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  قائمة المختصرات [المستعملة في النسخة اإلنكليزية]
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ASP مجعية الدول األطراف

AULO مكتب االتصال لدى االحتاد األفريقي
AV تجهيزات السمعية والبصريةمسعي بصري/ال

BPC ختطيط األعمال وإدماجها  
BS قسم امليزانية

CAR (بَنغي) مجهورية أفريقيا الوسطى  
CBF جلنة امليزانية واملالية
CIV (أبيجان) كوت ديفوار

CMS قسم تدبر األعمال القضائية
CMT فريق تدبر األزمات

CO ةُقطرياملكاتب ال  
CoCo جملس التنسيق

CSS قسم دعم احملامني  
D ديرمد (م(

DEO شعبة العمليات اخلارجية
DJS  دمات القضائيةاخلشعبة  

DMS  دمات اإلداريةاخلشعبة  
DRC (كنشاسا وبونيا) مجهورية الكونغو الدميقراطية  
DRS نظام التسجيل الرقمي  

DS قسم االحتجاز
DSA بدل املعيشة اليومي

ECOS ةلكرتونينظام عمل احملكمة اإل )eCourt(
EO  اخلارجيةاملكاتب  

EOSS  اخلارجية دعم العملياتقسم  
FO  عمليات ميدانية/عمل ميداين ،ميدانيةمكتب ميداين/مكاتب  

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 (اْتبيليسي) جورجيا  

GRGB التمثيل اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني  
GS اخلدمات العامة
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GS-OL  رتبة أخرى) -اخلدمات العامة ( رأ -خ ع
GS-PL  رتبة رئيسية)  -اخلدمات العامة ( رر -خ ع

GSS قسم اخلدمات العامة
GTA ؤقتة العامة املساعدة امل

HQ املقر
HR املوارد البشرية

HRS قسم املوارد البشرية
IAS قسم حتليل عمليات التحقيق  
IBA الرابطة الدولية للمحامني  
ICC احملكمة اجلنائية الدولية

ICCPP مايةاخلاص باحل برنامج احملكمة اجلنائية الدولية
ICS قسم التعاون الدويل  
ICT لومات واالتصالتكنولوجيا املع

ICTY احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة
IEU وحدة املعلومات واألدلة  
IGO منظمة حكومية دولية  

IKEMS قسم تدبر املعلومات واملعارف واألدلة  
ILOAT احملكمة اإلدارية التابعة ملنظمة العمل الدولية  

IMSS قسم خدمات تدبّر املعلومات  
INTERPOL املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية  

IOM آلية الرقابة املستقلة
IOP ديوان املّدعي العام  
IOR رئيس قلم احملكمة ديوان

IPSAS  املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام
IRS األويل االستجايبالتحرك  نظام

IT تكنولوجيا املعلومات
JCCD شعبة االختصاص والتكامل والتعاون
KBU وحدة قواعد املعارف  
KEN (نريويب) كينيا
LAS (يف مكتب املدَّعي العام) قسم املشورة القانونية
LBY ليبيا  

LO (يف قلم احملكمة) مكتب الشؤون القانونية  
LRV للمجين عليهم ونالقانوني وناملمثل /املمثل القانوين للمجين عليهم  
LSS مة)(يف قلم احملك قسم اخلدمات اللغوية  
LSU ) يف مكتب املدَّعي العاموحدة اخلدمات اللغوية(  
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MIS نظام املعلومات اإلدارية
MLI (باماكو) مايل

NGO منظمة غري حكومية
OD-DEO مكتب مدير شعبة العمليات اخلارجية
OD-DJS مكتب مدير شعبة اخلدمات القضائية

OD-DMS مكتب مدير شعبة اخلدمات اإلدارية
OIA  املراجعة الداخليةمكتب

OPCD مكتب احملامي العمومي للدفاع
OPCV مكتب احملامي العمومي للمجين عليهم

OTP مكتب املدَّعي العام
P (موظف/وظيفة من الفئة الفنية) ف

PIOS قسم اإلعالم والتوعية  
RMT فريق إدارة قلم احملكمة  
RSM التدابري األمنية الالبثة  
SAP  ارد املؤسسية (نظام ختطيط املوERP بربجميات (SAP  
SAS قسم حتليل احلاالت  

SG يةاسرتاتيج غاية
SO هدف اسرتاتيجي
SS يف مكتب املدَّعي العام( قسم اخلدمات(  

SSAFE وج السالمة واألمن يف البيئات امليدانية  
SSS قسم األمن والسالمة

SUD دارفور بالسودان  
TFV عليهمالصندوق االستئماين للمجين 

UGA (كمباال) أوغندا
UNCS  املتحدة املوحَّدنظام األمم  

UNDSS إدارة السالمة واألمن يف األمم املتحدة  
UNJSPF الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة  
UNSMS نظام إدارة األمن يف األمم املتحدة  

USG وكيل أمني عام  
VAMS بات اجملين عليهمطل /تدبرنظام إدارة  
VPRS قسم مشاركة اجملين عليهم وجرب أضرارهم
VWS والشهود عليهم اجملين قسم
WCF صندوق رأس املال العامل  
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  الدولية الجنائية المحكمة مسؤولي كبار بقلم تصدير
  

ولندا يف     ٢٠٢٠متوز/يوليو  ٣٠الهاي 
 

قرتحة لكي تنظر فيها مجعية الدول األطراف الربناجمية امل ٢٠٢١م ميزانية عام يسرُّنا أن نقدِّ 
   ("اجلمعية").

إن أجهزة احملكمة اجلنائية الدولية ("احملكمة")، إذ وضعت الظروف االستثنائية اليت متثلها 
على دقيقَة الَرْوز و لتقدمي ميزانية مطلوبة تكون  وثيق تعاونٍ معًا بيف االعتبار، عملت  ١٩- جائحة كوفيد

لة متماسكة ومفصَّ وثيقًة يف الوقت نفسه وجلعل وثيقة امليزانية هذه ، تريمن التق أقصى درجة ممكنةٍ 
  ومنطوية على التعليل الالزم، باالستناد إىل اجلهود اليت سبق بذهلا لشحذ سريورة إعداد امليزانية.

الضغوط اليت يواجهها  الواجب حيال للتجاوبومتثل هذه امليزانية جهود احملكمة املبذولة 
ر احلد األدىن من املوارد استدامة توفُّ  ضرورةُ  هنُ وازِ تُ  ، على حنوٍ ١٩- صاد العاملي من جراء جائحة كوفيداالقت

ا األساسية واالضطالع  ا ضمن إطار اليت حتتاج إليها احملكمة إلجراء عمليا باألنشطة اهلامة املنوطة 
  .٢٠٢١واليتها يف عام 

 فاعلةً  حبيث تظلمر األائحة العاملية، تدبَّرت احملكمة فعلى الرغم من التحديات املتأتية عن اجل
ا، ومستعين عةً جة، مسارِ ومنتِ  مما يتحلى به موظفوها  تدابري ابتكارية، ومستفيدةً ب ةً إىل تكييف عمليا

ك احملكمة يف هذه اآلونة العصيبة يستند إىل جهودها املبذولة يف إطار امللتزمون من صموٍد وتفاٍن. إن حترُّ 
باخلطتني االسرتاتيجيتني املنفصلتني اخلاصتني مبكتب املّدعي العام وبقلم  مَّلةً ، ُمكَ يةاالسرتاتيج خطتها
ل حجر الزاوية يف . فهذه اخلطط االسرتاتيجية تظل متثِّ (وهو قد سرَّع هذه اجلهود بأشكال كثرية) احملكمة

يئ إطاراً إلعمال ٢٠٢١عام لامليزانية بختطيط احملكمة املتعلق    هذا التخطيط. و
إننا، بصفتنا كبار مسؤويل احملكمة، عازمون على ضمان احتفاظها بأكرب قدر ممكن من القدرة 

يتيح هلا مواصلة أنشطتها األساسية املتمثلة يف عمليات التدارس  مااليت بنتها على مر العقدين األخريين، 
ا وبناها جرب األضرار، اس وأعمالاألويل، وعمليات التحقيق، واحملاكمات،  تنادًا إىل صمود منظوما

ااتـّسام وقابليتها للتكيُّف، مع صون  باجلودة و  الرفيع القانوين وبالتميُّز باالستقالل وباإلنصاف إجراءا
  سيما اجملين عليهم والشهود. األشخاص املعنيني وال وخريِ  ، ومع محاية أمنِ العالية

عن طريق زيادة النجاعة واستيعاب سبل حتقيق مكاسب يف  النظراحملكمة  أنعمتلقد 
إعاقة  ) دونحيانبالغة املشقة يف بعض األ تدابريَ  بات اخلارجية (متخذةً التكاليف اإللزامية ذات املسبِّ 

ا االشتغالية. إن  بشأن هذه املهمة ُأحرِز إىل حد كبري من خالل حتسني التشاور الوثيق بني  هامتقدُّ قدرا
 حبسب على صعيد امليزانية أولويات واحتياجاتلشىت وحدات احملكمة من  ما لتناوُ الذي أتاح األجهزة 
  .على حنو سليم السياق

املعروضة أعاله،  غري املألوفة، آخذًة باحلسبان الظروف ٢٠٢١فيما خيص عام  وتقرتح احملكمة
 ٢٠٢٠عام ميزانية بالقياس إىل ، المئة في ٠,٥، أي يورو مليون ٠,٧ يف امليزانية مقداره ختفيضاً 

عمليات  منها تكاليفُ  لسد تكاليفَ  يورو مليون ١٤٨,٥ مقدارهاذلك ميزانية مقرتحة  ويؤيت املعتمدة.
محاية تكاليُف احملاكمات، و تكاليُف عمليات التحقيق وأنشطة املقاضاة، و تكاليُف التدارس األويل، و 
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تعويض اجملين عليهم ليف تكااملساعدة القانونية، و تكاليُف ، و ويةدمات اللغتكاليُف اخلالشهود، و 
م على حنو حقيقي فعال، و    خمتلف مرافق احملكمة. تكاليُف إدارةومساعد

لقد التزمت احملكمة باالنضباط الصارم إذ مل تطلب إال موارد احلد األدىن الالزمة لزومًا مطلقاً 
امن أجل  جراءات القضائية يف ، اليت تشمل زيادة كبرية يف اإلاألنشطة األساسية املتوقَّع أن تضطلع 

التحلي ، يف مجيع وحدات احملكمة لتعظيم َدأَبنا عليهاملرحلة االبتدائية. وعالوة على ذلك نظرنا، كما 
ا املزيد من حتسني استعمال احملكمة للموارد عن طريق سبل الاملرونة واستطالع ب إعادة اليت ميكن 
حىت إننا، وتناول األنشطة على أساس األولوية.  زيادة النجاعة، املتأتية عنتخصيص وحتقيق املكاسب ال

خطر إبطاء عمليات  ينطوي علىر املوارد الكافية توفُّ عدم  الوعي أن اآلونة الشاقة، نعي كلَّ  يف هذه
  ودة أنشطة احملكمة.جب خيمو اإلضرار الأو  تهاجناع إنقاصاإلجراءات أو و التحقيق 

حتديات مل يسبق هلا مثيل بسبب اضية من واجهته احملكمة يف األشهر امل مماوعلى الرغم 
ا يف إطار واليتها دون  ا تبقى حريصة كما كانت دائماً على النهوض باملهام املنوطة  اجلائحة العاملية، فإ

، مع إيالء األولوية الستمرار التجاوب والتعاون يف شىت وحداا باملستوى الرفيع الذي يتميَّز بهأن تضحي 
  واضح وملموس.ذا االلتزام هي بيان إمنا هذه امليزانية املقرتحة ف. م والتحسنيالتعلُّ 

وتظل احملكمة مستعدة للتواصل التام مع الدول األطراف واجلمعية للتباحث بشأن أفضل السبل 
ا حبيث خترج من جائحة كوفيد تعزيزإىل  على  وهي أقوى، ساهرةً  ١٩- واستدامة صمود احملكمة وقدر

  ومة نظام روما األساسي للعدالة اجلنائية الدولية.منظ وقوةِ  حيويةِ 
، فإننا نأمل أن ميزانية ١٩-عن جائحة كوفيد النامجةوإذ ندرك ضرورة تناول البيئة غري املعتادة 

تولونه لألمر من  نشكركم على ماو  تحظى مبوافقتكم.سبعنايٍة الربناجمية املقرتحة اليت أعددناها  ٢٠٢١عام 
   اعتبار.

  خالص التقدير واالحرتام،نرجو تقبل 
  [توقيع]  [توقيع]  [توقيع]

  )Peter Lewisبيتر لويس (  )Fatou Bensoudaفاطو بنسودا (  )Chile Eboe-Osujiتشيلي إبوي ُأسوجي (
  رئيس قلم المحكمة  المدَّعية العامة  رئيس المحكمة
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ات فيما واألولوي المقترحة، البرنامجية ٢٠٢١لمحة عامة عن ميزانية عام  -أوًال 
 العمل ومعطياتيتعلق بالميزانية، 

 المقدِّمة  -ألف 

الذي اعُتمد منذ  -أُنشئت احملكمة اجلنائية الدولية ("احملكمة") مبوجب نظام روما األساسي  -١
بصفتها احملكمة الدولية املستقلة الدائمة الوحيدة اليت هلا اختصاص فيما خيص أخطر  -سنة خلت  ٢٢

ويُعترب اختصاص  الدويل وهلا سلطة األمر جبرب أضرار اجملين عليهم يف هذه اجلرائم. اجلرائم اليت تثري القلق
ا ال تعمل إال عندما تكون الدولة املعنية  احملكمة مكمًال الختصاص احملاكم اجلنائية الوطنية، ما يعين أ

نصوص عليها يف نظام روما غري راغبة يف ممارسة واليتها القضائية الرئيسية يف القضايا املتعلقة باجلرائم امل
   األساسي أو غري قادرة على ذلك حقاً.

وخالفًا ملا عليه احلال يف احملاكم الوطنية، تضطلع احملكمة بوظائف وأنشطة شىت تتناوهلا يف  -٢
ا احملكمة إجراُء  النظم الوطنية مكاتب أو وزارات أو وكاالت منفصلة. ومن املهام واألنشطة اليت تضطلع 

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

رب أضرارهم التحريرية وخدمات إعداد احملاضر واخلدمات األمنية؛ واإلشراف على مشاركة اجملين عليهم وج
م؛ وضمان تقدمي املساعدة القانونية وحقوق الدفاع؛ وتوفري املعلومات للجمهور العام، والسهر  ومساعد
على إشهار اإلجراءات، وتوعية اجملين عليهم واجلماعات املتضررة؛ وتسيري شؤون مركز االحتجاز؛ وإدارة 

اتب اخلارجية، مبا يف ذلك العمليات اجملراة يف بلدان احملكمة والعمليات اجملراة يف املقر ويف املك حمالِّ مجيع 
  احلاالت.

"حالة"، تسّمى على أساس  ١٢فيما ال يقل عن  ٢٠٢١ويُتوقع أن تعمل احملكمة خالل عام  -٣
بطلب إحالة إىل السلطات الوطنية مقدَّم مبوجب  احلالة يف أفغانستان (هي حاليًا رهن جغرايف كما يلي:

األساسي جتري معاملته، لكنها تستلزم على الرغم من ذلك االضطالَع بأنشطة  من نظام روما ١٨ املادة
الثانية يف مجهورية أفريقيا الوسطى،  استدامة)، واحلالة يف بنغالديش/ميامنار، واحلالة يف بوروندي، واحلالة

راطية، واحلالة يف ديفوار، واحلالة يف دارفور بالسودان، واحلالة يف مجهورية الكونغو الدميق واحلالة يف كوت
وختضع هذه احلاالت يف . جورجيا، واحلالة يف كينيا، واحلالة يف ليبيا، واحلالة يف مايل، واحلالة يف أوغندا

ا مراحل خمتلفة (املرحلة  الوقت احلاضر لعمليات حتقيق أو دعاوى بلغت اإلجراءات القضائية املتعلقة 
ويضاف إىل ذلك أن  االستئناف، أو مرحلة جرب األضرار). التمهيدية، أو املرحلة االبتدائية، أو مرحلة

حاالت؛ وقد يُنَجز بعض  مكتب املّدعي العام ("املكتب") جيري حاليًا عمليات تدارس أويل لتسع
   .٢٠٢١أو يف عام  ٢٠٢٠عمليات التدارس األويل هذه خالل الفرتة املتبقية من عام 

واضعًة يف اعتبارها الظروف  ٢٠٢١قرتحة لعام لقد أعدت احملكمة ميزانيتها الربناجمية امل -٤
إن هذه األوقاَت غَري املألوفِة  وأثرها على االقتصاد العاملي. ١٩-االستثنائية املتمثلة يف جائحة كوفيد

الصعوبِة متثِّل ِمـَحّكًا ُخيترب به صموُد منظوماِت وُبىن املنظمات واملؤسسات يف مجيع أحناء العامل، مبا فيها 
ا على التكيُّف. احملكمة، ا  وقدرُ وعلى الرغم من القيود اليت تنطوي عليها التدابري ذات الصلة اليت اختذ

احلكومات، تدبَّرت احملكمة أمَر استدامة إنتاجيتها العالية طيلة فرتة األزمة من خالل مسارعتها إىل إجراء 
ى قوِة العاملني فيها وتفانيهم يف عملها، واختاذها تدابري ابتكارية، واعتمادها عل تكييفعمليات 

  العمل. يف
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تتسم بأقصى  ٢٠٢١لقد عزَّزت هذه الظروف حرص احملكمة على تقدمي ميزانية مقرتحة لعام  -٥
تنطوي  يورو، ألف ١٤٤ ٩١٧,٢جمموعها  ٢٠٢١عام لفاحملكمة تقرتح ميزانية  درجة ممكنة من التقتري.

، بالقياس إىل ميزانية عام في المئة ٠,٥ه ، ونسبتآالف يورو ٧٠٣,٣على اخنفاض يقارب مقداره 
يظل مقارباً  ٢٠٢١ويشار على اخلصوص إىل أن مبلغ ميزانية احملكمة املقرتحة لعام  املعتمدة. ٢٠٢٠

املعتمدة بالنظر إىل قرار مجعية الدول األطراف ("اجلمعية") القاضي بتمويل  ٢٠٢٠ملبلغ ميزانية عام 
الربناجمية املقرتحة من الفائض النقدي  ٢٠٢٠ ر ميزانية عامألف يورو يف إطا ٤٧٩,٧مقداره  ما

ا اخلامسة .٢٠١٧ لعام ، تُعرض )١(والعشرين وعمًال بالتوصية الصادرة عن جلنة امليزانية واملالية يف دور
 اخلاصأرقام امليزانية العادية املقرتحة بصورة منفصلة عن أرقام الفوائد املستحقة على قرض الدولة املضيفة 

وكما أشارت إليه جلنة امليزانية واملالية، يراد بذلك زيادة الشفافية وإتاحة التقييم  املباين الدائمة للمحكمة.ب
ألف يورو  ٣ ٥٨٥,١وبإضافة املقدار البالغ  .٢٠٢١املقاَرن للموارد اليت تستلزمها أنشطة احملكمة يف عام 

يفة ولفوائده فيما يتعلق مبشروع املباين الدائمة، املستحق دفعه تسديدًا ألقساط رد مبلغ قرض الدولة املض
ألف يورو، ينطوي  ١٤٨ ٥٠٢,٣مبلغًا مقداره  ٢٠٢١تبلغ امليزانية الربناجمية املقرتحة للمحكمة لعام 

  املئة. يف ٠,٥على اخنفاض نسبته 

 يأيت نتيجًة متعمدًة حلرص شىت وحدات احملكمة ٢٠٢١فمقدار ميزانية احملكمة املقرتحة لعام  -٦
القوي على تفهم الوضع الناجم عن الضغوط االقتصادية اليت يواجهها اجملتمع الدويل من جرّاء اجلائحة 
العاملية، والعمل يف الوقت نفسه إلقامة التوازن مع لزوم مواصلة إعادة تأكيد الغرض املنشود من نظام روما 

تكفل بإجراء عمليات احملكمة األساسية يف األساسي واستدامة توفري مقدار احلد األدىن من املوارد الالزم لل
ا. ٢٠٢١عام  ا على النهوض باملهام الكبرية املنوطة    واحلفاظ على قدر

املقرتحة تقييمًا دقيقًا مقابل غايات احملكمة وتوخيات  ٢٠٢١لقد قـُيِّم مقدار ميزانية عام  -٧
فيما خيص  -اجلرائم الفظيعة مبا فيها توخيات اجملين عليهم واجلماعات املتضررة ب -أصحاب الشأن 

ا يف إطار واليتها، ومدى التعقيد الذي تتسم به البيئات  أداءها العام واضطالعها الفعال باملهام املنوطة 
 اليت تعمل فيها (مبا يف ذلك شؤون األمن، والتعاون، والدعم السياسي) وكرب مقدار طلبات تدخل احملكمة

ر امليزانية املقرتحة األولوياُت اليت حددها جملس التنسيق ُمِضّيًا يف كما تؤخذ باحلسبان يف إطا .هوتزايد
حىت عام  ٢٠١٩إعمال اخلطط االسرتاتيجية املصمَّمة حديثًا فيما خيص الفرتة املمتدة من عام 

وأخذت احملكمة باالعتبار ضرورَة احلد قدر اإلمكان من زيادات امليزانية نظرًا إىل القيود املالية  .)٢(٢٠٢١
الواقعة على الدول األطراف، وضرورَة عدم طلب االعتمادات إال بعد اختاذ مجيع التدابري املمكنة لتمويل 

احملكمة تعتقد أن االعتمادات  إن .)٣(الزيادات من خالل الوفورات واملكاسب املتأتية عن زيادة النجاعة
جاعة طويلة األمد، وذلك بصورة املقرتحة ستسهم يف حتقيق نتائج ملموسة ومكاسب متأتية عن زيادة الن

رئيسية من خالل تسريع اإلجراءات القضائية، وتعزيز ضمانات احملاكمة العادلة؛ واستدامة علوِّ درجِة 

                                                            

 ٢٦-١٨الدورة الرابعة عشرة، الهاي،  الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية،  )١(
  .١٢، الفقرة ٣-)، اجمللَّد الثاين، اجلزء باءICC-ASP/14/20( ٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب 

  انظر املرفق الرابع.  )٢(
  ١٢-٥، الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة السابعة عشرة، الهاي  )٣(

  .١، القسم كاف، الفقرة ICC-ASP/17/Res.1)، اجمللَّد األول، اجلزء الثالث، القرار ICC-ASP/17/20( ٢٠١٨كانون األول/ديسمرب 
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جودِة عملياِت التدارس األويل وعمليات التحقيق وأعمال املقاضاة؛ وتعزيز األثر على صعيد الواقع؛ 
  كمة.وجعل بيئة املعلومات آَمَن فيما خيص عمل احمل

املعتمدة فهي قد  ٢٠٢٠يقارب مبلغها مبلغ ميزانية عام  ٢٠٢١وإذ تقدم احملكمة ميزانية لعام  -٨
حدَّدت تدابري شىت يتيح اختاُذها حتقيَق ختفيضات ووفورات بغية احلد من أثر الزيادات التعاقدية النامجة 

تطلبات اجلديدة اخلاصة بأنشطة ماليني يورو)، وأثر امل ٦,٤( املتحدة املوحَّدعن تطبيق نظام األمم 
تكن  قضائية متعلقة باإلجراءات االبتدائية يف قضيتني واإلجراءات التمهيدية يف قضية واحدة جديدة، مل

 املتحدة املوحَّدإن تطبيق نظام األمم  مليون يورو). ٢,٠(زهاء  ٢٠٢٠قد ُهيئ هلا يف إطار ميزانية عام 
احلاالت اليت ميكن أن حتال إليها مع توفري أجنع نظام لألجور يتيح للمحكمة أن تعمل يف مجيع بلدان 

وقد غدا تطبيق نظام  .)٤(فيما خيص موظفيها، وال سيما فيما يتعلق بنظامها اخلاص للمعاشات التقاعدية
لة، اليت أعملتها اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف عام  املتحدة املوحَّداألمم  ، أجنع ٢٠١٧بصيغته املعدَّ

ويف  قياس إىل تكاليفه، فأفضى إىل بعض التخفيضات يف تكاليف املوظفني يف بضع السنوات املاضية.بال
نُفذت، إثر تقييم أجرته جلنة اخلدمة املدنية الدولية، زيادة يف تسوية مقر  ٢٠١٩األول/أكتوبر  تشرين

سوية مقر العمل السابقة  العمل للموظفني من الفئة الفنية الذين يقع مكان عملهم يف الهاي. إن تعديل ت
. وعالوة على ذلك أُعلمت احملكمة يف ٢٠١٣سنوات خلت، يف عام  كانت قد أجريت منذ سبع

تصنيف تسوية مقر العمل فيما خيص  رفعت درجةبأن اجلمعية العامة لألمم املتحدة  ٢٠٢٠شباط/فرباير 
يع أماكن العمل، ألن نيويورك تعترب نيويورك، ما أفضى إىل ارتفاع تناسيب لتسوية مقر العمل فيما خيص مج

حتقيق اتساق يف  املتحدة املوحَّدقاعدة نظام تسوية مقر العمل. ويفيد تعديل الرواتب وفق نظام األمم 
التعويض مع كلفة املعيشة حبسب مكان مقر العمل. وعليه فإن التسويات اجملراة يف إطار نظام األمم 

  إىل ختفيضات.ميكن أيضاً أن تفضي  املتحدة املوحَّد

املقرتحة أثُر تعديل املتطلبات يف نظام  ٢٠٢١لقد عوِّض تعويضًا كامًال يف إطار ميزانية عام  -٩
. واملتطلب اإلضايف الالزم للنهوض بأود املستجدات على صعيد األنشطة القضائية املتحدة املوحَّداألمم 

تقليص التكاليف، والسهر على الصمود وحتقق ذلك بإعمال تدابري صارمة شاملة بنطاقها احملكمة مجعاء ل
ا. ويف هذه االعتبارات  املؤسسي، وتعزيز املرونة وإمكانية تعديل النطاق يف ُبىن احملكمة وعمليا

االسرتاتيجية اليت تكتنفها املصاعب، اسُرتشد يف املقام األول واألهم باخلطة االسرتاتيجية الشاملة بنطاقها 
، ُمكمَّلًة باخلطتني االسرتاتيجيتني اخلاصتني على وجه التحديد ٢٠٢١-٢٠١٩احملكمة مجعاء للفرتة 

ا. هذا النهج سيضمن استعمال موارد احملكمة على أفضل  إن مبكتب املّدعي العام وقلم احملكمة للفرتة ذا
   وجه، كما يؤكَّد يف اخلطة االسرتاتيجية الشاملة بنطاقها احملكمة مجعاء.

ا الداخلية، متاشيًا مع حرصها على التحسني املستمر، وبينما تثابر احملكمة على ت - ١٠ قييم إجراءا
مثَّل الواقع العاملي الراهن فرصة للمحكمة لكي تُقيِّم مدى مناسبة بعض بناها وطرائق عملها للبيئة 

ا املتوفرة من . اجلديدة وعلى العموم يتعنيَّ على احملكمة اآلن أكثر من أي وقت مضى احلفاظ على قدرا
ا اليت استثمرت فيها الدوُل على امتداد سنوات عديدة، وأتاحت للمؤسسة الصمود  أجل املستقبل، قدرا

والقدرة على التكيُّف أمام التحديات اجلديدة اليت مل يسبق هلا مثيل واملتطلبات الدائمة التزايد فيما يتعلق 
املزيَد من  ٢٠٢١ إعداد ميزانية عام ويُتوخى أن يضمن بعض التدابري اليت أُْعِملت يف مبهامها وأنشطتها.

                                                            

  .٢٢٥ ، الفقرةICC-ASP/15/15الوثيقة   )٤(
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الصمود عن طريق استبانة اجملاالت اليت ميكن فيها األخذ مبنحى يكون أكثَر مرونًة وإتاحًة إلمكانية تعديل 
الربناجمية  ٢٠٢١وميكن من اآلن رؤية بعض العالمات الدالة على هذا النهج يف ميزانية عام  النطاق.

رارات اسرتاتيجية هلا تبعات تتعلق بالسياسات لفرتة تشمل جزءاً من السنة املقرتحة، ألن احملكمة اختذت ق
ا فيها.   التالية، وحدَّدت غايات ستهيئ فرصاً إلعادة تقييم بعض النماذج والسريورات املعمول 

 البرنامجية المقترحة ٢٠٢١لمحة عامة عن ميزانية عام  :١ الجدول

 ٢٠٢١ لعام يةالبرنامج الميزانية

 ٢٠٢٠ميزانية عام 
املعتمدة 

 اليوروات) (بآالف

 ٢٠٢١ميزانية عام  التغّري يف املوارد
املقرتحة 

 اليوروات) (بآالف
   مقداره

 )%نسبته املئوية ( (بآالف اليوروات)

)٢٩٩٫٧(٠٨١٫٥ ١٢ اهليئة القضائية الربنامج الرئيسي األول:   )٢٫٥(  ٧٨١٫٨ ١١ 

 ٣٨٨٫٦ ٤٧ ٠٫٠ ٣٨٣٫٤٥٫٢ ٤٧  مكتب املدَّعي العام الربنامج الرئيسي الثاين:

 ٩١٧٫٧ ٧٥ ٠٫٠ ٩١٦٫٩٠٫٨ ٧٥ قلم احملكمة الربنامج الرئيسي الثالث:

)٤٧٩٫٧(٣١٦٫٧ ٣ أمانة مجعية الدول األطراف الربنامج الرئيسي الرابع:  )١٤٫٥(  ٨٣٧٫٠ ٢ 

 ٢٧٠٫٠ ٢ - -٢٧٠٫٠ ٢ املباين الربنامج الرئيسي اخلامس:

 ٢٢٦٫١ ٣ - -٢٢٦٫١ ٣ ة الصندوق االستئماين للمجين عليهمأمان الربنامج الرئيسي السادس:

 ٧٣٩٫٥ ٤٫٩ ٧٠٤٫٧٣٤٫٨  آلية الرقابة املستقلة :٥-لربنامج الرئيسي السابعا

 ٧٥٦٫٥ ٤٫٩ ٧٢١٫٢٣٥٫٣ مكتب املراجعة الداخلية :٦-الربنامج الرئيسي السابع

)٧٠٣٫٣(٦٢٠٫٥ ١٤٥ اجملموع الفرعي  )٠٫٥(  ٩١٧٫٢ ١٤٤ 

 ٥٨٥٫١ ٣ - -٥٨٥٫١ ٣ قرض الدولة املضيفة :٢-مج الرئيسي السابعالربنا

)٧٠٣٫٣(٢٠٥٫٦ ١٤٩ للمحكمة المجموع  )٠٫٥(  ٥٠٢٫٣ ١٤٨ 

الشاملة بنطاقها المحكمة جمعاء ومسبِّبات  لميزانيةل الرفيعة االستراتيجية األولويات  - باء 
  ٢٠٢١ عامل التكاليف الرئيسية

ن طريق جملس التنسيق، عدداً من األولويات االسرتاتيجية مليزانية حدَّد كبار مسؤويل احملكمة، ع - ١١
ومن املهم التنويه إىل أن هذه األولويات واألنشطة جتسِّد ما ميكن إىل  .٢٠٢١أنشطة احملكمة يف عام 

، وقد ١٩- وقَت إعداد هذه الوثيقة، وبالنظر إىل جائحة كوفيد ٢٠٢١حد معقول ترقُّبه فيما خيص عام 
  قاً بواقع عمل احملكمة يف اجملال القضائي وجمال املقاضاة.تتأثر الح

إن كبار مسؤويل احملكمة، إذ صاغوا هذه األولويات على صعيد امليزانية ومسبِّبات التكاليف  - ١٢
-٢٠١٩الرئيسية يف إطارها، اعتمدوا على اخلطة االسرتاتيجية الشاملة بنطاقها احملكمة مجعاء للفرتة 

يجية املبيَّنة فيها باعتبارها مبادئ إرشادية يف عملهم الدؤوب لتقدمي ميزانية واألهداف االسرتات ٢٠٢١
ج احملكمة يف  تتسم بأقصى درجة ممكنة من التقتري. ومتثِّل هذه األهداف االسرتاتيجية حجر الزاوية يف 

طة االسرتاتيجية وُتَكمَّل اخل .٢٠٢١جمال التخطيط وهي َتْظَهر على حنو بارز يف التخطيط مليزانيتها لعام 
ا خاصتني مبكتب املّدعي العام  الشاملة بنطاقها احملكمة مجعاء خبطتني اسرتاتيجيتني منفصلتني للفرتة ذا

وتبعًا هلذه الدورة االسرتاتيجية، سُيقيَّم األداء والنتائج حتضريًا للدورة واخلطة االسرتاتيجيتني  وقلم احملكمة.
  اجلديدتني.

الذي يعلو على غريه من األهداف يف التوصل إىل منظومة للعدالة ويتمثَّل هدف احملكمة  - ١٣
اجلنائية الدولية تتسم بالفعالية والنجاعة والطابع العاملي، مبوجب نظام روما األساسي، ُجترى يف نطاقها 
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عمليات حتقيق وحماكمات عادلة وسريعة عندما تكون السلطات الوطنية غري قادرة على فعل ذلك أو غري 
ولذلك صاغت احملكمة أهدافها االسرتاتيجية يف ثالثة جماالت رئيسية تشمل مجيع أنشطة   فعله.راغبة يف

ا.  واجملاالت الثالثة املعنية هي: احملكمة وتتجسَّد يف اخلطة االسرتاتيجية لكل من أجهز

  أداء األنشطة القضائية وأعمال املقاضاة؛  )أ (

  التعاون والتكامل؛  )ب (

 األداء املؤسسي.  )ج (

يئتها مساراً واضحاً ملضي احملكمة ُقُدماً فيما يتعلق برسالتها إن اخلطة اال - ١٤ سرتاتيجية، إضافًة إىل 
يئ أيضًا إطارًا للتنفيذ. ا احملدَّدة الطابع،  وُيشدَّد فيها على أمهية قياس األداء مع اإلحلاح  ورؤيتها وغايا

ويف هذا السياق  على صعيد امليزانية. على االرتباط بني التخطيط االسرتاتيجي، وتدبر املخاطر، والتخطيط
 حدَّدت احملكمة أولويات العمل التالية البيان:

  تنفيذ ودعم اإلجراءات القضائية المتسمة بالعدالة والسرعة  ١

يظل تنفيذ اإلجراءات التمهيدية واإلجراءات االبتدائية وإجراءات االستئناف املتسمة بالعدالة  - ١٥
  اً أساسياً من املهام املنوطة باحملكمة يف إطار واليتها.والسرعة أمام الدوائر ميثِّل جانب

إن إجراءات احملكمة معقَّدة على حنو استثنائي من حيث القضايا املعروضة عليها والقواعد  - ١٦
فِكبَـُر عدِد الشهود وحجِم األدلة وكثرُة  اإلجرائية الواجب اتّباعها، قياسًا إىل معظم اإلجراءات الوطنية.

يف هذه اإلجراءات، مع ضرورة توفُّر األمن يف امليدان وتعاون اهليئات القضائية الوطنية،  اللغات املستعملة
وميكن أن تؤثِّر  هي أمور جتعل احملاكمات تستلزم قدرًا باهظًا من املوارد ووقتًا غالبًا ما يكون طويًال.
عمليات احملكمة حاالت التأخري يف جانب من حماكمة واحدة تأثريًا مضاَعفًا على جوانب أخرى ل

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

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

اية عام  - ١٧ التهم يف قضية علي حممد علي عبد  ٢٠٢٠ويف الدرجة التمهيدية يُتوقع أن تُعتمد يف 
وإذا اعُتمدت التهم  .٢٠٢١")، على أن يصدر القرار ذو الصلة يف أوائل عام الرمحن  عبدالرمحن ("قضية 
   .٢٠٢١ية فيمكن أن تبدأ أعمال التحضري للمحاكمة يف عام يف هذه القض

 وانـَْغْيسونا) Yekatom( يكاتوموقضية  احلسنمها قضية  -ويُتوقع أن تكون قضيتان  - ١٨
)Ngaïssona (-  احلكم يف قضية  ٢٠٢١قد بلغتا املرحلة االبتدائية، ويُرتقب أن يصدر يف مطلع عام

   احلكم أنشطة تتعلق بالنطق بالعقوبة وجرب األضرار.وقد تتأتى عن هذا  .)Ongwenأُْنغوين (

ائي ألحكام وقرارات تصدر يف  ٢٠٢١وميكن ارتقاب أن يشهد عام  - ١٩ دعاوى استئناف 
 )Blé Goudé) وابْليه غوديه (Gbagboاْغبَـْغبو (وقضية ) Ntagandaانْتاغْندا (قضايا، هي قضية  ثالث

ع دعاوى استئناف متهيدي يف قضايا تنظر فيها حالياً كما ميكن أن تُرف ).Ongwenوقضية أُْنغوين (
وعليه فإن احملكمة ستظل تضطلع بعبء عمل باهظ  الدائرة االبتدائية وقضايا تنظر فيها الدائرة التمهيدية.

  يف الدرجة االستئنافية.
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صل عدد من أفرقة الدفاع ي ٢٠٢١وسيتعنيَّ أن ُميوَّل يف إطار نظام املساعدة القانونية يف عام  - ٢٠
  .٩وعدد من أفرقة املمثِّلني القانونيني للمجين عليهم يصل حىت  ١١حىت 

 االضطالع، أولياً، بإجراِء ودعِم تسِع عملياِت تحقيٍق ناشط، تشتمل على عمليات ميدانية  ٢

من نظام روما األساسي بأن يباشر املّدعي العام عمليات حتقيق يف احلاالت  ٥٣تقضي املادة  - ٢١
ويندرج يف اختصاص احملكمة أخطر  وجود أساس معقول ملباشرة هذه العمليات.اليت خيلص فيها إىل 

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

ا بالغة التعقيد  وبالتايل فإن عمليات التحقيق اليت جتريها احملكمة تتميَّز عما جيري يف النظم الوطنية بكو
وحىت عمليات التحقيق اليت ُجترى يف ظروف مثلى من حيث املوارد والتعاون واألمن  وتستلزم موارد طائلة.
معظم احلاالت ال  ويف لعرضها على احملكمة.سنوات قبل أن تغدو القضية جاهزة  ميكن أن تستلزم ثالث

  تكون الظروف مثلى وقد يتأخر حتقيق النتائج.

، مهتماً ١٩-إن مكتب املّدعي العام، إذ يدرك الوضع االستثنائي الذي سببته جائحة كوفيد - ٢٢
مسؤوٍل باملخاطر احمليقة بالصحة العامة وباقتصادات العامل، ال ينشد زيادة يف موارده بل يسعى، على حنٍو 

تقدمي ميزانية تتيح له العمل يف الظروف احلالية وتصون قدرته على العمل عندما تتحسن هذه  وواٍع، إىل
الظروف: فعمل احملكمة مل يتناقص؛ واملكتب باألحرى يتعني عليه تضبيط منحاه يف العمل ليتكيَّف مع 

  التحديات اليت مل يسبق هلا مثيل املتأتية عن اجلائحة.

ّدعي العام ("املكتب")، متاشيًا مع خطته االسرتاتيجية وسياسته يف جمال انتقاء إن مكتب امل - ٢٣
على أساس األولوية تسع  ٢٠٢١القضايا وحتديد درجات أولويتها، سُيجري يف الشطر األول من عام 

ويهيئ املكتب  عمليات حتقيق ناشط، بغية تنجيز األنشطة اليت شهدت تأخريًا بسبب اجلائحة احلالية.
احلالة يف أفغانستان (هي  يف احلاالت السبع التالية البيان: ٢٠٢١ جراء عمليات حتقيق ناشط طيلة عامإل

من النظام األساسي جتري معاملته،  ١٨ بطلب إحالة إىل السلطات الوطنية مبوجب املادة حاليًا رهن
ديش/ميامنار، واحلالة يف لكنها تستلزم على الرغم من ذلك االضطالَع بأنشطة استدامة)، واحلالة يف بنغال

ديفوار (القضية الثانية)، واحلالة يف دارفور بالسودان، واحلالة يف ليبيا، واحلالة  بوروندي، واحلالة يف كوت
أ يف احلالة الثانية فيها)  وفيما يتعلق بعمليات التحقيق يف مجهورية أفريقيا الوسطى (القضية يف مايل.

األول من السنة، ما سيفضي إما إىل  رحلة التحقيق يف النصفوجورجيا، خيطِّط املكتب إلجناز م
إن هذا  .٢٠٢١الثاين من عام  االضطالع بأنشطة متهيدية وإما إىل إجناز عمليات التحقيق يف النصف

املنحى القائم على تناول القضايا على أساس درجات أولويتها يلزم للتكفل بسرعة العمليات وجناعتها 
ا سرعًة وجناعًة وفعاليًة عند اإلمكان، مع مراعاة حمدودية املوارد املتاحة للمكتب وضرورة  وفعاليتها، وزياد

لكن ستواَصل متابعة مجيع احلاالت اخلاضعة  تفادي التوسُّع املفرط يف جماالت استخدام هذه املوارد.
م، أو استمرار للتحقيق، وذلك مثًال فيما خيص الدالئل أو اآلفاق اجلديدة إللقاء القبض على املشتب ه 

م فيها.    التواصل مع الشهود يف القضايا اليت لـّما يزل يُنتظر القبض على املشتبه 
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عمليات تدارس أويل (احلالة يف كولومبيا،  وإبان تقدمي وثيقة امليزانية هذه كانت ُجترى تسع - ٢٤
، واحلالة يف الفلبني، واحلالة يف )٥(نيواحلالة يف غينيا، واحلالة يف العراق، واحلالة يف نيجرييا، واحلالة يف فلسط

ولـّما كانت عدة عمليات تدارس أويل قد بلغت مراحل متقدِّمة . أوكرانيا، وقضيتني يف احلالة يف فنزويال)
أو يف عام  ٢٠٢٠من مراحل التحليل فيمكن أن تُباَشر عمليات حتقيق جديدة يف الفرتة املتبقية من عام 

ا فإن مكتب املّدعي العام سيتدبر أمر ذلك من خالل العمل الذي فإذا تعيَّنت مباش .)٦(٢٠٢١ ر
وتُبنيَّ يف إطار امليزانية املقرتحة  يضطلع به فيما يتعلق بالنظر يف احلاالت على أساس درجات األولوية.

  للربنامج الرئيسي الثاين تفاصيل ختطيط مكتب املّدعي العام.

ة احتياجاته من املوظفني يف ضوء أنشطته املتوقعة لقد راجع مكتب املّدعي العام بصورة دقيق - ٢٥
وإذ يظل مقدار األنشطة التحقيقية اجلارية اليت يضطلع  .٢٠٢١وعبء العمل املناظر هلا فيما خيص عام 

ا عالياً، فليس هناك فسحة ُتْذَكر ملزيد من املرونة يف إعادة ختصيص  ا املكتب وعبء العمل املتصل 
فمن املهم بالغ األمهية أن يتمكن  .٢٠٢١حلد اجملسَّد بالفعل يف التخطيط لعام املوظفني مبا يتخطى ا

املكتب من استدامة املستوى احلايل لتجهيزه باملوظفني، كحد أدىن، لكي يتسىن له استمرار عملياته يف 
  األمدين املتوسط والطويل.

االشتغالية يف املقر ويف سبعة ويظل قلم احملكمة يقدِّم إليها الدعم يف الشؤون اإلدارية والشؤون  - ٢٦
ة هي مكاتب قائمة يف أوغندا (كمباال)، ومجهورية أفريقيا الوسطى (بـَْنغي)، ومجهورية ُقطريمكاتب 

 ديفوار (أبيجان)، ومايل (باماكو). الكونغو الدميقراطية (ِكنشاسا وبونيا)، وجورجيا (اْتبيليسي)، وكوت
إذ يضعان يف اعتبارمها املهام املنوطة بكل منهما وجوانب  ويواصل قلم احملكمة ومكتب املّدعي العام،

ما وتآزرمها على النحو األمثل يف املقر  ما املتصلة باألمن والسرية على وجه التحديد، حتسَني تعاو عمليا
وعلى الرغم من تزايد متطلبات العمل يف بعض اجملاالت والسياق االشتغايل الذي  ة.ُقطريويف املكاتب ال

ه املصاعب يف احلالة يف مايل واحلالتني يف مجهورية أفريقيا الوسطى، َتَدبَّر قلم احملكمة أمره لكي تكتنف
يقرتح ختفيضاً يف مقدار املتطلبات من املوارد من خالل إعمال حتقيق الوفورات واملكاسب املتأتية عن زيادة 

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

ويشار يف هذا الصدد إىل أنه قد  جيري حتوًُّال على صعيد األولويات االشتغالية واألمنية يف بلدان احلاالت.
  ديفوار. كمة القائمة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية وكوتحتققت ختفيضات هامة يف مكاتب قلم احمل

 قضايا ثالث في األضرار جبراألوامر ب تنفيذمواصلة   ٣

َتواُصَل تنفيذ الصندوق االستئماين للمجين عليهم األوامَر جبرب  ٢٠٢١يُتوقع أن يشهد عام  - ٢٧
، ما يستلزم استمرار املهدي) وقضية Katanga( كاتـَْنغا) وقضية Lubanga( لوبـَْنغااألضرار يف قضية 

مستفيد من  ١٥٠٠تُتوقع مشاركة زهاء  لوبـَْنغاوفيما خيص قضية  الدعم الذي يقدمه قلم احملكمة.
وفيما خيص قضية  .٢٠٢١تعويضات جرب األضرار يف الربنامج ذي الصلة خالل كٍل من أربعة أرباع عام 

فالفحص الرامي إىل التحقق من  .٢٠٢١عام  يُتوقع أن يستمر تنفيذ برنامج جرب األضرار طيلة املهدي
                                                            

 نظام من) ٣(١٩ باملادة عمالً  لعاما املّدعي قدَّمه مكتب املعنية، بناًء على طلب التمهيدية الدائرة عن صلة ذي قرار يُنتظر صدور  )٥(
 .األساسي روما

 .https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=pr1465انظر   )٦(
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سيستمر طيلة األرباع الثالثة األوىل من عام  املهديالتأهل للحصول على التعويضات الفردية يف قضية 
اية عام ٢٠٢١  كاتـَْنغاوفيما خيص قضية  .٢٠٢١، ويُرجَّح أن يـُْنَجز توزيع التعويضات املعنية حبلول 

)Katanga (وفيما خيص  تنفيذ جزء من برنامج جرب األضرار اجلماعي. ٢٠٢١عام  يُتوقع أن يستمر يف
يُتوقع أن يعمل الصندوق االستئماين للمجين عليهم على مشروع خطة  )Ntagandaانْتاغْندا (قضية 

األنشطة املتصلة  إن اجملين عليهم ويف تنفيذ األوامر جبرب أضرارهم. أوضاعالتنفيذ مث ينخرط يف التحقق من 
ا يف عامجبرب األ ة التابعة لقلم ُقطريستظل تستلزم دعمًا كبريًا من املكاتب ال ٢٠٢١ ضرار املضطَلع 

اإلعالم والتوعية،  احملكمة ومن أقسامه املختصة، ومنها قسم مشاركة اجملين عليهم وجرب أضرارهم، وقسم
وإضافًة إىل  حدة الشراء.وقسم دعم العمليات اخلارجية، وقسم األمن، وقسم املالية، وقسم امليزانية، وو 

نشاط املمثِّلني القانونيني، مبن فيهم مكتب  ٢٠٢١األول من عام  ذلك يُتوقع أن يستمر خالل النصف
  احملامي العمومي للمجين عليهم.

  جمعاء لمحكمةاستراتيجية تدبر المعلومات الشاملة بنطاقها ا تنفيذمواصلة   ٤

ك يف سنتها اخلامسة مسية، اليت ستكون حينذااتيجية اخلستواصل احملكمة تنفيذ اخلطة االسرت  - ٢٨
  :٢٠٢١وقد ُحدِّدت جماالت التحسني التالية البيان يف شىت وحدات احملكمة فيما خيص عام  واألخرية.

  إعمال منَتج احلد األدىن القابل للتطوير فيما خيص منصة أنساق تسلسل األعمال
  القضائية؛

 حث اجلنائي العلمي وتدبُّر األدلة من أجل مشاريع للمضي يف حتسني احتياز بيانات الب
  مكتب املّدعي العام؛

  حتقيق حتسينات أخرى ألمن املعلومات من قبيل حتسني تدبُّر ممارسة ذوي احلقوق اخلاصة
يف االّطالع على املعلومات هلذه احلقوق، ومحاية البيانات احملفوظة بوسائل احلوسبة 

  دي هلا.الَسحابية، وحتسني كشف التهديدات والتص

وسيواصل قسم خدمات تدبُّر املعلومات وضع اسرتاتيجية تدبُّر املعلومات واملواءمة مع ختطيط  - ٢٩
وقد ُشرع يف العمل التمهيدي لتقييم التغيريات التكنولوجية  .٢٠٢٤-٢٠٢٢احملكمة االسرتاتيجي للفرتة 

ز هذا العمل على األهداف اليت تستلزمها احتياجات احملكمة إىل التوقعات يف املستقبل، ويتوقف تنجي
ومن اجملاالت الرئيسية املشمولة بذلك السهُر على كون استبدال الُبىن التحتية  االسرتاتيجية للمحكمة.

اخلاصة باحملكمة املشارفة على انتهاء عمرها االشتغايل مستدامًا من ناحية التكنولوجيا ومن ناحية 
ت احملكمة يف جمال التكنولوجيات األساسية لتبسيط التكاليف اإلمجالية للملكية؛ وتسخُري استثمارا

السريورات االشتغالية والقضائية؛ ومواصلُة حتقيق حتسينات يف أمن املعلومات حلماية العاملني يف احملكمة، 
 ومجيع األطراف يف اإلجراءات القضائية، وسالمة السريورات واملعلومات.
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 لمباني الدائمة للمحكمةخطة استبدال عناصر تندرج في عداد رأس المال ل  ٥

، )٧(عمًال بالتوصيات الصادرة عن جلنة امليزانية واملالية والقرار ذي الصلة الصادر عن اجلمعية - ٣٠
ا يلزم قدمت احملكمة واملقاول الرئيسي الذي تعاقدت معه لصيانة مبانيها خطة متوسطة األجل، خاصة مب

) للتكفل باستعمال ٢٠٢٤-٢٠٢١للفرتة مندرجة يف عداد رأس املال (من عمليات استبدال عناصر 
ويفاد باالحتياجات املالية األطول أمداً  املبىن على حنو سلس، إىل جلنة امليزانية واملالية لكي تنظر فيها.

الربناجمية  ٢٠٢١ضمن النص السردي املتعلق بالربنامج الرئيسي اخلامس الوارد يف وثيقة ميزانية عام 
  عشر. املقرتحة ويف مرفقها اخلامس

 التحليل من منظور كلي  - جيم 

الربناجمية املقرتحة للمحكمة  ٢٠٢١يبنيِّ الرسم البياين الوارد فيما يلي توزُّع مبلغ ميزانية عام  - ٣١
إن عمليات احملكمة املعروضة يف إطار "األنشطة القضائية وأعمال املقاضاة  على جماالت النشاط.

الربناجمية املقرتحة  ٢٠٢١ية للتكاليف املهيأ هلا يف ميزانية عام واألنشطة التحقيقية" متثل املسبِّبات الرئيس
تألف وي املئة من املقدار اإلمجايل للميزانية. يف ٨٠,٥للمحكمة، إذ تبلغ املخصَّصات لسد تكاليفها 

املئة)، والتكاليف املرتتبة على  يف ٥,٣املئة)، واحلوكمة ( يف ١٩,٥املهام اإلدارية ( األخرى" من سائر"
وال يشمل احلساب يف إطار التحليل من منظور كلي ُمَقدَّر مبلغ الفائدة  املئة). يف ٣,١انة املباين (صي

 املستحقة على قرض الدولة املضيفة من أجل املباين الدائمة.

 األنشطة القضائية وأعمال المقاضاة واألنشطة التحقيقية  ١

ية وأعمال املقاضاة"، ضمن هذه الفئة، تشمل املوارد املتصلة بـ"األنشطة القضائ - ٣٢
املئة) أمورًا منها الدعم املقدَّم إىل اجملين عليهم والشهود، واملساعدة القانونية، وتكنولوجيا  يف ٤٩,٠(

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

املئة وهي تتصل بعمليات التحقيق الناشط  يف ٢٩,٢التحقيق (مبا فيها التحقيق يف امليدان)" مبا نسبته 
وخيص باقي األنشطة، املندرجة ضمن  فيها األنشطة اجملراة يف امليدان. التسع اليت سيجريها املكتب، مبا

املئة)، تعزيز القدرة املؤسسية هلذه اهليئة  يف ٢,٢لصندوق االستئماين للمجين عليهم" (إطار "أمانة ا
االضطالع مبهامها وأنشطتها، مبا فيه ما تقوم به يف مرحلة تنفيذ إجراءات جرب  بتمكُّنها منللتكفل 
 األضرار.

 األنشطةسائر   ٢

 ة، وتكاليف صيانة املباين.تشمل األنشطة املندرجة يف هذه الفئة املهام اإلدارية، واحلوكم - ٣٣
ُمجِّعت ضمن فئة "احلوكمة" أمانة مجعية الدول األطراف، وآلية الرقابة املستقلة، ومكتب املراجعة  وقد

                                                            

كانون   ٧-٢الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة الثامنة عشرة، الهاي،   )٧(
؛ والوثيقة ١، القسم زاي، الفقرة ICC-ASP/18/Res.1)، اجمللَّد األول، اجلزء الثالث، القرار ICC-ASP/18/20( ٢٠١٩األول/ديسمرب 

ICC-ASP/18/15،  ١١٥الفقرة. 
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الداخلية، وجزء صغري من قلم احملكمة (هو مكتب االتصال التابع للمحكمة القائم لدى منظمة األمم 
 املتحدة يف نيويورك).

  ل من منظور كليالتحلي: ١ الرسم البياني

 
  * ال يشمل احلساب ما خيص قرض الدولة املضيفة

 النجاعة زيادة عن المتأتية والمكاسب الوفورات  -دال

ا اخلامسة عشرة إىل احملكمة أن  ٢٠١٦يف تشرين الثاين/نوفمرب  - ٣٤ طلبت اجلمعية املنعقدة يف دور
ُتطَلب الزيادات املقرتحة إال بعد اختاذ كل  تقدِّم اقرتاح ميزانية للسنة التالية يكون مستداماً، حيث ال

وإضافًة إىل  .)٨(اخلطوات املمكنة لتمويلها من خالل حتقيق الوفورات واملكاسب املتأتية عن زيادة النجاعة
ذلك طلبت اجلمعية إىل احملكمة أن تقدم مرفقًا بوثيقة امليزانية الربناجمية يتضمن معلومات مفصَّلة عّما 

اجلارية من الوفورات واملكاسب املتأتية عن زيادة النجاعة وتقديرات ما سُيحقَّق منها يف  ُحقِّق يف السنة
فأُفيد الحقًا عن الوفورات واملكاسب املتأتية عن زيادة النجاعة يف وثيقة امليزانية الربناجمية  .)٩(السنة التالية

  .)١٠(٢٠٢٠ووثيقتها لعام  ٢٠١٩ووثيقتها لعام  ٢٠١٨لعام 

                                                            

 ٢٤-١٦الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة اخلامسة عشرة، الهاي،   )٨(
 .١ ، القسم الم، الفقرةICC-ASP/15/Res.1)، اجمللَّد األول، اجلزء الثالث، القرار ICC-ASP/15/20( ٢٠١٦ثاين/نوفمرب تشرين ال

 ٢٤-١٦الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة اخلامسة عشرة، الهاي،   )٩(
 .٢ ، القسم الم، الفقرةICC-ASP/15/Res.1)، اجمللد األول، اجلزء الثالث، القرار ICC-ASP/15/20( ٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب 

  ١٤- ٤الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة السادسة عشرة، نيويورك،   )١٠(
الوثائق الرمسية جلمعية ، واملرفق العاشر؛ ٥١حىت  ٣٥اجمللَّد الثاين، اجلزء ألف، الفقرات )، ICC-ASP/16/20( ٢٠١٧كانون األول/ديسمرب 

 ٢٠١٨كانون األول/ديسمرب   ١٢-٥الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة السابعة عشرة، الهاي، 
)ICC-ASP/17/20واملرفق احلادي عشر.٤١حىت  ٣٥ )، اجمللَّد الثاين، اجلزء ألف، الفقرات ، 
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ا الثامنة عشرة، اليت ُعقدت يف كانون األول/ديسمرب وجدَّدت اجل - ٣٥ ، طلبها ٢٠١٩معية يف دور
متعلقًا ببلوغ األهداف املنشودة على صعيد  ٢٠٢١احملكمة أن تقدِّم مرفقًا للميزانية الربناجمية لعام  إىل

كان، ما يكون قد حتقيق املكاسب املتأتية عن زيادة النجاعة، ومعلومات مفصَّلة متيِّز بوضوح، بقدر اإلم
من الوفورات ومن املكاسب املتأتية عن زيادة النجاعة ومن التخفيضات املتمثِّلة يف  ٢٠٢٠حتقق يف عام 

سيتحقق منها يف عام   التكاليف غري املتكرِّرة ومن ختفيضات التكاليف اإلضافية، وُمَقدَّرات ما
ألربع الواجب استعماهلا يف اإلفادة عن لقد اتُّفق يف السنوات السابقة بشأن هذه الفئات ا .)١١(٢٠٢١

  الوفورات واملكاسب املتأتية عن زيادة النجاعة، ويستمر تطبيقها.

ا الرئيسية تتمثل يف  - ٣٦ وكما يشار إليه يف اخلطة االسرتاتيجية للمحكمة، تظل إحدى غايا
رات واملكاسب املتأتية النهوض بثقافة التحسني املستمر بغية جعل املوظفني ينخرطون يف متييز وحتقيق الوفو 

  عن زيادة النجاعة.

وكما طُلب يف قرار اجلمعية ذي الصلة، تسعى احملكمة إىل استيعاب الزيادات يف املتطلبات من  - ٣٧
املوارد من أجل األنشطة اجلديدة بالقيام أوًال بإعادة ختصيص املوارد اليت ُحترَّر عن طريق حتقيق الوفورات 

  .)١٢(تكرِّرة وختفيضات التكاليف اإلضافيةوعدم تكبُّد التكاليف غري امل

الوارد أدناه عرضًا وجيزًا جلميع الوفورات واملكاسب املتأتية عن زيادة النجاعة  ٢ويهيئ اجلدول  - ٣٨
الربناجمية املقرتحة، وفقًا للفئات املقرَّة  ٢٠٢١ويف إطار إعداد ميزانية عام  ٢٠٢٠اليت حتققت يف عام 
ا وفورات ومكاسب متأتية عن زيادة النجاعة  لقد حققت املشار إليها أعاله. احملكمة بشىت وحدا

إن هذا الرقم ُحيسب بالقيام أوًال حبساب جمموع  املئة). يف ٢,١ألف يورو (  ٣ ١٨٠,٥مقدارها 
، واملقدار اإلمجايل للتكاليف املتفاداة ٢٠٢١التخفيضات احملقَّقة يف املقدار املرجعي األساسي مليزانية عام 

واملعزوة إىل الوفورات واملكاسب املتأتية عن زيادة النجاعة، مث بتقسيم حاصل عملية اجلمع  ٢٠٢٠لعام 
وعلى اإلمجال يبلغ  (باستثناء ما خيص قرض الدولة املضيفة). ٢٠٢٠على مقدار امليزانية الربناجمية لعام 

يت سبقت اإلشارة إليها مع ختفيض احملكمة للمقدار املرجعي األساسي للميزانية، مبا يف ذلك الوفورات ال
ألف  ٢ ٠٤٢,٢احتساب التكاليف غري املتكرِّرة والتخفيضات اإلضافية يف التكاليف، مبلغًا مقداره 

السادس عشر حملة عامة عن خمتلف املتطلبات من املوارد اليت أفضت إىل املقدار  ويهيئ املرفق يورو.
  .)١٣(لبته جلنة امليزانية واملاليةاملرجعي األساسي للميزانية املقرتحة، بالشكل الذي ط

                                                            

كانون   ٧-٢الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة الثامنة عشرة، الهاي،   )١١(
 .٦ف، الفقرة ، القسم كاICC-ASP/18/Res.1)، اجمللَّد األول، اجلزء الثالث، القرار ICC-ASP/18/20( ٢٠١٩األول/ديسمرب 

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

 .١٥، الفقرة ICC-ASP/18/5الوثيقة   )١٣(
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 (بآالف اليوروات) ٢٠٢١مجموع الوفورات والمكاسب المتأتية عن زيادة النجاعة لعام  :٢ الجدول

  فئة املبالغ املعنية  الربنامج الرئيسي
الوفورات لعام  

٢٠٢٠   

املكاسب املتأتية 
عن زيادة 

النجاعة لعام 
٢٠٢٠  

ختفيض املقدار 
األساسي املرجعي 

   ٢٠٢١لعام 

تكاليف ال 
املتفاداة لعام 

(دون  ٢٠٢١
تغيري املقدار 

األساسي 
   املرجعي)

اهليئة  الربنامج الرئيسي األول:
 - ٣٣٨,٠ - -  ختفيضات التكاليف اإلضافية  القضائية

 - ٢٩,٥ - -  التكاليف غري املتكرِّرة
 - ٦٥٢,٥ - -  الوفورات

مكتب  الربنامج الرئيسي الثاين:
 - - ٧٥,٠ -  املتأتية عن زيادة النجاعة املكاسب  املدَّعي العام

 - ٣٢,٠ - -  التكاليف غري املتكرِّرة
 ٢١,٧ ٥٢٣,٨ - ٥٢٢,٠  الوفورات   

 - - ٣٢٤,٧ ٦٢,٤  املكاسب املتأتية عن زيادة النجاعة  قلم احملكمة الربنامج الرئيسي الثالث:
 ٣٢,٠ ٢٩,٥ - -  التكاليف غري املتكرِّرة

 - ٢٣١,٧ - ١٥٤,٢  الوفورات
أمانة مجعية  الربنامج الرئيسي الرابع:

 - ١٣٢,٢ - -  التكاليف غري املتكرِّرة   الدول األطراف
أمانة  الربنامج الرئيسي السادس:

 - ٧٣,١ - -  التكاليف غري املتكرِّرة  الصندوق االستئماين للمجين عليهم
 ٥٣,٧ ٠٤٢,٢ ٢ ٣٩٩,٧ ٧٣٨,٦     المجموع العام
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 المقترحة ٢٠٢١ة عام ميزانيالمحكمة جمعاء:  :٣ الجدول

  المحكمة الجنائية الدولية جمعاء

  (بآالف اليوروات) ٢٠١٩مصروفات عام 
 ٢٠٢٠ميزانية عام 

املعتمدة 
  اليوروات)  (بآالف

  التغّري يف املوارد
 ٢٠٢١ميزانية عام 

املقرتحة 
  اجملموع  اليوروات)  (بآالف

املصروفات من 
  صندوق الطوارئ

اجملموع مبا فيه 
املصروفات من 
  صندوق الطوارئ

مقداره 
  نسبته املئوية  اليوروات بآالف

٥  القضاة ٥-٥٧٥٫١ ٨٠٥٫٨(٥١٦٫٩ ٥٧٥٫١٥(  )١٤٫٦(  ٧١١٫١ ٤ 
٤٠٣٫٧٣ ٦١  املوظفون من الفئة الفنية ٦١٠٫٧ ٦٤ ٥٫٢ ٢٠٧٫٠ 

)٠٧٣٫٩١(٠٨٢٫٤ ٢٦  املوظفون من فئة اخلدمات العامة  )٤٫١(  ٠٠٨٫٥ ٢٥ 
٨٨  اليف املوظفنياجملموع الفرعي لتك ٨٨-٧٥٥٫٩ ٤٨٦٫١٢ ٧٥٥٫٩٨٧ ٦١٩٫٢ ٨٩ ٢٫٤ ١٣٣٫١ 

١٧  املساعدة املؤقتة العامة ١٠٨٫٧١٧١٫٨١٧ ٣٤١٫٤١ ٢٨٠٫٥١٧ ٧٥٥٫٨ ١٨ ٨٫٢ ٤١٤٫٤ 
 ٥١١٫٨ ٨٠٫٥ ٣٥٥٫٣٦٠٫٦٤١٥٫٨٢٨٣٫٥٢٢٨٫٣  املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

 ٢٣٧٫٢ ٦٫١ ٢٤٨٫٤٢٥٩٫٢٥٠٧٫٦٢٢٣٫٥١٣٫٧  العمل اإلضايف
١٧  اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ٧١٢٫٤٤٩١٫٦١٨ ٨٤٨٫٤١ ٢٠٤٫٠١٧ ٥٠٤٫٨ ١٩ ٩٫٣ ٦٥٦٫٤ 

٥  السفر ٠٨٢٫٩٢٧٩٫٠٥ ٢٠٩٫٨٢(٣٣٢٫٢ ٣٦١٫٩٦(  )٣٤٫٩(  ١٢٢٫٤ ٤ 
 ٢٨٫٠ - -١٨٫٩٢٨٫٠-١٨٫٩  الضيافة

٢  اخلدمات التعاقدية ٣٠٠٫٤١٩٧٫٥٢ ١٦٫٧(٠٧٢٫٧ ٤٩٧٫٩٤(  )٠٫٤(  ٠٥٦٫٠ ٤ 
)٤١٦٫٥(٠٤٥٫١ ٦٨٦٫٨١-٦٨٦٫٨  التدريب  )٣٩٫٩(  ٦٢٨٫٦ 

)٦٢٫٢(٨٩١٫٦٤٤٫٩٩٣٦٫٥٦٨٩٫٤  اخلرباء االستشاريون  )٩٫٠(  ٦٢٧٫٢ 
٣  حمامو الدفاع ٤٤٦٫٠٦٧٨٫٧٤ ٠٢٣٫٧ ٤ ٢٧٫٠ ١٦٧٫٥٨٥٦٫٢ ١٢٤٫٧٣ 

١  حمامو اجملين عليهم ١٩٩٫١٨٨٫٤١ ٧٢٧٫١ ١ ٣٢٫٩ ٣٠٠٫٠٤٢٧٫١ ٢٨٧٫٥١ 
١٣  النفقات التشغيلية العامة ٧٦٠٫٨١٢٧٫٢١٣ ٤٩٧٫٤١(٥٢٣٫٩ ٨٨٨٫٠١٥(  )٩٫٦(  ٠٢٦٫٥ ١٤ 

)١٢٢٫٧(٢٣٣٫٧ ٩٤٦٫٢٤٫٣٩٥٠٫٤١  اللوازم واملواد  )٩٫٩(  ١١١٫٠ ١ 
١  األثاث والعتاد ٧١٢٫٩١٤٫٢١ ٦٤٥٫٠(٣٧٦٫٦ ٧٢٧٫١١(  )٤٦٫٩(  ٧٣١٫٦ 

٣٠  تصلة بالعاملنياجملموع الفرعي للتكاليف غري امل ٠٤٥٫٦١ ٤٣٤٫٢٣١ ٦٨٧٫٠٣(٧٦٩٫١ ٤٧٩٫٨٣٤(  )١٠٫٦(  ٠٨٢٫١ ٣١ 
)٧٠٣٫٣(٦٢٠٫٥ ٠١٤٫٨١٤٥ ٩٢٥٫٧١٤٤ ٠٨٩٫١١ ١٤٢  المجموع  )٠٫٥(  ٩١٧٫٢ ١٤٤ 

٣  ما خيص قرض الدولة املضيفة ٣-٥٨٥٫١ ٥٨٥٫١ ٣ - -٥٨٥٫١ ٥٨٥٫١٣ 
١٤٥  المجموع، شامالً قرض الدولة المضيفة ٦٧٤٫٢١ ٩٢٥٫٧١٤٧ ٧٠٣٫٣(٢٠٥٫٦ ٥٩٩٫٩١٤٩(  )٠٫٥(  ٥٠٢٫٣ ١٤٨ 

 ٢٠٢١: 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 فوقها

 –خ ع 
  رر

 –خ ع 
  رأ

جمموع 
موظفي 

فئة 
اخلدمات 

  مةالعا
مجموع 
  الموظفين

          الوظائف الثابتة
  ٩٧٣  ٤٢٨  ٤٠٩  ١٩  ٥٤٥  ٣٠  ١٨٣  ١٨٥  ٩٠  ٤٥  ٩  -  ٢  ١  ٢٠٢٠املقرة لعام 
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  اجلديدة

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  املعادة التخصيص
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  املعادة التصنيف
  )١(  -  -  -  )١(  -  -  )١(  -  -  -  -  -  -  املستعادة/املعادة
  ٩٧٢  ٤٢٨  ٤٠٩  ١٩  ٥٤٤  ٣٠  ١٨٣  ١٨٤  ٩٠  ٤٥  ٩  -  ٢  ١ ٢٠٢١المقترحة لعام 

         
وظائف المساعدة المؤقتة العامة (معاِدالتها بدوام كامل)

 ١٨٩,٠١  ٦٩,١٥  ٥٨,١٨ ١٠,٩٧  ١١٩,٨٦  ١٣,٥٠  ٥٢,٩٢  ٤٤,٦٣  ٨,٣٤  ٠,٤٧  -  -  -  -  ٢٠٢٠املقرة لعام 
 ١٨٣,٢٩  ٦٠,٩٢  ٥٦,٩٢  ٤,٠٠  ١٢٢,٣٨  ١١,٠٠  ٥٤,٥٠  ٤٧,٦٧  ٩,٠٨  ٠,١٣  -  -  -  -  املستمرة
  ٨,٧٢  ٤,٣٠  ٠,٩٢  ٣,٣٨  ٤,٤٢  ١,٦٧  ١,٥٠  ١,٢٥  -  -  -  -  -  -  اجلديدة

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

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  احملوَّلة
 ١٩٢,٠١ ٦٥,٢٢ ٥٧,٨٣  ٧,٣٨ ١٢٦,٧٩ ١٢,٦٧ ٥٦,٠٠ ٤٨,٩٢  ٩,٠٨  ٠,١٣  -  -  -  - ٢٠٢١المقترحة لعام 
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 البرنامجية المقترحة  ٢٠٢١عام ميزانية   -ثانياً 

 القضائية الهيئة: األول الرئيسي البرنامج   - ألف

 

 مةالمقدِّ 

 ائر.يتألف الربنامج الرئيسي األول من هيئة الرئاسة والدو  - ٣٩

ا رئيسياً: اجملال القانوين، وجمال  - ٤٠ وتؤدي هيئة الرئاسة وظائف يف ثالثِة جماالِت املسؤولية املنوطة 
األعمال املتصلة بالقضايا الناشئة  ٢٠٢١وستتدبر الدوائر يف عام  العالقات اخلارجية، واجملال اإلداري.

جراءات احملاكمة (على سبيل ، مبا يف ذلك التحضري إل٢٠٢٠وعام  ٢٠١٩عن املستجدات يف عام 
ائي ودعاوى استئناف متهيدي، والعمل  االحتمال) وإجراءات جرب األضرار وعدة دعاوى استئناف 

وسيستمر العمل الذي تضطلع به اهليئة  املتصل حباالت وقضايا أخرى تكون يف املرحلة التمهيدية.
حملكمة")، وتعزيز تعاون الدول األطراف، وحتسني القضائية لزيادة الشفافية يف احملكمة اجلنائية الدولية ("ا

 استخدام املوارد املتاحة على حنو مرن وناجع.

إن ميزانية الربنامج الرئيسي األول تستند إىل األنشطة القضائية الالزمة وفقًا لالفرتاضات املتعلقة  - ٤١
 ، اليت ُوضعت جبهد مشرتك بني األجهزة.٢٠٢١مبيزانية احملكمة لعام 

مع مراعاة الظروف االستثنائية املتمثلة  ٢٠٢١ميزانية الربنامج الرئيسي األول لعام  لقد أُِعدت - ٤٢
وأثرها على االقتصاد العاملي. ولتبيان جتاوب اهليئة القضائية (الربنامج الرئيسي  ١٩-يف جائحة كوفيد

زم، وحتقيق كل األول) مع هذا الواقع، يرمى من هذه امليزانية إىل االقتصار على جمرد احلد األدىن الال
ألف  ٢٩٩,٧إىل اخنفاض مقداره  يفضيميكن من الوفورات واملكاسب املتأتية عن زيادة النجاعة، ما  ما

املعتمدة. ومن املهم التذكري يف هذا اخلصوص بأن األولويات  ٢٠٢٠يورو بالقياس إىل ميزانية عام 
ا يف احملكمة على صعيد امليزنة، د، وفقًا للمماواالفرتاضات اليت يقوم عليها هذا املقرتح جتسِّ  رسة املعمول 

إبان إعداد هذه الوثيقة. وبالنظر إىل تعذر التنبؤ  ٢٠٢١ما ميكن على حنو معقول توقعه فيما خيص عام 
، إضافة إىل التحديات غري املعتادة املتمثلة يف عدم اليقني فيما خيص ١٩-فيما يتعلق جبائحة كوفيد

ثر واقع عمل احملكمة على صعيد القضاء واملقاضاة الحقًا على مقدار املوارد اإلجراءات القضائية، قد يؤ 
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الرمحن ("قضية  عبد علي حممد الالزم فعًال. وتلكم هي احلال على اخلصوص فيما يتعلق بقضية علي
 .)١٤(")الرمحن عبد

تضطلع  على النحو املبني أعاله وضرورة أن ١٩-ويقام التوازن بني االهتمام بآثار جائحة كوفيد - ٤٣
هيئة الرئاسة والدوائر باملهام املنوطة بكل منهما يف إطار واليتها اضطالعًا كامًال. وإذ يوىل االعتبار األكرب 
هلذه الضرورة، يتسم توفري املوارد املطلوبة ببالغ األمهية لضمان استمرار العمليات األساسية للهيئة 

جراءات االبتدائية وإجراءات االستئناف أمام الدوائر فيها تنفيذ اإلجراءات التمهيدية واإل القضائية، مبا
 على حنو عادل وسريع، دون أي تأخري ال مربر له.

                                                            

  .فيما يلي ٨٦ و ٨١ الفقرتني انظر  )١٤(
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 المقترحة ٢٠٢١البرنامج الرئيسي األول: ميزانية عام   :٥ الجدول

   البرنامج الرئيسي األول
  الهيئة القضائية

  (بآالف اليوروات) ٢٠١٩مصروفات عام 
 ٢٠٢٠ميزانية عام 

املعتمدة 
  ليوروات)ا  (بآالف

  التغّري يف املوارد
 ٢٠٢١ميزانية عام 

املقرتحة (بآالف 
  اجملموع  اليوروات)

املصروفات من 
  صندوق الطوارئ

اجملموع مبا فيه 
املصروفات من 
  صندوق الطوارئ

مقداره 
  نسبته املئوية  اليوروات بآالف

٥  القضاة ٥-٥٧٥٫١ ٨٠٥٫٨(٥١٦٫٩ ٥٧٥٫١٥(  )١٤٫٦(  ٧١١٫١ ٤ 

 ٨٦٦٫٠ ٤ ٩٫١ ٤٥٨٫٦٤٠٧٫٤ ٤  من الفئة الفنيةاملوظفون 

)٢٫١(٨٨٣٫٣  املوظفون من فئة اخلدمات العامة  )٠٫٢(  ٨٨١٫٢ 

٤  اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني ٤-٦٤٩٫٠ ٧٤٧٫٢ ٥ ٧٫٦ ٣٤١٫٩٤٠٥٫٣ ٦٤٩٫٠٥ 

١  املساعدة املؤقتة العامة ١-٢٢٤٫١ ١٧٩٫٠ ١ ٩٫٣ ٠٧٨٫٢١٠٠٫٨ ٢٢٤٫١١ 

 - - -----  عدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعاتاملسا

 - - --٠٫٠-٠٫٠  العمل اإلضايف

١  اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ١-٢٢٤٫١ ١٧٩٫٠ ١ ٩٫٣ ٠٧٨٫٢١٠٠٫٨ ٢٢٤٫١١ 

 ١٠٠٫٧ - -١١٨٫٩١٠٠٫٧-١١٨٫٩  السفر

 ١١٫٠ - -٧٫٩١١٫٠-٧٫٩  الضيافة

 - - --٥٫٣-٥٫٣  اخلدمات التعاقدية

 ٢٧٫٨ - -١٢٫٢٢٧٫٨-١٢٫٢  التدريب

 ٥٫٠ - -٥٫٠---  اخلرباء االستشاريون

 - - -----  النفقات التشغيلية العامة

 - - -----  اللوازم واملواد

 - - -----  األثاث والعتاد

 ١٤٤٫٥ - -١٤٤٫٤١٤٤٫٥-١٤٤٫٤  اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني

١١  المجموع ١١-٥٩٢٫٦ ٢٩٩٫٧(٠٨١٫٥ ٥٩٢٫٦١٢(  )٢٫٥(  ٧٨١٫٨ ١١ 

 ٢٠٢١: مالك الموظفين المقترح لعام البرنامج الرئيسي األول :٦ الجدول

  الربنامج الرئيسي األول
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

 –خ ع 
 رأ –خ ع   رر

جمموع 
موظفي فئة 

اخلدمات 
  العامة

مجموع 
  الموظفين

         الوظائف الثابتة

  ٥١  ١٢  ١١  ١  ٣٩  -  ١٢  ٢١  ٣  ٣  -  -  -  -  ٢٠٢٠املقرة لعام 
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  اجلديدة

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  املعادة التخصيص
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  املعادة التصنيف
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  املستعادة/املعادة
  ٥١  ١٢  ١١  ١  ٣٩  -  ١٢  ٢١  ٣  ٣  -  -  -  -  ٢٠٢١المقترحة لعام 

        

 وظائف المساعدة المؤقتة العامة (معاِدالتها بدوام كامل)

  ١٠,٠٠  -  -  -  ١٠,٠٠  -  ٦,٠٠  ٤,٠٠  -  -  -  -  -  -  ٢٠٢٠املقرة لعام 
  ١٠,٠٠  -  -  -  ١٠,٠٠  -  ٦,٠٠  ٤,٠٠  -  -  -  -  -  -  املستمرة
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  اجلديدة

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

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  احملوَّلة
  ١٠,٠٠  -  -  -  ١٠,٠٠  -  ٦,٠٠  ٤,٠٠  -  -  -  -  -  -  ٢٠٢١المقترحة لعام 
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 هيئة الرئاسة: ١١٠٠البرنامج  - ١

  مةالمقدِّ 

ا الرئيسية: الرئاسةهليئة  - ٤٤   ثالث أولويات اسرتاتيجية، جتسِّد جماالت مسؤوليا

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

التعاميم اإلدارية الشاملة بنطاقها احملكمة مجعاء؛ واملراجعة القضائية لبعض قرارات رئيس قلم 
؛ وتنسيق )١٥(احملكمة؛ والقيام يف الوقت املناسب بتشكيل الدوائر وإسناد احلاالت إليها
ية؛ والتعاون اجللسات العامة واملعتكفات واالجتماعات للقضاة من الناحيتني اإلجرائية والفن

العاشر من نظام روما  سيما فيما خيص املسؤوليات املتعلقة باإلنفاد مبوجب الباب الدويل وال
األساسي، مبا فيه التفاوض مع الدول بشأن اتفاقات التعاون على نطاق احملكمة وإبرام هذه 

  .)١٦(االتفاقات، وإنفاذ العقوبات القاضية بالسجن والعقوبات القاضية بالتغرمي

 جمال العالقات اخلارجية: إقامة واستدامة العالقات مع الدول ومجعية الدول يف  )ب (
ا الفرعية، واملنظمات الدولية احلكومية، واحملاكم الدولية، واحملاكم  األطراف ("اجلمعية") وهيئا

. إن رئيس )١٧(اإلقليمية، واجملتمع املدين، بغية تعزيز التعاون مع احملكمة والوعي بعملها ودعمه
حملكمة (أو أحد نائبيه نيابة عنه) بصفته وجهها البارز يتواصل مع كبار مسؤويل مثل هذه ا

الكيانات ويلقي خطبًا ويعطي مقابالت ويصدر تصرحيات عمومية بشأن املسائل ذات الصلة 
اليت ختص احملكمة. وتقود هيئة الرئاسة أيضًا التنسيق بني األجهزة فيما خيص شؤون العالقات 

على نطاق احملكمة وتوجه جهود احملكمة الرامية إىل تصديق مجيع دول العامل على اخلارجية 
  نظام روما األساسي. 

يف جمال الشؤون اإلدارية: االضطالع يف إطار مسؤولية هيئة الرئاسة العامة باإلشراف   )ج (
على تسيري الشؤون اإلدارية للمحكمة (باستثناء مكتب املّدعي العام) على حنو سليم، 

هام النشط يف توجيه احملكمة، حتت القيادة االسرتاتيجية اليت تتوالها هيئة الرئاسة بصورة واإلس
خاصة؛ والتفاعل مع شىت هيئات اإلشراف فيما يتعلق بالشؤون املتصلة بإشراف اجلمعية على 
إدارة شؤون احملكمة، كما ينص عليه نظام روما األساسي؛ والنهوض باملهام اإلدارية املنوطة 

                                                            

"زيادة سرعة وجناعة األنشطة  :٢٠٢١-٢٠١٩املبيَّنة يف اخلطة االسرتاتيجية للمحكمة للفرتة  ١عمًال على حتقيق الغاية االسرتاتيجية   )١٥(
التحقيق واحملاكمات وأعمال جرب األضرار، مع احلفاظ على اّتسام األساسية للمحكمة املتمثلة يف عمليات التدارس األويل وعمليات 

ا باالستقالل والعدالة وأرفع درجات االمتياز القانوين ومحاية سالمة ورفاه األشخاص املعنيني، وال سيما اجملين عليهم والشهو    د".إجراءا
"مواصلة  :٢٠٢١- ٢٠١٩اتيجية الشاملة بنطاقها احملكمة مجعاء للفرتة املبيَّنة يف اخلطة االسرت  ٤عمًال على حتقيق الغاية االسرتاتيجية   )١٦(

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

"التباحث مع الدول  :٢٠٢١-٢٠١٩املبيَّنة يف اخلطة االسرتاتيجية الشاملة بنطاقها احملكمة مجعاء للفرتة  ٥وفقًا للغاية االسرتاتيجية   )١٧(
 وسائر أصحاب الشأن فيما يتعلق باالسرتاتيجيات اجلديدة لزيادة قدرة منظومة نظام روما األساسي على النهوض باملسؤولية املشرتكة عن سد

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

  االت اخلاضعة للتحقيق".احل
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يئة القضائية؛ والتنسيق فيما يتعلق بالشؤون الشاملة بنطاقها احملكمة مجعاء اليت حتظى باهل
باهتمام مشرتك، مبا يف ذلك شؤون التوجيه اخلارجي والتوجيه الداخلي، وشؤون امليزانية، وآليات 

  اإلشراف، وتدبُّر املخاطر، والتخطيط االسرتاتيجي.

  أهداف هيئة الرئاسة

  لرئاسة يف:تتمثل أهداف هيئة ا - ٤٥

اإلسهام ضمن جماالت مسؤوليتها يف التكفل بنجاعة سري اإلجراءات التمهيدية  ‘١’
  واإلجراءات االبتدائية وإجراءات االستئناف؛

االخنراط يف اجلهود املبذولة على نطاق احملكمة من أجل التعاون الدويل الفعال والنهوض  ‘٢’
ا فيما يتصل بإنفاذ العقوبات بالسجن و  الغرامات كما ينص عليه جبميع مسؤوليا

  العاشر من نظام روما األساسي؛ الباب

مع الرتكيز على  -الدفع قدمًا باستعراض "العرب املستخلصة" من السريورات القضائية  ‘٣’
اإلجراءات يف مرحلة التحضري للمحاكمات ومرحلة عقد جلسات احملاكمة، وسريورات 

 -بتدائية وإجراءات االستئناف االهتمام بشؤون اجملين عليهم، وإجناز اإلجراءات اال
والتشاور مع الدول األطراف، واملشاركني يف اإلجراءات وسائر أصحاب الشأن، حبسب 

  االقتضاء؛

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

نظمات الدولية واملنظمات اإلقليمية العمل على تعزيز الثقة باحملكمة لدى الدول وامل ‘٥’
واملنظمات غري احلكومية وسائر الشركاء وأصحاب الشأن الرئيسيني؛ وتشجيع التعاون 
الفعال مع احملكمة؛ واغتنام مجيع الفرص لتبيان وإبراز منافع االنضمام إىل احملكمة يف نظر 

  الدول غري األطراف؛ وإبرام االتفاقات ذات الصلة مع الدول؛

ر على إدارة املوارد على حنو فّعال مبا يف ذلك متييز وتنفيذ املزيد من تدابري زيادة السه ‘٦’
النجاعة املمكن اختاذها، وحتسني تدبر أداء املوظفني؛ والعمل بالتوافق مع مؤّشرات األداء 

  املناسبة فيما خيص السريوراِت القضائيَة والدعَم القضائي ذا الصلة؛

املتعلقة مبيزانية احملكمة، يف إطار جهد مشرتك يُبذل على املضي يف حتسني السريورات  ‘٧’
  نطاق احملكمة؛

  السهر على تدبر املخاطر على حنو ناجع؛ ‘٨’

األخذ على حنو كامل ضمن إطار عملها باألهداف االسرتاتيجية ذات الصلة املبيَّنة يف  ‘٩’
سيما  ، وال٢٠٢١ -٢٠١٩اخلطة االسرتاتيجية الشاملة بنطاقها احملكمة مجعاء للفرتة 

املتعلقة باألداء  ٩حىت  ٦املتعلقة بالتعاون والتكامل والغايات  ٥و ٤و ١الغايات 
  املؤسسي.
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  التعاون والشفافية - األولويات يف اجملال القضائي 

فالدعم القوي  ستواصل هيئة الرئاسة العمل على تعزيز تعاون الدول األطراف والتشجيع عليه. - ٤٦
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 احملكمة،  وستقود هيئة الرئاسة اجلهود املتأصلة - ٤٧ يف إطار معايري السلوك األخالقي املعمول 
للنهوض بثقافة املسؤولية املالية، والشفافية، واملساءلة، اليت تلهم الثقة باهليئة القضائية وباحملكمة مجعاء، 

وسُريمى من هذه اجلهود إىل تزويد الدول األطراف وعامة اجلمهور  على الصعيدين الداخلي واخلارجي.
ر الشركاء وأصحاب الشأن الرئيسيني بصورة كاملة عن كيفية عمل احملكمة، رهنًا بالتقيد مبقتضيات وسائ

السرية اليت تكتنف العمل يف اجملال القضائي وجمال املقاضاة، ومسائل استقالل املّدعية العامة وبعض 
  الربامج الرئيسية ضمن ميزانية احملكمة.

، مبا فيه عملها املتعلق باألولويات اآلنفة الذكر، ٢٠٢١م إن هيئة الرئاسة ستقوم بعملها يف عا - ٤٨
واضعة يف اعتبارها نتائج عملية االستعراض اليت جيريها حاليًا يف احملكمة خبري مستقل. وستشتمل هذه 
اجلهود على االخنراط يف تنفيذ التوصيات ذات الطابع امللموس، القابلة للتحقيق، واملمكنة اإلعمال، 

ه العملية بغية حتسني أداء احملكمة ومنظومة نظام روما األساسي برمتها، وجناعتهما، املتأتية عن هذ
 .)١٨(وفعاليتهما

 ألف يورو ١ ٣٦٧,٦  موارد الميزانية

 نظريهاملئة) بالقياس إىل  يف ٥,٩ألف يورو ( ٧٦,٨ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  - ٤٩
لزيادة بكاملها إىل زيادات يف مستحقات املوظفني املرتبطة وتعزى هذه ا املعتمدة. ٢٠٢٠يف ميزانية عام 

. أما بنية مالك املوظفني وطلبات االعتمادات الالزمة لسد التكاليف املتحدة املوحَّدبتطبيق نظام األمم 
 .٢٠٢٠غري املتصلة بالعاملني فيما خيص هيئة الرئاسة فتبقى كما كانت فيما خيص عام 

ألف يورو ٢٨,٠ اء هيئة الرئاسةها أعضااألبدال اليت يتقاض

ألف يورو لسد األبدال  ٢٨,٠الربناجمية املقرتحة مبلغ مقداره  ٢٠٢١ عام ميزانيةيـُْفَرد يف  - ٥٠
وقد أُدرجت املخصَّصات  .)٢٠(ولنائبـه األول أو الثاين إذا عمل بالنيابة عنه )١٩(اخلاصة اليت ُتدفع للرئيس

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

                                                            

  .ICC-ASP/18/Res.7القرار   )١٨(
 ١٢-٨الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة الثانية، نيويورك،   )١٩(

  .٢ باء، الفقرة-أوالً -ألف-)، اجلزء الثالثICC-ASP/2/10( ٢٠٠٣أيلول/سبتمرب 
 ١٢-٨رمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة الثانية، نيويورك، الوثائق ال  )٢٠(

  .٣ جيم، الفقرة-أوالً -ألف-)، اجلزء الثالثICC-ASP/2/10( ٢٠٠٣أيلول/سبتمرب 
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 ألف يورو ١ ٢١٦,٦  الموارد من الموظفين

يورو ألف  ٧٦,٣ينطوي املبلغ املطلوب لسد تكاليف الوظائف الثابتة على زيادة مقدارها  - ٥١
 وظيفة جديدة. وال تُقرتح أية وظيفة ثابتة. ١١ويتألف مالك هيئة الرئاسة من  املئة). يف ٦,٧(

 ةمن الفئة الفنية وفئة اخلدمات العام الوظائف الثابتة:

إن هيئة الرئاسة مكلَّفة مبهام تندرج يف إطار ثالثة جماالت رئيسية: جمال املراجعة  - ٥٢
  القانونية/القضائية وجمال العالقات اخلارجية وجمال اإلدارة.

ة عن ) يتوىل املسؤولي٥-ويقود موظفي هيئة الرئاسة املعنيني بالدعم رئيُس مكتب (من الرتبة ف - ٥٣
م وعن التخطيط والتوجيه االسرتاتيجيني، وعن متثيل هيئة الرئاسة يف االجتماعات املشرتكة بني  تدبر شؤو

  األجهزة واالجتماعات اخلارجية على مستوى العمل واملستوى االسرتاتيجي واملستوى الرفيع.

القانونية واإلنفاذ  ويضم مالك العاملني يف هيئة الرئاسة حبسب بنيته احلالية رئيس وحدة الشؤون - ٥٤
) ضمن ٢-)، وموظفًا قانونيًا معاونًا (من الرتبة ف٣-)، وموظفًا قانونيًا (من الرتبة ف٤-(من الرتبة ف

 وحدة الشؤون القانونية واإلنفاذ، وهم مسؤولون عن تنسيق وتوفري الدعم القانوين الفين هليئة الرئاسة.
اخلارجية مستشار معين بالعالقات اخلارجية (من الرتبة وحاليًا يؤدي مهام الرئاسة على صعيد العالقات 

ويؤدي املهام اإلدارية  رأ).- ع )، يساعده مساعد إداري معين بالعالقات اخلارجية (من الرتبة خ٣-ف
) (كانت وظيفته سابقًا وظيفة ٣-هليئة الرئاسة مستشار معين بالسياسات والشؤون اإلدارية (من الرتبة ف

ويتألف باقي مالك  ).٢-الرتبة ف )) وموظف إداري معاون (من٣-ن الرتبة فمساعد خاص للرئيس (م
رر)، ومنسِّق إداري لدى اهليئة -ع العاملني يف هيئة الرئاسة من مساعد شخصي للرئيس (من الرتبة خ

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

 ألف يورو ١٢٣,٠  الموارد غير المتصلة بالعاملين 

تلزم املوارد غري املتصلة بالعاملني لسد تكاليف السفر، وتكاليف الضيافة، وتكاليف التدريب،  - ٥٥
 املعتمدة. ٢٠٢٠يف ميزانية عام  نظريهإن املبلغ املقرتح يساوي  وتكاليف اخلرباء االستشاريني.

 ألف يورو ١٠٠,٧  سفرال

 ٢٠٢١. ففي عام ٢٠٢٠الذي طُلب وأُقرَّ فيما خيص عام  نظريهإن املبلغ املطلوب مساٍو ل - ٥٦
سيظل أعضاء هيئة الرئاسة الثالثة يعملون لتعزيز الثقة باحملكمة، ما يستلزم السفر للتواصل مع ممثلي الدول 

  ب الشأن.األطراف، واجملتمع املدين، والرابطات املهنية، وسائر أصحا

إن االعتمادات اخلاصة بأسفار هيئة الرئاسة تلزم لسد تكاليف مجيع األسفار الرمسية اليت يقوم  - ٥٧
ا القضاة وموظفو هيئة الرئاسة والدوائر، مبا يف ذلك سفر الرئيس ونائبيه والقضاة اآلخرين لتمثيل احملكمة 

ذه االعتمادات أيضًا تكال يف فعاليات خارجية هامة. يف معتكَفْني قضائيَـْني والتكاليف املتصلة وُتَسد 
بافتتاح السنة القضائية وتكاليف ما يقوم به أعضاء هيئة الرئاسة أو العاملون يف الدوائر من أسفار حمدودة 
وض هيئة الرئاسة بدورها على الصعيد اخلارجي أو تلزم لتقدمي إسهامات ختصُّصية يف  العدد يستلزمها 

سد التكاليف املعنية ميثِّل  إن مَّل اجلهات املنظِّمة هلا التكاليف ذات الصلة.فعاليات خارجية ال تتح
  متطلَّباً متكرِّراً.
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، اشتملت على ٢٠٢٠كانت قد طُلبت بعض االعتمادات لسد تكاليف السفر يف عام  - ٥٨
عشرة جلمعية الدول األطراف. ولئن كانت  خمصَّص للسفر إىل نيويورك من أجل الدورة التاسعة

مادات املعنية مل تعد تلزم واستُبعدت من طلب الربنامج الرئيسي األول فإن مبلغًا مناظرًا قد ُضمِّن االعت
لسد تكاليف السفر املزيد خالل السنة األوىل من فرتة والية هيئة الرئاسة اجلديدة لتمكني هذه اهليئة من 

قليمية، مثل منظمة األمم املتحدة االخنراط الكثيف مع الدول األطراف واملنظمات الدولية واملنظمات اإل
  واالحتاد األفريقي.

 يورو آالف ١٠,٠   الضيافة

يف املبلغ املطلوب، وهو يلزم لسد تكاليف املساعي احلميدة والضيافة املتصلة بزيارات  تغريُّ ال  - ٥٩
لدولية رؤساء الدول أو احلكومات والوزراء وغريهم من كبار ممثلي الدول (مبن فيهم سفراؤها) واملنظمات ا

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

 آالف يورو ٧,٣  التدريب

وقد ُعوِّضت هذه  املئة). يف ٧,٤ألف يورو ( ٠,٥ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  - ٦٠
وتظل هيئة الرئاسة حتتاج إىل املخصَّصات يف بند امليزانية هذا . الزيادة باخنفاض مناظر يف ميزانية الدوائر

وذلك رئيسيًا لكي توفِّر للعاملني فيها تدريبًا حمدَّد الطابع متصًال مبهامهم القانونية  ٢٠٢١يف عام 
ومهامهم يف جمال العالقات اخلارجية وتدريبًا على اإلدارة وتدريبًا أقل مدى لتحسني املهارات يف جمال 

 سد التكاليف املعنية ميثِّل متطلَّباً متكرِّراً. إن اللغات.

 آالف يورو ٥,٠   ستشاريوناخلرباء اال

املعنية لسد  وتلزم املوارد .٢٠٢٠الذي اعُتمد لعام  نظريهيف املبلغ املطلوب بالقياس إىل  تغريُّ ال  - ٦١
تكاليف املشورة اليت يسديها اخلرباء االستشاريون اخلارجيون بشأن أمور تندرج ضمن إطار والية اهليئة 

 سد التكاليف املعنية ميثِّل متطلَّباً متكرِّراً. إن. القضائية، منها الشؤون املتصلة باإلنفاذ
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 المقترحة ٢٠٢١: ميزانية عام ١١٠٠ البرنامج  :٧ الجدول

١١٠٠   
  هيئة الرئاسة

  (بآالف اليوروات) ٢٠١٩مصروفات عام 
 ٢٠٢٠ميزانية عام 

املعتمدة 
  اليوروات)  (بآالف

  التغّري يف املوارد
 ٢٠٢١ميزانية عام 

املقرتحة 
  موعاجمل  اليوروات)  (بآالف

املصروفات من 
  صندوق الطوارئ

اجملموع مبا فيه 
املصروفات من 
  صندوق الطوارئ

مقداره 
  نسبته املئوية  اليوروات بآالف

 ٢٨,٠ - - ٢٨,٠ ١٥,٥ - ١٥,٥  القضاة
 ٩١٠,٦ ٩,٠ ٧٥,٢ ٨٣٥,٤  املوظفون من الفئة الفنية

 ٣٠٦,٠ ٠,٤ ١,١ ٣٠٤,٩  املوظفون من فئة اخلدمات العامة
 ٢١٦,٦ ١ ٦,٧ ٧٦,٣ ١٤٠,٣ ١ ٩١٨,١ - ٩١٨,١  موع الفرعي لتكاليف املوظفنياجمل
 - - - - ٥,٩ - ٥,٩  املساعدة املؤقتة العامة

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

 - - - - ٥,٩ - ٥,٩  اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني
 ١٠٠,٧ - - ١٠٠,٧ ١١٨,٩ - ١١٨,٩  السفر
 ١٠,٠ - - ١٠,٠ ٧,٤ - ٧,٤  الضيافة

 - - - - ٤,٢ - ٤,٢  اخلدمات التعاقدية
 ٧,٣ ٧,٤ ٠,٥ ٦,٨ - - -  التدريب

 ٥,٠ - - ٥,٠ - - -  اخلرباء االستشاريون
 - - - - - - -  النفقات التشغيلية العامة

 - - - - - - -  اللوازم واملواد
 - - - - - - -  األثاث والعتاد

 ١٢٣,٠ ٠,٤ ٠,٥ ١٢٢,٥ ١٣٠,٥ - ١٣٠,٥  اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني
 ٣٦٧,٦ ١ ٥,٩ ٧٦,٨ ٢٩٠,٨ ١ ٠٧٠,٠ ١ - ٠٧٠,٠ ١  المجموع

 ٢٠٢١: مالك الموظفين المقترح لعام ١١٠٠ البرنامج :٨ الجدول

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 
  فوقها

 –خ ع 
 رأ –خ ع   رر

جمموع 
موظفي فئة 

اخلدمات 
  العامة

مجموع 
  الموظفين

         الوظائف الثابتة

  ١١  ٤  ٣  ١  ٧  -  ٢  ٣  ١  ١  -  -  -  -  ٢٠٢٠املقرة لعام 
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  اجلديدة

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  املعادة التخصيص
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  املعادة التصنيف
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  املستعادة/املعادة
  ١١  ٤  ٣  ١  ٧  -  ٢  ٣  ١  ١  -  -  -  -  ٢٠٢١المقترحة لعام 

        

 وظائف المساعدة المؤقتة العامة (معاِدالتها بدوام كامل)

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  ٢٠٢٠املقرة لعام 
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  املستمرة
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  اجلديدة

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

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  احملوَّلة
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  ٢٠٢١المقترحة لعام 
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 الدوائر: ١٢٠٠ البرنامج - ٢

 المقدِّمة

قاضياً،  ١٨) من نظام روما األساسي، تتألف الدوائر من ١(٣٦(ب) واملادة ٣٤عمًال باملادة  - ٦٢
وبالتشاور مع  الشعبة التمهيدية، والشعبة االبتدائية، وشعبة االستئناف. وهي منظَّمة يف ثالث شعب:

م للعمل  ، وُتْسِند احلاالِت والقضايا إىل الدوائر )٢١(يف الُشعب القضائيةالقضاة تبّت هيئة الرئاسة يف انتدا
وتتناول شعبة االستئناف دعاوى االستئناف التمهيدي واالستئناف النهائي  التمهيدية والدوائر االبتدائية.

ج مرن  للقرارات املتخذة يف إطار الشعبتني األخريني. وسيواَصل ضمن نطاق نظام روما األساسي اتّباع 
 توزيع عبء العمل بني القضاة إلتاحة استعمال املوارد على النحو األكثر فعالية وتفادي طلب موارد يف

وحبسب عبء العمل ضمن الُشعب  جديدة، حىت إذا ازداد عبء العمل يف بعض الُشعب والدوائر.
دائية أو مبرحلة جرب املعنية ميكن أن يُنَتَدب قضاة الدرجة التمهيدية لالضطالع بعمل يتعلق باملرحلة االبت

األضرار، وأن 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.

ويتمثل دورها الرئيسي، كما يقضي به نظام روما  ئي للمحكمة.إن الدوائر تُعترب اجلهاز القضا - ٦٣
"أن تنعقد يف جو من االحرتام التام  األساسي، يف التكفل بأن تكون اإلجراءات "عادلة وسريعة" وبـ

وتتلقى الدوائر التمهيدية والدوائر  .)٢٢(حلقوق املتهم واملراعاة الواجبة حلماية اجملين عليهم والشهود"
ذه املهام الدعم من املوظفني القانونيني واملوظفني اإلداريني.االبتدائية   ودوائر االستئناف يف اضطالعها 

  أهداف الدوائر

  :تتمثل أهداف الدوائر فيما يلي
السهر على سرعِة وعدالِة وجناعِة سري اإلجراءات التمهيدية واإلجراءات االبتدائية  ‘١’

  وإجراءات االستئناف؛

ص مدة اإلجراءات بتنفيذ اإلصالحات العديدة اليت ُشرع املواظبة على نشدان تقلي ‘٢’
فيها خالل السنوات األخرية، من قبيل مواصلة استعراض "العرب املستخلصة" من 
السريورات القضائية، مع الرتكيز على اإلجراءات االبتدائية مبا فيها مرحلة التحضري 

حلة جرب األضرار للمحاكمات ومرحلة تقدمي األدلة ومرحلة النطق بالعقوبة ومر 
  (يشمل ذلك حتيني "كتيِّب ممارسات الدوائر")؛

مواصلة العمل بالتوافق مع مؤّشرات األداء اليت ُوضعت فيما خيص السريورات  ‘٣’
  القضائية؛

                                                            

  مكرَّراً من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات. ٤القاعدة   )٢١(
  نظام روما األساسي.) من ٢(٦٤املادة   )٢٢(
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م ونظام متثيلهم بالتشاور مع  ‘٤’ مواصلُة تطويِر ومراجعِة نظام تقدمي اجملين عليهم لطلبا
  قلم احملكمة؛

  املوارد من املوظفني واملوارد غري املتصلة بالعاملني؛التكفل بفعالية إدارة  ‘٥’

مثابرة املوظفني القانونيني واإلداريني على تقدمي الدعم إىل شىت الدوائر على حنو فعال  ‘٦’
  وناجع؛

املضي يف حتسني تدبر أداء املوظفني من خالل النظام اجلديد لتقييم األداء الشامل  ‘٧’
  بنطاقه احملكمة مجعاء؛

امل ضمن إطار عمل الدوائر بالغايات االسرتاتيجية ذات الصلة األخذ على حنو ك ‘٨’
 ٢٠٢١-٢٠١٩املبيَّنة يف اخلطة االسرتاتيجية الشاملة بنطاقها احملكمة مجعاء للفرتة 

املتعلقة باألداء يف جمال القضاء ويف جمال املقاضاة  ٣حىت  ١سيما الغايات  وال
  املتعلقة باألداء املؤسسي. ٩حىت  ٦والغايات 

  حتسني املمارسة لزيادة النجاعة -ليات الدوائر أو 

من الغايات املبيَّنة يف اخلطة االسرتاتيجية الشاملة  ١عمًال على حتقيق الغاية االسرتاتيجية  - ٦٤
اخنرطت الدوائر وستظل تنخرط عن كثب يف حتسني  ٢٠٢١- ٢٠١٩بنطاقها احملكمة مجعاء للفرتة 

وعند إجناز عدة دورات من دورات تداول القضايا،  القضائية. املمارسات بغية االرتقاء بنجاعة اإلجراءات
استدامت الدوائر تركيزها على توطيد املمارسة القضائية يف املرحلة التمهيدية واملرحلة االبتدائية (مبا فيها 
مرحلة التحضري) ومرحلة االستئناف. ويتسم جرب األضرار بأمهية أساسية لنهوض احملكمة باملهام املنوطة 

من الغايات االسرتاتيجية املبينة يف اخلطة االسرتاتيجية الشاملة  ٢ ا يف إطار واليتها والعمل لتحقيق الغاية
. وقد اكُتسبت خربة عملية كبرية من إجراءات جرب )٢٣(٢٠٢١- ٢٠١٩بنطاقها احملكمة مجعاء للفرتة 

ويضطلع القضاة بعمل . املهدي) وقضية Lubanga( لوبـَْنغا) وقضية Katanga( كاتـَْنغاقضية األضرار يف 
هام لتعديل وحتسني املمارسة املتعلقة باإلجراءات القضائية على العموم يف حني يطبِّقون بالفعل املمارسات 

وعلى مستوى املوظفني جرى مؤخراً  الفضلى اليت مت متييزها على حنو تعاوين يف املعتَكفات القضائية.
  .انة بأفرقة جلعل تقدمي الدعم أجنعمات باتباع منوذج قائم على االستعحتديٌث لطرائق العمل املتعلقة باحملاك

ولئن كان يُعمل طيلة السنة لزيادة جناعة الدوائر فإن املعتَكفات القضائية اليت تنظمها اهليئة  - ٦٥
ذيب املمارسات الفضلى اجلديدة. ويهيئ املعتَكف يئة و  القضائية توفر احملفل املثايل لرتكيز اجلهود على 

والتحيينات اليت أجريت الحقًا لكتيِّب ممارسة  ٢٠١٩األول/أكتوبر  القضائي الذي عقد يف تشرين
ا فيما خيص شىت اإلجراءات توضيحًا حديثًا للمنافع اليت  الدوائر فيما يتعلق بأمور منها اآلجال املوصى 

  تؤتيها هذه املعتَكفات على صعيد زيادة النجاعة.

                                                            

ج احملكمة إزاء اجملين عليهم يف مجيع مراحل اإلجراءات القضائية مبا فيها مرحلة جرب  :٢  الغاية االسرتاتيجية  )٢٣( "املضي يف تطوير 
  األضرار (بالتعاون مع الصندوق االستئماين للمجين عليهم فيما خيص مرحلة اإلجراءات األخرية الذكر)".
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  مل اجلماعي يف السوابق القضائيةالتأ -أولويات الدوائر 
من الغايات االسرتاتيجية املبينة يف اخلطة  ١إذ تضع الدوائر نصب عينيها الغاية االسرتاتيجية  - ٦٦

ا ستويل األولوية لعملية التأمل  )٢٤(٢٠٢١-٢٠١٩االسرتاتيجية الشاملة بنطاقها احملكمة مجعاء للفرتة  فإ
اإلجرائية يف احملكمة. وستشمل هذه العملية أنشطة شىت املستمر بشأن السوابق القضائية والشؤون 

لتدريب القضاة يُركَّز فيها على حتسني اإلحاطة مبختلف الُنُظم القانونية املمثَّلة يف احملكمة ومتثُّل خربات 
  اهليئات القضائية األخرى فيما يتعلق بالشؤون املتصلة بالسوابق القضائية للمحكمة.

، ستشتمل أنشطة الدوائر ١١٠٠القضائية املقرتحة يف إطار الربنامج وكما يف حال األولويات  - ٦٧
ذه األولويات نتائَج عملية املراجعة اليت جيريها خبري مستقل.  فيما يتعلق 

 ألف يورو ٤ ٦٨٣,١  تكاليف القضاة

قاضياً. لكن هيئة الرئاسة هي اليت حتدد  ١٨يقضي نظام روما األساسي بأن يكون للمحكمة  - ٦٨
) من نظام روما ٣(٣٥ زم لعمل اهليئة على حنو سليم من القضاة املتفرغني، وذلك عمًال باملادةالعدد الال
  األساسي.

. وباالستناد إىل عبء العمل املتوقع ٢٠٢١آذار/مارس  ١١وستُنتخب هيئة رئاسة جديدة يف  - ٦٩
اسة اجلديدة بشأن وغريه من العوامل، اليت سُتحدَّد كلها على حنو أدق يف ذلك الوقت، ستبتُّ هيئة الرئ

الذين سُيعيَّنون  ٢٠٢٠عشرة للجمعية يف كانون األول/ديسمرب  عدد القضاة املنتَخبني يف الدورة التاسعة
  للعمل على أساس التفرغ وبشأن موعد توليهم ملناصبهم.

وقد يكون بني العوامل احلامسة التمثيل اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني ضمن هيئة القضاة وإيالء  - ٧٠
عتبار ملاهيَّة القضايا اليت يكون قد سبق للقضاة املتفرغني أن شاركوا يف النظر فيها وذلك لتفادي عدم اال

أهليتهم للمشاركة يف اجللسات يف الدرجة االبتدائية ودرجة االستئناف للنظر يف القضايا ذات الصلة، كما 
ية القضاة الذين سُيعيَّنون للعمل من الئحة احملكمة. كما سيشمل ذلك النظر يف هو  ١٢ ينص عليه البند

يف شعبة االستئناف (ما يفقدهم األهلية للعمل يف أٍي من الشعبتني األخريني من شعب اهليئة القضائية 
  من العمل يف درجة االستئناف للنظر يف قضايا سبق أن شاركوا يف النظر فيها). أو

، على ٢٠٢١الربناجمية املقرتحة لعام وقد اعتمدت هيئة الرئاسة احلالية، يف إعدادها امليزانية  - ٧١
. ٢٠٢١االفرتاضات الشاملة بنطاقها احملكمة مجعاء لعبء العمل القضائي املتوقع أن ُيضطلع به يف عام 

  أدناه. ٩٤حىت  ٧٧وتُبنيَّ هذه االفرتاضات مبزيد من التفصيل يف الفقرات 

ة الرئاسة اجلديدة هي اليت ستحدد عدد ونظرًا إىل لزوم امليزانية للسنة املقبلة، ومراعاًة لكون هيئ - ٧٢
القضاة الذين سُيعيَّنون للعمل على أساس التفرغ، واستنادًا إىل تقييم هيئة الرئاسة هذه لعبء العمل 

  قاضياً متفرغاً. ١٤الربناجمية املقرتحة لدفع أجور  ٢٠٢١املتوقع، يُهيَّأ يف ميزانية عام 

                                                            

زيادة سرعة وجناعة األنشطة األساسية للمحكمة املتمثلة يف عمليات التدارس األويل وعمليات التحقيق  :١ اتيجيةالغاية االسرت   )٢٤(
ا باالستقالل والعدالة وأعلى درجات االمتياز القانوين ومحاية سالمة  ورفاه واحملاكمات وأعمال جرب األضرار، مع احلفاظ على اّتسام إجراءا

  سيما اجملين عليهم والشهود".األشخاص املعنيني، وال 
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م، وحتمُّل تكاليف سفرهم لتويل مهامهم وبدء وسيستلزم قدوم القضاة اجلدد تقدمي ِمَنح  - ٧٣ انتدا
سنوات   وتُتكبَّد هذه التكاليف عادًة مرًة كلَّ ثالث. خدمتهم على أساس التفرغ، ونقل أمتعتهم الشخصية

إثر انتخاب قضاة للمحكمة جدد (رهنًا بتعيينهم للعمل يف احملكمة)؛ فاملرة القادمة لتكبُّدها ستكون يف 
   يف املرفق السادس (أ) التفاصيل املتعلقة بأجور القضاة وأبداهلم. وترد .٢٠٢٤عام 

الربناجمية املقرتحة تعديل رواتب القضاة تعديًال جيعل  ٢٠١٧وسبق أن طُلب يف ميزانية عام  - ٧٤
مقاديرها تراعي الزيادات يف تكلفة املعيشة يف الهاي وتتواءم مع رواتب قضاة حمكمة العدل الدولية 

من نظام روما األساسي وإىل القرار  ٤٩كم واهليئات القضائية الدولية، استنادًا إىل املادة من احملا  وغريها
ICC-ASP/3/Res.3 )ا اخلامسة عشرة، اختذت  .)٢٥ وبعد أن نظرت اجلمعية يف هذه املسألة خالل دور

.] وتقدمي تقرير إىل قرارًا طُلب فيه إىل املكتب "النظر يف الطلب املقدم إلعادة النظر يف أجور القضاة [..
ا السادسة عشرة" وقد قرر املكتب الحقًا أن يقود سريورَة التيسري بشأن هذه املسألة  .)٢٦(اجلمعية يف دور

ا السابعة عشرة "[طلبت] من قلم احملكمة أن يكلف،  إن ميسٌِّر يعنيَّ هلذا الغرض. اجلمعية يف دور
ر القضاة، [خبرياً] يف نظم األجور الدولية ليقوم بإجراء بالتنسيق مع الفريق العامل املعين مبراجعة أجو 

دراسة عن أجور القضاة، مبا يف ذلك هيكلية األجور وحزم املزايا التابعة، والنظر يف اختصاصات حمتملة 
آللية مراجعة أجور القضاة، مع [مراعاة] اآلثار املرتتبة على التكاليف واملقرتحات املقدمة يف تقرير الفريق 

   .)٢٧(ل املعين مبراجعة أجور القضاة"العام

ا الثامنة عشرة تعديل شروط خدمة قضاة احملكمة وتعويضهم وإنشاء  - ٧٥ وقد قررت اجلمعية يف دور
فريق خرباء، يعينهم املكتب، لتيسري نظر اجلمعية يف ما ميكن إجراؤه من تعديالت ألجور القضاة، وفقاً 

فريق اخلرباء تقريرًا إىل فريق الهاي العامل لكي ينظر  . وسيقدم)٢٨(من نظام روما األساسي ٤٩ للمادة
ائياً أو ترفضه   .)٢٩(فيه، وسيحال هذا التقرير بعد ذلك إىل اجلمعية لتقرَّ التعديل املوصى به 

إىل أن العملية اآلنفة الذكر لـّما تزل جارية وأن نتيجتها لن تُعرف قبل تقدمي ميزانية عام  وبالنظر - ٧٦
قرتحة فقد أُدرج مبلغ ذو صلة يف املرفق السادس(أ)، وذلك دون استباق لنتيجة الربناجمية امل ٢٠٢١

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

 األنشطة القضائية املتوقعة

فيما  نظريهمماثًال ل ٢٠٢١يُتوقع أن يكون عبء العمل اإلمجايل الواقع على عاتق الدوائر يف عام  - ٧٧
على األقل، ويُتنبَّأ أن حتصل زيادة يف عبء العمل بصورة خاصة فيما يتعلق باألنشطة  ٢٠٢٠خيص عام 

أمراً  ١٥ويضاف إىل ذلك أن مثة  حالة. ١٨فالشعبة التمهيدية تنظر حاليًا يف . يف املرحلة االبتدائية

                                                            

 ١٠- ٦الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة الثالثة، الهاي،   )٢٥(
  ، املرفق، القسم الثالث عشر.ICC-ASP/3/Res.3)، اجلزء الثالث، القرار ICC-ASP/3/25( ٢٠٠٤أيلول/سبتمرب 

 ٢٤-١٦رمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة اخلامسة عشرة، الهاي، الوثائق ال  )٢٦(
  ، القسم سني.ICC-ASP/15/Res.1)، اجمللَّد األول، اجلزء الثالث، القرار ICC-ASP/15/20( ٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب 

  ١٢-٥يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة السابعة عشرة، الهاي،  الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف  )٢٧(
  .٣ ، الفقرةICC-ASP/17/Res.1)، اجمللَّد األول، اجلزء الثالث، القرار ICC-ASP/17/20( ٢٠١٨كانون األول/ديسمرب 

  .ICC-ASP/18/Res.2القرار   )٢٨(
  .ل، املرفق األو ICC-ASP/18/Res.2القرار   )٢٩(
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 الرمحن عبدمن املقرر عقد جلسة اعتماد التهم يف قضية و  شخصاً لـّما تنفذ حىت تارخيه. ١٤بالقبض على 
ا يف ٢٠٢٠األول/ديسمرب  كانون ٧بتاريخ  . ورهناً باعتماد التهم يف هذه القضية قد يبدأ العمل املتعلق 

وتربز بانتظام مسائل تستلزم تدخل الدوائر التمهيدية يف شىت احلاالت . ٢٠٢١الشعبة االبتدائية يف عام 
م، مها  ويف الشعبة االبتدائية مثة حالتان، تشمالن معًا ثالثة يت تنظر فيها احملكمة.والقضايا ال مشتبه 

ومن املقرَّر بدء احملاكمة يف إحدى هاتني القضيتني يف متوز/يوليو . حاليًا يف مرحلة التحضري للمحاكمة
 هاتني القضيتني مرهونٌة . أما تاريخ احملاكمة يف القضية األخرى فلّما ُحيدَّد. إن التطورات يف٢٠٢٠

نظرًا إىل أثرها على اجللسات القضائية واملسائل املتصلة  ١٩-بالنجاح يف تنفيذ تدابري تدبُّر جائحة كوفيد
من  ٧٤ بالشهود. ومثة قضية أخرى هي اآلن يف مرحلة التداول ويُتوقع أن يصدر فيها قرار عمًال باملادة

. وسيظل تنفيذ األوامر جبرب األضرار يف ٢٠٢١أو أوائل عام  ٢٠٢٠نظام روما األساسي يف أواخر عام 
، ويُتوقع أن يصدر أمر جبرب األضرار يف قضية ٢٠٢١قضايا خاضعًا للمراقبة القضائية يف عام  ثالث

، رهنًا بالقضاء بأن املتهم ٢٠٢١أخرى، وميكن أن تبدأ إجراءات جرب األضرار يف قضية خامسة يف عام 
زيادة يف عبء العمل الواقع على عاتق الشعبة االبتدائية،  ٢٠٢١أن يشهد عام مذنب. وعليه يُتوقع 

رفع دعاوى  ٢٠٢١وذلك على األخص نتيجًة لبدء حماكمتني جديدتني. وسيستمر لفرتة من عام 
استئناف للقرارات النهائية الصادرة عن الدوائر االبتدائية. وسُتعرض على دائرة االستئناف طيلة السنة 

تئناف متهيدي متأٍت عن اإلجراءات التمهيدية واإلجراءات االبتدائية املستمرة، ما جيعل من دعاوى اس
مساويًا لعبء العمل الذي  ٢٠٢١املرجَّح أن يكون عبء العمل الواقع على عاتق هذه الدائرة يف عام 

ائل معقَّدة يف ، هذا إذا مل يزد عنه، مع احتمال أن َيستلزم سَري عدة مس٢٠٢٠وقع على عاتقها يف عام 
 آن معاً.

 االفتراضات فيما يتعلق باألنشطة

 الشعبة التمهيدية

تتناول الشعبة التمهيدية مجيَع الطلبات اليت تُقدَّم خالل عمليات التدارس األويل، أو املتعلقة  - ٧٨
ة كما إن هذه الشعبة تتناول مرحلة اإلجراءات القضائي مبباشرة التحقيق أو حبفظ األدلة خالل التحقيق.

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

إن مخسة من قضاة الدرجة  ويبلغ عدد القضاة املنتَدبني حاليًا للعمل يف الشعبة التمهيدية ستة. - ٧٩
الوقت نفسه ومنخرطون يف جلسات احملاكمة ويف  التمهيدية الستة ملَحقون مؤقتًا بالشعبة االبتدائية يف

م يف ذلك شأن قضاة الدرجة االبتدائية، كانوا  شؤون جرب األضرار. كما إن قضاة الدرجة التمهيدية، شأ
فيما سبق يُلَحقون مؤقتًا بشعبة االستئناف للعمل أيضًا ضمن اهليئات اليت تنظر يف دعاوى االستئناف 

ج الدوا التمهيدي. ئر القائم على توخي املرونة فيما يتعلق بالتجهيز باملوظفني فإن عددًا من ووفق 
املوظفني القانونيني املنتَدبني للعمل يف الشعبة التمهيدية انُتدبوا أيضًا يف الوقت نفسه لالهتمام بقضايا يف 

  حلايل.وحىت تارخيه أتاح هذا النهج النهوض بعبء العمل ا الشعبتني األخريني والدوائر األخرى.

حالة هي احلالة يف أوغندا، واحلالة  ١٨شط يف التمهيدية تنظر حالياً على حنو نإن دوائر الشعبة  - ٨٠
يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، واحلالة يف دارفور بالسودان، واحلالة األوىل يف مجهورية أفريقيا الوسطى، 

، واحلالة يف مايل، وحالة السفن املسجَّلة يف احتاد واحلالة يف كينيا، واحلالة يف ليبيا، واحلالة يف كوت ديفوار
جزر القمر واجلمهورية اليونانية ومملكة كمبوديا، واحلالة الثانية يف مجهورية أفريقيا الوسطى، واحلالة يف 
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جورجيا، واحلالة يف غابون، واحلالة يف بوروندي، واحلالة يف أفغانستان، واحلالة يف فلسطني، واحلالة يف 
   (القضية األوىل)، واحلالة يف بنغالديش/ميامنار، واحلالة يف فنزويال (القضية الثانية). فنزويال

فهي اآلن عالقة يف مرحلة اعتماد التهم أمام الدائرة التمهيدية الثانية، ومن  عبد الرمحنأما قضية  - ٨١
ذه القضية قيد . ويُتوقع أن تبقى ه٢٠٢٠األول/ديسمرب  كانون ٧املقرَّر عقد جلسة اعتماد التهم يف 

، إذ سُيصدر قرار بشأن اعتماد التهم فيها. ٢٠٢١النظر أمام هذه الدائرة على أقل تقدير حىت أوائل عام 
، مع إمكان بدء جلسات احملكمة ٢٠٢١ورهنًا بذلك القرار ميكن أن جيري التحضري للمحاكمة يف عام 

  .٢٠٢١فيها يف عام 

طبيعتها ما جيعل من املتعذر توقع بعض حاالت إن لإلجراءات أمام الدوائر التمهيدية من  - ٨٢
سيودع من الوثائق اهلامة وما سيطرأ من املستجدات اهلامة، مثل طلبات الشروع يف عمليات حتقيق  ما

على أساس عمليات التدارس األويل اليت جيريها مكتب املّدعي العام، وطلبات إصدار أوامر بإلقاء القبض، 
وميكن أن تفضي احلاالت اخلاضعة للتحقيق . كمة، وإجراءات اعتماد التهموحاالت املثول األول أمام احمل

إىل تقدمي األطراف واملشاركني يف شىت  ٢٠٢٠حاليا أو اليت قد تعرض على الدوائر التمهيدية يف عام 
عشر الذين   مث إن كًال من األشخاص اخلمسة .٢٠٢١اإلجراءات السائرة طلبات إىل هذه الدوائر يف عام 

ت الدوائر التمهيدية أوامر بالقبض عليهم ميكن أن يُقبض عليه وأن يقدَّم إىل احملكمة يف غضون أصدر 
) Yekatom( ِيكاتوموقضية  احلسنيف السنوات األخرية، كما يف قضية  عدةً  أجل قصري، كما حدث مراتٍ 

جتربة السنوات السابقة  وبالتايل ال ميكن للشعبة التمهيدية إال االعتماد على). Ngaïssona( وانـَْغْيسونا
ا فيما خيص عام   .٢٠٢١للتوصل إىل وضع افرتاضا

 الشعبة االبتدائية

ا يف إطار واليتها مهمة إجراء  - ٨٣ تتألف الشعبة االبتدائية من الدوائر االبتدائية، املنوطة 
 األضرار. وتستمر هذه املهمة حىت انتهاء مرحلة جرب احملاكمات بعد اعتماد الدوائر التمهيدية للتهم.

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

لعمل يف تسع دوائر وتتألف الشعبة االبتدائية حاليًا من سبعة قضاة، منتَدبني بتشكيالت شىت ل - ٨٤
ومثة مخسة قضاة آخرون منتَدبون للعمل يف الشعبة التمهيدية ُأحلقوا مؤقتًا بالشعبة االبتدائية  ابتدائية.

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

  التمهيدي ودعاوى االستئناف النهائي.

جلسات حماكمة يف قضيتني.  ٢٠٢١ويُتوقع يف إطار الربنامج الرئيسي األول أن يشهد عام  - ٨٥
الثانية يف  احلالةيف  )Ngaïssona( وانـَْغْيسونا) Yekatom( ِيكاتوميف احلالة يف مايل وقضية  احلسنفقضية 

مجهورية أفريقيا الوسطى مها حاليًا يف مرحلة التحضري للمحاكمة. ومن املقرَّر أن تبدأ احملاكمة يف قضية 
 ِيكاتومعشر بكاملها. أما يف قضية  بأشهره االثين ٢٠٢١وأن جتري طيلة عام  ٢٠٢٠يف عام  احلسن

)Yekatom (وانـَْغْيسونا )Ngaïssona(  على  ١٩-يخ احملاكمة بسبب أثر جائحة كوفيدفلّما حيدَّد تار
. إن هاتني احملاكمتني ستؤتيان عمًال طائًال، ٢٠٢١التحضري هلا. ويُتوقع أن جتري هذه احملاكمة طيلة عام 

بالنظر إىل مقدار األدلة املتوقع أن تُقدَّم، ومدى التعقيد الذي تتسم به القضيتان، وكون إحدامها تشمل 
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. ونتيجة لذلك يُتوقع أن جتري خالل عام )Ngaïssona( وانـَْغْيسونا) Yekatom( كاتوميِ متهمني اثنني مها 
  جلسات كثرية، تستلزم موارد متعلقة بأنشطة جلسات احملكمة وموارد أخرى ذات صلة. ٢٠٢١

حتضريًا للمحاكمات مث عقد  ٢٠٢١أعاله ميكن أن يشهد عام  ٨١وكما عرض يف الفقرة  - ٨٦
وذلك طبعًا مرهوٌن بنتيجة إجراءات اعتماد التهم. ومن شأن ذلك  الرمحن دعبجلسات حماكمة يف قضية 

أن ُحيدث ضغطًا زائدًا على ميزانية الربنامج الرئيسي األول. فالزيادة املعنية يف عبء العمل ميكن أن 
ساس تستلزم املزيد من املوارد من املوظفني وتعيني هيئة الرئاسة عددًا إضافيًا من القضاة للعمل على أ

التفرغ، وذلك على اخلصوص نظرًا إىل أن من املتوقع أن جتري حماكمتان أخريان يف الوقت ذاته. بيد أن 
جرى بعد أن كانت اهليئة القضائية قد تعهدت بتقدمي ميزانية صفرية النمو  الرمحن عبدقدوم املشتبه به 

لة يف عدم امليزنة إال لألنشطة املؤكدة، االمسي. فالتزامًا بذلك التعهد، ومتاشيًا مع سياسة احملكمة املتمث
. فإذا حدث أن الرمحن عبدُتطلب أي موارد إضافية فيما يتعلق بإمكانية انعقاد احملاكمة يف قضية  ال

انعقدت هذه احملاكمة فقد يغدو من الضروري طلب موارد إضافية، وفقًا لألحكام ذات الصلة الواردة يف 
  النظام املايل والقواعد املالية.

تم  - ٨٧ وإضافًة إىل احملاكمتني اآلنفيت الذكر (مع إمكان انعقاد حماكمة ثالثة) يُتوقع أيضًا أن 
  دوائر. قضايا أخرى أمام أربع الشعبة االبتدائية بإجراءات نشطة يف مخس

 ٧٤ ) ويُتوقع أن يصدر حكٌم فيها مبوجب املادةOngwen( أُْنغوينوتستمر املداوالت يف قضية  - ٨٨
، ُحيتمل أن يفضي إىل إجراءات نطٍق ٢٠٢١أو أوائل عام  ٢٠٢٠ألساسي يف أواخر عام من نظام روما ا

  .٢٠٢١بالعقوبة وإجراءات جلرب األضرار يف هذه القضية يف عام 

فستستمر إجراءات جرب األضرار يف  .٢٠٢١وكذلك ستتواصل إجراءات جرب األضرار يف عام  - ٨٩
) وقضية Katanga( كاتـَْنغاما يُتوقَّع فيما خيص قضية ك. ٢٠٢١) طيلة عام Ntaganda( انْتاَغْنداقضية 
متابعة مرحلة تنفيذ جرب األضرار  ٢٠٢١أن تتواصل طيلة عام  املهدي) وقضية Lubanga( لوبـَْنغا

  واإلشراف على هذه املرحلة.

فيما تقدم مثة قضايا عدة قد يستمر النظر فيها أمام الدوائر االبتدائية يف وقت  رضعُ ونتيجة ملا  - ٩٠
 عاً.م

 شعبة االستئناف

وتتمثل  تتألف شعبة االستئناف من مخسة قضاة بينهم قاض هو (قاضية هي) رئيسـ(ة) احملكمة. - ٩١
املهمة الرئيسية اليت تتوالها دائرة االستئناف مبوجب النظام األساسي يف النظر يف دعاوى االستئناف 

بة، وللقرارات املتعلقة جبرب األضرار، ويف دعاوى النهائي للقرارات القاضية بالتربئة أو باإلدانة أو بإيقاع عقو 
 االستئناف التمهيدي لبعض قرارات الدوائر التمهيدية والدوائر االبتدائية اليت تُتخذ يف سياق اإلجراءات.
وتنطوي دعاوى االستئناف النهائي على عبء عمل كبري، ألنه قد تتعنيَّ فيها مراجعة إجراءات احملاكمة 

ويف الوقت نفسه ميكن أن تثري بعض  ك األدلة املقبولة، كما قد يتعنيَّ تقييم أدلة إضافية.برمتها مبا يف ذل
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دعاوى االستئناف التمهيدي مسائل معقَّدة وهامة وميكن أن يرتتب على نتائجها أثر كبري على احملكمة 
  نظر يف العقوبة.كما ميكن أن تُرفع إىل دائرة االستئناف مسائل أخرى، مثل طلبات إعادة ال .)٣٠(مجعاء

وإثر صدور القرار باإلدانة والقرار بالنطق بالعقوبة عن الدائرة االبتدائية السادسة يف قضية  - ٩٢
، كما ٢٠٢١) يُتوقع أن تستمر دعاوى االستئناف يف هذه القضية لفرتة من عام Ntaganda( انْتاَغْندا

) Gbagbo( اْغبَـْغبوألوىل يف قضية سيستمر استئناف القرار النهائي الصادر عن الدائرة االبتدائية ا
يف كل الدعاوى اليت قد تقدَّم  ٢٠٢١ويضاف إىل ذلك أنه سيُنظر يف عام . )Blé Goudé( غوديه وابْليه

 أُْنغويناستئنافًا للقرار النهائي الصادر (القرارات النهائية الصادرة) عن الدائرة االبتدائية التاسعة يف قضية 
)Ongwenٌل من هذه القضايا متثل سنوات من اإلجراءات التمهيدية واإلجراءات ). ولـّما كانت ك

االبتدائية وكانت القرارات املعنية الصادرة عن الدوائر االبتدائية تتناول مقادير طائلة من األدلة فإن دعاوى 
   .٢٠٢١االستئناف ذات الصلة يُرجَّح أن تكون معقَّدة وأن تستتبع عبء عمل باهظاً يف عام 

توقع أن تنظر دائرة االستئناف يف عدة دعاوى استئناف متهيدي متأتية عن قضايا تنظر كما يُ  - ٩٣
   فيها اآلن الدوائر التمهيدية والدوائر االبتدائية.

وبالنظر إىل ما تقدم وإىل االجتاهات احلالية على هذا الصعيد يُرتقب أن يفضي شىت دعاوى  - ٩٤
إىل زيادة يف عبء  ٢٠٢١املتوقع أن تُقدَّم يف عام االستئناف النهائي ودعاوى االستئناف التمهيدي 

، ويُتوقع أن تُعرض مسائل معقَّدة عدة على دائرة االستئناف يف ٢٠٢٠لعام  نظريهالعمل بالقياس إىل 
 وقت معاً.

 يورو ألف ١٠ ٤١٤,٢   موارد الميزانية

 يف املئة). ٣,٥ألف يورو ( ٣٧٦,٥ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره  - ٩٥

 يورو آالف ٥ ٧٠٩,٦  )المجموع للُشعب الثالثالموارد من الموظفين (

وتعزى هذه  يف املئة). ٨,١ألف يورو ( ٤٢٩,٨ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  - ٩٦
. أّما بنية مالك املتحدة املوحَّدالزيادة إىل زيادات يف مستحقات املوظفني مرتبطة بتطبيق نظام األمم 

  .٢٠٢٠قى كما كانت يف عام موظفي الدوائر فتب
املبيَّنة يف اخلطة االسرتاتيجية  ٩وتواصل اهليئة القضائية، واضعًة يف اعتبارها الغاية االسرتاتيجية  - ٩٧

، جهودها الرامية إىل زيادة جناعة اإلجراءات )٣١(٢٠٢١-٢٠١٩الشاملة بنطاقها احملكمة مجعاء للفرتة 
زيد من املرونة االشتغالية يف بنية مالك موظفيها، ما جيسِّد القضائية وتسريعها، وذلك جزئيًا من خالل امل

ومبوجب سياسة املرونة االشتغالية هذه يُنتَدب  حرص احملكمة على االنضباط يف استخدام املوارد.
املوظفون املعنيون بالدعم القانوين للعمل على أساس االحتياجات، مع مراعاة عبء العمل الواقع على 

ويتيح هذا النهج حتسني االستجابية إزاء تغري  دائرة وكل شعبة، وحبسب اخلربة الالزمة.عاتق كل فريق وكل 
                                                            

انظر على سبيل املثال قضية املّدعي العام ضد سيف اإلسالم القذايف وعبد اهللا السنوسي، "احلكم بشأن استئناف ليبيا قرار الدائرة   )٣٠(
، ٢٠١٤أيار/مايو  ٢١، ‘قرار بشأن مقبولية قضية سيف اإلسالم القذايف’بعنوان  ٢٠١٣أيار/مايو  ٣١التمهيدية األوىل الصادر يف 

  .ICC-01/11-01/11-547-Red-tARB الوثيقة
"إدارة املوارد على حنو فعال متماسك شفاف مسؤول قابل للتكيف، واملضي يف تنمية استدامة احملكمة  :٩ الغاية االسرتاتيجية  )٣١(

  وصمودها حيال املخاطر املستبانة".



ICC-ASP/19/10  

39  10-A-121020 

كما إنه يزيد مهارات العاملني يف  االحتياجات وأعباء العمل، زائداً من فعالية اهليئة القضائية بصورة عامة.
م وله أثر إجيايب على احلركية العامة للهيئة القضائية. املستطاع تُعاَجل حاالت نقص وبقدر  الدوائر وخرب

املوظفني االشتغاليني باالستعانة باملوارد املتوفرة، من خالل توخي املرونة يف توزيعها بني الُشعب واالنتداب 
طلبات يف املرحلة التمهيدية أو املرحلة االبتدائية أو مرحلة االستئناف من  املتزامن لالهتمام بقضايا أو

  مراحل اإلجراءات.
ن يستمر توخي املرونة يف انتداب املوظفني الذين يشغلون الوظائف الثابتة ووظائف ويُتوقع أ - ٩٨

املساعدة املؤقتة العامة على حنو يفضي إىل املزيد من التآزر بني متطلبات العمل القضائي وجمموعة 
لعمل املعارف واخلربات املتوفرة يف الدوائر، وأن يكون ذلك أساسيًا يف ضمان التمكن من تناول عبء ا

الواقع على عاتق الدوائر (املتميِّز على اخلصوص بزيادة مقدار النشاط املتعلق باإلجراءات االبتدائية 
وبناء على ذلك تبقى املتطلبات من املوارد  وإجراءات االستئناف) باالستعانة باملقادير املتوفرة من املوارد.

بيد أنه  .٢٠٢٠الذي أُِقرَّ فيما خيص عام على نفس املقدار  ٢٠٢١من املوظفني من أجل الدوائر لعام 
ُيشدَّد على أن تقدير املتطلبات املعنية قائم على املستوى احلايل للتجهيز باملوظفني، الذين يتألف مالكهم 

فأي تقليص هلذا املالك سيسبب  احلايل من موظفني عاملني بصفة كاملة، جيِّدي التدريب، وذوي مراس.
  املهام. األعمال وحاالت تأخري اشتغايل، وسيحول دون سرعة إجنازانقطاعاً يف أنساق تسلسل 

وظائف من وظائف املساعدة املؤقتة  ١٠وظيفة ثابتة و ٤٠إن مالك موظفي الدوائر يتألف من  - ٩٩
وتُعرض املوارد من املوظفني بصورة مشرتكة جلميع الُشعب الثالث،  .٢٠٢٠العامة، كما كان عليه يف عام 

 وخي املرونة يف تولية املهام للموظفني.استناداً إىل مبدأ ت

 ألف يورو ٤ ٥٣٠,٦  الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية وفئة اخلدمات العامة

سيظل لعبء عمل املوظفني الذين يشغلون وظائف ثابتة نفس املقدار الذي كان عليه يف عام  -١٠٠
فسيلزم املزيد من الدعم  لعالقة.تقريباً، وال سّيما بالنظر إىل مدى التعقيد الذي يعرتي القضايا ا ٢٠٢٠

املستفيض إلجراء األنشطة على املستوى التمهيدي وللعمل فيما خيص العديد من دعاوى االستئناف 
  التمهيدي واالستئناف النهائي.

ويتوىل رئيس موظفي الدوائر (من الرتبة  وظيفة ثابتة يعمل شاغلوها خلدمة الدوائر. ٤٠ومثة  -١٠١
إنه يشرف على التنسيق  ط االسرتاتيجي وسريورات العمل يف الدوائر.) املسؤولية عن التخطي٥-ف

والتواصل بني الُشعب ويقودمها، ويقدم الدعم إىل القضاة ويؤدي مهام القيادة التدبرية العامة للموظفني 
) ومستشاران ٥-ويساعده مستشار قانوين رئيسي (من الرتبة ف القانونيني واإلداريني العاملني يف الدوائر.

م األساسية املتصلة بكل شعبة من الشعب على وجه التحديد ٤-ف الرتبة قانونيان (من ) يُعِملون خرب
وُيْسدون اإلرشاد إىل موظفي الشعبة التمهيدية والشعبة االبتدائية وشعبة االستئناف، وينسِّقون عملهم 

) ُيْسدون املشورة ٣-الرتبة فموظفًا قانونيًا (من  ١٨كما يضم مالك موظفي الدوائر  املتعلق بالقضايا.
القانونية الرفيعة ويقدِّمون الدعم إىل القضاة الذين يُنتَدبون للعمل معهم وينسِّقون عمل أفرقة الدعم 

)، يساعدون ٢-موظفني قانونيني معاونني (من الرتبة ف ١٠القانوين التابعة لدوائرهم، حبسب االقتضاء؛ و
ارات واألحكام ويف تقدمي الدعم اإلمدادي اليومي ألنشطة يف حتليل الدفوع ويف إعداد نصوص القر 

رأ)، يقدمون دعمًا إداريًا وإمداديًا واسع التنوع -ع مساعدين إداريني (من الرتبة خ ٨جلسات احملكمة؛ و
 إىل القضاة واملوظفني.

 ألف يورو ١ ١٧٩,٠  املساعدة املؤقتة العامة

وفر عدد كاف من موظفي الدعم من الرتبتني سيظل عمل الُشعب يعتمد اعتماداً حامساً على ت -١٠٢
م يف إطار املساعدة املؤقتة العامة. ٢-وف ٣-ف ولذا فإن مواصلة توفري موارد املساعدة  املستعان 
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إن كل وظائف املساعدة املؤقتة  املؤقتة العامة اليت سبق إقرارها يُعترب أمرًا أساسيًا لنجاعة عمل الدوائر.
ا مبثابة جمموعة من املوارد وجيري ختصيصها العامة املعنية تُعترب و  ظائف لسنوات متعددة، ألنه يستعان 

وبناء عليه ُتطلب موارد املساعدة املؤقتة  ويعاد النظر يف هذا املتطلب كل عام. على أساس االحتياجات.
 الربناجمية، كما يلي: ٢٠٢٠العامة بنفس املقدار الذي أُِقرَّ يف إطار ميزانية عام 

شهراً   ٤٨) متوَّل وظائفهم ملدد جمموعها ٣-موظفني قانونيني (من الرتبة فأربعة   )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
نة يف إطار القضايا، من قبيل البحث والتحليل القانونيني املتعمقني، وإعداد يف أداء مهمات معيَّ 

مشاريع القرارات املتعلقة باملسائل اليت تطرأ خالل اإلجراءات، وتقدمي الدعم خالل جلسات 
  احملكمة.

) متوَّل وظائفهم ملدد جمموعها ٢-ستة موظفني قانونيني معاونني (من الرتبة ف  )ب (
إن هؤالء املوظفني يقدمون الدعم القانوين  ستمر، لسنوات متعددة):شهرًا (متطلب م ٧٢

ا الدوائر: فيلزم ما يُطلب من وظائف املساعدة املؤقتة  الالزم لألنشطة القضائية اليت تضطلع 
لكي يقوم شاغلوها مبهام منها دعم األنشطة احملدَّدة الطابع التالية  ٢-العامة من الرتبة ف
ص مقادير كبرية من األدلة والدفوع؛ حضور اجللسات وإعداد حماضر البيان: حتليل وتلخي

وملخَّصات عنها؛ االتصال حبسب اللزوم بقلم احملكمة واألطراف واملشاركني يف اإلجراءات؛ 
حتليل طلبات جرب األضرار؛ أداء سائر املهام ذات الصلة اليت قد تلزم للتكفل حبسن سري عمل 

  الُشعب.

 ألف يورو ٢١,٥  بالعاملين الموارد غير المتصلة 

إن املبلغ املطلوب  تلزم املوارد غري املتصلة بالعاملني لسد تكاليف الضيافة وتكاليف التدريب. -١٠٣
 .٢٠٢٠املقْر فيما خيص عام  نظريهمساٍو ل

 ألف يورو ١,٠   الضيافة

ا ال تغريُّ يف املبلغ املطلوب، وهو يلزم لسد تكاليف الضيافة املتصلة بزيارات القضاة ا -١٠٤ ليت يقوم 
الدبلماسيون وغريهم من الزوار البارزين، مثل كبار الفقهاء يف القانون والشخصيات املرموقة يف األوساط 

 سد التكاليف املعنية ميثِّل متطلَّباً متكرِّراً. إن القانونية الدولية.

 ألف يورو ٢٠,٥  التدريب

ويتألف املبلغ  يف املئة). ٢,٤ألف يورو ( ٠,٥ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره  -١٠٥
آالف يورو لسد  ٧,٢ألف يورو لسد تكاليف تدريب املوظفني ومبلغ إضايف مقداره  ١٣,٣املطلوب من 

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

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

سد  إن ص لسد تكاليف تدريب القضاة لتمويل برامج االنغماس اللغوي من أجل القضاة.املبلغ املخصَّ 
 التكاليف املعنية ميثِّل متطلَّباً متكرِّراً.
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 المقترحة ٢٠٢١: ميزانية عام ١٢٠٠ البرنامج :٩ الجدول

١٢٠٠   
  الدوائر

  (بآالف اليوروات) ٢٠١٩مصروفات عام 
 ٢٠٢٠ميزانية عام 

املعتمدة 
  اليوروات)  (بآالف

  تغّري يف املواردال
 ٢٠٢١ميزانية عام 

املقرتحة (بآالف 
  اجملموع  اليوروات)

املصروفات من 
  صندوق الطوارئ

اجملموع مبا فيه 
املصروفات من 
  صندوق الطوارئ

مقداره 
  نسبته املئوية  اليوروات بآالف

٥  القضاة ٥-٥٥٩٫٦ ٨٠٥٫٨(٤٨٨٫٩ ٥٥٩٫٦٥(  )١٤٫٧(  ٦٨٣٫١ ٤ 
 ٩٥٥٫٤ ٣ ٩٫٢ ٦٢٣٫٢٣٣٢٫٢ ٣  فنيةاملوظفون من الفئة ال

)٣٫٢(٥٧٨٫٤  املوظفون من فئة اخلدمات العامة  )٠٫٦(  ٥٧٥٫٢ 
٣  اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني ٣-٧٣٠٫٩ ٥٣٠٫٦ ٤ ٧٫٨ ٢٠١٫٦٣٢٩٫٠ ٧٣٠٫٩٤ 

١  املساعدة املؤقتة العامة ١-٢١٨٫٣ ١٧٩٫٠ ١ ٩٫٣ ٠٧٨٫٢١٠٠٫٨ ٢١٨٫٣١ 
 - - -----  اخلاصة باالجتماعات املساعدة املؤقتة
 - - --٠٫٠-٠٫٠  العمل اإلضايف

١  اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ١-٢١٨٫٣ ١٧٩٫٠ ١ ٩٫٣ ٠٧٨٫٢١٠٠٫٨ ٢١٨٫٣١ 
 - - -----  السفر
 ١٫٠ - -٠٫٥١٫٠-٠٫٥  الضيافة

 - - --١٫١-١٫١  اخلدمات التعاقدية
)٠٫٥(١٢٫٢٢١٫٠-١٢٫٢  التدريب  )٢٫٤(  ٢٠٫٥ 

 - - -----  اخلرباء االستشاريون
 - - -----  النفقات التشغيلية العامة

 - - -----  اللوازم واملواد
 - - -----  األثاث والعتاد

)٠٫٥(١٣٫٨٢٢٫٠-١٣٫٨  اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني  )٢٫٣(  ٢١٫٥ 
١٠  المجموع ١٠-٥٢٢٫٦ ٣٧٦٫٥(٧٩٠٫٧ ٥٢٢٫٦١٠(  )٣٫٥(  ٤١٤٫٢ ١٠ 

 ٢٠٢١مالك 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 
  فوقها

 –خ ع 
 رأ –خ ع   رر

جمموع 
موظفي فئة 

اخلدمات 
  العامة

مجموع 
  ينالموظف

         الوظائف الثابتة
  ٤٠  ٨  ٨  -  ٣٢  -  ١٠  ١٨  ٢  ٢  -  -  -  -  ٢٠٢٠املقرة لعام 
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  اجلديدة

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  املعادة التخصيص
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  املعادة التصنيف
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  املستعادة/املعادة
  ٤٠  ٨  ٨  -  ٣٢  -  ١٠  ١٨  ٢  ٢  -  -  -  -  ٢٠٢١المقترحة لعام 

        
 وظائف المساعدة المؤقتة العامة (معاِدالتها بدوام كامل)

  ١٠,٠٠  -  -  -  ١٠,٠٠  -  ٦,٠٠  ٤,٠٠  -  -  -  -  -  -  ٢٠٢٠املقرة لعام 
  ١٠,٠٠  -  -  -  ١٠,٠٠  -  ٦,٠٠  ٤,٠٠  -  -  -  -  -  -  املستمرة
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  اجلديدة

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

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  احملوَّلة
  ١٠,٠٠  -  -  -  ١٠,٠٠  -  ٦,٠٠  ٤,٠٠  -  -  -  -  -  -  ٢٠٢١المقترحة لعام 
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  عاممكتب المّدعي ال: الثاني البرنامج الرئيسي  - باء 
 

  

 المقدِّمة

تشمل رسالة مكتب املّدعي العام ("املكتب") إجراءه على حنو فعال وناجع عمليات التدارس  -١٠٦
األويل والتحقيق ومقاضاة مرتكيب جرائم اإلبادة اجلماعية واجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم احلرب وجرمية 

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

  .والنزاهة واالحرتام

  مرتابطة: إىل ثالثة منطَلقات ٢٠٢١وتستند ميزانية مكتب املّدعي العام املقرتحة لعام  -١٠٧

  ؛٢٠٢١-٢٠١٩شاملة بنطاقها احملكمة مجعاء للفرتة اخلطة االسرتاتيجية ال  )أ (

  وسياساته ذات الصلة؛ ٢٠٢١-٢٠١٩اخلطة االسرتاتيجية للمكتب للفرتة   )ب (

 ٢٠٢١تقييم املكتب تقييمًا دقيقًا وواقعيًا ملا يلزمه من املوارد فيما خيص عام   )ج (
 لالضطالع على حنو سليم باملهام املنوطة به يف إطار واليته مبوجب نظام روما

. ١٩-واضعًا يف اعتباره الظروف االستثنائية املتصلة جبائحة كوفيد األساسي،
جاً صارماً حصيفاً ومسؤوًال فيما يتعلق بالتخطيط للميزانية واإلدارة  إن املكتب يتبىن 

  املالية، ويطبق هذا النهج.

لثالث فتقيِّم جتربته يف السنوات ا ٢٠٢١-٢٠١٩أما اخلطة االسرتاتيجية للمكتب للفرتة  -١٠٨
األخرية من أنشطته وحتدد الطريق إىل حتقيق الغايات اليت سريكِّز عليها املكتب يف األشهر والسنوات 

، مبادرات عديدة، ٢٠١٢وقد اختذ املكتب، بقيادة املّدعية العامة، اليت تولت مهامها يف عام  القادمة.
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ا االرتقاء بالفع الية والنجاعة يف ممارسته واليته حمققًا بذلك إدارية واسرتاتيجية ومتعلقة بالسياسات، يراد 
وقد أُبلغ عن كثري من هذه املبادرات بصورة منتظمة بوسائل منها  املزيد من تعزيز ثقة اجلمهور العام به.

، وأفضت إىل حتسينات داخلية على ٢٠١٨-٢٠١٦تقرير املكتب عن تنفيذ خطته االسرتاتيجية للفرتة 
-٢٠١٩وبالروح نفسها، متثل اخلطة االسرتاتيجية للفرتة . االشتغايلالصعيد املؤسسي وعلى الصعيد 

إسهامًا آخر من املّدعية العامة ومكتبها على طريق حتقيق هذا اهلدف، يبعث عليه احلرص  ٢٠٢١
ويظل هذا احلرص حيدو  الصادق على مواصلة التحسني واالمتياز وإجراء عمليات التضبيط الالزمة.

من أنشطة طيلة تنفيذ خطته االسرتاتيجية وعمله االستباقي فيما يتعلق باخلطة املكتَب فيما يقوم به 
  اخلاصة بالسنوات الثالث املقبلة.

بواليته اليت تنيط به القيام على حنو مستقل مبباشرة عمليات  -وميثل مكتب املّدعي العام  -١٠٩
األنشطة القضائية اليت تضطلع  القوة الدافعة الكامنة وراء - التحقيق وعرض القضايا أمام دوائر احملكمة

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

   يشهدها العامل.

عام منخرط اخنراطًا نشطًا يف السهر على أن جتري أعماله وفق أعلى معايري إن مكتب املّدعي ال -١١٠
اجلودة وعلى أن تتوافق أنشطته مع اإلطار القانوين لنظام روما األساسي متحليًة يف الوقت نفسه باملراس 

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

   لضمان التحسني املتواصل.

وتقاس النتائج بصورة منتظمة على حمّك جمموعة من مؤشرات األداء ُقدِّمت يف اخلطة  -١١١
 الفرتات املشمولة باخلطط االسرتاتيجية اليت تلتها.مث ُهذِّبت خالل  ٢٠١٥ – ٢٠١٢االسرتاتيجية للفرتة 

دعمًا لتنفيذها.  ٢٠٢١- ٢٠١٩ُووئمت املؤشرات املعنية مع اخلطة االسرتاتيجية للفرتة  ٢٠١٩ويف عام 
(جممَّعة ضمن إطار الغايات االسرتاتيجية الست) وسيُثابَر على  )٣٢(مؤشراً  ٣١ويبلغ جمموع هذه املؤشرات 

                                                            

طلبات إصدار أوامر بإلقاء القبض اليت جيري  ١- ١: : حتقيق معدل جناٍح عاٍل يف الرتافع أمام احملكمة١ ةاالسرتاتيجي الغاية  )٣٢(
األشخاص الذين  ٣-١األشخاص الذين تُعتمد التهم املوجَّهة إليهم/يقدَّمون إىل احملكمة؛  ٢-١إصدارها/إيداعها (مبثابة وثائق علنية)؛ 

ائي؛  ٤-١يقدَّمون إىل احملكمة/يدانون؛  قبولة/املقدَّمة (طلب إصدار األمر بإلقاء التهم امل ٥-١القضايا اليت تُرفع فيها دعاوى استئناف 
) من نظام روما األساسي (مبثابة ٣(١٥  ما يؤذن به/يودَع من الطلبات املقدَّمة مبوجب املادة  ٦-١القبض، الوثيقة املتضمنة للتهم، احملاكمة)؛ 

القضايا اليت تراَجع فيها  ٩-١هيدي؛ دعاوى االستئناف التم  ٨-١ما يودع/يُقبل من طلبات اإلذن باالستئناف؛  ٧-١وثائق علنية)؛ 
عمليات تقييم املخاطر  ١-٢: : زيادة سرعة وجناعة وفعالية [...]٢ االسرتاتيجية  الغايةمراجعة الدفوع البالغة األمهية.  ١٠-١األدلة؛ 
مراجعة خطة التحقيق؛   ٤-٢؛ حال التقييم األمين ٣-٢إجناز عمليات تقييم مصادر املعلومات/مقابالت الشهود الرئيسيني؛  ٢-٢الفردية؛ 

ما يعترب أنه يستلزم مزيدًا من التحليل  ٦-٢معدَّل االستجابة هلا؛  -من نظام روما األساسي  ١٥ البالغات اليت تقدَّم مبوجب املادة ٥-٢
املكاسب املتأتية عن زيادة ما حيقَّق سنويًا من   ٧-٢معدَّل التجهيز؛  -من نظام روما األساسي  ١٥ من الطلبات اليت تقدَّم مبوجب املادة

: [...] زيادة معدل القبض على األشخاص الذين لـّما تُنفذ أوامر ٣ الغاية االسرتاتيجيةالنجاعة (مبثابة نسبة مئوية من ميزانية املكتب). 
ج املك٤  الغاية االسرتاتيجيةجيري وضع مؤشرات ذات صلة.  - بالقبض عليهم صادرة عن احملكمة ذيب وتعزيز  تب جتاه اجملين عليهم : 

م اجلرائم اجلنسية واجلرائم  ١-٤: وال سيما ضحايا اجلرائم اجلنسية واجلرائم اجلنسانية املنطلق واجلرائم املرتكبة حبق األطفال أو املاسة 
م.  ٢-٤اجلنسانية املنطلق؛  كتب على إدارة موارده على حنو : زيادة قدرة امل٥  الغاية االسرتاتيجيةاجلرائم املرتكبة حبق األطفال أو املاسة 

التقيد   ٤-٥جودة التدريب؛  ٣-٥تنفيذ خطة التدريب السنوية؛  ٢-٥إجناز التدريب اإللزامي؛  ١-٥: فعال ومسؤول وخاضع للمساءلة
يف  - ل اجلغرايف التمثي ٧-٥يف جمموعة املوظفني من الفئة الفنية؛  -التوازن بني اجلنسني  ٦-٥آجال التوظيف؛   ٥-٥بنظام تقييم األداء؛ 

تكاليف  - تنفيذ امليزانية   ٩-٥على نطاق املكتب؛  -تنفيذ امليزانية  ٨-٥جمموعة املوظفني من الفئة الفنية (دون احتساب اللغويني)؛ 
 



ICC-ASP/19/10 

10-A-121020 44 

ها من خالل "لوحة قيادة" ُتستخدم مبثابة أداة للتدبُّر الداخلي بغية تقييم أداء املكتب املتابعة على حمكِّ 
  بالقياس إىل تعهداته االسرتاتيجية.

، وعمليات التحقيق، عمليات التدارس األولي - ٢٠٢١في عام  مكتب المّدعي العامأنشطة 
 وأعمال المقاضاة

ا فيما خيص ع -١١٢ تستند إىل ما جتمَّع من النتائج  ٢٠٢١ام إن األنشطة املخطَّط لالضطالع 
احملقَّقة واخلربة املكتسبة يف تنفيذ خطط املكتب االسرتاتيجية السابقة وإىل الغايات املنشودة من اخلطة 

  .٢٠٢١-٢٠١٩اخلاصة بالفرتة 

وعلى  ١٩-لقد تواءم املكتب مع بيئة العمل اجلديدة، مقتدرًا على التكيُّف مع جائحة كوفيد -١١٣
بل اقتصر أثره على دفع  ٢٠٢٠زاءها: فحظر السفر مل يفِض إىل وقف عمليات املكتب يف عام الصمود إ

املكتب إىل تعديل طريقة اضطالعه بأنشطته؛ فعمل املوظفون انطالقاً من منازهلم، متفاعلني وجمتمعني عن 
بطرائق حتقيقية  بعد، فأعدوا عرائض قانونية وأودعوها، وقاموا باإلعداد إلجراءات قضائية، واستعانوا

م، وموجدين سبًال ملواصلة األنشطة التحقيقية وأعمال  ابتكارية، متابعني فرص القبض على املشتبه 
  املقاضاة ختفِّف من أثر اجلائحة.

