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مقدمة- أوًال 
ا احملكمة اجلنائية ("احملكمة") يورد ه- ١ ذا التقرير تفاصيل األنشطة الرئيسية اليت اضطلعت 

، ويقدم عرضًا عامًا ألدائها فيما يتعلق بتنفيذ ميزانيتها لذلك العام. وتوفر املرافق ٢٠١٣يف عام 
من األول إىل اخلامس عشر معلومات مفصلة تتعلق بأمور منها األداء حبسب كل برنامج رئيسي 
وحتقيق االفرتاضات على صعيد امليزانية واملؤشرات املتعلقة باملدعى عليهم والضحايا والشهود اليت 

يديرها قلم احملكمة وعدد البعثات والوثائق والصفحات املقدمة من مكتب املدعي العام.
ويتبني من الوصف التفصيلي لألنشطة الواردة يف الفرع األول من التقرير أن احملكمة قد - ٢

ومتكنت من االضطالع بأنشطة شىت غري متوقعة ٢٠١٣لعام اضطلعت باألنشطة املخطط هلا 
ا متامًا من الصندوق االحتياطيطُلب من أجلها يف بادئ األمر الدعم من  ولكن سيجري استيعا

امليزانية الربناجمية العادية على النحو املشروح يف الفرع رابعًا من هذا التقرير. وقد مشلت هذه 
فيما يتعلق باحلالة يف  غباغبولدفاع عن السيد لوران األنشطة تقدمي املساعدة القانونية من أجل ا

، واألنشطة القضائية املتعلقة باحلالة يف مجهورية ٢٠١٣كوت ديفوار يف النصف الثاين من عام 
ة القضاة يف لبت توفري مساعدة قانونية إضافية، فضًال عن متديد واليالكونغو الدميقراطية اليت تط

ندا إىل مقر احملكمة وجهود التحقيق اجلديدة اليت نتاغاقضية من القضايا، ونقل السيد بوسكو 
بُذلت واعتماد التهم يف جلسات االستماع اليت ُعقدت بشأن هذه القضية، والتكاليف املقرتنة 

لتقرير األعمال بفتح حالة جديدة هي حالة مايل ُعرضت على احملكمة. وترد يف الفرع رابعًا من ا
ا احملكمة نتيجة هلذه األنشطة غري املتوقعة. اليت اضطلعت 

أهم أنشطة البرامج الرئيسية- ثانياً 
البرنامج الرئيسي األول: الهيئة القضائية-ألف

هيئة الرئاسة-١
االت الثالثة الرئيسية ٢٠١٣يف عام - ٣ ة املسؤول، واصلت هيئة الرئاسة ممارسة مهامها يف ا

عنها وهي: املهام القانونية والقضائية، والعالقات اخلارجية، واإلدارة.
وقد واجهت وحدة الشؤون القانونية واإلنفاذ زيادة كبرية يف املهام القانونية والقضائية مقارنة - ٤

وتولدت هذه الزيادة عن زيادة ال سابق هلا فيما يقدم من ٢٠١٢مع مستوى هذه املهام يف عام 
يئة الرئاسةدعم للوظ يف سياق الفريق العامل يف الهاي، والفريق الدراسي ائف اإلدارية املنوطة 

موعة األوىل: "التعجيل بإجراءات العملية القضائية" والفريق العامل املعين  املعين باحلوكمة وا
تماد ومشل ذلك قيام مجعية الدول األطراف ("اجلمعية") على حنو ناجح باعبالدروس املستخلصة.

ت وحدة "القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات". كما توللأول تعديل مقرتح حىت اآلن من احملكمة 
احملكمة بأسرها للنظام اإلداري لقلم على صعيدالشؤون القانونية واإلنفاذ تنسيق التنقيح األول 

القانونية واإلنفاذ احملكمة فتيسرت موافقة هيئة الرئاسة على هذا القانون. كما قامت وحدة الشؤون 
بتيسري التشاور مع الدوائر وقدمت الدعم لالجتماعات واجللسات العامة اليت عقدها القضاة مبا يف 

شامل ذلك جلسة عامة ُكرست النتخاب املسجِّل. وشاركت الوحدة املذكورة أيضًا يف إبرام اتفاق 
كمة يرتبط، يف مجلة أمور، للمحكمة بأسرها أُبرم مع منظمة دولية. وتناقص عدد اتفاقات احمل

بعبء العمل الثقيل نتيجة ألنشطة الفريق الدراسي املعين باحلوكمة والفريق العامل املعين بالدروس 
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املستخلصة وتنسيق ومراقبة عملية التشاور الشاملة للمحكمة بأسرها واليت أسفرت عن اعتماد 
النظام اإلداري لقلم احملكمة من قبل هيئة الرئاسة.

اخلارجية، تواصلت هيئة الرئاسة مع الدول ومع مجعية الدول األطراف جمال العالقات ويف- ٥
تمع املدين لكي  ا الفرعية ومع املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات اإلقليمية ومنظمة ا وأجهز

ا مجيعًا مع احملكمة وإدراكها لعملها وتأييدها هلا. وقام رئيس احملكم ة (أو أحد تعزز كًال من تعاو
، باعتباره الواجهة العامة للمحكمة، بعقد اجتماعات رمسية )باإلنابة عنهفنواب الرئيس وهو يتصر 

تمع  مع العديد من رؤساء الدول وغريهم من سامي املمثلني عن األوساط القانونية ومنظمات ا
ا وفود أو خالل بعثات رمس ية. وألقى أعضاء هيئة املدين إما يف مقر احملكمة أو أثناء زيارات أد

خطابات يف مناسبات عامة متعددة وقاموا بتمثيل احملكمة يف العديد من املؤمترات الرئاسة 
واحللقات الدراسية الرفيعة املستوى. وتولت هيئة الرئاسة قيادة التنسيق املشرتك الشامل ملسائل 

نات الرمسية والتقارير والتمثيل على صعيد احملكمة بأسرها، من قبيل إعداد البياالعالقات اخلارجية 
مع سائر أصحاب املصلحة املشمولني باملنظومة اليت يف شىت احملافل والتعاون االسرتاتيجي والتواصل 

املسؤولة عن ينص عليها نظام روما األساسي. وباعتبار هيئة الرئاسة اجلهاز الرئيسي داخل احملكمة 
يئة عن كثب مع رئيس اجلمعية ودول أطراف شىت تعزيز عاملية نظام روما األساسي، تعاونت اهل

النظر احلثيث علىغري األطراف ومنظمات حكومية وهيئات إقليمية يف سبيل تشجيع الدول 
واملستنري يف االنضمام إىل احملكمة.

ويف جمال اإلدارة، واصلت هيئة الرئاسة مهمتها يف إطار جهد مشرتك بني األجهزة يرمي إىل - ٦
يف رشيد اهليكل املؤسسي والرقايب التابع للمحكمة. وواصلت هيئة الرئاسة مهمتها حتسني وزيادة ت

سبيل استحداث بنية شاملة لتحديد مكامن األخطار ومعاجلتها وهي عملية ستصبح موضع 
. وأسدت كذلك التوجيه االسرتاتيجي يف سبيل حتقيق التزامن ٢٠١٤التطبيق الكامل يف عام 

هيئة الرئاسة مع الفريق وتفاعلت. لربناجمية واخلطة االسرتاتيجية للمحكمةواالتساق بني امليزانية ا
العامل يف الهاي التابع للجمعية من أجل توضيح منطق اخلطة االسرتاتيجية احملّدثة اليت وضعتها 

باإلشراف االسرتاتيجي على احملكمة للدول ولغريها من أصحاب املصلحة اخلارجيني. وفيما يتعلق 
ة وتنسيق املسائل املشرتكة فيما بني األجهزة، واصل الفريق اإلداري العمل مع قلم قلم احملكم

احملكمة بعقد جمموعات عريضة من اجللسات املكرسة ملواضيع ذات اهتمام مشرتك؛ مبا يف ذلك 
املسائل املتعلقة بإعادة تشكيل قلم احملكمة ومبادرات شىت ترمي إىل التحسني اهليكلي داخل أقسام 

الفريق اإلداري جهودًا واسعة النطاق مع الفريق الدراسي املعين باحلوكمة والتابع ا. وقد بذلينهبع
والتنظيمية املتصلة بعمليات جلمعية الدول األطراف بشأن عدد من املواضيع القانونية واإلدارية 

موعة الثانية املتعلقة بعملية ميزانية احملكمة. ومثلت هيئة الرئ اسة احملكمة يف عدد احملكمة وخاصة ا
وخباصة املناقشات املكرسة للمبادئ وجلرب من أنشطة التيسري ضمن الفريق العامل يف الهاي 

مشاركة حثيثة يف مسائل التعاون ات املاضية، شارك الفريق اإلدارياألضرار. وعلى غرار السنو 
من التقارير والوثائق ذات من قبيل إعداد امليزانية الربناجمية للمحكمة وعدد املشرتك بني األجهزة 

ذا املوضوع فضًال عن مناقشة مسائل ميزانوية أخرى داخل الفريق العامل املعين بامليزانية  الصلة 
التابع جلمعية الدول التابع للمحكمة؛ والتعاون مع جلنة امليزانية واملالية ("اللجنة") وميسِّر امليزانية 

مليزانية، وحبث املسائل االسرتاتيجية وتيسريها يف إطار األطراف بشأن عدد من البنود املتعلقة با
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لس  اللجنة الثالثية، والعمل املتعلق بالسياسات العامة وتنسيق وتيسري االجتماعات الشهرية 
التنسيق. وأخرياً واصلت هيئة الرئاسة استعراض مشاريع أوامر إدارية مشرتكة بني األجهزة.

الشعبة التمهيدية-٢
وهناك حالة جديدة، هي حالة السفن ١دوائر التمهيدية حاليًا يف تسع حاالتتنظر ال- ٧

ا هيئة الرئاسة إىل  املسجلة التابعة الحتاد جزر القمر، اجلمهورية اهللينية ومملكة كمبوديا أسند
إىل الشعبة التمهيدية نظرياً . ورغم أنه قد ُأسند٢٠١٣يوليهمتوز/٥الدائرة التمهيدية األوىل يف 

إىل الدائرة االبتدائية ولذلك فإن الدائرتني التمهيديتني يف الواقع تة قضاة، فإن قاضياً واحداً ُأسندس
تضمان مخسة قضاة فقط وهناك قاض واحد مسند إىل الدائرتني التمهيديتني معاً. وُيسند حالياً 

واآلخر يشارك أيضًا يف أيضًا قاضيان آخران إىل الدائرتني التمهيديتني، واحد للدائرتني التمهيديتني
الطعون العارضة و/أو الطعون املتعلقة يف الطعون العارضة أما القاضيان الباقيان فيشاركان أيضًا 

منفردًا يف باملوضوع. ولذلك جتدر مالحظة أن قاضيًا واحدًا فقط يف الشعبة التمهيدية يعمل 
يف كلتا الدائرتني قضايا هو مكلف جبميع الاملسائل التمهيدية السابقة للمحاكمة، ولكن 

التمهديتني.
دا طواعية نفسه إىل غو الدميقراطية، سلم بوسكو انتاغنوفيما خيص احلالة يف مجهورية الكون- ٨

آذار/ مارس ٢٦ومثل أمام الدائرة التمهيدية الثانية أول مرة يف ٢٠١٣آذار/مارس ٢٢احملكمة يف 
يوليهمتوز/١٣و٢٠٠٦آب/أغسطس ٢٢يف أمرين بإلقاء القبض عليهيف أعقاب إصدار ٢٠١٣
٢٣. وأثناء اجللسة األوىل املعقودة بشأنه، تقرر أن يبدأ اعتماد التهم املوجهة ضده يف ٢٠١٢

أجلت الدائرة االبتدائية الثانية بدء اعتماد ،٢٠١٣يونيهحزيران/١٧. ويف ٢٠١٣أيلول/سبتمرب 
.٢٠١٤شباط/فرباير ١٠التهم إىل يوم 

٢٠تعلق باحلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى، أصدرت الدائرة التمهيدية الثانية يف وفيما ي- ٩
بيري مببا غومبو، وإمي كيلولو –مخسة أوامر بإلقاء القبض على جان ٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب 

