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 ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٢٦- ١٨

   العمليات امليدانيةتعزيزاحملكمة عن تقرير 
  ∗٢٠١٠لقلم احملكمة يف عام 

  مقدمة  -ألف

بلدان احلاالت أو يف أقرب مكان ممكن       ً        ً    وجودا  ميدانيا  يف ٢٠٠٥منذ عام اجلنائية الدولية شأت احملكمة أن  -١
      ِّ                  فهي متك ن احملكمة من االضطالع . واملكاتب امليدانية هي أدوات ال بد منها لتنفيذ الوالية القضائية للمحكمة. منها

وينطوي هذا العمل على إجراء حتقيقات، وضمان .  بواليتهابواليتها يف البلدان اليت وقعت فيها اجلرائم املشمولة
محاية الشهود والضحايا، ومتكني الضحايا من ممارسة حقوقهم القانونية املتعلقة باملشاركة واجلرب، واالضطالع 

 الضحايا أي الدفاع عن(رق احملامني          ومساعدة ف بأنشطة توعية فعالة موجهة إىل اتمعات املتأثرة باألحداث املعنية، 
والصندوق االستئماين للضحايا، وضمان أمن املوظفني الذين يعملون يف بلدان احلاالت أو ) وممثلوهم القانونيون

  ).واإلداري والطيب) النقل واإلمداد(     ِ   اللوج سيت يسافرون إليها، وتوفري خدمات تكنولوجيا املعلومات، والدعم 

                                  ً                 على أا ذات طابع تدرجيي وحمددة زمنيا ، هي طريقة فعالة وهذه املكاتب امليدانية، اليت جرى تصورها    -٢
لسد الفجوة بني احملكمة اليت يقع مقرها يف الهاي وعملياا يف البلدان األربعة للحاالت اليت تقع على بعد آالف 

 القضائية وأصبح الوجود امليداين الذي له مقومات البقاء ال غىن عنه للنشر عن اإلجراءات. الكيلومترات من املقر
                      ً                                                                            اليت تتوالها احملكمة وجزءا  ال يتجزأ من حتقيق العدالة العلنية املتسمة بالشفافية، مما يقرب احملكمة من اتمعات 

كما أن هذه املكاتب امليدانية عنصر رئيسي يف بناء التعاون والدعم ألنشطة احملكمة ويف . املتأثرة يف بلدان احلاالت
 .احلفاظ عليهما

، يف ضوء التطورات ة املسجلت          ً                                         ، واستنادا  إىل اخلربة امليدانية املكتسبة حىت ذلك احلني، قام٢٠٠٨ويف عام   -٣
مكرسة للعمل القضائية على مدى السنوات السابقة، بإجراء إعادة تقييم تفصيلية ملدى مالءمة إنشاء وجود موارد 

                                                 

  .ICC-ASP/8/CBF.2/10           ً               صدرت سابقا  بوصفها الوثيقة* 
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عمليات امليدانية، يف املقر ويف امليدان على للغرض دعم ا ومدى مالءمة اهليكل التنظيمي لقلم احملكمة يف امليدان
، باستنتاجات اخلرباء الذين اختريوا إلجراء العملية                       ً                  وقد استرشدت املسجلة أيضا ، عند اضطالعها ذه . السواء

                                                     ِ        وقد كشف التقييم الذي أجراه اخلرباء عن عدد من ااالت احلر جة اليت .دراسة استعراضية للعمليات امليدانية
     ً     ً                                                                          تماما  عاجال ، مثل االفتقار إىل السلطة والتنسيق والتخطيط، وأوضاع اخلدمة للموظفني العاملني يف تتطلب اه
                                                                ً                             اليت يلزم تناوهلا من أجل جعل أعمال قلم احملكمة يف امليدان أكثر فعالية  وبغية  حتسني الكفاءة يف عملية )١(امليدان

هامات املقدمة من ممثلي مكتب املدعي العام واجلهاز القضائي                         ً    وأخذ اخلرباء يف احلسبان أيضا  اإلس. تقدميها للخدمات
  .                ُ                              عن طريق مقابالت أ جريت يف املقر ويف املكاتب امليدانية

 )٣( ومجعية الدول األطراف)٢(")اللجنة("جلنة امليزانية واملالية                                 ً       وتستجيب الدراسة االستعراضية أيضا  لرغبات  -٤
  . امليدانيةفيما يتصل بتحسني ختطيط وإدارة العمليات

ويعرض هذا التقرير بصورة عامة نتائج عملية إعادة التقييم املذكورة أعاله والتغيريات املقترح إجراؤها يف   -٥
سلطة واضحة للت الرئيسية بإجياد خطوط وتتصل التعديال. ية لقلم احملكمة فيما يتصل بالعمليات امليدان٢٠١٠عام 
ط واملراقبة، وتبسيط عمليات صنع القرار، وحتسني إدارة املوارد البشرية ، وزيادة أنشطة التنسيق والتخطيالتصالوا

         َّ                                                                      ومن املتوق ع أن يسفر ذلك عن زيادة الكفاءة يف عمل شىت الوحدات الوظيفية التابعة لقلم . واملالية املخصصة للميدان
  ٍ                     م  ومساعدة  تشغيليني أقوى وأعلى جودة ودع           ًأنسب توقيتا                             ً               احملكمة واملنشورة يف امليدان، فضال  عن تقدمي خدمات 
  .رق الدفاع                                                إىل مكتب املدعي العام والصندوق االستئماين للضحايا وف 

 ويتصل التعزيز املقترح . مثانية أهداف ذات أولوية)٤(٢٠١٠وتعرض امليزانية الربناجمية املقترحة لعام   -٦
 واإلعالم العامالتحقيقات، واحملاكمات، (ت                                   ً       ً                   للعمليات امليدانية لقلم احملكمة اتصاال  مباشرا  بست  من هذه العمليا

 من األهداف ٨كما أنه يدعم اهلدف رقم ) ستراتيجية املتعلقة بالضحايا، واألمن، واملوارد البشريةإلوالتوعية، وا
أما . ٢٠١٠يف عام   مليون يورو للعمليات امليدانية لقلم احملكمة٣٥،١          وخ صص مبلغ . الكفاءة: ذات األولوية، أي

 يف املائة من جمموع امليزانية املقترحة ٠،٤٣ يورو، متثل ١٥٠٢٠٠ الناجتة عن عمليات التعزيز هذه فتبلغ الزيادة
  .٢٠١٠للعمليات امليدانية يف عام 