وبصرف النظر عن طرائق العمل اليت يتبعها املكتب إلجراء أنشطته التحقيقية وأعمال املقاضاة  -١١٤
ا، ميثل موظفوه "م   السبيل إىل قدرته وصموده االشتغاليَـْني. - يزته اإلنتاجية" الرئيسية اليت يضطلع 

ُعُلوَّ معدَّل تنفيذ امليزانية املتوقع أن حيققه املكتب يف  ٢٠٢٠وتستتبع مواصلُة األنشطة يف عام  -١١٥
، حيث ستمثل تكاليف املوظفني املسبِّب الرئيسي للتكاليف. وسيتعني أن تستمر األنشطة ٢٠٢٠عام 

وسيحتاج املكتب إىل صون القدرة واملرونة الالزمتني للقيام سريعًا باغتنام كل  ٢٠٢١لفرتة من عام املعنية 
الفرص التحقيقية اليت تسنح، مبا فيها الفرص اليت ميكن أن تطرأ فجأًة لنشر العاملني حىت إذا كانت 

  حمدودة. فينبغي أن يؤخذ ذلك باحلسبان يف إطار ميزانية احملكمة.

ا يف عام  إن األنشطة -١١٦ ، ١٩- أثر جائحة كوفيد )١تتحدد مبا يلي: ( ٢٠٢١املعتزم االضطالع 
لُتجرى يف أجل ميتد  ٢٠٢٠اليت تؤدي إىل إرجاء بعض األنشطة اليت كان من املعتزم إجراؤها يف عام 

اجلهود اليت يبذهلا املكتب للمزيد من تناول األنشطة على أساس درجات  )٢، (٢٠٢١لفرتة من عام 
كما يشار إليه يف خطته االسرتاتيجية، ما يفرتض أن يفضي إىل   ٢٠٢١الثاين من عام  يتها يف النصفأولو 

يف  ٢٠٢١. ويتمثل النهج البديل فيما خيص النصف الثاين من عام )٣٣(زيادة سرعة أنشطته املعنية
يها من القضايا التخطيط إلجراء مزيد من عمليات التحقيق الذي قد يربِّره وجود قضايا جيدر التحقيق ف

املشمولة باحلاالت اليت تنظر فيها احملكمة؛ لكن من شأن ذلك أن يعين التوسع املفرط يف استخدام املوارد 
  احملدودة املتوفرة.

لقد تدبّر املكتب أمره لكي يبقى نشطًا خالل الفرتة اليت شهدت القيود املتأتية عن جائحة   -١١٧
هذه اجلائحة أثر تعذر تفاديه فيما يتعلق بسرعة األنشطة  وظلَّ حيقق تقدماً، لكن ترتب على ١٩- كوفيد

                                                                                                                                                       

: املضي يف تعزيز قدرة ٦ الغاية االسرتاتيجيةالتقيد باملعايري املالية.  ١١-٥التكاليف غري املتصلة بالعاملني؛  - تنفيذ امليزانية   ١٠-٥املوظفني؛ 
  معدَّل تلبيتها. - ما يرد من طلبات املساعدة  ١-٦ املكتب وشركائه على سد الثغرة املتمثلة يف اإلفالت من العقاب:

  .٢٠٢١-٢٠١٩ للفرتة العام املدعي ملكتب االسرتاتيجية اخلطة املبيَّنة يف ٢ االسرتاتيجية الغاية  )٣٣(
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ولذا حيتاج املكتب إىل املوارد املتوفرة بغية استدراك ما فات خالل الشطر األول من عام . ونطاقها
، ولكي يتسىن له التحرك السريع حيال ما ميكن أن يكون فرصًا فريدة أو حمدودة جلمع املعلومات ٢٠٢١

وتبنيِّ احلكمَة اليت ينطوي عليها هذا النهج العمليُة الناجحة اليت أجريت حديثاً لضمان  وغريها من األدلة.
") ونقله إىل احملكمة (كان هذا املشتبه فيه فارًا إثر صدور الرمحن  عبدالرمحن (" عبد علي تسليم حممد

ا فيما يتصل باحلالة يف دارفور با لسودان كانت عالقة أوامر بالقبض عليه جبريرة جرائم مّدعى بارتكا
  التنفيذ).

 على جماالت رئيسية ثالثة: ٢٠٢١وسريكِّز مكتب املّدعي العام ضمن إطار خطته لعام  -١١٨
الرتكيز على عمليات التحقيق  إيالء األولوية للتحضري للقضايا اليت ستبلغ مرحلة احملاكمة؛ (ب) (أ)

إصدار أوامر بإلقاء القبض الناشط حيث يكون هناك إمكانية لتحقيق نتائج ملموسة تتمثل يف 
  القيام يف الوقت ذاته بصون األدلة ووضع اسرتاتيجية إلجناز تناول حالتني. (ج) ،باألختام) (ُحمرَّزة

تكون  ٢٠٢١لقد تعاون مكتب املّدعي العام تعاونًا وثيقًا مع قلم احملكمة القرتاح ميزانية لعام  -١١٩
االقتصادي الواقع على الدول األطراف: فال تُقرتح فيما على أكرب قدر ممكن من التقتري، نظراً إىل الضغط 

أي زيادة يف امليزانية لكن املكتب ينشد ميزانية متاثل من حيث املقدار ميزانية  ٢٠٢١خيص عام 
  .٢٠٢١لكي يستدمي قدرته على الوفاء مبقتضيات واليته يف عام  ٢٠٢٠ عام

االقتصادي  ة/الدوائر، خطورة الوضعئة الرئاسقلم احملكمة وهي على غرارإن املكتب يتفهم،  -١٢٠
، وسيظل يعمل على حنو تعاوين إلجياد احللول ١٩-الذي تواجهه الدول األطراف بسبب جائحة كوفيد

ا يف  ا يف احلسبان شواغل الدول األطراف وضرورة استدامة صمود احملكمة اليت أنشأ اليت تؤخذ 
  املستقبل.

مواصًال يف الوقت نفسه العمل بصورة  -ياته االسرتاتيجية ويركِّز املكتب، متاشيًا مع رسالته وغا -١٢١
على  - منهجية لتبنيُّ ما ميكن حتقيقه من املكاسب املتأتية عن زيادة النجاعة ومن الوفورات يف التكاليف 

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

   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  -١٢٢
ميدان تدبر املخاطر، واملزيد من االستثمار يف تنمية املهارات القيادية وترشيد بنية وسريورات اختاذه و 

  للقرارات، والسهر الدائم على الرقابة الواجبة واختاذ القرارات املستنري.

سيواصل تنمية قدرته على التواصل على حنو أكثر فعالية، داخليًا وخارجياً:  املكتبمث إن  -١٢٣
يأ ألصحاب الشأن فالتواص ُ ل الواضح واآليت يف حينه أمر حاسم 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

العام عمليات تدارس أويل جلميع احلاالت اليت تسرتعي عنايته وتستدعي  املّدعي ُجيري مكتب -١٢٤
مثل هذا التدارس لكي يتبنيَّ ما إذا كانت جديرة بالتحقيق فيها، وذلك على أساس املعايري القانونية 

ويل يف تسع احملدَّدة يف نظام روما األساسي واملعلومات املتاحة. إن املكتب ُجيري حاليًا عمليات تدارس أ
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احلالة يف كولومبيا، واحلالة يف غينيا، واحلالة يف العراق/اململكة املتحدة، واحلالة يف نيجرييا،  حاالت هي
   ).٢و١، واحلالة يف الفلبني، واحلالة يف أوكرانيا، واحلالة يف فنزويال (القضيتان )٣٤(واحلالة يف فلسطني

ا، بعد تقييٍم واٍف مستقٍل أعلنت املّدعي ٢٠١٩كانون األول/ديسمرب   ٢٠ويف  -١٢٥ ة العامة أ
موضوعي إلمكان التعويل على املعلومات املتوفرة ملكتب املّدعي العام، ستنهي عملية التدارس األويل 

ا طلبت إىل الدائرة التمهيدية، عمًال باملادة ) من نظام روما األساسي، أن ٣(١٩ للحالة يف فلسطني وأ
مة فيما يتعلق بالنطاق اإلقليمي للتحقيق يف هذه احلالة. ويف تبتَّ بشأن موقف املّدعية العا

أصدرت الدائرة التمهيدية األوىل أمرًا حددت فيه اإلجراء اخلاص بتقدمي  ٢٠٢٠الثاين/يناير  كانون ٢٨
) من نظام روما األساسي فيما يتعلق بنطاق ٣(١٩ مالحظات بشأن طلب املّدعية العامة مبوجب املادة

يمي للمحكمة يف احلالة يف دولة فلسطني، ومواعيد تقدمي هذه املالحظات. ويُنتظر أن االختصاص اإلقل
  تتخذ الدائرة التمهيدية األوىل قراراً يف هذا الشأن يف الوقت املناسب.

إن بعض عمليات التدارس األويل اليت جيريها املكتب قد تُنجز خالل الفرتة املتبقية من عام  -١٢٦
  .٢٠٢١ويف عام  ٢٠٢٠

يئ  -١٢٧ ) من نظام روما األساسي ١(٥٣املعايري الواردة يف الفقرات (أ) و(ب) و(ج) من املادة و
فالستبانة ما إذا كان مثة أساس معقول للشروع يف حتقيق يف احلالة املعنية،  اإلطار القانوين للتدارس األويل.

طار اختصاص احملكمة، ويف جيب على املّدعيـ(ـة) العامـ(ـة) النظر فيما إذا كانت هذه احلالة تندرج ضمن إ
  مقبوليتها، وفيما إذا كان الشروع يف التحقيق فيها خيدم مصاحل العدالة.

وُجترى عملية التدارس األويل استنادًا إىل وقائع ومعلومات يتوفَّر معظمها يف املصادر املتاحة  -١٢٨
واد املتأتية من مصدر ميكن للعموم، من قبيل الوثائق العلنية، والتقارير، والتسجيالت الفيديوية، وسائر امل

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

ن مسائل التكامل، وتبيان طبيعِة ونطاِق عملية املعلومات، والتواصل مع سلطات الدولة املعنية بشأ
  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. -١٢٩
وتتمثل الغاية من هذه  قائع أو األدلة اجلديدة.املكتب طبيعة متهيدية وقد يعاد النظر فيها على ضوء الو 

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

م للتوصل إىل تقييم سليم ملا إذا كانت املعايري ذات الصلة مستوفاة تدارس أويل أكثر من الوقت الالز 
بصورة تربِّر فتح التحقيق، أو عدم فتحه، حبسب احلال، وإجناز كل ما قد يلزم من العمل التخطيطي 

  االستباقي إذا كان يشار بفتح التحقيق.

إذا كانت جتب مباشرة  وال يقتصر شأن عمليات التدارس األويل على أمهيتها احلامسة للبت فيما -١٣٠
حتقيق جديد؛ بل يتعدى هذه األمهية إىل كونه يفيد أيضًا يف إرساء أساس راسخ للتعاون يف احلاالت اليت 

كما ميكن أن يكون لعمليات التدارس األويل أثر وقائي وأن تفيد يف  تباَشر فيها عمليات حتقيق جديدة.
                                                            

  ) من نظام روما األساسي.٣(١٩ية قراراً ذا صلة بناًء على طلب قدَّمه مكتب املدعي العام عمالً باملادة يُنتظر أن تصدر الدائرة املعن  )٣٤(
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ل التحقيق واملقاضاة، ما ُحيتمل أن يغين عن إجراء تعزيز اجلهود املبذولة على الصعيد الوطين من أج
مث إن حصيلة العمل التحليلي احلاسم الذي ُجيرى يف مرحلة التدارس  املكتب عمليات حتقيق جديدة.

األويل تندرج ضمن نطاق التحليل الذي ُجيرى يف مرحلة التحقيق، إذا قررت املّدعية العامة فتح حتقيق يف 
ر إىل املقدار الكبري املتزايد من املعلومات اليت ُتستلم من أجل جتهيزها يف عمليات وبالنظ احلالة املعنية.

التدارس األويل األحدث فقد تعنيَّ على املكتب أن ينظر يف سبل حتسني وتعزيز تدبره للمعلومات يف 
املكتب  وعالوًة على ذلك قام مرحلة التدارس األويل، ما استلزم ختصيص موارد لذلك على وجه التحديد.

مؤخراً، متاشيًا مع خطته االسرتاتيجية، بدمج إجراء التدارس األويل ضمن نطاق أنشطته األساسية املتمثلة 
يف التحقيق واملقاضاة سهرًا على سالسة االنتقال من مرحلة التدارس األويل إىل مرحلة التحقيق إذا كان 

  ا أُِذن به قضائياً، حبسب احلال.التحقيق مربَّراً وفقاً ملعايري نظام روما األساسي أو إذ

 المحكمة فيها تنظر التي والقضايا للتحقيق الخاضعة الحاالت

تنظر اللجنة التنفيذية ملكتب املّدعي العام بصورة مستفيضة يف شىت اجلوانب عندما ختطط  -١٣١
ا يف كل سنة مالية وتُِعد الطلب املناظر يف امليزانية الربناجم  ية.لألنشطة املزمع االضطالع 

السرتاتيجية املكتب توىل درجة األولوية العليا لدى املكتب دائمًا للقضايا اليت جيري حتضريها  ووفقاً 
ويف الوقت نفسه متثِّل عمليات التحقيق عادة النشاط  للمحاكمة أو تكون قد بلغت املرحلة االبتدائية.

ا مكتب امل ّدعي العام ويُعترب توقيت هذه العمليات األكثر استلزاماً للموارد من بني األنشطة اليت يضطلع 
كانت احملكمة غالبًا ما تعمل يف بيئات سياسية  ولـّما أمرًا أساسيًا من أجل جعلها تؤيت النتائج املثلى.

وأمنية شديدة التقلُّب فإن الرتكيز واملوارد ُيَصّبان أيضًا على عمليات التحقيق الناشط، من باب األولوية، 
  ملتاحة إىل أقصى حد ممكن.الستغالل الفرص ا

املقرتحُة املوارَد األساسية الالزمة لتنجيز أنشطة وعمليات حتقيقية  ٢٠٢١وتوفر ميزانيُة عام  -١٣٢
هامة، مهيِّئًة أيضًا يف الوقت نفسه لسد تكاليف األنشطة املتصلة باملقاضاة ودعاوى االستئناف يف إطار 

   اإلجراءات السائرة.

د دراسة وافية، ووفقًا خلطته االسرتاتيجية وسياسته بشأن انتقاء إن مكتب املّدعي العام، بع -١٣٣
لعمليات التحقيق الناشط يف  ٢٠٢١القضايا وحتديد درجات أولويتها، سيويل األولوية ابتدائيًا يف عام 

، على النحو ٢٠٢١حاالت، مث سيحدد درجات األولوية من جديد بعد النصف األول من عام  تسع
من نظام  ١٨ فغانستان (اخلاضعة حالياً لطلب إحالة إىل السلطات الوطنية مبوجب املادةالتايل: احلالة يف أ

روما األساسي، لكنها تستلزم أنشطة متابعة)، واحلالة يف بنغالديش/ميامنار، واحلالة يف بوروندي، واحلالة 
، واحلالة يف  فقط) ٢٠٢١أ) (يف النصف األول من عام  الثانية يف مجهورية أفريقيا الوسطى (القضية

ديفوار (القضية الثانية)، واحلالة يف دارفور بالسودان، واحلالة يف جورجيا (يف النصف األول من عام  كوت
وقد تـُُوخِّي أقصى قدر ممكن من الدقة يف عرض . فقط)، واحلالة يف ليبيا، واحلالة يف مايل ٢٠٢١

، عند إعداد مشروع ميزانيته ٢٠٢١عام التوقعات املتعلقة بعمليات التحقيق الناشط اليت سُتجرى يف 
ونظرًا إىل الطبيعة احلركية املتأّصلة ملهام مكتب املّدعي العام وأنشطته ميكن أن تُباَشر  الربناجمية املقرتحة.

، يُراعى فيها على ٢٠٢١أو يف عام  ٢٠٢٠عمليات حتقيق إضافية خالل الفرتة املتبقية من عام 
ا فإن املكتب  ت التدارس األويل اليت جيريها املكتب.اخلصوص التقدم احملرز يف عمليا فإذا تعيَّنت مباشر

سيتدبر أمر ذلك من خالل العمل الذي يضطلع به فيما يتعلق بالنظر يف احلاالت على أساس درجات 
  األولوية.



ICC-ASP/19/10 

10-A-121020 48 

 الحالة في جمهورية أفغانستان اإلسالمية

إلذن للمّدعية العامة مبباشرة حتقيٍق قررت دائرة االستئناف باإلمجاع ا ٢٠٢٠آذار/مارس  ٥يف  -١٣٤
ا تندرج يف إطار اختصاص احملكمة فيما يتعلق باحلالة يف مجهورية أفغانستان  يف جرائم مّدعًى بارتكا

  اإلسالمية.

إن دائرة االستئناف عدَّلت حبكمها املعين القرار الصادر عن الدائرة التمهيدية الثانية يف  -١٣٥
ِفض فيه طلب املّدعية العامة اإلذن بفتح حتقيق، املؤرخ ، الذي رُ ٢٠١٩نيسان/أبريل  ١٢
، وُخِلص فيه إىل أن مباشرة التحقيق لن ختدم مصاحل العدالة. ٢٠١٧الثاين/نوفمرب  تشرين ٢٠ بـ

  أودعت املّدعية العامة استئنافاً لذلك القرار. وقد

املعطيات احملددة يف ورأت دائرة االستئناف أنه مأذوٌن للمّدعية العامة أن حتقق، ضمن إطار  -١٣٦
ا ارُتكبت على أراضي ٢٠١٧الثاين/نوفمرب  تشرين ٢٠الطلب الذي قدمته يف  ، يف اجلرائم املدَّعى بأ

ا تتصل بالنزاع املسلح ٢٠٠٣أفغانستان منذ األول من أيار/مايو  ، إضافًة إىل جرائم أخرى مدَّعًى بارتكا
يف أفغانستان وقد ارُتكبت على أراضي دولة أخرى من الدول يف أفغانستان وترتبط ارتباطًا كافيًا باحلالة 

  .٢٠٠٢األطراف يف نظام روما األساسي منذ األول من متوز/يوليو 

ولئن أُِذن ملكتب املّدعي العام بالتحقيق يف احلالة املعنية فإنه تلقى أيضًا طلبًا من أفغانستان  -١٣٧
ان/يونيو، تلقى املكتب مواد من حكومة حزير  ١٢من نظام روما األساسي. ويف  ١٨ عمًال باملادة

أفغانستان دعمًا هلذا الطلب. ويقوم املكتب اآلن بتحليل املعلومات املعنية حتليًال ُمتمَعنًا فيه وبالنظر فيما 
إذا كان للمعلومات اليت قدمتها احلكومة أثٌر على التحقيق الذي ينوي هو إجراءه. وبالنظر إىل هذا التقييم 

فًة إىل القيود العملية املتأتية عن األزمة الصحية العاملية، ال يتخذ املكتب حاليًا أية الذي جيري، إضا
خطوات حتقيقية ناشطة، بل يفي بالتزاماته مبقتضى النظام األساسي. وقد يُقدَّم املزيد من الدعاوى 

الالزم، الذي  ، لكن جيب مواصلة بعض أنشطة املتابعة، مثل العمل التحضريي١٨ القضائية مبوجب املادة
يشمل متييز املخاطر وحتليلها وتدبُّرها؛ وتقييم املسائل األمنية واإلمدادية؛ وصون األدلة؛ وإعداد إطار 

ورهنًا بنتيجة اإلجراءات السائرة مبوجب سيما مع حكومة أفغانستان.  للتعاون الفعال، حبسب اللزوم، وال
هاللية أكثر تعقيدًا واستلزامًا للوقت من عمليات من النظام األساسي ستكون املرحلة االست ١٨ املادة

التحقيق اليت ُأجريت يف املاضي. إن مجيع هذه االعتبارات ُأخذت باحلسبان عند تقييم مقدار ونوع املوارد 
، ٢٠٢١املخصَّصة للحالة يف أفغانستان فيما خيص عام  . ولئن كان التحقيق يف هذه احلالة سُيبنيَّ

يزانية، باعتباره مستمرًا للسنة بكاملها فإن املكتب سيُـْعِمل قدرته على حنو مرن لألغراض املتعلقة بامل
  ويُرجَّح أن هذه احلالة لن تستلزم قدراً طائًال من املوارد.

 الحالة في جمهورية بوروندي

أذنت الدائرة التمهيدية الثالثة للمّدعية العامة مبباشرة حتقيق  ٢٠١٧تشرين الثاين/نوفمرب  ٩يف  -١٣٨
ا ارُتكبت يف بوروندي أويف ج ارتكبها  رائم ضد اإلنسانية مشمولة باختصاص احملكمة مّدعًى بأ

حىت  ٢٠١٥نيسان/أبريل  ٢٦أشخاص من رعايا بوروندي خارج أراضيها يف الفرتة املمتدة من 
، قبل أن يغدو انسحاب بوروندي من نظام روما األساسي ساري ٢٠١٧األول/أكتوبر  تشرين ٢٦

وأُِذن للمّدعية العامة أيضاً بأن توسِّع نطاق حتقيقها ليشمل  .٢٠١٧تشرين األول/أكتوبر  ٢٧ املفعول يف
ا بعد  ٢٠١٥نيسان/أبريل  ٢٦اجلرائم اليت ارُتكبت قبل  األول/أكتوبر  تشرين ٢٦أو يواَصل ارتكا
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ا ارُتكبت يف ا٢٠١٧ لفرتة اليت كانت بوروندي ، طاملا أن التحقيق أو املقاضاة يتعلقان باجلرائم املّدعى بأ
   خالهلا دولة طرفاً يف نظام روما األساسي.

موارد متصلة بأمور منها عمليات التحقيق، والتعاون، ولغات  ٢٠٢١وستظل تلزم يف عام  -١٣٩
احلاالت. وخيطط املكتب ملواصلة حتقيقه الناشط يف هذه احلالة على يد فريٍق متكامٍل كامل، وسُيوِفد يف 

شىت إىل عدد من البلدان إذ يواصل جهوده إلقامة واستدامة شبكات للتعاون يف  هذا السياق بعثات
  املنطقة بغية تيسري التحقيق املعين.

 )ب القضيةأ و ة القضي(الحالة الثانية في جمهورية أفريقيا الوسطى 

ا ا -١٤٠ رُتكبت تتعلق عمليات التحقيق يف احلالة الثانية يف مجهورية أفريقيا الوسطى جبرائم مدَّعًى بأ
ا  ٢٠١٢خالل فرتة جتدُّد العنف يف هذا البلد بدءًا من عام  فصاعدًا مع الرتكيز على جرائم مّدعًى 

الثانية يف   أ يف احلالة ارتكبها خمتلف أطراف النزاع، مبن فيها (جمموعات مرتبطة بـ) سيليكا (القضية
الثانية يف مجهورية  ب يف احلالة قضيةباالكا (ال- مجهورية أفريقيا الوسطى) و(جمموعات مرتبطة بـ) أنيت

  أفريقيا الوسطى).

وإثر جهود حتقيقية وتعاونية مستفيضة أفضت عمليات التحقيق يف القضية ب يف احلالة الثانية  -١٤١
ما. ٢٠١٨يف مجهورية أفريقيا الوسطى إىل القبض يف عام  فعمًال بأمر بإلقاء  على شخصني مشتبه 

سّلمت سلطات مجهورية  ٢٠١٨تشرين الثاين/نوفمرب  ١١ية الثانية يف القبض صادر عن الدائرة التمهيد
تشرين الثاين/نوفمرب  ١٧) إىل احملكمة يف Alfred Yekatomأفريقيا الوسطى السيد ألفريد ِيكاتوم (

أمرًا بالقبض على  ٢٠١٨كانون األول/ديسمرب   ٧كما إن الدائرة التمهيدية الثانية أصدرت يف  .٢٠١٨
، فقبضت عليه السلطات الفرنسية يف )Patrice-Edouard Ngaïssonaإدوارد انـَْغْيسونا (- سالسيد بـَْرتي

 .٢٠١٩كانون الثاين/يناير   ٢٣ونقلته إىل احملكمة يف  ٢٠١٨كانون األول/ديسمرب  ١٢
حزيران/يونيو  ١٨قررت الدائرة التمهيدية الثانية ضم القضيتني، وحددت  ٢٠١٩شباط/فرباير  ٢٠ ويف

إىل  ١٩وقد ُعقدت جلسة اعتماد التهم من  دًا لبدء جلسة اعتماد التهم.موع ٢٠١٩
كانون األول/ديسمرب   ١١تشرين األول/أكتوبر منه. ويف  ١١ويف  ٢٠١٩أيلول/سبتمرب من عام  ٢٥

اعتمدت الدائرة التمهيدية الثانية جزئيًا التهم املتعلقة جبرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية اليت  ٢٠١٩
) فأحالتهما إىل Ngaïssona) والسيد انـَْغْيسونا (Yekatomّدعية العامة ضد السيد ِيكاتوم (ساقتها امل

  .٢٠٢١شباط/فرباير  ٩احملاكمة، اليت ستبدأ يف 

استمرار أنشطة حتقيقية أخرى يف احلالة الثانية يف مجهورية أفريقيا  ٢٠٢١وسيشهد عام  -١٤٢
وترتكَّز  لى إجراء عمليات التحقيق اليت ينفذها املكتب.الوسطى، وال سيما تنجيز العمل املنصبِّ حاليًا ع

أ يف احلالة الثانية يف مجهورية أفريقيا الوسطى على تنجيز األوامر بإلقاء  األنشطة التحقيقية اجملراة يف القضية
. وسيعمل املكتب مع السلطات احمللية ٢٠٢١القبض، بغية إصدارها خالل النصف األول من عام 

  ائية اخلاصة يف إطار اسرتاتيجية تنجيز تناول احلاالت.واحملكمة اجلن

ولئن ساعدت بيئة التعاون اجليدة املكتب على حتقيق تقدم كبري يف عمليات التحقيق اليت جيريها  -١٤٣
فإن البيئة األمنية كانت وستظل بالغة التقلب مسبِّبًة مصاعب تعرتض أنشطة املكتب ومستلزمًة املزيد من 

  لدعم اإلمدادي لعمليات احملكمة.التدابري األمنية وا
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 الحالة في كوت ديفوار

بعد االعرتاض على  ٢٠١١-٢٠١٠ديفوار يف الفرتة  انفجر عنُف ما بعد االنتخابات يف كوت -١٤٤
 Alassane) واحلسن وتارا (Laurent Gbagboاْغبَـْغبو ( نتائج االنتخابات الرئاسية اليت تبارى فيها لوران

Ouattara.(  ُكبت فظائع خالل العنف الذي أعقب ذلك منها القتل العمد، واالغتصاب، ويُزعم بأنه ارت
وقد رُكِّز يف عمليات التحقيق اليت  وسائر األفعال الالإنسانية، والشروع يف القتل العمد، واالضطهاد.

الة يف  جيريها مكتب املّدعي العام على اجلرائم املّدعى بأن القوى املؤيدة الْغبَـْغبو (القضية األوىل يف احل
  ديفوار) قد ارتكبتاها. ديفوار) والقوى املؤيدة لوتارا (القضية الثانية يف احلالة يف كوت كوت

 وشارل ابْليه غوديه) Laurent Gbagbo( اْغبَـْغبو املّدعي العام ضد لورانويف قضية  -١٤٥
)Charles Blé Goudéت إثره قضيتا ُضمَّ  ديفوار، الذي )، النامجة عن التحقيق األول يف احلالة يف كوت

أصدرت  إذ ٢٠١٩الثاين/يناير  كانون ١٥هذين املتهمني يف قضية واحدة، انتهت املرحلة االبتدائية يف 
) من Blé Goudéغوديه ( ) والسيد اْبليهGbagboاْغبَـْغبو (الدائرة االبتدائية األوىل حكمًا بتربئة السيد 

ما. وأشارت املّدعية العامة الحقاً، إثر مجيع التهم املسوقة ضدمها إثر تقدمي دفٍع بعدم وجود حم ٍل ملقاضا
ا ستبتُّ بشأن إقامة دعوى  تقدمي طلبات اخللوص إىل أنه ال ما، إىل أ حملَّ ملقاضاة هذين املشتبه 

استئناف بعد أن تبنيِّ الدائرة األسباب اليت جعلتها حتكم (باألغلبية) بتربئة املتهَمْني، وحاجَّت بأنه 
) Blé Goudé) والسيد ابْليه غوديه (Gbagboاْغبَـْغبو (السيد ناسب األمر باإلفراج عن سيكون من امل

إن شروط إطالق السراح . ٢٠١٩شباط/فرباير  ١إفراجًا مشروطاً، ما وافقت عليه دائرة االستئناف يف 
وكانت  ٢٠١٩أيلول/سبتمرب  ١٦املشروط ُخفِّفت حديثاً. فقدَّم مكتب املّدعي العام مذكرة استئناف يف 

) عالقة يف مرحلة االستئناف إبان تقدمي وثيقة امليزانية Blé Goudé( وابْليه غوديه) Gbagbo( اْغبَـْغبوقضية 
  ).Simone Gbagboهذه. ومل يُنفَّذ األمر بالقبض على سيمون اْغبَـْغبو (

يتعلق سيواصل املكتب الرتكيز على عملية التحقيق الناشط اليت جيريها فيما  ٢٠٢١ويف عام  -١٤٦
اْغبَـْغبو  باجلرائم اليت ارُتكبت خالل عنِف ما بعد االنتخابات بفعل اجلانب املعارض للرئيس السابق لوران

)Laurent Gbagboديفوار). ويتوقع املكتب أن يبلغ يف ذلك مرحلة  ) (القضية الثانية يف احلالة يف كوت
  إصدار األمر بإلقاء القبض على املشتبه به.

 ر بالسودانالحالة في دارفو 

إىل املّدعي العام للمحكمة  أحال جملس األمن التابع لألمم املتحدة احلالة يف دارفور [بالسودان] -١٤٧
  (ب) من نظام روما األساسي.١٣ واملادة ١٥٩٣ ، عمًال بقراره ذي الرقم٢٠٠٥آذار/مارس  ٣١يف 

دارفور فيما يتعلق شرع مكتب املّدعي العام يف حتقيق يف احلالة يف  ٢٠٠٥حزيران/يونيو  ٦ويف  -١٤٨
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، 
ل تُرتكب يف دارفور جرائم تندرج ضمن إطار ويُزعم بأنه تظ وجرائم احلرب، واجلرائم ضد اإلنسانية.

   اختصاص احملكمة.

إىل عهدة احملكمة عمًال بأوامر بالقبض عليه  عبد الرمحننُِقل  ٢٠٢٠حزيران/يونيو  ٩ويف  -١٤٩
مة  ٥٠أمٌر أولُّ بالقبض عليه وردت فيه قائمة بـ ٢٠٠٧نيسان/أبريل  ٢٧صادرة عنها. فقد ُأصدر يف 
جلنائية الفردية عن جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية. وُأصدر يف استنادًا إىل مسؤوليته ا

أمرًا سرياً. وقد أضيفت يف ذي بديء أمٌر ثاٍن بالقبض عليه اعُترب بادئ  ٢٠١٨الثاين/يناير  كانون ١٦



ICC-ASP/19/10  

51  10-A-121020 

م جديدة جبريرة جرائم حرب (القتل العمد) وجرائم ضد اإلنسانية (القتل  أمر إلقاء القبض هذا ثالث
ا يف الفرتة املمتدة من العمد وغ ا ارُتكبت يف ديليغ واملناطق احمليطة  ريه من األفعال الالإنسانية) يدَّعى بأ

أو يف فرتة مقاربة هلا. وَمَثل هذا املشتبه فيه مثوَله األول أمام الدائرة  ٢٠٠٤آذار/مارس  ٧إىل  ٥
يئتها القضائية املشكَّلة من قاٍض منفرد يف ، وُحدِّد ٢٠٢٠حزيران/يونيو  ١٥ التمهيدية الثانية 

مبدئياً مبثابة موعٍد لعقد جلسة اعتماد التهم املوجَّهة إليه. إن اإلجراءات  ٢٠٢٠األول/ديسمرب  كانون ٢
  .٢٠٢١التمهيدية املعنية ميكن أن تستمر لفرتة من عام 

 ).٢٠٠٧عام ومثة يف هذه احلالة عدة أوامر بإلقاء القبض لـّما تُنفذ (يرقى صدور بعضها إىل  -١٥٠
م ويسلَّمون إىل احملكمة، وإما  إن 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 إن الرئيس السابق عمر البشري يوا األدلة. جه 

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

مًا يف سبع جرائم ضد . جرمية حرب ٢٢إلنسانية وجرمية ضد ا ٢٠ ويواجه عبد الرحيم حممد حسني 
ا ارُتكبت يف دارفور يف الفرتة املمتدة من آب/أغسطس   ٢٠٠٣اإلنسانية وست جرائم حرب ادُّعي بأ

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

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

إن املكتب يرى أنه، مع املستجدات اليت شهدها السودان مؤخراً، جتب مواصلة استطالع فرص  -١٥١
ل اجلهود للتواصل مع السلطات اجلديدة وشحذ التعاون معها، بوسائل منها إمكان إرسال التحقيق وبذ

بعثات إىل امليدان، حبسب تطور الوضع. فنهوض املكتب مبسؤوليته حيول دون وقفه عمليات التحقيق يف 
ام، بالتنسيق هذه احلالة يف هذه املرحلة ويوجب عليه إبقاَء التحقيق فيها ناشطاً. ويظل مكتب املّدعي الع

مع قلم احملكمة حبسب االقتضاء، يدعو الدول األطراف إىل التكفل بتنفيذ ما صدر من أوامر بإلقاء 
القبض يف هذه احلالة نتيجًة لعمليات التحقيق اليت أجراها فيها منذ إحالة جملس األمن التابع لألمم 

  . ٢٠٠٥املتحدة احلالَة إىل احملكمة يف عام 

 الحالة في جورجيا

، منحت الدائرة التمهيدية األوىل ٢٠٠٨تدارس أويل للحالة القائمة يف جورجيا منذ عام  إثر -١٥٢
، يف ظل عدم وجود إجراءات فعالة على املستوى الوطين، ٢٠١٦كانون الثاين/يناير   ٢٧املّدعية العامة يف 

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

٢٠٠٨.  

، بفريق ٢٠٢١وسيواصل مكتب املّدعي العام التحقيق الناشط يف احلالة يف جورجيا طيلة عام  -١٥٣
ملكتب، يف إطار ما يبذله من جهود لتنجيز تناول ويرمي ا متكامل خمصَّص وضمن حدود املوارد املتاحة.

، ما سيفضي إما إىل ٢٠٢١هذه احلالة، إىل االنتهاء من مرحلة التحقيق فيها يف النصف األول من عام 
ونظراً إىل التعقيد الذي تتسم به بيئة التعاون واألمن يف احلالة يف . أنشطة متهيدية وإما إىل إغالق التحقيق

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

، ٢٠١١شباط/فرباير   ٢٦ املؤرخ بـ ١٩٧٠أحال جملس األمن التابع لألمم املتحدة، بقراره  -١٥٤
وليست ليبيا دولة طرفاً  إىل املّدعي العام للمحكمة. ٢٠١١شباط/فرباير  ١٥احلالة القائمة يف ليبيا منذ 

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

٢٠١١.   

سيف اإلسالم القذايف،  ولـّما تُنفذ يف احلالة يف ليبيا عدة أوامر بإلقاء القبض على مشتبه فيهم: -١٥٥
   والتهامي حممد خالد، وحممود مصطفى بوسيف الورفّلي.

وعلى الرغم من الوضع األمين والسياسي الصعب السائد يف ليبيا، ظل املكتب حيرز تقدمًا يف  -١٥٦
تمل إقامتها، وهو يواصل مجَع وتسلَُّم وجتهيَز األدلة املتعلقة باجلرائم املّدعى الدعاوى القائمة والدعاوى احمل

ا. إجراء عمليات حتقيق ناشط فيما يتعلق مبا يُدَّعى بأن  ٢٠٢١سيواصل املكتب يف عام و  بارتكا
 ميليشيات ومجاعات مسلحة يف ليبيا تواصل ارتكابه من جرائم، وذلك بوسائل منها التعاون مع دول

بة حبق من الغايات االسرتاتيجية، مع التشديد على اجلرائم املرتكَ  ٦ ومنظمات أخرى من أجل حتقيق الغاية
الثالثة يف احلالة يف ليبيا)، اليت تندرج ضمن إطار اختصاص احملكمة، لالستفادة من الالجئني (القضية 

يف استمرار ظاهرة اإلفالت من  الدالئل والفرص اليت تسنح للمكتب، واإلسهام يف سد الثغرة املتمثلة
  العقاب.

 الحالة في جمهورية الكونغو الديمقراطية

أحالت حكومة مجهورية الكونغو الدميقراطية إىل احملكمة احلالة  ٢٠٠٤آذار/مارس  ٣يف  -١٥٧
وقد رُفعت حىت اآلن يف احلالة يف مجهورية الكونغو  .٢٠٠٢القائمة يف أراضيها منذ األول من متوز/يوليو 

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

وجتنيدهم السكان املدنيني، واالغتصاب، واالستعباد اجلنسي، والنهب، وجتنيد األطفال اإلجباري  ومهامجة
ثالث جمموعات من اإلجراءات  ٢٠٢١ويُتوقع أن تسري طيلة عام  واستخدامهم بصفة جنود). الطوعي

 كاتْنغا) وقضية Lubanga( لوبْنغااهلامة: إجراءات جرب األضرار وتنفيذ األوامر جبرب األضرار يف قضية 
)Katanga(٧٦ام األساسي، واملادة من النظ ٧٤ ، وإعداد نصوص األحكام اليت ستصدر مبوجب املادة 

، ُعقدت انْتاَغْنداوفيما يتعلق باإلجراءات يف قضية  ).Ntaganda( انْتاَغْندامنه عند االقتضاء، يف قضية 
وقد أصدرت الدائرة االبتدائية السادسة قرارها يف  .٢٠١٨جلسات املرافعات اخلتامية يف آب/أغسطس 

جرمية من  ١٨ َغْندا مذنب دون أي شك معقول، يفخالصًة إىل أن السيد اْنتا ٢٠١٩متوز/يوليو  ٩
ولـّما يُنفَّذ األمر بالقبض على ِسْلِفسرت موداكومورا  جرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية.

)Sylvestre Mudacumura.(  

وظل املكتب يتلقى معلومات عن احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، منها ما يتعلق باجلرائم  -١٥٨
إنه سيواصل متابعته هلذه التطورات عن كثب  ا ارُتكبت يف منطقة كاساي وغريها من األماكن.املّدعى بأ

   وسيشجِّع ويقيِّم ما يُتخذ ملعاجلتها من إجراءات على املستوى الوطين.
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 الحالة في كينيا

رس آذار/ما ٣١إثر إجراء تدارس أويل أِذنت الدائرة التمهيدية الثانية ملكتب املّدعي العام يف  -١٥٩
بأن يباشر التحقيق من تلقاء نفسه يف احلالة يف مجهورية كينيا فيما يتعلق جبرائم ضد اإلنسانية  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

وآتى التحقيق أدلة ساق املكتب استنادًا إليها  .٢٠٠٨-٢٠٠٧كينيا يف أعقاب االنتخابات يف الفرتة 
مًا يف جرائم ضد اإلنسانية تتمثل يف القتل العمد، وإبعاد السكان أو نقلهم القسري، واالضطهاد، 

  واالغتصاب، وسائر األفعال غري اإلنسانية.

إىل ِوليام  اعتمدت الدائرة التمهيدية الثانية التهم املوجَّهة ٢٠١٢ون الثاين/يناير كان  ٢٣ويف  -١٦٠
)، وفرنسيس كريميي Joshua Arap Sang)، وجوُشوا أراب َسْنغ (William Samoei Rutoساُمواي روتو (

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

 سحبت املّدعية العامة التهم املوجَّهة إىل السيد ِكنياتا. ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب   ٥ يفو  -١٦١
وقالت املّدعية العامة إنه، بالنظر إىل حال األدلة الـَمسوقة يف قضيته، مل يكن لديها من بديل إال سحب 

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

ألغت الدائرة االبتدائية اخلامسة (ألف) التهم املوجَّهة إىل ِوليام  ٢٠١٦نيسان/أبريل  ٥ويف  -١٦٢
ما يف املستقبل، إما أمام احملكمة اجلنائية  ساُمواي روتو وجوُشوا أراب َسْنغ، دون املساس جبواز مقاضا

  ولية أو أمام القضاء الوطين.الد

وقد ُأصدرت أوامر بالقبض على ثالثة من رعايا كينيا يف أفعال جرمية مزعومة خملِّة بإقامة العدل  -١٦٣
من نظام روما األساسي)، وهي ممارسة تأثري مفسد على شهود يدلون  ٧٠(منصوص عليها يف املادة 

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

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

  موارد املكتب.

 الحالة في مالي

أحالت حكومة مايل احلالة القائمة على أراضيها منذ كانون  ٢٠١٢متوز/يوليو  ١٣يف  -١٦٤
، ٢٠١٣كانون الثاين/يناير   ١٦وقد باشر مكتب املّدعي العام يف  إىل احملكمة. ٢٠١٢الثاين/يناير 

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

أصدرت الدائرة التمهيدية األوىل أمرًا بالقبض على أمحد الفقي  ٢٠١٥أيلول/سبتمرب  ١٨ويف  -١٦٥
واعتمدت  ية وأبنية خمصَّصة للعبادة.املهدي جبريرة جرمية احلرب املتمثلة يف تعمد اهلجوم على آثار تارخي

التهم املوجَّهة إىل أمحد الفقي املهدي فأحالته  ٢٠١٦آذار/مارس  ٢٤الدائرة التمهيدية األوىل يف 
وقد صدر احلكم يف  من نظام روما األساسي. ٦٥وقد اعرتف املتهم بذنبه عمًال باملادة  للمحاكمة.
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، ومل ُيستأنف هذا ٢٠١٦أيلول/سبتمرب  ٢٧نوات بتاريخ س جوهر القضية ونُِطق بالعقوبة بالسجن تسع
  احلكم.

وواصل مكتب املّدعي العام إجراء عمليات التحقيق تلبيًة للطلب املستمر الكبري على تدخله،  -١٦٦
ا، وإن كان قد  ونظراً إىل الفرص التحقيقية غري املرتقبة اليت سنحت ومدى خطورة اجلرائم املدَّعى بارتكا

بفريق مقلَّص القد، فيما يتعلق بطائفة أوسع من جرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية  أجراها مستعيناً 
   املرتكبة يف مايل بغية مجع أدلة قد تفضي إىل رفع املزيد من الدعاوى.

نتيجة أولية هي القبض على احلسن أغ عبد العزيز  ٢٠١٨آذار/مارس  ٣١لقد آتى ذلك يف  -١٦٧
جلسة  ٢٠١٩متوز/يوليو  ٨وقد افتُتحت يف  ليمه إىل احملكمة.أغ حممد أغ حممود ("احلسن") وتس

  .٢٠١٨أيلول/سبتمرب  ٢٤اعتماد التهم، اليت كان من املقّرر يف بادئ األمر عقدها يف 

وشروع االّدعاء يف تقدمي األدلة  ٢٠٢٠متوز/يوليو  ١٤فمن املقرَّر بدء حماكمة السيد احلسن يف  -١٦٨
وستستلزم إجراءات احملاكمة  .٢٠٢١تدوم احملاكمة طيلة عام ويُتوقع أن . ٢٠٢٠آب/أغسطس  ٢٥يف 

قدرًا كبريًا من املوارد املخصَّصة ضمن إطار الفريق املتكامل، مبا يف ذلك وكالء ادِّعاء معنيون باإلجراءات 
  عاونية.االبتدائية وغريهم من العاملني يف شعبة املقاضاة، ودعماً ثابتاً من احملقِّقني واحمللِّلني، وجهوداً ت

إن اإلجرام منتشر انتشاراً واسعاً يف مايل حيث يفاد بوقوع جرائم بصورة يومية. وتتوخى حكومة  -١٦٩
مايل (اليت ليس هلا قدرة تذكر يف هذا اجملال) أن تواصل احملكمة عملها بعد أن أحيلت احلالة يف مايل 

تابع متييز القضايا اإلضافية على وسيواصل الفريق عمليات التحقيق يف هذه احلالة وي. ٢٠١٢إليها يف عام 
   أساس ما ُجيمع من أدلة.

وحبسب تقييم املكتب نفسه يلزم املزيد من العمل يف مايل، يف إطار اسرتاتيجيته اخلاصة بإجناز  -١٧٠
تناول القضايا اليت تشتمل عليها هذه احلالة، مع إجراء تعديالت عند اللزوم حبسب التقدم والطلب 

  املباشر.

 نداالحالة في أوغ

أحالت حكومة أوغندا إىل احملكمة احلالة القائمة يف  ٢٠٠٣كانون األول/ديسمرب   ١٦يف  -١٧١
  فيما يتعلق جبيش الرب للمقاومة. ٢٠٠٢متوز/يوليو  ١أراضيها منذ 

باشر مكتب املّدعي العام حتقيقًا موسَّعًا يف هذه احلالة فيما خيص  ٢٠٠٤متوز/يوليو  ٢٩ويف  -١٧٢
ا، بصرف النظر عن هوية مشال أوغندا رُكِّز فيه عل ى جرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية املدَّعى بارتكا

أصدرت الدائرة التمهيدية الثانية أوامَر حمرَّزًة باألختام بإلقاء القبض  ٢٠٠٥متوز/يوليو  ٨ ويف مرتكبيها.
) وفنسنت أويت Joseph Konyعلى كبار قادة جيش الرب للمقاومة، وهم جوزيف كوين (

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

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

آذار/مارس  ٢٣ويف  ُقدِّم دومينيك أُنغوين إىل احملكمة. ٢٠١٥كانون الثاين/يناير   ١٦ويف  -١٧٣
مة موجَّهة إليه، فأحالته للمحاكمة. ٢٠١٦ ومن اجلرائم املتهم  اعتمدت الدائرة التمهيدية الثانية سبعني 

ا يف مشال هذا املشتبه فيه بارتكا امًا مت اعتماده جرائُم ضد اإلنسانية وجرائم حرب ادُّعي بارتكا ا ا
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، بينها جرائم ٢٠٠٥كانون األول/ديسمرب   ٣١حىت  ٢٠٠٢متوز/يوليو  ١أوغندا يف الفرتة املمتدة من 
لتزويج جنسية وجرائم جنسانية املنطلق ارتكبها دومينيك أُنغوين بصورة مباشرة وبصورة غري مباشرة، وا

  القسري، واالسرتقاق، وجتنيد األطفال جتنيداً إجبارياً واستخدامهم بصفة جنود.

أعلن القاضي املرتئس إقفال باب تقدمي األدلة يف هذه  ٢٠١٩كانون األول/ديسمرب   ١٢ويف  -١٧٤
ة . وُقدِّمت البيانات اخلتامية يف الفرت ٢٠٢٠شباط/فرباير  ٢٤القضية. وقد أودعت املذكرات اخلتامية يف 

. وجيري التداول يف الدائرة االبتدائية التاسعة بشأن اجلوانب ٢٠٢٠آذار/مارس  ١٢إىل  ١٠املمتدة من 
  اإلجرائية قبل النطق بقرارها بشأن اإلدانة أو التربئة.

وسيظل مكتب املّدعي العام حيتاج إىل موارد خمصَّصة استباقاً للقرار واخلطوات التالية املمكن أن  -١٧٥
  من التقاضي.تقرتن باملزيد 

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

إن عدد القضايا وعمليات التحقيق وعمليات التدارس األويل املدرجة ضمن االفرتاضات املتعلقة  -١٧٦
جيسِّد استمراَر تزايد الطلب على ممارسة مكتب املّدعي العام االختصاَص يف حاالت كثرية يف  بامليزانية

فاحملكمة ومكتب املّدعي  شىت أحناء املعمورة حيث يُرتكب أخطر اجلرائم اليت تثري قلق اجملتمع الدويل.
مة وال تكون هناك إجراءات العام املستقل إمنا أُنشئا لتناول هذه اجلرائم، حيثما يتيح ذلك اختصاص احملك

سنة أخرى  ٢٠٢١واحلال أن مكتب املّدعي العام يالحظ أن من املرتقب أن تكون سنة  وطنية سائرة.
ولئن كان املكتب سيواصل حتديد درجات األولوية مقيماً  سيما من حيث املوارد.  تكتنفها التحديات، وال

تيحها الدول األطراف فإن عدم تناسب ميزانيته مع التوازَن بني املتطلبات االشتغالية واملوارد اليت ت
احتياجاته األساسية إىل املوارد املخطَّط هلا دقيَق التخطيط سيؤثر سلبًا على تقدم أنشطته الذي ال متكن 

وال مندوحة من أن يفضي نقص املوارد إىل تعريض مسعة املكتب واحملكمة  بدونه احملاكمة يف أي قضية.
اية املطاف.ونظام روما األساسي    عموماً للخطر يف 

وكما ُدرِج عليه، ُختصَّص املوارد من املوظفني يف املكتب وتوزَّع بصورة مرنة على القضايا بغية  -١٧٧
وميكن أن يعاد  تعظيم فعالية استخدامها وجودة النتائج احملَرزة مع السهر على إجناز العمل اجلاري.

حلاالت وقضايا جديدة حيثما كانوا يتمتعون  ختصيص املوظفني على حنو فعال وناجع بتخصيصهم
ا يف أكثر من  مبهارات تتيح أن حيلَّ أحدهم يف العمل حمل اآلخر (أي يتمتعون خبربات ميكن أن يستعان 

   قضية، مثل املهارات يف جمال التحليل واملهارات يف جمال التحقيق واملهارات يف جمال املقاضاة).

تطلب مهارات معيَّنة، ما يستلزم حشد موظفني جدد لتمكني بيد أن بعض احلاالت اجلديدة ي -١٧٨
فعلى سبيل املثال تستلزم لغات احلاالت اجلديدة توظيف مرتمجني  األفرقة 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  إضافية لتعزيز األفرقة القائمة، والاملقاضاة موارَد 

ا. َر توظيف عاملني جدد فقد تتعرض هذه األنشطة  فإذا مزيدة يف مجيع احلاالت اجلاري االهتمام  تـََعذَّ
   يفضي إىل فقدان فرص حتقيقية وإرجاء حتقيق النتائج املرجوة. للتوقف، ما

خرى، يثابر املكتب بصورة صارمة على َرْوز وتقييم إمكان تقليص األثر املايل، ومن جهة أ -١٧٩
وذلك بإعادته حتديد درجات األولوية وإعادته ختصيص املوارد املتاحة، وبتمييزه املكاسب املتأتية عن زيادة 

قلَّل من  ،٢٠٢١فاملكتب، إذ أعد ميزانيته املقرتحة لعام  النجاعة والوفورات قبل أن يطلب أي زيادة.
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أثرها املايل بتعظيمه درجة املرونة يف استخدام االعتمادات املخصَّصة لسد تكاليف املوظفني والوظائف 
  املتاحة حيثما أمكن ذلك.

 وبالنظر إىل طبيعة والية املكتب وعملياته فإن معظم املوارد اليت يستعملها يتصل بالعاملني. -١٨٠
 ها فإنه يقيِّم األدوار والوظائف املؤّداة يف إطاره بصورة منتظمة.كانت عمليات املكتب متطورة بطبيعت ولـّما

املقرتحة ميثِّل املبلغ اإلمجايل املخصَّص لسد جمموع تكاليف املوظفني  ٢٠٢١وفيما خيص ميزانية عام 
  .)٣٥(يف املئة من االعتمادات اليت يطلبها املكتب ٩٣,٥

تية عن زيادة النجاعة على نطاق احملكمة ولـّما كانت عملية حتقيق الوفورات واملكاسب املتأ -١٨١
جتري بالفعل منذ بعض الوقت فإن إمكان حتقيق املزيد من الوفورات اجلسيمة اهلامة حمدود بصورة 

ا فيه  .)٣٦(عامة ويدأب املكتب (يف سياق التزامه بالتحسني املستمر) على مراجعة السريورات املعمول 
وعلى العموم ُحتَدَّد  املستوى املطلوب جلودة النتائج اليت حيققها. بغية زيادة جناعة أدائه مع احلفاظ على

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

 ٢٠٢١لغ جمموع الوفورات واملكاسب املتأتية عن زيادة النجاعة احملتسبة يف ميزانية عام ويب -١٨٢
املئة من هذا املبلغ واملكاسب املتأتية  يف ٨٨,٥ومتثِّل الوفورات  ألف يورو. ٥٥٥,٨املقرتحة مبلغًا مقداره 

  املئة منه. يف ١١,٥عن زيادة النجاعة 

لمكتب حتقيق مكاسب متأتية عن زيادة النجاعة هي إن استبانة اجملاالت اليت ميكن فيها ل -١٨٣
التوثيق لنتائج هذا العمل وإبالغها إىل جلنة امليزانية واملالية  ٢٠١٢وقد جرى منذ عام  عملية مستمرة.

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

  .٢٠١٢منذ عام 
   ٢٠١٩  ٢٠١٨  ٢٠١٧  ٢٠١٦  ٢٠١٥  ٢٠١٤  ٢٠١٣  ٢٠١٢  

 ٤٦ ٨٠٢,٥٠ ٤٥ ٩٩١,٨٠ ٤٤ ٩٧٤,٢٠ ٤٣ ٢٣٣,٧٠ ٣٩ ٦١٢,٦٠ ٣٣ ٢٢٠,٠٠ ٢٨ ٢٦٥,٧٠ ٢٧ ٧٢٣,٧٠   امليزانية (بآالف اليوروات)
  ٦٥٢,٥  ٢٤٠,٦  ٣٦٧,٧  ٣٧٥,٥٢  ٣٦٦,١  ٤٤٢,٦٧  ٨٤٨,١٨  ١٨٣,٩٦  واملكاسب املتأتية عن زيادة النجاعة (بآالف اليوروات) الوفورات

  %١,٤  %٠,٥  %٠,٨  %٠,٩  %٠,٩  %١,٣  %٣,٠  %٠,٧  نسبة الوفورات + املكاسب املتأتية عن زيادة النجاعة إىل مقدار امليزانية

                                                            

ألف يورو وبلغ جمموع تكاليف موظفيه منها  ٤٧ ٣٨٣,٤مبلغًا مقداره  ٢٠٢٠بلغت امليزانية اإلمجالية املعتمدة للمكتب لعام   )٣٥(
  يزانية اإلمجالية.املئة من امل  يف ٨٩,٧ألف يورو، أي  ٤٢ ٥١١,٧

اية األمر قانون تناقص العائدات ألن عدد اإلجراءات اليت لـّما  )٣٦(  إن الناتج (الوفورات واملكاسب املتأتية عن زيادة النجاعة) يتبع يف 
  ُحتسَّن يتناقص على مر الزمن.

التكاليف الـُمتكبَّدة يف   ‘١’ (فئتان): الوفورات -١ تالية البيان:قدَّمت احملكمة منهجيتها إىل جلنة امليزانية واملالية فاتُِّفق على الفئات ال  )٣٧(
ألساسي؛ الفرتة املالية السابقة/احلالية واليت مل تعد تظهر يف سياق امليزانية الربناجمية التالية، ما يفضي إىل ختفيض يف املقدار املرجعي ا

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

ا كل زيادة يف التكاليف. يئ لزيادة اإلنتاجية، فتفضي إىل  أو تتيح تفاديها و/أو - ٣ نفس املقدار املرجعي األساسي لكن تُتفادى 
: تكاليف تـَُتكَّبد مرة واحدة فال تتكرر ما ُحيدث ختفيضات يف املتطلبات من املوارد حتصل مرة واحدة وتعزى إىل التكاليف غري املتكرِّرة 

: تغريات متصلة بعبء ختفيضات التكاليف اإلضافية -٤ ي األساسي.الكف عن أنشطة معيَّنة، ما يفضي إىل ختفيض يف املقدار املرجع
  العمل تفضي إىل ختفيض يف املقدار املرجعي األساسي.



ICC-ASP/19/10  

57  10-A-121020 

 ٢٠٢١ملقرتحة للسنوات السابقة، تستند ميزانية عام وعلى غرار ما حصل عند تقدمي امليزانيات ا -١٨٤
من أنشطة وإىل ما لدى إدارة املكتب من املعلومات  ٢٠٢١املقرتحة إىل تقديرات ما سيشهده عام 

  .)٣٨(املتعلقة باالجتاهات على صعيد تنفيذ بنود معيَّنة من بنود امليزانية يف السنوات السابقة

متثِّل نتاج سريورة قائمة على متحيص دقيق يهيئ تقييمًا واقعياً  إن امليزانية اليت يقرتحها املكتب -١٨٥
، مبقتضى ٢٠٢١الحتياجات املكتب إىل املوارد لكي يليب الطلبات الواقع عبؤها على كاهله يف عام 

  واليته.

   ٢٠٢١  ٢٠٢٠  املعطى
  )٣٩(١٢  ١١  عدد احلاالت

  )٤٠(٩  ٩  عدد عمليات التحقيق الناشط
  )٤١(١٥  ١٦ بض اليت رُفعت عنها أختام التحريز ولـّما يزل يُنتظر تنفيذهاعدد األوامر بإلقاء الق

  )٤٢(٩  ٩  عدد عمليات التدارس األويل
عدد األفرقة (التابعة ملكتب املّدعي العام) املعنية باإلجراءات االبتدائية 

  )٤٣(٣  ٢  (التمهيدية)
  )٤٤(٤  ١  عدد دعاوى االستئناف النهائي

                                                            

فيذ إن املدير الرئيسي يقدم، مستعيناً بالبيانات اليت تعدها وحدة التخطيط واملراقبة املاليني، عروضاً شهرية عن املستجدات املتعلقة بتن  )٣٨(
لة ّدعي العام حبسب بند امليزانية والربنامج الفرعي، ويسدي املشورة إىل املّدعية العامة واإلدارة العليا بشأن املسائل املالية املتصميزانية مكتب امل

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

 شبكة التواصل الداخلي(اإلنرتانت):
ttp://otp.icc.int/sites/ss/gau/pages/Budget%20and%20Expenditure%20Monitoring.aspxh . وقد غدت البيانات املتعلقة

 بتنفيذ بنود امليزانية ُحتنيَّ حبيث تبني الوضع القائم يف منتصف ليل يوم العمل السابق وذلك بفضل املشروع الذي تتواله وحدة التخطيط
  مبساعدة من فريق قلم احملكمة املعين بتخطيط املوارد املؤسسية وفريقه املعين بامليزانية. واملراقبة املاليَـْني 

ت احلالة يف أفغانستان، واحلالة يف بنغالديش/ميامنار، واحلالة يف بورندي، واحلالة الثانية يف مجهورية أفريقيا الوسطى، واحلالة يف كو   )٣٩(
قراطية، واحلالة يف دارفور بالسودان، واحلالة يف جورجيا، واحلالة يف كينيا، واحلالة يف ليبيا، واحلالة يف ديفوار، واحلالة يف مجهورية الكونغو الدمي

  مايل، واحلالة يف أوغندا.
تسع عمليات حتقيق ناشط لكن العمليتني اللتني جتريان يف احلالة الثانية يف مجهورية أفريقيا الوسطى (القضية أ) واحلالة يف جورجيا   )٤٠(

  شهراً على اإلمجال.  ١٢ تسب هلماحيُ 
، واحلالة يف دارفور بالسودان ٢؛ واحلالة يف دارفور بالسودان (القضية األوىل): ١احلالة يف كوت ديفوار (القضية األوىل مكرَّراً):   )٤١(

مجهورية الكونغو الدميقراطية (القضية  ؛ واحلالة يف١، واحلالة يف دارفور بالسودان (القضية الثالثة): ٢(القضية الرابعة والقضية اخلامسة): 
، ١؛ واحلالة يف ليبيا (القضية األوىل): ٣من النظام األساسي):  ٧٠؛ واحلالة يف كينيا (قضية اجلرائم املنصوص عليها يف املادة ١ الرابعة):

  .٢وغندا: ؛ واحلالة يف أ٢، واحلالة يف ليبيا (القضية الثالثة): ١واحلالة يف ليبيا (القضية الثانية): 
فلبني، احلالة يف كولومبيا، واحلالة يف غينيا، واحلالة يف العراق/اململكة املتحدة، واحلالة يف نيجرييا، واحلالة يف فلسطني، واحلالة يف ال  )٤٢(

  ).٢و١واحلالة يف أوكرانيا، واحلالة يف فنزويال (القضيتان 
فيما خيص ). فاحلسن(قضية  ٢القضية  -)، واحلالة يف مايل ِيكاتوم وانـَْغْيسونا( ب القضية -احلالة الثانية يف مجهورية أفريقيا الوسطى  )٤٣(

املقرتحة، كان اعتماد التهم يف هذه القضايا  ٢٠٢٠ُتدرج هذه القضايا باعتبارها يف املرحلة االبتدائية. وإبّان تقدمي ميزانية عام  ٢٠٢١عام 
) فقد الرمحن عبدت باعتبارها يف املرحلة التمهيدية. أما احلالة يف دارفور بالسودان (قضية لـّما يزل ُمنتظراً. ولذا أُدرجت ضمن إطار املعطيا

  .٢٠٢٠غدت يف املرحلة التمهيدية بعد تسليم املشتبه به إىل احملكمة يف حزيران/يونيو 
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مكان ضمن حدود واليته، تدابري للنهوض بالتكامل، واحلد ويظل املكتب يتخذ، بقدر اإل -١٨٦
ويشار يف هذا الصدد إىل أن إجراء عمليات التدارس األويل يبقى  بذلك من احلاجة إىل تدخله املباشر.

  أمراً أساسياً فيما خيص النهوض باإلجراءات الوطنية عند االقتضاء.
يف عام  املتحدة املوحَّدَر تطبيق نظام األمم وتشمل امليزانية املقرتحة ملكتب املّدعي العام أثَـ  -١٨٧

، واليت تعادل ما مقداره ٢٠١٩، عمًال بالزيادات اليت طرأت يف إطار هذا النظام منذ عام ٢٠٢١
ذا النظام تغيريات يف رواتب املوظفني احملليني و/أو  ماليني يورو. ٣,١ وتشمل التسويات املرتبطة 

هذه الزيادات وتقليل األثر املايل لألنشطة اليت يتعنيَّ على املكتب ولتعويض  تغيريات يف مكان العمل.
ا يف عام  التمحيص الدقيق يف الطلبات  (أ) ، عمل املكتب على جبهتني:٢٠٢١واحملكمة أن يضطلعا 

حتسني وجوه العمل التآزري  الداخلية املتعلقة باملوارد من املوظفني واملوارد غري املتصلة بالعاملني؛ (ب)
  لتنسيق مع وحدات قلم احملكمة. وا

وقد أجرى مكتب املّدعي العام تقييماً وافياً للوظائف اليت طُلبت وأُقرت يف إطار امليزانية السابقة  -١٨٨
ذت يف مطلع السنة للتخفيف من أثر  ٢٠٢٠لكنها مل ُتشغل يف عام  وذلك كجانب من التدابري اليت اختُّ

وقد حرص  واليت مل ُتْدرَج يف إطار امليزانية املعتمدة. تحدة املوحَّداملالزيادة املتأتية عن تطبيق نظام األمم 
أو على متويلها  ٢٠٢١املكتب، حيثما أمكن األمر، على إبقاء مثل هذه الوظائف شاغرًة فيما خيص عام 

وقد أتاحت هذه  لبضعة أشهر منه فقط، عامدًا إىل تأخري التوظيف حىت الشطر األخري من تلك السنة.
مليون  ١,٣ري ختفيض مبلغ االعتمادات املخصَّصة لسد تكاليف املوظفني ختفيضًا يقارب مقداره التداب
  يورو.
ماليني يورو، وكان مثة حد لعدد الوظائف الشاغرة  ٣,١ولـّما كان الفارق الذي جيب سده يبلغ  -١٨٩

ختفيضات كبرية يف  اليت ميكن إبقاؤها غري مشغولة بالنظر إىل ارتفاع مقدار أنشطة املكتب، فقد ُحقِّقت
مليون  ١,٧إن هذه التخفيضات تبلغ  جزء مبلغ امليزانية املخصَّص لسد التكاليف غري املتصلة بالعاملني.

 ٢٠٢٠املئة بالقياس إىل االعتمادات املقرَّة يف إطار ميزانية عام  يف ٣٦يورو ومتثل تقليصاً تزيد نسبته على 
   إطار بند التكاليف غري املتصلة بالعاملني. لسد تكاليف األنشطة والعناصر املندرجة يف

بيد أن املكتب يسعى إىل  إن التخفيض األكرب مقدارًا ُحقِّق يف إطار بند تكاليف السفر. -١٩٠
احلفاظ على قدرته على إجراء بعثات من أجل دعم األنشطة التحقيقية وأعمال املقاضاة وإحراز تقدم 

أثر على إمكان نشر العاملني يف امليدان  ١٩- ن جائحة كوفيدوقد كان لألزمة الصحية املتأتية ع .)٤٥(فيها
فعًال، ما قلَّص إمكانية الوصول إىل بلدان كثرية من البلدان اليت ُجيري فيها املكتب  ٢٠٢٠يف عام 

عملياته وأحدث ضغطًا إضافيًا فيما يتعلق بضرورة إجراء البعثات املخطط هلا يف أقرب وقت ممكن تتيحه 
بداية فرتة الطوارئ، ظل فريق تدبر األزمات املشرتك بني األجهزة على صلة بسلطات األوضاع. ومنذ 

الدولة املضيفة واملنظمات الدولية األخرى التابعة لألمم املتحدة وغريها من املنظمات الدولية لوضع خطط 
شادية فيما خيص الصحة والسالمة يف احملكمة وصحة وسالمة موظفيها، بوسائل منها توفري مبادئ إر 

                                                                                                                                                       

دة قبل أن يصدر حكم عن إحدى إن إلجراء االستئناف من طبيعته ما جيعل من املتعذر القطع بأن عملية االستئناف النهائي أكي  )٤٤(
لكن يُرجَّح كبَري الرتجيح أن صدور حكم عن إحدى الدوائر االبتدائية (سواء أكان حكمًا باإلدانة أم حكمًا بالتربئة)  الدوائر االبتدائية.

  سيفضي إىل دعوى استئناف واحدة على األقل يرفعها واحد من األطراف أو أكثر.
مهمات يف عدة بلدان يوجد فيها شهود وجمين عليهم وميكن أن ُجتمع فيها أدلة فيما خيص األنشطة جيري مكتب املّدعي العام   )٤٥(

إىل أن "يكون جاهزًا للمحاكمة أقصى جاهزية ممكنة"  ٢٠١٢وقد سعى املكتب منذ عام  التحقيقية وأعمال املقاضاة اليت يتدبر أمرها.
وعليه فإن عملية مجع وحتليل األدلة املتينة ميثل عنصراً رئيسياً يف اسرتاتيجية املكتب، ما جيعل  عندما ينشد اعتماد التهم أمام الدائرة التمهيدية.

  املهمات االشتغالية أمراً أساسياً يف تنفيذ االسرتاتيجية املعنية.
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وتوجيهات بشأن املهمات املتصلة بالعمل. وحبسب املعلومات املتوفرة يُفرتض أن يُرفع معظم القيود على 
  .٢٠٢٠السفر يف الربع األخري من عام 

بوضع عوامل ومتطلبات  ٢٠٢١وقد صيغ طلب االعتمادات املخصَّصة للسفر فيما خيص عام  -١٩١
بني ضرورة احلفاظ على فعالية العمليات والرغبة يف تقليل أثرها عدة يف االعتبار، مع العناية بإقامة التوازن 

لقد فعل املكتب ذلك: يف املقام األول واألهم بتقليل األخطار احمليقة مبوظفيه املشاركني يف البعثات  املايل.
ٍم  واألشخاص الذين يتفاعلون مع موظفيه يف املقر ويف امليدان؛ ويف املقام الثاين بسهره على إحراز تقد

وعمليات  ٢٠٢١كاٍف يف عملياته، وال سيما فيما يتعلق بالقضايا اليت ستجري حماكمات فيها يف عام 
التحقيق اليت تتوفر فيما خيصها آفاق واعدة إلصدار مذكرات إللقاء القبض والسري ُقدمًا حنو املرحلة 

ستفادة من تدابري زيادة التمهيدية؛ ويف املقام الثالث بتعظيمه مردود تكاليف البعثات من خالل اال
. ومن هذه التدابري ٢٠٢٠النجاعة اليت تكون قد ُصمِّمت ونُفذت خالل فرتة الطوارئ اليت شهدها عام 

زيادة االستعانة بإجراء املقابالت عن بعد بواسطة الوسائل الفيديوية (الروابط السمعية الفيديوية)، وزيادة 
ديلة للسكن خالل البعثات، وزيادة االستعانة بإجراء املقابالت تواجد املوظفني يف امليدان، وإجياد حلول ب

يف املقر مع الشهود الذين ميكنهم السفر إىل هولندا. وهكذا تسىن للمكتب أن يقرتح ختفيضًا كبريًا يف 
مقدار االعتمادات املخصَّصة للسفر. ولئن كان تقليص وترية األنشطة على هذا النحو يرجَّح أن يؤثر 

فإن املكتب يعتقد أن هذا التخفيض املؤقت  ٢٠٢١حراز تقدم يف تناول احلاالت يف عام على سرعة إ
ميثل أسلم اقرتاح فيما يتعلق بامليزانية ميكن أن يقدمه يف سعيه إىل معاجلة التحديات الكثرية اليت سيواجهها 

الضغط املايل  (مثل ضمان صحة العاملني وسالمتهم، وحتقيق نتائج ملموسة، وتدبر أمر ٢٠٢١يف عام 
  املتأيت من بنود أخرى من بنود امليزانية).

املقرتحة، عناية خاصة  ٢٠٢١إن مكتب املّدعي العام وقلم احملكمة َأْولَيا، يف إعداد ميزانية عام  -١٩٢
إلجياد أجنع السبل وأكثرها فعالية للتخطيط لألنشطة اليت تستلزم دعمًا من وحدات قلم احملكمة 

وباالستفادة من اخلربة املكتسبة على العموم يف السنوات األخرية، ومن  دمات").يسمى بـ"طلبات اخل (ما
على اخلصوص،  ١٩-العرب املستخلصة يف إطار تدبر العمليات على حنو خمتلف خالل طارئ كوفيد

تسنت ملكتب املّدعي العام وقلم احملكمة استبانة سبل بديلة ألداء بعض األنشطة وبالتايل لتحقيق 
م يف وفورات، م ن قبيل االستعانة على حنو أكثر تواتراً بالروابط الفيديوية فيما خيص إدالء الشهود بشهادا

   احملكمة، كما ُأشري إليه يف الفقرة السابقة.
ويهيئ اجلدول الوارد أدناه ملخصًا لنتائج النهج الذي اتبعه املكتب لصوغ ميزانية مقرتحة تكون  -١٩٣

، حيث تعوَّض الزيادات املتأتية عن أسباب خارجية مبراجعة صارمة على أقصى درجٍة ممكنٍة من التقتري
  :٢٠٢١جلميع مكوِّنات ميزانية عام 

  ٢٠٢١الثاين الرئيسي الربنامج
  بآالف اليورواتاملّدعي العام كتبم

   ٣ ٠٨٥,٦املتحدة املوحَّداملتأتية عن تطبيق نظام األمم  الزيادة
  )١ ٣١١,٤(املوظفني تكاليف ختفيضات
  )١ ٧٦٩,٠(املتصلة بالعاملني غري التكاليف ختفيضات
  )٣ ٠٨٠,٤(التخفيضات جمموع

  ٥,٢ المجموع

ا يف عام العام املّدعي إن مكتب -١٩٤ ، استنادًا منه إىل أنشطِته الالزمِة املخطَِّط لالضطالع 
ألف  ٤٧ ٣٨٨,٦، يقرتح ميزانية له مقدارها ٢٠٢١-٢٠١٩وتنفيذًا خلطته االسرتاتيجية للفرتة  ٢٠٢١

ا لعام  يف ٠,٠١آالف يورو ( ٥,٢ يورو مزيدًة زيادًة طفيفة مقدارها البالغة  ٢٠٢٠املئة) على نظري
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فامليزانية املقرتحة إمنا ُصمِّمت لتحقيق النمو االمسي الصفري بالقياس إىل عام  ألف يورو. ٤٧ ٣٨٣,٤
  صافية حبسب بند امليزانية الرئيسي:إن اجلدول أدناه يبنيِّ على حنٍو وجيٍز الزيادَة ال. ٢٠٢٠

  ٢٠٢١  التغري يف املوارد  ٢٠٢٠الثاين الرئيسي الربنامج
 بآالف اليوروات  نسبته املئوية  مقداره بآالف اليورواتالعام املدعي مكتب
  ٣٣ ٠٣١,٩  %٢,٧  ٨٨١,٠  ٣٢ ١٥٠,٩املوظفني تكاليف

  ١١ ٢٥٤,٠  %٨,٦  ٨٩٣,٢  ١٠ ٣٦٠,٨العاملني سائر تكاليف
  ٣ ١٠٢,٧  %)٣٦,٣(  )١ ٧٦٩,٠(  ٤ ٨٧١,٧املتصلة بالعاملني غري تكاليفال

  ٤٧ ٣٨٨,٦  %٠,٠  ٥,٢  ٤٧ ٣٨٣,٤ المجموع
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 المقترحة ٢٠٢١البرنامج الرئيسي الثاني: ميزانية عام  :١١ الجدول

   البرنامج الرئيسي الثاني
  مكتب المدَّعي العام

  (بآالف اليوروات) ٢٠١٩مصروفات عام 
 ٢٠٢٠ميزانية عام 

املعتمدة 
  اليوروات)  (بآالف

  التغّري يف املوارد
 ٢٠٢١ميزانية عام 

املقرتحة 
  اجملموع  اليوروات) (بآالف

املصروفات من 
  صندوق الطوارئ

اجملموع مبا فيه 
املصروفات من 
  صندوق الطوارئ

مقداره 
  نسبته املئوية  اليوروات بآالف

٧٢١٫٥١ ٢٦  املوظفون من الفئة الفنية ٩٩٩٫٣ ٢٧ ٤٫٨ ٢٧٧٫٨ 
)٣٩٦٫٨(٤٢٩٫٤ ٥  املوظفون من فئة اخلدمات العامة  )٧٫٣(  ٠٣٢٫٦ ٥ 

٣٢  اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني ٣٢-٣٥١٫٨ ٠٣١٫٩ ٣٣ ٢٫٧ ١٥٠٫٩٨٨١٫٠ ٣٥١٫٨٣٢ 
٩  املساعدة املؤقتة العامة ٩٣٦٫٤٠٫٢٩ ٢٥٤٫٠ ١١ ٨٫٦ ٣٦٠٫٨٨٩٣٫٢ ٩٣٦٫٦١٠ 

 - - --١٫١-١٫١  املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات
 - - --٠٫١-٠٫١  العمل اإلضايف

٩  اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ٩٣٧٫٦٠٫٢٩ ٢٥٤٫٠ ١١ ٨٫٦ ٣٦٠٫٨٨٩٣٫٢ ٩٣٧٫٨١٠ 
٢  السفر ٢-٧٥٥٫٤ ١)٠٩٥٫٧ ٧٥٥٫٤٣ ٣٦٫٢( (١٢٢٫٠(  ٩٧٣٫٧ ١ 
 ٥٫٠ - -٢٫١٥٫٠-٢٫١  الضيافة

)١٥٧٫٠(٥١٫٣٥٢٧٫٠-٥١٫٣  اخلدمات التعاقدية  )٢٩٫٨(  ٣٧٠٫٠ 
)٢٨٠٫٠(١٦٤٫٨٢٩٠٫٠-١٦٤٫٨  التدريب  )٩٦٫٦(  ١٠٫٠ 

 ٥٠٫٠ - -٦٩٫٣٥٠٫٠-٦٩٫٣  اخلرباء االستشاريون
)٢٠٠٫٠(٨٩٨٫٣٦٤٠٫٠-٨٩٨٫٣  النفقات التشغيلية العامة  )٣١٫٣(  ٤٤٠٫٠ 

)١٠٫٠(٦٤٫٢٩٠٫٠-٦٤٫٢  اللوازم واملواد  )١١٫١(  ٨٠٫٠ 
 ١٧٤٫٠ - -١٥٢٫١١٧٤٫٠-١٥٢٫١  تاداألثاث والع

٤  اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني ٤-١٥٧٫٥ ١) ٨٧١٫٧ ١٥٧٫٥٤ ٣٦٫٣( (٧٦٩٫٠(  ١٠٢٫٧ ٣ 
٤٦  المجموع ٤٤٦٫٩٠٫٢٤٦ ٣٨٨٫٦ ٤٧ ٠٫٠ ٣٨٣٫٤٥٫٢ ٤٤٧٫١٤٧ 

 ٢٠٢١البرنامج الرئيسي الثاني: مالك الموظفين المقترح لعام  :١٢ الجدول

 

  الثاين
كيل أمني و 

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

جمموع 
موظفي الفئة 

الفنية وما 
 رأ –خ ع  رر –خ ع   فوقها

جمموع 
موظفي 

فئة 
اخلدمات 

  العامة
مجموع 
  الموظفين

        الوظائف الثابتة
  ٣٢٠                ٣٦  ١٨  ٣  -  ١  ١  ٢٠٢٠املقرة لعام 
  -                -  -  -  -  -  -  اجلديدة

  -                -  -  -  -  -  -  املعادة التخصيص
  -                -  -  -  -  -  -  املعادة التصنيف
  -                -  -  -  -  -  -  املستعادة/املعادة
  ٣٢٠  ٨٠  ٧٩  ١  ٢٤٠  ٢٥  ٧٩  ٧٧  ٣٦  ١٨  ٣  -  ١  ١  ٢٠٢١المقترحة لعام 

       
  وظائف المساعدة المؤقتة العامة (معاِدالتها بدوام كامل)

  ١٠٢,٢٣  ٣٠,٦٠  ٢٨,١٠  ٢,٥٠  ٧١,٦٣  ١٠,٠٠  ٢٢,٩٢  ٣٢,٠٥  ٦,٢٥  ٠,٤٢  -  -  -  -  ٢٠٢٠قرة لعام امل
  ١٠٤,٤٢  ٢٩,٢٥  ٢٨,٢٥  ١,٠٠  ٧٥,١٧  ٩,٠٠  ٢٤,٥٠  ٣٤,٥٨  ٧,٠٠  ٠,٠٨  -  -  -  -  املستمرة
  ٠,٥٠  -  -  -  ٠,٥٠  -  ٠,٥٠  -  -  -  -  -  -  -  اجلديدة

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  املعادة التخصيص
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  لتصنيفاملعادة ا
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  احملوَّلة

  ١٠٤,٩٢  ٢٩,٢٥  ٢٨,٢٥  ١,٠٠  ٧٥,٦٧  ٩,٠٠  ٢٥,٠٠  ٣٤,٥٨  ٧,٠٠  ٠,٠٨  -  -  -  -  ٢٠٢١المقترحة لعام 
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 ديوان المّدعي العام: ٢١٠٠البرنامج  -١

 المقدِّمة

دعم وُتسدي املشورة إىل املّدعيـ(ـة) من مجيع الوحدات اليت تقدِّم ال ٢١٠٠الربنامج  يتألف -١٩٥
العامـ(ـة) ومكتب املّدعي العام ("املكتب") برمته. وفيما خيص أغراض امليزنة تُعرض املعلومات يف إطار 

 ثالثة برامج فرعية:

  ؛العام وقسم املشورة القانونية ديوان املّدعي: ٢١١٠ الربنامج الفرعي  )أ (

 ي يتألف من وحدتني متخصِّصتني، الذقسم 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 (
 دعم يف جمال تناول األدلة بشكليها املادي واإللكرتوينتؤديان وظائف  وحدتني متخصِّصتني

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

وتبعًا للمصطلحات اليت اعُتمدت يف إطار املشروع املشرتك بني األجهزة فيما خيص املكاسب  -١٩٦
ادة النجاعة والوفورات، يندرج معظم املكاسب املتأتية عن زيادة النجاعة يف الفئة املنضوية املتأتية عن زي

وقد أفضى ذلك إىل إنتاجيٍة أكرب  حتت العنوان "مراجعُة وتوحيُد السياسات والعمليات واإلجراءات".
ة إىل طلب موارد بواسطة نفس املقدار من املوارد وأتاح استيعاَب عبء العمل املزيد مع احلد من احلاج

  الربناجمية املقرتحة من أجل السريورات املعنية. ٢٠٢١إضافية يف ميزانية عام 

وقد استُند إىل هذه  .)٤٦(واحلال أنه استُبينت الوفورات املمكن حتقيقها فعًال حيثما تسىن ذلك -١٩٧
ة بعمليات الربنامج الوفورات لتقليص األثر املايل للزيادات يف التكاليف غري املتصلة بالعاملني املرتبط

  (مثل تكاليف السفر). ٢١٠٠

                                                            

ياسات واإلجراءات املأخوذ الزيادات يف التكاليف الـُمتفاداة من خالل الس ‘٢’ -١إن معظم الوفورات املعنية يندرج يف إطار الفئة   )٤٦(
يف القسم دال  ٣٨ا حديثًا و/أو املفاوضات مع املورِّدين أو مقدِّمي اخلدمات، ما يفضي إىل املقدار املرجعي األساسي نفسه. انظر الفقرة 

  (الوفورات واملكاسب املتأتية عن زيادة النجاعة).
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  ديوان المّدعي العام وقسم المشورة القانونية: ٢١١٠ البرنامج الفرعي  )أ (

 

يقدِّم ديوان املّدعيـ(ـة) العامـ(ـة) املساعدة إىل املّدعيـ(ـة) العامـ(ـة) ويسدي إليهـ(ا) املشورة بشأن  -١٩٨
العامة ملكتب املّدعي العام ("املكتب") ومراقبة جودة عمله،  (ا) كلها واإلدارةـاضطالعهـ(ا) اليومي مبهامه

فهو يقوم بتجهيز وإعداد ومراجعة مجيع املراسالت واخلطب والتقارير  وفق الغايات االسرتاتيجية للمكتب.
 وفئة معيَّنة من الوثائق اليت يودعها املكتب وغريها من الوثائق لكي يقرها (تقرها) املّدعيـ(ـة) العامـ(ـة)

ا واختاذها القرارات  ائياً؛ وييسر إعداد جدول أعمال اللجنة التنفيذية التابعة للمكتب وعقد اجتماعا
وإعداد السجالت ذات الصلة وحفظها، والتواصل مع الُشعب واألقسام واألفرقة املتكاملة؛ ويتدبر الشؤون 

نيابًة عن املّدعيـ(ـة) العامـ(ـة)؛ ويدعم املشرتكة بني األجهزة واملبادرات الشاملة بنطاقها احملكمة مجعاء 
مشاركة املكتب يف األنشطة املشرتكة بني األجهزة؛ ويقوم بإدارة ومساندة أنشطة اإلعالم اليت جيريها 
املكتب سهرًا على تعميم املعلومات واالهتمام بالعالقات العامة على حنو فعال واسرتاتيجي؛ ويتدبر 

لبشرية يف جمموعة متواصلة من اخلدمات مع قسم املوارد البشرية التابع لقلم احتياجات املكتب إىل املوارد ا
احملكمة سهرًا على توفر عاملني جيدي التأهل ومتحمسني للعمل؛ ويتدبر كل ما يستلزم إقرار املّدعيـ(ـة) 

ظامهم العامـ(ـة) من طلبات موظفي املكتب يف جمال املوارد البشرية عمًال بنظام املوظفني اإلداري ون
األساسي؛ ويضطلع بالتنسيق الوثيق والتواصل مع قسم املوارد البشرية بشأن صوغ السياسات اخلاصة 

  باملوارد البشرية وتنفيذها؛ ويقدم الدعم العام للمّدعيـ(ـة) العامـ(ـة) واللجنة التنفيذية.

ـة) العامـ(ـة) ومكتب إن ديوان املّدعيـ(ـة) العامـ(ـة) يقدِّم خدمات حامسة األمهية إىل املّدعيـ( -١٩٩
فهو يسهم يف حتقيق األهداف العامة للمكتب املتمثِّلة يف كونه جهازاً  املّدعي العام مبوارد زهيدة نسبياً.

فعاًال ناجعًا يلتزم بأمسى املعايري املهنية يف عمله من خالل املشاركة يف تطبيق املمارسات الفضلى وأداء 
املشورة، من قبيل مساعدة املّدعيـ(ـة) العامـ(ـة) يف اختاذهـ(ا)  عدد من مهام الدعم واملراجعة وإسداء

القرارات املستنري كلَّ االستنارة يف إطار ممارستهـ(ا) واليتهـ(ا) وصالحيتهـ(ا) اإلدارية على صعيد اختاذ 
تابع للمكتب كما يعمل ديوان املّدعيـ(ـة) العامـ(ـة) بالتعاون الوثيق مع قسم املشورة القانونية ال القرارات.

ويسهر ديوان  يف وضع وصون معايري املكتب املهنية واألخالقية وتطبيقها يف عمل املكتب اليومي.
املّدعيـ(ـة) العامـ(ـة) على كون سريورات التوظيف تعزِّز العمل من أجل اهلدف املتمثل يف التمثيل اجلنساين 
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ف يف املكتب، حتقيقًا ملراميه املتعلقة باألداء والتمثيل اجلغرايف املتوازنـَْني على مجيع مستويات الوظائ
 ٢٠٢١-٢٠١٩من الغايات املبينة يف خطة املكتب االسرتاتيجية للفرتة  ٥ الداخلي، والغاية االسرتاتيجية

ويعمل ديوان املّدعيـ(ـة) العامـ(ـة) أيضاً  من الغايات االسرتاتيجية الشاملة بنطاقها احملكمة مجعاء. ٨ والغاية
ـ(ا) مليزانية املكتب بإعمال التآزر والسهر على مع قسم ا خلدمات لدعم املّدعيـ(ـة) العامـ(ـة) يف إدار

التنسيق الواسع النطاق للشؤون املؤسسية املشرتكة بني األجهزة، وتوحيد املمارسات فيما يتعلق باملوارد 
امـ(ـة) يف مشاريع ومبادرات وكذلك يسهم ديوان املّدعيـ(ـة) الع البشرية واإلعالم حبسب مقتضى احلال.

ترمي إىل تبسيط السريورات ويف الرقابة العامة ومراقبة اجلودة يف املكتب من خالل املساعدة اليت يقدمها 
سيسهم ديوان املّدعي العام أيضًا يف  ٢٠٢١ويف نطاق دورة ميزانية عام  إىل املّدعيـ(ـة) العامـ(ـة) واملكتب.

اية واليتها ويف أعمال تسليم املهام إىل من إعداد تقرير املّدعية العامة  احلالية عن حال املكتب عند 
  سيخُلفها واألنشطة ذات الصلة.

ويليب قسم املشورة القانونية ("القسم")، عامًال مع سائر وحدات املكتب حبسب االقتضاء،  -٢٠٠
 عي العام وأقسامه وأفرقته.طلبات املشورة القانونية الواردة من املّدعيـ(ـة) العامـ(ـة)، وُشعب مكتب املدَّ 

وتتعلق هذه الطلبات مبا جيريه املكتب من عمليات حتقيق وأعمال مقاضاة وبعمليات املكتب األساسية 
كما ميثل القسم املكتَب عند وضع ومراجعة  وعمله العام بصفته جهازًا مستقًال وبشؤون داخلية أخرى.

وقد وضع القسم  كمة مجعاء وسائر الصكوك التنظيمية.السياسات والنصوص اإلدارية الشاملة بنطاقها احمل
نظامًا إلكرتونيًا للمساعدة يف حتديِد وتسجيِل العرب املستخلصة من أجل زيادة جودِة وجناعِة العمليات،  

وكذلك يسهِّل القسم إعداد واستدامة  من الغايات االسرتاتيجية. ٥كما يـَُتناَول أيضًا يف إطار الغاية 
فهو يتوىل املسؤولية  املهنية واألخالقية، وينسِّق إعداد اإلطار التنظيمي الداخلي للمكتب. معايري املكتب

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

ونيًا على شبكة اإلنرتنت ويتدبر قسم املشورة القانونية مسك األدوات القانونية املتاحة إلكرت  -٢٠١
ويضاف  ويوفِّر القسم أيضًا التدريب ذا الصلة حبسب اللزوم. والشروح وقواعد البيانات اخلاصة باملكتب.

األكادميية للمكتب، ما يشتمل على تنظيم  -إىل ذلك أنه يتوىل املسؤولية عن إعداد الشبكة القانونية 
  يون.سلسلة من احملاضرات اليت يلقيها خرباء خارج

كما يتوىل قسم املشورة القانونية املسؤوليَة عن إسهام املكتب يف وضع قاعدة بيانات السوابق  -٢٠٢
القضائية اليت تشمل بنطاقها احملكمة مجعاء، وعن إعداد وتعميم تقارير احملكمة األسبوعية اليت يصدرها 

رة بشأن مسائل القانون اإلداري ويف السياق نفسه يسدي القسم إىل املّدعيـ(ـة) العامـ(ـة) املشو  املكتب.
املتصلة باملوظفني، مبا يف ذلك احلاالت اليت تستتبع التقاضي، وتطبيق نظام املوظفني األساسي ونظامهم 
اإلداري والتعاميم اإلدارية، بالتشاور مع مكتب االتصال بني قسم املوارد البشرية واملكتب ومع ديوان 

 .املّدعيـ(ـة) العامـ(ـة) حبسب اللزوم

 ألف يورو ٢ ١٤٩,٥  موارد الميزانية

 املئة). يف ١١,٠ألف يورو ( ٢٦٥,٢ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره  -٢٠٣

 ألف يورو ١ ٩٢٨,٤  الموارد من الموظفين

ألف يورو  ٢,٩ينطوي املبلغ املطلوب لسد تكاليف الوظائف الثابتة على زيادة مقدارها  -٢٠٤
ألف  ٦٥,٢لوب من أجل املساعدة املؤقتة العامة على زيادة مقدارها وينطوي املبلغ املط املئة). يف ٠,٢(
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من معاِدالت  ٠,٥وما من تغري يف عدد الوظائف الثابتة ومثة زيادة مقدارها  املئة). يف ٥٣,٤يورو (
. ٢١١٠الواحد العامل بدوام كامل يف مالك وظائف املساعدة املؤقتة العامة يف الربنامج الفرعي  املوظف

وظيفة ثابتة ووظيفة واحدة من  ١٦مالك ديوان املّدعيـ(ـة) العامـ(ـة) وقسم املشورة القانونية من ويتألف 
 وظائف املساعدة املؤقتة العامة.

 ألف يورو ١ ٧٥٨,٧  الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية وفئة اخلدمات العامة

مني عام) من خالل ديوان املّدعيـ(ـة) العامـ(ـة) (وكيلـ(ـة) أ ٢١١٠يدعم الربنامُج الفرعي  -٢٠٥
   املّدعيـ(ـة) العامـ(ـة) وقسم املشورة القانونية.

 ) ويتألف مالكه من الوظائف التالية البيان:٤-ويدير ديواَن املّدعي العام رئيُسه (من الرتبة ف -٢٠٦

  العدد  الرتبة  التسمية

  ١  ٤-ف  رئيس مكتب

  ١  ٣-ف  موظف معين باالتصال والتنسيق يف جمال املوارد البشرية

  ٢  ٣-ف  موظف معين باإلعالم

  ٢  ٢-ف  لمّدعيـ(ـة) العامـ(ـة)مساعد خاص ل

  ١  رر –خ ع   لمّدعيـ(ـة) العامـ(ـة)مساعد شخصي ل

  ١  رأ –خ ع   مساعد إداري

  ١  رأ –خ ع   مساعد معين باإلعالم

  ١  رأ –خ ع   مساعد معين بالعاملني

  ١٠   المجموع

)، ويتألف مالكه من ٥-قانوين رئيسي (من الرتبة فويرأس قسَم املشورة القانونية مستشار  -٢٠٧
 الوظائف التالية البيان:

  العدد  الرتبة  التسمية

  ١  ٥-ف  مستشار قانوين رئيسي

  ١  ٤-ف  مستشار قانوين

  ٢  ٢-ف  مستشار قانوين معاون

  ١  ٢-ف  موظف معاون معين بالربامج

  ٥  المجموع

 ألف يورو ١٢٢,١  املساعدة املؤقتة العامة

الواحد  من معاِدالت املوظف ١,٠وظيفة واحدة من وظائف املساعدة املؤقتة العامة (ُتطلب  -٢٠٨
بغية تلبية الطلبات الكثرية  ٢٠٢١العامل بدوام كامل) لسد احتياجات حادة إىل املوارد فيما خيص عام 

إطار املقرتحات وقد اعُتمدت الوظيفة املعنية يف  اليت يقع عبؤها على عاتق ديوان املّدعيـ(ـة) العامـ(ـة).
وُتطلب وظيفة جديدة واحدة من  السابقة املتعلقة بامليزانية وهي بالتايل طلب يشمل سنوات متعددة.
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الواحد العامل بدوام كامل) لتلبية الطلبات  من معاِدالت املوظف ٠,٥وظائف املساعدة املؤقتة العامة (
 .وارد البشرية ومكتب املّدعي العامالكثرية اليت يقع عبؤها على عاتق مكتب االتصال بني قسم امل

 العدد  الرتبة  التسمية
املدة 

 بالشهور

من املكافئ 
معاِدالت 
 املوظف
الواحد 

العامل بدوام 
  كامل

  مستمر بطلَّ تم  ١,٠٠  ١٢  ١ ٣-ف  مساعد خاص للمّدعيـ(ـة) العامـ(ـة)
  جديد بطلَّ تم  ٠,٥٠  ٦  ١ ٢-ف  موظف معاون معين باالتصال والتنسيق يف جمال املوارد البشرية

 ألف يورو ٢٢٢,١  الموارد غير المتصلة بالعاملين

 املتحدة املوحَّدلتعويض الزيادات يف تكاليف املوظفني (املتأتية مثًال عن تطبيق نظام األمم  -٢٠٩
أشهر) طُلب يف هذا البند مبلغ يقل مبقداٍر  وشغل وظيفة املساعدة املؤقتة العامة اجلديدة ملدة ستة

وُتطلب املوارد غري املتصلة بالعاملني لسد . املئة) يف ٦٠,١( ٢٠٢٠يف ميزانية عام  نظريهشأن عن  ذي
تكاليف السفر وتكاليف الضيافة وتكاليف اخلدمات التعاقدية وتكاليف التدريب وتكاليف اخلرباء 

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

 ألف يورو ١٤٦,١  السفر

ألف يورو  ٣٣,٣يظل املبلغ املطلوب يشهد تناقصًا بالقياس إىل ما سبق وهو يقل مبقدار  -٢١٠
ويراد بطلبه سد تكاليف مهام يـُْزَمع أن يقوم . املعتمدة ٢٠٢٠يف ميزانية عام  نظريهاملئة) عن  يف ١٨,٦(

ا املّدعيـ(ـة) العامـ(ـة) ومعاونوهـ(ا).   (تقوم) 

ّدعيـ(ـة) العامـ(ـة) االضطالع مبهمات خارج بلد املقر بغية شحذ الدعم السياسي فيتعنيَّ على امل -٢١١
وتعزيز التعاون على أرفع املستويات بني الدول األطراف، والدول غري األطراف، واملنظمات الدولية، وسائر 

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

إن اخنراط املّدعيـ(ـة) العامـ(ـة) الشخصي املباشر على املستوى الرفيع آتى يف حاالت عديدة نتائج إجيابية 
وأعمال املقاضاة وحشد الدعم الدبلماسي والسياسي على صعيد املضي يف الدفع ُقُدمًا بعمليات التحقيق 

 البالغ األمهية بوجه عام، وذلك باملساعدة على تناول املشاغل واملسائل على أعلى مستويات اختاذ القرار.
ويشارك (تشارك) املّدعيـ(ـة) العامـ(ـة) ظرفيًا يف فعاليات دولية أخرى (وإن كان عددها يُبقى عند احلد 

ُيستبان أن ذلك يؤيت منافع اسرتاتيجية للمكتب، وحيث ُحيَد من مقدار ميزانية السفر، إذ األدىن) عندما 
كما يهيَّأ مبيزانية السفر لسد  يتحمل التكاليَف منظمو الفعالية املعنية على حنو مستقل عن املكتب.

ال بني قسم تكاليف عدد حمدود من مهمات ممثلي قسم املشورة القانونية ووحدة اإلعالم ومكتب االتص
ا مستشارو املّدعيـ(ـة) العامـ(ـة) اخلاصون  املوارد البشرية ومكتب املّدعي العام، وتكاليف أسفار يقوم 

) من نظام روما األساسي الذين يتعنيَّ عليهم حبكم واليتهم السفر ٩(٤٢ باملادة اخلارجيون املعيَّنون عمالً 
 آخر. إىل حني إىل مقر احملكمة من
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 آالف يورو ٥,٠  الضيافة

 املعتمدة. ٢٠٢٠يف ميزانية عام  نظريهيساوي املبلُغ املطلوب  -٢١٢

وُتْطَلب هذه املوارد احملدودة لسد تكاليف ضيافة الوفود الدولية، والدبُلماسيني، والضيوف  -٢١٣
وقد وافقت احملكمة يف السنوات املاضية على أن يوزَّع على  املرموقني الذين يزورون مكتب املّدعي العام.

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

ل احملكمة إىل مبانيها الدائمة (املهيأ كما يسهم انتقا املئة منه). يف ٨٠يورو من املبلغ اإلمجايل املطلوب (
أيضًا لالستفادة منه من أجل توسيع نطاق نشاط توعية اجلمهور الذي تقوم به احملكمة) يف زيادة عدد 

 .٢٠٢١الزوار املرموقني املتوقَّع بصورة معقولة أن يستقبلهم املكتب يف عام 

 يورو آالف ١٠,٠  اخلدمات التعاقدية

وحيتاج املكتب  يف املئة). ٦٦,٧ألف يورو ( ٢٠,٠على اخنفاض مقداره ينطوي املبلغ املطلوب  -٢١٤
إىل املوارد املعنية احملدودة املقدار لتحمُّل تكاليف مهمات إعالم مستقلة ُجترى يف البلدان اليت يعمل فيها، 

 وإجيار املرافق املناسبة لعقد املؤمترات الصحفية، وتكاليف إنتاج وتوزيع املواد اإلعالمية.

 يورو آالف ١٠,٠  تدريب ال

إن البنود اليت ميكن للمكتب أن يستخدمها على حنو تقديري لتعويض الزيادات يف امليزانية  -٢١٥
فإمجاًال يبلغ القسط الذي ميثِّل املخصَّصات لسد التكاليف غري املتصلة بالعاملني زهاَء  .حمدودة
ويُعترب التدريب عنصرًا حيوي  ة السنوية.املئة من االعتمادات املخصَّصة للمكتب يف إطار امليزاني يف ١٠

األمهية الستحداث ثقافة عمل مشرتكة متماسكة ضمن املكتب، وزيادة جودة نواجته، واالرتقاء بأدائه 
ويف إطار التدابري اليت اختذها املكتب للتعويض عن الزيادات النامجة عن تطبيق نظام  العام، وزيادة جناعته.

املعتمدة، مجَّد املكتب بالفعل معظم مشاريع  ٢٠٢٠ري املشمولة مبيزانية عام وغ املتحدة املوحَّداألمم 
واحلال أن املكتب، بالنظر إىل الوضع االستثنائي القائم، قرَّر أن يقلِّص مقدار  .٢٠٢٠التدريب يف عام 

املبلغ  أيضاً. وينطوي ٢٠٢١من االعتمادات املخصَّصة للتدريب تقليصًا طائًال فيما خيص عام  يطلبه ما
يف ميزانية عام  نظريهيف املئة) بالقياس إىل  ٩٦,٦ألف يورو ( ٢٨٠,٠املطلوب على اخنفاض مقداره 

   املعتمدة. ٢٠٢٠

وفيما خيص التدريب العام، سيعتمد املكتب على دورات التدريب على شبكة اإلنرتنت املتاحة  -٢١٦
). لكن LinkedInحكمة (مثل شبكة من خالل منصة التدريب اإللكرتوين اخلاصة باملوارد البشرية للم

املكتب يضع يف اعتباره أنه جيب عليه أيضًا أن يوفر تدريبًا مالئماً، يعزِّز مهارات موظفيه حبسب اللزوم، 
  وأن منصة التعلم اإللكرتوين ال توفِّر مجيع أنواع التدريب ذي الطابع احملدَّد الذي قد يكون ضرورياً.

م الوطنية، يتعنيَّ على موظفي املكتب من بعض الفئات أن مث إنه، على غرار كثري من النظ -٢١٧
م وفقًا للمعايري الواجبة التطبيق.  يتابعوا تدريبًا خاصًا الستدامة تأهُّلهم أو للحصول على تصديق مهارا

  إن جلسات التدريب هذه سيتعني إرجاؤها.

ية للتكفل بأقصى وسيستمر املكتب على العمل مع سائر األجهزة واملنظمات واهليئات الوطن -٢١٨
قدر ممكن من النجاعة بالقياس إىل التكاليف، بوسائل منها مثًال استطالع إمكانات التآزر والفرص 
املتاحة لالخنراط يف تدريب مشرتك، وتقاسم تكاليف التدريب السنوي يف جمال احملاماة واملرافعة يف دعاوى 
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ذائعِة الصيت ترغب يف تقدمي اخلدمات دون  االستئناف مع احملاكم املخصوصة، أو االستعانة مبنظماتٍ 
  مقابل.

 ألف يورو ٥٠,٠  اخلرباء االستشاريون

ويعادل هذا املبلغ زهاء مخسة أشهر  للعام السابق. نظريهال تغريُّ يف املبلغ املطلوب بالقياس إىل  -٢١٩
الستشاريني ، وإن كان املقدار الفعلي لتكاليف خدمات اخلرباء ا٥-من عمل املوظف الواحد من الرتبة ف

وتبقى امليزانية املعنية مرتكِّزة يف ديوان املّدعيـ(ـة) العامـ(ـة)  سُيحدَّد على أساس العمل الالزم واخلربة الفردية.
  بغية السهر على التنسيق بني خمتلف الُشعب االشتغالية.

على  ) من نظام روما األساسي، يستمر (تستمر) املّدعيـ(ـة) العامـ(ـة)٩(٤٢ووفقًا للمادة  -٢٢٠
استئجار خدمات مستشارين خاصني وخرباء استشاريني (خارجيني) فيما يتعلق بأمور من قبيل اجلرائم 

ولئن   اجلنسية واجلرائم اجلنسانية املنطَلق واجلرائم املرتكبة حبق األطفال واجلرائم املرتكبة ضد الرتاث الثقايف.
م االستشارية دون مق ابل على العموم، فإن تعيينهم يستتبع حتمُّل كان اخلرباء املعنيون يسهمون خبدما

إن هذه االعتمادات  نفقات سفرهم وبدل معيشتهم اليومي اللذين ُيستوَعبان ضمن نطاق ميزانية السفر.
املعاَملة معاملة مركزية ُتستخدم أيضًا عندما َتستأجر خدماِت اخلرباء االستشاريني شعُب املكتب األخرى 

التحقيق). لكن تُبذل قصارى اجلهود إلبقاء هذه التكاليف عند حدها األدىن  (مثل شعبة املقاضاة وشعبة
  من خالل التخطيط هلا والتمحيص فيها.
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 المقترحة ٢٠٢١ميزانية عام : ٢١١٠ البرنامج :١٣ الجدول

٢١١٠   
   ديوان المّدعي العام / قسم المشورة القانونية

  (بآالف اليوروات) ٢٠١٩مصروفات عام 
 ٢٠٢٠ميزانية عام 
دة املعتم
  اليوروات)  (بآالف

  التغّري يف املوارد
 ٢٠٢١ميزانية عام 

املقرتحة 
  اجملموع  اليوروات)  (بآالف

املصروفات من 
  صندوق الطوارئ

اجملموع مبا فيه 
املصروفات من 
  صندوق الطوارئ

مقداره 
  نسبته املئوية  اليوروات بآالف

 ٤٤٤٫٩ ١ ٠٫١ ٤٤٣٫٠١٫٩ ١  املوظفون من الفئة الفنية

 ٢٩٦٫٢ ٠٫٣ ٢٩٥٫٢١٫٠  وظفون من فئة اخلدمات العامةامل

١  اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني ١-٥٢٣٫٩ ٧٤١٫١ ١ ٠٫٢ ٧٣٨٫٢٢٫٩ ٥٢٣٫٩١ 

 ١٨٧٫٣ ٥٣٫٤ ١١٤٫٠١٢٢٫١٦٥٫٢-١١٤٫٠  املساعدة املؤقتة العامة

 - - -----  املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

 - - -----  العمل اإلضايف

 ١٨٧٫٣ ٥٣٫٤ ١١٤٫٠١٢٢٫١٦٥٫٢-١١٤٫٠  اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني

)٣٣٫٣(١١٢٫٢١٧٩٫٤-١١٢٫٢  تكاليف السفر  )١٨٫٦(  ١٤٦٫١ 

 ٥٫٠ - -٢٫١٥٫٠-٢٫١  الضيافة

)٢٠٫٠(٢٫٠٣٠٫٠-٢٫٠  اخلدمات التعاقدية  )٦٦٫٧(  ١٠٫٠ 

)٢٨٠٫٠(٨٫٩٢٩٠٫٠-٨٫٩  التدريب  )٩٦٫٦(  ١٠٫٠ 

 ٥٠٫٠ - -٠٫٠٥٠٫٠-٠٫٠  اخلرباء االستشاريون

 - - -----  النفقات التشغيلية العامة

 - - -----  اللوازم واملواد

 - - -----  األثاث والعتاد

)٣٣٣٫٣(١٢٥٫٢٥٥٤٫٤-١٢٥٫٢  اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني  )٦٠٫١(  ٢٢١٫١ 

١  المجموع ١-٧٦٣٫١ ٢٦٥٫٢(٤١٤٫٧ ٧٦٣٫١٢(  )١١٫٠(  ١٤٩٫٥ ٢ 

 ٢٠٢١مالك 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 
  فوقها

 –خ ع 
  رر

 –خ ع 
  رأ

جمموع 
موظفي فئة 

اخلدمات 
  العامة

مجموع 
  فينالموظ

         الوظائف الثابتة

  ١٦  ٤  ٣  ١  ١٢  -  ٥  ٣  ٢  ١  -  -  -  ١  ٢٠٢٠املقرة لعام 
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  اجلديدة

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  املعادة التخصيص
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  املعادة التصنيف
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  املستعادة/املعادة
  ١٦  ٤  ٣  ١  ١٢  -  ٥  ٣  ٢  ١  -  -  -  ١  ٢٠٢١المقترحة لعام 

        

 وظائف المساعدة المؤقتة العامة (معاِدالتها بدوام كامل)

  ١,٠٠  -  -  -  ١,٠٠  -  -  ١,٠٠  -  -  -  -  -  -  ٢٠٢٠املقرة لعام 
  ١,٠٠  -  -  -  ١,٠٠  -  -  ١,٠٠  -  -  -  -  -  -  املستمرة
  ٠,٥٠  -  -  -  ٠,٥٠  -  ٠,٥٠  -  -  -  -  -  -  -  اجلديدة

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

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  احملوَّلة
  ١,٥٠  -  -  -  ١,٥٠  -  ٠,٥٠  ١,٠٠  -  -  -  -  -  -  ٢٠٢١المقترحة لعام 
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  قسم الخدمات: ٢١٢٠البرنامج الفرعي  )ب (

ي لقسم اخلدمات ("القسم") يف تيسري التنفيذ الكامل للواليات املنصوص يتمثل اهلدف الرئيس -٢٢١
ا فيما يتعلق مبا يلي: إدارة املوارد املالية للربنامج الرئيسي  (أ) عليها والتقيد بسياسات احملكمة وإجراءا

مكتب  تدبر الدعم اللغوي الالزم لتنفيذ برنامج عمل الثاين بالسهر على تدبر االعتمادات حبذر؛ (ب)
على حنو فعال وتدبر شؤون موظفيه كما يُرتقب يف إطار االفرتاضات املتعلقة  املّدعي العام ("املكتب")

  بامليزانية.

ويسهم قسُم اخلدمات، بأدائه أنشطته على حنو مهين وفعال وناجع ومسؤول، يف حتقيق  -٢٢٢
الغايات االسرتاتيجية  من ٩و ٨و ٧و ٦من الغايات االسرتاتيجية للمكتب والغايات  ٥و ٢ الغايتني

  .)٤٧(الشاملة بنطاقها احملكمة مجعاء

 ويتألف قسُم اخلدمات من وحدتني: وحدة التخطيط واملراقبة املاليني، ووحدة اخلدمات اللغوية. -٢٢٣
هاتني الوحدتني تؤديان أنشطة ال تؤديها األقسام أو الوحدات األخرى العاملة يف سائر أجهزة احملكمة  إن

  تؤديها، وهي أنشطة تتسم بأمهية كبرية لدعم عمليات املكتب.وال ميكن هلا أن 

ويعتمد قسُم اخلدمات منحى مرنًا ويسهر على التنسيق الفّعال مع قلم احملكمة إلتاحة تقدمي  -٢٢٤
خدمات مشرتكة على حنو سلس يف سياق سلسة متواصلة من األنشطة يُرمى منها إىل سد احتياجات 

  ار من املوارد.اجلهات املتعاَمل معها بأدىن مقد

ا  -٢٢٥ ويرفد قسُم اخلدمات الُشعَب االشتغالية خبدمات الدعم الضروري لكي تؤدي املهام املنوطة 
ا.   ومن هذه اخلدمات على اخلصوص: يف إطار واليا

التنسيق والتحضري إلعداد ميزانية الربنامج الرئيسي الثاين من خالل مجع وتقييم ودمج   )أ (
ب املكتب وأقسامه استنادًا إىل االفرتاضات املقرّة فيما يتعلق طلبات املوارد اليت تقدمها شع

  بامليزانية؛

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

  تعلق بامليزانية؛االفرتاضات املقرّة فيما ي

                                                            

ام: زيادة سرعة وجناعة وفعالية عمليات التدارس األويل وعمليات التحقيق من الغايات االسرتاتيجية ملكتب املّدعي الع ٢الغاية   )٤٧(
من الغايات االسرتاتيجية ملكتب املّدعي العام: زيادة قدرة املكتب على إدارة موارده على حنو فعال ومسؤول  ٥الغاية  وأعمال املقاضاة.
زيادة سرعة وجناعة األنشطة األساسية للمحكمة املتمثلة يف  عاء:من الغايات الشاملة بنطاقها احملكمة مج ١الغاية  .وخاضع للمساءلة

ا باالستقالل والعدالة وأرفع  عمليات التدارس األويل وعمليات التحقيق واحملاكمات وأعمال جرب األضرار، مع احلفاظ على اتسام إجراءا
من الغايات الشاملة بنطاقها احملكمة  ٦الغاية  هم والشهود.درجات االمتياز ومحاية سالمة ورفاه األشخاص املعنيني، وال سيما اجملين علي

يئة  من الغايات الشاملة بنطاقها احملكمة مجعاء: ٧الغاية  املضي يف تعزيز التمرس املهين والتفاين والنزاهة يف مجيع عمليات احملكمة. مجعاء:
م.وضمان بيئة عمل ساملة ومصونة األمن حمورها رفاه املوظفني واستمرار حت  من الغايات الشاملة بنطاقها احملكمة مجعاء: ٨الغاية  سني قدرا

من الغايات الشاملة بنطاقها  ٩الغاية  التوصل إىل متثيل جغرايف وتوازن بني اجلنسني أكثر إنصافاً، وال سيما يف الوظائف من الفئات العليا.
قابل للتكيف، واملضي يف تنمية استدامة احملكمة وصمودها حيال إدارة املوارد على حنو فعال متماسك شفاف مسؤول  احملكمة مجعاء:

  املخاطر املستبانة.
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إعداد التقارير القياسية والتقارير املخصوصة والوثائق وامللفات فيما يتعلق باجملاالت   )ج (
املندرجة يف إطار مسؤوليته، وبالتعاون مع الفريق املعين بالعالقات اخلارجية يف شعبة االختصاص 

راف، ومكتبها واألفرقة والتكامل والتعاون، من أجل هيئات اإلدارة واملراقبة (مجعية الدول األط
العاملة التابعة له، وجلنة امليزانية واملالية، وجلنة املراجعة، واملراجعني اخلارجيني) وهيئات التوجيه 
الداخلية يف احملكمة (جملس التنسيق، واللجان املشرتكة بني األجهزة، ومكتب املراجعة 

  لجنة التنفيذية، واإلدارة العليا، إخل)؛الداخلية)، واجلهات الداخلية اليت يتعامل معها املكتب (ال

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 

 السلع واخلدمات اليت تستلزم دعمًا من وحدة تسيري شؤون طلبات املكتب لتوفري  )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؛

سيري الدقيق لشؤون األموال املخصَّصة للعمليات امليدانية ولألنشطة املتصلة الت  )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 ذات الصلة؛

القيام على حنو فعال مبتابعِة ومراقبِة استخدام املوارد طبقًا لنظام احملكمة املايل   )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 (
  املخصَّصة لألنشطة غري املرتقبة و/أو غري املهيأ هلا يف امليزانية؛ امليزانية

تنظيم وإجراء حلقات عمل سنوية بشأن املسائل املالية وبشأن املستجدات املتعلقة   )ك (
باملعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام وذلك لتدريب املوظفني املعنيني بتسيري شؤون املكاتب 

   امليدانية؛

ة التخصصية فيما يتعلق باحملاسبة والشؤون املالية والنظم ذات الصلة إىل إسداء املشور   )ل (
  شعب املكتب وأقسامه، مبا يف ذلك املكاتب القائمة خارج املقر؛

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

مراجعة وتقييم السياسات واإلجراءات النافذة فيما يتعلق بالشؤون اإلدارية  ‘١’
  والشؤون املالية وشؤون الرتمجة الفورية وشؤون إعداد احملاضر وشؤون الرتمجة التحريرية؛
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إعداد مقرتحات خاصة بالتحديثات والتحسينات املراد إدخاهلا على  ‘٢’
ون اإلدارية وشؤون الرتمجة الشفوية وشؤون السياسات واإلجراءات املتعلقة بالشؤ 
  إعداد احملاضر وشؤون الرتمجة التحريرية؛

تقييم االحتياجات إىل خدمات الرتمجة الشفوية وإعداد احملاضر والرتمجة التحريرية   )ن (
ا املكتب، وذلك يف الوقت املناسب  دعمًا ألنشطة التحقيق وأعمال املقاضاة اليت يضطلع 

  للتكاليف وبصورة ناجعة؛ومع التدبر الواعي 

إسداء املشورة التخصصية فيما يتعلق باملسائل اللغوية اليت تقوم خالل اإلجراءات   )س (
  القانونية واملشاورات الداخلية اليت جيريها املكتب بشأن مسائل السياسات واإلجراءات؛

تنظيم وإجراء حلقات عمل مشرتكة بني املمارسني وموفِّري اخلدمات لتعظيم نتائج   )ع (
  جراءات؛اإل

  توفري ما يلي يف الوقت املناسب وبدرجة جودة عالية:  )ف (

  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’
   بالسياسات وبالتوعية؛

جودة املواد املعهود بإعدادها إىل مهنيني لغويني خارجيني معتمدين فحص  ‘٤’
  املعّدة بلغات هي أقل انتشاراً تكون اخلربة التقنية الرمسية فيها غري كافية؛ أو

االضطالع برتمجة الوثائق ترمجًة حتريرية إجيازية وحبجب معلومات فيها  ‘٥’
البصرية، وبتمييز اللغات  وبتحريرها، وبإعداد ترمجات/شروح كالم املواد السمعية

املستعَملة، وبغري ذلك من أنشطة دعم املشاريع اليت تستلزم توفُّر اخلربة اللغوية ضمن 
  املكتب.

إن قسم اخلدمات يقوم أيضًا بتمثيل املكتب عند البحث يف الشؤون املالية وشؤون امليزانية  -٢٢٦
لعاملة، وجلنة امليزانية واملالية، واملراجعني وشؤون املوارد أمام مجعية الدول األطراف ومكتبها وأفرقتها ا

اخلارجيني، وجلنة املراجعة، ومكتب املراجعة الداخلية، وسائر أصحاب الشأن مثل املنظمات غري احلكومية 
مث إن مدير القسم الرئيسي يتوىل متثيل املكتب يف املبادرات واملشاريع ذات الصلة اليت  واملنظمات الدولية.
  حملكمة مجعاء.تشمل بنطاقها ا

 ألف يورو ٥ ٥٣٥,٨  موارد الميزانية

ا متثل  يف املئة). ٣,٣ألف يورو ( ١٧٤,٨ينطوي مقدار املوارد املطلوبة على زيادة مقدارها  -٢٢٧ إ
ا يف نطاق نظام األمم  والتخفيضات اليت  املتحدة املوحَّدصايف أثر تطبيق املعدَّالت اجلديدة املعمول 

 ف غري املتصلة بالعاملني.ميكن حتقيقها يف التكالي

لقد تسىن لوحدة التخطيط واملراقبة املاليني، بفضل اجلهود املستمرة املبذولة لتبسيط السريورات  -٢٢٨
وأنساق تسلسل األعمال، تدبر أمر عبء العمل اإلضايف وحتقيق مكاسب كبرية متأتية عن زيادة النجاعة 
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وحدة التخطيط واملراقبة املاليني مراجعَة  لقد دعمت وذلك بنفس البنية األساسية ملالك موظفيها.
ا ووظائفها فيما خيصها، وشاركت يف إجرائها مشاركة فعالة. وقد  اإلجراءات والسريورات اليت تلزم خرب
ا يف السنوات املاضية. وتتوخى هذه الوحدة مواصلة احلفاظ على  ُحقِّقت زيادات يف النجاعة وأفيد 

ى املكاسب املتأتية عن زيادة النجاعة اليت مت متييزها وحتقيقها يف السنوات جودة النتائج اليت حتققها وعل
 :السابقة يف عدد من اجملاالت من قبيل

يئة قوائم مرجعية للمطالبات املتعلقة بالسفر بغية زيادة الدقة وتقليص وقت   )أ (
  التجهيز؛

تغرقه أمتتة اإلجراء اخلاص بطبع أرقام التسجيل املسبق لتقليص الوقت الذي يس  )ب (
  ة والتقارير املتعلقة بالعمليات؛ُقطريالتوفيق بني حسابات املكاتب ال

والقسم املعين بامليزانية التابع  SAPالعمل مع فريق ختطيط املوارد املؤسسية بربجميات   )ج (
لقلم احملكمة بغية توحيد "لوحة قيادة" تنفيذ امليزانية استناداً إىل النموذج وشكل البيانات اللذين 

وحدة التخطيط واملراقبة املاليني، ليتم بذلك تقليُص الوقت الذي يستغرقه إعداد التقارير تعدمها 
   اإلدارية وزيادُة دقِة واّتساِق املعلومات يف شىت وحدات احملكمة؛

الطلبات املقدَّمة إلكرتونيًا يف وحدة التخطيط واملراقبة املاليني الذي يقوم  نظامحتسني   )د (
ل الورق ويقلِّل احلاجة إىل تبادل الرسائل اإللكرتونية املستهلك بأود التجهيز دون استعما

 كما يتيح االّطالَع بسهولة على حال الطلبات وعلى اإلحصائيات املتعلقة بتجهيزها. للوقت؛

لقد أفضت هذه املكاسب املتأتية عن زيادة النجاعة إىل استيعاب مقادير أكرب من األعمال، وحتسني 
 وزيادة الشفافية، واالرتقاء مبستوى جودة توفري اخلدمات. رصد ومراقبة األنشطة،

وتسىن لوحدة التخطيط واملراقبة املاليني تقدمي دعم عايل مستوى اجلودة لتلبية ما ينبثق عن  -٢٢٩
بيد أن تزايَد التعقيد  أنشطة املكتب االشتغالية من احتياجات مزيدة التعقيد، دون طلب موارد إضافية.

(مثل احلاجة إىل تصميم وتنفيذ حلول ناجعة وفعالة لزيادة أمن املوظفني املوفدين الذي يكتنف العمليات 
يف بعثات وذلك بتقليص وقع عمليات املكتب مع السهر على التقيد الكامل باإلطار التنظيمي 

يئها املوارد املتو  فرة للمحكمة) وزيادَة مقدار املعامالت اليت يتعني تدبر أمرها يستنفدان القدرات اليت 
   لوحدة التخطيط واملراقبة املاليني.

وإذ تضع وحدة التخطيط واملراقبة املاليني يف اعتبارها البيئَة املالية اليت تُقدَّم فيها هذه امليزانية  -٢٣٠
ا ال تطلب موارد إضافية لعام  . لكن ُحيتمل، كما بيَّنه التقييم الذي ُقدِّم مع ميزانية عام ٢٠٢١املقرتحة فإ

يعاجل يف السنوات املقبلة عدم التطابق بني عبء العمل واملوارد املتوفرة، أن تُعرَّض  مل ا، إذ)٤٨( ٢٠٢٠
  .)٤٩(للخطر قدرة هذه الوحدة على أداء وظائفها البالغة األمهية على حنو سليم

                                                            

  ).الربناجمية املقرتحة للمحكمة اجلنائية الدولية ٢٠٢٠ميزانية عام ( ICC-ASP/18/10انظر الوثيقة   )٤٨(
ملراجعة الداخلية، فُضمِّن يف سجل املخاطر استُبني وجود هذا اخلطر يف سياق عملية تقييم املخاطر اليت ُأجريت بتيسري من مكتب ا  )٤٩(

  الذي ميسكه القسم.
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فوحدة التخطيط واملراقبة املاليني تؤدي دورًا أساسيًا وال سيما يف السهر على علُّو درجة جودة  -٢٣١
ظيفتني األساسيتني املتمثلتني يف تتبع ومراقبة تنفيذ امليزانية وتقدمي التقارير ذات الصلة على حنو أداء الو 
ا تتكفل بتطبيق ضوابط املراقبة على مجيع املعامالت املالية اليت جيريها املكتب واليت يتنامى )٥٠(سليم . إ

ا من حتقٍق من تقرير طلب سفر يف السنة مع ما يت ١  ٤٠٠حجمها سنويًا (مثل تصديق زهاء  صل 
ا من حتقٍق من السلع/اخلدمات  ٤٠٠السفر، وزهاء  طلب يتعلق باستحداث أوامر الشراء مع ما يتصل 

  قبل إحالتها إىل وحدات قلم احملكمة لتنجيز تناوهلا اإلداري. - املستلَمة والتصديق عليها) 

لدعم للمدير الرئيسي واللجنة ويضاف إىل ذلك أن وحدة التخطيط واملراقبة املاليني تقدم ا -٢٣٢
التنفيذية يف حتليل وتقييم االجتاهات واألثر املايل الذي ُحيتمل أن يرتتب على عمليات املكتب خالل 
تنفيذ امليزانية، حبيث يتسىن إسداء املشورة إىل املّدعيـ(ـة) العامـ(ـة) على حنو سريع وشفاف بشأن سبل 

  باإلطار املايل والتوجيهي للمحكمة.حتقيق غايات املكتب مع التقيد الكامل 

وتدعم وحدة التخطيط واملراقبة املاليني أيضًا املدير الرئيسي يف تواصله مع أصحاب الشأن  -٢٣٣
  الداخليني واخلارجيني وذلك بتقدمي البيانات والتقارير والقيام بتحليل اجلوانب املالية ألنشطة املكتب.

دماج طلبات العتاد والربجميات احلاسوبيني الواردة من وتقوم وحدة التخطيط واملراقبة املاليني بإ -٢٣٤
مستعمليها يف إطار األعمال ضمن إطار خطة للمكتب خاصة بالشراء، وتتحقق من التقيد باملعايري 
والقواعد يف جمال امليزانية، وتنسق مع وحدة الشراء التابعة لقلم احملكمة للسهر على توفري السلع واخلدمات 

  وعلى حنو فعال.يف الوقت املناسب 

ا ويف العمل  -٢٣٥ وتنخرط وحدة التخطيط واملراقبة املاليني يف التحسني املستمر جلودة سريورا
لتقدميها املعلومات إىل املكتب يف الوقت املناسب وضمان دقة هذه املعلومات ملساعدة اإلدارة يف عملية 

فريق املعين بربجميات ختطيط املوارد كما إن هذه الوحدة حققت، مبساعدة تقنية من ال اختاذها القرارات.
التابع لقلم احملكمة، املزيد من حتسني "لوحة القيادة" اليت صممتها ملتابعة تنفيذ  SAPاملؤسسية بربجميات 
فغدت البيانات ذات الصلة تتاح مع آخر ما يتوفر منها يف منتصف ليلة اليوم السابق،  شىت بنود امليزانية.

اية كل شهر إن  وبعد فرتة جتريبية وسِّع نطاق هذا النموذج ليشمل باقي وحدات احملكمة. .)٥١(بدًال من 
يئ نظرة عامة مشرتكة إىل تنفيذ  "لوحة القيادة" احملسَّنة هذه تزيد من الشفافية يف استخدام املوارد و

  امليزانية يف شىت وحدات احملكمة.

تقييس وأمتتة تقارير أخرى مستخدمة  وتستطلع وحدة التخطيط واملراقبة املاليني أيضًا إمكانية -٢٣٦
وقد طُلب من وحدة تطوير احللول املؤسسية تقييم البدائل الربجمية اليت ميكن  ضمن مكتب املّدعي العام.

أن تفضي إىل توفري تطبيقات لتحليل البيانات دعمًا لوحدة التخطيط واملراقبة املاليني وتقليصًا للتدخل 
وقد تعيَّنت مراجعة األولويات بسبب األزمة النامجة عن جائحة   توفرة.اليدوي يف جتهيز املعلومات امل

  .٢٠٢٠تُنجِّز وحدة تطوير احللول املؤسسية التحليل يف عام  ، ومل١٩- كوفيد

                                                            

اقرتح كثرياً ما تـُتَّبع السياسات واإلجراءات اليت تضعها وحدة التخطيط واملراقبة املاليني باعتبارها معياراً للمحكمة. فعلى سبيل املثال   )٥٠(
هية الداخلية اليت وضعها مكتب املّدعي العام مبثابة مرجع يف إعدادها مكتب املراجعة الداخلية إمكان أن تـَتَّبع احملكمة املبادئ التوجي

  ).OIA.06.19إجراءات العمل القياسية اخلاصة بوثائق االلتزام املتنوعة. انظر املراجعة املتعلقة باستخدام وثائق االلتزام املتنوعة (الوثيقة 
ل اليت وضعها القسم ملراقبة تنفيذ بنود امليزانية وإسداء املشورة إىل املّدعية وتلك واحدة من أدوات التحلي فيما تقدم. ٣٨انظر احلاشية   )٥١(

  العامة سهراً على إدارة املوارد اليت ختصصها اجلمعية لتحقيق غايات مكتب املّدعي العام إدارة سليمة.
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وتؤدي وحدة اخلدمات اللغوية دورًا أساسيًا يف سد االحتياجات على صعيد النهوض بتقدمي  -٢٣٧
لك يف املقام األول فيما يتصل بأمور منها أنشطته يف جمال اخلدمات اللغوية لديوان املّدعي العام، وذ

ا تظل أيضًا تسدي املشورة وتعمل  اإلعالم، واإلبالغ، والسياسات، وإيداع الوثائق، واالتصاالت. بيد أ
اء تقدمي حجج  بتعاون وثيق مع األفرقة املتكاملة بدءًا من حلظة فتح عملية التدارس األويل وحىت حلظة إ

وبذلك تتكفل وحدة اخلدمات اللغوية باستمرارية تقدمي اخلدمات (مبا يف ذلك خدمات . عادة الدفاع،
اللغات األصعب توفرياً) وبالتطبيق املنتظم للسياسة واملمارسة السليمتني يف جمال اللغات على حنو يشمل 

وأمن املعلومات اليت غالباً بنطاقه شىت األفرقة والشُّعب، مع احرتام القيود املفروضة يف جمال األمن املادي 
   ما تكون صارمة لكنها متغرية.

وتواصل وحدة اخلدمات اللغوية تقدمي اخلدمات بطائفة واسعة من اللغات الشائعة واللغات  -٢٣٨
األقل شيوعاً، هي لغتا العمل واللغات الرمسية ولغات التعاون ولغات احلاالت اليت يزيد عددها عن 

اإلنكليزية والفرنسية والعربية، ُيستعمل يف أعداد كبرية من األنشطة  لغة. ويظل بعض اللغات، مثل ٧٠
 ِيكاتومبسبب كثرة ما يتوجب الكشف عنه من املعلومات والوثائق يف قضية  ٢٠٢٠(تضخَّمت يف عام 

دة )، بينما تتقلب احلال نقصاناً وزيادًة حبسب حركة اجلزر واملد يف خمتلف احلاالت واملناحي احملدَّ وانـَْغْيسونا
وتسعى وحدة اخلدمات اللغوية دائماً إىل القياس احلصيف للجهود الالزمة . اليت يّتبعها املكتب يف التحقيق

لتمييز مهنيي اللغات واختبارهم وتوظيفهم واالستفادة املثلى من شىت اخليارات التعاقدية املتاحة بغية 
ا لكي يتسىن هلا توفري اخلدمات على استبانة املوارد الالزمة على وجه التحديد واآلجال الواجب ا لتقيد 

إن وحدة اخلدمات اللغوية، إذ تضع  حنو فعال وإقامة التوازن األفضل بني احليطة املالية والتأهب القضائي.
نصب عينيها هذا الشاغل املتعلق بامليزانية على وجه التحديد، تستطلع اخليارات املتاحة للتوظيف احمللي 

  .على حنٍو حصيٍف باملهنيني املستقلني عندما ميكن ضمان اجلودة وأمن املعلوماتضمن البلد وتستعني 

وظيفة مراجع (للغة العربية) للنهوض بأود عبء  ٢٠٢٠ة أقرت فيما خيص عام يإن اجلمع -٢٣٩
العمل املتزايد املقدار واملتعاظم الصعوبة للرتمجة من العربية إىل كلتا لغيت العمل ومن هاتني اللغتني إىل 

ربية، ما يتطلب فهمًا للجوانب الثقافية واللغوية املتنوعة لعامل اللغة العربية املتعددة اللهجات املستعملة الع
يف احلالة الثانية يف مجهورية أفريقيا الوسطى واحلالة يف دارفور بالسودان واحلالة يف مايل واحلالة يف ليبيا ويف 

يت ينظر فيها مكتب املّدعي العام. ويطلب استمرار متويل إطار عملية التدارس األويل للحالة يف فلسطني ال
إن املهمة األساسية لشاغل هذه الوظيفة تتمثل يف تطبيق املعايري املناسبة واملتسقة جلودة . هذه الوظيفة

الرتمجة واملصطلحات تكفًال بإمكان التعويل على ترمجات املكتب املستخدمة يف اتّباع مناحي التحقيق 
وعند  ة يف الوقت املناسب وبشكل جاهز للعرض يف قاعات احملكمة يف مرحلة املقاضاة.وتقدمي األدل

إعداد هذه الوثيقة كانت وحدة اخلدمات اللغوية قد أجنزت أعماهلا يف جمال الرتمجة التحريرية وإعداد 
قيد وإىل . ونظرًا إىل حجم األدلة الواجب جتهيزها وما تتسم به من تعاحلسناحملاضر حتضريًا حملاكمة 

الطائفة الواسعة من اللغات املستعملة يف هذه القضية فقد تبنيَّ أن هذا املشروع يستلزم مقدارًا طائًال من 
إىل احملكمة مؤخراً، جتعل فريق اللغة العربية يظل  الرمحن عبدالوقت ومن املوارد. ومثة أمور، منها تسليم 

  وية.مكوِّناً رئيسياً من مكوِّنات وحدة اخلدمات اللغ

ا مع وحدة تطوير احللول املؤسسية  ٢٠٢٠وقد واصلت وحدة اخلدمات اللغوية يف عام  -٢٤٠ تعاو
ظامها اخلاص بتسلسل أعمال إعداد احملاضر والرتمجة التحريرية نواملستفيدين من اخلدمات لتهذيب 

د من الوظائف . وبإتاحة املزيباشرعلى املنوال امل بهوتبسيط االستعانة  املصمَّم خصيصًا هلذا الغرض
والسمات فيه تأمل وحدة اخلدمات اللغوية أن تتمكن مبواردها املتوفرة مبقاديرها احلالية من أن تليب يف 

كما اسَتحدثت وحدة اخلدمات اللغوية . املستقبل الطلَب املتزايد دون االضطرار إىل طلب موارد إضافية
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ة سابقًا وذلك من خالل الرتابط مع برنامج قدرة على االضطالع مبهام أخرى مل تكن توىل هلا األولوي
) لالرتقاء بنجاعة Records Manager )RMوبرنامج تدبر الوثائق املسمى  Ringtailحتليل األدلة املسمى 

تدبرها للوثائق وضوابط االّطالع عليها، والتنسيق فيما يتعلق باجلهات املتعاَمل معها، وتوفري اخلدمات، ما 
يئة حقق أمورًا منها استبع اد االزدواج يف تقدمي األدلة، وأمتتة املهام املتصلة بأمن املعلومات وباإلبالغ، و

 ٢٠٢٠وقد واصلت وحدة اخلدمات اللغوية يف عام  "لوحة قيادة" لتوفري اخلدمات على املنوال اآلين.
ها القائم بالفعل تنفيذ خططها الرامية إىل املزيد من توسيع نطاق أمتتة السريورات باملضي يف دمج مرتاَبطِ 

اخلاص بإدارة الصالت واستحداث نظام جمدَّد لطلب الرتمجة الشفوية والتخطيط ذي الصلة (مرتبط بنظام 
  ختطيط املهمات الشامل بنطاقه احملكمة مجعاء الذي جيري تطويره حالياً).

كبرية من القدرة على التكيُّف والصمود إزاء أزمة كو  -٢٤١ . ١٩- فيدلقد حتلى قسم اخلدمات بدرجة ٍ
وأجرى فريق احملكمة املعين بتدبُّر األزمات عملياٍت منتظمة لتقييم اإلنتاجية. وقد أفادت كٌل من وحدة 
ا تنهض جيدًا بعبء العمل املضطلع به.  التخطيط واملراقبة املاليني ووحدة اخلدمات اللغوية بأ

واُل العمل عن بعد من احلاجة إىل ُووِجهت بعض املشكالت املتصلة باملعدات وبالتوصيلية، وزاد من وقد
  ضمان حميانيِة ودقِة التواصل مع األفرقة العاملة يف املكتب وسائر الشركاء املؤسسيني يف احملكمة.

وبقدر ما يتعلق األمر مبجاالت مسؤولية كٍل من الوحدات املعنية على وجه التحديد، فإن  -٢٤٢
 الوضع كما يلي:

املعلومات الالزمة للعمل على حتضري امليزانية  : إن احلصول على معظمإعداد امليزانية  )أ (
يستلزم التواصل مع ُشعِب وأقساِم مكتب املّدعي العام. وإزاء تعذر االجتماع حضورياً، نظمت 

، WebExوحدة التخطيط واملراقبة املاليني جلسات بواسطة منصة االئتمار عن بعد املسماة 
من أجل مجع املعلومات. وقد أحدث  وأجرت مكاملات هاتفية، وعمليات تبادٍل للملفات

منوال العمل هذا ضغطًا أعلى من املعتاد على وحدة التخطيط واملراقبة املاليني فيما خيص مجَع 
الربناجمية املقرتحة وتقدَمي املقرتح.  ٢٠٢١طلبات الُشعب للموارد ودَجمها ضمن إطار ميزانية عام 

نت قد عزَّزت بالفعل تكثيف استخدام تبادل واحلال أن وحدة التخطيط واملراقبة املاليني كا
) Records Manager )RMالوثائق وامللفات املشرتكة اإللكرتوين يف نظام تدبُّر الوثائق املسمى 

. إن اتّباع الوحدة هذا النهج االستباقي جعل املسائل احلقيقية اليت ١٩-قبل أزمة كوفيد
اإلنرتنت أكثر من ارتباطها باإلجراءات اليت ُووِجهت يف بادئ األمر مرتبطة مبشكالِت توصيلية 

تطبِّقها الوحدة. فالفريق يتمتع باملهارات الالزمة للعمل عن بعد. فقدرته على أن يستعمل 
اية األمر على قدرة شركائه يف العمل يف شىت وحدات  موارده االستعماَل األمثل تتوقف يف 

  املكتب على تقدمي الوثائق يف شكل رقمي.

: إن احلصول على الوثائق الداعمة للتقرير املتعلق باملصروفات بني احلساباتالتوفيق   )ب (
املتصلة بالسفر يستلزم عادًة تفاعًال مع خمتلف موظفي مكتب املّدعي العام وتلقي تعقيبات 
ائية. كما إن الوثائق الداعمة للتقارير املتعلقة باملصروفات االشتغالية  منهم مع تقدمي ورقة 

عام إىل مواد ورقية. وللتكفل بإعداد تقريٍر كامل تستلزم العمليات املعنية بعض تستند بوجه 
التفاعل مع املوظفني املشاركني يف املهمات املعنية، ومسؤول (مسؤويل) التنسيق، وماسك 
(ماسكي) حسابات وثائق االلتزام املتنوعة. وإزاء تعذر التواصل وجهًا لوجه، جرى التفاعل عرب 

وين لضمان تقدمي التقرير املتعلق باملصروفات املتصلة بالسفر والتقارير املتعلقة الربيد اإللكرت 
باملصروفات االشتغالية يف اآلجال احملدَّدة املعتادة. وقد استحدثت وحدة التخطيط واملراقبة 
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ا تواءمت  )RMاملاليني ملفات جديدة يف نظام تدبُّر الوثائق ( عوضًا عن تقدمي نسٍخ ورقية. إ
وخالل عملية عوضًا عن تقدمي وثائق ورقية.  RMونظام  Nitroال برجميات مولة مع استعبسه

التكيُّف قُِبلت صور اإليصاالت مبثابة مستندات داعمة كما قُِبل اإلقرار عرب الربيد اإللكرتوين 
نساخ عندما تعذر االست PDFالتوقيع اإللكرتوين على الوثائق املقدَّمة بنسق  بدًال من التوقيع، أو

اإللكرتوين. وواجهت اجلهات اليت تتعامل معها الوحدة بعض املصاعب يف تقدمي التقارير 
بسبب االفتقار إىل طابعات وناسخات يف املنزل أو تعذُّر إرسال الوثائق األصلية من املكاتب 

 ة (وهي تلزم يف إطار مجع األدلة واإلفادات أو التقارير). وعندما قامت مشكالت أمكنُقطريال
يف مجيع احلاالت االستعانة بالربيد اإللكرتوين أو باهلاتف الستيضاح األمور وظل حيدو وحدَة 

  التخطيط واملراقبة املاليني احلرُص على إسداء املشورة ودعم األعمال بدرجة عالية من اجلودة.

: اسُتعيض عن اجتماعات ختطيط األعمال املتعلقة اإلبالغ عن التنفيذ ومتابعته  )ج (
 WebExية وغريها من االجتماعات احملدَّدة الطابع باجتماعات عن بعد عرب منصات بامليزان

؛ واستعيض عن أشكال التفاعل األخرى بالرتاسل اإللكرتوين. وُيضمن Skypeو WhatsAppو
بالتواصل املستمر توزيُع التقارير ضمن اآلجال احملدَّدة املعتادة. إن النظاَم الداخلي للطلبات 

خلاص مبكتب املّدعي العام، الذي طوَّرته وحدة التخطيط واملراقبة املاليني، والنهَج اإللكرتونية ا
املركزي الذي يّتبعه املكتب يتيحان تقدَمي اجلهات الطالبة بصورة إلكرتونية مجيَع الطلبات املتصلة 

ة قصرية) باملوارد البشرية (املساعدة املؤقتة العامة، وعقود اخلدمات اخلاصة، وعقود التعيني لفرت 
والشؤون غري املتصلة بالعاملني (االستعانة جبهات خارجية لتوفري اخلدمات، والشراء، إخل)، 
فتقوم وحدة التخطيط واملراقبة املاليني بتجهيز هذه الطلبات وتصديقها. أما االستيضاحات 

لكرتوين والتوضيحات فتجري عند اللزوم بواسطة نظام الطلبات اإللكرتوين نفسه، أو بالربيد اإل
إىل نظام الطلبات اإللكرتوين  Citrixاهلاتف يف بعض احلاالت. ويتيح النفاُذ من خالل نظام  أو

ونظام  SAPاخلاص بوحدة التخطيط واملراقبة املاليني ونظام ختطيط املوارد املؤسسية بربجميات 
ذه األنشطة على حنٍو سلس.RMتدبُّر الوثائق (   ) االضطالَع 

: إن مجيع السريورات التقنية لعمل أفرقة الرتمجة ية وإعداد احملاضرالرتمجة التحرير   )د (
التحريرية وإعداد احملاضر، سواٌء أكانت داخلية ضمن وحدة اخلدمات اللغوية أو قائمًة على 
التفاعل مع جهات خارجية (مثل األفرقة املتكاملة أو وحدة املعلومات واألدلة أو اجلهات 

)، تدار بصورة كاملة تقريبًا عن طريق ُنُظم تكنولوجيا املعلومات، اخلارجية اليت تقدم اخلدمات
ونظام طلب اخلدمات  Ringtail) وبرنامج حتليل األدلة املسمى RMمثل نظام تدبُّر الوثائق (

. ومل يستلزم ذلك أية تعديالت SharePoint) والربيد اإللكرتوين والنظام املسمى LSRSاللغوية (
جلسات حضورية، ُتُدبِّر أمر التواصل مع موظفي وحدة اخلدمات  كربى. ويف ظل تعذر عقد

اللغوية وغريهم من موظفي مكتب املّدعي العام وسائر شركاء احملكمة والشركاء/املقاولني 
اخلارجيني بواسطة الطائفة املتاحة من وسائل تكنولوجيا املعلومات مثل اهلاتف والربيد اإللكرتوين 

. وتكيُّفًا مع نقص اإلنتاجية الناجم عن جائحة  WebExمنصة ، و Signal/WhatsAppومنصة 
(املعزو مثًال إىل مسائل العناية باألطفال/تربيتهم)، وتدبُّرًا ألمر النهوض بعبء  ١٩- كوفيد

الطلبات الثقيل، ثابر فريق إعداد احملاضر وفريق الرتمجة التحريرية على إيالء األولوية للعمل 
املكتب (وهي عادًة أعماله املتصلة بأنشطة جلسات احملكمة).  اجلاري على أساس أهم أنشطة

وقد انصبَّت موارد وحدة اخلدمات اللغوية انصبابًا كامًال على مهامها اليت يتعنيَّ عليها النهوض 
ا يف املقام األول نظراً إىل ارتفاع الطلب الدائم وغري املنقطع على اخلدمات األساسية يف جمال 
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الرتمجة التحريرية (املقرتن بالضغط من أجل التقيد باآلجال، وال سيما فيما يتعلق إعداد احملاضر و 
وأنشطة التحضري جللسة اعتماد  ِيكاتوم وانـَْغْيسوناوحماكمة  احلسنباألنشطة املتصلة مبحاكمة 

). أما النقص يف القدرة الداخلية يف جمال الرتمجة التحريرية وإعداد عبد الرمحنالتهم يف قضية 
اضر فقد ُتدبِّر أمره من خالل االستعانة على حنٍو دقيق االستهداف جبهات خارجية توفِّر احمل

هذه اخلدمات. وقد ساعد أحد مرتمجي وحدة اخلدمات اللغوية قسَم اخلدمات اللغوية التابع 
 من اللغة اهلولندية إىل ١٩-لقلم احملكمة يف ترمجة مستعجلة ملواد غري سرية تتعلق جبائحة كوفيد

اللغة اإلنكليزية. لقد ثبت أن سريورات الرتمجة التحريرية وإعداد احملاضر مقاومٌة للصدمات إىل 
حٍد كبٍري جداً. ويف إطار حتسني السريورات املستمر يسدي فريق إعداد احملاضر حاليًا املشورة 

علق بإعداد إىل ُشعب املكتب بشأن اجلوانب العملية للتنفيذ واجلدوى واملمارسة الفضلى فيما يت
احملاضر انطالقًا من املقابالت املسجَّلة اجملراة عن بعد. إن بعض املناويل احملدَّدة الطابع لعمل 
ا تسبب  املرتمجني التحريريني ومعدي احملاضر أثارت يف بعض احلاالت مصاعب معيَّنة تبنيَّ أ

ر األزمات (مثل مشكالت مشكالت كما أفيد به يف تقرير تقييم األثر الذي ُقدِّم إىل فريق تدبُّ 
، وعدم تكامل برجميات إعداد احملاضر والعتاد ذي الصلة Citrixعرض احلروف وطقومها يف بيئة 

(الدوَّاسات)، وِصَغر الشاشات أو عدم توفر شاشة ثانية، وتعذُّر طبع الوثائق). ويضاف إىل 
ارجية (منهم ذلك أن بعض املوظفني الذين يتولون مسؤوليات يف التواصل مع جهات خ

موظفون عاملون يف فريق الرتمجة التحريرية وفريق إعداد احملاضر) ليس لديهم هواتف حممولة من 
اهلواتف اليت توفِّرها احملكمة للتواصل على النحو األسرع واألكثر فعاليًة مع اجلهات اخلارجية 

إىل إبطاء تسليم املتعاقد معها لتوفري خدمات الرتمجة وإعداد احملاضر، ما ميكن أن يفضي 
األعمال املعنية. وينجم عن ذلك حاليًا أن التواصل جيري إىل حٍد كبري عن طريق التفاعل 

  بالربيد اإللكرتوين الذي يُعترب وسيلة أبطأ.

: إن معظم مهمات الرتمجة الشفوية املؤداة يف امليدان توقفت مبفعول الرتمجة الشفوية  )ه (
. وعلى العكس من ذلك تزايد الطلب ١٩-ائحة كوفيدفوري بعد اعتماد التدابري املتعلقة جب

على الرتمجة الفورية املؤداة عن بعد (عن طريق اهلاتف عادًة). ولذا فإن طلبات اخلدمات اليت 
قدمتها األفرقة املتكاملة حىت تارخيه لُبِّيت مجيعها على حنو كامل بواسطة الُنُظم واإلجراءات 

ا بالفعل. واستباقًا الست مرار وجوه التعقيد اليت تعرتي السفر، يواصل فريق الرتمجة املعمول 
الشفوية إيالء األولوية لتمييز مهنيي الرتمجة الفورية العاملني ضمن البلدان املعنية/على الصعيد 
احمللي يف بلد الوجهة (وذلكم اعتباٌر لألجل الطويل مأخوٌذ به بالفعل ألسباب مالية). ويواصل 

االتصال النشط مع األفرقة املتكاملة والرتامجة امليدانيني (بواسطة اهلاتف، فريق الرتمجة الفورية 
) الستبانة االحتياجات WebEx، ومنصة Signal/WhatsAppوالربيد اإللكرتوين، ومنصة 

مسبقًا والسهر على التأهب على أفضل وجه ممكن ألداء املهمات عند استئنافها. وقد سبق 
ع سنوات خلت أن توقَّع احلاجة إىل سياسٍة وممارسٍة فيما يتعلق لفريق الرتمجة الشفوية منذ بض

يظل  بزيادة الطلب على أعمال ترمجٍة شفويٍة مؤداة عن بعٍد أكثَر عددًا (وأكثَر تعقيداً). إنه
يتشاور باستمرار مع األفرقة املتكاملة ويسدي حاليًا املشورة لُشعب املكتب بشأن التنفيذ 

رسة الفضلى، فيما يتعلق بالرتمجة الشفوية للمقابالت اجملراة عن بعد. العملي، واجلدوى، واملما
ويف املنحى ذاته يواصل فريق الرتمجة الشفوية توسيع نطاق املواد اجلديدة لالختبار عن بعد 

  ووسائل أداء أعمال التوظيف عن بعد وتطوير هذه املواد والوسائل. 
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 ألف يورو ٤ ٩٠٢,٧  الموارد من الموظفين

ألف يورو  ١٢٦,٢املبلغ املطلوب لسد تكاليف الوظائف الثابتة على زيادة مقدارها ينطوي  -٢٤٣
وينطوي املبلغ املطلوب لسد تكاليف وظائف املساعدة املؤقتة العامة على زيادة مقدارها  املئة). يف ٥,٣(

 تحدة املوحَّداملإن الزيادات املعنية تعزى إىل أثر تطبيق نظام األمم  املئة). يف ١٧,٦ألف يورو ( ٣٥٦,٩
 ٢٠٢١وسيتألف مالك قسم اخلدمات يف عام . ليست هناك طلبات جديدة لتوفري املزيد من املوظفني إذ

وظيفة من وظائف املساعدة املؤقتة العامة ميثل متويلها متطلبًا متكرِّرًا منها  ٢٧وظيفة ثابتة، و  ٢٦من 
 الواحد العامل بدوام كامل). ظفمن معاِدالت املو  ٢٠,٧٦وظائف ترامجة يعملون يف امليدان (

 ألف يورو ٢ ٥٢١,٠  الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية وفئة اخلدمات العامة 

 ).٥-يتألف قسم اخلدمات من وحدتني ويشرف عليه املدير الرئيسي (من الرتبة ف -٢٤٤

)، ٣-ويرأس وحدة التخطيط واملراقبة املاليني موظف معين بالشؤون اإلدارية (من الرتبة ف -٢٤٥
 تألف مالكها من الوظائف التالية البيان:وي

  العدد  الرتبة  التسمية

  ١  ٣-ف  موظف معين بالشؤون اإلدارية

  ١  ٢-ف  موظف معاون معين بالشؤون اإلدارية

  ٣  رأ –خ ع   مساعد معين بالشؤون املالية واإلدارة العامة

  ٥  المجموع

ويتألف مالكها من الوظائف )، ٤-ويرأس وحدة اخلدمات اللغوية منسق لغوي (من الرتبة ف -٢٤٦
 التالية البيان:

  العدد  الرتبة  التسمية
  ١  ٤-ف  ق لغويمنسِّ 

  ٢  ٤-ف  مراجع (واحد للغة اإلنكليزية وواحد للغة الفرنسية)
  ١  ٣-ف  منسِّق للرتمجة الشفوية

  ١  ٣-ف  مرتجم (للغة اإلنكليزية)
  ١  ٣-ف  مرتجم (للغة الفرنسية)

  ١  ٣-ف  مرتجم (للغة العربية)
  ١  ٢-ف  مرتجم معاون (للغة اإلنكليزية)
  ١  ٢-ف  مرتجم معاون (للغة الفرنسية)

  ١  ٢-ف  مرتجم معاون (للغة العربية)
  ٣  رأ –خ ع   مساعد معين باخلدمات اللغوية
  ١  رأ –خ ع   منسِّق رئيسي معين باحملاضر
  ١  رأ –خ ع   منسِّق ومدقِّق للمحاضر

  ٤  رأ –خ ع   مدقِّق للمحاضر
  ١  رأ –خ ع   احملاضرإعداد  بمساعد معين
  ٢٠  المجموع
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  ألف يورو ٢ ٣٨١,٧  املساعدة املؤقتة العامة
يظل قسم اخلدمات حيتاج إىل موارد توفَّر يف إطار املساعدة املؤقتة العامة من أجل الرتمجة،  -٢٤٧

واإلدارية اليت  وإعداد احملاضر، والرتمجة الشفوية امليدانية، وطائفة واسعة من اخلدمات املالية والتخطيطية
  وعليه فإن من الضروري مواصلة توفري املوارد احلالية. تقدَّم مبثابة دعم مباشر ألنشطة املكتب.

ويقوم القسم، من خالل عقد اجتماعات منتظمة مع اجلهات اليت يتعامل معها، بتحليٍل وتقييٍم  -٢٤٨
  ه ضمن حدود املوارد املقرّة.دقيقني ألفضل السبل الكفيلة بقرن النجاعة والفعالية يف توفريه خدمات

كما يلي، حبسب الرتتيب التنازيل   ٢٠٢١وتتوزع وظائف املساعدة املؤقتة العامة املطلوبة لعام  -٢٤٩
 إن الوظائف املعنية متثل متطلباً متكرِّراً لسنوات متعددة، ما مل ُيَشر إىل خالف ذلك: للرتب يف القسم.

  العدد  الرتبة  التسمية
املدة 

  بالشهور

 املكافئ
مبعاِدالت 
 املوظف
الواحد 

العامل بدوام 
  كامل

  متطلَّب مستمر  ١,٠٠  ١٢  ١  ٤-ف  مراجع (للغة العربية)
  متطلَّب مستمر  ١,٠٠  ١٢  ١  ٣-ف  موظف معين بالرتمجة

  متطلَّب مستمر  ٧,٠٠  ٨٤  ٧  ٣-ف  مرتجم

  متطلَّب مستمر  ١,٠٠  ١٢  ١  ٢-ف  مرتجم معاون

  متطلَّب مستمر  ١,٠٠  ١٢  ١  ٢-ف  منسِّق معاون معين بالرتمجة الشفوية

  متطلَّب مستمر  ١,٠٠  ١٢  ١  ٢-ف  موظف معاون معين بالشؤون اإلدارية

  متطلَّب مستمر  ٢,٠٠  ٢٤  ٢  ١-ف  مرتجم مساعد

  متطلَّب مستمر  ١,٠٠  ١٢  ١  رأ –خ ع   مساعد إداري

  متطلَّب مستمر  ٣,٠٠  ٣٦  ٣  رأ –خ ع   مدقِّق للمحاضر

  متطلَّب مستمر  ١,٠٠  ١٢  ١  رأ –ع خ   مساعد معين باخلدمات اللغوية

  متطلَّب مستمر  ٣,١٦  ٣٨  ٨  رأ –خ ع   ترمجان ميداين

  ٢٢,١٦ ٢٦٦,٠  ٢٧  المجموع

 ألف يورو ٦٣٣,١  لموارد غير المتصلة بالعاملينا

وُتطلب  يف املئة). ٣٢,٧آالف يورو ( ٣٠٨,٣ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره  -٢٥٠
 لني لسد تكاليف السفر، وتكاليف اخلدمات التعاقدية، وتكاليف اللوازم واملواد.املوارد غري املتصلة بالعام

  إن املوارد املطلوبة متثل مطلباً متكرِّراً، ما مل ُيَشر إىل خالف ذلك.
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مثل بند  -ويستمر املكتب على معاملته املركزية لبعض بنود امليزانية غري املتصلة بالعاملني  -٢٥١
حبيث يتسىن له  - )٥٢("اللوازم واملواد" وبند "األثاث والعتاد" وبند "التدريب" "اخلرباء االستشاريون" وبند

ة اليت قد تطرأ خالل تنفيذ امليزانية. إن املوارد املطلوبة يف  التحرك بسرعة ومرونة لتلبية االحتياجات املتغريِّ
ا يف إطار أعمال تلزم لتوفري الدعم واملواد اللذين تستلزمهما األنشطة ا ٢٠٢١إطار ميزانية عام  ملضطلع 

  برامج فرعية أخرى ضمن املكتب.

 ألف يورو ٢٤٥,٦  السفر

يف املئة) بالقياس إىل  ٤٠,٧ألف يورو ( ١٦٨,٨ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره  -٢٥٢
 إن البعثات إىل امليدان تستلزم سفر الرتامجة حمليًا ودوليًا لتقدمي. املعتمدة ٢٠٢٠يف ميزانية عام  نظريه

الدعم الالزم لألنشطة املتصلة بالتحقيق واألنشطة املتصلة باملقاضاة خالل مرحلة التدارس األويل ومرحلة 
وكذلك يشمل بند امليزانية املعين اعتمادات ختصَّص لعدة  التحقيق واملرحلة التمهيدية واملرحلة االبتدائية.

 دانيني.بعثات إىل بلدان احلاالت ُجترى لتقييم وحشد الرتامجة املي

 ألف يورو ٣٦٠,٠  اخلدمات التعاقدية

   يف املئة). ٢٧,٦ألف يورو ( ١٣٧,٠ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره  -٢٥٣

وقد تواصلت وحدة اخلدمات اللغوية مع سائر أصحاب الشأن الداخليني يف مواصلة نشدان  -٢٥٤
إعداد احملاضر وتقليص تكاليف خيارات قابلة للتطبيق من أجل أمتتة وتسريع جزٍء على األقل من عملية 

هذا اجلزء؛ ولئن كانت التكنولوجيا يف الوقت الراهن ال تزال غري مكتملة بصورة كافية لتلبية كل املتطلبات 
اللغوية املعقدة الواسعة النطاق املتأتية عن أنشطة مكتب املّدعي العام فإن وحدة اخلدمات اللغوية اتفقت 

لعاملة يف الطليعة ميدانيًا بشأن جمموعة أبسط من املبادئ التوجيهية إلعداد مؤخرًا مع األفرقة املتكاملة ا
ا أن تبسِّط عملية إعداد احملاضر نفسها وأن تؤيت منافع يف سريورة الرتمجة التحريرية  احملاضر من شأ

  الحقاً. 

ات اخلاصة وُحيتاج إىل اخلدمات التعاقدية لرفد مشاريع داخلية أو لتوفري موارد من أجل املتطلب -٢٥٥
وحاالت االرتفاع الكبري يف مقدار األنشطة اليت يتعذر النهوض بأودها على حنو فّعال ويف الوقت املناسب 

وتلكم هي احلال مثًال فيما خيص االستعانة مبرتمجني ومعدي حماضر خارجيني رفداً للقدرات  مبوارد داخلية.
واألهم أن ذلك يلزم ملواجهة حاالت  السرية.الداخلية يف املكتب، عندما ال يتعارض ذلك مع مقتضيات 

ا يف آجال  بلوغ النشاط أوَجُه بفعل أعباء عمل متصلة بالقضايا على وجه التحديد يتوجب النهوض 
معيَّنة، وحاالت املواد اليت تتعني ترمجتها أو إعداد حماضر هلا بلغة ال توجد وال ُتطلب قدرة داخلية على 

ا أو على    الرتمجة منها أو إليها.إعداد احملاضر 

                                                            

ملّدعي العام). ويُدرج بعض االعتمادات (ديوان ا ٢١١٠يُدرج ما خيص التدريب واخلرباء االستشاريني ضمن إطار الربنامج الفرعي   )٥٢(
  (قسم تدبُّر املعلومات واملعارف واألدلة). ٢١٦٠  اخلاصة باللوازم واملواد، وباألثاث والعتاد، يف الربنامج الفرعي
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 ألف يورو ٢٧,٥  اللوازم واملواد

إن بند امليزانية هذا  يف املئة). ٨,٣ألف يورو ( ٢,٥ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره  -٢٥٦
 بند يعامل بصورة مركزية؛ وتستخدم االعتمادات املعنية لألغراض االشتغالية.

