِّلني واحمللِّلني املساعدين جزء من مالك هذا القسم ويشكِّلون مكوِّنًا هامًا من األفرقة 

ق وشعبة املقاضاة يف املتكاملة. ويقدِّم قسم حتليل عمليات التحقيق الدعم لشعبة التحقي
اجملاالت التالية: حتليل أمناط اجلرائم عندما يُدَّعى بارتكاب جرائم متعددة وذلك بواسطة قواعد 
بيانات، وإحصاءات، وبيانات عن التسلسل الزمين، وخرائط، وتقارير، لدعم اختاذ اإلدارة 

ه فيهم الفارين، وتقدمي للقرارات املتعلقة باصطفاء القضايا، وعمليات التحقيق، وتتبع املشتب
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إفادات دورية إىل جملس األمن التابع لألمم املتحدة؛ وإعمال قاعدة لبيانات حتليل الوقائع دعماً 
لعمليات التحقيق من أجل مجع وإدماج مجيع مصادر األدلة املتعلقة باجملموعات واألماكن 

نهجي للشهود وسائر مصادر املعنية واألشخاص املعنيني وسائر الكيانات املعنية؛ والتقييم امل
األدلة وفق معايري قياسية إلمكانية التعويل واملصداقية؛ وحتليل الُبىن والشبكات، مبا يف ذلك 
بيانات االتصاالت، واملسائل العسكرية (مثل القيادة والسيطرة والعمليات العسكرية واألسلحة) 

ئم واملالبسات املعنية؛ ودعم تنفيذ اجلرائم؛ والتحليل اجلنساين فيما خيص اجلرا وأساليب
م؛ والتحليل االشتغايل  اإلجراءات االبتدائية لإلعداد لعمليات استجواب الشهود وإيداع إفادا
دعمًا للمحققني الذين يقومون مبهمات ميدانية؛ واالستعمال املنهجي للموارد املتاحة للعموم 

  على اإلنرتنت.
ميًا ألنشطة التحقيق وأعمال املقاضاة يقدِّم قسم البحث اجلنائي العلمي دعمًا عل  )ج (

وعمليات التدارس األويل. إنه يتألف من ثالث وحدات هي وحدة البحث اجلنائي العلمي 
(اليت تتوىل فحص مسارح اجلرائم، وعمليات االنتباش، وعمليات التشريح، والفحوص السريرية، 

ث اجلنائي احلاسويب، والبحث والتحقيق اجلنائي، إخل)، والوحدة السيربانية (اليت تتوىل البح
اجلنائي املتعلق باألجهزة املتنقلة واالتصاالت، وعمليات التحقيق السيرباين، إخل)، ووحدة حتّري 
الصور (اليت تتوىل املسؤولية عن نظم املعلومات اجلغرافية وحتليل الصور الساتلية، وحتليل الصور 

اد وتبيان جمرى اجلرائم عن طريق متثيل األدوار ة، ووضع اخلرائط الثالثية األبعفيِديويالضوئية/ال
فيها، وحتري الصور امللتقطة بالطائرات اليعسوبية، إخل). وإضافًة إىل ذلك يتدبر قسم البحث 
اجلنائي العلمي شؤون األمانة التنفيذية للمجلس االستشاري العلمي التابع ملكتب املدَّعي العام 

ا ويضع إجراءات العمل القياسية واملباد ئ التوجيهية املتصلة باألنشطة العلمية اليت يضطلع 
املكتب. إن اجمللس االستشاري العلمي، املؤلَّف من الرؤساء احلاليني ملؤسسات اجملتمع العلمي 
الدويل الثماين عشرة األكثر متثيًال، جيتمع كل عام ويسدي املشورة إىل املكتب بشأن أحدث 

ديدة والتكنولوجيا الناشئة، والطرائق واإلجراءات العلمية املستجدات يف جمال التكنولوجيا اجل
 اليت قد ميكن أن تعزِّز مجَع وتنظيَم وحتليَل األدلة الوثائقية والعلمية واملتأتية عن الشهادات.

قسم التخطيط والعمليات تسهر فيه الوحدة املعنية باألخطار والدعم االشتغاليني   )د (
وأمنها، وتقدِّم الدعم االشتغايل هلا. وتتكفل وحدة هذا  على سرِّية نشر البعثات يف امليدان

القسم املعنية باسرتاتيجيات احلماية بكون اسرتاتيجية التحقيق معّدة بصورة تتيح تدبر األخطار 
اليت ميكن ارتقاب أن يتعرض هلا األشخاص املتعاونون مع املكتب. وتعمل كلتا هاتني الوحدتني 

مع قلم احملكمة من خالل توزيع املسؤوليات استناداً إىل سلسلة  بتعاون وثيق وعلى حنو متكامل
متواصلة من اخلدمات. وتقوم وحدة هذا القسم املعنية باجلرائم اجلنسية واجلرائم اجلنسانية 
املنطلق واجلرائم املرتكبة حبق األطفال مبساعدة األفرقة على التعامل مع الشهود الضعيفي احلال 

إن فريق  جلنسية واجلرائم اجلنسانية املنطلق واجلرائم املرتكبة حبق األطفال. مثوالتحقيق يف اجلرائم ا
هذا القسم املعين بالتسيري والتخطيط يقدِّم اخلدمات يف جمال جتهيز املعلومات ويف جمال الشؤون 

  اإلدارية/دعم تدبر املشاريع.

غطًا كبرياً ينال من سرعة إن عدد عمليات التحقيق املتزامنة يبقى دون تغيري، ما يظل ُحيدث ض -٢٨١
عمليات التحقيق ومن حسن حال املوظفني. أما ختفيض عدد احملاكمات املتوقع من ثالث حماكمات إىل 

من معادالت املوظف  ٣اثنتني فليس له إال أثر حمدود على شعبة التحقيق إذ أن املوظفني الذين ميثلون 
م فريق معين باإلجراءات االبتدائية يعاد ختصيصهم الواحد العامل بدوام كامل الذين يُنتدبون عادة لدع
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لتعزيز أفرقة التحقيق القائمة املنقوصة املالك. فباملوارد املتاحة حاليًا مل يتسنَّ لشعبة التحقيق استدامة 
ا يف الشعبة. وقد ازداد  االتصال املنتظم مع شهود القضايا السالفة، كما تقضي به معايري اجلودة املعمول 

ليات التحقيق الالبث ريثما يُنفذ األمر بالقبض على املشتبه فيهم، لكن حمدودية املوارد جتعل ما عدد عم
ولئن كانت الشعبة قد يُبذل من جهود يف هذا الصدد مقتصرًا على رد الفعل حيال احلوادث والفرص. 
املئة يف  يف ١,٧إىل  ١ جنحت يف استبانة إمكان حتقيق مكاسب متأتية عن زيادة النجاعة تبلغ نسبتها

السنوات اخلمس األخرية وهي تستخدام مواردها على حنو مرن لسد أمس االحتياجات فإن هذين 
ج مرن فيما يتعلق بتخصيص  التدبريين لن يكفيا وحدمها لتذليل مشكلة نقص قدرة الشعبة. لقد اتُّبع 

وحدات الشعبة أكرب من طاقتها املوارد لكن مثة ما يشري بوضوح إىل أن ما يُطلب االضطالع به من شىت 
وذلك نتيجًة لكون قدِّ الفريق أصغر بكثري من قّد الفريق األمثل: ارتفاع عدد أيام اإلجازة اليت مل تؤخذ؛ 
وزيادة اإلجازات املرضية؛ واملزيد من طلبات الدعم يف جمال التحليل الصادرة عن شعبة املقاضاة؛ وتنامي 

ضمن عبء العمل الواقع على عاتق قسم البحث اجلنائي العلمي.  تراكم األعمال املؤجلة مما يندرج
الرغم من هذا الواقع حتد شعبة التحقيق من كل طلٍب ملوارد جديدة بغية تقييم أثر االسرتاتيجية  وعلى

: زيادة سرعة وجناعة وفعالية عمليات التدارس األويل وعمليات ٢اجلديدة (وال سيما الغاية االسرتاتيجية 
 وأعمال املقاضاة).التحقيق 

 يورو آالف ٢٠ ١٠٥,٥  موارد الميزانية

على غرار السنوات السابقة بذلت الشعبة جهدًا كبرياً يف استبانة ما ميكن حتقيقه من املكاسب  -٢٨٢
. فطيلة )٥٨(يورو ألف ٤٨٠,٠املتأتية عن زيادة النجاعة والوفورات، وتتوخى حتقيق وفورات يقارب مبلغها 

لتحقيق، بالتنسيق مع سائر شعب مكتب املّدعي العام وسائر أجهزة احملكمة، واصلت شعبة ا ٢٠١٩عام 
استبانة إمكان حتقيق املكاسب املتأتية عن زيادة النجاعة والوفورات من خالل نشر موظفني من املالك 
 الدائم املعين بالتحقيق للعمل يف امليدان، عند اإلمكان؛ واألخذ حبل اقتصادي من أجل إسكان املوظفني

يف بْنغي؛ وزيادة القدرة على العمل عن بعد؛ وجعل الشهود املقيمني يف أوروبا يسافرون إىل املقر 
م.  الستجوا

وفيما خيص قسم التحقيق لـّما تزل القدرة احلالية املتمثلة يف احملققني أقل من االحتياجات اليت  -٢٨٣
ا يلي: استلزام إجناز األنشطة املخطَّط هلا وتتمثل التبعات الدائمة لنقص التجهيز باملوظفني فيممت متييزها. 

مزيدًا من الوقت؛ تعذر التجاوب املناسب مع األحداث اهلامة غري املتوقعة دون نقل موارد خمصَّصة 
ألنشطة أخرى ذات أولوية أو تقليص هذه املوارد بصورة ذات شأن؛ نقص القدرة على إجراء عمليات 

بالتدريب املالئم؛ حمدودية القدرة على التتبع؛ اضمحالل القدرة استخالص العرب ووضع املعايري والتكفل 
 على تناول القضايا "الساكنة"، وال سيما استدامة الصلة مع الشهود واستبانة فرص مجع أدلة جديدة.

لتعزيز القدرة على إجراء عمليات  ٤-إن قسم التحقيق يطلب حمققاً رئيسياً إضافياً من الرتبة ف -٢٨٤
ا تتوخى أن يزيد التحقيق املايل. ف قد أشارت الدائرة التمهيدية يف قرارات صدرت عنها مؤخرًا إىل أ

مكتب املّدعي العام اجلهود املبذولة فيما خيص التحقيق املايل. وقد سّلطت الدول األطراف الضوء على 
ا يف جمال التحقيق املايل وذلك ألغراض  متعددة.  ضرورة أن يعزز املكتب واحملكمة األنشطة املضطلع 

                                                            

ألف يورو)، وبند املوظفني العاملني يف امليدان  ٩٤,٨ات اليت حتققت إىل حتسينات يف بند املقابالت اليت ُجترى يف املقر (تُعزى الوفور   )٥٨(
  ألف يورو).  ١٨١,٣آالف يورو)، وبند الشقق يف بْنغي (  ٢٠٩,٣(
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من الغايات املنشودة مبقتضى اسرتاتيجيته احلديثة العهد،  ٢ كما إن املكتب ميَّز ذلك، يف إطار الغاية
باعتباره جماًال أساسيًا جيب تناوله يف سياق عمليات التحقيق التخصصي. واحلال أن مالك القسم يضم 

نهم منخرطون كلَّ االخنراط يف أنشطة حاليًا أربعة حمققني ذوي خربة سديدة يف جمال التحقيق املايل لك
التحقيق العام. فلسد احلاجة املستبانة يتعني على املكتب أن يعنيِّ مهنيًا ذا خربة وجتربة مستفيضتني يف 
ذه الوظيفة اجلديدة سيتسىن للمكتب أن يرفع قدرته  إجراء عمليات التحقيق املايل املعقد برتبة عالية. و

هذه ارتفاعًا فائقًا وذلك بتوفريه لكل فريق من أفرقة التحقيق اإلرشاَد  على إجراء عمليات التحقيق
االسرتاتيجي العام والتخطيط وتنسيق األنشطة املتصلة بعمليات التحقيق املايل الالزمة، مبا فيها أنشطة 

اية املطاف أن يسهم يف حتقيق الغايتني  من الغايات  ٢و ١تتبع األصول. ومن شأن ذلك يف 
تيجية وعلى اخلصوص زيادة معدل النجاح يف الرتافع أمام احملكمة، وكذلك تسريع اإلجراءات.  االسرتا
ميكن أن يتبني أن إجراء عمليات التحقيق املايل يف مرحلة مبكرة من اخنراط املكتب بالغ األمهية فيما  كما

بتقييم املساعدة  خيص اجلوانب ذات األثر على عمل األجهزة األخرى، مثل متييز األموال فيما يتصل
القانونية، بل وجرب األضرار، يف مرحلة الحقة من القضايا. إن شاغل هذه الوظيفة العليا، بالتضافر مع 
املستشار املعين بالتعاون القضائي العامل يف شعبة االختصاص والتكامل والتعاون، سيعزز أيضًا تركيز 

يني املعنيني وحتسني التدريب الداخلي الذي يوفره املكتب وقدرته على الرتابط الشبكي مع الشركاء اخلارج
 املكتب فيما يتعلق مبثل هذه الشؤون العالية درجة التخصص.

ويطلب قسم البحث اجلنائي العلمي وظيفة جديدة ملوظف معاون معين بدعم النظم من الرتبة  -٢٨٥
وتسيري  )WASPيتوىل إعمال وصيانة منصة البحث على الشبكة العنكبوتية مع إغفال اهلوية ( )٥٩(٢-ف

ا،  شؤون هذه املنصة. إن هذه املنصة مهمة أمهية أساسية ألغراض التحقيق الذي جيريه املكتب. واحلال أ
خالل اضطالعهم  بسبب مقدار العمل املعين، تستلزم توفري دعم خمصص ملستعمليها النهائيني يف املكتب

بأعماهلم التحقيقية على شبكة اإلنرتنت، بغية التكفل باستمرار توفُّر املنصة العاملة على أساس إغفال 
ذا النشاط يف الوقت احلاضر احملققون يف اجملال السيرباين الذين َيْشَغلهم  اهلوية واستمرار عملها. ويقوم 

ين الذي تستلزمه املنصة عن االضطالع مبهمتهم الرئيسية العمل األكثر اتسامًا بالطابع اإلداري والصيا
ضمن إطار عمليات التحقيق، كما جيعل األعمال اليت تستلزم اخلربة يف جمال التحقيق السيرباين املؤجلة 

 ترتاكم. 

ويضم قسم التخطيط والعمليات وحدة اسرتاتيجيات احلماية، املسؤولة عن التدبر العام لشؤون  -٢٨٦
ا يف عام شهود االّدعاء. إ ا ومسا وتنفيذ بعض  ٢٠١٧ن هذه الوحدة، إثر مراجعة متعمقة الحتياجا

، تدبرت أمرها للنهوض بعبء عمل أثقل يف عام ٢٠١٨عمليات إعادة التنظيم الداخلي فيها عام 
وعلى الرغم من أن هذه الوحدة تظل تضطلع بعبء عمل يتخطى دون زيادة يف املوارد املوفرَّة هلا.  ٢٠١٨

ا ستسعى إىل النهوض بأود عبء العمل الواقع على عاتقها مستعينة مبواردها احلالية يف عام طاق تها فإ
٢٠٢٠ . 

وتتوىل الوحدة املعنية باألخطار والدعم االشتغاليني تطبيق النهج الكالين يف العمليات ضمن  -٢٨٧
دم هذه الوحدة يف امليدان إال املكتب، بدءًا من التدارس األويل فوصوًال إىل التحقيق واملقاضاة. وال تستخ

                                                            

  ريثما يتم تأكيد تسمية الوظيفة وتصنيفها.  )٥٩(
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جًا مرناً  العدد األدىن من املوظفني ذوي املراس من الفئة الفنية وفئة اخلدمات العامة. وقد مّكنها اتباعها 
يف توزيع العاملني من سد متطلبات احلد األدىن هذه، لكن أي زيادة يف األنشطة ستستلزم مزيدًا من 

 انية حمدودة للتعويل على املرونة يف هذا الصدد.املوارد ألنه مل يعد هناك إال إمك

وتؤدي الوحدة املعنية باجلرائم اجلنسية واجلرائم اجلنسانية املنطلق واجلرائم املرتكبة حبق األطفال  -٢٨٨
دورًا هامًا يف وضع سياسة املكتب املتعلقة بتناول هذه اجلرائم وشؤون الشهود الضعيفي احلال بصورة 

ُة األفرقَة املتكاملة، خالل عمليات التحقيق وأعمال املقاضاة، يف وضع وتنفيذ عامة. وتساعد هذه الوحد
ذه اجلرائم على وجه التحديد. وتسهر هذه الوحدة على تنفيذ السياسات  االسرتاتيجيات املتعلقة 
ذه السياسات، بوسائل منها توفري التدريب . واستمرار إجراء البحوث لتحسني طرائق املكتب فيما يتعلق 

غرار السنوات السابقة حتتاج هذه الوحدة إىل موارد للتعاقد مع خرباء نفسانيني اجتماعيني مدَرجني  وعلى
ا.  يف قائمة اخلرباء اليت متسكها عندما تستلزم األنشطة التحقيقية املتزامنة دعمًا آنيًا يتخطى قدر

 .٢٠٢٠ُتطلب هلذه الوحدة أية موارد إضافية لعام  وال

الفريق املعين بالتسيري والتخطيط املسؤولية عن الدعم اإلداري؛ واجلزء األساسي من مجع ويتوىل  -٢٨٩
وتوليف وإعداد املعلومات التدبرية؛ ومتابعة تدبر مسائل النجاعة واملخاطر؛ ودعم املشاريع ذات األولوية؛ 

ذا الفريق أية موارد واملساعدة يف سد احتياجات الشعبة املعقدة على صعيد إدارة املوارد. وال ُتطلب هل
 .٢٠٢٠إضافية لعام 

 ألف يورو ١٧ ٦٦٧,٣  الموارد من الموظفين

ألف يورو  ٢٤٥,٤ينطوي املبلغ املطلوب لسد تكاليف الوظائف الثابتة على زيادة مقدارها  -٢٩٠
ا يف نظام األمم املتحدة املوحداملئة)  يف ٢,٠( . وينطوي املبلغ نتيجة لتطبيق املعدالت اجلديدة املعمول 

ألف يورو  ٣٣٧,٥املطلوب لسد تكاليف وظائف املساعدة املؤقتة العامة على زيادة مقدارها 
وميثل ذلك جمموع أثر الوظيفتني اجلديدتني من وظائف املساعدة املؤقتة العامة املطلوبتني املئة).  يف ٧,٢(

أشهر) مع تعويض الزيادة  دة مخسةمل ٢- ملدة ستة أشهر ووظيفة من الرتبة ف ٤-(وظيفة من الرتبة ف
 من خالل التدرج اجلزئي يف شغل بعض وظائف املساعدة املؤقتة العامة على غرار السنوات السابقة.

وظيفة من وظائف املساعدة املؤقتة  ٥٣وظيفة ثابتة و ١٢٨مما جمموعه  ٢٠٢٠ويتألف مالك الشعبة لعام 
ل بدوام كامل)، زائدًا وظيفتني من وظائف املساعدة من معادالت املوظف الواحد العام ٥٠,٢٥العامة (

من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل، إمجاًال)، أي ما جمموعه  ٠,٩٢املؤقتة العامة (
 من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل). ١٧٩,١٧موظفاً ( ١٨٣

 ألف يورو ١٢ ٦٢٠,٨  الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية وفئة اخلدمات العامة

 رأ).-) يساعده مساعد إداري (من الرتبة خ ع١-يرأس الشعبة مديرها (من الرتبة مد -٢٩١

جمموعه  ) ويتألف مالكه مما٥- ويرأس قسم التحقيق منسق لعمليات التحقيق (من الرتبة ف -٢٩٢
 :وظيفة ٥٦

 العدد الرتبة التسمية

 ٥ ١-ف منسِّق لعمليات التحقيق
 ٤ ٣-ف رئيس فريق

 ٤ ٦-ف رئيسيحمقِّق 
 ٣ ٢١-ف حمقِّق
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 العدد الرتبة التسمية

 ٢ ٢٥-ف حمقِّق معاون

 ٥٦ المجموع

 وظيفة: ٢٠) ويتألف مالكه من ٥-ويرأس قسم حتليل عمليات التحقيق رئيسه (من الرتبة ف -٢٩٣

 العدد الرتبة التسمية

 ٥ ١-فرئيس قسم حتليل عمليات التحقيق
 ٤ ١-ف  )حملِّل (معين بأمناط اإلجرام

 ٣ ٦-ف حملِّل
 ٢ ٦-ف معاون حملِّل
 ٢ ١-فمعاون (معين بتحليل البيانات) حملِّل

 ٣ رأ-ع خمساعد معين بتجهيز البيانات
 ٢ رأ-ع خمساعد معين بالتحليل

 ٢٠ المجموع

) ويتألف مالكه مما جمموعه ٥-ويرأس قسم البحث اجلنائي العلمي رئيسه (من الرتبة ف -٢٩٤
 وظائف: تسع

 العدد الرتبة التسمية

 ٥ ١-فالبحث اجلنائي العلميرئيس قسم 
 ٣ ٢-فموظف معين بالبحث اجلنائي العلمي

 ٣ ٣-ف حمقِّق معين بالبحث اجلنائي العلمي السيرباين
 ٢ ١-ف )حملِّل معاون (معين بنظم املعلومات اجلغرافية

 ٢ ١-ف حملِّل معاون
 ١ رأ-ع خمساعد معين حبفظ املعلومات

 ٩ المجموع

 وظيفة: ٤١) ويتألف مالكه من ٥-التخطيط والعمليات رئيسه (من الرتبة فويرأس قسم  -٢٩٥

 العدد الرتبة التسمية

 ٥ ١-فرئيس قسم التخطيط والعمليات
 ٤ ١-ف رئيس وحدة اسرتاتيجيات احلماية 

 ٣ ١-فموظف معين باسرتاتيجيات احلماية 
 ٢ ١-فموظف معاون معين باسرتاتيجيات احلماية 
 ٥ رأ-ع خباسرتاتيجيات احلماية مساعد معين 

 ٤ ١-فرئيس الوحدة املعنية باألخطار والدعم االشتغاليني 
 ٣ ٢-فموظف معين بالعمليات 
 ٣ ١-ف)موظف معين بالعمليات (من الناحية األمنية 
 ٣ ٤-ف موظف معين بالعمل امليداين وخماطره 
 ٢ ٢-فمعلومات حملِّل 
 ١ ١-فمساعد معين بالتحليل 
 ٥ رأ-ع خمنسِّق للعمليات امليدانية 
 ٢ رأ-ع خمساعد معين بالعمليات امليدانية 
 ٢ رأ-ع خمساعد معين بالعمليات 
 ١ رأ-ع خمساعد معين بتدبر شؤون الشهود 
 ٣ رأ-ع خمساعد إداري 
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 العدد الرتبة التسمية

 ٤ ١-فخبري معين بشؤون اجملين عليهم 
 ٢ ٣-فشؤون اجملين عليهمب خبري معاون معين 
 ٤ رأ-ع خمساعد إداري 

 ٤١ المجموع

 ألف يورو ٥ ٠٤٦,٥  املساعدة املؤقتة العامة

تظل شعبة التحقيق حتتاج لتوفري مساعدة مؤقتة عامة دعماً ألنشطة املكتب املزيدة. وفيما خيص  -٢٩٦
 تان،جديد وظيفتانمن وظائف املساعدة املؤقتة العامة، منها  وظيفة ٥٥ الشعبة تطلب ٢٠٢٠عام 

) يهيأ ٢-) ووظيفة موظف معاون معين بدعم النظم (من الرتبة ف٤-وظيفة حمقق رئيسي (من الرتبة ف
من معادالت املوظف  ٠,٩٢(أشهر على الرتتيب  يف امليزانية لسد تكاليفهما ملدة ستة أشهر وملدة مخسة

يع الوظائف اجلديدة يف لتطبيق معدل التأخر يف التوظيف املطبق على مج نظراً  الواحد العامل بدوام كامل)
إن كل موارد املساعدة املؤقتة العامة املطلوبة متثِّل متطلبًا مستمرًا لسنوات متعددة. . مكتب املّدعي العام

 :٢٠٢٠يف عام  ٢٣٠٠وفيما يلي بيان موارد املساعدة املؤقتة العامة املطلوبة للربنامج 
 كامل  املعاِدل بدوام املدة بالشهورالعددالرتبة التسمية

   التحقيق شعبة
 متطلَّب مستمر  ٤١١٢١,٠٠-ف حمقِّق رئيسي

 متطلَّب جديد  ٤١٦٠,٥٠-ف رئيسي حمقِّق

 متطلَّب مستمر  ٣٨٨٧٧,٢٥-ف حمقِّق

 متطلَّب مستمر  ٢٨٩٣٧,٧٥-ف حمقِّق معاون

 مستمرمتطلَّب   ٦٦٩٥,٧٥رأ-ع خمساعد معين بالتحقيق يف حاالت معيَّنة

  قسم حتليل عمليات التحقيق
 متطلَّب مستمر  ٣٧٨١٦,٧٥-ف حملِّل

 متطلَّب مستمر  ٨٩٦٨,٠٠رأ-ع خمساعد معين بالتحليل

  البحث اجلنائي العلمي قسم
 متطلَّب مستمر  ٤١٩٠,٧٥-فرئيس لوحدة التحقيق السيرباين

 متطلَّب مستمر  ٣٢١٨١,٥٠-فموظف معين بالبحث اجلنائي العلمي

 متطلَّب جديد  ٢١٥٠,٤٢-فبدعم النظم موظف معاون معين

  وحدة اسرتاتيجيات احلماية
 متطلَّب مستمر  ٢٤٤٨٤,٠٠-فموظف معاون معين باسرتاتيجيات احلماية

  الوحدة املعنية باملخاطر والدعم االشتغاليني
 متطلَّب مستمر  ٣١١٢١,٠٠-ف وخماطرهموظف معين بالعمل امليداين 

 متطلَّب مستمر  ٢٤٨٤,٠٠أر -ع خمنسِّق للعمليات امليدانية

الوحدة املعنية باجلرائم اجلنسانية واجلرائم حبق األطفال
 متطلَّب مستمر  ٢١٦٠,٥٠-ف خبري نفساين

  شعبة التحقيق يف طفريق التسيري والتخطي
 متطلَّب مستمر  ٣١١٢١,٠٠-فاملشاريعموظف مسؤول عن 

 متطلَّب مستمر  ١١١٢١,٠٠-فموظف مساعد معين بالتخطيط واملراقبة

 ٥٥٦١٤٥١,١٧ المجموع

) ملدة ستة أشهر دعماً ٤- ويُطلب يف قسم التحقيق حمقق رئيسي جديد واحد (من الرتبة ف -٢٩٧
 ألنشطة التحقيق املايل.
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  ويُطلب يف قسم البحث اجلنائي العلمي موظف معاون جديد يُعىن بدعم النظم (من الرتبة  -٢٩٨
أشهر لكي يضطلع بتدبر أداة منصة التقصي على الشبكة العنكبوتية مع إغفال اهلوية  ) ملدة مخسة٢-ف
)WASP( .والسهر على سرية عمليات التحقيق اجملراة على شبكة اإلنرتنت 

 ألف يورو  ٢ ٤٣٨,٢  بالعاملينالموارد غير المتصلة 

ألف يورو وهو يلزم لسد تكاليف السفر  ٠,٨ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره  -٢٩٩
 والنفقات التشغيلية العامة. إن املوارد املطلوبة متثِّل متطلباً متكرِّراً ما مل يشر إىل خالف ذلك.

 يورو آالف ١ ٨٠٨,٢  السفر

 .٢٠١٩أدىن بقليل عن نظريه لعام  ٢٠٢٠إن املبلغ املطلوب لعام  -٣٠٠

وتظل شعبة التحقيق تويل عناية وافية الستبانة ما ميكن حتقيقه من مكاسب متأتية عن زيادة  -٣٠١
ا واصلت تقليص تكاليف السكن وبدل املعيشة اليومي يف بلدان  النجاعة ووفورات متصلة باألسفار. إ

حىت الوقت  ٢٠١٧خالل سريورة، مستمرة من عام احلاالت اليت توفد إليها األفرقة يف بعثات وذلك من 
احلاضر، لتقييم التكاليف وتقليصها، وتكييف تصميم العمليات، وحتسني ظروف العمل. وباستدامة اتّباع 

حتقيق وفورات يف التكاليف التشغيلية على افرتاض أن تسود  ٢٠٢٠هذا النهج يُتوقع أن يتسىن يف عام 
ت يتوقف على تواتر وكثافة األسفار يف املهمات املرتكِّزة على مكان واحد. ظروف مماثلة. إن مقدار الوفورا

الربناجمية املقرتحة العمل للتوصل إىل ميزانية  ٢٠١٩فقد اقرتحت شعبة التحقيق يف إطار ميزانية عام 
ليب للسفر مسوَّاة على مدى فرتة سنتني (استنادًا إىل النشاط املضطَلع به يف الوقت املعين) على حنو ي

أقل من املتطلبات  ٢٠١٩االحتياجات الفعلية للشعبة. ولسوء احلظ بقيت ميزانية السفر املعتمدة لعام 
الفعلية، ولن يُتوصل إىل مقدار ميزانية السفر املسوَّاة إال على مدى فرتة زمنية أطول. وسيواصل املكتب 

ية استدامة التوازن األكثر فعالية بني التحلي بأقصى درجة ممكنة من النجاعة، مكيِّفًا ترتيبات السفر بغ
 تكاليف السفر جواً وتكاليف بدل املعيشة اليومي.

 ألف يورو ٦٣٠,٠  النفقات التشغيلية العامة

 املعتمدة. ٢٠١٩إن املبلغ املطلوب مساٍو لنظريه يف ميزانية عام  -٣٠٢

صلة حبضور الشهود وخيص بند امليزانية هذا التكاليف املتكرِّرة اليت ال مناص من تكبُّدها املت -٣٠٣
لكي ُيستجوبوا وبواجب املكتب املتمثل يف العناية بالشهود خالل كل مراحل األنشطة (عمليات التدارس 
األويل، وعمليات التحقيق، واحملاكمات، وباقي القضايا الالبثة). وال ُتَسّد هذه التكاليف من املخصَّصات 

ا تتأتى عن التفاعل بني مكتب املّدعي العام والشهود لقسم اجملين عليهم والشهود التابع لقلم احملكمة،  أل
(مثل تكاليف سفر الشاهد وسكناه عندما يأيت من أجل استجوابه)، أو تتصل بتدابري أمنية متدنية 

 التكاليف/خفيفة األثر يتخذها املكتب بالنظر إىل الَلَحق املربم بينه وبني قسم اجملين عليهم والشهود.

زيادة املطلوبة يف بند النفقات التشغيلية العامة تكاليف العقد اخلاص بالسكن وسُتسد جبزء من ال -٣٠٤
يف مجهورية أفريقيا الوسطى، الذي يهيئ حًال اقتصاديًا بالقياس إىل التكاليف الباهظة املرتتبة على النزول 

 يف الفنادق إبان العمليات اجلارية.
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 المقترحة ٢٠٢٠: ميزانية عام ٢٣٠٠ البرنامج :٢١ الجدول

٢٣٠٠  

 شعبة التحقيق

 (بآالف اليوروات) ٢٠١٨مصروفات عام 

امليزانية املعتمدة لعام 
(بآالف  ٢٠١٩

 اليوروات)

 التغّري يف املوارد
امليزانية املقرتحة لعام 

(بآالف  ٢٠٢٠
 اليوروات)  اجملموع

املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

اجملموع مبا فيه 
املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

مقداره (بآالف 
 نسبته املئوية اليوروات)

 ١٠ ٦٤٤,٤١٤٠,٠ ١,٣ ١٠ ٧٨٤,٤ املوظفون من الفئة الفنية
 ١ ٧٣١,٠١٠٥,٤ ٦,١ ١ ٨٣٦,٤ املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 ١٣ ٦٧٨,٧١١,٤١٣ ٦٩٠,١١٢ ٣٧٥,٤٢٤٥,٤ ٢,٠ ١٢ ٦٢٠,٨اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني
 ٣ ٥١٢,٢١١١,٦٣ ٦٢٣,٨٤ ٧٠٩,٠٣٣٧,٥ ٧,٢ ٥ ٠٤٦,٥ املساعدة املؤقتة العامة

 ‐ ‐ ‐‐‐‐‐ املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

 ‐ ‐ ‐‐‐‐‐العمل اإلضايف

 ٣ ٥١٢,٢١١١,٦٣ ٦٢٣,٨٤ ٧٠٩,٠٣٣٧,٥ ٧,٢ ٥ ٠٤٦,٥اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني
)٠,٨(١ ٧٧٢,٩٩٦,٧١ ٨٦٩,٦١ ٨٠٩,٠السفر  )٠,٠(  ١ ٨٠٨,٢ 
 ‐ ‐ ‐‐‐‐‐الضيافة

 ‐ ‐ ‐‐٢٢,٥‐٢٢,٥ اخلدمات التعاقدية

 ‐ ‐ ‐‐١٢٩,٣‐١٢٩,٣التدريب

 ‐ ‐ ‐‐‐‐‐ اخلرباء االستشاريون

 ٦٣٠,٠ ‐ ‐٨١٠,٨٣٢,٠٨٤٢,٨٦٣٠,٠ النفقات التشغيلية العامة
 ‐ ‐ ‐‐‐‐‐اللوازم واملواد

 ‐ ‐ ‐‐٠,٧‐٠,٧األثاث والعتاد

)٠,٨(٢ ٧٣٦,١١٢٨,٧٢ ٨٦٤,٨٢ ٤٣٩,٠اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني  )٠,٠(  ٢ ٤٣٨,٢ 
 ١٩ ٩٢٧,٠٢٥١,٧٢٠ ١٧٨,٧١٩ ٥٢٣,٤٥٨٢,١ ٣,٠ ٢٠ ١٠٥,٥المجموع

 ٢٠٢٠: مالك الموظفين المقترح لعام ٢٣٠٠ البرنامج :٢٢ الجدول

٢٣٠٠
وكيل أمين 

 عام
أمين عام 
١-ف٢-ف٣-ف٤-ف٥-ف١- مد٢- مد مساعد

  
مجموع 

موظفي الفئة 
الفنية وما 

رأ-ع خرر-ع خ فوقها  

  
مجموع 

موظفي فئة 
الخدمات 

 العامة
مجموع 
 الموظفين

      الوظائف الثابتة

 ٢٩ ٢٩ ١٢٨‐ ١٤١٣٤٠٤٠١٩٩‐ ‐ ‐٢٠١٩املقرة لعام 
 ‐ ‐ ‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐اجلديدة

 ‐ ‐ ‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐التخصيصاملعادة 

 ‐ ‐ ‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐املعادة التصنيف

 ‐ ‐ ‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐املستعادة/املعادة

 ٢٩ ٢٩ ١٢٨‐ ١٤١٣٤٠٤٠١٩٩‐ ‐ ‐٢٠٢٠المقترحة لعام 
      

ل)وظائف المساعدة المؤقتة العامة (معاِدالتها بدوام كام
 ١,٧٥١٦,٥٣١٢,١٧١,٠٠٣١,٤٥ ٢,٠٠١٥,٦٧ ١٧,٦٧ ٤٩,١٢‐‐‐ ‐ ‐٢٠١٩املقرة لعام 
 ١,٧٥١٨,٢٥١٢,٢٥١,٠٠٣٣,٢٥ ٢,٠٠١٥,٧٥ ١٧,٧٥ ٥١,٠٠‐‐‐ ‐ ‐املستمرة
 ٠,٩٢ ‐ ‐‐ ٠,٩٢‐٠,٤٢‐٠,٥٠‐‐‐ ‐ ‐اجلديدة

)٠,٧٥(‐‐)٠,٧٥(‐‐‐‐ ‐ ‐املعادة التخصيص  ‐‐ ‐ )٠,٧٥(  

 ‐ ‐ ‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐املعادة التصنيف

 ‐ ‐ ‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐احملوَّلة

 ٢,٢٥١٧,٥٠١٢,٦٧١,٠٠٣٣,٤٢ ٢,٠٠١٥,٧٥ ١٧,٧٥ ٥١,١٧‐‐‐ ‐ ‐٢٠٢٠المقترحة لعام 
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 المقاضاة: شعبة ٢٤٠٠البرنامج  -٤

 المقدِّمة

احملكمة مبهمتها األساسية، أال وهي إجراء أنشطة تؤدي شعبة املقاضاة دورًا حموريًا يف اضطالع  -٣٠٥
ا تتألف من قسم املقاضاة وقسم االستئناف.  مقاضاة عادلة وفعالة وسريعة وفقًا لنظام روما األساسي. إ
وهي تتوىل، بإدارة عامة من مديرها، املسؤولية عن إسداء اإلرشادات القانونية إىل احملققني؛ والرتافع يف 

ظر فيها دوائر ثالِث الشعِب القضائية يف احملكمة مجيعاً؛ وتُِعد مجيَع الدفوع الكتابية اليت القضايا اليت تن
تتضمنها العرائض وغريها من املذكرات اليت تقدَّم إىل الدوائر؛ وتشارك يف أنشطة التحقيق وأنشطة حتضري 

يني املعنيني باإلجراءات االبتدائية القضايا يف نطاق األفرقة املتكاملة. كما يُعهد إىل وكالء االّدعاء الرئيس
ضمن قسم املقاضاة مبهمة قيادة األفرقة املتكاملة وإسداء اإلرشاد العام بشأن التحقيق يف القضايا، وقيادة 
األفرقة املعنية باإلجراءات االبتدائية أمام دوائر احملكمة. وتتوىل شعبة املقاضاة توظيَف وكالء االّدعاء 

االبتدائية ووكالء االّدعاء املعنيني بإجراءات االستئناف واملوظفني القانونيني ومنظِّمي املعنيني باإلجراءات 
 ملفات القضايا واملساعدين املعنيني بدعم اإلجراءات االبتدائية، وتدريَبهم، ومراقبَة أدائهم.

الرتافع ويتوىل قسم االستئناف، الذي يقوده وكيل االّدعاء الرئيسي املعين بإجراءات االستئناف،  -٣٠٦
يف مجيع دعاوى االستئناف التمهيدي ودعاوى االستئناف النهائي أمام دائرة االستئناف؛ وإعداد مجيع 
طلبات اإلذن باالستئناف والردود على طلبات اإلذن باالستئناف اليت يودعها الدفاع وغريه من األطراف 

ملرحلة االبتدائية من اإلجراءات، أمام الدوائر االبتدائية؛ وصوغ نصوص أهم الوثائق اليت تودَع يف ا
سّيما الوثائق اليت تشمل مسائل هامة وجديدة من مسائل القانون اجلنائي الدويل والقوانني اإلجرائية؛  وال

وإسداء املشورة القانونية إىل األفرقة العاملة يف قسم املقاضاة وإىل سائر مكوِّنات املكتب حبسب 
 االقتضاء.

م االستئناف ينظِّمان تدريبًا وحماضرات مستفيضني للعاملني يف كما إن قسم املقاضاة وقس -٣٠٧
شعبة املقاضاة وغريها من مكوِّنات املكتب بشأن مواضيع من قبيل املرافعات الكتابية، واملرافعات 
الشفوية، والقانون الدويل حلقوق اإلنسان، والقانون اجلنائي الدويل. ومن ذلك اجتماٌع قانوين يُعقد مرة كل 

ني جلميع العاملني يف الشعبة حيث تناَقش املستجدات القانونية واإلجرائية ذات الصلة بالشعبة، أسبوع
وتدريٌب داخلي على املرافعة يُعقد بانتظام، منه تدريب على املرافعة الشفوية وتدريب على استجواب 

 الشهود، بالفرنسية وباإلنكليزية.

ا، ويشرف على االستعانة الفعالة ) ١-ويتوىل مدير شعبة املقاضاة (من الرتبة مد -٣٠٨ ا وإدار قياد
باملوارد وعلى توحيد نسق حتضري امللفات وإيداع الوثائق. كما يتوىل مديرها، يساعده يف ذلك وكيل 

)، مراجعة مجيع ما يودَع من وثائق وعرائض ٥-االّدعاء الرئيسي املعين بإجراءات االستئناف (من الرتبة ف
ا مّتسقة من الناحية القانونية وحمرَّرة بصورة مقنعة.  قبل أن يتم تقدميها إىل احملكمة بغية التيقن من أ

ويسدي مدير الشعبة املشورة بشأن القضايا إىل أفرقة التحقيق واألفرقة املعنية باإلجراءات االبتدائية، وذلك 
(معين بأنشطة  غالبًا بشأن مسائل يُطلب تناوهلا يف أجل قصري. ويساند مديَر الشعبة مساعٌد خاص

)، من أجل ٢-) ومنسٌق لعمل منظِّمي ملفات القضايا (من الرتبة ف٣- املقاضاة) (من الرتبة ف
رأ) ومساعَدين -التخطيط والتنسيق يف الشعبة. كما إن ملدير الشعبة مساعدًا شخصيًا (من الرتبة خ ع

دارية، مبا يف ذلك معاملة رأ) يساندان الشعبة يف تنفيذ كافة األعمال اإل-إداريني (من الرتبة خ ع
 املطالبات املتصلة بالسفر وطلبات اإلجازات.
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وتتوىل األفرقة املتكاملة املسؤولية عن التحقيق واملقاضاة يف القضايا املعروضة على احملكمة.  -٣٠٩
صغري) وخالل األشهر الستة األوىل من مدة التحقيق (الفرتة االستهاللية) يُركَّز رئيسياً يف أنشطة املكوِّن (ال

املعين باملقاضاة من الفريق املتكامل على صوغ املنحى املفَرتض للقضية. ويقوم فريق املقاضاة بإسداء 
التوجيه القانوين واالسرتاتيجي من أجل التحقيق، وبتحليل األدلة، وبوضع األساس النظري للقضية، 

) من نظام ٢(٥٥رى مبوجب املادة وباملشاركة يف األنشطة التحقيقية (مبا فيها أعمال االستجواب الذي جيُ 
روما األساسي)، وبالتحضري لكشف املعلومات والوثائق، وبإعداد مشاريع الوثائق ذات الصلة مبا فيها 
مجيع الوثائق اليت قد يلزم إيداعها يف مرحلة التحقيق. ويتوىل منظِّم ملفات القضايا واملساعد املعين بالدعم 

ألدلة واملعلومات والوثائق املراد إيداعها، ومساندة وكالء االّدعاء يف يف اإلجراءات االبتدائية تدبر ا
 مهامهم.

وعندما يكون التحقيق قد شهد تقدمًا كافيًا فتم صوغ منحى القضية املفَرتض بصورة راسخة،  -٣١٠
ا فتشكل فريق حتقيق يُعىن باملرحلة التمهيدية من اإلجراءات. ويُتوقع أن يشهد  تزيد شعبة املقاضاة قدر

تناول بعض القضايا يف مرحلتها التمهيدية، إضافة إىل حماكمتني وسبع دعاوى استئناف  ٢٠٢٠عام 
ائي وعدة دعاوى استئناف متهيدي. وتبدأ املرحلة التمهيدية بقيام الفريق املتكامل بالتحضري لالنتقال 

ض للقضية وإعداد طلبات من التحقيق إىل املرحلة االبتدائية بتهذيب اجلوانب القانونية للمنحى املفرتَ 
م فيها. ويشتمل التحضري لطلب إصدار أمر بإلقاء القبض أو أمر  إصدار أوامر بالقبض على املشتبه 
باملثول ("باحلضور") على استعراض شامل لألدلة (ينخرط فيه موظفون من مكتب املّدعي العام ليسوا 

ضاة)، بغية التمحيص يف مدى كفاية األدلة طبقاً أعضاء يف الفريق املسَند إليه إجراء التحقيق أو املقا
ُأصدر أمر بالقبض على مشتبه فيه أو أمر مبثوله أمام  للمعايري اخلاصة باملرحلة املعنية من اإلجراءات. فإذا

احملكمة فإن رئيس قلم احملكمة، بالتشاور مع املّدعية العامة، حييل األمر بالقبض على الشخص املعين 
من النظام األساسي إىل كل دولة قد يوجد هذا الشخص  ٩١و ٨٩ كمة مبوجب املادتنيوتقدميه إىل احمل

على أراضيها. وبعد القبض على املشتبه فيه املعين أو تقدميه إىل احملكمة يُفرتض عادة أن ميُثل مثوَله األول 
ضي ساعة اعتبارًا من زمن وصوله إىل مقر احملكمة. وتق ٩٦إىل  ٤٨أمام احملكمة يف غضون 

) من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات بأن حتدِّد الدائرة التمهيدية، عند أول مثول ١(١٢١ القاعدة
إن األشهر اليت تنتهي بعقد للمشتبه فيه أمام احملكمة، موعد عقد جلسة اعتماد التهم املوجَّهة إليه. 

األول) متثل مرحلة تستلزم من شعبة  جلسة اعتماد التهم (زهاء أربعة أشهر إىل ستة بدءًا من تاريخ املثول
ففي الفرتة الفاصلة بني املثول األول أمام احملكمة وموعد انعقاد جلسة اعتماد التهم،  املقاضاة موارد طائلة.

يبدأ فريق املقاضاة بكشف الوثائق واملعلومات للدفاع، ما ميثل عملية كثيفة تشمل استعراض املواد املعنية 
جيب حجبه فيها من املعلومات، وإعداد الوثيقة املتضمنة للتهم، والعريضة وإجراء عملية حجب ما 

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 
تقدمي البيانات االفتتاحية، يقوم فريق املقاضاة بتحديث وتنجيز ما جيب كشفه من املعلومات والوثائق، 

ية، مثل العريضة املمهدة للمحاكمة، وقائمة وإعداد أهم الوثائق املراد إيداعها يف إطار اإلجراءات االبتدائ
 الشهود، وقائمة األدلة، وطلبات اختاذ التدابري احلمائية ضمن احملكمة.

إن االهتمام بكل قضية تبلغ املرحلة التمهيدية أو املرحلة االبتدائية يستلزم فريقًا مؤلفًا يف  -٣١١
ة، ومنظم مللفات القضية، ومساعد قانوين، املتوسط من مثانية وكالء اّدعاء معنيني باإلجراءات االبتدائي

ومساعد معين بدعم اإلجراءات االبتدائية، يقودهم وكيل اّدعاء رئيسي معين باإلجراءات االبتدائية. 
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بينت التجربة أنه يلزم املزيد من املوارد يف األشهر الفاصلة بني املثول األول وانعقاد جلسة اعتماد  وقد
ء، يقودهم وكيل االّدعاء الرئيسي املعين باإلجراءات االبتدائية، بتنظيم وحتضري ويقوم وكالء االّدعا التهم.

احلجج اليت تساق يف القضية خالل املرحلتني التمهيدية واالبتدائية. فيجمعون األدلة املدينة واألدلة املربِّئة؛ 
تدبرون كشف ويتدبرون شؤون الشهود،؛ ويسدون اإلرشاد فيما خيص عمليات التحقيق اإلضافية؛ وي

املعلومات والوثائق؛ ويعدون نصوص كل الوثائق والعرائض املراد إيداعها أمام الدائرة التمهيدية والدائرة 
االبتدائية؛ ويشاركون يف اجللسات؛ ويتدخلون خالل جلسة اعتماد التهم وخالل احملاكمة، فيستجوبون 

ملفات القضية واملساعد املعين بدعم شهود االّدعاء وشهود الدفاع ويقدِّمون احلجج. ويقوم منظم 
اإلجراءات االبتدائية بتنظيم األدلة واملعلومات والوثائق املودعة ويقدمون الدعم لوكالء االّدعاء يف 

يف املرحلة  ٢٠٢٠االضطالع مبهامهم. وتشمل االفرتاضات املتعلقة بامليزانية قضيتني ستكونان خالل عام 
بنيَّ أعاله مناسب يف معظم القضايا اليت تتناوهلا احملكمة يف هذه املرحلة. االبتدائية. إن تكوين األفرقة امل

لكن ميكن أن تشهد عمليات التحقيق وأعمال املقاضاة تباينًا متأتيًا عن درجة التعقيد الذي تتسم به 
م فيها واملتهمني يف إطارها، مثل زيادة قد األفرقة املعنية بالقضايا األ وسع واألكثر القضية وعدد املشتبه 

 تعقيداً وتقليص قد األفرقة املعنية بالقضايا األقل تعقيداً.

وفيما خيص املرحلة االبتدائية، بينت اخلربة املتجمعة أن العمل على القضايا يستمر على الرغم  -٣١٢
من عدم انعقاد جلسات للمحكمة فيما خيصها بعد تقدمي البيانات اخلتامية وحىت صدور احلكم يف جوهر 

االقضية واحلكم القاضي بالعقوبة.  القضايا املعنية خالل  يف إطار فمن األنشطة اليت يتعنيَّ االضطالع 
هذه الفرتة الرُد على طلبات الدفاع لكشف املعلومات والوثائق، واستعراض عدد أقل من الصيغ احملجوبة 
فيها معلومات من احملاضر واإلفادات، وإيداع الصيغة العلنية احملجوبة فيها معلومات من العريضة اخلتامية 

ق يبدأ عند اإلمكان مراجعة السريورات اليت اتُّبعت والردود ذات الصلة. ويضاف إىل ذلك أن الفري
واخلربات اليت اكُتسبت بغية استخالص العرب من أجل املكتب واإلعداد لتسليم القضية إىل قسم 
االستئناف. وبناًء عليه ُحيتاج وظيفيًا إىل استدامة فريق أساسي من وكالء االّدعاء يف شعبة املقاضاة 

ا.مكلفني باالهتمام بالقضية   حىت إجناز مجيع املهام املتصلة 

) ٥- الرتبة ف ويدير قسَم االستئناف وكيُل اّدعاء رئيسي معين بإجراءات االستئناف (من -٣١٣
  ويتألف مالك العاملني فيه من سبعة وكالء اّدعاء معنيني بإجراءات االستئناف (ثالثة وكالء اّدعاء 

وكالء اّدعاء معنيني بإجراءات االستئناف من الرتبة ، وثالثة ٤-معنيني بإجراءات االستئناف من الرتبة ف
)، ومنظِّم مللفات القضايا، ٢-، ووكيل اّدعاء معاون معين بإجراءات االستئناف من الرتبة ف٣-ف

ومساعد معين باإلجراءات االبتدائية. إن قسم االستئناف كان على مدى سنوات ُجيري مقداراً متزايداً من 
عاوى االستئناف، سواء يف الوثائق الكتابية اليت يتم إيداعها أم يف اجللسات العمل املعقد املتعلق بد

الشفوية يف دعاوى االستئناف النهائي ودعاوى االستئناف التمهيدي اليت تنظر فيها دائرة االستئناف، 
م وما بعده. ويضاف إىل ذلك أنه، إذ مل يعد مالك شعبة املقاضاة يض ٢٠٢٠يُتوقع أن يستمر يف عام  ما

منسقًا للمقاضاة، يقع عبء مهام التنسيق القانوين املتزايدة العدد على عاتق وكيلة االّدعاء الرئيسية املعنية 
بإجراءات االستئناف والعاملني معها: لقد غدا القسُم يف املكتب القسَم الرئيسي الذي يسدي املشورة 

عنية باإلجراءات االبتدائية يف إطار عملها القانونية ويضطلع بالتنسيق القانوين من أجل مجيع األفرقة امل
االبتدائي؛ ومن أجل قسم حتليل احلاالت يف عدة جوانب من عمله املتمثل يف التدارس التمهيدي وعملها 

من النظام األساسي، ومن أجل شعبة التحقيق يف جوانب من عملها  ١٥ األويل واملتعلق باملادة
املشورة القانونية والتنسيق القانوين من أجل األفرقة املعنية التحقيقي. ويشمل العمل يف جمال إسداء 

باإلجراءات االبتدائية (التمهيدية) إسداء املشورة القانونية بشأن املسائل املعقدة، وحتديد التهم وإعداد 
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الوثائق املتضمِّنة للتهم، وحضور جلسات االستعراض الرمسي لألدلة، وإعداد نصوص بشأن مسائل قانونية 
رائية متعددة ضمن العريضة التمهيدية والعريضة اخلتامية، وتنسيق املواقف القانونية فيما بني األفرقة وإج

املعنية باإلجراءات االبتدائية. كما إن هذا القسم، بصفته مركز البحوث القانونية يف املكتب، يثابر على 
الشعب القضائية الثالث (اليت  حتيني جمموعة املختارات من القرارات الصادرة يف القضايا عن دوائر

تستعملها األفرقة املعنية باإلجراءات االبتدائية يف عملها)؛ وينظم دورات التدريب يف اجملال القانوين 
 واالجتماعات من أجل القائمني بأعمال املقاضاة واحملققني وغريهم من العاملني يف املكتب.

وائر االبتدائية ودائرة االستئناف يتزايد من حيث ولـّما كان التقاضي أمام الدوائر التمهيدية والد -٣١٤
حجم العمل الذي تنطوي عليه القضايا وما تتسم به من تعقيد فإن األفرقة املعنية باإلجراءات االبتدائية 
حتتاج حاجة ماسة إىل املشورة القضائية واملواقف املنسَّقة، واملساعدة يف إعداد الدفوع الكتابية. ويتزايد 

املعنية باإلجراءات االبتدائية املساعدَة يف أداء هذه املهام من وكيل االّدعاء الرئيسي املعين  طلب األفرقة
بإجراءات االستئناف ووكالء االّدعاء الذين يضمهم مالك القسم. ويف الوقت نفسه يتزايد العمل الذي 

اً وتعقيداً أكثر منه يف أي يضطلع به القسم فيما يتعلق بدعاوى االستئناف وما بعد االستئناف مقداراً وقدَّ 
عدة دعاوى  ٢٠٢٠على حنو يستمر لفرتة من عام  ٢٠١٩وقت مضى: فيُتوقع أن يتناول القسم يف عام 

وعلى األرجح دعاوى  ) وآخرينBembaمببا (استئناف (استئناف القرار القاضي بالعقوبة يف قضية 
) )Blé Goudé) وابْليه غوديه (Gbagboو (اْغبَـْغبوقضية  )Ntagandaانْتاَغْندا (استئناف يف قضية 

ودعاوى استئناف متهيدي معقدة ومسائل ما بعد االستئناف (يف حاالت منها احلالة يف أفغانستان، 
 مببا)، ومسألة التعويض يف قضية Ongwen( اْنغوينوقضية القذايف، واحلالة يف جزر القمر، وقضية 

)Bemba ًومسائل أخرى يُرجَّح أن تثار). كما إن هذا القسم يتابع قرارات احملكمة العديدة واليت غالبا ،(
ما تكون فائقة الطول اليت تصدر كل عام وإجراء مراجعات هلا ألغراض دعاوى االستئناف اليت قد تُرفع، 

رة االستئناف غدت تعقد ويعد طلبات اإلذن باالستئناف حبسب اللزوم، ويرد على طلبات الدفاع. إن دائ
جلسات استئناف شفوية مديدة فيما خيص معظم دعاوى االستئناف النهائي واالستئناف التمهيدي، 
على حنو يشمل مسائل كثرية تثار قبل انعقاد اجللسات وخالهلا، وذلك أيضاً يزيد من العمل الذي يتناوله 

من وكالء االّدعاء الذين يضمهم القسم. ويُِعد  وكيل االّدعاء الرئيسي املعين بإجراءات االستئناف وغريه
القسم أيضًا وثائق السياسات واملبادئ التوجيهية اليت يصدرها القسم، ويقدم مسامهة كبرية فيما خيصها. 
ويضاف إىل ذلك أن وكيل االّدعاء الرئيسي املعين بإجراءات االستئناف، بصفته عضواً يف اللجنة التنفيذية 

ام، يشارك يف املناقشات ويف اختاذ القرار فيما يتعلق جبميع الشؤون القانونية والسياساتية ملكتب املّدعي الع
واالسرتاتيجية يف املكتب، ويراجع أهم الوثائق اليت جيري إيداعها وغريها من الوثائق اليت يقدمها مجيع 

كتب. كما إن وكيل االّدعاء األفرقة املعنية باإلجراءات االبتدائية، وقسم حتليل احلاالت، وسائر أقسام امل
الرئيسي املعين بإجراءات االستئناف يعمل بصفة نائب ملدير شعبة املقاضاة، فيضطلع يف إطار هذا الدور 
مبهام إضافية يف جمال مراجعة الوثائق اليت تعدها األفرقة املعنية باإلجراءات االبتدائية ووظائف تدبرية فيما 

ى توفري التدريب للموظفني، واملشاركة يف خمتلف األفرقة العاملة اليت تُعنيَّ يتعلق بتسيري الشعبة، والسهر عل
لتحسني األداء ضمن شعبة املقاضاة، سواء يف القضايا اليت جيري تناوهلا وفيما يتعلق بتنمية قدرات 

 املوظفني. 
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منخرطة يف أنشطة ضمن إطار اإلجراءات  ٢٠٢٠ويُتوقع أن تبقى شعبة املقاضاة يف عام  -٣١٥
واملرحلة األخرية من  )٦٠(احلسن) وقضية Ngaïssona( وانـَْغْيسونا )Yekatom(ِيكاتوم بتدائية يف قضية اال

م توجَّه يف قضية واحدة أو أكثر من )Ongwen( اْنغويناحملاكمة يف قضية  . كما يُتوقع أن يـُْنَشد اعتماد 
منخرطة يف األنشطة التحقيقية اجملراة يف القضايا اليت ختضع للتحقيق حالياً. وستبقى أفرقة شعبة املقاضاة 

احلالة يف جورجيا واحلالة يف كوت ديفوار (القضية الثانية) واحلالة الثانية يف مجهورية أفريقيا الوسطى واحلالة 
يف ليبيا واحلالة يف دارفور بالسودان واحلالة يف بوروندي وغريها من احلاالت اخلاضعة للتحقيق. وسيتعنيَّ 

ستئناف أن يتناول دعاوى االستئناف النهائي اليت ميكن أن تُرفع يف إطار القضايا اليت على قسم اال
، إضافة إىل دعاوى االستئناف التمهيدي يف ٢٠٢٠وعام  ٢٠١٩ستنتهي احملاكمة فيما خيصها يف عام 

 إطار قضايا أخرى.

ام احملكمة، وستواصل شعبة املقاضاة استطالع الوسائل اخلالقة للنجاح يف تقدمي حججها أم -٣١٦
 يف ذلك مضيُّها يف استعمال التقنيات والتكنولوجيات اجلديدة يف قاعات جلسات احملكمة. مبا

وستسهر شعبة املقاضاة أيضًا على تطبيقها املالئم لشىت أشكال إسناد املسؤولية اجلنائية اليت  -٣١٧
منه (مسؤولية القادة والرؤساء  ٢٨ من النظام األساسي (املسؤولية اجلنائية الفردية) واملادة ٢٥جتيزها املادة 

اآلخرين). وستسعى، متاشيًا مع السياسات النافذة، إىل التكفل بأن تشمل التهم اليت توجهها أفرقتها 
اجلرائم اجلنسية واجلرائم اجلنسانية املنطَلق واجلرائم املرتكبة حبق األطفال، حيثما تقع مثل هذه اجلرائم يف 

شكال اإليذاء األكثر متثيًال يف احلالة املعنية. وستويل عنايًة خاصة ألشكال احلالة اخلاضعة للتحقيق، وأ
 اإليذاء اليت درج القضاء الدويل والقضاء الوطين على عدم املقاضاة عليها إىل احلد الالزم.

وقد استحدثت شعبة املقاضاة آليات تنسيق داخلي وأفرقة عاملة، وهي منخرطة يف إطار  -٣١٨
ى نطاق املكتب اليت تتناول جماالت أولويات املكتب واحملكمة مثل التدريب على املبادرات املتخذة عل

الرتافع، وزيادة النجاعة، وتدبر املعلومات، واألفرقة املتكاملة. مث إن شعبة املقاضاة ستواصل استعمال 
االت تقدمي وحتسني نظام املراجعات الداخلية لألدلة (ومراجعات احلاالت اليت متيَّزت بأمهيتها من بني ح

 احلجج أمام احملكمة) إلجراء عمليات تقييم نقدي جلودة عملها وضمان إيتائه ناجتاً عايل درجة اجلودة.

. وتظل ٢٠٢١- ٢٠١٩إن اسرتاتيجية الشعبة مواءمة مع اخلطة االسرتاتيجية للمكتب للفرتة  -٣١٩
متابعًة لنتائج  ٢٠١٦يف عام الشعبة تركز على أمور منها املساواة بني اجلنسني. لقد بدأت هذه السريورة 

انفكت شعبة املقاضاة  االستقصاء الذي ُأجري لدى املوظفني يف شعبة املقاضاة يف ذلك العام. ومنذئذ ما
، لـّما كان الشعبة ختصِّص املوارد والوقت لتحسني التوازن بني اجلنسني وستستمر على فعل ذلك. مث إن

تكاملة، باإلجراءات االبتدائية الذين يضمهم مالكها هم رؤساء األفرقة املوكالء االّدعاء الرئيسيون املعنيون 
تركز تركيزًا دائمًا على املضي يف تنمية املهارات القيادية. وستستمر هذه السريورة يف السنوات املقبلة، 

اتساماً  بتنظيم دورات تدريب مركَّز خاصة باإلدارة العليا، يكملها تدريب يف اجملال اإلداري يكون أكثر
 ٢٠١٨بالطابع العام يف اجملاالت اليت ُحيتاج فيها إليه وباملستويات الالزمة. لقد أجنزت احملكمة يف عام 

استقصاًء عن التزام املوظفني على نطاق احملكمة. وحترص اإلدارة العليا للشعبة على إعمال تدابري متعلقة 
وللشعبة فريق عامل معين باالستقصاء يضم ممثلني من  بالتزام املوظفني استنادًا إىل نتائج هذا االستقصاء.

                                                            

  دون استباق القرار بشأن اعتماد التهم.  )٦٠(
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مجيع الرتب واجملموعات ضمنها. ومن السريورات األساسية اليت يشتمل عليها عمل الشعبة كشف 
املعلومات والوثائق، الذي ميثل مسؤولية أساسية للمكتب وسريورة تستلزم قدرًا طائًال من العمل. 

مراجعة هذه السريورة وستواصل مراجعتها يف السنوات املقبلة.  باشرت الشعبة بالفعل العمل على وقد
وميكن أن ُتستبان مسائل أخرى ذات أولوية طيلة السنة وسُتشكَّل حبسب االقتضاء أفرقة عاملة أو جلان 

ا.  لالهتمام 

 ألف يورو ١١ ٨٤٩,٩  موارد الميزانية

يف املئة). ومتثل هذه الزيادة  ١,٧يورو ( ألف ١٩٧,٨ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  -٣٢٠
ا يف نظام األمم املتحدة املوحد وأثر الوظيفة اجلديدة  جمموع أثر تطبيق املعدالت اجلديدة املعمول 

 املطلوبة من وظائف املساعدة املؤقتة العامة (ملدة مخسة أشهر).

ن اجلنائي الدويل إن أنشطة شعبة املقاضاة تتميز باالستعانة فيها مبهنيني خمتصني يف القانو  -٣٢١
م. وعليه فإن معظم ميزانية الشعبة ( يف املئة منها) يرتكَّز يف بند املوارد  ٩٦,٨٩وبتوقفها على االستعانة 

من املوظفني. وبالتايل تركِّز الشعبة على حتقيق مكاسب متأتية عن زيادة النجاعة ووفورات يف التكاليف 
الطاحل من السريورات، وإعادة تدارس اإلجراءات الداخلية، من خالل حتفيز زيادة اإلنتاجية، واستبعاد 

وتبسيط التعاون مع سائر الشعب واألطراف، حيثما أمكن ذلك. وإضافة إىل التدابري الداخلية احملدَّدة 
أعاله تعتمد الشعبة وموظفوها على شبكتها املتينة الواسعة املطال حيثما أمكن األمر. وتبين الشعبة 

 نها على سبيل املثال إلقاء حماضرات وخطب أمام املهنيني والطلبة يف شىت املؤسسات.شبكتها بوسائل م

إدخال التعديالت  ٢٠١٩سريورتان لزيادة النجاعة، ومت يف عام  ٢٠١٨لقد ُميِّزت يف عام  -٣٢٢
ية الالزمة وتطبيق إجراءات جديدة. فُبسِّطت سريورة مراجعِة وإقراِر الوثائق املودعة وُأجريت مواءمة داخل

لألدوار واملسؤوليات يف إطار هذه السريورة. وقد أتاح هذا التغيري املدخل على اإلجراء املعين تقليص 
مقدار الوقت الذي ختصصه اإلدارة العليا لعملية املراجعة، مع استدامة مجيع ما يلزم من ضوابط مراقبة 

ها عند اللزوم. ويضاف إىل ذلك متابعة هذه السريورة اجلديدة وتعديل ٢٠٢٠اجلودة. وستجري طيلة عام 
أن الشعبة أعادت تدارس حق االّطالع الداخلي على الوثائق املودعة وأعادت مواءمته حتسينًا للقدرات 

 على التقصي القانوين الفعال وزيادًة التساق الوثائق املعنية.

اء من ميَّزت الشعبة بالفعل السريورات األساسية اليت سرياجعها خرب  ٢٠١٩وفيما خيص عام  -٣٢٣
 ٢٠٢٠الشعبة ومن املكتب بغية املضي يف التحسني األمثل للسريورات واإلجراءات. أما فيما خيص عام 

فرتمي الشعبة إىل االستثمار يف جمال املعارف والقدرات الداخلية للمضي يف متييز السريورات الرئيسية 
 واستبعاد الطاحل من السريورات حيثما أمكن ذلك.

أن يُعترب أن عبء العمل الواقع على عاتق شعبة املقاضاة يتحدد  وعلى الرغم من وجوب -٣٢٤
ا حريصة على مواصلة  ا مبوجب نظام روما األساسي واألوامر الصادرة عن الدوائر فإ معظمه بالتزاما
استطالع سبل حتقيق مكاسب متأتية عن زيادة النجاعة ووفورات. وقد كّرست الشعبة طيلة السنوات 

قتًا الستبانة إمكانيات حتقيق املكاسب املتأتية عن زيادة النجاعة والوفورات. واخنرطت األخرية موارد وو 
الشعبة برمتها يف هذه العملية إذ طُلب من كل أفرقتها أن يقدموا أفكارهم وآراءهم بشأن إمكان حتقيق 

يف ذلك تضبيط  مكاسب متأتية عن زيادة جناعة عملهم. وتُِعد الشعبة عدة مقرتحات لزيادة النجاعة، مبا
اإلجراءات والسياسات احلالية. ويؤمل أن خيفِّف حتقيق مكاسب متأتية عن زيادة النجاعة ضغط العمل 

 الواقع على كاهل موظفي الشعبة وأن يقلِّص ساعات العمل املستفيض الذي ينهضون به.
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ا إىل املوظفني، مبا يف ذلك بنية املوارد الال -٣٢٥ زمة لالهتمام وتواصل الشعبة مراجعة احتياجا
باألحداث املتوقعة على حنو استباقي. وستطبق يف الشعبة مواءمة صغرية. وختص هذه املواءمة تسمية 
ا إىل املوظفني، وهي ال تؤدي إىل أي زيادة يف  الوظائف ورتبها لكي جتسد على حنو أفضل املهام املعهود 

ا صفرية األثر فيما خيص امليزا  نية).االعتمادات الالزمة (أي أ

ويضاف إىل ذلك أن الشعبة حتتاج إىل تعزيز قسم االستئناف لكي يتسىن له االضطالع بعبء  -٣٢٦
عمله الباهظ املتزايد املتصل بدعاوى االستئناف ودوره احملوري على صعيد إسداء املشورة القانونية وتنسيق 

م دقيق للموارد وعبء أعاله. وبعد تقيي ٢٢٨و ٢٢٧شؤون املكتب، على النحو الذي ُعرض يف الفقرتني 
العمل احلاليني، تبني للشعبة أن أجنع مناحي العمل يتمثل يف نشدان وظيفة لوكيل اّدعاء رئيسي إضايف 

 .٢٠٢٠) يعمل يف قسم االستئناف يف عام ٥-معين بإجراءات االستئناف (من الرتبة ف

ًا مسؤوًال عن عدة ويُتوخى من شاغل هذه الوظيفة اجلديدة أن يعمل بصفته وكيل اّدعاء رئيسي -٣٢٧
ائي ودعاوى استئناف متهيدي، ما يتيح تقاسم عبء العمل الباهظ املتصل بالقضايا  دعاوى استئناف 
ذه الصفة سيقود شاغل هذه الوظيفة  بينه وبني وكيل االّدعاء الرئيسي املعين بإجراءات االستئناف. و

دفوع الكتابية والتدخالت الشفوية يف اجللسات األفرقة املؤلفة من وكالء اّدعاء أدىن رتبًة يف إعداد ال
وسيتوىل املسؤولية عن اإلجراءات السابقة لالستئناف. وسيتوىل شاغل هذه الوظيفة أيضًا اإلشراف على 
جوانب من العمل املتعلق بإسداء املشورة القانونية املسداة إىل األفرقة املعنية باإلجراءات االبتدائية، وقسم 

 شعبة التحقيق، وسيعد املواقف فيما يتعلق باملسائل الفنية واملسائل اإلجرائية.حتليل احلاالت، و 

إن وكيل االّدعاء الرئيسي املعين بإجراءات االستئناف سيواصل استدامة املهمة التدبرية واملتعلقة  -٣٢٨
مبراقبة اجلودة العامة لكل العمل الذي يضطلع به قسم االستئناف، إضافة إىل عمله بصفة وكيل اّدعاء 

ائي ودعاوى استئناف متهيدي. كما سيظل وكيل ا الّدعاء الرئيسي رئيسي يف عدة دعاوى استئناف 
املعين بإجراءات االستئناف عضوًا يف اللجنة التنفيذية. وسيتيح تعيني وكيل االّدعاء الرئيسي اجلديد املعين 
بإجراءات االستئناف لوكيل االّدعاء الرئيسي احلايل املعين بإجراءات االستئناف أن يؤدي دورًا أكرب ُحيتاج 

ا احتياج يف إطار وظيفة التن سيق القانوين لألفرقة املعنية باإلجراءات االبتدائية وسائر شعب املكتب، إليه أميَّ
ودورًا معزَّزًا يف مساعدة مدير شعبة املقاضاة، بصفته نائبًا له يف مراجعة عمل األفرقة املعنية باإلجراءات 

ص املزيد من االبتدائية والوظائف التدبرية ضمن شعبة املقاضاة. وسيتيح ذلك بدوره ملدير الشعبة أن خيصِّ 
 الوقت لعمله يف جمال إدارة الشعبة واإلشراف عليها ومراقبة جودة أدائها. 

 

 ال يشمل هذا الرسم البياين اهلرمي مالك قسم االستئناف وال وظيفة مدير الشعبة وال مالك رئيس ديوانه.   *
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نشطتها. إن معظم وحتتاج شعبة املقاضاة أيضًا إىل موارد غري متصلة بالعاملني للنهوض بأود أ -٣٢٩
اخلدمات اليت تستلزم ختصيص موارد غري متصلة بالعاملني توفَّر (ويهيأ هلا يف امليزانية) ضمن مكتب املّدعي 

. بيد أنه يُطلب ختصيص مبلغ خاص من أجل ٢١٦٠و ٢١٢٠و ٢١١٠العام يف إطار الربامج الفرعية 
نطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره سد تكاليف السفر يُدرج يف إطار ميزانية شعبة املقاضاة. وي

 .)٦١(يف املئة) ٠,٨آالف يورو ( ٣,٠

 ألف يورو ١١ ٤٨١,٣  الموارد من الموظفين

ألف يورو  ١١٨,٣ينطوي املبلغ املطلوب لسد تكاليف الوظائف الثابتة على زيادة مقدارها  -٣٣٠
ا يف  يف ١,٢( نظام األمم املتحدة املوحد. وينطوي املئة) تأيت نتيجًة لتطبيق املعدالت اجلديدة املعمول 

ألف يورو  ٨٢,٥املبلغ املطلوب لسد تكاليف وظائف املساعدة املؤقتة العامة على زيادة مقدارها 
ا يف نظام األمم املتحدة املوحد وأثر  يف ٤,٦( املئة) مثثِّل جمموع نتيجِة تطبيق املعدالت اجلديدة املعمول 

 ١٩وظيفة ثابتة و ٨٨موظفني:  ١٠٧املطلوبة. وسيتألف مالك الشعبة من وظيفة املساعدة املؤقتة العامة 
من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل).  ١٦,١٧وظيفة من وظائف املساعدة املؤقتة العامة (

ومثة بني الوظائف الثابتة مثاين وظائف لوكالء اّدعاء مساعدين معنيني باإلجراءات االبتدائية (من الرتبة 
) اقُرتح إعادة تصنيفها لتغدو وظائف لوكالء اّدعاء معاونني معنيني باإلجراءات االبتدائية (من الرتبة ١-ف
). إن عملية إعادة التصنيف عدمية األثر على امليزانية (فاالعتمادات املهيأة يف امليزانية للوظائف من ٢-ف

 ).١-تساوي االعتمادات املطلوبة لو كانت من الرتبة ف ٢-الرتبة ف

ويـُْلَحق نائب املّدعية العامة (مساعد أمني عام) بشعبة املقاضاة ألغراض امليزنة فقط، بالنظر إىل  -٣٣١
ذه الصفة يتوىل  ختصيص وظيفته األصلي. بيد أن دوره يتمثل يف التفرغ للعمل نائبًا للمدَّعية العامة. و

ُشعِب مكتب املدَّعي العام وتنسيق  اإلشراف على ثالثِ  -حتت توجيهها املباشر  –نائب املّدعية العامة 
عمل هذه الُشعب، وهي شعبة االختصاص والتكامل والتعاون، وشعبة التحقيق، وشعبة املقاضاة. كما إن 

 املساعد الشخصي لنائب املّدعية العامة ُمْلَحق بشعبة املقاضاة.

 يورو آالف ٩ ٦٠٩,٧  الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية وفئة اخلدمات العامة

 وظائف ثابتة إضافية. أيةال ُتطلب  -٣٣٢

 إن مالك شعبة املقاضاة يتألف من الوظائف التالية البيان: -٣٣٣

                                                            

  أدناه. ٣٣٧و ٣٣٦انظر التفاصيل ذات الصلة يف الفقرتني   )٦١(
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 العدد الرتبة التسمية

١ أمني عام مساعدنائب املّدعية العامة (املقاضاة)
١ ١-مد مدير شعبة املقاضاة

٥ ٨-فوكيل اّدعاء رئيسي معين باإلجراءات االبتدائية
٥ ١-فرئيسي معين بإجراءات االستئنافوكيل اّدعاء 

٤ ١٣-فوكيل اّدعاء معين باإلجراءات االبتدائية
٤ ٣-فوكيل اّدعاء معين بإجراءات االستئناف
٣ ١٤-فوكيل اّدعاء معين باإلجراءات االبتدائية

٣ ١-ف موظف قانوين
٣ ٣-فوكيل اّدعاء معين بإجراءات االستئناف

٢ ١٩-ف)٦٢(معين باإلجراءات االبتدائيةوكيل اّدعاء معاون 
١ ١٠-ف موظف قانوين مساعد
١ ٩-ف  منظِّم مللفات القضايا

٥ رأ-ع خمساعد معين بدعم اإلجراءات االبتدائية
٢ رأ-ع خ مساعد إداري

١ رأ-ع خ  شخصيمساعد 
٨٨ المجموع

 يورو ألف ١ ٨٧١,٦  املساعدة املؤقتة العامة

املقاضاة من االضطالع على حنو فعال بأنشطتها املهيأ هلا يف إطار االفرتاضات لتمكني شعبة  -٣٣٤
من معادالت املوظف  ١٦,١٧وظيفة من وظائف املساعدة املؤقتة العامة ( ١٩املتعلقة بامليزانية، ُتطلب 

 الواحد العامل بدوام كامل) مبثابة متطلب مستمر لسنوات متعددة، على النحو التايل:

املعاِدل بدوام كامل املدة بالشهورالعددتبةالر  التسمية
 متطلَّب جديد  ٥١٥٠,٤٢-فستئنافمعين بإجراءات االرئيسي وكيل اّدعاء 

 متطلَّب مستمر  ٤٤٤٨٤,٠٠-فوكيل اّدعاء معين باإلجراءات االبتدائية

 مستمرمتطلَّب   ٣٢٢٤٢,٠٠-فوكيل اّدعاء معين باإلجراءات االبتدائية

 متطلَّب مستمر  ٣١١٢١,٠٠-ف  )مساعد خاص (معين بأعمال املقاضاة

 متطلَّب مستمر  ٢٢١٥١,٢٥-فوكيل اّدعاء معاون معين باإلجراءات االبتدائية

 متطلَّب مستمر  ٢١٦٠,٥٠-فستئنافوكيل اّدعاء معاون معين بإجراءات اال

 متطلَّب مستمر  ٢١١٢١,٠٠-فالقضايا منسِّق لتنظيم ملفات

 متطلَّب جديد  ١٣٣٦٣,٠٠-فمعين باإلجراءات االبتدائيةمساعد وكيل اّدعاء 

 متطلَّب مستمر  ١١١٢١,٠٠-ف موظف قانوين مساعد

 متطلَّب مستمر  ١١١٢١,٠٠-فالقضايا منظِّم مللفات

 متطلَّب مستمر  ١٦٠,٥٠رر-ع خمساعد شخصي لنائب املّدعية العامة

 متطلَّب مستمر  ١٦٠,٥٠رأ-ع خ اإلجراءات االبتدائية بدعممعين مساعد 

 ١٩١٩٤١٦,١٧ المجموع

إن كل املوارد املتوفرة قد ُخصِّصت لالضطالع مبهام متصلة بالقضايا واحلاالت، منها استيعاب  -٣٣٥
 االحتياجات املتأتية عن عمليات التحقيق اجلديدة إىل أقصى حد ممكن.

                                                            

  وظائف لثمانية وكالء ادِّعاء مساعدين معنيني باإلجراءات االبتدائية يعاد اقرتاح إعادة تصنيفها.  )٦٢(
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 ألف يورو ٣٦٨,٦  المتصلة بالعاملين الموارد غير

يف املئة). إن معظم املوارد  ٠,٨آالف يورو ( ٣,٠ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره  -٣٣٦
غري املتصلة بالعاملني الالزمة للنهوض بأود أنشطة شعبة املقاضاة توفَّر (ويهيأ هلا يف امليزانية) يف إطار 

مكتب املّدعي العام. بيد أن املوارد غري املتصلة بالعاملني ضمن  ٢١٢٠و ٢١١٠الربناجمني الفرعيني 
 املطلوبة لسد تكاليف السفر أدرجت يف ميزانية شعبة املقاضاة.

 ألف يورو ٣٦٨,٦   السفر

يسافر العاملون يف شعبة املقاضاة بانتظام يف مهام ضمن إطار األفرقة املتكاملة لكي يدعموا  -٣٣٧
أسفار موظفي شعبة املقاضاة يف املرحلة التمهيدية واملرحلة االبتدائية عمليات التحقيق اجلارية. كما تلزم 

من النظام األساسي، وإعداد  ٦٨من مراحل القضايا، ألغراض منها مجع اإلعالنات مبوجب املادة 
م عن بعد بواسطة الروابط ال ُخيصَّص اعتماد  ة. كمافيِديويالشهود، ودعم الشهود الذين يدلون بإفادا

دَّعية العامة، ومدير شعبة املقاضاة، ووكيل االّدعاء الرئيسي املعين بإجراءات االستئناف، من أجل لنائب امل
ما يقومون به من مهام اضطالعًا بوظائفهم التمثيلية الرامية إىل توسيع نطاق اإلحاطة بأنشطة مكتب 

 ٠,٨آالف يورو ( ٣,٠داره املّدعي العام والتعاون فيما خيصها. وينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مق
 يف املئة). إن تكاليف السفر متثل متطلباً متكرِّراً.
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 المقترحة ٢٠٢٠: ميزانية عام ٢٤٠٠ البرنامج :٢٣ الجدول

٢٤٠٠  

 شعبة المقاضاة

 (بآالف اليوروات) ٢٠١٨مصروفات عام 

امليزانية املعتمدة لعام 
(بآالف  ٢٠١٩

 اليوروات)

 التغّري يف املوارد

لعام امليزانية املقرتحة 
(بآالف  ٢٠٢٠

 اليوروات)  اجملموع

املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

اجملموع مبا فيه 
املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

مقداره (بآالف 
 نسبته املئوية اليوروات)

 ٨ ٩٥٤,٦٩٥,١ ١,١ ٩ ٠٤٩,٧ املوظفون من الفئة الفنية
 ٥٣٦,٨٢٣,٢ ٤,٣ ٥٦٠,٠ املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 ٩ ٠٥٥,٦٩ ٤٩١,٤١١٨,٣ ١,٢ ٩ ٦٠٩,٧‐٩ ٠٥٥,٦اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني
 ١ ٦٢٦,٨٨٣,٥١ ٧١٠,٤١ ٧٨٩,١٨٢,٥ ٤,٦ ١ ٨٧١,٦ املساعدة املؤقتة العامة

 ‐ ‐ ‐‐‐‐‐ املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

 ‐ ‐ ‐‐‐‐‐العمل اإلضايف

 ١ ٦٢٦,٨٨٣,٥١ ٧١٠,٤١ ٧٨٩,١٨٢,٥ ٤,٦ ١ ٨٧١,٦تكاليف العاملنياجملموع الفرعي لسائر 
)٣,٠(٢٤٥,٩٣٧١,٦‐٢٤٥,٩السفر  )٠,٨(  ٣٦٨,٦ 
 ‐ ‐ ‐‐‐‐‐الضيافة

 ‐ ‐ ‐‐٧,٥‐٧,٥ اخلدمات التعاقدية

 ‐ ‐ ‐‐٦٠,٨‐٦٠,٨التدريب

 ‐ ‐ ‐‐١٠,٨‐١٠,٨ اخلرباء االستشاريون

 ‐ ‐ ‐‐‐‐‐ العامةالنفقات التشغيلية 

 ‐ ‐ ‐‐‐‐‐اللوازم واملواد

 ‐ ‐ ‐‐‐‐‐األثاث والعتاد

)٣,٠(٣٢٥,٠٣٧١,٦‐٣٢٥,٠اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني  )٠,٨(  ٣٦٨,٦ 
 ١١ ٠٠٧,٥٨٣,٥١١ ٠٩١,٠١١ ٦٥٢,١١٩٧,٨ ١,٧ ١١ ٨٤٩,٩المجموع

 ٢٠٢٠: مالك الموظفين المقترح لعام ٢٤٠٠ البرنامج :٢٤ 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

 ٨ ٨ ٨٨‐ ١٩١٤١٨١١٢٦٨٠‐ ١ ‐٢٠١٩املقرة لعام 
 ‐ ‐ ‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐اجلديدة

 ‐ ‐ ‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐تخصيصاملعادة ال

 ‐ ‐ ‐‐ ‐)٨(٨‐‐‐‐‐ ‐ ‐املعادة التصنيف

 ‐ ‐ ‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐املستعادة/املعادة

 ٨ ٨ ٨٨‐ ١٩١٤١٨١٩١٨٨٠‐ ١ ‐٢٠٢٠المقترحة لعام 
      

ل)وظائف المساعدة المؤقتة العامة (معاِدالتها بدوام كام
 ٤,٠٠٣,٠٠٢,٧٥٥,٠٠١٤,٧٥ ٠,٥٨٠,٥٠ ١,٠٨ ١٥,٨٣‐‐‐ ‐ ‐٢٠١٩املقرة لعام 
 ٤,٠٠٣,٠٠٣,٠٠٥,٠٠١٥,٠٠ ٠,٥٠١,٠٠ ١,٥٠ ١٦,٥٠‐‐‐ ‐ ‐املستمرة
 ٠,٤٢ ‐ ‐‐ ٠,٤٢‐‐‐‐٠,٤٢‐‐ ‐ ‐اجلديدة

)٠,٢٥(‐)٠,٢٥(‐‐‐‐‐ ‐ ‐املعادة التخصيص  ‐)٠,٥٠(  )٠,٥٠(  )٠,٧٥(  

 ‐ ‐ ‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐املعادة التصنيف

 ‐ ‐ ‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐احملوَّلة

 ٠,٤٢٤,٠٠٣,٠٠٢,٧٥٥,٠٠١٥,١٧ ٠,٥٠٠,٥٠ ١,٠٠ ١٦,١٧‐‐ ‐ ‐٢٠٢٠المقترحة لعام 
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 البرنامج الرئيسي الثالث: قلم المحكمة  - جيم 

hh 

 المقدِّمة

يرتأس قلَم احملكمة اجلنائية الدولية ("احملكمة") رئيُسه، الذي يُعترب املسؤول اإلداري الرئيسي يف  -٣٣٨
ا  اجلهاز، ويُعترب قلم احملكمة ("القلم") احملكمة املسؤول فيها عن اجلوانب غري القضائية لتسيري شؤو

ثالث شعب هي شعبة اخلدمات اإلدارية وشعبة اخلدمات  قلم احملكمة إىلوينقسم  وتقدمي اخلدمات فيها.
القضائية وشعبة العمليات اخلارجية اليت يؤدي كل منها دوراً حامسًا يف التكفل بعدالة اإلجراءات القضائية 

ويضم مكتب  فيتها ويف دعم عمليات التحقيق واجلهات اليت يتعامل معها قلم احملكمة.وسرعتها وشفا
 وأقسامهقلم العب توجيه مجيع شُ يف اضطالعه االسرتاتيجي ب ه الذي يساعدهقلم احملكمة ديوانَ رئيس 

املهام القانونية فيما بينها وإرشادها، بينما يتوىل مكتب الشؤون القانونية التابع للقلم دعم أداء تنسيق وال
 القلم. املنوطة برئيس

إن اإلجراءات القضائية متثِّل احملور الرئيسي لعمل احملكمة وال ميكن أن تسري بدون اخلدمات  -٣٣٩
حمايدة لتوفري منصة  هبصفتفالقلم مسؤول، الضرورية اليت يقدِّمها قلم احملكمة واملهام اليت يؤديها. 

تدبُّر األعمال القضائية منها  اضطالعه بوظائفن خالل ات القضائية مءجراإلادعم عن اخلدمات، 
م، و  ريُ تيسو ، وامللفات وتسيُري شؤون ، اإلجراءاتمشاركة اجملين عليهم يف  ريُ تيسإدالء الشهود بإفادا

، لألعمال القضائية يةر ير خدمات الرتمجة الشفوية والرتمجة التح وتوفريُ املساعدة القانونية ومساندة احملامني، 
، وتيسُري التعاون والتعاضد مرافق االحتجاز دارةُ إو وتدبـُُّر تكنولوجيا املعلومات، والسهُر على األمن، 

القضائيني، واالهتماُم بعلنية اإلجراءات، والتواصُل (وال سيما مع اجلماعات املتضررة)، وإجراُء العمليات 
ذه . فيها امليدانية دعمًا لعمل القضاة واألطراف يف القضايا واملشاركني ولوال اضطالع قلم احملكمة 

لتعذر سري اإلجراءات القضائية ألن املشاركني يف اإلجراءات (مبن فيهم القضاُة ومكتُب املّدعي  الوظائف
االشتغايل  العام والدفاُع واجملينُّ عليهم والشهوُد) كانوا لوالها سيفتقدون ما يلزم من هياكل الدعم التقين أو

تقدون عند االنطباق هياكل الدعم املايل الالزمة لضمان عدالة اإلجراءات القضائية أو اللغوي أو سيف
ذه الوظائف احتياجات قلم احملكمةإن وسرعتها.  تطورات الد مباشرة بتتحدَّ  من املوارد لالضطالع 

  .القضائية والتطورات على صعيد املقاضاة

مهية حامسة فيما خيص سالسة عمل احملكمة وتُناط باخلدمات اإلدارية اليت يقدمها قلم احملكمة أ -٣٤٠
مجعاء. ويتوىل قلم احملكمة تدبر املوارد البشرية، وامليزنة، والشؤون املالية، واملشرتيات، واملرافق، والسفر، 
واألمن، والعناية بالعاملني، وينسِّق املهام التنفيذية على نطاق احملكمة مثل تدبر املخاطر، وإبالغ هيئات 
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راجعة، والوفاء بالقواعد واملعايري. ويضاف إىل ذلك أن اخلدمات اإلدارية اليت يقدمها قلم التوجيه، وامل
احملكمة تدعم أيضًا سري اإلجراءات القضائية على حنو سريع فيما خيص نقل الشهود، واألمن يف قاعات 

بات من املوارد جلسات احملكمة، ومعدات قاعات احملكمة اليت حيتاج إليها األطراف. ولئن كانت املتطل
ا قلم احملكمة تتوقف بصورة مباشرة على مقدار االحتياجات إىل  ذه الوظائف اليت يضطلع  فيما يتصل 
اخلدمات يف مجيع وحدات احملكمة فإن قلم احملكمة استدام على مر السنني قدرة ثابتة نسبياً على النهوض 

  بأود االحتياجات املستجدة بدون تقلب يذكر. 

  ٢٠٢٠لعام  عن متطلبات ميزانية قلم المحكمة لمحة عامة

يورو، ينطوي  ألف ٧٦ ١٤٥,٥املقرتحة لقلم احملكمة مبلغًا مقداره  ٢٠٢٠تبلغ ميزانية عام  -٣٤١
 ٢٠١٩املئة)، بالقياس إىل ميزانية عام  يف ٠,٧يورو، ( آالف ٥٠٥,٧على اخنفاض صاٍف مقداره 

 املعتمدة.

املقرتحة لقلم احملكمة متثل النتيجة املباشرة للعوامل التالية: إن املتغريات الرئيسية يف امليزانية  -٣٤٢
الزيادة  أثر الزيادات التعاقدية يف التكاليف مثل الزيادات املتصلة بتطبيق نظام األمم املتحدة املوحد أو ‘١’

االخنفاض املتوقع أن تشهده أنشطة جلسات احملكمة وسائر األنشطة  ‘٢’املتصلة مبؤشر األسعار؛ 
التحول يف متطلبات الدعم سهرًا على سالمة وفعالية العمليات القضائية  ‘٣’؛ ٢٠٢٠ائية يف عام القض

وعمليات التحقيق يف بلدان احلاالت. وعلى الرغم من استمرار لزوم االستثمارات لتنفيذ االسرتاتيجية 
ُتطلب مبقدار مقارب  ٢٠٢٠اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات الشاملة بنطاقها احملكمة مجعاء فإن املوارد لعام 

 .٢٠١٩لنظريه يف ميزانية قلم احملكمة املعتمدة لعام 

لقد ُحدِّد سببان رئيسيان باعتبارمها كامنني وراء معظم الزيادة يف املوارد الالزمة يف قلم احملكمة  -٣٤٣
د ألف يورو تطبيقًا للنظام املوحَّ   ١ ٤٤٨,١: زيادة يف تكاليف املوظفني يقارب مقدارها ٢٠٢٠لعام 

ألف يورو دعمًا لتكثيف  ٨٨٣,٥لألمم املتحدة؛ وزيادة يف املتطلبات من املوارد يقارب مقدارها 
العمليات فيما خيص احلالتني يف مجهورية أفريقيا الوسطى واحلالة يف مايل. ومواَجهًة هلاتني الزيادتني 

ىل املوارد، بادر قلم احملكمة إىل الكبريتني وغريمها من حاالت االرتفاع املتوقَّع أن تشهده االحتياجات إ
ا يف عام  ا بإعادة تقييم مقدار الدعم الالزم لألنشطة املعتزم االضطالع  . ونظراً إىل ٢٠٢٠ختفيف وطأ

االخنفاض املتوقَّع أن يشهده مقدار النشاط القضائي وعمًال بتوصية جلنة امليزانية واملالية بتدارس توخي 
، َتَدبَّر قلم احملكمة أمره لتخفيض مقدار )٦٣(رقة املعنية بأنشطة قاعات احملكمةاملرونة يف االستعانة باألف

 ١ ٩٨١,٥ ختفيضًا مقداره ٢٠٢٠التمويل الالزم لدعم أنشطة قاعات احملكمة والدعم القضائي يف عام 
ق املقرتحة فيما يتعل ٢٠٢٠ألف يورو. كما ُأجريت مراجعة لالفرتاضات اليت تقوم عليها ميزانية عام 

مبقدار األنشطة والعمليات املتوقع إجراؤها يف بلدان احلاالت أفضت إىل تقليٍص حذٍر لعدد املوظفني وبنية 
ديفوار، ميثل وفورات صافية يقارب  الدعم الُقطري يف مجهورية الكونغو الدميقراطية وأوغندا وكوت

 ألف يورو. ١ ٠٢٣,٥ مقدارها

                                                            

 .٥٧، الفقرة ICC-ASP/18/5/AVالوثيقة   )٦٣(
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ألف يورو مع غريها من الوفورات  ٣ ٣٩٨,٦إن هذه التخفيضات، اليت يبلغ مقدارها  -٣٤٤
واملكاسب املتأتية عن زيادة النجاعة، أتاحت لقلم احملكمة أن يُعوِّض كامل التعويض كل الزيادة البالغة 

ألف يورو النامجة رئيسيًا عن السببني اآلنَفي الذكر، ما أفضى أيضًا إىل ختفيض مقرتح  ٢ ٨٩٢,٩زهاء 
املعتمدة. فطلبات املوارد اإلضافية  ٢٠١٩ورو بالقياس إىل ميزانية عام آالف ي ٥٠٥,٧يبلغ صايف مقداره 

حمدودة جدًا وال تُقدَّم إال عندما تكون ضروريًة ضرورًة صارمة ألغراض إجراء أنشطة قلم احملكمة الواجب 
ا يف إطار واليته ضمن سياق ما خيص عام  من االفرتاضات واألولويات املتعلقة  ٢٠٢٠االضطالع 

يزانية، وبعد بذل قصارى اجلهود لتمويل املتطلبات اإلضافية عن طريق ما يتحقق داخليًا من الوفورات بامل
  آالف يورو. ٥٠٥,٧والتخفيضات وإعادة ختصيص املوارد، كما يدل عليه التخفيض املقرتح البالغ 

اسب املتأتية وكما يبنيَّ يف املرفق السادس عشر استُبَني، يف إطار عملية حتقيق الوفورات واملك -٣٤٥
 يقبلمما  يورومليون  ٢,٤عن زيادة النجاعة على نطاق احملكمة مجعاء، إمكاُن حتقيق ما يقارب مبلغه 

ا وال ،كمي من الوفوراتالتحديد ال تكاليف غري املتكرِّرة، وختفيضات التكاليف اإلضافية، اليت يُقلَّص 
املقدار املرجعي األساسي مليزانية قلم احملكمة. إن معظم الوفورات والتخفيضات املستبان إمكاُن حتقيقها 

، ٢٠٢٠عام يف قلم احملكمة متثل نتيجة إلعادة تقييم واٍف ملا يلزم للنهوض باملقدار املتوقع من النشاط يف 
  وال سيما فيما يتعلق بالدعم يف اجملال القضائي. 

 دعم األنشطة القضائية

مقدار كبري من الدعم يف اجملال القضائي،  ٢٠٢٠سيظل ُيطلب من قلم احملكمة يف عام  -٣٤٦
سيما فيما خيص تقدمي املساعدة القانونية، ومتثيل اجملين عليهم، واحتجاز املتهمني، وتقدمي الدعم  وال

ي. إن هذا الدعم سيلزم فيما خيص الدعاوى اليت تكون يف املرحلة االبتدائية لكن األنشطة القضائية اللغو 
األخرى املتصلة بدعاوى االستئناف وجبرب األضرار سيظل هلا أثر كبري على مقدار املوارد املطلوبة. وكما 

الخنراط يف دعاوى االستئناف ) ستظل احملكمة منخرطة باهظ ا١٥ أشري إليه أعاله يف املقدَّمة (الفقرة
النهائي ودعاوى االستئناف التمهيدي، ما سيستلزم تقدمي الدعم ألفرقة الدفاع وألنشطة جلسات 

قضايا على األقل مرحلة تنفيذ األوامر جبرب  احملكمة. ويضاف إىل ذلك أن اإلجراءات ستبلغ يف ثالث
احملامني للمجين عليهم وتقدمي الدعم إىل ، ما يستلزم من قلم احملكمة توفري ٢٠٢٠األضرار يف عام 

الصندوق االستئماين للمجين عليهم مبا يف ذلك توفريه يف األنشطة امليدانية، وتقدمي املساعدة إىل الدوائر 
  .)٦٤(عند االنطباق

 ٢٠٢٠ وعلى الرغم من هذه احلاجة املستمرة إىل الدعم يف اجملال القضائي يُتوقع أن يشهد عام -٣٤٧
شطة دعم جلسات احملكمة. وقد ُسعي إىل إجياد حلول ابتكارية عديدة بغية مواءمة اخنفاضًا يف أن

التخفيض يف عدد أيام انعقاد جلسات احملكمة مع املتطلبات من املوارد يف قلم احملكمة، والسهر يف الوقت 
ت األولوية ذاته على استمرارية العمليات. وبالتايل َعِمل قلم احملكمة على حنو اسرتاتيجي لتحديد درجا

على صعيد حتقيق الوفورات واملكاسب املتأتية عن زيادة النجاعة وذلك من خالل إعادة ختصيص املوارد 

                                                            

قد بلغت مرحلة تنفيذ إجراءات جرب األضرار، وذلك دون استباق األحكام  املهديوقضية  كاتْنغاوقضية  لوبْنغاستكون قضية   )٦٤(
هذه املرحلة يف  أُْنغوين، كما ميكن أن تبلغ قضية ٢٠٢٠يف عام  انْتاغْنداالنهائية يف هذه القضايا. وستبدأ إجراءات جرب األضرار يف قضية 

 إذا أدين. ٢٠٢٠عام 
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مليون  ٢,٠أو العدول عن متويلها أو الكف عن طلبها حيثما أمكن ذلك، ما أفضى إىل ختفيض مقداره 
  يورو.

 الميدانية بما في ذلك جبر االضرارتقديم الدعم لتسع عمليات تحقيق ناشط وغيرها من األنشطة 

حالة جيري النظر فيها. ويُتوقع أن يركِّز مكتب  ١١تعمل يف  ٢٠٢٠ستظل احملكمة يف عام  -٣٤٨
تسع عمليات حتقيق ناشط (منها مثاين عمليات متزامنة) يف: بوروندي، املّدعي العام جهوده على 

ومجهورية الكونغو الدميقراطية، وجورجيا،  ديفوار، ودارفور بالسودان، ومجهورية أفريقيا الوسطى، وكوت
إن كًال من عمليات التحقيق هذه ستظل تستلزم دعمًا من  وليبيا (حيث ستجرى عمليتا حتقيق)، ومايل.

مساندة اجملين عليهم والشهود، من قبيل قلم احملكمة، سواء يف املقر أم يف بلدان احلاالت، يف جماالت 
واملساندة األمنية ، اللغويةضرار، والتواصل باجلماعات املتضررة، واخلدمات ومشاركة اجملين عليهم، وجرب األ

وسيبقي قلم احملكمة على مكاتبه الُقطرية يف سبع مدن هي ِكْنشاسا وبونيا (يف مجهورية واإلمدادية. 
(يف  ديفوار) واْتبيليسي الكونغو الدميقراطية) وبـَْنغي (يف مجهورية أفريقيا الوسطى) وأبيجان (يف كوت

جورجيا) وباماكو (يف مايل) وكمباال (يف أوغندا)، لكنه بدأ أيضًا اختاذ تدابري لتقليص عمليات بعض 
 مكاتبه وختفيض مواردها تدرجيياً. 

ويُرى إىل املكاتب الُقطرية باعتبارها وحداٍت ظرفيَة الوجوِد ذاَت قدٍّ قابل للتكيف وتتحلى  -٣٤٩
ا مع وقد أتاح هذا النهج لقلم احملكمة إعادة مدى العمليات يف امليدان.  باملرونة الالزمة ملواءمة متطلبا

ختصيص موارده من املوظفني بنقلها من وحدة ُقطرية إىل أخرى، على حنو يتوافق مع التحوُّل على صعيد 
أولويات العمل واألمن يف بلدان احلاالت. ويشار يف هذا الصدد إىل أنه تـُُوصِّل إىل ختفيضات هامة يف 

ديفوار، بسبل  دات التابعة لقلم احملكمة القائمة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية ويف أوغندا ويف كوتالوح
منها إسناد إدارة املكاتب القائمة يف كنشاسا وبونيا وكمباال إىل رئيس مكتب ُقطري واحد يعمل انطالقاً 

ل االستثمارات الالزمة يف العمليات من كمباال. وبذلك وغريه من تدابري إعادة ختصيص املوارد، تسىن متوي
الُقطرية، وال سيما يف مايل ومجهورية أفريقيا الوسطى، حيث ُحيتاج إىل موارد إضافية وال سيما بالنظر إىل 
الظروف األمنية السائدة ومتطلبات العمل املزيدة. إن قلم احملكمة سيُـْعِمل، باستخدام القدرات املتوفرة 

ا النهوض بأود لسد املتطلبات املتزايدة  يف مايل ويف مجهورية أفريقيا الوسطى، قدرًة أساسية سيتسىن 
الزيادة املتوقعة يف املتطلبات يف هاتني احلالتني، والنهوض على حنو مرن بأود متطلبات الدعم اإلضافية إذا 

 وانـَْغْيسونا) Yekatom( يكاتوموقضية  احلسناعتماد التهم يف قضية  ٢٠١٩الثاين من عام  مت يف النصف
)Ngaïssona.( 

  المعلومات للمحكمة بشتى وحداتها تحسين تكنولوجيااالستثمار في أهم مشاريع 

أجرت احملكمة حتليًال وافيًا للبنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات وتدبر املعلومات القائمة يف  - ٣٥٠
ا من املتطلبات الفورية واملتطلبات الطويلة ا وما يرتبط  األمد. فمنذ إنشاء احملكمة قبل  خمتلف أجهز

سبع عشرة سنة ُأجري عدد من االستثمارات اهلامة يف تكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلومات دعماً ألعمال 
احملكمة القضائية والتحقيقية واإلدارية. ومثة عدد من النظم املعنية تقادم عهده أو يُنتظر أن يغدو عتيقًا يف 

اية عمره االستعمايل. وعالوة على ذلك تنامى قدُّ احملكمة إىل حد  املستقبل القريب إذ يشارف  على 
ا فيما خيص تكنولوجيا املعلومات وعلى مقدار ما  كبري منذ إنشائها، ويرتتب عن ذلك أثر على متطلبا
ا النظم القائمة إال جزئ ياً يُنشأ فيها من بيانات. ويشار على وجه التحديد إىل أن مثة متطلبات ال تفي 

 يف جماالت من قبيل مجع األدلة الرقمية، وأمن املعلومات، وتدبر املعلومات.
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االسرتاتيجية الـَخمسية اخلاصة  ٢٠١٧وملواجهة هذه التحديات اعُتمدت يف شباط/فرباير  -٣٥١
ج كالين فيما خيص  بتكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلومات يف احملكمة مجعاء بغية السهر على اتّباع 

يا املعلومات، وأمن املعلومات، وتدبر املعلومات، من أجل سد االحتياجات األساسية للمحكمة تكنولوج
ستدخل االسرتاتيجية  ٢٠٢٠مع استدامة حتسني مراقبة املوارد املستثَمر فيها وتعظيم أثرها. ويف عام 

اج قلم احملكمة إىل اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلومات السنة الرابعة من فرتة تنفيذها وسيحت
لتمويل املرحلة التالية من  ٢٠٢٠مليون يورو لعام  ٢,٠البالغ  ٢٠١٩استدامة املقدار املعتمد لعام 

االستثمارات حبسب مشروع تكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلومات الشامل بنطاقه احملكمة مجعاء، الذي 
مليون  ١,٤ال أمن تكنولوجيا املعلومات (سيخص معظُمه مبادراٍت يف جمال القضاء وجمال التحقيق وجم

 ٢٠٢٠إن القسط األعظم من األموال املطلوبة لعام  التاسع(أ)). يورو؛ انظر التفاصيل يف املرفق
سيخصَّص ملنصة أنساق تسلسل األعمال القضائية. وستلزم موارد أخرى من أجل أعمال املقاضاة، 

احملكمة يف سياق العمل القائم على التآزر فيما بني كانت هذه املوارد معروضة ضمن ميزانية قلم  وإن
حتسينات يف نظام التخزين  ٢٠٢٠وختص االستثمارات املتوقع إجراؤها على نطاق احملكمة لعام  األجهزة.

الطويل األجل لألدلة الرقمية وأدلة البحث اجلنائي العلمي، واملنصة اجلديدة إليداع املعلومات (منصة 
القضائية)، وتعزيز مسات أمن املعلومات يف احملكمة، وجتديد البنية التحتية  تسلسل األعمالأنساق 

 االفرتاضية للمحكمة، واإلعداد لتوسيع نطاق نظام ختطيط املوارد املؤسسية يف احملكمة.

إن االسرتاتيجية املعنية تستند إىل استعمال موارد امليزانية على حنو أكثر فعالية، إذ ستؤيت  - ٣٥٢
ا على مدى مخس سنوات نتائج ملموسة حتسينًا لعمل احملكمة من خالل تدبر املبادرات املقرت  ح القيام 

املعلومات الفعال اآلمن. فسيشهد مكتب املّدعي العام تقليصًا للزمن واجلهد الالزمني لتحليل األدلة 
قضائية احلصول وجتهيزها وتقدميها من أجل ما ُجيريه من عمليات حتقيق وأعمال مقاضاة. وسيُتاح للهيئة ال

على األدوات اليت حتتاجها إلجراء احملاكمات على حنو سريع وعادل وشفاف وإلنصاف اجملين عليهم. 
وسيكون قلم احملكمة أفضل جتهيزًا لتوفري اخلدمات لسائر أجهزة احملكمة وجلميع اجلهات اليت يتعامل 

ا يف معها. فما من سبيل إىل متكني احملكمة من معاجلة حاالت عدم النج اعة احلالية وأداء املهام املنوطة 
إطار واليتها على أكمل وجه سوى اتّباع اسرتاتيجية متماسكة كالنية طويلة األمد تشمل بنطاقها احملكمة 

 مجعاء.

  ته البرنامجية المقترحةميزانيوارتباطها ب ٢٠٢٠لعام  االستراتيجية األولويات

، وُيسرتشد يف ٢٠٢١- ٢٠١٩تيجية للفرتة خطته االسرتا ٢٠١٩نشر قلم احملكمة يف عام  -٣٥٣
باألولويات االسرتاتيجية املبينة يف تلك اخلطة. ويشار يف اخلطة  ٢٠٢٠امليزانية املقرتحة لقلم احملكمة لعام 

سنوات لتعظيم اإلنتاجية  املعنية على اخلصوص إىل أن قلم احملكمة شرع يف تنفيذ برنامج مدته ثالث
دمات األساسية اليت يقدمها إىل احملكمة. وينبثق هذا النهج من اخلطة ونشدان االمتياز يف مجيع اخل

االسرتاتيجية الشاملة بنطاقها احملكمة مجعاء، اليت تنص على أن احملكمة منظمة تسعى إىل التحسني 
املستمر: يتمثل اهلدف املشرتك يف استحداث ثقافة وبيئة عمل تثيري محاس مجيع املوظفني ومتكنهم من 

هدافهم مبواصلة استبانة ما ميكن حتقيقه من الوفورات واملكاسب املتأتية عن زيادة النجاعة. إن هذا حتقيق أ
املبدأ األساسي ُيطبَّق أيضًا يف قلم احملكمة. ولبلوغ هذه الغايات، يُنظَّم برنامج قلم احملكمة املمتد تنفيذه 

 يان:سنوات حول األولويات االسرتاتيجية الثالث التالية الب لثالث
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  التحسني املستمر (االمتياز)؛  )أ (
  التزام املوظفني (اإلنتاجية)؛  )ب (
 التمثيل اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني.  )ج (

وستوضع مؤشرات األداء الرئيسية، تبعاً للمبادئ املنصوص عليها يف اخلطة االسرتاتيجية، بتطبيق  -٣٥٤
ذا  النهج أيضًا يف شىت وحدات مؤشرات مرجعية لتحديد أثر التعديالت اليت يتم تنفيذها. ويُعمل 

احملكمة. ويُتوقع حتقيق أنواع عدة من الوفورات واملكاسب املتأتية عن زيادة النجاعة وذلك بفضل هذه 
الثقافة اجلديدة للتحسني املستمر وإنشاء "لوحة قيادة" جديدة ألداء قلم احملكمة تشتمل على مؤشرات 

الوفورات املالية. إن تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية سيسهم  األداء الرئيسية لقياس مدى حتسني اإلنتاجية أو
مسامهة كبرية يف النجاح يف حتقيق حتسني اإلنتاجية. وعلى حنو مماثل يُرجَّح أن يكون التحول الثقايف 
الشامل بنطاقه احملكمة مجعاء واملسرتَشد فيه مببادئ خطة العمل سبيًال فعاًال الستحداث ثقافة ابتكارية 

 ستمر.للتحسني امل

 التحسين المستمر

كما يشار إليه يف اخلطة االسرتاتيجية مت بالفعل تطبيق كثري من املمارسات اجليدة يف قلم  -٣٥٥
ا وحققت مكاسب متأتية عن زيادة النجاعة. وسُيستند يف تنفيذ  احملكمة وَحسَّنت أقساٌم كثرية فيه سريورا

صل قلم احملكمة نشدان فرص حتيني السياسات، اخلطة االسرتاتيجية إىل هذه املبادرات القائمة وسيوا
وإعادة تصميم السريورات، وزيادة مدى األمتتة. إن هذه العملية تعتمد على استشارة املوظفني، وعقد 
م ذات الصلة، واستعمال البيانات  جلسات مع املستفيدين من اخلدمات املقدَّمة لالستماع إىل مالحظا

ولويات السنوية، واإلبالغ عن املنافع احملقَّقة. وسيدير هذه العملية فريق واملؤشرات املرجعية، وحتديد األ
معين بالتحسني املستمر ضمن قلم احملكمة. وسُتحقَّق مكاسب كبرية متأتية عن زيادة النجاعة نتيجًة 
ر للتعديالت التدرجيية املتأتية عن التحسينات املستمرة. وسيفاد عن هذه التعديالت الحقًا ضمن التقري

عن التحسينات على صعيد الوفورات واملكاسب املتأتية عن زيادة النجاعة على نطاق احملكمة. وفيما 
 خيص امليزانية املقرتحة احلالية، ركَّز قلم احملكمة على اجملاالت التالية.

، حتدو ٢٠٢٠أربعة مشاريع متكينية سيستمر تنفيذها يف عام  ٢٠١٩ُحدِّدت فيما خيص عام  -٣٥٦
يبذهلا قلم احملكمة على طريق التغيري الثقايف الالزم الذي تتوقف عليه النجاعة يف األمد  اجلهوَد اليت

الطويل. إن أربعة املشاريع التمكينية هذه، املأخوذة باالعتبار يف إطار أهداف الشعبة فيما خيص امليزانية 
 ، هي:٢٠٢٠املقرتحة لعام 

، باعتباره أرفع حمفل يف قلم احملكمة، يتوىل هذا الفريق -تعزيز فريق إدارة قلم احملكمة   )أ (
إعالم رئيس القلم ويسدي إليه املشورة ويساعده فيما يتعلق بسياسة اختاذ القرارات االسرتاتيجية 

  والتحديات االشتغالية الكربى؛
الذي ميثل شرطًا أساسيًا مسبقًا إلدارة التعديالت اليت تستلزمها هذه  -تدبر األداء   )ب (

لتخطيط فالتنفيذ فالتحقُّق فالعمل" اليت تستند إليها برامج التعديل اخلطة وإرساء دورة "ا
  الناجح؛

فذلك ضروري للتجاوب مع التغري يف أعباء العمل  - املرونة وحراك املوظفني   )ج (
 واألولويات؛
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تسهِّل التحلي باملرونة وتدعم ثقافة التحسني املستمر.  -ثقافة راسخة لتدبر املعارف   )د (
خدمات، مثل قلم احملكمة، جيب أن تقتدر على اكتساب املعارف فاجلهات الـُموفِّرة لل

 واملعلومات وتدبرها واستعماهلا لكي تغدو أكثر فعالية.

إن قلم احملكمة سريكز، استنادًا إىل االستقصاء الذي سيجريه مع املستفيدين من خدماته  -٣٥٧
عين بإعادة تصميم سريورات ، وعمل فريقه امل٢٠٢٠الرئيسية، جهوده يف جمال التحسني املستمر يف عام 

األعمال، على حتديد اجملاالت ذات األولوية وإعمال أوىل السريورات املعاد تصميمها. وسيمثِّل التحسني 
 املستمر هدفاً جلميع املديرين ومجيع العاملني، وسيُنشر دليل مبصادر تدبر املعارف دعماً ألنشطتهم.

