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  مةاملقد  -أوالً

") احملكمة("  ترد يف هذا التقرير تفاصيل األنشطة الرئيسية اليت اضطلعت ا احملكمة اجلنائية الدولية -١
وباإلضافة إىل ذلك يرد يف . ، وينطويعلى عرض عامألدائها على صعيدتنفيذ ميزانيتها للعام املعين٢٠١١عام   يف

تبين به أهدافها، والنتائج املنشودة منها، ومؤشرات املرفقات األول إىل السادس استعراض مفصل ألداء الربامج 
وأما املرفق السابع فريد فيه املزيد من التفاصيل .أدائها، واملرامي املراد حتقيقها يف إطارها، واملنجزات ذات الصلة

 .عن مدى حتقيق احملكمة الفتراضاا على صعيد امليزانية

تكتف   عروض مفصلة عن األنشطة أن احملكمة ملويبينمايرد يف القسم األول من التقرير من -٢
 بل اضطلعت أيضاً بأنشطة غري متوقَّعة، طُلب ٢٠١١باالضطالع باألنشطة املخطَّط هلا فيما خيص عام 

ومن هذه األنشطة أنشطة يف جمال التحقيق واملالحقة واملساندة . خيصها الدعم مببالغ من صندوق الطوارئ  فيما
ماهريية العربية الليبية، تأتت عن إحالة جملس األمن التابع لألمم املتحدة هذه احلالة إىل تتعلق باحلالة يف اجل

كينيا؛ وزيادة ذات شأن يف أنشطة املرحلة   احملكمة؛ وأنشطة يف إطار املرحلة التمهيدية فيما خيص احلالة يف
. ديفوار  ات نشطةأجريت يف كوتالقضايا املنظور فيها خالل النصف الثاين من السنة؛ وحتقيق  االبتدائية يف

 ٥,٨ من الـ)١( مليون أورو١٣,٥وقد أُنفق على هذه األنشطة وغريها من األنشطة غري املتوقَّعة مبلغٌ مقداره 
  . الصادرة عن احملكمةاتمليون أورو اليت طُلبت حبسب اإلخطار

  أهم أنشطة الربامج الرئيسية  -ثانياً

  القضائية ةاهليئ: األول الرئيسي الربنامج  -ألف


�� ا����� -١��  ا�

املهام :  ممارسة وظائفها يف ثالثة جماالت مسؤوليتها الرئيسية٢٠١١واصلت هيئة الرئاسة يف عام  -٣
وبقي مقدار املهام القانونية والقضائية يف نفس . القانونية والقضائية، والعالقات اخلارجية، والشؤون اإلدارية

وباإلضافة إىل ذلك أُبرِم .  صدرت، واليت كان معظمها وثائق سريةاملستوى من حيث أعداد القرارات اليت
كما اضطلع الفريق القانوين . اتفاقا إنفاذ مع دولتني وعقد مع منظمتني دوليتيناتفاقان شامالن للمحكمة برمتها

ضاا التابع هليئة الرئاسة بعبء عمل ذي شأن يف جمال تشكيل دوائر احملكمة، ودعم اجتماعاا وجلسات ق
العامة، ومساندة ما تضطلع به هيئة الرئاسة من وظائف إدارية فيما يتعلق ببعض املسائل يف سياق فريق عمل 

مث إن هيئة الرئاسة استمرت على مراجعتها مشاريع وثائق السياسات اإلدارية املشتركة بني شىت . الهاي
 .أجهزا

ئاسة على حنو كثيف مع الدول األطراف يف أما يف جمال العالقات اخلارجية فقد تواصلت هيئة الر -٤
وأجهزا الفرعية، ") اجلمعية("نظام روما األساسي، ومع دول غري أطراف فيه، ومع مجعية الدول األطراف فيه 

أو أحد نوابه (وشحذ رئيس احملكمة . ومع املنظمات الدولية احلكومية واملنظمات اإلقليمية واتمع األهلي
، بصفته وجه احملكمة البارز أمام اجلمهور، الوعي باحملكمة ونظام روما األساسي األوسع )عامالً بالنيابة عنه

                                                           
 .مراجعة، قد تعدل أرقام أولية غري باالستناد إىل ٢٠١١عام حسبت مقادير مصروفات )١(
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اال السياسي، واألوساط القانونية، واتمع األهلي، يف شىت   نطاقاً يف مراسالته مع متخذي القرارات يف
ارها جمموعة الدول األقل وبذل الرئيس جهوداً خاصة حلث دول منطقة آسيا واحمليط اهلادي، باعتب. املناطق

وتبوأت هيئة الرئاسة موقعاً طليعياً يف زيادة التعاون والتآزر . متثيالً يف احملكمة، على املزيد من املشاركة فيها
على صعيد النهوض بعاملية نظام روما األساسي مع غريها من اجلهات الرئيسية، والسيما االحتاد األورويب، 

وعقد الرئيس ونوابه زهاء ". التحالف من أجل احملكمة اجلنائية الدولية"، و"مل العامليالربملانيون من أجل الع"و
مخسني لقاًء ثنائياً مع ممثلي دول غري أطراف على مستوى السفراء أو على مستوى أرفع، وذلك يف الهاي 

 نظام روما ونيويورك بصورة رئيسية، بغية التشجيع على النظر عن علم يف انضمام البلدان املعنية إىل
وكثرياً ما تواصل الرئيس مع أرفع مسؤويل األمم املتحدة الستدامة ومتتني العالقة . تصديقها عليه/األساسي

لقاءات وما أُلقي من كلمات على مستوى رفيع،   عقد من ومن خالل ما. التعاونية بني احملكمة وهذه املنظمة
تعزيز القدرة الوطنية على  املزيد من مشاركة وكاالت التنمية يفأولت الرئاسة العناية ملبدأ التكامل وحثَّت على 

 .مكافحة جناة مرتكيب اجلرائم املشمولة بنظام روما األساسي من العقاب

وعلى صعيد الشؤون اإلدارية أيضاً أسهمت هيئة الرئاسة فيما بذلته أجهزا من جهود مشتركة  -٥
. ار مث استحداث بنية شاملة لتمييز األخطار وتدبرهاراميةإىل إجراء عملية شاملة لتحديد مكامن األخط

عملية هامة لتنقيح وحتديث خطتها   وقد شرعت هيئة الرئاسة يف. ٢٠١٢وستنجز إقامة هذه البنية يف عام 
 تنجيز ما يتعلق ا من العمل املشترك بني األجهزة والتشاور األوسع ٢٠١٢االستراتيجية، اليت سيتم يف عام 

وة على ذلك اخنرطت هيئة الرئاسة يف تنفيذ بيان احملكمة بشأن احلوكمة فيها، مبافيذلك اإلشراف وعال. نطاقاً
كما تواصلت هيئة الرئاسة طيلة . االستراتيجي على قلم احملكمة وتنسيق املسائل املشتركة فيما بني األجهزة

عية الدول األطراف بشأن العديد السنة على حنو مستفيض مع الفريق الدراسي املعين باحلوكمة املنبثق عن مج
هيئة الرئاسة  ويضاف إىل ذلك أن. من املواضيع القانونية، واإلدارية، والتدبرية، ذات الصلة بعمل احملكمة

احلصر،  منخرطة اخنراطاً نشطاً يف مجيع أمور احملكمة املشتركة بني أجهزا، مبا يف ذلك، على سبيل الذكر ال
ية للمحكمة وحبث شؤون أخرى تتعلق بامليزانية يف إطار الفريق العامل املعين مبيزانية إعداد امليزانية الربناجم

إطار اللجنة الثالثية؛ وتنسيق وتيسري االجتماعات الشهرية  احملكمة؛ وحبث املسائل االستراتيجية وتيسريها يف
 .لس التنسيق

  الشعبة التمهيدية -٢

عام  أُسندت إىل الدوائر التمهيدية للمحكمة يف(ت تنظر الدوائر التمهيدية حالياً يف سبع حاال -٦
وقد أُسندت إىل الدائرة التمهيدية ). ديفوار   حالتان جديدتان، مها احلالة يف ليبيا واحلالة يف كوت٢٠١١

األوىل احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية واحلالة يف دارفور بالسودان واحلالة يف ليبيا، وأُسندت إىل الدائرة 
لتمهيدية الثانية احلالة يف أوغندا واحلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى واحلالة يف كينيا؛ وأُسندت إىل الدائرة ا

ومثة حالياً ستة قضاة مكلَّفون بالعمل يف الشعبة التمهيدية، لكن اثنني . ديفوار التمهيدية الثالثة احلالة يف كوت
ومثة قاض كُلِّف .  االبتدائية، يترأس أحدمها الدائرة االبتدائية الثالثةمنهم مكلَّفان أيضاً بالعمل يف إطار الدوائر

كما إن أحد قضاة املرحلة التمهيدية . ٢٠١١بالعمل يف إطار الدائرتني التمهيديتني األوىل والثانية طيلة عام 
 .٢٠١١دعويي استئناف متهيدي يف عام  شارك يف
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ائرة التمهيدية الثانية، كما هيئ له يف إطار مقترحات وفيما خيص احلالة يف كينيا، رفعت إىل الد -٧
وبعد النظر يف هذه الطلبات . ، طلباتاملدعي العامالرامية إىل إصدار ستة أوامر باملثول٢٠١١ميزانية عام 

ستة أوامر باملثول، فمثَل ستةُ املشتبه م طوعياً أمام ٢٠١١مارس /علىالنحو الواجب أصدرت الدائرة يف آذار
وبناء على ذلك نفَّذت الدائرة التمهيدية الثانية إجرائني منفصلني . ٢٠١١أبريل / نيسان٨ و ٧احملكمة يومي 

وقد .  قرارا٢٥٠ًالعتماد التهم، يف قضيتني تشمل كل منهما ثالثة مشتبه م، أَصدرت يف إطارمها زهاء 
 ٢١ والفترة املمتدة من ٢٠١١سبتمرب / أيلول٨ إىل ١عقدت جلستا اعتماد التهم يف الفترة املمتدةمن 

وقدم األطراف وثائق إثبات تقع يف . ، على الترتيب٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٥سبتمرب إىل /أيلول
القضية الثانية، تعين على الدائرة أن تستعرضها   صفحة يف١٤  ٦٠٠ صفحة يف القضية األوىل و١٥  ٠٠٠

 .٥٦٠راءات املعنية جمين عليهم بلغ جمموعهم اإلج وقد شارك يف. ألغراض اختاذها قراراا

وفيما خيص احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، مثَل كالكستيمباروشيمانا ألول مرة أمام الدائرة  -٨
وعقدت . ، بعد أن قدمته السلطات الفرنسية إىل احملكمة٢٠١١يناير / كانون الثاين٢٨التمهيدية األوىل يف 

وقد قدم األطراف يف الدعوى . ٢٠١١سبتمرب / أيلول٢١ إىل ١٦ الفترة املمتدة من جلسة تأكيد التهم يف
ويف .  صفحة، تعين على الدائرة أن تستعرضها ألغراض تأكيدها التهم١٥ ٢٠٠وثائق إثبات تقع يف

ىل  قررت الدائرة التمهيدية األوىل باألغلبية عدم تأكيد التهم املوجهة إ٢٠١١ديسمرب /كانوناألول١٦
قراراً ١٢٠وخالل إجراء تأكيد التهم هذا، أصدرت الدائرة التمهيدية األوىل زهاء . كالكستيمباروشيمانا

 قرارين ٢٠١١كما إن الدائرة التمهيدية األوىل أصدرت يف عام.  جمنياً عليه١٣٠اإلجراء   أوأمراً، وشارك يف
 .ية الكونغو الدميقراطية، مبعزل عن أي قضيةمتعلقني مبشاركة اين عليهم يف التحقيق يف احلالة يف مجهور

 ٢٠١١ مارس/ آذار٧وفيما خيص احلالة يف دارفور بالسودان، قررت الدائرة التمهيدية األوىل يف  -٩
. اهللا بندا أكرب نورين وصاحل حممد جربو جاموس، وقضت بأن حياكَما باإلمجاع تأكيد التهم املوجهة إىل عبد

 سبعة قرارات فيماخيص قضية عمر البشري، ٢٠١١رة التمهيدية األوىل يف عام وعالوة على ذلك أصدرت الدائ
 .وال سيما بشأن عدم تعاون الدول للقبض عليه وتقدميه إىل احملكمة

 ثالثة أوامر ٢٠١١  يونيه/ حزيران٢٧وفيما خيص احلالة يف ليبيا أصدرت الدائرة التمهيدية األوىل يف  -١٠
وهلذاالغرض . لقذايف، وسيف اإلسالم القذايف، وعبداهللا السنوسيبالقبض على معمر حممد أبو منيار ا

تشرين ٢٢ويف. صفحة من وثائق اإلثبات واملعلومات اليت قدمهااملدعي العام٢  ٧٠٠استعرضت الدائرة 
 أت الدائرة التمهيدية األوىل القضية ضد معمر القذايف نظراً إلىوفاته، لكن املشتبه ما ٢٠١١ نوفمرب/الثاين

 أصدرت الدائرة طلبات معلومات من ليبيا بغية ٢٠١١ديسمرب /كانون األول  ويف. خرين ظال طليقنياآل
 .مباشرة اإلجراء املتعلق مبقبولية القضيتني

ديفوار،وافقت الدائرة التمهيدية الثالثة  وفيما خيص احلالة يف كوت -١١
.  من نظام روما األساسي١٥  مالً باملادة على طلباملدعي العاممباشرة حتقيق ع٢٠١١ أكتوبر/األول  تشرين ٣  يف

وتعين على هذه الدائرة خالل اإلجراءات ذات الصلة استعراض وثائق اإلثبات واملعلومات اليت قدمهااملدعي 
لقد مثَّل . ٥  ٠٠٠ جمين عليهم بلغ عدد صفحاا ٧٠٠صفحة وعرائض قدمها زهاء ١٢٠٠العام الواقعة يف 

 ٢٠١١نوفمرب/تشرينالثاين٢٣ويف .  العمل الواقع على عاتق الشعبة التمهيديةذلك زيادة ذات شأن يف عبء
وهلذا الغرض تعين . أصدرت الدائرة التمهيدية الثالثة، بناًء على طلباملدعي العام، أمراً بالقبض على لورانغباغبو

وقد قُدم لوران .  صفحة٢ ٠٠٠على هذه الدائرة أن تستعرض وثائق اإلثبات اليت قدمهااملدعي العام الواقعة يف 
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ديسمرب / كانون األول٥ومثَلَ أمام احملكمة مثولَه األول يف . ٢٠١١نوفمرب/تشرينالثاين٣٠ غباغبوإىل احملكمة يف
 . موعداً جللسة تأكيد التهم املوجهة إليه٢٠١٢يونيه / حزيران١٨، وحدد ٢٠١١

 بلغ مستوى غري مسبوق، ٢٠١١يدية يف عام إن جممل عبء العمل الواقع على عاتق الدوائر التمه -١٢
ويضاف إلىذلك . فهي قد أصدرت قرارين بشأن تأكيد التهم، وستة أوامر باملثول، وأربعة أوامر بإلقاء القبض

أن الدوائر التمهيدية عقدت جلسات مثول أويل لثمانية مشتبه م وثالث جلسات لتأكيد التهم املوجهة إىل 
 جلسات ٢٠١١وعالوة على ذلكعقدت الدوائر التمهيدية أيضاً على مدى عام. م سبعةمشتبه م بلغ جمموعه

 .عديدةبشأن مسائل منها ما خيص كشف املعلومات، وتدابري محاية الشهود واين عليهم والدفاع

 الشعبةاالبتدائية -٣

المتان لكي يتسىن مددت فترة والية القاضي ب(تتألف الشعبة االبتدائية من مثانية قضاة وأربع دوائر  -١٣
ويضاف إىل ذلك أنه مت تكليف قاضيني من الشعبة التمهيدية بالعمل يف ). لوبانغاله إجناز حماكمة 

وهناك حالياً ستة قضاة كلٌ منهم . الشعبةاالبتدائية، ما جعل عدد القضاة املشاركني يف احملاكمات يبلغ عشرة
الدائرتني االبتدائيتني الثانية والرابعة والنائب  يفواحد منهم هو عضو (الوقت ذاته   عضو يف دائرتني يف

الدائرة االبتدائية الثالثة ورئيس للدائرة االبتدائية الرابعة، وواحد هو   األوللرئيس احملكمة، وآخر هو عضو يف
لٌ رئيس للدائرة االبتدائية الثالثة ورئيس الشعبة التمهيدية وعضو الدائرة التمهيدية األوىل، وثالثة آخرون ك

 ). منهم عضو يف دائرة ابتدائية ويف دائرة متهيدية يف الوقت ذاته

وكما لوحظ يف السنوات السابقة تتسم اإلجراءات اجلنائية بطابع عضوي، وتسبب املستجدات غري  -١٤
بيد أن . ميكن تفاديه  ميكن، حاالت تأجيل ال  املتوقعة، على الرغم من توليالدوائر املعنية معاجلتها بأسرع ما

القضايا على أسرع حنو ممكن، ضامنة يف الوقت ذاته سالمة    الدوائر األربع سهرت على تقدم النظر يفمجيع
 .احملاكمة العادلة  اإلجراءات وحقوق املتهم يف

من مساع األدلة اليت ساقها األطراف خالل )٢(، انتهت الدائرة االبتدائية األوىللوبانغايف حماكمة  -١٥
طلب الدفاع وقفاً دائماً " استدعاهم الدفاع شهادام إثر قرار الدائرة بشأن فقد قدم مخسة شهود.٢٠١١  عام

. ٢٠١١ فرباير/شباط ٢٣  الذي صدر يف) باالستناد إىل إساءة استعمال اإلجراءات القضائية" (لإلجراءات
 بلغ وجاء القرار األخري الذكر، الذي صدر بعد أقل من أسبوعني من إيداع آخر مذكرة ذات صلة، يف وثيقة

 صفحة من املذكرات ٣٦٤احلصر، استعراض    واستتبعت، على سبيل الذكر ال٩٣جمموع صفحاا 
مايو /أيار٢٠وقد أُعلن عن إغالق باب تقدمي األدلة بتاريخ . وعدةمئات من صفحات حماضرإفادات الشهود

مية لألطراف  إيداع املذكرات الكتابية اخلتا٢٠١١أغسطس /آب  ١٥و  يونيه/ حزيران١ومت بني . ٢٠١١
وقدماملدعي العام، والدفاع، واملمثلون القانونيون للمجين . ٧٥٩واملشاركني، اليت بلغ جمموع صفحاا 

وباإلضافة إىل ذلك أصدرت الدائرة . ٢٠١١أغسطس / آب٢٦   و٢٥عليهم، بيانات ختامية شفوية يف يومي 
 االدعاء أدهلتفنيدية، ومسائل متصلة بترمجة عدداً من القرارات بشأن مسائل شىت، مثل قبول الوثائق، وتقدمي

احلكم، واملساعدة القانونية املقدمة إىل الدفاع واملمثلني القانونيني للمجين عليهم، واملسائل املتصلة بطلبات 

                                                           
فولفورد  بأن القاضيأوديوبنيتو والقاضي بالمتان؛ مع العلمة تتألف الدائرة االبتدائية األوىل من القاضي فولفورد، رئيساً، والقاضي)٢(

 . يف الدائرة التمهيدية الثالثةبنيتو عضوان أيضاً  أوديوالقاضية و
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مبا يف ذلك املرفقات ( قراراً أو أمراً كتابياً ٥٧وقد أصدرت الدائرة . اللجوء اليت يقدمها الشهود احملتجزون
، )ن دون اشتمال األوامر حبجب أجزاء من حماضر اجللسات، والتصويبات، والصيغ ذات األجزاء احملجوبةلك

ضمن ملف القضية )٣(وثيقة  ٤٣٨ إيداع ٢٠١١عام  فعلى وجه اإلمجال مت يف. ونطقت بعشرة قرارات شفوية
ه مبشاركة املزيد من اين وإثر صدور قرار يؤذن مبوجب. يوماً  ٢١وبلغت مدة اجللسات اليت عقدا الدائرة 

بادئ  ولئن كان من املتوقع يف. ١٢٩اإلجراءات، بلغ جمموع اين عليهم املشاركني يف اإلجراءات   عليهم يف
 فقد ٢٠١١  حبلول اية عام)  من نظام روما األساسي٧٤القرار املتخذ عمالً باملادة(األمر أن يصدر احلكم 

 ١ ٣٧٣املتمثِّلة على وجه التحديد يف(ب مقدار األدلة اليت تعيناستعراضها غدا حتقيق هذا اهلدف غريواقعي بسب
 يوماً، وحماضر تقع ١٩٠شاهداً من أدلة استمع إليها على مدى جلسات قاربت مدا الـ٦٧عرضاً، وما ساقه 

ويل على ومسائل أخرى تعين النظر فيها، منها مسألة ما إذا كان ميكن التع)  صفحة١٠ ٠٠٠يف أكثر من 
 .)٤(إفاداتالشهود الذين اتصل م الوسطاء

 إىل األدلة اليت )٥(، استمعت الدائرة االبتدائية الثانيةجرمان كاتانغا وماتيونغوجولو شوييف حماكمة  -١٦
الفترة املمتدة من   قدمها اثنان من اين عليهم أذنت احملكمة بأن يستدعيهما املمثلون القانونيون وذلك يف

 ٢٠١٠ديسمرب /كانوناألول٨  ، إثر إغالق باب تقدمي االدعاء لألدلة يف٢٠١١فرباير /اط شب٢٥إىل ٢١
. ، للتحضري لتقدمي حجج الدفاع٢٠١١مارس/آذار٢٣و١٠ وعقدت جلستان حتضرييتان يف. وتأجيل اجللسة

منهم ثالثة ( جمنياً عليهم ١٧، واستدعى السيد كاتانغا ٢٠١١مارس /آذار ٢٤  وقد بدأ تقدمي الدفاع لألدلة يف
 ١٢، استمرت جلسات االستماع إليهم حىت )شهود مشتركون بني دفاعه ودفاع السيد نغوجولو

أغسطس / آب١٥وبدأ تقدمي حجج الدفاع عن السيد نغوجولو بعد العطلة القضائية،يف . ٢٠١١  يوليو/متوز
تمرب إىل سب/ أيلول٢٧ومن . ٢٠١١سبتمرب / أيلول١٦واستمع إىل مثانية شهود حىت . ٢٠١١

كما إن السيد ماتيونغوجولو قدم .  أدىل جرمان كاتانغا بشهادته يف قضيته٢٠١١ أكتوبر/األول تشرين  ١٩
وقد . ٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين١١أكتوبر حىت / تشرين األول٢٧أدلة دفاعاً عن نفسه يف الفترة املمتدة من 

ا، منها قرارات بشأن طلبات تغيري ترتيب  قرارات بشأن عدد من القضاي٢٠١١  أصدرت الدائرة خالل عام
الكشف عن األدلة طيلة مرحلة الدفاع، وبشأن مسائل تتعلق بطلبات اللجوء إىل  الشهود أو بشأن التأخر يف

هولندا اليت قدمها ثالثة شهود حمتجزين، وبشأن محاية الشهود احملتجزين الثالثة وشروط احتجازهم، وبشأن 
 تشرين ١٨وعقدت احملكمة إثر قراراها، الصادر يف . تقدمي أدلة إضافيةقبول وثائق، وبشأن طلبات 

يناير /كانون الثاين  ، القاضي بإجراء زيارة تفقدية قضائية جلمهورية الكونغو الدميقراطية يف٢٠١١نوفمرب /الثاين
ذه الزيارة،  لتناول اجلوانب العملية واإلجرائية هل٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين٢٥، جلسة حتضريية يف ٢٠١٢

 كانون ١٤ويف . ٢٠١١  ديسمرب/كانون األول  ١ ومسارها النهائي، ما مت البت فيه بقرار صدر يف
ويف .  عقدت الدائرة جلسة حتضريية لتذليل مسائل تتعلق بترمجة املذكرات اخلتامية٢٠١١ديسمرب /األول

                                                           
 .مبا يف ذلك املرفقات)٣(

 قاضيةً باإلمجاع بأن املدعىعليه مذنب، بصفته شريكاً ٢٠١٢مارس / آذار١٤ أصدرت احملكمة حكمها يف هذه القضية بتاريخ )٤(
رياً، وتسخريهم للمشاركة النشطة يف إجبا  يف اقتراف جرائم حرب متمثِّلة يف جتنيد أطفال دون اخلامسة عشرة جتنيداً اختيارياً أو

 ١٤ الصادر يف ICC-01/04-01/06 احلكم أنظر. ٢٠٠٣ أغسطس/آب ١٣ إىل ٢٠٠٢سبتمرب /أيلول١أعمال عدوانية من 
 . من النظام األساسي٧٤   عمالً باملادة٢٠١٢مارس /آذار

 دياراة؛ مع العلم بأن القاضيفان دين وينجارتة والقاضيدياراة، رئيساً، والقاضيكوت تتألف الدائرة االبتدائية الثانية من القاضي )٥(
 . أيضاً النائب األول لرئيس احملكمة وعضو الدائرة االبتدائية الرابعةيه
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فادات اخلتامية الكتابية والشفوية يف أعقاب هذه اجللسة أصدرت الدائرة أمراً بشأن اجلدول الزمين لتقدمي اإل
) ٢٠١١فرباير / شباط٩القرار الصادر يف (اإلجراءات   وسمح ين عليهما آخرين باملشاركة يف. ٢٠١٢عام 

ونتيجة . ونزعت صفة املشارك عن اثنني من اين عليهم إثر تقدمي مزاعم مربرة بأما قدما معلومات مضلِّلة
وقد أصدرت الدائرة .  جمنياً عليهم، ميثِّلهم فريقان من املمثلني القانونيني٣٦٤جراءات اإل  لذلك شارك يف
ذلك املرفقات لكن دون احتساب األوامر القاضية حبجب أجزاء من  يف  مبا( قراراً أو أمراً ٨١االبتدائية الثانية 

وعلى وجه اإلمجال .  شفوياً قرارا٤٩ً، ونطقت بـ)احملاضر، والتصويبات، والصيغ ذات األجزاء احملجوبة
 .١٠١، وعقدت الدائرة جلسات بلغت مدا باأليام ٢٠١١  عام  يف ملف القضية يف)٦( وثيقة٣٣٢أُودعت 

، واستمر )٧( أمام الدائرة االبتدائيةالثالثة٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين٢٢ يف مبباوبدأت حماكمة  -١٧
ديسمرب /األول كانون ٩يناير إىل / كانون الثاين١١متدة من ويف الفترة امل. ٢٠١١تقدمي االدعاء لألدلة يف عام 

وقد أُذن لـواحد من الشهود . ٤٠ شاهداً من شهود االدعاء البالغ عددهم ٣٣، استمعت الدائرة إىل ٢٠١١
 قراراً شفوياً ٢٨ويف هذا السياق أصدرت الدائرة أربعة قرارات كتابية و. بأن يديل بشهادته عرب رابط فديوي

 قراراً شفوياً بشأن طلبات ٣١أو تدابري خاصة تتعلق م، وقرارين كتابيني و/ تدابري محاية الشهود وبشأن
وأصدرت الدائرة على مدى السنة عدداً من القرارات بشأن أمور منها . املمثلني القانونيني استجواب الشهود

ديسمرب / كانون األول١٥فقضت يف (سبع طلبات رامية إىل اإلفراج املؤقت، وبشأن تقدمي األدلة وقبوهلا 
 ٢١ويف ). األوائل بإفادام٣٢شأن مقبولية الوثائق اليت قُدمت خالل إدالء شهود االدعاء الـ   يف٢٠١١

 أصدرت الدائرة أمرين يتعلقان بطلبات جمين عليهم ٢٠١١ديسمرب/ كانوناألول٢١نوفمرب و/تشرين الثاين
يوليه /متوز٢١يف (وأصدرت الدائرة ثالثة قرارات . تقدمي أدلة  ولتقدمي آرائهم أوعرض شواغلهم شخصياً أ

 طلباً قدمها جمين عليهم ١ ٠٨٩، تناولت )٢٠١١ديسمرب / كانون األول١٥أكتوبر و/تشريناألول٢٥و
منهم، ٧١ من طالبيها، وأرجأت قرارها فيما خيص ٩٧٥اإلجراءات، فأذنت باملشاركة لـ  للمشاركة يف

 جمنياً عليهم، ميثلهم فريقان من املمثلني القانونيني، قد ٢ ٢٨٧نتيجة لذلك كان و.  منهم٤٣ورفضت طلبات 
ذلك املرفقات  يف  مبا( قراراً أوأمراً كتابياً ٨٤وأصدرتالدائرة . ٢٠١١شاركوا يف قضية مببا حبلول اية عام 

، )األجزاء احملجوبةلكن دون احتساب األوامر القاضية حبجب أجزاء من احملاضر، والتصويبات، والصيغ ذات 
 يف ملف القضية يف عام )٨(وثيقة  ٦ ٢٣٤وعلى وجه اإلمجال مت إيداع .  قرارات شفوية١٠٧ونطقت بـ

وبالنظر إىل مسائل غري مرتقبة،ثارت فيما .  يوما١٣١ً وعقدت الدئرة جلسات بلغ جمموع مددها ٢٠١١
الدفاع، فإن تقدمي الدفاع لألدلة مل ينجز يف يتعلق بتحديد مواعيد االستماع إىل آخر الشهود الذين استدعاهم 

 قراراً ٢٠١١ نوفمرب/ تشرين الثاين١١وقدأصدرت الدائرة يف . كما كان متوقعاً يف بادئ األمر٢٠١١عام 
يناير /الثاين  بشأن جدول مواعيد االستماع إىل شهود الدفاع، أُقر مبوجبه طلب االدعاء أن يستمع يف كانون

 . إىل آخر أربعة شهود قدمهم٢٠١٢فرباير/وشباط

                                                           
 .ومبا فيها املرفقات)٦(

اينر هي ستضيةضية أوزاكي؛ مع العلم بأن القا والقاوالقاضية ألووش، ةًينر، رئيساستةاالبتدائية الثالثة من القاضي تتألف الدائرة )٧(
 ).ورئيسة هلا(الدائرة االبتدائية الرابعة وبأن القاضية ألووشهيأيضاً عضو يف  يف الدائرة التمهيدية األوىل عضوأيضاً 

 ).اليت يتألف معظمها من طلبات الشهود(مبا يف ذلك املرفقات )٨(
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. ٢٠١١ مارس/آذار ١٦ يفبندا وجربووأُحيلَت إليها قضية )٩(وشكِّلَت الدائرة االبتدائية الرابعة -١٨
وأُصدرت عدة قرارات لتحضري القضية للمحاكمة، تتعلق بأمور منها قيام االدعاء باستجواب ستة شهود من 

 الشهود وطلبات حجب أجزاء من الوثائق، واملستندات جديد، ومسائل كشف املعلومات، مبا يف ذلك أمن
، وطلب االدعاء إبطال تعيني حمامي الدفاع، وطلبات تعاون دولة غري )ه)(٣(٥٤واملعلومات املشمولة باملادة 

طرف وتعاون منظمة دولية، واإلجراء الواجب اعتماده إثر إيداع اتفاق بني األطراف بشأن الوقائع، ومسائل 
يب ترامجةلغة الزغاوة، والتمثيل القانوين املشترك، واملسائل املتصلة باملثول الطوعي وحضور املتهم الترمجة وتدر

. ٢٠١١عام   قراراً أو أمراً كتابياً يف٢٤وقد عقدت الدائرة ثالث جلسات حتضريية وأصدرت . خالل احملاكمة
تسن حتديد تاريخ للمحاكمة يف عام لكن مل ي. واستمرت أعمال التحضري بغية حتديد تاريخ واقعي للمحاكمة

وذلك بالنظر إىل استمرار املسائل املتعلقة بالكشف عن املعلومات، والترمجة التحريرية والشفوية بلغة ٢٠١١
 .الزغاوةوالتعاون يف هذا الشأن

يوماً، وذلكم  ٢٥٣ جلسات بلغ جمموع مددها ٢٠١١لقد عقدت الدوائر االبتدائية الثالث يف عام  -١٩
 ٢١١مقابل (قراراً كتابياً ٢٢٢وأُصدر ). يوما٢٥٩ً (٢٠١٠ب عدد أيام جلساا اليت عقدت يف عام رقم يقار
وعلى وجه اإلمجال مل يشهد ). ٢٠١٠ يف عام ٢٥٥  مقابل( قراراً شفوياً ١٦٦ونطق بـ) ٢٠١٠يف عام 

، وال سيما عند ٢٠١٠ تناقصاً بالقياس إليه يف عام٢٠١١عبءالعمل الواقع على عاتق هذه الدوائر يف عام 
مراعاة عدد الشهود الذين استمعت الدوائر االبتدائية إىل إفادام ومايناظر ذلك من عدد صفحات احملاضراليت 

ومن املهم أن يالحظ أنه يتعين، إذ يتقدم على صعيد القضايا، االضطالع بعمل حتضريي من . تعين استعراضها
. صدار القرار النهائي بأسرع ما ميكن بعد إجناز تقدمي األدلة والبياناتاخلتاميةأجل احلكم النهائي، حبيث يتسىن إ

وقد أُصدر مزيد من القرارات الكتابية، اليت يستلزم إعدادها من املوارد أكثر مما يستلزمه إعداد القرارات 
قصى قدر ممكن بغية استيعاب واتسم إسناد املهام إىل املوظفني باملرونة ومت تبسيط طرائق العمل إىل أ. الشفوية

الزيادة يف عبء العمل، ومراعاة كون عدد من املوظفني الذين يساعدون القضاة، ومعظم القضاة أنفسهم، 
ويضاف إىل ذلك أنه استعني بصندوق الطوارئ الستئجار خدمات . شاركوا يف عدة قضايا يف الوقت نفسه

املتوفرين وإطار العمل القائم مل يكونا كافيني لالضطالع موظفني إضافيني عندما قُدر أن أعداد املوظفني 
كانت الدوائر االبتدائية األوىل والثانية والرابعة مل   وينبغي التنويه أيضاً إىل أنه، إذا. بالعمل اإلضايف الضروري

 تعقد جلسات بصورة مستمرة على مدى السنة املاضية، فقد ظل مطلوباً منها ومن موظفيها االضطالع بعمل
 .ذي شأن خالل الفترات اليت مل تعقُد فيها جلسات

 شعبة االستئناف -٤

فقد أُودعت تسع . ٢٠١١شهد عبءالعمل الواقع علىعاتق شعبة االستئناف زيادة كبريةيف عام  -٢٠
 ٢٠٠٩  عام  دعوى استئناف متهيدي أو دعاوى مماثلة، مقابل سبع دعاوى من هذا النوع يف عشرة
 ٢٠١١عام   وبالنظر إىل أنه مل يصدر عن أي دائرة ابتدائية قرار ائي يف.٢٠١٠دعاوى منه يف عام  وست

 .فإن دائرة االستئناف مل تنظر يف أي دعاوى استئناف حلكم ائي

                                                           
فرناندز دي جورمندي؛ مع العلم بأن  ديارا والقاضية، والقاضيةلووش، رئيسةًأ تتألف الدائرة االبتدائية الرابعة من القاضية )٩(

أن ب الثالثة، وعضو يف الدائرة االبتدائيةأيضاً هيلووشيةأالقاضأن  الثانية وعضو يف الدائرة االبتدائيةأيضاً هي ديارا يةالقاض
 . الدائرة التمهيدية الثالثةريئيسةفرناندز دي جورمندي هةالقاضي
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وعلى الرغم من هذه الزيادة يف عبء العمل الواقع على عاتق دائرة االستئناف فإن جناعتها ظلت  -٢١
قها تناول الوثيقة املقدمة دعماً لالستئناف، بدءاً من تاريخ إيداعها ففي املتوسط بلغت املدة اليت استغر. تتحسن

 .٢٠١٠يوماً يف عام ٩٢ و٢٠٠٩عام  يوماً يف ١٣٣ يوماً، مقابل ٤٩القرار ذي الصلة، /حىت صدور احلكم

 )ICC-01/04-01/06(قضيةاملدعي العام ضد توماس لوبانغادييلو  )أ (

 الطلب الذي ٢٠١١ أغسطس/ آب٢٦الستئناف يف ، رفضت دائرة اتوماس لوبانغادييلويف قضية  -٢٢
إذن الدائرة "، إذ رأت أن "طلب توجيهات عاجل" بعنوان ٢٠١١أغسطس / آب١٧قدمته مملكة هولندا يف 
 من النظام ٨٢ و٨١خارج سياق املادتني] استئناف قرار متعلق بإجراءات اللجوء[االبتدائية باالستئناف 

خارج نطاق السلطات اليت خولتها إياها الدول " يستلزم منها أن تعمل خيرج عن نطاق سلطتها ألنه" األساسي
 .)١٠("األطراف يف النظام األساسي

، رفضت دائرة االستئناف مذكرات رئيسة قلم احملكمة ٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين٢١ويف  -٢٣
ضائية اليت ينبغي أن تدفَع اليت قُدمت طعناً يف قرار الدائرة االبتدائية بشأن نطاق املساعدة الق") املسجل("

والحظت دائرة . احملاكمة تكاليفها للسيد لوبانغادييلو عند استكمال مساع اإلفادات الشفوية اخلتامية يف
 .االستئناف أا تفتقر إىل االختصاص الذي يؤهلها لسماع دفوع رئيسة قلم احملكمة

 )ICC-01/04-01/07(قضيةاملدعي العام ضد جرمان كاتانغا وماتيونغوجولو شوي  )ب (

رفضت دائرة االستئناف جرمان كاتانغا وماتيونغوجولو شوييف قضية  -٢٤
خيص   طلباً قدمته هولندا بشأن توجيهات تتعلق باإلجراء الواجب اتباعه فيما٢٠١١ آب/أغسطس ٢٦  يف

 أن طلب فقدوجدت دائرة االستئناف. استئناف قرار صادر عن الدائرة االبتدائية الثانية بشأن إجراءات اللجوء
الصكوك القانونية للمحكمة وأنه يطلَب به من دائرة االستئناف أن تتجاوز  هذه الدولة يفتقر إىل ما يربره يف

 .حدود اختصاصها

 )ICC-01/05-01/08(قضيةاملدعي العام ضد جان بيري مبباغومبو  )ج (

لدائرة االبتدائية  قرار ا٢٠١١ مايو/ أيار٣ نقضت دائرة االستئناف يف جان بيري مبباغومبويف قضية  -٢٥
، إذوجدت أن هذه "قرار بشأن قبول مواد واردة يف قائمة األدلة اليت قدمها االدعاء مبثابة أدلة"الثالثة ذا العنوان 

الدائرة االبتدائية خرجت عن اإلطار القانوين للمحكمة بقبوهلا مبثابة أدلة مجيعالعناصر الواردة يف قائمة األدلة 
، وأنقبول هذه الدائرة االبتدائية "اخللوص إىل مقبوليتها بصورة أولية"هااملدعي العام استناداً إىل املنقَّحة اليت قدم

 من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات ٦٨بيانات الشهود الكتابية دون حتليلها بنداً بنداً ال يتوافق مع القاعدة 
 . األساسيمن النظام) ٢(٦٩مع مبدأ الشفوية الذي ترسيه املادة   وال

العنوان   نقضت دائرة االستئناف جزئياً قرار الدائرة االبتدائية الثالثة ذا٢٠١١أغسطس / آب١٩ويف  -٢٦
، إذ وجدت أن رفض اإلفراج املطلوب استند إىل إساءة تقدير للوقائع اليت "قرار بشأن طلبات اإلفراج املؤقت"

                                                           
)١٠(

ICC-01/04-01/06-2799-Conf األمر الصادر عن دائرة االستئناف ذي الرقممالًبع.٨، الفقرةICC-01/04-01/06-2837 

OA19ت وثيقة علنية٢٠١٢يناير / كانون الثاين٢٧ بـ، املؤرخبِرأُعيد تصنيف الوثيقة املعنية فاعت ،. 
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بتدائية أن تنشد املزيد من املعلومات من الدولة اليت يقوم عليها القرار املعين وأنه كان ينبغي هلذه الدائرة اال
ورأت دائرة االستئناف أيضاً أن هذه الدائرة . عرضت استقبال السيد مبباغومبوإذا أُفرِج عنه إفراجاً مشروطاً

االبتدائية أخطأت بسوقها مربراً قانونياً إضافياً الحتجاز السيد مببا دون أن تبني أي تغري يف الظروف، كما 
وقد أوعزت دائرة االستئناف إىل الدائرة االبتدائية بأن تعيد النظر . من النظام األساسي) ٣(٦٠ تقضي به املادة

 .يف طلب السيد مبباغومبو على ضوء هذا احلكم

 ردت دائرة االستئناف دعوى استئناف قرار الدائرة االبتدائية الثالثة ٢٠١١سبتمرب / أيلول٩ويف  -٢٧
طلب اإلفراج عن السيد جان بيري مبباغومبولكي يؤدي واجباته الوطنية فيجمهورية  ’قرار بشأن"ذي العنوان 

، إذ رأت، باالستناد إىل وقائع القضية وظروفها، أن هذه الدائرة االبتدائية ملترتكب أي "‘الكونغو الدميقراطية
 .خطأ عندما مل تستجب لطلب السيد مبباغومبواإلفراج عنه مؤقتاً

العنوان    أكدت دائرة االستئناف قرار الدائرة االبتدائية الثالثة ذا٢٠١١نوفمرب /ين تشرين الثا٢٣ويف  -٢٨
أغسطس /آب١٩قرار بشأن طلب املتهم اإلفراج عنه مؤقتاًعلى ضوء احلكم الصادر عن دائرة االستئناف يف "

٢٠١١." 