ألف يورو) لتجديد  ٢٠,٠زانية هذا (وُخيصَّص قسط من االعتمادات يف إطار بند املي -٢٥٧
االشرتاكات السنوية يف جمالت ختص مكتب املّدعي العام على وجه التحديد وغريها من االشرتاكات 
املهنية (مثل االشرتاك يف الرابطة الدولية للمّدعني العامني)، ولشراء جملدات مرجعية هامة تلزم لدعم 

 قواعد البيانات واخلدمات واجملالت املتاحة على اإلنرتنت أما االشرتاكات يف أنشطة املكتب األساسية.
واملشرتكة بني مجيع وحدات احملكمة فتعاَمل معاملة مركزية ضمن مكتبة احملكمة وقسم خدمات تدبر 

 املعلومات.

آالف يورو الستبداِل وإضافِة بعض املواد واللوازم اخلاصة  ٧,٥ويُطلب املقدار الباقي البالغ  -٢٥٨
ليت تلتقطها السواتل، واألكياس اليت يوضع فيها الرفات البشري، والقفافيز املطاطية، (مثل الصور ا

واملستهَلكات، واألجهزة) اليت تستلزمها أعمال البحث اجلنائي العلمي املتعلقة مبسارح اجلرائم اليت ُجترى 
 يف إطار عمليات التحقيق.
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 المقترحة ٢٠٢١: ميزانية عام ٢١٢٠ الفرعي البرنامج :١٥ الجدول

٢١٢٠   
  قسم الخدمات

  (بآالف اليوروات) ٢٠١٩مصروفات عام 
 ٢٠٢٠ميزانية عام 

املعتمدة 
  اليوروات)  (بآالف

  التغّري يف املوارد
 ٢٠٢١ميزانية عام 

املقرتحة 
  اجملموع  اليوروات)  (بآالف

املصروفات من 
  صندوق الطوارئ

اجملموع مبا فيه 
املصروفات من 
  صندوق الطوارئ

مقداره 
  نسبته املئوية  اليوروات بآالف

 ٦١٦٫٢ ١ ٨٫٨ ٤٨٤٫٨١٣١٫٤ ١  املوظفون من الفئة الفنية

)٥٫٢(٩١٠٫٠  املوظفون من فئة اخلدمات العامة  )٠٫٦(  ٩٠٤٫٨ 

٢  اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني ٢-٣٨٥٫٣ ٥٢١٫٠ ٢ ٥٫٣ ٣٩٤٫٨١٢٦٫٢ ٣٨٥٫٣٢ 

١  املساعدة املؤقتة العامة ٨٣٩٫٠٠٫٢١ ٣٨١٫٧ ٢ ١٧٫٦ ٠٢٤٫٨٣٥٦٫٩ ٨٣٩٫٢٢ 

 - - --١٫١-١٫١  املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

 - - --٠٫٠-٠٫٠  العمل اإلضايف

١  اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ٨٤٠٫١٠٫٢١ ٣٨١٫٧ ٢ ١٧٫٦ ٠٢٤٫٨٣٥٦٫٩ ٨٤٠٫٤٢ 

)١٦٨٫٨(٣٧١٫١٤١٤٫٤-٣٧١٫١  السفر  )٤٠٫٧(  ٢٤٥٫٦ 

 - - -----  الضيافة

)١٣٧٫٠(٤٩٧٫٠---  اخلدمات التعاقدية  )٢٧٫٦(  ٣٦٠٫٠ 

 - - --٩٫٦-٩٫٦  التدريب

 - - -----  اخلرباء االستشاريون

 - - --٩٫١-٩٫١  النفقات التشغيلية العامة

)٢٫٥(٣٢٫٣٣٠٫٠-٣٢٫٣  اللوازم واملواد  )٨٫٣(  ٢٧٫٥ 

 - - -----  األثاث والعتاد

)٣٠٨٫٣(٤٢٢٫١٩٤١٫٤-٤٢٢٫١  ع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملنياجملمو   )٣٢٫٧(  ٦٣٣٫١ 

٤  المجموع ٦٤٧٫٥٠٫٢٤ ٥٣٥٫٨ ٥ ٣٫٣ ٣٦١٫٠١٧٤٫٨ ٦٤٧٫٧٥ 

 ٢٠٢١: مالك الموظفين المقترح لعام ٢١٢٠ الفرعي البرنامج :١٦ الجدول

٢١٢٠  
وكيل أمني 

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

موع جم
موظفي الفئة 

الفنية وما 
  فوقها

 –خ ع 
  رر

 –خ ع 
  رأ

جمموع 
موظفي فئة 

اخلدمات 
  العامة

مجموع 
  الموظفين

          الوظائف الثابتة

  ٢٦  ١٣  ١٣  -  ١٣  -  ٤  ٥  ٣  ١  -  -  -  -  ٢٠٢٠املقرة لعام 
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  اجلديدة

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  املعادة التخصيص
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  املعادة التصنيف
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  املستعادة/املعادة
  ٢٦  ١٣  ١٣  -  ١٣  -  ٤  ٥  ٣  ١  -  -  -  -  ٢٠٢١المقترحة لعام 

         

  وظائف المساعدة المؤقتة العامة (معاِدالتها بدوام كامل)

  ٢٠,٤٤  ٧,٩٣  ٧,٩٣  -  ١٢,٥١  ٢,٠٠  ٣,٠٠  ٧,٠١  ٠,٥٠  -  -  -  -  -  ٢٠٢٠املقرة لعام 
  ٢٢,١٧  ٨,١٧  ٨,١٧  -  ١٤,٠٠  ٢,٠٠  ٣,٠٠  ٨,٠٠  ١,٠٠  -  -  -  -  -  املستمرة
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  اجلديدة

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

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  احملوَّلة
  ٢٢,١٧  ٨,١٧  ٨,١٧  -  ١٤,٠٠  ٢,٠٠  ٣,٠٠  ٨,٠٠  ١,٠٠  -  -  -  -  -  ٢٠٢١المقترحة لعام 
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 قسم تدبر المعلومات والمعارف واألدلة: ٢١٦٠ البرنامج الفرعي  )ج (

منذ أن ُضمَّت ِضْمَن قسم تدبر املعلومات واملعارف واألدلة ("القسم") يف كانون الثاين/  -٢٥٩
األدلة، ووحدُة قاعدة املعارف (اليت غدت تسمى وحدة تطوير احللول وحدُة املعلومات و  ٢٠١٩ يناير

املؤسسية)، ووحدُة جتهيز البيانات، وجمموعُة املساعدين املعنيني بتدبر املعلومات، يواصل القسم اختاذ 
  التدابري على طريق التحسني األمثل للسريورات والنظم اليت تكتنف مهام العمل األساسية هذه.

مكتب املّدعي العام جهازًا حتركِّه املعلومات فإن هذا النهج الكالين واملركزي اجلديد ولـّما كان  -٢٦٠
  يتيح له إيالء العناية املؤسسية الالزمة ملعاملة املعلومات واألدلة على حنو يبوِّئه مكانة اسرتاتيجية متكِّنه من:

ية واملقبلة فيما يتعلق املثابرة على زيادة جتاوبه ومرونته وتكيفه لتلبية االحتياجات احلال  )أ (
  بتدبر املعلومات واألدلة واملعارف، مع تعزيز وتبسيط تعاونه مع قلم احملكمة يف هذا اجملال؛

تقليص عبء تدبر املعلومات واملعارف واألدلة الواقع على عاتق ُشعب املكتب   )ب (
ب وأقسامه ووحداته، ليتم بذلك تبسيط وزيادة الرتكيز املؤسسي ضمن جماالت عمل املكت

  األساسية؛

السهر على جتسيد احتياجات املكتب االشتغالية وغاياته االسرتاتيجية جتسيدًا أفضل   )ج (
يف مبادراته يف جمال استبانة احتياجات اجلهات اليت يتعامل معها، وجمال مجع املتطلبات، وجمال 

  تدبر املشاريع، وجمال متييز احللول وتنفيذها؛

نجاعة من خالل تفاعل األجهزة جبعل املكتب زيادة املكاسب املتأتية عن زيادة ال  )د (
قادرًا على معاملة متطلبات تدبر املعلومات واملعارف واألدلة معاملة مركزية ومراجعتها وتقدميها 

  إىل قسم خدمات تدبر املعلومات يف شكل منسَّق وموحَّد.

وات متعددة، ويعد قسم تدبُّر املعلومات واملعارف واألدلة، يف إطار مشروع للتحديث يشمل سن -٢٦١
مبادراٍت حيويَة األمهية على صعيد إعادة التنظيم املتصل باملوظفني يُرمى منها إىل زيادة فعاليته وجناعته 

وذلك اضطالعاً منه جبانب من مهمته املتمثلة يف االبتكار والتحديث والسهر على أن تُوفَّر جلميع  وجتاوبه
ة املتصلة بتدبُّر املعلومات واملعارف واألدلة، وسعياً وحدات مكتب املّدعي العام أفضل اخلدمات املمكن

منه إىل زيادة التعاضد بني األجهزة والتكفل بالتحسني األمثل للجهود املبذولة على صعيد متييز وتنفيذ 
احللول املؤسسية. وتُنشد بالتغيريات املقرتحة االستفادُة من مراجعة السريورات واالبتكار التكنولوجي، 

ع تنفيذ خطة احملكمة اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات للفرتة التالية، سعيًا إىل زيادة االبتكار بالتوازي م
واألمتتة على امتداد السنوات املقبلة. وسُتعرض التعديالت البنيوية الضرورية املصاحبة لذلك يف إطار 

  الربناجمية املقرتحة. ٢٠٢٢ميزانية عام 

واألدلة منسق لتدبر املعلومات، ويتألف هذا القسم من ويرأس قسم تدبر املعلومات واملعارف  -٢٦٢
  وحدتني مها وحدة املعلومات واألدلة ووحدة تطوير احللول املؤسسية.

وتؤدي هاتان الوحدتان أنشطة أساسية لدعم أنشطة املكتب املؤسسية الرئيسية وعملياته اليومية  -٢٦٣
ا غريمها من ُشعب املكتب أو أقسامه أ و وحداته أو أجهزة احملكمة األخرى، يُفرتض أن ال يضطلع 

ا. وال جاً يشمل بنطاقه القابل للتعديل  ميكنها أن تضطلع  ويتَّبع قسم تدبر املعلومات واملعارف واألدلة 
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املكتَب أمجع بغية تلبية احتياجات املكتب يف جمال تدبر املعلومات واملعارف واألدلة، بالتوافق مع مبدأ 
  احملكمة الواحدة.

قسُم تدبر املعلومات واملعارف واألدلة املكتَب يف مبادرات ومشاريع تدبر املعلومات  وميثل -٢٦٤
الشاملة بنطاقها احملكمة مجعاء، ما يتيح له التكفَل بأن يقدِّم بسالسٍة خدمات تدبر املعلومات وجتهيز 

تعاَمل معها بأدىن األدلة إىل جانب سلسلة متواصلة من األنشطة املرتكزة على تلبية احتياجات اجلهات امل
  قدر من املوارد.

فعلى سبيل املثال ميَّز قسم تدبُّر املعلومات واملعارف واألدلة، خالل السنة األوىل من سنوات  -٢٦٥
عمله، ما ليس كامًال أو ليس ضروريًا من املبادرات على صعيد املصروفات املندرجة يف عداد رأس املال 

إلغاء هذه املبادرات أو تعديلها. وعلى حنٍو مماثل تسىن للقسم يف املتصلة بتكنولوجيا املعلومات، وتسىن له 
ألف  ٦٥,٠، إثر حتليل صارم لالحتياجات وإجراٍء لالنتقاء، أن يتفادى مصروفات مقدارها ٢٠٢٠عام 

الثالث التالية ونفقات إضافية متصلة بالربجميات احلاسوبية مقدارها  يورو على امتداد السنوات
 ٢٠٢٠ما إن قسم تدبُّر املعلومات واملعارف واألدلة وفَّر لقلم احملكمة يف أوائل عام ألف يورو. ك ١٠٠,٠

ألف يورو، وقام قسم خدمات تدبُّر املعلومات بعمٍل مماثٍل يف  ٧٥,٠حًال مطوَّرًا داخليًا بقيمة بلغت 
ما أتاح لكل من  ألف يورو، ٧٥,٠وقٍت الحٍق من السنة إذ وفَّر أداة مماثلة، ُقدِّرت قيمتها أيضًا بـ

القسمني أن يتفادى النفقات املرتتبة على اخلدمات االستشارية والتطوير معزِّزاً يف الوقت نفسه التعاوَن بني 
  األجهزة فيما يتعلق باحللول املطوَّرة داخلياً. 

ويهدف القسم أيضًا إىل التحسني األمثل لتوفري خدمات تدبر املعلومات وجتهيز األدلة وتطوير  -٢٦٦
ول على حنو أكثر توحيدًا وتنسيقًا وجناعة سواٌء أكان ذلك ضمن النطاق الداخلي أم بالتنسيق مع احلل

  قسم خدمات تدبر املعلومات.

إن وحدة تطوير احللول املؤسسية، اليت ُضمَّ إليها، نتيجًة لعملية الدمج احلديثة، املساعدون يف  -٢٦٧
بة التحقيق، تتوىل املسؤولية عما يلي على وجه جمال تدبر املعلومات الذين كانوا سابقًا ضمن مالك شع

 التحديد:

ج اسرتاتيجي منسَّق ومتوازن وشفاف على صعيد تدبر املعلومات   )أ ( التكفل باتّباع 
  والتطوير املؤسسي واالبتكار يف املكتب؛

االضطالع نيابًة عن املّدعيـ(ـة) العامـ(ـة) بإجراء عمليات شاملة لتحليل األعمال،   )ب (
ورات، وتقييم االحتياجات، ومجع املتطلبات، فيما خيص مجيع قطاعات عمل وتبيان السري 

  املكتب؛

االضطالع (بالتعاون الوثيق مع مجيع قطاعات عمل املكتب، وقلم احملكمة، وجملس   )ج (
احلوكمة املعين بتدبر املعلومات على نطاق احملكمة) بقيادة وتنسيق عمليات التطوير املؤسسي 

دارة املشاريع ومتابعتها بغية التكفل بسالسة تقدمي خدمات تدبر يف املكتب، مبا يف ذلك إ
  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 

  دبر املعلومات واملعارف واألدلة داخلياً وفيما بني األجهزة؛ت
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إعداد ومسك خطة املكتب االسرتاتيجية اخلاصة بتدبر املعلومات واملعارف واألدلة،   )ه (
مبا يف ذلك التقييم التوقعي للتطورات املتصلة بتدبر املعلومات واملعارف واألدلة اليت قد تؤثر 

  سية؛على عمليات املكتب املؤسسية األسا

دعم نظم تدبر املعلومات واملعارف القائمة وسريورات األعمال واالحتياجات إىل   )و (
التعلم اإللكرتوين ضمن املكتب وذلك بالعمل بصفة الوسيط الرئيسي املعين باملعارف يف 

  املكتب على صعيد تدبر املعلومات واملعارف واألدلة؛

ىل األفرقة املتكاملة التابعة للمكتب استدامة تقدمي الدعم االشتغايل املباشر (املدَمج) إ  )ز (
فيما يتعلق بتدبر البيانات واملعلومات، بدءًا من عمليات التدارس األويل فوصوًال إىل املرحلة 

  التمهيدية.

 :وتتوىل وحدة املعلومات واألدلة املسؤولية عما يلي -٢٦٨

هات اليت تدبُّر األدلة وجتهيزها، اللذين يشمالن تسجيَل األدلة، وتدبـَُّر سلسلة اجل  )أ (
ا  يُعهد إليها حبفظها، وختزيَنها املادي والرقمي، والِقوامَة عليها، واخلدماِت املساندَة املتعلقة 
عندما تكون أدلة رقمية، إضافة إىل الدعم الوظيفي الذي يقدَّم لتلبية االحتياجات ذات الصلة 

  القانونية منها واملتعلقة باستعراض األدلة من أجل الكشف عنها؛

  شف عن األدلة دعماً لشعبة املقاضاة التابعة للمكتب؛الك  )ب (

إسداء املشورة إىل املكتب وتقدمي الدعم إليه بشأن مجع األدلة وتناوهلا، مبا يف ذلك   )ج (
  ؛)TAR) واملراجعة املستعان فيها بالتكنولوجيا (eDiscoveryالكشف اإللكرتوين (

من  ١٥ مع وتقدَّم مبوجب املادةتدبر السريورات اإلدارية اليت تكتنف املوادَّ اليت جتُ   )د (
  نظام روما األساسي؛

توفري املعدات والدعم يف عمليات استجواب الشهود واملهمات ذات الصلة، مبا يف   )ه (
  ذلك حفظ األدلة ونقلها اآلمنان؛

تنفيذ القرارات املتعلقة بالبنية االشتغالية للمعلومات حبسب التفويض الصادر عن   )و (
يف ذلك تسيري شؤون البيانات الشرحية ومناذج البيانات دعمًا لنظام منسِّق تدبر املعلومات، مبا 

  تدبر األدلة ونظام الكشف عنها.

ويؤدي املنسق املعين بتدبر املعلومات يف املكتب دورًا بالغ األمهية يف قيادة وحدَيت قسم تدبر  -٢٦٩
فيما خيص مجيع مسائل املعلومات واملعارف واألدلة، فيعمل من باب التوسع مبثابة منسق مركزي للمكتب 

ا شاغل هذه الوظيفة تدبر املعلومات واملعارف واألدلة.  :ومن املهام األساسية اليت يضطلع 

قيادة وحديت قسم تدبر املعلومات واملعارف واألدلة والسهر على كون املهام اليت   )أ (
ا يف إطار واليتهما، والسريورات املتبعة فيهما، والنواتج اليت حتققا ا، تؤيت بانتظاٍم تضطلعان 

ما يلزم لدعم عمل املكتب يف مجيع قطاعاته االشتغالية من املعلومات واألدلة واحللول املؤسسية 
  الناجعة واملرتكِّزة على اجلهات املتعاَمل معها؛
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تنسيق وتوحيد مجيع ما خيص املكتب من سريورات تدبر املعلومات واألدلة، والنظم   )ب (
الصلة (بالتوافق مع احتياجات املكتب احلالية واملقبلة) على حنو واملعماريات واملبادرات ذات 
  موضوعي شفاف حصيف؛

التحسني األمثل للتعاون والتعاضد بني األجهزة بصفته منسِّق املكتب الذي يتوجه   )ج (
  إليه قلم احملكمة فيما يتعلق جبميع الشؤون املتصلة بتدبر املعلومات واملعارف واألدلة؛

سرتاتيجية اخلاصة بتدبر املعلومات واملعارف واألدلة على إعداد ومسك اخلطة اال  )د (
نطاق املكتب والعمل على جعل هذه اخلطة تنسجم مع اسرتاتيجية قلم احملكمة اخلاصة 

  بتكنولوجيا املعلومات الشاملة بنطاقها احملكمة مجعاء؛

النهوض باالبتكار والتفكري االستشرايف حيثما وعندما يكون ذلك ممكناً، يف كل   )ه (
مكوِّنات طيف تدبر املعلومات واملعارف واألدلة، سهرًا على تبُوؤ املكتب مكانة اسرتاتيجية 

  متّكنه من أن يكون هيئة فاعلة ال هيئة منفعلة.

 ألف يورو ٣ ٨٢٦,٦  موارد الميزانية

 املئة). يف ٣,٧ألف يورو ( ١٤٥,٩ينطوي مقدار املوارد املطلوب على اخنفاض مقداره  -٢٧٠

 ألف يورو ٣ ٥٨٣,٨  ظفينالموارد من المو 

وظيفة ثابتة،  ٣٢سيتألف مالك قسم تدبر املعلومات واملعارف واألدلة من  ٢٠٢١يف عام  -٢٧١
 من معاِدالت املوظف ١٠,٠وظيفة مموَّلة يف إطار املساعدة املؤقتة العامة تُعترب متطلبًا متكرِّرًا ( ١٢و

 الواحد العامل بدوام كامل).

 ألف يورو ٢ ٥٤٦,٤  فنية وفئة اخلدمات العامةالوظائف الثابتة: من الفئة ال

 ).٥-منسِّق لتدبر املعلومات (من الرتبة فيتألف القسم من وحدتني، ويشرف عليه  -٢٧٢

 :ويتألف مالك وحدة تطوير احللول املؤسسية من الوظائف التالية البيان -٢٧٣

  العدد  الرتبة  التسمية
  ١  ٤-ف  مهندس نظم

  ٢  ٢-ف  نظام التحليل)موظف معين باملعلومات (نظام األدلة و 
  ٣  ١-ف  منسِّق لقواعد املعارف

  ١  ١-ف  موظف مساعد معين باملعلومات
  ٧  المجموع
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 ويتألف مالك وحدة املعلومات واألدلة من الوظائف التالية البيان: -٢٧٤

  العدد  الرتبة  التسمية
  ١  ٣-ف  رئيس وحدة املعلومات واألدلة

  ١  ٢-ف  موظف معاون معين باملعلومات واألدلة
  ١  ٢-ف  مدير لتجهيز البيانات

  ٥  رأ –خ ع   مساعد معين بتجهيز البيانات
  ٧  رأ –خ ع   مساعد معين بتدبر املعلومات
  ٣  رأ –خ ع   مساعد معين حبفظ املعلومات

  ١  رأ –خ ع   مساعد معين بالكشف عن املعلومات/تقّصيها
  ١  رأ –خ ع   مساعد رئيسي معين باألدلة

  ٤  رأ –خ ع   مساعد معين باألدلة
  ٢٤  المجموع

 ألف يورو ١ ٠٣٧,٤  املساعدة املؤقتة العامة

إن املوارد  إىل وظائف متوَّل يف إطار املساعدة املؤقتة العامة دعمًا ألنشطة املكتب. القسمحيتاج  -٢٧٥
وتتوزع وظائف املساعدة املؤقتة  املطلوبة متثل متطلباً مستمراً لسنوات عديدة، ما مل ُيَشر إىل خالف ذلك.

 التوزعَّ التايل: ٢٠٢١لعامة املطلوبة لعام ا

  العدد  الرتبة  التسمية
املدة 

  بالشهور

املكافئ 
مبعاِدالت 
 املوظف
الواحد 

العامل بدوام 
  كامل

  متطلَّب مستمر  ١,٠٠  ١٢  ١  ٣-ف  موظف معين بتدبر البيانات
  متطلَّب مستمر  ٢,٠٠  ٢٤  ٢  ٢-ف  موظف معاون معين باألدلة اإللكرتونية

  متطلَّب مستمر  ٢,٠٠  ٢٤  ٢  ١-ف  عد معين باملعلومات واألدلةموظف مسا
  متطلَّب مستمر  ١,٠٠  ١٢  ١  رأ –خ ع   مساعد معين باألدلة

  متطلَّب مستمر  ١,٠٠  ١٢  ١  ٢-ف  منسِّق معاون معين بقواعد البيانات
  متطلَّب مستمر  ١,٠٠  ١٢  ١  ٢-ف  موظف معين باملعلومات

  طلَّب مستمرمت  ١,٠٠  ١٢  ١  ٢-ف  موظف معين بالتعلم
  متطلَّب مستمر  ٠,٠٨  ١  ١  رأ –خ ع   مساعد معين بكشف املعلومات/تقّصيها

  متطلَّب مستمر  ١,٠٠  ١٢  ١  رأ –خ ع   مساعد تقين (معين بنظم املعلومات)
  متطلَّب مستمر  ٠,٠٨  ١  ١  رأ –خ ع   مساعد معين بتدبر املعلومات

  ١٠,١٧  ١٢٢  ١٢  المجموع
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 ألف يورو ٢٤٢,٨  ملينالموارد غير المتصلة بالعا

إن املوارد غري  يف املئة). ٧,١ألف يورو ( ١٨,٥ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره  -٢٧٦
املتصلة بالعاملني متثل متطلباً متكرِّراً وُتستخدم لسد تكاليف السفر، والنفقات التشغيلية العامة، وتكاليف 

 اللوازم واملواد، وتكاليف األثاث والعتاد.

 يورو آالف ٨,٨  السفر

آالف يورو لسد تكاليف عدد حمدود من املهمات اليت يقوم  ٨,٨يهيأ باملقدار املطلوب البالغ  -٢٧٧
ا موظفون تقنيون لتقدمي الدعم للبعثات امليدانية، وتدبر أو ترحيل أو شطب معدات ولوازم قسم تدبر 

 املشاركة يف ندوات ومؤمترات مهنية.ة، و ُقطرياملعلومات واملعارف واألدلة املوجودة حالياً يف املكاتب ال

 يورو آالف ٧,٥  النفقات التشغيلية العامة

آالف يورو لسد تكاليف الصيانة السنوية لتطبيقات  ٧,٥ُحيتاج إىل املقدار املطلوب البالغ  -٢٧٨
 برجميات حاسوبية خاصة باملكتب.

 ألف يورو ٥٢,٥  اللوازم واملواد

 ركزية؛ وُتستخدم االعتمادات املعنية لألغراض االشتغالية.إن بند امليزانية هذا بند يعاَمل بصورة م -٢٧٩

وخيصَّص جزء من اعتمادات بند امليزانية هذا لشراء مستهَلكات رقمية وإلكرتونية من أجل مجع  -٢٨٠
األدلة (مثل بطاقات الذاكرة، واألقراص الصلبة املشفَّرة، والبطاريات)، ولسد تكاليف أجهزة يستخدمها 

 كاِمرات وأجهزة التسجيل).احملققون (من قبيل ال

 ألف يورو ١٧٤,٠  األثاث والعتاد

إن املبالغ املطلوبة لسد تكاليف األثاث والعتاد لكل من الربامج الرئيسية ُحبثت يف اجتماعات  -٢٨١
مشرتكة بني األجهزة بغية التكفل بتماشيها مع اخلطة اخلمسية لتكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلومات اليت 

أما األرقام املتعلقة باألثاث والعتاد املدرجة ضمن إطار الربنامج  وأقرها جملس التنسيق.وضعتها احملكمة 
فتخص قسط املستثَمرات يف تكنولوجيا املعلومات املموَّل يف إطار ميزانية املكتب، ألن  ٢١٦٠الفرعي 

قرّة فيما خيص املصروفات املعنية تتصل ببنود ختصه على وجه التحديد مبثابة جانب من االستثمارات امل
  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  -٢٨٢
منها إىل تدبر عمليات التحقيق  املراجعات املتمعنة لسريورات األعمال وتصميم و/أو متييز حلول يُرمى

وشؤون الشهود، وإعداد احملاضر املؤمتت، وتدبر العقود، وتنسيق الرتمجة الشفوية، واالهتمام بأنساق 
إن هذه املبادرات تدعم مباشرة سد االحتياجات يف جمال  تسلسل األعمال إلدارة املشاريع ضمن املكتب.
املكتب العامة على تقدمي اخلدمات واملساندة لألنشطة التحقيق ويف جمال املقاضاة كما تدعم قدرة 

  املؤسسية األساسية.
وتتمثل اجملموعة الثانية من املبادرات املعنية يف إعمال طقم أدوات البحث اجلنائي العلمي  -٢٨٣

منصة التقصي يف الشبكة العنكبوتية املقرتن  إعماًال واسع النطاق، وهي تتألف من ثالثة مشاريع فرعية:
من أجل تصفح الشبكة العنكبوتية املقرتن بإغفال اهلوية؛ احتياز البيانات يف  )WASPاهلوية (بإغفال 

سياق التحقيق اجلنائي العلمي وفرز مواد األدلة الرقمية اليت تستلزم أعمال جتهيز وحتليل ومراجعة إضافية 
علومات املستقاة من املصادر قبل تسجيلها؛ مث تطوير وتعزيز أدوات املكتب وقدراته يف جمال مجع وجتهيز امل

املتاحة للعموم وإجراء حتقيقات على شبكة اإلنرتنت دعمًا ألنشطته األساسية يف جمال التحقيق وجمال 
  املقاضاة.
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 المقترحة ٢٠٢١: ميزانية عام ٢١٦٠الفرعي  البرنامج :١٧ الجدول

٢١٦٠   
  قسم تدبر المعلومات والمعارف واألدلة

  (بآالف اليوروات) ٢٠١٩مصروفات عام 
 ٢٠٢٠يزانية عام م

املعتمدة 
  اليوروات)  (بآالف

  التغّري يف املوارد
 ٢٠٢١ميزانية عام 

املقرتحة 
  اجملموع  اليوروات)  (بآالف

املصروفات من 
  صندوق الطوارئ

اجملموع مبا فيه 
املصروفات من 
  صندوق الطوارئ

مقداره 
  نسبته املئوية  اليوروات بآالف

 ٢٢٩٫٨ ١ ٩٫٢ ١٢٦٫٦١٠٣٫٢ ١  املوظفون من الفئة الفنية

)١٥٣٫٤(٤٧٠٫٠ ١  املوظفون من فئة اخلدمات العامة  )١٠٫٤(  ٣١٦٫٦ ١ 

٢  اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني ٢-٢٤٨٫١ ٥٠٫٢(٥٩٦٫٦ ٢٤٨٫١٢(  )١٫٩(  ٥٤٦٫٤ ٢ 

)٧٧٫٢(١١٤٫٦ ٩٦٢٫١١-٩٦٢٫١  املساعدة املؤقتة العامة  )٦٫٩(  ٠٣٧٫٤ ١ 

 - - -----  اصة باالجتماعاتاملساعدة املؤقتة اخل

 - - --٠٫٠-٠٫٠  العمل اإلضايف

)٧٧٫٢(١١٤٫٦ ٩٦٢٫١١-٩٦٢٫١  اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني  )٦٫٩(  ٠٣٧٫٤ ١ 

)٨٫٥(٨٫٩١٧٫٣-٨٫٩  السفر  )٤٩٫١(  ٨٫٨ 

 - - -----  الضيافة

 - - --١٢٫٤-١٢٫٤  اخلدمات التعاقدية

 - - --١١٫٧-١١٫٧  التدريب

 - - -----  اخلرباء االستشاريون

)٢٫٥(١٠٫٠---  النفقات التشغيلية العامة  )٢٥٫٠(  ٧٫٥ 

)٧٫٥(٣٢٫٠٦٠٫٠-٣٢٫٠  اللوازم واملواد  )١٢٫٥(  ٥٢٫٥ 

 ١٧٤٫٠ - -١٥٢٫١١٧٤٫٠-١٥٢٫١  األثاث والعتاد

)١٨٫٥(٢١٧٫٠٢٦١٫٣-٢١٧٫٠  اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني  )٧٫١(  ٢٤٢٫٨ 

٣  المجموع ٣-٤٢٧٫٢ ١٤٥٫٩(٩٧٢٫٥ ٤٢٧٫٢٣(  )٣٫٧(  ٨٢٦٫٦ ٣ 

 ٢٠٢١: مالك الموظفين المقترح لعام ٢١٦٠ الفرعي البرنامج :١٨ الجدول

٢١٦٠  
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

 –خ ع 
 رأ –خ ع   رر

جمموع 
موظفي فئة 

اخلدمات 
  العامة

مجموع 
  الموظفين

         الوظائف الثابتة

  ٣٢  ٢١  ٢١  -  ١١  ٤  ٤  ١  ١  ١  -  -  -  -  ٢٠٢٠املقرة لعام 
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  اجلديدة

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  املعادة التخصيص
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  املعادة التصنيف
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  املستعادة/املعادة
  ٣٢  ٢١  ٢١  -  ١١  ٤  ٤  ١  ١  ١  -  -  -  -  ٢٠٢١المقترحة لعام 

        

 وظائف المساعدة المؤقتة العامة (معاِدالتها بدوام كامل)

  ١٢,٠٠  ٤,٠٠  ٤,٠٠  -  ٨,٠٠  ٢,٠٠  ٥,٠٠  ١,٠٠  -  -  -  -  -  -  ٢٠٢٠املقرة لعام 
  ١٠,١٧  ٢,١٧  ٢,١٧  -  ٨,٠٠  ٢,٠٠  ٥,٠٠  ١,٠٠  -  -  -  -  -  -  املستمرة
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  اجلديدة

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

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  احملوَّلة
  ١٠,١٧  ٢,١٧  ٢,١٧  -  ٨,٠٠  ٢,٠٠  ٥,٠٠  ١,٠٠  -  -  -  -  -  -  ٢٠٢١المقترحة لعام 
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 والتعاون والتكامل االختصاص شعبة: ٢٢٠٠ البرنامج -٢

 المقدِّمة

ُجتري شعبة االختصاص والتكامل والتعاون ("الشعبة") عمليات التدارس األويل وتيسِّر عمليات  -٢٨٤
ئي مبوجب الباب التحقيق اليت جيريها مكتب املّدعي العام ("املكتب") بتعزيزها التعاوَن والتعاضَد القضا

التاسع من نظام روما األساسي وتقدميها إىل املكتب الدعَم املتصل بالعالقات اخلارجية يف أداء مهامه 
ويتسم التعاون والدعم السياسي بأمهية حيوية للتكفل بالتحقيق ومقاضاة املشتبه  واالضطالع بأنشطته.

ا.م يف الوقت املناسب يف القضايا املعروضة على احملكمة   ألنه ليس للمحكمة سلطات إنفاذ خاصة 
فلذا،  كما إن التعاون والدعم السياسي يؤديان دوراً هامًا يف اضطالع احملكمة مبهامها الوقائية والتكاملية.

من الغايات االسرتاتيجية الشاملة بنطاقها احملكمة مجعاء، مت أيضًا متييز التحسني  ٤و ١ولتحقيق الغايتني 
مع الشركاء باعتباره هدفًا ذا أولوية يف إطار اخلطة االسرتاتيجية ملكتب املّدعي العام للفرتة األمثل للتعاون 

نظرًا إىل أنه سيسهم يف حتقيق غاية املكتب االسرتاتيجية املتمثلة يف زيادة سرعة وجناعة  ٢٠٢١-٢٠١٩
ا الفريدة يف إن لكل من احلاالت والقض ).٢وفعالية أنشطته األساسية (الغاية االسرتاتيجية  ايا متطلَّبا

ويشمل ما تضطلع به الشعبة من املهام املتصلة بالتعاون القضائي والتعاون العام والعالقات  جمال التعاون.
ا اليت تتوىل  ا القضائية وأجهز اخلارجية إقامَة وتدبَر عالقات مع الدول (مبا فيها سلكها الدبلماسي وهيئا

ويتمثل اهلدف النهائي  دولية واملنظمات غري احلكومية وسائر أصحاب الشأن.إنفاذ القانون) واملنظمات ال
للشعبة يف تيسري اضطالع املكتب مبهامه يف جمال التحقيق وجمال املقاضاة على حنو فعال ويف شحذ 

  الدعم العام لعمله عن طريق االخنراط يف الرتويج وإبالغ الرسائل األساسية.

ة عن إجراء عمليات التدارس األويل جلميع احلاالت املعروضة على وكذلك تتوىل الشعبة املسؤولي -٢٨٥
املكتب، سواء أكان نظر احملكمة فيها متأتيًا عن قيام دول أطراف بإحالتها إليها أم عن قيام جملس األمن 

ذه اإلحالة أم عمًال باملادة  من نظام روما األساسي على أساس البالغات  ١٥التابع لألمم املتحدة 
وهكذا تتوىل الشعبة ضمن املكتب املسؤولية عن  دة واملعلومات املستقاة من املصادر املتاحة للعموم.الوار 

من نظام روما األساسي، وتقييم مسائل  ١٥ استالم وحتليل مجيع البالغات املقدَّمة مبوجب املادة
األويل، بغية متكني  االختصاص واملقبولية ومصاحل العدالة فيما خيص مجيع احلاالت اليت ختضع للتدارس

وتتفاعل  املّدعية العامة من أن تتخذ على حنو مستنري قرارات بشأن إمكان مباشرة عمليات حتقيق جديدة.
الشعبة، يف إطار أنشطتها على صعيد التدارس األويل، مع طائفة عريضة من أصحاب الشأن، مبن فيهم 

واملنظمات غري احلكومية الوطنية والدولية،  من نظام روما األساسي، ١٥ مرسلو البالغات مبوجب املادة
إن التحسني األمثل لعمليات التدارس األويل ميثل هدفًا أساسيًا آخر يتوافق  واملنظمات الدولية، والدول.

من الغايات االسرتاتيجية  ٢ من الغايات االسرتاتيجية الشاملة بنطاقها احملكمة مجعاء والغاية ١ مع الغاية
عام، وسيعمل املكتب للمزيد من االستفادة من الطابع القيِّم هلذه العمليات وللبناء على ملكتب املّدعي ال

  ما تؤتيه من زخم.

وتتألف شعبة االختصاص والتكامل والتعاون من قسمني: قسم التعاون الدويل وقسم التدارس  -٢٨٦
  األويل.

لدويل، أو مكوِّناته، اليت وترد أدناه حملة عامة عن ثالثة اجملاالت الرئيسية لنشاط قسم التعاون ا -٢٨٧
التعاون املتعلق باحلاالت على وجه التحديد ضمن أفرقة  وهي (أ) ينسِّقها رئيسه وختضع إلشرافه العام.

  التعاون العام والعالقات اخلارجية. التعاون القضائي املستعِرض؛ (ج) متكاملة؛ (ب)
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يوفِّر قسم التعاون الدويل  ة:التعاون املتعلق باحلاالت على وجه التحديد ضمن أفرقة متكامل -٢٨٨
اخلربة يف جمال التعاون لكل من األفرقة املتكاملة عن طريق مستشار معين بالتعاون الدويل تغدو له صفة 

ويتوىل املستشار املعين بالتعاون الدويل التيسَري فيما يتعلق بتلبية  العضوية الكاملة يف الفريق املتكامل املعين.
تعاضد القضائي وكلِّ طلبات التعاون املوجَّهة من الفريق املتكامل إىل الشركاء يف مجيع االحتياجات إىل ال

التعاون؛ وتعبئَة واستدامَة الدعم املتصل باحلاالت على وجه التحديد، والنهوَض باإلحاطة بعمل املكتب 
يل حبيث يظل متاحاَ إليه؛ وإقامَة مراكز للتنسيق االشتغا فيما يتعلق بالتحقيق واملقاضاة يف كل قضية ُتسند

للفريِق املتكامِل النفاُذ إىل ما خيص القضية من أراض وأدلة مادية وشهود؛ والتحرَك االستجايب السريع 
بشأن كل ما قد يتبيَّنه الفريق املتكامل أو السلطات الوطنية من مشكالت، وتقدَمي معلوماٍت تعقيبيًة عن 

يف السنوات األخرية، ما آتى عبء عمل أثقل  لقد ازداد عدد احلاالت اخلاضعة للتحقيق ذلك.
كما شهد عدد طلبات التعاون الواردة زيادة يف السنوات األخرية،  ومتطلبات صعبة على صعيد التعاون.

وينبغي التنويه إىل أن القسم مل يطلب  ما أحدث ارتفاعًا آخر يف عبء العمل الواقع على عاتق القسم.
ولـّما كان  ة على الرغم من عبء العمل األثقل الذي يقع على عاتقه.يف السنوات األخرية موارد إضافي

التعاون يتسم بأمهية حيوية قصوى فيما خيص عمليات التحقيق فإن االفتقار إىل مالك املوظفني الكايف 
ضمن القسم ميكن أن ميثِّل عائقًا لتيسري التعاون امللموس اآليت يف حينه من أجل إجراء عمليات التحقيق 

إن هذه احلقائق واملصاعب يف جمال االشتغال جتعل من الضروري لقسم التعاون الدويل  حنو فعال. على
نفس املقدار من املوارد الذي أتيح له فيما خيص عام  ٢٠٢١ضرورًة قصوى أن يتاح له فيما خيص عام 

  على األقل. ٢٠٢٠

القسم مستشاٌر معين  يتوىل هذا املكوَِّن من مكوِّنات عمل التعاون القضائي املستعِرض: -٢٨٩
رأ) ومساعد معين بالتعاون -ع )، ومساعد قانوين (من الرتبة خ٤-بالتعاون القضائي (من الرتبة ف

إن هؤالء املوظفني يقومون، تبعاً للمعايري واإلجراءات ذات الصلة، بإسداء  رأ).-ع القضائي (من الرتبة خ
تشارين املعنيني بالتعاون الدويل املعهود إليهم باحلاالت املشورة االسرتاتيجية والتقنية واالشتغالية إىل املس

ويقدمون الدعم واإلرشاد إليهم، بغية التكفل مبراقبة جودة مجيع طلبات املساعدة القضائية والردود املرسلة 
ا. م مسؤولون،  نيابًة عن األفرقة املتكاملة، وإبالغ هذه الطلبات والردود، واملتابعة فيما يتعلق  إ

شارك مع كل من املستشارين املعنيني بالتعاون الدويل، عن التتبع فيما خيص االمتثال ومسك مجيع بالت
ا الواردة يف قاعدة البيانات. م يؤدون دوراً  السجالت املتصلة بطلبات املساعدة الصادرة وطلبا كما إ

اء املستعِرضة ويف اإلشراف على رائدًا يف وضِع االسرتاتيجيات املرمي منها إىل تعزيِز وتوسيِع شبكة الشرك
تنفيذ هذه االسرتاتيجيات، بوسائل منها مثًال التباحُث بشأن االتفاقات املتعلقة بالتعاون عند اللزوم، 

من الغايات االسرتاتيجية للمكتب،  ٦ وتيسري تبادل املعلومات والتعاون من أجل أمور منها حتقيق الغاية
إن املكوِّن املعين بالتعاون  ى سد الثغرة املتمثلة يف اإلفالت من العقاب.بغية تعزيز قدرة املكتب وشركائه عل

القضائي من مكوِّنات قسم التعاون الدويل يؤدي أيضاً، بالتضافر مع سائر الزمالء يف قسم التعاون الدويل 
دَّل القبض على ويف شعبة التحقق، دوراً بالغ األمهية يف وضع االسرتاتيجيات واملنهجيات احملسَّنة لزيادة مع
من الغايات  ٣ األشخاص الذين صدرت حبقهم أوامر بإلقاء القبض لـّما تُنفَّذ، ما أُعلن عنه باعتباره الغاية

  االسرتاتيجية املبيَّنة يف اخلطة االسرتاتيجية للمكتب؛

 يتوىل هذا املكوَِّن من مكوِّنات عمل القسم مستشاٌر معين التعاون العام والعالقات اخلارجية: -٢٩٠
) يتناول العالقات اخلارجية ومستشاٌر معين بالعالقات اخلارجية (من ٤-بالتعاون الدويل (من الرتبة ف

ما مسؤوالن عن إسداء املشورة االسرتاتيجية غري املتعلقة باحلاالت على وجه التحديد  ).٣-الرتبة ف إ
فيما يتعلق بالتعاون العام والعالقات  إىل املّدعية العامة واإلدارة العليا للمكتب وعن تقدمي الدعم إليهما
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فبغية القيام على اخلصوص بشحذ الدعم السياسي، وحتسني التعاون التحسَني األمثل، واالرتقاء  اخلارجية.
بالتواصل مع الدول األطراف وسائر أصحاب الشأن، مثل املنظمات الدولية واملنظمات غري احلكومية، 

ة بنطاقها احملكمة مجعاء واخلطة االسرتاتيجية للمكتب، يقدم هذا الفريق تنفيذاً للخطة االسرتاتيجية الشامل
الصغري الدعم إىل املكتب يف وفائه بالتزاماته الدبلماسية وغريها من االلتزامات يف نطاق التعاون العام؛ 

قات؛ ويسهر على إقامِة وإدارِة العالقات اخلارجية للمكتب مع الدول وسائر الشركاء وينسِّق هذه العال
ا الفرعية لكي تنظر  وميثِّل املكتَب خالل املباحثات بشأن شىت املسائل املعروضة على اجلمعية و/أو هيئا

   فيها، عندما تؤثر هذه املسائل على عمل املكتب.

) املشورة ٤-وضمن شعبة االختصاص والتكامل والتعاون يسدي مستشار قانوين (من الرتبة ف -٢٩١
نة متعلقة باالختصاص والتكامل والتعاضد القضائي منبثقة عن عمل احملللني القانونية بشأن مسائل معيَّ 

 املعنيني باحلاالت واملستشارين املعنيني بالتعاون الدويل يف احلاالت اخلاضعة للتدارس األويل والتحقيق.
ي واالسرتاتيجية املستشار القانوين الرئيسي يقدم الدعم أيضًا إىل الشعبة واألفرقة املتكاملة بشأن التقاض إن

فيما يتعلق باالختصاص واملقبولية والتعاضد القضائي وما يتصل بذلك من جماالت القانون الدويل العام 
 مثل قوانني األمن الوطين، وحصانة رؤساء الدول، والكشف عن املعلومات املصنَّفة بصفتها معلومات

تنسيق القانوين للمقاضاة بشأن الدفوع السرّية، والعمل إىل جانب قسم املقاضاة وقسم االستئناف وال
وعالوة على ذلك يتفاوض املستشار القانوين بشأن اتفاقات التعاون  الكتابية والشفوية حبسب اللزوم.

ومذكرات التفاهم مع األطراف الفاعلة الوطنية، واملنظمات الدولية، وكيانات حفظ السالم، ويربم هذه 
ملكتب، وحيضر مجيع اجتماعات اللجنة التنفيذية اليت تُعقد مع االتفاقات واملذكرات دعمًا لعمليات ا

األفرقة املتكاملة وقسم التدارس األويل بشأن ما جيري من عمليات التحقيق/أعمال املقاضاة وعمليات 
  التدارس األويل.

وُجيري قسم التدارس األويل عمليات التدارس األويل ويسدي املشورة بشأن األمور املعقَّدة من  -٢٩٢
احية الوقائعية ومن الناحية القانونية فيما يتعلق باالختصاص واملقبولية، وتقييم مصاحل العدالة، وال سّيما الن

وميثِّل إجراء عمليات التدارس األويل واحدًا من ثالثِة األنشطة  عندما يتعلق األمر مبصاحل اجملين عليهم.
وال يقتصر شأن عمليات  املقاضاة.الرئيسية للمكتب، إىل جانب إجراء عمليات التحقيق وأعمال 

التدارس األويل على أمهيتها احلامسة للبت فيما إذا كانت جتب مباشرة عمليات حتقيق جديدة بل يتعدى 
هذه األمهية إىل كونه يفيد أيضًا يف إرساء أساس راسخ للتعاون يف احلاالت اليت يباَشر فيها مثل عمليات 

اية املطاف. ًة إىل ذلك ميكن أن يكون لعمليات التدارس األويل أثر وقائي وأن وإضاف التحقيق هذه يف 
تفيد يف تعزيز اجلهود املبذولة على الصعيد الوطين من أجل التحقيق واملقاضاة، وُحيتمل أن تغين عن حتقيق 

مث إن حصيلة العمل التحليلي احلاسم الذي جيريه قسم التدارس األويل تندرج ضمن نطاق  جيريه املكتب.
حليل ذي األمهية الكبرية لنجاح عمليات التحقيق، عندما تقرِّر املّدعية العامة فتح حتقيق يف احلالة الت

  املعنية.

وتشمل مهام قسم التدارس األويل، اليت غدت ُمدَجمَة على حنٍو وثيق مع نشاَطي املكتب  -٢٩٣
  األساسيني املتمثلني يف التحقيق واملقاضاة، ما يلي:

ا اليت تُقدَّم مبوجب استالم وجتهيز املعلوما  )أ ( ت املتعلقة باجلرائم املدَّعى بارتكا
  من نظام روما األساسي، مبا يف ذلك تكوين قواعد بيانات التحليل؛ ١٥ املادة
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االستعالم من عدد من املصادر املمكن التعويل عليها للتحقق من إمكان التعويل   )ب (
ا، ولالستيضاح عن على املعلومات اليت حبوزته فيما خيص اجلرائم املدَّعى با رتكا

  تنفيذ اإلجراءات الوطنية ذات الصلة، بوسائل منها البعثات امليدانية؛

إجراء أعمال حتليل سياقي ووقائعي وقانوين جلميع املعلومات املتوفرة بغية تقييم   )ج (
  االختصاص واملقبولية واحلجج املمكن تقدميها، ومصاحل اجملين عليهم؛

لشركاء بغية مجع املعلومات وتقييم ما ُجيَرى على التفاعل مع طائفة واسعة من ا  )د (
  الصعيد الوطين من عمليات حتقيٍق وأعمال مقاضاة و/أو التشجيع على إجرائها؛

تقدمي تقارير عن النتائج إىل املّدعية العامة وشرح عمليات التدارس األويل اليت جيريها   )ه (
  املكتب ألصحاب الشأن املعنيني وللجمهور العام.

وما  ١٠اء كل هذه املهام (املتعلقة بعمليات تدارس أويل يصل عددها حىت ويضطلع بأد -٢٩٤
من البالغات اجلديدة كل عام) فريق صغري مؤلف من ثالثة حمللي حاالت وستة حمللي  ٥٠٠متوسطه 

ومل ختصَّص للقسم أي موارد  حاالت معاونني واثنني من حمللي احلاالت املساعدين ورئيس قسم واحد.
، على الرغم من استمرار تزايد عبء العمل الواقع على عاتقه، وال سيما املقادير ٢٠١٤م إضافية منذ عا

 الكبرية من املعلومات املطلوب جتهيزها يف بعٍض من أكثر احلاالت تعقيداً.

 يورو ألف ٤ ٢١٤,٩  موارد الميزانية

ت يف إطار ميزانية ساعدة املؤقتة العامة اليت سبق أن أُقر امل وظائفُتطلب موارد ملواصلة متويل  -٢٩٥
ا  .٢٠٢٠عام  فاملوارد املعنية تتسم بأمهية حامسة لتمكني الشعبة من مواصلة االضطالع باملهام املنوطة 

وينطوي مقدار االعتمادات املطلوب على زيادة مقدارها  .٢٠٢١يف إطار واليتها على حنو فعال يف عام 
ملتجمع لتطبيق املعدَّالت اجلديدة لنظام األمم وهذا ميثل األثر ا املئة). يف ٤,٦ألف يورو ( ١٨٥,٤

 ولتقليٍص يف ميزانية السفر. املتحدة املوحَّد

 يورو آالف ٣ ٩٠٩,٢  الموارد من الموظفين

ألف يورو  ٢٥٨,٩ينطوي املبلغ املطلوب لسد تكاليف الوظائف الثابتة على زيادة مقدارها  -٢٩٦
وظائف املساعدة املؤقتة العامة على زيادة مقدارها  وينطوي املبلغ املطلوب لسد تكاليف املئة). يف ٨,١(

تطبيق إن الزيادة يف املوارد املطلوبة لسد تكاليف املوظفني متثِّل أثر  املئة). يف ٩,٣ألف يورو ( ٣٩,٩
وظائف  وظيفة ثابتة وأربع ٣٠ويتألف مالك الشعبة من . املتحدة املوحَّداجلديدة لنظام األمم املعدَّالت 

 الواحد العامل بدوام كامل). من معاِدالت املوظف ٣,٥٠ساعدة املؤقتة العامة (من وظائف امل

 يورو ألف ٣ ٤٤١,٩  الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية وفئة اخلدمات العامة

 رأ).-ع )، يساعده مساعد إداري (من الرتبة خ١-يرتأس الشعبة مديرها (من الرتبة مد -٢٩٧

 وظيفة ثابتة: ١٦)، ويتألف مالكه من ٥-ن الرتبة فويقود قسَم التعاون الدويل رئيُسه (م -٢٩٨
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  العدد  الرتبة  التسمية

  ١  ٥-ف  رئيس قسم التعاون الدويل

  ٢  ٤-ف  مستشار معين بالتعاون الدويل

  ١  ٤-ف  مستشار معين بالتعاون القضائي

  ٦  ٣-ف  مستشار معين بالتعاون الدويل

  ١  ٣-ف  مستشار معين بالعالقات اخلارجية

  ١  ٢-ف  معين بالتعاون الدويل مستشار معاون

  ٢ رأ –خ ع   مساعد معين بالتعاون القضائي

  ٢ رأ –خ ع   مساعد إداري

  ١٦  المجموع

 وظيفة ثابتة: ١٢)، ويتألف مالكه من ٥-ويرأس قسم التدارس األويل رئيسه (من الرتبة ف -٢٩٩

  العدد  الرتبة  التسمية

  ١  ٥-ف  رئيس قسم التدارس األويل

  ٣  ٣-ف  حملِّل حاالت

  ٦  ٢-ف  حملِّل حاالت معاون

  ٢  ١-ف  حملِّل حاالت مساعد

   ١٢  المجموع

 ألف يورو ٤٦٧,٣  املساعدة املؤقتة العامة

مواصلة متويل أربع وظائف من وظائف املساعدة املؤقتة  ٢٠٢١ُتطلب يف إطار ميزانية عام  -٣٠٠
ت التدارس األويل وعمليات الواحد العامل بدوام كامل) لدعم عمليا من معاِدالت املوظف ٣,٥العامة (

، وتقدمي الدعم اإلداري واالشتغايل للنهوض بعبء ٢٠٢١يف عام إجراؤها التحقيق واحملاكمات املتوقع 
إن كًال من املستشارين املعنيني بالتعاون ُمنتَدب رمسيًا للعمل يف  العمل املستمر التزايد املتعلق بالتعاون.
كما ميكن أن تتغري  ل يف بعض األحيان بصفة رديف لفريق آخر.فريق متكامل معنيَّ لكنه ميكن أن يعم

ا إذا استلزمت ذلك حاالت قائمة أو حاالت  املهمة اليت يُنتَدب املستشار املعين بالتعاون لالضطالع 
جديدة، بل ميكن أحيانًا أن يُعىن املستشار املعين بالتعاون بأكثر من حالة واحدة إذا أتاح له ذلك عبء 

   واقع على عاتقه.العمل ال

وفيما سبق كان هذا التحلي باملرونة يف استعمال املوارد يتيح للشعبة وإلدارة قسم التعاون الدويل  -٣٠١
بيد أن  تعظيم النجاعة يف ختصيص املوارد املتوفرة عندما كانت تتغري املتطلبات فيما يتعلق باحلاالت.

ذي تتسم به متطلبات التعاون، جعلت عمل كثري الزيادة يف عدد احلاالت، معطوفًة على تزايد التعقيد ال
من املستشارين املعنيني بالتعاون الدويل يشمل بانتظام حاالت متعددة يف آن معاً، ما حيد من إمكان 

   تطبيق مثل هذه املرونة يف املستقبل.

 وتتوزع وظائف املساعدة املؤقتة العامة املطلوبة التوزع التايل: -٣٠٢
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  العدد  الرتبة  التسمية
دة امل

 بالشهور

املكافئ 
مبعاِدالت 
 املوظف
الواحد 
العامل 

  بدوام كامل
  متطلَّب مستمر  ١,٠  ١٢  ١ ٣-ف  مستشار معين بالتعاون الدويل

  متطلَّب مستمر  ٢,٠  ٢٤  ٢ ٣-ف  حملِّل حاالت
  متطلَّب مستمر  ٠,٥  ٦  ١ ٣-ف موظف قانوين (يعمل لدى األمم املتحدة يف نيويورك)

  ٣,٥  ٤٢  ٤  المجموع

ن مكتب األمم املتحدة للشؤون القانونية يستبقي املوظف القانوين الذي يعمل لدى األمم إ -٣٠٣
الواحد العامل بدوام كامل)،  من معاِدالت املوظف ٠,٥١) (٣-املتحدة يف نيويورك (من الرتبة ف

 ضمن املستمر متويل وظيفته للعمل لقسم التعاون الدويل، بصفته موظفًا من موظفي األمم املتحدة يتوىل
 منظومة األمم املتحدة جتهيز وتنسيق مجيع طلبات املساعدة الصادرة عن مكتب املّدعي العام للمحكمة.
 وذلكم عنصر أساسي من عناصر التمكني من تنفيذ مجيع الطلبات بصورة ناجعة ويف الوقت املناسب.

يس قلم احملكمة نيابًة عن ولـّما كان شاغل هذه الوظيفة يتناول أيضًا طلبات املساعدة اليت يرسلها رئ
 الدوائر أو عن حمامي الدفاع فإن باقي تكاليفها سيُتقاسم مع ديوان رئيس القلم.

 يورو آالف ٣٠٥,٧  الموارد غير المتصلة بالعاملين

ينطوي املبلغ املطلوب لسد تكاليف املوارد غري املتصلة بالعاملني على اخنفاض مقداره  -٣٠٤
 إن املوارد املعنية خمصَّصة للسفر وميثِّل متويلها متطلباً متكرِّراً. .املئة) يف ٢٧,١ألف يورو ( ١١٣,٤

 يورو آالف ٣٠٥,٧  السفر

إن موظفي شعبة االختصاص والتكامل والتعاون يقومون مبهمات تتعلق باحلاالت اخلاضعة  -٣٠٥
هامة مع للتدارس األويل أو للتحقيق لتأمني وتعزيز التعاون أو جلمع املعلومات واملشاركة يف لقاءات 

كما إن موظفي الشعبة سيظلون يرافقون املدَّعية العامة فيما تقوم به من مهمات متصلة  مسؤويل الدول.
وسيواَصل فيما خيص هذه املهمات االستهداف والتخطيط على حنو يتيح استعمال ميزانية  باحلاالت.

ة املطلوب بفضل زيادة النجاعة، السفر بأقصى قدر ممكن من النجاعة، ما يتيح ختفيضًا يف مقدار امليزاني
ا.  وذلك على الرغم من زيادة عدد املهمات املعتزم القيام 



ICC-ASP/19/10  

97  10-A-121020 

 المقترحة ٢٠٢١: ميزانية عام ٢٢٠٠ البرنامج :١٩ الجدول

٢٢٠٠   
  شعبة االختصاص والتكامل والتعاون

  (بآالف اليوروات) ٢٠١٩مصروفات عام 
 ٢٠٢٠ميزانية عام 

املعتمدة 
  اليوروات)  (بآالف

  واردالتغّري يف امل
 ٢٠٢١ميزانية عام 

املقرتحة 
)تاليوروا  (بآالف   اجملموع 

املصروفات من 
  صندوق الطوارئ

اجملموع مبا فيه 
املصروفات من 
  صندوق الطوارئ

مقداره 
  نسبته املئوية  اليوروات بآالف

 ٠٩٣,٩ ٣ ٩,٢ ٢٦٠,٩ ٨٣٣,٠ ٢  املوظفون من الفئة الفنية
)٢,٠( ٣٥٠,٠  املوظفون من فئة اخلدمات العامة  )٠,٦(  ٣٤٨,٠ 

 ٤٤١,٩ ٣ ٨,١ ٢٥٨,٩ ١٨٣,٠ ٣ ٩٨١,٠ ٢ - ٩٨١,٠ ٢  اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني
 ٤٦٧,٣ ٩,٣ ٣٩,٩ ٤٢٧,٤ ٦٦٣,٧ - ٦٦٣,٧  املساعدة املؤقتة العامة

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

 ٤٦٧,٣ ٩,٣ ٣٩,٩ ٤٢٧,٤ ٦٦٣,٧ - ٦٦٣,٧  لسائر تكاليف العاملني اجملموع الفرعي
)١١٣,٤( ٤١٩,١ ٢٣٨,٠ - ٢٣٨,٠  السفر  )٢٧,١(  ٣٠٥,٧ 
 - - - - - - -  الضيافة

 - - - - - - -  اخلدمات التعاقدية
 - - - - ٧,٧ - ٧,٧  التدريب

 - - - - - - -  اخلرباء االستشاريون
 - - - - - - -  النفقات التشغيلية العامة

 - - - - - - -  اللوازم واملواد
 - - - - - - -  األثاث والعتاد

)١١٣,٤( ٤١٩,١ ٢٤٥,٨ - ٢٤٥,٨  اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني  )٢٧,١(  ٣٠٥,٧ 
 ٢١٤,٩ ٤ ٤,٦ ١٨٥,٤ ٠٢٩,٥ ٤ ٨٩٠,٤ ٣ - ٨٩٠,٤ ٣  المجموع

 ٢٠٢١: مالك الموظفين المقترح لعام ٢٢٠٠ البرنامج :٢٠ الجدول

٢٢٠٠  
وكيل أمني 

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

جمموع 
موظفي الفئة 

الفنية وما 
  فوقها

 –خ ع 
  رر

 –خ ع 
  رأ

جمموع 
موظفي 

فئة 
اخلدمات 

  العامة
مجموع 
  الموظفين

          الوظائف الثابتة
  ٣٠  ٥  ٥  -  ٢٥  ٢  ٧  ١٠  ٣  ٢  ١  -  -  -  ٢٠٢٠املقرة لعام 
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  اجلديدة

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  املعادة التخصيص
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  املعادة التصنيف
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  املستعادة/املعادة
  ٣٠  ٥  ٥  -  ٢٥  ٢  ٧  ١٠  ٣  ٢  ١  -  -  -  ٢٠٢١المقترحة لعام 

         
  عامة (معاِدالتها بدوام كامل)وظائف المساعدة المؤقتة ال

  ٣,٥٠  -  -  -  ٣,٥٠  -  -  ٣,٥٠  -  -  -  -  -  -  ٢٠٢٠املقرة لعام 
  ٣,٥٠  -  -  -  ٣,٥٠  -  -  ٣,٥٠  -  -  -  -  -  -  املستمرة
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  اجلديدة

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

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  احملوَّلة
  ٣,٥٠  -  -  -  ٣,٥٠  -  -  ٣,٥٠  -  -  -  -  -  -  ٢٠٢١المقترحة لعام 
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 : شعبة التحقيق٢٣٠٠البرنامج  -٣

 المقدِّمة

إن شعبة التحقيق توائم عملها مع الغايات املبيَّنة يف اخلطة االسرتاتيجية ملكتب املّدعي العام  -٣٠٦
حتقيق معدل جناٍح عاٍل يف املرافعات أمام احملكمة، والسهر  )١التايل: (على النحو  ٢٠٢١-٢٠١٩للفرتة 

على علوِّ درجة جودة عمليات التحقيق، وتنمية ثقافة نقدية فيما يتعلق باملعايري التحقيقية وممارسة مراقبة 
التحقيق زيادة سرعة وجناعة وفعالية عمليات  )٢منهجية للجودة فيما خيص األدلة واألنشطة التحقيقية؛ (

من خالل التقيد مبعايري التوظيف العالية اجلودة الواجب تطبيقها، وإدارة وختطيط األنشطة التحقيقية، 
زيادة معدَّل إلقاء القبض على  )٣ووضع اجلديد من اإلجراءات واألدوات التحقيقية واملعايري التقنية؛ (

م الفارين من خالل أنشطة حمدَّدة الطابع لتتبعهم؛ ذيب وتعزيز النهج املتبع فيما خيص  )٤( املشتبه 
اجملين عليهم من خالل تدابري لدعمهم على الصعيد النفسي االجتماعي وصعيد الرفاه وصعيد األمن، 

سيما فيما خيص األطفال واجملين عليهم يف اجلرائم اجلنسية وسائر الشهود من اجملين عليهم الضعيفي  وال
  احلال.

 لتحقيق تكييف عملياته ومواصلتها على حنو يتماشى معتسىن لقسم ا ٢٠٢٠ويف عام  -٣٠٧
وذلك مببادرته إىل  ١٩-األهداف االسرتاتيجية ملكتب املّدعي العام على الرغم من تفشي جائحة كوفيد

عمل املوظفني عن بعد من خالل النفاذ املصون األمن ومنصات التواصل؛  )١اختاذ عدد من التدابري: (
زيادة العمل التحليلي، لتعزيز استغالل  )٣حقيق اجملراة بواسطة اإلنرتنت؛ (زيادة عدد عمليات الت )٢(

استجواب الشهود عن بعد باالستعانة بالتكنولوجيا واملبادئ التوجيهية املناسبة؛  )٤األدلة اجملموعة؛ (
صل عن بعد تطبيق اسرتاتيجيات حمسَّنة للتوا )٦زيادة نشر احملققني يف امليدان وجعله أكثر تكامًال؛ ( )٥(

حتسني التنسيق مع الوكاالت الوطنية إلنفاذ القانون وغريها من الشركاء  )٧مع اجلماعات املتضرِّرة؛ (
احملليني. وللتكيُّف مع هذه البيئة اجلديدة أعادت شعبة التحقيق ختصيص املوارد، ووضعت مبادئ توجيهية 

التحقيق قادت إسهام مكتب املّدعي العام جديدة ووفرت تدريبًا إضافيًا حبسب االقتضاء. كما إن شعبة 
ا االشتغالية واإلدارية  يف فريق تدبُّر األزمات الشامل بنطاقه احملكمة مجعاء، فقدمت الدعم باإلدالء خبرب

أيضاً، ما سيتيح للمكتب مواصلة إجراء  ٢٠٢١والتحليلية. إن هذه التدابري يرجَّح أن تلزم يف عام 
  إطار "الوضع الطبيعي اجلديد" املتوقع. حتقيقاته على حنٍو فعال يف

وتظل شعبة التحقيق تعمل من أجل حتقيق حتسينات يف عدة جماالت:  -٣٠٨
" الذي ُجتَمع يف إطاره مسامهات املوظفني واإلدارة لرسم مستقبل عمليات ٠- ٣  "التحقيقات  مشروع

جبمع األدلة وحتليلها؛ إجراء  التحقيق اليت جتريها الشعبة؛ مراجعة وحتيني إجراءات العمل القياسية اخلاصة
حبوث بشأن التقنيات التحقيقية والسوابق القضائية بالتعاون مع شركاء خارجيني (وكاالت إنفاذ القانون 
الوطنية والدولية، واجلامعات، واملنظمات غري احلكومية)؛ زيادة التنسيق والتدريب مع املنظمة الدولية 

)، والوحدات الوطنية EUROPOLاألوروبية للشرطة اجلنائية () واملنظمة INTERPOLللشرطة اجلنائية (
املعنية جبرائم احلرب، بالتعاون مع شعبة االختصاص والتكامل والتعاون حبسب االقتضاء؛ زيادة التعاون مع 
القائمني بالتحرك االستجايب األول إلسداء املشورة إليهم بشأن أفضل املعايري املتعلقة باألدلة وتشجيع 

م؛ إعمال موارد جديدة من أجل التدريب الداخلي بواسطة اإلنرتنت وجمموعة املوارد املتقاَمسة عرب مسامها
شبكة التواصل الداخلي؛ املزيد من دعم العمل للنهوض حبسن حال املوظفني، مبا يف ذلك إنشاء 

سياق جائحة   عامل معين باملسائل اجلنسانية وتنظيم إحاطات لتدبُّر مسائل الصحة واإلجهاد يف فريق
  .١٩- كوفيد
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  وتتألف شعبة التحقيق من مكتب مديرها واألقسام األربعة التالية البيان: -٣٠٩

قسم التحقيق الذي يتكفل جبمع األدلة وسائر األنشطة التحقيقية الالزمة. ويقوم  )١(
رؤساء األفرقة واحملققون بوضع االسرتاتيجيات التحقيقية، وختطيط األنشطة التحقيقية وتنفيذها، 

يف ذلك تناول شؤون الشهود وإجراء املقابالت معهم، ومجع سائر أنواع األدلة. وُجيري  مبا
احملققون عمليات ميدانية حيث يتفاعلون أيضًا مع السلطات احمللية والشركاء اخلارجيني حبسب 

  اللزوم؛

قسم حتليل عمليات التحقيق الذي يتكفل بالتحليل الوقائعي للمعلومات واألدلة من  )٢(
يات التحقيق وأعمال املقاضاة، مبا يف ذلك أمناط اجلرمية، والُبىن والشبكات التنظيمية، أجل عمل

واالتصاالت، وإعمال قاعدة بيانات حتليل الوقائع (وهي قاعدة بيانات ُجتَمع من كل املصادر 
  لدعم عمليات التحقيق)؛

العلمي  قسم البحث اجلنائي العلمي الذي يتكفل جبمع وحتليل أدلة البحث اجلنائي )٣(
وحدات: وحدة التحقيق اجلنائي العلمي املعنية بدراسة مسارح اجلرمية، وعمليات  ويضم ثالث

االنتباش، وعمليات التشريح، والتدارس السريري وعلم التحقيق اجلنائي؛ والوحدة السيربانية 
املعنية بالبحث اجلنائي العلمي الرقمي وعمليات التحقيق التخصصي الـُمجرى بواسطة 

نرتنت؛ ووحدة الصور املعنية بُنُظم املعلومات اجلغرافية، وتبيان جمرى اجلرائم عن طريق متثيل اإل
األدوار فيها مع االستعانة بالوسائل الثالثية األبعاد، والصور امللتقطة بواسطة السواتل وبواسطة 

  الطائرات اليعسوبية وغريها من تقنيات التصوير؛

أربع وحدات: الوحدة املعنية باألخطار والدعم  قسم التخطيط والعمليات الذي يضم )٤(
االشتغالَيني اليت توفر الدعم االشتغايل واألمين للبعثات امليدانية؛ ووحدة اسرتاتيجيات احلماية 
اليت تتوىل محاية الشهود وغريهم من األشخاص الذين يتفاعلون مع املكتب؛ والوحدة املعنية 

املنطََلق واجلرائم املرتكَبة حبق األطفال اليت تتوىل مساعدة باجلرائم اجلنسية واجلرائم اجلنسانية 
ضعيفي احلال من الشهود وحتقق يف اجلرائم اجلنسية واجلرائم اجلنسانية املنطََلق واجلرائم املرتكَبة 

  حبق األطفال؛ وفريق التسيري والتخطيط الذي يقدِّم الدعم اإلداري.

االت اليت تستلزم تعاونًا اسرتاتيجيًا فيما بني أقسام ويتوىل رئيس شعبة التحقيق القيادة يف اجمل -٣١٠
م الفارين، وبعض األفرقة العاملة من أجل  الشعبة مثل عمليات التحقيق بواسطة اإلنرتنت، وتتبع املشتبه 

  .١٩- التجديد، والتكيُّف مع البيئة النامجة عن جائحة كوفيد

قى دون تغيري (تسع عمليات)، كما إن عدد عمليات التحقيق اليت سُتجَرى يف آٍن معًا يب -٣١١
ستدعم شعبة التحقيق فريقني معنيني باإلجراءات االبتدائية وفريقاً معنياً باإلجراءات التمهيدية، ما يظل له 

  وقع ثقيل على توزيع املوارد على األفرقة، وعلى سرعة عمليات التحقيق، وعلى حسن حال املوظفني.

 يورو ألف ١٩ ٨٦٥,٥  موارد الميزانية

  املئة). يف ٠,٤ألف يورو ( ٨٢,٦ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  -٣١٢

وعلى غرار السنوات السابقة بذلت الشعبة جهدًا كبرياً يف استبانة ما ميكن حتقيقه من املكاسب  -٣١٣
 يورو. ألف ٤٠٠,٠املتأتية عن زيادة النجاعة والوفورات، وتتوخى حتقيق وفورات يقارب مبلغها 

ا ، بالتنسيق مع سائر ُشعب املكتب وسائر أجهزة احملكمة، العمل على ٢٠٢٠لة عام واصلت طي إ
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حتقيق الوفورات واملكاسب املتأتية عن زيادة النجاعة عن طريق التدابري التالية البيان عندما يكون اختاذها 
عمل عن بعد، مبا يف امليدان؛ وزيادة القدرة على ال قدرات دائمة على التحقيق ممكناً وأكثَر جدوى: إعمال

يف ذلك استغالل املعلومات واألدلة املتوفرة يف املستودعات اإللكرتونية؛ وإجراء املقابالت التحقيقية عن 
بعد حيثما أمكن ذلك، وإعداد محالت توعوية رامية إىل التواصل مع اجلماعات املتضرِّرة من بعيد؛ وجعل 

كمة إلجراء املقابالت معهم؛ واالعتماد على السلطات الشهود املقيمني يف أوروبا يسافرون إىل مقر احمل
  الوطنية إلجراء أو دعم بعض األنشطة التحقيقية حيثما أمكن ذلك.

وتتمثل . إن القدرة اليت يهيئها املالك احلايل جلميع األقسام أقل بكثري من االحتياجات املستبانة -٣١٤
م إجناز األنشطة املخطَّط هلا مزيدًا من الوقت؛ التبعات الدائمة لنقص التجهيز باملوظفني فيما يلي: استلزا

تعذر التجاوب املناسب مع األحداث اهلامة غري املرتقبة دون نقل موارد خمصَّصة ألنشطة أخرى ذات 
األعمال املتأخِّر  عة وتراكمو ألدلة اجملماحتليل أولوية أو تقليص هذه املوارد بصورة ذات شأن؛ عدم كفاية 

 ؛ االعتماد على املتدربني واملهنيني الزائرين للقيام مبهام مهمة؛التحاليلقواعد بيانات ب ما يتعلقفي إجنازُها
نقص القدرة على إجراء عمليات استخالص العرب ووضع املعايري والتكفل بالتدريب املالئم؛ حمدودية 

م الفارّين وعلى وضع اسرتاتيجيات للقبض عليهم؛  اضمحالل القدرة القدرة على تتبِع ومراقبِة املشتبه 
على تناول القضايا "الساكنة"، وال سيما ما يلزم من استدامٍة للصلة مع الشهود ومن استبانٍة لفرص مجع 

  أدلة جديدة.

وتظل الوحدة السيربانية اليت يضمها قسم البحث اجلنائي العلمي تنهض بعبٍء ثقيٍل يتخطى  -٣١٥
ور اللتان يضمهما هذا القسم إىل القدرة طاقتها وتفتقر وحدة التحقيق اجلنائي العلمي ووحدة الص

تتوفر حالياً خربة داخلية يف جمال الطب الشرعي، مبا فيه املراقبة الطبية للشهود، وال يف جمال  األساسية. وال
التحليل الشرعي ملقاطع الفيديو والصور (مبا فيه التحقق من صحتها)، الذي استُبني أنه ضروري لدعم 

  ر اجلودة املتخصِّص. عمليات التحقيق أو لتدبُّ 

وتظل وحدة اسرتاتيجية احلماية اليت يضمها قسم التخطيط والعمليات تنهض بعبء عمٍل  -٣١٦
ظ والبيئات األصعب من منظور محاية الشهود وتدبُّر  يفوق طاقتها لكنها واصلت تدبُّر عبء العمل األ

م. أّما ضمن وحدة األخطار والدعم االشتغاليني فإن املكوِّن  املعين بالعمل امليداين يقتصر على جمرَّد شؤو
احلد األدىن إن مل يكن أقل منه، وبينما حدَّت اجلائحة من قدرة املكتب على نشر البعثات (عندما 
سُيستأَنف بصورة كاملة) فلن تتوفر إال قدرة حمدودة جداً على التحرك السريع حيال البيئات املعقدة واليت 

االشتغالية. وتظل الوحدة املعنية باجلرائم اجلنسية واجلرائم اجلنسانية املنطََلق  يكتنفها التغريُّ من الناحية
واجلرائم املرتكَبة حبق األطفال ُمتسك كما يف السنوات السابقة قائمًة باخلرباء النفسيني االجتماعيني، الذين 

راة يف نفس الوقت دعماً تعاقدت معهم هذه الوحدة من أجل احلاالت اليت تستلزم فيها أنشطٌة حتقيقيٌة جم
ا. وقد بُِذل جهٌد لتمييز املزيد من اخلرباء احملليني، ما يقلِّص احلاجة إىل سفر اخلرباء  متزامنًا يتخطى قدرا

إن الفريق الصغري املعين بالتسيري والتخطيط يستطيع حالياً . وبالتايل يقلِّص تكاليف السفر ذات الصلة
زء األساسي من مجع وتوليف وإعداد املعلومات التدبرية؛ ومتابعة تدبر النهوض بأود الدعم اإلداري؛ واجل

مسائل النجاعة واملخاطر؛ ودعم املشاريع ذات األولوية؛ واملساعدة يف سد احتياجات الشعبة املعقدة على 
  .٢٠٢١وال ُتطلب أية موارد إضافية لعام  صعيد إدارة املوارد.

 وألف يور  ١٨ ٣٦٤,٦  الموارد من الموظفين

آالف يورو  ٦٠٦,٤ينطوي املبلغ املطلوب لسد تكاليف الوظائف الثابتة على زيادة مقدارها  -٣١٧
املئة) وينطوي املبلغ املطلوب لسد تكاليف وظائف املساعدة املؤقتة العامة على زيادة مقدارها  يف ٤,٨(
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املعدالت اجلديدة لنظام  املئة). وتنجم الزيادة يف املبلغني املعنيَـْني عن تطبيق يف ٦,٩ألف يورو ( ٣٢٩,٣
وظيفة من  ٥٣وظيفة ثابتة و ١٢٨مما جمموعه  ٢٠٢١ويتألف مالك الشعبة لعام . املتحدة املوحَّداألمم 

الواحد العامل بدوام كامل) ميثِّل متويلها متطلباً  من معاِدالت املوظف ٥٣وظائف املساعدة املؤقتة العامة (
 الواحد العامل بدوام كامل). من معاِدالت املوظف ١٨١موظفاً ( ١٨١متكرِّراً، أي ما جمموعه 

 ألف يورو ١٣ ٢٣٥,٠  الثابتة: من الفئة الفنية وفئة اخلدمات العامة الوظائف

 رأ).-ع )، يساعده مساعد إداري (من الرتبة خ١-يرأس الشعبَة مديُرها (من الرتبة مد -٣١٨

ويتألف مالكه ) ٥-ويرأس قسَم التحقيق منسِّق لعمليات التحقيق (من الرتبة ف -٣١٩
 وظيفة: ٥٦ جمموعه مما

  العدد  الرتبة  التسمية

  ١  ٥-ف  منسِّق لعمليات التحقيق

  ٣  ٤-ف  رئيس فريق

  ٦  ٤-ف  حمقِّق رئيسي

  ٢١  ٣-ف  حمقِّق

  ٢٥  ٢-ف  حمقِّق معاون

  ٥٦  المجموع

) ويتألف مالكه مما ٥-ويرأس قسَم حتليل عمليات التحقيق رئيُسه (من الرتبة ف -٣٢٠
 يفة:وظ ٢٠ جمموعه

  العدد  الرتبة  التسمية

  ١  ٥-ف  رئيس قسم حتليل عمليات التحقيق

  ١  ٤-ف  حملِّل (معين بأمناط اإلجرام)

  ٦  ٣-ف  حملِّل

  ٦  ٢-ف  حملِّل معاون

  ١  ٢-ف  حملِّل معاون (معين بتحليل البيانات)

  ٣ رأ –خ ع   مساعد معين بتجهيز البيانات

  ٢ رأ –خ ع   مساعد معين بالتحليل

  ٢٠  المجموع
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جمموعه  ) ويتألف مالكه مما٥-ويرأس قسَم البحث اجلنائي العلمي رئيسه (من الرتبة ف -٣٢١
 وظائف: تسع

  العدد  الرتبة  التسمية
  ١  ٥-ف  رئيس قسم البحث اجلنائي العلمي

  ٢   ٣-ف  موظف معين بالبحث اجلنائي العلمي
  ٣  ٣-ف  حمقِّق معين بالبحث اجلنائي العلمي السيرباين

  ١  ٢-ف  (معين بنظم املعلومات اجلغرافية) حملِّل معاون
  ١  ٢-ف  حملِّل معاون

  ١ رأ –خ ع   مساعد معين حبفظ املعلومات
  ٩  المجموع

) ويتألف مالكه مما ٥- ويرأس قسَم التخطيط والعمليات رئيُسه (من الرتبة ف -٣٢٢
 وظيفة: ٤١ جمموعه

  العدد  الرتبة  التسمية
  ١  ٥-ف  رئيس قسم التخطيط والعمليات

  ١  ٤-ف  وحدة اسرتاتيجيات احلماية رئيس
  ١  ٣-ف  موظف معين باسرتاتيجيات احلماية

  ١  ٢-ف  موظف معاون معين باسرتاتيجيات احلماية
  ٥ رأ –خ ع   مساعد معين باسرتاتيجيات احلماية

  ١  ٤-ف  رئيس الوحدة املعنية باألخطار والدعم االشتغاليني
  ٢  ٣-ف  موظف معين بالعمليات

  ١  ٣-ف  ليات (من الناحية األمنية)موظف معين بالعم
  ٤  ٣-ف  موظف معين بأخطار العمليات والعمل يف امليدان

  ٢  ٢-ف  حملِّل معلومات
  ١  ١-ف  مساعد معين بالتحليل

  ٥ رأ –خ ع   منسِّق للعمليات امليدانية
  ٢ رأ –خ ع   مساعد معين بالعمليات امليدانية

  ٢ رأ –خ ع   مساعد معين بالعمليات
  ١ رأ –خ ع    بتدبر شؤون الشهودمساعد معين
  ٣ رأ –خ ع   مساعد إداري

  ١  ٤-ف  خبري معين بشؤون اجملين عليهم
  ٣  ٢-ف  خبري معاون معين بشؤون اجملين عليهم

  ٤ رأ –خ ع   مساعد إداري
  ٤١  المجموع
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 ألف يورو ٥ ١٢٩,٦  املساعدة املؤقتة العامة

وفيما  ة عامة دعمًا ألنشطة املكتب املزيدة.تظل شعبة التحقيق حتتاج إىل توفري مساعدة مؤقت -٣٢٣
من  ٥٠,٦٧سيتألف مالك الشعبة من وظائف مساعدة مؤقتة عامة يكافئ عددها  ٢٠٢١خيص عام 

إن كل موارد املساعدة املؤقتة العامة املطلوبة متثِّل متطلباً . الواحد العامل بدوام كامل معاِدالت املوظف
يف إطار املساعدة املؤقتة العامة لعام  ٢٣٠٠ل املوارد املطلوبة للربنامج أما تفاصي مستمراً لسنوات متعددة.

 :فهي كما يلي ٢٠٢١

  العدد  الرتبة  التسمية
املدة 

  بالشهور

املكافئ 
مبعاِدالت 
 املوظف
الواحد 

العامل بدوام 
  كامل

     قسم التحقيق
 متطلَّب مستمر  ١,٠  ١٢  ١  ٤-ف  حمقِّق رئيسي

 تطلَّب مستمرم  ٨,٠  ٩٦  ١٢  ٣-ف  حمقِّق
 متطلَّب مستمر  ٨,٠  ٩٦  ١٢  ٢-ف  حمقِّق معاون

 متطلَّب مستمر  ٦,٠  ٧٢  ٦ رأ –خ ع   مساعد معين بالتحقيق يف حاالت معيَّنة
     قسم حتليل عمليات التحقيق

 متطلَّب مستمر  ٧,٠  ٨٤  ٧  ٣-ف  حملِّل
 متطلَّب مستمر  ٧,٠٨  ٨٥  ٨ رأ –خ ع   حملِّل مساعد

     العلمي قسم البحث اجلنائي
 متطلَّب مستمر  ١,٠  ١٢  ١  ٤-ف  رئيس الوحدة السيربانية

 متطلَّب مستمر  ٢,٠  ٢٤  ٢  ٣-ف  موظف معين بالبحث اجلنائي العلمي
     وحدة اسرتاتيجيات احلماية

 متطلَّب مستمر  ٤,٠  ٤٨  ٤  ٢-ف  موظف معاون معين باسرتاتيجيات احلماية
     تغالينيالوحدة املعنية باألخطار والدعم االش

موظف معين بأخطار العمليات والعمل يف 
 متطلَّب مستمر  ٠,٠٨  ١  ١  ٣-ف  امليدان

 متطلَّب مستمر  ٤,٠  ٤٨  ٤ رأ –خ ع   منسِّق للعمليات امليدانية
الوحدة املعنية باجلرائم اجلنسية واجلرائم اجلنسانية 

     املنطلق واجلرائم حبق األطفال
 متطلَّب مستمر  ٠,٥٠  ٦  ١  ٢-ف  اجتماعي -خبري نفساين 

     فريق التسيري والتخطيط
 متطلَّب مستمر  ١,٠  ١٢  ١  ٣-ف  موظف معين باملشاريع

 متطلَّب مستمر  ١,٠  ١٢  ١  ١-ف  موظف مساعد معين بالتخطيط واملراقبة
  ٥٠,٦٧  ٦٠٨  ٥٣  المجموع
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 ألف يورو  ١ ٥٠٠,٩  الموارد غير المتصلة بالعاملين

يف املئة) وهو يلزم لسد  ٣٦,٢ألف يورو ( ٨٥٣,١على اخنفاض مقداره  ينطوي املبلغ املطلوب -٣٢٤
إن املوارد املطلوبة متثِّل متطلبًا متكرِّرًا ما مل ُيَشر إىل خالف  تكاليف السفر والنفقات التشغيلية العامة.

 ذلك.

 يورو ألف ١ ٠٦٨,٤  السفر

املئة) عن  يف ٣٨,٠رو (ألف يو  ٦٥٥,٦أقل مبقدار  ٢٠٢١إن املبلغ املطلوب فيما خيص عام  -٣٢٥
 .٢٠٢٠املقر فيما خيص عام  نظريه

وتظل شعبة التحقيق تويل عناية وافية الستبانة ما ميكن حتقيقه من مكاسب متأتية عن زيادة  -٣٢٦
ولسوء احلظ ظلت امليزانيتان اللتان اعُتمدتا هلذا البند فيما خيص عام  النجاعة ووفورات متصلة باألسفار.

ن املتطلبات الفعلية. ويضاف إىل ذلك أنه يصعب يف الوقت احلاضر تقدير  أقل م ٢٠٢٠وعام  ٢٠١٩
ا بصورة كاملة. ويُرتقب أن يكون  ١٩- كلِّ أثِر جائحة كوفيد ا على قدرة الشعبة على نشر بعثا وتبعا

ا يف ذلك السفر الدويل أكثر تعقيداً ورمبا أكرب كلفًة أيًا كان تطور اجلائحة وأيًا كان التصدي العاملي هلا مب
إمكان استحداث لقاحات مضادة. بيد أن الشعبة اختذت، يف تصديها للجائحة، طائفًة من التدابري 

ويُقتصر هنا بذكر اثنني منها على سبيل املثال مها زيادة عمليات التحقيق بواسطة  - (بـُيِّنت فيما سبق 
عض التخفيض يف تكاليف السفر. اإلنرتنت وإجراء املقابالت عن بعد) إلتاحة مواصلة النشاط وحتقيق ب

وبفضل هذه التدابري، إىل جانب الرتكيز على األسفار األساسية إىل البلدان املأذون بالسفر إليها وإطالة 
ولئن  املئة.  يف ٣٨مدة البعثات املعنية، سيتسّىن للشعبة ختفيض مقدار ميزانيتها اخلاصة بالسفر بنسبة 

 ١٩-بصورة أكثر صرامة ملواجهة القيود احلالية املتأتية عن جائحة كوفيد كانت التدابري املعنية رمبا طُبِّقت
لتقييم وختفيض التكاليف، وتكييف تصميم  ٢٠١٧فهي يف الواقع متثِّل سريورة مستمرة منذ عام 

العمليات، وحتسني ظروف العمل. كما واصلت الشعبة ختفيض تكاليف السكن وبدل املعيشة اليومي يف 
ج يتسم بلدان احلاالت ا ليت تُنشر فيها األفرقة الذاهبة يف بعثات. وستساعد زيادة احلضور امليداين واتّباع 

ويُتوقع أن يتسىن . باملزيد من املرونة يف استعمال املوارد على تعويض التخفيض يف مدى نشر البعثات
إن تطور اجلائحة وأثره  حتقيق وفورات يف التكاليف االشتغالية. ٢٠٢١باستدامة اتّباع هذا النهج يف عام 

على البنية التحتية العاملية لألسفار سيؤثران على مسارات األسفار، وتواترها، وتكاليفها، ما لـّما يزل أمراً 
غري معروف. لكن التدابري اليت أعملتها الشعبة ستضمن بقاء املكتب على أكرب قدٍر ممكٍن من النجاعة، 

توازن األكثر فعالية بني تكاليف الرحالت اجلوية وبدل املعيشة مكيِّفًا ترتيبات السفر للحفاظ على ال
 اليومي وجناعة عمليات التحقيق اليت جيريها وتقدُّمها.

 ألف يورو ٤٣٢,٥  النفقات التشغيلية العامة

يف ميزانية  نظريهاملئة) عن  يف ٣١,٣ألف يورو ( ١٩٧,٥إن املبلغ املطلوب أقل مبقدار  -٣٢٧
  املعتمدة. ٢٠٢٠ عام

ند امليزانية هذا تكاليف متكرِّرة ال مناص من تكبُّدها متصلة حبضور الشهود لكي وخيص ب -٣٢٨
ُيستجوبوا وبواجب املكتب املتمثل يف العناية بالشهود خالل كل مراحل األنشطة (عمليات التدارس 

الت ولئن أمكن أن يكون إجراء املقاب األويل، وعمليات التحقيق، واحملاكمات، وباقي القضايا الالبثة).
عن بعد وحتسني التنسيق مع الشركاء احملليني قد أتاحا للشعبة ختفيض ميزانيتها اخلاصة بالسفر فُيقدَّر أن 

ميكن أن ُحتِدث أثراً سلبياً على التكاليف ذات الصلة املرتبطة بشؤون  ١٩-البيئة املتأتية عن جائحة كوفيد
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ا وال ُتَسّد هذه التكاليف من املخصَّصات لقسم ا. الشهود جملين عليهم والشهود التابع لقلم احملكمة، أل
تتأتى عن التفاعل بني مكتب املّدعي العام والشهود (مثل تكاليف سفر الشاهد وسكناه عندما يأيت من 
أجل استجوابه، حىت إذا جرى عن بعد)، وعن تدابري أمنية متدنية التكاليف/خفيفة األثر يتخذها املكتب 

  م بينه وبني قسم اجملين عليهم والشهود. بالنظر إىل الَلَحق املرب 

وسُتسد جبزء من االعتمادات املطلوبة يف بند النفقات التشغيلية العامة تكاليُف العقد اخلاص  -٣٢٩
بالسكن يف مجهورية أفريقيا الوسطى، الذي يهيئ حًال اقتصادياً بالقياس إىل التكاليف الباهظة املرتتبة على 

كما يوفِّر السكن املعين بيئًة ساملة وسليمة ومنظَّمة للموظفني يف  يات اجلارية.النزول يف الفنادق إبان العمل
مكاٍن ال يوجد فيه إال عدٌد حمدوٌد جدًا من املرافق الطبية. ونظرًا إىل مرحلة التحقيق وإىل التدابري اليت 

ألف يورو  ٧٣,٢أعملتها الشعبة لتعظيم جناعة األسفار فقد ُخفِّضت تكاليف عقد السكن مبقدار 
    املئة).  يف ٣٣,٠(
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 المقترحة ٢٠٢١: ميزانية عام ٢٣٠٠ البرنامج :٢١ الجدول

٢٣٠٠   
  شعبة التحقيق

  (بآالف اليوروات) ٢٠١٩مصروفات عام 
 ٢٠٢٠ميزانية عام 

املعتمدة 
  اليوروات)  (بآالف

  التغّري يف املوارد
 ٢٠٢١ميزانية عام 

املقرتحة 
  اجملموع  اليوروات)  (بآالف

املصروفات من 
  الطوارئصندوق 

اجملموع مبا فيه 
املصروفات من 
  صندوق الطوارئ

مقداره 
  نسبته املئوية  اليوروات بآالف

 ٥٥٥٫٢ ١١ ٧٫١ ٧٨٤٫٤٧٧٠٫٨ ١٠  املوظفون من الفئة الفنية

)١٦٤٫٤(٨٤٤٫٢ ١  املوظفون من فئة اخلدمات العامة  )٨٫٩(  ٦٧٩٫٨ ١ 

١٣  اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني ١٣-٨٢٩٫٠ ٢٣٥٫٠ ١٣ ٤٫٨ ٦٢٨٫٦٦٠٦٫٤ ٨٢٩٫٠١٢ 

٤  املساعدة املؤقتة العامة ٤-٤٥٥٫٠ ١٢٩٫٦ ٥ ٦٫٩ ٨٠٠٫٣٣٢٩٫٣ ٤٥٥٫٠٤ 

 - - -----  املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

 - - --٠٫١-٠٫١  العمل اإلضايف

٤  اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ٤-٤٥٥٫٠ ١٢٩٫٦ ٥ ٦٫٩ ٨٠٠٫٣٣٢٩٫٣ ٤٥٥٫٠٤ 

١  السفر ١-٨١٩٫١ ٦٥٥٫٦(٧٢٤٫٠ ٨١٩٫١١(  )٣٨٫٠(  ٠٦٨٫٤ ١ 

 - - -----  الضيافة

 - - --٣٠٫٠-٣٠٫٠  اخلدمات التعاقدية

 - - --٨٥٫٠-٨٥٫٠  التدريب

 - - -----  اخلرباء االستشاريون

)١٩٧٫٥(٨٨٩٫٢٦٣٠٫٠-٨٨٩٫٢  النفقات التشغيلية العامة  )٣١٫٣(  ٤٣٢٫٥ 

 - - -----  اللوازم واملواد

 - - -----  األثاث والعتاد

٢  اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني ٢-٨٢٣٫٤ ٨٥٣٫١(٣٥٤٫٠ ٨٢٣٫٤٢(  )٣٦٫٢(  ٥٠٠٫٩ ١ 

٢١  المجموع ٢١-١٠٧٫٤ ٨٦٥٫٥ ١٩ ٠٫٤ ٧٨٢٫٩٨٢٫٦ ١٠٧٫٤١٩ 

 ٢٠٢١رح لعام : مالك الموظفين المقت٢٣٠٠ البرنامج :٢٢ الجدول

٢٣٠٠  
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

 –خ ع 
  رأ –خ ع   رر

جمموع 
موظفي فئة 

اخلدمات 
  العامة

مجموع 
  الموظفين

         الوظائف الثابتة

  ١٢٨  ٢٩  ٢٩  -  ٩٩  ١  ٤٠  ٤٠  ١٣  ٤  ١  -  -  -  ٢٠٢٠املقرة لعام 
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  اجلديدة

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  املعادة التخصيص
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  املعادة التصنيف
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  املستعادة/املعادة
  ١٢٨  ٢٩  ٢٩  -  ٩٩  ١  ٤٠  ٤٠  ١٣  ٤  ١  -  -  -  ٢٠٢١المقترحة لعام 

        

 ف المساعدة المؤقتة العامة (معاِدالتها بدوام كامل)وظائ

  ٤٩,١٣  ١٧,٦٧  ١٥,٦٧  ٢,٠٠  ٣١,٤٦  ١,٠٠  ١٢,١٧  ١٦,٥٤  ١,٧٥  -  -  -  -  -  ٢٠٢٠املقرة لعام 
  ٥٠,٦٧  ١٧,٠٨  ١٧,٠٨  -  ٣٣,٥٨  ١,٠٠  ١٢,٥٠  ١٨,٠٨  ٢,٠٠  -  -  -  -  -  املستمرة
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  اجلديدة

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

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  احملوَّلة
  ٥٠,٦٧  ١٧,٠٨  ١٧,٠٨  -  ٣٣,٥٨  ١,٠٠  ١٢,٥٠  ١٨,٠٨  ٢,٠٠  -  -  -  -  -  ٢٠٢١المقترحة لعام 
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 المقاضاة: شعبة ٢٤٠٠البرنامج  -٤

 المقدِّمة

بة") دورًا حموريًا يف اضطالع احملكمة مبهمتها األساسية، أال تؤدي أنشطة شعبة املقاضاة ("الشع -٣٣٠
وتتألف الشعبة من قسم  وهي إجراء أعمال مقاضاة عادلة وفعالة وسريعة وفقًا لنظام روما األساسي.

وهي تتوىل، بإدارة عامة من مديرها،  املقاضاة وقسم االستئناف والتنسيق القانوين ألعمال املقاضاة.
سداء اإلرشاد القانوين إىل احملققني؛ والرتافع يف القضايا اليت تنظر فيها دوائر ثالِث الُشعِب املسؤولية عن إ

القضائية يف احملكمة مجيعاً؛ وتُِعد مجيَع الدفوع الكتابية اليت تتضمنها العرائض وغريها من املذكرات اليت 
كما  ا يف نطاق األفرقة املتكاملة.تقدَّم إىل الدوائر؛ وتشارك يف أنشطة التحقيق وأنشطة حتضري القضاي

يُعهد إىل وكالء االّدعاء الرئيسيني املعنيني باإلجراءات االبتدائية ضمن قسم املقاضاة مبهمة قيادة األفرقة 
املتكاملة وإسداء اإلرشاد العام بشأن التحقيق يف القضايا، وقيادة األفرقة املعنية باإلجراءات االبتدائية أمام 

وتتوىل شعبة املقاضاة توظيَف وكالء االّدعاء املعنيني باإلجراءات االبتدائية ووكالء االّدعاء  دوائر احملكمة.
املعنيني بإجراءات االستئناف واملوظفني القانونيني ومنظِّمي ملفات القضايا واملساعدين املعنيني بدعم 

  اإلجراءات االبتدائية، وتدريَبهم، ومراقبَة أدائهم.

اسم "قسم االستئناف" فأصبح "قسم االستئناف والتنسيق  ٢٠٢٠ة عام لقد ُغريِّ يف بداي -٣٣١
ذا التغيري لتجسيد العمل الذي يؤديه قسم  القانوين ألعمال املقاضاة". وقد أذنت املّدعية العامة 
االستئناف جتسيدًا أفضل يتخطى واليته احملددة الطابع املتعلقة بالتقاضي يف دعاوى االستئناف، فيشمل 

البالغة األمهية املتمثلة يف السهر على اتساق وسالمة املواقف القانونية اليت تقدمها أفرقة شعبة املهام 
ويتوىل . املقاضاة، وتزويد مجيع األفرقة باملشورة القانونية القيِّمة بشأن اجلوانب القانونية الفنية واإلجرائية

ده وكيل االّدعاء الرئيسي املعين بإجراءات قسم االستئناف والتنسيق القانوين ألعمال املقاضاة، الذي يقو 
االستئناف، الرتافع يف مجيع دعاوى االستئناف التمهيدي ودعاوى االستئناف النهائي أمام دائرة 
االستئناف؛ وإعداد مجيع طلبات اإلذن باالستئناف والردود على طلبات اإلذن باالستئناف اليت يودعها 

ئر االبتدائية؛ وصوغ نصوص أهم الوثائق اليت تودَع يف املرحلة الدفاع وغريه من األطراف أمام الدوا
سّيما الوثائق اليت تشمل مسائل هامة وجديدة من مسائل القانون اجلنائي  االبتدائية من اإلجراءات، وال

 الدويل والقوانني اإلجرائية؛ وإسداء املشورة القانونية إىل أفرقة قسم املقاضاة وإىل سائر مكوِّنات املكتب
   حبسب االقتضاء.

كما إن قسم املقاضاة وقسم االستئناف والتنسيق القانوين ألعمال املقاضاة ينظِّمان تدريباً  -٣٣٢
وحماضرات مستفيضني للعاملني يف شعبة املقاضاة وغريها من مكوِّنات املكتب بشأن مواضيع من قبيل 

ومن  إلنسان، والقانون اجلنائي الدويل.املرافعات الكتابية، واملرافعات الشفوية، والقانون الدويل حلقوق ا
ذلك اجتماٌع قانوين جلميع العاملني يف الشعبة حيث تناَقش املستجدات القانونية واإلجرائية ذات الصلة 
بالشعبة، وتدريٌب داخلي على املرافعة يُعقد بانتظام، منه تدريب على املرافعة الشفوية وتدريب على 

  نكليزية.استجواب الشهود، بالفرنسية وباإل

ا، فيشرف على االستعانة الفعالة ١-ويتوىل مدير شعبة املقاضاة (من الرتبة مد -٣٣٣ ا وإدار ) قياد
وعالوًة على ذلك يؤدي مدير الشعبة دوراً حيوياً  باملوارد وعلى توحيد نسق حتضري امللفات وإيداع الوثائق.

كما يتوىل مدير الشعبة، يساعده يف . امهيف املواءمة والتنسيق مع سائر ُشعب مكتب املّدعي العام وأقس
)، مراجعة معظم ما يودَع من ٥-ذلك وكيل االّدعاء الرئيسي املعين بإجراءات االستئناف (من الرتبة ف

ا مّتسقة من الناحية القانونية وحمرَّرة  وثائق وعرائض قبل أن يتم تقدميها إىل احملكمة بغية التيقن من أ
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الشعبة املشورة بشأن القضايا إىل أفرقة التحقيق واألفرقة املعنية باإلجراءات ويسدي مدير  بصورة مقنعة.
ويساند مديَر الشعبة مساعٌد خاص  االبتدائية، وذلك غالبًا بشأن مسائل يُطلب تناوهلا يف أجل قصري.

 )،٢- ) ومنسٌق لعمل منظِّمي ملفات القضايا (من الرتبة ف٣- (معين بأعمال املقاضاة) (من الرتبة ف
رأ) -كما إن ملدير الشعبة مساعدًا شخصيًا (من الرتبة خ ع من أجل التخطيط والتنسيق يف الشعبة.

رأ) يساندان الشعبة يف تنفيذ كافة األعمال اإلدارية، مبا يف ذلك -ومساعَدين إداريني (من الرتبة خ ع
  معاملة املطالبات املتصلة بالسفر وطلبات اإلجازات.

 لة املسؤولية عن التحقيق واملقاضاة يف القضايا املعروضة على احملكمة.وتتوىل األفرقة املتكام -٣٣٤
اختاذ قرار الشروع يف عملية التحقيق يكون قانونيو شعبة املقاضاة قد اخنرطوا بالفعل يف السريورة  وقبل

من نظام روما األساسي، اليت تقودها شعبة االختصاص والتكامل والتعاون.  ١٥ اجملراة مبوجب املادة
أُرسيت هذه املمارسة بغية تناول املسائل القانونية التقنية وأنشطة صون األدلة يف أبكر وقت ممكن  قدو 

وخالل األشهر الستة األوىل من مدة التحقيق (الفرتة االستهاللية) يُركَّز رئيسيًا يف أنشطة  خالل السريورة.
ويقوم فريق  وغ املنحى املفَرتض للقضية.املكوِّن (الصغري) املعين باملقاضاة من الفريق املتكامل على ص

املقاضاة بإسداء اإلرشاد القانوين واالسرتاتيجي من أجل التحقيق، وبتحليل األدلة، وبوضع األساس 
النظري للقضية، وباملشاركة يف األنشطة التحقيقية (مبا فيها أعمال االستجواب الذي ُجيرى مبوجب املادة 

بالتحضري لكشف املعلومات والوثائق، وبإعداد مشاريع الوثائق ذات ) من نظام روما األساسي)، و ٢(٥٥
ويتوىل منظِّم ملفات القضايا واملساعد  الصلة مبا فيها مجيع الوثائق اليت قد يلزم إيداعها يف مرحلة التحقيق.

دة وكالء املعين بالدعم يف اإلجراءات االبتدائية تدبر األدلة واملعلومات والوثائق املراد إيداعها، ومسان
  االّدعاء يف مهامهم.

وعندما يكون التحقيق قد شهد تقدمًا كافيًا فتم صوغ منحى القضية املفَرتض بصورة راسخة،  -٣٣٥
ا فتشكل فريق حتقيق يُعىن باملرحلة التمهيدية من اإلجراءات. وتبدأ املرحلة  تزيد شعبة املقاضاة قدر

ل من التحقيق إىل املرحلة االبتدائية بتهذيب اجلوانب التمهيدية بقيام الفريق املتكامل بالتحضري لالنتقا
م فيها. ويشتمل  القانونية للمنحى املفَرتض للقضية وإعداد طلبات إصدار أوامر بالقبض على املشتبه 

التحضري لطلب إصدار أمر بإلقاء القبض أو أمر باملثول ("باحلضور") على استعراض شامل لألدلة 
ب املّدعي العام ليسوا أعضاء يف الفريق املسَند إليه إجراء التحقيق (ينخرط فيه موظفون من مكت

 املقاضاة)، بغية التمحيص يف مدى كفاية األدلة طبقًا للمعايري اخلاصة باملرحلة املعنية من اإلجراءات. أو
  فنُـفِّذت تعديالت عليها. وُأصدرت يف ٢٠١٩وقد أُعيد النظر يف سريورة استعراض األدلة هذه يف عام 

لة اخلاصة جبلسات استعراض األدلة ٢٠١٩األول/ديسمرب  كانون فإذا ُأصدر أمر . املبادئ التوجيهية املعدَّ
بالقبض على مشتبه فيه أو أمر مبثوله أمام احملكمة فإن رئيس قلم احملكمة، بالتشاور مع املّدعية العامة، 

من نظام روما  ٩١و ٨٩ ب املادتنيحييل األمر بالقبض على الشخص املعين وتقدميه إىل احملكمة مبوج
وبعد القبض على املشتبه فيه املعين أو  األساسي إىل كل دولة قد يوجد هذا الشخص على أراضيها.

ساعة اعتباراً من  ٩٦إىل  ٤٨تقدميه إىل احملكمة يُفرتض عادة أن ميُثل مثوَله األول أمام احملكمة يف غضون 
) من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات بأن حتدِّد ١(١٢١ اعدةوتقضي الق زمن وصوله إىل مقر احملكمة.

 الدائرة التمهيدية، عند أول مثول للمشتبه فيه أمام احملكمة، موعد عقد جلسة اعتماد التهم املوجَّهة إليه.
) إن األشهر اليت تنتهي بعقد جلسة اعتماد التهم (زهاء أربعة أشهر إىل ستة بدءًا من تاريخ املثول األول

ففي الفرتة الفاصلة بني املثول األول أمام احملكمة  متثل مرحلة تستلزم من شعبة املقاضاة موارد طائلة.
وموعد انعقاد جلسة اعتماد التهم، يبدأ فريق املقاضاة بكشف الوثائق واملعلومات للدفاع، ما ميثل عملية  

به فيها من املعلومات، وإعداد كثيفة تشمل استعراض املواد املعنية وإجراء عملية حجب ما جيب حج
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وُجيرى عند اللزوم استعراض  الوثيقة املتضمنة للتهم، والعريضة املمهدة العتماد التهم، وقائمة األدلة.
ويصدر القرار  من نظام روما األساسي. ٥٦ إضايف لألدلة، ويُنظر فيما إذا كان يتعني االستناد إىل املادة

وبعد اعتماد التهم  يومًا اعتبارًا من تاريخ انعقاد جلسة اعتمادها. ٦٠املتعلق باعتماد التهم يف غضون 
وقبل إعداد البيانات االفتتاحية سيقوم فريق املقاضاة بتحيني وتنجيز  حتال القضية إىل الدائرة االبتدائية.

وقائمة  سيكشف عنه وبإعداد الوثائق الرئيسية اليت ستُـْودَع يف إطار احملاكمة مثل املذكرة التمهيدية ما
الشهود وقائمة األدلة والطلبات املتعلقة بتدابري احلماية ضمن احملكمة، وسُيجرى اختبار داخلي للدفوع 

  الشفوية (سرياجعها أقران أو "جلنة مساِجلني").

إن االهتمام بكل قضية تبلغ املرحلة التمهيدية أو املرحلة االبتدائية يستلزم فريقًا مؤلفًا يف  -٣٣٦
وكالء اّدعاء معنيني باإلجراءات االبتدائية، ومنظم مللفات القضية، ومساعد قانوين،  املتوسط من مثانية

 ومساعد معين بدعم اإلجراءات االبتدائية، يقودهم وكيل اّدعاء رئيسي معين باإلجراءات االبتدائية.
اد جلسة اعتماد بينت التجربة أنه يلزم املزيد من املوارد يف األشهر الفاصلة بني املثول األول وانعق وقد

ويقوم وكالء االّدعاء، يقودهم وكيل االّدعاء الرئيسي املعين باإلجراءات االبتدائية، بتنظيم وحتضري  التهم.
فيجمعون األدلة املدينة واألدلة املربِّئة؛  احلجج اليت تساق يف القضية خالل املرحلتني التمهيدية واالبتدائية.

رشاد فيما خيص عمليات التحقيق اإلضافية؛ ويتدبرون كشف ويتدبرون شؤون الشهود،؛ ويسدون اإل
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 

ويقوم منظم ملفات القضية واملساعد املعين بدعم  وشهود الدفاع ويقدِّمون احلجج.شهود االّدعاء 
اإلجراءات االبتدائية بتنظيم األدلة واملعلومات والوثائق املودعة ويقدمون الدعم لوكالء االّدعاء يف 

لة قضيتني يف املرح ٢٠٢١وحبسب االفرتاضات املتعلقة بامليزانية سيشهد عام  االضطالع مبهامهم.
إن تكوين األفرقة املبنيَّ يف . ٢٠٢٠االبتدائية، أي نفس العدد من القضايا الذي تـُُوقِّع فيما خيص عام 

لكن ميكن أن تشهد عمليات  هذه الفقرة مناسب يف معظم القضايا اليت تتناوهلا احملكمة يف هذه املرحلة.
م فيها  التحقيق وأعمال املقاضاة تباينًا متأتيًا عن درجة التعقيد الذي تتسم به القضية وعدد املشتبه 

واملتهمني يف إطارها، مثل زيادة قد األفرقة املعنية بالقضايا األوسع واألكثر تعقيدًا وتقليص قد األفرقة 
  املعنية بالقضايا األقل تعقيداً.

خر وفيما خيص املرحلة االبتدائية، بينت اخلربة املتجمعة أن العمل على القضايا ال يتوقف بعد آ -٣٣٧
يوم من أيام انعقاد جلسات احملكمة فيما خيصها وتقدمي البيانات اخلتامية بل يستمر حىت صدور احلكم 

ا يف إطار القضايا  يف جوهر القضية واحلكم القاضي بالعقوبة. فمن األنشطة اليت يتعنيَّ االضطالع 
ائق، واستعراض صيغ احملاضر املعنية خالل هذه الفرتة الرُد على طلبات الدفاع لكشف املعلومات والوث

واإلفادات احملجوب فيها من املعلومات قدٌر أقلُّ، وإيداع الصيغة العلنية احملجوبة فيها معلومات من 
ويضاف إىل ذلك أن الفريق يبدأ عند اإلمكان مراجعة السريورات  العريضة اخلتامية والردود ذات الصلة.

ستخالص العرب من أجل املكتب واإلعداد لتسليم القضية إىل اليت اتُّبعت واخلربات اليت اكُتسبت بغية ا
وبناًء عليه ُحيتاج وظيفيًا إىل استدامة فريق أساسي  القانوين ألعمال املقاضاة. والتنسيققسم االستئناف 

ا.    من وكالء االّدعاء يف شعبة املقاضاة مكلفني باالهتمام بالقضية حىت إجناز مجيع املهام املتصلة 

سَم االستئناف والتنسيق القانوين ألعمال املقاضاة وكيُل اّدعاء رئيسي معين بإجراءات ويدير ق -٣٣٨
). ويتألف مالك العاملني فيه حاليًا من مثانية وكالء اّدعاء معنيني بإجراءات ٥-الرتبة ف االستئناف (من

الء اّدعاء ، وثالثة وك٥-الرتبة ف االستئناف (وكيل اّدعاء رئيسي معين بإجراءات االستئناف من
، وثالثة وكالء اّدعاء معنيني بإجراءات االستئناف من الرتبة ٤-بإجراءات االستئناف من الرتبة ف  معنيني
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)، ومنظِّم مللفات القضايا، ٢-، ووكيل اّدعاء معاون معين بإجراءات االستئناف من الرتبة ف٣-ف
كان نسيق القانوين ألعمال املقاضاة  والتإن قسم االستئناف . ومساعد معين بدعم اإلجراءات االبتدائية

على امتداد سنوات ُجيري مقدارًا متزايدًا من العمل املعقد املتعلق بدعاوى االستئناف، سواء يف الوثائق 
الكتابية اليت يتم إيداعها أم يف اجللسات الشفوية يف دعاوى االستئناف النهائي ودعاوى االستئناف 

وميتد نطاق  وما بعده. ٢٠٢١ستئناف، ما يُتوقع أن يستمر يف عام التمهيدي اليت تنظر فيها دائرة اال
ذلك ليشمل األعمال الالحقة لالستئناف من قبيل إجراءات جرب األضرار، والتعويض، وإعادة النظر، 

من نظام روما  ٥٣و ١٩ وإنفاذ العقوبات، وختفيض العقوبات، والتقاضي الفرعي مثل ما يتعلق باملادتني
إن القسم، كما يبيِّنه امسه اجلديد، هو قسم املكتب املعين يف املقام األول بإسداء املشورة األساسي. كما 

القانونية وبالتنسيق القانوين من أجل مجيع األفرقة املعنية بإجراءات احملاكمة يف عملها يف املرحلة التمهيدية 
 ١٥ رسه األويل وعمله املتعلق باملادةويف املرحلة االبتدائية؛ ولقسم التدارس األويل يف عدة جوانب من تدا

ويشمل العمل يف جمال . من نظام روما األساسي؛ ومن أجل شعبة التحقيق يف جوانب عملها التحقيقية
إسداء املشورة القانونية والتنسيق القانوين من أجل األفرقة املعنية بإجراءات احملاكمة إسداء املشورة القانونية 

ديد التهم وإعداد الوثائق املتضمِّنة للتهم، وحضور جلسات االستعراض الرمسي بشأن املسائل املعقدة، وحت
لألدلة، وإعداد نصوص بشأن مسائل قانونية وإجرائية متعددة ضمن العريضة التمهيدية والعريضة اخلتامية 

 باإلجراءات االبتدائية.واملذكرات اليت تقدَّم أثناء احملاكمة، وتنسيق املواقف القانونية فيما بني األفرقة املعنية 
كما إن هذا القسم، بصفته مركز البحوث القانونية يف املكتب، يثابر على حتيني جمموعة املختارات من 

تستعملها األفرقة املعنية باإلجراءات االبتدائية يف  دوائر الثالث (اليتالالقرارات الصادرة يف القضايا عن 
م مذكرات بشأن املسائل اإلجرائية واملسائل اجلوهرية؛ وينظم دورات عملها)؛ وحيلِّل قرارات الدوائر؛ ويقدِّ 

التدريب يف اجملال القانوين واالجتماعات من أجل القائمني بأعمال املقاضاة واحملققني وغريهم من العاملني 
 ولتمكني القسم من أداء هذا الدور املستمر التنامي يف جمال التنسيق القانوين، وممارسته يف املكتب.

الشاغلة يف جمال دعاوى االستئناف وما بعد هذه الدعاوى، أُِقرَّت يف إطار ميزانية العام املاضي وظيفة 
. ولـّما يوظَّف من يشغل هذه الوظيفة بسبب احلجر املتصل ٥-وكيل استئناٍف رئيسٍي ثاٍن من الرتبة ف

ظيف من يشغلها يف األشهر املقبلة وترتيبات العمل بالوسائل االفرتاضية، لكن يُعتزم تو  ١٩-جبائحة كوفيد
  حبيث يتسىن للقسم مواصلة النهوض مبسؤولياته الكثرية والثقيلة ضمن املكتب.

ولـّما كان التقاضي أمام الدوائر التمهيدية والدوائر االبتدائية ودائرة االستئناف يتزايد من حيث  -٣٣٩
ألفرقة املعنية باإلجراءات االبتدائية حجم العمل الذي تنطوي عليه القضايا وما تتسم به من تعقيد فإن ا

 حتتاج حاجة ماسة إىل املشورة القضائية واملواقف املنسَّقة، واملساعدة يف إعداد الدفوع الكتابية.
أكثر منه يف أي وقت مضى طلب األفرقة املعنية باإلجراءات االبتدائية املساعدَة يف أداء هذه املهام  ويتزايد

 املعين بإجراءات االستئناف ووكالء االّدعاء الذين يضمهم مالك القسم. من وكيل االّدعاء الرئيسي
انفك ما يضطلع به القسم من أعمال متصلة بدعاوى االستئناف وما بعدها يتزايد  الوقت نفسه ما ويف

اً وتعقيداً: فيُتوقع أن يتناول القسم يف عام  عدة  ٢٠٢١على حنٍو يستمر لفرتة من عام  ٢٠٢٠حجماً وقدَّ
ائي (دعاوى استئناف يف قضية دع يف جرائم منصوٍص عليها يف  )Ntagandaانْتاَغْندا (اوى استئناٍف 

) وابْليه غوديه Gbagboاْغبَـْغبو ( من نظام روما األساسي، ودعوى استئناف يف قضية ٧٦و ٧٤ املادتني
)Blé Goudé( رجح دعاوى من النظام األساسي، وعلى األ ٧٤ يف جرائم منصوٍص عليها يف املادة

. ) وشؤونًا معقدة تتعلق بدعاوى االستئناف التمهيدي وما بعدها)Ongwenأُْنغوين (استئناف يف قضية 
كما إن القسم يتابع ما يصدر كلَّ عام من قرارات احملكمة العديدة واليت غالبًا ما تكون فائقة الطول، 

ويودع طلبات اإلذن باالستئناف حبسب  ويراجع هذه القرارات ألغراض دعاوى االستئناف اليت قد تُرفع،
إن دائرة االستئناف غدت تعقد جلسات استئناف شفوية مديدة فيما  اللزوم، ويرد على طلبات الدفاع.
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خيص معظم دعاوى االستئناف النهائي واالستئناف التمهيدي، على حنو يشمل مسائل كثرية تثار قبل 
العمل الذي يتناوله وكيل االّدعاء الرئيسي املعين بإجراءات انعقاد اجللسات وخالهلا، وذلك أيضًا يزيد من 

ويُِعد القسم أيضًا وثائق السياسات واملبادئ  االستئناف وغريه من وكالء االّدعاء الذين يضمهم القسم.
وبناًء على طلب مدير شعبة املقاضاة  التوجيهية اليت يصدرها القسم، ويقدم مسامهة كبرية فيما خيصها.

ام ستستعملها شعبة املقاضاة وشعبة التحقيق يُِعدُّ ا لقسم مبادئ توجيهية داخلية شاملة بشأن توجيه اال
بوجه أعم. كما إن القسم غالبًا ما يتوىل القيادة، بالتشارك مع زمالئه من شعبة االختصاص والتكامل 

أمهية ملكتب املّدعي والتعاون وشعبة التحقيق وقسم املشورة القانونية، يف إعداد وثائق سياسات أكرب 
العام. فعلى سبيل املثال يرتأس وكيل االستئناف الرئيسي وعدة وكالء استئناف فريقًا عامًال معنياً 

ويضاف إىل ذلك أن وكيل . باسرتاتيجيٍة إلجناز تناول احلاالت املعروضة على احملكمة ويشاركون يف أعماله
فته عضوًا يف اللجنة التنفيذية ملكتب املّدعي العام، االّدعاء الرئيسي املعين بإجراءات االستئناف، بص

يشارك يف املناقشات ويف اختاذ القرار فيما يتعلق جبميع الشؤون القانونية والسياساتية واالسرتاتيجية يف 
املكتب، ويراجع أهم الوثائق اليت جيري إيداعها وغريها من الوثائق اليت يقدمها مجيع األفرقة املعنية 

كما إن وكيل االّدعاء الرئيسي املعين  االبتدائية، وقسم التدارس األويل، وسائر أقسام املكتب. باإلجراءات
بإجراءات االستئناف يعمل بصفة نائب ملدير شعبة املقاضاة، فيضطلع يف إطار هذا الدور مبهام إضافية 

وظائف تدبرية فيما يتعلق بتسيري يف جمال مراجعة الوثائق اليت تعدها األفرقة املعنية باإلجراءات االبتدائية و 
الشعبة، والسهر على توفري التدريب للموظفني، واملشاركة يف خمتلف األفرقة العاملة اليت تُعنيَّ لتحسني 

   األداء ضمن شعبة املقاضاة، سواء يف القضايا اليت جيري تناوهلا وفيما يتعلق بتنمية قدرات املوظفني.

ِيكاتوم يف أنشطة املرحلة االبتدائية يف قضية  ستظل الشعبة منخرطةً  ٢٠٢١ويف عام  -٣٤٠
)Yekatom) وانـَْغْيسونا (Ngaïssona(  ويف أنشطٍة من أنشطة املرحلة التمهيدية يف قضية  احلسنوقضية

وستبقى أفرقة شعبة املقاضاة منخرطة يف األنشطة التحقيقية اجملراة يف احلالة يف جورجيا واحلالة . الرمحن عبد
(القضية الثانية) واحلالة الثانية يف مجهورية أفريقيا الوسطى واحلالة يف ليبيا واحلالة يف دارفور يف كوت ديفوار 

بالسودان واحلالة يف بوروندي واحلالة يف مايل واحلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية واحلالة يف ميامنار 
لقانوين ألعمال املقاضاة تناول دعاوى وسيتعنيَّ على قسم االستئناف والتنسيق ا واحلالة يف أفغانستان.

ائي قد تُرَفع يف إطار احملاكمات اليت تنتهي يف عام  ، باإلضافة إىل ٢٠٢٠وعام  ٢٠١٩استئناف 
  دعاوى استئناف متهيدي يف قضايا أخرى (مثل ما يتعلق باملقبولية وغريها من املسائل اليت قد تثار).

على األنشطة  ١٩-ى تأثري األزمة املتصلة جبائحة كوفيدويف الوقت احلاضر ليس ُمتأكََّداً من مد -٣٤١
يف تنفيذ تغيريات ُيسعى  ٢٠٢٠. لكن املكتب شرع بالفعل يف عام ٢٠٢١األساسية للمحكمة يف عام 

على قدرة احملكمة على بدء احملاكمتَـْني املقرَّر عقدمها. ففيما  ١٩-ا إىل تقليل أثر أزمة جائحة كوفيد
بذل املكتب قصاراه للتكفل بأن ال حتِرف القيود املفروضة حاليًا على السفر بداية خيص كلتا القضيتني، 

اإلجراءات فعًال وقد سعى بنشاط إىل إجياد حلوٍل قابلة للتطبيق. وهلذه األغراض أعاد املكتب ترتيب 
م الس فر قريباً تقدمي األدلة لكي يبدأ مع الشهود الذين ميكن أن تتواصل معهم احملكمة أو يكون بإمكا

(وهم بصورة أساسية الشهود املوجودون يف أوروبا)، وهو يستطلع شىت اخليارات املتاحة للتكفل بتلقي 
إما عن طريق الروابط الفديوية عن بعد وإما، عند االقتضاء، بتلقي  ،شهادات الشهود املوجودين يف امليدان

  إفادات كتابية، وفقاً لإلطار القانوين للمحكمة.

ة املقاضاة استطالع الوسائل اخلالقة للنجاح يف تقدمي حججها أمام احملكمة، وتواصل شعب -٣٤٢
   يف ذلك مضيُّها يف استعمال التقنيات والتكنولوجيات اجلديدة يف قاعات جلسات احملكمة. مبا



ICC-ASP/19/10 

10-A-121020 112 

وتسهر شعبة املقاضاة أيضًا على تطبيقها املالئم لشىت أشكال إسناد املسؤولية اجلنائية اليت  -٣٤٣
منه (مسؤولية القادة  ٢٨من نظام روما األساسي (املسؤولية اجلنائية الفردية) واملادة  ٢٥ة جتيزها املاد

ومتاشيًا مع السياسات النافذة تسعى شعبة املقاضاة إىل التكفل بأن تشمل التهم اليت  والرؤساء اآلخرين).
املرتكبة حبق األطفال، حيثما يكون مثل  توجِّهها أفرقُتها اجلرائَم اجلنسية واجلرائم اجلنسانية املنطَلق واجلرائمَ 

وتويل شعبة  هذه اجلرائم قد وقع يف احلالة اخلاضعة للتحقيق، وأشكاَل اجلناية األكثر متثيًال يف احلالة املعنية.
املقاضاة عنايًة خاصة ألشكال اجلناية اليت درج القضاء الدويل أو القضاء الوطين على عدم املقاضاة عليها 

  زم.إىل احلد الال

وقد استحدثت شعبة املقاضاة آليات تنسيق داخلي وأفرقة عاملة، وهي منخرطة يف إطار  -٣٤٤
املبادرات املتخذة على نطاق املكتب اليت تتناول جماالت أولويات املكتب واحملكمة مثل توحيد 

اة حسَّنت مث إن شعبة املقاض السريورات، والتدريب على الرتافع، وتدبر املعلومات، وُحسن حال العاملني.
نظام املراجعات الداخلية لألدلة (ومراجعات احلاالت اليت متيَّزت بأمهيتها من بني حاالت تقدمي احلجج 
أمام احملكمة ومراجعة الوثائق البالغة األمهية) إلجراء عمليات التقييم النقدي املستمر جلودة عملها وضمان 

اة يف تقييس سريورات أساسية أخرى فيها، مثل ومتضي شعبة املقاض إيتائه ناجتًا عايل درجة اجلودة.
ام وإجراءات الكشف عن املعلومات والوثائق، ويف حتسني هذه السريورات التحسَني األمثل.  إجراءات اال
لكن جيب التنويه إىل أن للضغط املزيد على املوارد أثراً وخيمًا على وترية التقدم يف مشاريع حتسني اجلودة. 

لموارد ُحيِدث ضغطًا مزيدًا على الفريق لكي يقوم باملزيد مبوارد أقل. وُحيِدُث ذلك أثراً فالتقليص الفعلي ل
  تراكمياً يتمثل يف إتاحة زمٍن أقل للشعبة لكي تركِّز على مشاريع االرتقاء باجلودة ورفاه املوظفني.

 ألف يورو ١١ ٧٩٦,٣  موارد الميزانية

  يف املئة). ٠,٢ألف يورو ( ٢٦,٥ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره  -٣٤٥

إن أنشطة شعبة املقاضاة تتميز باالستعانة فيها مبهنيني خمتصني يف القانون اجلنائي الدويل  -٣٤٦
يف املئة منها) يرتكَّز يف بند املوارد من  ٩٨,٣ولذا فإن معظم ميزانية الشعبة ( م. ةوبتوقفها على االستعان

قيق مكاسب متأتية عن زيادة النجاعة ووفورات يف التكاليف من وبالتايل تركِّز الشعبة على حت املوظفني.
خالل حتفيز زيادة اإلنتاجية، واستبعاد الطاحل من السريورات، وإعادة تدارس اإلجراءات الداخلية، 

وإضافًة إىل التدابري الداخلية احملدَّدة  وتبسيط التعاون مع سائر الُشعب واألطراف، حيثما أمكن ذلك.
وتبين الشعبة  الشعبة وموظفوها أيضًا على شبكتها املتينة الواسعة املطال حيثما أمكن األمر. أعاله تعتمد

  شبكتها بوسائل منها على سبيل املثال إلقاء حماضرات وخطب أمام املهنيني والطلبة يف شىت املؤسسات.

دد وعلى الرغم من وجوب أن يُعترب أن عبء العمل الواقع على عاتق شعبة املقاضاة يتح -٣٤٧
ا حريصة على مواصلة  ا مبوجب نظام روما األساسي واألوامر الصادرة عن الدوائر فإ معظمه بالتزاما

وقد كّرست الشعبة طيلة السنوات  استطالع سبل حتقيق مكاسب متأتية عن زيادة النجاعة ووفورات.
ويؤمل أن خيفِّف  عة والوفورات.األخرية موارد ووقتاً الستبانة إمكان حتقيق املكاسب املتأتية عن زيادة النجا

حتقيق مكاسب متأتية عن زيادة النجاعة ضغط العمل الواقع على كاهل موظفي الشعبة وأن يقلِّص 
  ساعات العمل املستفيض الذي ينهضون به.

ا ال تطلب موارد  ١٩-وإذ تضع الشعبة يف اعتبارها أثر جائحة كوفيد -٣٤٨ على الدول األطراف فإ
ا ستواصل تركيز جهودها على زيادة حراك ٢٠٢١ص عام بشرية إضافية فيما خي . ويضاف إىل ذلك أ

املوظفني ضمنها حيثما أمكن ذلك واملضي يف التحسني األمثل للطرائق البديلة لتناول مسائل املوارد 
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ا للدعم الذي قدمته بالفعل عدة حكومات عن  البشرية. ويف هذا الصدد تعرب الشعبة عن بالغ امتنا
  نامج املوظفني الفنيني املبتدئني وعن طريق اتفاقات اإلعارة الفردية.طريق بر 

وتعي شعبة املقاضاة األثر الوخيم للتقليص البنيِّ ملواردها. ولـّما كان عمل الشعبة يتحدد بدرجة   -٣٤٩
م كبرية بااللتزامات واآلجال القضائية فليس متاحًا هلا إال قدٌر حمدوٌد من املرونة يف إجراء تعديالت حلج

هذا العمل أو وتريته. وينبغي أن ال جتد الشعبة نفسها يف وضٍع حيول فيه نقص املوارد دون حتقيق ما 
يُتّوخى من جودة عملها يف اإلجراءات القضائية. فعلى سبيل املثال َحيُدُّ تقليص املوارد املتوفرة من اخليارات 

للزوم. ويضاف إىل ذلك أنه حصل بالفعل يف املتاحة للشعبة إلعمال موارد إضافية على حنٍو فّعاٍل عند ا
أن أفضت التخفيضات يف االعتمادات إىل إقالل فرص تدريب املوظفني  ٢٠٢٠وعام  ٢٠١٩عام 

م. وميكن أن يتبني أن ذلك يؤيت نتائج عكسية يف األمد الطويل ألنه َحيُدُّ من إمكانات  وتنمية قدرا
ى الفردي. فسيأيت وقٌت ُحيتاج فيه إىل االستثمارات يف حتسني النوعية على مستوى الشعبة وعلى املستو 
  املزيد من تنمية قدرات الشعبة وقدرات موظفيها.

ا إىل املوظفني، مبا يف ذلك بنية املوارد الالزمة لالهتمام  -٣٥٠ وتواظب الشعبة على مراجعة احتياجا
وختص هذه املواءمة تسمية  فستطبَّق يف الشعبة مواءمة صغرية. باألحداث املتوقعة على حنو استباقي.

ا إىل املوظفني، وهي ال تؤدي إىل أي زيادة يف  الوظائف ورتبها لكي جتسد على حنو أفضل املهام املعهود 
ا صفرية األثر فيما خيص امليزانية).   االعتمادات الالزمة (أي أ

إن معظم  تها.وحتتاج شعبة املقاضاة أيضًا إىل موارد غري متصلة بالعاملني للنهوض بأود أنشط -٣٥١
اخلدمات اليت تستلزم ختصيص موارد غري متصلة بالعاملني توفَّر (ويهيأ هلا يف امليزانية) ضمن مكتب املّدعي 

بيد أنه أُقر حتصيص مبلغ خاص من أجل سد  .٢١٦٠و ٢١٢٠و ٢١١٠العام يف إطار الربامج الفرعية 
املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره  وينطوي تكاليف السفر يُدرج يف إطار ميزانية شعبة املقاضاة.

   املعتمدة. ٢٠٢٠يف املئة) بالقياس إىل ميزانية عام  ٤١,٧ألف يورو ( ١٤٢,٤

 ألف يورو ١١ ٥٩٧,٢  الموارد من الموظفين

العامة (مساعد أمني عام) بشعبة املقاضاة ألغراض امليزانية فقط، بالنظر إىل  املّدعيةيـُْلَحق نائب  -٣٥٢
ذه الصفة يكون  بيد أن دوره يتمثل يف التفرغ للعمل نائبًا للمدَّعية العامة. .ختصيص وظيفته األصلي و

نائب املّدعية العامة مسؤوًال أمامها عن تنسيق شعبة االختصاص والتكامل والتعاون وشعبة التحقيق 
 كما إن املساعد الشخصي لنائب املّدعية العامة ُمْلَحق بشعبة املقاضاة.. وشعبة املقاضاة

 يورو ألف ٩ ٥٤٦,٥  ظائف الثابتة: من الفئة الفنية وفئة اخلدمات العامةالو 

 وظائف ثابتة إضافية. أية ُتطلبال  -٣٥٣

 إن مالك شعبة املقاضاة يتألف من الوظائف التالية البيان: -٣٥٤

  العدد  الرتبة  التسمية
  ١  أمني عام مساعد  نائب املّدعية العامة (املقاضاة)

  ١  ١-مد  مدير شعبة املقاضاة
  ٨  ٥-ف  يل اّدعاء رئيسي معين باإلجراءات االبتدائيةوك

  ١  ٥-ف  وكيل اّدعاء رئيسي معين بإجراءات االستئناف
  ١١  ٤-ف  وكيل اّدعاء معين باإلجراءات االبتدائية
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  العدد  الرتبة  التسمية
  ٣  ٤-ف  وكيل اّدعاء معين بإجراءات االستئناف
  ١٤  ٣-ف  وكيل اّدعاء معين باإلجراءات االبتدائية

  ١  ٣-ف  موظف قانوين
  ٣  ٣-ف  كيل اّدعاء معين بإجراءات االستئنافو 

  ١٩  ٢-ف  وكيل اّدعاء معاون معين باإلجراءات االبتدائية
  ١٠  ١-ف  موظف قانوين مساعد
  ٨  ١-ف  منظِّم مللفات القضايا

  ٥  رأ –خ ع   مساعد معين بدعم اإلجراءات االبتدائية
  ٢  رأ –خ ع   مساعد إداري

  ١  رأ –خ ع   مساعد شخصي
  ٨٨  المجموع

 يورو ألف ٢ ٠٥٠,٧  املساعدة املؤقتة العامة

لتمكني شعبة املقاضاة من االضطالع على حنو فعال بأنشطتها املهيأ هلا يف إطار االفرتاضات  -٣٥٥
 من معاِدالت املوظف ١٦,٩٢وظيفة من وظائف املساعدة املؤقتة العامة ( ١٩املتعلقة بامليزانية، ُتطلب 

 :متطلب مستمر لسنوات متعددة، على النحو التايل الواحد العامل بدوام كامل) مبثابة

 العدد  الرتبة  التسمية
املدة 

 بالشهور

املكافئ 
مبعاِدالت 
 املوظف
الواحد 
العامل 
بدوام  
  كامل

 متطلَّب مستمر  ٠,٠٨  ١  ١  ٥-ف  وكيل اّدعاء رئيسي معين بإجراءات االستئناف

 متطلَّب مستمر  ٤,٠٠  ٤٨  ٤  ٤-ف  وكيل اّدعاء معين باإلجراءات االبتدائية

 متطلَّب مستمر  ٢,٠٠  ٢٤  ٢  ٣-ف  وكيل اّدعاء معين باإلجراءات االبتدائية

 متطلَّب مستمر  ١,٠٠  ١٢  ١  ٣-ف  مساعد خاص (معين بأعمال املقاضاة)

 متطلَّب مستمر  ٢,٠٠  ٢٤  ٢  ٢-ف  وكيل اّدعاء معاون معين باإلجراءات االبتدائية

 متطلَّب مستمر  ١,٠٠  ١٢  ١  ٢-ف  ئنافوكيل اّدعاء معاون معين بإجراءات االست

 متطلَّب مستمر  ١,٠٠  ١٢  ١  ٢-ف  منسِّق لتنظيم ملفات القضايا

 متطلَّب مستمر  ٣,٠٠  ٣٦  ٤  ١-ف  موظف قانوين مساعد

 متطلَّب مستمر  ١,٠٠  ١٢  ١  ١-ف  منظِّم مللفات القضايا

 متطلَّب مستمر  ١,٠٠  ١٢  ١  رر -خ ع   مساعد شخصي لنائب املّدعية العامة

 متطلَّب مستمر  ٠,٨٣  ١٠  ١  رأ -خ ع   مساعد معين بدعم اإلجراءات االبتدائية

 ١٦,٩٢  ٢٠٣  ١٩  المجموع
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إن كل املوارد املتوفرة قد ُخصِّصت لالضطالع مبهام متصلة بالقضايا واحلاالت، منها استيعاب  -٣٥٦
 االحتياجات املتأتية عن عمليات التحقيق اجلديدة إىل أقصى حد ممكن.

 ألف يورو ١٩٩,١  ر المتصلة بالعاملينالموارد غي

إن معظم  يف املئة). ٤١,٧ألف يورو ( ١٤٢,٤ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره  -٣٥٧
املوارد غري املتصلة بالعاملني الالزمة للنهوض بأود أنشطة شعبة املقاضاة توفَّر (ويهيأ هلا يف امليزانية) يف 

بيد أن املخصَّصات لسد التكاليف  من مكتب املّدعي العام.ض ٢١٢٠و ٢١١٠إطار الربناجمني الفرعيني 
 غري املتصلة بالعاملني املتمثلة يف تكاليف السفر ُتدرج يف ميزانية شعبة املقاضاة.

 ألف يورو ١٩٩,١  السفر

يسافر العاملون يف شعبة املقاضاة بانتظام يف مهام ضمن إطار األفرقة املتكاملة لكي يدعموا  -٣٥٨
كما تلزم أسفار موظفي شعبة املقاضاة يف املرحلة التمهيدية واملرحلة االبتدائية  جلارية.عمليات التحقيق ا

من نظام روما األساسي، وإعداد  ٦٨من مراحل القضايا، ألغراض منها مجع اإلعالنات مبوجب املادة 
م عن بعد بواسطة الروابط الفيديوية. ص اعتماد ُخيصَّ  كما الشهود، ودعم الشهود الذين يدلون بإفادا

لنائب املدَّعية العامة، ومدير شعبة املقاضاة، ووكيل االّدعاء الرئيسي املعين بإجراءات االستئناف، من أجل 
ما يقومون به من مهام اضطالعًا بوظائفهم التمثيلية الرامية إىل توسيع نطاق اإلحاطة بأنشطة مكتب 

 متثل متطلباً متكرِّراً.إن تكاليف السفر  املّدعي العام والتعاون فيما خيصها.
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 المقترحة ٢٠٢١: ميزانية عام ٢٤٠٠ البرنامج :٢٣ الجدول

٢٤٠٠   
  شعبة المقاضاة

  (بآالف اليوروات) ٢٠١٩مصروفات عام 
 ٢٠٢٠ميزانية عام 

املعتمدة 
  اليوروات)  (بآالف

  التغّري يف املوارد
 ٢٠٢١ميزانية عام 

املقرتحة 
  اجملموع  اليوروات)  (بآالف

املصروفات من 
  وارئصندوق الط

اجملموع مبا فيه 
املصروفات من 
  صندوق الطوارئ

مقداره 
  نسبته املئوية  اليوروات بآالف

 ٠٥٩٫٣ ٩ ٠٫١ ٠٤٩٫٧٩٫٦ ٩  املوظفون من الفئة الفنية

)٧٢٫٨(٥٦٠٫٠  املوظفون من فئة اخلدمات العامة  )١٣٫٠(  ٤٨٧٫٢ 

٩  اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني ٩-٣٨٤٫٥ ٦٣٫٢(٦٠٩٫٧ ٣٨٤٫٥٩(  )٠٫٧(  ٥٤٦٫٥ ٩ 

١  املساعدة املؤقتة العامة ١-٩٠٢٫٦ ٠٥٠٫٧ ٢ ٩٫٦ ٨٧١٫٦١٧٩٫١ ٩٠٢٫٦١ 

 - - -----  املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

 - - -----  العمل اإلضايف

١  اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ١-٩٠٢٫٦ ٠٥٠٫٧ ٢ ٩٫٦ ٨٧١٫٦١٧٩٫١ ٩٠٢٫٦١ 

)١٤٢٫٤(٢٠٦٫٠٣٤١٫٥-٢٠٦٫٠  السفر  )٤١٫٧(  ١٩٩٫١ 

 - - -----  الضيافة

 - - --٦٫٩-٦٫٩  اخلدمات التعاقدية

 - - --٤١٫٩-٤١٫٩  التدريب

 - - --٦٩٫٣-٦٩٫٣  اخلرباء االستشاريون

 - - -----  النفقات التشغيلية العامة

 - - -----  اللوازم واملواد

 - - -----  والعتاداألثاث 

)١٤٢٫٤(٣٢٤٫٠٣٤١٫٥-٣٢٤٫٠  اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني  )٤١٫٧(  ١٩٩٫١ 

١١  المجموع ١١-٦١١٫٢ ٢٦٫٥(٨٢٢٫٨ ٦١١٫٢١١(  )٠٫٢(  ٧٩٦٫٣ ١١ 

 ٢٠٢١: 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 فوقها

 –خ ع 
  رر

 –خ ع 
  رأ

جمموع 
موظفي فئة 

اخلدمات 
  العامة

مجموع 
  الموظفين

          الوظائف الثابتة

  ٨٨  ٨  ٨  -  ٨٠  ١٨  ١٩  ١٨  ١٤  ٩  ١  -  ١  -  ٢٠٢٠املقرة لعام 
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  اجلديدة
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  تخصيصاملعادة ال

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  املعادة التصنيف
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  املستعادة/املعادة
  ٨٨  ٨  ٨  -  ٨٠  ١٨  ١٩  ١٨  ١٤  ٩  ١  -  ١  -  ٢٠٢١المقترحة لعام 

         

 وظائف المساعدة المؤقتة العامة (معاِدالتها بدوام كامل)

  ١٦,١٧  ١,٠٠  ٠,٥٠  ٠,٥٠  ١٥,١٧  ٥,٠٠  ٢,٧٥  ٣,٠٠  ٤,٠٠  ٠,٤٢  -  -  -  -  ٢٠٢٠رة لعام املق
  ١٦,٩٢  ١,٨٣  ٠,٨٣  ١,٠٠  ١٥,٠٨  ٤,٠٠  ٤,٠٠  ٣,٠٠  ٤,٠٠  ٠,٠٨  -  -  -  -  املستمرة
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  اجلديدة

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

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  احملوَّلة
  ١٦,٩٢  ١,٨٣  ٠,٨٣  ١,٠٠  ١٥,٠٨  ٤,٠٠  ٤,٠٠  ٣,٠٠  ٤,٠٠  ٠,٠٨  -  -  -  -  ٢٠٢١المقترحة لعام 
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 البرنامج الرئيسي الثالث: قلم المحكمة  - جيم 

hh 

 المقدِّمة

ترب املسؤول اإلداري الرئيسي يف قلَم احملكمة اجلنائية الدولية ("احملكمة") رئيُسه، الذي يُع يرتأس -٣٥٩
ا وتقدمي  احملكمة، ويُعترب قلم احملكمة اجلهاز املسؤول فيها عن اجلوانب غري القضائية لتسيري شؤو

احملكمة إىل ثالث شعب هي شعبة اخلدمات اإلدارية وشعبة اخلدمات  قلموينقسم  اخلدمات فيها.
منها دوراً حامسًا يف التكفل بعدالة اإلجراءات القضائية القضائية وشعبة العمليات اخلارجية اليت يؤدي كل 

ويضم مكتب  وسرعتها وشفافيتها ويف دعم عمليات التحقيق واجلهات اليت يتعامل معها قلم احملكمة.
رئيس قلم احملكمة ديوانَه الذي يساعده يف اضطالعه االسرتاتيجي بتوجيه مجيع ُشعب القلم وأقسامه 

رشادها، بينما يتوىل مكتب الشؤون القانونية التابع للقلم النهوض بأود أداء املهام والتنسيق فيما بينها وإ
  القلم. القانونية املنوطة برئيس

إن اإلجراءات القضائية متثِّل احملور الرئيسي لعمل احملكمة وال ميكن أن تسري بدون اخلدمات  -٣٦٠
قلم مسؤول، بصفته منصة مساندة حمايدة، عن فال الضرورية اليت يقدِّمها قلم احملكمة واملهام اليت يؤديها.

دعم اإلجراءات القضائية من خالل اضطالعه بوظائف منها تدبُّر األعمال القضائية وامللفات، وتيسُري 
م، وتيسُري مشاركة اجملين عليهم يف اإلجراءات، وتسيُري شؤون املساعدة القانونية  إدالء الشهود بإفادا

خدمات الرتمجة الشفوية والرتمجة التحريرية لألعمال القضائية، وتدبـُُّر تكنولوجيا  ومساندة احملامني، وتوفريُ 
املعلومات، والسهُر على األمن، وإدارُة مرافق االحتجاز، وتيسُري التعاون والتعاضد القضائيني، والسهُر 

ت امليدانية دعماً على علنية اإلجراءات، والتواصُل (وال سيما مع اجلماعات املتضررة)، وإجراُء العمليا
ذه الوظائف لتعذر سري  لعمل القضاة واألطراف يف القضايا واملشاركني فيها. ولوال اضطالع قلم احملكمة 

اإلجراءات القضائية ألن املشاركني يف اإلجراءات (مبن فيهم القضاُة ومكتُب املّدعي العام والدفاُع واجملينُّ 
ما يلزم من هياكل الدعم التقين واالشتغايل واللغوي أو سيفتقدون  عليهم والشهوُد) كانوا لوالها سيفتقدون

إن احتياجات قلم  عند االنطباق هياكل الدعم املايل الالزمة لضمان عدالة اإلجراءات القضائية وسرعتها.
ذه الوظائف تتحدَّد مباشرة بالتطورات القضائية والتطورات على صعيد  احملكمة من املوارد لالضطالع 

  اضاة.املق

وتُناط باخلدمات اإلدارية والتدبرية اليت يقدمها قلم احملكمة أمهية حامسة فيما خيص سالسة  -٣٦١
ويتوىل قلم احملكمة تدبر املوارد البشرية، وامليزنة، والشؤون املالية، واملشرتيات،  عمل احملكمة مجعاء.
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فيذية على نطاق احملكمة مثل تدبر واملرافق، والسفر، واألمن، والعناية بالعاملني، وينسِّق املهام التن
ويضاف إىل ذلك أن اخلدمات  املخاطر، وإبالغ هيئات التوجيه، واملراجعة، والوفاء بالقواعد واملعايري.

اإلدارية اليت يقدمها قلم احملكمة تدعم أيضًا سري اإلجراءات القضائية على حنو سريع فيما خيص نقل 
ولئن   ة، ومعدات قاعات احملكمة اليت حيتاج إليها األطراف.الشهود، واألمن يف قاعات جلسات احملكم

ا قلم احملكمة تتوقف بصورة مباشرة  ذه الوظائف اليت يضطلع  كانت املتطلبات من املوارد فيما يتصل 
على مقدار االحتياجات إىل اخلدمات يف مجيع وحدات احملكمة فإن قلم احملكمة استدام على مر السنني 

  ياً على النهوض بأود االحتياجات املستجدة.قدرة ثابتة نسب

  ٢٠٢١لمحة عامة عن متطلبات ميزانية قلم المحكمة لعام 

ألف يورو وتبلغ نسبة  ٧٥ ٩١٧,٧املقرتحة لقلم احملكمة مبلغًا مقداره  ٢٠٢١تبلغ ميزانية عام  -٣٦٢
  اثل له.املئة أي أنه مم يف ٠,٠الربناجمية املعتمدة  ٢٠٢٠يف ميزانية عام  نظريهفارقه عن 

وإمكان استمرار أثرها االقتصادي على نطاق العامل  ١٩-فإزاء اآلثار اخلطرية جلائحة كوفيد -٣٦٣
تبني اهتمامه  ٢٠٢١، ضاعف قلم احملكمة جهوده لتقدمي ميزانية مقرتحة لعام ٢٠٢١لفرتة من عام 

ال ينال ذلك بأي  باستمرار الضغوط الواقعة على مالية الدول األطراف مع السهر يف الوقت نفسه على أن
صورة من الصور من عمليات احملكمة األساسية يف جمال القضاء ويف جمال املقاضاة. وقد أحدث هذا 
السياق الشاق عددًا من التحديات، منها على اخلصوص ضرورة إعادة تقييم مدى مناسبة بعض مناذج 

د. ونظرًا إىل هذه التحديات وُبىن عمل قلم احملكمة لواقعها اجلديد الذي يكتنفه املزيد من القيو 
قلم احملكمة يف املقام األول واألهم باخلطة االسرتاتيجية الشاملة بنطاقها احملكمة مجعاء للفرتة  اسرتشد
ا، واضعًا نصب عينيه إعداد ميزانية ٢٠٢١-٢٠١٩ ، ُمكمَّلًة باخلطة االسرتاتيجية لقلم احملكمة للفرتة ذا

كٍن من التقتري. وعليه فإن األولوية االسرتاتيجية لقلم احملكمة املتمثلة تكون على أكرب قدٍر مم ٢٠٢١لعام 
من الغايات االسرتاتيجية الشاملة بنطاقها احملكمة  ٩ يف متييز فرص استمرار التحسني تستند إىل الغاية

"إدارة املوارد على حنو فعال متماسك شفاف مسؤول قابل  مجعاء فيما يتعلق باألداء املؤسسي، وهي:
وبعبارة أخرى اهُتدي يف  للتكيف، واملضي يف تنمية استدامة احملكمة وصمودها حيال املخاطر املستبانة".

املقرتحة بالتدابري الرامية إىل تكييف عمليات قلم احملكمة وإجراءاته ونُُظمه مع  ٢٠٢١إعداد ميزانية عام 
دامة املؤسسة وصمودها. ولئن كان بعض متطلبات تعزيز املرونة وقابلية تعديل النطاق، بغية التكفل باست

ا سيستلزم تغيريًا وتطويرًا تدرجييَـْني فإن قلم احملكمة يعتمد بدءًا من عام   ٢٠٢١احللول املعتزم األخذ 
  طرائق ستهيئ فرصاً لتحسني املرونة وقابلية تعديل النطاق.

تطلبات املزيدة يف قلم وقد ُحدِّد عامالن رئيسيان باعتبار أن هلما أكرب األثر فيما خيص امل -٣٦٤
ألف يورو نامجة عن تطبيق  ٢ ٥٠٠,٠: زيادة يف تكاليف املوظفني يقارب مقدارها ٢٠٢١احملكمة لعام 
ألف يورو للنهوض  ٢ ٠٠٠,٠؛ وزيادة يف املتطلبات من املوارد يقارب مقدارها املتحدة املوحَّدنظام األمم 

يف  ٢٠٢١عتماد التهم اليت سُتعقد طيلة عام بأود مستجدات يف األنشطة القضائية، منها جلسات ا
، واإلجراءات التمهيدية )Ngaïssona) وانـَْغْيسونا (Yekatomِيكاتوم (وقضية  احلسنقضيتني، مها قضية 

. وقد بادر قلم احملكمة إىل )٥٣(الرمحن") ("عبد الرمحن  عبد علي حممد يف قضية جديدة هي قضية علي
                                                            

نونية لسد ألف يورو يف تكاليف املساعدة القا  ١ ٢٨٣,٣ألف يورو زيادًة مقدارها  ٢ ٠٠٠,٠تقابل الزياداُت اليت يقارب مبلُغها   )٥٣(
؛ وزياداٍت اشتغاليًة يف مكتب احملامي العمومي للمجين عليهم للتهيئة الرمحن  عبدوقضية  ِيكاتوم وانـَْغْيسوناوقضية  احلسناملتطلبات يف قضية 
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فاع الكبري املتوقع أن تشهده املتطلبات من املوارد بإعماله جمموعًة من السعي إىل ختفيف أثر حاالت االرت
التدابري الرامية إىل زيادة املرونة وقابلية تعديل النطاق، وبإعادته تقييم املقدار الالزم من دعم األنشطة 

ا يف عام  ة بصورة ، إىل جانب إعادة حتديده أولويات حتسينات البنية األساسي٢٠٢١املعتزم االضطالع 
  مؤقتة.

ا أن تزيد املرونة على مر الزمن عن طريق النهوض  -٣٦٥ وسعيًا إىل حتديد أهداف داخلية من شأ
 ٢٠٢١بسريورات يُرمى منها إىل تعزيز إمكانية تعديل مقدار املوارد ونطاق العمليات، زِيَد يف ميزانية عام 

ُل شغور الوظائف املعمول به فيه  ذا التدبري  املئة. يف ١٢يف املئة إىل  ١٠من املقرتحة لقلم احملكمة معدَّ و
سيتسّىن لقلم احملكمة أن يستفيد، حبسب االقتضاء، من الشواغر احلالية واملستجدة بغية تصميم سبل 
أنسب وأكثر استدامة لتوفري اخلدمات وإجراء العمليات على حنو يتوافق مع واقع العمل الذي تواجهه 

املقرتحة يتمثل يف ختفيٍض يقارب مقداره  ٢٠٢١دبري يف ميزانية عام إن صايف أثر هذا الت احملكمة.
وكذلك أخذ قلم احملكمة يف إطار ختطيطه حبقيقة أن القيود القائمة يف عام . ألف يورو ١ ١٠٠,٠
وعليه فإن قلم  .٢٠٢١سيما فيما يتعلق بالسفر والتدريب، ميكن أن تظل ذات أثر يف عام  ، وال٢٠٢٠

 يف املئة تشمل شىت الوحدات. ١٥فيضات يف تكاليف السفر وتكاليف التدريب بنسبة احملكمة طبَّق خت
وتبلغ التخفيضات احملققة عن طريق بلوغ هذه املرامي يف بند السفر وبند التدريب مبلغًا يقارب 

ألف يورو على الرتتيب. وعلى حنٍو مماثل طُبِّقت ختفيضات يقارب مقدارها  ١٢٠,٠وألف يورو  ٢٦٠,٠
فيما يتعلق  ٢٠٢١يف ضوء تقلُّص املتطلبات االشتغالية املقدَّر أن يشهده عام  ألف يورو ١ ٢٠٠,٠

ة، واألنشطة اجملراة ضمن البلدان املعنية، ومحاية الشهود ودعمهم. وعالوة على ذلك ُقطريباملكاتب ال
خطط لتحقيقها، يف ُحققت أيضًا ختفيضات يف قلم احملكمة بإرجاء عدٍد من حتسينات الُبىن األساسية امل

)، وبتقليص أو إلغاء متويل بعض الوظائف يف عام ألف يورو ١ ١٢٠,٠ة ويف املقر (زهاء ُقطرياملكاتب ال
  ألف يورو). ٧٠٠,٠(زهاء  ٢٠٢١

، أتاحت لقلم احملكمة أن ألف يورو ٤ ٤٣٥,٤إن هذه التخفيضات، اليت يبلغ مقدارها زهاء  -٣٦٦
 ٢٠٢٠بالقياس إىل ميزانية عام  ألف يورو ٤ ٤٣٦,٢مقدارها  يعوِّض تعويضًا كامًال زيادة إمجالية

فطلبات املوارد اإلضافية حمدودة جدًا وال تُقدَّم إال . املعتمدة، نامجة رئيسيًا عن العاملْني املبينَـْني أعاله
ا يف إطار  عندما تكون ضروريًة ضرورًة صارمة ألغراض إجراء أنشطة قلم احملكمة الواجب االضطالع 

من االفرتاضات واألولويات املتعلقة بامليزانية، وذلك، كما مت  ٢٠٢١يته ضمن سياق ما خيص عام وال
إثباته، بعد بذل قصارى اجلهود لتمويل املتطلبات اإلضافية عن طريق ما يتحقق داخليًا من الوفورات 

  والتخفيضات وإعادة ختصيص املوارد.

                                                                                                                                                       

ركة اجملين عليهم وباألمن لتمثيل اجملين عليهم املشاركني يف اإلجراءات؛ ومتطلباٍت إضافيًة تتعلق بالدعم اللغوي وبتدبُّر األعمال القضائية ومبشا
  يوم. ٢٠٠وبدعم الشهود جللسات حماكمة خمطَّط هلا تدوم 
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التقريبية للزيادات والتخفيضات  حساب الفوارق الكبيرة باالستناد إلى المقادير :٢٥ الجدول
  كمةحالمقترحة لقلم الم ٢٠٢١في ميزانية عام 

   الزيادات
  مليون يورو ٢,٥  ٢٠٢١يف تكاليف املوظفني املقرتحة لعام املتحدة املوحَّدنظام األمم  أثر تطبيق

اإلجراءات يف اإلجراءات القضائية يف حماكمتني جديدتني و  النهوض بأود املستجدات
  مليون يورو ٢,٠  واحدةقضية يدية يف التمه

  ماليني يورو ٤,٥  اجملموع الفرعي
   التخفيضات

   إلى زيادة المرونةالرامية تدابير ال

  مليون يورو ١,١  يف املئة ١٢إىل  املعمول به ل الشغورزيادة معدَّ 
  مليون يورو ٠,٧  الوظائف غري املمولة والتخفيضات األخرى يف تكاليف املوظفني

    ٢٠٢١في عام  االشتغاليةلقيود ا أثر استمرارلمراعاة المتخذة ابير تدال
  مليون يورو ٠,٣  يشمل شىت وحدات القلم يف املئة ١٥السفر بنسبة يف ميزانية ختفيض 
  مليون يورو ٠,١  يشمل شىت وحدات القلم يف املئة ١٥التدريب بنسبة يف ميزانية ختفيض 
   تخفيضاتسائر ال

  مليون يورو ١,٢  ة واألنشطة امليدانية ومحاية الشهودُقطرييف املكاتب ال لعملا متطلباتاخنفاض 
  مليون يورو ١,١  ط لهتأجيل حتسني البنية التحتية املخطَّ 

  ماليني يورو ٤,٥  اجملموع الفرعي
  مليون يورو ٠,٠  صافيالرق االف

الوفورات واملكاسب  وكما ترد تفاصيله يف املرفق السادس عشر، ُميَّز يف إطار عملية حتقيق -٣٦٧
ا يف احملكمة إمكان تفادي تكاليف يقارب مقدارها  مليون يورو  ٠,٨املتأتية عن زيادة النجاعة املعمول 

واستبانة مكاسب متأتية عن زيادة النجاعة ووفورات وتكاليف غري  ٢٠٢١وعام  ٢٠٢٠فيما خيص عام 
ا تقليص املقدار األساسي املرجعي مليزاني مليون يورو. إن اجلهود  ٠,٣ة قلم احملكمة مبقدار متكرِّرة مت 

اليت بذهلا قلم احملكمة لتقدمي ميزانية مقرتحة مماثلة مليزانية السنة املاضية مع السهر على تقدمي الدعم 
املناسب للنهوض بأود الزيادات يف النشاط يف جمال القضاء وجمال املقاضاة أفضت باإلدارة إىل إعمال 

ا بني األخطار االشتغالية واألخطار االسرتاتيجية فيما خيص عام حلوٍل لألجل القص . ٢٠٢١ري، يواَزن 
ا باعتبارها  بيد أن هذه احللول القصرية األمد ال ميكن استدامتها يف األمد الطويل وبالتايل ال يُفاد 

ملالية فيما خيص مكاسب متأتية عن زيادة النجاعة ووفورات بنيوية الطابع كما حددته جلنة امليزانية وا
  العملية املعنية اجملراة على نطاق احملكمة.