جاك مانغيندا كابونغو، –بيري مببا غومبو يف القضية قيد النظر)، جان –موسامبا (حمامي جان 
من ٧٠إدارة احملكمة وذلك مبوجب املادة ديل باباال واندو ونارسيس أريدو بداعي جرائم حبق وفي

بيري مببا غومبو وإمي كيلولو موسامبا وفيديل باباال واندو أول –نظام روما األساسي. ومثل جان 
غيندا كابونغو وجون بيري مان٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب ٢٧مرة أمام الدائرة االبتدائية الثانية يوم 

. وُعقدت إجراءات التسليم يف فرنسا فيما يتصل بنارسيس ٢٠١٣كانون األول/ديسمرب ٥يوم 
) من القواعد ٣(١٦٥. ووفقًا للقاعدة ٢٠١٤آذار/مارس ١٨أريدو ونُقل إىل مقر احملكمة يوم 

ماد التهم إال جلسة العتاإلجرائية وقواعد اإلثبات ميكن القيام باإلجراءات خطيًا وال حاجة لعقد 
التمهيدية الثانية أن تقرر الدائرة عقد مثل هذه اجللسة خدمة ملصاحل العدالة. وقد أمرت الدائرة

ا بالشواهد حبلول بتقدمي الوثيقة اليت لديها واليت تتضمن املدعي العام ١٨التهم والقائمة اليت أعد
.٢٠١٤آذار/مارس 

يبيا وكوت ديفوار هي أوغندا ومجهورية الكونغو الدميقراطية ومجهورية أفريقيا الوسطى ودارفور/السودان وكينيا ول١
ومايل والسفن املسجلة الحتاد مجهورية القمر، واجلمهورية اليونانية ومملكة كمبوديا.
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تلبية خبصوص عدمة التمهيدية الثانية قرارها ، اختذت الدائر ٢٠١٣آذار/مارس ٢٦ويف -١٠
مجهورية تشاد طلبات التعاون اليت وجهتها إليها احملكمة بشأن اعتقال وتسليم عمر البشري. 

وأحالت احملكمة املسألة إىل جملس األمن التابع لألمم املتحدة وإىل اجلمعية.
تعاون اجلمهورية صوص خبانية ، اختذت الدائرة التمهيدية الث٢٠١٣أيلول/سبتمرب ٥ويف -١١

االحتادية لنيجرييا فيما يتعلق باعتقال وتسليم عمر البشري إىل احملكمة. وأخذًا بعني االعتبار 
ا نيجرييا والسلطة التقديرية اليت متارسها مبوجب املادة  ) من نظام روما ٧(٨٧املالحظات اليت أبد

أو إىل جملس األمن التابع لألمم املتحدة.األساسي، قررت عدم إحالة املسألة إىل اجلمعية و/
آب/أغسطس ١٦، يف وليام سامويه روتو وجوشوا آراب سنغويف القضية املرفوعة ضد -١٢

عن تلبية طلب مقدم من املدعي العام مبقتضى املادة ، امتنعت الدائرة التمهيدية الثانية٢٠١٣
سبب االفتقار للعناية الواجبة من جانب ) من النظام األساسي بتعديل النطاق الزمين للتهم ب٩(٦١

٢٦بطلب إذن بالطعن يف هذا القرار يوم قدمي طلبها. وتقدمت املدعي العاماملدعي العام يف ت
.٢٠١٣أيلول/سبتمرب ٦هذا اإلذن يف . ومنحتها الدائرة التمهيدية الثانية ٢٠١٣آب/أغسطس 

ضد ٢٠١٣آب/أغسطس ٢قبض يف وبطلب من املدعي العام، صدر أمر خمتوم بإلقاء ال-١٣
من النظام األساسي. وُفض ٧٠طبقًا للمادة وولرت أوسابريو براسا جلرائم ارتكبها حبق إقامة العدل 

. وإجراءات التسليم متواصلة يف كينيا.٢٠١٣تشرين األول/أكتوبر ٢خامت أمر القبض يف 
يف ليببيا، رفضت الدائرة واحلالةسيف اإلسالم القذايف وعبد اهللا السنوسيويف قضية -١٤

الطعن يف مقبولية الدعوى املقدم من ليبيا فيما يتعلق ٢٠١٣أيار/مايو ٣١التمهيدية األوىل، يف 
بسيف اإلسالم القذايف. وخلصت الدائرة إىل أن ليبيا مل تقدم ما يكفي من الشواهد اليت تدل على 

ا تقوم بالتحقيق يف القضية نفسها املعروضة على احمل كمة. ورفضت احملكمة باإلضافة إىل ذلك أ
بعرض املزيد من األدلة.  ٢٠١٣آذار/مارس ٢٨الذي تكرر يف آذار/مارس، ٤طلب ليبيا بتاريخ 

ليس قادرًا على تأمني نقل املتهم إىل ُعهدة كما خلصت الدائرة أيضًا إىل أن النظام الوطين اللييب 
سيف القانونية يف القضية املرفوعة ضد السيد السلطات الليبية وال على االضطالع باإلجراءات

.اإلسالم القذايف
أكدت ليبيا أن عبد اهللا السنوسي حمتجز لديها ٢٠١٣كانون الثاين/يناير ١٦و١٥ويف -١٥

أمرت الدائرة ٢٠١٣شباط/فرباير ٦قد بوشرت. ويف ات القضائية الوطنية املتعلقة بهوأن اإلجراء
الليبية بأن تقوم فوراً بتسليم السيد السنوسي إىل احملكمة وأن حتجم عن التمهيدية األوىل السلطات 

اختاذ أي إجراء من شأنه أن يعوق أو يعرقل أو يؤخر امتثال ليبيا اللتزامها بتسليمه إىل احملكمة. 
السلطات الليبية وباإلضافة إىل ذلك أمرت الدائرة املسجل بأن يتخذ الرتتيبات الالزمة بالتعاون مع 

أجل القيام بزيارة للسيد السنوسي يؤديها حماميه.من 
عبد اهللا قدمت ليبيا طعنًا يف مقبولية القضية املرفوعة ضد ٢٠١٣نيسان/أبريل ٢ويف -١٦

، قررت الدائرة أنه بوسع ٢٠١٣يونيهحزيران/١٤لدى الدائرة التمهيدية األوىل. ويف السنوسي
بالسيد السنوسي رهناً بالبت يف مقبولية الطعن املعروض ليبيا أن تؤجل تنفيذ طلب التسليم املتعلق 

املتعلق أصدرت الدائرة التمهيدية األوىل قرارها ٢٠١٣تشرين األول/أكتوبر ١١على احملكمة. ويف 
بالطعن يف املقبولية معلنة القضية ضد السيد السنوسي غري مقبولة أمام احملكمة.



ICC-ASP/13/19

١٩-A-2911147

دت جلسة االستماع املتعلقة باعتماد التهم يف وفيما خيص احلالة يف كوت ديفوار، ُعق-١٧
أمام الدائرة التمهيدية األوىل. ٢٠١٣شباط/فرباير ٢٨إىل ١٩يف الفرتة من غباغبولوران قضية 
لتهم أن تؤجل عقد جلسة االستماع املتعلقة باعتماد ا، قررت الدائرة ٢٠١٣يونيهحزيران/٣ويف 

طلبت إىل املدعي العام البحث يف ظام األساسي و من الن’) ١‘) (ج) و(٧(٦١عمًال باملادة 
١١من التحقيقات فيما خيص التهم كافة. ويف زيد من األدلة أو إجراء املزيد إمكانية توفري امل

٢٠١٣شباط/فرباير ١٥، رفضت الدائرة الطعن يف مقبولية القضية املقدم يف ٢٠١٣يونيهحزيران/
يتعلق أصدرت الدائرة جدوًال زمنيًا فيما ، ٢٠١٣رب كانون األول/ديسم١٧من قبل الدفاع. ويف 

باالضطالع باملزيد من اإلجراءات القضائية يف أعقاب احلكم الذي أصدرته دائرة االستئناف يف 
والقاضي برفض الطعن املقدم من املدعي العام يف القرار ٢٠١٣كانون األول/ ديسمرب ١٦

جلسة االستماع. وأمرت الدائرة املدعي تأجيل والداعي إىل٢٠١٣يونيهحزيران/ ٣الصادر يوم 
على احملدثةالعام بتقدمي الوثيقة املعدلة املتضمنة للتهم، والقائمة املعدلة املتضمنة للشواهد والوثيقة 

. وصدر األمر للدفاع ٢٠١٤كانون الثاين/يناير ١٣أساس أركان اجلرمية يف موعد ال يتجاوز يوم 
هد املقدمة من املدعي العام والوثيقة املعدلة املتضمنة للتهم وأن بتقدمي مالحظاته على الشوا

.٢٠١٤شباط/فرباير ١٣يكشف للمدعي العام الدالئل اليت يعتزم تقدميها يف أجل ال يتجاوز يوم 
أيلول/ ٣٠، قدمت كوت ديفوار يف غباغبوسيمون وفيما خيص الدعوى املرفوعة ضد -١٨

٩٥طلبت تأجيل طلب إلقاء القبض عليها وتسليمها وفقاً للمادة طعناً باملقبولية و ٢٠١٣سبتمرب 
من النظام األساسي.

فإن أمر إلقاء القبض عليه الصادر بليه غوديلشار وفيما خيص الدعوى املرفوعة ضد -١٩
. وأصدرت ٢٠١٣أيلول/سبتمرب ٣٠ُفض خامته يف ٢٠١١كانون األول/ديسمرب خمتومًا يف  

ا يف أجل ال يتجاوز يوم الدائرة التمهيدية األو  ١٣ىل قراراً بالطلب إىل كوت ديفوار تقدمي مالحظا
بشأن حالة تنفيذ الطلب املتعلق باعتقاله وتسليمه.٢٠١٤كانون الثاين/يناير 

الشعبة االبتدائية-٣
بعض التطورات ٢٠١٣معروض أمام الدوائر االبتدائية مخس دعاوى. وقد شهد عام -٢٠

وانتهى روتو وسنغوبدء حماكمة بنبااألدلة الشفوية يف حماكمة ه خاص إمتام عرض املهمة منها بوج
.موثاوراالنظر يف قضية 

احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية) أصدرت الدائرة (جارمني كاتانغاويف حماكمة -٢١
قرارات متعددة ٢٠١٣االبتدائية الثانية يف الفرتة الفاصلة ما بني أيار/مايو وتشرين الثاين/نوفمرب

تتعلق باحتمال إعادة وصف شكل املسؤولية اليت مبوجبها ُوجهت التهمة إىل املتهم وذلك استناداً 
من النظام األساسي للمحكمة. وُقدمت إعادة وصف للمعلومات القانونية ٥٥البند إىل 

فية وتقدمي دالئل والوقائعية، وصدرت أحكام تتعلق بتوجيه طلبات من أجل حتقيقات الدفاع اإلضا
قراراً خطياً.٢٨أصدرت الدائرة االبتدائية الثانية ٢٠١٣إضافية. ويف حبر عام 

٧، أصدرت الدائرة االبتدائية الثانية أمرًا حيدد ٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب ١٩ويف -٢٢
ألساسي). من النظام ا٧٤تارخيًا إلصدار احلكم النهائي (القرار وفقًا للمادة ٢٠١٤شباط/فرباير 
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، طلب الدفاع وقف الدعوى. والطلب ٢٠١٣كانون األول/ديسمرب ١١ويف وقت الحق، وبتاريخ 
معروض اآلن على الدائرة.