  التزام الموظفين

جهة موفِّرة للخدمات، اعتمادًا كامًال على قدرات موظفيه يعتمد قلم احملكمة، بصفته  -٣٥٨
وتفانيهم. فالتزام املوظفني أمر أساسي التسام أنشطته باجلودة والنجاعة. وبالتايل يبقى النهوض بالتزام 
املوظفني وحتسينه، وبث روح العمل اجلماعي، والتواصل الداخلي، يف عداد أرفع مسؤولياته، كما سبق أن 

فسيواصل قلم احملكمة االضطالع بأنشطة ترمي إىل توثيق التماسك وتيسري . ٢٠١٩يف عام أشري إليه 
التواصل، ووضع وتنفيذ برامج تدريب مركَّز فيها على رعاية املوظفني وزيادة حتمسهم وإنتاجيتهم. وقد 

ذت بالفعل مبادرات عدة على هذا الصعيد ويُتوقع تنفيذها (إبان كتابة هذه الوثيقة)  اية عام اختُّ قبل 
 ، من قبيل تكوين القدرة على حل النزاعات غري الرمسي وإنشاء جلنة معنية حبسن حال العاملني.٢٠١٩

على تنجيز وضع إطار جديد للقيادة  ٢٠٢٠وعالوة على ذلك سريكِّز قلم احملكمة يف عام  -٣٥٩
جهود ُجمدَّدة إلجناز وسيعمِّمه يف شىت وحدات احملكمة، يدعمه برنامج تدريب مستفيض. كما ستبذل 

إعداد السياسات السديدة املتعلقة باملوارد البشرية وال سيما وضع إطار شامل حلراك املوظفني على نطاق 
احملكمة. ومن األولويات األخرى املستبانِة املساواُة بني اجلنسني باعتبارها موضوعًا مستعرضاً، وانتقاء 

م، والصحة املهنية  والتوازن بني شؤون العمل ومهوم احلياة، وأخالقيات/معايري املوظفني وتنمية قدرا
 السلوك.

مبادرة للوقاية من الصدمات الثانوية اسُتهلت يف عام  ٢٠٢٠وإضافة إىل ذلك سُتواَصل يف عام  -٣٦٠
، تستلزم مقدارًا حمدودًا من املوارد اإلضافية من أجل شحذ الوعي بالصدمات الثانوية يف أوساط ٢٠١٩

وحتديد اجملاالت اليت قد يتعني فيها على احملكمة اختاذ تدابري ختفيفية سهرًا على وفائها مجيع املوظفني 
 بواجبها القاضي بالعناية مبوظفيها.

 التمثيل الجغرافي والتوازن بين الجنسين

يدرك قلم احملكمة، باعتباره جهاز احملكمة الذي يعمل فيه أكرب عدد من موظفيها، دوره  -٣٦١
لتحديات املاثلة حاليًا أمام احملكمة فيما خيص التمثيل اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني الريادي يف التصدي ل

ذت مبادرات جديدة، من قبيل إنشاء برنامج توجيهي خاص  يف تشكيل جمموعة موظفيها. وقد اختُّ
 بالنساء، بغية تذليل حاالت عدم التوازن هذه على حنو يضمن استمرار احملكمة على االنتقاء من بني

إذ  ٢٠٢٠املرشحني على أساس اجلدارة. وسيواَصل بذل اجلهود ذات الصلة وسُيوسَّع نطاقها يف عام 
ستعيد احملكمة تركيز جهودها على صعيد التوظيف، وذلك أوًال بوضع خطط دقيقة االستهداف للتكفل 

املنقوصة التمثيل  بأن يرتشَّح لشغل الوظائف اليت تعرضها احملكمة عدد أكرب من مواطين الدول األطراف
ضمن جمموعة العاملني يف احملكمة أو غري املمثَّلة فيها، وثانياً باملزيد من الرتكيز على جعل عملية التوظيف 
تشمل مثل هؤالء املرشحني. وإضافة إىل ذلك ستُنشر بيانات عن األداء فيما خيص مجيع أنشطة التوظيف 
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ذه والتمثيل اجلغرايف العام يف جمموعة املوظفني  والتوازن بني اجلنسني فيها وذلك ملواصلة شحذ الوعي 
املسائل ضمن احملكمة والسهر على الشفافية الكاملة حيال أصحاب الشأن اخلارجيني الذين نتعامل 
اية املطاف سيعمل منسقون ضمن احملكمة فيما خيص مسألة النساء وذلك تكملًة ودعماً  معهم. ويف 

ن  .لربنامج التوجيه اخلاص 

  المتأتية عن زيادة النجاعة والمكاسب الوفورات

لئن كانت العملية املستمرة يف احملكمة لتحقيق الوفورات واملكاسب املتأتية عن زيادة النجاعة يف  -٣٦٢
مليون يورو  ١,٠ قيمته قد أتاحت لقلم احملكمة متييز مبادرات تفضي إىل حتسينات تؤيت ما ٢٠١٩عام 

املنظور القصري األجل هلذه العملية السنوية إىل املنظور األبعد أمداً الستمرار  فإن حمور تركيزها قد انتقل من
ا أعاله.  العمل لتحقيق األهداف االسرتاتيجية على صعيد التحسني املفاد 

الربناجمية املقرتحة، تسىن بالوفورات اليت حققها قلم احملكمة  ٢٠٢٠وفيما خيص ميزانية عام  -٣٦٣
وعلى سبيل املثال يتجسد يف امليزانية املقرتحة تطبيق منوذج ألف يورو.  ١٩٧,٦تقليص امليزانية مبقدار 

عمل جديد فيما خيص سكن املوظفني املوفدين يف بعثات إىل مجهورية أفريقيا الوسطى. فبالنظر إىل مقدار 
اٍل من األنشطة الكبري الذي يُتوقع أن ُيضطلع به يف بلد احلالة هذا، يرتقب قلم احملكمة تنظيم عدٍد ع

البعثات، ما يفضي إىل بلوغ احلد احلرج الالزم الذي يربِّر استئجار شقة على أساس سنوي بدًال من 
 االعتماد على اإلسكان يف الفنادق.

إن الوفورات واملكاسب املتأتية عن زيادة النجاعة املتصلة بالتخفيضات يف املقدار املرجعي  -٣٦٤
ًا بتخفيضات التكاليف اإلضافية اليت تُعترب، كما اتُّفق عليه مع األساسي مليزانية قلم احملكمة تتعلق رئيسي

التغريات املتصلة بعبء العمل اليت تفضي إىل تقليص يف املقدار املرجعي  نتيجة"جلنة امليزانية واملالية 
لقد أتاح التخفيض املخطط له يف األنشطة القضائية واألنشطة املتصلة جبلسات احملكمة األساسي". 

الفرص لتحقيق ختفيضات يف التكاليف ضمن قلم احملكمة، ألن االعتمادات اخلاصة جبميع بعض 
الوظائف اليت كانت تلزم يف السابق لدعم األنشطة يف قاعة احملكمة الثانية قد أُلغيت فيما خيص عام 

ا يف إطار الوظائف املنخرط شاغلوه٢٠٢٠ ا يف دعم . وبإجراء مراجعة دقيقة لألدوار واملهام املضطلع 
أنشطة قاعات احملكمة تسنت لقلم احملكمة االستفادة من املرونة اليت يهيئها شغور الوظائف املعنية ومن 

وقد ُتكبِّدت يف قلم  قدرة بعض املوظفني املدرَّبني يف جماالت خمتلفة إلعادة ختصيص املوارد عند اللزوم.
ألف يورو ولن يُتكبَّد نظري هلا يف عام  ١ ٩٨١,٦تكاليف إضافية بلغ جمموعها  ٢٠١٩احملكمة يف عام 

٢٠٢٠. 

ضمن إطار خطته االسرتاتيجية.  ٢٠٢٠إن قلم احملكمة سيواصل جهوده فيما خيص عام  -٣٦٥
وسريكِّز قلم احملكمة بوجه خاص على اخلدمات اليت هلا أثر على النجاعة يف شىت وحدات احملكمة واليت 

ر املخاطر ُحدِّدت يف هذه املرحلة باعتبارها أساسية لتخفيف املخاطر الكبرية اليت استُبينت يف إطار تدب
فريق خمصَّص تابع لقلم احملكمة، يتألف من موظفني عاملني يف قلم  ٢٠١٩يف احملكمة. وسُيشكَّل يف عام 

احملكمة وخرباء خارجيني، إلجراء دراسة أولية للخدمات األكثر مناَسبًة وللتوصية مبراٍم أولية يراد حتقيقها 
لفريق قلم احملكمة إجراَء دراسات مفصَّلة لتحديد  على صعيد زيادة النجاعة. وسيتيح هذا النهج املركَّز

اية املطاف سيستهل الفريق أيضًا مشروعًا لتنفيذ  اخليارات وتقدمي توصيات من أجل زيادة النجاعة. ويف 
احلل املختار، وإيتاء املنافع املرجوة، وحتديد واحد أو أكثر من واحد من مؤشرات األداء الرئيسية اجلديدة، 
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ا حتديد مؤشرات مرجعية، بغية استدامة جودة األداء. وقد مت يف هذه املرحلة متييز اخلدمات بوسائل منه
 التالية البيان، لكن ميكن أن تضاف إليها خدمات أخرى على ضوء تطور مسات األخطار يف احملكمة:

 اخلدمات الشاملة بنطاقها احملكمة مجعاء:  )أ (
  التوظيف؛ ‘١’
  الشراء؛ ‘٢’
  السفر؛ ‘٣’
  القضائية؛أنساق تسلسل األعمال  ‘٤’

 اخلدمات األساسية اليت يقدمها قلم احملكمة:  )ب (
  مشاركة اجملين عليهم؛ ‘١’
 إعادة توطني الشهود املشمولني باحلماية واجملين عليهم. ‘٢’

 الخالصة

 النجاعةإن احلصيلة النهائية ملا بذله قلم احملكمة من جهود لتحقيق مكاسب متأتية عن زيادة  -٣٦٦
وحتقيق وفورات، مقرونًة باملتطلبات اآلنفة الذكر فيما خيص تنفيذ األولويات االسرتاتيجية لقلم احملكمة 

 .يورو آالف ٥٠٥,٧، هي ختفيض صاٍف مقداره ٢٠٢٠فيما خيص عام 
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 المقترحة ٢٠٢٠: البرنامج الرئيسي الثالث ميزانية عام  :٢٥ الجدول

  البرنامج الرئيسي الثالث

 قلم المحكمة

 (بآالف اليوروات) ٢٠١٨ مصروفات عام

امليزانية املعتمدة لعام 
(بآالف  ٢٠١٩

 اليوروات)

 التغّري يف املوارد
امليزانية املقرتحة لعام 

(بآالف  ٢٠٢٠
 اليوروات)  اجملموع

املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

اجملموع مبا فيه 
املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

مقداره (بآالف 
 نسبته املئوية اليوروات)

 ٢٧ ٥٤٧,٠١٦٣,٠ ٠,٦ ٢٧ ٧١٠,٠ املوظفون من الفئة الفنية
 ١٨ ٧٠٨,٦٣٩٩,٨ ٢,١ ١٩ ١٠٨,٤ املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 ٤٧ ٥٥٨,٦٧٦,٢٤٧ ٦٣٤,٨٤٦ ٢٥٥,٦٥٦٢,٨ ١,٢ ٤٦ ٨١٨,٤اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني
)١١٣,٨(٢ ٦٦٠,٩٤٨,٨٢ ٧٠٩,٧٣ ٧٥٩,٢ املساعدة املؤقتة العامة  )٣,٠(  ٣ ٦٤٥,٤ 

)٦٢٢,٣(٣٥٢,٩٣,٣٣٥٦,٢٨١١,٦ املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات  )٧٦,٧(  ١٨٩,٣ 
)٥١,٨(١٩٢,٧٢٦١,٣‐١٩٢,٧العمل اإلضايف  )١٩,٨(  ٢٠٩,٥ 

)٧٨٧,٩(٣ ٢٠٦,٤٥٢,١٣ ٢٥٨,٥٤ ٨٣٢,١اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني  )١٦,٣(  ٤ ٠٤٤,٢ 
 ١ ٦٨٥,٨٣٢٠,٣٢ ٠٠٦,١٢ ٠٢٠,٥٣٧,٧ ١,٩ ٢ ٠٥٨,٢السفر
)١,٠(٧,٠٥,٠‐٧,٠الضيافة  )٢٠,٠(  ٤,٠ 

 ٢ ١٤١,٨٧٣٤,٢٢ ٨٧٥,٩٢ ٧٠٧,٧٧٧,٨ ٢,٩ ٢ ٧٨٥,٥ اخلدمات التعاقدية
 ٥٧٩,٢٥,٤٥٨٤,٦٦١٠,٠٣٢,٨ ٥,٤ ٦٤٢,٨التدريب

)٢٠٦,٧(٦١٥,٧٤٦٧,٥‐٦١٥,٧ اخلرباء االستشاريون  )٤٤,٢(  ٢٦٠,٨ 
)٢٤٠,٣(٣ ٩٨١,٣٢٥٠,٧٤ ٢٣٢,٠٣ ٤٨٧,٨حمامو الدفاع  )٦,٩(  ٣ ٢٤٧,٥ 

 ١ ٤٦٦,٢١ ١٠١,٣١٩٨,٧ ١٨,٠ ١ ٣٠٠,٠‐١ ٤٦٦,٢ حمامو اجملين عليهم
 ١١ ٥٩٤,٢١٨٣,١١١ ٧٧٧,٣١٢ ٣٨٥,٩٢٥٩,٦ ٢,١ ١٢ ٦٤٥,٥ النفقات التشغيلية العامة

 ١ ١٤٥,٦١٠,٠١ ١٥٥,٦١ ٠٦٧,٨٧٨,٢ ٧,٣ ١ ١٤٦,٠اللوازم واملواد
)٥١٧,٤(١ ٩٦٣,٩٩٩,٦٢ ٠٦٣,٥١ ٧١٠,٠األثاث والعتاد  )٣٠,٣(  ١ ١٩٢,٦ 

)٢٨٠,٦(٢٥ ١٨٠,٥١ ٦٠٣,٤٢٦ ٧٨٣,٩٢٥ ٥٦٣,٥اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني  )١,١(  ٢٥ ٢٨٢,٩ 
)٥٠٥,٧(٧٥ ٩٤٥,٥١ ٧٣١,٧٧٧ ٦٧٧,٢٧٦ ٦٥١,٢المجموع  )٠,٧(  ٧٦ ١٤٥,٥ 

 

 ٢٠٢٠مالك الموظفين المقترح لعام  : البرنامج الرئيسي الثالث :٢٦ 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

 ٣٢٣٤٣٨٤٨٩٥ ٢٤٨ ١٥٣١٢ ٣٢٧ ٥٧٥‐ ١ ‐ ٢٠١٩املقرة لعام 
 ١ ‐ ‐‐ ١ ‐١‐‐‐‐‐ ‐ ‐اجلديدة

 ‐ ‐ ‐‐ ‐ ‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐املعادة التخصيص

 ‐ ‐ ‐‐ ‐ ‐‐)١(١‐‐‐ ‐ ‐املعادة التصنيف

 ‐ ‐ ‐‐ ‐ ‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐املستعادة/املعادة

 ٣٢٣٤٤٨٣٩٠٥ ٢٤٩ ١٥٣١٢ ٣٢٧ ٥٧٦‐ ١ ‐ ٢٠٢٠المقترحة لعام 
       

ل)وظائف المساعدة المؤقتة العامة (معاِدالتها بدوام كام
 ١,٠٠٤,٠٠١١,٩٢٤,٠٠ ٢٠,٩٢ ٥,٥١٣٤,٧٣ ٤٠,٢٤ ٦١,١٦‐‐‐ ‐ ‐ ٢٠١٩املقرة لعام 
 ١,٠٠٣,٥٠١٢,٠٠٢,٥٠ ١٩,٠٠ ٢,٠٠٢٦,٠٠ ٢٨,٠٠ ٤٧,٠٠‐‐‐ ‐ ‐املستمرة
 ١,٠٠ ٦,٤٧٢,٥٠ ٨,٩٧ ٩,٩٧ ‐‐١,٠٠‐‐‐‐ ‐ ‐اجلديدة

 ‐ ‐ ‐‐ ‐ ‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐املعادة التخصيص

 ‐ ‐ ‐‐ ‐ ‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐املعادة التصنيف

 ‐ ‐ ‐‐ ‐ ‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐احملوَّلة

 ١,٠٠٤,٥٠١٢,٠٠٢,٥٠ ٢٠,٠٠ ٨,٤٧٢٨,٥٠ ٣٦,٩٧ ٥٦,٩٧‐‐‐ ‐ ‐ ٢٠٢٠المقترحة لعام 
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 : مكتب رئيس قلم المحكمة٣١٠٠ البرنامج -١

 المقدِّمة

ومكتَب ، هارئيس قلم ديوانَ اجلنائية الدولية ("احملكمة") رئيس قلم احملكمة  بُ مكتيضم  -٣٦٧
توجيهه االسرتاتيجي يف 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.  

توى مع سائر أجهزة احملكمة، ومع أصحاب وصدوَرها منها، ويسهر على التنسيق السليم الرفيع املس
الشأن اخلارجيني. إنه يدعم رئيس القلم يف أداء وظائفه التنفيذية وينسِّق شؤون باقي الوظائف التنفيذية 

 املفوَّضة إىل مديري ُشعب القلم.

لم ويتوىل مكتب الشؤون القانونية أداء الوظائف القانونية املرتبطة باملهام املوكلة إىل رئيس الق -٣٦٨
مبوجب اإلطار القانوين للمحكمة. إنه يسهر على جودة واتساق النهوج القانونية والسياساتية املّتبعة يف 
سائر وحدات القلم واملتعلقة بطائفة من املواضيع، منها املوارد البشرية والشؤون املالية واملشرتيات، ويقوم 

ا القلم يف إطار اإلجراءات القضائية. وباإلضافة بالتنسيق فيما خيص مجيع املذكرات القانونية اليت يقدِّمه
إىل ذلك يتفاوض مكتب الشؤون القانونية بشأن االتفاقات والرتتيبات بني احملكمة والغري ويُِعد هذه 
االتفاقات والرتتيبات، ويسدي حبسب االقتضاء املشورة بشأن تفسري أحكام اتفاق املقر وغريه من 

  االتفاقات.

 بيئة العمل

مكتب رئيس قلم احملكمة يسهر على متتع القلم بأمجعه بالقدرة على االضالع على حنو سيظل  -٣٦٩
. وعلى هذه الصعيد يسهر مكتب ٢٠٢٠ناجح باملهام اإلدارية واالشتغالية املطلوب منه أداؤها يف عام 

ريق إدارة رئيس القلم على التنسيق فيما بني األجهزة على النحو املناسب، ويقدِّم الدعَم الالزم لعمل ف
القلم، وميكِّن رئيَس القلم من التكفل بتوفري خدمات عالية درجة اجلودة ألجهزة احملكمة ومن النهوض 

  مبسؤولياته الفنية فيما خيص أموراً من قبيل محاية الشهود، واملساعدة القانونية، ودعم احملامني، والتوعية.

 األولويات

 إدارة قلم احملكمة تعزيز القيادة االسرتاتيجية من خالل فريق

يتوىل فريق إدارة قلم احملكمة اإلشراَف على إدارة القلم التنفيذية وتوجيَهه. إنه أرفع حمفل يف قلم  -٣٧٠
احملكمة معين بإسداء املشورة إىل رئيس القلم ومساعدته فيما يتعلق باالسرتاتيجية، والسياسات، 

. ويتألف فريق إدارة قلم ٢٠٢٠مل يف عام والتحديات الكربى اليت قد تواجهها احملكمة على صعيد الع
احملكمة من رئيس القلم، ومديري ُشعبه الثالث، ورئيس ديوان رئيس القلم. إن األدوار املنوطة بديوان 
رئيس القلم ومبكاتب مديري ُشعب القلم تتعلق رئيسيًا باإلرشاد والقيادة االسرتاتيجيني. وسيكون بوسع 

سّيما جانبها  ، وال٢٠٢٠على حتقيق الغايات احملدَّدة فيما خيص عام فريق إدارة قلم احملكمة السهر 
 املتعلق بتنفيذ اخلطة االسرتاتيجية لقلم احملكمة، وعلى اختاذ التدابري املناسبة.
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 والسياسات االسرتاتيجيات وضع

سيظل مكتب رئيس قلم احملكمة يف الطليعة على صعيد العمل لتعزيز وضع االسرتاتيجيات  -٣٧١
ت حبيث تّتسم بالوضوح واالّتساق والشفافية، ضمن القلم وعلى نطاق احملكمة، حبسب والسياسا

االقتضاء. وسيظل القلم واحملكمة مجعاء يركِّزان على التحسني املستمر وعلى االهتمام برفاه املوظفني سعياً 
وم احلياة. إىل شحذ حتمُّسهم للعمل وزيادة إنتاجيتهم وحتسني التوازن لديهم بني شؤون العمل ومه

ولتحقيق التحسني املستمر ضمن قلم احملكمة سيتوىل مكتب رئيس القلم بنفسه عددًا من املهام أو 
سيتوىل تيسريها. وسُتجرى استطالعات لرأي اجلهات املتعاَمل معها يف إطار برنامج قلم احملكمة اخلاص 

تدبر املعارف. وسُيجري الفريق املعين بتحسني توفري اخلدمات األساسية. وسيُنشر دليل باملصادر املتعلقة ب
بإعادة تصميم سريورات األعمال احلديث اإلنشاء حتليًال للجوانب ذات األولوية يف برنامج التحسني 

 املستمر، وسيجري إعمال أوىل السريورات املعادة التصميم. 

احملكمة يف عام  إن حتسني التزام املوظفني سيمثل هدفاً جلميع املديرين ومجيع العاملني ضمن قلم -٣٧٢
. وسيسهر مكتب رئيس القلم على إقرار وإعمال إطار احلراك اجلديد وعلى األخذ باإلطار اجلديد ٢٠٢٠

 للقيادة يف عملية التوظيف وتدبر األداء.

ومن اجملاالت األخرى اليت سينخرط فيها مكتب رئيس قلم احملكمة اخنراطًا خاصًا اإلشراُف  -٣٧٣
وضِع وتنفيِذ املبادرات الشاملة بنطاقها احملكمة مجعاء الرامية إىل حتسني  انطالقًا من قلم احملكمة على

التمثيل اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني ضمن جمموعة العاملني يف احملكمة. وسيُنتقل يف سريورة التوظيف 
ا يف احملكمة إىل الرتكيز على النهوض بإدراج رعايا الدول غري املمثلة ضمن جمموعة العاملني يف  املعمول 

احملكمة أو املنقوصة التمثيل فيها يف قوائم املنتقني أوليًا من املرشحني لشغل الوظائف يف احملكمة. وستُنفَّذ 
خطط خاصة دقيقة االستهداف فيما خيص الدول املنقوصة التمثيل أشدَّ النقص. وإضافة إىل ذلك سُيعنيَّ 

خاص بالنساء. وستُنشر البيانات املتعلقة باألداء فيما  منسق معين مبسألة النساء وسيوضع برنامج توجيهي
خيص مجيع أنشطة التوظيف والتمثيل اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني بصورة عامة ضمن جمموعة العاملني يف 

 احملكمة.

، عدا توفري ٢٠٢٠ومن األولويات االسرتاتيجية ملكتب الشؤون القانونية فيما خيص عام  -٣٧٤
اخلدمات القانونية املعتادة يف شىت وحدات قلم احملكمة، مواصلة مراجعة اإلطار القانوين اإلداري 

الشؤون كما إن مكتب سيما فيما خيص اآلليات البديلة حلل املنازعات مع املوظفني.   للمحكمة، وال
القانونية سينجِّز إعداد اإلجراء التأدييب اجلديد اخلاص باحملكمة الذي يواءم به بني دور آلية الرقابة املستقلة 

 ودور اجمللس االستشاري التأدييب.

 ألف يورو ١ ٦٩٨,٠  موارد الميزانية

اتج عن يف املئة)، ن ١,٣ألف يورو ( ٢٢,٤ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض إمجايل مقداره  -٣٧٥
ألف يورو يُعزى إىل  ٥٣,٤اخنفاضني يف املخصَّصات لسد التكاليف غري املتصلة بالعاملني أحدمها مقداره 
ألف يورو ناجم عن  ١٣,٤عدم تكبد مصروفات إضافية يف إطار بند اخلرباء االستشاريني واآلخر مقداره 

يف  ١,٩ألف يورو ( ٣١,٠مقدارها  ختفيضات يف ميزانية السفر، وذلك مقابل زيادة يف تكاليف املوظفني
 .املئة)
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 ألف يورو ١ ٦٥١,٨  الموارد من الموظفين

 وظيفة ثابتة.  ١٤يتألف مالك مكتب رئيس قلم احملكمة من  -٣٧٦

 ألف يورو ١ ٦٥١,٨  الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية وفئة اخلدمات العامة

أي وظائف ثابتة جديدة. وينطوي املبلغ املقرتح لسد تكاليف الوظائف الثابتة على  ُتطلبال  -٣٧٧
 يف املئة) تعزى إىل تطبيق نظام األمم املتحدة املوحد. ١,٩ألف يورو ( ٣١,٠زيادة مقدارها 

 يورو ألف ٤٦,٢  بالعاملين المتصلة غير الموارد

وارد غري املتصلة بالعاملني ملكتب رئيس ينطوي مبلغ امليزانية اإلمجايل املطلوب لسد تكاليف امل -٣٧٨
. ويعزى ذلك إىل أن اخلرباء املئة) يف ٥٣,٦ألف يورو ( ٥٣,٤قلم احملكمة على اخنفاض مقداره 

االستشاريني القانونيني الذين لزموا يف السنة السابقة مل يعودوا الزمني. إن املبلغ املطلوب يف بند املوارد غري 
 سد تكاليف السفر وتكاليف الضيافة وتكاليف التدريب. املتصلة بالعاملني يلزم ل

 ألف يورو ٣٤,٢  السفر 

ينطوي املبلغ املقرتح يف بند السفر ضمن إطار مكتب رئيس قلم احملكمة على اخنفاض مقداره  -٣٧٩
املئة) يقابل اخنفاضًا للمخصَّصات فيه ضمن إطار ديوان رئيس القلم وزيادًة  يف ٢٨,٢ألف يورو ( ١٣,٤
 للمخصَّصات فيه ضمن إطار مكتب الشؤون القانونية.طفيفة 

تنطوي امليزانية املقرتحة يف بند السفر لديوان رئيس قلم احملكمة على اخنفاض مقداره  -٣٨٠
ا لعام  يف ٣٩,٨ألف يورو ( ١٣,٩ . إن املوارد املعنية تظل تلزم لتمكني ٢٠١٩املئة) بالقياس إىل نظري

من السفر لكي يشحذ على أعلى املستويات دعَم وتعاوَن الدول رئيس قلم احملكمة، أو من ميثِّله، 
األطراف والشركاء اخلارجيني الرئيسيني، مثل األمم املتحدة وغريها من املنظمات الدولية احلكومية 
واملنظمات غري احلكومية. ويعتزم رئيس قلم احملكمة مواصلة زيارة املكاتب الُقطرية يف إطار اسرتاتيجيته 

ا املتعلقة ب التزام العاملني ومن أجل تعزيز العالقات مع بلدان احلاالت والسلطات احمللية بغية ضمان تعاو
 مع احملكمة دون عقبات. إن املوارد املعنية متثل متطلباً متكرِّراً.

ألف يورو  ٠,٥على زيادة مقدارها ملكتب الشؤون القانونية وينطوي املبلغ املطلوب  -٣٨١
ألف يورو على  ١٣,٢٠يزانية السفر املقرتحة ملكتب الشؤون القانونية البالغة وتنطوي ماملئة).  يف ٣,٩(

ا تكاليف السفر والنفقات ذات الصلة املتكبَّدة يف اضطالع  ٥٠٠زيادة طفيفة مقدارها  يورو وسُتَسد 
 املشاركة يف اجتماع سنوي للمستشارين القانونيني ‘١’يف ذلك:  مكتب الشؤون القانونية مبهامه، مبا

املشاركة يف اجتماعات معنية  ‘٢’للوكاالت املتخصِّصة ملنظومة األمم املتحدة واملنظمات ذات الصلة؛ 
إسداء املشورة وتقدمي املساعدة يف تصديق اإلفادات السالفة التسجيل  ‘٣’بالقانون اإلداري الدويل؛ 

 إلثبات.)(ب) من القواعد اإلجرائية وقواعد ا٢(٦٨ (خارج هولندا) عمًال بالقاعدة

 آالف يورو ٤,٠  الضيافة

فقلم احملكمة يقرتح بذل جهود حمدودة يف جمال ضيافة املقرتح مليزانية الضيافة. بلغ يف امل تغريُّ ال  -٣٨٢
يُرمى منها إىل زيادة الدعم والتعاون اللذين تقدِّمهما الدول األطراف والشركاء اخلارجيون الرئيسيون. 

 متكرِّراً. املوارد املطلوبة متثِّل متطلباً  إن
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 آالف يورو ٨,٠  التدريب

ومتثل املوارد . ٢٠١٩ال تغري يف ميزانية التدريب املقرتحة بالقياس إىل ميزانيته املعتمدة لعام  -٣٨٣
. املبلغ املقرتح لسد االحتياجات إىل تدريب موظفي مكتب الشؤون القانونية املعنية متطلبًا متكرِّراً. ويلزم

ذا القسم من تعقيد واتساع فال بد من االستثمار يف التدريب الفين  وبالنظر إىل ما تتسم به املهام املنوطة 
 والتدريب التقين، وال سيما التدريب الرامي إىل حتسني املهارات يف جمال إعداد النصوص القانونية.
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 المقترحة ٢٠٢٠ميزانية عام : ٣١٠٠ البرنامج :٢٧ الجدول

 
٣١٠٠ 

 مكتب رئيس القلم 

اليوروات(بآالف  ٢٠١٨مصروفات عام  ) 

امليزانية املعتمدة لعام 
(بآالف  ٢٠١٩

 اليوروات)

 التغّري يف املوارد
امليزانية املقرتحة لعام 

(بآالف  ٢٠٢٠
 اليوروات)  اجملموع

املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

اجملموع مبا فيه 
املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

مقداره (بآالف 
 نسبته املئوية اليوروات)

 ١ ٤٧٥,٣٢٤,٧ ١,٧ ١ ٥٠٠,٠ الفئة الفنيةاملوظفون من 
 ١٤٥,٥٦,٣ ٤,٣ ١٥١,٨ املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 ١ ٨٢٤,٨١ ٦٢٠,٨٣١,٠ ١,٩ ١ ٦٥١,٨‐١ ٨٢٤,٨اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني
 ‐ ‐ ‐‐٣٠,٦‐٣٠,٦ املساعدة املؤقتة العامة

 ‐ ‐ ‐‐‐‐‐ املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

 ‐ ‐ ‐‐‐‐‐العمل اإلضايف

 ‐ ‐ ‐‐٣٠,٦‐٣٠,٦اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني

)١٣,٤(٧٠,١٤٧,٦‐٧٠,١السفر  )٢٨,٢(  ٣٤,٢ 
 ٤,٠ ‐ ‐٧,٠٤,٠‐٧,٠الضيافة

 ‐ ‐ ‐‐٢٠,٩‐٢٠,٩ اخلدمات التعاقدية

 ٨,٠ ‐ ‐٢١,٩٨,٠‐٢١,٩التدريب
)٤٠,٠(١٢٧,٠٤٠,٠‐١٢٧,٠ االستشاريوناخلرباء   )١٠٠,٠(  ‐ 

 ‐ ‐ ‐‐‐‐‐ النفقات التشغيلية العامة

 ‐ ‐ ‐‐٠,٣‐٠,٣اللوازم واملواد

 ‐ ‐ ‐‐‐‐‐األثاث والعتاد

)٥٣,٤(٢٤٧,٢٩٩,٦‐٢٤٧,٢اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني  )٥٣,٦(  ٤٦,٢ 
)٢٢,٤(٢ ١٠٢,٦١ ٧٢٠,٤‐٢ ١٠٢,٦المجموع  )١,٣(  ١ ٦٩٨,٠ 

 

 ٢٠٢٠مالك الموظفين المقترح لعام : ٣١٠٠ البرنامج :٢٨ الجدول

٣١٠٠ 

وكيل أمني 
 عام

أمني عام 
١-ف٢-ف٣-ف٤-ف٥-ف١- مد٢- مد مساعد  

  
جمموع 

موظفي الفئة 
الفنية وما 

رأ-ع خرر-ع خ فوقها  

  
جمموع 

موظفي فئة 
اخلدمات 

 العامة
مجموع 
 الموظفين

       الوظائف الثابتة

  ١٤   ٢   ١  ١   ١٢   ‐  ٢  ٥  ٢  ٢ ‐‐  ١   ‐  ٢٠١٩املقرة لعام 
  ‐   ‐   ‐ ‐   ‐   ‐ ‐‐‐‐‐‐  ‐   ‐ اجلديدة

  ‐   ‐   ‐ ‐   ‐   ‐ ‐‐‐‐‐‐  ‐   ‐ املعادة التخصيص

  ‐   ‐   ‐ ‐   ‐   ‐ ‐‐‐‐‐‐  ‐   ‐ التصنيفاملعادة 

  ‐   ‐   ‐ ‐   ‐   ‐ ‐‐‐‐‐‐  ‐   ‐ املستعادة/املعادة

  ١٤   ٢   ١  ١   ١٢   ‐  ٢  ٥  ٢  ٢ ‐‐  ١   ‐  ٢٠٢٠المقترحة لعام 
       

     العامة (معاِدالتها بدوام كامل) وظائف المساعدة المؤقتة

 ‐ ‐ ‐‐ ‐ ‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐ ٢٠١٩املقرة لعام 

  ‐   ‐   ‐ ‐   ‐   ‐ ‐‐‐‐‐‐  ‐   ‐ املستمرة

  ‐   ‐   ‐ ‐   ‐   ‐ ‐‐‐‐‐‐  ‐   ‐ اجلديدة

  ‐   ‐   ‐ ‐   ‐   ‐ ‐‐‐‐‐‐  ‐   ‐ املعادة التخصيص

  ‐   ‐   ‐ ‐   ‐   ‐ ‐‐‐‐‐‐  ‐   ‐ املعادة التصنيف

  ‐   ‐   ‐ ‐   ‐   ‐ ‐‐‐‐‐‐  ‐   ‐ احملوَّلة

  ‐   ‐   ‐ ‐   ‐   ‐ ‐‐‐‐‐‐  ‐   ‐  ٢٠٢٠المقترحة لعام 
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 شعبة الخدمات اإلدارية: ٣٢٠٠ البرنامج -٢

 المقدِّمة

إن شعبة اخلدمات اإلدارية ("الشعبة") تقدِّم خدمات إدارية وتدبرية دعماً لعمل احملكمة اجلنائية  -٣٨٤
الدولية ("احملكمة") مجعاء. ويقود الشعبة مديرها، وهي تتألف من مكتبه ومن قسم املوارد البشرية وقسم 

 املالية وقسم اخلدمات العامة وقسم األمن والسالمة.امليزانية وقسم 

ويتوىل مكتب مدير شعبة اخلدمات اإلدارية املسؤولية عن التوجيه العام والتخطيط االسرتاتيجي  -٣٨٥
وعن توفري كل الدعم اإلداري والتدبري لقلم احملكمة وللمحكمة مجعاء. إنه مسؤول عن مهام تنفيذية 

بة املوارد االسرتاتيجيان، وتدبُّر املخاطر، واإلبالُغ عن األداء املؤسسي. حامسة عديدة منها ختطيُط ومراق
وهو ينسِّق العمل للتقيد بالتوصيات اليت تقدَّم يف سياق املراجعة يف مجيع وحدات احملكمة واجلهود الشاملة 

يزانية واملالية وجلنة بنطاقها احملكمة مجعاء املبذولة للوفاء مبتطلبات إبالغ هيئات اإلشراف مبا فيها جلنة امل
املراجعة. كما ينهض مكتب مدير الشعبة بتأدية واجب العناية باملوظفني عن طريق سياسات وبرامج 
تضمن حسن حاهلم اجلسماين والنفساين والوجداين من خالل وحدة الصحة املهنية. وهو يهيئ، عن 

، اإلطاَر االسرتاتيجي والدعَم SAPات ) بربجميERPطريق الفريق املعين بنظام ختطيط املوارد املؤسسية (
ذا النظام، ويدعم تنفيذ املشاريع املتصلة به اهلادفة إىل أمتتة سريورات العمل.  االشتغايل الستعانة احملكمة 

وتقدِّم الشعبة طائفة واسعة من اخلدمات يف جمال إدارة املوارد البشرية، من قبيل إسداء املشورة  -٣٨٦
املوارد البشرية، ووضع السياسات ذات الصلة، وتظلمات املوظفني، والتوظيف، االسرتاتيجية بشأن مسائل 

م)،  وتدبر شؤون الوظائف، وتسيري شؤون العقود (العقود اخلاصة بالعاملني والعقود غري املتصلة 
والتعويضات، واملستحقات وكشوف الرواتب، وشؤون التأمني واملعاشات التقاعدية. كما يُركَّز على تدبر 

داء، وتدريب املوظفني، والتطوير اإلداري. وسيواصل قسم املوارد البشرية، بدعم من الفريق املعين األ
، تبسيط وأمتتة اإلجراءات املتصلة باملوارد البشرية، مثل تقدمي SAPبتخطيط املوارد املؤسسية يف نظام 

في األمم املتحدة، وحتقيق املزيد املدفوعات املؤمتت إسهاماً يف الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظ
من املكاسب املتأتية عن زيادة النجاعة. وتعتزم شعبة اخلدمات اإلدارية وضَع وإعماَل شبكة للوساطة يف 

 دعماً لتناول املسائل املتعلقة حبل املنازعات داخلياً. ٢٠٢٠عام 

شراف املركزي على امليزانية وفيما يتعلق بسريورة إعداد وتنفيذ ميزانية احملكمة، تتوىل الشعبة اإل -٣٨٧
وتسهر على تعظيم النجاعة يف استخدام املوارد. ويشمل ذلك تنسيق وإعداد امليزانية الربناجمية السنوية، 
وامليزانيات التكميلية، واإلخطارات بإمكان لزوم استخدام مبالغ من صندوق الطوارئ؛ ومراقبة األداء فيما 

ائل املتصلة بامليزانية. كما تتوىل الشعبة املسؤولية عن مراقبة تنفيذ امليزانية يتعلق بامليزانية؛ واإلبالغ عن املس
 وتقييمه والتنبؤ به.

وعالوة على ذلك تقدم الشعبة خدمات التدبر املايل وتتوىل تنسيق وإعداد البيانات املالية  -٣٨٨
ا تدير مجيع أموال احملكمة وترا قبها وتقوم باإلبالغ للمحكمة وللصندوق االستئماين للمجين عليهم. إ

ا. وهي تتوىل أيضًا املسؤولية عن االضطالع بكل أعمال اإلنفاق، وإدارة االشرتاكات املقرَّرة  بشأ
والتربعات، وعمليات اخلزينة مبا فيها عمليات تقدير التدفق النقدي بغية مراقبة املخاطر املتعلقة بالسيولة، 

لك تقدم الشعبة املساعدة وتسدي اإلرشاد إىل شىت وحدات واحملاسبة، واإلبالغ املايل. وإضافًة إىل ذ
 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  -٣٨٩
خلدمات اليت تقدَّم جملمَّع تدبر اخلدمات اخلفيفة مثل خدمات اإلطعام، والتنظيف، واملرتفقات، وا

املؤمترات، فضًال عن اخلدمات الثقيلة مثل صيانة املباين، وأعمال التصليح، وأعمال االستبدال. وتتوىل 
ا توفِّر، من خالل الوحدة املعنية بالشراء، سلعًا وخدمات  الشعبة يف امليدان تقييم احملاّل وتكييفها. إ

حتتاج إليها احملكمة وغريَها من اخلدمات يف اجملاالت التالية: إدارة  جيدة املردود بالقياس إىل تكاليفها
جمموعة الـَمرَْكبات، والشحن، والنقل (مبا فيه دعم نقل الشهود الذي يقدَّم يف مقر احملكمة)، وعمليات 

املني يف الربيد، وتدبر املمتلكات، وإدارة شؤون املستودعات. كما ترتِّب الشعبة مجيَع األسفار الرمسية للع
احملكمة، وخدماِت استصدار التأشريات واألذون باإلقامة يف الهاي، واملهامَّ اإلدارية املتصلة باالمتيازات 

 واحلصانات.

يئ بيئة عمل ساملة وآمنة يف املقر وحتمي مجيع األشخاص الذين يقع على عاتق  -٣٩٠ مث إن الشعبة 
م، كما حتمي ممتلكات احملكم ة املادية وغري املادية. وتتوىل الشعبة املسؤولية عن احملكمة واجب العناية 

إعداد السياسات املتعلقة باألمن والسالمة، يف امليدان ويف املقر، وتتصل بالدولة املضيفة فيما خيص 
املسائل املتصلة باألمن. ويف املقر تقدِّم الشعبة خدمات األمن والسالمة على مدار الساعة دون انقطاع 

 وع السبعة، مبا يف ذلك ما يلزم النعقاد جلسات احملكمة على حنو آمن وال يعرتيه اخللل.طيلة أيام األسب

 بيئة العمل

ا االشتغالية املتطورة.  -٣٩١ لقد تسىن للشعبة أن تتكيف على حنو فعال مع بيئتها املتغرية واحتياجا
اجملاالت التالية: توفري خدمات ويشار يف هذا الصدد إىل أن امليزانية املقرتحة تتناول اخلدمات الالزمة يف 

الشراء اليت يكتنفها التعقيد مبا يف ذلك األنشطة املتصلة جبرب األضرار؛ واملضي يف إعمال تدبر املخاطر 
؛ وتنفيذ املبادرات املتصلة ٢٠١٩على نطاق احملكمة إثر إجناز وضع اخلطة االسرتاتيجية للمحكمة يف عام 

الوقاية من الصدمات الثانوية. ويف الوقت نفسه أجرت الشعبة بواجب العناية، مبا يف ذلك مشروع 
تسويات مّكنتها من احتواء الزيادة يف التكاليف التعاقدية، مثل التكاليف املتصلة بتطبيق نظام األمم 
املتحدة املوحد، ويف أسعار السلع واخلدمات اليت ختص احملكمة مجعاء واليت تندرج ضمن جماالت عمل 

 الشعبة.

على ذلك ستواصل الشعبة توفري اخلدمات يف جمال امليزانية واجملال املايل وجمال املوارد  وعالوة -٣٩٢
البشرية وجمال اخلدمات العامة وجمال األمن والسالمة؛ وتنسيق توفري املعلومات هليئات اإلشراف وسائر 

اجعة، واملراجع اخلارجي، أصحاب الشأن، مبن فيهم فريق الهاي العامل، وجلنة امليزانية واملالية، وجلنة املر 
م على حنو ناجع وفعال.  م يف إطار واليا ومكتب املراجعة الداخلية، لكي يتسىن هلم أداء املهام املنوطة 

مبا يف ذلك وستواصل الشعبة أيضًا العمل لتبسيط السريورات واإلجراءات وتعزيز ضوابط املراقبة الداخلية، 
 ).٢٠٢١-٢٠١٩السرتاتيجية لقلم احملكمة (للفرتة األنشطة املخطط هلا يف سياق اخلطة ا

 وصلتها بميزانيته البرنامجية المقترحة ٢٠٢٠األولويات االستراتيجية لعام 

يتمثَّل اهلدف األمسى لشعبة اخلدمات اإلدارية يف توفري اخلدمات اإلدارية واالشتغالية الالزمة  -٣٩٣
على احللول الالزمة لتعزيز ما تقدِّمه من  ٢٠٢٠للمحكمة مجعاء. وهلذه الغاية سرتكِّز الشعبة يف عام 

فيما يتعلق بإجراء األنشطة القضائية وأعمال  ٢٠٢٠اخلدمات دعماً لتحقيق أولويات احملكمة الرفيعة لعام 
املقاضاة ومشاريع حتسني تكنولوجيا املعلومات، والسريورات الشاملة بنطاقها احملكمة مجعاء مثل 

والسفر والتوظيف. وكذلك ستدعم أولويات قلم احملكمة فيما خيص املهام  السريورات املتعلقة بالشراء
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املنوطة به واملهام املنوطة باحملكمة، واستمرار حتسني وتعزيز التزام املوظفني والتوزيع اجلغرايف والتوازن بني 
 اجلنسني.

املنوطة باحملكمة وقلمها والرتكيز فيها على املهام  ٢٠٢٠األنشطة القضائية وأعمال املقاضاة يف عام 
 مبوجب واليتيهما

إضافًة إىل توفري اخلدمات اإلدارية للمحكمة مجعاء (يف املقر ويف امليدان) كما بـُنيِّ يف املقدِّمة  -٣٩٤
الواردة آنفاً، ستوفِّر شعبة اخلدمات اإلدارية الدعم املباشر لألنشطة القضائية وأعمال املقاضاة. وستدعم 

ائي خلمسة أحكام يف ثالث قضايا الشعبة أنشطة جللسات ا حملكمة ُمقلَّصة املقدار: دعاوى استئناف 
 .٢٠١٩، ورمبا أنشطة حماكمة يف قضيتني على ضوء التطورات يف عام ٢٠٢٠ُحيتمل أن ترفع يف عام 

وستستلزم هذه القضايا توفري اخلدمات األمنية الالزمة من أجل سري جلسات احملكمة على حنو آمن وال 
اخللل؛ ونقل الشهود على الصعيد احمللي حلضور جلسات احملاكمة؛ وترتيب أسفار الشهود؛ وترتيب  يعرتيه

ا،  أسفار حمامي الدفاع وحمامي اجملين عليهم وترامجة جلسات احملكمة والصحفيني الذين حيضرو
ك تدبر قاعات واملتطلبات املتعلقة حبصوهلم على تأشريات؛ وتدبر شؤون املرتفقات يف املقر، مبا يف ذل

سيشهد استمرار تنفيذ جرب األضرار يف  ٢٠٢٠جلسات احملكمة، واملرافق القائمة يف امليدان. مث إن عام 
سيستلزم من الشعبة توفري الدعم من املقر (مثل ما يتعلق  ، مااملهدي وقضية كاتـَْنغاوقضية  لوبـَْنغاقضية 

واخلدمات املتصلة بالشراء) ومن امليدان (مثل النقل احمللي باخلدمات املتصلة باألسفار واخلدمات املالية 
 وتدبر املرافق)، مبا يف ذلك ما خيص الصندوق االستئماين للمجين عليهم.

 ٢٠٢٠كما إن عملياِت التحقيق الناشط اليت سيواصل مكتب املّدعي العام إجراءها يف عام  -٣٩٥
األسفار يف مهمات رمسية واخلدمات الطبية، مبا ستستلزم من شعبة اخلدمات اإلدارية تقدمي الدعم لرتتيب 

فيه ما خيص احملققني واحملللني؛ وشحن املعدات (مثل معدات البحث اجلنائي العلمي)؛ وتدبر شؤون 
َمرَْكبات احملكمة يف أماكن املكاتب الُقطرية سهرًا على أمن وجناعة عمليات احملكمة يف بيئات العمل 

فاعلة أخرى، مثل الصندوق االستئماين للمجين عليهم، ستعتمد أيضاً  احملفوفة باملصاعب. ومثة جهات
ا. كما سيستلزم استمراُر تقلب الظروف األمنية يف  على املساعدة اليت ستقدمها الشعبة إلجراء عمليا
بلدان احلاالت اليت تعمل فيها احملكمة تقدَمي الشعبة دعمًا مباشرًا لوضع مبادئ توجيهية بشأن األمن 

 المة تفي باحتياجات احملكمة ذات الصلة يف شىت جماالت العمل.والس

 واستمرار التحسني على هذا الصعيد مجعاءحملكمة الشاملة بنطاقها ااملعلومات تكنولوجيا  حتسنيمشاريع 

ستظل شعبة اخلدمات اإلدارية تؤدي دورًا رائدًا يف متييز وتنفيذ املقرتحات الرامية إىل حتقيق  -٣٩٦
ن زيادة النجاعة ووفورات يف خمتلف جماالت اخلدمات اإلدارية، بوسائل أمهها تبسيُط مكاسب متأتية ع

السريورات واألمتتُة واملراقبة. ويشار يف هذا الصدد إىل أن الشعبة ستستفيد أفضل فائدة من برجميات التدبر 
 ).SAPاإلداري املستعملة يف احملكمة (برجميات 

ستمر هذه، ستعمل الشعبة على حتسني السريورات اإلدارية ولدعم تنفيذ اسرتاتيجية التحسني امل -٣٩٧
وتنفيذ املبادرات يف جمال األمتتة. ويشار يف هذا الصدد إىل أن هدف الشعبة يتمثل يف مراجعة وتبسيط 
ورقمنة السريورات اإلدارية القائمة على الوثائق املطبوعة، وزيادة النجاعة عن طريق رفع درجة األمتتة وتعزيز 

املراقبة الداخلية. وسُريكَّز بوجه خاص على السريورات الشاملة بنطاقها احملكمة مجعاء مثل ضوابط 
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السريورات املتعلقة الشراء، والسفر، والتوظيف، على النحو احملدَّد يف إطار اخلطة االسرتاتيجية لقلم 
 ).٢٠٢٠-٢٠١٩احملكمة (للفرتة 

تنفيذ اسرتاتيجية احملكمة اَخلمسية اخلاصة تقدمي املساعدة يف  ٢٠٢٠وستواصل الشعبة يف عام  -٣٩٨
بتكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلومات، ما سيؤيت حتسينات يف عدد من اجملاالت. ويشمل هذه اجملاالت 
نظم املعلومات اخلاصة بتسيري شؤون املوارد البشرية والشؤون املالية وشؤون امليزانية. وقد استهلَّت الشعبة 

للمضي يف أمتتة السريورات اإلدارية من خالل رقمنة امللفات الشخصية. ويضاف مشروعاً  ٢٠١٩يف عام 
وتعتزم الشعبة أن تنجز  إىل ذلك أن الشعبة كثَّفت جهودها ملعاملة اإلبالغ التدبري معاملة مركزية وأمتتته.

ق املشرتك عملها اجلاري يف إطار املشاريع التالية: تسليم املدفوعات إسهامًا يف الصندو  ٢٠٢٠يف عام 
 SAPبرجميات   للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة تسليماً أوتوماتيًا كما طلبه هذا الصندوق؛ دمج

) من أجل حتسني PBCبنظام ختطيط املهمات تفادياً الزدواج إدخال البيانات؛ وميزنة الوظائف ومراقبتها (
ذلك أن الشعبة ستشرع يف إعداد خريطة طريق تدبر تكاليف املوظفني من خالل أمتتة التنبؤ. ويضاف إىل 

، اليت سيعفو عليها SAPإلجراء ترقية هامة للصيغة احلالية من برجميات ختطيط املوارد املؤسسية يف نظام 
ُخفِّض مبقدار  ٢٠٢٠إن مبلغ االستثمار الالزم ملواصلة تنفيذ االسرتاتيجية يف عام  .٢٠٢٥الزمن يف عام 

 يورو. ألف ١٢٠,٠يورو فأصبح  ألف ١٣٠,٠

 النهوض بالتزام املوظفني وبالثقافة املؤسسية

سيشتمل حتسني التزام املوظفني وبث روح العمل اجلماعي والتواصل الداخلي على االضطالع  -٣٩٩
بأنشطة ترمي إىل توثيق التماسك وتيسري التواصل؛ وتنفيذ ما يلزم ألداء املهام الفعال من برامج التدريب 

رين؛ واالهتمام مبسائل رعاية املوظفني لزيادة حتمسهم وإنتاجيتهم والتوازن لديهم بني مبا فيه تدريب املدي
شؤون العمل ومهوم احلياة. ويتمثل اهلدف من ذلك يف حتفيز املوظفني لكي يؤدوا مهامهم على أفضل 

واجلوانب وجه، حيث يؤدي التواصل والتعقيب املستمر دورًا رئيسيًا يف حتديد املنجزات، ومواطن القوة، 
اليت جيب تطويرها، وبالتايل وضع خطط العمل اليت تساعد قلَم احملكمة واحملكمَة مجعاء على حتسني 

 أدائهما املؤسسي بصورة مستمرة.

كما تشمل املبادرات املتصلة بالتزام املوظفني وحسن حاهلم مشروع الوقاية من الصدمات  -٤٠٠
 باملوارد البشرية.الثانوية، وإعداد وتنفيذ السياسات املتعلقة 

 ألف يورو ١٩ ٢٣٧,٤  موارد الميزانية

على الرغم من الزيادات املتصلة بأثر تطبيق نظام األمم املتحدة املوحد والزيادات املتصلة مبؤشر  -٤٠١
أسعار السلع واخلدمات اليت تُعترب شعبة اخلدمات اإلدارية جهًة توفِّرها على نطاق احملكمة، تسىن للشعبة 

املئة). فقد استُبينت حلول للتجاوب مع  يف ٢,١ألف يورو ( ٣٨٩,٤اإلمجالية جبعلها تبلغ  احتواء الزيادة
التغريات يف االحتياجات االشتغالية من خالل ختصيص املوارد على حنو ناجع، ولوال الزيادة املرتبطة 

يض، كما يبنيَّ فيما بتطبيق نظام األمم املتحدة املوحد لكان مبلغ ميزانية الشعبة اإلمجايل ينطوي على ختف
يلي. فقد بلغ ما ُحقِّق من الوفورات واملكاسب املتأتية عن زيادة النجاعة والتكاليف غري املتكرِّرة 

ألف يورو، كما ترد تفاصيله يف املرفق  ٤٧٠,١وختفيضات التكاليف اإلضافية مبلغًا مقداره 
ختفيضًا يف املقدار املرجعي األساسي ألف يورو ميثل  ٣٤٧,٥عشر. ومن هذا املبلغ جزء مقداره  السادس

يعزى حتقيقه يف املقام  ٢٠٢٠لتكاليف وظائف املساعدة املؤقتة العامة وتكاليف العمل اإلضايف لعام 
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لالخنفاض املتوقع أن  وظائف)، نتيجةً  األول إىل تقلُّص احلاجة إىل املساعدة املؤقتة العامة (مبقدار سبع
 احملكمة.جلسات إطار  يشهده مقدار األنشطة القضائية يف

 ألف يورو ١٤ ٤٩٥,٨  الموارد من الموظفين

وظيفة  ١٧٩، تقرتح شعبة اخلدمات اإلدارية مالكًا ملوظفيها يتألف من ٢٠٢٠فيما خيص عام  -٤٠٢
من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام   ٧,٥وظائف من وظائف املساعدة املؤقتة العامة ( ٨ثابتة و

 كامل).

 ألف يورو ١٣ ٥٥٥,٤  من الفئة الفنية وفئة اخلدمات العامة الوظائف الثابتة:

ألف يورو  ٤٢٣,٠ينطوي املبلغ املطلوب لسد تكاليف املوظفني على زيادة مقدارها  -٤٠٣
 تُعزى إىل تطبيق نظام األمم املتحدة املوحَّد.املئة)،  يف ٣,٢(

تكاليفه يف إطار وتطلب شعبة اخلدمات اإلدارية إعادة تصنيف وظيفة واحدة، ما استوعبت  -٤٠٤
 على حنو جيعله غري ذي تبعات مالية. ٢٠٢٠ميزانية الشعبة الربناجمية املقرتحة لعام 

. يطلب ) (وظيفة معادة التصنيف)٤-موظف إداري ومنسق معين بتدبر املخاطر (من الرتبة ف -٤٠٥
لتصبح ) ٣-مدير مكتب شعبة اخلدمات اإلدارية إعادة تصنيف وظيفة املوظف اإلداري (من الرتبة ف

). ويأيت هذا الطلب انطالقًا من ٤-وظيفة موظف إداري ومنسق معين بتدبر املخاطر (من الرتبة ف
تلبية توصية مكتب املراجعة الداخلية وجلنة املراجعة توصياٍت متكرِّرًة بتعيني  األسباب الرئيسية التالية: (أ)

إدماج تدبر املخاطر ضمن إطار  ية؛ (ب)منسق لتدبر املخاطر على نطاق احملكمة باالستعانة مبوارد داخل
دورة التخطيط االسرتاتيجي يف احملكمة ودورة إعداد وتنفيذ ميزانيتها على النحو الذي أقرَّه جملس التنسيق 

ج متسق ومنهجي فيما يتعلق بتدبر  فيها؛ (ج) تعزيز القدرات على تدبر املخاطر يف احملكمة باتباع 
 يف التعميم اإلداري بشأن تدبر املخاطر.املخاطر، على النحو املبنيَّ 

نظرًا إىل ما تقدَّم باإلضافة إىل زيادة جمموعة أنشطة مكتب مدير الشعبة، من قبيل املهام  -٤٠٦
التنفيذية، ُميِّز حٌل ناجٌع يتمثل يف تعديل بنية مكتب مديرها واقرتاح إسناد املسؤوليات اإلضافية إىل 

أوصت جلنة امليزانية واملالية بإعادة تصنيف الوظيفة املعنية يف  املوظف اإلداري الذي يضمه مالكه. وقد
ا احلادية لكن مجعية الدول األطراف ("اجلمعية") مل توافق على إعادة تصنيفها ريثما  )٦٥(والثالثني دور

ناًء وب .)٦٦(تقوم جلنة امليزانية واملالية مبراجعة التعميم اإلداري املتعلق بتصنيف الوظائف وإعادة تصنيفها
 عليه تُقرتح إعادة تصنيفها من جديد.

                                                            

 ١٢-٥، الهاي، السابعة عشرةيف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف   )٦٥(
  .٩٣الفقرة  ،٢-باء اجلزء الثاين، اجمللد ،)ICC-ASP/18/20( ٢٠١٨ ديسمرب/كانون األول

 ١٢-٥، الهاي، السابعة عشرةالوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة   )٦٦(
  .ICC-ASP/17/Res.4الثالث، القسم ميم، القرار  اجلزء ،)ICC-ASP/17/20( ٢٠١٨ ديسمرب/كانون األول
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 ألف يورو ٧٤٥,٩   املساعدة املؤقتة العامة

، تقرتح شعبة اخلدمات اإلدارية ٢٠٢٠نظراً إىل االحتياجات االشتغالية املتوقع أن يشهدها عام  -٤٠٧
دار إجراء تسويات يف بند امليزانية هذا. ولئن ُكفَّ عن طلب متويل عدد من الوظائف بسبب تقلُّص مق

من  ١,٥خدمات الدعم األمين ألنشطة جلسات احملكمة، فُيطلب متويل وظائف جديدة تعادل 
معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل ومتويل وظائف املساعدة املؤقتة العامة اليت متثل متطلباً 

 املئة). يف ٢٠,٨(ألف يورو  ١٢٨,٤مستمراً. ويفضي ذلك إىل اقرتاح زيادة صافية يف هذا البند مقدارها 

شهرًا (متطلب جديد،  ١٢) ملدة ٣-مستشار نفسي اجتماعي للموظفني (من الرتبة ف -٤٠٨
. تلزم هذه الوظيفة مبثابة وظيفة جديدة يف مالك وحدة الصحة املهنية لتنفيذ مشروع لسنوات متعددة)

م ويضطلعون الوقاية من الصدمات الثانوية. فثمة كثري من املوظفني يتعرضون، إذ يؤدون مهما
م، تعرضًا مباشرًا أو غري مباشر ألدلة على اجلرائم املرتكَبة يف القضايا اليت تنظر فيها احملكمة أو  مبسؤوليا
لروايات عن حيثيات هذه اجلرائم. وقد بينت الدراسات أن التعرض الشديد ملواد حيتمل أن تكون صادمة 

لة لألعراض اليت يسببها االكرتاب الالحق ميكن أن يؤدي إىل ظهور أعراض نفسية أو بدنية مماث
للصدمات، مثل الـَخَدر، واحلزن، والغم، ومشكالت النوم والرتكيز أو اآلالم العضلية والصداع. وسيجري 
يف إطار واجب احملكمة القاضي بالعناية مبوظفيها، تنفيذ مشروع للوقاية من الصدمات الثانوية حىت  

ا؛  مراحل: (أ) ثعلى ثال ٢٠٢١األول/ديسمرب  كانون اإلعداد إلجراء دراسة استقصائية وتسيري شؤو
إعمال التدابري الرامية إىل  حتليل البيانات، والتباحث بشأن التدابري التخفيفية، وإعداد التقرير؛ (ج) (ب)

تقليص أخطار اإلصابة باالكرتاب الالحق للصدمات، بوسائل منها توفري التدريب لألقسام املعنية وتنظيم 
لقات عمل. ولتنفيذ هذا املشروع تعتمد احملكمة على خربة سائر منظمات األمم املتحدة يف هذا اجملال ح

 وهي ستتشارك بصدده مع جامعات فيما خيص الدعم التقين (حتليل البيانات والطرائق اإلحصائية).

. متكرِّر)رأ) ملدة ستة أشهر (متطلب جديد، غري -مساعد معين بامليزانية (من الرتبة خ ع -٤٠٩
تكييف مراقبة تكاليف املوظفني  ‘١’هذه الوظيفة لتقدمي الدعم التقين ملشاريع األمتتة التالية البيان:  تلزم

ا يف النصف الثاين من  SAPيف نظام  )PBC(بعد إعمال منصة ميزنة الوظائف ومراقبتها  والتنبؤ 
ام املساعدة القانونية اجلديد ضمن نظام االتصال بقسم دعم احملامني إلعمال وأمتتة نظ ‘٢’؛ ٢٠١٩ عام

 ).SAPالتشغيل املستخَدم يف احملكمة (

) ملدة ٣-موظف معين باملوارد البشرية (الشؤون القانونية وشؤون السياسات) (من الرتبة ف -٤١٠
 يلزم املوظف املعين باملوارد البشرية لكي يتوىل املهام القانونية شهراً (متطلب جديد، لسنوات متعددة). ١٢

مع إعادة تصميم نسق تسلسل األعمال. إن هذه الوظيفة بالغة  ٢٠١٧اليت نقلت إىل القسم يف عام 
األمهية فيما خيص قدرة القسم على تقدمي الدعم يف وضع السياسات والعمل من أجل حتقيق األهداف 

م وحراكهم، مبا يف االسرتاتيجية للمحكمة يف جمال املوارد البشرية املتصلة بانتقاء املوظفني وتنمية قدر  ا
ذلك املبادرات املتعلقة باعتبارات التمثيل اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني يف جمموعة العاملني يف احملكمة. 

يئها الوظيفة اإلضافية ستتيح للقسم اإلسهام يف وضع آليات حلل املنازعات بصورة غري  مث إن القدرة اليت 
 ارد البشرية.رمسية وتناول الوظائف املتصلة باملو 

شهرًا (متطلب  ١٢)، ملدة ٢-موظف معاون معين بنظم ختطيط املوارد املؤسسية (من الرتبة ف -٤١١
 ٢٠٢٠. تظل هذه الوظيفة الزمة للمساعدة يف تنفيذ املبادرات املتعلقة بعام مستمر، لسنوات متعددة)

ات، اليت أقرها جملس احلوكمة اليت تنص عليها االسرتاتيجية اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات وتدبر املعلوم
 SAPاملعين بتدبر املعلومات. إن هذه املبادرات تستتبع إعداد نظام  S/4  HANA  والتقارير اجلديدة
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و"لوحات القيادة" اخلاصة مبراقبة السريورات اإلدارية يف وحدة الشراء، ووحدة السفر، وقسم املوارد 
للمساعدة يف تنفيذ مشاريع ختطيط املوارد املؤسسية  البشرية، وقسم امليزانية. كما تلزم هذه الوظيفة

، مبا يف ذلك تنفيذ ما مل يزل عالقًا من التوصيات املقدَّمة يف إطار املراجعات، واملساعدة SAP بربجميات
فيما يتعلق مبسائل التقيد بالقواعد واملعايري وحتسينات النظم، من قبيل حتسني إمكان االستعمال والتكامل 

، بغية االستمرار على زيادة درجة أمتتة الشؤون اإلدارية. فنظراً إىل SAPاليت ال تستعمل برجميات مع النظم 
عدد طلبات الدعم ومتطلبات األعمال تلزم هذه الوظيفة للنهوض بأود عبء العمل الواقع على عاتق 

 .SAPالفريق املعين بتخطيط املوارد املؤسسية بربجميات 

شهرًا (متطلب مستمر، لسنوات  ١٢) ملدة ٢-(من الرتبة فموظف معاون معين بالشراء  -٤١٢
. جيري توظيف من يشغل هذه الوظيفة اليت تظل الزمة بالنظر إىل نقل وظيفة أمني جلنة استعراض متعددة)

املشرتيات من مكتب الشؤون القانونية التابع لقلم احملكمة، ولزوم متابعة العقود، وتوسيع وحتسني قاعدة 
 دين، وتزايد سريورات الشراء عدداً وتعقيداً.بيانات املورِّ 

. شهرًا (متطلب مستمر، لسنوات متعددة) ١٢) ملدة ٢-موظف إداري معاون (من الرتبة ف -٤١٣
تلزم هذه الوظيفة ملواصلة دعم أنشطة مكتب مدير شعبة اخلدمات اإلدارية، مبا فيها األنشطة املتصلة 

لتوجيه واإلشراف على التقيد بالتوصيات املقدَّمة يف إطار باالضطالع بوظائف تنفيذية من قبيل التنسيق وا
املراجعات، والتخطيط االسرتاتيجي للموارد، وتدبر املخاطر؛ والعمل اليومي املضطَلع به يف مكتب مدير 
الشعبة، الذي يشمل اإلشراف االسرتاتيجي على األقسام اليت تضمها الشعبة. كما إن شاغل هذه 

دمي الدعم ملكتب مدير الشعبة يف تلبية متطلبات أصحاب الشأن اخلارجيني مثل الوظيفة سيستمر على تق
 جلنة امليزانية واملالية، وفريق الهاي العامل، واجلمعية، واملراجع اخلارجي، وجلنة املراجعة.

ملدة  رأ)-ع الرتبة خ  رر) ومساعد طيب يعمل يف امليدان (من-ممرض رئيسي (من الرتبة خ ع -٤١٤
. سيهتم املمرض باملسائل الصحية العاجلة )مستمر، لسنوات متعددة(متطلب هما لكل منشهرًا  ١٢

وتنفيذ الربامج والتدابري الوقائية، ويعمل رديفًا حينما يكون املوظفون الطبيون العاملون يف وحدة الصحة 
م. أما املساعد الطيب العامل يف  املهنية يف إجازة سنوية أو يتلقون تدريبًا إلزاميًا الستدامة تصديق مهارا

امليدان فسيقوم بصيانة وتدبر املعدات الطبية، واملنتجات الصيدالنية والبنية التحتية املعنية يف إطار 
العمليات امليدانية؛ وسيساعد يف البعثات إىل األصقاع النائية (اليت تنطوي على خطر كبري)، وسيدرِّب 

عمل يف حاالت الطوارئ؛ وسيتوىل إعداد ومسك املوظفني امليدانيني على أعمال اإلسعاف وقواعد ال
إجراءات العمل القياسية فيما خيص الدعم الطيب امليداين؛ وسيعد التقارير ويعرض املستجدات حبسب 

 اللزوم.

إن كلتا هاتني الوظيفتني من وظائف املساعدة املؤقتة العامة مهمة أمهية أساسية الستمرارية  -٤١٥
ولتوفري اخلدمات يف جمال الصحة املهنية يف الوقت املناسب وعلى حنو ناجع أعمال وحدة الصحة املهنية 

يف املقر ويف امليدان. وقد أسهمتا يف زيادة قدرة هذه الوحدة على توفري ما يلزم من اخلدمات الطبية 
 واخلدمات املتعلقة بالعناية باملوظفني، ما أفضى إىل أنساق لتسلسل األعمال ناجعة جديدة. إن لتوظيف

مساعد طيب ميداين داخلي أثرًا إجيابيًا يف احملكمة، ألن مبقدوره أن يتحرك سريعًا وعلى حنو ناجع عندما 
 تقوم طوارئ طبية يف امليدان أو عندما ُجترى مهمات بالغة األمهية.



ICC-ASP/18/10 

133 10A160919 

 ألف يورو ١٩٤,٥   العمل اإلضايف

ئة). إن املوارد يف امل ٢٠,١ألف يورو ( ٤٨,٨ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره  -٤١٦
املطلوبة يف إطار بند العمل اإلضايف متثِّل متطلبًا متكرِّرًا ويتباين مقدارها حبسب احتياجات العمل الذي 

 يتعنيَّ النهوض بأوده. ويعاد تقييم االحتياجات إىل العمل اإلضايف سنوياً.

لسد تكاليف  ويف جمال اخلدمات العامة، تلزم املخصَّصات للعمل اإلضايف بصورة رئيسية -٤١٧
اخلدمات اليت يقدمها السائقون خارج أوقات الدوام الرمسي، لكنها تلزم أيضًا فيما خيص العاملني املعنيني 

وفيما خيص عام باملرافق، واملساعدين املعنيني بشؤون السفر، وتلزم أحيانًا للموظفني املعنيني بالشراء. 
آالف يورو عن نظريه يف امليزانية  ١٠,٠ار ألف يورو، يقل مبقد ٩٠,٠، يُطلب مبلغ مقداره ٢٠٢٠

، ما جيسِّد اخنفاضًا يف عدد ما يلزم من ساعات عمل السائقني من أجل الشهود ٢٠١٩املعتمدة لعام 
 .٢٠٢٠املتوقع أن يأتوا للمثول أمام احملكمة يف الهاي يف عام 

فاضًا مقداره وتشهد املتطلبات يف بند العمل اإلضايف فيما خيص قسم األمن والسالمة اخن -٤١٨
. ٢٠٢٠ألف يورو يعزى إىل التقليص املتوقع يف عدد أيام انعقاد جلسات احملكمة يف عام  ٣٨,٨

ألف يورو يلزم لتوفري خدمات األمن والسالمة خالل العطل القضائية الرمسية  ٩٨,٠املقدار البالغ  إن
مساًء وليًال. وتستلزم استدامة  رأ الذين يعملون-ع ولتعويض فارق العمل الليلي للموظفني من الرتبة خ

َشْغُلها. فخيار  توفري اخلدمات يف جمال األمن والسالمة على مدار الساعة عددًا من الوظائف الدائمِ 
 العمل اإلضايف هو اخليار املفضل واألجنع بالقياس إىل تكاليفه من أجل توفري اخلدمات املعنية.

 ٦,٥ند لقسم امليزانية ولقسم املالية فهو يبقى مساوياً وال تغري يف املبلغ املطلوب يف إطار هذا الب -٤١٩
ا يف مواعيد حمدَّدة من قبيل  آالف يورو لكل منهما ويظل يلزم لسد تكاليف أنشطة جيب أن ُيضطلع 
إعداد امليزانيات السنوية الربناجمية املقرتحة واملعتمدة، وإقفال فرتات احملاسبة، واإلبالغ املايل، واملراجعة 

 ية.اخلارج

 ألف يورو ٤ ٧٤١,٦  املوارد غري املتصلة بالعاملني 

تلزم املوارد غري املتصلة بالعاملني لسد تكاليف السفر، وتكاليف اخلدمات التعاقدية، وتكاليف  -٤٢٠
التدريب، وتكاليف اخلرباء االستشاريني، والنفقات التشغيلية العامة، وتكاليف اللوازم واملواد، وتكاليف 

املوارد املطلوبة لسد التكاليف غري املتصلة بالعاملني يف شعبة اخلدمات اإلدارية تشمل  األثاث والعتاد. إن
املخصصات املتصلة بعقود السلع واخلدمات اليت تُوفَّر للمحكمة مجعاء وختضع للتسويات املتصلة مبؤشر 

ني يف امليزانية زيادات أسعار السلع االستهالكية. وتشهد بعض املبالغ يف بنود التكاليف غري املتصلة بالعامل
ألف  ١١٣,٠صغرية تعوِّضها ختفيضات يف غريها من بنود هذه التكاليف، ما يؤيت اخنفاضاً إمجالياً مقداره 

 املئة). يف ٢,٣يورو (

 يورو آالف ٢٠٨,٢  السفر

ألف يورو  ١٦,٠ميثِّل املبلغ املطلوب متطلبًا متكرِّرًا وهو ينطوي على زيادة مقدارها  -٤٢١
إىل املشاركة يف الدورة التاسعة عشرة جلمعية الدول  إن الزيادة املقرتحة تعزى رئيسياً  املئة). يف ٨,٣(

. كما تلزم موارد لسد تكاليف املشاركة يف الشبكات ذات ٢٠٢٠األطراف اليت ستعقد يف نيويورك عام 
ا من سياسات وإ صالحات الصلة من شبكات األمم املتحدة بغية مواكبة ما تتشارك فيه وكاال

 ومستجدات تقنية.
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كما سُتسد باملبلغ املقرتح تكاليف السفر إىل امليدان من أجل تقييم حال املرافق والتخطيط  -٤٢٢
إلجراء تعديالت فيها، وصيانتها؛ وتقييم حال جمموعة الـَمرْكبات ألغراض صيانتها، والتخطيط الستبدال 

ًا على تواؤم احملكمة مع نظام األمم املتحدة ما يندرج يف عداد رأس املال؛ واملشاركة يف اجتماعات سهر 
 املوحد واملعايري احملاسبية/املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام.

 ألف يورو ٣٩٠,٥   اخلدمات التعاقدية

املئة) يعزى رئيسياً  يف ٢٤,٣ألف يورو ( ١٢٥,٢ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره  -٤٢٣
املزمع تنفيذها واليت يتعني أن يديرها  SAPطيط املوارد املؤسسية بربجميات إىل ختفيضات يف عدد مشاريع خت

على النحو املبنيَّ يف اخلطة اخلمسية اخلاصة بتكنولوجيا  SAPفريق ختطيط املوارد املؤسسية بربجميات 
 املعلومات/تدبر املعلومات. 

على اخنفاض مقداره  ويف جمال اخلدمات العامة، تنطوي االعتمادات املطلوبة لسد التكاليف -٤٢٤
ألف يورو يلزم لسد تكاليف جتديد جوازات األمم  ١٢٦,٠إن املقدار املقرتح البالغ  ألف يورو. ١٥,٠

املتحدة، واملدفوعات لشركة مقاولة ختص املؤمتر والدعم اإلمدادي، وتكاليف صيانة برجميات تدبر املباين، 
 املوارد املعنية ميثل متطلباً متكرِّراً. وتكاليف الطبع اخلارجي والتخليص الربيدي. إن توفري

 SAPآالف يورو ألن مشاريع ختطيط املوارد املؤسسية بربجميات  ١٠٨,٧وتلزم موارد مقدارها  -٤٢٥
إن هذا املبلغ ينطوي على  تستلزم طائفة من اخلربات الوظيفية والتقنية ال تتوفر داخليًا على الدوام.

م رئيسيًا من أجل سد تكاليف يف جماالت عالية درجة آالف يورو وهو يلز  ١١٠,٠مقداره  اخنفاض
لتنفيذ املشاريع و"لوحات القيادة" اجلديدة والعمل التمهيدي املتعلق باالنتقال إىل نظام  دعماً  التخصص

SAP S/4 HANA كما تلزم موارد لسد تكاليف مكتب املساعدة املعين بدعم استعمال الربنامج احلاسويب .
ألف  ١٠٠,٠. إن معظم املوارد املعنية ال ميثل متطلبًا متكرِّرًا (Success Factorsسمى للموارد البشرية امل

 يورو).

ألف يورو من أجل تنجيز نظام احملفوظات  ٦٦,٢وُتطلب لوحدة الصحة املهنية موارد مقدارها  -٤٢٦
فون والتوصية بتحقيق الطبية الرقمية بغية حتديد وحتليل وتقييم املخاطر الطبية والنفسية اليت يتعرض هلا املوظ

حتسينات واختاذ تدابري وقائية، وكذلك لتقدمي دعم حمدود ملشروع الوقاية من الصدمات الثانوية. كما تلزم 
موارد لسد تكاليف مشاركة احملكمة بصفة مراقب يف نظام األمم املتحدة املوحد وشبكة األمم املتحدة 

ف على املوظف الطيب واملستشار االجتماعي للموظفني الطبيني، وتكاليف ما يتصل بذلك من إشرا
 ألف يورو) ال ميثل متطلباً متكرِّراً. ٦٠,٠النفسي وتدريبهما. إن معظم املوارد املعنية (

ألف يورو لسد تكاليف خدمات أمنية منها تكاليُف التحقق من  ٤٣,٠ويلزم مبلغ مقداره  -٤٢٧
يت ُتدفع للمنظمة الدولية للشرطة اجلنائية (إنرتبول)، اخلربة املهنية واملؤهالت الدراسية، والرسوُم السنوية ال

وتكاليُف خدمات حفظ مفاتيح منازل املسؤولني املنتَخبني، وإجياُر ميدان الرمي الذي ُجيرى فيه التدريب 
إن املوارد على استعمال األسلحة النارية واالختبار الرامي إىل تصديق مهارات موظفي األمن والسالمة. 

 متطلَّباً مستمراً. املعنية متثل

ألف يورو يلزم يف املقام األول لسد التكاليف  ٤٦,٦مث إن الشعبة حتتاج إىل مبلغ مقداره  -٤٢٨
اإلدارية املرتتبة على رد الضرائب اليت جتبيها الواليات املتحدة األمريكية من رعاياها وتكاليف التقييم 

 عايري احملاسبية الدولية للقطاع العام.االحتسايب اإللزامي الالزم ملطابقة البيانات املالية للم
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  ألف يورو ٣٦١,٤   التدريب
يف املئة). ويُطلب  ٠,٥ألف يورو ( ١,٩ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض طفيف مقداره  -٤٢٩

ألف يورو بصورة رئيسية لسد تكاليف برامج التدريب املؤسسي الذي توفره احملكمة،  ٢٠٠,١مبلغ مقداره 
يئ مكتبة إلكرتونية وبرامج توجيه أويل مرنة وناجع ة بالقياس إىل مبا يف ذلك منصة تعلم على اإلنرتنت 

م الشخصية واملهنية؛ وتنمية املهارات  ا مساعدة الدارسني على حتقيق غايا تكاليفها بلغات خمتلفة يراد 
القيادية؛ والتدريب على تدبر األداء، والتدريب على تدبر املخاطر، والتدريب يف جمال اللغات. كما إنه 

إن توفري املوارد املعنية ميثل عند توليهم مهامهم.  يشمل برنامج احملكمة اخلاص بتوجيه املوظفني اجلدد
 متطلَّباً مستمراً.

ألف يورو للتكفل بتوفري التدريب اإللزامي ملوظفي األمن وغريهم  ١١١,٤ويلزم مبلغ مقداره  -٤٣٠
من املوظفني املنخرطني يف أنشطة التحرك االستجايب يف حاالت الطوارئ، على حنو يتوافق متامًا مع 

ا يف احملكمة ويف الدولة املضيفة. ويشتمل التدريب اإللزامي املعين على دورات تدريب األنظمة املع مول 
على اإلسعاف، وإطفاء احلرائق، والتحرك إزاء الطوارئ، واألسلحة النارية، إضافًة إىل مواضيع ختصُّصية من 

وج السالمة قبيل نقل املتهمني واحلماية اللصيقة. ويضاف إىل ذلك أنه سيواصل توفري التد ريب على 
 إن توفري املوارد املعنية ميثل متطلَّباً مستمراً.واألمن يف البيئات امليدانية بالتعاون مع جيش الدولة املضيفة. 

ألف يورو لسد تكاليف تدريب ختصصي منه تدريب يرمي إىل  ٤٩,٩مث إنه يلزم مبلغ مقداره  -٤٣١
 وتسجيلها يف هولندا، وتدريب يف جمال املستجدات استدامة تصديق املهارات الطبية للموظفني املعنيني

، وتدريب على اإلبالغ SAPوالسمات الوظيفية اجلديدة لتطبيقات ختطيط املوارد املؤسسية بربجميات 
. املايل، وتدريب إلزامي للسائقني يف املقر، وتدريب يرمي إىل تصديق مهارات التقنيني املعنيني باملباين

 ألف يورو). ٣٣,٢املعنية ميثل متطلَّباً مستمراً ( توفري معظم املوارد إن

 ألف يورو ٣٣,٠   اخلرباء االستشاريون

 يف املئة). ٢١,٤آالف يورو ( ٩,٠ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره  -٤٣٢

وُحيتاج إىل موارد ميثل توفريها متطلبًا متكرِّرًا تلزم رئيسيًا لدعم برنامج احملكمة التوجيهي اخلاص  -٤٣٣
وتكاليف عمليات (إعادة) تصنيف الوظائف اليت جيريها خرباء خارجيون وفق إجراء احملكمة اء بالنس

 اجلديد ذي الصلة.

 ألف يورو ٣ ٠٧٨,٣   النفقات التشغيلية العامة

يف املئة)، سببها  ٠,٢آالف يورو ( ٦,٩ينطوي املبلغ املقرتح على زيادة إمجالية مقدارها  -٤٣٤
بتكاليف تراخيص الربجميات احلاسوبية. إن مجيع املوارد املبيَّنة أدناه متثِّل متطلباً التضخم املتوقع فيما يتعلق 

 متكرِّراً.

ألف يورو)؛  ٩٠٠,٠ألف يورو لسد تكاليف التنظيف ( ٢ ٥٤٣,٠يلزم مبلغ مقداره  -٤٣٥
ألف  ٥٨١,٢ألف يورو)؛ وصيانة األثاث والعتاد وعمليات تضبيطه ( ٧٨٣,٠وتكاليف املرتفقات (

ما يشمل الصيانة املنتظمة واإللزامية للَمرْكبات، وتصليح األثاث وعمليات التعديل اجملراة يف حمالِّ يورو)، 
ألف يورو) مثل عقود  ٢٧٨,٨احملكمة يف الهاي ويف امليدان؛ والتكاليف املتفرقة املتصلة بالعمليات (

 التأمني التجارية، والتخليص الربيدي، والشحن، وخدمات السعاة.
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 SAPألف يورو لسد تكاليف عقود الرتخيص املتعلقة بربجميات  ٣٥٢,٥لغ مقداره ويلزم مب -٤٣٦
احلالية، واالشرتاكات يف برجميات خاصة بالسريورات املتعلقة بالتوظيف وأداء املوظفني والغايات ذات 

 هذا اجملال الصلة، إضافة إىل الربنامج احلاسويب اجلديد الداعم لسريورة إعداد امليزانية. ويُتوخى الرتشيد يف
باختيار نوع الرتخيص األكثر اقتصادًا فيما خيص كًال من مستعملي الربنامج املعين. أما الزيادة الصغرية 

 آالف يورو) فسببها التضخم النقدي. ٦,٩( ٢٠١٩اليت ينطوي عليها هذا املبلغ بالقياس إىل نظريه لعام 

د تكاليف صيانة معدات الفحص ألف يورو لس ١١٢,٨وتلزم يف جمال األمن موارد مقدارها  -٤٣٧
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  -٤٣٨

 ألف يورو ٢٩١,٧   اللوازم واملواد 

. إن مجيع املوارد املعنية متثِّل متطلباً ٢٠١٩ال تغري يف املبلغ املقرتح بالقياس إىل نظريه لعام  -٤٣٩
 متكرِّراً.

ألف يورو من املخصَّصات للخدمات العامة من أجل سد تكاليف  ٢٢٨,٠يلزم مبلغ مقداره  -٤٤٠
ازم املكتبية وخراطيش احلرب؛ والورق اخلاص بالطابعات؛ والـُجبب الوقود وغريه من لوازم الـَمرْكبات؛ واللو 

اليت تُرتدى خالل جلسات احملكمة؛ وبذالت السائقني واملوظفني املعنيني بتدبر املرافق؛ واللوازم اخلاصة 
 بتدبر شؤون املباين؛ والعتاد واللوازم الكهربائية.

ألف يورو. وتلزم املوارد املعنية  ٦٣,٧لغًا مقداره تبلغ املوارد املطلوبة املتصلة باألمن والسالمة مب -٤٤١
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 األلبسة الواقية 

ملرئية، والسرتات واخلوذات الواقية من الرصاص، وذلك بالنظر إىل انتهاء العمر من الرصاص غري ا
 االستعمايل للمعدات األقدم.

 ألف يورو ٣٧٨,٥   األثاث والعتاد

إن مجيع املوارد املعنية متثِّل متطلباً  .٢٠١٩ال تغري يف املبلغ املطلوب بالقياس إىل نظريه لعام  -٤٤٢
مة واجب العناية بالعاملني فيها لضمان سالمتهم يف أداء مهامهم وهي متكرِّراً. ويقع على عاتق احملك

َمرَْكبات  ويف ضوء ذلك تعتزم احملكمة استبدال أربعمسؤولة عن كل قصور قد حيصل يف هذا الصدد. 
آالف يورو). كما تلزم موارد  ٣١٠,٠(ثالث منها عادية وواحدة مدرَّعة) يف أماكن حضورها امليداين (

 ألف يورو). ٦٨,٥اٍث وعتاٍد يف املقر ويف امليدان (الستبدال أث
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 المقترحة ٢٠٢٠ميزانية عام : ٣٢٠٠ البرنامج :٢٩ الجدول

٣٢٠٠  

 شعبة الخدمات اإلدارية

(بآالف اليوروات) ٢٠١٨مصروفات عام 
امليزانية املعتمدة لعام 

(بآالف  ٢٠١٩
 اليوروات)

التغّري يف املوارد
امليزانية املقرتحة لعام 

(بآالف  ٢٠٢٠
 اليوروات)  اجملموع

املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

اجملموع مبا فيه 
املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

مقداره (بآالف 
 نسبته املئوية اليوروات)

 ٣ ٨٠٦,٨٦٢,٣ ١,٦ ٣ ٨٦٩,١ املوظفون من الفئة الفنية
 ٩ ٣٢٥,٦٣٦٠,٧ ٣,٩ ٩ ٦٨٦,٣ املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 ١٣ ٣٠٩,٧١٣ ١٣٢,٤٤٢٣,٠ ٣,٢ ١٣ ٥٥٥,٤‐١٣ ٣٠٩,٧اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني
 ٤٥٧,٠٦١٧,٥١٢٨,٤ ٢٠,٨ ٧٤٥,٩‐٤٥٧,٠ املساعدة املؤقتة العامة

 ‐ ‐ ‐‐‐‐‐ املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

)٤٨,٨(١٧٩,٢٢٤٣,٣‐١٧٩,٢العمل اإلضايف  )٢٠,١(  ١٩٤,٥ 
 ٦٣٦,٢٨٦٠,٨٧٩,٦ ٩,٢ ٩٤٠,٤‐٦٣٦,٢الفرعي لسائر تكاليف العاملني اجملموع

 ١٨٢,٢٤,٣١٨٦,٥١٩٢,٢١٦,٠ ٨,٣ ٢٠٨,٢السفر
 ‐ ‐ ‐‐‐‐‐الضيافة

)١٢٥,٢(٦٣٣,٣٥١٥,٧‐٦٣٣,٣ اخلدمات التعاقدية  )٢٤,٣(  ٣٩٠,٥ 
)١,٩(٢٨٣,٧٣٦٣,٣‐٢٨٣,٧التدريب  )٠,٥(  ٣٦١,٤ 
)٩,٠(٣٤,٤٤٢,٠‐٣٤,٤ االستشاريوناخلرباء   )٢١,٤(  ٣٣,٠ 

 ٣ ٤١٣,٤٣ ٠٧١,٤٦,٩ ٠,٢ ٣ ٠٧٨,٣‐٣ ٤١٣,٤ النفقات التشغيلية العامة
 ٢٩١,٧ ‐ ‐٢٦٠,٧٢٩١,٧‐٢٦٠,٧اللوازم واملواد
 ٣٧٨,٥ ‐ ‐٦٥٠,٥٣٧٨,٥‐٦٥٠,٥األثاث والعتاد

)١١٣,٢(٥ ٤٥٨,٣٤,٣٥ ٤٦٢,٦٤ ٨٥٤,٨اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني  )٢,٣(  ٤ ٧٤١,٦ 
 ١٩ ٤٠٤,٢٤,٣١٩ ٤٠٨,٥١٨ ٨٤٨,٠٣٨٩,٤ ٢,١ ١٩ ٢٣٧,٤المجموع

 ٢٠٢٠: مالك الموظفين المقترح لعام ٣٢٠٠ البرنامج :٣٠ الجدول

 
 

٣٢٠٠ 
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جمموع 
موظفي 

الفئة الفنية 
فوقهاوما  رر-ع خ  رأ-ع خ   

  
جمموع 

موظفي فئة 
اخلدمات 

 العامة
مجموع 
 الموظفين

       الوظائف الثابتة

 ٣٢ ٨ ١٣٩ ١٤٧ ١٧٩ ‐١٥٨١٢٦‐ ‐ ‐ ٢٠١٩املقرة لعام 
 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐اجلديدة

 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐تخصيصاملعادة ال

 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐‐)١(١‐‐‐ ‐ ‐املعادة التصنيف

 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐املستعادة/املعادة

 ٣٢ ٨ ١٣٩ ١٤٧ ١٧٩ ‐١٥٩١١٦‐ ‐ ‐ ٢٠٢٠المقترحة لعام 
       

 ل)وظائف المساعدة المؤقتة العامة (معاِدالتها بدوام كام

 ٢,٩٢ ١,٠٠ ٦,٨٣ ٧,٨٣ ١٠,٧٥‐١,٠٠١,٩٢‐‐‐‐ ‐ ‐ ٢٠١٩املقرة لعام 
 ٤,٠٠ ١,٠٠ ١,٠٠ ٢,٠٠ ٦,٠٠‐١,٠٠٣,٠٠‐‐‐‐ ‐ ‐املستمرة
 ٠,٥٠ ٠,٥٠ ١,٥٠ ‐ ١,٠٠‐‐١,٠٠‐‐‐‐ ‐ ‐اجلديدة

 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐املعادة التخصيص

 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐املعادة التصنيف

 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐احملوَّلة

 ٥,٠٠ ١,٠٠ ١,٥٠ ٢,٥٠ ٧,٥٠‐٢,٠٠٣,٠٠‐‐‐‐ ‐ ‐ ٢٠٢٠المقترحة لعام 
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 القضائيةشعبة الخدمات : ٣٣٠٠ البرنامج -٣

 المقدِّمة

القضائية ("الشعبة") املسؤولية عن تقدمي الدعم يف اإلجراءات القضائية تتوىل شعبة اخلدمات  -٤٤٣
للمحكمة اجلنائية الدولية ("احملكمة"). وهي تتألف من مكتب مديرها، وقسم تدبر األعمال القضائية، 

خدمات تدبر املعلومات، وقسم االحتجاز، وقسم اخلدمات اللغوية، وقسم مشاركة اجملين عليهم  وقسم
ارهم، وقسم دعم احملامني، ومكتب احملامي العمومي للمجين عليهم، ومكتب احملامي العمومي وجرب أضر 

 للدفاع.

وتقدم شعبة اخلدمات القضائية عددًا من اخلدمات احلامسة األمهية لتنفيذ األنشطة الرئيسية اليت  -٤٤٤
ا احملكمة. فهي تقوم يف إطار دعمها لإلجراءات القضائية بتدبر شؤون قاع ات جلسات احملكمة تضطلع 

ة. فيِديويوبتنظيم هذه اجللسات، مبا يف ذلك اجللسات اليت يُتواصل فيها عن بعد بواسطة الروابط ال
القضائية وعن عمل نظام احملكمة اإللكرتونية  الوثائقوإضافة إىل ذلك تتوىل الشعبة املسؤولية عن تدبر 

)eCourtمراحل اإلجراءات القضائية، مبا فيها إجراءات ). وهي تساعد اجملين عليهم على املشاركة يف شىت 
م مستعينًة  م وجتهيزها، وتسعى إىل تبسيط سريورات مجع طلبا جرب األضرار، وذلك باستالم طلبا
بتكنولوجيا املعلومات. كما تقوم الشعبة، عن طريق قسم دعم احملامني، بتدبر شؤون املساعدة القانونية 

ين عليهم ومن املّدعى عليهم وبتنسيق كل املساعدة اليت تقدمها احملكمة إىل اليت تقدَّم للمعوزين من اجمل
يئة ظروف ساملة وآمنة وإنسانية للمحتَجزين يف عهدة احملكمة  احملامني. ويسهر قسم االحتجاز على 

 ويسهر على سالسة عمل مرافق االحتجاز وفقاً للمعايري الدولية ذات الصلة.

تقدمها شعبة اخلدمات القضائية على ما خيص أنشطة جلسات وال تقتصر اخلدمات اليت  -٤٤٥
تقدم الدعم يف جمال تدبر املعلومات إىل احملكمة مجعاء واألطراف يف احملاكمات واملشاركني  احملكمة: فهي

فيها. وتـَُعد خدماُت املكتبة املتاحة جلميع موظفي احملكمة وللمحامني اخلارجيني جانبًا من املهام املنوطة 
بة يف إطار واليتها. وميثِّل أمن املعلومات جماًال هامًا من اجملاالت اليت تقدم فيها الشعبة الدعم، بالشع

وذلك بالنظر إىل طبيعة أنشطة احملكمة. وتُوفَّر خدمات الرتمجة التحريرية والرتمجة الشفوية للمساعدة يف 
م واملتهمني يف متاب عة اإلجراءات وحقوق الشهود يف سري إجراءات احملكمة، ولصون حقوق املشتبه 

ا. كما تتاح هذه اخلدمات يف املقر ويف امليدان لطائفة متنوعة من  م باللغة اليت خيتارو اإلدالء بشهادا
أصحاب الشأن، ومنهم أفرقة الدفاع وأفرقة املمثلني القانونيني للمجين عليهم، والصندوق االستئماين 

األساسي") تُوفَّر خدمات الرتمجة  من نظام روما األساسي ("النظام )٢(٨٧ للمجين عليهم. وعمًال باملادة
ا إىل الدول  ٣٠من أكثر من  لغة وإليها من أجل التعاون القضائي، الذي حتيل احملكمة من أجله طلبا

 األطراف.

ولئن كان مكتب احملامي العمومي للمجين عليهم ومكتب احملامي العمومي للدفاع مكتبَـْني  -٤٤٦
ما يتبعان، فيما خيص األغراض اإلدارية فقط، لشعبة اخلدمات مستقلْني م ن ناحية عملهما الفين فإ

ما يعمالن ضمن إطار واليتيهما احملدَّدتني يف الئحة احملكمة فيقدمان  القضائية التابعة لقلم احملكمة. إ
ب احملامي العمومي للمجين دعمًا إضافيًا إىل أفرقة ممثلي اجملين عليهم وأفرقة الدفاع، على الرتتيب. فمكت

عليهم ميثل اجملين عليهم خالل إجراءات احملكمة عندما تعيِّنه الدوائر لتويل ذلك. وقد ازداد اخنراطه يف 
. ويبلغ عدد اجملين عليهم املشاركني يف اإلجراءات أمام احملكمة ٢٠١٢اإلجراءات زيادة مطَّردة منذ عام 

منهم ويتوّىل احملامون  ٤١٨ ٤للمجين عليهم حاليًا متثيَل أكثر من يتوّىل مكتُب احملامي العمومي  ١٧٤ ٨
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. وعندما يتعلق األمر بالتمثيل الفعلي للمتَهمني، يؤدي مكتب منهم ٧٥٦ ٣اخلارجيون متثيَل أكثر من 
ريق احملامي العمومي للدفاع دورًا حامسًا يف محاية املشتبه فيهم، ومتثيلهم، والنهوض حبقوقهم ريثما يُعنيَّ ف

للدفاع عنهم، ويقدِّم حبسب االقتضاء عندما يتم انتداب أفرقة الدفاع هذه املساعدَة إليها يف تنظيم 
 ملفات القضايا وإجراء البحوث القانونية طيلة اإلجراءات.

 بيئة العمل 

إن عمليات شعبة اخلدمات القضائية مرتبطة مباشرة باألنشطة القضائية وال سيما أنشطة  -٤٤٧
، ما يعين أن هذه الشعبة ستكون األشد ٢٠٢٠احملكمة، اليت يُتوقع أن تشهد اخنفاضًا يف عام جلسات 

ذا االخنفاض بني شعب قلم احملكمة يف عام  . وقد عملت هذه الشعبة على حنو اسرتاتيجي ٢٠٢٠تأثراً 
تقدمي الدعم الكامل  إليالء األولوية لتحقيق الوفورات واملكاسب املتأتية عن زيادة النجاعة ما سيتيح هلا

. ٢٠٢١-٢٠١٩وتنفيذ اخلطة االسرتاتيجية لقلم احملكمة للفرتة  ٢٠٢٠لألنشطة القضائية يف عام 
ا  ستتمكن من فعل ذلك بإعمال حلول ُمكيَّفة. إ

وذلك  ٢٠٢٠كما سبق أن نـُوِّه إليه، لن ُتستخدم قاعة ثانية من قاعات احملكمة طيلة عام  -٤٤٨
ونظرًا إىل االخنفاض املتوقَّع أن يشهده  ن تشهده أنشطة جلسات احملكمة.بسبب االخنفاض املتوقع أ

مقدار أنشطة جلسات احملكمة وعمًال بتوصية جلنة امليزانية واملالية بتدارس "توخي املرونة يف االستعانة 
دار أمرها لتخفيض مقشعبة اخلدمات القضائية ، َتَدبَّرت )٦٧(باألفرقة املعنية بأنشطة قاعات احملكمة"

ختفيضًا كبريًا يناهز  ٢٠٢٠التمويل الالزم لدعم أنشطة جلسات احملكمة والدعم القضائي يف عام 
، استباقاً ٢٠٢٠ومن أجل ذلك طُبِّقت حلول لتقليص التكاليف لعام ألف يورو.  ١ ٣٩٠,٦ مقداره

زانية متسقًا مع هلذه التخفيضات اليت ستشهدها األنشطة. إن التدابري املعنية ستتيح بقاء مقدار املي
االخنفاض املتوقع يف متطلبات دعم أنشطة جلسات احملكمة، مساِعدًة يف الوقت نفسه على التكفل بتوفر 

 القدرة الكافية لتلبية االحتياجات إىل الدعم.

ومتاشيًا مع التوصية اآلنفة الذكر الصادرة عن جلنة امليزانية واملالية ستحقق شعبة اخلدمات  -٤٤٩
تائج من خالل إدارة أفرقتها املعنية بدعم أنشطة جلسات احملكمة على حنو مرن وإعادة القضائية هذه الن

ختصيص املوارد احلالية على أساس متطلبات عبء العمل املتوقع والتخطيط األمثل للقدرة املتوفرة على 
يه دعم أنشطة جلسات احملكمة. إن قلم احملكمة يعتمد اعتمادًا شديدًا على استمرار قدرات موظف

والتزامهم القوي، ما جيعل من املهم أمهية حامسة تعزيَز وتنميَة واستدامَة مصدِر الدعم اهلام هذا. وتسعى 
تعزيز التزام  ‘١’إىل النهوض بكٍل من  متنوع التخصُّصاتالشعبة من خالل تدريب موظفيها تدريبًا 

م وسُيشجَّعون على االخنراط يف العمل يف ش املوظفني، إذ حتقيق أولوية  ‘٢’ىت أقسام الشعبة؛ سُيحتفظ 
اية املطاف سيدفع التدريب  قلم احملكمة االسرتاتيجية املتمثِّلة يف مواصلة التحسني ضمن الشعبة. ويف 

م على االضطالع مبهام  تنوع التخصُّصاتامل إىل زيادِة تأهُّل املوظفني ألداء وظائف متعددة وقدر
التزام املوظفني واحلض على حتقيق املزيد من الوفورات واملكاسب سيحقق املزيد من حتسني  متعددة، ما

 املتأتية عن زيادة النجاعة نتيجًة لذلك.

                                                            

  .٥٧، الفقرة ICC-ASP/18/5/AVالوثيقة   )٦٧(
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ألف يورو يف امليزانية  ٣٩٠,٦ ١تؤيت التدابري املقرتحة ختفيضًا مقداره  ٢٠٢٠وفيما خيص عام  -٤٥٠
 .٢٠١٩املقرتحة لشعبة اخلدمات القضائية بالقياس إىل ميزانيتها املعتمدة لعام 

  اإلجراءات التمهيدية، بما فيها عمليات التحقيق

إن عمليات التحقيق الناشط اليت سُيجريها مكتب املدَّعي العام ("املكتب") يف تسع حاالت  -٤٥١
(منها مثاين عمليات متزامنة) هي احلالة يف بوروندي، واحلالة الثانية يف مجهورية أفريقيا الوسطى، واحلالة يف 

الثانية)، واحلالة يف دارفور بالسودان، واحلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، واحلالة ديفوار (القضية  كوت
يف جورجيا، واحلالة يف ليبيا (عمليتا حتقيق)، واحلالة يف مايل، ستظل تستلزم الدعم من شعبة اخلدمات 

وتدبر شؤون املساعدة  القضائية يف جماالت اخلدمات اللغوية، واملساعدة على صعيد تكنولوجيا املعلومات،
 القانونية، وجتهيز طلبات اجملين عليهم.

كما سيلزم تقدمي الدعم اللغوي، مبا فيه الدعم باللغات األقل انتشاراً، لألنشطة امليدانية يف  -٤٥٢
ويُتوقع أن يودع زهاء ألف من اجملين حاالت أخرى (التواصل مع اجملين عليهم، ومحاية الشهود، إخل). 

م ا جمنيًا عليه يف  ٨٨٢، وقد قُِبل طلب مشاركة احلسنملشاركة يف اإلجراءات املتصلة بقضية عليهم طلبا
م للمشاركة يف  ويُتوقع أيضًا أن يودع زهاء ثالثة جلسة اعتماد التهم. آالف من اجملين عليهم طلبا

أخرى للمشاركة يف  اإلجراءات يف احلالة الثانية يف مجهورية أفريقيا الوسطى. كما يُتوقع أن تقدَّم طلبات
ديفوار (اليت طََلب بالفعل املشاركة فيها أكثر من  الثانية يف احلالة يف كوت اإلجراءات يف القضية

آالف جمين عليه ويُتوقع أن يطلبها املزيد) ويف احلالة يف بوروندي. ويـُتَـَوقَّع أن يلزم توفري خدمات  ثالثة
إلجراءات التمهيدية باللغات املستخَدمة يف سياق هذه الرتمجة الشفوية والرتمجة التحريرية من أجل ا

 احلاالت.

 اإلجراءات االبتدائية

سيظل الدعم القضائي الزمًا فيما جمموعه أربع قضايا تشهد املرحلَة االبتدائية  ٢٠٢٠يف عام  -٤٥٣
 من اإلجراءات.

أن هذا إىل  )Dominic Ongwenاملدَّعي العام ضد دومينيك أُْنغوين (ويشار فيما خيص قضية  -٤٥٤
املتهم حمتَجز يف عهدة احملكمة ومتوَّل أتعاب فريق الدفاع عنه من خالل نظام املساعدة القانونية. ويبلغ 

ميثِّلهم فريقان من املمثلني القانونيني:  جمين عليه ٤ ١٠٠جمموع اجملين عليهم املشاركني يف هذه اإلجراءات 
من  ١ ٥٠١مكتب احملامي العمومي للمجين عليهم ميثل جمنيًا عليه وفريق من  ٢ ٥٩٩فريق خارجي ميثِّل 

وسيلزم الدعم اللغوي بلغة اآلشويل، وال سيما من أجل جلسات النطق باحلكم الباّت يف . اجملين عليهم
ا)، لكي توفَّر للمتهم خدمات ترمجة شفوية مالئمة  جوهر القضية واجللسات املتعلقة بالعقوبة (إذا ُقضي 

 قضائية واإلعالمية إىل هذه اللغة.وترمجة الوثائق ال

إىل أن هذا  )Bosco Ntagandaقضية املدَّعي العام ضد بوسكو انْتاغْندا (ويشار فيما خيص  -٤٥٥
املتهم حمتَجز يف عهدة احملكمة وُميوَّل فريق الدفاع عنه من خالل نظام املساعدة القانونية. وقد شارك يف 

عليهم مثِّلهم فريقان تابعان ملكتب احملامي العمومي  جمنياً  ٢ ١٢٩اإلجراءات يف هذه القضية زهاء 
قاضياً  ٢٠١٩متوز/يوليو  ٨من النظام األساسي يف  ٧٤ وقد صدر القرار مبوجب املادةللمجين عليهم. 

 جرمية من جرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية. عشرة يف مثاين )Ntagandaاْنتاغْندا (بإدانة السيد 
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  املدَّعي العام ضد احلسن آغ عبد العزيز آغ حممد آغ حممودويشار فيما خيص قضية  -٤٥٦
إىل أن هذا املتهم حمتَجز يف عهدة احملكمة ومتوَّل أتعاب فريق الدفاع عنه من خالل نظام املساعدة 

متوز/يوليو  ٨جمنيًا عليه املشاركة يف جلسة اعتماد التهم املقرر عقدها يف  ٨٨٢القانونية. وقد قُبل طلب 
 ٢٠٢٠اإلجراءات االبتدائية اليت قد تعقب ذلك. وفيما خيص هذه القضية سيلزم يف عام  ، ويف٢٠١٩

الدعم اللغوي باللغة العربية ولغة الَبْمبارا ولغة التماشيق لسد االحتياجات إىل خدمات الرتمجة التحريرية 
 وخدمات الرتمجة الشفوية يف سياق العمل.

إىل أن   )Ngaïssona) وانـَْغْيسونا (Yekatomِيكاتوم (ضد املدَّعي العام ويشار فيما خيص قضية  -٤٥٧
كال هذين املتهَمني حمتَجز يف عهدة احملكمة وميوَّل فريقا الدفاع عنهما من خالل نظام املساعدة القانونية. 

أيلول/سبتمرب  ١٩ويُتوقع أن يشارك عدد كبري من اجملين عليهم يف جلسة اعتماد التهم املقرر عقدها يف 
 ٢٠٢٠اإلجراءات االبتدائية اليت قد تعقب ذلك. وفيما خيص هذه القضية سيلزم يف عام  ، ويف٢٠١٩

الدعم اللغوي بلغة الَسْنغو لسد االحتياجات إىل خدمات الرتمجة التحريرية وخدمات الرتمجة الشفوية يف 
املرحلة التمهيدية يف  احلسنسياق العمل. ومن املهم التنويه إىل أنه، بينما لـّما تزل هذه القضية وقضية 

األخري من  إبان إعداد هذه امليزانية املقرتحة، وأن القرار بشأن اعتماد التهم يُتوقع حاليًا أن يصدر يف الربع
، يُفرتض أن يتسّىن بباقي القدرة األساسية على دعم أنشطة جلسات احملكمة االهتماُم ٢٠١٩عام 

اية  إذا اعُتمدت التهم يف القضيتني املعنيتني.  ٢٠٢٠عام جبلسات احملكمة اليت يُرجَّح أن تُعقد يف 
وبعبارة أخرى، فيما يتعلق بدعم أنشطة جلسات احملكمة، سُينهض بأود أي زيادة تطرأ يف عدد أيام 
جلسات احملكمة من جراء اعتماد التهم احملتمل باالستعانة بالقدرة الباقية دون أن ُحيدث ذلك أي أثر 

 .٢٠٢٠اصة بدعم جلسات احملكمة يف عام إضايف على امليزانية اخل

 إجراءات االستئناف

ائي متأتية عن الدعاوى اليت  ٢٠٢٠قد تصل إىل دائرة االستئناف يف عام  -٤٥٨ دعاوى استئناف 
 وابْليه غوديه )Gbagbo(اْغبَـْغبو ) وقضية Ntaganda(انْتاَغْندا تنظر فيها الدوائر االبتدائية حاليًا (قضية 

)Blé Goudé( .( ويُتوقع أيضًا أن تُرفع إىل دائرة االستئناف عدة دعاوى استئناف متهيدي طيلة عام
٢٠٢٠. 

وسيتعنيَّ على شعبة اخلدمات القضائية أن تساعد أفرقة الدفاع بتقدميها املساعدة القانونية  -٤٥٩
سات احملكمة والدعم اإلمدادي وباضطالعها بالبحوث القانونية. وستتوىل األفرقة احلالية املعنية بأنشطة جل

 تقدمي الدعم جللسات النظر يف دعاوى االستئناف.

 إجراءات جبر األضرار

كاتـَْنغا )، وقضية Lubanga( لوبـَْنغالقد بلغت مرحلَة جرب األضرار ثالُث قضايا (قضية  -٤٦٠
)Katanga( ٢٠١٧أصدرت الدائرة االبتدائية الثانية يف أيار/مايو  كاتـَْنغا). ويف قضية املهدي، وقضية 

 املهديوقضية  لوبـَْنغاأمرها القاضي جبرب األضرار، الذي أفضى إىل مرحلة تنفيذ جرب األضرار. ويف قضية 
وجتري أنشطة تنفيذ جرب األضرار ذات  ٢٠١٨صدر األمران القاضيان جبرب األضرار يف آذار/مارس 

 الصلة.

إجراءات جرب األضرار يف هذه القضايا الثالث. فيُتوقع أن يستمر يف  ٢٠٢٠ وستستمر يف عام -٤٦١
وسيحتاج قلم . املهدي، وقضية كاتـَْنغا، وقضية لوبـَْنغاتنفيذ االوامر جبرب األضرار يف قضية  ٢٠٢٠عام 

لية جرب احملكمة إىل موارد كافية لكي يتسىن له تقدمي عدد من اخلدمات إىل الدوائر واألطراف املشمولة بعم
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األضرار. وسيستلزم التمثيل القانوين الفعال من احملامني، ومن املكتب العمومي حملامي اجملين عليهم وقلم 
احملكمة، أن يكونوا نشيطني يف امليدان، جلمع املعلومات السديدة املتعلقة باجملين عليهم والتشاور مع 

مشاركة اجملين عليهم وجرب أضرارهم أن جيهز  اجلهات املتعاَمل معها يف هذا الشأن. وسيتعنيَّ على قسم
املزيد من استمارات طلب جرب األضرار وأن يقوم باملراجعة القانونية الالزمة لدعم الصندوق االستئماين 
للمجين عليهم، حبسب االقتضاء، وتقدمي التقارير الوافية وغري ذلك من أشكال املساعدة إىل الدوائر. 

 أيضاً دعماً لغوياً. وستتطلب األنشطة امليدانية

) ستبدأ يف Ntaganda(انْتاَغْندا ويضاف إىل ذلك أن إجراءات جرب األضرار يف قضية  -٤٦٢
) إىل إدانته فإن إجراءات Ongwen( أْنغوين. فإذا آلت اإلجراءات يف قضية ُ ٢٠٢٠األول من عام  الربع

 .٢٠٢٠جرب األضرار فيها يُتوقع أن تبدأ يف الربع األخري من عام 

  ٢٠٢٠األولويات االستراتيجية لعام 

عالوة على تقدمي الدعم يف اجملال القضائي وتنفيذ األولويات االسرتاتيجية الشاملة بنطاقها  -٤٦٣
تنفيذ األولويات الثالث املبيَّنة  ٢٠٢٠احملكمة مجعاء، يشمل ما ختطط له شعبة اخلدمات القضائية لعام 

: التحسني املستمر، والتزام املوظفني، والتوزيع ٢٠٢١-٢٠١٩ يف اخلطة االسرتاتيجية لقلم احملكمة للفرتة
اجلغرايف [العادل] والتوازن بني اجلنسني ضمن جمموعة املوظفني. كما تلزم موارد إضافية لتعزيز تقدمي الدعم 
على حنو ناجع وفعال إلجراءات جرب األضرار ولتنفيذ اسرتاتيجية احملكمة اخلمسية اخلاصة بتكنولوجيا 

 مات/تدبر املعلومات.املعلو 

 عقد اإلجراءات القضائية ودعمها

يف إطار أنشطة جلسات احملكمة ويف إطار  -ستقدم الشعبة كل الدعم الالزم  ٢٠٢٠ يف عام -٤٦٤
) Yekatomِيكاتوم (لإلجراءات القضائية املنعقدة، مبا يف ذلك اإلجراءات االبتدائية يف قضية  -البعثات 

، ٢٠٢٠اليت قد تُعقد على حنو متزامن يف الربع األخري من عام  احلسنوقضية  )Ngaïssonaوانـَْغْيسونا (
 الوثائق. وإضافة إىل ذلك ستواصل الشعبة تويل املسؤولية عن تدبر إذا اعُتمدت التهم يف هاتني القضيتني

ا ستظل تدعم مشاركة اجملين عليهم و ). eCourtالقضائية وعن عمل نظام احملكمة اإللكرتونية ( تيسِّرها إ
يف خمتلف مراحل اإلجراءات السائرة أمام احملكمة وستدير املساعدة القانونية للمعوزين من اجملين عليهم 

 . ٢٠٢٠ويُتوقَّع أن يبقى مخسة متَهمني حمتَجزين طيلة عام  ومن املّدعى عليهم.