 )ICC-01/04-01/10(قضيةاملدعي العام ضد كالكستيمباروشيمانا  )د (

 قرار الدائرة ٢٠١١  يوليو/ متوز١٤ أكدت دائرة االستئناف يف وشيماناكالكستيمباريف قضية  -٢٩
 ".قرار بشأن طلب الدفاع اإلفراج املؤقت"التمهيدية األوىل ذا العنوان 

 ردت دائرة االستئناف دعوى استئناف قرار الدائرة التمهيدية األوىل ٢٠١١سبتمرب / أيلول٢١ويف  -٣٠
باعتباره غري مقبول، ألن طلب السيد " ع لإلفراج املؤقتقرار بشأن ثاين طلبي الدفا"ذيالعنوان 

 .)١١("اليشكِّل طلباً لإلفراج بل طلباً لنظر الدائرة التمهيدية يف مقبولية القضية"مباروشيمانا

 رفضت دائرة االستئناف دعوى استئناف قرار الدائرة ٢٠١١ديسمرب / كانون االول٢٠ويف  -٣١
قرار بشأن "ودعوى استئناف قرارها ذي العنوان " أن اعتماد التهمقرار بش"التمهيدية األوىل ذي العنوان 

" ‘طلب املشاركة الذي قدمه اين عليهم’وبشأن ‘ طلب االدعاء تعليق أمر اإلفراج عن كالكستيمباروشيمانا’
 .باعتبارمها غري مقبولني

 )ICC-01/09(احلالة يف مجهورية كينيا   )ه (

 استئناف ٢٠١١  أغسطس/ آب١٠ت دائرة االستئناف يف فيما خيص احلالة يف مجهورية كينيا، رفض -٣٢
قرار بشأن طلب املساعدة املقدم باسم حكومة مجهورية كينيا عمالً باملادة "حكومة كينيا القرار ذا العنوان 

. باعتباره غري مقبول"  من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات١٩٤من النظام األساسي والقاعدة ) ١٠(٩٣
حق استئناف القرارات املتعلقة باالختصاص أو باملقبوليةمقصور على القضايا اليت "ستئناف أن وبينت دائرة اال

                                                           
)١١(

ICC-01/04-01/10-438 ١٧ ، الفقرة. 
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الدائرة االبتدائية على وجه التحديد بشأن اختصاص احملكمة أو مقبولية   تقضي فيها الدائرة التمهيدية أو
 .)١٢("القضية

  وجشوا آراب سانغقضيةاملدعي العام ضد وليم سمواي روتو، وهنري كربونو كُسغاي،  )و (

)ICC-01/09-01/11 ( ،عي العام ضد فرانسيس كريمييموثورا،وأوهورومويغايكنياتاوقضيةاملد
 )١٣()ICC-01/09-02/11(وحممد حسني علي 

 دعوى ٢٠١١  أغسطس/ آب١٧يف حكمني منفصلني يف قضييت كينيا ردت دائرة االستئناف يف  -٣٣
 موراجيِستشو املثول مبثابة صديق للمحكمة يف القضية، استئناف قرار القاضي املنفرد بشأن طلب السيدة

 .باعتباره طلباً غري مقبول

قضيتي    أكدت دائرة االستئناف باألغلبية، يف قرارين منفصلني يف٢٠١١أغسطس / آب٣٠ويف  -٣٤
 يف مقبولية بشأن طلب حكومة كينيا املقدم طعناً] ان[قرار] "ين[الدائرة التمهيدية الثانية املعنون] ي[كينيا، قرار

، ذاهبة إىل أنه حىت تكون القضية غري مقبولة أمام "من النظام األساسي) ب)(٢(١٩القضية عمالً باملادة 
جيب أن تشمل اإلجراءات الوطنيةنفس الشخص وبالتايل نفس الفعالملزعومبه يف الدعوى املقامة أمام "احملكمة 
طعنت دولة يف مقبولية قضية فيجب عليها أن تقدم إىل "إذا وذهبت دائرة االستئناف أيضاً إىل أنه . )١٤("احملكمة

 .)١٥("احملكمة أدلة على درجة كافية من التحديد والقوة اإلثباتية تبين أا تقوم بالفعل بالتحقيق يف القضية

، نقضت دائرة االستئناف فرانسيس كريمييموثوراوأوهورومويغايكنياتا وحممد حسني عليويف قضية  -٣٥
قرار بشأن مسألة إبطال تعيني " قرار الدائرة التمهيدية الثانية ذا العنوان ٢٠١١نوفمرب /الثاين تشرين ١٠يف 

موضحة الظروف اليت حيل فيها دون تويل موظف سابق يف مكتباملدعي العام متثيل موكِّل له " حمامي الدفاع
 .من مدونة قواعد السلوك املهين للمحامني) ب)(١(١٢مبقتضى املادة 

  دعي العام ضد عبداهللا بنداأبكر نورين وصاحل حممد جربو جاموسقضيةامل  )ز (
(ICC-02/05-03/09) 

 أيدت دائرة االستئناف، اهللا بنداأبكر نورين وصاحل حممد جربو جاموس  عبديف قضية  -٣٦
فرانسيس كريمييموثوراوأوهورومويغايكنياتا وحممد حسني مستشهدةًحبكمها الصادر يف اليوم السابق يف قضية 

، استناداً إىل "قرار بشأن طلب االدعاء إبطال تعيني حمامي الدفاع"قرار الدائرة االبتدائية الرابعة ذا العنوان ، علي
 .ما بني يديها من وقائع وظروف حمددة

وثيقة االدعاء املقدمة " أودعاملدعي العام الوثيقة ذات العنوان ٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين١٤ويف  -٣٧
قرار بشأن طلب االدعاء اإلذن باالستئناف طعناً يف "ار الدائرة االبتدائية الرابعة ذي العنوان دعماً الستئناف قر

                                                           
)١٢(

ICC-01/09-78 ١٦، الفقرة. 

 ".قضيتا كينيا" إليهما فيما يلي بـالقضيتان املشار)١٣(

 .١، الفقرة ICC-01/09-02/11-274و؛ ١، الفقرة ICC-01/09-02/11-307أنظر )١٤(

 .٢، الفقرة ICC-01/09-02/11-274و؛ ٢، الفقرة ICC-01/09-02/11-307أنظر )١٥(
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". ‘والتعليمات األخرى املتعلقة بالترمجة) ICC-02/05-03/09-199(علل األمر املتعلق بترمجة بيانات الشهود ’
 .٢٠١٢فرباير / شباط١٧وصدر القرار يف دعوى االستئنافهذهفي 

 صالمكاتباالت -٥

فيها اهليئات  استمر مكتب االتصال يف نيويورك على تقدمي الدعم إىل مجيع أجهزة احملكمة، مبا -٣٨
وشارك هذا املكتب يف كثري من اجتماعات األمم املتحدة ذات الصلة باحملكمة . الفرعية للجمعية يف نيويورك

. أخرى مهتمة ا فينيويوركاحملكمة وأطراف   وعقَد مشاورات مع مسؤويل املنظمة، وأصحاب املصلحة يف
وقد قدم هذا املكتب دعماً ناجعاً إىل مجيع أجهزة احملكمة خالل الدورة العاشرة للجمعية اليت عقدت يف 

 املشتركة بني األمم ٢٠١١، وساعد يف تنظيم املائدة املستديرة السنوية لعام ٢٠١١ديسمرب /كانون األول
 .املتحدة واحملكمة اجلنائية الدولية

  العام مكتباملدعي: الثاين الرئيسي الربنامج  -اءب

 بأنه األحفل بأنشطة مكتباملدعي العام، وفاق من هذه الناحية افتراضات هذا ٢٠١١متيز عام  -٣٩
ففي حني كان مكتباملدعي العام قد خطَّط للتحقيق النشط . املكتب، وذلك على غرار األعوام السابقة له

أماعدد . تكن متوقعة أيضاً   يف ست قضايا، منها اثنتان يف حالة جديدة ملمخس قضايا فإنه حقَّق فعالً  يف
طور احملاكمة فقد طابق ما كان  حقَّق فيه من القضايا اليت كان املشتبه م يف إطارها طلقاء أو اليت كانت يف  ما

 إذ أن مكتباملدعي العام ويف جمال التدارس األوليللحاالت احملتملة، مت ختطي عدد الثماين حاالت؛. مفترضاً له
 .ويف جمال احملاكمات حتققت االفتراضات متاماً. درس ما جمموعه تسع حاالت

وتسىن ملكتباملدعي العام أن ينفذ مجيع األنشطة املرتقبة يف إطار االفتراضات اليت استندت إليها  -٤٠
فإثر إحالة . ل تكاليف حالتني إضافيتنيوقد تعين على املكتب أيضاً حتم. امليزانية األصلية اليت أقرا اجلمعية

، أعد املكتب إخطاراً بشأن االستعانة بصندوق الطوارئ ٢٠١١مارس /احلالة يف ليبيا إىل احملكمة يف آذار
وبالنظر إىل األحداث اليت حصلت على أرض .  مليون أورو من موجوداته٢,١٨١باستخدام مبلغ مقداره 

يستوعب معظم  وفورات اليت حتققت من خالل النجاعة، تسىن للمكتب أنالواقع وتطور القضايا املعنية وال
التكاليف املتصلة بقضايا احلالة يف ليبيا ضمن حدود مبلغ امليزانية العادية املقرة، ما جعل النفقات اإلضافية 

يق كما إن املكتب استوعب كل تكاليف عمليات التحق. يورو فقط٢٩٠ ٠٠٠الزائدة عن هذا املبلغ تساوي 
 مليون أورو ٢٦,٨٨ البالغة ٢٠١٢ديفوار ضمن حدود املصروفات اإلمجالية لعام  املتصلة باحلالة يف كوت

ما أتى بتوضيح إضايف )  املقرة٢٠١١يف املائة عن مبلغ ميزانية ١,١  أي أن املصروفات زادت بنسبة مقدارها(
فاملدعي العام، إذ وضع . ظفني يف مكتباملدعي العاملنتائج التآزر املتأيت عن تطبيق املنوااللتناويب للتجهيزباملو

اعتباره كون أجهزة احملكمة األخرى حتتاج إىل موارد إضافية، ألن األنشطة يف جماالا جاوزت أيضاً املقدار   يف
سناد املخطَّط له، التزمأقصى قدر من احليطة يف ختطيطه املايل وفقاً لتوصيات اللجنة وقرارات اجلمعية، معتنياً بإ

درجات أولوية إىل األنشطة وباذالً اجلهد الواجب لإلسهام من خالل الوفورات يف سد االحتياجات املالية 
 .اإلضافية للمحكمة مجعاء

 على مراقبة اإلجراءات الوطنية يف شىت البلدان على حنو ٢٠١١واستمر مكتباملدعي العام يف عام  -٤١
. ملدعى ا، مث أن يالحق مرتكبوها وحياكَموا عند اللزومنشط سهراً على أن جيري التحقيق يف اجلرائم ا
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ويسهم ذلك يف اجلهود املبذولة لوضع حد لنجاة مرتكيب اجلرائم الدولية الرئيسية من العقاب دون زيادة أنشطة 
 .تالية لهويعتزم املكتب مواصلة العمل ذه االستراتيجية يف العام اجلاري واألعوام ال. احملكمة ومواردها املالية

وترد يف املرفق التاسع معلومات عنأعداد املهمات والوثائق وصفحاا اليت أودعهامكتباملدعي العام يف إطار  -٤٢
 .٢٠١١ترافعه خالل عام 

 األويل التدارس أنشطة -١

 .ديفوار  عمليات التدارس األويل فيما يتعلق بليبيا وكوت٢٠١١أجنز مكتباملدعي العام يف عام  -٤٣

 بالغاً جديداً استلم مبوجب ٣٣٣  متابعة املواد املتاحةإتاحة عامة، قام املكتب بتلقيوباإلضافة إىل  -٤٤
 . من نظام روما األساسي، وباإلشعار باستالمها، وبتحليلها١٥املادة 

جمال التدارس    نشر املكتب تقريراً شامالً عن أنشطته يف٢٠١١ديسمرب / كانون األول١٣ويف  -٤٥
 .األويل

 . متعمقاً حلاالت يف بلدان شىت، منهاالبلدان املذكورة أدناهوأجرىاملكتب تدارساً -٤٦

 أفغانستان  )أ (

تلقى مكتباملدعي العام بالغني جديدين فيما يتعلق بأفغانستان وواصل دراستهما باإلضافة إىل  -٤٧
 .تدارسه املواد املتاحة إتاحة عامة

جلرائم املدعىبأن هذا وواصل املكتب نشدان وحتليل املعلومات املتأتية من مصادر متعددة بشأن ا -٤٨
 .ذاك من األطراف املعنية قد ارتكبها  أو

واستدام املكتبالصالت مع املسؤولني األفغان واملنظمات األفغانية، ومع سائر الدول املهتمة باألمر،  -٤٩
غري مبا فيها الدول املسامهة يف القوة الدولية للمساعدة األمنية، ومع مسؤويل األمم املتحدة واملنظمات الدولية 

احلكومية، وسعى إىل تعزيز هذه الصالت، بغية مجع املزيد من املعلومات عن أمناط اجلرائم واملسائل املتصلة 
 .بالتكامل

 كولومبيا  )ب (

تلقى مكتباملدعي العام بالغاً جديداً واحداً فيما يتعلق بكولومبيا وواصل حتليله له باإلضافة إىل حتليل  -٥٠
 .املواد املتاحة إتاحة عامة

 املكتبعلى االتصال املنتظم بالسلطات الكولومبية بغية احلصول على معلومات عن الدعاوى واستمر -٥١
املقامة على املستوى الوطنيبحق من يتحملون أكرب قسط من املسؤولية عن اجلرائم املندرجة ضمن نطاق 

 ٢١لومبيا بتاريخ وجيدر التنويه إىل أناملدعي العام التقى بالنائب العام اجلديد يف كو. اختصاص احملكمة
 .٢٠١١سبتمرب /أيلول
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 يف لندن مع عدد ٢٠١١ مايو/وشارك املكتب أيضاً يف املؤمتر الرفيع املستوى الذي عقد خالل أيار -٥٢
من اخلرباء، واملسؤولني الكولومبيني، والقضاة، وممثلي املنظمات غري احلكومية، للتباحث يف أثر احملكمة على 

 .وى الوطيناإلجراءات املتخذة على املست

 جيورجيا  )ج (

تلقى مكتباملدعي العام ستة بالغات جديدة فيما يتعلق جبيورجيا وواصل حتليله للمواد الطائلة اليت  -٥٣
 . وفرا السلطات الروسية واجليورجية

، فقُدم إليه عرض شامل عن ٢٠١١فرباير /وأجرىاملكتب زيارة ثانية لالحتاد الروسي يف شباط -٥٤
 .قدم عمليات التحقيق على املستوى الوطيناملستجدات فيما يتعلق بت

جتريه من  وأبدت كل من احلكومة اجليورجية واحلكومة الروسية استعدادها لتوفري املعلومات عما -٥٥
 .كما إن املكتب استدام الصالت مع املنظمات غري احلكومية يف املنطقة. حتقيقات وتنفذه من إجراءات

 فلسطني  )د (

ا تلقاه من إفادات متعلقة باإلعالن الذي أودعته السلطة الوطنية واصل مكتباملدعي العام حتليله مل -٥٦
 .من النظام األساسي) ٣(١٢الفلسطينية مبوجب املادة 

 .وقدم املكتبأيضاً معلومات حمدثة إىل مكتب مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان -٥٧

 نيجرييا  )ه (

ق بنيجرييا، وواصل حتليله هلا وللمواد املتاحة تلقى مكتباملدعي العام تسعة بالغات جديدة فيما يتعل -٥٨
 .إتاحة عامة

 ٢٠١٠حتاوره البناء مع السلطات النيجريية، إثر إعالنه العام يف عام ٢٠١١وواصالملكتب يف عام  -٥٩
 .عن تدارسه األويل للحالة يف نيجرييا

ق انتخابات  أعرب املكتببصورة علنية عن قلقه بشأن تفشي العنف يف سيا٢٠١١أبريل /ويف نيسان -٦٠
وأعلمت السلطات النيجريية املكتب بإنشاء هيئة للتحقيق يف أعمال . اجلمعية الوطنية واالنتخابات الرئاسية

 .العنف املعنية

 كوريا مجهورية  )و (

تلقى مكتباملدعي العام بالغاً جديداً واحداً فيما يتعلق جبمهورية كوريا، وواصل حتليله له وللمواد  -٦١
 .املتاحة إتاحة عامة

 عن إجراء تدارس أويل، إىل احلصول ٢٠١٠ديسمرب /عىاملكتب، إثر إعالفي كانون األولوس -٦٢
 .على معلومات إضافية من املصادر ذات الصلة
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 غينيا  )ز (

تلقى مكتباملدعي العام ثالثة بالغات جديدة فيما يتعلق بغينيا، وواصل حتليله هلا وللمعلومات  -٦٣
 .ى املستوى الوطيناملتوفرة فيما يتعلق باإلجراءات املقامة عل

يتعلق بعمليات التحقيق يف أحداث    بعثتني إىل غينيا، للقيام باملتابعة فيما٢٠١١وأوفداملكتبفي عام  -٦٤
الوطنية اليت جيريها قضاة غينيونعلى املستوى الوطين، ولردع ارتكاب جرائم جديدة خالل فترة ٢٠٠٩عام 

مسؤولني حكوميني، وممثلني للجهاز القضائي وقد التقى عدد من كبار موظفي املكتب مع . االنتخابات
 .وللمجتمع األهلي، ومبجين عليهم ورابطات للمجين عليهم

واستمر املكتبعلى التواصل مع الشركاء اإلقليميني والشركاء الدوليني بغية حتقيق واستدامة التوافق  -٦٥
 .٢٠٠٩ سبتمرب/أيلول يفالعام بشأن حماسبة من يتحملون أعظم قسط من املسؤولية عما ادعي بارتكابه 

 هندوراس  )ح (

واصل مكتب املدعي العام مجعوحتليلَ معلومات عن احلالة من مصادر متعددة منهاجلنة احلقيقة  -٦٦
 .والتصاحل اهلندوراسية

 التقى ممثلو املكتب مع النائب العام، والنائب املعين حبقوق ٢٠١١أكتوبر /ويف تشرين األول -٦٧
 .ير العدل، ووكيل وزير حقوق اإلنسان يف تيغوسيغلبااإلنسان،واملدعي العام، ووكيل وز

 واملقاضاة التحقيق أنشطة -٢

يف سياق احلالة يف أوغندا، واصل مكتباملدعي العام رصد اجلرائم املرتكبة منذ أن صدرت يف  -٦٨
ا  األوامر بالقبض على جوزيف كوين وآخرين، مبا يف ذلك التقارير عن اجلرائم اليت ارتكبته٢٠٠٥يوليو /متوز

وفيما يتعلق باإلجراءات املقامة على املستوى الوطين رد .أطراف أخرى مثل قوات الدفاع الشعبية األوغندية
املكتب، سعياً إىل معاجلة الثغرة القائمة املتمثلة يف النجاة من العقاب، على حنو يتوافق مع جه اإلجيايب فيما 

ساسي، رداً إجيابياً على طلب أوغندا مساعدة احملققني من نظام روما األ) ١٠(٩٣يتعلق بالتكامل ووفق املادة 
واملدعني العامني األوغنديني يف أعمال حتضريهم لقضيتهم الداخلية األوىل املتعلقة جبرائم احلرب املدعى بأن 

وقد أتاح املكتب ما . أحد قادة جيش الرب للمقاومة املتوسطي املستوى، هو توماس كووييلو، قد ارتكبها
 .من العرب املستخلصة وأفضل املمارسات بشأن أمور منها محاية الشهود ومساندم، وتناول األدلةلديه 

غري املباشرة اليت قد حيظى ا  كما إن املكتبواصل رصد شبكات اإلمداد واملساعدة املباشرة أو -٦٩
 .املشتبه م فتساعدهم على اإلفالت

على املشتبه فيهم وتقدميهم إىل احملكمة، مشدداً وواصل املكتب جهوده املبذولة حلشد الدعم للقبض  -٧٠
مع الدول واألطراف الدولية يف املنطقة على أمهية القبض عليهم وساعياً، على حنو أوسع، إىل تأمني العمل 

 .املنسق الضروري للنجاح يف توقيفهم
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ى الترافع يف حماكمتني وفيما خيص احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، استمر مكتباملدعي العامعل -٧١
جاريتني، وساق أدلة يف جلسة العتماد التهم، وواصل التحقيق يف قضايا أخرى، وثابر على محلته من أجل 

إلقاء القبض على مشتبه به فار. 

أغسطس /آب  ٢٥ ويف قضيةاملدعي العام ضد توماس لوبانغادييلو، أدىل املكتب ببيانه اخلتامي يف -٧٢
 شاهداً، مبن فيهم ثالثة خرباء، ٣٦ جلسة، واستدعى إليها ٢٢٠ اليت شارك خالهلا يف  يف اية احملاكمة٢٠١١

 .وقام باالستجواب املضاد لتسعة عشر شاهداً من شهود الدفاع

، واصل املكتب متابعة احلجج اليت جرمان كاتنغاوماتيونغوجولوشويويف قضيةاملدعي العام ضد  -٧٣
وشرع املكتب يف إعداد دفوعه . الستجواب املضاد لشهود الدفاععرضها الدفاع يف سياقترافعه،كما واصل ا

، وبياناته الشفوية اخلتامية من أجل ٢٠١٢  فرباير/ شباط٢٠الكتابية اخلتامية اليت يتعين تقدميها يف أجل أقصاه 
 .٢٠١٢ مايو/ أيار١٥اجللسة املزمع بدؤها يف 

املكتب، بعد تقدمي املشتبه به إىل احملكمة يف ، أودع كالكستيمباروشيماناويف قضيةاملدعي العام ضد  -٧٤
، وعرض التهم ٢٠١١يوليو /متوز  ٢٥، وثيقته اليت تتضمن التهم وقائمة أدلته يف ٢٠١١يناير / كانون الثاين٢٥

اليت ينوي توجيهها إىل املشتبه به ومعظم األدلة اليت تدعم هذه التهم خالل جلسة اعتماد التهم اليت جرت يف 
وإثر اختاذ الدائرة التمهيدية األوىل يف . ٢٠١١ سبتمرب/أيلول  ٢١ إىل ١٦دة من الفترة املمت

 ٢٣ باألغلبية قراراً بعدم اعتماد التهم، واإلفراج عن كالكستيمباروشيمانايف ٢٠١١  ديسمرب/األول كانون  ١٦
استئناف  اإلذن ب٢٠١١ديسمرب/األول كانون  ٢٧، طلب مكتباملدعي العام يف ٢٠١١ديسمرب /كانون األول

 .٢٠١٢مارس /آذار ١وقد منحت الدائرة التمهيدية األوىل اإلذن بذلك يف . القرار املعين

وفيما يتعلق ذه القضية والتحقيقات املستمرة يف شطري إقليمكيفو يف مجهورية الكونغو  -٧٥
 مهمة يف ١٣ ستاً وعشرينمهمة حتقيقية يف مخسة بلدان، منها ٢٠١١الدميقراطية، أجرى املكتب خالل عام 

كما واصل املكتب مساعدة السلطات القضائية األملانية يف . مهمات يف رواندا٦مجهورية الكونغو الدميقراطية و
يف تنفيذ استراتيجيته اإلجيابية بشأن –، وتعاونه مع دوالملنطقةإنيامسرواناشياكا و ستراتومنوسوينقضيتيهما ضد 

وتواصلت .  اجلرائم املندرجة ضمن نطاق اختصاصه إىل العدالة يف جهودها الرامية إىل تقدمي مقتريف-التكامل
 .إقليمكيفوبشطريه بغية طلب املزيد من أوامر إلقاء القبض  التحقيقات يف

وواصل مكتباملدعي العام أيضاً جهوده الرامية إىل حشد الدعم إللقاء القبض على بوسكونتاغاندا  -٧٦
، ٢٠٠٦أغسطس /بض الصادر عن احملكمة والنافذ منذ آبوتقدميه إىل احملكمة، مبوجب األمر بإلقاء الق

مستمراً على إثارة املسألة على مستوى رفيع مع دول املنطقة واجلهات الفاعلة الدولية الرئيسية، وساعياً إىل 
 .تأمني العمل املنسق الضروري للتوصل إىل القبض على املتهم املعين وتقدميه إىل احملكمة

رفور بالسودان، يواصل مكتباملدعي العام رصد اجلرائم اليت ارتكبت منذ ويف سياق احلالة يف دا -٧٧
،وإصدار األمرين ٢٠٠٧ أبريل/ نيسان٢٧إصدار األمرين بالقبض على أمحد هارون وعلي كشيب، يف 

 .٢٠١٠يوليو / متوز١٢ و ٢٠٠٩مارس / آذار٤بالقبض على عمر حسن أمحد البشري يف 

، إلصدار أمر بإلقاء القبض على ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٢ وقدتقدم املكتب بطلب، أُودع يف -٧٨
 ١عبد الرحيم حسني؛ فأصدرت الدائرة التمهيدية األوىل يف ) وزير الداخلية سابقاً(وزير الدفاع احلايل 
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اهللا بندا أبكر نورين   وواصل املكتب أيضاً أعمال حتضريه حملاكمة عبد. أمراً بالقبض عليه٢٠١٢مارس /آذار
 .  حممد جربو جاموس، يف موعد لـما يزليتعين أن حتدده الدائرةوصاحل

 .احلالة يف دارفور وأوفد املكتب ست بعثات إىل مخس دول فيما يتعلق بالتحقيقات اجلارية يف -٧٩

الصادر عن جملس األمن التابع لألمم املتحدة، قاماملدعي العام ) ٢٠٠٥ (١٥٩٣ووفقاً للقرار  -٨٠
،بإفادة جملس األمن التابع لألمم املتحدة عن التقدم احملرز ٢٠١١ديسمرب /وكانون األوليونيه /مرتني،يف حزيران

 . يف التحقيق الذي جيريه املكتب

وواصالملدعي العامإبراز ضرورة التوصل إىل إلقاء القبض على األشخاص املعنيني يف تباحثه مع ممثلي  -٨١
جلامعة العربية واالحتاد األورويب، ومع ممثلي اتمع الدول، ومع ممثلي األمم املتحدة واالحتاد األفريقي وا

األهلي، سعياً إىل التشجيع على تقدمي الدعم من أجل توقيف املشتبه م املعنيني وتقدميهم إىل احملكمة، وضمان 
 .أوامر إلقاء القبض أن يتم يف إطار هذه السريورة ما يلزم لضرب طوق من العزلة على املذكورين يف

، ستاً جان بيري مبباغومبوة يف مجهورية أفريقيا الوسطى، أجرى مكتباملدعي العام، يف قضية ويف احلال -٨٢
 .من املهام التحقيقية أو املتعلقة بتدبر شؤون الشهود يف مجهورية أفريقيا الوسطى وغريها من البلدان

 .وواصل مكتباملدعي العام تقدمي حجج االدعاء أمام الدائرة االبتدائية الثالثة -٨٣

، إثر طلباملدعي العام ٢٠١١مارس / آذار٨ويف احلالة يف كينيا، أصدرت الدائرة التمهيدية الثانية يف  -٨٤
 إصدار أوامر مبثول ستة أشخاص أمام احملكمة يف قضيتني حبق وليم سمواي ٢٠١٠  ديسمرب/يف كانون األول

ا، وآهورومويغايكنياتا، وحممد روتو، وهنري كربونو كُسغاي، وجشوا آراب سانغ، وفرانسيس كريمييموثور
حسني علي،ملسؤوليتهم املدعى ا يف جرائم ضد اإلنسانية اقترفَت يف سياق عنف ما بعد انتخابات عامي 

وعقدت جلسة . ٢٠١١أبريل /  نيسان٨ و٧ومثَل املشتبه م أمام احملكمة يومي .  يف كينيا٢٠٠٨-٢٠٠٧
وليم  فيما خيص قضيةاملدعي العام ضد ٢٠١١سبتمرب / أيلول٨إىل  ١اعتماد التهم يف الفترة املمتدة من 

 ٥سبتمرب إىل / أيلول٢١، ويف الفترة املمتدة من سمواي روتو، وهنري كربونو كُسغاي، وجشوا آراب سانغ
 فيما خيص قضيةاملدعي العام ضد فرانسيس كريمييموثورا، وآهورومويغايكنياتا، ٢٠١١أكتوبر /تشرين األول

 .كينيا وغريها من البلدان  بعثة حتقيقية إىل٥٣ أوفد مكتباملدعي العام ٢٠١١ويف عام . مد حسني عليوحم

. ليبيا إلىاملدعي العام   أحال جملس األمن التابع لألمم املتحدة احلالة يف٢٠١١فرباير / شباط٢٦ويف  -٨٥
 ٢٠١١مايو /أيار ١٦ويف .  ليبيا أعلناملدعي العام عن مباشرة حتقيق يف احلالة يف٢٠١١مارس / آذار٣ويف 

أودع مكتب املدعي العام طلباً من الدائرة التمهيدية األوىل إلصدار أوامر بإلقاء القبض على معمر حممد 
 ٢٧فأصدرت الدئرةالتمهيديةيف . أبيمنيار القذايف، وسيف اإلسالم القذايف، وعبداهللا السنوسي

 . األشخاص الثالثة األوامر بالقبض على هؤالء٢٠١١  يونيه/حزيران

 أُبطل األمر بالقبض على معمر القذايف، وذلك بسبب وفاته، ٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين٢٢ويف  -٨٦
 . وأكدها الس الوطين االنتقايل اللييب كتابة٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٢٠اليت أُفيد ا يف 

ين االنتقايل اللييب على ، قبضت قوى مرتبطة بالس الوط٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين١٩ويف  -٨٧
سيف اإلسالم القذايف، وهو لـما يزل حمتجزاً لدى الس، كما أكدته السلطات الليبية يف بالغ إىل الدائرة 

 الذي كانت الدائرة التمهيدية قد حددته موعداً ٢٠١٢يناير / كانون الثاين٢٣التمهيدية أُودع قبل تاريخ 
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طين االنتقايل يف العلن ويف اإلطار اخلاص مبوقفه الذي مفاده أنه يعتزم أن وقد متسك الس الو. أقصى لذلك
ذلك التحقيق واملقاضاة يف اجلرائم املشمولة باألمر   يف يتوىل التحقيق مع سيف اإلسالم القذايف ومقاضاته، مبا

 .بالقبض عليه الذي أصدرته احملكمة اجلنائية الدولية

اهللا السنوسي، شدد   ر القذايف وسيف اإلسالم القذايف وعبدوإثر صدور األوامر بالقبض على معم -٨٨
وبقي املكتب على اتصال مع السلطات . مكتباملدعي العام على أمهية الدعم الدويل للعمل لتنفيذ هذه األوامر

الليبية لرصد التقدم يف اإلجراءات اليت تتخذها على املستوى الوطنيبحق سيف اإلسالم، ولتعزيز التعاون يف 
خيص األشخاص الذين يتحملون املسؤولية العظمى عن أخطر اجلرائم   لتحقيق املستمر الذي جتريه احملكمة فيماا

 .املعنية

الصادر عن جملس األمن التابع لألمم املتحدة، أفاداملدعي العامهذا ) ٢٠١١ (١٩٧٠ووفقاً للقرار  -٨٩
 .التحقيق الذي جيريه مكتبه  دم احملرز يف، بالتق٢٠١١نوفمرب /مايو وتشرين الثاين/الس مرتني، يف أيار

اضطلع به  ويف احلالة يف كوت ديفوار، طلب مكتباملدعي العام من الدائرة التمهيدية الثالثة، إثر ما -٩٠
من أنشطة يف جمال التدارس األويل مراقباً الوضع عن كثب وباقياً على ارتباطبأهم األطراف يف األزمة اجلارية 

تكاب جرائم جديدة، أن تأذن له مبباشرة حتقيق يف جرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية بغية احليلولة دون ار
 ٣وقد ووفق على هذا الطلب يف . ٢٠١٠نوفمرب /الثاين  تشرين ٢٨املدعى بأا ارتكبت يف كوت ديفوار منذ 

دعي العام أن يعود إليها يف ويف الوقت نفسه طلبت الدائرة التمهيدية الثالثة منامل. ٢٠١١ أكتوبر/تشرين األول
غضون شهر بكل معلومات إضافية قد تتوفر له بشأن جرائم ذات صلة ميكن أن تكون قد ارتكبت بني عامي 

، قدماملدعي العام املزيد من املعلومات ذات الصلة ذه ٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين٣ويف . ٢٠١٠ و٢٠٠٢
رت الدائرة التمهيدية الثالثة أن توسع نطاق إذا بالتحقيق يف كوت ، قر٢٠١٢فرباير / شباط٢٢ويف . الفترة

 .٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين٢٨ و٢٠٠٢سبتمرب /أيلول  ١٩ديفوار لكي يشمل اجلرائم املدعى بارتكاا بني 

 ٢٠١١أكتوبر /األول تشرين  ٢٥ ويف حالة لورانغباغبو، دفعاملدعي العام بالتحقيق قُدماً وطلب يف -٩١
.  أمراً بذلك٢٠١١  نوفمرب/ تشرين الثاين٢٣مراً بإلقاء القبض عليه، فأصدرت الدائرة التمهيديةالثالثة يف أ

ومنذ مباشرة . ٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين  ١٣فقُبض على لورانغباغبو ونقل لكي يحتجز لدى احملكمة يف 
مهمات حتقيقية ومهمات رامية إىل تأمني مهمة، منها  ١٢التحقيق يف هذه القضية، أجرى املكتب ما جمموعه 

 .التعاون

  القضائية واملساعدة الدويل التعاون -٣

 ما جمموعه ٢٠١١فيما يتصل بأنشطة التحقيق واملقاضاة، وجه مكتب املدعي العامفي عام  -٩٢
 ١٣دول غري أطراف و  ١٠ دولة طرفاً، و٣٤إىل ) منهاإخطارات بشأن أنشطة حتقيقية(طلب مساعدة   ٢٦٣
إن هذهاألرقام، اليت فرضتها . ة دولية أو إقليمية، باإلضافة إىل املتابعة فيما يتعلق بتنفيذ الطلبات العالقةمنظم

. ٪٤٦ نسبتها ٢٠١٠املتطلبات يف جمال التحقيق واملقاضاة، تنطوي على زيادة يف عدد البالغات منذ عام 
دول أخرى من الدول غري األطراف  مع تسع ٢٠١١وعالوة على ذلك تواصل مكتباملدعي العام يف عام 

 .وست دول أطراف جديدة
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 اخلارجية العالقات -٤

شارك مكتباملدعي العام يف األنشطة الدبلُماسية ذات الصلة، بوسائل منها التواصل النشط خالل  -٩٣
 مجيع اجتماعات ومشاوارات فريق الهاي العامل والفريق الدراسي املعين باحلوكمة بغية توفري املعلومات ونشر

الرسائل الرئيسية للمكتب خالل املباحثات بشأن شىت املسائل للتكفل بنجاح الدورة العاشرة جلمعية الدول 
كما شاركاملدعي العام، ونائبةاملدعي العام، ومدير شعبة االختصاص والتكامل والتعاون، بدعم من . األطراف

د العالقات اخلارجية، منها عقد اجتماعات مع فرقة العمل املعنية بالعالقات الدولية، يف عدة أنشطة على صعي
كبار مسؤويل احلكومات واملنظمات الدولية بغية إطالع الدول واملنظمات الدولية على املستجدات، وشرح 

 . عمل املكتب، ونشدان التعاون من أجل أنشطته، وخباصة حث اجلهود من أجل القبض على املشتبه م

  احملكمة قلم :الثالث الرئيسي الربنامج  -جيم

 مهام يف جمال الدعم فاق مقدارها مقدار األنشطة املخطَّط هلا فيما ٢٠١١أدى قلم احملكمة يف عام  -٩٤
ويرد يف هذا القسم عرض . خيص السنة املعنية، إذ تعين عليه توفري خدمات إضافية استلزمتها أنشطة غري متوقَّعة

 .٢٠١١  عام   يفعام لألنشطة الرئيسية اليت اضطلع ا قلم احملكمة

 )١٦(إدارة احملكمة

ومل تعقَد أي جلسات ذات . وثيقة١٤فيما خيص احلالة يف أوغندا مت تسجيل وإبالغ ما جمموعه  -٩٥
 . صلة، ولذلك مل تقدم خدمات يف جمال تدوين احملاضر أو دعم اجللسات

 وثيقة ٢ ٩٧١وفيما خيص احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية مت تسجيل وإبالغ ما جمموعه  -٩٦
 . جلسة١٣١لـ) إجرائي وتقين(وقُدم دعم . حمضراًمن حماضر اجللسات  ٧٥٠و

 حمضراً من حماضر ١٥ وثيقة و٥٢٦وفيما خيص احلالة يف دارفور بالسودان، مت تسجيل وإبالغ  -٩٧
 . جلسات٤لـ) إجرائي وتقين(وقُدم دعم . اجللسات

 وثيقة ٨٤٦١ تسجيل وإبالغ ما جمموعه وفيما خيص احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى، مت -٩٨
 .جلسة ١٥٣لـ) إجرائي وتقين(وقُدم دعم . حماضر من حماضر اجللساتوترمجات هلا  ٧٠٤و

 حمضراً من حماضر ٨٦وثيقة و٤ ٤٠٨وفيما خيص احلالة يف كينيا، مت تسجيل وإبالغ ما جمموعه  -٩٩
 . جلسة٢٧ل) إجرائي وتقين(وقُدم دعم . اجللسات

 حماضر من ٨ وثائق و١ ٦٠٤الة يف كوت ديفوار، مت تسجيل وإبالع ما جمموعه وفيما خيص احل -١٠٠
 .ألربع جلسات) إجرائي وتقين(وقُدم دعم . حماضر اجللسات

 وثيقة وحمضرين من حماضر ٥٩٣وفيما خيص احلالة يف ليبيا، مت تسجيل وإبالغ ما جمموعه  -١٠١
 .جللسة واحدة) إجرائي وتقين(وقُدم دعم . اجللسات

                                                           
املعنية الوثائق املتعلقة باحلالة ‘ ٢’وترمجاا، النسخ األصلية للوثائق املودعة ‘ ١’:  يف هذا القسم ما يلياملذكورة ختص األرقام )١٦(

 .وكل القضايا ذات الصلة
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 :٢٠١١   بأرقام عام٢٠١٠كن معاينة االجتاهات التالية البيان عند مقارنة أرقام عام ومي -١٠٢

 كاد يساوي ضعفَي نظريه يف ٢٠١١أن جمموع الوثائق اليت مت تسجيلها وإبالغها يف عام   )أ (
 وعدد اجللسات ٪١٢؛ وزاد عدد احملاضر املسجلة بنسبة )٪٩٨فهو ينطوي على زيادة نسبتها (العام السابق 

 .٪٢١ليت دعمت بنسبة ا

أن عدد الوثائق اليت مت تسجيلها وإبالغها فيما خيص احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية  )ب (
 شهد اخنفاضاً طفيفاً؛

أن عدد اجللسات اليت دعمت وعدد احملاضر اليت دونت فيما خيص احلالة يف مجهورية الكونغو   )ج (
 ؛)٪٥٠بنسبة تناهز الـ(الدميقراطية قد اخنفض 

مجهورية أفريقيا  أن عدد اجللسات اليت دعمت واحملاضر اليت دونت فيما خيص احلالة يف  )د (
فقد تضاعف عدد احملاضر اليت مت تدوينها عشرة أضعاف تقريباً وتضاعف عدد (الوسطى شهد زيادة ذات شأن 

 ؛)اجللسات اليت مت دعمها سبعة أضعاف

ليبيا واحلالة يف   ص احلالة يف كينيا واحلالة يفأن النشاط يف جمال عقد اجللسات زاد فيما خي  )ه (
 فيما خيص هذه احلاالت الثالث أي نشاط على صعيد عقد اجللسات، ٢٠١٠فلم يشهد عام . كوت ديفوار

