
9-A-040613

ICC-ASP/12/9المحكمة الجنائية الدولية

:.Distrجمعية الدول األطراف Limited
4 June 2013

ARABIC
Original: English

عشرةالثانيةالدورة 
٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب٢٨- ٢٠،الهاي

*٢٠١٢تقرير عن أنشطة المحكمة الجنائية الدولية وأداء برامجها لعام

احملتويات
الصفحة

٣...مقدمة ....................................................................-أوال

٣.....................................................أهم أنشطة الربامج الرئيسية-ثانياً 

.............الربنامج الرئيسي األول: اهليئة القضائية......................-ألف

..............................الربنامج الرئيسي الثاين: مكتب املدعي العام

٤

١٥-باء

٢٤....................................الربنامج الرئيسي الثالث: قلم احملكمة-جيم

٤٢.......................األطرافالدولمجعيةأمانة: الرابعالرئيسيالربنامج-دال

٤٤....الدائمةأماكن العمل: مكتب مدير مشروع ١-السابعالرئيسيالربنامج-هاء

٤٥.....................................................املسائل املشرتكة بني الربامج- ثالثاً 

٤٧.......................................٢٠١٢األداء من حيث تنفيذ امليزانية لعام -رابعاً 

املرفقات

٧٤................................................الربنامج الرئيسي األولاملرفق األول:

٧٩................................................الربنامج الرئيسي الثايناملرفق الثاين:

٨٣...............................................الرئيسي الثالثالربنامج املرفق الثالث:

.CBF/20/15حتت الرمزوثيقة سبق إصدارها *



ICC-ASP/12/9

9-A-040613 2

٩٠................................................الربنامج الرئيسي الرابعاملرفق الرابع:

٩٣............................................الربنامج الرئيسي السادس..املرفق اخلامس:

٩٤..........................................١-السابعالربنامج الرئيسي السادس:املرفق

٩٥..........................................٥-السابعالربنامج الرئيسي املرفق السابع:

٩٦................٢٠١٢-٢٠٠٥مدى حتقق االفرتاضات فيما خيص الفرتة املرفق الثامن:

قلم احملكمة: بيان مدمج بأعداد املدَّعى عليهم، والطلبات املقدمة من التاسع:املرفق
١٠١............................................................الضحايا، ومدد إقامة الشهود

املرفق العاشر:
١٠٣...............................٢٠١٢أودعها مكتب املّدعي العام يف إطار ترافعه خالل عام 



ICC-ASP/121/9

3 9-A-040613

مةمقدِّ -أوالً 

("احملكمة") يورد - ١
،. وباإلضافة إىل ذلكلذلك العامتنفيذ ميزانيتها بفيما يتعلقألدائها ًا عاماً عرضويقدِّم، ٢٠١٢عام يف

املتوقَّعةبنيَّ أهدافها، والنتائج يالرئيسيةاستعراض مفصَّل ألداء الربامجالسابعيرد يف املرفقات األول إىل 
من فيقدِّم مزيدًا الثامنوأّما املرفق .املراد حتقيقها، واملستهدفاتمنها، ومؤشرات أدائها، 

فيعرضانوأما املرفقان التاسع والعاشر ا
الشهود اليت يديرها قلم إقامةمدة بشأن عدد املدَّعى عليهم والطلبات املقدمة من الضحايا و مؤشرات
املدعي العام، على التوايل.وكذلك بشأن عدد البعثات والوثائق والصفحات املقدمة من مكتب،احملكمة

قد اضطلعت األول من التقرير أن احملكمة ويتبني من الوصف التفصيلي لألنشطة الوارد يف الفرع- ٢
من غري متوقَّعة، طُِلب شىت بأنشطة من االضطالع أيضًا ومتكنت٢٠١٢عام لاألنشطة املخطَّط هلا ب

الدعم من صندوق الطوارئيف بادئ األمرأجلها 
وقد مشلت هذه األنشطة تقدمي املساعدة .من هذا التقرير‘ رابعاً ’، على النحو املشروح يف الفرع العادية

إنشاء القانونية من أجل الدفاع عن السيد لوران غبابغو فييما يتعلق باحلالة يف كوت ديفوار، فضًال عن 
صغري؛ والقيام بأنشطة قضائية إضافية فيما يتعلق باحلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية ميداينمكتب 

تطلبت متديد والية القضاة؛ والقيام بأنشطة فيما يتعلق باحلالة يف مجهورية كينيا (كينيا) تتصل بالقرار 
، فضًال عن القيام بسلسلة من األنشطة اإلضافية بسبب اإقرار التهماملتعلق ب

من التقرير العمل الذي اضطلعت به احملكمة نتيجًة هلذه األنشطة غري ‘ رابعاً ’ديفوار. ويرد يف الفرع 
املتوقعة.

يسيةأهم أنشطة البرامج الرئ-ثانياً 

القضائيةالهيئة: األولالرئيسيالبرنامج-ألف

هيئة الرئاسة-١

، سؤوليِتهاملالرئيسيةيف مهامهاواصلت هيئة الرئاسة ممارسة ،٢٠١٢يف عام - ٣
.واإلدارة: املهام القانونية والقضائية، والعالقات اخلارجية، وهي

يف وقت القانونية واإلنفاذ التابعة هليئة الرئاسةوحدة الشؤون ٢٠١٢يف أوائل عام وقد أُنشئت - ٤
. وقد ٢٠١١يف عام القائم

، وكان معظمها ٢٠١١بلغت تقريبًا ضعف عددها يف عام هيئة الرئاسة عن قرارات صدورمشل ذلك 
تشمل احملكمة  تاتفاقاةأربعتوُعقدإحدى الدولإنفاذ معأُبرِم اتفاق،وباإلضافة إىل ذلك.سرياً 

قامت وحدة الشؤون القانونية واإلنفاذ التابعة هليئة الرئاسة كما.منظمات دولية ودولمع برمتأُ ككل
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. وقامت الوحدة أيضًا بدعم للقضاةلسات العامةاجلبتيسري تشكيل دوائر احملكمة
العاملالهايفريق أعمال يف سياق املهام اإلدارية هليئة الرئاسة

على مجعية الدول األطراف ("اجلمعية") قيام اليت مشلت ،األوىل: "التعجيل بإجراءات العملية القضائية"
وأخرياً، . "إلثباتئية وقواعد اواعد اإلجراالقأول تعديل مقرتح حىت اآلن من احملكمة لـ"حنو ناجح باعتماد 

جلميع هيئة الرئاسة مراجعتها واصلت

، ومع مجعية الدول مع الدولمكثفتواصلت هيئة الرئاسة على حنو ،يف جمال العالقات اخلارجيةو - ٥
منظمات و ،واملنظمات اإلقليميةالدولية ومع املنظمات احلكومية 

وقادت هيئة .كًال من لكي تعززاملدين
على حنو عملية أيضًا الرئاسة 

باعتبارهعنه)، نواب الرئيس وهو يتصرف باإلنابةرئيس احملكمة (أو أحد وقاميشمل احملكمة ككل.
بعقد اجتماعات عديدة رفيعة املستوى مع ممثلي احلكومات، واألوساط لمحكمة،لالواجهة العامة

سية يف مقر احملكمة 
وخالل الفرتة املشمولة بالتقرير، ألقى أعضاء هيئة الرئاسة خطابات ولكن أيضاً أثناء قيامه ببعثات رمسية. 

يف مناسبات عامة متعددة دار موضوعها حول الذكرى السنوية العاشرة لبدء نفاذ نظام روما األساسي. 
كمة خطابًا يف جملس األمن التابع لألمم املتحدة ، ألقى رئيس احمل٢٠١٢تشرين األول/أكتوبر ١٧ويف 

السالم والعدالة، مع الرتكيز بوجه خاص على دور احملكمة اجلنائية أثناء مناقشة مفتوحة بشأن موضوع "
لرئيس للمحكمة أمام جملس األمن.ذلك احلنيوذلك يف أول ظهور حيدث حىت –الدولية" 

مهمتها يف إطار جهد مشرتك بني األجهزة يرمي إىلة هيئة الرئاسويف جمال اإلدارة،  واصلت - ٦
ومعاجلتها وهي عملية ستصبح موضع التطبيق الكامل يف مكامن األخطار تحديد لشاملة استحداث بنية 

وهي ،هاوحتديثللمحكمةاالسرتاتيجيةاخلطةتنقيح يفأيضًا هيئة الرئاسة أسهمتوقد .٢٠١٣عام 
٢٠١٢ .

حتقيق التزامن علىومازالت هيئة الرئاسة تعمل على حنو مكثف، هي واألجهزة األخرى للمحكمة، 
شراف االسرتاتيجي على اإلبوفيما يتعلقواالتساق بني امليزانية الربناجمية واخلطة االسرتاتيجية للمحكمة.

، واصل الفريق اإلداري العمل مع قلم احملكمة بغية قلم احملكمة وتنسيق املسائل املشرتكة فيما بني األجهزة
وقد بذل .نظام مراقبة اإلدارة، مبا يف ذلك مواصلة تطوير إطار اإلدارة اجلماعية للمحكمةزيادة حتسني 

الدول مع الفريق الدراسي املعين باحلوكمة والتابع جلمعيةالعام طوالالفريق اإلداري جهوداً واسعة النطاق 
احملكمةياتبعملاملتصلةوالتنظيميةاملواضيع القانونية واإلدارية األطراف بشأن عدد من 

الثانية املتعلقة بعملية ميزانية احملكمة. وكما حدث يف السنوات السابقة، ظل الفريق اإلداري يعمل بنشاط 
العمل إىل جانب األجهزة وباملشرتكة بني األجهزة يف احملكمة فقام بالتنسيقخبصوص مجيع املسائل 

التقارير والوثائق مناً وعددنية الربناجمية للمحكمةإعداد امليزااألخرى بشأن مسائل تشمل، يف مجلة أمور، 
يف إطار الفريق العامل املعين مبيزانية املتعلقة بامليزانية املسائل األخرىذات الصلة فضًال عن مناقشة

والتعاون مع جلنة امليزانية واملالية ("اللجنة") وميسِّر امليزانية التابع جلمعية الدول األطراف بشأناحملكمة؛
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إطار اللجنة الثالثية؛ وتنسيق وحبث املسائل االسرتاتيجية وتيسريها يفعدد من البنود املتعلقة بامليزانية؛

الشعبة التمهيدية-٢

الثانية التمهيدية الدائرةإىل . وقد ُأسندت)١(حاالتمثاينتنظر الدوائر التمهيدية حاليًا يف - ٧
مجهورية مايل. ورغم أنه قد أُسند إىل احلالة يف هي، حالة جديدة٢٠١٢عام متوز/يوليه للمحكمة يف

إن ولذلك فالشعبة التمهيدية ستة قضاه، فإن قاضيًا واحدًا مل يُطلب منه العمل على أساس متفرغ 
التمهيديتني معاً. تضمان مخسة قضاة فقط، إذ ُيسند قاٍض واحد إىل الدائرتنيالدائرتني التمهيديتني

وُيسند حاليًا أيضًا قاضيان آخران إىل الدائرتني التمهيديتني، واحد للدائرتني التمهيدتني واآلخر يشارك 
الطعون املتعلقة و/أو العارضةالطعون يف أيضاً . أما القاضيان الباقيان فيشاركانالعارضةأيضًا يف الطعون 

وحدًا فقط يف الشعبة التمهيدية يعمل منفردًا يف املسائل باملوضوع. ولذلك جتدر مالحظة أن قاضياً 
التمهيدية السابقة للمحاكمة، ولكن يف كال الدائرتني التمهيدتني.

١٣يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، أصدرت الدائرة التمهيدية الثانية يف وفيما خيص احلالة- ٨
القوات ’لـ، الذي يُدَّعى أنه القائد األعلى ‘وراسيلفيسَرت موداكوم’أمرًا بالقبض على ٢٠١٢متوز/يوليه 

(مجهورية الكونغو إقليم كيفو بشطريهيف حرببتهمة ارتكاب جرائم ) FDLR(‘الدميقراطية لتحرير رواندا
. ويف اليوم نفسه، أصدرت ٢٠١٠وأيلول/سبتمرب ٢٠٠٩الدميقراطية) يف الفرتة ما بني كانون الثاين/يناير 

، الذي يُدَّعى أنه نائب رئيس أركان ‘بوسكو نتاغاندا’الدائرة التمهيدية الثانية أمرًا ثانيًا بالقبض على 
بتهمة ارتكاب جرائم حرب يف إيتوري (مجهورية ) FPLC(‘القوات الوطنية لتحرير الكونغو ’حرب 

.٢٠٠٣وأيلول/سبتمرب  ٢٠٠٢الكونغو الدميقراطية) يف الفرتة ما بني أيلول/سبتمرب 

قراراً ٢٠١٢آذار/مارس ٩وفيما خيص احلالة يف أوغندا، أصدرت الدائرة التمهيدية الثانية يف - ٩
كوين ’يف أوغندا، وإن كان األمر ال يرتبط بقضية بشأن مشاركة الضحايا يف اإلجراءات املتصلة باحلالة

.‘وآخرون

تشرين ٢٣وفيما خيص احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى، أصدرت الدائرة التمهيدية الثانية يف -١٠
مواصلة القيام بأنشطة حمددة لصندوق االستئماين للضحايالس إدارة ا٢٠١٢األول/أكتوبر 

ا اجلرائم اجلنسية واجلرائم القائمة على نوع اجلنس (اجلنسانية) يف مجهورية أفريقيا فيما يتعلق بضحاي
الوسطى. 

١الدائرة التمهيدية األوىل يف أصدرتوفيما خيص احلالة يف دارفور بالسودان،-١١
أمراً بالقبض على عبد الرحيم حممد حسني، وزير الدفاع الوطين يف احلكومة السودانية ٢٠١٢آذار/مارس

واملمثل اخلاص السابق للرئيس السوداين يف دارفور، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية.

هي أوغندا، ومجهورية الكونغو الدميقراطية، ومجهورية أفريقيا الوسطى، ودارفور/السوادن، وكينيا، وليبيا، وكوت ديفوار، ومايل. )١(
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، يف ٢٠١٢كانون الثاين/يناير ٢٣يف الدائرة التمهيدية الثانية، قامتيف كينيا، وفيما خيص احلالة-١٢
، بإصدار ‘اب سانغجوشوا آر ’و‘ هنري كيربونو كوسغي’و‘ وليام ساموئي روتو’القضية املرفوعة ضد 

التهمبصورة جزئية وُمقرَّةً املوجهة ضد السيد كوسغي إقرار التهم، حمجمًة عن إقرار التهمقرارها بشأن 
الطعن طليب٢٠١٢آذار/مارس ٩املوجهة إىل السيد روتو والسيد سانغ. ورفضت الدائرة التمهيدية يف 

لت القضية إىل احملاكمة. وفيما يتعلق بالدعوى من السيد روتو والسيد سانغ، وأحياملقدمنييف القرار 
، أصدرت الدائرة التمهيدية وحممد حسني على‘أوهورو كينياتا’و‘ فرانسيس كريميي موثاورا’املرفوعة ضد 

ضد السيد التهممجيع إقرار، حمجمًة عن إقرار التهمقرارها بشأن ٢٠١٢كانون الثاين/يناير ٢٣الثانية يف 
٩السيد موثاورا والسيد كينياتا. ورفضت الدائرة التمهيدية يف املوجهة إىلالتهمبصورة جزئية وُمقرَّةً على 

طليب الطعن يف القرار املقدمني من السيد موثاورا والسيد كينياتا وأحيلت القضية إىل ٢٠١٢آذار/مارس 
احملاكمة.

٢٠١٢كانون الثاين/يناير ٢٤أصدرت الدائرة التمهيدية األوىل يف ،وفيما خيص احلالة يف ليبيا-١٣
قرارًا بشأن مشاركة الضحايا يف اإلجراءات املتصلة باحلالة يف ليبيا،  غري املرتبطة بالدعوى املرفوعة ضد 

سيف اإلسالم القذايف وعبد اهللا السنوسي
٢٠١٢شباط/فرباير ٣يف التمهيدية األوىل

١. ويف ٢٠١٢آذار/مارس ٣من موظفي احملكمة إىل السيد القذايف. وجرت هذه الزيارة يف لرتتيب زيارة
قدمت ليبيا طعنًا يف مقبولية الدعوى وطلبت تأجيل أمر التسليم الصادر حبق السيد ، ٢٠١٢آيار/مايو 

على طلب التأجيل.٢٠١٢حزيران/يونيه ١. وقد وافقت الدائرة التمهيدية األوىل يف القذايف

، ألغراض ٢٠١٢نيسان/أبريل ١٧ويف الوقت نفسه قامت الدائرة التمهيدية األوىل يف -١٤
من املستشار القانوين العام للدفاعمكتب اثنني من حماميْني اإلجراءات اليت تُباَشر أمام احملكمة، بتعيني 

٢٠١٢نيسان/أبريل ٢٧. وأصدرت الدائرة التمهيدية األوىل يف سيف اإلسالم القذايفأجل 
وفد من احملكمة إىل السيد القذايف، قلم احملكمة باختاذ ترتيبات مع السلطات الليبية لرتتيب زيارة 

مكتب املستشار القانوين منأعضاء قلم احملكمة و منوذلك بناء على طلبه, وتألف الوفد من أعضاء 
وجرى احتجازه بعد ذلك يف ليبيا ٢٠١٢حزيران/يونيه ٧. وقد احتمع هذا الوفد معه يف العام للدفاع

.٢٠١٢متوز/يوليه ٢حىت 

من ليبيا أن تقدم، يف موعد غايته ، طلبت الدائرة التمهيدية األوىل٢٠١٢آب/أغسطس ٩ويف -١٥
واملدعي العام ، حتديثاً يتعلق، يف مجلة أمور، حبالة تعيني وزير العدل والنائب العام٢٠١٢أيلول/سبتمرب ٧

يف ليبيا.

٢٨يف أوىفتقريرًا مؤقتًا وطلبت اإلذن بتقدمي تقرير ، طلبت ليبيا٢٠١٢أيلول/سبتمرب ٧ويف -١٦
عقد جلسة استماع يف الدائرة التمهيدية األوىل، قررت ٢٠١٢أيلول/سبتمرب ١٤. ويف ٢٠١٢أيلول/سبتمرب 

تشرين ٢١ويف طعن يف املقبولية.ما قدمته ليبيا من بشأن ٢٠١٢تشرين األول/أكتوبر ١٠و٩يومي 
مكتبالدائرة التمهيدية األوىل الطلب املقدم من ليبيا إللغاء تعيني حماٍم من ، رفضت ٢٠١٢الثاين/نوفمرب 

كانون األول/ديسمرب ٧للعمل كمحاٍم لسيف اإلسالم القذايف. ويف املستشار القانوين العام للدفاع
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األدلة اليت ٢٠١٣كانون الثاين/يناير ٢٣من ليبيا أن تقدم حبلول الدائرة التمهيدية األوىل، طلبت ٢٠١٢
تعتزم االستناد إليها ألغراض الطعن املقدم منها يف املقبولية واملذكرات املقدمة منها بشأن جمموعة متنوعة 

،ئيةواملوعد الزمين لإلجراءات القضا،من املسائل، مثل خطوات التحقيق احمللية وقدرات السلطات الليبية
املالمح املتوقعة للقضية على الصعيد الوطين.و 

تعليمات إىل قلم احملكمة الدائرة التمهيدية األوىل، أصدرت ٢٠١٢كانون األول/ديسمرب ١٠ويف -١٧
تسليم السيد مسألة بتذكري ليبيا بالتزامها بتسليم عبد اهللا السنوسي إىل احملكمة وطلبت إىل ليبيا أن تؤكد 

ا إىل ليبيا وأن تقدم اسم مركز االحتجاز الذي كان حمتجزًا فيه واملعلومات املتعلقة السنوسي من موريتاني
حبالته الصحية.

، عقب قيام املدعي العام بتقدمي الدائرة التمهيدية الثالثةفإنديفوار،وفيما خيص احلالة يف كوت-١٨
٢٠٠٢اجلرائم احملتمل أن تكون ذات صلة واليت ارُتكبت فيما بني عامي مزيد من املعلومات خبصوص

٢٠١٢شباط/فرباير ٢٢، قد قررت يف ٢٠١٠و
١٩

.٢٠١٠تشرين الثاين/نوفمرب ٢٨و٢٠٠٢أيلول/سبتمرب

كانون ٢٤يف األوىلالدائرة التمهيدية قامتوفيما خيص الدعوى املرفوعة ضد لوران غباغبو، -١٩
بإصدار عدة أوامر فيما بني األطراف، للكشف عن املعلوماتنظام إنشاء، بعد ٢٠١٢الثاين/يناير 

املشاركة يف اإلجراءات وعمدت عقب ذلك، يف بإنشاء نظام لتقدمي طلبات مجاعية من الضحايا بغرض
شخصًا ميثلهم مكتب ١٣٩منح حق املشاركة للضحايا البالغ عددهم إىل ، ٢٠١٢حزيران/يونيه ٤

، رفضت ٢٠١٢آب/أغسطس ١٥. ويف إقرار التهمللضحايا، فيما يتصل جبلسة املستشار القانوين العام 
.٢٠١٢آيار/مايو ٢٩املقدم من الدفاع يف الدائرة التمهيدية األوىل الطعن يف االختصاص

ولكنها ُأجلت ٢٠١٢حزيران/يونيه ١٨يف جلسة  إقرار التهم وقد حتدد يف بادئ األمر أن تبدأ -٢٠
يف مرتني بناء على طلب الدفاع لضمان اإلعداد هلا على حنو سليم وللنظر فيما إذا كان السيد غباغبو

وضع صحي يسمح له باملشاركة يف اإلجراءات أمام احملكمة. وعينت الدائرة ثالثة خرباء هلذا الغرض يف 
مالحظات على تقارير اخلرباء املقدمة يف ما لديهم من وطُلب من املشاركني عرض ٢٠١٢حزيران/يونيه 

يصًا يف املسألة أيلول/سبتمرب جلسات استماع للنظر خص٢٥و٢٤. وُعقدت يف ٢٠١٢متوز/يوليه 
تشرين ٢يف احملددة املتعلقة مبدى اللياقة الصحية للمتهم للمشاركة، وقررت الدائرة التمهيدية األوىل

٢٩أن السيد غباغبو الئق صحياً للمشاركة يف اإلجراءات أمام احملكمة. ورُفض يف ٢٠١٢الثاين/نوفمرب 
، وقررت الدائرة التمهيدية ن يف هذا القرارلطعإلذن باطلب من الدفاع ل٢٠١٢تشرين الثاين/نوفمرب 

إقرار اجللسة املتعلقة ب٢٠١٣شباط/فرباير ١٩أن تبدأ يف ٢٠١٢كانون األول/ديسمرب ١٤يف األوىل
.التهم
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٢٩وفيما خيص الدعوى املرفوعة ضد سيمون غباغبو، أصدرت الدائرة التمهيدية الثالثة يف -٢١
تشرين الثاين/نوفمرب ٢٢يف ء القبض عليها. وُفض خامت أمر القبضأمراً خمتوماً بإلقا٢٠١٢شباط/فرباير 

. ومازالت سيمون غباغبو يف الوقت احلاضر حمتجزة يف كوت ديفوار.٢٠١٢

االبتدائيةالشعبة-٣

من ٧٤: فقد صدر أول حكمني عمًال باملادة ٢٠١٢حدثت بعض التطورات اهلامة يف عام -٢٢
). ‘لوبانغا’(قضية جرب األضرار . وصدر أول قرار بشأن ‘نغودجولو’و‘لوبانغا’النظام األساسي يف قضييت 

وأُذن ‘نغودجولو’و‘كاتانغا’وباإلضافة إىل ذلك، أجرت دائرة متهيدية زيارة قضائية موقعية يف قضييت 
.‘بيمبابي’لثالثة ضحايا بعرض آرائهم وشواغلهم شخصياً يف قضية 

ورغم أن مخسة قضاة حاليًا ُمسندون إىل الشعبة ومعروض أمام الدوائر االبتدائية ست دعاوى.-٢٣
االبتدائية، فإنه مل ُيطلب من قاضيني حىت اآلن العمل على أساس التفرغ؛ وقد أُسند قاضيان من الشعبة 

احملاكمات اجلارية يف قضايا إمتاماالبتدائية إىل دائرة ابتدائية وجرى متديد والية مخسة قضاة لتمكينهم من 
وهذا يصل بعدد القضاة املشاركني يف احملاكمات إىل مثانية قضاة .بيمباو نغودجولوو غاكاتانولوبانغا

إىل مخس. وجتدر مالحظة وجود مخسة قضاة يعمل كل منهم حاليًا عضوًا يف االبتدائيةوعدد الدوائر 
أو كعضو يف دائرة االبتدائيةيف آن واحد (إما كعضو يف دائرتني اثنتني من الدوائر ابتدائيةأكثر من دائرة 

متهيدية ويف دائرة ابتدائية، أو يف دائرتني ابتدائيتني ودائرة متهيدية يف آن واحد).

(احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية)، أصدرت الدائرة االبتدائية األوىل لوبانغاويف حماكمة -٢٤
. وقد ٢٠١٢آذار/مارس ١٤من النظام األساسي) يف ٧٤حكمها (احلكم الصادر عمًال باملادة 

الحتاد خلصت الدائرة إىل أن السيد توماس لوبانغا دييلو مسؤول جنائياً، بوصفه الرئيس والقائد األعلى
، ومشارك يف ارتكاب اجلرائم املتمثلة يف تعبئة وجتنيد أطفال دون سن اخلامسة عشر نيني الكونغولينيالوط

ليس له طابع دويل يف إيتوري عامًا واستخدامهم للمشاركة بنشاط يف أعمال القتال يف سياق نزاع مسلح
١٠يف تدائية األوىل . وحكمت الدائرة االب٢٠٠٣وآب/أغسطس  ٢٠٠٢يف الفرتة ما بني أيلول/سبتمرب 

وصدر يف من النظام األساسي.٧٦عاماً عمالً باملادة ١٤على السيد لوبانغا بالسجن ٢٠١٢متوز/يوليه 
من ٧٥وإلجراءات التنفيذ، عمًال باملادة جرب األضرار احلكم املقرِّر ملبادئ ٢٠١٢آب/أغسطس ٧

النظام األساسي.

(احلالة نغودجولو ماتييهوكاتانغاوجريمنيحماكمة ٢٠٠٩تشرين الثاين/نوفمرب ٢٤وبدأت يف -٢٥
و والسيد كاتانغا هو يف مجهورية الكونغو الدميقراطية). 

وكالمها متـََّهمان قائدين سابقني جلماعات مسلحة تنشط يف منطقة إيتوري جبمهورية الكونغو الدميقراطية.

.٢٠٠٣شباط/فرباير ٢٤ويُدَّعى أن اجلرائم قد ارُتكبت مبناسبة اهلجوم على قرية بوغورو يف 
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، قامت الدائرة ٢٠١١تشرين الثاين/نوفمرب ١١وعقب اختتام عرض األدلة من جانب الدفاع يف -٢٦
االبتدائية الثانية بإجراء زيارة قضائية موقعية إىل بوغورو

أول زيارة مي، وه٢٠١٢كانون الثاين/يناير ١٩و١٨الكونغو الدميقراطية يف 
. وقدم اإلدعاء واملمثلون ٢٠١٢شباط/فرباير ٧تابعة للمحكمة. وأُعلن رمسيًا اختتام عرض األدلة يف 

آذار/مارس ٣٠شباط/فرباير، وفعل الدفاع ذلك يف ٢٤
الفرتة ما يانات الشفوية اخلتامية يف جلسات عامة ُعقدت يف. واستمعت الدائرة االبتدائية إىل الب٢٠١٢

دليًال. ٢٦١شاهدًا وعرض ٢٤دعاء ، استدعى اال. وأثناء احملاكمة٢٠١٢آيار/مايو ٢٣و١٥بني

بني دفاعه ودفاعكون ١٧، األول، السيد كاتانغا
١١١٣٢. واستدعى السيد نغودجولو دليالً ١٣٢، وقدم املتهم الثاين

١٦٨
قراراً ٣٣، أصدرت الدائرة االبتدائية الثانية ٢٠١٢قراراً خطياً أثناء احملاكمة. ويف عام ٣٨٧قراراً شفوياً و

األوامر حبجب أجزاء من حماضر و هي وأمرًا خطيًا (مبا يف ذلك احلكم الصادر ولكن باستبعاد املرفقات 
رت قرارين شفويني. وشارك يف اإلجراءات وأصداجللسات، والتصويبات، والصيغ ذات األجزاء احملجوبة)

شخصاً من الضحايا، ميثلهم فريقان من املمثلني القانونيني.٣٦٦

، أصدرت الدائرة االبتدائية الثانية قرارًا باألغلبية ُخيطر ٢٠١٢تشرين الثاين/نوفمرب ٢١ويف -٢٧
لالتكييف القانوين

املرفوعة ضد جتزئة الدعوىوهذا القرار نفسه من الئحة احملكمة. ٥٥البند كاتانغا، وذلك على أساس
حكمها عمالً ٢٠١٢كانون األول/ديسمرب ١٨السيد نغودجولو عن باقي الدعوى. وأصدرت الدائرة يف 

صوص السيد نغودجولو. وبرأت الدائرة السيد نغودجولو من من النظام األساسي للمحكمة خب٧٤باملادة 
املوجهة إليه وأمرت باإلفراج الفوري عنه.التهممجيع 

(احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى)، الذي  بيمباعرض األدلة يف حماكمة ٢٠١٢وتواصل يف عام -٢٨
الثالثة. إذ يُدَّعى أن السيد بيمبا، أمام الدائرة االبتدائية٢٠١٠تشرين الثاين/نوفمرب ٢٢كان قد بدأ يف 

(أ) من النظام األساسي للمحكمة، عن ٢٨، مسؤول، مبوجب املادة حركة حترير الكونغوبوصفه رئيس 

١٥و٢٠٠٢تشرين األول/أكتوبر ٢٦يف الفرتة ما بني 
، أُذن الثنني من ٢٠١٢آذار/مارس ٢٠. وعقب اختتام عرض اإلدعاء لألدلة يف ٢٠٠٣آذار/مارس 

. وقام ثالثة شهود آخرون بعرض آرائهم وشواغلهم عن ٢٠١٢بالضحايا 
املرة األوىل اليت حيدث فيها ذلك يف احملكمة. وبدأ ي، وه٢٠١٢ه طريق وصلة فيديوية يف حزيران/يوني

يف غضون شاهداً ٦٠. ويعتزم الدفاع استدعاء قرابة ٢٠١٢آب/أغسطس ١٤الدفاع يف عرض أدلته يف 
، كانت الدائرة قد ٢٠١٢

شاهد نفي.١٤استمعت إىل 
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، ٢٠١٢أيلول/سبتمرب ٢١ويف -٢٩
من الئحة احملكمة، قد تعّدل التكييف القانوين للوقائع لكي تضع يف االعتبار الشكل البديل للمعرفة ٥٥

، قررت ٢٠١٢كانون األول/ديسمرب ١٣من النظام األساسي للمحكمة. ويف‘ ١’(أ)٢٨الوارد يف املادة 
من الئحة احملكمة من أجل إتاحة ٥٥، عمًال بالبند ٢٠١٣آذار/مارس ٤الدائرة تعليق اجللسات حىت 

الوقت الكايف للمتهم لكي يعد دفاعه إعداداً فعاًال.

ن ، أصدرت الدائرة قرارها األخري بشأن الطلبات املقدمة م٢٠١٢تشرين الثاين/نوفمرب ٥ويف -٣٠
شخصاً من الضحايا ميثلهم ٥٢٢٩ويشارك يف قضية بيمبا ما جمموعه لمشاركة يف اإلجراءات. لالضحايا 

فريقان من املمثلني القانونيني.

قرارًا وأمرًا خطيًا (مبا يف ذلك املرفقات ٩٧، أصدرت الدائرة االبتدائية الثالثة ٢٠١٢ويف عام -٣١
اجللسات، والتصويبات، والصيغ ذات األجزاء احملجوبة)األوامر حبجب أجزاء من حماضرولكن باستبعاد 

شاهدًا (أربعة شهود إثبات، واثنان من ٢٠قرارًا شفوياً. وقد أدىل بالشهادة ما جمموعه ٦٧وأصدرت 
يوماً.٨٢شاهد نفي). ١٤الضحايا، و

١٦السودان)، أُعيد تشكيل الدائرة االبتدائية الرابعة يف (احلالة يف دارفور بجريبووبانداويف قضية -٣٢
. ويُدَّعى أن السيد عبد اهللا باندا والسيد صاحل جربو، بوصفهما قائدين للمجموعة ٢٠١٢آذار/مارس 

، مسؤوالن عن االشرتاك يف ركة جيش حترير السودان/جناح الوحدةحلاملنشقة عن حركة العدل واملساواة و 
بتعريض احلياة للعنف،)(أ) من النظام األساسي للمحكمة، تتعلق ٣(٢٥جب املادة ارتكاب جرائم، مبو 

أثناء اهلجوم الذي ُشن على موقع بعثة االحتاد األفريقي يف السودان املسمَّى "موقع الفريق العسكري يف 
، طلب الدفاع٢٠١٢كانون الثاين/يناير ٦. ويف ٢٠٠٧أيلول/سبتمرب ٢٩حسكنيتة" يف دارفور يف 

، دافعًا بأن الوضع السياسي واألمين يف دارفور بالسودان جيعل من تأجيل اإلجراءات بصفة مؤقتة
، عقدت الدائرة اجتماعاً ٢٠١٢متوز/يوليه ١٢و١١املستحيل على املّتهمْني تقدمي دفاع فعال. ويف 

حتضرييًا الستعراض احلالة مع كال الطرفني وقلم احملكمة من أجل تناول عدد من املسائل املتعلقة بطلب 
تشرين األول/أكتوبر ٢٦ومسائل أخرى ذات صلة باملوضوع. ويف أجيل اإلجراءات بصفة مؤقتةتالدفاع 
قامت الدائرة االبتدائية الرابعة، عقب مذكرات مستفيضة قدمها الطرفان واملمثلون القانونيون ٢٠١٢

.تأجيل اإلجراءات بصفة مؤقتةللضحايا، بإصدار قرار برفض طلب الدفاع 

قراراً بشأن التمثيل القانوين للضحايا أقرت فيه اختيار ٢٠١٢آيار/مايو ٢٥وأصدرت الدائرة يف-٣٣
كني يف القضية.قلم احملكمة للمثلني القانونيني املشَرت 

قرارًا وأمرًا خطياً ٢٣وأصدرت وقد عقدت الدائرة ستة اجتماعات حتضريية الستعراض احلالة-٣٤
األعمال التحضريية بقصد حتديد تاريخ واقعي . واستمرت ٢٠١٢وأصدرت أربعة قرارات شفوية يف عام 

والرتمجة التحريرية للمحاكمة. بيد أنه بالنظر إىل املسائل القائمة املتعلقة بالكشف عن املعلومات،
حتديد موعد للمحاكمة.٢٠١٢، مل يتسن يف عام والتعاون يف هذا الشأنوالشفوية بلغة الزغاوة
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اسة احملكمة الدائرة االبتدائية اخلامسة وأحالت إليها ، شكلت هيئة رئ٢٠١٢آذار/مارس ٢٩ويف -٣٥
العايل والعلوم والتكنولوجيا (احلالة يف كينيا). والسيد روتو هو الوزير السابق للتعليمسانغو روتوقضية 

)KassFM(‘إف إم كاس’يف إذاعةيف مجهورية كينيا، أما السيد سانغ فهو الرئيس السابق للعمليات 
)(أ) من ٣(٢٥. والسيد روتو متّـَهم باملسؤولية عن االشرتاك غري املباشر يف اجلُرم، يف إطار املادة بنريويب

يعملون بقصد متّـَهم باملسامهة يف مجاعة من األشخاص فهو السيد سانغأما النظام األساسي للمحكمة، 
ضد اإلنسانية التالية ئم رااجلرتكاب )(د) من النظام األساسي للمحكمة، ال٣(٢٥يف إطار املادة مشرتك 

يف الفرتة املمتدة من أحداث العنف اليت أعقبت االنتخابات 
،: القتل، واإلبعاد أو النقل القسري٢٠٠٨كانون الثاين/يناير ١٦إىل ٢٠٠٧كانون األول/ديسمرب ٣٠

االجتماع التحضريي ٢٠١٢حزيران/يونيه ١١امسة يف واالضطهاد. وقد عقدت الدائرة ااالبتدائية اخل
، وذلك من أجل ) من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات١(١٣٢الستعراض احلالة عمًال بالقاعدة األويل

، أصدرت الدائرة قرارًا بشأن اجلدول الزمين املؤدي إىل ٢٠١٢متوز/يوليه ٩حتديد تاريخ للمحاكمة. ويف 
ت عدداً من املهل الزمنية املؤقتة لتقدمي املذكرات من األطراف أمام احملكمة وحددت عقد احملاكمة، فحدد

وأصدرت الدائرة االبتدائية قرارات تتناول، يف مجلة . ٢٠١٣نيسان/أبريل ١٠تاريخ بدء احملاكمة ليوافق 
ت، أمور، بروتوكول االتصاالت مع شهود اخلصم، وبروتوكول بشأن حجب أجزاء من حماضر اجللسا

والكشف عن املعلومات. وباإلضافة إىل ذلك، تلقت الدوائر مذكرات من األطراف بشأن عدد من 
)(أ) من النظام األساسي للمحكمة ٣(٢٥املسائل، مبا يف ذلك قانون التعاون غري املباشر مبوجب املادة 

من الئحة احملكمة.٥٥والبند 

ة لتقدمي طلباتخمتلفاتقرارًا بوضع إجراء، أصدرت الدائرة ٢٠١٢تشرين األول/أكتوبر ٣ويف -٣٦
تشرين ٢٣أمام احملكمة ولطرائق متثيلهم. وصدر يف القضائية مشاركة الضحايا يف اإلجراءات 

شخصًا من ٣٢٧، كان ٢٠١٢٢٠١٢الثاين/نوفمرب 
الدائرة االبتدائية اخلامسة ثالثة اجتماعات حتضريية . وعقدت القضائيةالضحايا يشاركون يف اإلجراءات

قراراً أو أمراً خطياً وتسعة أوامر شفوية.٢٦الستعراض حالة القضايا وأصدرت ٢٠١٢يف عام 

٢٩(احلالة يف كينيا) إىل الدائرة االبتدائية اخلامسة يف موثاورا وكينياتاقضية وقد أُحيلت -٣٧
الرئيس السابق للخدمة العامة وأمني جملس وزراء مجهورية كينيا، . والسيد موثاورا هو٢٠١٢آذار/مارس 

الوزير السابق للمالية يف مجهورية كينيا. ومها متّـَهمان و أما السيد كينياتا، فكان نائب رئيس الوزراء 
)(أ) من النظام األساسي للمحكمة ٣(٢٥باملسؤولية عن التعاون عري املباشر يف اجلرمية يف إطار املادة 

أحداث العنف اليت فيم
: القتل، والرتحيل أو ٢٠٠٨كانون الثاين/يناير ٢٧إىل ٢٤يف الفرتة املمتدة من أعقبت االنتخابات 

٢٠١٢حزيران/يونيه ١٢واالضطهاد. وقد عقدت الدائرة ااالبتدائية اخلامسة يف ،النقل القسري
) من القواعد اإلجرائية وقواعد ١(١٣٢الستعراض احلالة عمًال بالقاعدة االجتماع التحضريي األويل

، أصدرت الدائرة قراراً بشأن ٢٠١٢متوز/يوليه ٩اإلثبات، وذلك من أجل حتديد تاريخ للمحاكمة. ويف 
املهل الزمنية املؤقتة لتقدمي املذكرات من اجلدول الزمين املؤدي إىل عقد احملاكمة، فحددت عددًا من
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.  وأصدرت الدائرة ٢٠١٣نيسان/أبريل ١١األطراف أمام احملاكمة وحددت تاريخ بدء احملاكمة ليوافق 
بشأن حجب االبتدائية قرارات تتناول، يف مجلة أمور، بروتوكول االتصاالت مع شهود اخلصم، وبروتوكوالً 

، وعدداً من القرارات التهملة اليت حتتوي على اد الشهود، والوثيقة املعدَّ وإعدأجزاء من حماضر اجللسات،
روتو كما هي احلال يف قضية والكشف عن املعلومات. و بشأن حجب أجزاء من حماضر اجللسات

مبا يف ذلك قانون االشرتاك ،، تلقت الدائرة مذكرات من األطراف بشأن عدد من املسائل اإلضافيةوسانغ
من الئحة ٥٥)(أ) من النظام األساسي للمحكمة والبند ٣(٢٥غري املباشر يف اجلرمية يف إطار املادة 

احملكمة.

قرارًا بوضع إجراءات خمتلفة لتقدمي طلبات ، أصدرت الدائرة ٢٠١٢تشرين األول/أكتوبر ٣ويف -٣٨
تشرين ٢٠حملكمة ولطرائق متثيلهم. وصدر يف مشاركة الضحايا يف اإلجراءات القضائية أمام ا

شخصًا من ٢٣٣، كان ٢٠١٢قرار بتعيني ممثل قانوين مشرتَ ٢٠١٢الثاين/نوفمرب 
الضحايا يشاركون يف اإلجراءات القضائية. وعقدت الدائرة االبتدائية اخلامسة أربعة اجتماعات حتضريية 

قراراً أو أمراً خطياً وتسعة أوامر شفوية.٤١ا وأصدرت الستعراض حالة القضاي٢٠١٢يف عام 

شعبة االستئناف-٤

مما نتج عنه عبء عمل عارضاستئناف دعوى ١٢ظرت دائرة االستئناف يف ، ن٢٠١٢يف عام -٣٩
أو دعاوى مماثلة). عارضاستئناف دعوى ١٩، أُودعت ٢٠١١(يف عام ٢٠١١مشابه ملثيله يف عام 

وظلت كفاءة دائرة االستئناف يف تناول دعاوى االستئناف التمهيدي ذات مستوى مرتفع. ويف عام 
صدور حىتيوماً ابتداء من تقدمي الوثيقة الداعمة لالستئناف ٥٨، كان األمر يستغرق يف املتوسط ٢٠١٢
، ٢٠١٠يومًا يف عام ٩٢، و٢٠٠٩يومًا يف عام ١٣٣، باملقارنة مع متوسط قدره ذي الصلةاحلكم

.٢٠١١يوماً يف عام ٤٧و

وباإلضافة إىل ذلك، فإن أول دعاوى لالستئناف ضد قرارات صادرة بشأن التربئة واإلدانة -٤٠
، مما شكل تطوراً هاماً وأدى ٢٠١٢قد وصلت إىل دائرة االستئناف يف عام جرب األضرار وإصدار احلكم و 

م العمل اإلمجايل الواقع على دائرة االستئناف.

)ICC-01/04-01/06(دييلوالمّدعي العام ضد توماس لوبانغاقضية)أ(

تلقت دائرة االستئناف دعاوى استئناف ضد احلكم الصادر عن ، دييلوتوماس لوبانغايف قضية -٤١
آذار/مارس ١٤من النظام األساسي" واملؤرخ ٧٤الدائرة االبتدائية بعنوان "احلكم الصادر عمًال باملادة 

من النظام األساسي" واملؤرخ ٧٦وضد احلكم املعنون "قرار بشأن احلكم الصادر عمًال باملادة ٢٠١٢
(الحظ أن الدائرة االبتدائية كانت قد أمرت بأال يبدأ حساب املهلة الزمنية ٢٠١٢متوز/يوليه ١٠

الستئناف هذه القرارات إال ابتداء من إإلخطار برتمجتها باللغة الفرنسية). وقد بتت دائرة االستئناف يف 
مىت أُودعت املسائل األولية فيما يتعلق بدعاوى االستئناف هذه وستننظر يف األساس املوضوعي للدعاوى

الوثائق الداعمة ومالحظات الضحايا والردود عليها.
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وباإلضافة إىل ذلك، تلقت دائرة االستئناف دعاوى استئناف ضد قرار الدائرة االبتدائية فيما -٤٢
، بتت دائرة ٢٠١٢كانون األول/ديسمرب ١٤. ويف ٢٠١٢آب/أغسطس ٧واملؤرخ رب األضرار يتصل جب

االستمرار يف نظر الدعوى.ى االستئناف هذه وقررتاالستئناف يف مقبولية دعاو 

)ICC-01/04-02/12(جولو شويدنغو ماتييهضدالمّدعي العامقضية)ب(

ةها املدعيتُعرض على دائرة االستئناف دعوى استئناف أودع، جولو شويدنغو ماتييهيف قضية -٤٣
بتربئة السيد نغودجولو شوي. ٢٠١٢كانون األول/ديسمرب ١٨ضد قرار الدائرة االبتدائية املؤرخ ةالعام

ةاملدعيتواالسئناف معروض اآلن على دائرة االستئناف يف انتظار البت فيه. وفضًال عن ذلك، قدم
لو شوي حمتجزاً دعوى استئناف ضد قرار احملكمة االبتدائية برفض طلبها بأن يظل السيد نغودجو ةالعام

يف انتظار احلكم يف االستنئاف املقدم ضد تربئته؛ بيد أن املدعية العامة قد أوففت هذا االستئناف.