  دعم األنشطة القضائية

سيما  مقدار مزيد من دعم األنشطة القضائية، وال ٢٠٢١سُيطلب من قلم احملكمة يف عام  -٣٦٨
م فيما خيص تقدمي املساعدة القانونية، ومتثيل اجملين عليهم، وتدبر األعمال القضائية، ودعم الشهود، والدع
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ويف املرحلة التمهيدية فيما  )٥٤(وستظل هذه اخلدمات تلزم فيما خيص قضايا يف املرحلة االبتدائية اللغوي.
. كما سيظل ألنشطة قضائية أخرى متصلة بدعاوى االستئناف وإجراءات جرب الرمحن عبدخيص قضية 

) ستظل ٣٦٤ ه يف املقدَّمة (الفقرةوكما أشري إليه أعال. األضرار أيضًا أثٌر كبري على مقدار املوارد املطلوبة
احملكمة منخرطة باهظ االخنراط يف دعاوى االستئناف النهائي ودعاوى االستئناف التمهيدي، ما سيستلزم 

سيشهد  ٢٠٢١ويضاف إىل ذلك أن عام  تقدمي الدعم ألفرقة الدفاع وألنشطة جلسات احملكمة.
ا، ما يستلزم من قلم احملكمة توفري حمامني للمجين قضاي إجراءات جلرب األضرار يف طور التنفيذ يف أربع

عليهم، ودعم الصندوق االستئماين للمجين عليهم (مبا يف ذلك دعم أنشطة ميدانية)، وتقدمي املساعدة 
  .)٥٥(للدوائر عند االقتضاء

ببلوغ عدد أيام  ٢٠٢١ويُتوقع أن يشهد مقدار أنشطة دعم جلسات احملكمة زيادًة يف عام  -٣٦٩
يوم. وقد ُسعي إىل إجياد حلول ابتكارية عديدة بغية مواءمة  ٢٠٠ت احملكمة املخطط هلا انعقاد جلسا

الزيادة يف عدد أيام انعقاد جلسات احملكمة مع املتطلبات من املوارد يف قلم احملكمة، والسهر يف الوقت 
ولوية لتحقيق ويظل قلم احملكمة يعمل على حنو اسرتاتيجي إليالء األ ذاته على استمرارية العمليات.

الوفورات واملكاسب املتأتية عن زيادة النجاعة ما سيتيح له مواصلة تقدمي الدعم الكامل لألنشطة القضائية 
لسد  ٢٠٢١. ولن يهيأ يف ميزانية عام ٢٠٢١-٢٠١٩وتنفيذ خطته االسرتاتيجية للفرتة  ٢٠٢١يف عام 

  مة.تكاليف فريٍق ثاٍن من األفرقة املعنية بأنشطة جلسات احملك

  تقديم الدعم لعمليات التحقيق الناشط وغيرها من األنشطة الميدانية بما في ذلك جبر االضرار

سيواصل قلم احملكمة العمل يف معظم احلاالت اليت تتناوهلا احملكمة. ويُتوقع أن  ٢٠٢١يف عام  -٣٧٠
إجناز اثنتني منها حاالت، يُتوقع  يركِّز مكتب املّدعي العام جهوده على عمليات التحقيق الناشط يف تسع

اء أعمال التحقيق املعنية ٢٠٢١يف النصف األول من عام  ، ما يفضي إما إىل أنشطة متهيدية أو إىل إ
إن احلاالت اليت جيري مكتب املدعي العام فيها عمليات حتقيق . ٢٠٢١الثاين من عام  حبلول النصف

سواء يف املقر أم يف بلدان احلاالت، يف  ناشط وغريها من احلاالت ستظل تستلزم دعمًا من قلم احملكمة،
جماالت من قبيل مساندة اجملين عليهم والشهود، ومشاركة اجملين عليهم، وجرب األضرار، والتواصل 

قلم احملكمة مكاتبه  باجلماعات املتضررة، واخلدمات اللغوية، واملساندة األمنية واإلمدادية. وسيستدمي
ا وبونيا (يف مجهورية الكونغو الدميقراطية) وبـَْنغي (يف مجهورية أفريقيا هي ِكْنشاس -ة يف سبع مدن ُقطريال

 -ديفوار) واْتبيليسي (يف جورجيا) وباماكو (يف مايل) وكمباال (يف أوغندا)  الوسطى) وأبيجان (يف كوت
  لكنه بدأ أيضًا اختاذ تدابري لتقليص عمليات بعض مكاتبه وختفيض مواردها تدرجيياً، مثل مكتبيه يف

  كنشاسا وأبيجان.

ة باعتبارها وحداٍت ظرفيَة الوجوِد ذاَت قدٍّ قابل للتكيف وتتحلى ُقطريويُرى إىل املكاتب ال -٣٧١
ا مع مدى ضرورات العمل يف امليدان. وقد أتاح هذا النهج لقلم احملكمة  باملرونة الالزمة ملواءمة متطلبا

إىل أخرى، على حنو يتوافق مع التحوُّل على  ةُقطريإعادة ختصيص موارده من املوظفني بنقلها من وحدة 
ويشار يف هذا الصدد إىل أنه، على الرغم من زيادة  صعيد أولويات العمل واألمن يف بلدان احلاالت.

                                                            

  انـَْغْيسونا.و  ِيكاتوموقضية احلسن،  قضية  )٥٤(
ة هذه املرحل أُْنغوينوقضية  انْتاَغْنداستكون يف مرحلة جرب األضرار، كما قد تـَبـُْلغ قضية  املهديوقضية  كاتـَْنغاوقضية  لوبـَْنغاإن قضية   )٥٥(

ائيني فيهما. ٢٠٢١يف عام    رهناً بصدور قرارين 
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املتطلبات فيما خيص دعم األنشطة القضائية واألنشطة التحقيقية يف مايل ويف مجهورية أفريقيا الوسطى، 
القائم يف كنشاسا جبمهورية الكونغو الدميقراطية وعن  ُقطريدِّ املكتب الجنم ختفيٌض كبري عن تقليِص قَ 

ديفوار. وسيقلِّص املكتبان  استخدام املوارد على أساس درجات األولوية يف املكتب القائم يف كوت
د ان القائمان يف مجهورية الكونغو الدميقراطية حضورمها حبيث يبقى مكتٌب يف ِكْنشاسا له قدُّ احلُقطريال

األدىن الالزم وسينشران مواردمها من املوظفني ومواردمها غري املتصلة بالعاملني حيث ُحيتاج إليها يف أمكنة 
عمل أخرى، منها أمكنة عمل يف مايل ويف مجهورية أفريقيا الوسطى. ومثة ختفيضات أخرى نامجة عن اتباع 

على صعيد املصروفات بانتظام على امتداد  ٍج صارٍم فيما يتعلق باملصروفات قائٍم على حتليل االجتاهات
يف عام  ١٩- الثالث املاضية، وعلى تدابري تستبق استمرار القيود املتأتية عن أثر جائحة كوفيد السنوات
  على العمليات اجملراة ضمن البلدان املعنية وعلى دعم البعثات إليها. ٢٠٢١

  ى نطاق المحكمة االستثمار في أهم مشاريع تحسين تكنولوجيا المعلومات عل

أجرت احملكمة حتليًال وافيًا للبنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات وتدبر املعلومات القائمة يف  - ٣٧٢
ا من املتطلبات الفورية واملتطلبات الطويلة األجل. ا وما يرتبط  فمنذ بدء احملكمة عملها  خمتلف أجهز

هلامة يف جمال تكنولوجيا املعلومات/تدبر قبل أكثر من مخس عشرة سنة ُأجري عدد من االستثمارات ا
ومثة عدد من هذه النظم تقادم عهده أو يُنتظر أن  املعلومات دعماً ألعماهلا القضائية والتحقيقية واإلدارية.

اية عمرها االستعمايل. ا تشارف على  وعالوة على ذلك تنامى قدُّ  يغدو عتيقاً يف املستقبل القريب إذ إ
ا فيما خيص تكنولوجيا املعلومات احملكمة إىل حد ك بري منذ إنشائها، وترتب عن ذلك أثر على متطلبا

ا النظم  وعلى مقدار ما يُنشأ فيها من بيانات. ويشار على وجه التحديد إىل أن مثة متطلبات ال تفي 
  مات.القائمة إال جزئياً يف جماالت من قبيل مجع األدلة الرقمية، وأمن املعلومات، وتدبر املعلو 

االسرتاتيجية الـَخمسية اخلاصة  ٢٠١٧وملواجهة هذه التحديات اعُتمدت يف شباط/فرباير  -٣٧٣
ج كالين فيما خيص تكنولوجيا  بتكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلومات يف احملكمة مجعاء سهرًا على اتّباع 

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

تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية اخلمسية اخلاصة بتكنولوجيا  ٢٠٢١وستواصل احملكمة يف عام  -٣٧٤
وقد ُحدِّدت جماالت  ك يف سنتها اخلامسة واألخرية.تدبر املعلومات، اليت ستكون حينذااملعلومات/

  :٢٠٢١بيان يف شىت وحدات احملكمة فيما خيص عام التحسني التالية ال

  إعمال منَتج احلد األدىن القابل للتطوير فيما خيص منصة أنساق تسلسل األعمال
  القضائية؛

  مشاريع لتحسني احتياز بيانات البحث اجلنائي العلمي وتدبُّر األدلة من أجل مكتب
  املّدعي العام؛

  قبيل حتسني تدبُّر ممارسة ذوي احلقوق اخلاصة حتقيق حتسينات أخرى ألمن املعلومات من
يف االّطالع على املعلومات هلذه احلقوق، ومحاية البيانات احملفوظة بوسائل احلوسبة 

  الَسحابية، وحتسني كشف التهديدات والتصدي هلا.

وسيواصل قسم خدمات تدبُّر املعلومات إعداد اسرتاتيجية لتدبُّر املعلومات ومواءمتها مع  -٣٧٥
وقد بدأ العمل التمهيدي بشأن تقييم  .٢٠٢٤- ٢٠٢٢احملكمة االسرتاتيجي استشرافًا للفرتة ختطيط 
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التغريات التكنولوجية على ضوء ما يُتوقع من احتياجات احملكمة يف املستقبل؛ وسيتوقف إجنازه على 
تبدال الُبىن ومن اجملاالت الرئيسية املشمولة بذلك السهُر على كون اس. األهداف االسرتاتيجية للمحكمة

التحتية اخلاصة باحملكمة املشارفة على انتهاء عمرها االشتغايل مستدامًا من ناحية التكنولوجيا ومن ناحية 
التكاليف اإلمجالية للملكية؛ وتسخُري استثمار احملكمة يف جمال التكنولوجيات األساسية لتبسيط 

يف أمن املعلومات حلماية العاملني يف احملكمة،  السريورات االشتغالية والقضائية؛ ومواصلُة حتقيق حتسينات
  واألطراف يف اإلجراءات القضائية واملشاركني فيها، وسالمة السريورات واملعلومات.

  وارتباطها بميزانيته البرنامجية المقترحة  ٢٠٢١األولويات االستراتيجية لعام 

وُيستمر على . ٢٠٢١-٢٠١٩خطته االسرتاتيجية للفرتة  ٢٠١٩نشر قلم احملكمة يف عام  -٣٧٦
املقرتحة لقلم  ٢٠٢١االسرتشاد باألولويات االسرتاتيجية املبيَّنة يف هذه اخلطة فيما خيص ميزانية عام 

احملكمة. ويشار على اخلصوص إىل أن قلم احملكمة شرع، عمًال باخلطة املعنية، يف تنفيذ برنامج مدته 
 يع اخلدمات األساسية اليت يقدمها إىل احملكمة.سنوات لتعظيم اإلنتاجية ونشدان االمتياز يف مج ثالث

ويتأتى هذا النهج عن اخلطة االسرتاتيجية الشاملة بنطاقها احملكمة مجعاء، اليت تنص على أن احملكمة 
يئة بيئة عمٍل حيفزان  مؤسسة تسعى من أجل التحسني املستمر: يتمثل اهلدف املشرتك يف غرس ثقافٍة و

م من حتقيق أهدافهم باملثابرة على استبانة ما ميكن حتقيقه من مكاسب متأتية عن مجيع املوظفني وميكِّنا
ولبلوغ هذه الغايات،  إن هذا املبدأ األساسي يُطبَّق أيضًا يف قلم احملكمة.. زيادة النجاعة ومن وفورات

  جيِة التاليِة البيان:سنوات حول ثالِث األولوياِت االسرتاتي يُنظَّم برنامج قلم احملكمة املمتد تنفيذه لثالث

  التحسني املستمر (االمتياز)؛  )أ (

م، وإنتاجيُتهم)؛  )ب (   التزام املوظفني (تغُري ذهنيا

  التمثيل اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني.  )ج (

ذه األولويات ضمن نطاق أهداف الُشعب فيما خيص ميزانية عام  -٣٧٧ املقرتحة،  ٢٠٢١ويؤخذ 
ت وفقاً ملبادئ اخلطة االسرتاتيجية بغية حتديد أثر التعديالت إىل جانب مؤشرات األداء الرئيسية اليت ُوضع

املنفَّذة. إن الظروف احلالية املتأتية عن اجلائحة تستتبع إمكان إعادة حتديد درجات األولوية املسندة إىل 
ل األهداف لكن الغاية العامة تظل تتمثل يف تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية لقلم احملكمة تنفيذًا كامًال حبلو 

  .٢٠٢١اية عام 

  الخالصة

ٍج صارٍم ُعوِّضت به آثار مجيع  ٢٠٢١متثل ميزانية قلم احملكمة املقرتحة لعام  -٣٧٨ نتيجًة التباع 
الضغوط اإلضافية املرتبطة ببعض البنود تعويضًا كامًال عن طريق ختفيضاٍت ووفوراٍت ومكاسب متأتية عن 

خيفض  ٢٠١٨صوص إىل أن قلم احملكمة ما انفك منذ عام ويـُنَـوَّه على اخل. زيادة النجاعة يف بنوٍد أخرى
غدا أدىن من مقدار ميزانيته املعتمدة لعام  ٢٠٢١مقدار ميزانيته الربناجمية وأنَّ مقدار ميزانيته املقرتحة لعام 

٢٠١٧. 



ICC-ASP/19/10 

10-A-121020 124 

  المقترحة ٢٠٢١ميزانية عام  مكرَّرًا: البرنامج الرئيسي الثالث: ٢٥الجدول 

  ثالبرنامج الرئيسي الثال
  قلم المحكمة

  (بآالف اليوروات) ٢٠١٩مصروفات عام 
 ٢٠٢٠ميزانية عام 

املعتمدة 
  اليوروات)  (بآالف

  التغّري يف املوارد
 ٢٠٢١ميزانية عام 

املقرتحة 
  اجملموع  اليوروات)  (بآالف

املصروفات من 
  صندوق الطوارئ

اجملموع مبا فيه 
املصروفات من 
  صندوق الطوارئ

مقداره 
  نسبته املئوية  اليوروات بآالف

 ٩٣١٫٩ ٢٨ ٤٫٤ ٢٢١٫٩ ٧١٠٫٠١ ٢٧  املوظفون من الفئة الفنية

)٧١٨٫٤(١٠٨٫٤ ١٩  املوظفون من فئة اخلدمات العامة  )٣٫٨(  ٣٩٠٫٠ ١٨ 

٤٨  اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني ٤٨-٥٢٥٫٧ ٣٢١٫٩ ٤٧ ١٫١ ٨١٨٫٤٥٠٣٫٥ ٥٢٥٫٧٤٦ 

٣  املساعدة املؤقتة العامة ٩٦٨٫١١٧١٫٥٤ ٧٧٩٫١ ٣ ٥٫٦ ٥٧٧٫٨٢٠١٫٣ ١٣٩٫٦٣ 

 ٣٦١٫٨ ٩١٫١ ٢٠٤٫٩٦٠٫٦٢٦٥٫٥١٨٩٫٣١٧٢٫٥  املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

 ٢٢٣٫٢ ٦٫٥ ٢٢٦٫٤٢٥٩٫٢٤٨٥٫٧٢٠٩٫٥١٣٫٧  العمل اإلضايف

٤  اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ٣٩٩٫٤٤٩١٫٣٤ ٣٦٤٫١ ٤ ٩٫٧ ٩٧٦٫٦٣٨٧٫٥ ٨٩٠٫٨٣ 

١  السفر ٤٩٩٫٢٢٧٩٫٠١ ٥٥٩٫٤(٠٥٨٫٢ ٧٧٨٫٢٢(  )٢٧٫٢(  ٤٩٨٫٨ ١ 

 ٤٫٠ - -٣٫٠٤٫٠-٣٫٠  الضيافة

١  اخلدمات التعاقدية ٦٥٧٫٠١٩٧٫٥١ ٠٨٣٫٤ ٣ ١٠٫٧ ٧٨٥٫٥٢٩٧٫٩ ٨٥٤٫٥٢ 

)١١٨٫١(٤٦٣٫٠٦٤٢٫٨-٤٦٣٫٠  التدريب  )١٨٫٤(  ٥٢٤٫٧ 

 ٥٠٦٫٨ ٩٤٫٣ ٧٤٨٫٥٤٤٫٩٧٩٣٫٤٢٦٠٫٨٢٤٦٫٠  اخلرباء االستشاريون

٣  حمامو الدفاع ٤٤٦٫٠٦٧٨٫٧٤ ٠٢٣٫٧ ٤ ٢٧٫٠ ١٦٧٫٥٨٥٦٫٢ ١٢٤٫٧٣ 

١  حمامو اجملين عليهم ١٩٩٫١٨٨٫٤١ ٧٢٧٫١ ١ ٣٢٫٩ ٣٠٠٫٠٤٢٧٫١ ٢٨٧٫٥١ 

١١  النفقات التشغيلية العامة ٠٥٦٫٦١٢٧٫٢١١ ٥٨٤٫٥١ ١٨٣٫٨١٢( )٢٩١٫٤  )١٠٫٣(  ٢٩٣٫١ ١١ 

)١٠٦٫٥(١٢٦٫٠ ٨٧٧٫١٤٫٣٨٨١٫٤١  اللوازم واملواد  )٩٫٥(  ٠١٩٫٥ ١ 

١  األثاث والعتاد ٥٦٠٫٣١٤٫٢١ ٦٤٢٫٠(١٩٢٫٦ ٥٧٤٫٤١(  )٥٣٫٨(  ٥٥٠٫٦ 

)٨٩٠٫٢(٢٥ ٥٠٩٫٨٢٢٤٣٤٫٢١٩٤٤٫٠٢٣١٢١٫٩  اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني  )٣٫٥(  ٢٤ ٢٣١٫٧  

٧٥ ٩١٧٫٧ ٠٫٠ ٧٥٠٫٨ ٤٣٥٫٥٧٥٩٢٥٫٥١٣٦٠٫٥٧٧٩١٦٫٩  المجموع  

  ٢٠٢١مالك الموظفين المقترح لعام  مكرَّراً ثانياً: البرنامج الرئيسي الثالث: ٢٥الجدول 

  الربنامج الرئيسي لثالث
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

 –خ ع 
  رر

 –خ ع 
  رأ

جمموع 
موظفي فئة 
 اخلدمات
  العامة

مجموع 
  الموظفين

          الوظائف الثابتة

  ٥٧٥  ٣٢٧  ٣١٢  ١٥  ٢٤٨  ٥  ٩٠  ٨٣  ٤٤  ٢٢  ٣  -  ١  -  ٢٠٢٠املقرة لعام 
  -   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  اجلديدة

  -   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  املعادة التخصيص
  -   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  املعادة التصنيف
  )١(  -  -  -  )١(  -  -  )١(  -  -  -  -  -  -  دةاملستعادة/املعا

  ٥٧٤  ٣٢٧  ٣١٢  ١٥  ٢٤٧  ٥  ٩٠  ٨٢  ٤٤  ٢٢  ٣  -   ١  -   ٢٠٢١المقترحة لعام 

         

 وظائف المساعدة المؤقتة العامة (معاِدالتها بدوام كامل)

  ٥٥,٤٧  ٣٥,٤٧  ٢٧,٠٠  ٨,٤٧  ٢٠,٠٠  ٢,٥٠  ١٢,٠٠  ٤,٥٠  ١,٠٠  -  -  -  -  -  ٢٠٢٠املقرة لعام 
  ٤٧,٠٠  ٢٨,٠٠  ٢٥,٠٠  ٣,٠٠  ١٩,٠٠  ١,٠٠  ١٢,٠٠  ٥,٠٠  ١,٠٠  -  -  -  -  -  املستمرة
  ٨,٢٢  ٤,٣٠  ٠,٩٢  ٣,٣٨  ٣,٩٢  ١,٦٧  ١,٠٠  ١,٢٥  -  -  -  -  -  -  اجلديدة

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

  -   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  احملوَّلة
  ٥٥,٢٢  ٣٢,٣٠  ٢٥,٩٢  ٦,٣٨  ٢٢,٩٢  ٢,٦٧  ١٣,٠٠  ٦,٢٥  ١,٠٠  -   -   -   -   -   ٢٠٢١ترحة لعام المق
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 : مكتب رئيس قلم المحكمة٣١٠٠ البرنامج -١

 المقدِّمة

يضم مكتُب رئيس قلم احملكمة اجلنائية الدولية ("احملكمة") ديواَن رئيس قلمها، ومكتَب  -٣٧٩
   الشؤون القانونية.

الدعم مباشرة إىل رئيس القلم يف توجيهه االسرتاتيجي جلميع ويقدِّم ديوان رئيس قلم احملكمة  -٣٨٠
ُشعب القلم وأقسامه ومكاتبه ويف اضطالعه بالتنسيق فيما بينها وإرشاده إياها، ويف إدارة قلم احملكمة 

كما إن ديوان رئيس القلم ييسِّر وروَد املعلومات إىل ُشعب القلم وصدوَرها منها،  بأمجعه واإلشراف عليه.
 على التنسيق السليم الرفيع املستوى مع سائر أجهزة احملكمة، ومع أصحاب الشأن اخلارجيني. ويسهر

يدعم رئيس القلم يف أداء وظائفه التنفيذية وينسِّق شؤون باقي الوظائف التنفيذية املفوَّضة إىل مديري  إنه
  ُشعب القلم.

ا ويتوىل مكتب الشؤون القانونية املسؤولية عن أداء الوظائف الق -٣٨١ انونية املتأتية عن املهام املعهود 
إىل رئيس قلم احملكمة مبوجب اإلطار القانوين للمحكمة، مبثابة حمكمٍة جنائية ومبثابة منظمٍة دولية. 

يسهر على جودِة واّتساِق النهوج القانونية املّتبعة يف شىت وحدات قلم احملكمة واملتعلقة بطائفة من  إنه
امه بذلك اإلطاَر القانوين لقلم احملكمة. إن جماالت عمله، اليت تقابل على األمور. وهو ينسِّق يف قي

اإلمجال عمل الُشعب الثالث لقلم احملكمة، هي الشؤون التنظيمية والتقيد بالقواعد واللوائح، واألمور 
وظفني القضائية، والعمليات اخلارجية. فمكتب الشؤون القانونية يتناول على سبيل املثال مسائل تقاضي امل

ويسدي املشورة فيما يتعلق بشؤون الشراء والتعاميم اإلدارية. كما إنه ينسِّق دفوع قلم احملكمة اليت تُقدَّم يف 
اإلجراءات القضائية ويسدي املشورة فيما يتعلق بشؤون االحتجاز وشؤون احملامني. وعالوًة على ذلك 

َرم بني احملكمة والغري ويقوم بإعداد يتفاوض مكتب الشؤون القانونية بشأن االتفاقات والرتتيب ات اليت تـُبـْ
  نصوصها، ويسدي املشورة بشأن تفسري وتطبيق أحكام اتفاق املقر وغريه من االتفاقات. 

  بيئُة العمل واألولوياتُ 

سيظل ديوان رئيس قلم احملكمة يسهر على متتع القلم بأمجعه بالقدرة على االضطالع على حنو  -٣٨٢
وعلى هذه الصعيد يسهر ديوان  .٢٠٢١واالشتغالية املطلوب منه أداؤها يف عام  ناجح باملهام اإلدارية

رئيس القلم على التنسيق فيما بني األجهزة على النحو املناسب، ويقدم الدعم الالزم لعمل فريق إدارة 
ض القلم، وميكِّن رئيَس القلم من التكفل بتوفري خدمات عالية درجة اجلودة ألجهزة احملكمة، والنهو 

 مبسؤولياته الفنية فيما خيص أمورًا من قبيل محاية الشهود، واملساعدة القانونية، ودعم احملامني، والتوعية.
األولوية الرئيسية يف عمله لدعم  ٢٠٢١وإضافًة إىل هذه املهام سيويل ديوان رئيس قلم احملكمة يف عام 

- ٢٠١٩االسرتاتيجية لقلم احملكمة للفرتة رئيس القلم يف حتقيق األهداف والتعهدات املبيِّنة يف اخلطة 
  باعتباره أولوية رئيسية. ٢٠٢١

، عدا توفري ٢٠٢١ومن األولويات االسرتاتيجية ملكتب الشؤون القانونية فيما خيص عام  -٣٨٣
اخلدمات القانونية املعتادة لشىت وحدات قلم احملكمة، مواصلُة مراجعة اإلطار القانوين اإلداري للمحكمة 

سبيل األولوية اآللياُت البديلة حلل املنازعات مع املوظفني. كما إن مكتب الشؤون القانونية مبا فيه على 
سينجِّز إعداد اإلجراء التأدييب اجلديد اخلاص باحملكمة الذي يواءم به بني دور آلية الرقابة املستقلة ودور 

  اجمللس االستشاري التأدييب.
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  ألف يورو ١ ٦٦٦,٢  موارد الميزانية

املئة)، ناجٍم عن  يف ١,٩ألف يورو ( ٣١,٨ملبلغ املقرتح على اخنفاٍض إمجايل مقداره ينطوي ا -٣٨٤
املئة) واخنفاٍض يف التكاليف غري املتصلة  يف ١,٣ألف يورو ( ٢٠,٩اخنفاٍض يف تكاليف املوظفني مقداره 

  د التدريب.املئة) نتيجًة لتخفيضاٍت يف بند السفر وبن يف ٢٣,٦آالف يورو ( ١٠,٩بالعاملني مقداره 

  ألف يورو ١ ٦٣٠,٩  الموارد من الموظفين

  وظيفة ثابتة. ١٣يتألف مالك مكتب رئيس قلم احملكمة من  -٣٨٥

  ألف يورو ١ ٦٣٠,٩   من الفئة الفنية وفئة اخلدمات العامة الوظائف الثابتة:

ألف  ٢٠,٩ينطوي املبلغ املقرتح لسد تكاليف الوظائف الثابتة على اخنفاٍض إمجايل مقداره  -٣٨٦
ألف يورو يُعزى إىل إعادة  ١١٧,٥املئة) ناجٍم عن اخنفاٍض يف تكاليف املوظفني مقداره  يف ١,٣رو (يو 

ختصيص املساعد اخلاص لرئيس قلم احملكمة بنقله من ديوان رئيس القلم إىل مكتب مدير شعبة اخلدمات 
إىل تطبيق نظام األمم  ألف يورو تُعزى ٩٦,٦القضائية. ويعوَّض هذا االخنفاض جزئيًا بزيادٍة مقدارها 

  .املتحدة املوحَّد

  ألف يورو ٣٥,٣  الموارد غير المتصلة بالعاملين

ينطوي املبلغ اإلمجايل املطلوب لسد تكاليف املوارد غري املتصلة بالعاملني ملكتب رئيس قلم  -٣٨٧
امليزانية،  فبسبب القيود احلالية يف جمال املئة). يف ٢٣,٦آالف يورو ( ١٠,٩احملكمة على اخنفاض مقداره 

وتلزم املوارد . ُحقِّقت ختفيضات يف املخصَّصات يف بند السفر ويف بند التدريب لتقليل املقدار املطلوب
غري املتصلة بالعاملني لسد تكاليف السفر، وتكاليف الضيافة، وتكاليف التدريب، وتكاليف اخلرباء 

  االستشاريني.

  ألف يورو ١٩,٥  السفر 

رتح يف بند السفر ضمن إطار مكتب رئيس قلم احملكمة على اخنفاض ينطوي مبلغ املوارد املق -٣٨٨
املئة) يقابل اخنفاضاً للمخصَّصات فيه ضمن إطار ديوان رئيس القلم  يف ٤٣,٠ألف يورو ( ١٤,٧مقداره 

  وضمن إطار مكتب الشؤون القانونية.

اخنفاض مقداره  وينطوي مبلغ امليزانية املقرتحة يف بند السفر لديوان رئيس قلم احملكمة على -٣٨٩
إن املوارد املعنية تلزم لتمكني رئيس  .٢٠٢٠لعام  نظريهاملئة) بالقياس إىل  يف ٤٤,٣آالف يورو ( ٩,٣

قلم احملكمة من السفر لكي يشحذ على أعلى املستويات دعَم وتعاوَن الدول األطراف والشركاء اخلارجيني 
كما يعتزم  ولية احلكومية واملنظمات غري احلكومية.الرئيسيني، مثل األمم املتحدة وغريها من املنظمات الد

ة يف إطار اسرتاتيجيته القائمة على التزام العاملني ومن ُقطريرئيس قلم احملكمة زيارة واحد من املكاتب ال
ا مع احملكمة دون  أجل تعزيز عالقات احملكمة مع بلدان احلاالت والسلطات احمللية بغية ضمان تعاو

   عقبات.

آالف يورو  ٥,٤ملبلغ املطلوب ملكتب الشؤون القانونية على اخنفاض مقداره وينطوي ا -٣٩٠
آالف يورو  ٧,٨وسُتَسد مبيزانية السفر املقرتحة ملكتب الشؤون القانونية البالغة  املئة). يف ٤٠,٩(

ماع املشاركة يف اجت ‘١’يف ذلك:  تكاليف السفر والنفقات ذات الصلة املتكبَّدة يف اضطالعه مبهامه، مبا
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سنوي للمستشارين القانونيني للوكاالت املتخصِّصة ملنظومة األمم املتحدة واملنظمات ذات الصلة؛ 
إسداء املشورة وتقدمي املساعدة يف  ‘٣’املشاركة يف اجتماعات معنية بالقانون اإلداري الدويل؛  ‘٢’

من القواعد اإلجرائية )(ب) ٢(٦٨ تصديق اإلفادات السالفة التسجيل (خارج هولندا) عمًال بالقاعدة
  وقواعد اإلثبات.

  آالف يورو ٤,٠  الضيافة

فقد اقرتح رئيس قلم احملكمة بذل جهود حمدودة  املقدار املطلوب من أجل الضيافة. يفال تغريُّ  -٣٩١
يف جمال الضيافة يُرمى منها إىل زيادة الدعم والتعاون اللذين تقدِّمهما الدول األطراف والشركاء اخلارجيون 

  املوارد املعنية متثِّل متطلباً متكرِّراً. إن ون.الرئيسي

  آالف يورو ٦,٨  التدريب

 يف املئة). ١٥,٠ألف يورو ( ١,٢يشهد املبلغ املطلوب يف بند التدريب اخنفاضًا مقداره  -٣٩٢
وبالنظر إىل ما تتسم به  املبلغ املقرتح لسد االحتياجات إىل تدريب موظفي مكتب الشؤون القانونية. ويلزم
ذا القسم من تعقيد واتساع فال بد من االستثمار يف التدريب الفين والتدريب التقين، وال  املهام املنوطة 

إن توفري املوارد املعنية ميثِّل  سيما التدريب الرامي إىل حتسني املهارات يف جمال إعداد النصوص القانونية.
  متطلباً متكرِّراً.

  آالف يورو ٥,٠  اخلرباء االستشاريون 

يف ميزانية العام السابق، يظل  نظريهبلغ املقرتح، الذي ال ينطوي على أي تغيري بالقياس إىل إن امل -٣٩٣
يلزم يف مكتب الشؤون القانونية لسد تكاليف اخلرباء االستشاريني وما يلزم من خربة قانونية معيَّنة يف املقر 

ت الوطنية واختصاصات اهليئات ويف امليدان، وال سّيما فيما خيص الشؤون اليت تستتبع تناول التشريعا
ذه املسائل من املشورة واملساعدة القانونيتني، الدقيقتني والسليمتني  القضائية الوطنية. فتأمني ما يتعلق 

واآلتيتني يف الوقت املناسب، أمر أساسي لضمان تدبر احملكمة للمخاطر القانونية والدفاع عن موقفها يف 
  وارد املعنية ميثِّل متطلباً متكرِّراً.إن توفري امل الدعاوى القانونية.
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 المقترحة ٢٠٢١: ميزانية عام ٣١٠٠ البرنامج :٢٦ الجدول

٣١٠٠  
  مكتب رئيس قلم المحكمة

  (بآالف اليوروات) ٢٠١٩مصروفات عام 
 ٢٠٢٠ميزانية عام 

املعتمدة 
  اليوروات)  (بآالف

  التغّري يف املوارد
 ٢٠٢١ميزانية عام 

املقرتحة 
  عاجملمو   اليوروات)  (بآالف

املصروفات من 
  صندوق الطوارئ

اجملموع مبا فيه 
املصروفات من 
  صندوق الطوارئ

مقداره 
  نسبته املئوية  اليوروات بآالف

)١٩٫٣(٥٠٠٫٠ ١  املوظفون من الفئة الفنية  )١٫٣(  ٤٨٠٫٧ ١ 

)١٫٦(١٥١٫٨  املوظفون من فئة اخلدمات العامة  )١٫١(  ١٥٠٫٢ 

١  فنياجملموع الفرعي لتكاليف املوظ ١-٥٦٧٫٣ ٢٠٫٩(٦٥١٫٨ ٥٦٧٫٣١(  )١٫٣(  ٦٣٠٫٩ ١ 

 - - --١٣٦٫٩-١٣٦٫٩  املساعدة املؤقتة العامة

 - - -----  املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

 - - -----  العمل اإلضايف

 - - --١٣٦٫٩-١٣٦٫٩  اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني
)١٤٫٧(٥٣٫١٣٤٫٢-٥٣٫١  السفر  )٤٣٫٠(  ١٩٫٥ 

 ٤٫٠ - -٣٫٠٤٫٠-٣٫٠  الضيافة

 - - --٥٫٠-٥٫٠  اخلدمات التعاقدية

)١٫٢(٨٫٠---  التدريب  )١٥٫٠(  ٦٫٨ 

 ٥٫٠ - ٥٫٠-٢١٣٫٦-٢١٣٫٦  اخلرباء االستشاريون

 - - -----  النفقات التشغيلية العامة

 - - --٠٫٦-٠٫٦  اللوازم واملواد

 - - -----  اث والعتاداألث

)١٠٫٩(٢٧٥٫٢٤٦٫٢-٢٧٥٫٢  اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني  )٢٣٫٦(  ٣٥٫٣ 

١  المجموع ١-٩٧٩٫٤ ٣١٫٨(٦٩٨٫٠ ٩٧٩٫٤١(  )١٫٩(  ٦٦٦٫٢ ١ 

 ٢٠٢١: مالك الموظفين المقترح لعام ٣١٠٠ البرنامج :٢٧ الجدول

٣١٠٠  
وكيل أمني 

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

جمموع موظفي 
الفئة الفنية وما 

  رأ –خ ع   رر –خ ع   فوقها

جمموع موظفي 
فئة اخلدمات 

  العامة
مجموع 
  الموظفين

          الوظائف الثابتة

  ١٤  ٢  ١  ١  ١٢  -  ٢  ٥  ٢  ٢  -  -  ١  -  ٢٠٢٠املقرة لعام 

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

  )١(  -  -  -  )١(  -  -  )١(  -  -  -  -  -  -  املعادة التخصيص

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

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

  ١٣  ٢  ١  ١  ١١  -  ٢  ٤  ٢  ٢  -  -  ١  -  ٢٠٢١المقترحة لعام 

         

 وظائف المساعدة المؤقتة العامة (معاِدالتها بدوام كامل)

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  ٢٠٢٠م املقرة لعا

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

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

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

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

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

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  ٢٠٢١المقترحة لعام 
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 شعبة الخدمات اإلدارية: ٣٢٠٠ البرنامج -٢

 المقدِّمة

إن شعبة اخلدمات اإلدارية تقدِّم خدمات إدارية وتدبرية دعمًا لعمل احملكمة اجلنائية الدولية  -٣٩٤
ن قسم ويقود شعبة اخلدمات اإلدارية ("الشعبة") مديرها، وهي تتألف من مكتبه وم ("احملكمة") مجعاء.

  املوارد البشرية وقسم امليزانية وقسم املالية وقسم اخلدمات العامة وقسم األمن والسالمة.

ويتوىل مكتب مدير شعبة اخلدمات اإلدارية املسؤولية عن التوجيه العام والتخطيط االسرتاتيجي  -٣٩٥
مهام تنفيذية إنه مسؤول عن  وعن توفري كل الدعم اإلداري والتدبري لقلم احملكمة وللمحكمة مجعاء.

 حامسة عديدة منها ختطيُط ومراقبة املوارد االسرتاتيجيان، وتدبُّر املخاطر، واإلبالُغ عن األداء املؤسسي.
وهو ينسِّق العمل للتقيد بالتوصيات اليت تقدَّم يف سياق املراجعة يف مجيع وحدات احملكمة واجلهود الشاملة 

طلبات إبالغ هيئات اإلشراف مبا فيها جلنة امليزانية واملالية بنطاقها احملكمة مجعاء املبذولة للوفاء مبت
) ERPوهو يهيئ، عن طريق الفريق املعين بنظام احملكمة لتخطيط املوارد املؤسسية ( املراجعة. وجلنة

ذا النظام، ويدعم تنفيذ SAPبربجميات  ، اإلطاَر االسرتاتيجي والدعَم االشتغايل الستعانة احملكمة 
كما ينهض مكتب مدير الشعبة بتأدية واجب العناية  تصلة به اهلادفة إىل أمتتة سريورات العمل.املشاريع امل

باملوظفني عن طريق سياسات وبرامج تضمن حسن حاهلم اجلسماين والنفساين والوجداين من خالل 
  وحدة الصحة املهنية.

رية، من قبيل إسداء املشورة وتقدِّم الشعبة طائفة واسعة من اخلدمات يف جمال إدارة املوارد البش -٣٩٦
االسرتاتيجية بشأن مسائل املوارد البشرية، ووضع السياسات ذات الصلة، وتظلمات املوظفني، والتوظيف، 
م)،  وتدبر شؤون الوظائف، وتسيري شؤون العقود (العقود اخلاصة بالعاملني والعقود غري املتصلة 

كما يُركَّز على تدبر  لتأمني واملعاشات التقاعدية.والتعويضات، واملستحقات وكشوف الرواتب، وشؤون ا
وسيواصل قسم املوارد البشرية، بدعم من الفريق املعين  األداء، وتدريب املوظفني، والتطوير اإلداري.

، تبسيط وأمتتة اإلجراءات املتصلة باملوارد البشرية، مثل أمتتة تقدمي SAPبتخطيط املوارد املؤسسية بربجميات 
إسهامًا يف الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة، لتحقيق املزيد من املدفوعات 

وفيما يتعلق بسريورة إعداد وتنفيذ ميزانية احملكمة، تتوىل الشعبة  املكاسب املتأتية عن زيادة النجاعة.
ويشمل ذلك تنسيق  اإلشراف املركزي على امليزانية وتسهر على تعظيم النجاعة يف استخدام املوارد.

وإعداد امليزانية الربناجمية السنوية، وامليزانيات التكميلية، واإلخطارات بإمكان لزوم استخدام مبالغ من 
كما تتوىل  صندوق الطوارئ؛ ومراقبة األداء فيما يتعلق بامليزانية؛ واإلبالغ عن املسائل املتصلة بامليزانية.

  يزانية وتقييمه والتنبؤ به.الشعبة املسؤولية عن مراقبة تنفيذ امل

وعالوة على ذلك تقدم الشعبة خدمات التدبر املايل وتقوم بتنسيق وإعداد البيانات املالية  -٣٩٧
ا تدير مجيع أموال احملكمة وتراقبها وتقوم باإلبالغ  للمحكمة وللصندوق االستئماين للمجين عليهم. إ

ا. أعمال اإلنفاق، وإدارة االشرتاكات املقرَّرة وهي تتوىل أيضًا املسؤولية عن االضطالع بكل  بشأ
والتربعات، وعمليات اخلزينة مبا فيها عمليات تقدير التدفق النقدي بغية مراقبة املخاطر املتعلقة بالسيولة، 

وإضافًة إىل ذلك تقدم الشعبة املساعدة وتسدي اإلرشاد إىل شىت وحدات  واحملاسبة، واإلبالغ املايل.
  بالسياسات واإلجراءات املالية. احملكمة فيما يتعلق

ويف جمال اخلدمات العامة تتوىل الشعبة املسؤولية عن االستعمال اليومي ملبىن املقر، مبا يف ذلك  -٣٩٨
تدبر اخلدمات اخلفيفة مثل خدمات اإلطعام، والتنظيف، واملرتفقات، واخلدمات اليت تقدَّم جملمَّع 
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وتتوىل  نة املباين، وأعمال التصليح، وأعمال االستبدال.املؤمترات، فضًال عن اخلدمات الثقيلة مثل صيا
ا املعنية بالشراء، سلعًا وخدمات  الشعبة يف امليدان تقييم احملاّل وتكييفها. ا توفِّر، من خالل وحد إ

جيدة املردود بالقياس إىل تكاليفها حتتاج إليها احملكمة وغريَها من اخلدمات يف اجملاالت التالية: إدارة 
وعة الـَمرَْكبات، والشحن، والنقل (مبا فيه دعم نقل الشهود الذي يقدَّم يف مقر احملكمة)، وعمليات جمم

كما ترتِّب الشعبة مجيَع األسفار الرمسية للعاملني يف  الربيد، وتدبر املمتلكات، وإدارة شؤون املستودعات.
واملهامَّ اإلدارية املتصلة باالمتيازات  احملكمة، وخدماِت استصدار التأشريات واألذون باإلقامة يف الهاي،

  واحلصانات.

يئ الشعبة بيئة عمل ساملة وآمنة يف املقر وحتمي مجيع األشخاص الذين يقع على عاتق  -٣٩٩ و
م، كما حتمي ممتلكات احملكمة املادية وغري املادية. وتتوىل الشعبة املسؤولية عن  احملكمة واجب العناية 

باألمن والسالمة، يف امليدان ويف املقر، وتتصل بالدولة املضيفة فيما خيص إعداد السياسات املتعلقة 
ويف املقر تقدِّم الشعبة خدمات األمن والسالمة على مدار الساعة دون انقطاع  املسائل املتصلة باألمن.

  اخللل.طيلة أيام األسبوع السبعة، مبا يف ذلك ما يلزم النعقاد جلسات احملكمة على حنو آمن وال يعرتيه 

  بيئة العمل

ا االشتغالية املتطورة. -٤٠٠  لقد تسىن للشعبة أن تتكيف على حنو فعال مع بيئتها املتغرية واحتياجا
وقد أجرت الشعبة تسويات مّكنتها من احتواء أثر الزيادات يف التكاليف التعاقدية، مثل التكاليف املتصلة 

اخلدمات اليت ختص احملكمة مجعاء وتندرج ضمن وبأسعار السلع و  املتحدة املوحَّدبتطبيق نظام األمم 
  جماالت عمل الشعبة.

وستظل شعبة اخلدمات اإلدارية تقدِّم اخلدمات يف جمال امليزانية وجمال املالية وجمال املوارد  -٤٠١
كما ستواصل الشعبة تنسيق توفري املعلومات . البشرية وجمال اخلدمات العامة وجمال األمن والسالمة

وسائر أصحاب الشأن، مبن فيهم فريق الهاي العامل، وجلنة امليزانية واملالية، وجلنة هليئات اإلشراف 
م يف إطار  املراجعة، واملراجع اخلارجي، ومكتب املراجعة الداخلية، لكي يتسىن هلم أداء املهام املنوطة 

م على حنو ناجع وفعال.   واليا

  يته البرنامجية المقترحةوارتباطها بميزان ٢٠٢١األولويات االستراتيجية لعام 

يتمثَّل اهلدف العام لشعبة اخلدمات اإلدارية يف توفري اخلدمات اإلدارية واالشتغالية الالزمة  -٤٠٢
على احللول الالزمة لتعزيز ما تقدِّمه من  ٢٠٢١وهلذه الغاية سرتكِّز الشعبة يف عام  للمحكمة مجعاء.

ا الرفيعة ل فيما يتعلق بإجراء األنشطة القضائية وأعمال  ٢٠٢١عام اخلدمات دعماً لتحقيق احملكمة أولويا
. ٢٠٢١- ٢٠١٩وسرتكِّز الشعبة أيضًا على دعم تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية لقلم احملكمة للفرتة  املقاضاة.

وستواصل الشعبة يف هذا الصدد العمل على األولويات الثالث لقلم احملكمة: التحسني املستمر، وتعزيز 
وحتسني التمثيل اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني. وسيشمل ذلك مشاريع لتبسيط السريورات التزام املوظفني 

واإلجراءات، وتعزيز ضوابط املراقبة الداخلية، وحتسني السريورات الشاملة بنطاقها احملكمة مجعاء مثل 
 تنفيذ وكذلك ستدعم الشعبة قلم احملكمة يف. إجراءات الشراء وإجراءات السفر وإجراءات التوظيف

أعماله ذات األولوية املتعلقة باملهام املنوطة به واملهام املنوطة باحملكمة، كما ستدعم استمرار حتسني وتعزيز 
  التزام املوظفني والتوزيع اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني.
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وقلمها والرتكيز فيها على املهام املنوطة باحملكمة  ٢٠٢١األنشطة القضائية وأعمال املقاضاة يف عام 
  مبوجب واليتيهما

إضافًة إىل توفري اخلدمات اإلدارية للمحكمة مجعاء (يف املقر ويف امليدان) كما بـُنيِّ يف املقدِّمة  -٤٠٣
وستدعم  الواردة آنفاً، ستوفِّر شعبة اخلدمات اإلدارية الدعم املباشر لألنشطة القضائية وأعمال املقاضاة.

. اف النهائي واألنشطة املتعلقة باإلجراءات االبتدائية يف قضيتنيالشعبة األنشطة املتعلقة بدعاوى االستئن
وستستلزم القضايا املعنية توفري اخلدمات األمنية الالزمة من أجل سري جلسات احملكمة على حنو آمن وال 
يعرتيه اخللل؛ ونقل الشهود على الصعيد احمللي حلضور جلسات احملاكمة؛ وترتيب أسفار الشهود؛ وترتيب 

ا، أسفا ر حمامي الدفاع وحمامي اجملين عليهم وترامجة جلسات احملكمة والصحفيني الذين حيضرو
واملتطلبات املتعلقة حبصوهلم على تأشريات؛ وتدبر شؤون املرتفقات يف املقر (مبا يف ذلك تدبر قاعات 

جرب األضرار يف  سيشهد استمراَر تنفيذ ٢٠٢١مث إن عام  جلسات احملكمة) واملرافق القائمة يف امليدان.
سيستلزم من الشعبة توفري  ، مااْنتاَغْنداوبدَء تنفيذه يف قضية  املهدي وقضية كاتـَْنغاوقضية  لوبـَْنغاقضية 

الدعم من املقر (مثل ما يتعلق باخلدمات املتصلة باألسفار واخلدمات املالية واخلدمات املتصلة بالشراء) 
  رافق)، مبا يف ذلك ما خيص الصندوق االستئماين للمجين عليهم.ومن امليدان (مثل النقل احمللي وتدبر امل

 ٢٠٢١كما إن عملياِت التحقيق الناشط اليت سيواصل مكتب املّدعي العام إجراءها يف عام  -٤٠٤
ستستلزم من شعبة اخلدمات اإلدارية تقدمي الدعم لرتتيب األسفار يف مهمات رمسية وتوفري اخلدمات 

حملققني واحملللني؛ وشحن املعدات (مثل معدات البحث اجلنائي العلمي)؛ الطبية، مبا يف ذلك ما خيص ا
ة سهراً على أمن وجناعة عمليات احملكمة يف بيئات ُقطريوتدبر شؤون َمرَْكبات احملكمة يف أماكن املكاتب ال

 ومثة جهات فاعلة أخرى، مثل الصندوق االستئماين للمجين عليهم، ستعتمد العمل احملفوفة باملصاعب.
ا. وعلى حنو مماثل سيستلزم استمراُر تقلب  أيضًا على املساعدة اليت ستقدمها الشعبة إلجراء عمليا

الظروف األمنية يف بلدان احلاالت اليت تعمل فيها احملكمة تقدَمي الشعبة دعمًا مباشرًا لوضع مبادئ 
  االت عملها.توجيهية بشأن األمن والسالمة تفي باحتياجات احملكمة ذات الصلة يف شىت جم

  التحسني املستمر

ستظل شعبة اخلدمات اإلدارية تؤدي دورًا رائدًا يف متييز وتنفيذ املقرتحات الرامية إىل حتقيق  -٤٠٥
مكاسب متأتية عن زيادة النجاعة ووفورات يف خمتلف جماالت اخلدمات اإلدارية، بوسائل أمهها تبسيُط 

دد إىل أن الشعبة ستستفيد أفضل فائدة من برجميات ويشار يف هذا الص السريورات وأمتتتها ومراقبتها.
  ).SAPالتدبر املستعملة يف احملكمة (برجميات 

ولدعم تنفيذ اسرتاتيجية التحسني املستمر هذه، ستعمل الشعبة على حتسني السريورات اإلدارية  -٤٠٦
مراجعة وتبسيط ويشار يف هذا الصدد إىل أن هدف الشعبة يتمثل يف  وتنفيذ املبادرات يف جمال األمتتة.

ورقمنة السريورات اإلدارية القائمة على الوثائق املطبوعة، وزيادة النجاعة عن طريق رفع درجة األمتتة، 
وسُريكَّز بوجه خاص على السريورات الشاملة بنطاقها احملكمة مجعاء مثل  وتعزيز ضوابط املراقبة الداخلية.

على النحو احملدَّد يف إطار اخلطة االسرتاتيجية لقلم السريورات املتعلقة بالشراء، والسفر، والتوظيف، 
  .٢٠٢١-٢٠١٩احملكمة للفرتة 

تقدمي املساعدة يف تنفيذ اسرتاتيجية احملكمة  ٢٠٢١وستواصل شعبة اخلدمات اإلدارية يف عام  -٤٠٧
 اَخلمسية اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات وتدبر املعلومات، اليت ستؤيت حتسينات يف عدد من اجملاالت.
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 تشمل هذه اجملاالت نظم املعلومات اخلاصة بتسيري شؤون املوارد البشرية والشؤون املالية وشؤون امليزانية.و 
، SAPبدأت الشعبة إعداد خريطة طريٍق لتنفيذ ترقية كبرية للصيغة احلالية من نظام  ٢٠٢٠ويف عام 
تدرجيياً  SAPيغة احلالية لنظام . ولـّما كان سيُتخلى عن الص٢٠٢٧وعام  ٢٠٢٥إلجرائها بني عام   ُخيطَّط

) يستلزم حتليًال مفصًَّال لآلثار املرتتبة SAP S/4HANAفإن إعمال أحدث صيغه ( ٢٠٢٧حبلول عام 
لن يقتصر أثرها على إدارة  SAPعليه وخريطة طريٍق واضحٍة للتنفيذ. فالرتقية انتقاًال إىل أحدث صيغ نظام 

وقواعد البيانات اخلاصة به اليت يديرها قسم  SAPعتاد نظام  شؤون احملكمة بل ستستلزم أيضًا استبدال
موارد داخلية  ٢٠٢١خدمات تدبُّر املعلومات. ونظرًا إىل َقدِّ هذا املشروع وأثره فستخصَّص يف عام 

) واستبدال SAP )SAP S/4HANAإلعداد خريطة الطريق املفصَّلة اخلاصة بإعمال أحدث صيغ نظام 
  مبثابة متطلٍب مسبٍق إلعمال صيغته هذه.عتاده وقواعد بياناته 

  التزام املوظفني وحتسني التمثيل اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني تعزيز

سيشتمل حتسُني التزام املوظفني وبُث روح العمل اجلماعي على االضطالع بأنشطة ترمي إىل  -٤٠٨
عال من برامج التدريب (مبا فيها توثيق التماسك وتيسري التواصل الداخلي؛ وتنفيذ ما يلزم ألداء املهام الف

برامج تدريب املديرين)؛ واالهتمام مبسائل رعاية املوظفني لزيادة حتمسهم وإنتاجيتهم والتوازن لديهم بني 
ويتمثل اهلدف من ذلك يف حتفيز املوظفني لكي يؤدوا مهامهم على أفضل  شؤون العمل ومهوم احلياة.

ر دورًا رئيسيًا يف حتديد املنَجزات، ومواطن القوة، واجلوانب وجه، حيث يؤدي التواصل والتعقيب املستم
اليت جيب تطويرها، وبالتايل وضع خطط العمل اليت تساعد قلَم احملكمة واحملكمَة مجعاء على حتسني 

  أدائهما املؤسسي بصورة مستمرة.

دمات كما تشمل املبادرات املتصلة بالتزام املوظفني وحسن حاهلم مشروَع الوقاية من الص -٤٠٩
  الثانوية، وإعداَد وتنفيَذ السياسات املتعلقة باملوارد البشرية، ومراجعَة إجراءات التوظيف.

  ألف يورو ١٨ ١٥١,٧  موارد الميزانية

والزيادات املتصلة مبؤشر  املتحدة املوحَّدعلى الرغم من الزيادات املتصلة بأثر تطبيق نظام األمم  -٤١٠
ة اخلدمات اإلدارية جهًة توفِّرها على نطاق احملكمة، تدبرت الشعبة أسعار السلع واخلدمات اليت تُعترب شعب

وقد تسىن لشعبة اخلدمات  املئة). يف ٥,٥ألف يورو ( ١  ٠٤٧,٦أمر حتقيق ختفيض إمجايل مقداره 
 اإلدارية إجياد حلول لتناول التغريات يف االحتياجات االشتغالية من خالل ختصيص املوارد على حنو ناجع.

ا ُحقِّق من الوفورات، واملكاسب املتأتية عن زيادة النجاعة، والتكاليف غري املتكرِّرة، مبلغاً فقد بلغ م
  عشر. ألف يورو، كما ترد تفاصيله يف املرفق السادس ٢١٩,٢مقداره 

  ألف يورو ١٤ ٥٢٥,٩  الموارد من الموظفين

وظيفة  ١٧٩لف من ، تقرتح شعبة اخلدمات اإلدارية مالكًا ملوظفيها يتأ٢٠٢١فيما خيص عام  -٤١١
الواحد العامل بدوام   من معاِدالت املوظف ٧,٠وظائف من وظائف املساعدة املؤقتة العامة ( ٧ثابتة و

  كامل).

  ألف يورو ١٣ ٥٦٢,٥  من الفئة الفنية وفئة اخلدمات العامة الوظائف الثابتة:

آالف يورو  ٧,١ينطوي املبلغ املطلوب لسد تكاليف املوظفني على زيادٍة طفيفٍة مقدارها  -٤١٢
  .املتحدة املوحَّداملئة) نتيجًة لتطبيق نظام األمم  يف ٠,١(
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  ألف يورو ٧٦٠,٢   املساعدة املؤقتة العامة

، يُطلب أن ُمتوَّل للسنة بكاملها ٢٠٢١نظراً إىل االحتياجات االشتغالية املتوقعة فيما خيص عام  -٤١٣
إىل  املتحدة املوحَّدويفضي تطبيق نظام األمم . وظائف املساعدة املؤقتة العامة اليت متثِّل متطلبًا مستمراً 

  املئة). يف ٧,٤ألف يورو ( ٥٢,٤اقرتاح زيادة صافية يف هذا البند مقدارها 

) ملدة ٣-موظف معين باملوارد البشرية (الشؤون القانونية وشؤون السياسات) (من الرتبة ف -٤١٤
باملوارد البشرية ملواصلة النهوض بأود  املوظف املعين. يلزم شهرًا (متطلب مستمر، لسنوات متعددة) ١٢

وضع سياسات احملكمة، والعمل بصفة أمٍني للهيئة االستشارية املعنية مبطالبات التعويض، ودعم احلل 
املبكر للمنازعات املتصلة بالعقود. إن املسؤولية عن أداء هذه املهام نُقلت من مكتب الشؤون القانونية 

  .٢٠١٨التابع لقلم احملكمة يف عام 

) ملدة ٢-موظف معاون خمتص بنظم ختطيط املوارد املؤسسية (من الرتبة ف -٤١٥
تظل هذه الوظيفة الزمة للمساعدة يف تنفيذ مشاريع يف  .مستمر، لسنوات متعددة) (متطلب شهراً  ١٢

 إطار االسرتاتيجية اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلومات، اليت أقرها جملس احلوكمة املعين بتدبر
 SAPوتدبُّر املعارف وتوفري التدريب يف جماهلا بربجميات ؛ SAP املعلومات؛ وتنفيذ مشاريع األمتتة بربجميات

يف النظام اجلديد لتدبُّر التعلُّم تسهيًال للتعلُّم على  SAPمبا يف ذلك نشر مواد التدريب املتعلقة بنظام 
نت وعن بعد. وإضافًة إىل ذلك يلزم عمٌل على اإلنرت  SAPختطيط املوارد املؤسسية بواسطة برجميات 

، ما ميثل متطلبًا مسبقًا لالنتقال HANAاحلالية إىل قاعدة بيانات  Oracleحتضريي لنقل قاعدة بيانات 
ذا االنتقال فيما خيص مجيع مستعملي )SAP )SAP S/4HANAإىل املنصة اجلديدة لنظام  . ويوصى 

وعام  ٢٠٢٥ؤسسية احلايل سينتهي عمره االشتغايل بني عام ألن نظام ختطيط املوارد امل SAPبرجميات 
اجلديدة  SAP، ولن يعود مورِّده بعد ذلك يوفِّر خدمات الصيانة ذات الصلة. فصيغة نظام ٢٠٢٧

)SAP S/4HANA ( دعم على حنٍو أفضل سريورات األعمال اإلدارية موفِّرًة املزيد من وظائف تيُتوقع أن
 .االستعمال ووسائل األداء

مستمر، لسنوات  (متطلب شهراً  ١٢) ملدة ٢-موظف معاون معين بالشراء (من الرتبة ف -٤١٦
تلزم هذه الوظيفة بالنظر إىل نقل وظيفة أمني جلنة استعراض املشرتيات من مكتب الشؤون . متعددة)

يانات القانونية التابع لقلم احملكمة إىل وحدة الشراء، ولزوم متابعة العقود، وتوسيع وحتسني قاعدة ب
  املورِّدين، وتزايد عدد سريورات الشراء املعقدَّة (مبا فيها سريوراته املتعلقة جبرب األضرار).

. شهرًا (متطلب مستمر، لسنوات متعددة) ١٢) ملدة ٢-موظف إداري معاون (من الرتبة ف -٤١٧
طة املتصلة تلزم هذه الوظيفة ملواصلة دعم أنشطة مكتب مدير شعبة اخلدمات اإلدارية، مبا فيها األنش

بالتنسيق والتوجيه واإلشراف فيما يتعلق بالتقيد بالتوصيات املقدَّمة يف إطار املراجعات، والتخطيط 
االسرتاتيجي للموارد، وإعداد امليزانية السنوية، وتدبر املخاطر؛ وتقدمي الدعم يف تلبية متطلبات أصحاب 

هاي العامل، ومجعية الدول األطراف، واملراجع الشأن اخلارجيني مثل جلنة امليزانية واملالية، وفريق ال
  .اخلارجي، وجلنة املراجعة

شهرًا (متطلب مستمر،  ١٢) ملدة ٣-مستشار نفسي اجتماعي للموظفني (من الرتبة ف -٤١٨
تلزم هذه الوظيفة مبثابة وظيفة إضافية يف مالك وحدة الصحة املهنية لتنفيذ مشروع . لسنوات متعددة)

م ويضطلعون  انوية.الوقاية من الصدمات الث فثمة كثري من املوظفني يتعرضون، إذ يؤدون مهما
م، تعرضًا مباشرًا أو غري مباشر ألدلة على اجلرائم املرتكَبة يف القضايا اليت تنظر فيها احملكمة  مبسؤوليا
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وقد بينت الدراسات أن التعرض الشديد ملواد حيتمل أن تكون  لروايات عن حيثيات هذه اجلرائم. أو
صادمة ميكن أن يؤدي إىل ظهور أعراض نفسية أو بدنية مماثلة لألعراض اليت يسببها االكرتاب الالحق 
للصدمات، مثل الـَخَدر، واحلزن، والغم، ومشكالت النوم والرتكيز أو أوجاع العضل والصداع. وجيري يف 

يذ مشروع للوقاية من الصدمات إطار التدابري املتخذة ألداء واجب احملكمة القاضي بالعناية مبوظفيها، تنف
ا؛ (ب) (أ): مراحل الثانوية على ثالث حتليل البيانات،  اإلعداد إلجراء دراسة استقصائية وتسيري شؤو

إعمال التدابري الرامية إىل تقليص أخطار اإلصابة  والتباحث بشأن التدابري التخفيفية، وإعداد التقرير؛ (ج)
ولتنفيذ هذا  منها التدريب وتنظيم حلقات العمل يف هذا املضمار. باالكرتاب الالحق للصدمات، بوسائل

املشروع تعتمد احملكمة على خربة سائر منظمات األمم املتحدة يف هذا اجملال وهي ستتشارك بصدده مع 
  جامعات فيما خيص الدعم التقين (حتليل البيانات والطرائق اإلحصائية).

رأ) ملدة -ع الرتبة خ  طيب يعمل يف امليدان (منرر) ومساعد -ممرض رئيسي (من الرتبة خ ع -٤١٩
سيهتم املمرض الرئيسي باملسائل الصحية  .شهرًا لكل منهما (متطلب مستمر، لسنوات متعددة) ١٢

العاجلة وتنفيذ الربامج والتدابري الوقائية، ويعمل رديفًا حينما يكون املوظفون الطبيون العاملون يف وحدة 
م.الصحة املهنية يف إجازة سن أما املساعد الطيب  وية أو يتلقون تدريبًا إلزاميًا الستدامة تصديق مهارا

العامل يف امليدان فسيقوم بصيانة وتدبر املعدات الطبية، واملستحَضرات الصيدالنية والبنية التحتية املعنية يف 
لى خطر كبري)، إطار العمليات امليدانية؛ وسيساعد يف البعثات إىل األصقاع النائية (اليت تنطوي ع

وسيدرِّب املوظفني امليدانيني على أعمال اإلسعاف وقواعد العمل يف حاالت الطوارئ؛ وسيتوىل إعداد 
ومسك إجراءات العمل القياسية فيما خيص الدعم الطيب امليداين؛ وسيعد التقارير وعروض املستجدات 

  حبسب اللزوم.

ف املساعدة املؤقتة العامة تتسم بأمهية أساسية إن كلتا هاتني الوظيفتني األخريَيت الذكر من وظائ -٤٢٠
الستمرارية أعمال وحدة الصحة املهنية ولتوفري اخلدمات يف جمال الصحة املهنية يف الوقت املناسب وعلى 

 اخلدمات من يلزم ما توفري على الوحدة هذه قدرة زيادة يف أسهمتا وقد حنو ناجع يف املقر ويف امليدان.
  لقد جديدة. ناجعة األعمال لتسلسل أنساق إىل أفضى ما باملوظفني، بالعناية تعلقةامل واخلدمات الطبية
 حنوٍ  وعلى سريعاً  يتحرك أن مبقدوره ألن احملكمة، يف إجيايب أثر داخلي ميداين طيب مساعد لتوظيف كان
  األمهية. بالغة مهمات ُجترى عندما أو امليدان يف طبية طوارئ تقوم عندما ناجعٍ 

  آالف يورو ٢٠٣,٢   ايفالعمل اإلض

إن املوارد  يف املئة). ٤,٥آالف يورو ( ٨,٧ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة طفيفة مقدارها  -٤٢١
املطلوبة يف إطار بند العمل اإلضايف متثِّل متطلبًا متكرِّرًا ويتباين مقدارها حبسب احتياجات العمل الذي 

  العمل اإلضايف سنوياً. ويعاد تقييم االحتياجات إىل يتعنيَّ النهوض بأوده.

ويف جمال اخلدمات العامة، تلزم املخصَّصات للعمل اإلضايف بصورة رئيسية لسد تكاليف  -٤٢٢
اخلدمات اليت يقدمها السائقون خارج أوقات الدوام الرمسي، لكنها تلزم أيضًا فيما خيص العاملني املعنيني 

إن العمل اإلضايف  للموظفني املعنيني بالشراء. باملرافق، واملساعدين املعنيني بشؤون السفر، وتلزم أحياناً 
شاهدًا يُتوقع أن ميثُلوا يف جلساٍت أمام احملكمة يف عام  سيظل يلزم بصورة رئيسية للنقل احمللي لتسعني

ألف  ١٦,٠وينطوي مبلغ املوارد املعنية، اليت ميثِّل توفريها متطلبًا متكرِّراً، على ختفيض مقداره . ٢٠٢١
  املعتمدة. ٢٠٢٠يف ميزانية عام  نظريهاملئة) بالقياس إىل  يف ١٧,٨يورو (
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وتشهد املتطلبات يف بند العمل اإلضايف فيما خيص قسم األمن والسالمة زيادة مقدارها  -٤٢٣
(جلسات  ٢٠٢١يف املئة) تعزى إىل جلسات احملكمة املعتزم عقدها يف عام  ٢٥,٧ألف يورو ( ٢٥,٢

ا  لتوفري خدمات األمن والسالمة خالل الوقت  ‘١’العمل اإلضايف يوم). ويلزم  ٢٠٠غري متزامنة مد
لتوفري خدمات األمن والسالمة خالل العطل  ‘٢’؛ ٢٠٢١املزيد الذي تستغرقه جلسات احملكمة يف عام 

رأ الذين يعملون مساًء وليًال. -ع لتعويض فارق العمل الليلي للموظفني من الرتبة خ ‘٣’القضائية الرمسية؛
  ل اإلضايف هو السبيل املفضَّل واألجنع بالقياس إىل تكاليفه من أجل توفري اخلدمات املعنية.فخيار العم

وينطوي املقدار املطلوب يف إطار هذا البند لقسم امليزانية ولقسم املالية كليهما على اخنفاض  -٤٢٤
ا يف آالف يورو، ٦,٠طفيف جيعله يبلغ  مواعيد  وهو يظل يلزم لسد تكاليف أنشطة جيب أن ُيضطلع 

حمدَّدة من قبيل إعداد امليزانيات السنوية الربناجمية املقرتحة واملعتمدة، وإقفال فرتات احملاسبة، واإلبالغ 
  املايل، واملراجعة اخلارجية.

  ألف يورو ٣ ٦٢٥,٨  الموارد غير المتصلة بالعاملين 

التعاقدية، وتكاليف  تلزم املوارد غري املتصلة بالعاملني لسد تكاليف السفر، وتكاليف اخلدمات -٤٢٥
التدريب، وتكاليف اخلرباء االستشاريني، والنفقات التشغيلية العامة، وتكاليف اللوازم واملواد، وتكاليف 

إن املوارد املطلوبة لسد التكاليف غري املتصلة بالعاملني يف شعبة اخلدمات اإلدارية تشمل  األثاث والعتاد.
ات اليت تُوفَّر للمحكمة مجعاء وختضع للتسويات املتصلة مبؤشر املخصَّصات املتصلة بعقود السلع واخلدم

ألف  ١ ١١٥,٨وينطوي مجيع بنود امليزانية معًا على اخنفاض إمجايل مقداره  أسعار السلع االستهالكية.
  املئة). يف ٢٣,٥يورو (

  ألف يورو ١٢٩,٧  السفر

ألف يورو  ٧٨,٥مقداره  ميثِّل املبلغ املطلوب متطلبًا متكرِّرًا وهو ينطوي على اخنفاض - ٤٢٦
  املئة). يف ٣٧,٧(

آالف يورو لوحدة الصحة املهنية بغية تلبية طلبات خدمٍة واردة من  ٩,٠ويلزم املقدار البالغ  -٤٢٧
ة، ومكتب املّدعي العام، واجلهات اليت يتعامل معها قلم احملكمة، والصندوق االستئماين ُقطرياملكاتب ال

ة وأن يساعد فيما ُقطريالطيب العامل يف امليدان أن يتفقد املكاتب الللمجين عليهم. ويتعني على املساعد 
يتعلق مبهمات البحث اجلنائي العلمي، والعمليات اليت تشمل الشهود يف امليدان (روابط التواصل عن بعد 
بالوسائل الفيديوية، والنقل) ومهام أخرى بالغة األمهية من قبيل مرافقة كبار املسؤولني إبان زيارات 

القائم يف جورجيا  ُقطريلشخصيات املرموقة. وسيقوم املسؤول الطيب واملمرض الرئيسي بزيارة املكتب الا
  .١٩-واملرافق الطبية القائمة يف يوهانسربغ من أجل تقييم املخاطر الصحية الالحق جلائحة كوفيد

لشبكات  ألف يورو تكاليف السفر حلضور اجتماعاتٍ  ١٧,٧وسُتَسد باملقدار املقرتح البالغ  -٤٢٨
منظومة األمم املتحدة ذات الصلة املعنية بالشؤون املالية (معايري احملاسبة/املعايري احملاسبية الدولية للقطاع 
العام، خدمات اخلزينة، إخل)، وامليزانية، واملستجدات على صعيد اإلدارة واملوارد البشرية، واجتماعاٍت مع 

أحدث املستجدات فيما بني الوكاالت بشأن مشاريع  هيئات األمم املتحدة املختصة من أجل مواكبة
سيما من  واجلهود املبذولة لزيادة النجاعة، وال SAPختطيط املوارد املؤسسية، واملبادرات املتعلقة بربجميات 

). وفيما خيص SAP )SAP S/4HANAأجل التحضري النتقال احملكمة إىل املنصة اجلديدة لنظام 
ت، سيُنظر يف الطرائق البديلة للمشاركة من قبيل االئتمار عن بعد بواسطة االجتماعات اجلامعة للوكاال

  الوسائل الفيديوية وتبادل املعلومات الكتابية.
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إىل مواقع ميدانية إلجراء جرد مادي  ٢٠٢١وسيسافر موظفو قسم اخلدمات العامة يف عام  -٤٢٩
رافق وصيانٍة جملموعة الـَمرَْكبات من أجل ة، وإجراء تقييٍم للمُقطريحملوزات احملكمة املوجودة يف املكاتب ال

التخطيط الستبدال عناصر تندرج يف عداد رأس املال والتكفل بصيانة الـَمرَْكبات على حنٍو يفي مبعايري 
  اجلودة النافذة.

ألف يورو  ٥٠,٠وينطوي املبلغ املطلوب فيما خيص األمن على اخنفاض مقداره  -٤٣٠
المة يظل يسهر على النهوض بأود أمن هيئة الرئاسة واملّدعية إن قسم األمن والس املئة). يف ٣٧,٥(

العامة ورئيس قلم احملكمة خالل أسفارهم الرمسية إىل بلدان احلاالت وغريها من األصقاع. ويضاف إىل 
ة ألغراض الدعم ُقطريذلك أنه سُتَسد باملوارد املعنية تكاليف سفر منسق األمن امليداين إىل املكاتب ال

لعمليات التفتيش، والتحقق من التقيد بالقواعد واملعايري والتيقن من تطبيق السياسات، والسفر  االشتغايل
للمشاركة يف االجتماعات املعنية بتدبُّر األمن وتنسيقه مع إدارة األمم املتحدة للسالمة واألمن، وشبكة 

إن توفري املوارد املعنية ميثِّل متطلباً . إدارة األمن املشرتكة بني الوكاالت، واملنظمة الدولية للشرطة اجلنائية
  متكرِّراً.

  ألف يورو ٢٤٠,٤   اخلدمات التعاقدية

املئة) يعزى رئيسياً  يف ٣٨,٤ألف يورو ( ١٥٠,١ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره  -٤٣١
أن  املزمع تنفيذها واليت يتعني SAPإىل ختفيضات يف عدد مشاريع ختطيط املوارد املؤسسية بربجميات 

على النحو املبنيَّ يف اخلطة اخلمسية اخلاصة  SAPيديرها فريق ختطيط املوارد املؤسسية بربجميات 
  بتكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلومات.

ألف يورو لسد تكاليف جتديد  ٩٤,٠وفيما خيص اخلدمات العامة، يلزم املقدار املقرتح البالغ  -٤٣٢
هة توفِّر الدعم يف جمال املؤمترات والدعم اإلمدادي جوازات سفر األمم املتحدة، والتعاقد مع ج

ألف يورو بالنظر إىل التقليص املتوقع  ٣٠,٠ألف يورو إىل  ٥٠,٠ُخفِّضت املخصَّصات له من  (ما
)؛ وصيانة برجميات إدارة املباين؛ والطبع ١٩-خلدمات املؤمترات الالزمة يف الوضع الالحق جلائحة كوفيد

  إن توفري املوارد املعنية ميثل متطلَّباً متكرِّراً.. ل بالربيداخلارجي وتكاليف اإلرسا

 SAPألف يورو ألن مشاريع ختطيط املوارد املؤسسية بربجميات  ٣٣,٧وتلزم موارد مقدارها  -٤٣٣
إن معظم هذه املوارد يلزم من  تستلزم طائفة من اخلربات الوظيفية والتقنية ال تتوفر داخليًا على الدوام.

احلايل إىل قواعد بيانات منصة  SAPخربة تقنية لدعم نقل قواعد بيانات نظام أجل سد تكاليف 
HANA وتكاليف بعض العمل اإلضايف للمضي يف تعزيز طرائق العمل عن بعد والعمل بالوسائل الرقمية ،

  لتلبية الطلبات املتزايدة يف جمال العمل عن بعد.

وجب االتفاق الرمسي املعقود بني احملكمة وفيما خيص األمن، تلزم موارد لدفع الرسم السنوي مب -٤٣٤
ألف يورو)، وتكاليف خدماٍت متصلٍة حبفظ مفاتيح منازل  ١٢,٠واملنظمة الدولية للشرطة اجلنائية (

املسؤولني املنتَخبني، وإجيار ميدان الرمي الذي ُجيرى فيه التدريب على استعمال األسلحة النارية واالختبار 
ألف يورو. إن توفري  ٢٤,٠فيقرتح مبلغ مقداره  .وظفي األمن والسالمةالرامي إىل تصديق مهارات م

  املوارد املعنية ميثل متطلَّباً متكرِّراً.

ويّتسم النظام الرقمي حلفظ الوثائق الطبية (برجميات تدبُّر العناية الصحية)، الذي تبلغ تكلفته  -٤٣٥
صحية (الذي يُعترب من املهام الرئيسية ألف يورو، بأمهية أساسية إلجراء عمليات تقييم املخاطر ال ٢٠,٠
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ا إىل وحدة الصحة املهنية) وبالتايل للتوصية بربامج وقائية لتخفيف املخاطر املستبانة، وللتمكن  املعهود 
  بذلك من تزويد اإلدارة مبعلومات حميَّنة ومصدَّقة.

رسات الفضلى وتعمل شبكة مديري املرافق الطبية التابعة لألمم املتحدة على إعمال املما -٤٣٦
واملبادئ التوجيهية الدولية ضمن منظومة األمم املتحدة والوكاالت املنتسبة إليها. إن احملكمة عضٌو يف هذه 

  آالف يورو. ٤,١الشبكة، ويتعني عليها أن تدفع مسامهًة سنويًة لتقاسم التكاليف مقدارها 

قام األول لسد التكاليف ألف يورو يلزم يف امل ٤٣,٣مث إن الشعبة حتتاج إىل مبلغ مقداره  -٤٣٧
اإلدارية املرتتبة على رد الضرائب اليت جتبيها الواليات املتحدة األمريكية من رعاياها وتكاليف التقييم 

  االحتسايب اإللزامي الالزم ملطابقة البيانات املالية للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام.

  ألف يورو ٣٦٤,٣   التدريب

ويُطلب مبلغ مقداره  املئة). يف ٠,٨ألف يورو ( ٢,٩وب على زيادة مقدارها ينطوي املبلغ املطل -٤٣٨
ألف يورو ألغراض ختص املوارد البشرية سُيستخدم بصورة رئيسية لسد تكاليف برامج التدريب  ٢٣١,٣

يئ مكتبة إلكرتونية وبرامج توجيه  املؤسسي الذي توفره احملكمة، مبا يف ذلك منصة تعلم على اإلنرتنت 
م أو  ا مساعدة الدارسني على حتقيق غايا يل مرنة وناجعة بالقياس إىل تكاليفها بلغات خمتلفة يراد 

كما  الشخصية واملهنية؛ وتنمية املهارات القيادية؛ والتدريب على تدبر األداء، والتدريب يف جمال اللغات.
وتواصل  عند توليهم مهامهم. إن املبلغ املطلوب يشمل برنامج احملكمة اخلاص بتوجيه املوظفني اجلدد

احملكمة توفري معظم التدريب املؤسسي الذي جتريه وتبادل املعارف على شبكة اإلنرتنت، ويشمل املبلغ 
املعين ميزانية التدريب التقين لقسم املوارد البشرية بغية التكفل بتحديث املهارات التقنية لدى العاملني يف 

  وارد املعنية ميثل متطلَّباً متكرِّراً.إن توفري امل. جمال املوارد البشرية

ألف يورو للتكفل بتوفري التدريب اإللزامي ملوظفي األمن وغريهم من  ٩٣,٦ويلزم مبلغ مقداره  -٤٣٩
املوظفني املنخرطني يف أنشطة التحرك االستجايب يف حاالت الطوارئ، على حنو يتوافق متامًا مع األنظمة 

ا يف احملكمة ويف الدولة  ويشمل التدريب اإللزامي املعين مواضيع ختصُّصية، من قبيل  املضيفة.املعمول 
نقل املتهمني واحلماية اللصيقة، إضافًة إىل التدريب على اإلسعاف، وإطفاء احلرائق، والتحرك إزاء 

وج السالمة واألمن يف  الطوارئ، واألسلحة النارية. ويضاف إىل ذلك أنه سيواصل توفري التدريب على 
  امليدانية بالتعاون مع جيش الدولة املضيفة. البيئات

ألف يورو من أجل وحدة الصحة املهنية. فيتعني على املسؤول الطيب  ٢٢,٤ويلزم مبلغ مقداره  -٤٤٠
م  واملمرض الرئيسي واملمرض املعين بالصحة املهنية واملساعد الطيب امليداين أن يستدميوا اعتماد مهارا

). ويـَُيسَّر ذلك BIGالتسجيل يف ِسجل مهنيي الصحة يف هولندا (الطبية، والرتاخيص، واملهارات، و 
  باملشاركة يف عدة دورات تدريٍب متخصٍص إلزامي.

آالف يورو لالنتقال املرتقب إىل نظام ختطيط املوارد املؤسسية  ٣,٨ويلزم مبلغ مقداره  -٤٤١
. SAPعين بنظام . وُحيتاج إىل تدريٍب تقٍين لواحٍد من أعضاء الفريق املSAP S/4HANA اجلديد
سيمكِّن احملكمة من االستفادة من املمارسات الفضلى والعرب املستخلصة عند التحضري لالنتقال   فذلك

  .SAP S/4HANAإىل منصة 
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ألف يورو من أجل تدريٍب متخصٍص على اإلبالغ املايل،  ١٣,٢كما يلزم مبلغ مقداره  -٤٤٢
اليت يعتزم قسم امليزانية إعماهلا يف  )PBCراقبتها (ومسائل اإلدارة، وحتسيناٍت لنميطة َمْيزنة الوظائف وم

  ، وتدريٍب إلزامي للسائقني.٢٠٢١عام 

  ألف يورو ٢٥,٥     اخلرباء االستشاريون

  يف املئة). ٢٢,٧آالف يورو ( ٧,٥ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره  -٤٤٣

على اخنفاض مقداره  ألف يورو ٢٤,٠وفيما خيص قسم املوارد البشرية، ينطوي املقدار البالغ  -٤٤٤
سد تكاليف خبري ل ٢٠٢١عام فيما خيص املبلغ املطلوب ويلزم . املئة) يف ٢٠آالف يورو ( ٦,٠

االنتقال إىل وضع وصف  واستهاللالدعم يف تسيري برامج تأمني احملكمة،  من أجل تقدمياستشاري 
يدعم التخطيط يف جمال العاملني لسمات الوظائف وتبيان للكفاءات أكثر اتسامًا بالطابع العام على حنٍو 

  إن توفري املوارد املعنية ميثل متطلَّباً متكرِّراً.وحراكهم الذي يستلزمه اّتسام مالكهم باملرونة. 

ألف يورو لالستعانة خبربٍة خارجيٍة حمدودة من أجل املساعدة يف  ١,٥ويلزم مبلغ مقداره  -٤٤٥
  ية.الوظائف التنفيذية ملكتب مدير شعبة اخلدمات اإلدار 

  ألف يورو ٢ ٦٢٣,٦   النفقات التشغيلية العامة

 يف املئة). ١٤,٨ألف يورو (  ٤٥٤,٧ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض إمجايل مقداره  -٤٤٦
  توفري مجيع املوارد املبيَّنة أدناه ميثِّل متطلباً متكرِّراً. إن

ل املبىن القائم ألف يورو الستعما ٢ ٠٥٧,٤وفيما خيص اخلدمات العامة، يلزم مبلغ مقداره  -٤٤٧
ألف يورو)؛  ٧١٥,٠ة، مبا يف ذلك تكاليف التنظيف يف املقر (ُقطرييف الهاي واستعمال حماّل املكاتب ال

ألف يورو)؛ وعقود تأمني  ٦٨,٥ألف يورو)؛ وصيانة معدات منها الـَمرَْكبات ( ٨٢٩,٠واملرتَفقات (
ن قبيل تكاليف خدمات الناقلني ألف يورو)؛ ويلزم الباقي لسد نفقات متفرقة م ١٥٧,٠جتاري (

  اخلاصني، والشحن، والتخليص الربيدي، والوقود، ولوازم إلدارة املرافق، والعمليات اإلمدادية.

ألف يورو من أجل ُنُظم ختطيط املوارد املؤسسية  ٣٣٢,٢وينطوي املقدار املطلوب البالغ  -٤٤٨
، ٢٠٢٠لعام  نظريهة) بالقياس إىل املئ يف ٥,٨ألف يورو ( ٢٠,٣على اخنفاٍض مقداره  SAPبربجميات 

 SAPيُعزى رئيسيًا إىل إعادة التفاوض بشأن رسوم االشرتاك السنوي يف منصة اخلدمات السحابية لنظام 
("عوامل النجاح") من أجل التوظيف وتدبُّر األداء. إن املوارد املعنية تلزم لسد  SuccessFactorsاملسماة 

 SAPورسوم االشرتاك يف منصة اخلدمات السحابية لنظام  SAPبرجميات التكاليف الثابتة املتصلة بصيانة 
. إن التكاليف املعنية ثابتة ومتثل متطلبًا متكرِّراً، متصًال بصورة مباشرة بعدد SuccessFactorsاملسماة 

ات املستعملني يف احملكمة، وُمَرشَّداً على أساس اختيار نوع ترخيص االستعمال األكثر اقتصاداً حبسب مس
  املستعمل.

ألف يورو على زيادة مقدارها  ١٦٤,٠وينطوي املقدار املطلوب من أجل األمن البالغ  -٤٤٩
املئة). وسُتَسد باملبلغ املطلوب رسوم العضوية يف نظام األمم املتحدة إلدارة  يف ٤٥,٤ألف يورو ( ٥١,٢

، بسبب أعداد ٢٠٢٠ألف يورو بالقياس إىل عام  ٢٩,٠ألف يورو، ما يزيد مبقدار  ١١٤,٠األمن (
املوظفني العاملني يف امليدان) والتكاليف املتصلة بالتفتيش اإللزامي ملعدات املراقبة األمنية. وختصَّص موارد 
من أجل الصيانة الوقائية والتصحيحية ملعدات املراقبة األمنية (أجهزة الكشف باألشعة السينية، وممرات 

لة يدوياً)؛ وصيانة األسلحة النارية ومعدات األمن الكشف عن املعادن، وكاشفات املعادن احملمو 
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والتدريب؛ وصيانِة وحتيِني نظام (التدريب على) أجهزة الكشف باألشعة السينية املستعان فيه باحلاسوب 
  ).٢٠٢٠ألف يورو كما يف عام  ٢٧,٠الالزمني من أجل إعادة تصديق كفاءات ضباط األمن (

خمصَّصات لسد التكاليف املتصلة باستعماِل وصيانِة  ٢٠٢١وأُدرِجت أيضًا يف ميزانية عام  -٤٥٠
ألف يورو). وهذه الشبكة هي تطبيٌق يوفر   ٢٢,٠) (SCAANوترقيِة شبكة األمن واالتصال والتحليل (

سيما  حًال رقميًا شامًال ميكن التعويل عليه من أجل التواصل مع املوظفني يف كل وضٍع يكونون فيه، وال
م، يف الوقت املناسب وعلى حنو فعال وناجع.إبان الطوارئ أو الكوار    ث، ومساعد

  ألف يورو لسد الرسوم والنفقات املصرفية. ٧٠,٠ويظل يلزم مبلغ مقداره  -٤٥١

  ألف يورو ٢٣٢,٢  اللوازم واملواد 

إن كل املتطلبات  يف املئة). ٢٠,٤ألف يورو ( ٥٩,٤ينطوي املبلغ املقرتح على اخنفاض مقداره  -٤٥٢
  متكرِّرة ويعاد تقييمها كل عام.من املوارد متطلباٌت 

ألف يورو فيما خيص اخلدمات العامة من أجل العقد اإلطاري  ١٦٩,٠ويلزم مبلغ مقداره  -٤٥٣
الذي يشمل لوازم، منها لوازم مكتبية وخراطيش حرب وورق؛ ولوازم تتعلق بإدارة املباين؛ وعتاد إلدارة املباين 

ريهم من موظفي قسم اخلدمات العامة؛ وورٍق وإمدادات بالكهرباء؛ وبذالت رمسية للسائقني وغ
للطابعات؛ ووقود ولوازم للَمرَْكبات؛ وُجَبب تُرَتَدى خالل جلسات احملكمة. ومثة ختفيٌض يف تكلفة املالبس 

  اآلمنة واإلمدادات بالعتاد.

ألف يورو وهي تلزم لتجديد ُعَدد  ٦٣,٣وتبلغ املوارد املتصلة باألمن والسالمة مبلغًا مقداره  -٤٥٤
اإلسعاف وصيانة معدات الطوارئ (مقاعد اإلجالء، إخل). ويواصل قسم األمن والسالمة استبدال معدات 
احلماية (السرتات غري املرئية الواقية من الرصاص من أجل ضباط األمن العاملني يف املقر واملوظفني 

ا تشارف املشاركني يف االتصال أو اية عمرها  يف احلماية اللصيقة يف بلدان احلاالت) أل على 
  االشتغايل.

وتلزم أيضًا موارد إلفراد خمصَّصاٍت أساسية ملكتب الشارات والتحقق من اهلوية من أجل سد  -٤٥٥
تكاليف إصدار الشارات، وتكاليف اللوازم واملواد اخلاصة بالتدريب على استعمال األسلحة النارية، 

من املواد واملعدات اليت يستخدمها ضباط  وتكاليف استبدال البذالت الرمسية وأحذية السالمة وغريها
  األمن.

  آالف يورو ١٠,٠  األثاث والعتاد 

إن كل املوارد  يف املئة). ٩٧,٤ألف يورو ( ٣٦٨,٥ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره  -٤٥٦
  املعنية متثل متطلباً متكرِّراً وهي تلزم الستبدال األثاث يف املقر ويف امليدان.
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 المقترحة ٢٠٢١يزانية عام م: ٣٢٠٠ البرنامج :٢٨ الجدول

  
  

٣٢٠٠  
  شعبة الخدمات اإلدارية

  (بآالف اليوروات) ٢٠١٩مصروفات عام 
 ٢٠٢٠ميزانية عام 

املعتمدة 
  اليوروات)  (بآالف

  التغّري يف املوارد
 ٢٠٢١ميزانية عام 

املقرتحة 
  اجملموع  اليوروات)  (بآالف

املصروفات من 
  صندوق الطوارئ

اجملموع مبا فيه 
من املصروفات 

  صندوق الطوارئ
مقداره 

  نسبته املئوية  اليوروات بآالف

 ١١٦٫٣ ٤ ٦٫٤ ٨٦٩٫١٢٤٧٫٢ ٣  املوظفون من الفئة الفنية

)٢٤٠٫١(٦٨٦٫٣ ٩  املوظفون من فئة اخلدمات العامة  )٢٫٥(  ٤٤٦٫٢ ٩ 

١٣  اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني ١٣-٦١١٫٠ ٥٦٢٫٥ ١٣ ٠٫١ ٥٥٥٫٤٧٫١ ٦١١٫٠١٣ 

 ٧٦٠٫٢ ٧٫٤ ٦٠٢٫٥٧٠٧٫٨٥٢٫٤-٦٠٢٫٥  ملساعدة املؤقتة العامةا

 - - -----  املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

 ٢٠٣٫٢ ٤٫٥ ٢٠٥٫٢٢٥٩٫٢٤٦٤٫٤١٩٤٫٥٨٫٧  العمل اإلضايف

٨٠٧٫٧٢٥٩٫٢١  اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ٩٦٣٫٤ ٦٫٨ ٠٦٦٫٩٩٠٢٫٣٦١٫١ 

)٧٨٫٥(١٤٣٫١٤٢٫١١٨٥٫٢٢٠٨٫٢  السفر  )٣٧٫٧(  ١٢٩٫٧ 

 - - -----  الضيافة

)١٥٠٫١(٢٤٨٫٤٣٩٠٫٥-٢٤٨٫٤  اخلدمات التعاقدية  )٣٨٫٤(  ٢٤٠٫٤ 

 ٣٦٤٫٣ ٠٫٨ ٢٢٩٫٢٣٦١٫٤٢٫٩-٢٢٩٫٢  التدريب

)٧٫٥(١٤٤٫٧٣٣٫٠-١٤٤٫٧  اخلرباء االستشاريون  )٢٢٫٧(  ٢٥٫٥ 

٢  النفقات التشغيلية العامة ٢-٨٥١٫٠ ٤٥٤٫٧(٠٧٨٫٣ ٨٥١٫٠٣(  )١٤٫٨(  ٦٢٣٫٦ ٢ 

)٥٩٫٤(١٥٥٫٦٢٩١٫٧-١٥٥٫٦  اللوازم واملواد  )٢٠٫٤(  ٢٣٢٫٣ 

)٣٦٨٫٥(١٢٣٫٥٣٧٨٫٥-١٢٣٫٥  األثاث والعتاد  )٩٧٫٤(  ١٠٫٠ 

٣  اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني ٨٩٥٫٥٤٢٫١٣ ١١٥٫٨١(٧٤١٫٦ ٩٣٧٫٧٤(  )٢٣٫٥(  ٦٢٥٫٨ ٣ 

١٨  جموعالم ٣١٤٫٢٣٠١٫٤١٨ ٠٤٧٫٦١(١٩٩٫٣ ٦١٥٫٦١٩(  )٥٫٥(  ١٥١٫٧ ١٨ 

 ٢٠٢١: مالك الموظفين المقترح لعام ٣٢٠٠ البرنامج :٢٩ الجدول

 
 

٣٢٠٠  
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

 –خ ع 
 رأ –خ ع   رر

جمموع 
موظفي فئة 

اخلدمات 
  عامةال

مجموع 
  الموظفين

         الوظائف الثابتة

  ١٧٩  ١٤٧  ١٣٩  ٨  ٣٢  -  ٦  ١١  ٩  ٥  ١  -  -  -  ٢٠٢٠املقرة لعام 
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  اجلديدة

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  املعادة التخصيص
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  املعادة التصنيف
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  املستعادة/املعادة
  ١٧٩  ١٤٧  ١٣٩  ٨  ٣٢  -  ٦  ١١  ٩  ٥  ١  -  -  -  ٢٠٢١المقترحة لعام 

        

 وظائف المساعدة المؤقتة العامة (معاِدالتها بدوام كامل)

  ٧,٠٠  ٢,٠٠  ١,٠٠  ١,٠٠  ٥,٠٠  -  ٣,٠٠  ٢,٠٠  -  -  -  -  -  -  ٢٠٢٠املقرة لعام 
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  املستمرة
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  اجلديدة

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

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  احملوَّلة
  ٧,٠٠  ٢,٠٠  ١,٠٠  ١,٠٠  ٥,٠٠  -  ٣,٠٠  ٢,٠٠  -  -  -  -  -  -  ٢٠٢١المقترحة لعام 



ICC-ASP/19/10  

141  10-A-121020 

 القضائيةلخدمات شعبة ا: ٣٣٠٠ البرنامج -٣

  المقدِّمة

تتوىل شعبة اخلدمات القضائية ("الشعبة") املسؤولية عن تقدمي الدعم فيما خيص اإلجراءات  -٤٥٧
القضائية للمحكمة اجلنائية الدولية ("احملكمة") وتكنولوجيا املعلومات/تدبُّر املعلومات على النطاق 

وقسم تدبر األعمال القضائية،  وهي تتألف من مكتب مديرها، املؤسسي، واخلدمات اللغوية.
خدمات تدبر املعلومات، وقسم االحتجاز، وقسم اخلدمات اللغوية، وقسم مشاركة اجملين عليهم  وقسم

وجرب أضرارهم، وقسم دعم احملامني، ومكتب احملامي العمومي للمجين عليهم، ومكتب احملامي العمومي 
  للدفاع.

دمات احلامسة األمهية لتنفيذ األنشطة الرئيسية اليت وتقدم شعبة اخلدمات القضائية عددًا من اخل -٤٥٨
ا احملكمة. فهي تقوم يف إطار دعمها لإلجراءات القضائية بتدبر شؤون قاعات جلسات احملكمة  تضطلع 

وإضافة إىل  وبتنظيم هذه اجللسات، مبا يف ذلك اجللسات اليت تُعقد عن بعد بواسطة الروابط الفيِديوية.
). eCourtاملسؤولية عن تدبر الوثائق القضائية وعن عمل نظام احملكمة اإللكرتونية (ذلك تتوىل الشعبة 

وتساعد اجملين عليهم على املشاركة يف شىت مراحل اإلجراءات القضائية، مبا فيها إجراءات جرب األضرار، 
لية سريورة مجع وتيسِّر تعيني اخلرباء يف جمال جرب األضرار عند االقتضاء. وتسعى الشعبة إىل زيادة فعا

كما تقوم الشعبة، عن   طلبات اجملين عليهم، بوسائل منها املساعدة فيما يتعلق بتكنولوجيا املعلومات.
طريق قسم دعم احملامني، بتدبر شؤون املساعدة القانونية اليت تقدَّم للمعوزين من اجملين عليهم ومن املّدعى 

يئة ظروف  إىل احملامني. عليهم وبتنسيق كل املساعدة اليت تقدمها احملكمة ويسهر قسم االحتجاز على 
ساملة وآمنة وإنسانية للمحتَجزين يف عهدة احملكمة ويسهر على سالسة عمل مرافق االحتجاز وفقاً 

  للمعايري الدولية ذات الصلة.

وال تقتصر اخلدمات اليت تقدمها شعبة اخلدمات القضائية على ما خيص أنشطة جلسات  -٤٥٩
ا ت احملكمة. وفر نوعني من اخلدمات املؤسسية (خدمات اللغات وخدمات الدعم فيما خيص تكنولوجيا إ

املعلومات وتدبُّر املعلومات) إىل احملكمة مجعاء واألطراف يف اإلجراءات أمام احملكمة واملشاركني فيها، يف 
األساسي تُوفَّر  ) من نظام روما٢(٨٧ وعمًال باملادة. سياق أنشطة جلسات احملكمة ويف السياق اإلداري

لغة وإليها من أجل التعاون القضائي، ما ميكِّن احملكمة من إحالة  ٣٠خدمات الرتمجة من أكثر من 
ا إىل الدول األطراف. وتُوفَّر خدمات الرتمجة التحريرية والرتمجة الشفوية للمساعدة يف سري إجراءات  طلبا

م واملتهمني يف فهم م  احملكمة، ولصون حقوق املشتبه  اإلجراءات وحقوق الشهود يف اإلدالء بشهادا
ا. وجيري خبدمات تكنولوجيا املعلومات ونُُظمها دعم مجيع أنشطة احملكمة اليومية يف  باللغة اليت خيتارو

وتـَُعد خدماُت املكتبة املتاحة جلميع . جمال القضاء ويف اجملال اإلداري ويف جمال التحقيق ويف جمال التوجيه
وبالنظر إىل طبيعة  كمة وللمحامني اخلارجيني جانبًا من املهام املنوطة بالشعبة يف إطار واليتها.موظفي احمل

أنشطة احملكمة ميثل السهر على أمن املعلومات، الذي يصان به أمن ُنُظم تكنولوجيا املعلومات يف 
ولية عن تعريف كبار مسؤويل احملكمة، نوعاً هاماً من أنواع الدعم الذي تقدمه الشعبة. وتتوىل الشعبة املسؤ 

. احملكمة املنتَخبني، وموظفيها، واألطراف يف اإلجراءات، باملمارسات الفضلى على صعيد أمن املعلومات
كما تتاح هذه اخلدمات يف املقر ويف امليدان لطائفة متنوعة من أصحاب الشأن، ومنهم حمامو الدفاع 

ثبت أن إمكان تعديل لقد  االستئماين للمجين عليهم.واملمثلون القانونيون للمجين عليهم، والصندوق 
نطاق تقدمي اخلدمات فيما خيص تكنولوجيا املعلومات وتدبُّر املعلومات، املقرتن بإعمال حلوٍل سديدة 
ا مع  وابتكارية يف جمال تكنولوجيا املعلومات، ميثل ركنًا من أركان قدرة احملكمة على تكييف عمليا
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، ما أتاح استمرارية عمليات احملكمة وتوطيد صمودها على ١٩-جائحة كوفيد التحديات املتأتية عن
  اإلمجال.

ولئن كان مكتب احملامي العمومي للمجين عليهم ومكتب احملامي العمومي للدفاع مكتبَـْني  -٤٦٠
ما يتبعان، فيما خيص األغراض اإلدارية فقط، لشعبة اخلدمات  مستقَلْني من ناحية عملهما الفين فإ

ما يعمالن ضمن إطار واليتيهما احملدَّدتني يف الئحة احملكمة فيقدمان  ية التابعة لقلم احملكمة.القضائ إ
دعمًا إضافيًا إىل أفرقة ممثلي اجملين عليهم وأفرقة الدفاع، على الرتتيب. وميكن ملكتب احملامي العمومي 

تعيِّنه احملكمة لتمثيلهم، وتلكم ممارسٌة  للمجين عليهم أن ميثِّل اجملين عليهم يف اإلجراءات القضائية عندما
جمين عليهم من جمموع اجملين عليهم  ٦ ٢٠٤. وميثل حمامو هذا املكتب ٢٠١٢يّتسِّع نطاقها منذ عام 

جمين عليه ينفرد  ٥ ٠٠٠. ومثة زهاء ١١ ٠٠٠املشاركني يف اإلجراءات أمام احملكمة الذين يقارب عددهم 
عندما يتعلق األمر بالتمثيل الفعلي للمتَهمني، يؤدي مكتب احملامي و بالدفاع عنهم حمامون خارجيون. 

العمومي للدفاع دورًا حامسًا يف محاية املشتبه فيهم، ومتثيلهم، والنهوض حبقوقهم ريثما تـَُعنيَّ أفرقة الدفاع 
ا املساعدَة يف تنظيم ملفات القضايا وإج راء البحوث عنهم، ويقدِّم ألفرقِة الدفاع هذه عندما يتم انتدا

  القانونية طيلة اإلجراءات حبسب االقتضاء.

  بيئة العمل

تأثرًا مباشرًا بالزيادة املتوقع أن يشهدها الدعم  ٢٠٢١ستتأثر شعبة اخلدمات القضائية يف عام  -٤٦١
سيما أنشطة جلسات احملكمة. ومثة متطلبات قضائية  الالزم تقدميه فيما خيص األنشطة القضائية وال

)، الرمحن عبدق باإلجراءات االبتدائية وباملرحلة التمهيدية يف قضيٍة جديدٍة واحدة (قضية جديدة فيما يتعل
ا شأن أنشطة جلسات ٢٠٢٠تظهر يف إطار ميزانية عام  مل ، سيكون هلا وقٌع كبٌري على الشعبة، شأ

اضات املتعلقة كما ُأشري إليه يف إطار االفرت   ٢٠٢١يوم يف عام  ٢٠٠احملكمة اليت يقدَّر أن تنعقد ملدة 
وتظل الشعبة تعمل على حنو اسرتاتيجي إليالء األولوية لتحقيق الوفورات واملكاسب املتأتية عن بامليزانية. 

وتنفيذ اخلطة  ٢٠٢١زيادة النجاعة ما سيظل يتيح هلا تقدمي الدعم الكامل لألنشطة القضائية يف عام 
معاً. وسيتسىن هلا القيام بذلك، كما سبق، يف آن  ٢٠٢١-٢٠١٩االسرتاتيجية لقلم احملكمة للفرتة 

  بإجياد حلوٍل مكيَّفة حبسب احلاجة ووضعها موضع التطبيق.

لن تُفَرد خمصَّصات لسد تكاليف فريٍق ثاٍن معين  ٢٠٢٠وكما أشري إليه يف وثيقة ميزانية عام  -٤٦٢
نظر يف توخي املرونة يف . وعمًال بتوصية جلنة امليزانية واملالية بال٢٠٢١بأنشطة جلسات احملكمة يف عام 

، ستُـْعِمل الشعبة تدابري لتقليص التكاليف ذات )٥٦(استخدام األفرقة املعنية بأنشطة جلسات احملكمة
كما فعلت يف السنة السابقة، على الرغم من زيادة مقدار األنشطة املعنية يف عام   ٢٠٢١الصلة يف عام 

ذه التدابري على ضمان اتساق مقدا٢٠٢١ ر امليزانية مع الزيادة املتوقَّع أن تشهدها . وسُيستمر 
املتطلبات املتعلقة بدعم أنشطة جلسات احملكمة مساعدًة يف الوقت نفسه على تأمني قدرة كافية لتلبية 

  االحتياجات يف جمال الدعم من خالل مواصلة االستعانة بفريٍق واحٍد معين بأنشطة جلسات احملكمة.

                                                            

ا الثانية والثالثني  )٥٦(   .٥٧، الفقرة ICC-ASP/18/5، الوثيقة تقرير جلنة امليزانية واملالية عن أعمال دور
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تظل الشعبة حتقق النتائج املتوخاة بإبقاء الفريق الثاين املعين بدعم ووفقًا للتوصية اآلنفة الذكر س -٤٦٣
، مديرًة فريقًا واحدًا لدعم هذه األنشطة على حنٍو )٥٧(٢٠٢١أنشطة جلسات احملكمة غري مموٍَّل يف عام 

مرن ومعيدًة ختصيص املوارد املتوفرة حبسب متطلبات عبء العمل املتوقع والتخطيط األمثل لالستعانة 
ك العاملني املعنيني بأنشطة جلسات احملكمة. ويعتمد قلم احملكمة، كما دأب عليه، اعتمادًا شديداً مبال

على استمرار قدرات موظفيه والتزامهم القوي، ما جيعل من املهم أمهية حامسة تعزيَز وتنميَة واستدامَة 
بًا متنوع التخصُّصات، إىل وتظل الشعبة تسعى، من خالل تدريب موظفيها تدري مصدِر الدعم اهلام هذا.

م وسُيشجَّعون على االخنراط يف العمل يف شىت أقسام  النهوض بتعزيز التزام املوظفني (إذ سُيحتفظ 
الشعبة) وبتحقيق أولوية قلم احملكمة االسرتاتيجية املتمثِّلة يف مواصلة التحسني ضمن الشعبة. ويف آخر 

ت زيادًة أخرى يف قدرة املوظفني على أداء وظائف متعددة املطاف سُيحِدث التدريب املتنوع االختصاصا
ويف إمكان اضطالعهم مبهام متعددة، ما يعزِّز باستمرار التزامهم ويؤيت مزيدًا من املكاسب املتأتية عن 
زيادة النجاعة ومن الوفورات، ناهضًا يف الوقت نفسه بزيادة قابلية تعديل النطاق والتحلي باملرونة يف 

  باملوارد املتوفرة.االستعانة 

  اإلجراءات التمهيدية (التي تشمل عمليات تحقيق)

إن عمليات التحقيق الناشط املتزامنة اليت جيريها مكتب املّدعي العام يف احلاالت املعروضة على  -٤٦٤
ستظل تستلزم من شعبة اخلدمات القضائية دعمًا يأخذ شكل تقدمي اخلدمات  ٢٠٢١احملكمة يف عام 
  دة يف جمال تكنولوجيا املعلومات، وتدبُّر املساعدة القضائية، وجتهيز طلبات اجملين عليهم.اللغوية، واملساع

ويُتوقع أن يلزم تقدمي خدمات الرتمجة الشفوية والرتمجة التحريرية دعمًا لإلجراءات على حنٍو  -٤٦٥
باللغات األقل يشمل اللغات املتصلة باحلاالت املعنية. كما سيلزم تقدمي الدعم اللغوي، مبا فيه الدعم 

انتشاراً، لألنشطة امليدانية يف حاالت أخرى (التواصل مع اجملين عليهم، ومحاية الشهود، إخل). ويُتوقع أن 
م للمشاركة يف اإلجراءات يف احلالة الثانية يف مجهورية أفريقيا الوسطى.  يودع زهاء مخُسمئة جمين عليه طلبا

اركة يف اإلجراءات يف حاالت أخرى خاضعة للتحقيق ويُتوقع أيضًا أن تودع طلبات إضافية للمش
تُفتح فيها قضايا، وذلك حبسب التقدم احملرز يف عمليات التحقيق املعنية. وينبغي يف هذا الصدد  ولـّما

ا يف اإلجراءات القضائية يف قضية  ، أال الرمحن عبدالتنويه إىل اللغات املتوقع أن يلزم تقدمي اخلدمات 
  ية ولغة الفور ولغة الزغاوة.وهي اللغة العرب

  اإلجراءات االبتدائية

سيظل الدعم القضائي الزمًا فيما جمموعه أربع قضايا تشهد املرحلَة االبتدائية  ٢٠٢١يف عام  -٤٦٦
  من اإلجراءات.

إىل أن هذا  )Dominic Ongwenاملدَّعي العام ضد دومينيك أُْنغوين (ويشار فيما خيص قضية  -٤٦٧
كمة ومتوَّل أتعاب فريق الدفاع عنه من خالل نظام املساعدة القانونية. ويبلغ املتهم حمتَجز يف عهدة احمل

جمنيًا عليه ميثِّلهم فريقان من املمثلني القانونيني:  ٤ ٠٩٥جمموع اجملين عليهم املشاركني يف هذه اإلجراءات 
جمين  ١ ٥٠١م ميثل جمنياً عليه وفريٌق من مكتب احملامي العمومي للمجين عليه ٢ ٥٩٤فريٌق خارجي ميثل 

                                                            

عامة باعتبارها وظائف سبع وظائف ثابتة ووظيفة واحدة من وظائف املساعدة املؤقتة ال ٢٠٢٠استناداً إىل هذا املسوِّغ أُقّرت يف عام   )٥٧(
  .٢٠٢١غري مموَّلة يف شعبة اخلدمات القضائية، وُتطلب الوظائف نفسها باعتبارها وظائف غري مموَّلة فيما خيص عام 
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. وسيلزم الدعم اللغوي بلغة اآلشويل، وال سيما من أجل جلسات النطق باحلكم يف جوهر القضية عليه
ا)، اليت يُتوقَّع أن تُعقد يف الربع األول من عام  ، لكي توفَّر ٢٠٢١واجللسات املتعلقة بالعقوبة (إذا ُقضي 

  ائق القضائية واإلعالمية إىل هذه اللغة.للمتهم خدمات ترمجة شفوية مالئمة وترمجة الوث

  املدَّعي العام ضد احلسن أغ عبد العزيز أغ حممد أغ حممودويشار فيما خيص قضية  -٤٦٨
إىل أن هذا املتهم حمتَجز يف عهدة احملكمة ومتوَّل أتعاب فريق الدفاع عنه من خالل نظام املساعدة 

جلسة اعتماد التهم اليت بلغ جمموع اجملين عليهم  ٢٠١٩متوز/يوليو  ١٧حىت  ٨القانونية. وقد ُعقدت من 
شخص آخرون املشاركة يف اإلجراءات االبتدائية، املقرر  ٨٠٠، ويُتوقع أن يطلب ٨٨٢الذين شاركوا فيها 

الدعم اللغوي باللغة  ٢٠٢١. وفيما خيص هذه القضية سيلزم يف عام ٢٠٢٠متوز/يوليو  ١٤أن تبدأ يف 
غة التماشيق لسد االحتياجات إىل خدمات الرتمجة التحريرية وخدمات الرتمجة العربية ولغة الَبْمبارا ول

  الشفوية يف سياق العمل.

إدوار -) وَبرتيسAlfred Yekatomاملدَّعي العام ضد ألفريد ِيكاتوم (ويشار فيما خيص قضية  -٤٦٩
ة احملكمة وميوَّل إىل أن كال هذين املتهَمني حمتَجز يف عهد )Patrice-Edouard Ngaïssonaانـَْغْيسونا (

فريقا الدفاع عنهما من خالل نظام املساعدة القانونية. وُمِنحت صفة املشارك يف مرحلة اإلجراءات 
مكتب احملامي  همعليه ميثل اً جمني ٨٨: يندرجون يف فئتني ١ ٠٨٥التمهيدية جملين عليهم بلغ جمموعهم 

هذا املكتب وحمامون  همعليه ميثل اً جمني ٩٩٧وهم أطفاٌل سبق جتنيدهم؛ للمجين عليهم و العمومي 
خارجيون معاً. ويُتوقع أن يصل عدد اجملين عليهم الذين سيشاركون يف اإلجراءات االبتدائية يف عام 

. وفيما ٢٠٢١على األقل سيقدمون طلب املشاركة يف عام  ٥٠٠جمين عليه، منهم  ٢ ٠٠٠حىت  ٢٠٢١
بلغة الَسْنغو وبالعربية لسد االحتياجات إىل  الدعم اللغوي ٢٠٢١خيص هذه القضية سيلزم يف عام 

  خدمات الرتمجة التحريرية وخدمات الرتمجة الشفوية يف سياق العمل.

يُتوقع أن جتري جلسة اعتماد التهم يف  املّدعي العام ضد علي حممد علي عبد الرمحنويف قضية  -٤٧٠
. ٢٠٢١ أوائل عام ، على أن تصدر القرارات ذات الصلة يف٢٠٢١وبداية عام  ٢٠٢٠اية عام 

  اعُتمدت التهم فإن أعمال التحضري للمحاكمة ميكن أن تبدأ بعد ذلك مباشرة. وإذا

  إجراءات االستئناف

وقضية  )Ntagandaانْتاَغْندا (تنظر دائرة االستئناف حاليًا يف دعاوى استئناف متأتية عن قضية  -٤٧١
 .)Blé Goudé) وابْليه غوديه (Gbagboاْغبَـْغبو (

ويُرتقب أن  ٢٠٢٠طيلة عام  )Ntagandaانْتاَغْندا (تستمر اإلجراءات يف قضية  ويُتوقع أن -٤٧٢
اْغبَـْغبو . وقد استمرت اإلجراءات يف قضية ٢٠٢١األول من عام  يصدر احلكم النهائي يف الربع

)Gbagbo) وابْليه غوديه (Blé Goudé(  وُعقدت جلسة استئناٍف  ٢٠٢٠طيلة النصف األول من عام
ويُتوقع أن يصدر احلكم النهائي يف  ٢٠٢٠حزيران/يونيو  ٢٤حىت  ٢٢فرتة املمتدة من شفويٍة يف ال

على دائرة االستئناف يف  )Ongwenأُْنغوين (. ويُتوقع أن تُعرض قضية ٢٠٢١األول من عام  الربع
ل . كما يُتوقع أن تنظر دائرة االستئناف يف عدة دعاوى استئناف متهيدي خال٢٠٢١األول من عام  الربع
  .٢٠٢١عام 

وسيتعنيَّ على شعبة اخلدمات القضائية أن تساعد أفرقة الدفاع وأفرقة ممثلي اجملين عليهم بتقدميها  -٤٧٣
املساعدة القانونية والدعم اإلمدادي وباضطالعها بالبحوث القانونية. وسيضطلع املالك احلايل بدعم 

  جلسات االستئناف.
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  إجراءات جبر األضرار

كاتـَْنغا ، وقضية )Lubangaلوبـَْنغا (قضايا: قضية  أربعُ ضرار لقد بلغت مرحلَة جرب األ -٤٧٤
)Katanga( وقضية  املهدي، وقضية) انْتاَغنداNtaganda( ففي قضية .) كاتـَْنغاKatanga(  يستمر تنفيذ

إثر تأييد األمر جبرب األضرار الصادر عن جتري أنشطة تنفيذ جرب األضرار  املهديجرب األضرار. ويف قضية 
جتري أنشطة تنفيذ جرب ، كما ٢٠١٨عوى استئنافه يف آذار/مارس االبتدائية الثانية يف إطار د الدائرة

جبمع  تقوم الدائرة املعنية حالياً  )Ntagandaانْتاَغندا (. ويف قضية )Lubangaلوبـَْنغا (يف قضية األضرار 
رب األضرار، بغية إصدار أمر جبرب املعلومات ذات الصلة، مستعينًة جزئياً مبن عينتهم من اخلرباء املختصني جب

. كما خيضع القرار باإلدانة لدعوى استئناف جيري النظر فيها حالياً، ورهناً ٢٠٢١األضرار يف أوائل عام 
. وقد بلغ جمموع اجملين عليهم املشاركني يف ٢٠٢١بذلك يُفرتض أن يبدأ تنفيذ جرب األضرار يف عام 

جمنيًا عليه مثِّلهم فريقان تابعان ملكتب احملامي  ٢ ١٣٢ )Ntagandaانْتاَغندا (اإلجراءات يف قضية 
طلباٍت جلرب األضرار واردة من زهاء  ٢٠٢١العمومي للمجين عليهم. ويُتوقع أن جيمع قلم احملكمة يف عام 

  جمين عليهم آخرين. ١ ٠٠٠

مر يف . فيُتوقع أن يست٢٠٢١إن إجراءات جرب األضرار يف هذه القضايا األربع ستسري يف عام  -٤٧٥
، وقضية )Katangaكاتـَْنغا (، وقضية )Lubangaلوبـَْنغا (تنفيذ األوامر جبرب األضرار يف قضية  ٢٠٢١عام 

وسيحتاج قلم احملكمة إىل موارد كافية لكي يتسىن له تقدمي عدد من اخلدمات إىل الدوائر  .املهدي
وسيستلزم التمثيل القانوين  ضرار.والصندوق االستئماين للمجين عليهم واألطراف املشمولة بعملية جرب األ

الفعال من احملامني، مبن فيهم حمامو املكتب العمومي حملامي اجملين عليهم وقلم احملكمة، أن يكونوا 
وسيتعنيَّ على قسم  نشيطني يف امليدان، جلمع املعلومات املتعلقة باجملين عليهم والتشاور مع موكِّليهم.

م أن مييِّز اجملين عليهم الذين يطلبون جرب أضرارهم، وأن يقوم جبمع مشاركة اجملين عليهم وجرب أضراره
وجتهيز استمارات طلب جرب األضرار، وأن جيري املراجعة القانونية الالزمة دعمًا للصندوق االستئماين 

 وستتطلب األنشطة للمجين عليهم، وأن يقدِّم التقارير الوافية وغري ذلك من أشكال املساعدة إىل الدوائر.
  امليدانية أيضاً دعماً لغوياً.

  ٢٠٢١األولويات االستراتيجية لعام 

إضافًة إىل تقدمي الدعم القضائي وتنفيذ األولويات االسرتاتيجية الشاملة بنطاقها احملكمة مجعاء،  -٤٧٦
األولويات املبيَّنة يف  تنفيذ ثالثِ  ٢٠٢١خططت له شعبة اخلدمات القضائية فيما خيص عام  يشمل ما
(استمرار تعزيز التزام املوظفني، وحتسني التوزع  ٢٠٢١-٢٠١٩سرتاتيجية لقلم احملكمة للفرتة اخلطة اال

اجلغرايف، وحتقيق التوازن بني اجلنسني) مع مراعاة أهداف احملكمة املتعلقة بتدبُّر املخاطر. كما تلزم موارد 
لتنفيذ اسرتاتيجية احملكمة إضافية لتعزيز تقدمي الدعم على حنو ناجع وفعال إلجراءات جرب األضرار و 

  اخلمسية اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلومات.

  عقد اإلجراءات القضائية ودعمها

كل الدعم الالزم (ألنشطة جلسات احملكمة وللبعثات) فيما   ٢٠٢١ستقدم الشعبة يف عام  -٤٧٧
) Yekatomِيكاتوم (قضية خيص اإلجراءات القضائية السائرة، مبا فيها جلسات احملاكمة املخطط هلا يف 

يوم. وإضافًة إىل ذلك ستواصل  ٢٠٠املرتقب أن تنعقد ملدة  ) وقضية احلسنNgaïssonaوانـَْغْيسونا (
ا eCourtالشعبة تويل املسؤولية عن تدبر الوثائق القضائية وعن عمل نظام احملكمة اإللكرتونية ( ). إ

خمتلف مراحل اإلجراءات السائرة أمام احملكمة وستدير ستظل تقوم بدعِم وتيسِري مشاركة اجملين عليهم يف 
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املساعدة القانونية للمعوزين من اجملين عليهم ومن املّدعى عليهم. ويُتوقع أن يبقى قيَد االحتجاز طيلة عام 
أشخاٌص يصل عددهم حىت ستة، وذلك يتوقف على نتيجة جلسة اعتماد التهم يف قضية  ٢٠٢١
  . الرمحن عبد

  تيجية الخمسية الخاصة بتكنولوجيا المعلومات/تدبُّر المعلوماتتنفيذ االسترا

، اليت ٢٠٢١ - ٢٠١٧إن االسرتاتيجية اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلومات للفرتة  -٤٧٨
، ستدخل يف عام ٢٠١٧أقرها جملس احلوكمة املعين بتدبر املعلومات وصادق عليها جملس التنسيق يف عام 

ا يف  ن فرتة تنفيذها.السنة اخلامسة م ٢٠٢١ ذه االسرتاتيجية حتسني مجيع السريورات املعمول  ويراد 
ويضطلع مبعظم األنشطة ذات الصلة قسم خدمات  احملكمة جلعلها أنسَب وأجنَع وآمَن وأكثَر شفافية.

أفرقة تدبر املعلومات لصاحل مجيع أجهزة احملكمة واجلهات اخلارجية املستفيدة من اخلدمات املعنية مثل 
خمصَّص ملنصة  ٢٠٢١متثيل اجملين عليهم وأفرقة الدفاع. إن القسط األعظم من األموال املطلوبة لعام 

أنساق تسلسل األعمال القضائية. ويبلغ جمموع املستثَمرات الالزمة فيما خيص السنة اخلامسة من 
د غري املتصلة بالعاملني يف ألف يورو يف بند املوار  ١ ٥٦٣,٠السنوات املشمولة باالسرتاتيجية اخلمسية 

  ).eCourt(ألف يورو ملدير مشاريع احملكمة اإللكرتونية  ١٥٨,٠قسم خدمات تدبُّر املعلومات و

  ألف يورو ٣٤ ٨٩٢,٠  موارد الميزانية

ألف يورو  ٢ ٨٢٩,٥تنطوي امليزانية املقرتحة للشعبة على زيادة صافية إمجالية مقدارها  -٤٧٩
إىل زيادة مقدار النشاط القضائي (متطلبات جديدة فيما يتعلق املئة)، يعزى معظمها  يف ٨,٨(

مل يهيأ هلا يف  - الرمحن عبدقضية  -باإلجراءات االبتدائية وقضية جديدة ستكون يف املرحلة التمهيدية 
كما أشري إليه يف   ٢٠٢١يوم يف عام   ٢٠٠، وجلسات قضائية يقدَّر أن تنعقد ملدة ٢٠٢٠ميزانية عام 

املئة). وكما بـُنيِّ آنفاً، تتوىل الشعبة  يف ١٢ات املتعلقة بامليزانية) ومعدل شغور الوظائف (نطاق االفرتاض
املسؤولية عن توفري الدعم لإلجراءات القضائية، ما ميثل عمَلها األساسي، إضافًة إىل تقدمي اخلدمات يف 

يتبدل املوظفون  حملكمة. والجمال تكنولوجيا املعلومات/تدبُّر املعلومات واخلدمات اللغوية على نطاق ا
ًال يُْذَكر نظرًا إىل لزوم هذه اخلدمات األساسية وبفضل التدريب املتنوع االختصاصات، ما تسعى  تبدُّ

الشعبة من خالله إىل تعزيز التزام املوظفني. كما تنطوي املتطلبات على زيادٍة نامجٍة عن تطبيق إطار نظام 
  ألف يورو يف ميزانية شعبة اخلدمات القضائية. ٦٧٧,٥ها ، يبلغ مقدار املتحدة املوحَّداألمم 

ويبلغ جممل املستثَمرات الالزمة ضمن الشعبة من أجل مواصلة تنفيذ االسرتاتيجية الشاملة  -٤٨٠
مبلغًا مقداره  ٢٠٢١بنطاقها احملكمة مجعاء اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلومات يف عام 

ألف يورو يف بند املوارد من املوظفني  ١٥٨,٠ملبلغ من جزء مقداره ويتألف هذا ا يورو. ألف ١ ٧٢١,٠
) يف eCourt(ضمن إطار املساعدة املؤقتة العامة) لسد تكاليف وظيفة مدير مشاريع احملكمة اإللكرتونية (

يورو يف بند التكاليف غري املتصلة بالعاملني  ألف  ١ ٥٦٣,٠قسم تدبر األعمال القضائية، وجزء مقداره 
يورو من  ألف ١ ٥٦٣,٠ويتألف اجملموع البالغ  ثمارات يف قسم خدمات تدبر املعلومات.الست

ألف يورو مهيأ إلعمال حلول  ٢٣٠,٠املستثَمرات املخصَّصة لالسرتاتيجية يف هذا البند من جزء مقداره 
ألف  ١ ١٤١,٠يف مكتب املّدعي العام، تتصل رئيسيًا بتجهيز األدلة وتسجيلها وحتليلها؛ وجزء مقداره 

ألف يورو يلزم  ١٤٢,٠يورو يلزم ملواصلة تطوير منصة أنساق تسلسل األعمال القضائية؛ وجزء مقداره 
ملواصلة حتسني أمن املعلومات من أجل كشف التهديدات ورصد اهلجمات السيربانية والتصدي هلا 

يد البنية التحتية ألف يورو لتجد ٥٠,٠وحتديث نظام احملكمة لتدبر أمن املعلومات؛ وجزء مقداره 
  االفرتاضية.
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ونتيجًة الستبانة املكاسب املتأتية عن زيادة النجاعة والوفورات املمكن حتقيقها على نطاق  -٤٨١
احملكمة، أُدرجت بعض املوارد اإلضافية يف امليزانية املقرتحة لقلم احملكمة بغية تكثري االستعانة باملوارد 

   املتوفِّرة ضمن احملكمة.

  ألف يورو ١٩ ٣١٥,٦  وظفينالموارد من الم

مبلغًا مقداره  ٢٠٢١يبلغ ما يُطلب يف بند املوارد من املوظفني فيما خيص عام  -٤٨٢
ألف يورو، تقابل زيادًة إمجالية  ١ ١٣٤,٠ألف يورو، ينطوي على زيادة صافية مقدارها  ١٩ ٣١٥,٦
يورو يف بند املساعدة  ألف ٣٩٣,٨ألف يورو يف بند الوظائف الثابتة وزيادًة مقدارها  ٧٤٠,٢مقدارها 

املؤقتة العامة وبند املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات وبند العمل اإلضايف. وينطوي املبلغ املطلوب يف 
ألف يورو. إن الزيادة يف املبلغ  ١٣٢,٤بند املوظفني من فئة اخلدمات العامة على اخنفاٍض مقداره 

بنقلها من ديوان  ٣-إعادة ختصيص وظيفة من الرتبة ف املطلوب يف بند الوظائف الثابتة جتسِّد أيضاً 
رئيس قلم احملكمة إىل مكتب رئيس شعبة اخلدمات القضائية حيث يُعترب الدعم الذي يقدمه شاغلها 

) دعمًا حامسًا يف تنفيذ القرارات القضائية؛ وإسداء املشورة إىل ٣-بصفة منسٍق قضائي (من الرتبة ف
ة فيما يتعلق باإلجراءات والسياسات والتوجيه املؤسسي؛ والتنسيق العام مدير شعبة اخلدمات القضائي

للشعبة واملشاريع ذات األمهية احلامسة والدعم االسرتاتيجي. وينطوي املقدار املقابل ألثر تطبيق نظام األمم 
على زيادة  ٢٠٢١على املوارد املقرَّة من املوظفني لشعبة اخلدمات القضائية فيما خيص عام  املتحدة املوحَّد

املئة  يف ١٠ألف يورو. كما ينتج عن زيادة معدل شغور الوظائف الثابتة من  ١ ٠٧٩,٣إمجالية مقدارها 
  ألف يورو. ٣٩٧,٠املئة ختفيٌض مقداره  يف ١٢إىل 

  ألف يورو ١٧ ٤٤٦,١  من الفئة الفنية وفئة اخلدمات العامة الوظائف الثابتة:
ألف يورو  ٧٤٠,٢غ املطلوبة لسد تكاليف املوظفني تبلغ الزيادة اإلمجالية يف املبال -٤٨٣

املتحدة ألف يورو متأتية عن تطبيق نظام األمم  ٦٢٢,٧املئة)، وهي جتسِّد زيادًة مقدارها  يف ٤,٤(
املئة. ويزداد العدد اإلمجايل  يف ١٢مع اخنفاض ناجم عن زيادة معدل شغور الوظائف ليبلغ  املوحَّد

نظراً  ٣- نتيجًة إلعادة ختصيص وظيفٍة من الرتبة ف ١٨٨إىل  ١٨٧من  للوظائف الثابتة ضمن الشعبة
إىل املتطلبات االشتغالية بنقلها املقرتح من ديوان رئيس قلم احملكمة إىل مكتب مدير شعبة اخلدمات 

). وال يُقرتح أي تعديل يف ٣-سيقوم شاغلها بالعمل بصفة منسٍق قضائي (من الرتبة ف القضائية حيث
  الشعبة غري إعادة التخصيص املقرتحة هذه. جدول موظفي

) يف مكتب مدير شعبة اخلدمات القضائية، معاٌد ختصيُصه،  ٣- منسق قضائي (من الرتبة ف -٤٨٤
) يعمل يف ديوان رئيس قلم احملكمة: ٣- كان يف السابق مساعداً خاصاً لرئيس قلم احملكمة (من الرتبة ف

الدعم القضائي للمحكمة، يُطلب أن يعاد توصيف الوظيفة نظرًا إىل ارتفاع مقدار العمل اليومي يف جمال 
) يف ديوان رئيس قلم احملكمة حبيث ٣-الشاغرة حاليًا للمساعد اخلاص لرئيس قلم احملكمة (من الرتبة ف

ستعزِّز هذه  ) يعمل يف مكتب مدير شعبة اخلدمات القضائية. وبذا٣-يغدو منسقًا قضائيًا (من الرتبة ف
مدير شعبة اخلدمات القضائية على إسداء املشورة للمدير وستيسر التواصل بني  الوظيفة قدرة مكتب

املدير وأقسام الشعبة ومكاتبها. وسيتوىل املنسق القضائي التنسيق االسرتاتيجي واملتابعة فيما خيص النتائج 
ذه الوظيفة واآلجال املتفق عليها، وسرياجع املعلومات والوثائق اليت تقدمها األقسام. وسيؤدي شاغل ه

سيما فيما خيص القرارات واألوامر القضائية اليت  دورًا بالغ األمهية يف التنسيق بني أقسام قلم احملكمة، وال
  يتعلق بالدوائر.  تستلزم عمًال من جانب قلم احملكمة، وسيكون واحداً من مسؤويل التنسيق يف الشعبة فيما
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  ألف يورو ١ ٥٧٢,٥  املساعدة املؤقتة العامة
، يقابل معظم الزيادة ٢٠٢١ًء على الزيادة املتوقع أن يشهدها النشاط القضائي يف عام بنا -٤٨٥

املئة) يف املبلغ املطلوب لسد تكاليف املساعدة املؤقتة  يف ٢٣,٧ألف يورو ( ٣٠١,١الصافية البالغة 
غوية، ومكتب احملامي العامة يف الشعبة املتطلبات املزيدة، املبيَّنة بالتفصيل فيما يلي، يف قسم اخلدمات الل

العمومي للدفاع، ومكتب احملامي العمومي للمجين عليهم، وقسم تدبُّر األعمال القضائية، وقسم 
ألف  ٢٤١,٥االحتجاز، وقسم مشاركة اجملين عليهم وجرب أضرارهم، ما ميثل متطلباً إضافياً إمجالياً مقداره 

  .املتحدة املوحَّدتطبيق نظام األمم  ألف يورو املتأتية عن ٥٩,٦يورو فوق الزيادة البالغة 

وينطوي مبلغ املوارد املطلوب يف بند املساعدة املؤقتة العامة يف قسم تدبُّر األعمال القضائية  -٤٨٦
. ويلزم مبلغ املوارد املتحدة املوحَّدآالف يورو تعزى إىل تطبيق نظام األمم  ١٠,٩على زيادة مقدارها 

لعامة فيما خيص قسم تدبُّر األعمال القضائية لتمويل الوظائف املبينة املطلوب يف إطار املساعدة املؤقتة ا
فيما خيص الوظائف املموَّلة  ٢٠٢٠من تغيري بالقياس إىل عام  فيما يلي. وينبغي التنويه إىل أنه ما

  املطلوبة.

 .شهرًا (متطلب مستمر) ١٢) ملدة ٤-مدير ملشروع احملكمة اإللكرتونية (من الرتبة ف -٤٨٧
ىل قسم تدبر األعمال القضائية باإلشراف على تسيِري وإدارِة نظام احملكمة اإللكرتونية ُعهد إ لقد

)eCourt.(  وتظل هذه الوظيفة الزمة للتكفل باستمرار تنفيذ مشروع منصة أنساق تسلسل األعمال
ر املعلومات، القضائية املخطَّط هلا يف إطار اسرتاتيجية احملكمة اخلمسية اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات/تدب

إن هذا املشروع يـَُعد عنصرًا أساسيًا جوهريًا من عناصر  .٢٠٢٢أن تتم إقامتها حبلول عام  املراد
وبالنظر إىل طول مدة املشروع ومداه فإن متويل وظيفة لالضطالع  االسرتاتيجية ويستلزم مديراً خمصَّصًا له.

أجنع من حيث التكاليف من استعانة احملكمة مبوارد باملهام املعنية يف إطار املساعدة املؤقتة العامة يظل 
  خارجية هلذا الغرض.

شهراً  ١٢) ملدة ٢-موظف قانوين معاون/موظف معين بأنشطة جلسات احملكمة (من الرتبة ف -٤٨٨
إن هذه الوظيفة تظل الزمًة يف قسم تدبُّر األعمال القضائية من أجل  .(متطلب مستمر، وظيفة غري مموَّلة)

ات احملكمة لكنها اقُرتحت مبثابة وظيفة غري مموَّلة نظرًا إىل عدد األيام املخطط النعقاد دعم أنشطة جلس
  .٢٠٢١جلسات احملكمة خالهلا يف عام 

وينطوي مقدار املوارد املقرتح يف إطار بند املساعدة املؤقتة العامة لقسم خدمات تدبُّر املعلومات  -٤٨٩
  الربناجمية املعتمدة. ٢٠٢٠ميزانية عام  ألف يورو بالقياس إىل ٠,٤على اخنفاٍض مقداره 

رأ) -مساعد معين بتدبر املعلومات (يأخذ عمله شكل التعاون عرب اإلنرتنت) (من الرتبة خ ع -٤٩٠
، كجانب من السعي إىل العمل التآزري على نطاق ٢٠١٨مت يف عام  .شهراً (متطلَّب مستمر) ١٢ملدة 

ع الشبكي من أمانة مجعية الدول األطراف إىل قلم احملكمة، نقل املوظف املعين بالتصميم على املوق
ويتوىل  احملكمة جتميعًا للخربة يف جمال تكنولوجيا املعلومات، ما أفضى إىل استحداث الوظيفة احلالية.

شاغل هذه الوظيفة املسؤولية عن صيانة نظم تكنولوجيا املعلومات اليت توفر الوثائق واملعلومات جلمعية 
ا الفرعية عن طريق املوقع الشبكي ألمانة اجلمعية.الدول األطراف وهيئ وتلزم هذه الوظيفة للتكفل بتوفري  ا

املعلومات والوثائق ألمانة اجلمعية واجلمهور العام على حنو دقيق ويف الوقت املناسب، ما يشمل املعلومات 
  املتعلقة بتعيني أعضاء هيئات اجلمعية.
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املموَّلة يف إطار املساعدة املؤقتة العامة يف قسم االحتجاز وينطوي املبلغ املطلوب يف بند املوارد  -٤٩١
  املعتمدة. ٢٠٢٠آالف يورو بالقياس إىل ميزانية عام  ١٠٧,١على زيادة مقدارها 

 .شهرًا (متطلب جديد، لسنوات متعددة) ١٢) ملدة ٢-موظف قانوين معاون (من الرتبة ف -٤٩٢
 تنفيذ األوامر الثالثة القاضية باملراقبة النشطة. يلزم املوظف القانوين املعاون لدعم قسم االحتجاز يف

فُيحتاج إليه ملراجعة ترمجات ملخصات أو حماضر املكاملات اهلاتفية غري املشمولة مبقتضيات اخلصوصية، 
ذه املقتضيات، وتقدمي وثائق قانونية إىل كٍل من الدوائر اليت أصدرت  ومراقبة الزيارات غري املشمولة 

ُيشتبه   ة بصورة منتظمة. فيجب أن ُتسرتعى عناية الدائرة املعنية يف الوقت املناسب إىل كل مااألوامر املعني
بوقوعه من انتهاكات ألوامرها املتعلقة باملراقبة النشطة للمكاملات اهلاتفية غري املشمولة مبقتضيات 

ا فيما خيص األشخاص الثالثة احملتَجزين ا لذين ختصهم هذه األوامر. اخلصوصية والزيارات غري املشمولة 
  وجيب إجراُء واستدامُة كل ما تأمر به الدوائر من عمليات حجب املعلومات والوثائق.

. شهرًا (متطلب مستمر، لسنوات متعددة) ١٢) ملدة ٥-ع  مساعد إداري (من الرتبة خ -٤٩٣
لشفوية واحللول املساعد اإلداري لدعم قسم االحتجاز يف تنسيق وإعمال املوارد اخلاصة بالرتمجة ا يلزم

التقنية، مع إمساك سجالٍت مادية دقيقة وحميَّنة يف شىت قواعد البيانات امتثاًال لألوامر القضائية الثالثة 
فيما يتعلق باملراقبة النشطة للمكاملات اهلاتفية غري املشمولة مبقتضيات اخلصوصية والزيارات غري املشمولة 

  ا لألشخاص احملتَجزين الثالثة.

املبلغ املطلوب لسد تكاليف وظائف املساعدة املؤقتة العامة يف قسم اخلدمات اللغوية  وينطوي -٤٩٤
لغة ل ترامجةأربعة  لزومالزيادة إىل هذه وتعزى  املئة). يف ١٤,٦ألف يورو ( ٩٣,١على زيادة مقدارها 

انعقاد من أيام يوم  ١٠٠األشهر اخلمسة متثل  مع العلم بأنو ملدة مخسة أشهر لكل منهم، ْنغالسَ 
للغة  ترامجة، إضافة إىل ثالثة ٢٠٢١افرتاضات ميزانية عام إطار يف  ُأشري إليهاحملكمة كما  اتجلس

 املساعدة املؤقتة العامة فرتتبط باستمرار لزوم تكاليف املندرجة ضمنرة األخرى التكاليف املتكرِّ أما العربية. 
  .ماشيقواآلخر للغة الت وْنغلغة السَ لني، واحد ين لغويَ مساعدَ 

أشهر لكل منهم (متطلب  ٥) ملدة ١-ترامجة مؤازرين (للغة الَسْنغو) (من الرتبة فثالثة  -٤٩٥
و ْنغفريق لغة السَ يقوم . املالك املعين باألنشطة القضائية) -وانـَْغْيسونا  جديد) (من أجل قضية ِيكاتوم

ذه اخلدم للمتهمني،وإليهما الفرنسية  ها ومنمنالشفوية الرتمجة ب ات خالل اإلجراءات القضائية ويقوم 
كما يتوىل أعضاء هذا الفريق مهام يف جمال الرتمجة التحريرية عندما . من أجل الدوائر واألطراف واملشاركني

وإليها عن  الَسْنغووال ميكن التكفل بالرتمجة الشفوية من لغة  ال يعملون يف مقصورات الرتمجة الشفوية.
 طريق فريق من الرتامجة املستقلني.

أشهر لكل  ٥) ملدة ٣-ترامجة/مرتمجني لألنشطة القضائية (للغة العربية) (من الرتبة فثالثة  -٤٩٦
سُيوظَّف الرتامجة . املالك املعين باألنشطة القضائية) -منهم (متطلب جديد) (من أجل قضية احلسن 

لعامة باعتبار ذلك بعقود متوَّل يف إطار املساعدة املؤقتة ا احلسناملعنيون من أجل اإلجراءات يف قضية 
م سيقومون بالرتمجة الشفوية من  خيارًا أكثر اقتصادًا بالقياس إىل االستعانة خبدمات ترامجة مستقلني. إ

  العربية وإليها، وسيعملون على مشاريع ترمجة حتريرية ومشاريع خاصة أخرى حبسب اللزوم.

(متطلب مستمر، من  شهراً  ١٢ملدة  )٧-خ ع(من الرتبة  لغوي (للغة التماشيق) مساعد  -٤٩٧
توفري  (للغة التماشيق)سيواصل املساعد اللغوي ). املالك املعين باألنشطة القضائية - احلسنأجل قضية 

الدعم اللغوي بلغة التماشيق، حبسب اللزوم، لقسم االحتجاز وقسم اجملين عليهم والشهود. وبدون هذه 
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إن توظيف مهنيني األوامر الصادرة عن الدوائر.  الوظيفة ستتعذر مواصلة توفري اخلدمات اللغوية مبقتضى
م يف إطار املساعدة املؤقتة  يف إطار املساعدة املؤقتة العامة أجنع من حيث التكاليف من االستعانة 

 الرتمجة من قبيلمبهام أخرى  لالضطالع العاملنير توفُّ على حنو أفضل يضمن هو و  اخلاصة باالجتماعات
  .العايل املستمر يف هذا اجملال لطلبا بالنظر إىل، التحريرية

شهرًا (متطلب مستمر، من أجل  ١٢ملدة  )٧-خ ع(من الرتبة  لغوي للغة الَسْنغو مساعد  -٤٩٨
إن هذا املساعد املالك املعين باألنشطة القضائية).  –) Ngaïssona) وانـَْغْيسونا (Yekatomقضية ِيكاتوم (

 امليدان ويف سياق العمليات وخدمات الرتمجة التحريرية اللغوي سيواصل توفري خدمات الرتمجة الشفوية يف
الواردة من قسم االحتجاز، وقسم اجملين عليهم والشهود،  الَسْنغوللنهوض بأود كثرة طلبات املساعدة بلغة 

وقسم مشاركة اجملين عليهم وجرب أضرارهم، وقسم دعم احملامني، واملكتب العمومي حملامي اجملين عليهم، 
إن توظيف مهنيني يف إطار املساعدة املؤقتة العامة أجنع من حيث الستئماين للمجين عليهم. والصندوق ا

م يف إطار املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات على حنو أفضل يضمن هو و  التكاليف من االستعانة 
العايل املستمر يف هذا  لطلبا بالنظر إىل، التحريرية الرتمجة من قبيلمبهام أخرى  لالضطالع العاملنير توفُّ 

  .اجملال

 وُيستمر على إدراج متطلبات الرتمجة الشفوية يف امليدان ضمن تكاليف املساعدة املؤقتة العامة. -٤٩٩
) ٧/١-ع رر أو خ-ع ويلزم الرتامجة املعتَمدون العاملون يف امليدان ويف سياق العمليات (من الرتبة خ

املعتمدة.  ٢٠٢٠شهرًا بالقياس إىل ميزانية عام  ١٣مقداره شهراً، ما ميثل اخنفاضًا  ٤٠,٦ملدٍة مقدارها 
ويُوظَّف الرتامجة العاملون يف امليدان بعقود خدماٍت خاصة. وقد احُتِسبت مبالغ مجيع االعتمادات 
املطلوبة باالستناد إىل طلبات اخلدمة الواردة من اجلهات املتعاَمل معها، واليت تتغري كل عام، إضافًة إىل 

ا يف امليدان ويف سياق العمليات فيما خيص احلاالت والقضايا.لزوم الرت    مجة الشفوية املضطَلع 

وينطوي مبلغ املتطلبات املقرتح متويلها يف إطار املساعدة املؤقتة العامة يف قسم مشاركة اجملين  -٥٠٠
. ٢٠٢٠املئة) بالقياس إىل عام  يف ٥,٠آالف يورو ( ٨,٨عليهم وجرب أضرارهم على زيادٍة مقدارها 

يطرأ أي تغري على الوظائف املقرتح متويلها ضمن إطار املساعدة املؤقتة العامة يف قسم مشاركة اجملين  وال
  عليهم وجرب أضرارهم.

يتوقع قسم مشاركة  .شهراً (متطلب مستمر) ١٢) ملدة ١- موظف قانوين مساعد (من الرتبة ف -٥٠١
جرب  عليهم املتعلقة باملشاركة يف اإلجراءات و/أواجملين عليهم وجرب أضرارهم أن يتلقى من طلبات اجملين 

. ويضاف إىل ذلك أن احلاجة ٢٠٢٠يف عام  نظريهمضاهيًا لعددًا  ،تستلزم حتليًال قانونياً اليت  ،األضرار
إىل الردود القانونية الشاملة على الطلبات اخلارجية املقدَّمة إىل القسم يف احلاالت ذات الصلة غدت أكثر 

زيادة األنشطة اجملراة يف مكتب املّدعي العام فيما يتعلق  ‘١’ما يلي:  إحلاحًا بسبب
احتياج الصندوق االستئماين للمجين عليهم إىل خدمات التحليل القانوين يف قضايا  ‘٢’باحلاالت؛ 
الدور الذي يؤديه قسم مشاركة اجملين عليهم وجرب أضرارهم يف تيسري انتداب اخلرباء  ‘٣’متعددة؛ 

استمرار  إن. انْتاَغْندا، مثًال)جبرب األضرار الذي تأمر به احملكمة (كما عليه احلال يف قضية املختصني 
املساعدة اليت يقدمها املوظف القانوين املساعد بصفته منِجزاً أساسيًا يف عدد من القضايا سيكون ذا أمهية 

   عليهم يف مجيع اإلجراءات السائرة.أساسية للتقيد باآلجال اليت حتددها الدوائر يف الشؤون املتصلة باجملين

 .شهرًا (متطلب مستمر) ١٢رأ) ملدة -مساعد معين بتجهيز البيانات (من الرتبة خ ع -٥٠٢
هذه الوظيفة الزمة للقيام بأعمال التجهيز (مثل االستنساخ اإللكرتوين، والتسجيل، واإليداع)،  تظل

ات اجلّمة املتوقع أن يقدمها اجملين عليهم وإدخال البيانات، وحجب ما يلزم حجبه من معلومات يف الطلب
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ويضاف إىل ذلك أن املساعدة املزيدة اليت  للمشاركة يف اإلجراءات مبا فيها إجراءات جرب األضرار.
يقدِّمها قسم مشاركة اجملين عليهم وجرب أضرارهم إىل الصندوق االستئماين للمجين عليهم على النحو 

بغية سد  ٢٠٢٠لعام  نظريهكًا من العاملني املعنيني بتجهيز البيانات مماثًال لاملبنيَّ فيما تقدَّم ستستلزم مال 
  احتياجات الصندوق االستئماين للمجين عليهم.

وال تغري يف مقدار املوارد املطلوبة يف إطار املساعدة املؤقتة العامة يف مكتب احملامي العمومي  -٥٠٣
املئة) من أجل مواصلة  يف ١١٨,٥ألف يورو ( ٧٢,٤للدفاع، لكن تُقرتح زيادة يف االعتمادات مقدارها 

  متويل الوظيفة التالية:

. تطلب هذه الوظيفة مبثابة شهرًا (متطلب مستمر) ١٢) ملدة ٣-موظف قانوين (من الرتبة ف -٥٠٤
 ٢٠١٦متطلب مستمر ميوَّل يف إطار املساعدة املؤقتة العامة، وهي وظيفة أُقرت أوًال يف إطار ميزانية عام 

فنظرًا إىل الزيادة يف النشاط القضائي، النامجة بصورة رئيسية  .للنهوض بأود عبء العمل املزيدوتظل تلزم 
وبدء  )Ngaïssona) وانـَْغْيسونا (Yekatomِيكاتوم (وقضية  احلسنعن بدء اإلجراءات االبتدائية يف قضية 
للدفاع إىل هذه الوظيفة ، حيتاج مكتب احملامي العمومي الرمحن عبداإلجراءات يف قضية جديدة هي قضية 

التقيد بكامله بغية استدامة استمرار اخلدمات. إن هذه الوظيفة مهمة أمهية أساسية من أجل  ٢٠٢١لعام 
حتيني كتيبات الدفاع وموارده العامة وتقدمي املساعدة إىل مجيع أفرقة الدفاع يف الوقت  باآلجال يف جمال

املوظف القانوين، بالتشارك مع املوظف القانوين املعاون (من املناسب. وعلى غرار السنوات السابقة سيقوم 
)، باملهام املتمثلة يف إجراء البحوث القانونية وإعداد الكتيبات من أجل تقدمي املساعدة إىل ٢-الرتبة ف

أفرقة الدفاع، وسيؤدي مهام متعلقة بالسياسات عند اللزوم. كما سيواصل شاغل هذه الوظيفة مساعدة 
ما املتعلقة بالسياسات ٤-) واحملامي (من الرتبة ف٥-ئيسي (من الرتبة فاحملامي الر  ) يف أداء واجبا

ا دوائر احملكمة،  واإلدارة، واإلشراف على نواتج عمل مكتب احملامي العمومي للدفاع واملهام اليت توعز 
  .٢٠٢٠واليت غدت أكثر تواتراً يف عام 

عدة املؤقتة العامة ملكتب احملامي العمومي للمجين وتنطوي املتطلبات املقرتحة يف إطار املسا -٥٠٥
الربناجمية  ٢٠٢٠املئة) بالقياس إىل ميزانية عام  يف ٩,٤آالف يورو ( ٩,٢عليهم على زيادة مقدارها 

اتغري فيما يُقرتح من وظائف املساعدة املؤقتة العامة بالقياس إىل   املعتمدة. وال   .٢٠٢٠املقرة لعام  نظريا

تظل هذه الوظيفة  .شهرًا (متطلب مستمر) ١٢) ملدة ٢-معاون (من الرتبة فموظف قانوين  -٥٠٦
) تُعترب أساسية لكي يضطلع مكتب احملامي العمومي للمجين ٢٠١٦أُقرت يف إطار ميزانية عام (اليت 

عليهم  عليهم باملهام املنوطة به يف إطار واليته على حنو ُمْرٍض. وتتوىل أفرقة هذا املكتب حاليًا متثيل اجملين
ودعوَيي استئناف، وقضيتني بلغتا مرحلة جرب األضرار، وعدة إجراءات معيَّنة ميكن يف حماكمتني سائرتني، 

أن يقدِّم اجملين عليهم مالحظات يف مراحل مبكرة منها. إن شاغل هذه الوظيفة يساعد احملامني يف طائفة 
ا يف إطار من احلاالت والقضايا حبسب عبء العمل الواقع على عاتق املوظ فني واألولويات املأخوذ 

اإلجراءات. ومن املهم أمهية بالغة التذكري بأن أيام انعقاد جلسات احملكمة ال متثل إال غيضًا من فيض 
عبء العمل الواقع على عاتق مكتب احملامي العمومي للمجين عليهم. فتأليف املذكرات الكتابية والعمل 

ضرار مها مهمتان أكثر تطلبًا واستهالكًا للوقت مما يشري إليه عدد التحضريي املتعلق بإجراءات جرب األ
سيظل عبء العمل الواقع على عاتق موظفي  ٢٠٢١أيام انعقاد جلسات احملكمة املخطط له. ففي عام 

مكتب احملامي العمومي للمجين عليهم مماثًال من حيث املذكرات الكتابية واملشاورات املنتظمة مع اجملين 
سيزيد يف واقع األمر خالل إجراءات جرب األضرار ألن هذا املكتب يقوم باملساعدة يف تدعيم  عليهم بل

مطالبات اجملين عليهم. وعليه فإن كًال من أفرقة مكتب احملامي العمومي للمجين عليهم سيواصل العمل 
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ا بالفعل (وهي أكثر من واحدة يتعني  ا يف نفس فيما يتعلق باحلاالت والقضايا املعهود إليه  االهتمام 
  الوقت) ولن يكون بوسعه استيعاب عبء العمل املتأيت عن حاالت وقضايا أخرى.

  ألف يورو ٢٧٧,٠  املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات
ينطوي مقدار املوارد املطلوبة يف بند املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات على زيادة مقدارها  -٥٠٧
املئة) يف قسم  يف ٥٤,٥ألف يورو ( ٩٧,٧ئة)، جتسِّد زيادة مقدارها امل يف ٤٦,٣ألف يورو ( ٨٧,٧

يوم يف  ٢٠٠اخلدمات اللغوية تعزى إىل ما يستلزمه دعم أنشطة جلسات احملكمة املقدَّر أن تنعقد ملدة 
  آالف يورو يف قسم خدمات تدبر املعلومات. ١٠,٠وتُعوَّض جزئياً باخنفاٍض مقداره  ٢٠٢١عام 

 ٢٠٢١اخلدمات اللغوية سيظل حيتاج إىل تكملٍة للموارد الداخلية يف عام ولئن كان قسم  -٥٠٨
فسيواَصل أيضاً حتقيق مكاسب متأتية عن زيادة النجاعة فيه: فمالك وحدة الرتمجة الفرنسية يضم موظَفْني 
ما الرتمجة التحريرية إىل لغات أخرى (اإلنكليزية والعربية)، وسيواصل موظف آخر املساعدة يف  بإمكا

فالرتامجة الداخليون سيضطلعون بالرتمجة الشفوية ملعظم الفعاليات . مهام ظرفية يف جمال الرتمجة الشفوية
وتشري طلبات اخلدمات إىل ضرورة توظيف مرتمجني حتريريني  وسيستعان بالرتامجة املستقلني عند اللزوم.

ولغة الَبْمبارا واللغة اجلورجية ولغة غة العربية لبعقود قصرية املدة بلغات عدة من لغات احلاالت مثل ال
وستوظف وحدات الرتمجة الثالث (وحدة اللغة الفرنسية ووحدة اللغة اإلنكليزية  الَسْنغو ولغة التماشيق.

ووحدة لغات احلاالت) مرتمجني ومراجعني بعقود قصرية املدة بغية استيعاب عبء العمل اإلضايف يف 
  طة ذروته.الفرتات اليت يبلغ فيها مقدار األنش

  ألف يورو ٢٠,٠  العمل اإلضايف

 نظريهاملئة) بالقياس إىل  يف ٣٣,٣آالف يورو ( ٥,٠ينطوي املبلغ املقرتح على زيادة مقدارها  -٥٠٩
وتراد بذلك التهيئة لتحسني املمارسة املتعلقة بأمن املعلومات يف قسم  املعتمدة. ٢٠٢٠يف ميزانية عام 

ف مواطن ضعف احلال يف شىت مكوِّنات الُبىن التحتية لتكنولوجيا خدمات تدبر املعلومات املتمثلة يف كش
ويلزم املبلغ  يستلزم املزيد من عمل تقنيي الصيانة خارج أوقات الدوام الرمسي. املعلومات يف احملكمة، ما

الباقي لتعويض املوظفني الذين ُحيتاج إليهم لكي يضطلعوا بعمل معقَّد من قبيل ترقية نظم احملكمة 
سية وتذليل املشكالت األمنية مما جيب القيام به خارج ساعات العمل لكي ال يعرتي أنشطَة احملكمة األسا

  أي انقطاع.

  ألف يورو ١٥ ٥٧٦,٤  الموارد غير المتصلة بالعاملين

ألف  ١ ٦٩٥,٥تبلغ الزيادة الصافية املقرتحة يف بند املوارد غري املتصلة بالعاملني مبلغًا مقداره  -٥١٠
إن هذه الزيادة متثل نتيجًة مباشرًة لزيادٍة يف النشاط القضائي الذي سيشهده عام  املئة). يف ١٢,٢يورو (
ألف يورو يف املتطلبات املتعلقة باملساعدة القانونية  ١ ٢٨٣,٣٠ويقابل معظمها زيادًة مقدارها  ٢٠٢١

وقضية  )Ngaïssona) وانـَْغْيسونا (Yekatomِيكاتوم (وقضية  احلسنقضية لسد تكاليف اإلجراءات يف 
آالف يورو متثل متطلبات إضافية يف مكتب احملامي العمومي للمجين عليهم تعزى  ٤٠٣,٠، والرمحن عبد

إىل زيادتني يف تكاليف السفر وتكاليف اخلرباء االستشاريني، على النحو املبنيَّ فيما يلي، تبلغ نسبتامها 
ألف  ٤٢,٩ادات أخرى، منها زيادٌة مقدارها املئة على الرتتيب. ومثة زي يف ٢٢٣,٥املئة و يف ٣٥٧,٥

يورو يف قسم تدبُّر األعمال القضائية من أجل دعم أنشطة جلسات احملكمة املخطط النعقادها ملدة 
ألف يورو يف قسم خدمات تدبُّر املعلومات، ُعوِّضتا  ١٣٤,٦وزيادٌة مقدارها  ٢٠٢١يوم يف عام  ٢٠٠
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ألف يورو، منها ختفيٌض يف مكتب مدير شعبة  ١٣٢,٢ بتخفيضاٍت يف بنوٍد أخرى يبلغ جمموعها
املئة)، وختفيٌض  يف ٦,٠ املئة)، وختفيٌض يف قسم االحتجاز (نسبته يف ٣١,٨ اخلدمات القضائية (نسبته

الربناجمية  ٢٠٢٠املئة). ونظرًا إىل أن ميزانية عام  يف ٥,٦ يف مكتب احملامي العمومي للدفاع (نسبته
م انعقاد جلسات احملكمة املخطط هلا فإن التكاليف املعنية مل تظهر يف امليزانية تشمل أيا املعتمدة مل

  العادية.