  جلسة فيما خيصها؛٣٢ عقد ودعم ما جمموعه ٢٠١١بينما شهد عام 

بالغ عدد كبري من تسجيل وإ) وهي حالة جديدة(أنه مت فيما خيص احلالة يف كوت ديفوار   )و (
 .الوثائق

  احملكمة إدارة لقسم جديدة وظيفة – الرقمي العلمي الشرعي التحقيق

وقد .  متييز احلاجة إىل مهارات داخلية يف جمال التحقيق الشرعي العلمي الرقمي٢٠١١مت يف أوائل  -١٠٣
خمترب من الطراز واشتمل ذلك على إنشاء . ديسمرب من تلك السنة/سدت هذه احلاجة حبلول كانون األول

الصناعي وتدريب أحد املوظفني احلاليني لكي يكتسب كفاءة وخربة من املستوى الالزم ملعاجلة األدلة الرقمية 
 .املتوفرة لدى قلم احملكمة

 وسيلة من وسائل ٤٢جمموعه   ، عوجل ماكالكستيمباروشيماناففيما خيص قضية املدعي العام ضد  -١٠٤
 تريابيط بتطبيق أفضل املمارسات يف جمال ١,٧وسائط رقمية بلغت سعتها واستلزم ذلك . اإلثبات الرقمية

وبغية صون أمن االتصاالت املشمولة باحلماية اخلاصة، أُخضع ملف القضية بأكمله . التحقيق الشرعي العلمي
 .لعملية صارمة حلجب أجزاء من حمتوياته بتطبيق تقنيات التحليل الشرعي العلمي

مات إلكترونياً، زودت الدائرة، وفريق الدفاع، ومكتب املدعي العام ببيانات وألغراض كشف املعلو -١٠٥
إثباتية بلغ قدها اإللكتروين عدة تريابيطات؛ ومت بغيةَ تيسري هذه العملية تدريب احملتجز، وعدة أشخاص من 

ى استعمال الربنامج احلاسويب أعضاء فريق الدفاع، والعاملني يف مكتب احملامي العمومي للدفاع، والدوائر، عل
 ).Forensic Toolkit" (عدة التحقيق الشرعي العلمي"للتحقيق الشرعي العلمي املسمى 
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. وزود احملتجز مبحطة عمل يصان ا أمن األدلة لتيسري متييز االتصاالت املشمولة باحلماية اخلاصة -١٠٦
علمي، ودرب احملتجز على استعماله تدريباً تاماً، وقُدمت وقد أُجنز شراء الربنامج احلاسويب للتحقيق الشرعي ال

 .إليه املساعدة يف كل مراحل هذه العملية

 الشفوية والترمجة التحريرية الترمجة -١

رت وحدة الترمجة الشفوية خدمات الترمجة الشفوية لسبع حماكمات متزامنة من  وف٢٠١١َّيف عام  -١٠٧
ولبت الوحدة . ة اللنغاال ولغة السانغو واللغة العربية وإىل هذه اللغاتالفرنسية واإلجنليزية والسواحلية ولغ

 . طلباً من طلبات الترمجة الشفوية خالل الفترة املفاد عنها١٨٩

وعمل الترامجة املوظفون مع ترامجة مستقلني لكي يقوموا بالترمجة الشفوية لألحداث بلغات ذات  -١٠٨
وتقوم الوحدة بتدريب . بندا وجربووة من أجل املثول األويل يف قضية صلة باحلاالت مثل لغة األلور ولغة الزغا

، مستعينة خبربا ومنهاج تدريبها ٢٠١٢ترامجة لغة الزغاوة املتدربني حتضرياً لبدء حماكمة بندا وجربو يف عام 
 . الداخليني

 باحملامني املتصلة واملسائل القانونية املساعدة -٢

  احملامني دعم قسم  )أ (

مل (مدعى عليهم معوزين   إىل افتراضات مفادها وجود ثالثة٢٠١١يف إعداد ميزانية لئن استند  -١٠٩
مدعى عليهم  فقد قُبل يف نظام املساعدة القانونية ستة) يؤخذ بأي افتراض فيما خيص عدد اين عليهم

ان بيري مبباغومبو،  جمنياً عليهم، وسلِّفت يف إطاره األموال الالزمة لسد كلفة املساعدة القانونية جل٣٣٦٠و
وقد ظلت رئيسة قلم احملكمة تنفذ أمر الدائرة بتسليف األموال . الذي أعلنت رئيسة قلم احملكمة أنه غري معوز

الالزمة لسد كلفة التمثيل القانوين جلان بيري مبباغومبو مواصلةً التحقيق بشأن ممتلكاته، ما أفضى إىل استعادة 
ويرد يف املرفق الثامن بيان بتوزع املدعى عليهم املعوزين . ٢٠١١ عام  يورواً يف٦٨٨٥٢,٣٢مبلغ مقداره 

 .وطلبات اين عليهم

وقدم قلم احملكمة أيضاً دعماً ومساعدة إداريني إىل مجيع األفرقة القانونية اليت متثل املتهمني أو اين  -١١٠
 .عليهم

سلك املهين القانوين، مبا يف ذلك وعقد قلم احملكمة العديد من املشاورات واألنشطة مع أعضاء ال -١١١
حلقة تدارس جديدة خاصة باحملامني، كُملَت للمرة الثالثة بربنامج تدريب يستهدف احملامني الذين قد يهتمون 

 .بالعمل بصفة حمامني أمام احملكمة

بني واختري من .  طلباً جديداً لإلدراج يف قائمته باحملامني أمام احملكمة١٥٤وتلقَّى قلم احملكمة  -١١٢
 شخصاً فأُضيفوا إىل القائمة، ما جعل العدد اإلمجايل ٥٤جمموعات املترشحني الكاملة الذين عوجلت ملفام 

طلباً للقبول لإلدراج يف قائمة مساعدي   ٨٧وتناول قلم احملكمة كذلك . ٤١٨للمحامني املقبولني يبلغ 
 السنوات السابقة غدا عدد املقبولني يف  ويف٢٠١١ عام ومبا عوجل من ملفات الترشيح الواردة يف. احملامني

 . عضوا٢٨ًأما قائمة احملققني املهنيني فتضم . ١٢٣قائمة مساعدي احملامني 
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قائمة احملامني  ويف هذا السياق أخذت محلة تشجيع احملاميات األفريقيات على الترشح لإلدراج يف -١١٣
يف قائمة مساعدي احملامني، أفضت حىت اآلن  طلباً لإلدراج ٣٦وقائمة مساعدي احملامني تؤيت أكلها، إذ ورد 

 طلباً لإلدراج يف قائمة مساعدي احملامني، أفضت حىت اآلن إىل قبول ٣٦إىل قبول سبع مرشحات، وورد 
 .ثالث مرشحات

 للدفاع احملاميالعمومي مكتب  )ب (

البالغة  زيادة ذات شأن، تعزى إىل الزيادة٢٠١١شهد عمل مكتب احملامي العمومي للدفاع يف عام  -١١٤
 .يف عدد أفرقة الدفاع اليت قدم هذا املكتب املساعدة إليها٪٧٥نسبتها 

 :٢٠١١إن مكتباحملامي العمومي للدفاعفي عام  -١١٥

أسدى مشورة قانونية وقدم مذكرات ومساعدة آنية خالل جلسات احملكمة إىل مجيع أفرقة   )أ (
 تدوين؛الدفاع األربعة عشر من خالل إتاحة االنتفاع باحملاضر اآلنية ال

قدم املساعدة إىل فريق الدفاع عن مببا ملراجعة وإيداع املالحظات املتعلقة بطلبات اين عليهم  )ب (
 ، وذلك وفقاً ملا أوعزت به الدائرة االبتدائية الثالثة؛٢٢٨٧البالغ عددها 

وثيقة ضبطت يف  ١٠٥٠٠٠ساعد فريق الدفاع عن مباروشيمانا يف مراجعة ما يزيد عن   )ج (
ن ماهية الوثائق املشمولة باحلماية اخلاصة، وماهية الوثائق اليت ميكن كشفها لالدعاء مرتل املدعى عليه بغية تبي

باعتبار أا ميكن أن متثل أدلة يستعان ا يف جلسة اعتماد التهم، وذلك وفقا لألمر الصادر عن الدائرة 
 التمهيدية األوىل؛

يف تلقي " ٢ كينيا"و" ١ كينيا"انا وفريقَي الدفاع قدم املساعدة إىل فريق الدفاع عن مباروشيم  )د (
 املعلومات اليت مت الكشف عنها وترتيل األدلة وحتميلها؛

أودع مالحظات قانونية يف احلالة يف ليبيا واحلالة يف كينيا فيما يتعلق مبهمته املتمثلة يف الذود   )ه (
 عن مصاحل الدفاع يف املراحل األولية من التحقيق؛

لتمهيدية األوىل لتمثيل مصاحل السيد سيف اإلسالم القذايف يف اإلجراءات أمام عينته الدائرة ا  )و (
 احملكمة إىل حني يغدو بوسعه أن يعين حماميه اخلاص؛

شارك يف الفريق العامل املعين باخلطة االستراتيجية اخلاصة بالوسطاء، والفريق العامل املعين   )ز (
 لفريق العامل املعين باحملكمة اإللكترونية؛باخلطة االستراتيجية اخلاصة باين عليهم، وا

أصدر صيغاً حمدثة من دليله بشأن مجيع السوابق القضائية املتصلة مبرحلة اعتماد التهم، ودليله   )ح (
بشأن القرارات املتعلقة باألدلة وباإلجراءات، ودليله بشأن مشاركة اين عليهم، ودليله بشأن دعاوى 

 شأن احملامني املنتدبني؛االستئناف التمهيدي، ودليله ب

نظم تدريباً للعاملني فيه وجلميع أفرقة الدفاع على استجواب الشهود وتلقي اإلفادات، ووفر  )ط (
، وعلى ترتيل األدلة وحتميلها، i-Transcend، وRingtailتدريباً مستمراً ألفرقة الدفاع على استعمال براجميات

 .CaseMapاملسمى وعلى استعمال الربنامج احلاسويب لتدبر القضايا 
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 عليهم للمجين العمومي احملامي مكتب  )ج (

 عمل مكتب احملامي العمومي   زيادة ذات شأن يف٢٠١١ ، شهد عام٢٠١٠على غرار عام  -١١٦
فقد ظل هذا املكتب يسعى إىل محاية مصاحل اين عليهم مبحاولة شحذ الوعي العام مبسائلهم، . للمجين عليهم

وعالوة على ذلك واصل املكتب . ت وحلقات التدارس واإلسهام يف املنشوراتمبا يف ذلك املشاركة يف املؤمترا
أو ممثلني قانونيني خارجيني ين عليهم عند /عرض تقدمي خربته القانونية ملن ميكن أن يكونوا جمنياً عليهم و

 .اإلجراءات أمام احملكمة  تقييم إمكانية طلب املشاركة يف

 من املمثلني القانونيني اخلارجيني يف خمتلف ٤١ملساعدة إىل  ا٢٠١١وقد قدم املكتب خالل عام  -١١٧
احلاالت والقضايا املتصلة ا أمام احملكمة عن طريق إسداء املشورة بشأن طائفة من املسائل القانونية، وذلك 

 وحدة من وحدات املشورة ٣٠٠جمموعه   وقد وفَّر املكتب للمحامني ما. أثناء التحضري للجلسات وخالهلا
 . أو نتائج البحث/نونية والقا

 التمثيل القانوين يف  فيه  وفيما يتعلق باملهمة املتمثِّلة يف تقدمي الدعم واملساعدة إىل اين عليهم، مبا -١١٨
 جمنياً عليه يف احلالة يف ٧٤٨: جمنياً عليهم  ٢٦٥٤ ما جمموعه ٢٠١١اإلجراءات، ساعد املكتب خالل عام 

؛ كوين وآخرينجمنياً عليه يف احلالة يف أوغندا وقضية  ١١٧ايا املتصلة ا؛ ومجهورية الكونغو الدميقراطية والقض
 جمنياً عليه يف احلالة يف دارفور ٣٧؛ ومببامجهورية أفريقيا الوسطى وقضية   جمنياً عليه يف احلالة يف١٥٣٠و

وينبغي أن يضاف إىل . لة اجمنياً عليه يف احلالة يف كينيا والقضايا املتص ٢٢٢بالسودان والقضايا املتصلة ا؛ و
 الذين اتصلوا باملكتب جلمع معلومات عن املشاركة يف – ١٠٠ زهاء –هذه األعداد عدد اين عليهم 

اإلجراءات أمام احملكمة، وال سيما يف سياق احلالة يف ليبيا واحلالة يف كوت ديفوار، والذين أسدى املكتب 
 مذكرة كتابية، واضطلع ١٠٠للمجين عليهم، قدم املكتب زهاء وخالل التمثيل القانوين . املشورة إليهم

 .بالعديد من املهام يف امليدان لكي يتمكن من متثيل مصاحل من يدافع عنهم على حنو فعال

مبعزل عن (مث إن املكتب عين لكي حيمي حقوق ومصاحل اين عليهم الذين تواصلوا مع احملكمة  -١١٩
ضمن إطار اإلجراءات مبوجب املادة )  اإلجراءات أو سمح هلم باملشاركة فيهاكوم قد طلبوا املشاركة يف

؛ وفيما خيص مباروشيمانا وقضية؛موثورا وآخرينوقضية؛ روتو وآخرين من نظام روما األساسي يف قضية ١٩
 وقضية روتو وآخرينشؤوناً حمددة الطابع، مثل مسألة مكان عقد جلسات اعتماد التهم يف قضية 

 .راوآخرينموثو

ونشر املكتب أيضاً حتديثاً لدليله بشأن املمثلني القانونيني حبسب ما آل إليه الوضع يف كانون  -١٢٠
 . ٢٠١١ديسمرب /األول

  عليهم اين مشاركة -٣

 استلم قسم مشاركة اين عليهم وجرب أضرارهم، الذي يعمل بصفته متلقَّى ٢٠١١١يف عام  -١٢١
ويزيد هذا العدد عن ثالثة أضعاف . طلباً للمشاركة يف اإلجراءات  ٦٧٧١طلبات اين عليهم، ما جمموعه 

وعلى مدى الفترة نفسها ازداد عدد طلبات جرب األضرار . ٢٠١٠عدد ما استلم من طلبات املشاركة يف عام 
وقد أذنت . ٧٠٣٢ إىل أكثر من مخسة أضعاف ما كان عليه، فبلغ العدد اإلمجايل ملا استلم من هذه الطلبات
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جمين عليهم يف شىت الدعاوى، وبلغ عدد اين عليهم  ٤٢٠٣وائر خالل السنة املعنية مبشاركة ما جمموعه الد
ويرد .  خالل املرحلة االبتدائية، وذلك على غرار السنة املاضيةمببااملأذون هلم باملشاركة قيمته العظمى يف قضية 

 .ا اين عليهميف املرفق الثامن بيان بتوزع طلبات املشاركة اليت قدمه

 طلباً آخر من طلبات املشاركة، فبلغ العدد ٢٧وفيما خيص احلالة يف أوغندا استلم من اين عليهم  -١٢٢
 . ١٠٣٩اإلمجايل ملا مت تلقيه من هذه الطلبات 

طلباً آخر من  ١١٦٠ وفيما خيص احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية استلم من اين عليهم -١٢٣
ويعزى ذلك رئيسياً إىل إجراءات اعتماد . ٢٢٢٨، فبلغ عدد ما مت تلقيه من هذه الطلبات طلبات املشاركة

، مل متنح الدائرة االبتدائية توماس لوبانغادييلوويف قضية . كالكستيمباروشيماناالتهم يف قضية املدعي العام ضد 
جرمان ويف قضية . كمة على ايتهااألوىل صفة اين عليه ألي من طالبيها اجلدد، إذ تشارف إجراءات احملا

، منحت الدائرة االبتدائية الثانية صفة اين عليه الثنني من طالبيها اجلدد، فبلغ كاتانغا وماتيونغوجولو شوي
 .٦٢٦عدد اين عليهم املقبولني للمشاركة يف هذه القضية 

ة طلبات جديدة من طلبات وفيما خيص احلالة يف دارفور بالسودان، استلمت من اين عليهم مخس -١٢٤
ومل تصدر الدوائر أي قرار بشأن مشاركة اين . ٢٠٩املشاركة، فبلغ عدد ما مت تلقيه من هذه الطلبات 

وبالتايل مل يطرأ منذ السنة السابقة أي تغيري على العدد اإلمجايل للمجين عليهم املشاركني يف كل من . عليهم
أمحد حممد ويبلغ العدد اإلمجايل للمجين عليهم املشاركني يف قضية . السودانالقضايا املتصلة باحلالة يف دارفور ب

ومثة اثنا عشر جمنياً . ستة جمين عليهم")كشيب علي("وعلي حممد علي عبد الرمحن ")أمحد هارون("هارون 
 أبكر عبداهللا بندا جمنياً عليه مشاركاً يف قضية ٨٩وهناك . عمر حسن أمحد البشريعليه مشاركاً يف قضية 

 .نورين وصاحل حممد جربوجاموس

طلباً جديداً من جمين عليهم يودون  ٣٠٦٥وفيما خيص احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى استلم  -١٢٥
جان بيري قضية   ويف. ٤٩٩٣املشاركة يف اإلجراءات، فبلغ العدد اإلمجايل ملا مت تلقيه من طلبات املشاركة 

من طالبيها اجلدد، فبلغ العدد اإلمجايل  ١٢٣٩الثة صفة اين عليه لـمنحت الدائرة االبتدائية الثمبباغومبو
 .٢٢٥١للمجين عليهم املقبولني للمشاركة يف هذه القضية 

اإلجراءات، فبلغ   طلباً من جمين عليهم يودون املشاركة يف  ٢٥١٣وفيما خيص احلالة يف كينيا، استلم  -١٢٦
  .٢٥٧٢العدد اإلمجايل لطلبات املشاركة املتلقاة 

ورمي رئيسياً من .  مهمة٤٨بواضطلع قسم مشاركة اين عليهم وجرب أضرارهم خالل السنة  -١٢٧
اإلجراءات أمام احملكمة   أنشطة هذا القسم امليدانية إىل تقدمي معلومات دقيقة بشأن مشاركة اين عليهم يف

لق بالطلبات غري الكاملة، يتع  وجرب أضرارهم، وإتاحة نسخ من استمارات الطلب القياسية، واملتابعة فيما
 .إعداد طلبام وملمثليهم القانونيني  وتوفري التدريب والدعم للوسطاء الذين يساعدون اين عليهم يف

ديفوار إمكانية تقدمي اين عليهم   وتأتت عن طلب املدعي العام اإلذن بإجراء حتقيق يف شأن كوت -١٢٨
من القواعد اإلجرائية وقواعد ) ٣(٥٠ أ هلا مبوجب القاعدةوهي إمكانية مهي(عرائض إىل الدائرة التمهيدية 

 . عريضة١٠٨٩ إىل أن املكتب تلقى من اين عليهم   ويشار يف هذا الصدد). اإلثبات
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 والشهود عليهم اين -٤

أسدت وحدة اين عليهم والشهود مشورة متخصصة إىل شىت الدوائر واألطراف واملشاركني بشأن  -١٢٩
 ١٤ طلبات جديدة لالنتفاع بربنامج احملكمة اخلاص باحلماية و٦وقد استلمت . م والشهودمحاية اين عليه

وأفضت هذه الطلبات العشرون مجيعها إىل عمليات تقييم حلال مقدميها . طلباً جديداً لتدابري احلماية احمللية
مسؤولو محاية مساعدون ومن يعولوم من حيث احلاجة إىل احلماية والدعم النفسي، أجراها يف امليدان 

 ).الذي يستعان به يف إطار عقد مساعدة مؤقتة(واخلبري النفساين العامل يف وحدة اين عليهم والشهود 

 من اين عليهم ٧٥   مثول ما جمموعه٢٠١١إن وحدة اين عليهم والشهود يسرت يف عام  -١٣٠
القضية األوىل يف احلالة يف مجهورية (لوبانغا جمين عليهم أو شهود مثَلوا يف قضية ٥ومن هؤالء . والشهود

القضية الثانية يف احلالة يف مجهورية (نغودجولو/كاتنغا شاهداً مثَلوا يف قضية ٢٩، و)الكونغو الدميقراطية
ومثل أمام ). يف احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى (مببا شاهداً مثَلوا يف قضية ٣٢و) الكونغو الدميقراطية

سبتمرب /، خالل أيلولسانغ/كُسغاي/روتوشهود يف جلسة تأكيد التهم يف قضية  ٩احملكمة 
 أن عدد اين عليهم ٢٠١١وكانت احملكمة قد افترضت فيما خيص عام . ٢٠١١أكتوبر /األول  وتشرين

 .٥   وعدد اخلرباء املعنيني سيبلغ٤٢املعنيني سيبلغ 

يوماً فيما خيص القضية األوىل يف احلالةيف  ١٣وبلغت املدة القصوى لبقاء الشاهد يف مقر احملكمة  -١٣١
 يوماً فيما خيص القضية الثانية يف احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، ٢٥مجهورية الكونغو الدميقراطية، و

وكانت احملكمة قد أخذت، عند اقتراح ميزانية عام .  يوماً فيما خيص احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى٣٣و
ويرد يف املرفق الثامن بيان بتوزع مدد .  يوما١٥ًر للمدة القصوى لبقاء الشاهد يف مقرها يبلغ ، مبقدا٢٠١١

 .بقاء الشهود يف مقر احملكمة

الذي يستعان به يف إطار عقد مساعدة (وقام اخلبري النفساين العامل يف وحدة اين عليهم والشهود  -١٣٢
 .الضعيفي احلال خالل احملاكمات من الشهود واين عليهم ٢٤بتقييم وضع ) مؤقتة

 دعماً نفسياً اجتماعياً لشهود مثَلوا يف ٢٠١١وقدمت وحدة اين عليهم والشهود يف عام  -١٣٣
أكتوبر الدعم لشهود مثَلوا يف ثالث /األول سبتمرب وتشرين/حماكمتني متزامنتني؛ وقدمت خالل أيلول

 شاهداً مثَلوا ٧٥وعلى وجه اإلمجال قُدم هذا الدعم إىل . تنيحماكمات متزامنة، مستعينة مبوارد خمصصة حملاكم
 . شاهداً ضعيفي احلال١٣وقُدمت املساعدة ضمن احملكمة لـ. أمام احملكمة

 مشاركني جدد يف برنامج احملكمة اخلاص باحلماية وإىل أفراد عائالم، مبا يف ٦كما قُدم الدعم إىل  -١٣٤
 .م من اخلدمات النفسية االجتماعية والطبيةذلك متابعة وتنفيذ تقدمي ما يلز

وقدم مسؤول الدعم املساعد يف امليدان يف مجهورية الكونغو الدميقراطية دعماً نفسياً اجتماعياً حملياً  -١٣٥
 من املشاركني يف برنامج احملكمة اخلاص باحلماية وعائالم وأسدى إليهم بصورة مستمرة املشورة ٣٠لـ

ويضاف إىل ذلك أن مسؤول الدعم املساعد يف . واستراتيجيات إجياد املخارجبشأن تدبر شؤون الشهود 
مجهورية الكونغو الدميقراطية أجرى ملوظفي قسم مشاركة اين عليهم وجرب أضرارهم تدريباً بشأن اين 

 .عليهم الضعيفي احلال

١٣٦- موا بصورة مستمرة خدمات الدعم إىل الشهود احملتجزينكما إن موظفي الدعم قد. 
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 وثيقة إىل الدوائر يف إطار تفاعلها ٦١ قدمت وحدة اين عليهم والشهود ٢٠١١ عام  وخالل -١٣٧
 ٥؛ ومببا وثائق يف قضية ٦؛ وشوي نغوجولو/ كاتانغاقضية    وثيقة يف٢٠؛ ولوبانغا وثائق يف قضية ٦: معها

احدة أمام الدائرة التمهيدية ؛ ووثيقة وسانغ/كُسغاي/روتوقضية    وثيقة يف٢٢؛ وجربو/بنداوثائق يف قضية 
كما إن وحدة اين عليهم والشهود قدمت إىل . غباغبواألوىل يف احلالة يف ليبيا؛ ووثيقة واحدة يف قضية 

 . تقريراً رمسياً آخر٧٦الدوائر بالربيد اإللكتروين 

لق وفيما يتع. ١١  وشارك ممثلو وحدة اين عليهم والشهود أيضاً يف جلسات بلغ جمموعها -١٣٨
باالتفاقات بشأن نقل الشهود، مجعت وحدة اين عليهم والشهود تربعات للصندوق اخلاص بعمليات نقلهم 

 دولة فيما خيص إبرام املزيد من االتفاقات املتعلقة بنقل ٢١من دولة واحدة أخرى، وهي تتفاوض اآلن مع 
 .الشهود

 تدابري االستجابة احمللية  يف أوغندا، ويف ومن الناحية التشغيلية استدامت وحدة اين عليهم والشهود -١٣٩
 .مجهورية الكونغو الدميقراطية، ويف سياق احلالة يف دارفور بالسودان، ويف مجهورية أفريقيا الوسطى، ويف كينيا

وقد عاىن أحد العاملني يف وحدة اين عليهم والشهود من حادث وقع له يف سياق اخلدمة، ويقترح  -١٤٠
" الذيل دال"يقضي به   يد من األموال لكي توفَّر ملوظفينا تغطية تأمينية إضافية تتخطى ماالسعي إىل توفري املز

 .من النظام اإلداري للموظفني

 اإلعالموالتوعية -٥

١٤١-  ا تام ًيتمثل اهلدف الرئيسي من قسم اإلعالم والوثائق يف اإلسهام يف جعل احملكمة مؤسسةً معترفا
وبغية حتقيق هذا اهلدف تواصل القسم خالل الفترة . مدعومةً كايفَ الدعماالعتراف، ومفهومةً سليم الفهم، و

املفاد عنها، بصورة مباشرة أو من خالل وسائط اإلعالم، مع اموعات الرئيسية املستهدفة، يف البلدان اليت 
نشاط كبري آخر وهلذا القسم . تعمل فيها احملكمة والبلدان غري ذات الصلة باحلاالت اليت تنظر فيها احملكمة

يتمثل يف إشهار األنشطة القضائية اليت تضطلع ا احملكمة، منمياً بذلك ثقة اجلمهور يف عدالة احملاكمات 
 .مجيع أحناء العامل من معاينة إقامة العدل وممكِّناً الناس يف

فيها إطار سبع حاالت تنظر  ومت تنفيذ برامج اإلعالم والتوعية بصدد املستجدات القضائية يف -١٤٢
 وتسعة عشر أمراً بالقبض وتسعة أوامر باملثول، وثالث - ٢٠١٠عام    بزيادة حالتني بالقياس إىل-احملكمة 

وقد ازدادت أنشطة التوعية يف البلدان اليت ختصها حاالت هي يف املرحلة االبتدائية أو املرحلة . حماكمات جارية
، )الدميقراطية، ومجهوريا أفريقيا الوسطى، وكينيامجهورية الكونغو (التمهيدية إثر جلسات اعتماد التهم 

البلدان اليت ختصها قضايا لـما تنفذ أوامر إلقاء القبض الصادرة يف إطارها أو مل تشهد   واخنفضت يف
شخصاً خالل  ٣٢٨٢١وعلى وجه اإلمجال مت التواصل مع ). أوغندا، والسودان(مستجدات قضائية تذكر 

وعزز أثر التوعية من .  بالقياس إىل العام السابق٤٤ هذه اجللسات مبقدار جلسة توعية، بزيادة عدد  ٥٨١
خالل الربامج اإلذاعية والتلفازية باللغات احمللية، إذ يقدر عدد اجلمهور الذي استمع إىل هذه الربامج أو 

 ٦٠٧الية وقد أنتج القسم ملخصات عن اإلجراءات القضائية، بلغت مدا اإلمج.  مليون٧٠شاهدها بـ
 ساعة على ٢٦٦ساعات بثتها اإلذاعات احمللية واخلاصة باجلماعات؛ وبثَّت برامج تلفازية بلغت مدا اإلمجالية 

.  ساعة٥٥قنوات التلفاز الوطنية؛ وأُعدت برامج إذاعية وتلفازية يف صيغ خاصة بلغت مدا اإلمجالية 
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الرئيس، واملدعي العام، ورئيسة (بار مسؤويل احملكمة واشتملت الربامج األخرية الذكر على مقابالت مع ك
، كما مشلت التغطية أحداثاً غري قضائية جرت يف احملكمة، منها مراسم الترحيب بالدول األطراف )القلم

وقد أُرسي األساس لتنفيذ برنامج . يوليو، يوم العدالة اجلنائية الدولية/اجلديدة واالحتفال بالسابع عشر من متوز
 . يف ليبيا وكوت ديفوار، اللتني ختصهما أحدث حالتني تنظر فيهما احملكمة٢٠١٢عية لفترة عام التو

احلاالت املعروضة  أما طلبات اين عليهم اليت قدمها إىل احملكمة أفراد اجلماعات األكثر تضرراً يف -١٤٣
 خيص مجهورية أفريقيا  فيما٪٩٠: على احملكمة فقد مت على حنو صحيحٍ العملُ املتعلق بقسط كبري منها

وأما فيما خيص احلاالت .  فيما خيص كينيا٪٥٠ فيما خيص مجهورية الكونغو الدميقراطية، و٪٤٠الوسطى، و
األخرى فقد كان عدد الطلبات املقدمة غري ذي شأن فيما خيص احلالة يف دارفور بالسودان واحلالة يف ليبيا، 

فيما خيص احلالة يف أوغندا، وبالتايل ال تتوفر بيانات بشأن هذه بينما مل ختصص أي موارد لتقييم الطلبات 
 .احلالة والقضايا ذات الصلة

-٢٠١١وبالتوافق مع استراتيجية إعالم اجلمهور املعمول ا يف شىت وحدات احملكمة للفترة  -١٤٤
 استعانته بالشبكات ، زاد فرع اإلعالم والوثائق زيادة ذا شأن)١٧(، اليت أقرا اجلمعية يف دورا التاسعة٢٠١٣

وغريها من الوسائل الرقمية إلعالم طائفة أوسع من ) ، إخلYouTube،وFlicker، وTwitterمثل (االجتماعية 
 تصفَّح املوقع ٢٠١٠وخالل عام . اموعات على املستوى الدويل على النحو األجنع بالقياس إىل تكاليفه

. ٢٠١٠ زائر بالقياس إىل عام ١٠٠ ٠٠٠د مبقدار الشبكي للمحكمة أكثر من مليون شخص، أي ما يزي
 ٪٤٠زائر، وهذا رقم ينطوي على زيادة نسبتها   ١٠ ٥٠٠ ويضاف إىل ذلك إىل أنه استقبِل يف مقر احملكمة

 .٢٠١٠بالقياس إىل عام 

 والتعاون اخلارجية العالقات -٦

املرحلة التمهيدية  وائر يفقام ديوان رئيسة قلم احملكمة بإحالة مجيع طلبات التعاون الصادرة عن الد -١٤٥
واملرحلة االبتدائية، مبا يف ذلك نقل السيد غباغبو إىل مركز االحتجاز مبساعدة سلطات كوت ديفوار، 

وساعد قلم احملكمة أفرقة الدفاع واملمثلني القانونيني على إعداد نصوص . وباملتابعة فيما يتعلق ذه الطلبات
عند مقابلة موكِّليهم، وعلى إحالة هذه الطلبات، وعلى   اق حتقيقام، أوطلبات املساعدة اليت قدموها يف سي

 .املتابعة فيما يتعلق ا

توقيع اتفاقات بشأن  وفيما خيص التعاون الطوعي، كثَّف قلم احملكمة جهوده لتمييز الدول الراغبة يف -١٤٦
كما إن قلم احملكمة أعد . نقل الشهود، ومبا يف ذلك االتفاقات املعقودة على أساس عدم تكبيد تكاليف

 .مشروع اتفاق بشأن اإلفراج املؤقت، عمم على الدول لكي تبدي مالحظاا بشأنه

جماالت مثل  وأعد قلم احملكمة أيضاً طلبات ملساعدة الدول واملنظمات الدولية يف سياق واليته يف -١٤٧
. إطار املعاضدة القضائية  ق املايل يفمحاية اين عليهم والشهود، والعون اإلمدادي، وإجراء عمليات التحقي

واستدام قلم احملكمة التحاور مع الدول يف إطار شىت األفرقة العاملة ونسق إسهامات أجهزة احملكمة يف التقارير 

                                                           
التاسعة، نيويورك،          انظر الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة)١٧(

 .٣٩، الفقرة ICC-ASP/9/Res.3جلزء الثالث، القرار ، الد األول، ا)ICC-ASP/9/20 (٢٠١٠ديسمرب /كانون األول  ١٠- ٦
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مث إنه عزز أيضاً صالته باجلهات ذات الصلة، من . املرفوعة إىل اجلمعية، وجلنة امليزانية واملالية، واألمم املتحدة
 .ول واملنظمات غري احلكومية واملنظمات الدولية واملنظمات اإلقليمية، بغية تعزيز دعمها للمحكمةالد

 امليدانية العمليات -٧

 املهام املنوطة به يف إطار واليته بالتطابق التام مع ٢٠١١نفَّذ قسم العمليات امليدانية يف عام  -١٤٨
 : على النحو التايل البيان٢٠١١افتراضات ميزانية عام 

ل القسم توطيد قدرته على التنسيق والتخطيط من خالل برامج التدريب وإصدار واص  )أ (
 .إجراءات العمل القياسية االستراتيجية

وأُجريت على النحو الذي . ٢٠١١يوليو / متوز٣١مت إغالق مكتب أبيشي امليداين حبلول  )ب (
امينا ولالهتمام باحلالة يف كينيا أُعلن عنه إعادة توزيع الوظائف املعنية بتخصيصها للمكتب امليداين يف انج

 .واحلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية

 املقترحة، دراسته ٢٠١١ من ميزانية عام ٢٥٧أجنز القسم، على النحو املتوقع يف الفقرة   )ج (
 الحتياجات قلم احملكمة التشغيلية فيما يتعلق بالنهوض مبسؤولياته يف كينيا، وافتتح، مبوافقة الرئيس، مكتباً

 ١٣ويضاف إىل ذلك أنه مت يف . ميدانياً لفرقة عمل يف امع القائم يف مكتب األمم املتحدة يف نريويب
 . إبرام مذكرة تفاهم مع مكتب األمم املتحدة يف نريويب٢٠١١يونيه /حزيران

 املقترحة، إجرائَي ٢٠١١ من ميزانية عام ٢٦٠أصدر القسم،على النحو املتوقع يف الفقرة   )د (
إن إجراء العمل القياسي . اسيني متصلني باالستعراض االستراتيجي للمكاتب امليدانية وختطيط العملعمل قي

املتعلق بإعادة النظر يف املكاتب امليدانية التابعة لقلم احملكمة ربط بني إعادة النظر فيها وبني دورة امليزانية، 
م تقرير عن استراتيجية العمليات امليدانية واملراجعة وقد قُد. وفرضيتاها القضائية، وختطيط احملكمة االستراتيجي

 .)١٨(االستراتيجية امليدانية إىل مجعية الدول األطراف يف دورا العاشرة

وفيما يتعلق بالبلدان اليت ختصها احلاالت اليت تنظر فيها احملكمة، قام قسم العمليات امليدانية بالتنسيق  -١٤٩
ن البيانات اإلحصائية الواردة أدناه أعداد ويف هذا الصدد تبي. فيذ واليااوساعد اجلهات اليت يتعامل معها يف تن

 حبسب البلد وحبسب اجلهة ٢٠١١ املضطلَع ا خالل عام) اخلارجية والداخلية(األيام املقضية يف املهام 
تنسيقي واملتصل ويضاف إىل ذلك أنه تعين على قسم العمليات امليدانية االضطالع بالعمل ال. املتعامل معها

 . خيص حالتني جديدتني، مها احلالة يف ليبيا واحلالة يف كوت ديفوار بالدعم فيما

                                                           
 .ICC-ASP/10/26 تقرير احملكمة بشأن استراتيجية العمليات امليدانية، الوثيقة )١٨(
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 ٢٠١١خالل عام ) الداخلية واخلارجية(عدد األيام املقضية يف املهمات 

اجلهات املتعامل 
 أوغندا معها

مجهورية 
الكونغو 

 الدميقراطية

مجهورية 
أفريقيا 

 ليبيا ديفواركوت  كينيا السودان الوسطى

وحدة (قلم احملكمة 
اين عليهم 

والشهود، قسم 
مشاركة اين 

عليهم وجرب 
أضرارهم، قسم 
 ٩ ٢٢ ٢٧٨ ٩٤ ٢٨٣ ٨٩٤ ٤١٣ )اإلعالم والوثائق

 ١٩١ ٩٩ ٨٥ ٩٤ ٢٨٣ ٥٦٢ ١٦٦ مكتب املدعي العام

الصندوق 
االستئماين اخلاص 

 - - - - ٩ ٣٣٢ ١٠١ باين عليهم

 - - ٥٤ ١٦ ٢٣ ٢٢٠ ١٥ )١٩(احملامون

وظلت املكاتب امليدانية نشطة فيما يتعلق باملسائل املتصلة بالتعاون والتعاضد القضائيني من خالل  -١٥٠
 .وتبين تفاصيل ذلك يف اجلدول أدناه. أمور منها إبالغ األوامر والقرارات والوثائق الصادرة عن دوائر احملكمة

العدد اإلمجايل للوثائق اليت مت 
 وغنداأ إبالغها

مجهورية الكونغو 
 الدميقراطية

مجهورية أفريقيا 
 )٢٠(كينيا الوسطى

٣ ٢٢ ١٥٤ ١٥ ١٩٤ 

 واالتصال املعلومات وتكنولوجيا اإللكترونية احملكمة -٨

 هو اعتماد ٢٠١٢عام  أهم إجنازات هذه اموعة يف: جمموعة مستعملي نظام احملكمة اإللكترونية -١٥١
واستنِد إىل هذا . نية مناسب ملعاجلة عناصر األدلة اإللكترونيةبروتوكول عام جديد للمحكمة اإللكترو

وهو سيستخدم مبثابة . مباروشيمانا  قضية املدعي العام ضد كالكسيتالربوتوكول يف كشف األدلة يف 
 .بروتوكول عام أساسي يف مجيع القضايا اليت ستنظر فيها احملكمة مستقبالً

                                                           
 . البيانات الواردة يف هذا اجلدول ختص حمامي اين عليهم وحمامي الدفاع)١٩(

 يف ق امليداين التابع لقلم احملكمةاملنسفيه  عندما اعتمد كاملة  العمل يف هذا البلد بصورةلفرقةمت إنشاء املكتب امليداين )٢٠(
 .٢٠١١سبتمرب /أيلول
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ز أيضاً تقدم على صعيد حتسني نظام احملكمة اإللكتروين، إذ مت أُحرِ: تطوير نظام احملكمة اإللكتروين -١٥٢
وحىت .  إعمال الوحدة النسقية اليت تدعم حتديد مواعيد أنشطة احملكمة واإلخطار ا٢٠١١أغسطس /يف آب

 .نشاطاً خمتلفاً  ١٥٠ تارخيه عوجل ذه الوحدة النسقية أكثر من

لنسقية اخلاصة بتدبر الوثائق، ويقدر أا ستعمل يف  يف إعداد الوحدة ا٢٠١١وشرِع يف أواخر عام  -١٥٣
؛ وجيري إعداد هذه الوحدة النسقية داخلياً، مبساعدة من قسم تكنولوجيا ٢٠١٢اية الربع الثاين من عام 

 يف إعداد الوحدة النسقية اخلاصة بالترمجة الشفوية وما زال ٢٠١٠وشرِع صيف عام . املعلومات واالتصال
واعتباراً من أواخر كانون . ٢٠١٢  جارياً؛ وينتظر إعمال هذه الوحدة يف اية الربع األول من عامإعدادها 

 شرِع يف أعمال اختبار الوحدة النسقية اليت تدعم أنشطة وحدة اين عليهم والشهود، ٢٠١٠ديسمرب /األول
 .وقد بلغت يف ذلك مراحل االعتماد النهائية

إطار هذا القسم كل  وجتري يف.  مراقبة تطوير نظام احملكمة اإللكتروينويواصل قسم إدارة احملكمة -١٥٤
 حتسينات على ٢٠١٢ ومن املقرر أن تدخل يف الربع الثاين من عام. أعمال التخطيط للمشاريع وإدارا