 تنفيذ االستراتيجية الخمسية الخاصة بتكنولوجيا المعلومات/تدبر المعلومات

 ٢٠١٧االسرتاتيجية اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلومات للفرتة املمتدة من عام إن  -٤٦٥
، اليت أقرها جملس احلوكمة املعين بتدبر املعلومات وصادق عليها جملس التنسيق يف عام ٢٠٢١حىت عام 
ذه االسرتاتيجية حتسني مجيع ال٢٠١٧ سريورات املعمول ، ستدخل السنة الرابعة من فرتة تنفيذها. ويراد 

ا يف احملكمة جلعلها أنسَب وأجنَع وآمَن وأكثَر شفافية. ويضطلع مبعظم األنشطة ذات الصلة قسم 
خدمات تدبر املعلومات لصاحل مجيع أجهزة احملكمة واجلهات اخلارجية املستفيدة من اخلدمات املعنية مثل 

خمصَّص ملنصة  ٢٠٢٠ظم من األموال املطلوبة لعام أفرقة متثيل اجملين عليهم وأفرقة الدفاع. إن القسط األع
 أنساق تسلسل األعمال القضائية.



ICC-ASP/18/10 

143 10A160919 

 ألف يورو ٣٢ ٢٢٣,٥  موارد الميزانية

ألف يورو  ١ ١٤٩,٤تنطوي ميزانية الشعبة املقرتحة على اخنفاض إمجايل صاٍف مقداره  -٤٦٦
ىل التدابري اليت مت إعماهلا لتدبر إن هذا االخنفاض الصايف يف ميزانية الشعبة يعزى معظمه إاملئة).  يف ٣,٤(

عمل األفرقة احلالية املعنية بأنشطة جلسات احملكمة على حنٍو يراعي مقدار أنشطة جلسات احملكمة املتوقع 
وعالوة على ذلك  .ألف يورو ١ ٣٩٠,٦، ما ميثل اخنفاضًا إمجاليًا مقداره ٢٠٢٠أن يشهده عام 

، ما جيعل جمموَع ألف يورو ١٤٩,٥ الشعبة إمكان حتقيق وفورات وختفيضات إضافية مقدارها استبانت
. إن هذه التخفيضات يورو ألف ١ ٥٤٠,١يبلغ  ٢٠٢٠التخفيضاِت املقرتِح حتقيُقها يف الشعبة لعام 

ضي به نظام تعوِّض كامَل التعويض املتطلباِت اإلضافيَة الالزمة لسد الزيادات الناجتة عن تطبيق ما يق
، ومتطلبات إضافية طفيفة يف جمال ألف يورو ٣٧٧,٥ األمم املتحدة املوحد، البالغ جمموعها يف الشعبة

 يورو. ألف ١٤٩,٩مببلغ مقداره  ٢٠٢٠التجهيز باملوظفني لعام 

ويبلغ جمموع الوفورات اليت استبانت الشعبة إمكان حتقيقها تقليصًا للمقدار املرجعي األساسي  -٤٦٧
يف بند تكاليف املوظفني وبند املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات وبند النفقات  ٢٠٢٠عام  مليزانية

يورو. ويعزى ذلك رئيسيًا إىل تقليص تكاليف املوظفني  ألف ١ ٥٤٠,١التشغيلية العامة مبلغًا مقداره 
يورو،  فأل ٨١٨,١املتصل بتدين مقدار أنشطة جلسات احملكمة ودعم هذه األنشطة، مبا جمموعه 

وتقليص خدمات املساعدة املؤقتة العامة اخلاصة باالجتماعات دعمًا ألنشطة جلسات احملكمة مبا مقداره 
يورو  ألف ٣٧,١يورو. واستُبني إمكان حتقيق مكاسب متأتية عن زيادة النجاعة مقدارها  ألف ٥١٥,٩

ن حتسينات لسريورات ، على الرتتيب، نامجة رئيسيًا ع٢٠٢٠وعام  ٢٠١٩لعام يورو  ألف ١١٦,٤و
)، وعن مسة وظيفية جديدة لنظام تشغيل احملكمة يورو ألف ٦٨,٥دعم التطبيقات يف احملكمة (

ا توزيع الوثائق على املشاركني يف اإلجراءات وتسيري االطالع عليها eCourtاإللكرتونية ( ) يؤَمتت 
)؛ وعن إعمال نظام تدبر يورو ألف ٣٢,٧والضوابط األمنية، وغري ذلك من األمور (ما جمموعه 

)؛ وعن مكاسب متأتية عن زيادة جناعة نظام تدبر يورو ألف ١٥,٢االتصاالت اهلاتفية (ما جمموعه 
). وتسّىن بوفورات إضافية يف التكاليف ختفيُض املقدار املرجعي يورو آالف ٧,٩طلبات اجملين عليهم (

. ويعزى ذلك يورو ألف ١٤٥,٩ختفيضًا مقداره  ٢٠٢٠األساسي لتكاليف املساعدة املؤقتة العامة لعام 
رئيسيًا إىل اخنفاض يف عدد األيام املقدَّر أن تنعقد فيها جلسات احملكمة، ما يقلص احلاجة إىل ترامجة 

عشر معلومات مفصلة   وترد يف املرفق السادس بعض لغات احلاالت يف جلسات احملكمة، كما سبق ذكره.
 تية عن زيادة النجاعة، وختفيضات التكاليف اإلضافية.عن الوفورات، واملكاسب املتأ

ويبلغ جممل املستثَمرات الالزمة ضمن الشعبة فيما خيص التكاليف غري املتصلة بالعاملني من  -٤٦٨
أجل مواصلة تنفيذ االسرتاتيجية الشاملة بنطاقها احملكمة مجعاء اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات/تدبر 

. ويتألف هذا املبلغ من جزء مقداره يورو ألف ١ ٧٤٧,٥مقداره  مبلغاً  ٢٠٢٠املعلومات يف عام 
ألف يورو يف بند املوارد من املوظفني لسد تكاليف وظيفة مدير مشاريع احملكمة اإللكرتونية  ١٤٦,٥

)eCourt املستعان به ضمن إطار املساعدة املؤقتة العامة يف قسم تدبر األعمال القضائية، وجزء مقداره (
يف بند التكاليف غري املتصلة بالعاملني الستثمارات يف قسم خدمات تدبر  يورو ألف ١ ٦٠١,٠

من جزء  يورو ألف ١ ٦٠١,٠املعلومات. ويتألف جمموع املستثَمرات املخصَّصة لالسرتاتيجية البالغ 
ألف يورو مهيأ إلعمال حلول يف مكتب املّدعي العام، تتصل رئيسيًا بتجهيز األدلة  ٢٢٠,٠مقداره 
آالف يورو يلزم ملواصلة تطوير منصة أنساق تسلسل األعمال  ٧٠٩,٠يلها وحتليلها؛ وجزء مقداره وتسج

ألف يورو يلزم ملواصلة حتسني أمن املعلومات من أجل كشف التهديدات  ١٧٢,٠القضائية؛ وجزء مقداره 
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جزء مقداره ورصد اهلجمات السيربانية والتصدي هلا وحتديث نظام احملكمة لتدبر أمن املعلومات؛ و 
 ألف يورو لتجديد البنية التحتية االفرتاضية. ٥٠٠,٠

ونتيجًة الستبانة املكاسب املتأتية عن زيادة النجاعة والوفورات املمكن حتقيقها على نطاق  -٤٦٩
احملكمة، أُدرجت تكاليف بعض املوارد اإلضافية يف امليزانية املقرتحة لقلم احملكمة بغية تكثري االستعانة 

 توفِّرة ضمن احملكمة.باملوارد امل

 ألف يورو ١٨ ١٨١,٦  الموارد من الموظفين

مبلغًا مقداره  ٢٠٢٠تبلغ املخصصات املقرتحة لسد تكاليف املوارد من املوظفني لعام  -٤٧٠
ألف يورو يقابل ختفيضًا إمجالياً  ٩٥٢,٦ألف يورو ينطوي على اخنفاٍض صاٍف مقداره  ١٨ ١٨١,٦
ألف  ٩٥٠,٥املخصصات لسد تكاليف الوظائف الثابتة، وختفيضًا مقداره ألف يورو يف  ٦٣٨,٠مقداره 

يورو يف املخصصات لسد تكاليف املساعدة املؤقتة العامة واملساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات، 
ألف يورو يف املخصصات لسد تكاليف املوظفني تعزى إىل تطبيق نظام  ٦٣٥,٩يعوِّض زيادة مقدارها  ما

 ٢٠٢٠ألف يورو) واملتطلبات اإلضافية للتجهيز باملوظفني لعام  ٣٧٧,٥ة املوحد (األمم املتحد
 ألف يورو). ٢٥٨,٤(

 يورو آالف ١٦ ٧٠٥,٩  الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية وفئة اخلدمات العامة

ألف  ٢٧٤,٠يبلغ االخنفاض اإلمجايل يف املخصصات لسد تكاليف املوظفني مبلغًا مقداره  -٤٧١
ألف يورو املرتبطة بأثر تطبيق نظام األمم املتحدة  ٣٦٤,٥املئة) جيسد الزيادة البالغة  يف ١,٦يورو (

وظائف من جراء التخفيضات املتوقع أن تشهدها األنشطة القضائية ما ميثل  املوحد، وعدم متويل سبع
ة من ألف يورو يقابل نقل وظيف ٦٨,٥ألف يورو، منها جزء مقداره  ٦٣٨,٠ختفيضًا إمجاليًا مقداره 

شعبة اخلدمات القضائية إىل شعبة العمليات اخلارجية (نقل املساعد اإلداري من قسم مشاركة اجملين 
عليهم وجرب أضرارهم إىل قسم اإلعالم والتوعية بسبب متطلبات اشتغالية). وإثر نقل الوظيفة هذا اخنفض 

. وال تُقرتح أية تغيريات ١٨٧ إىل ١٨٨العدد اإلمجايل للوظائف الثابتة يف شعبة اخلدمات القضائية من 
 يف جدول موظفي الشعبة بإضافة وظائف ثابتة جديدة إليه.

 ألف يورو ١ ٢٧١,٤  املساعدة املؤقتة العامة 

ينطوي املبلغ  ٢٠٢٠استنادًا إىل االخنفاض املتوقع أن تشهده األنشطة القضائية يف عام  -٤٧٢
ألف يورو  ١٦٢,٧املطلوب يف بند املساعدة املؤقتة العامة للشعبة على اخنفاض صاف مقداره 

ألف  ٢٤١,٧املئة) يعزى معظمه إىل تقليص يف املتطلبات يف قسم تدبر األعمال القضائية ( يف ١١,٣(
، ٢٠٢٠رو)، حيث لن تلزم خدمات اثنني من جمهِّزي النصوص (بالفرنسية) إال ملدة ستة أشهر يف عام يو 

ألف يورو) نتيجًة لتقليص مدة متويل وظائف ثالثة ترامجة مؤازرين  ١٤٧,٣ويف قسم اخلدمات اللغوية (
متويل وظيفة موظف قانوين  أشهر؛ كما إن االخنفاض املعين جيسِّد تقليصًا ملدة (للغة اآلشويل) مبقدار ستة

ألف يورو). وكما يُبنيَّ أدناه ليس يف الشعبة  ٦١,٠أشهر ( يف مكتب احملامي العمومي للدفاع مبقدار ستة
إال قسمان يطلبان خمصصات لسد موارد جديدة ُمتوَّل يف إطار املساعدة املؤقتة العامة مها قسم االحتجاز 

ألف يورو إضافًة إىل الزيادة البالغة  ٢٥٨,٤إضافيًا إمجاليًا مقداره  وقسم اخلدمات اللغوية، ما ميثل متطلباً 
 ألف يورو املتأتية عن تطبيق نظام األمم املتحدة املوحد. ١٣,٥
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إن املبلغ املطلوب لسد تكاليف موارد املساعدة املؤقتة العامة يف قسم تدبر األعمال القضائية  -٤٧٣
وتلزم املوارد املطلوبة املخفضة املقدار من أجل قسم ألف يورو.  ٢٤١,٧ينطوي على اخنفاض مقداره 

 تدبر األعمال القضائية لسد تكاليف الوظائف على النحو املبنيَّ أدناه.

 شهراً  ١٢ ملدة) ٢-ف الرتبة من( احملكمة جلسات بأنشطة معين موظف/معاون قانوين موظف -٤٧٤
ة يف قسم تدبر األعمال القضائية ليدعم بينما تظل هذه الوظيفة الزم. )مستمر، وظيفة غري مموَّلة متطلب(

شاغلها أنشطة جلسات احملكمة إىل جانب املوظَفْني القانونيَـْني املعاونـَْني/املوظَفْني املعنيَـْني بأنشطة 
ا تُقرتح مبثابة وظيفة غري ُمموَّلة بالنظر إىل  جلسات احملكمة احلاليَـْني من أجل حماكمتني متزامنتني، فإ

 أن يشهده عدد أيام انعقاد جلسات احملكمة. االخنفاض املتوقع

 .شهرًا (متطلب مستمر) ١٢) ملدة ٤-مدير ملشروع احملكمة اإللكرتونية (من الرتبة ف -٤٧٥
). وتظل هذه eCourtُعهد إىل قسم تدبر األعمال القضائية بتسيِري وإدارِة نظام احملكمة اإللكرتونية ( لقد

مشروع منصة أنساق تسلسل األعمال القضائية املخطَّط هلا يف الوظيفة الزمة للتكفل باستمرار تنفيذ 
إطار االسرتاتيجية اخلمسية اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلومات الشاملة بنطاقها احملكمة مجعاء، 

. إن هذا املشروع يـَُعد عنصرًا أساسيًا جوهريًا من عناصر ٢٠٢١أن تتم إقامتها حبلول عام  املراد
جية اخلمسية ويستلزم مديرًا خمصَّصًا له. وبالنظر إىل طول مدة املشروع ومداه فإن متويل وظيفة االسرتاتي

لالضطالع باملهام املعنية يف إطار املساعدة املؤقتة العامة يظل أجنع من حيث التكاليف من استعانة 
 احملكمة مبوارد خارجية هلذا الغرض.

املقرتحة لقسم خدمات تدبر املعلومات على أي تغيري  وال تنطوي موارد املساعدة املؤقتة العامة -٤٧٦
 املعتمدة. ٢٠١٩بالقياس إىل ميزانية عام 

رأ) -مساعد معين بتدبر املعلومات (يأخذ عمله شكل التعاون عرب اإلنرتنت) (من الرتبة خ ع -٤٧٧
طاق ، كجانب من السعي إىل العمل التآزري على ن٢٠١٨مت يف عام  شهراً (متطلَّب مستمر). ١٢ملدة 

احملكمة، نقل املوظف املعين بالتصميم على املوقع الشبكي من أمانة مجعية الدول األطراف إىل قلم 
احملكمة جتميعًا للخربة يف جمال تكنولوجيا املعلومات. ويتوىل شاغل هذه الوظيفة املسؤولية عن صيانة نظم 

ا الفرعية عن طريق املوقع تكنولوجيا املعلومات اليت توفر الوثائق واملعلومات جلمعية الدول  األطراف وهيئا
الشبكي ألمانة اجلمعية. وتلزم هذه الوظيفة للتكفل بتوفري املعلومات والوثائق ألمانة اجلمعية واجلمهور 

 العام على حنو دقيق ويف الوقت املناسب، ما يشمل أعماًال تتعلق بتعيني هيئات اجلمعية.

املموَّلة يف إطار املساعدة املؤقتة العامة يف قسم االحتجاز  وينطوي املبلغ املطلوب يف بند املوارد -٤٧٨
 املعتمدة. ٢٠١٩ألف يورو بالقياس إىل ميزانية عام  ٧٦,١على زيادة مقدارها 

يلزم املساعد اإلداري  شهرًا (متطلب جديد). ١٢رأ) ملدة -مساعد إداري (من الرتبة خ ع -٤٧٩
ية، والوسائل التقنية، والسجالت املادية فيما خيص لدعم قسم االحتجاز يف إعمال موارد الرتمجة الشفو 

أربعة أوامر قضائية تتعلق باملراقبة النشطة للمكاملات اهلاتفية غري املشمولة باحلصانة والزيارات غري املشمولة 
 باحلصانة ألربعة حمتَجزين.

مة لقسم اخلدمات وينطوي املبلغ املطلوب يف بند املوارد املموَّلة يف إطار املساعدة املؤقتة العا -٤٨٠
ا التهيئة لتوظيف مساعَدْين لغويـَْني جديَدْين (من  ٥٥,٨اللغوية على زيادة مقدارها  ألف يورو، تراد 

 رأ)، واحد للغة الَسْنغو وآخر للغة التماشيق.-ع الرتبة خ
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من معادالت املوظف الواحد  ١,٥) (١-ترامجة مؤازرين (للغة اآلشويل) (من الرتبة فثالثة  -٤٨١
 .أشهر لكل منهم (متطلب مستمر لسنوات متعددة) (من أجل قضية أُنغوين) ٦بدوام كامل) ملدة  العامل

فريق لغة اآلشويل، مدعومًا على سبيل اإلعارة مبرتجم حتريري معاون (للغة اإلنكليزية)، يرتجم ترمجًة  إن
خالل اإلجراءات القضائية من شفويًة من لغة اآلشويل واللغة اإلنكليزية وإليهما من أجل املتهم، ويرتجم 

أجل الدوائر واألطراف يف الدعوى واملشاركني يف اإلجراءات. كما يتوىل أعضاء هذا الفريق مهام يف جمال 
وسيتكفل فريق لغة اآلشويل يف  الرتمجة التحريرية عندما ال يعملون يف مقصورات الرتمجة الشفوية.

ود أي إجراءات قضائية حيتمل أن تُعقد الحقًا وعلى بتوفُّر قدرة للمحكمة على النهوض بأ ٢٠٢٠ عام
مواصلة توفري الدعم بلغة اآلشويل يف مركز االحتجاز ويف امليدان، كلما كان ذلك ضرورياً. كما سيتوىل 
الفريق الرتمجَة التحريرية للحكم الذي يصدر يف الدرجة االبتدائية إىل لغة اآلشويل وترمجَة كل القرارات 

ر الحقًا يف دعاوى االستئناف، واألوامر جبرب األضرار، واملواد اخلاصة بإعالم اجلمهور احملتمل أن تصد
العام، وتوفَري الدعم املخصوص لوحدة اإلنتاج السمعي البصري. وال ميكن التكفل بالرتمجة الفورية من لغة 

 اآلشويل وإليها عن طريق فريق من الرتامجة املستقلني.

من معادالت املوظف الواحد العامل  ١( )رر- خ ع(من الرتبة  لغوي (للغة اآلشويل) مساعد -٤٨٢
يلزم املساعد اللغوي ليقدم الدعم يف توفري شهراً (متطلب مستمر، لقضية أُنغوين).  ١٢ملدة بدوام كامل) 

الرتمجة الشفوية للمتهم، وإعداد ترمجات حتريرية خمصوصة وترمجات حتريرية وهلية حبسب اللزوم (تتعلق 
 حتجاز واملسائل الطبية وغريها من املسائل).مبسائل اال

من معادالت املوظف الواحد العامل  ١( )رر-خ ع(من الرتبة  لغوي (للغة التماشيق) مساعد -٤٨٣
إن املساعد اللغوي، املستعان به حالياً شهرًا (متطلب جديد، لقضية احلسن).  ١٢ملدة بدوام كامل) 

اللغوي من لغة التماشيق، حبسب اللزوم، ملركز االحتجاز مبوجب عقد قصري املدة، سيواصل توفري الدعم 
وقسم اجملين عليهم والشهود. وبدون هذه الوظيفة ستتعذر مواصلة توفري اخلدمات اللغوية مبقتضى األوامر 

 الصادرة عن الدوائر.

من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام   ١( )رر-خ ع(من الرتبة  لغوي للغة الَسْنغو مساعد -٤٨٤
إن املساعد اللغوي، املستعان به حاليًا مبوجب شهرًا (متطلب جديد، لقضية ِيكاتوم).  ١٢ملدة ل) كام

عقد خدمات خاصة بصفة مقاول فردي، سيوَّظف لتوفري خدمات الرتمجة الشفوية يف امليدان ويف سياق 
قابليًة لالستدامة وأكثر  العمليات، وكذلك الرتمجة التحريرية. وذلكم خياٌر لتوفري اخلدمات املعنية هو أكثر

اتسامًا بالطابع االقتصادي بالنظر إىل استمراِر وكثافِة طلبات توفريها الواردة من مركز االحتجاز، وقسم 
اجملين عليهم والشهود، وقسم مشاركة اجملين عليهم وجرب أضرارهم، وقسم دعم احملامني، واملكتب العمومي 

 ماين للمجين عليهم.حملامي اجملين عليهم، والصندوق االستئ

فرادى املقاولني)  -إن املتطلبات من خدمات الرتمجة الشفوية امليدانية (عقود اخلدمات اخلاصة  -٤٨٥
أُدرجت يف بند تكاليف املساعدة املؤقتة العامة. فيلزم ترامجة ميدانيون وترامجة يعملون يف سياق العمليات 

ب طلبات اجلهات املتعاَمل معها، ما ينطوي شهراً حبس ٥٣,٦) ملدة ٧/١-رر أو خ ع-(من الرتبة خ ع
. ويتعني انتداب الرتامجة امليدانيني والرتامجة ٢٠١٩شهرًا بالقياس إىل عام  ١١,٥على زيادة مقدارها 

العاملني يف سياق العمليات لتيسري التواصل الشفوي يف مجيع احلاالت اليت ُحيقَّق فيها حتقيقاً ناشطاً جبميع 
ذات الصلة، مبا يف ذلك اللغات األقل انتشاراً. فبدون خدمات الرتامجة امليدانيني التشكيالت اللغوية 

والرتامجة العاملني يف سياق العمليات سيتعذر عقد االجتماعات بني موظفي احملكمة والشهود واجملين 
 عليهم واحملامني وموكليهم وسائر اجلهات اليت ال تتكلم وتفهم إحدى لغيت عمل احملكمة.
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رأ أي تغري على املتطلبات من املساعدة املؤقتة العامة يف قسم مشاركة اجملين عليهم وجرب وال يط -٤٨٦
إىل اإلبقاء على املقدار الذي خصص له يف ميزانية عام  ٢٠٢٠أضرارهم. وسيحتاج القسم يف عام 

ملستمرة ملا املعتمدة لسد تكاليف املوارد من املساعدة املؤقتة العامة إىل درجة تفي باالحتياجات ا ٢٠١٩
يُزَمع عقده من اإلجراءات، مبا يف ذلك تنفيذ إجراءات جرب األضرار يف تشارك معزَّز مع أمانة الصندوق 

 االستئماين للمجين عليهم.

يتوقع قسم مشاركة  .شهراً (متطلب مستمر) ١٢) ملدة ١- موظف قانوين مساعد (من الرتبة ف -٤٨٧
اجملين عليهم يستلزم حتليًال قانونيًا مياثل عدد ما تلقاه  اجملين عليهم وجرب أضرارهم تلقي عدد من طلبات

. ويضاف إىل ذلك أن ما يضطلع به مكتب املّدعي العام من نشاط مزيد متصل ٢٠١٩منها يف عام 
باحلاالت زاد من إحلاح احلاجة إىل تقدمي الردود القانونية الشاملة على الطلبات اخلارجية املوجَّهة إىل هذا 

ويتوقع قسم مشاركة اجملين عليهم وجرب أضرارهم أن  معاملة هذه الطلبات بسرعة وفعالية. القسم وإجناز
إجراءات  ترده من بلدان حاالت عديدة طلباٌت من اجملين عليهم للمشاركة يف اإلجراءات القضائية و/أو

. )٦٨(قانونياً ، مع العلم بأن هذه الطلبات تستلزم حتليًال ٢٠١٩جرب األضرار مياثل عددها نظريه لعام 
استمرار املساعدة اليت يقدمها املوظف القانوين املساعد بصفته منِجزًا أساسيًا يف عدد من القضايا  إن

سيكون ذا أمهية أساسية للتقيد باآلجال اليت حتددها الدوائر يف الشؤون املتصلة باجملين عليهم يف مجيع 
 .اإلجراءات السائرة

 .شهرًا (متطلب مستمر) ١٢رأ) ملدة -الرتبة خ عمساعد معين بتجهيز البيانات (من  -٤٨٨
هذه الوظيفة الزمة للقيام بأعمال التجهيز (مثل االستنساخ اإللكرتوين، والتسجيل، واإليداع)،  تظل

وإدخال البيانات، وحجب ما يلزم حجبه من معلومات يف الطلبات اجلّمة املتوقع أن يقدمها اجملين عليهم 
َجْعَل  ٢٠٢٠وعالوة على ذلك سيشهد عام  فيها إجراءات جرب األضرار. للمشاركة يف اإلجراءات مبا

النفاذ إىل قاعدة البيانات املتعلقة باجملين عليهم اليت ميسكها قسم مشاركة اجملين عليهم وجرب أضرارهم 
يئة أنساق أفضل لتسلسل األعمال يف جمال املعلومات والبيانات  أوسع نطاقًا ضمن احملكمة من أجل 

جنُِح يف تيسري االنتفاع بالصندوق االستئماين  ٢٠١٩دمي الطلبات عرب الشبكة العنكبوتية). ويف عام (تق
للمجين عليهم وبُذلت جهود مماثلة من أجل ممثلي اجملين عليهم. ويضاف إىل ذلك أن املساعدة املزيدة 

صيل فيما تقدَّم ستستلزم مالكاً من املقدَّمة إىل الصندوق االستئماين للمجين عليهم على النحو املبنيَّ بالتف
بغية سد احتياجات الصندوق االستئماين  ٢٠١٩العاملني املعنيني بتجهيز البيانات مماثًال لنظريه لعام 

 للمجين عليهم.

وال يطرأ أي تغري على ما يقرتح من املتطلبات يف إطار املساعدة املؤقتة العامة يف مكتب احملامي  -٤٨٩
يقرتح قلم احملكمة تقليص املخصصات لتمويل الوظيفة التالية البيان اليت متثل العمومي للدفاع، بينما 

 مستمراً. متطلباً 

                                                            

املعلومات اليت تتوفر لقسم مشاركة ع أن تُقدَّم يف احلاالت ذات الصلة إىل تستند االفرتاضات املتعلقة بأعداد استمارات الطلب املتوقَّ   )٦٨(
املعلومات املتلقاة من ممثلي  ‘٢’التطورات يف القضايا كما يتوقعها مكتب املّدعي العام/الدوائر؛   ‘١’اجملين عليهم وجرب أضرارهم فيما خيص 

التقديرات املوضوعة على أساس  ‘٣’ا؛ اجملين عليهم والوسطاء وغريهم من اجلهات املتخاَطب معها فيما يتعلق بالقضايا اجلاري التحقيق فيه
  اخلربة اإلحصائية السابقة.
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تلزم هذه الوظيفة من  .أشهر (متطلب مستمر) ٦) ملدة ٣-موظف قانوين (من الرتبة ف -٤٩٠
 ٢٠٢٠على األقل يف عام أشهر  ٦وظائف املساعدة املؤقتة العامة يف املكتب العمومي حملامي الدفاع ملدة 

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 

فضي إىل مرحلة النطق بالعقوبة/مرحلة حماكمات (أربعة أفرقة من أفرقة الدفاع) ُحيتمل أن ت بثالث
يقل عن قضية واحدة ُحيتمل أن يُنتقل فيها إىل اإلجراءات  ال االستئناف/مرحلة جرب األضرار، وما

التمهيدية مث اإلجراءات االبتدائية. فمكتب احملامي العمومي للدفاع حيتاج إىل االحتفاظ مبالكه من 
مجيع األفرقة دون تأخري ضمن آجال معقولة. إن املوظف القانوين املوظفني ليتسىن له تقدمي املساعدة إىل 

سيضطلع بقسط من عبء العمل املتمثل يف إجراء البحوث القانونية وإعداد الكتيبات من أجل تقدمي 
ونظرًا إىل املساعدة إىل أفرقة الدفاع، وسيساعد أيضًا يف املهام املتعلقة بالسياسات وباإلدارة عند اللزوم. 

سيسعى مكتب احملامي العمومي للدفاع  ٢٠٢٠تقلُّص مقدار املساعدة الواجب تقدميها يف عام إمكان 
إىل حتديد درجات األولوية الستعانته باملوارد بغية حتمُّل أثر تقليص مدة متويل هذه الوظيفة مبقدار 

االستعانة ب ٢٠٢٠أشهر، وستبذل اجلهود للنهوض بأود مقدار األنشطة املتوقع أن يشهدها عام  ستة
إذا بقيت  ٢٠٢٠باملقدار املطلوب من املوارد. لكن سيعاد النظر يف استمرار لزوم هذه الوظيفة طيلة عام 

، بل إذا زادت ٢٠١٩على نفس املقدار الذي شهده عام  ٢٠٢٠متطلبات دعم أفرقة الدفاع يف عام 
 .)Ngaïssona) وانـَْغْيسونا (Yekatomِيكاتوم (و/أو قضية  احلسنعنه، يف حالة اعتماد التهم يف قضية 

وتبقى املتطلبات من املساعدة املؤقتة العامة املقرتح متويلها يف مكتب احملامي العمومي للمجين  -٤٩١
 .٢٠١٩عليهم على نفس مقدارها الذي أقر لعام 

تظل هذه الوظيفة  .شهرًا (متطلب مستمر) ١٢) ملدة ٢-موظف قانوين معاون (من الرتبة ف -٤٩٢
أساسية لكي يضطلع مكتب احملامي العمومي للمجين عليهم باملهام املنوطة به يف إطار واليته الزمة وتُعترب 

على حنو ُمْرٍض. ومثة أربعة أفرقة خمصَّصة تابعة هلذا املكتب تُعىن باحملاكمات السائرة اليت تستلزم احلضور 
جراءات السائرة األخرى ولتوفري يف قاعة احملكمة يومياً. وُحيتاج إىل هذه الوظيفة للتمكن من متابعة اإل

 خدمات البحث القانوين وإسداء املشورة للمحامني اخلارجيني.

 ألف يورو ١٨٩,٣  املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

ينطوي مقدار املوارد املقرتحة يف بند املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات على اخنفاض مقداره  -٤٩٣
). ويُعزى هذا االخنفاض رئيسياً إىل تعديل يف مقدار املتطلبات اخلاصة املئة يف ٧٣,٢ألف يورو ( ٥١٥,٩

، ٢٠٢٠بقسم تدبر األعمال القضائية على ضوء االفرتاضات واملعطيات اخلاصة بامليزانية املقرتحة لعام 
وإىل اخنفاض مقداره املئة)،  يف ١٠٠,٠ألف يورو ( ٧٢,٩اليت تنطوي على اخنفاض مقداره 

 املئة) يف قسم اخلدمات اللغوية. يف ٧١,٢(ألف يورو  ٤٤٣,٠

فإن املوارد  ٢٠٢٠وبينما يظل قسم اخلدمات اللغوية حيتاج إىل تكملة ملوارده الداخلية يف عام  -٤٩٤
ألف يورو، ينطوي  ١٧٩,٣املقرتحة له يف بند املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات تبلغ مبلغًا مقداره 

املعتمدة.  ٢٠١٩ يف املئة) بالقياس إىل ميزانية عام ٧١,٢ألف يورو ( ٤٤٣,٠على اخنفاض مقداره 
ويعزى ذلك إىل اخنفاض مدى االستعانة بالرتامجة املستقلني. فالرتامجة الداخليون سيضطلعون بالرتمجة 
الشفوية ملعظم الفعاليات وسيستعان بالرتامجة املستقلني عند اللزوم. إن املوارد املطلوبة يف بند املساعدة 

الرتمجة الشفوية لفعاليات مؤكَّدة ينظمها قسم اإلعالم املؤقتة اخلاصة باالجتماعات تلزم لتوفري خدمات 
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والتوعية، تستلزم ترمجة شفوية من اإلسبانية والعربية وإليهما باإلضافة إىل لغيت العمل (اإلنكليزية 
والفرنسية). وستوظف وحدات الرتمجة الثالث (وحدة اللغة الفرنسية ووحدة اللغة اإلنكليزية ووحدة لغات 

ني ومراجعني بعقود قصرية املدة بغية استيعاب عبء العمل اإلضايف يف الفرتات اليت يبلغ احلاالت) مرتمج
 فيها مقدار األنشطة ذروته.

  ألف يورو ١٥,٠  اإلضايف العمل
الربناجمية املعتمدة. ويلزم هذا  ٢٠١٩ال تغري يف املبلغ املقرتح بالقياس إىل نظريه يف ميزانية عام  -٤٩٥

املبلغ لتعويض املوظفني الذين ُحيتاج إليهم لكي يضطلعوا بعمل معقَّد من قبيل ترقية نظم احملكمة 
العمل لكي ال يعرتي أنشطَة  األساسية وتذليل املشكالت األمنية مما ال ميكن القيام به إال خارج ساعات

أقّر جملس احلوكمة املعين بتدبر املعلومات فرتة صيانة شهرية سهراً  ٢٠١٩احملكمة أي انقطاع. ويف عام 
على إمكان التعويل على تطبيقات تكنولوجيا املعلومات يف احملكمة والبنية التحتية الداعمة هلا وعلى 

وال تلزم أية زيادة يف املخصصات يف إطار هذا البند نظرًا إىل  سالمِة وأمِن هذه التطبيقات وهذه البنية.
وإىل اإلجازات  ٢٠١٩التعميم اإلداري بشأن مرونة العمل يف احملكمة الذي صدر يف أوائل عام 

  التعويضية. 

 ألف يورو ١٤ ٠٤١,٩   الموارد غير المتصلة بالعاملين

يف غري املتصلة بالعاملني مبلغاً مقداره يبلغ التخفيض الصايف املقرتح يف املخصصات لسد التكال -٤٩٦
ويقابل هذا التخفيُض الصايف اخنفاضًا يف التكاليف غري املتصلة يف املئة).  ١,٤ألف يورو ( ١٩٦,٨

ألف يورو يف مكتب احملامي العمومي للمجين عليهم إىل جانب ختفيضات  ٢٩١,٦بالعاملني مقداره 
ة وقسم تدبر األعمال القضائية وقسم مشاركة اجملين إضافية يف مكتب مدير شعبة اخلدمات القضائي

ألف يورو. إن التخفيضات املعنية، البالغ جمموُعها  ٦٠,٩عليهم وجرب أضرارهم يبلغ جمموعها 
ألف يورو، تعوِّض كامَل التعويض املتطلباِت املزيدَة زيادًة زهيدة يف قسم خدمات تدبر  ٣٥٢,٥

 ألف يورو. ١٥٥,٧دعم احملامني، اليت يبلغ جمموعها  املعلومات وقسم اخلدمات اللغوية وقسم

وخيص القسُط األعظم من املوارد غري املتصلة بالعاملني الالزمة يف شعبة اخلدمات القضائية  -٤٩٧
مواصلة االستثمارات االسرتاتيجية يف جمال تكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلومات يف قسم خدمات تدبر 

ألف يورو، منه  ١ ٦٠١,٠ايل املخصَّص هلذه االستثمارات مبلغًا مقداره املقدار اإلمج املعلومات. ويبلغ
ألف يورو يراد أن ُتَسد به تكاليف تنفيذ حلول يف مكتب املّدعي العام،  ٢٢٠,٠مبلغ يقارب مقداره 

آالف يورو يلزم من أجل  ٧٠٩,٠ختص بصورة رئيسية جتهيز األدلة وتسجيلها وحتليلها؛ ومبلغ مقداره 
سينات يف السريورة القضائية، مبا يف ذلك تدبر املعلومات املتصلة باجملين عليهم؛ ومبلغ مقداره حتقيق حت
ألف يورو يلزم لتحقيق حتسينات يف أمن املعلومات، مبا يف ذلك احلماية من اهلجمات السيربانية  ١٧٢,٠

ديد البنية التحتية ألف يورو يُقرتح ختصيصه لرتشيد وجت ٥٠٠,٠وصون أمن االتصاالت؛ ومبلغ مقداره 
  االفرتاضية.

 ألف يورو ٣٢٤,٣  السفر

على اإلمجال ينطوي مقدار املوارد املقرتح توفريها لسد تكاليف السفر على اخنفاض مقداره  -٤٩٨
املئة) جيسِّد اخنفاضًا يف املتطلبات معظمه يف مكتب احملامي العمومي  يف ١١,٣ألف يورو ( ٤١,٢

ة ألف يورو)، وقسم مشارك ١٦,٤ألف يورو)، وقسم تدبر األعمال القضائية ( ٨٨,٥للمجين عليهم (
ألف يورو). لقد ُعدِّل مقدار املوارد املخصصة ملكتب احملامي  ١٥,١اجملين عليهم وجرب أضرارهم (
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وهي تظل تلزم  ٢٠٢٠العمومي للمجين عليهم جتسيدًا ملقدار األنشطة القضائية املتوقع أن يشهدها عام 
رب األضرار السائرة وسد لدعم اضطالع هذا املكتب باملهام املنوطة به يف إطار واليته خالل إجراءات ج

وال تغري يف تكاليف ما يلزم من مشاورات مع اجلهات اليت يتعامل معها يف اإلجراءات االبتدائية السائرة. 
يف إطار هذا البند ملكتب مدير شعبة اخلدمات القضائية وقسم  ٢٠٢٠مقدار املوارد املقرتحة لعام 

 االحتجاز ومكتب احملامي العمومي للدفاع. 

وارد املخصصة لسد تكاليف السفر تظل تلزم يف شعبة اخلدمات القضائية من أجل إن امل -٤٩٩
املهمات املقرر إجراؤها لتوفري اخلدمات القضائية ذات الصلة. ومن هذه اخلدمات الرتمجة الشفوية (قسم 

رارهم)، اخلدمات اللغوية)، وتيسري مشاركة اجملين عليهم يف اإلجراءات (قسم مشاركة اجملين عليهم وجرب أض
 وأعمال تقييم أمن املعلومات وصيانة البنية التحتية للمكاتب الُقطرية (قسم خدمات تدبر املعلومات).

 ألف يورو ١ ٢٣٦,٧  اخلدمات التعاقدية 

يشهد صايف مبلغ املوارد املقرتحة يف بند اخلدمات التعاقدية يف شعبة اخلدمات القضائية زيادة  -٥٠٠
آالف يورو يف  ٢٠٩,٠ املئة). ويعزى ذلك إىل زيادة مقدارها يف ٢٠,٩ألف يورو ( ٢١٤,٠مقدارها 

قسم خدمات تدبر املعلومات يتصل جزء منها باسرتاتيجية احملكمة اخلمسية ذات الصلة وزيادة مقدارها 
ألف يورو يف قسم اخلدمات اللغوية تعزى إىل املتطلبات اإلضافية لتكليف جهات خارجية بتوفري  ٢٠,٠

 ائق القضائية باللغات الرمسية ولغات احلاالت.خدمات ترمجة الوث

ألف يورو، على  ٠٤٦,٠ ١، البالغ ٢٠٢٠لعام املطلوب يف إطار هذا البند املبلغ وينطوي  -٥٠١
بالقياس إىل نظريه املعتمد يف إطار ميزانية يورو  آالف ٢٠٩,٠املئة ومقدارها  يف ٢٥زيادة صافية نسبتها 

ألف يورو  ٩٨١,٠ويتألف املبلغ املطلوب من جزء مقداره ألف يورو.  ٨٣٧,٠، البالغ ٢٠١٩عام 
الستثمار غري متكرِّر خيص مبادرات مقرَّرة يف السنة الرابعة من فرتة تنفيذ اسرتاتيجية احملكمة اخلمسية 

ألف يورو الذي ميثِّل تكاليف خربة استشارية تُعترب متطلباً  ٦٥,٠ذات الصلة ومن اجلزء الباقي البالغ 
وتلزم لزيادة قدرات موظفي قسم خدمات تدبر املعلومات على دعم النظم األساسية لتكنولوجيا متكرِّرًا 

املعلومات وتدبر املعلومات يف احملكمة. وخيص املقدار املطلوب من أجل اسرتاتيجية احملكمة اخلمسية 
. ب املّدعي العامألف يورو تنفيذ مشاريع أمن اإلجراءات القضائية وأمن املعلومات يف مكت ٩٨١,٠البالغ 

 ويشمل ذلك ما يلي:

ألف يورو  ١٠٠,٠استثمار مبلغ مقداره  ٢٠٢٠يف مكتب املّدعي العام: يلزم لعام   )أ (
من أجل خدمات استشارية ختص املبادرتني التاليتني: حتسني نظم بيانات البحث اجلنائي 

  ؛ألف يورو) ٧٥,٠ألف يورو) واستبدال نظام تدبر شؤون الشهود ( ٢٥,٠العلمي (
آالف يورو من أجل  ٧٠٩,٠مبلغ مقداره  ٢٠٢٠يف اجملال القضائي: يلزم لعام   )ب (

السنة الثانية من فرتة إعمال منصة أنساق تسلسل األعمال القضائية، منه جزء مقداره 
ألف يورو خيص  ١٥٠,٠ألف يورو سيخصص إلعمال منصة التقاضي وجزء مقداره  ٤١٥,٠

ألف يورو خيص منصة تنظيم ملفات القضايا.  ١٤٤,٠ مستودع املعلومات املوحد وجزء مقداره
دراسة  ٢٠١٩لقد أقّر جملس احلوكمة املعين بتدبر املعلومات وجلنة امليزانية واملالية يف عام 

ولفرتة من عام  ٢٠٢٠اجلدوى ووافقا على امليزانية اخلاصة بالتنفيذ الذي سيستمر طيلة عام 
  ؛٢٠٢١
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استثمار  ٢٠٢٠خدمات تدبر املعلومات لعام يف جمال أمن املعلومات: يطلب قسم   )ج (
ألف يورو من أجل املبادرات التالية: توفري خدمات مهنية لتحديث نظام  ١٧٢,٠مبلغ مقداره 

ألف  ٧٠,٠( ٢٠١٩تدبر أمن املعلومات يف احملكمة مواَصلًة ملا مت على هذا الصعيد يف عام 
ة االستخبار عن التهديدات احمليقة يورو)؛ وتوفري خربة استشارية إلعمال مرفق جديد يف منص

خالل السنة األوىل من مدة تنفيذ اسرتاتيجية احملكمة  ٢٠١٧باحملكمة اليت أُعملت يف عام 
ا بعالمات  ٥٠,٠اخلمسية ذات الصلة ( ألف يورو)؛ وإعمال نظام تصنيف املعلومات وقر

ألف يورو).  ٢٠,٠مة (ألف يورو)؛ وأخريًا إجراء اختبار اخرتاق شبكات احملك ٣٢,٠أمنية (
 .٢٠٢٠ومن املقرَّر معاودته يف أوائل عام  ٢٠١٩إن العمل املعين بدأ أوًال يف عام 

ألف يورو لزيادة مالك موظفي  ٦٥,٠ويُطلب باقي املوارد يف بند اخلدمات التعاقدية البالغ  -٥٠٢
احملكمة، قسم خدمات تدبر املعلومات من أجل األنشطة االشتغالية اجلارية فيما خيص جلسات 

. وللحد من التكاليف حيثما أمكن األمر، يستخدم قسم والشبكة، ومركز البيانات، وخدمات األرشفة
خدمات تدبر املعلومات املوارَد من املوظفني يف املقام األول لتصميم حلول تقدَّم إىل احملكمة. ويستعان 

يَّنة ال ميكن أن تُلىب باالقتصار على باملورِّدين اخلارجيني عندما ُحيتاج حاجة خاصة إىل تكنولوجيا مع
 االستعانة باملوارد املتاحة من املوظفني.

لتكليف مرتمجني  ٢٠٢٠ويظل باقي املوارد املطلوبة يلزم يف قسم اخلدمات اللغوية يف عام  -٥٠٣
خارجيني بتوفري قسط من خدمات الرتمجة التحريرية، إذ ال تتوفر قدرة داخلية على توفري اخلدمات جبميع 

لغات، مثل اللغات املستعملة يف إطار التعاون القضائي، وبعض اللغات الرمسية، ولغات حاالت منها ال
لغة اآلشويل ولغة التماشيق ولغة الَبمبارا واللغة اجلورجية ولغة الَسْنغو واللغة السواحلية الفصحى واللغة 

يَـْرَوْندا.  السواحلية الكنغولية ولغة الِكنـْ

وينطوي املبلغ املقرتح يف إطار هذا البند لقسم مشاركة اجملين عليهم وجرب أضرارهم على اخنفاض  -٥٠٤
وبينما يعزى هذا االخنفاض إىل مقدار األنشطة القضائية يف املئة).  ٤٦,٩ألف يورو ( ١٥,٠مقداره 

ا فإن املوارد تظل تلزم من أجل ما يلي خارجية سد تكاليف خدمات  ‘١’: املتوقع االضطالع 
متخصِّصة تتعلق ببعض جوانب تطوير قاعدة بيانات قسم مشاركة اجملين عليهم وجرب أضرارهم (لتحسني 
برجميات هذا القسم وتكييف نظمه لتلبية املتطلبات اجلديدة املتأتية عن تقدمي الطلبات عرب الشبكة 

طاء يف البلدان ذات الصلة خدمات تعاقدية متصلة بالتفاعل مع اجملين عليهم والوس ‘٢’العنكبوتية)؛ 
سد تكاليف قدر  ‘٣’(خصوصًا عندما ال تستطيع املكاتب الُقطرية تقدمي املساعدة يف هذا الصدد)؛ 

حمدود من بعض أعمال طبع الكتّيبات واملواد اإليضاحية اخلاصة باجملين عليهم فيما يتعلق مبشاركتهم وجرب 
ا إىل جهات خارجية.  أضرارهم، اليت يُعهد 

ألف يورو) مساويًا لنظريه  ٥٠,٠قى املبلغ املقرتح ملكتب احملامي العمومي للمجين عليهم (ويب -٥٠٥
ا يف  ٢٠١٩يف ميزانية عام  املعتمدة، ويظل يلزم من أجل أنشطة هذا املكتب القضائية املضطَلع 

آمن ميكنهم أن  اإلجراءات السائرة اليت يَنشط يف إطارها، ولنقل اجملين عليهم من مكان إقامتهم إىل مكان
 يلتقوا فيه مبحاميهم.

 ألف يورو ٩١,١  التدريب 

ألف يورو  ٠,٤تشهد ميزانية التدريب املقرتحة لشعبة اخلدمات القضائية اخنفاضًا طفيفًا مقداره  -٥٠٦
يُعترب عنصراً أساسياً يسهم يف متكني  ٢٠٢٠يف املئة). إن تدريب املوظفني املهيأ له يف امليزانية لعام  ٠,٤(
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الشعبة من مواكبة التغريات يف عبء عملها، ويسد تكاليف اخلربة اإلضافية الالزمة. ويشار يف هذا 
الصدد إىل أنه جيب أن تستدمي أقسام عديدة قدرًا معيَّنًا من اخلربة التقنية إذا أُريد لقلم احملكمة أن يوفِّر 

عي العام. فستحتاج األقسام التالية خدمات مثلى جلميع أجهزة احملكمة، مبا فيها الدوائر ومكتب املدّ 
ا املتكرِّرة: مكتب مدير شعبة اخلدمات  الذكر إىل خمصَّصات لسد تكاليف التدريب يف إطار نفقا

آالف يورو)، وقسم خدمات تدبر  ٦,٠آالف يورو)، وقسم تدبر األعمال القضائية ( ٣,٤القضائية (
ألف يورو)، وقسم مشاركة اجملين عليهم وجرب  ١٦,٨ألف يورو)، وقسم االحتجاز ( ٥٩,٠املعلومات (
مبثابة احلل األجنع ألف يورو). و  ٠,٦آالف يورو)، ومكتب احملامي العمومي للدفاع ( ٥,٣أضرارهم (

بالقياس إىل التكاليف، يوصى بأن ُجيرى التدريب على اإلنرتنت أو بأن ُيستعان مبدرِّب يوفِّره يف حمالِّ 
 احملكمة كلما أمكن ذلك.

طوي املبلغ املطلوب يف إطار هذا البند من أجل التدريب يف قسم خدمات تدبر املعلومات، وين -٥٠٧
املئة). ويستمر الرتكيز يف  يف ٠,٣ألف يورو ( ٠,٢ألف يورو، على زيادة زهيدة مقدارها  ٥٩,٠البالغ 

ات تصديق  التدريب املقرتح على توفري التدريب التقين الالزم ملوظفي هذا القسم لكي يستدميوا شهاد
م مع الرتكيز بصورة أساسية على ما يلزم من شهادات التصديق املتعلقة بالرتقيات اإللزامية للنظم  كفاءا
األساسية للمحكمة مثل الشبكة، وحاجز احلماية، والربيد اإللكرتوين، ونظم التشغيل، ونظام 

SharePoint  ع احملتوى والتطبيقات املكيَّفة. الذي يوفِّر شبكة التواصل الداخلي للمحكمة مع أحياز إيدا
فعدم مثابرة قسم خدمات تدبر املعلومات على حتديث شهادات تصديق الكفاءات واملهارات وتوفري 
التدريب الالزم الستدامتها يُرجَّح أن يزيد من االعتماد على مورِّدين لتوفري خدمات الصيانة والرتقية 

إن قسم خدمات تدبر املعلومات، اخلدمات التعاقدية.  املعتادة، ما قد يفضي إىل زيادات يف تكاليف
نشداناً لتعظيم أثر التدريب، يستعني كلما أمكن األمر بالتدريب على شبكة اإلنرتنت أو التدريب احمللي. 

يئ لسد مجيع النفقات.  وإذا استلزم األمر أسفاراً فإن هذه امليزانية 

 ألف يورو ٢٢٧,٨  اخلرباء االستشاريون

بة اخلدمات القضائية ختفيضًا ملبلغ املخصَّصات يف بند "اخلرباء االستشاريون" لعام تقرتح شع -٥٠٨
يف املئة). ويُعزى هذا التخفيض إىل تقليص  ٤٠,٩ألف يورو ( ١٥٧,٧يبلغ صايف مقداره  ٢٠٢٠

آالف يورو  ٢٠٣,١املتطلَّبات ضمن إطار هذا البند يف مكتب احملامي العمومي للمجين عليهم مبقدار 
 آالف يورو. ٤,٦قسم اخلدمات اللغوية مبقدار  ويف

إن املقدار املقرتح يف إطار هذا البند ملكتب احملامي العمومي للمجين عليهم، البالغ  -٥٠٩
يُعترب أمراً أساسياً  ألف يورو، يلزم من أجل تعيني حمامني ميدانيني يقيمون يف بلدان احلاالت، ما ١٣٤,٤

من اجملين عليهم وإطالعهم املستمر على أحدث املستجدات اليت الستدامة الصلة مع من جيري متثيلهم 
 تشهدها اإلجراءات، واالّطالع على آرائهم وشواغلهم، ومجع األدلة.

آالف يورو، من  ٧,٤ويلزم املقدار املقرتح يف إطار هذا البند لقسم اخلدمات اللغوية، البالغ  -٥١٠
امليدانيني باللغات األقل انتشارًا من بني لغات احلاالت أجل االستعانة خببري لغوي ليتوىل اختبار الرتامجة 

م يف هذه اللغات.  اليت ال تتوفر يف جماهلا خربة داخلية وذلك لتصديق مهارا

ألف يورو يف إطار هذا البند لقسم دعم احملامني من  ٥٠,٠ويُقرتح إفراد خمصص جديد مقداره  -٥١١
ارات واإلجراءات املتصلة بالسياسة اجلديدة اخلاصة أجل املساعدة اخلارجية يف تنجيز الوثائق واالستم

باملساعدة القانونية ومن أجل إتاحة اّطالع املستخدمني على هذه املواد على شبكة اإلنرتنت. أما املوارد 
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آالف يورو)، وملكتب احملامي  ٥,٠املطلوبة يف إطار هذا البند ملكتب مدير شعبة اخلدمات القضائية (
آالف يورو)، ولقسم مشاركة اجملين عليهم  ٦,٠ألف يورو)، ولقسم االحتجاز ( ٢٠,٠العمومي للدفاع (
 .٢٠٢٠آالف يورو)، فال يطرأ عليها أي تغيري وهي تظل الزمة لعام  ٥,٠وجرب أضرارهم (

 ألف يورو ٣ ٢٤٧,٥   حمامو الدفاع

اخنفاض مقداره ينطوي املبلغ املقرتح يف إطار ميزانية املساعدة القانونية حملامي الدفاع على  -٥١٢
يف املئة). ويُعزى هذا االخنفاض إىل تطبيق نظام املساعدة القانونية املعمول به  ٦,٩ألف يورو ( ٢٤٠,٣

. ٢٠٢٠يف احملكمة على أساس األنشطة القضائية القائمة واالفرتاضات ذات الصلة فيما خيص عام 
) وعن احلسن وعن  Ongwenعن أُْنغوين ( امليزانية املقرتحة حملامي الدفاع ستسد تكاليف أفرقة الدفاع إن

) Gbagbo) وعن اْغبَـْغبو (Yekatomوعن ِيكاتوم ( )Ngaïssonaانـَْغْيسونا () وعن Katangaكاتـَْنغا (
 ) وعن القذايف.Banda) وعن بـَْندا (Ntaganda) وعن انْتاَغْندا (Blé Goudéغوديه ( وعن ابْليه

املناوبني واحملامني املخصوصني، الذين يعيِّنهم رئيس ويُطلب مبلغ إضايف لسد تكاليف احملامني  -٥١٣
قلم احملكمة ودوائرها، على الرتتيب، وفق الشروط احملدَّدة يف النظام األساسي، والقواعد اإلجرائية وقواعد 

 اإلثبات، والئحة احملكمة.

  ألف يورو ١ ٣٠٠,٠  حمامو اجملين عليهم
ينطوي مبلغ ميزانية املساعدة القانونية املقرتح حملامي اجملين عليهم على زيادة مقدارها  -٥١٤

. وتلزم امليزانية املقرتحة ٢٠١٩يف املئة) بالقياس إىل امليزانية املعتمدة لعام  ١٨,٠ألف يورو ( ١٩٨,٧
من اجملين  ٣ ٧٥٦من  لسد تكاليف مجيع األفرقة اخلارجية احلالية وتكاليف املمثلني القانونيني ألكثر

 أُْنغوينجمنيًا عليه يف قضية  ٢ ٥٩٩ويشمل هذا الرقم عليهم املشاركني حاليًا يف اإلجراءات أمام احملكمة. 
)Ongwen ( لوبْنغا) (ملدة ثالثة أشهر) واملمثلني القانونيني املشرتكني للمجين عليهم يف قضيةLubanga (

ويُطلب مبلغ إضايف  .)٢٠١٩(اليت أضيفت يف عام  احلسنية ) وقضKatanga( كاتـَْنغا(فريقان)، وقضية 
ا على مستوى احلاالت أو للقضايا اليت يستلزم سد االحتياجات فيها تدخل  من أجل األنشطة املضطَلع 

 ممثل قانوين.

 ألف يورو ٦ ٥١٦,٠  النفقات التشغيلية العامة 

ألف  ٣٩١,١العامة على زيادة مقدارها  ينطوي مبلغ امليزانية املقرتحة يف بند النفقات التشغيلية -٥١٥
يف املئة). إن هذه الزيادة يف املخصصات لسد النفقات التشغيلية العامة، البالغ مقدارها  ٦,٤يورو (
ألف يورو، تقرتح لقسم خدمات تدبر املعلومات. أما املوارد املقرتحة لقسم االحتجاز  ٣٩١,١

ألف يورو) فتبقى على مقدارها  ١١,٠مجين عليهم (ألف يورو) ومكتب احملامي العمومي لل ٠٦٢,٠ ٢(
 .٢٠١٩الذي اعُتمد لعام 

ألف يورو ميثل  ٤٤٣,٠ ٤ألف يورو مبلغًا مقداره  ٥١٦,٠ ٦ويشمل املقدار املقرتح البالغ  -٥١٦
ألف يورو ميثل املوارد الالزمة يف  ٠٦٢,٠ ٢املوارد الالزمة يف قسم خدمات تدبر املعلومات ومبلغاً مقداره 

ألف يورو ميثل املوارد الالزمة يف مكتب احملامي العمومي للمجين  ١١,٠االحتجاز ومبلغًا مقداره قسم 
 عليهم.
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وتبلغ امليزانية املقرتحة لسد النفقات التشغيلية العامة لقسم خدمات تدبر املعلومات مبلغاً  -٥١٧
تشمل املوارد و  ألف يورو. ٣٩١,١، ينطوي على زيادة صافية مقدارها ألف يورو ٤٤٣,٠ ٤مقداره 

ألف يورو)؛  ١٤٦,٦املقرتحة خمصصات لسد تكاليف متكرِّرة سنوية تتألف من (أ) إجيار األثاث والعتاد (
تكاليف الدعم املتمثل يف صيانة األثاث والعتاد  ألف يورو)؛ (ج) ١ ٠٨٤,٠(ب) تكاليف االتصاالت (

لسد  ٢٠٢٠املبلغ املطلوب يف عام  ألف يورو). وال ينطوي ٣ ٢١٢,٤يف املقر ويف املكاتب الُقطرية (
املعتمدة،  ٢٠١٩تكاليف استئجار األثاث والعتاد على أي زيادة بالقياس إىل نظريه يف ميزانية عام 

ألف يورو بالقياس إىل  ١٣,٨ويشهد املبلغ املطلوب لسد تكاليف االتصاالت اخنفاضًا زهيدًا مقداره 
التكاليف املتكرِّرة السنوية املرتتبة على صيانة األثاث والعتاد  املعتمدة؛ بيد أن ٢٠١٩نظريه يف ميزانية عام 

آالف  ٨٠٧,٥ ٢املعتمدة البالغ  ٢٠١٩آالف يورو، من مقدارها يف ميزانية عام  ٤٠٤,٩تزداد مبقدار 
 .٢٠٢٠ألف يورو لعام  ٢١٢,٤ ٣يورو إىل 

اد، ينطوي على ألف يورو لسد تكاليف صيانة األثاث والعت ٢١٢,٤ ٣ويُقرتح مبلغ مقداره  -٥١٨
آالف يورو.  ٨٠٧,٥ ٢البالغ  ٢٠١٩آالف يورو بالقياس إىل نظريه املعتمد لعام  ٤٠٤,٩زيادة مقدارها 

تكاليف  فئات: (أ) إن مجيع تكاليف صيانة األثاث والعتاد هي تكاليف متكرِّرة وميكن إدراجها يف ثالث
ا يف مقر احملكمة مببلغ مقداره  ألف يورو. إن سد  ٢١٢,٤ ٣صيانة عتاد تكنولوجيا املعلومات وبرجميا

هذه التكاليف املتكرِّرة يتسم بأمهية أساسية لعمليات احملكمة اجلارية واستقرارها وهي ُحتدَّد ملدة العقد ذي 
ألف يورو  ٨٢ُقطرية على وجه التحديد والبالغ جزء التكاليف املعنية الذي خيص املكاتب ال الصلة؛ (ب)

ديفوار ومايل وقد ميكن تقليصه إذا  ألف يورو خمصَّص للمكتبْني القائمْني يف كوت ٢٠منها مبلغ مقداره 
تكاليف االشرتاكات املتصلة بالربجميات احلاسوبية  ُحني يف هذْين املكتبْني حنو تقليص عدد املوظفني؛ (ج)

ألف  ١٥٤,٤ُتصمَّم ضمن إطار تنفيذ اسرتاتيجية احملكمة اخلمسية، مببلغ مقداره من أجل النظم اليت 
يورو. وفيما سبق كانت هذه العناصر ُتدرج يف بند املشرتيات األصلية من األثاث والعتاد، لكن تكاليف 
تراخيص الربجميات هي اشرتاكات سنوية وبالتايل جيب أن ُتدرج ضمن فئة تكاليف الصيانة وفقاً 

قتضيات املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام. ولئن كانت هذه التكاليف املتكرِّرة تسجَّل خصمًا على مل
املخصصات لتنفيذ اسرتاتيجية احملكمة اخلمسية اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلومات لعام 

ا ُحتتسب بالفعل ضمن بند التكاليف األساسية املقدَّر أن يتك ٢٠٢٠ بدها قسم خدمات تدبر فإ
 فصاعداً. ٢٠٢٢املعلومات بدءاً من عام 

على الرغم من  لقسم االحتجاز النفقات التشغيلية العامةوال تغري يف مقدار املخصَّصات لسد  -٥١٩
تطبيق ما يقضي به املؤشر السنوي ألسعار استئجار الزنازين مبوجب االتفاق بشأن هذه األسعار. ولئن  

كرِّرة تزداد على العموم متاشيًا مع مؤشر أسعار السلع االستهالكية فإن مركز كانت هذه التكاليف املت
االحتجاز يتوخى أن يستوعب الزيادة املتوقعة بفضل االخنفاض الطفيف املقدَّر أن يشهده عدد ساعات 
العمل الفعلي (مبعادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل) الذي سيؤديه بعض حراس أمن السجن يف 

 املئة مثًال). يف ٨٠( ٢٠٢٠كز االحتجاز يف عام مر 

املقدار املقرتح يف إطار هذا البند ملكتب احملامي العمومي للمجين عليهم، البالغ وال تغري يف  -٥٢٠
ألف يورو. وتلزم املوارد املعنية لسد تكاليف استئجار حمالَّ ميكن فيها اللقاء باجملين عليهم بأمان  ١١,٠

 املتميِّزة بني احملامني وموكِّليهم.وعلى حنو يصون العالقة 
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 ألف يورو ٣٣٨,٥  اللوازم واملواد 

ألف يورو  ١٥,٠ينطوي املبلغ املقرتح يف بند اللوازم واملواد على اخنفاض صاٍف مقداره  -٥٢١
إن معظم املوارد املطلوبة يف إطار ميزانية الشعبة يف بند اللوازم واملواد يلزم يف قسم املئة).  يف ٤,٢(

آالف يورو)، وقسم مشاركة  ٧,٥ألف يورو)، وقسم االحتجاز ( ٣٢٢,٠تدبر املعلومات (خدمات 
ألف يورو). وتُقرتح ختفيضات للمخصصات يف إطار هذا البند لقسم  ٢,٠اجملين عليهم وجرب أضرارهم (

 ألف يورو). ١,٢ألف يورو) وقسم اخلدمات اللغوية ( ١٣,٨تدبر األعمال القضائية (

املقرتحة لسد تكاليف اللوازم واملواد يف قسم خدمات  ٢٠٢٠يف ميزانية عام وتبقى املخصصات  -٥٢٢
ا يف ميزانية عام  إن املبلغ املطلوب يتألف كله من  املعتمدة. ٢٠١٩تدبر املعلومات مساوية لنظري

ألف يورو من أجل مواصلة توفري املراجع واملوارد  ٢١٦,٠املخصصات لسد تكاليف متكرِّرة، منها 
مثل االشرتاكات يف املنشورات الدورية والدراسات األحادية املوضوع الصادرة بصيغة رقمية أو  للمكتبة،

ا يوميًا مكتُب املّدعي العام والدوائُر وقلم احملكمة يف البحوث القانونية. ويتألف  مطبوعة، اليت يستعني 
تكاليف اشرتاكات  ألف يورو يلزم لسد ٦٤,٠ألف يورو من مبلغ مقداره  ٢١٦,٠املقدار البالغ 

ومنشورات دورية للمكتبة بلغات خمتلفة وعناوين شىت يف القانون اجلنائي الدويل، وحقوق اإلنسان، 
والدراسات املعنية باإلبادة اجلماعية، والتحليالت املعنية بالدفاع واألمن، يستعملها بصورة رئيسية مكتب 

االت، واملوظفون القانونيون العاملون يف الدوائر نائب املّدعية العامة، وشعبة التحقيق، وقسم حتليل احل
ألف يورو لسد  ٧٥,٠كما تشمل املخصصات لسد التكاليف املتكررة مبلغًا مقداره بالنيابة عن القضاة.  

تكاليف االشرتاكات يف قواعد بيانات ومنشورات يستعملها املوظفون القانونيون والباحثون يف جمال 
وجمموعة منظومة األمم املتحدة  Westlawث القانوين على اإلنرتنت املسماة القانون، من قبيل خدمة البح

، Factiva، وقاعدة البيانات Lexis-Nexis) اليت تضم شركة UNSEIACالحتياز املعلومات اإللكرتونية (
)، وقاعدة بيانات Oxford Reports on International Lawوتقارير ُأكسفورد املتعلقة بالقانون الدويل (

HeinOnline  ألف يورو لشراء كتب شىت صادرة بصيغة  ٤٢,٠للقوانني األجنبية والدولية؛ ومبلغًا مقداره
مطبوعة وصيغة إلكرتونية بلغات خمتلفة ُتستعمل يف شىت وحدات احملكمة، مبا فيها أفرقة الدفاع، من أجل 

اء مواد جديدة تعويضًا عن ألف يورو مطلوبًا القتن ٣٥,٠إجراء البحوث القانونية؛ ومبلغًا مقداره 
الدولية]. أما  العدلحمكمة [ اإلعارات فيما بني املكتبات اليت مل تعد ممكنة إثر إغالق مكتبة قصر السالم

فيخص دعم خدمات أساسية يف آالف يورو،  ١٠٦,٠البالغ باقي املخصصات لسد املصروفات املعنية، 
اذات الذاكرة يف العتاد، ولوازم أرشفة لصون تراث جمال الطبع (خراطيش احلرب، والورق)، واستبدال جذ

احملكمة الوثائقي، واللوازم السمعية البصرية اخلاصة بقاعات احملكمة واملكاتب، وطلب املستعملني النهائيني 
  لوحاِت مفاتيح حلواسيَب بأجبديات خاصة بلغات معيَّنة وأقراصاً مشفَّرة وبطارياٍت للحواسيب احملمولة.

املبلغني املطلوبني لسد تكاليف اللوازم واملواد يف امليزانيتني املقرتحتني لقسم االحتجاز  وال تغري يف -٥٢٣
. ويقرتح ختفيٌض مقداره ٢٠١٩ولقسم مشاركة اجملين عليهم وجرب أضرارهم بالقياس إىل نظرييهما لعام 

فاض عدد ألف يورو يف املخصصات يف إطار هذا البند لقسم اخلدمات اللغوية نظرًا إىل اخن ١,٢
االشرتاكات على شبكة اإلنرتنت يف القواميس واملواد املرجعية احمليَّنة، بينما يُقرتح ختفيٌض مقداره 

ألف يورو يف إطار هذا البند لقسم تدبر األعمال القضائية نظرًا إىل التقليص املتوقع أن تشهده  ١٣,٨
 أنشطة جلسات احملكمة.
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 يورو ألف ٧٦٠,٠  األثاث والعتاد 

املبلغ املقرتح لسد تكاليف األثاث والعتاد لشعبة اخلدمات القضائية على اخنفاض ينطوي  -٥٢٤
يف املئة) وهو يقتصر على مبلغ االستثمارات الالزمة يف قسم خدمات  ٤١,٨ألف يورو ( ٥٤٦,٠مقداره 

ن يستعملهما تدبر املعلومات. ومثة فئتان واسعتان من الربجميات والعتاد احلاسوبيني: الربجميات والعتاد اللذا
موظفو احملكمة مباشرة، املعروفان باسم تكنولوجيا املعلومات العاملة، والربجميات والعتاد الالزمان لدعم 
هذه التكنولوجيا، املعروفان باسم تكنولوجيا املعلومات الداعمة. وتندرج يف عداد تكنولوجيا املعلومات 

اليت ُتستخدم للنهوض بأود إجراءات جتهيز وتدبر  العاملة برجميات وعتاد من قبيل تطبيقات تدبر األدلة
األدلة، إضافة إىل العتاد اخلاص باملستعملني النهائيني مثل احلواسيب املكتبية واحلواسيب احملمولة واألجهزة 
املتنقلة. ويشار بتكنولوجيا املعلومات الداعمة إىل البنية التحتية اليت تستلزمها التطبيقات والعتاد اخلاص 

 تعملني النهائيني من أجل العمل على البيانات وتبادهلا وختزينها.باملس

ألف يورو وهي تلزم لسد تكاليف متكرِّرة،  ٧٦٠,٠إن امليزانية املخصصة لألثاث والعتاد تبلغ  -٥٢٥
ا من بِلى، والستثمار غري متكرِّر ألثاث والعتاد اتتباين من سنة إىل أخرى، بسبب تقادم عهد  وما يلحق 

ل مبادرات اسرتاتيجية يف إطار تنفيذ االسرتاتيجية اخلمسية اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات/تدبر يلزم من أج
 املعلومات.

ألف يورو. وينطوي  ٢٤٠,٠وتبلغ امليزانية املقرتحة لسد تكاليف العناصر املتكرِّرة مبلغًا مقداره  -٥٢٦
املعتمدة ألن  ٢٠١٩ميزانية عام  ألف يورو بالقياس إىل نظريه يف ٢٨٦,٠هذا املبلغ على اخنفاض مقداره 

) يعين أن التوسعة السنوية اخلاصة حبيز التخزين ليست SANاالستثمار اخلاص لشبكة أحياز التخزين (
استثمارًا غري متكرِّر خاصًا باستبدال حاجز احلماية. إن  ٢٠١٩الزمة. وقد مشلت ميزانية عام 

 هي كما يلي: ٢٠٢٠ املخصصات املطلوبة لسد املصروفات املتكرِّرة لعام

ألف يورو خمصص قصراً لالستبدال السنوي للحواسيب املكتبية  ٢٠٠,٠مبلغ مقداره   )أ (
واحلواسيب احملمولة، واألجهزة املتنقلة. إن هذا املبلغ مشمول حبساب املقدر األساسي املرجعي 

لألخطار  السنوي للتكاليف التشغيلية. ومن املهم استدامة العمل بدورة االستبدال هذه ختفيفاً 
املرتبطة مبا تقادم عهده من احلواسيب واألجهزة املتنقلة غري املتوافقة مع التحديثات األمنية اليت 

ا   ؛٢٠١٩. وال تغري بالقياس إىل عام تستلزمها محاية نظم احملكمة وبيانا
ألف يورو خيص زيادات سنوية يف قدرة خوادمي احملكمة اليت  ٤٠,٠ مبلغ مقداره  )ب (

ا ال بنية التحتية لنظم أساسية مثل نظام تدبر الوثائق ونظام تدبر األدلة ونظام ختطيط ُتدعم 
 ) ونظام تدبر شؤون الشهود.SAPاملوارد املؤسسية (

ألف يورو لالستثمارات غري املتكرِّرة اخلاصة باملبادرات  ٥٢٠,٠وُحيتاج إىل مبلغ إمجايل مقداره  -٥٢٧
وينطوي هذا خلمسية لتكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلومات. االسرتاتيجية يف إطار اسرتاتيجية احملكمة ا

ألف يورو يف ميزانية عام  ٨٢٠,٠ألف يورو بالقياس إىل نظريه البالغ  ٣٠٠املبلغ على اخنفاض مقداره 
 وهو يتوزع على مبادرتني كما يلي: املعتمدة. ٢٠١٩

نظام مؤمتت ألف يورو يلزم لشراء  ٢٠,٠مبلغ مقداره  -يف مكتب املّدعي العام   )أ (
  لنسخ الكالم؛
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ألف يورو يلزم  ٥٠٠,٠مبلغ مقداره  -يف جمال ترشيد تكنولوجيا املعلومات   )ب (
الستثمار الستبدال شبكة أحياز التخزين اخلاصة باحملكمة اليت عفا عليها الزمن، وهي متثل 

 مكوِّناً أساسياً من مكوِّنات البنية التحتية للتخزين يف احملكمة.
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 المقترحة ٢٠٢٠ميزانية عام : ٣٣٠٠ البرنامج :٣١ الجدول

٣٣٠٠  

 شعبة الخدمات القضائية

 (بآالف اليوروات) ٢٠١٨مصروفات عام 

امليزانية املعتمدة لعام 
(بآالف  ٢٠١٩

 اليوروات)

 التغّري يف املوارد

امليزانية املقرتحة لعام 
(بآالف  ٢٠٢٠
ت)اليوروا  اجملموع 

املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

اجملموع مبا فيه 
املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

مقداره (بآالف 
 نسبته املئوية اليوروات)

)١٨٨,٦(١١ ٩٣٢,٩ املوظفون من الفئة الفنية  )١,٦(  ١١ ٧٤٤,٣ 
)٨٥,٤(٥ ٠٤٧,٠ املوظفون من فئة اخلدمات العامة  )١,٧(  ٤ ٩٦١,٦ 

)٢٧٤,٠(١٧ ٤٠٦,٠١٦ ٩٧٩,٩‐١٧ ٤٠٦,٠اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني  )١,٦(  ١٦ ٧٠٥,٩ 
)١٦٢,٧(١ ٣٨٠,٥٤٨,٨١ ٤٢٩,٣١ ٤٣٤,١ املساعدة املؤقتة العامة  )١١,٣(  ١ ٢٧١,٤ 

)٥١٥,٩(٣٢٤,٣٣,٣٣٢٧,٦٧٠٥,٢ املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات  )٧٣,٢(  ١٨٩,٣ 
 ١٥,٠ ‐ ‐١١,٠١٥,٠‐١١,٠العمل اإلضايف

)٦٧٨,٦(١ ٧١٥,٨٥٢,١١ ٧٦٧,٩٢ ١٥٤,٣العاملنياجملموع الفرعي لسائر تكاليف   )٣١,٥(  ١ ٤٧٥,٧ 
)٤١,٢(٢١٤,٧٢٢,١٢٣٦,٩٣٦٥,٥السفر  )١١,٣(  ٣٢٤,٣ 
 ‐ ‐ ‐‐‐‐‐الضيافة

 ٥٣٣,٦٢٣,٣٥٥٧,٠١ ٠٢٢,٧٢١٤,٠ ٢٠,٩ ١ ٢٣٦,٧ اخلدمات التعاقدية
)٠,٤(١٠٠,٢٩١,٥‐١٠٠,٢التدريب  )٠,٤(  ٩١,١ 
)١٥٧,٧(٤١٠,٢٣٨٥,٥‐٤١٠,٢ االستشاريوناخلرباء   )٤٠,٩(  ٢٢٧,٨ 

)٢٤٠,٣(٣ ٩٨١,٣٢٥٠,٧٤ ٢٣٢,٠٣ ٤٨٧,٨حمامو الدفاع  )٦,٩(  ٣ ٢٤٧,٥ 
 ١ ٤٦٦,٢١ ١٠١,٣١٩٨,٧ ١٨,٠ ١ ٣٠٠,٠‐١ ٤٦٦,٢ حمامو اجملين عليهم

 ٦ ٠٥٣,٣١٣١,٨٦ ١٨٥,١٦ ١٢٤,٩٣٩١,١ ٦,٤ ٦ ٥١٦,٠ النفقات التشغيلية العامة
)١٥,٠(٥٨٨,٢٤,٤٥٩٢,٦٣٥٣,٥اللوازم واملواد  )٤,٢(  ٣٣٨,٥ 
)٥٤٦,٠(١ ١٤٥,٤٦٨,٢١ ٢١٣,٦١ ٣٠٦,٠األثاث والعتاد  )٤١,٨(  ٧٦٠,٠ 

)١٩٦,٨(١٤ ٤٩٣,٢٥٠٠,٦١٤ ٩٩٣,٨١٤ ٢٣٨,٧اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني  )١,٤(  ١٤ ٠٤١,٩ 
)١ ١٤٩,٤(٣٣ ٦١٥,٠٥٥٢,٧٣٤ ١٦٧,٧٣٣ ٣٧٢,٩المجموع  )٣,٤(  ٣٢ ٢٢٣,٥ 

 

 ٢٠٢٠: مالك الموظفين المقترح لعام ٣٣٠٠ البرنامج :٣٢ الجدول

٣٣٠٠
وكيل أمني 

 عام
أمني عام 
١-ف٢-ف٣-ف٤-ف٥-ف١- مد٢- مد مساعد

  
جمموع 

موظفي الفئة 
الفنية وما 

رر-ع خ فوقها رأ-ع خ   

  
جمموع 

موظفي فئة 
اخلدمات 

 العامة
مجموع 
 الموظفين

       الوظائف الثابتة

 ١٧٢٣٣٣٤٢٥١١١ ٢ ٧٥ ٧٧ ١٨٨‐ ‐ ‐٢٠١٩املقرة لعام 
 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐اجلديدة

)١( ‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐املعادة التخصيص  )١(  )١(  

 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐املعادة التصنيف

 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐املستعادة/املعادة

 ١٧٢٣٣٣٤٢٥١١١ ٢ ٧٤ ٧٦ ١٨٧‐ ‐ ‐٢٠٢٠المقترحة لعام 
       

  ل)وظائف المساعدة المؤقتة العامة (معاِدالتها بدوام كام
 ١,٠٠١,٠٠٢,٠٠٤,٠٠٨,٠٠ ٤,٥١ ٤,٠٠ ٨,٥١ ١٦,٥١‐‐‐ ‐ ‐٢٠١٩املقرة لعام 
 ١,٠٠٠,٥٠٢,٠٠٢,٥٠٦,٠٠ ١,٠٠ ٢,٠٠ ٣,٠٠ ٩,٠٠‐‐‐ ‐ ‐املستمرة
 ٦,٤٧ ١,٠٠ ٧,٤٧ ٧,٤٧ ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐اجلديدة

 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐املعادة التخصيص

 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐املعادة التصنيف

 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐احملوَّلة

 ١,٠٠٠,٥٠٢,٠٠٢,٥٠٦,٠٠ ٧,٤٧ ٣,٠٠ ١٠,٤٧ ١٦,٤٧‐‐‐ ‐ ‐٢٠٢٠المقترحة لعام 



ICC-ASP/18/10 

159 10A160919 

 الخارجية العملياتشعبة : ٣٨٠٠ البرنامج -٤

 المقدِّمة

تتوىل شعبة العمليات اخلارجية ("الشعبة") املسؤولية عن الوظائف املنوطة بقلم احملكمة يف  -٥٢٨
م جماالت التعاون، والتحليل، والتواصل اخلارجي، ومحاية الشهود ، والعمليات امليدانية. وتضم ومساعد

شعبة العمليات اخلارجية، باإلضافة إىل مكتب مديرها، ثالثة أقسام يف املقر، هي قسم اجملين عليهم 
والشهود وقسم دعم العمليات اخلارجية وقسم اإلعالم والتوعية. كما إن هذه الشعبة تضم املمثليات 

يف بلدان من بلدان احلاالت (املكاتب الُقطرية) ولدى اخلارجية للمحكمة اجلنائية الدولية ("احملكمة") 
 منظمة األمم املتحدة يف نيويورك. 

إن املكاتب الُقطرية للمحكمة تُنشأ حبسب االقتضاء يف بلدان من بلدان احلاالت لالضطالع  -٥٢٩
واصل، باملسؤوليات املنوطة بقلم احملكمة يف نطاق واليته فيما يتعلق بشؤون الشهود واجملين عليهم والت

ولتقدمي الدعم ألنشطة مكتب املّدعي العام، وحمامي الدفاع، وحمامي اجملين عليهم، والصندوق االستئماين 
سيظل للمحكمة ما جمموعه سبعة مكاتب ُقطرية يف ستة بلدان من  ٢٠٢٠للمجين عليهم. ويف عام 

دميقراطية، وجورجيا، بلدان احلاالت هي أوغندا، ومجهورية أفريقيا الوسطى، ومجهورية الكونغو ال
ديفوار، ومايل. إن قدَّ كٍل من املكاتب الُقطرية وتشكيل مالك موظفيه يتحددان حبسب وضعه،  وكوت

مع مراعاة مرحلة اخنراط احملكمة يف البلد املعين من بلدان احلاالت ومالبسات احلالة املعنية على وجه 
بلدان احلاالت يكون وجودها ظرفيًا وتكون قابلة التحديد. فاملكاتب الُقطرية هي ممثليات يف بلدان من 

للتكييف، إذ توضع يف االعتبار عوامل متعددة عند تقييم أفضل السبل إىل تقدمي الدعم ضمن البلد املعين 
ألنشطة مكتب املّدعي العام، واألطراف يف اإلجراءات، واملشاركني فيها. وحبسب مرحلة اإلجراءات، 

 امليدان، تتباين أشكال حضور احملكمة وتتغاير من مكاتب متثيل صغرية إىل والوضع والسياق القائمني يف
االتصال التابع أجهزة عمل أكثر تعقيدًا لتلبية املتطلبات االشتغالية املتعددة الوجوه. وينهض مكتب 

 للمحكمة القائم لدى منظمة األمم املتحدة يف نيويورك ("مكتب االتصال") بأود العالقات اخلارجية مع
املمثليات الدبلماسية لدى األمم املتحدة ويدعم ما تضطلع به مجيع أجهزة احملكمة من أنشطة يف جمال 

 التعاون تتعلق باألمم املتحدة نفسها. 

ما انطالقًا من  -٥٣٠ وتتكفل شعبة العمليات اخلارجية، عن طريق التنسيق والدعم اللذين تضطلع 
ل اإلدارية واإلمدادية واألمنية املتعلقة باملمثليات اخلارجية املقر، بالفعالية والنجاعة يف تناول املسائ

للمحكمة. ويشار يف هذا الصدد إىل أن الشعبة تتوىل املعاملة املركزية ألنشطة احملكمة يف جمال ختطيط 
ا املتعلقة بإدارة األزمات. كما إن الشعبة تقدم للجهات اليت تتعامل معها حتاليل  املهمات وتدعم إجراءا

لية درجة اجلودة ودقيقة االستهداف بشأن األمن والتطورات االجتماعية السياسية ذات الصلة بعمل عا
يئ الشعبة، عن طريق قسم اجملين عليهم والشهود، تدابري محائية وتقوم برتتيبات أمنية وتقدِّم  احملكمة. و

الذين ميثُلون أمام احملكمة  مشورة اجتماعية نفسية وأشكاًال أخرى من املساعدة للشهود واجملين عليهم
ا الشهود املعنيون.  وغريهم من األشخاص املعرَّضني للخطر بسبب الشهادة اليت يديل 

وتتوىل الشعبة أيضاً املسؤولية عن التواصل اخلارجي للمحكمة فتتكفل يف هذا الصدد بالقيام يف  -٥٣١
مهور العام مبعلومات عن والية الوقت املناسب وعلى حنو دقيق بتزويد أصحاب الشأن الرئيسيني واجل

احملكمة وأنشطتها من خالل طائفة متنوعة من وسائل اإلعالم. ويشمل ذلك على األخص األنشطة 
التوعوية املنصّبة على اجملين عليهم واجلماعات املتضرِّرة يف بلدان احلاالت. كما تضطلع الشعبة مبسؤوليات 
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التعاون الدويل والتعاضد القضائي، فيما يتعلق مثًال بالقبض قلم احملكمة وفقًا للنظام األساسي فيما خيص 
 على األشخاص الذين صدرت أوامر بالقبض عليهم وبتسليمهم إىل احملكمة.

 بيئة العمل

لـّما كان عمل شعبة العمليات اخلارجية جيري معظمه بعيدًا عن املقر فإنه يتحدد حبسب شىت  -٥٣٢
وميكن أن يباَشر تقدمي الدعم االشتغايل خارج املقر بالبدء على  مراحل اخنراط احملكمة يف احلالة املعنية.

األغلب بتقدمي الدعم لعمليات التحقيق اليت جيريها مكتب املّدعي العام، فتتعني استدامته، بل تعزيزه إىل 
نشطة أبعد من هذا احلد أحياناً، لدعم اإلجراءات االبتدائية، مثًال، فيما يتعلق مبشاركة اجملين عليهم، واأل

التوعوية، ومحاية الشهود، وتقدمي الدعم لفريق الدفاع لكي يتسىن له على اخلصوص إجراء مهمات 
وعمليات حتقيق، بل قد يظل الزمًا لدعم أنشطة الصندوق االستئماين للمجين عليهم، وال سيما خالل 

 مرحلة جرب األضرار مبا فيها تنفيذ األوامر جبرب األضرار.

على  ٢٠٢٠إىل أن شعبة العمليات اخلارجية ستستمر يف عام  ويشار يف هذا الصدد -٥٣٣
ا يف إطار واليتها فتقدم اخلدمات إىل اجلهات اليت تتعامل معها فيما  االضطالع باملسؤوليات املنوطة 
يتعلق بعدد من بلدان احلاالت. وستستلزم األنشطة املزيدة وسياق العمل الصعب يف احلالة يف مايل واحلالة 

ية أفريقيا الوسطى ختصيص موارد إضافية. ونظرًا إىل هذه املتطلبات اإلضافية استبانت الشعبة يف مجهور 
إمكان حتقيق وفورات ومكاسب متأتية عن زيادة النجاعة، فيما خيص تكاليف املوظفني والتكاليف غري 

يف مايل ويف  املتصلة بالعاملني، ضمن نطاق العمليات القائمة، بغية تعويض الزيادات اخلاصة بعملها
مجهورية أفريقيا الوسطى. وقد أتاح هذا النهج لقلم احملكمة إعادة ختصيص موارده من املوظفني بنقلها من 
وحدة ُقطرية إىل أخرى، على حنو يتوافق مع التحوُّل على صعيد أولويات العمل واألمن يف بلدان 

يف وحدات وجود قلم احملكمة يف احلاالت. ويشار يف هذا الصدد إىل أنه قد حتققت ختفيضات هامة 
ديفوار، وذلك رئيسياً عن طريق إعادة ختصيص املوارد. وبذلك  مجهورية الكونغو الدميقراطية وأوغندا وكوت

تسىن متويل الزيادة الالزمة يف املستثَمرات يف العمليات الُقطرية، وال سيما يف مايل ومجهورية أفريقيا 
فية وال سيما بالنظر إىل الظروف األمنية السائدة ومتطلبات العمل الوسطى، حيث ُحيتاج إىل موارد إضا

املزيدة. وباالستعانة باملوارد احلالية لتلبية هذه املتطلبات املتزايدة، تكفَّل قلم احملكمة بتوفري قدرة كافية 
و/أو  سناحلوميكن استعماهلا على حنو مرن للنهوض بأود املتطلبات اإلضافية إذا اعُتمدت التهم يف قضية 

. وعالوة على ذلك ٢٠١٩يف النصف الثاين من عام  )Ngaïssona) وانـَْغيسونا (Yekatomِيكاتوم (قضية 
ديفوار وجورجيا،  ستواصل شعبة العالقات اخلارجية أيضاً، عن طريق املكتبني الُقطريـَْني القائَمْني يف كوت

يف هاتني احلالتني. وإضافة إىل ذلك  دعم عمليات التحقيق الناشط اليت جيريها مكتب املّدعي العام
ديفوار ومايل الدعم  سيستمر تقدمي املكاتب الُقطرية القائمة يف أوغندا ومجهورية الكونغو الدميقراطية وكوت

 ألنشطة الصندوق االستئماين للمجين عليهم. 

يئة -٥٣٤ بيئة عمل ساملة  ومتاشيًا مع الغاية االسرتاتيجية الشاملة بنطاقها احملكمة مجعاء املتمثلة يف 
وآمنة يكون فيها حسن حال املوظفني يف الصميم، تقرتح شعبة العمليات اخلارجية استثمارات زهيدة يف 

للتكفل بتوفري قدٍر كاٍف من األمن ملوظفي احملكمة ومحاية أولئك الذين يتعرضون للخطر  ٢٠٢٠عام 
ذه االستثمارات على اخل صوص املكاتُب القطرية اليت ستواجه بسبب تفاعلهم مع احملكمة. وُتستهدف 

ا مراكز عمل شاقة. إن السهر على أمن  زيادة كبرية يف عبء العمل الواقع على عاتقها وُتصنَّف بأ
يئة ظروف  موظفي احملكمة وحمامي الدفاع وحمامي اجملين عليهم والصندوق االستئماين للمجين عليهم، و

 بد منه لكي تظل احملكمة تعمل يف بيئات عالية درجة األمن.عمل مالئمة هلم، يعدان شرطاً مسبقاً ال 
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من بلدان  وإضافة إىل املمثليات اخلارجية اليت ستستدميها شعبة العمليات اخلارجية يف ستة -٥٣٥
، تقدِّم األقسام يف املقر، وبعض املكاتب الُقطرية، الدعم أيضًا لطائفة من ٢٠٢٠احلاالت يف عام 

فيما يتعلق بثالثِة بلداِن احلاالت الباقية اليت مل تـَُقم فيها  -لشهود إىل التوعية تتنوع من محاية ا -األنشطة 
 مكاتب، وهي بوروندي والسودان وليبيا.

 مجهورية أفريقيا الوسطى

 ٢٠٢٠إن املتطلبات فيما يتعلق مبيزانية عمليات قلم احملكمة يف مجهورية أفريقيا الوسطى لعام  -٥٣٦
ستتحدد رئيسيًا باألنشطة املتصلة باحلالة الثانية يف هذا البلد، وإن كان لألنشطة الالبثة املتصلة باحلالة 

) وانـَْغيسونا Yekatomِيكاتوم (قضية  األوىل فيه أثر مايل أيضاً. ودون استباق القرار بشأن اعتماد التهم يف
)Ngaïssona( يشار إىل أنه ستلزم موارد لالضطالع بأنشطة فيما خيص محايَة الشهود والتواصَل ،

باجلماعات املتضرَّرة ومشاركَة اجملين عليهم. لكن إذا اعُتمدت التهم يف هذه القضية فإن االستثمارات 
ة للنهوض بأود متطلبات الدعم اإلضافية املتأتية عن هذه القضية. املقرتحة ستضمن أيضًا توفُّر قدرة كافي

كما إن املكتب القطري القائم يف مجهورية أفريقيا الوسطى سيقدم الدعم األمين واإلداري واإلمدادي لعدد 
مزيد من املهمات اليت جتريها اجلهات املختلفة اليت يتعامل معها. كما إن ارتفاع العدد احلايل واملتوقع 
للشهود الذين حييلهم مكتب املّدعي العام إىل قسم اجملين عليهم والشهود يف احلالة الثانية يف مجهورية 

 أفريقيا الوسطى، سيستلزم موارد إضافية حلماية الشهود. 

وتظل مجهورية أفريقيا الوسطى، بوضعها األمين املتوتر وظروفها السياسية املتقلبة، تعد واحدة من  -٥٣٧
أكثر البيئات اليت تعمل فيها احملكمة تطلباً. ويرتتب على ذلك أثر مباشر على مقدار املوارد الالزمة 

املوظفني املسافرين  بل أيضاً لالهتمام بأمن وصحة ورخاء املوظفني العاملني يف مجهورية أفريقيا الوسطى، 
إليها يف مهمة. وسيزداد عدد موظفي احملكمة العاملني بصورة دائمة يف بـَْنغي والذاهبني إليها يف مهمة 

 زيادة كبرية بالقياس إىل نظريه للسنة السابقة.

 مايل

ا يف مايل يف عام  -٥٣٨ وبيئة العمل  ٢٠٢٠سيستلزم مقدار األنشطة املتوقع وجوب االضطالع 
الصعبة يف هذا البلد زيادة يف املستثَمرات املندرجة ضمن تكاليف املوظفني واملستثَمرات املندرجة ضمن 

يف إطار واليته التكاليف غري املتصلة بالعاملني من أجل االضطالع باملسؤوليات املنوطة بقلم احملكمة 
ودعم عمل اجلهات اليت يتعامل معها. وستمثِّل محاية الشهود واحدًا من أهم مسبِّبات تكاليف عمليات 
قلم احملكمة يف مايل. وعلى حنو مشابه سريكِّز املكتب الُقطري القائم يف مايل اهتمامه على األنشطة 

ملستجدات اليت قد تشهدها اإلجراءات القضائية. املتصلة بالتوعية ومشاركة اجملين عليهم فيما يتعلق بكل ا
أم مل يتم يف النصف الثاين من عام  احلسنولئن كانت هذه املوارد الزمة سواء أمتَّ تأكيد التهم يف قضية 

فإن االستثمارات املقرتحة ستضمن مع ذلك قدرة كافية للنهوض بأود متطلبات الدعم اإلضايف  ٢٠١٩
 اعُتمدت التهم فيها. املتأتية عن هذه القضية إذا

وتتميز بيئة العمل يف مايل برتدي الوضع األمين مع إمكان أن َتستهدف جمموعات إرهابية  -٥٣٩
انتقال املكتب القائم يف باماكو إىل حمال "بعثة األمم  ٢٠١٩األطراَف الدولية فيها. وقد شهد عام 

). إن االستثمارات اإلضافية MINUSMAاملتحدة املتكاملة املتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار يف مايل" (
اليت يستلزمها تقاسم احملال مع هذه البعثة ستتيح للمكتب الُقطري االستفادة من درجة مزيدة من األمن 
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وستمكنه من تبسيط كثري من سريوراته من خالل انتفاعه باخلدمات اإلدارية لألمم املتحدة، متوصًال 
 النجاعة.بذلك إىل تسيري عملياته مبزيد من 

 كوت ديفوار

ديفوار، تقدمي  ستواصل شعبة العمليات اخلارجية، عن طريق املكتب الُقطري القائم يف كوت -٥٤٠
الدعم اإلمدادي واألمين للتحقيق الناشط الذي جيريه مكتب املّدعي العام يف القضية الثانية يف احلالة  

وُق االستئماين للمجين عليهم يف  ديفوار. وكذلك يَعتمد برنامُج املساعدة الذي ينفذه الصند كوت
ديفوار على تقدمي الدعم.  ديفوار على القدرة املتوفرة حاليًا يف املكتب الُقطري القائم يف كوت كوت

وفيما يتعلق باملسؤوليات اليت يتوالها قلم احملكمة يف إطار واليته، سيستمر املكتب الُقطري القائم يف  
ماعات املتضرِّرة واجلمهور العام بشأن والية احملكمة وعملها يف  ديفوار على التواصل النشط مع اجل كوت
 ديفوار. كوت

ا يف كوت -٥٤١ ديفوار بغية االستعانة مبواردها  لقد أعادت شعبة العمليات اخلارجية النظر يف عمليا
  ) وابْليه غوديه Gbagboاْغبَـْغبو (على أساس األولوية، حبسب املستجدات الالحقة يف قضية 

)Blé Goudé( وهي بالتايل ستقلص املوارد بسبٍل منها على اخلصوص إعادة ختصيص الوظائف املندرجة ،
ديفوار للنهوض بأود زيادة عبء العمل املضطلع فيه  ضمن مالك موظفي املكتب الُقطري القائم يف كوت

وار ومايل خاضعني ديف يف مايل ويف مجهورية أفريقيا الوسطى. وسيظل املكتبان الُقطريان القائمان يف كوت
إلشراف رئيس مكتب ُقطري واحد، ما يزيد من تيسري التحلي باملرونة يف ختصيص املوارد لتلبية 

 االحتياجات املستجدة.

 مجهورية الكونغو الدميقراطية

دعمه  ٢٠٢٠إن املكتب الُقطري القائم يف مجهورية الكونغو الدميقراطية سيواصل يف عام  -٥٤٢
ل معها يف هذا البلد، وال سيما فيما يتعلق بإجراءات جرب األضرار يف قضية ألنشطة اجلهات اليت يتعام

يف اجلزء الشرقي من البلد. وسُيجري املكتب الُقطري أيضاً  )Katangaكاتْنغا (وقضية  )Lubangaلوبـَْنغا(
. وسُيضطَلع )Ntagandaانْتاَغْندا (أنشطة توعوية إلعالم اجلماعات املتضرِّرة بالتطورات القضائية يف قضية 

 ذا العمل يف بيئة صعبة حيث يتعني اختاذ تدابري مالئمة للتكفل بسالمة املوظفني وأمنهم.

وتظل شعبة العمليات اخلارجية يف الوقت احلاضر تعمل الستدامة املكتب القائم يف مجهورية  -٥٤٣
بونيا شرقي هذا البلد، الكونغو الدميقراطية بفرعه القائم يف العاصمة ِكْنشاسا، وفرعه اآلخر القائم يف 

لكنها اختذت اخلطوات األوىل لتقليص مدى وجود قلم احملكمة يف هذا البلد. وسُيخفَّض عدد الوظائف 
وسيشرف على املكتب  ٢٠٢٠اليت يتألف منها مالك املكتب الُقطري القائم يف ِكْنشاسا على مدى عام 

رئيُس مكتب ُقطري واحد مقيم يف كمباال يتوىل الُقطري القائم يف مجهورية الكونغو الدميقراطية بفرعيه 
اإلشراف على عمليات احملكمة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية ويف أوغندا. وال يُعتزم إدخال أي تغيريات 

 ذات شأن على االحتياجات االشتغالية فيما خيص مكتب بونيا.

 أوغندا

رتكيز على األنشطة املتصلة بقضية سيواصل املكتب الُقطري القائم يف أوغندا ال ٢٠٢٠يف عام  -٥٤٤
، اليت ُحيتمل أن تدخل مرحلة جرب األضرار. كما سيواصل هذا املكتب الُقطري تقدمي )Ongwenأُْنغوين (
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الدعم اإلمدادي واألمين فيما يتعلق مبشاريع املساعدة اليت ينفذها الصندوق االستئماين للمجين عليهم يف 
 مشال أوغندا.

املتوقع أن تشهده األنشطة على مدى السنوات املقبلة فيما خيص احلالة يف  ونظراً إىل االخنفاض -٥٤٥
أوغندا واحلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، وإىل الروابط اإلمدادية وقرب كمباال النسيب من مواقع عمل 

يف هذين احملكمة يف شرق مجهورية الكونغو الدميقراطية، يُعترب أن من األفضل أن يشرف على العمليات 
البلدين رئيُس مكتب ُقطري واحد مقيم يف كمباال. ويضاف إىل ذلك أنه سُيستمر على التقييم الدقيق 
للموارد املخصصة لألنشطة يف جمال األمن والتوعية ومشاركة اجملين عليهم وجرب أضرارهم بغية استبانة 

ما.أشكال التآزر املمكن بني هذين املكتبني الُقطريني والوفورات املتأ  تية عن تعاو

 جورجيا

الدعم اإلمدادي واألمين لعمليات التحقيق الناشط سيقدِّم املكتب الُقطري القائم يف جورجيا  -٥٤٦
اليت جيريها مكتب املّدعي العام يف هذه احلالة، ولألنشطة املزَمع أن جيريها فيها الصندوُق االستئماين 

اصل مع اجلماعات املتضرِّرة واجلمهور العام بشأن للمجين عليهم. كما سيواصل هذا املكتب الُقطري التو 
والية احملكمة وعملها يف جورجيا، على حنو يواكب تطور هذه احلالة. ويُقرتح إبقاء مبلغ املوارد املخصص 

نظراً إىل املرحلة اليت تشهدها  ٢٠١٩هلذا املكتب الُقطري على املقدار املعتدل الذي بلغه فيما خيص عام 
 لـّما جتِر أي إجراءات قضائية. هذه احلالة حيث

 مكتب االتصال التابع للمحكمة اجلنائية الدولية القائم لدى األمم املتحدة يف نيويورك

يتكفل مكتب االتصال التابع للمحكمة اجلنائية الدولية القائم لدى منظمة األمم املتحدة يف  -٥٤٧
نيويورك ("مكتب االتصال") باإلفادة الدقيقة واآلتية يف حينها عن املستجدات ذات الصلة بعمل احملكمة 

يني يف نيويورك ويساعد يف املثابرة على إعالم البعثات الدبلماسية وغريها من أصحاب الشأن الرئيس
باملستجدات يف احملكمة. كما يدعم مكتب االتصال عمل مجعية الدول األطراف ("اجلمعية") وأمانتها، 

ا الفرعية.   وميثِّل احملكمة يف اجتماعات مكتب اجلمعية وسائر هيئا

 ٢٠١٩لقد ُضمَّ مكتب االتصال إىل شعبة العمليات اخلارجية التابعة لقلم احملكمة يف عام  -٥٤٨
ي يتكفل باتّباع اسرتاتيجية موحَّدة يف شىت املمثليات اخلارجية للمحكمة فيما يتعلق بالتواصل لك

والعالقات اخلارجية والتعاون. وستواصل الشعبة تقييم عمليات مكتب االتصال بعد نقله إليها بغية تعظيم 
معها ودعم عملها. ما ميكن أن يكون هلذا املكتب من أثٍر يف شحذ الوعي باحملكمة وحشد التعاون 

ا مع األمانة العامة  ٢٠٢٠وسينهض مكتب االتصال يف عام  بأود احتياجات احملكمة يف جمال عالقا
لألمم املتحدة، وسائر األجهزة الرئيسية لألمم املتحدة، والبعثات الدبلماسية القائمة يف نيويورك. 

وتيسري التعاون معها على ضوء النجاح يف وسيواصل قلم احملكمة عمله لتعزيز التفاعل مع األمم املتحدة 
التعاون بني احملكمة واألمم املتحدة، كما يعربِّ عنه أنصَع تعبري انتقاُل املكتب الُقطري التابع للمحكمة 
القائم يف مايل إىل حمال جممَّع األمم املتحدة فيها. ويؤدي مكتب االتصال دورًا قياديًا من خالل صلته 

مة اليت خياطبها وعن طريق متثيله احملكمة يف االجتماعات. إن تبادل املعلومات بني الوثيقة باجلهات اهلا
ا  مكتب االتصال واجلهات اليت خياطبها ميكن أن يساعد احملكمَة مساعدًة كبرية يف التخطيط لعمليا

ى حتسني وأنشطتها على النحو األجنع واألكثر فعالية. وترمي شعبة العمليات اخلارجية إىل املثابرة عل
ا مكتب االتصال التخطيَط االسرتاتيجي لعمل احملكمة.  الطريقة اليت خيدم 
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 ٢٠٢٠األولويات االستراتيجية لعام 

يتمثل اهلدف األمسى لشعبة العمليات اخلارجية يف التكفل بالتنسيق االسرتاتيجي للعمليات  -٥٤٩
حقيق هذا اهلدف لقلم احملكمة كما تنص اخلارجية لقلم احملكمة ويف تنفيذها الفعال. وإضافًة إىل العمل لت

، ضمن حدود املوارد احلالية، على تعزيز ٢٠٢٠عليه خطته االسرتاتيجية اجلديدة، سرتكِّز الشعبة يف عام 
  وتبسيط العمل يف ثالثِة اجملاالت ذات األولوية التالية البيان.

  البيئات املتقلبة يف بلدان احلاالتوضع وتنفيذ اسرتاتيجيات ناجعة بالقياس إىل تكاليفها للعمل يف 
، متاشيًا مع األولوية االسرتاتيجية لقلم احملكمة املتمثلة يف تنفيذ شعبة العمليات اخلارجيةإن  -٥٥٠

برنامج للتحسني املستمر، ستويل األولوية الستبانة ما ميكن حتقيقه من املكاسب املتأتية عن زيادة النجاعة 
ا امليدانية يف عام  . فبيئات العمل يف بلدان احلاالت تتميز بدرجة عالية من التقلب. ٢٠٢٠يف عمليا

وخيص ذلك األوضاع األمنية املختلفة اليت تواجهها احملكمة، حيث متثل ضرورة توفري األمن الكايف حلماية 
مة موظفي احملكمة وحماهلا وأصوهلا واحدًا من املسبِّبات الرئيسية للتكاليف. كما تتسم بيئات عمل احملك

ا يف شىت املكاتب الُقطرية. وعلى حنو مماثل يتعني تقليص قدِّ  بتقلبات يف أعباء العمل الواجب النهوض 
اية املطاف، عندما تتيح ذلك مرحلة  املمثليات اخلارجية للمحكمة يف بلدان احلاالت، وإغالقها يف 

ا.  اإلجراءات املعنية وعبء العمل الواجب االضطالع به إبا

خطوات يف إطار امليزانية املقرتحة احلالية إلعادة ختصيص شعبة العمليات اخلارجية ذت لقد اخت -٥٥١
ديفوار للعمل يف  الوظائف بنقلها من املكاتب القطرية القائمة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية وكوت
لى وضع ع ٢٠٢٠اجملاالت اليت تشهد متطلبات أعلى على صعيد أعباء العمل. وستستمر الشعبة يف عام 

وتنفيذ السياسات اليت تتيح التحلي باملزيد من املرونة يف استخدام املوارد من املوظفني واملوارد غري املتصلة 
بالعاملني، مراعيًة كلَّ املراعاة مقتضيات رخاء املوظفني وحراكهم. إن التحلي باملرونة عامل حاسم يف 

ستدام والتكفل بتوفري قدٍر كاٍف من أمن العمل، مبا متكني الشعبة من تدبر العمليات امليدانية على حنو م
 يف ذلك محاية أولئك الذين يتعرضون للخطر بسبب تعاملهم مع احملكمة.

  فيهماملشتبه  والقبض على املتعلقة بالتعاونتعزيز التعاون مع احملكمة فيما يتعلق بإبرام االتفاقات 
ز على بذل اجلهود إلبرام اتفاقات الرتكي ٢٠٢٠يف عام شعبة العمليات اخلارجية ستواصل  -٥٥٢

إطارية مع الدول بشأن إعادة توطني الشهود واإلفراج املؤقت والنهائي عن املتهمني واملدانني، وعلى دعم 
هيئة الرئاسة يف إبرام املزيد من االتفاقات بشأن إنفاذ العقوبات. فبدون اإلطار املناسب الذي ميكِّن الدول 

ا يف إطار واليتها على حنو فعال.  من التعاون مع احملكمة، يت عذر على احملكمة أن تضطلع باملهام املنوطة 
كما إن لعدم التعاون تبعات شديدة يف جمال امليزانية ألنه جيعل من املتعذر على الشهود اخلروج من برنامج 

ها تكبد احلماية اخلاص باحملكمة. كما قد ُيضطّر قلم احملكمة إىل وضع ترتيبات خمصوصة يرتتب علي
تكاليف طائلة إذا مل تبِد أي دولة رغبتها يف قبول األشخاص الذي حيظون بإطالق سراحهم املؤقت على 

 ٢٠١٨أراضيها. هذا وقد ُوقِّعت ثالثة اتفاقات إطارية جديدة منذ استهالل املشروع التجرييب يف عام 
 الستهداف عدد من الدول من أجل عقد اتفاقات للتعاون.

عمليات اخلارجية تركِّز أيضاً، بالتعاون مع مكتب املّدعي العام، على حشد دعم وستظل شعبة ال -٥٥٣
الدول من أجل القبض على املشتبه فيهم الذين ما زالوا طلقاء. إن النجاح الذي ُحقِّق مؤخراً يف عمليات 

م يف احلالة يف مايل واحلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى ونقلهم إىل احمل كمة يبنيِّ القبض على مشتبه 
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النتائج اليت ميكن إحرازها من خالل االستثمارات املركَّزة يف هذا اجملال وإن كانت حمدودة (فيما خيص 
شخصًا أصدرت احملكمة أوامر بالقبض عليهم لـّما يزالوا طلقاء،  ١٥األسفار بصورة رئيسية). لكن هناك 

العدالة إليها. وتقرتح الشعبة استثمارات معتدلة  ما يستلزم استمرار بذل اجلهود إلحالة الفارين من مواجهة
ا على التحليل من أجل تعزيز جهود  املقدار تندرج ضمن إطار املوارد من املوظفني فيما يتعلق بقدر

 احملكمة الرامية إىل القبض على املشتبه فيهم الطلقاء.

  اخلارجيةحتسني الدعم املقدَّم إىل احملكمة من خالل أنشطة التواصل والعالقات 
ستعزِّز شعبة العالقات اخلارجية، ضمن حدود مواردها احلالية، جهودها الرامية إىل توفري  -٥٥٤

معلومات دقيقة وآتية يف حينها عن احملكمة وعملها للجمهور العام وألصحاب الشأن الرئيسيني، مبن 
ونشطاء اجملتمع املدين يف هذه فيهم اجلماعات املتضرِّرة يف بلدان احلاالت، واحملامون والباحثون والطلبة، 

البلدان وغريها. وستستخدم الشعبة، يف إطار جهود يقودها قسم اإلعالم والتوعية، وسائط التواصل 
ا اإلجيابية، وللتصدي يف  االجتماعي والوسائط التقليدية لإلبالغ عن منَجزات احملكمة بغية تعزيز صور

 يب ما هنالك من تصورات خاطئة عنها.الوقت ذاته للهجمات اليت متس بسمعتها، ولتصو 

وجيب أن ُتَكمَّل اجلهود اليت تبذهلا احملكمة يف جمال التواصل باسرتاتيجيات فعالة خاصة  -٥٥٥
بالعالقات اخلارجية بغية تعزيز الدعم السياسي. إن مكتب االتصال القائم يف نيويورك سيؤدي يف عام 

بني شىت أجهزة احملكمة، من جهة، والدول واملنظمات  دورًا أساسيًا يف استدامة التحاور البنَّاء ٢٠٢٠
اية  الدولية، من جهة أخرى، بغية متييز اجملاالت امللموسة للتعاون من أجل الفائدة اليت جتنيها احملكمة يف 
ا القضائية. كما ستظل شعبة العمليات اخلارجية يف عام  ا التحقيقية وإجراءا املطاف فيما خيص عمليا

الدعم هليئة الرئاسة وجلمعية الدول األطراف يف تعزيز الطابع العاملي لنظام روما األساسي  تقدم ٢٠٢٠
 وبالتايل تعزيز مشروعية احملكمة.

 ألف يورو ٢٢ ٩٨٦,٦  صة لشعبة العالقات الخارجيةالمخصَّ موارد الميزانية 

اره املقرتحة لشعبة العمليات اخلارجية مبلغًا مقد ٢٠٢٠يبلغ جممل ميزانية عام  -٥٥٦
يف املئة) بالقياس  ١,٢ألف يورو ( ٢٧٦,٧ألف يورو، ينطوي على زيادة صافية مقدارها  ٢٢ ٩٨٦,٦

املعتمدة. ويُعزى معظم هذه الزيادة الطفيفة إىل أثر تطبيق نظام األمم املتحدة  ٢٠١٩إىل ميزانية عام 
لوال هذه الزيادة النطوى  ألف يورو،. وبعبارة أخرى، ٦١٤,٩املوحد على تكاليف موظفي الشعبة، البالغ 

ألف يورو. ويضاف إىل ذلك أن  ٣٣٨,٢على اخنفاٍض صاٍف مقداره  ٢٠٢٠مبلغ امليزانية املقرتحة لعام 
املتطلبات املزيدة اليت يستلزمها دعم العمليات يف مايل ويف مجهورية أفريقيا الوسطى أفضت إىل اقرتاح 

رات املعنية ُعوِّضت القائمني يف هذين البلدين. بيد أن املستثمَ استثمارات إضافية يف املكتبني الُقطريني 
تعويضًا كامًال من خالل مراجعة صارمة للقدرة االشتغالية الالزمة للنهوض بأود املقدار احلايل من األنشطة 
يف مكاتب ُقطرية أخرى، ما أفضى إىل ختفيضات يف املوارد وإعادة ختصيص هلا. وعلى هذا النحو بُذلت 

اٍح قصارى اجلهود لتمويل املتطلبات اإلضافية بوفورات وختفيضات وإعادة ختصيص للموارد ُحقِّقت بنج
 ضمن الشعبة.