إن معظم املوارد غري املتصلة بالعاملني الالزمة يف شعبة اخلدمات القضائية ُحيتاج إليها ملواصلة  -٥١١
. وقد أُدرِج مبلغ التهيئة لسد تكاليف خدمات وُنُظم تكنولوجيا املعلومات/تدبُّر املعلومات يف احملكمة

ألف يورو مبثابة  ٧٣,٥ألف يورو يف بند التكاليف األساسية االشتغالية ومبلغ مقداره  ٥ ٠٧٠,٢ مقداره
اية عمرها االشتغايل. كما ُحيتاج إىل املوارد غري  استثماراٍت غري متكرِّرة يف البنية التحتية املشارفة على 

أجل مواصلة استثمارات احملكمة االسرتاتيجية فيما خيص  من ٢٠٢١املتصلة بالعاملني املطلوبة لعام 
املقدار اإلمجايل  ويبلغ. تكنولوجيا املعلومات/تدبُّر املعلومات، اليت جيريها قسم خدمات تدبُّر املعلومات

ألف يورو  ٢٣٠,٠ألف يورو، منه مبلغ مقداره   ١ ٥٦٣,٠املخصَّص هلذه االستثمارات مبلغًا مقداره 
به تكاليف تنفيذ حلول يف مكتب املّدعي العام، ختص بصورة رئيسية جتهيز األدلة وتسجيلها يراد أن ُتَسد 

ألف يورو يلزم من أجل حتقيق حتسينات يف السريورة القضائية، مبا يف  ١ ١٤١,٠وحتليلها؛ ومبلغ مقداره 
قيق حتسينات يف ألف يورو يلزم لتح ١٤٢,٠ذلك تدبر املعلومات املتصلة باجملين عليهم؛ ومبلغ مقداره 

أمن املعلومات، مبا يف ذلك الوقاية من اهلجمات السيربانية وصون أمن االتصاالت؛ ومبلغ مقداره 
  ألف يورو يلزم لرتشيد وجتديد البنية التحتية االفرتاضية. ٥٠,٠

  ألف يورو ٤٦١,٢   السفر

ألف يورو  ١٣٦,٩ينطوي مقدار املوارد املطلوبة يف بند السفر على زيادة مقدارها  -٥١٢
زيادًة يف متطلباٍت ختص رئيسيًا مكتب احملامي العمومي للمجين عليهم  جتسِّداملئة)،  يف ٤٢,٢(
ألف يورو، أي  ٣٠,٩املئة)، وقسم تدبُّر األعمال القضائية ( يف ٣٥٧,٥ألف يورو، أي  ١٠٢,٦(

املئة).  يف ٢٧,٨ألف يورو، أي  ٢٩,٠املئة)، وقسم مشاركة اجملين عليهم وجرب أضرارهم ( يف ١٠٠,٠
لقد ُعدِّل مبلغ املوارد اليت حيتاج إليها مكتب احملامي العمومي للمجين عليهم لتجسيد زيادٍة يُتوقع 

تعلقة جبرب (أن تشهدها على وجه التحديد اإلجراءات امل ٢٠٢١يشهدها النشاط القضائي يف عام  أن
األضرار، اليت تستلزم املزيد من دعم املمثلني القانونيني) وتظل تلزم لدعم النهوض باملهام املنوطة مبكتب 
احملامي العمومي للمجين عليهم يف إطار واليته فيما خيص اإلجراءات االبتدائية وإجراءات االستئناف 

املشاورات مع موكِّليه. إن هذه الزيادة تلزم  وإجراءات جرب األضرار السائرة وإتاحة إجراء ما يلزم من
لتمكني احملامني املعينني من االضطالع مبهامهم يف إطار اإلجراءات، يف مقر احملكمة ويف امليدان. 
وُيالَحظ أن مبلغ املوارد املطلوبة يف إطار بند السفر تأثر بتطبيق تدبٍري شامٍل جلميع الوحدات لتقليص 

  املئة يف قلم احملكمة. يف ١٥تكاليف السفر بنسبة 

ألف  ٣٢,٤فقد اقُرتحت ختفيضات يف املتطلبات لسد تكاليف السفر يبلغ مقدارها اإلمجايل  -٥١٣
يورو يف مكتب مدير شعبة اخلدمات القضائية، وقسم خدمات تدبُّر املعلومات، وقسم االحتجاز، 

مات تدبُّر املعلومات أفضت ومكتب احملامي العمومي للدفاع، وقسم دعم احملامني. وفيما خيص قسم خد
وضرورة استيعاب الزيادات يف تكاليف املوظفني إىل إرجاء بعثاٍت خمطٍط إلجرائها من  ١٩-جائحة كوفيد

. إن التخفيضات ٢٠٢١ة إىل عام ُقطريأجل صيانة البنية األساسية لتكنولوجيا املعلومات يف املكاتب ال
ألف يورو يف قسم تدبُّر األعمال القضائية،  ١٦٩,٣جمموعها  املعنية تُعوَّض جزئيًا مبتطلبات إضافية يبلغ
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وقسم اخلدمات اللغوية، ومكتب مشاركة اجملين عليهم وجرب أضرارهم، ومكتب احملامي العمومي للمجين 
  . ٢٠٢١عليهم، متثل نتيجًة مباشرًة لزيادة الدعم القضائي املتوقع أن يلزم يف عام 

عم احملامني من أجل سد تكاليف سفر أعضاء هيئات وتلزم موارد يف بند السفر لقسم د -٥١٤
انضباط احملامني للمشاركة يف جلساٍت يف الهاي، وتكاليف بعثاٍت راميٍة إىل تشجيع قانونيني من بلدان 
احلاالت على الرتشح لإلدراج يف قائمة حمامي احملكمة واإلسهام بالتايل يف تقليص تكاليف التعيني يف عني 

ألف يورو  ٢١,٧ألف يورو ينطوي على اخنفاٍض مقداره  ٥٥,٨املطلوب البالغ  املكان. إن املقدار
  الربناجمية املعتمدة. ٢٠٢٠بالقياس إىل ميزانية عام 

وحتتاج شعبة اخلدمات القضائية أيضًا إىل موارد خاصة بالسفر من أجل بعثات تنظَّم لتوفري  -٥١٥
قضائية ُحيتاج إىل موارد خاصة بالسفر اخلدمات القضائية ذات الصلة. ففي قسم تدبُّر األعمال ال

وثالث منها  احلسنبعثات (أربع منها ختص قضية  من أجل سبع ٢٠٢١ألف يورو لعام   ٣٢,٠ مقدارها
م عن بعد بواسطة الروابط  ختص احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى) لتمكني الشهود من اإلدالء بشهادا

 نظريهاملئة) بالقياس إىل  يف ١٠٠,٠ألف يورو ( ٣٠,٩مقدارها الفيديوية. وينطوي هذا املبلغ على زيادة 
دد أيام انعقاد جلسات احملكمة. ومثة الربناجمية املعتمدة، تعزى إىل زيادة كبرية يف ع ٢٠٢٠يف ميزانية عام 

خدمات قضائية أخرى ذات صلة تستلزم أسفارًا منها خدمات الرتمجة الشفوية اليت يوفرها قسم اخلدمات 
ة، وخدمات تيسري مشاركة اجملين عليهم يف اإلجراءات الذي يتواله قسم مشاركة اجملين عليهم وجرب اللغوي

يف املئة) يف املوارد املخصصة للسفر اليت حيتاج اليها  ٣٩,٣ألف يورو ( ٦٣,١أضرارهم. إن الزيادة البالغة 
  يدان.قسم اخلدمات اللغوية تعزى إىل متطلبات للرتمجة الشفوية املؤداة يف امل

  ألف يورو ١ ٧١٦,٧  اخلدمات التعاقدية 
املئة) تعزى إىل زيادة  يف ٣٨,٨ألف يورو ( ٤٨٠,٠ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  -٥١٦

ألف يورو يف متطلبات قسم خدمات تدبُّر املعلومات ختص اسرتاتيجية احملكمة اخلمسية  ٤٩١,٠مقدارها 
ألف يورو يف قسم مشاركة  ١١,٠ملعلومات. ويقرتح ختفيٌض مقداره اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات/تدبُّر ا

. أما املبلغ املقرتح لقسم اخلدمات اللغوية، فيما خيص املتطلبات ٢٠٢١اجملين عليهم وجرب أضرارهم لعام 
املتعلقة بتكليف جهات خارجية بتوفري خدمات الرتمجة التحريرية القضائية باللغات الرمسية ولغات 

  الربناجمية املعتمدة.  ٢٠٢٠يف ميزانية عام  نظريهلى النحو الواردة تفاصيله أدناه، فيظل مساوياً لاحلاالت، ع

ألف يورو من أجل اسرتاتيجية احملكمة اخلمسية اخلاصة  ١ ٤٥٦,٠إن املقدار املطلوب البالغ  -٥١٧
م ومشاريع تتعلق لتنفيذ مشاريع ختص مكتب املّدعي العايلزم بتكنولوجيا املعلومات/تدبُّر املعلومات 

ألف يورو على  ٤٧٥,٠باألنشطة القضائية وبأمن املعلومات. وينطوي هذا الرقم على زيادة مقدارها 
. وتعزى هذه الزيادة ٢٠٢٠ألف يورو املهيأ له من أجل االسرتاتيجية يف عام  ٩٨١,٠ املقدار البالغ

منصة أنساق تسلسل األعمال القضائية يف  الثالثة من سنوات تنفيذ رئيسيًا إىل االستثمار الالزم يف السنة
تفاصيل اخلدمات التعاقدية الالزمة فيما يتعلق باالستثمارات االسرتاتيجية يف جمال تكنولوجيا  احملكمة. أّما

  املعلومات فهي كما يلي:

حيتاج قسم خدمات تدبُّر املعلومات  ٢٠٢١مكتب املّدعي العام: فيما خيص عام   )أ (
مبادرات متويًال مشرتكاً مع مكتب املّدعي  ألف يورو لكي ميوِّل ثالث ٢٣٠,٠إىل مبلغ مقداره 

آالف يورو من أجل استمرار حتسني جتهيز وتدبُّر أدلة البحث  ١٠٦,٠العام، منه جزء مقداره 
ألف يورو من أجل جتهيز األدلة املركزي؛ وجزؤه الباقي  ٦٤,٠مقداره  وجزءاجلنائي العلمي؛ 
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أجل أنساق تسلسل األعمال التحقيقية، مبا يف ذلك تدبُّر شؤون  ألف يورو من ٦٠,٠البالغ 
  الشهود.

ألف يورو من أجل  ١ ١٤١,٠مبلغ مقداره  ٢٠٢١اجملال القضائي: سيلزم يف عام   )ب (
ألف  ٣٦٧,٠ الثالثة من سنوات تنفيذ منصة تسلسل األعمال القضائية، منه جزٌء مقداره السنة

ألف يورو سيخصَّص ملستودع  ١٣٢,٠جزٌء مقداره يورو سيخصَّص إلعمال منصة التقاضي؛ و 
ألف يورو سيخصَّص ملنصة تدبُّر الدفوع؛ وجزٌء  ٤٨٠,٠املعلومات املوحد؛ وجزٌء مقداره 

َفذ تسجيل األدلة والدفوع. ١٦٢,٠مقداره    ألف يورو سيخصَّص لـَمنـْ

 جمال ألف يورو لتحسني قدرة احملكمة يف ١٥,٠تدبُّر املعلومات: يلزم مبلغ مقداره   )ج (
  التقصي يف السجالت القضائية احملفوظة والرجوع إليها.

ألف يورو من أجل مبادرتني، منه جزٌء  ٧٠,٠أمن املعلومات: يلزم مبلغ مقداره   )د (
ألف يورو خيص توسيع نطاق عمليات مركز عمليات األمن يف احملكمة إلعمال  ٥٠,٠مقداره 

عة بدًال من إعماهلا يف ساعات العمل الرمسية املراقبة على مدار الساعة خالل أيام األسبوع السب
ألف يورو خيص اخلربة االستشارية اخلارجية الالزمة لتعزيز قدرات  ٢٠,٠فقط؛ وجزٌء مقداره 

  الوحدة املعنية بأمن املعلومات على رصد التهديدات والتحرك االستجايب عند وقوع احلوادث. 

ألف يورو لزيادة مالك موظفي  ٨١,٠البالغ  ويُطلب باقي املوارد يف بند اخلدمات التعاقدية -٥١٨
قسم خدمات تدبر املعلومات من أجل األنشطة االشتغالية اجلارية فيما خيص جلسات احملكمة، 

ألف يورو تعزى إىل توسيع نطاق  ١٦,٠ومثة زيادة مقدارها  والشبكة، ومركز البيانات، وخدمات األرشفة.
وللحد من التكاليف حيثما أمكن . لتواصل االفرتاضي عن بُعدالبنية التحتية اخلاصة باحملكمة من أجل ا

األمر، َيستخدم قسم خدمات تدبر املعلومات املوارَد املتوفرة من املوظفني يف املقام األول لتصميم حلول 
ويستعان باملورِّدين اخلارجيني عندما ُحيتاج حاجة خاصة إىل تكنولوجيا معيَّنة ال ميكن  تقدَّم إىل احملكمة.

  أن تُلىب باالقتصار على االستعانة باملوارد املتاحة من املوظفني.

ألف يورو لسد تكاليف خدمات  ١٢٣,٧ويظل قسم اخلدمات اللغوية حيتاج إىل مبلغ مقداره  -٥١٩
ا إىل جهات خارجية عندما ُتستنَفد كل قدرته أو عندما ال تتوفر اخلدمات  الرتمجة التحريرية املعهود 

بعض اللغات  غات معيَّنة، مثل اللغات اليت يلزم استعماهلا ألغراض التعاون القضائي أواملعنية داخليًا بل
َريَوندا ولغة الَسْنغو واللغة  الرمسية ولغات احلاالت مثل لغة اآلشويل ولغة الَبْمبارا واللغة اجلورجية ولغة الِكنـْ

  تماشيق.السواحلية (باللهجة الكونغولية) واللغة السواحلية (الفصحى) ولغة ال

وينطوي املبلغ املطلوب لقسم مشاركة اجملين عليهم وجرب أضرارهم على اخنفاٍض  -٥٢٠
املئة)، جيسِّد نقَل بعض املوارد إىل بند النفقات التشغيلية العامة،  يف ٦٤,٧ألف يورو ( ١١,٠ مقداره

خدمات  ‘١’باعتبار ختصيصها له أنسب. وتظل املخصَّصات للخدمات التعاقدية تلزم لسد تكاليف: 
خارجية ختصُّصية تتصل ببعض جوانب تطوير قاعدة بيانات قسم مشاركة اجملين عليهم وجرب أضرارهم 

خدمات تعاقدية ختصُّصية تتصل بالتفاعل مع اجملين عليهم والوسطاء  ‘٢’احلاسوبية)؛  (حتسني الربجميات
  يف البلدان املعنية.

 نظريهألف يورو) مساويًا ل ٥٠,٠ين عليهم (ويبقى املبلغ املقرتح ملكتب احملامي العمومي للمج -٥٢١
ا يف إطار اإلجراءات  ٢٠٢٠يف ميزانية عام  املعتمدة، ويظل يلزم من أجل أنشطة هذا املكتب املضطَلع 

  القضائية السائرة، ولنقل اجملين عليهم من مكان إقامتهم إىل مكان آمن ميكنهم أن يلتقوا فيه مبحاميهم.
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  ألف يورو ٦٠,٦   التدريب

يف املئة)، ناجٍم جزئيًا عن  ٣٣,٥ألف يورو ( ٣٠,٥نطوي املبلغ املقرتح على اخنفاٍض مقداره ي -٥٢٢
من  ٢٠٢١إن توفري املوارد املطلوبة فيما خيص عام . تنفيذ ختفيٍض شامٍل ملختلف وحدات قلم احملكمة

عبء عملها،  أجل تدريب املوظفني يتسم بأمهية أساسية لتمكني الشعبة من النهوض بأود التغريات يف
ويشار يف هذا الصدد إىل أنه جيب أن تستدمي أقسام  ولسد تكاليف كل ما قد يلزم من اخلربة اإلضافية.

عديدة قدرًا معيَّنًا من اخلربة التقنية إذا أُريد لقلم احملكمة أن يوفِّر خدمات مثلى جلميع أجهزة احملكمة، 
صيص اعتمادات من أجل التدريب لألقسام التالية الذكر فُيقرتح خت فيها الدوائر ومكتب املّدعي العام. مبا

ا املتكرِّرة: آالف يورو)، وقسم خدمات تدبُّر  ٥,٢قسم تدبُّر األعمال القضائية ( يف إطار نفقا
آالف يورو)، ومكتب  ٤,٥ألف يورو)، وقسم مشاركة اجملين عليهم وجرب أضرارهم ( ٥٠,٤املعلومات (

ومبثابة احلل األجنع بالقياس إىل التكاليف، يوصى بأن ُجيرى . ألف يورو) ٠,٥احملامي العمومي للدفاع (
وعلى الرغم من  التدريب على اإلنرتنت أو بأن ُيستعان مبدرِّب يوفِّره يف حمالِّ احملكمة كلما أمكن ذلك.

ز أن بعض جوانب املهام املنوطة، على الرتتيب، مبكتب مدير شعبة اخلدمات القضائية وقسم االحتجا
يئة خمصَّصات من أجل هذا التدريب يف عام  ، وذلك ٢٠٢١تستلزم تدريبًا حمدَّد الطابع فقد قرَّرا عدم 

ألف يورو لقسم  ١٦,٨لسد التكاليف املناظرة ( التهيئةبسبب الوضع االقتصادي القائم حالياً. إن 
   متطلباً متكرِّراً.آالف يورو ملكتب مدير شعبة اخلدمات القضائية) كانت تُعتَرب  ٤,٨االحتجاز و

ألف يورو املقرتح فيما يتعلق بتدريب موظفي قسم خدمات  ٥٠,٤وينطوي املقدار البالغ  -٥٢٣
 نظريهاملئة) بالقياس إىل  يف ١٤,٦آالف يورو ( ٨,٦املعلومات على اخنفاٍض مقداره  تدبُّر
ب املعين يرتكز على تزويد الربناجمية املعتمدة. ويظل التدري ٢٠٢٠يورو يف ميزانية عام  ألف ٥٩,٠ البالغ

م،  موظفي قسم خدمات تدبُّر املعلومات باملهارات واملعارف التقنية الالزمة الستدامة تصديق مهارا
سيما فيما خيص املهارات الضرورية للرتقية اإللزامية لعناصر البنية التحتية األساسية للمحكمة من قبيل  وال

، اليت جتهِّز شبكَة الرتابط SharePointوين، ونُُظم التشغيل، ونظام الشبكة، وحاجز احلماية، والربيد اإللكرت 
فإذا مل يثابر قسم خدمات  .الداخلي يف احملكمة مبستودعات احملتوى والتطبيقات املكيَّفة حبسب احلاجة

تدبر املعلومات على حتديث تصديق مهارات املوظفني وحتديث التدريب فسيتعنيَّ عليه أن يعتمد اعتماداً 
 متزايدًا على املورِّدين [اخلارجيني] خلدمات الصيانة والرتقية العادية، ما يزيد تكاليف اخلدمات التعاقدية.

  إن قسم خدمات تدبر املعلومات ُجيري التدريب على شبكة اإلنرتنت أو جيريه حملياً كلما أمكن ذلك.

  ألف يورو ٤٧٠,٨  اخلرباء االستشاريون

إن هذه  يف املئة). ١٠٦,٧ألف يورو ( ٢٤٣,٠ادة مقدارها ينطوي املبلغ املطلوب على زي -٥٢٤
ألف يورو  ٣٠٠,٤الزيادة تعزى إىل زيادٍة يف مكتب احملامي العمومي للمجين عليهم مقدارها 

ألف يورو  ٥٠,٠املئة). وقد ُحقِّق ختفيضان صافيان أحدمها يف قسم دعم احملامني يبلغ  يف ٢٢٣,٥(
  آالف يورو. ٧,٤يبلغ واآلخر يف قسم اخلدمات اللغوية 

ألف يورو ملكتب احملامي العمومي للمجين عليهم من أجل  ٤٣٤,٨ويلزم املقدار املقرتح البالغ  -٥٢٥
تعيني حمامني ميدانيني يعملون يف بلدان احلاالت كما أوزعت به الدوائر املعنية. إن تعيني هؤالء احملامني 

هم الـُمَمثَّلني، إلطالعهم على املستجدات يف بالغ األمهية الستدامة الصلة املستمرة مع اجملين علي
اإلجراءات، ولتسجيل آرائهم وشواغلهم، وجلمع األدلة ذات الصلة. ويتسم مجع الطلبات وملؤها ومجع 
األدلة بأمهية خاصة يف مرحلة جرب األضرار من مراحل اإلجراءات. وُحتسب التكاليف املعنية على أساس 

  اء االستشاريني. العقود املربمة فعالً مع اخلرب 
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أما باقي املوارد املقرتحة يف بند اخلرباء االستشاريني فال يطرأ عليه تغيري وهو يلزم من أجل  -٥٢٦
آالف  ٥,٠متابعة القائمة الالزمة باخلرباء يف مكتب مدير شعبة اخلدمات القضائية ( ‘١’يلي:  ما

كتب احملامي العمومي للمجين عليهم االستشارات املتعلقة حبالة معينة أو مشروع معني يف م ‘٢’يورو)؛ 
توفري خدمات الدعم النفسي  ‘٣’ألف يورو)؛  ٢٠,٠املتأتية عن إسناد القضية املعنية إىل الدائرة املعنية (

الدعم يف جمال التحليل النفسي من أجل حسن حال احملتَجزين يف عهدة قسم االحتجاز  االجتماعي أو
مبشاركة اجملين عليهم يف اإلجراءات أو جبرب أضرارهم يف قسم  اخلربة املتصلة ‘٤’آالف يورو)؛  ٦,٠(

  آالف يورو).  ٥,٠مشاركة اجملين عليهم وجرب أضرارهم (

  ألف يورو ٤ ٠٢٣,٧  حمامو الدفاع

إن مقدار االعتمادات املدرجة يف هذا البند من بنود امليزانية يتوقف إىل حٍد كبري على  -٥٢٧
املئة)  يف ٢٧,٠ألف يورو ( ٨٥٦,٢ملطلوب على زيادة مقدارها االفرتاضات القضائية. وينطوي املبلغ ا

نتيجًة لتطبيق نظام املساعدة القانونية املعمول به يف احملكمة على األنشطة القضائية املخطط لالضطالع 
. وسُتَسدُّ بامليزانية املقرتحة يف بند حمامي الدفاع ٢٠٢١ا واالفرتاضات ذات الصلة فيما خيص عام 

)، Ngaïssona)، والسيد احلسن، والسيد انـَْغْيسونا (Ongwenفرقة الدفاع عن السيد أُْنغوين (تكاليف أ
)، Blé Goudé)، والسيد ابْليه غوديه (Gbagbo)، والسيد اْغبَـْغبو (Yekatomِيكاتوم ( والسيد
التمهيدية أشهر أخرى يف املرحلة  الرمحن (على أساس ستة )، والسيد عبدNtagandaانْتاَغْندا ( والسيد

اية شباط/فرباير   األول/ كانون ٧بعد جلسة اعتماد التهم املقرَّر مؤقتًا عقدها يف  ٢٠٢١اعتبارًا من 
  يف قضية السيد املهدي وقضية السيد بـَْندا.ُخمفَّض )، وتشمل خمصَّصاٍت لتمويل ٢٠٢٠ديسمرب 

وصني، الذين يعيِّنهم رئيس ويُطلب مبلغ إضايف لسد تكاليف احملامني املناوبني واحملامني املخص -٥٢٨
قلم احملكمة ودوائرها، على الرتتيب، وفق الشروط احملدَّدة يف نظام روما األساسي، والقواعد اإلجرائية 

  وقواعد اإلثبات، والئحة احملكمة.

  ألف يورو ١ ٧٢٧,١  حمامو اجملين عليهم

على االفرتاضات القضائية.  إن مقدار امليزانية املخصَّصة يف إطار هذا البند يتوقف إىل حٍد كبري -٥٢٩
املئة)، نتيجًة لتطبيق  يف ٣٢,٩ألف يورو ( ٤٢٧,١وينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها 

ويلزم املبلغ املطلوب لسد تكاليف . الربناجمية املقرتحة ٢٠٢١االفرتاضات اليت تستند إليها ميزانية عام 
قانوين للمجين عليهم املشاركني حاليًا يف اإلجراءات أمام األفرقة اخلارجية القائمة اليت تتوىل التمثيل ال

واملمثلني القانونيني املشرتكني  )Ongwenأُْنغوين (جمنيًا عليه يف قضية  ٢ ٥٩٩ويشمل هذا الرقم  احملكمة.
، وقضية احلسن، وقضية )Katangaكاتـَْنغا (  (فريَقْني)، وقضية )Lubangaلوبـَْنغا (قضية للمجين عليهم يف 

. كما إنه يشمل متويًال ُخمفَّضًا للممثلني )Ngaïssona) وانـَْغْيسونا (Yekatomِيكاتوم ( قضية، و ديامله
  القانونيني املشرتكني للمجين عليهم يف قضية بَندا.

  ألف يورو ٦ ٢٩١,٢  النفقات التشغيلية العامة
ى معظم هذا ويعز  يف املئة). ٢,٥ألف يورو ( ١٦٣,٨يشهد املبلغ املطلوب اخنفاضًا مقداره  -٥٣٠

 وختفيضألف يورو يف قسم خدمات تدبر املعلومات  ٧٦,٨االخنفاض إىل اخنفاٍض مقرتٍح مقداره 
  الربناجمية املعتمدة. ٢٠٢٠يف قسم االحتجاز بالقياس إىل ميزانية عام يورو  آالف ١٠٦,٠ مقداره
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يورو ميثل  آالف ٤ ٣٠٥,٢ألف يورو مبلغًا مقداره  ٦ ٢٩١,٢ويشمل املقدار املقرتح البالغ  -٥٣١
ألف يورو ميثل املوارد الالزمة يف  ١ ٩٥٦,٠املوارد الالزمة يف قسم خدمات تدبر املعلومات ومبلغاً مقداره 

ألف يورو ميثل املوارد الالزمة يف مكتب احملامي العمومي للمجين  ١١,٠قسم االحتجاز ومبلغًا مقداره 
  زمة يف قسم مشاركة اجملين عليهم وجرب أضرارهم.ألف يورو ميثل املوارد الال ١٩,٠عليهم ومبلغاً مقداره 

آالف يورو  ٤ ٣٠٥,٢ويبلغ املقدار املطلوب لقسم خدمات تدبُّر املعلومات مبلغًا مقداره  -٥٣٢
املعتمد لعام  نظريهألف يورو بالقياس إىل  ٧٦,٨املئة ومقداره  يف ١,٨وينطوي على اخنفاٍض نسبته 

مليزانية املقرتحة تكاليف متكرِّرة سنوية الستئجار أثاٍث ألف يورو. وتشمل ا ٤ ٣٨٢,٠البالغ  ٢٠٢٠
آالف يورو)، وتكاليف لصيانة األثاث  ١ ٠١٠,٤ألف يورو)، وتكاليف اتصاالت ( ١٤٢,٦وعتاد (
ة. ويبقى مبلغ االعتمادات ُقطريألف يورو) يف املقر ويف أماكن وجود املكاتب ال ٣ ١٥٧,٢والعتاد (

املعتمدة.  ٢٠٢٠يف ميزانية عام  نظريهإجيار األثاث والعتاد مّتسقًا مع  من أجل سدِّ  ٢٠٢١الالزمة لعام 
ألف يورو بالقياس إىل ميزانية  ٧١,٨وتنطوي املخصَّصات لسد تكاليف االتصاالت على اخنفاٍض مقداره 

املعتمدة، ُحقِّق عن طريق التفاوض بشأن العقود املتعلقة خبدمات اإلنرتنت. وال تنطوي  ٢٠٢٠عام 
خصَّصات لسد التكاليف املتكرِّرة السنوية املتعلقة بصيانة األثاث والعتاد على أي زيادة وذلك على امل

الرغم من إضافة نُُظٍم جديدة دعمًا لتنفيذ اسرتاتيجية احملكمة اخلمسية اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات/تدبُّر 
ألف يورو  ٣ ٢١٢,٤املقدار البالغ ألف يورو بالقياس إىل  ٥٥,٢املعلومات، بل اخنفضت فعًال مبقدار 

  املعتمدة. ٢٠٢٠املدرج يف ميزانية عام 

آالف يورو  ١٠٦,٠وينطوي مبلغ املتطلبات اخلاصة بقسم االحتجاز على اخنفاٍض مقداره  -٥٣٣
املئة) على الرغم من تطبيق مؤشر األسعار السنوي على إجيار الزنازين حبسب االتفاق بشأن  يف ٥,١(

كانت هذه التكاليف املتكرِّرة تزداد على العموم زيادًة تتماشى مع مؤشر األسعار هذه األسعار. ولئن  
االستهالكية املطبَّق يف هولندا فإن مركز االحتجاز يتوقع استيعاب الزيادة املتوقعة بفضل بدء الدوائر 

لقسم  ، ما أتاح٢٠٢٠يف عام  ٤ املتخصِّصة املعنية بكوسوفو استعمال زنازين االحتجاز يف املبىن
الواحد العامل بدوام كامل املعين حبراسة السجن.  من معاِدالت املوظفيلزم  االحتجاز تقليص عدد ما

ومثة تكاليف أخرى تشمل العناية الطبية وعناصر تتعلق على وجه التحديد بالسهر على احرتام اخللفيات 
يف ختص احملتَجزين املعوزين تلزم الدينية والثقافية للمحتَجزين كجانٍب من السهر على حسن حاهلم، وتكال

م وإجراء مكاملاٍت مشمولٍة مبقتضيات اخلصوصية مع أفرقة الدفاع عنهم  .من أجل مكاملتهم عائال
  سد التكاليف املعنية ميثِّل متطلَّباً متكرِّراً.  إن

لبالغ وال تغري يف املقدار املقرتح يف إطار هذا البند ملكتب احملامي العمومي للمجين عليهم، ا -٥٣٤
وسُتَسدُّ باملوارد املعنية تكاليف استئجار حمالَّ ميكن فيها اللقاء باجملين عليهم بأمان  ألف يورو. ١١,٠

  وعلى حنو يصون العالقة املشمولة مبقتضيات اخلصوصية بني احملامني وموكِّليهم.

كة ألف يورو املقرتح من أجل قسم مشار  ١٩,٠وقد أُعيد ختصيص جزء من املتطلب البالغ  -٥٣٥
ألف يورو) بسبب  ١١,٠اجملين عليهم وجرب أضرارهم بنقله من بند اخلدمات التعاقدية (ما يبلغ مقداره 

ا، من ُقطريسيما عندما ال تستطيع املكاتب ال تغري املتطلبات. وتلزم املوارد املعنية، وال ة تقدمي مساعد
 أضرارهم إلجراء أنشطة ذات صلة أجل مرافق خاصة حيتاج إليها موظفو قسم مشاركة اجملين عليهم وجرب

م يف بيئٍة مالئمٍة مصونة األمن. ويشمل  خالل البعثات امليدانية مثل التواصل مع اجملين عليهم ومجاعا
ذلك تكاليف استئجار املرافق، والنفقات املتصلة باألسفار ضمن البلد املعين وبشؤون اجملين عليهم، ومبواد 

  شاركتهم وجرب أضرارهم.إيضاحية للمجين عليهم تتعلق مب
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  ألف يورو ٣١٤,٦  اللوازم واملواد 
إن معظم  يف املئة). ١,٢آالف يورو ( ٣,٩ينطوي املبلغ املقرتح على اخنفاض صاٍف مقداره  -٥٣٦

املوارد املطلوبة يف إطار ميزانية الشعبة يف بند اللوازم واملواد يلزم يف قسم خدمات تدبر املعلومات 
آالف يورو)  ٧,٠آالف يورو)، وقسم اخلدمات اللغوية ( ٧,٥الحتجاز (ألف يورو)، وقسم ا ٢٨٥,٣(

ويشمل املبلغ املقرتح لقسم تدبُّر األعمال  ألف يورو). ٢,٠وقسم مشاركة اجملين عليهم وجرب أضرارهم (
ألف يورو من أجل شراء خراطيش مهيَّأة للحفظ االحتياطي اليومي للمواد  ١٢,٨القضائية زيادة مقدارها 

  جة يف نظام التسجيل السمعي البصري ألنشطة جلسات احملكمة وتوزيع املسجَّالت املعنية.املدر 

يتألف كله من  ٢٠٢١إن املبلغ املقرتح لقسم خدمات تدبر املعلومات فيما خيص عام  -٥٣٧
ألف يورو من أجل مواصلة توفري املراجع واملوارد  ٢٨٥,٣لسد تكاليف متكرِّرة، منها  املخصَّصات
ل االشرتاكات يف املنشورات الدورية والدراسات األحادية املوضوع الصادرة بصيغة رقمية أو للمكتبة، مث

ا يوميًا مكتُب املّدعي العام والدوائُر وقلُم احملكمة يف البحوث القانونية.  ويتألف مطبوعة، اليت يستعني 
تكاليف منشورات  ألف يورو يلزم لسد ٥٧,٥ألف يورو) من جزء مقداره  ١٩٣,٨معظم هذا املبلغ (

دورية للمكتبة بلغات خمتلفة يف القانون اجلنائي الدويل، وحقوق اإلنسان، والدراسات املعنية باإلبادة 
اجلماعية، والتحليالت املعنية بالدفاع واألمن، يستعملها بصورة رئيسية مكتب نائب املّدعية العامة، وشعبة 

ملدعي العام، واملوظفون القانونيون العاملون يف الدوائر التحقيق وقسم التدارس األويل التابعان ملكتب ا
ألف يورو لسد تكاليف اشرتاكات يف خدمة البحث القانوين  ٨٧,٦بالنيابة عن القضاة؛ وجزء مقداره 

، وجمموعة منظومة األمم املتحدة الحتياز املعلومات اإللكرتونية Westlawعلى اإلنرتنت املسماة 
)UNSEIAC اليت تضم شركة (Lexis-Nexis وقاعدة البيانات ،Factiva وتقارير ُأكسفورد املتعلقة ،

)، وبرجميات البحث القانوين املسماة Oxford Reports on International Lawبالقانون الدويل (
LegalTrac ، املسماة  القوانني األجنبية والدوليةوقاعدة بيانات مواردHeinOnline وقواعد بيانات أخرى ،

ألف يورو لشراء كتب صادرة بصيغة  ٤٦,٢املوظفون والباحثون القانونيون؛ وجزء مقداره  لهايستعم
مطبوعة وصيغة إلكرتونية بلغات خمتلفة تستعملها الدوائر واألطراف املتقاضية واحملققون من أجل إجراء 

كمة ألف يورو لسد تكاليف لوازم من أجل صون حمفوظات احمل ٢,٥البحوث القانونية؛ وجزء مقداره 
ألف يورو،  ٩١,٥أما باقي املخصَّصات لسد املصروفات املعنية، البالغ . بصيغة مطبوعة على الورق

فسُيستخدم لسد تكاليف متطلبات أساسية من قبيل لوازم الطبع (خراطيش احلرب، والورق)، واستبدال 
ازم السمعية البصرية اخلاصة جذاذات الذاكرة يف العتاد، ولوازم أرشفة لصون تراث احملكمة الوثائقي، واللو 

بقاعات احملكمة واملكاتب، وما يطلبه املستعملون النهائيون من لوحاِت مفاتيح حلواسيَب بأجبديات 
  خاصة بلغات معيَّنة ومن أقراص مشفَّرة ومن بطارياٍت للحواسيب احملمولة.

وجرب أضرارهم وفيما خيص قسم اخلدمات اللغوية وقسم االحتجاز وقسم مشاركة اجملين عليهم  -٥٣٨
اتبقى املبالغ املقرتحة دون تغيري بالقياس إىل  املعتمدة، ومنها على الرتتيب:  ٢٠٢٠يف ميزانية عام  نظريا

آالف يورو من أجل البذالت الرمسية،  ٧,٥آالف يورو من أجل حتديث قواميس ومواد أخرى، و ٧,٠
  ية ومواد تتعلق بالبعثات امليدانية.ألف يورو من أجل لوازم حلفظ طلبات اجملين عليهم األصل ٢,٠و

  آالف يورو ٥١٠,٠  األثاث والعتاد 
على اخنفاٍض مقداره  ٢٠٢١ينطوي مقدار املوارد املقرتح فيما خيص األثاث والعتاد لعام  -٥٣٩

ألف يورو الذي اعُتمد لعام  ٧٦٠,٠املئة) بالقياس إىل املقدار البالغ  يف ٣٢,٨ألف يورو ( ٢٤٩,٥
املقرتح لسد تكاليف بنوٍد تلزم مبثابة متطلٍب متكرِّر ختتلف من سنٍة إىل أخرى بسبب  . ويلزم املبلغ٢٠٢٠



ICC-ASP/19/10 

10-A-121020 160 

التقادم والِبلى، واستثماٍر غري متكرِّر يف مبادرات اسرتاتيجية ضمن إطار االسرتاتيجية اخلمسية اخلاصة 
اية عمر  ها االشتغايل تعترب متطلباً بتكنولوجيا املعلومات/تدبُّر املعلومات، وعناصر بنية حتتية مشارفة على 

  غري متكرِّر.

ألف يورو فيما  ٣٣٠,٠وينطوي مبلغ املخصَّصات لسد التكاليف السنوية املتكرِّرة املقدَّر بـ -٥٤٠
االشتغالية اخلاصة بتوسيع  ٢٠٢٠على زيادة تقابل اخنفاضًا غري متكرِّر يف ميزانية عام  ٢٠٢١خيص عام 

، من ٢٠٢٥حىت عام  ٢٠٢١داله، يف الفرتة املمتدة من عام أحياز التخزين واستبدال ما يلزم استب
مكوِّنات الشبكة اليت ترقى إىل عهد إنشاء املباين الدائمة للمحكمة. وبالتايل فقد أُدرِجت خمصَّصات 

ض للتوسيع السنوي ألحياز التخزين املعين باعتباره متطلباً متكرِّراً. إن هذه الزيادة املتكرِّرة يف التكاليف تُعوَّ 
بتخفيٍض يف املخصصات لتنفيذ خطة احملكمة االسرتاتيجية اخلمسية اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات/تدبُّر 

  ألف يورو التوزع التايل: ٣٣٠,٠املعلومات. ويتوزع املقدار اإلمجايل البالغ 

ألف يورو خمصَّص قصراً لالستبدال السنوي للحواسيب املكتبية  ٢٠٠,٠مبلغ مقداره   )أ (
إن هذا املبلغ مشمول  حملمولة واألجهزة املتنقلة اخلاصة باملستعملني النهائيني.واحلواسيب ا

ومن املهم استدامة العمل  حبساب املقدار األساسي املرجعي السنوي للتكاليف االشتغالية.
بدورة االستبدال هذه ختفيفًا لألخطار املرتبطة مبا تقادم عهده من احلواسيب واألجهزة املتنقلة 

ا.غري املت وال تغري بالقياس  وافقة مع التحديثات األمنية اليت تستلزمها محاية نظم احملكمة وبيانا
  ؛٢٠٢٠إىل عام 

تلزم  ألف يورو خيص زيادات سنوية يف قدرة خوادمي احملكمة، ٦٠,٠مبلغ مقداره   )ب (
املوارد  لدعم البنية التحتية لنظم أساسية مثل نظام تدبر الوثائق ونظام تدبر األدلة ونظام ختطيط

  ) ونظام تدبر شؤون الشهود؛SAPاملؤسسية (

ألف يورو خيص استبدال عناصر من البنية األساسية للشبكة  ٥٠,٠مبلغ مقداره   )ج (
ا الِبلى أو تقادم عهدها.  ووسائل االتصال حلق 

. الرتاتيبألف يورو خيص زيادَة القدرة على ختزين احملفوظات  ٢٠,٠مبلغ مقداره   )د (
إىل مدى االستعمال السابق وإىل االجتاه على صعيد التنامي املتوقع يف  وتستند هذه التوسعة

  مقدار البيانات.

آالف يورو مبثابة استثمارات  ١٠٧,٠إىل مبلغ إمجايل مقداره  ٢٠٢١وُحيتاج فيما خيص عام  -٥٤١
وجيا غري متكرِّرة خاصة باملبادرات االسرتاتيجية الالزمة يف إطار اسرتاتيجية احملكمة اخلمسية لتكنول

ألف يورو بالقياس إىل  ٤١٣,٠إن هذا املبلغ ينطوي على اخنفاٍض مقداره  املعلومات/تدبر املعلومات.
  :ألف يورو وسُيوزع فيما بني املبادرتني التالَييت البيان ٥٢٠,٠املعتمدة البالغ  ٢٠٢٠يف ميزانية عام  نظريه

برجميات للمراقبة  ألف يورو من أجل ٥٧,٠أمن املعلومات: استثمار مببلغ مقداره   )أ (
األمنية املرتكزة على البيانات تتيح اتِّقاء فقد البيانات وقدرات على تدبُّر احلقوق املتعلقة 

  باملعلومات.

ألف يورو يلزم  ٥٠,٠الرتشيد يف تكنولوجيا املعلومات: استثمار مببلغ مقداره   )ب (
اي ة عمرها االشتغايل ومتثل الستبدال شبكة أحياز التخزين اخلاصة باحملكمة، اليت تشارف على 

  مكوِّناً بالغ األمهية من مكوِّنات البنية التحتية لوسائل التخزين يف احملكمة.
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ويبلغ املكوِّن األخري من املبلغ املقرتح يف بند األثاث والعتاد لقسم خدمات تدبُّر املعلومات  -٥٤٢
شارفة على انتهاء عمرها ألف يورو يلزم الستبدال عناصر البنية األساسية امل ٧٣,٥مبلغًا مقداره 

ألف يورو خيص حاجز احلماية الداخلي اخلاص  ٥٧,٠االشتغايل، منه على وجه التحديد مبلٌغ مقداره 
اخلاص مبركز  Ciscoألف يورو استبدال خادوم االتصاالت املوحد  ١٦,٥باحملكمة وخيص الباقي البالغ 

املشارفة على انتهاء عمرها االشتغايل قد يعرض بيانات احملكمة. إن عدم استبدال عناصر البنية التحتية 
  خلطر االنقطاع يف عمليات احملكمة اليت تعتمد على مكوِّنات البنية التحتية املعنية.
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 المقترحة ٢٠٢١: ميزانية عام ٣٣٠٠ البرنامج :٣٠ الجدول

٣٣٠٠   
  شعبة الخدمات القضائية

  (بآالف اليوروات) ٢٠١٩مصروفات عام 
 ٢٠٢٠ميزانية عام 

املعتمدة 
  اليوروات)  آالف(ب

  التغّري يف املوارد
 ٢٠٢١ميزانية عام 

املقرتحة 
  اجملموع  اليوروات)  (بآالف

املصروفات من 
  صندوق الطوارئ

اجملموع مبا فيه 
املصروفات من 
  صندوق الطوارئ

مقداره 
  نسبته املئوية  اليوروات بآالف

 ٦١٦٫٩ ١٢ ٧٫٤ ٧٤٤٫٣٨٧٢٫٦ ١١  املوظفون من الفئة الفنية

)١٣٢٫٤(٩٦١٫٦ ٤  وظفون من فئة اخلدمات العامةامل  )٢٫٧(  ٨٢٩٫٢ ٤ 

١٨  اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني ١٨-٠٧٨٫٢ ٤٤٦٫١ ١٧ ٤٫٤ ٧٠٥٫٩٧٤٠٫٢ ٠٧٨٫٢١٦ 

١  املساعدة املؤقتة العامة ٤١١٫٦١٢٨٫٣١ ٥٧٢٫٥ ١ ٢٣٫٧ ٢٧١٫٤٣٠١٫١ ٥٣٩٫٩١ 

 ٢٧٧٫٠ ٤٦٫٣ ١٩٦٫٢٦٠٫٦٢٥٦٫٨١٨٩٫٣٨٧٫٧  املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

 ٢٠٫٠ ٣٣٫٣ ١٣٫٣١٥٫٠٥٫٠-١٣٫٣  العمل اإلضايف

١  اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ٦٢١٫٢١٨٨٫٩١ ٨٦٩٫٥ ١ ٢٦٫٧ ٤٧٥٫٧٣٩٣٫٨ ٨١٠٫٠١ 

 ٤٦١٫٢ ٤٢٫٢ ٢٣٥٫١١٠٢٫٠٣٣٧٫١٣٢٤٫٣١٣٦٫٩  السفر

 - - -----  الضيافة

 ٧١٦٫٧ ١ ٣٨٫٨ ٢٣٦٫٧٤٨٠٫٠ ٤٣٢٫١١-٤٣٢٫١  يةاخلدمات التعاقد

)٣٠٫٥(١١٥٫٧٩١٫١-١١٥٫٧  التدريب  )٣٣٫٥(  ٦٠٫٦ 

 ٤٧٠٫٨ ١٠٦٫٧ ٣٦٦٫٩٤٤٫٩٤١١٫٨٢٢٧٫٨٢٤٣٫٠  اخلرباء االستشاريون

٣  حمامو الدفاع ٤٤٦٫٠٦٧٨٫٧٤ ٠٢٣٫٧ ٤ ٢٧٫٠ ١٦٧٫٥٨٥٦٫٢ ١٢٤٫٧٣ 

١  حمامو اجملين عليهم ١٩٩٫١٨٨٫٤١ ٧٢٧٫١ ١ ٣٢٫٩ ٣٠٠٫٠٤٢٧٫١ ٢٨٧٫٥١ 

٥  النفقات التشغيلية العامة ٩٢٦٫٨١٥٫٤٥ ١٦٣٫٨(٤٥٥٫٠ ٩٤٢٫٢٦(  )٢٫٥(  ٢٩١٫٢ ٦ 

)٣٫٩(٣٨١٫٥٠٫٣٣٨١٫٨٣١٨٫٥  اللوازم واملواد  )١٫٢(  ٣١٤٫٦ 

١  األثاث والعتاد ٣٦٢٫٣١٤٫٢١ ٢٤٩٫٥(٣٧٦٫٥٧٦٠٫٠(  )٣٢٫٨(  ٥١٠٫٥ 

١٣  ملتصلة بالعاملنياجملموع الفرعي للتكاليف غري ا ٤٦٥٫٥٩٤٣٫٨١٤ ٨٨٠٫٩١ ٤٠٩٫٤١٣ ٥٧٦٫٤ ١٥ ١٢٫٢ ٦٩٥٫٥ 

٣٣  المجموع ١٦٤٫٨١ ١٣٢٫٧٣٤ ٠٦٢٫٥٢ ٢٩٧٫٥٣٢ ٨٩٢٫٠ ٣٤ ٨٫٨ ٨٢٩٫٥ 

 ٢٠٢١: مالك الموظفين المقترح لعام ٣٣٠٠ البرنامج :٣١ الجدول

٣٣٠٠  
وكيل أمني 

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

جمموع 
وظفي الفئة م

الفنية وما 
  فوقها

 –خ ع 
 رأ –خ ع   رر

جمموع 
موظفي فئة 

اخلدمات 
  العامة

مجموع 
  الموظفين

        الوظائف الثابتة
  ١٨٧  ٧٦  ٧٤  ٢  ١١١  ٥  ٤٢  ٣٣  ٢٣  ٧  ١  -  -  -  ٢٠٢٠املقرة لعام 
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  اجلديدة

  ١  -  -  -  ١  -  -  ١  -  -  -  -  -  -  املعادة التخصيص
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  املعادة التصنيف
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  املستعادة/املعادة
  ١٨٨  ٧٦  ٧٤  ٢  ١١٢  ٥  ٤٢  ٣٤  ٢٣  ٧  ١  -  -  -  ٢٠٢١المقترحة لعام 

       
 وظائف المساعدة المؤقتة العامة (معاِدالتها بدوام كامل)

  ١٦,٤٧  ١٠,٤٧  ٣,٠٠  ٧,٤٧  ٦,٠٠  ٢,٥٠  ٢,٠٠  ٠,٥٠  ١,٠٠  -  -  -  -  -  ٢٠٢٠املقرة لعام 
  ١٠,٠٠  ٥,٠٠  ٣,٠٠  ٢,٠٠  ٥,٠٠  ١,٠٠  ٢,٠٠  ١,٠٠  ١,٠٠  -  -  -  -  -  املستمرة
  ٧,٣٠  ٣,٣٨  -  ٣,٣٨  ٣,٩٢  ١,٦٧  ١,٠٠  ١,٢٥  -  -  -  -  -  -  اجلديدة

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

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  احملوَّلة
  ١٧,٣٠  ٨,٣٨  ٣,٠٠  ٥,٣٨  ٨,٩٢  ٢,٦٧  ٣,٠٠  ٢,٢٥  ١,٠٠  -  -  -  -  -  ٢٠٢١المقترحة لعام 
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 الخارجية العملياتشعبة : ٣٨٠٠ البرنامج -٤

  المقدِّمة

تتوىل شعبة العمليات اخلارجية ("الشعبة") املسؤولية عن الوظائف املنوطة بقلم احملكمة يف  -٥٤٣
م، والعمليات امليدانية.جماال وتضم  ت التعاون، والتحليل، والتواصل اخلارجي، ومحاية الشهود ومساعد

الشعبة، باإلضافة إىل مكتب مديرها، ثالثة أقسام يف املقر، هي قسم اجملين عليهم والشهود وقسم دعم 
ة للمحكمة اجلنائية الدولية كما تضم الشعبة املمثليات اخلارجي العمليات اخلارجية وقسم اإلعالم والتوعية.

ة) ولدى منظمة األمم املتحدة يف مقرها القائم ُقطري("احملكمة") يف بلدان من بلدان احلاالت (املكاتب ال
  يف نيويورك.

ة للمحكمة تُنشأ حبسب االقتضاء يف بلدان من بلدان احلاالت لالضطالع ُقطريإن املكاتب ال -٥٤٤
واليته فيما يتعلق بشؤون الشهود واجملين عليهم والتواصل، ولتقدمي  باملهام املنوطة بقلم احملكمة يف نطاق

الدعم ألنشطة مكتب املّدعي العام، وحمامي الدفاع، وحمامي اجملين عليهم، والصندوق االستئماين للمجين 
ة يف ستة بلدان من بلدان احلاالت هي مجهورية ُقطريسيظل للمحكمة مكاتب  ٢٠٢١ويف عام  عليهم.
إن قدَّ كٍل من  ديفوار، ومجهورية الكونغو الدميقراطية، وجورجيا، ومايل، وأوغندا. لوسطى، وكوتأفريقيا ا

ة وتشكيل مالك موظفيه يتحددان حبسب وضعه، مع مراعاة مرحلة اخنراط احملكمة يف البلد ُقطرياملكاتب ال
ة هي ممثِّليات ُقطريكاتب الإن امل املعين من بلدان احلاالت ومالبسات احلالة املعنية على وجه التحديد.

ظرفية الوجود يف بلدان احلاالت ميكن تعديل نطاقها. ومثة عوامل متعددة تؤخذ باالعتبار يف تقييم أفضل 
السبل إىل توفري الدعم ضمن البلد املعين لألنشطة التحقيقية والقضائية. وتتباين الوحدات املعنية، تبعاً 

لقائم يف امليدان، مراوحًة بني مكاتب متثيل صغرية وأجهزة عمٍل أكثر ملرحلة اإلجراءات وللحالة وللسياق ا
وينهض مكتب االتصال التابع للمحكمة القائم لدى منظمة . تعقيدًا تلزم لسد متطلباٍت متعددة الوجوه

األمم املتحدة يف نيويورك ("مكتب االتصال") بأود العالقات اخلارجية مع املمثليات الدبلماسية لدى 
املتحدة ويدعم ما تضطلع به مجيع أجهزة احملكمة من أنشطة يف جمال التعاون تتعلق باألمم املتحدة األمم 

  نفسها.

وتسهر الشعبة، من خالل التنسيق مع مقر احملكمة يف الهاي وبدعٍم منه، على جناعة وفعالية  -٥٤٥
ويشار يف هذا . للمحكمةليات اخلارجية دية واألمنية فيما يتعلق باملمثتناول املسائل اإلدارية واإلمدا

ا  الصدد إىل أن الشعبة تتوىل املعاملة املركزية لقدرات احملكمة يف جمال ختطيط املهمات وتدعم إجراءا
كما تقدِّم الشعبة للجهات اليت تتعامل معها حتاليل عالية درجة اجلودة ودقيقة  املتعلقة بتدبر األزمات.

وتتوىل الشعبة، عن  ية السياسية ذات الصلة بعمل احملكمة.االستهداف بشأن األمن والتطورات االجتماع
يئة تدابري محائية وعن القيام برتتيبات أمنية وعن تقدمي  طريق قسم اجملين عليهم والشهود، املسؤولية عن 
مشورة اجتماعية نفسية وأشكال أخرى من املساعدة إىل الشهود واجملين عليهم الذين ميثُلون أمام احملكمة 

ا الشهود املعنيون.وغريه   م من األشخاص املعرَّضني للخطر بسبب الشهادة اليت يديل 

وتتوىل الشعبة أيضاً املسؤولية عن التواصل اخلارجي للمحكمة فتتكفل يف هذا الصدد بالقيام يف  -٥٤٦
الوقت املناسب وعلى حنو دقيق بتزويد أصحاب الشأن الرئيسيني واجلمهور العام مبعلومات عن والية 

ويشمل ذلك على األخص األنشطة  كمة وأنشطتها من خالل طائفة متنوعة من وسائل اإلعالم.احمل
كما تضطلع الشعبة مبسؤوليات  التوعوية املنصّبة على اجملين عليهم واجلماعات املتضرِّرة يف بلدان احلاالت.

ئي، فيما يتعلق مثًال قلم احملكمة وفقًا لنظام روما األساسي فيما خيص التعاون الدويل والتعاضد القضا
  بالقبض على األشخاص الذين صدرت أوامر بالقبض عليهم وبتسليمهم إىل احملكمة.
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  بيئة العمل

لـّما كان كثري من عمل شعبة العمليات اخلارجية جيري بعيداً عن املقر فإنه حمكوٌم إىل حٍد بعيد  -٥٤٧
ملقدَّم خارج املقر يبدأ يف حاالت كثرية على مبرحلة اخنراط احملكمة يف احلالة املعنية. إن الدعم االشتغايل ا

شكل دعٍم لعمليات التحقيق اليت جيريها مكتب املّدعي العام، لكن الدعم املعين قد يلزم الحقًا أن 
حىت أن يُعزَّز ألغراٍض أوسع نطاقًا ختص اإلجراءات االبتدائية، مثل مشاركة اجملين عليهم،  يستدام أو

الشهود، واملهمات وعمليات التحقيق اليت جيريها الدفاع. كما قد يلزم الدعم  واألنشطة التوعوية، ومحاية
سيما خالل مرحلة جرب األضرار، مبا يف ذلك  املستمر ألنشطة الصندوق االستئماين للمجين عليهم، وال

  األنشطة املتصلة بتنفيذ األوامر القاضية جبرب األضرار.

على  ٢٠٢١اخلارجية ستستمر يف عام  ويشار يف هذا الصدد إىل أن شعبة العمليات -٥٤٨
ا يف إطار واليتها فتقدم اخلدمات إىل اجلهات اليت تتعامل معها فيما يتعلق  االضطالع باملهام املنوطة 

وستستلزم األنشطة املزيدة وسياق العمل الصعب يف احلالة يف مايل واحلالة يف  بعدد من بلدان احلاالت.
وقد استبانت الشعبة إمكان  وارد إضافية لتلبية املتطلبات االشتغالية.مجهورية أفريقيا الوسطى ختصيص م

حتقيق وفورات ومكاسب متأتية عن زيادة النجاعة، فيما خيص تكاليف املوظفني والتكاليف غري املتصلة 
بالعاملني، ضمن نطاق العمليات القائمة، بغية تعويض الزيادات اخلاصة بعملها يف مايل ويف مجهورية 

وقد أتاح هذا النهج لقلم احملكمة إعادة ختصيص موارده من املوظفني بنقلها من وحدة  ا الوسطى.أفريقي
ة إىل أخرى، على حنو يتوافق مع التحوُّل على صعيد أولويات العمل واألمن فيما خيص بلدان ُقطري

دات وجود ويشار يف هذا الصدد على وجه التحديد إىل أنه قد حتققت ختفيضات هامة يف وح احلاالت.
ديفوار، وذلك رئيسيًا عن طريق إعادة  قلم احملكمة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية وأوغندا وكوت

ة، وال سيما يف مايل ُقطريوبذلك تسىن متويل الزيادة الالزمة يف املستثَمرات يف العمليات ال ختصيص املوارد.
النظر على اخلصوص إىل الظروف األمنية ومجهورية أفريقيا الوسطى، حيث ُحيتاج إىل موارد إضافية ب

وباالستعانة باملوارد احلالية لتلبية هذه املتطلبات املتزايدة، تكفَّل قلم  السائدة ومتطلبات العمل املزيدة.
احملكمة بتوفري قدرة كافية وميكن استعماهلا على حنو مرن للنهوض بأود دعم اإلجراءات االبتدائية يف قضية 

وعالوة على ذلك ستواصل الشعبة أيضاً،  .)Ngaïssona) وانـَْغيسونا (Yekatomوم (ِيكاتوقضية  احلسن
ة، دعم عمليات التحقيق الناشط اليت جيريها مكتب املّدعي العام وأنشطة ُقطريمن خالل مكاتبها ال

الصندوق االستئماين للمجين عليهم. وقد تعنيَّ على الشعبة، بسبب القيود املفروضة على السفر على 
، أن ُتكيِّف طرائق عملها، وسيفضي ذلك إىل حتقيق وفورات يف ١٩-طاق العامل بسبب جائحة كوفيدن

، التزمت احليطة يف طلبها للموارد، ٢٠٢١. إن الشعبة، استباقًا منها لتواصل اجلائحة يف عام ٢٠٢٠عام 
  .٢٠٢١آخذة باالعتبار القيود املفروضة على السفر اليت ميكن أن تظل ساريًة يف عام 

من بلدان  وإضافة إىل املمثليات اخلارجية اليت ستستدميها شعبة العمليات اخلارجية يف ستة -٥٤٩
ة الدعم أيضًا لطائفة من ُقطري، تقدِّم األقسام يف املقر ويف بعض املكاتب ال٢٠٢١احلاالت يف عام 

اليت مل تـَُقم فيها  فيما يتعلق بسائر بلدان احلاالت -تتنوع من محاية الشهود إىل التوعية  -األنشطة 
وسرتكِّز الشعبة على  مكاتب، وهي أفغانستان وبنغالديش/ميامنار وبوروندي والسودان وفلسطني وليبيا.

جها ومفهومها االشتغايل فيما يتعلق باحلالة يف السودان، حيث ميكن أن يؤدي القبض على  تطوير 
إىل املزيد من اإلجراءات القضائية يف  ٢٠٢٠الرمحن الذي جرى يف حزيران/يونيو  عبد علي حممد  علي
  .٢٠٢١ عام
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  مجهورية أفريقيا الوسطى 

إن املتطلبات املتعلقة بامليزانية اخلاصة بعمليات قلم احملكمة اجملراة يف مجهورية أفريقيا الوسطى  -٥٥٠
وستلزم موارد  .)Ngaïssona) وانـَْغيسونا (Yekatomِيكاتوم (ستتحدد رئيسيًا مبستلزمات حماكمة 

م، والتواصل باجلماعات املتضرِّرة، ومشاركة لالض طالع باألنشطة املتعلقة بتيسري إدالء الشهود بإفادا
القائم يف مجهورية أفريقيا الوسطى الدعم األمين واإلداري  ُقطريكما سيقدم املكتب ال اجملين عليهم.

وسيستلزم ارتفاُع عدد  ل معها.واإلمدادي لعدد مزيد من املهمات اليت جتريها اجلهات املختلفة اليت يتعام
اإلحاالت إىل قسم اجملين عليهم والشهود الصادرة عن مكتب املّدعي العام طلبًا حلماية الشهود يف احلالة 

  الثانية يف مجهورية أفريقيا الوسطى استمرار االستثمار للسهر على محايتهم الالزمة.

وظروفها السياسية املتقلبة، تعد واحدة  وتظل مجهورية أفريقيا الوسطى، بوضعها األمين املتوتر -٥٥١
ويرتتب على ذلك أثٌر مباشٌر على املوارد الالزمة لتدبُّر  أكثر البيئات اليت تعمل فيها احملكمة تطلباً. من

أمن املوظفني العاملني يف هذا البلد واالهتمام بصحتهم وحسن حاهلم، وال سيما يف سياق جائحة  
  .١٩- كوفيد

  مايل

ا يف مايل يف عام سيستلزم مقدار  -٥٥٢ ، بالنظر إىل ٢٠٢١األنشطة املتوقع وجوب االضطالع 
وإىل بيئة العمل الصعبة يف هذا البلد، مواصلة استثمار موارد حمدودة تندرج  احلسناحملاكمة يف قضية 

ضمن تكاليف املوظفني وضمن التكاليف غري املتصلة بالعاملني من أجل االضطالع باملهام املنوطة بقلم 
وستظل محاية الشهود واحدًا من أهم  كمة يف إطار واليته ودعم عمل اجلهات اليت يتعامل معها.احمل

قياَم  احلسنوعلى حنٍو مماثل سيستلزم بدُء حماكمة  مسبِّبات تكاليف عمليات قلم احملكمة يف مايل.
رِّرة، مواصًال يف يف مايل بعمٍل نشٍط على صعيد توعية اجملين عليهم واجلماعات املتض ُقطرياملكتب ال

  الوقت ذاته إعالَم اجلمهور العام بشأن عمل احملكمة.

وتظل بيئة العمل يف مايل تتميز بالوضع األمين املتقلب حيث ميكن أن َتستهدف اجلماعاُت  -٥٥٣
سيواصل املكتب القائم يف باماكو العمل انطالقًا من  ٢٠٢١ففي عام . األطراَف الفاعلة الدولية املتطرفة

إن ذلك  ).MINUSMAة األمم املتحدة املتكاملة املتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار يف مايل" (حمال "بعث
االستفادة من درجة مزيدة من األمن وسيمكِّنه من تبسيط كثري من سريوراته من  ُقطريسيتيح للمكتب ال

  اته مبزيد من النجاعة.خالل انتفاعه باخلدمات اإلدارية لألمم املتحدة، ما سيجعله يتوصل إىل تسيري عملي

  كوت ديفوار

ديفوار بغية استخدام املوارد  لقد راجعت شعبة العمليات اخلارجية العمليات اليت جتريها يف كوت -٥٥٤
على أساس درجات األولوية، وهي سُتقلِّص، نتيجًة لذلك، املوارد املتصلة على اخلصوص بالنهوض بأود 

ديفوار  ان القائمان يف كوتُقطريوسيظل املكتبان ال. لوسطىزيادة عبء العمل يف مايل ومجهورية أفريقيا ا
واحد، ما يزيد من تيسري التحلي باملرونة يف ختصيص املوارد  ُقطريومايل خاضعني إلشراف رئيس مكتب 

  لتلبية االحتياجات املستجدة.

ديفوار تقدمي الدعم اإلمدادي واألمين للتحقيق  القائم يف كوت ُقطريوسيواصل املكتب ال -٥٥٥
وفيما يتعلق باملهام  ديفوار. الناشط الذي جيريه مكتب املّدعي العام يف القضية الثانية يف احلالة يف كوت
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ديفوار على التواصل مع   القائم يف كوت ُقطرياليت يتوالها قلم احملكمة يف إطار واليته، سيستمر املكتب ال
  ديفوار. لها يف كوتاجلماعات املتضرِّرة واجلمهور العام بشأن والية احملكمة وعم

  مجهورية الكونغو الدميقراطية

. بيد أن املكتب ٢٠٢١القائم يف ِكْنشاسا تقليصاً ذا شأن يف عام  ُقطريسُيقلَّص قدُّ املكتب ال -٥٥٦
القائم يف بونيا سيواصل دعم أنشطة اجلهات اليت يتعامل معها، وخصوصًا يف اجلزء الشرقي من  ُقطريال

وقضية ) Katangaكاتـَْنغا (وقضية  )Lubangaلوبـَْنغا (جرب األضرار يف قضية  البلد، فيما يتعلق بإجراءات
ذا العمل يف بيئة صعبة حيث يتعني اختاذ تدابري مالئمة للتكفل . )Ntagandaانْتاَغْندا ( وسُيضطَلع 

  بسالمة املوظفني وأمنهم.

لتوفري الدعم للمهام الالبثة.  ولن يُبقى يف العاصمة ِكْنشاسا إال مكتٌب له قدُّ احلد األدىن الالزم -٥٥٧
على املكتبَـْني القائَمْني يف مجهورية الكونغو الدميقراطية واملكتب  ُقطريوسيشرف رئيس هذا املكتب ال

القائم يف أوغندا. وسيضطلع باملهام اإلدارية املتعلقة باألمن والتوعية ومشاركة اجملين عليهم وجرب  ُقطريال
. لدميقراطية املوظفون العاملون يف َكْمباال الذين يشمل عمُلهم أوغندا أيضاً أضرارهم يف مجهورية الكونغو ا

  وال يُعتزم إدخال أي تغيريات ذات شأن على االحتياجات االشتغالية فيما خيص مكتب بونيا.

  أوغندا

الرتكيز على األنشطة املتعلقة بقضية  ٢٠٢١القائم يف أوغندا يف عام  ُقطريسيواصل املكتب ال -٥٥٨
مداوالُت الدائرة االبتدائية وكتابُة  ٢٠٢١الثاين/يناير  ، إذ يُتوقع أن تُنَجز يف كانون)Ongwenن (أُْنغوي

كما . نصوص األحكام اليت ستصدرها، ما يفضي إّما إىل دعاوى استئناف أو إىل إجراءات جلرب األضرار
ريع املساعدة اليت ينفذها تقدمي الدعم اإلمدادي واألمين فيما يتعلق مبشا ُقطريسيواصل هذا املكتب ال

  الصندوق االستئماين للمجين عليهم يف مشال أوغندا.

الروابط  القائم يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، وإىل ُقطريونظرًا إىل تقليص قدِّ املكتِب ال -٥٥٩
منها،  اإلمدادية لَكْمباال بعمليات احملكمة اجملراة يف شرقي مجهورية الكونغو الدميقراطية والقرب النسيب

القائم يف كْمباال ينفرد باإلشراف على العمليات يف كال البلدين. ويضاف  ُقطريسيظل رئيس املكتب ال
إىل ذلك أنه سُيشَرف من كْمباال على تدبُّر األنشطة يف جمال األمن والتوعية ومشاركة اجملين عليهم وجرب 

  أضرارهم يف أوغندا ويف مجهورية الكونغو الدميقراطية. 

  اجورجي
القائم يف جورجيا تقدمي الدعم اإلمدادي واألمين لعمليات التحقيق  ُقطريسيواصل املكتب ال -٥٦٠

الناشط اليت جيريها مكتب املّدعي العام يف هذه احلالة، ولألنشطة املزَمع أن جيريها فيها الصندوُق 
ملتضرِّرة واجلمهور التواصل مع اجلماعات ا ُقطريكما سيواصل هذا املكتب ال االستئماين للمجين عليهم.

ويُقرتح إبقاء مبلغ املوارد  العام بشأن والية احملكمة وعملها يف جورجيا، على حنو يواكب تطور هذه احلالة.
على املقدار املعتدل الذي بلغه يف ميزانيات السنوات السابقة نظرًا إىل  ُقطرياملخصَّص هلذا املكتب ال

  ا جتِر أي إجراءات قضائية.املرحلة اليت تشهدها هذه احلالة حيث لـمّ 
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  نيويورك) مكتب االتصال اخلاص باحملكمة اجلنائية الدولية القائم لدى منظمة األمم املتحدة (يف

يتكفل مكتب االتصال التابع للمحكمة اجلنائية الدولية القائم لدى منظمة األمم املتحدة يف  -٥٦١
ها عن املستجدات ذات الصلة بعمل احملكمة نيويورك ("مكتب االتصال") باإلفادة الدقيقة واآلتية يف حين

ويساعد يف املثابرة على إعالم البعثات الدبلماسية وغريها من أصحاب الشأن الرئيسيني يف نيويورك 
كما يدعم مكتب االتصال عمل مجعية الدول األطراف ("اجلمعية") وأمانتها،  باملستجدات يف احملكمة.

ا الفرعية.وميثِّل احملكمة يف اجتماعات مكتب اجل وسينهض مكتب االتصال يف عام  معية وسائر هيئا
ا مع األمانة العامة لألمم املتحدة، وسائر األجهزة  ٢٠٢١ بأود احتياجات احملكمة يف جمال عالقا

ويؤدي مكتب االتصال دورًا قياديًا من  الرئيسية لألمم املتحدة، والبعثات الدبلماسية القائمة يف نيويورك.
  امة صلته الوثيقة باجلهات اهلامة اليت خياطبها وعن طريق متثيله احملكمة يف االجتماعات.خالل استد

  ٢٠٢١األولويات االستراتيجية لعام 

يتمثَّل اهلدف األمسى لشعبة العمليات اخلارجية يف التكفل بالتنسيق االسرتاتيجي للعمليات  -٥٦٢
العمل من أجل حتقيق أهداف قلم احملكمة وفقاً وإضافًة إىل  اخلارجية لقلم احملكمة ويف تنفيذها الفعال.

على تعزيز دعم احملاكمتَـْني يف قضية  ٢٠٢١ز شعبة العمليات اخلارجية يف عام خلطته االسرتاتيجية، سرتكِّ 
واألنشطة املتصلة جبرب األضرار يف مجهورية  )Ngaïssona) وانـَْغْيسونا (Yekatomِيكاتوم ( وقضية احلسن

لوبـَْنغا وقضية  )Katangaكاتـَْنغا (  وقضية )Ntagandaانْتاَغْندا (قضية فيما يتعلق ب الكونغو الدميقراطية
)Lubanga(  وعلى شحذ الدعم السياسي واالشتغايل وتعزيز قدرة املهديويف مايل فيما خيص قضية ،

  احملكمة على التواصل الفعال بشأن واليتها وعملها حيال اهلجمات السياسية.

جها االسرتاتيجي فيما يتعلق بالعمليات امليدانية على حنو يتماشى مع وستواصل الشعبة اتّ  -٥٦٣ باع 
األولوية االسرتاتيجية لقلم احملكمة املتمثلة يف تنفيذ برنامٍج للتحسني املستمر، مع مراعاة أهداف احملكمة 

املوظفني  سيظهر ذلك يف إعادة ختصيص املوارد من ٢٠٢١املتعلقة بتدبُّر املخاطر. وفيما يتعلق بعام 
ايتها إىل  واملوارد غري املتصلة بالعاملني بنقلها من احلاالت اليت تشارف فيها العمليات امليدانية على 
احلاالت اليت يتأتى فيها عن اإلجراءات القضائية عبء عمٍل ثقيل. وقد اختذت الشعبة يف إطار امليزانية 

ْني القائَمْني يف ِكْنشاسا وأبيجان ُقطريا من املكتبَـْني الاملقرتحة احلالية تدابري إلعادة ختصيص الوظائف بنقله
إىل مايل ومجهورية الكونغو الدميقراطية وأوغندا، حيث ستزداد احلاجة إىل املهام املؤداة يف إطار الوظائف 
ني املعنية، وستواصل الشعبة اتّباع سياساٍت تتيح التحلي باملزيد من املرونة يف استعمال املوارد من املوظف

إن هذا التحلي باملرونة عامل . واملوارد غري املتصلة بالعاملني مع مراعاة حسن حال املوظفني وحراكهم
حاسم يف متكني الشعبة من تدبر العمليات امليدانية على حنو مستدام والتكفل بتوفري قدٍر كاٍف من أمن 

  مع احملكمة.يف ذلك محاية أولئك الذين يتعرضون للخطر بسبب تعاملهم  العمل، مبا

وستستلزم التحدياُت اجلديدة املاثلة أمام احملكمة مواصلَة الشعبة، ضمن حدود املوارد احلالية،  -٥٦٤
حثَّ جهودها لتوفري معلوماٍت دقيقة وآتية يف حينها بشأن احملكمة وعملها للجمهور العام وألصحاب 

ًا بوسائط التواصل االجتماعي الشأن الرئيسيني. وسيقود قسم اإلعالم والتوعية هذه اجلهود، مستعين
ا اإلجيابيتني  ا، بغية تعزيز مسعتها وصور ووسائل اإلعالم التقليدية لإلبالغ عن أمهية احملكمة ومنجزا
وتصويب ما جيرُّه عليها التضليل اإلعالمي. وستستهدف اجلهوُد املبذولُة على صعيد التواصل طائفًة واسعًة 

فيها اجلماعات املتضرِّرة يف بلدان احلاالت، والقانونيون، والباحثون، من خمتلف جمموعات اجلمهور، مبا 
  والطلبة، ونشطاء اجملتمع املدين يف البلدان املعنية ويف نطاق أوسع.



ICC-ASP/19/10 

10-A-121020 168 

وجيب أن ُتَكمَّل اجلهود اليت تبذهلا احملكمة يف جمال التواصل باسرتاتيجيات فعالة خاصة  -٥٦٥
إن قسَم دعم العمليات اخلارجية ومكتَب االتصال القائم  اسي.بالعالقات اخلارجية بغية تعزيز الدعم السي

دورًا أساسيًا يف استدامة التحاور البنَّاء بني شىت أجهزة احملكمة، من  ٢٠٢١يف نيويورك سيؤديان يف عام 
جهة، والدول واملنظمات الدولية، من جهة أخرى، بغية مواصلة تعزيز الدعم السياسي للمحكمة ومتييز 

ا اجملاالت  اية املطاف فيما خيص عمليا امللموسة للتعاون من أجل الفائدة اليت جتنيها احملكمة يف 
ا القضائية. كما ستظل شعبة العمليات اخلارجية تقدم الدعم إىل هيئة الرئاسة ومجعية  التحقيقية وإجراءا

  ز مشروعية احملكمة.الدول األطراف يف النهوض بالطابع العاملي لنظام روما األساسي وبالتايل تعزي

إن جتربة احملكمة حىت تارخيه بيَّنت أمهية إبرام اتفاقات إطارية مع الدول بشأن إعادة توطني  -٥٦٦
الشهود واإلفراج املؤقت والنهائي عن املتهمني واملدانني، وأمهية دعم هيئة الرئاسة يف إبرام املزيد من 

الذي ميكِّن الدول من التعاون مع احملكمة،  فبدون اإلطار املناسب االتفاقات بشأن إنفاذ العقوبات.
ا يف إطار واليتها. كما إن لعدم التعاون  يتعذر على احملكمة أن تضطلع على حنو فعال باملهام املنوطة 

تبعات شديدة يف جمال امليزانية ألنه جيعل من املتعذر على الشهود اخلروج من برنامج احلماية اخلاص 
لم احملكمة إىل وضع ترتيبات خمصوصة يرتتب عليها تكبد تكاليف طائلة عندما وكذلك اضطُّر ق باحملكمة.

  مل تبِد أي دولة رغبتها يف قبول األشخاص الذي حيظون بإطالق سراحهم املؤقت على أراضيها.

وستظل شعبة العمليات اخلارجية تركِّز أيضاً، بالتعاون مع مكتب املّدعي العام، على حشد دعم  -٥٦٧
إن النجاح الذي ُحقِّق مؤخرًا يف  قبض على املشتبه فيهم الطلقاء يف الوقت احلاضر.الدول من أجل ال

م يف احلالة يف دارفور بالسودان ونقلهم إىل احملكمة يبنيِّ النتائج اليت ميكن  عمليات القبض على مشتبه 
األسفار بصورة إحرازها من خالل االستثمارات املركَّزة يف هذا اجملال وإن كانت حمدودة (فيما خيص 

شخصًا أصدرت احملكمة أوامر بالقبض عليهم لـّما يزالوا طلقاء، ما يستلزم  ١٦لكن هناك  رئيسية).
  استمرار بذل اجلهود لتقدمي الفارين من مواجهة العدالة إليها.

  آالف يورو ١ ٢٠٧,٨  موارد الميزانية

مبلغًا مقداره  ٢٠٢١يما خيص عام تبلغ امليزانية اإلمجالية املقرتحة لشعبة العمليات اخلارجية ف -٥٦٨
املئة) بالقياس إىل  يف ٧,٦ألف يورو ( ١ ٧٤٩,٣آالف يورو، ينطوي على اخنفاٍض مقداره  ٢١ ٢٠٧,٨

املتمثل يف  املتحدة املوحَّداملعتمدة، مستوِعبًا يف الوقت ذاته أثَر تطبيق نظام األمم  ٢٠٢٠ميزانية عام 
تكاليف املوظفني. وقد ُحقِّق ختفيٌض يقارب مقداره  ألف يورو يف بند ٨٧٤,٨زيادة مقدارها 

املئة. ومثة  يف ١٢املئة إىل  يف ١٠ألف يورو نتيجًة لزيادة معدل شغور الوظائف الثابتة من  ٣٥٠,٨
ألف يورو نامجة عن ختفيضاٍت يف بند سائر تكاليف العاملني  ٢ ٢٧٣,٣ختفيضات صافية إضافية تبلغ 
  متويل بعض الوظائف أو إلغاؤها. ضمن الشعبة، مبا يف ذلك عدمُ 

وعلى الرغم من زيادة متطلبات دعم األنشطة القضائية والتحقيقية يف مايل ويف مجهورية أفريقيا  -٥٦٩
تعويضًا كامًال بتقليص  ٢٠٢١الوسطى، ُعوِّضت الزيادة املرتبطة بذلك يف مقدار املوارد الالزمة يف عام 

عبة، وذلك رئيسيًا بفضل إعادة ختصيص موارد بنقلها إىل املكتبَـْني مقدار املوارد اإلمجالية اليت تطلبها الش
ْني القائَمْني يف مجهورية أفريقيا الوسطى ومايل من مراكز عمٍل أخرى وإعادة حتديد درجات األولوية ُقطريال

ما يف استخدام املوارد ضمن الشعبة. ويعزى قسٌط كبٌري من ختفيض املتطلبات من املوارد يف الشعبة إىل 
استخدام  )٢القائم يف ِكْنشاسا جبمهورية الكونغو الدميقراطية؛ ( ُقطريتقليص َقدِّ املكتب ال )١يلي: (

ٍج صارٍم فيما  )٣ديفوار؛ ( القائم يف كوت ُقطرياملوارد على أساس درجات األولوية يف املكتب ال اتّباع 
نتظاٍم بتحليل االجتاهات ذات الصلة على يتعلق بالتكاليف قائٍم على البيانات الفعلية وعلى القيام با
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امتداد السنوات الثالث األخرية، ما أتاح لقسم اجملين عليهم والشهود تقدمي ميزانية خمفَّضٍة ختفيضًا ذا 
. وسُتتََّخذ ١٩- تكييف طرائق العمل نتيجًة للخربة املكتسبة حىت اآلن خالل جائحة كوفيد )٤شأن؛ (

القائم يف ِكْنشاسا جبمهورية الكونغو الدميقراطية أن يقلِّص قدَّه  ُقطريلمبادرات منها اعتزام املكتب ا
(ليغدو مكتبًا له قدُّ احلد األدىن الالزم) وأن يعيد ختصيص املوارد من املوظفني واملوارد غري املتصلة 

ى. وبناًء عليه بالعاملني بنقلها إىل مراكز عمٍل أخرى حيث ُحيتاج إليها، منها مايل ومجهورية أفريقيا الوسط
القائم يف ِكْنشاسا إما أن ال متوَّل  ُقطرييُقرتح فيما خيص عدداً من الوظائف اليت يضمها مالك املكتب ال

القائم يف ِكْنشاسا  ُقطريوإما أن يعاد ختصيصها بنقلها إىل مراكز عمٍل أخرى. كما يعتزم املكتب ال
فيها  فعل التخطيط إلعادة ختصيص حموزاته، مباوقد بدأ بال ٢٠٢١االنتقال إىل حمالَّ أصغر يف عام 

ا من املوارد لعامُقطرياملعدات والـَمرَْكبات، بنقلها إىل مكاتب    .٢٠٢١ ة أخرى بغية تقليص متطلبا

  ألف يورو ١٦ ٢١٣,٦  الموارد من الموظفين

فاٍض مقداره ينطوي املقدار املقرتح لشعبة العمليات اخلارجية يف بند املوارد من املوظفني على اخن -٥٧٠
املعتمدة، يُعزى إىل زيادة الرواتب  ٢٠٢٠املئة) بالقياس إىل ميزانية عام  يف ١,٨ألف يورو ( ٢٩٠,٣

، ُعوِّض بزيادٍة يف معدل شغور الوظائف املعمول به وتدابري املتحدة املوحَّدالنامجة عن تطبيق نظام األمم 
  أخرى رامية إىل تقليص تكاليف املوظفني.

  ألف يورو ١٤ ٦٨٢,٤   من الفئة الفنية وفئة اخلدمات العامة بتة:الوظائف الثا

ألف يورو  ٢٢٢,٩ينطوي املبلغ املطلوب لسد تكاليف الوظائف الثابتة على اخنفاض مقداره  -٥٧١
إن زيادة الرواتب املتأتية عن تطبيق نظام األمم  املعتمدة. ٢٠٢٠املئة) بالقياس إىل ميزانية عام  يف ١,٥(

ألف يورو ُعوِّضت بزيادة يف معدل شغور الوظائف املعمول به إىل  ٨٣٢,٤البالغ إمجاليها  داملتحدة املوحَّ 
وبتخفيضات كبرية يف مقادير املوارد املقرتحة لسد تكاليف الوظائف الثابتة، تتمخض عن املئة  يف ١٢

ىل مراكز وظائف بنقلها إ وظائف، وعن إلغاء وظيفة واحدة، وعن إعادة ختصيص مثاين عدم متويل تسع
  لتفادي طلب موارد إضافية. ٢٠٢١عمٍل أخرى بسبب تعديل مقدار املوارد الالزمة يف عام 

القائم يف ِكْنشاسا جبمهورية الكونغو الدميقراطية، كما أشري إليه  ُقطريوتقليصًا لقدِّ املكتب ال -٥٧٢
األدىن الالزم  له قدُّ احلد ُقطريعلى مكتٍب  ٢٠٢٠أعاله، ستُبقي احملكمة يف ِكْنشاسا يف عام 

القائم يف  ُقطريلالضطالع باملهمات الالبثة، اضطالعًا سيشرف عليه موظفون فنيون من املكتب ال
القائم يف ِكْنشاسا. ونتيجًة  ُقطريأوغندا. فثمة بالتايل عدٌد من الوظائف اليت لن تعود الزمًة يف املكتب ال

يصها بنقلها إىل مايل ومجهورية أفريقيا الوسطى لذلك ميكن إما عدم متويل هذه الوظائف وإما إعادة ختص
ة القائمة فيها بأود نشاط قضائي متزايد. كما يُعَمل على استخدام ُقطريوأوغندا، اليت ستنهض املكاتب ال

ديفوار ما يفضي إىل اعتزام إعادة  القائم يف كوت ُقطرياملوارد على أساس األولويات يف املكتب ال
وظائف اليت يضمها مالك هذا املكتب بنقلها إىل مايل. ويضاف إىل ذلك ختصيص وظيفة واحدة من ال

عدُم  ٢٠٢١أنه، بفضل إعادة تنظيم طرائق عمل قسم اجملين عليهم والشهود، يغدو من املمكن يف عام 
متويل عدٍد من الوظائف اليت يضمها مالك موظفي قسم اجملين عليهم والشهود العاملني يف املقر، مع 

ان حتقيق أهداف العمل الرئيسية مبالٍك من املوظفني أقل عدداً. بيد أنه، بتقليص عدد التكفل بإمك
الوظائف اليت يضمها مالك موظفي قسم اجملين عليهم والشهود العاملني يف املقر للنهوض بأود أنشطة 

هناك مناٌص من ، لن يبقى متسٌع يُْذَكر لزيادة النجاعة ولن يكون ٢٠٢١املرحلة االبتدائية الثقيل يف عام 
استخدام باقي املوظفني يف مناصب كبرية التطلب واألمهية. ولذا فإن قسم اجملين عليهم والشهود يعتزم، 
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، أن يطلب من جديد يف ٢٠٢٢ بقي النشاط املتصل باإلجراءات االبتدائية على نفس املقدار يف عام إذا
  .٢٠٢١متويلها يف إطار ميزانيته املقرتحة لعام  نفس الوظائف اليت ُحيَْجم عن ٢٠٢٢ميزانيته املقرتحة لعام 

ة يف بلدان حاالٍت أخرى أو االضطالع ُقطريواستباقًا للحاجة اليت قد تطرأ إىل فتح مكاتب  -٥٧٣
تعد الزمة  بأنشطة دعٍم متصلة بقضايا أو حاالت جديدة، يُقرتح، بدًال من إلغاء بعض الوظائف اليت مل

م عن متويلها مث أن ُيستأنف متويلها إذا استلزمتها أنشطة دعٍم متصلة يف بيئة العمل احلالية، أن ُحيْجَ 
حباالٍت أو قضايا أخرى. ومثة وظائف أخرى ُتطلب إعادة ختصيصها بنقلها إىل مراكز عمٍل أخرى بسبب 

  زيادة النشاط يف مراكز العمل هذه.

ن على الوظائف الثابتة يف شعبة إن قلم احملكمة، نظراً إىل ما تقدَّم، يقرتح التعديالت التالية البيا -٥٧٤
  :٢٠٢٠العمليات اخلارجية بالقياس إىل املوارد املعتمدة فيما خيص عام 

  وظائف ال متوَّل

  ) (ِكْنشاسا)؛٣-موظف معين باألمن يف امليدان (من الرتبة ف  )أ (

  رأ) (ِكْنشاسا)؛-مساعد إداري (من الرتبة خ ع  )ب (

  )؛رأ) (بونيا -خ ع من الرتبة مساعد ميداين (  )ج (
  )؛) (مجهورية الكونغو الدميقراطية٢-فمن الرتبة ( معاونفريق  يسرئ  )د (
  )؛رأ -خ ع من الرتبة القضايا ( رئيسي معين بتنظيم ملفاتمساعد   )ه (
  )؛رأ -خ ع من الرتبة القضايا ( معين بتنظيم ملفاتمساعد   )و (
  ر)؛ر  -خ ع من الرتبة (رئيسي معين حبسن حال العاملني مساعد   )ز (
  ر)؛ر  -خ ع من الرتبة مساعد (حملِّل   )ح (
 ).٢-من الرتبة ف(معاون معين حبسن حال العاملني  موظف  )ط (

  اأخرى لالضطالع فيها باملهام ذا عملبنقلها إىل مراكز وظائف يعاد ختصيصها 
يعملون يف امليدان القضايا  معنيني بتنظيم ملفات ينمساعدإعادة ختصيص ثالثة   )أ (
  إىل مايل؛ دميقراطيةمجهورية الكونغو ال) بنقلهم من رأ -خ ع الرتبة  من(

بنقله  )٢-من الرتبة ف(معاون معين حبسن حال العاملني  موظفإعادة ختصيص   )ب (
  إىل مجهورية أفريقيا الوسطى؛ مجهورية الكونغو الدميقراطيةمن 

) ٢-إعادة ختصيص موظف معاون معين بالقضايا يعمل يف امليدان (من الرتبة ف  )ج (
  طى؛بنقله من أوغندا إىل مجهورية أفريقيا الوس

) بنقله من  ٣-الرتبة ف إعادة ختصيص موظف يعمل يف امليدان (معين بالتوعية) (من  )د (
  كوت ديفوار إىل مايل؛

رأ) بنقله من ِكْنشاسا جبمهورية الكونغو -إعادة ختصيص سائق (من الرتبة خ ع  )ه (
  الدميقراطية إىل أوغندا.
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  وظيفة يعاد ختصيصها لــُيضطلع يف إطارها مبهام خمتلفة
) بنقلها من ٣-وظيفة موظٍف يعمل يف امليدان (معين بالتوعية) (من الرتبة ف يعاد ختصيص -٥٧٥

ا لتغدو  مجهورية الكونغو الدميقراطية إىل مكتب مدير شعبة العمليات اخلارجية، مع إعادة حتديد مسا
 ) يف مكتب مدير شعبة العمليات اخلارجية.٣- وظيفة منسٍق ثاٍن معين بالشؤون اخلارجية (من الرتبة ف

مكاتب  ممثليات خارجية (منها سبع فعلى وجه اإلمجال خيضع مباشرًة ملدير شعبة العمليات اخلارجية مثاين
أقساٍم تتألف منها  أقساٍم عاملة يف املقر، مقابل مخسة ة ومكتب االتصال القائم يف نيويورك) وثالثةُقطري

قضائية (دون احتساب مكتب احملامي أقساٍم تتألف منها شعبة اخلدمات ال شعبة اخلدمات اإلدارية وستة
العمومي للدفاع ومكتب احملامي العمومي للمجين عليهم، اللذين يعمالن حتت إشراف مدير شعبة 
اخلدمات القضائية فيما خيص الشؤون اإلدارية فقط). إن عبء العمل املتأيت عن وجوه التعقيد املرتبطة 

موظف يعملون يف املقر واملكاتب  ٢٠٠ية، تضم أكثر من أقسام ومثاين ممثِّليات خارج بتسيري شؤون ثالثة
ميكن أن ينفرد بالنهوض به منسٌق واحٌد للشؤون اخلارجية. فاملنسق  اخلارجية للمحكمة، هو عبء ال

الثاين للشؤون اخلارجية العامل يف مكتب مدير شعبة العمليات اخلارجية سينخرط يف تنسيق العمل اليومي 
ة ومكتب االتصال، ويف تقدمي املساعدة ُقطريدعم االشتغايل املقدَّم إىل املكاتب الللشعبة، مبا يف ذلك ال

  والتحليل املتصَلْني بالسياسات إىل املدير، وإعداد نصوص شىت الوثائق، وتدبُّر األمور اإلدارية.

  وظيفة تُلغى
عادة ختصيص ) (للحالة يف مايل). بإ٣-موظٌف يعمل يف امليدان (معين بالتوعية) (من الرتبة ف -٥٧٦

ديفوار إىل مايل  ) بنقلها من كوت٣- وظيفة املوظف العامل يف امليدان (املعين بالتوعية) (من الرتبة ف
ديفوار ويف مايل، ميكن إلغاء وظيفة  لكي يتوىل شاغلها اإلشراف على األنشطة التوعوية اجملراة يف كوت

  ) يف مايل.٣-املوظف العامل يف امليدان (املعين بالتوعية) (من الرتبة ف

  ألف يورو ١ ٤٤٦,٤             املساعدة املؤقتة العامة
ينطوي مقدار املوارد املطلوبة لشعبة العمليات اخلارجية يف بند املساعدة املؤقتة العامة على  -٥٧٧

املعتمدة.  ٢٠٢٠يف ميزانية عام  نظريهاملئة) بالقياس إىل  يف ٩,٥ألف يورو ( ١٥٢,٢اخنفاٍض مقداره 
ة مواصلة توفري وظائف املساعدة ُقطريلب أقسام شعبة العمليات اخلارجية واملكاتب الوعلى اإلمجال تط

وظيفة، منها وظيفتان ُحيَْجم عن متويلهما. ويشمل هذا العدد وظيفًة يعاد  ٣٢املؤقتة العامة البالغ عددها 
وتُعوَّض . م يف مايلالقائ ُقطريديفوار إىل املكتب ال القائم يف كوت ُقطريختصيصها بنقلها من املكتب ال

تكاليف املوارد اجلديدة املطلوبة تعويضًا كامًال باإلحجام عن متويل وظيفتني مقرَّتني من وظائف املساعدة 
ألف  ١٩٤,٦وبذلك يقرتح قلم احملكمة ختفيضًا حقيقيًا مقداره  ة.ُقطرياملؤقتة العامة من أجل املكاتب ال

، ٢٠٢٠عمليات اخلارجية بالقياس إىل ميزانيتها املعتمدة لعام املئة) يف ميزانية شعبة ال يف ١٢,٢يورو (
على املوارد  املتحدة املوحَّدألف يورو املعزو إىل أثر تطبيق نظام األمم  ٤٢,٤دون احتساب املقدار البالغ 

  املخصصة هلذه الشعبة يف إطار بند املساعدة املؤقتة العامة.

شعبة العمليات اخلارجية تطلب اعتمادات لتمويل ونظرًا إىل تعديل املوارد الالزمة مل تعد  -٥٧٨
  :٢٠٢٠ الذكر من وظائف املساعدة املؤقتة العامة اليت أُقّرت لعام الوظيفتني التاليَيت 

  ؛شهراً  ١٢رأ) (أوغندا) ملدة -سائق (من الرتبة خ ع  )أ (

  .شهراً  ١٢ديفوار) ملدة  رأ) (كوت-سائق (من الرتبة خ ع  )ب (



ICC-ASP/19/10 

10-A-121020 172 

من معاِدالت  ٣٠,٩ظائف املساعدة املؤقتة العامة (اليت تكافئ إن الوظائف التالية البيان من و  -٥٧٩
وستظل تلزم يف عام  ٢٠٢٠الواحد العامل بدوام كامل)، هي وظائف أُقرَّت فيما خيص عام  املوظف
٢٠٢١.  

شهرًا (متطلَّب  ١٢) ملدة ٢-موظف معاون معين باحلسابات السرية والتخطيط (من الرتبة ف -٥٨٠
ا يف إطار هذه الوظيفة العمليات املالية السرية املتصلة : تمستمر، لسنوات متعددة) شمل املهام املضطلع 

سيما فيما يتعلق بنقل األشخاص  حبماية اجملين عليهم والشهود يف احلاالت اليت تنظر فيها احملكمة، وال
يتصل بالشركاء فشاغل الوظيفة املعنية يدعم عمليات إعادة التوطني العالية درجة السّرية، ف. نقًال دولياً 

لقد ثبت أن هذه الوظيفة  اخلارجيني ويقدم املساعدة إىل رؤساء األفرقة واملنفِّذين خالل العمليات السرّية.
ا حامسة األمهية لنجاعة عمل برنامج احلماية اخلاص باحملكمة اجلنائية الدولية،  تلزم لألمد الطويل إذ إ

احلسابات السرية الذي أنشأه قسم اجملين عليهم والشهود إن نُُظم  الذي يستلزم درجة السرّية العليا.
يشتمل على التفاعل املنتظم مع األطراف اخلارجية من الغري وتناول مبالغ كبرية من األموال السرية، باتّباع 
م  ممارسات عمٍل ذات حساسية تستلزم مستوًى معيَّنًا من االلتزام املهين. وإضافًة إىل هذه املهام، يقدِّ

هذه الوظيفة أيضًا دعمًا اخُتِرب على مدًى طويل ُحيتاج إليه يف مراقبة األموال وتسيري شؤون امليزانية شاغل 
ا  والشؤون املالية، استفاد منه قسم اجملين عليهم والشهود فائدًة كبرية يف سياق العمليات املعقدة اليت شهد

فالتعقيد الذي يكتنف . ادة النجاعةالسنوات السابقة من أجل حتقيق وفورات ومكاسب متأتية عن زي
ا لتحقيق التحسينات على  عمليات قسم اجملين عليهم والشهود وضرورة انتهاج سياسات ميكن العمل 
الصعيد االشتغايل يستلزمان استمرار الرصد واملراجعة والتحليل على حنو يصون السرية املطلقة يف عمليات 

اجة املستمرة إىل هذه الوظيفة مع إضفاء الطابع املركزي على مجيع وتتوافق احل قسم اجملين عليهم والشهود.
املهام املتصلة بالشؤون املالية وشؤون امليزانية ضمن فريق التخطيط، مبا يف ذلك تدبُر الشؤون املالية يف 

ج أكثر تنظيماً فيما يتعلق بتحليل امليزانية ومراقبتها والتدابري الرامية إىل زيا لقد  دة النجاعة.امليدان ووضُع 
تبينت املنافع اليت تؤتيها هذه الوظيفة لقسم اجملين عليهم والشهود ولقلم احملكمة من خالل حتسينها إدارة 

  املوارد وحتقيقها حتسينات ذات شأن.

شهرًا (متطلب  ١٢) ملدة ٢-موظف معاون معين بالتدريب على محاية الشهود (من الرتبة ف -٥٨١
شاغل هذه الوظيفة تنفيذ خطة قسم اجملين عليهم والشهود اخلاصة  يدعم :مستمر، لسنوات متعددة)

وتلزم هذه الوظيفة لتتسىن للقسم  بالتدريب التخصصي على محاية الشهود وتنمية القدرات على ذلك.
مواصلة تنفيذ اسرتاتيجيته اخلاصة بالتدريب والسهر على وضع برناجمه اخلاص بالتدريب وتنسيقه واستدامته 

دريب يف إطاره جلعل موظفي القسم حييطون إحاطًة راسخة مبا يستلزمه تنفيذ املهام املنوطة به من وتوفري الت
ويعمل شاغل هذه الوظيفة أيضًا مع املوظفني لتطبيق  مفاهيم احلماية واخلطر وتدبر ملفات القضايا.

إىل استمرار تغريُّ التحديات  إجراءات العمل القياسية املناسبة املتعلقة حبماية الشهود، ما ميثل ضرورًة نظراً 
كما ينبغي تكييف إجراءات . على صعيد السرية فيما خيص تقنيات محاية الشهود وتقليص املخاطر

 احلماية مع التغريات اليت تشهدها األوضاع االجتماعية السياسية يف كل من املناطق املعيَّنة اليت يُعَمل فيها.
ية ملوظفي قسم اجملين عليهم والشهود يف جمال محاية الشهود تتسم وعليه فإن مواصلة تنمية القدرات املهن

  بأمهية حامسة فيما خيص جناعة عمل القسم ومحاية احملكمة للمجين عليهم والشهود.

شهرًا (متطلب مستمر،  ١٢) (للحالة يف مايل) ملدة ٢-رئيس فريق معاون (من الرتبة ف -٥٨٢
اغلها الدعم الالزم فيما يتعلق بتنظيم ملفات القضايا تلزم هذه الوظيفة لكي يقدم ش :لسنوات متعددة)

إن احلالة يف مايل هي يف الوقت احلاضر  يف امليدان وبشؤون الشهود واجملين عليهم املشمولني باحلماية.
واحدٌة من حالتني تشهدان العمل األنشط، حيث يُنهض بعبء عمٍل مزيد متصٍل باألنشطة املتعلقة 
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مليدانية، مبا يف ذلك دعم ُنُظم التحرك االستجايب األويل وغريها من آليات العمل باحملاكمات والعمليات ا
وسيتوىل شاغل هذه الوظيفة . اليت تستلزمها األنشطة اليت جيريها مكتب املّدعي العام واألنشطة القضائية

ريق املسؤول يف املقر قيادة الفريق العامل يف امليدان التابع لقسم اجملين عليهم والشهود، وسيساعد رئيَس الف
عن احلالة يف مايل على االضطالع بالتدبر اليومي للمسائل املتصلة باحلماية، وسيدير نظم التحرك 

م. وسُيجري  االستجايب األويل ويتابع حاالت إحالة األطراف للشهود التماسًا حلمايتهم ومساند
امج احملكمة اخلاص باحلماية ويقدم عمليات تقييم للتهديدات واألخطار فيما يتعلق باالشتمال بربن

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 . ات متعددة)شهرًا (متطلب مستمر، لسنو  ١٢) ملدة ٢-حملِّل معاون (من الرتبة ف -٥٨٣
يئ الدعم  لالضطالع بأعمال التحليل والبحث يف قضايا احلالة يف مايل وقضايا أخرى. فهذه الوظيفة 

وسيساعد شاغل  الالزم يف التحليل ومجع املعلومات، ومراقبِة واستعراِض الوضع األمين يف بلدان احلاالت.
مًا وسيسدي املشورة فيما يتعلق هذه الوظيفة األفرقة املعنية باحلاالت يف استب انة األخطار احملتملة مقدَّ

وسيدعم شاغل هذه الوظيفة أيضًا حاالت أخرى غري احلالة يف مايل، مثل احلالة يف  بعمليات احلماية.
جورجيا واحلالة يف ليبيا واحلالة يف دارفور بالسودان واحلالة يف بوروندي واحلالة يف أفغانستان واحلالة يف 

  يش واحلاالت يف سائر مناطق النزاعات/ما بعد النزاعات اليت تعمل فيها احملكمة.بنغالد

: يقود شاغل شهراً (متطلب مستمر، لسنوات متعددة) ١٢) ملدة ٣- رئيس فريق (من الرتبة ف -٥٨٤
ا إحدى الوظيفتني املخصصتني للحالة  هذه الوظيفة الفريق املعين باحلالة يف جورجيا انطالقًا من املقر. إ

 جورجيا. ويضطلع شاغلها مبهام التنسيق وبإدارة العمليات اليومية. وتلزم هذه الوظيفة للنهوض بأود يف
العمل املتصل بالتحقيق يف احلالة يف جورجيا وهي على صلة بكل االحتياجات أو اآلليات الالزمة يف 

كما يتوىل شاغل هذه سياق العمل اجلاري فيما خيص أنشطة مكتب املّدعي العام، واحلماية، والدعم.  
الوظيفة املسؤولية عن مركز عمل قسم اجملين عليهم والشهود القائم يف املقر املسؤول عن عمليات نقل 
الشهود واجملين عليهم وعن العمل التنسيقي والرتتيبات الالزمة للنجاح يف تنفيذ عمليات إعادة التوطني 

  ل الشهود أو اجملين عليهم أمام احملكمة.قد حيدث من حاالت مثو  على النطاق الدويل وعن كل ما

شهرًا (متطلب مستمر،  ١٢) (للحالة يف جورجيا) ملدة ٢-رئيس فريق معاون (من الرتبة ف -٥٨٥
: إن هذه الوظيفة هي إحدى الوظيفتني (إىل جانب وظيفة رئيس الفريق) اللتني لسنوات متعددة)

لزم للنهوض بأود عبء العمل املتصل تشتمالن على مسؤوليٍة فيما خيص احلالة يف جورجيا. وهي ت
بعمليات التحقيق اليت جيريها مكتب املّدعي العام يف جورجيا، ودعم الُنُظم واآلليات الالزمة ألنشطة 

وسيتوىل شاغل هذه الوظيفة متثيل الفريق العامل يف امليدان التابع لقسم اجملين عليهم والشهود يف . املكتب
الفريق على االضطالع بالتدبر اليومي للمسائل املتصلة باحلماية،  ، وسيساعد رئيسَ ُقطرياملكتب ال

وسيدير نظم التحرك االستجايب األويل ويتابع حاالت إحالة األطراف للشهود التماسًا حلمايتهم 
م. وُجيري شاغل هذه الوظيفة عمليات تقييم للتهديدات واملخاطر فيما خيص الشمول بربنامج  ومساند

  احملكمة اجلنائية الدولية، ويقدِّم توصياٍت بشأن تدابري محاية الشهود.احلماية اخلاص ب

شهرًا (متطلب  ١٢) ملدة ٢-موظف معاون معين بإعداد ملفات القضايا (من الرتبة ف -٥٨٦
يئ هذه الوظيفة االستمرارية الالزمة فيما خيص إعداد ملفات القضايا ومجع مستمر، لسنوات متعددة)  :

وتلزم هذه الوظيفة الوحيدة ضمن مالك فريق إعداد . االت املعروضة على احملكمةاملعلومات يف إطار احل
ملفات القضايا التابع لقسم اجملين عليهم والشهود لدعم هذا الفريق يف مراقبة ومراجعة الوضع األمين يف 
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تعمل فيها  مجهورية أفريقيا الوسطى ومايل وجورجيا وليبيا وغريها من مناطق النزاع/ما بعد النزاع اليت
هذه الوظيفة يأيت على وجه التحديد باخلربة العسكرية الالزمة للسهر على متييز األطراف  فشاغل احملكمة.

م  الفاعلة اليت متثل مصدر التهديد العاملة يف مناطق النزاع هذه متييزاً سليمًا وعلى حتليِل وفهِم اسرتاتيجيا
م وطرائق عملهم، وعلى تقييم ما ميثلو  نه من خطر على اجملين عليهم والشهود يف البيئات العدوانية وقدرا

  بناًء على ذلك.

 رأ) (للحاالت يف أوغندا-ع أربعة تقنيني معنيني بتكنولوجيا املعلومات يف امليدان (من الرتبة خ -٥٨٧
شهرًا لكٍل منهم، (متطلب  ١٢ومجهورية أفريقيا الوسطى ومجهورية الكونغو الدميقراطية ومايل)، ملدة 

القائم يف ِكْنشاسا جبمهورية الكونغو الدميقراطية وتقلُّص  ُقطري. نظرًا إىل تقليص قدِّ املكتب التمر)مس
ديفوار، سُتْحِجم شعبة العمليات اخلارجية عن متويل وظيفة التقين املعين  األنشطة القضائية يف كوت

ا بتكنولوجيا املعلومات يف امليدان يف مجهورية الكونغو الدميقراطية وس تكّف عن طلب الوظيفة ذا
ديفوار. وبدًال من ذلك يقرتح أن يعاد ختصيص وظيفة التقين املعين  القائم يف كوت ُقطريللمكتب ال

 ُقطريديفوار بنقلها إىل املكتب ال القائم يف كوت ُقطريبتكنولوجيا املعلومات يف امليدان يف املكتب ال
ل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املتصلة مبحاكمة القائم يف مايل دعمًا لسد االحتياجات يف جما

م بواسطة روابط االتصال الفيديوي عن بعد. كما سيتعني احلسن ، مبا يف ذلك تيسري إدالء الشهود بإفادا
القائم يف مايل أن يقدِّم أيضًا الدعم  ُقطريعلى التقين املعين بتكنولوجيا املعلومات يف امليدان يف املكتب ال

ديفوار. إن الوظائف املعنية تظل  أية احتياجاٍت يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف كوت لتلبية
ْني القائَمْني يف أوغندا ومجهورية أفريقيا الوسطى. وسيقدِّم التقين املعين بتكنولوجيا ُقطريالزمًة للمكتبَـْني ال

الدعم التقين لتلبية االحتياجات الالبثة يف جمال  القائم يف أوغندا ُقطرياملعلومات يف امليدان يف املكتب ال
ْني القائَمْني يف مجهورية الكونغو الدميقراطية. وعلى ُقطريتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف املكتبني ال

العموم متاثل اخلدمات اليت يقدمها شاغلو هذه الوظائف اخلدمات اليت يقدمها مكتب املساعدة يف جمال 
علومات التابع لقسم خدمات تدبُّر املعلومات واملساعدون املختصون يف التقنيات السمعية تكنولوجيا امل

البصرية. فشاغلو الوظائف املعنية يدعمون األنشطة اليومية يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
لة بتكنولوجيا وييسِّرون العمل العام يف جمال تذليل املصاعب، وحّل املشكالت، وختفيف املخاطر املتص

ويشار على اخلصوص إىل أنه، نظرًا إىل أن احملكمة حتولت إىل العمل إلكرتونياً . املعلومات واالتصاالت
)e-Court(ة تقين معين بتكنولوجيا املعلومات ُقطري، مثة حاجة بيِّنة إىل أن يكون يف عداد مالك املكاتب ال

ساندِة التباحث عن بعد بواسطة وسائل االتصال يف امليدان لكي يدعم إجراءات احملكمة برتتيِب وم
ويضاف إىل ذلك أن وجود التقنيني املعنيني  الفيِديوي من أجل اجللسات واالجتماعات مع املقر.

بتكنولوجيا املعلومات يف امليدان أمر حاسم األمهية للتكفل بكون اخلدمات املتعلقة بتوصيلية اإلنرتنت 
املتنقلة وبالطبع (عندما ُحيَصل عليها باإلجيار) مطابقة ملقتضيات العقود  وبالبيانات الـُمحتازة باألجهزة

كما يقدم التقنيون املعنيون بتكنولوجيا  ة.ُقطريذات الصلة ومتوافقة مع متطلبات عمل املكاتب ال
على ة ُقطرياملعلومات يف امليدان املساعدة للموظفني املعنيني بالشؤون اإلدارية والعمليات يف املكاتب ال

تدبر املمتلكات من وسائل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، فيسدون املشورة بشأن األجهزة املشارفة 
اية عمرها االشتغايل، والتخلص من هذه األجهزة.   على 

شهراً  ١٢) (للحالة يف مايل) ملدة ٣-موظف معين باألمن يف امليدان (من الرتبة ف -٥٨٨
باألمن يف امليدان لكي يقود الفريق األمين الكامل يف املكتب  يلزم املوظف املعين :مستمر) (متطلب

يف مايل، اليت تُعترب من أخطر البلدان اليت تعمل فيها احملكمة، فيمكَِّن هذا املكتَب من تقدمي  ُقطريال
وسيواصل املوظف املعين باألمن يف امليدان تويل املهمة احلامسة األمهية  مقدار كاف من الدعم األمين.
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وتظل هذه  تمثلة يف مراقبة األمن وتقييم املخاطر، وتنظيم جلسات اإلحاطة ودعم العمليات يف امليدان.امل
، واستمرار احلسنالوظيفة الزمة يف ظل االرتفاع الكبري يف مقدار األنشطة القضائية فيما يتعلق مبحاكمة 

ب املّدعي العام يف مايل واليت ، وعمليات التحقيق اليت جيريها مكتاملهديأنشطة جرب األضرار يف قضية 
  يُتوقَّع أن تظل نشطة، وذلك كله يف سياٍق يبقى من أشقِّ األسيقة وأقلِّها قابليًة للتنبؤ مبآله.

شهرًا (متطلب  ١٢رأ) (للحالة يف مايل) ملدة -مساعد معين باألمن احمللي (من الرتبة خ ع -٥٨٩
القائم يف مايل تلزم  ُقطرييعمل يف املكتب ال تظل وظيفة املساعد املعين باألمن احمللي الذي :مستمر)

وكما بـُنيِّ يف معرض احلديث عن  لكي يقدم شاغلها الدعَم للفريق املعين باألمن يف امليدان يف هذا البلد.
وظيفة املوظف املعين باألمن يف امليدان، ظل مقدار أنشطة احملكمة اجملراة يف مايل يزداد زيادة كبرية، ويُعترب 

وارد الكفيلة بإمكان إجراء هذه األنشطة يف بيئة ساملة وآمنة إىل أقصى حد ممكن أمراً أساسياً فيما توفري امل
إن املساعد املعين باألمن احمللي يقدم الدعم للعضوين اآلخَرْيِن يف الفريق املعين  خيص العمليات امليدانية.

  باألمن يف امليدان يف مايل.

رأ) (اثنان معنيان مبشاركة اجملين عليهم -(من الرتبة خ ع أربعة مساعدين يعملون يف امليدان -٥٩٠
تلزم  :مستمر) شهراً لكل منهم (متطلب ١٢وجرب أضرارهم واثنان معنيان بالتوعية) (للحالة يف مايل) ملدة 

هذه الوظائف لكي يدعم شاغلوها املوظَفْنيِ العامَلْنيِ يف امليدان (فيما خيص التوعية وفيما خيص مشاركة 
) يف االضطالع بالنشاط التوعوي الذي جيريه قلم احملكمة ٣-الرتبة ف  عليهم وجرب أضرارهم) (مناجملين

، مبا يف احلسنوقضية  املهديويف تويل املسؤوليات املتعلقة مبشاركة اجملين عليهم وجرب أضرارهم يف قضية 
وكما   اإلجراءات القضائية.ذلك املثابرة على إعالم اجملين عليهم واجلماعات املتضرِّرة باملستجدات يف

 ٢٠٢٠متوز/يوليو  ١٤املقرَّر أن جيري يف  احلسنُعرض آنفاً، سيكثِّف قلم احملكمة، إثر بدء حماكمة 
، أنشطته التوعوية وتفاعله مع اجملين عليهم واجلماعات املهديومواصلة إجراءات جرب األضرار يف قضية 

  .٢٠٢١املتضرِّرة يف كلتا القضيتني يف عام 

 :مستمر) شهرًا (متطلب ١٢رأ)، (للحالة يف مايل) ملدة - ائق رئيسي (من الرتبة خ عس -٥٩١
إن الزيادة الكبرية يف الدعم الذي  القائم يف مايل. ُقطريستكون الوظيفة املطلوبة يف عداد مالك املكتب ال

وينسِّق الشؤون ذات  يقدَّم إىل البعثات تستلزم سائقًا رئيسيًا يدير سائر السائقني وجمموعة الـَمرَْكبات
القائم يف مايل سيجعل مالك الدعم  ُقطريإن اإلبقاء على وظيفة سائٍق رئيسي يف املكتب ال الصلة.

ة القائمة يف بلدان حاالت ُقطريمماثًال للمالك املناظر يف املكاتب ال ُقطريبالسائقني يف هذا املكتب ال
  .٢٠٢١ضائي املتوقع أن يشهدها عام أخرى. ويلزم ذلك على اخلصوص بسبب زيادة النشاط الق

شهرًا لكل منهم  ١٢رأ)، (للحالة يف مايل) ملدة -سائقني (من الرتبة خ ع ثالثة -٥٩٢
يف مايل يُتوقع أن  املهديوقضية  احلسننظرًا إىل زيادة يف النشاط القضائي يف قضية  :مستمر) (متطلب

 خدمات النقل املعنية بغية ضمان ، تظل هذه الوظائف الزمًة للنهوض بأود تقدمي٢٠٢١يشهدها عام 
  استمرارية العمل. إن السائقني الثالثة يقدِّمون حالياً خدمات النقل حتت إشراف السائق الرئيسي.

رأ) (واحد معين مبشاركة اجملين عليهم وجرب - الرتبة خ ع مساعدان يعمالن يف امليدان (من -٥٩٣
: يُتوقع شهرًا لكل منهما (متطلب مستمر) ١٢دة أضرارهم واآلخر معين بالتوعية) (للحالة يف أوغندا) مل

أّن الفريق املعين باألنشطة التوعوية والفريق املعين باألنشطة املتعلقة مبشاركة اجملين عليهم وجرب أضرارهم 
القائم يف أوغندا سيواجهان، إثر صدور قرار الدائرة االبتدائية بشأن املسؤولية  ُقطريالعامَلْني يف املكتب ال

بصرف النظر  ٢٠٢١)، ارتفاعًا كبريًا يف األنشطة يف عام Dominic Ongwenئية لـدومينيك أُْنغوين (اجلنا
عن إدانة دومينيك أُْنغوين أو عدمها. فالوظيفتان املعنيتان هامتان أمهية أساسية لتنفيذ اخلطة االسرتاتيجية 
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 حينها بصورة مستمرة إىل اجملين عليهم للتواصل املوسَّع النطاق الرامي إىل تقدمي معلومات دقيقة وآتية يف
واجلماعات املتضرِّرة وسائر أصحاب الشأن يف مشال أوغندا على حنو يواكب االنتقال يف اإلجراءات من 

  مرحلة إىل أخرى.

رأ) (فيما خيص مشاركة اجملين عليهم وجرب -مساعدان يعمالن يف امليدان (من الرتبة خ ع -٥٩٤
: إن هاتني مستمر) شهرًا لكل منهما (متطلب ١٢فريقيا الوسطى) ملدة أضرارهم) (للحالة يف مجهورية أ

الوظيفتني مها بالفعل من مالك الفريق املعين مبشاركة اجملين عليهم وجرب أضرارهم وبالتوعية العامل يف 
مجهورية أفريقيا الوسطى. ويعمل شاغالمها حتت إشراٍف مباشٍر من املوظف العامل يف امليدان (فيما خيص 

خيص   ) واملوظف العامل يف امليدان (فيما٣-شاركة اجملين عليهم وجرب أضرارهم والتوعية) (من الرتبة فم
). فللنهوض بعبء العمل املزيد وطلبات زيادة ٣-مشاركة اجملين عليهم وجرب أضرارهم) (من الرتبة ف

، حيتاج املكتب )Ngaïssona) وانـَْغيسونا (Yekatomِيكاتوم (اإلنتاجية املتأتية عن اإلجراءات يف قضية 
القائم يف مجهورية أفريقيا الوسطى إىل استدامة قدرته على النهوض على حنٍو مالئٍم بأود األنشطة  ُقطريال

ما . ٢٠٢١املتصلة مبشاركة اجملين عليهم وبالتوعية يف عام  إن شاغَلي هاتني الوظيفتني سخَّرا قدرا
لتواصل مع بعض اجلماعات، وحتسني متثيل اجلنَسْني) املتعددة (على صعيد املهارات اللغوية، وا

ا يف إطار كلِّ طيف األنشطة املتعلقة مبشاركة اجملين عليهم وجرب أضرارهم وبالتوعية اليت حيتاج  وسُيسخِّرا
  لكي يؤدي املهام املنوطة به على حنو فعال. ُقطريإليها املكتب ال

 شهراً  ١٢هورية أفريقيا الوسطى) ملدة رأ)، (للحالة يف مج-سائق رئيسي (من الرتبة خ ع -٥٩٥
القائم يف مجهورية أفريقيا  ُقطري): إن هذه الوظيفة املطلوبة ستظل ضمن مالك املكتب المستمر (متطلب

الوسطى للتمكني من زيادة النجاعة واالقتصاد يف استعمال ساعات عمل السائقني (والتوصل بذلك إىل 
التعويضية) ويف استعمال وسائل النقل (إذ سيسهر شاغل  تقليص مقدار العمل اإلضايف واإلجازات

الوظيفة املعنية على إجراء أعمال الصيانة واإلصالح يف الوقت املناسب وعلى متييز ما ميكن حتقيقه من 
مكاسب متأتية عن زيادة النجاعة ووفورات ذات صلة). فاالقتصاد يف تدبُّر وسائل النقل سيتسم بأمهية 

هد مهمات خارج بـَْنغي تقدَّم خدمات النقل فيما خيصها بناًء على ما يقدمه حامسة يف سنٍة ستش
من طلبات دعم هلذه  )Ngaïssona) وانـَْغيسونا (Yekatomِيكاتوم (األطراف واملشاركون يف قضية 

يومًا حبسب املعلومات ذات الصلة املتوفرة عند إعداد هذه  ٢٥٠يزيد عدد أيامها عن  املهمات اليت
املقرتحة. إّن شاغل هذه الوظيفة يقدِّم أيضًا دعمًا كبريًا للمهمات اجملراة خارج بـَْنغي لالضطالع  امليزانية

  يتعلق مبشاركة اجملين عليهم وبالتوعية. باألنشطة املخطط هلا فيما

شهرًا (متطلب  ١٢رأ) (للحالة يف جورجيا) ملدة -مساعد معين باألمن احمللي (من الرتبة خ ع -٥٩٦
القائم يف جورجيا،  ُقطريإىل عدم وجود أي موظف معين باألمن يف امليدان يف املكتب النظرًا  :مستمر)

رأ) لتوفري الدعم املالئم يف جمال األمن والسالمة -ع تلزم وظيفة املساعد املعين باألمن احمللي (من الرتبة خ
من احمللي اخلدمات بسهره فسيقدِّم املساعد املعين باأل من أجل األنشطة اليت جتريها احملكمة يف جورجيا.

 على السالمة املادية واألمن ملوظفي احملكمة العاملني بصورة دائمة يف جورجيا أو املوفدين يف بعثة إليها.
إّن املساعد ينظِّم جلساٍت إْطالعية وجلساٍت اطِّالعية، وجيري عمليات تقييٍم أمين، ويعدُّ نصوص اخلطط 

  دة للسالمة واألمن وغريها من األطراف املعنية باألمن يف امليدان.األمنية، ويتصل بإدارة األمم املتح

: شهرًا (متطلب مستمر) ١٢رأ) (للحالة يف جورجيا) ملدة -مساعد إداري (من الرتبة خ ع -٥٩٧
) يف تسيري ٥-(من الرتبة ف ُقطريشاغل وظيفة املساعد اإلداري سيواصل دعم رئيس املكتب ال إنّ 

م يف اْتبيليسي، وتظل وظيفته مهمًة أمهيًة أساسية من أجل جناعة تسيري شؤون القائ ُقطريوإدارة املكتب ال
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املتعلقة بامليزانية وشؤونه املالية وشؤونه التقنية. فشاغل هذه الوظيفة يقدِّم الدعم اإلداري  ُقطرياملكتب ال
م والصندوق وللبعثات اليت جيريها قلم احملكمة ومكتب املّدعي العا ُقطريللعمل اليومي للمكتب ال
  االستئماين للمجين عليهم.

إن الوظيفة  :شهرًا (متطلب مستمر) ١٢رأ) (للحالة يف جورجيا) ملدة - سائق (من الرتبة خ ع -٥٩٨
املعنية هي وظيفة السائق الوحيد الذي يقدم خدمات النقل جلميع موظفي احملكمة املوفدين إىل جورجيا 

تقليص مقدار األموال  ُقطريلسائق هذه تتيح للمكتب الوستظل وظيفة ا يف إطار بعثة أو العاملني فيها.
إن شاغل هذه الوظيفة ملٌم مبدينة اْتبيليسي  الالزم الستئجار الـَمرْكبات والدعم الذي يقدمه السائقون.

ا، مبا فيها منطقة خط احلدود اإلدارية ُألوسيتيا اجلنوبية وخميمات األهايل النازحني  واملناطق احمليطة 
كما إن السائق يفحص بانتظام جمموعة َمرَْكبات احملكمة املوجودة يف اْتبيليسي، ويسهر على   داخلياً.

  صيانتها على حنٍو سليم، ويراقب استهالك الوقود.

) (للحالة يف جورجيا) ملدة ٢- موظف معاون معين مبلفات القضايا يف امليدان (من الرتبة ف -٥٩٩
كوِّنًا من مكوِّنات اجلهاز األساسي املعين باحلالة يف متثل هذه الوظيفة م :شهرًا (متطلب مستمر) ١٢

ويتوىل شاغلها املسؤولية عن تسيري وتدبُّر اإلحاالت ذات الطابع احملدَّد الواردة من األطراف اليت  جورجيا.
نظرًا إىل عبء العمل  ٢٠٢١تستدعي األشخاص املعنيني، لكنها تُقرتح مبثابة وظيفة غري ُمموَّلة لعام 

  .٢٠٢١أن يتعني النهوض به يف احلالة يف جورجيا يف عام  املتوقع

لزوم سائقني: ُحيتاج إىل سائقني مقاولني مقاولة فردية مبوجب عقود خدمات خاصة ملدة  -٦٠٠
القائم يف ِكْنشاسا  ُقطريالقائم يف أوغندا وملدة شهرين يف املكتب ال ُقطريأشهر يف املكتب ال تسعة

  جبمهورية الكونغو الدميقراطية.

  ألف يورو ٨٤,٨  املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات 
شؤون الشهود ألف يورو لسد تكاليف املساعدين املعنيني ب ٨٤,٨يُطلب مبلغ إمجايل مقداره  -٦٠١

. ٢٠٢١الذين يوظَّفون بعقود خدمات خاصة يف إطار املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات لعام 
بسبب عدد شهود احملاكمات الذي كان يُتوقع أن يكون  ٢٠٢٠م ُتطلب أية موارد يف هذا البند لعا ومل

 ٢٠١٩املئة بالقياس إىل عام  يف ٢٠,٣على اخنفاٍض نسبته  ٢٠٢١حمدوداً. وينطوي املبلغ املطلوب لعام 
باعتباره سنًة مرجعيًة فيما خيص احملاكمات. وعلى الرغم من أن عدد الشهود املتوقع فيما خيص عام 

بلغ املطلوب زهيد ويراد به ضمان توفري ميزانية هلا املقدار األساسي الضروري من أجل أكرب فإن امل ٢٠٢١
الدعم الالزم املعتاد، على حنٍو يتوقف على اخلصوص على اللغات اليت يستخدمها الشهود الذين يدلون 

م خالل احملاكمة يف مقر احملكمة.   بشهادا

يف عام  )Ngaïssona) وانـَْغيسونا (Yekatomتوم (ِيكاوحماكمة  احلسنويُتوقع أن تتزامن حماكمة  -٦٠٢
، ما يستلزم االستعانة النشطة مبوارد من املوظفني مبا يف ذلك العاملون الذي يُوظَّفون مبوجب عقود ٢٠٢١

اخلدمات اخلاصة إىل جانب املساعدين املعنيني بشؤون الشهود. ويُتوقع أن تلزم وظائف املساعدين املعنيني 
م مبوجب عقود خدمات خاصة ودعٌم أوسع نطاقاً باملوارد من العاملني مبوجب بشؤون الشهود امل ستعان 

) حبسب مالك املوظفني ٢٠٢١عقود خدماٍت خاصة (بدًال من الوظائف غري الـُمموَّلة املقرتحة لعام 
يجًة مليزانيِة السفر احلايل، ودرجة املرونة املطبَّقة يف نشر املوظفني لُيعنوا باملهمات، واإلمكانيات املتاحة نت

  .٢٠٢١املقلَّصِة املقدار فيما خيص عام 
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  ألف يورو ٤ ٩٩٤,٢  الموارد غير المتصلة بالعاملين 

 ٢٠٢١ينطوي املقدار املقرتح للموارد غري املتصلة بالعاملني يف شعبة العمليات اخلارجية لعام  -٦٠٣
د املطلوبة لسد التكاليف غري إن املوار  املئة). يف ٢٢,٦ألف يورو ( ١ ٤٥٩,٠على اخنفاض مقداره 

لسد تكاليف  ٢٠٢١املتصلة بالعاملني ميثل معظمها متطلبًا متكرِّرًا وهي تلزم من جديد فيما خيص عام 
السفر، وتكاليف اخلدمات التعاقدية، وتكاليف التدريب، والنفقات التشغيلية العامة، وتكاليف اللوازم 

ٍج صارٍم فيما  )١االخنفاض الكبري ينتج رئيسياً مما يلي: ( إّن هذا واملواد، وتكاليف األثاث والعتاد. اتّباع 
الثالث  يتعلق باملصروفات قائٍم على البيانات الفعلية وعلى انتظام حتليل االجتاهات على مدى السنوات

ص قّد تقلي )٢أتاح لقسم اجملين عليهم والشهود تقدمي ميزانية مقلَّصة املقدار إىل حٍد كبري؛ ( األخرية، ما
االخنفاض املتوقع أن يشهده النشاط يف   )٣القائم يف ِكْنشاسا املقرَّر إجراؤه؛ ( ُقطرياملكتب ال

. ١٩-تكييف طرائق العمل نتيجًة للخربة املكتسبة حىت اآلن خالل جائحة كوفيد )٤ديفوار؛ ( كوت
ا النشاط يف مجهورية أفريقيا لقد ُعوِّضت بالتخفيض املعين التكاليُف املرتبطة بالزيادة املتوقع أن يشهده

  .تعويضاً كامالً  ٢٠٢١الوسطى ومايل يف عام 

  ألف يورو ٨٨٨,٤   السفر
يف املئة) بالقياس إىل  ٤٠,٤آالف يورو ( ٦٠٣,١ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره  -٦٠٤
يف املوارد املئة  يف ١٥ويعزى ذلك جزئيًا إىل ختفيٍض نسبته  املعتمدة. ٢٠٢٠يف ميزانية عام  نظريه

املخصصة لقلم احملكمة يف بند السفر شامٍل جلميع وحداته، استباقًا لدرجة معيَّنة من استمرار القيود 
. ويتعلق معظم املوارد املعنية باملتطلبات يف بند السفر يف املكاتب ٢٠٢١املفروضة على العمل يف عام 

خلارجية") ويف قسم اجملين عليهم والشهود. ة ومكتب االتصال (املشار إليهما معًا بـ"املكاتب اُقطريال
ألف يورو) على اخنفاٍض  ٤١١,٣وينطوي مقدار املوارد املطلوبة للمكاتب اخلارجية يف بند السفر (البالغ 

املئة)، وهو ميثل متطلبًا متكرِّرًا وُحيتاج إليه لتوفري الدعم االشتغايل  يف ٢٤,٣ألف يورو ( ١٣١,٩مقداره 
وللصندوق االستئماين للمجين عليهم من أجل املهمات اجملراة ضمن البلد املعين  لألطراف وللمشاركني

ة إلجراء األنشطة ُقطريوخارجه، بغية إجراء عمليات التقييم األمين وتيسري سفر موظفي املكاتب ال
قدارها التوعوية واألنشطة املتعلقة مبشاركة اجملين عليهم وجرب أضرارهم. وُتطلب موارد إضافية، يُعوَّض م

ة، وذلك بصورة رئيسية من أجل ُقطريتعويضًا كامًال بتخفيضاٍت استبان إمكاَن حتقيِقها سائُر املكاتب ال
ة القائمة يف مجهورية أفريقيا الوسطى وأوغندا ومجهورية الكونغو الدميقراطية للنهوض بأود ُقطرياملكاتب ال

إىل الدعم  )Ngaïssona) وانـَْغيسونا (Yekatomِيكاتوم (زيادة احتياج األطراف واملشاركني يف قضية 
يف مجهورية أفريقيا الوسطى إىل إجراء أنشطة  ُقطرياإلمدادي واألمين، وبأود زيادة احتياج املكتب ال

توعوية وأنشطة متعلقة مبشاركة اجملين عليهم، وبأود طرائق التنفيذ الالزم اتّباعها فيما خيص املهمات 
احمليط األمين ملدينة بونيا يف قضايا متعددة من قضايا احلالة يف مجهورية الكونغو املتصلة جبرب األضرار خارج 

  يف أوغندا. )Ongwenأُنغوين (الدميقراطية، وبأود زيادة األنشطة املتصلة بالتوعية وجبرب األضرار يف قضية 

ألف يورو  ٣٤,٥ة جزء مقداره ُقطريوُخيصَّص من املقدار اإلمجايل الذي حتتاج إليه املكاتب ال -٦٠٥
ة بغية مراقبة الصحة البدنية والنفسية ُقطريلسد تكاليف زيارات موظفي وحدة الصحة املهنية للمكاتب ال

على حسن حال املوظفني واملرافق الطبية.  ١٩- للموظفني العاملني يف امليدان وتقييم أثر جائحة كوفيد
، يُتوقع أن يزور املوظف الطيب أو ووفقًا لواجب العناية الذي جيب أن تنهض به وحدة الصحة املهنية

ة مرة واحدة يف السنة ُقطرياملستشار النفسي االجتماعي للموظفني العامالن يف املقر كًال من املكاتب ال
ذه الزيارات وفقاً  على األقل. وُخيطط لقيام املوظف الطيب واملستشار النفسي االجتماعي للموظفني 
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. كل سنة املكاتب اليت يكون اآلخر قد زارها يف السنة السابقةلتناوٍب سنوي حبيث يزور أحدمها يف  
وبالتايل فإن املوظفني  موظفي احملكمة يعملون على األغلب يف مناطق نائية وتتسم خبطورة متأصلة. إن

  العاملني يف هذه املناطق يتعرضون ملخاطر صحية كبرية (جسمانية ووجدانية ونفسانية). املقيمني أو

ألف يورو)  ٥١,٦ملبالغ اليت حيتاج إليها قسم دعم العمليات اخلارجية (البالغ وينطوي مقدار ا -٦٠٦
 ٢٠٢٠يف ميزانية عام  نظريهاملئة) بالقياس إىل  يف ١٤,٩آالف يورو ( ٩,٠على اخنفاٍض مقداره 

املعتمدة، جيسد أنشطًة متكرِّرة تتعلق بالسفر للمشاركة يف اجتماعات سنوية والنشر العادي ملوظفي هذا 
القسم للعمل يف بلدان احلاالت ويف غريها من البلدان بغية تنفيذ األوامر القضائية، وإجراء عمليات 
التحقيق املايل، واالضطالع مبهمات التقييم، ومجع املعلومات احملَّددة الطابع املتعلقة باحلاالت وعمليات 

  همات والتدريب املتصل بذلك.التدارس األويل، وإعمال وإدارة القدرات يف جمال برجميات ختطيط امل

ألف يورو) على  ٣١,٦وينطوي مقدار املوارد املطلوب لقسم اإلعالم والتوعية يف بند السفر ( -٦٠٧
املعتمدة، وذلك على  ٢٠٢٠املئة) بالقياس إىل ميزانية عام  يف ٢٦,٢ألف يورو ( ١١,٢اخنفاٍض مقداره 

غانستان وفلسطني وبنغالديش/ميامنار إلجراء الرغم من أن املقدار املطلوب يشمل تكاليف السفر إىل أف
أنشطة توعوية فيها. وينجم االخنفاض جزئيًا عن ختطيط املهمات على أساس األولويات القضائية. 
وسُتخصَّص املوارد اليت يطلبها قسم اإلعالم والتوعية للسهر على متكُّن الناطق بامسه واملوظفني املعنيني 

مع اجلماعات املتضرِّرة وأصحاب الشأن الرئيسيني ومع وسائل اإلعالم بغية  بالتوعية من أن يتواصلوا فعالً 
ة فيها، ويف جورجيا حيث ال ُقطريتيسري التغطية الدقيقة يف بلدان احلاالت اليت ليس للمحكمة مكاتب 

  موظفني مهنيني خمتصني بالتوعية. ُقطرييضم مالك املكتب ال

عليهم والشهود يف بند السفر على اخنفاٍض مقداره  وتنطوي امليزانية املقرتحة لقسم اجملين -٦٠٨
املعتمدة وذلك على الرغم من زيادة  ٢٠٢٠املئة) بالقياس إىل ميزانية عام  يف ٥٦,٦ألف يورو ( ٤٣٥,٢

النشاط بسبب املستجدات يف مايل ومجهورية أفريقيا الوسطى وعلى الرغم من االفرتاضات املتعلقة 
ا عن  ٢٠٢١يف عام باألنشطة املتصلة باحملاكمات  اليت تشري إىل زيادة نسبة الشهادات املتوقع أن يُدىل 

طريق الروابط الفيديوية للتواصل عن بُعد، ومع مراعاة تنظيم ملفات القضايا احلالية واملتوقع أن تستجد. 
يف مايل  عمليات إعادة ختصيص املوظفني املطلوبة يف هذه امليزانية املقرتحة دعمًا لألفرقة العاملة إنّ 

ا  ومجهورية أفريقيا الوسطى ستقلِّص عبء العمل املتأيت عن املهمات (املتصلة بالتغطية) اليت يقوم 
  املوظفون.

ألف يورو) على  ٦٠,٤وينطوي مقدار املوارد الالزمة ملكتب مدير شعبة العمليات اخلارجية ( -٦٠٩
يسري نفس األنشطة اليت مشلتها ميزانية املئة) وُحيتاج إليه لت يف ٢٠,٧ألف يورو ( ١٥,٨اخنفاٍض مقداره 

ة، وزيارات بلدان احلاالت (اجلديدة) بغية إقامة ُقطريالسنة السابقة، مبا فيها الزيارات العادية للمكاتب ال
واستدامة الشبكات وعقد الشراكات بني احملكمة والدول (الدول األطراف والدول غري األطراف)، 

ألمم املتحدة، ووكاالت االحتاد األورويب، واملنظمات غري احلكومية، والسفر من أجل االتصال بوكاالت ا
  الستدامة حتاور احملكمة مع هذه األطراف الفاعلة.

  ألف يورو ١ ١٢٦,٣   اخلدمات التعاقدية
ألف يورو  ٣٢,٠ينطوي مقدار املوارد املطلوب يف هذا البند على اخنفاض مقداره  -٦١٠

ألف  ٩٢٤,٨املوارد املطلوبة خمصصًا للمكاتب اخلارجية ( ويظل القسط األعظم من املئة). يف ٢,٨(
ة، ُقطريإن للموارد املطلوبة أمهية أساسية فيما خيص التدابري األمنية الواجب تنفيذها يف املكاتب ال. يورو)
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وخدمات النقل واحلماية يف إطار املهمات، والدعم الشرطي احمللي يف بلدان احلاالت على أساس اسرتداد 
ف، وتقاسم التكاليف الـُمتكبَّدة حمليًا فيما يتصل بنظام األمم املتحدة إلدارة الشؤون األمنية، التكالي
  جيرى يف امليدان من األنشطة التوعوية واألنشطة املتصلة مبشاركة اجملين عليهم وجرب أضرارهم. وما

  ىل جائحة القائم يف مجهورية أفريقيا الوسطى إ ُقطريوتعزى الزيادة املطلوبة للمكتب ال -٦١١
، وبيئة العمل غري اآلمنة بوجه عام، وبيئة العمل املعادية يف بعض املناطق املعيَّنة، وشساعة ١٩- كوفيد

ا وتقيم فيها اجلماعات املتضرِّرة واجملين عليهم  األماكن اجلغرافية اليت يقع فيها مسرح اجلرائم املدَّعى بارتكا
القائم يف  ُقطريويطلب املكتب ال .)Ngaïssonaانـَْغيسونا () و Yekatomِيكاتوم (من األهايل يف حماكمة 

مايل زيادة لسد تكاليف املزيد من األنشطة املتصلة مبشاركة اجملين عليهم وجرب أضرارهم وبالتوعية يف قضية 
، ومسامهة احملكمة املزيدة يف ميزانية األمم املتحدة املشرتكة اخلاصة باألمن، وتكاليف املوارد احلسن
القائم يف  ُقطري. ويُرمى من الزيادة املطلوبة للمكتب ال١٩- فية اخلاصة بالتصدي جلائحة كوفيداإلضا

جورجيا إىل متويل الزيادة يف األنشطة التوعوية واألنشطة املتعلقة مبشاركة اجملين عليهم وجرب أضرارهم فيما 
دوق االستئماين للمجين عليهم يتصل باملستجدات القضائية احملتملة وبرنامج املساعدة الذي ينفذه الصن

يف امليدان. إن الزيادة املطلوبة تُعوَّض تعويضًا كامًال بتخفيٍض مقرتح حتقيقه رئيسيًا يف املخصصات 
ديفوار، بسبب اعتزام نقل املكتب  ة القائمة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية وكوتُقطريللمكاتب ال

، وختفيض عدد موظفي احملكمة العاملني يف مجهورية الكونغو القائم يف ِكْنشاسا إىل حمال أصغر ُقطريال
ا يف كٍل من مجهورية الكونغو الدميقراطية وكوت   ديفوار. الدميقراطية، وتقليص نطاق األنشطة املضطلع 

ألف يورو) على زيادة  ١٨٦,٥وينطوي مقدار املوارد املطلوبة لقسم اإلعالم والتوعية (البالغ  -٦١٢
املئة) تعزى إىل ضرورة التكيُّف مع بيئة العمل اجلديدة واستحداث  يف ١٠,٤رو (ألف يو  ١٧,٥مقدارها 

وتلزم املوارد املعنية ركات خارجية. شاجلديد من األدوات واملنتجات واألنشطة الرقمية اليت تستلزم دعماً من 
يسيني من بلدان لتصميِم واستدامِة زيارات افرتاضية مكيَّفة لتالئم اجلمهور العام وأصحاب الشأن الرئ

احلاالت، ونشر وتعميم مقاالت رأي وبيانات صحفية يف مجيع أحناء العامل، ومسك قاعدة بيانات متابعة 
  وتقييم التوعية اخلاصة باألنشطة التوعوية.

ألف يورو) على زيادة  ١٥,٠وينطوي املقدار املطلوب لقسم دعم العمليات اخلارجية (البالغ  -٦١٣
وتلزم زيادة طفيفة يف  .٢٠٢٠املعتمد لعام  نظريهيف املئة) بالقياس إىل  ١٥,٢ألف يورو ( ٢,٠مقدارها 

م الطلقاء وسد متطلبات التخطيط للطوارئ ملا بعد  املوارد للنهوض بأود املتطلبات املتعلقة باملشتبه 
ة االستشارية . إن توفري املوارد املطلوبة ميثل متطلباً متكرِّراً وهي تلزم لسد تكاليف اخلرب ١٩-جائحة كوفيد

سيما خدمات الدعم يف جمال املعلومات   يتعلق مبجاالت عمل قسم دعم العمليات اخلارجية، وال فيما
م الطلقاء، واستمرار احلاجة إىل االستعانة بشبكة الطريان العاملية  اليت يقدِّمها الغري فيما يتعلق باملشتبه 

  انتقاهلم املتصل مبقتضيات العمل.لربنامج األغذية العاملي من أجل تناوب املوظفني و 

أية موارد لقسم اجملين عليهم والشهود يف بند اخلدمات  ٢٠٢١وال ُتطلب فيما خيص عام  -٦١٤
) Yekatomِيكاتوم ( وقضية احلسنالتعاقدية. فجميع املوارد الالزمة املرتبطة مبثول الشهود يف قضية 

  قتة اخلاصة باالجتماعات.ُتطلب يف إطار املساعدة املؤ  )Ngaïssonaوانـَْغْيسونا (

  ألف يورو ٩٣,٠   التدريب
 ألف يورو ٨٩,٣ينطوي املقدار املطلوب يف بند التدريب على اخنفاض مقداره  -٦١٥

ويعزى هذا االخنفاض رئيسيًا إىل  املعتمدة. ٢٠٢٠يف ميزانية عام  نظريهاملئة) بالقياس إىل  يف ٤٩,٠(
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قلم احملكمة وتدابري ختفيض التكاليف يف ضوء املئة يف مجيع وحدات  يف ١٥تطبيق ختفيٍض نسبته 
ا يف إطار والية شعبة  األولويات القضائية املركَّز فيها على األنشطة الرئيسية الواجب االضطالع 

بصورة رئيسية للتدريب اإللزامي  ٢٠٢١العمليات اخلارجية. وقد أولت الشعبة األولوية فيما خيص عام 
ا يف إطار واليتها. (املتعلق بالرتاخيص) الالزم ال ستدامة قدرة الشعبة على النهوض باملهام املنوطة 

  .٢٠٢٢وسُيخطَّط إلجراء تدريٍب أساسٍي آخر يف عام 

ة يلزم لتيسري التدريب اإللزامي الالزم الستدامة القدرة يف ُقطريإن املقدار املطلوب للمكاتب ال -٦١٦
باإلنكليزية ُجترى على اإلنرتنت لكنها مهمٌة  جمال األمن، وتوفري تدريٍب غري إلزامي على شكل دوراتٍ 

أمهيًة أساسية إلجراء عمليات احملكمة، وتدريب املوظفني املعنيني مبشاركة اجملين عليهم وجرب أضرارهم على 
  توطيد الصلح.

ويلزم مبادرات أخرى للتدريب التخصصي للعاملني يف قسم دعم العمليات اخلارجية وقسم  -٦١٧
املقر يف جمال التواصل وجمال التعاضد القضائي وجمال تدبر األزمات وجمال التحليل اإلعالم والتوعية يف 

وُتطلب  لكي يتاح للموظفني استدامة املستوى الالزم من اخلربة من أجل أداء مهامهم على النحو األمثل.
تقييم أثر  املوارد من أجل أمور منها مثًال حتليل ومتابعة ما ينشر يف وسائط التواصل االجتماعي بغية

ذه الوسائط، وزيادة فعاليتها والتحسني األمثل للتواصل مع خمتلف جمموعات اجلمهور  املنتجات اخلاصة 
املستهَدفة. ويضاف إىل ذلك أنه تظل تلزم موارد للتدريب على حنٍو يتوافق مع املهام واملسؤوليات املنوطة 

لك موارد ُختصَّص للتدريب التخصصي للمحللني بقسم دعم العمليات اخلارجية يف إطار واليته، مبا يف ذ
، والتدريب الرامي إىل حتسني قدرة الشعبة على إجراء التحقيقات ُقطريالعاملني يف وحدة التحليل ال

املالية، والتدريب على تدبُّر األزمات، وتقييم املخاطر/التهديدات األمنية، وسائر الربامج اخلاصة بتصديق 
  مين واليت ختص إدارة السالمة واألمن يف األمم املتحدة على وجه التحديد.املهارات يف اجملال األ

. فبالنظر إىل أثر ٢٠٢١وال ُتطلب موارد من أجل التدريب يف قسم اجملين عليهم والشهود لعام  -٦١٨
سيما فيما خيص التدريب املهين على محاية الشهود يف امليدان، يعتزم قسم اجملين  ، وال١٩- جائحة كوفيد

والشهود االعتماد على موارد داخلية لتناقل املعارف إىل أقصى حٍد ممكن، على حنٍو يديره وينهض عليهم 
  بأوده املوظف املعاون املعين بالتدريب على محاية الشهود الذي يضمه مالك القسم.

  ألف يورو ٢ ٣٧٨,٣   النفقات التشغيلية العامة
ألف يورو  ٦٧٢,٩لعامة على اخنفاض مقداره تنطوي امليزانية املقرتحة لسد النفقات التشغيلية ا -٦١٩

ألف يورو) على اخنفاٍض  ١ ٠٧٣,٣وينطوي مقدار املوارد املطلوبة للمكاتب اخلارجية ( املئة). يف ٢٢,١(
 ١٩- ة جائحة كوفيدلك على الرغم من تدابري ختفيف وطأاملئة) وذ يف ٢٠,٩ألف يورو ( ٢٨٣,٤مقداره 

ة، مبا يف ذلك إجيار ُقطريلوبة تلزم رئيسيًا لسد تكاليف تسيري املكاتب الإن املوارد املط. اليت جيب إعماهلا
حماهلا وتكاليف صيانتها، وتكاليف املرتَفَقات (املاء والكهرباء)، وغري ذلك من تكاليف التشغيل املتفرقة 

ويعزى معظم  ).(مثل املصروفات النقدية الصغرية، وتأمني احملال وجمموعة الـَمرَْكبات، وصيانة الـَمرَْكبات
القائم يف ِكْنشاسا  ُقطريالتخفيض املقرتح إىل التخفيض يف تكاليف الصيانة بفضل اعتزام نقل املكتب ال

إىل حمال أصغر، وتقليص عدد َمرَْكبات احملكمة يف ِكْنشاسا، وتقليص املتطلبات املتعلقة بوقود الـَمرَْكبات 
ديفوار املعزو إىل اخنفاٍض يُتوقع أن يشهده النشاط  وتالقائم يف ك ُقطريوصيانتها فيما خيص املكتب ال

ديفوار، وختفيض تكاليف صيانة حمال احملكمة لدى "بعثة األمم املتحدة املتكاملة املتعددة األبعاد  يف كوت
) حبسب احلاجة، والتقليص الطفيف يف تكاليف الصيانة MINUSMAلتحقيق االستقرار يف مايل" (

ْني القائَمْني يف أوغندا وجورجيا. وينطوي مقدار املوارد املطلوبة ملكتب االتصال طريقُ الالزمة للمكتبَـْني ال
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آالف يورو يف إطار النفقات غري املتكرِّرة تعزى إىل االرتفاع السنوي يف مقدار  ٣,٠على زيادة مقدارها 
  اإلجيار والتكاليف ذات الصلة عمًال بعقد اإلجيار اخلاص مبحال مكتب االتصال.

ألف  ٢٦,٠وي مقدار املوارد املقرتح يف إطار هذا البند لقسم اإلعالم والتوعية (البالغ وينط -٦٢٠
يف املئة)، وهو يلزم لصيانة معدات حترير  ١٠,٣آالف يورو ( ٣,٠يورو) على اخنفاض طفيف مقداره 

ا ل لزوار يف سياق اليوم األفالم واخلوادمي، ولسد تكاليف متكرِّرة مثل إجيار العتاد لفعالية فتح احملكمة أبوا
  الدويل املفتوح يف الهاي.

 ١ ٢٧٩,٠وينطوي املقدار املطلوب لقسم اجملين عليهم والشهود يف إطار هذا البند (البالغ  -٦٢١
يف ميزانية عام  نظريهاملئة) بالقياس إىل  يف ٢٣,٢ألف يورو ( ٣٨٦,٥ألف يورو) على اخنفاض مقداره 

ُتستخدم للنهوض بأود متطلباٍت منها برامج النقل وإعادة التوطني إن املوارد املطلوبة س املعتمدة. ٢٠٢٠
يف إطار برنامج احلماية اخلاص باحملكمة اجلنائية الدولية، ونُُظم التحرك االستجايب األويل، وتنظيم ملفات 
. القضايا، والدعم النفسي االجتماعي للشهود واجملين عليهم، ومثول الشهود واجملين عليهم أمام احملكمة

يقتصر  وقد خفَّض قسم اجملين عليهم والشهود ميزانية نفقاته التشغيلية العامة للسنة الثالثة على التوايل. وال
أتاح التخفيض على اخنفاض طلبات اإلحالة من أجل احلماية الصادرة عن مكتب املّدعي العام بل  ما

ذت يف إطار امليز  ٍج أكثر تقترياً. فما يتعداه، بصورة رئيسية، إىل التدابري اليت اختُّ انية املقرتحة العتماد 
) يستتبع إمكان تقبل ٢٠١٩ُسجِّل من اجتاٍه إىل التدين يف معدل التنفيذ يف الفرتات السابقة (عدا عام 

خطر مثل هذا التقليص، مع اعتزام استيعاب أود معظم اإلحاالت من أجل الدعم وتقليص املخصصات 
سيما  ، ومع مراعاة تكاليف تنظيم ملفات القضايا والدعم املعيشي، واللُنُظم التحرك االستجايب األويل

ٍج يف  ذه امليزانية املقرتحة، املعدة على أساس  فيما خيص احلاالت اليت تشهد نشاطًا أقل. إنه ُيسعى 
دبُّر أمر امليزنة قائٍم على األنشطة، إىل تركيز املوارد على أهم اجملاالت املسببة للتكاليف، حبيث يتسىن ت

  األنشطة األخرى بتخصيص املوارد هلا تبعاً لألولويات يف وقت التنفيذ.

على عمليات التحقيق يف سياق  ١٩-ويُتوقع أن يربِّر هذا النهَج مدى أثر جائحة كوفيد -٦٢٢
حمدودية عدد إحاالت مكتب املّدعي العام األشخاص إىل قسم اجملين عليهم والشهود طلبًا حلمايتهم. 

ذا النهج يف إمكان نقص األموال إذا ُأجريت مجيع األنشطة اليت خيطط مكتب ويتمثل اخل طر املرتبط 
املّدعي العام إلجرائها، ما يزيد من االحتياجات إىل املوارد ومن تكاليف تنظيم ملفات القضايا ويسبب 

ن شأن ذلك أن يفضي املزيد من التأخري يف إعادة توطني األشخاص املعنيني إىل بلدان الوجهة النهائية. وم
إىل تبعٍة تتمثل يف عدم قدرة قسم اجملين عليهم والشهود على النهوض بأود بعض مقتضيات اإلحاالت 

االفرتاضات املتعلقة  سيما إذا كان معدل التنفيذ زائداً بالقياس إىل وال ٢٠٢١ واألنشطة القضائية يف عام
د التحدي املتمثل يف تدبُّر أمر عبء العمل الواقع بامليزانية. وعندها سيواجه قسم اجملين عليهم والشهو 
يف مايل ومجهورية أفريقيا الوسطى فحسب بل أيضًا يف  على عاتقه مبيزانية أقل مقداراً ويف ظروٍف صعبة ال

ديفوار ومجهورية الكونغو  دارفور بالسودان وبوروندي وليبيا، مع مواصلة العمل يف جورجيا وكوت
ّن قسم اجملين عليهم والشهود سينسق مع مكتب املّدعي العام تنسيقًا وثيقًا فيما الدميقراطية وأوغندا. إ

خيص احتياج هذا املكتب لدعم قسم اجملين عليهم والشهود وسيثابر على إعالم مكتب املّدعي العام 
يعدِّل  حبيث يتسىن ملكتب املّدعي العام أن ٢٠٢١باملوارد املتوفرة لقسم اجملين عليهم والشهود طيلة عام 

  من طلباته للخدمات وفقاً لذلك.
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  ألف يورو ٤٧٢,٦   اللوازم واملواد
ألف يورو  ٤٣,٢ينطوي مقدار املوارد املطلوب يف هذا البند على اخنفاض مقداره  -٦٢٣

ألف يورو) لشراء مستهلَكات  ٤٥٣,١وحتتاج املكاتب اخلارجية إىل موارد (مقدارها  املئة). يف ٨,٤(
، مبا يف ذلك وقود الـَمرَْكبات ومولِّدات الكهرباء، واللوازم املكتبية، ومعدات دعمًا للعمليات اليومية

 تكنولوجيا املعلومات الصغرية، ومكيِّفات اهلواء، وماء الشرب، والوجبات اخلاصة حباالت الطوارئ.
ة أفريقيا الوسطى من ْني القائَمْني يف أوغندا ومجهوريُقطريالزيادة املطلوبة سُتخصَّص رئيسيًا للمكتبَـْني ال إنّ 

وللتمكن من النهوض بأود زيادٍة يف البعثات إىل بـَْنغي  ١٩- أجل شراء معداٍت واقية من جائحة كوفيد
القائم يف مجهورية  ُقطرينامجة عن احتياجاٍت كبرية إىل الوقود ومواد التزليق. ومثة زيادة مطلوبة للمكتب ال

عاملني يف هذا البلد. ولئن كان عدد موظفي قلم احملكمة أفريقيا الوسطى سببها زيادة عدد املوظفني ال
العاملني يف امليدان لن يشهد زيادة فإن عدد املوظفني غري التابعني لقلم احملكمة العاملني يف بـَْنغي الذين 

املئة. إن الزيادة  يف ١٥يف مجهورية أفريقيا الوسطى سيزداد بنسبة تقارب  ُقطريينهض بأودهم املكتب ال
البعثات اجملراة خارج بـَْنغي واملتطلب االشتغايل املرتبط باألمن القاضي باستخدام َمرَْكبات مصفَّحة  يف عدد

من أجل مثل هذه البعثات كلما أمكن األمر قد أفضيا إىل تكاليف كبرية مرتبطة بالوقود ومواد التزليق 
تعويضًا كامًال بتخفيٍض اسُتبينت  املئة من املبلغ اإلمجايل املقرتح). وقد ُعوِّضت هذه الزيادة يف ٣٣(

ديفوار ومجهورية الكونغو الدميقراطية  ة القائمة يف مايل وكوتُقطريإمكانية حتقيقه فيما يتعلق باملكاتب ال
  وجورجيا.

يورو) على زيادة مقدارها  آالف ٩,٥وينطوي املبلغ املطلوب لقسم اإلعالم والتوعية (البالغ  -٦٢٤
ة) تعزى إىل ترقية بعض الربجميات احلاسوبية وجتديد االشرتاكات السنوية املئ يف ١٣٧,٥آالف يورو ( ٥,٥

ا. ولن ُتطلب موارد لذلك من أجل قسم اجملين عليهم والشهود لعام  . ويعتزم قسم اجملين ٢٠٢١املتصلة 
عليهم والشهود أن يستوعب ضمن نطاق املوارد احلالية، من خالل تدابري أخرى لتخفيض التكاليف، 

االشرتاكات املتصلة بأدوات التحليل وتكاليف اللوازم اخلاصة بقاعات انتظار الشهود املستخدمة  تكاليفَ 
ينطوي  ٢٠٢١يف املقر خالل احملاكمة. مث إن مقدار املوارد املطلوبة يف قسم دعم العمليات اخلارجية لعام 

رجميات ألف يورو، جيسد كون املوارد اخلاصة بتطبيقات ب ١٥,٠على اخنفاٍض مقداره 
Analyst Notebook والتشاور، والرتخيص، واالستعمال، غدت ُتستوَعب يف قسم خدمات تدبُّر ،

املعلومات يف إطار اخلدمات التعاقدية. وتظل تلزم موارد لسد تكاليف االشرتاكات يف أدوات التحليل 
  املتوفرة جتارياً اليت تستخدم يف شىت وحدات احملكمة.