٢٢(احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى) اليت بدأت يف بيري مببا غومبو–جون وحماكمة -٢٣
٢٠١٢لقت مؤقتاً يف كانون الثاين/يناير أمام الدائرة االبتدائية الثالثة عُ ٢٠١٠تشرين الثاين/نوفمرب 

من ٥٥للوقائع قد خيضع للتغيري وفقًا للبند التكييف القانوينالدائرة الذي مفاده أن نتيجة لقرار 
، رفعت الدائرة التعليق املؤقت إلجراءات احملاكمة. ٢٠١٣شباط/فرباير ٦الئحة احملكمة. ويف 

شاهداً دعاهم الدفاع وشاهد واحد دعته الدائرة.٢٠واستمعت احملكمة من بعد ذلك إىل شهادة 
وخالل تقدمي الدفاع لألدلة، ووجهت مصاعب كبرية على صعيد تأمني مثول الشهود -٢٤

اجنرت عنه انقطاعات متكررة يف اإلجراءات. وبعد أن ُمنح الدفاع يف مناسبات ثالث متديداً 
لته الشفوية بعد أن أدىل آخر شاهد لألجل احملدد إلمتام عرض أدلته، أكمل الدفاع عرض أد

٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب ١٥. ورفضت الدائرة يف ٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب ١٤بشهادته يف 
وطلب األمر بالتعاون بغية ٢٠١٣كانون األول/ديسمرب ١٥طلب الدفاع التمديد اإلضايف لغاية 

تشرين الثاين/نوفمرب ٢٨يوم السماع إىل شهادة شاهدين إضافيني. ويف جلسة علنية ُعقدت
أعلنت الدائرة أن عرض األدلة الشفوية يف القضية قد ُأكمل من حيث املبدأ.٢٠١٣

من الشهود الذين دعاهم االدعاء وإىل ٤٠واستمعت الدائرة، أثناء احملاكمة، إىل شهادة -٢٥
اهد واحد دعته الدائرة شاهداً دعاهم الدفاع وش٣٤شاهدين دعامها املمثلون القانونيون للضحايا و

قرارًا شفوياً. ومثل أمام الدائرة ثالثة ضحايا للتعبري عن ٢٥٧قرارًا خطيًا و٣٨٢وأصدرت قرابة 
، أصدرت الدائرة حنو ٢٠١٣وجهات نظرهم وعن مهومهم قبل بداية عرض الدفاع لألدلة. ويف 

ت ختامية، مبا فيها بيان بال َقَسم اقرارًا شفوياً. ومن املقرر االستماع إىل بيان٤٨قرارًا خطيًا و٧٤
بعد أن يتم غلق باب اإلدالء بالشهادات بصورة رمسية طبقاً أسبوعًا ٢٦يديل به املتهم بعد 

) من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات.١(١٤١للقاعدة 
الرابعة، االبتدائية(احلالة يف دارفور، السودان) املعروضة على الدائرة وجربوباندا ويف قضية -٢٦

اء اإلجراءات القضائية يوم  بسبب إخالالت ٢٠١٣أيلول/سبتمرب ٥تقدم الدفاع بطلب إ
املدعي العام. وستنظر الدائرة يف هذا الطلب يف أوائل مدعاة بااللتزامات القانونية امللقاة على عاتق 

ت ، وبعد تلقي الدليل على وفاة السي٢٠١٣تشرين األول/أكتوبر ٤. ويف ٢٠١٤عام  د جربو، أ
الدائرة اإلجراءات القضائية ضده. وعقدت الدائرة االبتدائية الرابعة جلستني حتضرييتني وأصدرت 

٥. ومن املقرر أن تبدأ احملاكمة يف ٢٠١٣قرارًا وأمرًا خطيًا كما أصدرت قرارين شفويني عام ٢٤
أوامر باحلضور.على اساس . وحضور املتهم أثناء احملاكمة يظل قائماً ٢٠١٤أيار/مايو 

(احلالة يف كينيا) املعروضة روتو وسنغوعلى صعيد قضية ٢٠١٣ويف كانون الثاين/يناير -٢٧
على الدائرة االبتدائية اخلامسة، أصدرت هذه الدائرة قرارًا يتعلق بإعداد الشهود وامتنعت يف وقت 

م االدعاء مذكرته وقدالحق عن االستجابة لطلب مشرتك مقدم من الدفاع لإلذن باالستئناف. 
السيد روتو ، يبني فيها القضية املرفوعة ضد ٢٠١٣كانون الثاين،يناير ٩السابقة جللسة احملكمة يف 

، ٢٠١٣أيار/ مايو ٢١، مع اإلشارة إىل األدلة اليت تعتزم عرضها أثناء احملاكمة. ويف والسيد سنغ
لدائرة االبتدائية اخلامسة (أ) اليت حبل الدائرة االبتدائية اخلامسة وشكلت اقامت هيئة الرئاسة 

ترتكب من القاضي هرييرا كربوشيا، والقاضي فرمير والقاضي إيبو أوسوجي. وانُتخب القاضي إيبو 
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مرتني بصدور أمرين روتو وسنغ حماكمةأوسوجي قاضياً للمحكمة. ومت التخلي عن تاريخ بداية –
١٠ت الدائرة تاريخ بداية احملاكمة ليوم ، حدد٢٠١٣يونيهحزيران/٣منفصلني عن الدائرة. ويف 

. ويف اليوم نفسه، ومبقتضى إقرار منفصل، قدمت الدائرة توصية إىل الرئاسة ٢٠١٣أيلول/سبتمرب 
أو أجزاء منها إما يف كينيا وإما يف تنزانيا. وقرر القضاة بكامل هيئتهم يف باستصواب بدء احملاكمة 

اً عن مقر احملكمة.النهاية عدم االضطالع باإلجراءات بعيد
(أ) قرارًا تعفي مبوجبه ، أصدرت الدائرة التمهيدية اخلامسة ٢٠١٣يونيهحزيران/١٨ويف -٢٨

السيد روتو من احلضور املستمر أثناء حماكمته، رهنًا بتوقيعه على تنازل عن حقه يف احلضور، 
اضرًا يف قاعة احملكمة. وللشروط املنصوص عليها يف مراحل احملاكمة اليت جيب أثناءها أن يكون ح

، أبطلت دائرة ٢٠١٣يونيهحزيران/١٨وُمنح االدعاء الحقًا اإلذن باستئناف القرار. ويف 
١٩يومي االستئناف القرار الصادر باإلعفاء. ويف األثناء عقدت الدائرة جلسات حتضريية 

١٠م أيلول/سبتمرب استعدادًا النطالق احملاكمة. وبدأت احملاكمة يو ٩آب/أغسطس و
ا األطراف فضًال عن املشاركني. ويف ٢٠١٣أيلول/سبتمرب  أيلول/ ٢٣ببيانات افتتاحية أدلت 

أرجأت الدائرة النظر يف الدعو يف أعقاب األحداث اليت شهدها املركز التجاري ٢٠١٣سبتمرب 
١٧إىل مثانية من شهود اإلثبات يف الفرتة ما بني وست غيت يف كينيا. واستمعت الدائرة 

روتو وسنغعقدت الدوائر املعنية بقضية ٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب. ويف عام ٢٢أيلول/سبتمرب و
٩٥قرارًا وأمرًا شفويًا و٣٥قرارًا وأمرًا منها ١٣٠حتضريية وأصدرت ما جمموعه جلساتعشر 
خطياً.

كينيا)، ختلت (احلالة يف  وكينياتاامبوساور ، ويف القضية املتعلقة ٢٠١٣آذار/مارس ٧ويف -٢٩
٢٠١٣نيسان/أبريل ١١الدائرة االبتدائية اخلامسة عن تاريخ بدء احملاكمة الذي كان مقررًا ليوم 

بغية السماح بالنظر يف اقرتاحات ٢٠١٣يوليهمتوز/ ٩وقررت مؤقتًا عقدها يف تاريخ جديد هو 
آذار/مارس ١٨مهيدية. ويف إحالة مسألة صحة القرار املتعلق باعتماد التهم إىل الدائرة التالدفاع

، ويف أعقاب املذكرة اليت قدمها االدعاء والقائلة بأن االدعاء ال ميلك ما يكفي من األدلة ٢٠١٣
ت الدائرة االبتدائية نظرها يف الدعوى املرفوعة ضده. ويف لتأييد التهم املوجهة إىل السيد موساورا  أ

وخطية امتنعت عن االستجابة لطلب الدفاع شفوية ، وبعد تلقي مذكرات ٢٠١٣نيسان/أبريل ٢٦
إحالة املسائل إىل الدائرة التمهيدية ووقف إجراءات الدعوى. ولبت الدائرة االبتدائية جزئيًا الطلب 
الداعي إىل منح الدفاع وقتًا إضافيًا للتحقيق يف أدلة جديدة وأجلت يف وقت الحق بداية احملاكمة 

، تشكلت احملكمة االبتدائية ٢٠١٣أيار/مايو ٢١. ويف ٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب ١٢لتاريخ 
(ب) اليت ترتكب من القاضي كونيكو أوزاكي، من جديد باعتبارها احملكمة االبتدائية اخلامسة 

أوسوجي. وانُتخب القاضي أوزاكي رئيساً للمحكمة.–والقاضي روبرت فرمير والقاضي شيلي إيبو 
عت الدائرة االبتدائية اخلامسة (ب) عن االستجابة ، امتن٢٠١٣أيلول/سبتمرب ٢٤ويف -٣٠

من الدائرة قبلت أغلبية ٢٠١٣تشرين األول/أكتوبر ١٨لطلب الدفاع بتأجيل جديد. ويف 
تشرين ٣١االبتدائية طلب السيد كينياتا اإلعفاء الشرطي من حضوره املتواصل أثناء احملاكمة. ويف 

أجيل بداية احملاكمة لتمكني االدعاء من زيادة التحقيق ، لبت الدائرة طلبًا بت٢٠١٢األول/أكتوبر 
ا الدفاع. وُحدد تاريخ  ٥مؤقت جديد لبداية احملاكمة يوم يف مزاعم وقائعية جديدة جاء 

النظر، أعادت أغلبية الدائرة االبتدائية٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب ٢٦. ويف ٢٠١٤شباط/فرباير 
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ار احلضور، وذلك على ضوء صدور حكم عن دائرة االستئناف يف القرار الذي اختذته بشأن استمر 
، ٢٠١٣كانون األول/ديسمرب ٥حول املسألة نفسها يف قضية روتو وسنغ ورفضت الطلب. ويف 

الدفاع بوقف اإلجراءات القضائية وقفاً منامتنعت الدائرة االبتدائية عن االستجابة القرتاح مقدم
ا عقدت الدائرة االبتدائية مخس ٢٠١٣الدعوى. ويف عام دائمًا بالنظر إىل جتاوزات شهد

قرارات شفوية.٦قراراً أو أمراً خطياً و٥٩جلسات ابتدائية وأصدرت 
شعبة االستئناف-٤

، ظل عبء العمل امللقى على شعبة االستئناف ثقيل الوطأة. وواصلت ٢٠١٣يف عام -٣١
ملدعي العام ضد توماس لوبنغو دييلو ضايا ااالستماع ألوىل دعاوى النقض يف قدائرة االستئناف

ودجولو شوي دعوى استئناف عارض ١٢طرحت. باإلضافة إىل ذلكواملدعي العام ضد ماثيو 
هذا ). وحىت وقت كتابة ٢٠١٢أو دعاوى مماثلة (نفس عدد دعاوى االستئناف العارض لعام 

ائرة االستئناف. ويستغرق األمر، يف التقرير كانت هناك أربع دعاوى استئناف ما زالت عالقة أمام د
ابتداء من تقدمي الوثيقة الداعمة لالستئناف حىت صدور احلكم ذي الصلة يومًا ٨٩املتوسط، 

وهذا بشأن االستئناف العارض (دون حساب لدعاوى االستئناف العارض اليت ظلت عالقة).
يوماً؛ ٤٩: ٢٠١١؛ يوماً ٥٨: ٢٠١٢املتوسط يظل يف حدود ما شهدته السنوات السابقة (

يوماً).١٣٣: ٢٠٠٩يوماً؛ ٩٢: ٢٠١٠
(ICC-01/04/06)املدعي العام ضد توماس لوبانغا دييلو -(أ)

، تلقت دائرة االستئناف دعاوى استئناف ضد احلكم توماس لوبنانغا دييلويف قضية -٣٢
النظام األساسي) واملؤرخ من٧٤الصادر عن الدائرة االبتدائية بعنوان "احلكم الصادر عمًال باملادة 

من ٧٦وضد احلكم املعنون "قرار بشأن احلكم الصادر عمًال باملادة ٢٠١٢آذار/مارس ١٤
و(الحظ أن الدائرة االبتدائية كانت قد أمرت بأال ٢٠١٢يوليهمتوز/١٠النظام األساسي" واملؤرخ 

اإلخطار برتمجتها باللغة الفرنسية. يبدأ حساب املهلة الزمنية الستئناف هذه القرارات إال ابتداء من 
وهلذا السبب فإن وثيقة السيد لوبانغا الداعمة لالستئناف مل تقدم إال يف كانون األول/ديسمرب 

وقد بتت دائرة االستئناف يف العديد من املسائل اإلجرائية الناشئة عن هذه الطعون، مبا ). ٢٠١٢
ستئناف.يف ذلك مشاركة املزيد من الضحايا يف إجراءات اال

جبرب األضرار وباإلضافة إىل ذلك تلقت دائرة االستئناف دعاوى استئناف ضد القرار املتعلق -٣٣
.٢٠١٢طس آب/أغس٧ن الدائرة االبتدائية يف الصادر ع

(ICC-01/04-02/12)شويه نغودجولوقضية املدعي العام ضد ماتييه -)ب(

، وثيقة ٢٠١٣آذار/مارس ١٩ة االستئناف، يف تلقت دائر ودجولو شويهغماتييه نيف قضية -٣٤
كانون ١٨الداعمة لالستئناف الذي قامت به ضد قرار الدائرة االبتدائية الصادر يف املدعي العام 

ودجولو شويه. واالستئناف معروض اآلن على دائرة غبتربئة السيد ن٢٠١٢األول/ديسمرب 
يف العديد من املسائل اإلجرائية وغريها ذات يف انتظار البت فيه. وهذه الدائرة بتت االستئناف 



ICC-ASP/13/19

١٩-A-29111411

ذا االستئناف، مبا يف ذلك مشاركة الضحايا يف االستئناف وحالة السيد  شويه نغودجولو الصلة 
ووضعه يف هولندا يف أعقاب القرار الذي اصدرته الدائرة االبتدائية بتربئته.