 .الوحدة النسقية اخلاصة بالترمجة والوحدة النسقية اخلاصة باالحتجاز

١٥٥- دي الطابع يف جمال احملكمة اإللكترونيةتوفري التدريب واملساعدة احملد: 

اإللكترونية  من العاملني يف دوائر احملكمة على استعمال نظامي احملكمة٣٢مت تدريب   )أ (
Ringtailو Transcend؛ 

 قدمها اإللكترونية طلباً للمساعدة املتقدمة يف جمال احملكمة ٢٤ تلبية ٢٠١١متت خالل عام  )ب (
 .العاملون يف دوائر احملكمة

 احلفاظ ٢٠١١واصل قسم إدارة احملكمة يف عام : براالنتفاعبمجموعة أدوات احملكمة اإللكترونيةتد -١٥٦
ويشتمل ذلك على استحداث أضابري . Ecourt، ونظام Ringtail، ونظام TRIMعلى األمن ضمن نظام 

 .احلاالت والقضايا اجلديدة، واموعات األمنية اجلديدة، وحسابات األعضاء اجلدد

 البشرية رداملوا -٩

. يتعلق باملوارد البشرية   واصلت احملكمة التركيز على عدد من ااالت الرئيسية فيما٢٠١١يف عام  -١٥٧
.  وظيفة شغلت بنقل موظفني داخليني إليها٥٥ وظائف، منها ١٠٤وقد مت شغل وظائف شاغرة جمموعها 

للموظفني املعنيني، عن طريق سريورة ومتثَّلت مثانية وعشرون حالة من حاالت النقل الداخلي هذه يف ترقية 
وقد أُصدر عدد من وثائق السياسات . تنافسية، إىل مرتبة أعلى، ما هيأ فرصاً للترقي على صعيد التدرج املهين

اجلديدة املتعلقة باملوارد البشرية، وظلت احملكمة تويل األولوية لتنمية إطار لسياسات املوارد البشرية يكون أكثر 
م بسعادة العاملني بوسائل منها عقد جلسات مجاعية، وحلقات عمل، وجلسات تدريب وإعالم واهت. مشوالً

ونفِّذَت يف مجيع وحدات احملكمة خطط استراتيجية للتعلم، وجرت يف النصف الثاين . معنية بصحتهم ورفاههم
 . دورة التدريب األوىل على اإلدارة التدبرية٢٠١١عام  من
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 األمن والسالمة

 تدبر أمن وسالمة العاملني يف احملكمة وممتلكاا ٢٠١٠ قسم األمن والسالمة يف عام واصل -١٥٨
ووفَّر القسم خدمات األمن والسالمة . ومعلوماا، يف مقرها وفيما خيص عملياا امليدانية، والسهر عليهما
فل القسم بكون مجيع ويف امليدان تك. إلجراءات احملكمة وفقاً جلدول مواعيد اجللسات وقرارات الدائرة

األخطار ذات الصلة احمليقة بأمن وسالمة موظفي احملكمة، وأصوهلا، ومعلوماا، ومبانيها، تتدبر على حنو 
ويخص بالذكر أن القسم أجنز . مناسب تبعاً لربوتوكوالت احملكمة وأطرها السديدة اخلاصة باألمن والسالمة

تعلق باحملكمة على وجه التحديد، ووضع خطة للطوارئ فيما خيص كل ي عمليات تقييم املخاطر األمنية فيما
كما إن القسم مضى يف تنمية قدرته على مجع وحتليل املعلومات عن طريق . جمال من جماالت عمل احملكمة

 .تدريب املوظفني املعنيني وإعادة تنظيم جماالت مسؤولية حملِّليه

تنفيذ وتوفري تدريب توعوي فيما يتعلق بأمنها، وباشر أما يف جمال أمن املعلومات فقد قام القسم ب -١٥٩
وواصل . وضع تعليمات إدارية إضافية فيما خيص االنتفاع ا عن بعد واستعانة املوظفني بالوسائط االجتماعية

كما إن القسم استمر على العمل من . القسم رصد وجتريب ممارسات محاية املعلومات وأمن نظم املعلومات
 املعلومات يف امليدان بإجراء عمليات تقييم للبنية التحتية ألمن املعلومات واملمارسات يف جماله أجل حتسني أمن

 . يف املكاتب امليدانية للمحكمة

 األطراف الدول مجعية أمانة: الرابع الرئيسي الربنامج   - دال

ية وهيئاا واصلت أمانة مجعية الدول األطرافتوفري اخلدمات التقنية وخدمات املؤمترات للجمع -١٦٠
 .٢٠١١الفرعية يف عام 

 : أا٢٠١١ومن أهم إجنازات األمانة يف عام  -١٦١

  الفرعية وهيئاا األطراف الدول مجعية  - ١

نظَّمت الدورةَ العاشرة للجمعية، اليت عقدت يف نيويورك، ملدة مثانية أيام عمل، وقدمت   )أ (
 اخلدمات هلذه الدورة؛

 تقنية، مثل توفري الوثائق والتقارير وامللخصات قدمت خدمات قانونية وخدمات سكرتاريا )ب (
التحليلية، إىل اجلمعية وهيئاا الفرعية، مبا يف ذلك إعداد الوثائق املتصلة بانتخاب ستة قضاة، واملدعي العام، 

 وستة أعضاء يف جلنة امليزانية واملالية؛

رقة العاملة، وجلنة امليزانية قدمت اخلدمات للهيئات الفرعية للجمعية، وال سيما مكتبها واألف  )ج (
 واملالية، والفريق الدراسي املعين باحلوكمة، وجلنة املراقبة املعنية باملباين الدائمة؛

  يوم عمل، وقدمت اخلدمات هلما؛١٤نظَّمت دورتني للجنة امليزانية واملالية يف الهاي، ملدة   )د (

شأن مسائل قانونية وتقنية تتصل أسدت املشورة إىل اجلمعية، واملكتب، وهيئاما الفرعية، ب  )ه (
 بعمل اجلمعية؛
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  ICC-ASP/5/Res.3  أدت املهمةَ املنوطة ا فيما خيص خطة العمل طبقاً للقرارت  )و (
أفضى إىل   ، ماICC-ASP/9/Res.3 وICC-ASP/8/Res.3 وICC-ASP/7/Res.3 وICC-ASP/6/Res.2و

 لجمعية؛إمكانية االنتفاع باملعلومات املقدمة على املوقع الشبكي ل

    RC/1 القرارين أدت املهمةَ املنوطة ا فيما يتعلق بالتكامل، على النحو املبين يف  )ز (
وقد اشتمل ذلك على العمل مبثابة مهزة وصل بني الدول واحملكمة واملنظمات الدولية . ICC-ASP/9/Res.3و

شاور مع امليسرين والدول واحملكمة يتعلق بالتكامل، بالت واتمع األهلي، وإقامة شبكة للتواصل اخلارجي فيما
 واتمع األهلي؛

أمنت مسامهات يف الصندوق االستئماين اخلاص مبشاركة البلدان األقل منواً وغريها من البلدان   )ح (
ممثالً هلذه البلدان يف الدورة  ١٦النامية يف عمل اجلمعية، وأدارت هذا الصندوق، مسهلة بذلك مشاركة 

 العاشرة للجمعية؛

تراسلت مع احلكومات، واحملكمة، واملنظمات الدولية احلكومية، وغريها من اهليئات ذات  )ط (
 .الصلة، واألشخاص، واملنظمات غري احلكومية، بشأن أمور تتصل بعمل اجلمعية

وباإلضافة إىل توفري اخلدمات للجلسات العامة للجمعية ومشاوراا غري الرمسية ذات الصلة، وفَّرت  -١٦٢
 : اجتماعاً على النحو التايل البيان١٣٤دمات لـاألمانة هذه اخل

 ٢٤..................................املكتب   )أ (

 ٥٩.....................فريق الهاي العامل   )ب (

 ١٤...................فريق نيويورك العامل   )ج (

 ١٥........الفريق الدراسي املعين باحلوكمة   )د (

 ٢٣..............................جلنة املراقبة  )	 (

 ٢٥٠١ وثيقة بلغ عدد صفحاا ١٦٥جمموعه وعاجلت األمانة من أجل الدورة العاشرة ما  -١٦٣
 :تتوزع كما يلي) باللغات الرمسية الست(

 ؛) صفحة٤٠٤٢( وثيقة ٢٢٢: الوثائق املعدة قبل الدورة  )أ (

 ؛) صفحة٥٥٤( وثيقة ١١٩: الوثائق املعدة أثناء الدورة  )ب (

 ). صفحات١٨٠٧( وثيقة ١١: الوثائق املعدة بعد الدورة  )ج (

بلغ عدد وثيقة  ٥٥٥كما إن األمانة عاجلت من أجل جلسيت جلنة امليزانية واملالية ما جمموعة  -١٦٤
 . ، بثالث لغات رمسية٥١٤٩ا صفحا

 مكتب مدير مشروع املباين الدائمة: ١- السابع الرئيسي الربنامج   -هاء

سيفضي إىل توقيع عقد   أُجنز التصميم النهائي فدخل املشروع يف مرحلة استدراج العروض، ما -١٦٥
 .٢٠١٢سبتمرب /األول من أيلول اإلنشاء يف
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 ١٩٠زانية اإلنشاء ضمن حدود امليزانية املقرة البالغة وبعد إجناز مرحلة التصميم النهائي تظل مي -١٦٦
 .مليون يورو

  املسائل املشتركة بني الربامج  -ثالثاً

 االستراتيجية اخلطة   - ألف

. اجلهات املعنية   استراتيجيتني بالغيت األمهية فيما خيص عدداً من٢٠١٢وضعت احملكمة يف عام  -١٦٧
 بني احملكمة والوسطاء يبين املبادئ التوجيهية بشأن كيفية تعامل فمشروع املبادئ التوجيهية الناظمة للعالقات

احملكمة وخمتلف عناصرها مع الوسطاء، ويضفى به التناسق على النهوج املتبعة جلعل هذه العملية أكثر إنصافاً 
 .وشفافية فيما خيص مجيع املعنيني

١٦٨- مت استراتيجيتها املنقحة فيما يتعلق بان بصورة عامة كما إن احملكمة قدين عليهم، وتقريراً يبي
ومن املقرر . خيص املستقبل خربا املكتسبة على مدى السنتني املاضيتني يف تنفيذ االستراتيجية وخططها فيما

 مباحثات مع الدول وطائفة واسعة من سائر أصحاب املصلحة بغية إضفاء املزيد من ٢٠١٢أن جترى يف عام 
 .قتني املعنيتني وتنجيزمها قبل انعقاد الدورة احلادية عشرة للجمعيةالدقة على مشروعي الوثي

وقد أجرت احملكمة، بغية املضي يف تعزيز إطارها التشغيلي واالستراتيجي، استعراضاً لبنية سياساا  -١٦٩
نة هذه متا وتشري املعاينات املسجلة يف سياق هذا االستعراض إىل. بغية متييز ومعاجلة ما قد يعتريها من ثغرات

لكن هناك يف الوقت نفسه بعض احلاجة إىل تعديالت هلا، بالنظر إىل تطور بيئة العمل اليت تنشط فيها . البنية
ومن املزمع أن تستمر هذه العملية يف عام . احملكمة، وتنامي اجتهادها القضائي، وحتاورها املستمر مع الدول

٢٠١٢. 

، وضعت احملكمة، ٢٠١٢  حكمة الذي سيجرى يف عامواستباقاً الستعراض اخلطة االستراتيجية للم -١٧٠
. ٢٠١٢بالتحاور مع الدول األطراف عن طريق فريق الهاي العامل، سريورة أولوية إلجراء استعراض عام 

وستحدو هذه الروح ذاا التحاور . فاالستعراض حبد ذاته سيجرى داخلياً من خالل عملية تعاونية وتشاورية
 . الدول وسائر أصحاب املصلحة يف إطار سريورة االستعراض واملراجعةالذي ستعقده احملكمة مع

 على حنو يؤيت خطة استراتيجية مصممة خصيصاً ٢٠١٢ومن املزمع أن جتري عملية استعراض عام  -١٧١
كما إن احملكمة شرعت يف . لالستعانة ا مبثابة أداة يسترشد ا استراتيجياً يف دورة ختطيط ميزانية احملكمة

 .ة املواءمة بني دورات التخطيط فيهاعملي

وتواصل احملكمة عملها إلضفاء االنسجام على سريورات التخطيط االستراتيجي، وإدارة املخاطر،  -١٧٢
 أوىل ميزانياا الربناجمية اليت تشتمل على بعض ٢٠١٢وتعترب ميزانية احملكمة الربناجمية لعام . وختطيط امليزانية

مر هذه العملية إذ تتخذ احملكمة خطوات إضافية للمزيد من املواءمة بني كل هذه وستست. عناصر إدارة املخاطر
 .السريورات إليتاء سريورة استراتيجية التوجه تكون أكثر مشوالً
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 املخاطر تقييم   - باء

 مشروعها األويل اخلاص بإدارة املخاطر واعتمدت جمموعة من ٢٠١١أجنزت احملكمة يف عام  -١٧٣
 .وانتقلت احملكمة إىل استهالل مرحلة التنفيذ.  تدبر املخاطر اليت يتم متييزهاالتوصيات الرامية إىل

مكتب خدمات   وكُملَت العملية اليت أجرا احملكمة إلدارة املخاطر مببادرة الدول إىل طلبها من -١٧٤
خاطر جزءاً ال يتجزأ ومثَّل عمل احملكمة السابق بشأن إدارة امل. املراقبة الداخلية أن يجري دراسة تقييمية حتققية

من هذه السريورة، وهيأت النتيجة للدول وللمحكمة حملة عامة عما يعمل به من ضوابط املراقبة الداخلية 
 .واخلارجية

وقد وضعت احملكمة جاً حمدثاً إلدارة املخاطر، باالستناد إىل عملها الذي أُجري يف العام املاضي  -١٧٥
 كما يف ٢٠١٢وستجري مرحلة التنفيذ يف عام . دراسة التقييمية التحققيةوإىل التوصيات اليت متخضت عنها ال

 .السابق، بالتشاور مع جلنة املراجعة ومكتب املراجعة الداخلية

 االعتمادات نقل   - جيم

 يورو ضمن إطار بند امليزانية ٢٠٠ ٠٠٠ نقل مبلغ مقداره ٢٠١١يناير /مت يف كانون الثاين -١٧٦
وقد أُجريت عملية النقل . ٢٤١٠ إىل الربنامج الفرعي ٢٣٢٠ن الربنامج الفرعي م" املساعدة املؤقتة العامة"

هذه للنهوض بأود تغري متطلبات مكتب املدعي العام النامجة عن املستجدات يف قضايا احلالة يف كينيا والقضية 
 يف سياق خطة املساعدة إن إعادة ختصيص املبلغ املعين جرت. الثالثة يف احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية

 كما أقرا اللجنة التنفيذية ملكتب املدعي العام بغية سد أمس احتياجات هذا املكتب ٢٠١١املؤقتة العامة لعام 
 .كما كان متوقَّعاً يف ذلك احلني

يورو من املخصصات   ٢٥٠ ٠٠٠ومت يف إطار املخصصات لقسم دعم احملامني نقل مبلغ مقداره  -١٧٧
صات حملامي الدفاعحملامي اين عليهم إىل املخص. 

 السنوية اجلرد عمليات   - دال

أجرى قسم اخلدمات العامة حتققاً مادياً كامالً من األصول يف مقر احملكمة خالل  -١٧٨
ومتت معاجلة نتائج اجلرد ارى يف مقر احملكمة يف عام . ٢٠١١ديسمرب /نوفمرب وكانون األول/الثاين  تشرين

باستثناء كنشاسا  (٢٠١٠  ديسمرب/األول  كانون  رات املكاتب امليدانية اليت أُجريت يف ونتائج زيا٢٠١٠
وجتري . ، وحدثَت قاعدة البيانات بناء على ذلك)٢٠١٢فرباير /شباط  وبانغي وكينيا، حيث أجري اجلرد يف

 البيانات وسيضمن تدبر وسيزيد ذلك من دقة قاعدة. أعمال املتابعة فيما يتعلق مبا مت متييزه من حاالت التباين
 .األصول ومراقبتها بصورة كاملة

وحدة،   ٨٧٩٨ كان عدد املمتلكات اجلاري استعماهلا ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٣١وحبلول  -١٧٩
. ٢٠١٠يورو بالقياس إىل عام   مليون ٠,٦٨ مليون يورو، ما ميثل زيادة مقدارها ١٥,٨تبلغ قيمة احتيازها 

 مليون يورو، بعد تسوية ١,١٨ مببلغ يساوي ٢٠١١عام  ت فعلي يفويشتمل ذلك على احتياز ممتلكا
. املشطوبات الفعلية خصماً على قيمة االحتياز بالنظر إىل تقادم العهد، أو العطب، أو الفقدان، أو السرقة
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صلية ، تبلغ قيمة احتيازها األ٥٠٢ونتيجة هلذه املرحلة من عملية مراقبة تدبر املمتلكات، مت شطب بنود عددها 
االجتماع السابق   ، بحث أمرها يف)  مليون يورو٠,٣٣( بنداً ٣٢١مليون يورو؛ بينما يوصى بشطب   ٠,٥٧

وستواصل هذه العملية يف عام . ٢٠١١ديسمرب /  كانون األول٢٠لس حصر املمتلكات الذي عقد يف 
٢٠١٢. 

 ٢٠١١األداء على صعيد تنفيذ ميزانية عام    -رابعاً 

 امليزانية تنفيذ جمال يف احملكمة ألداء امع عرض   - ألف

مليون يورو، من   ١٠٢,٢٨   باملائة، أي٩٨,٧بلغ معدل التنفيذ الفعلي مليزانية املنظمة الربناجمية  -١٨٠
فقد ازداد معدل تنفيذ احملكمة مليزانيتها زيادة ذات شأن بالقياس .  مليون يورو١٠٣,٦١ امليزانية املقرة البالغة

باملائة، باستثناء املصروفات على مؤمتر االستعراض، يعزى قسط  ٩٥,٧لسنة املاضية الذي بلغ إىل معدله يف ا
 .كبري منها إىل الزيادة يف أنشطة احملاكمة

فيما خيص إمكان ") اللجنة(" وقدمت احملكمة ما جمموعه ستة إخطارات إىل جلنة امليزانية واملالية -١٨١
استخدام صندوق ("ة العادية للمحكمة، مببالغ من صندوق الطوارئ االستعانة، رهناً بإنفاق كل مبلغ امليزاني

 أدناه ٢٠٥وترد التفاصيل املتعلقة ذه اإلخطارات يف الفقرة .  مليون يورو٨,٥٤مقدارها اإلمجايل ") الطوارئ
بنسبة " استخدام صندوق الطوارئ"وقد مت . وهي تتصل رئيسياً حباالت جديدة وأنشطة قضائية غري متوقَّعة

 .يورو  مليون ٥,١٣اإلمجايل    باملائة، أي استعني مببالغ منه مقدارها٦٠,٠

 باملائة، أي أا أنفقت ٩٥,٨وإذا أخذنا باألرقام املدجمة فإن معدل تنفيذ احملكمة للميزانية بلغ  -١٨٢
ندوق استخدام ص" مليون يورو، مبا يف ذلك ١١٢,١٥مليون يورو، مقابل امليزانية املدجمة البالغة   ١٠٧,٤١

مليون   ١٠٣,٦١أما يف إطار امليزانية املقرة البالغة .  مليون يورو٨,٥٤باالستعانة مببالغ منه جمملها " الطوارئ
 . باملائة ١٠٣,٧ مليون يورو نسبة تنفيذ مقدارها ١٠٧,٤١يورو فتقابل املصروفات البالغة 

صندوق الطوارئ، بلغ   ن، مبا فيها املصروفات م٢٠١١فمجمل مصروفات احملكمة فيما خيص عام  -١٨٣
مليون يورو جيب استيعابه بواسطة صندوق  ٣,٨مليون يورو، ما يؤيت عجزاً صافياً مقداره   ١٠٧,٤١

مليون يورو واإليرادات األخرى البالغة   ٠,٥ الطوارئ، دون إجراء التسويات املتصلة بإيرادات الفوائد البالغة
لكن بالنظر إىل وجوب أن يضاف إىل . سابات اخلارجية مليون يورو، رهناً بإجناز تصديق مراجعة احل٠,٤

 مليون يورو، فإن املبلغ الفعلي الذي تنبغي إضافته ٧,٠جيعله ال يقل عن  املبلغ املتوفر يف صندوق الطوارئ ما
 مليون يورو، كما سبق أن توقعته احملكمة وأقرته اجلمعية ٢,١إىل موجودات هذا الصندوق سيبلغ 

 .)٢١(٢٠١١ديسمرب / كانون األول٢١، املؤرخ بـICC-ASP/10/Res.4 قرارها  يف

 الربناجمية امليزانية تنفيذ صعيد على األداء   - باء

 مليون ١٠٣,٦١ امليزانية املقرة البالغة ٢٠١١ أعاله نفَّذت احملكمة يف عام ١٨٣كما قيل يف الفقرة  -١٨٤
وهذا ميثل زيادة . مليون يورو  ١٠٢,٢٨ه  باملائة منها، أي ما يعادل مبلغاً إمجالياً مقدار٩٨,٧يورو بنسبة 

                                                           
 ٢- الفقرة هاء،ICC-ASP/10/Res.4انظر القرار) ٢١(
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 باملائة، باستثناء املصروفات على ٩٥,٧ باملائة بالقياس إىل معدل التنفيذ يف السنة السابقة البالغ ٣,٠مقدارها 
 .مؤمتر االستعراض

ملائة  با٩٥,٤إن املكون الرئيسي مليزانية احملكمة، وهو املكون ذو الصلة بالوظائف الثابتة، نفِّذ مبعدل  -١٨٥
وقد سجلت احملكمة معدل شغور سنوي متوسط . ٢٠١٠ باملائة بالقياس إىل عام ٢,٨أي بزيادة مقدارها 

. وشهدت الربامج الرئيسية معدالت شغور أدىن طيلة السنة.  باملائة٨,٣ إىل ٢٠١١اخنفض فيما خيص عام 
 باملائة، مقترناً ٢,١القضائية إىل وعلى وجه اخلصوص اخنفض معدل الشغور املتوسط السنوي فيما خيص اهليئة 

وبلغ معدل الشغور املتوسط السنوي فيما خيص .  باملائة فيما خيص تكاليف املوظفني٩١,٩مبعدل تنفيذ مقداره 
.  باملائة٩٤,١باملائة بينما بلغ معدل التنفيذ على صعيد تكاليف املوظفني فيما خيصه  ٧,٩مكتب املدعي العام 

 باملائة، بينما بلغ معدل التنفيذ على ٨,٢ملتوسط السنوي فيما خيص قلم احملكمة إىل واخنفض معدل الشغور ا
 . باملائة٩٧,٢صعيد تكاليف موظفيه 

 باملائة، ما ٩٩,٩لقد نفَّذت اهليئة القضائية ميزانيتها بصورة كاملة تقريباً، إذ بلغ معدل تنفيذها  -١٨٦
وبالنظر .  مليون يورو١٠,٦٧يزانيتها املقرة البالغ  مليون يورو من املصروفات مقابل مقدار م١٠,٦٦يناظر 

إىل النقص يف امليزانية اإلمجالية تعذَّر على اهليئة القضائية إدراج اخلصوم املناظرة لإلجازات السنوية البالغ 
 . ألف يورو١٥٤,٨مقدارها 

 باملائة ٢,٦رها  باملائة، بزيادة مقدا٩٦,٨وارتفع معدل تنفيذ مكتب املدعي العام مليزانيته إىل  -١٨٧
 مليون ٢٦,٦ مليون يورو، مقابل ميزانيته املقرة البالغة ٢٥,٧وبلغ جممل مصروفاته . بالقياس إىل العام املاضي

 .يورو

ومتيز مكتب رئيسة قلم .  مليون يورو٦١,٦١ونفَّذ قلم احملكمة كامل التنفيذ ميزانيته املقرة البالغة  -١٨٨
 ١,٣٦ باملائة، أي بزيادة عن امليزانية املقرة مقدارها ١٠٧,٧الذي بلغ معدله احملكمة بني الشعب بإنفاقه الزائد 

ومن ناحية أخرى سجلت . مليون يورو، تعزى إىل دفع األتعاب القانونية حملامي الدفاع وحمامي اين عليهم
 مليزانيتها املقرة بلغ  مليون يورو، أي أن معدل تنفيذها٠,٨شعبة خدمات احملكمة إنفاقاً منقوصاً نقصاً مقداره 

ويعزى نقص اإلنفاق إىل أن تقليص وحدة االحتجاز التابعة لألمم املتحدة يف احملكمة اجلنائية .  باملائة٩٦,٠
، ما أفضى إىل إرجاء تويل ٢٠١٢الدولية اخلاصة بيوغسالفيا السابقة ملقدار إجيار الزنازين أرجئ حىت عام 

وعليه فإنه مل . اسمة مع احملكمة اجلنائية الدولية اخلاصة بيوغسالفيا السابقةاحملكمة اجلنائية الدولية وظائف متق
 زنزانة لألشهر الباقية، بدالً من ١٢ زنازين لألشهر اخلمسة األوىل و٦يتعين على احملكمة أن تدفع إال إجيار 

النفقات إىل وحدة اين ويعزى باقي النقص يف .  زنزانة لكل فترة االثين عشر شهراً كما كان خمطَّطاً له١٢
 .عليهم والشهود حيث مل يتحقَّق متاماً بعض االفتراضات املتعلقة بنقل الشهود

وضمن إطار هذا الرقم زادت .  باملائة٩٧,٢وبلغ معدل تنفيذ أمانة مجعية الدول األطراف مليزانيتها  -١٨٩
كاليف املوظفني عن املخصصات النفقات على اخلدمات التعاقدية عن املخصصات هلا وتدنت النفقات لسد ت

التكاليف الفعلية املتكبدة من أجل الدورة التاسعة   هلا، نتيجةً لنقل اعتمادات لسد زيادة غري متوقَّعة يف
سافيل و هولدسوورث "للجمعية، وتكاليف من أجل دورا العاشرة، ودفع ما يستحق ملركز التقييم 

 .نة املراقبة، فيما يتصل بتوظيف مدير مشروع املباين الدائمةيف كندا، الذي أقرته جل) SHL( "احملدودة
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أما تنفيذ أمانة صندوق االستئمان اخلاص باين عليهم مليزانيتها فقد تأثر مبا طرأ على االفتراضات  -١٩٠
باملائة بسبب نقل اعتمادات  ٩٢,٤اليت استند إليها التخطيط من تغريات أفضت إىل اخنفاض معدل التنفيذ إىل 

بند املساعدة املؤقتة العامة وبند اخلدمات االستشارية، وإلغاء رحالت خمطَّط هلا، وتأجيل أنشطة مزمعة إىل 
 .تندرج املخصصات هلا يف بند تكاليف اخلدمات التعاقدية وبند نفقات التشغيل العامة

 الدائمة إىل  باملائة فيما خيص مكتب مدير مشروع املباين٧٨,٥ويعزى معدل التنفيذ املنخفض البالغ  -١٩١
أن املصروفات على اخلدمات التعاقدية كانت أدىن من املخصصات هلا نتيجة حلاالت التأخري يف إجراء 
استدراج العروض فيما خيص وثيقة التصميم النهائية، ما خفَّض متطلبات الطبع والترمجة اخلارجيني، اليت مت يف 

 . نقص اإلنفاق إرجاء شراء أثاث ملدير املشروع اجلديدكما أسهم يف. اية األمر سدها خبدمات ترمجة داخلية

 متثلت ٢٠١١  عام ويف. ٢٠١٠إن آلية املراقبة املستقلة كانت يف طور التكون منذ أواسط عام  -١٩٢
نفقاا يف املصروفات لسد تكاليف مسؤولَني اثنني معارين من مكتب األمم املتحدة خلدمات املراقبة الداخلية 

مجالية مقدارها مثانية أشهر إعارة خاضعة للتعويض، زائداً تكاليف اخلدمات التعاقدية املتكبدة يف نيويورك ملدة إ
 . باملائة٣٩,٣من أجل مشروع الدراسة التقييمية التحققية آللية املراقبة املستقلة، ما آتى معدل تنفيذ مقداره 

ل تنفيذ امليزانية الربناجمية حبسب الربامج الرئيسية  بياناً وجيزاً مبجم١وميثِّل ما يرد يف اجلدول  -١٩٣
 .والربامج

  )اليوروات بآالف (والربامج الرئيسية الربامج حبسب ٢٠١١ عام ميزانية تنفيذ صعيد على األداء: ١ اجلدول

  املقرة٢٠١١ميزانية عام  الربنامج/الربنامج الرئيسي
 ٢٠١١مصروفات عام 

٪ـمعدل التنفيذ بال الفرق *الفعلية  

 ]١]/[٢]=[٤[ ]٢[-]١]=[٣[ ]٢[ ]١[ 

         الربنامج الرئيسي األول
 ٩,٩٩ ٦ ١٠ ٦٦٤ ١٠ ٦٧٠ اهليئة القضائية

 ٤,٩٣ ١٥٧ ٢ ٢٢٢ ٢ ٣٧٩ هيئة الرئاسة

 ٠,١٠٢ ١٦٤- ٨ ١٨٥ ٨ ٠٢٢ الدوائر

 ٣,٩٥ ١٣ ٢٥٦ ٢٦٩ مكاتباالتصال

         الربنامج الرئيسي الثاين

 ٨,٩٦ ٨٦٣ ٢٥ ٧٣٥ ٢٦ ٥٩٨ ممكتب املدعي العا

 ٨,٨٩ ٦٥٢ ٥ ٧٦٤ ٦ ٤١٦ املدعي العام

 ٣,١٠١ ٣٠- ٢ ٢٣٤ ٢ ٢٠٥ شعبة االختصاص والتكامل والتعاون

 ٥,٩١ ١ ١٠٣ ١١ ٨٠١ ١٢ ٩٠٤ شعبة التحقيق

 ٠,١١٧ ٨٦٢- ٥ ٩٣٥ ٥ ٠٧٣ شعبةاملقاضاة

         الربنامج الرئيسي الثالث

 ٠,١٠٠ ١ ٦١ ٦١٠ ٦١ ٦١١ قلم احملكمة

 ١٠٧,٧ ١ ٣٦٣- ١٩ ١٠٦ ١٧ ٧٤٣ مكتب رئيسة قلم احملكمة

 ٦,٩٨ ٢٨٥ ٢٠ ٣٩١ ٢٠ ٦٧٥ شعبة اخلدمات اإلدارية املشتركة
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  املقرة٢٠١١ميزانية عام  الربنامج/الربنامج الرئيسي
 ٢٠١١مصروفات عام 

٪ـمعدل التنفيذ بال الفرق *الفعلية  

 ]١]/[٢]=[٤[ ]٢[-]١]=[٣[ ]٢[ ]١[ 

 ٠,٩٦ ٧٨٧ ١٨ ٩٤٤ ١٩ ٧٣١ شعبة خدمات احملكمة

 ٥,٩١ ٢٩٣ ٣ ١٦٩ ٣ ٤٦١ قسم اإلعالم والوثائق

         الربنامج الرئيسي الرابع

 ٢,٩٧ ٧٥ ٢ ٦٥٣ ٢ ٧٢٨ أمانة مجعية الدول األطراف

         الربنامج الرئيسي السادس

أمانة الصندوق االستئماين اخلاص 
 ٤,٩٢ ٩٢ ١ ١١٤ ١ ٢٠٥ باين عليهم

         ١-الربنامج الرئيسي السابع

 ٥,٧٨ ١٠٦ ٣٨٦ ٤٩٢ مكتب مدير املشروع

         ٥-الربنامج الرئيسي السابع

 ٣,٣٩ ١٨٤ ١١٩ ٣٠٣ آلية املراقبة املستقلة

 ٧,٩٨ ١ ٣٢٧ ١٠٢ ٢٨١ ١٠٣ ٦٠٨ اموع للمحكمة

 . الواردة يف هذا اجلدولباالستناد إىل أرقام أولية غري مراجعة قد تعدل٢٠١١حسبت مقادير مصروفات عام * 

 . أدناه تنفيذ امليزانية حبسب بنود املصروفات٢ويبني اجلدول  -١٩٤

. باملائة١٣٥,٦ملؤقتة العامة مبلغ امليزانية املقرة فبلغ لقدجاوز معدل اإلنفاق فيما خيص املساعدة ا -١٩٥
باستثناء املصروفات على مؤمتر ( باملائة ٢٤,٦ شهد هذا املعدل زيادة مقدارها ٢٠١٠وبالقياس إىل عام 

لكن . ويعزى قسط كبري من النفقات الزائدة إىل زيادة يف األنشطة املتصلة باألعمال القضائية). االستعراض
املصروفات إىل امليزانية املقرة املخصصة للمساعدة املؤقتة العامة على أساس مقارنة النظري بالنظري قياس هذه 

جمال احملاسبة، اليت تقيد مبوجبها املصروفات لسد   يشوا حترف متأت عن املمارسة احلالية للمحكمة يف
نوطة بوظائف شاغرة من الوظائف الثابتة خصماً تكاليف املساعدة املؤقتة العامة اليت يستعان ا ألداء املهام امل

وعالوة على ذلك كانت تكاليف مشروع املعايري احملاسبية . على بند امليزانية اخلاص باملساعدة املؤقتة العامة
الدولية للقطاع العام قد قُيدت أصالً يف إطار نفقات التشغيل العامة لكن املخصصات ذات الصلة استخدمت، 

زاد من اإلنفاق  خطَّط له، لسد نفقات املساعدة املؤقتة العامة لعاملني يف إطار هذا املشروع، ماعلى النحو امل
 .ااوز للمخصصات

 باملائة منطوياً على زيادة طفيفة عن ١٠٠,٨وبلغ معدل اإلنفاق على اخلرباء االستشاريني  -١٩٦
خبدمات مستشارين خاصني وشهود من املخصصات هلذا البند يعزى معظمها إىل استعانة مكتب املدعي العام 

اخلرباء إلسداء املشورة القانونية وتوفري التدريب على عدد من املسائل، مثل استراتيجية احملاكمة، وقضايا 
 . اجلنسني، وتقنيات التحقيق، وبينات التحقيق الشرعي العلمي

بب تغريات يف االحتياجات وشهد بند السفر إنفاقاً منقوصاً يعزى نقصه جزئياً إىل إلغاء مهمات بس -١٩٧
املتطلبات التشغيلية أفضت إىل  وعلى حنو مماثل شهد قلم احملكمة تغريات يف. التشغيلية يف مكتب املدعي العام

 .نقل اعتمادات إىل بنود أخرى مثل بند احملامني
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إذ بلغ معدل خيص حمامي اين عليهم  وشهد بند احملامني إنفاقاً زائداً فيما خيص حمامي الدفاع وفيما -١٩٨
وقد . ، على الترتيب) مليون يورو٠,١( باملائة ١٠٥,٧و) مليون يورو  ١,٩( باملائة ٢٧٥,٩اإلنفاق يف إطاره 

اللجنة إمكانية االحتياج إىل موارد إضافية يف بند حمامي الدفاع، بيد أن اللجنة مل تقر طلب احملكمة  أُبلغت إىل
ويعزى اإلنفاق الزائد إىل أنشطة غري .  خالل استعراض امليزانيةأمواالً إضافية من أجل املساعدة القانونية

متوقعة، وإىل أنه تعذر على احملكمة إخطار صندوق الطوارئ بالنفقات املمكن أن يتعين تكبدها ألنه سبق أن 
ورة وتتصل أهم املسائل الكامنة وراء ذلك بضر. أُخطر يف مرحلة ما خالل السنة بنفقات تبلغ طاقته الكاملة

دييلو وجرمان كاتانغا وماتيونغوجولو شوي، وااللتزام   االلتزام بتقدمي مساعدة قانونية إضافية لتوماس لوبانغا
بتقدمي املساعدة القانونية إثر اعتماد التهم املوجهة إىل عبداهللا بندا أبكر نورين وصاحل حممد جربو جاموس يف 

 ألف يورو ٢١٥، أُدرج مبلغ مقداره ٢٠١٠ام ويضاف إىل ذلك أنه، على غرار ع. ٢٠١١ مارس/آذار
 .مبباغومبو جان يري  باعتباره مبلغاً مستحق التحصيل مشكوكاً يف حتصيله يتعلق بأتعاب الدفاع القانوين عن

باملائة، إذ بلغت   ٨,٢ ، شهدت نفقات التشغيل العامة اخنفاضاً مقداره٢٠١٠وبالقياس إىل عام  -١٩٩
باإلضافة إىل نقص اإلنفاق على االحتجاز وتكاليف نقل الشهود كما أشري و.  باملائة من املخصصات هلا٨٣,١

 أعاله، سجل قسم تكنولوجيا االتصال واملعلومات إنفاقاً منقوصاً يعزى إىل حاالت إلغاء ١٨٨إليه يف الفقرة 
ت الربيد إعداد قاعدة بيانات نظام احملكمة اإللكتروين؛ ترقية براجميا(بعض املشاريع واألنشطة  وتأخري يف

اإللكتروين ومكافحة الفريوسات يف نظم احملكمة اإللكترونية؛ اخلدمات االستشارية اخلاصة بإعادة توزيع نظم 
وعلى حنو مشابه مت إلغاء أو إرجاء مشاريع ضمن قسم اخلدمات العامة، ). املعلومات وصيانة النظم األصغر

واجلناح ) Arc( الداخلية يف مطعم املبىن الرئيسي منها جتديد حيز صف سيارات احملكمة، واستبدال السقوف
A يف الطابق األول، واستبدال أسطوانات املراتج بسبب انقضاء فترة التصديق األمين، واستبدال تكسية 

 يورو ٣٠٠ ٠٠٠التأخري هذه إىل نقص يف اإلنفاق بلغ   وأفضت حاالت اإللغاء أو. D األرضيات يف اجلناح
 .إلدارية العامةفيما خيص شعبة اخلدمات ا

وسجل يف قسم إدارة احملكمة إنفاق منقوص فيما خيص اللوازم واملواد إذ بلغ معدل اإلنفاق يف إطار  -٢٠٠
هذا القسم، ونقل اعتمادات    باملائة ويعزى ذلك رئيسياً إىل إلغاء شراء مواد مسعية بصرية يف٧٧,٧هذا البند 

ويف مكتب املدعي العام نقل زهاء . ملعلومات واالتصالإىل مشاريع أخرى ذات أولوية يف قسم تكنولوجيا ا
ويضاف إىل ذلك أن هذا املكتب . باملائة من املبلغ املقر بغية سد االحتياجات إىل املعدات يف شعبة التحقيق  ١٠

خطط لالحتفاظ ببعض األموال من أجل سد حاالت النقص ومل يشتر قاعدة بيانات خاصة به كما كان 
 .تتب على االشتراكات املهنية املهيأ هلامزمعاً، ومل يك

  )اليوروات بآالف (اإلنفاق بنود حبسب ٢٠١١ عام ميزانية تنفيذ صعيد على األداء: ٢ اجلدول

  املقرة٢٠١١ميزانية عام  البنود
 ٢٠١١مصروفات عام 

 ٪معدالإلنفاق بالـ الفرق *الفعلية
 ]١]/[٢]=[٤[ ]٢[-]١]=[٣[ ]٢[ ]١[ 

 ٠,٩٩ ٥٥ ٥ ٧٠٢ ٥ ٧٥٧ القضاة

 ٣,٤٤ ٩٥ ٧٦ ١٧١ أسفار القضاة

 ٥,٩٧ ١٥١ ٥ ٧٧٨ ٥ ٩٢٨ اموع الفرعي للقضاة

 ٤,٩٥ ٢ ٧٥٤ ٥٧ ٠٩٥ ٥٩ ٨٤٩ تكاليف املوظفني
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  املقرة٢٠١١ميزانية عام  البنود
 ٢٠١١مصروفات عام 