  يورو ألف ٣٠,١  األثاث والعتاد
يف املئة) بالقياس إىل  ٤٤,٤ألف يورو ( ٢٤,٠ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره  -٦٢٥
إن املوارد املطلوبة تلزم رئيسياً لسد تكاليف شراء أثاث وعتاد ملكان  املعتمدة. ٢٠٢٠يف ميزانية عام  نظريه

ات املوظفني اجلدد. وتلزم املوارد ة للنهوض بأود األنشطة اجلديدة أو لسد احتياجُقطريالعمل يف املكاتب ال
اليت يطلبها قسم اإلعالم والتوعية من أجل صيانة وشراء معدات تصوير فديوي وضوئي ضرورية الستدامة 

  .USBفعالية العمليات، وسد تكاليف متكرِّرة ملعدات استنساخ وحدات الذاكرة من النوع 
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 المقترحة ٢٠٢١: ميزانية عام ٣٨٠٠ البرنامج :٣٢ الجدول

٣٨٠٠  
  العمليات الخارجيةشعبة 

  (بآالف اليوروات) ٢٠١٩مصروفات عام 
 ٢٠٢٠ميزانية عام 

املعتمدة 
  اليوروات)  (بآالف

  التغّري يف املوارد
 ٢٠٢١ميزانية عام 

املقرتحة 
  اجملموع  اليوروات) (بآالف

املصروفات من 
  صندوق الطوارئ

اجملموع مبا فيه 
املصروفات من 
  صندوق الطوارئ

مقداره 
  نسبته املئوية  واتاليور  بآالف

 ٧١٨٫٠ ١٠ ١٫١ ٥٩٦٫٦١٢١٫٤ ١٠  املوظفون من الفئة الفنية

)٣٤٤٫٣(٣٠٨٫٧ ٤  املوظفون من فئة اخلدمات العامة  )٨٫٠(  ٩٦٤٫٤ ٣ 

١٥  اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني ١٥-٢٦٩٫٣ ٢٢٢٫٩(٩٠٥٫٣ ٢٦٩٫٣١٤(  )١٫٥(  ٦٨٢٫٤ ١٤ 

١  املساعدة املؤقتة العامة ٨١٧٫٠٤٣٫٢١ ١٥٢٫٢(٥٩٨٫٦ ٨٦٠٫٣١(  )٩٫٥(  ٤٤٦٫٤ ١ 

 ٨٤٫٨ - ٨٤٫٨-٨٫٧-٨٫٧  املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

 - - --٧٫٩-٧٫٩  العمل اإلضايف

١  اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ٨٣٣٫٦٤٣٫٢١ ٦٧٫٤(٥٩٨٫٦ ٨٧٦٫٩١(  )٤٫٢(  ٥٣١٫٢ ١ 

١  السفر ٠٦٧٫٩١٣٤٫٩١ ٦٠٣٫١(٤٩١٫٥ ٢٠٢٫٨١(  )٤٠٫٤(  ٨٨٨٫٤ 

 - - -----  الضيافة

٩٧١٫٥١٩٧٫٥١  اخلدمات التعاقدية ٣٢٫٠(١٥٨٫٣ ١٦٨٫٩١(  )٢٫٨(  ١٢٦٫٣ ١ 

)٨٩٫٣(١١٨٫١١٨٢٫٣-١١٨٫١  التدريب  )٤٩٫٠(  ٩٣٫٠ 

 ٥٫٥ - ٥٫٥-٢٣٫٣-٢٣٫٣  اخلرباء االستشاريون

٢  النفقات التشغيلية العامة ٢٧٨٫٨١١١٫٨٢ ٦٧٢٫٩(٠٥١٫٢ ٣٩٠٫٦٣(  )٢٢٫١(  ٣٧٨٫٣ ٢ 

)٤٣٫٢(٣٣٩٫٤٤٫٠٣٤٣٫٤٥١٥٫٨  اللوازم واملواد  )٨٫٤(  ٤٧٢٫٦ 

)٢٤٫٠(٧٤٫٥٥٤٫١-٧٤٫٥  األثاث والعتاد  )٤٤٫٤(  ٣٠٫١ 

٤  اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني ٨٧٣٫٦٤٤٨٫٢٥ ٤٥٩٫٠١(٤٥٣٫٢ ٣٢١٫٨٦(  )٢٢٫٦(  ٩٩٤٫٢ ٤ 

٢١  عالمجمو  ٩٧٦٫٥٤٩١٫٤٢٢ ٧٤٩٫٣١(٩٥٧٫١ ٤٦٧٫٩٢٢(  )٧٫٦(  ٢٠٧٫٨ ٢١ 

 ٢٠٢١: مالك الموظفين المقترح لعام ٣٨٠٠ البرنامج :٣٣ 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 
  فوقها

 –خ ع 
  رأ –خ ع   رر

جمموع 
موظفي 

فئة 
اخلدمات 

  مجموع الموظفين  العامة
         الوظائف الثابتة

  ١٩٤  ١٠٢  ٩٨  ٤  ٩٢  -  ٤٠  ٣٤  ٩  ٨  ١  -  -  -  ٢٠٢٠املقرة لعام 
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  اجلديدة

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  املعادة التخصيص
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  املعادة التصنيف
  )١(  -  -  -  )١(  -  -  )١(  -  -  -  -  -  -  املستعادة/املعادة
  ١٩٣  ١٠٢  ٩٨  ٤  ٩١  -  ٤٠  ٣٣  ٩  ٨  ١  -  -  -  ٢٠٢١المقترحة لعام 

        

 وظائف المساعدة المؤقتة العامة (معاِدالتها بدوام كامل)

  ٣٢,٠٠  ٢٣,٠٠  ٢٣,٠٠  -  ٩,٠٠  -  ٧,٠٠  ٢,٠٠  -  -  -  -  -  -  ٢٠٢٠املقرة لعام 
  ٣٠,٠٠  ٢١,٠٠  ٢١,٠٠  -  ٩,٠٠  -  ٧,٠٠  ٢,٠٠  -  -  -  -  -  -  املستمرة
  ٠,٩٢  ٠,٩٢  ٠,٩٢  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  اجلديدة

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

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  احملوَّلة
  ٣٠,٩٢  ٢١,٩٢  ٢١,٩٢  -  ٩,٠٠  -  ٧,٠٠  ٢,٠٠  -  -  -  -  -  -  ٢٠٢١المقترحة لعام 
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 الرابع: أمانة جمعية الدول األطراف البرنامج الرئيسي   -دال

 

   المقدِّمة

تقدم أمانة مجعية الدول األطراف ("أمانة اجلمعية") إىل مجعية الدول األطراف ("اجلمعية")  -٦٢٦
ا الفرعية مساعدة إدارية وتقنية يف اضطالعها مبهامها مبوجب نظام روما األساسي  .)٥٨(ومكتبها وهيئا

ا أمانة اجلمعية يف جمال خدمات املؤمترات ختطيُط وإعداُد وتنسيُق اجتماعات  ومن املهام اليت تضطلع 
ما، وترمجُة هذه املواد واستنساُخها وتوزيُعها. ا الفرعية، واستالُم وثائقهما وتقاريرمها وقرارا  اجلمعية وهيئا

ا الفرعية.كما تقدِّم أمانة اجلمعية خدمات فنية للجمعية وهيئ ا يف جمال  ا ومن املهام اليت تضطلع 
اخلدمات الفنية تقدُمي اخلدمات القانونية وخدماِت السكرتاريا الفنية، مثل توفِري الوثائق والتقارير 
وامللخَّصات التحليلية، وإسداِء املشورة على الصعيد الداخلي فيما يتعلق باملسائل القانونية والتخصصية 

  جلمعية.املتصلة بعمل ا

 :)٥٩(ويشتمل هذا الربنامج الرئيسي (أمانة مجعية الدول األطراف) على أربعة برامج دائمة -٦٢٧
 ٤٤٠٠(سكرتاريا اجلمعية)، والربنامج  ٤٢٠٠خدمات املؤمترات)، والربنامج  (وحدة ٤١٠٠الربنامج 

   (جلنة امليزانية واملالية). ٤٥٠٠(مكتب رئيس اجلمعية)، والربنامج 

  ألف يورو ٢ ٨٣٧,٠  ةموارد الميزاني

يف  ١٤,٥ألف يورو ( ٤٧٩,٧مقداره  على اخنفاض صافٍ  ٢٠٢١ينطوي املبلغ املطلوب لعام  -٦٢٨
   املعتمدة. ٢٠٢٠املئة) بالقياس إىل ميزانية عام 

                                                            

من هذه اهليئات مكتب مجعية الدول األطراف، وفريقاه العامالن (القائمان يف نيويورك والهاي)، واللجنة االستشارية املعنية  )٥٨(
إن مقر أمانة اجلمعية قائم يف الهاي لكنها تقدِّم اخلدمات الفنية إىل هيئة  ضاة احملكمة، وجلنة امليزانية واملالية، وجلنة املراجعة.برتشيحات ق

  رئاسة اجلمعية ومكتبها وفريقه العامل القائم يف نيويورك، من خالل إعداد وثائق ما قبل الدورات ووثائق ما بعد الدورات.
يف الوثيقة احلالية إال ألغراض  ٤٥و ٤٤ ) وال يوَرد اجلدوالن٢٠٢٠(اهليئات املنبثقة عن اجلمعية لعام  ٤٦٠٠مج أُوقف الربنا )٥٩(

  الشفافية.
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إن هذا االخنفاض يف مقدار املوارد املطلوبة يعزى رئيسيًا إىل عدد من التكاليف غري املتكرِّرة  -٦٢٩
، منها التكاليف املرتبطة بلجنة انتخاب املّدعي العام وباملراجعة ٢٠٢٠يزانية عام املهيأ لسدها يف إطار م

وإضافًة إىل ذلك ُحقِّقت  .٢٠١٧اليت جيريها خرباء مستقلون، اليت ُسدَّت استثنائياً بالفائض النقدي لعام 
ن املوظفني بغية بعض الوفورات من خالل تشكيلة من التدابري، مثل إجراء تعديالت جديدة على املوارد م

سد االحتياجات الفعلية لألمانة على حنو تـُتوخى به املرونة املقرتنة مبراعاة اعتبارات النجاعة ومفاعيل 
   العمل التآزري.

ويُعزى التغري يف املخصَّصات يف بند اخلدمات التعاقدية إىل عقد الدورة العشرين للجمعية يف  -٦٣٠
اخلدمات التعاقدية تكاليف استئجار قاعات االجتماع ومؤنة وال يشمل املبلغ املطلوب يف بند  الهاي.

 ٢٣ألن الدولة املضيفة ستتحمل هذه التكاليف وفقًا لرسالتها املؤرخة بـ ٢٠٢١دورة اجلمعية يف عام 
  .)٦٠(٢٠١٩نيسان/أبريل 

ألف يورو لسد تكاليف غري متكرِّرة يف بند  ١٤٦,١مبلغ إمجايل مقداره  ٢٠٢٠ لعامطُِلب  -٦٣١
سُتعقد يف  ٢٠٢١ألن الدورة السنوية للجمعية لعام  ٢٠٢١نه لن يُطَلب فيما خيص عام السفر لك

  الهاي ال يف نيويورك.

   ألف يورو ١ ٩١١,٢  الموارد من الموظفين

يتألف مالك العاملني يف أمانة اجلمعية من عشر وظائف ثابتة (مخس وظائف من الفئة الفنية  -٦٣٢
بع وظائف من وظائف املساعدة املؤقتة من الفئة الفنية وظائف من فئة اخلدمات العامة) وس ومخس

 ٢٠٢١ونظرًا إىل أن دورة اجلمعية لعام  الواحد العامل بدوام كامل). من معاِدالت املوظف ٤,٧٥(
سُتعقد يف الهاي فإنه يُطلب يف هذه امليزانية املقرتحة عدٌد من املوظفني بعقوٍد قصرية املدة يف إطار 

اصة باالجتماعات. ويف بعض احلاالت يتيح مزيٌد من املكاسب املتأتية عن زيادة املساعدة املؤقتة اخل
  النجاعة وحتسٌني لطرائق العمل النهوَض بعبء العمل باملوارد احلالية.

  ألف يورو ١ ٢١٧,٤  من الفئة الفنية وفئة اخلدمات العامة الوظائف الثابتة:
ألف يورو  ١٨٦,٩تة على زيادة مقدارها ينطوي املقدار املطلوب لسد تكاليف الوظائف الثاب -٦٣٣

، وتطبيق معدٍَّل لشغور املتحدة املوحَّدتُعزى إىل تعديالت نامجة عن تطبيق نظام األمم  املئة) يف ١٨,١(
ويتألف مالك العاملني يف أمانة . )٦١(الوظائف مقداره صفر يف املئة متاشيًا مع برامج رئيسية صغرية أخرى

)، ٥-)، واألمني التنفيذي للجنة امليزانية واملالية (من الرتبة ف١- (من الرتبة مد اجلمعية حاليًا من مديرها
)، ومساعد خاص للمدير (من ٣-)، وموظف قانوين (من الرتبة ف٤-وموظف قانوين (من الرتبة ف

رر)، وموظف معين بالوثائق/احملفوظات (من - ع )، ومساعد إداري رئيسي (من الرتبة خ٢-الرتبة ف
رأ)، ومساعَدْين إداريني -رر)، ومساعد معين باالجتماعات والشؤون اإلدارية (من الرتبة خ ع-الرتبة خ ع

                                                            

، أعلمت الدولة املضيفة احملكمة بأن حكومة هولندا وبلدية الهاي، بالتعاون املشرتك مع ٢٠١٩نيسان/أبريل  ٢٣ يف رسالة مؤرخة بـ )٦٠(
)، قررتا مواصلة تقدمي الدعم املخصَّص لتنظيم دورات مجعية الدول (World Forum Convention Centerالعاملي  مركز مؤمترات احملفل

  .٢٠٢١حىت عام  ٢٠١٩األطراف يف نظام روما األساسي يف الهاي يف الفرتة املمتدة من عام 
، سُيطبَّق ٢٠٢١املئة. بيد أنه، اعتبارًا من عام   يف ١٠ه يف السنوات السابقة طُبِّق على مجيع الربامج معدَّل لشغور الوظائف مقدار  )٦١(

  املئة. على الربامج الرئيسية األصغر معدَّل لشغور الوظائف مقداره صفر يف
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وفيما عدا االستثناءات املذكورة يف الفقرة التالية، يؤدي مجيع العاملني يف أمانة  رأ).-(من الرتبة خ ع
ا الفرعية خدمات فنية ويقدِّم العاملون فيها إىل اجلمعية وإىل  اجلمعية مهامهم حتت إشراف مديرها. هيئا

(يقدمها املوظفون القانونيون) وخدمات تقنية (يقدمها املوظفون املعنيون بدعم االئتمار وبالشؤون 
  اإلدارية).

ويشار فيما خيص الرتاتب اإلداري إىل أن املساعد اخلاص لرئيس اجلمعية (وظيفة من وظائف  -٦٣٤
أما األمني التنفيذي للجنة امليزانية واملالية فريفع  ئيس مباشرة.املساعدة املؤقتة العامة) يرفع تقاريره إىل الر 

ا بصفته األمني  تقاريره إىل رئيس هذه اللجنة مباشرة. إنه، إضافًة إىل املهام احملدَّدة الطابع اليت يضطلع 
التنفيذي، يواصل االضطالع مبهام عامة ضمن األمانة مجعاء، وخصوصًا فيما خيص متويَل الربنامج 

 ٢٠١٥وبناًء على توصية من جلنة امليزانية واملالية وافقت اجلمعية يف عام  لرئيسي الرابع وتسيَري شؤونه.ا
ويقدِّم املوظفان املعنيان  .)٦٢(على تعيينه أمينًا للجنة املراجعة إضافًة إىل املهام اآلنفة الذكر اليت يتوالها

ئيسي املساعدة إىل األمني التنفيذي يف عمله من أجل بالشؤون اإلدارية (انظر أدناه) واملساعد اإلداري الر 
  هاتني اللجنتني، كما يقدِّمها إليه بالقدر الالزم باقي العاملني يف األمانة.

   ألف يورو ٥٢٩,٨   املساعدة املؤقتة العامة
ويضم مالك  يف املئة). ٩,٩ألف يورو ( ٤٧,٧ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  -٦٣٥

ألمانة حاليًا أربع وظائف من وظائف املساعدة املؤقتة العامة بدوام كامل، والعديد من العاملني يف ا
ا  الوظائف اليت ُتشغل يف إطار املساعدة املؤقتة العامة ألجل قصري بغية تقدمي اخلدمات إىل اجلمعية وهيئا

عن تطبيق نظام األمم  ألف يورو). وتُعزى الزيادة املعنية إىل أثر التعديالت النامجة ٥٢٩,٨الفرعية (
  .املتحدة املوحَّد

. شهر (متطلب مستمر، لسنوات متعددة) ٠,٥) ملدة ٥-موظف قانوين رئيسي (من الرتبة ف -٦٣٦
)، خالل عدد حمدود من األيام، بتقدمي اخلدمات الفنية ٥-يقوم املوظف القانوين الرئيسي (من الرتبة ف

إن عمل هذا  قبل الدورة، ووثائق الدورة، ومشاريع التقارير).إىل اجلمعية وفريقيها العاملني (إعداد وثائق ما 
  املوظف اإلضايف يرفد عمل املوظَفْني القانونيَـْني اللذين يضمهما مالك األمانة األساسي.

 .شهر (متطلب مستمر، لسنوات متعددة) ٠,٥) ملدة ٤-موظف قانوين (من الرتبة ف -٦٣٧
دد حمدود من األيام، بتقدمي اخلدمات الفنية إىل )، خالل ع٤-املوظف القانوين (من الرتبة ف يقوم

إن عمل هذا  اجلمعية وفريقيها العاملني (إعداد وثائق ما قبل الدورة، ووثائق الدورة، ومشاريع التقارير).
  املوظف اإلضايف يرفد عمل املوظَفْني القانونيَـْني اللذين يضمهما مالك األمانة األساسي.

شهرًا (متطلب مستمر، لسنوات  ١٢) ملدة ٣-(من الرتبة فموظف معين بالشؤون اإلدارية  -٦٣٨
يساعد شاغل هذه الوظيفة األمَني التنفيذي للجنة امليزانية واملالية يف التحضري لدورتيها، ويف  متعددة).

 متابعة تنفيذ التوصيات اليت تقدِّمها والشؤون ذات الصلة، مبا يف ذلك التحضري لدورات جلنة املراجعة.
د هذه الوظيفة يهيئ لألمني التنفيذي فرصة االهتمام باملزيد من اجتماعات فريق الهاي كما إن وجو 

                                                            

 ٢٦-١٨الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة الرابعة عشرة، الهاي،  )٦٢(
  .١٤٥، الفقرة ٣-)، اجمللَّد الثاين، اجلزء باءICC-ASP/14/20( ٢٠١٥اين/نوفمرب تشرين الث
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العامل وإبالغ جلنة امليزانية واملالية عن املسائل الرئيسية املتصلة بشؤون امليزانية والشؤون املالية والشؤون 
  اإلدارية.

طلب مستمر، لسنوات ) ملدة شهر واحد (مت٣-موظف معين بالشؤون اإلدارية (من الرتبة ف -٦٣٩
يساعد شاغل هذه الوظيفة األمَني التنفيذي للجنة امليزانية واملالية يف كتابة احملاضر وإعداد . متعددة)

  التقارير بشأن دورَيت جلنة امليزانية واملالية ودورَيت جلنة املراجعة.

يساعد . شهرًا (متطلب مستمر، لسنوات متعددة) ١٢) ملدة ٣-موظف قانوين (من الرتبة ف -٦٤٠
شاغل هذه الوظيفة األمانة فيما يتعلق باملسائل الرئيسية املتصلة بشؤون امليزانية والشؤون املالية والشؤون 

وإضافًة إىل ذلك يسهم شاغل هذه الوظيفة  اإلدارية، ويساعد امليسَِّر املعينَّ بامليزانية الربناجمية املقرتحة.
  معية يف إطار واليتها.أيضاً يف النهوض بأود مهام أخرى منوطٍة باجل

. شهرًا (متطلب مستمر، لسنوات متعددة) ١٢) ملدة ٢-مساعد خاص للرئيس (من الرتبة ف -٦٤١
يعمل شاغل هذه الوظيفة يف نيويورك، فيساند الرئيَس خالل زياراته هلا اليت تُتناول يف سياقها الشؤون 

نه يقدِّم دعمًا فنيًا وتقنيًا إىل الرئيس فيما يتعلق إ املتصلة باألمم املتحدة واملتعلقة باحملكمة اجلنائية الدولية.
ويساعد هذا املوظُف أيضًا يف إعداد  بإعداد بياناته، ومراسالته، وتنسيقه مع أصحاب الشأن الرئيسيني.

البالغات الرمسية، واالهتمام باالجتماعات املعنية باملسائل املتصلة باجلمعية يف مقر األمم املتحدة (مثل 
الحظات)، والتواصل املستمر مع الدول املتمتعة بصفة املراقب للرتويج لعاملية نظام روما تدوين امل
كما يقدِّم هذا املوظف خدمات فنية إىل املكتب وإىل فريق نيويورك العامل، وإىل دورات  األساسي.

كتُب االتصال أما تقدمي اخلدمات التقنية فسيواِصل توليَّه م اجلمعية، وذلك بتوجيه من أمانة اجلمعية.
  .)٦٣(التابع للمحكمة القائم لدى منظمة األمم املتحدة يف نيويورك

. شهرًا (متطلب مستمر، لسنوات متعددة) ١٢) ملدة ١-مساعد خاص للمدير (من الرتبة ف -٦٤٢
يف شؤون منها التحضري اإلمدادي لدورة اجلمعية، ومشاركة أمانة اجلمعية يساعد شاغل هذه الوظيفة مدير 

م  ، واألمور املتعلقة بوسائل اإلعالم، وتنظيم الفعاليات اجلانبية.)٦٤(ظمات غري احلكوميةممثلي املن كما يقدِّ
هذا املوظف املساعدة باضطالعه بأنشطة أخرى على صعيد الدعم اإلمدادي طيلة السنة، وينظِّم لقاءات 

  املدير مع مسؤويل احملكمة وممثلي الدول األطراف.

حتتاج األمانة .أشهر (متطلب مستمر، لسنوات متعددة) ٤,٥ملدة مساعدون معنيون بالتسجيل  -٦٤٣
إىل مساعدين معنيني بالتسجيل خالل الفرتة املمتدة طيلة األشهر السابقة للدورة السنوية للجمعية 

إن املساعدين املعنيني بالتسجيل يساعدون املدير فيما يتعلق بكل  واملنتهية عند انتهاء هذه الدورة.
دية جللسات اجلمعية، مبا يف ذلك تسجيُل الوفود وممثلي املنظمات غري احلكومية قبل انعقاد اجلوانب اإلمدا

الدورة السنوية للجمعية وخالله، وإصداُر شارات النفوذ للمشاركني يف الدورة السنوية، واملساعدُة يف إعداد 
يُد املتطلبات من األحياز ومسك قائمة املشاركني يف الدورة السنوية، وإعداُد الوثائق وتوزيعها، وحتد

                                                            

  ١٧حىت  ٧ سيتوىل رئيس جديد للجمعية مهام هذا املنصب عند انتهاء الدورة التاسعة عشرة للجمعية املتوقَّع أن تنعقد من )٦٣(
  .٢٠٢٣حىت عام  ٢٠٢٠دة من عام ، إذ سيُنتخب مكتب جديد للجمعية للفرتة املمت٢٠٢٠األول/ديسمرب  كانون

وفيما خيص دورات  ممثِّل للمنظمات غري احلكومية اعتمادًا حلضور الدورة السنوية للجمعية. ٩٠٠طلب أكثر من  ٢٠١٩يف عام  )٦٤(
  اجلمعية اليت تُعقد يف الهاي، يتعنيَّ على األمانة أن تعد مجيع الشارات الالزمة للنفوذ إىل مركز املؤمترات.
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واالحتياجات إىل املعدات من أجل االجتماعات، وسائُر أعمال التحضري اإلمدادي من أجل دورة 
  اجلمعية.

حتتاج األمانة إىل  .)٦٥(مساعدون إداريون ملدة شهر واحد (متطلب مستمر، لسنوات متعددة) -٦٤٤
للدورة السنوية للجمعية واملنتهية عند انتهاء مساعدين إداريني خالل الفرتة املمتدة طيلة األشهر السابقة 

م يساعدون املدير يف أعمال التحضري اإلمدادي لدورة اجلمعية. هذه الدورة.   إ

حتتاج األمانة . )٦٥(شهر (متطلب مستمر، لسنوات متعددة) ٠,٥مساعد معين بالوثائق ملدة  -٦٤٥
إنه يساعد املدير يف إعداد الوثائق  معية.إىل مساعد معين بالوثائق خالل شهر انعقاد الدورة السنوية للج

  من أجل دورة اجلمعية.

رأ) ملدة شهر واحد -مساعد معين باخلدمات يف جمال تكنولوجيا املعلومات (من الرتبة خ ع -٦٤٦
. يسهر املساعد املعين باخلدمات على توفري اخلدمات للدورة )٦٦((متطلب مستمر، لسنوات متعددة)

تكنولوجيا املعلومات يف احملكمة، اليت جيب  وبرجمياتم فيما يتعلق بعتاد السنوية للجمعية على حنو سلي
العلم أيضًا بوجوب توفُّر عدد كاٍف من املوظفني اجلاهزين لالستدعاء  تركيبها يف مكان انعقاد الدورة؛ مع

  لتذليل كل مشكلة قد تطرأ.

  ألف يورو ١٥٠,٠  املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات 
املئة) ألن دورة اجلمعية  يف ٥٩,٢ألف يورو ( ٥٥,٨غ املقرتح على زيادة مقدارها ينطوي املبل -٦٤٧

سُتعقد يف الهاي حيث سيتعني أن تستأجر األمانة خدمات الرتامجة الشفويني؛ كما ُحيتاج إىل بعض 
ليف ويشمل املبلغ املقرتح تكا. املساعدين املؤقتني لدعم أعمال التحضري لدورة اجلمعية والنهوض بأودها
ا الفرعية. وينجم معظم الزيادة عن كون  الرتمجة الشفوية جللسات اجلمعية واجتماعات مكتبها وهيئا

تكاليف الرتمجة الشفوية للجمعية، خالفاً ملا كانت عليه احلال يف السنة السابقة، لن ُتدرَج ضمن تكاليف 
وستسعى األمانة . مانة العامة لألمم املتحدةاخلدمات التعاقدية مبثابة جزٍء من التكاليف اليت تُتكبَّد مع األ

إىل احلد من التبعات املالية للرتمجة الشفوية بالتنسيق مع قلم احملكمة بغية االستعانة بالرتامجة الداخليني يف 
  الهاي كلما أمكن ذلك.

  ألف يورو  ١٤,٠    العمل اإلضايف

مل اإلضايف للموظفني من فئة ويُدفع تعويض عن الع. املبلغ املقرتح أي تغيري علىال يطرأ  -٦٤٨
اخلدمات العامة الذين ُيطلب منهم تقدمي املساعدة املذكورة أعاله ويتوجب عليهم بالضرورة أن يعملوا، 
ذه الدورات، ملدٍة تـُجاِوز ساعات العمل املعتادة، وقد  خالل دورة اجلمعية ودورات اللجان وفيما يتعلق 

اية األسبوع   .)٦٧(متتد لتشمل عطل 

                                                            

  م هذا الدعم عندما تُعقد دورة اجلمعية السنوية يف الهاي وال يلزم عندما تُعقد يف مقر األمم املتحدة يف نيويورك.يلز  )٦٥(
فال ُيطلب هذا الدعم فيما خيص السنوات املقرَّر  يلزم الدعم يف جمال تكنولوجيا املعلومات لكل دورة سنوية للجمعية تُعقد يف الهاي. )٦٦(

  هلا يف مقر األمم املتحدة بنيويورك.عقد دورة اجلمعية خال
  خالفاً لدورات اجلمعية اليت تُعقد يف الهاي، ال تشتمل الدورات اليت تُعقد يف مقر األمم املتحدة على جلسات يف أيام السبت. )٦٧(
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   ألف يورو ٩٢٥,٨  موارد غير المتصلة بالعاملين ال

عزى معظمه املئة)، يُ  يف ٤٥,٤ألف يورو ( ٧٧٠,١ينطوي املبلغ املقرتح على اخنفاٍض مقداره  -٦٤٩
اليت جيريها عمل احملكمة من أجل مراجعة  ٢٠٢٠املوارد اليت أُقّرت فيما خيص عام عدم تكرُّر لزوم إىل 

من أعضاء  ة املعنية بانتخاب املّدعي العام ومن أجل سفر تسعةومن أجل عمل اللجنخرباء مستقلون 
وتلزم املوارد غري املتصلة بالعاملني لسد . اللجنة االستشارية املعنية برتشيح قضاة احملكمة إىل الهاي

تكاليف السفر، وتكاليف الضيافة، وتكاليف اخلدمات التعاقدية، وتكاليف التدريب، والنفقات التشغيلية 
  وتكاليف اللوازم واملواد، وتكاليف األثاث والعتاد. العامة،

  ألف يورو  ٣٧٧,٢   السفر

املئة)  يف ٤٩,٦ألف يورو ( ٣٧١,٠ينطوي املبلغ املقرتح يف بند السفر على اخنفاٍض مقداره  -٦٥٠
ا يف عام  أعضاء من اللجنة   (سفر تسعة ٢٠٢٠يُعزى إىل عدم تكرُّر أسفار ُهيِّئ لسد تكاليف القيام 

شارية املعنية برتشيحات قضاة احملكمة إىل الهاي، وسفر موظفي األمانة إىل نيويورك لتقدمي االست
أعضاء اللجنة املعنية  خرباء مستقلني وعشرة ، وسفر تسعة)٦٨(عشرة للجمعية اخلدمات للدورة التاسعة

ا إىل الهاي) يئ لسد تكاليف  إن ميزانية السفر. بانتخاب املّدعي العام وفريق اخلرباء الذين يساعدو ُ
ا، وأسفار رئيس هذه اللجنة للمشاركة يف جلسات  أسفار أعضاء جلنة امليزانية واملالية للمشاركة يف دورا
ا بضعة من أعضاء  مع فريق نيويورك العامل وفريق الهاي العامل ومسؤويل احملكمة، واألسفار اليت يقوم 

د باملخصَّصات يف إطار هذا البند من بنود امليزانية تكاليف كما ُتسَ  ة.ُقطريهذه اللجنة لزيارة املكاتب ال
 .)٦٩(سفر أعضاء مكتب رئيس اجلمعية، مبا يف ذلك زيارات مقر احملكمة يف الهاي وزيارات نيويورك

  وُتَسّد مبيزانية السفر أيضاً تكاليف سفر مخسة من أعضاء جلنة املراجعة إىل الهاي.

  يورو آالف ٧,٠  الضيافة

إن املخصَّصات للضيافة ُتستخدم رئيسيًا من  يف املقدار املطلوب من أجل الضيافة.ال تغريُّ  -٦٥١
  أجل دورَيت جلنة امليزانية واملالية ودورَيت جلنة املراجعة.

   آالف يورو ٥٠٣,٣  اخلدمات التعاقدية 
املئة)، يُعزى معظمه  يف ١٨,٢ألف يورو ( ١١١,٩ينطوي املبلغ املقرتح على اخنفاٍض مقداره  -٦٥٢
متعلقة بتكاليف طارئة ومتفرقة مرتبطة باخلرباء املستقلني  ٢٠٢٠ عدم تكرُّر متطلبات ختص عام إىل

وُتَسد بالباقي تكاليف . عشرة للجمعية يف مقر األمم املتحدة يف نيويورك وبتكاليف عقد الدورة التاسعة
ها تكاليف خدمات متفرقة عقد الدورة العشرين للجمعية يف مركز مؤمترات احملفل العاملي يف الهاي، ومن

ومرافق يف مكان انعقاد اجلمعية، وإصدار الشارات، واستئجار املزيد من العاملني املعنيني باألمن، وأعمال 
  الطباعة، واملعدات، وما يُعهد به إىل جهات خارجية من خدمات الرتمجة والطباعة اخلارجية.

                                                            

ا اجلمعية عقدت األخرية، السنوات يف )٦٨(  يف املتحدة األمم مقر يف واحدة دورة تلتهما ،الهاي يف دورتان: كما يلي السنوية دورا
إن انعقاد اجلمعية يف نيويورك يستتبع اخنفاضًا يف بعض بنود امليزانية (مثل بند اخلدمات التعاقدية) لكنه يستتبع زيادة يف تكاليف  .نيويورك
  السفر.

، عند ٢٠٢٠ألول/ديسمرب غون كوون، البالغة ثالث سنوات، ستنتهي يف كانون ا-إن مدة والية الرئيس احلايل للجمعية، السيد أو )٦٩(
  .املقرتحة الربناجمية امليزانية تقدمي بعد إال اجلديد مكان الرئيس يُعرف ولن عشرة للجمعية. اختتام أعمال الدورة التاسعة
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  يورو  آالف ٧,٤    التدريب

وُتستخدم املخصَّصات للتدريب بغية استدامة  لوب من أجل التدريب.يف املقدار املط تغريُّ ال  -٦٥٣
  مواكبة املوظفني للمستجدات يف جماالت عملهم احملدَّدة.

  ألف يورو ١٧,٤   النفقات التشغيلية العامة
يورو  آالف ٥,٠ينطوي املبلغ املقرتح يف بند النفقات التشغيلية العامة على اخنفاٍض مقداره  -٦٥٤

يُعزى إىل تقليٍص يف طبع الوثائق متاشيًا مع النهج القائم على "التقليل من استخدام املئة)  يف ٢٢,٣(
وُتسد باملخصَّصات يف إطار هذا البند املصروفات على إرسال بعض الوثائق واملطبوعات (إىل . الورق"

علومات متعلقة الدول األطراف وإىل أعضاء جلنة امليزانية واملالية وإىل أعضاء جلنة املراجعة)، وإرسال م
تـُْرَسل  حبلقات التدارس الرامية إىل النهوض بعاملية نظام روما األساسي يف بعض املناسبات. إن هذه املواد

  بالربيد العادي أو بالربيد املسجَّل أو بالربيد اخلاص.

  آالف يورو ٨,٥   اللوازم واملواد
آالف يورو  ٦,٢داره ينطوي املبلغ املطلوب يف بند اللوازم واملواد على اخنفاٍض مق -٦٥٥

كانت أقل من   ٢٠١٩املئة) ألن املصروفات اليت ُتُكبِّدت فعًال يف إطار هذا البند يف عام  يف ٤٢,٢(
وُتسد باملخصَّصات يف إطار هذا البند تكاليف اللوازم املكتبية، مبا فيها لوازم الكتابة اليت . املقدار املرتقب

وخراطيش احلرب، وأقالم احلرب، ودفاتر املذكرات، واألضابري)،  يستخدمها موظفو األمانة (ومنها القرطاس،
ولوازم الكتابة لدورَيت جلنة امليزانية واملالية، ودورَيت جلنة املراجعة، والدورة السنوية للجمعية، واالجتماعات 

  العادية لفريق الهاي العامل.

   آالف يورو ٥,٠   األثاث والعتاد 
وتواصل األمانة النهوض  املقرتح لسد تكاليف األثاث والعتاد. مقدار املخصَّصات يفال تغريُّ  -٦٥٦

. بالنجاعة من خالل حتقيق وفورات يف تكاليف طبع النسخ الورقية من الوثائق، ونقلها، وختزينها، وتوزيعها
إن زيادة اتّباع النهج القائم على "التقليل من استخدام الورق" واالستعانة باملوقع الشبكي للجمعية 

  الرتابط اخلارجي ميكن أن يتيحا املزيد من تقليص احلاجة إىل املواد املطبوعة يف األجل املتوسط. وشبكات
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 المقترحة ٢٠٢١البرنامج الرئيسي الرابع: ميزانية عام  :٣٤ الجدول

  البرنامج الرئيسي الرابع
  أمانة جمعية الدول األطراف

  (بآالف اليوروات) ٢٠١٩مصروفات عام 
 ٢٠٢٠ميزانية عام 

املعتمدة 
  اليوروات)  الف(بآ

  التغّري يف املوارد
 ٢٠٢١ميزانية عام 

املقرتحة 
  اجملموع  اليوروات)  (بآالف

املصروفات من 
  صندوق الطوارئ

اجملموع مبا فيه 
املصروفات من 
  صندوق الطوارئ

مقداره 
  نسبته املئوية  اليوروات بآالف

 ٨٠٠٫٣ ٢١٫٦ ٦٥٨٫٤١٤١٫٩  املوظفون من الفئة الفنية

 ٤١٧٫١ ١٢٫١ ٣٧٢٫١٤٥٫٠  من فئة اخلدمات العامةاملوظفون 

١  اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني ١-٢٣٧٫٨ ٢١٧٫٤ ١ ١٨٫١ ٠٣٠٫٥١٨٦٫٩ ٢٣٧٫٨١ 

 ٥٢٩٫٨ ٩٫٩ ٦٠٩٫٢٤٨٢٫١٤٧٫٧-٦٠٩٫٢  املساعدة املؤقتة العامة

 ١٥٠٫٠ ٥٩٫٢ ١٤٩٫٣٩٤٫٢٥٥٫٨-١٤٩٫٣  املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

 ١٤٫٠ - -٢١٫٧١٤٫٠-٢١٫٧  العمل اإلضايف

 ٦٩٣٫٨ ١٧٫٥ ٧٨٠٫٢٥٩٠٫٣١٠٣٫٥-٧٨٠٫٢  اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني

)٣٧١٫٠(٣٢٠٫٠٧٤٨٫٢-٣٢٠٫٠  السفر  )٤٩٫٦(  ٣٧٧٫٢ 

 ٧٫٠ - -٥٫٨٧٫٠-٥٫٨  الضيافة

)١١١٫٩(٤٤٧٫٨٦١٥٫٢-٤٤٧٫٨  اخلدمات التعاقدية  )١٨٫٢(  ٥٠٣٫٣ 

 ٧٫٤ - -٣٫٣٧٫٤-٣٫٣  التدريب

)٢٧٦٫٠(٢٧٦٫٠---  اخلرباء االستشاريون  )١٠٠٫٠(  - 

)٥٫٠(٥٫٢٢٢٫٤-٥٫٢  النفقات التشغيلية العامة  )٢٢٫٣(  ١٧٫٤ 

)٦٫٢(٢٫٨١٤٫٧-٢٫٨  اللوازم واملواد  )٤٢٫٢(  ٨٫٥ 

 ٥٫٠ - -٥٫٠---  األثاث والعتاد

)٧٧٠٫١(٦٩٥٫٩ ٧٨٤٫٩١-٧٨٤٫٩  تصلة بالعاملنياجملموع الفرعي للتكاليف غري امل  )٤٥٫٤(  ٩٢٥٫٨ 

٢  المجموع ٢-٨٠٣٫٠ ٤٧٩٫٧(٣١٦٫٧ ٨٠٣٫٠٣(  )١٤٫٥(  ٨٣٧٫٠ ٢ 

 ٢٠٢١البرنامج الرئيسي الرابع: مالك الموظفين المقترح لعام  :٣٥ الجدول

  الربنامج الرئيسي الرابع
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

 –خ ع 
 رأ –خ ع   رر

جمموع 
موظفي فئة 

اخلدمات 
  العامة

مجموع 
  الموظفين

          الوظائف الثابتة

  ١٠  ٥  ٣  ٢  ٥  -  ١  ١  ١  ١  ١  -  -  -  ٢٠٢٠املقرة لعام 
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  اجلديدة

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  املعادة التخصيص
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  املعادة التصنيف
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  املستعادة/املعادة
  ١٠  ٥  ٣  ٢  ٥  -  ١  ١  ١  ١  ١  -  -  -  ٢٠٢١المقترحة لعام 

         

 وظائف المساعدة المؤقتة العامة (معاِدالتها بدوام كامل)

  ٤,١٨  -  -  -  ٤,١٨  ١,٠٠  ١,٠٠  ٢,٠٨  ٠,٠٥  ٠,٠٥  -  -  -  -  ٢٠٢٠املقرة لعام 
  ٤,٧٥  ٠,٥٨  ٠,٥٨  -  ٤,١٧  ١,٠٠  ١,٠٠  ٢,٠٨  ٠,٠٤  ٠,٠٤  -  -  -  -  املستمرة
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  اجلديدة

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

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  احملوَّلة
  ٤,٧٥  ٠,٥٨  ٠,٥٨  -  ٤,١٧  ١,٠٠  ١,٠٠  ٢,٠٨  ٠,٠٤  ٠,٠٤  -  -  -  -  ٢٠٢١المقترحة لعام 
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 المقترحة ٢٠٢١: ميزانية عام ٤١٠٠ البرنامج :٣٦ الجدول

٤١٠٠  
  وحدة خدمات المؤتمرات

  (بآالف اليوروات) ٢٠١٩مصروفات عام 
 ٢٠٢٠ميزانية عام 

املعتمدة 
  اليوروات)  (بآالف

  التغّري يف املوارد
 ٢٠٢١ميزانية عام 

املقرتحة 
  اجملموع  اليوروات)  (بآالف

املصروفات من 
  صندوق الطوارئ

اجملموع مبا فيه 
املصروفات من 
  صندوق الطوارئ

مقداره 
  نسبته املئوية  اليوروات بآالف

 - - --  املوظفون من الفئة الفنية

 - - --  املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 - - --)١٥٫٨(-)١٥٫٨(  ظفنياجملموع الفرعي لتكاليف املو 
 ٢٦١٫٦ ١٠٫٧ ٣٨٠٫١٢٣٦٫٣٢٥٫٣-٣٨٠٫١  املساعدة املؤقتة العامة

 ٩٠٫٠ ٢٣٢٫١ ٩٠٫٨٢٧٫١٦٢٫٩-٩٠٫٨  املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

 ٩٫٠ - -٨٫٣٩٫٠-٨٫٣  العمل اإلضايف

 ٣٦٠٫٦ ٣٢٫٤ ٤٧٩٫٢٢٧٢٫٤٨٨٫٢-٤٧٩٫٢  اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني

)٦٤٫٠(٧٫٠٦٤٫٠-٧٫٠  السفر  )١٠٠٫٠(  - 

 - - -----  الضيافة

)٧٥٫٩(٣٤٤٫٠٤٢٨٫٩-٣٤٤٫٠  اخلدمات التعاقدية  )١٧٫٧(  ٣٥٣٫٠ 

 - - -----  التدريب

 - - -----  اخلرباء االستشاريون

)٥٫٠(٥٫٢١١٫٠-٥٫٢  النفقات التشغيلية العامة  )٤٥٫٥(  ٦٫٠ 

)٥٫٠(٢٫٨١٠٫٠-٢٫٨  وازم واملوادالل  )٥٠٫٠(  ٥٫٠ 

 - - -----  األثاث والعتاد

)١٤٩٫٩(٣٥٨٫٩٥١٣٫٩-٣٥٨٫٩  اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني  )٢٩٫٢(  ٣٦٤٫٠ 

)٦١٫٧(٨٢٢٫٣٧٨٦٫٣-٨٢٢٫٣  المجموع  )٧٫٨(  ٧٢٤٫٦ 

 ٢٠٢١: مالك الموظفين المقترح لعام ٤١٠٠ البرنامج :٣٧ الجدول

٤١٠٠  
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

 –خ ع 
 رأ –خ ع   رر

جمموع 
موظفي فئة 

اخلدمات 
  العامة

مجموع 
  الموظفين

         الوظائف الثابتة

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  ٢٠٢٠املقرة لعام 
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  اجلديدة

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  املعادة التخصيص
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  املعادة التصنيف
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  املستعادة/املعادة
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  ٢٠٢١المقترحة لعام 

        

 (معاِدالتها بدوام كامل)وظائف المساعدة المؤقتة العامة 

  ٢,١٠  -  -  -  ٢,١٠  ١,٠٠  -  ١,٠٠  ٠,٠٥  ٠,٠٥  -  -  -  -  ٢٠٢٠املقرة لعام 
  ٢,٦٧  ٠,٥٨  ٠,٥٨  -  ٢,٠٨  ١,٠٠  -  ١,٠٠  ٠,٠٤  ٠,٠٤  -  -  -  -  املستمرة
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  اجلديدة

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

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  احملوَّلة
  ٢,٦٧  ٠,٥٨  ٠,٥٨  -  ٢,٠٨  ١,٠٠  -  ١,٠٠  ٠,٠٤  ٠,٠٤  -  -  -  -  ٢٠٢١المقترحة لعام 
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(وحدة خدمات املؤمترات) تكاليف االئتمار، اليت تتألف  ٤١٠٠لقد أُدرجت يف إطار الربنامج  -٦٥٧
ليف االجتماعات العادية ملكتب اجلمعية وفريقيه العاملني من عناصر منها تكاليف دورة اجلمعية، وتكا

وتشمل هذه التكاليف أيضاً تكاليف املساعدة املؤقتة اخلاصة  نيويورك العامل وفريق الهاي العامل).  (فريق
 باالجتماعات وتكاليف السفر.
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 المقترحة ٢٠٢١: ميزانية عام ٤٢٠٠ البرنامج  :٣٨ الجدول

٤٢٠٠  
  سكرتاريا الجمعية

  (بآالف اليوروات) ٢٠١٩مصروفات عام 
 ٢٠٢٠ميزانية عام 

املعتمدة 
  اليوروات)  (بآالف

  التغّري يف املوارد
 ٢٠٢١ميزانية عام 

املقرتحة 
  اجملموع  اليوروات)  (بآالف

املصروفات من 
  صندوق الطوارئ

اجملموع مبا فيه 
املصروفات من 
  صندوق الطوارئ

مقداره 
  نسبته املئوية  اليوروات بآالف

 ٦١٥٫١ ٢١٫٦ ٥٠٥٫٩١٠٩٫٢  ن الفئة الفنيةاملوظفون م

 ٣٢٢٫١ ١١٫٥ ٢٨٨٫٨٣٣٫٣  املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 ٩٣٧٫٢ ١٧٫٩ ٩٦٤٫٤٧٩٤٫٧١٤٢٫٥-٩٦٤٫٤  اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

 - - --٠٫٢-٠٫٢  املساعدة املؤقتة العامة

 - - -----  املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

 ٥٫٠ - -١٢٫٩٥٫٠-١٢٫٩  العمل اإلضايف

 ٥٫٠ - -١٣٫١٥٫٠-١٣٫١  اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني

)٧٥٫٢(٤٧٫٦١٠٢٫١-٤٧٫٦  السفر  )٧٣٫٧(  ٢٦٫٩ 

 ١٫٠ - -١٫٠---  الضيافة

 - - -----  اخلدمات التعاقدية

 ٣٫٢ ١٠٫٣ ٢٫٩٠٫٣---  التدريب

 - - -----  تشاريوناخلرباء االس

 - - -----  النفقات التشغيلية العامة

)١٫٢(٤٫٧---  اللوازم واملواد  )٢٥٫٥(  ٣٫٥ 

 ٥٫٠ - -٥٫٠---  األثاث والعتاد

)٧٦٫١(٤٧٫٦١١٥٫٧-٤٧٫٦  اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني  )٦٥٫٨(  ٣٩٫٦ 

١  المجموع ١-٠٢٥٫١ ٩٨١٫٨ ٧٫٣ ٠٢٥٫١٩١٥٫٤٦٦٫٤ 

 ٢٠٢١: مالك الموظفين المقترح لعام ٤٢٠٠ البرنامج :٣٩ الجدول

  وكيل أمني عام  ٤٢٠٠
أمني عام 
  ١-ف  ٢-ف  ٣-ف  ٤-ف  ٥-ف  ١-مد  ٢-مد  مساعد

جمموع موظفي 
الفئة الفنية وما 

  رأ –خ ع   رر –خ ع   فوقها

جمموع موظفي 
فئة اخلدمات 

  العامة
مجموع 
  الموظفين

         الوظائف الثابتة

   ٨    ٤    ٣    ١    ٤    -    ١    ١    ١   -   ١   -   -    -   ٢٠٢٠املقرة لعام 

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

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

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

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

   ٨    ٤    ٣    ١    ٤    -    ١    ١    ١   -   ١   -   -    -   ٢٠٢١المقترحة لعام 

        

 وظائف المساعدة المؤقتة العامة (معاِدالتها بدوام كامل)

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  ٢٠٢٠قرة لعام امل

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

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

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

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

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

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  ز-  -  -  -  -  ٢٠٢١لعام  المقترحة
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(سكرتاريا اجلمعية) املوارد اخلاصة بالسكرتاريا مبا فيها  ٤٢٠٠لقد أدرجت يف إطار الربنامج  -٦٥٨
املوارد املخصَّصة لسد التكاليف املتصلة باخلدمات والعمل املؤدَّيـَْني من أجل مكتب اجلمعية، وفريقيه 

 فريق الهاي العامل).العاملني (فريق نيويورك العامل و 
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 المقترحة ٢٠٢١: ميزانية عام ٤٤٠٠ البرنامج  :٤٠ الجدول

٤٤٠٠  
  مكتب رئيس الجمعية

  (بآالف اليوروات) ٢٠١٩مصروفات عام 
 ٢٠٢٠ميزانية عام 

املعتمدة 
  اليوروات)  (بآالف

  التغّري يف املوارد
 ٢٠٢١ميزانية عام 

املقرتحة 
  اجملموع  اليوروات)  (بآالف

املصروفات من 
  طوارئصندوق ال

اجملموع مبا فيه 
املصروفات من 
  صندوق الطوارئ

مقداره 
  نسبته املئوية  اليوروات بآالف

 - - --  املوظفون من الفئة الفنية

 - - --  املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 - - --)٠٫٠(-)٠٫٠(  اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني
 ١٢٣٫٦ ٨٫٩ ١٤١٫٥١١٣٫٥١٠٫١-١٤١٫٥  املساعدة املؤقتة العامة

 - - -----  املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

 - - -----  العمل اإلضايف

 ١٢٣٫٦ ٨٫٩ ١٤١٫٥١١٣٫٥١٠٫١-١٤١٫٥  اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني

)١٣٫١(٥١٫٠١١٥٫٧-٥١٫٠  السفر  )١١٫٣(  ١٠٢٫٦ 

 - - -----  الضيافة

)٦٫٠(١٢٫٠---  التعاقديةاخلدمات   )٥٠٫٠(  ٦٫٠ 

 - - -----  التدريب

 - - -----  اخلرباء االستشاريون

 - - -----  النفقات التشغيلية العامة

 - - -----  اللوازم واملواد

 - - -----  األثاث والعتاد

)١٩٫١(٥١٫٠١٢٧٫٧-٥١٫٠  اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني  )١٥٫٠(  ١٠٨٫٦ 

)٩٫٠(١٩٢٫٤٢٤١٫٢-١٩٢٫٤  المجموع  )٣٫٧(  ٢٣٢٫٢ 

 ٢٠٢١: مالك الموظفين المقترح لعام ٤٤٠٠ البرنامج :٤١ الجدول

٤٤٠٠  
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

 –خ ع 
 رأ –خ ع   رر

جمموع 
موظفي فئة 

دمات اخل
  العامة

مجموع 
  الموظفين

         الوظائف الثابتة

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  ٢٠٢٠املقرة لعام 
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  اجلديدة

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

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  ٢٠٢١املقرتحة لعام 

        

 وظائف المساعدة المؤقتة العامة (معاِدالتها بدوام كامل)

  ١,٠٠  -  -  -  ١,٠٠  -  ١,٠٠  -  -  -  -  -  -  -  ٢٠٢٠املقرة لعام 
   ١,٠٠    -    -   -   ١,٠٠    -    ١,٠٠   -  -  -  -  -   -    -   املستمرة
   -    -    -   -   -    -   -  -  -  -  -  -   -    -   اجلديدة

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

   -    -    -   -   -    -   -  -  -  -  -  -   -    -   احملوَّلة
   ١,٠٠    -    -   -   ١,٠٠    -    ١,٠٠   -  -  -  -  -   -    -   ٢٠٢١المقترحة لعام 
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(مكتب رئيس اجلمعية) التكاليف املباشرة املتصلة مبكتب  ٤٤٠٠لقد أُدرجت يف إطار الربنامج  -٦٥٩
نيويورك وغريمها، وتكاليف وظيفة املساعد اخلاص رئيس اجلمعية، مثل تكاليف سفر الرئيس إىل الهاي و 

 للرئيس، وتكاليف اخلدمات التعاقدية للنهوض بأود اللقاءات مع الدبلماسيني وكبار املسؤولني.
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 المقترحة ٢٠٢١: ميزانية عام ٤٥٠٠ البرنامج  :٤٢ الجدول

٤٥٠٠  
  لجنة الميزانية والمالية

  (بآالف اليوروات) ٢٠١٩مصروفات عام 
 ٢٠٢٠ميزانية عام 

ملعتمدة ا
  اليوروات)  (بآالف

  التغّري يف املوارد
 ٢٠٢١ميزانية عام 

املقرتحة 
  اجملموع  اليوروات)  (بآالف

املصروفات من 
  صندوق الطوارئ

اجملموع مبا فيه 
املصروفات من 
  صندوق الطوارئ

مقداره 
  نسبته املئوية  اليوروات بآالف

 ١٨٥٫٢ ٢١٫٤ ١٥٢٫٥٣٢٫٧  املوظفون من الفئة الفنية

 ٩٥٫٠ ١٤٫٠ ٨٣٫٣١١٫٧  املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 ٢٨٠٫٢ ١٨٫٨ ٢٨٩٫٣٢٣٥٫٨٤٤٫٤-٢٨٩٫٣  اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

 ١٤٤٫٦ ٩٫٣ ٨٧٫٥١٣٢٫٣١٢٫٣-٨٧٫٥  املساعدة املؤقتة العامة

 ٦٠٫٠ - -٥٨٫٥٦٠٫٠-٥٨٫٥  املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

 - - --٠٫٥-٠٫٥  ايفالعمل اإلض

 ٢٠٤٫٦ ٦٫٤ ١٤٦٫٥١٩٢٫٣١٢٫٣-١٤٦٫٥  اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني

)٥٢٫١(٢١٤٫٤٢٩٩٫٨-٢١٤٫٤  السفر  )١٧٫٤(  ٢٤٧٫٧ 

 ٦٫٠ - -٥٫٨٦٫٠-٥٫٨  الضيافة

 ١٤٤٫٣ - -١٠٣٫٨١٤٤٫٣-١٠٣٫٨  اخلدمات التعاقدية

)٠٫٣(٣٫٣٤٫٥-٣٫٣  التدريب  )٦٫٧(  ٤٫٢ 

 - - -----  اخلرباء االستشاريون

 ١١٫٤ - -١١٫٤---  النفقات التشغيلية العامة

 - - -----  اللوازم واملواد

 - - -----  األثاث والعتاد

)٥٢٫٤(٣٢٧٫٣٤٦٦٫٠-٣٢٧٫٣  اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني  )١١٫٢(  ٤١٣٫٦ 

 ٨٩٨٫٤ ٠٫٥ ٧٦٣٫١٨٩٤٫١٤٫٣-٧٦٣٫١  المجموع

 ٢٠٢١: مالك الموظفين المقترح لعام ٤٥٠٠ البرنامج :٤٣ الجدول

٤٥٠٠  
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

 –خ ع 
 رأ –خ ع   رر

جمموع 
موظفي فئة 

اخلدمات 
  العامة

مجموع 
  الموظفين

         الوظائف الثابتة

  ٢  ١  -  ١  ١  -  -  -  -  ١  -  -  -  -  ٢٠٢٠املقرة لعام 
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  اجلديدة

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  املعادة التخصيص
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  املعادة التصنيف
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  املستعادة/املعادة
  ٢  ١  -  ١  ١  -  -  -  -  ١  -  -  -  -  ٢٠٢١المقترحة لعام 

        

 وظائف المساعدة المؤقتة العامة (معاِدالتها بدوام كامل)

  ١,٠٨  -  -  -  ١,٠٨  -  -  ١,٠٨  -  -  -  -  -  -  ٢٠٢٠املقرة لعام 
  ١,٠٨  -  -  -  ١,٠٨  -  -  ١,٠٨  -  -  -  -  -  -  املستمرة
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  اجلديدة

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

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  احملوَّلة
  ١,٠٨  -  -  -  ١,٠٨  -  -  ١,٠٨  -  -  -  -  -  -  ٢٠٢١المقترحة لعام 
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(جلنة امليزانية واملالية) التكاليف املباشرة املتصلة بلجنة  ٤٥٠٠لقد أُدرجت يف إطار الربنامج  -٦٦٠
انية واملالية وجلنة املراجعة، مثل تكاليف الرتمجة الشفوية، احملتَسبة يف إطار بند املساعدة املؤقتة اخلاصة امليز 

باالجتماعات، وتكاليف الرتمجة التحريرية، احملتَسبة يف إطار بند اخلدمات التعاقدية، وتكاليف أسفار 
يف وظيفة األمني التنفيذي للجنة امليزانية واملالية، أعضاء جلنة امليزانية واملالية وأعضاء جلنة املراجعة، وتكال

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 

املؤقتة العامة، وتكاليف الضيافة فيما خيص دورَيت جلنة امليزانية واملالية ودورَيت جلنة املراجعة، إطار املساعدة 
وتكاليف التدريب، وتكاليف الطباعة اخلارجية للتوصيات الصادرة عن جلنة امليزانية واملالية وعن جلنة 

 املراجعة.

ىل اجلمعية بشأن تعيني املراجعني وبالنظر إىل أن جلنة املراجعة غدت مكلَّفة بتقدمي توصيات إ -٦٦١
أيضًا (يف  ٤٥٠٠، يشمل الربنامج )٧٠(اخلارجيني، على النحو املبني يف النظام األساسي للجنة املراجعة

إطار بند اخلدمات التعاقدية) األتعاب املتقاضاة لقاء خدمات املراجعة اخلارجية، وهي األتعاب املتقاضاة 
محكمة ومراجعِة بيانات الصندوق االستئماين للمجين عليهم ومراجعٍة لقاء مراجعِة البيانات املالية لل

إجراء الشراء ذا الصلة باملراجعني اخلارجيني كما سيشمل املهمات  ٤٥٠٠وسيشمل الربنامج  لألداء.
املتصلة مبوظفي التصديق، بينما ستتفاعل اجلهات املراَجع هلا (مثل احملكمة وأمانة الصندوق االستئماين 

عليهم) مع املراجعني اخلارجيني بشأن املسائل الفنية املتصلة بعمليات املراجعة احملدَّدة الطابع  للمجين
 وبشأن الدعم اإلمدادي خالل مهمات املراجعة.

                                                            

 . إنه متاح على الرابط التايل:٦٠النظام األساسي للجنة املراجعة، الفقرة  )٧٠(
https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP16/AC-Charter-ENG.pdf  
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 المقترحة ٢٠٢١: ميزانية عام ٤٦٠٠ البرنامج  :٤٤ الجدول

٤٦٠٠  
 ٢٠٢٠الهيئات العاملة بتكليف من الجمعية لعام 

  وات)(بآالف اليور  ٢٠١٩مصروفات عام 
 ٢٠٢٠ميزانية عام 

املعتمدة 
  اليوروات)  (بآالف

  التغّري يف املوارد
 ٢٠٢١ميزانية عام 

املقرتحة 
  اجملموع  اليوروات)  (بآالف

املصروفات من 
  صندوق الطوارئ

اجملموع مبا فيه 
املصروفات من 
  صندوق الطوارئ

مقداره 
 نسبته املئوية اليوروات بآالف

 - - --  املوظفون من الفئة الفنية
 - - --  املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 - - -----  اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني
 - - -----  املساعدة املؤقتة العامة

)٧٫١(٧٫١---  املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات  )١٠٠٫٠(  - 
 - - -----  العمل اإلضايف

)٧٫١(٧٫١---  يف العاملنياجملموع الفرعي لسائر تكال  )١٠٠٫٠(  - 
)١٦٦٫٦(١٦٦٫٦---  السفر  )١٠٠٫٠(  - 
 - - -----  الضيافة

)٣٠٫٠(٣٠٫٠---  اخلدمات التعاقدية  )١٠٠٫٠(  - 
 - - -----  التدريب

)٢٧٦٫٠(٢٧٦٫٠---  اخلرباء االستشاريون  )١٠٠٫٠(  - 
 - - -----  النفقات التشغيلية العامة

 - - -----  اللوازم واملواد
 - - -----  األثاث والعتاد

)٤٧٢٫٦(٤٧٢٫٦---  اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني  )١٠٠٫٠(  - 
)٤٧٩٫٧(٤٧٩٫٧---  المجموع  )١٠٠٫٠(  - 

 ٢٠٢١: مالك الموظفين المقترح لعام ٤٦٠٠ البرنامج :٤٥ الجدول

٤٦٠٠  
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

 –خ ع 
 رأ –خ ع   رر

جمموع 
موظفي فئة 

اخلدمات 
  العامة

مجموع 
  الموظفين

         الوظائف الثابتة
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  ٢٠٢٠املقرة لعام 
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  اجلديدة
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  ة التخصيصاملعاد

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  املعادة التصنيف
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  املستعادة/املعادة
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  ٢٠٢١المقترحة لعام 

        
وظائف المساعدة المؤقتة العامة (معاِدالتها بدوام كامل)

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  ٢٠٢٠لعام  املقرة
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  املستمرة
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  اجلديدة

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

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  احملوَّلة
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  ٢٠٢١م المقترحة لعا
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 : المبانيالخامس الرئيسيالبرنامج   - هاء

  المقدِّمة

أنشئ هذا الربنامج الرئيسي لتوفري صيانة مقر احملكمة اجلنائية الدولية ("احملكمة") يف الهاي.  -٦٦٢
ة وبربنامج استبدال ) بصيانة مبىن املقر الوقائية والصيانة التصحيحيHeijmansوقد ُعِهد إىل املقاول (شركة 

مع جواز  ٢٠١٩سنوات تبدأ يف عام  مدة العقد املعين ثالث عناصر فيه تندرج يف عداد رأس املال. وتبلغ
 سنوات. متديدها حىت عشر

  ألف يورو ٢ ٢٧٠,٠  موارد الميزانية

امليزانية  ضمَّنت احملكمة تقريَرها عن املستبَدالت املندرجة يف عداد رأس املال، الذي ُقدِّم إىل جلنة -٦٦٣
ا الرابعة والثالثني، عرضًا مفصًَّال عن خطة مخسية الستبدال عناصر تندرج يف عداد رأس  واملالية يف دور

ذه اخلطة فيما خيص عام  قـُلِّص يف هذه امليزانية الربناجمية املقرتحة  ٢٠٢١املال. بيد أن املبلغ املرتبط 
  .٢٠٢٠طار ميزانية عام تفادياً لتخطي مقدار املوارد الذي أُقرَّ يف إ

  ألف يورو ٢ ٢٧٠,٠   النفقات التشغيلية العامة

املخصَّصات للصيانة الوقائية   ‘١’يتألف من عنصَرْين رئيسيَـْني:  ٢٠٢١إن املقدار املقرتح لعام  -٦٦٤
قدَّر أن تبلغ 

ُ
العناصر املندرجة يف عداد  ‘٢’ألف يورو؛  ١ ٨٩١,٠والتصحيحية (متطلب متكرِّر) امل

ألف يورو. إن الزيادة املتأتية  ٣٧٨,٩املخطط الستبداهلا (متطلب متغري املقدار) مببلغ مقداره  املال رأس
يف املئة ملراعاة التضخم يف إطار عقد الصيانة  ٢,٥عن تطبيق مؤشر األسعار املقدَّر أن تبلغ نسبتها 

ت املندرجة يف عداد الوقائية والتصحيحية سُتستوعب عن طريق تقليٍص يف املقدار املقرتح للمستبَدال
  املال. رأس

املال أثٌر  وقد يرتتب على املبلغ املخفَّض املقرتح من أجل املستبَدالت املندرجة يف عداد رأس -٦٦٥
وخيٌم على قدرة احملكمة على صيانة مبانيها يف الهاي، سواٌء من الناحية البنيوية أم من ناحية االستعمال. 

رد احملدودة حّدًا شديدًا املتوفرة من أجل استبدال عناصر تندرج يف لكن، توخيًا للنجاعة يف استعمال املوا
املال، لن ُتستبدل إال العناصر األساسية اليت يستلزمها االستعمال اليومي للمبىن ولن جيري  عداد رأس
 رجعة عنه. إّن احملكمة ستتخذ كل التدابري عندما تكون قد غدت عتيقًة وعاطلًة على حنٍو ال استبداهلا إال

 .)٧١(املمكنة لتخفيف األخطار اليت اسُتبينت يف تقريرها الذي ُقدِّم إىل جلنة امليزانية واملالية

 

                                                            

 .CBF/34/10الوثيقة   )٧١(
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 المقترحة ٢٠٢١البرنامج الرئيسي الخامس: ميزانية عام  :٤٦ الجدول

  البرنامج الرئيسي الخامس:
  المباني

  (بآالف اليوروات) ٢٠١٩مصروفات عام 
 ٢٠٢٠ميزانية عام 

املعتمدة 
  اليوروات)  (بآالف

  التغّري يف املوارد
 ٢٠٢١ميزانية عام 

املقرتحة 
  اجملموع  اليوروات)  (بآالف

املصروفات من 
  صندوق الطوارئ

اجملموع مبا فيه 
املصروفات من 
  صندوق الطوارئ

مقداره 
  نسبته املئوية  اليوروات بآالف

 - - --  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
١  النفقات التشغيلية العامة ١-٨٠٠٫٠ ٢٧٠٫٠ ٢ - -٢٧٠٫٠ ٨٠٠٫٠٢ 

 - - -----  اللوازم واملواد
 - - -----  األثاث والعتاد

١  ملتصلة بالعاملنياجملموع الفرعي للتكاليف غري ا ١-٨٠٠٫٠ ٢٧٠٫٠ ٢ - -٢٧٠٫٠ ٨٠٠٫٠٢ 
١  المجموع ١-٨٠٠٫٠ ٢٧٠٫٠ ٢ - -٢٧٠٫٠ ٨٠٠٫٠٢ 
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 البرنامج الرئيسي السادس: أمانة الصندوق االستئماني للمجني عليهم  -واو

 

  المقدِّمة

دوق يعمل الصندوق االستئماين للمجين عليهم لدى احملكمة اجلنائية الدولية ("الصن -٦٦٦
االستئماين") لرأب األذى الناتج عن اجلرائم اليت تندرج ضمن نطاق اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية 
("احملكمة") وذلك بالسهر على احرتام حقوق اجملين عليهم وُأسرهم من خالل توفري تعويضات جرب الضرر 

جرب األضرار الذي تأمر به  ) تسيري شؤون١( ويؤّدي الصندوق االستئماين مهمتني: وتقدمي املساعدة.
 ٧٩) تسخري موارد أخرى لصاحل اجملين عليهم وفقًا ألحكام املادة ٢، ()٧٢(احملكمة حبق الشخص املدان

وتنصّب اجلهود املبذولة يف إطار كلتا هاتني املهمتني على معاجلة األذى  .)٧٣(من نظام روما األساسي
عية واجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم احلرب وجرمية الذي حلق باجملين عليهم يف جرائم اإلبادة اجلما

  .)٧٤(العدوان

إن املهمتَـْني املنوطتَـْني بالصندوق االستئماين للمجين عليهم يف إطار واليته املتمثلتَـْني يف جرب  -٦٦٧
، وستظالن تشهدانه يف ٢٠٢٠األضرار وتقدمي املساعدة شهدتا املزيد من التنامي واالكتمال طيلة عام 

الربناجمية املقرتحة للربنامج الرئيسي السادس يـُبـَْقى مساوياً  ٢٠٢١د أن مقدار ميزانية عام . بي٢٠٢١عام 
  املعتمدة. ٢٠٢٠ملقدار ميزانية عام 

، أوقعت هذه ١٩-وإىل جانب التحديات االشتغالية املتعددة الوجوه املتأتية عن جائحة كوفيد -٦٦٨
ألذى والصدمات اليت سببتها اجلرائم املنصوص اجلائحة على اجلماعات الضعيفة احلال اليت تعاين من ا

                                                            

  ) من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات.٤) و(٣) و(٢(٩٨القاعدة   )٧٢(
ولالستزادة من املعلومات عن األساس القانوين للصندوق االستئماين للمجين  ) من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات.٥(٩٨القاعدة   )٧٣(

  basis-https://www.trustfundforvictims.org/en/about/legalاملوقع الشبكي عليهم يرجى الرجوع إىل 
  من نظام روما األساسي. ٨و ٧و ٦كما يرد تعريفها يف املواد   )٧٤(
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عليها يف نظام روما األساسي أثراً أعظَم دفع بالصندوق االستئماين للمجين عليهم إىل تعزيز جهوده لتنفيذ 
تدابري جلرب أضرار اجملين عليهم تكون مالئمة وتأيت يف الوقت املناسب. وقد حقق الصندوق االستئماين يف 

ريًا بتوسيع نطاق عملياته واستهالله الفعلي ألنشطة جديدة هامة. ويرتكز العمل تقدمًا كب ٢٠٢٠عام 
اليومي للصندوق االستئماين يف الهاي ويف امليدان على زيادة مفعوله االشتغايل، وتعميق أثره فيما خيص 

  اجملين عليهم، وحتسني أدائه املؤسسي.

ية على صعيد املفعوِل واألداِء استمراَر ويستلزم حتقيُق غايات الصندوق االستئماين االسرتاتيج -٦٦٩
العناية، واالستثمار، والتحسني يف القدرات املهنية ويف اإلجراءات واملهارات املتصلة بتدبُّر السريورات. 

يستلزم أيضًا االستثمار يف العالقات مع أصحاب الشأن األساسيني الذين ميثلون األساس الذي تقوم  إنه
تئماين وفعاليته. ويستتبع هذا املتطلُب التجاوَب مع أوامر احملكمة القاضية جبرب عليه جناعة الصندوق االس

األضرار، والتعاوَن مع قلم احملكمة، والقدرَة على انتقاء شركاء الصندوق يف التنفيذ العاملني يف النطاق 
م.   احمللي وعلى دعمهم وعلى متابعة شؤو

سهام يف بناء نظاٍم جلرب األضرار يتسم بالذكاء ويبتغي الصندوق االستئماين للمجين عليهم اإل -٦٧٠
والفعالية وقابلية االستدامة من الناحية املالية ويرتكَّز على اجملين عليهم آخذًا يف احلسبان حقوقهم 

م وجرب أضرارهم. وال م وكرامتهم ومتبنيًا قيم التكامل يف جمال مساعد ميكن النجاح يف ذلك  واحتياجا
الٌف قوٌي مديٌد مع احملكمة والدول األطراف واجلهات املاحنة واحلكومات يف بلدان كان هناك حت إذا إال

احلاالت وكل الطائفة املتنوعة الواسعة املعنية من منظمات اجملتمع املدين والشركاء يف التنفيذ. فالنجاح يف 
 األداء العام، على حنٍو إقامة العدل املتمثلة يف جرب األضرار يتحدَّد باجلهود املتظافرة املبذولة لتحسني

يتخطى صقل الرتتيبات املتخذَّة على مستوى العمل، وبالقدرة على التكيُّف مع الظروف املتعلقة بامليزانية 
  مع احلفاظ على روح التجاوب مع حقوق اجملين عليهم وواقع أوضاعهم.

  الغايات االستراتيجية

ن خطتَـْيهما االسرتاتيجيتَـْني مرتابطتان تقرُّ احملكمة والصندوق االستئماين للمجين عليهم بأ -٦٧١
ومتوائمتان. مث إن الغايات االسرتاتيجية للصندوق االستئماين ختص على وجه التحديد املهمتَـْني املنوطتَـْني 

ويدير . به يف إطار واليته: مساعدة اجملين عليهم يف اجلرائم املشمولة باختصاص احملكمة، وجرب أضرارهم
وخيضع جملس إدارة الصندوق ملساءلة  جملُس إدارته ("جملس إدارة الصندوق").الصندوَق االستئماين 

. وُتَسدُّ تكاليف أنشطة املساعدة اليت جيريها )٧٥(مباشرة من الدول األطراف بشأن مجيع أنشطة الصندوق
ار وميوَّل جرب األضر . الصندوق االستئماين للمجين عليهم بالتربعات واهلبات اليت تقدمها جهاٌت خاصة

"املوارد األخرى  قد تأمر به احملكمة من التعويضات والغرامات واملصاَدرات اليت ميكن أن ُتستكمل بـ مبا
  .)٧٦(قرَّر ذلك جملس إدارة الصندوق للصندوق االستئماين"، إذا

لقد أقرَّ جملس إدارة الصندوق االستئماين للمجين عليهم خطة الصندوق االسرتاتيجية للفرتة  -٦٧٢
مث جرى املزيد من تكييف هذه اخلطة بالنظر إىل التوصيات ذات  ٢٠٢٠آذار/مارس  يف ٢٠٢١-٢٠١٩

                                                            

  .٧٦)، البند ICC-ASP/4/Res.3نظام الصندوق االستئماين للمجين عليهم (الوثيقة   )٧٥(
  .٥٦نظام الصندوق االستئماين للمجين عليهم، البند   )٧٦(
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، وبالنظر أيضًا إىل األثر )٧٧(٢٠١٩الثاين/نوفمرب  الصلة اليت قدمتها آلية الرقابة املستقلة يف تشرين
  .١٩-املؤسسي واالشتغايل جلائحة كوفيد

أب األذى الناتج عن اجلرائم اليت تندرج وتتمثَّل رسالة الصندوق االستئماين للمجين عليهم يف ر  -٦٧٣
ضمن نطاق اختصاص احملكمة وذلك بالسهر على احرتام حقوق اجملين عليهم وُأسرهم من خالل توفري 

  تعويضات جرب الضرر وتقدمي املساعدة.

  وتتمثَّل الغايات االسرتاتيجية للصندوق االستئماين للمجين عليهم فيما يلي: -٦٧٤

م، أن يتغ على صعيد املفعول:  )أ ( لب اجملين عليهم وُأَسُرهم على األذى الذي حلق 
م، نتيجًة لتنفيذ األوامر  فَيْحيَـْون حياة كرمية، ويسهمون يف التصاحل وإرساء السالم ضمن مجاعا

  جبرب األضرار وبرامج املساعدة؛

أن يتكفَّل الصندوق االستئماين للمجين عليهم، عامًال بالتواؤم  على صعيد األداء:  )ب (
كمة، ُحبْسَن اإلدارة واملساءلة والشفافية يف مجيع أنشطته وملبِّياً يف الوقت نفسه املتطلبات مع احمل

ا املهام املنوطة به يف إطار واليته، وأن ُتْضَمن له املوارد الكافية للعمل تنفيذاً لرباجمه  اليت تقضي 
  مة.اخلاصة باملساعدة وجرب األضرار يف بلدان احلاالت املعروضة على احملك

ومثة مبتغًى آخر يتالقى مع الغايات املنشودة على صعيد املفعول وعلى صعيد األداء، هو أن  -٦٧٥
م  يزداد االعرتاف الدويل بالنهج القائم على الرتكيز على األذى الذي حلق باجملين عليهم واالهتمام 

وأن يُتبَـىنَّ هذا النهج  مبقتضى نظام روما األساسي فيما يتعلق بإقامة العدل املتمثلة يف جرب األضرار،
  باعتباره ممارسًة فضلى.

  المهام المنوطة بالصندوق االستئماني للمجني عليهم في إطار واليته

   املساعدةتقدمي 

ا مخس سنوات اجلارية يف  -٦٧٦ يستمر تنفيذ برامج املساعدة يف إطار الدورات الربناجمية البالغة مد
ديفوار  . وجتري يف كوت٢٠٢٠ونغو الدميقراطية منذ عام ويف مجهورية الك ٢٠١٩مشال أوغندا منذ عام 

ا ثالث ا دعمًا ألداء  ٢٠٢٠سنوات منذ عام   دورة برناجمية مد يراد هلا أن تشمل األنشطة املضطَلع 
الربنامج الوطين اإلداري اخلاص جبرب األضرار. وقد نـُفِّذ يف مجهورية أفريقيا الوسطى مشروع جترييب تاله 

  .٢٠٢٠للمساعدة أكثر مشوًال يف عام  تنفيذ برنامج

وفيما خيص برنامج املساعدة املمكن تنفيذه يف مايل، أجنز الصندوق االستئماين للمجين عليهم  -٦٧٧
. ويتوقف التنفيذ ٢٠٢٠األول من عام  تقييمًا أوليًا مستندًا إىل األذى الالحق باجملين عليهم يف النصف

ليه من اجلهات املاحنة. وعلى حنٍو مماثل ُأِجنزت عمليتا تقييم على مقدار املال الذي ميكن أن ُحيَْصل ع
وتتوقف مواصلة العمل فيما خيصهما  ٢٠٢٠للربنامج اخلاص بكينيا والربنامج اخلاص جبورجيا يف عام 

  على مراجعة اجمللس وقراره بشأن التدابري األخرى املراد اختاذها استناداً إىل تقييٍم آلفاق التمويل.

                                                            

  .٢٠١٩ تشرين الثاين/نوفمرب ،EVA-01-2019 للمجين عليهم، االستئماين الصندوق أمانة إدارة تقييم املستقلة، الرقابة آلية  )٧٧(
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لصندوق االستئماين للمجين عليهم يف جمال املساعدة تقوم على مبدأ التكامل يف إن أنشطة ا -٦٧٨
جرب األضرار. فاملسؤولية عن رأب األذى الالحق باجملين عليهم يف اجلرائم الدولية تقع بصورة رئيسية على 

وملا صدَّق عليه عاتق حكومة بلد احلالة املعين، اليت تعمل يف هذا الشأن وفقًا لقوانني هذا البلد الوطنية 
من معاهدات دولية وللقانون الدويل العريف. فربامج املساعدة اليت ينفذها الصندوق االستئماين للمجين 
عليهم ال تأيت جلعل احلكومة املعنية يف َحٍل من املسؤولية عن رأب األذى وال لتنقل هذه املسؤولية عن 

، ميكن بالتايل أن تأيت برامج املساعدة اليت ينفذها عاتقها. ويف إطار هذا الفهم للتكامل يف جرب األضرار
  تعزيٍز لربامج أو أنشطة جرب األضرار اخلاصة باحلكومة املعنية. الصندوق االستئماين مبثابة تكملٍة و/أو

وعليه فإن قرارات الصندوق االستئماين للمجين عليهم املتعلقة باالستثمار فيما خيص أنشطة  -٦٧٩
تقييٍم دقيٍق وعميق للسياق احمللي لألذى الذي عاىن منه اجملين عليهم  ‘١: ’املساعدة تتحدَّد مبا يلي

إمكان إكماهلا للتدابري القضائية  ‘٢’وألشكال االستجابة املتوفرة، مبا يف ذلك استجابة احلكومة املعنية؛ 
شراف على قدرة الصندوق على اإل ‘٣’املمكن اختاذها يف املستقبل فيما خيص جرب األضرار؛  القائمة أو

أداء الشركاء يف التنفيذ، وعلى التكفل بكفاية أدائهم، وعلى استدامة متويل الربامج اليت تُنفَّذ ملدة سنوات 
  متعددة بقدٍر متوافٍق مع األمناط الغالبة لألذى الذي حلق باجملين عليهم.

   جرب األضرار

األضرار، وسيقع على  سيشارك الصندوق االستئماين للمجين عليهم يف عمليٍة متنامية جلرب -٦٨٠
قضايا معروضة على احملكمة بُلغ فيها طْور تنفيذ  ومثة ثالث .٢٠٢١عاتقه عبء عمٍل كبري يف عام 

يف  )Katanga( كاتـَْنغاوقضية  )Lubanga( لوبـَْنغايف احلالة يف مايل وقضية  املهديقضية  األضرار: جرب
انْتاَغْندا إجراءات جرب األضرار يف قضية  ٢٠١٩عام احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية. وقد بدأت يف 

)Ntaganda(  ،يف احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، ويُتوقع أن تفضي إىل صدور أمٍر جبرب األضرار
ستليه مرحلٌة لتنفيذ األمر جبرب األضرار إذا أُيِّد قرار اإلدانة عند استئنافه. وقد تبدأ إجراءات جرب  ما

  إذا أُدين املتهم. ٢٠٢١يف أوائل عام  )Ongwenأُْنغوين ( قضية األضرار يف

إن عبء العمل الواقع على عاتق الصندوق االستئماين للمجين عليهم فيما يتعلق جبرب األضرار  -٦٨١
  عرضٌة الرتفاع كبري طارئ يف فرتات تقع ضمن ثالث مراحل من سريورة جرب األضرار:

ُيطلب من الصندوق  :مر جبرب األضراراملرحلة القضائية املفضية إىل صدور أ  )أ (
االستئماين للمجين عليهم، بصفته مشاركًا رئيسيًا يف اإلجراءات، أن خيصِّص قدرًا كبريًا من 
الوقت واملوارد إلجراء التحليل القانوين والبحث االشتغايل دعمًا لسريورة اختاذ الدائرة املعنية 

  للقرار فيما خيص كل أمٍر جبرب األضرار؛

ميثِّل ذلك نشاطًا يستلزم مقدارًا طائًال من املوارد، ذاهبًا بقسط : خطة التنفيذ مشروع  )ب (
باهظ من موارد الصندوق القانونية واالشتغالية، ويتطلب تشاورًا كثيفًا مع اجملين عليهم وتعاوناً 

  وثيقاً مع ممثليهم القانونيني وأصحاب الشأن من قلم احملكمة يف امليدان ويف املقر؛

تؤيت هذه املرحلة من سريورة جرب األضرار أكرب زيادة يف عبء : لتنفيذ اإلداريمرحلة ا  )ج (
العمل الواقع على عاتق الصندوق االستئماين، نظرًا إىل املسؤولية العامة اليت يتوالها واخنراطه 

 وحتُدث هذه الزيادة يف عبء العمل يف املباشر بصفته اهليئة املعنية بتنفيذ األوامر جبرب األضرار.
اجملاالت التالية: متييز اجملين عليهم والتحقق من أوضاعهم ودفع التعويضات يف حالة التعويضات 
الفردية؛ التشاور مع اجملين عليهم وممثليهم القانونيني فيما خيص االنتفاع بتعويضات جرب األضرار 
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ين عليهم وما يفضي إليه ذلك من الدقة يف حتديد التعويضات اجلماعية؛ توعية املزيد من اجمل
ومتييزهم وفحصهم فيما خيص استحقاقهم لتعويضات جرب األضرار اجلماعي واختاذ القرارات 
ذات الصلة؛ تنفيذ التعويضات اجلماعية والتعويضات الرمزية؛ شراء خدمات الشركاء يف التنفيذ. 

) وتنفيذ ياملهدوقضية  لوبـَْنغاإن أعمال متييز اجملين عليهم وفحص أوضاعهم (اجلارية يف قضية 
ا بصورٍة  -) املهديوقضية  كاتـَْنغاوقضية  لوبـَْنغاالتعويضات (اجلارية يف قضية  سواٌء أقام 

ا بصورٍة غري مباشرٍة الشركاُء يف  مباشرٍة موظفو الصندوق االستئماين للمجين عليهم أو قام 
مالكًا عامالً هي مهام تستلزم على اخلصوص مقدارًا طائًال من املوارد وتتطلب  –التنفيذ 

ة املعنية ويف املقر، وتعاونًا وثيقًا وكثيفًا مع قلم احملكمة بشأن ُقطريمكرَّسًا هلا يف املكاتب ال
  .)٧٨(مسائل اإلجراءات والعمليات، كما أُبِلغ إىل جلنة امليزانية واملالية

لعمل ويف شىت هذه املراحل يالحظ الصندوق االستئماين حاالت ارتفاع كبري طارئ يف عبء ا -٦٨٢
  املتصل مبجاالت النشاط التالية البيان:

الالزم إلرساء أساس تنفيذ األوامر جبرب األضرار واإلرشاد فيما خيصه،  العمل القانوين  )أ (
مبا يف ذلك متييز اجملين عليهم والتحقق من أوضاعهم دعمًا جمللس إدارة الصندوق يف اختاذه 

  جلودة العامة وإبالغ الدوائر عن التقدُّم احملَرز؛القرارات اإلدارية املتعلقة باالستحقاق ومراقبة ا

(يشار على اخلصوص إىل أن  الشركاء يف التنفيذ واخلرباء االستشارينيشراء خدمات   )ب (
دقة تفاصيل عملية (شراء خدمات) تنفيذ األوامر جبرب األضرار احملدَّدة صارَم التحديد تستلزم 

يف انتقاء الشركاء يف التنفيذ من أسواِق خدماٍت غالباً  جاً دقيقاً وَمُروزاً لتحقيق املردود األفضل
  ما تكون ضعيفة وعلى أساس دفرت شروٍط على درجٍة عاليٍة من التفصيل)؛

ا دعمًا إلعداد مشاريع خطط تنفيذ األوامر جبرب  األنشطة امليدانية  )ج ( اليت ُيضطلع 
(يشتمل ذلك على إدارة  يةاألضرار واإلشراف على تنفيذها من الناحيتني االشتغالية واإلدار 

ا من  الشركاء يف التنفيذ ومتابعة عملهم، وعلى إعمال ضوابط مراقبة داخلية سليمة وما يتصل 
أدوات وإجراءات، وعلى توعية اجملين عليهم (الذين ميكن أن يكونوا) من املستحقني 

م، وعلى إقامة واستدامة العالقات مع سائر أصحاب الشأن، مثل  للتعويضات وتوعية مجاعا
ا األخرى)؛   سلطات الدولة املعنية الوطنية واحمللية ووكاال

ا للتحقق من مناسبِة وفعاليِة تنفيذ األوامر جبرب  املتابعة والتقييم أنشطة  )د ( املضطَلع 
(يشتمل ذلك على قياس درجة رضا اجملين عليهم املستفيدين من التعويضات وإبالغ  األضرار

وألغراض التقييم يعتمد الصندوق االستئماين على  ز والنتائج احملققة؛الدوائر عن التقدم احملرَ 
خدمات خرباء خارجيني إلجراء دراسات مرجعية أساسية وعمليات تقييم الحق، وإجراء 

  استقصاءات لقياس درجة رضا املستفيدين من خدماته)؛

ا ف األنشطة املكثَّفة جلمع األموال :مجع األموال  )ه ( يما خيص اليت جيب االضطالع 
تعويضات جرب أضرار معيَّنة للحصول على مسامهات من الدول واستجالب هبات خاصة 

                                                            

 واالزدواج التآزر وجوه وعن السائرة، جرب األضرار إجراءات يف ئمايناالست والصندوق احملكمة قلم بني املسؤوليات توزُّع عن تقرير  )٧٨(
  .CBF/34/12 والثالثون، الوثيقة الرابعة الدورة واملالية، امليزانية جلنة احملتملة،
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ختصَّص لدفع تعويضات جرب األضرار أو دفع عناصر معيَّنة منها، إذا تعنيَّ أن يستعني 
الصندوق االستئماين مبوارده األخرى تكملًة للمدفوعات تعويضًا جلرب األضرار من جرّاء إعواز 

  دان.الشخص امل

العمل على تنفيذ األوامر جبرب األضرار  ٢٠٢١ويُتوقع أن يواصل الصندوق االستئماين يف عام   -٦٨٣
. وستلزم قدرات اشتغالية وقدرات املهديوقضية  )Katanga( كاتـَْنغاوقضية  )Lubanga( لوبـَْنغايف قضية 

، يعتزم الصندوق )Ntagandaاَغْندا (انْتقانونية ملتابعِة وتقييِم عمِل الشركاء يف التنفيذ. وفيما خيص قضية 
االستئماين أن يُِعدَّ مشروع خطٍة لتنفيذ جرب األضرار وقد يبدأ األنشطة ذات الصلة. وسيواصل الصندوق 
ا أوامر جرب  االضطالع بأنشطٍة جلمع األموال، بغية ضمان قدرته على تكملة التعويضات اليت تقضي 

   كل القضايا األربع.األضرار الصادرة حبق أشخاٍص معوزين يف

  األمن والصحة

إن فعالية تنفيذ برامج املساعدة وتنفيذ األوامر جبرب األضرار قد تتأثر باالفتقار إىل األمن وبعوامل  -٦٨٤
  ، يف املناطق اليت يعمل فيها الصندوق.١٩-متصلة بالصحة، مثل مرض اإليبوال وجائحة كوفيد

عمل كليهما حتديات أمنية متأصلة، لكن هذه ومتُثل أمام احملكمة والصندوق االستئماين يف  -٦٨٥
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 ُأَكلها كامًال، فتتي م التغلب على األذى الذي حلق  ح للمجين عليهم ومجاعا
م، واإلسهام يف التعايش السلمي.   وإعادة بناء حيا

   التطوير التنظيمي

يؤثر ما يعرتي العمَل من وجوه التعقيد املتأصلة يف إجراءات جرب األضرار، والناجتة عن حتدياٍت  -٦٨٦
تنفيذ، بفرض عملياٍت إلعادة حتديد درجات األولوية أمنية وصحية، على وترية العمليات وعلى معدل ال

وعملياِت تكييف وبإضفاء التعقيد على انتقاِء وإدارِة شركاَء يف التنفيذ مناسبني. وتستتبع متطلباُت توفُِّر 
القدرة، وعبء العمل املتعلق بامليزانية الواقع على عاتق الصندوق االستئماين يف تدبُّر هذه الدرجة من 

والنهوض يف الوقت نفسه بالتزاماته إزاء احملكمة واجملين عليهم، وجوَب أن تظل بنيته التنظيمية التعقيد 
متكِّنه من التحرك مبرونة حيال املستجدات غري املتوقعة، بوسائل منها تناوب املوظفني العاملني يف امليدان 

للمزيد من تعزيز اإلدارة والتنفيذ،  ونشر موظفي املقر و/أو قلم احملكمة للعمل يف مواقع ميدانية. وتوخياً 
يتطلع الصندوق االستئماين إىل استدامة القدرات التنظيمية األساسية ألمانته واالستناد إليها، كما فعل يف 

بتعبئة املوظفني الرئيسيني األساسيني، مبن  ٢٠٢٠حىت أواسط عام  ٢٠١٩الفرتة املمتدة من أواسط عام 
يف امليدان واملستشار القانوين، ومرؤوسوهم املباشرون. ويتوىل مديرو الربامج فيهم مديرو الربامج العاملون 

أما التوجيه الوظيفي . العاملون يف امليدان إدارة برامج الصندوق االستئماين وتنفيذ األوامر جبرب األضرار
 لوظائف التالية البيان:(وضع املعايري، وإسداء املشورة التقنية، ومراقبة اجلودة) فيتوىل املسؤولية عنه شاغلو ا

املستشار القانوين، واملوظف املعين بالشؤون املالية، واملوظف املعين باملتابعة والتقييم، وإىل حٍد أقلَّ املوظُف 
وبإرشاٍد من املوظف املعين بالشؤون املالية ينفِّذ مديرو  املعين جبمع األموال للصندوق وبربوزه للعيان.

إن املوظفني القانونيني . نها إجراءات رقابة داخلية، دعمًا لتنفيذ الربامجالربامج إجراءات إدارية، م
منخرطون يف العمل يف الهاي ويف امليدان لتدريب الوسطاء واملوظفني على التحقق من أوضاع اجملين 

  عليهم، واملساعدة يف تنفيذ األوامر جبرب األضرار.
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بة وفاة رئيسه املباغتة. وقد انتخب أصيب جملس إدارة الصندوق مبصي ٢٠٢٠ويف آذار/مارس  -٦٨٧
للمدة الباقية من فرتة والية الرئاسة اجلارية، أي حىت   ٢٠٢٠اجمللس رئيسًا جديدًا له يف أيار/مايو 

  . وقد استهل املكتب إجراء انتخاب عضٍو جديٍد فيه.٢٠٢١األول/ديسمرب  كانون

  عالقة العمل مع قلم احملكمة

ا  ٦رار يذكِّر الصندوق االستئماين بالق -٦٨٨ الصادر عن مجعية الدول األطراف يف دور
طلبت فيه الدول األطراف إىل احملكمة والصندوق االستئماين مواصلة توطيد  ، الذي)٧٩(عشرة السادسة

شراكتهما التعاونية واضَعْني يف االعتبار دور كٍل منهما ومسؤولياته لتنفيذ جرب األضرار الذي تأمر به 
عمل بني الصندوق االستئماين وقلم احملكمة بأمهية خاصة ويُنصُّ عليها يف إطار وتتسم عالقة ال احملكمة.

وكما أُفيدت به جلنة امليزانية واملالية يف حزيران/يونيو . ٢٠١٩التعاون والتعاضد الذي ُوِضع يف آذار/مارس 
، والوحدة املعنية ة، وقسم املاليةُقطري، يتعاون الصندوق االستئماين تعاونًا وثيقًا مع املكاتب ال٢٠٢٠

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 اإلعالم 

ر تعاون قلم احملكمة واملمثلني القانونيني للمجين ويُقدِّر الصندوق االستئماين عايل التقدي .)٨٠(والتوعية
م طيلة إعداد وتنفيذ األوامر جبرب األضرار يف السنة املاضية، ويسعى إىل تعزيز تعاونه  عليهم ومساعد

  .٢٠٢١معهم يف عام 

وقد عزَّز توحيد طرائق عمل الصندوق االستئماين ووجوه التآزر يف عالقته مع قلم احملكمة آفاق  -٦٨٩
املزيد من الفعالية والنجاعة يف إعداد وتنفيذ أنشطٍة سريعٍة وجمديٍة جلرب أضرار اجملين عليهم. ويظل حتقيق 

الصندوق االستئماين يسعى من أجل وضع نظاٍم جلرب األضرار مبوجب نظام روما األساسي يكون سليماً 
املايل وعلى صعيد استدامة من الناحية اإلجرائية ويراعي يف الوقت نفسه التحديات املاثلة على الصعيد 

ا  ا حلقوق اجملين عليهم وتُلىبَّ  االشتغال، ويروِّج لوضع هذا النظام، حتقيقًا لنتائج ملموسة ُيستجاب 
م.   احتياجا

غرضان: وضع مفهوٍم مشرتٍك  ٢٠١٩ويُنشد من إطار التعاون والتعاضد الذي ُوِضع يف عام  -٦٩٠
، ومتكني قلم )٨١(مة وأمانة الصندوق االستئماين للمجين عليهمد بني قلم احملكجملاالت التعاون والتعاض

احملكمة وأمانة الصندوق االستئماين من التخطيط لتدبُّر املوارد والقدرات على أفضل وجٍه ممكٍن من أجل 
  اضطالع كٍل منهما على حنو فعال وناجع باملهام املنوطة به يف إطار واليته.

                                                            

  ١٤- ٤يورك، الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة السادسة عشرة، نيو   )٧٩(
، املرفق، الفقرة ICC-ASP/16/Res.6ألف، القرار -)، اجمللَّد األول، اجلزء الثالث(ICC-ASP/16/20 ٢٠١٧ كانون األول/ديسمرب

  (ج).١٢
 جواالزدوا  التآزر وجوه وعن السائرة، جرب األضرار إجراءات يف االستئماين والصندوق احملكمة قلم بني املسؤوليات توزُّع عن تقرير  )٨٠(

  .CBF/34/12 والثالثون، الرابعة الدورة واملالية، امليزانية جلنة ،احملتملة
كانون األول/ديسمرب   ٣، الذي اعُتمد يف ICC-ASP/4/Res.3من نظام الصندوق االستئماين للمجين عليهم (القرار  ١٩انظر البند   )٨١(

ا من قلم احملكمة، مع مراعاة "تستشري األمانة [رئيس قلم احملكمة] بشأن مجيع املسائل اإل ):٢٠٠٥ دارية واملالية اليت تتلقى مساعدة بشأ
  استقالليتها".
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تغالية لعالقة العمل بني أمانة الصندوق االستئماين وقلم ويبني إطار التعاون الطرائق االش -٦٩١
احملكمة، مبا يف ذلك األدوات االشتغالية (التخطيط والرصد املشرتكان)؛ ومسؤولو التنسيق؛ ودورية 
االجتماعات؛ وآليات التداعي على مستوًى أرفع ملعاجلة املعاسر وغريها من املشكالت سريعاً؛ 

  ض التقدم على املستوى اإلداري الرفيع.واجتماعات التنسيق واستعرا

ة ُقطريفعلى سبيل املثال، يّتسم التعاون مع قسم مشاركة اجملين عليهم وجرب أضرارهم واملكاتب ال -٦٩٢
بأمهية بالغة يف تصميم إجراءات الصندوق للتحقق من أوضاع اجملين عليهم، ليتاح للمجين عليهم الذين مل 

وتعويضاته الفردية يف  )Lubangaلوبـَْنغا (ضرار اجلماعية يف قضية يسبق متييزهم نوال تعويضات جرب األ
فاستمراُر استعداد قسم مشاركة اجملين عليهم وجرب أضرارهم للعمل، وجتربُته، وخربتُه، ودورُه  .املهديقضية 

الداعم، أموٌر ستعزِّز قدرة الصندوق االستئماين على تدبر هذه العمليات دون االضطرار إىل استحداث 
  يناظر الوظائف الالزمة ضمن بنيته اخلاصة. ما

كما يُعوِّل الصندوق االستئماين على قسم املالية والفريق املعين بتخطيط املوارد املؤسسية يف  -٦٩٣
والوحدة املعنية بالشراء النتقاء الشركاء يف التنفيذ ودفع تعويضات جرب األضرار وغريها من  SAPنظام 

ويتوخى الصندوق  الغ املايل برفع التقارير إىل أصحاب الشأن املعنيني.املبالغ، والسهر على جودة اإلب
إذ يواصل تنفيذ األوامر جبرب األضرار وبرامج  ٢٠٢١االستئماين املضي يف توطيد هذا التعاون يف عام 

  املساعدة.

 ويعتمد الصندوق االستئماين على اخلدمات اليت يقدمها قلم احملكمة للمساعدة يف تقييِم وتوقعِ  -٦٩٤
دد تنفيذ برامج املساعدة واألوامر جبرب األضرار.   وختفيِف املصاعب األمنية اليت 

إن إطار التعاون وما يهيئ له من متابعة وتشاور وآليات للتداعي على مستوًى أرفَع أموٌر يُتوقع  -٦٩٥
ة، زائدًة ُقطريالأن تزيد من تعظيم أثر التآزر بني أمانة الصندوق االستئماين وقلم احملكمة، مبا فيه املكاتب 

  بذلك من جناعة وفعالية عمليات الصندوق االستئماين.

ومن األمثلة على حثِّ اجلهود لزيادة جناعة وفعالية عمليات الصندوق االستئماين، اتفق رئيس  -٦٩٦
على إنشاء فرقة عمٍل معنيٍة  ٢٠٢٠قلم احملكمة واملدير التنفيذي للصندوق االستئماين يف آذار/مارس 

اية آب/أغسطس بالشراء، مل . وتعمل فرقة العمل هذه لتحسني ٢٠٢٠دة واليٍة أولية متتد حىت 
يضطلع به الصندوق االستئماين من أنشطٍة يف جمال الشراء، وخدمات الدعم ذات الصلة اليت يقدمها  ما

ابع. قلم احملكمة، واحللول اإلجرائية فيما يتعلق باحتياجات أعمال الصندوق االستئماين احملدَّدة الط
عن إحراز تقدٍم يف تنفيذ خطة العمل فيما  ٢٠٢٠أفادت أمانة الصندوق االستئماين يف متوز/يوليو  وقد

يتعلق بالتوصيات الواردة يف تقرير التقييم الصادر عن آلية الرقابة املستقلة، واليت أقرها جملس إدارة 
  .٢٠٢٠الصندوق يف آذار/مارس 

  ألف يورو ٣ ٢٢٦,١  موارد الميزانية

 ٢٠٢٠بقى على املقدار املطلوب مساويًا للمقدار االمسي الذي أُِقرَّ يف إطار ميزانية عام يُ  -٦٩٧
املعتمدة. وُتستوعب يف إطار امليزانية املقرتحة الزيادة التدرُّجية يف تكاليف املوظفني وفقًا لنظام األمم 

ار بنوٍد للتكاليف غري . وإضافًة إىل ذلك ُحقِّقت ختفيضات يف املخصصات ضمن إطاملتحدة املوحَّد
  املتصلة بالعاملني، منها على اخلصوص بند السفر وبند اخلدمات االستشارية وبند التدريب.

  وال تُقرتح أي وظائف جديدة. -٦٩٨
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  ألف يورو ٢ ٩١٣,٥  الموارد من الموظفين

ألف يورو  ٧٧,٤ينطوي املبلغ املطلوب لسد تكاليف الوظائف الثابتة على زيادة مقدارها  -٦٩٩
وينطوي املبلغ املطلوب لسد تكاليف  املعتمدة. ٢٠٢٠يف ميزانية عام  نظريهاملئة) بالقياس إىل  يف ٦,٩(

 نظريهاملئة) بالقياس إىل  يف ٩,٥ألف يورو ( ١٤٩,١وظائف املساعدة املؤقتة العامة على زيادة مقدارها 
ا متصل بتطبيق نظام األمم الزيادة يف املوارد من املوظفني فمعظمه أما املعتمدة. ٢٠٢٠يف ميزانية عام 
   وال جتسِّد أي زيادة يف مالك املوظفني. املتحدة املوحَّد

وظيفة مموَّلة  ١٨وظائف ثابتة، و ٩سيتألف مالك الصندوق االستئماين من  ٢٠٢١ويف عام  -٧٠٠
دار ويبلغ املق الواحد العامل بدوام كامل). من معاِدالت املوظف ١٥,١٣يف إطار املساعدة املؤقتة العامة (

ويبلغ املقدار املطلوب لسد تكاليف  ألف يورو. ١ ١٩١,١املطلوب لسد تكاليف الوظائف الثابتة 
  ألف يورو. ١ ٧٢٢,٤وظائف املساعدة املؤقتة العامة 

  ألف يورو ١ ١٩١,١  من الفئة الفنية وفئة اخلدمات العامة الوظائف الثابتة:
) ويتألف مالكه ١-تنفيذي (من الرتبة مد يتوىل إدارة الصندوق االستئماين للمجين عليهم مديرٌ  -٧٠١

  من الوظائف التالية:

يسدي شاغل هذه الوظيفة إىل املدير التنفيذي للصندوق  ):٤-مستشار قانوين (من الرتبة ف -٧٠٢
وإىل جملس إدارة الصندوق املشورة القانونية التخصصية فيما يتعلق بإعداد وتنفيذ األنشطة املندرجة ضمن 

هذه  ويندرج يف إطار مسؤولية شاغل املتمثلتني يف تقدمي املساعدة وجرب األضرار. إطار مهمَيت الصندوق
الوظيفة االضطالُع بدور نائب املدير التنفيذي للصندوق وإسداُء املشورة الرفيعة املستوى بشأن وضع 

ر اليت تقدَّم إىل اسرتاتيجَيت الصندوق القانونية واملؤسسية، وإدارة سريورة إعداد الوثائق القانونية والتقاري
  احملكمة، ومتثيل الصندوق خارجياً، والتوجيه الوظيفي لتنفيذ أوامر احملكمة القاضية جبرب األضرار.

يعمل واحد من شاغلي هذه الوظائف يف املكتب  ):٤-ثالثة مديري برامج (من الرتبة ف -٧٠٣
نيا (مجهورية الكونغو الدميقراطية) القائم يف بو  ُقطريالقائم يف كمباال (أوغندا) وآخر يف املكتب ال ُقطريال

إن شاغلي هذه الوظائف مسؤولون  القائم يف أبيجان (كوت ديفوار). ُقطريوالثالث يف املكتب ال
ومساَءلون فيما يتعلق بتصميم برامج الصندوق وتعويضات جرب األضرار وتنفيذ هذه الربامج والتعويضات 

  أمام املدير التنفيذي.وهم مسؤولون مباشرة  واإلشراف التدبري عليها.

): يعمل شاغل هذه الوظيفة يف الهاي. ٣- موظف معين باملتابعة والتقييم (من الرتبة ف -٧٠٤
يؤدي دوراً حمورياً يف تنسيق الربامج، ويرفع التقارير إىل املدير التنفيذي أو إىل املستشار القانوين أو إىل  وهو

وجيه مجيع أنشطة متابعة الربامج وتقييمها واإلبالغ عنها إنه يتوىل املسؤولية عن ت املفوَّضة إليه مهامهما.
ا. كما يتوىل املسؤولية عن وضع معايري للمتابعة والتقييم من خالل خطة مراقبة أداء  وضمان مراقبة جود

  الصندوق.

): يسهر شاغل هذه الوظيفة على تعزيز الرقابة ٣-موظف معين بالشؤون املالية (من الرتبة ف -٧٠٥
راقبة (الداخلية) والتطابق فيما يتعلق بالشؤون املالية ضمن إطار إجراءات الصندوق واإلبالغ وامل

ويتوىل . االستئماين، ويسدي اإلرشاَد إىل مديري الربامج العاملني يف امليدان فيما يتعلق بالشركاء يف التنفيذ
م ختطيط املوارد املؤسسية شاغل هذه الوظيفة أيضًا إدارَة ومواصلَة تطويِر نظاِم تدبر املنح يف إطار نظا

يركِّز شاغل هذه الوظيفة على  كما ، والسياسات املالية املتصلة مبهام الصندوق وأنشطته.SAPبربجميات 
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تنسيق وتنفيذ عمليات الشراء، بصفته املسؤول الرئيسي عن تنسيق عمليات الشراء املتصلة باملساعدة 
  وجرب األضرار.

يتوىل شاغل هذه الوظيفة الدور البالغ األمهية املتمثل يف  رأ):-ع مساعد إداري (من الرتبة خ -٧٠٦
  النهوض بعبء العمل اإلداري املالزم حلسن اشتغال جملس إدارة الصندوق االستئماين وأمانته.

رأ): يقدِّم شاغل هذه الوظيفة إىل املوظف املعين - مساعد معين بالربامج (من الرتبة خ ع -٧٠٧
لربامج يف الهاي الدعم يف وضع وتنفيذ برامج املساعدة وتعويضات جرب بالشؤون املالية وإىل فريق إدارة ا

  األضرار.

  ألف يورو ١ ٧٢٢,٤   املساعدة املؤقتة العامة
ينطوي املبلغ املطلوب لسد تكاليف وظائف املساعدة املؤقتة العامة على زيادة مقدارها  -٧٠٨

وكما بـُنيِّ آنفاً،  املعتمدة. ٢٠٢٠م يف ميزانية عا نظريهاملئة) بالقياس إىل   يف ٩,٥ألف يورو ( ١٤٩,١
 املتحدة املوحَّدتلزم هذه الزيادة للنهوض بأود زيادة تكاليف املوظفني النامجة عن تطبيق نظام األمم 

وإعادة ختصيص وظيفة املوظف املعاون املعين بالربامج يف امليدان بنقلها من أوغندا إىل مجهورية الكونغو 
  على تنفيذ األوامر جبرب األضرار يف ثالث قضايا.الدميقراطية لتعزيز القدرة 

وظيفة من وظائف املساعدة املؤقتة العامة  ١٨كان مالك الصندوق يضم   ٢٠٢٠ويف عام  -٧٠٩
  .٢٠٢١الواحد العامل بدوام كامل)، يُقرتح مواصلة متويلها لعام  من معاِدالت املوظف ١٥,١٣(

  يف املقر

شهراً (متطلَّب  ١٢) ملدة ٣-للعيان (من الرتبة فموظف معين جبمع األموال للصندوق وبربوزه  -٧١٠
شحذ الوعي ومجع األموال ليؤيت تضافرمها أساسًا سياسيًا وماليًا أقوى  يتالزم ).مستمر، لسنوات متعددة

ويظل الصندوق االستئماين يسعى  إلجناز املهام املنوطة بالصندوق يف إطار واليته وحتقيق رسالته وغاياته.
فشحذ الوعي وتنمية املوارد مهمتان اسرتاتيجيتان من مهام الصندوق . ات دخله األساسيإىل تنويع مكوِّن

  تستلزمان قدرة خمصَّصًة هلما، سيكون بوسع املوظف املعين جبمع األموال للصندوق وبربوزه للعيان توفريها.

 .شهرًا (متطلب مستمر، لسنوات متعددة) ١٢) ملدة ٢- موظف تنفيذي معاون (من الرتبة ف -٧١١
يسهر شاغل هذه الوظيفة على سالسة عمل املكتب التنفيذي، ما يشتمل على تقدمي الدعم وإسداء 
املشورة إىل املدير التنفيذي للصندوق وجملس إدارته، واإلشراف على وظائف الدعم اإلداري يف أمانة 

 جبمع األموال الصندوق، ومساندة املستشار القانوين واملوظف املعين بالشؤون املالية واملوظف املعين
إن املوظف التنفيذي املعاون يشارك يف تدبر العالقات مع أصحاب الشأن  للصندوق وبربوزه للعيان.

اخلارجيني الرفيعي املستوى املعنيني بالصندوق ويقوم، مع املوظف املعين جبمع األموال للصندوق وبربوزه 
ق يف األوساط العامة، والتشجيع على زيادة للعيان، بتنظيم فعاليات يُرمى منها إىل زيادة بروز الصندو 
  التربعات واهلبات اليت تقدمها إىل الصندوق جهات خاصة.

شهرًا (متطلب مستمر، لسنوات  ١٢) ملدة ٢-موظف معاون معين بالربامج (من الرتبة ف -٧١٢
ق إنه يدعم عمل مدير الربامج فيما خيص برامج الصندو  يعمل شاغل هذه الوظيفة يف الهاي. .متعددة)

اخلاصة بتقدمي املساعدة وبراجمه اخلاصة جبرب األضرار، ويعمل بتعاون وثيق مع املوظف املعين بالشؤون 
) فيما خيص املسائل ذات الصلة بتسيري الربامج (مبا يف ذلك عمليات الشراء)، ٣-املالية (من الرتبة ف

)، ويتوّىل ٣-التقييم (من الرتبة فويعمل شاغل الوظيفة أيضًا بتعاون وثيق مع املوظف املعين باملتابعة و 
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املسؤولية عن دعم إعداد برامج الصندوق واإلشراف عليها واإلبالغ عن نتائجها يف إطار مهمتيه 
ويستدمي شاغل هذه الوظيفة عالقات عمٍل  املتمثلتني يف جرب األضرار وتقدمي املساعدة يف بلدان احلاالت.

ونني املعنيني بالربامج يف امليدان، ويدعم وضع األطر الربناجمية، مباشرة مع مديري الربامج واملوظفني املعا
أي عمليات التقييم (يف إطار املهمة املتمثِّلة يف تقدمي املساعدة) ووضع مشاريع خطط التنفيذ (يف إطار 

 كما ييسر شاغل. املهمة املتمثِّلة يف جرب األضرار) الذي يضطلع به موظفو الصندوق العاملون يف امليدان
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،  ١٢ة ) ملد٢-موظفان قانونيان معاونان (من الرتبة ف -٧١٣
يقوما بأنشطة حبث وحترير وإبالغ طيلة مرحلة   يلزم املوظفان القانونيان املعاونان لكي :لسنوات متعددة)

جرب األضرار، ولكي يستدميا عالقات العمل مع األطراف واملشاركني يف إجراءات جرب األضرار ومع 
إن املهمات املسَندة  فيهم العاملون يف اهليئة القضائية ويف قلم احملكمة.املوظفني املعنيني يف احملكمة، مبن 

إىل شاغلي هذه الوظائف ستكون مرتبطة بالقضايا يف إجراءات جرب األضرار السائرة. وستشمل هذه 
املهمات على وجه التحديد البحث املتعلق بالوثائق والتقارير القانونية اخلاصة بالصندوق االستئماين 

د نصوص هذه الوثائق والتقارير؛ وتنفيذ سريورات متييز اجملين عليهم والتحقق من أوضاعهم، مبا يف وإعدا
ذلك تدريب املوظفني العاملني يف امليدان؛ وتناول تسيري اإلجراء املعمول به يف الصندوق االستئماين 

عليهم؛ وتدبر عالقات لتمييز اجملين عليهم والتحقق من أوضاعهم، بوسائل منها تنظيم ملفات اجملين 
العمل املتصلة جبرب األضرار مع أصحاب الشأن املعنيني ضمن احملكمة وخارجها؛ ودعم اختاذ اجمللس 

ومن املسؤوليات األخرى . للقرارات املتعلقة باالستحقاق ورفع التقارير ذات الصلة إىل الدوائر االبتدائية
بعة القضايا يف املرحلة االبتدائية، لكي يكون الصندوق اليت سيتوالها املوظفان القانونيان املعاونان متا

ويرفع املوظفان  االستئماين على درجة مناسبة من االّطالع والتأهب عند بداية مرحلة جرب األضرار.
  القانونيان املعاونان تقاريرمها إىل املستشار القانوين.

منهما (متطلَّب مستمر،  شهراً  ١٢رأ) ملدة -مساعد معين بالشؤون املالية (من الرتبة خ ع -٧١٤
: يقدِّم شاغل هذه الوظيفة الدعم الالزم يف تنفيذ برامج املساعدة وعمليات جرب لسنوات متعددة)

) يف تسيري األنشطة املتعلقة باجلانب ٣-األضرار. إنه يساند املوظف املعين بالشؤون املالية (من الرتبة ف
، ويف مساندة األفرقة املعنية بالربامج. SAPسسية بربجميات يتعلق بتخطيط املوارد املؤ  املايل، مبا فيها ما

وإضافًة إىل ذلك يهيئ املساعد املعين بالشؤون املالية قدرًة على الدعم يف اجملال املايل فيما يتعلق بالشركاء 
املتوقع أن يف التنفيذ العاملني يف إطار الوالية املتعلقة بتقدمي املساعدة، وذلكم متطلٌب تبينه جيدًا الزيادة 

: برامج خاصة باملساعدة يف ستٍة من بلدان احلاالت يشهدها عدد هؤالء الشركاء يف التنفيذ (يف إطار ستة
ديفوار ويف مجهورية أفريقيا الوسطى ويف جورجيا ويف  يف مجهورية الكونغو الدميقراطية ويف أوغندا ويف كوت

ملايل للنهوض بأود الزيادة املتوقع أن تشهدها األنشطة كما تلزم القدرة على تقدمي الدعم يف اجملال ا مايل).
بسبب الزيادة الكبرية املقدَّر  ٢٠٢١ املتعلقة بالشؤون املالية يف إطار املهمة املتمثلة يف جرب األضرار يف عام

) وقضية Lubanga( لوبـَْنغاأن تشهدها أنشطة تقدمي تعويضات جرب األضرار الفردية واجلماعية يف قضية 
   .)Ntagandaانْتاَغْندا (وقضية  املهدي) وقضية Katanga( غاكاتـَنْ 

: يدعم شاغل هذه شهراً (متطلَّب مستمر) ١٢رأ) ملدة -مساعد معين بالربامج (من الرتبة خ ع -٧١٥
الوظيفة الفريق املعين بإدارة الربامج يف الهاي (املوظف املعين باملتابعة والتقييم، واملوظف املعاون املعين 

يف وضع وتنفيذ برامج املساعدة وتقدمي تعويضات جرب األضرار. مث إن شاغل هذه الوظيفة يقدم بالربامج) 
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الدعم الالزم لألفرقة املعنية بالربامج يف بلدان احلاالت فيما يتعلق بتنفيذ برامج املساعدة وعمليات جرب 
  األضرار.

  إدارة الربامج والعملياُت امليدانية

 :شهر (متطلَّب مستمر، لسنوات متعددة) ٠,٥ ملدة) ٤-مدير برامج (من الرتبة ف -٧١٦
(احلالة يف مايل) يستلزم من  املهديإن تنفيذ جرب األضرار يف قضية  شاغل هذه الوظيفة يف مايل. يعمل

الصندوق االستئماين أن ينفذ برامَج جلرب األضرار واسعًة ومعقدًة وحساسًة من الناحية القضائية يف سياٍق 
كما سيتعني على الصندوق االستئماين النظر يف إمكانية توسيع نطاق براجمه اخلاصة  أمين بالِغ التغري.

وسُيحتاج إىل اإلشراف املهين املناسب يف عني املكان من أجل إعداد عمليات  باملساعدة ليشمل مايل.
يزانية أُرجئ وبسبب االعتبارات املتعلقة بامل تدخل معقدة يف ظروف تتأثر بالنزاعات ومراقبة هذه العمليات.

اية عام  بغية ختفيف معدل منو امليزانية يف عام  ٢٠٢١توظيف وتعبئة من يشغل هذه الوظيفة حىت 
وحىت ذلك احلني يتوىل مديُر برامج الصندوق الذي يعمل يف أبيجان مهمَة اإلشراف على  .٢٠٢١

  شطة املتصلة باملساعدة.األنشطة املتصلة جبرب األضرار يف مايل وعلى كل ما قد ُجيرى فيها من األن

شهراً لكل منهم  ١٢)، ملدة ٢- سبعة موظفني معاونني معنيني بالربامج يف امليدان (من الرتبة ف -٧١٧
منهم  ة: يعمل ثالثةُقطرييعمل شاغلو هذه الوظائف يف املكاتب ال .(متطلَّب مستمر، لسنوات متعددة)

)، وواحٌد يعمل يف أوغندا، يصه بنقله من أوغندامنهم املوظف املعاد ختصيف مجهورية الكونغو الدميقراطية (
. ديفوار، وواحٌد يعمل يف مجهورية أفريقيا الوسطى وواحٌد يعمل يف مايل، وواحٌد يعمل يف كوت

شاغلي الوظائف املعنية ميثلون جزءًا من مالك الصندوق االستئماين األساسي العامل يف امليدان لألمد  إن
). وهم يساعدون على ضمان االستمرارية ٤- امج (من الرتبة فالطويل حتت إشراف مديري الرب 

م يقدمون  واالتساق ومراقبة اجلودة فيما يتعلق بإعداد وتنفيذ برامج املساعدة وتعويضات جرب األضرار. إ
دعمًا حاسم األمهية فيما يتعلق بالتحقق من أوضاع اجملين عليهم وإجراء البحوث االشتغالية مساندًة يف 

امج املساعدة وعمليات جرب األضرار والتخطيط هلا، مبا يف ذلك ما يتعلق بأسواق اخلدمات احمللية إعداد بر 
  من أجل إجراءات الشراء الرامية إىل انتقاء الشركاء يف التنفيذ.

شهرًا (للحالة يف مجهورية  ١٢)، ملدة ٥-مساعد معين بالربامج يف امليدان (من الرتبة خ ع -٧١٨
يعمل شاغل هذه الوظيفة يف مجهورية الكونغو  .متطلَّب مستمر، لسنوات متعددة)الكونغو الدميقراطية) (

والربنامج اخلاص  كاتـَْنغاوقضية  لوبـَْنغاالدميقراطية للنهوض بأود تنفيذ األمرين جبرب األضرار يف قضية 
الضطالع باملهام فُيحتاج إىل تعزيز القدرات على هذا النحو للتكفل با باملهمة املتمثلة يف تقدمي املساعدة.

األساسية لدعم الربامج يف امليدان ومساندة املوظفني املعنيني بالربامج جبمع وتسجيل وحفظ املعلومات 
املتعلقة بأنشطة التنفيذ، وإعداد التقارير املرحلية وتقارير تبيان احلال، والسهر على توافق أعمال مراقبة 

ق وإجراءاته، وتقدمي الدعم اإلداري إىل فريق العمل جودة نشاط الشركاء يف التنفيذ مع قواعد الصندو 
  امليداين التابع للصندوق.

شهر لكل منهما (للحالة يف  ٠,٥) ملدة ٥-مساعدان معنيان باملتابعة والتقييم (من الرتبة خ ع -٧١٩
إن هاتني الوظيفتني حامستا األمهية  .مجهورية الكونغو الدميقراطية) (متطلَّب مستمر، لسنوات متعددة)

لنهوض بأود أعمال حتليل البيانات والتحقق منها املتصلة مبتابعة تنفيذ برامج املساعدة واألوامر القاضية ل
) واإلبالغ عن هذا التنفيذ انْتاَغْنداوقضية  املهديوقضية  كاتـَْنغاوقضية  لوبـَْنغاجبرب األضرار (يف قضية 

 ى رضا املستفيدين من الربامج املعنية.وتقييمه، مبا يف ذلك دعم االستقصاءات اجملراة الستطالع مد
ويوجِّه عمَل شاغَلي هاتني الوظيفتني من الناحية الوظيفية املوظُف املعين باملتابعة والتقييم العامل يف الهاي 
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دعمًا التساق ومتاسك ممارسة الصندوق يف جمال املتابعة واإلبالغ والتقييم، وفقًا للمعايري والقواعد الواردة 
وبسبب االعتبارات املتعلقة بامليزانية أُرجئ توظيف وتعبئة من يشغل هاتني  قبة أداء الصندوق.يف خطة مرا

اية عام  وحىت ذلك احلني يؤدي هذه املهام مؤقتاً، بدرجة خمفَّضة، موظفون  .٢٠٢١الوظيفتني حىت 
  عاملون يف امليدان، وقد يستعان من أجلها خبرباء استشاريني. 

  ألف يورو ٣١٢,٦  بالعاملين  الموارد غير المتصلة

تلزم املوارد غري املتصلة بالعاملني من أجل سد تكاليف السفر وتكاليف الضيافة وتكاليف  -٧٢٠
اخلدمات التعاقدية وتكاليف التدريب وتكاليف اخلرباء االستشاريني والنفقات التشغيلية العامة وتكاليف 

يف املئة) بالقياس  ٤٢,٠ألف يورو ( ٢٢٦,٥قداره وينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض م اللوازم واملواد.
ج متحفظ بالنظر إىل  املعتمدة. ٢٠٢٠يف ميزانية عام  نظريهإىل  وجيسِّد هذا االخنفاُض استمراَر اتّباع 

زيادة مقادير النشاط، مع بدء دورٍة جديدٍة لتنفيذ برامج املساعدة إىل جانب تنفيذ أوامر جبٍرب لألضرار 
قضايا، وميكن أن جيري يف أربع قضايا، ورمبا يتعني تنفيذ أمر جبرب األضرار يف قضيٍة  ثالث جاٍر حاليًا يف

إن توفري املوارد املعنية غري . )أُْنغوينواحدٍة أخرى (يتوقف األمر على نتائج اإلجراءات االبتدائية يف قضية 
  املتصلة بالعاملني ميثل متطلَّباً متكرِّراً.

  ألف يورو ١٤٤,٩  السفر
يف املئة) وهو سيلزم  ٥١,٩ألف يورو ( ١٥٦,١نطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره ي -٧٢١

رئيسيًا فيما يتعلق بأنشطة برامج الصندوق االستئماين (يف إطار مهمتيه املتمثلتني يف تقدمي املساعدة ويف 
ونظراً  مبجلس إدارته.جرب األضرار)، وأنشطته على صعيد الربوز للعيان/مجع األموال، واملبادرات املتصلة 

العاملية، تُراعى يف حساب هذا املبلغ  ١٩ -إىل القيود املفروضة حاليًا على السفر بسبب جائحة كوفيد
زيادة عدد ما يُعقد عن بُعد من اجتماعات جملس إدارة الصندوق االستئماين وأمانته؛ واالجتماعات مع 

املعنية بالربوز للعيان  والفعالياتملعنيني بالصندوق؛ اجلهات املاحنة وغريها من أصحاب الشأن اخلارجيني ا
سائر السلطات و و والتواصل مع الشركاء يف التنفيذ،  ؛املتعلقة بتصميم الربامج واملداوالتوجبمع األموال؛ 

  أصحاب الشأن املعنيني بالربامج؛ واالجتماع السنوي للعاملني يف الصندوق االستئماين للمجين عليهم.

  ألف يورو ١,٠   الضيافة

ال تغريُّ يف املبلغ املطلوب، وهو يلزم لسد تكاليف التواصل مع الغري على حنو فعال يف سياق  -٧٢٢
  تدبُّر الصندوق لعالقاته اخلارجية.

  ألف يورو ٩٩,٣   اخلدمات التعاقدية
سيلزم لسد  يف املئة) ٣١,٥ألف يورو ( ٤٥,٧إن املبلغ املطلوب، املنطوي على اخنفاض مقداره  -٧٢٣

اخلاصة بدعم تدبُّر املنح، مبا  SAPجميات  املقر، وتكاليف منيطة بر لطبع اخلارجي يف امليدان ويفتكاليف ا
يف ذلك خدمات دعم األعمال، وتكاليف إعداد الفعاليات واملواد اخلاصة جبمع األموال، وتكاليف إجيار 

الصندوق، وتكاليف الرتمجة احملاّل يف امليدان، وأتعاب املراجع اخلارجي، وتكاليف اجتماعات جملس إدارة 
ا إىل مرتمجني خارجيني. - اإلنكليزية   الفرنسية املعهود 
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  ألف يورو ١٩,٢  التدريب

إنه يلزم لسد  يف املئة). ٤٠,٤ألف يورو ( ١٣,٠ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره  -٧٢٤
العاملون يف الهاي ويف تكاليف توفري التدريب الذي حيتاج إليه املوظفون احلاليون واملوظفون اجلدد 

  ة ضمن مالك أمانة الصندوق ببنيته املوسَّعة حديثاً.ُقطرياملكاتب ال

  ألف يورو ٤٠,٢  اخلرباء االستشاريون

ويلزم اخلرباء  يف املئة). ٢٢,٥ألف يورو ( ١١,٧ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره  -٧٢٥
ة التقارير التقنية وإعداد نصوص التقارير املرحلية املتابعة والتقييم، ويف كتاب االستشاريون للمساعدة يف

وقد ُحيتاج إليهم للنهوض باألنشطة املتعلقة بربوز الصندوق للعيان ومجع األموال، وإلسداء  واملقرتحات.
  املشورة التخصصية بشأن جرب األضرار.

  آالف يورو ٥,٠   النفقات التشغيلية العامة
لسد تكاليف حلقات العمل واالجتماعات اليت تُعقد يف  إنه يلزم ال تغري يف املبلغ املطلوب. -٧٢٦

  ة وتكاليف مواد اتصال وتكاليف إرسال بالربيد.ُقطرياملكاتب ال

  آالف يورو ٣,٠   اللوازم واملواد
إنه يلزم لسد تكاليف اللوازم املكتبية األساسية وغريها من  ال تغري يف املبلغ املطلوب. -٧٢٧

  املكتبية. املستهَلكات
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 المقترحة ٢٠٢١رئيسي السادس: ميزانية عام البرنامج ال :٤٧ الجدول

  البرنامج الرئيسي السادس
  لصندوق االستئماني للمجني عليهما أمانة

  (بآالف اليوروات) ٢٠١٩مصروفات عام 
 ٢٠٢٠ميزانية عام 

املعتمدة 
  اليوروات)  (بآالف

  التغّري يف املوارد
 ٢٠٢١ميزانية عام 

املقرتحة 
  اجملموع  اليوروات)  (بآالف

وفات من املصر 
  صندوق الطوارئ

اجملموع مبا فيه 
املصروفات من 
  صندوق الطوارئ

مقداره 
  نسبته املئوية  اليوروات بآالف

 ٠٥٤٫٩ ١ ٨٫٠ ٩٧٦٫٧٧٨٫٢  املوظفون من الفئة الفنية

)٠٫٨(١٣٧٫٠  املوظفون من فئة اخلدمات العامة  )٠٫٦(  ١٣٦٫٢ 

 ١٩١٫١ ١ ٦٫٩ ١١٣٫٧٧٧٫٤ ٩٤٧٫٢١-٩٤٧٫٢  اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

١  املساعدة املؤقتة العامة ١-٢٦٩٫٤ ٧٢٢٫٤ ١ ٩٫٥ ٥٧٣٫٣١٤٩٫١ ٢٦٩٫٤١ 

 - - -----  املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

 - - --٠٫١-٠٫١  العمل اإلضايف

١  اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ١-٢٦٩٫٥ ٧٢٢٫٤ ١ ٩٫٥ ٥٧٣٫٣١٤٩٫١ ٢٦٩٫٥١ 

)١٥٦٫١(٣٦٦٫٧٣٠١٫٠-٣٦٦٫٧  السفر  )٥١٫٩(  ١٤٤٫٩ 

 ١٫٠ - -٠٫٠١٫٠-٠٫٠  الضيافة

)٤٥٫٧(١٣٨٫٠١٤٥٫٠-١٣٨٫٠  اخلدمات التعاقدية  )٣١٫٥(  ٩٩٫٣ 

)١٣٫٠(١٢٫٠٣٢٫٢-١٢٫٠  التدريب  )٤٠٫٤(  ١٩٫٢ 

)١١٫٧(٦٧٫٦٥١٫٩-٦٧٫٦  اخلرباء االستشاريون  )٢٢٫٥(  ٤٠٫٢ 

 ٥٫٠ - -٠٫٧٥٫٠-٠٫٧  التشغيلية العامة النفقات

 ٣٫٠ - -٢٫٠٣٫٠-٢٫٠  اللوازم واملواد

 - - -----  األثاث والعتاد

)٢٢٦٫٥(٥٨٧٫٠٥٣٩٫١-٥٨٧٫٠  اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني  )٤٢٫٠(  ٣١٢٫٦ 

٢  المجموع ٢-٨٠٣٫٨ ٢٢٦٫١ ٣ - -٢٢٦٫١ ٨٠٣٫٨٣ 

 ٢٠٢١رئيسي السادس: مالك الموظفين المقترح لعام البرنامج ال :٤٨ الجدول

البرنامج 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
 –خ ع 

  رأ –خ ع   رر

جمموع 
موظفي فئة 

اخلدمات 
  العامة

مجموع 
  الموظفين

          الوظائف الثابتة

  ٩  ٢  ٢  -  ٧  -  -  ٢  ٤  -  ١  -  -  -  ٢٠٢٠املقرة لعام 
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  اجلديدة

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  املعادة التخصيص
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  املعادة التصنيف
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  املستعادة/املعادة
  ٩  ٢  ٢  -  ٧  -  -  ٢  ٤  -  ١  -  -  -  ٢٠٢١المقترحة لعام 

         

 وظائف المساعدة المؤقتة العامة (معاِدالتها بدوام كامل)

  ١٥,١٣  ٣,٠٨  ٣,٠٨  -  ١٢,٠٤  -  ١١,٠٠  ١,٠٠  ٠,٠٤  -  -  -  -  -  ٢٠٢٠املقرة لعام 
  ١٥,١٣  ٣,٠٨  ٣,٠٨  -  ١٢,٠٤  -  ١١,٠٠  ١,٠٠  ٠,٠٤  -  -  -  -  -  املستمرة
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  اجلديدة

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

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  احملوَّلة
  ١٥,١٣  ٣,٠٨  ٣,٠٨  -  ١٢,٠٤  -  ١١,٠٠  ١,٠٠  ٠,٠٤  -  -  -  -  -  ٢٠٢١المقترحة لعام 
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 قرض الدولة المضيفة -مشروع المباني الدائمة : ٢- السابع البرنامج الرئيسي  - زاي

  المقدِّمة

قبلت مجعية الدول األطراف ("اجلمعية") عرض الدولة املضيفة منحها قرضاً  ٢٠٠٨ عاميف  -٧٢٨
مليون يورو كحد أقصى، يـَُرّد على امتداد فرتة  ٢٠٠خاصًا مبشروع املباين الدائمة يصل مبلغه حىت 

  .)٨٢(املئة يف ٢,٥سنة مبعدَّل فائدة يبلغ  ٣٠مقدارها 

بيًة لطلب جلنة امليزانية واملالية وطلب اجلمعية، أنشأت احملكمة اجلنائية الدولية ("احملكمة")، وتل -٧٢٩
لإلبالغ عن مقدار الفائدة املتوقَّع أن  ٢-، الربنامج الرئيسي السابع٢٠١١يف إطار ميزانيتها املعتمدة لعام 

  .)٨٣( الدائمةُتدفع على مبالغ القرض اليت تستلمها احملكمة من أجل مشروع املباين

إال على الدول األطراف اليت مل تأخذ  ٢-وال ترتتَّب التبعات املالية للربنامج الرئيسي السابع -٧٣٠
  .)٨٤(خبيار الدفعة الواحدة أو مل تسدِّد بصورٍة كاملٍة مبلَغ الدفعة الواحدة املستحق عليها

وب أن تدفع احملكمة يف وينص االتفاق املربَم بني الدولة املضيفة واحملكمة بشأن القرض على وج -٧٣١
موعد االستحقاق (أي يف أجل أقصاه األول من شباط/فرباير من كل سنة تقوميية) مبلغ الفائدة املستحقة 
عليها للدولة املضيفة عن السنة التقوميية السابقة و/أو كل مقدار قد ُيسَند إىل السنوات التقوميية السابقة 

  .)٨٥(يف إطار تسديد مبلغ القرض

   اجلدول الوارد أدناه مبزيد من التفصيل أثر ذلك فيما خيص السنوات املقبلة.ويبنيَّ يف -٧٣٢

 المقبلة (باليوروات)على مدى السنوات  عن القرض وتسديد مبلغهالفوائد المستحقة دفع أثر  :٤٩ الجدول

٢٠٢٣  ٢٠٢٢  ٢٠٢١  ٢٠٢٠  ٢٠١٩  
   أقساط رد القرض

 ١٢٧ ٥٨٥ ٣ ١٢٧ ٥٨٥ ٣ ١٢٧ ٥٨٥ ٣ ١٢٧ ٥٨٥ ٣ ١٢٧ ٥٨٥ ٣  املدفوعات تسديداً ملبلغ القرض وللفوائد املستحقة عنه
 ١٢٧ ٥٨٥ ٣ ١٢٧ ٥٨٥ ٣ ١٢٧ ٥٨٥ ٣ ١٢٧ ٥٨٥ ٣ ١٢٧ ٥٨٥ ٣  مجموع المدفوعات

اء عقود استئجار املباين املؤقتة يف  -٧٣٣  .٢٠١٦حزيران/يونيو  ٣٠لقد بدأ رد القرض بعد إ
لغ املستحق تسديدًا ملبلغ القرض دفُع املب ٢٠٢١وسيستحق يف أجل أقصاه األول من شباط/فرباير 
كانون األول/ديسمرب   ٣١كانون الثاين/يناير حىت   ١وللفوائد املستحقة عنه فيما خيص الفرتة املمتدة من 

٢٠٢٠. 

                                                            

تشرين  ٢٢- ١٤الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة السابعة، الهاي،   )٨٢(
  واملرفق الثاين. ٢، الفقرة ICC-ASP/7/Res.1ء الثالث، القرار )، اجمللد األول، اجلز ICC-ASP/7/20( ٢٠٠٨الثاين/نوفمرب 

كانون   ١٠- ٦الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة التاسعة، نيويورك،   )٨٣(
  .٤٦٦فقرة )، اجمللد الثاين، اجلزء ألف، القسم زاي، ال(ICC-ASP/9/20 ٢٠١٠ األول/ديسمرب

تشرين  ٢٢- ١٤الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة السابعة، الهاي،   )٨٤(
  ، املرفق الثالث.ICC-ASP/7/Res.1)، اجمللد األول، اجلزء الثالث، القرار ICC-ASP/7/20( ٢٠٠٨ الثاين/نوفمرب

، ٢٠٠٩آذار/مارس  ٢٣  دولة هولندا (وزارة الشؤون اخلارجية) واحملكمة اجلنائية الدولية بشأن القرض، املؤرخ بـاالتفاق املربم بني  )٨٥(
  .١- ٦ الفقرة
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 المقترحة ٢٠٢١: ميزانية عام ٢-البرنامج الرئيسي السابع :٥٠ الجدول

  :٢-البرنامج الرئيسي السابع
  قرض الدولة المضيفة

  اليوروات)(بآالف  ٢٠١٩مصروفات عام 
 ٢٠٢٠ميزانية عام 

املعتمدة 
  اليوروات)  (بآالف

  التغّري يف املوارد
 ٢٠٢١ميزانية عام 

املقرتحة 
  اجملموع  اليوروات)  (بآالف

املصروفات من 
  صندوق الطوارئ

اجملموع مبا فيه 
املصروفات من 
  صندوق الطوارئ

مقداره 
  نسبته املئوية  اليوروات بآالف

 - - --  يةاملوظفون من الفئة الفن
 - - --  املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 - - -----  اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني
 - - -----  املساعدة املؤقتة العامة

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

 - - -----  ملنياجملموع الفرعي لسائر تكاليف العا
 - - -----  السفر
 - - -----  الضيافة

 - - -----  اخلدمات التعاقدية
 - - -----  التدريب

 - - -----  اخلرباء االستشاريون
 - - -----  النفقات التشغيلية العامة

 - - -----  اللوازم واملواد
 - - -----  األثاث والعتاد

 - - -----  اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني
 - - -----  المجموع

٣  قرض الدولة املضيفة ٣-٥٨٥٫١ ٥٨٥٫١ ٣ - -٥٨٥٫١ ٥٨٥٫١٣ 
٣  المجموع، شامالً قرض الدولة المضيفة ٣-٥٨٥٫١ ٥٨٥٫١ ٣ - -٥٨٥٫١ ٥٨٥٫١٣ 
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 رقابة المستقلة: آلية ال٥- السابع البرنامج الرئيسي  -حاء

  المقدِّمة

(آلية الرقابة املستقلة)  ٥-أنشأت مجعية الدول األطراف ("اجلمعية") الربنامج الرئيسي السابع -٧٣٤
ا الثامنةيف  ا . ) من نظام روما األساسي٤(١١٢ وفقًا للمادة )٨٦(دور وقد اعتمدت اجلمعية يف دور

لى االضطالع باملهام املتمثِّلة يف التفتيش والتقييم عشرة والية آلية الرقابة املستقلة املشتملة ع الثانية
ويتمثل غرض آلية الرقابة املستقلة يف طمأنة مجعية  .)٨٧( ICC-ASP/12/Res.6والتحقيق وذلك بقرارها 

الدول األطراف ("اجلمعية") إىل مراقبة احملكمة اجلنائية الدولية ("احملكمة") مراقبًة فعالة شاملة بغية تعزيز 
ا.جناعة عم وتقوم آلية الرقابة املستقلة بعمل تقييمي وتفتيشي بناء على طلب  لها واالقتصاد يف نفقا

مباشر من اجلمعية أو رؤساء أجهزة احملكمة، وُجتري عمليات حتقيق استنادًا إىل سلطتها التقديرية فيما 
َلغ عنه من خمالفات أو انتهاكات لقواعد احملكمة ولوائحها، مبا تحقيق بشأن املسؤولني يف ذلك ال تـُبـْ

  من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات. ٢٦املنتَخبني، عمًال بالقاعدة 

  ألف يورو ٧٣٩,٥  موارد الميزانية

املئة)، جتسِّد رئيسياً  يف ٤,٩ألف يورو ( ٣٤,٨ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  -٧٣٥
اتبهم. أما املبلغ املطلوب لسد التكاليف تعديل املخصصات لسد تكاليف املوظفني الناجم عن زيادة رو 

  املئة سعياً إىل احلد من الزيادة اإلمجالية يف امليزانية. يف ١٨,٠غري املتصلة بالعاملني فيشهد ختفيضاً نسبته 

  ألف يورو ٦٨٤,٤  الموارد من الموظفين

 نظريهإىل يف املئة) بالقياس  ٧,٣ألف يورو ( ٤٦,٤ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  -٧٣٦
، جتسِّد زيادًة يف الرواتب واملستحقات تبعا ملا تطبِّقه جلنة اخلدمة املدنية الدولية ٢٠٢٠يف ميزانية عام 

  التابعة لألمم املتحدة.

  ألف يورو ٥٢٦,٤  من الفئة الفنية وفئة اخلدمات العامة الوظائف الثابتة:
  قلة من رئيسها (من الرتبة يتألف مالك موظفي آلية الرقابة املست ٢٠٢٠فيما خيص عام  -٧٣٧
)، ٢- )، وحمقق معاون (من الرتبة ف٤- )، واختصاصي رئيسي معين بالتقييم (من الرتبة ف٥-ف

  رأ).-ومساعد إداري (من الرتبة خ ع

  ألف يورو ١٥٨,٠  املساعدة املؤقتة العامة
: شهرًا (متطلب مستمر، لسنوات متعددة) ١٢) ملدة ٤-(من الرتبة ف رئيسيحمقق  -٧٣٨
حملقق الرئيسي الدعم لألنشطة التحقيقية اليت جتريها آلية الرقابة املستقلة. إن بنية آلية الرقابة ا يقدم

                                                            

تشرين  ٢٦- ١٨الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة الثامنة، الهاي،   )٨٦(
  .ICC-ASP/8/Res.1)، اجمللد األول، اجلزء الثاين، القرار ICC-ASP/8/20( ٢٠٠٩الثاين/نوفمرب 

 ٢٨- ٢٠الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة الثانية عشرة، الهاي،   )٨٧(
  .٥، املرفق، الفقرة ICC-ASP/12/Res.6الثالث، القرار )، اجمللد األول، اجلزء ICC-ASP/12/20، (٢٠١٣ تشرين الثاين/نوفمرب
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املستقلة، كما اعُتمدت يف بادئ األمر يف قرار اجلمعية القاضي بإنشاء هذه اآللية، مل تكن تتضمن إال 
وقد حدَّ ذلك من قدرة آلية  خمصصاً لعمليات التحقيق على أساس التفرغ. ٢-موظفاً واحداً من الرتبة ف

الرقابة املستقلة على التحرك بناًء على ما يُدَّعى بارتكابه من املخالفات، مبا فيها املخالفات الـُمدَّعى بأن 
مرتكبيها مسؤولون منتَخبون، وأفضى إىل استمرار احلاجة إىل االستعانة بعاملني إضافيني بعقود قصرية 

ذ ا الوضع، والتحديات املتأتية عنه اليت تواجهها آلية الرقابة املستقلة، يف القرار املدة. وقد أقرَّت اجلمعية 
، حيث أُِقرَّت هذه الوظيفة من وظائف املساعدة املؤقتة العامة. ٢٠٢٠الذي اعتمدت به ميزانية عام 

  .٢٠٢١الوظيفة املعنية تظل الزمة فيما خيص عام  إن

  يورو ألف ٥٥,١  الموارد غير المتصلة بالعاملين

يف املئة)، جيسِّد  ١٧,٤ألف يورو ( ١١,٦ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاٍض مقداره  -٧٣٩
ختفيضاٍت يف املخصصات يف مجيع البنود (بند السفر، وبند التدريب، وبند اخلرباء االستشاريني، وبند 

  النفقات التشغيلية العامة، وبند األثاث والعتاد).

  ألف يورو ١٦,٢  السفر
يف املئة) ألن معظم العمل  ٨,٠ألف يورو ( ١,٤غ املطلوب على اخنفاٍض مقداره ينطوي املبل -٧٤٠

يُرجَّح أن جيري يف املقر. ويتعذر التنبؤ على حنٍو  ٢٠٢١الذي ستضطلع به آلية الرقابة املستقلة يف عام 
نه سُتجرى دقيق بعدد عمليات التحقيق اليت سُتجرى وال مبواقع إجرائها، لكنه يُفرتض يف الطلب املعين أ

بعثٌة ميدانيٌة اشتغاليٌة واحدة لتقدمي الدعم املباشر ألعمال الرقابة، وأنه سُيساَفر حلضور اجتماعات سنوية 
  للمهنيني املختصني يف التقييم والتحقيق.

  آالف يورو ١٠,٧  التدريب
يف املئة)، وهو يلزم  ٣٤,٨آالف يورو ( ٥,٧ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره  -٧٤١

م الفنية، والتكفل بإحاطتهم بأفضل لت مكني موظفي اآللية من املشاركة يف تدريب راٍم إىل استدامة مهارا
 املمارسات الدولية يف جماالت اختصاصهم، واملساعدة على استدامة تأهلهم املهين يف اجملال املعين.

ة يف األتعاب املهنية، وحمافل ُحسب املبلغ املطلوب على أساس االستفادة الكاملة من احلسوم املمنوح وقد
التدريب بتكاليف خمفَّضة أو التدريب اجملاين لدى املؤسسات الدولية، وفرص التدريب الذي تُوفِّره جهات 

  حملية.

  ألف يورو ٢٥,٢  اخلرباء االستشاريون
وتلزم املوارد من  يف املئة). ١,٩ألف يورو ( ٠,٥ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره  -٧٤٢
اء االستشاريني لكي يقدِّموا الدعم عندما ُحيتاج إىل جمموعات مهارات ختصصية إضافية حمدَّدة الطابع اخلرب 
وتلكم هي احلال على وجه اخلصوص  عندما ال تكفي املوارد املتوفرة للنهوض بأود عبء العمل املزيد. أو

لعمل الذي تنطوي عليه وباملوارد فيما يتعلق بعمليات التحقيق اليت يتعذر التنبؤ على حنو دقيق مبقدار ا
الالزمة للقيام به نظرًا إىل قصر الوقت الذي انقضى منذ أن أصبحت آلية الرقابة املستقلة جمهَّزة مبالك  

إن من املهم أمهية بالغة أن تكون آلية الرقابة املستقلة،  كامل من املوظفني وعاملة على حنو كامل.
ا القاضية  من بطمأنة الدول، قادرة على النهوض بأود الزيادات غري املتوقعة يف أجل اضطالعها بواجبا

عبء العمل الواقع على عاتقها دون أن ُتضطر إىل طلب الدعم من أجهزة أخرى من أجهزة احملكمة، 
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ألن طلب مثل هذا الدعم قد ُيضرُّ باستقالهلا يف عملها الذي يتسم بأمهية قصوى فيما خيص اضطالعها 
ذا االستقالل.باملهام املنوطة    ا يف إطار واليتها أو قد يبدو وكأنه ُيضرُّ 

  ألف يورو ١,٠   النفقات التشغيلية العامة
إنه يلزم لشراء  يف املئة). ٥٠,٠ألف يورو ( ١,٠ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره  -٧٤٣

رة بالفعل تظل تتيح ختفيضاً  فنجاعة استخدام مرافق احملكمة املتوفِّ  لوازم ومواد من أجل دعم أنشطة اآللية.
  كبرياً يف مقدار املصروفات املتوقَّع تكبُّدها.

  ألف يورو ٢,٠  األثاث والعتاد
إن مبلغ احلد  يف املئة). ٦٠,٠آالف يورو ( ٣,٠ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره  -٧٤٤

ستعانة مبعدات رقابة ختصصية األدىن هذا يلزم إلجراء صيانٍة وحتديٍث خيصان آلية الرقابة املستقلة، باال
  تضمن العمل املهين على حنٍو أكثر جناعة وفعالية.
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 المقترحة ٢٠٢١: ميزانية عام ٥ -البرنامج الرئيسي السابع  :٥١ الجدول

  ٥-البرنامج الرئيسي السابع
  آلية الرقابة المستقلة

  (بآالف اليوروات) ٢٠١٩مصروفات عام 
 ٢٠٢٠ميزانية عام 

املعتمدة 
  اليوروات)  (بآالف

  تغّري يف املواردال
 ٢٠٢١ميزانية عام 

املقرتحة 
  اجملموع  اليوروات)  (بآالف

املصروفات من 
  صندوق الطوارئ

اجملموع مبا فيه 
املصروفات من 
  صندوق الطوارئ

مقداره 
  نسبته املئوية  اليوروات بآالف

 ٤٥٠٫٧ ٨٫٧ ٤١٤٫٨٣٥٫٩  املوظفون من الفئة الفنية

)٠٫٤(٧٦٫١  امةاملوظفون من فئة اخلدمات الع  )٠٫٥(  ٧٥٫٧ 

 ٥٢٦٫٤ ٧٫٢ ٤٩٧٫٣٤٩٠٫٩٣٥٫٥-٤٩٧٫٣  اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

 ١٥٨٫٠ ٧٫٤ ١٤٧٫١١٠٫٩---  املساعدة املؤقتة العامة

 - - -----  املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

 - - -----  العمل اإلضايف

 ١٥٨٫٠ ٧٫٤ ١٤٧٫١١٠٫٩---  ف العاملنياجملموع الفرعي لسائر تكالي

)١٫٤(١٢٫٦١٧٫٦-١٢٫٦  السفر  )٨٫٠(  ١٦٫٢ 

 - - -----  الضيافة

 - - --١٫١-١٫١  اخلدمات التعاقدية

)٥٫٧(٣٫٨١٦٫٤-٣٫٨  التدريب  )٣٤٫٨(  ١٠٫٧ 

)٠٫٥(٦٫٣٢٥٫٧-٦٫٣  اخلرباء االستشاريون  )١٫٩(  ٢٥٫٢ 

)١٫٠(٢٫٠---  امةالنفقات التشغيلية الع  )٥٠٫٠(  ١٫٠ 

 - - -----  اللوازم واملواد

)٣٫٠(٠٫٦٥٫٠-٠٫٦  األثاث والعتاد  )٦٠٫٠(  ٢٫٠ 

)١١٫٦(٢٤٫٣٦٦٫٧-٢٤٫٣  اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني  )١٧٫٤(  ٥٥٫١ 

 ٧٣٩٫٥ ٤٫٩ ٥٢١٫٦٧٠٤٫٧٣٤٫٨-٥٢١٫٦  المجموع

 ٢٠٢١: مالك الموظفين المقترح لعام ٥ -سابع البرنامج الرئيسي ال :٥٢ الجدول

البرنامج الرئيسي 
  ٥- 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 
  فوقها

 –خ ع 
  رر

 –خ ع 
  رأ

جمموع 
موظفي فئة 

اخلدمات 
  العامة

مجموع 
  الموظفين

          الوظائف الثابتة

  ٤  ١  ١  -  ٣  -  ١  -  ١  ١  -  -  -  -  ٢٠٢٠املقرة لعام 
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  اجلديدة

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  املعادة التخصيص
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  املعادة التصنيف
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  املستعادة/املعادة
  ٤  ١  ١  -  ٣  -  ١  -  ١  ١  -  -  -  -  ٢٠٢١المقترحة لعام 

         

 وظائف المساعدة المؤقتة العامة (معاِدالتها بدوام كامل)

  ١,٠٠  -  -  -  ١,٠٠  -  -  -  ١,٠٠  -  -  -  -  -  ٢٠٢٠املقرة لعام 
  ١,٠٠  -  -  -  ١,٠٠  -  -  -  ١,٠٠  -  -  -  -  -  املستمرة
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  اجلديدة

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

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  احملوَّلة
  ١,٠٠  -  -  -  ١,٠٠  -  -  -  ١,٠٠  -  -  -  -  -  ٢٠٢١المقترحة لعام 
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 : مكتب المراجعة الداخلية٦- السابع البرنامج الرئيسي  - طاء

  المقدِّمة

يساعد احملكمة اجلنائية الدولية ("احملكمة") يف حتقيق  إن مكتب املراجعة الداخلية ("املكتب") -٧٤٥
دف  أهدافها االسرتاتيجية واالشتغالية مبراجعته الصارمة للنظم والعمليات يف شىت وحدات احملكمة. و

املراجعات (عمليات التدقيق) اليت جيريها إىل تبنيُّ مدى جودة تدبُّر التهديدات والعوارض (املخاطر) 
يف ذلك استبانُة ما إذا كان معموًال بالبىن والسياسات والسريورات األكثر اّتساماً بالفعالية وما احملتملة، مبا 

كما يقدِّم املكتب خدمات يف جمال إسداء املشورة بناًء على طلب من  إذا كان يُتقيَّد باإلجراءات الـُمَقّرة.
  إدارة احملكمة.

  مبا يلي: ٢٠٢١إن املكتب سيضطلع يف عام 

طة عمله العامة وخطة عمله اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات واالتصال إعداد خ  )أ (
باالستناد إىل خطط احملكمة االسرتاتيجية وحتليل املخاطر اليت ميكن أن تؤثِّر على حتقيق أهداف 

  احملكمة؛

  تنفيذ تسع مهمات على األقل؛  )ب (

ري القيام مرتني خالل السنة باستعراض حال تنفيذ التوصيات، بالتشاور مع مدي  )ج (
  وحدات العمل يف احملكمة، واإلبالغ عن التقدم احملَرز على هذا الصعيد؛

  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 ٧٥٦,٥  رد الميزانيةموا

  املئة). يف ٤,٩ألف يورو ( ٣٥,٥ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  -٧٤٦

  ألف يورو ٧١٦,٨  الموارد من الموظفين

ويتألف مالك  املئة). يف ٨,٣ألف يورو ( ٥٤,٩ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  -٧٤٧
وظائف ثابتة ووظيفة واحدة من وظائف املساعدة املؤقتة العاملني يف مكتب املراجعة الداخلية من أربع 

وال يطلب املكتب أية وظائف ثابتة  الواحد العامل بدوام كامل). من معاِدالت املوظف ١,٠العامة (
  إضافية لكنه حيتاج إىل مواصلة متويل وظيفة املساعدة املؤقتة العامة اليت يضمها مالكه حالياً.

  ألف يورو ٥٨٣,٣   الفنية وفئة اخلدمات العامة من الفئة الوظائف الثابتة:
)، يتوىل املسؤولية عن تدبر شؤون املكتب ١-مدير ملكتب املراجعة الداخلية (من الرتبة مد -٧٤٨

اإلدارية، ووضع خطة املراجعة املستندة إىل تقييم املخاطر، واإلشراف على أعمال املراجعة اليت يقوم به 
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ويهيئ املدير ما يطمئن رؤساء أجهزة  اص بضمان اجلودة والتحسني.املراجعون، واستدامة الربنامج اخل
وإضافًة إىل ذلك يعد املدير  احملكمة الثالثة إىل فعالية وجناعة اإلدارة وتدبر املخاطر والضوابط الداخلية.

   التقارير املرمي منها إىل إعالم جلنة املراجعة.

) ُجيريان املراجعات، ٣-رتبة ف) ومراجع داخلي (من ال٤-مراجع رئيسي (من الرتبة ف -٧٤٩
  ويسديان خدمات املشورة، ويستعرضان تنفيذ التوصيات، ويضطلعان مبهام إضافية بناًء على طلب املدير.

رأ) يقدِّم الدعم اإلداري للمكتب ويسهم يف -مساعد معين باملراجعة الداخلية (من الرتبة خ ع -٧٥٠
اجعة الداخلية املديَر يف تدبُّر برنامج ضمان اجلودة كما يساند املساعُد املعين باملر  إجراء املراجعات.

  والتحسني ويف إعداد التقارير املراد رفعها إىل جلنة املراجعة.

  ألف يورو ١٣٣,٥   املساعدة املؤقتة العامة
مراجع معين  املئة). يف ٩,٣ألف يورو ( ١١,٤ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  -٧٥١

. شهرًا (متطلَّب مستمر، لسنوات متعددة) ١٢) ملدة ٣- الرتبة فبتكنولوجيا املعلومات (من 
)، هو خبري يف ٣-مكتب املراجعة الداخلية مراجع معين بتكنولوجيا املعلومات (من الرتبة ف يف يعمل

إن شاغل هذه الوظيفة يقوم بإعداِد وحتديث اخلطة  تكنولوجيا املعلومات واالتصال ومراجعة ما خيصها.
املتصل باألنشطة اجملراة على صعيد تكنولوجيا املعلومات واالتصال، وُجيري عمليات السنوية للعمل 

كما إنه  املراجعة ذات الصلة بتكنولوجيا املعلومات واالتصال، ويقدِّم خدمات استشارية يف هذا اجملال.
جيا املعلومات يقوم باملتابعة فيما يتعلق بتنفيذ التوصيات املقدَّمة يف إطار املراجعة يف جمال تكنولو 

ا على حنو فعال سائُر املراجعني الذين يشغلون وظائف ثابتة بسبب  واالتصال، اليت ال ميكن أن يقوم 
ويسهم هذا املراجع (املعين بتكنولوجيا املعلومات) أيضًا يف  افتقارهم إىل املعارف التقنية يف هذا اجملال.

م املعنية أنشطة متعلقة بتكنولوجيا املعلومات  املراجعات اليت جيريها سائر املراجعني عندما تشمل مهما
  واالتصال.

  ألف يورو ٣٩,٧  الموارد غير المتصلة بالعاملين 

وينطوي املبلغ  تلزم املوارد غري املتصلة بالعاملني لسد تكاليف السفر وتكاليف التدريب. -٧٥٢
زم خمصصات ملوارد إضافية يف يف املئة) ألنه ال تل ٣٣,١ألف يورو ( ١٩,٦املطلوب على اخنفاٍض مقداره 
  .٢٠٢١بند اخلرباء االستشاريني لعام 

  آالف يورو ١٠,٩  السفر
ا متكني املكتب  ٠,٩ألف يورو ( ٠,١ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  -٧٥٣ يف املئة) يراد 

  .(متطلَّب متكرِّر) ٢٠٢١ة وفقاً خلطة املراجعة لعام ُقطريمن إجراء مراجعات يف املكاتب ال

  ألف يورو ٢٨,٨   التدريب
 يف املئة) (متطلَّب متكرِّر). ١,١ألف يورو ( ٠,٣ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  -٧٥٤

م املهنية. إن كل مراجعي مكتب املراجعة  فيتعنيَّ أن يتدرَّب املراجعون بانتظام من أجل استدامة كفاء
 عة الداخلية أو جمال مراجعة تكنولوجيا املعلومات.الداخلية األربعة معتَمدو املهارات يف جمال املراج

أن  ) يطلبانISACA) و"رابطة مراجعِة ومراقبِة نظم املعلومات" (IIA"معهد املراجعني الداخليني" ( فـ
ساعة من التدريب املهين املستمر كل عام الستدامة  ٤٠يتابع املراجعون املصدَّق على متتعهم باملهارات 



ICC-ASP/19/10  

227  10-A-121020 

م. ب أن تكون دورات التدريب املعنية متصلة على وجه التحديد بعمل املراجعني وجي صالح شهادا
م. م وخرب توفِّر احملكمة حاليًا دورات تدريب يف جمال اإلدارة، وجمال تدبر املخاطر،  وال املعنيني ومهارا

الضوابط الداخلية، وجمال املطابقة، وجمال املراجعة العامة، وجمال مراجعة تكنولوجيا املعلومات، وجمال تدبر 
   وغري ذلك من جماالت اهتمام مراجعي املكتب.

ساعة من التدريب املهين املستمر مبلغاً  ٢٥وتبلغ تكاليف دورة التدريب اليت توفَّر يف إطارها  -٧٥٥
وقد نظر املكتب يف مجيع اخليارات املتاحة  آالف يورو، حبسب املكان املعين يف أوروبا. ٥,٠يقارب 

فقد نُظر يف دورات  ساعة من التدريب املستمر. ٤٠اجع باملتطلب القاضي مبتابعة للوفاء على حنو ن
التدريب الذي يُوفَّر ضمن احملكمة، وحضور املؤمترات، ودورات التدريب اإللكرتوين على اإلنرتنت، 

أن ال توفَّر واحلال أن مثة قيودًا على هذه احللول البديلة (ك ودورات التدريب اليت ال تنظَّم إال يف هولندا.
أما منصة احملكمة اخلاصة  الدورات املعنية إال باهلولندية وأن ال تتناول إال عددًا حمدودًا من املواضيع).

بالتدريب على شبكة اإلنرتنت فال ميكن أن يستخدمها فريق مكتب املراجعة الداخلية إال من أجل دورات 
تابعة الدورات اليت تُتابع على هذه املنصة، يف حني تلزم وال ُمتنح شهادة مب التدريب غري املتصلة باملراجعة.