                    ً                                         فاجلزء األول يورد وصفا  للخصائص الرئيسية للعمليات امليدانية فيما . وينقسم التقرير إىل جزأين رئيسيني  -٧
وأما اجلزء . د بصورة إمجالية السمات الرئيسية ألعمال قلم احملكمة يف امليدان حىت تارخيهيتصل بأنشطة احملكمة وحيد

                                                 
)١(  

ICC-ASP/8/10 ٣٧، الفقرة ٢٠١٠، امليزانية املقترحة لعام.  
- ١٤ الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة السابعة، الهاي،  )٢(

  .٨٥، الفقرة ٢-باء-الثاين، الد )ICC-ASP/7/20منشور احملكمة اجلنائية الدولية، ( ٢٠٠٨نوفمرب  / تشرين الثاين٢٢
- ١٤ الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة السابعة، الهاي،  )٣(

األول، اجلزء الثالث، القرار ، الد )ICC-ASP/7/20منشور احملكمة اجلنائية الدولية، ( ٢٠٠٨نوفمرب  / تشرين الثاين٢٢
ICC-ASP/7/Res.3 ، ١٣الفقرة.  

التحقيقات، واحملاكمات، واإلعالم العام :  هو٢٠١٠اهلدف املتوخى لعام . ١١، الفقرة ICC-ASP/8/10الوثيقة   )٤(
  .والتوعية، والتعاون، واإلستراتيجية املتعلقة بالضحايا، واألمن، واملوارد البشرية، والكفاءة
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 وأوجه الكفاءة ٢٠١٠ امليدانية لقلم احملكمة يف عام لألعمال                           ً                         الثاين من الوثيقة فيورد وصفا  لعمليات التعزيز املقترحة 
  .املرتبطة ا

  ئية الدوليةالعمليات امليدانية يف سياق احملكمة اجلنا  -باء

جيوز للمسجل، من أجل الوفاء بالتزاماته مبوجب النظام األساسي : "تنص الئحة قلم احملكمة على ما يلي  -٨
             ً                                                                               أن يقوم، رهنا  مبوافقة مسبقة من الرئيس وعلى أساس ترتيب أو اتفاق خمصص مع الدولة املعنية، باإلبقاء والقواعد، 

  )٥(."كذلك، عند الضرورة، بإنشاء مكتب ميداينعلى وجود ملوظفي قلم احملكمة يف امليدان و

وبوضع والية احملكمة ومساا الفريدة يف االعتبار، فإنه تلزم أشكال خمتلفة من الوجود امليداين من أجل   -٩
، وهو ما يعتمد على طبيعة الوضع املاثل أمام احملكمة وما يتسم به من خدمة رسالة احملكمة على أفضل وجه

     ُ            وقد أ نشئت حىت اآلن .  التحقيقات أو الدعوى، والسمات اخلاصة للبيئة اليت تعمل فيها احملكمةتعقيدات، ومرحلة
 )٦(.مخسة مكاتب ميدانية كل منها يف املكان الذي توجد فيه حالة ختضع للتحقيق من جانب احملكمة أو بالقرب منه

ا يف ذلك التحدي املتمثل يف نقل املعدات      ُ                                                       وقد أ قيمت املكاتب امليدانية يف ظل عقبات لوجستية وأمنية شديدة، مب
واألجهزة وإقامة شبكات اتصاالت يف املناطق النائية والقيام بعدد من عمليات اإلخالء ملوظفي احملكمة بسبب 

  .تقلبات اجلو األمين الذي تعمل فيه احملكمة

رة رئيسية إلقامة اهلياكل وتكون الفترة األولية من أي عملية ميدانية يقوم ا قلم احملكمة مكرسة بصو  -١٠
ويف الوقت . األساسية الضرورية على أرض الواقع، عقب اإلعالن الذي يصدر عن املدعي العام بفتح حتقيق ما

  .عدد من السياسات واملمارسات امليدانية بغية توجيه العملية يف أيامها األوىل     وح دد           نفسه، و ضع 

امليداين هي أمر ميليه مدى تقدم اإلجراءات القضائية للمحكمة وينبغي التشديد على أن فترة حياة املكتب   -١١
      ً                                                                 وعادة  ما حتدث ذروة العملية امليدانية أثناء مرحلة احملاكمة من القضية يف ظل .أو حالة معينة/يف ظل وضع معني و

ا يترتب قد تدفع إىل إجراء مراجعة للعمليات على أرض الواقع ممما وحتدث تطورات شىت يف ظل وضع . وضع معني
                                                       ُ    من ذلك على سبيل املثال احلاالت اليت يكون فيها التحقيق قد ف تح ،عليه توسيع أو تضييق نطاق املكتب امليداين

ولكنه مل يسفر عن إصدار أوامر بإلقاء القبض، أو احلاالت اليت يكون قد صدرت فيها أوامر إلقاء القبض ولكنها مل 
                          ً       ً                       حلكم يف قضية ما قد ميثل مؤشرا  رئيسيا  على بدء مرحلة التخفيض كذلك فإن إصدار ا.                     ت نفذ لعدد من السنوات

ستراتيجية االختتام، مبا يف ذلك التعامل مع املهام والتركة املتبقية عن الوجود  إالتدرجيي للمكتب امليداين وتنفيذ
  .امليداين

                                                 
  . امليداينالوجود: ٨  أنظر الئحة قلم احملكمة، البند )٥(
 – بانغوي؛ وتشاد – كينشاسا وبونيا؛ ومجهورية أفريقيا الوسطى – كمباال؛ ومجهورية الكونغو الدميقراطية –  أوغندا )٦(

  .السودان/أبيشيه، فيما يتصل باحلالة يف دارفور
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ن اخلربة املتراكمة يف  من أجل ترشيد أنشطته، باالستفادة م)٧("     ً     ًمنوذجا  عاما "وقد وضع قلم احملكمة   -١٢
السنوات األوىل للعمليات امليدانية ومع مراعاة حقيقة أن املكتب امليداين ينبغي أن يعمل بكامل طاقته يف أقرب وقت 

 وقد ثبت أن هذا النموذج مفيد يف إقامة املكاتب اجلديدة .ممكن بعد إعالن املدعي العام عن فتحه لتحقيق ما
      َّ             وقد مك ن النموذج من .  الضرورية لدعم األنشطة القضائية فيما يتصل بوضع معنيوتزويدها باملعدات واملوارد