)ICC-01/05-01/08(غومبومبايبيير بالمّدعي العام ضد جانقضية)ج(

االستنئاف٢٠١٢آذار/مارس ٥دائرة االستئناف يف رفضت،غومبومبايجان بيري بيف قضية -٤٤
ورفضت ٢٠١٢كانون الثاين/يناير ٦املؤرخ الدائرة االبتدائية الثالثةاملقدم من السيد بيمبا غومبو ضد قرار

كذلك طلبه بإطالق سراحه مؤقتاً.

وليام ساموئي روتو، و هنري كيبرونو كوسيغي، و جوشوا آراب سانغ ضدالمّدعي العامقضية)د(
(ICC-01/09-01/11)

، رفضت دائرة روتو، و هنري كيربونو كوسيغي، و جوشوا آراب سانغوليام ساموئي يف قضية -٤٥
الثانية املؤرخ التمهيديةدعاوى االستئناف املودعة ضد قرار الدائرة ٢٠١٢آيار/مايو ٢٤االستئناف يف 

. وقد خلصت دائرة االستئناف إىل أن دعاوى إقرار التهماملتعلق ب٢٠١٢كانون الثاين/يناير ٢٣
باالختصاص" مل تثر يف واقع األمر مسائل تتعلق فيما يتعلقاالستئناف، اليت

ضد فرانسيس كيريمي، و أوهور مويغاي كينياتا، و محمد حسين علي المّدعي العام قضية)ه(
(ICC-01/09-02/11)

، رفضت دائرة أوهور مويغاي كينياتا، و حممد حسني عليفرانسيس كريميي، و يف قضية -٤٦
الثانية املؤرخ التمهيديةدعوى االستئناف املودعة ضد قرار الدائرة ٢٠١٢آيار/مايو ٢٤االستئناف يف 

. وقد خلصت دائرة االستئناف إىل أن دعوى إقرار التهمواملتعلق ب٢٠١٢كانون الثاين/يناير ٢٣
االستئناف، اليت ادُّعي أ
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(ICC-01/11-01/11)ضد سيف اإلسالم القذافي، وعبد اهللا السنوسي المّدعي العام قضية)و(

آذار/مارس ٩يف دائرة االستئناف، رفضت عبد اهللا السنوسيوسيف اإلسالم القذايفيف قضية -٤٧
٢األوىل املؤرخ التمهيديةدعوى استئناف أودعتها السيدة مشانة حسينيون ضد قرار الدائرة ٢٠١٢

رافضًة طلبها تقدمي مذكرات بشأن هذه القضية مبرجب و ، معتربة الدعوى غري مقبولة٢٠١٢شباط/فرباير 
بات.القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثمن ١٠٣القاعدة 

، رفضت دائرة االستئناف دعوى استئناف مقدمة من ليبيا ضد قرار ٢٠١٢نيسان/أبريل ٢٥ويف -٤٨
املتعلق بطلب تأجيل تسليم السيد القذايف، وذلك ٢٠١٢نيسان/أبريل ٤األوىل املؤرخ التمهيديةالدائرة 

على أساس أن دعوى االستئناف غري مقبولة.

بأن رة االستئناف الطلب املقدم من السيد القذايف ، رفضت دائ٢٠١٢حزيران/يونيه ١٢ويف -٤٩
من القضية. وقد خلصت دائرة االستئناف، يف ،أوكامبو-ُيستبعد املدعي العام آنذاك، السيد لويس مورينو

من تصرف املدعي العام الذي اعتمد عليه السيد القذايف دعماً لطلبهيف حني أن جانباً لة أمور، إىل أنه مج
فإنه ال يرقى إىل درجة أن يشكل أساساً الستبعاده. كان غري مالئم، 

(ICC-02/11-01/11)ضد لوارن كودو غبابغبو المّدعي العام قضية)ز(

، ٢٠١٢تشرين األول/أكتوبر ٢٦دائرة االستئناف يف رفضت،لوران كودو غباغبويف قضية -٥٠
١٣املؤرخ التمهيدية األوىلالدائرة ضد قرارغباغبواالستنئاف املقدم من السيد بأغلبية األصوات، 

ورفضت طلبه بإطالق سراحه مؤقتاً.٢٠١٢متوز/يوليه 

رفضت دائرة االستئناف دعوى االستئناف املقدمة من ،٢٠١٢كانون األول/ديسمرب ١٢ويف -٥١
بشأن الطعن يف ٢٠١٢آب/أغسطس ١٥السيد غباغبو ضد قرار الدائرة التمهيدية األوىل املؤرخ 

طلب وقف اإلجراءات. وقد خلصت دائرة االستئناف إىل أن الدائرة التمهيدية مل اختصاص احملكمة و 
بشأن الدعوى املرفوعة ضد السيد غباغبو باالستناد اً ختطئ فيما خلصت إليه من أن للمحكمة اختصاص

اختصاص احملكمة.بقبول٢٠٠٣إىل إعالن كوت ديفوار يف عام 

االتصالمكاتب-٥

فيها اهليئات تقدمي الدعم إىل مجيع أجهزة احملكمة، مبايفمكتب االتصال يف نيويورك استمر-٥٢
يف نيويورك. وشارك هذا املكتب يف كثري من اجتماعات األمم املتحدة جلمعية الدول األطرافالفرعية 

أطراف مع احملكمة و ذات الصلة باحملكمة وَعَقد مشاورات مع مسؤويل املنظمة، وأصحاب املصلحة يف
٢٠١٢املستديرة السنوية لعام الطاولةاجتماع يف تنظيم املكتب نيويورك. وساعد 

االجتماع يف احملكمة يف األفرقة العاملة و املكتب ، ومّثل املشرتكة بني األمم املتحدة واحملكمة اجلنائية الدولية
.‘ميةشركاء البنك الدويل يف عدالة القانون والتن’السنوي لـ
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وقد اشتملت أهم أنشطة املكتب على ما يلي:-٥٣

الرتاسل(أ)
البعثات الدائمة لدى األمم املتحدة ومع املنظمات احلكومية الدولة واملنظمات غري احلكومية اليت يوجد 

ة؛مقرها يف نيويورك وإرسال املعلومات إليها مجيعاً وذلك بشأن املسائل املتعلقة بأعمال احملكم

املعقودة يف نيويورك حلقات التدارسمتثيل احملكمة يف شىت املؤمترات وحلقات العمل و (ب)
ومدينة واشنطن العاصمة واليت تناَقش فيها مسائل ذات صلة بأعمال احملكمة؛

على اتصال مع الدول األطراف لضمان بقاء شؤون احملكمة ضمن أعمال البقاء(ج)
األمم املتحدة وذلك، على سبيل املثال، بواسطة إدراج إشارات إىل احملكمة والعدالة يف تقارير وقرارات 

ومقررات اجلمعية العامة وجملس األمن؛

عامل؛النيويورك تقدمي الدعم الفين إىل اجتماعات املكتب وإىل فريق (د)

نقل قرارات احملكمة ذات الصلة إىل األمني العام لألمم املتحدة وإىل البعثات الدائمة (ه)
يف نيويورك؛

املتابعة مع احملكمة وتقدمي التقارير إليها بشأن حالة شىت طلبات التعاون املطلوب من (و)
األمم املتحدة.

العامالمّدعيمكتب: الثانيالرئيسيالبرنامج-باء

وقد فاق يف أدائه االفرتاضات اليت ٢٠١٢كتب املّدعي العام يف غاية النشاط يف عام ظل م-٥٤
، حققت شعبة التحقيق تقدمًا بشأن سبعة ٢٠١٢وضعها، كما حدث يف األعوام السابقة. ويف عام 

املهل الزمنية، وحققت األهداف املتعلقة ، واستبقت تسعة حتقيقات ساكنة وتقيدت جبيمعحتقيقات نشطة
األوىل للحاالت فحصبالجبمع البيانات بالقدر املمكن عمليًا يف ظل املوارد املتاحة. وفيما يتعلق 

احملتملة، قام مكتب املدعي العام بتحليل ما جمموعه تسع حاالت. ويف جمال احملاكمات، حتققت بالكامل 
االفرتاضات املوضوعة.

عي العام أقصى قدر من احلذر يف ختطيطه املايل وفقاً لتصويات اللجنة وقرارات مجعية وتوخى املد-٥٥
عن -الدول األطراف، وحدد بعناية األولويات املتعلقة باألنشطة، ومارس العناية الواجبة بغية اإلسهام

يف خفض االحتياجات املالية اإلضافية للمحكمة ككل.-طريق الوفورات

عام جبميع األنشطة املتوخاة يف االفرتاضات، رغم أن ختفيضات امليزانية اليت وقام مكتب املدعي ال-٥٦
وافقت عليها مجعية الدول األطراف قد أدت إىل إجهاد العمليات بشكل ملموس مما جعل مكتب 
املدعي العام  يستخدم موارده أقصى استخدام. وكان الوضع املثايل هو أن تتوافر لدى املكتب ِفَرق كاملة 

بشأن مجيع القضايا يف وقت واحد ولكن ذلك كان سيتطلب قدراً من املوارد أكرب تحرك بأسرع وتريةوأن ي
مما متت املوافقة عليه.
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وقد حدثت-٥٧
متكن مكتب املّدعي العام من حتقيق القضايا وحجم العمل وأولوبات القضايا. وباإلضافة إىل ذلك،

سخ إىل مصادر خارجية، مما حقق وفورات يف وفورات متواترة نامجة عن الكفاءة. فقد ُعهد مبهمة النَّ 
يورو ملقابلة احتياجات أخرى. وأسفر السفر على الدرجة السياحية يف حالة الرحالت ٠٠٠٦٠٠حدود 

باملقارنة مع السفر يف هذه ورات يف حدود مليون يورواليت تستغرق أكثر من تسع ساعات عن حتقيق وف

وفورات يف تكاليف الرحالت اجلوية األكثر تواترًا وقد أدى هذا اإلجراء إىل حتقيق وفورات تبلغ حنو 
يورو.٠٠٠١٥٠

منوذج التعاقب قد وصل إىل أقصى حد تسمح به املرونة فيما يتعلق بعدد القضايا كما  بيد أن -٥٨
يف املائة٨. وأدى معدل شواغر وظائف اخلدمات العامة البالغ ٢٠١٢كانت له تكاليفه اخلفية يف عام 

ب املدعي العام واالفتقار إىل األموال املطلوبة للوفاء بالتزامات النظام املوحد لألمم املتحدة إىل دفع مكت
إىل جتميد التعيينات بشكل يشمل مجيع الفئات. وقد أسفر ذلك عن خفض عدد املوظفني، مثًال بنسبة 

يف املائة بالنسبة إىل الوظائف ٨إىل معدل الشواغر البالغ يف املائة يف شعبة التحقيق باإلضافة ٤,٧
املشمولة بامليزانية. وكانت النتيجة هي حدوث تباطؤ يف التحقيقات واحملاكمات. وقد أنفق املوظفون وقتاً 

لنع اإلرهاق و تعويضي هلم مل
.٢٠١٠يف املائة منذ عام ٦اليت ازدادت بنسبة 

القيام على حنو نشط برصد اإلجراءات القضائية ٢٠١٢وواصل مكتب املدعي العام يف عام -٥٩
، عند وجود مث القيامالأنه جيري الوطنية يف بلدان شىت بغية التأكد من 

مربرات،
األساسية  دون التوّسع يف أنشطة احملكمة ويف مواردها املالية. ويعتزم مكتب ةخبصوص اجلرائم الدولي

ي العام مواصلة هذه االسرتاتيجية يف العام احلايل ويف األعوام القادمة.املدع

الوثائق والصفحات أعداد -٦٠
.٢٠١٢املقدمة بشأن القضايا اليت توالها مكتب املدعي العام يف عام 

الفحص األولي للحاالتأنشطة-١

لحالة يف فلسطني وفتح لاألويل الفحصعمليات ٢٠١٢دعي العام خالل عام أمت مكتب امل-٦١
مايل، باالستناد إىل إحالة احلالة من جانب حكومة مايل يف متوز/يوليه احلالة يف عملية فحص أولية بشأن

٢٠١٢.

٥٠٩، فإنه قد تلقىاملتاحة بصورة عامةاملواد مبتابعةوباإلضافة إىل قيام مكتب املدعي العام -٦٢
.وقام باإلشعار باستالمها وبتحليلهامن نظام روما األساسي ١٥رسائل جديدة واردة مبوجب املادة 
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األولية اليت الفحص، نشر املكتب تقريراً شامًال عن أنشطة ٢٠١٢تشرين الثاين/نوفمرب ٢٢ويف -٦٣
لحالة يف  لاألويل فحصه، نشر املكتب تقريرًا مؤقتًا عن ٢٠١٢تشرين الثاين/نوفمرب ١٤

كمبوديا.

البلدان املذكورة من بينها حلاالت يف بلدان شىت، أويل متعمقةفحصعمليات املكتب وأجرى-٦٤
أدناه.

أفغانستان-٢

جتميعواصل املكتب -٦٥
وسعى املكتب إىل التحقق من جدية املعلومات الواردة فيما كما واصل حتليلها. ٢٠٠٣آيار/مايو ١منذ 

ضديتصل بعدد كبري من اجلرائم املدَّعاة، مبا يف ذلك عمليات القتل والتعذيب واهلجمات املوجهة
أهداف مدنية وضد األمم املتحدة، واهلجمات اليت ُشنت على أشياء تتمتع باحلماية، وجتنيد األطفال

صادف املكتب حتديات يف احلصول على املعلومات التفصيلية املطلوبة إلجراء الستخدامهم كجنود. وقد
تقييم قانوين سليم لكل حادث على حدة من احلوادث املبلَّغ عنها ولعزو املسؤولية إىل اجلناة على حنو 

حمدد.

وحيافظ-٦٦
جتميعللمساعدة األمنية بقصد انية، ومسؤويل األمم املتحدة، والدول املسِهمة يف القوة الدوليةاألفغ

املعلومات اإلضافية.

كولومبيا- ٣

، نشر املكتب تقريراً مؤقتاً عن احلالة يف كولومبيا. وأثناء عام ٢٠١٢تشرين الثاين/نوفمرب ١٤يف -٦٧
ات املقاضاة الوطنية يف  علقة بالتحقيقات وعملي، واصل املكتب جتميع وحتليل املعلومات املت٢٠١٢

كولومبيا، وخاصة فيما يتعلق بقادة اجلماعات املسلحة غري القانونية، وكبار قادة القوات شبه العسكرية، 
يف كل حالة من صالت مدَّعاة باجلماعات املسلحة. و الذين لديهم وضباط الشرطة واجليش، والسياسيني 

- على ملتأو تش–البت فيما إذا كانت اإلجراءات القضائية املعنية تركزيسعى املكتب إىلاحلاالت، 
األشخاص الذين يتحملون أكرب مسؤولية عن اجلرائم املرتَكبة، وما إذا كانت اإلجراءات القضائية حقيقية، 

من نظام روما األساسي. وقد قام املكتب جبمع وحتليل املعلومات فيما يتصل ١٧وفقًا للمادة 
مما إذا كانت عاءات املتعلقة بارتكاب جرائم إضافية يف كولومبيا، ساعيًا إىل التحقق بصورة خاصة باالد

تشرين الثاين/نوفمرب ١اجلماعات املختلفة ُحيتمل أن تكون مسؤولة عن ارتكاب جرائم حرب منذ 
ى أراضي  ، وهو التاريخ الذي اضطلعت احملكمة فيه باالختصاص على جرائم احلرب املرتكبة عل٢٠٠٩

كولومبيا أو من جانب مواطنيها.
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ظل املكتب على اتصال وثيق مع السلطات الكولومبية، اليت قدمت كمًا يُعتد به من قد و -٦٨
املعلومات عن الدعاوى واإلجراءات القضائية الوطنية. كما ظل املكتب على اتصال مبنظمات غري 

األويل اجلارية، يواصل املكتب الفحصية حكومية شىت تعمل بشأن احلالة يف كولومبيا. ويف سياق عمل
معالتفاعل مع السلطات الكولومبية متشيًا 

جورجيا-٤

تعلقة بالتقدم احملرز يف اإلجراءات القضائية واصل املكتب القيام بتجميع وحتليل املعلومات امل-٦٩

. وظلت جلنة التحقيق التابعة لالحتاد الروسي ورئيس هيئة االدعاء يف جورجيا جيريان حتقيقات ٢٠٠٨
تشكل جرائم تدخل ضمن والية احملكمة. وظلت اإلجراءات القضائية منفصلة يف احلوادث اليت ميكن أن 

موضوع مشاورات منتظمة بني املكتب والسلطات الوطنية املختصة بقصد تقييم ما إذا كانت هذه 
السلطات راغبة يف تقدمي مرتكيب اجلرائم إىل العدالة وما إذا كانت قادرة على أن تفعل ذلك. وقد قدمت  

التقدم احملرز يف هذه التحقيقات، عن املكتب قدرًا يُعتد به من املعلومات واألدلة كلتا السلطتني إىل 
واملنهجية املتبعة،، والنتائج األولية اليت خلصت إليها.

فلسطين-٥

اإلعالن الذي قراره بشأن ما إذا كان املّدعي العاممكتبن أعلن٢٠١٢نيسان/أبريل ٣يف -٧٠
كانون الثاين/يناير ٢٢يف ) من النظام األساسي٣(١٢مبوجب املادة أودعته السلطة الوطنية الفلسطينية 

.بقبول اختصاص احملكمة يفي باملتطلبات القانونية٢٠٠٩

من نظام روما األساسي، أنه مرتوك ١٢للمادة هوقد رأى املكتب، يف معرض تفسريه وتطبيق-٧١
اف أن تتوّصل إىل القرار القانوين املتعلق للهيئات ذات الصلة التابعة لألمم املتحدة أو جلمعية الدول األطر 

االنضمام إىل نظام روما األساسي مما ميّكن دولة لغرضعتبارها بتحديد ما إذا كانت فلسطني مؤهلة ال
احملكمة من ممارسة واليتها. ومن رأي املكتب أن نظام روما األساسي ال خيوله (املكتب) أي سلطة 

) تعريفًا خيتلف عن التعريف املقرر ٣(١٢ة" مبوجب املادة تعريف مصطلح "الدوللالعتماد أسلوب 
).١(١٢ألغراض املادة 

نيجيريا-٦

املّدعي العاممكتبظل-٧٢
صل يف مشايل نيجرييا وأبوجا (فيما يت،يف وقت أحدثكذلك، (وخاصة والية بالتو ووالية كادونا) و 

ويقوم املكتب بتحليل ما إذا كانت ‘). بوكو حرام’باهلجمات اليت تُنَسب إىل اجلماعة اجلهادية اإلسالمية 
اجلرائم املدَّعاة تدخل ضمن االختصاص املوضوعي للمحكمة. وقد دخل املكتب يف عالقة تفاعلية بناءة 
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واحمللية. وقام املدعي العام منها الدولية،مع السلطات النيجريية ومع املنظمات غري احلكومية املعنية
،واجتمعوا مع الرئيس جوناثان٢٠١٢ن كبار من مكتب املدعي العام بزيارة نيجرييا يف متوز/يوليه و وموظف
،واملفتش العام للشرطة، ومع مسؤولني من والية بالتو ووالية كادونا،واملدعي العام،العدل االحتاديووزير

وكذلك مع شىت األفرقة اليت حتقق يف العنف الطائفي يف نيجرييا.

وقد خلص املكتب إىل وجود أساس معقول لالعتقاد بأن جرائم ضد اإلنسانية قد ارُتكبت يف -٧٣
ولذلك فقد قرر املدعي العام ‘. بوكو حرام’نيجرييا، أال وهي أفعال قتل واضطهاد تُنسب إىل مجاعة 

للحالة يف نيجرييا إىل املرحلة الثالثة (املقبولية) بقصد تقييم ما إذا كانت األويلالفحصوجوب انتقال 

املسؤولية العظمى عن هذه اجلرائم، فضًال عن تقييم مدى خطورة هذه اجلرائم.

كورياجمهورية-٧

زاً أنشطته على مكتب املدعي العام التماس معلومات إضافية من املصادر ذات الصلة، مركِّ واصل -٧٤
ق من القضايا الوقائعية الضرورية لتحديد ما إذا كان إغراق سفينة تشيونان واهلجوم على جزيرة التحقّ 

نامجني عن سياسة حرب مبوجب نظام روما األساسي، وما إذا كاناجرمييتإييونبيونغ ميكن أن يكونا مبثابة 
ني، مبا تمتبعة. وقد نظر املكتب بصورة خاصة يف النتائج اليت خلصت إليها التحقيقات الدولية يف احلادث

يف ذلك التقريران الصادران عن قيادة األمم املتحدة.

غينيا-٨

الوطنية القضائية سعى املكتب، وفقًا لسياسته املتعلقة بالتكاملية اإلجيابية، إىل تشجيع الدعاوى -٧٥
٢٠٠٩أيلول/سبتمرب ٢٨

، بتوجيه ٢٠١٢شباط/فرباير ١يف ،السلطات القضائية يف غينيايف كوناكري. وقامت
جلرمية املنظمة خبصوص اجلرائم املرتكبة املقدم تييغبورو كامارا، وزير اخلدمات اخلاصة ومكافحة املخدرات وا

٢٠٠٩أيلول/سبتمرب ٢٨يف 
آخرين مشتبه فيهم.

لبحث التقدم احملرز يف التحقيقات ٢٠١٢ونظم املكتب بعثة أوفدها إىل غينيا يف نيسان/أبريل -٧٦
غينيون. وقد اجتمع النائب السابق للمدعي العام وكذلك مسؤولون آخرون 

ضحايا أشخاص مسؤولني حكوميني وممثلني للقضاء وللمجتمع املدين، وكذلك مع من املكتب مع
ورابطات للضحايا.
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هندوراس-٩

ذا  من أجل حتديد ما إيف هندوراس وحتليَل معلومات عن احلالةواصل مكتب املّدعي العام مجعَ -٧٧
تشكل جرائم ٢٠٠٠٩حزيران/يونيه ٢٨كانت االنتهاكات املدَّعاة حلقوق اإلنسان عقب انقالب 

من مصادر تدخل ضمن نطاق والية احملكمة. وقد مجع املكتب معلومات عن احلالة يف هندوراس
، واملفوضية نجلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنساو جلنة احلقيقة والتصاحل اهلندوراسيةبينها من،متعددة

.السامية حلقوق اإلنسان، وكذلك منظمات غري حكومية ذات صبغة دولية ووطنية

مالي-١٠

، كتبت حكومة مايل إىل مكتب املدعي العام لكي تشري إىل "احلالة يف ٢٠١٢متوز/يوليه ١٨يف -٧٨
شخص واحد ٢٠١٢مايل منذ كانون الثاين/يناير 

كما قدمت حكومة مايل وثائق دعمًا هلذه اإلحالة. وتبعًا لذلك، بدأ اجلرائم املرتكبة.  خبصوصأو أكثر 
أويل لتقييم ما إذا كانت معايري نظام روما األساسي لفتح حتقيق قد اسُتوفيت. فحصاملكتب يف إجراء 

من أجل ٢٠١٢ين األول/أكتوبر ونظم املكتب بعثتني اثنتني أوفدمها إىل مايل يف آب/أغسطس وتشر 
وكذلك تقييم وحتسني آفاق التعاون مع اجلهات املالية صاحبة ١٥تقييم املعلومات واملصادر وفقاً للمادة 

فتح حتقيق ةالعامةاملدعيتاألويل، أعلنللفحصونتيجًة ٢٠١٣كانون الثاين/يناير ١٦املصلحة. ويف 
يف احلالة.

والمقاضاةالتحقيقأنشطة-١١

منذ أن املّدعي العام رصد اجلرائم سياق احلالة يف أوغندا، واصل مكتبيف -٧٩
أوكوت ’و‘جوزيف كوين’قادة جيش الرب للمقاومة:األوامر بالقبض على٢٠٠٥صدرت يف متوز/يوليو 

اف أخرى مثل اجلرائم اليت ارتكبتها أطر باملتعلقة، مبا يف ذلك التقارير ‘دومينيك أونغوين’و‘ أودهيامبو
فيما يتصل بكال الطرفني يف القضائية ووصل املكتب تشجيع الدعاوى قوات الدفاع الشعبية األوغندية.

الصراع وتشجيع اإلجراءت الرامية إىل تنفيذ أوامر القبض الصادرة من احملكمة ضد قادة جيش الرب 
‘.دومينيك أونغوين’و‘ أوكوت أودهيامبو’و‘جوزيف كوين’للمقاومة 

الرتافع يف يفاملّدعي العاميما خيص احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، استمر مكتبوف-٨٠
واختتم الرتافع يف قضية أخرى، وطلب إصدار أمر إلقاء قبض يف قضية أخرى وصدر جاريتني،قضيتني

من اثننيمحلته من أجل إلقاء القبض على كما واصلوواصل التحقيق يف قضايا أخرى،  هذا األمر،
.اهلاربني

آذار/مارس ١٤أصدرت الدائرة حكمها يف ،دييلواملّدعي العام ضد توماس لوبانغاويف قضية-٨١
فأدانت املتهم بتجنيد األطفال دون سن اخلامسة عشرة وباستخدامهم من أجل املشاركة بنشاط ٢٠١٢
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عاماً. ويف ١٤، حكمت الدائرة على املتهم بالسجن ملدة ٢٠١٢متوز/يوليه ١٠يف األعمال القتالية. ويف 
املدعي العام طعنه يف هذا احلكم.، قدم مكتب ٢٠١٢كانون األول/ديسمرب ٣

ُعقدت جلسات االستماع ، شويجولودنغو ماتييهونغااجرمان كاتاملّدعي العام ضدويف قضية-٨٢
، ٢٠١٢تشرين الثاين/نوفمرب ٢١. ويف ٢٠١٢آيار/مايو ٢٣إىل ١٥إىل البيانات اخلتامية يف الفرتة من 

من الئحة احملكمة ٥٥مْني وأصدرت إشعاراً عمًال بالبند فصلت الدائرة بني القضيتني املرفوعتني على املته

كانون ١٨. ويف ٢٠١٣مكتب املدعي العام الرتافع يف املسائل اليت تنشأ يف إطار هذه القضية خالل عام 
نغودجولو، فربأته من مجيع ماتييه، أصدرت الدائرة حكمها يف القضية املرفوعة ضد ٢٠١٢األول/ديسمرب

.٢٠١٣آذار/مارس ١٣التُّهم. ويعد املكتب حالياً طعناً يف هذا القرار من املقرر تقدميه يف 

طعن املكتب يف قرار الدائرة التمهيدية بعدم ،مباروشيماناكسيتيكالاملّدعي العام ضدويف قضية-٨٣
املوجهة ضد املتهم ولكنه مل يوفق يف ذلك.إقرار التهم

٢٠١٢حزيران/يونيه ١٣، قدم املكتب يف ‘سيلفيسرت موداكومورا’املدعي العام ضدويف قضية -٨٤
، متهمًة ٢٠١٢وليه متوز/ي١٣طلباً إلصدار أمر بإلقاء القبض. وأصدرت الدائرة التمهيدية أمر القبض يف 

ارتكاب جرائم حرب، مبا يف ذلك القتل، والتمثيل، واملعاملة القاسية، قوامها 
واالغتصاب، والتعذيب، وتدمري املمتلكات، والنهب، واالعتداء على الكرامة الشخصية.

املشاركة يف احملاكمة. وأمت ، واصل املكتب ‘بيري بيمبا غومبو-جان’املدعي العام ضدويف قضية -٨٥
.٢٠١٢وبدأ الدفاع يف تقدمي دفوعه يف آب/أغسطس ٢٠١٢االدعاء تقدمي دفوعه يف أوائل عام 

كيفو جبمهورية الكونغو الدميقراطية، يت-٨٦
، مبا يف ذلك ست بعثات ٢٠١٢يف عام بعثة حتقيق يف سبعة بلدان ٣٤قام مكتب املدعي العام بتنظيم 

يف إطار تنفيذ اسرتاتيجيته –إىل رواندا. وواصل املكتب ٢٢دت إىل مجهورية الكونغو الدميقراطية وأوفِ 
إيغناس ’مساعدة السلطات القضائية األملانية يف قضاياها املرفوعة ضد –املتعلقة بالتكامل اإلجيايب

لتعاون مع الدول اإلقليمية يف جهودها الرامية إىل تقدمي مرتكيب او ‘ سرتاتون موسوين’و‘ مورواناشياكا
كيفو إىل طلب يتاجلرائم املشمولة باختصاصه إىل العدالة. وأدت أنشطة التحقيق املستمرة يف مقاطع

.٢٠١٢متوز/يوليه ١٣والذي أصدرته الدائرة التمهيدية يف ‘ سيلفيسرت موداكومورا’إصدار أمر قبض ضد 

، واصل مل يتم إقرارها‘ كاليكسيت مباروشيمانا’اليت وجهها االدعاء ضد التهمويف حني أن -٨٧
االدعاء حتقيقاته يف املنطقة فيما يتصل بالقوات الدميقراطية لتحرير رواندا، على النحو الذي يربهن عليه 

يق . واستمر القيام بالتحق٢٠١٢متوز/يوليه ١٣يف ‘ سيلفيسرت موداكومورا’أمر القبض الصادر ضد 
بالتعاون مع عدة دول، من بينها مجهورية الكونغو الدميقراطية، ورواندا، وأملانيا، وفرنسا، بروح من التكامل 

القضائي اإلجيايب.

٨٨-
.٢٠١٢متوز/يوليه ١٣أصدره القضاة يف ، مبا أدى إىل إصدار أمر قبض جديد ‘بوسكو نتاغاندا’
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ويف سياق احلالة يف دارفور بالسودان، واصل مكتب املدعي العام رصد اجلرائم املرتكبة منذ صدور -٨٩
، وعمر حسن أمحد ٢٠٠٧نيسان/أبريل ٢٧يف أوامر إلقاء القبض خبصوص أمحد هارون وعلى كوشيب

.٢٠١٢، وعبد الرمحن حسني يف آذار/مارس ٢٠١٠متوز/يوليه ١٢و٢٠٠٩آذار/مارس ٤البشري يف 

باكري نورين وصاحل حممد وواصل املكتب أيضًا القيام باألعمال التحضريية حملاكمة عبد اهللا باندا أ-٩٠
.٢٠١٤ار/مايو آي٥اليت من املقرر أن تبدأ يف جربو جاموس

احلالة يف إطار بعثة إىل مثاين دل فيما يتصل بالتحقيقات اجلارية يف ٢٠وقام املكتب بتنظيم -٩١
دارفور.

)، قدم املدعي العام مرتني تقريراً ٢٠٠٥(١٥٩٣لقرار جملس األمن التابع لألمم املتحدة ووفقاً -٩٢
عن ٢٠١٢مرة يف كانون األول/ديسمرب إىل جملس األمن التابع لألمم املتحدة، مرة يف حزيران/يونيه و 

التقدم احملرز يف التحقيق الذي يتواله مكتبه.

وواصل املدعي العام تسليط األضواء على احلاجة إىل ضمان عمليات إلقاء القبض وذلك يف -٩٣
اد املناقشات اليت أجراها مع الدول، ومع األمم املتحدة، واالحتاد األفريقي، وجامعة الدول العربية، واالحت

وتسليمهم وكذلك، كجزء من هذه العملية، ضمان التهميش الضروري لألشخاص الواردة أمساؤهم يف 
أوامر إلقاء القبض.

بتدائية الثالثة.وواصل مكتب املدعي العام عرض دفوع االدعاء أمام الدائرة اال-٩٤

٢٣وفيما يتعلق باحلالة يف مجهورية كينيا، ففي أعقاب قرار الدائرة التمهيدية الثانية الصادر يف -٩٥
‘ أوهورو مويغاي كينياتا’و‘ فرانسيس كريميي موثاورا’املوجهة ضد إقرار التهمب٢٠١٢كانون الثاين/يناير 

م املرتكبة ضد اإلنسانية يف سياق العنف الالحق خبصوص اجلرائ‘ ويليام ساموئي روتو’و‘ جوشوا سانغ’و
يف كينيا، واصل مكتب املدعي العام التحقيق الذي جيريه. وعمالً ٢٠٠٨-٢٠٠٧لالنتخابات يف الفرتة 

نيسان/أبريل ١٠، يُتوقَّع أن تبدأ احملاكمة يف ٢٠١٢متوز/يوليه ٩بقرار الدائرة االبتدائية اخلامسة املؤرخ 
٢٠١٣.

املدعي العام، بالتعاون مع جمموعة واسعة من الشركاء، برصد احملاوالت الرامية إىل ويقوم مكتب -٩٦
الكشف عن الشهود املتصوَّرين للمحكمة اجلنائية الدولية أو ترهيبهم أو التأثري عليهم وبالتحقيق يف هذه 

احملاوالت.

ن جملس األمن التابع وواصل مكتب املدعي العام التحقيق الذي جيريه يف ليبيا، الذي أحيل إليه م-٩٧
، وهو يواصل حتديد األدلة الدامغة على اجلرائم اليت ارتكبها ٢٠١١شباط/فرباير ٢٦لألمم املتحدة يف 

أفراد، هرب الكثريون منهم من ليبيا منذ ذلك احلني.

٢٠١١تشرين الثاين/نوفمرب ٢٢ويف-٩٨
٢٠بسبب وفاته اليت أُعلنت يف 



ICC-ASP/121/9

23 9-A-040613

، أ٢٠١١تشرين الثاين/نوفمرب ١٩ويف-٩٩

على موقفه ومفاده أنه يعتزم التحقيق مع سيف اإلسالم القذايف ومقاضاته، مبا يف ذلك خبصوص اجلرائم 
أمر إلقاء القبض عليه الصادر عن احملكمة اجلنائية الدولية.اليت تشكل موضوع 

، قدم مكتب املدعي العام تقريرًا مرتني إىل جملس األمن، يف وخالل الفرتة املشمولة بالتقرير-١٠٠
، بشأن التقدم احملرز يف التحقيق الذي جيريه املكتب يف احلالة ٢٠١٢آيار/مايو ويف تشرين الثاين/نوفمرب 

يف ليبيا.

د ظل املكتب على اتصال بالسلطات الليببية من أجل رصد التقدم احملرز يف اإلجراءات وق-١٠١
القضائية الوطنية ضد سيف اإلسالم القذايف، وقد جرى تقدمي عدة مذكرات من األطراف وسيكون من 

ل/سبتمرب شأن الدائرة أن تبت يف املسألة. كما أُلقي القبض على عبد اهللا السنوسي ونُقل إىل ليبيا يف أيلو 
مذكرات إىل الدائرة.كتابة هذا التقرير، مل تكن قد ُقدمت ويوم. ٢٠١٢

وفيما يتعلق باحلالة يف كوت ديفوار، واصل مكتب املدعي العام حتقيقاته عقب صدور قرار -١٠٢
مبنح املكتب اإلذن بفتح حتقيق يف جرائم ٢٠١١تشرين األول/أكتوبر ٣الدائرة التمهيدية الثالثة املؤرخ 

، ٢٠١٠تشرين الثاين/نوفمرب ٢٨احل
بتوسيع نطاق اإلذن بالتحقيق يف كوت ٢٠١٢شباط/فرباير ٢٢وقرار الدائرة التمهيدية الثالثة املؤرخ 

تشرين ٢٨و٢٠٠٢لول/سبتمرب أي١٩
بلداً ١٦بعثة يف كوت ديفوار و١١٧، نّظم املكتب ما جمموعه ٢٠١٢. ويف عام ٢٠١٢الثاين/نوفمرب 

آخر، مبا يف ذلك بعثات للتحقيق وبعثات لضمان التعاون واحلماية. وعقب التحقيقات اليت أجراها 
شباط/فرباير ٧ض على سيمون غباغبو يف قدم املدعي العام طلبًا إلصدار أمر بإلقاء القب،املكتب
وأصدرت أمراً ٢٠١٢شباط/فرباير ٢٩. ووافقت الدائرة التمهيدية األوىل على هذا الطلب يف ٢٠١٢

بإلقاء القب على سيمون غباغبو ملسؤوليتها اجلنائية املدَّعاة عن ارتكاب جرائم ضد اإلنسانية. ومازال أمر 
إلقاء القبض نافذاً.

القضائيةوالمساعدةليالدو التعاون-١٢

ما جمموعه ٢٠١٢يف عام فيما يتصل بأنشطة التحقيق واملقاضاة، وجَّه مكتب املّدعي العام-١٠٣
دولة غري ١١دولة طرفاً، و٤٢إخطارات بشأن أنشطة حتقيقية) إىل من بينها مساعدة (طلبات٤٠٣

.املعلقةإقليمية، باإلضافة إىل املتابعة فيما يتعلق بتنفيذ الطلبات و منظمة دولية ٢٠وطرف،

الرسائلزيادة يف عدد متثليف جمال التحقيق واملقاضاة، االحتياجاتأملتهااألرقام، اليت هذهو -١٠٤
٢٠١٢عام طوالاملّدعي العام تواصل مكتب،ذلكوفضًال عنيف املائة.٣٤نسبتها ٢٠١١منذ عام 

، وعقد مذكرة تفاهم بشأن من الدول غري األطراف وست دول أطراف جديدةجديدةمع تسع دول 
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التعاون بني عملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار ومكتب املدعي العام بغية تيسري التحقيقات يف انتظار 
.عقد اتفاق على نطاق احملكمة

االستجابة اإلجيابية يف ويواصل املكتب التأكيد للدول والشركاء اآلخرين على مغزى وأمهية -١٠٥
الوقت املناسب لطلباته املتعلقة باحلصول على املساعدة وما لذلك من أثر على التحقيقات والتحضري 

للمحاكمة.

الخارجيةالعالقات-١٣

املشاركة من بينهاماسية ذات الصلة، بوسائل و املّدعي العام يف األنشطة الدبلشارك مكتب-١٠٦
تقدميومشاوارات فريق الهاي العامل والفريق الدراسي املعين باحلوكمة بغية مجيع اجتماعات يفبنشاط

جباح بقصد ضمان شىت املسائل باملتعلقةاملباحثات أثناءاملعلومات ونشر الرسائل الرئيسية للمكتب 
ل املّدعي العام، ومدير شعبة االختصاص والتكامجلمعية الدول األطراف. كما شاركاحلادية عشرةالدورة 

فرقة العمل جانب من وحتضري بدعم متمتعني -ن من مكتب املدعي العامو وأعضاء كبار آخر والتعاون،
مبا يف ذلك إيفاد بعثات نشطة على صعيد العالقات اخلارجية، األعدد منيف - املعنية بالعالقات الدولية

بغية إطالع الدول عقد اجتماعات مع كبار مسؤويل احلكومات واملنظمات الدولية و إىل اخلارج
التعاون من أجل والتماساملكتب، أعمالعلى املستجدات، وشرح واملنظمات الدولية
وأثناء الفرتة املشمولة بالتقرير، . فيهماجلهود من أجل القبض على املشتبه استحثاثأنشطته، وخباصة

خطاباً لكي يستخدمها املدعي ٨٠ور، أكثر من ، يف مجلة أمفرقة العمل املعنية بالعالقات الدوليةأنتجت
العام يف التزاماته املتعلقة بإلقاء خطب خارجية يف الهاي ويف اخلارج.

المحكمةقلم: الثالثالرئيسيالبرنامج-جيم

مهام يف جمال الدعم فاق مقدارها مقدار األنشطة املخطَّط هلا ٢٠١٢أدى قلم احملكمة يف عام -١٠٧
استلزمتها أنشطة غري متوقَّعة. ويرد غري قضائيةالسنة املعنية، إذ تعنيَّ عليه توفري خدمات إضافيةمن أجل
.٢٠١٢عامالفرعيف هذا 

ورك وقد تواصل قلم احملكمة بشكل مكثف مع جلنة امليزانية واملالية، ومع فريقي الهاي ونيوي-١٠٨
العاملني، وكذلك مع األفرقة ذات الصلة التابعة جلمعية الدول األطراف.

إدارة المحكمة-١
ومل تُعَقد أي وثيقة.٤٢تسجيل وإبالغ ما جمموعه جرى،فيما خيص احلالة يف أوغندا-١٠٩

جلسات ذات صلة، ولذلك مل تقدَّم خدمات يف جمال تدوين احملاضر أو دعم اجللسات. 

١٥٤٥تسجيل وإبالغ ما جمموعه جرى،احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطيةوفيما خيص -١١٠
، ٢٠١٢وأثناء عام جلسة.١٣إىل من حماضر اجللسات. وُقدِّم دعم (إجرائي وتقين) حمضراً ٤٤وثيقة و

‘).نغودجولو’و‘ موداكومورا(’احلالة املذكورة سياق نشأت قضيتان جديدتان يف
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٢٥وثيقة و٥٩٧ما جمموعهتسجيل وإبالغجرىدارفور بالسودان، وفيما خيص احلالة يف -١١١
، نشأت ٢٠١٢وأثناء عام جلسات.إىل سبعحمضرًا من حماضر اجللسات. وُقدِّم دعم (إجرائي وتقين) 

احلالة املذكورة (قضية حسني).سياق قضية جديدة يف

وثائق٣٣١٠وفيما خيص احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى، مت تسجيل وإبالغ ما جمموعه -١١٢
جلسة.٨٢) لـعلى السواءوترمجات هلا. وُقدِّم دعم (إجرائي وتقينحماضر من حماضر اجللسات٣٠٩و

حمضراً من حماضر ٣٠وثيقة و٨٧٨وفيما خيص احلالة يف كينيا، مت تسجيل وإبالغ ما جمموعه -١١٣
.لثماين جلسات) على السواءجللسات. وُقدِّم دعم (إجرائي وتقينا

حمضراً ٣٦ووثيقة١٦٣٩وفيما خيص احلالة يف كوت ديفوار، مت تسجيل وإبالع ما جمموعه -١١٤
، ٢٠١٢ويف أثناء عام جلسات.إىل عشر) على السواءمن حماضر اجللسات. وُقدِّم دعم (إجرائي وتقين

مون غباغبو) فيما يتعلق باحلالة املذكورة.نشأت قضية جديدة (قضية سي

من حماضر حمضراً ١٢ووثيقة ٧٣٥وفيما خيص احلالة يف ليبيا، مت تسجيل وإبالغ ما جمموعه -١١٥
.إىل ثالث جلسات) على السواءاجللسات. وُقدِّم دعم (إجرائي وتقين

، أسندت هيئة الرئاسة احلالة يف مجهورية مايل إىل الدائرة التمهيدية ٢٠١٢متوز/يوليه ويف-١١٦
الثانية. وفيما خيص احلالة املذكورة، مت تسجيل وإبالغ ما جمموعه وثيقتان. ومل تُعقد جلسة استماع ولذلك 

مل تُقدَّم حماضر جلسات أو دعم للجلسات.

جرىعن نقصان عدد الوثائق اليت ٢٠١٢عام وقد أسفر اخنفاض النشاط القضائي طوال-١١٧
تسجيلها وإبالغها وعن اخنفاض عدد اجللسات. وباإلضافة إىل األنشطة الروتينية، عمل قسم إدارة 
احملكمة يف املشاريع املتعددة التالية وجرى تدريب املوظفني تدريبًا متبادًال وأُسندت إليهم مهام لدعم 

أنشطة الوحدات الفرعية الشقيقة.