  شهادات الستدامة التصديق على املهارات املعنية.
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 المقترحة ٢٠٢١: ميزانية عام ٦ -البرنامج الرئيسي السابع  :٥٣ الجدول

  ٦-السابعالبرنامج الرئيسي 
  مكتب المراجعة الداخلية

  (بآالف اليوروات) ٢٠١٩مصروفات عام 
 ٢٠٢٠ميزانية عام 

املعتمدة 
  اليوروات)  (بآالف

  التغّري يف املوارد
 ٢٠٢١ميزانية عام 

املقرتحة 
  اجملموع  اليوروات)  (بآالف

املصروفات من 
  صندوق الطوارئ

اجملموع مبا فيه 
املصروفات من 
  صندوق الطوارئ

مقداره 
  نسبته املئوية  اليوروات بآالف

 ٥٠٧٫٦ ٩٫٥ ٤٦٣٫٧٤٣٫٩  املوظفون من الفئة الفنية

)٠٫٤(٧٦٫١  املوظفون من فئة اخلدمات العامة  )٠٫٥(  ٧٥٫٧ 

 ٥٨٣٫٣ ٨٫١ ٥٤٧٫٠٥٣٩٫٨٤٣٫٥-٥٤٧٫٠  اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

 ١٣٣٫٥ ٩٫٣ ١٠١٫٥١٢٢٫١١١٫٤-١٠١٫٥  املساعدة املؤقتة العامة

 - - -----  املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

 - - -----  العمل اإلضايف

 ١٣٣٫٥ ٩٫٣ ١٠١٫٥١٢٢٫١١١٫٤-١٠١٫٥  اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني

 ١٠٫٩ ٠٫٩ ١٠٫١١٠٫٨٠٫١-١٠٫١  السفر

 - - -----  الضيافة

 - - -----  اخلدمات التعاقدية

 ٢٨٫٨ ١٫١ ٢٧٫٦٢٨٫٥٠٫٣-٢٧٫٦  التدريب

)٢٠٫٠(٢٠٫٠---  اخلرباء االستشاريون  )١٠٠٫٠(  - 

 - - -----  النفقات التشغيلية العامة

 - - -----  اللوازم واملواد

 - - -----  األثاث والعتاد

)١٩٫٦(٣٧٫٧٥٩٫٣-٣٧٫٧  اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني  )٣٣٫١(  ٣٩٫٧ 

 ٧٥٦٫٥ ٤٫٩ ٦٨٦٫٣٧٢١٫٢٣٥٫٣-٦٨٦٫٣  المجموع

 ٢٠٢١: مالك الموظفين المقترح لعام ٦ -سابع البرنامج الرئيسي ال :٥٤ الجدول

البرنامج الرئيسي 
  ٦- 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 

  فوقها
 –خ ع 

  رر
 –خ ع 

  رأ

جمموع 
موظفي فئة 

اخلدمات 
  العامة

مجموع 
  الموظفين

          الوظائف الثابتة

   ٤    ١    ١   -    ٣    -   -   ١    ١   -   ١   -   -    -   ٢٠٢٠املقرة لعام 
   -    -    -   -    -    -   -  -  -  -  -  -   -    -   اجلديدة

   -    -    -   -    -    -   -  -  -  -  -  -   -    -   املعادة التخصيص
   -    -    -   -    -    -   -  -  -  -  -  -   -    -   املعادة التصنيف
   -    -    -   -    -    -   -  -  -  -  -  -   -    -   املستعادة/املعادة
   ٤    ١    ١   -    ٣    -   -   ١    ١   -   ١   -   -    -   ٢٠٢١المقترحة لعام 

         

  وظائف المساعدة المؤقتة العامة (معاِدالتها بدوام كامل)

  ١,٠٠  -  -  -  ١,٠٠  -  -  ١,٠٠  -  -  -  -  -  -  ٢٠٢٠قرة لعام امل
   ١,٠٠    -    -   -    ١,٠٠    -   -   ١,٠٠   -  -  -  -   -    -   املستمرة
   -    -    -   -    -    -   -  -  -  -  -  -   -    -   اجلديدة

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

   -    -    -   -    -    -   -  -  -  -  -  -   -    -   احملوَّلة
   ١,٠٠    -    -   -    ١,٠٠    -   -   ١,٠٠   -  -  -  -   -    -   ٢٠٢١المقترحة لعام 
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  المرفقات 

  ولالمرفق األ

 الدولية الجنائية للمحكمة التنظيمي الهيكل
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  المرفق الثاني

 المقترحة البرنامجية ٢٠٢١ عام بميزانية المتعلقة والمعطيات الفتراضاتا
  الوصف  االفرتاض  املعطى 

يوم للحالة يف مايل  ١٠٠)، واتوم وانـَْغْيسوناِيكب ( القضية -يوم للحالة الثانية يف مجهورية أفريقيا الوسطى ١٠٠  ٢٠٠   عدد أيام انعقاد جلسات احملكمة  - ١
  ).احلسن(قضية  ٢القضية  -

  ١٣  عدد احلاالت اخلاضعة للتحقيق  - ٢
احلالة يف بوروندي، واحلالتان األوىل والثانية يف مجهورية أفريقيا الوسطى، واحلالة يف كوت ديفوار، واحلالة يف مجهورية 

بالسودان، واحلالة يف جورجيا، واحلالة يف كينيا، واحلالة يف ليبيا، واحلالة يف  الكونغو الدميقراطية، واحلالة يف دارفور
  مايل، واحلالة يف ميامنار، واحلالة يف أفغانستان، واحلالة يف أوغندا

  )١(٩  عدد عمليات التحقيق الناشط  - ٣
يفوار (القضية الثانية)، واحلالة يف احلالة يف بوروندي، واحلالة الثانية يف مجهورية أفريقيا الوسطى، واحلالة يف كوت د

دارفور بالسودان، واحلالة يف جورجيا، واحلالة يف ليبيا (القضية الثالثة)، واحلالة يف مايل، واحلالة يف يف ميامنار، واحلالة 
  يف أفغانستان

٤ -  
عدد األوامر بإلقاء القبض اليت 

رُفعت عنها أختام التحريز ولـّما يزل 
  يُنتظر تنفيذها

١٦  
) ١(  ) واخلامسة١) والرابعة (٢) والثانية (١)؛ والقضايا األوىل (١لقضية األوىل مكرَّرًا يف احلالة يف كوت ديفوار (ا

)؛ وقضية اجلرائم املنصوص عليها ١يف دارفور بالسودان؛ والقضية الرابعة يف احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية (
) يف احلالة ٢) والثالثة (١) والثانية (١)؛ والقضايا األوىل (٣الة يف كينيا (من النظام األساسي يف احل ٧٠يف املادة 
  يف احلالة يف أوغندا  ) بإلقاء القبض٢وأمران (يف ليبيا؛ 

، )٢(احلالة يف فلسطنياحلالة يف كولومبيا، واحلالة يف غينيا، واحلالة يف العراق/اململكة املتحدة، واحلالة يف نيجرييا، و   ٩  عدد عمليات التدارس األويل  - ٥
  ).٢و١واحلالة يف الفلبني، واحلالة يف أوكرانيا، واحلالة يف فنزويال (القضيتان 

عدد األفرقة املعنية باإلجراءات   - ٦
  ٦  )٣((للدوائر) االبتدائية

الدائرة االبتدائية  ؛وين)(أُْنغ؛ الدائرة االبتدائية التاسعة )اْنتاَغْنداجرب األضرار ( الناظرة يف الدائرة االبتدائية السادسة
الدائرة ؛ )املهدي(الناظرة يف جرب األضرار  منةالدائرة االبتدائية الثا ؛)كاتـَْنغا  و (لوبـَْنغاالثانية الناظرة يف جرب األضرار 

  ؛)انـَْغْيسوناو  ِيكاتوم( اخلامسةالدائرة االبتدائية  ؛)احلسن( العاشرةاالبتدائية 

ب املّدعي عدد األفرقة (التابعة ملكت  - ٧
القضية الثانية  -واحلالة يف مايل (ِيكاتوم وانـَْغْيسونا)؛  القضية ب - يف مجهورية أفريقيا الوسطىاحلالة الثانية يف   ٣  العام) املعنية باإلجراءات االبتدائية

  (عبد الرمحن) واحلالة يف دارفور بالسودان(احلسن)؛ 

عدد أفرقة الدعم التابعة لقلم   - ٨
ااحملكمة املعن    ١  ية جبلسا

عدد أفرقة الدفاع املموَّلة يف إطار   - ٩
  ١١  نظام املساعدة القانونية

   عبد الرمحن؛)، نشاط مقلَّص(القذايف  يف اإلجراءات التمهيدية:
   ؛)نشاط مقلَّص(انـَْغْيسونا، بندا ، ِيكاتوم، احلسنيف اإلجراءات االبتدائية: 
  ؛ غوديه اْبليه، اْغبَـْغبو ،وينأُْنغ، اْنتاَغْندايف إجراءات االستئناف: 

  )نشاط مقلَّص(املهدي جرب األضرار:  إجراءاتيف 

عدد ممثِّلي اجملين عليهم املموَّلني يف  -١٠
  ٩  إطار نظام املساعدة القانونية

  )٤(عبد الرمحن يف اإلجراءات التمهيدية:
  ؛)مقلَّصنشاط (انـَْغْيسونا، بندا و  ِيكاتوم، احلسن يف اإلجراءات االبتدائية:

  أُْنغوين، املهدي(القضية الثانية)،  لوبـَْنغا(القضية األوىل)،  لوبـَْنغاكاتـَْنغا، : جرب األضرار إجراءاتيف 

١١- 
عدد أفرقة املمثلني القانونيني 

للمجين عليهم التابعة للمكتب 
  العمومي حملامي اجملين عليهم

 )،١( غوديه اْبليه  و اْغبَـْغبو )،٢(انـَْغْيسونا و  ، ِيكاتوم)٢(ا دانْتاَغنْ ، )١( لوبـَْنغا)، ١( كاتـَْنغا)، ١( نأُنغوي  ٩
  )٥()١(إجراءات أخرى 

                                                            

 التحقيق يف القضية أ يف احلالة الثانية يف مجهورية أفريقيا الوسطى (ستة طيلة السنة:كلها   لن تدومشط، لكن احتقيق ن عمليات سعت )١(

   ).أشهر ٦جورجيا (التحقيق يف احلالة يف أشهر) و 
  .ائرة التمهيديةالدذي صلة عن قرار  يُنتظر صدور  )٢(
األفرقة املعنية باإلجراءات االبتدائية هي أفرقة تابعة للدوائر ميكن أن تُنتدب لإلعداد ملا سُيعقد مستقبًال من احملاكمات وجلسات   )٣(

  انعقادها وجلسات النطق بالعقوبة واجللسات اخلاصة جبرب األضرار.
كان يضطلع به ممثلون قانونيون للمجين املساعدة القانونية أو  ًال يف إطار نظام ما إذا كان مموَّ جيب حتديد نوع التمثيل القانوين (  )٤(

  .مستقبالً مليزنة ا يف عملية األمر الذي جيب إبقاء متَّسع ألخذه باحلسبان): عليهم
، القذايفملقبولية يف قضية يُعىن هذا الفريق باإلجراءات الالبثة اليت ينخرط يف العمل عليها مكتب احملامي العمومي للمجين عليهم (ا  )٥(

 ، إخل).جزر الُقُمرواالستئناف يف احلالة يف 
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  الوصف  االفرتاض  املعطى 

عدد اللغات املنهوض بأود تقدمي  -١٢
ا يف جلسات احملكمة   لغة الَسْنغو - ٦العربية،  - ٥لغة الَبْمبارا،  -٤، الفرنسية - ٣،اإلنكليزية -٢لغة اآلشويل،  - ١  ٦  اخلدمات 

املتصلة بالقضايا  عدد اللغات -١٣
ا   ٣٦  املنهوض بأود تقدمي اخلدمات 

السواحلية (الكونغولية)،  -٦العربية (السودانية)،  - ٥العربية،  -٤اآلشويل،  -٣الفرنسية،  - ٢اإلنكليزية،  - ١
يَـْرَوْندا،  - ٧ لغة األتيسو،  -١٢لغة املوريه،  -١١لغة الَبْمبارا،  -١٠لغة الديوال،  -٩لغة الِلْنغاال،  - ٨لغة الِكنـْ
اجلورجية،  -١٨لغة التماشيق،  -١٧لغة الفور،  -١٦لغة الزغاوة،  -١٥لغة الَسْنغو،  - ١٤لغة األلور،  -١٣
لغة الغرييه،  -٢٢لغة الِلندو،  - ٢١لغة الُسْنغاي،  - ٢٠الروسية،  -١٩
دي، لغة الكريُنْ  - ٢٨لغة الَبْشتو،  -٢٧لغة الداري،  - ٢٦لغة الُفْلُفْلد،  - ٢٥لغة الِتغرينيا،  -٢٤لغة الَلْنغو، -٢٣
األوكرانية،  - ٣٢العربية،  -٣١معلومة سرّية مصنَّفة (ألف)،  -٣٠ألمهرية، ا -٢٩
  معلومة سرّية مصنَّفة (باء) -٣٦لغة الروهنجيا،  -٣٥البنغالية،  -٣٤البورمية،  -٣٣

١٤- 
عدد اللغات املنهوض بأود تقدمي 
ا من أجل املراسلة مع  اخلدمات 

  لدول األطرافا
الربتغالية،  - ٧اإليطالية،  -٦اهلولندية،  - ٥اإلسبانية،  - ٤العربية،  - ٣الفرنسية،  -٢اإلنكليزية،  - ١  ٨

  لغة الَسْنغو - ٨

  ٤  عدد دعاوى االستئناف النهائي -١٥
 ٧٦ يف املادة من النظام األساسي واجلرائم املنصوص عليها ٧٤  (اجلرائم املنصوص عليها يف املادةاْنتاغْندا  قضية
(اجلرائم  أُْنغوينقضية  من النظام األساسي)؛ ٧٤ (اجلرائم املنصوص عليها يف املادةغوديه  واْبليه اْغبَـْغبو قضية منه)؛

  )٦(من النظام األساسي) ٧٤ املنصوص عليها يف املادة

عدد الشهود الذين ميثُلون لإلدالء  -١٦
م   )٤٠(انـَْغْيسونا و  ومِيكات وقضية، )٥٠(احلسن  قضية  ٩٠  بشهادا

املدة القصوى املتوقعة ملكوث كل  -١٧
اية األسبوع/ االسرتاحة ٣أيام للتحضري + يومان لإلملام باألمور + يومان للجلسات +  ٣  ١٠  شاهد أيام  ١٠=  أيام لعطلة 

  مبثابة متوسط لكل شاهد

١٨- 
ن عدد اجملين عليهم الذين يطلبو 
املشاركة يف اإلجراءات/ جرب 

  ضرارألا
٧(٧ ٨٠٠( 

)، واحلالة ٥٠٠)، واحلالة يف أفغانستان (٨٠٠)، واحلالة يف مايل (٥٠٠يف مجهورية أفريقيا الوسطى (الثانية احلالة 
)، واحلالة يف ٢ ٥٠٠)، واحلالة يف أوغندا (١  ٠٠٠)، واحلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية (٥٠٠يف ميامنار (

  )٢  ٠٠٠دارفور بالسودان (

عدد الشهود واجملين عليهم  -١٩
م املشمولالشهود/اجملين عليهم وغريُ هم   ٧٥  املشمولني باحلماية ن حبماية قسم اجملين عليهم والشهود و هم من املعرَّضني للخطر بسبب شهاد

  احلمايةمبن فيهم املشمولون بربنامج احملكمة اخلاص باحلماية وبغري ذلك من أشكال 

 عدد األشخاص املشمولني -٢٠
هم الشهود/اجملين عليهم ومعالوهم الذين قد تشملهم احلماية والرعاية اللتان يقدمهما قسم اجملين عليهم والشهود يف   ٤٧٠  باحلماية

  ٢٠٢١عام 

عدد املشتبه فيهم/املتهمني الذين  -٢١
  عبد الرمحن، غوديه اْبليه ،اْغبَـْغبوانـَْغْيسونا،  ،ِيكاتوم ،أُْنغوين، اْنتاَغْندا، احلسن  ٨  )٨(ميثُلون أمام احملكمة

عدد احملتَجزين من املشتبه فيهم أو  -٢٢
  عبد الرمحن، انـَْغْيسونا ،ِيكاتوم ،أُْنغوين، اْنتاَغْندا، احلسن  ٦  املدانني املتهمني أو

 ُتستأجر ينحمتجز  ستةأجل  زنزانة (فمن ١٢ست زنازين أو  جمموعات كٌل منها تتألف منمنوذج استئجار الزنازين:   ٦  عدد الزنازين الالزمة -٢٣
  زنازين)جمموعة واحدة من ست 

  ٨  ةُقطريعدد املكاتب/الوحدات ال -٢٤
ديفوار (أبيجان)، واثنان يف مجهورية الكونغو الدميقراطية  واحد يف مجهورية أفريقيا الوسطى (بـَْنغي)، وواحد يف كوت

يل (باماكو)، وواحد يف أوغندا (كمباال)، يضاف (ِكْنشاسا وبونيا)، وواحد يف جورجيا (اْتبيليسي)، وواحد يف ما
  إليها مكتب االتصال القائم لدى منظمة األمم املتحدة يف نيويورك

                                                            

قبل أن يصدر حكم  أُْنغوينيف قضية ائي ستقدَّم دعوى استئناف  أنه تأكيدإن إلجراء االستئناف من طبيعته ما جيعل من املتعذر   )٦(
ماً باإلدانة أم حكماً (سواء أكان حكيف هذه القضية سُيستأنف االبتدائية  دائرةال قراراالبتدائية. لكن يُرجَّح كبَري الرتجيح أن  الدائرةعن فيها 

  بالتربئة).
كما ُحتسب  وُحتسب طلبات املشاركة وطلبات جرب األضرار على حدة. األرقام املعنية متثل عدد الطلبات الفردية املتوقَّع أن ُتستلم.  )٧(

يٌم كامل ملدخالت بيانات قلم احملكمة وتقييٌم قانوين ذو صلة (عندما ُتستلم استمارة إضافية على حدٍة اإلفاداُت مبعلومات إضافية فيلزم تقي
  مثًال).

من أجل هذه الوثيقة فقط يشمل مصطلح "املتهم" األشخاص الذين ُقضي يف الدرجة االبتدائية بتربئتهم أو بإدانتهم ويُنتظر يف   )٨(
جلسات النظر يف نه ال يشمل بنطاقه األشخاص الذين ال ميثُلون أمام احملكمة إال فيما خيص قضاياهم البت يف دعاوى االستئناف النهائي. إ

 .جرب األضرار
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  المرفق الثالث

 البرنامجية ٢٠٢١ عام ميزانية على تؤثر قد التي الحدوث الممكنة المستجدات قائمة
 المقترحة

 القائمة، ومنها: املستجدات اإلجرائية اليت تفضي إىل تأخري يف الدعاوى -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 ا يقايف) يف القضايإطلب 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

 ا:املستجدات غري املرتقبة حالياً، ومنه -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 جملس حالة إ  )ج (

 .دول األطراف حاالت إىل احملكمةالحالة إ  )د (
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  المرفق الرابع

  االستراتيجية الغايات

  المرفق الرابع (أ)

 )٢٠٢١ - ٢٠١٩ للفترة( الدولية الجنائية للمحكمة االستراتيجية الخطة المبيَّنة في الغايات قائمة

  األداء املؤسسي -جيم   التعاون والتكامل -باء   ل القضاء ويف جمال املقاضاةاألداء يف جما -ألف 
  :١الغاية 

زيادة سرعة وجناعة األنشطة األساسية للمحكمة 
املتمثلة يف عمليات التدارس األويل وعمليات التحقيق 

واحملاكمات وأعمال جرب األضرار، مع احلفاظ على 
ا باالستقالل والعدالة وأرفع درجات  اّتسام إجراءا

ومحاية سالمة ورفاه واجلودة، االمتياز القانوين 
  األشخاص املعنيني، وال سيما اجملين عليهم والشهود

   :٤الغاية 
مواصلة تعزيز الدعم السياسي وتطوير أشكال التعاون 

واملساعدة االشتغالية جلميع األطراف فيما خيص عمليات 
الشهود، وتنفيذ  التدارس األويل، وعمليات التحقيق، ومحاية
  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 
ر مراحل اإلجراءات القضائية مبا فيها مرحلة جرب األضرا

(بالتعاون مع الصندوق االستئماين للمجين عليهم فيما 
  خيص مرحلة اإلجراءات األخرية الذكر)

   :٥الغاية 
التباحث مع الدول وسائر أصحاب الشأن فيما يتعلق 
باالسرتاتيجيات اجلديدة لزيادة قدرة منظومة نظام روما 

األساسي على النهوض باملسؤولية املشرتكة عن سد الثغرة 
يف اإلفالت من العقاب، وتصميم هذه  املتمثلة

االسرتاتيجيات، بوسائل منها تشجيع الدول األطراف على 
تنفيذ نظام روما األساسي على الصعيد الوطين واختاذ سائر 
التدابري التكاملية (مبا يف ذلك تقدمي الدعم واملساعدة إىل 

اجملين عليهم)، ووضع اسرتاتيجية إلجناز تناول احلاالت 
  للتحقيقاخلاضعة 

   :٧الغاية 
يئة وضمان بيئة عمل ساملة ومصونة األمن حمورها 

م املستمر   رفاه املوظفني وحتسني مهارا

   :٣الغاية 
املضي يف تعميم األخذ باملنظور اجلنساين يف مجيع 
جوانب عمل احملكمة يف اجملال القضائي ويف جمال 

  املقاضاة

   :٨الغاية  
ازن بني اجلنسني أكثر التوصل إىل متثيل جغرايف وتو 

  إنصافاً، وال سيما يف الوظائف من الفئات العليا
  :٩الغاية 

إدارة املوارد على حنو فعال متماسك شفاف مسؤول 
قابل للتكيف، واملضي يف تنمية استدامة احملكمة 

  وصمودها حيال املخاطر املستبانة
   :١٠الغاية 

ضعة وضع اسرتاتيجية إلجناز تناول احلاالت اخلا
  للتحقيق
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  المرفق الرابع (ب)

 العام المّدعي لمكتب االستراتيجية الخطة المبيَّنة في االستراتيجية الغايات قائمة
 )٢٠٢١ - ٢٠١٩ للفترة(

ا املكتب: -١   االرتقاء جبودة األداء فيما يتعلق باألنشطة األساسية اليت يضطلع 
  رتافع أمام احملكمة،حتقيق معدَّل جناح عال يف ال :١ الغاية االسرتاتيجية  )أ (
زيادة سرعة وجناعة وفعالية عمليات التدارس األويل وعمليات  :٢ الغاية االسرتاتيجية  )ب (

  ؛التحقيق وأعمال املقاضاة
لزيادة حمسنَّة القيام مع الدول بوضع اسرتاتيجيات ومنهجيات  :٣ الغاية االسرتاتيجية  )ج (

  لقبض عليهم صادرة عن احملكمة؛معدَّل القبض على األشخاص الذين لـّما تنفَّذ أوامر با
ج املكتب جتاه اجملين عليهم وال سيما ضحايا  :٤ الغاية االسرتاتيجية  )د ( ذيب وتعزيز 

م   ؛اجلرائم اجلنسية واجلرائم اجلنسانية املنطلق واجلرائم املرتكبة حبق األطفال أو املاسة 
  االرتقاء باملمارسات اإلدارية السليمة: -٢

زيادة قدرة املكتب على إدارة موارده على حنو فعال ومسؤول  :٥ الغاية االسرتاتيجية  )أ (
  ؛وخاضع للمساءلة

  اإلسهام يف عمل منظومة نظام روما األساسي على حنو فعال: -٣
املتمثلة  سد الثغرةاملضي يف تعزيز قدرة املكتب وشركائه على : ٦ الغاية االسرتاتيجية  )أ (
  .اإلفالت من العقاب يف
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  المرفق الرابع (ج)

   لقلم المحكمة االستراتيجية الخطة المبيَّنة في االستراتيجية لغاياتا قائمة
  )٢٠٢١ - ٢٠١٩ للفترة(

نظرًا إىل اخلدمات األساسية اليت يقدمها قلم احملكمة إىل احملكمة، جيب عليه السهُر على  -١
وبغية  فعله.توظيف أقدِر األشخاص املستعدين للعمل وأكثرِهم إنتاجيًة والسعُي إىل االمتياز يف كل ما ي

كما إن  التزام املوظفني. تعزيزسنوات يُرمى منه إىل  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.

ولـّما   يل اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني يف جمموعة موظفيها.إن احملكمة حريصة على حتسني التمث -٢
كان قلم احملكمة مكوِّن احملكمة الذي يستخدم أكرب عدد من موظفيها فإن عليه طبعًا أن يويل األولوية 

سنوات لتحسني التمثيل  وبناًء عليه فإن قلم احملكمة يشرع يف برنامج عمل مدته ثالث هلذه املسألة.
التوازن بني اجلنسني، مركِّزًا فيما خيص التوازن األخري الذكر تركيزًا رئيسيًا على الوظائف من الفئة اجلغرايف و 

  العليا.

  وعليه فإن لقلم احملكمة ثالث أولويات هي: -٣
  التحسني املستمر؛  )أ (
  التزام املوظفني؛ تعزيز  )ب (
  التمثيل اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني.  )ج (
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  )دالمرفق الرابع (

  القضائية لهيئة: ارئيسي األولالبرنامج ال

  ٢٠٢١النتائج المتوّخاة ومؤّشرات األداء والمرامي لعام 

  ٢٠٢١املرامي لعام   مؤّشرات األداء  النتائج املتوّخاة
    )٣-١(الغايات االستراتيجية  ٤-١األهداف 

يئة  - ١ االضطالع الفعال بالتخطيط فيما يتعلق 
تدبر اإلجراءات الرئاسة، وتقدمي الدعم من أجل جناعة 

  القضائية

 استبانة املسائل اليت ميكن أن تقوم وتدبرها على حنو فعال   ١٠٠%  

  مدى جودة أعمال التحضري الجتماعات هيئة الرئاسة
  واجتماعات القضاة وجودة دعم هذه االجتماعات

 حظوه بالرضا التام  

 جناعة تنظيم الطلبات/الوثائق اليت تودع لدى هيئة الرئاسة   يع القرارات يف غضون اآلجال املقرَّةصدور مج  
  مدى التقيد باملواعيد وتوخي اجلودة يف املشورة اليت تقدَّم

  إىل الرئيس وإىل نائبيه بشأن مسائل التسيري واإلدارة
 حظوه بالرضا التام  

التنفيذ والعمل بالتوافق مع مؤّشرات األداء املناسبة  - ٢
قضائي ذي فيما خيص السريورات القضائية والدعم ال

  الصلة

  مواصلة مجع البيانات ذات الصلة يف اجملاالت الرئيسية
ملبادرة مؤشرات األداء فيما يتعلق بالسريورات اليت يشمل 
 نطاقها احملكمة مجعاء وبالسريورات اخلاصة باهليئة القضائية

 ١٠٠%   

  تطبيق مؤشرات األداء يف السريورات اليت يشمل نطاقها
  ريورات اخلاصة باهليئة القضائيةاحملكمة مجعاء ويف الس

 حظوه بالرضا التام  

تنفيذ اإلجراءات التمهيدية واإلجراءات االبتدائية  - ٣
وإجراءات االستئناف على حنو عادل وسريع، مع االحرتام 
الكامل حلقوق املتهمني واالعتبار الواجب حلماية اجملين 

  عليهم والشهود

 ءات دون تقليص اآلجال الفاصلة بني مراحل اإلجرا
املساس حبقوق األطراف واملشاركني واجملين عليهم يف أن 

  تُوفَّر هلم العدالة واحلماية حبسب احلال

  حتقيق حتسني قابل للقياس باملقارنة بالقضايا
  األسبق

الدفع ُقُدماً باستعراض العرب املستخلصة من  - ٤
السريورات القضائية، بالتشاور مع أصحاب الشأن حبسب 

ع الرتكيز على التغيريات اليت ال تستلزم إدخال االقتضاء، م
  تعديالت على القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات

 مواصلة تعزيز اّتساق املمارسة القضائية    اية عام   ٢٠٢١حبلول 

    )٥-٤(الغايتان االستراتيجيتان  ٨-٥األهداف 

الشفافية والفعالية يف التواصل وتبادل املعلومات بني  - ٥
  لجمعيةل التابعةالقضائية واألفرقة العاملة اهليئة 

  عدد اجتماعات فريق الهاي العامل/فريق الدراسة املعين
باحلوكمة اليت يشارك فيها ممثل هليئة الرئاسة/للمحكمة 

  حبسب االقتضاء

  ًمتثيلهما كلما كان ذلك مناسبا  

تعزيز الثقة، وااللتزام، والدعم، فيما بني أصحاب  - ٦
املعنيني باحملكمة من خالل تبادل الشأن اخلارجيني 

املعلومات يف االجتماعات، واملؤمترات، وغريها من 
املناسبات فيما يتعلق جبهود احملكمة وحرصها على إقامة 

  العدل على حنو سريٍع ورفيِع درجة اجلودة

  عدد ما يعقده الرئيس/هيئة الرئاسة من االجتماعات
ت الدولية الرفيعة املستوى مع ممثلي الدول واملنظما

  واجملتمع املدين

  اجتماع ١٠٠أكثر من   

  مشاركة هيئة الرئاسة يف اجتماعات مجعية الدول
األطراف، وفريق الهاي العامل، وفريق الدراسة املعين 
باحلوكمة، وجلنة امليزانية واملالية، وجلسات اإلحاطة 
  اخلاصة بالِدبـُْلماسيني وباملنظمات غري احلكومية، إخل

 ككلما لزم ذل  
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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
ن إىل أمهية عاملية نظام روما األساسي واالتفاق بشأ

االمتيازات واحلصانات وتشجيع الدول اليت مل تصدِّق 
  عليهما أو تنضم إليهما على القيام بذلك

  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
  اتالعقوب

 إبرام اتفاقات متعلقة بإنفاذ العقوبات   ١  

    )٩-٦(الغايات االستراتيجية  ١١-٩األهداف 

التقيد التام يف الربنامج الرئيسي األول بنظام تقييم األداء    املضي يف حتسني تدبر أداء املوظفني - ٩
يف ذلك تقدمي مديري الوحدات والقضاة  يف احملكمة، مبا

  مسامهات مناسبة

 
 ١٠٠%   

  تقدمي التقارير واملعلومات املطلوبة يف الوقت املناسب
  وعلى حنو شفاف

 ١٠٠%  

النهوض بأود قدوم القضاة اجلدد ومغادرة نظرائهم  -١٠
  من القضاة املنتهية واليتهم

  تنظيم توجيه القضاة يف احملكمة لتعريفهم بإجراءات
  احملكمة وموظفيها ومرافقها

  فيما يتعلق بالقضاة  يةالاالنتقللفرتة املناسب التدبر ضمان
  املغادرين

 حظوه بالرضا التام  

إدارة املوارد على حنو فعال مبا يف ذلك متييز وتنفيذ  -١١
  املزيد من تدابري زيادة النجاعة املمكن اختاذها

  إلجراءات القضائية من تنظيم مواعيد اوجوه التحسن يف
  خالل تنفيذ التعديالت املتأتية عن العرب املستخلصة

 يق حتسينات ميكن قياسهاحتق  

حتقيق النجاعة يف االستعانة مبوارد الدوائر من  -١٢
م بصورة مركزية وتوخي املرونة يف  املوظفني من خالل إدار

إعماهلم ملواجهة التغري يف عبء العمل املتصل بالقضايا 
  الذي يتعنيَّ النهوض به

 بإدارة ٥-اضطالع رئيس الدوائر (موظف من الرتبة ف (
  ها إدارة مركزية فعالةموارد

 ١٠٠%  
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  )هالمرفق الرابع (

 مكتب المّدعي العام: البرنامج الرئيسي الثاني

  ٢٠٢١النتائج المتوّخاة ومؤّشرات األداء والمرامي لعام  :٢١٠٠البرنامج   -ألف

 ٢٠٢١: النتائج المتوّخاة ومؤّشرات األداء والمرامي لعام ٢١١٠البرنامج الفرعي  - ١

  ٢٠٢١املرامي لعام   مؤّشرات األداء  النتائج املتوّخاة  يةالغاية االسرتاتيج
     من غايات المحكمة ١ الغاية

من الغايات االستراتيجية  ١الغاية 
لمكتب المّدعي العام 

حتقيق معدَّل جناح  ("المكتب"):
  عال يف الرتافع أمام احملكمة

التكفل جبودة عمليات التحقيق وأعمال 
  املقاضاة

نتائج  :٣-١و ٢-١و ١-١مؤشرات األداء 
 املقاضاة

   
  تنجيز مشروع املراجعة

  
  
  

إقرار اللجنة التنفيذية للتقرير املتعلق 
   مبراجعة عمليات التحقيق

غايات من  ١٠و ١الغايتان 
  المحكمة

   

من الغايات االستراتيجية  ٢الغاية 
زيادة سرعة  لمكتب المّدعي العام:

وجناعة وفعالية عمليات التدارس 
وعمليات التحقيق وأعمال األويل 
  املقاضاة

زيادة سرعة وجناعة عمليات التدارس 
  األويل وعمليات التحقيق واحملاكمات

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

وضع خطة إلجناز تناول احلاالت املنظور 
فيها ينفذها املكتب وشىت وحدات 

  احملكمة

  إنتاجية املكتب :٧مؤشر األداء 
   

  تنجيز املقرتحات
  
  
  

ناسب إىل عقد اجتماعات الدعوة يف الوقت امل
  اللجنة التنفيذية وجتهيز نصوص القرارات

  
  
  

حتقيق وفورات أو مكاسب متأتية عن زيادة 
  النجاعة

  
  

تنجيز إعداد مقرتٍح عايل درجة اجلودة بشأن 
  اسرتاتيجية إجناز تناول احلاالت املنظور فيها

  
  

إقرار اللجنة التنفيذية للتقرير املرمي منه إىل 
اق بني عبء العمل واملوارد حتسني االتس

  املتاحة
  

عقد اجتماعات أسبوعية للجنة التنفيذية، 
ا وتوزيعها على  وإعداد نصوص قرارا

أصحاب الشأن الداخليني يف األسبوع 
  نفسه

  
حتقيق وفورات أو مكاسب متأتية عن 

النجاعة على نطاق املكتب تبلغ  زيادة
  %١نسبتها 

  
أفرقة إنشاء أفرقة عاملة تابعة للمكتب و 

عاملة على نطاق احملكمة، ووضع أطر 
اختصاصها، وعقد املشاورات ذات 

  الصلة، وإعداد مسوَّدة املقرتح
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  ٢٠٢١املرامي لعام   مؤّشرات األداء  النتائج املتوّخاة  يةالغاية االسرتاتيج
من غايات  ٣و ٢الغايتان 
  المحكمة

   

من الغايات االستراتيجية  ٤الغاية 
ذيُب  لمكتب المّدعي العام:

ج املكتب جتاه اجملين عليهم  وتعزيُز 
جلنسية وال سيما ضحايا اجلرائم ا

واجلرائم اجلنسانية املنطلق واجلرائم 
م   املرتَكبة حبق األطفال أو املاّسة 

أن يرُكَّز من باب األولوية يف مجيع 
عمليات التدارس األويل وعمليات 

التحقيق وأعمال املقاضاة على اجلرائم 
اجلنسية واجلرائم اجلنسانية املنطلق واجلرائم 

  م املرتَكبة حبق األطفال أو املاسة
  

تطبيق السياسة املتعلقة باجلرائم اجلنسية 
واجلرائم اجلنسانية املنطلق والسياسة 

املتعلقة باجلرائم املرتَكبة حبق األطفال أو 
م تطبيقاً كامالً    املاسة 

  
ج حمسَّن فيما يتعلق  اإلسهام يف وضع 

باجملين عليهم وذلك يف إطار املراجعة 
  الشاملة بنطاقها احملكمة مجعاء

االهتمام باجلرائم اجلنسية  :٨-٤ؤشر األداء م
واجلرائم اجلنسانية املنطلق والسياسة اخلاصة 

  باألطفال
  

الدأب على متييز واستعراض هذه اجلرائم املهتم 
  ا على سبيل األولوية

  
  
  

ا مقابل جمموعة التدابري املبينة  التدابري املعمول 
  يف وثائق هاتني السياستني

  
  تنجيز املقرتح

  
  
  
  

إظهاُر مجيع التقارير املتعلقة باألنشطة 
األساسية بذَل جهد كاف يف هذا الصدد 
وحتقيَق نتائج يف شأن هذه اجلرائم املهتم 

  ا على سبيل األولوية
  

١٠٠%  
  
  

أن تقر اللجنة التنفيذية التقرير املتعلق 
بالنهج احملسَّن وأن يؤخذ به يف سائر 

  وحدات احملكمة



ICC-ASP/19/10 

10-A-121020 240 

  ٢٠٢١املرامي لعام   مؤّشرات األداء  النتائج املتوّخاة  يةالغاية االسرتاتيج
من غايات  ٩و ٨و ٧و ٦الغايات 
  المحكمة

   

من الغايات االستراتيجية  ٥غاية ال
زيادة قدرة  لمكتب المّدعي العام:

املكتب على إدارة موارده على حنو 
  فعال ومسؤول وخاضع للمساءلة

  اإلدارة املسؤولة واخلاضعة للمساءلة
  
  
  

  حتسني مستوى الرفاه
  
  
  

ج التحسني املستمر   املضي يف تطبيق 
  
  

  مع أصحاب الشأن حتسني التواصل
    

 حتسني التوازن بني اجلنسني/التوازن اجلغرايف
  
  

تدريب املوظفني تدريباً مالئماً ألدائهم 
  مهامهم

: ٤-١١حىت  ١-١١مؤشرات األداء 
التخطيط واألداء والتقيد بالقواعد واملعايري يف 

  اجملال املايل
   

  :٥-٨حىت  ١-٨مؤشرات األداء 
مأداء املوظف -املوارد البشرية    ني وتنمية قدرا

  
  التقيد بالئحة املوظفني ونظامهم

  
  

  وضع وتنفيذ نظام جديد لإلبالغ بشأن األداء
  
  
  
  
  

وضع إطار للمهارات القيادية (على نطاق 
  احملكمة)

  
وضع إطار لرفاه املوظفني (على نطاق احملكمة) 

ومتابعة نتائج االستقصاءات املتعلقة بالتزام 
  املوظفني

  
  وعية بقضايا اجلنسنيتوفري تدريب للت

  
  
  

  النتائج املرحلية احملقَّقة/ املزَمع حتقيقها
  
  
  
  

النتائج احملقَّقة/املزَمع حتقيقها فيما خيص 
  املشاريع ذات األولوية

  
النتائج املرحلية احملقَّقة/املزَمع حتقيقها يف إطار 

خطة العمل اخلاصة بالتوازن بني اجلنسني/ 
  التوازن اجلغرايف

  
 الذين يتم تدريبهم مقابل عدد املوظفني

  عددهم اإلمجايل

  
  
  
  
إىل أي  ةاإلداريتفضي الطعون ال   أن

  استنتاجات سلبية كبرية الشأن
  

أن يُتاح ألصحاب الشأن تقرير عن األداء 
  مبسَّط ومدمج 

  
  أن ُحيقَّق كل النتائج املرحلية املنشودة

  
  

  أن ُحيقَّق كل النتائج املرحلية املنشودة
  
  

  كل النتائج املرحلية املنشودةأن ُحيقَّق  
  
  

أن ُحيقَّق كل النتائج املرحلية املنشودة 
(كأن ُجترى عملية واحدة على األقل من 
عمليات استخالص العرب بعد كل فعالية  
كربى من فعاليات التحقيق أو املقاضاة، 
وأن تزيد نسبة أعضاء هيئة اإلدارة الذين 

  %)٥٠يشاركون يف تدريب القياديني عن 
  
رار اللجنة التنفيذية للتقرير املتعلق إق

باسرتاتيجية التواصل اجلديدة والنموذج 
  ذي الصلة

  
  أن ُحيقَّق كل النتائج املرحلية املنشودة

  
  
  
  

  أن ُحيقَّق كل النتائج املرحلية املنشودة
  
  
  

% من املوظفني ٩٠أن يكون أكثر من 
  قد تابعوا التدريب اإللزامي



ICC-ASP/19/10  

241  10-A-121020 

  ٢٠٢١املرامي لعام   مؤّشرات األداء  النتائج املتوّخاة  يةالغاية االسرتاتيج
     من غايات المحكمة ٤الغاية 

من الغايات االستراتيجية  ٣اية الغ
القيام مع لمكتب المّدعي العام: 

 بوضع اسرتاتيجيات ومنهجياتالدول 

معدَّل القبض على  حمسَّنة لزيادة
األشخاص الذين لـّما تنفَّذ أوامر 

  بالقبض عليهم صادرة عن احملكمة

دعم ومراجعة وإقرار املقرتحات كما 
 ق هذه الغايةيقدمها املكتب نشداناً لتحقي

  
   توليد األفكار وحشد الدعم والتعاون

 :٧مؤشر األداء 
  إنتاجية املكتب

 
 :٧-٤مؤشر األداء 
  التعاون الدويل

 
الرد يف الوقت املناسب على طلب إقرار 

  املقرتحات
  
  

املشاركة يف املباحثات الرفيعة املستوى ذات 
الصلة، مبا يف ذلك املباحثات اجلارية يف سياق 

  عاونتيسري الت
   

مواصلة العمل الدعوي أمام جملس األمن التابع 
لألمم املتحدة، ويف املنتديات الدبلماسية 

  األخرى، ويف إطار التواصل مع الدول

  
  
  
  
  
  

أن يبلغ معدَّل الرد على الطلبات املتلقاة 
(إجياباً أو سلباً) يف غضون أسبوعني 

١٠٠%  
  

 %١٠٠أن يبلغ معدَّل الرد على الطلبات 
  
  
  

ري العمل الدعوي يف أربع جلسات أن جي
إحاطة يعقدها جملس األمن التابع لألمم 

املتحدة، ويف اجلمعية العامة لألمم املتحدة 
اليت تعقد سنوياً (وإبان فرص أخرى تتاح 

للدعوة إىل املزيد من التعاون يف شأن 
القبض على املطلوبني وتبادل األفكار 

بشأن ضرورة القبض عليهم 
  املتعلقة بالقبض عليهم) واالسرتاتيجيات

     من غايات المحكمة ٥الغاية 

من الغايات االستراتيجية  ٦اية الغ
تعزيز قدرة لمكتب المّدعي العام: 

سد الثغرة املكتب وشركائه على 
  املتمثلة يف اإلفالت من العقاب

دعم ومراجعة وإقرار املقرتحات كما 
 يقدمها املكتب نشداناً لتحقيق هذه الغاية

 : ٧األداء  مؤشر
  إنتاجية املكتب

 
 :٤-٥حىت  ١-٥مؤشرات األداء 

  جودة التفاعل مع املكتب
 

الرد يف الوقت املناسب على طلبات إقرار 
  املقرتحات

  
  
  
  
  
  

أن يبلغ معدَّل الرد على الطلبات املتلقاة 
 ثالثة أسابيع(إجياباً أو سلباً) يف غضون 

١٠٠%  
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 ٢٠٢١ّخاة ومؤّشرات األداء والمرامي لعام : النتائج المتو ٢١٢٠البرنامج الفرعي  - ٢

  ٢٠٢١املرامي لعام   مؤّشرات األداء  النتائج املتوّخاة  الغاية االسرتاتيجية
   من غايات المحكمة ١ الغاية

من الغايات االستراتيجية  ٢الغاية 
زيادة سرعة  لمكتب المّدعي العام:

وجناعة وفعالية عمليات التدارس األويل 
  قيق وأعمال املقاضاةوعمليات التح

  
  
  
  

تنجيز عمليات التدارس األويل 
وعمليات التحقيق واحملاكمات يف 

  الوقت املناسب
  

زيادة سرعة وجناعة عمليات التدارس 
  األويل وعمليات التحقيق واحملاكمات

   إنتاجية املكتب :٧مؤشر األداء 
  
  
  

  النتائج املرحلية احملقَّقة/ املزَمع حتقيقها
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ز املقرتحاتتنجي
  
  
  

حتقيق وفورات أو مكاسب متأتية عن زيادة 
  النجاعة

  
  
  
  

السهر على قدرة الوحدات على تقدمي 
اخلدمات للمكتب يف الوقت املناسب 
وعلى حنو ناجع (تقليص مدى البعد 

حتقيق هذا املرمى حبيث يكون  عن
وذلك بالقياس إىل الوقت  %؛٥ من  أقل

ورات واجلهد احملدَّدين يف إطار السري 
  واإلجراءات املتَّفق عليها)

  
تقدمي الدعم اللغوي حبسب اجلدول الزمين 

 % من الوقت٩٨املتَّفق عليه ملا تبلغ نسبته 
  

 التواؤماإلسهام يف إعداد التقرير عن حتسني 
بني عبء العمل واملوارد املراد أن تقرّه 

  اللجنة التنفيذية
  

اإلسهام يف حتقيق وفورات أو مكاسب 
زيادة النجاعة على نطاق متأتية عن 

  %١املكتب نسبتها 
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  ٢٠٢١املرامي لعام   مؤّشرات األداء  النتائج املتوّخاة  الغاية االسرتاتيجية
من غايات  ٩و ٨و ٧و ٦الغايات 
  المحكمة

 

من الغايات االستراتيجية  ٥الغاية 
قدرة زيادة  لمكتب المّدعي العام:
على حنو  املكتب على إدارة موارده

  فعال ومسؤول وخاضع للمساءلة

  
  
  

  اإلدارة املسؤولة واخلاضعة للمساءلة
  
  

ج التحسني املستمراملضي يف تط   بيق 
  

  حتسني مستوى الرفاه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

تدريب املوظفني تدريباً مالئماً ألدائهم 
  مهامهم

  
  حتسني تدبر املخاطر

: التخطيط ٤-١١حىت  ١-١١مؤشرات األداء 
 واألداء والتقيد بالقواعد واملعايري يف اجملال املايل

   
: املوارد ٥-٨حىت  ١-٨مؤشرات األداء 

م - البشرية    أداء املوظفني وتنمية قدرا
  

  التقيد بالقواعد املالية والنظام املايل
  
  
  
  
  

  تطبيق النظام اجلديد لإلبالغ عن األداء
  
  
  

النتائج احملقَّقة/املزَمع حتقيقها فيما خيص املشاريع 
  ذات األولوية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

عدد املوظفني الذين يتم تدريبهم مقابل عددهم 
  اإلمجايل

  
  
  

عدم خلوص املراجعني إىل أي استنتاجات 
  سلبية كبرية الشأن

  
التقيد الكامل بالقواعد املالية والنظام املايل 

واستخدام أموال الصناديق (امليزانية املعتمدة 
وصندوق الطوارئ) استخداماً سليماً 

مندرجاً ضمن إطار املعدَّالت املستهَدفة 
  املتفق عليها

  
املبسَّط املدَمج اإلسهام يف إعداد التقرير 

املتعلق باألداء املراد إتاحته ألصحاب 
  الشأن

  
  أن ُحيقَّق كل النتائج املرحلية املنشودة

  
 اتأن تزيد مشاركة املوظفني يف االستقصاء

  %٨٠عن 
  

إعداد وتنفيذ خطة العمل اليت توضع بناًء 
  على نتائج االستقصاءات

  
أن تكون مجيع استمارات تقييم األداء قد 

   الوقت احملددُملئت يف
  

  أن ُحيقَّق كل النتائج املرحلية املنشودة
  

% من املوظفني قد ٩٠أن يكون أكثر من 
  تابعوا التدريب اإللزامي

  
  حتيني سجل املخاطر الذي ميسكه القسم
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  ٢٠٢١: النتائج المتوّخاة ومؤّشرات األداء والمرامي لعام ٢١٦٠البرنامج الفرعي  - ٣
  ٢٠٢١املرامي لعام   مؤّشرات األداء  املتوّخاةالنتائج   الغاية االسرتاتيجية

    من غايات المحكمة ١ الغاية

من الغايات االستراتيجية  ٢الغاية 
زيادة سرعة  لمكتب المّدعي العام:

وجناعة وفعالية عمليات التدارس األويل 
  وعمليات التحقيق وأعمال املقاضاة

  
  

زيادة سرعة وجناعة عمليات التدارس 
  ت التحقيق واحملاكماتاألويل وعمليا

   إنتاجية املكتب :٧مؤشر األداء 
  

  تنجيز املقرتحات
  

حتقيق وفورات أو مكاسب متأتية عن زيادة 
  النجاعة

  
  

اإلسهام يف إعداد التقرير عن حتسني 
بني عبء العمل واملوارد املراد أن  التواؤم

  تقرّه اللجنة التنفيذية
  

اإلسهام يف حتقيق وفورات أو مكاسب 
عن زيادة النجاعة على نطاق  متأتية

  %١املكتب نسبتها 
غايات من  ٩و ٨و ٧و ٦الغايات 

  لمحكمةا
  

من الغايات االستراتيجية  ٥الغاية 
قدرة زيادة  لمكتب المّدعي العام:
على حنو فعال  املكتب على إدارة موارده

  ومسؤول وخاضع للمساءلة

  
  
  
  

  اإلدارة املسؤولة واخلاضعة للمساءلة
  
  

ج التحسني املستمراملضي    يف تطبيق 
  
  
  

  حتسني مستوى الرفاه
  

  حتسني تدبر املعلومات
  
  

تدريب املوظفني تدريباً مالئماً ألدائهم 
  مهامهم

  : 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

  
  تطبيق النظام اجلديد لإلبالغ عن األداء

  
  
  

  النتائج املرحلية احملقَّقة/ املزَمع حتقيقها
  

النتائج احملقَّقة/املزَمع حتقيقها فيما خيص املشاريع 
  ذات األولوية

  
النتائج احملقَّقة/املزَمع حتقيقها فيما خيص املشاريع 

  ذات األولوية
  

ملوظفني الذين يتم تدريبهم مقابل عددهم عدد ا
  اإلمجايل

  
  
  
  
  
  
  

اإلسهام يف إعداد التقرير املبسَّط املدَمج 
املتعلق باألداء املراد إتاحته ألصحاب 

  الشأن
  

  أن ُحيقَّق كل النتائج املرحلية املنشودة
  

  أن ُحيقَّق كل النتائج املرحلية املنشودة
  
  

  نشودةأن ُحيقَّق كل النتائج املرحلية امل
  
  

إنشاء جملس معين بإدارة البيانات تابع 
للمكتب يتوىل تقييَس املسائل املتصلة 
  بتدبر البيانات واملعلومات والبَت فيها 

  
إقامة منصة للتعلم اإللكرتوين من أجل 

  توفري التدريب داخلياً 
  

تسجيل األدلة والكشف عنها يف الوقت 
املناسب وعلى حنو فعال (ضمن املدى 

  ليه)املتفق ع
  

% من املوظفني ٩٠أن يكون أكثر من 
  قد تابعوا التدريب اإللزامي
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  ٢٠٢١: النتائج المتوّخاة ومؤّشرات األداء والمرامي لعام ٢٢٠٠البرنامج   -باء
  ٢٠٢١املرامي لعام   مؤّشرات األداء  النتائج املتوّخاة  الغاية االسرتاتيجية

     من غايات المحكمة ١ الغاية

ايات االستراتيجية من الغ ١الغاية 
حتقيق معدَّل لمكتب المّدعي العام: 

  جناح عال يف الرتافع أمام احملكمة

التكفل جبودة عمليات التحقيق 
  وأعمال املقاضاة

   :٣-١و ٢-١و ١-١مؤشرات األداء 
   نتائج املقاضاة

  
   نتائج ضوابط مراقبة اجلودة

 (مثل مراجعة القضايا)

شكالت متييز ومعاجلة كل ما قد يقوم من م
  هامة تتعلق باجلودة

     من غايات المحكمة ١ الغاية

من الغايات االستراتيجية  ٢الغاية 
زيادة سرعة  لمكتب المّدعي العام:

وجناعة وفعالية عمليات التدارس األويل 
  وعمليات التحقيق وأعمال املقاضاة

تنجيز عمليات التدارس األويل 
وعمليات التحقيق واحملاكمات يف 

  ناسبالوقت امل
  
  

زيادة سرعة وجناعة عمليات التدارس 
  األويل وعمليات التحقيق واحملاكمات

   إنتاجية املكتب :٧مؤشر األداء 
  

  النتائج املرحلية احملقَّقة/ املزَمع حتقيقها
  

 

 

 

 

  تنجيز املقرتحات
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

حتقيق وفورات أو مكاسب متأتية عن زيادة 
  النجاعة

الشأن يعزى  متييز ومعاجلة كل تأخري كبري
  إىل املكتب

  
اية فرتة والية املّدعية العامة  التوصل قبل 

 التدارس عمليات شأن مجيع يف إىل البت
 أو قدماً  املضي ما إذا كان يتعنيَّ  - األويل
  الوضع عن مفصَّل تقرير إصدار

  
إعداد وتعميم وإقرار اخلطط السنوية 

اخلاصة بالتعاون والعالقات اخلارجية، 
طوات الالزم اختاذها من أجل وحتديد اخل

تنفيذها يف الفرتة املعنية، وحتقيق معدَّل 
  %٨٠لتنفيذها يزيد عن 

  
توسيع شبكة مسؤويل تنسيق العمل لتشمل 

  ثالثة شركاء
  

أن يُرد خالل الفرتة املعنية على أكثر من 
  % من طلبات التدابري اإلضافية٧٥
  

اإلسهام يف حتقيق وفورات أو مكاسب 
ادة النجاعة على نطاق متأتية عن زي

   %١املكتب نسبتها 
     من غايات المحكمة ٤ الغاية

 االستراتيجية الغايات من ٣ الغاية
 مع القيام: العام المّدعي لمكتب
بوضع اسرتاتيجيات ومنهجيات  الدول

 على القبض معدَّل حمسَّنة لزيادة
 أوامر تنفَّذ لـّما الذين األشخاص
  كمةاحمل عن صادرة عليهم بالقبض

زيادة القدرة على كشف أماكن وجود 
املشتبه فيهم الطلقاء وعلى القبض 

  عليهم

   التعاون الدويل :٧-٤مؤشر األداء 
  

  النتائج املرحلية احملقَّقة/ املزَمع حتقيقها
  

 املتاحة التعاون وأدواتِ  شبكاتِ  وتبينيُ  توسيعُ 
  التتبع لتسهيل

  كون شبكة التعاون مبيَّنة وجيري استعماهلا
  

  إعمال أدوات التتبع
  

توسيع شبكة تتبع الشركاء حبيث تشمل 
  شريكني إضافيني على األقل

    من غايات المحكمة ٣و ٢ الغايتان

 االستراتيجية الغايات من ٤ الغاية
ذيُب وتعزيُز : العام المّدعي لمكتب

ج املكتب جتاه اجملين عليهم وال سيما 
ضحايا اجلرائم اجلنسية واجلرائم 

نسانية املنطلق واجلرائم املرتَكبة حبق اجل
م   األطفال أو املاّسة 

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

االهتمام باجلرائم اجلنسية  :٨-٤مؤشر األداء 
واجلرائم اجلنسانية املنطلق والسياسة اخلاصة 

  باألطفال
  

الدأب على متييز واستعراض هذه اجلرائم املهتم 
  ا على سبيل األولوية

إظهاُر مجيع التقارير املتعلقة باألنشطة 
األساسية بذَل جهد كاف يف هذا الصدد 

ملهتم وحتقيَق نتائج يف شأن هذه اجلرائم ا
  ا على سبيل األولوية
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من غايات  ٩و ٨و ٧و ٦الغايات 
  المحكمة

   

 االستراتيجية الغايات من ٥ الغاية
قدرة زيادة : العام المّدعي لمكتب

على حنو  املكتب على إدارة موارده
  فعال ومسؤول وخاضع للمساءلة

  اإلدارة املسؤولة واخلاضعة للمساءلة
  

ج التحسني    املستمراملضي يف تطبيق 
  
  
  

  حتسني مستوى الرفاه

: التخطيط ٤-١١حىت  ١-١١مؤشرات األداء 
   واألداء والتقيد بالقواعد واملعايري يف اجملال املايل

  
: املوارد ٥-٨حىت  ١-٨مؤشرات األداء 

م - البشرية    أداء املوظفني وتنمية قدرا
  

   النتائج املرحلية احملقَّقة/ املزَمع حتقيقها

د تقرير عن األداء يتاح اإلسهام يف إعدا
  ألصحاب الشأن

  
 تواصل لتعزيز املبذولة اجلهود يف املسامهة
  اخلارجيني الشأن أصحاب مع املكتب

  
 األساسية النتائج متابعة مواصلة

بوسائل  املوظفني، بشأن التزام لالستقصاء
  الُشَعب اجتماعات منها

  
املرونة يف ساعات  بشأن إعمال الرتتيبات

  بهاجتري بعد العمل
من غايات  ١٠و ٥ الغايتان

  المحكمة
   

 االستراتيجية الغايات من ٦ الغاية
تعزيز قدرة : العام المّدعي لمكتب

سد الثغرة املتمثلة املكتب وشركائه على 
  يف اإلفالت من العقاب

دعم جهود مكاتب التحقيق واملقاضاة 
  الوطنية عند الطلب

  
اإلسهام يف وضع االسرتاتيجية اخلاصة 

كتب والشاملة بنطاقها احملكمة بامل
مجعاء املتعلقة بإجناز تناول احلاالت 

  املنظور فيها
  

القيام مع الشركاء باملتابعة فيما يتعلق 
  مبعايري صون األدلة

: جودة ٤-٥حىت  ١-٥مؤشرات األداء 
  التفاعل مع املكتب

  
الرد يف الوقت املناسب على طلبات املعلومات 

  الصلة] [بشأن الدفوع واملعايري ذات
  
  
  

تنجيز وضع اسرتاتيجية املكتب على هذا 
 الصعيد

 

  تنظيم االجتماع مع الشركاء

 

 

  
إرسال مجيع الردود األولية (اإلجيابية 

السلبية) على الطلبات يف غضون ثالثة  أو
% من الردود اجلوهرية ٨٠أشهر؛ وإرسال 

  يف غضون ستة أشهر
  

التشاور، واملتابعة مع الشركاء، وإعداد 
  وع، وموافقة اللجنة التنفيذية عليهاملشر 

  
  تنظيم ندوة مائدة مستديرة واحدة
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  ٢٠٢١املرامي لعام   مؤّشرات األداء  النتائج املتوّخاة  الغاية االسرتاتيجية

     من غايات المحكمة ١ الغاية

لغايات االستراتيجية من ا ١الغاية 
حتقيق معدَّل جناح  لمكتب المّدعي العام:

  عال يف الرتافع أمام احملكمة

  
  
  

التكفل جبودة عمليات التحقيق وأعمال 
  املقاضاة

نتائج  :٣-١و ٢-١و ١-١مؤشرات األداء 
 املقاضاة

   
نتائج تطبيق ضوابط مراقبة اجلودة (مثل مراجعة 

  الدفوع)
  

  تنجيز مشروع املراجعة

ييز ومعاجلة كل ما قد يقوم من مت
  مشكالت هامة تتعلق باجلودة

  
إقرار اللجنة التنفيذية للتقرير املتعلق 

   مبراجعة عمليات التحقيق

     من غايات المحكمة ١ الغاية

من الغايات االستراتيجية  ٢الغاية 
زيادة سرعة وجناعة  لمكتب المّدعي العام:

يات وفعالية عمليات التدارس األويل وعمل
  التحقيق وأعمال املقاضاة

  
  

تنجيز عمليات التدارس األويل 
وعمليات التحقيق واحملاكمات يف 

  الوقت املناسب
  

زيادة سرعة وجناعة عمليات التدارس 
  األويل وعمليات التحقيق واحملاكمات

   إنتاجية املكتب :٧مؤشر األداء 
  

  النتائج املرحلية احملقَّقة/ املزَمع حتقيقها
  
  
  

  ملقرتحاتتنجيز ا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

حتقيق وفورات أو مكاسب متأتية عن زيادة 
  النجاعة

  
  

متييز ومعاجلة كل تأخري كبري الشأن يعزى 
  إىل املكتب

  
  

إقرار اللجنة التنفيذية للتقارير املرمي منها 
إىل تعظيم سرعة وجناعة كل من األنشطة 

  األساسية
  

إقرار اللجنة التنفيذية للتقرير املرمي منه 
بني عبء العمل  التواؤمسني إىل حت

  واملوارد املتاحة
  

وضع االسرتاتيجية اخلاصة بإجناز تناول 
  حالتني من احلاالت املنظور فيها

  
اإلسهام يف حتقيق وفورات أو مكاسب 

متأتية عن زيادة النجاعة على نطاق 
  %١احملكمة نسبتها 

     من غايات المحكمة ٤ الغاية

تيجية من الغايات االسترا ٣الغاية 
القيام مع الدول  :لمكتب المّدعي العام

بوضع اسرتاتيجيات ومنهجيات حمسَّنة 
معدَّل القبض على األشخاص الذين  لزيادة

لـّما تنفَّذ أوامر بالقبض عليهم صادرة عن 
  احملكمة

زيادة القدرة على كشف أماكن وجود 
املشتبه فيهم الطلقاء وعلى القبض 

  عليهم

  ون الدويلالتعا :٧-٤مؤشر األداء 
  
  

  النتائج املرحلية احملقَّقة/ املزَمع حتقيقها
  

أن يتم بالعمل مع الشركاء تنجيز املقرتح اخلاص 
باالسرتاتيجية والنموذج املتعلقني بالقبض على 

م وتتبعهم يف املستقبل   املشتبه 

القيام يف الوقت املناسب بتطبيق تدابري 
  حتسني العمل الداخلي

  
  ذية للتقريرإقرار اللجنة التنفي



ICC-ASP/19/10 

10-A-121020 248 

  ٢٠٢١املرامي لعام   مؤّشرات األداء  النتائج املتوّخاة  الغاية االسرتاتيجية
     من غايات المحكمة ٣و ٢الغايتان 

من الغايات االستراتيجية  ٤الغاية 
ج  لمكتب المّدعي العام: ذيُب وتعزيُز 

املكتب جتاه اجملين عليهم وال سيما ضحايا 
اجلرائم اجلنسية واجلرائم اجلنسانية املنطلق 
م  واجلرائم املرتَكبة حبق األطفال أو املاّسة 

  
  
  
  
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
  

تطبيق السياسة املتعلقة باجلرائم اجلنسية 
واجلرائم اجلنسانية املنطلق والسياسة 

املتعلقة باجلرائم املرتَكبة حبق األطفال أو 
م تطبيقاً كامالً    املاسة 

االهتمام باجلرائم اجلنسية  :٨-٤مؤشر األداء 
واجلرائم اجلنسانية املنطلق والسياسة اخلاصة 

  باألطفال
  

الدأب على متييز واستعراض هذه اجلرائم املهتم 
  ا على سبيل األولوية

  
  
  
  
  

ا مقابل جمموعة التدابري املبينة  التدابري املعمول 
  يف وثائق هاتني السياستني

  
  
  
  

إظهاُر مجيع التقارير املتعلقة باألنشطة 
األساسية بذَل جهد كاف يف هذا الصدد 
وحتقيَق نتائج يف شأن هذه اجلرائم املهتم 

  ا على سبيل األولوية
  
  
  

١٠٠%  

من غايات  ٩و ٨و ٧و ٦الغايات 
  المحكمة

   

الغايات االستراتيجية  من ٥الغاية 
قدرة املكتب زيادة  لمكتب المّدعي العام:

على حنو فعال ومسؤول  على إدارة موارده
  وخاضع للمساءلة

  
  
  
  
  
  

  اإلدارة املسؤولة واخلاضعة للمساءلة
  
  

ج التحسني املستمر   املضي يف تطبيق 
  

  حتسني مستوى الرفاه
  
  

تدريب املوظفني تدريباً مالئماً ألدائهم 
  هممهام

: التخطيط ٤- ١١حىت  ١-١١مؤشر األداء 
 ال املايلاجملاألداء والتقيد بالقواعد واملعايري يف و 
   

 - : املوارد البشرية ٥- ٨حىت  ١-٨مؤشر األداء 
م   أداء املوظفني وتنمية قدرا

  
  تطبيق النظام اجلديد لإلبالغ عن األداء

  
  

  النتائج املرحلية احملقَّقة/ املزَمع حتقيقها
  

ج احملقَّقة/املزَمع حتقيقها فيما خيص املشاريع النتائ
  ذات األولوية

  
عدد املوظفني الذين يتم تدريبهم مقابل عددهم 

  اإلمجايل

  
  
  
  
  
  

أن يتاح ألصحاب الشأن التقرير املبسَّط 
  املدمج املتعلق باألداء

  
  أن ُحيقَّق كل النتائج املرحلية املنشودة

  
  شودةأن ُحيقَّق كل النتائج املرحلية املن

  
  

% من املوظفني ٩٠أن يكون أكثر من 
  قد تابعوا التدريب اإللزامي

     من غايات المحكمة ١٠و ٥الغايتان 

من الغايات االستراتيجية  ٦الغاية 
: تعزيز قدرة املكتب لمكتب المّدعي العام

سد الثغرة املتمثلة يف اإلفالت وشركائه على 
  من العقاب

ضاة دعم جهود مكاتب التحقيق واملقا
  الوطنية عند الطلب

  
  تقليص لزوم تدخل املكتب

: جودة التفاعل ٤- ٥حىت  ١-٥مؤشر األداء 
  مع املكتب

  
  تنجيز إعداد مقرتح رفيع درجة اجلودة

  
  
  

أن ُحتدَّد اسرتاتيجية إجناز تناول حالتني 
  من احلاالت املنظور فيها
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  ٢٠٢١مرامي لعام : النتائج المتوّخاة ومؤّشرات األداء وال٢٤٠٠البرنامج   -دال

  ٢٠٢١املرامي لعام   مؤّشرات األداء  النتائج املتوّخاة  الغاية االسرتاتيجية
     من غايات المحكمة ١ الغاية

من الغايات االستراتيجية  ١الغاية 
حتقيق معدَّل  لمكتب المّدعي العام:

  جناح عال يف الرتافع أمام احملكمة

التكفل جبودة عمليات التحقيق 
  قاضاةوأعمال امل

نتائج  :٣-١و ٢-١و ١-١مؤشرات األداء 
   املقاضاة

  
نتائج تطبيق ضوابط مراقبة اجلودة (مثل 

  مراجعة الدفوع)
  

ام   تنجيز إرشادات االّ

  
  
  

متييز ومعاجلة كل ما قد يقوم من مشكالت هامة 
  تتعلق باجلودة

  
امنشر    يف شعبة املقاضاة إرشادات االّ

  
العرب املستخلصة يف الدليل املوحَّد بشأن ب العمل

  شعبة املقاضاة
  

إجناز التدريب املتواصل الرامي إىل إكساب 
  املهارات الفنية واملهارات العملية

     من غايات المحكمة ١ الغاية

من الغايات االستراتيجية  ٢الغاية 
زيادة سرعة  لمكتب المّدعي العام:

وجناعة وفعالية عمليات التدارس 
وأعمال  األويل وعمليات التحقيق

  املقاضاة

  
  

تنجيز عمليات التدارس األويل 
وعمليات التحقيق واحملاكمات يف 

  الوقت املناسب
  

زيادة سرعة وجناعة عمليات التدارس 
 األويل وعمليات التحقيق واحملاكمات

  إنتاجية املكتب :٧مؤشر األداء 
   

  النتائج املرحلية احملقَّقة/ املزَمع حتقيقها
  
  
  

  تنجيز املقرتحات
  
  
  
  
  
  
  

حتقيق وفورات أو مكاسب متأتية عن زيادة 
  النجاعة

  
  

متييز ومعاجلة كل تأخري كبري الشأن يعزى إىل 
  املكتب

  
  

  تنجيز إعداد دليل الكشف عن املعلومات
  

إقرار اللجنة التنفيذية للتقرير املرمي منه إىل حتسني 
  بني عبء العمل واملوارد املتاحة التواؤم

  
ة بإجناز تناول حالتني من وضع االسرتاتيجية اخلاص

  احلاالت املنظور فيها
  

اإلسهام يف حتقيق وفورات أو مكاسب متأتية عن 
  %١ زيادة النجاعة على نطاق املكتب نسبتها

     من غايات المحكمة: ٤ الغاية

من الغايات االستراتيجية  ٣الغاية 
القيام مع  :لمكتب المّدعي العام

بوضع اسرتاتيجيات الدول 
معدَّل  ت حمسَّنة لزيادةومنهجيا

القبض على األشخاص الذين لـّما 
تنفَّذ أوامر بالقبض عليهم صادرة عن 

  احملكمة

  
  

زيادة القدرة على كشف أماكن 
وجود املشتبه فيهم الطلقاء وعلى 

  القبض عليهم

   التعاون الدويل :٧-٤مؤشر األداء 
 

  النتائج املرحلية احملقَّقة/ املزَمع حتقيقها
 

  
  

بالعمل مع الشركاء تنجيز املقرتح  أن يتم
اخلاص باالسرتاتيجية والنموذج املتعلقني 

م وتتبعهم يف املستقبل  بالقبض على املشتبه 

 

  
حتسني العمل القيام يف الوقت احملدَّد بتنفيذ تدابري 

الداخلي (االندماج مع حلقة األفرقة واإلرشاد 
  االسرتاتيجي)

  
م وتتبعهمتنفيذ اسرتاتيجية القبض على املش   تبه 
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  ٢٠٢١املرامي لعام   مؤّشرات األداء  النتائج املتوّخاة  الغاية االسرتاتيجية
من غايات  ٣و ٢الغايتان 
  المحكمة

   

من الغايات االستراتيجية  ٤الغاية 
ذيُب  :لمكتب المّدعي العام

ج املكتب جتاه اجملين عليهم  وتعزيُز 
وال سيما ضحايا اجلرائم اجلنسية 
واجلرائم اجلنسانية املنطلق واجلرائم 
م   املرتَكبة حبق األطفال أو املاّسة 

  
  
  
  

أن يرُكَّز من باب األولوية يف مجيع 
عمليات التدارس األويل وعمليات 

التحقيق وأعمال املقاضاة على 
اجلرائم اجلنسية واجلرائم اجلنسانية 

املنطلق واجلرائم املرتَكبة حبق األطفال 
م   أو املاسة 

  
تطبيق السياسة املتعلقة باجلرائم 

اجلنسية واجلرائم اجلنسانية املنطلق 
اسة املتعلقة باجلرائم املرتَكبة والسي

م تطبيقاً   حبق األطفال أو املاسة 
  كامالً 

االهتمام باجلرائم  :٨-٤مؤشر األداء 
اجلنسية واجلرائم اجلنسانية املنطلق والسياسة 

  اخلاصة باألطفال
  

الدأب على متييز واستعراض هذه اجلرائم 
ا على سبيل األولوية   املهتم 

  
  
  
  
  

ا مقابل جمموعة التدابري  التدابري املعمول
  املبينة يف وثائق هاتني السياستني

  
  
  
  

إظهاُر مجيع التقارير املتعلقة باألنشطة األساسية 
بذَل جهد كاف يف هذا الصدد وحتقيَق نتائج يف 
ا على سبيل األولوية   شأن هذه اجلرائم املهتم 

  
 

 

 

١٠٠%  

من غايات  ٩و ٨و ٧و ٦الغايات 
  المحكمة

   

من الغايات االستراتيجية  ٥ الغاية
قدرة زيادة  :لمكتب المّدعي العام
على حنو  املكتب على إدارة موارده

  فعال ومسؤول وخاضع للمساءلة

  
  
  
  
  
  
  

  اإلدارة املسؤولة واخلاضعة للمساءلة
  
  

ج التحسني  املضي يف تطبيق 
  املستمر

  
  حتسني مستوى الرفاه

  
  

تدريب املوظفني تدريباً مالئماً 
  م مهامهمألدائه

: ١٤-١١حىت  ١-١١مؤشرات األداء 
التخطيط واألداء والتقيد بالقواعد واملعايري 

   يف اجملال املايل
  

: املوارد ٥-٨حىت  ١-٨مؤشرات األداء 
م - البشرية    أداء املوظفني وتنمية قدرا

  
  تطبيق النظام اجلديد لإلبالغ عن األداء

  
  

  قهاالنتائج املرحلية احملقَّقة/ املزَمع حتقي
  
  

النتائج احملقَّقة/املزَمع حتقيقها فيما خيص 
  املشاريع ذات األولوية

  
عدد املوظفني الذين يتم تدريبهم مقابل 

  عددهم اإلمجايل

  
  
  
  
  
  
  

أن يُتاح ألصحاب الشأن تقرير مبسَّط مدمج 
  متعلق باألداء

  
  أن ُحيقَّق كل النتائج املرحلية املنشودة

  
  

  ية املنشودةأن ُحيقَّق كل النتائج املرحل
  
  

% من املوظفني قد تابعوا ٩٠أن يكون أكثر من 
  التدريب اإللزامي

من غايات  ١٠و ٥يتان الغا
  المحكمة

   

من الغايات االستراتيجية  ٦الغاية 
تعزيز قدرة  :لمكتب المّدعي العام
سد الثغرة املكتب وشركائه على 

  املتمثلة يف اإلفالت من العقاب

 دعم جهود مكاتب التحقيق
  واملقاضاة الوطنية عند الطلب

  
  تقليص لزوم تدخل املكتب

  :٤-٥حىت  ١-٥مؤشرات األداء 
  جودة التفاعل مع املكتب

  
الرد يف الوقت املناسب على طلبات 

املعلومات [املتعلقة بالدفوع واملعايري ذات 
 الصلة]

  
  
  

   يف الوقت املناسبعلى الطلبات تقدمي الردود 
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  )والمرفق الرابع (

  نامج الرئيسي الثالث: قلم المحكمةالبر 

  مكتب رئيس قلم المحكمة  -ألف

  ٢٠٢١النتائج المتوّخاة ومؤّشرات األداء والمرامي لعام  مكتب رئيس قلم المحكمة:
  ٢٠٢١املرامي لعام   مؤّشرات األداء  النتائج املتوّخاة

ة على إسداء املشورة السديدة قانونياً واملنصبّ  ˗
  اجلهات املتعاَمل معها

النسبة املئوية من املشورات املسداة يف غضون اآلجال  ˗
  املتفق عليها

˗ ٩٥%  

القيام يف الوقت املناسب بإعداد وتقدمي وثائق  ˗
  رفيعة مستوى اجلودة

نسبة الوثائق املودعة اليت تكون قد ُقدِّمت يف غضون  ˗
  اآلجال احملددة

˗ ١٠٠%  

  شعبة الخدمات اإلدارية  -باء

  ٢٠٢١ائج المتوّخاة ومؤّشرات األداء والمرامي لعام النت :شعبة الخدمات اإلدارية
  ٢٠٢١املرامي لعام   مؤّشرات األداء  النتائج املتوّخاة

من برجميات ختطيط املوارد  جيدةتوفري بيئة  ˗
من خالل تذليل املسائل  SAPاملؤسسية يف نظام 

  التقنية يف الوقت املناسب

املبلغ متوسط عدد األيام اليت يستغرقها تذليل املشكالت  ˗
  SAPعنها بواسطة بطاقات اخلدمة ضمن نظام 

  SAP نظام حوادث ملعاجلةأيام عمل  ٥ ˗
املشكالت املبلغ عنها بواسطة أيام عمل حلل  ١٠ ˗

  SAPبطاقات اخلدمة ضمن نظام 
تقليص املخاطر الصحية اليت يتعرض هلا املوظفون  ˗

  الصحة املهنية) خالل العمل (وحدة
ني (االجتاه السنوي على هذا النسبة املئوية لغياب املوظف ˗

  الصعيد)
  %٣حىت  ˗

يئة بيئة عمل ساملة ومصونة األمن يف مباين  ˗
  احملكمة

عدد احلوادث املتعلقة باألمن والسالمة ذات األثر السليب  ˗
على استعمال مباين احملكمة أو اليت تسبب حاالت تأخري 

يف اإلجراءات القضائية (االجتاه السنوي على هذا 
  الصعيد)

  ٢٠٢١ عاميف  واحد حادث أكثر منيقع  الأن  ˗

اتسام إجراء التدقيق األمين بالفعالية وإجنازه يف  ˗
  الوقت املناسب

النسبة املئوية حلاالت التدقيق األمين املنَجزة يف الوقت  ˗
  احملدَّد

˗ ٩٠%  

تقدمي سجالت حماسبة دقيقة وكاملة يف الوقت  ˗
  املناسب

راجعة املالية على أن ال ينطوي الرأي الـُمبدى يف إطار امل ˗
أي "حتفظات" ألسباب تندرج ضمن إطار سيطرة قسم 

  املالية

البيانات ال حتفظ فيه ُمبدى يف إطار مراجعة تلقي رأي  ˗
  ٢٠٢٠املالية لعام 

عدد اإلجراءات اليت يتم تبسيطها، بوسائل منها األمتتة  ˗  تبسيط اإلجراءات املالية ˗
  SAPمن خالل نظام 

   تبسيط إجراءين ˗

عدد ما ُيصدر من تصويبات (االجتاه السنوي على هذا  ˗  ثيقة ميزانية متَقنة يف الوقت املناسبتقدمي و  ˗
  الصعيد)

  مدى التقيد باملواعيد يف تقدمي الوثيقة ˗
  عدد األشهر الذي يستغرقه إعداد امليزانية ˗

˗ ١  
 

  عدم حدوث تأخري ˗
  أشهر (شباط فرباير حىت متوز/يوليو) ٦  ˗

ينها عن تنفيذ تقدمي تقارير دقيقة وآتية يف ح ˗
ا   امليزانية والتوقعات املتعلقة 

  %٩٠ ˗  النسبة املئوية للتقارير املقدمة يف الوقت املناسب ˗

املشرتَيات: القيام بشراء السلع واخلدمات بأسعار  ˗
  مناسبة من خالل إجراء منصف وشفاف

النسبة املئوية لقيمة املشرتيات بأوامر شراء مستند فيها إىل  ˗
  يةاستدراج عروض تنافس

النسبة املئوية للمشرتيات من مصدر وحيد املربَّرة واملوثَّقة  ˗
  بصورة كاملة

˗ ٧٠-%٦٠%  
 

˗ ٩٥-%٩٠%  
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املباين: صيانة املباين الدائمة للمحكمة على حنو  ˗

سليم واستعماهلا بصورة ناجعة، فيما خيص مجيع 
ا   املنتفعني 

النسبة املئوية للطلبات املوجَّهة إىل مكتب املساعدة التابع  ˗
  حدة إدارة املرافق اليت تُلىب يف يوم العمل املتفق عليهلو 
عدد احلاالت اليت يكون فيها جزء من املبىن غري قابل  ˗

  لالستعمال بصورة كاملة
  النسبة املئوية للموظفني الراضني ˗

˗ ٩٥%  
 

˗ ٥  
 

˗ ٩٥%  
األسفار يف مهام رمسية: القيام يف الوقت املناسب  ˗

  برتتيب األسفار يف مهام رمسية
ئوية للتقارير عن نفقات السفر اليت يُنجز النسبة امل ˗

إعدادها يف غضون ثالثة أيام عمل من استالم خطة 
  السفر املنَجزة متاماً 

˗ ٩٠%  

دبُّر األصول: صيانة قاعدة بيانات األصول ت ˗
  املسجَّلة حبيث تكون دقيقة وكاملة

النسبة املئوية لألصول املسجَّلة يف قاعدة البيانات يف  ˗
عمل من إجناز إعداد التقرير عن السلع غضون ثالثة أيام 
  SAPاملستَلمة يف نظام 

˗ ٩٠%  

توظيف العاملني يف الوقت املناسب وبصورة ناجعة  ˗
  بالقياس إىل التكاليف وعلى حنو جامع

املدة اليت يستغرقها التوظيف (االجتاه السنوي على هذا  ˗
  الصعيد)

 

ظفني التمثيل اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني يف جمموعة املو  ˗
  (االجتاه السنوي على هذا الصعيد)

(من املدة اليت يستغرقها التوظيف متوسط  تقليص ˗
إىل تاريخ  املعنيةالوظيفة شغور تاريخ نشر إعالن 
 أيام ٥الرئيسي) مبقدار  موافقة املسؤول

حني املرشَّ عدد متوسط يف  %١٠ نسبتها زيادةحتقيق  ˗
ن جمموعة ضملة البلدان غري املمثَّ رعايا لكل وظيفة من 

وزيادة  فيها،التمثيل موظفي احملكمة والبلدان املنقوصة 
 لكل وظيفة اتحاملرشَّ عدد متوسط % يف ١٠ نسبتها
  وما فوقها ٤-من الرتبة فلوظائف من ا

االستقصاء املتعلق بالتزام املوظفني (االجتاه السنوي على  ˗  النهوض بثقافة التزام املوظفني الشديد ˗
  هذا الصعيد)

˗ ٦٧%  

وض بسياسة الثقة القائمة على استمرار النه ˗
م   التباحث بشأن أداء املوظفني وتنمية قدرا

النسبة املئوية حلاالت التباحث بشأن األداء وتقارير  ˗
  استعراضه املنجزة يف الوقت احملدَّد

˗ ٩٦%  

  شعبة الخدمات القضائية  -جيم

  ٢٠٢١رامي لعام النتائج المتوّخاة ومؤّشرات األداء والم :شعبة الخدمات القضائية
  ٢٠٢١املرامي لعام   مؤّشرات األداء  النتائج املتوّخاة

القيام يف الوقت املناسب بتوفري ترمجات عالية  ˗
درجة اجلودة للوثائق اليت تستلزمها اإلجراءات 

  القضائية وعمل احملكمة اإلداري

النسبة املئوية لإلجراءات أو غريها من أنشطة احملكمة اليت  ˗
  تقار إىل الرتمجةتُلغى بسبب االف

٠%  

توفري الرتمجة الشفوية العالية درجة اجلودة  ˗
لإلجراءات القضائية والفعاليات غري القضائية 

  اجملراة يف املقر ويف امليدان

النسبة املئوية لإلجراءات أو الفعاليات اليت تُلغى بسبب  ˗
  عدم توفر الرتمجة الشفوية

٠%  

التقييم الدقيق للمستحقات يف إطار نظام  ˗
  املساعدة القانونية

  %٥٠  معدَّل النجاح يف دعاوى االستئناف ˗

الرد يف الوقت املناسب على طلبات الدفاع  ˗
  للمساعدة

النسبة املئوية للحاالت اليت يُرد فيها على هذه الطلبات  ˗
  يف غضون األجل املتفق عليه

٨٠%  

ا فيها النسبة املئوية النسبة املئوية لتوفر النظم األساسية، مب ˗  استدامة توفر النظم األساسية ˗
للحوادث اليت ُتذّلل يف اآلجال املتفق عليها من بني 

  احلوادث اليت تقع يف قاعات احملكمة

  % خالل ساعات العمل٩٩,٨
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التحرك دون إبطاء حيال احلوادث املتعلقة بأمن  ˗

املعلومات لتقليل األذى وتقليص احتمال 
  االنتهاكات األمنية يف املستقبل

يف الوقت املناسب (حمسوباً بالدقائق) فيما  معدَّل التحرك ˗
خيص احلوادث اليت حتظى بالدرجة األوىل من األولوية 

(احلوادث احلرجة) واحلوادث اليت حتظى بالدرجة الثانية من 
  األولوية (احلوادث العالية درجة اخلطورة)

التحرك يف غضون ساعة (خالل  ؛عدم وقوع أي حادث
  )ساعات العمل

النسبة املئوية حملاوالت الفرار أو اإلصابات (اجملموع  ˗  ة احملتجزين وصون أمنهماستدامة سالم ˗
  السنوي)

 ١٢ لىاإلصابات ععدم زيادة عدد . عدم فرار أي حمتَجز
 تقع بسبب ممارستهز يف السنة لكل شخص حمتجَ إصابة 
  الرياضة

احملتجزون الذين يصلون إىل احملكمة يف الوقت  ˗
  احملدد

يف اإلجراءات القضائية الناجم عن  عدد حاالت التأخري ˗
التأخر يف القدوم من مركز االحتجاز (االجتاه السنوي 

  على هذا الصعيد)

  % منهم يف الوقت احملدد٩٠قدوم 

القيام على حنو دقيق ويف الوقت املناسب بتمييز  ˗
اجملين عليهم من أجل مشاركتهم يف اإلجراءات 

  القضائية النشطة

جملين عليهم للمشاركة يف اإلجراءات النسبة املئوية لطلبات ا ˗
اليت تكون قد ُحلِّلت فُقبلت مقابل العدد اإلمجايل لوثائق 

  طلبات اجملين عليهم اليت تكون قد ُأحيلت

١٠٠%  

القيام يف الوقت املناسب بإيداع وثائق قسم  ˗
  مشاركة اجملين عليهم وجرب أضرارهم

تكون  النسبة املئوية للوثائق اليت تودَع يف األجل الذي ˗
  الدائرة املعنية قد حددته

١٠٠%  

عدد اجللسات اليت تُلغى بسبب عدم توفر موظفي الدعم  ˗  توفر قاعات احملكمة لعقد اجللسات فيها ˗
  الرئيسيني

عدد اجللسات اليت تُلغى بسبب عدم النشر يف جدول  ˗
مواعيد احملكمة (نظام احملكمة اإللكرتونية، وشبكة 

  كي للمحكمة)التواصل الداخلي، واملوقع الشب
عدد اجللسات اليت تُلغى بسبب عدم قيام أفرقة قسم تدبر  ˗

  األعمال القضائية بالتجريب الالزم

٠%  
 

٠%  
 
 
 

٠%  

توفر الوثائق العلنية، ووثائق األدلة واحملاضر، على  ˗
  موقع احملكمة الشبكي اخلارجي

  %١٠٠  النسبة املئوية للوثائق اليت تتاح يف اآلجال املتفق عليها ˗

توفري بللدفاع  العموميمكتب احملامي قيام  ˗
اخلدمات القانونية ألفرقة الدفاع يف الوقت املناسب 
على  اليت تُلّىب من طلبات الدفاع للمساعدة  النسبة املئوية ˗

  ساعة عمل ٢٤ يف غضون ألول وهلةٍض ُمرْ  حنو
١٠٠%  

قيام مكتب احملامي العمومي للدفاع بإيداع الوثائق  ˗
  يف الوقت املناسب

  %١٠٠  سبة املئوية للوثائق اليت تودَع يف اآلجال احملدَّدةالن ˗

توفري ب للمجين عليهم العموميمكتب احملامي قيام  ˗
  يف الوقت املناسب حملامي اجملين عليهماخلدمات 

النسبة املئوية ملا يقدمه حمامو اجملين عليهم من طلبات تُلّىب  ˗
  على حنو مرٍض يف غضون اآلجال املتفق عليها

١٠٠%  

مكتب احملامي العمومي للمجين عليهم بإيداع يام ق ˗
  الوثائق يف الوقت املناسب

  %١٠٠  النسبة املئوية للوثائق اليت تودَع يف اآلجال احملدَّدة ˗
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  شعبة العمليات الخارجية  -دال

  ٢٠٢١النتائج المتوّخاة ومؤّشرات األداء والمرامي لعام  :شعبة العمليات الخارجية
  ٢٠٢١املرامي لعام   رات األداءمؤشّ   النتائج املتوّخاة

إدالء الشهود الذين يُدعون إىل املثول أمام الدوائر  ˗
م يف الوقت احملدد   بإفاد

النسبة املئوية للحلول اإلمدادية الضرورية وتقارير التقييم  ˗
  اليت تُقدَّم إىل احملكمة يف اآلجال املتفق عليها

˗ ١٠٠%  

تقليصاً تقليص املخاطر على الشهود واجملين عليهم  ˗
  فعلياً 

الوقت الذي تستغرقه إعادة توطني الشهود واجملين عليهم  ˗
  وتكاليفها

  )١(أشهر ٦يف غضون  -
 ٣٠ ٠٠٠ يراوح مبلغ التكاليف املعنية بني -

إعادة يورو يف السنة األوىل من  ١٠٠ ٠٠٠و
  )٢(التوطني

 تقارير التقييمالقيام يف الوقت املناسب بتقدمي  ˗
  تكاملةامل التحليلي

 تقاريراملتفق عليها ( اآلجالضمن  للتنفيذاملئوية  النسبة ˗
، تقارير تبيان الوضع، املطلوبةإيداع الوثائق تقييم عدم 

التحليل  وخليةليبيا السودان/اخلاصة بتحديثات ال
  )ةاملشرتك

 املفروضة (إيداع اآلجالضمن  للتنفيذالنسبة املئوية  ˗
  )القضائية وإحاطات اإلدارة العليا الوثائق

يتخطى  اً جوهري اً تعاونإعداُدها تطلب ياليت  واداملعدد  ˗
التبادل مع املكاتب  مثل، ةُقطريوحدة التحاليل ال حدود

  األجهزة يف املقرو  عبوالشُ ة و/أو األقسام ُقطريال

- ٨٠%  
 

 

 

- ١٠٠%  
 

- ١٨٠:  

الزيادة يف عدد اتفاقات التعاون؛ والنهوض بعاملية  ˗
   )٤( ،)٣(نظام روما األساسي

اتفاقات تعاون  التفاوض بشأنيف  رطةاملنخعدد الدول  ˗
 هاإبراميف و/أو  جديدة

نظام روما على يف التصديق  املنخرطةعدد الدول  ˗
من أو اليت تتخذ خطوات  إليهاالنضمام / يف األساسي

  إليهاالنضمام  عليه/التصديق أجل 

˗ ٢٧  
 
˗ ٢٤   

                                                            

ستُنجز عمليات إعادة توطني الشهود يف غضون ستة أشهر بعد حتديد الدولة املستقِبلة وقبوهلا حالة إعادة التوطني على أراضيها. إن   )١(
والقيود املفروضة على قدرة موظفي قسم اجملين عليهم  ١٩- نظر إىل الوضع فيما يتعلق جبائحة كوفيداآلجال ذات الصلة حتدَّد مسبقًا بال

) ١٩-والشهود على السفر يف شىت أحناء املعمورة، ما يفضي إىل إمكان متديد األجل املرمي إىل إجناز العملية فيه (بفعل أثر جائحة كوفيد
  شهراً. ١٢حىت 

ألف يورو يف السنة األوىل من إعادة التوطني، حبسب َقدِّ  ١٠٠ألف و ٣٠كاليف إعادة التوطني يراوح بني يُتوقع أن يبقى متوسط ت  )٢(
ا ومتطلبات الدولة املستقِبلة.   األسرة املعنية، ومدى تعقيد متطلبا

لدول. إن هذا املؤشر يبنيِّ عدد يستلزم التصديق على نظام روما األساسي وتوقيع اتفاقات التعاون عدة عمليات تفاعل بني احملكمة وا  )٣(
السنة حاالت التواصل (الرسائل اإللكرتونية، واملذكرات الشفوية، والرسائل، واملكاملات اهلاتفية، واالجتماعات، والبعثات، إخل) اجملراة يف 

 جديدة.التوقيع على اتفاقات تعاون  التصديق على نظام روما األساسي و(ب)  املعنية واليت تفضي إىل إمكان (أ)
العمل  ٢٠٢٠: لقد تعلَّم قسم دعم العمليات اخلارجية يف عام ٢٠٢١يف عام  ١٩-األثر املمكن أن يرتتب على جائحة كوفيد  )٤(

بنجاح عن بعد وبأدوات افرتاضية بشأن اتفاقات التعاون وعاملية نظام روما األساسي؛ لكن ينبغي أن يالَحظ أن من شأن استمرار حمدوديِة 
للرتويج هلاتني النتيجتني أن يعوق إمكان توصل  ٢٠٢١القدرة على السفر واملشاركة يف اجتماعات وفعاليات رفيعة املستوى يف عام أو انعداِم 

 ، وذلك حبسب تطور الوضع املتصل باجلائحة.٢٠٢١قسم عمليات دعم العمليات اخلارجية إىل حتقيق املرامي احملددة فيما خيص عام 



ICC-ASP/19/10  

255  10-A-121020 

  ٢٠٢١املرامي لعام   رات األداءمؤشّ   النتائج املتوّخاة
تعاون الدول األطراف وغريها من الدول  ˗

لدولية تعاوناً يأيت واملنظمات اإلقليمية واملنظمات ا
  )٥(يف الوقت املناسب

عدد املسائل الداعية إىل إصدار طلبات التعاون اليت يُرد  ˗
  عليها رداً إجيابياً 

الوقت الذي ينقضي بني إحالة طلب التعاون وتلقي  ˗
  اجلواب النهائي

النسبة املئوية للعمليات اليت تُنجز بنجاح (القبض على  ˗
كمة، والزيارات اليت ُجترى املشتبه فيهم، وتقدميهم إىل احمل

يف عني املكان/اجللسات، وتقييمات بلدان احلاالت 
  اجلديدة)

˗ ٥٠%  
 

  )٦(يوماً  ٦٠ ˗
 

˗ ٩٠%   

  )٧(%٩٨-%٩٥ ˗  النسبة املئوية للمهمات اليت تُقر مع خطط السفر ˗  ختطيط املهمات املتكامل الفعال واألسفار اآلمنة ˗
ابعني اجلدد السنوي لكل منصات وسائط عدد املت ˗  النهوض باطالع اجلمهور على عمل احملكمة ˗

  التواصل االجتماعي
 عدد زيارات احملكمة ˗
  عدد زائري املوقع الشبكي للمحكمة ˗

˗ ١٠٠ ٠٠٠ 
  

  زائر ٢٠ ٠٠٠جمموعة /  ٤٥٠ -
  مليون ٢,٥ -

إعالم اجملين عليهم واجلماعات املتضررة يف بلدان  ˗
م   احلاالت باألنشطة القضائية ذات الصلة 

حيضرون األنشطة التوعوية يف عدد األشخاص الذين  ˗
  بلدان احلاالت

˗ ١١٠ ٠٠٠  

تلقي مجيع اجلهات املتعاَمل معها دعماً إمدادياً  ˗
  ةُقطريوأمنياً مناسباً من املكاتب ال

  )٨(عدد املهمات املدعومة ˗
 

 

 

 

 

 

عدد ما يـَُعد من التقارير املتعلقة باألمن والتقارير  ˗
  )٩(التقييمية

  ١٤٥ مجهورية الكونغو الدميقراطية: ˗
   ١٧٠أوغندا: 

   ١٤١ مجهورية أفريقيا الوسطى:
  ٤٠ كوت ديفوار:

   ١١٨ مايل:
  ٢٠ جورجيا:

  ٧ مكتب االتصال القائم يف نيويورك:
  ٤٨٢ مجهورية الكونغو الدميقراطية: ˗

   ٦٤٦ أوغندا:
   ١٤١ مجهورية أفريقيا الوسطى:

  ٦٥ كوت ديفوار:
  ٦١ مايل:

  ٤٠ جورجيا:

                                                            

العمل بنجاح عن بعد وبأدوات افرتاضية، على الرغم من  ٢٠٢٠اً، تعلَّم قسم دعم العمليات اخلارجية يف عام كما نوِّه إليه آنف  )٥(
؛ لكن ينبغي ٢٠٢٠، من أجل بلوغ املرامي املبتغاة يف جمال التعاون، مبا يف ذلك جناحه يف عملية نقل أجريت يف عام ١٩-جائحة كوفيد

ا ميكن أن تؤثر على حتقيق املرامي احملددة فيما خيص  ٢٠٢١ التنويه إىل أنه إذا استمرت طيلَة عام القيوُد املفروضة على القدرة على السفر فإ
سيما فيما يتعلق بتناول بعض جوانب التعاون وتنفيذ العمليات بنجاح. كما ينبغي التنويه إىل أن حتقيق املرامي املعنية  ، وال٢٠٢١عام 

 يقدمه الشركاء اخلارجيون.يتوقف إىل حد كبري على الدعم الذي 
 متوسط الوقت (حمسوباً باأليام) الذي يظل الطلب املعين خالله مفتوحاً.  )٦(
إن عدد ما يقدَّم من اخلطط املتعلقة باملهمات سيتوقف كثريًا جدًا على كل ما قد يكون هناك من قيود مستمرة متعلقة بالسفر،   )٧(

 .١٩-يدبالتصاحب مع التطورات املرتبطة جبائحة كوف
والوضع األمين على القدرة على حتقيق املرامي املبتغاة على صعيد األداء بأشكال  ١٩-ميكن أن تؤثر امليزانية املعتمدة وجائحة كوفيد  )٨(

 عريض له.عديدة، منها عجز املوظفني، والقيود اليت تفرضها الدول املضيفة، واخلطر الالبث الذي ال ميكن للهيئة املعنية باملهمة أن تقبل الت
والوضع األمين على القدرة على حتقيق املرامي املبتغاة على صعيد األداء بأشكال  ١٩-ميكن أن تؤثر امليزانية املعتمدة وجائحة كوفيد  )٩(

 عديدة. فعلى سبيل املثال قد حيول دون توليف التقارير عجُز املوظفني أو عدم القدرة على االّطالع على املعلومات الالزمة.
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  ٢٠٢١املرامي لعام   رات األداءمؤشّ   النتائج املتوّخاة
ر أصحاب الشأن رد سلطات الدولة املضيفة وسائ ˗

يف الوقت املناسب على طلبات التعاون الصادرة 
  عن احملكمة

عدد املسائل الداعية إىل إصدار طلبات التعاون اليت يُرد  ˗
  عليها رداً إجيابياً 

 

 

 

 

  

الوقت الذي ينقضي بني إحالة طلب التعاون وتلقي اجلواب 
  النهائي

  %٧٥ مجهورية الكونغو الدميقراطية: ˗
  %٧٥ أوغندا:
   )١٠(%٢٥ ورية أفريقيا الوسطى:مجه

  %٩٠ كوت ديفوار:
  %٩٠ مايل:

  %٩٠ جورجيا:
   %٩٠ مكتب االتصال القائم يف نيويورك:

   يوماً  ٦٠ مجهورية الكونغو الدميقراطية: ˗
  يوماً  ٢١: أوغندا

  يوماً  ٦٠ مجهورية أفريقيا الوسطى:
  يوماً  ١٥ كوت ديفوار:

  أيام ١٠ مايل:
  يوماً  ٣٠ جورجيا:

  يوماً  ٣٠ ل القائم يف نيويورك:مكتب االتصا
إتاحة االحتكام إىل القضاء للمجين عليهم  ˗

  واجلماعات املتضررة
عدد الفعاليات املزَمع إجراؤها مع اجملين عليهم واجلماعات  ˗

  )١١(املتضررة
 

 

 

 

عدد اجلماعات املتضررة املتواَصل معها من خالل التوعية  ˗
  )١٢(غري املباشرةالتوعية املباشرة و 

  ٧٠ الكونغو الدميقراطية:مجهورية  ˗
  ٣٩٦ أوغندا:

  )١٣(أشهر ٦مجهورية أفريقيا الوسطى: فعالية واحدة / 
  ٣٣ كوت ديفوار:

  ٢٢ مايل:
   ٢٠ جورجيا:

 تُووصل معهم ٤ ٥٠٠ مجهورية الكونغو الدميقراطية: ˗
غري  بصورة تُووصل معهم اً مليون ٢٣و ةمباشر  بصورة
  ةمباشر 
 ٢٧و ةباشر م بصورة تُووصل معهم ٩٧ ٦٨٠ :أوغندا
  ةمباشر غري  بصورة تُووصل معهم اً مليون

 ةمباشر  بصورة تُووصل معهم ٣٠٠ :جورجيا
  ةمباشر غري  بصورة تُووصل معهم ٣٠٠ ٠٠٠و

غري األرقام ذات الصلة  :مجهورية أفريقيا الوسطى
  )١٤(ةمعروف

 ةمباشر  بصورة تُووصل معهم ٥ ٠٠٠كوت ديفوار: 
  ةمباشر غري و  مباشرة بصورة تُووصل معهم ماليني ١٠و

 ٧و ةمباشر  بصورة تُووصل معهم ٣٠٠: مايل
  ةمباشر غري  بصورة تُووصل معهم ماليني

  

                                                            

عدم بلوغه خارجان إىل  دِّد هذا املرمى باالستناد إىل حتليل البيانات املتعلقة بالفرتات السابقة. لكن ينبغي التنويه إىل أن بلوغه أوحُ   )١٠(
 حد بعيد عن سيطرة املكتب الُقطري.

   وجرب أضرارهم.إن األرقام املقدَّرة تشمل األنشطة املتعلقة بالتواصل واألنشطة املتعلقة مبشاركة اجملين عليهم   )١١(
  ُجترى أنشطة التوعية أيضاً بصورة غري مباشرة عن طريق الربامج التلفازية و/أو اإلذاعية.  )١٢(
 فعالية توعية واحدة ُجترى كل ستة أشهر يف مكان وجود كٍل من اجلماعات املتضررة اليت يتم متييزها.  )١٣(
يقل عن  ال  أفريقيا الوسطى. فاملكتب الُقطري القائم فيها سينفذ برامج ملا ما من طريقة دقيقة لرصد مطال البث اإلذاعي يف مجهورية  )١٤(

 حمطة إذاعية حملية، وحملطة اإلذاعة الوطنية، وجملموعة منتقاة من حمطات اإلذاعة التجارية مـُمثِّلة جغرافياً.  ١٨
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  )زالمرفق الرابع (

 أمانة جمعية الدول األطرافع: البرنامج الرئيسي الراب

  ٢٠٢١النتائج المتوّخاة ومؤّشرات األداء والمرامي لعام 

  ٢٠٢١ املرامي لعام  مؤّشرات األداء  النتائج املتوّخاة
  ١الهدف 

  االئتمار على النحو املقرَّر
  سري االجتماعات على حنو سلس، واختتامها يف املوعد احملدد؛ واعتماد التقارير ذات الصلة ˗
  النظر يف مجيع بنود جدول األعمال ˗
تلقي املشاركني دعماً فنياً وإمدادياً يف االجتماعات، مبا يف ذلك املساعدة يف التسجُّل وتقدمي  ˗

  وتوفري اخلدمات اللغوية الوثائق
  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

مبا فيها خدمات حترير الوثائق  توفري خدمات املؤمترات اجليدة للدول ورضاها عن هذه اخلدمات ˗
، على حنو يهيئ هلا دعماً كامًال يف )١٥(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 
ا إسداء ا ملشورة اجليدة إىل اجلمعية وهيئا
  الفرعية

  تقدمي خدمات قانونية فنية إىل الدول، منها تزويدها بوثائق، تسهِّل عملها وتدعمها فيه ˗
  رضا املشاركني يف اجلمعية وأعضاء اهليئات ذات الصلة عن اجللسات ˗

  غ/م ˗

  ٤الهدف 
القيام على حنو فعال بتعميم الوثائق واملعلومات 

ألطراف (بواسطة شبكة اإلنرتنت على الدول ا
  وغريها من الوسائل)

شبكات التواصل اخلارجي اخلاصة باجلمعية ومبكتبها باملواقع الشبكية و كثرياً ما يستعان يف ذلك  ˗
  وبلجنة امليزانية واملالية وبلجنة املراجعة

  غ/م ˗

 

                                                            

 ة هي اإلسبانية واإلنكليزية والعربية والفرنسية.ال ُتصدر الوثائق الرمسية للجمعية إال بأربع لغات رمسي ٢٠٠٩اعتباراً من عام   )١٥(
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  )حالمرفق الرابع (

 المستقلة الرقابة آلية: ٥-البرنامج الرئيسي السابع

 ٢٠٢١ائج المتوّخاة ومؤّشرات األداء والمرامي لعام النت

  ٢٠٢١املرامي لعام   مؤّشرات األداء  النتائج املتوّخاة
  ١الهدف 

اإلسهام يف الرقابة الفعالة للمحكمة من خالل إجراء عمليات حتقيق يف املخالفات 
ا يف الوقت املناسب وعلى حنو مهين   املّدعى 

يتم تناوهلا يف غضون النسبة املئوية للقضايا اليت  ˗
  ستة أشهر من اإلبالغ عنها

˗ ٦٠%  

  ٢الهدف 
اإلسهام يف الرقابة الفعالة للمحكمة من خالل إجراء عمليات تقييم مستقل يف 

  الوقت املناسب وعلى حنو مهين

نطاق حبسب تقرير (تقارير) التقييم  إجناز إعداد ˗
  دةاحملدَّ  لآلجال اً التقييم ووفقالتفويض املتعلق ب

˗ ١٠٠%  

 

  )طالمرفق الرابع (

  : مكتب المراجعة الداخلية٦-البرنامج الرئيسي السابع

 ٢٠٢١النتائج المتوّخاة ومؤّشرات األداء والمرامي لعام 

  ٢٠٢١املرامي لعام   مؤّشرات األداء  النتائج املتوّخاة
  ١الهدف 

ا يطمئن اإلدارة إىل اإلسهام يف حتقيق ما تنشده احملكمة من أهداف اسرتاتيجية واشتغالية بتهيئة م
  جناعة وفعالية احلوكمة وأطر املراقبة الداخلية وتدبّر املخاطر من خالل أعمال املراجعة/إسداء املشورة

عدد ما يؤّدى من مهمات املراجعة 
وإسداء املشورة مقابل عدد 

ما اليت تقضي بأدائها اخلطة  مهما
املقرّة لعمل مكتب املراجعة 

  الداخلية

دىن (من مهام مهام كحد أ تسع
 املراجعة ومهام إسداء املشورة

  )إمجاالً 
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  المرفق الخامس
  المحكمة موظفي مالك عن معلومات

  المرفق الخامس (أ)
 الرئيسية البرامج بحسب ٢٠٢١ 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 
ظفي مو 
فئة ال

الفنية 
وما 
 فوقها

-ع خ
رأ-ع خ رر

جمموع 
موظفي 

فئة 
اخلدمات 

 العامة
مجموع 
الموظفين

 ٥١ ١٢ ١١ ١ ٣٩ - ١٢ ٢١ ٣ ٣ - - - - الربنامج الرئيسي األول

 ٣٢٠ ٨٠ ٧٩ ١ ٢٤٠ ٢٥ ٧٩ ٧٧ ٣٦ ١٨ ٣ - ١ ١ الربنامج الرئيسي الثاين

 ٥٧٤ ٣٢٧ ٣١٢ ١٥ ٢٤٧ ٥ ٩٠ ٨٢ ٤٤ ٢٢ ٣ - ١ - الربنامج الرئيسي الثالث

 ١٠ ٥ ٣ ٢ ٥ - ١ ١ ١ ١ ١ - - - الربنامج الرئيسي الرابع

 ٩ ٢ ٢ - ٧ - - ٢ ٤ - ١ - - - الربنامج الرئيسي السادس

 ٤ ١ ١ - ٣ - ١ - ١ ١ - - - - ٥ -الربنامج الرئيسي السابع 

 ٤ ١ ١ - ٣ - - ١ ١ - ١ - - - ٦ -الربنامج الرئيسي السابع 

 ٩٧٢ ٤٢٨ ٤٠٩ ١٩ ٥٤٤ ٣٠ ١٨٣ ١٨٤ ٩٠ ٤٥ ٩ - ٢ ١المجموع العام

  )بالمرفق الخامس (
 الموظَّفين جدول تعديالت

  املقرتحة ٢٠٢١إىل ميزانية عام   املعتمدة ٢٠٢٠من ميزانية عام   تسمية الوظيفة  الرتبة  عدد الوظائف
مساعد خاص لرئيس قلم احملكمة بصفة   ٣-ف  ١

  منسِّق قضائي
  تب مدير شعبة اخلدمات القضائيةمك  ديوان رئيس قلم احملكمة

 موظف عامل يف امليدان (معين بالتوعية)  ٣-ف  ١
  بصفة منسِّق للشؤون اخلارجية

  مكتب مدير شعبة العمليات اخلارجية  )(مجهورية الكونغو الدميقراطية ُقطريمكتب 

  )(مايل ُقطريمكتب   )( كوت ديفوار ُقطريمكتب   موظف عامل يف امليدان (معين بالتوعية)  ٣-ف  ١
  )(أوغندا ُقطريمكتب   )(مجهورية الكونغو الدميقراطية ُقطريمكتب   سائق  ٣-ع خ  ١

    ٤   مجموع الوظائف المعاد تخصيصها ضمن قلم المحكمة:
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  المرفق السادس

 (بآالف اليوروات) ٢٠٢١ لعام مستحقاتالو  رواتبال

 

  المرفق السادس (أ)

 اليوروات)(بآالف  ٢٠٢١ لعام ومستحقاتهم القضاة رواتب

 هيئة الرئاسة
 التكاليف

 ٢٨,٠ األبدال اخلاصة للرئيس ونائبيه

 ٢٨,٠ اجملموع الفرعي هليئة الرئاسة

 الدوائر: 

 ٩٠١,٩ ٢ ألربعة عشر قاضياً متفرغاً  - تكاليف الرواتب القياسية 

 ٩٢١,٩ *ألربعة عشر قاضياً متفرغاً  - املعاشات التقاعدية للقضاة

 ٨٢٣,٨ ٣ دوائراجملموع الفرعي لل

   :المتطلبات اإلضافية
 ١٢٦,٠ املستحقات عن اإلجازات السنوية املتجمِّعة

 ٢٢٥,٠ إىل الوطن )اإلعادة(من الوطن/العودة  )االستقدام(املستحقات املتصلة بالقدوم 

 ٢٨٧,٥ مقدَّر نفقات إجازات زيارة الوطن وِمَنح التعليم

 ٣٦,٠ تطلب احملكمةم -التأمني على اإلصابات بسبب اخلدمة 

 ١٨٤,٧  مقدَّر تكاليف تعيني القضاة احلديثي االنتحاب

 ٨٥٩,٢ اجملموع الفرعي للمتطلبات اإلضافية

 ٧١١,٠ ٤ ٢٠٢١مجموع رواتب القضاة ومستحقاتهم لعام 

 ٥٨٠,٩ ** )رهناً ببت الدول األطراف يف هذا الشأن(تعديل رواتب القضاة 

 ٢٩٢,٩ ٥ ٢٠٢١م المعدَّلة لعام مجموع رواتب القضاة ومستحقاته

 .تقاعدهمب اخلاصةاملسامهة أقساط  الدول األطراف أثر على مبالغ مجعيةن لسمات القضاة الذين ستنتخبهم سيكو   *
ل املبالغمع  ، الذي يتوافقهذا املبلغإن   ** من  ٢٠٢٠و ٢٠١٩و ٢٠١٨و  ٢٠١٧ لألعوام ةاملقرتح اتيف امليزاني ةاملدرج ةاملعدَّ

  قضاة حمكمة العدل الدولية واحملاكم الدولية األخرى. رواتبمع  متوائمةالقضاة  رواتب جيعلن شأنه أ
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 المرفق السادس (ب)

التكاليف القياسية لرواتب الموظفين من الفئة الفنية ومن فئة الخدمات العامة العاملين في 
 (بآالف اليوروات) ٢٠٢١المقر لعام 
  اجملموعبدل التمثيلاملوظفني العامة تكاليفصايف الراتب رتبة الوظيفة

 )٤)=(٣(+)٢(+)١()٣()٢()١( 

 ١٨٧,٧٧٨,٥٤٢٧٠,٢ وكيل أمني عام

 ١٧٢,٢٧٢,٠٣٢٤٧,٢أمني عام مساعد

 ١٥٢,٤٦٣,٧٢١٦,١ ١-مد

 ١٣٠,٦٥٤,٦١٨٥,٢ ٥-ف

 ١١١,٤٤٦,٦١٥٨,٠ ٤-ف

 ٩٤,١٣٩,٩١٣٣,٥ ٣-ف

 ٧٥,٨٣١,٧١٠٧,٥ ٢-ف

 ٧٥,٨٣١,٧١٠٧,٥ ١-ف

 ٦٧,٠٢٨,٠٩٥,٠ رر-ع خ

 ٧٥,٧ ٥٣,٤٢٢,٣ 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: أثرها  (أ)

يف املئة   ٨  لوظائف القائمة من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة:ما يف الربنامج الرئيسي الثاين من اعلى أثرها  (ب)
يف املئة ١٠  السادس من الوظائف القائمة من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة:الربنامج الرئيسي ما يف على أثرها  (ج)
يف املئة ١٢  الفنية ومن فئة اخلدمات العامة: من الوظائف القائمة من الفئة ما يف الربنامج الرئيسي الثالثعلى أثرها   (د)
من الوظائف القائمة من الفئة الفنية ومن فئة  ٦-والسابع ٥- ما يف الربامج الرئيسية الرابع والسابععلى أثرها   (هـ)

 يف املئة   ٠  اخلدمات العامة:
      
 

  فعل عوامل تأخري التوظيف
  %)١٢( %)١٠(%)٨(  %)٥(%)٠( رتبة الوظيفة

 ٢٣٧,٨ ٢٧٠,٢٢٥٦,٧٢٤٨,٦٢٤٣,٢ يل أمني عاموك

 ٢١٧,٥ ٢٤٧,٢٢٣٤,٨٢٢٧,٤٢٢٢,٥أمني عام مساعد

 ١٩٠,٢ ٢١٦,١٢٠٥,٣١٩٨,٨١٩٤,٥ ١-مد

 ١٦٣,٠ ١٨٥,٢١٧٥,٩١٧٠,٤١٦٦,٧ ٥-ف

 ١٣٩,٠ ١٥٨,٠١٥٠,١١٤٥,٤١٤٢,٢ ٤-ف

 ١١٧,٥ ١٣٣,٥١٢٦,٨١٢٢,٨١٢٠,٢ ٣-ف

 ٩٤,٦ ١٠٧,٥١٠٢,١٩٨,٩٩٦,٨ ٢-ف

 ٩٤,٦ ١٠٧,٥١٠٢,١٩٨,٩٩٦,٨ ١-ف

 ٨٣,٦ ٩٥,٠٩٠,٣٨٧,٤٨٥,٥ رر-ع خ

 ٦٦,٦ ٧٥,٧٧١,٩٦٩,٦٦٨,١ رأ-ع خ
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  المرفق السابع

  األفريقي االتحاد لدى االتصال لمكتب المقترحة ٢٠٢١ عام ميزانية

ICC-ASP/9/Res.4وفقًا للقسم التاسع من قرار مجعية الدول األطراف  -١
وارد مل ختصَّص م)١(

الربناجمية املقرتحة. فإذا حدث أن وافق  ٢٠٢١ملكتب االتصال لدى االحتاد األفريقي يف ميزانية عام 
االحتاد األفريقي على طلب احملكمة اجلنائية الدولية ("احملكمة") فتح مكتب اتصال يف أديس أبابا فإن 

وق الطوارئ يصل حىت املقدار ذي احملكمة ستخطر جلنة امليزانية واملالية بلزوم استخدام مبلغ من صند
يورو من أجل املضي إىل إنشاء  ٣٩٦ ٧٠٠البالغ  ٢٠٢١الصلة املدرج يف ميزانية احملكمة املقرتحة لعام 

 املكتب املعين.

١٣٢٠ 
 األفريقي االتحاد لدى االتصال مكتب

 عامميزانية (بآالف اليوروات) ٢٠١٩مصروفات عام 
املعتمدة  ٢٠٢٠

(بآالف 
 اليوروات)

 لتغّري يف املواردا

 ٢٠٢١ ميزانية عام
 ةاملقرتح
 اجملموع اليوروات)  (بآالف

املصروفات من 
صندوق الطوارئ

اجملموع مبا فيه 
املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

مقداره 
(بآالف 
نسبته املئوية اليوروات)

       القضاة

 ١٩٤,٥    املوظفون من الفئة الفنية

 ٦٨,١    فئة اخلدمات العامةاملوظفون من 

 ٢٦٢,٦      اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

  -  -  - ---- املساعدة املؤقتة العامة

  -  -  - ---- املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

  -  -  - ---- العمل اإلضايف

  -  -  - ---- ملنياجملموع الفرعي لسائر تكاليف العا

 ١٥,٢  -  - ----السفر

 ١,٠  -  - ----الضيافة

 ١٥,٦  -  - ---- اخلدمات التعاقدية

 -  -  - ----التدريب

 -  -  - ---- اخلرباء االستشاريون

 ٤٩,٦  -  - ---- النفقات التشغيلية العامة

 ٥,٠  -  - ----واملواد اللوازم

 ٤٧,٧  -  - ----األثاث والعتاد

 ١٣٤,١  -  - ----اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني

 ٣٩٦,٧  -  - ----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
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  الثامنالمرفق 

  ٢٠٢١ لعام المقدَّرة اإليرادات بيان

 (باليوروات) نمواً  الصندوق االستئماني ألقل البلدان

 ٢٠٢١مقدَّر اإليرادات لعام 
 ٠٠٠ ٢٠  تربعات املاحنني

 ٠٠٠ ٢٠اجملموع الفرعي لإليرادات
 ٢٠٢١مقدَّر المصروفات لعام 

 ٤٠٠ ١٧ تكاليف السفر
 ٦٠٠ ٢  تكاليف اإلدارة

 ٠٠٠ ٢٠  اجملموع الفرعي للمصروفات
 ٢٠٢١٠صافي اإليرادات لعام 
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  المرفق التاسع

  المعلومات نولوجياتك

  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 احلاديةُقدِّمت إىل جلنة امليزانية وا اليت والثالثني يف أيلول/سبتمرب  ملالية لكي تنظر فيها خالل دور

ا الثالثني، عرضًا كامًال يبني االستثمار الـُمجرى على نطاق ٢٠١٨ ، بناًء على طلب هذه اللجنة يف دور
حملكمة احملكمة يف إطار املخصَّصات لسد تكاليف املوظفني والتكاليف غري املتصلة بالعاملني السرتاتيجية ا

ويأيت هذا املرفق، املعد استنادًا إىل ميزانية  اخلمسية اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات/تدبُّر املعلومات.
 ٢٠١٧الربناجمية املقرتحة، بلمحة عامة ُحميَّنة عن االستثمار اإلمجايل للفرتة املمتدة من عام  ٢٠٢١ عام

ة السنوية الـُمتكبَّدة يف إطار قسم خدمات تدبر ، واملقادير املتوقَّعة للنفقات التشغيلي٢٠٢١حىت عام 
ع املوارد الالزمة من أجل املعلومات لدعم النظم ذات الصلة خالل تنفيذ االسرتاتيجية وبعد تنفيذها، وتوزُّ 

نة من . وستقدَّم ضمن تقرير منفصل معلومات عن مشاريع معيَّ ٢٠٢١مشاريع االسرتاتيجية يف عام 
ا مشاريع االسرتاتيجية وامل إىل جلنة امليزانية واملالية يف  ٢٠١٩فيما خيص عام صروفات الفعلية املتصلة 

ا اخلامسة والثالثني لكي تنظر فيها. ويُقتصر يف املعلومات املقدَّمة يف هذا املرفق على االستثمار  دور
الشامل بنطاقه واالستثمار  يركز كيان تسجيلها املبند التكاليف/اإلمجايل املتصل باالسرتاتيجية حبسب 

  احملكمة مجعاء املطلوب حبسب جمال العمل يف إطار االسرتاتيجية.

 ٢٠١٩وعام  ٢٠١٨وعام  ٢٠١٧إن اجلدول التايل أُعدَّ باالستناد إىل األرقام الفعلية لعام  -٢
 الربناجمية ٢٠٢١الربناجمية املعتمدة وميزانية عام  ٢٠٢٠والتوقعات املعادة احلساب اخلاصة مبيزانية عام 

ا جلنة امليزانية واملالية مع تعليل مفصَّل للمصروفات  املقرتحة. وسيثابَر على حتيني التوقعات سنوياً وستفاد 
ا اخلامسة الفعلية. والثالثني تفاصيل عن   وسيتضمن التقرير املقدَّم مسبقًا إىل هذه اللجنة يف دور

  األرباح. سب املتأتية عن زيادة النجاعة أواملصروفات الفعلية حبسب املشروع ومقداِر ما خيصه من املكا

الشاملة بنطاقها الخاصة بتكنولوجيا المعلومات/تدبر المعلومات الستراتيجية الخمسية في إطار ا المستثَمرات: مجمل ١الجدول 
  (بآالف اليوروات) ٢٠٢١-٢٠١٧المحكمة جمعاء للفترة 

  ٢٠٢٢  ٢٠٢١  ٢٠٢٠  ٢٠١٩  ٢٠١٨  ٢٠١٧  بند التكاليف/كيان تسجيلها املركزي
اجملموع ملدة تنفيذ 

  االسرتاتيجية
   تكاليف الموظفين

   قلم احملكمة الربنامج الرئيسي الثالث:
 

 

 ٤٠٥,٨  ١٠٠,٠٩٨,٦٩٨,٣١٠٧,٥-  شعبة اخلدمات اإلدارية 

 ١٥٨,٦٠٩,٦   ١٤٦,٥١٤٧,١١٥٨,٠-  شعبة اخلدمات القضائية 

 ١٠١٤,٠ ١٥٨,٠ ٢٤٦,٥٩٨,٦٢٤٥,٤٢٦٥,٥-  مجموع تكاليف الموظفين

)٢٠,١(١٤٥,٤)١٤٧,٩(٢٤٦,٥-  فارق تكاليف املوظفني عنها للسنة السابقة  )١٠٧,٥(  - 
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  ٢٠٢٢  ٢٠٢١  ٢٠٢٠  ٢٠١٩  ٢٠١٨  ٢٠١٧  بند التكاليف/كيان تسجيلها املركزي
اجملموع ملدة تنفيذ 

  االسرتاتيجية
  التكاليف غير المتصلة بالعاملين

 ٦٣٥,٠  ١٣٥,٠١٤٦,٠١٨٠,٠١٧٤,٠-  مكتب املّدعي العام الربنامج الرئيسي الثاين:

     قلم احملكمة الربنامج الرئيسي الثالث:

 ٠١٦,٠ ٦  ٥٦٣,٠ ٦٠١,٠١ ٣٦٤,٠١ ٨٢٤,٠١ ٦٦٤,٠  شعبة اخلدمات القضائية 

 ٢٩٥,٠  ٢٢٥,٠٠,٠٢٠,٠٥٠,٠-  شعبة اخلدمات اإلدارية 

 ٣١١,٠ ٦  ٦١٣,٠ ٦٢١,٠١ ٣٦٤,٠١ ٠٤٩,٠١ ١ ٦٦٤,٠  قلم احملكمة اجملموع للربنامج الرئيسي الثالث:

 ٣٠٧,٠  ٣٠٧,٠  مجموع المبالغ المأذون بترحيلها

 ٢٥٣,٠ ٧  ٧٨٧,٠ ٨٠١,٠١ ٨١٧,٠١ ١٨٤,٠١ ٦٦٤,٠١   مجموع التكاليف غير المتصلة بالعاملين

)١٤,٠()١٢١,٠(٥٢٠,٠٦٣٣,٠-  فارق التكاليف غري املتصلة بالعاملني عنها للسنة السابقة   - 

 ٢٦٧,٠ ٨ ١٥٨,٠ ٠٥٢,٥ ٠٤٦,٤٢ ٩١٥,٦٢ ٤٣٠,٥١ ٦٦٤,٠١  مجموع االستثمارات للمحكمة جمعاء

)٦,١(٧٦٦,٥٤٨٥,١١٣٠,٨-  فارق المجموع عنه للسنة السابقة  - - 

مبلغًا مقداره  ٢٠١٩لقد بلغ االستثمار املقر لالسرتاتيجية فيما خيص احملكمة مجعاء يف عام  -٣
ألف   ٢٤٦,٥ألف يورو يف بند التكاليف غري املتصلة بالعاملني و  ١ ٩٢٢,٠يورو منه  ألف ٢ ١٦٨,٥

وبلغ االستثمار الفعلي يف إطار االسرتاتيجية على نطاق احملكمة يف عام  رو يف بند تكاليف املوظفني.يو 
يورو عن املبلغ املعتمد املخصَّص  ألف ٢٥٢,٩يورو، يقل مبقدار  ألف ١ ٩١٥,٦مبلغًا مقداره  ٢٠١٩

كاليف املوظفني يورو من املصروفات لسد ت ألف  ١ ٦٠٨,٦لالسرتاتيجية. ومشل ذلك مبلغًا مقداره 
يورو رخَّصت مجعية الدول  آالف ٣٠٧,٠والتكاليف غري املتصلة بالعاملني مع مبلغ آخر مقداره 

ألف يورو الذي مل تنفقه  ٢٥٢,٩. ويتألف املقدار البالغ ٢٠٢٠ستخدم يف عام األطراف برتحيله لكي يُ 
فني اليت مل تُتكبَّد جراء عدم ألف يورو يندرج يف عداد تكاليف املوظ ١٤٦,٥احملكمة من جزء مقداره 

) وجزء eCourtشغل وظيفة شاغرة من وظائف املساعدة املؤقتة العامة ملدير مشاريع احملكمة اإللكرتونية (
آالف يورو يف بند التكاليف غري املتصلة بالعاملني. ويتألف املقدار البالغ  ١٠٥,٠آخر مقداره 

و ميثل وفورات يف جمال املشرتيات وجزء آخر مقداره ألف يور  ٣٥,٠آالف يورو من جزء مقداره  ١٠٥,٠
بند أعاله األرقام الفعلية حبسب  ١ ألف يورو يعزى إىل عدم إجناز عملية شراء. وترد يف اجلدول ٧٠,٠

مع حتديثات للفوارق بني مقادير املصروفات الفعلية املتكبَّدة يف عام  التكاليف/كيان تسجيلها املركزي
ا فيما خيص عام  ٢٠١٩ وعام ٢٠١٨وعام  ٢٠١٧ ومقدار االستثمار  ٢٠٢٠والتوقعات املعاد حسا

  .٢٠٢١املقرتح إجراؤه على نطاق احملكمة لعام 

  املقرتحة لقسم خدمات تدبر املعلومات مما يلي: ٢٠٢١ويتألف مبلغ ميزانية عام  -٤

 جزءيورو، يتألف من  ألف  ٩ ٧٣٥,٥مقداره مبلغًا  ةالتكاليف األساسية البالغ  )أ (
ألف يورو  ٩٦,١مقداره  وجزءندرج يف بند تكاليف املوظفني، يألف يورو  ٤ ٥٧٠,٠ره مقدا

يورو يندرج يف بند  ألف ٥ ٠٦٩,٢وجزء مقداره يندرج يف بند سائر تكاليف العاملني، 
ألف يورو عن املبلغ  ١١٩,٥التكاليف غري املتصلة بالعاملني. إن هذه التكاليف تزيد مبقدار 

ألف يورو إىل زيادات يف تكاليف  ٧٨,٩عزى جزء من هذه الزيادة مقداره الذي سبق توقعه، وي
وعبت االسرتاتيجية استُ ب مشمولةألف يورو إىل نظم إضافية  ٤٠,٦املوظفني ويعزى باقيها البالغ 

  امليزانية االشتغالية لقسم خدمات تدبُّر املعلومات؛إطار ضمن تكاليفها 
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ات من مقدار االستثمار املقرتح يف اجلزء اخلاص بقسم خدمات تدبر املعلوم  )ب (
البالغ  ٢٠٢١اسرتاتيجية احملكمة اخلمسية اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلومات لعام 

يورو عن املبلغ املتوقع الذي ُقدِّم  ألف ٢٠٠,٠يورو، يقل مبقدار  ألف ١ ٥٦٣,٠مبلغاً مقداره 
  ؛٢٠١٨ عام تعويض اإلنفاق الزائد الذي ُسجِّل يفاخلاص بسابقاً 

ألف يورو الستبدال البنية التحتية املنتهي عمرها  ٧٣,٥استثمار غري متكرِّر مقداره   )ج (
  االشتغايل فيما خيص حاجز احلماية والبنية التحتية ملركز البيانات.

 ٢٠٢١ويبلغ املبلغ اإلمجايل املقرتح لالستثمار على نطاق احملكمة يف مشاريع االسرتاتيجية لعام  -٥
يف بند تكاليف املوظفني يندرج يورو  ألف ٢٦٥,٥ جزء مقداره يورو، منه ألف ٢ ٠٥٢,٥ره مبلغًا مقدا

يف بند التكاليف غري املتصلة بالعاملني. إن املبلغ املطلوب يقل يندرج يورو  ألف ١ ٧٨٧,٠جزء مقداره و 
ضات يف يورو وذلك بسبب ختفي ألف ٢ ٥٥٩,٥آالف يورو عن املقدار املتوقع البالغ  ٥٠٧,٠مبقدار 
ألف  ٣٧٠,٠ ومبلغ مقداره ٢٠١٨ل يف عام جِّ القضائي الستيعاب االنفاق الزائد الذي سُ العمل جمال 
وجيب  ) يف جمال اإلدارة.SAPمن نظام ختطيط املوارد املؤسسية ( HANAإرجاء مشروع  ىلإيُعزى يورو 

اخلدمات اإلدارية التابعة لقلم  يورو)، وشعبة ألف ١٧٤,٠توزيع املبلغ اإلمجايل بني مكتب املّدعي العام (
يورو)،  ألف ١ ٧٢١,٠يورو)، وشعبة اخلدمات القضائية التابعة لقلم احملكمة ( ألف ١٥٧,٥احملكمة (

يورو) وقسم خدمات تدبر املعلومات  ألف ١٥٨,٠اليت تضم قسم تدبر األعمال القضائية (
ني والتكاليف غري املتصلة بالعاملني لكٍل ويبني اجلدول أدناه توزع تكاليف املوظف يورو). ألف ١ ٥٦٣,٠(

  ./كيان تسجيلها املركزيالتكاليف بندمن جماالت العمل املشمولة باالسرتاتيجية حبسب 

الخمسية الخاصة بتكنولوجيا ستراتيجية بيان وجيز بالمستثَمرات في مشاريع اال: ٢الجدول 
  (بآالف اليوروات) ٢٠٢١لعام الشاملة بنطاقها المحكمة جمعاء المعلومات/تدبر المعلومات 

الربنامج الرئيسي   ٢٠٢١التمويل اخلاص باالسرتاتيجية لعام 
مكتب املّدعي  الثاين:
  العام

للمجال اجملموع   قلم احملكمة الربنامج الرئيسي الثالث:
شعبة اخلدمات    املعين

  اإلدارية
شعبة اخلدمات 

  القضائية
    تكاليف الموظفين

 ١٥٨,٠ ١٥٨,٠--  لقضائياملتعلقة بالعمل ا

 ١٠٧,٥ -١٠٧,٥-  املتعلقة بالعمل اإلداري

.١٠٧,٥١٥٨,٠-  املوظفنيتكاليف  جمموع  ٢٦٥,٥ 

    التكاليف غير المتصلة بالعاملين

 ٤٠٤,٠ ٢٣٠,٠- ١٧٤,٠  املتعلقة باملقاضاة

 ١٤١,٠ ١ ١٤١,٠ ١-  ئيالقضاالعمل املتعلقة ب

 ٥٠,٠ -٥٠,٠  املتعلقة بالعمل اإلداري

 ١٥,٠ ١٥,٠-  املتعلقة بتدبر املعلومات

 ١٢٧,٠ ١٢٧,٠-  املتعلقة بأمن املعلومات

 ٥٠,٠ ٥٠,٠-  تكنولوجيا املعلوماتيف رتشيد الاملتعلقة ب

 ٨٠١,٠ ١ ٥٦٣,٠ ١٧٤,٠٥٠,٠١  التكاليف غري املتصلة بالعاملني جمموع

 ٠٥٢,٥ ٢ ٧٢١,٠ ١٧٤,٠١٥٧,٥١  اجملموع

يورو املطلوب مليزانية قسم خدمات تدبر املعلومات يشمل  ألف ١ ٥٦٣,٠ار البالغ إن املقد -٦
مشاريع اسرتاتيجية تندرج يف شىت جماالت العمل املتمثلة يف اجملال القضائي وجمال تدبر املعلومات وجمال 
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تيجية اخلاصة ويشارك يف متويل املشاريع االسرتا تكنولوجيا املعلومات.يف رتشيد الأمن املعلومات وجمال 
ألف يورو ومكتُب  ٢٣٠,٠مبكتب املدعي العام قسُم خدمات تدبر املعلومات الذي يسهم مببلغ مقداره 

وتنفرد شعبة اخلدمات اإلدارية بتمويل الشق  ألف يورو. ١٧٤,٠املّدعي العام الذي يسهم مببلغ مقداره 
جزء ميثِّل تكاليف املوظفني وآخر  ، الذي تتوزع تكاليفه إىل٢٠٢١اخلاص مبجال العمل اإلداري لعام 

ويظل قسم تدبر األعمال القضائية حيتاج إىل خمصَّصات لسد  ميثِّل التكاليف غري املتصلة بالعاملني.
تكاليف املوظفني اليت يتكبدها لكي يواصل متويل وظيفة املساعدة املؤقتة العامة ملدير مشاريع احملكمة 

   .أنساق تسلسل األعمال القضائيةعمل على منصة ) فيما يتصل بالeCourtاإللكرتونية (

أدناه فرادى املشاريع االسرتاتيجية اخلاصة بكل جماٍل من جماالت العمل  ٣وتُعَرض يف اجلدول  -٧
  يستلزم استثماراً يف بند املوارد من املوظفني وبند املوارد غري املتصلة بالعاملني: ٢٠٢١لعام 

من ثالثة مشاريع  ٢٠٢١ة العمل لعام ما خيص مكتب املّدعي العام: تتألف خط  )أ (
ألف يورو) وشعبة اخلدمات القضائية  ١٧٤,٠مقرتحة، ميوِّهلا مكتب املّدعي العام (

) لتنفيذ التحسينات اإلضافية املراد حتقيقها يف عمليات التحقيق اليت جيريها ألف يورو ٢٣٠,٠(
لى صعيد مجع وتدبُّر أدلة مكتب املّدعي العام، واملزيد من حتسني القدرات واإلمكانيات ع

  البحث اجلنائي العلمي، واملضي يف حتسني تناول األدلة الرقمية يف مكتب املّدعي العام؛

يف جمال العمل القضائي: خيص مقدار االستثمار املطلوب البالغ   )ب (
يئة منصة  ألف ١ ٢٩٩,٠ ، ومنه مبلغ مقداره أنساق تسلسل األعمال القضائيةيورو مواصلة 
وظيفة مدير مشاريع احملكمة اإللكرتونية ويلزم باقيه البالغ سد تكاليف يورو يلزم ل ألف ١٥٨,٠
  يورو لتطوير املنصة وفقاً ملتطلبات احملكمة؛ ألف ١ ١٤١,٠

ألف يورو  ١٥٧,٥يف جمال العمل اإلداري: خيص مقدار االستثمار املطلوب البالغ   )ج (
يف بند تندرج ألف يورو  ٥٠,٠يف بند تكاليف املوظفني وتندرج آالف يورو  ١٠٧,٥(

التكاليف غري املتصلة بالعاملني) مواصلة تنفيذ مشاريع اسرتاتيجية تكنولوجيا املعلومات/تدبُّر 
  املعلومات للمضي يف أمتتة األعمال اإلدارية ورقمنتها؛

من االستثمارات  ٢٠٢١يف جمال أمن املعلومات: تتألف خطة العمل املقرتحة لعام   )د (
ا احمل فيما خيص منصة  ٢٠٢٠حىت عام  ٢٠١٧كمة يف الفرتة املمتدة من عام اليت أجر

االستخبار عن التهديدات بغية توسيع نطاق املراقبة إلجرائها على مدار الساعة طيلة أيام 
األسبوع السبعة واستمرار تعزيز قدرات وحدة أمن املعلومات على كشف التهديدات السيربانية 

كزة على البيانات من قبيل اتِّقاء فقدان البيانات وتدبُّر احلقوق والتصدي هلا وإعمال ضوابط مرت 
  املتعلقة باملعلومات؛

تكنولوجيا املعلومات: يتمثل املشروع الوحيد يف مواصلة استبدال يف رتشيد اليف جمال   )ه (
معدات التخزين اليت تقادم عهدها وفقًا لنموذج التخزين الرتاتيب املعمول به يف احملكمة (تنفيذ 

  يف إطار االسرتاتيجية). ٢٠١٧ثمار عام است
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الخاصة بتكنولوجيا المعلومات/تدبُّر المعلومات الشاملة بنطاقها الستراتيجية توزُّع المستثَمرات في مشاريع ا: ٣الجدول 
  اليوروات) (بآالف ٢٠٢٠المحكمة جمعاء لعام 

  املبادرة

مكتب  الربنامج الرئيسي الثاين:
  املّدعي العام

  قلم احملكمة رئيسي الثالث:الربنامج ال

  اجملموع
  شعبة اخلدمات القضائية  شعبة اخلدمات اإلدارية

تكاليف 
  املوظفني

التكاليف غري 
املتصلة 
  بالعاملني

تكاليف 
  املوظفني

التكاليف غري 
املتصلة 
  بالعاملني

تكاليف 
  املوظفني

التكاليف غري 
املتصلة 
  بالعاملني

ضاة
ملقا
ا

   

مكتب املّدعي العام على صعيد مجع األدلة  حتسُني سريورة عمل
  ١١٤٫٠ ١١٤٫٠ ٥٤٫٠  ٦٠٫٠  والتحقيق وزيادُة جناعته

حتسُني قدرات وإمكانات مكتب املّدعي العام على صعيد التحقيق 
  ١٦٦٫٠ ١٦٦٫٠ ٦٠٫٠  ١٠٦٫٠  والبحث اجلنائي العلمي

  ١٢٤٫٠ ١٢٤٫٠ ٦٠٫٠  ٦٤٫٠  ميةتناول األدلة الرقصعيد على  مكتب املّدعي العامحتسني قدرات 

  ٤٠٤٫٠ ٤٠٤٫٠ ٢٣٠٫٠  ١٧٤٫٠  اجملموع الفرعي

ضاء
الق

  

  ١٣٢٫٠ ١٣٢٫٠ ١٣٢٫٠    مستودع املعلومات املوحَّد -األعمال القضائية  أنساق تسلسلمنصة 

منفذ األدلة وسجالت  -األعمال القضائية أنساق تسلسل منصة 
  ٣٢٠٫٠ ٣٢٠٫٠ ١٦٢٫٠ ١٥٨٫٠   القضايا

  ٣٦٧٫٠ ٣٦٧٫٠ ٣٦٧٫٠    منصة التقاضي -األعمال القضائية أنساق تسلسل منصة 

  ٤٨٠٫٠ ٤٨٠٫٠ ٤٨٠٫٠   تنظيم ملفات القضايامنصة  -األعمال القضائية أنساق تسلسل منصة 

 ١٥٨٫٠   اجملموع الفرعي
١ 

١٢٩٩٫٠ ٢٩٩٫٠ ١ ١٤١٫٠  

دارة
اإل

  

  ١٥٧٫٥ ١٥٧٫٥   ١٠٧٫٥٥٠٫٠  ة للموظفني/للمديرين)(حالة اخلدمة الذاتي إدارة إقرار األسفار

  ١٥٧٫٥ ١٥٧٫٥   ١٠٧٫٥٥٠٫٠  اجملموع الفرعي

دبر 
ت

ات
لوم
املع

  

  ١٥٫٠ ١٥٫٠ ١٥٫٠    نظام األرشفة املمكن فيه تقصي األدلة ووثائق احملكمة

  ١٥٫٠ ١٥٫٠ ١٥٫٠    اجملموع الفرعي

ات
لوم
 املع

أمن
  

اتقاء فقدان البيانات/احلقوق  -انات ضوابط األمن املرتكزة على البي
  ٥٧٫٠ ٥٧٫٠ ٥٧٫٠    املعلوماتاملتعلقة ب

تصديق املهارات فيما خيص أمن املعلومات (تدريب وحدة أمن 
  ٢٠٫٠ ٢٠٫٠ ٢٠٫٠    املعلومات فبما خيص نُظم اسرتاتيجيات تكنولوجيا املعلومات) 

ىل جعله مستمراً زيادة مدة التصدي للتهديدات السيربانية (وصوًال إ
  ٥٠٫٠ ٥٠٫٠ ٥٠٫٠    على مدار الساعة طيلة أيام األسبوع السبعة)

  ١٢٧٫٠ ١٢٧٫٠ ١٢٧٫٠    اجملموع الفرعي

ال
شيد

رت
جيا  يف 
ولو
تكن

ات
لوم
املع

  

  ٥٠٫٠ ٥٠٫٠ ٥٠٫٠    جتديد البنية التحتية االفرتاضية

  ٥٠٠٫٠٠ ٥٠٠٫٠٠ ٥٠٫٠    اجملموع الفرعي
 ٠٥٢٫٥ ٢ ٥٦٣٫٠ ١ ١٥٨٫٠ ٥٠٫٠ ١٧٤٫٠١٠٧٫٥  المجموع
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  المرفق التاسع (ب)

  تكاليف تكنولوجيا المعلومات وتدبر المعلومات على نطاق المحكمة جمعاء

قدمت احملكمة اجلنائية الدولية ("احملكمة") أرقام التكاليف غري املتصلة بالعاملني فيما خيص  -١
مة إىل جلنة امليزانية واملالية لكي تنظر فيها خالل تكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلومات على نطاق احملك

ا احلادية وأوصت جلنة امليزانية واملالية يف تقريرها  .)١(٢٠١٨والثالثني اليت عقدت يف أيلول/سبتمرب  دور
الربناجمية املقرتحة بيانًا بتوزع تكاليف  ٢٠٢١الالحق بأن تقدم احملكمة مبثابة مرفق بوثيقة ميزانية عام 

فني والتكاليف غري املتصلة بالعاملني الـُمتكبَّدة يف جمال تكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلومات يف املوظ
وترد يف املرفق احلايل تفاصيل املصروفات املندرجة يف بند تكاليف املوظفني واملصروفات  .)٢(احملكمة مجعاء

وجيا املعلومات/تدبر املعلومات ضمن املندرجة يف بند التكاليف غري املتصلة بالعاملني فيما خيص تكنول
 ٢٠١٨ولعام  ٢٠١٧إطار شىت الربامج الرئيسية للمحكمة، وهو يتضمن أرقام املصروفات الفعلية لعام 

الربناجمية املعتمدة، وأرقام عام  ٢٠٢٠من ميزانية عام  ٢٠٢٠لقد اسُتقيت أرقام عام  .٢٠١٩ولعام 
فهي أرقام متوقعة على أساس  ٢٠٢٢حة؛ أما أرقام عام الربناجمية املقرت  ٢٠٢١من ميزانية عام  ٢٠٢١

إن األرقام الواردة يف هذا املرفق هي األرقام اليت  متطلبات احملكمة الربناجمية واالشتغالية املعروفة حالياً.
قدمها كٌل من أقسام احملكمة إىل قسم خدمات تدبُّر املعلومات لكي جيري توليفها وحتليلها، وهي تـُْعَرض 

  بالشكل الذي ُقدِّمت به.هنا 

ومن النفقات األساسية املتصلة بتكنولوجيا املعلومات/تدبُّر املعلومات تكاليُف الوظائف الثابتة  -٢
ووظائف املساعدة املؤقتة العامة يف مالك قلم احملكمة ومالك مكتب املّدعي العام اليت تلزم لدعم نظم 

ميزانية قسم خدمات تدبر املعلومات وتتضمن  احملكمة. وخدمات تكنولوجيا املعلومات/تدبُّر املعلومات يف
وتُعرَّف  خمصَّصات لسد تكاليف املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات وتكاليف العمل اإلضايف.

النفقات األساسية يف إطار التكاليف غري املتصلة بالعاملني يف جمال تكنولوجيا املعلومات/تدبُّر املعلومات 
 مجيع املصروفات الالزمة لدعم عمليات احملكمة وأنشطتها يف حاهلا الراهنة؛ ويشمل باعتبارها تتمثل يف

ذلك املصروفات لسد تكاليف اخلدمات التعاقدية، والنفقات التشغيلية العامة (املتعلقة باالتصاالت، 
كاليف واستئجار األثاث والعتاد، وصيانة األثاث والعتاد، إخل) واملصروفات لسد تكاليف اللوازم، وت

األثاث والعتاد، وتكاليف التدريب، وتكاليف السفر املتصل على وجه التحديد بصيانة نظم تكنولوجيا 
  املعلومات/تدبر املعلومات يف احملكمة.

                                                            

  ).CBF/31/12/Rev.3تقرير احملكمة بشأن خطتها اخلمسية اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلومات (الوثيقة   )١(
، السابعة عشرةالوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة   )٢(

  .١٠٨، الفقرة ٢- ، اجمللد الثاين، اجلزء باء)ICC-ASP/17/20( ٢٠١٨ديسمرب /كانون األول١٢- ٥الهاي، 



ICC-ASP/19/10 

10-A-121020 270 

  (بآالف اليوروات)للمحكمة جمعاء  /كيانات تسجيلها المركزيبحسب بنودهامجموع التكاليف : ١الجدول 
   اجملموع  ٢٠٢٢  ٢٠٢١  ٢٠٢٠  ٢٠١٩  ٢٠١٨  ٢٠١٧  زي/كيان تسجيلها املركبند التكاليف

  التكاليف األساسية
 ٢٩٦٫٧ ٣٧ ٣٥٠٫٠ ٦ ٣٥٠٫٠ ٢٢٧٫٧٦ ٥٣٥٫٤٦ ٩٤٦٫١٦ ٨٨٧٫٥٥ ٥  تكاليف املوظفني

 ٩٩٦٫٠ ٣٦ ٩٥٣٫٩ ٦ ٠٣١٫٢ ٨٩٤٫٩٦ ٧٢٦٫٨٥ ٤٥٩٫٢٥ ٩٣٠٫٠٦ ٥  التكاليف غري املتصلة بالعاملني

 ٢٩٢٫٧ ٧٤ ٣٠٣٫٩ ١٣ ٣٨١٫٢ ١٢٢٫٦١٢ ٢٦٢٫٢١٢ ٤٠٥٫٣١٢ ٨١٧٫٥١٢ ١١  جمموع التكاليف األساسية

  ٩٢٢٫٧+ ٢٥٨٫٦+١٣٩٫٦-١٤٣٫١-٥٨٧٫٨+  فارق اجملموع عنه للسنة السابقة

  استراتيجية تكنولوجيا المعلومات/تدبر المعلومات
 ٠١٤٫٠ ١ ١٥٨٫٠  ٢٤٦٫٥٩٨٫٦٢٤٥٫٤٢٦٥٫٥  تكاليف املوظفني

 ٢٥٣٫٠ ٧ ٠٫٠ ٧٨٧٫٠ ٨٠١٫٠١ ٨١٧٫٠١ ١٨٤٫٠١ ٦٦٤٫٠١  لنيالتكاليف غري املتصلة بالعام

 ٢٦٧٫٠ ٨ ١٥٨٫٠ ٠٥٢٫٥ ٠٤٦٫٤٢ ٩١٥٫٦٢ ٤٣٠٫٥١ ٦٦٤٫٠١ اجملموع لالسرتاتيجية

 رتدبُّ /المعلومات تكنولوجياالمجموع ل
 ٥٥٩٫٧ ٨٢ ٤٦١٫٩ ١٣ ٤٣٣٫٧ ١٦٩٫٠١٤ ١٧٧٫٨١٤ ٨٣٥٫٨١٤ ٤٨١٫٥١٣ ١٢  للمحكمة جمعاء المعلومات

مبا فيه ما خيص ( ق اجملموع عنه للسنة السابقةفار 
 - ٩٧١٫٨- ٢٦٤٫٧+٨٫٨-٣٤٢٫٠+٣٥٤٫٣ ١+- )االسرتاتيجية

يأيت بلمحة عامة إمجالية رفيعة املستوى عن التكاليف الفعلية الـُمتكبَّدة  ١إن اجلدول  -٣
تدبر املعلومات وذلك على والتكاليف املتوقَّع تكبُّدها يف احملكمة مجعاء فيما خيص تكنولوجيا املعلومات/

الربناجمية املعتمدة (فيما خيص تكاليف  ٢٠١٩وعام  ٢٠١٨وعام  ٢٠١٧أساس ما يلي: ميزانيات عام 
الربناجمية  ٢٠٢٠املوظفني) واملصروفات الفعلية (فيما خيص التكاليف غري املتصلة بالعاملني)؛ وميزانية عام 

 ٢  مث يرد يف اجلدول .٢٠٢٢رتحة؛ والتوقعات فيما خيص عام الربناجمية املق ٢٠٢١املعتمدة؛ وميزانية عام 
. ويشهد املقدار املتوقع بنودها/الكيانات اليت تسجَّل ضمنها بصورة مركزيةبيان بالتكاليف حبسب 

اخنفاضًا طفيفًا مقداره  ٢٠٢٠لتكاليف تكنولوجيا املعلومات/تدبُّر املعلومات للمحكمة مجعاء يف عام 
ألف يورو. وتتوقع احملكمة أن يبلغ جمموع  ١٤ ١٧٧,٨البالغ  ٢٠١٩لعام  ظريهنآالف يورو عن  ٨,٨

تكنولوجيا املعلومات/تدبُّر املعلومات يف بند تكاليف املوظفني وبند التكاليف غري املتصلة تكاليف 
 ٢٠٢٢ألف يورو لكنه سيشهد أيضًا يف عام  ١٤ ٤٣٣,٧أوجًا مقداره  ٢٠٢١بالعاملني يف عام 

بعد إجناز تنفيذ  ألف يورو ١٣ ٤٦١,٩إذ سيبلغ  ٢٠١٩ املستوى الذي بلغه قبل عام اخنفاضًا إىل
االسرتاتيجية اخلمسية لتكنولوجيا املعلومات/تدبُّر املعلومات. وميكن تلخيص املعلومات اليت يتضمنها 

  كما يلي:  ١اجلدول 

كمة بلغت تكاليف تكنولوجيا املعلومات/تدبُّر املعلومات يف احمل ٢٠١٧يف عام   )أ (
ثل ميألف يورو  ٦٦٤,٠ جزء مقداره ألف يورو، منه ١٢ ٤٨١,٥مجعاء مبلغًا مقداره 

جزء املصروفات الفعلية املتصلة باالسرتاتيجية اخلمسية لتكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلومات و 
ألف يورو متثل  ٥ ٨٨٧,٥ (منهثل التكاليف األساسية ميألف يورو   ١١ ٨١٧,٥مقداره 

  ؛)ألف يورو متثل التكاليف غري املتصلة بالعاملني ٥ ٩٣٠,٠ني وتكاليف املوظف

ا  ٢٠١٨يف عام   )ب ( بلغ جمموع تكاليف تكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلومات اليت تكبد
ألف يورو استُثمر  ١ ٤٣٠,٥ جزء مقداره ألف يورو، منه ١٣ ٨٣٥,٨احملكمة مبلغًا مقداره 

سرتاتيجية احملكمة اخلمسية اخلاصة بتكنولوجيا يف السنة الثانية من السنوات املشمولة با
ألف يورو  ٥ ٩٤٦,١ألف يورو فمنه  ١٢ ٤٠٥,٣أما باقيه البالغ  املعلومات/تدبر املعلومات.
   ألف يورو متثل التكاليف غري املتصلة بالعاملني. ٦ ٤٥٩,٢متثل تكاليف املوظفني و
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مقدار  ٢٠١٩ألف يورو فيما خيص عام  ١٤ ١٧٧,٨يشمل اجملموع البالغ   )ج (
ألف يورو يف السنة الثالثة من السنوات املشمولة  ١ ٩١٥,٦املستثَمرات الفعلي البالغ 

إن هذا الرقم أقل من  باالسرتاتيجية اخلمسية اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات/تدبُّر املعلومات.
هي وظيفة الربناجمية املعتمدة بسبب عدم شغل وظيفة شاغرة  ٢٠١٩الرقم الوارد يف ميزانية عام 

) يف قسم تدبُّر األعمال القضائية ونقص اإلنفاق يف eCourtمدير مشاريع احملكمة اإللكرتونية (
اسرتاتيجية ملكتب املّدعي العام.  مشاريعإطار بند التكاليف غري املتصلة بالعاملني فيما خيص 

دة لسد تكاليف فيتألف من خمصَّصات امليزانية املعتم ٢٠١٩باقي التكاليف فيما خيص عام  أما
ألف يورو واملقدار الفعلي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني البالغ  ٦ ٥٣٥,٤املوظفني البالغة 

  ألف يورو؛ ٥ ٧٢٦,٨

يبلغ جمموع التكاليف املتوقع أن تتكبدها احملكمة فيما خيص تكنولوجيا   )د (
نها املقدار ألف يورو م ١٤ ١٦٩,٠مبلغًا مقداره  ٢٠٢٠املعلومات/تدبر املعلومات يف عام 

ألف يورو يف السنة الرابعة من السنوات املشمولة  ٢ ٠٤٦,٤املقرتح للمستثَمرات البالغ 
 ١,١باسرتاتيجية احملكمة اخلمسية اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلومات، ما يقل مبقدار 

توقعة البالغ أما باقي املصروفات امل .٢ ٠٤٧,٥البالغ  ٢٠٢٠املقر لعام  املقدارألف يورو عن 
ألف  ٥ ٨٩٤,٩ألف يورو متثل تكاليف املوظفني و ٦ ٢٢٧,٧ألف يورو فمنه  ١٢ ١٢٢,٦

  يورو متثل التكاليف غري املتصلة بالعاملني؛

ألف  ١٤ ٤٣٣,٧مبلغاً مقداره  ٢٠٢١يبلغ جمموع التكاليف املتوقع فيما خيص عام   )ه (
اليف غري املتصلة بالعاملني للسنة ألف يورو متثل تكاليف املوظفني والتك  ٢ ٠٥٢,٥يورو، منه 

اخلامسة من السنوات املشمولة باسرتاتيجية احملكمة اخلمسية اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات/تدبُّر 
ألف يورو للمصروفات الـُمتكبَّدة  ١٢ ٣٨١,٢أما الباقي من املقدار املتوقع البالغ  املعلومات.

ألف   ٦ ٣٥٠,٠ات/تدبُّر املعلومات فيتألف من يف احملكمة مجعاء فيما خيص تكنولوجيا املعلوم
  ؛ألف يورو متثل التكاليف غري املتصلة بالعاملني ٦ ٠٣١,٢يورو متثل تكاليف املوظفني و

ا احلادية والثالثني أن يُقدَّم إليها املبلغ املتوقع   )و ( طلبت جلنة امليزانية واملالية يف دور
على نطاق احملكمة بعد تنفيذ االسرتاتيجية  لتكاليف تكنولوجيا املعلومات/تدبُّر املعلومات

ولئن مل يكن مبلغ  ).٢٠٢١-٢٠١٧اخلمسية اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلومات (
ألف   ١٣ ٤٦١,٩هو  ٢٠٢٢تكاليف املوظفني معروفًا على وجه الدقة فإن الرقم املتوقع لعام 

ألف يورو  ٦ ٩٥٣,٩وألساسية ألف يورو يف بند تكاليف املوظفني ا ٦ ٣٥٠,٠يورو، منها 
ألف يورو ميثل تكاليف  ١٥٨,٠يف بند التكاليف غري املتصلة بالعاملني ومبلغ إضايف مقداره 
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. )٣()eCourtاملوظفني املتأتية عن متديد فرتة شغل وظيفة مدير مشاريع احملكمة اإللكرتونية (
ني يف قسم خدمات تدبُّر ويشمل املقدار املتوقع أن تبلغه التكاليف غري املتصلة بالعامل

املعلومات مصروفات مرتتبة على استبدال عناصر تندرج يف عداد رأس املال مقدارها 
  ألف يورو وذلك الستبدال بنية حتتية تقادم عهدها. ٦٠٠,٠

ة بصور  منهتسجَّل ض ذيالمجموع تكاليف الموظفين األساسية للمحكمة جمعاء بحسب البرنامج الرئيسي/الكيان : ٢الجدول 
  اليوروات) (بآالف مركزية

  الربنامج
٢٠١٧ 

  )الفعلية  املقادير(
٢٠١٨ 

  )الفعلية  املقادير(
٢٠١٩ 

  )الفعلية  املقادير(
٢٠٢٠ 

 )املعتمدة  امليزانية(
٢٠٢١ 

  )املتوقعة  املقادير(
٢٠٢٢ 

  اجملموع  )املتوقعة  املقادير(
                تكاليف الموظفين

 ٣٩٠٫٥ ٥ ٠٥١٫٣ ١ ٠٥١٫٣ ٧٦٧٫٧٧٨٣٫٥٧٧٣٫٢٩٦٣٫٥١  عاممكتب املّدعي ال الربنامج الرئيسي الثاين:

     قلم احملكمة الربنامج الرئيسي الثالث:

قسم خدمات تدبر  – شعبة اخلدمات القضائية
 ٦٧١٫٤ ٢٧ ٦٥١٫٩ ٤ ٦٥١٫٩ ٥٥٢٫٩٤ ٠١١٫١٤ ٤٤٤٫٧٥ ٣٥٨٫٩٤ ٤  املعلومات

قسم تدبر األعمال  – شعبة اخلدمات القضائية
 ٩٨٧٫٨ ١٣٣٫٢ ١٩٠٫٨١٩٦٫٨١٩٦٫٨١٣٧٫٠١٣٣٫٢  القضائية

قسم مشاركة اجملين  – شعبة اخلدمات القضائية
 ٥٤٤٫١ ٩٤٫٦ ٨٧٫٧٩٠٫٠٨٨٫٧٨٨٫٥٩٤٫٦  عليهم وجرب أضرارهم

 ٨٥٩٫٦٠ ١ ٣١٧٫٣ ٢٩٨٫٨٣٠٦٫٢٣٠٤٫٦٣١٥٫٤٣١٧٫٣   SAP نظام – شعبة اخلدمات اإلدارية

 ٧٧٠٫٤ ١٠١٫٧ ١١٠٫٧١٢٤٫٩١٦١٫٠١٧٠٫٤١٠١٫٧  ةطريقُ املكاتب ال – شعبة العمليات اخلارجية

 ٧٢٫٩ ٠٫٠ ٧٢٫٩٠٫٠٠٫٠٠٫٠٠٫٠  أمانة مجعية الدول األطراف الربنامج الرئيسي الرابع:

 ٢٩٦٫٧ ٣٧ ٣٥٠٫٠ ٦ ٣٥٠٫٠ ٢٢٧٫٧٦ ٥٣٥٫٤٦ ٩٤٦٫١٦ ٨٨٧٫٥٥ ٥  مجموع تكاليف الموظفين

 - ٠٫٠ ١٢٢٫٣+٣٠٧٫٧-٥٨٩٫٣+٥٨٫٦+-  فارق اجملموع عنه للسنة السابقة

             التكاليف غير المتصلة بالعاملين
 ٩٥٨٫٩ ٢٥٣٫٤ ٩٥٫٩٧٣٫٤٧٣٫٤٧٣٫٤ ٣٨٩٫٤  مكتب املّدعي العام الربنامج الرئيسي الثاين:

             قلم احملكمة الربنامج الرئيسي الثالث:
قسم خدمات تدبر  – شعبة اخلدمات القضائية

 ٧٥٢٫٤ ٣٠ ٧٩٢٫٧٠ ٥ ١٤٢٫٧٠ ٩٧٠٫١٠٥ ٨٥٨٫٨٠٤ ٤٩٦٫١٤ ٤٩٢٫٠٥ ٤  املعلومات

قسم تدبر األعمال  – شعبة اخلدمات القضائية
 ٨٢٫٠ ١٢٫٨ ٠٫٠٣٤٫٧٨٫٩١٢٫٨١٢٫٨  القضائية

 ٣٦٫٦ ٠٫٠ ٣١٫٣٥٫٣٠٫٠٠٫٠٠٫٠  اخلدمات اللغويةقسم  – شعبة اخلدمات القضائية

قسم مشاركة اجملين  – شعبة اخلدمات القضائية
 ١٠٫١ ٠٫٠ ٠٥٫٧١٫٤٠٫٠٣٫٠  أضرارهم عليهم وجرب

 ١١٥٫٢ ١٨٫٠ ٢١٫٦٢١٫٦١٨٫٠١٨٫٠١٨٫٠  قسم االحتجاز – شعبة اخلدمات القضائية

 ٤١٣٫١ ٢ ٣٩٠٫٠ ٤٥٤٫٠٣٨٢٫٠٣٨٠٫٠٤٤١٫٢٣٦٥٫٩   SAP نظام – شعبة اخلدمات اإلدارية

 ١٥٩٫٠ ٦٣٫٠ ٣٣٫٠٦٣٫٠  قسم املوارد البشرية – شعبة اخلدمات اإلدارية

 ٣٨٠٫٠ ٤٠٫٢ ٨٢٫٥٥٠٫٣١٠٠٫٠٥٠٫٢٥٦٫٨  قسم اخلدمات العامة – شعبة اخلدمات اإلدارية

 ٣٤٨٫٧ ٦٣٫٦ ١٥٫٨٧٨٫٥٦٣٫٦٦٣٫٦٦٣٫٦  قسم األمن والسالمة – شعبة اخلدمات اإلدارية

                                                            

سهرًا على االتساق يف اإلبالغ عن التكاليف اإلمجالية املرتتبة على تنفيذ احملكمة لالسرتاتيجية اخلمسية اخلاصة بتكنولوجيا   )٣(
) ٤-وظيفة مدير مشاريع احملكمة اإللكرتونية (من الرتبة فاملعلومات/تدبُّر املعلومات فإن تكاليف وظيفة املساعدة املؤقتة العامة املتمثلة يف 

ال مبثابة تكاليف  ٢٠٢٢اخلاصة مبشروع منصة أنساق تسلسل األعمال القضائية حتتسب مبثابة خمّصص لالسرتاتيجية كمبلغ متوقع لعام 
  أساسية.
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  الربنامج
٢٠١٧ 

  )الفعلية  املقادير(
٢٠١٨ 

  )الفعلية  املقادير(
٢٠١٩ 

  )الفعلية  املقادير(
٢٠٢٠ 

 )املعتمدة  امليزانية(
٢٠٢١ 

  )املتوقعة  املقادير(
٢٠٢٢ 

  اجملموع  )املتوقعة  املقادير(
 ٣٤٤٫٥ ٤٨٫٩ ٥٤٫٧٣٣٫١٦٧٫٨٦٤٫٧٦٥٫٣  ةُقطرياملكاتب ال – شعبة العمليات اخلارجية

قسم دعم العمليات  – اخلارجية شعبة العمليات
 ٩٦٫٤ ١٧٫١ ١٢٫١٢٣٫٣١٢٫٥١٥٫٢١٦٫١  اخلارجية

قسم اجملين عليهم  – شعبة العمليات اخلارجية
 ٤٣٢٫٦ ٠٫٠ ٢٠٢٫٧١٦١٫٤٣٠٫٨٣٧٫٧٠٫٠  والشهود

 ٤٩٥٫٥ ١٥٤٫١ ٥٩٫٨٦٩٫٤٨١٫٦٨٠٫٠٥٠٫٥  قسم اإلعالم والتوعية – شعبة العمليات اخلارجية

 ٦٥٦٫١ ٣٥ ٦٠٠٫٥ ٦ ٨٥٧٫٨ ٧٨٦٫٥٥ ٦٢٣٫٤٥ ٣٦١٫٤٥ ٤٢٦٫٥٦ ٥  قلم احملكمة نامج الرئيسي الثالث:اجملموع للرب 

الربنامج الرئيسي السادس: أمانة الصندوق االستئماين 
 ٣٨١٫٠ ١٠٠٫٠ ١١٤٫١١٫٩٣٠٫٠٣٥٫٠١٠٠٫٠  اخلاص باجملين عليهم

 ٩٩٦٫٠ ٣٦ ٩٥٣٫٩ ٦ ٠٣١٫٢ ٨٩٤٫٩٦ ٧٢٦٫٨٥ ٤٥٩٫٢٥ ٩٣٠٫٠٦ ٥   مجموع التكاليف غير المتصلة بالعاملين

 - ٩٢٢٫٧+ ١٣٦٫٣+١٦٨٫١+٧٣٢٫٤-٥٢٩٫٢+-  فارق اجملموع عنه للسنة السابقة

إن ما يؤديه قسم خدمات تدبر املعلومات من مهام وما يوفره من خدمات يف جمال تكنولوجيا  -٤
 يتداخالن، مع العلم بأن توزُّع املعلومات/تدبر املعلومات وما يؤديه ويوفره منهما سائر األقسام ال

 املسؤوليات املعنية يبنيَّ يف جدول بغية تفادي أي ازدواج أو ثغرة يف دعم النظم واخلدمات ذات الصلة.