 ٪معدالإلنفاق بالـ الفرق *الفعلية
 ]١]/[٢]=[٤[ ]٢[-]١]=[٣[ ]٢[ ]١[ 

 ٦,١٣٥ ٣ ١٨٤- ١٢ ١٣٤ ٨ ٩٥٠ املساعدة املؤقتة العامة

 ٧,٩٣ ٨٦ ١ ٢٦٧ ١ ٣٥٣ املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

 ٦,٩١ ٣٧ ٤٠٧ ٤٤٤ العمل اإلضايف

 ٨,١٠٠ ٤- ٤٨٦ ٤٨٣ اخلرباء االستشاريون

 ٤,١٠٠ ٣١١- ٧١ ٣٩٠ ٧١ ٠٧٩ اموع الفرعي لتكاليف املوظفني

 ٣,٨٦ ٦٠٨ ٣ ٨٢٢ ٤ ٤٣١ السفر

 ١,٩٢ ٥ ٥٢ ٥٧ الضيافة

 ٨,٩٥ ١٤٩ ٣ ٣٦٨ ٣ ٥١٧ ٠ اخلدمات التعاقدية

 ٢,٧١ ٢٧٣ ٦٧٧ ٩٥٠ التدريب

 ٩,٢٧٥ ١ ٩٣٣ ٣ ٠٣٣ ١ ٠٩٩ حمامو الدفاع

 ٧,١٠٥ ٩٢- ١ ٧٠٣ ١ ٦١٢ حمامو اين عليهم

 ١,٨٣ ٢ ١٣٦ ١٠ ٥٠٨ ١٢ ٦٤٤ نفقات التشغيل العامة

 ٧,٧٧ ٢٨٦ ٩٩٥ ١ ٢٨١ اللوازم واملواد

 ٥,٩٤ ٥٥ ٩٥٥ ١ ٠١٠ العتاد مبا فيه األثاث

اموع الفرعي للتكاليف غري املتعلقة 
 ٤,٩٤ ١ ٤٨٧ ٢٥ ١١٤ ٢٦ ٦٠١ باملوظفني

 ٧,٩٨ ١ ٣٢٧ ١٠٢ ٢٨١ ١٠٣ ٦٠٨ كمةاموع للمح

   . الواردة يف هذا اجلدول باالستناد إىل أرقام أولية غري مراجعة قد تعدل٢٠١١حسبت مقادير مصروفات عام * 

 األداء على صعيد تنفيذ امليزانية حبسب بنود املصروفات فيما خيص مشروع املعايري ٣يبني اجلدول  -٢٠١
وقد . ٢٠١١ يوليو/ الذي تبلغ مدته أربع سنوات، والذي شرع فيه خالل متوزاحملاسبية الدولية للقطاع العام

 باملائة ألنه مت ترحيل بعض ١١٧,٩سجل يف إطار هذا املشروع إنفاق زائد زيادة طفيفة إذ بلغ معدل اإلنفاق 
يل والقواعد املالية اخلدمات التعاقدية اليت سبق الشروع يف توفريها، مثل تدارس إدخال تعديالت على النظام املا

ومن جهة أخرى سجل يف إطار بند التدريب . حبسب مقتضى احلال" نظام التطبيقات واملنتجات"وتكييف 
باملائة بسبب تغيري مواعيد بعض األنشطة التدريبية  ٢٥,٠إنفاق منقوص إذ بلغ معدل اإلنفاق فيما خيصه 

 .وإرجائها حبسب خطط التدريب املنقحة
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 بنود حبسب ،٢٠١١ عام يف العام للقطاع الدولية احملاسبية املعايري مشروع ميزانية تنفيذ صعيد على اءاألد: ٣ اجلدول
 )اليوروات بآالف (املصروفات

  املقرة٢٠١١ميزانية عام  البنود
ــام   ــصروفات ع  ٢٠١١م

 ٪معدل التنفيذ بالـ الفرق *الفعلية
 ]١]/[٢]=[٤[ ]٢[-]١]=[٣[ ]٢[ ]١[ 

     القضاة
      القضاةأسفار

     اموع الفرعي للقضاة
     تكاليف املوظفني

 ٧,٩٣ ٩ ١٣٤ ١٤٣ املساعدة املؤقتة العامة

     املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

     العمل اإلضايف

     اخلرباء االستشاريون

 ٧,٩٣ ٩ ١٣٤ ١٤٣ اموع الفرعي لتكاليف املوظفني

  ٥ ٥ ١٠ السفر

     الضيافة

 ٢,١٦٤ ٩٦- ٢٤٦ ١٥٠ اخلدمات التعاقدية

 ٠,٢٥ ٢٣ ٨ ٣٠ التدريب

     حمامو الدفاع

     حمامو اين عليهم

     نفقات التشغيل العامة

     اللوازم واملواد

     العتاد مبا فيه األثاث

اموع الفرعي للتكاليف غري املتعلقة     
 ١,١٣٦ ٦٩- ٢٥٩ ١٩٠ باملوظفني

 ٩,١١٧ ٦٠- ٣٩٢ ٣٣٣ لمحكمةاموع ل

 . الواردة يف هذا اجلدول باالستناد إىل أرقام أولية غري مراجعة قد تعدل٢٠١١حسبت مقادير مصروفات عام * 

 حملة عامة عن تنفيذ امليزانية الربناجمية من حيث إنفاق شقها األساسي ومن ٤يهيئ ما يرد يف اجلدول  -٢٠٢
باملائة فيما ٩٧,٧وقد سجل معدل تنفيذ مقداره . يت تنظر فيها احملكمةحيث إنفاق شقها املتصل باحلاالت ال

 .باملائة فيما خيص املكون املتصل باحلاالت  ٩٩,٧خيص املكون األساسي، بينما سجل معدل إنفاق مقداره 
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 باحلـاالت  تـصل امل شقها وإنفاق األساسي شقها إنفاق حبسب ٢٠١١ عام ميزانية تنفيذ صعيد على األداء: ٤ اجلدول
 )اليوروات بآالف(

 الشقاملتصل احلاالت الشق األساسي

 الربنامج/الربنامج الرئيسي

املقادير يف الشق 
األساسيمنميزانية 

 ٢٠١١عام 
 املقرة

املصروفاتالفعلية 
من املقادير يف 

الشق األساسي 
من ميزانيةعام 

٢٠١١*  
معدالإلنفاق 

 ٪بالـ

املقادير يف 
الشق املتصل 

 من باحلاالت
ميزانية عام 

  املقرة٢٠١١

املصروفاتالفعلية من 
املقادير يف الشق 

املتصل باحلاالت من 
 ٢٠١١ميزانية عام 

 *املقرة 
معدالإلنفاق 

 ٪بالـ
 ]٤]/[٥]=[٦[ ]٥[ ]٤[ ]١]/[٢]=[٣[ ]٢[ ]١[ 

             الربنامج الرئيسي األول
 ٧,٨٥ ٧٩٣ ٩٢٥ ٣,١٠١ ٩ ٨٧١ ٩ ٧٤٥ اهليئة القضائية

 ٢,٣- ١- ٢٠ ٢,٩٤ ٢ ٢٢٣ ٢ ٣٥٩ يئة الرئاسةه

 ٧,٨٧ ٧٩٣ ٩٠٥ ٩,١٠٣ ٧ ٣٩٢ ٧ ١١٧ الدوائر

       ٣,٩٥ ٢٥٦ ٢٦٩ مكاتب االتصال

             الربنامج الرئيسي الثاين

 ٨,٩٥ ٢٠ ٦٢٠ ٢١ ٥١٦ ٧,١٠٠ ٥ ١١٥ ٥ ٠٨٢ مكتب املدعي العام

 ٥,٨٦ ٣ ٠٢٤ ٣ ٤٩٤ ٨,٩٣ ٢ ٧٤٠ ٢ ٩٢٢ املدعي العام

شعبة االختـصاص والتكامـل     
 ٧,١٠٣ ١ ٢٧٣ ١ ٢٢٨ ٣,٩٨ ٩٦١ ٩٧٧ والتعاون

 ٠,٩١ ١١ ٣٧٠ ١٢ ٤٩٧ ٨,١٠٥ ٤٣١ ٤٠٨ شعبة التحقيق

 ٢,١١٥ ٤ ٩٥٣ ٤ ٢٩٨ ٧,١٢٦ ٩٨٣ ٧٧٥ شعبةاملقاضاة

             الربنامج الرئيسي الثالث

 ١,١٠٣ ٣٠ ٩٢٥ ٢٩ ٩٩٣ ٠,٩٧ ٣٠ ٦٨٥ ٣١ ٦١٨ قلم احملكمة

 ٧,١١٧ ١١ ٣٢٢ ٩ ٦٢٢ ٨,٩٥ ٧ ٧٨٤ ٨ ١٢١ ئيسة قلم احملكمةمكتب ر

 ٨,٩١ ٥ ٣٨٢ ٥ ٨٦٥ ٣,١٠١ ١٥ ٠٠٩ ١٤ ٨١١ شعبة اخلدمات اإلدارية املشتركة

 ٦,٩٨ ١٢ ٧٧٠ ١٢ ٩٤٦ ٠,٩١ ٦ ١٧٤ ٦ ٧٨٥ شعبة خدمات احملكمة

 ٠,٩٣ ١ ٤٥١ ١ ٥٦١ ٤,٩٠ ١ ٧١٨ ١ ٩٠١ قسم اإلعالم والوثائق

             بعالربنامج الرئيسي الرا

       ٢,٩٧ ٢ ٦٥٣ ٢ ٧٢٨ أمانة مجعية الدول األطراف

             الربنامج الرئيسي السادس

أمانة الـصندوق االسـتئماين     
 ٤,٩٢ ٧١٠ ٧٦٩ ٥,٩٢ ٤٠٤ ٤٣٧ اخلاص باين عليهم

             ١-الربنامج الرئيسي السابع

       ٥,٧٨ ٣٨٦ ٤٩٢ مكتب مدير املشروع

             ٥-نامج الرئيسي السابعالرب

       ٣,٣٩ ١١٩ ٣٠٣ آليةاملراقبة املستقلة

 ٧,٩٩ ٥٣ ٠٤٨ ٥٣ ٢٠٣ ٧,٩٧ ٤٩ ٢٣٣ ٥٠ ٤٠٥ اموع للمحكمة

  . الواردة يف هذا اجلدول باالستناد إىل أرقام أولية غري مراجعة قد تعدل٢٠١١حسبت مقادير مصروفات عام * 
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 امليداين النشاط   - جيم

حبسب ٢٠١١ بيان وجيز باملصروفات الفعلية على العمليات امليدانية يف عام ٥يرد فياجلدول  -٢٠٣
وكانت احملكمة حتقق يف سبع حاالت، منها حالتان جديدتان شرِع يف النظر فيهما خالل السنة، هي . احلاالت

دان، واحلالة يف مجهورية أفريقيا احلالة يف أوغندا، واحلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، واحلالة يف السو
وخيص الدعم التشغيلي . ، واحلالة يف ليبيا، واحلالة يف كوت ديفوار)كينيا(الوسطى، واحلالة يف مجهورية كينيا 
 مليون يورو، ٢٩,١وقد بلغ جمموع املصروفات الفعلية جلميع احلاالت . كل احلاالت معاً، ال حاالت بعينها

وقد أنفق مكتب .  مليون يورو٥٣,٢مقدار امليزانية املقرة املتصل باحلاالت البالغ  باملائة من ٥٤,٧ما ميثل 
 مليون يورو، وأنفق منها قلم ٢٩,١ مليون يورو من املصروفات الفعلية اإلمجالية البالغة ١٦,٠املدعي العام 

 .ج مليون يورو سائر الربام٠,٣٥ مليون يورو، وخيص الرصيد الباقي البالغ ١٢,٧احملكمة 

 )اليوروات بآالف (احلاالت حبسب ٢٠١١ عام يف امليدانية العمليات على الفعلية املصروفات: ٥ اجلدول

الربنامج 
الربنامج /الربنامج/الرئيسي
 الفرعي

احلالة يف 
 أوغندا

احلالة يف 
مجهورية 
الكونغو 

 الدميقراطية
احلالة يف 
 السودان

احلالة يف 
مجهورية 

أفريقيا 
 الوسطى

  احلالة يف
 نياكي

  احلالة يف
 ليبيا

احلالة يف 
كوت 
 ديفوار

الدعم 
 اموع التشغيلي

 ١-       ١-         اهليئة القضائية

 ١-       ١-         هيئة الرئاسة  

 ١٦ ٠٢٦ ٦ ٢٦٣ ١٣٥ ٩٦٨ ٣ ٥١٤ ٢٧٤ ١ ٧٥٣ ٣ ١٠٤ ١٤ مكتباملدعي العام

 ٢ ٢٥٦ ١ ٣٢٥ ٤ ٩٨ ١٠٠ ٨١ ٢٠٠ ٤٤١ ٧ املدعي العام  

 ٢٦١ ٢٢٩ ١ ٧ ٩   ١٢ ٣   ديواناملدعي العام    

 ١ ٩٩٦ ١ ٠٩٦ ٣ ٩١ ٩١ ٨١ ١٨٩ ٤٣٨ ٧ قسم اخلدمات    

  
شعبة االختصاص والتكامـل    

 ١ ٠٦٦ ٤٦٠ ١٦ ٣٧ ٢٢١ ١٧ ١١٠ ٢٠٥   والتعاون

    
شعبة االختصاص والتكامل   

 ١ ٠٦٦ ٤٦٠ ١٦ ٣٧ ٢٢١ ١٧ ١١٠ ٢٠٥   والتعاون

 ١٠ ٥٨٦ ٤ ٣٧٣ ١١٦ ٨٢١ ٢ ٣١٥ ١٧٤ ٧١٥ ٢ ٠٦٥ ٨ شعبة التحقيق  

 ٥ ٦١٠ ٣ ٤٨٩ ٣٠ ٢٠٢ ٤٣٥ ٢٥٧ ٢٠٣ ٩٨٩ ٥ التخطيط والعمليات    

 ٤ ٩٧٦ ٨٨٤ ٨٥ ٦١٩ ١ ٨٨٠ ٨٣- ٥١٢ ١ ٠٧٧ ٢ أفرقة التحقيق    

 ٢ ١١٨ ١٠٥   ١٢ ٨٧٧ ٣ ٧٢٨ ٣٩٣   شعبة املقاضاة  

 ٢ ١١٨ ١٠٥   ١٢ ٨٧٧ ٣ ٧٢٨ ٣٩٣   شعبة املقاضاة    

 ١٢ ٧٢٧ ٣ ٥٦٩ ٥ ١٤ ٨٦٣ ١ ٣٨٨ ١ ٣٤٩ ٤ ١٥٦ ١ ٣٨٤ احملكمةقلم 
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الربنامج 
الربنامج /الربنامج/الرئيسي
 الفرعي

احلالة يف 
 أوغندا

احلالة يف 
مجهورية 
الكونغو 

 الدميقراطية
احلالة يف 
 السودان

احلالة يف 
مجهورية 

أفريقيا 
 الوسطى

  احلالة يف
 نياكي

  احلالة يف
 ليبيا

احلالة يف 
كوت 
 ديفوار

الدعم 
 اموع التشغيلي

 ٥ ٠٩١ ١ ٣٠٤   ١ ٢٤٥ ٧٥٦ ٧٣٨ ١ ٤٨٨ ٥٥٩ مكتب رئيسة قلم احملكمة  

 ٧ ٤-     ٦ ٥       ديوان رئيسة قلم احملكمة    

 ٥             ٥   مكتباملراجعة الداخلية    

 ١ ٨٧٣ ٤٠٠   ١ ٢٦ ٣٣٣ ٣١٤ ٦٢٩ ١٧٠ قسم األمن والسالمة    

 ٢ ٨٤٣ ٧٠٥     ٢٠٢ ٤٠٤ ٤١٩ ٧٢٣ ٣٨٩ قسم العمليات امليدانية    

 ٣١٩ ٢٠٣     ٣   ٥ ١٠٩   قسم دعم احملامني    

 ٤٥       ٨ ١٤   ٢٣   حمامو اين عليهم    

  
ــة  ــدمات اإلداري ــسم اخل ق

 ٢ ١٥٦ ١ ٦٠٤     ٢٥ ٩٠ ٣٦ ٣١٩ ٨٢ املشتركة

 ٣٤٨ ٣٥٥             ٧-  قسم املوارد البشرية    

 ٢٩٢ ٢٩٢               قسم امليزانية واملالية    

 ١٢٣ ١٢٣               قسم اخلدمات العامة    

    
قسم تكنولوجيا املعلومات   

 ١ ٣٩٣ ٨٣٤     ٢٥ ٩٠ ٣٦ ٣١٩ ٨٩ واالتصال

 ٤ ٣٠٩ ٤٦٠ ٥ ٨ ٥٣١ ٣٤٥ ٤٣٢ ١ ٩٧٥ ٥٥٥ شعبة خدمات احملكمة  

 ٨   ٥         ٣   ديرمكتبامل    

 ٩٨             ٩٨   قسم إدارة احملكمة    

    

قسم الترمجـة الـشفوية     
ــة يف  ــة التحريري والترمج

 ١ ١٨٦ ٥٥   ٤ ٢ ٧ ١٨١ ٥٩٩ ٣٣٧ احملكمة

    
ــيهم  ــين عل ــدة ا وح

 ٢ ٦٧٦ ٣٠٨   ٤ ٤٦٨ ٢٧٦ ٢٤٣ ١ ١٨٩ ١٨٨ والشهود

    
قسممشاركة اين عليهم   

 ٣٤٢ ٩٦     ٦٠ ٦٢ ٨ ٨٦ ٣٠ موجرب أضراره

 ١ ١٧٢ ٢٠٢   ٥ ٦٣ ١٩٧ ١٤٣ ٣٧٤ ١٨٨ قسم اإلعالم والوثائق  

 وحدة الشؤون العامة    
          ١٠٦ ١٠٢   ٥ 

 ١ ٠٦٥ ١٠٠     ٦٣ ١٩٧ ١٤٣ ٣٧٤ ١٨٨ وحدة التوعية    
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الربنامج 
الربنامج /الربنامج/الرئيسي
 الفرعي

احلالة يف 
 أوغندا

احلالة يف 
مجهورية 
الكونغو 

 الدميقراطية
احلالة يف 
 السودان

احلالة يف 
مجهورية 

أفريقيا 
 الوسطى

  احلالة يف
 نياكي

  احلالة يف
 ليبيا

احلالة يف 
كوت 
 ديفوار

الدعم 
 اموع التشغيلي

أمانة الـصندوق االسـتئماين     
 ٣٤٧ ١١١       ٧   ٩١ ١٣٩ اخلاص باين عليهم

  
مانة الـصندوق االسـئتماين     أ

 ٣٤٧ ١١١       ٧   ٩١ ١٣٩ اخلاص باين عليهم

 ٢٩ ١٠٠ ٩ ٩٤٣ ١٤٠ ٩٨٢ ٤ ٣٧٦ ١ ٦٦٩ ٣ ١٠٣ ٧ ٣٥١ ١ ٥٣٧ اموع للمحكمة

 . الواردة يف هذا اجلدول باالستناد إىل أرقام أولية غري مراجعة قد تعدل٢٠١١حسبت مقادير مصروفات عام * 

 التوظيف   - دال

 كانون ٣١وحبلول .  بيان وجيز بالتجهيز باملوظفني حبسب الربامج الرئيسية٦يرد يف اجلدول  -٢٠٤
، ٧٦١ من جمموع الوظائف املقرة البالغ جمموعها ٧٠٢ كان عدد الوظائف املشغولة ٢٠١١ديسمرب /األول
 . باملائة من هذا اموع، باستثناء وظائف مخس مسؤولني منتخبني٩٢,٢ميثل  أي ما

 موظفـو  (الوظائف أنواع حبسب املشغولة الوظائف أعداد مقابل املقرة الوظائف أعداد – التجهيزباملوظفني: ٦ ولاجلد
 )*العامة اخلدمات فئة وموظفو الفنية الفئة

 عدد الوظائف املشغولة عدد الوظائف املقرة  
عدد الوظائف اجلـاري    

 توظيفمن يشغلها
عدد الوظائف املعلن عنها اليت     

 يشغلها وظيف منجيري ت ال
عـــدد الوظـــائف 
 الشاغرةوغري املعلن عنها

  ]٥[ ]٤[ ]٣[ ]٢[ ]١[ 

 ١ ٠ ٠ ٤٧ ٤٨ الربنامج الرئيسي األول

 ٤ ٠ ١٢ ١٩٩ ٢١٥ الربنامج الرئيسي الثاين

 ١٧ ١ ٢٠ ٤٣٩ ٤٧٧ **الربنامج الرئيسي الثالث

 ١ ٠ ١ ٧ ٩ الربنامج الرئيسي الرابع

 ٠ ٠ ٠ ٧ ٧ الربنامج الرئيسي السادس

 ٠ ٠ ٠ ٣ ٣ ١-الربنامج الرئيسي السابع

 ٠ ٠ ٢ ٠ ٢ ٥-الربنامج الرئيسي السابع

 ٢٣ ١ ٣٥ ٧٠٢ ٧٦١ اموع للمحكمة

 ).ثالث وظائف يف الربنامج الرئيسي الثاين ووظيفتان يف الربنامج الرئيسي الثالث(ال يشمل اجلدول أعاله وظائف مخسة مسؤولني منتخبني   *
 . ت الربنامج الرئيسي الثالث وظيفة ليست شاغرة ذه الصفة لكنها تقابل وظيفة موظف متفرغ للتمثيل يف جملس املوظفني بياناتشمل  **
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 الطوارئ صندوق استخدام خيص فيما امليزانية تنفيذ صعيد على األداء   - هاء

إمكان االستعانة، خيص    إىل اللجنة اإلخطارات الستة التالية البيان فيما٢٠١١قدمت احملكمة يف عام  -٢٠٥
  رهناً بإنفاق كل مبلغ امليزانية العادية للمحكمة، مببالغ من موجودات صندوق الطوارئ يبلغ جمموعها

 : يوروا٨ً ٥٤٤ ٣٨٤

ـ    )أ ( يـورواً لنقـل     ٢٢٩ ٢٩٥ املتعلق مببلغ مقداره     ٢٠١١فرباير  / شباط ٢٨اإلخطار املؤرخ ب
  إىل هولندا؛أربعة شهود حمتجزين من مجهورية الكونغو الدميقراطية

ـ   )ب ( يـورواً لـسد     ٤٠٠ ٢٦٣ املتعلق مببلغ مقـداره      ٢٠١١مارس  / آذار ١اإلخطار املؤرخ ب
 تكاليف املساعدة القانونية املقدمة إىل السيد كالكستيمباروشيمانا يف احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية؛

ـ    )ج ( يورو من أجـل     ٤ ٠٧٢ ٦٠٠ املتعلق مببلغ مقداره     ٢٠١١مايو  / أيار ٤اإلخطار املؤرخ ب
 احلالة اجلديدة يف ليبيا، اليت أحاهلا إىل احملكمة جملس األمن التابع لألمم املتحدة؛

ـ    )د ( يـورو مـن    ٢ ٦١٦ ٠٠٠ املتعلق مببلغ مقداره ٢٠١١يونيو / حزيران ٨اإلخطار املؤرخ ب
 أجل احلالة يف كينيا؛

ـ    )ه ( يورو لسد   ١ ٠٩٨ ٠٠٠ املتعلق مببلغ مقداره     ٢٠١١يونيو  / حزيران ١٥اإلخطار املؤرخ ب
 ؛٢٠١١النفقات املتأتية عن أنشطة احملاكمة املتزامنة خالل النصف الثاين من عام 

ـ    )و ( يورواً  ١٢٨ ٢٢٦ املتعلق مببلغ مقداره     ٢٠١١أكتوبر  / تشرين األول  ٢٠اإلخطار املؤرخ ب
 .من أجل احلالة اجلديدة يف كوت ديفوار

 الطوارئ صندوق استخدام أوجه جمموع خيص فيما امليزانية تنفيذ صعيد على األداء   - واو

 بيان عام باألداء على صعيد تنفيذ امليزانية فيما خيص مجلةاإلخطارت الستة اليت ٧يرد يف اجلدول  -٢٠٦
 باملائة، أي أنه أُنفق ٦٠,٠لقد بلغ معدل التنفيذ . قُدمت إىل احملكمة بشأن استخدام صندوق الطوارئ

 مليون يورو الذي مشلته اإلخطارات بشأن استخدام ٨,٥٤ البالغ مليون يورو من املقدار اإلمجايل  ٥,١٣
 .صندوق الطوارئ

 ٢٠١١ عـام  يف احملكمـة  إىل قُدمت اليت الستة مجلةاإلخطارت خيص فيما امليزانية تنفيذ صعيد على األداء: ٧ اجلدول
 )اليوروات بآالف (املصروفات بنود حبسب الطوارئ، صندوق استخدام بشأن

رمز وجه 
 بند اإلنفاق نفاقاإل

املقدار اإلمجـايل ملـا أُخطـر       
باستخدامه مـن موجـودات     

 ٪معدالإلنفاق بالـ *املبلغ املنفَق منه فعالً صندوق الطوارئ
    ]١]/[٢]=[٣[ ]٢[ ]١[ 

    تكاليف املوظفني 2000

       اموع الفرعي  
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رمز وجه 
 بند اإلنفاق نفاقاإل

املقدار اإلمجـايل ملـا أُخطـر       
باستخدامه مـن موجـودات     

 ٪معدالإلنفاق بالـ *املبلغ املنفَق منه فعالً صندوق الطوارئ
    ]١]/[٢]=[٣[ ]٢[ ]١[ 

    سائر تكاليف املوظفني 3000

 ٧,٥٢ ٢ ٢٣٦ ٤ ٢٤٤ ةاملساعدة املؤقتة العام 3100

 ٨,٧٦ ٤٨١ ٦٢٦ املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات 3200

    العمل اإلضايف 3300

 ٢,١٣ ٢٧ ٢٠٨ اخلرباء االستشاريون 3400

 ٠,٥٤ ٢ ٧٤٤ ٥ ٠٧٩ اموع الفرعي  

     السفر والضيافة 4000

 ٠,٥٣ ٣١٨ ٥٩٩ السفر 4100

 ٠,٥٣ ٣١٨ ٥٩٩ اموع الفرعي  

    )مبا فيها التدريب(اخلدمات التعاقدية  5000

 ٤,٣٤ ٦٦ ١٩٢ الترمجة اخلارجية 5200

 ٣,٧٨ ٥٢٢ ٦٦٦ حمامو الدفاع 5510

 ٢,٢٧٩ ٣٠٧ ١١٠ حمامو اين عليهم 5520

   ٤ الطباعة اخلارجية 5600

 ٦,١٩٢ ١٥٤ ٨٠ تكاليف اإلعالم وإنتاج الوثائق 5700

 ٠,٨ ٩ ١٠٦ رجيةاخلدمات اليت وفرا جهات خا 5800

 ٧,٣٠ ٩٩ ٣٢٤ سائر اخلدمات التعاقدية 5900

 ١,٧٨ ١ ١٥٧ ١ ٤٨٢ اموع الفرعي  

     نفقات التشغيل العامة 6000

   ١٠ إجياراملباين 6100

   ١ املرتفقات 6300

   ١٤ إجيار العتاد واألثاث 6400

 ٨,٧٢ ٣٣٩ ٤٦٧ سائر تكاليف التشغيل 6800

 ١,٦٩ ٣٣٩ ٤٩٢ اموع الفرعي  

       اللوازم واملواد 7000

 ٢,٢٢ ١٢ ٥٥ اموع الفرعي  

       العتاد مبا فيه األثاث 8000

 ٢,٦٦ ٥٥٥ ٨٣٩ اموع الفرعي  

 ٠,٦٠ ٥ ١٢٥ ٨ ٥٤٤ اموع  

 . تعدل الواردة يف هذا اجلدول باالستناد إىل أرقام أولية غري مراجعة قد٢٠١١حسبت مقادير مصروفات عام *

وترد فيما يلي تفاصيل تنفيذ امليزانية فيما خيص كالً من أوجه استخدام صندوق الطوارئ بنفس  -٢٠٧
 .ترتيب اإلخطارات اليت قُدمت إىل اللجنة بشأا
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استخدام صندوق الطوارئ لنقل أربعة شهود حمتجزين من مجهورية الكونغو الدميقراطية إىل             -١
 هولندا

ت الفعلية مماأُخطر باستخدامه من موجودات صندوق الطوارئ يف حالة  املصروفا٨يبين اجلدول  -٢٠٨
ويبلغ . ٢٠١١ مارس/مجهورية الكونغو الدميقراطية من أجل نقل أربعة شهود حمتجزين، جرى يف أواسط آذار

 مليون يورو الذي أُخطر ٠,٢٣ مليون يورو مناملقدار البالغ٠,١٢باملائة، أي ٥٢,٦معدالإلنفاق الفعلي
 .خدامه من موجودات صندوق الطوارئباست

، كان من املتوقَّـع أن جتـاوِز تكـاليف     )٢٢(فكما يرد شرحه بالتفصيل يف التقرير املقدم إىل اللجنة         -٢٠٩
 مليون يورو املراد استخدامه من صندوق الطوارئ،        ٠,٢٣استئجار الزنازين يف مركز االحتجاز املقدار البالغ        

للجوء السياسي إىل هولندا، بدالً من العـودة إىل مجهوريـة الكونغـو             ألن الشهود احملتجزين أَودعوا طلبات      
 ٣١ كما كان مفترضاً، وبالتايل نقلوا إىل مركز االحتجاز لـدى احملكمـة يف           ٢٠١١مايو  /الدميقراطية يف أيار  

 وضع التقدير األويل إىل األحكـام والـشروط        وقد استند يف  . ، حيث بقوا حىت اية السنة     ٢٠١١مايو  /أيار
املعمول ا، لكن التفاوض مع الدولة املضيفة متخض عن تكاليف أقل من املتوقع وعن اإلنفاق املنقوص املفـاد                

 .به أدناه

 ٢٠١١ عـام  يف شهود أربعة لنقل الطوارئ صندوق استخدام خيص فيما امليزانية تنفيذ صعيد على األداء: ٨ اجلدول
 )اليوروات بآالف (املصروفات بنود حبسب

 رمز وجه
 بند اإلنفاق اإلنفاق

املقدار اإلمجايل ملا أُخطر باستخدامه من      
 ٪معدالإلنفاق بالـ *املبلغ املنفَق منه فعالً موجودات صندوق الطوارئ

    ]١]/[٢]=[٣[ ]٢[ ]١[ 

    تكاليف املوظفني 2000

       اموع الفرعي  

    سائر تكاليف املوظفني 3000

    عامةاملساعدة املؤقتة ال 3100

    املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات 3200

    العمل اإلضايف 3300

       اموع الفرعي  

    السفر والضيافة 4000

 ٩,٥٢ ١٤ ٢٦ السفر 4100

 ٩,٥٢ ١٤ ٢٦ اموع الفرعي  

                                                           
)٢٢(

ICC-ASP/10/11 ٣٣ و٣٢، الفقرتان. 
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 رمز وجه
 بند اإلنفاق اإلنفاق

املقدار اإلمجايل ملا أُخطر باستخدامه من      
 ٪معدالإلنفاق بالـ *املبلغ املنفَق منه فعالً موجودات صندوق الطوارئ

    ]١]/[٢]=[٣[ ]٢[ ]١[ 

    )مبا فيها التدريب(اخلدمات التعاقدية  5000

    الترمجة اخلارجية 5200

    امو الدفاعحم 5510

    حمامو اين عليهم 5520

    الطباعة اخلارجية 5600

    تكاليف اإلعالم وإنتاج الوثائق 5700

    اخلدمات اليت وفرا جهات خارجية 5800

 ٩,٣٨ ٤٢ ١٠٨ سائر اخلدمات التعاقدية 5900

 ٩,٣٨ ٤٢٢ ١٠٨ اموع الفرعي  

    نفقات التشغيل العامة 6000

 ٣,٧٠ ٦٥ ٩٢ إجياراملباين 6100

 ٣,٧٠ ٦٥ ٩٢ اموع الفرعي  

     اللوازم واملواد 7000

     4 اموع الفرعي  

     العتاد مبا فيه األثاث 8000

       اموع الفرعي  

 ٦,٥٢ ١٢١ ٢٢٩ اموع  

 . أولية غري مراجعة قد تعدل الواردة يف هذا اجلدول باالستناد إىل أرقام٢٠١١حسبت مقادير مصروفات عام *

 استخدام صندوق الطوارئ من أجل املساعدة القانونية لدفاع السيد كالكستيمباروشيمانا -٢

 املصروفات الفعلية مما أُخطر باستخدامه من موجودات صندوق الطوارئ من أجـل       ٩يبين اجلدول    -٢١٠
 .روشيمانااملساعدة القانونية املتعلقة بفريق الدفاع عن السيد كالكستيمبا

 ٠,٤٠ مليون يورو تكُبدت لدفع أتعاب الدفاع من املقـدار البـالغ             ٠,٣٢إن املصروفات البالغة     -٢١١
.  باملائـة  ٨٠,٦مليون يورو املخصص لذلك من صندوق الطوارئ، أي أن معدل إنفاق هذا املخصص بلـغ                

صات لتكاليف التحقيق أدىن    ويعزىنقصاإلنفاق إىل التأخر يف تشكيل فريق الدفاع وكون مااستخدم من املخص          
ومت دمج تكاليف السفر وتكاليف سائر اخلدمات التعاقدية ضمن بند تكاليف حمامي الدفاع             . مما كان خمطَّطاً له   

 .ألغراض مقارنة املصروفات على أساس قياس النظري إىل النظري
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 الـسيد  القانونيةلـدفاع  للمساعدة الطوارئ صندوق استخدام خيص فيما امليزانية تنفيذ صعيد على األداء: ٩ اجلدول
 )اليوروات بآالف (املصروفات بنود حبسب ٢٠١١ عام يف كالكستيمباروشيمانا

رمز 
وجه 

 بند اإلنفاق اإلنفاق

املقدار اإلمجـايل ملـا     
أُخطر باستخدامه من   
موجودات صـندوق   

 ٪معدالإلنفاق بالـ *املبلغ املنفَق منه فعالً الطوارئ

    ]١]/[٢]=[٣[ ]٢[ ]١[ 

    تكاليف املوظفني 2000

       اموع الفرعي  

    سائر تكاليف املوظفني 3000

    املساعدة املؤقتة العامة 3100

    املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات 3200

    اخلرباء االستشاريون 3400

       اموع الفرعي  

    السفر والضيافة 4000

    السفر 4100

  موع الفرعيا       

    )مبا فيها التدريب(اخلدمات التعاقدية  5000

 ٦,٦٥ ٢٦٢ ٤٠٠ حمامو الدفاع 5510

  ٦٠  حمامو اين عليهم 5520

    سائر اخلدمات التعاقدية 5900

 ٦,٨٠ ٣٢٢ ٤٠٠ اموع الفرعي  

    نفقات التشغيل العامة 6000

    سائر تكاليف التشغيل 6800

       وع الفرعيام  

    اللوازم واملواد 7000

       اموع الفرعي  

    العتاد مبا فيه األثاث 8000

       اموع الفرعي  

 ٦,٨٠ ٣٢٢ ٤٠٠ اموع  

 . الواردة يف هذا اجلدول باالستناد إىل أرقام أولية غري مراجعة قد تعدل٢٠١١حسبت مقادير مصروفات عام *
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 ندوق الطوارئ فيما خيص احلالة يف ليبيااستخدام ص -٣

 املصروفات الفعلية مما أُخطر باستخدامه من موجودات صندوق الطوارئ من أجل            ١٠يبين اجلدول    -٢١٢
 مليون يـورو،  ١,٨٢ باملائة، أي ٤٤,٦ مليون يورو إال ٤,٠٧ومل ينفَق من املقدار املعين البالغ  . احلالة يف ليبيا  

 تتوقع أن املصروفات اإلمجالية من املخصص املعنيـستبلغ عنـد           ٢٠١١يونيو  /ران حزي ٣٠وكانت احملكمة يف    
 .)٢٣( باملائة من املقدار  املخطَر بشأنه٩٢,٨ مليون يورو، أي ٣,٧٨ مبلغاً مقداره٢٠١١اية عام 

إن التغري الشديد فيما خيص تنفيذ امليزانية املتوقع يعزى إىل حد كبري إىل مستجدات سياسية متأخرة                 -٢١٣
يشرع يف أي إجراءات     ومل. أكتوبر/غري منتظَرة، وال سيما وفاة العقيد معمر القذايف يف أواسط تشرين األول           و

جنم عن ذلك من تغريات يف االحتياجـات         ضد املتهمني الثالثة الذين أُصدرت أوامر بالقبض عليهم، وأثَّر ما         
 .التشغيلية على مجيع الربامج الرئيسية املعنية

احتياجات الـدوائر، مـا    باملائة بسبب التغري يف  ٦٠,٧ئة القضائية معدل إنفاق بلغ      وقد سجلت اهلي   -٢١٤
أفضى إىل توظيف شخص واحد فقط يف إطار املساعدة املؤقتة العامة بدالً من توظيف شخصني كمـا كـان                   

دعي العام إصدار   وطُلبت املوارد فيما خيص ليبيا ملساعدة الدائرة التمهيدية يف إعداد قرارها بشأن طلبامل            . متوقعاً
أوامر بإلقاء القبض على اثنني إىل ثالثة من املشتبه م، وتكاليف ما ميكن أن يلزم من أعمال املتابعة يف حالـة                     

وبالنظر إىل عدم اليقني الذي كان سـائداً  . املشتبه م إىل احملكمة لتمارس اختصاصها تقدمي واحد أو أكثر من  
إطار املساعدة املؤقتة العامة     جد يف ليبيا فإن الدائرة قررت أال توظِّف يف        يف ذلك احلني بشأن منحى ما قد يست       

إال شخصاً واحداً يف بادئ األمر، مبقية على إمكانية توظيف شخص ثان يف مرحلة الحقة إذا تزايـد عـبء                    
 واحلال أن القضية ظلت تستلزم دعم موظف واحد فقـط يف          . العمل اإلمجايل إىل درجة تكفي الستلزام ذلك      

 .٪٦٠,٧جعل معدل اإلنفاق النهائي يبلغ  إطار املساعدة املؤقتة العامة، ما

 ٤٧,٤ باملائة، نتيجة ملعدل اإلنفاق املنقوص البـالغ         ٤٤,٧وبلغ معدل اإلنفاق يف مكتباملدعي العام      -٢١٥
دوق الطـوارئ   باملائة فيما يتعلقباملساعدة املؤقتة العامة، اليت مثَّلت البند الرئيسي الوحيد فيما خيص مبلغ صـن              

وقد جنم نقص اإلنفاق عن عوامل منها، باإلضافة إىل تغري االحتياجات التشغيلية، التأخر يف              . املخطَرباستخدامه
توظيف شخص يف إطار املساعدة املؤقتة العامة، وهو التوظيف الذي مت جتميده الحقاً، واجلهود الـيت بـذلت              

 .ية العاديةالستيعاب التكاليف ضمن إطار امليزانية الربناجم

مليون يورو مـن     ٠,٦وتأثر قلم احملكمة أيضاً بالتغري يف االحتياجات التشغيلية، ما أفضى إىل إنفاق              -٢١٦
 .  باملائة٣٦,١ مليون يورو املخطَر باستخدامه، أي أن معدل اإلنفاق بلغ ١,٨املقدار البالغ 

                                                           
 .٣٦، الفقرة ICC-ASP/10/11الوثيقة )٢٣(
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 عـام  يف ليبيـا  يف احلالة أجل من الطوارئ وقصند استخدام خيص فيما امليزانية تنفيذ صعيد على األداء: ١٠ اجلدول
 )اليوروات بآالف (املصروفات بنود حبسب ٢٠١١

احلصة من مبلغ صندوق الطوارئ 
 )لغري قلم احملكمة(املعين 

احلصة من مبلغ صندوق 
 جمملمبلغ صندوق الطوارئ املعين )لقلم احملكمة(الطوارئ املعين 

رمز وجه 
 بند اإلنفاق اإلنفاق

الذي املقدار 
خيص خدمات 
دعم األنشطة 

الرئيسية، حبسب 
 اإلخطار

املقدار املنفق 
فعالًعلى 

خدمات دعم 
األنشطة الرئيسية 

 ٢٠١١يف عام 

املقدار الذي 
خيص أنشطة 
قلم احملكمة، 

 حبسب اإلخطار

املقدار املنفق 
فعالً على 

أنشطة قلم 
  احملكمة يف 

 ٢٠١١عام 

املقدار اإلمجايل ملا 
أُخطر باستخدامه 

ن موجودات م
 صندوق الطوارئ

املقدار املنفَق فعالً 
 *٢٠١١يف عام 

معدالإلنفاق 
 ٪بالـ

    ]٥]/[٦]=[٧[ ]٤]+[٢]=[٦[ ]٣]+[١]=[٥[ ]٤[ ]٣[ ]٢[ ]١[ 
        تكاليف املوظفني 2000

               اموع الفرعي  
        سائر تكاليف املوظفني 3000
 ٥,٤٧ ١ ١٧٤ ٢ ٤٦٩ ٧٢ ٣٠٢ ١ ١٠٢ ٢ ١٦٨ مةاملساعدة املؤقتة العا 3100