تبسيط العمليات، مبا يف ذلك حتديد مقار مالئمة لعمليات احملكمة تنطوي على إمكانية التوسع أو التخفيض حسب 
عمله بعد مخسة أشهر ، أصبح املكتب امليداين يف مجهورية أفريقيا الوسطى يؤدي ٢٠٠٧وهكذا، ففي عام . احلاجة

  .فقط من إعالن املدعي العام فتح التحقيق

ومثة جمال آخر يتسم بأمهية حامسة بالنسبة إىل جناح العمليات امليدانية هو تعيني املوظفني ذوي اخلربة   -١٣
ظائف فقد ظل من الصعب للغاية على مر السنني تعيني موظفني مؤهلني لشغل و. والتمرس امليدانيني واالحتفاظ م

                    ُ         وملعاجلة هذه املسألة، أ نشئ فريق . احملكمة يف امليدان دون إعادة النظر على حنو شامل يف شروط اخلدمة هلذه الفئة
التابعة واستعرض الفريق النماذج املختلفة اليت تطبقها املنظمات . ٢٠٠٩فرباير /عامل مشترك بني األجهزة يف شباط

 احملكمة امليدانيني من أتعاب موظفي يف امليدان، وحبث بشكل متعمق مسألة  واليت تعملللنظام املوحد لألمم املتحدة
ن عن طريق هذه            ّويؤمل التمك .                          ً                                                الفئة الفنية املعينني دوليا ؛ مع اإلشارة بوجه خاص إىل طبيعة عمل احملكمة يف امليدان
فنية امليدانية ومن االحتفاظ م الدراسة االستعراضية من اجتذاب املوظفني املؤهلني من الفئة الفنية ذوي اخلربة ال
  .             ً                                     ً             لكي يؤدوا عمال  حاسم األمهية يف ظل أوضاع حياة وعمل كثريا  ما تكون صعبة

                                                                                    ولتمكني قلم احملكمة من أداء مسؤولياته القانونية احملددة، ن شرت سبع وحدات وظيفية ، يف مراحل   -١٤
 ، قسم اإلعالم والوثائق، واركة والتعويضاتقسم املشوحدة الضحايا والشهود، : خمتلفة، يف كل مكتب ميداين

وقد . ، والوحدة الطبيةقسم تكنولوجيات املعلومات واالتصالوقسم األمن والسالمة، وقسم العمليات امليدانية، و
          ً                                                                                     تركزت أيضا  أعمال قلم احملكمة يف امليدان على تقدمي الدعم اللوجسيت واإلداري إىل الف رق التابعة ملكتب املدعي 

وباإلضافة إىل . األقسام املذكورة أعاله والتابعة لقلم احملكمة/ والصندوق االستئماين للضحايا، ومجيع الوحداتالعام،
تقدمي جمال ذلك، ومع تطور اإلجراءات القضائية للمحكمة، أصبحت املكاتب امليدانية كيانات ال بد منها يف 

 إذ .ني للضحايا الذين يسافرون إىل امليدان على حنو منتظم                                                املساعدة والدعم إىل ف رق الدفاع وإىل املمثلني القانوني
واخلدمات اللوجستية جيري على أساس يومي تقدمي طائفة واسعة من خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصال 
عمل وحىت اآلن، ي. واإلدارية إىل املوظفني العاملني يف امليدان وكذلك إىل موظفي احملكمة املوفدين يف بعثات من املقر

  )٨(.      ً      ً موظفا  دوليا ٣١      ً     ً   موظفا  حمليا  و٧٣يف املكاتب امليدانية األربعة 

ومنذ إنشاء املكاتب امليدانية، ظلت عملية نشر موظفي السجل املذكورين أعاله حمكومة بالضرورات   -١٥
فهم والضحايا دون تأخري أو دون تعرض سالمتهم ملخاطر؛ كما تعني أن ت فقد تعني محاية الشهود. العاجلة

                                                                                  ً                   اتمعات املتأثرة والية احملكمة وإجراءاا القضائية؛ وتعني أن ت تاح للضحايا، الذين هم كثريا  ما يعيشون يف مناطق 
 وظفنيأمن املنائية، الفرصة لكي ميارسوا يف أسرع وقت ممكن حقوقهم مبوجب النظام األساسي، بينما تعني ضمان 

                                                 
  .  املرفق األول)٧(
  .أنظر املرفق الثاين  )٨(
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ال الوحدات الوظيفية التابعة لقلم احملكمة على أرض الواقع ختضع وطوال هذه الفترة، ظلت أعم .بصورة كاملة
 تابعة أي سلطة توجدومل . للتنسيق بشكل حصري من جانب األقسام أو الوحدات املناظرة هلا يف املقر يف الهاي

 ظل يضطلع ذلك أن قسم العمليات امليدانية.                لف رق التابعة لها عملياتقلم احملكمة على أرض الواقع لضمان تنسيق ل
  .يف املقر بتنسيق الدعم اللوجسيت واإلداري املقدم إىل األنشطة امليدانية لقلم احملكمة

  ٢٠١٠التعزيز املقترح للعمليات امليدانية لقلم احملكمة يف عام   -جيم

     ُ                                                                                   كما ذ كر أعاله، اكتسب قلم احملكمة خربة متعمقة بشأن تعقيدات العمليات امليدانية على مدى السنوات   -١٦
.  موظفني يعملون يف امليدان وعدد كبري من البعثات١٠٤                     ً            ويقوم قلم احملكمة حاليا  بدعم أعمال . األربع املاضية

.                                                                                 ً                   ويوض ح اجلدوالن الواردان أدناه حجم البعثات اخلارجية والداخلية اليت تتطلب مساعدة ودعما  من املكاتب امليدانية
                                                              بعثات خارجية، يف حني أن البعثات املضطلع ا داخل بلد احلالة ت عترب                                       والبعثات املوفدة من املقر إىل امليدان ت عترب

  .بعثات داخلية

  
  .الصندوق االستئماين للضحايا= ص إ ض   .مكتب املدعي العام= م م ع 

  ٢٠١٠، ٢٠٠٩، ٢٠٠٨: ا��ر�
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اللجنة قد الحظت أن املكاتب "ا احلادية عشرة، أن وقد جاء يف تقرير جلنة امليزانية واملالية عن دور  -١٧
امليدانية للمحكمة قد منت بسرعة على مدى العامني املاضيني، ومعظمها بطريقة غري خمطط هلا يف سياق استجابة 