سجالت احملكمة؛ واملشاريع املستمدة من حتديثات ُنظمنا املستخدمة حاليًا وتنفيذ (أ)
، واليت مازالت مدرجة يف اجلدول ٢٠١١الطلبات اإلدارية والتشغيلية املقدمة من الدوائر خالل عام 

وباإلضافة .٢٠١٢عني تسجيلها وإبالغها يف عام بسبب احلجم الكبري بصفة استثنائية من الوثائق اليت تَ 
من إقامة وتنفيذ عالقات بني سجالت ٢٠١٢إىل ذلك، فإن قسم إدارة احملكمة قد متكن يف عام 

ومعيداً احملكمة مضيفًا رموز الضحايا إىل الطلبات املسجلة املقدمة من الضحايا، ومعيدًا املسح الضوئي 
من أجل جعلها قابلة للبحث  ) PDF(التسجيل للوثائق املسجلة يف صورة منوذج الوثيقة احملمولة القدمي

وأُعدت إحصاءات ) TRIM(‘ترمي’ومن مث ميكن الوصول إىل حمتواها. وقد أُنشئت فهارس من نوع 
وُقدمت وجرى تدريب من يقدمون الوثائق وتقدمي املشورة إليهم فيما خيص األشكال املطلوبة بغية منع 

سجيلها، مما حيّسن من الكفاءة.حدوث أخطاء تنشأ أثناء عملية تقدمي الوثائق قبل ت

، متكن قسم تنسيق ٢٠١٢: يف عام والفرنسيةاحملاضر احلرفية باللغتني االنكليزية(ب)
من شؤون احملاضر احلرفية، بالتعاون الوثيق مع ِفَرق حمرري حماضر احملكمة باللغتني الفرنسية واإلنكليزية 
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العمل بنجاح يف جمموعة كبرية من املشاريع احملالة إليهحملكمة وبعد تدريب متبادل مكثف، من باالعاملني 
ومن إمتام العمل فيها ضمن اآلجال الزمنية احملددة واإللزامية اليت فرضتها الدوائر. وقد مشلت هذه املشاريع 

ما يلي:

‘لوبانغا’إعادة تصنيف مجيع احملاضر احلرفية يف قضييت ‘١’
ولكن مل –، وهو األمر الذي اشتمل قضيتني)(قبل الفصل بني ال‘كاتانغا/نغودجولو’و

حجب املعلومات السرية من  على مراجعة مجيع حماضر اجللسات املغلقة وغري العلنية، و -يقتصر
كل حمضر مث القيام برفع السرية من املقتطفات األولية الباقية. وهذا النشاط كثيف العمل إىل 

تويات السرية والعواقب الوخيمة اليت أبعد حد ويتطلب مستوى مرتفعًا من الدقة بسبب مس
َرق تنسيق شؤون احملاضر احلرفية ميكن أن ترتتب على أي أضرار حمتملة. ولزيادة تعزيز فِ 

إحلاقه بالفريق بغيةوللتمكني من الوفاء باملواعيد الزمنية الضيقة، جرى تدريب كاتب باحملكمة 
مما مكن الفريق من أن يسلم يف من أجل تقدمي الدعم يف فرتات اخنفاض النشاط القضائي،

حدود املواعيد الزمنية الضيقة للغاية دفعات العمل املسند إليه. وحسب تعليمات الدوائر، يُعتزم 
.٢٠١٣يف عام ‘ بيمبا’القيام بعملية مماثلة فيما يتعلق بقضية 

تصحيح احملاضر احلرفية. جرى القيام بعدد كبري من عمليات التصحيح، ‘٢’
اقرتحتها الرتمجة الشفوية. وحنن مل نكن قادرين على أن نستوعب متاماً هذا النشاط من قبل اليت

.٢٠١١بسبب املستوى املرتفع للنشاط القضائي يف عام 

حدث اخنفاض كبري يف حجم العمل املتعلق باحملاضر احلرفية اليت تنتظر ‘٣’
نتيجًة ملا ٢٠١١تراكم يف عام املعاجلة، وخاصة النشر على املوقع الشبكي، والذي كان قد

ذُكر آنفًا من املستوى املرتفع للنشاط القضائي وإعطاء األولوية ملسألة احملاضر اليت تعدها 
املعلومات السرية إىل زيادة باحملكمة بعد اجللسات. وقد أدى العدد املرتفع لطلبات حج

باحملاضر احلرفية اليت تنتظر مّكن توافر املوارد من خفض حجم العمل املتعلققد حجم العمل. و 
املعاجلة.

األدلة: يتلقى قسم إدارة احملكمة مواد و/أو أدلة بشكل إلكرتوين، ويتوىل التعامل مع(ج)
املسؤولية عن معاجلتها، لكي جيري حتميلها وتسجيلها على النظام اإللكرتوين للمحكمة، فيما يتعلق 

حزمة ٨٨، جرى حتميل ومعاجلة وختزين ٢٠١٢مة. ويف عام جبميع القضايا واحلاالت املعروضة على احملك
جيب على متعددة يف النظام اإللكرتوين للمحكمة. ويف الوقت نفسه،مواد/أدلة تشمل وثائق و/أو مواد

األطراف أن تقدم أصول املواد املفصح عنها، مما ميكن قسم إدارة احملكمة من ختزينها وجوبياً يف خزانة قلم 
يشمل عقد اجتماعات مع األطراف واملشاركني، والتحقق، والتسجيل، وإعداد مجيع احملكمة. وهذا

النسخ األصلية وسلسلة إجراءات احلفظ. وأثناء فرتات اخنفاض النشاط القضائي، متكن كتبة احملكمة من 
القيام مبا يلي:

مساعدة فريق منسقي احملاضر احلرفية، مما أدى إىل أن يتم يف الوقت ‘١’
تنفيذ وتطبيق تعليمات الدوائر فيما يتعلق بإعادة تصنيف احملاضر احلرفية.املناسب
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تنظيم بنود األدلة األصلية املخزنة يف خزانة قلم احملكمة. وقد مشل هذا ‘٢’
النشاط إنشاء سجل رمسي واحلفاظ عليه وقاعدة بيانات موقعية ونظام لضمان التتّبع السريع 

أجل الرجوع عليها عند الطلب.لألدلة واستخراج هذه األدلة من 

’٣‘
لسرياليون.

جلسة مدعومة دعمًا ناجحاً ١٢٣الوحدة السمعية البصرية من قسم إدارة احملكمة: (د)
دة السمعية البصرية هلذا القسم جبميع القدرات التقنية والتشغيلية املطلوبة. وباإلضافة إىل ذلك فإن الوح

من املتوقع يف مستوى النشاط القضائي، من القيام مبا يلي:ربقد متكنت، بفضل االخنفاض األك

مواصلة العمل يف حتديث قاعدة بيانات قسم إدارة احملكمة وتوسيع نطاقها ‘١’
ستعادة املواد املوجودة فيها واوإعادة برجمتها، مبا يف ذلك األخذ بإجراء إليداع امللفات وحفظها

يف اخلزانة ومنها؛

االنتهاء من مشروع النسخ االحتياطية من مستندات تسجيل املوقف ‘٢’
(السجالت السمعية البصرية للمحكمة). وقد جرى حتليل امللفات وإعادة تنظيمها وإعادة 

وجرى ختزينها يف خزانة قلم احملكمة. احتياطية نسخ ورقية وأُعدت
وُوضعت مجيع سجالت اجللسات/جلسات االستماع يف نظام قاعدة بيانات للمحفوظات من 

باشرة (جلسات املتغطيةمن ملفات الملفا ٣٤٦٣يتعلق بقاعيت احملكمة كلتيهما، معاجلة 
ملفاً معداً بعد اجللسة؛٢٩٤٠منفصلة) و

وبرجميات جديدة يف مرفق نسخ وحترير مواد الوحدة أجهزةحتديث وتركيب ‘٣’
السمعية البصرية من قسم إدارة احملكمة. وجرى تدريب املوظفني على االستعداد لتطبيق النظم 

النسخ. أجهزةئق تسجيل املوقف و اجلديدة. وأُويل اهتمام خاص لتحديث مستوى نظم وثا
وهذا املرفق هو حالياً اجلهة الرئيسية اليت تقدم املواد املنسوخة.

وقد متكنت الوحدة السمعية البصرية من قسم إدارة احملكمة من استيعاب وتنفيذ عدد أعلى -١١٨
د جرى : فق٢٠١٢بكثري من طلبات احلصول على نسخ من مواد مسعية بصرية ونسخ بيانات خالل عام 

طلباً مستقالً للحصول على نسخ وجرى تقدميها إىل عمالء احملكمة.٢٦٦تنفيذ 

االحتجاز-٢
حقق مركز احتجاز احملكمة اجلنائية الدولية تقدماً هاماً أثناء السنة املعنية فيما يتعلق بالتخطيط -١١٩

اإلخطار مبدة قصرية االسرتاتيجي، واستحداث قدرة أكرب على التكيف، وإتاحة حيز زنزانات أكرب بعد 
التابعة و األمم املتحدة اخلاصة بحتجاز الإذا استلزم األمر ذلك يف املستقبل. وبسبب تقليص حجم وحدة ا

لمحكمة اجلنائية الدولية أكثر لتابع لحتجاز االللمحكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة، توّىل مركز ا
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املشرتكة يف مركز االحتجاز، مما استلزم تعيني ثالثة موظفني يف املائة من مهام البحث واألمن ٢٥من 
إضافيني مسؤولني عن االحتجاز.

. بيد أن مركز ٢٠١٢وقد رصدت احملكمة يف امليزانية خمصصات لست زنزانات خالل عام -١٢٠
، أربعة شهود حمتجزين باإلضافة إىل ٢٠١٢احتجاز احملكمة اجلنائية الدولية قد آوى، خالل عام 

ص الستة احملتجزين مما تطلب من احملكمة أن تدفع تكاليف عشر زنزانات. ويف أيلول/سبتمرب األشخا
، انتقل مركز االحتجاز التابع للمحكمة إىل جناح آخر لديه حيز معيشي أكرب من أجل ٢٠١٢

األشخاص احملتجزين وبيئة عمل حمسَّنة من أجل املوظفني املسؤولني عن االحتجاز. وسيسمح هذا 
جيتاز السجن . ويف الوقت احلاضر، عدد احملتَجزينيف زيادة يف املستقبللو حدثتال بالتوّسع االنتق

الذي يضم مركز االحتجاز التابع للمحكمة ووحدة –٤عملية جتديد وإعادة طالء للمبىن املضيف 
ة. وال ينطوي األمر االحتجاز اخلاصة باألمم املتحدة والتابعة للمحكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابق

على حتّمل احملكمة ألي تكلفة.

د األطفال يالسيد لوبانغا بارتكاب جرائم حرب تتمثل يف جتنأُدين، ٢٠١٢ويف نيسان/أبريل -١٢١
دون سن اخلامسة عشرة واستخدامهم كجنود للمشاركة بنشاط يف األعمال القتالية. وقد ُحكم عليه 

وز/يوليه، أودع السيد لوبانغا طلب استئناف. ويف نيسان/أبريل عاماً. ويف مت١٤بالسجن لفرتة جمموعها 
١١، قررت احملكمة اخلاصة لسرياليون أن السيد تايلور مذنب يف ٢٠١٢

عاماً. وأودع السيد تايلور طلب استئناف. ويف الوقت ٥٠آيار/مايو، ُحكم على السيد تايلور بالسجن 
ن يف مركز االحتجاز التابع للمحكمة.بانغا والسيد تايلور على السواء حمتجزيْ احلايل، مازال السيد لو 

عاد أحد الشهود احملتجزين إىل مجهورية الكونغو الدميقراطية، ، ٢٠١٢ويف تشرين األول/أكتوبر -١٢٢
من مركز االحتجاز التابع للمحكمة عقب أُفرِج عن السيد نغودجولو٢٠١٢ويف كانون األول/ديسمرب 

االستئناف الطلبان املقدمان من اثنني من الشهود الثالثة يف مرحلة ، رُفض ٢٠١٢تربئته. ويف أواخر عام 
احملتجزين للحصول على اللجوء يف هولندا، يف حني أن الشاهد الثالث احملتجز كان يستأنف الرفض األول 

يورو تقريبًا من الصندووق االستئماين للزيارات ٠٠٠٤٩فاق مبلغ ، جرى إن٢٠١٢لطلبه. وخالل عام 
فرداً من أفراد اُألسر.١٦حملتجزين لعدد جمموعه إىل ااُألسرية على تنظيم ثالث زيارات أُسرية 

الشفويةوالترجمةالتحريريةالترجمة-٣

حدثاً (أحداث ١٦٠ـ رت وحدة الرتمجة الشفوية خدمات الرتمجة الشفوية لوفَّ ،٢٠١٢يف عام -١٢٣
، واجتماعات حلقات تدارسقضائية: جلسات وبعثات تضم مسؤولني كباراً من احملكمة؛ وغري قضائية: 

لية ولغة الِلنغاال ولغة يمن الفرنسية واإلجنليزية والسواحمستديرة، وزيارات من وفود) وذلكطاوالت
، على عكس الوضع متزامنةحماكمات ٢٠١٢م ومل تُعقد يف عاالسانغو واللغة العربية وإىل هذه اللغات. 

.٢٠١١يف عام 
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١٢٤-
.٢٠١٤قد أُرجئت إىل آيار/مايو ٢٠١٢اليت كان من املقرر أن تُعقد يف عام باندا وجربوبداية حماكمة 

بشأن ١١ت وحدة املصطلحات واملراجع نشرة املصطلحات رقم ، أعد٢٠١٢ويف عام -١٢٥
العبارات املستخدمة يف قاعة احملكمة باللغة اإلنكليزية ولغة السانغو والسواحيلية (الكونغو) والسواحيلية 

القياسية). والغرض الرئيسي هلذه النشرة هو توثيق العبارات املستخدمة يف قاعة احملكمة. وهي تتسم (
أيضاً لعامة اجلمهور األوسع نطاقاً.ة ملوظفي احملكمة بصورة  عامة وبفائدة كبري 

قضيةوقد ترمجت وحدة الرتمجة الفرنسية عددًا من الوثائق الرئيسية من بينها احلكم الصادر يف -١٢٦
والوثائق الناشئة عنها (إصدار احلكم، واالستئناف، واجلرب). واشتملت الوثائق الرئيسية األخرى لوبانغا

جتزئة و قضية كاتانغااملوجهة ضد كاليكسيت مباروشيمانا، واملذكرات اخلتامية يف إقرار التهمعلى عدم 
وحدة أيضًا عددًا من إىل اثنتني. وترمجت النغودجولو شويماتييهوجريمان كاتانغايف قضية الدعوى

الوثائق اإلدارية، مبا يف ذلك مذكرات الطعون، واإلجراءات التأديبية، وطلبات االستئناف. أما وحدة 
فقد ترمجت بصورة رئيسية طلبات مقدمة من الدوائر، وبصورة خاتصة دائرة االستئناف. الرتمجة اإلنكليزية

إىل اثنتني). ووفرت جتزئة الدعوى(قبل نغودجولوو كاتانغاوترمجت الوحدة الدفوع النهائية يف قضية 
الوحدة أيضًا ترمجات من أجل وحدات وأقسام أخرى يف احملكمة وكذلك خدمات حتريرية، تتصل يف 
املقام األول مبيزانية احملكمة. وعملت الوحدة إىل حد كبري باستخدام موارد داخلية (مبن يف ذلك مرتمجون 

م الرتمجة الشفوية)، ولكنها استعانت أيضاً مبرتمجني/مراجعني خارجيني يف شفويون عند عدم تكليفهم مبها
جمال الرتمحة التحريرية. وواصلت الوحدة العربية تقدمي الدعم فيما يتصل باحلالتني اللتني ُتستخدم فيهما 

اللغة العربية.

خدمات الرتمجة الشفوية للجلسات املعقودة ووفرت وحدة الرتمجة الشفوية امليدانية والعملياتية-١٢٧
اً يوم٢١٨يف امليدان ويف مقر احملكمة بثمانية تشكيالت لغوية خمتلفة يف ستة مواقع، مبا يصل جمموعه إىل 

امليدانيني. كذلك فإن خدمات الرتمجة الشفوية العملياتية قد ُقدمت، يف الشفوينياملرتمجنيمن أيام عمل 
تيسري احملادثات اهلاتفية حملامي الدفاع، وتعريف الشهود باإلجراءات، والتقييمات مجلة أمور، من أجيل 

النفسية وتقييمات احلماية، واملقابالت األمنية، وترمجة احملاضر احلرفية. ومشلت البعثات امليدانية بعثات قام 
مكتب لشهود و وقسم دعم احملامني ووحدة الضحايا واوجرب أضرارهمالضحاياقسم مشاركة بتنظيمها 

أوِفدت إىل مجهورية الكونغو الدميقراطية وكينيا وتشاد هي بعثات و املستشار القانوين العام للضحايا
ومجهورية أفريقيا الوسطى وليبيا.

طلبًا لتقدمي خدمات الرتمجة الشفوية امليدانية والعملياتية، أُلغيت ثالثة ٤٠وقد ورد ما جمموعه -١٢٨
امت وحدة الرتمجة الشفوية امليدانية والعملياتية بتنظيم بعثة ميدانية إلعداد منها من اجلهة الطالبة. وق

مرتجم شفوي ميداين واحد للعمل ولتقدمي التدريب األساسي له  وبعثة أخرى يف مقر احملكمة. وطوال 
العام، قامت الوحدة بتنفيذ برنامج توظيف املرتمجني الشفويني امليدانيني واعتمادهم، ووسعت قائمة 
املرشحني من املرتمجني الشفويني امليدانيني املعتمدين الذين ميكن التعيني منهم يف حالة لغات احلاالت 

وقامت وحدة املصطلحات اجلديدة، وبصورة رئيسية من أجل احلالة يف كل من كينيا وكوت ديفوار.
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احدة للبحث عن خرباء لغويني واملراجع ووحدة الرتمجة الشفوية امليدانية والعملياتية بتنظيم بعثة مشرتكة و 
ومرشحني للعمل كمرتمجني شفويني ميدانيني خبصوص لغات إضافية متصلة باحلالة يف كوت ديفوار. 

بالمحامينالمتصلةوالمسائلالقانونيةالمساعدة-٤

احملامنيدعمقسم

مدَّعى عليهم سبعةوجود على٢٠١٢يف إعداد ميزانية إليها اسُتند اليتفرتاضات اشتملت اال-١٢٩
نظام املساعدة اسُتخدم. بيد أنه يف الواقع العملي،)خبصوص عدد الضحاياأي افرتاض يُدرج معوزين (مل 

مدَّعى عليهميف حالة تسعة ٢٠١٢يف عام القانونية
طلباً من الضحايا.١٧٥٥ذلك،  تلقى القسم 

وكما حدث يف السنوات السابقة قام قلم احملكمة، وفقًا لألمر الصادر عن الدائرة، بتسليف -١٣٠
ألنه، رغم إعالن قلم احملكمة ‘ بيري بيمبا غومبو- جان’األموال الضرورية لتغطية تكاليف التمثيل القانوين لـ

أنه غري معوز، مازال يواجه مشاكل فيما يتعلق مبمتلكاته (أي إمكانية الوصول 
تقدم بشأن أصوله األخرى اليت مت التعرف عليها). وواصل قلم احملكمة التحقيق يف األصول اململوكة 
للسيد بيمبا. ومن املتوقَّع أن ُتسرتَد مبالغ من األصول اململوكة للسيد بيمبا من أجل تغطية االلتزامات 

الطلبات املقدمة من املدَّعى عليهم املعوزين و لتاسع بيان تفصيلي ب. ويُعرض يف املرفق ا٢٠١٢املتعلقة بعام 
.الضحايا

شتبه فيهماملالقانونية اليت متثلالِفرقدعماً ومساعدة إداريني إىل مجيع وقدم قسم دعم احملامني-١٣١
، كان يتلقى هذه ٢٠١٢.الضحايا الذين تشملهم إجراءات احملكمةاملتهمني أو أو

٧٥املساعدة من قسم دعم احملامني 
) إذا ُأضيف إليه أيضًا أعضاء ١٢٥نظام املساعدة القانونية التابع للمحكمة. ويصبح هذا الرقم أعلى (

لعمالء غري املعوزين أمام احملكمة والذين يتلقون اخلدمات أيضاً من قسم الِفرق الذين يساعدون يف متثيل ا
دعم احملامني.

جهات من بينها واضطلع بأنشطة شىت مع العديد من املشاوراتعقد قسم دعم احملامني قد و -١٣٢
قائمة حمامي الدفاع لدى احملكمة. وقد ورابطات احملامني الوطنية وأعضاءأعضاء السلك املهين القانوين

مشل ذلك إجراء مشاورات بشأن التعديالت املقرتحة لنظام املساعدة القانونية باحملكمة، ُتوجت بوضع 
٢٢، قرار مكتب بشأن املساعدة القانونية

نظام املساعدة القانونية أربعة جوانب من لقلم احملكمة بشأن التقرير التكميلي ، و٢٠١٢آذار/مارس 
وستسفر التعديالت املعتمدة حديثًا عن ).ICC-ASP/11/43، ٢٠١٢تشرين الثاين/نوفمرب ١، باحملكمة

حتقيق وفورات كبرية بينما ستكفل يف الوقت نفسه وجود أموال كافية لتغطية تكاليف التمثيل القانوين 
يتسم بالفعالية والكفاءة.ام املساعدة القانونية باحملكمة متثيالً للمستفيدين من نظ
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مبناسبة الذكرى السنوية ٢٠١٢يف عام احملامنيمن أجل حلقة تدارسونظم قسم دعم احملامني-١٣٣
من مكثف مدته ثالثة أيامبربنامج تدرييبمرة أخرىُكمَِّلت -العاشرة لبدء نفاذ نظام روما األساسي 

حلقة وحققت بصفة حمامني أمام احملكمة.املؤهلني للعمل قائمة حمامي الدفاعاملدرجني يفاحملامنيأجل
جناحاً مدوياً وحضرها عدد قياسي من احلضور.٢٠١٢لعام التدارس

حمامي احملتوية على طلبًا جديدًا لإلدراج يف قائمته ٨٠، تلقى قلم احملكمة ٢٠١٢ويف عام -١٣٤
٢٨الكاملة الذين عوجلتأصحاب ملفات الرتشيحمن بني واختري.أمام احملكمةالدفاع

. وتناول قلم حمامياً ٤٤٦إىلاملقبولني حملامي الدفاعالكليلعدد مما وصل باشخصًا ُأضيفوا إىل القائمة، 
عوجل من ومع إضافة ما .حمامي الدفاعيف قائمة مساعدي إدراجهمطلبًا لقبول ٥٧احملكمة كذلك 

عدد املقبولني يف قائمة ممجموع ، أصبحويف السنوات السابقة٢٠١١عامشيح الواردة يفملفات الرت 
٢٠١٢فقد شهدت نشاطاً رمزياً يف عام . أما قائمة احملققني املهنينيعضواً ١٤٠حمامي الدفاعمساعدي 

٢٩وأصبحت هذه القائمة األخرية تضم اآلنمع ورود طلب واحد وما قابله من قبول هذا الطلب.
عضواً.

تشجيع احملاميات والرامية إىل ٢٠١٢ملة احلفإنويف هذا السياق -١٣٥
فد حمامي الدفاعوقائمة مساعدي حمامي الدفاعقائمة على الرتشح لإلدراج يفواحملامني العرب األفريقيات 

.استمرت يف حتقيق نتائج من حيث عدد الطلبات اليت تلقاها القسم

للدفاعالعامالمستشار القانونيبمكت-٥

ما ، تُعزى إىل٢٠١٢يف عام زيادة املستشار القانوين العام للدفاعشهد عمل مكتب -١٣٦
، وإىل اإلجراءات القضائية املدعي العام ضد سيف اإلسالم القذايفحدث فيه من تعيني يف قضية

التمهيدية يف القضايا املتعلقة بكينيا.

:مبا يلياملستشار القانوين العام للدفاعمكتب، قام٢٠١٢عام خاللو -١٣٧

أسدى مشورة قانونية وقدم مذكرات ومساعدة آنية خالل جلسات احملكمة إىل مجيع )أ(
؛اآلنيةاحلرفية احملاضر االطالع على إتاحة عن طريقةعشر يتاالثنالدفاع ِفَرق

املساعدة إىل فريق الدفاع عن ، بتقدميالدائرة االبتدائية الثالثةلتعليماتوفقًا قام،)ب(
١١٤٩البالغ عددها الطلبات املقدمة من الضحايامراجعة وإيداع املالحظات املتعلقة بمن أجل بيمبا
؛طلباً 

يف ‘ لوارن غباغبو’و‘ ٢كينيا ’و‘ ١كينيا ’يف قضايا ِفَرق الدفاع قدم املساعدة إىل)ج(
؛وتنزيلهااألدلة وحتميلتلقي املعلومات اليت مت الكشف عنها 



ICC-ASP/12/9

9-A-040613 32

عينته الدائرة التمهيدية األوىل لتمثيل مصاحل السيد سيف اإلسالم القذايف يف )د(
بوسعه أن يعنيِّ حماميه اخلاصيصبحاإلجراءات أمام احملكمة إىل حني 

؛وثيقة٥٤

، والفريق العامل بالضحايااملتعلقةشارك يف الفريق العامل املعين باخلطة االسرتاتيجية )ه(
واستعراض نظام تقدمي الطلبات من الضحايا من أجل املشاركة يف اإلجراءات ، املعين باحملكمة اإللكرتونية

؛القضائية

إقرار ميع السوابق القضائية املتصلة مبرحلة جباملتعلقأصدر صيغًا حمدَّثة من دليله )و(
، ودليله الضحاياشاركة مباملتعلقباألدلة وباإلجراءات، ودليله اخلاصةالقرارات باملتعلق، ودليله التهم

احملامني املنتدبني؛باملتعلقدعاوى االستئناف التمهيدي، ودليله باملتعلق

-i، وRingtailجمياتاستعمال بر بشأنِفَرق الدفاع مستمرًا إىل تدريبًا قدم)ز(

Transcend ،القضايا املسمىلتناولالربنامج احلاسويب تنزيل األدلة وحتميلها، وعلى استعمالوبشأن
CaseMap.

المستشار القانوني العام للضحايا مكتب-٦

. فقد ظل تشار القانوين العام للضحايااملسعمل مكتب زيادة ذات شأن يف٢٠١٢شهد عام-١٣٨
، مبا يف ذلك التوعية العامةمبحاولة الضحاياهذا املكتب يسعى إىل محاية مصاحل 

واصل املكتب ،واإلسهام يف املنشورات. وعالوة على ذلكحلقات التدارسويف املشاركة يف املؤمترات 
للضحاياارجيني اخلقانونيني المثلني ملإىل او/أو لضحايا احملتملنيإىل االقانونية الفنية عرض تقدمي خربته 

أمام احملكمة.اليت تـَُباَشر اإلجراءاتيفجرب األضرار و/أو عند تقييم إمكانية طلب املشاركة 

املختلفة يف احلاالت ممثًال قانونياً خارجياً ٤٢املساعدة إىل ٢٠١٢وقد قدَّم املكتب خالل عام -١٣٩
من املسائل القانونية، جمموعة متنوعةيف و 

حملامني حبوث إىل ااملكتب املشورة القانونية و/أو نتائج قدموذلك أثناء التحضري للجلسات وخالهلا. وقد 
. مناسبة٣٠٠يف 

بتمثيل ٢٠١٢املكتب خالل عام قام، الضحايامبهمة تقدمي الدعم واملساعدة إىل يتصلوفيما -١٤٠
يف شخص من الضحايا يف احلاالت والقضايا املختلفة املعروضة على احملكمة، وذلك بزيادة ٤٠٠٠قرابة 

–١٠٠زهاء –الضحاياعدد األرقامأن ُيضاف إىل هذه وجيبيف املائة.٦٨,٩حجم العمل تبلغ 
، والذين أسدى املكتب الذين اتصلوا باملكتب جلمع معلومات عن املشاركة يف اإلجراءات أمام احملكمة

يف امليدان البعثات، واضطلع بالعديد من مذكرات خطية، قدَّم املكتب وعند متثيل الضحايااملشورة إليهم. 
على حنو فعَّال.هملكي يتمكن من متثيل مصاحلمن يدافع عنهم من أجل مقابلة 

مبوجب املتوخاة ضمن إطار اإلجراءاتالضحايااملكتب لكي حيمي حقوق ومصاحل ُعنيِّ وقد-١٤١
.كما لوبانغايف قضية جرب األضرار ويف إطار إجراءات القذايفمن نظام روما األساسي يف قضية١٩املادة 
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. وعالوة على ذلك، ووفقًا للقرار الصادر عن الدائرة غباغبوُعنيِّ املكتب ممثًال قانونًا مشرتكًا يف قضية 
، انُتدب اثنان من أعضاء املكتب للعمل بصفة ٢٠١٢تشرين األول/أكتوبر ٣االبتدائية اخلامسة يف 

ومها احملاكمتان اللتان من ؛على التوايلكينياتاقضيةيف و وسانغروتو املمثل القانوين املشرتك يف قضية
، على التوايل.٢٠١٣املقرر أن تبدءا يف آيار/مايو ويف متوز/يوليه 

لدليله ٢٠١٢انون األول/ديسمرب الوضع يف كحسبنسخة حمدَّثةونشر املكتب أيضًا -١٤٢
. ، وذلك باللغتني اإلنكليزية والفرنسيةلممثلني القانونينيل

وجبر أضرارهمالضحايامشاركة-٧

ى قِّ تلجهة وجرب أضرارهم، الذي يعمل بصفته الضحايااستلم قسم مشاركة ،٢٠١٢يف عام -١٤٣
ويرد يف املرفق للمشاركة يف اإلجراءات.جديدًا طلبًا ١٢٨٧، ما جمموعه الطلبات املقدمة من الضحايا

التاسع بيان تفصيلي بطلبات املشاركة واحلْرب. وعدد الطلبات الواردة أقل من العام السابق بسبب تلقي 
الدوائر يف قضية بيمبا لتقدمي طلبات أقل من مجهورية أفريقيا الوسطى نظراً إىل انتهاء األجل الذي حددته

ت احملاكمة. وفضًال عن ذلك، فعلى الرغم من أن قضايا كينيا قد بلغت طور طلبات املشاركة يف إجراءا
التحضري ملرحلة احملاكمة، فإن الدائرة االبتدائية قد قررت عدم النظر يف الطلبات الفردية (خبالف الضحايا 

اً طلب١١٤٦قسم مشاركة الضحايا وجرب أضرارهمالذين سيمثلون شخصياً). وأثناء العام، تلقى أيضًا 
أذنت الدوائر ،  ٢٠١٢جلرب األضرار، تتصل يف املقام األول بكينيا ومجهورية أفريقيا الوسطى. ويف عام 

يف ١٣٩يف قضية بيمبا و٢٩٤٤(يف شىت الدعاوىشخصًا من الضحايا٣٠٨٣مبشاركة ما جمموعه 
.قضية غباغبو)

فات، هي والتقارير، لدى وباإلضافة إىل جتهيز الطلبات الواردة من الضحايا وحفظها يف  مل-١٤٤
الدوائر املعنية وفقاً لتعليمات الدوائر، قام موظفو القسم يف الهاي بأنشطة أخرى عديدة. وهذه قد مشلت 
تناول الوثائق الواردة وحفظها يف السجل عند تلقى تعليمات بذلك، وتنظيم التمثيل القانوين املشرتك، 

وتقدمي الدعم إىل املمثلني القانونيني للضحا
وتقدمي املعلومات والتوصيات إىل الدوائر استجابًة للتطورات واألوامر القضائية. ونظراً إىل نقص املوارد من 

، ٣املوظفني، مل يتسن حتقيق مجيع مؤشرات األداء احملددة. وعلى سبيل  املثال، فكما هو مبني يف املرفق 
املمثلني القانونيني ألصحاب الطلبات، يف غضون سبعة أيام من استالم الطلبات،يتسن إشعار مل

يف املائة  من ٩٥إال يف ربع احلاالت بدًال من أن يكون ذلك خبصوص منهم ملوجهة اباستالم الطلبات 
٨٨بإيداع قسم مشاركة الضحايا وجرب أضرارهم، قام ٢٠١٢احلاالت حسب املستهدف. وخالل عام 

رسالة أخرى ١١٢وتقارير ووثائق أخرى لدى الدوائر، وأعد الطلبات املقدمة من الضحاياعنتقريرًا 
، نظم القسم أنشطة ٢٠١٢تتعلق باإلجراءات من أجل املمثلني القانونيني للضحايا وآخرين. وخالل عام 

ة أفريقيا الوسطى وكينيا وكوت ديفوار. ويف مجهورية الكونغو الدميقراطية ومجهوريميدانية يف مشال أوغندا
بعثة يف ذلك العام. وركزت األنشطة امليدانية للقسم على حتديد الضحايا ٥٣وجرى القيام مبا جمموعه 

حلاالت والقضايا املعنية، وتقدمي معلومات دقيقة عن مشاركة الضحايا وعمليات جرب يف سياق ااحملتملني 
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، وتلقي الطلبات املكتملة ومتابعة املوحدةخ من استمارات الطلبات األضرار أمام احملكمة، وتقدمي نس
الطلبات الناقصة، وتقدمي التدريب والدعم إىل الوسطاء الذين يساعدون الضحايا الذين تفاعلوا مع 
احملكمة، وتقدمي الدعم إىل املمثلني القانونيني للضحايا. وقام املوظفون العاملون يف امليدان ويف الهاي 

اركة يف إعداد الرسائل الرئيسية املراد نشرها يف امليدان استجابًة للتطورات القضائية، كما شاركوا يف باملش
عدد من البعثات امليدانية.

٢٠١٢بيد أن عدداً من البعثات واألنشطة املخطط هلا لعام -١٤٥
راطية. ومل ُيضطلع بأنشطة ميدانية يف ليبيا. كما مل وتعني إلغاؤها، وخاصة يف مجهورية الكونغو الدميق

ُيضطلع بأي أنشطة ميدانية يف تشاد أو أماكن أخرى فيما يتعلق باحلالة يف دارفور نظرًا إىل الصعوبات 
وإىل عدم التيّقن الذي ساد يف معظم السنة بشأن ما إذا كانت ستتوافر موارد كافية لدعم هذه اإلمدادية

، مل يتسن القيام جبميع األنشطة امليدانية املخطط هلا بسبب نقص املوظفني واألولويات البعثات. وأخرياً 
املتعارضة. ولذلك ركزت موارد املوظفني املتاحة على تنفيذ أوامر احملكمة فيما يتعلق باإلجراءات القضائية 

الدوائر.احملددة يف حدود اُألطر الزمنية اليت 

مشاركة الضحايا وجرب أضرارهميسية لقسموكان أحد األنشطة الرئ-١٤٦
وقد قررت هو تيسري مشاركة الضحايا يف اإلجراءات التمهيدية املتعلقة بقضية غباغبو (كوت ديفوار).

ة إقرار التهمالدائرة التمهيدية تشجيع الضحايا الراغبني يف املشاركة يف إجراءات 
دعت إىل تقدمي مقرتَح من قلم احملكمة ومالحظات من األطراف واملشاركني، أن 

نفسه مشاركة الضحايا وجرب أضرارهمبتت يف اإلجراء الواجب اتباعه. وتضمن هذا اإلجراء قيام قسم
ستة طلبات مجاعية بإدارة الطلبات اجلماعية يف امليدان، مما يستلزم بعثات ممتدة. ونتيجًة لذلك، أوِدعت 

شخص من الضحايا)، باإلضافة إىل الطلبات الفردية. وأجرى القسم أيضًا عملية اختيار ١٠١(تشمل 
كني مؤهلني.من أجل التوصية مبمثلني قانونيني مشَرت 

مشاركة الضحايا وجرب لة أخرى من حاالت الرتكيز الكبري يف أنشطة قسموكانت كينيا حا-١٤٧
. وقد تركزت اجلهود يف بادئ األمر على إكمال العدد الكبري من الطلبات ٢٠١٢خالل عام أضرارهم

تشرين ٣غري املكتملة اليت كانت قد وردت سابقاً. وعقب صدور قرار الدائرة االبتدائية املؤرخ 
بشأن متثيل الضحايا ومشاركتهم يف اإلجراءات، ركز هذا القسم على تقدمي ٢٠١٢األول/أكتوبر 

عملية 
تقدمي طلب من الضحايا الراغبني يف املثول شخصيًا أمام احملكمة وعملية مبسَّطة للتسجيل الطوعي فيما 

بالضحايا اآلخرين. ومبوجب هذا املخطط، يكون املمثل القانوين مسؤوًال عن ضمان أن يكون يتعلق
حية الذي وضعته الدائرة. األفراد الذين يقوم هو بتمثيل آرائهم وشواغلهم داخلني ضمن تعريف الض

وأجرى قلم احملكمة عملية اختيار لكي يقدم إىل الدائرة توصيات خبصوص تعيني املمثلني القانونيني 
ل مع هؤالء املمثلني القانونيني اجلدد، لدى تعيينهم، من أجل وضع إطار للتعاون فيما مِ املشرتكني وعَ 

على النحو املتوخى يف قرار الدائرة. وأثناء السنة، جرى يتعلق بتقدمي تقارير إىل الدائرة بشأن الضحايا، 
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وعندما طلباً. ٣٥١٨مما وصل بالعدد الكلي للطلبات إىل ،طلباً جديداً للمشاركة٨٨٢تلقي ما جمموعه 
معلومات تكميلية فيما يتصل بعدد كبري من تلبطُ مت تقييم الطلبات وحتديد أي معلومات ناقصة، 

الطلبات، وهي معلومات و 

جتهيز مشاركة الضحايا وجرب أضرارهم، أمت قسموفيما خيص احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى-١٤٨
وحفظ الطلبات الواردة حبلول املوعد النهائي الذي حددته الدائرة لتقدمي طلب املشاركة يف إجراءات 

الدائرة االبتدائية الثالثة منحت و أثناء الربع األول من السنة.بيري بيمبا غومبو-قضية جاناحملاكمة يف 
املقبولني للمشاركة يف هذه القضية الكلي للضحايامن طالبيها اجلدد، فبلغ العدد ٢٩٤٤صفة الضحية لـ

أيضًا طلبات جرب األضرار إىل الدفاع. وجرى مشاركة الضحايا وجرب أضرارهموأحال قسم.٥٢٣١
الوسطاء، الذين ُعقدت معهم حلقة ودعم بغية إبالغ الضحايا بصفتهم وإبالغ االضطالع ببعثات

، كما ُوضعت رسائل رئيسية تتعلق باملراحل التالية للمحاكمة ونُقلت هذه الرسائل.تدارس تدريبية

دييلوتوماس لوبانغاكان اختتام حماكمة ة،وفيما خيص احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطي-١٤٩
مشاركة الضحايا وجرب جرب األضرار اليت تلت ذلك أحد مواطن الرتكيز الرئيسية من جانب قسمودعوى 
، كما كان متوقعاً. وطُلب من قلم احملكمة تقدمي مالحظات إىل الدائرة بشأن ٢٠١٢يف عام أضرارهم

صندوق االستئماين مسائل حمددة تتعلق جبرب األضرار، كما بدأ قلم احملكمة أيضاً يف إجراء حوار بناء مع ال
للضحايا بشأن تنفيذ قرار الدائرة االبتدائية بشأن جرب األضرار، قبل تعليق النظر يف هذا األمر يف انتظار 

وُوضعت اسرتاتيجيات ورسائل رئيسية فيما يتعلق بالقرارات القضائية وتعليق النظر وجرى االستئناف. 
القيود األمنية. واستجابًة للتطورات القضائية يف االضطالع ببعثات، وإن كانت هذه األمور قد تأثرت ب

القضايا األخرى املتعلقة جبمهورية الكونغو الدميقراطية، جرى التخطيط أيضًا للقيام ببعثات لتسليم 
قسمقد حدت من قدرة‘ كيفو’و‘ إيتوري’الرسائل الرئيسية، وإن كانت أوجه القلق األمنية يف قضييت 

على الوصول إىل الضحايا والوسطاء والقيام بأنشطة خارج نطاق املراكز هممشاركة الضحايا وجرب أضرار 
بوكافو.الرئيسية يف بونيا و

االضطالع بأنشطته املعتادة. فقد قدم الدعم إىل مشاركة الضحايا وجرب أضرارهمقسموواصل -١٥٠
باكري نورين وصاحل حممد جربو عبد اهللا باندا أضيةكني للضحايا املشاركني يف قاملمثلني القانونيني املشَرت 

وذلك فيما خيص احلالة يف دارفور. وقام القسم، حسب تعليمات الدائرة التمهيدية، بالتماس جاموس
معلومات تكميلية من أجل تكملة عدد من الطلبات املعلقة الواردة من أوغندا حيث وصل العدد الكلي 

الطلبات األخرى الناقصة. وفيما جبهد كبري لتكملةطلباً، كما قام ١١٤١إىل للطلبات الواردة حىت اآلن 
خيص احلالة يف ليبيا، مل يضطلع القسم بأي أنشطة ميدانية ولكنه تلقى وقّيم ستة طلبات جديدة من 

أجل املشاركة يف اإلجراءات.

جهوده الرامية إىل حتسني كفاءة مشاركة الضحايا وجرب أضرارهمقسم، واصل ٢٠١٢ويف عام -١٥١
نية التعويل عليها. وأُنشئت فرقة عمل إلجراء استعراض شامل ولتحليل الطلبات الواردة نظمه وإمكا

ديدة وإعدادها جبرناجمية مث جرى، باستخدام املوارد الداخلية، استحداث وظيفة الطلبات تعديًال طفيفاً). 
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ودجمها يف قاعدة البيانات ويف نظام إدارة وثائق احملكمة، مما مّكن من معاجلة املعلومات التكميلية الواردة 
من االمتثال ملتطلبات الدائرة مشاركة الضحايا وجرب أضرارهمقسمبسرعة وتلقائية أكرب. وأخرياً، متكن 

وذلك بإنشاء منوذج جديد ملعاجلة الطلبات (جمموعات الطلبات الفردية اليت جيري غباغبواملبينة يف قضية 
تناوهلا بصورة مجاعية).

والشهودالضحايا-٨

شاهدًا ومخسة ضحايا شهدوا ٢٠يّسرت عمليات وحدة الضحايا والشهود مثول ما جمموعه -١٥٢
اهداً ومخسة ضحايا يف حماكمة ش١٨إىل مدادي. وُقدم الدعم اإلداري واإل٢٠١٢أمام احملكمة يف عام 

.٢٠١٢، كان أربعة هم شهود إثبات مثلوا يف الربع األول من عام ١٨. ومن بني هؤالء الضحايا الـ بيمبا

وقد مثل أمام احملكمة أربعة عشر شاهدًا يف الفرتة من آب/أغسطس إىل كانون األول/ديسمرب -١٥٣
ام احملكمة حلضور جلسة إصدار احلكم يف . وباإلضافة إىل ذلك، مثل شاهدا إثبات اثنان أم٢٠١٢
.لوبانغاحماكمة 

٣٧هي ٢٠١٢وكانت مدة اإلقامة القصوى لكل ضحية/شاهد يف مقر احملكمة خالل عام -١٥٤
.بيمبايف حالة شاهد واحد جاء ليديل بشهادته يف قضية –يوماً 

الدميقراطية ومجهورية وقد حرى احلفاظ على نظام الرد األويل يف حالة كل من مجهورية الكونغو -١٥٥
أفريقيا الوسطى وكينيا. وأُنشئ نظام إضايف يف كوت ديفوار.

اجتماعي وطيب إىل -، قام فريق وحدة الضحايا والشهود بتقدمي دعم نفساين٢٠١٢ويف عام -١٥٦
من شاهداً مثلوا أمام احملكمة يف حماكمة بيمبا، مبا يف ذلك تقدمي وصلة فيديو مسعية١٨مخسة ضحايا و

التعريف الداخلي باحملكمة.أجل 

تثقيفي يف مقر احملكمة إىل ستة مشاركني يف برنامج الو االجتماعي -والنفساينوُقدم الدعم الطيب -١٥٧
احلماية التابع للمحكمة اجلنائية الدولية وإىل أفراد أسرهم.

مي وقام موظفو الدعم يف امليدان (موظفو الدعم املعاونون ومساعدو الدعم امليدانيون) بتقد-١٥٨
برنامج احلماية التابع للمحكمة اجلنائية مشاركًا يف ٥٠االجتماعي والطيب إىل قرابة -الدعم النفساين

، وبتنفيذ اسرتاتيجيات خروج لعدد من املشاركني يف هذا وذلك يف أماكنهممن ذويهم٢٠٠وإىل الدولية
الربنامج.

ن لوحدة الضحايا والشهود باملشاركة يف بعثات مشرتكة بني ان التابعاالدعم املعاونموظفاوقام -١٥٩
ووحدة الضحايا والشهود إىل أماكن حاالت خمتلفة من أجل تقدمي مشاركة الضحايا وجرب أضرارهمقسم

يف امليدان وذلك خبصوص التفاعل مشاركة الضحايا وجرب أضرارهمالتدريب واملشورة إىل فريق تابع لقسم 
مع الضحايا.
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مشاركة قسمعم ذلك، فإن مساعدًا لشؤون الدعم قد انضم إىل البعثة امليدانية لوفضالً -١٦٠
. وانضم مساعد واحد الطلبات املقدمة من الضحايامن أجل املساعدة يف تناول الضحايا وجرب أضرارهم
-يةتغيري مكان الشهود من أجل ضمان تلبية االحتياجات الطبية والنفسانتتعلق بلشؤون الدعم إىل بعثة 

االجتماعية للشهود.

وكفل موظفو الدعم استمرارية تقدمي خدمات الدعم إىل الشهود احملتجزين وساعدوا على تغيري -١٦١
مكان أحد هؤالء الشهود، مبا مشل إعادة توحيد مشل أسرته.

٤١، بتقدمي ٢٠١٢وقامت وحدة الضحايا والشهود، يف إطار تفاعلها مع الدوائر يف عام -١٦٢
أربع وثائق؛ ويف –كاتانغا/نغودجولو شويوثيقة واحدة؛ ويف قضية –لوبانغا: يف قضية ، كما يليوثيقة
وثيقة؛ ويف ٢١–بيمباوثيقة واحدة؛ ويف قضية –نغودجولووثيقة واحدة؛ ويف قضية –كاتانغاقضة 
–تاموثاورا/كينيامخس وثائق؛ ويف قضية –روتو/سانغثالث وثائق؛ ويف قضية –باندا/جربوقضية 

تقريراً رمسياً إىل ٢٠وثيقتان. وقدمت وحدة الضحايا والشهود كذلك –غباغبوثالث وثائق؛ ويف قضية 
الدوائر بالربيد اإللكرتوين.