 ألف يورو ١٦ ٥٣٣,٤  الموارد من الموظفين

تبلغ الزيادة اإلمجالية املقرتحة يف املخصصات لسد تكاليف املوظفني، مبا فيها سائر تكاليف  -٥٥٧
املئة)، وهي نامجة عن زيادة صافية مقرتحة مقدارها  يف ١,٢لف يورو (أ ١٩٣,٩العاملني، مبلغًا مقداره 

ويُعوَّض معظم هذه يف املئة) يف املخصصات لسد تكاليف الوظائف الثابتة.  ٢,٦ألف يورو ( ٣٨٢,٨
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يف املئة) يف املخصصات لسد تكاليف موارد  ٤,٧ألف يورو ( ٧٩,٥الزيادة بتخفيٍض صاٍف مقداره 
يف املئة) يف املخصصات لسد  ١٠٠,٠آالف يورو ( ١٠٦,٤العامة، وختفيض مقداره املساعدة املؤقتة 

املئة) يف  يف ١٠٠,٠آالف يورو ( ٣,٠تكاليف املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات، وختفيض مقداره 
املخصصات لسد تكاليف العمل اإلضايف. وجتدر مالحظة أنه، لـّما كان األثر اإلمجايل لتطبيق نظام 

ألف يورو،  ٦١٤,٩مم املتحدة املوحد على املخصصات املقرتحة لسد تكاليف موظفي الشعبة يبلغ األ
وأن الزيادة الصافية املقرتحة يف املخصصات لسد تكاليف الوظائف الثابتة وموارد املساعدة املؤقتة العامة 

املخصصات لسد  آالف يورو، استُبني إمكان حتقيق وفورات وختفيضات إضافية يف ٣٠٣,٣معًا تبلغ 
 ألف يورو. ٣١١,٦تكاليف املوارد من املوظفني مقدارها 

 يورو آالف ١٤ ٩٠٥,٣  الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية وفئة اخلدمات العامة

ألف يورو  ٣٨٢,٨ينطوي املبلغ املطلوب لسد تكاليف الوظائف الثابتة على زيادة مقدارها  -٥٥٨
املعتمدة. إن الزيادة املقرتحة يف املخصصات لسد تكاليف  ٢٠١٩ املئة) بالقياس إىل ميزانية عام يف ٢,٦(

ألف يورو. وذلك  ٥٧٢,٩الوظائف الثابتة تعزى إىل أثر تطبيق نظام األمم املتحدة املوحد البالغ جممله 
 يبنيِّ أن مقدار امليزانية املقرتحة لسد تكاليف الوظائف الثابتة يف شعبة العمليات اخلارجية ينطوي، بالقياس

ألف يورو،  ١٩٠,١املعتمدة، على ختفيض مقداره  ٢٠١٩إىل املقدار املرجعي األساسي يف ميزانية عام 
شهراً. فعلى اإلمجال ُتطلب  ١٢) ملدة ٢- على الرغم من طلب وظيفة جديدة حمللِّل معاون (من الرتبة ف

م أو مركز عمل وظائف بنقلها إىل قس وظيفة جديدة واحدة، وُتطلب إعادة ختصيص عشر ٢٠٢٠لعام 
 .٢٠٢٠وظائف غَري ُمموَّلة يف عام  آخر بسبب تعديل االحتياجات إىل املوارد، ويُطلب إبقاء أربع

 وظيفة جديدة

وظيفة  ٢٠٢٠ُتطلب لعام  شهرًا (متطلَّب جديد): ١٢) ملدة ٢-حملِّل معاون (من الرتبة ف -٥٥٩
جديدة حمللِّل معاون يكون يف عداد مالك موظفي وحدة التحاليل الُقطرية التابعة لقسم دعم العمليات 
اخلارجية، لتهيئة موارد إضافية حامسة األمهية تزيد من قدرة وحدة التحاليل الُقطرية على املضي يف حتسني 

بلدان من بلدان احلاالت (هي السودان  لوية يف كٍل من ثالثةِ إجراء التحاليل املتعلقة باملسائل ذات األو 
وأوغندا وبوروندي)، مبا يف ذلك التحاليل املتعلقة بوضع املشتبه فيهم الطلقاء. كما يُتوقع أن ُجيري شاغل 
هذه الوظيفة حتاليل بشأن [احلالة يف] ميامنار وبنغالديش اليت طلب مكتب املّدعي العام مباشرة حتقيق 

يتعلق باّدعاء إبعاد أهايل ميامنار من مجاعة الروهنغا إىل بنغالديش. لقد أدى املهام املرتبطة بالوظيفة  فيها
موظف مهين مبتدئ، ما جيعل من املتعذر على املوظفني مبالكهم احلايل يف شىت  ٢٠١٨املعنية منذ عام 

 عقولة.مكوِّنات وحدة التحاليل الُقطرية استيعاب عبء العمل املعين بصورة م

ا  إعادة ختصيص الوظائف بنقلها إىل مراكز عمل أو أقسام أخرى لالضطالع فيها باملهام ذا

) بنقله من مجهورية الكونغو الدميقراطية ٥-إعادة ختصيص رئيس مكتب ُقطري (من الرتبة ف -٥٦٠
و الدميقراطية نظرًا إىل تعديل مقدار موارد املكتب القطري يف مجهورية الكونغ شهراً: ١٢إىل أوغندا ملدة 

ا يف هذا البلد يف عام  وإىل التقليص  ٢٠٢٠بفرعيه لكي يتماشى مع مقدار األنشطة اليت سُيضطلع 
ا يف احلالة يف أوغندا، يُعترب أن  ٢٠٢٠املتوقع أن يشهده يف عام  مقداُر األنشطة القضائية املضطَلع 

رية الكونغو الدميقراطية (بفرعيه القائَمْني يف  رئيسًا واحدًا يكفي إلدارة املكتب الُقطري القائم يف مجهو 
ِكنشاسا وبونيا) واملكتب الُقطري القائم يف أوغندا. ولذا فإن وظيفة رئيس املكتب الُقطري يف مجهورية 
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الكونغو الدميقراطية ستنقل إىل أوغندا لكي يتوىل شاغلها اإلشراف على األنشطة يف مجهورية الكونغو 
ا. ونتيجًة لذلك يُقرتح أن تلغى وظيفة رئيس املكتب الُقطري القائم يف أوغندا (من الدميقراطية ويف أوغند

غَري ُمموَّلة ضمن البنية التنظيمية لشعبة  ٥-)، مع إبقاء الوظيفة الشاغرة من الرتبة ف٥-الرتبة ف
ا حلاالت أخرى أو حاالت مستجدة إذا اس تلزمت العمليات اخلارجية مبثابة وظيفة احتياطية يستعان 

 ).٥٧٠ ذلك تطورات جديدة (انظر الفقرة

الرتبة  (معين مبشاركة اجملين عليهم وجرب أضرارهم) (من موظف يعمل يف امليدانإعادة ختصيص  -٥٦١
يُتوقع لفرعي املكتب الُقطري  شهراً: ١٢) بنقله من مجهورية الكونغو الدميقراطية إىل أوغندا ملدة ٣-ف

األنشطة اجلارية فيما يتعلق بقضية  ٢٠٢٠اطية أن يدعما يف عام القائم يف مجهورية الكونغو الدميقر 
كاتْنغا )، واإلجراءات الالبثة املتعلقة جبرب األضرار واألنشطة التوعوية يف قضية Ntaganda( انْتاَغْندا

)Katanga(  وقضية) لوبـَْنغاLubanga(  يف شرق مجهورية الكونغو الدميقراطية. وسيثابر املكتب الُقطري
أُْنغوين القائم يف أوغندا على إعالم اجلماعات املتضرِّرة يف أوغندا باملستجدات القضائية يف قضية 

)Ongwen( ونظرًا إىل القرب اجلغرايف يُرى أن من األجنع بالقياس إىل التكاليف إعادة ختصيص املوظف .
العامل يف مجهورية الكونغو الدميقراطية بنقله إىل كْمباال يف أوغندا لكي يتوىل إدارة األنشطة املتعلقة  امليداين

 باجملين عليهم اليت جتري يف شرق مجهورية الكونغو الدميقراطية ويف أوغندا. 

 الرتبة (معين مبشاركة اجملين عليهم وجرب أضرارهم) (من موظف يعمل يف امليدانإعادة ختصيص  -٥٦٢
نظراً إىل االخنفاض املتوقع أن  شهراً: ١٢) بنقله من كوت ديفوار إىل مجهورية أفريقيا الوسطى ملدة ٣-ف

ا يف احلالة يف كوت ديفوار، مل تعد تلزم وظيفة واحد من املوظفني   تشهده األنشطة القضائية املضطَلع 
. ولذا ستُنقل ٢٠٢٠يما خيص عام العاملني يف امليدان (معين مبشاركة اجملين عليهم وجرب أضرارهم) ف

وظيفة موظف واحد يعمل يف امليدان (معين مبشاركة اجملين عليهم وجرب أضرارهم) من املكتب الُقطري 
ديفوار إىل املكتب الُقطري القائم يف مجهورية أفريقيا الوسطى حيث يلزم االضطالع  القائم يف كوت

ذه الوظيفة. وستزيد الوظيف ُة املعنية عديَد الفريِق العامل يف املكتب الُقطري القائم يف باملهام املرتبطة 
مجهورية أفريقيا الوسطى املعين باألنشطة املتصلة مبشاركة اجملين عليهم/جرب أضرارهم وبالتوعية بغية تلبية 
ا الطلب املزيد على هذه األنشطة والنواتج اليت تؤتيها اإلجراءات يف احلالة الثانية يف مجهورية أفريقي

) ستعزز كٌل منهما ٣- الوسطى. إن هذه الوظيفة ووظيفة املوظف العامل يف امليدان احلالية (من الرتبة ف
األخرى. فمن جهة، سيخفف شاغل هذه الوظيفة عبء العمل املفرط الذي يؤديه يف الوقت احلاضر 

لوظيفة القائمة معًا أن شاغل الوظيفة احلالية القائمة. ومن جهة أخرى، سيتسىن بوجود الوظيفة اجلديدة وا
يسد شاغل إحدامها مسد شاغل األخرى يف عمله خالل فرتات اإلجازة والراحة واالستجمام، ما يضمن 

 استمرارية زخم العمل.

ديفوار   ) بنقله من كوت٢-(من الرتبة ف موظف معاون معين باألمن يف امليدانإعادة ختصيص  -٥٦٣
ا يف احلالة يف   شهراً: ١٢إىل مايل ملدة  نظراً إىل االخنفاض املتوقع أن تشهده األنشطة القضائية املضطَلع 

وظيفة موظف معين باألمن يف امليدان يف املكتب  ٢٠٢٠، لن تلزم لعام ٢٠٢٠ديفوار يف عام  كوت
د ديفوار. ولذا ستُنقل هذه الوظيفة إىل املكتب الُقطري القائم يف مايل لس الُقطري القائم يف كوت

املتطلبات يف ضوء الوضع األمين احلذر القائم يف هذا البلد. وسيواصل مكتب املّدعي العام عمليات 
التحقيق اليت جيريها يف احلالة يف مايل. وحيتاج املكتب الُقطري القائم يف مايل إىل ما ال يقل عن موظَفْني 

ع على عاتقه، مع أخذ الوضع األمين مهنيَـْني معنيَـْني باألمن لكي يتسىن له النهوض بعبء العمل الواق
القائم يف مايل باالعتبار. كما إن وجود موظف إضايف معين باألمن سيتيح إجراء مهمات خارج باماكو 
ويضمن استمرار السهر على األمن خالل أوقات الراحة واالستجمام واإلجازة السنوية. إن الوظيفة املعنية  
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د موارد املساعدة املؤقتة العامة، وفعًال برهن مقدار النشاط اجلاري يف إطار بن ٢٠١٩كانت قد أُقرَّت لعام 
ضرورة توفُّر موظَفْني مهنيَـْني معنيَـْني باألمن. وبنقل هذه الوظيفة من املكتب  ٢٠١٩حىت تارخيه من عام 

ويل ديفوار إىل املكتب الُقطري القائم يف مايل لن يعود قلم احملكمة إىل طلب مت الُقطري القائم يف كوت
 هذه الوظيفة يف إطار بند موارد املساعدة املؤقتة العامة.

) بنقله من ٢-(من الرتبة ف يعمل يف امليدانإعادة ختصيص موظف معاون معين بالقضايا  -٥٦٤
نظرًا إىل زيادة عبء العمل املضطَلع به يف احلالة يف مايل منذ عام  شهراً: ١٢أوغندا إىل مايل ملدة 

، غدا من الضروري لقسم اجملين عليهم احلسنطلبًا للحماية يف قضية  نتيجًة لعدة إحاالت ٢٠١٨
والشهود، أن يتكفل يف احلالة يف مايل بتوفري البنية األساسية والدعم الالزم باملوارد من املوظفني. وهلذا 
السبب سَينقل قسم اجملين عليهم والشهود وظيفة موظف معاون معين بالقضايا يعمل يف امليدان يف 

دا، حيث شهدت أنشطة قسم اجملين عليهم والشهود اخنفاضاً، إىل مايل لكي ينهض بأود عبء أوغن
. إن البنية األساسية ملالك املوظفني يف احلالة يف مايل ُحلَّت يف عام ٢٠١٩العمل الذي زاد فيها منذ عام 

السيد احلسن  إثر تقليص للموارد املخصصة للحالة يف مايل اقُرتحت يف ذلك احلني. وبتوقيف ٢٠١٧
ا طلبًا للحماية، ٢٠١٨الحقًا يف عام  ، الذي أعقبته عدة إحاالت من مكتب املّدعي العام يف السنة ذا

َتَدبَّر قسُم اجملين عليهم والشهود أمر تعزيز املالك القائم بإرسال عدة بعثات دعم من املوظفني إىل مايل 
حىت الوقت احلاضر. إن إعادة  ٢٠١٨من عام  للمساعدة يف النهوض بأود عبء العمل املتزايد بدءاً 

ختصيص املوظف املعاون املعين بالقضايا يف امليدان املطلوبة تلزم لتكميل البنية األساسية ملالك املوظفني  
 كما تلزم ألمٍر أهمَّ هو إجراء عمليات التقييم وتوفري الدعم االجتماعي النفسي. 

قله من أوغندا إىل مجهورية أفريقيا الوسطى ملدة ) بنرأ-خ عإعادة ختصيص سائق (من الرتبة  -٥٦٥
ا يف قضية  شهراً: ١٢ أُْنغوين نظرًا إىل التخفيض املتوقع أن تشهده األنشطة القضائية املضطَلع 

)Ongwen(  لن تعود وظيفة سائق يف املكتب الُقطري القائم يف كْمباال بأوغندا الزمة لعام  ٢٠٢٠يف عام
. ولذا ستُنقل هذه الوظيفة إىل املكتب الُقطري القائم يف مجهورية أفريقيا الوسطى حيث ستزداد ٢٠٢٠

من احتياجات مزيدة . إن وظيفة السائق اإلضافية هذه ستتيح سدَّ ما يُتوقع ٢٠٢٠احلاجة إليها يف عام 
إىل دعم املهمات، والوفاَء مبتطلبات إلزامية يف جمال النقل مبركبتني متصلة باألمن من أجل املهمات 
ا املكتب الُقطري. إن  ا خارج بـَْنغي، ومواجهَة ارتفاع مقدار األنشطة العادية اليت يضطلع  املضطَلع 

عمل املكتب الُقطري القائم يف مجهورية أفريقيا  وجود السائق اإلضايف سيهيئ للمزيد من املرونة يف
الوسطى، وسيقلص عدد ساعات العمل اإلضايف الذي يقوم به السائقون، وميكِّن السائقني احلاليني من 

م بصورة أكثر تنظيماً.  أخذ إجازا

) بنقله من ِكنشاسا جبمهورية الكونغو الدميقراطية إىل رأ-خ عإعادة ختصيص سائق (من الرتبة  -٥٦٦
نظرًا إىل التعديل املزَمع إجراؤه يف املوارد املتاحة لفرعي املكتب الُقطري القائم يف  شهراً: ١٢مايل ملدة 

ا يف مجهورية  مجهورية الكونغو الدميقراطية لكي يتواءم مالكهما من املوظفني مع مقدار األنشطة املضطَلع 
فرع املكتب الُقطري القائم يف كْنشاسا الزمة.  ، مل تعد وظيفة سائق يف٢٠٢٠الكونغو الدميقراطية يف عام 

. ٢٠٢٠ولذا ستُنقل هذه الوظيفة إىل املكتب الُقطري القائم يف مايل حيث ستزداد احلاجة إليها يف عام 
وتلزم وظيفة السائق اإلضافية هذه لضمان استمرارية العمل وهي مهمة أمهية أساسية لتوفري الدعم 

ا املوظفون يف مايل قد ازداد  للمهمات املتزايدة نظرًا إىل أن عدد األنشطة احمللية اليت جيب أن يضطلع 
. إن وجود سائق إضايف سيهيئ للمزيد من املرونة يف عمل ٢٠١٩يف عام  ٣٠إىل  ١٩بالفعل من 
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املكتب الُقطري القائم يف مايل، وسيقلص عدد ساعات العمل اإلضايف الذي يقوم به السائقون، وميكِّن 
م بصورة أكثر تنظيماً. السائقني  احلاليني من أخذ إجازا

) بنقله من قسم مشاركة اجملين عليهم وجرب رأ- خ عإعادة ختصيص مساعد إداري (من الرتبة  - ٥٦٧
أضرارهم التابع لشعبة اخلدمات القضائية إىل قسم اإلعالم والتوعية التابع لشعبة العمليات اخلارجية ملدة 

لقد أفضت طرائق العمل املتبعة حاليًا يف قسم مشاركة اجملين عليهم وجرب أضرارهم التابع  شهراً: ١٢
لشعبة اخلدمات القضائية إىل مزيد من النجاعة يف تدبر مهام الدعم اإلداري يف القسم حبيث مل يعد 

فُيقرتح أن يُنقل  رأ).- ع  إال واحد من املساعَدْين اإلداريـَْني احلاليَـْني (من الرتبة خ ٢٠٢٠يلزم لعام 
اآلخر إىل مكتب اإلعالم والتوعية التابع لشعبة العمليات اخلارجية. إن عملية إعادة ختصيص هذه 
الوظيفة ستتيح لقسم اإلعالم والتوعية سدَّ احتياجاته إىل الدعم اإلداري وتغيَري الدور املنوط بوظيفة 

 الوقت احلاضر، ليصبح مساعداً معنياً باإلعالم رأ) الشاغرة يف- ع  املساعد اإلداري احلالية (من الرتبة خ
 ).٥٦٩رأ) (انظر الفقرة - ع  (من الرتبة خ

 إعادة ختصيص وظيفة لــُيضطلع يف إطارها مبهام خمتلفة

بنقله من كوت  رأ)-مساعد معين بالعالقات اخلارجية والتعاون (من الرتبة خ عإعادة ختصيص  -٥٦٨
نظرًا إىل االخنفاض املتوقع أن تشهده األنشطة شهراً:  ١٢دة ديفوار إىل قسم دعم العمليات اخلارجية مل

ا يف كوت مل تعد وظيفة مساعد يعمل يف امليدان الزمة لعام  ٢٠٢٠ديفوار يف عام  القضائية املضطَلع 
ديفوار. فُيقرتح أن يعاد ختصيص هذه الوظيفة بنقلها إىل  يف املكتب الُقطري القائم يف كوت ٢٠٢٠

بالعالقات اخلارجية وتعاون الدول العاملة يف املقر ضمن قسم دعم العمليات اخلارجية.  الوحدة املعنية
فتنامي عدد القضايا اليت بُلغت فيها مراحل شىت من اإلجراءات القضائية (املرحلة التمهيدية، واملرحلة 

قلم احملكمة يف جمال  النشطة اليت يبذهلا االبتدائية، ومرحلة االستئناف، ومرحلة جرب األضرار)، واجلهودُ 
العالقات اخلارجية حلشد الدعم السياسي والدبلماسي من أجل التوصل إىل التعاون الكامل والفعال، 
يستلزم دعمًا كافيًا على املستوى اإلداري. إن مالك الوحدة املعنية بالعالقات اخلارجية وتعاون الدول ال 

ساعد املعين بالعالقات اخلارجية ُتطلب وظيفة امليضم حاليًا أية وظيفة من وظائف الدعم اإلداري. ف
رأ) لدعم هذه الوحدة يف إعداد املذكرات الشفوية العادية، وتنسيق ترمجة -ع والتعاون (من الرتبة خ

املراسالت، ومسك قواعد البيانات ذات الصلة املتعلقة بالتعاون الدويل والتعاضد القضائي، مبا يف ذلك 
صول. كما ُتطلب هذه الوظيفة لكي يقدم شاغلها الدعم إىل الفريق املعين قاعدة بيانات اسرتداد األ

بالعالقات اخلارجية يف إعداد نصوص املراسالت الدبلماسية العادية املوجَّهة إىل الدول فيما خيص اتفاقات 
 التعاون ويف جماالت أخرى من جماالت العالقات اخلارجية ذات األولوية.

  املنوط بشاغلهاوظيفة يُغريَّ الدور 
شهرًا يُغريَّ الدور املنوط بشاغلها ليصبح  ١٢ملدة  رأ)- (من الرتبة خ عوظيفة مساعد إداري  - ٥٦٩

: بالنظر إىل ارتفاع عدد الوثائق القضائية شهراً  ١٢ملدة  رأ)- (من الرتبة خ عمساعدًا معنيًا باإلعالم 
رأ) شاغرة - ع  فة مساعد إداري (من الرتبة خاليت تودع يف احملكمة يومياً، ُيطلب تغيري الدور املنوط بوظي

رأ) بغية سد - ع  حاليًا يف قسم اإلعالم والتوعية لتصبح وظيفة مساعد معين باإلعالم (من الرتبة خ
االحتياجات إىل القيام سريعًا بتحليل الوثائق القضائية اليت تودع يف احملكمة مث القيام دون إبطاء 

ذات الصلة ألغراض اإلعالم والتوعية. كما تلزم هذه الوظيفة  باإلبالغ بأهم املستجدات القضائية
للمساعدة يف إعداد مناذج الردود وحتيني الصفحات اإلعالمية املتعلقة بالقضايا وغريها من الوثائق 
ا ستكون يف عداد مالك وحدة الشؤون العامة التابعة لقسم اإلعالم والتوعية حتت إشراف  اإلعالمية. إ
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رأ) املنقول - ع  . وسيتوىل مهاَم الدعم اإلداري يف القسم املساعُد اإلداري (من الرتبة خالناطق بامسها
 ).٥٦٧إىل قسم اإلعالم والتوعية من قسم مشاركة اجملين عليهم وجرب أضرارهم (انظر الفقرة 

 وظائف غري مموَّلة

 مموَّل): شهرًا (متطلَّب مستمر وغري ١٢) ملدة ٥-رئيس مكتب ُقطري (من الرتبة فوظيفة  -٥٧٠
نظرًا إىل نقل رئيس مكتب ُقطري قائم يف مجهورية الكونغو الدميقراطية إىل املكتب الُقطري القائم يف 
أوغندا لكي يتوىل اإلشراف على األنشطة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية ويف أوغندا، أُلغيت وظيفة رئيس 

غَري ُمموَّلة ضمن بنية مالك  ٥- شاغرة من الرتبة فاملكتب الُقطري يف أوغندا. لكن يُقرتح إبقاء الوظيفة ال
ا يف حاالت أخرى أو حاالت مستجدة إذا  شعبة العمليات اخلارجية مبثابة وظيفة احتياطية يستعان 

 استلزمت ذلك تطورات جديدة.

شهراً  ١٢ملدة  رأ)-(من الرتبة خ عمساعد رئيسي معين بتنظيم ملفات القضايا وظيفة  -٥٧١
سيُبقى على هذه الوظيفة غَري ُمموَّلة نظرًا إىل االخنفاض املتوقع أن تشهده  وغري مموَّل):(متطلَّب مستمر 

 .٢٠٢٠أنشطة جلسات احملكمة يف عام 

شهرًا (متطلَّب  ١٢ملدة  رأ)-(من الرتبة خ عمساعد معين بتنظيم ملفات القضايا وظيفة  -٥٧٢
نظرًا إىل االخنفاض املتوقع أن تشهده أنشطة  سيُبقى على هذه الوظيفة غَري ُمموَّلة مستمر وغري مموَّل):

 .٢٠٢٠جلسات احملكمة يف عام 

شهرًا (متطلَّب  ١٢ملدة  رأ)-(من الرتبة خ عالبصري  -مساعد معين باإلنتاج السمعي وظيفة  -٥٧٣
سيُبقى على هذه الوظيفة غَري ُمموَّلة نظرًا إىل االخنفاض املتوقع أن تشهده أنشطة  مستمر وغري مموَّل):

 .٢٠٢٠ات احملكمة يف عام جلس

 ألف يورو ١ ٦٢٨,١  املساعدة املؤقتة العامة

ينطوي مقدار املوارد املطلوبة لسد تكاليف املساعدة املؤقتة العامة يف شعبة العمليات اخلارجية  -٥٧٤
املعتمدة،  ٢٠١٩املئة) بالقياس إىل نظريه يف ميزانية عام  يف ٤,٧ألف يورو ( ٧٩,٥على اخنفاض مقداره 

ألف يورو تعزى إىل أثر تطبيق نظام األمم املتحدة املوحد على  ٤٢,٠لى الرغم من زيادة مقدارها وذلك ع
من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل.   ٣٣موارد املساعدة املؤقتة العامة. وعلى اإلمجال يُطلب 

وظيفة واحدة جديدة من  ٢٠٢٠ويشمل مقدار املوارد اجلديدة اليت تطلبها شعبة العمليات اخلارجية لعام 
وظائف املساعدة املؤقتة العامة يُقرتح أن يعمل شاغلها يف قسم اجملين عليهم والشهود ووظائف 

م يف إطار املساعدة املؤقتة العامة يعملون ملدة  ثالثة شهراً إضافية من أجل املكتب  ١٣سائقني يستعان 
املعتمدة. وتُعوَّض  ٢٠١٩يف ميزانية عام  شهراً  ٢٣الُقطري القائم يف مايل مقابل مدة عمل مقدارها 

وظائف مقرَّة من وظائف املساعدة  تكاليف املوارد اجلديدة املطلوبة تعويضًا كامًال بالكف عن متويل ثالث
البالغ  ٢٠١٩وظائف املساعدة املؤقتة العامة اليت أُقرت لعام  املؤقتة العامة من أجل املكاتب الُقطرية. إن

 .٢٠٢٠معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل ستظل تلزم لعام  من ٣٢عددها 

نظرًا إىل تعديل املوارد الالزمة مل تعد شعبة العمليات اخلارجية تطلب ثالَث وظائِف املساعدِة  -٥٧٥
 :٢٠١٩املؤقتِة العامِة التاليَة اليت أُقّرت لعام 

  شهراً؛ ١٢) ملدة (مايل )٢-ف(من الرتبة موظف معاون معين باألمن يف امليدان   )أ (
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  شهراً؛ ١٢(أوغندا) ملدة  رأ)-(من الرتبة خ عمساعد معين باألمن احمللي   )ب (

 شهراً. ١٢(أوغندا) ملدة  رأ)-(من الرتبة خ عمساعد إداري   )ج (

لعام  املساعدة املؤقتة العامةمن معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل يف إطار  ٣٣يلزم  -٥٧٦
وظيفة جديدة واحدة من وظائف املساعدة املؤقتة العامة متثل  ٢٠٢٠كما يلي: تظل الزمة لعام   ٢٠٢٠

من معادالت املوظف الواحد العامل  ٣٢معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل وما ميثل واحداً من 
 .٢٠١٩املساعدة املؤقتة العامة اليت أُقّرت يف إطار ميزانية عام بدوام كامل من وظائف 

(مجهورية أفريقيا الوسطى)  رأ)-(من الرتبة خ عمساعد معين بتنظيم ملفات القضايا يف امليدان  -٥٧٧
تلزم هذه الوظيفة لكي يدعم شاغلها املوظف املعاون املعين بالقضايا يف  شهراً (متطلَّب جديد): ١٢ملدة 

حاالت املتوقع ورودها منه طلباً امليدان نظرًا إىل كثرة اإلحاالت الواردة من مكتب املّدعي العام واإل
للحماية يف احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى. إن شاغل هذه الوظيفة سيساعد يف االتصال 

 بالشهود/اجملين عليهم وأسرهم.

شهرًا (متطلَّب  ١٢ملدة  )٢-ف(من الرتبة والتخطيط ية السرّ  باحلساباتمعين  عاونمموظف  -٥٧٨
ذه الوظيفة  مستمر): للنهوض بأود العمليات املالية ذات الطابع السّري املتصلة حبماية اجملين عليهم يهيَّأ 

والشهود وال سيما خالل التنقل الدويل. فشاغلها يدعم مهمات إعادة التوطني العالية درجة السّرية، 
ية. لقد ثبت فيتصل بالشركاء اخلارجيني ويقدم املساعدة إىل رؤساء األفرقة واملنفِّذين خالل العمليات السرّ 

ا حامسة األمهية لنجاعة عمل برنامج احلماية اخلاص باحملكمة  أن هذه الوظيفة تلزم لألمد الطويل إذ إ
اجلنائية الدولية، الذي يستلزم درجة السرّية العليا. فنظم احلسابات السرّية اليت أقامها قسم اجملين عليهم 

خلارجية من الغري الذين تتعامل معهم احملكمة وعلى والشهود تشتمل على التفاعل املنتظم مع األطراف ا
تناول مقدار كبري من األموال املشمولة بالسرّية. وإضافًة إىل هذه املهام، سيقدم شاغل هذه الوظيفة أيضاً 
الدعم اجملرَّب ألمد طويل الذي ُحيتاج إليه يف مراقبة األموال وتويل مسؤوليات شؤون امليزانية والشؤون 

التعقيد الذي يكتنف عمليات قسم اجملين عليهم والشهود وأمهية انتهاج سياسات ميكن العمل  ناملالية. إ
ا لتحقيق الوفورات واملكاسب املتأتية عن زيادة النجاعة يستلزمان استمرار الرصد واملراجعة والتحليل مع 

. وتتوافق احلاجة املستمرة السهر يف الوقت نفسه على السرية املطلقة لعمليات قسم اجملين عليهم والشهود
إىل هذه الوظيفة مع إضفاء الطابع املركزي على مجيع املهام املتصلة بالشؤون املالية وشؤون امليزانية ضمن 
فريق التخطيط (مبا يف ذلك تدبر الشؤون املالية يف امليدان بعد إلغاء وظائف املساعدين املعنيني 

ج أكثر تنظيمًا فيما يتعلق بتحليل امليزانية ومراقبتها  باحلسابات السّرية يف امليدان)، إىل جانب وضع 
والتدابري الرامية إىل زيادة النجاعة. لقد تبينت املنافع اليت تؤتيها هذه الوظيفة لقسم اجملين عليهم والشهود 

كبرية ولقلم احملكمة من خالل حتسينها إدارة املوارد وحتقيقها وفورات ومكاسب متأتية عن زيادة النجاعة  
 املقدار.

شهرًا (متطلب  ١٢) ملدة ٢-موظف معاون معين بالتدريب على محاية الشهود (من الرتبة ف -٥٧٩
يدعم شاغل هذه الوظيفة تنفيذ خطة قسم اجملين عليهم والشهود اخلاصة بالتدريب التخصصي مستمر): 

واصلة تنفيذ على محاية الشهود وتنمية القدرات على ذلك. وتلزم هذه الوظيفة لتتسىن للقسم م
اسرتاتيجيته اخلاصة بالتدريب والسهر على وضع براجمه اخلاصة بالتدريب وتنسيقها واستدامتها وتوفري 
التدريب يف إطارها لكي حييط موظفو القسم إحاطًة راسخة مبا يستلزمه تنفيذ املهام املنوطة به من مفاهيم 

متويِل هذه الوظيفة ضرورُة أن يكون املوظفون اجلدد، احلماية واخلطر وتدبر ملفات القضايا. وتربِّر استمراَر 
سيما العاملون يف امليدان، مزوَّدين مبعرفة املعايري الالزمة للعمليات، ما ُيربِّره أيضًا التطوُر املستمر على  وال
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صعيد التحديات املتعلقة بالسرية يف جمال محاية الشهود وتقنيات تقليص املخاطر. كما ينبغي تكييف 
ءات احلماية مع التغريات اليت تشهدها األوضاع االجتماعية السياسية يف كل من املناطق املعيَّنة اليت إجرا

يُعَمل فيها. وعليه فإن مواصلة تنمية القدرات املهنية ملوظفي قسم اجملين عليهم والشهود يف جمال محاية 
 مة للمجين عليهم والشهود.الشهود تتسم بأمهية حامسة فيما خيص جناعة عمل القسم ومحاية احملك

مايل) للحالة يف شهرًا (يعمل يف امليدان) ( ١٢ملدة  )٢-ف(من الرتبة رئيس فريق معاون  -٥٨٠
تلزم هذه الوظيفة لكي يقدم شاغلها الدعم الالزم فيما يتعلق بتنظيم ملفات القضايا  (متطلَّب مستمر):

باحلماية. إن الفريق املعين باحلالة يف مايل هو اجلهاز يف امليدان وبشؤون الشهود واجملين عليهم املشمولني 
ذه احلالة فيما يتعلق باحملاكمات وكذلك بنظم  األساسي الالزم للنهوض بأود عبء العمل املزيد املرتبط 
التحرك االستجايب األويل وسائر اآلليات اليت يستلزمها عمل مكتب املّدعي العام واألنشطة القضائية. 

هذه الوظيفة قيادة الفريق العامل يف امليدان التابع لقسم اجملين عليهم والشهود، وسيساعد  وسيتوىل شاغل
رئيَس الفريق على االضطالع بالتدبر اليومي للمسائل املتصلة باحلماية، وسيدير نظم التحرك االستجايب 

م. وسُيج ري عمليات تقييم األويل ويتابع حاالت إحالة األطراف للشهود التماسًا حلمايتهم ومساند
للتهديدات واألخطار فيما يتعلق باالشتمال بربنامج احملكمة اخلاص باحلماية ويقدم توصيات بشأن تدابري 
محاية الشهود، وسيقوم جبمع وحتيني املعلومات املتعلقة بالشهود من أجل املديرين الرئيسيني يف املقر 

 ولإلدراج يف الوثائق املراد تقدميها إىل الدوائر.

تلزم موارد لالضطالع  شهرًا (متطلَّب مستمر): ١٢ملدة  )٢-ف(من الرتبة  معاونلِّل حم -٥٨١
يئ الدعم الالزم يف التحليل  بأعمال التحليل والبحث يف احلالة يف مايل وقضايا أخرى. فهذه الوظيفة 

ألفرقة املعنية ومجع املعلومات، ومراقبة الوضع األمين يف مايل واستعراضه. وسيساعد شاغل هذه الوظيفة ا
مًا وسيسدي املشورة فيما يتعلق بعمليات احلماية. وسيدعم  باحلاالت يف استبانة األخطار احملتملة مقدَّ
شاغل هذه الوظيفة أيضًا حاالت أخرى غري احلالة يف مايل، مثل احلالة يف جورجيا واحلالة يف ليبيا 

 تعمل فيها احملكمة. واحلاالت يف سائر مناطق النزاعات/ ما بعد النزاعات اليت

يتوىل شاغل هذه الوظيفة  مستمر):متطلَّب شهرًا ( ١٢) ملدة ٣-رئيس فريق (من الرتبة ف -٥٨٢
ذه احلالة، انطالقًا من  قيادة الفريق املعين باحلالة يف جورجيا الذي ميثِّل اجلهاَز األساسي الالزم للعناية 

يتدبر شؤون العمليات اليومية. وتلزم هذه الوظيفة املقر. إنه يقوم مبهمات تنسيقية انطالقًا من املقر و 
للنهوض بأود عبء العمل املزيد املتأيت عن عمليات التحقيق اليت ُجترى يف جورجيا واملتصل بإقامة البنية 
االشتغالية مبا يف ذلك إعمال "نظم التحرك االستجايب" وسائر اآلليات اليت تلزم ال لدعم األنشطة اليت 

ّدعي العام فحسب بل أيضًا للتعامل مع مسائل احلماية والنهوض بأود القضايا املعنية.  جيريها مكتب امل
كما يتوىل شاغل هذه الوظيفة املسؤولية عن مركز العمليات القائم يف املقر والتابع لقسم اجملين عليهم 

ورية للنجاح يف والشهود، فيتدبر مجيع تنقالت الشهود واجملين عليهم مبا يف ذلك تنسيق الرتتيبات الضر 
 تنفيذ إعادة توطني الشهود واجملين عليهم على النطاق الدويل.

شهراً  ١٢) (يعمل يف امليدان) (للحالة يف جورجيا) ملدة ٢-رئيس فريق معاون (من الرتبة ف -٥٨٣
متثل هذه الوظيفة مكوِّنًا من مكوِّنات اجلهاز األساسي املعين باحلالة يف جورجيا. : (متطلب مستمر)

ا تلزم للنهوض بعبء العمل املزيد املتصل بعمليات التحقيق اجملراة حديثًا يف جورجيا فيما يتصل بالبنية  إ
االشتغالية وبنظم التحرك االستجايب وباآلليات اليت تستلزمها أنشطة املّدعي العام. إن شاغل هذه الوظيفة 

تب الُقطري ويساعد رئيَس الفريق يف التدبر يقود الفريق امليداين التابع لقسم اجملين عليهم والشهود يف املك
اليومي للمسائل املتعلقة باحلماية؛ ويدير نظم التحرك االستجايب األويل، ويقوم باملتابعة فيما يتعلق بإحالة 
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م، وجيري عمليات تقييم التهديدات واملخاطر احمليقة  األطراف أشخاصًا طلبًا حلمايتهم ومساند
بربنامج احملكمة اخلاص باحلماية، ويقدِّم توصيات يف شأن تدابري محاية  باألشخاص من أجل اشتماهلم

 الشهود.

) (للحالة يف جورجيا) ملدة ٢- موظف معاون معين مبلفات القضايا يف امليدان (من الرتبة ف -٥٨٤
متثل هذه الوظيفة مكوِّنًا من مكوِّنات اجلهاز األساسي املعين باحلالة يف  شهرًا (متطلب مستمر): ١٢
جيا. ويتوىل شاغلها املسؤولية عن تسيري شؤون إحاالت معيَّنة واردة من األطراف الطالبة وتدبر هذه جور 

ا تلزم للنهوض بعبء العمل املزيد املتصل بعمليات التحقيق اجملراة يف جورجيا فيما يتصل  اإلحاالت. إ
نشطة املّدعي العام. كما يتكفل بالبنية االشتغالية وبنظم التحرك االستجايب وباآلليات اليت تستلزمها أ

شاغل هذه الوظيفة باإلدارة اليومية ملركز العمليات القائم يف املقر والتابع لقسم اجملين عليهم والشهود، 
فيهتم جبميع تنقالت الشهود واجملين عليهم مبا يف ذلك تنسيق الرتتيبات الضرورية للنجاح يف تنفيذ إعادة 

 لى النطاق الدويل.توطني الشهود واجملين عليهم ع

شهرًا (متطلب  ١٢) ملدة ٢-موظف معاون معين بإعداد ملفات القضايا (من الرتبة ف -٥٨٥
ُحيتاج إىل هذه الوظيفة احتياجًا طويل األمد لتحقيق االستمرارية الضرورية يف إعداد ملفات  مستمر):

إعداد ملفات القضايا قضايا احلاالت ومجع املعلومات. وتلزم هذه الوظيفة الوحيدة ضمن مالك فريق 
التابع لقسم اجملين عليهم والشهود لدعم حملِّل قسم اجملين عليهم والشهود يف مراقبة ومراجعة الوضع األمين 
يف أوغندا ومايل وجورجيا وليبيا وغريها من مناطق النزاع/ما بعد النزاع اليت تعمل فيها احملكمة. 

ربة العسكرية الالزمة للسهر على متييز األطراف الفاعلة هذه الوظيفة يأيت على وجه التحديد باخل فشاغل
م  اليت متثل مصدر التهديد العاملة يف مناطق النزاع هذه متييزًا سليمًا وعلى حتليل وفهم اسرتاتيجيا
م، وطرائق عملهم، وعلى تقييم ما ميثلونه من خطر على اجملين عليهم والشهود  العسكرية/التمردية، وقدرا

 العدوانية بناًء على ذلك. يف البيئات

 ١٢رأ) ملدة -أربعة تقنيني خمتصني يف تكنولوجيا املعلومات يعملون يف امليدان (من الرتبة خ ع -٥٨٦
تظل هذه الوظائف الزمة يف املكاتب الُقطرية القائمة يف أوغندا  شهرًا لكل منهم (متطلب مستمر):

ومجهورية الكونغو الدميقراطية ومجهورية أفريقيا الوسطى وكوت ديفوار (يليب تقينُّ تكنولوجيا املعلومات 
 ديفوار أيضًا االحتياجات يف جمال تكنولوجيا املعلومات يف العامُل يف امليدان يف املكتب الُقطري يف كوت

ا تشبه اخلدمات اليت يقدمها مكتب املساعدة التابع لقسم دعم تدبر  مايل). إن اخلدمات اليت يقدمو
م ينهضون بأود األنشطة اليومية اجملراة يف جمال  املعلومات واملساعدون يف اجملال السمعي البصري. إ

ليل املشكالت، وخيففون من تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، فييسِّرون معاجلة األعطال العامة وتذ
األخطار يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. ويشار على اخلصوص إىل أنه، نظرًا إىل أن احملكمة 

)، مثة حاجة بيِّنة إىل أن يكون يف عداد مالك املكاتب الُقطرية تقين e-Courtحتولت إىل حمكمة إلكرتونية (
لكي يدعم إجراءات احملكمة بالرتتيب للتباحث عن بعد بواسطة  معين بتكنولوجيا املعلومات يف امليدان

من أجل اجللسات واالجتماعات مع املقر. ويضاف إىل ذلك أن وجود التقنيني  فيِديويوسائل االتصال ال
املعنيني بتكنولوجيا املعلومات يف امليدان أمر حاسم األمهية للتكفل بكون اخلدمات املتعلقة بتوصيلية 

قة ملقتضيات اإلنرتنت وبالبيانات الـُمحتازة باألجهزة املتنقلة وبالطبع (عندما ُحيَصل عليها باإلجيار) مطاب
العقود ذات الصلة ومتوافقة مع متطلبات عمل املكاتب الُقطرية. كما يقدم التقنيون املعنيون بتكنولوجيا 
املعلومات يف امليدان املساعدة للموظفني املعنيني بالشؤون اإلدارية والعمليات يف املكاتب الُقطرية على 

تصاالت، فيسدون املشورة بشأن األجهزة املشارفة تدبر املمتلكات من وسائل تكنولوجيا املعلومات واال
اية عمرها االشتغايل، والتخلص من هذه األجهزة. ويشار أخريًا إىل أن املوظَف املعينَّ بالشؤون  على 
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اإلدارية والعمليات والتقينَّ املعينَّ بتكنولوجيا املعلومات يف امليدان مها آخر من يغادر املكتب الُقطري 
 القه، وذلك للتكفل بأن مجيع املمتلكات آمنة وجاهزة للمرحلة التالية.عندما جيري إغ

شهراً  ١٢) (للحالة يف مايل) ملدة ٣-موظف معين باألمن يف امليدان (من الرتبة ف -٥٨٧
يلزم املوظف املعين باألمن يف امليدان لكي يقود الفريق األمين الكامل يف املكتب  مستمر): (متطلب

عترب من أخطر البلدان اليت تعمل فيها احملكمة، فيمكِّن هذا املكتَب من تقدمي الُقطري يف مايل، اليت تُ 
مقدار كاف من الدعم األمين. وسيواصل املوظف املعين باألمن يف امليدان تويل املهمة احلامسة األمهية 

. وتظل هذه املتمثلة يف مراقبة األمن وتقييم املخاطر، وتنظيم جلسات اإلحاطة ودعم العمليات يف امليدان
الوظيفة الزمة نظرًا إىل الزيادة الكبرية يف طلبات دعم األنشطة الواردة من خمتلف الكيانات وإىل أن 

 السياق املعين يبقى واحداً من أقسى األسيقة وأقلها قابليًة للتوقع. 

شهرًا (متطلب  ١٢ملدة  مايل)للحالة يف (رأ) -مساعد معين باألمن احمللي (من الرتبة خ ع -٥٨٨
تظل وظيفة املساعد املعين باألمن احمللي من أجل املكتب الُقطري القائم يف مايل تلزم لكي يقدم  تمر):مس

شاغلها الدعَم للفريق املعين باألمن يف امليدان يف هذا البلد. وكما بـُنيِّ يف معرض احلديث عن وظيفة 
من يف امليدان، شهد مقدار أنشطة املوظف املعين باألمن يف امليدان ووظيفة املوظف املعاون املعين باأل

زيادة كبرية وُحيتاج حاجة ماسة إىل موارد للتكفل بإمكان إجراء هذه األنشطة يف احملكمة اجملراة يف مايل 
بيئة ساملة وآمنة إىل أقصى حد ممكن. إن املساعد املعين باألمن احمللي يقدم الدعم للعضوين اآلخرْيِن يف 

 يدان.الفريق املعين باألمن يف امل

رأ) (اثنان فيما خيص مشاركة اجملين عليهم -أربعة مساعدين يعملون يف امليدان (من الرتبة خ ع -٥٨٩
 مستمر): شهرًا لكل منهم (متطلب ١٢وجرب أضرارهم واثنان فيما خيص التوعية) (للحالة يف مايل) ملدة 

 واثنان أضرارهم وجرب عليهم اجملين مشاركة خيص فيما اثنان(مساعدين يعملون يف امليدان  يُطلب أربعة
من أجل املكتب الُقطري القائم يف مايل. وتلزم هذه الوظائف لكي يدعم شاغلوها  )التوعية خيص فيما

 )أضرارهم وجرب عليهم اجملين مشاركة خيص التوعية وفيما خيص فيما(املوظَفْنيِ العامَلْنيِ يف امليدان 
ي الذي جيريه قلم احملكمة، إىل جانب تويل املسؤوليات ) يف االضطالع بالنشاط التوعو ٣- الرتبة ف (من

، مبا يف ذلك املثابرة على إعالم احلسنوقضية  املهدياملتعلقة مبشاركة اجملين عليهم وجرب أضرارهم يف قضية 
اجملين عليهم واجلماعات املتضرِّرة باملستجدات يف اإلجراءات القضائية. وكما بـُنيِّ فيما تقدم تغريت مسات 

ا املكتب الُقطري القائم يف مايل بالقياس إليها يف السنوات السابقة بسبب زيادة األ نشطة اليت يضطلع 
األنشطة القضائية فيما يتعلق باحلالة يف هذا البلد وما ينتج عنها من ضرورة التفاعل مع اجملين عليهم 

 واجلماعات املتضررة.

 ):مستمر متطلب( (للحالة يف مايل)شهرًا  ١٢)، ملدة رأ- خ عسائق رئيسي (من الرتبة  -٥٩٠
مالك املكتب الُقطري القائم يف مايل. إن الزيادة الكبرية يف الدعم الذي يقدَّم  منستكون الوظيفة املطلوبة 

إىل البعثات تستلزم سائقًا رئيسيًا يدير سائر السائقني وجمموعة املركبات وينسِّق الشؤون ذات الصلة. 
مكتب الُقطري القائم يف مايل مالَكه متوائمًا مع مالك املكاتب القطرية وسيجعل توظيف سائق رئيسي لل

 القائمة يف بلدان احلاالت األخرى من حيث القدرة على الدعم املتمثل يف السائقني.

 (للحالة يف مايل)شهرًا لكل منهم  ١٢)، ملدة رأ-خ عثالثة سائقني (من الرتبة  -٥٩١
شهراً فقط تـُوَّزع  ٢٣أُقرت هذه الوظائف ملدة إمجالية مقدارها  ٢٠١٩فيما خيص عام  ):مستمر متطلب(

ملكتب الُقطري القائم يف مايل. ونظرًا إىل زيادة األنشطة امليدانية اليت يف اعلى السائقني الثالثة العاملني 
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م تظل هذه الوظائف الزمة لكي يقدِّم شاغلوها الدعم إىل املستف ٢٠٢٠سيشهدها عام  يدين من خدما
شهَر عمٍل كاملة.  ١٢من أجل ضمان استمرارية العمل، وذلك على أساس العمل بدوام كامل ملدة 

السائقني الثالثة املعنيني هم السائقون الوحيدون الذين يوفرون خدمات النقل حاليًا حتت إشراف  إن
 السائق الرئيسي. 

واحد فيما خيص مشاركة اجملين عليهم وجرب رأ) (-الرتبة خ ع مساعدان يعمالن يف امليدان (من -٥٩٢
 شهرًا لكل منهما (متطلب مستمر): ١٢أضرارهم واآلخر فيما خيص التوعية) (للحالة يف أوغندا) ملدة 

ا يف غولو بأوغندا متكينًا من دعم إجراء مقدار  ستلزم الوظيفتان املطلوبتان من أجل األنشطة املضطَلع 
ا يف عام األنشطة واملهمات املتوقع وجو  بغية االتصال باجملين عليهم واجلماعات  ٢٠٢٠ب االضطالع 

 املتضررة الذين أبدوا اهتمامهم مبتابعة التطورات القضائية.

ستكون  شهرًا (متطلب مستمر): ١٢رأ) (للحالة يف أوغندا) ملدة - سائق (من الرتبة خ ع -٥٩٣
. وتظل هذه الوظيفة الزمة لكي يتكفل ندااملكتب الُقطري القائم يف أوغالوظيفة املعنية يف عداد مالك 

شاغلها بدعم األنشطة اليت جيريها األطراف واملشاركون يف اإلجراءات، وكذلك لدعم أنشطة التوعية 
واملهمات اليت جيريها قسم مشاركة اجملين عليهم والشهود. لقد ُعدِّلت رتبة هذه الوظيفة اليت كانت من 

وألن  ٢-ع ألنه مل يـَُعد ُيستعان بوظيفة السائق من الرتبة خ ٣-ع فأصبحت من الرتبة خ ٢-ع الرتبة خ
ا. ٣-ع الرتبة خ  تناسب مسا

رأ) (فيما خيص مشاركة اجملين عليهم وجرب -مساعدان يعمالن يف امليدان (من الرتبة خ ع -٥٩٤
هاتني   إن مستمر): شهرًا لكل منهما (متطلب ١٢) ملدة مجهورية أفريقيا الوسطىللحالة يف أضرارهم) (

وبالتوعية القائم  مبشاركة اجملين عليهم وجرب أضرارهمالوظيفتني مندرجتان بالفعل ضمن مالك الفريق املعين 
 املعين بالتوعيةوالعامل حتت إشراف مباشر من املوظف العامل يف امليدان ( يف مجهورية أفريقيا الوسطى

ظرًا إىل أنه يُقدَّر أن عدد اجملين عليهم ). ون٣-) (من الرتبة فومبشاركة اجملين عليهم وجرب أضرارهم
الطالبني املشاركَة يف اإلجراءات املتعلقة بقضايا احلالة الثانية يف مجهورية أفريقيا الوسطى و/أو احلصوَل على 

فيتعنيَّ أن يستدمي املكتب الُقطري القائم  ٢٠٠٠تعويضات جرب األضرار يف إطار هذه القضايا قد يبلغ 
قيا الوسطى قدرته على أن يليب بصورة كافية االحتياجات إىل دعم األنشطة املتصلة يف مجهورية أفري

م  إن .٢٠٢٠مبشاركة اجملين عليهم وتوعيتهم يف عام  شاغلي هذه الوظائف املستمر متويلها سخَّروا مقدرا
ا اجلديدة (يف جمال املهارات اللغوية، والتواصل مع بعض اجلماعات، وحتسني متثيل اجلنَسْني  ) وسُيسخِّرو

يف إطار كلِّ طيف األنشطة املتعلقة مبشاركة اجملين عليهم وجرب أضرارهم وبالتوعية اليت حيتاج إليها املكتب 
 الُقطري لكي يؤدي املهام املنوطة به على حنو أكثر فعالية.

شهراً  ١٢ملدة  )مجهورية أفريقيا الوسطىللحالة يف ()، رأ-خ عسائق رئيسي (من الرتبة  -٥٩٥
ستظل الوظيفة املطلوبة من مالك املكتب الُقطري القائم يف مجهورية أفريقيا الوسطى  ):مستمر متطلب(

وسيظل شاغلها يعمل لتمكني هذا املكتب الُقطري من تقدمي الدعم الكايف للمهمات املزيدة العدد اليت 
عليهم واجلماعات املتضررة مبا فيها املهمات اجملراة بغية التواصل مع اجملين  ٢٠٢٠سُتجرى يف عام 

الكثريين املتواجدين يف شىت أحناء هذا البلد. إن وظيفة السائق الرئيسي تتيح تنظيم ساعات عمل 
السائقني واستعمال وسائل النقل على حنو أكثر فعاليًة واقتصاداً، فتقلِّص مدَة اإلجازات التعويضية 

والتصليح يف الوقت املناسب واستبانة ما يتصل بذلك  العمل اإلضايف، ما يتيح إجراء أعمال الصيانة ومدةَ 
 من وفورات ومكاسب متأتية عن زيادة النجاعة ميكن حتقيقها.
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ستظل  شهراً (متطلب مستمر): ١٢) ملدة ديفوار كوترأ) (للحالة يف -سائق (من الرتبة خ ع -٥٩٦
ا تلزم  الوظيفة املعنية تلزم يف املكتب الُقطري القائم يف كوت على للتكفل بتقدمي الدعم املالئم ديفوار. إ

ا يف امليدان/يف البلد  صعيد النقل يف سياق العمل مبالك كامل من املوظفني واألنشطة املزيدة املضطلع 
ديفوار،  الثانية يف كوت املعين بسبب تكثيف مكتب املّدعي العام لعمليات التحقيق اليت جيريها يف احلالة

جين عليهم برناجمه اخلاص باملساعدة وأنشطته على صعيد توعية اجملين وتنفيذ الصندوق االستئماين للم
عليهم واجلماعات املتضرِّرة واجلمهور العام من أجل سد الثغرات اليت تعرتي التواصل ومعاجلة التصورات 

 اخلاطئة.

شهرًا (متطلب  ١٢رأ) (للحالة يف جورجيا) ملدة -مساعد معين باألمن احمللي (من الرتبة خ ع -٥٩٧
نظرًا إىل عدم وجود أي موظف معين باألمن يف امليدان يف املكتب الُقطري القائم يف جورجيا،  مر):مست

رأ) لتوفري الدعم املالئم يف جمال األمن والسالمة -ع تلزم وظيفة املساعد املعين باألمن احمللي (من الرتبة خ
 باألمن احمللي سيقدم اخلدمات بسهره من أجل األنشطة اليت جتريها احملكمة يف جورجيا. إن املساعد املعين

على السالمة املادية واألمن جلميع موظفي احملكمة العاملني بصورة دائمة يف جورجيا أو املوفدين يف بعثة 
إليها. ونظرًا إىل أن عدد املوظفني املخصَّصني للعمل يف احلالة يف جورجيا وعدد املوظفني املوفدين يف 

حبسب اخلطة اليت أعلن عنها مكتب املّدعي العام من أجل تكثيف  ٢٠٢٠م بعثة إليها سيزدادان يف عا
عمليات التحقيق يف احلالة يف جورجيا، تتسم هذه الوظيفة بأمهية حامسة لتمكني املكتب الُقطري من 

 احتياز دراية حملية بالسياق األمين بغية التصدي للتهديدات واملخاطر عندما تقوم.

 شهرًا (متطلب مستمر): ١٢رأ) (للحالة يف جورجيا) ملدة -خ عمساعد إداري (من الرتبة  -٥٩٨
) يف الشؤون ٥-سيواصل شاغل وظيفة املساعد اإلداري دعم رئيس املكتب الُقطري (من الرتبة ف

اإلدارية والتدبرية للمكتب الُقطري القائم يف اْتبيليسي. إن هذا الطلب يتماشى مع ضرورة أن يكون 
جورجيا عامًال بصورة كاملة لكي تتسىن له االستجابة لألنشطة املزيدة اليت  املكتب الُقطري القائم يف

ذه الوظيفة للتكفل بتسيري شؤون املكتب املتعلقة بامليزانية  جتريها احملكمة يف هذا البلد. وسيستعان 
 وشؤونه املالية والتقنية على حنو ناجع.

إن الوظيفة  شهرًا (متطلب مستمر): ١٢رأ) (للحالة يف جورجيا) ملدة - سائق (من الرتبة خ ع -٥٩٩
املعنية هي وظيفة السائق الوحيد الذي يقدم خدمات النقل جلميع موظفي احملكمة املوفدين إىل جورجيا 

ستظل وظيفة السائق هذه تتيح للمكتب الُقطري تقليص مقدار األموال و يف إطار بعثة أو العاملني فيها. 
لذي يقدمه السائقون. وسيتعني على املكتب الُقطري القائم يف الالزم الستئجار الـَمرْكبات والدعم ا

إىل اجلهات اليت يتعامل معها طائفة من اخلدمات أوسع مما يف عام  ٢٠٢٠أن يقدم يف عام  جورجيا
. إن الزيادة يف عدد املهمات بالقياس إليه يف السنوات السابقة جتعل متويل هذه الوظيفة حًال ٢٠١٩

وقلم احملكمة ناجعًا بالقياس إىل تكاليفه من أجل توفري الدعم اإلمدادي الالزم ملكتب املّدعي العام 
والصندوق االستئماين للمجين عليهم وسائر اجلهات املتعاَمل معها. كما ُتستحسن االستعانة بسائق 

 داخلي بغية محايِة سرّيِة كلِّ ما قد ُجيرى من عمليات حساسة.

 آالف يورو ٠,٠  املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات 

ملساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات على ينطوي مبلغ امليزانية املخصَّصة لسد تكاليف ا -٦٠٠
آالف يورو (مئة يف املئة) نتيجًة لعدم جتديد عقود اخلدمات اخلاصة املربمة مع  ١٠٦,٤اخنفاض مقداره 

 .لن يشهد أنشطة متصلة مبحاكمات ٢٠٢٠مساعدي الشهود ألن عام 
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 آالف يورو ٠,٠  العمل اإلضايف

د يف إطار بند العمل اإلضايف؛ ولذا يشهد مقدار ال تطلب شعبة العمليات اخلارجية أي موار  -٦٠١
املئة)  يف ١٠٠آالف يورو ( ٣,٠املخصصات يف إطار بند العمل اإلضايف هذا البند اخنفاضًا مقداره 

 املعتمدة. ٢٠١٩بالقياس إىل نظريه يف ميزانية عام 

 ألف يورو ٦ ٤٥٣,٢  الموارد غير المتصلة بالعاملين

 ٢٠٢٠للموارد غري املتصلة بالعاملني يف شعبة العمليات اخلارجية لعام ينطوي املقدار املقرتح  -٦٠٢
املئة). إن املوارد املطلوبة لسد التكاليف غري  يف ١,٣ألف يورو ( ٨٢,٨على زيادة إمجالية مقدارها 

لسد تكاليف  ٢٠٢٠املتصلة بالعاملني ميثل معظمها متطلبًا متكرِّرًا وهي تلزم من جديد فيما خيص عام 
فر، وتكاليف اخلدمات التعاقدية، وتكاليف التدريب، والنفقات التشغيلية العامة، وتكاليف اللوازم الس

ألف يورو زيادة مقدارها  ٨٢,٨واملواد، وتكاليف األثاث والعتاد. ويشمل مقدار الزيادة اإلمجايل البالغ 
نية إىل املكاتب ألف يورو يستجد طلبها لسد تكاليف سفر العاملني يف وحدة الصحة امله ٣٨,٧

الُقطرية. ويُطلب باقي الزيادة من أجل املكاتب الُقطرية التابعة لقلم احملكمة لكي تتسىن هلا االستجابة 
على حنو مناسب ملا يرد من مكتب املّدعي العام واحملامني والصندوق االستئماين للمجين عليهم من 

 طلبات تقدمي املزيد من اخلدمات.

 روألف يو  ١ ٤٩١,٥  السفر

يف املئة) بالقياس إىل  ٥,٤ألف يورو ( ٧٦,٣ينطوي مقدار املوارد املطلوبة على زيادة مقدارها  -٦٠٣
املعتمدة. إن املوارد املعنية يرتبط معظمها مبتطلبات يف جمال السفر ختص  ٢٠١٩نظريه يف ميزانية عام 

ليف السفر اليت تطلبها املكاتب املكاتب اخلارجية وقسم اجملين عليهم والشهود. إن املوارد الالزمة لسد تكا
ألف يورو) متثل متطلبات متكرِّرة بغية دعم املهمات اجملراة ضمن البلد  ٥٤٣,٢اخلارجية (البالغ مقدارها 

واملهمات اخلارجية، والبعثات املتصلة بالتقييم األمين، وأسفار موظفي املكاتب الُقطرية إىل املقر من أجل 
ات الصلة. ويُطلب معظم املوارد اإلضافية من أجل املكتبني الُقطريـَْني اإلبالغ السنوي واالجتماعات ذ

القائَمْني يف مجهورية أفريقيا الوسطى ومايل من أجل تقدمي الدعم اإلمدادي واألمين الكايف إىل مكتب 
لمجين املّدعي العام واحملامني (حمامي الدفاع واملمثلني القانونيني للمجين عليهم) والصندوق االستئماين ل

عليهم لالضطالع باملهمات ضمن البلد ويف إطار البعثات اخلارجية. وتستلزم األوضاع األمنية الصعبة 
القائمة، وال سّيما يف مجهورية أفريقيا الوسطى ومايل، تدابري أمنية إضافية تُتكبد بسببها تكاليف سفر يف 

  املناطق املعنية من أجل إجراء التقييم األمين.

ألف يورو  ٨٠,٩الزيادة اإلمجالية املطلوبة من أجل املكاتب اخلارجية مبلغًا مقداره وتبلغ  -٦٠٤
ألف يورو ميثل زيادة ناجتة عن تفقد وحدة الصحة املهنية   ٣٨,٧املئة) منه جزء مقداره  يف ١٧,٥(

ى واجب بغية مراقبة الصحة البدنية والنفسية للموظفني العاملني يف امليدان. ومبقتضطرية للمكاتب القُ 
العناية الواقع على عاتق وحدة الصحة املهنية يُتوقع أن يقوم املسؤول الطيب العامل يف املقر و/أو املستشار 
االجتماعي النفسي للموظفني بزيارة كل مكتب ُقطري مرة واحدة على األقل كل سنة (بالتناوب بينهما 

وتتسم خبطورة متأصلة. وبالتايل فإن  من سنة إىل أخرى). إن موظفي احملكمة يعملون يف مناطق نائية
 املوظفني املقيمني أو العاملني يف هذه املناطق يتعرضون ملخاطر صحية كبرية (نفسانية ووجدانية وعقلية).

يف املئة) عن زيادة يف املكاتب اخلارجية التابعة  ٩ألف يورو ( ٤٢,٢وينتج باقي الزيادة البالغ  -٦٠٥
لبات إضافية يف جمال السفر يف مجهورية أفريقيا الوسطى ومايل لقلم احملكمة تعزى رئيسيًا إىل متط
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ألف يورو)، ختص يف املقام األول طلبات دعم املهمات اليت يقدمها مكتب املّدعي العام  ٧٨,٥(
واحملامون (حمامو الدفاع واملمثلون القانونيون للمجين عليهم) والصندوق االستئماين للمجين عليهم، 

 .ألف يورو) ١٩,١ديفوار ( يضات يف متطلبات السفر يف كوتوتعوَّض جزئياً بتخف

ألف يورو) مساوياً  ٦٠,٦ويبقى مقدار املوارد اليت حيتاج إليها قسم دعم العمليات اخلارجية ( -٦٠٦
جتسد متطلبات ألف يورو،  ٠,١املعتمدة مزدادًا عليه زيادة زهيدة مقدارها  ٢٠١٩لنظريه يف ميزانية عام 
ا لتنفيذ األوامر القضائية، وحضور أو تنظيم فعاليات رامية إىل التوعية بأمهية أنشطة متكرِّرة ُيضطل ع 

ا التحقق من إعواز  تعاون الدول مع احملكمة فيما يتعلق باسرتداد األصول، وعمليات التحقيق املايل املراد 
ا مجع معلومات معيَّنة على طاليب املساعدة القانونية اليت تدفع تكاليفها احملكمة، ومهمات التقييم املراد 

 حنو دقيق متصلة باحلاالت، وعمليات التدارس األويل، واملفاوضات على اتفاقات التعاون مع الدول. 

ألف يورو) على  ٤٢,٨وينطوي املبلغ املطلوب لسد تكاليف السفر لقسم اإلعالم والتوعية ( -٦٠٧
املعتمدة من  ٢٠١٩ىل نظريه يف ميزانية عام املئة) بالقياس إ يف ٠,٥ألف يورو ( ٠,٢زيادة زهيدة مقدارها 

أجل األنشطة املتكرِّرة. ويراد استخدام املوارد اليت يطلبها قسم اإلعالم والتوعية لتيسري التواصل الفعال مع 
اجلماعات املتضرِّرة وأصحاب الشأن الرئيسيني، ومع املؤسسات اإلعالمية تيسرياً للتغطية اإلعالمية الدقيقة 

مايل واحلالة يف كوت ديفوار واحلالة يف جورجيا واحلالة يف بوروندي. وسيظل قسم اإلعالم للحالة يف 
والتوعية يشارك يف االجتماعات بغية إنشاء واستدامة الشبكات ألغراض التعاون مع مكاتب اإلعالم 

ليمية واحمللية التابعة لألمم املتحدة واالحتاد األورويب. وسُتعقد جلسات إعالمية مع وسائل اإلعالم اإلق
للتصدي للتصورات اخلاطئة عن احملكمة وتقدمي معلومات عن دورها وأنشطتها، وبناء واستدامة الثقة مع 

 وسائل اإلعالم احمللية واإلقليمية يف أوروبا ومشال أفريقيا.

ألف يورو، يستند  ٧٦٨,٧إن مقدار ميزانية السفر املقرتح لقسم اجملين عليهم والشهود، البالغ  -٦٠٨
ا حاليًا يف جمال تدبر القضايا يف امليدان واملتطلبات املقدَّرة فيما حسا به إىل مقدار األنشطة املضطَلع 

يتعلق باخلدمات اليت جيب تقدميها إىل مكتب املّدعي العام. ويشري املقدار احملتمل لعدد اإلحاالت طلباً 
ين عليهم املشمولني بربنامج احملكمة زيادة يف تدبر شؤون الشهود واجمل ٢٠٢٠للحماية اليت سيشهدها عام 

. وعلى اإلمجال حيتاج قسم اجملين عليهم والشهود إىل موارد من ٢٠١٩اخلاص باحلماية بالقياس إىل عام 
أجل دعم مهمات التقييم، وإعادة التوطني، وإعادة اإلسكان، والتنقل الـُمساَعد، ومهمات صيانة نظام 

تدابري احلماية على الصعيد احمللي، واملهمات املتصلة بتقليص املخاطر التحرك االستجايب األويل، وتنفيذ 
يف القضايا احلالية حمليًا ودولياً. إن املبلغ الذي يطلبه قسم اجملين عليهم والشهود ينطوي على زيادة زهيدة 

نشطة املعتمدة. فأ ٢٠١٩املئة) بالقياس إىل نظريه يف ميزانية عام  يف ٠,٧آالف يورو ( ٥,٥مقدارها 
، ٢٠٢٠احلماية املزيدة يف احلالة يف مايل واحلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى، واالفرتاضات فيما خيص عام 

تشري إىل زيادة يف األنشطة يف هاتني احلالتني، إىل جانب تدبر القضايا يف مجيع احلاالت األخرى اجلاري 
يل وباحلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى، على النحو النظر فيها. إن تشكيل الفريقني املعنيَـْني باحلالة يف ما

املطلوب يف إطار املساعدة املؤقتة العامة، سيقلص احلاجة إىل االعتماد املفرط على املوظفني الذين 
 سيجلبون لواله يف إطار بعثات إىل بلدي احلالتني هذين. 

ر بند السفر لدعم املهمات وسُتستخدم املوارد اليت يطلبها قسم اجملين عليهم والشهود يف إطا -٦٠٩
االشتغالية وكذلك املهمات الرامية إىل التفاوض بشأن اتفاقات إعادة التوطني، ولتنظيم حلقات دراسية 

 إقليمية من أجل الرتويج إلعادة توطني الشهود واجملين عليهم املعرضني للخطر يف بلدان أخرى.
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ألف  ٧٦,٢مليات اخلارجية (البالغ ويشهد مقدار املوارد اليت يطلبها مكتب مدير شعبة الع -٦١٠
آالف يورو ألن املكتب مل يعد يطلب سد تكاليف زيارات املكاتب  ١٠,٤يورو) اخنفاضًا مقداره 

ا موظفو وحدة الصحة املهنية؛ فبدًال من ذلك ُتطلب املوارد الالزمة (البالغ مقدارها  الُقطرية اليت يقوم 
 .ألف يورو) من أجل املكاتب الُقطرية ٣٨,٧

 ألف يورو ١ ١٥٨,٣  اخلدمات التعاقدية

املئة).  يف ٠,٩ألف يورو ( ١١,٠يشهد مقدار املوارد املطلوب يف هذا البند اخنفاضًا مقداره  -٦١١
للموارد إن  .ألف يورو) ٩٧٦,٣ويظل القسط األعظم من املوارد املطلوبة خيص املكاتب اخلارجية (

ية الواجب تنفيذها يف املكاتب الُقطرية، وخدمات النقل املطلوبة أمهية أساسية فيما خيص التدابري األمن
واحلماية يف إطار املهمات، وتعويض األمم املتحدة عن الدعم الذي تقدمه يف جمال حفظ السالم والدعم 
الشرطي احمللي يف بلدان احلاالت على أساس اسرتداد التكاليف، وتقاسم التكاليف الـُمتكبَّدة حمليًا فيما 

ألمم املتحدة إلدارة الشؤون األمنية، والتوعية، واألنشطة املتصلة مبشاركة اجملين عليهم وجرب يتصل بنظام ا
أضرارهم اجملراة يف امليدان. ومثة زيادة يطلبها املكتبان الُقطريان القائمان يف مجهورية أفريقيا الوسطى ومايل 

، وخدمات حراس سلحني للبعثات خارج بْنغيتعزى إىل زيادة يف ُمقدَّر تكاليف األمن املتصلة باملرافقني امل
ا ضمن البلد يطلبها مكتب املّدعي  أمن املكتب الُقطري يف مايل، وزيادة يف عدد أيام املهمات املضطَلع 
العام واحملامون (حمامو الدفاع واملمثلون القانونيون للمجين عليهم) والصندوق االستئماين للمجين عليهم يف 

الة يف مجهورية أفريقيا الوسطى. ويعوِّض هذه الزيادات اخنفاٌض استبان إمكاَن حتقيِق احلالة يف مايل واحل
معظِمه املكتُب الُقطري يف مجهورية الكونغو الدميقراطية واملكتُب الُقطري يف أوغندا واملكتُب الُقطري يف  

 كوت ديفوار.

ألف  ١٦٩,٠هذا البند (البالغ ويشهد مقدار املوارد اليت يطلبها قسم اإلعالم والتوعية يف إطار  -٦١٢
عزى إىل إعادة تنظيم امليزانية. وتلزم موارد لنشر املئة) ي يف ٥,١يورو ( آالف ٩,٠يورو) اخنفاضًا مقداره 

مقاالت رأي وبيانات صحفية وتعميمها يف شىت أحناء العامل، وإنتاج أدوات لإلعالم الفعال يرمى منها إىل 
على حنو اسرتاتيجي مع اجلهات ذات النفوذ بغية زيادة أثر عمل قسم التوعية باحملكمة وإقامة الصالت 

اإلعالم والتوعية، بصورة تتوافق مع اسرتاتيجية احملكمة اخلاصة بوسائط التواصل االجتماعي، وحتديث 
 وتطوير املوقع الشبكي للمحكمة واخلدمات األخرى ذات الصلة.

ألف  ١٣,٠دعم العمليات اخلارجية (البالغ ويبقى املقدار املطلوب يف إطار هذا البند لقسم  -٦١٣
املعتمدة. إن املوارد الالزمة متثل متطلبًا متكرِّرًا يراد به سد  ٢٠١٩يورو) مساويًا لنظريه يف ميزانية عام 

تكاليف الدعم بتقدمي اخلدمات االستشارية فيما يتعلق مبجاالت عمل قسم دعم العمليات اخلارجية، 
 ه الغري على صعيد اخلدمات اإلعالمية املتعلقة باملشتبه فيهم الطلقاء.سيما الدعم الذي يقدم وال

ألنه ال يُتوقع أن  ٢٠٢٠وال يطلب قسم اجملين عليهم والشهود موارد يف إطار هذا البند لعام  -٦١٤
 يُطلب من شهود املثول أمام احملكمة.

 ألف يورو ١٨٢,٣  التدريب

ألف يورو  ٣٥,١يب على زيادة مقدارها ينطوي مقدار املوارد املطلوبة لسد تكاليف التدر  -٦١٥
 ٢٦,١تُعزى رئيسيًا إىل الزيادة البالغة  املعتمدة ٢٠١٩بالقياس إىل نظريه يف ميزانية عام املئة)  يف ٢٣,٨(

ألف يورو املطلوبة من أجل املكاتب اخلارجية التابعة لقلم احملكمة. وتعزى الزيادة رئيسيًا إىل إعادة تنظيم 
إىل زيادة عدد موظفي املكاتب الُقطرية الذين حيتاجون إىل تدريب يف جمال األمن. ويراد  امليزانية وجزئياً 
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ا يف جمال األمن،  باملبلغ الذي تطلبه املكاتب الُقطرية تيسري توفري التدريب اإللزامي الالزم الستدامة قدرا
ألمن يف امليدان والسائقني مبا يف ذلك التدريب اإللزامي السنوي يف جمال األمن للموظفني املعنيني با
)، مثل التدابري األمنية الالبثةالعاملني يف امليدان، كما يقضي به نظام إدارة األمن يف األمم املتحدة (

التدريب الرامي إىل تصديق املهارات يف جمال استعمال األسلحة النارية والتدريب على القيادة الدفاعية 
املكاتب الُقطرية االستعانة بوسائل التدريب الناجعة بالقياس إىل للمركبات املصفحَّة، مثًال. وستواصل 

بغية سد احتياجات املؤسسة واملوظفني إىل التدريب، عن طريق  ٢٠١٨تكاليفها اليت اسُتبينت يف عام 
يئها األمم املتحدة، واملزيد من التنسيق بني املكاتب فيما خيص  أمور منها اغتنام فرص التدريب اليت 

 لتدريب ووسائل "التعلم الذايت".برامج ا

كما يلزم تدريب متخصِّص من أشكال أخرى للعاملني يف قسم دعم العمليات اخلارجية وقسم  -٦١٦
اإلعالم والتوعية يف املقر يف جمال التواصل وجمال التعاضد القضائي وجمال تدبر األزمات وجمال التحليل 

ة من أجل أداء مهامهم على النحو األمثل. وُتطلب لكي يتاح للموظفني استدامة املستوى الالزم من اخلرب 
االعتمادات من أجل أمور منها: التدريب على تدبر األزمات من الناحية اإلعالمية من أجل حتليل وإنتاج 
حمتوى قوي األثر خاص بوسائط التواصل االجتماعي؛ والتدريب على العرض والتقدمي لالرتقاء مبهارات 

يني وزوار احملكمة؛ والتدريب التقين من أجل حتسني درجة جودة وجناعة التواصل الفعال مع الصحف
ا  املنتجات واخلدمات السمعية البصرية واملتعلقة باإلعالم واستحداث منتجات إعالمية جديدة يستعان 
باملزيد من الوسائل البصرية. كما تظل تلزم موارد لسد تكاليف التدريب فيما يتعلق بتمييز األصول 

ادها، ودورات التدريب املتخصص اليت تنظمها وحدة التحاليل الُقطرية، والتدريب على تدبر واسرتد
األزمات، والتدريب على تقييم املخاطر/التهديدات األمنية، والتدريب يف إطار برامج تصديق املهارات يف 

 جمال األمن اخلاصة بإدارة األمم املتحدة للسالمة واألمن.

ا أتعاب أما املوارد اليت يطلبه -٦١٧ ا قسم اجملين عليهم والشهود لسد احتياجاته إىل التدريب فُتسد 
املدربِّني اخلارجيني الذين يوفِّرون للعاملني يف هذا القسم يف املقر ويف املكاتب الُقطرية التدريَب اخلاص 

التدريب يف جمال على تدبر شؤون الشهود واجملين عليهم، مثل التدريب يف جمال التدابري املضادة للمراقبة، و 
األمن يف البيئات العالية درجة اخلطر للموظفني العاملني يف امليدان، والتدريب املتصل باألمن وتقنياته. 
ويراد خبطة التدريب اخلاصة بقسم اجملين عليهم والشهود السهر على استمرار تنمية قدرات املوظفني 

مبفاهيم محاية الشهود، وتقييم املخاطر وتدبر  وتدريبهم تدريبًا مواكبًا للتطورات واإلحاطة الراسخة
 املخاطر، وتدبر ملفات القضايا فيما خيص الشهود واجملين عليهم.

 ألف يورو ٣ ٠٥١,٢  النفقات التشغيلية العامة

تنطوي امليزانية املقرتحة لسد النفقات التشغيلية العامة على اخنفاض صاٍف مقداره  -٦١٨
ويراد باملوارد املطلوبة للمكاتب اخلارجية (البالغ مقدارها  املئة). يف ٤,٣ألف يورو ( ١٣٨,٤
ألف يورو) سد تكاليف تسيريها مبا يف ذلك إجيار حمال املكاتب اإلقليمية وتكاليف صيانتها،   ١ ٣٥٦,٧

وتكاليف املرتَفَقات (املاء والكهرباء)، وغري ذلك من تكاليف التشغيل املتفرقة (مثل املصروفات النقدية 
، وتأمني احملال وجمموعة املركبات، وصيانة املركبات). ويراد استخدام املوارد املزيدة املطلوبة الصغرية

للمكاتب الُقطرية القائمة يف مجهورية أفريقيا الوسطى ومايل وجورجيا لتلبية طلبات الصندوق االستئماين 
العلم بأن تكاليف األسفار للمجين عليهم لزيادة مالكه من املوظفني وطلبات مكتب املّدعي العام (مع 

اخلارجية جيب أن يتحملها املكتب الُقطري القائم يف جورجيا) والصندوق االستئماين للمجين عليهم (مع 
العلم أن تكاليف املهمات ضمن البلد جيب أن يتحملها املكتبان الُقطريان القائمان يف مجهورية أفريقيا 
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تكاليف األسفار جيب أن يتحملها املكتب الُقطري القائم يف الوسطى وجورجيا)، واحملامني (مع العلم بأن 
. وبالنظر إىل تردي الوضع ٢٠٢٠ مجهورية أفريقيا الوسطى) من أجل زيادة أنشطتها يف امليدان يف عام

نقل حماله إىل مقر "بعثة األمم  ٢٠١٩األمين يف مايل أجنز املكتب الُقطري القائم يف مايل يف أوائل عام 
). وتُتكبَّد زيادة يف التكاليف MINUSMAتكاملة املتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار يف مايل" (املتحدة امل

املتحمَّلة بصورة مشرتكة مع هذه البعثة املرتتبة على صيانة حمال املكتب الُقطري ألن مقدار التكاليف 
املعنية تتأتى جزئيًا عن زيادة املعنية أكرب من تكاليف صيانة احملال السابقة للمكتب الُقطري. إن الزيادة 

 .٣٠إىل  ١٩عدد موظفي املكتب الُقطري الذين يتعني توفري أماكن هلم من 

وبصورة خاصة حيتاج املكتب الُقطري القائم يف جورجيا إىل حيز مكتيب إضايف لتهيئة مكان  -٦١٩
نية يلزم املبلغ املطلوب للموظفني املزيدي العدد الذين سيكلَّفون بالعمل فيه. ونظرًا إىل االعتبارات األم

أيضًا لكي يستأجر املكتب الُقطري القائم يف مجهورية أفريقيا الوسطى قطعة أرض ثانوية بالقرب من 
املكتب الُقطري لكي تقام عليها مرافق لصف السيارات مصونة األمن. ويُتوقع أن قطعة األرض هذه 

ع لطرف من الغري) يف نفس املكان مع مرافق ستتيح إيداع معدات تتضمنها حاويات (ُختزن حاليًا يف موق
صف السيارات، ما يقلِّص مقدار التكاليف اليت يتحملها جهاز آخر من أجهزة احملكمة. إن قسطًا كبرياً 
من الزيادة املذكورة يعوَّض باخنفاض يف املوارد املطلوبة للمكاتب الُقطرية القائمة يف مجهورية الكونغو 

 ديفوار نظراً إىل تقلص األنشطة اجملراة فيها.  تالدميقراطية وأوغندا وكو 

ألف يورو)  ٢٩,٠وزيد مقدار املوارد املقرتح يف إطار هذا البند لقسم اإلعالم والتوعية (البالغ  -٦٢٠
يف املئة) لالرتقاء مبستوى النجاعة يف تنظيم زيارات  ١٦,٠آالف يورو ( ٤,٠زيادة طفيفة مقدارها 

والضوئي، واخلوادمي؛ وإقامة وصيانة نظام لتدبر  فيِديويلتحرير والتصوير الاإلعالم العام؛ وصيانة معدات ا
ا على حنو ناجع. كما تلزم اعتمادات لسد تكاليف  الفعاليات يتيح تنظيم اجتماعات احملكمة وفعاليا

ا للزوار يف سياق اليوم الدويل املفتوح.  متكرِّرة مثل إجيار العتاد لفعالية فتح احملكمة أبوا

 ١ ٦٦٥,٥نطوي املقدار املطلوب يف إطار هذا البند لقسم اجملين عليهم والشهود، البالغ وي -٦٢١
املئة) بالقياس إىل نظريه يف ميزانية عام  يف ٨,٣ألف يورو ( ١٤٩,٩ألف يورو، على اخنفاض مقداره 

ك االستجايب املعتمدة. وسُتسد باملوارد املطلوبة تكاليف دعم برامج احلماية مبا فيها نظام التحر  ٢٠١٩
األويل، وتكاليف تنظيم ملفات القضايا وإعادة التوطني، وتكاليف حتسني تعاون قسم اجملين عليهم 
اية  ا أن تفضي يف  والشهود مع الدول بغية زيادة عدد االتفاقات املتعلقة بإعادة التوطني اليت من شأ

اجملين عليهم والشهود سيواجه  بيد أن قسماملطاف إىل ختفيض يف تكاليف تنظيم ملفات القضايا. 
املعتمدة،  ٢٠١٩مصاعب يف تدبر أمر عبء العمل املتزايد دون طلب زيادة بالقياس إىل ميزانية عام 

بسبب الزيادة املتوقع أن تشهدها األنشطة يف مايل ومجهورية أفريقيا الوسطى ودارفور بالسودان وبوروندي 
 جورجيا وكوت ديفوار وأوغندا. وليبيا مع استمرار نفس مقدار العمليات يف 

لقد استفاد قسم اجملين عليهم والشهود يف السنوات األخرية من سياسة متكني املوظفني وبرامج  -٦٢٢
التدريب يف امليدان ويف املقر، بالتضافر مع تدابري تقليص املخاطر بغية ختفيض مقدار تكاليف تدبر 

ظل هذا القسم يستفيد من املعاملة املركزية ملفات القضايا يف األجل املتوسط واألجل الطويل. وسي
ٍج واٍف ومنظَّم يف مراقبة امليزانيات على  للتخطيط وللمهام املتصلة بالشؤون املالية بغية التوصل إىل اتّباع 

 حنو أفضى إىل حتقيق مكاسب متأتية عن زيادة النجاعة ووفورات يف األقسام.
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 ألف يورو ٥١٥,٨  اللوازم واملواد

يف املئة). إن الزيادة  ٢٢,١ألف يورو ( ٩٣,٢ار املوارد املطلوبة على زيادة مقدارها ينطوي مقد -٦٢٣
ألف يورو ختص املكاتب  ٩٥,٢ألف يورو تعزى رئيسياً إىل زيادة مقدارها  ٩٣,٢اإلمجالية البالغ مقدارها 

الم والتوعية يف ألف يورو يف املبلغ الذي طلبه قسم اإلع ٢,٠اخلارجية ُعوِّضت جزئيًا باخنفاض مقداره 
ألف يورو) لشراء مستهلَكات  ٤٨٢,٣إطار هذا البند. وحتتاج املكاتب اخلارجية إىل موارد (مقدارها 

دعمًا للعمليات اليومية، مبا يف ذلك وقود املركبات ومولدات الكهرباء، واللوازم املكتبية، ومعدات 
والوجبات اخلاصة حباالت الطوارئ. وختص  تكنولوجيا املعلومات الصغرية، ومكيفات اهلواء، وماء الشرب،

الزيادة املطلوبة يف املقام األول املكاتَب الُقطرية القائمة يف مايل وكوت ديفوار ومجهورية أفريقيا الوسطى 
لتمكينها من مواجهة الزيادة يف مقدار األنشطة وزيادة عدد املوظفني الذين يوفدهم للعمل فيها كل من 

مجين عليهم ومكتب املّدعي العام. ويشمل بند امليزانية االشتغالية هذا موارد الصندوق االستئماين لل
أساسية تتيح للمكاتب الُقطرية النهوض بأود عدد متزايد من املهمات يف امليدان ودعم املوظفني العاملني 

 يف مواقع العمل املعنية.

 ٢٠١٩لنظريه املعتمد لعام وستظل تلزم موارد يف قسم اجملين عليهم والشهود مبقدار مماثل  -٦٢٤
) لسد تكاليف جتديد االشرتاكات السنوية يف أدوات حتليل ونشرات إخبارية إلكرتونية آالف يورو ٤,٥(

يستعملها فريق إعداد ملفات القضايا التابع لقسم اجملين عليهم والشهود يف حبوثه، وتكاليف لوازم لقاعات 
يف قسم دعم  ٢٠٢٠على ذلك يظل مقدار املوارد الالزمة لعام وعالوة  االنتظار اخلاصة بالشهود يف املقر.

ألف يورو) لسد املتطلبات الشاملة بنطاقها  ٢٥,٠( ٢٠١٩العمليات اخلارجية مساوياً لنظريه املعتمد لعام 
احملكمة مجعاء فيما يتصل باالشرتاكات يف مؤسسة حتليل جتارية، وتطبيقات لربجمية حتليل املعلومات 

، واملشاورات، والرتاخيص والتطبيقات. وينطوي مقدار املوارد الالزمة يف قسم Analyst Notebookاملسماة 
ألف يورو فيما خيص  ٢,٠آالف يورو) على اخنفاض مقداره   ٤,٠(البالغ  ٢٠٢٠اإلعالم والتوعية لعام 

 التكاليف املتكرِّرة.

 ألف يورو ٥٤,١  األثاث والعتاد

يف املئة) بالقياس إىل  ١١٢,٢ألف يورو ( ٢٨,٦مقدارها ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة  -٦٢٥
املعتمدة. وُحيتاج إىل القسط األعظم من املوارد املطلوبة لدعم األنشطة اليت  ٢٠١٩نظريه يف ميزانية عام 

ألف يورو يف قسم اإلعالم والتوعية من أجل ما  ١٦,٠جتريها احملكمة يف امليدان. وُتطلب زيادة مقدارها 
ديثات استوديو اإلنتاج السمعي البصري واملشرتيات اجلديدة من املعدات من أجل التصوير يلزم من حت

والتصوير الضوئي. إن الزيادة اليت يطلبها املكتب الُقطري القائم يف مجهورية أفريقيا الوسطى،  فيِديويال
ديفوار،  ئم يف كوتللتهيئة الستبدال معدات محاية شخصية، والزيادة اليت يطلبها املكتب الُقطري القا

، يعوضهما ٢٠٢٠لشراء أثاث إضايف من أجل املوظفني املوفدين حديثًا للعمل يف كوت ديفوار يف عام 
تعويضًا جزئيًا اخنفاٌض يف مقدار املوارد اليت يطلبها املكتبان الُقطريان القائمان يف مجهورية الكونغو 

ما مل يعودا جيريان أي تع ديالت جديدة على احملال املكتبية وسيقلصان بالتايل الدميقراطية وأوغندا، أل
 تكاليف الصيانة.
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 المقترحة ٢٠٢٠: ميزانية عام ٣٨٠٠ البرنامج :٣٣ الجدول

٣٨٠٠  

 شعبة العمليات الخارجية

 (بآالف اليوروات) ٢٠١٨مصروفات عام 

امليزانية املعتمدة لعام 
(بآالف  ٢٠١٩

 اليوروات)

 التغّري يف املوارد

لعام امليزانية املقرتحة 
(بآالف  ٢٠٢٠

 اليوروات)  اجملموع

املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

اجملموع مبا فيه 
املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

مقداره (بآالف 
 نسبته املئوية اليوروات)

 ١٠ ٣٣٢,٠٢٦٤,٦ ٢,٦ ١٠ ٥٩٦,٦ املوظفون من الفئة الفنية
 ٤ ١٩٠,٥١١٨,٢ ٢,٨ ٤ ٣٠٨,٧ املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 ١٥ ٠١٨,١٧٦,٢١٥ ٠٩٤,٣١٤ ٥٢٢,٥٣٨٢,٨ ٢,٦ ١٤ ٩٠٥,٣اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني
)٧٩,٥(٧٩٢,٨١ ٧٠٧,٦‐٧٩٢,٨ املساعدة املؤقتة العامة  )٤,٧(  ١ ٦٢٨,١ 

)١٠٦,٤(٢٨,٦١٠٦,٤‐٢٨,٦ املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات  )١٠٠,٠(  ‐ 

)٣,٠(٢,٥٣,٠‐٢,٥العمل اإلضايف  )١٠٠,٠(  ‐ 

)١٨٨,٩(٨٢٣,٩١ ٨١٧,٠‐٨٢٣,٩اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني  )١٠,٤(  ١ ٦٢٨,١ 
 ١ ٢١٨,٧٢٩٣,٩١ ٥١٢,٦١ ٤١٥,٢٧٦,٣ ٥,٤ ١ ٤٩١,٥السفر
)١,٠(١,٠‐‐‐الضيافة  )١٠٠,٠(  ‐ 

)١١,٠(٩٥٣,٩٧١٠,٨١ ٦٦٤,٧١ ١٦٩,٣ اخلدمات التعاقدية  )٠,٩(  ١ ١٥٨,٣ 
 ١٧٣,٤٥,٤١٧٨,٨١٤٧,٢٣٥,١ ٢٣,٨ ١٨٢,٣التدريب

 ‐ ‐ ‐‐٤٤,١‐٤٤,١ اخلرباء االستشاريون

)١٣٨,٤(٢ ١٢٧,٥٥١,٣٢ ١٧٨,٨٣ ١٨٩,٦ النفقات التشغيلية العامة  )٤,٣(  ٣ ٠٥١,٢ 
 ٢٩٦,٣٥,٧٣٠٢,٠٤٢٢,٦٩٣,٢ ٢٢,١ ٥١٥,٨اللوازم واملواد
 ١٦٨,٠٣١,٤١٩٩,٤٢٥,٥٢٨,٦ ١١٢,٢ ٥٤,١األثاث والعتاد

 ٤ ٩٨١,٩١ ٠٩٨,٥٦ ٠٨٠,٣٦ ٣٧٠,٤٨٢,٨ ١,٣ ٦ ٤٥٣,٢اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني
 ٢٠ ٨٢٣,٨١ ١٧٤,٦٢١ ٩٩٨,٤٢٢ ٧٠٩,٩٢٧٦,٧ ١,٢ ٢٢ ٩٨٦,٦المجموع

 ٢٠٢٠: مالك الموظفين المقترح لعام ٣٨٠٠ البرنامج :٣٤ 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 

موظفي فئة 
اخلدمات 

 العامة

مجموع 
 الموظفين

       الوظائف الثابتة

 ٩٢ ٤٩٧ ١٠١ ١٩٣ ‐١٩٩٣٤٣٩‐ ‐ ‐ ٢٠١٩املقرة لعام 
 ١ ‐ ‐‐ ١ ‐١‐‐‐‐‐ ‐ ‐اجلديدة

 ١ ١ ١‐ ‐ ‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐املعادة التخصيص
 ‐ ‐ ‐‐ ‐ ‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐املعادة التصنيف

 ‐ ‐ ‐‐ ‐ ‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐املستعادة/املعادة

 ٩٣ ٤٩٨ ١٠٢ ١٩٥ ‐١٩٩٣٤٤٠‐ ‐ ‐ ٢٠٢٠المقترحة لعام 
       

     ل)(معاِدالتها بدوام كاموظائف المساعدة المؤقتة العامة 

 ٢٣,٩٠ ٢٣,٩٠ ٣٣,٩٠‐ ١٠,٠٠ ‐٢,٠٠٨,٠٠‐‐‐‐ ‐ ‐ ٢٠١٩املقرة لعام 
 ٢٣,٠٠ ٢٣,٠٠ ٣٢,٠٠‐ ٩,٠٠ ‐٢,٠٠٧,٠٠‐‐‐‐ ‐ ‐املستمرة
 ١,٠٠ ١,٠٠ ١,٠٠‐ ‐ ‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐اجلديدة

 ‐ ‐ ‐‐ ‐ ‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐املعادة التخصيص

 ‐ ‐ ‐‐ ‐ ‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐املعادة التصنيف

 ‐ ‐ ‐‐ ‐ ‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐احملوَّلة

 ٢٤,٠٠ ٢٤,٠٠ ٣٣,٠٠‐ ٩,٠٠ ‐٢,٠٠٧,٠٠‐‐‐‐ ‐ ‐ ٢٠٢٠المقترحة لعام 
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 الرابع: أمانة جمعية الدول األطراف البرنامج الرئيسي   -دال

 

 المقدِّمة

اجلمعية") إىل مجعية الدول األطراف ("اجلمعية") أمانة تقدم أمانة مجعية الدول األطراف (" -٦٢٦
ا الفرعية مساعدة إدارية وتقنية يف اضطالعها مبهامها مبوجب النظام األساسي . )٦٩(ومكتبها وهيئا

ا أمانة اجلمعية يف جمال خدمات املؤمترات ختطيُط وإعداُد وتنسيُق اجتماعات  ومن املهام اليت تضطلع 
ا  ما، وترمجُة هذه املواد واستنساُخها وتوزيُعها. اجلمعية وهيئا الفرعية، واستالُم وثائقهما وتقاريرمها وقرارا

ا  ا الفرعية. ومن املهام اليت تضطلع  وتقدِّم أمانة اجلمعية باإلضافة إىل ذلك خدمات فنية للجمعية وهيئا
اريا الفنية، مثل توفِري الوثائق والتقارير يف جمال اخلدمات الفنية تقدُمي اخلدمات القانونية وخدماِت السكرت

وامللخَّصات التحليلية، وإسداِء املشورة على الصعيد الداخلي فيما يتعلق باملسائل القانونية والفنية املتصلة 
  بعمل اجلمعية.

 ٤١٠٠ويشتمل هذا الربنامج الرئيسي (أمانة مجعية الدول األطراف) على أربعة برامج: الربنامج  -٦٢٧
(مكتب رئيس  ٤٤٠٠(سكرتاريا اجلمعية)، والربنامج  ٤٢٠٠مات املؤمترات)، والربنامج خد (وحدة

 (جلنة امليزانية واملالية). ٤٥٠٠اجلمعية)، والربنامج 

 ألف يورو  ٢ ٨٣٧,٠  موارد الميزانية 

يف املئة)  ٠,٢آالف يورو ( ٤,٧على اخنفاض مقداره  ٢٠٢٠ينطوي املبلغ املطلوب لعام  -٦٢٨
املعتمدة. وتتضمن امليزانية املقرتحة بعض التكاليف اليت ال تـَُتكَّبد إال مرًة   ٢٠١٩ميزانية عام بالقياس إىل 

تكاليف  (أ) كل ثالث سنوات وبالتايل ال تندرج عادًة ضمن إطار امليزانية العادية للربنامج الرئيسي الرابع:
                                                            

 املعنية االستشارية واللجنة ونيويورك)، الهاي يف (القائمان العامالن وفريقاه األطراف، الدول مجعية مكتب اهليئات هذه من  )٦٩(
 هيئة إىل الفنية اخلدمات تقدِّم لكنها الهاي يف اجلمعية قائم أمانة مقر إن. املراجعة وجلنة واملالية، امليزانية وجلنة احملكمة، قضاة برتشيحات

وكذلك كلَّف  .الدورات بعد ما ووثائق الدورات قبل ما وثائق إعداد خالل من نيويورك، يف القائم العامل وفريقه ومكتبها اجلمعية رئاسة
املعنية بانتخاب املّدعي العام، ما قد يشتمل على حتمل تكاليف سفر الدعم إىل اللجنة  ٢٠٢٠مكتب اجلمعية أمانتها بأن تقدِّم يف عام 

  خرباء). أعضاء هذه اللجنة ومخسة عدد من األشخاص يصل حىت عشرة (مخسة
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اليت جتتمع، من حيث ابعة للجمعية، الت أسفار تسعة أعضاء اللجنة االستشارية املعنية برتشيحات القضاة
املبدأ، مرة كل ثالث سنوات (خالل السنة اليت جيب أن تنتخب مجعية الدول األطراف فيها ستة قضاة)، 

عشرة جلمعية الدول األطراف  تكاليف أسفار موظفي األمانة إىل نيويورك خلدمة الدورة التاسعة و(ب)
 . )٧٠(لتسعة أيام عمل

وعلى الرغم من هذه التكاليف اليت تُتكبَّد مرة كل ثالث سنوات كما أشري إليه أعاله، ُحقِّق  -٦٢٩
من خالل تشكيلة من التدابري، مثل التآزر وإعادة  يف املئة ٠,٢ختفيض يف مقدار املوارد املطلوبة نسبته 

مراعاة اعتبارات النجاعة توزيع املوارد من املوظفني لسد االحتياجات الفعلية لألمانة على حنو مرن مع 
وآثار التآزر. كما إن هذا التخفيض تسّىن بتقليص ميزانية اخلدمات التعاقدية الذي حيصل مرًة كل 

يف نيويورك فُتدفع تكاليف املرافق واخلدمات ذات الدول األطراف سنوات عندما تُعقد دورة مجعية  ثالث
 الصلة لألمم املتحدة.

 يورو  ألف ١ ٦١٣,٧  الموارد من الموظفين 

وظائف من الفئة الفنية  ٥وظائف ثابتة ( ١٠يتألف مالك العاملني يف أمانة اجلمعية من  - ٦٣٠
 ٤,١٨وظائف من وظائف املساعدة املؤقتة من الفئة الفنية ( ٧وظائف من فئة اخلدمات العامة) و ٥و

لقصرية املدة من من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل). لقد أُلغي طلب عدد من الوظائف ا
املعتمدة ألن حتقيق املزيد من املكاسب  ٢٠١٩وظائف املساعدة املؤقتة العامة الذي تضمنته ميزانية عام 

املتأتية عن زيادة النجاعة وحتسني طرائق العمل يتيحان يف بعض احلاالت االضطالع بالعمل باالستعانة 
ا يف باملوارد املتوفرة أو بدعم من األمانة العامة لألمم  املتحدة عندما تعقد مجعية الدول األطراف دورا

 .)٧١(نيويورك

 يورو  ألف ١ ٠٣٠,٥  الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية وفئة اخلدمات العامة 

ألف يورو  ٢٦,٢ينطوي املبلغ املطلوب لسد تكاليف الوظائف الثابتة على زيادة مقدارها  -٦٣١
املتحدة املوحد. ويتألف مالك العاملني يف أمانة اجلمعية حالياً املئة) تُعزى إىل تطبيق نظام األمم  يف ٢,٦(

)، وموظف قانوين ٥-) واألمني التنفيذي للجنة امليزانية واملالية (من الرتبة ف١-من مديرها (من الرتبة مد
)، ٢-)، ومساعد خاص للمدير (من الرتبة ف٣-)، وموظف قانوين (من الرتبة ف٤- (من الرتبة ف

رر)، -رر)، وموظف معين بالوثائق/احملفوظات (من الرتبة خ ع-ئيسي (من الرتبة خ عومساعد إداري ر 
رأ)، ومساعَدْين إداريني (من الرتبة -ومساعد معين باالجتماعات والشؤون اإلدارية (من الرتبة خ ع

ة مهامهم رأ). وفيما عدا االستثناء املذكور يف الفقرة التالية، يؤدي مجيع العاملني يف أمانة اجلمعي-ع خ
ا الفرعية خدمات فنية (يقدمها  حتت إشراف مديرها. ويقدِّم العاملون فيها إىل اجلمعية وإىل هيئا

 املوظفون القانونيون) وخدمات تقنية (يقدمها املوظفون املعنيون بدعم االئتمار وبالشؤون اإلدارية).

ويشار فيما خيص الرتاتب اإلداري إىل أن املساعد اخلاص لرئيس اجلمعية يرفع تقاريره إىل الرئيس  -٦٣٢
مباشرة. أما األمني التنفيذي للجنة امليزانية واملالية فريفع تقاريره إىل رئيس هذه اللجنة مباشرة. إنه، إضافًة 

ا بصفته األمني التنفيذي، يواصل االض طالع مبهام عامة ضمن األمانة مجعاء، إىل املهام اليت يضطلع 
                                                            

  .٢٠٢٠ستنعقد اجلمعية يف نيويورك يف النصف األول من كانون األول/ديسمرب   )٧٠(
  املتحدة الدعم يف جمال تكنولوجيا املعلومات خالل الدورة.على سبيل املثال ستقدِّم األمانة العامة لألمم   )٧١(



ICC-ASP/18/10 

 

10A160919 186 

سّيما فيما خيص متويَل الربنامج الرئيسي الرابع وتسيَري شؤونه. وبناًء على توصية من جلنة امليزانية واملالية  وال
إضافًة إىل املهام اآلنفة الذكر اليت  )٧٢(على تعيينه أمينًا للجنة املراجعة ٢٠١٥وافقت اجلمعية يف عام 

م املوظفان املعنيان بالشؤون اإلدارية (انظر أدناه) واملساعد اإلداري الرئيسي املساعدة إىل يتوالها. ويقدِّ 
األمني التنفيذي يف عمله من أجل هاتني اللجنتني، كما يقدِّمها إليه بالقدر الالزم باقي العاملني يف 

  األمانة.

 ألف يورو  ٥٨٣,٢   املساعدة املؤقتة العامة

يف األمانة حاليًا أربع وظائف من وظائف املساعدة املؤقتة العامة بدوام  يضم مالك العاملني  -٦٣٣
كامل، والعديد من الوظائف اليت ُتشغل يف إطار املساعدة املؤقتة العامة ألجل قصري بغية تقدمي اخلدمات 

ا الفرعية ( مقدارها ألف يورو). إن امليزانية املقرتحة تنطوي على زيادة صافية  ٤٨٢,١إىل اجلمعية وهيئا
املئة)، تعزى رئيسيًا إىل الزيادات النامجة عن تعديل جدول رواتب املوظفني  يف ٥,٥ألف يورو ( ٣١,١

 من فئة اخلدمات العامة املطبَّق يف إطار نظام األمم املتحدة املوحد.

شهر (متطلَّب مستمر، لسنوات متعددة).  ٠,٦) ملدة ٥-موظف قانوين رئيسي (من الرتبة ف -٦٣٤
)، خالل عدد حمدود من األيام، بتقدمي اخلدمات الفنية ٥-ف القانوين الرئيسي (من الرتبة فيقوم املوظ

للجمعية وفريقيها العاملني (إعداد وثائق ما قبل الدورة، ووثائق الدورة، ومشاريع التقارير). إن عمل هذا 
 ة األساسي.املوظف اإلضايف يرفد عمل املوظَفْني القانونيَـْني اللذين يضمهما مالك األمان

 .)، لسنوات متعددةشهر (متطلب مستمر ٠,٦) ملدة ٤-موظف قانوين (من الرتبة ف -٦٣٥
)، خالل عدد حمدود من األيام، بتقدمي اخلدمات الفنية للجمعية ٤-املوظف القانوين (من الرتبة ف يقوم

إن عمل هذا املوظف  وفريقيها العاملني (إعداد وثائق ما قبل الدورة، ووثائق الدورة، ومشاريع التقارير).
 .األساسياإلضايف يرفد عمل املوظَفْني القانونيَـْني اللذين يضمهما مالك األمانة 

، لسنوات شهرًا (متطلب مستمر ١٢) ملدة ٣-(من الرتبة ف بالشؤون اإلداريةموظف معين  -٦٣٦
ري لدورتيها، ويف يساعد شاغل هذه الوظيفة األمَني التنفيذي للجنة امليزانية واملالية يف التحض): متعددة

متابعة تنفيذ التوصيات اليت تقدِّمها والشؤون ذات الصلة، مبا يف ذلك التحضري لدورات جلنة املراجعة.  
كما إن وجود هذه الوظيفة يهيئ لألمني التنفيذي فرصة االهتمام باملزيد من اجتماعات فريق الهاي 

يسية املتصلة بشؤون امليزانية والشؤون املالية والشؤون العامل وإبالغ جلنة امليزانية واملالية عن املسائل الرئ
 اإلدارية.

، لسنوات (متطلب مستمر ) ملدة شهر واحد٣-موظف معين بالشؤون اإلدارية (من الرتبة ف -٦٣٧
يساعد شاغل هذه الوظيفة األمَني التنفيذي للجنة امليزانية واملالية يف كتابة احملاضر وإعداد ): متعددة

 َيت جلنة امليزانية واملالية ودورَيت جلنة املراجعة.التقارير بشأن دور 

                                                            

 ٢٦-١٨ الهاي، عشرة، الرابعة الدورة الدولية، اجلنائية للمحكمة األساسي روما نظام يف األطراف الدول جلمعية الرمسية الوثائق  )٧٢(
  .١٤٥ الفقرة ،٣-اجلزء باء الثاين، اجمللَّد ،)ICC-ASP/14/20( ٢٠١٥ نوفمرب/الثاين تشرين
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يساعد  .)، لسنوات متعددةمستمرب (متطلَّ  شهراً  ١٢) ملدة ٣-(من الرتبة ف قانوين موظف -٦٣٨
األمانة فيما يتعلق بأهم املسائل املتصلة بشؤون امليزانية والشؤون املالية والشؤون هذه الوظيفة  لشاغ

 .املعينَّ بامليزانية الربناجمية املقرتحةاإلدارية، ويساعد امليسَِّر 

. )، لسنوات متعددةمستمرب (متطلَّ شهرًا  ١٢) ملدة ٢-مساعد خاص للرئيس (من الرتبة ف -٦٣٩
إن مكان عمل شاغل هذه الوظيفة يف نيويورك، وهو يساند الرئيَس خالل زياراته هلا اليت تُتناول يف سياقها 

واملتعلقة باحملكمة اجلنائية الدولية. إنه يقدِّم دعمًا فنيًا وتقنيًا إىل الرئيس الشؤون املتصلة باألمم املتحدة 
فيما يتعلق بإعداد بياناته، ومراسالته، وتنسيقه مع أصحاب الشأن الرئيسيني. ويساعد هذا املوظُف أيضاً 

حدة (مثل تدوين يف إعداد البالغات الرمسية، واالهتمام باملسائل املتصلة باجلمعية يف مقر األمم املت
املالحظات)، والتواصل املستمر مع الدول املتمتعة بصفة املراقب للرتويج لعاملية نظام روما األساسي.  

إن هذا املوظف يقدِّم خدمات فنية إىل املكتب وإىل فريق نيويورك العامل، وإىل دورات اجلمعية،  كما
ية فسيواِصل توليَّه مكتُب االتصال التابع وذلك بتوجيه من أمانة اجلمعية. أما تقدمي اخلدمات التقن

 للمحكمة القائم لدى منظمة األمم املتحدة يف نيويورك.

. )، لسنوات متعددةمستمرب (متطلَّ  شهراً  ١٢ ملدة )١-ف الرتبة من( للمدير خاص مساعد -٦٤٠
ومشاركة  اجلمعية، اإلمدادي لدورة شؤون منها التحضري يفأمانة اجلمعية  مدير الوظيفة هذه شاغل يساعد

، وتنظيم الفعاليات اجلانبية. كما إن هذا املوظف يقدِّم ووسائل اإلعالم )٧٣(ممثلي املنظمات غري احلكومية
 مع املدير لقاءات وينظِّم السنة، طيلة اإلمدادي الدعم صعيد أخرى على بأنشطة املساعدة باضطالعه

 .األطراف الدول وممثلي احملكمة مسؤويل

 ألف يورو  ٨٧,١  املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات 

ا الفرعية.  -٦٤١ يشمل ذلك تكاليف الرتمجة الشفوية جللسات اجلمعية واجتماعات مكتبها وهيئا
يف املئة) يُعزى إىل أن تكاليف  ٤٧,٩ألف يورو ( ٨٠,٠وينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره 

عشرة للجمعية حمسوبة ضمن تكاليف اخلدمات التعاقدية مبثابة جزء من  التاسعةالرتمجة الشفوية للدورة 
. وستسعى األمانة إىل احلد من التبعات املالية هلذا التكاليف الـُمتكبَّدة مع األمانة العامة لألمم املتحدة

 .مكن ذلكالتغيري بالتنسيق مع قلم احملكمة بغية االستعانة بالرتامجة الداخليني يف الهاي كلما أ

 ألف يورو  ١٤,٠   العمل اإلضايف 

يف  ٦٣,٢ألف يورو ( ٢٤,٠اخنفاضًا مقداره العمل اإلضايف يشهد املبلغ املطلوب يف بند  -٦٤٢
املئة). ويُدفع تعويض عن العمل اإلضايف للموظفني من فئة اخلدمات العامة الذين يُطلب منهم تقدمي 

ة أن يعملوا ملدٍة تـُجاِوز ساعات العمل املعتادة، وقد متتد املساعدة املذكورة أعاله ويتوجب عليهم بالضرور 
اية األسبوع، خالل دورة اجلمعية ودورات اللجان  .)٧٤(لتشمل عطل 

                                                            

ممثل للمنظمات غري احلكومية اعتمادًا حلضور الدورة السنوية للجمعية. وفيما خيص دورات  ٨٠٠طلب أكثر من  ٢٠١٨يف عام    )٧٣(
  اجلمعية اليت تُعقد يف الهاي، يتعني على األمانة أن تعد مجيع الشارات الالزمة للنفوذ إىل مركز املؤمترات.

  اليت تُعقد يف الهاي، ال تشتمل الدورات اليت تُعقد يف مقر األمم املتحدة على جلسات يف أيام السبت.خالفاً لدورات اجلمعية   )٧٤(
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 ألف يورو  ١ ٢٢٣,٣  الموارد غير المتصلة بالعاملين

يف املئة)، تعزى رئيسياً  ١٤,٨ألف يورو ( ١٥٧,٣ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  -٦٤٣
. وتتألف املوارد غري املتصلة سفر تسعة أعضاء اللجنة االستشارية املعنية برتشيحات القضاة إىل الهايإىل 

بالعاملني من املوارد الالزمة لسد تكاليف السفر، وتكاليف الضيافة، وتكاليف اخلدمات التعاقدية، 
 تكاليف األثاث والعتاد.وتكاليف التدريب، والنفقات التشغيلية العامة، وتكاليف اللوازم واملواد، و 

 ألف يورو  ٥٨١,٦  السفر 

بسبب يف املئة)  ٣٢,٥ألف يورو ( ١٤٢,٧يشهد املبلغ املقرتح يف بند السفر زيادة مقدارها  -٦٤٤
أسفار تسعة أعضاء اللجنة االستشارية املعنية برتشيحات القضاة إىل الهاي وأسفار موظفي األمانة إىل 

م للدورة  يئ لسد تكاليف أسفار . إن ميزانية )٧٥(عشرة للجمعية التاسعةنيويورك لتقدمي خدما ُ السفر 
ا، وأسفار رئيس هذه اللجنة للمشاركة يف جلسات مع فريق  أعضاء جلنة امليزانية واملالية للمشاركة يف دورا

ا بضعة من أعضاء هذه  نيويورك العامل وفريق الهاي العامل ومسؤويل احملكمة، واألسفار اليت يقوم 
اللجنة لزيارة املكاتب الُقطرية. كما إن املخصَّص يف إطار هذا البند من بنود امليزانية يسد تكاليف سفر 

. وُتَسّد )٧٦(أعضاء مكتب رئيس اجلمعية، مبا يف ذلك زيارات مقر احملكمة يف الهاي وزيارات نيويورك
 إىل الهاي.باملوارد املطلوبة أيضاً تكاليف سفر مخسة من أعضاء جلنة املراجعة 

 يورو  آالف ٧,٠   الضيافة

ال تغريُّ يف املقدار املطلوب من أجل الضيافة. إن املخصَّصات للضيافة ُتستخدم رئيسيًا من  -٦٤٥
 أجل دورَيت جلنة امليزانية واملالية ودوريت جلنة املراجعة.

 ألف يورو  ٥٨٥,٢  اخلدمات التعاقدية 

ألف يورو  ١٦,٥عاقدية على زيادة مقدارها ينطوي املبلغ املطلوب لسد تكاليف اخلدمات الت -٦٤٦
عشرة للجمعية يف مقر  تُعزى رئيسيًا إىل احتساب التكاليف الفعلية لعقد الدورة التاسعةيف املئة)  ٢,٩(

، ومنها تكاليف خدمات متفرقة ومرافق يف مكان انعقاد اجلمعية، منظمة األمم املتحدة يف نيويورك
 يُعهد به إىل جهات خارجية من خدمات الرتمجة والطباعة اخلارجية.وأعمال الطباعة، واملعدات، وما 

 يورو  آالف ٧,٤   التدريب 

يف املئة). وُتستخدم  ١,٤ألف يورو ( ٠,١يشهد املبلغ املطلوب يف بند التدريب زيادة مقدارها  -٦٤٧
 احملدَّدة.املخصَّصات للتدريب بغية استدامة مواكبة املوظفني للمستجدات يف جماالت عملهم 

                                                            

يف السنوات األخرية ُعقدت دورات اجلمعية كما يلي: دورتان يف الهاي، تلتهما دورة يف مقر األمم املتحدة يف نيويورك. إن انعقاد   )٧٥(
  بعض بنود امليزانية (مثل بند التكاليف التعاقدية) لكنه يستتبع زيادة يف تكاليف السفر. اجلمعية يف نيويورك يستتبع اخنفاضاً يف

ستنتهي غون كون، مقيم يف سيؤول جبمهورية كوريا. و -، السيد أو٢٠٢٠حىت عام  ٢٠١٨إن رئيس اجلمعية للفرتة املمتدة من عام    )٧٦(
  عشرة للجمعية.  ، عند اختتام أعمال الدورة التاسعة٢٠٢٠األول/ديسمرب مدة والية الرئيس كون البالغة ثالث سنوات يف كانون 
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 ألف يورو ٢٢,٤  النفقات التشغيلية العامة 

ألف يورو  ٢,٠ينطوي املبلغ املطلوب لسد النفقات التشغيلية العامة على اخنفاض مقداره  -٦٤٨
املئة). وُتسد باملخصَّصات يف إطار هذا البند املصروفات على إرسال الوثائق واملذكرات الشفوية  يف ٨,٢(

راف وإىل أعضاء جلنة امليزانية واملالية وأعضاء جلنة املراجعة)، وإرسال واملطبوعات (إىل الدول األط
معلومات متعلقة حبلقات التدارس الرامية إىل النهوض بعاملية نظام روما األساسي يف بعض املناسبات، 

 وذلك بالربيد العادي أو بالربيد املسجَّل أو بالربيد اخلاص.