  )٩(".احملكمة للضغوط العاجلة

 على الوجود امليداين يف         ً                                                               واستجابة  للجنة، جرى تعزيز قسم العمليات امليدانية بقصد إضفاء الطابع األمثل  -١٨
                                                                                                ً ضوء االحتياجات امليدانية املتنامية، ومن أجل ضمان إجياد تطوير استراتيجي للعمليات امليدانية يكون مدفوعا  

                                              ِّ                                      وقد عرضت املسجلة على هيئة الرئاسة خطة شاملة ترك ز على تعزيز السلطة والتنسيق والتخطيط، . بالسياسات
ال، مما يزيد من الكفاءة يف العمليات اليت يقوم ا قلم احملكمة على أرض وتبسيط صنع القرارات وخطوط االتص

.                                                                                          الواقع وكفاءة عملية تقدمي اخلدمات إىل مكتب املدعي العام وف رق الدفاع والصندوق االستئماين للضحايا
            يف الن ه ج اليت وستساعد هذه اخلطة قلم احملكمة يف عملياته يف بلدان احلاالت عن طريق ضمان الترابط واالتساق 

  .وتؤيد هيئة الرئاسة اخلطة اليت عرضتها املسجلة متام التأييد. املوجودة يف امليدانيتبعها ويف حتسني إدارة املوارد 

                                                 
نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة السابعة، الهاي، الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف   )٩(

ة  ، الفقر٢-باء-الثاين، الد )ICC-ASP/7/20منشور احملكمة اجلنائية الدولية،  (٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٢٢-١٤
٨٥.  

 '  	
٢٠١٠، ٢٠٠٩، ٢٠٠٨ا�����ت ا��ر�
	 وا�!ا.�

٢٧٢ 

٧٥٦ 

٣٥٠ 
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٥٨٤ ٥٨٠ 
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٤٠٠ 

٥٠٠ 

٦٠٠ 

٧٠٠ 
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 ا��ر�

	
 1!د ا�����ت ا�!ا.�

٢٠٠٨ 
)-,!+&ي (٢٠٠٩  
)-,!+&ي (٢٠١٠  

1!د 
 ا�����ت



ICC-ASP/8/33 
Page 7 
 

  عمليات تعزيز العمل امليداين  -١

: ة التاليةدف التعزيزات املقترحة املتعلقة بعمل قلم احملكمة يف بلدان احلاالت إىل تناول ااالت الرئيسي  -١٩
وإدارة املوارد البشرية واملادية املتصلة بالعمل امليداين والسيطرة عليها، وتقدمي  والتنسيق والتخطيط، السلطة
  .اخلدمات

  السلطة والتنسيق والتخطيط  -أ

  بأنه أفقي مبعىن أنه يوجداألقسام امليدانية التابعة لقلم احملكمة يف كل مكتب ميداين/يتسم هيكل الوحدات  -٢٠
ومدير املكتب امليداين .  لقلم احملكمة على أرض الواقععامة تابعةوال توجد سلطة . منسق يرأس كل وحدة وظيفية

مسؤول يف املقام األول عن تنسيق أنشطة الدعم، أي الدعم اللوجيسيت واإلداري، من أجل مكتب املدعي العام 
. م أو الوحدات التابعة لقلم احملكمة واملمثلة يف امليدان                                               وف رق احملامني والصندوق االستئماين للضحايا ومجيع األقسا

.     َّ                 املمث لة يف املكتب امليداينوقلم احملكمة التابعة ل    ف رق المهمة تنسيق أو مراقبة فيما يتعلق بأعمال وهو ال ميارس أي 
انب عملها إىل مجيع جووتقوم كل وحدة وظيفية من وحدات قلم احملكمة ممثلة يف امليدان بتقدمي تقارير إىل عن 

                                                             وي بذل قدر كبري من الوقت والطاقة واملوارد أثناء انتظار القرارات . القسم املناظر هلا أو الوحدة املناظرة هلا يف الهاي
  .من املقر، وخباصة عند تقدمي طلبات متضاربة أو متنافسة من أقسام أخرى تابعة لقلم احملكمة يف امليدان

  

  
  

FOS) FOM= (  امليدانية قسم العمليات )مدير املكتب امليداين(     SSS=  قسم السالمة واألمن     

PIDS=    قسم اإلعالم والوثائق        VWU=   وحدة الضحايا والشهود  
VPRS=     والتعويضقسم مشاركة الضحايا       ICTS=   قسم تكنولوجيات املعلومات واالتصال  

MU=     الوحدة الطبية  
  

 ٢٠٠٩-٢٠٠٥هيكل قلم احملكمة يف امليدان، 

 

 <<<<------ الدعم اإلداري واللوجسيت
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                          فهم بوصفهم رؤساء لف رق قلم .  التعزيز املقترحدانية األربعة يف ظلاملكاتب املي يوستتغري مسات مدير  -٢١
منحهم سلطة كافية لضمان التنسيق الفعال للموارد من املوظفني ، سيجري ")رؤساء قلم احملكمة("احملكمة يف امليدان 

                        ج موح د بشأن القطاعات تباعإضمان إىل  التنسيق األفضل سيؤديو. واملوارد املالية التابعة لقلم احملكمة يف امليدان
اخلارجية، مبا يف ذلك بعثات األمم املتحدة حلفظ السالم، والسلطات احمللية واملركزية، وممثلي الوكاالت املختلفة 
التابعة لألمم املتحدة، واهليئات اإلقليمية األخرى اليت ال غىن عن دعمها من أجل مباشرة عمليات ذات كفاءة على 

           ً احلساسة حمليا  ؤدي التنسيق األفضل إىل زيادة القدرة على التعامل مع احلاالت غري املتوقعة أو كما سي. أرض الواقع
.                                                                                                أو على الصعيد القطري، مثل االستجابة املنس قة لألوضاع األمنية املتدهورة وتنسيق وتنفيذ خطط اإلجالء املعقدة

  .عمال اليت يقوم ا قلم احملكمة يف امليدانوعلى وجه اإلمجال، فإنه سينعكس بصورة إجيابية على مصداقية األ
  

  
  