خبصوص. و جلسة١٩وشارك ممثلو وحدة الضحايا والشهود أيضًا يف جلسات بلغ جمموعها-١٦٣
نقل الشهود، مجعت وحدة الضحايا والشهود تربعات للصندوق اخلاص بعمليات باملتعلقةاالتفاقات 

دولة فيما خيص إبرام مزيد من االتفاقات ٣١مع حالياً نقلهم من دولة واحدة أخرى، وهي تتفاوض 
املتعلقة بنقل الشهود.

شىت والشهود مشورة متخصِّصة إىل الضحاياوحدة الوحدة الفرعية للحماية التابعة لأسدت و -١٦٤
وفيما يتعلق جبميع حاالت إحالة جديدة.١٩. وتناولت الوحدة ما جمموعه الدوائر واألطراف واملشاركني

حالة، قام موظف معاون للحماية وخبري نفساين بإجراء تقييم يف امليدان للحماية ١٩اإلحالة وعددها 
وجرى يف عام ليها ذووهم. اليت حيتاج إليها أصحاب الطلبات وكذلك، يف بعض احلاالت، اليت حيتاج إ

وثالث عمليات نقل خارجية، كما جرى ١٦القيام بـ ٢٠١٢
رج للمشاركني يف برنامج احلماية التابع للمحكمة اجلنائية الدولية يف مثاين اسرتاتيجيات إلجياد خمالبدء

وذلك يف احلاالت املختلفة. 

لتوعية اإلعالم العام وا-٩

التوعية بوالية احملكمة وبأعماهلا ويف الرتويج لفهمها، والوثائق يفالعام قسم اإلعالم ُيسهم-١٦٥

القسم مع اجلهات الرئيسية صاحبة املصلحة مثل األوساط القانونية واألكادمييني واملنظمات غري احلكومية 
حفيني وأنواع معينة من اجلمهور على نطاق العامل عن طريق برامج حمددة، ويتوخى يف ذلك اهلدف والص

إلعالم العام.املتعلقة بااحملكمة النهائي املتمثل يف زيادة الدعم الدويل للمحكمة والسرتاتيجية 
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العام قسم اإلعالم ، أثرت ظروف داخلية وخارجية على السواء يف قدرة ٢٠١٢ويف عام -١٦٦
الوثائقو 

العجز يف امليزانية، أُوقف تنفيذ مخس عمليات تعيني كان قد بُدئ فيها استيعاباإلدارة العليا بغية 
ى بسبب األوضاع األمنية يف تعليق بعض األنشطة وإلغاء أنشطة أخر بالفعل. وفضًال عن ذلك، تعّني 

امليدان. وأُلغيت أيضًا خطط أخرى ألن أنشطة قضائية شىت واردة يف االفرتاضات اليت قام عليها إعداد 
مل حتدث فعالً. وكان التأثري املرتتب على ذلك كبرياً يف العمليات املتصلة بليبيا وكوت ٢٠١٢ميزانية عام 

ديفوار ومجهورية الكونغو الدميقراطية.

١٦٧-
املتأثرة، مع إعطاء األولوية للقضايا أثناء مرحلتها االبتدائية. وأتيحت إمكانية املشاركة يف اإلجراءات 

على اإلذاعة ريق بث موادالقضائية أمام اجلمهور احمللي يف اجتماعات ُعقدت وجهًا لوجه، وعن ط
والتلفاز باللغات احمللية وعن طريق وسائل االتصال التقليدية. ويف محهورية الكونغو الدميقراطية ويف مجهورية 
أفريقيا الوسطى، جرى إشراك جمموعات من النساء واألطفال اجلنود وأفراد اجليش النظامي وأفراد الشرطة 

الرتكيز الرئيسي للنشاط هو تدريب الصحفيني ومتهيد الطريق أمام يف هذا األمر. ويف كينيا، كان موضع 
إشراك السكان املشردين على مستوى القواعد األساسية. ويف كوت ديفوار، واصل الربنامج تنظيم بضع 

ولية مع جهات فاعلة أجلسات توعية توىل أمرها املوظفون العاملون يف الهاي الذين أجروا اتصاالت 
حملية.

وتقريراً نشرة صحفية ١٤٥كمة بقدر أكرب من الدعاية للنشاط القضائي وأصدرت وقامت احمل-١٦٨
زيارة ٠٠٠٩٥٦زيارة باملقارنة مع ٠٠٠٩٩٨إعالميًا عن طريق املوقع الشبكي للمحكمة الذي شهد 

يل تسج٤٨برناجمًا إذاعيًا و٤٦يف الفرتة السابقة. وقام أيضًا قسم اإلعالم العام والوثائق بإنتاج وبث 
٨٠٥١٠٣اخلاصة باحملكمة وُسجلت ‘ يو تيوب’فيديو موجهة إىل اجلمهور الدويل عن طريق قناة 

القسمحجم أكرب من عبء العمل مع زيادة تأثرياستيعابهلذه التسجيالت. وعمًال على اتمشاهد
أكثر وباستخداميف الوقت نفسه، قام القسم على حنو مستمر مبراجعة إجراءاته وسياساته الداخلية 

التكنولوجيات تقدماً مىت وحيثما أمكن ذلك.

صلت احملكمة دعم اجلوالت األخرية من احملاكم الصورية القائمة اليت نظمها شركاء تنفيذيون اوو -١٦٩
ونظرًا إىل القيود اليت تكتنف امليزانية، علقت احملكمة .الصينيةو اإلسبانية واإلنكليزية والروسية باللغات 

إعالم عام مثل محالت "نداء للمحاميات األفريقيات" و"نداء للمحامني العرب".عدة مشاريع

ويزداد عدد طلبات زيارة مقر احملكمة، وهو أمر يُرجح أنه حيدث نتيجًة لزيادة بروز احملكمة -١٧٠
كبار زياراتالدولياً. وقد قام قسم اإلعالم العام والوثائق بدعم زيادة عدد 

دعم اجلهود الرامية إىل بغية بتفاعله مع احملكمة وذلك زيارة) ٥١زيارات الرفيعة املستوى (الشخصيات/ال

الغرض من هذه الزيارات األخرية زيارة). و ٦٧اجلهات صاحبة املصلحة (زيارات الزيادة عدد 
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لفئات الرئيسية اليت تأيت إىل احملكمة كجزء من الربامج التدريبية اليت تنظمها ومتوهلا لاإلحاطة اإلعالميةهو 
احلكومات الوطنية والسفارات واملنظمات غري احلكومية وأطراف ثالثة أخرى ذات صلة.

والتعاونالخارجيةالعالقات- ١٠

بإحالة ومتابعة طلبات التعاون الصادرة عن الدوائر يف رئيس قلم احملكمةاملكتب املباشر لقام-١٧١
طلبًا للتعاون إىل الدول بشأن مسائل ٧٩طلباً. وصاغ املكتب أيضًا وأحال ٢٢١وعددها ٢٠١٢عام 

طلباً للمساعدة ١٦ابعة واملمثلني القانونيني يف إحالة ومتِفَرق الدفاع . وأخرياً، ساعد املكتب بواليتهتتعلق 

بشأن نقل الشهودواصل املكتب جهوده الرامية إىل إبرام اتفاقاتوفيما خيص التعاون الطوعي،-١٧٢
وأكد على أمهية هذه االتفاقات يف احملافل املختلفة، مبا يف ذلك فريق الهاي العامل، وجلسات اإلحاطة 
الدبلوماسية، ومجعية الدول األطراف، واالجتماعات الثنائية مع الدول. وبدأ املكتب أيضًا يف إجراء 

.اإلفراج املؤقتمفاوضات مع دولة واحدة بشأن االتفاق املتعلق ب

ملكتب على حوار مستمر مع الدول يف إطار األفرقة العاملة املختلفة ونسَّق وحافظ ا-١٧٣
اجلمعية، وجلنة حملكمة يف التقارير اليت قدمتها احملكمة إىل قلم املختلفة لاألقساماإلسهامات املقدمة من 

ملناقشة املسائل موضع وأخرياً، فإنه يف تواصل منتظم مع الدولة املضيفة امليزانية واملالية، واألمم املتحدة.
االهتمام املشرتك ومازال على اتصال مع املنظمات غري احلكومية ذات الصلة واحملاكم األخرى واملنظمات 

الدولية واإلقليمية بقصد تعزيز دعمها للمحكمة.

الميدانيةالعمليات- ١١

ولكنه مع ذلك متكن، املتوقعةميزانيته وفقًا لالفرتاضاتنفَّذ قسم العمليات امليدانية،٢٠١٢يف عام -١٧٤
املشروح على النحو عن طريق حتسني التخطيط والتنسيق، من االستجابة لالحتياجات التشغيلية غري املتوقعة،

:أدناه

، جرى احلفاظ على مخس ٢٠١٢من امليزانية املقرتحة لعام ٢١٩كما هو متوقع يف الفقرة )أ(
مكاتب ميدانية. 

االسرتاتيجية من أجل ضمان التخطيط املالئم واستخدام املوارد ُأجري عدد من االستعراضات )ب(
وفقًا إلجراءات العمل القياسية املتعلقة باالستعراض االسرتاتيجي للمكاتب امليدانية، أي االستعراض امليداين لعام 

قلم بشأن أفضل طريقة وأكثرها فعالية من حيث التكاليف لتنفيذ والية ُأجريت ودراسة جدوى شاملة ٢٠١٣
احملكمة يف كوت ديفوار. وكان هذا املكتب هو األساس الذي استند إليه قرار قلم احملكمة بإنشاء مكتب ميداين 

، واملوافقة الالحقة عليه من جانب رئيس هيئة ٢٠١٣يف كوت ديفوار، الذي بدأ يعمل اعتبارًا من أوائل عام 
احملكمة.



ICC-ASP/12/9

9-A-040613 40

، بتنسيق أنشطة املكتب تنسيقًا مستحدثوذج ميداين منيقامت فرقة العمل املعنية بكينيا، وه(ج)  
ناجحاً، حمققًة عدداً من أوجه الكفاءة من بينها ما حتقق نتيجًة للتعاون مع األمم املتحدة وتعزيز تضافر الطاقات 

فيما بني مجيع األقسام التابعة لقلم احملكمة يف امليدان والشركاء اخلارجيني.

بتنسيق قسم العمليات امليدانية، قام ٢٠١٢(د)  متشيًا مع أيام العمل يف امليدان املتوقعة يف عام 
فيها 

مكتب ميداين أم ال.

متكن املسجل من ة وضع اإلجراءات األساسية اليت نشأت احلاجة إىل موارد تدريب إضافية بغي(ه) 
إنشاء أداة تشغيلية إلدارة األزمات.

متشياً مع التطورات القضائية يف احلاالت املعنية ويف القضايا املعروضة على احملكمة، كانت املكاتب (و) 
امليدانية أداة هامة لإلخطار اجليد من حيث التوقيت وملتابعة األوامر والقرارات الصادرة عن الدوائر والطلبات 

. وتُبني التفاصيل ذات الصلة يف اجلدول الوارد أدناه.األخرى املتعلقة بالتعاون واملساعدة املتولدة عن قلم احملكمة

كوت 
ديفوار كينيا

مجهورية 
أفريقيا 

الوسطى

مجهورية 
الكونغو 

الدميقراطية أوغندا
اإلخطارات والقرارات عدد جمموع 

وطلبات املساعدة والتعاون

٩ ١٥ ٧ ٨٣ ١٠ ١٢٤

، بتنسيق عدد من املبادرات املوجهة احملكمةرئيس قلم ، يف ظل توجيه من قسم العمليات امليدانيةوقام -١٧٥
إىل حتسني اجلوانب التشغيلية إلدارة األزمات يف امليدان. وقد استلزم ذلك تنظيم عملية تدريب متخصص ركز على 
وضع املبادئ التوجيهية اإلجرائية وعلى وضع إطار تشغيلي لتمكني قلم احملكمة من إدارة حاالت األزمات إدارة 

فعالة.

ًة هلذا التدريب، فإن حالة األزمة اليت حدثت يف مجهورية أفريقيا الوسطى يف كانون األول/ديسمرب ونتيج-١٧٦
، واليت استلزمت إجالء املوظفني امليدانيني التابعني للمحكمة، قد أُديرت بكفاءة وفعالية يف حدود املوارد ٢٠١٢

عن ضمان سالمة أصول املكتب امليداين.املتاحة بامليزانية وعلى حنو كفل سالمة املوظفني وأمنهم، فضالً 

اإللكترونيةالمحكمة- ١٢

النظام اإللكرتوين حلفظ امللفات
٢٠١٢حدث تقدم يف استحداث وحدة إدارة الوثائق. وقد مت يف الربع الثالث من عام -١٧٧

ُصمم هذا اإلطالق األويل للمرحلة األوىل من هذه الوحدة، وهي بوابة احلفظ اإللكرتوين للملفات. وقد
النظام وُطوِّر بالكامل داخل احملكمة بوصفه مشروعًا مشرتكًا بني قسم إدارة احملكمة وقسم تكنولوجيات 

إطالقها على نطاق احملكمة لهاملعلومات واالتصاالت. وجيري اآلن التنقيح الثاين هلذه األداة ومن املخطط
.٢٠١٣بأسرها خالل عام 
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وحدة الرتمجة الشفوية:

٢٠١٢وحدة الرتمجة الشفوية لتدخل طور اإلنتاج يف الربع الرابع من عام أُطلقت-١٧٨
طلب ترمجة شفوية.٣٦لتقدمي قد اسُتخدمهذا النظامكان،  ٢٠١٢عام 

الوحدة اإللكرتونية اخلاصة بوحدة الشهود والضحايا
اختبار القبول وأُطلقت كما متالوحدة اإللكرتونية اخلاصة بوحدة الشهود والضحايامت تطوير -١٧٩

تدفق العمل اليومي ملوظفي . وجيري حاليًا إدماجها يف ٢٠١٢لتدخل طور اإلنتاج يف الربع الرابع لعام 
.٢٠١٣وحدة الشهود والضحايا، ومن املخطط له االنتهاء من ذلك يف الربع األول من عام 

:مستقبالً ةتطوير نظام احملكمة اإللكرتوني
. وينحصر يف هذا القسم تطوير نظام احملكمة اإللكرتوينإدارة احملكمة يرصد مازال قسم-١٨٠

بوضع خطط شىت ٢٠١٣التخطيط جلميع املشاريع وإدارة هذه املشاريع. ومن املخطط له القيام يف عام 
بشأن طلبات التغيري وحتديثات هذه الوحدة اإللكرتونية، مع اجلمع حيثما لزم بني شىت القدرات املوجودة

داخل احملكمة واخلربة الفنية اخلارجية.

ةياحملكمة اإللكرتوننظام إدارة عملية الوصول إىل 
واصل قسم إدارة احملكمة ، ٢٠١٢يف عام :يةإدارة عملية الوصول إىل نظام احملكمة اإللكرتون-١٨١

استحداث ذلكوقد مشل. ECOSونظام، Ringtailونظام، TRIMاحلفاظ على األمن ضمن نظام

:ةتقدمي تدريب ومساعدة حمددين بشأن نظام احملكمة اإللكرتوني
‘ رِنغتيل’اإللكرتونية من العاملني يف دوائر احملكمة على استعمال نظامي احملكمةستةمت تدريب -١٨٢

)Ringtail(ترانسيند’و ‘)Transcend(. وقد نُشرت ِحزمة تدريبية بشأن جمموعة فيديوية وجرى
استخدامها أيضاً من جانب العاملني يف الدوائر ألغراض التدريب الذايت.

اإللكرتونيةطلبًا للمساعدة املتقدمة يف جمال احملكمة ٤٦تلبية ، جرى٢٠١٢خالل عام و -١٨٣
.قدَّمها العاملون يف دوائر احملكمة

البشريةالموارد- ١٣

يتعلق باملوارد فيمااالسرتاتيجية،٢٠١٢يف عام -١٨٤
ُشغلت بنقل موظفني تسع وظائف، منها وظيفة٣٢البشرية. وقد مت شغل وظائف شاغرة جمموعها 

إىل ة للموظفني املعنينيترقيمتثل من حاالت النقل الداخلي هذه حاالتمثاينوكانتداخليني إليها. 
.الوظيفيفرصاً للرتقي أتاحا ممتنافسية، ، عملية، عن طريق مرتبة أعلى

وجرت مواصلة التأكيد على استحداث إطار شامل لسياسة املوارد البشرية وقامت احملكمة -١٨٥
نظام تقييم األداء باحملكمة وهو جاهز . ونُقحالسياسات اجلديدة املتعلقة باملوارد البشريةبتنفيذ عدد من 
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العاملني برفاهواهُتمَّ ، عقب تنظيم برنامج تدرييب شامل من أجل مجيع املشرفني.٢٠١٣للتطبيق يف عام 
صحتهم ورفاههم. بشأن يةوإعالميةبوسائل منها عقد جلسات مجاعية، وحلقات عمل، وجلسات تدريب

م.سرتاتيجية للتعلّ ونـُفَِّذت يف مجيع وحدات احملكمة خطط ا

األمن والسالمة
لعاملني يف لسالمة المن و عملية توفري األإدارةواصل قسم األمن والسالمة ،٢٠١٢يف عام -١٨٦

. كما واصل ضمان توفريمها،كذلك صوهلاألو احملكمة 
وقام .الدوائرقرارات لاألمن والسالمة إلجراءات احملكمة وفقاً جلدول مواعيد اجللسات و بتوفريالقسم وقام

ملفات تتعلق بإصدار تصاريح أمنية للموظفني وساعد يف ٤١٠مبعاجلة مكتب أمن املوظفني والتحقيقات
مة موظفي بأمن وسالاملتعلقةاملخاطرمجيع أن ُتدارويف امليدان كفل القسم عدة حتقيقات داخلية.

اخلاصة باألمن املعنية لربوتوكوالت احملكمة وأطرها إدارة مالئمة وفقاً ومبانيهاوأصوهلااحملكمة
ت احلماية ١٣٢وُوفَّر الدعم األمين لـ والسالمة.

ملسؤويل احملكمة املنتخبني أثناء مخسة بعثات. وواصل القسمبشأن املسائل األمنيةاالتصالعن قرب و 
تنمية قدرته على مجع وحتليل املعلومات عن طريق تدريب املوظفني املعنيني وإعادة تنظيم جماالت مسؤولية 

وقد ‘. ’منوذج تدرييب منقَّح من ٢٠١٢ونُفذ يف عام حملِّليه.
املؤسسة العسكرية بالدولة املضيفة، هولندا، وأصبح مع من هذا النموذج بالتعاون ذت دورتان تدريبيتان نُف

سالمتهم.ضمان هذا التدريب جزءاً من الربنامج العادي والشامل لتوعية املوظفني و 

سات بتقييم عدد من املشاريع والعمليات واملمار فقد قام القسم، أمن املعلوماتفيما يتعلق بأما -١٨٧
بغية حتديد املخاطر احملتملة اليت تكتنف سرية املعلومات احلساسة. وفضًال عن ذلك، جرى التحقيق يف 

، حوادث بشأن أمن املعلومات تتعلق بتسريبات للبيانات. ويف ظل القيود املالية اليت تواجهها احملكمة
التكلفة شاريع املنخفضة املجرى حتديد عدد من "

وجرى استحداث تدريب جديد من أجل تدريب املوظفني على استنساخ املعلومات احلساسة ونشرها.
.املعنيني على ما لألنظمة املتصلة باألمن من نتائج على ممارسات العمل

األطرافالدولجمعيةأمانة: الرابعالرئيسيالبرنامج-دال

جلمعية إىل اوخدمات املؤمترات الفنيةاخلدمات تقدميمجعية الدول األطرافواصلت أمانة -١٨٨
٢٠١٢.

٢٠١٢ألمانة يف عام اإلجنازات اهلامة لومن -١٨٩

الفرعيةاألطرافالدولمجعية

أي -أيام عملسبعة، ملدة الهايللجمعية، اليت ُعقَدت يف احلادية عشرةنظَّمت الدورَة )أ(
هذه الدورة؛إىل وقدَّمت اخلدمات -أقل مبقدار يوم من فرتة الثمانية أيام عمل املتوقَّعة واملخطط هلا 



ICC-ASP/121/9

43 9-A-040613

، مثل توفري الوثائق والتقارير وامللخَّصات فنيةةقدَّمت خدمات قانونية وخدمات سكرتاري)ب(
املّدعي نائب بانتخاب املتعلقةالوثائق من أجلالتحليلية، 

للجنة االستشارية املعنية أعضاءالعام،
برتشيحات القضاة؛

العاملة، وجلنة وأفرقتهامكتبها وخاصةهليئات الفرعية للجمعية، إىل اقدَّمت اخلدمات )ج(
الدائمة؛بأماكن العملاملعنية الرقابةفريق الدراسي املعين باحلوكمة، وجلنة امليزانية واملالية، وال

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

تتعلقوفنية)ه(
بعمل اجلمعية؛

أفضى ، ماذات الصلةااملناضطلعت بالوالية)و(
املعلومات املقدَّمة على املوقع الشبكي للجمعية؛االطالع على إىل إمكانية 

RC/1القرارينيفاأّدت املهمَة املن)ز(

بني فيما همزة وصل كوقد اشتمل ذلك على العمل  .)٣(ICC-ASP/10/Resو)٢(ICC-ASP/9/Res.3و
يتعلق فيماإنرتنت خارجيةإقامة شبكة كذلك ، و املدين

؛املدينوذلك ، يةبالتكامل

وبلدان نامية البلدان منوًا أقل مبشاركة املعينأمََّنت مسامهات يف الصندوق االستئماين )ح(
ممثالً هلذه البلدان ٢٦ما جمموعه اجلمعية، وأدارت هذا الصندوق، مسهِّلة بذلك مشاركةأعماليف أخرى

للجمعية؛احلادية عشرةيف الدورة 

، وغريها من اهليئات ذات الدوليةمع احلكومات، واحملكمة، واملنظمات احلكوميةتراسلت)ط(
اجلمعية.تتعلق بأعمالالصلة، واألشخاص، واملنظمات غري احلكومية، بشأن أمور 

قيام األمانة بوباإلضافة إىل -١٩٠
:كما يلياجتماعاً ١٢١األمانة هذه اخلدمات لـ، وفَّرت املتصلة بذلك

٢١..............................املكتب )أ(

٦٣..................فريق الهاي العامل )ب(

-٦، نيويورك، التاسعةالوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة )٢(
الفرع ثانياً،،ICC-ASP/9/Res. 3األول، اجلزء الثالث، ICC-ASP/9/20الوثيقة(٢٠١٠كانون األول/ديسمرب ١٠

.٤٧الفقرة 
-ICCاألول، اجلزء الثالث، ICC-ASP/10/20الوثيقة(٢٠١١...، العاشرةالدورة ...الرمسيةالوثائق)٣(

ASP/10/Res. 5،،ً٦١الفقرة الفرع ثانيا.
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٧...................فريق نيويورك العامل )ج(

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

١٧...........................الرقابةجلنة )ه(

٣٥٥جمموعه ما احلادية عشرة أجل الدورةاألمانة من وجهزت-١٩١
كما يلي:(باللغات الرمسية الست) صفحة ٧١١٤

صفحة)؛٤٥٨٧وثيقة (٢١١: وثائق ما قبل الدورة)أ(

صفحة)؛٥٩٦وثيقة (١٣١أثناء الدورة: الصادرةالوثائق )ب(

).ةصفح١٩٣١وثيقة (١٣: وثائق ما بعد الدورة)ج(

بلغ عدد ثائقو ٦٠٣ما جمموعة ، جهزت األمانة أيضاً جلنة امليزانية واملاليةوفيما يتعلق بدوريت-١٩٢
، بثالث لغات رمسية.صفحة٤٧٣٢

الدائمةأماكن العمل: مكتب مدير مشروع ١-السابعالرئيسيالبرنامج-هاء

اختيار املقاول العام، اختري أربعة باملتعلقةاملناقصةعقب مرحلة االختيار األويل يف اجراءات-١٩٣
.إرساء املناقصةمتنافسني للمشاركة يف مرحلة 

بتشييد أماكن العمل الدائمة للمحكمة املناقصة املتعلقةبإرساء املناقصةاجراءاتوقد اختُتمت -١٩٤
مسيت/بويل ’و) Visser(‘فيِسر’(وهو احتاد شركات يضم شركات ‘ Courtys: كورتيس’على ائتالف 
د على . ويشتمل العق٢٠١٢تشرين األول/أكتوبر ١يف ) Smit/Boele van Eesteren(‘فان إيستريين

١٢,٩يورو. وُحيتفظ أيضًا باحتياطي خماطر قدره ٧٠٠٠٤٤١٤٧عقد بسعر أقصى مضمون قدره 
مليون يورو حتت مسؤولية مدير املشروع لتغطية أي خماطر متبقية أثناء تنفيذ العقد.

وقد حتققت النتائج املالية اإلجيابية التالية:-١٩٥

مليون يورو، قد ٢٢,١املقدرة أصًال مببلغ ،)3gv(تكاليف معدات املستعِمل املتكاملة)أ(
مليون يورو؛١٩٠اسُتوعبت بالكامل يف ميزانية التشييد البالغة 

منحماليني يورو يف مرحلة ٦,٣حتققت وفورات إضافية قدرها )ب(
توقيع العقد، انتقل التصميم التقين إىل مرحلته الثانية وسيجري كاحتياطي حتت سلطة جلنة الرقابة. وعند

٢٠١٣. ومن املتوقع بدء أعمال التشييد الفعلية يف شباط/فرباير ٢٠١٣االنتهاء منه يف شباط/فرباير 
.٢٠١٥ويُتوقَّع إمتامها يف أيلول/سبتمرب 
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المسائل المشتركة بين البرامج-ثالثاً 

وإدارة المخاطراالستراتيجيةالخطة- ألف

مع الرتكيز على زيادة ٢٠١٢أجرت احملكمة مراجعًة وتنقيحًا خلطتها االسرتاتيجية يف عام -١٩٦
اخلطة كأداة لإلدارة وتعزيز إطارها التشغيلي واالسرتاتيجي. وقد ُأجريت هذه املراجعة عن طريق حتسني

حوارًا مع الدول األطراف عن طريق عملية تعاونية وتشاورية بني أجهزة احملكمة. وباشرت احملكمة أيضًا 
فريق الهاي العامل

٢٠١٧-٢٠١٣كجزء من عملية املراجعة والتنقيح. وُعرض مشروع اخلطة االسرتاتيجية املنقحة للفرتة 
جلمعية ال("اخلطة") على الدورة احلادية عشرة 

وقد ُصممت هذه اخلطة حتديدًا لتمكني احملكمة من دعم أعماهلا عن طريق الربط على حنو -١٩٧
وعالوة على ذلك، فقد أوثق 

وتأثري اخلطة بوصفها اسرتاتيجي يف عملية امليزنة.ُصممت اخلطة لكي ُتستخدم على حنو أفضل كدليل 
. وحتتوي ٢٠١٤ثناء عملية صياغة امليزانية الربناجمية للمحكمة لعام أأوضح سيصبح أداة يف هذا الصدد 

وأهدافها ذات األولوية لعامي ٢٠١٧-٢٠١٣االسرتاتيجية للفرتة اخلطة على بيان ملهمة احملكمة 
تدابري أداء ستمّكن احملكمة من أن ُجتري  األهداف ذات األولوية علىأيضًا . وتشتمل٢٠١٤و٢٠١٣
استعراضاً للصلة بني اخلطة وامليزانية.كل عام

بالضحايا يتعلق-١٩٨
سبة على مدار العامني املاضيْني خبصوص تنفيذ 
هذه االسرتاتيجية. وهذه املناقشات، هي ومناقشات أخرى ُأجريت مع جمموعة واسعة التنوع من اجلهات 
املختلفة صاحبة املصلحة، قد أدت إىل إدخال مزيد من التحسينات على االسرتاتيجية املنقَّحة وعلى 

الدول األطراف.

واعتمدت احملكمة أيضًا اسرتاتيجية شاملة إلدارة املخاطر، تقوم على سنوات من العمل يف -١٩٩
، وعلى ٤مكتب األمم املتحدة خلدمات الرقابة الداخليةاملاضي، مبا يف ذلك الدراسة اليت أجراها 

. وأضفت احملكمة يف املاضيإدارة املخاطرمبمارسة إسه
الطابع الرمسي على عملية إلدارة املخاطر ترمي إىل ضمان الرقابة بشكل أفضل كما سيدخل نظام إدارة 
العمليات الثالث هو أن 

لكي ميكن لعملية وضع امليزانية بصورة خاصة أن تستمر تدخل كل منها يف تشكيل العمليتني األخريني
يف التطور لتصبح مشروعاً أمشل وموجَّهاً توجيهاً اسرتاتيجياً.

٤
Report on the assurance mapping study in the International Criminal Court, Office of Internal

Oversight Services United Nations, 25 May 2011.
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فيذ  وبينما اشتملت اسرتاتيجية إدارة املخاطر على خطة تنفيذ، فإن ما قامت به احملكمة من تن-٢٠٠
كان حمدودًا بالنظر إىل أن التمويل مل يكن متاحًا لالستعانة خببيري استشاري ملساعدة اإلدارة يف إنشاء 
نظام إدارة املخاطر بشكل كامل. بيد أن احملكمة، إدراكاً منها لألمهية احلامسة ملشروع إدارة املخاطر، قد 
اقًا إلدارة املخاطر. وقد جرى حتريك 

االعتماداتنقل-باء

.يورو٠٠٠٢٠٠بلغ مقداره ملجرى القيام بعملية نقل واحدة، ٢٠١٢-٢٠١

املستشار القانوين العام مكتب داخل قسم دعم احملامني من يورو٠٠٠٢٠٠ونُقل مبلغ قدره -٢٠٢
ِفَرقمن أجل دفع الرسوم القانونية وتكاليف سفر مكتب املستشار القانوين العام للدفاعإىل للضحايا
الدفاع.

٠٠٠٢٠٠١وباإلضافة إىل عملية نقل االعتمادات املشار إليها يف الفقرة السابقة، نُقل مبلغ -٢٠٣
مكتب املستشار القانوين إىل للضحاياالقانوين العام املستشارمكتب من يورو داخل قسم دعم احملامني 

.٢٠١٢للفرتة املتبقية من عام ِفَرق الدفاع من أجل دفع الرسوم القانونية وتكاليف سفر العام للدفاع

(برنامج منتجات تطبيقات ‘ SAPساب: ’من أجل متويل مشروع تنفيذ الربنامج احلاسويب و -٢٠٤
:يورو من قسم دعم احملامني٠٠٠٣٥٠الرحبية، جرى نقل مبلغ النظم) يف احملكمة للمنظمات غري 

اخلدمات التعاقدية.:مكتب املستشار القانوين للضحايا، إىل قسم املوارد البشرية

السنويةالجردعمليات-جيم

عملية أجرى قسم اخلدمات العامة ، ٢٠١٢الثاين/نوفمرب وكانون األول/ديسمرب خالل تشرين-٢٠٥
يف مقر احملكمة يف الذي أُجريمعاجلة نتائج اجلرد وجرتألصول يف مقر احملكمة. لةكاملةماديمراجعة
(باستثناء ٢٠١٢األول/ديسمربكانونونتائج زيارات املكاتب امليدانية اليت ُأجريت يف٢٠١٢عام 

، وُحدَِّثت )رتشاد، حيث كانت األصول خمزَّنة لنقلها إىل كوت ديفورا وإىل املكتب امليداين لكوت ديفوا
. وسيزيد اختالفاتمن حتديدهقاعدة البيانات بناء على ذلك. وجتري أعمال املتابعة فيما يتعلق مبا مت 

األصول ومراقبتها بصورة كاملة.إدارةذلك من دقة قاعدة البيانات وسيضمن 

اجلاري استعماهلا بنود األصولكان عدد ،٢٠١١كانون األول/ديسمرب ٣١وبتاريخ-٢٠٦
يورو مليون٠,٤٢قدرهاما ميثل زيادة وهو مليون يورو، ١٦,٢٦، تبلغ قيمة احتيازها بنداً ٨٣١٧

١,١٠مببلغ يساوي ٢٠١١عام يفمتلكات مليشتمل على احتياز فعلي هذا . و ٢٠١١عام باملقارنة مع
، أو تلفها، أو دالبنو ِقدمقيمة االحتياز بالنظر إىل منمليون يورو، بعد تسوية املشطوبات الفعلية خصماً 

٧٣٣بنوٍد عدُدها ُشطبتاملمتلكات، إدارة. ونتيجة هلذه املرحلة من عملية مراقبة سرقتها، أو 
.مليون يورو٠,٧٥تبلغ قيمة احتيازها األصلية بنداً 
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الوثيقة املرجعية(وعقب صدور األمر اإلداري املنشور مؤخراً واملتعلق ببإدارة املمتلكات واألصول -٢٠٧
ICC/AI/2013/001I،( سيجري رفع احلد األدىن املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العامواستعدادًا لتنفيذ ،

يورو. وباإلضافة إىل ذلك، فلن ١٠٠٠يورو إىل ٦٠٠لقيمة تسجيل املمتلكات غري املستهَلكة من 
يورو.١٠٠جيري تسجيل البنود اليت تقل قيمتها عن 

٢٠١٢عاملميزانية التنفيذ يثاألداء من ح-رابعاً 

الميزانيةتنفيذمجالفيالمحكمةألداءعامعرض- ألف

ماليني١٠٥,١٤واملائة، أيف ٩٦,٦للمحكمةلميزانية الربناجميةلبلغ معدل التنفيذ الفعلي -٢٠٨
معدل تنفيذ احملكمة مليزانيتها اخنفضقد و يورو. ماليني١٠٨,٨٠البالغةاملعتمدةيورو، من امليزانية 

املائة.يف ٩٩,٢الذي بلغ السابقةالسنة معدَّلباملقارنة مع

("اللجنة") فيما خيص إخطارات إىل جلنة امليزانية واملاليةمثانيةوقدمت احملكمة ما جمموعه -٢٠٩
مبالغ من صندوق دام إىل استخ، بأكملهللمحكمةالربناجمية، رهنًا بإنفاق مبلغ امليزانية اللجوءيةإمكان

صل اإلخطارات توتيورو.ماليني٣,٨٠تبلغ يف جمموعهاالطوارئ ("استخدام صندوق الطوارئ") 
جرىوقد .٢٣٤بتطورات وأنشطة قضائية غري متوقَّعة،
يورو.مليون٢,٣٥جمموعهما املائة، أي يف ٦١,٨"استخدام صندوق الطوارئ" بنسبة 

أواملائة، يف ٩٥,٥بلغ قدلميزانيةلاحملكمة معدل تنفيذوإذا أخذنا باألرقام املدجمة فإن -٢١٠
اللجوء إىل مليون يورو، مبا يف ذلك ١١٢,٦٠ةالبالغاملدَجمة مليزانية ايورو، مقابل ماليني١٠٧,٥٠

البالغة ويف سياق امليزانية املعتمدة. يوروماليني٣,٨٠جمموعهالغ بامب"استخدام صندوق الطوارئ" 
قدرهتشري إىل معدل تنفيذيورو ماليني١٠٧,٥٠البالغة فإن النفقات،يوروماليني١٠٨,٨٠

، مبا يف ذلك اإلنفاق من صندوق بأكملهاولذلك، يتوقَّع أن تستوعب احملكمة النفقات . يف املائة٩٨,٨
اعتماد ذلك من جانب مراجعي احلسابات اخلارجيني.الربناجمية، رهناً بإمتام ميزانيتها يف حدودالطوارئ، 

بيد أنه فيما يتعلق بتجديد موارد صندوق الطوارئ، قررت مجعية الدول األطراف "جتديد موارد -٢١١
، باالستناد إىل تقدير مقدم من احملكمة مبا ٢٠١٣يورو يف عام ٠٠٠٥٠٠صندوق الطوارئ مببلغ 

وكما هو .)٥("٧ICC-ASP/8/Res.7ة البالغة يتمشى مع العتب
، تشري النفقات الفعلية احملدَّثة منذ صدور قرار اجلمعية املذكور آنفًا إىل عدم وجود ٣مشروح يف الفقرة 

من سيكون ولذلك حاجة إىل إعادة جتديد موارد صندوق الطوارئ بغية تلبية متطلبات العتبة الدنيا.
على توضيح خبصوص ما إذا كان ينبغي أن تواصل املمارسة احلالية أن حتصلدواعي تقدير احملكمة 
اليت تصدر ٢٠١٣لعام رسائل اإلشعار باألنصبة املقررةيورو يف ٠٠٠٥٠٠املتمثلة يف إدراج مبلغ 

.٢٠١٣مؤقتاً أم حتذف هذا املبلغ من األنصبة املقررة لعام 

-ICC-ASP/11/20ICC(٢٠١٢الوثائق الرمسية .... الدورة احلادية عشرة .... ) ٥(

ASP/11/Res.1.F.1.
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البرنامجيةالميزانيةتنفيذاألداء من حيث-باء

يف املائة، ٩٦,٦ميزانيتها بنسبة ٢٠١٢كما ذُكر يف الفقرات السابقة، نفذت احملكمة يف عام -٢١٢
ماليني يورو. وهذا ميثل ١٠٨,٨٠ماليني يورو من امليزانية املعتمدة البالغة ١٠٥,١٤أي ما جمموعه 
يف املائة. ويقدم ٩٩,٢ة مع معدل التنفيذ اخلاص بالعام السابق وقده يف املائة باملقارن٢,٦اخنفاضاً بنسبة 

الوارد أدناه ملخصاً للتنفيذ اإلمجايل للميزانية الربناجمية حبسب الربامج الرئيسية والربامج األخرى.١اجلدول 

يف املائة، وهو ما يعادل نفقات بلغت يف ٩٥,٩بنسبة اميزانيتهةالقضائياهليئةتوقد نفذ-٢١٣
ويُعزى نقص اإلنفاق ماليني يورو. ١٠,٢٨قدرها اماليني يورو مقابل ميزانية معتمدة هل٩,٨٦موعها جم

يف املائة باملقارنة مع ٥,٥بصورة رئيسية إىل تكاليف القضاة حيث اخنفضت النفقات اخنفاضًا كبرياً بنسبة 
يف املائة.١٠١,٤معدل التنفيذ اخلاص بالعام املاضي وقدره 

يف ٢,٦، بزيادة مقدارها يف املائة٩٩,٠فقد بلغتنفيذ مكتب املّدعي العام مليزانيته معدلأما-٢١٤
البالغة املعتمدةمليون يورو، مقابل ميزانيته ٢٧,٤٥ت نفقاته الفعلية. وبلغالسابقبالقياس إىل العام املائة

وقد حقق املكتب التوازن يف امليزانية املعتمدة املخفَّضة، وخاصة يف فئة املساعدة مليون يورو.٢٧,٧٢
. ويتبني من جمموع نفقات املكتب االعتماداتاملؤقتة العامة، عن طريق حتقيق وفورات وإعادة توزيع 

عملية لحدوث نقص طفيف يف تنفيذ امليزانية يف املكتب املباشر للمدعي العام وشعبة التحقيقات، نتيجةً 

يف املائة، وهو ما ميثل ٩٧,١أما معدل تنفيذ قلم احملكمة مليزانيته فقد اخنفض إىل نسبة -٢١٥
مليون يورو ٦٣,١٦ات الفعلية يف املائة باملقارنة مع العام السابق. وبلغ جمموع النفق٣,٥اخنفاضاً بنسبة 

ويُعزى النقص الرئيسي يف اإلنفاق إىل ثالث شعب مليون يورو.٦٥,٠٤مقابل ميزانية معتمدة قدرها 
اإلنفاق على املساعدة القانونية يف يف اخنفاض وثدنتيجًة حلرئيس قلم احملكمةيف مكتب ‘ ١’خمتلفة: 

يرجع بدرجة كبرية إىل أن االفرتاضات املتعلقة باحلاالت مليون يورو وهو ما ٠,٨٢بلغ قسم دعم احملامني
يف شعبة خدمات احملكمة، حدث اخنفاض يف مصروفات التشغيل العامة ‘ ٢’والقضايا مل تتحقق فعالً؛ و

إجراء وهو ما يرجع يف املقام األول إىل عدم حتّقق افرتاضات شىت، أال وهي مليون يورو٠,٦٥مبقدار 
مجهورية الكونغو الدميقراطية، وعدد احلاالت املتمتعة باحلماية يف بضع حاالت حماكمة بشأن احلالة يف

قد شهد أن قسم اإلعالم العام والوثائق‘ ٣’قضائية، وإنشاء نظام للرد األويل يف ظل حاالت معينة؛ و
املوظفني حتّقق أنشطة املنشورات املتصلة باحلالة يف ليبيا يف ظل عدم وجود منقصاً يف اإلنفاق بسبب عد

املسؤولني املعنيني يف ليبيا والعامل العريب هي وبعض أنشطة التوعية ذات الصلة مثل البث عن طريق التوابع 
االصطناعية (السواتل).

وكانت األمانة قد .يف املائة٩٤,٩وبلغ معدل تنفيذ أمانة مجعية الدول األطراف مليزانيتها -٢١٦
تنفيذ امليزانية حزيران/يونيه، أن٣٠بتاريخ جلنة امليزانية واملاليةتوقعت سابقاً، يف تقرير األداء املقدم إىل

امليزانية معاجلةمنيف املائة١٠٧,٤سيكون بأعلى من املعدل املتوقع إذ سيصل إىل 
جتماعات إىل اخلدمات التعاقدية، مستعينةاخلاصة باالعن طريق نقل اعتمادات من املساعدة املؤقتة 
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مبصادر خارجية يف القيام بالرتمجة التحريرية بدًال من استخدام مرتمجني حتريريني لفرتات طويلة ملساعدة 
األمانة أثناء الدورة احلادية عشرة جلمعية الدول األطراف اليت ُعقدت يف تشرين الثاين/نوفمرب.

يف املائة. وقد جاء ٩٠,٥فكان معدله مليزانيتهالضحايالصندوق االستئماينالأما تنفيذ أمانة و -٢١٧
نقل اعتمادات من أجل مواجهة االلتزامات املتعلقة ‘ ١’هذا املعدل املنخفض للتنفيذ نتيجًة لكل من: 

امليزانية املعتمدة، وتطبيق جداول مرتبات عام االخنفاض يفبالتكاليف املرتبطة بنقص املوظفني بسبب 
اإلضافية ملشروع تقييم برنامج الصندوق نقل اعتمادات من أجل تغطية التكاليف‘ ٢’، و٢٠١١

االستئماين للضحايا. وقد جرى احلصول على هذه األموال من بند اخلربة االستشارية نظرًا إىل عدم 
حدوث أي استخدام لألموال املخصصة للجْرب بسبب عدم تقّدم العملية القضائية مبا فيه الكفاية، 

قدرة التشغيلية على مستوى أمانة الصندوق، وعدم القيام وكذلك من بند السفر بسبب االفنتقار إىل ال
بأي سفر فيما يتصل بالوالية املتعلقة باجلْرب.