(ICC-01/04-01/07)قضية املدعي العام ضد جرمني كاتنغا -)ج(

ا ٢٠١٣آذار/مارس ٢٧يف -٣٥ ، رفضت دائرة االستئناف دعوى االستئناف اليت تقدم 
٢٠١٢تشرين الثاين/نوفمرب ٢١يف السيد جرمني كاتنغا ضد القرار الصادر عن الدائرة االبتدائية 

من الئحة احملكمة.٥٥فيما يتعلق بتنفيذ البند 
كمة االستئناف دعوى استئناف ثالثة من رفضت حم، ٢٠١٤كانون الثاين/يناير ٢٠ويف -٣٦

م يف القضية املشرتكة  ضد القرار ودجولو شويهغكاتنغا ونالشهود املعتقلني الذين أدلوا بشهادا
الصادر عن الدائرة االبتدائية فيما يتصل باستمرار احتجازهم. ويف اليوم نفسه، أصدرت دائرة 

، أمرًا إىل املسجِّل باختاذ اخلطوات ودجولوغاملدعي العام ضد نمتصرفة يف قضية االستئناف، 
مشاورات أجريت الضرورية إلعادة الشهود احملتجزين الثالثة إىل مجهورية الكونغو الدميقراطية بعد 

مع هولندا.
(ICC-01/09)احلالة يف كينيا -)د(

دة فيه مقدمه بإعا، رفضت دائرة االستئناف اقرتاحًا يلتمس ٢٠١٣نيسان/أبريل ٢٢يف -٣٧
النظر يف قرار برفض طلب جتريد املدعي العام من األهلية.

أباكري لورين وصاحل حممد جربو جاموسبانداقضية املدعي العام ضد عبد اهللا -)ه(
(ICC-02/05-03/09)

، أصدرت دائرة االستئناف حكمها يف دعوى االستئناف ٢٠١٣آب/أغسطس ٢٨يف -٣٨
كانون الثاين/ يناير ٢٣و ضد قرار الدائرة االبتدائية الصادر يف املقدمة من السيد باندا والسيد جرب

الكشف عن األدلة. وقررت دائرة االستئناف عكس القرار حمل الطعن وأوعزت إىل بشأن ٢٠١٣
من جديد يف طلبات الدفاع املتعلقة بالكشف عن الوثائق اليت هي يف حوزة بالبتالدائرة االبتدائية 

املدعي العام.
(ICC-01/11)ضية املدعي العام ضد سيف اإلسالم القذايف وعبد اهللا السنوسي ق-)و(

، تلقت دائرة االستئناف وثيقة احلكومة الليبية الداعمة لدعوى ٢٠١٣حزيران/يونيه ٢٤يف -٣٩
والذي يعترب أن الدعوى ٢٠١٣أيار/مايو ٣١االستئناف ضد قرار الدائرة التمهيدية الصادر يف 

املعروضة على احملكمة مقبولة. وتقوم دائرة االستئناف حالياً إلسالم القذايفالسيد سيف اضد 
وقد أصدرت العديد من القرارات اإلجرائية وغريها من القرارات بالنظر يف دعوى االستئناف هذه. 

ذه القضية وتلقت مذكرات عديدة. ذات الصلة 
السنوسي ضد قرار اهللايد عبدوتلقت دائرة االستئناف كذلك دعوى استئناف قدمها الس-٤٠

ومفاده أن القضية املرفوعة ضد ٢٠١٣تشرين األول/أكتوبر ١١الدائرة التمهيدية الصادر يف 
السيد السنوسي أمام احملكمة غري مقبولة، ودعوى استئناف ضد قرار الدائرة االبتدائية الصادر يف 

يه. دعاوى االستئناف هذه، اليت واملتصل بتأجيل تنفيذ أمر القبض عل٢٠١٣حزيران/يونيه ١٤
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ا قرارات إجرائية عديدة،  معروضة حاليًا على حمكمة أصدرت حمكمة االستئناف فيما يتعلق 
االستئناف.

(ICC-02/11-01/11)قضية املدعي العام ضد لوران غباغبو -)ز(

قدم ، أصدرت حمكمة االستئناف حكمًا يف الطعن امل٢٠١٣تشرين األول/أكتوبر ٢٩يف -٤١
من السيد لوران غباغبو ضد قرار الدائرة التمهيدية القاضي بإعادة النظر يف اعتقال السيد غباغبو 
وقرار مواصلة احتجازه. وقررت حمكمة االستئناف عدم مساع دعوى االستئناف وتأكيد القرار 

الصادر عن الدائرة التمهيدية.
الستئناف حكمًا رافضًا لالستئناف ، أصدرت دائرة ا٢٠١٣كانون األول/ديسمرب ١٦ويف -٤٢

والقاضي ٢٠١٣حزيران/يونيه ٣من املدعي العام ضد قرار الدائرة التمهيدية الصادر يف املقدم 
غباغبو.تأكيد االستماع إىل التهم فيما يتصل بالسيدجلسة بإرجاء 

(ICC-01/09/01/11)قضية املدعي العام ضد وليام سامواي روتو وجوشوا إيراب سانغ -)ح(

، قررت حمكمة االستئناف على إثر دعوى استئناف ٢٠١٣تشرين األول/أكتوبر ٢٥يف -٤٣
وذي ٢٠١٣حزيران/يونيه ١٨يف مقدمة من املدعي العام عكس قرار الدائرة االبتدائية الصادر 

العالقة بطلب السيد وليام سامواي روتو بأن يعفى من احلضور املتواصل أثناء احملاكمة.
، رفضت حمكمة االستئناف طعن املدعي العام يف ٢٠١٣كانون األول/ديسمرب ١٣ويف-٤٤

باعتباره غري مقبول وهو القرار ٢٠١٣آب/أغسطس ١٦القرار الصادر عن الدائرة التمهيدية يف 
املتصل بطلب املدعي العام تعديل الوثيقة املتضمنة للتهم يف القضية.

(ICC-01/04-02/06)غاندا قضية املدعي العام ضد بوسكو نتا-)ط(

من ، تلقت دائرة االستئناف دعوى استئناف مقدمة ٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب ٢٦يف -٤٥
٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب ١٨السيد بوسكو نتاغاندا ضد قرار الدائرة التمهيدية الصادر يف 

حمكمة االستئناف.برفض طلبها املتعلق باإلفراج املؤقت. واالستئناف قيد النظر حالياً أمام
مكاتب االتصال-٥

، يف متثيل احملكمة باألمم املتحدة ٢٠١٣استمر مكتب االتصال يف نيويورك، يف عام -٤٦
وتقدمي الدعم إىل مجيع أجهزة احملكمة يف تفاعلها مع األمم املتحدة. وشارك رئيس مكتب 

كمة وأبقى على التفاعل املتواصل االتصال يف نيويورك يف العديد من االجتماعات اليت هلا صلة باحمل
مع املسؤولني التابعني لألمم املتحدة منهم بصورة خاصة ممثلو البعثات الدائمة والدول األطراف يف 

الدولية واملنظمات غري احلكومية العاملة باألمم نظام روما األساسي فضًال عن ممثلي املنظمات 
املشرتكة بني األمم املتحدة ملائدة املستديرة السنوية املتحدة. كما ساعد املكتب املذكور يف تنظيم ا

ا مكتب االتصال يف . وترد أدناه أهم األنشطة ٢٠١٣واحملكمة اجلنائية الدولية لعام  اليت اضطلع 
.٢٠١٣نيويورك يف عام 

وفقًا للوالية املنوطة به، مثل رئيس مكتب االتصال يف نيويورك احملكمة عن طريق االشرتاك -٤٧
ا اجلمعية العامة التابعة لألمم املتحدة وجملس األمن النش ط يف العديد من االجتماعات اليت عقد

م العمل الذي تقوم به احملكمة. وقام املكتب برصد  وهي االجتماعات اليت نوقشت فيها قضايا 
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ألمم اجلمعية العامة لاجتماعًا من هذه االجتماعات اليت تعقدها ٤٠واملشاركة يف ما يزيد على 
اجتماعًا عقده جملس األمن التابع لألمم ٨٠املتحدة واهليئات الفرعية التابعة هلا وأكثر من 

املتحدة. وقام املكتب، بالتعاون مع هيئة األمم املتحدة للمرأة، والبعثة الدائمة لفنلندا ومنظمة 
رار الضحايا على العمل العاملي ملنع احلرب بتنظيم حدث جانيب وتقدمي عروض فيما يتعلق جبرب أض

ضوء انعقاد الدورة السابعة واخلمسني للجنة املعنية مبركز املرأة املعقودة يف نيويورك يف آذار/مارس 
اجتماعًا غري رمسي مبا يف ذلك ٣٠كما شارك املكتب مشاركة حثيثة يف أكثر من .٢٠١٣

ا أفرق وورشات عمل باألمم املتحدة متت أثناءها مناقشة عم ل احملكمة أو مناقشات أجر
السياسات اليت تؤثر على عمل احملكمة.

يف كما واصل مكتب االتصال يف نيويورك اتصاالته اليومية غري الرمسية بالدول األعضاء -٤٨
على إدماج موضوع األمم املتحدة واملسؤولني التابعني ألمانة األمم املتحدة من أجل التشجيع 

والقرارات الصادرة عن األمم املتحدة ولتوفري مسامهات ملناقشات والتقاريراحملكمة والعدل يف ا
، أشار جملس األمن التابع لألمم املتحدة إىل احملكمة و/أو إىل ٢٠١٣حسب االقتضاء. ويف عام 

٢٠لألمم املتحدة يف أكثر من وثيقة واجلمعية العامة٦٠العدالة اجلنائية الدولية يف أكثر من 
لألمم املتحدة أشارت إىل احملكمة وإىل املساءلة يف العديد من تقاريرها وثيقة. كما أن األمانة العامة 

الدورية بشأن البلدان اليت تشكل حاالت تتناوهلا احملكمة ويف غري ذلك من التقارير املواضيعية. 
وواصل العديد من الدول األطراف يف نظام روما األساسي املمارسة املتمثلة يف التعرض بالذكر 

جتريه من تدخالت على صعيد األمم املتحدة.للمحكمة فيما
واللوجسيت لالجتماعات يوقام مكتب االتصال يف نيويورك بتيسري وتوفري الدعم املوضوع-٤٩

اليت يعقدها كبار املسؤولني يف احملكمة مع سامي املوظفني احلكومني والتابعني لألمم املتحدة يف 
املتخذة عات وقام، عند االقتضاء، مبتابعة التدابري نيويورك. وشارك رئيس املكتب يف هذه االجتما

بشأن القضايا اليت نوقشت. وقدم املكتب الدعم لإلحاطة اإلعالمية السنوية الصادرة عن الرئيس 
إىل اجلمعية العامة لألمم املتحدة، واإلحاطات اإلعالمية السنوية األربع الصادرة عن املدعي العام 