SSS=  قسم السالمة واألمن      PIDS=  قسم اإلعالم والوثائق  
VWU=   وحدة الضحايا والشهود    VPRS=   التعويضقسم مشاركة الضحايا و  
ICTS=   قسم تكنولوجيات املعلومات واالتصال  MU=   الوحدة الطبية  

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  

  إلدارة والسيطرة على املوارد البشرية واملادية يف امليدانا  -ب

                                                     ً                                  فيما يتعلق باملهام اإلدارية واللوجستية اليت يؤديها حاليا  مدير املكتب امليداين، سيجري االحتفاظ   -٢٢
نيني احملليني  ويف املقابل، فإن املوظفني الوط.بتخطيطها ورصدها والسيطرة عليها يف حافظة مهام رئيس قلم احملكمة
  .ذوي اخلربة الفنية يف هذه ااالت سيكفلون التنفيذ اليومي هلذه املهام

وبوضع املوارد احملدودة لكل مكتب ميداين يف االعتبار، سيجري حتقيق املزيد من أوجه الكفاءة يف إدارة   -٢٣
ية ووضع أولويات هلا على النحو املوارد البشرية واملالية لقلم احملكمة عن طريق التخطيط لالحتياجات امليدان

.            ً                                                                          وسيجري أيضا  كفالة السيطرة على املوارد احملدودة للمكاتب امليدانية على حنو حصيف ومركزي وصارم. املناسب

  ٢٠١٠هيكل قلم احملكمة يف امليدان، 

 رئيس قلم احملكمة

   خطوط السلطة واالتصال ألغراض التشغيل><<<<------
  الدعم اإلداري واللوجسيت<<<<------
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  احلاسويبالنظام اإلداري                                                                              وستتيس ر هذه العملية عن طريق التشغيل املباشر من املكتب امليداين لعدد من النظم، مثل 
، مما سيسمح لرؤساء قلم احملكمة من إنشاء األنشطة امليدانية ورصد أدائها عن طريق مؤشرات رئيسية )ساب(

وسيساعد هذا النظام يف إضفاء الطابع املركزي على املهام اإلدارية الرئيسية يف امليدان مثل شؤون املشتريات، . لألداء
وتوجد مستويات من السيطرة . كل قسم يرتكز على قلم احملكمة                                               ً واملوارد البشرية والشؤون املالية اليت يتوالها حاليا  

كفلها يف املقر وحدة دعم العمليات التابعة لقسم العمليات توى امليداين رئيس قلم احملكمة وتيكفلها على املس
  .امليدانية

 املدعي            ً                                                                 وسيعمل أيضا  رئيس قلم احملكمة يف امليدان كمخاطب رئيسي ملوظف العمليات امليدانية مبكتب  -٢٤
                                                                                        العام ولف رق احملامني اليت تسافر إىل بلدان احلاالت، وذلك بقصد ضمان تقدمي خدمات دعم مناسبة من حيث 

  .التوقيت وذات جودة

  تقدمي اخلدمات  -ج

بأقدمية ومهارات وكفاءات مناسبة، يف وضع أفضل ميكنه من إذن سيكون رئيس قلم احملكمة، املتمتع   -٢٥
 املتصلةبني احملليني بشأن املسائل                                           َاملفوضة من املسجل، كحلقة وصل مع عدد من املخاط العمل، يف إطار السلطة 

                                         َ                           وهو سيقوم، عن طريق التنسيق مع هؤالء املخاط بني، باملساعدة يف حتسني االتصال .مبجاالت مسؤولية قلم احملكمة
 بدوره أثر لهسيكون هذا و.  امليدانيةوالتنسيق مع هذه العناصر الفاعلة فيما يتصل باملساعدة املقدمة إىل العمليات

امليدانية للمحكمة من دعم وخدمات  وعلى ما تقدمه هذه العناصر الفاعلة إىل األنشطةإجيايب على جودة اخلدمات 
    ً                                                                         وفضال  عن ذلك، فإنه سيكفل عدم قيام الوحدات امليدانية املختلفة التابعة لقلم احملكمة . مناسبني من حيث التوقيت

           َ                                                                         هؤالء املخاط بني بطريقة غري منس قة مما يكفل االتساق يف الن ه ج اخلارجية اليت يتبعها قلم احملكمة، بالتحدث إىل
وإضفاء الطابع املركزي على الطلبات واالحتياجات وحتديد أولوياا وحل مشاكلها يف الوقت املناسب عن طريق 

الت مما يزيل أوجه التكرار واالزدواجية يف ومن مث ستنشأ خطوط واضحة للسلطة واالتصا. القنوات املناسبة
  .                                                                 ٍ                          العمليات مع ضمان التعاون يف الوقت نفسه مع اجلهات الفاعلة احمللية بقدر  كاف  ومناسب من حيث التوقيت

ومع توافر نظرة عامة لدى رئيس قلم احملكمة بشأن عمليات قلم احملكمة يف البلد وبتحمله مسؤوليات   -٢٦
                          ّ                 ، فإنه سيكون يف وضع أفضل ميك نه من وضع وتنفيذ ةتب امليدانيا املكو               ً     يت يتحملها حاليا  مدير          ً          أوسع نطاقا  من تلك ال

وسيكون .                                                ً     ً                                      خطط طوارئ ومن توزيع موارد الدعم الضرورية توزيعا  فعاال  من أجل التعامل مع التطورات غري املتوقعة
 ومجع البيانات ذات االختتاماستراتيجيات     ً         ّ                                           أيضا  يف وضع ميك نه من تقدمي معلومات حامسة األمهية تدخل يف تشكيل 

  .والتوسع فيها أو خفض حجمهاالصلة بغية التمكني من إجراء تقييم دقيق بشأن توقيت إقامة املكاتب امليدانية 

  املقر  -٢

                                                                                         ً يشكل التنسيق والتفاعل الفعال بني املكاتب امليدانية وقسم العمليات امليدانية املوجود يف املقر عامال    -٢٧
تنسيق الدعم وتتكفل وحدة دعم العمليات التابعة لقسم العمليات امليدانية ب.   ً                        يا  يف حتقيق مزيد من الكفاءاترئيس
  .سيت واإلداري للعمليات امليدانيةاللوج
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ومع تطور ). لوجستيات(          ً                   قد ع ني أصال  كموظف نقل وإمداد وحدة دعم العملياتوكان رئيس   -٢٨
 جرى التوسع يف مهام هذه الوظيفة لتشمل جماالت رئيسية مثل تنفيذ بعثات، العمليات امليدانية على مر السنني،