أماكن فيما خيص مكتب مدير مشروع يف املائة٤٣,٩معدل التنفيذ املنخفض البالغ وأما-٢١٨
أن ثالثة أقسام مسموحًا هلا باستخدام األموال ‘١’عاملني اثنني رئيسيني مها: بفقد تأثرالدائمة العمل

املرصودة للمشروع على النحو احملدد يف اتفاق مستوى اخلدمات الذي مت عقده يف النصف الثاين من 
، وفضًال عن ذلك فإن قسمْني من ٢٠١٢السنة قد بدأت يف استخدام األموال يف الربع األخري من عام 

باملشروع االنتقايل مل ن األنشطة املتصلة أ‘ ٢’لتكاليف املتكبدة؛ واألقسام قد استوعبت بأنفسها هذه ا
فإن التكاليف املتكبدة تتحقق. وفيما يتعلق بالعامل األول فكما جاء يف توصية جلنة امليزانية واملالية،

خبصوص املشروع لكل قسم من األقسام، أي قسم األمن والسالمة وقسم اخلدمات العامة وقسم 
وكان الربنامج الفرعي لدعم الوارد أدناه.١، معروضة يف الشكل تواالتصاالعلوماتاملتكنولوجيات 

مليون يورو من أجل املساعدة املؤقتة العامة. ولو  ٠,٤٦وإدارة موارد املوظفني له ميزانية معتمدة قدرها 
بلغ جمموعه كانت األقسام قد أعلنت التكاليف املتكبدة، فإن من أصل هذا املبلغ كان سيجري حتّمل م

مليون يورو، وقسم ٠,٠٢مبلغًا قدره تطلبمليون يورو. بيد أن قسم األمن والسالمة وحده قد ٠,١٩
مليون يورو.٠,٠٣مبلغاً قدره تطلباخلدمات العامة قد 
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العملأماكن مكتب مدير مشروع في برنامج دعم وإدارة موارد الموظفينبخصوص: تكاليف المشروع المتكبدة ١الشكل 
(بآالف اليوروهات)الدائمة

/ يرئيسلالربنامج ا
البنودالربنامج الفرعي

امليزانية 
املعتمدة لعام 
٢٠١٢

*اإلنفاق الفعلي

٢٠١٢لعام 
معادل اخلدمات املقدمة 

**من اإلنفاق الفعلي
عدد ساعات/أيام عمل الشخص الواحد 
املقدمة من األقسام

املساعدةمكتب مدير املشروع
املؤقتة العامة

٤٥٦,٣

املساعدة قسم األمن والسالمة
املؤقتة العامة

ساعة (باستبعاد ١٨٤٠–موظفان اثنان ٢٤,٦٧٥,١
الساعات املسرتدة يف ساعات العمل وعطل 

يوم عمل للفرد٢٤٥–

١,٤السفراألقسام األخرى

اخلدمات قسم اخلدمات العامة
التعاقدية

ساعة (باستبعاد ٢٣٥٣–موظفاً ٢٦,٦٩٦,٢١٢
عمل،ساعات شكل الساعات املسرتدة يف 

أو عمل إضايف غري مدفوع األجر أو عمل 
يوم عمل ٣١٤–إضايف مدفوع األجر) 

للفرد

قسم تكنولوجيا 
املعلومات 

واالتصاالت

اخلدمات 
التعاقدية

٥٣–ساعاة ٤٠٠–متنوعونموظفون ١٦,٢
يوم عمل للفرد

اخلدمات األقسام األخرى
التعاقدية

شركة خدمات إدارة املشروع من جانب٦١,٣
الربامج/املشاريع إلدارة ةاالستشارياخلربة

)IPMMC وهي شركة إلدارة املشاريع ،(
تعمل بطلب من مكتب أماكن العمل 
الدائمة التابع لقلم احملكمة، وأتعاب املراجعة 

للحساباتاخلارجية 

٤٥٦,٣١١٣,٩١٨٧,٦المجموع

عام . ويف٢٠١٠وما فتئت آلية الرقابة املستقلة تعمل على إنشاء مكتب هلا منذ منتصف عام -٢١٩
،  كان إنفاق هذه اآللية يتعلق بتكاليف املوظفني ملوظف واحد معار على أساس التكاليف من ٢٠١٢

إىل أرقام أولية مل ختضع ملراجعة حسابات وميكن أن تُعدَّل.٢٠١٢تستند النفقات الفعلية لعام *
وقسم تكنولوجيات املعلومات ، وقسم اخلدمات العامة،األمن والسالمةيستند إىل اتفاقات خدمات معقودة من قسم **

النظامان-ساعات يف اليوم٧,٥يوم عمل يف السنة، ٢٦١يورو (٠٠٠٨٠مقابل رسوم سنوية ثابتة تبلغ واالتصاالت
)اإلداري واألساسي للموظفني
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التدريب على مهارات بكما كان يتعلقمكتب األمم املتحدة خلدمات الرقابة الداخلية ملدة عام كامل  
ائة.يف امل٧٥,٤معدل تنفيذ امليزانية لدى آلية الرقابة الداخلية وبلغالتقييم.

)اليوروهاتبآالف(األخرى والبرامجالرئيسيةالبرامجبحسب٢٠١٢عامميزانيةتنفيذاألداء من حيث: ١الجدول

الربنامج الرئيسي/الربنامج
عاماملعتمدة ليزانية امل

)٪ـ(معدل التنفيذ الفرق*٢٠١٢عام لالفعليةالنفقات٢٠١٢
]١]/[٢]=[٤[]٢[-]١]=[٣[]٢[]١[

البرنامج الرئيسي األول
٢٨٤,٠١٠٨٦٠,٤٩٤٢٣,٦٩,٩٥اهليئة القضائية

٢٥٤,٣١١٧٠,٦١٨٣,٧٣,٩٣هيئة الرئاسة
٧٤٦,٠٨٣٩٨,٨٨٣٤٧,٢٩٦,٠الدوائر

٣,٧٦,١٠٢-٢٨٣,٧٢٩١,٠االتصالمكاتب
البرنامج الرئيسي الثاني

٧٢٣,٧٢٧٤٤٦,٧٢٧٢٧٧,٠٩٩,٠مكتب املدَّعي العام
٥٦٦,٧٦٢٢٤,٣٦٣٤٢,٣٨,٩٤املدَّعي العام

١٨٨,٩٤,١٠٨-٢٦١,٩٢٤٥٠,٨٢شعبة االختصاص والتكامل والتعاون
٧٥١,٦١٢٣٠٢,٧١٢٤٤٨,٩٥,٩٦شعبة التحقيق

٣٢٥,٤٣,١٠٥-١٤٣,٥٦٤٦٨,٩٦املقاضاةشعبة
البرنامج الرئيسي الثالث

٠٤١,٧٦٥١٦٢,٤٦٣٨٧٩,٣١١,٩٧احملكمةقلم 
٢١٤,٧٢١٢٧٥,٢٢٠٩٣٩,٥٩٥,٦رئيس قلم احملكمةمكتب 

٢٧٥,١٣,١٠١-٠٧٦,٩٢١٣٥٢,٠٢١شعبة اخلدمات اإلدارية املشرتكة
٠٨٠,٨١٩٢٣٤,٧١٨٨٤٦,١٦,٩٥شعبة خدمات احملكمة

٦٦٩,٣٣٣٠٠,٥٣٣٦٨,٨٩,٨٩والوثائقالعام قسم اإلعالم 
البرنامج الرئيسي الرابع

٧٧٧,٣٢٦٣٥,٥٢١٤١,٨٩,٩٤أمانة مجعية الدول األطراف
البرنامج الرئيسي السادس
٤٥٠,٦١٣١٢,٦١١٣٨,٠٥,٩٠لضحايالأمانة الصندوق االستئماين 
١-البرنامج الرئيسي السابع

٣٣٧,٢١٥٨٦,٧٧٥٠,٥٩,٤٣مكتب مدير املشروع
٥-البرنامج الرئيسي السابع

١٨٥,٥١٣٩,٨٤٥,٧٧٥,٤املستقلةالرقابةآلية 
٨٠٠,٠١٠٨١٤٤,١١٠٥٦٥٥,٩٣٦,٩٦المجموع للمحكمة

.وميكن أن تعَّدلإىل أرقام أولية غري مراَجعة تستند الواردة يف هذا اجلدول٢٠١٢عام لالنفقات الفعلية* 
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الوارد أدناه موجزًا ألداء احملكمة من حيث تنفيذ امليزانية حبسب بنود ٢ويعرض اجلدول-٢٢٠
اإلنفاق.

وقد نُفذت بالكامل تقريبًا اامليزانية املعتمدة للعنصر الرئيسي يف ميزانية احملكمة، وهو تكاليف -٢٢١
يف ٣,٩بة يف املائة. وهذا ميثل زيادة بنس٩٩,٤املوظفني خبصوص الوظائف الثابتة، فبلغ معدل التنفيذ 

٨,٧وارتفع معدل الشواغر املتوسط السنوي باحملكمة إىل .٢٠١١املائة باملقارنة مع معدل التنفيذ لعام 
يف املائة باملقارنة مع العام السابق. أما املعدل املتوسط السنوي ٠,٤يف املائة وهو ما ميثل زيادة بنسبة 

ملائة، وبلغ معدل تنفيذ تكاليف املوظفني فيما يتعلق يف ا٦,٣للشواغر يف اهليئة القضائية فقد ارتفع إىل 
يف املائة٧,٩وأما املعدل املتوسط السنوي للشواغر يف مكتب املدعي العام فقد بلغ يف املائة.٩٣,٨

وأما املعدل املتوسط السنوي للشواغر يف املائة.٩٨,٢وبلغ معدل تنفيذ تكاليف املوظفني فيما يتعلق به 
١٠٠,٩وبلغ معدل تنفيذ تكاليف املوظفني فيما يتعلق به يف املائة٩,٠كمة فقد ارتفع إىل يف قلم احمل
وقد واجه قلم احملكمة بوجه خاص االضطرار إىل التعامل مع ميزانية معتمدة خمفَّضة فطبق يف املائة.

فراط . وقد أسفر ذلك عن اإل٢٠١٢على مستويات التوظيف الفعلية لعام ٢٠١١جدول مرتبات عام 
يف تنفيذ بند تكاليف املوظفني.

١٠٨,٣فبلغ املعتمدةفيما خيص املساعدة املؤقتة العامة مبلغ امليزانية التنفيذجاوز معدل قدو -٢٢٢
. وكما٢٠١١عام باملقارنة معيف املائة٢٧,٣. يف املائة

دعم األنشطة املتعلقة باحملاكمات. وفضًال عن ذلك، فتمشيًا مع مبيزانية معتمدة خمفَّضة باإلضافة إىل 
تكاليف املساعدة املؤقتة العامة اليت ادلسدالنفقاتتقوم احملكمة بقْيد، املمارسة احملاسبية 

طة بوظائف شاغرة من الوظائف الثابتة خصمًا على بند امليزانية اخلاص ا
وهو ما قد يؤدي إىل تشويه مقارنة بند اإلنفاق هذا بامليزانية املعتمدة للمساعدة ، باملساعدة املؤقتة العامة

.على أساس مقارنة النظري بالنظريوذلك املؤقتة العامة

ويتبني حدوث اخنفاض يف اإلنفاق على املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات وذلك بنسبة -٢٢٣
قسمْني مها قسم الرتمجة يف ٥٥,٦

. أما النقص يف إنفاق القسم األول الدول األطرافالشفوية والرتمجة التحريرية باحملكمة وقسم أمانة مجعية 
فقد ارتفع بسبب عدم حتقق االفرتاضات املتمثلة يف عقد حماكمتْني اثنتْني متوازيتني على األقل كما مل 
تتحقق احلاجة إىل تعيني مرتمجني شفويني مستقلني. وأما قسم أمانة مجعية الدول األطراف فقد قام، كما 

خالهلا املرتمجون التحريريون مبساعدة األمانة أثناء قام، بتقصري الفرتات اليت ٢١٦رة سبق أن ذُكر يف الفق
.للقسماإلمجاليةامليزانيةالدورة احلادية عشرة جلمعية الدول األطراف من أجل تعويض النقص املتوقَّع يف 

و ما يُعزى يف املائة وه٣٦,٢بلغ على اخلرباء االستشارينيوحدث نقص يُعتد به يف اإلنفاق -٢٢٤
إلسداء وخرباء مستشارين خاصني بدرجة كبرية إىل أن مكتب املدعي العام قد بذل جهودًا الستخدام

هذه االعتمادات من أجل تغطية تكاليف عقود املساعدة ختصيص دون مقابل، كما أعاد املشورة القانونية
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تنيعمليات والسيما فيما يتصل باحلالوكانت ضرورية بسبب زيادة أنشطة المت إصدارهااملؤقتة العامة اليت 
أما يف قلم احملكمة، فلم يقم ال قسم الرتمجة الشفوية والرتمجة التحريرية وال بكينيا وكوت ديفوار. تنياملتعلق

يف شعبة خدمات احملكمة باستخدام األموال. ومل تطلب الدوائر إضافات حمددة من اخلربة مكتب املدير
الفنية أو اخلرباء.

حدوث تغيريات يف مستويات إىلبصورة رئيسيةعزى بند السفر يُ نقص اإلنفاق يفوكان-٢٢٥
النشاط يف الربامج الرئيسية. وقد استعرض مكتب املدعي العام احتياجات السفر اخلاصة به وحدد 

وحدثت عمليات إعادة توزيع لالعتمادات من اليت كانت فيها أنشطة التحقيق واالدعاء العام جارية.
والتكاليف النامجة عن قضايا أمنية يف مجهورية الكونغو الدميقراطية التكاليف العامة للموظفنياجل تغطية 

يف املائة من امليزانية ٨,٤فاق بلغ 
، مل تتحقق بعض االفرتاضات املتعلقة ٢١٥اإلمجالية املعتمدة. ويف قلم احملكمة، وكما ذُكر يف الفقرة 

بأنشطة محاية الشهود مما أسفر عن خفض السفر يف وحدة الضحايا والشهود وأمانة الصندوق اإلئتماين 
.٢١٧قرة للضحايا، كما ذُكر ذلك بالفعل يف الف

بيد أن .٢١٥وكان جمموع النقص يف اإلنفاق بشأن املساعدة القانونية هو كما ذُكر يف الفقرة -٢٢٦
يف املائة، يف حني أن نشاط حمامي ١٦٨,٢فبلغ معدل التنفيذ شهد إنفاقًا زائداً قد ِفَرق الدفاع نشاط 

وهذا التحّول حنو استخدام ائة.يف امل٥٠,٨الضحايا قد شهد نقصًا يف اإلنفاق إذ بلغ معدل التنفيذ 
استجابًة لطلب احلصول ٢٠١٢يف عام ِفَرق الدفاع االعتمادات قد جاء نتيحًة لتخصيص موارد إضافية ل

ِفَرق الدفاع  على موارد إضافية وإلجراء تغيريات على االفرتاضات األولية املتعلقة بامليزانية خبصوص 
، والسيدنغودجولو تشويماتييهوالسيد جريمان كاتانغا والسيد املخصصة للسيد توماس لوبانغا دييلو

اإلنفاق على أفرقة زيادة، مما أسفر عن صاحل حممد جربو جاموسالسيد و ،عبداهللا بندا أبكر نورين
الدفاع.

.يف املائة٨٨,٥إذ بلغ معدل التنفيذنفقات التشغيل العامة يف حالة اخنفاضاً اإلنفاقوشهد-٢٢٧
املتصلة بالشهود يف وحدة الضحايا والشهود، فإن قسم األنشطةوباإلضافة إىل نقص اإلنفاق على

تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت قد شهد نقصًا يف اإلنفاق بسبب نقل اعتمادات من أجل تغطية 
التكاليف املتعلقة بالنقص يف املوظفني.

وهو ما يرجع بصورة رئيسية إىل نقل واملوادنفاق فيما خيص اللوازم اإلنقص يفوُسجِّل -٢٢٨
، أجهزةاعتمادات من أجل تغطية التكاليف املتعلقة بالنقص يف املوظفني، ونقل اعتمادات من أجل تدبري 

مبا يف ذلك أثاث، ولشراء سيارتني يف قسم اخلدمات العامة.

يف املائة ١١٠ا ، مبا يف ذلك األثاث، قد شهدت زيادة يف اإلنفاق قدرهجهزةكذلك فإن األ-٢٢٩
جمال تكنولوجيا ومشروع الدمج يف)SAP(ساب:نظام جتهيز البياناتخطة عمل تطبيق بسبب 

يف إطار قسم اخلدمات العامة.٢٢٨املعلومات واالتصاالت، وكذلك على النحو املذكور يف الفقرة 
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)اتهاليور بآالف(اإلنفاقبنودبحسب٢٠١٢عامفي ميزانيةالتنفيذاألداء من حيث: ٢الجدول

البنود
عام املعتمدة ليزانية امل

٢٠١٢
عام لالفعلية صروفات امل

الفرق*٢٠١٢
التنفيذمعدل

بالنسبة املئوية
]١]/[٢]=[٤[]٢[-]١]=[٣[]٢[]١[

١١١,٩٥٨٧٩,٤٤٢٣٢,٥٥,٩٥القضاة
٥٦,٩-٥٦,٩القضاةسفر

١١١,٩٥٩٣٦,٣٤١٧٥,٦٦,٩٦
٦٦٩,٢٥٩٣٠٦,٥٥٩٣٦٢,٧٤,٩٩تكاليف املوظفني

٩٤٤,٩٣,١٠٨-٣٤٨١١٢٩٢,٩١٢**املساعدة املؤقتة العامة
٠٠٩,٩١٥٦١,٩٤٤٨٦,٥٥املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

٤٠٣,٢٣٤٥,٨٥٧,٤٨,٨٥العمل اإلضايف
٥٨٦,٧٢١٢,٥٣٧٤,٢٣٦,٢اخلرباء االستشاريون

٠١٧٧٣٧١٩,٥٧٢٢٩٧,٥٩٩,٦
٥٦٣,٢٤٧٧٤,٣٣٧٨٨,٩٧,٨٢السفر

٣٢٢٧,٦٤,٤٣,٨٦الضيافة
٩٤,٩٢,١٠٢-٣٨٦,٩٤٤٨١,٨٤اخلدمات التعاقدية

٧٤٨,٢٦٢١,٥١٢٦,٧١,٨٣التدريب
٣٣٠,٢١٢,١٦٨-٩٥٠,٨١٢٨١٣حمامو الدفاع

٢٧٩٤١٧٤,٦٢١٠٤,٤١٨,٥٠الضحاياحمامو 
٥٥٩,٩١٢١١٤,٦١١٤٤٥,٣١٥,٨٨نفقات التشغيل العامة

٠٩٧,٢١٨٥٤,٢٢٤٣٨,٧٧اللوازم واملواد
١٠٤,٩٠,١١٠-٠٥٣,٩١١٥٨,٨١األثاثيف ذلكمبا ،جهزةاأل

٦٧١,١٣٠٤٨٨,٣٢٧١٨٢,٨٣٦,٨٩باملوظفني
٨٠٠١٠٨١٤٤,١١٠٥٦٥٥,٩٣٦,٩٦المجموع للمحكمة

تعدَّل.ميكن أنالواردة يف هذا اجلدول باالستناد إىل أرقام أولية غري مراَجعة ٢٠١٢عام لالنفقات الفعليةُحسبت * 
بوظائف اخلاصةيورو من موارد املساعدة املؤقتة العامة اليت تؤدي مهام من تلك ٠٠٠٦٠٠تشتمل النفقات املدرجة يف هذا البند من امليزانية على قرابة ** 

٢٧.(

فيما خيص النفقاتألداء على صعيد تنفيذ امليزانية حبسب بنود ملخصًا ل٣اجلدول يعرضو -٢٣٠
يففيه بُدئمشروع املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام الذي تبلغ مدته أربع سنوات، والذي 

يف ١٠٩,٦إذ بلغ معدل التنفيذهذا املشروعت زيادة طفيفة يف تنفيذ. وقد ُسجِّل٢٠١١متوز/يوليو
ألكثر من سنة يف متدو )SAP:ساب(نظام جتهيز البياناتبسبب التزامات تتعلق مبشاريع لتكييف املائة

كذلك نُقلت اعتمادات وهو ما حدث بصورة رئيسية من املساعدة املؤقتة العامة. صورة خدمات تعاقدية.
جدولة وتأجيل يف املائة بسبب إعادة ٩,٩ومن الناحية األخرى، حدث نقص يف تنفيذ التدريب بنسبة 
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. ويُتوقَّع شروع املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العامأنشطة تدريبية معينة تقرتب من تواريخ التنفيذ الفعلي مل
مليون يورو.١,٩٢أن يظل هذا املشروع يف حدود امليزانية املقرتحة اإلمجالية األصلية البالغة 

اإلنفاقبنودبحسب،٢٠١٢عامفيالعامللقطاعالدوليةالمحاسبيةالمعاييرمشروعميزانيةتنفيذاألداء من حيث: ٣الجدول
)اليورهاتبآالف(

البنود
عام لاملعتمدةيزانية امل

٢٠١٢
عام لصروفات الفعلية امل

الفرق*٢٠١٢
بالنسبة التنفيذمعدل
املئوية

]١]/[٢]=[٤[]٢[-]١]=[٣[]٢[]١[
القضاة

القضاةسفر

تكاليف املوظفني
٣٥١,٦٢٠٥,٨١٤٥,٨٥٨,٥املساعدة املؤقتة العامة

املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات
العمل اإلضايف

اخلرباء االستشاريون
٣٥١,٦٢٠٥,٨١٤٥,٨٥٨,٥

١٥,٩١١,٢٤,٧السفر
الضيافة

٢٣٠,١٨,١٩٦-٢٣٧,٧٤٦٧,٨اخلدمات التعاقدية
٣٠٣٢٧٩,٩التدريب

حمامو الدفاع
الضحاياحمامو 

نفقات التشغيل العامة
اللوازم واملواد

٨,٣-٨,٣األثاث، مبا يف ذلكجهزةاأل

٢٠٦,٨٩,١٧٢-٢٨٣,٦٤٩٠,٤باملوظفني
٦١٦,١٠٩-٦٣٥,٢٦٩٦,٢المجموع للمحكمة

تعدَّل.ميكن أنالواردة يف هذا اجلدول باالستناد إىل أرقام أولية غري مراَجعة ٢٠١٢النفقات الفعلية لعام * ُحسبت 

شقها باملتعلقنفاق اإلحملة عامة عن تنفيذ امليزانية الربناجمية من حيث ٤اجلدول يعرض-٢٣١
معدل تنفيذ األساسي عنصرها ل اليت تنظر فيها احملكمة. وقد سجَّ شقها املتصل باحلاالت بو األساسي 

.يف املائة٩٥,٦قدرهتنفيذمعدل املتصل باحلاالت عنصرها ل ، بينما سجَّ يف املائة٩٧,٧قدره
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المتصلشقهاالمتعلق بنفاقاإلو األساسيشقهاالمتعلق بنفاقاإلبحسب٢٠١٢عامميزانيةتنفيذاألداء من حيث: ٤الجدول
)اتهاليورو بآالف(بالحاالت

الربنامج الرئيسي/الربنامج

املتصل احلاالتالشقالشق األساسي
يزانيةامل

للشق املعتمدة
عام لياألساس
٢٠١٢

الفعليةالنفقات 
للشق األساسي 

*٢٠١٢لعام
التنفيذمعدل

بالنسبة املئوية

املعتمدة امليزانية 
لشق املتصل ل

لعام باحلاالت 
٢٠١٢

النفقات الفعلية 
لشق املتصل ل

لعام باحلاالت 
٢٠١٢*

التنفيذمعدل
بالنسبة املئوية

]٤]/[٥]=[٦[]٥[]٤[]١]/[٢]=[٣[]٢[]١[
البرنامج الرئيسي األول

٠٤١,٣٩٧٤٥,٦٨٧,٩٦٢٤٢,٧١١١٤,٨١٨٩,٧اهليئة القضائية
٢٥٤,٣١١٤٦,٤١٤,٩١٢٤,٢هيئة الرئاسة

٥٠٣,٣٧٣٠٨,٢٧٤,٩٧٢٤٢,٧١٠٩٠,٧١٨,٨٧الدوائر
٢٨٣,٧٢٩١٦,١٠٢مكاتب االتصال

البرنامج الرئيسي الثاني
٠٣٤,٧٥٣٨٨,٩٥١٠٧٦٨٩٢٢٠٥٧,٨٢٢٢,٩٧مكتب املدَّعي العام

٨٩٣,٢٢٠١٠,١٣١٠٤٦٧٣,٥٣٢١٤,٢٣٥,٨٧املدَّعي العام
شــــــــــعبة االختصــــــــــاص والتكامــــــــــل 

٩٦٩,٥٩٨٠,١١٠١,١٢٩٢,٤١٤٧٠,٦١٨,١١٣والتعاون
٤٠٧,٥٤٢٩,٥٤,١٠٥٣٤٤,١١٢٨٧٣,٢١١٢,٩٦شعبة التحقيق

٧٦٤,٥٩٦٩,٢٨,١٢٦٣٧٩٥٤٩٩,٧٥٢,١٠٢املقاضاةشعبة
البرنامج الرئيسي الثالث

١٦٦,٨٣٢٩٦١٣١٤,٩٩٨٧٤,٩٣٢٢٠١,٥٣١٩,٩٤احملكمةقلم 
٥٢٦,١٨٠٢٩,٦٨٢,٩٤٦٨٨,٦١٢٢٤٥,٦١٢٥,٩٦رئيس قلم احملكمةمكتب 

٦٢٧,٨١٥١٦٣,٣١٦٤,١٠٣٤٤٩,١٥١٨٨,٧٥٢,٩٥شعبة اخلدمات اإلدارية املشرتكة
٠٢٢,٥٦٠٠٥,٧٦٧,٩٩٠٥٨,٣١٣٢٢٩١٢٦,٩٣شعبة خدمات احملكمة

٩٩٠,٤١٧٦٢,٣١٥,٨٨٦٧٨,٩١٥٣٨,٢١٦,٩١والوثائقالعام قسم اإلعالم 
البرنامج الرئيسي الرابع

٧٧٧,٣٢٦٣٥,٥٢٩,٩٤أمانة مجعية الدول األطراف
البرنامج الرئيسي السادس

أمانــــــــــــة الصــــــــــــندوق االســــــــــــتئماين 
٥٦٣,٥٥٥٥,١٥,٩٨٨٨٧,١٧٣٧,٥٤,٨٥لضحايال

١-البرنامج الرئيسي السابع
٣٣٧,٢٢٥٨٦,٧٩,٤٣مكتب مدير املشروع

٥-البرنامج الرئيسي السابع
١٨٥,٥١٣٩,٨٤,٧٥املستقلةالرقابةآلية

١٠٦,٣٥١٠١٢,٦٥٠٩,٩٧٦٩٣,٧٥٧١٣١,٦٥٥٦,٩٥المجموع للمحكمة
تعدَّل.ميكن أنالواردة يف هذا اجلدول باالستناد إىل أرقام أولية غري مراَجعة ٢٠١٢النفقات الفعلية لعام * ُحسبت 
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الميدانيالنشاط-جيم

العمليات امليدانية حبسب احلاالت. وكانت باملتعلقةالفعلية للنفقاتملخصاً ٥اجلدول يعرض-٢٣٢
أوغندا، واحلالة يف مجهورية الكونغو أال وهي احلالة يف حتقق يف سبع حاالت،٢٠١٢يف عام احملكمة

الدميقراطية، واحلالة يف السودان، واحلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى، واحلالة يف مجهورية كينيا (كينيا)، 
معاً، منظوراً إليها احلاالت هو من أجل مجيعالدعم التشغيلي و واحلالة يف ليبيا، واحلالة يف كوت ديفوار.

أي مليون يورو، ٣٠,٧الفعلية جلميع احلاالت النفقاتبعينها. وقد بلغ جمموع وليس من أجل حاالت
ومن بني جمموع مليون يورو. ٥٧,٦٩وقدرهالحاالت لامليزانية املعتمدةمن يف املائة٥٢,١ما ميثل 

، وأنفق قلم ن يورومليو ١٦,٥٨أنفق مكتب املّدعي العام مليون يورو،٣٠,٠٧النفقات الفعلية وقدره 
األخرى واهليئة مليون يورو الربامج٠,٣٤مليون يورو، وخيص الرصيد الباقي البالغ ١٣,١٥احملكمة 

.القضائية والصندوق االستئماين للضحايا

*)اتهاليورو بآالف(الحاالتبحسب٢٠١٢عامفيالميدانيةالعملياتعلىالفعلياإلنفاق: ٥الجدول

الربنامج الفرعي
احلالة يف 

أوغندا

احلالة يف 
مجهورية 
الكونغو 

الدميقراطية
احلالة يف 
السودان

احلالة يف 
مجهورية 
أفريقيا 

الوسطى
احلالة يف

كينيا
احلالة يف

ليبيا

احلالة يف  
كوت 
ديفوار

الدعم 
التشغيلي

١١هيئة الرئاسة

٤٤الدوائر

١٤٥الهيئة القضائية

١٠٩٧٨٩٧املكتب املباشر للمدعي العام

٤١٥٨١٩٤٨٥٢٦٠١٧٨٩١-١٤١٠٩-قسم اخلدمات

٤١٥٨٢٠٣٩٥٣٣٩١١٨٨٦١-١٤١٠٩-املّدعي العام

شــــــــعبة االختصــــــــاص والتكامـــــــــل 
١٢١٧١٨١٤٨٥٥٩٢٧٤١-٢٢٠٢١٢٩والتعاون

شــــــــعبة االختصــــــــاص والتكامـــــــــل 
١٢١٧١٨١٤٨٥٥٩٢٧٤١-٢٢٠٢١٢٩والتعاون

٢٢٤٢٤٦٤٣٤١٤٠٢٢٣٤١٧٤٣٥٠٤٠١٣٦التخطيط والعمليات

٩٦١٥٠٥١٥٠٦٣٢٦٩٦٢٣٣٦٠٠١٦١٥التحقيقِفَرق

٢٢٣٨٥١٥٦٩٣٥٦٤٦٥٢٩٣٠٤٩٦٩٥٠٤١٧٤١١التحقيقشعبة

٣٩٧٦٣٠٦٢٧٤٨٨١٨٨٧٢٤٧٢شعبة املقاضاة

٣٩٧٦٣٠٦٢٧٤٨٨١٨٨٧٢٤٧٢شعبة املقاضاة
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الربنامج الفرعي
احلالة يف 

أوغندا

احلالة يف 
مجهورية 
الكونغو 

الدميقراطية
احلالة يف 
السودان

احلالة يف 
مجهورية 
أفريقيا 

الوسطى
احلالة يف

كينيا
احلالة يف

ليبيا

احلالة يف  
كوت 
ديفوار

الدعم 
التشغيلي

٢٥٩٧٠١٤٣٧١٣٥٢٤٦٨٣٦٤٠١٧٥٦٩٣٤٦٥٨١١٦مكتب المدعي العام

لـــــــــرئيس قلـــــــــم املكتـــــــــب املباشـــــــــر 
١٦١٦احملكمة

مكتــــــــــــــب املراجعــــــــــــــة الداخليــــــــــــــة 
٥٥للحسابات

٣٣٢٥٢٨٤٣٧١٤٧٤٥٨٠٩٢٢-١٦٩٦٧٤قسم األمن والسالمة

٤٦٥٦٤٦٥٢٤١٧٢١١١٥٨٨٣٧٧٨٦٢قسم العمليات امليدانية

١١٤١٨٥٢٧٦-٦٥١٣قسم دعم احملامني

٢٢حمامو الدفاع

٦٦حمامو الضحايا

٦٣٥٣٨٥١٤٩٧٥٥٤٩٤٦٧٣٠٥٤٩٢١١٨٢٥مكتب رئيس قلم احملكمة

١٦١١٦١قسم املوارد البشرية

٣٤٥٣٤٥قسم امليزانية واملالية

١٢١١٢١قسم اخلدمات العامة

ـــــــــــا املعلومـــــــــــات  قســـــــــــم تكنولوجي
٩٠٢٥١٧٥٣٦٣٢٥٠٧٠٤تواالتصاال

٩٠٢٥١٧٥٣٦٣٨٧٧٣٣١١شعبة اخلدمات اإلدارية املشرتكة

٣٥١١٠مكتب املدير

١٠١٩١١٠احملكمةقسم إدارة 

قســـــم الرتمجـــــة الشـــــفوية والرتمجـــــة 
٣٢٨٦٧٩١٠٤٨٧٠٩١٣٧٣٣٦١التحريرية يف احملكمة

١٥٨٢٦٢١١٠٤٣٥٢٨٣٢٢٥٤٨٨٢٢١٣والشهودالضحاياوحدة 

وجــــــرب الضــــــحايامشــــــاركة قســــــم
٣٦١٦٩١٤٦٦٤٧٣٢٠٠٦٨٨أضرارهم

٥٢٢٢١٢٢٢٠٩٤٩٧٩٠٤٧٤١١٣٨٣٥٣٦٦٥شعبة خدمات احملكمة

٧٧ملكنبة والوثائقا
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الربنامج الفرعي
احلالة يف 

أوغندا

احلالة يف 
مجهورية 
الكونغو 

الدميقراطية
احلالة يف 
السودان

احلالة يف 
مجهورية 
أفريقيا 

الوسطى
احلالة يف

كينيا
احلالة يف

ليبيا

احلالة يف  
كوت 
ديفوار

الدعم 
التشغيلي

٢٥١٧٢٩٧وحدة الشؤون العامة

١٨٧٣٩٥١٥٩١٧٥٧٥٦٤١١١١٦٥١وحدة التوعية

١٨٧٣٩٥١٥٩١٧٥٧٥٢٥٦٤١٨٩٢٦٩١قسم اإلعالم العام والوثائق

٤٣٣١٢٤٣٤٤١٧٥٠٢١٥٠٩١١٦٦٤٨٤٣٩٤٣١٤٨١٣قلم المحكمة

الصـــــــــندوق االســـــــــتئماينأمانـــــــــة
١٤٨٩٦١٠٧٩٣٣٣للضحايا

أمانـــــة الصـــــندوق االســـــتئماني 
١٤٨٩٦١٠٧٩٣٣٣للضحايا

٦٠٦١٣٠٩٦٨٥٤١٨٦٤١٩٧٦٤٨٠٥١٢٤١١٤١٢١٠٠٦٧٣٠المجموع للمحكمة

تعدَّل.ميكن أنالواردة يف هذا اجلدول باالستناد إىل أرقام أولية غري مراَجعة ٢٠١٢النفقات الفعلية لعام * ُحسبت 

التوظيف-دال

كانون ٣١ويفحبسب الربامج الرئيسية. للمالك الوظيفيملخصاً ٦اجلدول يعرض-٢٣٣
البالغ املعتمدةمن جمموع الوظائف وظيفة ٦٨٦هوكان عدد الوظائف املشغولة،٢٠١٢األول/ديسمرب 

مخس مسؤولني منتَخبني.مناصبباستبعاديف املائة٩٠,١ميثل ، أي ماوظيفة٧٦١

الفئـةموظفـو(الوظـائفأنـواعبحسـبالمشـغولةالوظـائفأعدادمقابلالمعتمدةالوظائفأعداد–المالك الوظيفي: ٦الجدول
)*العامةالخدماتفئةوموظفوالفنية

عـــدد الوظـــائف 
املعتمدة

عـــدد الوظـــائف 
املشغولة

عدد الوظائف 
اليت مت االنتهاء 
من توظيف 

**من يشغلها
عـــدد الوظـــائف 
اجلاري توظيف

من يشغلها

عـــدد الوظـــائف 
املعلــــــــــن عنهـــــــــــا 

جيــــــــري الـــــــيت ال
توظيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف 

يشغلهامن

عـــدد الوظـــائف 
وغــــــري الشـــــاغرة

املعلن عنها

]٦[]٥[]٤[]٣[]٢[]١[

القضائيةاهليئة
٤٤٤٤١١٢الربنامج الرئيسي األول

مكتب املدعي العام
٢١٥١٩٨٨٥٤الربنامج الرئيسي الثاين
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عـــدد الوظـــائف 
املعتمدة

عـــدد الوظـــائف 
املشغولة

عدد الوظائف 
اليت مت االنتهاء 
من توظيف 

**من يشغلها
عـــدد الوظـــائف 
اجلاري توظيف

من يشغلها

عـــدد الوظـــائف 
املعلــــــــــن عنهـــــــــــا 

جيــــــــري الـــــــيت ال
توظيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف 

يشغلهامن

عـــدد الوظـــائف 
وغــــــري الشـــــاغرة

املعلن عنها
قلم احملكمة

٤٧٧٤٢٨٥١٤٩٢١*الربنامج الرئيسي الثالث**
أمانة مجعية الدول األطراف

٩٦١٢الربنامج الرئيسي الرابع
أمانـــــة الصـــــندوق االســـــتئماين 

للضحايا
٧٧الربنامج الرئيسي السادس

مكتب مدير املشروع
١٣٣-الربنامج الرئيسي السابع

آلية الرقابة املستقلة
٥٢٢-لربنامج الرئيسي السابعا

٧٦١٦٨٦١٤٢٣٩٢٩المجموع للمحكمة
يف الربنامج الرئيسي الثالث).ومنصبانيف الربنامج الرئيسي الثاين مناصبةثالثهي مخسة مسؤولني منتخَبني (مناصبأعاله الواردال يشمل اجلدول*

ل العرض. ومت االنتهاء من عملية التوظيف ولكن الوظيفة جممدة حىت وصول شاغلها.املرشح الذي اختري قد قبِ يشري إىل أن**
لكنها تقابل وظيفة موظف متفرغ للتمثيل يف جملس املوظفني.و على بيانات الربنامج الرئيسي الثالث ملتتش***

الطوارئصندوقطلبات استخدام أمواليخصفيماالميزانيةتنفيذمن حيثاألداء-هاء

يةخيص إمكانالتالية فيماالثمانيةاإلخطارات ٢٠١٢يف عام قدمت احملكمة إىل اللجنة -٢٣٤
صندوق الطوارئ أمواللغ من مببابلغ امليزانية العادية للمحكمة، باالستخدام الكامل ملاالستعانة، رهنًا 

يورو:٧٠٠٨٠٤٣ها جمموعبلغي

مـــن أجـــل يـــورو٨٠٠٣٩١املتعلـــق مببلـــغ ٢٠١٢كـــانون الثاين/ينـــاير ٤اإلخطـــار املـــؤرخ )أ(
يف إطار احلالة يف كوت ديفوار؛السيد لوران غباغبوحمامي الدفاع عن 

لتمديـــد واليــــة يــــورو٨٠٠٤١٧املتعلـــق مببلـــغ ٢٠١٢آذار/مــــارس ١٤اإلخطـــار املـــؤرخ )ب(
احلالــة يف يف إطــار الســيد تومــاس لوبانغــا دييلــوخبصــوص قضــية خــدمات مــوظفي دعــمثالثــة قضــاة وتــوفري 

، بتصـحيح يتعلــق ٢٠١٢حزيران/يونيـه ١. وبعـد ذلـك أخطـرت احملكمـة، يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة
؛يورو٨٠٠٣٧٢ا أسفر عن تنقيح املبلغ موضوع اإلخطار ليصبح ، مميورو٠٠٠٤٥مببلغ 

خبصــــوص يــــورو ٨٠٠٥٦٧١املتعلــــق مببلــــغ ٢٠١٢نيســــان/أبريل ١٣اإلخطــــار املــــؤرخ )ج(
؛إقرار التهماحلالة يف كينيا من أجل تغطية التكاليف املتصلة بالقرار املتعلق ب
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إنشــاء يــورو مــن أجــل ٢٠٠٣٦١املتعلــق مببلــغ ٢٠١١أيار/مــايو ١٥اإلخطــار املــؤرخ )د(
؛مكتب ميداين صغري يف أبيدجان، يف كوت ديفوار

يـــــورو ٤٠٠٢٧٥إضـــــايف قــــدرهاملتعلــــق مببلــــغ ٢٠١٢هحزيران/يونيـــــ١اإلخطــــار املــــؤرخ )ه(
؛إقرار التهمتغطية التكاليف املتصلة بالقرار املتعلق بمن أجل احلالة يف كينياخبصوص 

من أجل متديد يورو٢٠٠١١٥تعلق مببلغ امل٢٠١٢آب/أغسطس ١٥اإلخطار املؤرخ)و(
ماتييـهالسـيد والسـيد جريمـان كاتانغـادعـم فيمـا يتعلـق بقضـية خدمات موظفي والية قاضيني اثنني وتوفري 

يف إطار احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية؛نغودجولو شوي

ملواجهــــــة يــــــورو٣٠٠٦٠٥املتعلــــــق مببلــــــغ ٢٠١٢آب/أغســــــطس ٢٨اإلخطــــــار املــــــؤرخ )ز(
التطــورات غــري املتوقَّعــة خبصــوص احلالــة يف كــل مــن مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة، وليبيــا، ومجهوريــة أفريقيــا 

الوسطى، وكوت ديفوار؛

يـــورو مـــن ٢٠٠١١٥املتعلـــق مببلـــغ ٢٠١٢تشـــرين األول/أكتـــوبر ١٧اإلخطـــار املـــؤرخ )ح(
الســيد جريمــان  دعــم فيمــا يتعلــق بقضــية خــدمات مــوظفيأجــل متديــد آخــر لواليــة قاضــيني اثنــني  وتــوفري 

.يف إطار احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطيةنغودجولو شويماتييهالسيد وكاتانغا

صــندوقأمــوال اســتخدامطلبــاتمجمــوعيخــصفيمــاالميزانيــةتنفيــذاألداء مــن حيــث-واو
الطوارئ

عددًا كليًا قدره تنفيذ امليزانية فيما خيص من حيثملخصًا لألداء اإلمجايل٧اجلدول يعرض-٢٣٥
لتنفيذ اإلمجايل لعدل املقد بلغ و بشأن استخدام صندوق الطوارئ. اللجنةإخطارت ُقدِّمت إىل مثانية 

صندوق الطوارئالستخداماتالكلياملبلغمليون يورو من ٢,٣٥أو مبلغ، يف املائة٦١,٨الفعلي 
.يوروماليني٣,٨٠وقدره 

٢٠١٢عــامفــياللجنــةإلــىقُــدِّمتالتــيمجمــوع اإلخطــارات الثمانيــةيخــصفيمــاالميزانيــةتنفيــذاألداء مــن حيــث: ٧لجــدولا
)اتهاليورو بآالف(اإلنفاقبنودبحسبالطوارئ،صندوقأموال استخدامبشأن

يفاحملددةاملبالغ جمموع بند اإلنفاق
استخدامإخطارات

صندوق الطوارئ

املنَفقةاملبالغجمموع 
فعًال*

املعدل الكلي للتنفيذ
بالنسبة املئوية

]١]/[٢]=[٣[]٢[]١[
٤٩١,٧٣٩٨,٦٨١,١القضاةتكاليف 

٨٤,١٩٣,٣١١١,٠تكاليف املوظفني
٩٤٩,٢٦٣٦,٨٦٧,١املساعدة املؤقتة العامة 

٥,٦املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات
٢,٥اخلرباء االستشاريون 

٩٥٧,٣٦٣٦,٨٦٦,٥
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١٤٧,٧٥٢,٢٣٥,٣السفر
١٥٠,٠٧٢,٣٤٨,٢الرتمجة التحريرية اخلارجية

٨٢١,٩٥٥٤,٨٦٧,٥حمامو الدفاع
٥٧٥,١٢١٢,٥٣٦,٩حمامو الضحايا

٥,٥الطباعة اخلارجية
١٠,٠وإنتاج الوثائقالعام تكاليف اإلعالم 

٩٣,٥٦٤,٣٦٨,٧األخرىخلدمات التعاقديةا
٦٥٦,٠١٩٠٣,٨٥٤,٦

٥٢,٥١٥٦,٢٢٩٧,٦أماكن العملإجيار
٥,٠أماكن العملصيانة 

٣٦,٣خدمات املرافق
١٦,٢٠,١٠,٥االتصاالت
٢٤,٥٨,١٣٣,٢واألثاثجهزةصيانة األ
١٥٥,٢٣٩,٣٢٥,٣تشغيل متفرقة أخرىتكاليف

٢٨٩,٧٢٠٣,٧٧٠,٣التشغيل العامة
٨,٥١,٥١٧,٦اللوازم واملواد

١٦٩,٨٦٢,٨٣٧,٠، مبا يف ذلك األثاثجهزةاأل
٨٠٤٫٧٣٣٥٢,٧٢٦١,٨المجموع

تعدَّل.ميكن أنالواردة يف هذا اجلدول باالستناد إىل أرقام أولية غري مراَجعة ٢٠١٢النفقات الفعلية لعام ُحسبت *

من أوجه استخدام كل وجهتنفيذ امليزانية فيما خيص  األداء من حيث فيما يلي تفاصيل وتُعرض-٢٣٦

محـامي الـدفاع عـن بالمتصـلةمن أجل تقـديم المسـاعدة القانونيـة استخدام صندوق الطوارئ-١
لوران غباغبو في إطار الحالة في كوت ديفوار

اإلنفاق الفعلي الذي مت باالستناد إىل إخطارات استخدام صندوق الطوارئ ٨اجلدول يعرض-٢٣٧
يف إطار احلالة يف كوت السيد لوران غباغبو خبصوص من أجل تقدمي املساعدة القانونية إىل حمامي الدفاع 

مليون يورو وذلك مبعدل تنفيذ بلغ ٠,٣٩خطَر به وقدره خدم بالكامل تقريبًا املبلغ املوقد استُ ديفوار.
يف املائة بشأن تكاليف املساعدة القانونية. ٩٩,٣
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مـن أجـل تقـديم المسـاعدة القانونيـة المتصـلة الطـوارئصـندوقاسـتخداميخصفيماالميزانيةتنفيذاألداء من حيث: ٨الجدول
)اليورواتبآالف(بحسب بنود اإلنفاق بمحامي الدفاع عن لوران غباغبو في إطار الحالة في كوت ديفوار 

املبالغ احملددة يف إخطاراتبند اإلنفاق
صندوق الطوارئاستخدام

املبالغ املنَفقة
فعًال*

لتنفيذامعدل
بالنسبة املئوية

]١]/[٢]=[٣[]٢[]١[
القضاةتكاليف 

تكاليف املوظفني
املساعدة املؤقتة العامة 

املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

السفر
٣٩١,٨٣٨٩,٢٩٩,٣حمامو الدفاع

حمامو الضحايا
٣٩١,٨٣٨٩,٢٩٩,٣للخدمات التعاقدية

تكاليف تشغيل متفرقة أخرى
التشغيل العامة

اللوازم واملواد
، مبا يف ذلك األثاثجهزةاأل

٣٩١,٨٣٨٩,٢٩٩,٣المجموع

تعدَّل.ميكن أنالواردة يف هذا اجلدول باالستناد إىل أرقام أولية غري مراَجعة ٢٠١٢النفقات الفعلية لعام ُحسبت *

مــن دعــم خــدمات مــوظفي وتــوفير تمديــد واليــة ثالثــة قضــاةبغيــةاســتخدام صــندوق الطــوارئ -٢
الحالة في جمهورية الكونغو الديمقراطيةفي إطار قضية السيد توماس لوبانغا دييلوأجل

صندوق الطوارئ أموالُأخِطر باستخدامه من من املبلغ الذيالفعلية النفقات٩يبنيِّ اجلدول -٢٣٨
السيد توماس لوبانغا دييلوخبصوص قضيةوتوفري خدمات موظفي دعم متديد والية ثالثة قضاة من أجل

.يف إطار احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية

مليون يورو ٠,٢٩يف املائة، أي أُنفق مبلغ ٧٨ويف-٢٣٩
مليون يورو. وكان النقص يف ٠,٣٧وقدره صندوق الطوارئأموالُأخِطر باستخدامه من من املبلغ الذي

س قضاة الدائرة لكي اإلنفاق يُعزى بدرجة كبرية إىل ترتيبات األتعاب احملددة اليت ُوضعت من أجل رئي
ابتداء من منتصف آذار/مارس. على أساس عدم التفرغ يعمل لبعض الوقت 
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وتـوفير خـدمات تمديـد واليـة ثالثـة قضـاةبغيـةاستخدام صندوق الطوارئ يخصفيماالميزانيةتنفيذاألداء من حيث: ٩الجدول
بحسـب بنـود اإلنفـاق ، الحالة فـي جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـةفي إطار السيد توماس لوبانغا دييلومن أجل قضية موظفي دعم 

)اتهاليورو بآالف(
املبالغ احملددة يف إخطاراتبند اإلنفاق

صندوق الطوارئاستخدام
املبالغ املنَفقة

فعًال*
معدل التنفيذ
بالنسبة املئوية

]١]/[٢]=[٣[]٢[]١[
٣٢٠,٧٢٥٧,٤٨٠,٣القضاةتكاليف 
املوظفنيتكاليف

٥٢,١٣٣,٤٦٤,٢املساعدة املؤقتة العامة 
املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

٥٢,١٣٣,٤٦٤,٢
السفر

اخلدمات التعاقدية األخرى

تشغيل متفرقة أخرىتكاليف
التشغيل العامة

اللوازم واملواد
، مبا يف ذلك األثاثجهزةاأل

٣٧٢,٨٢٩٠,٨٧٨,٠المجموع
تعدَّل.ميكن أنالواردة يف هذا اجلدول باالستناد إىل أرقام أولية غري مراَجعة ٢٠١٢النفقات الفعلية لعام ُحسبت *

كينيـا بغيـة تغطيـة التكـاليف المتصـلة بقـرار استخدام صندوق الطوارئ فيمـا يخـص الحالـة فـي  -٣
إقرار التهم

صندوق الطوارئ أموالُأخِطر باستخدامه من من املبلغ الذيالفعلية النفقات١٠يبنيِّ اجلدول -٢٤٠
كانون الثاين/يناير ٢٣الصادر يف التهمإقرار بغية تغطية التكاليف املتصلة بقرار كينيااحلالة يف  من أجل
، كان ٢٠١٢حزيران/يونيه ٣٠وكما كان متوقَّعًا من قبل يف تقرير األداء املقدم إىل اللجنة يف .٢٠١٢

مليون يورو ٠,٦٦يف املائة واملبلغ املنَفق ٤٢,٣هذا البند يشهد نقصًا يف التنفيذ إذ بلغ معدل التنفيذ 
مليون يورو.١,٥٧من أجل هذا االستخدام وقدره مقابل املبلغ املخطَر به 

أما نقص معدل التنفيذ يف بند املساعدة املؤقتة العامة فُيعزى بدرجة كبرية إىل التأخري يف توظيف -٢٤١
يف وحدة الضحايا والشهود وما تاله من تغيري يف خطة التعيينات، واختاذ قرار ٢- موظف واحد برتبة ف

.  ٢٠١٢اجات منها بدًال من التوظيف للفرتة القصرية املتبقية من عام باستخدام قائمة لتدبري االحتي
اخنفاض تكاليف املساعدة ‘ ١’كذلك حدث نقص يف تنفيذ املساعدة القانونية وهو ما يُعزى إىل: 

إجراء تغيري يف ‘ ٢’القانونية من أجل الدفاع نتيجًة لتطبيق املخطط اجلديد للمساعدة القانونية؛ و
يف امليزانية املبلغ الباقيفيض تكاليف حمامي الدفاع ختفيضًا كبرياً. وسيجري استيعاب االفرتاضات وخت

الربناجمية. ونتيجة للتغيري يف االفرتاضات فيما يتعلق باملساعدة القانونية، مل جتر االستعانة بالعدد املتوقع 
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من أجل دعم هؤالء احملامني من املبلغ الذي طُلب يف اإلخطاريُستَفدمن احملامني. وبناء على ذلك، مل 
من حيث مصروفات التشغيل العامة وفئات األجهزة.