موعات املوجهة إىل جملس األمن جبان ب إحاطات إعالمية أخرى ُوجهت للدول األطراف وا
زيارات عالية املستوى إىل نيويورك ١٠اإلقليمية يف نيويورك. وقدم املكتب الدعم كذلك ملا جمموعه 

اجتماعًا بني كبار املسؤولني التابعني للمحكمة وكبار املسؤولني ١٣٠ويّسر عقد ما جمموعه 
حكومات، مبن يف ذلك األمني العام لألمم املتحدة والعديد من رؤساء التابعني لألمم املتحدة ولل

الدول والوزراء على هامش الدورة الثامنة والستني للجمعية العامة لألمم املتحدة.
املقدمة إىل األمم املتحدة املساعدةوتابع مكتب االتصال يف نيويورك حالة شىت طلبات -٥٠

أحالت ٢٠١٣عنية التابعة للمحكمة حبسب االقتضاء. ويف عام وقدم تقارير عنها إىل األجهزة امل
طلباً إىل األمم املتحدة تتعلق مبسائل قضائية وتقنية.٣٠احملكمة حنو 

االتصال يف نيويورك التشاور مع األمانة العامة لألمم املتحدة والوكاالت وواصل مكتب -٥١
مام املشرتك، مبا يف ذلك التطورات اإلدارية ووافاها بآخر املستجدات املتعلقة باملسائل ذات االهت

زيادة ملحوظة يف عدد االستفسارات الواردة ٢٠١٣وشهد عام والقضائية ذات العالقة باملوضوع.
ا احملكمة وكان الدافع على هذه  من األمم املتحدة بشأن األنشطة القضائية اليت تضطلع 

باملسؤولني احلكوميني الرفيعي املستوى.االستفسارات االهتمام الكبري بالقضايا املتعلقة 
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وواصل مكتب االتصال يف نيويورك شحذ الوعي بعمل احملكمة داخل جمتمع األمم املتحدة -٥٢
معلومات حمّدثة من احملكمة إىل األمانة العامة لألمم املتحدة عن طريق قيامه أسبوعيًا بتوفري 

ا فضًال عن البعثات الدائمة لدى ا ووكاال األمم املتحدة واملنظمات احلكومية الدولية وأجهز
واملنظمات غري احلكومية. وتابع املكتب أهم التطورات على صعيد األمم املتحدة ومجع وحلل 

تقارير دورية حمّدثة إىل احملكمة حبسب الضرورة.التقارير وقام بتوفري 
صلة مع أهم االتصال بصورة منتظمة ومتواعلىوأبقى مكتب االتصال يف نيويورك-٥٣

املنظمات غري احلكومية الناشطة يف جمال حشد الدعم على صعيد األمم املتحدة لفائدة احملكمة. 
وعقد املكتب اجتماعات مع ممثلي املنظمات غري احلكومية مرتني كل شهر تقريباً لتبادل املعلومات 

على صعيد األمم املتحدة.وحتديد جماالت األولوية حلشد الدعم 
لطلب أمانة اجلمعية، واصل مكتب االتصال يف نيويورك توفري الدعم التقين وتلبية-٥٤

لالجتماعات الشهرية اليت يعقدها املكتب واالجتماعات الدورية للفريق العامل يف نيويورك. كما أنه 
شارك يف هذه االجتماعات ووفر، عند االقتضاء، آخر املستجدات واملعلومات إىل احملكمة ومنها.

مكتب المدعي العام–برنامج الرئيسي الثاني ال-باء
، عامًا مفعمًا بالنشاط. وحققت شعبة التحقيق ٢٠١٣شهد مكتب املدعي العام، يف -٥٥

تقدمًا بشأن ستة حتقيقات نشطة وقدم الدعم ألربع حماكمات على صعيد أنشطة التحقيق 
األدلة، اإلبقاء على االتصال سبعة حتقيقات ساكنة (أي: احلفاظ على –واستبقى، بالقدر املمكن 

لزم مع الشهود، وما إىل ذلك لكي تتاح بسرعة وعلى حنو فعال إعادة تنشيط القضية إذا ما ومىت 
األمر) وتقيد جبميع املهل الزمنية وحقق األهداف املتعلقة جبمع البيانات. كما شارك املكتب يف 

ثالث قضايا. وفيما يتعلق بالفحص أدناه) يف٤(انظر الفقرة ٧٠األنشطة ذات الصلة باملادة 
األويل للحاالت احملتملة، قام مكتب املدعي العام بتحليل ما جمموعه تسع حاالت. وعلى صعيد 

احملاكمات حتققت بالكامل االفرتاضات املوضوعة.
، فتح املدعي العام حتقيقًا يف احلالة يف مايل يف أعقاب ٢٠١٣ويف كانون الثاين/يناير -٥٦

. وقدمت احملكمة إخطارًا بتخصيص رصيد ٢٠١٢الواردة من احلكومة املالية يف متوز/يوليه اإلحالة 
اليت مل تكن متوقعة وقت عرض امليزانية. ولدى تقييم االحتياجات املتعلقة احتياطي هلذه احلالة

ات بالفريق الذي يعىن حبالة مايل شرع املكتب يف تطبيق النهج اجلديد املتمثل يف القيام بإجراء
شواهد علمية املدرج يف اخلطة االسرتاتيجية. وهذا النهج متعمقة ومفتوحة وقائمة على أساس 

اجلديد ينادي بتكوين أفرق أوسع نطاقًا متألفة من موظفني من الفئة الفنية ذوي الرتب العليا 
األثر وأصحاب اخلربة وبتجهيزات أكثر ختصصاً. وقد ُوجه اإلخطار يف البداية أخذًا يف االعتبار

املايل الشامل املمكن تقديره للعمليات الناجتة عن النهج اجلديد الذي يتوخاه مكتب املدعي العام. 
وقد خضع هذا التقدير يف وقت الحق خلفض يف حجمه. ويف الواقع هناك مجلة من العوامل 

،عاماملتعددة مثل الوفورات اليت حتققت بفضل الكفاءة وتضافر اجلهود داخل مكتب املدعي ال
والتعقيد الذي يتسم به ،واحلاجة لوزع املوارد بصورة سريعة (مما اقتضى استخدام املوظفني احلاليني)

وقلة جاذبية العقود ،البحث عن كفاءات جديدة غري مدرجة يف القائمة املتوفرة لدى احملكمة
التخفيض يف مجيع هذه العوامل أدت إىل،القصرية األجل اليت تعرض على املرتشحني احملتملني

اليت كان متوقعاً بذهلا.سقف األموال 
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نفسه للمحكمة وهو ، استلزم تسليم بوسكو نتاغاندا طواعية ٢٠١٣ويف شهر آذار/مارس -٥٧
إىل إصدار احملكمة إخطارًا بتخصيص أموال احتياطية إضافية. DRC 6يف القضية املتهم الرئيسي

يف تقدير املوارد الالزمة لتناول هذه القضية. وتأثر واتبع مكتب املدعي العام النهج اجلديد نفسه
وباإلضافة إىل ذلك مل تنجز بعض بذل األموال لذات العوامل الوارد ذكرها أعاله يف حالة مايل.

األنشطة الباهظة الثمن اليت كانت مرتآة من منظور اخلدمات اليت يقدمها اخلرباء اخلارجيون لتلبية 
فريق الدفاع.طلبات الرتمجة اليت يقدمها

، اضطلع املكتب بأنشطة إضافية ترتبط مبحاكمات يف إطار احلالة يف ٢٠١٣حبر عام ويف -٥٨
التالعب بشهود اإلثبات مجهورية أفريقيا الوسطى واحلالة يف كينيا، واقتضتها حماوالت بعض األفراد 

جرى ٧٠كام املادة و/أو ارتشاءهم يف كلتا احملاكمتني. وهذه األنشطة ذات العالقة بتطبيق أح
اية تشرين الثاين/نوفمرب  ، عندما قامت الشرطة بسلسلة من االعتقاالت ٢٠١٣اإلعالن عنها يف 

ا احملكمة.األوروبيةيف العديد من البلدان  واألفريقية يف أعقاب أوامر بإلقاء القبض أصدر
ا قامت به من العناية القصوى واحلذر الواجب من جانب املدعي العام فيمومورست -٥٩

ختطيط مايل طبقًا لتوصيات اللجنة ولقرارات اجلمعية وذلك من أجل اإلسهام عن طريق التوفري 
للحد من االحتياجات املالية اإلضافية للمحكمة ككل.

الرصد النشط لإلجراءات الوطنية اليت تتخذ يف شىت البلدان ٢٠١٣وواصل املكتب يف عام -٦٠
املزعوم اقرتافها وقام املكتب يف وقت الحق، وعند االقتضاء، مبالحقة لكفالة التحقيق يف اجلرائم

اء اإلفالت من العقاب فيما يتعلق باجلرائم  مقرتفيها وحماكمتهم. وهذا يسهم يف اجلهود املبذولة إل
الدولية دون حاجة للتوسع يف أنشطة احملكمة وال ملوارد مالية. ويعتزم املكتب االستمرار يف هذه 

اتيجية خالل السنة اجلارية والسنوات املقبلة.االسرت 
وترد يف املرفق الثالث معلومات عن عدد البعثات والوثائق والصفحات اليت تنطوي عليها -٦١

.٢٠١٣القضايا اليت تناوهلا مكتب املدعي العام سنة 

أنشطة الفحص األولي للحاالت-١
اً باالستناد إىل إحالة من دولة طرف واردة ، باشر املكتب فحصاً أولياً جديد٢٠١٣يف عام -٦٢

من احتاد جزر القمر.
ويف األثناء واصل املكتب الفحص األويل للحاالت يف أفغانستان وكوريا وهندوراس (املرحلة -٦٣
).٣) واحلاالت يف جورجيا وغينيا وكولومبيا ونيجرييا (املرحلة ٢

تدعي ارتكاب لواردة من خمتلف املصادر ، واصل املكتب حتليل املعلومات ا٢٠١٣ويف عام -٦٤
رسالة واردة ٦٢٧، تلقى املكتب ٢٠١٣جرائم حيتمل أن يشملها اختصاص احملكمة. ويف عام 

خارجة عن نطاق اختصاص احملكمة؛ رسالة ٥٢٤من نظام روما األساسي منها ١٥مبوجب املادة 
رسالة كانت ٤٠زيد من التحليل؛ ورسالة ال عالقة هلا باحلاالت املعروضة حاليًا واقتضت امل٢٩و

رسالة هلا ارتباط بالتحقيق أو املقاضاة.٣٤ومرتبطة حبالة هي قيد التحليل راهناً؛ 
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، نشر املكتب تقاريره املتعلقة بأنشطة الفحص األويل لعام ٢٠١٣ويف تشرين الثاين/نوفمرب -٦٥
٣.فحوصات األوليةوالورقة اليت أعدها بشأن السياسات العامة املتعلقة بال٢٠١٣٢

أفغانستان-٢
ذا التقرير، جتميع معلومات من مصادر متعددة -٦٦ واصل املكتب، خالل الفرتة املشمولة 

ا يف أفغانستان وسعى للمزيد من التدقيق يف حتليالته القانونية.  بشأن اجلرائم املدعى ارتكا
ر والشركاء يف التعاون بغية مناقشة وباإلضافة إىل ذلك تواصل املكتب مع الدول اليت يهمها األم

وتقييم ادعاءات ارتكاب جرائم ومجع املزيد من املعلومات.
تمع املدين -٦٧ واملنظمات غري وعقد املكتب عددًا من االجتماعات مع ممثلي أفغانستان وا

ن مثل اهلموم احلكومية الدولية بغية مناقشة احللول املمكنة للتحديات اليت تثريها احلالة يف أفغانستا
األمنية وحمدودية التعاون أو العزوف عنه والتحقق من املعلومات.

وطرح ، اضطلع املكتب ببعثة إىل كابول، بأفغانستان، ٢٠١٣ويف تشرين الثاين/نوفمرب -٦٨
حيمل على االعتقاد بأن جرائم تندرج يف اختصاص معقوالً اً استنتاجاته القائلة بأن هناك أساس

أيار/ مايو ١ت اجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم احلرب قد ارتكبت يف أفغانستان منذ احملكمة وبالذا
٢٠٠٣.