 ألف يورو  ١٤,٧  اللوازم واملواد 

. ٢٠١٩غريُّ يف مقدار املخصَّصات لسد تكاليف اللوازم واملواد بالقياس إىل نظريه لعام ال ت -٦٤٩
وُتسد باملخصَّصات يف إطار هذا البند تكاليف اللوازم املكتبية، مبا فيها لوازم الكتابة اليت يستخدمها 

واألضابري)، ولوازم موظفو األمانة (ومنها القرطاس، وخراطيش احلرب، وأقالم احلرب، ودفاتر املذكرات، 
الكتابة لدورَيت جلنة امليزانية واملالية، ودورَيت جلنة املراجعة، والدورة السنوية للجمعية، واالجتماعات العادية 

 لفريق الهاي العامل.

 آالف يورو  ٥,٠   األثاث والعتاد 

. ٢٠١٩لعام بالقياس إىل نظريه  ثاث والعتادمقدار املخصَّصات لسد تكاليف األ ال تغريُّ يف -٦٥٠
أجل زيادة النجاعة من خالل استعمال حافظات إلكرتونية من النوع أمانة اجلمعية تعمل من وتظل 
USB تُوزَّع على املندوبني املشاركني يف دورة اجلمعية، متضَّمنًة الوثائق الرمسية من وثائق ما قبل الدورة ،

لنسخ الورقية من هذه الوثائق، ونقلها، باللغات الرمسية، األمر الذي يؤيت وفورات يف تكاليف طبع ا
ا، وتوزيعها.   باملوقعواالستعانة  "من استخدام الورق لالتقلي"باع النهج القائم على اتّ زيادة ن إوخز

احلاجة إىل املواد املطبوعة يف  يتيحا املزيد من تقليصالشبكي للجمعية وشبكات الرتابط اخلارجي ميكن أن 
 .جل املتوسطاأل
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 المقترحة ٢٠٢٠الرئيسي الرابع: ميزانية عام البرنامج  :٣٥ الجدول

 البرنامج الرئيسي الرابع

  أمانة جمعية

 الدول األطراف

 (بآالف اليوروات) ٢٠١٨مصروفات عام 

امليزانية املعتمدة لعام 
(بآالف  ٢٠١٩

 اليوروات)

 التغّري يف املوارد

امليزانية املقرتحة لعام 
(بآالف  ٢٠٢٠

 اليوروات)  اجملموع

املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

اجملموع مبا فيه 
املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

مقداره (بآالف 
 نسبته املئوية اليوروات)

 ٦٤٧,٧١٠,٧ ١,٧ ٦٥٨,٤ املوظفون من الفئة الفنية
 ٣٥٦,٦١٥,٥ ٤,٣ ٣٧٢,١ املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 ١ ١١٤,٥١ ٠٠٤,٣٢٦,٢ ٢,٦ ١ ٠٣٠,٥‐١ ١١٤,٥اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني
)٨٤,٢(٣٤٥,١٥٦٦,٣‐٣٤٥,١ املساعدة املؤقتة العامة  )١٤,٩(  ٤٨٢,١ 

)٨٠,٠(١٥١,٢١٦٧,١‐١٥١,٢ املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات  )٤٧,٩(  ٨٧,١ 
)٢٤,٠(٨,٠٣٨,٠‐٨,٠العمل اإلضايف  )٦٣,٢(  ١٤,٠ 

)١٨٨,٢(٥٠٤,٣٧٧١,٤‐٥٠٤,٣العاملنياجملموع الفرعي لسائر تكاليف   )٢٤,٤(  ٥٨٣,٢ 
 ٣١٤,٨٤٣٨,٩١٤٢,٧ ٣٢,٥ ٥٨١,٦‐٣١٤,٨السفر
 ٧,٠ ‐ ‐٦,٩٧,٠‐٦,٩الضيافة

 ٧٣٦,٣٥٦٨,٧١٦,٥ ٢,٩ ٥٨٥,٢‐٧٣٦,٣ اخلدمات التعاقدية
 ٧,٣٠,١ ١,٤ ٧,٤‐‐‐التدريب

 ‐ ‐ ‐‐‐‐‐ اخلرباء االستشاريون

)٢,٠(١,٠٢٤,٤‐١,٠ التشغيلية العامةالنفقات   )٨,٢(  ٢٢,٤ 
 ١٤,٧ ‐ ‐٤,٧١٤,٧‐٤,٧اللوازم واملواد
 ٥,٠ ‐ ‐٥,٠‐‐‐األثاث والعتاد

 ١ ٠٦٣,٨١ ٠٦٦,٠١٥٧,٣ ١٤,٨ ١ ٢٢٣,٣‐١ ٠٦٣,٨اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني
)٤,٧(٢ ٦٨٢,٦٢ ٨٤١,٧‐٢ ٦٨٢,٦المجموع  )٠,٢(  ٢ ٨٣٧,٠ 

 ٢٠٢٠البرنامج الرئيسي الرابع: مالك الموظفين المقترح لعام  :٣٦ الجدول

 الربنامج الرئيسي الرابع

وكيل أمني 
 عام

أمني عام 
١-ف٢-ف٣-ف٤-ف٥-ف١- مد٢- مد مساعد  

  
جمموع 

موظفي الفئة 
الفنية وما 

رأ-ع خرر-ع خ فوقها  

  
جمموع 

موظفي فئة 
اخلدمات 

 العامة
مجموع 
 الموظفين

       الوظائف الثابتة

 ٥ ٢٣ ٥ ١٠ ‐١١١١١‐ ‐ ‐ ٢٠١٩املقرة لعام 
 ‐ ‐ ‐‐ ‐ ‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐اجلديدة

 ‐ ‐ ‐‐ ‐ ‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐املعادة التخصيص

 ‐ ‐ ‐‐ ‐ ‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐املعادة التصنيف

 ‐ ‐ ‐‐ ‐ ‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐املستعادة/املعادة

 ٥ ٢٣ ٥ ١٠ ‐١١١١١‐ ‐ ‐ ٢٠٢٠المقترحة لعام 
       

     (وظائف المساعدة المؤقتة العامة (معاِدالتها بدوام كامل

 ١,٥٨ ١,٥٨ ٥,٧٥‐ ٠,٠٥٠,٠٥٢,٠٨١,٠٠١,٠٠ ٤,١٨‐‐ ‐ ‐ ٢٠١٩املقرة لعام 
 ٤,١٨ ‐ ‐‐ ٠,٠٥٠,٠٥٢,٠٨١,٠٠١,٠٠ ٤,١٨‐‐ ‐ ‐املستمرة
 ‐ ‐ ‐‐ ‐ ‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐اجلديدة

 ‐ ‐ ‐‐ ‐ ‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐املعادة التخصيص

 ‐ ‐ ‐‐ ‐ ‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐املعادة التصنيف

 ‐ ‐ ‐‐ ‐ ‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐احملوَّلة

 ٤,١٨ ‐ ‐‐ ٠,٠٥٠,٠٥٢,٠٨١,٠٠١,٠٠ ٤,١٨‐‐ ‐ ‐ ٢٠٢٠المقترحة لعام 
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 المقترحة ٢٠٢٠: ميزانية عام ٤١٠٠ البرنامج :٣٧ الجدول

٤١٠٠ 
 خدمات المؤتمرات وحدة

 (بآالف اليوروات) ٢٠١٨مصروفات عام 

امليزانية املعتمدة لعام 
(بآالف  ٢٠١٩

 اليوروات)

 التغّري يف املوارد

امليزانية املقرتحة لعام 
(بآالف  ٢٠٢٠

 اليوروات)  اجملموع
املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

 اجملموع مبا فيه
املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

مقداره (بآالف 
 نسبته املئوية اليوروات)

 ‐ ‐ ‐‐ املوظفون من الفئة الفنية

 ‐ ‐ ‐‐ املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 ‐ ‐ ‐‐‐‐‐اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

)٩٠,٩(١٧١,٣٣٢٧,٢‐١٧١,٣ املساعدة املؤقتة العامة  )٢٧,٨(  ٢٣٦,٣ 
)٨٠,٠(٨٩,١١٠٧,١‐٨٩,١ املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات  )٧٤,٧(  ٢٧,١ 

)١١,٠(٣,٣٢٠,٠‐٣,٣العمل اإلضايف  )٥٥,٠(  ٩,٠ 
)١٨١,٩(٢٦٣,٧٤٥٤,٣‐٢٦٣,٧اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني  )٤٠,٠(  ٢٧٢,٤ 

 ٦٤,٠ ‐ ٦٤,٠‐٩,٠‐٩,٠السفر
 ‐ ‐ ‐‐‐‐‐الضيافة

 ٦٩٧,٠٤١٣,٠١٥,٩ ٣,٨ ٤٢٨,٩‐٦٩٧,٠ اخلدمات التعاقدية
 ‐ ‐ ‐‐‐‐‐التدريب

 ‐ ‐ ‐‐‐‐‐ اخلرباء االستشاريون

 ١١,٠ ‐ ‐٠,٢١١,٠‐٠,٢ النفقات التشغيلية العامة
 ١٠,٠ ‐ ‐٤,٧١٠,٠‐٤,٧اللوازم واملواد
 ‐ ‐ ‐‐‐‐‐األثاث والعتاد

 ٧١٠,٩٤٣٤,٠٧٩,٩ ١٨,٤ ٥١٣,٩‐٧١٠,٩للتكاليف غري املتصلة بالعاملنياجملموع الفرعي 
)١٠٢,٠(٩٧٤,٦٨٨٨,٣‐٩٧٤,٦المجموع  )١١,٥(  ٧٨٦,٣ 

 

 ٢٠٢٠: مالك الموظفين المقترح لعام ٤١٠٠ البرنامج :٣٨ الجدول

٤١٠٠ 
وكيل أمني 

 عام
أمني عام 
١-ف٢-ف٣-ف٤-ف٥-ف١- مد٢- مد مساعد  

  
جمموع 

موظفي الفئة 
وما  الفنية
رأ-ع خرر-ع خ فوقها  

  
جمموع 

موظفي فئة 
اخلدمات 

 العامة
مجموع 
 الموظفين

       الوظائف الثابتة

 ‐ ‐ ‐‐ ‐ ‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐ ٢٠١٩املقرة لعام 

 ‐ ‐ ‐‐ ‐ ‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐اجلديدة

 ‐ ‐ ‐‐ ‐ ‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐املعادة التخصيص

 ‐ ‐ ‐‐ ‐ ‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐املعادة التصنيف

 ‐ ‐ ‐‐ ‐ ‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐املستعادة/املعادة

 ‐ ‐ ‐‐ ‐ ‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐ ٢٠٢٠المقترحة لعام 

       

       ل)وظائف المساعدة المؤقتة العامة (معاِدالتها بدوام كام

 ١,٥٨ ١,٥٨ ٣,٦٧‐ ١,٠٠ ٢,٠٩‐٠,٠٥٠,٠٥١,٠٠‐‐ ‐ ‐ ٢٠١٩املقرة لعام 
 ٢,١٠ ‐ ‐‐ ١,٠٠ ٢,١٠‐٠,٠٥٠,٠٥١,٠٠‐‐ ‐ ‐املستمرة
 ‐ ‐ ‐‐ ‐ ‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐اجلديدة

 ‐ ‐ ‐‐ ‐ ‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐املعادة التخصيص

 ‐ ‐ ‐‐ ‐ ‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐املعادة التصنيف

 ‐ ‐ ‐‐ ‐ ‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐احملوَّلة

 ٢,١٠ ‐ ‐‐ ١,٠٠ ٢,١٠‐٠,٠٥٠,٠٥١,٠٠‐‐ ‐ ‐ ٢٠٢٠المقترحة لعام 

(وحدة خدمات املؤمترات) تكاليف االئتمار، اليت تتألف  ٤١٠٠لقد أُدرجت يف إطار الربنامج  -٦٥١
من عناصر منها تكاليف دورة اجلمعية، وتكاليف االجتماعات العادية ملكتب اجلمعية وفريقيه العاملني 

العامل). وتشمل هذه التكاليف أيضًا تكاليف املساعدة املؤقتة العامة نيويورك العامل وفريق الهاي   (فريق
 اخلاصة باالجتماعات وتكاليف السفر.
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 المقترحة ٢٠٢٠: ميزانية عام ٤٢٠٠ البرنامج  :٣٩ الجدول

٤٢٠٠ 

 الجمعية سكرتاريا

 (بآالف اليوروات) ٢٠١٨مصروفات عام 

امليزانية املعتمدة لعام 
(بآالف  ٢٠١٩

 اليوروات)

 املواردالتغّري يف 

امليزانية املقرتحة لعام 
(بآالف  ٢٠٢٠

 اليوروات)  اجملموع

املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

اجملموع مبا فيه 
املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

مقداره (بآالف 
 نسبته املئوية اليوروات)

 ٤٩٨,١٧,٨ ١,٦ ٥٠٥,٩ املوظفون من الفئة الفنية
 ٢٧٦,٧١٢,١ ٤,٤ ٢٨٨,٨ املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 ٨٢٥,٣٧٧٤,٨١٩,٩ ٢,٦ ٧٩٤,٧‐٨٢٥,٣اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني
 ‐ ‐ ‐‐٤,٨‐٤,٨ املساعدة املؤقتة العامة

 ‐ ‐ ‐‐‐‐‐ املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

)١٣,٠(٤,٧١٨,٠‐٤,٧العمل اإلضايف  )٧٢,٢(  ٥,٠ 
)١٣,٠(٩,٥١٨,٠‐٩,٥تكاليف العاملنياجملموع الفرعي لسائر   )٧٢,٢(  ٥,٠ 

 ٢٣,١١٦,٠٨٦,١ ٥٣٨,١ ١٠٢,١‐٢٣,١السفر
 ١,٠ ‐ ‐١,٠١,٠‐١,٠الضيافة

 ‐ ‐ ‐‐‐‐‐ اخلدمات التعاقدية

 ٢,٩ ‐ ‐٢,٩‐‐‐التدريب
 ‐ ‐ ‐‐‐‐‐ اخلرباء االستشاريون

 ‐ ‐ ‐‐‐‐‐ النفقات التشغيلية العامة

 ٤,٧ ‐ ‐٤,٧‐‐‐اللوازم واملواد
 ٥,٠ ‐ ‐٥,٠‐‐‐األثاث والعتاد

 ٢٤,١٢٩,٦٨٦,١ ٢٩٠,٩ ١١٥,٧‐٢٤,١اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني
 ٨٥٨,٨٨٢٢,٤٩٣,٠ ١١,٣ ٩١٥,٤‐٨٥٨,٨المجموع

 

 ٢٠٢٠: مالك الموظفين المقترح لعام ٤٢٠٠ البرنامج :٤٠ الجدول

٤٢٠٠ 

أمني وكيل 
 عام

أمني عام 
١-ف٢-ف٣-ف٤-ف٥-ف١- مد٢- مد مساعد  

  
جمموع 

موظفي الفئة 
الفنية وما 

رأ-ع خرر-ع خ فوقها  

  
جمموع 

موظفي فئة 
اخلدمات 

 العامة
مجموع 
 الموظفين

       الوظائف الثابتة

  ٨   ٤   ٣  ١   ٤   ‐  ١  ١  ١ ‐ ١ ‐  ‐   ‐  ٢٠١٩املقرة لعام 
  ‐   ‐   ‐ ‐  ‐   ‐ ‐‐‐‐‐‐  ‐   ‐ اجلديدة

  ‐   ‐   ‐ ‐  ‐   ‐ ‐‐‐‐‐‐  ‐   ‐ املعادة التخصيص

  ‐   ‐   ‐ ‐  ‐   ‐ ‐‐‐‐‐‐  ‐   ‐ املعادة التصنيف

  ‐   ‐   ‐ ‐  ‐   ‐ ‐‐‐‐‐‐  ‐   ‐ املستعادة/املعادة

  ٨   ٤   ٣  ١   ٤   ‐  ١  ١  ١ ‐ ١ ‐  ‐   ‐  ٢٠٢٠المقترحة لعام 
       

       ل)وظائف المساعدة المؤقتة العامة (معاِدالتها بدوام كام

 ‐ ‐ ‐‐ ‐ ‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐ ٢٠١٩املقرة لعام 

 ‐ ‐ ‐‐ ‐ ‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐املستمرة

 ‐ ‐ ‐‐ ‐ ‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐اجلديدة

 ‐ ‐ ‐‐ ‐ ‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐املعادة التخصيص

 ‐ ‐ ‐‐ ‐ ‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐املعادة التصنيف

 ‐ ‐ ‐‐ ‐ ‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐احملوَّلة

 ‐ ‐ ‐‐ ‐ ‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐ ٢٠٢٠المقترحة لعام 

(سكرتاريا اجلمعية) املوارد اخلاصة بالسكرتاريا مبا فيها  ٤٢٠٠الربنامج لقد أدرجت يف إطار  -٦٥٢
املوارد املخصَّصة لسد التكاليف املتصلة باخلدمات والعمل املؤدَّيـَْني من أجل مكتب اجلمعية، وفريقيه 

 العاملني (فريق نيويورك العامل وفريق الهاي العامل).
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 رحةالمقت ٢٠٢٠: ميزانية عام ٤٤٠٠ البرنامج  :٤١ الجدول

٤٤٠٠ 
 الجمعية رئيس مكتب

 (بآالف اليوروات) ٢٠١٨مصروفات عام 

امليزانية املعتمدة لعام 
(بآالف  ٢٠١٩

 اليوروات)

 التغّري يف املوارد

امليزانية املقرتحة لعام 
(بآالف  ٢٠٢٠

 اليوروات)  اجملموع
املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

اجملموع مبا فيه 
املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

مقداره (بآالف 
 نسبته املئوية اليوروات)

 ‐ ‐ ‐‐ املوظفون من الفئة الفنية

 ‐ ‐ ‐‐ املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 ‐ ‐ ‐‐‐‐‐اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

 ٧٧,٨١٠٩,٣٤,٢ ٣,٨ ١١٣,٥‐٧٧,٨ املساعدة املؤقتة العامة
 ‐ ‐ ‐‐‐‐‐ باالجتماعاتاملساعدة املؤقتة اخلاصة 

 ‐ ‐ ‐‐‐‐‐العمل اإلضايف

 ٧٧,٨١٠٩,٣٤,٢ ٣,٨ ١١٣,٥‐٧٧,٨اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني
 ٨٢,٧١١٥,٤٠,٣ ٠,٣ ١١٥,٧‐٨٢,٧السفر
 ‐ ‐ ‐‐‐‐‐الضيافة

 ١٢,٠ ‐ ‐٠,١١٢,٠‐٠,١ اخلدمات التعاقدية
 ‐ ‐ ‐‐‐‐‐التدريب

 ‐ ‐ ‐‐‐‐‐ اخلرباء االستشاريون

 ‐ ‐ ‐‐‐‐‐ النفقات التشغيلية العامة

 ‐ ‐ ‐‐‐‐‐اللوازم واملواد

 ‐ ‐ ‐‐‐‐‐األثاث والعتاد

 ٨٢,٨١٢٧,٤٠,٣ ٠,٢ ١٢٧,٧‐٨٢,٨اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني
 ١٦٠,٦٢٣٦,٧٤,٥ ١,٩ ٢٤١,٢‐١٦٠,٦المجموع

 

 ٢٠٢٠: مالك الموظفين المقترح لعام ٤٤٠٠ البرنامج :٤٢ الجدول

٤٤٠٠ 
وكيل أمني 

 عام
أمني عام 
١-ف٢-ف٣-ف٤-ف٥-ف١- مد٢- مد مساعد  

  
جمموع 

موظفي الفئة 
الفنية وما 

رأ-ع خرر-ع خ فوقها  

  
جمموع 

موظفي فئة 
اخلدمات 

 العامة
مجموع 
 الموظفين

       الوظائف الثابتة

 ‐ ‐ ‐‐ ‐ ‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐ ٢٠١٩ املقرة لعام

 ‐ ‐ ‐‐ ‐ ‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐اجلديدة

 ‐ ‐ ‐‐ ‐ ‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐املعادة التخصيص

 ‐ ‐ ‐‐ ‐ ‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐املعادة التصنيف

 ‐ ‐ ‐‐ ‐ ‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐املستعادة/املعادة

 ‐ ‐ ‐‐ ‐ ‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐ ٢٠٢٠المقترحة لعام 

       

     ل)وظائف المساعدة المؤقتة العامة (معاِدالتها بدوام كام

 ١,٠٠ ‐ ‐‐ ١,٠٠ ‐١,٠٠‐‐‐‐‐ ‐ ‐ ٢٠١٩املقرة لعام 
  ١,٠٠   ‐   ‐ ‐  ١,٠٠   ‐  ١,٠٠ ‐‐‐‐‐  ‐   ‐ املستمرة
  ‐   ‐   ‐ ‐  ‐   ‐ ‐‐‐‐‐‐  ‐   ‐ اجلديدة

  ‐   ‐   ‐ ‐  ‐   ‐ ‐‐‐‐‐‐  ‐   ‐ املعادة التخصيص

  ‐   ‐   ‐ ‐  ‐   ‐ ‐‐‐‐‐‐  ‐   ‐ املعادة التصنيف

  ‐   ‐   ‐ ‐  ‐   ‐ ‐‐‐‐‐‐  ‐   ‐ احملوَّلة

  ١,٠٠   ‐   ‐ ‐  ١,٠٠   ‐  ١,٠٠ ‐‐‐‐‐  ‐   ‐  ٢٠٢٠المقترحة لعام 

(مكتب رئيس اجلمعية) التكاليف املباشرة املتصلة مبكتب  ٤٤٠٠لقد أُدرجت يف إطار الربنامج  -٦٥٣
رئيس اجلمعية، مثل تكاليف سفر الرئيس إىل الهاي ونيويورك وغريمها، وتكاليف وظيفة املساعد اخلاص 

 املسؤولني.كبار اخلدمات التعاقدية للنهوض بأود اللقاءات مع الدبلماسيني و للرئيس، وتكاليف 
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 المقترحة ٢٠٢٠: ميزانية عام ٤٥٠٠ البرنامج  :٤٣ الجدول

٤٥٠٠ 

 لجنة الميزانية والمالية

 (بآالف اليوروات) ٢٠١٨مصروفات عام 

امليزانية املعتمدة لعام 
(بآالف  ٢٠١٩

 اليوروات)

 التغّري يف املوارد

املقرتحة لعام امليزانية 
(بآالف  ٢٠٢٠

 اليوروات)  اجملموع

املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

اجملموع مبا فيه 
املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

مقداره (بآالف 
 نسبته املئوية اليوروات)

 ١٤٩,٦٢,٩ ١,٩ ١٥٢,٥ املوظفون من الفئة الفنية
 ٧٩,٩٣,٤ ٤,٣ ٨٣,٣ املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 ٢٨٩,٢٢٢٩,٥٦,٣ ٢,٧ ٢٣٥,٨‐٢٨٩,٢اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني
 ٩١,٢١٢٩,٨٢,٥ ١,٩ ١٣٢,٣‐٩١,٢ املساعدة املؤقتة العامة

 ٦٠,٠ ‐ ‐٦٢,١٦٠,٠‐٦٢,١ املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات
 ‐ ‐ ‐‐‐‐‐العمل اإلضايف

 ١٥٣,٣١٨٩,٨٢,٥ ١,٣ ١٩٢,٣‐١٥٣,٣العاملنياجملموع الفرعي لسائر تكاليف 
)٧,٧(٢٠٠,٠٣٠٧,٥‐٢٠٠,٠السفر  )٢,٥(  ٢٩٩,٨ 
 ٦,٠ ‐ ‐٥,٩٦,٠‐٥,٩الضيافة

 ٣٩,٢١٤٣,٧٠,٦ ٠,٤ ١٤٤,٣‐٣٩,٢ اخلدمات التعاقدية
 ٤,٤٠,١ ٢,٣ ٤,٥‐‐‐التدريب

 ‐ ‐ ‐‐‐‐‐ اخلرباء االستشاريون

)٢,٠(٠,٨١٣,٤‐٠,٨ العامةالنفقات التشغيلية   )١٤,٩(  ١١,٤ 
 ‐ ‐ ‐‐‐‐‐اللوازم واملواد

 ‐ ‐ ‐‐‐‐‐األثاث والعتاد

)٩,٠(٢٤٦,٠٤٧٥,٠‐٢٤٦,٠اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني  )١,٩(  ٤٦٦,٠ 
)٠,٢(٦٨٨,٥٨٩٤,٣‐٦٨٨,٥المجموع  )٠,٠(  ٨٩٤,١ 

 

 ٢٠٢٠الموظفين المقترح لعام : مالك ٤٥٠٠ البرنامج :٤٤ الجدول

٤٥٠٠  
وكيل أمني 

 عام
أمني عام 
١-ف٢-ف٣-ف٤-ف٥-ف١- مد٢- مد مساعد  

  
جمموع 

موظفي الفئة 
الفنية وما 

رأ-ع خرر-ع خ فوقها  

  
جمموع 

موظفي فئة 
اخلدمات 

 العامة
مجموع 
 الموظفين

       الوظائف الثابتة

 ١ ٢ ‐١ ١ ‐‐‐‐١‐‐ ‐ ‐ ٢٠١٩املقرة لعام 
 ‐ ‐ ‐‐ ‐ ‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐اجلديدة

 ‐ ‐ ‐‐ ‐ ‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐املعادة التخصيص

 ‐ ‐ ‐‐ ‐ ‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐املعادة التصنيف

 ‐ ‐ ‐‐ ‐ ‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐املستعادة/املعادة

 ١ ٢ ‐١ ١ ‐‐‐‐١‐‐ ‐ ‐ ٢٠٢٠المقترحة لعام 
       

     المساعدة المؤقتة العامة (معاِدالتها بدوام كامل)وظائف 

 ١,٠٨ ‐ ‐‐ ١,٠٨ ‐‐١,٠٨‐‐‐‐ ‐ ‐ ٢٠١٩املقرة لعام 
 ١,٠٨ ‐ ‐‐ ١,٠٨ ‐‐١,٠٨‐‐‐‐ ‐ ‐املستمرة
 ‐ ‐ ‐‐ ‐ ‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐اجلديدة

 ‐ ‐ ‐‐ ‐ ‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐املعادة التخصيص

 ‐ ‐ ‐‐ ‐ ‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐التصنيفاملعادة 

 ‐ ‐ ‐‐ ‐ ‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐احملوَّلة

 ١,٠٨ ‐ ‐‐ ١,٠٨ ‐‐١,٠٨‐‐‐‐ ‐ ‐ ٢٠٢٠المقترحة لعام 
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(جلنة امليزانية واملالية) التكاليف املباشرة املتصلة بلجنة  ٤٥٠٠لقد أُدرجت يف إطار الربنامج  -٦٥٤
املراجعة، مثل تكاليف الرتمجة الشفوية، احملتَسبة يف إطار بند املساعدة املؤقتة اخلاصة امليزانية واملالية وجلنة 

باالجتماعات، وتكاليف الرتمجة التحريرية، احملتَسبة يف إطار بند اخلدمات التعاقدية، وتكاليف أسفار 
فيذي للجنة امليزانية واملالية، أعضاء جلنة امليزانية واملالية وأعضاء جلنة املراجعة، وتكاليف وظيفة األمني التن

وتكاليف وظيفة املساعد اإلداري الرئيسي، وتكاليف اثين عشر شهرًا من عمل املوظف املعين بالشؤون 
اإلدارية يف إطار املساعدة املؤقتة العامة، وتكاليف شهر واحد من عمل املوظف املعين بالشؤون اإلدارية يف 

ليف الضيافة فيما خيص دورَيت جلنة امليزانية واملالية ودورَيت جلنة املراجعة، إطار املساعدة املؤقتة العامة، وتكا
وتكاليف التدريب، وتكاليف الطباعة اخلارجية للتوصيات الصادرة عن جلنة امليزانية واملالية وعن جلنة 

 املراجعة.

تعيني املراجعني وبالنظر إىل أن جلنة املراجعة غدت مكلَّفة بتقدمي توصيات إىل اجلمعية بشأن  -٦٥٥
أيضًا (يف  ٤٥٠٠، يشمل الربنامج )٧٧(اخلارجيني، على النحو املبني يف النظام األساسي للجنة املراجعة

إطار بند اخلدمات التعاقدية) األتعاب املتقاضاة لقاء خدمات املراجعة اخلارجية، وهي األتعاب املتقاضاة 
نات الصندوق االستئماين للمجين عليهم ومراجعة لقاء مراجعة البيانات املالية للمحكمة ومراجعة بيا

إجراء الشراء ذا الصلة باملراجعني اخلارجيني كما سيشمل املهمات  ٤٥٠٠األداء. وسيشمل الربنامج 
املتصلة مبوظفي التصديق، بينما ستتفاعل اجلهات املراَجع هلا (مثل احملكمة وأمانة الصندوق االستئماين 

 اخلارجيني بشأن املسائل الفنية املتصلة بعمليات املراجعة احملدَّدة الطابع للمجين عليهم) مع املراجعني
وبشأن الدعم اإلمدادي خالل مهمات املراجعة. وال ترتتب على عمليات النقل املعنية أية تكاليف 

 تتكبدها الدول األطراف.

                                                            

 . إن هذه الوثيقة متاحة يف املوقع:٦٠النظام األساسي للجنة املراجعة، الفقرة    )٧٧(
ENG.pdf-Charter-s/asp_docs/ASP16/ACcpi.int/iccdoc-https://asp.icc  
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 : المبانيالخامس الرئيسيالبرنامج   - هاء

  المقدِّمة

الرئيسي للتهيئة لصيانة مقر احملكمة اجلنائية الدولية ("احملكمة") يف الهاي. أنشئ هذا الربنامج  -٦٥٦
). Heijmansوتوفَّر الصيانة الوقائية والصيانة التصحيحية حاليًا مبوجب عقد مربم مع شركة هامينس (

، مع خيار متديدها ٢٠٢١كانون األول/ديسمرب   ٣١سنوات تنتهي يف  مدة العقد املعين ثالث وتبلغ
ائية مقدارها اثنا دتني متتاليتني مقدار كٍل منهما ثالثمل  شهراً. عشر سنوات ومدة 

 ألف يورو ٣ ٠٨٨,١  موارد الميزانية

يف املئة)، منها  ٧١,٦ألف يورو ( ١ ٢٨٨,١ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  -٦٥٧
عناصر تندرج يف عداد  من عمليات استبدال ٢٠٢٠خيص ما يُزَمع إجراؤه يف عام ألف يورو  ١ ٢٤٣,١

رأس املال، كما ُحبث بالفعل مع جلنة امليزانية واملالية. أما باقي الزيادة فيتعلق بالزيادة املتوقعة البالغة نسبتها 
 املئة املتصلة مبؤشر األسعار املطبَّق يف إطار مهنة إدارة املرافق. يف ٢,٥

 ألف يورو ٣ ٠٨٨,١  النفقات التشغيلية العامة

يف املئة) بالقياس إىل  ٧١,٦ألف يورو ( ١ ٢٨٨,١املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها ينطوي  -٦٥٨
املعتمدة. إن السبب الرئيسي القرتاح هذه الزيادة هو التهيئة للتطوَرْين التاليَـْني:  ٢٠١٩ميزانية عام 

عقد  ألف يورو، يف مبلغ ١ ٨٤٥,٠ألف يورو إىل  ١ ٨٠٠,٠، من املئة  يف ٢,٥زيادة نسبتها  (أ)
املئة املتأتية عن تطبيق  يف ٢,٥الصيانة الوقائية والتصحيحية، نامجة عن الزيادة املتوقعة البالغة نسبتها 

ألف يورو،  ١ ٢٤٣,١استبدال عناصر تندرج يف عداد رأس املال مبا يبلغ مقداره  األسعار؛ (ب)مؤشر 
األسعار املطبق يف إطار مهنة إدارة املرافق، املئة املتصلة مبؤشر  يف ٢,٥مع احتساب الزيادة البالغة نسبتها 

من أجل أعمال جتديد حمدَّدة على حنو دقيق للمكوِّنات التالية من البنية التحتية: نظام إدارة املباين، ونظام 
 عشر). تدبر األمن، واملنشآت الكهرميكانيكية، وتكنولوجيا التدفئة والتهوية والتربيد (انظر املرفق اخلامس

من العقد الذي َرسَّته  ٥- ١٣ مبلغ الزيادة املتأتية عن تطبيق مؤشر األسعار وفقاً للفقرة وسُيقدَّر -٦٥٩
على أساس العروض التنافسية وأبرمته احملكمة والشركة املقدِّمة للخدمات املعنية  ٢٠١٨احملكمة يف عام 

، اليت تنص على ما يلي: "جيوز تعديل ٢٠١٩من كانون الثاين/يناير  ) يف األولHeijmans(شركة 
مرة يف السنة، على أن جيري ذلك يف املرة  ٢-١٣و ١-١٣التكاليف واألسعار املشار إليها يف املادتني 

). ويبلغ مقداُر التعديل ٢٠٢٠كانون الثاين/يناير   ١) من تاريخ البدء (أي ١األوىل بعد سنة واحدة (
) لصيانة املنشآت BDBالذي يؤتيه تطبيق مؤشر األسعار الذي حيدده املكتب اهلولندي املختص (املبلَغ 

، مقرَّبًا إىل أقرب ٢٠١٢التقنية يف مباين املكاتب، على أن تكون النقطة املرجعية السنوية نيسان/أبريل 
رى حيث يـُتَّخذ من منزلتني عشريتني. ويستند تطبيق مؤشر األسعار إىل طريقة احلساب من سنة إىل أخ

شهر متوز/يوليو شهرًا مرجعياً. وإذا شاء املقاول اغتنام هذه اإلمكانية لتطبيق مؤشر األسعار على 
واألسعار فيجب أن يقدِّم طلب تطبيق املؤشر كتابة إىل احملكمة قبل تاريخ التطبيق الفعلي ملؤشر  التكاليف

 األسعار مبا ال يقل عن شهرين".
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 المقترحة ٢٠٢٠الخامس: ميزانية عام  البرنامج الرئيسي :٤٥ الجدول

 الربنامج الرئيسي اخلامس

 املباين

 (بآالف اليوروات) ٢٠١٨مصروفات عام 

امليزانية املعتمدة لعام 
(بآالف  ٢٠١٩

 اليوروات)

 التغّري يف املوارد

امليزانية املقرتحة لعام 
(بآالف  ٢٠٢٠

 اليوروات)  اجملموع

املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

مبا فيه  اجملموع
املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

مقداره (بآالف 
 نسبته املئوية اليوروات)

 ‐ ‐ ‐‐ املوظفون من الفئة الفنية

 ‐ ‐ ‐‐ املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 ‐ ‐ ‐‐‐‐‐اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

 ‐ ‐ ‐‐‐‐‐ املساعدة املؤقتة العامة

 ‐ ‐ ‐‐‐‐‐ املؤقتة اخلاصة باالجتماعاتاملساعدة 

 ‐ ‐ ‐‐‐‐‐العمل اإلضايف

 ‐ ‐ ‐‐‐‐‐اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني

 ‐ ‐ ‐‐‐‐‐السفر

 ‐ ‐ ‐‐‐‐‐الضيافة

 ‐ ‐ ‐‐‐‐‐ اخلدمات التعاقدية

 ‐ ‐ ‐‐‐‐‐التدريب

 ‐ ‐ ‐‐‐‐‐ اخلرباء االستشاريون

 ١ ٤٩٨,٥١ ٨٠٠,٠١ ٢٨٨,١ ٧١,٦ ٣ ٠٨٨,١‐١ ٤٩٨,٥ النفقات التشغيلية العامة
 ‐ ‐ ‐‐‐‐‐اللوازم واملواد

 ‐ ‐ ‐‐‐‐‐األثاث والعتاد

 ١ ٤٩٨,٥١ ٨٠٠,٠١ ٢٨٨,١ ٧١,٦ ٣ ٠٨٨,١‐١ ٤٩٨,٥اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني
 ١ ٤٩٨,٥١ ٨٠٠,٠١ ٢٨٨,١ ٧١,٦ ٣ ٠٨٨,١‐١ ٤٩٨,٥المجموع
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 البرنامج الرئيسي السادس: أمانة الصندوق االستئماني للمجني عليهم  -واو

 

  المقدِّمة

يعمل الصندوق االستئماين للمجين عليهم لدى احملكمة ("الصندوق االستئماين") لرأب األذى  -٦٦٠
بالسهر على إعمال حقوق اجملين الناتج عن اجلرائم اليت تندرج ضمن نطاق اختصاص احملكمة وذلك 

عليهم وُأسرهم من خالل توفري تعويضات جرب الضرر واملساعدة. ويؤّدي الصندوق االستئماين مهمتني: 
تسخري موارده األخرى لصاحل ) ٢؛ ()٧٨() تسيري شؤون جرب األضرار الذي تأمر به احملكمة حبق املدانني١(

. وتنصّب اجلهود املبذولة يف إطار كلتا )٧٩(ام روما األساسيمن نظ ٧٩اجملين عليهم وفقًا ألحكام املادة 
هاتني املهمتني على مساعدة اجملين عليهم يف جرائم اإلبادة اجلماعية واجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم احلرب 

 .)٨٠(وجرمية العدوان

 ٢٠١٨إن ممارسة احملكمة والصندوق االستئماين على صعيد جرب األضرار شهدت طيلة عام  -٦٦١
ا كذلك يف عام  ٢٠١٩م وعا مزيداً من النضج وتبلورت (بتنفيذ األوامر األوىل جبرب األضرار) وسيظل شأ

، )٨١(. إن املعلومات واألفكار اليت قدمها الصندوق االستئماين إىل جلنة امليزانية واملالية يف تقاريره٢٠٢٠
تُعرض فيها املراحل الرئيسية جلرب األضرار ويبنيَّ املشاركون فيها وعبء العمل احملتمل أن يتعنيَّ  اليت

                                                            

  ) من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات.٤) و(٣) و(٢(٩٨القاعدة   )٧٨(
للصندوق االستئماين للمجين ) من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات. ولالستزادة من املعلومات عن األساس القانوين ٥(٩٨القاعدة   )٧٩(

  .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    )٨٠(
"التقرير املشرتك للمحكمة والصندوق االستئماين للمجين عليهم بشأن ما يرتقب من تبعات إدارية ومتعلقة بالتكاليف التشغيلية   )٨١(

اCBF/30/8إلجراءات جرب األضرار"، الوثيقة  ؛ "تقرير ٢٠١٨الثالثني يف نيسان/أبريل  ، اليت ُقدمت إىل جلنة امليزانية واملالية قبل انعقاد دور
  .CBF/30/13الصندوق االستئماين للمجين عليهم بشأن عبء العمل املرتقب أن يتعنيَّ النهوض به فيما يتعلق ببنيته التنظيمية"، الوثيقة 
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النهوض به املتأيت عن عملية جرب األضرار برمتها وآثارها املالية، تظل سديدة مبثابة أساس مليزانية الصندوق 
 .٢٠٢٠املقرتحة لعام 

 الغايات االستراتيجية

اسرتاتيجيتهما مرتابطتان الصندوق االستئماين للمجين عليهم يقر بأن مة و لئن كان كل من احملك -٦٦٢
تتصل على وجه التحديد بواليته املشتملة على االستئماين ومتوائمتان فإن الغايات االسرتاتيجية للصندوق 

ة مهمتني مها مهمة تقدمي املساعدة إىل اجملين عليهم يف جرائم تندرج ضمن إطار اختصاص احملكمة ومهم
جملس إدارته ("جملس إدارة الصندوق"). وخيضع جملس إدارة الصندوَق االستئماين جرب أضرارهم. ويدير 

. مث إن مشاريع مساعدة )٨٢(الصندوق ملساءلة مباشرة من الدول األطراف بشأن مجيع أنشطة الصندوق
متوَّل رئيسيًا عن طريق التربعات اجملين عليهم اليت ينفِّذها الصندوق ال متوَّل من االشرتاكات املقرَّرة بل 

واهلبات اليت تقدِّمها جهات خاصة. وميوَّل جرب األضرار مبا قد تأمر به احملكمة من التعويضات والغرامات 
قرَّر ذلك جملس إدارة  "املوارد األخرى للصندوق االستئماين"، إذا واملصاَدرات اليت ميكن أن ُتستكمل بـ

 .)٨٣(الصندوق

طة االسرتاتيجية اجلديدة للصندوق االستئماين للمجين عليهم للفرتة املمتدة من وجيري إعداد اخل -٦٦٣
. ومن املرتقب أن يعتمد جملس إدارة الصندوق، الذي انُتخب أعضاؤه ٢٠٢٢حىت عام  ٢٠١٩عام 

، هذه ٢٠١٨حديثًا خالل مجعية الدول األطراف ("اجلمعية") اليت ُعقدت يف كانون األول/ديسمرب 
 ٢٠١٩. لقد قّرر جملس اإلدارة يف اجتماعه الذي ُعقد يف نيسان/أبريل ٢٠١٩يف عام  اخلطة رمسياً 

اإلبقاء على غايات الصندوق االسرتاتيجية الرئيسية األربع واملضي يف تطويرها، ووضع خطة عمل 
ًال الربناجمية املقرتحة، يظل معمو  ٢٠٢٠سنوات فيما خيص كًال منها. فمن أجل إعداد ميزانية عام  لثالث

بالغايات االسرتاتيجية الرئيسية األربع للصندوق االستئماين وخبطة مراقبة أدائه وبإطار تدبر املخاطر اخلاص 
 به.

وتتمثَّل رسالة الصندوق االستئماين للمجين عليهم يف رأب األذى الناتج عن اجلرائم اليت تندرج  -٦٦٤
 عليهم وُأسرهم من خالل توفري ضمن نطاق اختصاص احملكمة وذلك بالسهر على احرتام حقوق اجملين

 تعويضات جرب الضرر واملساعدة.

 إن الغايات االسرتاتيجية للصندوق االستئماين للمجين عليهم هي: -٦٦٥

هم: التغلب على األذى وحتويل احلياة: اجملين عليإقامة العدل التعويضي لصاحل   )أ (
م من  على ما وأسرهمتغلب اجملين عليهم ي أن يف  ويسهمواحياة كرمية  أذى فيحيواحلق 

م   ؛املصاحلة وبناء السالم ضمن مجاعا
 العنيدأن يكون الصندوق االستئماين للمجين عليهم املنافح هم: اجملين عليالدفاع عن   )ب (

يف النظام القضائي العاملي يف املضمار العام وعلى اخلصوص  وأسرهمعن حقوق اجملين عليهم 
  ؛نساينوالقطاع اإل

                                                            

  .٧٦البند ، )ICC-ASP/4/Res.3 القرارنظام الصندوق االستئماين للمجين عليهم (  )٨٢(
  .٥٦البند ، الصندوق االستئماين للمجين عليهم نظام  )٨٣(
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الدول األطراف واجلهات املاحنة بالنمو  تكفلتأن املاليان: النمو واالستدامة   )ج (
 واالستدامة املاليني؛

أن يتكفل الصندوق االستئماين للمجين عليهم، عامًال استحداث بنية تنظيمية فعالة:   )د (
لة ءاملسابو  اإلدارة، برشاد احملكمة وغريها من شركائه االسرتاتيجينيتشارك التعاوين مع الب
 عملياته.يع الشفافية يف مجبو 

  المهام المنوطة بالصندوق االستئماني للمجني عليهم في إطار واليته

  املساعدة
دخل برناجما املساعدة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية ومشال أوغندا دورة  ٢٠١٩اعتباراً من عام  -٦٦٦

 ٢٠١٩ديفوار يف عام  تنفيذ مخسية جديدة. ومن املقرَّر بدء تنفيذ برنامج املساعدة يف كوت
تعزيز أداء اهليئات احلكومية يف هذا البلد على صعيد لبناء القدرات من أجل  على مكوِّنٍ  الشتماله يُهيَّأو 

 تنفيذ املبادرات الوطنية جلرب األضرار. 

ويعتزم الصندوق االستئماين للمجين عليهم استهالل برناجمه الكامل اخلاص باملساعدة يف  -٦٦٧
، بعد مرحلة تقييمية وبرنامج جترييب ُيشرع يف تنفيذمها يف ٢٠٢٠مجهورية أفريقيا الوسطى يف عام 

ُجيري الصندوق االستئماين عمليات تقييم لربناجمْيه  ٢٠١٩. ومنذ أوائل عام ٢٠١٩الثالث من عام  الربع
األول/ديسمرب  اللذين جيري تنفيذمها يف كينيا وجورجيا، رهنًا مبوافقة جملس إدارة الصندوق يف كانون

إذا أعطى الصندوق موافقته فسيلي ذلك إجراء تنافسي النتقاء شركاء الصندوق املشاركني يف . ف٢٠١٩
التنفيذ. وعالوة على ذلك سيسعى الصندوق إىل وضع برنامج للمساعدة يف احلالة يف مايل يراد تنفيذه يف 

ة يُرجَّح أن تتباين إن برامج املساعدة اجلديدنفس الوقت مع تنفيذ برنامج جرب األضرار يف قضية املهدي. 
قّدًا ونطاقًا لكن كًال منها سيستلزم قدرة الصندوق االستئماين على التكفل بتوجيه تنفيذ الربنامج وإدارته 

 ميدانياً.

إن استهالَل وتدبَر برامج متعددة خاصة باملساعدة يستلزمان قدرات تنظيمية كافية  -٦٦٨
سهرًا على التكامل مع املبادرات الوطنية القائمة يف جمال  على األخصواسرتاتيجيات عمل رزينة، وذلك 

ما يـَُعد مكوِّناً متأصًال من مكوِّنات مهمة الصندوق  –وحرصاً على تعزيزها عند اإلمكان  -جرب األضرار 
املتمثلة يف املساعدة. ويذكِّر الصندوق بتوصيات املراجع اخلارجي بأن يعزز الصندوق أفرقته امليدانية سهراً 

 على فعالية متابعة مشاريع أنشطته ومراقبتها.

 جرب األضرار

يف احلالة  املهديعلى احملكمة بُلغ فيها طور تنفيذ جرب األضرار: قضية  معروضة قضايامثة ثالث  -٦٦٩
يف احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية. ويُتوقع أن تبدأ إجراءات  كاتْنغاوقضية  لوبْنغايف مايل وقضية 

مرحلة احلكم بعقوبته. وميكن أن  ، بعد٢٠١٩يف الربع األخري من عام  انْتاغْنداجلرب األضرار يف قضية 
 ، رهناً بإدانته.أو بعده ٢٠١٩أُنغوين يف عام تبدأ إجراءات جلرب األضرار يف قضية 

واقع على عاتق الصندوق االستئماين فيما يتعلق جبرب األضرار عرضٌة لزيادة  إن عبء العمل ال -٦٧٠
 كبرية و/أو ارتفاع كبري طارئ يف فرتات تقع ضمن ثالث مراحل من سريورة جرب األضرار:



ICC-ASP/18/10 

201 10A160919 

: يتزايد عدد القضايا اليت تبلغ املرحلة القضائية املفضية إىل صدور أمر جبرب األضرار  )أ (
ضرار. وخيصِّص الصندوق االستئماين، بصفته مشاركًا رئيسيًا يف فيها اإلجراءات طور جرب األ

هذا الطور من اإلجراءات أمام احملكمة، قدرًا كبريًا من الوقت واملوارد للتحليل القانوين 
التنفيذ للنهوض بأود إعداد وثائقه املتعلقة جبرب األضرار، اليت تودَع بناًء على  سبل واستطالع

  دعوة من الدوائر؛
بصورة  : ميثِّل ذلك نشاطًا يستلزمالصندوق االستئماين مشروع خطط التنفيذ إعداد  )ب (

خاصة مقدارًا طائًال من املوارد، ذاهبًا بقسط باهظ من موارد الصندوق القانونية واالشتغالية، 
ويتطلب جهودًا كثيفة يف جمال التشاور مع اجملين عليهم وأصحاب الشأن يف امليدان ويف املقر 

وتعاوُن أقساِم قلم احملكمة واملمثلني القانونيني للمجين عليهم الزمان يف هذا الصدد (فمساعدُة 
  أيضاً)؛

: تؤيت هذه املرحلة من عملية جرب األضرار أكرب زيادة يف ما بعد إقرار خطة التنفيذ  )ج (
عبء العمل الواقع على عاتق الصندوق االستئماين، نظرًا إىل املسؤولية العامة اليت يتوالها 

راطه املباشر بصفته اجلهاز املعين بتنفيذ األوامر جبرب األضرار. ويشمل ذلك اجملاالت التالية: واخن
دفع التعويضات الفردية؛ والتشاور مع اجملين عليهم وممثليهم القانونيني فيما خيص استحقاقهم 
لتعويضات جرب األضرار، وما ينتج عن ذلك من تسويات ملقادير التعويضات اجلماعية؛ 

لتواصل ومتييز اجملين عليهم اجلدد، والتحقق من أوضاعهم فيما خيص أهليتهم لنوال وا
التعويضات الفردية والتعويضات اجلماعية؛ وتنفيذ األوامر جبرب األضرار القاضية بتقدمي 
تعويضات مجاعية والقاضية بتقدمي تعويضات رمزية. ويشار على اخلصوص إىل أن متييز اجملين 

- ) وتنفيذ األوامر جبرب األضرار املهديوقضية  لوبـَْنغان أوضاعهم (يف قضية عليهم والتحقق م
تنفيذًا مباشرًا يقوم به موظفو الصندوق االستئماين أو تنفيذًا غري مباشر يقوم به الشركاء يف 

م ترتتب عليها تكاليف كبرية  ميثالن  -التنفيذ الذين يُنتَقْون من خالل عملية لشراء خدما
لزمان مقدارًا طائًال من املوارد ويتطلبان قدرة اشتغالية سواء يف املكاتب الُقطرية نشاطني يست

 املعنية أم يف املقر.

ويف شىت هذه املراحل يالحظ الصندوق االستئماين حاالت ارتفاع كبري طارئ يف عبء العمل  -٦٧١
 االرتفاع:املتصل مبرحلة تنفيذ األوامر جبرب األضرار. ومن اجملاالت اليت حيصل فيها هذا 

الالزم إلرساء أساس تنفيذ األوامر جبرب األضرار واإلرشاد فيما خيصه،  العمل القانوين  )أ (
مبا يف ذلك متييز اجملين عليهم والتحقق من أوضاعهم بالنيابة عن جملس إدارة الصندوق والتوجيه 

 الوظيفي العام ملراقبة اجلودة وإلبالغ الدوائر؛

واخلرباء االستشاريني. ويشار على اخلصوص إىل أن الشركاء يف التنفيذ شراء خدمات   )ب (
إجراء استدراج العروض التنافسية على النطاق الدويل، فيما خيص تنفيذ األوامر جبرب األضرار 
ٍج صارم بغية التوصل إىل احلصول على أفضل مردود يف  احملدَّدة حتديدًا صارماً، يستلزم اتّباَع 

نة والعمَل على أساس التحديد البالغ التفصيل لنطاق أسواِق خدماٍت غالبًا ما تكون واه
  األعمال على حنو ال جيوز أن ُحياد عنه أي حيدان؛

ا دعمًا إلعداد مشاريع خطط تنفيذ األوامر جبرب  األنشطة امليدانية  )ج ( اليت ُيضطلع 
 األضرار واإلشراف على تنفيذها من الناحيتني االشتغالية واإلدارية. ويشمل ذلك تدبر شؤون

الشركاء يف التنفيذ، والسهر على اتّباع املمارسات الفضلى واإلجراءات القياسية على صعيد 
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م، وإقامة  التنسيق، والتواصل مع الشهود املؤهلني (أو حيتمل أن يكونوا مؤهلني) ومجاعا
  الصالت مع سائر أصحاب الشأن مبن فيهم اهليئات واألجهزة احلكومية.

ا للتحقق من مناسبِة وفعاليِة تنفيذ األوامر جبرب ا املتابعة والتقييم أنشطة  )د ( ملضطَلع 
األضرار. ويشمل ذلك قياس درجة رضا اجملين عليهم املستفيدين من التعويضات واستدامة 
إبالغ الدوائر على النحو الالزم بشأن التقدم احملَرز والنتائج احملققة. وألغراض التقييم يعتمد 

خرباء خارجيني إلجراء دراسات مرجعية وعمليات تقييم  الصندوق االستئماين على خدمات
 الحق، وإجراء استقصاءات لقياس درجة رضا املستفيدين من خدماته؛

ا فيما خيص تعويضات جرب أضرار معيَّنة  أنشطة مجع األموال  )ه ( اليت جيب االضطالع 
أو دفع استجالبًا ملسامهات من الدول وهبات خاصة ختصَّص لدفع تعويضات جرب األضرار 

عناصر معيَّنة منها، إذا تعنيَّ أن يستعني الصندوق االستئماين مبوارده األخرى تكملًة 
 للمدفوعات تعويضاً جلرب األضرار من جرّاء إعواز الشخص املدان.

ا السادسة ٦ويذكِّر الصندوق االستئماين بالقرار  -٦٧٢ ، )٨٤(عشرة الصادر عن اجلمعية يف دور
تعاونية ال تهماشراك توطيدطلبت فيه الدول األطراف إىل احملكمة والصندوق االستئماين مواصلة  الذي

. ويشار على واضعني يف االعتبار دور كٍل منهما ومسؤولياته لتنفيذ جرب األضرار الذي تأمر به احملكمة
، وقسم املالية، والوحدة اخلصوص إىل أن الصندوق االستئماين تعاون تعاونًا وثيقًا مع املكاتب امليدانية

املعنية بالشراء، وقسم مشاركة اجملين عليهم وجرب أضرارهم، والوحدة املعنية بالعالقات اخلارجية وتعاون 
الدول، وقسم دعم احملامني، ومكتب احملامي العمومي للمجين عليهم، وقسم األمن والسالمة، وقسم 

عايل التقدير تعاون قلم احملكمة واملمثلني القانونيني للمجين اإلعالم والتوعية. ويُقدِّر الصندوق االستئماين 
م طيلة إعداد وتنفيذ األوامر جبرب األضرار يف السنة املاضية، ويسعى إىل تعزيز تعاونه  عليهم ومساعد

 .٢٠٢٠معهم يف عام 

  األمن
و نعدام األمن أإن التنفيذ الفعال لربامج املساعدة واألوامر جبرب األضرار يتأثر شديَد التأثر با -٦٧٣

بالنزاعات أو بتفشي األمراض املْعِدية مثل محى اإليبوال يف املناطق اليت يعمل فيها الصندوق االستئماين. 
شرق مجهورية الكونغو الدميقراطية، ويف مشال مايل، ويف مجهورية  ويظهر ذلك حاليًا يف إقليم إيتوري يف

 أفريقيا الوسطى. 

االستئماين يف عمل كليهما حتديات أمنية متأصلة، لكن هذه  ومتُثل أمام احملكمة والصندوق -٦٧٤
التحديات تتسم بأمهية قصوى فيما خيص الصندوق االستئماين، ألن اضطالعه مبهمتيه املتمثلتني يف 
املساعدة وجرب األضرار يسري على أفضل وجه يف سياق االستقرار الطويل األمد حيث ميكن أن تؤيت 

م، تدابري جرب األضرار ُأَكل م التغلب على األذى الذي حلق  ها كامًال، فتتيح للمجين عليهم ومجاعا
م، واإلسهام يف التعايش السلمي.  وإعادة بناء حيا

                                                            

 ١٤- ٤، نيويوركعشرة،  السادسةالوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة    )٨٤(
، املرفق، الفقرة ICC-ASP/16/Res.6، القرار ألف-الثالث اجلزء األول،)، اجمللَّد ICC-ASP/16/20( ٢٠١٧ ديسمرب/كانون األول

  .(ج)١٢
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وميكن أن ترتتب على وجوه التعقيد االشتغايل النامجة عن التحديات األمنية آثار عديدة على  -٦٧٥
إياه على إعادة حتديد درجات األولوية والقيام  وترية عمليات الصندوق االستئماين وسرعة تنفيذها جمربةً 

م. إن كل  بأعمال تكييف ومضفيًة طابعاً من التعقيد على انتقاء الشركاء املناسبني يف التنفيذ وتدبر شؤو
حتٍد جديد ميكن أن يوقع عبئًا على عاتق الصندوق االستئماين متصًال باملوارد البشرية واملالية، يتعني عليه 

وهلذا السبب جيب أن تظل البنية بغية مواصلة وفائه بالتزاماته أمام احملكمة واجملين عليهم.  أن يستوعبه
التنظيمية للصندوق االستئماين تتيح له احلفاظ على قدرته على االستجابة على حنو مرن للتطورات غري 

قلم احملكمة مؤقتاً  و/أووانتداب موظفي املقر املتوقعة، بوسائل منها تناوب موظفيه العاملني يف امليدان 
للعمل يف امليدان. مث إنه جيب أن يكون مبقدور الصندوق االستئماين االستعانة مبوظفني إضافيني مبوجب 

 عقود مؤقتة لسد االحتياجات املرتتبة على االرتفاع الكبري الطارئ يف عبء العمل.

 التطوير التنظيمي

ستئماين إقامَة واستدامَة بنيٍة تنظيمية له متكِّنه إن العوامل اآلنفة الذكر توجب على الصندوق اال -٦٧٦
وضًا باملهام املنوطة به يف إطار واليته، وال عندما تنجم عملياته عن اإلجراءات  سيما من التجاوب 

 القضائية املتعلقة جبرب األضرار.

ًا من ويتوىل إدارَة برامج الصندوق االستئماين وتعويضات جرب األضرار مديرو الربامج انطالق -٦٧٧
املكاتب القطرية. أما التوجيه الوظيفي (وضع املعايري، وإسداء املشورة التقنية، ومراقبة اجلودة) فيتوىل 
املسؤولية عنه شاغلو الوظائف التالية البيان: املستشار القانوين، واملوظف املعين بالشؤون املالية، واملوظف 

املعين جبمع األموال للصندوق وبربوزه للعيان. كما يُعىن  املعين باملتابعة والتقييم، وإىل حٍد أقلَّ املوظفُ 
انطالقًا من املكتب القائم يف الهاي بتنظيم أو تنسيق اإلجراءات اإلدارية، مبا فيها املراقبة الداخلية، 

فون املتعلقة بدعم عمليات التنفيذ، ويتوىل املسؤولية الرئيسية عنها املوظف املعين بالشؤون املالية. أما املوظ
القانونيون فهم منخرطون يف العمل يف الهاي ويف امليدان (لتدريب الوسطاء، والتشاور مع اجملين عليهم، 

 والتحقق من أوضاع اجملين عليهم، واملساعدة يف تنفيذ األوامر جبرب األضرار).

 التعاون والتآزر مع قلم احملكمة

للمجين عليهم وقلم احملكمة على اتفقت أمانة الصندوق االستئماين  ٢٠١٩يف آذار/مارس  -٦٧٨
إطار للتعاون والتعاضد ("إطار التعاون")، يُنشد منه غرضان: وضع مفهوم مشرتك جملاالت التعاون 

، ومتكني قلم احملكمة وأمانة الصندوق )٨٥(والتعاضد بني قلم احملكمة وأمانة الصندوق االستئماين
ما بغية االضطالع مبهامهما على حنو فعال وناجع.االستئماين من التخطيط ألفضل إدارة ملواردمها وقدر   ا

ويشمل إطار التعاون جماالت العمل الوظيفي التالية: اخلدمات القانونية؛ واإلبالغ إىل هيئات  -٦٧٩
ا؛ والشراء؛ والشؤون املالية؛ وإعداد امليزانية ومراقبة تنفيذها  اإلشراف؛ وإدارة املوارد البشرية وتنمية قدرا

؛ واألمن؛ واالتصاالت والتواصل؛ SAPا؛ والفريق املعين بتخطيط املوارد املؤسسية يف نظام واإلفادة بشأ

                                                            

 ديسمرب/كانون األول  ٣، الذي اعُتمد يف ICC-ASP/4/Res.3 (القرار الصندوق االستئماين للمجين عليهم نظاممن  ١٩انظر البند   )٨٥(
ا من قلم احملكمة، مع مراعاة ٢٠٠٥ ): "تستشري األمانة [رئيس قلم احملكمة] بشان مجيع املسائل اإلدارية واملالية اليت تتلقى مساعدة بشأ

  استقالليتها".
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ودعم املكاتب الُقطرية؛ والعالقات اخلارجية (مبا فيها ختطيط البعثات)؛ ومجع األموال؛ وجرب األضرار؛ 
 ة.وتدبر املعلومات؛ ودعم احملامني؛ والدعم اللغوي، مبا فيه خدمات الرتمجة الشفوي

ويبني إطار التعاون أيضًا الطرائق االشتغالية لعالقة العمل بني أمانة الصندوق االستئماين وقلم  -٦٨٠
احملكمة، مبا يف ذلك األدوات االشتغالية (التخطيط والرصد املشرتكان)؛ ومسؤويل التنسيق؛ ودورية 

شكالت سريعاً؛ االجتماعات؛ وآليات التداعي على مستوًى أرفع ملعاجلة املعاسر وغريها من امل
 واجتماعات التنسيق واستعراض التقدم على املستوى اإلداري الرفيع.

فعلى سبيل املثال، يّتسم التعاون مع قسم مشاركة اجملين عليهم وجرب أضرارهم واملكاتب القطرية  -٦٨١
ين مل بأمهية بالغة يف تصميم إجراءات الصندوق للتحقق من أوضاع اجملين عليهم، ليتاح للمجين عليهم الذ

 .املهديوتعويضاته الفردية يف قضية  لوبْنغايسبق متييزهم نوال تعويضات جرب األضرار اجلماعية يف قضية 
فاستمراُر استعداد قسم مشاركة اجملين عليهم وجرب أضرارهم للعمل، وخربتُه، وجتربُته، ودورُه الداعم، يف 
الهاي، ويف امليدان على اخلصوص، أموٌر تتوقف عليها قدرة الصندوق االستئماين على تدبر هذه 

 خلاصة.العمليات دون االضطرار إىل استحداث ما يناظر الوظائف الالزمة ضمن بنيته ا

كما يُعوِّل الصندوق االستئماين على قسم املالية والفريق املعين بتخطيط املوارد املؤسسية يف  -٦٨٢
والوحدة املعنية بالشراء النتقاء الشركاء يف التنفيذ ودفع تعويضات جرب األضرار أو غريها من  SAPنظام 

أصحاب الشأن املعنيني. ويتوخى  املبالغ، والسهر على جودة اإلبالغ املايل من أجل رفع التقارير إىل
بغية مواصلة تنفيذ األوامر جبرب األضرار  ٢٠٢٠الصندوق االستئماين املضي يف تعزيز هذا التعاون يف عام 

 وبرامج املساعدة.

ويتعنيَّ على الصندوق االستئماين االعتماد املتزايد على اخلدمات اليت يقدمها قلم احملكمة  -٦٨٣
دد تنفيذ برامج املساعدة واألوامر جبرب للمساعدة يف تقييِم وتوقِع  وختفيِف املصاعب األمنية اليت 

 األضرار.

إن إطار التعاون وما يهيئ له من مراقبة وتشاور وآليات للتداعي على مستوًى أرفع ملعاجلة  -٦٨٤
كمة، املعاسر واملشكالت أمور يُتوقع أن تزيد من تعظيم أثر التآزر بني أمانة الصندوق االستئماين وقلم احمل

 ومبا فيه املكاتب الُقطرية، زائدًة بذلك من جناعة وفعالية عمليات الصندوق االستئماين. 

 ألف يورو ٣ ٣٣٣,٠  موارد الميزانية

وجتسِّد هذه  يف املئة). ٦,٥ألف يورو ( ٢٠٢,٧ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  -٦٨٥
الزيادُة املقرتحة أثَر تعديل مستحقات املوظفني العادية طبقًا لنظام األمم املتحدة املوحد، وزيادًة نظامية يف 
تكاليف املوظفني يعزى كلها إىل استمرار متويل وظائف من وظائف املساعدة املؤقتة العامة أُقرِّت يف إطار 

 للعمل بدوام كامل. ٢٠١٩ميزانية عام 

الربناجمية املقرتحة أخذ الصندوق االستئماين للمجين عليهم  ٢٠٢٠د إعداد ميزانية عام فعن -٦٨٦
اية عام  بغية  ٢٠٢٠خبيار إرجاِء توظيِف وتعبئِة من يشغل عدداً من وظائف املساعدة املؤقتة العامة حىت 

 ليف املوظفني العادية.، مع ختفيف األثر املايل للزيادة يف تكا٢٠٢٠احلد من نسبة منو امليزانية يف عام 

وال تُقرتح أي وظائف جديدة. ويُبقى مقدار املخصصات لسد التكاليف غري املتصلة بالعاملني  -٦٨٧
 املعتمدة. ٢٠١٩مساوياً لنظريه يف ميزانية عام 
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 ألف يورو ٢ ٦٨٧,٠  الموارد من الموظفين

ألف يورو  ٤٦,٩ينطوي املبلغ املطلوب لسد تكاليف الوظائف الثابتة على زيادة مقدارها  -٦٨٨
وينطوي املبلغ املطلوب لسد تكاليف  املعتمدة. ٢٠١٩املئة) بالقياس إىل نظريه يف ميزانية عام  يف ٤,٤(

نظريه املئة) بالقياس إىل  يف ١١,٠ألف يورو ( ١٥٥,٨وظائف املساعدة املؤقتة العامة على زيادة مقدارها 
وكما أشري إليه أعاله تلزم زيادة يف االعتمادات لكي يتسىن للصندوق  املعتمدة. ٢٠١٩ميزانية عام يف 

االستئماين أن ينفذ األوامر املتعددة القاضية جبرب األضرار موسِّعًا يف الوقت ذاته نطاق براجمه اخلاصة 
 مبهمته املتمثلة يف تقدمي املساعدة لتشمل بلداناً أخرى من بلدان احلاالت.

وظيفة من وظائف  ١٨وظائف ثابتة و ٩الصندوق االستئماين من  ويقَرتح أن يتألف مالك -٦٨٩
ويبلغ املقدار  من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل). ١٥,١٣املساعدة املؤقتة العامة (

ألف يورو. ويبلغ املقدار املطلوب لسد تكاليف  ١ ١١٣,٧املطلوب لسد تكاليف الوظائف الثابتة 
 ألف يورو. ١ ٥٧٣,٣لعامة وظائف املساعدة املؤقتة ا

 ألف يورو ١ ١١٣,٧  الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية وفئة اخلدمات العامة

 (متطلَّب مستمر). )١-تنفيذي (من الرتبة مد مديرٌ االستئماين الصندوَق  يدير -٦٩٠

يسدي شاغل هذه الوظيفة إىل جملس  ) (متطلَّب مستمر).٤-مستشار قانوين (من الرتبة ف -٦٩١
إدارة الصندوق وأمانة الصندوق املشورة القانونية التخصصية فيما يتعلق بإعداد وتنفيذ األنشطة املندرجة 
ضمن إطار مهميت الصندوق املتمثلتني يف تقدمي املساعدة وجرب األضرار. ويندرج يف إطار مسؤولية 

وإدارة  ة املستوى بشأن وضع االسرتاتيجية القانونية للصندوق،هذه الوظيفة إسداء املشورة الرفيع شاغل
إعداد املذكرات القانونية اليت تودَع لدى احملكمة، ومتثيل الصندوق خارجياً، والتوجيه الوظيفي سريورة 

 للجانب القانوين لتنفيذ جرب األضرار بناًء على أوامر صادرة عن احملكمة.

ويعمل واحد من شاغلي هذه  ).مستمر(متطلَّب  )٤-ثالثة مديري برامج (من الرتبة ف -٦٩٢
الوظائف يف املكتب امليداين القائم يف كمباال (أوغندا) وآخر يف املكتب امليداين القائم يف بونيا (مجهورية 
الكونغو الدميقراطية) والثالث يف املكتب امليداين القائم يف أبيجان (كوت ديفوار). إن شاغلي هذه 

بتصميم برامج الصندوق وتعويضات جرب األضرار وتنفيذ هذه الوظائف مسؤولون ومساَءلون فيما يتعلق 
 الربامج والتعويضات واإلشراف التدبري عليها. وهم مسؤولون مباشرة أمام املدير التنفيذي.

يعمل شاغل هذه الوظيفة  ).مستمر متطلَّب( )٣-موظف معين باملتابعة والتقييم (من الرتبة ف -٦٩٣
سيق الربامج، ويرفع التقارير إىل املدير التنفيذي أو إىل املستشار يف الهاي، ويؤدي دورًا حموريًا يف تن

القانوين أو إىل املفوَّضة إليه مهامهما. إنه يتوىل املسؤولية عن توجيه مجيع أنشطة متابعة الربامج وتقييمها 
ا. كما يتوىل املسؤولية  ن خالل م للمتابعة والتقييمعن وضع معايري واإلبالغ عنها وضمان مراقبة جود

 خطة مراقبة أداء الصندوق.

. يسهر شاغل هذه الوظيفة )مستمر متطلَّب( )٣-موظف معين بالشؤون املالية (من الرتبة ف -٦٩٤
على تعزيز اإلشراف املايل، واإلبالغ، واملراقبة (الداخلية)، والتقيد باملعايري ضمن نطاق الصندوق وفيما 

لوظيفة أيضًا إدارَة ومواصلَة تطويِر نظاِم تدبر املنح يف إطار يتعلق بالشركاء يف التنفيذ. ويتوىل شاغل هذه ا
السياسات املالية املتصلة مبهام الصندوق وأنشطته.  و  ،SAPنظام ختطيط املوارد املؤسسية بربجميات 
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يركِّز شاغل هذه الوظيفة على تنسيق وتنفيذ عمليات الشراء، بصفته املسؤول الرئيسي عن تنسيق  كما
 املتصلة باملساعدة وجرب األضرار. عمليات الشراء

. يتوىل شاغل هذه الوظيفة الدور البالغ رأ) (متطلَّب مستمر)-مساعد إداري (من الرتبة خ ع -٦٩٥
العمل اإلداري املالزم حلسن اشتغال جملس إدارة الصندوق االستئماين  بعبءاألمهية املتمثل يف النهوض 

 وأمانته.

. يراد لشاغل هذه الوظيفة أن رأ) (متطلَّب مستمر)-عمساعد معين بالربامج (من الرتبة خ  -٦٩٦
 يقدم الدعم يف وضع وتنفيذ برامج املساعدة واألوامر جبرب األضرار إىل فريق تدبر الربامج يف الهاي.

 ألف يورو ١ ٥٧٣,٣   املساعدة املؤقتة العامة

 مقدارها ينطوي املبلغ املطلوب لسد تكاليف وظائف املساعدة املؤقتة العامة على زيادة -٦٩٧
املعتمدة. وكما أشري إليه  ٢٠١٩املئة) بالقياس إىل نظريه يف ميزانية عام   يف ١١,٠ألف يورو ( ١٥٥,٨

أعاله ال تتخطى هذه الزيادة ما يلزم لسد تكاليف املوظفني العادية املتزايدة وتكاليف استمرار متويل 
املعتمدة، للعمل بدوام   ٢٠١٩ار ميزانية عام وظائف من وظائف املساعدة املؤقتة العامة اليت أُقرَّت يف إط

 كامل.

وظيفة من وظائف املساعدة املؤقتة العامة  ١٨يضم  ٢٠١٩وكان مالك الصندوق يف عام  -٦٩٨
 ٢٠٢٠من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل)، تُقرتح مواصلة متويلها لعام  ١٣,٨٧(
 ل).من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كام ١٥,١٣(

 يف املقر

شهراً (متطلَّب  ١٢ملدة  )٣-للعيان (من الرتبة ف هوبربوز للصندوق  األموالموظف معين جبمع  -٦٩٩
قوى أساسًا سياسيًا وماليًا أ تضافرمهاليؤيت  األموالالوعي ومجع  ذشح . يتالزم)مستمر، لسنوات متعددة

الصندوق  إيرادات مصادرتنويع ف. هوغاياته وحتقيق رسالت هالصندوق يف إطار واليتبة طجناز املهام املنو إل
طراف الدول األ إىل جانباص من القطاع اخلجهات ماحنة تغدو يف عدادها تنويعًا اسرتاتيجياً، لكي 

الوعي وتنمية املوارد  ذداخلية. فشحالربة ، يستتبع قدرته على البناء على توفُّر اخلاملاحنة املتزايدة العدد
عين جبمع املوظف سيكون بوسع املخمصَّصًة هلما، من مهام الصندوق تستلزمان قدرة  تانمهمتان اسرتاتيجي

 .توفريها للعيان هلصندوق وبربوز ل األموال

. )شهرًا (متطلَّب مستمر، لسنوات متعددة ١٢ملدة  )٢- موظف تنفيذي معاون (من الرتبة ف -٧٠٠
تب التنفيذي، ما يشتمل على تقدمي املسؤولية عن السهر على سالسة عمل املكشاغل 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.

ويقوم،  العالقات مع أصحاب الشأن اخلارجيني الرفيعي املستوى املعنيني بالصندوقاملعاون يشارك يف تدبر 
مع املوظف املعين جبمع األموال للصندوق وبربوزه للعيان، بتنظيم فعاليات يُرمى منها إىل زيادة بروز 

جهات  الصندوق يف األوساط العامة، والتشجيع على زيادة التربعات واهلبات اليت تقدمها إىل الصندوق
 خاصة.
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شهرًا (متطلَّب مستمر، لسنوات  ١٢ملدة  )٢-موظف معاون معين بالربامج (من الرتبة ف -٧٠١
. يعمل شاغل هذه الوظيفة يف الهاي. إنه يدعم عمل مدير الربامج، دعمًا يشمل برامج )متعددة

املوظف املعين الصندوق اخلاصة بتقدمي املساعدة وبراجمه اخلاصة جبرب األضرار، ويعمل بتعاون وثيق مع 
) فيما خيص املسائل ذات الصلة بإدارة الربامج (مبا يف ذلك عمليات ٣-بالشؤون املالية (من الرتبة ف

الشراء)، ويشرف على مهام الدعم اإلداري يف أمانة الصندوق. ويعمل شاغل الوظيفة أيضًا بتعاون وثيق 
لِّيًا مسؤولية دعم إعداد برامج الصندوق )، متو ٣-مع املوظف املعين باملتابعة والتقييم (من الرتبة ف

واإلشراف عليها واإلبالغ عن نتائجها يف إطار مهمتيه املتمثلتني يف جرب األضرار وتقدمي املساعدة يف 
بلدان احلاالت. ويستدمي شاغل هذه الوظيفة األساسية عالقات عمل مباشرة مع مديري الربامج واملوظفني 

يف امليدان، ومع املوظف التنفيذي املعاون العامل يف الهاي. ويدعم شاغل هذه املعاونني املعنيني بالربامج 
الوظيفة وضع األطر الربناجمية لعمليات التقييم (مهمة الصندوق املتمثلة يف تقدمي املساعدة) وملشاريع 

ا موظفو الصندوق العاملون يف  خطط التنفيذ (مهمة الصندوق املتمثلة يف جرب األضرار) اليت يضطلع 
النواتج ذات الصلة البحوُث التحضريية وتوظيُف اخلرباء على النحو الالزم. كما ييسر شاغل  امليدان. ومن

هذه الوظيفة حتقيق النجاعة والفعالية والشفافية يف ما يقوم به الصندوق من عمليات ضمن إطار الربامج، 
ذه واإلبالغ الشامل والدقيق واآليت يف حينه بشأن نتائج الربامج،  وإفادة أصحاب الشأن اخلارجيني 

 النتائج على حنو مالئم.

شهرًا لكل منهما (متطلَّب مستمر،  ١٢) ملدة ٢-موظفان قانونيان معاونان (من الرتبة ف -٧٠٢
يقوما بأنشطة حبث وحترير وإبالغ طيلة مرحلة   . يلزم املوظفان القانونيان املعاونان لكيلسنوات متعددة)

جرب األضرار، ولكي يستدميا عالقات العمل مع األطراف واملشاركني يف إجراءات جرب األضرار ومع 
املوظَفْنيِ املعنيني يف احملكمة، مبن فيهم العاملون يف اهليئة القضائية ويف قلم احملكمة. وسُتسند املهام إىل 

ستشتمل هذه املهام و ني املعاونني حبسب احلالة فيما خيص إجراءات جرب األضرار السائرة املوظَفْنيِ القانوني
على وجه التحديد على تسيري شؤون إجراءات الصندوق اخلاصة بعملية التحقق من أوضاع اجملين عليهم، 

استحقاقهم مثل تنظيم ملفات اجملين عليهم ودعم جملس إدارة الصندوق يف اختاذه القرارات بشأن 
تعويضات جرب األضرار مث إبالغ هذه القرارات إىل الدوائر االبتدائية. ومن املسؤوليات األخرى اليت 
سيتوالها املوظفان القانونيان املعاونان متابعة القضايا يف املرحلة االبتدائية، لكي يكون الصندوق 

حلة جرب األضرار. ويتعني على املوظَفْنيِ االستئماين على درجة مناسبة من االّطالع والتأهب عند بداية مر 
 القانونيني املعاونني دعم عمل املستشار القانوين.

شهرًا (متطلَّب مستمر، لسنوات  ١٢رأ) ملدة -مساعد معين بالشؤون املالية (من الرتبة خ ع -٧٠٣
ذ برامج املساعدة . يلزم تعزيز مالك العاملني املعنيني بالشؤون املالية لدعم سريورة التوظيف، وتنفيمتعددة)

والتحضري لتقدمي تعويضات جرب األضرار الفردية واجلماعية من الناحية املالية ودعم تنفيذها طيلة عام 
) يف تسيري ٣-. إن شاغل هذه الوظيفة يدعم املوظف املعين بالشؤون املالية (من الرتبة ف٢٠٢٠

لى برامج الصندوق. ويبنيِّ احلاجَة إىل تعزيز األنشطة املالية والسهر على تطبيق ضوابط املراقبة الداخلية ع
مالك موظفي الدعم يف اجملال املايل أن عدد الشركاء يف التنفيذ العاملني يف إطار املهمة املتمثلة يف تقدمي 

(يف زهاء مخسة بلدان من بلدان احلاالت، ما يفضي إىل مخسة  ٢٥إىل  ١٧املساعدة يُتوقع أن يزداد من 
ديفوار ويف مجهورية أفريقيا  عدة: يف مجهورية الكونغو الدميقراطية ويف أوغندا ويف كوتبرامج خاصة باملسا

كما تلزم زيادة القدرة على تقدمي الدعم يف اجملال املايل ملواجهة الزيادة املتوقع أن الوسطى ويف جورجيا).  
بسبب الزيادة الكبرية  ٢٠٢٠ تشهدها األنشطة املالية يف إطار املهمة املتمثلة يف جرب األضرار يف عام
 املقدَّر أن تشهدها أنشطة تقدمي تعويضات جرب األضرار الفردية واجلماعية.
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. يراد لشاغل هذه الوظيفة أن رأ) (متطلَّب مستمر)-مساعد معين بالربامج (من الرتبة خ ع -٧٠٤
 جبرب األضرار.يقدم إىل فريق إدارة الربامج يف الهاي الدعم يف وضع وتنفيذ برامج املساعدة واألوامر 

 إدارة الربامج والعملياُت امليدانية

. ) ملدة نصف شهر (متطلَّب مستمر، لسنوات متعددة)٤-مدير معين بالربامج (من الرتبة ف -٧٠٥
(احلالة يف مايل)  املهديسيعمل شاغل هذه الوظيفة املقرتحة يف مايل. إن تنفيذ جرب األضرار يف قضية 

نفذ برامَج جلرب األضرار واسعًة ومعقدًة وحساسًة من الناحية القضائية يستلزم من الصندوق االستئماين أن ي
يف سياٍق أمين بالِغ التغري. كما سيتعني على الصندوق االستئماين النظر يف إمكانية توسيع نطاق براجمه 
 اخلاصة باملساعدة ليشمل مايل. وسُيحتاج إىل اإلشراف املهين املناسب يف عني املكان إلعداد عمليات

تدخل معقدة يف ظروف تتأثر بالنزاعات واإلشراف على هذه العمليات. وبسبب االعتبارات املتعلقة 
اية عام  بغية ختفيف معدل منو امليزانية  ٢٠٢٠بامليزانية أُرجئ حشد وتعبئة من يشغل هذه الوظيفة حىت 

 األضرار واألنشطة . وحىت ذلك احلني يتوىل مهمة اإلشراف على األنشطة املتصلة جبرب٢٠٢٠يف عام 
املتصلة باملساعدة احملتمل وجوب تقدميها يف مايل مؤقتًا مديٌر آخر من مديري الربامج يف الصندوق يعمل 

 يف أبيجان. 

شهرًا لكل منهم  ١٢)، ٢-سبعة موظفني معاونني معنيني بالربامج يف امليدان (من الرتبة ف -٧٠٦
الوظائف يف املكاتب الُقطرية: اثنان يف مجهورية  . يعمل شاغلو هذه(متطلَّب مستمر، لسنوات متعددة)

الكونغو الدميقراطية)، وواحد يف أوغندا، وواحد يف مايل، وواحد يف كوت ديفوار، وواحد يف مجهورية 
أفريقيا الوسطى، وواحد فيما خيص كينيا (انطالقاً من أوغندا). إن شاغلي الوظائف املعنية ميثلون جزءاً من 

الصندوق االستئماين لألجل الطويل معنياً باألنشطة يف امليدان إىل جانب مديري الربامج املالك العامل يف 
م يساعدون على ضمان االستمرارية واالتساق ومراقبة اجلودة فيما يتعلق بتنفيذ ٤-(من الرتبة ف ). إ

 برامج املساعدة واألوامر جبرب األضرار.

شهرًا (للحالة يف مجهورية  ١٢)، ملدة ٥-ع مساعد معين بالربامج يف امليدان (من الرتبة خ -٧٠٧
. يعمل شاغل هذه الوظيفة يف مجهورية الكونغو الكونغو الدميقراطية) (متطلَّب مستمر، لسنوات متعددة)

ودورة جديدة للربنامج  كاتـَْنغاوقضية  لوبـَْنغاالدميقراطية للنهوض بأود تنفيذ األمرين جبرب األضرار يف قضية 
مثلة يف تقدمي املساعدة. فُيحتاج إىل تعزيز القدرات على هذا النحو للتكفل اخلاص باملهمة املت

باالضطالع باملهام األساسية لدعم الربامج يف امليدان ومساندة املوظفني املعنيني بالربامج جبمع وتسجيل 
السهر على توافق وحفظ املعلومات املتعلقة بأنشطة التنفيذ، وإعداد التقارير املرحلية وتقارير تبيان احلال، و 

أعمال مراقبة جودة نشاط الشركاء يف التنفيذ مع قواعد الصندوق وإجراءاته، وتقدمي الدعم اإلداري إىل 
 فريق العمل امليداين التابع للصندوق. 

) ملدة نصف شهر لكل منهما (للحالة ٥-مساعدان معنيان باملتابعة والتقييم (من الرتبة خ ع -٧٠٨
. إن هاتني الوظيفتني حامستا األمهية راطية) (متطلَّب مستمر، لسنوات متعددة)يف مجهورية الكونغو الدميق

للنهوض بأود أعمال حتليل األدلة والتحقق املتصلة مبتابعة تنفيذ برامج املساعدة واألوامر القاضية جبرب 
دعم  ) واإلبالغ عن هذا التنفيذ وتقييمه، مبا يف ذلككاتـَْنغاوقضية  لوبـَْنغااألضرار (يف قضية 

االستقصاءات اجملراة الستطالع مدى رضا املستفيدين من الربامج املعنية. ويوجه عمَل شاغلي هذه 
الوظائف من الناحية الوظيفية املوظُف املعين باملتابعة والتقييم العامل يف الهاي دعمًا التساق ومتاسك 

 والقواعد الواردة يف خطة مراقبة أداء ممارسة الصندوق يف جمال املتابعة واإلبالغ والتقييم، وفقًا للمعايري
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اية  الصندوق. وبسبب االعتبارات املتعلقة بامليزانية أُرجئ توظيف وتعبئة من يشغل هذه الوظائف حىت 
. وحىت ذلك احلني يتوىل األنشطة املعنية مؤقتًا موظفون عاملون يف امليدان مع إمكان ٢٠٢٠عام 

 االستعانة خبرباء استشاريني.

 ألف يورو ٦٤٦,٠  الموارد غير المتصلة بالعاملين 

تلزم املوارد غري املتصلة بالعاملني من أجل سد تكاليف السفر وتكاليف الضيافة وتكاليف  -٧٠٩
اخلدمات التعاقدية وتكاليف التدريب وتكاليف اخلرباء االستشاريني والنفقات التشغيلية العامة وتكاليف 

بلغ املطلوب يف إطار هذا البند، ما جيسِّد النهج املتحفظ فائَق التحفظ املّتبع اللوازم واملواد. وال تغري يف امل
يف هذا الصدد نظراً إىل تزايد مقادير النشاط، مع بدء الدورة اجلديدة للربامج اخلاصة باملساعدة إىل جانب 

 متطلَّباً متكرِّراً.قضايا. إن املوارد غري املتصلة بالعاملني متثل  تنفيذ األوامر جبرب األضرار يف ثالث

 ألف يورو ٣٥٢,٨   السفر

ال تغري يف املبلغ املطلوب وهو سيلزم رئيسيًا فيما يتعلق بأنشطة برامج الصندوق (يف إطار  -٧١٠
مهمتيه املتمثلتني يف جرب األضرار ويف تقدمي املساعدة)، وأنشطته على صعيد الربوز للعيان/مجع األموال، 

تكاليف اجتماعات جملس إدارة الصندوق املبلغ املطلوب ب ه. وسُتسدواملبادرات املتصلة مبجلس إدارت
ني يصحاب الشأن اخلارجأمن  امع اجلهات املاحنة وغريه تكاليف اللقاءاتو  وأسفار أعضائه إىل امليدان،

تكاليف و  (أعضاء جملس اإلدارة، واملدير التنفيذي، وموظفني آخرين حبسب اللزوم)، صندوقالني بياملعن
األموال له، وتكاليف تصميم الربامج والتواصل مع الشركاء يف لعيان ومجع الصندوق ل أجل بروز العمل من

وي ملوظفي ناالجتماع الستكاليف و  ا،ذوي الصلة  الشأنصحاب أسائر و  تنفيذها ومع اهليئات
 .الصندوق

 يورو ألف ١,٠   الضيافة

سياق على حنو فعال يف  الغري التواصل معلسد تكاليف  املبلغ املطلوب، وهو يلزم يف تغريُّ ال  -٧١١
 .اخلارجية هعالقاتل الصندوقر تدبُّ 

 ألف يورو ١٤٧,٠   اخلدمات التعاقدية

ال تغريُّ يف املبلغ املطلوب. إن املخصَّصات للخدمات التعاقدية تلزم لسد تكاليف الطبع  -٧١٢
اخلاصة بدعم تدبُّر املنح، مبا يف ذلك  SAPاخلارجي يف امليدان ويف املقر، وتكاليف منيطة براجميات 

خدمات دعم األعمال، وتكاليف إعداد الفعاليات واملواد اخلاصة جبمع األموال، وتكاليف إجيار احملاّل يف 
امليدان، وأتعاب املراجع اخلارجي، وتكاليف اجتماعات جملس إدارة الصندوق، وتكاليف الرتمجة 

 مرتمجون خارجيون.الفرنسية اليت يتوالها  - اإلنكليزية

 ألف يورو ٣٢,٢   التدريب

ال تغريُّ يف املبلغ املطلوب. إنه يلزم لسد تكاليف توفري التدريب الذي حيتاج إليه املوظفون  -٧١٣
احلاليون واملوظفون اجلدد العاملون يف الهاي ويف املكاتب القطرية ضمن مالك أمانة الصندوق ببنيته 

 املوسَّعة.
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 يورو آالف ١٠٥,٠   اخلرباء االستشاريون

. ويلزم اخلرباء االستشاريون للمساعدة يف كتابة التقارير التقنية والتقارير يف املبلغ املطلوب تغريُّ ال  -٧١٤
املرحلية واملقرتحات. وقد ُحيتاج إليهم للنهوض باألنشطة املتعلقة بربوز الصندوق للعيان ومجع األموال، 

 وإلسداء املشورة التخصصية بشأن جرب األضرار.

 يورو آالف ٥,٠   نفقات التشغيلية العامةال

ال تغري يف املبلغ املطلوب. إنه يلزم لسد تكاليف حلقات العمل واالجتماعات اليت سُتعقد يف  -٧١٥
 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  -٧١٦
 املكتبية. املستهَلكات
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 المقترحة ٢٠٢٠البرنامج الرئيسي السادس: ميزانية عام  :٤٦ الجدول

 البرنامج الرئيسي السادس

 أمانة الصندوق االستئماني للمجني عليهم

 (بآالف اليوروات) ٢٠١٨مصروفات عام 

املعتمدة لعام امليزانية 
(بآالف  ٢٠١٩

 اليوروات)

 التغّري يف املوارد

امليزانية املقرتحة لعام 
(بآالف  ٢٠٢٠

 اليوروات)  اجملموع

املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

اجملموع مبا فيه 
املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

مقداره (بآالف 
 نسبته املئوية اليوروات)

 ٩٣٥,٦٤١,١ ٤,٤ ٩٧٦,٧ املوظفون من الفئة الفنية
 ١٣١,٢٥,٨ ٤,٤ ١٣٧,٠ املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 ٨٧٧,٠١ ٠٦٦,٨٤٦,٩ ٤,٤ ١ ١١٣,٧‐٨٧٧,٠اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني
 ٥٧٨,٠١ ٤١٧,٥١٥٥,٨ ١١,٠ ١ ٥٧٣,٣‐٥٧٨,٠ املساعدة املؤقتة العامة

 ‐ ‐ ‐‐‐‐‐ املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

 ‐ ‐ ‐‐٩,٦‐٩,٦العمل اإلضايف

 ٥٨٧,٦١ ٤١٧,٥١٥٥,٨ ١١,٠ ١ ٥٧٣,٣‐٥٨٧,٦اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني
 ٣٥٢,٨ ‐ ‐٣٦٠,٥٣٥٢,٨‐٣٦٠,٥السفر
 ١,٠ ‐ ‐١,٠‐‐‐الضيافة

 ١٤٧,٠ ‐ ‐١٣١,٤١٤٧,٠‐١٣١,٤ اخلدمات التعاقدية
 ٣٢,٢ ‐ ‐١٠,٢٣٢,٢‐١٠,٢التدريب

 ١٠٥,٠ ‐ ‐٦١,٤١٠٥,٠‐٦١,٤ اخلرباء االستشاريون
 ٥,٠ ‐ ‐٠,٠٥,٠‐٠,٠ النفقات التشغيلية العامة

 ٣,٠ ‐ ‐٣,٢٣,٠‐٣,٢اللوازم واملواد
 ‐ ‐ ‐‐‐‐‐األثاث والعتاد

 ٦٤٦,٠ ‐ ‐٥٦٦,٧٦٤٦,٠‐٥٦٦,٧اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني
 ٢ ٠٣١,٣٣ ١٣٠,٣٢٠٢,٧ ٦,٥ ٣ ٣٣٣,٠‐٢ ٠٣١,٣المجموع

 

 ٢٠٢٠البرنامج الرئيسي السادس: مالك الموظفين المقترح لعام  :٤٧ 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

 ٢ ٢ ٩ ‐ ٧ ‐‐٤٢‐١‐ ‐ ‐ ٢٠١٩املقرة لعام 
 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐اجلديدة

 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐املعادة التخصيص

 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐املعادة التصنيف

 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐املستعادة/املعادة

 ٢ ٢ ٩ ‐ ٧ ‐‐٤٢‐١‐ ‐ ‐ ٢٠٢٠المقترحة لعام 
        

ا بدوام كامل)       وظائف املساعدة املؤقتة العامة (معاِدال

 ٩,٢٤ ‐ ‐ ‐ ٩,٢٤ ‐١,٠٠٨,٢٤‐‐‐‐ ‐ ‐ ٢٠١٩املقرة لعام 
 ٣,٠٨ ٣,٠٨ ١٥,١٣ ‐ ١٢,٠٤ ‐٠,٠٤١,٠٠١١,٠٠‐‐‐ ‐ ‐املستمرة
 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐اجلديدة

 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐املعادة التخصيص

 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐املعادة التصنيف

 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐احملوَّلة

 ٣,٠٨ ٣,٠٨ ١٥,١٣ ‐ ١٢,٠٤ ‐٠,٠٤١,٠٠١١,٠٠‐‐‐ ‐ ‐ ٢٠٢٠المقترحة لعام 
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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  -٧١٧
مليون يورو كحد أقصى، يـَُرّد على مدى فرتة مقدارها  ٢٠٠حىت  خاصاً مبشروع املباين الدائمة يصل مبلغه

 .)٨٦(املئة يف ٢,٥سنة مبعدَّل فائدة يبلغ  ٣٠

، اجلنائية الدولية ("احملكمة") أنشأت احملكمة، وطلب اجلمعيةامليزانية واملالية لطلب جلنة  وتلبيةً  -٧١٨
ع أن الفائدة املتوقَّ  مقدارلإلبالغ عن  ٢-السابع، الربنامج الرئيسي ٢٠١١ة لعام عتمديف إطار ميزانيتها امل

 .)٨٧(احملكمة من أجل مشروع املباين الدائمة تستلمهاعلى مبالغ القرض اليت  دفعتُ 

إال على الدول األطراف اليت مل تأخذ  ٢-التبعات املالية للربنامج الرئيسي السابع بترتتَّ ال و  -٧١٩
 .)٨٨(هاأو اليت مل تسدِّد بصورٍة كاملٍة مبلَغ الدفعة الواحدة املستحق علي خبيار الدفعة الواحدة

م بني الدولة املضيفة واحملكمة بشأن القرض على وجوب أن تدفع احملكمة يف املربَ  االتفاقوينص  -٧٢٠
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  يها للدولة املضيفةعل

 .)٨٩(السابقة

 ويبنيَّ يف اجلدول الوارد أدناه مبزيد من التفصيل أثر ذلك فيما خيص السنوات املقبلة. -٧٢١

  (باليوروات) المقبلةعلى مدى السنوات  عن القرض وتسديد مبلغهالفوائد المستحقة دفع أثر  :٤٨ الجدول
٢٠١٨٢٠١٩٢٠٢٠ ٢٠٢١ ٢٠٢٢ 

   أقساط تسديد القرض

 ٣ ٥٨٥ ١٢٧٣ ٥٨٥ ١٢٧٣ ٥٨٥ ١٢٧ ٣ ٥٨٥ ١٢٧ ٣ ٥٨٥ ١٢٧للفوائد املستحقة عنهو  املبلغ املدفوع تسديداً لرأس مال القرض
 ٣ ٥٨٥ ١٢٧٣ ٥٨٥ ١٢٧٣ ٥٨٥ ١٢٧ ٣ ٥٨٥ ١٢٧ ٣ ٥٨٥ ١٢٧ مجموع المدفوعات

اء عقود استئجار املباين املؤقتة  -٧٢٢ حزيران/يونيو  ٣٠يف لقد بدأ تسديد مبلغ القرض بعد إ
املبلغ املستحق تسديداً لرأس مال دفُع  ٢٠٢٠. وسيستحق يف أجل أقصاه األول من شباط/فرباير ٢٠١٦

                                                            

تشرين  ٢٢- ١٤، الهاي، السابعةالوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة   )٨٦(
  .الثاينملرفق وا ٢الفقرة ، ICC-ASP/7/Res.1القرار اجمللد 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،   )٨٧(
  .٤٦٦، الفقرة القسم زاي، ألف، اجلزء الثاين)، اجمللد ICC-ASP/9/20( ٢٠١٠ ديسمرب/األول

تشرين  ٢٢- ١٤، الهاي، السابعةالوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة   )٨٨(
  .الثالثملرفق ا، ICC-ASP/7/Res.1القرار اجمللد األول، اجلزء الثالث، )، ICC-ASP/7/20( ٢٠٠٨ الثاين/نوفمرب

، ٢٠٠٩ آذار/مارس ٢٣ تفاق املربم بني دولة هولندا (وزارة الشؤون اخلارجية) واحملكمة اجلنائية الدولية بشأن القرض، املؤرخ بـاال  )٨٩(
  .١-٦الفقرة 
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كانون  ٣١كانون الثاين/يناير حىت   ١فيما خيص الفرتة املمتدة من  للفوائد املستحقة عنهو  القرض
 .٢٠١٩األول/ديسمرب 

 المقترحة ٢٠٢٠: ميزانية عام ٢ -البرنامج الرئيسي السابع  :٤٩ الجدول

 ٢ -الربنامج الرئيسي السابع 
 قرض الدولة المضيفة

 (بآالف اليوروات) ٢٠١٨مصروفات عام 

امليزانية املعتمدة لعام 
(بآالف  ٢٠١٩

 اليوروات)

 التغّري يف املوارد

امليزانية املقرتحة لعام 
(بآالف  ٢٠٢٠

 اليوروات)  اجملموع

املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

اجملموع مبا فيه 
املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

مقداره (بآالف 
 نسبته املئوية اليوروات)

 ‐ ‐ ‐‐ املوظفون من الفئة الفنية

 ‐ ‐ ‐‐ املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 ‐ ‐ ‐‐‐‐‐اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

 ‐ ‐ ‐‐‐‐‐ املساعدة املؤقتة العامة

 ‐ ‐ ‐‐‐‐‐ املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

 ‐ ‐ ‐‐‐‐‐العمل اإلضايف

 ‐ ‐ ‐‐‐‐‐اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني

 ‐ ‐ ‐‐‐‐‐السفر

 ‐ ‐ ‐‐‐‐‐الضيافة

 ‐ ‐ ‐‐‐‐‐ اخلدمات التعاقدية

 ‐ ‐ ‐‐‐‐‐التدريب

 ‐ ‐ ‐‐‐‐‐ اخلرباء االستشاريون

 ‐ ‐ ‐‐‐‐‐ النفقات التشغيلية العامة

 ‐ ‐ ‐‐‐‐‐اللوازم واملواد

 ‐ ‐ ‐‐‐‐‐األثاث والعتاد

 ‐ ‐ ‐‐‐‐‐اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني

 ‐ ‐ ‐‐‐‐‐المجموع

 ٣ ٥٨٥,١ ‐ ‐٣ ٥٨٥,١٣ ٥٨٥,١‐٣ ٥٨٥,١ الدولة املضيفةما خيص قرض 
 ٣ ٥٨٥,١ ‐ ‐٣ ٥٨٥,١٣ ٥٨٥,١‐٣ ٥٨٥,١ المجموع، شامالً قرض الدولة المضيفة
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 : آلية الرقابة المستقلة٥‐السابع البرنامج الرئيسي  -حاء

 المقدِّمة

ا يف مجعية الدول األطراف ("اجلمعية") أنشأت -٧٢٣ )٩٠(الثامنة دور
 ٥-السابع الرئيسي الربنامج 

 وفعالة مستقلة رقابة يئة بغية األساسي روما نظام من )٤(١١٢ للمادة وفقاً ) املستقلة الرقابة آلية(
ا الثانية عشرة قرارها . اجلنائية الدولية ("احملكمة") احملكمة يف وجمدية  وقد أصدرت اجلمعية يف دور

ICC-ASP/12/Res.6أقرت مبوجبه والية آلية الرقابة املستقلة، املشتملة على إجرائها التفتيش  ، الذي
. ويتمثل غرض آلية الرقابة املستقلة يف طمأنة اجلمعية إىل مراقبة )٩١(والتقييم والتحقيق على حنو مستقل

ا وتقوم آلية الرقابة املستقلة بعمل . احملكمة مراقبة فعالة شاملة بغية تعزيز جناعة عملها واالقتصاد يف نفقا
تقييمي وتفتيشي بناًء على طلب مباشر من اجلمعية أو من رؤساء أجهزة احملكمة؛ وُجتري عمليات حتقيق 

َلغ عنه من خمالفات أو انتهاكات لقواعد احملكمة ولوائحها.  وجيوز استنادًا إىل سلطتها التقديرية فيما تـُبـْ
لة من آللية الرقابة املستقلة أن حتق ق فيما خيص مسؤويل احملكمة املنتَخبني مبقتضى الصيغة املعدَّ

 من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات. ٢٦ القاعدة

 ألف يورو ٧٨٣,٨  موارد الميزانية

ألف يورو. إن  ٢٥٢,٧يظل املبلغ اإلمجايل املطلوب زهيدًا نسبياً، لكنه يشهد زيادة مقدارها  -٧٢٤
وتُعزى الزيادة رئيسياً املئة.  يف ٤٧,٦طلقة لكنه ينطوي على زيادة كبرية نسبتها هذا املبلغ صغري بالقيمة امل

إىل كون عبء العمل التحقيقي أصبح أثقل بعد أن غدت آلية الرقابة املستقلة تعمل بصورة كاملة وتنهض 
حاجة  تتأتى هذه الزيادة من بأود مقدار أعلى من اإلفادات عن حاالت املخالفات املمكن حدوثها. كما

ا  آلية الرقابة املستقلة إىل استدامة استقالهلا االشتغايل الذي يتسم بأمهية مركزية للنهوض باملهام املنوطة 
 يف إطار واليتها.

 ألف يورو ٦٣٨,٠  الموارد من الموظفين

يف املئة). إن هذه الزيادة  ٣٢,٤ألف يورو ( ١٥٦,٠ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  -٧٢٥
. فمالك آلية الرقابة املستقلة سيتألف ٤-ئيسيًا إىل إضافة وظيفة جديدة حملقِّق رئيسي من الرتبة فتُعزى ر 

 وظائف ثابتة. من مخس

                                                            

تشرين  ٢٦- ١٨، الهاي، الثامنةالوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة   )٩٠(
  .ICC-ASP/8/Res.1، القرار الثاين)، اجمللد األول، اجلزء ICC-ASP/8/20( ٢٠٠٩ الثاين/نوفمرب

 ٢٨-٢٠، الهاي، الثانية عشرةالوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة    )٩١(
  .٥، املرفق، الفقرة ICC-ASP/12/Res.6 القرار الثالث، اجلزء األول، اجمللد ،)ICC-ASP/12/20( ،٢٠١٣ تشرين الثاين/نوفمرب
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 ألف يورو ٦٣٨,٠  الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية وفئة اخلدمات العامة

  يتألف مالك موظفي آلية الرقابة املستقلة من رئيسها (من الرتبة  ٢٠١٩فيما خيص عام  -٧٢٦
)، ٢- )، وحمقق معاون (من الرتبة ف٤- بالتقييم (من الرتبة ف )، واختصاصي رئيسي معين٥-ف

 رأ).-ومساعد إداري (من الرتبة خ ع

كرب يف احملكمة، مل تعد وبعد أن غدت آلية الرقابة املستقلة تعمل بصورة تامة وتؤدي دورًا أ -٧٢٧
بنيتها احلالية تسهم يف عملها على حنو فعال وناجع من أجل حتقيق أهدافها. وقد ذُِكر ذلك ملكتب 
يئ إال موظفًا واحدًا (من  اجلمعية طيلة السنة. وجتدر على اخلصوص مالحظة أن البنية احلالية لآللية ال 

 ٢٠١٩ ات التحقيق؛ وكانت قد طُلبت فيما خيص عام) يعمل بدوام كامل فيما يتعلق بعملي٢-الرتبة ف
موارد إضافية تُوظَّف يف إطار العقود القصرية املدة لكي يتاح لآللية العمل على حنو مقبول حبسب املعايري 
ذات الصلة. وعالوة على ذلك حالت حمدوديُة موارِد اآللية من املوظفني دون متكنها من أداء مهمتها 

لى مدى السنتني املنصرمتني. ويُتوخى أن يساعد احملقِّق الرئيسي اجلديد يف هذا الصدد املتعلقة بالتفتيش ع
 إذا أتاح عبء العمل يف جمال التحقيق ذلك.

 ألف يورو ١٤٥,٨  الموارد غير المتصلة بالعاملين

املئة)، مقاربًا ضعفي  يف ١٩٦,٩ألف يورو ( ٩٦,٧ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  - ٧٢٨
. إنه يلزم لسد تكاليف اخلرباء االستشاريني وتكاليف السفر وتكاليف التدريب ٢٠١٩لعام نظريه 

والنفقات التشغيلية العامة وتكاليف األثاث والعتاد. إنه جيسِّد زيادة يف تكاليف السفر وتكاليف 
املوارد  التدريب. أما الزيادة الكربى فتنطوي عليها املخصصات لسد تكاليف اخلرباء االستشاريني. إن
 اخلاصة باخلرباء االستشاريني ال متثل متطلباً متكرِّراً؛ أما سائر تكاليف العاملني فتمثل متطلباً متكرِّراً.

 ألف يورو ٢٢,٤  السفر

يف املئة)، جتسد بصورة  ١١١,٣ألف يورو ( ١١,٨ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  -٧٢٩
ا يف امليدان. ويتعذر التنبؤ على أساسية الزيادة يف العمل املتصل بالتحقيق  واملهمات املتوقع االضطالع 

حنو دقيق بعدد عمليات التحقيق اليت سيتعنيَّ إجراؤها وال مبكان لزوم إجرائها، لكن الطلب يُقدَّم على 
مهمات اشتغالية يف امليدان لتقدمي الدعم املباشر ألنشطة الرقابة.   افرتاض وجوب االضطالع بثالث

املبلغ املطلوب خمصصات لسد تكاليف السفر فيما خيص اجتماعات سنوية للمهنيني املعنيني يشمل  كما
 بالتقييم والتحقيق.

 ألف يورو ١٦,٤  التدريب

وهو يلزم لتمكني ، يف املئة) ٤٢,٦آالف يورو ( ٤,٩ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  -٧٣٠
م الفنية، والتكفل بإحاطتهم بأفضل  رامٍ موظفي اآللية من املشاركة يف تدريب  إىل استدامة مهارا

. املمارسات الدولية يف جماالت اختصاصهم، واملساعدة على استدامة تأهلهم املهين يف اجملال املعين
ُحسب املبلغ املطلوب على أساس االستفادة الكاملة من احلسوم املمنوحة يف األتعاب املهنية، وحمافل  وقد

ف خمفَّضة أو التدريب اجملاين لدى املؤسسات الدولية، وفرص التدريب الذي يُوفِّره مدرِّبون التدريب بتكالي
 كما ُأخذت باحلسبان عند حتديد هذا املبلغ الزيادات املتصلة بالوظيفة اإلضافية املطلوبة.  حمليون.
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 ألف يورو ١٠٠,٠  اخلرباء االستشاريون

وتلزم املوارد من . يف املئة) ٤٠٠,٠ألف يورو ( ٨٠,٠ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  -٧٣١
اخلرباء االستشاريني لكي يقدِّموا الدعم عندما ُحيتاج إىل جمموعات مهارات ختصصية إضافية حمدَّدة الطابع 

عندما ال تكفي املوارد املتوفرة للنهوض بأود عبء العمل املزيد. وتلكم هي احلال على وجه اخلصوص  أو
يات التحقيق اليت يتعذر التنبؤ على حنو دقيق مبقدار العمل الذي تنطوي عليه وباملوارد فيما يتعلق بعمل

الالزمة للقيام به نظرًا إىل قصر الوقت الذي انقضى منذ أن أصبحت آلية الرقابة املستقلة جمهَّزة مبالك  
لرقابة املستقلة، كامل من املوظفني وعاملة على حنو كامل. إن من املهم أمهية بالغة أن تكون آلية ا

ا القاضية بطمأنة الدول، قادرة على النهوض بأود الزيادات غري املتوقعة يف  من أجل اضطالعها بواجبا
عبء العمل الواقع على عاتقها دون أن ُتضطر إىل طلب الدعم من أجهزة أخرى من أجهزة احملكمة، 

يتسم بأمهية قصوى فيما خيص اضطالعها ألن طلب مثل هذا الدعم قد ُيضرُّ باستقالهلا يف عملها الذي 
ذا االستقالل. وبناًء عليه يُتوقع أن ال يستخدم  ا يف إطار واليتها أو قد يبدو وكأنه ُيضرُّ  باملهام املنوطة 

 املبلغ املطلوب بكامله.

 ألف يورو ٢,٠  النفقات التشغيلية العامة

يف املبلغ املطلوب. إنه يلزم لسد تكاليف لوازم ومواد من أجل دعم أنشطة اآللية.  تغريُّ ال  -٧٣٢
فنجاعة استخدام مرافق احملكمة املتوفِّرة بالفعل تظل تتيح ختفيضًا كبريًا يف مقدار املصروفات املتوقَّع 

 سد التكاليف املعنية ميثِّل متطلَّباً متكرِّراً. . إنتكبُّدها

 آالف يورو ٥,٠  األثاث والعتاد

يف مقدار املصروفات ضمن إطار هذا البند. إن املبلغ املتدين املطلوب يلزم  تغريُّ ال يتوقع أن يطرأ  -٧٣٣
تكاليف الصيانة والتحديث يف آلية الرقابة املستقلة لكي تتسىن االستعانة بعتاد ختصصي خاص لسد 

ا أكثر جناعة وفعالية.   بالرقابة جلعل عمليا
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 المقترحة ٢٠٢٠: ميزانية عام ٥ -لسابع البرنامج الرئيسي ا :٥٠ الجدول

 ٥ -البرنامج الرئيسي السابع 
 آلية الرقابة المستقلة

 (بآالف اليوروات) ٢٠١٨مصروفات عام 

امليزانية املعتمدة لعام 
(بآالف  ٢٠١٩

 اليوروات)

 التغّري يف املوارد

امليزانية املقرتحة لعام 
(بآالف  ٢٠٢٠

 اليوروات)  اجملموع

املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

اجملموع مبا فيه 
املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

مقداره (بآالف 
 نسبته املئوية اليوروات)

 ٤٠٩,١١٥٢,٨ ٣٧,٤ ٥٦١,٩ املوظفون من الفئة الفنية
 ٧٢,٩٣,٢ ٤,٤ ٧٦,١ املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 ٣٩٠,٥٤٨٢,٠١٥٦,٠ ٣٢,٤ ٦٣٨,٠‐٣٩٠,٥اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني
 ‐ ‐ ‐‐‐‐‐ املساعدة املؤقتة العامة

 ‐ ‐ ‐‐‐‐‐ املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

 ‐ ‐ ‐‐‐‐‐العمل اإلضايف

 ‐ ‐ ‐‐‐‐‐اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني

 ١٥,٦١٠,٦١١,٨ ١١١,٣ ٢٢,٤‐١٥,٦السفر
 ‐ ‐ ‐‐‐‐‐الضيافة

 ‐ ‐ ‐‐‐‐‐ اخلدمات التعاقدية

 ٨,٩١١,٥٤,٩ ٤٢,٦ ١٦,٤‐٨,٩التدريب
 ٤,٥٢٠,٠٨٠,٠ ٤٠٠,٠ ١٠٠,٠‐٤,٥ اخلرباء االستشاريون

 ٢,٠ ‐ ‐٢,٠‐‐‐ النفقات التشغيلية العامة
 ‐ ‐ ‐‐‐‐‐اللوازم واملواد

 ٥,٠ ‐ ‐٠,٣٥,٠‐٠,٣األثاث والعتاد
 ٢٩,٤٤٩,١٩٦,٧ ١٩٦,٩ ١٤٥,٨‐٢٩,٤للتكاليف غري املتصلة بالعاملنياجملموع الفرعي 

 ٤١٩,٩٥٣١,١٢٥٢,٧ ٤٧,٦ ٧٨٣,٨‐٤١٩,٩المجموع

 ٢٠٢٠: مالك الموظفين المقترح لعام ٥ -البرنامج الرئيسي السابع  :٥١ الجدول

 - الربنامج الرئيسي السابع
٥ 

وكيل أمني 
 عام

أمني عام 
١-ف٢-ف٣-ف٤-ف٥-ف١- مد٢- مد مساعد  

  
جمموع 

موظفي الفئة 
الفنية وما 

رأ-ع خرر-ع خ فوقها  

  
جمموع 

موظفي فئة 
اخلدمات 

 العامة
مجموع 
 الموظفين

        الوظائف الثابتة

٢٠١٩املقرة لعام   ‐ ‐ ‐‐١ ١ ٤‐ ٣ ‐١‐١١ 
 ١ ‐ ‐‐ ١ ‐‐‐١‐‐‐ ‐ ‐ اجلديدة
 ‐ ‐ ‐‐ ‐ ‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐ املعادة التخصيص

 ‐ ‐ ‐‐ ‐ ‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐ املعادة التصنيف

 ‐ ‐ ‐‐ ‐ ‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐ املستعادة/املعادة

٢٠٢٠المقترحة لعام   ‐ ‐ ‐‐١ ١ ٥‐ ٤ ‐١‐١٢ 
        

     ل)وظائف المساعدة المؤقتة العامة (معاِدالتها بدوام كام

٢٠١٩املقرة لعام   ‐ ‐ ‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐‐ ‐ ‐ 

 ‐ ‐ ‐‐ ‐ ‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐ املستمرة

 ‐ ‐ ‐‐ ‐ ‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐ اجلديدة

 ‐ ‐ ‐‐ ‐ ‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐ املعادة التخصيص

 ‐ ‐ ‐‐ ‐ ‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐ املعادة التصنيف

 ‐ ‐ ‐‐ ‐ ‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐ احملوَّلة

٢٠٢٠المقترحة لعام   ‐ ‐ ‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐‐ ‐ ‐ 
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 : مكتب المراجعة الداخلية٦‐السابع البرنامج الرئيسي  - طاء

 المقدِّمة

إن مكتب املراجعة الداخلية ("املكتب") يساعد احملكمة اجلنائية الدولية ("احملكمة") يف حتقيق  -٧٣٤
دف  أهدافها االسرتاتيجية واالشتغالية مبراجعته الصارمة للنظم والعمليات يف شىت وحدات احملكمة. و

ات والفرص (املخاطر) املراجعات (عمليات التدقيق) اليت جيريها إىل تبنيُّ مدى جودة تدبُّر التهديد
احملتملة، ويشمل ذلك 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. 