ــةتنفيــذاألداء مــن حيــث: ١٠لجــدولا ــة فــي  مــن أجــلاســتخدام صــندوق الطــوارئ يخــصفيمــاالميزاني ــة تغطيــة الحال ــا بغي كيني
)اليوروهاتبآالف(بحسب بنود اإلنفاق ، إقرار التهمالتكاليف المتصلة بقرار 

املبالغ احملددة يف إخطاراتاإلنفاقبند
صندوق الطوارئاستخدام 

املبالغ املنَفقة
فعًال*

معدل التنفيذ
بالنسبة املئوية

]١]/[٢]=[٣[]٢[]١[
القضاةتكاليف 

تكاليف املوظفني
٣٤١,٩٢٣٠,١٦٧,٣املساعدة املؤقتة العامة 

املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات
٣٤١,٩٢٣٠,١٦٧,٣

٦٨,٠٢٣,٨٣٥,٠السفر
٣٨٩,٣١٤٩,٦٣٨,٤حمامو الدفاع

٥٤٥,١١٩١,٥٣٥,١حمامو الضحايا
١٥,٨اخلدمات التعاقدية األخرى

٩٣٤,٤٣٥٦,٨٣٨,٢
٣١,٣خدمات املرافق

٤,٢صيانة األجهزة واألثاث
٩٢,٨٠,٤٠,٤تكاليف تشغيل متفرقة أخرى

١٢٨,٣٠,٤٠,٣التشغيل العامة
٣,٥اللوازم واملواد

٩١,٨٥٢,٦٥٧,٤األجهزة، مبا يف ذلك األثاث
٥٦٧,٨١٦٦٣,٧٤٢,٣المجموع

تعدَّل.ميكن أنالواردة يف هذا اجلدول باالستناد إىل أرقام أولية غري مراَجعة ٢٠١٢النفقات الفعلية لعام ُحسبت *

إنشــاء مكتــب ميــداني صــغير فــي أبيــدجان، فــي كــوت مــن أجــل اســتخدام صــندوق الطــوارئ-٤
ديفوار

صندوق أموالُأخِطر باستخدامه من من املبلغ الذيالفعليةالنفقات١١اجلدول يعرض-٢٤٢
.مكتب ميداين صغري يف أبيدجان، يف كوت ديفوارإنشاء الطوارئ من أجل

مليون يورو من املبلغ ٠,٣٠يف املائة، أي أُنفق مبلغ ٨٢,٦وقد بلغ معدل تنفيذ هذا البند -٢٤٣
مليون يورو. وقد تعاقد قسم العمليات ٠,٣٦وقدره صندوق الطوارئأموالأُخِطر باستخدامه من الذي

شهرًا اعتبارًا من تشرين ١٢بلغ األويل وتكاليف اإلجيار ملدة املاخلارجية على استئجار املكتب بدفع 
بدًال من الفرتة املطلوبة وقدرها ستة أشهر ٢٠١٢٢٠١٣الثاين/نوفمرب 
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يف بند مصروفات التشغيل العامة. بيد أن التأخر يف بدء ، مما نتج عنه زيادة يف التنفيذ٢٠١٢خالل عام 
ر املكتب يف تشرين الثاين/نوفمرب قد أدى إىل نقص يف اإلنفاق يف بند املساعدة املؤقتة العامة استئجا

المة مل يكن حباجة إىل تدبري املساعدة املؤقتة العامة، وكذلك يف بند بالنظر إىل أن قسم األمن والس
يف بناء شبكة ٢٠١٢األجهزة نظرًا إىل أن قسم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مل يبدأ يف عام 

االتصاالت يف املكتب املستأجر.

إنشـاء مكتـب ميـداني صـغير فـي مـن أجـلاسـتخدام صـندوق الطـوارئ يخـصفيمـاالميزانيـةتنفيـذاألداء من حيث: ١١الجدول
)اليوروهاتبآالف(بحسب بنود اإلنفاق ، أبيدجان، في كوت ديفوار

املبالغ احملددة يف إخطاراتبند اإلنفاق
صندوق الطوارئاستخدام 

املبالغ املنَفقة
فعًال*

معدل التنفيذ
بالنسبة املئوية

]١]/[٢]=[٣[]٢[]١[
القضاةتكاليف 

٨٤,١٩٣,٣١١١,٠تكاليف املوظفني
٨٤,٩٤٥,٦٥٣,٧املساعدة املؤقتة العامة 

املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات
٨٤,٩٤٥,٦٥٣,٧

١٥,٨١٠,٤٦٥,٦السفر
٥,٥الطباعة اخلارجية

١٠,٠تكاليف اإلعالم العام وإنتاج الوثائق
٥,٠اخلدمات التعاقدية األخرى

١٥,٥٥,٠٣٢,٣
٢٥,٠٩٣,٢٣٧٢,٩استئجار أماكن العمل

٥,٠صيانة أماكن العمل
٥,٠خدمات املرافق

٩,٦٠,١٠,٩االتصاالت
٢٠,٣٨,١٤٠,١صيانة األجهزة واألثاث

١٣,٠٣١,٠٢٣٨,٢تكاليف تشغيل متفرقة أخرى
٧٧,٩١٣٢,٤١٧٠,٠التشغيل العامة

٥,٠١,٥٣٠,٠اللوازم واملواد
٧٨,٠١٠,١١٣,٠يف ذلك األثاثاألجهزة، مبا

٣٦١,٢٢٩٨,٢٨٢,٦المجموع

تعدَّل.ميكن أنالواردة يف هذا اجلدول باالستناد إىل أرقام أولية غري مراَجعة ٢٠١٢النفقات الفعلية لعام ُحسبت *
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مــن أجــل تغطيــة التكــاليف المتصــلة فيمــا يتعلــق بالحالــة فــي كينيــا اســتخدام صــندوق الطــوارئ-٥
إقرار التهمبقرار 

صندوق الطوارئ أموالُأخِطر باستخدامه من من املبلغ الذيالفعليةالنفقات١٢اجلدول يعرض-٢٤٤
كانون ٢٣الصادر يف إقرار التهمفيما يتعلق باحلالة يف كينيا من أجل تغطية التكاليف املتصلة بقرار 

مليون ٠,١٤يف املائة أي مبلغ ٥١,٢. وكان معدل التنفيذ خبصوص هذا البند هو ٢٠١٢الثاين/يناير 
إلجراءات الالزم مليون يورو من أجل السماح بالوقت الكايف ٠,٢٨يورو مقابل املبلغ املخطَر به وقدره 

املساعدة املؤقتة العامة.من يقدمون توظيف

فيمـا يتعلـق بالحالـة فـي كينيـا مـن أجـل تغطيـة استخدام صندوق الطـوارئبخصوصالميزانيةتنفيذاألداء من حيث: ١٢الجدول
)اليوروهاتبآالف(بحسب بنود اإلنفاق ، إقرار التهمالتكاليف المتصلة بقرار 

املبالغ احملددة يف إخطاراتبند اإلنفاق
صندوق الطوارئاستخدام 

املبالغ املنَفقة
فعًال*

معدل التنفيذ
بالنسبة املئوية

]١]/[٢]=[٣[]٢[]١[
القضاةتكاليف 

تكاليف املوظفني
٢٧٥,٤١٤١,٠٥١,٢املساعدة املؤقتة العامة 

املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات
٢٧٥,٤١٤١,٠٥١,٢

السفر
اخلدمات التعاقدية األخرى

تكاليف تشغيل متفرقة أخرى
التشغيل العامة

اللوازم واملواد
األجهزة، مبا يف ذلك األثاث

٢٧٥,٤١٤١,٠٥١,٢المجموع

تعدَّل.ميكن أنالواردة يف هذا اجلدول باالستناد إىل أرقام أولية غري مراَجعة ٢٠١٢النفقات الفعلية لعام ُحسبت *

وتـوفير خـدمات مـوظفي دعـم من أجل تمديد والية قاضـيين اثنـين استخدام صندوق الطوارئ-٦
فـي إطـار الحالـة فـي نغودجولـو شـويماتييـهالسـيد جيرمـان كاتانغـا والسـيد فيما يتعلق بقضية 

يمقراطيةجمهورية الكونغو الد

صندوق أموالُأخِطر باستخدامه من من املبلغ الذيالفعليةالنفقات١٣اجلدول يعرض-٢٤٥
بغية توفري دعم عدد حمدود من موظفي الوتوفري ملدة شهرين من أجل متديد والية قاضيني اثنني الطوارئ
يف إطار احلالة يف مجهورية الكونغو نغودجولو شويماتييهالسيد والسيد جريمان كاتانغاقضية لالدعم
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مليون يورو ٠,١٢مليون يورو مقابل املبلغ املخطَر به وقدره ٠,٠٨وكان اإلنفاق الفعلي هو . الدميقراطية
يف املائة. ومل تُنفق من هذه املخصصات املعاشات التقاعدية ٦٨,٢وهو ما يعين معدل تنفيذ قدره 

، مما أدى إىل نقص يف التنفيذ يف تكاليف القضاة. كما شهدت للقضاة لفرتة التمديد البالغة شهرين
املساعدة املؤقتة العامة نقصاً يف التنفيذ نتيجًة إلجراءات التوظيف.

مـن أجـل تمديـد واليـة قاضـيين اثنـين وتـوفير اسـتخدام صـندوق الطـوارئبخصـوصالميزانيةتنفيذاألداء من حيث: ١٣الجدول
فــي إطــار الحالــة فــي جمهوريــة الكونغــو نغودجولــو شــويماتييــهالســيد والســيد جيرمــان كاتانغــامــوظفي دعــم فيمــا يتعلــق بقضــية 

)اليوروهاتبآالف(، بحسب بنود اإلنفاق الديمقراطية
املبالغ احملددة يف إخطاراتبند اإلنفاق

الطوارئصندوق استخدام 
املبالغ املنَفقة

فعًال*
معدل التنفيذ
بالنسبة املئوية

]١]/[٢]=[٣[]٢[]١[
٨٥,٥٦١,٤٧١,٨القضاةتكاليف 

تكاليف املوظفني
٢٩,٧١٧,٢٥٧,٩املساعدة املؤقتة العامة 

املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات
٢٩,٧١٧,٢٥٧,٩األخرى

السفر
اخلدمات التعاقدية األخرى

تكاليف تشغيل متفرقة أخرى
التشغيل العامة

اللوازم واملواد
األجهزة، مبا يف ذلك األثاث

١١٥,٢٧٨,٦٦٨,٢المجموع

تعدَّل.ميكن أنالواردة يف هذا اجلدول باالستناد إىل أرقام أولية غري مراَجعة ٢٠١٢النفقات الفعلية لعام ُحسبت *

لمواجهــة التطــورات غيــر المتوقَّعــة بخصــوص الحالــة فــي كــل مــن اســتخدام صــندوق الطــوارئ-٧
جمهورية الكونغو الديمقراطية، وليبيا، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وكوت ديفوار 

يشمل هذا االستخدام لصندوق الطوارئ أربع حاالت خمتلفة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية -٢٤٦
ُأخِطر من املبلغ الذيالفعليةالنفقات١٤اجلدول يعرضو وليبيا ومجهورية أفريقيا الوسطى وكوت ديفوار. 

الصندوق ملواجهة التطورات غري املتوقَّعة يف هذه احلاالت. وقد جرى تكّبد مبلغ أموالباستخدامه من 
مليون يورو وهو ما يعين معدل تنفيذ ٠,٦١مليون يورو مقابل املبلغ املخطَر به وقدره ٠,٣٨جمموعه 

يف املائة.٦٣,٥قدره 

: عمليات العودة ألربعة وتنطوي احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية على مسألتني اثنتني مها-٢٤٧
يف ٢٠١١آذار/مارس ٢٧شهود حمتجزين كانوا قد نُقلوا إىل الهاي من مجهورية الكونغو الدميقراطية يف 
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آذار/مارس ١٤انتظار منحهم اللجوء السياسي يف هولندا، وعمليات الرتمجة التحريرية للحكم الصادر يف 
ر إعادة الشهود احملتجزين إىل مجهورية الكونغو . ومل جتالسيد توماس لوبانغا دييلويف قضية ٢٠١٢

الدميقراطية وقد أسفر ذلك عن نقص يف اإلنفاق يف اخلدمات التعاقدية األخرى. وفيما يتعلق بتكاليف 
مل يتمكن، قسم الرتمجة الشفوية والرتمجة التحريرية يف احملكمةفإن عمليات الرتمجة التحريرية اخلارجية 

طلب التمويل، من استخدام األموال املطلوبة استخدامًا كامًال؛ ومل يتمكن بسبب التأخري يف تقدمي
نصف احلكم الصادر. وقد حيتاج ترمجة إال من إمتام ٢٠١٢املرتمجون التحريريون اخلارجيون خالل عام 

هذا القسم إىل طلب أموال من صندوق الطوارئ يف العام القادم من أجل إكمال الرتمجة التحريرية.

احلالة يف ليبيا فقد اشتملت على أنشطة تتعلق بإطالق سراح أربعة موظفني كانوا حمتجزين وأما-٢٤٨
جهود لتحديد الدروس وما تال ذلك من لسيد القذايف زيارة ا

ي يف اإلنفاق يف املستفادة من هذه األزمة واستعراض وتقييم أي عمليات يف املستقبل. وكان النقص الرئيس
جمال السفر: فقد استوعبت األقسام التكاليف املتكبدة بالفعل من داخل امليزانية الربناجمية قبل تقدمي 

اإلنفاق هذا من الصندوق االحتياطي.ببنداإلخطار املتعلق 

واشتملت احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى على عمل موظفي الرتمجة الشفوية من أجل -٢٤٩
بيري بيمبا غومبو. ومل جير استخدام املبلغ املطلوب فيما يتعلق باملساعدة -مواصلة حماكمة السيد جان

املؤقتة العامة استخداماً كامًال.

ِفَرق ضرورية لتوفري املساعدة القانونية لوتشتمل احلالة يف كوت ديفوار على املوارد اإلضافية ال-٢٥٠
املتوخاة يف قرار رئيس قلم احملكمة واألفرقة املتعلقة بالضحايا خبصوص املصروفات املتعلقة مبحاٍم الدفاع 

. وقد شهدت الرسوم القانونية التمهيديةإضايف ملساعدة احملامي الرئيسي املنصوص عليه يف قرار الدائرة 
اع نقصاً يف اإلنفاق.املتعلقة مبحامي الدف

لمواجهة التطورات غيـر المتوقَّعـة فـي الحالـة استخدام صندوق الطوارئبخصوصالميزانيةتنفيذاألداء من حيث: ١٤الجدول
ــة أفريقيــا الوســطى، وكــوت ديفــوار، بحســب بنــود اإلنفــاق  ــا، وجمهوري ــة، وليبي ــة الكونغــو الديمقراطي بــآالف(فــي كــل مــن جمهوري

)اليوروهات
املبالغ احملددة يف إخطاراتاإلنفاقبند

صندوق الطوارئاستخدام 
املبالغ املنَفقة

فعًال*
معدل التنفيذ
بالنسبة املئوية

]١]/[٢]=[٣[]٢[]١[
القضاةتكاليف 

تكاليف املوظفني
١٣٥,٥١٤٢,٦١٠٥,٢املساعدة املؤقتة العامة 

٥,٦املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات
٢,٥اخلرباء االستشاريون

١٤٣,٦١٤٢,٦٩٩,٣
٦٣,٩١٨,٠٢٨,١السفر

١٥٠,٠٧٢,٣٤٨,٢الرتمجة التحريرية اخلارجية



ICC-ASP/12/9

9-A-040613 70

٤٠,٨١٦,٠٣٩,٣حمامو الدفاع
٣٠,٠٢١,٠٧٠,٠حمامو الضحايا

٩٣,٥٤٣,٥٤٦,٥اخلدمات التعاقدية األخرى
٣١٤,٣١٥٢,٨٤٨,٦

٢٧,٥٦٣,٠٢٢٩,٢استئجار أماكن العمل
٦,٦االتصاالت

٤٩,٤٧,٩١٦,٠تكاليف تشغيل متفرقة أخرى
٨٣,٥٧٠,٩٨٥,٠التشغيل العامة

اللوازم واملواد
األجهزة، مبا يف ذلك األثاث

٦٠٥,٣٣٨٤,٣٦٣,٥المجموع

تعدَّل.ميكن أنالواردة يف هذا اجلدول باالستناد إىل أرقام أولية غري مراَجعة ٢٠١٢النفقات الفعلية لعام ُحسبت *

مـوظفي تمديـد آخـر لواليـة قاضـيين اثنـين  وتـوفير إجـراءمن أجـلاستخدام صندوق الطوارئ-٨
نغودجولـو شـوي فـي إطـار الحالـة ماتييـهدعم فيما يتعلق بقضية السيد جيرمان كاتانغا والسيد 

في جمهورية الكونغو الديمقراطية 

صندوق أموالُأخِطر باستخدامه من من املبلغ الذيالفعليةالنفقات١٥اجلدول يعرض-٢٥١
بغية توفري دعم ود من موظفي العدد حمدتدبريفضًال عن الطوارئ من أجل متديد والية قاضيني اثنني 

يف إطار احلالة يف مجهورية الكونغو نغودجولو شويماتييهالسيد والسيد جريمان كاتانغاقضية لالدعم
مليون يورو مقابل املبلغ املخطَر به ٠,١١يف املائة أو مبلغ ٩٢,٨وقد كان معدل التنفيذ هو . الدميقراطية

من هذه املخصصات ما جمموعه مثانية أشهر من املعاشات التقاعدية مليون يورو. وقد أُنفق ٠,١٢وقدره 
للقضاة. 

واليـة قاضـيين آخـر لتمديـد إجـراء مـن أجـل اسـتخدام صـندوق الطـوارئبخصـوصالميزانيـةتنفيـذاألداء من حيث: ١٥الجدول
فـي إطـار الحالـة فـي نغودجولو شويماتييهالسيد والسيد جيرمان كاتانغافيما يتعلق بقضية المساعدة المؤقتة العامةاثنين وتوفير 

)اليوروهاتبآالف(، بحسب بنود اإلنفاق جمهورية الكونغو الديمقراطية
املبالغ احملددة يف إخطاراتبند اإلنفاق

صندوق الطوارئاستخدام 
املبالغ املنَفقة

فعًال*
معدل التنفيذ
بالنسبة املئوية

]١]/[٢]=[٣[]٢[]١[
٨٥,٥٧٩,٩٩٣,٥القضاةتكاليف 

تكاليف املوظفني
٢٩,٧٢٧,١٩١,١املساعدة املؤقتة العامة 

املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات
٢٩,٧٢٧,١٩١,١

السفر
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اخلدمات التعاقدية األخرى

تكاليف تشغيل متفرقة أخرى
التشغيل العامة

اللوازم واملواد
األجهزة، مبا يف ذلك األثاث

١١٥,٢١٠٧,٠٩٢,٨المجموع

تعدَّل.ميكن أنالواردة يف هذا اجلدول باالستناد إىل أرقام أولية غري مراَجعة ٢٠١٢النفقات الفعلية لعام ُحسبت *

الميزانيـــة البرنامجيــــة العاديــــة-للمحكمــــةالمدَمجــــةالميزانيـــةتنفيــــذاألداء مـــن حيــــث-زاي
واستخدامات صندوق الطوارئ المخَطر بها

امليزانيـــــة املدجمــــــة للمحكمـــــة، وهـــــو عـــــرض جيمــــــع بـــــني امليزانيـــــة الربناجميــــــة ١٦يعـــــرض اجلـــــدول -٢٥٢
. وتصــل النفقــات الفعليــة للمحكمــة، مبــا يف ٢١٠واســتخدامات صــندوق الطــوارئ املشــار إليهــا يف الفقــرة 

١١٢,٦٠يـورو مقابـل امليزانيـة املدجمـة البالغـة ماليـني١٠٧,٥٠ذلك اإلنفاق مـن صـندوق الطـوارئ، إىل 
ماليني يورو. وهذا ميثل معدل تنفيذ ٣,٨١مليون يورو مبا يف ذلك استخدامات صندوق الطوارئ البالغة 

قــــورن بامليزانيــــة املعتمــــدة البالغــــة لــــويف املائــــة ٩٨,٨يف املائــــة. وكــــان هــــذا املعــــدل سيصــــبح ٩٥,٥قــــدره 
ماليني يورو.  ١٠٨,٨٠

ـــــــــــث: ١٦الجـــــــــــدول ـــــــــــن حي ـــــــــــذاألداء م ـــــــــــةتنفي ـــــــــــامالمدَمجـــــــــــةالمحكمـــــــــــةميزاني ـــــــــــودبحســـــــــــب٢٠١٢لع ـــــــــــاقبن اإلنف
)اتهاليورو بآالف(

البنود

يزانيةامل
املعتمدة

عام ل
٢٠١٢

ما حمموع
ُأخِطر 

باستخدامه من
صندوق 

الطوارئ يف 
٢٠١٢عام 

امليزانية جمموع
املدَجمة لعام 

(امليزانية ٢٠١٢
الربناجمية العادية 

ما ُأخِطر حمموعو 
باستخدامه من

)صندوق الطوارئ

الفعلية النفقات
يف عام 
٢٠١٢*

النفقات
الفعلية من 

صندوق 
الطوارئ يف 

٢٠١٢عام 

النفقاتجمموع 
الفعلية مبا فيها 

من النفقات
صندوق الطوارئ 

٢٠١٢يف عام 

الكلياملعدل 
لإلنفاق مبا فيه 

اإلنفاق من 
صندوق الطوارئ 

٢٠١٢يف عام 
بالقياس إىل 

املعتمدةامليزانية 
)بالنسبة املئوية(

لإلنفاق الكلياملعدل 
مبا فيه اإلنفاق من 
صندوق الطوارئ 

جمموعبالقياس إىل 
امليزانية املدَجمة لعام 

(امليزانية ٢٠١٢
ما حمموعو الربناجمية 

ُأخِطر باستخدامه من
) صندوق الطوارئ

)بالنسبة املئوية(
]٣]/[٦]=[٨[]١]/[٦]=[٧[]٥]+[٤]=[٦[]٥[]٤[]٢]+[١]=[٣[]٢[]١[

١١١,٩٥٤٩١,٧٦٠٣,٦٥٨٧٩,٤٤٣٩٨,٦٢٧٨,٠٥١٠٣,٢٩٤,٢القضاة

٥٦,٩٥٦,٩القضاةسفر

١١١,٩٥٤٩١,٧٦٠٣,٦٥٩٣٦,٣٤٣٩٨,٦٣٣٤,٩٥١٠٤,٤٩٥,٢للقضاة

٦٦٩,٢٥٩٨٤,١٧٥٣,٣٥٩٣٠٦,٥٥٩٩٣,٣٣٩٩,٨٥٩٩٩,٥٩٩,٤تكاليف املوظفني

٣٤٨,٠١١٩٤٩,٢٢٩٧,٢١٢٢٩٢,٩١٢٦٣٦,٨٩٢٩,٧١٢١١٣,٩١٠٥,١املساعدة املؤقتة 
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البنود

يزانيةامل
املعتمدة

عام ل
٢٠١٢

ما حمموع
ُأخِطر 

باستخدامه من
صندوق 

الطوارئ يف 
٢٠١٢عام 

امليزانية جمموع
املدَجمة لعام 

(امليزانية ٢٠١٢
الربناجمية العادية 

ما ُأخِطر حمموعو 
باستخدامه من

)صندوق الطوارئ

الفعلية النفقات
يف عام 
٢٠١٢*

النفقات
الفعلية من 

صندوق 
الطوارئ يف 

٢٠١٢عام 

النفقاتجمموع 
الفعلية مبا فيها 

من النفقات
صندوق الطوارئ 

٢٠١٢يف عام 

الكلياملعدل 
لإلنفاق مبا فيه 

اإلنفاق من 
صندوق الطوارئ 

٢٠١٢يف عام 
بالقياس إىل 

املعتمدةامليزانية 
)بالنسبة املئوية(

لإلنفاق الكلياملعدل 
مبا فيه اإلنفاق من 
صندوق الطوارئ 

جمموعبالقياس إىل 
امليزانية املدَجمة لعام 

(امليزانية ٢٠١٢
ما حمموعو الربناجمية 

ُأخِطر باستخدامه من
) صندوق الطوارئ

)بالنسبة املئوية(
]٣]/[٦]=[٨[]١]/[٦]=[٧[]٥]+[٤]=[٦[]٥[]٤[]٢]+[١]=[٣[]٢[]١[

العامة
املساعدة املؤقتة 

اخلاصة 
٠٠٩,٩١٥,٦٠١٥,٥١٥٦١,٩٥٦١,٩٥٥,٦٥٥,٣باالجتماعات

٤٠٣,٢٤٠٣,٢٣٤٥,٨٣٤٥,٨٨٥,٨٨٥,٨العمل اإلضايف

اخلرباء 
٥٨٦,٧٢,٥٥٨٩,٢٢١٢,٥٢١٢,٥٣٦,٢٣٦,١االستشاريون

٠١٧,٠٧٣٠٤١,٤١٠٥٨,٤٧٤٧١٩,٥٧٢٧٣٠,٢٤٤٩,٦٧٣١٠٠,٦٩٩,٢لتكاليف املوظفني

٥٦٣,٢٤١٤٧,٧٧١٠,٩٤٧٧٤,٣٣٥٢,٢٨٢٦,٥٣٨٣,٩٨١,٢السفر

٣٢,٠٣٢,٠٢٧,٦٢٧,٦٨٦,٣٨٦,٣الضيافة

اخلدمات 
٣٨٦,٩٤٧٢٤,١١١١,٠٥٤٨١,٨٤١٣٦,٦٦١٨,٤٤١٠٥,٣٩٠,٤التعاقدية

٧٤٨,٢٧٤٨,٢٦٢١,٥٦٢١,٥٨٣,١٨٣,١التدريب

٩٥٠,٨١٨٢١,٩٧٧٢,٧٢٢٨١,٠٣٥٥٤,٨٨٣٥,٧٣١٩٦,٦١٣٨,٣حمامو الدفاع

٢٧٩,٠٤١١٠,٠٣٨٩,٠٤١٧٤,٦٤٢١٢,٥٣٨٧,١٢٥٥,٨٥٤,٤الضحاياحمامو 

نفقات التشغيل 
٥٥٩,٩١٢٢٨٩,٧٨٤٩,٦١٢١١٤,٦١١٢٠٣,٧٣١٨,٣١١٩٠,١٨٨,١العامة

٠٩٧,٢١٨,٥١٠٥,٧١٨٥٤,٢١,٥٨٥٥,٧٧٨,٠٧٧,٤اللوازم واملواد

امبا فيهاألجهزة
٠٥٣,٩١١٦٩,٨٢٢٣,٧١١٥٨,٨١٦٢,٨٢٢١,٥١١١٥,٩٩٩,٨األثاث

للتكاليف غري 
٦٧١,١٣٠٢٧١,٧٢٩٤٢,٨٣٢٤٨٨,٣٢٧٢٢٣,٩١٧١٢,٣٢٨٩٣,٦٨٧,٢املتعلقة باملوظفني

المجموع 
٨٠٠١٠٨٨٠٤,٨٣٦٠٤,٨١١٢١٤٤,١١٠٥٣٥٢,٧٢٤٩٦,٨١٠٧٩٨,٨٩٥,٥للمحكمة

تعدَّل.ميكن أنالواردة يف هذا اجلدول باالستناد إىل أرقام أولية غري مراَجعة ٢٠١٢النفقات الفعلية لعام ُحسبت *
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. ١٧٢٠١٢يعرض اجلدول-٢٥٣
ويُتَبع اجلدول بوصف موجز لكل صندوق استئماين. 

*٢٠١٢عامفييةاالستئمانصناديقالةحال: ١٧الجدول
الفرقالنفقات الفعلية*احملصصاتالصناديق االستئمانية٢٠١٢
T001 ٦٤٠,٠١٣٦٩٦٠,٠١٢٣٦٨٠,٠١٢واملهنيني الزائرينبرنامج التدريب الداخلي

T002 ٩٩٣,٠٤٧١٣٠١,٠٤٢٨٦٩٢,٠٤٣القانون والتعاون

T202٠٦٧,٠١٠٢٧٢٧,٠٨٧٣٤٠,٠١٤مشروع األدوات القانونية

T301٩٤٩,٠٣٢٨٥٨,٠١٢٠٩١,٠٢٠حلقة التدارس املشرتكة بني االحتاد األفريقي واحملكمة اجلنائية الدولية

T309٠٠٠,٠٦٠٢٢٩,٠٥٠٧٧١,٠٩الزيارات اُألسرية

T401 ً٦٧٧,٠٢٥١٩٣٢,٠١٠٩٧٤٥,٠١٤١أقل البلدان منوا

٣٢٦,٠٠٥٥١٠٠٧,٠٨١٣٣١٩,٠٢٤٢المجموع

تعدَّل.أنميكن الواردة يف هذا اجلدول باالستناد إىل أرقام أولية غري مراَجعة ٢٠١٢النفقات الفعلية لعام ُحسبت *

٢٥٤-T001 :من الشباب يف إطار برنامج الطالب واملهنينيتدريب االستئماينميَوَّل هذا الصندوق
.التدريب الداخلي واملهنيني الزائرين

٢٥٥-T002 :األنشطة الرامية إىل بناء اخلربة الفنية القانونية ورعاية هذا الصندوُق االستئماينيدعم
التعاون.

٢٥٦-T202 :على شبكة اإلنرتنت جمموعة شاملة من املصادر املتوافرةت القانونيةميثل مشروع األدوا
.من أجل املمارسة والبحث يف جمال القانون اجلنائي الدويل

٢٥٧-T301 : قام الصندوق االستئماين بتمويل حلقة تدارس بشأن الدروس املستفادة املستمدة من
وحاول تعزيز العالقة بني االحتاد األفريقي واحملكمة.قضية السيد توماس لوبانغا دييلو

٢٥٨-T309 :أُسرنشئ هذا الصندوق اخلاص لتمويل زيارات أُ ،باالستناد إىل قرار صادر عن اجلمعية
احملتَجزين املعوزين.

٢٥٩-T401 : ُنشئ هذا الصندوق االستئماين مبوجب القرارأICC-ASP/2/Res.6أجل مشاركة من
أنشطة اجلمعية (بغية سد تكاليف بطاقة عودة ممثلي أقل البلدان منوًا وتوفري بدل أقل البلدان منوًا يف
املعيشة اليومي هلم).
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المرفق األول

البرنامج الرئيسي األول: الهيئة القضائية

: هيئة الرئاسة١١٠٠البرنامج 
املســـــتهدف لعـــــام مؤشرات األداءاملتوقَّعةالنتائج 

٢٠١٢
اإلجنازات

١الهدف 
احملكمـــــــــــــــــــــــــــــــــــة أداء -

ملهامهــــا القضــــائية وفقــــاً 
لنظــــام رومــــا األساســــي، 
مبـــا يف ذلـــك دعـــم اهليئـــة 
القضـــائية بأكفـــأ وأســـرع 
وجـــه ممكـــن مـــع احلفـــاظ 
يف الوقـــــت نفســـــه علـــــى 
املعـــايري القانونيـــة الرفيعـــة

املستوى

اإلعداد لفرتة انتقالية سلسة للقضاة يف أوائـل عـام -
٢٠١٢.

اختـــــذت هيئـــــة الرئاســـــة مجيـــــع القـــــرارات ذات الصـــــلة ٪١٠٠
بشـــأن املهـــام املســـندة إىل الـــدوائر و(إعـــادة) تشـــكيل 
الـــــــدوائر. وقـــــــد تطلـــــــب ذلـــــــك أيضـــــــاً تقـــــــدمي الـــــــدعم 

والقـــانوين إىل ثـــالث جلســـات عامـــة (مـــن مـــدادياإل
أصــل جممـــوع قــدره مخـــس جلســات) واجتمـــاع واحـــد 

.للقضاة (من أصل جمموع قدره عشرة اجتماعات)

إحــــــراز تقــــــدم يف ميــــــدان التعــــــاون الــــــدويل وإنفــــــاذ -
األحكام.

التفـــــــــاوض علـــــــــى 
اتفاقني اثنني

جرى التفاوض على إبرام عشرة اتفاقات وجرى فعـالً 
.إبرام عشرة اتفاقات

معاجلـــــــــة الطلبـــــــــات املقدمـــــــــة إىل  هيئـــــــــة الرئاســـــــــة -
بكفاءة.

صـــــــــــــدور مجيــــــــــــــع 
القــــــــــــــــــــــــــــــرارات يف 
حــــــــــدود األجــــــــــل 

املتفق عليه

قـراراً قضـائياً، كـان بعضـها ٣٩الرئاسـة أصدرت هيئة 
.ذا طابع سري

٢الهدف 
احلفـــــــــــــــــاظ علـــــــــــــــــى -

الــــــــــــــــــدعم املقــــــــــــــــــدم إىل 
أو زيادتــــه (مــــع احملكمــــة 

الرتكيـــــــــز علـــــــــى أفريقيــــــــــا 
ومنطقـــــــــــة آســـــــــــيا/احمليط 

عــــــن اهلــــــادئ) وخاصــــــة 
زيـــــــــــــادة عقـــــــــــــد طريـــــــــــــق

االتفاقــــــــــــــــــات وإجيــــــــــــــــــاد 
تصديقات إضافية 

باإلضـــافة )١(زيــارة لكبــار الشخصــيات٥٦مت تلقــي ٨٠.رمسيةاستضافة زيارات -
زيارة أخرى.٦٠إىل 

)٢(قام أعضاء هيئة الرئاسة بتسع زيارات خارجية.١٥.القيام بزيارات خارجية-

كلمــة ألقاهــا أعضــاء الرئاســة باإلضــافة إىل عــدد ١٠١٥.إلقاء كلمات يف املؤمترات الرئيسية-
قضاة آخرونأكرب بكثري  ألقاها

املشــــــاركة يف اإلحاطــــــات اإلعالميــــــة الدبلوماســــــية -
.وتلك اخلاصة باملنظمات غري احلكومية

إحاطــــة إعالميــــة ١إحاطــــة إعالميــــة دبلوماســــية +٢١+٢
، ٢٠١٢للمنظمــات غــري احلكوميــة ُعقــدتا أثنــاء عــام 

وكالمها ُعقدتا مبشاركة من هيئة الرئاسة

ــــــة واملشــــــا- ركة يف مــــــؤمترات مــــــنح مقــــــابالت إعالمي
.صحفية

مقابلـــة إعالميـــة وشـــاركت ١٦منحـــت هيئـــة الرئاســـة ٣٠+١٥
يف مؤمترين صحفيْني 

ــــــادة االســــــرتاتيجية -٣الهدف  ــــــة تعزيــــــز القي ــــــيت تتوالهــــــا هيئ جــــرى زيــــادة تفعيــــل نظــــام مراقبــــة إدارة احملكمــــة كمــــا ٪١٠٠ال

.أي)١(
ببعض الزيارات اخلارجية يف سياق مؤمترات، مع قيام منظِّمي املؤمترات بتغطية املصروفات ذات الصلة جرى القيام)٢(

.اخلاصة بسفر أعضاء هيئة الرئاسة
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إضــــــــــــــفاء الطــــــــــــــابع -
ـــــــــى هيكـــــــــل  األمثـــــــــل عل
احلوكمــــــــــــــــــة الداخليــــــــــــــــــة 
واخلارجية وتعزيز القيـادة 
االســــــــــــــــــرتاتيجية الــــــــــــــــــيت 
تتوالهــا هيئــة الرئاســة يف 

هذا اإلطار

جـــرى ترشـــيد االجتماعـــات بـــني الـــرئيس ورئـــيس قلـــم الرئاسة ورقابة قلم احملكمة.
.احملكمة

إضـــــــفاء الطـــــــابع األمثـــــــل علـــــــى هيكـــــــل احلوكمـــــــة -
.الداخلية

قامـــت جلنـــة التنســـيق هـــي واهليئـــات االستشـــارية مثـــل 
) بزيــــــــــــادة حتســــــــــــني Tricommالثالثيــــــــــــة (اللجنــــــــــــة 

االتصــــال فيمـــــا بـــــني أجهــــزة احملكمـــــة وزيـــــادة حتســـــني 
.عملية اختاذ القرارات

تزويد الرئيس باملساعدة واملشورة على حنو شـامل -
وفعال.

عــن طريــق عقــد ٪١٠٠مت حتقيــق هــذا اهلــدف بنســبة 
اجتماعــات دوريــة وخمصصــة الغــرض والتشــاور بصــورة 

.رئيس الديوان واملساعد اخلاصمستمرة عن طريق 

حتســني هيكــل احلوكمـــة اخلارجيــة علـــى حنــو يتســـم -
باالتساق.

جرت مواصلة التفاعل والتواصل بكفاءة مـع اجلهـات 
فريــق الهــاي العامــل اخلارجيــة صــاحبة املصــلحة مثــل 

والفريق الدراسي املعين باحلوكمة وجلنـة امليزانيـة واملاليـة 
.ومراجع احلسابات اخلارجي

اإلشراف على وضع نظام مراقبة اإلدارة يف صورته -
النهائية.

قــــام موظفــــو قلــــم احملكمــــة بتنظــــيم جلســــات إحاطــــة 
إعالمية بشأن التقدم احملـرز وتفعيـل نظـام مراقبـة إدارة 

.احملكمة؛ ومتابعة توصيات هيئة الرئاسة

: الدوائر١٢٠٠البرنامج 
اإلجنازات٢٠١٢املستهدف لعام مؤشرات األداءاملتوقَّعةالنتائج 

١الهدف 
الشعبة التمهيدية

بـــــــــني الـــــــــدوائر ســـــــــم املعلومـــــــــاتحتســـــــــني تقا-
التمهيديــــة مــــن أجــــل اســــتحداث ممارســــات أكثــــر  

كفاءة.

تعقد الدوائر التمهيدية اجتماعات منتظمة مـن أجـل ٪١٠٠
تقاسم املعلومات لضمان اتساق النْهج املتبع.

ضمان أن جيري على حنو سليم تنظـيم إحالـة -
القضــايا إىل الشــعبة االبتدائيــة وتطــوير التعــاون يف 
هـــــذا الصـــــدد مـــــع الشـــــعبة االبتدائيـــــة وفقـــــاً لـــــردود 

الفعل املتلقاة.

جـــرى تنظــــيم إحالــــة القضــــايا فيمــــا يتعلــــق باحلالــــة يف  
كينيا بالتعاون والتشاور مع الشعبة االبتدائية.

للمحاكمة بأكفأ طريقة ممكنة إعداد القضايا -
والقيـــــــام، حتقيقـــــــاً هلـــــــذه الغايـــــــة، بتحديـــــــد نطـــــــاق 
القضـــــايا الـــــيت تُرســـــل إىل احملاكمـــــة حتديـــــداً دقيقـــــاً 
وتبسـيط اإلجــراءات يف مرحلـة احملاكمــة عـن طريــق 
حل عـدد مـن املسـائل املوجـودة بالفعـل يف املرحلـة 

التمهيدية.

فيمـا يتصـل جرى تضييق نطاق القضايا تضييقاً كبـرياً 
باحلالـــــة يف كينيـــــا وفقـــــاً لألدلـــــة الـــــيت عرضـــــها مكتـــــب 

وقـــــــد ُحلــــــت يف املرحلـــــــة التمهيديـــــــة . املــــــدعي العـــــــام
مســـــــائل تتعلـــــــق باالختصـــــــاص ومبقبوليـــــــة الـــــــدعاوى. 
وجــرت مناقشــات غــري رمسيــة فيمــا بــني قضــاة املرحلــة 

ــــــــة  ــــــــة وقضــــــــاة املرحلــــــــة االبتدائي مــــــــن أجــــــــل التمهيدي
استكشــــــــاف اخليــــــــارات املتاحــــــــة لتحســــــــني وضــــــــوح 

.إقرار التهماملتعلقة بقرارات ال
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غـــري الــدعاوىل إىل احملاكمـــة ضــمان أال تُرَســ-
املدعومــة بأدلــة كافيــة، مــن أجــل حتقيــق االقتصـــاد 

يف املوارد القضائية.