كولومبيا-٣
ذا التقرير، التشاور مع حكومة كولومبيا بشأن مجلة -٦٩ واصل املكتب، خالل الفرتة املشمولة 

ا يف نيسان/أبريل من املسائل املتصلة بالفحص األويل. واضطلع املكتب ببعثات ثالث إىل كولومبي
ومجع معلومات إضافية حول مسائل شىت ذات عالقة ٢٠١٣وحزيران/يونيه وتشرين الثاين/نوفمرب 

باالختصاص وبتقييم مقبولية احلالة وحلل املعلومات املقدمة الواردة يف الرسائل املقدمة مبوجب 
غري احلكومية ذات واملنظمات وعقد الكثري من االجتماعات مع املنظمات الدولية١٥املادة 

تمع املدين يف بوغوتا والهاي ونيويورك وجنيف.الطابع الدويل  وا
وتابع املكتب عن كثب التطورات ذات الصلة باإلطار القانوين من أجل السلم وتنفيذ -٧٠

اإلصالح اخلاص باختصاص احملاكم العسكرية وال سيما أثر ذلك يف التحقيق يف احلاالت اإلجيابية 
واملقاضاة يف هذا الشأن.الكاذبة 

جورجيا-٤

،٢٠١٣، تشرين الثاين/نوفمرب ٢٠١٣تقرير مكتب املدعي العام بشأن أنشطة الفحص األويل لعام ٢
http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/structure%20of%20the%20court/office%20of%20the%20prosec
utor/comm%20and%20ref/Pages/Report-on-Preliminary-Examination-Activities-2013.aspx

ورقة بشأن السياسة العامة املتعلقة بالفحوصات األولية،٣
http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/structure%20of%20the%20court/office%20of%20the%20prosec
utor/policies%20and%20strategies/Pages/draft%20policy%20paper%20on%20preliminary%20exami
nations.aspx
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ا أثناء النزاع املسلح والتواصل -٧١ واصل املكتب متابعة التحقيقات يف اجلرائم اليت يدعى ارتكا
كذلك مع أصحاب املصلحة ذوي الشأن على املستويني اإلقليمي والدويل. وسعى املكتب 

معلومات وما إذا كانت هناك للحصول على آخر ما استجد خبصوص حالة اإلجراءات الوطنية 
إضافية بقي توفريها للمكتب وما إذا كان االفتقار إىل التعاون الذي وصفته السلطات الروسية 
واجلورجية بالعقبة ميكن التغلب عليها عن طريق املساعدة القانونية املتبادلة بني كلتا الدولتني.

اضطلع املكتب ببعثتني اثنتني إىل اجلديدة وحتقيقًا هلذا الغرض ولربط االتصال باحلكومة اجلورجية 
وقد تفاعل خالهلما وفد املكتب مع املنظمات غري ٢٠١٣جورجيا يف آذار/مارس وأيلول/سبتمرب 

احلكومية اجلورجية.
ووفقًا لنهجه اإلجيايب جتاه التكامل، قبل املكتب أيضًا الدعوة املوجهة من املدعي العام -٧٢

أمام احملققني واملدعني العامني الوطنيني ٢٠١٣حزيران/يونيه ٧و٦اجلورجي إللقاء كلمة يومي 
بشأن اجلرائم اليت تندرج يف اختصاص احملكمة.

ويف معرض التأكد من موثوقية املعلومات اليت تقدم تفاعل املكتب مع الشركاء الدوليني -٧٣
روبا وأسفر ذلك عن ذوي العالقة يف مناسبات عديدة مبا يف ذلك منظمة األمن والتعاون يف أو 

طرائق فعالة للتعاون املتبادل.حتديد وتنفيذ 
نيجيريا-٥

ذا التقرير، تواصل املكتب عن كثب مع السلطات النيجريية وأبقى -٧٤ أثناء الفرتة املشمولة 
وباملنظمات غري احلكومية احمللية ١٥وطور اتصاالته باألشخاص مقدمي رسائل مبوجب املادة 

والدولية.
اضطلع املكتب ببعثة إىل ، ٢٠١٣آب/أغسطس ١متوز/يوليه و٢٩ويف الفرتة ما بني -٧٥

أبوجا للتشاور مع املسؤولني النيجرييني بشأن حتري ومالحقة اجلرائم اليت يدعى أن بوكو حرام قد 
ارتكبتها. كما سعى املكتب للحصول على معلومات ختص العمليات األمنية ملكافحة بوكو حرام 

اية وذلك كجزء من التحليل الذي جيريه بشأن وجود نزاع مسلح غري دويل. وخلص املكتب يف 
احلالة يف نيجرييا فيما خيص أنشطة بوكو حرام والرد املناهض للتمرد الصادر عن املطاف إىل أن 

السلطات النيجريية يشكل نزاعاً مسلحاً غري دويل.
عن احلالة يف نيجرييا ٥املادة ، نشر املكتب تقريره مبوجب ٢٠١٣ويف آب/أغسطس -٧٦

,٢٠١٢باالستناد إىل املعلومات اليت مجّعها املكتب حىت كانون األول/ديسمرب 
جمهورية كوريا-٦

تشرين ٢٣األويل على حادثتني اثنتني مها: (أ) قصف جزيرة يونبييونغ يف يركز الفحص -٧٧
آذار/مارس ٢٦كوريا يف مهورية  التابعة جلشيونان؛ و(ب) غرق السفينة ٢٠١٠الثاين/نوفمرب 

معلومات إضافية من املصادر ذات العالقة، مركزًا أنشطته . وواصل املكتب سعيه اللتماس ٢٠١٠
بتحديد ما إذا  ) ١(٥٣على تأكيد املسائل الواقعية اليت هي املفتاح الذي يسمح، وفقًا للمادة 

رمية تندرج يف إطار تقاد أن جكانت املعلومات املتاحة تشكل قاعدة معقولة حتمل على االع
اختصاص احملكمة قد ارتكبت يف أي من احلالتني. ومت، بصورة خاصة، تلقي معلومات إضافية من 

وقام املكتب بتحليلها.٢٠١٣متوز/يوليه ١١مجهورية كوريا يف 
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غينيا-٧
اجلهات متشيًا مع السياسة اليت يتوخاها جتاه التكامل اإلجيايب، سعى املكتب لتشجيع -٧٨

الوطنية القائمة باإلجراءات القضائية بغية حماسبة من يتحمل أكرب قسط من املسؤولية عن اجلرائم 
ا يف  مدينة كوناكري. وقد أوفد املكتب بعثتني إىل يف ٢٠٠٩أيلول/سبتمرب ٢٨املدعى ارتكا

ا السلطات ملتابعة خطوات التحقيق اليت ٢٠١٣غينيا يف كانون الثاين/يناير وحزيران/يونيه  تقوم 
الوطنية لتقييم ما إذا كانت اإلجراءات يعتورها ما ينم عن عدم الرغبة أو عدم القدرة على 
االضطالع باإلجراءات بشكل حقيقي ولتقييم احتماالت إجراء حماكمة وطنية يف القريب العاجل. 

ق املكلفني وخالل كلتا البعثتني أجرى املكتب مناقشات مستفيضة مع فريق من قضاة التحقي
بالقضية والسلطات القضائية الغينية والسلطات السياسية وممثلي الضحايا وجهات فاعلة دولية.

هندوراس-٨
ذا التقرير، مجع املكتب وحلل معلومات تعلق باحلالة يف هندوراس -٧٩ خالل املدة املشمولة 

كة بني البلدان األمريكية حلقوق من مصادر متعددة مبا فيها جلنة احلقيقة والوفاق، واللجنة املشرت 
تمع املدين  اإلنسان، ومفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، وتقارير شىت من منظمات ا
تمع املدين  احمللية والدولية واملنظمات غري احلكومية، وتقرير جلنة احلقوق اليت حتظى بتأييد ا

إىل املكتب فضًال عن ١٥املادة مبوجب ومعلومات من احلكومات الوطنية ورسائل مقدمة 
املعلومات املقدمة باسم حكومة هندوراس.

مناقشاته مع املنظمات غري احلكومية احمللية والدولية لتبادل اآلراء والتحقق وواصل املكتب -٨٠
ا منذ انقالب حزيران/يونيه من املعلومات بشأن  . ٢٠٠٩سياق وطبيعة اجلرائم املدعى ارتكا

ا أثناء الفرتة التالية لالنقالب يف وخلص امل اية املطاف إىل أن اجلرائم املزعوم ارتكا كتب يف 
هندوراس ال ترقى إىل مستوى اجلرائم ضد اإلنسانية ولكن هناك ادعاءات جديدة تستوجب زيادة 

التحليل.
السفن المسجلة التابعة التحاد جزر القمر والجمهورية اليونانية ومملكة كمبوديا-٩

، تلقى املكتب إحالة من سلطات احتاد جزر القمر "فيما يتعلق ٢٠١٣أيار/مايو ١٤يف -٨١
على سفينة املساعدة اإلنسانية املتجهة إىل ٢٠١٠أيار/مايو ٣١باهلجوم الذي شنته إسرائيل يف 

من اإلحالة على املوقع الشبكي التابع للمحكمة. وتشري اإلحالة إىل قطاع غزة" وُنشرت نسخة 
ا هومجت وتطلب من املدعي العام التحقيق يف احلادث. ووفقًا لإلحالة، فإن س بع سفن يدعى أ

ثالثًا من السفن اليت يرتكب منها األسطول كانت مسجلة يف جزر القمر واليونان وكمبوديا على 
املعايري باشر املكتب فحصًا أوليًا لتبني ما إذا كانت التوايل. وطبقًا ملقتضيات نظام روما األساسي

الالزمة لفتح حتقيق قد استوفيت.
ا أربع -٨٢ وقام املكتب بتحليل الوثائق الداعمة املرفقة باإلحالة إىل جانب التقارير اليت نشر

جلان مستقلة للتحقيق أنشأها جملس حقوق اإلنسان واجلمعية العامة لألمم املتحدة وحكومة 
ا هلا تب إسرائيل وحكومة تركيا على التوايل. وطلب املك معلومات إضافية من مصادر موثوق 

عالقة باملوضوع بغية تسوية التضارب يف الوصف الوقائعي والقانوين الذي قدمته هذه اللجان هلذه 
األحداث.
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أنشطة التحقيق والمقاضاة-١٠
سنة حافلة بالنسبة لقسم االستئناف بعقد جلسات استماع يف إطار ٢٠١٣كانت سنة -٨٣
وبتوفري الدعم النشط واملشورة القانونية ألفرق احملاكمة أثناء اإلجراءات التمهيدية ٨٢و٨١ني تاملاد

واالبتدائية. وباإلضافة إىل ذلك، قام قسم االستئناف بصياغة العديد من طلبات اإلذن 
) (د) أو أنه استجاب ملثل هذه الطلبات الواردة من الدفاع.١(٨٢يف إطار املادة باالستئناف

:٨١ن الصادرة يف إطار املادة الطعو 
طعن اإلدعاء يف قرار اإلعفاء (مع اإلحاطة اإلعالمية الكاملة)؛، نغنودجولو(أ)

اء اإلحاطة لوبنغا(ب) اإلعالمية لإلدعاء وطعون الدفاع.، إ
:٨٢الطعون املقدمة يف إطار املادة 

؛(رُفض الطعن)٥٥دة ، الرد على طعن الدفاع يف القرار الصادر مبوجب القاعكاتنعا(أ)
(قُبل الطعن)؛٧٧الرد على طعن الدفاع يف القرار الصادر مبوجب القاعدة ، بندا/جربو(ب)
طعن الدفاع يف قرار اإلعفاء (قُبل الطعن)؛، وليام سامواي روتو(ج)
: طعن الدفاع يف قرار االحتجاز (رُفض)؛وران غباغبول(د)
القرار املتعلق بتعديل التهم (رُفض الطعن)؛يفطعن الدفاع ، وليام سامواي روتو(ه)
(رُفض الطعن)؛٦١، طعن الدفاع يف القرار الصادر مبوجب املادة لوران غباغبو(و)
، طعن الشهود يف قرار االحتجاز (رُفض الطعن ولكن أتيح االنتصاف مبوجب قرار كاتنغا(ز)

يف أعقاب املذكرات اليت قدمها االدعاء)؛–منفصل 
: طعن الدفاع يف قرار االحتجاز (قيد البت فيه)؛كو نتاغندابوس(ح)
يف قرار املقبولية (قيد البت فيه)؛: الطعن سيف اإلسالم القذايف(ط)
: الطعن يف قرار عدم املقبولية (قيد البت فيه).عبد اهللا السنوسي(ي)
ا منذ أن يف سياق احلالة يف أوغندا، واصل مكتب املدعي العام رصد اجلرائم املد-٨٤ عى ارتكا

األوامر بالقبض على قادة جيش الرب للمقاومة جوزيف كوين ٢٠٠٥صدرت يف متوز/يوليه 
ذه اجلرائم وحتليلها. ومما يؤسف اوأوكوت أودهيامبو ودومينيك أونوغوي ن ومجع املعلومات املتعلقة 

ج رد الف عل إزاء اإلبقاء على له أن املكتب اضطر، بسبب االفتقار إىل املوارد، إىل اعتماد 
وهذا يؤثر على قدرة املكتب على صيانة االتصال بالشهود يف هذه القضية ويف غريها من القضايا.