ا:املكتب سيضطلع  ٢٠٢٠يف عام و  -٧٣٥  باألنشطة التايل بيا

إعداد خطة عمل املكتب العامة وخطة عمله اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات واالتصال   )أ (
استنادًا إىل خطط احملكمة االسرتاتيجية وحتليل املخاطر اليت ميكن أن تؤثِّر على حتقيق أهداف 

  احملكمة؛
اخلصوص مراجعة ملنصة أنساق منها على  -إجراء ما ال يقل عن ست مراجعات   )ب (

ا احلادية  - )٩٢(والثالثني تسلسل األعمال القضائية، طلبت إجراءها جلنة امليزانية واملالية يف دور
  ومهمتني من مهمات تقدمي خدمات املشورة؛

القيام مرتني خالل السنة باستعراض حال تنفيذ التوصيات، بالتشاور مع مديري   )ج (
 بالغ عن التقدم احملَرز على هذا الصعيد؛وحدات العمل يف احملكمة، واإل

 توفري خدمات إسداء املشورة ملديري وحدات احملكمة بناء على طلبهم؛  )د (

 تنفيذ وحتديث برنامج ضمان اجلودة والتحسني؛  )ه (

 إعداد شىت التقارير الواجب رفعها إىل جلنة املراجعة وحضور اجتماعات هذه اللجنة.  )و (

 ألف يورو ٧٢١,٢   موارد الميزانية

وتُعزى الزيادة يف املئة).  ٥,٢ألف يورو ( ٣٥,٦طوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها ين -٧٣٦
رئيسيًا إىل تكاليف التصديق اإللزامي للمهارات يف جمال املراجعة الداخلية أو يف جمال املراجعة املتعلقة 

اليف االستعانة خبدمات ألف يورو)، وإىل تك ٠,٨بتكنولوجيا املعلومات، احملتسبة يف إطار بند التدريب (
خبري استشاري إلجراء مراجعة منصة أنساق تسلسل األعمال القضائية، احملتسبة يف إطار بند "اخلرباء 

 ألف يورو). ٢٠,٠االستشاريون" (

                                                            

 ١٢-٥، الهاي، السابعة عشرةالوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة   )٩٢(
  .١٠٠الفقرة  ،٢-باء اجلزء الثاين، اجمللد ،)ICC-ASP/17/20( ،٢٠١٨ ديسمرب/كانون األول
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 ألف يورو  ٦٦١,٩   الموارد من الموظفين

واحدة من يتألف مالك العاملني يف مكتب املراجعة الداخلية من أربع وظائف ثابتة ووظيفة  -٧٣٧
. وال يطلب املكتب أية وظائف ثابتة إضافية لكنه حيتاج إىل استمرار متويل املؤقتة العامة وظائف املساعدة

 وظيفة املساعدة املؤقتة العامة اليت يضمها مالكه حالياً.

 ألف يورو ٥٣٩,٨   الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية وفئة اخلدمات العامة

)، يتوىل املسؤولية عن تدبر شؤون املكتب ١-خلية (من الرتبة مدمدير ملكتب املراجعة الدا -٧٣٨
اإلدارية، ووضع خطة املراجعة املستندة إىل تقييم املخاطر، واإلشراف على ما يقوم به املراجعون من 
أعمال، واستدامة الربنامج اخلاص بضمان اجلودة والتحسني. ويهيئ املدير ما يطمئن رؤساء أجهزة 

إىل فعالية وجناعة اإلدارة، وتدبُّر املخاطر، والضوابط الداخلية. وإضافًة إىل ذلك يعد املدير احملكمة الثالثة 
 التقارير املرمي منها إىل إعالم جلنة املراجعة.

ُجيريان املراجعات،  )٣-) ومراجع داخلي (من الرتبة ف٤-مراجع رئيسي (من الرتبة ف -٧٣٩
 يات، ويضطلعان مبهام إضافية بناًء على طلب املدير.ويسديان خدمات املشورة، ويستعرضان تنفيذ التوص

يقدِّم الدعم اإلداري للمكتب ويسهم يف  رأ)-مساعد معين باملراجعة الداخلية (من الرتبة خ ع -٧٤٠
إجراء املراجعات. كما إن املساعد املعين باملراجعة الداخلية يساند املدير يف تدبُّر برنامج ضمان اجلودة 

 تقارير املراد رفعها إىل جلنة املراجعة.والتحسني ويف إعداد ال

 ألف يورو ١٢٢,١   املساعدة املؤقتة العامة

شهراً (متطلَّب مستمر، لسنوات  ١٢) ملدة ٣-مراجع معين بتكنولوجيا املعلومات (من الرتبة ف -٧٤١
)، ٣-. يعمل يف مكتب املراجعة الداخلية حاليًا مراجع معين بتكنولوجيا املعلومات (من الرتبة فمتعددة)

هو خبري يف تكنولوجيا املعلومات واالتصال ومراجعة ما خيصها. إن شاغل هذه الوظيفة يقوم بإعداِد 
التصال وُجيري عمليات وحتديث اخلطة السنوية ملراجعة األنشطة اجملراة على صعيد تكنولوجيا املعلومات وا

كما إنه يقوم باملتابعة فيما يتعلق بتنفيذ املراجعة ذات الصلة ويقدِّم خدمات استشارية يف هذا اجملال.  
ا  التوصيات املقدَّمة يف إطار املراجعة يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصال، اليت ال ميكن أن يقوم 

لون وظائف ثابتة بسبب افتقارهم إىل املعارف التقنية يف هذا على حنو فعال سائُر املراجعني الذين يشغ
) يف املراجعات اليت جيريها سائر املراجعني عين بتكنولوجيا املعلوماتاجملال. كما يسهم هذا املراجع (امل

م املعنية أنشطة متعلقة بتكنولوجيا املعلومات واالتصال.  عندما تشمل مهما

مراجعة  ٢٠٢٠املعلومات سُيجري يف النصف األول من عام إن املراجع املعين بتكنولوجيا  -٧٤٢
منصة تسلسل األعمال القضائية اليت طلبت إجراءها جلنة امليزانية واملالية، وذلك بدعم من مراجع آخر 
عامل يف املكتب وخبري خارجي. وسيستعرض املراجع املعين بتكنولوجيا املعلومات يف النصف الثاين من 

ب املّدعي العام املتصلة بعملية شراء السلع املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات سياسات مكت ٢٠٢٠ عام
 وسيسدي املشورة بشأن تصميم ضوابط املراقبة الداخلية فيما خيص السياسات املعنية.

 ألف يورو ٥٩,٣  الموارد غير المتصلة بالعاملين 

تلزم املوارد غري املتصلة بالعاملني لسد تكاليف السفر (متطلَّب متكرِّر) وتكاليف التدريب  -٧٤٣
وينطوي املبلغ املطلوب على زيادة (متطلَّب متكرِّر) وتكاليف اخلرباء االستشاريني (متطلَّب غري متكرِّر). 
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ص اعتمادات للتعاقد مع إن هذه الزيادة تتعلق بطلب ختصياملئة).  يف ٥٦,١ألف يورو ( ٢١,٣مقدارها 
 خبري استشاري لكي يقدم خدماته االستشارية من أجل مراجعة منصة أنساق تسلسل األعمال القضائية.

  ألف يورو ١٠,٨   السفر
ا  ٤,٩يورو ( ألف ٠,٥ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  -٧٤٤ متكني املكتب يف املئة) يراد 

 (متطلَّب متكرِّر). ٢٠٢٠لعام  الُقطرية وفقاً خلطة عملهمن إجراء مراجعات يف املكاتب 

 ألف يورو ٢٨,٥   التدريب

. (متطلَّب متكرِّر)يف املئة)  ٢,٩ألف يورو ( ٠,٨ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  -٧٤٥
م املهنية. إن كل مراجعي مكتب املرا جعة فيتعنيَّ أن يتدرَّب املراجعون بانتظام من أجل استدامة كفاء

. املعلومات يف جمال املراجعة الداخلية أو جمال مراجعة تكنولوجيا الداخلية األربعة معتَمدو املهارات
أن يتابع املراجعون املصدَّق  "معهد املراجعني الداخليني" و"رابطة مراجعِة ومراقبِة نظم املعلومات" يطلبان فـ

املستمر كل عام الستدامة صالح شهادات تصديق ساعة من التدريب املهين  ٤٠على متتعهم باملهارات 
م. وجيب أن تكون دورات التدريب املعنية متصلة على وجه التحديد بعمل املراجعني املعنيني  مهارا

م. وال م وخرب توفِّر احملكمة حاليًا دورات تدريب يف جمال اإلدارة، وجمال تدبر املخاطر، وجمال  ومهارا
املعلومات، وجمال تدبر الضوابط الداخلية، وغري  ة العامة، وجمال مراجعة تكنولوجيااملطابقة، وجمال املراجع

 ذلك من جماالت اهتمام مراجعي املكتب. 

ساعة من التدريب املهين املستمر مبلغاً  ٢٥وتبلغ تكاليف دورة التدريب اليت توفَّر يف إطارها  -٧٤٦
وقد نظر املكتب يف مجيع اخليارات املتاحة آالف يورو، حبسب مكان إجرائها يف أوروبا.  ٥,٠يقارب 

ساعة من التدريب املستمر. فقد نُظر يف دورات  ٤٠للوفاء على حنو ناجع باملتطلب القاضي مبتابعة 
التدريب الذي يُوفَّر ضمن احملكمة، وحضور املؤمترات، ودورات التدريب اإللكرتوين على اإلنرتنت، 

 هولندا. واحلال أن مثة قيودًا على هذه احللول البديلة (كأن ال توفَّر ودورات التدريب اليت ال تنظَّم إال يف
الدورات املعنية إال باهلولندية وأن ال تتناول إال عددًا حمدودًا من املواضيع). أما منصة احملكمة اخلاصة 

دورات  بالتدريب على شبكة اإلنرتنت فال ميكن أن يستخدمها فريق مكتب املراجعة الداخلية إال من أجل
 تدريب غري متصلة باملراجعة ُتْصَدر أيضاً شهادات مبتابعتها.

 ألف يورو ٢٠,٠   اخلرباء االستشاريون

ألف يورو (إذ مل تطلب أية اعتمادات يف إطار هذا  ٢٠,٠زيد املبلغ املطلوب زيادة مقدارها  -٧٤٧
ويُتوخَّى من اخلبري ) لتمكني املكتب من التعاقد مع خبري استشاري خارجي. ٢٠١٩البند لعام 

االستشاري اخلارجي أن يقدم خربته من أجل إجراء مراجعة منصة أنساق تسلسل األعمال القضائية اليت 
طلبت إجراءها جلنة امليزانية واملالية. ونظرًا إىل ضيق األجل املتاح إلجراء عمليات املراجعة (حزيران/يونيو 

رك يف إجراء عملية املراجعة املعنية املراجُع املعين ) والنطاق الواسع هلذه املراجعات، سيتشا٢٠٢٠
بتكنولوجيا املعلومات، ومراجع آخر عامل يف املكتب، واخلبري االستشاري اخلارجي الذي سيتوىل بعض 

   اجلوانب التقنية للمشروع.
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 المقترحة ٢٠٢٠: ميزانية عام ٦ -البرنامج الرئيسي السابع  :٥٢ الجدول

 ٦‐البرنامج الرئيسي السابع
 المراجعة الداخليةمكتب 

 (بآالف اليوروات) ٢٠١٨مصروفات عام 

امليزانية املعتمدة لعام 
(بآالف  ٢٠١٩

 اليوروات)

 التغّري يف املوارد

امليزانية املقرتحة لعام 
(بآالف  ٢٠٢٠

 اليوروات)  اجملموع

املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

اجملموع مبا فيه 
املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

(بآالف مقداره 
 نسبته املئوية اليوروات)

 ٤٥٤,٩٨,٨ ١,٩ ٤٦٣,٧ املوظفون من الفئة الفنية
 ٧٢,٩٣,٢ ٤,٤ ٧٦,١ املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 ٥٢٥,٣٥٢٧,٨١٢,٠ ٢,٣ ٥٣٩,٨‐٥٢٥,٣اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني
 ٩٣,٦١١٩,٨٢,٣ ١,٩ ١٢٢,١‐٩٣,٦ املساعدة املؤقتة العامة

 ‐ ‐ ‐‐‐‐‐ املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

 ‐ ‐ ‐‐‐‐‐العمل اإلضايف

 ٩٣,٦١١٩,٨٢,٣ ١,٩ ١٢٢,١‐٩٣,٦اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني
 ١٠,٢١٠,٣٠,٥ ٤,٩ ١٠,٨‐١٠,٢السفر
 ‐ ‐ ‐‐‐‐‐الضيافة

 ‐ ‐ ‐‐١٦,٨‐١٦,٨ اخلدمات التعاقدية

 ٢٠,٣٢٧,٧٠,٨ ٢,٩ ٢٨,٥‐٢٠,٣التدريب
 ٢٠,٠ ‐ ٢٠,٠‐‐‐‐ اخلرباء االستشاريون

 ‐ ‐ ‐‐‐‐‐ النفقات التشغيلية العامة

 ‐ ‐ ‐‐‐‐‐اللوازم واملواد

 ‐ ‐ ‐‐‐‐‐األثاث والعتاد

 ٤٧,٣٣٨,٠٢١,٣ ٥٦,١ ٥٩,٣‐٤٧,٣اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني
 ٦٦٦,٢٦٨٥,٦٣٥,٦ ٥,٢ ٧٢١,٢‐٦٦٦,٢المجموع

 

 ٢٠٢٠: مالك الموظفين المقترح لعام ٦ -البرنامج الرئيسي السابع  :٥٣ 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 ‐  ‐   ‐  ٢٠١٩املقرة لعام 
  ‐   ‐   ‐  ‐   ‐   ‐ ‐‐‐‐‐‐  ‐   ‐ اجلديدة

  ‐   ‐   ‐  ‐   ‐   ‐ ‐‐‐‐‐‐  ‐   ‐ املعادة التخصيص

  ‐   ‐   ‐  ‐   ‐   ‐ ‐‐‐‐‐‐  ‐   ‐ املعادة التصنيف

  ‐   ‐   ‐  ‐   ‐   ‐ ‐‐‐‐‐‐  ‐   ‐ املستعادة/املعادة

  ٤   ١   ١  ‐   ٣   ‐ ‐ ١  ١ ‐ ١ ‐  ‐   ‐  ٢٠٢٠المقترحة لعام 
        

      وظائف المساعدة المؤقتة العامة (معاِدالتها بدوام كامل)

 ١,٠٠ ‐ ‐ ‐ ١,٠٠ ‐‐١,٠٠‐‐‐‐ ‐ ‐ ٢٠١٩املقرة لعام 
  ١,٠٠   ‐   ‐  ‐   ١,٠٠   ‐ ‐ ١,٠٠ ‐‐‐‐  ‐   ‐ املستمرة
  ‐   ‐   ‐  ‐   ‐   ‐ ‐‐‐‐‐‐  ‐   ‐ اجلديدة

  ‐   ‐   ‐  ‐   ‐   ‐ ‐‐‐‐‐‐  ‐   ‐ املعادة التخصيص

  ‐   ‐   ‐  ‐   ‐   ‐ ‐‐‐‐‐‐  ‐   ‐ املعادة التصنيف

  ‐   ‐   ‐  ‐   ‐   ‐ ‐‐‐‐‐‐  ‐   ‐ احملوَّلة

  ١,٠٠   ‐   ‐  ‐   ١,٠٠   ‐ ‐ ١,٠٠ ‐‐‐‐  ‐   ‐  ٢٠٢٠المقترحة لعام 
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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 ٢٠٢٠ عام بميزانية المتعلقة والمعطيات الفتراضاتا

  الوصف  االفرتاض  املعطى
٠انعقاد جلسات احملكمة أيام عدد- ١
احلالة يف و ، رواحلالة يف كوت ديفوا ،الثانية يف مجهورية أفريقيا الوسطىتان األوىل و احلالة يف بوروندي، واحلال١١ للتحقيق اخلاضعة احلاالت عدد- ٢

 ،واحلالة يف ليبيا كينيا،احلالة يف  و واحلالة يف جورجيا،  واحلالة يف دارفور بالسودان، مجهورية الكونغو الدميقراطية،
 يف أوغندااحلالة و  يف مايل،احلالة و 

، واحلالة )الثانية(القضية  ، واحلالة يف كوت ديفوارثانية يف مجهورية أفريقيا الوسطىاحلالة يف بوروندي، واحلالة ال)١(٩ الناشط عمليات التحقيق عدد- ٣
واحلالة يف جورجيا، واحلالة يف ليبيا، )٣(احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطيةو ، )٢(يف دارفور بالسودان

 ))٤(يف مايلاحلالة و ، ن الثالثة والرابعةا(القضيت

 رُفعت اليت القبض بإلقاء األوامر عدد- ٤
 يُنتظر يزل ولـّما يزر التح أختام عنها

 تنفيذها

) والثالثة٢والثانية والرابعة واخلامسة ( )٢األوىل ( ؛ والقضايا)١كوت ديفوار (القضية األوىل مكرَّراً يف احلالة يف  ١٦
؛ وقضية)١مجهورية الكونغو الدميقراطية (يف  يف احلالةالرابعة  ةقضيالبالسودان؛ و  دارفور) يف احلالة يف ١(

) والثانية١(األوىل  والقضايا؛ )٣كينيا (من النظام األساسي يف احلالة يف   ٧٠اجلرائم املنصوص عليها يف املادة 
 )٢أوغندا (يف احلالة يف  تان؛ وقضيليبيايف احلالة يف ) ٢( الثالثة) و ١(

واحلالة يف، بنغالديش/ميامنارواحلالة يف اململكة املتحدة،  احلالة يف كولومبيا، واحلالة يف غينيا، واحلالة يف العراق/٩ األويل عمليات التدارس عدد- ٥
 واحلالة يف فلسطني، واحلالة يف الفلبني، واحلالة يف أوكرانيا، واحلالة يف فنزويالنيجرييا، 

األفرقة املعنية باإلجراءات  عدد- ٦
 (للدوائر) (٥) االبتدائية

الدائرة االبتدائية الثانية الناظرة يف جرب األضرار ؛(أُْنغوين)الدائرة االبتدائية السادسة؛ الدائرة االبتدائية التاسعة ٤
 )املهدي(الناظرة يف جرب األضرار  منةالدائرة االبتدائية الثا ؛)وكاتـَْنغا (لوبـَْنغا

األفرقة املعنية باإلجراءات  عدد- ٧
 االبتدائية (ملكتب املّدعي العام)

  )؛ِيكاتوم وانـَْغْيسونا( القضية ب - يف مجهورية أفريقيا الوسطىالثانية يف احلالة ٢
 (احلسن)القضية الثانية  - احلالة يف مايلو 

عدد أفرقة الدعم التابعة لقلم احملكمة - ٨
ا  املعنية جبلسا

١

عدد أفرقة الدفاع املموَّلة يف إطار - ٩
 نظام املساعدة القانونية

،اْغبَـْغبو ،أُْنغوين، انْتاَغْندايف إجراءات االستئناف:  ؛ِيكاتوم، انـَْغْيسونا، احلسنيف اإلجراءات االبتدائية: ١١
:)نشاط مقلَّص( جرب األضرار إجراءات؛ يف ْندابَـ  :)نشاط مقلَّص( يف اإلجراءات االبتدائية؛ غوديه اْبليه

 لوبـَْنغا، كاتـَْنغا، املهدي

عدد ممثِّلي اجملين عليهم املموَّلني يف -١٠
 إطار نظام املساعدة القانونية

 انـَْغْيسونا، ِيكاتوم، احلسن، أُنغوين، املهدي، (القضية الثانية) لوبـَْنغا، (القضية األوىل) لوبـَْنغا، كاتـَْنغا٧

أفرقة املمثلني القانونيني للمجين  عدد-١١
عليهم التابعة للمكتب العمومي 

 حملامي اجملين عليهم

 )٦()١(أخرىإجراءات ، )١( لوبـَْنغا)، ١( كاتـَْنغا)،  ١( نأُنغوي٤

                                                            

احلالة يف دارفور بالسودان واحلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية ُحيتسب تسع عمليات حتقيق ناشط لكن العمليتني اللتني جتريان يف   )١(
 شهراً على اإلمجال. ١٢هلما 

 فقط. ٢٠٢٠للربع األول من عام   )٢(
 .٢٠٢٠بدءاً من الربع الثاين من عام   )٣(
ذا البيان. فكما ُحبث - ليست احلالة الثانية  )٤( يف الوثيقة اليت تتضمن األولويات الرفيعة فيما (أ) يف مجهورية أفريقيا الوسطى مشمولة 

على املشتبه يتعلق بامليزانية ومسبِّبات التكاليف، يُرجَّح أن يعاد تصنيف هذه احلالة، لتدرج مثًال يف عداد احلاالت احملقَّق فيها ريثما يُقبض 
 .٢٠١٩م فيها، على حنو يتوقف على املستجدات يف عام 

يف التحضري للمحاكمات املقبلة؛ وجلسات احملاكمة؛ وجلسات  باإلجراءات االبتدائية هي أفرقة تابعة للدوائر قد تشاركاألفرقة املعنية   )٥(
   النطق باحلكم؛ وجلسات النظر يف جرب األضرار.
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  الوصف  االفرتاض  املعطى
عدد اللغات املنهوض بأود تقدمي -١٢

ا يف جلسات احملكمة  اخلدمات 
 الفرنسية -٣،اإلنكليزية  -٢لغة اآلشويل،  - ٣١

عدد اللغات املتصلة بالقضايا -١٣
ا  املنهوض بأود تقدمي اخلدمات 

لسواحليةا - ٦ (السودانية)،العربية  -٥العربية،  - ٤ ،شويلاآل - ٣، الفرنسية -٢ اإلنكليزية، - ٣٣١
يَـْرَوْندا - ٧(الكونغولية)،  ،لغة األتيسو -١١بارا، مْ بَ لغة ال -١٠، لغة الديوال -٩، لغة الِلْنغاال -٨، لغة الِكنـْ

الروسية، -١٧اجلورجية،  -١٦اشيق، مالتلغة  -١٥الزغاوة، لغة  - ١٤غو، نْ السَ لغة  -١٣، لغة األلور -١٢
لغة -٢٣، لغة الِتغرينيا -٢٢غو، نْ لَ لغة ال -٢١، لغة الغرييه - ٢٠ندو، لِ لغة ال -١٩غاي، نْ سُ لغة ال -١٨
لغة املوريه، -٢٨ لغة الكيهيما، - ٢٧ لغة الكريُْندي، -٢٦ لغة الَبْشتو، -٢٥ لغة الداري، - ٢٤د، لْ فُ لْ فُ ال

معلومة سّرية -٣٣، األوكرانية -٣٢ العربية، -٣١، معلومة سرّية مصنَّفة (ألف) -٣٠، الألمهرية -٢٩
  مصنَّفة (باء)

عدد اللغات املنهوض بأود تقدمي -١٤
ا من أجل املراسلة مع  اخلدمات 

 الدول األطراف

 ، والروسيةجلورجيةا، و ألملانية، وااهلولندية، و اإلسبانية، و العربية، و الفرنسية، و اإلنكليزية٧

 )همن ٧٦  املادة مبوجب( من النظام األساسي ٧٠ املتصلة جبرائم منصوص عليها يف املادة مببايف قضية )٧(١ عدد دعاوى االستئناف النهائي-١٥

عدد الشهود الذين ميثُلون لإلدالء -١٦
م  بشهادا

٢٠١٩يُتوقَّع أن ينتهي مثول الشهود حبلول تشرين األول/أكتوبر ٠

املدة القصوى املتوقعة ملكوث كل -١٧
 شاهد

اية ٣لإلملام باألمور + يومان للجلسات +  أيام للتحضري + يومان ١٠٣ ١٠=  األسبوع/ االسرتاحة أيام لعطلة 
 أيام مبثابة متوسط لكل شاهد

عدد اجملين عليهم الذين يطلبون -١٨
  املشاركة يف اإلجراءات/

 جرب االضرار

؛ احلالة يف١٠٠٠احلالة يف كوت ديفوار (القضية الثانية): ؛ ٢٠٠٠الثانية يف مجهورية أفريقيا الوسطى:  احلالة)٨(٤٢٥٠
 ٥٠٠ :أوغندااحلالة يف ؛ ٢٥٠ ):األوىل(القضية  مايلاحلالة يف ؛ ٥٠٠مجهورية الكونغو الدميقراطية: 

عدد الشهود واجملين عليهم املشمولني -١٩
 باحلماية

م الشهود/اجملين عليهم ١٧٠  حبماية قسم اجملين عليهم والشهودنياملشمولوغريهم من املعرَّضني للخطر بسبب شهاد
 مبن فيهم املشمولون بربنامج احملكمة اخلاص باحلماية وبغري ذلك من أشكال الدعم

قد تشمالن زهاء ٢٠٢٠يف عام  يقدمهما قسم اجملين عليهم والشهود إن احلماية والرعاية اللتني٦٥٠عدد األشخاص املشمولني باحلماية-٢٠
 من معاليهم ٤٨٠شاهداً/جمنياً عليهم و ١٧٠

عدد املشتبه فيهم/املتهمني الذين -٢١
 )٩( ميثُلون أمام احملكمة

٠

املشتبه فيهم أو احملتَجزين من عدد -٢٢
 املدانني املتهمني أو

أُنغوين١

 يؤخذ بنموذج الزنازين الست واحد حمتجز أجل : فمنزنزانة ١٢إما ست زنازين أو منوذج استئجار الزنازين: ٦ عدد الزنازين الالزمة-٢٣

                                                                                                                                                       

، القذايفيُعىن هذا الفريق باإلجراءات الالبثة اليت ينخرط يف العمل عليها مكتب احملامي العمومي للمجين عليهم (املقبولية يف قضية   )٦(
 ، إخل).جزر الُقُمرواالستئناف يف احلالة يف 

يدة قبل أن يصدر حكم عن إحدى إن إلجراء االستئناف من طبيعته ما جيعل من املتعذر القطع بأن عملية االستئناف النهائي أك  )٧(
ئة) الدوائر االبتدائية. لكن يُرجَّح كبَري الرتجيح أن صدور حكم عن إحدى الدوائر االبتدائية (سواء أكان حكمًا باإلدانة أم حكمًا بالترب 

 سيفضي إىل دعوى استئناف واحدة على األقل يرفعها واحد من األطراف أو أكثر.
د الطلبات الفردية املتوقَّع أن تستلم. وُحتسب طلبات املشاركة وطلبات جرب األضرار على حدة. كما ُحتسب األرقام املعنية متثل عد  )٨(

 على حدٍة اإلفاداُت مبعلومات إضافية عندما يلزم تقييم كامل ملدخالت بيانات قلم احملكمة وتقييم قانوين ذو صلة (عندما تستلم استمارة
 إضافية مثًال).

من أجل هذه الوثيقة فقط يشمل مصطلح "املتهم" األشخاص الذين ُقضي يف املرحلة االبتدائية بتربئتهم أو بإدانتهم ويُنتظر يف   )٩(
جلسات النظر يف قضاياهم البت يف دعاوى االستئناف النهائي. إنه ال يشمل بنطاقه األشخاص الذين ال ميثُلون أمام احملكمة إال فيما خيص 

 .جرب األضرار
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ديفوار (أبيجان)، واثنان يف مجهورية الكونغو  واحد يف مجهورية أفريقيا الوسطى (بـَْنغي)، وواحد يف كوت٨ طريةعدد املكاتب/الوحدات القُ -٢٤

(اْتبيليسي)، وواحد يف مايل (باماكو)، وواحد يف أوغندا الدميقراطية (ِكْنشاسا وبونيا)، وواحد يف جورجيا 
  (كمباال)، يضاف إليها مكتب االتصال القائم يف نيويورك
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  المرفق الثالث

 البرنامجية ٢٠٢٠ عام ميزانية على تؤثر قد التي الحدوث الممكنة المستجدات قائمة
 المقترحة

 اليت تفضي إىل تأخري يف الدعاوى القائمة، ومنها:املستجدات اإلجرائية  -١

 تعذُّر حضوردلة (مثل ألاعة متعلقة بات 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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  االستراتيجية الغايات

  المرفق الرابع (أ)

 )٢٠٢١ - ٢٠١٩ للفترة( الدولية الجنائية للمحكمة االستراتيجية الخطة المبيَّنة في االستراتيجية الغايات قائمة
  األداء املؤسسي -جيم   التعاون والتكامل -باء   األداء يف جمال القضاء ويف جمال املقاضاة -ألف 
  :١الغاية 

زيادة سرعة وجناعة أنشطة احملكمة الرئيسية (عمليات 
األويل، وعمليات التحقيق، واحملاكمات،  التدارس

وإجراءات جرب األضرار) مع صون االستقالل والعدالة 
ا، وضمان التقيد بأعلى املعايري  واجلودة يف إجراءا
القانونية ومحاية سالمة األفراد ورفاههم، وال سيما اجملين 

  عليهم والشهود

  :٤الغاية 
ل التعاون املضي يف تعزيز الدعم السياسي وتطوير أشكا

والدعم االشتغايل جلميع األطراف فيما خيص عمليات 
التدارس األويل، وعمليات التحقيق، ومحاية الشهود، وتنفيذ 

  األوامر بإلقاء القبض، واإلجراءات القضائية

  :٦الغاية 
املضي يف زيادة التمرس املهين والتفاين والنزاهة يف مجيع 

  عمليات احملكمة

  :٢الغاية 
ج احملكمة إزاء اجملين عليهم يف مجيع املضي يف   تطوير 

مراحل اإلجراءات القضائية مبا فيها مرحلة جرب 
األضرار، على أن جيري ذلك بالتعاون مع الصندوق 
االستئماين للمجين عليهم فيما خيص اإلجراءات 

  األخرية الذكر

  :٥الغاية 
التباحث مع الدول وسائر أصحاب الشأن فيما يتعلق 

االسرتاتيجية اجلديدة لزيادة قدرة منظومة نظام  املبادراتب
روما األساسي على النهوض باملسؤولية املشرتكة عن سد 
الثغرة املتمثلة يف اإلفالت من العقاب، وتصميم هذه 

، بوسائل منها تشجيع الدول األطراف على تنفيذ املبادرات
 نظام روما على الصعيد الوطين واختاذ سائر التدابري التكاملية
(مبا يف ذلك تقدمي الدعم واملساعدة إىل اجملين عليهم)، 

  ووضع اسرتاتيجية إلجناز تناول احلاالت اخلاضعة للتحقيق

  :٧الغاية 
يئة وضمان بيئة عمل ساملة ومصونة األمن حمورها 

م املستمر   رفاه املوظفني وحتسني مهارا

  :٣الغاية 
مجيع املضي يف تعميم األخذ باملنظور اجلنساين يف 

جوانب عمل احملكمة يف اجملال القضائي ويف جمال 
  املقاضاة

  :٨الغاية  
التوصل إىل توازن بني اجلنسني وتوازن جغرايف أكثر 

  إنصافاً، وال سيما يف الوظائف من الفئات العليا
  :٩الغاية 

 مسؤول شفاف متماسكحنو فعال  إدارة املوارد على
 استدامة احملكمة تنمية يف واملضي للتكيف، قابل

  وصمودها حيال املخاطر املستبانة
  :١٠الغاية 

وضع اسرتاتيجية إلجناز تناول احلاالت اخلاضعة 
  للتحقيق
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  المرفق الرابع (ب)

 العام المّدعي لمكتب االستراتيجية الخطة المبيَّنة في االستراتيجية الغايات قائمة
 )٢٠٢١ - ٢٠١٩ للفترة(

ااالرتقاء جبودة األداء فيما يتعلق  -١  :املكتب بأهم األنشطة اليت يضطلع 

 حتقيق معدَّل جناح عال يف الرتافع أمام احملكمة، :١الغاية االسرتاتيجية   )أ (

عمليات التدارس األويل، وعمليات وفعاليِة  زيادة سرعِة وجناعةِ  :٢الغاية االسرتاتيجية   )ب (
ا وال من رفاه العاملنيدون التحقيق، وأنشطة املقاضاة،   ؛النيل من جود

القيام مع الدول بوضع اسرتاتيجيات ومنهجيات لزيادة معدَّل  :٣الغاية االسرتاتيجية   )ج (
 القبض على األشخاص الذين لـّما تنفَّذ أوامر بالقبض عليهم صادرة عن احملكمة؛

ج املكتب جتاه اجملين عليه :٤الغاية االسرتاتيجية   )د (  ضحايا م وال سيماذيُب وتعزيُز 
م؛  اجلرائم اجلنسية واجلرائم اجلنسانية املنطلق واجلرائم املرتَكبة حبق األطفال أو املاّسة 

 االرتقاء باملمارسات اإلدارية والتدبرية السليمة: -٢

فعال  على إدارة موارده البشرية على حنواملكتب  زيادة قدرة :٥الغاية االسرتاتيجية   )أ (
 ؛ومسؤول وخاضع للمساءلة

 :فعال على حنوعمل منظومة نظام روما األساسي اإلسهام يف  -٣

ظاهرة اإلفالت لحد تعزيز قدرة املكتب وشركائه على وضع : ٦االسرتاتيجية  الغاية  )أ (
  من العقاب.
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  المرفق الرابع (ج)

   لقلم المحكمة االستراتيجية الخطة المبيَّنة في االستراتيجية الغايات قائمة
  )٢٠٢١ - ٢٠١٩ للفترة(

نظرًا إىل اخلدمات األساسية اليت يقدمها قلم احملكمة إىل احملكمة، جيب عليه السهُر على  -١
توظيف أقدِر األشخاص املستعدين للعمل وأكثرِهم إنتاجيًة والسعُي إىل االمتياز يف كل ما يفعله. وبغية 

دة التزام املوظفني. كما إن سنوات يُرمى منه إىل زيا تعظيم اإلنتاجية باشر قلم احملكمة برناجمًا مدته ثالث
قلم احملكمة، نشدانًا منه إىل االمتياز بشىت وجوهه، بدأ برناجمًا مدته ثالث سنوات من أجل حتسني 

  املهارات املستمر. 

إن احملكمة حريصة على حتسني التمثيل اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني يف جمموعة موظفيها. ولـّما   -٢
كمة الذي يستخدم أكرب عدد من موظفيها فإن عليه طبعًا أن يويل األولوية كان قلم احملكمة مكوِّن احمل

سنوات لتحسني التمثيل  ثالثمدته هلذه املسألة. وبناًء عليه فإن قلم احملكمة يشرع يف برنامج عمل 
ف من الفئة اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني، مركِّزًا فيما خيص التوازن األخري الذكر تركيزًا رئيسيًا على الوظائ

  العليا.

  وعليه فإن لقلم احملكمة ثالث أولويات هي: -٣

  التحسني املستمر؛  )أ (
  زيادة التزام املوظفني؛  )ب (
  التمثيل اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني.  )ج (
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  )دالمرفق الرابع (

  القضائية لهيئة: االبرنامج الرئيسي األول

  ٢٠٢٠النتائج المتوّخاة ومؤّشرات األداء والمرامي لعام 

  ٢٠٢٠املرامي لعام   مؤّشرات األداء  النتائج املتوّخاة
    )٣-١ الغايات االستراتيجية( ٤-١ األهداف

يئة  - ١ االضطالع الفعال بالتخطيط فيما يتعلق 
الرئاسة، وتقدمي الدعم من أجل جناعة تدبر اإلجراءات 

  القضائية

  %١٠٠ ˗  استبانة املسائل اليت ميكن أن تقوم وتدبرها على حنو فعال ˗
مدى جودة أعمال التحضري الجتماعات هيئة الرئاسة واجتماعات  ˗

  القضاة وجودة دعم هذه االجتماعات
  حظوُّها بالرضا التام ˗

صدور مجيع القرارات يف غضون  ˗  جناعة تنظيم الطلبات/الوثائق اليت تودع لدى هيئة الرئاسة ˗
  اآلجال املقرَّة

املشورة اليت تقدَّم إىل الرئيس مدى التقيد باملواعيد وتوخي اجلودة يف  ˗
  وإىل نائبيه بشأن مسائل التسيري واإلدارة

  حظُّوه بالرضا التام ˗

التنفيذ والعمل بالتوافق مع مؤّشرات األداء املناسبة  - ٢
فيما خيص السريورات القضائية والدعم القضائي ذي 

  الصلة

مؤشرات  مواصلة مجع البيانات ذات الصلة يف اجملاالت الرئيسية ملبادرة ˗
األداء فيما يتعلق بالسريورات اليت يشمل نطاقها احملكمة مجعاء 

  وبالسريورات اخلاصة باهليئة القضائية

˗ ١٠٠%  

تطبيق مؤشرات األداء يف السريورات اليت يشمل نطاقها احملكمة مجعاء   ˗
  ويف السريورات اخلاصة باهليئة القضائية

  حظوه بالرضا التام ˗

التمهيدية واإلجراءات االبتدائية تنفيذ اإلجراءات  - ٣
وإجراءات االستئناف على حنو عادل وسريع، مع 
االحرتام الكامل حلقوق املتهمني واالعتبار الواجب 

  حلماية اجملين عليهم والشهود

تقليص اآلجال الفاصلة بني مراحل اإلجراءات دون املساس حبقوق  ˗
م العدالة واحلماية األطراف واملشاركني واجملين عليهم يف أن تُوفَّر هل

  حبسب احلال

حتقيق حتسني قابل للقياس باملقارنة  ˗
  بالقضايا األسبق

الدفع ُقُدماً باستعراض "العرب املستخلصة" من  - ٤
السريورات القضائية، بالتشاور مع أصحاب الشأن 
حبسب االقتضاء، مع الرتكيز على التغيريات اليت ال 

اإلجرائية وقواعد تستلزم إدخال تعديالت على القواعد 
  اإلثبات

اية عام  ˗  مواصلة تعزيز اّتساق املمارسة القضائية ˗   ٢٠٢٠حبلول 

  ˗ ˗  )٥-٤ الغايات االستراتيجية( ٨-٥ األهداف

الشفافية والفعالية يف التواصل وتبادل املعلومات بني  - ٥
  اهليئة القضائية واألفرقة العاملة املنبثقة عن اجلمعية

الهاي العامل/فريق الدراسة املعين باحلوكمة اليت عدد اجتماعات فريق  ˗
  يشارك فيها ممثل هليئة الرئاسة/للمحكمة حبسب االقتضاء

  متثيلهما كلما كان ذلك مناسباً  ˗

تعزيز الثقة، وااللتزام، والدعم، فيما بني أصحاب  - ٦
الشأن اخلارجيني املعنيني باحملكمة من خالل تبادل 

واملؤمترات، وغريها من املعلومات يف االجتماعات، 
املناسبات فيما يتعلق جبهود احملكمة وحرصها على إقامة 

  العدل على حنو سريٍع ورفيِع درجة اجلودة

عدد ما يعقده الرئيس/هيئة الرئاسة من االجتماعات الرفيعة املستوى مع  ˗
  ممثلي الدول واملنظمات الدولية واجملتمع املدين

  اجتماع ١٠٠أكثر من  ˗

ئة الرئاسة يف اجتماعات مجعية الدول األطراف، وفريق مشاركة هي  ˗
الهاي العامل، وفريق الدراسة املعين باحلوكمة، وجلنة امليزانية واملالية، 

 وجلسات اإلحاطة اخلاصة بالِدبـُْلماسيني وباملنظمات غري احلكومية، إخل

  كلما كان ذلك الزماً  ˗

 انضمام املزيد من الدول إىل نظام روما األساسي - ٧
ا أو تصديقها  واالتفاق بشأن امتيازات احملكمة وحصانا

عليهما وتعزيز تواصل وتعاون الدول غري األطراف مع 
  احملكمة

تنسيق اجلهود مع سائر أصحاب الشأن السرتعاء العناية إىل أمهية عاملية  ˗
نظام روما األساسي واالتفاق بشأن االمتيازات واحلصانات وتشجيع 

  عليهما أو تنضم إليهما على القيام بذلك الدول اليت مل تصدِّق

انضمام/تصديق دولة واحدة أخرى  ˗
إىل/على النظام األساسي ودولة 

واحدة أخرى إىل/على االتفاق بشأن 
  االمتيازات واحلصانات

إبرام املزيد من االتفاقات مع الدول بشأن إنفاذ  - ٨
  العقوبات

  ١ ˗  إبرام اتفاقات متعلقة بإنفاذ العقوبات ˗
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  ٢٠٢٠املرامي لعام   مؤّشرات األداء  النتائج املتوّخاة
  ˗ ˗  )٩-٦ الغايات االستراتيجية( ١١-٩ األهداف

التقيد التام يف الربنامج الرئيسي األول بنظام تقييم األداء يف احملكمة،  ˗  املضي يف حتسني تدبر أداء املوظفني - ٩
  يف ذلك تقدمي مديري الوحدات والقضاة مسامهات مناسبة مبا

˗ ١٠٠%  

  %١٠٠ ˗ تقدمي التقارير واملعلومات املطلوبة يف الوقت املناسب وعلى حنو شفاف  ˗
إدارة املوارد على حنو فعال مبا يف ذلك متييز وتنفيذ  -١٠

  املزيد من تدابري زيادة النجاعة املمكن اختاذها
وجوه التحسن يف التقيد باملواعيد يف اإلجراءات القضائية من خالل  ˗

  املتأتية عن "العرب املستخلصة"تنفيذ التعديالت 
  حتقيق حتسينات ميكن قياسها ˗

حتقيق النجاعة يف االستعانة مبوارد الدوائر من  -١١
م بصورة مركزية وتوخي املرونة  املوظفني من خالل إدار

يف إعماهلم ملواجهة التغري يف عبء العمل املتصل 
  بالقضايا الذي يتعنيَّ النهوض به

) بإدارة مواردها إدارة ٥-(موظف من الرتبة فاضطالع رئيس الدوائر  ˗
  مركزية فعالة

˗ ١٠٠%  
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  )هالمرفق الرابع (

 مكتب المّدعي العام: البرنامج الرئيسي الثاني

  ٢٠٢٠النتائج المتوّخاة ومؤّشرات األداء والمرامي لعام  :٢١٠٠البرنامج   -ألف

  ٢٠٢٠والمرامي لعام : النتائج المتوّخاة ومؤّشرات األداء ٢١١٠البرنامج الفرعي  - ١
  ٢٠٢٠املرامي لعام   مؤّشرات األداء  النتائج املتوّخاة  الغاية االسرتاتيجية

من الغايات الشاملة بنطاقها المحكمة جمعاء ١الغاية 
من الغايات االستراتيجية  ١الغاية 

   لمكتب المّدعي العام ("المكتب"):
حتقيق معدَّل جناح عال يف الرتافع أمام 

  احملكمة

السهر على جودة عمليات التحقيق وأعمال 
  املقاضاة

  :٣-١و ٢-١و ١-١مؤشرات األداء 
  نتائج أعمال املقاضاة

  

إقرار اللجنة التنفيذية للتقرير عن مراجعة   تنجيز مشروع املراجعة  
  عمليات التحقيق

من الغايات الشاملة بنطاقها المحكمة جمعاء ١٠و ١الغايتان 
من الغايات االستراتيجية  ٢الغاية 

  لمكتب المّدعي العام: 
عمليات وفعاليِة  زيادة سرعِة وجناعةِ 

التدارس األويل، وعمليات التحقيق، 
  وأنشطة املقاضاة

    :٧مؤشر األداء   
زيادة سرعة وجناعة عمليات التدارس األويل 

  وعمليات التحقيق واحملاكمات
إنتاجية املكتب
  تنجيز املقرتحات

إقرار اللجنة التنفيذية للتقرير املرمي منه إىل 
  حتسني االتساق بني عبء العمل واملوارد

الدعوة يف الوقت املناسب إىل عقد   
اجتماعات اللجنة التنفيذية وجتهيز نصوص 

  القرارات

عقد اجتماعات أسبوعية للجنة التنفيذية، 
ا وتوزيعها على  وإعداد نصوص قرارا

الداخليني يف األسبوع أصحاب الشأن 
  نفسه

حتقيق وفورات أو مكاسب متأتية عن زيادة   
  النجاعة

حتقيق وفورات أو مكاسب متأتية عن 
النجاعة على نطاق املكتب تبلغ  زيادة

  %١نسبتها 
وضع خطة إلجناز تناول احلاالت املنظور 
 فيها ينفذها املكتب وشىت وحدات احملكمة

درجة اجلودة تنجيز إعداد مقرتٍح عايل 
بشأن اسرتاتيجية إجناز تناول احلاالت 

  املنظور فيها

إنشاء أفرقة عاملة تابعة للمكتب وأفرقة 
عاملة على نطاق احملكمة، ووضع أطر 
اختصاصها، وعقد املشاورات ذات الصلة، 

  وإعداد مسوَّدة املقرتح
من الغايات الشاملة بنطاقها المحكمة جمعاء ٣و ٢الغايتان 
من الغايات االستراتيجية  ٤الغاية 

  لمكتب المّدعي العام: 
ج املكتب جتاه اجملين  ذيُب وتعزيُز 

اجلرائم اجلنسية  ضحايا عليهم وال سيما
واجلرائم اجلنسانية املنطلق واجلرائم املرتَكبة 

م   حبق األطفال أو املاّسة 

الرتكيز من باب األولوية يف مجيع عمليات 
وعمليات التحقيق وأعمال  التدارس األويل

املقاضاة على اجلرائم اجلنسية واجلرائم 
اجلنسانية املنطلق واجلرائم املرتَكبة حبق 

م   األطفال أو املاسة 

  :٨-٤مؤشر األداء 
االهتمام باجلرائم اجلنسية واجلرائم اجلنسانية 

  املنطلق والسياسة اخلاصة باألطفال
 الدأب على متييز واستعراض هذه اجلرائم

ا على سبيل األولوية   املهتم 

أن يظهر يف مجيع التقارير املتعلقة 
باألنشطة األساسية بذل جهد كاف 
وحتقيق نتائج يف شأن هذه اجلرائم املهتم 

  ا على سبيل األولوية

تنفيذ السياسة املتعلقة باجلرائم اجلنسية 
واجلرائم اجلنسانية املنطلق والسياسة املتعلقة 

م باجلرائم  املرتَكبة حبق األطفال أو املاسة 
  تنفيذاً كامالً 

ا مقابل جمموعة التدابري  التدابري املعمول 
  املبيَّنة يف إطار هاتني السياستني

١٠٠%  

ج حمسَّن فيما يتعلق  اإلسهام يف وضع 
باجملين عليهم وذلك يف إطار املراجعة اجملراة 

  على نطاق احملكمة

اللجنة التنفيذية التقرير املتعلق أن تقر   تنجيز املقرتح
بالنهج احملسَّن وأن يؤخذ به يف سائر 

  وحدات احملكمة
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  ٢٠٢٠املرامي لعام   مؤّشرات األداء  النتائج املتوّخاة  الغاية االسرتاتيجية
من الغايات الشاملة بنطاقها المحكمة جمعاء ٩و ٨و ٧و ٦الغايات 
من الغايات االستراتيجية  ٥الغاية 

  لمكتب المّدعي العام: 
على إدارة موارده املكتب  زيادة قدرة

ومسؤول وخاضع فعال  البشرية على حنو
  للمساءلة

: ٤-١١حىت  ١-١١مؤشرات األداء   اإلدارة املسؤولة واخلاضعة للمساءلة
التخطيط واألداء والتقيد بالقواعد واملعايري 

  يف اجملال املايل

  

  : ٥-٨حىت  ١-٨مؤشرات األداء   زيادة الرفاه
أداء املوظفني وتنمية  -املوارد البشرية 

م   قدرا

دعاوى االستئناف ال ُخيلص يف   أن
اإلداري إىل أي استنتاجات سلبية كبرية 

  الشأن
ج التحسني املستمر   املضي يف تطبيق 

  حتسني التواصل مع أصحاب الشأن 
أن يـَُعد تقرير مدَمج مبسَّط عن األداء   التقيد بالئحة املوظفني ونظامهم

  يتاح ألصحاب الشأن
وضع وتنفيذ نظام جديد لإلبالغ بشأن   

  األداء
  حتقيق كل النتائج املرحلية املنشودة

وضع إطار للمهارات القيادية (على نطاق   حتسني التوازن بني اجلنسني/التوازن اجلغرايف
  احملكمة)

  كل النتائج املرحلية املنشودة حتقيق

تدريب املوظفني على النحو املالئم ألدائهم 
  مهامهم

وضع إطار لرفاه املوظفني (على نطاق 
ومتابعة نتائج االستقصاءات احملكمة) 

  املتعلقة بالتزام املوظفني

  كل النتائج املرحلية املنشودة حتقيق

 توفري تدريب للتوعية بقضايا اجلنسني   

  
كل النتائج املرحلية املنشودة (على  حتقيق

سبيل املثال: أن ُجترى عملية واحدة على 
األقل من عمليات استخالص العرب بعد  

فعاليات التحقيق أو  كل فعالية كربى من
املقاضاة، وأن تزيد نسبة أعضاء هيئة 
اإلدارة الذين يشاركون يف تدريب 

  %)٥٠القياديني عن 
إقرار اللجنة التنفيذية للتقرير املتعلق   النتائج املرحلية احملقَّقة/املزَمع حتقيقها  

باسرتاتيجية التواصل اجلديدة والنموذج 
  ذي الصلة

احملقَّقة/املزَمع حتقيقها فيما النتائج املرحلية   
  خيص املشاريع ذات األولوية

  حتقيق كل النتائج املرحلية املنشودة

النتائج املرحلية احملقَّقة/املزَمع حتقيقها فيما   
خيص املشاريع ذات األولوية يف إطار خطة 
العمل اخلاصة بالتوازن بني اجلنسني/التوازن 

  اجلغرايف

  املرحلية املنشودةحتقيق كل النتائج 

عدد املوظفني الذين يتم تدريبهم مقابل   
  عدد املوظفني اإلمجايل

% من املوظفني ٩٠أن يكون أكثر من 
  قد تابعوا التدريب اإللزامي

من الغايات الشاملة بنطاقها المحكمة جمعاء ٤الغاية 
من الغايات االستراتيجية  ٣الغاية 

  لمكتب المّدعي العام: 
الدول بوضع اسرتاتيجيات القيام مع 

ومنهجيات لزيادة معدَّل القبض على 
األشخاص الذين لـّما تنفَّذ أوامر بالقبض 

  عليهم صادرة عن احملكمة

  :٧مؤشر األداء   
  إنتاجية املكتب

  

  :٧-٤مؤشر األداء   
  التعاون الدويل

  

دعم ومراجعة وإقرار املقرتحات كما يقدمها 
  الغايةاملكتب نشداناً لتحقيق هذه 

الرد يف الوقت املناسب على طلب إقرار 
  املقرتحات

أن يبلغ معدَّل الرد على الطلبات املتلقاة 
(إجيابًا أو سلباً) يف غضون أسبوعني 

١٠٠%  
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املشاركة يف املباحثات الرفيعة املستوى ذات   توليد األفكار وحشد الدعم والتعاون

الصلة، مبا يف ذلك املباحثات اجلارية يف 
  تيسري التعاونسياق 

أن يبلغ معدَّل الرد على الطلبات 
١٠٠%  

مواصلة العمل الدعوي أمام جملس األمن   
التابع لألمم املتحدة، ويف املنتديات 
الدبلماسية األخرى، ويف إطار التواصل مع 

  الدول

أن جيري العمل الدعوي يف أربع جلسات 
إحاطة يعقدها جملس األمن التابع لألمم 

اجلمعية العامة لألمم املتحدة املتحدة، ويف 
اليت تعقد سنويًا (وإبان فرص أخرى تتاح 
للدعوة إىل املزيد من التعاون يف شأن 
القبض على املطلوبني وتبادل األفكار 
بشأن ضرورة القبض عليهم 

  واالسرتاتيجيات املتعلقة بالقبض عليهم)
من الغايات الشاملة بنطاقها المحكمة جمعاء ٥الغاية 

من الغايات االستراتيجية  ٦الغاية 
  لمكتب المّدعي العام: 

تعزيز قدرة املكتب وشركائه على وضع 
  ظاهرة اإلفالت من العقابلحد 

  : ٧مؤشر األداء   
  إنتاجية املكتب

  

  :٤-٥حىت  ١-٥مؤشرات األداء   
  جودة التفاعل مع املكتب

  

دعم ومراجعة وإقرار املقرتحات كما يقدمها 
  نشداناً لتحقيق هذه الغايةاملكتب 

الرد يف الوقت املناسب على طلبات إقرار 
  املقرتحات

أن يبلغ معدَّل الرد على الطلبات املتلقاة 
(إجيابًا أو سلباً) يف غضون ثالثة أسابيع 

١٠٠%  

  ٢٠٢٠: النتائج المتوّخاة ومؤّشرات األداء والمرامي لعام ٢١٢٠البرنامج الفرعي  - ٢
  ٢٠٢٠املرامي لعام   مؤّشرات األداء  النتائج املتوّخاة  الغاية االسرتاتيجية

من الغايات الشاملة بنطاقها المحكمة جمعاء ١الغاية 
من الغايات االستراتيجية  ٢الغاية 

  لمكتب المّدعي العام: 
عمليات وفعاليِة  زيادة سرعِة وجناعةِ 

التدارس األويل، وعمليات التحقيق، 
  وأنشطة املقاضاة

  :٧مؤشر األداء 
 إنتاجية املكتب

  

تنجيز عمليات التدارس األويل 
وعمليات التحقيق واحملاكمات يف 

 الوقت املناسب

  

زيادة سرعة وجناعة عمليات التدارس 
  األويل وعمليات التحقيق واحملاكمات

  النتائج املرحلية احملقَّقة/املزَمع حتقيقها 
  

السهر على قدرة الوحدات على تقدمي 
الوقت املناسب  اخلدمات للمكتب يف

وعلى حنو ناجع (تقليص مدى البعد 
حتقيق هذا املرمى حبيث يكون  عن
%؛ وذلك بالقياس إىل الوقت ٥ من  أقل

واجلهد احملدَّدين يف إطار السريورات 
  واإلجراءات املتَّفق عليها)

تقدمي الدعم اللغوي حبسب اجلدول الزمين     
  % من احلاالت٩٨املتَّفق عليه فيما خيص 

  تنجيز إعداد املقرتحات  
  

اإلسهام يف إعداد التقرير املرمي منه إىل 
حتسني االتساق بني عبء العمل واملوارد 

  املتاحة، املراد أن تقرّه اللجنة التنفيذية
حتقيق وفورات أو مكاسب متأتية عن زيادة   

  النجاعة
اإلسهام يف حتقيق وفورات أو مكاسب 

نطاق  متأتية عن زيادة النجاعة على
  %١احملكمة نسبتها 
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من الغايات الشاملة بنطاقها المحكمة جمعاء ٩و ٨و ٧و ٦الغايات 
من الغايات االستراتيجية  ٥الغاية 

  لمكتب المّدعي العام: 
على إدارة موارده املكتب  زيادة قدرة

ومسؤول فعال  البشرية على حنو
  وخاضع للمساءلة

  :٤-١١حىت  ١-١١مؤشرات األداء 
واألداء والتقيد بالقواعد واملعايري يف التخطيط 
 اجملال املايل

 

اإلدارة والتدبر املسؤوالن واخلاضعان 
  للمساءلة

  :٥- ٨حىت  ١- ٨املؤشرات 
م -املوارد البشرية    أداء املوظفني وتنمية قدرا

عدم خلوص املراجعني إىل أي استنتاجات 
  سلبية كبرية الشأن

ج التحسني    املستمراملضي يف تطبيق 
  

  حتسني درجة الرفاه

التقيد الكامل بالالئحة والنظام املاليني   التقيد بالالئحة والنظام املاليني
واستخدام أموال الصناديق (امليزانية 
املعتمدة وصندوق الطوارئ) استخداماً 
سليمًا مندرجًا ضمن إطار املعدَّالت 

  املستهَدفة املتفق عليها
  لإلبالغ عن األداءإعمال النظام اجلديد   

  
اإلسهام يف إعداد تقرير مبسَّط مدَمج عن 

  األداء يتاح ألصحاب الشأن
  

النتائج املرحلية احملقَّقة/املزَمع حتقيقها فيما خيص   
  املشاريع ذات األولوية

  حتقيق كل النتائج املرحلية املنشودة
أن تزيد مشاركة املوظفني يف االستقصاء 

  %٨٠عن 
العمل اليت توضع بناًء  إعداد وتنفيذ خطة

  على نتائج االستقصاءات
إجراء عملية واحدة على األقل من 
عمليات استخالص العرب فيما يتعلق 

  برتتيبات العمل املتسمة باملرونة
أن تكون مجيع استمارات تقييم األداء قد 

  ُملئت يف الوقت احملدد
تدريب املوظفني على النحو املالئم 

  ألدائهم مهامهم
  

  تدبر املخاطر حتسني

عدد املوظفني الذين يتم تدريبهم مقابل عدد 
  املوظفني اإلمجايل

  حتقيق كل النتائج املرحلية املنشودة
% من املوظفني ٩٠أن يتابع أكثر من 

  دورات التدريب اإللزامي
  حتيني سجل املخاطر الذي ميسكه القسم

  ٢٠٢٠والمرامي لعام : النتائج المتوّخاة ومؤّشرات األداء ٢١٦٠البرنامج الفرعي  - ٣
  ٢٠٢٠املرامي لعام   مؤّشرات األداء  النتائج املتوّخاة  الغاية االسرتاتيجية

من الغايات الشاملة بنطاقها المحكمة جمعاء ١الغاية 
من الغايات االستراتيجية  ٢الغاية 

  لمكتب المّدعي العام: 
عمليات وفعاليِة  زيادة سرعِة وجناعةِ 

التحقيق،  التدارس األويل، وعمليات
  وأنشطة املقاضاة

  :٧مؤشر األداء 
 إنتاجية املكتب 

 

زيادة سرعة وجناعة عمليات التدارس 
  األويل وعمليات التحقيق واحملاكمات

  تنجيز املقرتحات
  

اإلسهام يف إعداد التقرير عن حتسني 
التطابق بني عبء العمل واملوارد املراد 

  أن تقرّه اللجنة التنفيذية
وفورات أو مكاسب متأتية عن زيادة حتقيق   

  النجاعة
اإلسهام يف حتقيق وفورات أو مكاسب 
متأتية عن زيادة النجاعة على نطاق 

  %١احملكمة نسبتها 
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من الغايات الشاملة بنطاقها المحكمة جمعاء ٩و ٨و ٧و ٦الغايات 
من الغايات االستراتيجية  ٥الغاية 

  لمكتب المّدعي العام: 
على إدارة موارده املكتب  زيادة قدرة

ومسؤول فعال  البشرية على حنو
  وخاضع للمساءلة

  :٤-١١حىت  ١-١١مؤشرات األداء 
التخطيط واألداء والتقيد بالقواعد واملعايري يف 

 اجملال املايل

 

اإلدارة والتدبر املسؤوالن واخلاضعان 
  للمساءلة

  :٥-٨حىت  ١-٨مؤشرات األداء 
مأداء  -املوارد البشرية    املوظفني وتنمية قدرا

  

ج التحسني املستمر اإلسهام يف إعداد التقرير املبسَّط   تطبيق النظام اجلديد لإلبالغ عن األداء  املضي يف تطبيق 
املدَمج املتعلق باألداء املراد إتاحته 

  ألصحاب الشأن
  حتقيق كل النتائج املرحلية املنشودة   النتائج احملقَّقة/املزَمع حتقيقها   زيادة درجة الرفاه

النتائج احملقَّقة/املزَمع حتقيقها فيما خيص املشاريع   حتسني تدبر املعلومات
  ذات األولوية

  حتقيق كل النتائج املرحلية املنشودة

تدريب املوظفني تدريبًا مالئمًا ألداء 
  مهامهم

 النتائج احملقَّقة/املزَمع حتقيقها فيما خيص املشاريع
  ذات األولوية

   حتقيق كل النتائج املرحلية املنشودة

عدد املوظفني الذين يتم تدريبهم بالقياس إىل   
  عددهم اإلمجايل

إنشاء جملس معين بإدارة البيانات تابع 
للمكتب يتوىل تقييس تدبر البيانات 
واملعلومات والبت يف املسائل املتصلة 

  ا
 إقامة منصة للتعلم اإللكرتوين من أجل

  توفري التدريب داخلياً 
تسجيل األدلة والكشف عنها يف 
الوقت املناسب وعلى حنو فعال (ضمن 

  املدى املتفق عليه)
% من املوظفني ٩٠متابعة أكثر من 

  لدورات التدريب اإللزامي

  ٢٠٢٠: النتائج المتوّخاة ومؤّشرات األداء والمرامي لعام ٢٢٠٠البرنامج   -باء
  ٢٠٢٠املرامي لعام   مؤّشرات األداء  النتائج املتوّخاة  الغاية االسرتاتيجية

من الغايات الشاملة بنطاقها المحكمة جمعاء ١الغاية 
من الغايات االستراتيجية  ١الغاية 

  لمكتب المّدعي العام: 
حتقيق معدَّل جناح عال يف الرتافع أمام 

  احملكمة

  :٣-١و ٢-١و ١-١مؤشرات األداء 
 نتائج املقاضاة

 

جودة عمليات التحقيق وأعمال  ضمان
 املقاضاة

نتائج ضوابط مراقبة اجلودة (مثل مراجعة 
  القضايا)

  تنجيز مشروع املراجعة

متييز ومعاجلة كل ما قد يقوم من 
 املشكالت اهلامة املتصلة باجلودة

من الغايات الشاملة بنطاقها المحكمة جمعاء ١الغاية 
من الغايات االستراتيجية  ٢الغاية 

  لمكتب المّدعي العام: 
عمليات وفعاليِة  زيادة سرعِة وجناعةِ 

التدارس األويل، وعمليات التحقيق، 
  وأنشطة املقاضاة

  : ٧مؤشر األداء 
 إنتاجية املكتب

  

تنجيز عمليات التدارس األويل 
وعمليات التحقيق واحملاكمات يف 

  الوقت املناسب

متييز ومعاجلة أي تأخري كبري يعزى إىل   النتائج املرحلية احملقَّقة/املزَمع حتقيقها 
  املكتب
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زيادة سرعة وجناعة عمليات التدارس 

  األويل وعمليات التحقيق واحملاكمات
إقرار اللجنة التنفيذية للتقارير املرمي   تنجيز املقرتحات

منها إىل تعظيم سرعة وجناعة كل من 
  األساسيةاألنشطة 

اإلسهام يف إعداد التقرير املرمي منه إىل 
حتسني االتساق بني عبء العمل 

  واملوارد املراد أن تقرّه اللجنة التنفيذية
تقدمي تقرير مرحلي واحد على األقل  

  كل عام عن كل عملية تدارس أويل
إعداد وتعميم وإقرار اخلطط السنوية 
اخلاصة بالتعاون والعالقات اخلارجية، 
وحتديد اخلطوات الالزم اختاذها من 
أجل تنفيذها يف الفرتة املعنية، وحتقيق 

  %٨٠معدَّل لتنفيذها يزيد عن 
توسيع شبكة مسؤويل تنسيق العمل 

  لتشمل ثالثة شركاء
أن يُرد خالل الفرتة املعنية على أكثر     

% من طلبات التدابري ٧٥من 
  اإلضافية

زيادة  حتقيق وفورات أو مكاسب متأتية عن  
  النجاعة

اإلسهام يف حتقيق وفورات أو مكاسب 
متأتية عن زيادة النجاعة على نطاق 

  %١احملكمة نسبتها 
من الغايات الشاملة بنطاقها المحكمة جمعاء ٤الغاية 

من الغايات االستراتيجية  ٣الغاية 
  لمكتب المّدعي العام: 

القيام مع الدول بوضع اسرتاتيجيات 
معدَّل القبض على ومنهجيات لزيادة 

األشخاص الذين لـّما تنفَّذ أوامر 
  بالقبض عليهم صادرة عن احملكمة

  :٧-٤مؤشر األداء 
 التعاون الدويل

 

زيادة القدرة على كشف أماكن وجود 
م الطلقاء وعلى القبض عليهم  املشتبه 

أقّرت  أن تكون اللجنة التنفيذية قد  النتائج املرحلية احملقَّقة/ املزَمع حتقيقها
  التقرير وأن يُقدَّم إىل الدول األطراف

أن يكون قد مت بالعمل مع شركاء إعداد املقرتح   
باملتعلق باالسرتاتيجية والنموذج اخلاصني بالقبض 

م وتتبعهم يف املستقبل   على املشتبه 

  

من الغايات الشاملة بنطاقها المحكمة جمعاء ٣و ٢الغايتان 
من الغايات االستراتيجية  ٤الغاية 

  لمكتب المّدعي العام: 
ج املكتب جتاه اجملين  ذيُب وتعزيُز 

اجلرائم اجلنسية  ضحايا عليهم وال سيما
واجلرائم اجلنسانية املنطلق واجلرائم 

م    املرتَكبة حبق األطفال أو املاّسة 

  :٨-٤مؤشر األداء 
اجلنسانية  االهتمام باجلرائم اجلنسية واجلرائم
  املنطلق والسياسة اخلاصة باألطفال

  

أن يركَّز من باب األولوية يف مجيع 
عمليات التدارس األويل وعمليات 
التحقيق وأعمال املقاضاة على اجلرائم 
اجلنسية واجلرائم اجلنسانية املنطلق 
واجلرائم املرتَكبة حبق األطفال أو املاسة 

  م

اجلرائم املهتم الدأب على متييز واستعراض هذه 
  ا على سبيل األولوية

أن يظهر يف مجيع التقارير املتعلقة 
باألنشطة األساسية بذل جهد كاف 
وحتقيق نتائج يف شأن هذه اجلرائم 

ا على سبيل األولوية   املهتم 

تنفيذ السياسة املتعلقة باجلرائم اجلنسية 
واجلرائم اجلنسانية املنطلق والسياسة 

باجلرائم املرتَكبة حبق األطفال أو املتعلقة 
م تنفيذاً كامالً    املاسة 

ا مقابل جمموعة التدابري املبينة  التدابري املعمول 
  يف وثائق هاتني السياستني

١٠٠%  
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  ٢٠٢٠املرامي لعام   مؤّشرات األداء  النتائج املتوّخاة  الغاية االسرتاتيجية
ج حمسَّن فيما يتعلق  اإلسهام يف وضع 
باجملين عليهم وذلك يف إطار املراجعة 

  الشاملة بنطاقها احملكمة مجعاء

أن تقر اللجنة التنفيذية التقرير املتعلق   رتحتنجيز املق
بالنهج احملسَّن وأن يؤخذ به يف سائر 

  وحدات احملكمة
من الغايات الشاملة بنطاقها المحكمة جمعاء ٩و ٨و ٧و ٦الغايات 
من الغايات االستراتيجية  ٥الغاية 

  لمكتب المّدعي العام: 
على إدارة موارده املكتب  زيادة قدرة
ومسؤول فعال  على حنوالبشرية 

  وخاضع للمساءلة

  :٤-١١حىت  ١-١١مؤشرات األداء 
التخطيط واألداء والتقيد بالقواعد واملعايري يف 

 اجملال املايل

 

  :٥-٨حىت  ١-٨مؤشرات األداء   
م -املوارد البشرية    أداء املوظفني وتنمية قدرا

اإلسهام يف إعداد التقرير املبسَّط 
باألداء املراد إتاحته املدَمج املتعلق 
  ألصحاب الشأن

اإلدارة والتدبر املسؤوالن واخلاضعان 
  للمساءلة

  تطبيق النظام اجلديد لإلبالغ عن األداء
  النتائج املرحلية احملقَّقة/املزَمع حتقيقها 

  حتقيق كل النتائج املرحلية املنشودة

ج التحسني املستمر احملقَّقة/املزَمع حتقيقها فيما خيص النتائج املرحلية   املضي يف تطبيق 
  املشاريع ذات األولوية

  حتقيق كل النتائج املرحلية املنشودة

النتائج املرحلية احملقَّقة/املزَمع حتقيقها فيما خيص   حتسني الرفاه
  املشاريع ذات األولوية

حتليل وحبث املعاينات الرئيسية املسجَّلة 
يف إطار االستقصاء املتعلق بالتزام 

ملوظفني، بوسائل منها عقد ا
اجتماعات على مستوى الُشعب، 

  والسهر على املتابعة
نتائج الرتتيبات التجريبية املتعلقة بالعمل 

  املتسم باملرونة
تدريب املوظفني تدريبًا مالئمًا ألداء 

  مهامهم
عدد املوظفني الذين يتم تدريبهم بالقياس إىل 

  عددهم اإلمجايل
املوظفني % من ٩٠متابعة أكثر من 

  لدورات التدريب اإللزامي
من الغايات الشاملة بنطاقها المحكمة جمعاء ١٠و ٥الغايتان 
من الغايات االستراتيجية  ٦الغاية 

  لمكتب المّدعي العام: 
تعزيز قدرة املكتب وشركائه على وضع 

  ظاهرة اإلفالت من العقابلحد 

  :٤-٥حىت  ١-٥مؤشرات األداء 
 املكتبجودة التفاعل مع 

 

دعم جهود مكاتب التحقيق واملقاضاة 
  الوطنية عند الطلب

الرد يف الوقت املناسب على طلبات املعلومات 
  (املتعلقة بالقضايا وباملعايري)

  

إرسال مجيع الردود األولية (اإلجيابية 
السلبية) على الطلبات يف غضون  أو

% من الردود ٨٠ثالثة أشهر؛ وإرسال 
  ستة أشهراجلوهرية يف غضون 

اإلسهام يف وضع االسرتاتيجية اخلاصة 
باملكتب والشاملة بنطاقها احملكمة 
مجعاء املتعلقة بإجناز تناول احلاالت 

  املنظور فيها

  إعداد مشروع املقرتح
  

إنشاء أفرقة عاملة تابعة للمكتب وأفرقة 
عاملة على نطاق احملكمة، ووضع أطر 
اختصاصها، وعقد املشاورات ذات 

  وإعداد مسوَّدة املقرتحالصلة، 
القيام مع الشركاء باملتابعة فيما يتعلق 

  مبعايري صون األدلة
  تنظيم ندوة مائدة مستديرة واحدة  تنظيم االجتماع مع الشركاء
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  ٢٠٢٠: النتائج المتوّخاة ومؤّشرات األداء والمرامي لعام ٢٣٠٠البرنامج   -جيم
  ٢٠٢٠املرامي لعام   مؤّشرات األداء  النتائج املتوّخاة  الغاية االسرتاتيجية

من الغايات الشاملة بنطاقها المحكمة جمعاء ١الغاية 
من الغايات االستراتيجية  ١الغاية 

  لمكتب المّدعي العام ("المكتب"):
حتقيق معدَّل جناح عال يف الرتافع أمام 

  احملكمة

  : ٣-١و ٢-١و ١-١مؤشرات األداء 
 نتائج املقاضاة

 

عمليات التحقيق وأعمال ضمان جودة 
  املقاضاة

نتائج ضوابط مراقبة اجلودة (مثل مراجعة 
  القضايا)

أن يتم متييز ومعاجلة كل ما قد يقوم من 
  املشكالت اهلامة املتصلة باجلودة

إقرار اللجنة التنفيذية للتقرير املتعلق   تنجيز مشروع املراجعة  
  مبراجعة عمليات التحقيق

الشاملة بنطاقها المحكمة جمعاءمن الغايات  ١الغاية 
من الغايات االستراتيجية  ٢الغاية 

  لمكتب المّدعي العام: 
عمليات وفعاليِة  زيادة سرعِة وجناعةِ 

التدارس األويل، وعمليات التحقيق، 
  وأنشطة املقاضاة

  : ٧مؤشر األداء 
 إنتاجية املكتب

  

تنجيز عمليات التدارس األويل 
واحملاكمات يف وعمليات التحقيق 

  الوقت املناسب

متييز ومعاجلة أي تأخري كبري الشأن يعزى   النتائج املرحلية احملقَّقة/املزَمع حتقيقها 
  إىل املكتب

زيادة سرعة وجناعة عمليات التدارس 
  األويل وعمليات التحقيق واحملاكمات

  تنجيز املقرتحات
  

إقرار اللجنة التنفيذية للتقارير املرمي منها 
تعظيم سرعة وجناعة كل من األنشطة إىل 

  األساسية
إقرار اللجنة التنفيذية للتقرير املرمي منه 
إىل حتسني االتساق بني عبء العمل 

  واملوارد 
وضع االسرتاتيجية اخلاصة بإجناز تناول 

  حالتني من احلاالت املنظور فيها
حتقيق وفورات أو مكاسب متأتية عن زيادة   

  النجاعة
حتقيق وفورات أو مكاسب اإلسهام يف 

متأتية عن زيادة النجاعة على نطاق 
  %١احملكمة نسبتها 

من الغايات الشاملة بنطاقها المحكمة جمعاء ٤الغاية 
من الغايات االستراتيجية  ٣الغاية 

  لمكتب المّدعي العام: 
القيام مع الدول بوضع اسرتاتيجيات 
ومنهجيات لزيادة معدَّل القبض على 

الذين لـّما تنفَّذ أوامر األشخاص 
  بالقبض عليهم صادرة عن احملكمة

  :٧-٤مؤشر األداء 
 التعاون الدويل

 

زيادة القدرة على كشف أماكن وجود 
م الطلقاء وعلى القبض  املشتبه 

  عليهم

القيام يف الوقت املناسب بتطبيق تدابري   
  حتسني العمل الداخلي

  إقرار اللجنة التنفيذية للتقرير   حتقيقها النتائج املرحلية احملقَّقة/املزَمع  
تنجيز املقرتح اخلاص باالسرتاتيجية والنموذج   

م وتتبعهم يف  املتعلقني بالقبض على املشتبه 
  املستقبل
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  ٢٠٢٠املرامي لعام   مؤّشرات األداء  النتائج املتوّخاة  الغاية االسرتاتيجية
من الغايات الشاملة بنطاقها المحكمة جمعاء ٣و ٢الغايتان 
من الغايات االستراتيجية  ٤الغاية 

  لمكتب المّدعي العام: 
ج املكتب جتاه اجملين  ذيُب وتعزيُز 
عليهم وال سيما ضحايا اجلرائم 
اجلنسية واجلرائم اجلنسانية املنطلق 
واجلرائم املرتَكبة حبق األطفال أو املاّسة 

  م

  :٨-٤مؤشر األداء 
االهتمام باجلرائم اجلنسية واجلرائم اجلنسانية 

  املنطلق والسياسة اخلاصة باألطفال

  

يرُكَّز من باب األولوية يف مجيع أن 
عمليات التدارس األويل وعمليات 
التحقيق وأعمال املقاضاة على اجلرائم 
اجلنسية واجلرائم اجلنسانية املنطلق 
واجلرائم املرتَكبة حبق األطفال أو املاسة 

  م

الدأب على متييز واستعراض هذه اجلرائم املهتم 
  ا على سبيل األولوية

ع التقارير املتعلقة باألنشطة أن ُتظهر مجي
األساسية بذل جهد كاف يف هذا الصدد 
وحتقيق نتائج يف شأن هذه اجلرائم املهتم 

  ا على سبيل األولوية

تطبيق السياسة املتعلقة باجلرائم اجلنسية 
واجلرائم اجلنسانية املنطلق والسياسة 
املتعلقة باجلرائم املرتَكبة حبق األطفال 

م    تطبيقاً كامالً أو املاسة 

التدابري النافذة مقابل جمموعة التدابري املبيَّنة يف 
  وثائق السياستني املعنيتني

١٠٠%  

من الغايات الشاملة بنطاقها المحكمة جمعاء ٩و ٨و ٧و ٦الغايات 
من الغايات االستراتيجية  ٥الغاية 

  لمكتب المّدعي العام: 
زيادة قدرة املكتب على إدارة موارده 
البشرية على حنو فعال ومسؤول 

  وخاضع للمساءلة

  :٤-١١حىت  ١-١١مؤشرات األداء 
التخطيط واألداء والتقيد بالقواعد واملعايري يف 

 اجملال املايل

 

  :٥-٨حىت  ١-٨مؤشرات األداء 
م -املوارد البشرية    أداء املوظفني وتنمية قدرا

 

اإلدارة والتدبر املسؤوالن واخلاضعان 
  للمساءلة

  إعمال النظام اجلديد لإلبالغ عن األداء
  

أن يُتبادل مع الشركاء التقرير املبسَّط 
املدَمج املتعلق باألداء املراد إتاحته 

  ألصحاب الشأن
ج التحسني املستمر   املضي يف تطبيق 

  
  النتائج املرحلية احملقَّقة/املزَمع حتقيقها

  
  حتقيق كل النتائج املرحلية املنشودة

  
النتائج املرحلية احملقَّقة/املزَمع حتقيقها فيما خيص   زيادة الرفاه

  املشاريع ذات األولوية
  

  حتقيق كل النتائج املرحلية املنشودة
  

تدريب املوظفني تدريبًا مالئمًا ألدائهم 
  مهامهم

عدد املوظفني الذين يتم تدريبهم مقابل عددهم 
  اإلمجايل

املوظفني % من ٩٠أن يكون أكثر من 
  قد تابعوا التدريب اإللزامي

من الغايات الشاملة بنطاقها المحكمة جمعاء ١٠و ٥الغايتان 
من الغايات االستراتيجية  ٦الغاية 

  لمكتب المّدعي العام: 
تعزيز قدرة املكتب وشركائه على وضع 

  حد لظاهرة اإلفالت من العقاب

  
  

دعم جهود مكاتب التحقيق واملقاضاة 
  عند الطلبالوطنية 

  :٤-٥حىت  ١-٥مؤشرات األداء 
 جودة التفاعل مع املكتب

 

إعداد االسرتاتيجية اخلاصة بإجناز تناول   تنجيز املقرتح الرفيع درجة اجلودة  تقليص لزوم تدخل املكتب
  حالتني من احلاالت املنظور فيها
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  ٢٠٢٠لعام : النتائج المتوّخاة ومؤّشرات األداء والمرامي ٢٤٠٠البرنامج   -دال
  ٢٠٢٠املرامي لعام   مؤّشرات األداء  النتائج املتوّخاة  الغاية االسرتاتيجية

من الغايات الشاملة بنطاقها المحكمة جمعاء ١الغاية 
من الغايات االستراتيجية  ١الغاية 

  لمكتب المّدعي العام ("المكتب"):
حتقيق معدَّل جناح عال يف الرتافع أمام 

  احملكمة

  :٣-١و ٢-١و ١-١األداء مؤشرات 
 نتائج املقاضاة

 

التكفل جبودة عمليات التحقيق 
  وأعمال املقاضاة

نتائج تطبيق ضوابط مراقبة اجلودة (مثل مراجعة 
   القضايا)

متييز ومعاجلة كل ما قد يقوم من 
  مشكالت هامة تتعلق باجلودة

املتعلق إقرار اللجنة التنفيذية للتقرير   تنجيز مشروع املراجعة  
  مبراجعة عمليات التحقيق

من الغايات الشاملة بنطاقها المحكمة جمعاء ١الغاية 
من الغايات االستراتيجية  ٢الغاية 

  لمكتب المّدعي العام:
عمليات وفعاليِة  زيادة سرعِة وجناعةِ 

التدارس األويل، وعمليات التحقيق، 
  وأنشطة املقاضاة

  : ٧مؤشر األداء 
 إنتاجية املكتب

  

تنجيز عمليات التدارس األويل 
وعمليات التحقيق واحملاكمات يف 

  الوقت املناسب

متييز ومعاجلة كل تأخري كبري الشأن يعزى   النتائج املرحلية احملقَّقة/املزَمع حتقيقها 
  إىل املكتب

زيادة سرعة وجناعة عمليات التدارس 
  األويل وعمليات التحقيق واحملاكمات

إقرار اللجنة التنفيذية للتقارير املرمي منها   تنجيز املقرتحات
إىل تعظيم سرعة وجناعة كل من األنشطة 

  األساسية
إقرار اللجنة التنفيذية للتقرير املرمي منه 
إىل حتسني االتساق بني عبء العمل 

  واملوارد املتاحة 
وضع االسرتاتيجية اخلاصة بإجناز تناول 

  حالتني من احلاالت املنظور فيها
حتقيق وفورات أو مكاسب متأتية عن زيادة   

  النجاعة
اإلسهام يف حتقيق وفورات أو مكاسب 
متأتية عن زيادة النجاعة على نطاق 

  %١احملكمة نسبتها 
من الغايات الشاملة بنطاقها المحكمة جمعاء ٤الغاية 
من الغايات االستراتيجية  ٣الغاية 

  لمكتب المّدعي العام: 
بوضع اسرتاتيجيات القيام مع الدول 

ومنهجيات لزيادة معدَّل القبض على 
األشخاص الذين لـّما تنفَّذ أوامر 

  بالقبض عليهم صادرة عن احملكمة

  :٧-٤مؤشر األداء 
 التعاون الدويل

 

زيادة القدرة على كشف أماكن وجود 
املشتبه فيهم الطلقاء وعلى القبض 

  عليهم

القيام يف الوقت املناسب بتطبيق تدابري   حتقيقهاالنتائج املرحلية احملقَّقة/املزَمع 
  حتسني العمل الداخلي

أن يتم بالعمل مع الشركاء تنجيز املقرتح اخلاص   
باالسرتاتيجية والنموذج املتعلقني بالقبض على 

م وتتبعهم يف املستقبل   املشتبه 

  إقرار اللجنة التنفيذية للتقرير
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  ٢٠٢٠املرامي لعام   مؤّشرات األداء  النتائج املتوّخاة  الغاية االسرتاتيجية
بنطاقها المحكمة جمعاءمن الغايات الشاملة  ٣و ٢الغايتان 
من الغايات االستراتيجية  ٤الغاية 

  لمكتب المّدعي العام: 
ج املكتب جتاه اجملين  ذيُب وتعزيُز 
عليهم وال سيما ضحايا اجلرائم 
اجلنسية واجلرائم اجلنسانية املنطلق 
واجلرائم املرتَكبة حبق األطفال أو املاّسة 

  م

  :٨-٤مؤشر األداء 
باجلرائم اجلنسية واجلرائم اجلنسانية االهتمام 

  املنطلق والسياسة اخلاصة باألطفال

  

أن يرُكَّز من باب األولوية يف مجيع 
عمليات التدارس األويل وعمليات 
التحقيق وأعمال املقاضاة على اجلرائم 
اجلنسية واجلرائم اجلنسانية املنطلق 
واجلرائم املرتَكبة حبق األطفال أو املاسة 

  م

الدأب على متييز واستعراض هذه اجلرائم املهتم 
  ا على سبيل األولوية

  

إظهاُر مجيع التقارير املتعلقة باألنشطة 
األساسية بذَل جهد كاف يف هذا الصدد 
وحتقيَق نتائج يف شأن هذه اجلرائم املهتم 

  ا على سبيل األولوية
  

تطبيق السياسة املتعلقة باجلرائم اجلنسية 
اجلنسانية املنطلق والسياسة واجلرائم 

املتعلقة باجلرائم املرتَكبة حبق األطفال 
م تطبيقاً كامالً    أو املاسة 

التدابري النافذة مقابل جمموعة التدابري املبيَّنة يف 
  وثائق السياستني املعنيتني

١٠٠%  

من الغايات الشاملة بنطاقها المحكمة جمعاء ٩و ٨و ٧و ٦الغايات 
من الغايات االستراتيجية  ٥الغاية 

  لمكتب المّدعي العام: 
زيادة قدرة املكتب على إدارة موارده 
البشرية على حنو فعال ومسؤول 

  وخاضع للمساءلة

  :٤-١١حىت  ١-١١مؤشرات األداء 
التخطيط واألداء والتقيد بالقواعد واملعايري يف 

 اجملال املايل

 

  :٥-٨حىت  ١-٨مؤشرات األداء   
م –املوارد البشرية    أداء املوظفني وتنمية قدرا

  

اإلدارة والتدبر املسؤوالن واخلاضعان 
  للمساءلة

أن يُتبادل مع الشركاء التقرير املبسَّط   إعمال النظام اجلديد لإلبالغ عن األداء
املدمج املتعلق باألداء املراد إتاحته 

  ألصحاب الشأن
ج التحسني    أن ُحيقَّق كل النتائج املرحلية املنشودة  النتائج املرحلية احملقَّقة/املزَمع حتقيقها  املستمراملضي يف تطبيق 

النتائج املرحلية احملقَّقة/املزَمع حتقيقها فيما خيص   زيادة الرفاه
  املشاريع ذات األولوية

  أن ُحيقَّق كل النتائج املرحلية املنشودة

ألدائهم تدريب املوظفني تدريبًا مالئمًا 
  مهامهم

عدد املوظفني الذين يتم تدريبهم مقابل عددهم 
  اإلمجايل

% من املوظفني ٩٠أن يكون أكثر من 
  قد تابعوا التدريب اإللزامي

من الغايات الشاملة بنطاقها المحكمة جمعاء ١٠و ٥الغايتان 
من الغايات االستراتيجية  ٦الغاية 

  لمكتب المّدعي العام: 
وشركائه على وضع  تعزيز قدرة املكتب

  حد لظاهرة اإلفالت من العقاب

  :٤-٥حىت  ١-٥مؤشرات األداء 
 جودة التفاعل مع املكتب

 

دعم جهود مكاتب التحقيق واملقاضاة 
  الوطنية عند الطلب

    

الرد يف الوقت املناسب على طلبات املعلومات   تقليص لزوم تدخل املكتب
  (املتعلقة بالقضايا وباملعايري)

ُحتدَّد اسرتاتيجية إجناز تناول حالتني أن 
  من احلاالت املنظور فيها

    تنجيز املقرتح العايل درجة اجلودة  
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  )والمرفق الرابع (

  البرنامج الرئيسي الثالث: قلم المحكمة

  مكتب رئيس قلم المحكمة  -ألف

  ٢٠٢٠النتائج المتوّخاة ومؤّشرات األداء والمرامي لعام  مكتب رئيس قلم المحكمة:
  )١(٢٠٢٠املرامي لعام   مؤّشرات األداء  النتائج املتوّخاة

  غ/م ˗  النسبة املئوية من املشورات املسداة يف غضون اآلجال املتفق عليها ˗  إسداء املشورة السديدة قانونياً واملنصبة على اجلهات املتعاَمل معها ˗
  غ/م ˗  نسبة الوثائق املودعة اليت تكون قد ُقدِّمت يف غضون اآلجال احملددة ˗  القيام يف الوقت املناسب بإعداد وتقدمي وثائق رفيعة مستوى اجلودة ˗

  شعبة الخدمات اإلدارية  -باء

  ٢٠٢٠النتائج المتوّخاة ومؤّشرات األداء والمرامي لعام  :شعبة الخدمات اإلدارية
  )٢(٢٠٢٠املرامي لعام   مؤّشرات األداء  النتائج املتوّخاة

 SAPتوفري بيئة سليمة من برجميات ختطيط املوارد املؤسسية يف نظام  ˗
  من خالل تذليل املسائل التقنية يف الوقت املناسب

متوسط عدد األيام اليت يستغرقها تذليل املشكالت املبلغ عنها بواسطة  ˗
  SAPبطاقات اخلدمة ضمن نظام 

  غ/م ˗

العمل  تقليص املخاطر الصحية اليت يتعرض هلا املوظفون خالل ˗
  الصحة املهنية) (وحدة

  غ/م ˗  (االجتاه السنوي على هذا الصعيد) النسبة املئوية لغياب املوظفني ˗

عدد احلوادث املتعلقة باألمن والسالمة ذات األثر السليب على  ˗  يئة بيئة عمل ساملة ومصونة األمن يف مباين احملكمة ˗
اإلجراءات استعمال مباين احملكمة أو اليت تسبب حاالت تأخري يف 

  القضائية (االجتاه السنوي على هذا الصعيد)

  غ/م ˗

  غ/م ˗  النسبة املئوية حلاالت التدقيق األمين املنَجزة يف الوقت احملدد ˗  اتسام إجراء التدقيق األمين بالفعالية وإجنازه يف الوقت املناسب ˗
الـُمبدى يف إطار املراجعة املالية على أي أن ال ينطوي الرأي  ˗  تقدمي سجالت حماسبة دقيقة وكاملة يف الوقت املناسب ˗

  "حتفظات" ألسباب تندرج ضمن إطار سيطرة قسم املالية
  غ/م ˗

عدد اإلجراءات اليت يتم تبسيطها، بوسائل منها األمتتة من خالل  ˗  تبسيط اإلجراءات املالية ˗
  SAP نظام

  غ/م ˗

 تصويبات (االجتاه السنوي على هذا الصعيد)عدد ما ُيصدر من  ˗  تقدمي وثيقة ميزانية متَقنة يف الوقت املناسب ˗
 مدى التقيد باملواعيد يف تقدمي الوثيقة ˗
  عدد األشهر الذي يستغرقه إعداد امليزانية ˗

  غ/م ˗

تقدمي تقارير دقيقة وآتية يف حينها عن تنفيذ امليزانية والتوقعات املتعلقة  ˗
  ا

  غ/م ˗  النسبة املئوية للتقارير املقدمة يف الوقت املناسب ˗

القيام يف الوقت املناسب بشراء السلع واخلدمات بأسعار مناسبة من  ˗
  خالل إجراء منصف وشفاف

الوقت الذي تستغرقه عمليات الشراء وتكاليفها (االجتاه السنوي على  ˗
  هذا الصعيد)

  غ/م ˗

                                                            

دون وضع مراٍم حمدَّدة الطابع. فوفقًا للخطة االسرتاتيجية لقلم احملكمة سُتجمع  ٢٠٢٠ستقاس مؤشرات األداء الرئيسية يف عام   )١(
ديد البيانات وتقارن باملعلومات املرجعية القياسية، وستستشار اجلهات اليت تتعامل مع قلم احملكمة هي وأقسام القلم يف الوقت املناسب لتح

 .٢٠٢١املنشودة يف امليزانية املقرتحة لعام  املرامي
 أعاله. ١انظر احلاشية   )٢(
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القيام بشراء السلع واخلدمات بأسعار مناسبة من خالل إجراء منصف  ˗
  وشفاف

املشرتيات بأوامر شراء مستند فيها إىل استدراج النسبة املئوية لقيمة  ˗
 عروض تنافسية

  النسبة املئوية للمشرتيات من مصدر وحيد املربَّرة واملوثَّقة بصورة كاملة ˗

  غ/م ˗

املباين: صيانة املباين الدائمة للمحكمة على حنو سليم واستعماهلا  ˗
ا    بصورة ناجعة، فيما خيص مجيع املنتفعني 

للطلبات املوجَّهة إىل مكتب املساعدة التابع لوحدة إدارة النسبة املئوية  ˗
 املرافق اليت تُلىب يف يوم العمل املتفق عليه

عدد احلاالت اليت يكون فيها جزء من املبىن غري قابل لالستعمال  ˗
 بصورة كاملة

  النسبة املئوية للموظفني الراضني ˗

  غ/م ˗

برتتيب األسفار يف األسفار يف مهام رمسية: القيام يف الوقت املناسب  ˗
  مهام رمسية

النسبة املئوية للتقارير عن نفقات السفر اليت يُنجز إعدادها يف غضون  ˗
  ثالثة أيام عمل من استالم خطة السفر املنَجزة متاماً 

  غ/م ˗

إدارة األصول: صيانة قاعدة بيانات األصول املسجَّلة حبيث تكون  ˗
  دقيقة وكاملة

النسبة املئوية لألصول املسجَّلة يف قاعدة البيانات يف غضون ثالثة أيام  ˗
  SAPعمل من إجناز إعداد التقرير عن السلع املستَلمة يف نظام 

  غ/م ˗

توظيف العاملني يف الوقت املناسب وبصورة ناجعة بالقياس إىل  ˗
  التكاليف وعلى حنو جامع 

 على هذا الصعيد) املدة اليت يستغرقها التوظيف (االجتاه السنوي ˗
 تكاليف التوظيف (االجتاه السنوي على هذا الصعيد) ˗
التمثيل اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني يف جمموعة املوظفني (االجتاه  ˗

  السنوي على هذا الصعيد)

  غ/م ˗

  غ/م ˗ الصعيد)(االجتاه السنوي على هذا االستقصاء املتعلق بالتزام املوظفني  ˗  النهوض بثقافة التزام املوظفني الشديد ˗
النهوض بسياسة الثقة القائمة على استمرار التباحث بشأن أداء  ˗

م   املوظفني وتنمية قدرا
النسبة املئوية حلاالت التباحث بشأن األداء وتقارير استعراضه املنجزة  ˗

  يف الوقت احملدد
  غ/م ˗

  شعبة الخدمات القضائية  -جيم

  ٢٠٢٠ومؤّشرات األداء والمرامي لعام النتائج المتوّخاة  :شعبة الخدمات القضائية
  )٣(٢٠٢٠املرامي لعام   مؤّشرات األداء  النتائج املتوّخاة

القيام يف الوقت املناسب بتوفري ترمجات عالية درجة اجلودة للوثائق  ˗
  اليت تستلزمها اإلجراءات القضائية وعمل احملكمة اإلداري

احملكمة اليت تلغى بسبب النسبة املئوية لإلجراءات أو غريها من أنشطة  ˗
  االفتقار إىل الرتمجة

  غ/م ˗

توفري الرتمجة الشفوية العالية درجة اجلودة لإلجراءات القضائية  ˗
  والفعاليات غري القضائية اجملراة يف املقر ويف امليدان

النسبة املئوية لإلجراءات أو الفعاليات اليت تلغى بسبب عدم توفر الرتمجة  ˗
  الشفوية

  غ/م ˗

  غ/م ˗  معدَّل النجاح يف دعاوى االستئناف ˗  الدقيق للمستحقات يف إطار نظام املساعدة القانونيةالتقييم  ˗
نسبة احلاالت اليت يُرد فيها على هذه الطلبات يف غضون األجل املتفق  ˗  الرد يف الوقت املناسب على طلبات الدفاع للمساعدة ˗

  عليه
  غ/م ˗

لتوفر النظم األساسية، مبا فيها النسبة املئوية للحوادث اليت النسبة املئوية  ˗  استدامة توفر النظم األساسية ˗
 ُتذّلل يف اآلجال املتفق عليها من بني احلوادث اليت تقع يف قاعات احملكمة

  غ/م ˗

التحرك دون إبطاء حيال احلوادث املتعلقة بأمن املعلومات لتقليل  ˗
  األذى وتقليص احتمال االنتهاكات األمنية يف املستقبل

التحرك يف الوقت املناسب (حمسوبًا بالدقائق) فيما خيص احلوادث معدَّل  ˗
اليت حتظى بالدرجة األوىل من األولوية (احلوادث احلرجة) واحلوادث اليت 

  حتظى بالدرجة الثانية من األولوية (احلوادث العالية درجة اخلطورة)

  غ/م ˗

  غ/م ˗  الفرار أو اإلصابات (اجملموع السنوي) النسبة املئوية حملاوالت ˗  استدامة سالمة احملتجزين وصون أمنهم  ˗
عدد حاالت التأخري يف اإلجراءات القضائية الناجم عن التأخر يف القدوم  ˗  احملتجزون الذين يصلون إىل احملكمة يف الوقت احملدد ˗

  (االجتاه السنوي على هذا الصعيد)من مركز االحتجاز 
  غ/م ˗

                                                            

 .أعاله ١انظر احلاشية   )٣(
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  )٣(٢٠٢٠املرامي لعام   مؤّشرات األداء  النتائج املتوّخاة
بتمييز اجملين عليهم من القيام على حنو دقيق ويف الوقت املناسب  ˗

  أجل مشاركتهم يف اإلجراءات القضائية النشطة
النسبة املئوية لطلبات اجملين عليهم للمشاركة يف اإلجراءات اليت تكون قد  ˗

ُحلِّلت فُقبلت مقابل العدد اإلمجايل لوثائق طلبات اجملين عليهم اليت تكون 
  قد ُأحيلت

  غ/م ˗

وثائق قسم مشاركة اجملين عليهم القيام يف الوقت املناسب بتقدمي  ˗
  وجرب أضرارهم

النسبة املئوية للوثائق اليت تقدَّم يف األجل الذي تكون الدائرة املعنية قد  ˗
  حددته

  غ/م ˗

 عدد اجللسات اليت تُلغى بسبب عدم توفر موظفي الدعم الرئيسيني ˗  توفر قاعات احملكمة لعقد اجللسات فيها ˗
نشر جدول مواعيد احملكمة (نظام عدد اجللسات اليت تُلغى بسبب عدم  ˗

احملكمة اإللكرتونية، وشبكة التواصل الداخلي، واملوقع الشبكي للمحكمة)
عدد اجللسات اليت تُلغى بسبب عدم قيام أفرقة قسم تدبر األعمال  ˗

  القضائية بالتجريب الالزم

  غ/م ˗

توفر الوثائق العلنية، ووثائق األدلة واحملاضر على موقع احملكمة  ˗
  اخلارجي الشبكي

  غ/م ˗  النسبة املئوية للوثائق اليت تتاح يف اآلجال املقرّة ˗

النسبة املئوية ملا يقدمه الدفاع من طلبات املساعدة اليت تُلىب على حنٍو  ˗  القيام يف الوقت املناسب بتوفري اخلدمات ألفرقة الدفاع ˗
  ساعة ٢٤مرٍض يف غضون 

  غ/م ˗

قيام مكتب احملامي العمومي للدفاع بتقدمي الوثائق يف الوقت  ˗
  املناسب 

  غ/م ˗  النسبة املئوية للوثائق اليت تُقدَّم يف اآلجال احملّددة ˗

مرٍض النسبة املئوية ملا يقدمه حمامو اجملين عليهم من طلبات تُلّىب على حنو  ˗  القيام يف الوقت املناسب بتوفري اخلدمات حملامي اجملين عليهم ˗
  يف غضون اآلجال املتفق عليها

  غ/م ˗

تقدمي مكتب احملامي العمومي للمجين عليهم للوثائق يف الوقت  ˗
  املناسب

  غ/م ˗  النسبة املئوية للوثائق اليت تُقدَّم يف اآلجال احملددة. ˗

  شعبة العمليات الخارجية  -دال

  ٢٠٢٠والمرامي لعام النتائج المتوّخاة ومؤّشرات األداء  :شعبة العمليات الخارجية
 )٤(٢٠٢٠املرامي لعام   مؤّشرات األداء  النتائج املتوّخاة

م يف  ˗ إدالء الشهود الذين يُدعون إىل املثول أمام الدوائر بإفاد
  الوقت احملدد

النسبة املئوية للحلول اإلمدادية الضرورية وتقارير التقييم اليت تُقدَّم إىل  ˗
  احملكمة يف اآلجال املتفق عليها

  غ/م ˗

  غ/م ˗  الوقت الذي يستغرقه تأمني مكان للشهود واجملين عليهم وتكاليف ذلك ˗  تقليص املخاطر على الشهود واجملين عليهم تقليصاً فعلياً  ˗
  غ/م ˗  النسبة املئوية للتقييمات اليت تُقدَّم يف غضون اآلجال املتفق عليها ˗  القيام يف الوقت املناسب بتقدمي تقييمات حتليلية متكاملة  ˗
الزيادة يف عدد اتفاقات التعاون؛ والنهوض بعاملية نظام روما  ˗

  األساسي
ا وُتربم ˗  عدد اتفاقات التعاون اجلديدة اليت جيري التفاوض بشأ
عدد الدول اليت يستجد تصديُقها على نظام روما األساسي أو اختاُذها  ˗

  خطوات حنو التصديق عليه

  غ/م ˗

واملنظمات اإلقليمية تعاون الدول األطراف وغريها من الدول  ˗
  واملنظمات الدولية تعاوناً يأيت يف الوقت املناسب

النسبة املئوية ملا حيظى برد إجيايب من املسائل اليت تدعو إىل تقدمي طلبات  ˗
 التعاون

 الوقت الذي ينقضي بني إحالة طلب التعاون واإلجابة النهائية عنه ˗
على املشتبه فيهم،  النسبة املئوية للعمليات اليت تُنجز بنجاح (القبض ˗

وتقدميهم إىل احملكمة، والزيارات اليت ُجترى يف عني املكان/اجللسات، 
  وتقييمات بلدان احلاالت اجلديدة)

  غ/م ˗

  غ/م ˗  النسبة املئوية للمهمات اليت تُقر مع خطط السفر ˗  ختطيط املهمات املتكامل الفعال واألسفار اآلمنة ˗
                                                            

 أعاله. ١انظر احلاشية   )٤(
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 )٤(٢٠٢٠املرامي لعام   مؤّشرات األداء  النتائج املتوّخاة

 عدد املتابعني اجلدد السنوي لكل منصات وسائط التواصل االجتماعي ˗  النهوض باطالع اجلمهور على عمل احملكمة ˗
 عدد زيارات احملكمة ˗
  عدد زائري املوقع الشبكي للمحكمة ˗

  غ/م ˗

إعالم اجملين عليهم واجلماعات املتضررة يف بلدان احلاالت باألنشطة  ˗
م   القضائية ذات الصلة 

  غ/م ˗  احلاالتعدد األشخاص الذين حيضرون األنشطة التوعوية يف بلدان  ˗

تلقي مجيع اجلهات املتعاَمل معها لدعم إمدادي وأمين مناسب من  ˗
  املكاتب القطرية

عدد املهمات املدعومة ˗
  عدد ما يـََعد من التقارير املتعلقة باألمن والتقارير التقييمية ˗

  غ/م ˗

رد سلطات الدولة املضيفة وسائر أصحاب الشأن يف الوقت  ˗
  الصادرة عن احملكمةاملناسب على طلبات التعاون 

 عدد املسائل الداعية إىل إصدار طلبات التعاون اليت يُرد عليها رداً إجيابياً  ˗
  الوقت الذي ينقضي بني إحالة طلب التعاون وتلقي اجلواب النهائي ˗

  غ/م ˗

 عليهم واجلماعات املتضررةعدد الفعاليات املزَمع إجراؤها مع اجملين  ˗  إتاحة االحتكام إىل القضاء للمجين عليهم واجلماعات املتضررة ˗
عدد اجلماعات املتضررة املتواَصل معها من خالل التوعية املباشرة وغري  ˗

  املباشرة

  غ/م ˗
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  )زالمرفق الرابع (

 أمانة جمعية الدول األطرافع: البرنامج الرئيسي الراب

  ٢٠٢٠النتائج المتوّخاة ومؤّشرات األداء والمرامي لعام 

املرامي لعام   األداءمؤّشرات   النتائج املتوّخاة
٢٠٢٠  

  ١الهدف 
  االئتمار على النحو املقرَّر

  سري االجتماعات على حنو سلس، واختتامها يف املوعد احملدد؛ واعتماد التقارير ذات الصلة ˗
  النظر يف مجيع بنود جدول األعمال ˗
التسجُّل وتقدمي الوثائق تلقي املشاركني دعماً فنياً وإمدادياً يف االجتماعات، مبا يف ذلك املساعدة يف  ˗

  وتوفري اخلدمات اللغوية
  رضا املشاركني يف اجللسات عن الرتتيبات ذات الصلة وعما يُقدَّم من معلومات ˗

  غ/م ˗

  ٢الهدف 
حترير الوثائق وترمجتها بإتقان وإصدارها من 

أجل جتهيزها واستنساخها وتوزيعها يف الوقت 
  املناسب

للدول ورضاها عن هذه اخلدمات مبا فيها خدمات حترير الوثائق توفري خدمات املؤمترات اجليدة  ˗
، على حنو يهيئ هلا دعماً كامًال يف )٥(وترمجتها وإصدارها يف الوقت املناسب، بأربع لغات رمسية

  مهامها
تقدمي املساعدة إىل الدول على النحو الالزم، وال سّيما تزويدها باملعلومات والوثائق املتعلقة باجلمعية  ˗

  وباحملكمة

  غ/م ˗

  ٣الهدف 
إسداء املشورة القانونية اجليدة إىل اجلمعية 

ا الفرعية   وهيئا

  تقدمي خدمات قانونية فنية إىل الدول، وال سّيما تزويدها بوثائق، تسهِّل عملها وتدعمها فيه ˗
  رضا املشاركني يف اجلمعية وأعضاء اهليئات ذات الصلة عن اجللسات ˗

  غ/م ˗

  ٤الهدف 
حنو فعال بتعميم الوثائق واملعلومات القيام على 

على الدول األطراف (بواسطة شبكة اإلنرتنت 
  وغريها من الوسائل)

كثرياً ما يستعان يف ذلك بشبكات التواصل اخلارجي اخلاصة باجلمعية ومبكتبها وبلجنة امليزانية واملالية  ˗
  وبلجنة املراجعة

  غ/م ˗

 

                                                            

 ال ُتصدر الوثائق الرمسية للجمعية إال بأربع لغات رمسية هي اإلسبانية واإلنكليزية والعربية والفرنسية. ٢٠٠٩اعتباراً من عام   )٥(
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  )حاءالمرفق الرابع (

 المستقلة الرقابة آلية: ٥ –السابع البرنامج الرئيسي 

 ٢٠٢٠النتائج المتوّخاة ومؤّشرات األداء والمرامي لعام 

  ٢٠٢٠المرامي لعام   مؤّشرات األداء  النتائج المتوّخاة
  ١الهدف 

اإلسهام يف الرقابة الفعالة اليت متارسها احملكمة من خالل القيام يف الوقت املناسب 
اوعلى حنو مهين بعمليات حتقيق    يف املخالفات املّدعى 

النسبة املئوية للقضايا اليت يتم تناوهلا يف غضون  ˗
  ستة أشهر من اإلبالغ عنها

˗ ٦٠%  

 

  )طاءالمرفق الرابع (

  : مكتب المراجعة الداخلية٦‐البرنامج الرئيسي السابع

 ٢٠٢٠النتائج المتوّخاة ومؤّشرات األداء والمرامي لعام 

  ٢٠٢٠املرامي لعام   األداءمؤّشرات   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 

من مهمات عدد ما يؤّدى  -
 إسداء املشورة مقابلاملراجعة و 

ما اليت تقضي بأدائها  عدد مهما
املقرّة لعمل مكتب املراجعة  اخلطة

 الداخلية 

مهام كحد أدىن (من مهام  ست -
  املراجعة ومهام إسداء املشورة)
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  المرفق الخامس
  المحكمة موظفي مالك عن معلومات

  المرفق الخامس (أ)
 الرئيسية البرامج بحسب ٢٠٢٠ 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 خرر-ع خ فوقها

جمموع 
موظفي 

فئة 
اخلدمات 

 العامة
مجموع 
الموظفين

 ٥١ ١٢ ١١ ٣٩١ - ٣٣٢١١٢--- - الربنامج الرئيسي األول

 ٣٢٠ ٨٠ ٧٩ ٢٤٠١ ٢٥ ٣٢٠٣٤٧٧٧٩-١ ١ الربنامج الرئيسي الثاين

 ٥٧٦ ٣٢٧ ٣١٢ ٢٤٩١٥ ٥ ٣٢٣٤٤٨٣٩٠-١ - الربنامج الرئيسي الثالث

 ١٠ ٥ ٣ ٢ ٥ - ١  ١١١١-- - الربنامج الرئيسي الرابع

 ٩ ٢ ٢ - ٧ - -٤٢-١--  - الربنامج الرئيسي السادس

 ٥ ١ ١ - ٤ - ١-١٢--- - ٥ -الربنامج الرئيسي السابع 

 ٤ ١ ١ - ٣ - -١١-١-- - ٦ -الربنامج الرئيسي السابع 

 ٩٧٥ ٤٢٨ ٤٠٩ ٥٤٧١٩ ٣٠ ٩٤٨٨٩١٨٥١٨٣-٢ ١المجموع العام

  المرفق الخامس (ب)
  ٢٠٢٠ لعام تصنيفها المعاد الوظائف قائمة

 تسمية الوظيفة الرتبة

 تصبحكانتاجلهاز / القسم اجلديدة / املطلوبة  احلالية عدد الوظائف

 مدير مكتب مدير مكتب/قسم املشورة القانونيةديوان املّدعي العام/مكتب املّدعي العام ٥-ف ٤-ف١

 قانوين رئيسيمستشار  مستشار معين بالتعاون الدويلشعبة االختصاص والتكامل والتعاون/مكتب املّدعي العام ٥-ف ٤-ف١

 مساعد معين بالعمليات يف امليدان مساعد معين بالعمليات يف امليدانالتحقيقشعبة /مكتب املّدعي العام ٥-ع خ ٦-ع خ١

 االبتدائيةوكيل اّدعاء معاون معين باإلجراءات  معين باإلجراءات االبتدائيةمساعد وكيل اّدعاء شعبة املقاضاة/مكتب املّدعي العام ٢-ف ١-ف٨

١١ :مجموع الوظائف المعاد تصنيفها في مكتب المّدعي العام
 تدبر املخاطرلمنسِّق و  موظف إداري ةداريمعين بالشؤون اإلموظف  اخلارجية العملياتمكتب مدير شعبة  /قلم احملكمة ٤-ف ٣-ف١

١قلم المحكمة: الوظائف المعاد تصنيفها في مجموع
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  )جالمرفق الخامس (
 الموظَّفين جدول تعديالت

 املقرتحة ٢٠٢٠إىل ميزانية عام  املعتمدة ٢٠١٩من ميزانية عام  تسمية الوظيفة الرتبة عدد الوظائف

 أوغندا -مكتب ُقطري مجهورية الكونغو الدميقراطية -مكتب ُقطريُقطري رئيس مكتب ٥-ف١

 مجهورية الكونغو الدميقراطية -مكتب ُقطريأوغندا -مكتب ُقطريُقطري رئيس مكتب ٥-ف١

موظف عامل يف امليدان (معين مبشاركة اجملين عليهم وجرب ٣-ف١
 أضرارهم)

 مجهورية أفريقيا الوسطى -مكتب ُقطريكوت ديفوار  -مكتب ُقطري

موظف عامل يف امليدان (معين مبشاركة اجملين عليهم وجرب ٣-ف١
 أضرارهم)

 أوغندا -مكتب ُقطري الدميقراطيةمجهورية الكونغو  -مكتب ُقطري

 مايل -مكتب ُقطريكوت ديفوار  -مكتب ُقطري  موظف معاون معين باألمن يف امليدان ٢-ف١

 قسم اإلعالم والتوعية قسم مشاركة اجملين عليهم وجرب أضرارهممساعد إداري رأ-ع خ١

مساعد يعمل يف امليدان بصفة مساعد معين بالعالقات  رأ-ع خ١
 اخلارجية والتعاون

 قسم دعم العمليات اخلارجيةكوت ديفوار  -مكتب ُقطري

 مجهورية أفريقيا الوسطى -مكتب ُقطريأوغندا -مكتب ُقطري سائق ٣-ع خ١

 مايل -مكتب ُقطري مجهورية الكونغو الدميقراطية -مكتب ُقطري سائق ٣-ع خ١

 ٩ مجموع الوظائف المعاد تخصيصها ضمن قلم المحكمة:
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  المرفق السادس

 (بآالف اليوروات) ٢٠٢٠ لعام مستحقاتالو  رواتبال

 

  المرفق السادس (أ)

 (بآالف اليوروات) ٢٠٢٠ لعام ومستحقاتهم القضاة رواتب

 التكاليف هيئة الرئاسة
 ٢٨,٠ األبدال اخلاصة للرئيس ونائبيه

 ٢٨,٠ اجملموع الفرعي هليئة الرئاسة

  قاضياً  ١٨الدوائر: 

 ٢٤٠,٠ ٣ لثمانية عشر قاضياً متفرغاً  -تكاليف الرواتب القياسية 

 ٥٧٤,٤ ١ لثمانية عشر قاضياً متفرغاً  - )*(املعاشات التقاعدية للقضاة

 ٨١٤,٤ ٤ اجملموع الفرعي للدوائر

   المتطلبات اإلضافية
 ١٢٦,٠ املستحقات عن اإلجازات السنوية املتجمِّعة

 ٢٢٥,٠ اإلعادة) إىل الوطناالستقدام) من الوطن/العودة (املستحقات املتصلة بالقدوم (

 ٢٨٧,٥ مقدَّر نفقات إجازات زيارة الوطن وِمَنح التعليم

 ٣٦,٠ متطلب احملكمة -التأمني على اإلصابات بسبب اخلدمة 

 ٦٧٤,٥ اجملموع الفرعي للمتطلبات اإلضافية

 ٥١٦,٩ ٥ ٢٠٢٠ومستحقاتهم لعام مجموع رواتب القضاة 

 ٥٨٠,٩ )**( تعديل رواتب القضاة (رهناً ببت الدول األطراف يف هذا الشأن)

 ٠٩٧,٨ ٦ ٢٠٢٠ومستحقاتهم المعدَّلة لعام رواتب القضاة مجموع 

. ٢٠٢٠من كانون الثاين/يناير  شروط العقد املتعلق باألداء الذي سيبدأ سريانه يف األولبشأن  مبدئيةافرتاضات  على أساس مقدَّرةً  )*( 
 .العقد املعينتفاصيل  تتوفر عندما تقديرها حتديث وسيتعنيَّ 

ل املبالغمع  ، الذي يتوافقهذا املبلغإن  )**(  من شأنه أن  ٢٠١٩و ٢٠١٨و  ٢٠١٧ لألعوام ةاملقرتح اتيف امليزاني ةاملدرج ةاملعدَّ
  .قضاة حمكمة العدل الدولية واحملاكم الدولية األخرى رواتبمع  متوائمةالقضاة  رواتب جيعل
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 المرفق السادس (ب)

التكاليف القياسية لرواتب الموظفين من الفئة الفنية ومن فئة الخدمات العامة العاملين في 
 (بآالف اليوروات) ٢٠٢٠المقر لعام 

  اجملموعبدل التمثيلتكاليف املوظفني العامةصايف الراتب رتبة الوظيفة

 )٤)=(٣(+)٢(+)١()٣()٢()١( 

  ١٧١,٧ ٧١,٨٤٢٤٧,٥ وكيل أمني عام
  ١٥٧,٥ ٦٥,٨٣٢٢٦,٣أمني عام مساعد

  ١٣٧,٢ ٥٧,٣١٩٤,٥ ١-مد
  ١١٩,٥ ٤٩,٩١٦٩,٤ ٥-ف
  ١٠٣,٧ ٤٣,٤١٤٧,١ ٤-ف
  ٨٦,١ ٣٦,٠١٢٢,١ ٣-ف
  ٦٩,٣ ٢٩,٠٩٨,٣ ٢-ف
  ٦٩,٣ ٢٩,٠٩٨,٣ ١-ف
  ٦٥,٣ ٢٧,٣٩٢,٦ رر-ع خ
  ٥٣,٧ ٢٢,٤٧٦,١ رأ-ع خ

 فعل عوامل تأخري التوظيف:

يف املئة ٥  على ما يف الربنامج الرئيسي األول من الوظائف القائمة من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة:  (أ)
يف املئة ٨  اخلدمات العامة:على ما يف الربنامج الرئيسي الثاين من الوظائف القائمة من الفئة الفنية ومن فئة  (ب)
على ما يف الربامج الرئيسية الثالث والرابع والسادس من الوظائف القائمة من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات  (ج)

يف املئة ١٠  العامة:
اخلدمات من الوظائف القائمة من الفئة الفنية ومن فئة  ٦-والسابع ٥-على ما يف الربناجمني الرئيسيني السابع  (د)

يف املئة ٠  العامة:
فعل عوامل تأخري التوظيف

 %)١٠( %)٨(  %)٥(%)٠( رتبة الوظيفة

 ٢٣٥,١ ٢٢٧,٧ ٢٢٢,٨  ٢٤٧,٥ وكيل أمني عام
 ٢١٥,٠ ٢٠٨,٢ ٢٠٣,٧  ٢٢٦,٣أمني عام مساعد

 ١٨٤,٨ ١٧٨,٩ ١٧٥,١  ١٩٤,٥ ١-مد
 ١٦٠,٩ ١٥٥,٨ ١٥٢,٥  ١٦٩,٤ ٥-ف
 ١٣٩,٧ ١٣٥,٣ ١٣٢,٤  ١٤٧,١ ٤-ف
 ١١٦,٠ ١١٢,٣ ١٠٩,٩  ١٢٢,١ ٣-ف
 ٩٣,٤ ٩٠,٤ ٨٨,٥  ٩٨,٣ ٢-ف
 ٩٣,٤ ٩٠,٤ ٨٨,٥  ٩٨,٣ ١-ف
 ٩٢,٦ ٨٨,٠ ٨٥,٢ ٨٣,٣ رر-ع خ
 ٧٢,٣ ٧٠,٠ ٦٨,٥  ٧٦,١ رأ-ع خ
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  المرفق السابع

  األفريقي االتحاد لدى االتصال لمكتب المقترحة ٢٠٢٠ عام ميزانية

ICC-ASP/9/Res.4وفقًا للقسم التاسع من قرار مجعية الدول األطراف  -١
مل ختصَّص موارد )١(

الربناجمية املقرتحة. فإذا حدث أن وافق  ٢٠٢٠ملكتب االتصال لدى االحتاد األفريقي يف ميزانية عام 
("احملكمة") فتح مكتب اتصال يف أديس أبابا فإن االحتاد األفريقي على طلب احملكمة اجلنائية الدولية 

احملكمة ستخطر جلنة امليزانية واملالية بلزوم استخدام مبلغ من صندوق الطوارئ يصل حىت املقدار ذي 
يورو من أجل املضي إىل إنشاء  ٣٧١ ٤٠٠البالغ  ٢٠٢٠الصلة املدرج يف ميزانية احملكمة املقرتحة لعام 

 املكتب املعين.