يف املائـــــــة مـــــــن ٢٩رُفضــــــت كليـــــــًة حـــــــىت اآلن نســـــــبة 
إقـرار الــتهماحلـاالت الـيت طلـب مكتـب املـدعي العـام 

إىل عـــــــام ٢٠٠٦فيهـــــــا وذلـــــــك يف الفـــــــرتة مـــــــن عـــــــام 
إقــــرار الـــــتهم، وجــــاء هــــذا الـــــرفض يف مرحلــــة ٢٠١٢

بسـبب عـدم كفايـة األدلـة. وهـذه النسـبة املئويـة أعلـى 
ـــــه، بســـــبب عـــــدم  ٢٠١٢يف عـــــام  ـــــذي رُفضـــــت في ال

يف املائــــــة مــــــن الــــــدعاوى ٣٣كفايــــــة األدلــــــة، نســــــبة 
(اثنتان من بني ست دعاوى مقدمة).

٢الهدف 
الشعبة االبتدائية

ستســـعى الشـــعبة إىل ضـــمان اختـــاذ إجـــراءات -
متّكــــن مــــن اســــتخدام املــــوارد علــــى أفضــــل حنــــو يف 
مجيـــع الـــدوائر االبتدائيـــة لكـــي جيـــري توزيـــع العمـــل 
علــــى أســــاس يتســــم باملرونــــة والتجــــاوب. وســــتقوم 
الشـــعبة بتهيئـــة بيئـــة ُتكفـــل فيهـــا علـــى حنـــو متســـاٍو 
االســتمرارية الضــرورية للتفــاين للقضــية مــن جانــب 

فني واحلاجــة إىل إحيــاد أُطــر عمــل مرنــة علــى املــوظ
النحو املالئم.

سيسعى رئـيس الشـعبة -١
واملستشــــــــــــــــــــــار القــــــــــــــــــــــانوين 

رئــيس قضــاة  (بالتشــاور مــع 
الــدوائر) إىل كــل دائــرة مــن 

أكفـــــــــأ اســـــــــتخدام ضــــــــمان
للموارد املتاحة للشعبة.

ُأجريـــت مشـــاروات منتظمـــة مـــن أجـــل حتقيـــق اهلـــدف 
املنشود.

بالتشــاور مـع قلــم احملكمــة، ستسـعى الشــعبة، -
ـــــة  إىل ضـــــمان أن تتـــــاح للـــــدوائر االبتدائيـــــة إمكاني
االطـــــــالع علـــــــى مجيـــــــع اإلجـــــــراءات واملمارســـــــات 
والقـــــــرارات املعتمـــــــدة يف كـــــــل قضـــــــية مـــــــن آحـــــــاد 

القضايا.

سيسعى رئـيس الشـعبة -٢
واملستشــــــــــــــــــــــار القــــــــــــــــــــــانوين 

رئــيس قضــاة  (بالتشــاور مــع 
الــــــدوائر)، كـــــل دائــــــرة مــــــن 

احملكمة، وبالتشاور مع قلم 
تتاح للـدوائر أن إىل ضمان 

االبتدائيــــــة كامــــــل إمكانيــــــة 
االطـــالع علــــى اإلجــــراءات 
واملمارســــــــــــــات والقــــــــــــــرارات 
املعتمــدة يف كـــل قضـــية مـــن 

آحاد القضايا.

تُتخذ تدابري بصورة مستمرة لزيادة تقاسم املمارسات 
ذات الصلة داخل الشعبة.

ســـــــــتكفل الشـــــــــعبة احلفـــــــــاظ علـــــــــى خطـــــــــوط -
املمتازة مع األقسام ذات الصـلة مـن قلـم االتصال 
احملكمة.

سيسعى رئـيس الشـعبة -٣
واملستشــــــــــــــــــــــار القــــــــــــــــــــــانوين 
(بالتشــاور مــع رئــيس قضــاة  
كــل دائــرة مــن الــدوائر) إىل 
ضــــــــــــمان احلفـــــــــــــاظ علـــــــــــــى 
خطـــــوط االتصـــــال املمتـــــازة 
مــــــع األقســــــام ذات الصــــــلة 

من قلم احملكمة.

جرى احلفاظ على خطوط االتصـال املطلوبـة مـع قلـم 
كمة عن طريق إجراء اتصاالت منتظمة.احمل
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اإلجنازات٢٠١٢املستهدف لعام مؤشرات األداءاملتوقَّعةالنتائج 

، وهـــو مــا يســـتمر يف ٢٠١١ابتــداء مـــن عــام -
، ســـــُتجري الشـــــعبة عمليـــــة "اســـــتقاء ٢٠١٢عـــــام 

الـــــــدروس املســــــــتفادة" باالســـــــتناد إىل احملاكمــــــــات 
(وخاصــــة تلـــــك الــــيت متـــــت) بقصــــد تقريـــــر مـــــا إذا  

مــــــن أجــــــل اســــــتحداث الشــــــعبة ينبغــــــي تعــــــديلها 
إجراءات أكثر كفاءة.

سيسعى رئـيس الشـعبة -٤
واملستشــــــــــــــــــــــار القــــــــــــــــــــــانوين 
(بالتشــاور مــع رئــيس قضــاة  

-كـــل دائـــرة مـــن الــــدوائر) 
، ٢٠١١ابتــــــداء مــــــن عــــــام 

وهـــــو أمـــــر يســـــتمر يف عـــــام 
إىل إجــراء عمليــة -٢٠١٢

"اســــــــــــــــــــــــــتقاء الــــــــــــــــــــــــــدروس 
املســــــــتفادة" باالســــــــتناد إىل 
احملاكمــــات (وخاصــــة تلــــك 

قصــد تقريــر مــا الــيت متــت) ب
إذا كانــــــــــــــــت املمارســــــــــــــــات 

يف الشــــعبة ينبغــــي تعــــديلها 
مــــــــــــن أجــــــــــــل اســــــــــــتحداث 
إجـــــــــراءات أكثـــــــــر كفـــــــــاءة.
وســـتقوم الشـــعبة، مبســـاعدة 
مــــــــن املــــــــوظفني القــــــــانونيني 

باســتعراضآلحــاد الــدوائر، 
ســــري إجــــراءات كــــل قضـــــية 
مــن القضــايا املنجــزة حتقيقــاً 

هلذا الغرض.

الـــــثالث إجـــــراء مناقشـــــات بشـــــأن بـــــدأ بـــــني الشـــــعب
الدروس املستفادة وستتواصل هذه املناقشات يف عام 

٢٠١٣.

٣الهدف 
شعبة االستئناف

التوّصـــل إىل اتفـــاق داخـــل شـــعبة االســـتنئاف-
بشـــأن أنســـب أســـاليب العمـــل فيمـــا يتعلـــق بـــأوىل 
دعــاوى االســتئناف النهائيــة، وذلــك باالســتناد إىل 
اخلــــــربة املكتســــــبة يف املاضــــــي علــــــى أن ُتؤخــــــذ يف 
احلســـــبان، يف مجلـــــة أمـــــور، خـــــربة احملـــــاكم املؤقتـــــة 

أســـــاليب أن تكـــــون املخصصـــــة الغـــــرض؛ وينبغـــــي 
العمل هذه مرنة وقد يلزم تكييفهـا يف حالـة وجـود 

أك
عارضة موازية.

اعتمـاد أســاليب عمــل مرنــة 
فيمــــا يتعلــــق باالســـــتئنافات 
النهائيــة يف الربــع األول مــن 

؛ ورصــــــــــــــــــد ٢٠١٢عــــــــــــــــــام 
التنفيذ طوال العام.

١٠٠٪

رصـــد أســــاليب العمــــل فيمــــا يتعلــــق بــــالطعون -
العارضــــــة والقيــــــام، عنــــــد الضــــــرورة، بتنقــــــيح هــــــذه 

وخاصـــــة يف ضـــــوء اخلـــــربة املكتســـــبة يف األســـــاليب 
إطــــار النظــــر يف الطعــــون العارضــــة يف نفــــس وقــــت 

النظر يف االستئنافات النهائية.

القيـــــام طـــــوال العـــــام برصـــــد 
تنفيــذ أســاليب العمــل فيمــا 

يتعلق بالطعون العارضة.

١٠٠٪
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االتصال: مكاتب١٣٠٠البرنامج 
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٢٠١٢
اإلجنازات

٢و١الهدفان 
= جعـــــــل احملكمــــــــة 
مؤسســــــــــة منظمــــــــــة 
تنظيمــــــــــــــــاً جيــــــــــــــــداً 
وحتظـــــــــــــــى بـــــــــــــــدعم 

مالئم

اجلهات املعنية يف مقر مع للتعاون ميع طلبات احملكمة العمل فيما يتعلق جبمتابعة -
األمم املتحدة إىل حني استكمال تلبية الطلبات املعنية.

أن يكــــــــــــون معــــــــــــدل 
٪١٠٠التنفيذ 

٩٥٪

جلســـــات إحاطـــــة ٣تنتظيم جلسات إحاطة إعالمية ملمثلي الدول يف نيويورك.-
إعالمية

٧٥٪
نُظمت جلستان

٪١٠٠زيارات١٠-٦مسؤويل احملكمة الزائرين.إىل تقدمي الدعم -

رصد اجتماعات األمم املتحدة ذات الصلة واملشاركة فيها، والقيام باملتابعـة بشـأن -
املعنية بصورة ثنائية، وتقدمي تقارير أسبوعية إىل احملكمة.البنود

تقرير إىل تقريرين كل 
أسبوعني

٨٠٪

-
باحملكمة.

تقــــدمي إســــهامات يف
قرارات٨-٥

١٠٠٪

املناقشـــات املتعلقـــة باملواضـــيع املتصـــلة باحملكمـــة املشـــاركة يف حلقـــات التـــدارس ويف -
وتقدمي مداخالت يف هذه احللقات واملناقشات.

حلقـــــــات تـــــــدارس ٥
/حلقات عمل

١٠٠٪

، ومكتبهــــا، وفريــــق نيويــــورك إىل مجعيــــة الــــدول األطــــرافتقــــدمي الــــدعم اإلمــــدادي -
العامل.

٪١٠٠اجتماعاً ٢٠-١٥
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الثانيالمرفق

المّدعي العامالبرنامج الرئيسي الثاني: مكتب

: المّدعي العام ٢١٠٠البرنامج 
اإلجنازات٢٠١٢املستهدف لعام مؤشرات األداءاملتوقَّعةالنتائج 

١الهدف 
تنفيذ خطة التدريب السنوية الداعمـة -

تنفيذاً كامالً لتنفيذ دليل العمليات 

ـــــــذه مـــــــن - ـــــــتم تنفي خطـــــــة نســـــــبة مـــــــا ي
التدريب.

≤٨٢٪٩٥٪

النسـبة املئويــة للمجموعــات الــيت يـُـوفَّر -

.املستهَدفة

؛من عناصر التدريب اإللزامي٪١٠٠
.من عناصر التدريب االختياري٪٦٠

١٠٠٪

٢الهدف 
حتقيـــق كـــل مـــا خيـــص مكتـــب املـــدعي -

العــــام علــــى وجــــه التحديــــد مــــن األهــــداف 
اللغـــات توالتحســـينية يف جمـــاالالتطويريـــة

والشؤون اإلداريـة وامليزانيـة والشـؤون التقنيـة 
.٢٠١٢عام بيتعلقفيما 

نسـبة مــا يــتم تنفيــذه فعــالً مــن أعمــال -
.التطويرالتحسني/

‹٩٢٪٩٠٪

: شعبة االختصاص والتكامل والتعاون٢٢٠٠البرنامج 
املســــــــــتهدف مؤشرات األداءاملتوقَّعةالنتائج 

٢٠١٢لعام 
اإلجنازات

١الهدف 
تزويـــــــد اللجنـــــــة التنفيذيـــــــة بتقـــــــارير حتليليـــــــة دوريـــــــة بشـــــــأن -

البالغــــات املتلقــــاة، ومســــائل االختصــــاص و/أو املقبوليــــة و/أو 
ـــــــة، يف احلـــــــاالت اخلاضـــــــعة  األويل أو للفحـــــــصمصـــــــاحل العدال

التحقيق.

ـــــــدم يف حينهـــــــا - نســـــــبة التقـــــــارير الـــــــيت تُق
.وتؤيدها اللجنة التنفيذية

مت تقـــــــدمي مجيـــــــع التقـــــــارير يف ٪١٠٠
ـــــــت  الوقـــــــت املناســـــــب وحظي

بتأييد اللجنة التنفيذية.

ــــــــال بكفــــــــاءة ويف التوقيــــــــت املناســــــــب ل- إلجــــــــراءات االمثت
بطلبات املساعدة.املتعلقةالداخلية 

نســـبة الطلبـــات الـــيت تـــتم معاجلتهـــا وفقـــاً -
ومتطلبــــــــات للمتطلبــــــــات املاديــــــــة والشــــــــكلية 

لمتطلبات.االمتثال لاملواعيد: معدل 

‹٩٥٪٩٥٪

وأنــواعطائفــة مقــدِّمي املعلومــات نطــاق املضــي يف توســيع -
ــــدعم مبــــا يف ذلــــك علــــى وجــــه اخلصــــوص التعــــاون األخــــرى،ال

ـــــات عنـــــد  ـــــرام االتفاقات/الرتتيب ألغـــــراض التحقيق/احملاكمـــــة وإب
.االقتضاء

ــــدعم - نســــبة مــــا يتحقــــق مــــن التعــــاون وال
ومن ترتيبات التعـاون املربمـة حبسـب املتوقَّعني

االقتضاء.

١٠٠٪١٠٠٪
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املســــــــــتهدف مؤشرات األداءاملتوقَّعةالنتائج 
٢٠١٢لعام 

اإلجنازات

٢الهدف 
إحـــراز تقــــدم مالئـــم يف تنفيــــذ مـــا يوضــــع لكـــل حالــــة مــــن -

.شتبه فيهمإلقاء القبض على امللتعاون و لاسرتاتيجيات 

التنفيــــــــذ الفعلــــــــي بالقيــــــــاس إىل التنفيــــــــذ -
املخطَّط له.

٨٠٪١٠٠٪

٣الهدف 
املــــــّدعي العــــــام مباشــــــرة مــــــن حتقيــــــق مــــــا يتصــــــل مبكتــــــب-

املتعلقـــــــةاألهـــــــداف الســـــــنوية الـــــــواردة ضـــــــمن االســـــــرتاتيجيات 
بالتعاون وبالعالقات اخلارجية.

ــمعــدل - لألهــداف الســنوية يالتنفيــذ الفعل
.املوضوعة

مجيع األهداف علـى حتققت ٪١٠٠
النحو املخطط له.

: شعبة التحقيق٢٣٠٠لبرنامج ا
املســـــتهدف لعـــــام األداءمؤشرات املتوقَّعةالنتائج 

٢٠١٢
اإلجنازات

١الهدف 
خطة التحقيق الـيت وضـعها الفريـق بلوغ ما ُحدِّد يف-

مجــع املعلومــات وحتليلهــا مــن بشــأناملشــرتك مــن أهــداف 
فحصـــــاً ها فحصـــــأجـــــل التحقيـــــق يف القضـــــايا اخلمـــــس و 

.أولياً 

مــا يتحقــق فعــالً مـــن -
مجــــع املعلومــــات بالقيــــاس 

له.إىل مجعها املخطَّط 

٠٪
خــــــــــــــــــروج عــــــــــــــــــن
افـــــــــــــرتاض عـــــــــــــدم

أحــــــــــداث وقــــــــــوع
غري متوقعة.

تنــــاولشــــعبة التحقيــــق واصــــلت،٢٠١٢يف عــــام 
تســــــــعة وأبقــــــــت علــــــــىســــــــبعة حتقيقــــــــات نشــــــــطة 

متقيــدًة جبميــع اآلجــال وحمققـــة ، ســاكنةحتقيقــات
والـيت ميكـن مع البياناتجباملتعلقةمجيع األهداف 

. حتقيقها باملوارد املتاحة
ثــالث إىل الــدعم تقــدمي شــعبة التحقيــق وواصــلت

حماكمات نشطة.

تــــــــــــــــــائج الدراســــــــــــــــــة ن-
االستقصـــــائية الـــــيت جتـــــري 

لتبيــــــانكـــــل ســـــتة أشـــــهر 
مــــــــــــــــدى الرضــــــــــــــــا عـــــــــــــــــن 
املنتجـــــــــــــــــات التحليليـــــــــــــــــة 
(الفريـــــق املشـــــرتك، وفريـــــق 
احملاكمـــــــــــــــــــــة، واللجنـــــــــــــــــــــة 

التنفيذية)

مـــــــــــــــــــــــــن ٪٩٠>
الرضا

دعمـــت شـــعبة التحقيـــق مجيـــع عمليـــات التحقيـــق 

حتقيقه.املستهدفوتندرج يف إطار 

وتـــــــدوين مـــــــا مت مجعـــــــه مـــــــن مـــــــواد دعمـــــــاً مراجعـــــــة -
لالفرتاضـــــات املتعلقـــــة بالقضـــــية، وتنفيـــــذ الكشـــــف عـــــن 

املعلومات على النحو املخطط له.

مـــا يـــتم حتقيقـــه فعـــالً -
إعـــــــــــداد البيانــــــــــــات مـــــــــــن 

وتــــــــــــــــــــدوينها الوصــــــــــــــــــــفية
ومراجعتهـــــــا بالقيـــــــاس إىل 

ما هو خمطط له منها.

مــــن ٪٩٠، حتققــــت فعــــالً نســــبة٢٠١٢يف عــــام ٪٩٠>
إعداد البيانات الوصفية بالقياس إىل املخطـط لـه. 
وكانـــــــت النســـــــبة املئويـــــــة لالحنـــــــراف عـــــــن اهلـــــــدف 
املوضــوع ترجــع إىل تــأخريات يف التوظيــف يف عــام 

. وقــد أُكملــت بدقــة مجيــع أعمــال تــدوين ٢٠١٢
البيانـــات ويف حـــدود املســـتهدف فيمـــا عـــدا حالـــة 

ســاعة) بســبب عــدم القــدرة ٢٠لغــة الكــالينجني (
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املســـــتهدف لعـــــام األداءمؤشرات املتوقَّعةالنتائج 
٢٠١٢

اإلجنازات

م مناســـــب للخدمـــــة. وأُكملـــــت علـــــى إجيـــــاد مقـــــدِّ
مجيع عمليات املراجعة وفقاً للمخطط له.

حتقق اهلدف.٪١٠أقل من من األخطاء٪٠

٢الهدف 
أي شـاهد أو أي عدم وقـوع أي حـادث أمـين ميـس -

للخطــر علــى حنــو غــري مالئــم أو هتعرضــلنتيجــةً موظــف 
لإلجـــــراءاتاملـــــّدعي العـــــام بســـــبب عـــــدم اختـــــاذ مكتـــــب

الالزمة.

عــــــــــــــــــدد احلــــــــــــــــــوادث -
األمنيـــة الــــيت تقــــع بســــبب 

ض للخطـر علـى حنـو تعرّ ال
غــــــــري مالئــــــــم أو بســــــــبب 

املّدعي عدم اختاذ مكتب
الالزمة.لإلجراءاتالعام 

نــــاجم أي حــــادث أمــــين ٢٠١٢مل يقــــع يف عــــام صفر
ض للخطـــــر علـــــى حنـــــو غـــــري مالئـــــم أو تعـــــرّ العـــــن

املــــــــــّدعي العــــــــــام بســــــــــبب عــــــــــدم اختــــــــــاذ مكتــــــــــب
الالزمة.لإلجراءات

: شعبة المقاضاة٢٤٠٠البرنامج 

املســـــــــــــــــتهدف لعـــــــــــــــــام مؤشرات األداءاملتوقَّعةالنتائج 
٢٠١٢

اإلجنازات

١الهدف 
وتقـــــدميها عاليـــــة اجلـــــودة مـــــوَجزة عـــــداد طلبـــــات إ-

احملدَّدة.اُألطر الزمنيةضمن 

ـــــــــــدوائر - ـــــــــــول ال معـــــــــــدل قب
وموافقتهـــــــــا لــــــــألوراق املقدمــــــــة

على الطلبات.

شــــــــىت حتقَّــــــــق معــــــــدل متوســــــــط للقبــــــــول يف٪٨٠≥
القضــايا، مبــا يف ذلــك دعــاوى االســتئناف، 

.٪٨٠يزيد عن 

التمهيديـــــة الــــدوائرأمـــــام بكفــــاءةاألدلـــــة عــــرض-
االبتدائية.و 

تُعـــــرض يف الـــــذي الوقـــــت -
حجــج االدعــاء (بأيــام حــدوده

احملكمــــة الفعليــــة) فيمــــا خيــــص  
كل قضية.

مـن حتقيـق هـذا متكن االدعـاء إىل حـد كبـري أشهر٦≥
اهلدف من حيث عرض حججه.

عــدد الشــهود الــذين بقــاء-
عنـــد قضـــيةُيســـتدَعون يف كـــل 

أدىن إىل أدىن مســـتوى للتقليـــل 
مــــــــــدى التعــــــــــرض حــــــــــد مــــــــــن

للخطر.

وجــود أدىن حــد ممكــن
عـــــدد الشـــــهود الـــــذين ل

أن مياثــل –ُيســتدَعون 
ـــــــــى األقـــــــــل العـــــــــدد  عل
املتوســط احلـــايل الـــذين 
حيضــــــــــــــرون احملاكمــــــــــــــة 

)٣٥-٣٠(.

لشهود على العدد املنخفض لاالدعاء يُبقي
يف املرحلـــــــة االبتدائيـــــــة مـــــــن دعـــــــاواه؛ وهـــــــو 

ال يعتمـد يف املرحلـة التمهيديـة بصورة عامـة
منها على إدالء الشهود بإفادات حية.
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الثالثاملرفق

البرنامج الرئيسي الثالث: قلم المحكمة
مكتب رئيس قلم المحكمة: ٣١٠٠البرنامج 

املســـــــــــــــــتهدف لعـــــــــــــــــام مؤشرات األداءاملتوقَّعةالنتائج 
٢٠١٢

اإلجنازات

١الهدف 
محاية املصاحل القانونية للمحكمة.-

ــــــة- املربمــــــة عــــــدد االتفاقــــــات اإلطاري
دعمــاً لعمليــات احملكمــة (مــثالً اتفاقــات 
املقـــر مـــع الـــدول؛ واتفاقـــات العالقـــة مـــع 

اتفاقـــات نقـــل الشـــهود و األمـــم املتحـــدة؛ 
).من أماكن إقامتهم

٧٢

عــــــــدد اســــــــتنتاجات الــــــــدوائر الــــــــيت -
ختلص فيها هذه األخرية إىل عدم وجـود 

تعاون

صـدر أي قـرار يفيـد عـدم حتقق ذلك. فلم يَ ٪٠
وجود تعاون.

٢الهدف 
تقدمي الدعم املتسم بالكفاءة والفعاليـة -

إىل املوظفني والِفرق القانونية.

احلـــــوادث الـــــيت تنطـــــوي علـــــى عـــــدد -
إصــابات خطــرية نامجــة عــن اإلمهــال مــن 

جانب اإلدارة.

٠٪٠٪

احلفاظ على أجواء األمن والسالمة يف -
احملكمة.

ـــــــاين فحـــــــص - ـــــــدخل مب ـــــــع مـــــــا ي مجي
احملكمة من أشخاص وأشياء.

١٠٠٪١٠٠٪
جممــوع عــدد األشــخاص الــذين ًفحصــوا هــو 

يف ١٠,٧؛ باخنفــــــــــاض قــــــــــدره ٠٠٣٣٠١
املائة.

فحــــص مجيــــع املــــوظفني واملتــــدربني، -
وكـــــذلك املهنيـــــني واخلـــــرباء االستشـــــاريني 

الزائرين.

١٠٠٪١٠٠٪
يُطبَّق الفحص على املتدربني وعلى املهنيني 

٢٠١٢الزائــــــــــــــرين منــــــــــــــذ آب/أغســــــــــــــطس 
شخصاً).٧٦(ُفحص ما جمموعه 

ـــــوفري- األمـــــن يف امليـــــدان وفقـــــاً ملعـــــايري ت
األمم املتحدة/املعايري الدولية.

ــــــــال - ــــــــة ملاالمتث عــــــــايري العمــــــــل األمني
.الدنيا

٩٥٪٩٠٪

٣الهدف 
ـــــــل إىل أدىن حـــــــد مـــــــن املخـــــــاطر - التقلي

اإلدارية واملالية.

ـــــــــــــذ توصـــــــــــــيات - قيـــــــــــــام اإلدارة بتنفي
املراجعــــــة الداخليــــــة واملراجعــــــة اخلارجيــــــة 

للحسابات.

٪٥٧املراجعة اخلارجية للحسابات: ٪٦٠

١٪٣٦املراجعة الداخلية للحسابات: 

.٢٠١٢حزيران/يونيه ٣٠حسب الوضع يف ١
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: شعبة الخدمات اإلدارية المشتركة٣٢٠٠البرنامج 
املســـــــــــــــــتهدف لعـــــــــــــــــام مؤشرات األداءاملتوقَّعةالنتائج 

٢٠١٢
اإلجنازات

١الهدف 
ــــز فأن تصــــبح إدارة غــــري بريوقراطيــــة - رتكِّ

.على النتائج ال على اإلجراءات

إجــراءات إعــادة تنظــيمبإمتــام القيــام-
اإلداريــــة فيمــــا يتعلــــق بالعمليــــات العمــــل

.اخلمس يف احملكمة

٥٥

٢الهدف 
قرتحــات ســليمة ودقيقــة وذات تقــدمي م-

شفافية بشأن امليزانية.

املـــوارد املقــــرتحمقــــدارالتكيّـــف مـــع-
شــــعبة اخلـــــدمات داخــــلوكيفيــــة توزيعــــه

.اإلدارية املشرتكة

عـــــــــــدم زيـــــــــــادة نســـــــــــبة 
ختفــيض مقــادير املــوارد 
أو إعـــادة توزيعهـــا عـــن 

٥٪.

٧٪

٣الهدف 
ـــــــذاب- عـــــــاملني يتصـــــــفون بـــــــالتنوعاجت

للعمل
.التطوير الوظيفي هلم

بـــــاملوارد عـــــدد السياســـــات املتعلقـــــة -
البشـــــــــرية، وإعـــــــــداد دليـــــــــل إدارة املـــــــــوارد 

البشرية.

إمتــــــــــام إعــــــــــداد نســــــــــبة 
من الدليل٪٥٠

ُنشـــر علـــى شـــبكة اإلنرتنـــت الداخليـــة دليـــل 
ــــــورد  مجيــــــع السياســــــات. مرجعــــــي شــــــامل ي

ومـــــــازال العمـــــــل مســـــــتمراً يف وضـــــــع إطـــــــار 
لسياسة املوارد البشرية.

: شعبة خدمات المحكمة٣٣٠٠برنامج ال

املســــــــــــــــــتهدف مؤشرات األداءاملتوقَّعةالنتائج 
٢٠١٢لعام 

اإلجنازات

١الهدف 
ــــــدعم - جلســــــات احملكمــــــة وفقــــــاً إىل تقــــــدمي ال

تقـــــدمي لالئحـــــة احملكمـــــة والئحـــــة قلـــــم احملكمـــــة. و 
ــــــــام ٢٠٠مــــــــا جمموعــــــــه إىل دعم الــــــــ ــــــــوم مــــــــن أي ي

.٢٠١٢جلسات احملكمة يف عام

مـــن أيـــامبنجـــاحتـــتميـــام الـــيت األعـــدد -
.احملاكمة

٦٢٪١٠٠٪

إىل تتســم بالكفــاءة والفعاليــةتقــدمي خــدمات -
األطراف الطالبة وإىل الدوائر.

ـــــىبَّ يف غضـــــون - عـــــدد الطلبـــــات الـــــيت تُل
.أسبوع

٩٠٪٩٠٪

٢الهدف 
االحتجــــاز حبيــــث حتقيــــق تنظــــيم جيــــد ُألطــــر-

األشــخاص يشــعر 
.ويشعرون حقاً بالسالمةمن األذى مأمنيف 

وقــــــوع عــــــدد احلــــــوادث املنطويــــــة علــــــى -
مـــــن مهـــــال اإلنامجـــــة عـــــنإصـــــابات خطـــــرية

اإلدارة.جانب

٠٪٠٪

خــدمات الــدعم يف فعاليــة حتقيــق الكفــاءة وال-
مــــة  واحلمايــــة واخلــــدمات التشــــغيلية/اإلمدادية املقدَّ

وإىل الشــــــــــهود وإىل غــــــــــريهم مــــــــــن الضــــــــــحاياإىل 
األشــــخاص املعرَّضــــني للخطــــر، بغــــض النظــــر عــــن 

ُتوفَّر هلم الذين والضحاياعدد الشهود -
بنجاح.احلماية

١٠٠٪١٠٠٪
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املســــــــــــــــــتهدف مؤشرات األداءاملتوقَّعةالنتائج 
٢٠١٢لعام 

اإلجنازات

مكان وجودهم، رهناً بالتقييم.

٣الهدف 
النصــــــوص املصــــــطلحات واالتســــــاق يفدقــــــة-

املـزوَّدةاملرتمجة ويف األداء الفوري خالل األحداث 
جبميع اللغات املستعملة.وذلك الرتمجة الشفوية ب

لون الناشـــطون  عـــدد مـــا جيريـــه املســـتعمِ -
كــــل شــــهر مــــن عمليــــات حبــــث بــــاألدوات 

اللغوية.

٢٠٠
(كحد أدىن)

عمليــــــــــة حبــــــــــث لكــــــــــل ٤٠٠(٠٠٠٤٠
بلغ متوسـط الشهر الواحد، و ل يف مستعمِ 

)٢٠١٢عاميف١٠٠لنيعدد املستعمِ 

التحريريـــة االســـتعانة جبميـــع خـــدمات الرتمجـــة -
مـــــن حيـــــث املـــــوارد الـــــيت وفعالـــــةاســـــتعانة شـــــاملة 

تستلزمها.

الطلبـــات االزدواجيـــة يفعـــدد حـــاالت -
.العملتدفقاليت يشتمل عليها 

] ٪١(متثــــل النقطــــة املئويــــة املتبقــــة [٪٩٩٪٠
عدد حاالت ازدواج الطلبات باملقارنة مع 
جممـــوع عـــدد مـــا يـــرد مـــن طلبـــات الرتمجـــة

التحريرية.)

ـــــــوافُر- ومـــــــن العـــــــدد الكـــــــايف مـــــــن املـــــــوظفني ت
ومــــــــن املرتمجــــــــني املســــــــتقلني املرتمجــــــــني الشــــــــفويني

امليدانيني لتكليفهم باملهام.الشفويني

ــــــات الرتمجــــــة لــــــىبَّ عــــــدد مــــــا يُ - مــــــن طلب
الرتمجـــة الشـــفوية يف كـــذلك و عامـــًة الشـــفوية
امليدان.

مــــن الطلبــــات ٪١٠٠جــــرى تلبيــــة نســــبة ٪٩٠
املقدمـــة للحصـــول علـــى خـــدمات الرتمجـــة 
الشــــــــــفوية عامــــــــــًة والرتمجــــــــــة الشـــــــــــفوية يف 

امليدان.

أوضــــــاعتطبيــــــق معــــــايري عاليــــــة فيمــــــا خيــــــص -
االحتجاز وإدارة مركز االحتجاز.

٪١٠٠٪١٠٠.اإلجيابيةعدد املراجعات-

٤الهدف 
جناح عمليات إلقاء القبض والنقل.-

الـــيت تتخـــذها الـــدول اإلجـــراءاتعـــدد -
نتيجة لطلبات احملكمة.

غري متاح٪٨٠

الطلبات املقدمة مـن عاجلة فعالة ملنظم وجود-
.الضحايا

الضــــحاياعــــدد الطلبــــات املتلقــــاة مــــن -
تسجيلها واإلشعار باستالمها يف جيرياليت 

تلقيها.غضون سبعة أيام من

مـــن الطلبـــات ٪٩٩جـــرى تســـجيل نســـبة ٪٩٥
يـــام عمـــل مـــن تلقيهـــا. أيف غضـــون ســـبعة 

وجـــــــــــــرى إشـــــــــــــعار املمثلـــــــــــــني القـــــــــــــانونيني 
مـــــــــــــــن ٪٢٢,٥باالســـــــــــــــتالم خبصـــــــــــــــوص 

الطلبــــــــات يف غضــــــــون ســــــــبعة أيــــــــام مــــــــن 
تلقيها.

املقدمــــة مــــن الضــــحاياطلبــــات العــــدد -
قاعــــــدة البيانــــــات يف الـــــيت يــــــتم إدخاهلــــــا يف

يوماً من تلقيها.٣٠غضون 

٩٠٪٩٥٪

والوثائقالعام : قسم اإلعالم ٣٤٠٠لبرنامج ا
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اإلجنازات٢٠١٢املستهدف لعام مؤشرات األداءاملتوقَّعةالنتائج 

١الهدف 
ـــــادة - ـــــوعي بأنشـــــطة احملكمـــــة مســـــتوى زي ال

فهـــم هـــذه األنشـــطة لـــدى وحتســـني 
وسيتواصـــل هـــذا العـــام القيـــام بأنشـــطة .املتـــأثرة

خاصة إلشراك النساء يف هذا األمر.

عـدد األنشـطة الـيت جيـري إشـراك -
النساء فيها.

يف ٪٢٠زيـــــــــــادة بنســـــــــــبة 
مجهوريـــــــــــــــــــــــة الكونغـــــــــــــــــــــــو 

ومجهوريــــــــــــــة الدميقراطيــــــــــــــة
والسـودان أفريقيا الوسطى
.٢٠١١باملقارنة بعام 

حتقق على النحو املخطط له.
٤أوغندا: 

٩: مجهورية الكونغو الدميقراطية
١٧السودان: 

١٨مجهورية أفريقيا الوسطى: 
٧كينيا: 

عـــدد النســـاء املشـــاركات بصـــورة -
مباشرة يف اجللسات التفاعلية.

فيمــــــــا يتعلــــــــق باحلالــــــــة يف  
مقارنــــــةكينيــــــا، ســــــيجري 

البيانات األساسية.

١٩٨٦أوغندا: 
٢٩٣٦: مجهورية الكونغو الدميقراطية

١٠٥السودان: 
٢٥٤٨مجهورية أفريقيا الوسطى: 

٢٠٧١كينيا: 
٥١كوت ديفوار: 

العــدد التقــديري للســكان الــذين -
يتم الوصول عليهم عرب اإلذاعة.

كمــــــــــــا هــــــــــــي احلــــــــــــال يف 
٢٠١١.

.بصورة جزئيةحتقق

٢ماليني٨أوغندا: 

مليون٢٥: ج. الكونغو الدميقراطية
ماليني١٠السودان: 

٠٠٠٨٠٠الوسطى: ج. أفريقيا 
مليون٢٥كينيا: 

العــدد التقــديري للســكان الــذين -
يتم الوصول عليهم عرب التلفاز.

كمــــــــــــا هــــــــــــي احلــــــــــــال يف 
٢٠١١.

.حتقق
مليون٢٥: ج. الكونغو الدميقراطية

ماليني١٠السودان: 
مليون٢٥كينيا: 

عـــــــــــدد نـــــــــــوادي االســـــــــــتماع إىل -

.منطبقاً حيثما كان 

نــــواٍد أخــــرى يف ٣إنشــــاء 
ج. الكونغـــــو الدميقراطيـــــة 
ويف ج. أفريقيا الوسطى.

١٢٣:ج. الكونغو الدميقراطية

٤ال شيءج. أفريقيا الوسطى:

يف أوغندا، وبسبب املستوى املنخفض للنشاط القضائي، اخنفض عدد الربامج التابعة للمحكمة من مثانية إىل ٢
ماليني.٨مليون إىل ١٩ومن مث، فإن اجلمهور املقدَّر قد اخنفض من ٢٠١٢أربعة يف عام 

ناديًا لالستماع إىل اإلذاعة أُنشئت يف إطار مشاركة مع جهات ٤٣يف مجهورية الكونغو الدميقرطية، يوجد ٣
فاعلة حملية.

يف مجهورية أفريقيا الوسطى، قرر القسم عدم إنشاء نواٍد جديدة لالستماع إىل اإلذاعة بل الرتكيز على رصد أداء ٤
نادياً كانت قد أُنشئت يف السنوات السابقة.٢٠ما جمموعه 
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اإلجنازات٢٠١٢املستهدف لعام مؤشرات األداءاملتوقَّعةالنتائج 

٢الهدف 
زيــــــادة إمكانيــــــة اطــــــالع اجلمهــــــور احمللــــــي -

علـــى اإلجـــراءات القضـــائية الـــيت تـــدور والعـــاملي
يف احملكمة.

يف البلدان املعنية:
مســتوى رضــا الصــحفيني الـــذين -

يغطــون شــؤون احملكمــة مبســاعدة مــن 
وحــدة التوعيــة التابعــة لقســم اإلعــالم 

العام والوثائق يف امليدان.

حتقيـــق الرضـــا لـــدى نســـبة 
٨٠٪

استقصاءات الرأي.

٪٦٥أوغندا: 
٪٨٤: هورية الكونغو الدميقراطيةمج

٪٨٢السودان: 
٪٩٢مجهورية أفريقيا الوسطى: 

٪٨٩كينيا:

٩٧٥١٤أُجنز جزئياً: ٠٠٠٣٠إمجاًال: عدد املنشورات املوزَّعة.-

عـــدد زوار خدمـــة البـــث الـــدفقي -
ـــــــــى املوقـــــــــع الشـــــــــبكي  ـــــــــديوي عل الفي

للمحكمة.

٠٠٠١٠مبقـــــــدار أكثـــــــر 
٢٠١١عام عن

زائراً.٥٣٤٤٨٥يُنَجز.مل 

٣الهدف 
زيادة الوعي باحملكمة على الصعيد العاملي -

وســـــائط اإلعـــــالم بصـــــورة مســـــتمرة عـــــن طريـــــق
واحلمالت اإلعالمية.

زيادة عدد الزوار الذين حيضـرون -
جلســــــات اإلحاطــــــة اإلعالميــــــة الــــــيت 

تُعقد يف مقر احملكمة.

أقـل مــن العــدد املماثــل يف 
بنســـــــــــــــــبة ٢٠١١عـــــــــــــــــام 

٣٠٪.

أُجنز.

٧٣٥٨٦جمموع عدد الزائرين: 

زيـــــــــادة عـــــــــدد املقـــــــــابالت الـــــــــيت -
يف العـاملونيعطيها مسـؤولو احملكمـة 
الهاي لوسائط اإلعالم.

٪١٠حتقيــق زيــادة بنســبة 
عن العدد املماثـل يف عـام 

٢٠١١.

حتقق جزئياً.
مقابلة باملقارنة مع ١٥٢٤فقد أُعطيت 

.٢٠١١مقابلة يف عام ١٤٥٥

، والســـــيما عـــــدد احملـــــامنيزيـــــادة -
الــــــذينمــــــن أفريقيــــــا والعــــــامل العــــــريب،

يف من بطلبــــــــــات إلدراجهــــــــــو يتقــــــــــدم
قائمـــــــة احملـــــــامني وقائمـــــــة مســـــــاعدي 
احملــــــامني لــــــدى احملكمــــــة، وال ســــــيما 

محلة الرابطة الدولية للمحامني عقب
".احملامني األفارقةاملسماة "مناداة 

عـــــــــن ٪٥زيـــــــــادة بنســـــــــبة 
ــــــــل يف عــــــــام  العــــــــدد املماث

٢٠١١.

حتقق.
مـــــــن ٢٨طلبــــــاً جديــــــداً (٣٢فقــــــد ورد 

احمليط اهلادئ)-آسيا 

زيــــادة عــــدد اجلامعــــات املشــــاركة -
يف مسابقة احملكمة الصورية.

عــــــن ٪١٠زيــــــادة بنســــــبة 
ــــــــل يف عــــــــام  العــــــــدد املماث

٢٠١١.

حتقق.
باملقارنــــة مــــع جامعــــة٨٠فقــــد شــــاركت 

جامعة يف العام السـابق. وهـذا ميثـل ٤١
.٪٩٥زيادة بنسبة 

، وكان السبب يف ذلك هو أن شهر ٦٠٥١٥٥جمموع عدد مرات تسجيل الدخول ، بلغ ٢٠١١يف عام ٥
وهو ما يُعزى -يف شهر واحد ال غري٣٨٦١٠٣–أيلول/سبتمرب من ذلك العام قد شهد عددداً استثنائياً من املشاهدين 

إىل االهتمام باجللسات التمهيدية املتعلقة بكينيا.
زائراً.٤٩٩١٠وقدره ٢٠١١ائة عن عدد الزوار املسجل يف عام يف امل٢٩,٩٢يقل هذا الرقم بنسبة ٦
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الرابعالمرفق

البرنامج الرئيسي الرابع: أمانة جمعية الدول األطراف

املســــــــــــــــــتهدف مؤشرات األداءاملتوقَّعةالنتائج 
٢٠١٢لعام 

اإلجنازات

١الهدف 
تعقــــــــــــــــــــــــــد املــــــــــــــــــــــــــؤمترا-

ـــــــــــى النحـــــــــــو  واجللســـــــــــات عل
املخطَّط له.

يف و ، بسالســـــةاالجتماعات/اجللســـــاتســــري -
تقارير.لل، واعتمادها احملددالوقت 

.النظر يف مجيع بنود جداول األعمال-
ملشـاركني إىل اتقدمي الـدعم التقـين واإلمـدادي -

ذلـــــــــــــــــك يف، مبـــــــــــــــــا/اجللســـــــــــــــــاتيف االجتماعات
اخلـــــدمات تســــجيلهم وتزويـــــدهم بالوثـــــائق وتـــــوفري 

.اللغوية هلم
اجللســــــات االجتماعات/ضــــــا املشــــــاركني يف ر -

مةاملوضوعةعن الرتتيبات  .واملعلومات املقدَّ

خـدمات هلو الدول األطـرافُوفِّرت جلمعية غري متاح
. مـــــن خـــــدمات املـــــؤمترات واالجتماعـــــاتاجلـــــودةعاليـــــة
الوثـائق الصـادرة و وثائق ما قبـل الـدورةحترير مجيع وجرى

ـــــدورةأثناءهـــــا  وترمجـــــة هـــــذه الوثـــــائق ووثـــــائق مـــــا بعـــــد ال
وإتاحتهــــا للــــدول يف الوقــــت املناســــب، علــــى الــــرغم مــــن 

.انتهاء اجتماع اجلمعية قبل موعدها املقرر بيوم واحد
إجيابية.ردود فعلمن املشاركني قد وردتو 

٢الهدف 
وثــائق جيــدة يــتم إعــداد -

وتســـــليمها وترمجتهـــــاحتريرهـــــا
لكـــي جيـــري جتهيزهـــا وطبعهـــا 

.احملددوتوزيعها يف الوقت 

الــــدول وأعضــــاء جلنــــة امليزانيــــة واملاليــــةتزويــــد-
، وتزويــدهم بوثـــائق ذات جــودةدمات مــؤمتراتخبــ

حمـــــــرَّرة ومرتمجـــــــة وُمْصـــــــَدرة يف الوقـــــــت املناســـــــب، 
، تـــدعمهم كـــل الـــدعم يف الســـتباللغـــات الرمسيـــة

ــــــة ، ورضــــــا الــــــدول وأعضــــــاء مهــــــامهم جلنــــــة امليزاني
واملالية عن هذه اخلدمات والوثائق.

سيما ، والحسب االقتضاء،مساعدة الدول-
يتعلــــقتــــوفري املعلومــــات والوثــــائق فيمــــا خبصــــوص

واحملكمة.جبمعية الدول األطراف

عشـرة للجنـة والتاسـعةعشـرة الثامنـةفيما خيص الدورتني غري متاح
وثــــائق مــــا قبــــل امليزانيــــة واملاليــــة، قامــــت األمانــــة بتجهيــــز 

)١(ووثائق ما بعد الدورةوالوثائق الصادرة أثناءها الدورة

صفحة).٧٣٢٤أدناه (الوارداملبيَّنة يف اجلدول
للجمعيـــــة، قامـــــت احلاديـــــة عشـــــرةوفيمـــــا خيـــــص الـــــدورة 

الصـــادرة والوثـــائقوثـــائق مـــا قبـــل الـــدورةاألمانـــة بتجهيـــز 
الـوارداملبيَّنة يف اجلـدول)٢(ووثائق ما بعد الدورةأثناءها 
صفحة).١١٤٧أدناه (

٣الهدف 
إســـــداء املشــــــورة اجليــــــدة -

ـــــــة أساســـــــية، - ـــــــدول خبـــــــدمات قانوني تزويـــــــد ال
.وتدعمهاوالسيما يف شكل وثائق تيّسر أعماهلا

مجيع املعلومات والوثائق املتاحة اليت ُقدمت عند الطلبغري متاح
طُلبـــــت خبصـــــوص أعمـــــال اجلمعيـــــة واحملكمـــــة. وهكـــــذا، 
جرى تيسري مهمة الدول وأعضاء جلنة امليزانية واملالية يف 

االضطالع بدورهم.