ُ                                وأعمال الرصد والدعم واملراقبة يف حدود األ طر العملياتية ذات الطابع العملي ويعمل رئيس الوحدة كجهة اتصال .                                      
  .بشأن مجيع املسائل اللوجستية واإلدارية يف امليدان

جلنة امليزانية واملالية العمليات امليدانية املدفوعة بالسياسات وتدعيم ، حددت ١٧      ُ            وكما ذ كر يف الفقرة   -٢٩
  .                                                            ً          قدرات التخطيط على أما جماالن رئيسيان من ااالت اليت تتطلب مزيدا  من التحسني

ويف الوقت الذي حتدث فيه يف امليدان على حنو متزايد عملية رسم السياسات وتطويرها، سيلزم وجود   -٣٠
وسيلزم جتميع اخلربات والدراية . حتليل وتطوير املمارسات اجليدة املشتركة فيما بني احلاالت املختلفةطاقات جلمع و

الفنية امليدانية املتراكمة حىت اآلن كما سيلزم احلفاظ عليها واستخدامها فيما جيري بعد ذلك من تطوير للعمليات 
 من امليدان يشكل أداة أخرى يف دفع عجلة العمل إىل كما أن حتسني جتاوب املقر مع الرسائل الواردة. امليدانية
                                                                                      وال بد من استخراج خالصة اخلربات امليدانية ومشاريع الرسائل بغية ضمان االتساق يف الن ه ج اليت يسري . األمام

وسيؤدي إجياد القدرة على وضع مبادئ توجيهية بشأن طرق . عليها رؤساء قلم احملكمة على امتداد مجيع احلاالت
                                                                                ً                لنهوض بالتشاور وصنع القرارات على حنو سليم وتكييف املمارسات والسياسات امليدانية تبعا  لتطور اإلجراءات ا

      ً                                                  وخاصة  مبادئ توجيهية لتقدمي الدعم إىل ف رق الدفاع واملمثلني –القضائية إىل اإلسهام يف تقدم العمل امليداين 
  .احلايلوال توجد هذه القدرة يف الوقت . القانونيني للضحايا

                                                                             ، ي قترح تناول القضايا املذكورة أعاله وتعزيز وحدة التنسيق والتخطيط التابعة ملكتب ٢٠١٠ويف عام   -٣١
وسيكون . االستراتيجينيالتنسيق  ووحدة التخطيطرئيس : العمليات امليدانية عن طريق إنشاء وظيفة جديدة هي

 جلميع جوانب العمل امليداين اليت يقوم ا رؤساء قلم امبشكل عتوفري التوجيه والتنسيق                   ً    شاغل الوظيفة مسؤوال  عن 
غية حتقيق صياغة السياسات واملبادئ التوجيهية واالستراتيجيات امليدانية ب           ً      ً    وسيكون أيضا  مسؤوال  عن . احملكمة

ابعة لقلم احملكمة                                                                                           التنسيق فيما بني الف رق التابعة لقلم احملكمة يف امليدان وقسم العمليات امليدانية واألقسام األخرى الت
                                                                                      ً وعند التعاون مع املكاتب امليدانية واألقسام ذات الصلة التابعة لقلم احملكمة، فإنه سيكون مسؤوال  . حسب االقتضاء

وستضم حافظة مهامه . عن ضمان التخطيط السليم لألنشطة امليدانية وتعزيز التشاور وصنع القرارات على حنو سليم
                                   ً                                             الفنية امليدانية ودجمها فيما جيري الحقا  من تطوير العمليات امليدانية لقلم احملكمة، مبا يف     ً                     أيضا  تدعيم اخلربة والدراية 

  .تعديل حجم املكاتب امليدانية والعمليات امليدانية املتبقيةذلك 

            ً                                                     مسؤولة أيضا  مجع املؤشرات املتعلقة بإدارة العمليات امليدانية، وتقدمي وحدة التنسيق والتخطيطوستكون   -٣٢
                                                                                             صاءات وبيان باالجتاهات وحتليل للتأثريات، وهو أمور ستكون عوامل رئيسية ت بىن عليها املناقشات الداخلية إح

  .اختتام وجودهااملتعلقة بتعديل حجم املكاتب امليدانية وحتديد استراتيجيات 

م احملكمة وسيجري عن طريق هذه الوحدة تنسيق وضع خمطط تدرييب للموظفني امليدانيني التابعني لقل  -٣٣
  .والنهوض بثقافة قوامها أفضل املمارسات والدروس املستفادة داخل املكاتب امليدانية
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  املوارد املخصصة  -٣

  )١٠( :                    يورو، ت قسم كما يلي١٥٠٢٠٠ستبلغ تكلفة تعزيز العمليات امليدانية لقلم احملكمة   -٣٤

 .٤- فبةمن الرت وحدة التخطيط والتنسيق االستراتيجينيرئيس ل: وظيفة جديدة -

وظيفة موظف ختطيط  : إىل وظيفتني ثابتتنياملساعدة املؤقتة العامةحتويل وظيفتني من فئة  -
، مما خيفض )مساعد إداري (أ- ر– ع-خ ووظيفة من املرتبة ٢- من الرتبة فاستراتيجي

 . يورو١٠٩ ٠٠٠املساعدة املؤقتة العامة مبقدار 

، )رئيس قسم العمليات امليدانية (٥- إىل ف٤-واحدة من ف: إعادة تصنيف ست وظائف -
 ٤- إىل ف٣-وأربع من ف) رئيس وحدة دعم العمليات (٤- إىل ف٣-وواحدة من ف

 عملية إعادة التصنيف على نطاق احملكمة ، وذلك كجزء من)رؤساء قلم احملكمة يف امليدان(
 .ككل

 .يورو ٥٩ ٠٠٠ :تكاليف النظام العامة -

                                                 
ملقترحة ومستوى التوظيف املقترح لعام  امليزانية ا–قسم العمليات امليدانية : ٣٢٨٠الربنامج الفرعي . مرفق الثالث  )١٠(

٢٠١٠.  
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  املرفق األول

  مليدانيةاهليكل العام للمكاتب ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ٢-ف: ١                            :ستئماين للضحاياالصندوق اال
    ر أ -خ ع  :١

 

  ٢-ف: ١               :قسم مشاركة الضحايا وجرب أضرارهم
    ر أ -خ ع  :١

  