١٣٢٠ 
 األفريقي االتحاد لدى االتصال مكتب

امليزانية املعتمدة (بآالف اليوروات) ٢٠١٨مصروفات عام 
 ٢٠١٩لعام 

(بآالف 
 اليوروات)

 التغّري يف املوارد

 لعام ةامليزانية املقرتح
(بآالف ٢٠٢٠

 اجملموع اليوروات)
املصروفات من 
صندوق الطوارئ

اجملموع مبا فيه 
املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

مقداره 
(بآالف 
نسبته املئوية اليوروات)

       القضاة

 ١٧١,٧     املوظفون من الفئة الفنية

 ٦٥,٦     املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 ٢٣٧,٣       اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

  ‐  ‐  ‐  ‐‐‐‐ املساعدة املؤقتة العامة
  ‐  ‐  ‐  ‐‐‐‐ املؤقتة اخلاصة باالجتماعاتاملساعدة 

  ‐  ‐  ‐  ‐‐‐‐ العمل اإلضايف
  ‐  ‐  ‐  ‐‐‐‐ اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني

 ١٥,٢  ‐  ‐  ‐‐‐‐السفر

 ١,٠  ‐  ‐  ‐‐‐‐الضيافة

 ١٥,٦  ‐  ‐  ‐‐‐‐ اخلدمات التعاقدية

 ‐  ‐  ‐  ‐‐‐‐التدريب
 ‐  ‐  ‐  ‐‐‐‐ اخلرباء االستشاريون

 ٤٩,٦  ‐  ‐  ‐‐‐‐ النفقات التشغيلية العامة

 ٥,٠  ‐  ‐  ‐‐‐‐اللوازم واملواد

 ٤٧,٧  ‐  ‐  ‐‐‐‐األثاث والعتاد

 ١٣٤,١  ‐  ‐  ‐‐‐‐اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني

 ٣٧١,٤  ‐  ‐  ‐‐‐‐المجموع

                                                            

 كانون ١٠-٦، نيويورك، الدورة التاسعةالوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية،   )١(
  .ICC-ASP/9/Res.4اجمللد األول، اجلزء الثالث، القرار  )،ICC-ASP/9/20( ٢٠١٠ ديسمرب/األول



ICC-ASP/18/10 

 

10A160919 254 

  الثامنالمرفق 

  ٢٠٢٠ لعام المقدَّرة اإليرادات بيان

  (باليوروات) الصندوق االستئماني ألقل البلدان نمواً 
 ٢٠٢٠مقدَّر اإليرادات لعام 

 ٠٠٠ ٢٥  تربعات املاحنني

 ٠٠٠ ٢٥اجملموع الفرعي لإليرادات

 ٢٠٢٠مقدَّر المصروفات لعام 
 ١٠٠ ٢١ تكاليف السفر

 ٩٠٠ ٣  تكاليف اإلدارة

 ٠٠٠ ٢٥  اجملموع الفرعي للمصروفات

 ٢٠٢٠٠صافي اإليرادات لعام 



ICC-ASP/18/10 

255 10A160919 

  المرفق التاسع

  المعلومات تكنولوجيا

  المرفق التاسع (أ)

 الستراتيجيةفي المحكمة الجنائية الدولية: ا المعلومات تدبرو  المعلومات تكنولوجيا
  ٢٠٢١ ‐٢٠١٧للفترة الخمسية 

الربناجمية املقرتحة للمحكمة اجلنائية الدولية ("احملكمة")،  ٢٠١٩تضمَّنت ميزانية عام  -١
ا احلادية اليت والثالثني يف أيلول/سبتمرب  ُقدِّمت إىل جلنة امليزانية واملالية لكي تنظر فيها خالل دور

ا الثالثني، عرضًا كامًال يبني االستثمار اجملرى على نطاق ٢٠١٨ ، بناًء على طلب هذه اللجنة يف دور
احملكمة يف إطار املخصَّصات لسد تكاليف املوظفني والتكاليف غري املتصلة بالعاملني السرتاتيجية احملكمة 

املرفق، املعد استنادًا إىل ميزانية عام اخلمسية اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلومات. ويأيت هذا 
حىت  ٢٠١٧الربناجمية املقرتحة، بلمحة عامة ُحميَّنة عن االستثمار اإلمجايل للفرتة املمتدة من عام  ٢٠٢٠

، واملقادير املتوقَّعة للنفقات التشغيلية السنوية الـُمتكبَّدة يف إطار قسم خدمات تدبر املعلومات ٢٠٢١عام 
الصلة خالل تنفيذ االسرتاتيجية وبعد تنفيذها، وتوزع املوارد الالزمة من أجل مشاريع لدعم النظم ذات 

. وسُتقدَّم يف تقرير منفصل املعلوماُت املتعلقة باملشاريع احملدَّدة الطابع ٢٠٢٠االسرتاتيجية يف عام 
ا اليت ُتكبِّدت يف عام  فيها جلنة امليزانية  لكي تنظر ٢٠١٨لالسرتاتيجية واملصروفات السنوية املتصلة 

ا الثالثة والثالثني. ويُقتصر يف املعلومات املقدَّمة يف هذا املرفق على االستثمار اإلمجايل  واملالية يف دور
املتصل باالسرتاتيجية حبسب مركز التكاليف واالستثمار الشامل بنطاقه احملكمة مجعاء املطلوب حبسب 

 جمال العمل يف إطار االسرتاتيجية.

 ٢٠١٩، وميزانية عام ٢٠١٨وعام  ٢٠١٧ند اجلدول التايل إىل األرقام الفعلية لعام ويست -٢
والتوقعات ذات الصلة فيما  ٢٠٢٠الربناجمية املعتمدة، وامليزانية الربناجمية املقرتحة للمشاريع فيما خيص عام 

ا جلنة امليزانية و ٢٠٢١خيص عام  املالية مع تعليل مفصَّل . وسيثابَر على حتيني التوقعات سنويًا وستفاد 
ا الثالثة والثالثني تفاصيل  للمصروفات الفعلية. وسيتضمن التقرير املقدَّم مسبقًا إىل هذه اللجنة يف دور

عن املصروفات الفعلية حبسب املشروع ومقداِر ما خيصه من املكاسب املتأتية عن زيادة النجاعة 
  األرباح. أو

الشاملة بنطاقها الخاصة بتكنولوجيا المعلومات/تدبر المعلومات الستراتيجية الخمسية إطار افي  المستثَمرات: مجمل ١الجدول 
  (بآالف اليوروات) ٢٠٢١-٢٠١٧المحكمة جمعاء للفترة 

 ٢٠٢١ ٢٠٢٠ ٢٠١٩ ٢٠١٨ ٢٠١٧  مركز التكاليف
ملدة تنفيذ  اجملموع

  االسرتاتيجية
 تكاليف الموظفين

    احملكمةالربنامج الرئيسي الثالث: قلم 

 ١٠٠,٠١٠٠,٠١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ٤٠٠,٠‐ شعبة اخلدمات اإلدارية
 ١٤٦,٥٦١,٩١٤٦,٥ ١٤٦,٥ ٥٠١,٤‐ شعبة اخلدمات القضائية

 ٢٤٦,٥١٦١,٩٢٤٦,٥ ٢٤٦,٥ ٩٠١,٤‐ الموظفينتكاليف  مجموع
 ‐ ‐ ٨٤,٦+٨٤,٦‐٢٤٦,٥+‐  فارق تكاليف املوظفني عنها للسنة السابقة
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 ٢٠٢١ ٢٠٢٠ ٢٠١٩ ٢٠١٨ ٢٠١٧  مركز التكاليف
ملدة تنفيذ  اجملموع

  االسرتاتيجية
غير المتصلة بالعاملينالتكاليف 

 ١٣٥,٠١٨٠,٠١٨٠,٠ ١٨٠,٠ ٦٧٥,٠‐ مكتب املّدعي العام :الربنامج الرئيسي الثاين
    الربنامج الرئيسي الثالث: قلم احملكمة

 ٦٦٤,٠٨٢٤,٠١٥٩٢,٠١٦٠١,٠ ١٧٦٣,٠ ٦٤٤٤,٠ شعبة اخلدمات القضائية
 ٢٢٥,٠١٥٠,٠٢٠,٠ ٣٧٠,٠ ٧٦٥,٠‐ شعبة اخلدمات اإلدارية

 ٦٦٤,٠١٠٤٩,٠١٧٤٢,٠١٦٢١,٠ ٢١٣٣,٠ ٧٢٠٩,٠ لربنامج الرئيسي الثالث: قلم احملكمةل اجملموع
 ٦٦٤,٠١١٨٤,٠١٩٢٢,٠١٨٠١,٠ ٢٣١٣,٠ ٧٨٨٤,٠ مجموع التكاليف غير المتصلة بالعاملين

 ‐ ٤٨٧,٠+ ١٢١,٠‐٧٣٨,٠+٥٢٠,٠+‐ عنها للسنة السابقةالتكاليف غري املتصلة بالعاملني فارق 

 ٦٦٤,٠١٤٣٠,٥٢٠٨٣,٩٢٠٤٧,٥ ٢٥٥٩,٥ ٨٧٨٥,٤ لمحكمة جمعاءمجموع المستثَمرات ل
 ‐ ٥١٢,٠+ ٣٦,٤‐٦٥٣,٤+٧٦٦,٥+‐ عنه للسنة السابقةالمجموع فارق 

مبلغًا مقداره  ٢٠١٨لقد بلغ االستثمار املقر لالسرتاتيجية فيما خيص احملكمة مجعاء يف عام  -٣
ألف يورو  ٢٤٦,٥يف بند التكاليف غري املتصلة بالعاملني وألف يورو  ٩٦٠منه يورو  آالف  ١ ٢٠٦,٥
 ٢٠١٨تكاليف املوظفني. وبلغ االستثمار الفعلي يف إطار االسرتاتيجية على نطاق احملكمة يف عام يف بند 

عن املبلغ املعتمد املخصَّص  يورو ألف ٢٢٤، يزيد مبقدار يورو ألف  ١ ٤٣٠,٥مبلغًا مقداره 
أعاله األرقام الفعلية حبسب مركز التكاليف مع حتيينات للفروق بني  ١ جية. ويبني اجلدوللالسرتاتي

. وتعزى الزيادات إىل حاالت توسيع ٢٠١٩واملصروفات املقرّة لعام  ٢٠١٧املصروفات الفعلية يف عام 
الوفاء مبقتضيات النطاق املقرّة فيما خيص املشاريع الرئيسية من قبيل نظام ختطيط املهمات بغية التكفل ب

السرّية وإىل زيادات يف أسعار منَتجات النظم واألعتدة اخلاصة مبكتب املّدعي العام ومشاريع أمن 
املعلومات. إن األموال اإلضافية الالزمة تؤخذ من الوفورات احملقَّقة يف وحدات أخرى من وحدات 

 احملكمة.

 بر املعلومات مما يلي:املقرتحة لقسم خدمات تد ٢٠٢٠ويتألف مبلغ ميزانية عام  -٤

 يورو ألف ٣٨,١، ما يزيد مبقدار يورو ألف ٩ ٦٤٣,١التكاليف األساسية البالغة   )أ (
الذي ُعرض على جلنة امليزانية واملالية لكي تنظر  يورو آالف ٩ ٦٠٥عن املقدار املتوقع البالغ 

ا احلادية والثالثني. بيد أن املقدار املتوقع السابق للتكالي مل يشمل األساسية ف فيه خالل دور
تكاليف املوظفني اإلضافية: تكاليف املساعدة املؤقتة العامة، وتكاليف املساعدة املؤقتة اخلاصة 
باالجتماعات، وتكاليف العمل اإلضايف. وتبلغ هذه التكاليف اإلضافية فيما خيص عام 

ن يبلغ . فاملقدار املتوقع السابق كان ينبغي أيورو ألف ١٠١,١مبلغًا مقداره  ٢٠٢٠
البالغة  ٢٠١٨، إذا ُأخذت باحلسبان تكاليف املوظفني اإلضافية لعام يورو آالف ٩ ٧٠٣
التكاليف األساسية . وسُيجرى التصويب الالزم يف التقرير احملنيَّ بشأن مجيع يورو ألف ٩٨,٠

للموظفني، لكن ذلك ال يؤثر على التوقعات اخلاصة بامليزانية اإلمجالية لقسم خدمات تدبر 
  املعلومات أو املصروفات اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلومات على نطاق احملكمة؛

يبلغ اجلزء اخلاص بقسم خدمات تدبر املعلومات من مقدار االستثمار املقرتح يف   )ب (
مبلغاً  ٢٠٢٠اسرتاتيجية احملكمة اخلمسية اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلومات لعام 

  عن املبلغ املتوقع الذي ُقدِّم سابقاً. يورو ألف ٢٥,٠، يقل مبقدار يورو ألف ١ ٦٠١,٠مقداره 
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 ٢٠٢٠ويبلغ املبلغ اإلمجايل املقرتح لالستثمار على نطاق احملكمة يف مشاريع االسرتاتيجية لعام  -٥
يف بند تكاليف املوظفني  يورو ألف ٢٤٦,٥، منه يورو ألف ٢ ٠٤٧,٥مبلغًا مقداره 

يف بند التكاليف غري املتصلة بالعاملني. إن املبلغ املطلوب يقل مبقدار  يورو ألف ١ ٨٠١,٠و
. وجيب توزيع املبلغ اإلمجايل بني مكتب يورو ألف ٢ ٠٧٢,٥عن املقدار املتوقع البالغ  يورو لفأ ٢٥,٠

)، يورو ألف ١٢٠,٠)، وشعبة اخلدمات اإلدارية التابعة لقلم احملكمة (يورو ألف ١٨٠,٠املّدعي العام (
)، اليت تضم قسم تدبر األعمال يورو ألف  ١ ٧٤٧,٥وشعبة اخلدمات القضائية التابعة لقلم احملكمة (

). ويبني اجلدول يورو ألف ١ ٦٠١,٠) وقسم خدمات تدبر املعلومات (يورو ألف ١٤٦,٥القضائية (
العمل املشمولة أدناه توزع تكاليف املوظفني والتكاليف غري املتصلة بالعاملني لكٍل من جماالت 

  باالسرتاتيجية حبسب مركز التكاليف.

الخمسية الخاصة بتكنولوجيا ستراتيجية بيان وجيز بالمستثَمرات في مشاريع اال: ٢الجدول 
  (بآالف اليوروات) ٢٠٢٠لعام الشاملة بنطاقها المحكمة جمعاء المعلومات/تدبر المعلومات 

الربنامج الرئيسي الثاين:  ٢٠٢٠عام لبند التمويل اخلاص باالسرتاتيجية 
  مكتب املّدعي العام

اجملموع للمجال  الربنامج الرئيسي الثالث: قلم احملكمة 
شعبة اخلدمات   املعين

  اإلدارية
شعبة اخلدمات 

 القضائية

   تكاليف الموظفين

 ١٤٦,٥ ١٤٦,٥--  املتعلقة بالعمل القضائي

 ١٠٠,٠ -١٠٠,٠- املتعلقة بالعمل اإلداري

 ٢٤٦,٥ ١٠٠,٠١٤٦,٥- املوظفنيتكاليف  جمموع

    التكاليف غير المتصلة بالعاملين

 ٤٠٠,٠ ٢٢٠,٠-١٨٠,٠ املتعلقة باملقاضاة

 ٧٠٩,٠ ٧٠٩,٠- املتعلقة بالقضاء

 ٢٠,٠ -٢٠,٠ املتعلقة باإلدارة

 - --املتعلقة بتدبر املعلومات

 ١٧٢,٠ ١٧٢,٠- املتعلقة بأمن املعلومات

 ٥٠٠,٠ ٥٠٠,٠- رتشيد تكنولوجيا املعلوماتاملتعلقة ب

 ١٨٠١,٠ ١٨٠,٠٢٠,٠١٦٠١,٠ التكاليف غري املتصلة بالعاملني جمموع

 ٢٠٤٧,٥ ١٨٠,٠١٢٠,٠١٧٤٧,٥ المجموع

املطلوب مليزانية قسم خدمات تدبر املعلومات يشمل  يورو ألف ١ ٧٤٧,٥إن املقدار البالغ  -٦
مشاريع اسرتاتيجية تندرج يف شىت جماالت العمل املتمثلة يف اجملال القضائي وجمال أمن املعلومات وجمال 
ترشيد تكنولوجيا املعلومات. ويشارك يف متويل املشاريع االسرتاتيجية اخلاصة مبكتب املدعي العام قسُم 

ألف يورو ومكتُب املّدعي العام الذي يسهم  ٢٢٠,٠لومات الذي يسهم مببلغ مقداره خدمات تدبر املع
ألف يورو. وتنفرد شعبة اخلدمات اإلدارية بتمويل الشق اخلاص مبجال العمل  ١٨٠,٠مببلغ مقداره 
، الذي تتوزع تكاليفه إىل مبلغ ميثل تكاليف املوظفني وآخر ميثل التكاليف غري ٢٠٢٠اإلداري لعام 

تصلة بالعاملني. وتظل تلزم خمصَّصات لسد تكاليف املوظفني اليت يتكبدها قسم تدبر األعمال القضائية امل
) فيما يتصل eCourtلكي يواصل متويل وظيفة املساعدة املؤقتة العامة ملدير مشاريع احملكمة اإللكرتونية (

فستستخدم  ٢٠٢٠مات يف عام بالعمل على منصة مسارات األعمال القضائية. أما مشاريع تدبر املعلو 
 تستلزم مزيداً من االستثمار فيما خيص السنة. هلا املوارد املتوفرة من املوظفني وبالتايل ال
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أدناه فرادى املشاريع االسرتاتيجية اخلاصة بكل جماٍل من جماالت العمل  ٣وتعرض يف اجلدول  -٧
 املوارد غري املتصلة بالعاملني: يستلزم استثماراً يف بند املوارد من املوظفني وبند ٢٠٢٠لعام 

يف أربعة مشاريع  ٢٠٢٠فيما خيص مكتب املّدعي العام: تتمثل خطة العمل لعام   )أ (
مقرتحة، يتشارك يف متويلها مكتب املّدعي العام وشعبة اخلدمات القضائية للمضي يف حتقيق 

لتدبر شؤون  حتسينات يف مجع األدلة املتأتية عن البحث اجلنائي العلمي، وتوفري حل جديد
عمليات التحقيق وشؤون الشهود خاص مبكتب املّدعي العام، واستعمال منصة احملكمة السريعة 
النمو إلعمال قاعديت بيانات مكيَّفتْني خاصتْني بتدبر بيانات االتصال وبتنسيق خدمات 

  الرتمجة الشفوية؛

مواصلة  رويو  ألف ٨٥٥,٥يف جمال القضاء: خيص مقدار االستثمار املطلوب البالغ   )ب (
يلزم ملدير مشاريع  يورو ألف ١٤٦,٥يئة منصة مسارات األعمال القضائية، ومنه مبلغ مقداره 

  لتطوير املنصة وفقاً ملتطلبات احملكمة؛ يورو آالف ٧٠٩,٠احملكمة اإللكرتونية ويلزم باقيه البالغ 

 يورو ألف ١٢٠,٠يف جمال اإلدارة: خيص االستثمار املطلوب البالغ   )ج (
يف بند التكاليف غري املتصلة  يورو ألف ٢٠,٠يف بند تكاليف املوظفني و يورو ألف ١٠٠,٠(

بالعاملني) مواصلة تنفيذ مشاريع االسرتاتيجية اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلومات 
. SAP S/4 HANAللمضي يف أمتتِة ورقمنِة الشؤون اإلدارية والستحداث خريطة طريق لنظام 

عشرة سنة، يستلزم حتديثًا له  خطيط املوارد املؤسسية، الذي يناهز عمره اخلمسلت SAP فنظام
اية عام  . ويتمثل التحديث يف عنصرين: منصة قواعد بيانات ٢٠٢٥طائًال وإلزاميًا قبل 

). S/4 HANAلتخطيط املوارد املؤسسية ( SAP) ونظام حمنيَّ من نظم HANAجديدة (
ج إلدارة قاعدة  SAP S/4 HANAاخلاصة بنظام  وسُيقرتح يف إطار خريطة الطريق أفضل 
  البيانات الكربى هذه وترقية النظام؛

من االستثمارات اليت  ٢٠٢٠يف جمال أمن املعلومات: ُيستفاد يف اخلطة املقرتحة لعام   )د (
ا احملكمة يف الفرتة املمتدة من عام  يف منصة االستخبار عن  ٢٠١٩حىت عام  ٢٠١٧أجر

ومواصلة اختبار االخرتاق، واستكمال نظام احملكمة اخلاص بإدارة األمن. ويتمثل التهديدات، 
ا  املشروع األخري املقرتح يف إعمال نظام جديد لتطبيق تصانيف أمنية على وثائق احملكمة وقر

  بعالمات بناًء على ذلك؛

 يف جمال ترشيد تكنولوجيا املعلومات: يتمثل املشروع الوحيد يف استبدال معدات  )ه (
التخزين اليت تقادم عهدها وفقًا لنموذج التخزين الرتاتيب املعمول به يف احملكمة (تنفيذ استثمار 

 يف إطار االسرتاتيجية). ٢٠١٧عام 
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الخاصة بتكنولوجيا المعلومات/تدبر المعلومات الشاملة بنطاقها الستراتيجية توزُّع المستثَمرات في مشاريع ا: ٣الجدول 
  اليوروات) (بآالف ٢٠٢٠المحكمة جمعاء لعام 

 املبادرة  

الربنامج الرئيسي الثاين: 
 املّدعي العام  مكتب

 الربنامج الرئيسي الثالث: قلم احملكمة

 اجملموع
 شعبة اخلدمات القضائية شعبة اخلدمات اإلدارية

تكاليف 
 املوظفني

التكاليف غري 
 املتصلة بالعاملني

التكاليف غري  تكاليف املوظفني
 بالعاملنياملتصلة 

تكاليف 
 املوظفني

التكاليف غري املتصلة 
 بالعاملني

ضاة
ملقا
ا

 

احتياز بيانات االستخبار من املصادر املتاحة إتاحة عامة (حتسني 
  )البحث اجلنائي العلمي

  ١٢٥,٠ ١٢٥,٠ 

التحقيق اليت جيريها مكتب املّدعي العام  تدبر شؤون عمليات
    وشؤون الشهود

١٥٠,٠ ٧٥,٠  ٧٥,٠ 

 ٨٠,٠ ٢٠,٠  ٦٠,٠   نسخ الكالم نسخاً مؤمتتاً 

 ٢٠,٠   ٢٥,٠   قاعدة بيانات االتصال لدى مكتب املّدعي العام

 ٢٠,٠   ٢٠,٠   نظام تنسيق الرتمجة الشفوية ملكتب املّدعي العام

 ٤٠٠,٠ ٢٢٠,٠  ١٨٠,٠ اجملموع الفرعي

ضاء
الق

 

 ٤١٥,٠ ٤١٥,٠   مستودع املعلومات املوحَّد -منصة مسارات األعمال القضائية 

املنفذ إىل األدلة وسجالت  -منصة مسارات األعمال القضائية 
 القضايا

  
 ٢٩٦,٥ ١٥٠,٠ ١٤٦,٥ 

 ١٤٤,٠ ١٤٤,٠    منصة التقاضي -منصة مسارات األعمال القضائية 

 ٨٥٥,٥ ٧٠٩,٠ ١٤٦,٥  اجملموع الفرعي

دارة
 ١٢٠,٠   ١٠٠,٠٢٠,٠  SAP S/4 HANAإعداد خريطة طريق نظام اإل

 ١٢٠,٠   ١٠٠,٠٢٠,٠ اجملموع الفرعي

ألمن
ا

 

 ٧٠,٠ ٧٠,٠      إعمال نظام إدارة أمن املعلومات

 ٥٠,٠ ٥٠,٠    توسيع نطاق منصة االستخبار عن التهديدات

 ٢٠,٠ ٢٠,٠     اختبار االخرتاق

ا بعالمات أمنيةإعمال احللول   ٣٢,٠ ٣٢,٠    اخلاصة بتصنيف املعلومات وبقر

 ١٧٢,٠ ١٧٢,٠  المجموع الفرعي

يد 
ترش

جيا 
ولو
تكن

ات
لوم
لمع
ا

 

 جتديد البنية التحتية االفرتاضية
  ٥٠٠,٠ ٥٠٠,٠ 

 المجموع الفرعي
  ٥٠٠,٠٠ ٥٠٠,٠ 

 ٢٠٤٧,٥ ١٦٠١,٠ ١٤٦,٥ ١٨٠,٠١٠٠,٠٢٠,٠المجموع
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  )بالمرفق التاسع (

  جمعاءالمحكمة  وتدبر المعلومات على نطاق المعلومات تكنولوجياتكاليف 

قدمت احملكمة اجلنائية الدولية ("احملكمة") أرقام التكاليف غري املتصلة بالعاملني فيما خيص  -١
("اللجنة") لكي تنظر تكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلومات على نطاق احملكمة إىل جلنة امليزانية واملالية 

ا احلادية . وأوصت جلنة امليزانية واملالية )١(٢٠١٨والثالثني اليت عقدت يف أيلول/سبتمرب  فيها خالل دور
الربناجمية املقرتحة بيانًا بتوزع  ٢٠٢٠يف تقريرها الالحق بأن تقدم احملكمة مبثابة مرفق بوثيقة ميزانية عام 

املتصلة بالعاملني الـُمتكبَّدة يف جمال تكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلومات تكاليف املوظفني والتكاليف غري 
. وترد يف املرفق احلايل تفاصيل املصروفات املندرجة يف بند تكاليف املوظفني واملندرجة )٢(يف احملكمة مجعاء

ت ضمن إطار شىت يف بند التكاليف غري املتصلة بالعاملني فيما خيص تكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلوما
. لقد ٢٠١٨ولعام  ٢٠١٧الربامج الرئيسية للمحكمة، وهو يتضمن أرقام املصروفات الفعلية لعام 

من ميزانية عام  ٢٠٢٠الربناجمية املعتمدة، وأرقام عام  ٢٠١٩من ميزانية عام  ٢٠١٩اسُتقيت أرقام عام 
رقام متوقعة على أساس متطلبات فهي أ ٢٠٢٢وعام  ٢٠٢١الربناجمية املقرتحة؛ أما أرقام عام  ٢٠٢٠

احملكمة الربناجمية واالشتغالية املعروفة حالياً. إن األرقام الواردة يف هذا املرفق هي األرقام اليت قدمها كٌل من 
أقسام احملكمة إىل قسم خدمات تدبر املعلومات لكي جيري توليفها وحتليلها، وهي تعرض هنا بالشكل 

 الذي ُقدِّمت به.

ت األساسية املتصلة بتكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلومات تكاليُف الوظائف الثابتة ومن النفقا -٢
ووظائف املساعدة املؤقتة العامة يف مالك قلم احملكمة ومالك مكتب املّدعي العام اليت تلزم لدعم نظم 

ر املعلومات وخدمات تكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلومات يف احملكمة. كما إن ميزانية قسم خدمات تدب
تتضمن خمصَّصات لسد تكاليف املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات وتكاليف العمل اإلضايف. وتُعرَّف 
النفقات األساسية يف إطار التكاليف غري املتصلة بالعاملني يف جمال تكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلومات 

ات احملكمة وأنشطتها يف حاهلا الراهنة؛ ويشمل باعتبارها تتمثل يف مجيع املصروفات الالزمة لدعم عملي
ذلك املصروفات لسد تكاليف اخلدمات التعاقدية، والنفقات التشغيلية العامة (املتعلقة باالتصاالت، 
واستئجار األثاث والعتاد، وصيانة األثاث والعتاد، إخل) واملصروفات لسد تكاليف اللوازم، وتكاليف 

ريب، وتكاليف السفر املتصل على وجه التحديد بصيانة نظم تكنولوجيا األثاث والعتاد، وتكاليف التد
  املعلومات/تدبر املعلومات يف احملكمة.

                                                            

  .CBF/31/12/Rev.3تقرير احملكمة بشأن خطتها اخلمسية اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلومات، الوثيقة   )١(
-٥، الهاي، السابعة عشرةالوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة   )٢(

  .١٠٨،الفقرة ٢-، اجمللدالثاين، اجلزء باء)ICC-ASP/17/20( ٢٠١٨ديسمرب/كانون األول١٢
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  (بآالف اليوروات) مجموع التكاليف للمحكمة جمعاء بحسب بنودها: ١الجدول 
 اجملموع ٢٠٢٢ ٢٠١٧٢٠١٨٢٠١٩٢٠٢٠٢٠٢١بند التكاليف

  التكاليف األساسية
 ٣٥٨٥٧,٨ ٥٩٤٦,٢ ٥٨٨٧,٥٥٩٤٦,١٦٠٥٠,٦٦٠٨١,٢٥٩٤٦,٢  تكاليف املوظفني

 ٣٧٥٥٢,٢ ٧١٣٢,٩ ٥٩٣٠,١٦٤٥٩,٤٥٩١٥,٧٥٩٧٣,٥٦١٤٠,٦  التكاليف غري املتصلة بالعاملني

 ٧٣٤١٠,٠ ١٣٠٧٩,١ ١١٨١٧,٦١٢٤٠٥,٥١١٩٦٦,٣١٢٠٥٤,٧١٢٠٨٦,٨  جمموع التكاليف األساسية

  ٩٩٢,٣+ ٣٢,١+٨٨,٤+٤٣٩,٢-٥٨٧,٩+  فارق اجملموع عنه للسنة السابقة

  المعلومات تدبر/المعلومات تكنولوجيا استراتيجية
 ٩٠١,٤ ٠,٠ ٢٤٦,٥١٦١,٩٢٤٦,٥٢٤٦,٥ تكاليف املوظفني

 ٧٨٨٤,٠ ٠,٠ ٦٦٤,٠١١٨٤,٠١٩٢٢,٠١٨٠١,٠٢٣١٣,٠  التكاليف غري املتصلة بالعاملني

 ٨٧٨٥,٤ ٠,٠ ٦٦٤,٠١٤٣٠,٥٢٠٨٣,٩٢٠٤٧,٥٢٥٥٩,٥ اجملموع لالسرتاتيجية

 تدبر/المعلومات تكنولوجياالمجموع ل
 للمحكمة جمعاء المعلومات

٨٢١٩٥,٦ ١٣٠٧٩,١ ١٢٤٨١,٦١٣٨٣٦,٠١٤٠٥٠,٢١٤١٠٢,٢١٤٦٤٦,٣ 

مبا فيه ما ( فارق اجملموع عنه للسنة السابقة
 )خيص االسرتاتيجية

-+١٥٦٧,٢- ٥٤٤,١+٥٢,٠+٢١٤,٢+١٣٥٤,٤ - 

بلمحة عامة إمجالية عن التكاليف الفعلية والتكاليف املتوقَّعة الـُمتكبَّدة يف يأيت  ١إن اجلدول  -٣
احملكمة مجعاء فيما خيص تكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلومات وذلك على أساس ما يلي: ميزانييت عام 

يما الربناجميتني املعتمدتني (فيما خيص تكاليف املوظفني) واملصروفات الفعلية (ف ٢٠١٨وعام  ٢٠١٧
 ٢٠٢٠الربناجمية املعتمدة؛ وميزانية عام  ٢٠١٩خيص التكاليف غري املتصلة بالعاملني)؛ وميزانية عام 

بيان بالتكاليف  ٢ . مث يرد يف اجلدول٢٠٢٢وعام  ٢٠٢١الربناجمية املقرتحة؛ والتوقعات فيما خيص عام 
حىت عام  ٢٠١٨متدة من عام حبسب مراكزها. ويُتوقع أن حتدث زيادات من سنة إىل سنة يف الفرتة امل

، لكن يُتوقع أن ينخفض جمموع تكاليف املوظفني والتكاليف غري املتصلة بالعاملني اليت تتكبدها ٢٠٢١
إىل  ٢٠١٨احملكمة فيما خيص تكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلومات من مقداره الفعلي لعام 

تكنولوجيا جية اخلمسية اخلاصة ب، بعد إجناز تنفيذ االسرتاتي٢٠٢٢يف عام ألف يورو  ١٣ ٠٧٩
 كما يلي:  ١املعلومات/تدبر املعلومات. وميكن تلخيص املعلومات اليت يتضمنها اجلدول 

تكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلومات يف احملكمة بلغت تكاليف  ٢٠١٧يف عام   )أ (
الفعلية ألف يورو متثل املصروفات   ٦٦٤ألف يورو، منها  ١٢ ٤٨١,٦مجعاء مبلغًا مقداره 

ألف يورو  ١١ ٨١٧,٦تكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلومات واملتصلة باالسرتاتيجية اخلمسية ل
ألف  ٥ ٩٣٠,١متثل تكاليف املوظفني وألف يورو  ٥ ٨٨٧,٥متثل التكاليف األساسية، ومنها 

 متثل التكاليف غري املتصلة بالعاملني؛ يورو

ا بلغ جمموع تكاليف تكنولوجيا ا ٢٠١٨يف عام   )ب ( ملعلومات/تدبر املعلومات اليت تكبد
استُثمرت يف السنة  ألف يورو  ١ ٤٣٠,٥، منه ألف يورو ١٣ ٨٣٦,٠احملكمة مبلغًا مقداره 

الثانية من السنوات املشمولة باسرتاتيجية احملكمة اخلمسية اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات/تدبر 
متثل تكاليف  ألف يورو ٥ ٩٤٦,١ فمنه ألف يورو ١٢ ٤٠٥,٥املعلومات. أما باقيه البالغ 

متثل التكاليف غري املتصلة بالعاملني. وسُيقدَّم إىل جلنة امليزانية  ألف يورو ٦ ٤٥٩,٤املوظفني و
واملالية تقرير عن اإلنفاق الفعلي حبسب املشروع املعين من مشاريع تكنولوجيا املعلومات/تدبر 
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ا الثالثة وا لثالثني. وسُيدرج يف ذلك التقرير مبلغ الزيادة املعلومات لكي تنظر فيه خالل دور
 بالقياس إىل السنة السابقة؛

مقدار  ٢٠١٩فيما خيص عام  ألف يورو ١٤ ٠٥٠,٢يشمل اجملموع البالغ   )ج (
يف السنة الثالثة من السنوات املشمولة  ألف يورو ٢ ٠٨٣,٩املستثَمرات املتوقع البالغ 

باالسرتاتيجية اخلمسية اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلومات. إن هذا الرقم يقل عن 
الربناجمية املعتمدة وذلك بسبب بقاء وظيفة مدير مشاريع  ٢٠١٩نظريه الوارد يف ميزانية عام 

أشهر. فالرقم  ال القضائية شاغرة ملدة سبعة) يف قسم تدبر األعمeCourtاحملكمة اإللكرتونية (
ألف يورو لتجسيد  ٨٤,٦ألف يورو، قـُلِّص مبقدار  ٢ ١٦٨,٥املناظر الذي أُقّر أصًال، البالغ 

فيتألف من خمصَّصات امليزانية  ٢٠١٩شغور الوظيفة هذا. أما باقي التكاليف فيما خيص عام 
لف يورو واملقدار املتوقع للتكاليف غري أ ٦ ٠٥٠,٦املعتمدة لسد تكاليف املوظفني البالغة 

 ألف يورو؛ ٥ ٩١٥,٧املتصلة بالعاملني البالغ 

يبلغ جمموع التكاليف املتوقع أن تتكبدها احملكمة فيما خيص تكنولوجيا   )د (
ألف يورو منها املقدار  ١٤ ١٠٢,٢مبلغًا مقداره  ٢٠٢٠املعلومات/تدبر املعلومات يف عام 

ألف يورو يف السنة الرابعة من السنوات املشمولة  ٢ ٠٤٧,٥املقرتح للمستثَمرات البالغ 
باسرتاتيجية احملكمة اخلمسية اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلومات، ما يقل مبقدار 

ا  ٢٥ ألف يورو عن املبلغ املتوقع الذي نظرت فيه جلنة امليزانية واملالية خالل دور
ألف يورو فمنه  ١٢ ٠٥٤,٧ت املتوقعة البالغ والثالثني. أما باقي املصروفا احلادية

ألف يورو متثل التكاليف غري املتصلة  ٥ ٩٧٣,٥ألف يورو متثل تكاليف املوظفني و  ٦ ٠٨١,٢
 بالعاملني؛

ألف  ١٤ ٦٤٦,٣مبلغاً مقداره  ٢٠٢١يبلغ جمموع التكاليف املتوقع فيما خيص عام   )ه (
التكاليف غري املتصلة بالعاملني للسنة ألف يورو متثل تكاليف املوظفني و  ٢ ٥٥٩,٥يورو، منه 

اخلامسة واألخرية من السنوات املشمولة باسرتاتيجية احملكمة اخلمسية اخلاصة بتكنولوجيا 
ألف يورو  ١٢ ٠٨٦,٨املعلومات/تدبر املعلومات. أما الباقي من املقدار املتوقع البالغ 

جيا املعلومات/تدبر املعلومات للمصروفات الـُمتكبَّدة يف احملكمة مجعاء فيما خيص تكنولو 
ألف يورو متثل التكاليف  ٦ ١٤٠,٦ألف يورو متثل تكاليف املوظفني و ٥ ٩٤٦,٢فيتألف من 

 ٢٠٢١غري املتصلة بالعاملني. لقد ُحسبت األرقام املتوقعة لتكاليف املوظفني فيما خيص عام 
ويتعذر يف املرحلة احلالية إعطاء استنادًا إىل تقديرات ُأجريت على أساس أرقام السنة السابقة. 

رقم دقيق هلذه التكاليف نظرًا إىل أنه ليس من املعلوم اآلن ما يرتتب على الزيادات املرتتبة على 
تغري الدرجات يف سلم الرواتب وغريها من التغريات اليت تطرأ على سائر مؤشرات تكاليف 

عة لتكاليف املوظفني فيما خيص عام املوظفني العامة. ويسري األمر نفسه على األرقام املتوق
 ؛٢٠٢٢
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ا احلادية والثالثني أن يُقدَّم إليها املبلغ املتوقع   )و ( طلبت جلنة امليزانية واملالية يف دور
لتكاليف تكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلومات على نطاق احملكمة بعد تنفيذ االسرتاتيجية 

). إن الرقم املطلوب ٢٠٢١-٢٠١٧لومات (اخلمسية اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات/تدبر املع
ألف يورو متثل تكاليف املوظفني   ٥ ٩٤٦,٢ألف يورو، منه  ١٣ ٠٧٩,١يبلغ مبلغًا مقداره 

. ويشمل مبلغ امليزانية اخلاصة )٣(ألف يورو متثل التكاليف غري املتصلة بالعاملني ٧ ١٣٢,٩و
ا سد  ٦٠٠,٠بقسم خدمات تدبر املعلومات مصروفات متوقعة مقدارها  ألف يورو يراد 

 تكاليف استبدال البنية التحتية اليت تقادم عهدها.

مجموع تكاليف الموظفين األساسية للمحكمة جمعاء بحسب البرنامج الرئيسي/الكيان ضمنه كمركز للتكاليف : ٢الجدول 
  اليوروات) (بآالف

 الربامج
٢٠١٧ 

)الفعلية املقادير(
٢٠١٨

)الفعلية املقادير(
٢٠١٩

)املعتمدة  امليزانية(
٢٠٢٠ 

)املتوقعة املقادير(
٢٠٢١

)املتوقعة املقادير(
٢٠٢٢ 

 اجملموع)املتوقعة املقادير(

 تكاليف الموظفين

 ٤٦٥٨,١ ٧٧٧,٩ ٧٦٧,٧٧٨٩٣,٥٧٧٣,٢٧٧٧,٩٧٧٧,٩العام املّدعي مكتب: الثاين الرئيسي الربنامج

    احملكمة قلم: الثالث الرئيسي الربنامج

قسم  – شعبة اخلدمات القضائية
 ٢٦٨٣٥,٩ ٤٤٥٧,٠ ٤٣٥٨,٩٤٤٤٤,٧٤٥٢٦,٣٤٥٩٢,٠٤٤٥٧,٠ خدمات تدبر املعلومات

قسم تدبر  – شعبة اخلدمات القضائية
 ٩٩٥,٤ ١٣٧,٠ ١٩٠,٨١٩٦,٨١٩٦,٨١٣٧,٠١٣٧,٠ األعمال القضائية

قسم مشاركة  – شعبة اخلدمات القضائية
 ٥٣١,٩ ٨٨,٥ ٨٧,٧٩٠,٠٨٨,٧٨٨,٥٨٨,٥ اجملين عليهم وجرب أضرارهم

 ١٨٥٥,٨ ٣١٥,٤ SAP٢٩٨,٨٣٠٦,٢٣٠٤,٦٣١٥,٤٣١٥,٤ نظام – شعبة اخلدمات اإلدارية

املكاتب  – شعبة العمليات اخلارجية
 ٩٠٧,٨ ١٧٠,٤ ١١٠,٧١٢٤,٩١٦١,٠١٧٠,٤١٧٠,٤ الُقطرية

 الدول مجعية أمانة: الرابع الرئيسي الربنامج
 ٧٢,٩ ٠,٠ ٧٢,٩٠,٠٠,٠٠,٠٠,٠ األطراف

 ٣٥٨٥٧,٨ ٥٩٤٦,٢ ٥٨٨٧,٥٥٩٤٦,١٦٠٥٠,٦٦٠٨١,٢٥٩٤٦,٢ تكاليف الموظفينمجموع 

 - ٠,٠ ١٣٥,٠-٣٠,٦+١٠٤,٥+٥٨,٦+- فارق اجملموع عنه للسنة السابقة

  التكاليف غير المتصلة بالعاملين
 ٩٥٩,٠ ٢٥٣,٤ ٣٨٩,٤٩٦,٠٧٣,٤٧٣,٤٧٣,٤العام املّدعي مكتب: الثاين الرئيسي الربنامج

 احملكمة قلم: الثالث الرئيسي الربنامج

قسم  – شعبة اخلدمات القضائية
 ٣١١٨٦,١ ٥٩٨٢,٧ ٤٤٩٢,٠٥٤٩٦,١٥٠٠٥,٥٥٠٥١,١٥١٥٨,٧ خدمات تدبر املعلومات

قسم تدبر  – شعبة اخلدمات القضائية
 ٤٣,٦ ٠,٠ ٠٣٤,٧٨,٩٠,٠٠,٠ األعمال القضائية

                                                            

- ٥، الهاي، السابعة عشرةالوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة   )٣(
 .١٠٨، الفقرة ٢- الثاين، اجلزء باء ، اجمللد)ICC-ASP/17/20( ٢٠١٨ديسمرب/كانون األول١٢
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 الربامج
٢٠١٧ 

)الفعلية املقادير(
٢٠١٨

)الفعلية املقادير(
٢٠١٩

)املعتمدة  امليزانية(
٢٠٢٠ 

)املتوقعة املقادير(
٢٠٢١

)املتوقعة املقادير(
٢٠٢٢ 

 اجملموع)املتوقعة املقادير(

قسم  – اخلدمات القضائيةشعبة 
 ٣٦,٦ ٠,٠ ٣١,٣٥,٣٠,٠٠,٠٠,٠ خدمات اللغات

قسم مشاركة  – شعبة اخلدمات القضائية
 ٥,٧ ٠,٠ ٠٥,٧٠,٠٠,٠٠,٠ اجملين عليهم وجرب أضرارهم

قسم  – شعبة اخلدمات القضائية
 ١١٥,٢ ١٨,٠ ٢١,٦٢١,٦١٨,٠١٨,٠١٨,٠ االحتجاز

 ٢٥٩٤,٠ ٤٦٠,٠ ٤٥٤,٠٣٨٢,٠٤١٧,٠٤٤٩,٠٤٣٢,٠ SAP نظام – شعبة اخلدمات اإلدارية

قسم  – شعبة اخلدمات اإلدارية
 ٣٨٠,٠ ٤٠,٢ ٨٢,٥٥٠,٣١٠٠,٠٥٠,٢٥٦,٨ اخلدمات العامة

قسم األمن  – شعبة اخلدمات اإلدارية
 ٣٤٨,٧ ٦٣,٦ ١٥,٨٧٨,٥٦٣,٦٦٣,٦٦٣,٦ والسالمة

املكاتب  – شعبة العمليات اخلارجية
 ٣٠٢,٩ ٥٣,٦ ٥٤,٧٣٣,١٥٢,٣٥٧,٦٥١,٦ الُقطرية

قسم دعم  – شعبة العمليات اخلارجية
 ١٤٣,٦ ٣٢,٠ ١٢,١٢٣,٣١٢,٢٣٢,٠٣٢,٠ العمليات اخلارجية

قسم اجملين  – شعبة العمليات اخلارجية
 ٤١٧,٢ ٠ ٢٠٢,٧١٦١,٤٥٣,١٠٠ عليهم والشهود

قسم اإلعالم  – شعبة العمليات اخلارجية
 ٥٩٩,٠ ١٥٤,١ ٥٩,٨٦٩,٤٨١,٦٨٠,٠١٥٤,١ والتوعية

 ٣٦١٧٢,٦ ٦٨٠٤,٢ ٥٤٢٦,٥٦٣٦١,٤٥٨١٢,٢٥٨٠١,٥٥٩٦٦,٨احملكمة قلم: الثالث الرئيسي لربنامجاجملموع ل

 الصندوق أمانة: السادس الرئيسي الربنامج
 ٤٢٠,٤ ٧٥,٤ ١١٤,١١,٩٣٠,٠٩٨,٦١٠٠,٤ عليهم للمجين االستئماين

 ٣٧٥٥٢,٠ ٧١٣٣,٠ ٥٩٣٠,٠٦٤٥٩,٣٥٩١٥,٦٥٩٧٣,٥٦١٤٠,٦التكاليف غير المتصلة بالعاملينمجموع 

 - ٩٩٢,٤+ ١٦٧,١+٥٧,٩+٥٤٣,٧-٥٢٩,٣+- فارق اجملموع عنه للسنة السابقة

إن ما يؤديه قسم خدمات تدبر املعلومات من مهام وما يوفره من خدمات يف جمال تكنولوجيا  -٤
املعلومات/تدبر املعلومات وما يؤديه ويوفره منهما سائر األقسام ال يتداخالن، مع العلم بأن توزُّع 

دمات ذات الصلة. املسؤوليات املعنية يبنيَّ يف جدول بغية تفادي أي ازدواج أو ثغرة يف دعم النظم واخل
ويقوم قسم خدمات تدبر املعلومات، ومكتب املّدعي العام، وقسم تدبر األعمال القضائية، وشعبة 
اخلدمات اإلدارية، وقسم مشاركة اجملين عليهم وجرب أضرارهم، بتوثيق تقدمي الدعم االشتغايل اليومي 

ر إنكليزي لكلمات تشري إىل (خمتص RACI(اخلدمات األساسية) بواسطة جدول من اجلداول املسماة 
املسؤولية واملساءلة والتشاور واالّطالع). ومتثل هذه اجلداول وثائق متطورة ُحتنيَّ فيما خيص النظم أو 
اخلدمات اجلديدة. وإذا بقي نطاق اخلدمات والنظم املدعومة يف شىت وحدات احملكمة ثابتًا فال يُتوقع أن 

أو وظائف املساعدة املؤقتة العامة لسد احتياجات العمل اليومية. تطرأ زيادة يف مالك الوظائف الثابتة 
ولئن كانت احملكمة ال ترتقب أي زيادة يف عدد العاملني بسبب االسرتاتيجية اخلمسية اخلاصة بتكنولوجيا 
املعلومات/تدبر املعلومات فإن جمموعة مهارات املوظفني العاملني يف جمال تكنولوجيا املعلومات/تدبر 

ومات يف قسم خدمات تدبر املعلومات وغريه من األقسام سيتعني أن تتطور لتجاري التغريات املعل
 التكنولوجية.
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أما توقُّع مقدار التكاليف غري املتصلة بالعاملني فهو مهمة أشق، وال سيما توقُّع مقدارها قبل  -٥
ا عدة سنوات سنوات. ولئن كانت احملكمة تستعني بالعقود اليت تكبُّدها مبا ال يقل عن ثالث  تبلغ مد

للتحكم بالتكاليف غري املتصلة بالعاملني الـُمتكبَّدة يف جمال تكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلومات، 
وتستفيد بقدر اإلمكان من عقود أخرى من عقود النظام املوحَّد لألمم املتحدة للحصول على أسعار أكثر 

عتدة والربامج احلاسوبية تشهد تغريًا سريعاً. فعندما تنتهي مواءمة وأفرقة جتارية أكثر مالءمة فإن سوق األ
مدة العقود فيِحني موعد جتديدها، أو عندما ُحتتاز مشرتيات أخرى يف السوق هلا أثر على األعتدة 
والربامج احلاسوبية املستخَدمة يف احملكمة، غالبًا ما تتغري بنية األسعار وبالتايل التكاليف، وذلك باجتاه 

يصعب التنبؤ بيقني مطلق بالتكاليف التشغيلية اليت ستُتكبَّد بعد عدة سنوات يف  ة عادة. ولذاالزياد
املستقبل. وسيواَظب على حتيني التوقعات عند كل دورة من دورات ختطيط امليزانية وفقًا للنظام 

ا ا  اإليكولوجي لتكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلومات املعمول به يف احملكمة والتزاما التعاقدية املرتَبط 
 لصيانة النظم املعنية.

إن معظم التكاليف غري املتصلة بالعاملني يندرج يف ميزانية قسم خدمات تدبر املعلومات  -٦
مثلت ميزانية قسم خدمات تدبر  ٢٠١٧(امليزانية املركزية لتكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلومات). ويف عام 

املئة،  يف ٨٥ازداد هذا الرقم فبلغ  ٢٠١٨املصروفات املعنية. ويف عام  املئة من جمموع يف ٧٦املعلومات 
نظرًا إىل املزيد من املعاملة املركزية يف إطار عملية التآزر بني شىت وحدات احملكمة. ويُتوقع أن تبقى هذه 

يُتوقع أن  ، الذي٢٠٢٠، باستثناء عام ٢٠٢٢النسبة املئوية ثابتة لكل املدة املشمولة بالتوقعات حىت عام 
املئة من جمموع التكاليف األساسية غري املتصلة بالعاملني الـُمتكبَّدة يف  يف ٨٤تنخفض فيه طفيفًا إىل 

احملكمة مجعاء. إن قسم خدمات تدبر املعلومات خيطط للمصروفات وينسقها سنويًا مع مكتب املّدعي 
دما ُجيمع بني هذه الكيانات الثالثة التابع لشعبة اخلدمات اإلدارية. وعن SAPالعام ومع فريق نظام 

باعتبارها مراكز للتكاليف فإن املصروفات الـُمعاَملة مركزيًا واملنسَّقة تبلغ كنسبة مئوية من التكاليف غري 
، على ٢٠١٨وعام  ٢٠١٧املئة على أساس األرقام الفعلية لعام  يف ٩٢املئة و يف ٩٠املتصلة بالعاملني : 

املقرتحة؛  ٢٠٢٠املئة يف ميزانية عام  يف ٩٣املعتمدة؛ و ٢٠١٩ ميزانية عام املئة يف يف ٩٣الرتتيب؛ و
املئة بعد إجناز تنفيذ  يف ٩٤، ما يُتوقع له أن يزداد إىل ٢٠٢١املئة يف التوقعات اخلاصة بعام   يف ٩٢و

 ١ يف الشكلاخلطة اخلمسية اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلومات. ويـُْعَرض هذا االجتاه بيانيًا 
 أدناه.
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النسبة المئوية للتكاليف األساسية لتكنولوجيا المعلومات/تدبر المعلومات غير المتصلة : ١الشكل
قسم خدمات تدبر المعلومات (الخط المتقطع) بالتنسيق مع  بالعاملين المعاَملة مركزيًا ضمن

  التابع لشعبة الخدمات اإلدارية SAP نظام مكتب المّدعي العام وفريق

 

للمصروفات املتصلة بتكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلومات واليت ال تُنسَّق  ومثة فئتان رئيسيتان -٧
التابع لشعبة اخلدمات اإلدارية.  SAPبني قسم خدمات تدبر املعلومات ومكتب املّدعي العام وفريق 

املشرتاة حمليًا لكي  وتضم الفئة األوىل تكاليف أعتدة تكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلومات ولوازمها
تستعملها املكاتب الُقطرية واملعدات واللوازم التخصصية اليت ختص على وجه التحديد خدمات 

يدعمها قسم خدمات تدبر املعلومات دعمًا مركزياً. فعلى سبيل املثال تستخدم وحدة اإلنتاج السمعي  ال
وهو املعيار الصناعي فيما خيص اإلنتاج )، Macالبصري يف قسم اإلعالم والتوعية نظام تشغيل ماكنتوش (

السمعي البصري. ويشرتي قسم اإلعالم والتوعية األعتدة والربامج احلاسوبية املتوافقة مع نظمه ويتدبرها 
طيلة العمر االشتغايل للمعدات املعنية. وتندرج يف الفئة الثانية االشرتاكات يف خدمات الربجميات 

يات قسم من األقسام وال تستلزم من قسم خدمات تدبر املعلومات أي احلاسوبية اليت تشتمل عليها عمل
دعم للبنية التحتية، ولذا تبقى مندرجة يف إطار امليزانية االشتغالية السنوية للقسم املعين. ومن األمثلة 
البارزة على مثل هذه احللول نظاُم اإلخطار اجلماعي الذي يستخدمه قسم األمن والسالمة الستدامة 

) الذي يستخدمه قسم اخلدمات العامة لدعم Planonاملوظفني إذا حصل طارئ، ونظاُم بالنون ( إعالم
مرافقه وعملياته اإلمدادية. إن أكرب املصروفات املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلومات واخلارجة عن 

يف قسم اجملين عليهم والشهود  ٢٠١٨وعام  ٢٠١٧نطاق مراكز التكاليف املنسَّقة مركزياً ُتُكبِّدت يف عام 
 لشراء نظم لدعم إدارة شؤون الشهود ومتابعتها واإلبالغ عنها على حنو حمسَّن.

وإىل جانب التكاليف األساسية متثِّل املستثَمرات يف خطة احملكمة اخلمسية اخلاصة بتكنولوجيا  -٨
املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات/ ) املكوِّن اآلخر للمصروفات ٢٠٢١-٢٠١٧املعلومات/تدبر املعلومات (

أدناه توزُّع املستثَمرات حبسب مركز  ٣ تدبر املعلومات الـُمتكبَّدة يف احملكمة مجعاء. ويبنيِّ اجلدول
ألخذ املصروفات الفعلية  ٢٠١٨التكاليف للمدة املشمولة باالسرتاتيجية. وقد ُحيِّنت األرقام اخلاصة بعام 

أقل من مناظره يف امليزانية املعتمدة وذلك بسبب شغور وظيفة  ٢٠١٩لعام باحلسبان. إن املبلغ املتوقع 
) يف قسم تدبر األعمال القضائية لألشهر السبعة األوىل من eCourtمدير مشاريع احملكمة اإللكرتونية (
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الذي تقليصًا طفيفًا بالقياس إىل املقدار  ٢٠٢٠السنة. وقد قـُلِّص مقدار التكاليف املناظرة املتوقع لعام 
التاسع(أ) املزيد من التفاصيل عن االستثمارات االسرتاتيجية  . ويرد يف املرفق٢٠١٨ُحدِّد توقعًا يف عام 

ألف يورو، ما يزيد مبقدار   ٨ ٧٨٥,٤حبسب املشروع. ويبلغ جممل املستثَمرات  ٢٠٢٠املقرتحة لعام 
ورو على مدى السنوات اخلمس. ألف ي ٨ ٦٧١,٠سابقًا البالغ ألف يورو عن الرقم الذي ُقدِّم  ١١٤,٤

ا الثالثة والثالثني تقرير مرحلي عن تنفيذ اسرتاتيجية احملكمة  وسيقدَّم إىل جلنة امليزانية واملالية قبل دور
 اخلمسية اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلومات

اخلاصة بتكنولوجيا  أدناه يبنيِّ أثر االستثمار يف إطار اسرتاتيجية احملكمة اخلمسية ٢إن الشكل  -٩
املعلومات/تدبر املعلومات على ميزانية قسم خدمات تدبر املعلومات (امليزانية املركزية لتكنولوجيا 
املعلومات/تدبر املعلومات). إن اخلط يف أسفل الرسم البياين يبنيِّ ما يندرج يف بند تكاليف املوظفني وما 

من املستثَمرات على نطاق احملكمة يف إطار االسرتاتيجية يندرج يف بند التكاليف غري املتصلة بالعاملني 
ا. أما اخلط األعلى فال خيص إال ميزانية قسم خدمات تدبر املعلومات. ويبنيِّ اخلط املقطَّع ذو  لكل مد
اَخلطّات القصرية (واملربّعات) امليزانية اإلمجالية لقسم خدمات تدبر املعلومات مبا فيها مجيع التكاليف 

ية املندرجة يف بند تكاليف املوظفني (للوظائف الثابتة، ووظائف املساعدة املؤقتة العامة، واملساعدة األساس
املؤقتة اخلاصة باالجتماعات، والعمل اإلضايف) واملندرجة يف بند التكاليف غري املتصلة بالعاملني. إن أرقام 

ا اليت ُقدمت إىل جلنة املي ا التكاليف األساسية أعلى من نظريا زانية واملالية لكي تنظر فيها خالل دور
احلادية والثالثني، ألن األرقام السابقة مل تشتمل على تكاليف املساعدة املؤقتة العامة وتكاليف املساعدة 
املؤقتة اخلاصة باالجتماعات وتكاليف العمل اإلضايف. بيد أن ذلك مل يؤثر على األرقام اإلمجالية لقسم 

 ت.خدمات تدبر املعلوما

ميزانية قسم خدمات تدبر المعلومات، التكاليف األساسية لتكنولوجيا المعلومات/ : ٢الشكل
  المعلومات والمستثَمرات في إطار االستراتيجية على نطاق المحكمة تدبر
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  المرفق العاشر

 المقترحةالبرنامجية  ٢٠٢٠المقادير المرجعية األساسية لميزانية عام 

 أدناه جدوالً ") احملكمة(" الدولية اجلنائية احملكمة تعرض ،)١(واملالية امليزانية جلنة توصية مع شياً امت -١
باملبالغ املطلوب ختصيصها يف  مقاَرنةً  ٢٠١٩ عام يف يف إطار امليزانية املبالغ املخصَّصة يبنيِّ 
 جلنة إىل الذي ُقدِّم الشكل اجلدولَ  مياثل من حيث املقرتحة، الربناجمية ٢٠٢٠ عام ميزانية إطار
ا واملالية يف امليزانية  املرجعية املقادير مقارنة يف اجلدول من ويتمثَّل الغرض. والثالثني احلادية دور

 املبالغ املخصَّصة األوىل األربعة وتبنيِّ األعمدة. ٢٠٢٠ وعام ٢٠١٩ عام بني األساسية للموارد
بلزوم  اآلن املخّطر حىت الطوارئ ومبالغ صندوق املعتمدة، ناجميةالرب  ٢٠١٩ عام يف إطار ميزانية
األساسية بفضل  املرجعية املقادير يف ومبالغ التخفيض ،٢٠١٩ فيما خيص عام استخدامها
 احملكمة نطاق على اليت استبني إمكان حتقيقها واملكاسب املتأتية عن زيادة النجاعة الوفورات

 لألمم املوحَّد اليت شهدها النظام الزيادة ومبالغ أثر عشر، السادس املرفق كما يفاد به يف
 املعتمدة احملكمة األساسية مليزانية املرجعية املقادير بالنسبة إىل إضافية تكاليف متثِّل اليت املتحدة،

 اليت تقاَرن ٢٠١٩ األساسية اإلمجالية لعام املرجعية فُيحصل على املقادير. ٢٠١٩ لعام
 هذه وتلك بني الفرق ويُْظِهر املقرتحة، الربناجمية ٢٠٢٠ عام األساسية مليزانية املرجعية باملقادير

 .يورو ألف ٤٧٣,٤ مقدارها املطلوبة مبلغ امليزانية املرجعية األساسية يف إمجالية زيادةً 

ما حالياً  فارغان عموده األخري إن عموَدي اجلدول قبل -٢ . ممكنة بإضافة متصالن أل
ما  واحلال مياثل من  جدول واملالية القاضية بتقدمي امليزانيةجلنة  لتعليمات فيه احرتاماً  أُدرجا أ
 بإضافة. متصلة بيانات تضمن والذي الذي ُقدِّم سابقاً، اجلدولَ  الشكل حيث

  ٢٠٢٠ونظيرتها لعام  ٢٠١٩مقارنة بين المقادير المرجعية األساسية لعام : ١ الجدول

 الربنامج الرئيسي

 عام ميزانية
 الربناجمية ٢٠١٩
 املعتمدة

املوارد اإلضافية 
(من صندوق 

 الطوارئ)*

ختفيضات 
 املرجعية باملقادير

 األساسية**

 التغيريات أثر
اليت شهدها 

 املوحَّد النظام
 املتحدة لألمم

 املرجعية املقادير
 األساسية

 عام ميزانية
 الربناجمية ٢٠٢٠
 املقرتحة

 عام فارق ميزانية
 الربناجمية ٢٠٢٠

املقرتحة عن 
 املرجعية املقادير

 األساسية

 عام فارق ميزانية
 الربناجمية ٢٠٢٠

املقرتحة عن 
 عام ميزانية
 الربناجمية ٢٠١٩
 املعتمدة

تعديالت 
مقادير املوارد 
 يف ميزانية عام

 الربناجمية ٢٠٢٠
 املقرتحة

 تعديالت
مقادير املوارد 

بعد اإلضافة إىل 
 ميزانية عام
 الربناجمية ٢٠٢٠
 املقرتحة

جمموع املوارد يف 
 ميزانية عام
 الربناجمية ٢٠٢٠

املقرتحة بعد 
 اإلضافة إليها

 [ك=أ+ي] ح]- [ي=ط [ط] أ]-[ح=و هـ]-[ز=و[و][هـ=أ+ب+ج+د][د][ج] [ب] [أ]الكيان

الربنامج  
الرئيسي 

 األول:

اهليئة القضائية

١٢,٨( ٠٩٤,٨١٢٠,٨ ٩٧٤,٠١٢ ١٠٣,٤١١)٢٣٧,٠( -١٠٧,٦ ١٢(  - - ٠٩٤,٨ ١٢ 

الربنامج 
الرئيسي 

 الثاين:

مكتب املدَّعي 
  العام

٩٣٦,٣ ٤٧ - - ١٣٣,٨ ١ ٩٣٦,٣٤٢٣,٢ ٥١٣,١٤٧ ٧٢٢,١٤٧)١١,٥( -٨٠٢,٥ ٤٦ 

الربنامج 
الرئيسي 
 الثالث:

قلم احملكمة

٥٠٥,٧( (٧١٤,٦ ١)١٤٥,٥ ٨٦٠,١٧٦ ٤٤٨,١٧٧ ١(٢٩٩,١ ٢) ٠٥٩,٩ ٦٥١,٢٢ ٧٦(  - - ١٤٥,٥ ٧٦ 

                                                            

 .١٥، الفقرة ICC-ASP/18/5/AVالوثيقة   )١(
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 الربنامج الرئيسي

 عام ميزانية
 الربناجمية ٢٠١٩
 املعتمدة

املوارد اإلضافية 
(من صندوق 

 الطوارئ)*

ختفيضات 
 املرجعية باملقادير

 األساسية**

 التغيريات أثر
اليت شهدها 

 املوحَّد النظام
 املتحدة لألمم

 املرجعية املقادير
 األساسية

 عام ميزانية
 الربناجمية ٢٠٢٠
 املقرتحة

 عام فارق ميزانية
 الربناجمية ٢٠٢٠

املقرتحة عن 
 املرجعية املقادير

 األساسية

 عام فارق ميزانية
 الربناجمية ٢٠٢٠

املقرتحة عن 
 عام ميزانية
 الربناجمية ٢٠١٩
 املعتمدة

تعديالت 
مقادير املوارد 
 يف ميزانية عام

 الربناجمية ٢٠٢٠
 املقرتحة

 تعديالت
مقادير املوارد 

بعد اإلضافة إىل 
 ميزانية عام
 الربناجمية ٢٠٢٠
 املقرتحة

جمموع املوارد يف 
 ميزانية عام
 الربناجمية ٢٠٢٠

املقرتحة بعد 
 اإلضافة إليها

 [ك=أ+ي] ح]- [ي=ط [ط] أ]-[ح=و هـ]-[ز=و[و][هـ=أ+ب+ج+د][د][ج] [ب] [أ]الكيان

الربنامج 
الرئيسي 

 الرابع:

أمانة مجعية 
الدول األطراف

٤,٧( ٨٣٧,٠٦٢,٠ ٧٧٥,٠٢ ٣٥,٣٢)١٠٢,٠( -٨٤١,٧ ٢(  - - ٨٣٧,٠ ٢ 

الربنامج 
الرئيسي 
 اخلامس:

املباين

٠٨٨,١ ٣ - - ٢٨٨,١ ١ ٢٨٨,١ ٠٨٨,١١ ٨٠٠,٠٣ ١-- -٨٠٠,٠ ١ 

الربنامج 
الرئيسي 
 السادس:

أمانة الصندوق 
االستئماين 

 ٣٣٣,٠ ٣ - - ٢٠٢,٧ ٣٣٣,٠٩٦,٨ ٢٣٦,٢٣ ١٠٥,٩٣- -١٣٠,٣ ٣ للمجين عليهم

 الربنامج
الرئيسي 
:٥-السابع

آلية الرقابة 
  املستقلة

٧٨٣,٨ - - ٢٥٢,٧ ٨,٩٥٤٠,٠٧٨٣,٨٢٤٣,٨- -٥٣١,١ 

الربنامج 
الرئيسي 
:٦-السابع

مكتب املراجعة 
 الداخلية

٧٢١,٢ - - ٣٥,٦ ١٤,٣٦٩٩,٩٧٢١,٢٢١,٣- -٦٨٥,٦ 

 ٩٣٩,٧ ١٤٦ - - ٣٨٩,٧ ٢ ٩٣٩,٧٥٤١,٤ ٣٩٨,٣١٤٦ ٤٣٨,٠١٤٦ ٢(٦٤٩,٦ ٢) ٠٥٩,٩ ٥٥٠,٠٢ ١٤٤المجموع للمحكمة جمعاء

الربنامج 
الرئيسي 

:٢-السابع  

قرض الدولة 
 ٥٨٥,١ ٣ - - -٥٨٥,١ ٥٨٥,١٣ ٣-- -٥٨٥,١ ٣ املضيفة

 ٥٢٤,٨ ١٥٠ - - ٣٨٩,٧ ٢ ٥٢٤,٨٥٤١,٤ ٩٨٣,٤١٥٠ ٤٣٨,٠١٤٩ ٢(٦٤٩,٦ ٢) ٠٥٩,٩ ١٣٥,١٢ ١٤٨المجموع للمحكمة جمعاء

  ) Ngaïssona) وانـَْغْيسونا (Yekatomِيكاتوم ( وقضية) Blé Goudéواْبليه غوديه ( )Gbagbo( اْغبَـْغبو تشمل األرقام املعنية مبالغ صندوق الطوارئ املستخدمة من أجل قضية  *
 غري املتكرِّرة، وختفيضات التكاليف اإلضافية.نتيجة الوفورات، والتكاليف   **
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  المرفق الحادي عشر

  تطور األنشطة القضائية الحركي االستراتيجي بحسب الحالة

  الحالة (بآالف اليوروات) بحسب االستراتيجي الحركي القضائية األنشطة : تطور١الجدول 

امليزانية حبسب 
احلالة: بآالف 

 )٢( )١( اليوروات

الدعم االشتغايل 
(أنشطة 

جلسات احملكمة 
والعمليات 

 أوغندا امليدانية)

مجهورية 
الكونغو 
 الدميقراطية

دارفور 
 بالسودان

مجهورية 
أفريقيا 
 بورندي جورجيا مايلكوت ديفوار ليبيا كينيا الوسطى

- -٧٥٢,٤ ٤٠٤,٩٤ ١٨٠,٩٦٢٢,٨٥ ٠٥٢,٧٤ ٢٦٤,٣٣٣٦,٠٧ ٠٧٨,٣٩٨٠,٩٨ ٣٠املعتمدة ٢٠١٥
 )قضيتان()قضيتان( قضايا) ٣()قضيتان()قضيتان(قضايا) ٤(قضايا) ٦((قضية واحدة) قضية) ٢١(

- -١٨٦,١ ٦٩٩,٣٤ ٨٢٦,٩٧٣٣,٦٥ ٣٧٢,٣٤ ٢٨٧,٤٥١٩,٤٨ ٣٧٣,٩٨ ٨٢٦,٤٤ ٣٢املعتمدة ٢٠١٦
 (قضيتان)قضايا) ٣( قضايا) ٣((قضيتان))قضايا ٤(قضايا) ٣((قضيتان)قضايا) ٣( قضية) ٢٢(

- ٦٦٦,٠ ٤٨٣,١٣ ٣٩٠,٠٢ ٥٦٨,٠٦ ٣٦٢,٧١ ٤٤٧,٣٢ ٣٩٩,٩٨ ٦٦٠,٨١ ٠١٠,٥٦ ١٥٧,٩٣ ٣٣املعتمدة ٢٠١٧
(قضية واحدة) (قضيتان)قضايا) ٣( قضايا) ٣((قضيتان)قضايا) ٤(قضايا) ٣((قضيتان)قضايا) ٣( )قضية ٢٣(

- ١٦٨,١ ٣١٣,٨٣ ١٠٤,٧٢ ٦٨٩,٥٦ ٨٢٢,٧٩٦٥,٧١ ٢٧٠,٣٨ ٩٦٩,٤١ ٠٢٤,٥٦ ٢٢٦,١٣ ٣٦املعتمدة ٢٠١٨
(قضية واحدة) (قضيتان)قضايا) ٣( قضايا) ٣((قضيتان)قضايا) ٤(قضايا) ٣((قضيتان)قضايا) ٣( )قضية ٢٣(

١٥٩,٨ ٢ ٦١٤,٥ ٣١٦,٠٣ ٨٧٦,٨٣ ٢٨٦,٩٥ ٤٢٥,٧٢٦٨,٢٢ ٣٦٤,٠٧ ٨٦٩,١١ ٦٨١,١١ ٢٧٦,٠٢ ٣٦املعتمدة ٢٠١٩
(قضية واحدة)(قضية واحدة) (قضيتان)قضايا) ٣( قضايا) ٣((قضيتان)قضايا) ٤(قضايا) ٣((قضيتان)(قضيتان) )قضية ٢٣ (

٢٣٧,٦ ٣ ٢٥٤,٢ ٨٠٣,٢٤ ٦١٨,٠٣ ٦٦٣,٣٥ ٨٣٤,٤٣٢,٤٣ ١٥٦,١٧ ٩٥٧,٣١ ٦٠٢,٣٢ ٤٧٠,٩٢ ٣٣املقرتحة ٢٠٢٠
(قضية واحدة)(قضية واحدة) (قضيتان)(قضيتان) قضايا) ٣((قضيتان)قضايا) ٣(قضايا) ٣((قضيتان)(قضيتان) )قضية ٢١ (

 تشمل التكاليف املعزّوة إىل العمليات اجملراة إبان جلسات احملكمة. ال تشمل األرقام املعنية التكاليف املعزّوة إىل أنشطة جلسات احملكمة لكنها )١(
 تشمل األرقام املعنية مبالغ صندوق الطوارئ املخَطر بلزوم استخدامها. ال  )٢(

  بحسب تخصيصهم للحاالت ع الموظفين: توزُّ ٢الجدول 

املوارد من 
املوظفني 
حبسب 
)٢( )١(احلالة

الدعم االشتغايل 
(أنشطة 

جلسات احملكمة 
والعمليات 

 أوغندا امليدانية)
مجهورية الكونغو 

بالسوداندارفور  الدميقراطية
مجهورية أفريقيا 

 بورندي جورجيا مايل كوت ديفوار ليبيا كينيا الوسطى

وظائف 
)٣(ثابتة

مساعدة 
عامة 
)٤(مؤقتة

وظائف 
)٣(ثابتة

مساعدة 
عامة 
)٤(مؤقتة

وظائف 
)٣(ثابتة

مساعدة 
عامة 
)٤(مؤقتة

وظائف 
)٣(ثابتة

مساعدة 
عامة 
)٤(مؤقتة

وظائف 
)٣(ثابتة

مساعدة 
عامة 
)٤(مؤقتة

وظائف 
)٣(ثابتة

مساعدة 
عامة 
)٤(مؤقتة

وظائف 
)٣(ثابتة

مساعدة 
عامة 
)٤(مؤقتة

وظائف 
)٣(ثابتة

مساعدة 
عامة 
)٤(مؤقتة

وظائف 
)٣(ثابتة

مساعدة 
عامة 
)٤(مؤقتة

وظائف 
)٣(ثابتة

مساعدة 
عامة 
)٤(مؤقتة

وظائف 
)٣(ثابتة

مساعدة 
عامة 
)٤(مؤقتة

٢٠١٥ 
 املعتمدة

٢١,٤٤ ٢١,٣٠١٠ ٣٢ ١٧٣٤,٦٢٤٧١١,٦٩٦٢,٤٢-٢٣,٧٧١٠ ٦١ ١,٦٧ ١٩٧٩٥,٩٣١٤- - - - 
 (قضيتان)(قضيتان) قضايا) ٣((قضيتان)(قضيتان)قضايا) ٤(قضايا) ٦( (قضية واحدة))قضية ٢١(

٢٠١٦ 

 املعتمدة
٨,٤١ ١٢ ٨,٠٣ ٣٨ ١٢,٦٥٤١,١٢٤٣٢٥,١٣٢٤٣,٩٤١١,٠٠ ١٧,٤٧٥٥ ٢١٠٧٨,٩٠٣٩ - - - - 

 (قضيتان)قضايا) ٣( قضايا) ٣((قضيتان))اياقض ٤ (قضايا) ٣((قضيتان) )قضايا ٣()ةقضي ٢٢(
٢٠١٧ 
 املعتمدة

١٨,٤٤ ٢١ ٥,٥٥ ١١,١٩٢ ٤٥ ٤,٣٠ ٣,١١١٩٧,٣٠٥٦١٧,٣٩٦٠,٥٥١٤ ٤٢ ٧,٩١ ٣٠٣٦٠,٦٠٢٤- - 
 (قضية واحدة) (قضيتان)قضايا) ٣( قضايا) ٣((قضيتان)قضايا) ٤ (قضايا) ٣((قضيتان) قضايا) ٣()ةقضي ٢٣(

٢٠١٨ 
 املعتمدة

١٨,٤١ ١٨ ٥,٩٨ ٢٠ ٩,٨٧ ٤٦ ٥,٠٠ ١,٠٨١٠-٤,١٠١٠١,٤٣٥٧١٥,١٠ ٥٢ ٦,٥٢ ٢٨٧٦١,٨٧٢٨- - 
 (قضية واحدة) (قضيتان)قضايا) ٣( قضايا) ٣((قضيتان)قضايا) ٤ (قضايا) ٣((قضيتان) قضايا) ٣()ةقضي ٢٣(

٢٠١٩ 

 املعتمدة
٥,٥٠ ١٣,٥٠١٤ ١٦,٤٠١٩ ١٢,٠٨١١ ٤٢ ٥,٣٣ ٤,٧٥٧٢,٣٣٤٣١٧,٠٠٢٠,٠٠١٤ ٤٥ ٩,٩٦ ٢٧٧٧٠,٦٠٢٥ 

 (قضية واحدة) واحدة)(قضية  (قضيتان)قضايا) ٣( قضايا) ٣((قضيتان)قضايا) ٤(قضايا) ٣((قضيتان) (قضيتان))ةقضي ٢٣ (
٢٠٢٠ 
 املقرتحة

٨,٠٠ ١٧,٥٩١٨ ١٦,٠٤٢٢ ١١,٥٨١٦ ١٠,٥٨٣٩ ٧,٠٨٩٠,١٧٣٥١٧,٧٥٠٠,٠٠٢٠ ٥١ ٧,٠٠ ٢٧٠٥٩,١٨٢٥ 
 (قضية واحدة) (قضية واحدة) (قضيتان)(قضيتان) قضايا) ٣((قضيتان)قضايا) ٣(قضايا) ٣((قضيتان) (قضيتان))ةقضي ٢١(

 تشمل املوارد املعزّوة إىل العمليات اجملراة إبان جلسات احملكمة. ال تشمل األرقام املعنية املوارد من املوظفني املعزّوة إىل أنشطة جلسات احملكمة لكنها )١(
  ال تشمل األرقام املعنية الوظائف اليت ُتسد تكاليفها من مبالغ صندوق الطوارئ املخَطر بلزوم استخدامها.  )٢(
 استناداً إىل أعداد هذه الوظائف املبيَّنة يف امليزانية حبسب احلالة.  )٣(
  الواحد العامل بدوام كامل، املبيَّنة يف امليزانية حبسب احلالة. املوظفاستناداً إىل ما يقابل هذه الوظائف من معادالت  )٤(
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  المرفق الثاني عشر

 ٢٠١٩حتى  ٢٠١٣الميزانيات البرنامجية المعتمدة لألعوام الزيادات السنوية في 
  (بآالف اليوروات)

 الربنامج الرئيسي

امليزانية املعتمدة 
 لعام

٢٠١٣ 

امليزانية املعتمدة 
 لعام

٢٠١٤ 

امليزانية املعتمدة 
 لعام

٢٠١٥ 

امليزانية املعتمدة 
 لعام

٢٠١٦ 

امليزانية املعتمدة 
 لعام

٢٠١٧ 

امليزانية املعتمدة 
 لعام

٢٠١٨ 

امليزانية املعتمدة 
 لعام

٢٠١٩ 
 الزيادة يف الفرتة

٢٠١٩- ٢٠١٣  

  الهيئة القضائية : البرنامج الرئيسي األول
٤٠٩,٧ ١٠٧,٦١ ٧١٢,٠١٢ ٥٣٦,٠١٢ ٤٣٠,٦١٢ ٠٣٤,١١٢ ٠٤٥,٨١٢ ٦٩٧,٩١٠ ١٠اجملموع

٦٠٤,٤-٩٨٨,٤٣٩٦,٤١٠٥,٤١٧٦,٠ ٦٥٢,١١-٤١٣,٩ الفارق عن السنة السابقة
-%٤,٠ %بالـ الفارق عن السنة السابقة ١,٤%٠,٨%٣,٣%١٩,٨%٦,١%- ١٣,٢%٤,٨%

٨٦٩,٩ ٧٤٤,٤١ ١٦٨,٧١١ ٢٣٢,٣١٢ ٧٠٢,٨١٢ ٠٢٣,٨١٢ ٥٢٩,٨١١ ٨٧٤,٥١٠ ٩ املصروفات الفعلية
 باملتوسط %٩٧,٣%٩٧,٠%٩٥,٧%٩٧,٦%١٠٢,٢%٩١,٦%١٠٤,٨%٩٢,٣ %معدَّل اإلنفاق بالـ

  مكتب المدَّعي العام :البرنامج الرئيسي الثاني
٥٣٦,٨ ٨٠٢,٥١٨ ٩٩١,٨٤٦ ٩٧٤,٢٤٥ ٢٣٣,٧٤٤ ٦١٢,٦٤٣ ٢٢٠,٠٣٩ ٢٦٥,٧٣٣ ٢٨اجملموع

٠١٧,٦٨١٠,٧ ٧٤٠,٥١ ٦٢١,١١ ٣٩٢,٦٣ ٩٥٤,٣٦ ٥٤٢,٠٤ الفارق عن السنة السابقة
%٦٥,٦%١,٨%٢,٣%٤,٠%٩,١%١٩,٢%١٧,٥%٢,٠ %بالـ الفارق عن السنة السابقة

٠٥٢,٤ ٩٧٧,٣١٨ ٧٣٥,٠٤٦ ٤٣٢,٠٤٣ ٩٦٠,٣٤٤ ٥٨١,٢٤١ ٧٢٣,٧٤٠ ٩٢٤,٩٣٢ ٢٨ املصروفات الفعلية
 باملتوسط %٩٩,٢%١٠٠,٤%٩٥,١%٩٨,٨%٩٧,١%١٠٢,٤%٩٨,٥%١٠٢,٣ %معدَّل اإلنفاق بالـ

  قلم المحكمة :البرنامج الرئيسي الثالث
١٣٠,٣ ٦٥١,٢١٢ ١٤٢,٥٧٦ ٦٣٢,٦٧٧ ٧٥٩,٢٧٦ ٠٢٥,٩٧٢ ٢٩٣,١٦٥ ٥٢٠,٩٦٦ ٦٤اجملموع

٤٩١,٣-٨٧٣,٤٥٠٩,٩ ٧٣٣,٣٣ ٢٦٧,٢٧ ١-٧٧٢,٢ ٥٢٠,٨١- الفارق عن السنة السابقة
- %بالـ الفارق عن السنة السابقة ٢,٧%٠,٨%- ١٨,٨%٠,٦%٠,٧%٥,٣%١١,٩%١,٩%

٥٨٣,٨ ٧٨٦,٨١٥ ٩٥٦,٢٧٩ ٨١١,٥٧٥ ٢٧٨,٦٧٨ ٩٨٨,٣٧٣ ٧٣٨,٠٦٧ ٢٠٣,٠٦٥ ٦٤ املصروفات الفعلية
باملتوسط %١٠١,٣%١٠٤,١%٩٨,٥%١٠٢,٨%١٠٠,٧%١٠٤,٦%٩٩,٢%٩٩,٥ %معدَّل اإلنفاق بالـ

أمانة الصندوق االستئماني للمجني عليهم :البرنامج الرئيسي السادس
٥٥٠,٣ ١٣٠,٣١ ٥٤١,٥٣ ١٧٤,٥٢ ٨٨٤,٥٢ ٨١٥,٧١ ٥٨٥,٨١ ٥٨٠,٠١ ١اجملموع

١٢٩,٤٥,٨٢٢٩,٩٦٨,٨٢٩٠,٠٣٦٧,٠٥٨٨,٨ الفارق عن السنة السابقة
%٩٨,١%٢٣,٢%١٦,٩%١٥,٤%٣,٨%١٤,٥%٠,٤%٨,٩ %بالـ الفارق عن السنة السابقة

٣٣٠,٦ ٧٦٢,٦١ ٠٣١,٣٢ ٧٠٤,٣٢ ٦٤٠,٧١ ٥٤٢,٩١ ٤٢٥,٧١ ٤٣٢,٠١ ١ املصروفات الفعلية
 باملتوسط %٨٥,٦%٨٨,٣%٧٩,٩%٧٨,٤%٨٧,١%٨٥,٠%٨٩,٩%٩٠,٦ %اإلنفاق بالـمعدَّل 

  .ونيو منههي أرقامها املتوقَّعة يف حزيران/ي ٢٠١٩أرقام مصروفات عام  *
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  المرفق الثالث عشر

  الثانيمخصَّصات الميزانية لعمليات التحقيق الناشط في إطار البرنامج الرئيسي 

  جدول: مخصَّصات الميزانية لعمليات التحقيق الناشط في إطار البرنامج الرئيسي الثاني (بآالف اليوروات)

ُر خمصَِّص ميزانية  احلالة   ٢٠١٩خمصَُّص ميزانية  ٢٠٢٠مقدَّ

١١٨,٧ ١٣٩,٢٢ ٣ بورندي ١
يف مجهورية أفريقيا الوسطى (القضية أ) احلالة الثانية ٢

٩٠٨,٢ ٣
٩٣٩,٦ ٢

١٣٨,١ ٢يف مجهورية أفريقيا الوسطى (القضية ب) احلالة الثانية
٢٩١,٣ ٢٥٩,٥٣ ٣احلالة يف كوت ديفوار (القضية الثانية) ٣
٣١٩,٩ ٠٨٦,١١ ١)*( احلالة يف دارفور بالسودان ٤
٣٥٩,٩ ١احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية ٥
٩٣٨,٩ ٣٤٩,٦٢ ٣جورجيااحلالة يف  ٦
١١٩,٢ ٥٦٧,٣٢ ٣احلالة يف ليبيا (القضيتان الثالثة والرابعة) ٧
٤٣٤,٤ ١مايلاحلالة يف  ٨

تسع عمليات حتقيق ناشط (مثاٍن منها  جمموعه ما ٢٠٢٠على سبيل األولوية يف عام  العام املدعي مكتبسُيجري   )*(
ديفوار، واحلالة يف دارفور   متزامنة) يف احلاالت التالية: احلالة يف بوروندي، واحلالة الثانية يف مجهورية أفريقيا الوسطى، واحلالة يف كوت

السنة الثاين)، واحلالة يف جورجيا، بالسودان (خالل ربع السنة األول فقط)، واحلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية (بدءًا من ربع 
 الذي يتضمنه املرفق اجلدول الواردة يف. إن األرقام )١١٠ الفقرة انظر(واحلالة يف ليبيا (حيث ستجرى عمليتا حتقيق)، واحلالة يف مايل 

 نفس ختصيص يتيح ال يزانيةامل نظام بيد أن). )BPCمنصة ختطيط وإدماج األعمال (( امليزانية املدَرجة يف نظام مستقاة من البيانات
 باقية وكأن املقادير املعنية العام، بداية هو يف كما ثابتاً  يبنيِّ الوضعَ  اجلدول فإن ولذا. العام خالل متعددة ناشط لعمليات حتقيق املوارد
املفردة للتحقيق الناشط  املوارد ختصيص سيعاد ،٢٠٢٠ عام من الثاين الربع من بدءاً  واحلال أنه،. بأكمله ٢٠٢٠ عام طيلة تغيري دون

 العامني بني باملقارنة لإلحاطة األفضل ويلزم هذا التوضيح. أخرى ناشط لعمليات حتقيق بتوزيعها احلالة يف دارفور بالسودان اجملرى يف
 .فيما خيص احلالة يف دارفور بالسودان
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 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
ا  سهرًا على") اجلمعية(" األطراف الدول مجعية على وعرضتها املال رأس عداد فيما يندرج يف استثمارا
 حيل أجل تسديد عندما مفاجآت ألي وتفادياً  احملكمة مجعاء، بنطاقها الشاملة بآثارها األفضل اإلحاطة

 للفرتة املمتدة من عام التكاليف هذه عن عامة حملة الوارد أدناه اجلدول ويهيئ. )١(بوضوح مميَّز مبلغ
 فيما يندرج يف لالستثمار الالزمة املبالغ نُظِّمت السابقة، املمارسة مع ومتاشياً . ٢٠٢٢حىت عام  ٢٠١٩
 درجة األولوية حبسب للمحكمة املقرتحة الربناجمية ٢٠١٩ عام ميزانية إطار املال ضمن رأس عداد

 .األدىن احلد إىل وُخفِّضت

 المال لمدة األربع سنوات رأس عداد في فيما يندرج االستثمارات خطة  : ١ الجدول
 باليوروات)(المبالغ مبيَّنة  ٢٠٢٢-٢٠١٩

 ٢٠٢٢ ٢٠١٩٢٠٢٠٢٠٢١املال 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 ٥٠٠٤٧٠ ٠٠٠٩٢٠ 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 الخاصة بتكنولوجيا 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
 ويلزم. للمحكمة االفرتاضية التحتية البنية لتجديد ٢٠٢١و ٢٠١٩ السنتني يُوزَّع على يورو ألف ١٠٠,٠
 أحياز التخزين شبكة يف وسائل التخزين الستبدال يورو ألف ٥٠٠,٠ مقداره أكرب مبلغ استثمار

)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، اجمللَّد ،)ICC-ASP/10/20( ٢٠١١ ديسمرب/األول
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  الخامس عشرالمرفق 

تكاليف صيانة مباني المحكمة وتكاليف استعمالها والخطة المتوسطة األجل الستبدال 
 ٢٠٢٠عناصر فيها مما يندرج في عداد رأس المال لعام 

 الطوارئ ُيستدَعون يف حاالت الذين املرافق تقنيو إدارة الذي يضطلع به اإلضايف يلزم العمل -١
 .العمل ساعات خارج العاجلة العمليات أو أعمال التصليح مثل للقيام بأعمال

 وتدبر املباين، يف وأعمال التعديل التنظيف، والبستنة، تكاليفُ  املباين تكاليف صيانة من -٢
 .اآلفات ومكافحة النفايات،

 .الصحي الصرف ورسوم التربيد/والتدفئة تكاليف الكهرباء املرتفقات تكاليف تشمل -٣

 .النسيجية واملفروشات األثاث إصالح على واملعدات األثاث صيانة تشتمل -٤

 أعمال التصليح ولوازم املستخدمة يف املقصف، املائدة وأدوات األواين واملواد اللوازم تشمل -٥
 .احملكمة مرافق إدارة موظفو مباشرة ا يقوم اليت الصغرية

 .فقط الرئيسي املقر املعين خيص مبىن إن املبلغ. رأبه عطبه عطباً يتعذر عند األثاث ُيستبدل -٦

 الستبدال األجل المتوسطة والخطة استعمالها وتكاليف المحكمة مباني صيانة : تكاليف١الجدول 
 (بآالف اليوروات) ٢٠٢٠ لعام المال رأس عداد في يندرج مما فيها عناصر

  قسم الخدمات العامة

 ٣٦,٠ العمل اإلضايف

 ٢١٢,٠ ١ صيانة املباين

 ٧٨٣,٠ املرتفقات

 ٣٨,٠األثاث والعتادصيانة 

 ٧,٤ اللوازم واملواد

 ٣٦,٥ األثاث

 ١١٢,٩ ٢اجملموع الفرعي لقسم اخلدمات العامة

 البرنامج الرئيسي الخامس (المباني)

 ٢٤٣,١ ٢٠٢٠١عمليات استبدال ما يندرج يف عداد رأس املال لعام 

 ٨٤٥,٠ ١الصيانة الوقائية والتصحيحية

 ٠٨٨,١ ٣للربنامج الرئيسي اخلامس (املباين)اجملموع الفرعي 

 ٢٠١,٠ ٥ المجموع

- ٢٠٢٠( اخلمسية اخلطة من أعوام ٢٠٢٠ املتعلقة بعام التفاصيل أدناه اجلدول ترد يف -٧
ا يف جلنة امليزانية واملالية مع نوقشت اليت) ٢٠٢٤  القسم ،ICC-ASP/18/5/AV( والثالثني الثانية دور
 ).٨٣ حىت ٧٦ الفقرات هاء،

) (بآالف ٢٠٢٤-٢٠٢٠من السنوات المشمولة بالخطة الخمسية ( ٢٠٢٠ : السنة٢الجدول 
 اليوروات)

 ١٣٠,٢ نظام إدارة املباين

 ٨٩٥,٧ نظام تدبر األمن

 ١٧٤,٩املنشأة الكهربائية امليكانيكية

ويته وتكييف اهلواء فيه  ٤٢,٣النظام املركزي لتدفئة املبىن و

 ٢٤٣,١ ١ المجموع
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  عشر السادسالمرفق 

 ما ومقدَّرات النجاعة زيادة عن المتأتية والمكاسب الوفورات من ٢٠١٩ عام في تحقَّق ما
 ٢٠٢٠ عام في منها سيتحقَّق

ما مجعية الدول األطراف وجلنة امليزانية واملالية، تُقدَّم يف هذا  وفقاً  -١ للطلبني اللذين تقدمت 
 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
 .)١(واملكاسب املتأتية عن زيادة النجاعة بالوفوراتاملتعلقة  بالطلبات

 الوفورات  - ألف

   الربناجمية املقرتحة) ٢٠٢٠(يف ميزانية عام  الوصف
الربناجميــة  ٢٠٢٠(يف ميزانيــة عــام  احملقَّــق النــاتج

 املقرتحة)

 لعام الوفورات
 بآالف( ٢٠١٩
 )اليوروات

 املرجعية املقادير تقليص
 ٢٠٢٠ لعام األساسية

 )اليوروات بآالف(

 لعام املتفاداة التكاليف
 تغيري دون( ٢٠٢٠
 املرجعية املقادير

 بآالف( )األساسية
 )اليوروات

نـُفِّـذت إجـراءات  ٢٠١٩بدءاً مـن كـانون الثاين/ينـاير 
ـــــز عـــــن بعـــــد  اعتمـــــاد الرتمجـــــة امليدانيـــــة والتـــــدريب املركَّ

 حيثما أتاحت الظروف التقنية والتشغيلية ذلك.

قـُلِّـــص الوقـــت الـــذي يســـتغرقه جتهيـــز معـــامالت 
ـــوم واحـــد (مـــن أيـــام  األســـفار يف مهـــام مبقـــدار ي

رأ) وقـُلِّــــــص -ع عمــــــل املوظــــــف مــــــن الرتبــــــة خ
 مقــدار األمــوال الــالزم ختصيصــها لســد تكــاليف

األســــفار ذات الصــــلة (تكــــاليف الســــفر، وبــــدل 
املعيشة اليومي، واملصروفات النثريـة، إخل) مبقـدار 

 يورو يف السنة ١١ ٥٠٠

٠,٣ ١١,٥ ١١,٥ 

 أوروبـــا يف مقيمـــون شـــهود يســـافر التحقيـــق، شـــعبة يف
 واحـــد وترمجـــان حمققـــان يســـافر أن مـــن بـــدالً  املقـــر إىل
 عــــــام مــــــن بــــــدءاً  الشــــــهود، هــــــؤالء وجــــــود مكــــــان إىل

 ).األمنية ذلك الظروف تتيح أن على( ٢٠١٨

ــــالزم األمــــوال مقــــدار قـُلِّــــص  لســــد ختصيصــــها ال
 مقــــــدارها وفــــــورات فتحققــــــت الســــــفر تكــــــاليف
ــــورواً  ٨٥ ٣٢٠  وختفــــيض ٢٠١٨ عــــام يف ي

 أســــاس علــــى حمســــوباً ( يــــورو ٩٤ ٨٠٠ مقــــداره
املبلـغ املرجعـي األساسـي ذي يف  )اسـتجواباً  ٢٠

 .٢٠١٩ الصلة لعام

- - ٩٤,٨ 

 التحقيـــق علـــى قـــدرة اســـُتحدثت التحقيـــق، شـــعبة يف
 ذلـك تتـيح أن علـى( ٢٠١٨ عام من بدءاً  امليدان يف

 ).األمنية الظروف

ــــالزم األمــــوال مقــــدار قـُلِّــــص  لســــد ختصيصــــها ال
 مقــــــدارها وفــــــورات فتحققــــــت الســــــفر تكــــــاليف
 وختفـــيض ٢٠١٨ عـــام يف يـــوروات ١١٢ ٨٠٤

املبلـــــــغ املرجعـــــــي يف  يـــــــورواً  ٢٠٩ ٣٨٨ مقــــــداره
 .٢٠١٩ األساسي ذي الصلة لعام

- - ٢٠٩,٣ 

إىل إجيــاد  ٢٠١٨يف شــعبة التحقيــق ُيســعى منــذ عــام 
احللــول األكثــر اقتصــاداً إلســكان املــوظفني يف بـَْنغــي. 
ورهنـــاً مبتطلبـــات األمـــن واحلمايـــة، سيســـكن املوظفـــون 

 Ledgerيف شقق بدًال من نزوهلم يف فندق 

تكـــــاليف قـُلِّـــــص مقـــــدار األمـــــوال الالزمـــــة لســـــد 
الســـــــــــــــــفر، وحتققـــــــــــــــــت وفـــــــــــــــــورات مقـــــــــــــــــدارها 

فُقلِّــص املبلــغ  ٢٠١٨يــورو يف عــام  ١٨١ ٣٠٠
املرجعـــــــــــــــــــي األساســـــــــــــــــــي املنـــــــــــــــــــاظر مبقـــــــــــــــــــدار 

  .٢٠١٩يورو يف عام  ١٨١ ٣٠٠

- - ١٨١,٣ 

                                                            

 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،)، اجمللَّد ICC-ASP/15/20( ٢٠١٦ تشرين 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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   الربناجمية املقرتحة) ٢٠٢٠(يف ميزانية عام  الوصف
الربناجميــة  ٢٠٢٠(يف ميزانيــة عــام  احملقَّــق النــاتج

 املقرتحة)

 لعام الوفورات
 بآالف( ٢٠١٩
 )اليوروات

 املرجعية املقادير تقليص
 ٢٠٢٠ لعام األساسية

 )اليوروات بآالف(

 لعام املتفاداة التكاليف
 تغيري دون( ٢٠٢٠
 املرجعية املقادير

 بآالف( )األساسية
 )اليوروات

راجــــع مكتــــب املــــدير (الفريــــق املعــــين  ٢٠١٨يف عــــام 
وأعــــاد التفــــاوض  SAP) ُرَخــــص نظــــام SAPبنظــــام 

ا فيمـــــا خيـــــص شـــــىت تطبيقـــــات ختطـــــيط املـــــوارد  بشـــــأ
  ).ERPاملؤسسية (

يـــــورو يف  ١١٧ ٠٠٠تُفوديـــــت زيـــــادة مقـــــدارها 
 SAPتكـــاليف الصـــيانة الســـنوية لـــرخص نظـــام 

ــــــــــــــض مبلــــــــــــــغ الزيــــــــــــــادة ذات الصــــــــــــــلة إىل  وُخفِّ
ـــــورو  ١٥ ٠٠٠ ـــــُرَخص فقـــــط ي ـــــدمج ال ـــــك ب وذل

ـــــــدة  SAPاخلاصـــــــة باســـــــتعمال برجميـــــــات  اجلدي
  قائمة.وال

- - ١٠٢,٠ 

ــــى  العقــــد) املهنيــــة الصــــحة وحــــدة( املــــدير مكتــــب أ
 املـربم الطبيـة املساعدة جمال يف امليداين بالدعم اخلاص
 ســــتعانويُ  املعنيــــة، للخدمــــة رةمــــوفِّ  خارجيــــة جهــــة مــــع

 لتوظيف املعين للعقد السنوية للتكاليف املناظر باملبلغ
 رر-ع خ الرتبـــــة مـــــن املقـــــر يف يعمـــــل رئيســـــي ممـــــرض
 .رأ-ع خ الرتبة من امليدان يف يعمل طيب ومساعد

 مـــع للتعاقـــد الســـنوية التكـــاليف بـــني الفـــرق ميثِّـــل
 داخليــــــــاً  املــــــــوظَفْني  وتكــــــــاليف خارجيــــــــة جهــــــــة
 إىل وإضـــافة. يـــورو ١٤ ٩٠٠ مقـــدارها وفـــورات
 املزيــد الــداخلي بــاملالك ســتعانيُ  الوفــورات، هــذه

ــــــة الصــــــحة لوحــــــدة  بأنشــــــطة لالضــــــطالع املهني
مـــــا أفضـــــى إىل تقلـــــيص املبلـــــغ املرجعـــــي ، مزيــــدة

 .٢٠١٩األساسي ذي الصلة لعام 

- - ١٤,٩ 

ــــــادة يف التكــــــاليف  توقــــــع قســــــم اخلــــــدمات العامــــــة زي
الســــنوية للــــوازم الكتابــــة وغريهــــا مــــن اللــــوازم مقــــدارها 

هذه تُفوديت . وقد ٢٠١٩ألف يورو يف عام  ٣٠,٠
الزيـــــادة بتجزئـــــة العقـــــد اجلديـــــد وترســـــية أجزائـــــه علـــــى 

 مورِّدين خمتلفني.

عدم حصول أي زيادة يف تكاليف لوازم الكتابـة 
 وغريها من اللوازم يف املقر.

- - ٣٠,٠ 

 عقـود مجيـع العامـة اخلـدمات قسـم يراجع عام كل يف
ا التفـــاوض ويعيـــد التطبيـــق الواجبـــة املرافـــق إدارة  بشـــأ
 .الشراء إجراءات إطار يف

 فُقلِّــص: القمامــة مِّ ـلــ عقــد بشــأن التفــاوض أعيــد
 النفقــات لســد ختصيصــها الــالزم األمــوال مقــدار

 مقـــــــــداره ختفـــــــــيض فتحقـــــــــق العامـــــــــة التشـــــــــغيلية
املبلـــغ املرجعـــي األساســـي ذي  يف يـــورو ٧ ٠٠٠

 .٢٠١٩ الصلة لعام

- - ٧,٠ 

 إىل العامــــــة اخلــــــدمات قســــــم نتقــــــلا ٢٠١٩ عــــــام يف
 ،الصــــيانة خــــدمات يــــوفِّر جديــــد مقــــاول مــــع التعاقــــد

 العمــــال مــــن واحــــد عامــــل إىل احلاجــــةعــــن  أغــــىن مــــا
 املؤقتـة املسـاعدة إطـار يف به مستعان األشغال العاّمي
 ).رأ-ع خ الرتبة من( العامة

املبلــغ املرجعــي األساســي  يف ختفيضــاً  ذلــك يــؤيت
 عـام فيما خيص العامة املؤقتة املساعدة تكاليفل

 .يورو ٧٢ ٩٠٠ همقدار  ٢٠١٩

- - ٧٢,٩ 

 إدارة إجــراءات يف النظــر العامــة اخلــدمات قســم أعــاد
 واحـــدة شـــحنة يف شـــحنات عـــدة فســـُتدمج. الشـــحن
 .ذلك أمكن حيثما

ــــالزم األمــــوال مقــــدار قـُلِّــــص  لســــد ختصيصــــها ال
 ختفـــــــيض فتحقـــــــق العامـــــــة التشـــــــغيلية النفقـــــــات
املبلـــــــــغ املرجعـــــــــي  يف يـــــــــورو ١٥ ٠٠٠ مقـــــــــداره

 .٢٠١٩ األساسي ذي الصلة لعام

- - ١٥,٠ 

 لســــد املتطلــــب ُمَقــــدَّر العامــــة اخلــــدمات قســــم قلــــص
 علـى ،البيانـات رقمنـة تزايـد إثـر وذلـك الورق تكاليف
 .األنشطة تزايد من الرغم

املبلــغ  يف يــورو ١٠ ٠٠٠ مقــداره ختفــيض حتقــق
 .٢٠١٩ املرجعي األساسي ذي الصلة لعام

- - ١٠,٠ 

 حتســـــــني إىل يســـــــعى العامـــــــة اخلـــــــدمات قســـــــم يظـــــــل
 إجــــــــراء علــــــــى ، مواظبــــــــاً املقــــــــر يف الطاقــــــــة اســــــــتخدام
 .احملكمة مبىن لتكنولوجيا ومعايرة تعديالت

املبلــغ  يف يــورو ٩٤ ٠٠٠ مقــداره ختفــيض حتقــق
 .٢٠١٩ املرجعي األساسي ذي الصلة لعام

- - ٩٤,٠ 

 يف النظــر واألمــن الســالمة قســم أعــاد ٢٠١٨ عــام يف
 مـــــن عـــــدد عـــــن فاســـــتغىن األمـــــين الفحـــــص إجـــــراءات
 الــــيت الالزمــــة اخلــــدمات مقــــدار صقلَّــــ مــــا اخلطــــوات،
 .خارجية جهة تقدمها

 لســـــــد ختصيصــــــها الـــــــالزم األمــــــوالمبلـــــــغ  بقــــــي
 بـــالفحص املتعلقـــة التعاقديـــة اخلـــدمات تكـــاليف
 ه املـــــــــــــنخفض البـــــــــــــالغمقـــــــــــــدار عنـــــــــــــد  األمـــــــــــــين
للمبلــــــــغ املرجعــــــــي املســــــــاوي  ،يــــــــورو ٢٢ ٥٠٠

 .٢٠١٩ األساسي ذي الصلة لعام

- - ٢٢,٥ 
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   الربناجمية املقرتحة) ٢٠٢٠(يف ميزانية عام  الوصف
الربناجميــة  ٢٠٢٠(يف ميزانيــة عــام  احملقَّــق النــاتج

 املقرتحة)

 لعام الوفورات
 بآالف( ٢٠١٩
 )اليوروات

 املرجعية املقادير تقليص
 ٢٠٢٠ لعام األساسية

 )اليوروات بآالف(

 لعام املتفاداة التكاليف
 تغيري دون( ٢٠٢٠
 املرجعية املقادير

 بآالف( )األساسية
 )اليوروات

لــــــن يوظــــــف قســــــم تــــــدبر األعمــــــال  ٢٠١٩يف عــــــام 
القضــائية مـــن يشـــغل بعـــض شـــواغر وظـــائف العـــاملني 
املعنيــــني بــــدعم األعمــــال القضــــائية وســــيبقيها شــــاغرة 
وذلــــك بفضــــل اســــتفادته مــــن تــــوفُّر مــــوظفني مــــدرَّبني 

ضــمن مـالك ســائر أفرقتــه،  متنــوع التخصُّصـاتتـدريباً 
 ة.مع مراعاة تدين مقدار أنشطة جلسات احملكم

ــــة  ســــُتبقى وظيفتــــان شــــاغرتني (واحــــدة مــــن الرتب
 ).٢-رأ وأخرى من الرتبة ف-ع خ

٨٨,٥ - ١٢٢,٨ 

حتقيــق تقلــيص طويــل األجــل يف تكــاليف االتصــاالت 
ـــــة القائمـــــة يف  ـــــب الُقطري الســـــاتلية فيمـــــا خيـــــص املكات
مجهوريــــــــة أفريقيــــــــا الوســــــــطى ويف مجهوريــــــــة الكونغــــــــو 

األكثـــر تنافســـية الدميقراطيـــة: االســـتفادة مـــن األســـعار 
اليت تطبِّقها الكيانات التابعة لألمم املتحـدة يف بلـدان 
احلــاالت. إن األجــل الطويــل هــو أجــل يزيــد عــن مــدة 

ســــنوات والــــيت تبــــدأ يف  العقــــود املعنيــــة البالغــــة مخــــس
مواعيـــد خمتلفـــة فيمـــا خيـــص مجهوريـــة أفريقيـــا الوســـطى 

 ومجهورية الكونغو الدميقراطية.

 ٢٠٢١بـــــــدءاً مـــــــن عـــــــام  يُقـــــــدَّر أنـــــــه ســـــــُتحقَّق
فصاعداً وفورات سنوية طيلـة مـدة العقـد اجلديـد 

%، مــــــــــا يقابــــــــــل زهــــــــــاء ١٠تقــــــــــارب نســــــــــبتها 
  سنوات. يورو على مدى ست ٩٥ ٠٠٠

١٥,٨٣ - - 

فيمــا خيــص  Microsoftدمــج وترشــيد ُرَخــص شــركة 
 البنية التحتية للمحكمة.

تفــادي التكــاليف اإلضــافية املرتتبــة علــى تضــبيط 
يف عـــــام  Microsoftالـــــُرَخص الســـــنوية لشـــــركة 

٢٠٢٠. 