اجلمعيــــة واهليئــــات ذات الصــــلة أعضــــاء رضــــا -
عن اخلدمات املقدمة أثناء الدورات.

املشاركني.وردت ردود فعل إجيابية من 

٤الهدف 
تعمــــــــــــــــــــــــــيم الوثــــــــــــــــــــــــــائق -

ــــــــــدول  ــــــــــى ال واملعلومــــــــــات عل
علــــــى حنــــــو فعــــــالاألطــــــراف
شـــــــبكة مـــــــن بينهـــــــابوســـــــائل 

االســتخدام املتــواتر للموقــع الشــبكي ولشــبكة -
اإلنرتنت اخلارجية لكل من مجعية الدول األطراف 

وجلنة امليزانية واملالية وجلنة الرقابة.
علــــى املعلومــــات والوثــــائقإمكانيــــة االطــــالع -

.بدون تأخري

ُمحِّلـــــــت علـــــــى املوقـــــــع الشـــــــبكي مجيـــــــع الوثـــــــائق الرمسيـــــــة غري متاح
اســتعمال ، فـإنإىل ذلـكوباإلضــافةواملعلومـات املفيـدة. 

ـــــــتشـــــــبكة  ـــــــاإلنرتن ـــــــع األوقـــــــاتمتـــــــاح ةاخلارجي يف مجي
عضـــــاء جلنـــــة ألللمشــــاركني يف مجعيـــــة الـــــدول األطــــراف و 

امليزانية واملالية.
احلاديـــة وزعـــت األمانـــة علـــى الوفـــود خـــالل الـــدورة وقـــد 

بثالث لغات رمسية.)١(
بست لغات رمسية.)٢(
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املســــــــــــــــــتهدف مؤشرات األداءاملتوقَّعةالنتائج 
٢٠١٢لعام 

اإلجنازات

النقالــــــة احلاســــــوبية وحــــــدات التخــــــزين للجمعيــــــة عشــــــرةاإلنرتنت.
)USB(من وثـائق الـدورة متاحاً كان تتضمن معظم ما

خفــــــض عــــــدد صــــــفحات الوثــــــائق اممــــــقبلهــــــا، الصــــــادرة
وقــد صــفحة. ٥٨٧٤املطبوعــة الــيت تــوزع عــادة مبقــدار 

٢٢٣,٧٠٧٦قـــدرهاوفـــورات أســـفر ذلـــك عـــن حتقيـــق
والطـرقاعتماد مجيع التـدابري يفيورو. وستستمر األمانة 

يف جمال الوثائق.الكفاءةالكفيلة بتحقيق 
فيمـــا يتعلـــق ةاجلديـــدواليتهـــاخبصـــوصوقامـــت األمانـــة، 

بالتكامــــــل، بأنشــــــطٍة منهــــــا مشــــــاركتها يف االجتماعــــــات 
بــــــني أصــــــحاب ذات الصــــــلة؛ وتأمينهــــــا التواصــــــل فيمــــــا

ـــــةا شـــــبكة املصـــــلحة؛ وإقامتهـــــ ووضـــــعها إنرتنـــــت خارجي
عليها.ذات صلةمعلومات 

ألمانة:لملوقع الشبكيازيارات 
متوســط عــدد الزيــارات ؛ و ٢٩٦١٢١جممــوع الزيــارات: 
٣٥٦يف اليوم الواحد: 

٪٨٤,١٢زيارات املتواجدين خارج دولة املقر:

٪١٥,٨٨:هولندايف املوجودينزيارات 

إجيابية.ردرد فعلوقد وردت من املشاركني 

وعدد صفحاتها٢٠١٢عدد الوثائق التي ُأصدرت في عام 
المجموعبالروسيةبالصينيةبالعربيةباإلسبانيةبالفرنسيةباإلجنليزية

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

الثامنةالدورة 
عشرة للجنة 
١٤٧٠٩٧١١٢٦٩١٨١١٠٨٠٠٠٠٠٠٢٧٤١٢٣٢امليزانية واملالية

التاسعةالدورة 
عشرة للجنة 
١٨٦٣٧٣١١٤٣٢٣٦١٠٠٠٠٠٠٠٠٣٢٩٦٠٩٢امليزانية واملالية

٣٣٣٤٧٠٢٢٦٩١٥٤٢١١٠٨٠٠٠٠٠٠٦٠٣٧٣٢٤امليزانية واملالية
احلادية الدورة 
جلمعية عشرة

الدول األطراف:
وثائق ما قبل 

٥٥٣٠٩١٥٤١١٢١٥١٠٨٣١٥١٠٨٣١٠٠٠٠٢١١٥٨٧٤الدورة
الوثائق الصادرة 

٤٦١٨٥٣٠١٣٥٢٧١٣٠٢٨١٤٦٠٠٠٠١٣١٥٩٦أثناء الدورة
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وثائق ما بعد 
٣٤٧٣٣٤٧٣٣٤٧٣٢٤٣٠١٤١١٤١١٣٩٣١١الدورة

جلمعية ١١
١٠٤٩٦٧١٨٧٧٢٠١٨١٦٨٦١٨١٦٥٩١١٤١١٤١٣٥٥١١٤٧الدول األطراف
المجموع لعام 

٢٠١٢٤٣٧٤٣٧٤٣٥٦٨٧٤٣٨٢٧٩٤١٨١٦٥٩١١٤١١٤١٩٥٨٨٤٦١١
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الخامسالمرفق

ضحاياللالبرنامج الرئيسي السادس: أمانة الصندوق االستئماني 

املســــــــــــــــــــتهدف لعــــــــــــــــــــام مؤشرات األداءاملتوقَّعةالنتائج 
٢٠١٢

اإلجنازات

١الهدف 
الضـــــــــرردفـــــــــع مبـــــــــالغ جـــــــــرب-

عنــــــدما تــــــأمر الفرديــــــة واجلماعيــــــة
بذلك دوائر احملكمة.

مبـــالغ جـــرب الضـــرر يف دفعلـــآليـــة وجـــود -
ة ذلــك وتقــدمي تقـــاريرومراقبـــالوقــت املناســب

عنه.

معـــــــــدل التنفيـــــــــذ بلـــــــــوغ
٩٥٪

ال توجد حالياً والية لتنفيذ تدابري جرب الضـرر، 
يف انتظــار اختتــام اإلجــراءات املتعلقــة بــاحلْرب يف 

.لوبانغاقضية 

٢الهدف 
املــــــوارد عــــــن حتســــــني قاعــــــدة-

طريــــــــق زيــــــــادة التربعــــــــات وزيــــــــادة 
التنــــــــــــوّع يف املتربعــــــــــــني وحتســــــــــــني 

إمكانية التنبؤ بالدخل.

حتقيـــــق حتّســــــن كبــــــري يف اسرتاتيجية مجع األموال.-
اإليـــرادات (وضـــع أرقـــام 
مســـــــــــتهدفة حمــــــــــــددة يف 
اســـــــــــــــــــــرتاتيجية مجـــــــــــــــــــــع 

األموال).

زادت اإليرادات املتأتية من التربعات عـن الـرقم 
٢املســتهدف وهــو 

(بســـبب الســـنة الـــيت ٢٠١١باملقارنـــة مـــع عـــام 
تشــــكل فجــــوة يف حالــــة التربعــــات الســــويدية). 
ومـــع ذلـــك، جـــرى حتقيـــق االســـتقرار يف قاعـــدة 
املتربعــــــــني للصــــــــندوق ااالســــــــتئماين للضــــــــحايا 

تنبؤ بالتمويل.وحتّسنت إمكانية ال

٣الهدف 
زيادة الـوعي بـدور الصـندوق -

االستئماين للضحايا وبأنشطته.

ــــــةاســــــتخدامزيــــــادة - مــــــن املــــــواد اإلعالمي
املنظمــات الشــريكة و وســائط اإلعــالمجانــب 

.لوسطاء، وغريهم من أصحاب املصلحةوا

زيـــــــــادة وضـــــــــوح صـــــــــورة 
الصندوق علـى السـاحة 

املتأثرة.

كانــــــت اإلشــــــارات إىل الصــــــندوق يف وســــــائط 
اإلعـــالم وعلـــى الســـاحة العامـــة إجيابيـــة وبنـــاءة، 
ممــــا نــــتج عنــــه إحيــــاد فهــــم ودعــــم أفضــــل لواليــــة 

الصندوق وألنشطته.

٤الهدف 
بنيــــة إداريــــة وعمليــــات إجيــــاد -

طبقـــــاً لألنظمـــــة تتســـــم بالكفـــــاءة
والقواعد ذات الصلة.

ـــــــرضٍ - ـــــــر ُم احلســـــــابات مـــــــن مراجـــــــع تقري
.الداخليحلساباتااخلارجي ومراجع 

عــــــدم ورود مالحظــــــات 
احلســــابات مراجــــع مــــن 

اخلــــــــــــــــــارجي ومراجــــــــــــــــــع 
ـــــــــــداخلياحلســـــــــــابات ال

بشـــــأن ممارســـــات أمانـــــة 
فيمـــــا يتعلـــــق الصـــــندوق

.باملراقبة واإلدارة

مل يكـــــن رأي مراجعـــــة احلســـــابات فيمـــــا يتعلـــــق 
فالصـــندوق يقـــوم تشـــوبه شـــائبة.٢٠١١بعـــام 

املعــــــــايري املتعلقــــــــة بمبتابعــــــــة تنفيــــــــذ التوصــــــــيات 
وكــذلك متابعـــة احملاســبية الدوليــة للقطــاع العــام

وضع سجل منفصل بشأن املخاطر.

٥الهدف 
زيـــــــــادة فعاليـــــــــة االضـــــــــطالع -

مـنح، ، مبـا يف ذلـك إدارة الِ باملهام
ـــــــــــــــــدوائر،  وطـــــــــــــــــرح وإخطـــــــــــــــــار ال

.املناقصات

حـدوث حتّسـن كبـري يف تنظـيم العمليـات -
بالتنســيق مــع والــنظم خبصــوص إدارة املشــاريع 

ــــــل قســــــم خــــــدمات  أقســــــام قلــــــم احملكمــــــة مث
املشــــــورة القانونيــــــة وقســــــم املشــــــرتيات وقســــــم 

امليزانية واملالية.

زيادة الشفافية والفعاليـة 
يف إدارة مــــــوارد املــــــاحنني 

للنظام املايل واملِنح وفقاً 
.والقواعد املالية

شــروع تنفيــذ الربنــامج أدت وحــدة إدارة املـِـنح مب
إىل حتســــني شــــفافية ‘SAPســــاب: ’احلاســــويب 

عمليــــــــــة إدارة مــــــــــوارد الصــــــــــندوق االســــــــــتئماين 
للضـــــــحايا. ويلـــــــزم تســـــــوية مشـــــــاكل السياســـــــة 
احملاســبية املتعلقــة بــإدارة املـِـنح. كمــا يلــزم إجــراء 
حتســــــني بشــــــأن تكــــــاليف املعــــــامالت املتصـــــــلة 

باملشرتيات واملراقبة املالية.
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السادسالمرفق

الدائمةأماكن العمل: مكتب مدير مشروع ١-البرنامج الرئيسي السابع

املستهدف لعام مؤشرات األداءاملتوقَّعةالنتائج 
٢٠١٢

اإلجنازات

١الهدف 
الدائمـــة أمـــاكن العمـــلتـــوفري -

حتقــــــق الالزمــــــة للمحكمــــــة لكــــــي
احملكمـــــــــــــــة

االسرتاتيجية.

أن يكـــــــــــــون أداء املشـــــــــــــروع -
ـــــــــة  ـــــــــق متوافقـــــــــاً مـــــــــع امليزاني املواَف

عليها.

تكاليف معدات املستعِمل متّكن املشروع من أن يستوعب بالكامل ٪١٠٠
ــــــة التشــــــييد البالغــــــة )3gvاملتكاملــــــة ( ــــــورو؛ ١٩٠يف ميزاني ــــــون ي ملي

٦,٣وعـــــالوة علـــــى ذلـــــك، أمكـــــن حتقيـــــق وفـــــورات إضـــــافية قـــــدرها 
ماليني يورو يف مرحلة منح العقد.

االنتهـــاء مـــن طـــرح مناقصـــة -
بشـــــــــأن املقـــــــــاول العـــــــــام ومـــــــــنح 

العقد.

مت االنتهــاء مــن إجـــراءات املناقصــة وأســفرت عـــن مــنح العقــد، علـــى ٪١٠٠
(وهــو ‘ Courtysكــورتيس: ’قيمــة معروضـة، لشــركة أسـاس أفضــل

مسيت/بويـل فـان ’) وVisser‘ (فيِسـر’احتاد شـركات يضـم شـركات 
) يف تشــــرين Smit/ Boele van Eesteren‘ (إيســــتريين

.٢٠١٢األول/أكتوبر 

أمــــاكن العمــــلبــــدأ تشــــييد -
الدائمة.

مرحلـــــة ت أمت االنتهـــــاء مـــــن اجلـــــزء األول مـــــن التصـــــميم التقـــــين وبـــــد٪١٠٠
مـــع البـــدء يف اجلـــزء الثـــاين ٢٠١٢التشــييد يف تشـــرين األول/أكتـــوبر 

أعمــال ٢٠١٣مــن التصــميم التقــين. وبــدأت يف كــانون الثاين/ينــاير 
متهيـــد املوقـــع واألشـــغال املتعلقـــة باألرضـــية (املســـح األثـــري)، عقـــب 

تلقي الرخصة النهائية.
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السابعالمرفق

الرقابة المستقلة: آلية٥-البرنامج الرئيسي السابع

اإلجنازات٢٠١٢املستهدف لعام مؤشرات األداءاملتوقَّعةالنتائج 

١الهدف 
إجياد رقابة فعالة وذات كفـاءة علـى -

العــــــــاملني يف احملكمــــــــة مــــــــع الســــــــعي يف 
الوقـت نفســه إىل تقليـل املخــاطر األمنيــة 

إىل أدىن حد.

إمتــــام وضــــع تقــــارير -
التحقيق.

الرقابـــــــــــــة نظـــــــــــــراً إىل أن آليـــــــــــــة 
املســــــــــــــتقلة هــــــــــــــي يف مرحلــــــــــــــة 
البدايـــــــة، فمـــــــن غـــــــري املمكـــــــن 
حاليـــــــــــــــــاً تقـــــــــــــــــدير مســـــــــــــــــتوى 

األنشطة.

بتفعيل والية آلية الرقابـة املسـتقلة فيمـا يتعلـق بـالتحقيق 
، ICC-ASP/10/20أو التفتيش/التقيــيم (انظــر الوثيقــة 

لــذلك، مل تكـن هـذه اآلليــة ). وتبعـاً ٦٨-٦٤الفقـرات 
يف وضـــع يســــمح هلــــا بتحديــــد أو حتقيــــق  مســــتهدفات 
معينة تتعلق باألهداف، املرتكزة على افـرتاض أن اآلليـة 
تصــبح مفعَّلــة مبوجــب واليــة توافــق عليهــا مجعيــة الــدول 

األطراف.

٢الهدف 
والشــــــــفافية يف ضــــــــمان اإلنصــــــــاف -

اإلجـــــــراءات بغيـــــــة ضـــــــمان احلقـــــــوق يف 
مهمة التحقيق.معرض تنفيذ 

االمتثــــــــــــال لــــــــــــدليل -
إجـــــــراءات آليـــــــة الرقابـــــــة 
املســــــــــــــــــــتقلة لضــــــــــــــــــــمان 
اإلنصـــاف طـــوال عمليـــة 

التحقيق.

نظـــــــــــــراً إىل أن آليـــــــــــــة الرقابـــــــــــــة 
املســــــــــــــتقلة هــــــــــــــي يف مرحلــــــــــــــة 
البدايـــــــة، فمـــــــن غـــــــري املمكـــــــن 
حاليـــــــــــــــــاً تقـــــــــــــــــدير مســـــــــــــــــتوى 

األنشطة.
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الثامنالمرفق

٢٠١٢-٢٠٠٥مدى تحقق االفتراضات فيما يخص الفترة 

السنة املالية

امليزانية 
املعتمدة 
(مباليني 

اليوروهات)

معدل تنفيذ 
امليزانية 

(بالنسبة 
مدى حتقق االفرتاضاتاالفرتاضاتاملئوية)

رصد مثاين حاالت.-٢٠٠٥٦٦,٩٩٢,٩
وجود حالتني اثنتني يف املرحلة -

التمهيدية واملرحلة االبتدائية 
ومرحلة االستئناف.

حالتني اثنتني يف مرحلة وجود -
التحقيقات.

جرى رصد/حتليل مثاين حاالت.-
يف ثـــالث عـــارضاســـتئنافوإجـــراءاتنُفـــذت إجـــراءات متهيديـــة -

حاالت.
احلالة يف –مرحلة التحقيقاتيف ثالث حاالتتوجد تكان-

واحلالة يف ،يف مجهورية الكونغو الدميقراطيةاألوىلوالقضية،أوغندا
جملس األمن التابع لألمم املتحدة إىل من إثر إحالة يف دارفور (
احملكمة).

رصد ما يصل إىل مثاين -٢٠٠٦٨٠,٤٨٠,٤
حاالت.

افتتاح التحقيق الرابع.-
بدء حماكمتني اثنتني.-

جرى رصد/حتليل مخس حاالت.-
يف مجهورية الكونغو الثانيةالقضية -جرى افتتاح التحقيق الرابع-

الدميقراطية.
قضـــية يف عـــارضاســـتئناف وإجـــراءاتنُفـــذت إجـــراءات متهيديـــة -

.يف مجهورية الكونغو الدميقراطية)األوىل(القضية لوبانغا دييلو
يف عارضاستئناف وإجراءاتنُفذت إجراءات متهيدية -

.األخرىةالتحقيقات الثالث

رصد مخس حاالت على -٢٠٠٧٨٨,٩٨٧,٢
األقل.

حاالت يفالتحقيق بدءعدم-
جديدة.

ست يقل عنالتحقيق فيما ال-
قضايا ضمن إطار احلاالت 

القضيتان اللتان األربع، مبا فيها
أوامر بإلقاء ُأصِدرت 

القبض.

/متقدم.أويللتحليل خضعت مخس حاالت---

حتقيق جديد واحد يف حالة جديدة (احلالة يف مجهورية يف بُدئ --
أفريقيا الوسطى).

قيد التحقيقُحقِّق يف سبع قضايا ضمن إطار أربع حاالت--
وىل والثانية، ن األا(احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية/القضيت

واحلالة ن األوىل والثانية، واحلالة يف أوغندا،تا/القضيواحلالة يف دارفور
يف مجهورية أفريقيا الوسطى).

) يف قضية ار التهمإقر استمرت اإلجراءات التمهيدية (جلسة -
احلالة يف مجهورية الكونغو إطار (القضية األوىل يف دييلولوبانغا

الدميقراطية).

رصد مخس حاالت على --٢٠٠٨٩٠,٤٩٢,٦
.األقل

التحقيق يف حاالت بدءعدم--

خضعت ست حاالت لتحليل أويل/متقدِّم.--
جديدة.تيف أي حاالالتحقيقيف مل يُبدأ--
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السنة املالية

امليزانية 
املعتمدة 
(مباليني 

اليوروهات)

معدل تنفيذ 
امليزانية 

(بالنسبة 
مدى حتقق االفرتاضاتاالفرتاضاتاملئوية)

جديدة.

مواصلة اخلطوات التحقيقية --
عن مخس جمموعه فيما ال يقل 

إطار أربع حاالت، مبا يفقضايا 
يف ذلك القضايا الثالث اليت 

أوامر بإلقاء ُأصِدرت 
القبض. 

واحدة على إجراء حماكمة-
األقل.

ُحقِّق يف سبع قضايا ضمن إطار أربع حاالت (احلالة يف أوغندا، --
وىل والثانية، احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية/القضيتان األو 
احلالة يف مجهورية و /القضايا األوىل والثانية والثالثة، احلالة يف دارفورو 

أفريقيا الوسطى).

(القضية األوىل يف دييلولوبانغاالدائرة االبتدائية يف قضية نظرت--
احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية)؛ وقد مت وقف إطار 

اإلجراءات يف هذه القضية.

) يف قضية إقرار التهماإلجراءات التمهيدية (جلسة ِسري يف--
مجهورية إطار احلالة يف (القضية الثانية يف جولو شويدونغو كاتنغا

الكونغو الدميقراطية).
مبايبُعقدت جلسات متهيدية (اجللسات التحضريية) يف قضية -

(احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى).

مخس حتقيقات ضمن إجراء--٢٠٠٩١٠١,٢٩٢,٥
إطار ثالث من احلاالت القائمة.

عدم بدء التحقيق يف حاالت --
جديدة.

حتليل حاالت أخرى يصل --
.حاالتمثاينإىلعددها

اعتزامعدم و . حماكمتنيإجراء--
حماكمة ثالثة يف عام يف بدء ال

٢٠٠٩.
تتابع احملاكمات.-

يف مخس قضايا: القضية الثانية ة نشطاتحتقيقُأجريت --
احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، إطار ) يف نغودجولوكاتنغا/(
احلالة يف مجهوريةإطار القضية الثالثة (إقليم كيفو بشطريه) يف و 

احلالة يف مجهورية أفريقيا إطار يف مبايبقضية و الكونغو الدميقراطية،
) والقضية الثالثة (حسكنيتا) يف البشريالقضية الثانية (و الوسطى، 

احلالة يف دارفور. إطار 

إذن القضاة ببدء حتقيق يف كينيا لحصول على طلب واحد لُقدِّم--
(حتقيق تلقائي).

كل األويل، وهي احلالة يف  فحصاضعة للأُعلن عن احلاالت اخل--
وكوت ،وغينيا،وجورجيا،وأفغانستان،مبيالو وكو ،كينيامن:  
بانتظام يقوموفلسطني. فقد أصبح مكتب املدعي العام ،ديفوار

رصد احلاالت، وذلك لزيادة جمالأنشطته يفبالنشر العام عن
.تأثريها

، أُجنز تقدمي حجج مكتب نغاالوبفي قضية ف: حماكمتانُعقدت --
، بدأ عرض حجج نغودجولوكاتنغا/املدعي العام؛ ويف قضية 

مكتب املدعي العام.
وقضية ‘بيمبا’يف قضيتني: قضية إقرار التهمأُجنزت إجراءات -
.‘قردةوأب’

احلالـــــــة يف مجهوريـــــــة الكونغـــــــو الدميقراطية/القضـــــــايا الثالثـــــــة والرابعـــــــة حتقيقــــات نشــــطةمخســــة إجــــراء -٢٠١٠١٠٣,٦١٠٠,٣
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اليوروهات)

معدل تنفيذ 
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إطار ثالث حاالت تنظـر فيهـا يف
.حالياً احملكمة

واخلامســــــة (إقلــــــيم كيفــــــو بشــــــطريه)؛ واحلالــــــة يف دارفــــــور بالســــــودان 
(القضية الثالثة)؛ واحلالة يف كينيا (القضيتان األوىل والثانية).

مخـــــــــس التحقيــــــــق الســــــــاكن يف -
جتـــــريقضـــــايا

االبتدائيــــة أو يكــــون فيهــــا املشــــتبه 
هم طلقاء. في

الشـــــهود يف قضـــــايا كـــــان فيهـــــا التعامل مـــــعمت التحقيـــــق الســـــاكن/-
طلقاء:فيهماملشتبه 

.أوغندا-
.ن األوىل والثانيةا/القضيتدارفور-

:دعماً لقضايا كانت جتري احملاكمةمت التحقيق الساكن
.ن األوىل والثانيةاالكونغو الدميقراطية/ القضيتمجهورية -
مجهورية أفريقيا الوسطى.-

عــــــــــدم التحقيــــــــــق يف حــــــــــاالت -
جديدة.

ُحقِّق يف احلالة اجلديدة يف كينيا حتقيقاً أذنت به الدائرة التمهيدية -
.٢٠١٠آذار/مارس ٣١يف
القضــية األوىل و القضــية: مهــايف قضــيتنيُأجريــت حتقيقــات نشــطة-

احلالة يف كينيا.إطارالثانية يف
طلبــــات إلصــــدار ٢٠١٠األول/ديســــمرب كــــانون١٥يفقُــــدِّمت-

أوامر باملثول.

قضـايامثـاينإىليصـل مـا حتليل -
ميكن أن حتال إىل احملكمة.

ب)، ٢(املرحلة األويل فحصللختضعأُعلن عن تسع حاالت -
،كوت ديفوارو وكولومبيا،،أفغانستانكل من:هي احلالة يف

.فلسطنيو ،مجهورية كورياو ،يجرييانو ،وهندوراس،غينيا، و جورجياو 
يف جمـــال أنشـــطتهبالنشـــر العـــام عـــنمكتـــب املـــدعي العـــام قـــام-

.تأثريهاالرصد بغية زيادة 

ــــــــالث مــــــــا يصــــــــل إىل إجــــــــراء - ث
حماكمـــات علـــى حنـــو تتـــابعي (مـــع 

عقـــــد جلســـــات متزامنـــــة احتمـــــال
على مدى عدة أسابيع)

ــــتهم يف قضــــية إقــــرارأُجنــــزت جلســــة - نــــورين أبكــــربنــــداعبــــداهللال
وكان يُنتظر صدور قرار فيها.–وصاحل حممد جربو جاموس

ويف قضــــــية دييلــــــوتومــــــاس لوبانغــــــااســــــتمرت احملاكمــــــة يف قضــــــية -
حجــــج . وانُتهـــي مــــن تقـــدمي نغوجولـــو شــــويماتييــــهمـــان كاتانغا/ري ج

االدعاء يف كلتا هاتني القضيتني.
تشـــرين ٢٢يفغومبـــوبيمبـــا بيـــري جـــانبـــدأت احملاكمـــة يف قضـــية -

.٢٠١٠الثاين/نوفمرب 
شهر.أقدت حماكمات متزامنة ملدة أربعة عُ -

فيما (٪٢٠١١١٠٣,٦٩٨,٧
امليزانية خيص 

مـــــــن أربعـــــــة إىل مخســـــــة إجـــــــراء -
يف قضــــايا اليف حتقيقــــات جديــــدة 

احلـاالت القائمـة أو حـاالت إطـار 

لثــة والرابعـــة؛ احلالــة يف مجهوريــة الكونغـــو الدميقراطية/القضــيتان الثا-
احلالــــة يف كينيا/القضــــيتان األوىل و /القضــــية الثالثــــة؛ احلالــــة يف دارفورو 

كوت ديفوار.احلالة يفو احلالة يف ليبيا؛ و والثانية؛ 
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الربناجمية)
(فيما ٪٦٠

صندوق خيص 
)١()الطوارئ

ا يــــتم تلقيــــه مــــن جديــــدة، رهنــــاً مبــــ
تعاون خارجي.

التحقيــق الســاكن اإلبقــاء علــى-
يف ســــــــبع قضــــــــايا (مبــــــــا يف ذلـــــــــك 

إىل ثـــــــــــــــــــالث تقـــــــــــــــــــدمي الـــــــــــــــــــدعم 
ا يــتم تلقيــه مــن رهنــاً مبــ، حماكمــات

).تعاون خارجي
كـــــــــــــــــــن حتليـــــــــــــــــــل حـــــــــــــــــــاالت مي-
عـــددها إىل يصـــل قـــد تســـتجد أن

.حاالتمثاين
إجـــــــراء أربـــــــع حماكمـــــــات علـــــــى -

ـــــاً مبـــــ، األقـــــل ـــــه مـــــن رهن ـــــتم تلقي ا ي
.تعاون خارجي

فيهــا الشــهود يف القضــايا الــيت كــان التعامل مــعمت التحقيــق الســاكن/
:، أيطلقاءفيهماملشتبه 

احلالة يف أوغندا؛إطاريفقضية-
احلالة يف دارفور.إطار ن األوىل والثانية يف االقضيت-

:مت التحقيق الساكن دعماً لقضايا كانت جتري احملاكمة 
احلالــــــة يف مجهوريــــــة الكونغــــــو إطــــــار ن األوىل والثانيــــــة يف االقضــــــيت-

الدميقراطية؛
احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى.إطار قضية يف -
مرحلـــة ب أو٢(املرحلــة األويل فحــصللخضــعت عشــر حـــاالت -

،وجورجيـا،مبيـاوكولو ،أفغانسـتان:يف كـل مـنةالحقة هلا) هي احلال
وهــــي وفلســــطني، ،كوريــــاومجهوريــــة،ونيجرييــــا،وهنــــدوراس،وغينيــــا

فحـــصكمـــا خضـــعت هلـــذا ال،  نشـــر العـــام عنهـــاحظيـــت بالحـــاالت 
مرحلــة كانتــا قــد وصــلتا إىلن  اليبيــا، اللتــو ديفــوار كــوتحالتــان مهــا:  

.٢٠١١عاميففيهماالتحقيق
بالنشــر العــام عــن علــى حنــو منهجــي مكتــب املــدعي العــام قــام-

إصــــــداره يف كــــــانون مــــــن بينهـــــاأنشـــــطته يف جمــــــال الرصـــــد، بوســــــائل 
األويل للحــاالت، فحــصاألول/ديســمرب تقريــراً علنيــاً شــامالً بشــأن ال

هذه األنشطة.تأثريوذلك لزيادة 
و،روتـــــوســـــاموئيم اوليـــــيف قضـــــية إقـــــرار الـــــتهم مت عقـــــد جلســـــة -

، ويف قضــــــــــية شــــــــــوا آراب ســــــــــانوُ جوكوســــــــــغي،ربونــــــــــو  يِ كهنــــــــــري
ـــــاوراكريمييمـــــفرانســـــيس وحممـــــد ،ِكنياتـــــامويغـــــايأوهـــــوروو،ي موث

.حسني علي
حممـــد عبـــداهللا بنـــدا أبكـــر نـــورين وصـــاحليف قضـــية إقـــرار الـــتهم مت -

حتديد موعد للمحاكمة.يُنتظروكان ،جربو جاموس
، فطلـــــــــــب مباروشـــــــــــيماكاِلكســـــــــــيترُفضـــــــــــت الـــــــــــتهم يف قضـــــــــــية -

املدعي العام اإلذن باالستئناف.مكتب
ــــــب إصــــــدار أوامــــــر بــــــالقبض يف قضــــــية - ــــــورانطُل ــــــاغبول ، فــــــتم غب

.االستماع األوىلإصدارها، وُأجريت جلسة
معمــــر القــــذايف وســـــيف إصــــدار أوامــــر بـــــالقبض يف قضــــية طُلــــب-

خيــــص القــــذايف وعبــــداهللا السنوســــياإلســــالم
.معمر القذايف

.عبد الرحيم حممد حسنيطُلب إصدار أمر بالقبض على -
، وقضـــــية دييلـــــوتومـــــاس لوبانغـــــااســـــتمرت احملاكمـــــات يف قضـــــية -
بيمبـــا جـــان بيـــري ، وقضـــية شــوىجولـــودنغو ماتييـــهكاتانغـــا و مــانري ج

.غومبو

.رهناً بتوصيات املراجعني اخلارجيني للحسابات)١(
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السنة املالية

امليزانية 
املعتمدة 
(مباليني 

اليوروهات)

معدل تنفيذ 
امليزانية 

(بالنسبة 
مدى حتقق االفرتاضاتاالفرتاضاتاملئوية)

يصــــــــــل إىل مثــــــــــاين مــــــــــاحتليــــــــــل -٢٠١٢١٠٨,٨٩٦,٩
حاالت ميكن أن تُتسَتجد

أو مرحلـة ٢األويل (املرحلـة فحـصختضـع للكانت تسع حاالت -
الحقــة هلــا)، مبــا يف ذلــك احلالــة يف كــل مــن: أفغانســتان، وكولومبيــا، 
وجورجيـــا، وغينيــــا، وهنــــدوراس، ومـــايل، ونيجرييــــا، ومجهوريــــة كوريــــا، 

سطوفل
أنشطته يف جمال ادة تأثري، حرصاً على زيقام مكتب املدعي العام-

، مبــا يف هــذه األنشــطةبالنشــر العــام بصــورة أكثــر تعمقــاً عــن الرصــد، 
األويل فحــصذلــك عــن طريــق إصــدار تقريــر ســنوي عــن عمليــات ال

للحـــاالت فضـــالً عـــن إصـــدار تقـــارير يتعلـــق كـــل منهـــا حبالـــة حمــــددة 
(كولومبيا، مايل). 

الل عــــــام خـــــقضـــــايامثـــــاينحتقيقـــــات نشـــــطة يف أجـــــرى املكتـــــب-
ـــــة يف والسادســـــةالقضـــــايا الرابعـــــة واخلامســـــة: ٢٠١٢ يف إطـــــار احلال

يف إطــــار والقضــــياتان األوىل والثانيــــةمجهوريــــة الكونغــــو الدميقراطيــــة،
األوىل والثانيــة يف إطــار احلالــة يف  والقضــيتان احلالــة يف كينيــا، وليبيــا، 

.كوت ديفوار

اإلبقــــاء علــــى التحقيــــق الســــاكن -
(مبــــــــا يف ذلــــــــك يف تســــــــع قضــــــــايا 

تقـــــــــــــــــــدمي الـــــــــــــــــــدعم إىل ثـــــــــــــــــــالث 
ـــــا بتلقـــــي التعـــــاون  حماكمـــــات، رهن

اخلارجي).

الشـــــهود يف قضـــــايا كـــــان فيهـــــا التعامل مـــــعمت التحقيـــــق الســـــاكن/-
أو كانــت تنطــوي علــى مســائل تتعلــق بالتعامــل طلقــاءفــيهماملشــتبه 

:مع الشهود
أوغندا.
والثالثة والرابعة.األوىل والثانيةالقضايا/دارفور
 /القضية الثالثة.مجهورية الكونغو الدميقراطية

:دعماً لقضايا كانت جتري احملاكمةمت التحقيق الساكن-
/القضيتان األوىل والثانية.مجهورية الكونغو الدميقراطية
.مجهورية أفريقيا الوسطى
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ــيهم، و  ــان مــدمج بأعــداد المــدَّعى عل ــاتقلــم المحكمــة: بي ، المقدمــة مــن الضــحاياالطلب
ومدد إقامة الشهود

الطلبات المقدمة من الضحاياأعداد المدَّعى عليهم المعوزين و 

األرقام 
الفعلية
لعام 

٢٠١٢

األرقام 
حبسب 

افرتاضات 
ميزانية 
٢٠١٢

األرقام 
الفعلية
لعام 

٢٠١١

األرقام 
حبسب 

افرتاضات 
ميزانية 
٢٠١١

األرقام 
الفعلية
لعام 

٢٠١٠

األرقام 
حبسب 

افرتاضات 
ميزانية عام 

٢٠١٠

األرقام 
الفعلية
لعام 

٢٠٠٩

األرقام 
حبسب 

افرتاضات 
ميزانية عام 

٢٠٠٩

األرقام 
الفعلية
لعام 

٢٠٠٨

األرقام 
حبسب 

افرتاضات 
ميزانية عام 

٢٠٠٨

٧٦٣٦٣٤٣٣١)١(صفرعدد املدَّعى عليهم املعوزين

عدد الطلبات املقدمة من 
٧٥٥١الضحايا

توجد ال
١٦٤١افرتاضات

ال توجد 
٢٥٧٢افرتاضات

ال توجد 
٧٤افرتاضات

ال توجد 
٦٦افرتاضات

ال توجد 
افرتاضات

الضحاياعدد طلبات المشاركة التي قدمها 
٢٠٠٨يف عام ٢٠٠٩يف عام ٢٠١٠يف عام ٢٠١١يف عام ٢٠١٢يف عام 

٢٤٢٧٣١١٢٧٢٢١٦احلالة يف أوغندا
الكونغو احلالة يف مجهورية 

٠١٦٠١٤٧٣٣١٢٧٠الدميقراطية
٢٥٦٣١١٨٠احلالة يف دارفور بالسودان

١٧٠٠٦٥٣٧٦١١٣٤١٣٣احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى
٨٨٢٥١٣٢٥٧٢٠احلالة يف كينيا
---٦١احلالة يف ليبيا

----٢٠٣احلالة يف كوت ديفوار
٢٨٧١٧٧١٦٢٣٩٢٧٥٧٦١٩المجموع

الضحاياعدد طلبات جبر األضرار التي قدمها 
٢٠٠٨عاميف٢٠٠٩عاميف٢٠١٠يف عام ٢٠١١عاميف٢٠١٢عاميف

٢٤٢٥٣٨١٢٤٠احلالة يف أوغندا
٠١٦٠١٣٦١٠٧٤احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية

٢٥٤٧٦٧٠احلالة يف دارفور بالسودان
٢٠٦٩٣٦٢٣٢١٢٣١مجهورية أفريقيا الوسطىاحلالة يف 

، مل يُعثر على مدعى عليهم معوزين. بيد أن احملكمة قد خدمت ما جمموعه تسعة مدعى عليهم ٢٠١٢يف عام )١(
معوزين 
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٢٠٠٨عاميف٢٠٠٩عاميف٢٠١٠يف عام ٢٠١١عاميف٢٠١٢عاميف
٦٩٨٨٥٧٢٤٢١١١٦٠احلالة يف كينيا
---٦٠احلالة يف ليبيا

----٢١٠احلالة يف كوت ديفوار
١٤٦١٠٣٢٧٢٣٥١٢٧٧٥المجموع

مدد اإلقامة في المقر

 يف 
اهد

الش
مة 

إلقا
وى 

قص
ة ال

املد
قر 

امل
يف

عام
٢٠

١٢

دة 
امل

 يف 
اهد

الش
مة 

إلقا
وى 

قص
ال قر 

امل
يف 

٢٠
١٢

 ،
فقاً 

و
ات

رتاض
الف

زانية
املي

 يف 
هد 

لشا
مة ا

إلقا
وى 

قص
ة ال

املد
قر 

امل
يف

عام
٢٠

١١

دة 
امل

 يف 
اهد

الش
مة 

إلقا
وى 

قص
ال قر 

امل
يف 

٢٠
١١

 ،
فقاً 

و
ات

رتاض
الف

زانية
املي

 يف 
هد 

لشا
مة ا

إلقا
وى 

قص
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املد
قر 

امل
يف

عام
٢٠

١٠

دة 
امل

 يف 
اهد

الش
مة 

إلقا
وى 

قص
ال قر 

امل
يف 

٢٠
١٠

 ،
فقاً 

و
ات

رتاض
الف

زانية
املي

 يف 
هد 

لشا
مة ا

إلقا
وى 

قص
ة ال

املد
قر 

امل
يف

عام
٢٠

٠٩

دة 
امل

 يف 
اهد

الش
مة 

إلقا
وى 

قص
ال قر 

امل
يف 

٢٠
٠٩

 ،
فقاً 

و
ات

رتاض
الف

زانية
املي

 يف 
هد 

لشا
مة ا

إلقا
وى 

قص
ة ال

املد
قر 

امل
يف

عام
٢٠

٠٨

دة 
امل

 يف 
اهد

الش
مة 

إلقا
وى 

قص
ال قر 

امل
يف 

٢٠
٠٨

 ،
فقاً 

و
ات

رتاض
الف

زانية
املي

مجهورية الكونغو 
الدميقراطية/ القضية 

١٣١٥٢٢١٠٣٩١٠٠٧غري متاحغري متاحاألوىل

مجهورية الكونغو 
الدميقراطية/ القضية 

٢٥١٥٤١١٠٢١١٠٠٧غري متاحغري متاحالثانية

مجهورية أفريقيا 
٣٧١٥٣٣١٥١٩١٠٠١٠٠٧الوسطى
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والوثـائق وصـفحاتها التـي البعثـاتالمّدعي العام: معلومـات عـن أعـداد مكتب
٢٠١٢المّدعي العام في إطار ترافعه خالل عام مكتبأودعها

البعثاتعدد-ألف

قـامالـيت البعثـاتالعـام و مكتـب املـّدعيقاماليت البعثاتبلغ عدد مجيع 
املتصـــــلة واعتماداتـــــه٢٠١٢عـــــام لللمكتـــــباألساســـــيةاالعتمـــــادات(ُدفعـــــت تكاليفهـــــا مـــــن بعثـــــة٨٧٥

):املتصلة باحلاالتباحلاالت ومبالغ صندوق الطوارئ 

(للموظفني ولغري املوظفني)؛٧٦٠املتصلة باحلاالت: البعثات)أ(
(للموظفني ولغري املوظفني)؛١١٥األساسية (غري املتصلة باحلاالت): البعثات)ب(
لغـــــري املـــــوظفني ٣وللمـــــوظفني، ٤٩لمـــــّدعي العـــــام: الكتـــــب املباشـــــر لالـــــيت ختـــــص البعثـــــات)ج(

)؛٥٢:(
)؛٨٢:لغري املوظفني (٢٥وللموظفني، ٥٧اليت ختص قسم اخلدمات: البعثات)د(
)؛٤٩٧:لغري املوظفني (١٤وللموظفني، ٤٨٣اليت ختص شعبة التحقيق: البعثات)ه(
)؛١٠٤:لغري املوظفني (١وللموظفني، ١٠٣اليت ختص شعبة املقاضاة: البعثات)و(
لغري املوظفني ١وللموظفني، ١٣٩اليت ختص شعبة االختصاص والتكامل والتعاون: البعثات)ز(

):١٤٠،(
.١٠اليت ختص شعبة االختصاص والتكامل والتعاون: األويل فحصبالاملتصلةالبعثات)ح(
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صفحاتهاعدد و وثائقمنُأودعماعدد-باء

الحالة في جمهورية الكونغو الديمقراطية:-١

عدد 
الوثائق 
املقدمة

عدد 
الصفحات

١٦٧٦٥٣٠احملاضر فقط،احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية

١٦٢٠٦قضية املدعي العام ضد توماس لوبانغا دييلو

١٤٤٠٣١نغودجولو شويماتييهجريمان كاتانغا و قضية املدعي العام ضد

٧١٠٤كاليكسيت مباروشيماناقضية املدعي العام ضد

٢١١نغودجولو شويماتييهقضية املدعي العام ضد

:أفريقيا الوسطىالحالة في جمهورية -٢

عدد 
الوثائق 
املقدمة

عدد 
الصفحات

احملاضر فقطأفريقيا الوسطى،احلالة يف مجهورية 

٦٩٢٨٣١بيري بيمبا غومبو- جانقضية املدعي العام ضد

:كينياالحالة في  -٣

عدد 
الوثائق 
املقدمة

عدد 
الصفحات

٦٨٦احملاضر فقطكينيا،احلالة يف  

٦١٥٢٨٤روتو، و هينري كيربونو كوسيغي، و جوشوا أراب سانغقضية املدعي العام ضد ويليام ساموئي 

٨٧١٧٧٧قضية املدعي العام ضد فرانسيس كريميي موثاورا، و أوهورو مويغاي كينياتا، وحممد حسني علي
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:ليبياالحالة في -٤

عدد 
الوثائق 
املقدمة

عدد 
الصفحات

١٨احملاضر فقطليبيا،احلالة يف 

٢٣٥٦٩معمر حممد أبو منيار القذايف، وسيف اإلسالم القذايف، وعبد اهللا السنوسيالعام ضدقضية املدعي 

:دارفور بالسودانالحالة في -٥

عدد 
الوثائق 
املقدمة

عدد 
الصفحات

٢٥٩٣احملاضر فقطدارفور،احلالة يف 

٨٨٩٦٥نورين وصاحل حممد جربو جاموسأبكربنداعبداهللاقضية املدعي العام ضد

:كوت ديفوارالحالة في  -٦

عدد 
الوثائق 
املقدمة

عدد 
الصفحات

١٢٦٦احملاضر فقطكوت ديفوار،احلالة يف  

١١٩٠٠٥٧ضد لوران غباغبوقضية املدعي العام 

٢٣٧سيمون غباغبوضدقضية املدعي العام

جميــع الحــاالت مجمــوع عــدد الوثــائق الرئيســية التــي أودعهــا مكتــب المــدعي العــام بشــأن -٧
:٢٠١٢والقضايا في عام 

صفحة، مبا يف ذلك املرفقات اإلضافية.٥١٤٠٠٦٥٥

اإلفصاح عن المعلومات-٨

عملية كشف عن األدلة يف مجيع القضايا. ١٥٨، قام مكتب املدعي العام بـ ٢٠١٢خالل عام 
صفحة.٤٥٠٥٧ومن الصفحات دليالً ٢٨٧٧وبلغ جمموع عددما أُفصح عنه من األدلة 

____________