األدلة. ويواصل مكتب املدعي العام احلض على تنفيذ أوامر احملكمة بالقبض على قادة جيش 
الرب املقاومة جوزيف كوين وأوكوت أودهيامبو ودومينيك أونوغويان.

أن بوسكو نتاغاندا من مجهورية وواصل املكتب التحقيق الذي جيريه يف اجلرائم اليت يدعى -٨٥
سلم بوسكو نتاغاندا نفسه طواعية ٢٠١٣آذار/مارس ٢٢الكونغو الدميقراطية قد ارتكبها. ويف 

.٢٠١٣آذار/مارس ٢٦وهو اآلن حمتجز لدى احملكمة. وقد مثل أمام الدائرة االبتدائية الثانية يف 
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كانون الثاين/يناير ١٠وقد أُمتت الوثيقة املتضمنة للتهم يف قضية نتاغاندا وُعرضت هذه الوثيقة يف 
.٢٠١٤شباط/فرباير ١٠. وبدأ اعتماد هذه التهم يف ٢٠١٤

مث إن تسليم بوسكو نتاغاندا نفسه بشكل غري متوقع أوجد احلاجة إىل موارد إضافية مت -٨٦
ق االحتياطي. واإلحلاح الذي تتسم به هذه القضية أفضى إىل حتويل توفريها باللجوء إىل الصندو 

وكوت ١، ومايل ٢، وليبيا ٢، وكينيا ١املوظفني احلاليني عن التحقيقات النشطة من قبيل كينيا 
ديفوار ريثما تتوفر املوارد من الصندوق االحتياطي الالزمة لعملية الوزع.

السودان، فإن املكتب واصل رصد اجلرائم اليت ارتكبت منذ دارفور/أما فيما يتعلق باحلالة يف -٨٧
٢٧أن أصدرت الدائرة التمهيدية األوىل أمرًا بإلقاء القبض على أمحد هارون وعلي كوشيب يف 

آذار/ مارس ٤وعلى عمر حسن أمحد البشري وعبد الرمحن حممد حسني يف ٢٠٠٧نيسان/أبريل 
طلقاء.فيهم األربعة . ويظل املشتبه٢٠١٠متوز/يوليه ١٢و٢٠٠٩

ت الدائرة االبتدائية الرابعة اإلجراءات املتعلقة ٢٠١٣تشرين األول/أكتوبر ٤ويف -٨٨ ، أ
. وستتواصل إجراءات ٢٠١٣نيسان/أبريل ١٩بصاحل جربو بعدما تلقت أدلة تفيد أنه تويف يوم 

.٢٠١٤أيار/مايو ٥الدعوى ضد عبد اهللا بندا ومقرر أن تبدأ حماكمته يف 
) قدم املدعي العام تقريرين اثنني إىل جملس األمم ٢٠٠٥(١٥٩٣وطبقاً لقرار جملس األمن -٨٩

بشأن التقدم الذي أحرزه ٢٠١٣التابع لألمم املتحدة يف حزيران/يونيه وكانون األول/ديسمرب 
مكتبها يف جمال التحقيقات.

بيري مببا غومبو –ة جان وخبصوص احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى، وفيما خيص حال-٩٠
ى املكتب عرض األدلة. وتستعد األطراف لعرض املذكرات اخلتامية. أ

وخبصوص احلالة يف كينيا، ويف أعقاب الطلب املوجه من املدعي العام يف كانون األول/ -٩١
خبصوص املثول أمام احملكمة ضد ستة أفراد يف قضيتني، وجهت احملكمة التمهيدية ٢٠١٠ديسمرب 

وليام سامواي روتو، وهنري كيربونو  أمرًا باملثول أمام احملكمة إىل ٢٠١١آذار/مارس ٨لثانية يف ا
آراب سانغ، وفرانسيس كريميي موثاورا وأوهورو موغاي كينياتا وحممد حسن علي وجوشواكوسغي، 
نتخابات مسؤوليتهم املدعاة عن ارتكاب جرائم ضد اإلنسانية يف سياق العنف التايل البالنظر إىل 

م أمام احملكمة يومي ٢٠٠٨-٢٠٠٧ . ٢٠١١نيسان/أبريل ٨و٧يف كينيا. ومثل املشتبه 
وليام سامواي روتو، باملدعي العام ضدوانعقدت جلسة االستماع إىل اعتماد التهم فيما يتعلق 

.٢٠١١أيلول/سبتمرب ٨إىل ١أثناء الفرتة من آراب سنانغوجوشواوهنري كيربونو كوسغي 
املدعي العام ضد فرانسيس كريميي موثوارا نعقدت جلسة االستماع العتماد التهم يف قضية وا

تشرين ٥أيلول/ سبتمرب إىل ٢١يف الفرتة من وأوهورو مويغاي كينياتا وحممد حسني علي
.٢٠١١األول/أكتوبر 

هنري  ، امتنع القضاة عن اعتماد التهم املوجهة إىل٢٠١٢كانون الثاين/يناير ٢٣ويف -٩٢
كيربونو كوسغي وحممد حسني علي. واعتمدت الدائرة التمهيدية الثانية التهم املوجهة إىل وليام 
سامواي روتو ويوشوا آراب سنغ وفرانسيك كريميي موثوارا وأوهورو مويغاي كينياتا وقررت 

حماكمتهم.
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ا. أما حماكمة ، ُسحبت التهم املوجهة إىل فرانسي كريميي موثوار ٢٠١٣آذار/مارس ١٨ويف -٩٣
أوهورو مويغاي وحماكمة ٢٠١٣أيلول/سبتمرب ١٠فستبدأ يوم آرابوجوشواوليام سامواي روتو 

.٢٠١٤شباط/فرباير ٥تنطلق يوم كينياتا
ويقوم املكتب، بالتعاون مع جمموعة عريضة من الشركاء، برصد وحتري احملاوالت الرامية إىل -٩٤

ة أو ختويفهم أو التالعب مبصائرهم على حنو آخر. ورغم أن اإليقاع بالشهود احملتملني للمحكم
ما يلزم من األحكام يف هذا الصدد إال أنه تصدى مع ذلك للعديد الصندوق مل يضع يف البداية 

من احملاوالت الرامية إىل عرقلة العدالة. وقد كان ذلك شديد الوطأة على أنشطة التحقيق العادية 
ولكن هذه األنشطة مل تتأجل.

وكللت جهود املكتب بالنجاح يف استصدار أوامر بإلقاء القبض على األفراد املشتبه يف -٩٥
م جرائم مشمولة باملادة  ، مبا يف بيري مببا غومبو–يف حماكمة جان من النظام األساسي٧٠ارتكا

من من سنة ذلك املتهم نفسه، وحماميه الرئيسي والقائم بإدارة القضية. ومت تأمني األوامر بعد أكثر
التحقيقات اخلفية وأجريت بالتزامن مع عمليات توقيف مبساعدة السلطات الوطنية ألربعة من 

البلدان املختلفة.
، رفعت الدائرة التمهيدية الثانية اخلتم على أمر بإلقاء ٢٠١٣تشرين األول/أكتوبر ٢ويف -٩٦

بسبب جرائم ٢٠١٣غسطس آب/أ٢القبض على وولرت أوسابريي باراسا صدر يف البداية يوم 
ذلك التأثري على خمتلفة حبق إقامة العدل وتتمثل هذه اجلرائم يف التأثري الفاسد أو حماولة ممارسة 

ي التحقيق األويل يف جرائم يف إطار املادة  يف احلالة يف كينيا وصدر أمر ٧٠شهود احملكمة. وأ
باراسا) ُوجه إىل السلطات الوطنية بإلقاء القبض على مشتبه به واحد (السيد وولرت أوسابريي

التحقيقات يف قضايا أخرى يف سياق احلالة نفسها.لينفذ. ومع ذلك تتواصل 
، أحال جملس األمن التابع لألمم املتحدة احلالة يف ليبيا إىل ٢٠١١شباط/فرباير ٢٦ويف -٩٧

١٦حلالة يف ليبيا. ويف يف ا، أعلن املدعي العام فتح حتقيق ٢٠١١آذار/مارس ٣املدعي العام. ويف 
، تقدم مكتب املدعي العام إىل الدائرة التمهيدية األوىل بطلب الستصدار أوامر ٢٠١١أيار/مايو 

القبض على معمر حممد أبو منيار القذايف، وسيف اإلسالم القذايف وعبد اهللا السنوسي. وأصدرت 
.٢٠١١ان/يونيه حزير ٢٧الدائرة التمهيدية أوامر بإلقاء القبض على ثالثتهم يف 

ي أمر إلقاء القبض الصادر ضد معمر القذايف ، ٢٠١١تشرين الثاين/نوفمرب ٢٢ويف -٩٨ أ
لس االنتقايل الوطين ٢٠وذلك بسبب وفاته اليت أعلن عنها يف  تشرين األول/أكتوبر وأكدها ا

اللييب كتابة.
القبض لس االنتقايل الوطين ، ألقت قوات مرتبطة با٢٠١١تشرين الثاين/نوفمرب ١٩ويف -٩٩

على سيف اإلسالم القذايف الذي ما زال يف حراستها مثلما أكدت ذلك مذكرة قدمتها السلطات 
وهو آخر أجل ٢٠١٢كانون الثاين/يناير ٢٣الدائرة التمهيدية يف وقت سابق ليوم الليبية إىل 

الدائرة التمهيدية يف يبية إىل ضربته الدائرة التمهيدية. كما تؤكده مذكرة مقدمة من السلطات الل
وهو آخر أجل حمدد ضربته الشعبة التمهيدية. ٢٠١٢كانون الثاين/يناير ٢٣وقت سابق لتاريخ 

لس االنتقايل الوطين على املوقف الذي أبداه يف السر والعالنية من أنه يعتزم حتري  وبقي ا
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بإلقاء القبض هي موضوع أمررائم اليتومالحقة سيف اإلسالم القذايف؛ بسبب أمور منها اجل
صدر عن احملكمة. 

وخبصوص احلالة يف ليبيا قدم املكتب تقريرًا مرتني إىل جملس األمن يف أيار/مايو ويف -١٠٠
بشأن التقدم احملرز يف التحقيقات اليت جيريها.٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب 

التقدم احملرز يف اإلجراءات من أجل رصدوقد ظل املكتب على اتصال بالسلطات الليبية -١٠١
القضائية الوطنية ضد سيف اإلسالم القذايف. وأُمتت إجراءات االحتكام إىل الدائرة التمهيدية 
األوىل بشأن املقبولية. كما ألقي القبض على عبد اهللا السنوسي ونقل إىل ليبيا يف أيلول/سبتمرب 

األوىل الطعن اللييب يف مقبولية ، رفضت الدائرة التمهيدية٢٠١٣أيار/مايو ٣١. ويف ٢٠١٢
القضية املرفوعة ضد سيف اإلسالم القذايف وذّكرت ليبيا بالتزامها بتسليم املشتبه به إىل احملكمة. 