املساعدة املؤقتة اخلاصة  3200
 ٢,٦٤ ٦٠ ٩٤ ٤٥ ٧٠ ١٥ ٢٤ باالجتماعات

 ٢,٤ ٤ ٩٨ ١ ٤٨ ٣ ٥٠ اخلرباء االستشاريون 3400

 ٥,٤٦ ١ ٢٣٨ ٢ ٦٦١ ١١٨ ٤٢٠ ١ ١٢٠ ٢ ٢٤١ اموع الفرعي  

        السفر والضيافة 4000

 ٣,٤٦ ١٦٥ ٣٥٦ ١ ٨٥ ١٦٤ ٢٧١ السفر 4100

 ٣,٤٦ ١٦٥ ٣٥٦ ١ ٨٥ ١٦٤ ٢٧١ اموع الفرعي  

       )مبا فيها التدريب(اخلدمات التعاقدية  5000
 ١,٢٣ ١٧ ٧٢ ١٢ ٧٢ ٥  الترمجة اخلارجية 5200

   ١٠  ١٠   حمامو الدفاع 5510

   ١٠  ١٠   حمامو اين عليهم 5520

   ٢  ٢   الطباعة اخلارجية 5600

 ٠,١٨٠ ١٨ ١٠ ١٨ ١٠  اليف اإلعالم وإنتاج الوثائقتك 5700

اخلدمات اليت وفرا  5800
 ٧,٢٠ ٩ ٤١   ٩ ٤١ جهات خارجية

 ٠,٠  ٤٥  ٢٠  ٢٥ سائر اخلدمات التعاقدية 5900

 ٧,٢٢ ٤٣ ١٩٠ ٣٠ ١٢٤ ١٣ ٦٦ اموع الفرعي  

       نفقات التشغيل العامة 6000
 ٣,١١ ٢٤ ٢١٣   ٢٤ ٢١٣ سائر تكاليف التشغيل 6800

 ٣,١١ ٢٤ ٢١٣     ٢٤ ٢١٣ اموع الفرعي  

               اللوازم واملواد 7000

     ٢٤   ١١   ١٣ اموع الفرعي  

               العتاد مبا فيه األثاث 8000

 ٥,٥٥ ٣٤٨ ٦٢٨ ٦٣ ١١٣ ٢٨٦ ٥١٥ اموع الفرعي  

 ٦,٤٤ ١ ٨١٨ ٤ ٠٧٣ ٢١٢ ٧٥٤ ١ ٦٠٧ ٣ ٣١٩ اموع  

 . الواردة يف هذا اجلدول باالستناد إىل أرقام أولية غري مراجعة قد تعدل٢٠١١حسبت مقادير مصروفات عام *



ICC-ASP/11/8 

08-A-040712 54 

 استخدام صندوق الطوارئ فيما خيص احلالة يف كينيا -٤

 املصروفات الفعلية مما أُخطر باستخدامه من موجودات صندوق الطوارئ من أجل            ١١يبين اجلدول    -٢١٧
 مليون يـورو  ٢,٦وقد أُنفق من هذا املقدار البالغ     . نيا دعماً ألنشطة غري متوقعة حىت اعتماد التهم       احلالة يف كي  
 .  باملائة٧٢,٧معدل اإلنفاق بلغ  أن  مليون يورو أي١,٩ما جمموعه 

. وهناك جماالنسجل فيهما معظم النقص يف اإلنفاق مها املساعدة املؤقتة العامة واخلدمات االستشارية             -٢١٨
ه عام تأثَّر التوظيف يف نطاق املساعدة املؤقتة العامة بالقيود الزمنية، ألن مبالغ صندوق الطوارئ املعنية مل                 فبوج

وقد أثر ذلك بصورة خاصة على وحدة اين عليهم والشهود، الـيت مل      . يونيو/تتح فعالً إال يف أواسط حزيران     
 .وب توظيفهم يف إطار املساعدة املؤقتة العامةاألشخاص التسعة املطل شخصني من تتمكن من أن توظف إال

وقد راجعت الدوائر حاجتها إىل اخلدمات االستشارية بغية تدارس طلبات اين عليهم فقـررت يف               -٢١٩
ويعزىنقص اإلنفاق يف إطار بند اخلدمات اليت توفرها جهات خارجيـة إىل أن             . اية األمر أا ال حتتاج إليها     

 .إعادة النظر يف اخلدمات التييحتاج إليها من أجألنشطة الدعم يف امليدانقسم األمن والسالمة تولّى

 عـام  يف كينيـا  يف احلالة أجل من الطوارئ صندوق استخدام خيص فيما امليزانية تنفيذ صعيد على األداء: ١١ اجلدول
 )اليوروات بآالف(املصروفات بنود حبسب ٢٠١١

رمز وجه 
 بند اإلنفاق اإلنفاق

ايل ملا أُخطر املقدار اإلمج
باستخدامه من موجودات 

 معدل اإلنفاق بالـ٪ *املبلغ املنفَق منه فعالً صندوق الطوارئ

    ]١]/[٢]=[٣[ ]٢[ ]١[ 
    تكاليف املوظفني 2000

       اموع الفرعي  

    سائر تكاليف املوظفني 3000

 ٤,٤٥ ٤٤٤ ٩٧٧ املساعدة املؤقتة العامة 3100

 ٤,٦١ ١٣٩ ٢٢٦ املؤقتة اخلاصة باالجتماعاتاملساعدة  3200

 ٥,٢٤ ٢٣ ٩٥ اخلرباء االستشاريون 3400

 ٧,٤٦ ٦٠٦ ١ ٢٩٧ اموع الفرعي  

    السفر والضيافة 4000

 ٩,٦٤ ٩٧ ١٤٩ السفر 4100

 ٩,٦٤ ٩٧ ١٤٩ اموع الفرعي  

    )مبا فيها التدريب(اخلدمات التعاقدية  5000

 ٣,٤١ ٥٠ ١٢٠ الترمجة اخلارجية 5200

 ٠,٩٧ ٢٤٣ ٢٥١ حمامو الدفاع 5510

 ١,٢٤٧ ٢٤٧ ١٠٠ حمامو اين عليهم 5520

   ٢ الطباعة اخلارجية 5600
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رمز وجه 
 بند اإلنفاق اإلنفاق

ايل ملا أُخطر املقدار اإلمج
باستخدامه من موجودات 

 معدل اإلنفاق بالـ٪ *املبلغ املنفَق منه فعالً صندوق الطوارئ

    ]١]/[٢]=[٣[ ]٢[ ]١[ 
 ٣,٢٢٤ ١٣٥ ٦٠ تكاليف اإلعالم وإنتاج الوثائق 5700

   ٥٨ اخلدمات اليت وفرا جهات خارجية 5800

 ٥,٣٥ ٥٦ ١٥٧ سائر اخلدمات التعاقدية 5900

 ٦,٩٧ ٧٣٠ ٧٤٨ لفرعياموع ا  

    نفقات التشغيل العامة 6000

   ١٠ إجياراملباين 6100

   ١ املرتفقات 6300

   ١٢ إجيار العتاد واألثاث 6400

 ١,١٥٥ ٢٥٠ ١٦٢ سائر تكاليف التشغيل 6800

 ٨,١٣٥ ٢٥٠ ١٨٥ اموع الفرعي  

       اللوازم واملواد 7000

 ١,٤٥ ١٢ ٢٧ اموع الفرعي  

       العتاد مبا فيه األثاث 8000

 ٢,٩٨ ٢٠٧ ٢١١ اموع الفرعي  

 ٧,٧٢ ١ ٩٠٢ ٢ ٦١٦ اموع  

 . الواردة يف هذا اجلدول باالستناد إىل أرقام أولية غري مراجعة قد تعدل٢٠١١حسبت مقادير مصروفات عام *

يف الفترة املمتدة مـن     استخدام صندوق الطوارئ لسد التكاليف املتأتية عن أنشطة احملاكمة           -٥
 ٢٠١١ديسمرب /يوليو إىل كانون األول/متوز

 املصروفات الفعلية مما أُخطر باستخدامه من موجودات صندوق الطوارئ لـسد            ١٢يبين اجلدول    -٢٢٠
 ٨٢,٠وقد بلغ معدل اإلنفـاق الفعلـي   . ٢٠١١النفقات املتأتية عن أنشطة احملاكمة يف النصف الثاين من عام           

معـدل   أمـا .  مليون يورو املخطَـر باسـتخدامه      ١,١ مليون يورو من املقدار البالغ     ٠,٩ أُنفق باملائة، أي أنه  
 باملائة فيما خيص فئة املساعدة املؤقتة العامة فيعلَّل بالوقت الذي تستلزمه عمليـة              ٧٧,٥اإلنفاقاألخفض البالغ   

 .توظيف من حيل حمل شاغل الوظيفة املعنية
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 أنـشطة  عن املتأتية النفقات لسد الطوارئ صندوق استخدام خيص فيما امليزانية ذتنفي صعيد على األداء: ١٢ اجلدول
 )اليوروات بآالف (املصروفات بنود حبسب ٢٠١١ عام يف احملاكمة

رمز وجه 
 بند اإلنفاق اإلنفاق

املقدار اإلمجايل ملا أُخطر 
باستخدامه من موجودات 

 فاق بالـ٪معدل اإلن *املبلغ املنفَق منه فعالً صندوق الطوارئ

    ]١]/[٢]=[٣[ ]٢[ ]١[ 
    تكاليف املوظفني 2000

       اموع الفرعي  

    سائر تكاليف املوظفني 3000

 ٥,٧٧ ٦١٩ ٧٩٨ املساعدة املؤقتة العامة 3100

 ٠,٩٤ ٢٨٢ ٣٠٠ املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات 3200

    اخلرباء االستشاريون 3400

 ٠,٨٢ ٩٠١ ١ ٠٩٨ عياموع الفر  

    السفر والضيافة 4000

    السفر 4100

       اموع الفرعي  

    )مبا فيها التدريب(اخلدمات التعاقدية  5000

    الترمجة اخلارجية 5200

    حمامو الدفاع 5510

    حمامو اين عليهم 5520

    الطباعة اخلارجية 5600

     الوثائقتكاليف اإلعالم وإنتاج 5700

    اخلدمات اليت وفرا جهات خارجية 5800

    سائر اخلدمات التعاقدية 5900

       اموع الفرعي  

    نفقات التشغيل العامة 6000

    سائر تكاليف التشغيل 6800

       اموع الفرعي  

     اللوازم واملواد 7000

       اموع الفرعي  

     ا فيه األثاثالعتادمب 8000

       اموع الفرعي  

 ٠,٨٢ ٩٠١ ١ ٠٩٨ اموع  

 . الواردة يف هذا اجلدول باالستناد إىل أرقام أولية غري مراجعة وقد تعدل٢٠١١حسبت مقادير مصروفات عام *
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ل  املصروفات الفعلية مما أُخطر باستخدامه من موجودات صندوق الطوارئ من أج           ١٣يبين اجلدول    -٢٢١
 مليون يورو املخطَر    ٠,١٢٨ مليون يورو من املقدار البالغ       ٠,٠٦٢وقد أُنفق   . احلالة اجلديدة يف كوت ديفوار    

لقد سجل إنفاق منقوص إىل حد كبري يف بند العمليـات           .  باملائة ٤٨,١باستخدامه، أي أن معدل اإلنفاق بلغ       
ثمة أسباب أمنية حالت دون إجراء ما كان خمطَّطاً         ف: قسم مشاركة اين عليهم وجرب أضرارهم      املخطَّط هلا يف  

 ".سائر اخلدمات التعاقدية"له من زيارات ومهمات ذات صلة يف إطار بند 

 يف ديفوار كوت يف احلالة أجل من الطوارئ صندوق باستخدام يتعلق فيما امليزانية تنفيذ صعيد على األداء: ١٣ اجلدول
 )اليوروات بآالف (املصروفات بنود حبسب ٢٠١١ عام

رمز وجه 
 بند اإلنفاق اإلنفاق

املقدار اإلمجايل ملا أُخطر 
باستخدامه من موجودات 

 ٪معدالإلنفاق بالـ *املبلغ املنفَق منه فعالً صندوق الطوارئ
    ]١]/[٢]=[٣[ ]٢[ ]١[ 

    تكاليف املوظفني 2000

       اموع الفرعي  

    سائر تكاليف املوظفني 3000

    ملساعدة املؤقتة العامةا 3100

   ٧ املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات 3200

   ١٥ اخلرباء االستشاريون 3400

     ٢٢ اموع الفرعي  

    السفر والضيافة 4000

 ٣,٦٢ ٤٢ ٦٨ السفر 4100

 ٣,٦٢ ٤٢ ٦٨ اموع الفرعي  

    )مبا فيها التدريب(اخلدمات التعاقدية  5000

    الترمجة اخلارجية 5200

 ٩,٣١١ ١٦ ٥ حمامو الدفاع 5510

    حمامو اين عليهم 5520

    الطباعة اخلارجية 5600

 ٣,١٥ ٢ ١٠ تكاليف اإلعالم وإنتاج الوثائق 5700

   ٧ اخلدمات اليت وفرا جهات خارجية 5800

 ٨,١٣ ٢ ١٥ سائر اخلدمات التعاقدية 5900

 ٣,٥٣ ٢٠ ٣٧ اموع الفرعي  

    نفقات التشغيل العامة 6000

   ٢ إجيار العتاد واألثاث 6400

    سائر تكاليف التشغيل 6800

     ٢ اموع الفرعي  

     اللوازم واملواد 7000

       اموع الفرعي  

     العتاد مبا فيه األثاث 8000

       اموع الفرعي  

 ١,٤٨ ٦٢ ١٢٨ اموع  

 . الواردة يف هذا اجلدول باالستناد إىل أرقام أولية غري مراجعة قد تعدل٢٠١١قادير مصروفات عام حسبت م*
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 أُخطـر  ومـا  العاديـة  الربناجمية امليزانية – املدجمة احملكمة ميزانية تنفيذ صعيد على األداء   - زاي
 الطوارئ صندوق موجودات من باستخدامه

 تنفيذ ميزانية احملكمة املدجمة، باجلمع بني امليزانية الربناجمية العادية           األداء على صعيد   ١٤يبين اجلدول    -٢٢٢
إن . ١٨٣وما أُخطر باستخدامه من موجودات صندوق الطـوارئ علـى النحواملـشار إليـه يف الفقـرة                  
 ١١٢,١٥مصروفاتاحملكمة الفعلية، مبا فيها املصروفات من صندوق الطوارئ، من مقدار امليزانية املدمجة البالغ              

ـ       مليون يورو املخطَر باستخدامه من موجودات صندوق الطـوارئ،          ٨,٥٤مليون يورو الذي يشمل مبلغ ال
ولو حِسب معـدل  .  باملائة٩٥,٨وميثل ذلك معدل إنفاق مقداره . مليون يورو ١٠٧,٤١بلغت مبلغاً مقداره    

 . باملائة١٠٣,٧مليون يورو لبلغ  ١٠٣,٦١اإلنفاق بالقياس إىل امليزانية املقرة البالغة 

   املـصروفات  بنـود  حبـسب  ٢٠١١ لعـام  املدمجـة  احملكمـة  ميزانيـة  تنفيـذ  صـعيد  على األداء: ١٤ اجلدول
  )اليوروات بآالف(

 البنود

ميزانية عام 
٢٠١١ 

 املقرة

حمموعما 
أُخطر 

  باستخدامه 
من موجودات 

صندوق 
  الطوارئ يف 

  ٢٠١١عام 

جمموعامليزانية املدجمة 
نية امليزا(٢٠١١لعام 

الربناجمية العادية وما 
أُخطر باستخدامه 

من موجودات 
 )صندوق الطوارئ

املصروفات 
الفعلية يف عام 

٢٠١١* 

املصروفات 
الفعلية من 

صندوق 
  الطوارئ يف 

 ٢٠١١عام 

جمموع 
املصروفات 

الفعلية مبا فيها 
املصروفات من 

صندوق الطوارئ 
 ٢٠١١يف عام 

املعدل اإلمجايل 
لإلنفاق مبا فيه 

فاق من اإلن
صندوق الطوارئ 

 ٢٠١١يف عام 
بالقياس إىل 

امليزانية املقرة 
 ٪بالـ

املعدل اإلمجايل 
لإلنفاق مبا فيه اإلنفاق 
من صندوق الطوارئ 

بالقياس إىل جممل 
امليزانية املدمجة لعام 

امليزانية  (٢٠١١
الربناجمية العادية وما 

أُخطر باستخدامه من 
موجودات صندوق 

 ٪بالـ) الطوارئ
  ]٣]/[٨]=[١٠[ ]١]/[٨]=[٩[ ]٦]+[٤]=[٨[ ]٦[ ]٤[ ]٢]+[١]=[٣[ ]٢[ ]١[ 

٥ ٧٥٧  ٥ ٧٥٧ القضاة ٠,٩٩ ٠,٩٩ ٥ ٧٠١ ٨  ٥ ٧٠٢ 

 ٣,٤٤ ٣,٤٤ ٧٥ ٧  ١٧١ ١٧١  ١٧١ أسفار القضاة

اموع الفرعي 
٥ ٩٢٨  ٥ ٩٢٨ للقضاة ٥,٩٧ ٥,٩٧ ٥ ٧٧٧ ٦  ٥ ٧٧٨ 

 ٤,٩٥ ٤,٩٥ ٥٧ ٠٩٥ ٣  ٥٧ ٠٩٥ ٥٩ ٨٤٩  ٥٩ ٨٤٩ تكاليف املوظفني

املساعدة املؤقتة 
 ٩,١٠٨ ٦,١٦٠ ١٤ ٣٧٠ ٠ ٢ ٢٣٦ ١٢ ١٣٤ ١٣ ١٩٤ ٤ ٢٤٤ ٨ ٩٥٠ العامة

املساعدة املؤقتة 
اخلاصة 

 ٣,٨٨ ٢,١٢٩ ١ ٧٤٨ ٣ ٤٨١ ١ ٢٦٧ ١ ٩٨٠ ٦٢٦ ١ ٣٥٣ باالجتماعات

 ٦,٩١ ٦,٩١ ٩ ٤٠٦ ٠ ٤٠٧ ٤٤٤ ٠ ٤٤٤ العمل اإلضايف

اخلرباء 
 ٣,٧٤ ٤,١٠٦ ٥١٣ ٦ ٢٧ ٤٨٦ ٦٩١ ٢٠٨ ٤٨٣ االستشاريون

اموع الفرعي 
 ٣,٩٧ ٣,١٠٤ ٧٤ ١٣٤ ٠ ٢ ٧٤٤ ٧١ ٣٩٠ ٧٦ ١٥٨ ٥ ٠٧٩ ٧١ ٠٧٩ لتكاليف املوظفني

 ٣,٨٢ ٤,٩٣ ٤ ١٣٩ ٧ ٣١٨ ٣ ٨٢٢ ٥ ٠٣٠ ٥٩٩ ٤ ٤٣١ السفر
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 البنود

ميزانية عام 
٢٠١١ 

 املقرة

حمموعما 
أُخطر 

  باستخدامه 
من موجودات 

صندوق 
  الطوارئ يف 

  ٢٠١١عام 

جمموعامليزانية املدجمة 
نية امليزا(٢٠١١لعام 

الربناجمية العادية وما 
أُخطر باستخدامه 

من موجودات 
 )صندوق الطوارئ

املصروفات 
الفعلية يف عام 

٢٠١١* 

املصروفات 
الفعلية من 

صندوق 
  الطوارئ يف 

 ٢٠١١عام 

جمموع 
املصروفات 

الفعلية مبا فيها 
املصروفات من 

صندوق الطوارئ 
 ٢٠١١يف عام 

املعدل اإلمجايل 
لإلنفاق مبا فيه 

فاق من اإلن
صندوق الطوارئ 

 ٢٠١١يف عام 
بالقياس إىل 

امليزانية املقرة 
 ٪بالـ

املعدل اإلمجايل 
لإلنفاق مبا فيه اإلنفاق 
من صندوق الطوارئ 

بالقياس إىل جممل 
امليزانية املدمجة لعام 

امليزانية  (٢٠١١
الربناجمية العادية وما 

أُخطر باستخدامه من 
موجودات صندوق 

 ٪بالـ) الطوارئ
  ]٣]/[٨]=[١٠[ ]١]/[٨]=[٩[ ]٦]+[٤]=[٨[ ]٦[ ]٤[ ]٢]+[١]=[٣[ ]٢[ ]١[ 

 ١,٩٢ ١,٩٢ ٥٢ ٥  ٥٢ ٥٧  ٥٧ الضيافة

اخلدمات 
 ٥,٨٧ ١,١٠٥ ٣ ٦٩٦ ١ ٣٢٨ ٣ ٣٦٨ ٤ ٢٢٣ ٧٠٥ ٨ ٣ ٥١٧ ٠ التعاقدية

 ٢,٧١ ٢,٧١ ٦٧٦ ٥  ٦٧٧ ٩٥٠  ٩٥٠ التدريب

 ٣,٢٠١ ٣,٣٢٣ ٣ ٥٥٤ ٤ ٥٢٢ ٣ ٠٣٣ ١ ٧٦٦ ٦٦٦ ١ ٠٩٩ حمامو الدفاع

 ٨,١١٦ ٧,١٢٤ ٢ ٠١٠ ٥ ٣٠٧ ١ ٧٠٣ ١ ٧٢٢ ١١٠ ١ ٦١٢ حمامو اين عليهم

نفقات التشغيل 
 ٦,٨٢ ٨,٨٥ ١٠ ٨٤٧ ٨ ٣٣٩ ١٠ ٥٠٨ ١٣ ١٣٥ ٤٩٢ ١٢ ٦٤٤ العامة

 ٤,٧٥ ٦,٧٨ ١ ٠٠٧ ٠ ١٢ ٩٩٥ ١ ٣٣٥ ٥٥ ١ ٢٨١ ملواداللوازم وا

العتاد مبا فيه 
 ٧,٨١ ٥,١٤٩ ١ ٥١٠ ٣ ٥٥٥ ٩٥٥ ١ ٨٤٩ ٨٣٩ ١ ٠١٠ األثاث

اموع الفرعي 
للتكاليف غري 

 ٤,٩١ ٤,١٠٣ ٢٧ ٤٩٤ ٩ ٢ ٣٨١ ٢٥ ١١٤ ٣٠ ٠٦٦ ٣ ٤٦٦ ٢٦ ٦٠١ املتعلقة باملوظفني

اموع 
 ٨,٩٥ ٧,١٠٣ ١٠٧ ٤٠٦ ٥ ٥ ١٢٥ ١٠٢ ٢٨١ ١١٢ ١٥٢ ٨ ٥٤٤ ١٠٣ ٦٠٨ للمحكمة

 . الواردة يف هذا اجلدول باالستناد إىل أرقام أولية غري مراجعة قد تعدل٢٠١١حسبت مقادير مصروفات عام *

ويليـه  . ٢٠١١ ملخصلحال صناديق االستئمان عند اية عـام         ١٥يرد يف اجلدول     -٢٢٣
 .وصف وجيز لكل من صناديق االستئمان
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 *٢٠١١ عام يف االستئمان اديقصن حال: ١٥ اجلدول

 الفرق جمموع املصروفات احملصصات صناديق االستئمان ٢٠١١

T002 ٥٧ ٥٩٩ ٣٨٢ ٤٤٠ ٤٤٠ ٠٣٩ برنامج التدريب الداخلي اإلضايف 

T202 ٤٦ ٠٣٧ ٢٠٢ ٣٠٤ ٢٤٨ ٣٤١ مشروع األدوات القانونية 

T001 
 T305و

ل والعاملية وبناء دفاع رفيع      تقوية مبدأ التكام   –تعزيز احملكمة اجلنائية الدولية     
 ٢ ٢٠٣ ٨٩٦ ٥٢٥ ٨٩٨ ٧٢٨ درجة اجلودة

T307 الصندوق اخلاص بنقل الشهود    

T308 ٣ ٩٣٩ ٢٣ ٦٤٢ ٢٧ ٥٨١ حلقة التدارس اخلاصة باحملامني 

T309 ٠ ٢٧ ٢٩٧ ٢٧ ٢٩٧ زياراتالعائالت 

T401 ً١٢٤ ٩٥ ٥٥٧ ٩٥ ٦٨١ أقل البلدان منوا 

 ١٠٩ ٩٠٢ ١ ٦٢٧ ٧٦٥ ١ ٧٣٧ ٦٦٧ اموع  

 .بالنظر إىل أن عملية إغالق احلسابات لـما تزل جارية فإن األرقام الواردة يف اجلدول أعاله حمسوبة باالستناد إىل بيانات أولية، قد تعدل *

٢٢٤- T002 :             نتـهم وزاراتمسؤويل التنسيق يف احملكمة الذين عي االستئماين تدريب ل هذا الصندوقوم
 من أساتذة القانون، هم أيضاً من البلدان اليت         ٢٤ارجية للبلدان اليت ختصها احلاالت، ومشاركةَ       أو اخل /العدل و 

 .ختصها احلاالت، يف مشروع تعليمي متخصص معين بالقانون الدويل اجلنائي واحملكمة اجلنائية الدولية

٢٢٥- T202 :         م يف عامم٢٠٠٢ميثل مشروع األدوات القانونية، الذي ص  عي العام وجيري    ضمن مكتباملد
، مصدراً شامالً متوفراً على شبكة اإلنترنت مـن أجـل املمارسـة             ٢٠٠٥دعمه من خالل تربعات منذ عام       

 .والبحث يف جمال القانون اجلنائي الدويل

٢٢٦- T001   و T305 :              ل هذا الصندوق حلقة العمل السنوية والتدريب من أجل احملـامني يف مقـرومي
 . ومهنياً من الشباب يف إطار برنامج التدريب الداخلي واملهنيني الزائرين طالبا١٥٠ًاحملكمة، مع تدريب 

٢٢٧- T307 :             ضني للخطـر إىلالغرض من هذا الصندوق اخلاص هو متويل عمليات نقل األشخاص املعر
 .دول مستضيفة وبناء القدرات يف الدول األطراف اليت جيدر القيام فيها بذلك

٢٢٨- T308 :   ظِّمت حلقات تدارس إقليمية لشحذ الوعي بنظام روما األساسي واحملكمة ضمن االحتـاد          ن
 .األفريقي واملغرب العريب ومشال أفريقيا

٢٢٩- T309 :         باالستناد إىل قرار صادر عن اجلمعية أنشئ هذا الصندوق اخلاص لتمويل زيارات عـائالت
 .احملتجزين املعوزين

٢٣٠- T401 :       أنشئ هذا الصندوق االستئماين مبوجب القرارICC-ASP/2/Res.6 أجل مشاركة أقل     من
بغية سد تكاليف بطاقة عودة ممثلي أقل البلدان منواً وتوفري بدل املعيشة اليـومي        (البلدان منواً يف أنشطة اجلمعية      

 ).هلم
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  املرفق األول

  اهليئة القضائية: الربنامج الرئيسي األول  

 هيئة الرئاسة: ١١٠٠الربنامج 

 املنجزات ٢٠١١املرمى لعام  داءمؤشرات األ النتائج املنشودة األهداف

  ١اهلدف 

أن تكون منوذجـاً     -
للقــضاء اجلنــائي 

 .الدويل

 

تقدمي الدعم القـانوين     -
 جلميع اجللسات   واإلمدادي

 .العامة للقضاة

  
١٠٠٪ 

 

قدمت هيئة الرئاسـة الـدعم القـانوين        
  اجتماعاً للقضاة١٦واإلمدادي لـ

إصدار قرارات رفيعـة     - 
ــاوى  ــشأن دع ــودة ب اجل
االستئناف اليت ترفع إىل هيئة     
الرئاسة والنطق باألحكام يف    

 .الوقت املناسب

ــع  ــدار مجي إص
القرارات ضـمن   

 اآلجال املقرة

 قراراً قـضائياً،    ١٧ هيئة الرئاسة    أصدرت
 بعضها سري الطابع

أن تــصبح إدارة غــري  
بريوقراطية تركِّز على النتائج    
ال على اإلجراءات، وتعتمد    
عند اللزوم علـى قواعـد      
لضمان احلقوق وتقلـيص    

ــاطر  ــدف (املخـ اهلـ
 ). ٨االستراتيجي 

التفـــاوض بـــشأن  - 
 .استراتيجيات اإلنفاذ الثنائية

مت التفاوض بشأن مخسة اتفاقـات وأُبـرِم        ٢
 اتفاقان

االستمرار على زيادة الدعم    
املقدم إىل احملكمة من خالل     
تعزيز التواصل والتفاهم مع    
أصحاب املصلحة، والتشديد   

ــى دور ا ــة علـ حملكمـ
ــتقالليتها  ــدف (واس اهل

 )٦االستراتيجي 

 ٢اهلدف 

أن تكون مؤسسة    -
 ــام ــا ت  ًــا معترف
االعتراف وأن حتظى   

 بالدعماملالئم

 

 .تلقِّي الزيارات الرمسية -

 

 

 
٥٠ 

  

 

 زيـارة  ٩٠تلقَّى أعضاء هيئة الرئاسة زهاء   
 .رمسية يف مقر احملكمة

ــارات يف   -   ــراء زي إج
 .اخلارج

 الرئاسـة زيـارات     أجرى أعضاء هيئـة    ١٠
 .)١(بلداً ١٦لرمسية

  -    

عقد جلسات إطالعيـة     -  
 .دبلُماسية

ألقى الرئيس كلمـات أمـام اجللـسات         ٣
اإلطالعية الدبلُماسية اليت عقدت يف مقـر       
احملكمة وأمام لقاءات دبلُماسـية أخـرى       

 .نظمت خالل املهمات الرمسية

                                                           
 تكاليف السفر  بعض، مثل اجلهات اليت تنظم املؤمترات،راف خارجية أطتسجيلهبفضل حتمل املرمي إىل الرقملقد تسىن ختطي )١(

 .ذات الصلة بالعديد من الزيارات املعنية
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 املنجزات ٢٠١١املرمى لعام  داءمؤشرات األ النتائج املنشودة األهداف

املشاركة يف اجللـسات     -  
اإلطالعيــة الــيت تعقــدها 

 .ملنظمات غري احلكوميةا

ألقى الرئيس كلمـات أمـام اجللـسات         ٢
اإلطالعية اليت نظمتـها املنظمـات غـري        
احلكوميــة واستــضافتها احملكمــة   

وباإلضافة إىل ذلك شارك    . ٢٠١١ عام يف
اجللسة اليت عقدت مع ممثلي      مثانية قضاة يف  

اتمع األهلي خالل ندوة املائدة املستديرة      
ومية الـيت عقـدت     للمنظمات غري احلك  

كما إن  . ٢٠١١أكتوبر  /تشرين األول  يف
الرئيس ألقى كلمة أمـام لقـاء ملمثلـي         

 .املنظمات غري احلكومية يف الفلبني وكوملبيا

إعطاء مقابالت وعقـد     -  
 .مؤمترات صحفية

 مقابلـة   ٤٠أعطى أعضاء هيئة الرئاسـة       ٣ + ١٢
 جلسات إطالعيـة خاصـة      ١٠وعقدوا  

 إىل ذلـك أن     ويـضاف . بوسائل اإلعالم 
 . مقابلة١٢قضاة آخرين أعطوا ما جمموعه 

أن تــصبح إدارة غــري  
بريوقراطية تركِّز على النتائج    
ال على اإلجراءات، وتعتمد    
عند اللزوم علـى قواعـد      
لضمان احلقوق وتقلـيص    

ــاطر  ــدف (املخـ اهلـ
 ). ٨االستراتيجي 

 ٣اهلدف 

أن تكون منوذجاً    -
 .لإلدارة العامة

 

تنظيم دورات تـدريب     -
هادفة وجيدة التصميم خاصة    
باملوظفني العاملني ضمن هيئة    

 .الرئاسة

 

١ 

 

تــابع أعــضاء هيئــة الرئاســة    
 متريناً واحداً علـى     ٢٠١١ فرباير/شباط يف

 .تشكيل األفرقة

عقد اجتماع سنوي مع     -  
 .مجيع العاملني يف احملكمة

قام الرئيس بزيارة شخصية للعاملني يف كل        ١
كلمـة إىل   مكتب يف احملكمـة وتوجـه ب      

موظفي احملكمة العاملني يف مكاتبها امليدانية      
بواسطة الترابط الفيديوي للتباحـث عـن     

 .بعد

إصدار بالغـات مـن      -  
الرئيس إىل شـىت وحـدات    

 .احملكمة

أصدر الرئيس العديد من البالغات املوجهة       ٣
إىل شىت وحدات احملكمة واملتعلقة بطائفـة       

  كمن املواضيع اليت حتظى باهتمام مـشتر      
 يوم  -٢التهاين يف املناسبات املومسية؛      -١(

 اليوم الـدويل    -٣العدالة اجلنائية الدولية؛    
 ).للمرأة؛ على سبيل املثال
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  الدوائر: ١٢٠٠الربنامج 

 املنجزات ٢٠١١املرمى لعام  مؤشرات األداء النتائج املنشودة األهداف

أن تــصبح إدارة غــري  
بريوقراطية تركِّز على النتائج    

 اإلجراءات، وتعتمد   ال على 
عند اللزوم علـى قواعـد      
لضمان احلقوق وتقلـيص    

ــاطر  ــدف (املخـ اهلـ
 ). ٨االستراتيجي 

  ١اهلدف 

أن تكون منوذجاً    -
ــائي   ــضاء اجلن للق

 .الدويل

 

ــاملني يف   - ــف الع توظي
 .الدوائر

  
١٠٠٪ 

 

استمر على تطبيق النهوج اإلدارية الفعالـة       
أي استخدام قـوائم املهنـيني املمكـن        (

عانة م، وعقود املـساعدة املؤقتـة       االست
؛ ومـضي يف تبـسيط إجـراءات        )العامة

التوظيف وظلت أعداد املوظفني متالئمة مع   
 . ٢٠١١ الدوائر طيلة عام عبء العمل يف

ــدريب  -   ــوفري التـ تـ
ــوظفني   ــصص للم املتخ
القانونيني العاملني يف اهليئـة     

 .القضائية

أجرت الدوائر ثالث دورات تدريب تقين       ١
. ٢٠١١وظفني القـانونيني يف عـام       للم

ويضاف إىل ذلـك أن آحـاد العـاملني         
 .جمال اللغات الدوائر تابعوا تدريباً يف يف

 مكاتباالتصال: ١٣٠٠الربنامج 

 املنجزات ٢٠١١املرمى لعام  مؤشرات األداء النتائج املنشودة األهداف

االستمرار على زيادة الدعم    
املقدم إىل احملكمة من خالل     

يز التواصل والتفاهم مع    تعز
أصحاب املصلحة، والتشديد   
ــة  ــى دور احملكمـ علـ

ــتقالليتها  ــدف (واس اهل
 )٦االستراتيجي 

 ٢ و١اهلدفان 

أن تكون مؤسسة    -
 ــام ــا ت  ًــا معترف
االعتراف وأن حتظى   

 .بالدعماملالئم

 

متابعة العمل فيما يتعلق     -
جبميع طلبات احملكمة للتعاون    
مع اجلهات املعنية يف مقـر      

مـم املتحــدة إىل حــني  األ
استكمال تلبيـة الطلبـات     

 .املعنية

 

١٠٠٪  
 

 

وقد تابع  . ٪٩٨حتقَّق معدل تنفيذ مقداره     
مكتب االتصال يف نيويورك العمل فيمـا       
يتعلق مبعظم طلبات التعـاون وطلبـات       
املعلومات الصادرة عن احملكمة وعن األمم      

ومـن  . املتحدة إىل حني استكملت تلبيتها    
طلبات من قلم احملكمة  ‘١’: يةالطلبات املعن

إلحالة اإلخطارات بقراراـا إىل األمانـة       
العامة لألمم املتحدة وجملس األمن التابع هلا       

طلبات من قلم   ‘ ٢’وإىل الدول األطراف؛    
احملكمة للقيام باملتابعة فيما يتعلق مبذكرات      

طلبات من مكتـب    ‘ ٣’التفاهم العالقة؛   
عة فيمـا يتعلـق     املدعي العام للقيام باملتاب   

‘ ٤’بطلباتاملعلومات من األمم املتحـدة؛      
طلبات من هيئة الرئاسة للقيام باملتابعة فيما       
  يتعلق مبسائل عاملية نظام روما األساسـي؛       

طلبات من األمم املتحدة للحصصول     ‘ ٥’
 .على معلومات وحتديثات من احملكمة
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عقد جلسات إطالعيـة     -
ــالث دول يف   ــي ث ملمثل

 .نيويورك

اعد مكتب االتصال يف نيويورك األمـم       س ٣
تنظيم ندوة املائدة املـستديرة      املتحدة على 

املشتركة بينها وبني احملكمة اجلنائية الدولية      
وساعد . ٢٠١١ ديسمرب/ يف كانون األول  

هذا املكتب على تنظيم مخـس جلـسات        
إطالعيةعقدهابعض كبار مسؤويل احملكمة    

م هلذه  نيويورك، وقدم الدع   ملمثلي الدول يف  
وعقد رئيس هذا املكتب جلسة     . اجللسات

إطالعية ملمثلي الدول األطراف األفريقيـة      
وجلسة إطالعية أخرى ملمثلي املنظمـات      

 .غري احلكومية

تقدمي الدعم ملـسؤويل     -
 .احملكمة الزائرين

قدم مكتب االتصال يف نيويورك الـدعم         زيارات١٠-٦
 زيارة رفيعة املـستوى قـام ـا         ١٢لـ

 احملكمة وثالث زيارات قامت ا      مسؤولو
 .أمانة اجلمعية

رصد اجتماعات األمم    -
ــصلة  ــدة ذات الـ املتحـ
واملشاركة فيهـا، والقيـام     
باملتابعة بشأن املواضيع املعنية    
بصورة ثنائية، وتقدمي تقارير    

 .أسبوعية إىل احملكمة

رصد مكتب االتصال يف نيويورك مجيع ما        ٪١٠٠
مم املتحدة وجملس   عقدته اجلمعية العامة لأل   

األمن من اجتماعات ذات صلة، وعقـد        
الكثري من اللقاءات الثنائية للمتابعة فيمـا       

وأفاد هذا املكتب   . يتعلق باملسائل الوجيهة  
احملكمة بأهم املستجدات، وذلك بتقـارير      

بتقارير معدة حبسب املـسائل      أسبوعية أو 
 .املعنية

ــهامات يف  - ــدمي إس تق
وقرارا تقارير األمم املتحدة    

فيما يتعلق باملواضيع املتصلة    
 .باحملكمة

قدم مكتب االتصال يف نيويورك مـسامهة        ٪١٠٠
يف تقريرين من تقارير األمم املتحدة ومارس     
الضغط لدى دول أعضاء يف األمم املتحدة       
دعماً إلدراج نص للمحكمة ضمن مخسة      

 .قرارات للجمعية العامة لألمم املتحدة

ادي تقدمي الدعم اإلمـد    -
للجمعية، ومكتبها، وفريـق    

 .نيويورك العامل

أن تتم يف الوقـت     
 ٪١٠٠احملدد تلبية   

ــن ــات م  الطلب
 .املتلقاة

قدم مكتب االتصال يف نيويورك الـدعم       
اإلمدادي للدورة العاشرة جلمعية الـدول      
األطراف، ولعشرين اجتماعـاً للمكتـب      

 .وتسعة اجتماعات لفريق نيويورك العامل
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  املرفقالثاين

  مكتباملدعي العام: الربنامج الرئيسي الثاين  

 )مبا يف ذلك قسم املشورة القانونية وقسم اخلدمات(املدعي العام : ٢١٠٠الربنامج 

 املنجزات ٢٠١١املرمىلعام  مؤشرات األداء النتائجاملنشودة األهداف

وضع سياسات لتنفيذ معايري    
اجلودة املنصوص عليهـا يف     

يف نظام روما األساسـي و    
القواعد اإلجرائية وقواعـد    
اإلثبات فيما خيص مجيـع     
املشاركني يف اإلجـراءات    
واألشخاص الذين متـسهم    
أنشطة احملكمة مـن وجـه      
آخر، على حنو يحترم بـه      

  اهلـــدف (التنـــوع 
 ).٣االستراتيجي 

 ١اهلدف 

تنفيذ خطة التدريب  -
السنوية الداعمـة   
ــل   ــذ دلي لتنفي
العمليات بـصورة   

 كاملة

 

م تنفيذه مـن    نسبة ما يت   -
 .خطة التدريب

ــة   - ــسبة املئويـ النـ
للمجموعات اليت يوفَّر هلـا     
التدريب من بني اموعات    

 املستهدفة 

 

<٩٥٪ 

من عناصر  ٪١٠٠
 التدريب اإللزامي؛

من عناصـر   ٪٦٠
ــدريب  التـــ

 االختياري 

 