  ٢-ف: ١                              :قسم اإلعالم والوثائق
    ر أ -خ ع  :٢

  

  ٢- ف١، ٣-ف: ١                         :وحدة الضحايا والشهود
    ر أ -خ ع : ٤

   ٣-ف: ١        :قسم السالمة واألمن
 )مالزم أمن (ر أ -خ ع  :٢            

            ، مساعد طيبر أ -خ ع : ١          : الطبيةالوحدة 

  ، تقين تكنولوجيات معلومات واتصالر أ -خ ع  :١    :قسم تكنولوجيات املعلومات واالتصال

  

  )مدير املكتب امليداين( ٣- ف١         :قسم العمليات امليدانية
  )منظف: ١سائقون، : ٥مساعد إداري، : ١ (ر أ - وظائف خ ع ٧

 
 
 
 
 
 
 
 

مةكقلم احمل  

مكتب املدعي 
:العام  

 

  ٣- ف١
  ر أ - خ ع ١
مساعد للعمليات (

  )امليدانية



ICC-ASP/8/33 
Page 13 
 

 

 املرفق الثاين

 ٢٠٠٩إحصاءات وتقسيمات املوظفني لعام : املكاتب امليدانية

 

 
  
  
  

مليدانيةقسم العمليات ا  
٣٧ 

قسم السالمة  
 واألمن
٧  

وحدة 
الضحايا 
  والشهود
 

٢٤ 

 قسم اإلعالم 
١٣  والوثائق  

قسم مشاركة 
٣ الضحايا  

 مكتب املدعي العام
١٢ 

٢٠٠٩العمليات امليدانية لعام   

 الوحدة الطبية 
٣ 

       ً      ً موظفا  دوليا ٣١
       ً     ً موظفا  حمليا ٧٣

 

الصندوق  
االستئماين 
 للضحايا
٢ 

قسم تكنولوجيات  
٣ املعلومات واالتصال   
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���ت ا��
ى: ��������"ا(�� )"'& %$#�ت ا�"!�ع وا*��- ا�*,�)+ ا*..  
  

قسم تكنولوجيات  قسم العمليات امليدانية املكتب امليداين
 املعلومات واالتصال

قسم األمن  الوحدة الطبية
 والسالمة

وحدة الضحايا 
 والشهود

سم اإلعالم ق
 والوثائق

قسم مشاركة الضحايا 
 وجرب أضرارهم

الصندوق االستئماين 
 للضحايا

 اموع مكتب املدعي العام

كينشاسا 
مجهورية (

الكونغو 
 )الدميقراطية

مدير مكتب  (٣-ف:  ١
 )ميداين
 :ر أ  –خ ع :  ٧
  مساعد إداري: ١
  سائقون :٥
 ظف من :١

 ٣-ف:  ١  
 ر أ  –خ ع :  ١
 )منمالزم أ(

 ٣-ف:  ١
 ٢- ف: ١
  ر أ  –خ ع :  ٦

 ٢- ف: ١
 ر أ  –خ ع :  ٢

 ٢- ف: ١
 ر أ  –خ ع :  ٢

 ٣-ف:  ٢ 
  ر أ  –خ ع :  ٢
منسق عمليات : ١

  ميدانية
 عمليات مساعد: ١

  ميدانية

٢٧ 

�0000000000�)1% 
مجهورية (

الكونغو 
  )الدميقراطية

  ر أ  –خ ع :  ٣

مدير مكتب ميداين : ١ 
 متقدم
 سائق : ١
 نظف م :١

 ر أ  –  خ ع :١  
 )مالزم أمن(

 ٢- ف: ١   ر أ  –خ ع :  ٣  ر أ  –خ ع :  ٣
 

  : ر أ  –خ ع :  ١
منسق عمليات 

  ميدانية
 

١٢ 

كمباال 
 )أوغندا(

مدير مكتب  (٣-ف:  ١
 )ميداين
 ر أ  –خ ع :  ٧
  مساعد إداري:  ١
 سائقون:  ٥
 نظفم:  ١

 تقين (ر أ  –خ ع :  ١
تكنولوجيا معلومات 

 ) واتصال

إمتام  (٣-ف:  ١ ضةمر: ١
  )التعيني
  
 ر أ  –خ ع :  ١
 )مالزم أمن(

 ٣-ف:  ١
 ٢- ف: ١
  ر أ  –خ ع :  ٤

 ٢- ف: ١
 ر أ  –خ ع :  ٤

 ٢- ف: ١
 )قيد التعيني(
 ر أ  –خ ع :  ٢

 ٣-ف:  ١
 

 ٣-ف:  ١
  ر أ  –خ ع :  ٢
 عمليات موظف: ١

 ميدانية
مساعد عمليات : ١

 ميدانية

٢٧ 

ي وبانغ
مجهورية (

أفريقيا 
 )طيالوس

مدير مكتب  (٣-ف:  ١
 )ميداين
 ر أ  –خ ع :  ٧
  مساعد إداري:  ١
 سائقون:  ٥
  منظف:  ١

 تقين (ر أ  –خ ع :  ١
تكنولوجيا معلومات 

 ) واتصال

 ٣- ف: ١ مرضة: ١
 )قيد التعيني(
 ر أ  –خ ع :  ١
 )مالزم أمن(

 ٣-ف:  ١
  ر أ  –خ ع :  ٢

 ٢- ف: ١
 ر أ  –خ ع :  ٢

قيد  (ر أ  –خ ع :  ١
 )عينيالت

 ٣-ف:  ١ 
: ر أ  –خ ع :  ١

مساعد عمليات 
  ميدانية

١٨ 

مدير مكتب  (٣-ف:  ١ )تشاد(أبيشيه 
 )ميداين
 ر أ  –خ ع :  ٩
  مساعد إداري:  ٢
 سائقون:  ٦
 منظف:  ١

 تقين (ر أ  –خ ع :  ١
تكنولوجيا معلومات 

 ) واتصال

 ٣- ف: ١ مرضة: ١
 )قيد التعيني(
 ر أ  –خ ع :  ١
 )مالزم أمن(

 ٣- ف: ١
 ٢- ف: ١
  ر أ  –خ ع :  ٢

 ر أ  –خ ع :  ١
 ) قيد التعيني(

قيد  (ر أ  –خ ع :  ١
 ) التعيني

 ٣-ف:  ١ 
: ر أ  –خ ع :  ١

مساعد عمليات 
 ميدانية

٢٠ 

 ١٠٤ ١٢ ٢ ٣ ١٣ ٢٤ ٧ ٣ ٣ ٣٧ اموع
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  املرفق الثالث