ويقوم قسم خدمات تدبر املعلومات، ومكتب املّدعي العام، وقسم تدبر األعمال القضائية، وشعبة 
م وجرب أضرارهم، بتوثيق تقدمي الدعم االشتغايل اليومي اخلدمات اإلدارية، وقسم مشاركة اجملين عليه

(خمتصر إنكليزي لكلمات تشري إىل  RACI(اخلدمات األساسية) بواسطة جدول من اجلداول املسماة 
ُحتنيَّ فيما خيص النظم  قابلة للتحديثومتثل هذه اجلداول وثائق  املسؤولية واملساءلة والتشاور واالّطالع).

وإذا بقي نطاق اخلدمات والنظم املدعومة يف شىت وحدات احملكمة ثابتًا فال يُتوقع  دة.أو اخلدمات اجلدي
 أن تطرأ زيادة يف مالك الوظائف الثابتة أو وظائف املساعدة املؤقتة العامة لسد احتياجات العمل اليومية.

ة اخلاصة بتكنولوجيا ولئن كانت احملكمة ال ترتقب أي زيادة يف عدد العاملني بسبب االسرتاتيجية اخلمسي
املعلومات/تدبر املعلومات فإن جمموعة مهارات املوظفني العاملني يف جمال تكنولوجيا املعلومات/تدبر 
املعلومات يف قسم خدمات تدبر املعلومات وغريه من األقسام سيتعني أن تتطور لُتجاري التغريات 

  التكنولوجية.

عاملني فهو مهمة أشق، وال سيما توقُّع مقدارها قبل أما توقُّع مقدار التكاليف غري املتصلة بال -٥
ا عدة سنوات  سنوات. تكبُّدها مبا ال يقل عن ثالث ولئن كانت احملكمة تستعني بالعقود اليت تبلغ مد

للتحكم بالتكاليف غري املتصلة بالعاملني الـُمتكبَّدة يف جمال تكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلومات، 
للحصول على أسعار  املتحدة املوحَّدكان من عقود أخرى من عقود نظام األمم وتستفيد بقدر اإلم

فعندما تنتهي مدة  وشروط جتارية أكثر مالءمة فإن سوق األعتدة والربامج احلاسوبية تشهد تغريًا سريعاً.
لربامج ِحني موعد جتديدها، أو عندما ُحتتاز مشرتيات أخرى يف السوق هلا أثر على األعتدة واالعقود فيَ 

احلاسوبية املستخَدمة يف احملكمة، غالبًا ما تتغري بنية األسعار وبالتايل التكاليف، وذلك باجتاه الزيادة 
عادة. وعليه فإن من الصعب التنبؤ على حنو مطلق اليقني مبقدار التكاليف التشغيلية قبل تكبُّدها بسنوات 

رات ختطيط امليزانية وفقًا للنظام اإليكولوجي عدة. وسيواَظب على حتيني التوقعات عند كل دورة من دو 
ا لصيانة النظم  ا التعاقدية املرتَبط  لتكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلومات املعمول به يف احملكمة والتزاما

  املعنية.

إن معظم التكاليف غري املتصلة بالعاملني يندرج يف ميزانية قسم خدمات تدبر املعلومات  -٦
مثَّلت ميزانية قسم خدمات تدبر  ٢٠١٧ويف عام  زية لتكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلومات).(امليزانية املرك
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املئة،   يف  ٨٥ازداد هذا الرقم فبلغ  ٢٠١٨ويف عام  املئة من جمموع املصروفات املعنية. يف  ٧٦املعلومات 
ويُتوقع أن تبقى هذه  حملكمة.نظرًا إىل املزيد من املعاملة املركزية يف إطار عملية التآزر بني شىت وحدات ا

، الذي يُتوقع أن ٢٠٢٢، باستثناء عام ٢٠٢٢النسبة املئوية ثابتة لكل املدة املشمولة بالتوقعات إىل عام 
املئة من جمموع التكاليف األساسية غري املتصلة بالعاملني الـُمتكبَّدة يف  يف ٨٣تنخفض فيه طفيفًا إىل 

املعلومات خيطط للمصروفات وينسِّقها سنويًا مع مكتب املّدعي  إن قسم خدمات تدبر احملكمة مجعاء.
وعندما ُجيمع بني هذه الكيانات الثالثة  التابع لشعبة اخلدمات اإلدارية. SAPالعام ومع فريق نظام 

 مركزيًا تبلغ كنسبة مئوية منواملنسَّقة لتكاليف فإن املصروفات الـُمعاَملة تسجيل اباعتبارها مراكز ل
 ٢٠١٧املئة استنادًا إىل األرقام الفعلية لعام  يف ٩٢املئة و يف ٩٠: ف غري املتصلة بالعاملنيالتكالي

املئة من أرقام ميزانية عام  يف ٩٣؛ ٢٠١٩املئة من األرقام الفعلية لعام   يف ٩٣، على الرتتيب؛ ٢٠١٨و
. ويـُْعَرض هذا ٢٠٢٢لعام  واملقدار املتوقع ٢٠٢١املئة من املقدار املتوقع لعام  يف ٩٣املعتمدة؛  ٢٠٢٠

  أدناه. ١ االجتاه بيانياً يف الشكل

النسبة المئوية للتكاليف األساسية لتكنولوجيا المعلومات/تدبُّر المعلومات غير المتصلة : ١الشكل
مركزيًا  والمنسَّقةقسم خدمات تدبر المعلومات (الخط المتقطع)  بالعاملين المعاَملة مركزيًا ضمن

  التابع لشعبة الخدمات اإلدارية SAP نظام العام وفريق مع مكتب المّدعي

  

إن املصروفات املتصلة بتكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلومات واليت ال تُنسَّق بني قسم خدمات  -٧
التابع لشعبة اخلدمات اإلدارية تندرج يف فئتني  SAPتدبر املعلومات ومكتب املّدعي العام وفريق 

وىل تكاليف أعتدة تكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلومات ولوازمها املشرتاة حملياً وتضم الفئة األ رئيسيتني.
ة واملعدات واللوازم التخصصية اليت ختص على وجه التحديد خدمات ُقطريلكي تستعملها املكاتب ال

عي فعلى سبيل املثال تستخدم وحدة اإلنتاج السم يدعمها قسم خدمات تدبر املعلومات دعمًا مركزياً. ال
)، وهو املعيار الصناعي فيما خيص اإلنتاج Macالبصري يف قسم اإلعالم والتوعية نظام تشغيل ماكنتوش (

ويشرتي قسم اإلعالم والتوعية األعتدة والربامج احلاسوبية املتوافقة ويتدبرها طيلة العمر  السمعي البصري.
ات يف خدمات الربجميات احلاسوبية اليت وتندرج يف الفئة الثانية االشرتاك االشتغايل للمعدات املعنية.

تشتمل عليها عمليات قسم من األقسام وال تستلزم من قسم خدمات تدبر املعلومات أي دعم للبنية 
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ومن األمثلة البارزة على مثل  التحتية، ولذا تبقى مندرجة يف إطار امليزانية االشتغالية السنوية للقسم املعين.
ماعي الذي يستخدمه قسم األمن والسالمة الستدامة إعالم املوظفني إذا هذه احللول نظاُم اإلخطار اجل

) الذي يستخدمه قسم اخلدمات العامة لدعم مرافقه وعملياته Planonحصل طارئ، ونظاُم بالنون (
إن أكرب املصروفات املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلومات واخلارجة عن نطاق مراكز  اإلمدادية.

يف قسم اجملين عليهم والشهود لشراء نظم  ٢٠١٨وعام  ٢٠١٧ف املنسَّقة مركزيًا ُتُكبِّدت يف عام التكالي
 ٢٠٢١لدعم إدارة شؤون الشهود ومتابعتها واإلبالغ عنها على حنو حمسَّن. أما فيما خيص التوقعات لعام 

اخلاصة بالصندوق فثمة أيضًا زيادة يف تكاليف االشرتاكات يف الربجميات احلاسوبية  ٢٠٢٢وعام 
تنفيذ وتدبُّر االستئماين للمجين عليهم تعزى إىل احتياجه إىل نظام للمعلومات التدبرية من أجل تتّبع 

  الربامج.

وإىل جانب التكاليف األساسية متثِّل املستثَمرات يف خطة احملكمة اخلمسية اخلاصة بتكنولوجيا  -٨
آلخر للمصروفات املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات/ ) املكوِّن ا٢٠٢١-٢٠١٧املعلومات/تدبر املعلومات (

 توزُّعَ للمدة املشمولة باالسرتاتيجية،  ،أدناه ٣ ويبني اجلدول تدبُّر املعلومات الـُمتكبَّدة يف احملكمة مجعاء.
 ٢٠١٨. وقد ُحيِّنت األرقام اخلاصة بعام زياً مركالكيان الذي تسجَّل فيه التكاليف املستثَمرات حبسب 

اأقل من  ٢٠١٩إن األرقام اخلاصة بعام  صروفات الفعلية باحلسبان.ألخذ امل يف امليزانية املعتمدة  نظريا
) يف قسم تدبر األعمال القضائية eCourtوذلك بسبب بقاء وظيفة مدير مشاريع احملكمة اإللكرتونية (

. وقد قـُلِّص مقدار ٢٠٢٢شاغرة طيلة األشهر السبعة األوىل من السنة، ويُتوقَّع أن تظل شاغرة حىت عام 
 .٢٠١٨تقليصاً طفيفاً بالقياس إىل املقدار الذي ُحدِّد توقعاً يف عام  ٢٠٢٠التكاليف املناظرة املتوقع لعام 

حبسب  ٢٠٢١التاسع(أ) املزيد من التفاصيل عن االستثمارات االسرتاتيجية املقرتحة لعام  ويرد يف املرفق
 آالف ٤٠٣,٩ألف يورو، يقل مبقدار  ٨ ٢٦٧,٠ مبلغًا مقداره توقَّعامل ويبلغ جممل املستثَمرات املشروع.

وسيقدَّم إىل  ألف يورو على امتداد السنوات اخلمس. ٨ ٦٧٠,٩يورو عن الرقم الذي ُقدِّم سابقًا البالغ 
ا اخلجلنة ا ية والثالثني تقرير مرحلي عن تنفيذ اسرتاتيجية احملكمة اخلمس امسةمليزانية واملالية قبل دور

  اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات/تدبُّر املعلومات.

 المستثَمرات في إطار استراتيجية المحكمة الخمسية الخاصة بتكنولوجيا المعلومات/تدبُّر المعلوماتمجموع : ٣الجدول 
  اليوروات) ف(بآالالشاملة بنطاقها المحكمة جمعاء (في بند تكاليف الموظفين وفي بند التكاليف غير المتصلة بالعاملين) 

   اجملموع  ٢٠٢٢  ٢٠٢١  ٢٠٢٠  ٢٠١٩  ٢٠١٨  ٢٠١٧  /كيان تسجيلها املركزيبند التكاليف
              تكاليف الموظفين

 ٦٠٩٫٦ ١٥٨٫٠ ١٤٦٫٥١٤٧٫١١٥٨٫٠  قسم تدبُّر األعمال القضائية

 ٤٠٤٫٤   ١٠٠٫٠٩٨٫٦٩٨٫٣١٠٧٫٥  شعبة اخلدمات اإلدارية

ص جمموع تكاليف املوظفني اليت خت
 ١٠١٤٫٠  ١٥٨٫٠ ٢٤٦٫٥٩٨٫٦٢٤٥٫٤٢٦٥٫٥  االسرتاتيجية

            التكاليف غير المتصلة بالعاملين
 ٦٠١٦٫٠   ٦٦٤٫٠٨٢٤٫٠١٣٦٤٫٠١٦٠١٫٠١٥٦٣٫٠  قسم خدمات تدبّر املعلومات

 ٢٩٥٫٠   ٢٢٥٫٠٠٫٠٢٠٫٠٥٠٫٠  شعبة اخلدمات اإلدارية

 ٦٣٥٫٠   ١٣٥٫٠١٤٦٫٠١٨٠٫٠١٧٤٫٠  مكتب املّدعي العام



ICC-ASP/19/10 

10-A-121020 276 

   اجملموع  ٢٠٢٢  ٢٠٢١  ٢٠٢٠  ٢٠١٩  ٢٠١٨  ٢٠١٧  /كيان تسجيلها املركزيبند التكاليف
)٤(٣٠٧٫٠  املبلغ املأذون برتحيله

  ٣٠٧٫٠ 

جمموع التكاليف غري املتصلة بالعاملني اليت 
 ٢٥٣٫٠ ٧   ٧٨٧٫٠ ٨٠١٫٠١ ٨١٧٫٠١ ١٨٤٫٠١ ٦٦٤٫٠١  ختص االسرتاتيجية

مجموع المستثَمرات في إطار 
 ٢٦٧٫٠ ٨ ١٥٨٫٠ ٠٥٢٫٥ ٠٤٦٫٤٢ ٩١٥٫٦٢ ٤٣٠٫٥١ ٦٦٤٫٠١  االستراتيجية

 -   ٧٦٦٫٥٤٨٥٫١١٣٠٫٨٦٫١-  فارق اجملموع عنه للسنة السابقة

أدناه أثر االستثمار يف إطار اسرتاتيجية احملكمة اخلمسية اخلاصة بتكنولوجيا  ٢الشكل يبنيِّ  -٩
املعلومات/تدبر املعلومات على ميزانية قسم خدمات تدبر املعلومات (امليزانية املركزية لتكنولوجيا 

فاخلط الظاهر يف أسفل الرسم البياين يبنيِّ ما يندرج يف بند تكاليف املوظفني  ر املعلومات).املعلومات/تدب
وما يندرج يف بند التكاليف غري املتصلة بالعاملني من املستثَمرات على نطاق احملكمة يف إطار 

ا. خدمات تدبر أما اخلطان الظاهران يف األعلى فال خيصان إال ميزانية قسم  االسرتاتيجية لكل مد
ويبنيِّ اخلط األعلى ذو اللون الرمادي الفاتح امليزانيَة اإلمجالية لقسم خدمات تدبر املعلومات  املعلومات.

مبا فيها مجيع التكاليف األساسية املندرجة يف بند تكاليف املوظفني (للوظائف الثابتة، ووظائف املساعدة 
جتماعات، والعمل اإلضايف) واملندرجة يف بند التكاليف غري املؤقتة العامة، واملساعدة املؤقتة اخلاصة باال

اإن أرقام التكاليف األساسية أعلى من  املتصلة بالعاملني. اليت ُقدمت إىل جلنة امليزانية واملالية لكي  نظريا
ا احلادية والثالثني، ألن األرقام السابقة مل تشتمل على تكاليف املساعدة املؤق تة تنظر فيها خالل دور

بيد أن ذلك مل يؤثر  العامة وتكاليف املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات وتكاليف العمل اإلضايف.
  على األرقام اإلمجالية لقسم خدمات تدبر املعلومات.

                                                            

املتصلة  غري يندرج يف بند التكاليف يورو ألف ١٥٧,٠ وجزء مقداره يندرج يف بند الشؤون اإلدارية يورو ألف ١٥٠,٠جزء مقداره    )٤(
[من األصل  11 ، الصفحةO القسم ،ICC-ASP/18/Res.1 القرار :٢٠٢٠ إىل ٢٠١٩ من ترحيلهما أُِقرَّ  املعلومات خيص أمن بالعاملني

، حيث رُقِّم القسم املعين ICC-ASP/18/20 العربية يف اجلزء الثالث من النسخة املسبَّقة للوثيقةمرتَمجًا إىل اإلنكليزي: يرد نص هذا القرار 
 ." يف األجبدية الالتينية]O"  "عني" بدًال من "سني" اليت تقابل الـ خطأ بـ
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فيما يخص  األساسيةمقادير ميزانية قسم خدمات تدبّر المعلومات، والمقادير  :٢الشكل 
 ةاالستراتيجيفي هذا المجال ضمن إطار ، واالستثمار ات/تدبر المعلومتكنولوجيا المعلومات

  لمحكمة جمعاء الشاملة بنطاقها ا
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  المرفق العاشر

 البرنامجية المقترحة ٢٠٢١المقادير المرجعية األساسية لميزانية عام 

صة يف ملخصَّ امليزانية ا يبنيِّ م احملكمة أدناه جدوًال تقدِّ  ،)١(واملالية امليزانية جلنة توصية مع شياً امت -١
ويتمثَّل الغرض من اجلدول يف مقارنة املقادير  الربناجمية املقرتحة. ٢٠٢١مبيزانية عام  مقارنةً  ٢٠٢٠عام 

وتبنيِّ األعمدة األوىل املبالغ املخصَّصة يف إطار  .٢٠٢١وعام  ٢٠٢٠املرجعية األساسية للموارد بني عام 
بلزوم استخدامها فيما  تر حىت صندوق الطوارئ املخطَ ، ومبالغ الربناجمية املعتمدة ٢٠٢٠ة عام ميزاني

، اليت متثِّل تكاليف إضافية املتحدة املوحَّد، ومبالغ أثر الزيادة اليت شهدها نظام األمم ٢٠٢٠خيص عام 
. وُخيفَّض حاصل ذلك مبا ٢٠٢٠بالنسبة إىل املقادير املرجعية األساسية مليزانية احملكمة املعتمدة لعام 

املقادير املرجعية األساسية بفضل الوفورات واملكاسب املتأتية عن زيادة النجاعة اليت اسُتبني  اضاخنفيعادل 
إمكان حتقيقها على نطاق احملكمة كما يفاد به يف املرفق السادس عشر. وتقاَرن املقادير املرجعية األساسية 

الربناجمية املقرتحة، ويُْظِهر الفرق بني  ٢٠٢١باملقادير املرجعية األساسية مليزانية عام  ٢٠٢٠اإلمجالية لعام 
 يورو. آالف ٧٠٣,٣ رجعية األساسية املطلوبة مقدارهيف مبلغ امليزانية امل اً إمجالي نقصاناً هذه وتلك 

                                                            

 .١٥، الفقرة ICC-ASP/18/5الوثيقة   )١(
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  ٢٠٢١لعام  نظيراتهاو  ٢٠٢٠مقارنة بين المقادير المرجعية األساسية لعام : ١ الجدول

 ٢٠٢٠ميزانية عام 
 *الربناجمية املعتمدة

وارد اإلضافية امل
(من صندوق 

  *الطوارئ)*

ختفيضات املقادير 
املرجعية 
  **األساسية*

نظام األمم تغريات 
  املتحدة املوحَّد

الفارق يف معدَّل 
  شغور الوظائف

تغريات نظام األمم 
 - املتحدة املوحَّد

املعدَّل اجلديد 
  لشغور الوظائف

املقادير املرجعية 
  األساسية

 ٢٠٢١ميزانية عام 
  جمية املقرتحةالربنا

فارق ميزانية عام 
الربناجمية  ٢٠٢١

املقرتحة عن 
املقادير املرجعية 

  األساسية

فارق ميزانية عام 
الربناجمية  ٢٠٢١

املقرتحة عن ميزانية 
 ٢٠٢٠عام 

  الربناجمية املعتمدة
  أ]-[ي=ح  ز]- [ط=ح  [ح]  [زـ=أ+ب+ج+و]  [و=د+ه]  [ه]  [د]  [ج]  [ب]  [أ]  الربنامج الرئيسي  

 ٧٦٫٨ ٣٠٫٠ ٣٦٧٫٦ ١ ٣٣٧٫٦ ١ ٧٦٫٣-٧٦٫٣)٢٩٫٥(- ٢٩٠٫٨ ١  يئة الرئاسةه - ١١٠٠
)٣٧٦٫٥( ١٨٤٫٢ ٤١٤٫٢ ١٠ ٢٣٠٫٠ ١٠ ٤٢٩٫٨-٤٢٩٫٨)٩٩٠٫٥(- ٧٩٠٫٧ ١٠  الدوائر - ١٢٠٠  

١)- ٠٨١٫٥ ١٢   اهليئة القضائية الربنامج الرئيسي األول: ٢٩٩٫٧( ٢١٤٫٢ ٧٨١٫٨ ١١ ٥٦٧٫٦ ١١ ٥٠٦٫١-٥٠٦٫١(٠٢٠٫٠(  

)٩٢٨٫٥( ٥١١٫٩ ١١ ٤٤٠٫٤ ١٢ ٥٦٥٫٢-٥٦٥٫٢-١٢٧٫٠ ٧٤٨٫٢ ١١  ديوان املّدعي العام - ٢١٠٠  )٢٣٦٫٣(  
)١١٣٫٤( ٢١٤٫٩ ٤ ٣٢٨٫٣ ٤ ٢٩٨٫٨-٢٩٨٫٨-- ٠٢٩٫٥ ٤  شعبة االختصاص والتكامل والتعاون - ٢٢٠٠  ١٨٥٫٤ 
١)٥٥٥٫٨(١٨٤٫١ ٧٨٢٫٩ ١٩  شعبة التحقيق - ٢٣٠٠ ٧٩٨٫٤( ٨٦٥٫٥ ١٩ ٦٦٣٫٩ ٢٠ ٢٥٢٫٧ ١-٢٥٢٫٧(  ٨٢٫٦ 
)٢٦٫٥( (١٣٦٫٧ ١) ٧٩٦٫٣ ١١ ٩٣٣٫٠ ١٢ ٩٦٨٫٩-٩٦٨٫٩-١٤١٫٣ ٨٢٢٫٨ ١١  شعبة املقاضاة - ٢٤٠٠  

٣)٥٥٥٫٨(٤٥٢٫٤ ٣٨٣٫٤ ٤٧  مكتب املدَّعي العام :الثاينالربنامج الرئيسي  ٥٫٢ (٩٧٧٫٠ ٢) ٣٨٨٫٦ ٤٧ ٣٦٥٫٦ ٥٠ ٠٨٥٫٦ ٣-٠٨٥٫٦ 

)١٥٨٫٣( ٦٦٦٫٢ ١ ٨٢٤٫٥ ١ ٩٦٫٦)٤٠٫١(١٣٦٫٧)١٠٫٢(- ٦٩٨٫٠ ١  كمةمكتب رئيس قلم احمل - ٣١٠٠  )٣١٫٨(  
 (٠٥٠٫٨ ١)  (٢٣٤٫٦ ١)  ٤٠٢٫٣ ١٧ ٦٣٦٫٩ ١٨ ٣٥٫٧)٢٩٧٫٣(٣٣٣٫٠)٢١٩٫٢(٧٠٫٠ ٤٥٣٫١ ١٨  شعبة اخلدمات اإلدارية - ٣٢٠٠
٢ ٠٦٢٫٥ ٣٢  شعبة اخلدمات القضائية - ٣٣٠٠ ١-٠٨٩٫٣ ٣٣٩٫١( ٨٩٢٫٠ ٣٤ ٢٣١٫١ ٣٥ ٦٨٢٫٣)٣٩٧٫٠(٠٧٩٫٣(  ٨٢٩٫٥ ٢ 
 (٧٤٦٫١ ١) (٨٠٩٫٢ ٢)  ٩٥٧٫٢ ٢١ ٧٦٦٫٤ ٢٤ ٥٤٧٫٨)٣٥٩٫٧(٩٠٧٫٥)٣٢٫٠(١٨٧٫٦ ٧٠٣٫٣ ٢٣  شعبة العمليات اخلارجية - ٣٨٠٠

٢ ٩١٦٫٩ ٧٥   قلم احملكمة الربنامج الرئيسي الثالث: ٢)٢٦١٫٤(٣٤٦٫٩ ١)٤٥٦٫٥ ٠٫٨ (٥٤١٫٢ ٤) ٩١٧٫٧ ٧٥ ٤٥٨٫٩ ٨٠ ٣٦٢٫٤ ١(٠٩٤٫١ 

)٨٣٫٦( ٧٢٤٫٦ ٨٠٨٫٢ ٢١٫٩-٢١٫٩-- ٧٨٦٫٣  وحدة خدمات املؤمترات - ٤١٠٠  )٦١٫٧(  
 ٦٦٫٤ ٩٥٫٤ ٩٨١٫٨ ٨٨٦٫٤ ٤٨٫٨٩٣٫٧١٤٢٫٥)٧٧٫٨(- ٩١٥٫٤  سكرتاريا اجلمعية - ٤٢٠٠
)٩٫٠( ٩٫٩ ٢٣٢٫٢ ٢٢٢٫٣ ١٠٫١-١٠٫١)٢٩٫٠(- ٢٤١٫٢  مكتب رئيس اجلمعية – ٤٤٠٠  
 ٤٫٣ ١٫٠ ٨٩٨٫٤ ٨٩٧٫٤ ٢٨٫٧٢٨٫٠٥٦٫٧)٢٥٫٤(- ٨٩٤٫١  واملاليةجلنة امليزانية  - ٤٥٠٠

 - ٢٢٫٧ ٨٣٧٫٠ ٢ ٨١٤٫٣ ٢ ١٠٩٫٥١٢١٫٧٢٣١٫٢)١٣٢٫٢(- ٨٣٧٫٠ ٢  الربنامج الرئيسي الرابع: أمانة مجعية الدول األطراف

 - - ٢٧٠٫٠ ٢ ٢٧٠٫٠ ٢ ----- ٢٧٠٫٠ ٢  الربنامج الرئيسي اخلامس: املباين
يسي السادس: أمانة الصندوق االستئماين الربنامج الرئ

)١٠٧٫٧( ٢٢٦٫١ ٣ ٣٣٣٫٨ ٣ ١٨٠٫٨-١٨٠٫٨)٧٣٫١(- ٢٢٦٫١ ٣  للمجين عليهم  - 
قرض  - : مشروع املباين الدائمة ٢- الربنامج الرئيسي السابع

 - - ٥٨٥٫١ ٣ ٥٨٥٫١ ٣ ----- ٥٨٥٫١ ٣  الدولة املضيفة

)١١٫٦( ٧٣٩٫٥ ٧٥١٫١ ٤٦٫٤-٤٦٫٤-- ٧٠٤٫٧  املستقلة : آلية الرقابة٥- الربنامج الرئيسي السابع  ٣٤٫٨ 

)١٩٫٦( ٧٥٦٫٥ ٧٧٦٫١ ٥٤٫٩-٥٤٫٩-- ٧٢١٫٢  : مكتب املراجعة الداخلية٦- الربنامج الرئيسي السابع  ٣٥٫٣ 

١٤٨  المحكمة الجنائية الدولية جمعاء ٢ ٧٢٥٫٩ ٢)٧٩٩٫٣ ٦(٠٤٢٫٥ ٢٢٣٫٦( (٤٢٠٫٢ ٧) ٥٠٢٫٣ ١٤٨ ٩٢٢٫٥ ١٥٥ ٤٦٧٫٤ ٥)٩٧٢٫٤(٤٣٩٫٨(  

ا ٢٠٢٠ عام يف ةاستثنائي بصورة اجلمعية وافقت اليت املواردَ  املعنيةُ  تشمل األرقامُ ال   *  من االستثناء سبيلعلى  لةموَّ وامل يورو، ألف ٤٧٩,٧ جمموعها البالغ العام، املدعي بانتخاباملعنية  لجنةتكاليف الو  نو مستقل خرباءاليت جيريها  راجعةامل تكاليف على أن ُتَسدَّ 
 .فوائض سبق حتقُّقها

  ).Ngaïssona) وانـَْغْيسونا (Yekatomِيكاتوم ( وقضيةوقضية احلسن ) Blé Goudéوابْليه غوديه ( )Gbagbo( اْغبَـْغبو من أجل قضية املخَطر باستخدامهاتشمل األرقام املعنية مبالغ صندوق الطوارئ   **

 تكرِّرة، وختفيضات التكاليف اإلضافية.نتيجة الوفورات، والتكاليف غري امل  ***
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  المرفق الحادي عشر

  تطور األنشطة القضائية الحركي االستراتيجي بحسب الحالة

  .ختصيص املوارد حبسب احلاالت على نطاق احملكمةتبنيِّ األرقام الواردة يف اجلدولني أدناه 

 )الة (بآالف اليورواتالح بحسب االستراتيجي الحركي القضائية األنشطة : تطور١الجدول 

  

امليزانية حبسب احلالة: 
 )٢( )١( بآالف اليوروات

الدعم االشتغايل 
(أنشطة جلسات 

احملكمة والعمليات 
 أوغندا امليدانية)

مجهورية 
الكونغو 
 الدميقراطية

دارفور 
 بالسودان

مجهورية أفريقيا 
 تانأفغانس ميامنار بورندي جورجيا مايل كوت ديفوار ليبيا كينيا  الوسطى

 - - -- ١٨٦,١ ٦٩٩,٣٤ ٨٢٦,٩٧٣٣,٦٥ ٣٧٢,٣٤ ٥١٩,٤٨ ٢٨٧,٤ ٨ ٣٧٣,٩ ٨٢٦,٤٤ ٣٢ املعتمدة ٢٠١٦

 (قضيتان) قضايا) ٣( قضايا) ٣( (قضيتان) )قضايا ٤( قضايا) ٣( (قضيتان) قضايا) ٣( قضية) ٢٢(
   

 - - -٦٦٦,٠ ٣ ٤٨٣,١ ٣٩٠,٠٢ ٥٦٨,٠٦ ٣٦٢,٧١ ٤٤٧,٣٢ ٣٩٩,٩٨ ١ ٦٦٠,٨ ٦ ٠١٠,٥ ١٥٧,٩٣ ٣٣ املعتمدة ٢٠١٧

 (قضية واحدة) (قضيتان) قضايا) ٣( قضايا) ٣( (قضيتان) قضايا) ٤( قضايا) ٣( (قضيتان) قضايا) ٣( قضية) ٢٣(
   

 - - -١٦٨,١ ٣ ٣١٣,٨ ١٠٤,٧٢ ٦٨٩,٥٦ ٨٢٢,٧٩٦٥,٧١ ٢٧٠,٣٨ ١ ٩٦٩,٤ ٦ ٠٢٤,٥ ٢٢٦,١٣ ٣٦ املعتمدة ٢٠١٨

 (قضية واحدة) (قضيتان) قضايا) ٣( قضايا) ٣( (قضيتان) قضايا) ٤( قضايا) ٣( (قضيتان) ضايا)ق ٣( قضية) ٢٣(
   

 ١٥٩,٨ ٢ ١٥٩,٨ ٢ ١٥٩,٨ ٦١٤,٥٢ ٣ ٣١٦,٠ ٨٧٦,٨٣ ٢٨٦,٩٥ ٤٢٥,٧٢٦٨,٢٢ ٣٦٤,٠٧ ١ ٨٦٩,١ ١ ٦٨١,١ ٢٧٦,٠٢ ٣٦ املعتمدة ٢٠١٩

 (قضية واحدة) (قضية واحدة) (قضية واحدة) (قضية واحدة) (قضيتان) قضايا) ٣( قضايا) ٣( (قضيتان) )قضايا ٤( قضايا) ٣( (قضيتان) (قضيتان) قضية) ٢٣ (

 - - ٣١٤,٣ ٣٧١,٣٣ ٤ ٧٠١,٩ ٦٣٩,٢٣ ٦٨٧,٥٥ ٦٣٩,٧٣٢,٤٣ ٢٩٣,٣٧ ١ ٥٤٩,٣ ٥ ٥٩٧,٥ ٧٨٢,٦٢ ٣٢ املعتمدة ٢٠٢٠

   (قضية واحدة) (قضية واحدة) (قضيتان) (قضيتان) قضايا) ٣( (قضيتان) قضايا) ٣( قضايا) ٣( (قضيتان) (قضيتان) قضية) ٢١ (

 ٦٦٢,٩ ٤٨٧,٠ ٢ ٧٩٤,٥ ٥٢١,٦٢ ٣ ٨١٩,٨ ١٤٢,٨٣ ٤٧٥,٥٥ ٣٣١,٩٠,٠٢ ٤٩٩,٤٨ ٢ ١٩٢,٦ ٣ ٢٦٤,٥ ١٧٤,٨٢ ٣١ املقرتحة ٢٠٢١

 (قضية واحدة) (قضية واحدة) (قضية واحدة) (قضية واحدة) (قضيتان) )قضايا ٣( قضايا) ٤( (قضية واحدة) (قضيتان) قضايا) ٣( (قضية واحدة) (قضيتان) قضية) ٢٢ (

 ت احملكمة.ال تشمل األرقام املعنية التكاليف املعزّوة إىل أنشطة جلسات احملكمة لكنها تشمل التكاليف املعزّوة إىل العمليات اجملراة إبان جلسا )١(

 خطَر بلزوم استخدامها.ال تشمل األرقام املعنية مبالغ صندوق الطوارئ امل  )٢(
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  بحسب تخصيصهم للحاالت ع الموظفين: توزُّ ٢الجدول 

 

املوارد من املوظفني 
 )٢( )١(حبسب احلالة

الدعم االشتغايل 
(أنشطة جلسات 
احملكمة والعمليات 

 أوغندا امليدانية)
مجهورية الكونغو 

دارفور بالسودان الدميقراطية
مجهورية أفريقيا 

 أفغانستان ميامنار بورندي جورجيا مايل ديفوار كوت 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(قتةمؤ 
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

 - - - - - - -- ٨,٤١ ١٢ ٤١,١٢٤٣٢٥,١٣٢٤٣,٩٤١١,٠٠٣٨٨,٠٣ ١٢,٦٥ ٥٥ ١٧,٤٧ ٢١٠٧٨,٩٠٣٩ املعتمدة ٢٠١٦

 (قضيتان) قضايا) ٣( قضايا) ٣( (قضيتان) قضايا) ٤( قضايا) ٣( (قضيتان) قضايا) ٣( قضية) ٢٢(

 - - - - - - ٢١١٨,٤٤ ٥,٥٥ ٢ ١٩٧,٣٠٥٦١٧,٣٩٦٠,٥٥١٤٤,٣٠٤٥١١,١٩ ٣,١١ ٤٢ ٧,٩١ ٣٠٣٦٠,٦٠٢٤ املعتمدة ٢٠١٧

 (قضية واحدة) (قضيتان) قضايا) ٣( قضايا) ٣( (قضيتان) قضايا) ٤( قضايا) ٣( (قضيتان) قضايا) ٣( قضية) ٢٣(

 - - - - - - ١٨١٨,٤١ ٥,٩٨ ٢٠ ١,٠٨١٠٥,٠٠٤٦٩,٨٧-١٠١,٤٣٥٧١٥,١٠ ٤,١٠ ٥٢ ٦,٥٢ ٢٨٧٦١,٨٧٢٨ املعتمدة ٢٠١٨

 (قضية واحدة) (قضيتان) قضايا) ٣( قضايا) ٣( (قضيتان) قضايا) ٤( قضايا) ٣( (قضيتان) قضايا) ٣( قضية) ٢٣(

 - - - - ٥,٥٠ ١٤ ١٩١٣,٥٠ ١٦,٤٠ ١١ ١٤٥,٣٣٤٢١٢,٠٨-٧٢,٣٣٤٣١٧,٠٠٢ ٤,٧٥ ٤٥ ٩,٩٦ ٢٧٧٧٠,٦٠٢٥ املعتمدة ٢٠١٩

   (قضية واحدة) (قضية واحدة) (قضيتان) قضايا) ٣( قضايا) ٣( (قضيتان) قضايا) ٤( قضايا) ٣( ضيتان)(ق (قضيتان) قضية) ٢٣ (

 - - - - ٨,٢٣ ١٨ ٢٢١٨,٢٣ ١٦,١١ ١٦ ٠,٠٤١٩١١,١٦٣٩١٢,٧٣-٩١,١٧٣٥١٥,٥٨ ٨,١٣ ٥٠ ٧,٥٥ ٢٧٢٥٥,٦٧٢٥ املعتمدة ٢٠٢٠

   (قضية واحدة) (قضية واحدة) (قضيتان) (قضيتان) قضايا) ٣( (قضيتان) ا)قضاي ٣( قضايا) ٣( (قضيتان) (قضيتان) قضية) ٢١(

 ٢,٠٣ ٥ ١٠,٦٧ ٩ ٧,٣٨ ١٦ ٢١١٤,٥٤ ١٦,٩٧ ١٨ ١٣٦,٤٠٣٩٨,٦٧--١٨٣,٥٣٤٧١٩,٢٩ ٥,٦٠ ٣٤ ٤,٩٤ ٢٦٣٥٦,٩٢٢٤ املقرتحة ٢٠٢١

 (قضية واحدة) (قضية واحدة) (قضية واحدة) (قضية واحدة) (قضيتان) قضايا) ٣( قضايا) ٤( (قضية واحدة) (قضيتان) قضايا) ٣( (قضية واحدة) (قضيتان) قضية) ٢٢(
إبان جلسات احملكمة. ال تشمل األرقام املعنية املوارد من املوظفني املعزّوة إىل أنشطة جلسات احملكمة لكنها تشمل املوارد املعزّوة إىل العمليات اجملراة)١(

  ة الوظائف اليت ُتسد تكاليفها من مبالغ صندوق الطوارئ املخَطر بلزوم استخدامها.ال تشمل األرقام املعني  )٢(

 استناداً إىل أعداد هذه الوظائف املبيَّنة يف امليزانية حبسب احلالة.  )٣(

  سب احلالة.الواحد العامل بدوام كامل، املبيَّنة يف امليزانية حب من معاِدالت املوظفهذه الوظائف  يكافئاستناداً إىل ما  )٤(
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  المرفق الثاني عشر

 مخصَّصات الميزانية لعمليات التحقيق الناشط في إطار البرنامج الرئيسي الثاني
 (بآالف اليوروات)

ُر خمصَِّص ميزانية احلالة   ٢٠٢٠خمصَُّص ميزانية ٢٠٢١ مقدَّ
  ٦٥٨,٣  احلالة يف أفغانستان ١
  ٢,٤٤٤,٨  احلالة يف بنغالديش/ميامنار ٢
 ٢١٥,٩ ٣ ٦٥٨,٢ ٢ حلالة يف بورنديا ٣
 ٧٥٧,٣ ٣ ٨٠٥,٣ ٤ *يف مجهورية أفريقيا الوسطى (القضية أ والقضية ب) احلالة الثانية ٤
 ٢٨٩,١ ٣ ٢٩٧,٨ ٣ احلالة يف كوت ديفوار (القضية الثانية) ٥
 ٢٢٣,٣ ١ ٤١٢,٧ ٢ ** احلالة يف دارفور بالسودان ٦
 ٣٥٩,٩ ١ طيةاحلالة يف مجهورية الكونغو الدميقرا ٧
 ٤٦٦,٧ ٣ ٧٤٥,٦ ٢ جورجيااحلالة يف  ٨
 ٥٩١,٥ ٣ ٣٩٢,٦ ٢ ***احلالة يف ليبيا (القضية الثالثة)  ٩
 ٣٣٦,١ ١ ٣٦٠,١ ١ مايلاحلالة يف  ١٠

 كانت القضية ب يف احلالة الثانية يف مجهورية أفريقيا الوسطى لـّما تزل يف املرحلة التمهيدية ريثما تُعتمد  ٢٠٢٠يف عام   *
  ).٤ احلالةيف  ٣( احملاكمة  ِيكاتوم وانـَْغْيسونافمبالغ امليزانية ذات الصلة ختصَّص يف إطار حماكمة  .التهم

تسع عمليات حتقيق ناشط يف احلاالت  جمموعه ما ٢٠٢١على سبيل األولوية يف عام  العام املدعي مكتبسُيجري   **
واحلالة يف بوروندي، واحلالة الثانية يف مجهورية أفريقيا الوسطى (خالل نصف  ،ميامنار/بنغالديشاحلالة يف و  احلالة يف أفغانستان،التالية: 

ديفوار، واحلالة يف دارفور بالسودان، واحلالة يف جورجيا (خالل نصف السنة األول فقط)، واحلالة   السنة األول فقط)، واحلالة يف كوت
منصة ختطيط وإدماج امليزانية:  املدَرجة يف نظام مستقاة من البيانات أعاله دولاجل الواردة يفيف ليبيا، واحلالة يف مايل. إن األرقام 

السنة  خالل متعددة ناشط لعمليات حتقيق املوارد نفس ختصيص يتيح ال امليزانية نظام بيد أن. SAPبربجميات  )BPC( األعمال
. ٢٠٢١ عام طيلة لن تبقى على حاهلا املقادير املعنيةف السنة. بداية هو يف كما يهيئ صورة آنية للوضع اجلدول فإن ولذا. نفسها

احلالة الثانية يف مجهورية  املفردة للتحقيق الناشط اجملرى يف املوارد ختصيص سيعاد ،٢٠٢١ عام من الثاين النصف من بدءاً  أنه، بل
  .أخرى ناشط لعمليات حتقيق بتوزيعهاأفريقيا الوسطى (القضية أ) واحلالة يف جورجيا 

 احلالة يف عمليات التحقيق من جمموعة على ٢٠٢١ عام يف للرتكيز العام املدعي مكتب ططِّ خي  ***
 ويقوم بصوِن وحتليِل وتقييمِ هذه احلالة  قضايا مجيع تطور مراقبة سيواصل لكنه ،)ثةلالقضية الثا( ليبيا يف

  .ليبيا يف جمراةأخرى  ُجتَمع يف إطار جمموعات عمليات حتقيق اليت األدلة
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  عشر لثمرفق الثاال

  (بآالف اليوروات) ٢٠٢٠حتى  ٢٠١٤الزيادات السنوية في الميزانيات البرنامجية المعتمدة لألعوام 

 الربنامج الرئيسي

امليزانية املعتمدة 
 لعام

٢٠١٤ 

امليزانية املعتمدة 
 لعام

٢٠١٥ 

امليزانية املعتمدة 
 لعام

٢٠١٦ 

امليزانية املعتمدة 
 لعام

٢٠١٧ 

ة امليزانية املعتمد
 لعام

٢٠١٨ 

امليزانية املعتمدة 
 لعام

٢٠١٩ 

امليزانية املعتمدة 
 لعام

٢٠٢٠ 
 الزيادة يف الفرتة

٢٠٢٠- ٢٠١٤  

  الهيئة القضائية : البرنامج الرئيسي األول
 ٠٣٥,٧ ٢ ٠٨١,٥ ١٢ ١٠٧,٦ ٧١٢,٠١٢ ٥٣٦,٠١٢ ٤٣٠,٦١٢ ٠٣٤,١١٢ ١٢ ٠٤٥,٨ ١٠اجملموع

)٦٥٢,١( الفارق عن السنة السابقة  ٦٠٤,٤(٩٨٨,٣٣٩٦,٥١٠٥,٤١٧٦,٠ ١(  )٢٦,١(    

%)٦,١( %بالـ الفارق عن السنة السابقة  ٤,٨(%١,٤%٠,٨%٣,٣%١٩,٨(%  )٠,٢(%  ٢٠,٣%  

 ٣١١,٠ ١  ٨٤٠,٨ ١١ ٥٩٢,٦ ١٦٨,٧١١ ٢٣٢,٣١٢ ٧٠٢,٨١٢ ٠٢٣,٨١٢ ١١ ٥٢٩,٨ ١٠ املصروفات الفعلية

%١٠٤,٨ %معدَّل اإلنفاق بالـ  ٩٥,٧%٩٥,٧%٩٧,٦%١٠٢,٢%٩١,٦%  ٩٨,٠% املتوسطب   ٩٨,٠%  

  مكتب المدَّعي العام :البرنامج الرئيسي الثاني
 ١٦٣,٤ ١٤ ٣٨٣,٤ ٤٧ ٨٠٢,٥ ٩٩١,٨٤٦ ٩٧٤,٢٤٥ ٢٣٣,٧٤٤ ٦١٢,٦٤٣ ٣٩ ٢٢٠,٠ ٣٣اجملموع

   ٥٨٠,٩ ٠١٧,٦٨١٠,٧ ٧٤٠,٥١ ٦٢١,١١ ٣٩٢,٦٣ ٦ ٩٥٤,٣ ٤ الفارق عن السنة السابقة

%١٧,٥ %بالـ سنة السابقةالفارق عن ال  ١,٨%٢,٣%٤,٠%٩,١%١٩,٢%  ١,٢%  ٤٢,٦%  

 ١٩٦,٠ ١٤  ٩١٩,٧ ٤٦ ٤٤٧,١ ٧٣٥,٠٤٦ ٤٣٢,٠٤٣ ٩٦٠,٣٤٤ ٥٨١,٢٤١ ٤٠ ٧٢٣,٧ ٣٢ املصروفات الفعلية

%٩٨,٥ %معدَّل اإلنفاق بالـ  ٩٩,٢%٩٥,١%٩٨,٨%٩٧,١%١٠٢,٤%  ٩٩,٠% املتوسطب   ٩٨,٦%  

  قلم المحكمة :ثالبرنامج الرئيسي الثال
 ٦٢٣,٩ ٩ ٩١٦,٩ ٧٥ ٦٥١,٢ ١٤٢,٥٧٦ ٦٣٢,٦٧٧ ٧٥٩,٢٧٦ ٠٢٥,٩٧٢ ٦٥ ٢٩٣,٠ ٦٦اجملموع

)٤٩١,٣(٨٧٣,٤٥٠٩,٩ ٧٣٣,٣٣ ٧(٢٦٧,٢ ١) ٧٧٢,٢ ١ الفارق عن السنة السابقة  )٧٣٤,٣(    

%٢,٧ %بالـ الفارق عن السنة السابقة  )٠,٦(%٠,٧%٥,٣%١١,٩%)١,٩(%  )١,٠(%  ١٤,٥%  

 ٩٥٠,٥ ٨ ٦٨٨,٥ ٧٤ ٣٦٠,٥ ٩٥٦,٢٧٧ ٨١١,٥٧٥ ٢٧٨,٦٧٨ ٩٨٨,٣٧٣ ٦٧ ٧٣٨,٠ ٦٥ املصروفات الفعلية

%٩٩,٢ %معدَّل اإلنفاق بالـ  ١٠٠,٩%٩٨,٥%١٠٢,٨%١٠٠,٧%١٠٤,٦%  ٩٨,٤% املتوسطب   ١٠٠,٧%  

أمانة الصندوق االستئماني للمجني عليهم :البرنامج الرئيسي السادس
 ٦٤٠,٣ ١ ٢٢٦,١ ٣ ١٣٠,٣ ٥٤١,٥٣ ١٧٤,٥٢ ٨٨٤,٥٢ ٨١٥,٧١ ١ ٥٨٥,٨ ١اجملموع

   ٩٥,٨ ٢٢٩,٩٦٨,٨٢٩٠,٠٣٦٧,٠٥٨٨,٨ ٥,٨ الفارق عن السنة السابقة

%٠,٤ %بالـ الفارق عن السنة السابقة  ١,٤%١,٤%١٥,٤%٣,٨%١٤,٥%  ١,٤%  ١٠٣,٤%  

 ٦٦٨,٧ ١ ٠٩٤,٤ ٣ ٨٠٣,٨ ٠٣١,٣٢ ٧٠٤,٣٢ ٦٤٠,٧١ ٥٤٢,٩١ ١ ٤٢٥,٧ ١ املصروفات الفعلية

%٨٩,٩ %معدَّل اإلنفاق بالـ  ٨٩,٦%٧٩,٩%٧٨,٤%٨٧,١%٨٥,٠%  ٩٥,٩% املتوسطب   ٨٦,٥%  

  .ونيو منههي أرقامها املتوقَّعة يف حزيران/ي ٢٠٢٠أرقام مصروفات عام  *
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  المرفق الرابع عشر

 ٢٠٢٤-٢٠٢١ للفترة المال رأس عداد في يندرج فيما االستثماراتما يُقترح من 

ا  ،كما طلبته جلنة امليزانية واملالية -١ حدَّدت احملكمة اجلنائية الدولية ("احملكمة") تكاليف استثمارا
فيما يندرج يف عداد رأس املال وعرضتها على مجعية الدول األطراف سهرًا على اإلحاطة األفضل بآثارها 

 .)١(ل أجل تسديد مبلغ مميَّز بوضوحالشاملة بنطاقها احملكمة مجعاء، وتفاديًا ألي مفاجآت عندما حي
 .٢٠٢٤حىت عام  ٢٠٢١ويهيئ اجلدول الوارد أدناه حملة عامة عن هذه التكاليف للفرتة املمتدة من عام 

ومتاشيًا مع املمارسة السابقة، نُظِّمت املبالغ الالزمة لالستثمار فيما يندرج يف عداد رأس املال ضمن إطار 
 املقرتحة للمحكمة حبسب درجة األولوية وُخفِّضت إىل احلد األدىن. الربناجمية ٢٠٢١ميزانية عام 

لقة مبباين احملكمة تشمله هذه التقديرات من املستثَمرات املندرجة يف عداد رأس املال املتع ماإن  -٢
ة مخسية تبنيِّ . وتقدِّم احملكمة يف التقرير املعين خط)٢(ض يف تقرير ُقدِّم إىل جلنة امليزانية واملاليةرِ قد ُحدِّد وعُ 

 ما خيص املباين الدائمة من تقديرات تكاليف الـُمستبَدالت املندرجة يف ِعداد رأس املال.

 المال لمدة األربع سنوات رأس عداد في فيما يندرج االستثمارات خطة  : ١ الجدول
  (المبالغ مبيَّنة باليوروات) ٢٠٢٤-٢٠٢١

 ٢٠٢٤ ٢٠٢٣ ٢٠٢٢ ٢٠٢١املال فيما يندرج يف عداد رأس ستثماراال

 ٠٠٠ ٤٣٠  ٠٠٠ ٤٢٥  ٢٥٠ ٤٢٠  - الـَمرَْكبات

 ٨٥٨ ١٦٢ ٦٧٠ ٤٠٩ ١ ٠٣٤ ٦٠٥ ٨٥٤ ٤٧٥ ١  املستبَدالت املندرجة يف ِعداد رأس املال من جتهيزات املباين الدائمة

 - -  ٠٠٠ ٥٠ املعلومات تدبر/املعلومات اخلاصة بتكنولوجيا اخلمسية باسرتاتيجية احملكمة املتعلقةستثَمرات امل
 ٠٠٠ ٩٠٠ ٠٠٠ ٩٠٠ ٠٠٠ ٦٠٠ ٥٠٠ ٧٣  سائر مستثَمرات تكنولوجيا املعلومات املندرجة يف ِعداد رأس املال

 ٨٥٨ ٤٩٢ ١ ٦٧٠ ٧٣٤ ٢ ٢٨٤ ٦٢٥ ١ ٣٥٤ ٥٩٩ ١المال فيما يندرج في عداد رأس المستثَمرات مجموع

 الـَمرَْكبات   - ألف

أعاله باالستناد إىل خطة استبدال الـَمرَْكبات املستخدمة يف  ُحِسَبت التكاليف املبيَّنة يف اجلدول -٣
ة وفقاً ُقطري. وجيري توزيع املركبات وتناقلها فيما بني املكاتب ال٢٠٢٤حىت  ٢٠٢١امليدان للسنوات 

 لالحتياجات االشتغالية.

  في الهايالمستبَدالت المندرجة في ِعداد رأس المال من تجهيزات المباني الدائمة القائمة   -باء 

متثل جزءًا من اخلطة  ١إن تقديرات املستبَدالت املندرجة يف ِعداد رأس املال املبينة يف اجلدول  -٤
  .)٣(املتجددة اليت ُعرضت يف التقرير اآلنف الذكر الذي ُقدِّم إىل جلنة امليزانية واملالية

                                                            

كانون   ٢١- ١٢ورك، الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة العاشرة، نيوي  )١(
  .٢٢، الفقرة ٢-)، اجمللَّد الثاين، اجلزء باءICC-ASP/10/20( ٢٠١١ األول/ديسمرب

  .CBF/34/10الوثيقة   )٢(
  .املرجع السابق الذكر  )٣(
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 جيا المعلومات/االستثمارات المتعلقة باستراتيجية المحكمة الخمسية الخاصة بتكنولو   -جيم 
  المعلومات تدبر

استناداً إىل معايري الصناعة يقدَّر عمر مكوِّنات وسائل التخزين والبنية التحتية االفرتاضية بثالث  -٥
 اخلمسية وثيقة اسرتاتيجية احملكمة وكما يبنيَّ يف. سنوات إىل مخس ويتعنيَّ استبداهلا يف غضون هذه الفرتة

فيما يندرج يف عداد رأس املال مقداره  استثمار يلزم املعلومات، برتد/املعلومات اخلاصة بتكنولوجيا
منظومة  ، اليت متثِّل جزءاً ال يتجزَّأ من)SAN( أحياز التخزين يورو من أجل شبكة ألف ٦٠٠,٠اإلمجايل 
 ٢٠٢٠يورو) و ألف ٥٠,٠( ٢٠١٩ السنوات اخلاصة باحملكمة، يُوزَّع على البيانات ختزين

  . للمحكمة االفرتاضية التحتية البنية يورو)، لتجديد ألف ٥٠,٠( ٢٠٢١يورو) و ألف ٥٠٠,٠(

  سائر مستثَمرات تكنولوجيا المعلومات المندرجة في ِعداد رأس المال  -دال 

ألف يورو يف عام  ٧٣,٥لقد اقرتحت احملكمة استثمارًا يندرج يف ِعداد رأس املال مقداره  -٦
االشتغايل والبنية التحتية يف مركز البيانات. وتتوقع احملكمة الستبدال حاجز احلماية املنتهي عمره  ٢٠٢١

ألف يورو  ٩٠٠,٠ألف يورو، مث استثماراً آخر مقداره  ٦٠٠,٠استثماراً مقداره  ٢٠٢٢أن ُجتري يف عام 
، الستبدال العتاد املنتهي عمره االشتغايل اخلاص بشبكة احملكمة ٢٠٢٤وعام  ٢٠٢٣يف كٍل من عام 
ا  وقاعات عقد اجللسات فيها. فهذه املكوِّنات األساسية للبنية التحتية للمعلومات ومركز بيانا

واالتصاالت والتكنولوجيا أُقيمت عندما انتقلت احملكمة إىل مبانيها اجلديدة ويراوح عمرها االشتغايل بني 
لك ضمن سنوات وعشر. وتعتزم احملكمة توزيع مقدار االستثمار على سنوات متعددة. وقد أُدرج ذ مخس

املقدار اإلمجايل املتوقَّع أن تبلغه تكاليف تكنولوجيا املعلومات يف شىت وحدات احملكمة الواردة تفاصيله يف 
األرقام املعنية هي تقديرات ُوضعت باالستناد إىل املعلومات املتوفرة حالياً. وستُـَنجِّز  ناملرفق التاسع(ب). إ

ومركز البيانات واملتطلبات ذات الصلة وستؤكِّد مقدار إعداَد تصميم الشبكة  ٢٠٢١احملكمة يف عام 
 االستثمار الالزم من أجل استبدال العتاد املنتهي عمرُه االشتغايل.
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  المرفق الخامس عشر

تكاليف صيانة مباني المحكمة وتكاليف استعمالها والخطة المتوسطة األجل الستبدال 
 (بآالف اليوروات) ٢٠٢١عناصر 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

 دبروت 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

 

  قسم الخدمات العامة

 ٢٠٦,٠ العمل اإلضايف

 ٨٨١,٠ صيانة املباين

 ٨٢٩,٠ املرتفقات

 ٣٠,٠ صيانة األثاث والعتاد

 ٩,٠ ازم واملواداللو 

 ١٠,٠ األثاث

 ٩٦٥,٠ ١ اجملموع الفرعي لقسم اخلدمات العامة

 البرنامج الرئيسي الخامس (المباني)

 ٣٧٨,٩ ٢٠٢١عمليات استبدال ما يندرج يف عداد رأس املال لعام 

 ٨٩١,١ ١ الصيانة الوقائية والتصحيحية

 ٢٧٠,٠ ٢ اجملموع الفرعي للربنامج الرئيسي اخلامس (املباين)

 ٢٣٥,٠ ٤ المجموع
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 ما ومقدَّرات النجاعة زيادة عن المتأتية والمكاسب الوفورات من ٢٠٢٠ عام في تحقَّق ما
 ٢٠٢١ عام في منها سيتحقَّق

ما مجعية الدول األطراف وجلنة امليزانية واملالية،  تُقدَّم يف هذا وفقًا للطلبني اللذين تقدمت 
والتكاليف غري املتكرِّرة،  لومات مفصَّلة عن الوفورات، واملكاسب املتأتية عن زيادة النجاعةاملرفق مع

وفيما خيص منطلق هذه املبادرة، يرجى الرجوع إىل األقسام ذات الصلة  وختفيضات التكاليف اإلضافية.
  .)١(بالطلبات املتعلقة بالوفورات واملكاسب املتأتية عن زيادة النجاعة

 وراتالوف -ألف

 ٢٠٢١الناتج احملقَّق (يف ميزانية عام    الوصف
  الربناجمية املقرتحة)

الوفورات لعام 
(بآالف  ٢٠٢٠

  اليوروات)

تقليص املقادير 
املرجعية 

األساسية لعام 
(بآالف  ٢٠٢١

  اليوروات)

التكاليف املتفاداة 
 ٢٠٢١لعام 

(دون تغيري 
املقادير املرجعية 

األساسية) 
 (بآالف اليوروات)

تغيري للجهة اليت توفر املعاشات التقاعدية للقضاة أدى جرى 
 همتقاعدأقساط املسامهة اخلاصة بإىل اخنفاض يف مقادير 

. أما القيمة الدقيقة لذلك فهي ٢٠٢١  اليت ُتدفع لعام
تتوقف على مسات القضاة الذين يُنتخبون يف كانون 

ومبوعد الطلب منهم أن يتفرغوا  ٢٠٢٠األول/ديسمرب 
  احملكمة. للخدمة يف

أقساط املسامهة اخلاصة اخنفاض يف مقادير 
  لقضاة.اتقاعد ب

 ٣٥٣,٤    

املقابالت يف مقر احملكمة واملقابالت اجملراة عن بعد: يف 
شعبة التحقيق، يسافر شهود مقيمون يف أوروبا إىل املقر بدًال 
من أن يسافر حمققان وترمجان واحد إىل مكان وجود هؤالء 

 (على أن تتيح ذلك الظروفُ  ٢٠١٨عام الشهود، بدءاً من 
تشمل  ٢٠٢١وعام  ٢٠٢٠األمنية). فيما خيص عام 

  التوقعات املقابالت اجملراة عن بعد.

بلغ عدد املقابالت اليت أجريت يف عام 
مقابلة وتبلغ  ٢٧يف مقر احملكمة  ٢٠١٩

القيمة املتوقعة أصًال هلذا العدد فيما خيص 
ددان عشرين مقابلة. أما الع ٢٠٢٠عام 

 ٢٠٢٠املتوقعان املعدالن فيما خيص عام 
مقابلة يف املقر   ٢٠فهما  ٢٠٢١وعام 

مقابلة ُجترى عن بعد (التقديرات   ١٥و
، إذ كانت ٢٠٢٠املوضوعة حبلول أيار/مايو 

  مقابلة قد ُأجريت بالفعل يف املقر). ١٣

٢٢٠,١  ٢٢٠,١   

زيادة احلضور امليداين: يف شعبة التحقيق، اسُتحدثت قدرة 
(على أن تتيح  ٢٠١٨على التحقيق يف امليدان بدءاً من عام 

  ذلك الظروف األمنية).

اخنفض مقدار األموال الالزمة للسفر، 
ألف  ١٧٥,٠أفضى إىل وفورات مقدارها  ما

. وقد قـُّلص اآلن املقدار ٢٠١٩يورو يف عام 
. ٢٠٢٠املتوقع أصًال فيما خيص عام 

فإن األسفار  ٢٠٢١فيما خيص عام   أما
  تعود إىل حاهلا املعتادة.س

٣٠٣,٧  ١٨٠,٢   

                                                            

 ٢٤-١٦، الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة اخلامسة عشرة، الهاي   )١(
؛ ٢و ١، القسم الم، الفقرتان ICC-ASP/15/Res.1)، اجمللَّد األول، اجلزء الثالث، القرار (ICC-ASP/15/20 ٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب 

؛ والوثيقة ٢، القسم كاف، الفقرة ICC-ASP/16/Res.1، ومرفقها العاشر؛ والقرار ٥١حىت  ٣٨، الفقرات ICC-ASP/16/10والوثيقة 
ICC-ASP/17/5 ١٧، الفقرة.  
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 ٢٠٢١الناتج احملقَّق (يف ميزانية عام    الوصف
  الربناجمية املقرتحة)

الوفورات لعام 
(بآالف  ٢٠٢٠

  اليوروات)

تقليص املقادير 
املرجعية 

األساسية لعام 
(بآالف  ٢٠٢١

  اليوروات)

التكاليف املتفاداة 
 ٢٠٢١لعام 

(دون تغيري 
املقادير املرجعية 

األساسية) 
 (بآالف اليوروات)

ٌأجريت مراجعة لتواتر عمليات مجع النفايات وتـُُفوِوض 
تفاوضاً وافياً بشأن أحكام عقد ذي صلة أُبرم عن طريق 

إجراٍء الستدراج العروض بغية التوصل إىل تقليص تكاليف 
ألف يورو   ٢٥,٠ألف يورو إىل   ٤٠,٠تدبُّر النفايات من 

  .٢٠٢١يف عام 

ُحقِّقت وفورات عن طريق مراجعة وتفاوض 
بشأن عقد أقل تكلفة من خالل إجراء 

استدراج للعروض توصًال إل تقليص تكاليف 
  تدبُّر النفايات.

 ١٥,٠   

تتفاوض احملكمة مع شركة التنظيف لتقليص تكاليف تنظيف 
ألولويات احملددة لكل ااملقر اليومي من خالل إعادة دراسة 

عن طريق التخطيط الالحق. إن املقدار  قهميكن حتقي ،حيِّز
البالغ  ٢٠٢١املقرتح لسد تكاليف التنظيف لعام 

 نظريهألف يورو ينطوي على اخنفاض بالقياس إىل   ٧١٥,٠
  ألف يورو. ٩٠٠,٠البالغ  ٢٠٢٠لعام 

تأيت الوفورات املعنية نتيجة التفاوض على 
شروط عقد أقل تكلفة وإعادة دراسة 

نية مع موفر اخلدمات أولويات العقود املع
  املعنية.

 ١٨٥,٠   

املساعدة على حتليل األعمال من أجل مشروع منصة 
تسلسل األعمال القضائية: تؤدى هذه الوظيفة داخلياً دون 

االستعانة خبرباء خارجيني، وتسهم يف هذا اجلهد وحدة تدبُّر 
) eCourtاملعلومات القضائية املعنية بـ"احملكمة اإللكرتونية" (

  ابعة لقسم تدبُّر األعمال القضائية.الت

يُتفادى تكبُّد التكاليف عن طريق تقليص 
احلاجة إىل خرباء استشاريني خارجيني. كما 

إن االستعانة باملوظفني الداخليني تزيد 
النجاعة، باالستفادة مما يتوفر من معرفة 

  بسريورات عمل احملكمة.

١٠٥,٠    

قائم يف أوغندا مع ال ُقطريتفاوض املكتب ال ٢٠١٩يف عام 
دائرة األمم املتحدة املعنية بالسالمة واألمن بشأن إمكان 

تقليص ميزانية التكاليف املتقاَمسة بسبب احتمال االخنفاض 
  يف األنشطة القضائية يف بلد احلالة هذا.

قـُلِّص مقدار األموال الالزمة لسد تكاليف 
  األمن املتقاَمسة، ما أفضى إىل وفورات.

١,٨  ٩,٠   

بدأ تدريب على اللغة الفرنسية على  ٢٠٢٠ نيسان/أبريل يف
شبكة اإلنرتنت جلميع املوظفني، اسُتغين به عن حضور 

املوظفني العاملني يف أوغندا دورات قائمة على التدريس يف 
ها أعلى نسبياً، وال يتمكن املوظفون املعنيون تكاليفُ  صفوفٍ 

دائماً من حضورها بسبب عبء العمل واألولويات 
  االشتغالية.

نظراً إىل أن التدريب جيري على شبكة 
اإلنرتنت فإنه يوفَّر به الوقت الذي يستغرقه 

إىل مكان  ُقطرياالنتقال من املكتب ال
إن التكاليف اإلمجالية للتدريب  التدريب.

على شبكة اإلنرتنت أقل من تكاليف 
  التدريب الذي توفره معاهد قائمة يف أوغندا.

 ٠,٨   

بواسطة  أُْنغوينانات باملستجدات يف قضية أُرسلت بي
الرسائل النصية اهلاتفية القصرية منذ إعمال املنصة يف عام 

مشرتك.   ١١ ٠٠٠. وقد انضم إليها أكثر من ٢٠١٩
وأفضى ذلك إىل تقليص يف املبلغ املنفق على الربامج 

اإلذاعية والتلفازية والبالغات اإلشهارية، الباهظة الكلفة واليت 
  دداً من الناس أقل.تبلغ ع

قُلص مقدار األموال الالزمة لسد تكاليف 
الربامج اإلذاعية والتلفازية، ما أفضى إىل 

 ٢٠٢٠اخنفاض يف التكاليف يف عام 
ووفورات إضافية متوقع حتقيقها يف 

  .٢٠٢١  عام

١,٦  ٤,١   

القائم يف أوغندا الدعم للبعثات  ُقطرييقدم املكتب ال
ويُوظَّف سائقون (متعاقدون) يف القائمة يف مشال أوغندا. 

مشال أوغندا. وعندما تنظم بعثة، يُنقل األشخاص املعنيون 
املسافرون مبركبة واحدة عائدة للمحكمة (يقودها سائق 

واحد من سائقي احملكمة) من كْمباال إىل كافو (الواقعة يف 
منتصف الطريق بني غولو وكْمباال). ويأخذ السائق املوظف 

املسافرين فينقلهم من كافو إىل غولو ويدعم  يف مشال أوغندا
البعثة يف املنطقة. وال يتعني أن يُدفع له بدل معيشة يومي 

  ألنه يعمل يف منطقته.

  ١٠,٣   ٣,٠  تفادي دفع تكاليف بدل املعيشة اليومي.
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 ٢٠٢١الناتج احملقَّق (يف ميزانية عام    الوصف
  الربناجمية املقرتحة)

الوفورات لعام 
(بآالف  ٢٠٢٠

  اليوروات)

تقليص املقادير 
املرجعية 

األساسية لعام 
(بآالف  ٢٠٢١

  اليوروات)

التكاليف املتفاداة 
 ٢٠٢١لعام 

(دون تغيري 
املقادير املرجعية 

األساسية) 
 (بآالف اليوروات)

القائم يف  ُقطريقّرر املكتب ال ٢٠١٩يف آذار/مارس 
ا الكفَّ عن مجهورية الكونغو الدميقراطية يف مدينة بوني

استئجار مركبة قوة التحرك السريع املخصَّصة هلذا املكتب،  
. ومنذئذ ٢٠٠٩كما ُدرِج عليه منذ األول من آذار/مارس 

القائم يف مجهورية الكونغو الدميقراطية  ُقطرييعتمد املكتب ال
يف إقليم إيتوري على قوة التحرك السريع التابعة لبعثة األمم 

رار يف مجهورية الكونغو الدميقراطية املتحدة لتحقيق االستق
)MONUSCO طبقاً ملقتضيات نظام إدارة األمن يف األمم ،(

  املتحدة. 

حتقيق وفورات فيما يتعلق باملقادير املرجعية 
األساسية نامجة عن عدم استئجار مركبة قوة 

التحرك السريع يف بونيا منذ آذار/مارس 
  .٢٠٢١وكذلك يف عام  ٢٠١٩

٢٥,٧  ٢٥,٧   

طُلب من مجيع موظفي احملكمة  ٢٠١٨آذار/مارس  منذ
املسافرين البقاء يف جممع احملكمة. فلم تعد ترتتب على 

سكناهم أية تكاليف وقـُلِّصت مبالغ بدل املعيشة اليومي اليت 
  %.٥٠تدفع للموظفني املسافرين إىل بونيا بنسبة 

 مقدَّرِ  تقليص تكاليف السفر على أساسِ 
 ٢٠٢٠خيص عام  ليايل املبيت فيما عددِ 

  .٢٠٢١وعام 

٢١,٧    ٦,٥ 

مل تعد الشركة األمنية املتعاقد معها فيما يتعلق باملكتب 
القائم يف بونيا جبمهورية الكونغو الدميقراطية تتقيد  ُقطريال

مبقتضيات أحدث استقصاء أمين أجرته إدارة السالمة واألمن 
 القائم يف ُقطريالتابعة لألمم املتحدة. فأنشأ املكتب ال

مجهورية الكونغو الدميقراطية ووحدة الشراء التابعة لقسم 
البحث عن بدائل من باخلدمات العامة فرقة عمل ُعِهد إليها 

أجل التوصل إىل احلل األجنع من حيث التكاليف والتطابق 
مع املقتضيات األمنية. وبعد عدة حماوالت للتعاون مع 

ُميِّزت خدمة دين احملليني، منظمات األمم املتحدة واملورِّ 
د املتمثل يف التعاون األكثر جاذبية فُضمنت عن طريق املورِّ 

"الشركة املتميزة خلدمات احلراسة الدولية"  TopSIGشركة 
باالعتماد على االتفاق الطويل األجل املربم مع منظمة 

  األغذية والزراعة لألمم املتحدة.

   ١,٨  ٠,٩  تقليص تكاليف اخلدمات التعاقدية.

حتليٍل صارٍم لالحتياجات وإجراٍء لالنتقاء، تسىن من خالل 
أيضاً لقسم تدبُّر املعارف واألدلة تفادي تكبُّد مصروفات 

ألف يورو على امتداد السنوات الثالث  ٦٥,٠مقدارها 
التالية فيما خيص حًال يف جمال الربجميات احلاسوبية فقّلص 

املصروفات اإلضافية على الربجميات احلاسوبية مبقدار 
  ألف يورو.  ١٠٠,٠

تفادي تكاليف تتمثل يف مصروفات على 
 ٢٠٢٠الربجميات احلاسوبية فيما خيص عام 

  .٢٠٢١وعام 

٢١,٧   ١٢١,٧  

      ٥٣,٧  ١٠٨,٩ ١  ٦٧٦,١  
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 النجاعة زيادة عن المتأتية المكاسب -باء

الربناجمية  ٢٠٢١ الناتج احملقَّق (يف ميزانية عام  الربناجمية املقرتحة) ٢٠٢٠الوصف (يف ميزانية عام 
  املقرتحة)

املكاسب  
املتأتية عن زيادة 

النجاعة لعام 
٢٠٢٠   

التكاليف املتفاداة لعام  
(دون تغيري املقادير  ٢٠٢٠

املرجعية األساسية) (بآالف 
   اليوروات)

غدت إجراءات إيداع الوثائق أكثر جناعة بفضل حتديث 
ئية للملفات/النظام اإللكرتوين لتدبُّر األعمال القضا

)eCOS بغية إتاحة اإليداع اإللكرتوين للوثائق. وبذا قـُلِّص (
الزمن الذي تستلزمه مجيع أنواع عمليات إيداع الوثائق: 

الوثائق  الوثائق اإلدارية، (ج) الوثائق السرية، (ب)  (أ)
من النظام األساسي/إنفاذ  ٨٥  املتعلقة جبرب األضرار/ املادة

  العقوبات.

ائق السرية أسرع مبقدار غدت عمليات إيداع الوث
مرات يف حني حتسن أمن عمليات التسجيل  ثالث

حتسناً كبرياً. ويضاف إىل ذلك أنه اسُتغين بفضل 
تطبيق النظام اإللكرتوين لتدبُّر األعمال القضائية 
عن بعض اخلطوات وُبسِّطت اإلجراءات (على 

يعد جيري ختم للوثائق، وال إرسال  سبيل املثال مل
صة بالربيد اإللكرتوين، وال ختزين إلخطارات خا

للملفات بشكلها املادي). وكان ميكن أن يفضي  
كٌل من هذه اخلطوات إىل مشكلة أمنية بإتالفه 

حمدود على  بفرضه حقوق اّطالع فردي أو وثيقة أو
  الوثائق املعنية.

وغدت عمليات إيداع الوثائق اإلدارية أسرع بنسبة 
ع الوثائق % وُحسِّنت عمليات إيدا ٢٥تقارب 

من النظام  ٨٥  املتعلقة جبرب األضرار/املادة
األساسي/إنفاذ العقوبات من حيث الدقة والبيانات 

% يف ٢٥الشرحية، ما أفضى إىل مكسب نسبته 
  الوقت الالزم إلجراء عمليات اإليداع املعنية.

٢١,٤   

زيدت جناعة إجراء الكشف عن املعلومات والوثائق بواسطة 
ت احملكمة: فباعتماد األداة اخلاصة بالدفاع نظام تدبُّر سجال

غدا مجيع املوظفني املنخرطني يف عمل احملكمة اإللكرتونية 
)eCourt ،ميضون وقتاً أقل يف كشف املعلومات والوثائق (

  على حنو يقرتن بتحسن يف مراقبة اإلجراء.

تقليص يف مقدار الوقت الذي يستلزمه تدبُّر 
  %.١٢ملفات الدفاع تقارب نسبته 

١٢,٩   

منيطة ملراجعة احملاضر: أداة جديدة تزيد من جناعة عملية 
مراجعة احملاضر/تصويبها جلميع املنخرطني يف األمر. إن 

اعتماد هذه األداة زاد من درجة الدقة وقّلص الزمن الذي 
  تستلزمه عملية مراجعة احملاضر وتصويبها.

يقوم به  واحدٌ  ُعهد على أن يستغرق تصويبٌ 
رأ) يف قسم -ع  باحملاضر (من الرتبة خمنسق معين

دقيقة. وقد  ٣٠إىل  ١٥تدبُّر األعمال القضائية 
%. وعلى حنو ٣٠قـُلِّص هذا الزمن بنسبة مقدارها 

مماثل أتاحت وظيفة مراجعة ترتيب خطوات 
ا يف إطار األداة اجلديدة  االستعراض اليت ُأخذ 

صاً ) تقلي٢-ملعدِّي احملاضر القضائية (من الرتبة ف
يف الزمن املقضي لالضطالع بأنشطة التدقيق 

  %.٧٥تقارب نسبته 

٢٧٥,٠    
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الربناجمية  ٢٠٢١ الناتج احملقَّق (يف ميزانية عام  الربناجمية املقرتحة) ٢٠٢٠الوصف (يف ميزانية عام 
  املقرتحة)

املكاسب  
املتأتية عن زيادة 

النجاعة لعام 
٢٠٢٠   

التكاليف املتفاداة لعام  
(دون تغيري املقادير  ٢٠٢٠

املرجعية األساسية) (بآالف 
   اليوروات)

الدفع ُقدماً بإعمال منيطة جديدة من منائط ختطيط املوارد 
، مع قسم املوارد البشرية والفريق SAPاملؤسسية يف نظام 

املعين بتخطيط املوارد املؤسسية، وحتسني ختطيط تكاليف 
الوظائف ومراقبتها إدراج  املوظفني. وسيتيح نظام ميزنة

، ما ميكِّن SAPالتكاليف املسبق يف دفاتر احملاسبة يف نظام 
من تسهيل السريورات املتعلقة بكشوف الرواتب والتوقعات 

  املتصلة باملوظفني.

ا  نظراً إىل درجة احلساسية العالية اليت يتسم 
يئ لفرتة اختبار اإلجراء املتعلق بكشوف الرواتب، هُ 

ذا اجلهد الرامي إىل زيادة النجاعة. ويُتوقع طويلة هل
سنًة انتقالية، ملدة األشهر  ٢٠٢١أن تكون سنة 

الستة األوىل منها على األقل، ُجترى خالهلا 
السريورات القدمية والسريورات اجلديدة يف آن معاً. 

 ٢٠٢١وعليه فإن ناتج ذلك فيما خيص عام 
ق سيكون حمدوداً لكنه يتوخى أن يفضي إىل حتقي
مكاسب متأتية عن زيادة النجاعة، وحتسينات 

. ويتوخى فرع املوارد ٢٠٢٢ووفورات يف عام 
البشرية أن حيقق مكاسب متأتية عن زيادة النجاعة 

يقارب مقدارها يومني من أيام عمل املوظف من 
  ع. الرتبة خ

  

انتداب ترامجة موظفني للغة اإلنكليزية والفرنسية للعمل يف 
اليت كان من املقّرر سابقاً أن يوفر خدمات معظم الفعاليات 

الرتمجة الشفوية فيها ترامجة مستقلون. فقد تابع قسم 
اخلدمات اللغوية على حنو دقيق جدول جلسات االستماع 

م على سبيل وتوفُّ  ر املوظفني الداخليني، لالستعانة 
  األولوية، ما خيفف من احلاجة إىل توظيف ترامجة مستقلني.

وفَّر الرتامجة املوظفون من قسم  ٢٠١٩يف عام 
يوماً من الفعاليات  ١١اخلدمات اللغوية ما ميثل 

ألف يورو.  ٦٢,٥غري القضائية، تعادل زهاء 
وفَّر الرتامجة املوظفون بالفعل،  ٢٠٢٠عام   ويف
الثاين/يناير إىل أيار/مايو، ما يعادل   كانون من
أيام من الفعاليات غري القضائية (مثل  أربعة
عات مكتب مجعية الدول األطراف، اجتما

واجتماعات جملس إدارة الصندوق االستئماين 
للمجين عليهم، والفعاليات املتعلقة بالتعريف 
بالدبلماسيني اجلدد) ما أفضى إىل تقليص يف 

ألف يورو. وعلى هذا   ٢٢,٧التكاليف مقداره 
الصعيد يُتوقع أن يساوي املقدار اإلمجايل 

  .٢٠١٩لعام  نظريه ٢٠٢٠  لعام

-  ٦٢,٤  

حتسني قاعدة البيانات اخلاصة باجملين عليهم اليت ميسكها 
قسم مشاركة اجملين عليهم وجرب أضرارهم، ونظام تدبُّر 

ختزين املعلومات،  )١طلبات اجملين عليهم من أجل: (
زيادة جناعة   )٣تلبية احتياجات التجهيز اخلاصة، (  )٢(

قارير عامة/خاصة إنشاء ت )٤السريورات والوظائف احلالية، (
إتاحة النفاذ إىل نظام  )٥بالقضايا على وجه التحديد، (

الذي يتيح  Citrixتدبُّر طلبات اجملين عليهم عن طريق نظام 
  ترتيبات عمل مرنة.

زيادة موصولية العاملني امليدانيني التابعني لقسم مشاركة اجملين 
ر عليهم وجرب أضرارهم بقاعدة البيانات اخلاصة بنظام تدبُّ 

  طلبات اجملين عليهم.

ساعات من  توفري وقت وجهد يعادالن عشر
املوظف الواحد العامل بدوام كامل من الرتبة  عمل
على الرتتيب يف  ١/٢-ومن الرتبة ف ٤-ف

  الشهر.
ساعات من   توفري وقت وجهد يعادالن مخس

املوظف الواحد العامل بدوام كامل من الرتبة  عمل
لرتتيب يف على ا ١/٢-ومن الرتبة ف ٤-ف

  الشهر.

١٥,٤    

تستخدم احملكمة القدرات يف جمال تصميم الربجميات 
احلاسوبية استخداماً أكثر جناعة، مستفيدة يف ذلك من 
الربجميات احلديثة اإلعمال ومن التدريب الشامل بنطاقه 

  احملكمة مجعاء.

وّفر قسم تدبُّر املعلومات واملعارف واألدلة لقلم 
حًال مصمماً داخلياً  ٢٠٢٠ احملكمة يف أوائل عام

ألف يورو، وقام قسم  ٧٥,٠بقيمة مقدارها 
خدمات تدبُّر املعلومات بعمل مماثل يف وقت 

الحق من السنة بتوفريه أداة مماثلة، تقّدر قيمتها 
  ألف يورو. ٧٥,٠أيضاً بـ

٧٥,٠   

      ٦٢,٤  ٣٩٩,٧  



ICC-ASP/19/10 

10-A-121020 292 

 

 المتكرِّرة غير التكاليف  -جيم

األثر يف املقادير املرجعية  الربناجمية املقرتحة) ٢٠٢١يزانية عام الناتج احملقَّق (يف م  الوصف
(بآالف  ٢٠٢١األساسية لعام 

  اليوروات)
إن املخصصات لسد تكاليف السفر يف نطاق خمتلف الربامج الكربى من 

 ٢٠٢٠أجل دورة مجعية الدول األطراف اليت ستعقد يف نيويورك يف عام 
  .٢٠٢١يعد سارياً يف عام  مل

  ٢٩٦,٢  ص يف تكاليف السفر.تقلي

      ٢٩٦,٢  
 

 اإلضافية التكاليف تخفيضات  -دال

األثر يف املقادير املرجعية األساسية   الربناجمية املقرتحة) ٢٠٢١الناتج احملقَّق (يف ميزانية عام    الوصف
  (بآالف اليوروات) ٢٠٢١لعام 

ون إىل تويل مناصبهم يعين عَ دْ تقليص يف عدد القضاة الذين سيُ 
ملقدار أقساط املسامهة ختفيضاً يف مقدار رواتب القضاة (وتقليصاً 

). وقد يزيد املقدار املعين يف السنوات املقبلة إذا همتقاعداخلاصة ب
  ُدعي إىل تويل اخلدمة مزيد من القضاة.

  ٦٣٧,١  ختفيض يف التكاليف املتمثلة يف رواتب القضاة.

      ٦٣٧,١  
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  عشر السابعالمرفق 

  في المحكمةالمأخوذ بها من فترات الخمس سنوات المتعاقبة  ٢٠٢١- ٢٠١٧لفترة ل والمعطياتت االفتراضا
  ٢٠٢١- ٢٠١٧ مقارنة بني االفرتاضات واملعطيات للفرتة:

  ٢٠٢١الـُمقرتَح لعام   ٢٠٢٠الـُمقر لعام   ٢٠١٩لعام  الـُمقر والفعلي  ٢٠١٨لعام  الـُمقر والفعلي  ٢٠١٧لعام  الـُمقر والفعلي  املعطى
  الوصف  الـُمقرتَح  الوصف  الـُمقر  الوصف الفعلي  الـُمقر  الوصف الفعلي  الـُمقر  الوصف الفعلي  الـُمقر

عدد أيام انعقاد   ١
   جلسات احملكمة

 غوديه  اْغبَـْغبو وابْليهقضية   ٢٩٨ ٤٤٠
  )؛١٠٣(

  )؛٧٧( انْتاغْنداقضية 
  )؛١١٣( أُنغوينقضية 
  )؛١( مببا وآخرينقضية 
  ؛)١( كاتنغاقضية 
  )؛١( البشريقضية 
  )؛١( املهديقضية 

  )١قضية لوبـَْنغا (

  قاعتا جلسات:  ٩٣ ٤٠٠
 احلالة يف كوت ديفوار:

  يوماً؛ ١٦٠
 ١٦٠ احلالة يف أوغندا:

  يوماً؛
احلالة يف مجهورية الكونغو 

يوماً  ٨٠ الدميقراطية:
  الستكمال ترافع الدفاع

 اْغبَـْغبو وابْليه غوديهقضية   ٩٤ ٢٩٤
  أيام؛ ٣ :)١((كوت ديفوار)

 :)٢((أوغندا) أُنغوينقضية 
  يوماً؛ ٥٨

(القضية الثانية  احلسنقضية 
  أيام؛ ٨ يف احلالة يف مايل):

مجهورية ( انْتاغْنداقضية 
: )الكونغو الدميقراطية

  أيام؛ ٤
مجهورية ( غالوبـَنْ قضية 

: يوم )الكونغو الدميقراطية
  واحد؛
مجهورية أفريقيا (مببا قضية 

  ؛: يوم واحد)الوسطى
(مجهورية  مببا وآخرينقضية 

  أفريقيا الوسطى): يومان؛
(دارفور  البشريقضية 

  بالسودان): يوم واحد؛
(ليبيا): يومان؛ القذايفقضية 
يف جزر القمر: يومان؛ احلالة
احلالة الثانية ( يسوناغَ نْـ اقضية 

يف مجهورية أفريقيا 
  ): يوم واحد؛الوسطى
 يسوناغَ نْـ او  ِيكاتومقضية 

ثانية يف مجهورية احلالة ال(
  أيام؛ ٧): أفريقيا الوسطى

 ؛أيام ٣يف أفغانستان:  احلالة
 دارفوراحلالة يف دا (نْ بَـ قضية 

  ): يوم واحدبالسودان

يوم للحالة الثانية يف  ١٠٠  ٢٠٠   ٠
 - مجهورية أفريقيا الوسطى

 )؛ِيكاتوم وانـَْغْيسوناب ( القضية
 - يوم للحالة يف مايل  ١٠٠و

  )ناحلس(قضية  ٢القضية 

عدد احلاالت   ٢
  اخلاضعة للتحقيق

احلالتان األوىل والثانية يف   ١١  ١١
  مجهورية أفريقيا الوسطى؛
  احلالة يف كوت ديفوار؛

 احلالة يف دارفور بالسودان؛
احلالة يف مجهورية الكونغو 

  الدميقراطية؛
  احلالة يف جورجيا؛
  احلالة يف كينيا؛
  احلالة يف ليبيا؛
  احلالة يف مايل؛

   أوغندا؛احلالة يف
  جزر القمر احلالة يف

احلالتان األوىل والثانية يف   ١١  ١٠
  مجهورية أفريقيا الوسطى؛
  احلالة يف كوت ديفوار؛

احلالة يف مجهورية الكونغو 
  الدميقراطية؛

  احلالة يف جورجيا؛
  احلالة يف كينيا؛
  احلالة يف ليبيا؛
  احلالة يف مايل؛

 احلالة يف دارفور بالسودان؛
  غندااحلالة يف أو 

  

  احلالة يف بوروندي؛  ١٢  ١١
احلالتان األوىل والثانية يف 
  مجهورية أفريقيا الوسطى؛
  احلالة يف كوت ديفوار؛

احلالة يف مجهورية الكونغو 
  الدميقراطية؛

  احلالة يف دارفور بالسودان؛
  احلالة يف جورجيا؛
  احلالة يف كينيا؛
  احلالة يف ليبيا؛
  احلالة يف مايل؛
  ؛احلالة يف أوغندا

احلالة يف بنغالديش/ 
  ؛)٣(ميامنار

  احلالة يف بوروندي؛  ١١
احلالتان األوىل والثانية يف 
  مجهورية أفريقيا الوسطى؛
  احلالة يف كوت ديفوار؛

احلالة يف مجهورية الكونغو 
  الدميقراطية؛

  احلالة يف دارفور بالسودان؛
  احلالة يف جورجيا؛
  احلالة يف كينيا؛
  احلالة يف ليبيا؛

  مايل؛ احلالة يف
  احلالة يف أوغندا

  احلالة يف بوروندي؛  ١٣
احلالتان األوىل والثانية يف 
  مجهورية أفريقيا الوسطى؛
  احلالة يف كوت ديفوار؛

احلالة يف مجهورية الكونغو 
  الدميقراطية؛

  احلالة يف دارفور بالسودان؛
  احلالة يف جورجيا؛
  احلالة يف كينيا؛
  احلالة يف ليبيا؛
  احلالة يف مايل؛

  الة يف ميامنار؛احل
  احلالة يف أفغانستان؛

  احلالة يف أوغندا

                                                            

  .املتهمني إىل املوجَّهة التهم مجيع من للتربئة الدفاع التماسات على األوىل االبتدائية الدائرة وافقت ،اْغبَـْغبو وابْليه غوديهيف قضية   )١(
  .ودالشه مبثول تتعلق دعم إمدادي مسائل بسبب االستماع جلسات التاسعة االبتدائية الدائرة ألغت ،أُنغوينيف قضية   )٢(
  .ميامنار/بنغالديش يف احلالة يف كانون األول/ديسمرب بالتحقيق يف أذنت الدائرة التمهيدية  )٣(
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  ٢٠٢١- ٢٠١٧ مقارنة بني االفرتاضات واملعطيات للفرتة:
  ٢٠٢١الـُمقرتَح لعام   ٢٠٢٠الـُمقر لعام   ٢٠١٩لعام  الـُمقر والفعلي  ٢٠١٨لعام  الـُمقر والفعلي  ٢٠١٧لعام  الـُمقر والفعلي  املعطى

  الوصف  الـُمقرتَح  الوصف  الـُمقر  الوصف الفعلي  الـُمقر  الوصف الفعلي  الـُمقر  الوصف الفعلي  الـُمقر
عدد عمليات   ٣

  التحقيق الناشط
احلالة الثانية يف مجهورية   ٦  ٦

أفريقيا الوسطى (القضية 
  (سيليكا))؛  أ

احلالة الثانية يف مجهورية 
أفريقيا الوسطى (القضية 

  باالكا))؛ -ب (أْنيت 
احلالة يف ليبيا (القضية 

  الثالثة)؛
 الة يف كوت ديفواراحل

  ؛(القضية الثانية)
  احلالة يف جورجيا؛

  احلالة يف دارفور بالسودان

احلالة الثانية يف مجهورية   ٧  ٦
أفريقيا الوسطى (القضية 

  (سيليكا))؛  أ
احلالة الثانية يف مجهورية 
أفريقيا الوسطى (القضية 

  باالكا))؛ -ب (أْنيت 
احلالة يف كوت ديفوار 

  (القضية الثانية)؛
  احلالة يف جورجيا؛

احلالة يف ليبيا (القضية 
  الثالثة)؛

  احلالة يف مايل

  احلالة يف بوروندي؛  ٩  ٨
احلالة الثانية يف مجهورية 
أفريقيا الوسطى (القضية 

  (سيليكا))؛  أ
احلالة الثانية يف مجهورية 

أفريقيا الوسطى (القضية ب 
  باالكا))؛ - (أْنيت 

احلالة يف كوت ديفوار 
  ية)؛(القضية الثان

  احلالة يف دارفور بالسودان؛
  احلالة يف جورجيا؛

احلالة يف ليبيا (القضيتان 
  ؛الثالثة والرابعة)

احلالة يف 
  )٣(بنغالديش/ميامنار

  احلالة يف بوروندي؛  )٤(٩
احلالة الثانية يف مجهورية أفريقيا 

  الوسطى؛
احلالة يف كوت ديفوار (القضية 

  الثانية)؛
  ؛)٥(احلالة يف دارفور بالسودان

احلالة يف مجهورية الكونغو 
  ؛)٦(الدميقراطية

  احلالة يف جورجيا؛
احلالة يف ليبيا (القضيتان الثالثة 

  والرابعة)؛
  )٧(احلالة يف مايل

  احلالة يف بوروندي؛  )٨(٩
احلالة الثانية يف مجهورية أفريقيا 

  الوسطى؛
احلالة يف كوت ديفوار (القضية 

  الثانية)؛
  ن؛احلالة يف دارفور بالسودا

  احلالة يف جورجيا؛
  احلالة يف ليبيا (القضية الثالثة)؛

  احلالة يف مايل)؛
  ميامنار؛ احلالة يف

  احلالة يف أفغانستان

عدد األوامر بإلقاء   ٤
القبض اليت رُفعت 

عنها أختام التحريز 
ولـّما يزل يُنتظر 

  تنفيذها

القضية األوىل يف احلالة يف  )٩(١٤  ١٣
  )؛١ليبيا (

يف احلالة يف  القضية الثانية
  )؛١ليبيا (

القضية الرابعة يف احلالة يف 
  )؛١ليبيا (

القضية األوىل يف احلالة يف 
  )؛٢دارفور بالسودان (

القضيتان الثانية والرابعة يف 
احلالة يف دارفور بالسودان 

  )؛٢(
القضية الثالثة يف احلالة يف 

  )١دارفور بالسودان (
مكرَّراً يف  - القضية األوىل

كوت ديفوار   احلالة يف
  )؛١(سيمون اْغبَـْغبو) (

القضيتان الثالثة والرابعة يف 
احلالة يف مجهورية الكونغو 

  )؛١الدميقراطية (
قضية اجلرائم املنصوص 

من  ٧٠عليها يف املادة 
النظام األساسي يف احلالة 

  )؛١يف كينيا (

القضية األوىل يف احلالة يف   ١٥  ١٤
  )؛١ليبيا (

ة يف القضية الثانية يف احلال
  )؛١ليبيا (

القضية الرابعة يف احلالة يف 
  )؛١ليبيا (

ة القضايا األوىل والثاني
والرابعة يف احلالة يف دارفور 

  ؛)١٠()٤بالسودان (
القضية الثالثة يف احلالة يف 

  )؛١دارفور بالسودان (
مكرَّراً يف  - األوىلالقضية 

احلالة يف كوت ديفوار 
  )؛١(

القضيتان الثالثة والرابعة يف 
احلالة يف مجهورية الكونغو 

  )؛١الدميقراطية (
قضية اجلرائم املنصوص 

من  ٧٠عليها يف املادة 
النظام األساسي يف احلالة 

  )؛٣يف كينيا (
  )١احلالة يف أوغندا (

القضية األوىل مكرَّراً يف   ١٦  ١٦
 )؛١احلالة يف كوت ديفوار (

القضية األوىل يف احلالة يف 
  )؛١دارفور بالسودان (

ايا الثانية والرابعة القض
واخلامسة يف احلالة يف دارفور 

  )؛٢بالسودان (
) يف احلالة ١القضية الثالثة (

  )؛١يف دارفور بالسودان (
القضية الرابعة يف احلالة يف 

مجهورية الكونغو الدميقراطية 
  )؛١(

قضية اجلرائم املنصوص 
من  ٧٠عليها يف املادة 

النظام األساسي يف احلالة 
  )؛٣يف كينيا (

القضية األوىل يف احلالة يف 
  )؛١ليبيا (

القضية الثانية يف احلالة يف 
  )؛١ليبيا (

القضية الثالثة يف احلالة يف 
  )؛٢ليبيا (

  )٢احلالة يف أوغندا (

القضية األوىل مكرَّراً يف احلالة   ١٦
  )؛١يف كوت ديفوار (
) ٢) والثانية (١القضايا األوىل (

 ) يف١) واخلامسة (١والرابعة (
  احلالة يف دارفور بالسودان؛
القضية الرابعة يف احلالة يف 

مجهورية الكونغو الدميقراطية 
  )؛١(

قضية اجلرائم املنصوص عليها يف 
من النظام األساسي  ٧٠املادة 

  )؛٣يف احلالة يف كينيا (
) ١) والثانية (١القضايا األوىل (

  ) يف احلالة يف ليبيا؛٢والثالثة (
  )٢احلالة يف أوغندا (

القضية األوىل مكرَّراً يف احلالة   ١٦
  )؛١يف كوت ديفوار (
) ٢) والثانية (١القضايا األوىل (

) يف ١) واخلامسة (١والرابعة (
  احلالة يف دارفور بالسودان؛
القضية الرابعة يف احلالة يف 

مجهورية الكونغو الدميقراطية 
  )؛١(

قضية اجلرائم املنصوص عليها يف 
ألساسي من النظام ا ٧٠املادة 

  )؛٣يف احلالة يف كينيا (
) ١) والثانية (١القضايا األوىل (

  ) يف احلالة يف ليبيا؛٢والثالثة (
  )٢احلالة يف أوغندا (

                                                            

تسع عمليات حتقيق ناشط لكن العمليتني اللتني جتريان يف احلالة يف دارفور بالسودان واحلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية ُحيتسب   )٤(
  شهراً.  ١٢ هلما معاً 

  فقط. ٢٠٢٠ل من عام للربع األو   )٥(
  . ٢٠٢٠بدءاً من الربع الثاين من عام   )٦(
ذا البيان.  )٧( فكما ورد يف الوثيقة اليت تتضمن األولويات الرفيعة  ليست احلالة الثانية (القضية أ) يف مجهورية أفريقيا الوسطى مشمولة 

احلالة، لتدرج مثًال يف عداد احلاالت احملقَّق فيها ريثما يُقبض على  فيما يتعلق بامليزانية ومسبِّبات التكاليف، يُرجَّح أن يعاد تصنيف هذه
م فيها، على حنو يتوقف على املستجدات يف عام    .٢٠١٩املشتبه 

تسع عمليات حتقيق لكن العمليتني اللتني جتريان يف احلالة الثانية (القضية أ) يف مجهورية أفريقيا الوسطى واحلالة يف جورجيا ُحيتسب   )٨(
  .أشهر ٦كل منها ل
السنوسي (لـّما ينفذ األمر  اهللا  القذايف وعبد اإلسالم إىل القضية األوىل يف احلالة يف ليبيا: سيف ١٥إىل  ١٣تعزى الزيادة من   )٩(

بالقبض على ثاين الذكر وقد كان قد ُقضي بأن الدعوى عليه أمام احملكمة غري مقبولة)؛ القضية الثانية يف احلالة يف ليبيا: 
   الورفلِّي. بوسيف مصطفى  خالد؛ القضية الرابعة يف احلالة يف ليبيا: حممود حممد لتهاميا
  ضم القضايا األوىل والثانية والرابعة يف احلالة يف دارفور بالسودان.  )١٠(
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  ٢٠٢١- ٢٠١٧ مقارنة بني االفرتاضات واملعطيات للفرتة:
  ٢٠٢١الـُمقرتَح لعام   ٢٠٢٠الـُمقر لعام   ٢٠١٩لعام  الـُمقر والفعلي  ٢٠١٨لعام  الـُمقر والفعلي  ٢٠١٧لعام  الـُمقر والفعلي  املعطى

  الوصف  الـُمقرتَح  الوصف  الـُمقر  الوصف الفعلي  الـُمقر  الوصف الفعلي  الـُمقر  الوصف الفعلي  الـُمقر
عدد عمليات   ٥

  التدارس األويل
  احلالة يف أفغانستان؛ ١٠    ١٠

  احلالة يف بوروندي؛
  احلالة يف كولومبيا؛
  احلالة يف غابون؛
  احلالة يف غينيا؛

العراق/اململكة  احلالة يف
  املتحدة؛

  احلالة يف نيجرييا؛
  احلالة يف فلسطني؛

  احلالة يف جزر القمر؛
  احلالة يف أوكرانيا؛

٨ 
 ١٠إىل

  احلالة يف أفغانستان؛  ١١
  احلالة يف كولومبيا؛
  احلالة يف غابون؛
  احلالة يف غينيا؛

احلالة يف العراق/اململكة 
  املتحدة؛

  احلالة يف نيجرييا؛
  ني؛احلالة يف فلسط
  ؛احلالة يف أوكرانيا

حالتان تاسعة وعاشرة لـّما 
  حتدَّدا

  احلالة يف كولومبيا؛  ٩  ٩
  احلالة يف غينيا؛

احلالة يف العراق/ اململكة 
  املتحدة؛

  
  احلالة يف نيجرييا؛
  احلالة يف فلسطني؛
  احلالة يف الفلبني؛
  احلالة يف أوكرانيا؛
  ؛احلالة يف فنزويال

  احلالة يف بنغالديش/ميامنار

  احلالة يف كولومبيا؛  ٩
  احلالة يف غينيا؛

احلالة يف العراق/ اململكة 
  املتحدة؛

  احلالة يف بنغالديش/ميامنار؛
  حلالة يف نيجرييا؛ا

  احلالة يف فلسطني؛
  احلالة يف الفلبني؛
  احلالة يف أوكرانيا؛
  احلالة يف فنزويال

  احلالة يف كولومبيا؛  ٩
  احلالة يف غينيا؛

ملكة احلالة يف العراق/امل
  املتحدة؛

  احلالة يف نيجرييا؛
  ؛)١١(احلالة يف فلسطني
  احلالة يف الفلبني؛
  احلالة يف أوكرانيا؛

  )؛١يف فنزويال (القضية احلالة 
  )٢احلالة يف فنزويال (القضية 

عدد األفرقة املعنية   ٦
باإلجراءات 
 )١٢(االبتدائية
  (للدوائر)

أفرقة  ٣
جللسات
 احملاكمة
 وفريق
واحد 

جللسات
ق النط

بالعقوبة 
 قةر أف ٣و

 لإلجراءات
املتعلقة 

جبرب 
 األضرار

أفرقة  ٣
جللسات
 احملاكمة
 وفريق
واحد 

جللسات
النطق 

بالعقوبة 
 أفرقة ٣و

 لإلجراءات
املتعلقة 

جبرب 
 األضرار

الدائرة االبتدائية األوىل 
  ؛(اْغبَـْغبو وابْليه غوديه)

الدائرة االبتدائية السادسة 
  ؛(انْتاَغْندا)
بتدائية التاسعة الدائرة اال
  (أُْنغوين)؛

الدائرة االبتدائية السابعة 
  ؛(مببا وآخرين)

الدائرة االبتدائية الثانية 
الناظرة يف جرب األضرار 

  ؛(لوبـَْنغا وكاتـَْنغا)
الدائرة االبتدائية الثالثة 
الناظرة يف جرب األضرار 

  (مببا)؛
الدائرة االبتدائية الثامنة 
الناظرة يف جرب األضرار 

  ي)(املهد

الدائرة االبتدائية األوىل   ٧  ٥
  ؛(اْغبَـْغبو وابْليه غوديه)

الدائرة االبتدائية السادسة 
الناظرة يف جرب األضرار 

  ؛(انْتاَغْندا)
الدائرة االبتدائية التاسعة 

  ؛(أُْنغوين)
الدائرة االبتدائية الثانية 
الناظرة يف جرب األضرار 

  ؛(لوبـَْنغا)
الدائرة االبتدائية الثالثة 

اظرة يف جرب األضرار الن
  ؛)مببا(

  

لدائرة االبتدائية األوىل ا  ٦  ٦
  ؛(اْغبَـْغبو وابْليه غوديه)

الدائرة االبتدائية السادسة 
الناظرة يف جرب األضرار 

  ؛(انْتاَغْندا)
الدائرة االبتدائية التاسعة 

  ؛(أُْنغوين)
الدائرة االبتدائية الثانية 
الناظرة يف جرب األضرار 

  ؛غا)(لوبـَْنغا وكاتـَنْ 
الدائرة االبتدائية الثامنة 
الناظرة يف جرب األضرار 

  (املهدي)؛
  احلسن 

  الدائرة االبتدائية السادسة؛  ٤
الدائرة االبتدائية التاسعة 

  ؛(أُْنغوين)
الدائرة االبتدائية الثانية الناظرة 

(لوبـَْنغا يف جرب األضرار 
  ؛وكاتـَْنغا)

الدائرة االبتدائية الثامنة الناظرة 
  (املهدي)األضرار يف جرب 

الدائرة االبتدائية السادسة الناظرة  ٦
قضية (يف جرب األضرار 

  ؛انْتاَغْندا)
الدائرة االبتدائية التاسعة 

  ؛(أُْنغوين)
الدائرة االبتدائية الثانية الناظرة 

(لوبـَْنغا يف جرب األضرار 
  ؛وكاتـَْنغا)

الدائرة االبتدائية الثامنة الناظرة 
  ؛ي)(املهديف جرب األضرار 

الدائرة االبتدائية العاشرة 
  (احلسن)؛

الدائرة االبتدائية اخلامسة 
  (ِيكاتوم وانـَْغْيسونا)

عدد األفرقة (التابعة   ٧
ملكتب املّدعي 

العام) املعنية 
باإلجراءات 
  االبتدائية

احلالة يف كوت ديفوار   ٣  ٣
  ؛(اْغبغبو وابْليه غوديه)

احلالة يف مجهورية الكونغو 
  ؛تاَغْندا)(انْ الدميقراطية 

  (أُنغوين)احلالة يف أوغندا 

احلالة يف مجهورية الكونغو   ٣  ٣
  ؛(انْتاَغْندا)الدميقراطية 

احلالة يف كوت ديفوار 
  ؛(اْغبغبو وابْليه غوديه)

  (أُنغوين)احلالة يف أوغندا 

  ؛(أُنغوين)احلالة يف أوغندا   ٣  ٣
القضية  -احلالة يف مايل

  )؛احلسنالثانية (
يف مجهورية احلالة الثانية 

ب  القضية - أفريقيا الوسطى
  )ِيكاتوم وانـَْغْيسونا(

احلالة الثانية يف مجهورية أفريقيا   ٢
ِيكاتوم ب ( القضية - الوسطى
  )؛وانـَْغْيسونا

 ٢القضية  - احلالة يف مايل 
  )احلسن(

احلالة الثانية يف مجهورية أفريقيا   ٣
ِيكاتوم ب ( القضية - الوسطى
  )؛وانـَْغْيسونا
 ٢القضية  - مايل  احلالة يف

  )؛احلسن(
عبد احلالة يف دارفور بالسودان (

  )الرمحن
عدد أفرقة الدعم   ٨

التابعة لقلم احملكمة 
ا   املعنية جبلسا

اثنان من األفرقة الكاملة  فريقان فريقان
املعنية جبلسات احملكمة 
لضمان احلد األقصى 

الستعمال سعة قاعات 
جلسات احملكمة مع احلد 

يادات يف األدىن من الز 
  املوارد املطلوبة

اثنان من األفرقة الكاملة   ٢  ٢
املعنية جبلسات احملكمة 
لضمان احلد األقصى 

الستعمال سعة قاعات 
جلسات احملكمة مع احلد 

األدىن من الزيادات يف 
  املوارد املطلوبة

نظراً إىل اخنفاض األنشطة   ١  ٢
القضائية لزم أقل من فريقني 

معنيني جبلسات احملكمة 
  قدمي الدعم الالزملت

١   ١     

                                                            

  .الدائرة التمهيديةذي صلة عن قرار  يُنتظر صدور  )١١(
بعة للدوائر ميكن أن تنخرط يف اإلعداد ملا سُيعقد مستقبًال من احملاكمات وجلسات األفرقة املعنية باإلجراءات االبتدائية هي أفرقة تا  )١٢(

  انعقادها وجلسات النطق بالعقوبة وجلسات جرب األضرار.
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  ٢٠٢١- ٢٠١٧ مقارنة بني االفرتاضات واملعطيات للفرتة:
  ٢٠٢١الـُمقرتَح لعام   ٢٠٢٠الـُمقر لعام   ٢٠١٩لعام  الـُمقر والفعلي  ٢٠١٨لعام  الـُمقر والفعلي  ٢٠١٧لعام  الـُمقر والفعلي  املعطى

  الوصف  الـُمقرتَح  الوصف  الـُمقر  الوصف الفعلي  الـُمقر  الوصف الفعلي  الـُمقر  الوصف الفعلي  الـُمقر
عدد أفرقة املمثلني   ٩

القانونيني للمجين 
عليهم التابعة 

للمكتب العمومي 
 حملامي اجملين عليهم

 يف اإلجراءات االبتدائية:  ٧   

  )؛١( اْغبَـْغبو وابْليه غوديه
  )؛٢( وانْتاَغْندا
  )؛١( وأُنغوين

 يف إجراءات جرب األضرار:

  )؛١( مببا
  )؛١( ولوبـَْنغا
  )١( تـَْنغاوكا

 يف اإلجراءات االبتدائية:  ٧    
  )؛١( اْغبَـْغبو وابْليه غوديه

  )؛٢( وانْتاَغْندا
  )؛١( وأُنغوين

يف إجراءات جرب األضرار: 
  )؛١( مببا

  )؛١( ولوبـَْنغا
  )١( وكاتـَْنغا

 يف اإلجراءات التمهيدية:  ٨   ٦

  )؛٢( ِيكاتوم وانـَْغْيسونا
 يف اإلجراءات االبتدائية:

  ؛)١( أُنغوين
اإلجراءات االبتدائية مث يف 

 يف إجراءات االستئناف:
  )؛١( اْغبَـْغبو وابْليه غوديه

اإلجراءات االبتدائية مث يف 
يف إجراءات االستئناف مث 
   يف إجراءات جرب األضرار:

  )؛٢(انْتاَغْندا 
 يف إجراءات جرب األضرار:

  )؛١لوبـَْنغا (
  )١( وكاتـَْنغا

  )؛١( أُنغوين  ٤
  )؛١( كاتـَْنغا

  )؛١( بـَْنغالو 
  )١إجراءات أخرى (

  )؛١( نغوينأُ   ٩
  )؛١( كاتـَْنغا
  )؛١( لوبـَْنغا
  )؛٢( انْتاَغْندا

  )؛٢( ِيكاتوم وانـَْغْيسونا
  )؛١( اْغبَـْغبو وابْليه غوديه
  )١٣( )١إجراءات أخرى (

عدد اللغات   ١٠
املنهوض بأود تقدمي 

ا يف  اخلدمات 
  جلسات احملكمة

  ؛اإلنكليزية -١  ١٠  ١٠
  نسية؛الفر  -٢
 السواحلية الكونغولية؛ -٣
يَـْرَوندا؛ -٤   الِكنـْ
  لغة اآلشويل؛ -٥
  لغة الديوال؛ -٦
  لغة املالِْنكيه -٧
  لغة الِلْنغاال؛ -٨
  العربية؛ -٩

  لغة الكيِلندو - ١٠

  ؛اإلنكليزية -١  ٧   ٩
  الفرنسية؛ -٢
 السواحلية الكونغولية؛ -٣
يَـْرَوندا؛ -٤   الِكنـْ
  لغة اآلشويل؛ -٥
  وال؛لغة الدي -٦
  لغة الِلْنغاال؛ -٧
  لغة األتيسو؛-  ٨
  لغة اللنغو-  ٩

  العربية؛ -١  ١٠  ١٠
  ؛اإلنكليزية -٢
  الفرنسية؛ -٣
  السواحلية الكونغولية؛ -٤
يَـْرَوندا؛ -٥   الِكنـْ
  لغة اآلشويل؛ -٦
  لغة الَسْنغو؛ -٧
  لغة الِلْنغاال؛ -٨
  لغة األتيسو؛ -٩

  لغة اللنغو - ١٠

  لغة اآلشويل؛ -١  ٣
  ،زيةاإلنكلي -٢
  الفرنسية -٣

  لغة اآلشويل؛ -١  ٦
  ؛اإلنكليزية -٢
  الفرنسية؛ -٣
  ؛لغة الَبْمبارا -٤
  ؛العربية -٥
  لغة الَسْنغو -٦

                                                            

، القذايفيُعىن هذا الفريق باإلجراءات الالبثة اليت ينخرط يف العمل عليها مكتب احملامي العمومي للمجين عليهم (املقبولية يف قضية   )١٣(
  ، إخل).جزر الُقُمرواالستئناف يف احلالة يف 
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  ٢٠٢١- ٢٠١٧ مقارنة بني االفرتاضات واملعطيات للفرتة:
  ٢٠٢١الـُمقرتَح لعام   ٢٠٢٠الـُمقر لعام   ٢٠١٩لعام  الـُمقر والفعلي  ٢٠١٨لعام  الـُمقر والفعلي  ٢٠١٧لعام  الـُمقر والفعلي  املعطى

  الوصف  الـُمقرتَح  الوصف  الـُمقر  الوصف الفعلي  الـُمقر  الوصف الفعلي  الـُمقر  الوصف الفعلي  الـُمقر
عدد اللغات املتصلة   ١١

بالقضايا املنهوض 
بأود تقدمي اخلدمات 

  ا

  لغة التماشيق -١  ٢٦  ٢٢
  لغة الزغاوة -٢
 السواحلية (الفصحى) -٣
 السواحلية (الفصحى) -٤
يَـْرَوْندا -٥   لغة الِكنـْ
  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
  لغة الُفْلُفْلد - ١٥
  لغة الِلندو - ١٦
  لغة الَلْنغو - ١٧
  لغة اللو - ١٨
  غولغة الَسنْ  - ١٩
  الروسية  - ٢٠
  اجلورجية - ٢١
  األوسيتية - ٢٢
  لغة الُسْنغاي - ٢٣
  لغة الداري - ٢٤
  لغة الَبْشتو - ٢٥
  لغة الكريُْندي - ٢٦

  اإلنكليزية -١  ٣٢  ٢٩
  الفرنسية -٢
  اآلشويل -٣
  العربية -٤
  العربية (السودانية) -٥
السواحلية  -٦

  (الكونغولية)
يَـْرَوْندا -٧   لغة الِكنـْ
  لغة الِلْنغاال -٨
  لغة الديوال -٩

  لغة الَبْمبارا - ١٠
  لغة األتيسو - ١١
  لغة األلور - ١٢
  لغة الَسْنغو - ١٣
  لغة الزغاوة - ١٤
  لغة التماشيق - ١٥
  اجلورجية - ١٦
  الروسية  - ١٧
  لغة الُسْنغاي - ١٨
  لغة الِلندو - ١٩
  لغة الغرييه - ٢٠
  لغة الَلْنغو - ٢١
  األوسيتية - ٢٢
  لغة الُفْلُفْلد - ٢٣
  يلغة الدار  - ٢٤
  لغة الَبْشتو - ٢٥
  لغة الكريُْندي - ٢٦
  لغة الكيهيما - ٢٧
  لغة املوريه - ٢٨
  لغة التورا - ٢٩

  اإلنكليزية -١  ٢٧  ٢٩
  الفرنسية -٢
  اآلشويل -٣
  العربية -٤
  العربية (السودانية)  -٥
  السواحلية (الكونغولية) -٦
يَـْرَوْندا -٧   لغة الِكنـْ
  لغة الِلْنغاال  -٨
  لغة الديوال -٩

  الَبْمبارالغة  - ١٠
  لغة األتيسو - ١١
  لغة األلور - ١٢
  لغة الَسْنغو - ١٣
  لغة الزغاوة - ١٤
  لغة التماشيق - ١٥
  اجلورجية - ١٦
  الروسية - ١٧
  لغة الُسْنغاي - ١٨
  لغة الِلندو - ١٩
  اهلولندية - ٢٠
  لغة الَلْنغو- ٢١
  البورمية - ٢٢
  لغة البنغال (البنغالية) - ٢٣
  لغة الداري - ٢٤
  لغة الَبْشتو - ٢٥
  لغة الكريُْندي - ٢٦
  لغة الروهنجيا - ٢٧

  اإلنكليزية -١  ٣٣
  الفرنسية -٢
  اآلشويل -٣
  العربية -٤
  العربية (السودانية)  -٥
  السواحلية (الكونغولية) -٦
يَـْرَوْندا -٧   لغة الِكنـْ
  لغة الِلْنغاال  -٨
  لغة الديوال -٩

  لغة الَبْمبارا - ١٠
  لغة األتيسو - ١١
  لغة األلور - ١٢
  ْنغولغة السَ  - ١٣
  لغة الزغاوة - ١٤
  لغة التماشيق - ١٥
  اجلورجية - ١٦
  الروسية - ١٧
  لغة الُسْنغاي - ١٨
  لغة الِلندو - ١٩
  لغة الغرييه - ٢٠
  لغة الَلْنغو- ٢١
  لغة الِتغرينيا - ٢٢
  لغة الُفْلُفْلد - ٢٣
  لغة الداري - ٢٤
  لغة الَبْشتو - ٢٥
  لغة الكريُْندي - ٢٦
  لغة الكيهيما - ٢٧
  لغة املوريه - ٢٨
  الألمهرية - ٢٩
معلومة سرّية مصنَّفة  - ٣٠

  (ألف)
  العربية - ٣١
  األوكرانية - ٣٢
معلومة سرّية مصنَّفة (باء) - ٣٣

  اإلنكليزية -١  ٣٦
  الفرنسية -٢
  اآلشويل -٣
  العربية -٤
  العربية (السودانية)  -٥
  السواحلية (الكونغولية) -٦
يَـْرَوْندا -٧   لغة الِكنـْ
  لغة الِلْنغاال  -٨
  لغة الديوال -٩

  لغة الَبْمبارا - ١٠
  لغة املوريه - ١١
  لغة األتيسو - ١٢
  لغة األلور - ١٣
  لغة الَسْنغو - ١٤
  لغة الزغاوة - ١٥
  لغة الفور - ١٦
  لغة التماشيق - ١٧
  اجلورجية - ١٨
  الروسية - ١٩
  لغة الُسْنغاي - ٢٠
  لغة الِلندو - ٢١
  لغة الغرييه - ٢٢
  لغة الَلْنغو- ٢٣
  لغة الِتغرينيا - ٢٤
  ُفْلدلغة الُفلْ  - ٢٥
  لغة الداري - ٢٦
  لغة الَبْشتو - ٢٧
  لغة الكريُْندي - ٢٨
  الألمهرية - ٢٩
معلومة سرّية مصنَّفة  - ٣٠

  (ألف)
  العربية - ٣١
  األوكرانية - ٣٢
  البورمية - ٣٣
  البنغالية - ٣٤
  لغة الروهنجيا - ٣٥
معلومة سرّية مصنَّفة  - ٣٦

  (باء)
عدد اللغات   ١٢

املنهوض بأود تقدمي 
ا من  اخلدمات 

ل املراسلة مع أج
  الدول األطراف

  الفرنسية، -١  ٦  ١٠
  اإلنكليزية؛ -٢
  العربية؛ -٣
  الربتغالية؛ -٤
  األملانية، -٥
  اإلسبانية -٦

  اإلنكليزية؛ -١  ٩  ٨
  الفرنسية؛ -٢
  العربية؛ -٣
  اإلسبانية؛ -٤
  اهلولندية؛ -٥
  األملانية؛ -٦
  الربتغالية؛ -٧
  اجلورجية -٨

  اإلنكليزية؛ -١  ٧  ٨
  ية؛الفرنس -٢
  لغة الَسْنغو، -٣
  اإلسبانية؛ -٤
  اإليطالية؛ -٥
  الربتغالية؛ -٦
  اجلورجية -٧

  اإلنكليزية -١  ٧
  الفرنسية -٢
  العربية -٣
  اإلسبانية -٤
  اهلولندية -٥
  اجلورجية -٦
  الروسية -٧

  اإلنكليزية -١  ٨
  الفرنسية -٢
  العربية -٣
  اإلسبانية -٤
  اهلولندية -٥
  اإليطالية -٦
  الربتغالية -٧
  لغة الَسْنغو -٨
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  ٢٠٢١- ٢٠١٧ مقارنة بني االفرتاضات واملعطيات للفرتة:
  ٢٠٢١الـُمقرتَح لعام   ٢٠٢٠الـُمقر لعام   ٢٠١٩لعام  الـُمقر والفعلي  ٢٠١٨لعام  الـُمقر والفعلي  ٢٠١٧لعام  الـُمقر والفعلي  املعطى

  الوصف  الـُمقرتَح  الوصف  الـُمقر  الوصف الفعلي  الـُمقر  الوصف الفعلي  الـُمقر  الوصف الفعلي  الـُمقر
عدد دعاوى   ١٣

  االستئناف النهائي
يف قضية مببا وآخرين  )١٥(٦ )١٤(٢

(جرائم منصوص عليها يف 
من النظام  ٧٠املادة 

استئناف  - األساسي) 
احلكم باإلدانة والقرار 

  املتعلق بالعقوبة؛
(القضية  مببايف قضية 
استئناف  -الرئيسية) 

احلكم باإلدانة والقرار 
  قوبة؛املتعلق بالع
 -  كاتـَْنغايف قضية 

استئناف القرار املتعلق جبرب 
  األضرار؛

 -يف قضية املهدي 
استئناف القرار املتعلق جبرب 

  األضرار

(القضية  مببايف قضية  )١٧(٨ )١٦(٩
استئناف  -الرئيسية) 

احلكم باإلدانة والقرار 
 املتعلق بالعقوبة؛

 مببا وآخرينيف قضية 
(جرائم منصوص عليها يف 

من النظام  ٧٠املادة 
استئناف  - األساسي) 

احلكم باإلدانة والقرار 
  املتعلق بالعقوبة؛

(دعوى  انْتاَغْندايف قضية 
  استنئاف مرتَقبة)؛

 -  كاتـَْنغايف قضية 
استئناف القرار املتعلق جبرب 

  األضرار؛
 -يف قضية املهدي 

استئناف القرار املتعلق جبرب 
  ؛األضرار

استئناف -  لوبـَْنغايف قضية 
 ؛قرار املتعلق جبرب األضرارال

ُحيتمل أن تُقدَّم دعوى 
استئناف أخرى لقرار 
   متعلق جبرب األضرار

(اجلرائم  انْتاغْندايف قضية   ٥)١٨(٥
املنصوص عليها يف 

من النظام  ٧٤ املادة
األساسي واجلرائم املنصوص 

  منه)؛ ٧٦  عليها يف املادة
 اْغبَـْغبو وابْليه غوديهيف قضية 
صوص عليها يف (اجلرائم املن

من النظام  ٧٤ املادة
  األساسي)؛

(اجلرائم وآخرين مببايف قضية 
املنصوص عليها يف 

من النظام  ٧٦ املادة
  ؛األساسي)
  لوبـَْنغايف قضية 

(اجلرائم  وآخرين مببايف قضية  )١٩(١
 ٧٦ املنصوص عليها يف املادة

  من النظام األساسي)

انْتاغْندا (اجلرائم املنصوص  قضية  ٤
من النظام  ٧٤  يف املادة عليها

األساسي واجلرائم املنصوص 
  منه)؛ ٧٦  عليها يف املادة

اْغبَـْغبو وابْليه غوديه  قضية
(اجلرائم املنصوص عليها يف 

من النظام  ٧٤ املادة
  األساسي)؛

(اجلرائم املنصوص  أُْنغوينقضية 
من النظام  ٧٤  عليها يف املادة

  )٢٠(األساسي)

                                                            

   عدد ما ُيستأنف من األحكام الصادرة عن الدوائر االبتدائية.  )١٤(
دعوى تتعلق  ١٦لقد بلغ جمموع دعاوى االستئناف اليت رفعها األطراف  من األحكام الصادرة يف الدرجة االبتدائية.ُيستأنف عدد ما   )١٥(

الرئيسية (يستأنف املتهم القرار القاضي بإدانته؛ ويستأنف املتهم واملّدعية العامة قرار النطق بالعقوبة)؛ يف  ِمبْباقضية  يف بالقرارات التالية الذكر:
من النظام األساسي (يستأنف مخسة متهمني القرار القاضي باإلدانة؛  ٧٠ املتعلقة جبرائم منصوص عليها يف املادة مببا وآخرينقضية 

(يستأنف املتهم ومكتب احملامي العمومي للمجين عليهم  كاَتْنغا واملّدعية العامة قرار النطق بالعقوبة)؛ يف قضية ويستأنف ثالثة متهمني
(يستأنف املمثلون القانونيون للمجين عليهم القرار املتعلق  املهديواملمثلون القانونيون للمجين عليهم القرار املتعلق جبرب األضرار)؛ يف قضية 

  .جبرب األضرار)
تتعلق دعوى  ١٨ لقد بلغ جمموع دعاوى االستئناف اليت رفعها األطراف .االبتدائيةالدرجة عدد ما ُيستأنف من األحكام الصادرة يف   )١٦(

بالعقوبة؛ الرئيسية (يستأنف املتهم قرار احلكم بإدانته؛ ويستأنف املتهم واملّدعية العامة القرار القاضي  ِمبْباقضية  يف :بالقرارات التالية الذكر
من النظام  ٧٠ ورُفعت دعوى استئناف واحدة للقرار املتعلق جبرب األضرار)؛ يف قضية ِمبْبا وآخرين املتعلقة جبرائم منصوص عليها يف املادة

ية انْتاَغْندا )؛ يف قضقرار النطق بالعقوبةاألساسي (يستأنف مخسة متهمني القرار القاضي باإلدانة؛ ويستأنف ثالثة متهمني واملّدعية العامة 
قضية كاَتْنغا (يستأنف املتهم ومكتب احملامي العمومي للمجين عليهم واملمثلون القانونيون  (يُرتقب أن تُرفع دعوى استئناف واحدة)؛ يف

  رب األضرار).للمجين عليهم القرار املتعلق جبرب األضرار)؛ يف قضية املهدي (يستأنف املمثلون القانونيون للمجين عليهم القرار املتعلق جب
ذه  من األحكام الصادرة يف الدرجة االبتدائية.ُيستأنف عدد ما   )١٧( لقد بلغ جمموع دعاوى االستئناف اليت رفعها األطراف فيما يتعلق 

املتعلق بالعقوبة)؛ يف الرئيسية (يستأنف املتهم القرار القاضي بإدانته؛ ويستأنف املتهم واملّدعية العامة القرار  مببايف قضية  دعوى: ١٩ القرارات
من النظام األساسي (يستأنف مخسة متهمني القرار القاضي باإلدانة؛  ٧٠ املتعلقة جبرائم منصوص عليها يف املادة مبْبا وآخرينقضية 

 كاتْنغالعقوبة)؛ يف قضية ويستأنف ثالثة متهمني واملّدعية العامة القرار املتعلق بالعقوبة؛ ويستأنف أحد األطراف القرار املتعلق بإعادة النطق با
 املهدي(يستأنف املتهم ومكتب احملامي العمومي للمجين عليهم واملمثلون القانونيون للمجين عليهم القرار املتعلق جبرب األضرار)؛ يف قضية 

  لقرار املتعلق جبرب األضرار).(يستأنف املمثلون القانونيون للمجين عليهم القرار املتعلق جبرب األضرار)؛ يف قضية لوبْنغا (يستأنف طرفان ا
وميكن أن َيستأنف حكمًا معيَّنًا أكثُر من طرف واحد، ما ينجم عنه  عدد ما ُيستأنف من األحكام الصادرة يف الدرجة االبتدائية.  )١٨(

  أكرب. عبء عمل
قبل أن يصدر حكم  أُْنغوينيف قضية  ائيستقدَّم دعوى استئناف  أنه تأكيدإن إلجراء االستئناف من طبيعته ما جيعل من املتعذر   )١٩(

ماً باإلدانة أم حكماً (سواء أكان حكيف هذه القضية سُيستأنف االبتدائية  الدائرة قراراالبتدائية. لكن يُرجَّح كبَري الرتجيح أن  الدائرةعن فيها 
  بالتربئة).
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  ٢٠٢١- ٢٠١٧ مقارنة بني االفرتاضات واملعطيات للفرتة:
  ٢٠٢١الـُمقرتَح لعام   ٢٠٢٠الـُمقر لعام   ٢٠١٩لعام  الـُمقر والفعلي  ٢٠١٨لعام  الـُمقر والفعلي  ٢٠١٧لعام  الـُمقر والفعلي  املعطى

  الوصف  الـُمقرتَح  الوصف  الـُمقر  الوصف الفعلي  الـُمقر  الوصف الفعلي  الـُمقر  الوصف الفعلي  الـُمقر
عدد الشهود الذين   ١٤

لون لإلدالء ميثُ 
م   بشهادا

شاهداً فيما خيص  ١٣٤ ١٣٤  ٨١
 حماكمات: ٣

  )؛٢٩( انْتاَغْندايف قضية 
يف قضية اْغبَـْغبو وابْليه 

  )؛٥٢غوديه (
 

  ).٥٣يف قضية أُنغوين (

أيام  ٣ مدة متوسطها:  ٣٩ ١٣٢
  لكل شاهد

الرباءة القاضي بكم احلر أثَّ   ٤٤ ١٠٣
اْغبَـْغبو وابْليه غوديه  قضيةيف 

العدد الفعلي  على اً كبري   تاثرياً 
اليت   التقديرات بالقياس إىل

 إبّان كانت قد ُوضعت
 وناهز ؛إعداد امليزانية
اإلدالء متوسط مدة 

 اليوم ونصف اً الشهادة يومب

يُتوقَّع أن ينتهي مثول الشهود   ٠
حبلول تشرين األول/أكتوبر 

٢٠١٩  

  )؛٥٠احلسن ( قضية  ٩٠
 )٤٠انـَْغْيسونا (و وقضية ِيكاتوم 

املدة القصوى   ١٥
املتوقعة ملكوث كل 

  شاهد

أيام  ٥أيام للتحضري +  ٥  ١٥  ١٥
أيام لإلملام  ٣للجلسات + 

باألمور + يومان (عطلة 
يوماً  ١٥اية األسبوع) = 

  مبثابة متوسط لكل شاهد

أيام للتحضري و/أو  ٨  ١٢  ١٤
أيام  ٣اإلملام باألمور + 

أيام  ٣للجلسات + 
اية األسبوع/  (عطلة 

رتاحات اليت قد تلزم) االس
يوماً مبثابة متوسط  ١٤= 

  لكل شاهد

أيام للتحضري و/أو لإلملام  ٥  ١٦  ١٠
ومان للجلسات باألمور + ي

ا ٣+  ية أيام (عطلة 
االسرتاحات اليت  /األسبوع

أيام يف  ١٠قد تلزم) = 
  املتوسط لكل شاهد؛ 

من شاهد لقد مكث  
   ؛يوماً  ١٦ اخلرباء

يماللمكوث فأطول مدة أما 
خيص شهود الوقائع فقد 

  اً؛يوم ١٢بلغت 
إن الشاهد اخلبري وشاهد 

 مهاكالَمَثال   الوقائع املعنيان
  نغوينأيف قضية 

أيام للتحضري + يومان لإلملام  ٣  ١٠
باألمور + يومان للجلسات + 

اية األسبوع/  ٣ أيام (عطلة 
االسرتاحات اليت قد تلزم) = 

أيام مبثابة متوسط لكل  ١٠
  شاهد

أيام للتحضري + يومان لإلملام ٣  ١٠
باألمور + يومان للجلسات + 

اية األسبوع/  ٣ أيام (عطلة 
االسرتاحات اليت قد تلزم) = 

أيام مبثابة متوسط لكل  ١٠
  شاهد

عدد اجملين عليهم   ١٦
لبون الذين يط

املشاركة يف 
 اإلجراءات/ جرب

  االضرار

  ؛٧قضية انْتاَغْندا:   ٤١٠٩  ٧١٠٠
ثانية يف مجهورية احلالة ال

أ  أفريقيا الوسطى (القضية
  ؛٠): ("سيليكا")

احلالة الثانية يف مجهورية 
أفريقيا الوسطى (القضية 

  ؛٠): باالكا")- ب ("أنيت
اْغبَـْغبو و ابْليه قضية 
  ؛٥٣: غوديه

احلالة يف كوت ديفوار 
  ؛١٧٠٢): الثانية(القضية 

  ؛١٨٣احلالة يف مايل: 
  ؛١احلالة يف جورجيا: 

(جرب  لوبـَْنغا قضية
  ؛٣٢٣األضرار): 

  ؛٠: موداكوموراقضية 
احلالة يف مجهورية الكونغو 

  ؛١الدميقراطية: 
  ؛١احلالة يف ليبيا: 

احلالة يف أفغانستان: 
  متثيل)؛ ة(استمار  ١٨٣١

الطلبات غري املتصلة حبالة 
  ٧: من احلاالت

  ؛٢١٠٠قضية انْتاَغْندا:  )٢١(٥٦٢٤ ٧٤٠٠
رية احلالة الثانية يف مجهو 

أ  أفريقيا الوسطى (القضية
  ؛١٢٠٠): ("سيليكا")

احلالة الثانية يف مجهورية 
أفريقيا الوسطى (القضية 

): باالكا")- ب ("أنيت
  ؛١١٠٠

احلالة يف كوت ديفوار 
  ٣٠٠٠): الثانية(القضية 

احلالة الثانية يف مجهورية  ٥١٣٤ ٧٥٠٠
أفريقيا الوسطى (القضية 

  ؛١٢٥١): ب
ية القضاحلالة يف مايل (

  ؛٩٨٦): الثانية
بنغالديش/ميامنار:  احلالة يف
  ؛٣٣٩

احلالة األوىل يف مجهورية 
  ؛٢٢٤٨أفريقيا الوسطى: 

احلالة يف مجهورية الكونغو 
  ٣٢٨الدميقراطية: 

احلالة الثانية يف مجهورية أفريقيا )٢٢(٤٢٥٠
  ؛٢٠٠٠الوسطى: 

احلالة يف كوت ديفوار (القضية 
  ؛١٠٠٠): الثانية

رية الكونغو احلالة يف مجهو 
  ؛٥٠٠الدميقراطية: 

  ؛٢٥٠مايل:  احلالة يف
  ٥٠٠احلالة يف أوغندا: 

احلالة الثانية يف مجهورية أفريقيا  )٢٣(٧٨٠٠
  )؛٥٠٠الوسطى (

  )؛٨٠٠واحلالة يف مايل (
  )؛٥٠٠واحلالة يف أفغانستان (

  )؛٥٠٠واحلالة يف ميامنار (
واحلالة يف مجهورية الكونغو 

  )؛١٠٠٠الدميقراطية (
  )؛٢٥٠٠الة يف أوغندا (واحل

واحلالة يف دارفور بالسودان 
)٢٠٠٠(  

                                                                                                                                                       

قبل أن يصدر حكم  أُْنغوينيف قضية ائي عوى استئناف ستقدَّم د أنه تأكيدإن إلجراء االستئناف من طبيعته ما جيعل من املتعذر   )٢٠(
ماً باإلدانة أم حكماً (سواء أكان حكيف هذه القضية سُيستأنف االبتدائية  الدائرة قراراالبتدائية. لكن يُرجَّح كبَري الرتجيح أن  الدائرةعن فيها 

  بالتربئة).
ين عليهم (مثل استمارات طلب املشاركة و/أو جرب األضرار، واستمارات يشمل هذا العدد أي نوع من املعلومات املتلقاة من اجمل  )٢١(

  التمثيل، ووثائق املتابعة اليت تكمل فئيت االستمارات).
كما ُحتسب  وُحتسب طلبات املشاركة وطلبات جرب األضرار على حدة. األرقام املعنية متثل عدد الطلبات الفردية املتوقَّع أن ُتستلم.  )٢٢(

فاداُت مبعلومات إضافية اليت يلزم عند تقدميها إدخاُل كل البيانات اخلاصة بقلم احملكمة وإجراُء تقييٍم قانوين ذي صلة (عندما على حدٍة اإل
  ُتستلم استمارة إضافية مثًال).
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  ٢٠٢١- ٢٠١٧ مقارنة بني االفرتاضات واملعطيات للفرتة:
  ٢٠٢١الـُمقرتَح لعام   ٢٠٢٠الـُمقر لعام   ٢٠١٩لعام  الـُمقر والفعلي  ٢٠١٨لعام  الـُمقر والفعلي  ٢٠١٧لعام  الـُمقر والفعلي  املعطى

  الوصف  الـُمقرتَح  الوصف  الـُمقر  الوصف الفعلي  الـُمقر  الوصف الفعلي  الـُمقر  الوصف الفعلي  الـُمقر
عدد الشهود واجملين   ١٧

عليهم املشمولني 
  باحلماية

هذان مها عددا الشهود   ٨٦ ١١٠
املشمولني حبماية قسم 
اجملين عليهم والشهود 

التابع للمحكمة مبن فيهم: 
الشهود املشمولون بربنامج 

احملكمة اخلاص باحلماية 
النقل املساَعد  وبعمليات

وبتدابري احلماية املؤقتة 
وبعمليات التقييم ذات 

  الصلة؛
ويشمل هذان الرقمان 

شاهداً من  ٥٠أيضاً 
الشهود املعاد توطينهم 
م  دولياً الذين يعتين 

طرف من الغري وخيضعون 
ا قسم اجملين  ملتابعة يقوم 

عليهم والشهود التابع 
  للمحكمة

 الشهود/اجملين عليهم ١٣٠ ١٠٠
املشمولون حبماية قسم 

اجملين عليهم والشهود مبن 
األشخاص  فيهم:

املشمولون بربنامج احملكمة 
اخلاص باحلماية وبعمليات 

التقييم من أجل النقل 
املساَعد وبغري ذلك من 

  أشكال الدعم

العدد  قلَّ العدد الفعلي عن  ٧٥  ٩٠
 الـُمقر بفضل النجاح يف

تنفيذ تدابري احلد من 
 إىل ي منهااملرماملخاطر 
 اجملين عليهشاهد أو ال محاية

الشهود/اجملين عليهم وغريهم من  ١٧٠
املعرَّضني للخطر بسبب 

م املشمولون حبماية قسم  شهاد
اجملين عليهم والشهود مبن فيهم 
األشخاص املشمولون بربنامج 
احملكمة اخلاص باحلماية وبغري 

  ذلك من أشكال الدعم

م من الشهود/اجملين عليهم وغريه  ٧٥
املعرَّضني للخطر بسبب 

م املشمولون حبماية قسم شهاد
اجملين عليهم والشهود مبن فيهم 
األشخاص املشمولون بربنامج 
احملكمة اخلاص باحلماية وبغري 

  ذلك من أشكال الدعم

عدد األشخاص   ١٨
  املشمولني باحلماية

يشمل هذا الرقم  ٥١٨ ٥٧٥
املستفيدين الرئيسيني من 

  ومعاليهم؛ تدابري احلماية
ويستفيد من احلماية 

والرعاية اللتني يقدمهما 
قسم اجملين عليهم والشهود 

 ٨٦شخصاً ( ٥١٨حالياً 
من  ٤٣٢شاهداً و

  بلداً  ٢٢معاليهم) يف 

يشمل هذا الرقم  ٥١٨ ٥٧٥
املستفيدين الرئيسيني من 
 تدابري احلماية ومعاليهم؛

ويستفيد من احلماية 
والرعاية اللتني يقدمهما 

جملين عليهم والشهود قسم ا
 ٨٦شخصاً ( ٥١٨حالياً 

من  ٤٣٢شاهداً و
  بلداً  ٢٢معاليهم) يف 

العدد الفعلي عن العدد  قلَّ  ٣٨٨ ٤٥٠
الـُمقر بفضل النجاح يف 

تنفيذ تدابري احلد من 
املخاطر املرمي منها إىل 

 محاية الشاهد أو اجملين عليه

إن احلماية والرعاية اللتني  ٦٥٠
 عليهم يقدمهما قسم اجملين

قد  ٢٠٢٠والشهود يف عام 
تشمالن زهاء 

شاهداً/جمنياً عليهم  ١٧٠
  من معاليهم ٤٨٠و

الشهود/اجملين عليهم ومعالوهم   ٤٧٠
الذين قد تشملهم احلماية 

والرعاية اللتان يقدمهما قسم 
اجملين عليهم والشهود يف عام 

٢٠٢١  

عدد املشتبه   ١٩
فيهم/املتهمني الذين 

ميثُلون أمام 
  )٢٤(ةاحملكم

 مببا؛  ٩  ٩
 كيلولو؛
  أريدو؛
  َمْنِغْندا؛
  باباال؛

  انْتاغندا؛
  اْغبغبو (لوران)؛
  ابْليه غوديه؛

  أُنغوين

مببا؛  ٩  ٩
 كيلولو؛
  أريدو؛
  َمْنِغْندا؛
  باباال؛

  انْتاغندا؛
  اْغبغبو (لوران)؛
  ابْليه غوديه؛

  أُنغوين

  احلسن؛  ٨  ٨
 مببا؛

  انْتاغندا؛
  اْغبغبو (لوران)؛
  ابْليه غوديه؛

  نغوين؛أُ 
  ؛ِيكاتوم
  انـَْغْيسونا

  ؛احلسن  ٨   ٠
  ؛انْتاَغْندا
  ؛أُْنغوين
  ؛ِيكاتوم

  انـَْغْيسونا؛
  ؛(لوران) اْغبَـْغبو
  ؛غوديه ابْليه

  عبد الرمحن

                                                                                                                                                       

كما ُحتسب  ر على حدة.وُحتسب طلبات املشاركة وطلبات جرب األضرا األرقام املعنية متثل عدد الطلبات الفردية املتوقَّع أن ُتستلم.  )٢٣(
(عندما على حدٍة اإلفاداُت مبعلومات إضافية اليت يلزم عند تقدميها إدخاُل كل البيانات اخلاصة بقلم احملكمة وإجراُء تقييٍم قانوين ذي صلة 

  .ُتستلم استمارة إضافية مثًال)
جة االبتدائية بتربئتهم أو بإدانتهم ويُنتظر يف من أجل هذه الوثيقة فقط يشمل مصطلح "املتهم" األشخاص الذين ُقضي يف الدر   )٢٤(

 قضاياهم البت يف دعاوى االستئناف النهائي. إنه ال يشمل بنطاقه األشخاص الذين ال ميثُلون أمام احملكمة إال فيما خيص جلسات النظر يف
  جرب األضرار.
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  ٢٠٢١- ٢٠١٧ مقارنة بني االفرتاضات واملعطيات للفرتة:
  ٢٠٢١الـُمقرتَح لعام   ٢٠٢٠الـُمقر لعام   ٢٠١٩لعام  الـُمقر والفعلي  ٢٠١٨لعام  الـُمقر والفعلي  ٢٠١٧لعام  الـُمقر والفعلي  املعطى

  الوصف  الـُمقرتَح  الوصف  الـُمقر  الوصف الفعلي  الـُمقر  الوصف الفعلي  الـُمقر  الوصف الفعلي  الـُمقر
عدد احملتَجزين من   ٢٠

املشتبه فيهم أو 
 املدانني  املتهمني أو

  مببا؛  ٦  ٦
  انْتاغندا؛

  اْغبغبو (لوران)؛
  ابْليه غوديه؛

  أُنغوين؛
  املهدي

  مببا؛  ٦  ٦
  انْتاغندا؛

  اْغبغبو (لوران)؛
  ابْليه غوديه؛

  أُنغوين؛
  املهدي

  انْتاغندا؛  ٧  ٥
  اْغبغبو (لوران)؛
  ابْليه غوديه؛

  أُنغوين؛
  احلسن؛
 ِيكاتوم؛
  انـَْغْيسونا

  ؛احلسن  ٦  أُنغوين  ١
  انْتاَغْندا؛
  ؛أُْنغوين
  ِيكاتوم؛
  انـَْغْيسونا؛
  عبد الرمحن

تتألف كل منها موعات  جم  ٦  ٦ عدد الزنازين الالزمة  ٢١
  من ست زنازين

 منوذج استئجار الزنازين: )٢٥(٦  ٦

منها تتألف  كلٌ   جمموعاتٌ 
زنزانة؛ ١٢أو زنازين  ٦من 

حمتجزين  مخسةفمن أجل 
 ست ُتستأجر جمموعة من

  زنازين

تنفيذ القرارات القضائية   ١٢  ٦
  والقرارات اإلدارية

 منوذج استئجار الزنازين:  ٦

تتألف من جمموعاٌت كٌل منها 
  زنزانة؛ ١٢زنازين أو  ٦

فمن أجل حمتجز واحد ُتستأجر 
  جمموعة من ست زنازين

 منوذج استئجار الزنازين:  ٦

جمموعاٌت كٌل منها تتألف من 
  زنزانة؛ ١٢زنازين أو  ٦

فمن أجل ستة حمتجزين ُتستأجر
  جمموعة من ست زنازين

عدد أفرقة الدفاع   ٢٢
املموَّلة يف إطار نظام

  القانونيةاملساعدة 

  انْتاَغْندا؛  ١٤  ١٤
  مببا (فريقان)؛

  كيلولو؛
  باباال؛
  َمْنِغْندا؛
  أريدو؛
  أُْنغوين؛

  اْغبَـْغبو (لوران)؛
  ابْليه غوديه؛

  بـَْندا (نشاط مقلَّص)؛
  لوبـَْنغا؛
  كاتـَْنغا؛
  املهدي

  انْتاَغْندا؛  ١٤  ١٤
  مببا (فريقان)؛

  كيلولو؛
  باباال؛
  َمْنِغْندا؛
  أريدو؛
  أُْنغوين؛

  بو(لوران)؛اْغبَـغْ 
  ابْليه غوديه؛

  بـَْندا (نشاط مقلَّص)؛
  لوبـَْنغا؛
  كاتـَْنغا؛
  املهدي

  يف اإلجراءات التمهيدية:  ١١  ١٠
  بـَْندا؛

  احلسن؛
  ؛ِيكاتوم
  انـَْغْيسونا

  يف اإلجراءات االبتدائية:
  انْتاغندا؛

  اْغبغبو (لوران)؛
  ابْليه غوديه؛

  أُنغوين
  يف إجراءات جرب األضرار:

  كاتـَْنغا؛
  غا؛لوبـَنْ 

  املهدي

   يف اإلجراءات االبتدائية:  ١١
  احلسن؛
  ِيكاتوم؛
  انـَْغْيسونا؛

 يف إجراءات االستئناف:

  انْتاَغْندا؛
  أُْنغوين؛
  اْغبَـْغبو؛

  ابْليه غوديه؛
يف اإلجراءات االبتدائية (نشاط 

 مقلَّص):
  بـَْندا؛ 

يف إجراءات جرب األضرار 
   (نشاط مقلَّص):

  املهدي؛
  كاتـَْنغا؛
  لوبـَْنغا

   يف اإلجراءات التمهيدية:  ١١
  القذايف (نشاط مقلَّص)،

  عبد الرمحن؛
  يف اإلجراءات االبتدائية: 

  احلسن؛
  ِيكاتوم؛
  انـَْغْيسونا؛

  دا (نشاط مقلَّص)؛نْ بَـ 
  يف إجراءات االستئناف: 

  انْتاَغْندا؛
  أُْنغوين؛
  اْغبَـْغبو؛

  ابْليه غوديه؛
  يف إجراءات جرب األضرار: 

  املهدي (نشاط مقلَّص)

عدد ممثِّلي اجملين   ٢٣
عليهم املموَّلني يف 

إطار نظام املساعدة 
  القانونية

  )؛١( مببا  ٦  ٦
  )؛٢( لوبـَْنغا
  )؛١( كاتـَْنغا
  )؛١( أُنغوين
  )١( املهدي

  )؛١( مببا  ٦  ٦
  )؛٢( لوبـَْنغا
  )؛١( كاتـَْنغا
  )؛١( أُنغوين
  )١( املهدي

  كاتـَْنغا،  ٧  ٥
 األوىل(القضيتان  لوبـَْنغا 

  )،والثانية
  ؛هديامل

  ؛أُنغوين
  ؛احلسن
  ؛ِيكاتوم
  انـَْغْيسونا

  ؛كاتْنغا  ٧
 األوىل(القضيتان  لوبـَْنغا
  )،والثانية
  ؛املهدي
  ؛أُنغوين
  ،احلسن

  ِيكاتوم/انـَْغْيسونا

عبد  يف اإلجراءات التمهيدية:  ٩
  )٢٦(الرمحن

 يف اإلجراءات االبتدائية:
  ؛احلسن
  انـَْغْيسونا؛و  ِيكاتوم
  ؛)نشاط مقلَّص(بندا 
: جرب األضرار اءاتإجر يف 

  كاتـَْنغا؛
األوىل  القضيتان( لوبـَْنغا

  والثانية)؛
  ؛لوبـَْنغا
  ؛املهدي
  أُْنغوين

                                                            

 ٦  ة تناهز اخلمسة أشهر أثناء السنة؛ بيد أن عدد الزنازين بلغنتيجًة لقرار صادر عن إحدى الدوائر تعنيَّ استئجار زنازين إضافية ملد  )٢٥(
ايتها.   يف بداية السنة وعند 

كان يضطلع به ممثلون قانونيون للمجين املساعدة القانونية أو  ما إذا كان مموًَّال يف إطار نظام جيب حتديد نوع التمثيل القانوين (  )٢٦(
  .مستقبالً مليزنة ا يف عملية باحلسبان إبقاء متَّسع ألخذه جيب األمر الذي): عليهم
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  ٢٠٢١- ٢٠١٧ مقارنة بني االفرتاضات واملعطيات للفرتة:
  ٢٠٢١الـُمقرتَح لعام   ٢٠٢٠الـُمقر لعام   ٢٠١٩لعام  الـُمقر والفعلي  ٢٠١٨لعام  الـُمقر والفعلي  ٢٠١٧لعام  الـُمقر والفعلي  املعطى

  الوصف  الـُمقرتَح  الوصف  الـُمقر  الوصف الفعلي  الـُمقر  الوصف الفعلي  الـُمقر  الوصف الفعلي  الـُمقر
عدد املكاتب/   ٢٤

الوحدات 
  )٢٧(ةُقطريال

اثنان يف مجهورية الكونغو   ٧  ٨
الدميقراطية (ِكْنشاسا 

  وبونيا)؛
 واحد يف أوغندا (كمباال)؛

واحد يف مجهورية أفريقيا 
  الوسطى (بـَْنغي)؛

ديفوار  احد يف كوتو 
  (أبيجان)؛

  واحد يف مايل (باماكو)؛
واحد يف جورجيا 

  (اْتبيليسي)

اثنان يف مجهورية الكونغو   ٧  ٨
الدميقراطية (ِكْنشاسا 

  وبونيا)؛
 واحد يف أوغندا (كمباال)؛

واحد يف مجهورية أفريقيا 
  الوسطى (بـَْنغي)؛
ديفوار  واحد يف كوت

  (أبيجان)؛
  واحد يف مايل (باماكو)؛

واحد يف جورجيا 
  (اْتبيليسي)

واحد يف مجهورية أفريقيا  )٢٨(٧  ٧
  الوسطى (بـَْنغي)؛
ديفوار  واحد يف كوت

  (أبيجان)؛
اثنان يف مجهورية الكونغو 

الدميقراطية (ِكْنشاسا 
  وبونيا)؛

واحد يف جورجيا 
  (اْتبيليسي)؛

  واحد يف مايل (باماكو)؛
  واحد يف أوغندا (كمباال)

يقيا واحد يف مجهورية أفر   ٨
  الوسطى (بـَْنغي)؛
ديفوار  واحد يف كوت

  (أبيجان)؛
اثنان يف مجهورية الكونغو 

  الدميقراطية (ِكْنشاسا وبونيا)؛
  واحد يف جورجيا (اْتبيليسي)؛

  واحد يف مايل (باماكو)؛
  واحد يف أوغندا (كمباال)؛

يضاف إليها مكتب االتصال 
  القائم يف نيويورك

واحد يف مجهورية أفريقيا   ٨
  ى (بـَْنغي)؛الوسط

ديفوار  واحد يف كوت
  (أبيجان)؛

واثنان يف مجهورية الكونغو 
  الدميقراطية (ِكْنشاسا وبونيا)؛
  واحد يف جورجيا (اْتبيليسي)؛

  واحد يف مايل (باماكو)؛
  واحد يف أوغندا (كمباال)؛

يضاف إليها مكتب االتصال 
  القائم يف نيويورك

  

                                                            

  .املقرتحة الربناجمية ٢٠١٩ ميزانية من اعتباراً " الُقطرية املكاتب" فأصبحت تسّمى" امليدانية املكاتب" تسمية أعيدت  )٢٧(
  .مثانية الُقطرية اإلمجايل للمكاتب العدد أصبح ،٢٠١٩ عام الُقطرية يف ِعداد املكاتب القائم يف نيويورك االتصال مكتب بإدراج  )٢٨(
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  عشر منالمرفق الثا

   الحالة بار البرنامج الرئيسي الثاني بحستخصيص الموارد في إط
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 ٢٠٢٠معلومات تقنية عن تخصيص الموارد في إطار ميزانية عام 
 وصف المحاكمة/القضية فئة التصنيف الراهن/الشرح الحاالت

 لياتدعم العم -أنشطة جلسات احملكمة  دعم العمليات -أنشطة جلسات احملكمة  اإلجراءات االبتدائية بعامة

 أنغوينقضية  -احلالة يف أوغندا  -أنشطة جلسات احملكمة  ١يف احلالة  ١احملاكمة  -أنشطة جلسات احملكمة  أوغندا

 نايكاتوم وانغيسو قضية  -احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى  -أنشطة جلسات احملكمة  ٤يف احلالة  ٣احملاكمة  -أنشطة جلسات احملكمة  مجهورية أفريقيا الوسطى

 احلسنقضية  -احلالة يف مايل  -أنشطة جلسات احملكمة  ٨يف احلالة  ٢احملاكمة  -أنشطة جلسات احملكمة  مايل

 الدعم األساسي على نطاق احملكمة الدعم األساسي احملكمة بعامة

 دعم العمل امليداين العمليات امليدانية الدعم املقدَّم يف احلاالت بعامة

 دعم العمل امليداين يف أفغانستان أفغانستان -مليدانية العمليات ا أفغانستان

 بوروندي دعم العمل امليداين يف بوروندي -العمليات امليدانية  بوروندي

 لوسطى (قضية سيليكا)دعم العمل امليداين يف مجهورية أفريقيا ا القضية أ -احلالة الثانية  - مجهورية أفريقيا الوسطى  -العمليات امليدانية  مجهورية أفريقيا الوسطى

 باالكا) -دعم العمل امليداين يف مجهورية أفريقيا الوسطى (قضية أنيت القضية ب -احلالة الثانية  - مجهورية أفريقيا الوسطى  -العمليات امليدانية  مجهورية أفريقيا الوسطى

 يداين يف كوت ديفوار (القضية الثانية)دعم العمل امل القضية الثانية -كوت ديفوار   -العمليات امليدانية  كوت ديفوار

 دعم العمل امليداين يف جورجيا جورجيا -العمليات امليدانية  جورجيا

 دعم العمل امليداين يف ليبيا ليبيا -العمليات امليدانية  ليبيا

 دعم العمل امليداين يف مايل (القضية الثانية) القضية الثانية -مايل  -العمليات امليدانية  مايل

 دعم العمل امليداين يف بنغالديش/ميامنار ميامنار -العمليات امليدانية  ميامنار

 دعم العمل امليداين يف السودان (دارفور) السودان -العمليات امليدانية  السودان

____________ 