١(٪٨٠( 

مل يميز التدريب اإللزامـي عـن        (٪٧٧
 )التدريب االختياري

أن تــصبح إدارة غــري  
وقراطية تركِّز على النتائج    بري

ال على اإلجراءات، وتعتمد    
عند اللزوم علـى قواعـد      
لضمان احلقوق وتقلـيص    

ــاطر  ــدف (املخـ اهلـ
 ). ٨االستراتيجي 

 ٢اهلدف 

حتقيق كل مـا     -
خيص مكتب املدعي   
العام علـى وجـه     
التحديد من األهداف   
التنموية والتحـسينية   
ــات  ــال اللغ يف جم
والشؤون اإلداريـة   

ة والـشؤون   وامليزاني
التقنية فيما خيص عام    

٢٠١١ 

 

نسبة ما يتم تنفيذه فعالً      -
 .التنمية/من أعمال التحسني

 

<٩٠٪ 

 

 

مت حتقيق مجيع األهداف على النحو املخطَّط     
 .له ويف الوقت املناسب

                                                           
 .هذا الدليل كان قيد املراجعةألن  ٢٠١١إن التدريب املتعلق بدليل العمليات مل يدرج يف خطة التدريب السنوية لعام )١(
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 شعبة االختصاص والتكامل والتعاون: ٢٢٠٠الربنامج 

 املنجزات ٢٠١١املرمىلعام  مؤشرات األداء النتائجاملنشودة األهداف

ــةحتقيقات أو  ــراء أربع إج
مخسةيف قـضايا احلـاالت     
القائمة أو احلاالت اجلديدة،    

يقـل عـن أربـع       ال وما
حماكمات، رهنـاً مبـدى     
التعاون اخلارجي احملظو بـه     

 ).١اهلدف االستراتيجي (

 ١اهلدف 

تزويــد اللجنــة  -
ــارير  ــة بتق التنفيذي
حتليلية دورية بـشأن    
البالغــات املتلقــاة، 

ل االختصاص  ومسائ
أو مصاحل  /واملقبولية و 

العدالة، يف احلـاالت    
اخلاضــعة للتــدارس 

 .األويل أو التحقيق

 

نسبة التقارير اليت تقدم     -
يف حينها وتؤيدها اللجنـة      

 التنفيذية 

  
١٠٠٪ 

 

مت تقدمي مجيع التقارير يف الوقت املناسـب        
 .وحظيت بتأييد اللجنة التنفيذية

 

 
 

التقيد النـاجع    -
الداخلية باإلجراءات  

ــات  ــة بطلب اخلاص
املساعدة، وباملواعيد  

 .ذات الصلة

نسبة الطلبات اليت تـتم      -
معاجلتها وفقاً للمتطلبـات    
املادية والـشكلية واملتعلقـة     

معدل التقيد ذه   : باملواعيد
 .املتطلبات

<٩٥٪ 

 

٩٨٪ 

املضي يف توسيع    - 
ــدمي   ــة مق طائف
ــائر  ــات وس املعلوم
أشكال الدعم مبـا يف   
ذلك علـى وجـه     
اخلصوص التعـاون   
ــراض  ألغــــ

ــق ــة /التحقي احملاكم
ــرام  وإبـــــ

الترتيبـات  /االتفاقات
 .عند االقتضاء

نسبة ما يتحقـق مـن       -
التعاون والدعم املتـوخيني    
ومن ترتيبات التعاون املربمة    

 .حبسب االقتضاء

توسيع طائفة املـزودين    ٪١٠٠حتقق بنسبة    ٪١٠٠
باملعلومات وفقـاً ملتطلبـات التحقيـق       

ترتيبات عند  /طريق اتفاقات واملقاضاة، عن   
 .االقتضاء

استحداث آليات يئلكـل    
التعاون الالزم، وال سـيما     
إلقاء القبض على املشتبه م     
وتقدميهم إىل احملكمة ومحاية    
الشهود، وإنفاذ العقوبـات    

 )٥اهلدف االستراتيجي (

 ٢اهلدف 

إحــراز التقــدم  -
املالئم يف تنفيذ مـا     
يوضع لكل حالة من    

 املتعلقة  االستراتيجيات
ــاء  ــاون وبإلق بالتع
القبض على املـشتبه    

 .م

 

التنفيذ الفعلي بالقيـاس     -
 .إىل التنفيذ املخطَّط له

  
١٠٠٪ 

 

٩٥٪ 
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 املنجزات ٢٠١١املرمىلعام  مؤشرات األداء النتائجاملنشودة األهداف

االستمرار على زيادة الدعم    
املقدم إىل احملكمة من خالل     
تعزيز التواصل والتفاهم مع    
أصحاب املصلحة، والتشديد   
ــة  ــى دور احملكمـ علـ

ــتقالليتها  ــدف (واس اهل
 )٦تراتيجي االس

 ٣اهلدف 

حتقيق ما يتـصل     -
مبكتباملــدعي العــام 
مباشرة من األهداف   
السنوية الواردة ضمن   
االســــتراتيجيات 
ــاون  ــة بالتع اخلاص

 .وبالعالقات اخلارجية

 

املعدل السنوي لتحقيق    -
 .األهداف السنوية

  
١٠٠٪ 

 

حققت مجيع األهداف على النحو املخطط      
 .له

 شعبة التحقيق: ٢٣٠٠الربنامج 

 املنجزات ٢٠١١املرمىلعام  مؤشرات األداء النتائجاملنشودة األهداف

إجراء حتقيقات جديدة يصل    
عددها حىت مخسةيف قضايا    
احلاالت القائمة أو اجلديدة،    
واستدامة سبعة حتقيقاتساكنة   

مبا يف ذلك تقدمي الـدعم      (
لثالث حماكمات، رهناً مبدى  
التعاون اخلارجي احملظو بـه     

 ).١ تيجياهلدف االسترا(

 ١اهلدف 

بلوغ ما حـدد     -
خطة التحقيق اليت    يف

ــق   ــعها الفري وض
املشترك من األهداف   
املنشودة يف جمال مجع    
املعلومات وحتليلها من   
ــق يف  ــل التحقي أج
ــس  ــضايا اخلم الق

 .وتدارسها األويل

 

ما ال يتحقق من مجـع       -
املعلومات املخطَّط له بالقياس    

 .إىل مجعها الذي يتم فعالً

 

٠٪  
داماحليدان على  انع

افتراض عدمطروء  
ــري   ــداث غ أح

 .متوقعة

 

 دفعت شعبة التحقيق قُدماً     ٢٠١١يف عام   
بسبعة حتقيقات نشطة واستدامت تـسعة      
حتقيقاتساكنةمتقيدةً جبميع اآلجال وحمققة    

وقد . مجيع األهداف يف جمال مجع البيانات     
أفضىتحقيقان إىل تقدمي طلبات إىل الدائرة      

.  أوامر بإلقاء القـبض    التمهيدية الستصدار 
كما إن شعبة التحقيـق قـدمت الـدعم         
جللسات اعتماد التـهم يف إطـار ثالثـة         

 .حتقيقات وثالث حماكمات نشطة

ــة  -   ــائج الدراسـ نتـ
االستقصائية اليت جتري كـل     
ستة أشهر لتبين مدى الرضا     
عــن املنتجــات التحليليــة 

الفريق املـشترك، وفريـق     (
 )احملاكمة، واللجنة التنفيذية

   من الرضا٪٩٠ >
 

دعمت شعبة التحقيـق مجيـع عمليـات        
التحقيق واحملاكمات مبنتجات حتليلية اعتبِر     
أا مرضية وتندرج يف إطار املرمى املـراد        

 .حتقيقه

تنفيــــــذ  - 
االستراتيجية اخلاصة  
باين عليهم فيمـا     
ــات   ــق بعملي يتعل

 .التحقيق

مدى تنفيذ االستراتيجية    -
 .وفقاً للخطة

٠٪  
يدان على  انعداماحل

افتراض عدم طروء   
ــري   ــداث غ أح

 .متوقعة

مت حتقيق مجيع أهداف االستراتيجية اخلاصة      
أي أن نسبة احليدان تبلـغ      (باين عليهم   

٠٪.( 
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استدامة النظام الذي يتم به     
تناول مجيع املخاطر األمنية    
واملضي يف تطـوير هـذا      
النظام، مع السعي إىل حتقيق     
أقصى قدر من أمن مجيـع      

ركني واملوظفني علـى    املشا
حنو يتماشى مع نظام روما     

ــي  ــدف (األساسـ اهلـ
 ).٢االستراتيجي 

 ٢اهلدف 

عدم وقـوع أي     -
حادث أمـين ميـس     
بشاهد أو مبوظـف    
ــهما  ــسبب تعرض ب
للخطر على حنو غري    
مالئم أو بسبب عدم    
اختاذ مكتباملدعي العام   

 .للتدابري الالزمة

 

عدد احلوادث األمنيـة     -
اليت تقع بـسبب تعـرض      

خطر على حنو غري مالئم أو      لل
بسبب عدم اختاذ مكتباملدعي    

 .العام للتدابري الالزمة

 

 صفر

 

 أي حـادث أمـين      ٢٠١١مل يقع يف عام     
بسبب تعرض للخطر على حنو غري مالئـم        
أو بسبب عدم اختاذ مكتباملـدعي العـام        

 .للتدابري الالزمة

 شعبة املقاضاة: ٢٤٠٠الربنامج 

 املنجزات ٢٠١١املرمىلعام  مؤشرات األداء ةالنتائجاملنشود األهداف    

إجراء أربعة  حتقيقـات أو      
مخسةيف قـضايا احلـاالت     

احلاالت اجلديدة،   القائمة أو 
وما ال يقـل عـن أربـع        
حماكمات، رهنـاً مبـدى     
التعاون اخلارجي احملظو بـه     

 ).١اهلدف االستراتيجي (

 ١اهلدف 

إعداد طلبـات    -
جزلة رفيعة اجلـودة    
ــمن   ــدميها ض وتق

 . جال احملددةاآل

 

معدل قبـول الـدوائر      -
للدفوع اليت تقدم وموافقتها    

 .على الطلبات

 

< ٨٠٪ 

 

شـىت   حتقَّق معدل متوسـط للقبـول يف      
القضايا، مبا يف ذلك دعاوى االسـتئناف،       

 ٪٨٠يزيد عن 

النجاعة يف تقدمي    - 
األدلة أمام الـدائرة    
التمهيدية والـدائرة   

 .االبتدائية

ـ     - ه األجل الذي تقدم في
بأيام احملكمة  (حجج االدعاء   

فيما خيـص كـل     ) الفعلية
 .قضية

تقليل عدد الشهود الذين     -
يستدعون يف كـل حالـة      
لتخفيض مـدى التعـرض     

 .للخطر إىل حده األدىن

   أشهر ٦<
احلد األدىن املمكن   

 على األقل عدد    -
مقارب ملتوسـط   
املرحلة االبتدائيـة   

ــايل   ٣٥-٣٠(احل
يوماً مـن أيـام     

 ) احملكمة

م الدفاع حججه يف أجل يقل عن سـتة        قد
أشهر يف املتوسط حمسوباً بأيـام احملكمـة        

  .الفعلية
أفلح االدعاء يف تقليص الوقـت املقـضي        

  .التدارس املباشر يف
يستدمي االدعاء اخنفاض عدد الـشهود يف       
املرحلة االبتدائية من دعاواه؛ وهو علـى        
العموم ال يعتمد على إدالء الشهود بإفادات    

 .املرحلة التمهيدية منهاحية يف 
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  املرفقالثالث

  قلم احملكمة: الربنامج الرئيسي الثالث

 مكتب رئيسة قلم احملكمة: ٣١٠٠الربنامج 

 املنجزات ٢٠١١املرمىلعام  مؤشرات األداء النتائجاملنشودة األهداف

إجراء أربعةحتقيقاتأو مخسة   
يف قضايا احلاالت القائمة أو     
ــدة،  ــاالت اجلديـ احلـ

يقـل عـن أربـع       ال وما
حماكمات، رهنـاً مبـدى     
التعاون اخلارجي احملظو بـه     

 ).١اهلدف االستراتيجي (

 ١اهلدف 

ــدعم  - ــدمي ال تق
ــات  للتحقيقـــ
واحملاكمات مع التقيد   

 باإلطار النظامي

 

القيام بعمليات التقيـيم     -
املنتظم مع أصحاب املصلحة    
على النحو املنصوص عليه يف     

 .اخلطة نصف السنوية

  

١٠٠٪ 

 

كفل بالقيـام   الت - 
على حنو فعال بتنسيق    
ــساندة  ــدعم وامل ال
املقدمني يف امليدان إىل    
ــراف   ــع األط مجي
ــشاركني يف  واملــ

 .اإلجراءات

عدد ما يتم تنسيقه مـن    -
املبادرات اليت تؤيت نتيجـة     

 .مرضية

٨٠ ٪٨٠٪ 

 

١٠٠٪ 

 

١٠٠٪ 

   بلغ جمموع األشـخاص الـذين فُتـشوا       
؛ ما ينطوي على زيادة نسبتها      ٣٣٧ ٠٢٨

١٠,٤٪.  
   بلغ جممـوع األشـياء الـيت فُتـشت        

؛ ما ينطوي على زيادة نسبتها      ٤٨١ ١٥٨
٦,٣٪. 

 ٢اهلدف 

اســتدامةاألمن  -
والسالمةيف مباين مقر   

 .احملكمة

 

 

فحص مجيع ما يـدخل      -
مباين احملكمة من األشخاص    

 .واألشياء

حترك مـسؤول األمـن      -
ـ     وارئ يف  حيال مجيـع الط

 .غضون دقيقتني

مت التحرك يف غضون أربع دقـائق حيـال     ٪١٠٠
متطلب (مجيع احلوادث اجلديرة باالهتمام     

 ).قانوين

استدامة النظام الذي يتم به     
تناول مجيع املخاطر األمنية    
واملضي يف تطـوير هـذا      

، مع السعي إىل حتقيق     النظام
أقصى قدر من أمن مجيـع      
املشاركني واملوظفني علـى    
حنو يتماشى مع نظام روما     

ــي  ــدف (األساسـ اهلـ
 ).٢االستراتيجي 

عمل نظام تدبر    -
األمن يف امليدان وفقاً    
ــم  ــايري األمـ ملعـ

ــدة ــايري /املتح املع
 .الدولية

التقيد بـربامج األمـم      -
املتحدة للتـدريب األمـين     

 ).األساسي واملتقدم(امليداين 

 

 فيما خيص مجيع من ٪٩٩حتقق ذلك بنسبة    ٪١٠٠
بلـغ معـدل املتابعـة      (يقومون بأسفار   

برنامج التدريب األساسي   فيما خيص    ٪١٠
 فيما خيص برنـامج التـدريب       ٪١٢,٥و

 ).املتقدم
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التقيد باملعـايري الـدنيا      -
ألمن العمل ومبعايري العمـل     
األمنية الدنيا فيمـا خيـص      

 .أماكن اإلقامة

٩٥ ٪٩٥٪ 

 -    تطبيق سـريورة
مراقَبة ومتسقة إلدارة   

 أمن املعلومات 

إجراء اختبار إلمكانيـة     -
لـيص  اختراق الـشبكة وتق   
 .مدى ضعف مقاومتها

زيادة معـدل اكتمـال      -
النظم الذي يسجل خـالل     
التقييم الدوري طبقاً للمعيار    

 للمنظمة الدوليـة    ٢٧٠٠١
ــي   ــد القياسـ للتوحيـ

)27001 ISO.( 

أُجري اختبار ألمن الشبكات على شـبكة        
. األطراف اخلارجيني وقُدم تقرير بنتائجـه     

وأرجئاختبار أمن الـشبكة فيمـا خيـص        
 بـسبب   ٢٠١٢ فرباير/شباط نترنت إىل اإل

تعارض يف املواعيد مع انعقاد مجعية الدول       
وجيري إدماج التوصـيات ذات     . األطراف

الصلة يف مشاريع وبرامج نظم تكنولوجيا      
  .املعلومات واالتصال

 ٢٠١١ لقد بين تقييم املخـاطر يف عـام       
إحراز تقدم على صعيد التدابري التقنية لكنه       

ريورات اختاذ القرارات بشأن    بين أيضاً أنس  
ختفيف املخاطر يف شىت وحدات احملكمـة       

 . فضفاضة وملتبسة

إجراء أربعةحتقيقات أو 
مخسةيف قضايا احلاالت 
القائمة أو احلاالت اجلديدة، 
وما ال يقل عن أربع 
حماكمات، رهناً مبدى 
التعاون اخلارجي احملظو به 

 ).١اهلدف االستراتيجي (

عدد االتفاقات اإلطارية    -
اليت تعقـد دعمـاً لعمـل       

 .احملكمة

 

 ٪٦٩٠، أي ٦٩ ١٠

 

 

 ٣ و١اهلدفان 

ن املـصاحل   صو -
 .القانونية للمحكمة

 

عدد القضايا اليت تحـل      -
 .على حنو مرض

 ٪١٧٠، أي ٨٥ ٥٠

 

عدد طلبات املـساعدة     -
القانونية اليت تدفع تكاليفهـا   

 .احملكمة

 

ثالثة طلبـات قـدمها مـدعى علـيهم          
 طلباً قدمها جمين عليهم ١ ١٦٤و

 

وضع سياسات لتنفيذ معايري    
اجلودة املنصوص عليهـا يف     
نظام روما األساسـي ويف     
القواعد اإلجرائية وقواعـد    

ثبات فيما خيص مجيـع      اإل
املشاركني يف اإلجـراءات    
واألشخاص الذين متـسهم    
أنشطة احملكمة مـن وجـه      
  آخر، علـى حنـو يحتـرم       

ــوع   ــه التن ــدف (ب اهل
 ).٣االستراتيجي 

ــام  - ــة نظ فعالي
املساعدة القانونية اليت   
ــا   ــدفع تكاليفه ت

 .احملكمة

عدد احملـامني الـذين      - 
يتبوؤون مكانـة يف الـنظم      

 .الوطنية لبلدام

٤١٨ ٣٠٠ 
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أن تــصبح إدارة غــري  
بريوقراطية تركِّز على النتائج    
ال على اإلجراءات، وتعتمد    
عند اللزوم علـى قواعـد      
لضمان احلقوق وتقلـيص    

ــاطر امل ــدف (خـ اهلـ
 ). ٨االستراتيجي 

 ٤اهلدف 

تقليص املخـاطر    -
 املالية واإلدارية

 

النسبة املئوية للمـسائل     -
اليت يتم متييزها من خـالل      
املراجعــة الداخليــة وتــتم 
معاجلتها من خالل خطـط     

 .العمل

تنفيذ عمليات مراجعـة     -
األداء على حنو مستقل وقائم     
ــوفري  ــق، وت ــى التحق عل
ــشورات   ــات وم معلوم

 .يةموضوع

 

١٠٠٪ 

 

 

) ٢٠١١ يونيو/حبلول اية حزيران   (٪٥٠
٣ 

تقدمي متطلبات املستعملني    -  
إىل مكتب مدير املشروع    

 .الوقت املناسب يف

١٠٠٪ 

 

١٠٠٪ 

 

 شعبة اخلدمات اإلدارية املشتركة: ٣٢٠٠الربنامج 

 املنجزات ٢٠١١املرمىلعام  مؤشرات األداء النتائجاملنشودة األهداف

ـ  ري أن تــصبح إدارة غـ
بريوقراطية تركِّز على النتائج    
ال على اإلجراءات، وتعتمد    
عند اللزوم علـى قواعـد      
لضمان احلقوق وتقلـيص    

ــاطر  ــدف (املخـ اهلـ
 ). ٨االستراتيجي 

  ١اهلدف 

مواصلة مشروع   -
إعادة تنظيمسريورات  
ــيع  ــال وتوس األعم

 .نطاق هذا املشروع

 

عدد ما يعاد تنظيمه من      -
السريورات اإلدارية املعمول   

ا يف احملكمة. 

 

١٠ 

 

 .تقييم ستة من مقترحات إعادة التنظيم

تقدمي مقترحات للميزانيـة    
تكون سليمة ودقيقة وشفافة    
وال تستلزم من مجعية الدول     

ــراف إال ــديالت  األط تع
بسيطة يف مقـادير املـوارد      

اهلدف (املقترحة ويف توزعها    
 )٩االستراتيجي 

 ٢اهلدف 

تقدمي مقترحات   -
سليمة للميزانية تكون   

 .ودقيقة وشفافة

 

مدى تعديل مقادير املوارد     -
 .املقترحة وكيفية توزعها

 

عدم زيادة نـسبة    
ختفــيض مقــادير 
املوارد أو إعـادة    

 ٪٥توزيعها عن 

 

بقي ما أُجري من تقليص أو إعادة توزيـع        
خيص عـام    يف مقترح ميزانية احملكمة فيما    

 . ضمن احلدود املرمي إىل التقيد ا٢٠١١

 شروط عمل تغـري     توفري
شىت العاملني ذوي الكفاءات   
العالية بالتوظف يف احملكمة،    
والعناية م، ويئة فـرص     
تقدمهم وترقّيهم على صعيد    

ــدرج املهــين اهلــدف (الت
 ).١٠االستراتيجي 

 ٣اهلدف 

توفريشروط عمل   -
تغري شىت العـاملني    
للتوظف يف احملكمة،   
والعناية م ويئـة    
فرص تقدمهم علـى    

 .لتدرج املهينصعيد ا

 

عدد العـاملني الـذين      -
ــى   ــب أعل ــون مرات يبلغ

 .خالل املنافسة من

 

٥ 

 

٢٨ 
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إجراء أربعة حتقيقـات  أو      
مخسةيف قـضايا احلـاالت     
القائمة أو احلاالت اجلديدة،    

يقـل عـن أربـع      وما ال   
حماكمات، رهنـاً مبـدى     
التعاون اخلارجي احملظو بـه     

 ).١اهلدف االستراتيجي (

 ١اهلدف 

ــدعم  - ــدمي ال تق
جللسات احملكمة وفقاً   
ــة   ــة احملكم لالئح

. والئحة قلم احملكمة  
ودعم ما يبلغ جمموعه    

 يوم من أيـام     ٢٠٠
جلسات احملكمـة يف    

 .٢٠١١عام 

تقدمي خـدمات    -
ــة إىل  ــة وفعال ناجع

 الطالبة وإىل   األطراف
 .الدوائر

 

عدد أيام احملاكمة الـيت      -
 .تنقضي بنجاح

عدد الطلبات اليت تلبى     -
 .يف غضون أسبوع

 

١٠٠٪ 

٩٠٪ 

 

١٠٠٪ 

٩٠٪  

 ٢اهلدف 

كـون أوسـاط    -
ــدة  ــاز جي االحتج
الترتيب حبيث يشعر   
احملتجــزون شــعوراً 
مجاعياً بأم يف أمان    
من األذى ويكونون    

 .فعالً يف أمان منه

 

عدد احلوادث املنطويـة     -
على أذى خطري بسبب إمهال     

 .يف اإلدارة

 

٠٪ 

 

٠٪ 

استدامة النظام الذي يتم به     
تناول مجيع املخاطر األمنية    
واملضي يف تطـوير هـذا      
النظام، مع السعي إىل حتقيق     
أقصى قدر من أمن مجيـع      

ملوظفني علـى   املشاركني وا 
حنو يتماشى مع نظام روما     

ــي  ــدف (األساسـ اهلـ
 ).٢االستراتيجي 

جناعة وفعاليـة    -
ــدعم  ــدمات ال خ
واحلماية واخلـدمات   

اإلمداديـة  /التشغيلية
ــين  ــة إىل ا املقدم
عليهم وإىل الـشهود    
ــن  ــم م وإىل غريه
األشخاص املعرضني  
للخطر، بغض النظـر    
عن مكان وجودهم،   

 .رهناً بالتقييم

عدد الـشهود واـين      -
 .عليهم الذين يحمون بنجاح

 تنفيذ التدابري احلمائية    من النجاح يف  ٪١٠٠ ٪١٠٠
 اإلجرائية والتدابري اخلاصة
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 ٣اهلدف 

دقةاملصطلحات  -
النصوص  واالتساق يف

ــة ويف األ داء املترمج
ــالل   ــوري خ الف
األحداث اليت توفَّر هلا    
الترمجة الشفوية جبميع   

 .اللغات املستعملة

 

عدد ما جيريه املستعملون     -
الناشطون كل شـهر مـن      
عمليات البحث بـاألدوات    

 .اللغوية

 

 )كحد أدىن (٢٠٠

 

ــل ٤٠٠ (٤٠ ٠٠٠ ــث لك ــة حب  عملي
 ).مستعمل يف كل شهر

 ١٠٠ بلغ متوسـط عـدد املـستعملني      
 ٢٠١١ عام يف

أن تــصبح إدارة غــري  
بريوقراطية تركِّز على النتائج    
ال على اإلجراءات، وتعتمد    
عند اللزوم علـى قواعـد      
لضمان احلقوق وتقلـيص    

ــاطر  ــدف (املخـ اهلـ
 ). ٨االستراتيجي 

االستعانة جبميع   -
ــة  ــدمات الترمج خ
استعانة شاملة وناجعة   
من حيث املوارد اليت    

 .تستلزمها

عدد حـاالت ازدواج     -
الطلبات اليت يشتمل عليهـا     

 .مسار األعمال

 . طلباً مزدوجا٦٧ًمت حذف  ٪٠

توفُّر العدد الكايف    - 
من املوظفني والترامجة   
املستقلني والترامجـة   
امليدانيني لتكلـيفهم   

 .ملهامبا

عدد ما يلبى من طلبات      -
ــشفويةوالترمجة  ــة ال الترمج

 .الشفوية يف امليدان

  ٪١٠٠: الترمجة الشفوية ٪٩٠
: الفـرق  (٪٧٩:امليدان الترمجة الشفوية يف  

عدد الطلبات التيألغاها الطـالبون      = ٪٢١
أو أُلغيت بسبب مسائل تتعلق بالتأشريات      

 ).أو بسبب عدم اإلقرار

تطبيــق معــايري  - 
 فيمـا خيـص     عالية

ظروف االحتجـاز   
وإدارة مركــــز 

 .االحتجاز

عدد املراجعاتاإلجيابيـة    -
 .النتيجة

١٠٠ ٪١٠٠٪ 

أن تــصبح إدارة غــري  
بريوقراطية تركِّز على النتائج    

على اإلجراءات، وتعتمد    ال
عند اللزوم علـى قواعـد      
لضمان احلقوق وتقلـيص    

ــاطر  ــدف (املخـ اهلـ
 ). ٨االستراتيجي 

 ٤اهلدف 

لقاء جناح عمليات إ   -
 .القبض والنقل

 

عدد التدابري اليت تتخذها     -
 .الدول نتيجة لطلبات احملكمة

 

٨٠٪ 

 

١٠٠٪ 

فعالية نظم معاجلة   - 
 .طلبات اين عليهم

عدد الطلبات املتلقاة من     -
اين عليهم اليت يتم تسجيلها     
ــتالمها يف  ــعار باس واإلش

 .تلقيها غضون سبعة أيام من

تلقـاةيف   من الطلبـات امل    ٪٩٠مت تسجيل    ٪٩٥
 .غضون سبعة أيام من تلقيها

 مـن الطلبـات     ٪١٠مت اإلشعار باستالم  
املتلقاةيف غضون سبعة أيام من تلقيها وذلك     
بسبب ضخامة عدد ما يتلقى من الطلبات       

 .وحمدودية املوارد املتاحة
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عدد طلبات اين عليهم     - 
قاعـدة   اليت يتم إدخاهلا يف   

البيانات يف غضون ثالثـني     
 .تلقيهايوماً من 

٩٠ ٪٩٥٪ 

 قسم اإلعالم والوثائق: ٣٤٠٠الربنامج 

 املنجزات ٢٠١١املرمىلعام  مؤشرات األداء النتائجاملنشودة األهداف

إشاعة مستوى من الـوعي     
باحملكمة واإلحاطة ا على    
حنو يناسب املرحلـة الـيت      
بلغتــها أنــشطتها ضــمن 

اهلدف (اجلماعات املتضررة   
 )٤االستراتيجي 

 ١اهلدف 

ــ - ــوعي زي ادة ال
ــة  ــشطة احملكم بأن
وحتسني إحاطة عامة   

 .اجلمهور ا

عدد ما يجـرى مـن       -
 .اجللسات التفاعلية

 ١٢٠: أوغندا  لكل حالة٦٠

 ١٥١: مجهورية الكونغو الدميقراطية

 ١٠٩: السودان

  ١٢٣: مجهورية أفريقيا الوسطى
 ٧٨: كينيا

عدد من يتم التواصـل      -  
معهم مباشرة يف اجللـسات     

 .التفاعلية

 ٪٢٠زيادة نسبتها 
لكل حالة بالقياس   

 ٢٠١٠ إىل عام

 )١()٪٥٠- (١١ ١٥٩: أوغندا

   ٨ ٧٠١: مجهورية الكونغو الدميقراطيـة   
)-٢()٪٦٠( 

 )٪٦٠ (+٢ ٩٧٧: السودان

 ٧ ٥٣٩: مجهوريــة أفريقيــا الوســطى
+)١٠٪(  

 ٢ ٤٤٥: كينيا

مقدر عدد األهايل الذين     -  
يتواصل معهم عرب حمطـات     

 .التلفازاإلذاعة وقنوات 

من اجلماعات  ٪٨٠
 املتضررة

  مليون١٩: أوغندا

 مليوناً ٢٥: مجهورية الكونغو الدميقراطية

  ماليني١٠: السودان

  ٨٠٠ ٠٠٠: مجهورية أفريقيا الوسطى
  ماليني١٠: كينيا

                                                           
استراتيجية للحفاظ ز قسم املعلومات والوثائق عمله على إعداد كمة يف أوغندا، ركَّ احملتواجد عمالً بالقرار القاضي بتقليص )١(

 .لمحكمة فيها وعلى تعزيز الشراكات على حنو مستدامعلى وجود ل

كمة د مبوارد قائمة فإن احملسي كان كثري من احتياجات اإلجراءات القضائية اجلارية املتعلقة جبمهورية الكونغو الدميقراطية لـما)٢(
ا العامة اخلاصة باجلمهور وأن تطومع ر عملها من خالل وسائط اإلعالم احمللية وعن طريق التفاعلقررت أن تنقص عدد اجتماعا 

ويضاف إىل . باان بيري مبقضية جل ذه احلالة، والقضايااملتصلةة والشركاء احملليني، سهراً على التغطية املالئمة ملختلف حمطات اإلذاع
تأتى عنه باملمثلني والقادة؛ ما  اموعات الصغرية لقاءات، مع عقد املزيد من بشطريهكيفوإقليمه مت تعزيز العمل التوعوي يف ذلك أن

 .  الوِجاهيةخالالللقاءاتاخنفاض عدد األشخاص الذين مت التواصل معهم مباشرة 
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عدد سـاعات البـث      -  
اإلذاعي للربنامج التفـاعلي    

 ".إسأل احملكمة"املسمى 

 ساعة لكـل    ٥٠
 حالة

 ٠: أوغندا

 ٠: رية الكونغو الدميقراطيةمجهو

 ٤٥: السودان

 ٠: مجهورية أفريقيا الوسطى

 ١٠: كينيا

ــدد  -  ــادة ع زي
الطلبات اليت يقدمها   
ــيهم  ــين علـ اـ
ــشاركة يف  للمــ

 .اإلجراءات

نسبة ما يتم تقدميه مـن       -
طلبات اين عليهم املعـدة     

 .على حنو سليم

 بيان غري معروف: أوغندا ٪٨٠

 ٪٤٠: طيةمجهورية الكونغو الدميقرا

  مت استالمها٥: دارفور بالسودان

 ٪٩٠: مجهورية أفريقيا الوسطى

  ٪٥٠: كينيا
  مت استالمه١: ليبيا

ــهار   ــى إش ــسهر عل ال
اإلجراءات للجمهور احمللي   

اهلـدف  (وللجمهور العاملي   
 )٧االستراتيجي 

 ٢اهلدف 

زيادة إمكانيـة    -
ــى   ــالع عل االطّ
اإلجراءات القـضائية   

 .للمحكمة

 :عنيةيف البلدان امل

عدد سـاعات البـث      -
اإلذاعــي للملخــصات  

 .السمعية

 م/غ: أوغندا  ساعة٤٥

 ساعة ٥١: مجهورية الكونغو الدميقراطية

  ساعة٤٥: السودان

  ساعة ٤٩٥: مجهورية أفريقيا الوسطى
  ساعة١٦: كينيا

عدد سـاعات البـث      -  - 
ــصات   ــازي للملخ التلف

 .الفيديوية

  م/غ: أوغندا  ساعة٣٥
 ساعة ٥١:  الدميقراطيةمجهورية الكونغو

   ساعة٤٥: السودان
  ساعة ١٤٦: مجهورية أفريقيا الوسطى

  ساعة٢٤: كينيا
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زيادة عدد املقـابالت     -  
 .املعطاة لوسائط اإلعالم

ـ  ساعة  ٢٠أكثر ب
لكل حالة ممـا يف     

  ٢٠١٠ عام

  )٢٠١٠ عام  يف٦٥مقابل  (٣٢: أوغندا
ــة   ــو الدميقراطي ــة الكونغ : مجهوري

  )٢٠١٠ عام  يف٨٤١مقابل ( ٦٠٥
 )٢٠١٠ عام  يف٤٩مقابل  (٤٣: السودان

مقابـل   (٢٣٣: مجهورية أفريقيا الوسطى  
  )٢٠١٠ يف عام ٣٠٥
 ٥٤:كينيا

عدد املنشورات اليت يتم     -  
 .توزيعها

 )٣(١١ ٠١٧: أوغندا ٢٥ ٠٠٠

  )٤(٣ ٢٤٣: مجهورية الكونغو الدميقراطية
 )٥(٩ ٠٧١: السودان

  )٦(١ ٣٤٩: مجهورية أفريقيا الوسطى
 )٧(٣ ٠٨١: ينياك

زيادة عدد زوار مرفـق      -  
العرض الفيديوي يف موقـع     

 .احملكمة الشبكي

زيــادة مقــدارها 
 بالقيــاس ٢ ٠٠٠

 ٢٠١٠إىل عام 

بالقيـاس لعـام    ٩٠ ٠٠٠زيادة مقدارها   
ــام ١ ٠٢٢ ٠٠٠(٢٠١٠  ٢٠١١ يف ع
 )٢٠١٠ عام  يف٩٣٢ ٠٠٠مقابل 

                                                           
النصوص موعات نسخة من جم ٢٤١املعلومات ومن جمموعات نسخة  ١٠ ٧٧٦زعت يف أوغندا  اليت والوثائقبني جمموع )٣(

 .القانونية للمحكمة

 نسخة من ٢٨٨و نسخة من جمموعات املعلومات ٢ ٩٥٥بني جمموع الوثائق اليت وزعت يف مجهورية الكونغو الدميقراطية )٤(
 .جمموعات النصوص القانونية للمحكمة

نسخة من  ٢١١من جمموعات املعلومات ونسخة  ٨ ٨٦٠  بالسودانفيما خيص احلالة يف دارفوربني جمموع الوثائق اليت وزعت )٥(
 .القانونية للمحكمةجمموعات النصوص

نسخة من جمموعات  ١٧من جمموعات املعلومات ونسخة  ١ ٣٣٢يف مجهورية أفريقيا الوسطى بني جمموع الوثائق اليت وزعت )٦(
 .القانونية للمحكمةالنصوص

 نسخة من جمموعات النصوص ١ ٤٠١من جمموعات املعلومات ونسخة  ١ ٦٨٠ كينيا يفمجموع الوثائق اليت وزعت بين)٧(
 .القانونية للمحكمة



ICC-ASP/11/8 

77 08-A-040712 

 املنجزات ٢٠١١املرمىلعام  مؤشرات األداء النتائجاملنشودة األهداف

إشاعة مستوى من الـوعي     
باحملكمة واإلحاطة ا على    

 يناسب املرحلـة الـيت      حنو
بلغتــها أنــشطتها ضــمن 

اهلدف (اجلماعات املتضررة   
 )٤االستراتيجي 

 ٣اهلدف 

املثابرة على زيـادة     -
الوعي باحملكمة على   
الصعيد العاملي مـن    
خالل وسائط اإلعالم   

 .واحلمالت اإلعالمية

زيادة عدد الزوار الذين     -
حيضرون اجللسات اإلطالعية   

 .اليت تعقد يف مقر احملكمة

زيــادة مقــدارها 
 بالقيــاس ١ ٠٠٠

 ٢٠١٠إىل عام 

 بالقيــاس إىل ٢ ٩٧٥زيـادة مقــدارها  
 ٢٠١١عـام     يف ١٠ ٤٩٩ (٢٠١٠ عام

 )٢٠١٠ يف عام ٧ ٥٢٤مقابل 

زيادة عدد املقـابالت     -  
اليت يعطيها مسؤولو احملكمة    
املقيمون يف الهاي لوسـائط   

 .اإلعالم

زيــادة مقــدارها 
 بالقياس إىل   ١٠٠

  ٢٠١٠ عام

ــادة ــدارها زي ــاس إىل ١١٦ مق  بالقي
ــام ــام  يف١ ٤٥٥ (٢٠١٠ع  ٢٠١١ ع
 )٢٠١٠ يف عام ١ ٣٣٩مقابل 

زيادة عـدد احملاميـات      -  
اللوايت يتقـدمن بطلبـات     
إلدراجهن يف قائمة احملـامني     
وقائمة مـساعدي احملـامني     
لدى احملكمـة، وال سـيما      

 محلة  –احملاميات األفريقيات   
الرابطة الدولية للمحـامني    

 ".مناداة احملاميات"املسماة 

طلبات اإلدراج يف قائمة احملامني املتلقاة يف        
 :٢٠١١عام 

 ٥٥:  احملاميات-

 ٣٦:  احملاميات األفريقيات-

طلبات اإلدراج يف قائمـة مـساعدات       
 :٢٠١١عام  احملاميات املتلقاة يف

 ٦٠:  مساعدات احملاميات-

 ٣٦:  مساعدات احملاميات األفريقيات-
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تنظيم املـؤمترات بـصورة     
جيدة، وال سـيما دورات     
ــورك،   ــة يف نيوي اجلمعي
ودورتني للجنـة امليزانيـة     

  .واملالية يف الهاي
ويضاف إىل ذلـك تقـدمي      

ات الجتماعات  األمانة اخلدم 
عدد من اهليئـات الفرعيـة     
للجمعية، وال سيما فريـق     
الهاي العامـل، والفريـق     
الدراسي املعين باحلوكمـة    
وجلنة املراقبة املعنية باملبـاين     

 .الدائمة

عقد املـؤمترات    -
واجللسات على النحو   

 .املخطَّط له

سري االجتماعـات دون     -
عقبات، واختتامها يف الوقت    

 .التقاريراملناسب، واعتمادها 

النظر يف مجيـع بنـود       -
 .جداول األعمال

تقدمي الـدعم الـتقين      -
واإلمدادي للمـشاركني يف    

ذلـك   يف االجتماعات، مبا 
تسجيلهم وتزويدهم بالوثائق   

 .وتوفري اخلدمات اللغوية هلم

ــشاركني يف  - ــا امل رض
اجللسات عن الترتيبات املهيأة   

 .واملعلومات املقدمة

اجتماعات   اجلودة يف  وفِّرت خدمات رفيعة   م/غ
ومت حتريـر   . اجلمعية العامة وهيئاا الفرعية   

قبلـها   مجيع وثـائق الـدورات املعـدة      
ووثائقهااملعدة إباا ووثائقهااملعدة بعدها،    
وترمجة هذه الوثائق وإتاحتها للـدول يف       
الوقت املناسب، على الرغم من حـاالت       

 .استالم بعض الوثائق التأخري يف

 .املشاركني تعقيبات إجيابيةلقد وردمتن 

متكني اجلمعيـة وهيئاـا     
الفرعية مـن االضـطالع     
مبهامها على حنو أكثر فعالية     
عن طريق توفري اخلـدمات     
والــدعم اجليــدين، مثــل 
التخطيط خلدمات املؤمترات   
وتنسيقها؛ وإعداد الوثائق،   
وتنسيقها، وتقدميها؛ ومراقبة   
تقيد شىت أجهزة احملكمـة     

رية على إعداد   باألنظمة السا 
الوثائق وتقدميها يف الوقـت     
املناسب؛ ومتييـز واحتيـاز     
املوارد اإلضـافية الالزمـة     
ــن   ــة م ــتمكني األمان ل
االضطالع مبهامها على حنو    
فعال وبـصورة ناجعـة؛     
والسهر على أن تتاح للدول     
األطراف إمكانية االنتفـاع    
خبدمات املؤمترات وخدمات   

وثائق جيدة يتم    -
حتريرهاوترمجتهاوتسل

ميها لكـي جيـري     
ــا  ــا وطبعه جتهيزه
وتوزيعها يف الوقـت    

 .املناسب

جودة تقدمي خـدمات     -
املؤمترات إىل الدول وأعضاء    
ــة،  ــة واملالي ــة امليزاني جلن
وتزويدهم بوثـائق حمـررة     
ومترمجة ومصدرة يف الوقت    
املناسب، باللغات الرمسيـة،    