  ٢٠١٠ امليزانية املقترحة ومستوى التوظيف املقترح لعام –قسم العمليات امليدانية : ٣٢٨٠لربنامج الفرعي ا

٢٠٠٨النفقات  ٢٠٠٩امليزانية املوافق عليها لعام   ٢٠١٠امليزانية املقترحة لعام   اردالنمو يف املو النمو يف املوارد   
) اليوروباآلالف من( )باآلالف من اليورو(  )باآلالف من اليورو(  ٢٠٠٨ مقابل ٢٠١٠  ٢٠٠٩ مقابل ٢٠١٠  ٣٢٨٠الربنامج الفرعي    

 ميزانية قسم العمليات امليدانية
 أساسية

فيما يتصل 
 أساسية اموع باحلاالت

فيما يتصل 
 أساسية اموع باحلاالت

فيما يتصل 
 ٪ املبلغ ٪ املبلغ اموع باحلاالت

 ٥٥2٠ ٣٤٢2٤ ٥٧2١ ٣٥٠2٤ ٩٦٤2٤ ٩٦٤2٤   ٦٢٢2٠ ٦٢٢2٠   ٦١٤2٠ ٦١٤2٠   موظفو الفئة القنية

 ٢٢2٣ ٩٣2٢  ٥١٠2٩ ٥١٠2٩ ٥١٠2٩   ٤١٧2٧ ٤١٧2٧       موظفو فئة اخلدمات العامة

١ ٠٣٩2٧   ٦١٤2٠ ٦١٤2٠  اموع الفرعي للموظفني  ٠٣٩2١ ٧   ٤٧٥2١ ٣  ٤٧٥2١ ٣  ٨٦١2١٤٠ ٣2٤٣٥ ٣2٤١ ٦2٩ 

-٣٧٧2٣ ٩٣2٢ ٩٣2٢   ٢٠٣2٠ ٢٠٣2٠   ٤٧٠2٥ ٤٧٠2٥  املساعدة املؤقتة العامة  ٨٠2٢-  ١٠٩2٨-  ٥٤2١-  

                   املساعدة املؤقتة لالجتماعات

                   الوقت اإلضايف

                       اخلرباء االستشاريون

-٣٧٧2٣ ٩٣2٢ ٩٣2٢   ٢٠٣2٠ ٢٠٣2٠   ٤٧٠2٥ ٤٧٠2٥   اموع الفرعي للتكاليف األخرى للموظفني   ٨٠2٢-  ١٠٩2٨-  ٥٤2١-  

-٢٣2٤ ١٥٣2٢ ١٥٣2٢   ١٢٥2٤ ١٢٥2٤   ١٧٦2٦ ١٧٦2٦   السفر  ١٣2٣-  ٢٧2٢٢ ٨2١ 

                  الضيافة

-٩٦2٢ ٨٤2١ ٨٤2١   ١٨٠2٣ ١٨٠2٣   ١٨٣2٣ ١٨٣2٣   اخلدمات التعاقدية، مبا يف ذلك التدريب  ٥٣2٣-  ٩٩2٧-  ٥٤2٢-  

-٦٣2١ ١٤2٣ ٧٢2١ ٥٧٧2٧ ٥٧٧2٧   ٦٤٠2٨ ٦٤٠2٨   ٥٠٥2٦ ٥٠٥2٦   مصروفات التشغيل العامة  ٩2٨-  

-٢٧2٣ ٢٤٥2٨ ٢٤٥2٨   ١٧٨2٩ ١٧٨2٩   ٢٧٣2١ ٢٧٣2١   اللوازم واملواد  ١٠2٠-  ٦٦2٣٧ ٩2٤ 

-١٤٧2٠ ٢٧2١ ٢٧2١   ١٣٤2٦ ١٣٤2٦   ١٧٤2١ ١٧٤2١   األثاث واملعدات  ٨٤2٤-  ١٠٧2٧٩ ٥2٩-  

١ ٣٠٩2٧    لة باملوظفنياموع الفرعي للتكاليف غري املتص  ٣٠٩2١ ٧    ٢٦٣2١ ٥  ٢٦٣2١ ٥    ٠٨٧2١ ٩  ٠٨٧2١ ٩  ٢٢١2٨-  ١٦2٩-  ١٧٥2٦-  ١٣2٩-  

٢ ٣٩٤6٢    اموع  ٣٩٤6٢ ٢    ٥٠٦6٢ ٢  ٥٠٦6٢ ٢    ٦٥٦6٢ ٤  ٦٥٦6٢ ٤  ٢٦٢6١١ ٢6١٥٠ ٠6٦ ٢6٠ 
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٣٢٨٠الربنامج الفرعي   
  مستوى التوظيف -قسم العمليات امليدانية

وكيل ( و أ ع
 )عامأمني 

أمني ( أ ع م
 )عام مساعد

 ١-ف ٢-ف ٣-ف ٤-ف  ٥-ف  ١-مد ٢-مد
جمموع موظفي 

نية وما فالفئة ال
 فوقها

  ر ر–خ ع 
 –خدمات عامة (

  )رتب رئيسية

  ر أ–خ ع 
خدمات عامة (
  ) رتب أخرى–

جمموع فئة 
موظفي 

 اخلدمات العامة

جمموع 
  املوظفني

                              أساسيةوظائف  وظائف قائمة

  
وظائف تتصل 

 ٣٦ ٣٠ ٢٩ ١ ٦   ٥ ١      باحلاالت

 ٣٦ ٣٠ ٢٩ ١ ٦     ٥ ١            اموع الفرعي  

                             أساسيةوظائف   وظائف جديدة

  
وظائف تتصل 

 ٣ ١ ١  ٢  ١  ١      باحلاالت

 ٣ ١ ١   ٢   ١   ١            اموع الفرعي  

                              أساسيةوظائف 

وظائف تتصل 
-٥ ٤ ١     باحلاالت            

وظائف 
  معادة/لةمنقو

-٥ ٤ ١          اموع الفرعي                

 ٣٩ ٣١ ٣٠ ١ ٨   ١   ٦ ١          اموع  

 
  

- - - 0 - - -  