١٩,٥ ١٩,٥ - 

 اســـتخدام عـــن املعلومـــات تـــدبر خـــدمات قســـم كـــف
 املتكاملــــــــــة للخــــــــــدمات الرقميــــــــــة الشــــــــــبكة خطــــــــــوط

)ISDN( الصـــوتية للخـــدمات داعمـــة خطـــوط مبثابـــة 
 .احملكمة مقر يف

املبلــغ  يف يــورو ٢٥ ٠٠٠ مقــداره ختفــيض حتقــق
 .٢٠١٩ املرجعي األساسي ذي الصلة لعام

- - ٢٥,٠ 

 اســـتخدام عـــن املعلومـــات تـــدبر خـــدمات قســـم كـــف
 .طريةالقُ  املكاتب يف الفائضة الشبكة معدات

املبلــغ  يف يــورو ١٤ ٠٠٠ مقــداره ختفــيض حتقــق
 .٢٠١٩ املرجعي األساسي ذي الصلة لعام

- - ١٤,٠ 

 نظـــام عـــن املعلومـــات تـــدبر خـــدمات قســـم اســـتعاض
 أكثـر بنظـام عـامَلْنيِ  على القائماملعمول به  االستيقان

 .باالقتصاد اتساماً 

املبلــغ  يف يــورو ١٢ ٠٠٠ مقــداره ختفــيض حتقــق
 .٢٠١٩ املرجعي األساسي ذي الصلة لعام

- - ١٢,٠ 

 مــــــن جبهتــــــني احملكمــــــة اســــــتعانت الســــــالفة الفــــــرتة يف
. امليـــدان يف الســـاتلية االتصـــاالت تـــوفر الـــيت اجلهـــات

 واحدة جبهة باالستعانة قرار ٢٠١٧ عام يف ذاختُّ  وقد
 .املعنية اخلدمة رتوفِّ 

املبلــغ  يف يــورو ١٠ ٠٠٠ مقــداره ختفــيض حتقــق
 .٢٠١٩ املرجعي األساسي ذي الصلة لعام

- - ١٠,٠ 

 جديـــد مـــن املعلومـــات تـــدبر خـــدمات قســـم تفـــاوض
 األرضــية اهلاتفيــة باالتصــاالت اخلــاص االتفــاق بشــأن
 .احملكمة مقر يف

املبلــغ  يف يــورو ٣٠ ٠٠٠ مقــداره ختفــيض حتقــق
 .٢٠١٩ املرجعي األساسي ذي الصلة لعام

- - ٣٠,٠ 

مل تعد ترقية نظام الربيد اإللكـرتوين للمحكمـة تسـتلزم 
 Enterprise Vaultاملســتودع اإللكــرتوين املســمى 

 حلفظ الرسائل اإللكرتونية.

يفضي الكف عن استعمال املستودع اإللكرتوين 
Enterprise Vault  حلفـــــــــظ الرســـــــــائل

اإللكرتونيــة إىل حتقيــق وفـــورات متكــرِّرة مقـــدارها 
  يورو. ١٠ ٠٠٠السنوي 

١٠,٠ ١٠,٠ - 

ــــــــادُة  أتــــــــاح تبســــــــيُط ســــــــريورات العمــــــــل اإلداري، وزي
استعمال تكنولوجيا املعلومات، وتضـبيطاُت مسـارات 

عــــــن وظيفــــــة واحــــــدة مــــــن الرتبــــــة  العمــــــل، االســــــتغناءَ 
رأ يف قســـــــــم مشـــــــــاركة اجملـــــــــين علـــــــــيهم وجـــــــــرب -ع خ

أضـــــرارهم مـــــن خـــــالل املكاســـــب املتأتيـــــة عـــــن زيـــــادة 
النجاعــة نظــراً إىل مقــدار األنشــطة املقــدَّر أن يشــهده 

 .٢٠٢٠عام 

عــدد الوظــائف املهيــأ هلــا يف إطــار ميزانيــة  قـُلِّــص
 قسم مشاركة اجملين عليهم وجرب أضرارهم مبقدار

أعيــــد  رأ. لقــــد-ع وظيفــــة واحــــدة مــــن الرتبــــة خ
ختصـــيص الوظيفـــة املعنيـــة بنقلهـــا إىل قســـم آخـــر 
ــــى  ــــم احملكمــــة دون أن يرتتــــب عل مــــن أقســــام قل

 ذلك أثر مايل.

- - ٦٨,٥ 
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   الربناجمية املقرتحة) ٢٠٢٠(يف ميزانية عام  الوصف
الربناجميــة  ٢٠٢٠(يف ميزانيــة عــام  احملقَّــق النــاتج

 املقرتحة)

 لعام الوفورات
 بآالف( ٢٠١٩
 )اليوروات

 املرجعية املقادير تقليص
 ٢٠٢٠ لعام األساسية

 )اليوروات بآالف(

 لعام املتفاداة التكاليف
 تغيري دون( ٢٠٢٠
 املرجعية املقادير

 بآالف( )األساسية
 )اليوروات

 للمجـين العمـومي احملـامي مكتـب بدأ ٢٠١٨ عام يف
 جبمهوريــة بونيــا يف الفيــديوي بــالرابط االســتعانة علــيهم
 إجــراءات يف علــيهم اجملــين ملقابلــة الدميقراطيــة الكونغــو

 .كاتـَْنغا قضية يف األضرار جرب

ــــالزم األمــــوال مقــــدار قـُلِّــــص  لســــد ختصيصــــها ال
 مقــــــــداره ختفــــــــيض فتحقــــــــق الســــــــفر، تكــــــــاليف

 ١٨ أســــــــــاس علــــــــــى حمســــــــــوباً ( يــــــــــورو ٣ ٠٠٠
ـــــــغ املرجعـــــــي األساســـــــي ذي  يف) اســـــــتجواباً  املبل
ويُتوقُّــــــع حتقيـــــق ختفــــــيض  .٢٠١٩ عـــــامالصـــــلة ل

 .٢٠٢٠باملقدار نفسه يف عام 

- - ٣,٠ 

 والشــــهود علــــيهم اجملــــين قســــم أعــــاد ٢٠١٧ عــــام يف
 الــــذين املــــورِّدين مــــع تــــربم الــــيت العقــــود بنيــــة يف النظــــر

 حلمايــة األوليــة االســتجابة ُنظُــم خيــص فيمــا يســاعدون
 عــن بنــوداً  تتضــمن اجلديــدة العقــود تعــد فلــم. الشــهود
ــز بــل األتعــاب لقــاء شــهرية مبــالغ دفــع  علــى فيهــا يُركَّ

ــــواءم دفعــــات تســــديد  وتقــــدَّر. املــــؤدى العمــــل مــــع تت
 املبلغ املرجعي األساسـي يف ذلك يؤتيها اليت الوفورات

 مقــداره مببلــغ ٢٠١٩ عــامل العامــة التشــغيلية لنفقــاتل
 .يورو ٥٢ ٠٠٠

 التكــــــــاليف تقلِّــــــــص اجلديــــــــدة العقــــــــود بنيــــــــة إن
 .األولية االستجابة بنظم املتصلة اإلمجالية

- - ٥٢,٠ 

 مجهوريـــــة يف القـــــائم القطـــــري املكتـــــب علـــــى ســـــيتعنيَّ 
 ـــــــوج علـــــــى تـــــــدريباً  يـــــــوفر أن الدميقراطيـــــــة الكونغـــــــو
) SSAFE( امليدانيــــــة البيئــــــات يف واألمــــــن الســــــالمة
 املـوظفني علـى يتعـنيَّ  كـان قريـب عهد وحىت. ملوظفيه
 هــــــذا لتلقــــــي احملكمــــــة مقــــــر إىل يســــــافروا أن املعنيــــــني
ــــــدريب  تلقــــــي إلمكــــــان مهيــــــأ غــــــدا أنــــــه واحلــــــال. الت
 الدميقراطيـــــة الكونغـــــو مجهوريـــــة يف العـــــاملني املـــــوظفني

 دائـرة مـع مفاوضـات بفضـل وذلـك فيها التدريب هذا
 .واألمن للسالمة املتحدة األمم

 فيمــا الســفر تكــاليف يف زيــادة تفــادي بــذلك مت
 .يورو ٣٠ ٠٠٠ مقدارها ٢٠٢٠ عام خيص

- - ٣٠,٠ 

 على اإلنكليزية اللغة على تدريب بدأ ٢٠١٨ عام يف
 املــــوظفني حضــــور عــــنبــــه  اســــُتغين، اإلنرتنــــت شــــبكة
 قائمة دورات الدميقراطية الكونغو مجهورية يف العاملني
 إىل بالقياس أعلى تكاليفها صفوف يف التدريس على

 املوظفــون يــتمكن وال اإلنرتنــت، شــبكة علــى التــدريب
 العمــــل عــــبء بســــبب حضــــورها مــــن دائمــــاً  املعنيــــون

نـــــون املـــــوظفني إن. االشـــــتغالية واألولويـــــات  عاليـــــاً  يثمِّ
 شــــبكة علــــى التــــدريب جلســــات تتيحهــــا الــــيت املرونــــة

 .بالوقت التصرف حيث من اإلنرتنت

 زيـــــــادة إىل املـــــــرن التـــــــدريب تـــــــوفري برنـــــــامج أدى
 احلضــــــــور معــــــــدَّل ينــــــــاهز: املشــــــــاركة معــــــــدَّالت

١٠٠.%  
ــــــــدريب أن إىل نظــــــــراً و  ــــــــى جيــــــــري الت  شــــــــبكة عل

 يســــتغرقه الــــذي الوقــــت بــــه يــــوفَّر فإنــــه اإلنرتنــــت
 مكـــــــــان إىل طـــــــــريالقُ  املكتـــــــــب مـــــــــن االنتقـــــــــال
  .التدريب

 شـــــبكة علـــــى للتـــــدريب اإلمجاليـــــة التكـــــاليف إن
 تـوفره الـذي التـدريب تكـاليف مـن أقـل اإلنرتنت
 .الدميقراطية الكونغو مجهورية يف قائمة معاهد

- - ٦,٨ 
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   الربناجمية املقرتحة) ٢٠٢٠(يف ميزانية عام  الوصف
الربناجميــة  ٢٠٢٠(يف ميزانيــة عــام  احملقَّــق النــاتج

 املقرتحة)

 لعام الوفورات
 بآالف( ٢٠١٩
 )اليوروات

 املرجعية املقادير تقليص
 ٢٠٢٠ لعام األساسية

 )اليوروات بآالف(

 لعام املتفاداة التكاليف
 تغيري دون( ٢٠٢٠
 املرجعية املقادير

 بآالف( )األساسية
 )اليوروات

يعتــزم قلــم احملكمــة أن يســتأجر شــقة تضــم غــرف نــوم 
عديــدة (كمــا يفعــل مكتــب املــّدعي العــام حاليــاً) مــن 
أجل املوظفني الذين يسافرون يف مهمة. وميكـن أيضـاً 
أن ُتسـتخدم هــذه الشـقة مبثابــة حيـز مكتــيب بـديل مــن 
أجل اسـتمرار العمـل، عنـد الضـرورة، أو أن تُـؤجَّر مـن 

ة لفرتٍة ما. إن احلل املـأخوذ الباطن إذا مل تكن مشغول
 .Ledgerبه حالياً هو النزول يف فندق 

غــرف  تقــدَّر كلفــة إجيــار الشــقة املتضــمنة ثــالث
يـــورو شـــهرياً. ويبلـــغ  ٦ ٠٠٠نـــوم مببلـــغ مقـــداره 

بــدل املعيشــة اليــومي الــذي يُــدفع حاليــاً للســكن 
يــورواً.  ٢٧١فنــدق البــديل املتمثــل يف النــزول يف 
املهمـــــــــات املخطـــــــــط  وبـــــــــالنظر إىل كـــــــــرب عـــــــــدد

فإنـــه يقـــّدر أن الشـــقة  ٢٠٢٠إلجرائهـــا يف عـــام 
سُتســـتخدم بســـعتها الكاملـــة ملـــدة عشـــرة شـــهور 

ليلــــــــــة،  ٩٤٥ ) (أي١٠,٥ونصــــــــــف الشــــــــــهر (
ليلـــة يف  ٣٠لثالثـــة مـــوظفني موفـــدين يف مهمـــة، 

ــــديل إىل  ــــذا الب كــــل شــــهر). ويفضــــي األخــــذ 
يــورواً للســنة  ٩٧ ٥٦٤حتقيــق وفــورات مقــدارها 

يئة بديل يتيح استمرار العمل.بكاملها م   ع 

- ٩٧,٦ - 

يف بـَْنغـــــي عـــــدد مـــــن الفنــــــادق املعتمـــــدة لـــــدى دائــــــرة 
الســالمة واألمــن لألمــم املتحــدة. ويُــدفع بــدل املعيشــة 
اليـــومي فيمــــا خيــــص أحــــد هــــذه الفنــــادق، هــــو فنــــدق 

Ledger مبعدَّل أعلى بكثري من املعدَّل الذي ُيطبَّق ،
فيمــا خيــص غــريه مــن الفنــادق املعتمــدة أمنيــاً. وعنــدما 
يكون مكان عمـل املـوظفني قائمـاً يف بـَْنغـي فـإن بـدل 
استقرارهم ُحيسب بتطبيق معدَّل لبدل السكن خمتلف 

ـــُمطبَّق علــى فنــدق  ، إذ ميكــن Ledgerعــن املعــدَّل ال
رى إبــــان البحــــث عــــن مســــكن النــــزول يف فنــــادق أخــــ

دائـــــم. وسيوصـــــي املكتـــــب الُقطـــــري القـــــائم يف بـَْنغـــــي 
ـــأن يغـــدو بـــدل املعيشـــة  ـــا الوســـطى) ب (مجهوريـــة أفريقي
اليـومي اخلــاص باملهمـات يـُـدفع مبعـدَّالت مســتندة إىل 

، مـــا مل Ledgerأســـعار ســـكن يف فنـــدق غـــري فنـــدق 
تكــــن هنــــاك أســــباب حمــــدَّدة مقبولــــة لعــــدم النــــزول يف 

 .Ledgerرى غري فندق فنادق أخ

يُتوقع أن يتحقق بذلك ختفيض يف بـدل املعيشـة 
يـــورواً. وحبســـب االجتاهـــات  ٨٦اليـــومي مقـــداره 

ا الفـــــرتة الســـــابقة وعـــــدد املهمـــــات  الـــــيت شـــــهد
، يُتوقـــــــــع ٢٠٢٠املخطـــــــــط إلجرائهـــــــــا يف عـــــــــام 

إمكـــــــــان تطبيــــــــــق هــــــــــذا التــــــــــدبري علــــــــــى زهــــــــــاء 
ــــالغ  ٣٥٠ مهمــــة (مــــع مراعــــاة ليــــايل اإلقامــــة الب
ليلــة املخطـَّـط لقضــائها يف الشــقة  ٩٤٥ها عــدد

املســـــتأجرة، مـــــا ال يتـــــأثر بتقلـــــيص معـــــدَّل بـــــدل 
املعيشــة اليـــومي) األمــر الـــذي يفضــي إىل حتقيـــق 

  يورواً. ٣٠ ٥٣٠وفورات يقارب مقدارها 

- ٣٠,٥ - 

 ديفــــــــوار كــــــــوت يف القــــــــائم القطــــــــري املكتــــــــب نفــــــــذ
 بغيـة الــَمرَْكبات جمموعـة الستخدام جديدة اسرتاتيجية
 تنســــــــيق وحتســــــــني ــــــــا املقطوعــــــــة املســــــــافات تقليـــــــل

 .استعماهلا

 الـــالزم األمـــوال يف% ١٠ نســـبته تقلـــيص حتقـــق
 الــــــــَمرَْكبات صـــــــيانة تكـــــــاليف لســـــــد ختصيصــــــها
 أســـــــــاس علـــــــــى حمســـــــــوبةً  وقودهـــــــــا، وتكـــــــــاليف

 املتوسط يف يورو ١٥ ٠٠٠

- - ١٥,٠ 

 تعــديالً  ديفــوار كــوت يف القــائم القطــري املكتــب نفــذ
 ضـمن ا املضطَلع املشرتكة املهمات تنسيق إجراء يف

 وقســـــم بالتوعيـــــة، املعنيـــــة الوحـــــدة خيـــــص فيمـــــا البلـــــد
 احملـامي ومكتـب أضـرارهم، وجرب عليهم اجملين مشاركة

 االســــــتئماين والصــــــندوق علـــــيهم، للمجــــــين العمـــــومي
 وفـــــورات لتحقيـــــق فرصــــاً  يهيـــــئمــــا  علـــــيهم، للمجــــين
 تكـاليف خيـص فيمـا األعمال نطاق اتساع عن متأتية
 .وصيانتها الـَمرَْكبات وقود

 تفتحققـ نصـفه، إىل اإلمجـايل املهام عدد صلِّ قُـ 
 تكــــاليف يف يــــورو ١١ ٢٥٠ مقــــدارها وفــــورات
 .وصيانتها الـَمرَْكبات وقود

- - ١١,٣ 

وجــاً  يطبِّــق املكتــب الُقطــري القــائم يف كــوت ديفــوار 
جديــــــدة ُيســــــتعان وفقهــــــا بوحــــــدات األمــــــم املتحــــــدة 

البلـد ومـديري املكاتـب الفرعيـة للمجلــس  املوجـودة يف
ديفـــــوار إلجــــــراء  الـــــوطين حلقــــــوق اإلنســـــان يف كــــــوت

ــا ضــمن  عمليــات تقيــيم مســبق للمهمــات املضــطلع 
 البلد واستقصاءات قبل إجراء احلمالت التوعوية.

يـــورو ســـنوياً  ١٥ ٠٠٠تقلـــيص يقـــارب مقـــداره 
يف تكـــاليف مهمـــات مـــن قبيـــل تكـــاليف الوقـــود 
وتكــــاليف الصــــيانة وبــــدل املعيشــــة اليــــومي فيمــــا 

ـــيم املتعلقـــة باملهمـــات قبـــل عمليـــات خيـــص  التقي
  إجرائها (تقييم يقوم به موظفو احملكمة عادة).

١٥,٠ ١٥,٠ - 
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   الربناجمية املقرتحة) ٢٠٢٠(يف ميزانية عام  الوصف
الربناجميــة  ٢٠٢٠(يف ميزانيــة عــام  احملقَّــق النــاتج

 املقرتحة)

 لعام الوفورات
 بآالف( ٢٠١٩
 )اليوروات

 املرجعية املقادير تقليص
 ٢٠٢٠ لعام األساسية

 )اليوروات بآالف(

 لعام املتفاداة التكاليف
 تغيري دون( ٢٠٢٠
 املرجعية املقادير

 بآالف( )األساسية
 )اليوروات

نظـــراً إىل أن املكتـــب الُقطـــري القـــائم يف مـــايل و"بعثـــة 
ـــــق األمـــــم املتحـــــدة  ـــــة املتعـــــددة األبعـــــاد لتحقي املتكامل

) (بعثــــة حلفــــظ MINUSMAاالســــتقرار يف مــــايل" (
السالم) يتشاطران نفس احملـاّل يف بامـاكو، فُيتوقـع أن 
يـُـــنجح يف االستعاضــــة بــــدعم املهمــــات الــــذي تقدمــــه 
هذه البعثة عن خدمات الطرف من الغري الـذي سـبق 

طلــب أن تعاقــدت معــه احملكمــة بغيــة ضــمان التقيُّــد مبت
عــدم اإلفصــاح عــن اهلويــة، لتقــدمي خــدمات اشــتغالية  

ـــــــى أســـــــاس ســـــــد التكلفـــــــة + % متثِّـــــــل ١٤كبـــــــرية عل
نفقات/عمولــة إداريـــة، مقابــل العمولـــة البالغــة نســـبتها 

% الــيت كانــت تُــدفع للطــرف مــن الغــري. ويضــاف ٢٠
إىل ذلــــك أن هــــذا الطــــرف كــــان يــــدفع ضــــريبة قيمــــة 

ـــــا احملكمـــــة ١٨مضـــــافة نســـــبتها  الـــــيت  %، فيطالـــــب 
كانـــــت تردهـــــا لـــــه. واحلـــــال أن بعثـــــة األمـــــم املتحـــــدة 
املتكاملــة املتعــددة األبعــاد لتحقيــق االســتقرار يف مــايل 

يفضي إىل وفورات تتمثـَّل  معفية من دفع الضرائب ما
% ١٨يف مبلــغ ضــريبة القيمــة املضــافة البالغــة نســبتها 

الــيت تُــدفع علــى معظــم اخلــدمات االشــتغالية، مــا ميثــل 
 نجاعة اإلدارية.زيادة يف ال

يـــــــورو يف  ٢٥ ٠٠٠حتقيـــــــق وفـــــــورات مقـــــــدارها 
ـــــــــاس إىل اعتمـــــــــاد  التكـــــــــاليف االشـــــــــتغالية بالقي

 احملكمة على طرف من الغري.

٢٥,٠ ٢٥,٠ - 

٢٢٠,١ ١ ٢٠٩,١ ٢١٩,٦ 

 النجاعة زيادة عن المتأتية المكاسب  - باء

 الربناجمية املقرتحة) ٢٠٢٠(يف ميزانية عام  احملقَّق الناتج   الربناجمية املقرتحة) ٢٠٢٠(يف ميزانية عام  الوصف

 لعام الوفورات
 بآالف( ٢٠١٩
 )اليوروات

 ٢٠٢٠ لعام املتفاداة التكاليف
 املرجعية املقادير تغيري دون(

 )اليوروات بآالف) (األساسية

ـــــو  ـــــدءاً مـــــن متوز/يولي ـــــد  ٢٠١٩ب يؤخـــــذ بنظـــــام جدي
ـــــــات الرتمجـــــــة  ـــــــة لتقـــــــدمي طلب ملســـــــارات العمـــــــل املؤمتت

ا. النسخالتحريرية وطلبات   وإدارة شؤو

تقلــــيص الوقــــت الــــذي تســــتغرقه معاجلــــة طلبــــات اخلــــدمات اللغويــــة 
واســتخراج البيانــات ألغــراض تقــدمي التقــارير تقليصــاً يشــمل وظــائف 

من الرتبة ملوظف يف الشهر أيام عمل  ٥املتجمِّع عديدة يبلغ معادله 
 .٢٠١٩رأ، بدءاً من تشرين األول/أكتوبر -ع خ

١٦,٨ ٤,٢ 

ُأخــذ بقاعــدة بيانــات  ٢٠١٩بــدءاً مــن نيســان/أبريل 
مركزية لبيانات االتصـال مـن أجـل تـدبر مجيـع بيانـات 
ـــــذين هلـــــم صـــــالت بوحـــــدة  األشـــــخاص اخلـــــارجيني ال

املــــّدعي العــــام] (مثــــل خــــدمات اللغــــات [يف مكتــــب 
 اخلرباء اللغويني، واجلامعيني، واملمتِحنني).

قـُلِّـــص الوقـــت الـــذي يســـتغرقه البحـــث عـــن اخلـــرباء اخلـــارجيني وتـــدبر 
ــــام يف  ٦معلومــــات االتصــــال باجلهــــات اخلارجيــــة تقليصــــاً مقــــداره  أي

  ).٢-السنة (ملوظف ُدرج على أن يكون من الرتبة ف
ومـات واسـتبعاد احتمـال االزدواج يف لقد مت بذلك حتسني تبادل املعل

 بيانات االتصال.

٢,٢ ١,٤ 

 املعـــــين الفريـــــق( ديراملـــــ مكتـــــب قـــــام ٢٠١٨ عـــــام يف
 طلبات بأمتتة) SAP بربجميات املؤسسية املوارد بإدارة
 برجميـــــة طريـــــق عـــــن SAP برجميـــــات جمـــــال يف الـــــدعم
 .املعلومات تدبر خدمات قسم يستخدمها قائمة

 اخلــدمات طلبــات وإغـالق وتتبــع إنشــاء يسـتغرقه الــذي الوقــت صلِّـقُـ 
 الرتبـة من ملوظف( السنة يف أيام ١٠ مبقدار SAP برجميات جمال يف
 زيــادة تفـادي للمحكمـة تتــيح النجاعـة يف زيـادة فتحققـت) رأ-ع خ
 .يورواً  ٢ ٧٣٢,٢ مقدارها التكاليف يف

- ٢,٧ 
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 الربناجمية املقرتحة) ٢٠٢٠(يف ميزانية عام  احملقَّق الناتج   الربناجمية املقرتحة) ٢٠٢٠(يف ميزانية عام  الوصف

 لعام الوفورات
 بآالف( ٢٠١٩
 )اليوروات

 ٢٠٢٠ لعام املتفاداة التكاليف
 املرجعية املقادير تغيري دون(

 )اليوروات بآالف) (األساسية

 املعـــــين الفريـــــق( ديراملـــــ مكتـــــب قـــــام ٢٠١٨ عـــــام يف
 املاليـة وقسـم) SAP بربجميـات املؤسسـية املوارد بإدارة
 احملاســـــبية املعـــــايري وفـــــق اإلبـــــالغ مـــــن جوانـــــب بأمتتـــــة
 عمليـــة فتحســـنت). IPSAS( العـــام للقطـــاع الدوليـــة
 وتســــىن احملاســــبة ونتــــائج امليزانيــــة نتــــائج بــــني التوفيــــق

 مـــن آتيـــة بيانـــات بـــني اليـــدوي اجلمـــع عـــن االســـتغناء
 ومنيطــة املاليــة الشــؤون منيطــة ضــمن خمتلفــني مصــدَرْينِ 
 .SAP نظام يف امليزانية

 مبقـدار املراجعـة أجـل مـن التقـارير إعـداد يسـتغرقه الذي الوقت صلِّ قُـ 
 يف زيــادة فتحققــت) رأ-ع خ الرتبــة مــن ملوظــف( الســنة يف أيــام ١٠

 مقــــــدارها التكــــــاليف يف زيــــــادة تفــــــادي للمحكمــــــة تتــــــيح النجاعــــــة
 .يورواً  ٢ ٧٣٢,٢

- ٢,٧ 

 املعـــــين الفريـــــق( ديراملـــــ مكتـــــب قـــــام ٢٠١٨ عـــــام يف
 املاليـة وقسـم) SAP بربجميـات املؤسسـية املوارد بإدارة
 النميطــة يف اليــومي املعيشــة بــدل مبــالغ حســوم بأمتتــة
 .SAP نظام يف بالسفر اخلاصة

 يســتغرقه الــذي الوقــت صلِّــقُـ غــدت عمليــات احلســابات أدق. كمــا 
 الســــنة يف أيــــام ١٠ مبقــــدار اليــــومي املعيشــــة بــــدل يف احلســــوم إجــــراء

 تتـــــيح النجاعـــــة يف زيـــــادة فتحققـــــت) رأ-ع خ الرتبـــــة مـــــن ملوظـــــف(
 .يورواً  ٢ ٧٣٢,٢ مقدارها التكاليف يف زيادة تفادي للمحكمة

- ٢,٧ 

 التوصية مع بالتوافق املالية، قسم نفَّذ ٢٠١٨ عام يف
 أمتتـــــة اخلـــــارجي، املراجـــــع عـــــن الصـــــادرة الصـــــلة ذات

 الدوليـــة احملاســبية املعــايري مــع املتوافقــة املاليــة البيانــات
 للمراجعــة تتبعــاً  مهيئــاً  ،SAP نظــام يف العــام للقطــاع
 إىل ووصــوالً  املاليــة البيانــات مــن بــدءاً  وشــفافاً  كــامالً 

 داخليـة رقابـة ومـدجماً  أساسـها، علـى املعدة املعلومات
 الــــذي اليــــدوي العمــــل صــــاً ومقلِّ  النظــــام، يف متأصــــلة
 .املالية البيانات إعداد يستلزمه

 بــه يضــطلع الــذي العمليــة هــذه تســيري يســتغرقه الــذي الوقــت صلِّــقُـ 
 مبقــدار) رأ-ع خ الرتبــة مــن وآخــر ٣-ف الرتبــة مــن واحــد( موظفــان

 .لكل منهما السنة يف أيام ٥

- ٣,٦ 

أعاد قسم اخلدمات العامة النظر يف عقد صيانة مبىن 
 املقر.

منــــو امســــي  مل يشــــهد أي ٢٠١٩أفضــــت إعــــادة النظــــر إىل أن عــــام 
وذلك باستدراج عروض تنافسـية للحصـول  ٢٠١٨بالقياس إىل عام 

على اخلدمات، بينما كان يُقـدَّر أن تشـهد نفـس الفـرتة زيـادة متوقَّعـة 
 %.٥نسبتها 

٩٠,٠ ٩٠,٠ 

االحتفــاظ بــاخلربة: املثــابرة علــى دعــم احلــراك، وترشــيد 
املـوارد البشــرية املــرتبط مباشـرة بــدعم أنشــطة جلســات 
احملكمة خالل الفرتات اليت يتدىن فيها مقـدار أنشـطة 
ا وال ســيما مــن خــالل املســاعدة الــيت يقــدمها  جلســا
موظفـــــو قســـــم تـــــدبر األعمـــــال القضـــــائية إىل األفرقـــــة 
األخرى يف هذا القسم، وضمن قلم احملكمة، وضمن 

مع املنظمات الدولية األخرى (من خـالل  احملكمة أو
 تبادل املوظفني).

ســيعري قســم تــدبر األعمـال القضــائية معــاجل نصــوص  ٢٠١٩يف عـام 
(للغة الفرنسية) لقسم مشاركة اجملين عليهم وجـرب  ٤-ع من الرتبة خ

نيســـــــــــــــان/أبريل حـــــــــــــــىت  ٣٠أضـــــــــــــــرارهم للفـــــــــــــــرتة املمتـــــــــــــــدة مـــــــــــــــن 
األول/ديســـمرب، مـــا يتـــيح لقســـم مشـــاركة اجملـــين علـــيهم  كـــانون ٣١

دة النجاعــة وجــرب أضــرارهم حتقيــَق وفــورات ومكاســب متأتيــة عــن زيــا
ــب تعيينــه موظفــاً يقــوم باملهمــة املعنيــة ويتــيح لقســم  بفضــل عــدم توجُّ
تدبر األعمال القضائية االحتفاَظ باخلربة املتوفرة فيه. كمـا إن القسـم 
سيســـاعد منظمـــة أخـــرى (هـــي حمكمـــة العـــدل الدوليـــة)، عـــن طريـــق 
ـــا معـــاجل نصـــوص (للغـــة الفرنســـية) مـــن  إعـــارة معوَّضـــة وذلـــك بإعار

األول مـــن  يومـــاً يقـــع جـــزء منهـــا يف الربـــع ٣٠(ملـــدة  ٤-ع خ الرتبـــة
 السنة وجزء آخر يف الربع الثاين منها).

- - 

 أنســــاق تسلســــل األعمــــال القضــــائيةمشــــروع منصــــة 
البالغة مدته عدة سنوات: ينتهـز قسـم تـدبر األعمـال 
القضائية فرصة تقلص أنشطة جلسات احملكمـة لكـي 
يعبــــــئ مــــــوارده البشــــــرية للعمــــــل علــــــى هــــــذا املشــــــروع 
الشــامل بنطاقــه شــىت أجهــزة احملكمــة (مرحلــة تتطلــب  
كثـــــرياً مـــــن املـــــوارد جملموعـــــة املســـــتعملني تتـــــألف مـــــن 

م).أعمال جتريب مستفيض وتنجيز ملتطلب  ا

سينتفع قسم تدبر األعمال القضائية مبسـاعدة (ملـدة  ٢٠١٩يف عام 
عـــن  أنســـاق تسلســـل األعمـــال القضـــائيةأســـبوعاً) تتعلـــق مبنصـــة  ١١

 طريق تبادِل موظٍف مع الدوائر القضائية اخلاصة بكوسوفو.

٢,٠ ٢,٠ 

 جديــدة وظيفــة القضــائية األعمــال تــدبر قســم أضــاف
 اإللكرتونية احملكمة عمل نظام( ECOS وظائف إىل
)eCourt(( املشــاركني علــى الوثــائق توزيــع أمتتــة بغيــة 
 عــــن االســــتغناء أيضــــاً  بــــذلك وتســــىن. اإلجــــراءات يف

 بيانـــــات قواعـــــد ثـــــالث يف املعلومـــــات شـــــىت إدخـــــال
 .استعماهلا عن منذئذ ُكفَّ  خمتلفة

 بــه يضــطلع الــذي العمليــة هــذه تســيري يســتغرقه الــذي الوقــت قـُلِّــص
 .الشهر يف ساعة ٢٩ مبقدار) رأ-ع خ الرتبة من( موظفني ستة

٧,٩ ٧,٩ 
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 الربناجمية املقرتحة) ٢٠٢٠(يف ميزانية عام  احملقَّق الناتج   الربناجمية املقرتحة) ٢٠٢٠(يف ميزانية عام  الوصف

 لعام الوفورات
 بآالف( ٢٠١٩
 )اليوروات

 ٢٠٢٠ لعام املتفاداة التكاليف
 املرجعية املقادير تغيري دون(

 )اليوروات بآالف) (األساسية

 جديــدة وظيفــة القضــائية األعمــال تــدبر قســم أضــاف
ــــــــــة احملكمــــــــــة عمــــــــــل نظــــــــــام وظــــــــــائف إىل  اإللكرتوني
)ECOS (النظـام، إىل النفـاذ شـؤون تسـيري أمتتة بغية 

 .احملكمة بوثائق واإلخطار األمنية، والضوابط

 بــه يضــطلع الــذي العمليــة هــذه تســيري يســتغرقه الــذي الوقــت قـُلِّــص
 .الشهر يف ساعة ٢٩ مبقدار) رأ-ع خ الرتبة من( موظفني ستة

٧,٩ ٧,٩ 

تقلِّـص أمتتــُة متتاليــات إعمـال التطبيقــات الــزمن الــذي 
يسـتغرقه تنفيـذ طلبــات التعـديل وإصـدارات الربجميــات 

 %.٨٠احلاسوبية اجلديدة بنسبة 

ـــوفري وقـــت املـــوظفني ـــز علـــى  إن ذلـــك يســـاعد يف ت متيحـــاً هلـــم الرتكي
تطــــوير احللــــول ويُقلِّــــص الــــزمن الــــذي يســــتلزمه إعماهلــــا فيمــــا خيــــص 
اجلهـــات الـــيت تســـتعملها. وقـــد تســـّىن باملكاســـب املتأتيـــة عـــن زيـــادة 
النجاعـــة تقلـــيُص الوقـــت الـــذي يســـتغرقه عمـــل املـــوظفني املعـــين مـــن 

ساعات يف الشـهر إىل أقـل مـن سـاعة واحـدة. وتتمثـل النتيجـة يف  ٥
أن الفريـــق أعـــاد ختصـــيص املـــوظفني مكلِّفـــاً إيـــاهم بأنشـــطة مـــن قبيـــل 

 حتقيق حتسينات يف البنية األساسية، مبا فيها أمن املعلومات.

١,٧ ١,٧ 

) CUCMإعمـــال نظـــام تـــدبر االتصـــاالت اهلاتفيـــة (
الــــــذي يــــــتم بــــــه تــــــوفري اهلواتــــــف الثابتــــــة يف مكاتــــــب 

 العاملني يف احملكمة.

يســتلزمه تقــدمي اخلدمــة املعنيــة وإعــادة ختصــيص تقلــيص الــزمن الــذي 
أعضـــــاء الفريـــــق حبيـــــث يـــــدعمون حتقيـــــق التحســـــينات يف الشـــــبكة. 
ــــل يف  ــــدبر املعلومــــات وفــــورات تتمث وبــــذلك حيقــــق قســــم خــــدمات ت

رأ وخيصـــص -ع أيـــام يف الشـــهر مـــن عمـــل موظـــف مـــن الرتبـــة خ ٤
الوقــت املكتَســب علــى هــذا النحــو إلجــراء صــيانة وقائيــة علــى نظــم 

 شبكة كانت لوال ذلك ستستلزم دعماً من مورد خارجي.ال

١٣,١ ١٣,١ 

إعمــــال التــــدبر عــــن بعــــد خــــارج نطــــاق الــــرتدد حلــــل 
املشــــكالت وتــــدبر شــــؤون البنيــــة التحتيــــة لتكنولوجيــــا 

 املعلومات يف املكاتب الُقطرية انطالقاً من املقر.

تقلــيص الوقــت الــذي يســتغرقه قيــام قســم خــدمات تــدبر املعلومــات 
املقـــر مبعاجلـــة مســـائل البنيـــة التحتيـــة لتكنولوجيـــا املعلومـــات عـــن مـــن 

بعد. إن ذلك يتيح لقسم خدمات تدبر املعلومات حتسني اخلدمات 
 املعنية دون أن يستلزم بعثات إضافية.

- - 

ممارســــة االســــتعارة اجلاريــــة فيمــــا بــــني املكتبــــات فيمــــا 
يتعلــق بطلبــات املــواد غــري املتــوفرة يف مكتبــة احملكمــة، 
مــا يتــيح هلــذه املكتبــة احلصـــول علــى املزيــد مــن املـــواد 
مـــن أجـــل منتفعيهـــا دون أن تتحمـــل احملكمـــة نفقـــات 

 إضافية لقاء ذلك.

لــــوال هــــذه اخلدمــــة لتعــــني علــــى املكتبــــة، مــــن أجــــل ســــد احتياجــــات 
ا  ــا يف جمــال البحــوث، أن تشــرتي املــواد بــدًال مــن اســتعار املنتفعــني 

 من مكتبة أخرى.

- - 

التـــــدريب اإللزامـــــي يف جمـــــال أمـــــن املعلومـــــات تـــــوفري 
جلميـــع مـــوظفي احملكمـــة وإجـــراء محلـــة توعيـــة بتصـــيُّد 

 البيانات االحتيايل.

تقلــيص عــدد حــوادث أمــن املعلومــات الــيت تســببها الربجميــات اخلبيثــة 
واُحلمــات (الفريوســات) اإللكرتونيــة، مــا يتــيح لفريــق أمــن املعلومــات 

ضافة أكرب من قبيل إعمال الضـوابط الرتكيز على أنشطة تؤيت قيمة م
األمنيــة يف شــبكة احملكمــة وُنُظمهــا. ويصــعب حتديــد مــا يؤتيــه ذلــك 
من مكاسب متأتية عن زيادة النجاعة حتديداً كمياً ألنه يتوقف على 
أنــواع احلــوادث املعنيــة، مــع اخــتالف كبــري يف مقــادير مــا خيصــها مــن 

 الوفورات يف الوقت.

- - 

الـذي أتـاح لفريـق دعـم التطبيقـات حتسني السريورات 
يف قســــــــــم خــــــــــدمات تــــــــــدبر املعلومــــــــــات أن يــــــــــدعم 

، مــا ٢٠١٥تطبيقــاً يف عــام  ٢١تطبيقــاً (مقابــل  ٢٨
 %).٢٥ينطوي على زيادة نسبتها 

ُهيِّئ للنهوض بأود الزيادة يف عبء العمل دون احلاجة إىل املزيد من 
املعين للـزم موظـف املوارد من املوظفني. فُيقدَّر أنه لوال هذه التحسني 

 رأ.-ع إضايف واحد من الرتبة خ

- ٦٨,٥ 

إن نظــام إدارة طلبــات اجملــين علــيهم يف قســم مشــاركة 
  اجملين عليهم وجرب أضرارهم:

ـــــــه للصـــــــندوق االســـــــتئماين   (أ) ـــــــيح النفـــــــوذ إلي أت
ـــيهم مـــن أجـــل األنشـــطة املتعلقـــة  للمجـــين عل
م فيمـــــا  جبـــــرب أضـــــرار اجملـــــين عليهم/مســـــاعد

  قضايا؛ ثالثةجمموعه 
ُكيِّــــــف ليتـــــــواءم مــــــع االحتياجـــــــات اخلاصـــــــة   (ب)

للصندوق االستئماين للمجين عليهم حبسـب 
 القضية.

لئن كان الصندوق االستئماين للمجـين علـيهم هـو املسـتفيد مـن أهـم 
املكاسب املتأتية عن زيـادة النجاعـة احملققـة بـذلك فـإن تضـبيط نظـام 

) آتـى أيضـاً مزيـداً مـن النجاعـة VAMSإدارة طلبات اجملـين علـيهم (
يف تنـــاول األداة املتصـــلة باملهمـــات اخلاصـــة بقلـــم احملكمـــة علـــى وجـــه 
التحديــــد. وقــــد أفضــــى ذلــــك إىل مكاســــب يف وقــــت العمــــل تعــــادل 

-وآخر من الرتبة ف رأ- ع  خساعتني يف األسبوع (ملوظف من الرتبة 
٢.( 

- ٧,٩ 



ICC-ASP/18/10 

283 10A160919 

 الربناجمية املقرتحة) ٢٠٢٠(يف ميزانية عام  احملقَّق الناتج   الربناجمية املقرتحة) ٢٠٢٠(يف ميزانية عام  الوصف

 لعام الوفورات
 بآالف( ٢٠١٩
 )اليوروات

 ٢٠٢٠ لعام املتفاداة التكاليف
 املرجعية املقادير تغيري دون(

 )اليوروات بآالف) (األساسية

 علــــــيهم اجملــــــين طلبــــــات تــــــدبر نظــــــام ترقيــــــة ُووصــــــلت
)VAMS ( ًقائمـــة منصـــة مـــن فيـــه باالنتقـــالتـــدرجييا 

 علــــى قائمــــة منصــــة إىل Windows برجميــــات علــــى
 حتســـــــني إىل ذلـــــــك سيفضـــــــي: العنكبوتيـــــــة الشـــــــبكة
 اسـتخالص وتسـهيل امليـدانيني املـوظفني نفوذ إمكانية

 املعنيـة، الـدائرة( الشـأن أصـحاب أجـل مـن املعلومات
 العمـــــــومي احملـــــــامي ومكتـــــــب القـــــــانونيني، واملمثلـــــــني
 ).عليهم للمجين

تغــــدو مســــارات تسلســــل األعمــــال بــــني املقــــر وامليــــدان أكثــــر فعاليــــة 
بفضـــل املكاســـب احملققـــة علـــى صـــعيد وقـــت العمـــل ألن النفـــوذ إىل 
املعلومــــات مل يعــــد يتوجــــب طلبــــه بــــل يصــــبح تلقائيــــاً أكثــــر فــــأكثر. 

قـُلِّص وقت العمل مبقـدار سـاعة يف األسـبوع (ملوظـف مـن الرتبـة  فقد
). وملـــا كـــان هـــذا اإلجـــراء تـــدرجيياً ٢-رأ وآخـــر مـــن الرتبـــة ف-ع خ

فيُتـــــــوخى حتقيـــــــق املزيـــــــد مـــــــن املكاســـــــب يف وقـــــــت العمـــــــل يف عـــــــام 
 . ٢٠٢١/عام ٢٠٢٠

- ٣,٩ 

أُقــــّر فيمــــا خيــــص احلالــــة يف مــــايل واحلالــــة يف مجهوريــــة 
م  ـــا ـــيهم لطلب أفريقيـــا الوســـطى نظـــام تقـــدمي اجملـــين عل

ـــــت يف إطـــــار إجـــــراءات  احملكمـــــة؛ فغـــــدا علـــــى اإلنرتن
بإمكــــان اجملــــين علــــيهم القيــــام بعمليــــة تقــــدمي الطلــــب 

 بصورة إلكرتونية متاماً.

يســــهل جتهيــــز الطلبــــات املتلقــــاة علــــى هــــذا النحــــو بفضــــل شــــكلها 
ـــزمن الـــذي يســـتغرقه العمـــل املعـــين مبقـــدار  اإللكـــرتوين. وقـــد قـُلِّـــص ال

ل رأ) (بسبب تدين معـدَّ -ع ساعتني يف الشهر (ملوظف من الرتبة خ
 إبان حترير النص احلايل). ٢٠١٩الرد نسبياً يف عام 

٣,٣ ٣,٣ 

أعمل قسم اإلعالم والتوعية نظاماً إلكرتونياً لتسجيل 
الزيــــارات ســــيهيئ ســــبيًال ناجعــــاً ميكــــن بــــه للــــزوار أن 
م للمحكمـــة إلكرتونيـــاً ويتلقـــوا تأكيـــد  حيجـــزوا زيـــارا
ـــــط ســـــريورة مجـــــع املعلومـــــات  احلجـــــز فوريـــــاً. إنـــــه يبسِّ

دبرية املتعلقة بعدد الطلبات املتلقاة وعدد الطلبات الت
املرفوضة وعـدد الـزوار املسـتقَبلني، واملعلومـات املتعلقـة 
م  ــــــزوار ومســــــا ــــــل اجلغــــــرايف ضــــــمن جمموعــــــة ال بالتمثي

 املميِّزة.

حتسني اخلدمة املقدَّمة إىل الزوار اخلارجيني وزيادة النجاعة من حيـث 
حجــز زيــارة للمحكمــة. ويُقــدَّر أن الوقــت واجلهــد اللــذان يســتلزمهما 

ــــة خ ــــذي يقضــــيه املوظفــــون (مــــن الرتب رأ) يف تســــجيل -ع الوقــــت ال
 ساعات يف الشهر تقريباً. ٦الزيارات سيُـَقلَّص مبقدار 

٢,٦ ٢,٦ 

ـــــن ـــــداين املكتـــــب حسَّ ، ديفـــــوار كـــــوت يف القـــــائم املي
 قدرتـــه بالتعـــاون مـــع برنـــامج األمـــم املتحـــدة اإلمنـــائي،

 فيمـــا مالئمـــة وأســـعار شـــروطو أحكـــام ب احلظـــو علـــى
 .الشراء خيص

ــــالزم األمــــوال مقــــدار قـُلِّــــص  اخلــــدمات تكــــاليف لســــد ختصيصــــها ال
 عاميف املبلغ املرجعي األساسي ذي الصلة ل ختفيض فتحقق التعاقدية
 .يورو ٥ ٠٠٠ مقداره ٢٠١٩

- ٥,٠ 

زاد املكتــب الُقطــري القــائم يف مــايل اســتعانته بوســائل 
 عن بعد.  فيِديويالتواصل ال

قـُلِّص املبلغ املرجعي األساسـي لألمـوال الالزمـة لسـد تكـاليف السـفر 
 يورو. ٤ ٨١٠تقليصاً مقداره  ٢٠١٩لعام 

- ٤,٨ 

ــــه مــــع  راجــــع املكتــــب الُقطــــري القــــائم يف مــــايل تعاون
اجلهـــات املـــوفِّرة للخـــدمات فيمـــا خيـــص شـــراء الســـلع 

 واحلصول على اخلدمات.

األساســـــي لألمـــــوال الالزمـــــة لســـــد تكـــــاليف قـُلِّـــــص املبلـــــغ املرجعـــــي 
 يورو. ٤ ٩٥٠تقليصاً مقداره  ٢٠١٩اخلدمات التعاقدية لعام 

- ٥,٠ 

تشـــمل التقـــارير ذات الصـــلة الصـــادرة عـــن الصـــندوق 
  االستئماين للمجين عليهم فرتات إبالغ خمتلفة:

ـــــــــس إدارة الصـــــــــندوق   ‘١’ ـــــــــر الســـــــــنوي جملل التقري
إىل مجعيــة االســتئماين للمجــين علــيهم املرفــوع 

متوز/يوليـــــــو مـــــــن  ١الـــــــدول األطـــــــراف (مـــــــن 
حزيران/يونيـــــــــــو مـــــــــــن  ٣٠حـــــــــــىت  ١ الســـــــــــنة
  )٢ السنة

التقرير املرحلي السنوي للصندوق االستئماين   ‘٢’
كــــانون الثاين/ينــــاير   ١للمجــــين علــــيهم (مــــن 

  كانون األول/ديسمرب).   ٣١حىت 
ــــرين  ــــان فيمــــا خيــــص التقري ــــا اإلبــــالغ هات ســــتواءم فرتت

كـــانون الثاين/ينـــاير حـــىت  ١متتـــدا مـــن  املعنيـــني حبيـــث
كـــانون األول/ديســـمرب، مـــا يقلِّـــص الوقـــت الـــذي   ٣١

 يستغرقه إعداد البيانات املعنية.

تقلــــيص الوقــــت الــــذي يقضــــيه موظفــــو األمانــــة يف إعــــداد التقريــــرين. 
الوقت الـذي يقضـيه املوظفـون يف عملهـم خيتلـف حبسـب املهمـة،  إن

يقلَّـــص، مــا يفضـــي إىل حتســـني لكــن يقـــدَّر أن الوقــت الـــالزم ســوف 
حمقَّـــــق عـــــن طريـــــق املكاســـــب املتأتيـــــة عـــــن زيـــــادة النجاعـــــة مقـــــداره 

 يورو. ٣١ ٠٠٠

٣١,٣ ٣١,٣ 

٢٨٥,٧ ١٦٥,٦

 المتكرِّرة غير التكاليف  - جيم
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 الربناجمية املقرتحة) ٢٠٢٠(يف ميزانية عام  احملقَّق الناتج   الربناجمية املقرتحة) ٢٠٢٠(يف ميزانية عام  الوصف
األثر يف املقادير املرجعية األساسية 

 )اليوروات بآالف( ٢٠٢٠ لعام

الربناجميـــة املقرتحـــة  ٢٠٢٠حتقيـــق وفـــورات مؤقتـــة فيمـــا خيـــص ميزانيـــة عـــام 
) ضــمن SANألن اســتبدال وســائل التخــزين يف شــبكة أحيــاز التخــزين (

إطــار املبــادرة االســرتاتيجية لرتشــيد تكنولوجيــا املعلومــات ســيغين عــن شــراء 
 .٢٠٢٠حيز ختزين إضايف يف عام 

. ٢٠٢٠ال تلــزم توســعة ســنوية حليــز التخــزين فيمــا خيــص عــام 
وسُتدرج املتطلبات ذات الصلة يف إطار املقـدار املتوقـع للمبلـغ 

 ٢٠٢١املرجعـــــــي األساســـــــي ذي الصـــــــلة فيمـــــــا خيـــــــص عـــــــام 
 فصاعداً.

١٢٠,٠ 

ختفيض املخصَّصات لسد تكاليف اخلدمات التعاقدية بفضل عقد الدورة 
 عشرة للجمعية يف مقر األمم املتحدة يف نيويورك.  التاسعة

تقلــــــيص يف مقــــــدار املخصَّصــــــات لســــــد تكــــــاليف اخلــــــدمات 
ـــــورك،  ـــــة يف نيوي ـــــة ذات الصـــــلة بفضـــــل انعقـــــاد اجلمعي التعاقدي

 يورو ١٠٠ ٠٠٠مقداره 

١٠٠,٠ 

٢٢٠,٠ 

 اإلضافية التكاليف تخفيضات  - دال

 الربناجمية املقرتحة) ٢٠٢٠(يف ميزانية عام  احملقَّق الناتج   الربناجمية املقرتحة) ٢٠٢٠(يف ميزانية عام  الوصف
 األساسية املرجعية املقادير يف األثر
 )اليوروات بآالف( ٢٠٢٠ لعام

 ٢٠١٩يف عـام  اْنتاغْنـدااْبليـه غوديـه وقضـية  إثر إجنـاز تنـاول قضـية اْغَبغبـو و
 حبسب التوقعات، سيغادر احملكمة قاضيان لن يُعنيَّ من حيل حملهما. 

خمصَّصات لسد تكاليف القاضيني  ٢٠٢٠لن تلزم يف عام 
: ٢٠١٩اللذين ُمدِّدت فرتة واليتهما يف عام 

 يورو  ٢٣٧ ٠٠٠

٢٣٧,٠ 

املعنيـــني نتيجـــة خفَّـــض قســـم األمـــن والســـالمة متطلباتـــه مـــن مـــوارد املـــوظفني 
الخنفـــاض عـــدد أيـــام جلســـات احملكمـــة املتوقـــع انعقادهـــا مـــا جيعلهـــا تســـتلزم 

 مقداراً أقل من الدعم يف جمال أمن قاعات احملكمة.

تقلـــــــــيص يف مـــــــــالك وظـــــــــائف املســـــــــاعدة املؤقتـــــــــة العامـــــــــة 
وظائف من هذه الفئة) ويف املخصَّصات لسد تكـاليف  ٧(

 يورو). ٣٨ ٨٠٠العمل اإلضايف (

٣٤٧,٥ 

مســتفيداً مــن التــدين املفــرتض أن يشــهده مقــدار األنشــطة القضــائية يف إطــار 
جلســات احملكمــة، ســيكف قســم تــدبر األعمــال القضــائية عــن متويــل بعــض 
الوظـائف املتصـلة بـدعم أنشـطة جلسـات احملكمـة مـن الوظـائف الـيت يضـمها 
مالكه وسيعيد ختصيص أكرب عدد ممكن من شـاغلي الوظـائف غـري الــُمموَّلة 
حبيث يتولون مهام أخرى، يف أقسام أخرى من احملكمـة عنـد اللـزوم. إن هـذا 
القســـم، مســـتفيداً مـــن تـــدين مقـــدار أنشـــطة جلســـات احملكمـــة، ســـيتمكن يف 

ضـمن  متنـوع التخصُّصـات، بفضل توفُّر موظفني مـدرَّبني تـدريباً ٢٠١٩عام 
 سائر أفرقته، من عدم تعيني من يشـغل بعـض شـواغر وظـائف دعـم األعمـال

 القضائية اليت يضمها مالكه وسُيبقي الوظائف املعنية شاغرة.

وظـــائف  ٣عـــدَم متويـــل أربـــع وظـــائف ( ٢٠٢٠يشـــهد عـــاُم 
رأ ووظيفــــة مــــن وظــــائف املســــاعدة -ع ثابتــــة مــــن الرتبــــة خ

وظـــائف  رأ)، وإلغـــاَء ثـــالث-ع املؤقتـــة العامـــة مـــن الرتبـــة خ
 وتقلـيصَ وظائف من وظائف املسـاعدة املؤقتـة العامـة)،  ٣(

املخصَّصــات لســد تكــاليف املســاعدة املؤقتــة اخلاصــة  مبلــغ
 ألف يورو. ٧٢,٩باالجتماعات تقليصاً مقداره 

٤٨٨,٤ 

مســتفيداً مــن التــدين املفــرتض أن يشــهده مقــدار األنشــطة القضــائية يف إطــار 
جلســات احملكمــة، ســيكف قســم خــدمات تــدبر املعلومــات عــن متويــل بعــض 
الوظـائف املتصـلة بـدعم أنشـطة جلسـات احملكمـة مـن الوظـائف الـيت يضـمها 
مالكه وسيعيد ختصيص أكرب عدد ممكن من شـاغلي الوظـائف غـري الــُمموَّلة 

 يث يتولون مهام أخرى، يف أقسام أخرى من احملكمة عند اللزوم. حب

 ٦٨,٥رأ).-ع عدم متويل وظيفة واحدة (من الرتبة خ

مســتفيداً مــن التــدين املفــرتض أن يشــهده مقــدار األنشــطة القضــائية يف إطــار 
جلسات احملكمة، سيكف قسم اخلدمات اللغوية عن متويـل بعـض الوظـائف 
املتصـــلة بـــدعم أنشـــطة جلســـات احملكمـــة مـــن الوظـــائف الـــيت يضـــمها مالكـــه 
وسيعيد ختصيص أكرب عدد ممكن مـن شـاغلي الوظـائف غـري الــُمموَّلة حبيـث 

 ولون مهام أخرى، يف أقسام أخرى من احملكمة عند اللزوم. يت

 ٣٢٩,٧ )٣-وظائف (من الرتبة ف ٣عدم متويل 

مســــتفيداً مــــن اخنفــــاض مقــــدار األنشــــطة القضــــائية، قلَّــــص قســــم اخلــــدمات 
اللغويــة مقــدار املخصَّصــات لســد تكــاليف خــدمات املســاعدة املؤقتــة العامــة 

 احملكمة.اخلاصة باالجتماعات دعماً جللسات 

تقليص املخصصات لسد تكاليف املساعدة املؤقتة اخلاصة 
باالجتماعات من أجل األنشطة القضائية جللسات 

  يورو.  ٤٤٣ ٠٠٠احملكمة ختفيضاً مقداره 

٤٤٣,٠ 

مســــتفيداً مــــن اخنفــــاض مقــــدار األنشــــطة القضــــائية، قلَّــــص مكتــــب احملــــامي 
 العمومي للدفاع مقدار الدعم القضائي الذي يقدمه.

 ٣٦١,١-أشهر ملوظف من الرتبة ف  ٦ختفيض مقداره 
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 الربناجمية املقرتحة) ٢٠٢٠(يف ميزانية عام  احملقَّق الناتج   الربناجمية املقرتحة) ٢٠٢٠(يف ميزانية عام  الوصف
 األساسية املرجعية املقادير يف األثر
 )اليوروات بآالف( ٢٠٢٠ لعام

مســتفيداً مــن التــدين املفــرتض أن يشــهده مقــدار األنشــطة القضــائية يف إطــار 
جلســـات احملكمـــة، ســـيكف قســـم اجملـــين علـــيهم والشـــهود عـــن متويـــل بعـــض 
الوظـائف املتصـلة بـدعم أنشـطة جلسـات احملكمـة مـن الوظـائف الـيت يضـمها 
مالكه وسيعيد ختصيص أكرب عدد ممكن من شـاغلي الوظـائف غـري الــُمموَّلة 

 يث يتولون مهام أخرى، يف أقسام أخرى من احملكمة عند اللزوم. حب

 ١٣٧,٠ رأ).- ع عدم متويل وظيفتني (من الرتبة خ

مســتفيداً مــن اخنفــاض مقــدار األنشــطة القضــائية، قلَّــص قســم اجملــين علــيهم 
والشهود مقدار خمصَّصاته لسد تكاليف خـدمات مسـاعدة الشـهود يف إطـار 

 باالجتماعات دعماً ألنشطة جلسات احملكمة. املساعدة املؤقتة اخلاصة

ختفيض ملبلغ املخصصات يف إطار بند املساعدة املؤقتة 
اخلاصة باالجتماعات من أجل األنشطة القضائية يف إطار 

  يورو. ١٠٦ ٤٠٠جلسات احملكمة مقداره 

١٠٦,٤ 

ــــا لســــد تكــــاليف النفقــــات التشــــغيلية  قلَّصــــت أمانــــة اجلمعيــــة ُمقــــدر متطلبا
 العامة.

تقليص مقدار األموال الالزمة لسد النفقات التشغيلية 
، ما أفضى إىل ختفيض إضايف يف ٢٠٢٠العامة يف عام 

 .يورو ٢ ٠٠٠التكاليف مقداره 

٢,٠ 

٢٢٠,٦ ٢ 
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  عشر السابعالمرفق 

  في المحكمةالمأخوذ بها من فترات الخمس سنوات المتعاقبة  ٢٠٢٠- ٢٠١٦لفترة ل والمعطياتاالفتراضات 

    
مقارنة بني االفرتاضات واملعطيات للفرتة 

٢٠٢٠- ٢٠١٦        

  املعطى
 : الـُمقرتَح٢٠٢٠ : الـُمقر٢٠١٩ : الـُمقر والفعلي٢١٨: الـُمقر والفعلي٢٠١٧ : الـُمقر والفعلي٢٠١٦

 الوصف املُقرتح الوصف الـُمقر الوصفالفعليالـُمقرالوصفالفعليالـُمقر الوصف الفعلي الـُمقر

١
 

انعقاد  أيام عدد
  جلسات احملكمة

قبل إقرار ميزانية عام  ٢٧٦ ٤٦٥
الربناجمية  ٢٠١٦

املقرتحة، قـُلِّص عدد ما 
يُزمع إجراؤه من 
 ٢إىل  ٣حماكمات من 

(بسبب القرار الذي 
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 ٤٤٠٢٩٨
 غوديه  اْغبَـْغبو/ابْليه

)١٠٣ ،(  
 )،٧٧( انْتاغْندايف قضية 
 أُنغوينيف قضية 

)١١٣،(  
 مببا وآخرينيف قضية 

)١،(  
  )،١( كاتنغايف قضية 
  )،١( البشرييف قضية 
  )،١( املهدييف قضية 
  ).١( لوبنغايف قضية 

  قاعتا جلسات:٤٠٠٩٣
 ١٦٠ -كوت ديفوار 
 ١٦٠ -يوماً، أوغندا 

يوماً؛ مجهورية الكونغو 
يوماً  ٨٠ -الدميقراطية 

  الستكمال ترافع الدفاع

  قاعتا جلسات: ٢٩٤
اْغبَـْغبو يف قضية 

(يف احلالة  غوديه وابْليه
ديفوار):   يف كوت
  ؛يوماً  ١٢٤

(يف  أُنغوينيف قضية 
احلالة يف أوغندا): 

  ؛يوماً  ١٦٠
 )١(احلسنيف قضية 

(القضية الثانية يف احلالة 
 أيام. ١٠يف مايل): 

٠ 
 

 
 

 احلاالت عدد٢
  للتحقيق اخلاضعة

أضيفت جورجيا بصفتها  ٩ ٨
بلداً آخر من بلدان 

احلاالت يف عام 
٢٠١٦. 

األوىل يف مجهورية  ةاحلال١١١١
  ،أفريقيا الوسطى

يف مجهورية  الثانيةة احلالو 
   ،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 

مجهورية يف األوىل  ةاحلال١٠١١
  ،أفريقيا الوسطى

مجهورية يف الثانية ة احلالو 
  ،أفريقيا الوسطى

  ،احلالة يف كوت ديفوارو 
واحلالة يف مجهورية 

  الكونغو الدميقراطية، 
 ،جورجيا احلالة يفو 
  كينيا،احلالة يف  و 
  ،احلالة يف ليبياو 

  واحلالة يف مايل،
دارفور يف واحلالة 

  ،السودانب
 أوغنداواحلالة يف 

احلالة يف بوروندي،  ١١
مجهورية يف األوىل  ةاحلالو 

  ،أفريقيا الوسطى
مجهورية يف الثانية ة احلالو 

  ،أفريقيا الوسطى
 ، رواحلالة يف كوت ديفوا

واحلالة يف مجهورية 
  الكونغو الدميقراطية،

واحلالة يف دارفور 
  بالسودان،

واحلالة يف جورجيا، 
  كينيا،احلالة يف  و 

  ،ليبياواحلالة يف 
  يف مايل،احلالة و 
  يف أوغندااحلالة و 

 احلالة يف بوروندي، ١١
مجهورية يف األوىل  ةاحلالو 

  ،أفريقيا الوسطى
مجهورية يف الثانية ة احلالو 

  ،أفريقيا الوسطى
 ، رواحلالة يف كوت ديفوا

واحلالة يف مجهورية 
  الكونغو الدميقراطية،

واحلالة يف دارفور 
  بالسودان،
 جورجيا،واحلالة يف 

  كينيا،احلالة يف  و 
  ،واحلالة يف ليبيا

  يف مايل،احلالة و 
 يف أوغندااحلالة و 

عمليات  عدد٣
  الناشط التحقيق

أضيفت عملية حتقيق  ٦ ٥
جديدة يف جورجيا يف 

. إن املوارد ٢٠١٦عام 
ذات الصلة املهيأ هلا يف 

امليزانية كانت إطار 
تعادل تكاليف عدد من 

، وإن  ٤,٥األفرقة يبلغ 
كانت األفرقة املعنية قد 

حاالت.   ٦أُعملت يف 
احلالة يف جورجيا   أما

فقد سدت التكاليف 
ا مببلغ من  املتصلة 

  صندوق الطوارئ.

احلالة الثانية يف مجهورية ٦٦
أفريقيا الوسطى (القضية 

(سيليكا))، واحلالة   أ
يف مجهورية أفريقيا الثانية 

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 مجهورية ٦٧
أفريقيا الوسطى (القضية 

(سيليكا))، واحلالة   أ
مجهورية أفريقيا الثانية يف 

الوسطى (القضية ب 
 باالكا))، - (أْنيت 

ديفوار  كوت واحلالة يف
واحلالة  (القضية الثانية)،

يف جورجيا، واحلالة يف 
  الثالثة) ةليبيا (القضي

  واحلالة يف مايل

احلالة يف بوروندي،  ٨
واحلالة الثانية يف مجهورية 
أفريقيا الوسطى (القضية 

(سيليكا))، واحلالة   أ
انية يف مجهورية أفريقيا الث

الوسطى (القضية ب 
باالكا))،  - (أْنيت 

 واحلالة يف كوت ديفوار
، واحلالة (القضية الثانية)

يف دارفور بالسودان، 
واحلالة يف جورجيا، 

واحلالة يف ليبيا 
ن الثالثة ا(القضيت
  والرابعة)

احلالة يف بوروندي،  )٢(٩
واحلالة الثانية يف مجهورية 

الوسطى، واحلالة أفريقيا 
(القضية  يف كوت ديفوار

، واحلالة يف الثانية)
  ، )٣(دارفور بالسودان

يف مجهورية احلالة و 
  ،)٤(الكونغو الدميقراطية
واحلالة يف جورجيا، 

 ةواحلالة يف ليبيا (القضي
   )،الثالثة

 يةواحلالة يف ليبيا (القض
   )،الرابعة

  )٥(واحلالة يف مايل

                                                            

  دون استباق القرار بشأن اعتماد التهم. )١(
واحلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية ُحيتسب تسع عمليات حتقيق ناشط لكن العمليتني اللتني جتريان يف احلالة يف دارفور بالسودان  )٢(

 شهراً على اإلمجال. ١٢هلما 
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عمليات  عدد٤
التحقيق يف اجلرائم 
املنصوص عليها يف 

من  ٧٠املادة 
  النظام األساسي

 غ/م - غ/م - غ/م--غ/م-- غ/م - -

القضايا احملقَّق  عدد٥
فيها حتقيقاً ساكناً 
ريثما يُقبض على 
م فيها   )٦(املشتبه 

يف احلالة األوىل  القضية ٩ ٩
 الثانية والقضية ؛ليبيايف 

 ؛ليبيايف احلالة يف 
والثانية  والقضايا األوىل

يف احلالة يف والرابعة 
  بالسودان؛ دارفور
يف احلالة  الثالثة والقضية

بالسودان  دارفوريف 
القضية األوىل و  (بندا)؛

مكرَّراً يف احلالة يف كوت 
 ؛ديفوار (سيمون اْغبغبو)

القضية األوىل يف احلالة و 
 (أغيلوك)؛يف مايل 
يف احلالة  الرابعة والقضية

هورية الكونغو مج
 )؛(موداكوموراالدميقراطية 

وقضية اجلرائم املنصوص 
من  ٧٠عليها يف املادة 

النظام األساسي يف احلالة 
يف  كوينوقضية   ؛كينيايف  

  أوغندا احلالة يف 

يف احلالة األوىل  القضية)٧(١٣١٤
  )؛١( ليبيايف 

يف احلالة  الثانية والقضية
  )؛ ١( ليبيايف 

يف احلالة  الرابعة والقضية
  )؛ ١( ليبيايف 

يف احلالة  األوىل والقضية
بالسودان  دارفوريف 

  )؛٢(
الثانية والرابعة  والقضيتان

 دارفوريف احلالة يف 
  )؛٢بالسودان (
يف احلالة  الثالثة والقضية

بالسودان  دارفوريف 
  )؛١(
القضية األوىل مكرَّراً يف و 

احلالة يف كوت ديفوار 
  ؛)١(سيمون اْغبغبو) (

الثالثة والرابعة القضيتان و 
مجهورية يف  احلالةيف 

 ؛)١الكونغو الدميقراطية (
وقضية اجلرائم املنصوص 

من  ٧٠عليها يف املادة 
النظام األساسي يف احلالة

وقضية يف  ؛)٣كينيا (يف  
 )١أوغندا (احلالة يف 

يف احلالة األوىل  القضية١٤١٥
  )؛١( ليبيايف 

يف احلالة  الثانية والقضية
  )؛ ١( ليبيايف 

يف احلالة  الرابعة والقضية
  )؛ ١( ليبيايف 

والثانية  األوىل والقضايا
والرابعة يف احلالة يف 

 )٨()٤بالسودان ( دارفور
  ؛

يف احلالة  الثالثة والقضية
)؛١بالسودان ( دارفوريف 

القضية األوىل مكرَّراً يف و 
احلالة يف كوت ديفوار 

  ؛)١(
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 

القضية األوىل مكرَّراً يف  -
احلالة يف كوت ديفوار 

  ؛)١(
 )٢األوىل ( والقضايا

والثانية والرابعة واخلامسة 
) يف ١) والثالثة (٢(

 دارفوراحلالة يف 
  بالسودان؛

 الرابعة 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 
وقضية يف احلالة يف 

  )٢أوغندا (
  
 

القضية األوىل مكرَّراً يف  ١٦
احلالة يف كوت ديفوار 

  ؛)١(
 )٢األوىل ( والقضايا

والثانية والرابعة واخلامسة 
) يف احلالة١) والثالثة (٢(

  بالسودان؛ دارفوريف 
 الرابعة 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 

أوغنداوقضية يف احلالة يف 
)٢(  
  
 

عمليات  عدد٦
  األويل التدارس

أضيفت ثالث عمليات  ١٠ ٩
تدارس أويل جديدة: يف 

احلالة يف بوروندي، 
واحلالة يف جزر الُقُمر، 

واحلالة يف غابون. 
وأغلقت عملية التدارس 
يف احلالة يف هندوراس. 

أما احلالة يف جورجيا فقد 
انُتقل فيها إىل املرحلة 
التالية من اإلجراءات، 
وهي مرحلة التحقيق 

  الناشط

  أفغانستان،احلالة يف ١٠١٠
  بوروندي،احلالة يف 

 ،احلالة يف كولومبيا
 ،احلالة يف غابون
  ،احلالة يف غينيا

العراق/اململكة حلالة يف ا
 ،املتحدة

 ،حلالة يف نيجريياا
  ،احلالة يف فلسطني

  احلالة يف جزر القمر،
 حلالة يف أوكرانياا

  أفغانستان،احلالة يف ١٠١١-٨
 ،احلالة يف كولومبياو 
 ،احلالة يف غابونو 
  ،احلالة يف غينياو 

اململكة يف العراق/ واحلالة
 ،املتحدة

 ،حلالة يف نيجريياوا
  ،فلسطنياحلالة يف و 
 ،حلالة يف أوكرانياوا

وحالتان تاسعة وعاشرة 
 لـّما حتدَّدا

  احلالة يف كولومبيا، ٩
  واحلالة يف غابون، 
  احلالة يف غينيا،

اململكة واحلالة يف العراق/
  املتحدة، 

  احلالة يف نيجرييا،و 
واحلالة يف فلسطني، 
  واحلالة يف الفلبني،
  واحلالة يف أوكرانيا،

  )٩(فنزويالواحلالة يف 

  احلالة يف كولومبيا، ٩
  واحلالة يف غينيا،

اململكة  واحلالة يف العراق/
  املتحدة،

واحلالة يف 
  بنغالديش/ميامنار،
  واحلالة يف نيجرييا،

واحلالة يف فلسطني، 
  واحلالة يف الفلبني،
  واحلالة يف أوكرانيا،
  واحلالة يف فنزويال

                                                                                                                                                       

  فقط. ٢٠٢٠للربع األول من عام  )٣(
  .٢٠٢٠بدءاً من الربع الثاين من عام  )٤(
ذا البيان. فكما ُحبث يف الوثيقة اليت تتضمن األول-ليست احلالة الثانية )٥( ويات الرفيعة فيما (أ) يف مجهورية أفريقيا الوسطى مشمولة 

على املشتبه يتعلق بامليزانية ومسبِّبات التكاليف، يُرجَّح أن يعاد تصنيف هذه احلالة، لتدرج مثًال يف عداد احلاالت احملقَّق فيها ريثما يُقبض 
  .٢٠١٩م فيها، على حنو يتوقف على املستجدات يف عام 

  .٢٠١٦وعام  ٢٠١٥عام  ُمسي هذا املعطى "عدد عمليات التفتيش الساكن" يف )٦(
السنوسي (لـّما ينفذ األمر  اهللا  القذايف وعبد اإلسالم إىل القضية األوىل يف احلالة يف ليبيا: سيف ١٥إىل  ١٣تعزى الزيادة من  )٧(

يا: بالقبض على ثاين الذكر وقد كان قد ُقضي بأن الدعوى عليه أمام احملكمة غري مقبولة)؛ القضية الثانية يف احلالة يف ليب
  .الورفلِّي بوسيف مصطفى  خالد؛ القضية الرابعة يف احلالة يف ليبيا: حممود حممد التهامي

  ضم القضايا األوىل والثانية والرابعة يف احلالة يف دارفور بالسودان. )٨(
ذه اإلشارة األمور فيما خيص احلاالت يف  ٢٠١٨يف عام  )٩(   .٢٠١٩عام مشل التدارس األويل تسع حاالت، وال ُتستبق 
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األفرقة املعنية  عدد٧
باإلجراءات 
(للدوا)١٠(االبتدائية

  ئر)

الدائرة االبتدائية األوىل  ٩ ٦
اْغبَـْغبو وابْليه (قضية 
  )؛غوديه

الدائرة االبتدائية الثانية 
الناظرة يف جرب األضرار 

، وقضية لوبنغا(قضية 
، وقضية كاتنغا

  )؛اْنغوجولو
الدائرة االبتدائية الثالثة 

  )؛مببا(قضية 
الدائرة االبتدائية اخلامسة 

  )؛روتو وَسْنغ(أ) (قضية 
الدائرة االبتدائية السادسة 

  )؛انْتاغْندا(قضية 
الدائرة االبتدائية السابعة 

  )؛مببا وآخرين(قضية 
الدائرة االبتدائية اخلامسة 

  )؛كنياتا(باء) (قضية 
ئرة االبتدائية الثامنة الدا

  )؛املهدي(قضية 
الدائرة االبتدائية التاسعة 

 ).أُنغوين(قضية 

أفرقة  ٣
جللسات 
  احملاكمة
وفريق 
 واحد
 جللسات
النطق 

بالعقوبة 
أفرقة  ٣و

 لإلجراءات
املتعلقة 
جبرب 
 األضرار

أفرقة  ٣
جللسات 
  احملاكمة
وفريق 
 واحد
 جللسات
النطق 

بالعقوبة 
أفرقة  ٣و

 لإلجراءات
جبرباملتعلقة 
  األضرار

الدائرة االبتدائية األوىل 
ابْليه و  اْغبَـْغبوقضية (

  ؛غوديه)
الدائرة االبتدائية السادسة 

  ؛انْتاَغْندا)قضية (
الدائرة االبتدائية التاسعة 

  ؛أُْنغوين)قضية (
 السابعةالدائرة االبتدائية 

  ؛)وآخرين مبباقضية (
الدائرة االبتدائية الثانية 
الناظرة يف جرب األضرار 

وقضية   لوبـَْنغاقضية (
  ؛)كاتـَْنغا

الدائرة االبتدائية الثالثة 
الناظرة يف جرب األضرار 

  ؛مببا)قضية (
 منةالدائرة االبتدائية الثا

الناظرة يف جرب األضرار 
  )قضية املهدي(

الدائرة االبتدائية األوىل ٥٧
ابْليه  و اْغبَـْغبوقضية (

؛ الدائرة االبتدائية غوديه)
قضية (السادسة 
؛ الدائرة انْتاَغْندا)

قضية (االبتدائية التاسعة 
  ؛أُْنغوين)

الدائرة االبتدائية الثانية 
الناظرة يف جرب األضرار 

  ؛لوبـَْنغا)قضية (
الدائرة االبتدائية الثالثة 
الناظرة يف جرب األضرار 

  مببا)قضية (

الدائرة االبتدائية األوىل  ٦
ابْليه   و اْغبَـْغبوقضية (

؛ الدائرة االبتدائية غوديه)
السادسة الناظرة يف جرب 

؛ انْتاَغْندا)قضية (األضرار 
 الدائرة االبتدائية التاسعة

   ؛أُْنغوين)قضية (
الدائرة االبتدائية الثانية 
الناظرة يف جرب األضرار 

وقضية   لوبـَْنغاقضية (
  ؛)كاتـَْنغا

 منةالدائرة االبتدائية الثا
الناظرة يف جرب األضرار 

  ؛)قضية املهدي(
  )١(قضية احلسن

الدائرة االبتدائية  ٤
  السادسة؛

الدائرة االبتدائية التاسعة 
   ؛أُْنغوين)قضية (

الدائرة االبتدائية الثانية 
الناظرة يف جرب األضرار 

وقضية   لوبـَْنغاقضية (
  ؛)كاتـَْنغا

 منةالثاالدائرة االبتدائية 
الناظرة يف جرب األضرار 

  )قضية املهدي(

األفرقة املعنية  عدد٨
باإلجراءات 

االبتدائية (ملكتب 
  املّدعي العام)

احتيج  ٢٠١٦يف عام  ٦ ٥
إىل فريقني إضافيني من 

األفرقة املعنية باإلجراءات 
االبتدائية ملواصلة تقدمي 

الدعم يف احملاكمة 
الرئيسية يف احلالة يف 

مجهورية أفريقيا الوسطى 
) والنهوض مببا(قضية 

بأود احملاكمة اجلديدة يف 
احلالة يف مايل (قضية 

). إن املوارد املهدي
األمر  املخصصة يف بادئ

للفريق املعين باإلجراءات 
االبتدائية يف احلالة يف  
كينيا أعيد ختصيصها 

  لقضايا أخرى.

احلالة يف كوت ديفوار ٣٣
اْغبغبو وابْليه قضية (

؛ احلالة يف غوديه)
مجهورية الكونغو 

قضية (الدميقراطية 
؛ احلالة يف انْتاَغْندا)
 أُنغوين)قضية (أوغندا 

احلالة يف مجهورية الكونغو٣٣
قضية (الدميقراطية 

؛ احلالة يف كوت انْتاَغْندا)
اْغبغبو قضية (ديفوار 

؛ احلالة يف وابْليه غوديه)
  أُنغوين)قضية (أوغندا 

احلالة يف كوت ديفوار  ٣
اْغبغبو وابْليه قضية (

؛ احلالة يف أوغندا غوديه)
  أُنغوين)؛قضية (

احلالة يف مايل: القضية 
)١(احلسن)قضية (الثانية 

احلالة يف كوت ديفوار:  ٢
(ِيكاتوم القضية الثانية ب 

  ؛ انـَْغْيسونا)  و
احلالة يف مايل: القضية 

 (احلسن)الثانية 

عدد أفرقة الدعم ٩
التابعة لقلم احملكمة 

ا   املعنية جبلسا

الكاملة  اثنان من األفرقةفريقانفريقان   فريقان فريقان
املعنية جبلسات احملكمة 
لضمان احلد األقصى 

الستعمال سعة قاعات 
جلسات احملكمة مع 

احلد األدىن من الزيادات 
  يف املوارد املطلوبة

اثنان من األفرقة الكاملة ٢٢
املعنية جبلسات احملكمة 
لضمان احلد األقصى 

الستعمال سعة قاعات 
جلسات احملكمة مع احلد

دات يف األدىن من الزيا
 املوارد املطلوبة

اثنان من األفرقة الكاملة  ٢
املعنية جبلسات احملكمة 
لضمان احلد األقصى 

الستعمال سعة قاعات 
 جلسات احملكمة

١  

                                                            

 األفرقة املعنية باإلجراءات االبتدائية هي أفرقة تابعة للدوائر ميكن أن تنخرط يف اإلعداد ملا سُيعقد مستقبًال من احملاكمات وجلسات )١٠(
  انعقادها وجلسات النطق بالعقوبة وجلسات جرب األضرار.
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أفرقة املمثلني  عدد١٠
القانونيني للمجين 

عليهم التابعة 
 للمكتب العمومي
  حملامي اجملين عليهم

يف اإلجراءات االبتدائية: ٧      
اْغبَـْغبو وابْليه غوديهقضية 

 انْتاَغْنداوقضية ، )١(
 أُنغوينقضية ، و )٢(
  ؛)١(
إجراءات جرب  يف

)، ١( مبباقضية األضرار: 
، )١( لوبـَْنغاقضية و 
  )١( كاتـَْنغاقضية و 

يف اإلجراءات االبتدائية: ٧  
 وابْليه غوديهاْغبَـْغبو قضية 

 انْتاَغْنداوقضية ، )١(
 أُنغوينقضية ، و )٢(
  ؛)١(
إجراءات جرب  يف

  األضرار:
قضية )، و ١(مببا قضية 
قضية ، و )١( لوبـَْنغا
 )١( كاتـَْنغا

يف اإلجراءات االبتدائية:  ٦
 اْغبَـْغبو وابْليه غوديهقضية 

 انْتاَغْنداوقضية ، )١(
 وينأُنغقضية ، و )٢(
 لوبـَْنغاقضية  ، و)١(
)١( كاتـَْنغاقضية ، و )١(

، )١( وينأُنغقضية  ٤
)، ١( كاتـَْنغاقضية و 
، )١( لوبـَْنغاقضية و 

)١١()١وإجراءات أخرى (

عدد اللغات ١١
املنهوض بأود تقدمي 

ا يف  اخلدمات 
  جلسات احملكمة

مت تقدمي  ٢٠١٦يف عام  ١٠ ٩
خدمات اللغات ألنشطة 
جلسات احملكمة بثالث 
لغات إضافية: العربية، 
واإلنكليزية (باللهجة 

الليبريية)، ولغة السْنغو. 
توفري اخلدمات ومل يُطلب 

بالسواحيلية (الفصحى) 
 وال بلغة البمبارا.

  اإلنكليزية  -١٠١٠١
  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  -٧١ ٩
  الفرنسية  -٢
السواحلية الكونغولية  -٣
يَـْرَوْندا لغة ا -٤   لِكنـْ
  اآلشويل لغة  -٥
  لديوال لغة ا -٦
  ِلْنغااللغة ال -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

  اآلشويل -١ ١
  اإلنكليزية  -٢
 الفرنسية  -٣

                                                            

، القذايفيُعىن هذا الفريق باإلجراءات الالبثة اليت ينخرط يف العمل عليها مكتب احملامي العمومي للمجين عليهم (املقبولية يف قضية  )١١(
  ، إخل).جزر الُقُمرواالستئناف يف احلالة يف 
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عدد اللغات املتصلة ١٢
بالقضايا املنهوض 

بأود تقدمي اخلدمات 
  ا

دعم  ٢٠١٦مت يف عام  ٢٤ ٢١
قضية  ١١اإلجراءات يف 

إضافية باللغات التالية: 
العربية ، والفرنسية، 

واإلنكليزية، ولغة الغرييه، 
ولغة الَلْندو، واللغة 

اجلورجية، والروسية، 
والرتكية، واألملانية، 

واإلسبانية، واهلولندية، ومل 
يُطلب توفري اخلدمات 

باللغة السواحيلية 
(الفصحى) وال بلغة 

الكالنجني بلغة  الفور وال
وال بلغة الكيكويو وال 

بلغة  وال بلغة الَلْنغو
اللوغندا وال بلغة اللوو وال

 بلغة االْجنييت. 

  لغة التماشيق  -٢٢٢٦١
  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
جنوب لغة  - ٢٢

  أوسيتيا
  غاينْ سُ لغة ال - ٢٣
  لغة الداري  - ٢٤
  لغة الَبْشتو  - ٢٥
 لغة الكريُْندي  - ٢٦

  اإلنكليزية  -٢٩٣٢١
   الفرنسية -٢
   شويلاآل -٣
  العربية -٤
  العربية (السودانية)  -٥
لسواحلية ا - ٦ 

  (الكونغولية)
يَـْرَوْندا -٧   لغة الِكنـْ
   لغة الِلْنغاال -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 لغة ال - 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
   لغة الِلْنغاال -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 لغة ال - ٢٣
  لغة الداري  - ٢٤
  لغة الَبْشتو  - ٢٥
  لغة الكريُْندي  - ٢٦
  لغة الكيهيما  - ٢٧
  لغة املوريه  - ٢٨
 لغة التورا - ٢٩

  اإلنكليزية  -١ ٣٣
   الفرنسية -٢
   شويلاآل -٣
  العربية -٤
  العربية (السودانية)  -٥
لسواحلية ا - ٦ 

  (الكونغولية)
يَـْرَوْندا -٧   لغة الِكنـْ
   لغة الِلْنغاال -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
   لغة الِتغرينيا - ٢٢
  دلْ فُ لْ فُ لغة ال - ٢٣
  لغة الداري  - ٢٤
  لغة الَبْشتو  - ٢٥
  لغة الكريُْندي  - ٢٦
  لغة الكيهيما  - ٢٧
  لغة املوريه  - ٢٨
  الألمهرية - ٢٩
معلومة سرّية  - ٣٠

  مصنَّفة (ألف)
  العربية  - ٣١
  األوكرانية - ٣٢
معلومة سرّية  - ٣٣

  مصنَّفة (باء)
 

عدد اللغات ١٣
هوض بأود تقدمي املن

ا من  اخلدمات 
أجل املراسلة مع 
  الدول األطراف

لقد خطط قسم خدمات  ٦ ٢٥
اللغات لعدد أقصى من 

اللغات املستعملة يف 
سياق التعاون القضائي 

استناداً  ٢٠١٦يف عام 
إىل البيانات املتعلقة 

بالفرتة السابقة، لكن 
اللغات اليت استعملت 

فعالً من أجل الرتاسل مع 
الدول األطراف هي 

اللغات التالية: الفرنسية، 
واإلنكليزية، واإلسبانية، 

واهلولندية، والعربية، 
 والربتغالية، واألملانية.

  الفرنسية -١٠٦١
  اإلنكليزية  -٢
  العربية  -٣
  الربتغالية  -٤
  ألملانية ا -٥
 اإلسبانية -٦

  اإلنكليزية  -٨٩١
  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

  اإلنكليزية  -١ ٧
  الفرنسية -٢
  العربية  -٣
  اإلسبانية  -٤
  اهلولندية  -٥
  اجلورجية -٦
  الروسية -٧
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عدد دعاوى ١٤
  االستئناف النهائي

بدأت اإلجراءات  ١ ١
 مببااالستئنافية يف قضية 
فيما يتعلق باحلكم 

باإلدانة والقرار املتعلق 
 ٢٠١٦بالعقوبة يف عام 

وستستمر يف عام 
٢٠١٧. 

 مببا وآخرينقضية يف )١٣(٦)١٢(٢
(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 ر، ويف األضرا
استئناف  -  املهدي

القرار املتعلق جبرب 
  األضرار

(الرئيسية)  مببايف قضية )١٥(٨)١٤(٩
استئناف احلكم  - 

باإلدانة والقرار املتعلق 
 مببا؛ ويف قضية بالعقوبة
(جرائم منصوص  وآخرين

من  ٧٠عليها يف املادة 
 -  النظام األساسي)

استئناف احلكم باإلدانة 
؛ والقرار املتعلق بالعقوبة

 انْتاَغْنداويف قضية 
ضية ويف ق)؛ احتماالً (

استئناف القرار  - كاتـَْنغا
؛ املتعلق جبرب األضرار

 - املهديقضية  ويف
استئناف القرار املتعلق 

قضية ؛ ويف جبرب األضرار
استئناف القرار  -  لوبـَْنغا

 املتعلق جبرب األضرار؛
تمل أن تُقدَّم دعوى وحيُ 

لقرار  استئناف أخرى
 متعلق جبرب األضرار

(اجلرائم  انْتاغْنداقضية  )١٦(٥
املنصوص عليها يف 

من النظام  ٧٤ املادة
األساسي واجلرائم 

املنصوص عليها يف 
  منه)؛ ٧٦ املادة

 اْغبَـْغبو وابْليه غوديهقضية 
(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

(اجلرائم  مبباقضية  )١٧(١
املنصوص عليها يف 

من النظام  ٧٠ املادة
األساسي واجلرائم 

املنصوص عليها يف 
  .منه) ٧٦ املادة

                                                            

  عدد ما يستأنف من األحكام الصادرة عن الدوائر االبتدائية. )١٢(
دعوى تتعلق  ١٦بلغ جمموع دعاوى االستئناف اليت رفعها األطراف لقد االبتدائية. املرحلة عدد ما يستأنف من األحكام الصادرة يف  )١٣(

الرئيسية (يستأنف املتهم القرار القاضي بإدانته؛ ويستأنف املتهم واملّدعية العامة قرار النطق بالعقوبة)؛  مبباقضية  : يفبالقرارات التالية الذكر
من النظام األساسي (يستأنف مخسة متهمني القرار القاضي باإلدانة؛  ٧٠  املتعلقة باجلرائم املنصوص عليها يف املادة مببا وآخرينويف قضية 

(يستأنف املتهم ومكتب احملامي العمومي للمجين عليهم  كاَتْنغاويف قضية  عية العامة قرار النطق بالعقوبة)؛ويستأنف ثالثة متهمني واملدّ 
املمثلون القانونيون للمجين عليهم القرار املتعلق  (يستأنف املهديواملمثلون القانونيون للمجين عليهم القرار املتعلق جبرب األضرار)؛ ويف قضية 

 جبرب األضرار).
دعوى تتعلق  ١٨بلغ جمموع دعاوى االستئناف اليت رفعها األطراف لقد االبتدائية. املرحلة عدد ما ُيستأنف من األحكام الصادرة يف  )١٤(

الرئيسية (يستأنف املتهم قرار احلكم بإدانته؛ ويستأنف املتهم واملّدعية العامة القرار القاضي بالعقوبة؛  مبْباقضية   بالقرارات التالية الذكر: يف
من النظام  ٧٠ املتعلقة جبرائم منصوص عليها يف املادة مبْبا وآخرينورُفعت دعوى استئناف واحدة للقرار املتعلق جبرب األضرار)؛ يف قضية 

القرار القاضي بإدانتهم؛ ويستأنف ثالثة متهمني واملّدعية العامة القرار القاضي بالعقوبة)؛ يف قضية  األساسي (يستأنف مخسة متهمني
(يستأنف املتهم ومكتب احملامي العمومي للمجين عليهم واملمثلون  كاَتْنغا(يُتصور أنه قد ترفع دعوى استئناف واحدة)؛ يف قضية  انْتاَغْندا

(يستأنف املمثلون القانونيون للمجين عليهم القرار املتعلق جبرب  املهديالقاضي جبرب األضرار)؛ يف قضية  القانونيون للمجين عليهم القرار
 األضرار).

ذه  )١٥( عدد ما ُيستأنف من األحكام الصادرة يف املرحلة االبتدائية. وقد بلغ جمموع دعاوى االستئناف اليت رفعها األطراف فيما يتعلق 
؛ الرئيسية (يستأنف املتهم القرار القاضي بإدانته؛ ويستأنف املتهم واملّدعية العامة القرار املتعلق بالعقوبة) مببادعوى: يف قضية  ١٩القرارات 
من النظام األساسي (يستأنف مخسة متهمني القرار القاضي باإلدانة؛  ٧٠ املتعلقة جبرائم منصوص عليها يف املادة مبْبا وآخرينيف قضية 

نف (يستأ كاتْنغاويستأنف ثالثة متهمني واملّدعية العامة القرار املتعلق بالعقوبة؛ ويستأنف أحد األطراف القرار املتعلق بالعقوبة)؛ يف قضية 
(يستأنف  املهدياملتهم ومكتب احملامي العمومي للمجين عليهم واملمثلون القانونيون للمجين عليهم القرار املتعلق جبرب األضرار)؛ يف قضية 
 املمثلون القانونيون للمجين عليهم القرار املتعلق جبرب األضرار)؛ يف قضية لوبْنغا (يستأنف طرفان القرار املتعلق جبرب األضرار).

عدد ما ُيستأنف من األحكام الصادرة يف املرحلة االبتدائية. وميكن أن يستأنف حكمًا معيَّنًا طرٌف واحد أو أكثر من طرف، ما  )١٦(
 ينجم عنه عبء عمل أكرب.

حدى إن إلجراء االستئناف من طبيعته ما جيعل من املتعذر القطع بأن عملية االستئناف النهائي أكيدة قبل أن يصدر حكم عن إ )١٧(
ئة) الدوائر االبتدائية. لكن يُرجَّح كبَري الرتجيح أن صدور حكم عن إحدى الدوائر االبتدائية (سواء أكان حكمًا باإلدانة أم حكمًا بالترب 

، سيفضي إىل دعوى استئناف واحدة على األقل يرفعها واحد من األطراف أو أكثر. وعليه فإن هذا العدد، استنادًا إىل معيار صارم لليقني
 .٢٠١٩سيبلغ الصفر يف الوقت احلاضر لكن يُرجَّح بالَغ الرتجيح أنه سيزداد مع صدور األحكام يف املرحلة االبتدائية يف عام 
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عدد الشهود الذين ١٥
ميثُلون لإلدالء 

م   بشهادا

من شهود مكتب  ٨٨ ٩٧ ١٠٠
من  ٧املّدعي العام؛ و

الدفاع؛ وشاهدان شهود 
 من شهود الدوائر

شاهداً فيما خيص  ٨١١٣٤١٣٤
حماكمات: يف قضية  ٣

)؛ ويف ٢٩( انْتاغندا
اْغبَـْغبو وابْليه غوديهقضية 

 أُنغوين)؛ ويف قضية ٥٢(
)٥٣( 

عدد من األيام مقداره ١٣٢٣٩
أيام لكل   ٣يف املتوسط 

   شاهد

عدد من األيام مقداره  ١٠٣
لكل  ٢,٥يف املتوسط 

  شاهد.

يُتوقَّع أن ينتهي مثول  ٠
الشهود حبلول تشرين 

  ٢٠١٩األول/أكتوبر 

املدة القصوى ١٦
املتوقعة ملكوث كل 

  شاهد

يف املتوسط مل تتجاوز  ٣٠ ١٥
مدة اإلدالء بالشهادة 

يوماً يف عام   ١٥
. بيد أن املدة ٢٠١٦

القصوى الفعلية للمكوث 
لكل شاهد مشمول 

بعناية قسم اجملين عليهم 
غراض املثول والشهود أل

أمام احملكمة يف عام 
يوماً  ٣٠بلغت  ٢٠١٦

، بسبب انْتاغندايف قضية 
طول املدة اليت لزمت 

ألعمال التحضري اليت قام 
 ا االّدعاء.

 ٥أيام للتحضري +  ١٥١٥٥
أيام  ٣أيام للجلسات + 

لإلملام باألمور + يومني 
اية األسبوع)  ٢ (عطلة 
يوماً مبثابة  ١٥= 

 شاهدمتوسط لكل 

أيام للتحضري و/أو  ١٤١٢٨
أيام  ٣اإلملام باألمور + 

أيام  ٣للجلسات + 
اية األسبوع/  (عطلة 

االسرتاحة اليت قد تلزم) 
يوماً مبثابة متوسط ١٤= 

  لكل شاهد

للتحضري و/أو أيام  ٥ ١٠
+ يومان اإلملام باألمور 
أيام  ٣للجلسات + 
اية األسبوع/  (عطلة 

االسرتاحة اليت قد تلزم) 
أيام مبثابة متوسط  ١٠= 

 لكل شاهد

أيام للتحضري + يومان  ٣ ١٠
يومان لإلملام باألمور + 

أيام  ٣للجلسات + 
اية األسبوع/  (عطلة 

= االسرتاحة اليت قد تلزم)
أيام مبثابة متوسط  ١٠

 لكل شاهد

عدد اجملين عليهم ١٧
الذين يطلبون 

املشاركة يف 
  اإلجراءات/
  جرب االضرار

زيادة  ٢٠١٦شهد عام   ٤٨٤٥   ٣٥٠٠ 
يف عدد الطلبات بالقياس 

إىل عددها املتوقع يف 
بادئ األمر وذلك بسبب 

ورود عدد كبري من 
طلبات املشاركة يف 

اإلجراءات فيما يتعلق 
ديفوار   كوتباحلالة يف  

وذلك على حنو غري 
 متوقع.

؛ احلالة ٧: انْتاَغْنداقضية  ٤١٠٩  ٧١٠٠ 
الثانية يف مجهورية أفريقيا 

الوسطى (القضية أ 
؛ احلالة ٠("سيليكا")): 

الثانية يف مجهورية أفريقيا 
الوسطى (القضية ب 

؛ ٠باالكا")): - ("أنيت
اْغبَـْغبو و ابْليه قضية 
؛ احلالة يف  ٥٣: غوديه

كوت ديفوار (القضية 
؛ احلالة ١٧٠٢): الثانية

؛ احلالة ١٨٣يف مايل: 
؛ قضية ١يف جورجيا: 

لوبـَْنغا (جرب األضرار): 
؛ قضية ٣٢٣

؛ احلالة ٠: موداكومورا
يف مجهورية الكونغو 

؛ احلالة ١الدميقراطية: 
؛ احلالة يف ١يف ليبيا: 

 ١٨٣١أفغانستان: 
  (استمارة متثيل)؛ 

اجلديدة يف مجهوريةاحلالة 
  ٧أفغانستان: 

؛ ٢١٠٠: انْتاَغْنداقضية )١٨(٥٦٢٤ ٧٤٠٠ 
احلالة الثانية يف مجهورية 
أ  أفريقيا الوسطى (القضية

؛ ١٢٠٠("سيليكا")): 
احلالة الثانية يف مجهورية 
أفريقيا الوسطى (القضية 

باالكا")): - ب ("أنيت
؛ احلالة يف كوت ١١٠٠

ديفوار (القضية الثانية): 
 ؛٣٠٠٠

الثانية يف مجهورية  احلالة٧٥٠٠
أفريقيا الوسطى 

؛ ١٥٠٠أ):   (القضية
احلالة الثانية يف مجهورية 

أفريقيا الوسطى 
؛ ١٥٠٠ب):   (القضية

احلالة يف كوت ديفوار 
(القضية الثانية): 

؛ احلالة يف ٢٠٠٠
مجهورية الكونغو 

احلالة ؛ ٥٠٠الدميقراطية: 
 (القضية الثانية): مايليف 

  ؛١٠٠٠
 ١٠٠٠ :أوغندااحلالة يف 

١٩(٤٢٥٠

( 
الثانية يف مجهورية  احلالة

؛ ٢٠٠٠أفريقيا الوسطى: 
احلالة يف كوت ديفوار 

(القضية الثانية): 
  ؛ ١٠٠٠

احلالة يف مجهورية الكونغو 
  ؛ ٥٠٠الدميقراطية: 

(القضية  مايلاحلالة يف 
  ؛٢٥٠ ):األوىل

  ٥٠٠ :أوغندااحلالة يف 

                                                            

يشمل هذا العدد أي نوع من املعلومات املتلقاة من اجملين عليهم (مثل استمارات طلب املشاركة و/أو جرب األضرار، واستمارات  )١٨(
 تابعة اليت تكمل فئيت االستمارات).التمثيل، ووثائق امل

األرقام املعنية متثل عدد الطلبات الفردية املتوقَّع أن تستلم. وُحتسب طلبات املشاركة وطلبات جرب األضرار على حدة. كما ُحتسب  )١٩(
ذو صلة (عندما ُتستلم استمارة  على حدٍة اإلفاداُت مبعلومات إضافية عندما يلزم تقييم كامل ملدخالت بيانات قلم احملكمة وتقييم قانوين

 إضافية مثًال).
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عدد الشهود واجملين ١٨
عليهم املشمولني 

  باحلماية

هذان مها عددا ١١٠٨٦ غ/م - -
 نياملشمول األشخاص

حبماية قسم اجملين عليهم 
التابع للمحكمة والشهود 

 األشخاصمبن فيهم: 
املشمولون بربنامج 

احملكمة اخلاص باحلماية 
 وبعمليات النقل املساَعد
 وبتدابري احلماية املؤقتة

ذات  وبعمليات التقييم
 ن. ويشمل هذاالصلة
شاهداً من  ٥٠ انالرقم

الشهود املعاد توطينهم 
م  دولياً الذين يعتين 

وخيضعون  طرف من الغري
ا قسم  ملتابعة يقوم 
 وداجملين عليهم والشه
 .التابع للمحكمة

الشهود/اجملين عليهم ١٠٠١٣٠
املشمولون حبماية قسم 

اجملين عليهم والشهود مبن 
 األشخاصفيهم: 

املشمولون بربنامج 
احملكمة اخلاص باحلماية 

وبعمليات التقييم من 
أجل النقل املساَعد وبغري 
ذلك من أشكال الدعم

الشهود/اجملين عليهم  ٩٠
وغريهم من املعرَّضني 

م  للخطر بسبب شهاد
ن حبماية قسم و املشمول

اجملين عليهم والشهود مبن 
 األشخاصفيهم 

املشمولون بربنامج 
احملكمة اخلاص باحلماية 
وبغري ذلك من أشكال 

 الدعم

الشهود/اجملين عليهم  ١٧٠
وغريهم من املعرَّضني 

م  للخطر بسبب شهاد
ن حبماية قسم و املشمول
عليهم والشهود مبن  اجملين
 األشخاصفيهم 

املشمولون بربنامج 
احملكمة اخلاص باحلماية 
وبغري ذلك من أشكال 

 الدعم

عدد األشخاص ١٩
  املشمولني باحلماية

أفضى العدد اإلمجايل  ٤٢٨ ٦٦٠
لألشخاص 

(الشهود/اجملين عليهم 
ومعاليهم) املشمولني 

باحلماية، وعدد احلاالت 
اجلديدة املتوقع أن يهتم 

ا مكتب املّدعي العام، 
بقلم احملكمة إىل توقع أن 

احلماية ستقدم 
شخصاً. بيد أن   ٦٦٠لـ

الذي  –ذلك العدد 
يشمل الشهود واجملين 

م  قلِّص –عليهم وعائال
وذلك لكون  ٤٢٨إىل 

عدد األشخاص الذين 
تب املّدعي أحاهلم مك

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 
 الزمن

هذا الرقم شمل ي٥٧٥٥١٨
املستفيدين الرئيسيني من 

ومعاليهم. احلماية تدابري 
ويستفيد من احلماية 

يقدمهما  اللتني والرعاية
قسم اجملين عليهم 

 ٥١٨والشهود حالياً 
 شاهداً  ٨٦شخصاً (

من معاليهم) يف  ٤٣٢و
 بلداً  ٢٢

يشار استناداً إىل األرقام ٥٠٠٥٤٨
واالفرتاضات احلالية إىل 

والرعاية اللتني أن احلماية 
يقدمهما قسم اجملين 

عليهم والشهود يف عام 
قد تشمالن زهاء  ٢٠١٨
 ١٠٠شخص ( ٥٠٠

من الشهود/اجملين عليهم 
 من معاليهم) ٤٠٠و

تشري األرقام واالفرتاضات  ٤٥٠
احلالية إىل أن احلماية 

يقدمهما  والرعاية اللتني
قسم اجملين عليهم 
 ٢٠١٩والشهود يف عام 

زهاء قد تشمالن 
شاهداً/جمنياً عليهم   ٩٠
  من معاليهم ٣٦٠و

 إن احلماية والرعاية اللتني ٦٥٠
يقدمهما قسم اجملين 

عليهم والشهود يف عام 
قد تشمالن زهاء  ٢٠٢٠
شاهداً/جمنياً عليهم  ١٧٠

  من معاليهم ٤٨٠و
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عدد املشتبه ٢٠
فيهم/املتهمني الذين 

ميثُلون أمام 
  )٢٠(احملكمة

  روتو؛ ١٢ ١١
  َسْنغ؛

  أُنغوين؛
  ؛دانْ انْتاغَ 
  مببا؛
  (لوران)؛ بوغْ اْغبَـ 

  ابْليه غوديه؛
  املهدي؛
  ؛كيلولو

  ؛أريدو 
  ؛نداَمْنغِ 

 باباال

  مببا؛٩٩
  ؛كيلولو

  ؛أريدو 
  ؛نداَمْنغِ 

  ؛باباال
  ؛دانْ انْتاغَ 
  (لوران)؛ بوغْ اْغبَـ 

  ابْليه غوديه؛
 أُنغوين

  مببا؛٩٩
  ؛كيلولو

  ؛أريدو 
  ؛نداَمْنغِ 

  ؛باباال
  ؛دانْ انْتاغَ 
  (لوران)؛ بوغْ اْغبَـ 

  ابْليه غوديه؛
 أُنغوين

  ؛)١(احلسن ٨
  مببا؛

  ؛كيلولو
  ؛نداَمْنغِ 

  ؛دانْ انْتاغَ 
  (لوران)؛ بوغْ اْغبَـ 

  ابْليه غوديه؛
 أُنغوين

٠  

عدد احملتَجزين من ٢١
املشتبه فيهم أو 

 املدانني  املتهمني أو

  مببا؛ ٦ ٧
  ؛دانْ انْتاغَ 
  (لوران)؛ بوغْ اْغبَـ 

  ابْليه غوديه؛
  أُنغوين؛
  املهدي

 

  مببا؛٦٦
  ؛دانْ انْتاغَ 
  (لوران)؛ بوغْ اْغبَـ 

  ابْليه غوديه؛
  أُنغوين؛
  املهدي

  مببا؛٦٨
  ؛دانْ انْتاغَ 
  (لوران)؛ بوغْ اْغبَـ 

  ابْليه غوديه؛
  أُنغوين؛
  املهدي

 

  ؛دانْ انْتاغَ  ٥
  (لوران)؛ بوغْ اْغبَـ 

  ابْليه غوديه؛
  أُنغوين؛
 احلسن

 أُنغوين ١

إضافة إىل الزنازين الست  ٦ ٦ عدد الزنازين الالزمة٢٢
الالزمة، تعني على 
احملكمة أن تستأجر 
زنازين إضافية لسد 

االحتياجات غري املرتقبة 
املتأتية عن احتجاز 

)، P-435شاهد معتقل (
يف مركز االعتقال ملدة 

يوماً يف   ٢٨
األول/أكتوبر   تشرين
٢٠١٦. 

جمموعات تتألف كل ٦٦
 منها من ست زنازين

منوذج استئجار الزنازين: )٢١(٦٦
 ١٢إما ست زنازين أو 

 فمن أجل مخسة زنزانة؛
حمتجزين يؤخذ بنموذج 

 الزنازين الست

منوذج استئجار الزنازين:  ٦
 ١٢إما ست زنازين أو 

 مخسة أجل فمن زنزانة؛
حمتجزين يؤخذ بنموذج 

  الزنازين الست

منوذج استئجار الزنازين:  ٦
 ١٢إما ست زنازين أو 

 حمتجز أجل فمن زنزانة؛
يؤخذ بنموذج  واحد

  الزنازين الست

                                                            

من أجل هذه الوثيقة فقط يشمل مصطلح "املتهم" األشخاص الذين ُقضي يف املرحلة االبتدائية بتربئتهم أو بإدانتهم ويُنتظر يف  )٢٠(
جلسات النظر يف قضاياهم البت يف دعاوى االستئناف النهائي. إنه ال يشمل بنطاقه األشخاص الذين ال ميثُلون أمام احملكمة إال فيما خيص 

  .جرب األضرار
يف بداية  ٦ نتيجًة لقرار صادر عن إحدى الدوائر تعنيَّ استئجار زنازين إضافية ملدة تناهز اخلمسة أشهر؛ بيد أن عدد الزنازين بلغ )٢١(

ايتها.  السنة وعند 
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عدد أفرقة الدفاع ٢٣
املموَّلة يف إطار نظام 

  املساعدة القانونية

إثر صدور قرار الدائرة  ١٤ ١٥
روتو االبتدائية يف قضية 

، غادر فريق الدفاعوسانغ
عن سانغ يف 
، ٢٠١٦حزيران/يونيو 

فاخنفض العدد اإلمجايل 
. واألفرقة ١٤لألفرقة إىل 

اليت بقيت عاملة حىت 
هي  ٢٠١٦اية عام 

األفرقة املعنية بالقضايا 
، انْتاغْنداالتالية: قضية 

(اجلرائم  مبباوقضية 
املنصوص عليها يف 

من النظام  ٥ املادة
األساسي واجلرائم 

املنصوص عليها يف 
منه)، وقضية  ٧٠ املادة

كيلولو، وماْنغاندا، 
، وقضية وباباال، وأريدو

اْغبَـْغبو، وابْليه  لوران
، لوبْنغا، وقضية غوديه

، وقضية كاتْنغاوقضية 
، أُنغوين، وقضية بْندا

 .املهديوقضية 

انْتاَغْندا، مببا (فريقان)،  ١٤١٤
كيلولو، باباال، َمْنِغْندا، 

أريدو، أُْنغوين، لوران 
ْندابَـ ، اْغبَـْغبو، ابْليه غوديه

(نشاط مقلَّص)،  
 ، املهديلوبـَْنغا، كاتـَْنغا

، مببا، لوبـَْنغا،كاتـَْنغا١٢١٥
 أُْنغوين املهدي،

 :التمهيديةيف اإلجراءات  ١٠
احلسن (إذا أُعِلن عن أنه 

  ؛معوز)
يف اإلجراءات االبتدائية: 
انْتاَغْندا، اْغبَـْغبو (لوران)، 

  ابْليه غوديه، أُنغوين؛
يف إجراءات االستئناف: 

مببا (قضية اجلرائم 
املنصوص عليها يف املادة 

من النظام  ٧٠
األساسي)، كيلولو، 

  َمْنِغْندا؛
إجراءات جرب يف 

 لوبـَْنغا ، األضرار: كاتـَْنغا

يف اإلجراءات االبتدائية:  ١١
وِيكاتوم ، احلسن

  ؛وانـَْغْيسونا
يف إجراءات االستئناف: 

، اْغبَـْغبو أُنغوين ،انْتاَغْندا
  (لوران)، ابْليه غوديه،

 يف اإلجراءات االبتدائية
  :)نشاط مقلَّص(
  ْندابَـ 

 جرب األضرار إجراءاتيف 
املهدي،: )نشاط مقلَّص(

  لوبـَْنغا  ،كاتـَْنغا

عدد ممثِّلي اجملين ٢٤
عليهم املموَّلني يف 

إطار نظام املساعدة 
  القانونية

األفرقة املعنية بقضايا  ٨ ٧
، ومبباكاتْنغا، ، ولوبْنغا

 وسانغ، وبـَْندا، واملهدي
(اإلجراءات االبتدائية 

وإجراءات جرب األضرار)، 
  .أُنغوينوقضية 

يف  ٢؛ ومببايف قضية  ٦٦١
يف  ١؛ ولوبْنغاقضية 
يف  ١؛ وكاتْنغاقضية 
 يف ١؛ وأُنغوينقضية 
 املهدي. قضية

بقضية األفرقة املعنية ٥٦
، كاتْنغاقضية ، و لوبْنغا

 قضية، و مبباوقضية 
.أُنغوين، وقضية املهدي

بقضية األفرقة املعنية  ٥
، لوبْنغاقضية و كاتْنغا، 

، وقضية املهدي قضيةو 
)١(احلسن، وقضية أُنغوين

بقضية األفرقة املعنية  ٧
لوبْنغا قضية و كاتْنغا، 
لوبْنغا قضية ، و األوىل
، املهدي قضية، و الثانية

، وقضية أُنغوينوقضية 
، وقضية احلسن

 ِيكاتوم/انـَْغْيسونا

عدد ٢٥
املكاتب/الوحدات 

  )٢٢(الُقطرية

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.

اثنان يف مجهورية الكونغو ٨٧
الدميقراطية (ِكْنشاسا 

وبونيا)، وواحد يف أوغندا 
وواحد يف (كمباال)، 

مجهورية أفريقيا الوسطى 
(بـَْنغي)، وواحد يف  

ديفوار (أبيجان)،   كوت
وواحد يف مايل 

(باماكو)، وواحد يف 
 جورجيا (اْتبيليسي)

اثنان يف مجهورية الكونغو ٧٧
الدميقراطية (ِكْنشاسا 

وبونيا)، وواحد يف أوغندا 
(كمباال)، وواحد يف 

مجهورية أفريقيا الوسطى 
د يف  (بـَْنغي)، وواح

ديفوار (أبيجان)،   كوت
وواحد يف مايل (باماكو)،

وواحد يف جورجيا 
 (اْتبيليسي)

واحد يف مجهورية أفريقيا  ٧
الوسطى (بـَْنغي)، وواحد 

ديفوار   يف كوت
(أبيجان)، واثنان يف 

مجهورية الكونغو 
الدميقراطية (ِكْنشاسا 

وبونيا)، وواحد يف 
جورجيا (اْتبيليسي)، 
كو)،وواحد يف مايل (باما 

وواحد يف أوغندا 
 (كمباال)

واحد يف مجهورية أفريقيا  ٨
الوسطى (بـَْنغي)، وواحد 

ديفوار   يف كوت
(أبيجان)، واثنان يف 

مجهورية الكونغو 
الدميقراطية (ِكْنشاسا 

وبونيا)، وواحد يف 
جورجيا (اْتبيليسي)، 

وواحد يف مايل (باماكو)، 
وواحد يف أوغندا 

  (كمباال)،
يضاف إليها مكتب 

االتصال القائم يف 
 نيويورك

  

                                                            

  الُقطرية".الربناجمية املقرتحة فغدت تسمى "املكاتب  ٢٠١٩ُعدِّلت تسمية "املكاتب امليدانية" اعتباراً من ميزانية عام   )٢٢(
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