م حبسب االقتضاء، تـدعمه   
كل الـدعم يف وظـائفهم،      
ورضا الدول وأعضاء جلنـة     
امليزانية واملالية عـن هـذه      

 .اخلدمات والوثائق

مساعدة الدول وأعضاء    -
جلنة امليزانية واملاليـة علـى      

سيما فيما   النحو الالزم، وال  
يتعلق بتـوفري املعلومـات     
والوثائق فيما خيص اجلمعيـة   

 .واحملكمة

ـ  فيما خيص الـدورتني الـسادسة      م/غ شرة ع
والسابعة عشرة للجنة امليزانيـة واملاليـة،       
قامت األمانة بتجهيز وثائق الدورات املعدة      
قبلها ووثائقها املعدة إباا ووثائقها املعدة      

 ٥ ١٤٩( املبينة يف اجلدول أدنـاه   )١(بعدها
 ).صفحة

وفيما خيص الدورة العاشرة للجمعية، قامت 
    ة قبلها  األمانة بتجهيز وثائق الدورات املعد

ووثائقها املعدة إباـا ووثائقهـا املعـدة        
 ٦ ٤٠٣(املبينة يف اجلدول أدنـاه      )٢(بعدها

 ).صفحة

لقد وفر عند الطلب مجيع ما تـوفَّر مـن          
املعلومات والوثائق املطلوبة فيمـا يتعلـق       

وبذا يسر للـدول    . بعمل اجلمعية واحملكمة  
 وألعضاء جلنة امليزانية واملالية االضـطالع     

  .بأدوارهم
 .وقد وردت من املشاركني تعقيبات إجيابية

                                                           
 .بثالث لغات رمسية)١(

 . بست لغات رمسية)٢(
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ــام   ــاً للنظ ــق وفق التوثي
 . األساسي

إجراء البحـوث وإعـداد     
الدراسات التحليلية بـشأن    
تطبيق وتفسري أحكام النظام    
األساسي املتعلقة باجلمعيـة    

 . وهيئاا الفرعية

إسداء املـشورة    -
اجليدة إىل اجلمعيـة    

 .وهيئاا الفرعية

  م/غ 

التمكني من نشر الوثـائق     
ت وتعميمها علـى    واملعلوما

الدول األطـراف وسـائر     
املنظمات املهتمة باألمر على    
حنو فعال بوسائل منها املوقع     

 .الشبكي لألمانة

ــة تعمــيم  - فعالي
الوثائق واملعلومـات   
على الدول األطراف   
بوسائل منها شـبكة    

 .اإلنترنت

ــشاركني يف  - ــا امل رض
الدورات عن الترتيبات املهيأة    

 .واملعلومات املوفَّرة

كــان االنتفــاع   إم -
باملعلومات والوثـائق دون    

 .تأخري

 

حملت على املوقع الشبكي مجيع الوثـائق        م/غ
ويـضاف إىل   . الرمسية واملعلومات املفيدة  

ذلك أن استعمال شبكة الترابط اخلـارجي       
متاح على الدوام للمـشاركني يف مجعيـة        
الدول األطراف وأعضاء جلنـة امليزانيـة       

 .واملالية

انة على الوفـود خـالل      وقد وزعت األم  
الدورة العاشرة للجمعية ذاكرات ختـزين      

كـان   خارجية حممولة تتضمن معظم مـا     
متوفراً من وثائق الدورة املعـدة قبلـها،        

خفض عدد صفحات الوثائق املطبوعـة       ما
 .صفحة ١١ ٠٠٠اليت توزع عادة مبقدار 

ونتجت عن ذلـك وفـورات مقـدارها        
وستستمر األمانة علـى    .  يورو ٦٠ ٠٠٠

اعتماد مجيع التدابري والسبل الكفيلة بتحقيق 
  .النجاعة يف جمال الوثائق

وقامت األمانة، فيما خيص دورها اجلديـد       
فيما يتعلق بالتكامـل، بأنـشطة منـها        
مشاركتها يف االجتماعات ذات الـصلة؛      

بـني أصـحاب     وتأمينها التواصل فيمـا   
املصلحة؛ وإقامتها شبكة ترابط خـارجي      

 .ديدة عليهاووضعها معلومات س

الزيارات الرفيعة املستوى ملوقـع األمانـة       
  :الشبكي

 ١٦٧ ٧١٤: جمموع الزيارات

: متوسط عدد الزيارات يف اليوم الواحـد      
٤٥٩ 

ــة   ــارج دول ــدين خ ــارات املتواج زي
  ٪٤٠,٧٨:املقر

 :زيارات املتواجدين يف مكان تعذر حتديده     
٥٢,٠٩٪  

 .وقد وردت من املشاركني تعقيبات إجيابية
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  وعدد صفحاا٢٠١١وثائق اليت أُصدرت يف عام عدد ال

 اموع بالروسية بالصينية بالعربية باإلسبانية بالفرنسية باإلجنليزية 

 
  عدد 

 الوثائق

عدد 
 الصفحات

  عدد 
 الوثائق

عدد 
 الصفحات

  عدد 
 الوثائق

عدد 
 الصفحات

  عدد 
 الوثائق

عدد 
 الصفحات

  عدد 
 الوثائق

عدد 
 الصفحات

  عدد 
 الوثائق

عدد 
 الصفحات

  عدد 
 الوثائق

عدد 
 الصفحات

الدورة السادسة 
عشرة للجنة 

 ١ ٤٦٤ ٢٣٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٢٦٢ ٢٠ ٤١٣ ٥٨ ٧٨٩ ١٥٢ امليزانية واملالية

الدورة السابعة 
عشرة للجنة 

 ٣ ٦٨٥ ٣٢٥ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٧١١ ٣١ ١ ٢٧٤ ١١٢ ١ ٧٠٠ ١٨٢ امليزانية واملالية

اموع للجنة 
 ٥ ١٤٩ ٥٥٥ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٩٧٣ ٥١ ١ ٦٨٧ ١٧٠ ٢ ٤٨٩ ٣٣٤ امليزانية واملالية

الدورة العاشرة 
جلمعية الدول 

 :األطراف

الوثائق املعدة 
 ٤ ٠٤٢ ٢٢٢ ١ ١ ١ ١ ١ ٠١٠ ٥٥ ١ ٠١٠ ٥٥ ١ ٠١٠ ٥٥ ١ ٠١٠ ٥٥ قبل الدورة

الوثائق املعدة 
 ٥٥٤ ١١٩ ٠ ٠ ٠ ٠ ٧٩ ١٥ ٧٩ ١٥ ٧٩ ١٥ ٣١٧ ٧٤ إبان الدورة

الوثائق املعدة 
 ١ ٨٠٧ ١٣ ٢٨ ١ ٢٨ ١ ٤٠١ ٢ ٤٥٠ ٣ ٤٥٠ ٣ ٤٥٠ ٣ رةبعد الدو

اموع للدورة 
العاشرة جلمعية 
 ٦ ٤٠٣ ٣٥٤ ٢٩ ٢ ٢٩ ٢ ١ ٤٩٠ ٧٢ ١ ٥٣٩ ٧٣ ١ ٥٣٩ ٧٣ ١ ٧٧٧ ١٣٢ الدول األطراف

اموع لعام 
١١ ٥٥٢ ٩٠٩ ٢٩ ٢ ٢٩ ٢ ١ ٤٩٠ ٧٢ ٢ ٥١٢ ١٢٤ ٣ ٢٢٦ ٢٤٣ ٤ ٢٦٦ ٤٦٦ ٢٠١١ 
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  املرفقاخلامس

 أمانة الصندوق االستئماين اخلاص باين عليهم: ئيسي السادسالربنامج الر  

 املنجزات ٢٠١١املرمىلعام  مؤشرات األداء النتائجاملنشودة األهداف

وضع سياسات لتنفيذ معايري    
اجلودة املنصوص عليهـا يف     
نظام روما األساسـي ويف     
القواعد اإلجرائية وقواعـد    

خيص مجيـع    اإلثبات فيما 
جـراءات  املشاركني يف اإل  

واألشخاص الذين متـسهم    
أنشطة احملكمة مـن وجـه      
  آخر، على حنـو يحتـرم       

ــوع   ــه التن ــدف (ب اهل
 ).٣االستراتيجي 

  ١اهلدف 

ــالغ   - ــع مب دف
جربأضــرار األفــراد 
واجلماعات عنـدما   
تأمر بـذلك دوائـر     

 .احملكمة

 

العمـل بآليــة لتنفيــذ   -
دفعالتعويضاجترباً لألضـرار،   

 .ومراقبته، واإلبالغ عنه

 

معدل التنفيذ  بلوغ
٩٥٪ 

 

. ال ميكن تبيان معدل التنفيذ على حنو دقيق       
 أَعملـت أمانـةُ     ٢٠١١يوليو  /ففي متوز 

صندوق االستئمان اخلاص باين علـيهم      
اخلاصـة  "نظام التطبيقات واملنتجات  "وحدةَ

بإدارة املنح من أجل تسيري شؤون املـوارد        
فيهـا املـوارد     املتأتية من التربعات، مبـا    

ع التعويضات املمنوحة جرباً    املخصصة لدف 
وقد يحتـاج إىل قـسط مـن        . لألضرار

التضبيط عندما تعرف تفاصياللتعويـضات     
املمنوحة فعالً جرباً لألضرار وحبسب معرفة      

 .هذه التفاصيل

املثابرة على زيادة الـدعم     
املقدم إىل احملكمة من خالل     
تعزيز التواصل والتفاهم مع    
أصحاب املصلحة، والتشديد 

ــى  ــة علـ دور احملكمـ
ــتقالليتها  ــدف (واس اهل

 )٦االستراتيجي 

 ٢اهلدف 

مواصلة حتـسني    -
التواصل مع جملـس    
ــصندوق،  إدارة الـ
والــدول األطــراف 
وهيئة اإلدارة العليـا،    
ــحاب  ــائر أص وس

 .املصلحة

 

ورود تعقيبات إجيابية من  -
أصحاب املصلحة اخلارجيني   
ومن املوظفني بشأن جـودة     

 .االتصاالت

 

ــارير  ــوفري التق ت
والتحلــــيالت 
السديدة يف الوقت   
املناسب ألصحاب  
املصلحة اخلارجيني  

 .وللموظفني

 

جيري يف الوقت املناسب إصـدار تقـارير        
الربنامج،وتردمن  مرحلية نصف سنوية عن   

خمتلف أصحاب املصلحة تعقيبات إجيابيـة      
وتصدر تقارير ربـع    . بشأن هذه التقارير  

. هأمانة الصندوق إىل جملس إدارت     سنوية من 
قلمهـا  (وتقدم بانتظام عروض إىل احملكمة      

، وفريــق الهــاي العامــل، )ودوائرهــا
واالجتماعات التشاورية للمنظمات غـري     
احلكومية، واجتماعات اجلهـات املاحنـة      
وغريها من جمموعات اجلمهور، يف أطـر       

ويقدم تقرير سنوي إىل    . منها إطار احلاالت  
وقد مت إنتاج عرض    . مجعية الدول األطراف  

 دقيقة بـشأن صـندوق     ١٥فيديوي مدته   
االستئمان اخلاص باين عليهم، وقُدم أمام      
ــانون  ــراف يف ك ــدول األط ــة ال مجعي

هذا مع العلم بـأن    . ٢٠١١ديسمرب  /األول
القيود يف جمال امليزانية حتد من إمكانيـات        

 . املزيد من أنشطة التواصل اخلارجي
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 املنجزات ٢٠١١املرمىلعام  مؤشرات األداء النتائجاملنشودة األهداف

اإلحاطة على حنو    - 
ــدور  ــع بـ أوسـ

لـس  الصندوق، وجم 
ــه   ــه، وأمانت إدارت

 .وأنشطتها

زيادة استعانة املنظمات    -
الشريكة والوسطاء، وغريمها   
ــحاب  ــن أصــ مــ

 .املصلحة،بوسائاللتواصل

ــادة يف ٪١٠> زي
عدد زوار املوقـع    
الشبكي للصندوق  

 .حبلول اية السنة

يوفِّر مستضيف املوقـع الـشبكي       لـما
للصندوق االستئماين اخلاص باين عليهم     

املعنية، وستتاح هذه البيانات عندما البيانات 
  .تتوفَّر وحبسب توفرها

 .انظر أيضاً املالحظات أعاله

أن تــصبح إدارة غــري  
بريوقراطية تركِّز على النتائج    
ال على اإلجراءات، وتعتمد    
عند اللزوم علـى قواعـد      
لضمان احلقوق وتقلـيص    

ــاطر  ــدف (املخـ اهلـ
 ). ٨االستراتيجي 

 ٣اهلدف 

ية العمل ببنية إدار   -
وعمليات ناجعة طبقاً   
لألنظمة والقواعـد   

 .ذات الصلة

 

تقرير مرضٍ من املراجع     -
 .اخلارجي واملراجع الداخلي

 

عدم إبداء املراجع   
ــارجي وال  اخلـ
املراجع الـداخلي   
مالحظات بـشأن   
ممارسات األمانـة   
يف جمال املراقبـة    

 . واإلدارة

 

حتقق هذا املرمى بصورة كاملة طبقاً للنظام       
 .لقواعد املاليةاملايل وا

ــة  -  ــادة فعالي زي
االضطالع بالوظائف، 
ــك إدارة  ــا يف ذل مب
ــار   ــنح، وإخط امل
الدوائر، واسـتدراج   

 .العروض

ــأن يف  - ــيص ذو ش تقل
آجال املعاجلة بالقيـاس إىل     

 .العام السابق

ــسبته  ــيص ن   تقل
 <٢٥٪ 

  ال ميكن تبيان النسبة املئويةلتقليـصاآلجال      
وجـه   فاملسائل املتصلة بالشراء، علـى       –

اخلصوص، تظل تستغرق وقتاً طائالً مـن       
موظفي أمانة الصندوق االستئماين اخلاص     

فاسـتدراج  . باين عليهمومن قلم احملكمة   
العروض اخلاص باحلالة يف مجهورية أفريقيا      
الوسطىاستغرق أكثر من سنة، أي ما يزيد       
عن الزمن املتوقع، ألنـه أول اسـتدراج        

اين عروض لصندوق االستئمان اخلاص ب    
  .عليهم وللمحكمة

سيوثَّق للعرب املستخلـصة مـن ذلـك         -
وسيجري تبادهلا من أجل البت يف شـأن        

ويزيـد  . طرائق استدراج العروض الحقاً   
إلدارة " نظام التطبيقات واملنتجات  "اعتماد

منح صندوق االستئمان اخلـاص بـاين       
عليهم من شفافيةوفعاليةإجراءاتاإلبالغ عن    

 .هذه املنح
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  رفقالسادسامل

 مكتب مدير مشروع املباين الدائمة: ١-الربنامج الرئيسي السابع  

 املنجزات ٢٠١١املرمىلعام  مؤشرات األداء النتائجاملنشودة األهداف

أن يكون أداء املشروع     -
 .متوافقاً مع امليزانية املقرة

 

١٠٠٪ 

 

١٠٠٪ 

 

تنجيز التصميم النـهائي    -
 .للمباين الدائمة

١٠٠ ٪١٠٠٪ 

يتمثل هدف مكتب مـدير     
مــشروعاملباين الدائمــة يف 
توفري املباين الدائمة الالزمة    

 .للمحكمة

ــاين  - ــوفري املب ت
ــة   ــة الالزم الدائم

تفـي   لكيللمحكمة  
ــق  ــضيات حتقي مبقت
ــدافها  ــا وأه غايا

 .االستراتيجية
الشروع يف اسـتدراج     -

العروض الختيار املقاول العام  
على أن تتم بعد ذلك ترسية      (

 ).٢٠١٢ام العقد يف ع

٥٠٪ 

 

١٠٠٪ 

أجل اختيـار    نشر طلب إبداء االهتمام من    
املقاول العام، وجيري إعداد وثيقة طلـب       

إجـراء   اخلطوة الثانية يف  (تقدمي العروض   
 ).استدراج العروض
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    املرفقالسابع

 ٢٠١٠ إىل عام ٢٠٠٥مدى حتقق االفتراضات فيما خيص الفترة املمتدة من عام   

 السنة املالية

يزانية املقرة امل
مباليني (

 )اليوروات
معدل تنفيذ 

 مدى حتقق االفتراضات االفتراضات )٪بالـ(امليزانية 
 رصد مثاين حاالت - ٩٢,٩ ٦٦,٩ ٢٠٠٥

ــة  - ــالتني يف املرحل وجودح
التمهيدية، واملرحلـة االبتدائيـة،     

 .ومرحلة االستئناف
وجود حـالتني يف مرحلـة       -

 .التحقيق

 .حتليل مثاين حاالت/مت رصد -
ذت إجراءات متهيدية وقُدمت دعاوى استئناف متهيدي يف        نف -

 .ثالث حاالت
 احلالة يف أوغندا    –كان مثةثالث حاالي يف مرحلة التحقيق      -

واحلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطيـة واحلالـة يف دارفـور           
إثر إحالة جملس األمن التابع لألمـم املتحـدة هـذه           (بالسودان  

 ).احلاالت إىل احملكمة

رصد حاالت يصل عـددها      - ٨٠,٤ ٨٠,٤ ٢٠٠٦
 .حىت مثانية

 . بدءالتحقيق يف قضية رابعة -
 .بدءحماكمتني -

 .حتليل مخس حاالت/مت رصد -
 هي القضية الثانية يف احلالة يف       -بدئالتحقيق يف قضية رابعة      -

 .مجهورية الكونغو الدميقراطية
نفذت إجراءات متهيدية وقُدمت دعاوى استئناف متهيدي يف         -

القضية األوىل يف احلالة يف مجهورية الكونغـو        (بانغادييلو  قضية لو 
 ).الدميقراطية

 .نفذت إجراءات متهيدية يف إطار التحقيقاتالثالثة األخرى -

رصد مخس حـاالت علـى       - ٨٧,٢ ٨٨,٩ ٢٠٠٧
 .األقل

حـاالت   عدمبدءالتحقيق يف  -
 .جديدة

ست  يقل عن  التحقيق فيما ال   -
قضايا ضمن إطار احلاالت األربع،     

فيهاالقضيتان اللتان أُصـدرت    مبا  
 .فيما خيصهما أوامر بإلقاء القبض

 .متقدم/خضعت مخس حاالتلتحليل متهيدي -
احلالـة  (بدئ حتقيق جديد واحد يف حالة جديدة واحـدة           -
 ).مجهورية أفريقيا الوسطى يف
احلالـة يف   (حقِّق يف سبع قضايا ضمن إطار أربع حـاالت           -

تني األوىل والثانية، واحلالة يف     القضي/مجهورية الكونغو الدميقراطية  
القــضيتني األوىل والثانيــة، واحلالــة يف /دارفــور بالــسودان

 ).أوغندا،واحلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى
قضية  يف) جلسة اعتماد التهم(استمرت اإلجراءات التمهيدية  -

القضية األوىل يف احلالـة يف مجهوريـة الكونغـو          (لوبانغادييلو  
 ).الدميقراطية

رصد مخس حـاالت علـى       - ٩٢,٦ ٩٠,٤ ٢٠٠٨
 األقل 

حـاالت   عدمبدءالتحقيق يف  -
 .جديدة

مواصلة اخلطوات التحقيقيـة     -
ال يقل عن مخـس قـضايا        ما يف

 .متقدم/الت لتحليل أويلخضعت ست حا -
 .مل يبدأالتحقيقفي أي حالة جديدة -
احلالـة يف   (حقِّق يف سبع قضايا ضمن إطار أربع حـاالت           - -

القضيتان األوىل  /أوغندا، احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية     
القـضايا األوىل والثانيـة     /والثانية، احلالة يف دارفور بالسودان    

 ).ورية أفريقيا الوسطىوالثالثة، احلالة يف مجه
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 السنة املالية

يزانية املقرة امل
مباليني (

 )اليوروات
معدل تنفيذ 

 مدى حتقق االفتراضات االفتراضات )٪بالـ(امليزانية 
ضمن إطار أربع حاالت، مبـا يف       
ذلك القضايا الثالث اليت أُصدرت     

 . خيصها أوامر بإلقاء القبض فيما
احملاكمة يف قضية واحدة على      -

 .األقل

القضية األوىل يف   (نظرتالدائرة االبتدائية يف قضية لوبانغادييلو       -
؛ وقد مت وقف اإلجراءات     )احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية    

 .يف هذه القضية
يف قـضية   ) جلسة اعتماد التهم  (سري فياإلجراءات التمهيدية     -

وريـة الكونغـو    القضية الثانية يف مجه   (كاتنغاونغوجولو شوي   
 ).الدميقراطية

يف قضية مببا   ) اجللسات التحضريية (عقدت جلسات متهيدية     -
 ).احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى(

إجراءمخس حتقيقات ضـمن     - ٩٢,٥ ١٠١,٢ ٢٠٠٩
 .إطار ثالث من احلاالت القائمة

عدم بدء التحقيق يف حاالت        -
 .جديدة

حتليل حاالت أخرى يـصل      -
 .عددهاحىت مثانية

عـدم  . حملاكمة يف قـضيتني   ا -
ارتقاب بدء حماكمة ثالثة يف عـام       

٢٠٠٩. 
 .تتابع احملاكمات -

القـضية الثانيـة    : حقِّقتحقيقاً نـشطاً يف مخـس قـضايا        -
يف احلالة يف مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة،        ) نغوجولو/كاتنغا(

يف احلالة يف مجهورية الكونغو     ) إقليم كيفو بشطريه  (القضية الثالثة   
اطية،قضية مببا يف احلالة يف مجهورية أفريقيـا الوسـطى ،           الدميقر

يف احلالـة يف    ) حسكنيتا(والقضية الثالثة   ) البشري(القضية الثانية   
 . دارفور بالسودان

حتقيـق  (قُدمطلب واحد إلذن القضاة ببدء حتقيق يف كينيـا        -
 ).تلقائي

أُعلن عن احلاالت اخلاضعة للتدارس األويل، وهي احلالـة يف           -
جيورجيا  ا واحلالة يف كوملبيا واحلالة يف أفغانستان واحلالة يف        كيني

فقد . فلسطني واحلالة يف غينيا واحلالة يف كوت ديفوار واحلالة يف        
أصبح مكتب املدعي العام يشهر بانتظـام أنـشطته يف رصـد            

 .احلاالت، وذلك لزيادة أثرها
 يف قضية لوبنغا، أُجنـز تقـدمي      : عقدت احملاكمة يف قضيتني    -

نغوجولـو، بـدأ    /حجج مكتب املدعي العام؛ ويف قضية كاتنغا      
 .عرض حجج مكتب املدعي العام

قضية مببا وقـضية    : أُجنزت إجراءات تأكيد التهم يف قضيتني      -
 .أيب قردة

إجراء حتقيقات نـشطةضمن     - ١٠٠,٣ ١٠٣,٦ ٢٠١٠
إطار ثالث حاالت تنظـر فيهـا       

 .احملكمة

القضايا الثالثـة والرابعـة     /احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية    
؛ واحلالة يف دارفـور بالـسودان       )إقليم كيفو بشطريه  (واخلامسة  

 ).القضيتان األوىل والثانية(؛ واحلالة يف كينيا )القضية الثالثة(
التحقيق الساكن يف مخـس      -   

قضاياتنفَّذ اإلجراءات االبتدائيـة    
بشأا أو يكون املشتبه م فيهـا       

 . طلقاء
 

تدبر أمر الشهود يف قضايا كان املشتبه ـم         / الساكن مت التحقيق 
 :فيها طلقاء

 أوغندا؛ -
 القضيتني األوىل والثانية؛/دارفور بالسودان -

 :مت التحقيق الساكندعماً لقضايا كانت جتري احملاكمةفيما خيصها
 القضيتني األوىل والثانية؛/ مجهورية الكونغو الدميقراطية -
 .مجهورية أفريقيا الوسطى -



ICC-ASP/11/8 

08-A-040712 86 

 السنة املالية

يزانية املقرة امل
مباليني (

 )اليوروات
معدل تنفيذ 

 مدى حتقق االفتراضات االفتراضات )٪بالـ(امليزانية 
م التحقيـق يف حـاالت      عد -   

 .جديدة
حقِّق يف احلالة اجلديدة يف كينيا حتقيقاً أذنت بـه الـدائرة             -

 .٢٠١٠مارس / آذار٣١التمهيدية بتاريخ 
القضيتني األوىل والثانيـة يف     : حقِّقتحقيقاً نشطاً يف قضيتني    -

 .احلالة يف كينيا
 طلبات إلصـدار    ٢٠١٠ديسمرب  /األول كانون ١٥ قُدمتفي -

 .ثولأوامر بامل
حتليل قضايا ميكن أن حتال إىل       -   

 .احملكمة يصل عددها حىت مثانية
املرحلـة  (أُعلن عن تسع حاالت خاضعة للتدارس التمهيـدي      -

، هي احلالة يف أفغانستان واحلالة يف كوملبيا واحلالـة يف           )ب٢
كوت ديفوار واحلالة يف جيورجياواحلالة يف غينيا واحلالـة يف          

رييا واحلالة يف مجهورية كوريا واحلالة      هندوراس واحلالة يف نيج   
 . يف فلسطني

واظب مكتب املدعي العام على إشهار أنـشطته يف جمـال            -
 .الرصد بغية زيادة أثرها

إجراء حماكمات علـى حنـو       -   
مع (تتابعي يصل عددها حىت ثالثة      

إمكان عقد جلسات متزامنة على     
 )مدى عدة أسابيع

نورين  أبكر بندا عبداهللاأُجنزت جلسة اعتماد التهم يف قضية        -
 . وكان ينتظر صدور قرار فيها–وصاحل حممد جربو جاموس 

استمرت احملاكمة يف قضية توماس لوبانغادييلو ويف قـضية          -
وانتهي من تقدمي حجـج     . ماتيونغوجولو شوي /جرمان كاتانغا 

 .االدعاء يف كلتا هاتني القضيتني
ـ            - اريخ بدأت احملاكمة يف قضية جـان بـيري مببـاغومبو بت

 .٢٠١٠نوفمرب /تشرين الثاين ٢٢
 .عقدت حماكمات متزامنة ملدة أربعة اشهر -

فيما  (٪٩٨,٧ ١٠٣,٦ ٢٠١١
خيص امليزانيـة   

  )الربناجمية
 فيما خيص   ٪٦٠

ــندوق  صــ
 )١(الطوارئ

إجراء أربعةحتقيقاتأو مخسة يف     -
قضايا احلاالت القائمة أو حاالت     
جديدة، رهناً بالتعاون اخلـارجي     

 .احملظو به
دامة التحقيق الساكن يف     است -

مبا يف ذلـك تقـدمي      (سبع قضايا   
الدعم للمحاكمة يف ثالث قضايا،     

 ).رهناً بالتعاون اخلارجي احملظو به
ــن   - ــاالت ميك ــل ح حتلي
تستجد يصل عـددها حـىت       أن

 .مثانية
احملاكمة فيما ال يقل عن أربع       -

قضايا، رهناً بالتعاون الدويل احملظو     
 .به

القـضيتان الثالثـة    /نغو الدميقراطيـة   احلالة يف مجهورية الكو    -
القضية الثالثة؛ احلالـة يف     /والرابعة؛ احلالة يف دارفور بالسودان    

القضيتان األوىل والثانية؛ احلالة يف ليبيا؛ احلالة فيكـوت         /كينيا
  .ديفوار

تدبر أمر الشهود يف القضايا اليت كان املشتبه        /مت التحقيق الساكن  
 :م فيها طلقاء

  يف أوغندا؛قضيةيف احلالة -
 .القضيتني األوىل والثانية يف احلالة يف دارفور بالسودان -

مت التحقيق الساكن دعماً لقضايا كانت جتري احملاكمـة فيمـا           
 :خيصها

القضيتني األوىل والثانيـة يف احلالـة يف مجهوريـة الكونغـو             -
 الدميقراطية؛

 .قضية يف احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى -
ب ٢املرحلـة   (دارس التمهيـدي    خضعت عشر حاالت للت    -

                                                           
 . رهناً بتوصيات املراجعني اخلارجيني)١(
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 السنة املالية

يزانية املقرة امل
مباليني (

 )اليوروات
معدل تنفيذ 

 مدى حتقق االفتراضات االفتراضات )٪بالـ(امليزانية 
هي احلاالت يف أفغانـستان ويف كوملبيـا        ) مرحلة الحقة هلا   أو

ــا    ويف ــدوراس ويف نيجريي ــا ويف هن ــا ويف غيني جيورجي
كوريا ويف فلسطني، اليت مت إشـهارها، واحلالـة          مجهورية ويف

ديفوار واحلالة يف ليبيا، اللتني بلغت فيهما مرحلة التحقيق    فيكوت
 .٢٠١١ عام يف
واظب مكتب املدعي العام على إشهار أنـشطته يف جمـال            -

ديـسمرب تقريـراً   /الرصد، بوسائل منها إصداره يف كانون األول    
علنياً شامالً بشأن التدارس األويل للحاالت، وذلك لزيادة أثـر          

 .هذه األنشطة
روتـو   مت عقد جلسة اعتماد التهم يف قضية وليم سـمواي          -

ـ     وهنري ربونو كُـسغاي وجشوا آراب سـان، ويف قـضية       ك
 .كريمييموثوراوأوهورومويغايكنياتا وحممد حسني علي فرانسيس

حممد  مت اعتماد التهم يف قضية عبداهللا بندا أبكر نورين وصاحل  -
 .جربو جاموس،وكان يتعين حتديد موعد للمحاكمة

رفضت التـهم يف قـضية كالكـستيمباروشيما، فطلـب           -
 .ستئنافاملدعي العام اإلذن باال مكتب

طُلب إصدار أوامر بالقبض يف قـضية لورانغبـاغبو، فـتم            -
 .إصدارها، وأُجريت جلسةمثوله األول

طُلبإصدار أوامر بالقبض يف قضية معمـر القـذايف وسـيف            -
خيص  القذايف وعبداهللا السنوسي؛ وأُيت القضية فيما      اإلسالم

 .معمر القذايف
 .نيطُلب إصدار أمر بالقبض على عبد الرحيم حممد حس -
استمرت احملاكمات يف قضية توماس لوبانغادييلو، وقـضية         -

 .جرمانكاتانغا وماتيونغوجولوشوى، وقضية جان بيري مبباغومبو
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    املرفقالثامن

  بيان مدمج بأعداد املدعى عليهم، وطلبات اين عليهم، ومدد إقامة الشهود: قلم احملكمة  

  عليهمأعداد املدعى عليهم املعوزين وطلبات اىن

 
  األرقام الفعلية

 ٢٠١١لعام 

األرقام حبسب 
افتراضات ميزانية 

٢٠١١ 
  األرقام الفعلية

 ٢٠١٠لعام 

األرقام حبسب 
افتراضات ميزانية 

 ٢٠١٠عام 
  األرقام الفعلية

 ٢٠٠٩لعام 

األرقام حبسب 
افتراضات ميزانية 

 ٢٠٠٩عام 
  األرقام الفعلية

 ٢٠٠٨لعام 

األرقام حبسب 
افتراضات ميزانية 

 ٢٠٠٨ام ع

 ١ ٣ ٣ ٤ ٣ ٦ ٣ ٦ عدد املدعى عليهم املعوزين

 ما من افتراضات ٦٦ ما من افتراضات ٧٤ ما من افتراضات ٢ ٢٥٧ ما من افتراضات ١ ١٦٤ عدد طلبات اين عليهم

 عدد طلبات املشاركة اليت قدمها اين عليهم

 

طلبات مشاركة اين عليهم 
اجلديدة اليت قُدمت يف عام 

٢٠١١ 

طلبات مشاركة اين عليهم 
اجلديدة اليت قُدمت يف عام 

٢٠١٠ 

طلبات مشاركة اين عليهم 
اجلديدة اليت قُدمت يف عام 

٢٠٠٩ 

طلبات مشاركة اين عليهم 
اجلديدة اليت قُدمت يف عام 

٢٠٠٨ 

 ٢١٦ ٢٧٢ ٣١١ ٢٧ احلالة يف أوغندا

 ٢٧٠ ٣٣١ ٤٧ ١ ١٦٠ احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية

 ٠ ١١٨ ٦٣ ٥ احلالة يف دارفور بالسودان

 ١٣٣ ٣٤ ١ ٧٦١ ٣ ٠٦٥ احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى

 ٠ ٢ ٥٧ ٢ ٥١٣ احلالة يف كينيا

 - - - ١ احلالة يف ليبيا

 ٦١٩ ٧٥٧ ٢ ٢٣٩ ٦ ٧٧١ اموع

 عدد طلبات جرب األضرار اليت قدمها اين عليهم

 
 طلبات جرب أضرار اين عليهم

 ٢٠١١اجلديدة اليت قُدمت فيعام

طلبات جرب أضرار اين عليهم 
اجلديدة اليت قُدمت يف عام 

٢٠١٠ 
طلبات جرب أضرار اين عليهم 

 ٢٠٠٩اجلديدة اليت قُدمت فيعام
طلبات جرب أضرار اين عليهم 

 ٢٠٠٨اجلديدة اليت قُدمت فيعام

 ٠ ٢٤ ٣٨١ ٢٥ احلالة يف أوغندا

 ٤ ١٠٧ ٣٦ ١ ١٦٠ لكونغو الدميقراطيةاحلالة يف مجهورية ا

 ٠ ٧ ٧٦ ٥٤ احلالة يف دارفور بالسودان

 ١ ٢٣ ٣٢١ ٢ ٩٣٦ احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى

 ٠ ١١٦ ٤٢١ ٢ ٨٥٧ احلالة يف كينيا

 - - - ٠ احلالة يف ليبيا

 ٥ ٢٧٧ ١ ٢٣٥ ٧ ٠٣٢ اموع
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 مدد اإلقامة يف املقر

 

املدة القصوى إلقامة 

لواحد يف املقر الشاهد ا

 ٢٠١١لعام 

املدة القصوى إلقامة 

الشاهد الواحديف املقر 

، حبسب ٢٠١١لعام 

 افتراضات امليزانية

املدة القصوى إلقامة 

الشاهد الواحد يف املقر 

 ٢٠١٠لعام 

املدة القصوى إلقامة 

الشاهد الواحد يف املقر 

، حبسب ٢٠١٠لعام 

 افتراضات امليزانية

املدة القصوى إلقامة 

اهد الواحد يف املقر الش

 ٢٠٠٩لعام 

املدة القصوى إلقامة 

الشاهد الواحد يف املقر 

، حبسب ٢٠٠٩لعام 

 افتراضات امليزانية

املدة القصوى إلقامة 

الشاهد الواحد يف املقر 

 ٢٠٠٨لعام 

املدة القصوى إلقامة 

الشاهد الواحد يف املقر 

، حبسب ٢٠٠٨لعام 

 افتراضات امليزانية

مجهورية الكونغو 

/ الدميقراطية

 ٧ ٠ ١٠ ٣٩ ١٠ ٢٢ ١٥ ١٣ القضية األوىل

مجهورية الكونغو 

/ الدميقراطية

 ٧ ٠ ١٠ ٢١ ١٠ ٤١ ١٥ ٢٥ القضية الثانية

مجهورية أفريقيا 

 ٧ ٠ ١٠ ٠ ١٠ ١٩ ١٥ ٣٣ الوسطى
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    املرفقالتاسع

باملدعي معلومات عن أعداد املهمات والوثائق وصفحاا اليت أودعهامكت       : مكتباملدعي العام   
  ٢٠١١العام يف إطار ترافعه خالل عام 

 املهمات أعداد -١

بلغ عدد مجيع املهمات اليت اضطلع ا موظفو مكتباملدعي العام واملهمات اليت اضـطلع ـا غـري موظفيـه            
 األساسيةوخمصصاته املتـصلة باحلـاالت ومبـالغ        ٢٠١١دفعت تكاليفها من خمصصات عام      (مهمات   ٨٠٤

 ):ستخدمة فيما خيص ليبياصندوق الطوارئ امل

 ؛)للموظفني ولغري املوظفني (٧٤٨: املهمات املتصلة باحلاالت  )أ (

 ؛)للموظفني ولغري املوظفني (١٣٩): غري املتصلة باحلاالت(املهمات األساسية   ) ب (

 ؛)٣٧:اموع( لغري املوظفني ٤ للموظفني، و٣٣: املهمات اليت ختص ديواناملدعي العام  ) ج (

 ؛)٨٩ :اموع( لغري املوظفني ٥٨ للموظفني، و٣١: اخلدماتاملهمات اليت ختص قسم   )د (

 ؛)٤٣٥ :اموع( لغري املوظفني ١٥ للموظفني، و٤٢٠: املهمات اليت ختص شعبة التحقيق  ) 	 (

 ؛)٧٤ :اموع( للموظفني، وصفر لغري املوظفني ٧٤: املهمات اليت ختص شعبة املقاضاة  ) و (

 لغـري   ١١ للمـوظفني، و   ١٥٨: تعـاون املهمات اليت ختص شعبة االختصاص والتكامل وال        )ز (
 ،)١٦٩ :اموع(املوظفني 

 .٢٦: ما يتعلق بالتدارس األويل من املهمات اليت ختص شعبة االختصاص والتكامل والتعاون

 صفحاا/وثائق من أُودع ما عدد -٢

مبا  (٨٦٦  مذكرة رئيسية أُودعت يف شىت احلاالت والقضايا، بلغ جمموع صفحاا          ٧٢: يف دعاوى االستئناف  
 )فيها مرفقاا

 م/غ: احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية  )أ (

 مذكرة رئيسية بلغ عدد صـفحاا       ١٩: القضية األوىل /مجهورية الكونغو الدميقراطية   ‘١’
 )مبا فيها مرفقاا (١ ٣١٧

 مذكرة رئيسية بلغ عدد صـفحاا       ٦٧: القضية الثانية /مجهورية الكونغو الدميقراطية   ‘٢’
 )رفقاامبا فيها م (٥٦٠

 مذكرة رئيسية بلغ عدد صفحاا      ١٢٨: القضية الثالثة /مجهورية الكونغو الدميقراطية   ‘٣’
 )مبا فيها مرفقاا (١٥ ٠٠٤

 م/غ: احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى  )ب (

مبـا   (١ ٩٧٦ مذكرة رئيسية بلغ عدد صفحاا       ٧١:القضية األوىل /مجهورية أفريقيا الوسطى  
 )فيها مرفقاا
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 م/غ: أوغندااحلالة يف   )ج (

 )فيها مرفقاا مبا (١ ١٢٥ مذكرات رئيسية بلغ عدد صفحاا ٣: احلالة يف دارفور بالسودان  )د (

 مل تودع أي مذكرة: القضية األوىل/دارفور ‘ ١’

 )مرفقاا فيها مبا (٥مذكرة واحدة عدد صفحاا : القضية الثانية/دارفور ‘ ٢’

  :القضية الثالثة/دارفور ‘ ٣’
 مل تقدم أي مذكرة: أبو قردة

 )مرفقاا فيها مبا (٧ ٢٣٦ مذكرة رئيسية، بلغ عدد صفحاا ٥٣: جربو/بندا

 م/غ: احلالة يف كينيا  )ه (

مبـا فيهـا     (٣٤ ١٩٦ مذكرة رئيسية، بلغ عدد صفحاا       ٩٧: القضية األوىل /كينيا ‘ ١’
 )مرفقاا

مبا فيهـا    (٢٤ ٢٠٧ مذكرة رئيسية، بلغ عدد صفحاا       ١٠٢: القضية الثانية /كينيا ‘ ٢’
 )مرفقاا

 )مبا فيها مرفقاا (٣ ٤١٩ مذكرات رئيسية، بلغ عدد صفحاا ٦: احلالة يف ليبيا  )و (

 )فيها مرفقاا مبا (١٧٣ مذكرات رئيسية، بلغ عدد صفحاا ٧: ١القضية /احلالة يف ليبيا

 )فيها مرفقاا مبا (٤ ٨٠٧ مذكرة رئيسية، بلغ عدد صفحاا ١٧: احلالة يف كوت ديفوار  )ز (

 )ما فيها مرفقاا(١٢٧ مذكرات رئيسية بلغ عدد صفحاا ٥: ١القضية /فواراحلالة يف كوت دي

جمموع املذكرات الرئيسية اليت أودعها مكتباملدعي العـام يف مجيـع احلـاالت والقـضايا               
 ٦٤٨: ٢٠١١ عام يف

 ٩٥ ٠١٨): مبا فيها مرفقاا(جمموع صفحات املذكرات املعنية 

____________  