، قررت ٢٠١٣تشرين األول/أكتوبر ١١استئناف ضد هذا القرار قيد البحث. ويف وهناك دعوى 
اهللا السنوسي غري مقبولة لدى احملكمة نظراً الدائرة التمهيدية األوىل أن الدعوى املرفوعة ضد عبد

ا ختضع حاليًا إلجراءات قضائية حملية تتوالها السلطات الليبية املختصة وأن ليبيا راغبة وقادرة  أل
حقًا على االضطالع مبثل هذا التحقيق. وللمدعي العام والدفاع أن يطعنا يف هذا القرار. وجيري 

حالياً التحقيق يف قضايا أخرى.
ا -١٠٢ وفيما يتعلق باحلالة يف كوت ديفوار، ويف أعقاب أنشطة الفحص األولية اليت قام 

مكتب املدعي العام حيث رصد عن كثب احلالة ونسق مع اجلهات الرئيسية املعنية باألزمة الراهنة 
ذن منحه اإلبغية احلؤول دون اقرتاف جرائم جديدة التمس املكتب من الدائرة التمهيدية الثالثة

ا يف كوت ديفوار منذ تشرين  بالتحقيق يف جرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية اليت يدعى ارتكا
. ويف الوقت ٢٠١١تشرين األول/أكتوبر ٣الطلب يف . واستجيب هلذا ٢٠١٠الثاين/نوفمرب 

ة العام العودة إليها يف غضون شهر واحد بأياملدعينفسه طلبت الدائرة التمهيدية الثالثة من 
ذا الشأن حيتمل أن تكون قد ارتكبت يف الفرتة  معلومات إضافية متاحة بشأن جرائم ذات صلة 

قدم املدعي العام معلومات إضافية هلا ٢٠١١تشرين الثاين/نوفمرب ٣ويف .٢٠١٠و٢٠٠٢بني 
ذه الفرتة. ويف  ذن اإلقررت الدائرة التمهيدية الثالثة توسيع نطاق ٢٠١٢شباط/فرباير ٢٢صلة 

ا ارتكبت يف الفرتة  الذي منحته بشأن التحقيق يف كوت ديفوار حبيث يشمل اجلرائم اليت يدعى أ
.٢٠١٠تشرين الثاين/نوفمرب ٢٨و٢٠٠٢أيلول/سبتمرب ١٩ما بني 
أحرز املدعي العام تقدمًا يف جمال التحقيق وطلب لوران غباغبووفيما خيص قضية -١٠٣

٢٣وقد صدر هذا األمر يوم ٢٠١١تشرين األول/أكتوبر ٢٥استصدار أمر بإلقاء القبض يف 
ومت توقيف لوران غباغبو ونقله إىل عن الدائرة التمهيدية الثالثة.٢٠١١تشرين الثاين/نوفمرب 

.٢٠١١تشرين الثاين/نوفمرب ٣٠احملكمة يف 
ر شباط/فرباي٢٨و١٩وانعقدت جلسات االستماع العتماد التهم يف الفرتة ما بني -١٠٤

عقد اجللسة املتعلقة باعتماد ، أجلت الدائرة التمهيدية األوىل ٢٠١٣حزيران/يونيه ٣. ويف ٢٠١٣
التهم وطلبت من املدعي العام النظر يف توفري املزيد من األدلة أو إجراء املزيد من التحقيقات فيما 

قدم أدلة إضافية يف يتعلق بالتهم املقدمة. وأجرى املكتب، بناء على ذلك، املزيد من التحقيقات و 
وثيقة متضمنة للتهم.
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، قررت الدائرة التمهيدية األوىل رفع اخلتم عن أمر ٢٠١٢تشرين الثاين/نوفمرب ٢٢ويف -١٠٥
بسبب جرائم أربع ضد ٢٠١٢شباط/فرباير ٢٩باغبو صدر بداية يف غبإلقاء القبض على سيمون 

ا ارتكبت يف إقليم كوت ديفوار يف  كانون األول/ ديسمرب ١٦الفرتة ما بني اإلنسانية يدعى أ
حمتجزة لدى احملكمة.باغبو ليست غ. والسيدة ٢٠١١نيسان/أبريل ١٢و٢٠١٠
، رفعت الدائرة التمهيدية األوىل اخلتم عن أمر بإلقاء ٢٠١٣أيلول/سبتمرب ٣٠ويف -١٠٦

ب جرائم بسب٢٠١١كانون األول/ديسمرب ٢١ه صدر أصًال يف يودعلى تشارلز بليه غالقبض 
ا يف إقليم كوت ديفوار يف الفرتة ما بني  كانون األول/ديسمرب ١٦ضد اإلنسانية يدعى ارتكا

غوديه ليس حمتجزاً لدى احملكمة.والسيد بليه .٢٠١١نيسان/أبريل ١٢و٢٠١٠
ا ارتكبت ٢٠١٣كانون الثاين/يناير ١٦ويف -١٠٧ ، فتح املكتب حتقيقًا بشأن جرائم يدعى أ

. واحلالة يف مايل إحيلت إىل احملكمة من قبل حكومة ٢٠١٢مايل منذ كانون الثاين/يناير يف إقليم
. وبعد إجراء فحص أويل للحالة، مبا يف ذلك تقييم ملقبولية القضايا ٢٠١٢متوز/يوليه ١٣مايل يوم 

لة يف احلااحملتملة، انتهى املكتب إىل أن هناك أساساً معقوًال للمضي يف إجراء حتقيق. وقد استندت 
مايل إىل الدائرة التمهيدية الثانية.

وجتري حاليًا حتقيقات يف مايل بشأن جرائم عديدة تتطلب اهتمام مكتب املدعي العام -١٠٨
ا. ويتجه الرتكيز يف الظرف الراهن إىل اجلرائم اليت ارتكبت يف منطقيت آغيلهوك ومتبكتو. وتضطلع 

ة التحقيقات بأنشطة طب شرعي متمشية مع النهج وحدة االستجابة العلمية التابعة لشعب
االسرتاتيجي اجلديد الذي ينتهجه املكتب والذي يعتمد بقوة على األدلة العلمية بدًال من االعتماد 
على ما يديل به الشهود. وأدى املكتب ما جمموعه مخساً وستني بعثة إىل إقليم مايل استخدمت يف 

زانية العادية واسُتخدم الصندوق االحتياطي يف سبع ومخسني مثان من هذه البعثات أموال من املي
منها.
اثناء مناقشات أجريت وواصل املدعي العام الرتكيز على ضرورة تأمني اعتقال األشخاص -١٠٩

مع جهات تابعة للدول ولألمم املتحدة واالحتاد األفريقي وجامعة الدول العربية واالحتاد األورويب 
تمع امل دين سعيًا وراء حشد الدعم لعملية االعتقال والتسليم والسعي، كجزء من هذه فضًال عن ا

العملية، لتأمني التهميش الواجب ملن ترد أمساؤهم يف أوامر القبض.
التعاون الدولي والمساعدة القضائية-١١

فيما يتصل بأنشطته يف جمال التحقيق واملقاضاة، وجه مكتب املدعي العام يف عام -١١٠
طلبًا من طلبات املساعدة (من بينها إخطارات بشأن أنشطة حتقيقية) ٣٥١ما جمموعه ٢٠١٣

منظمة دولية ١١دول غري أطراف و٥دولة طرف و٣٧شريكًا من الشركاء، مبا يف ذلك ٥٨إىل 
بتنفيذ الطلبات املعلقة.وإقليمية باإلضافة إىل املتابعة فيما يتعلق 

أبرم املكتب مذكرات تفاهم مع معهد األمم ٢٠١٣عالوة على ذلك، وخالل عام -١١١
املتحدة للتدريب والبحث واتفاق تعاون مع مايل لتيسري التحقيقات اليت جيريها يف ذلك البلد 

كما شارك املكتب يف التفاوض حول مذكرة تفاهم تتعلق وترتيبات تعاونية مع ثالث دول أخرى.
احملكمة.بالتعاون بني بعثة األمم املتحدة يف مايل وبني



ICC-ASP/13/19

2419-A-291114

وواصل املكتب التأكيد للدول والشركاء اآلخرين على مغزى وأمهية االستجابة اإلجيابية يف -١١٢
الوقت املناسب لطلباته املتعلقة باحلصول على املساعدة وما لذلك من أثر على التحقيقات 

والتحضري للمحاكمة.
ول األطراف أدت باملكتب إىل والزيادة يف الطلبات اخلاصة باملساعدة املوجهة إىل الد-١١٣

تكريس املزيد من املوارد هلذه األنشطة احملددة.
العالقات الخارجية-١٢

شارك مكتب املدعي العام يف األنشطة الدبلوماسية ذات الصلة، بوسائل من بينها -١١٤
عين املشاركة بنشاط يف مجيع اجتماعات ومشاورات الفريق العامل يف الهاي والفريق الدراسي امل

أثناء املباحثات املتعلقة بشىت باحلوكمة بغية تقدمي املعلومات ونشر الرسائل الرئيسية للمكتب 
املسائل بقصد ضمان جناح الدورة الثانية عشرة جلمعية الدول األطراف. كما شارك املدعي العام، 

لمكتب يف ونائبه، ومدير شعبة االختصاص والتكامل والتعاون وموظفون سامون آخرون تابعون ل
واجتماعات ُعقدت مع كبار عدد من أنشطة العالقات اخلارجية مبا فيها بعثات إىل اخلارج

املسؤولني احلكوميني والتابعني للمنظمات الدولية بغية إطالع الدول واملنظمات اإلقليمية والدولية 
تمع الدويل على املستجدات وشرح أعمال املكتب والتماس التعاون من أجل أن شطته وخباصة وا

ذا التقرير، أنتجت  استحثاث اجلهود من أجل القبض على املشتبه فيهم. وأثناء الفرتة املشمولة 
خطابًا من اخلطابات اليت ٦٠فرقة العمل املعنية بالعالقات الدولية، يف مجلة أمور، أكثر من 

اي ويف اخلارج.يف التزاماته املتعلقة بإلقاء خطب خارجية يف الهيستخدمها املدعي العام 
البرنامج الرئيسي الثالث: قلم المحكمة-جيم

أدى السيد هرمان فون هيبل (هولندا) اليمني باعتباره ٢٠١٣نيسان/أبريل ١٨يف -١١٥
ويقدم ديوان املسجل العون له يف اضطالعه جبملة عريضة من مسجل احملكمة ملدة مخس سنوات.
ذا التقرير، قاد املسجل املنتخب اجلديد مفاوضات فيما يتعلق املسؤوليات. وأثناء الفرتة املشمولة 

وتضمن هذا ٢٠١٤واستعراضًا داخليًا دقيقًا وشامًال للميزانية املقرتحة لعام ٢٠١٤مبيزانية عام 
وباإلضافة إىل ذلك، االستعراض ختفيضات كبرية وإعادة لتحديد األولويات على صعيد األنشطة.

دة نظر يف قلم احملكمة بغية الزيادة يف اخلدمات املقدمة وتوفري الدعم شرع املسجل يف عملية إعا
ألجهزة أخرى تابعة للمحكمة وكافة األطراف واملشاركني يف اإلجراءات القضائية مع كفالة الكفاءة 
املتزايدة وخفض التكاليف. واملفروض أن يساعد كل هذا على احلد، ما أمكن، يف تزايد املتطلبات 

مستقبًال. ونتيجة لذلك، أذنت اجلمعية، بتأييد من اللجنة، "... للمسجل بإعادة تنظيم من املوارد 
املوافق عليها وترشيد اهليكل التنظيمي لقلم احملكمة يف نطاق االعتماد املدرج يف امليزانية الربناجمية 

٤والعدد األقصى من الوظائف الثابتة واملناصب اليت متت املوافقة عليها."٢٠١٤لعام 

يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة الثانية عشرة، الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف ٤
، ICC-ASP/12/Res.1لد األول، اجلزء الثالث، ، ا(ICC-ASP/12/20)٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب ٢٨-٢٠الهاي، 

,٣الفرع حاء، الفقرة 
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فاقت مستوى األنشطة املقرة لتلك ٢٠١٣ووظائف الدعم اليت أداها قلم احملكمة عام -١١٦
السنة حيث كان على قلم احملكمة أن يوفر خدمات غري قضائية إضافية ناشئة عن أنشطة مل تكن 

.٢٠١٣يف احلسبان. ويوفر هذا القسم استعراضاً ألهم أنشطة قلم احملكمة يف عام 
قلم احملكمة بشكل مكثف مع جلنة امليزانية واملالية ومع الفريق العامل يف وقد تواصل -١١٧

الهاي والفريق العامل يف نيويورك وكذلك مع األفرقة ذات الصلة التابعة جلمعية الدول األطراف.
إدارة المحكمة-١
النشاط القضائي-(أ)

٥٧٢وثائق احملكمة ووثيقة من٩٢٦٤، تسجيل وإبالغ ما جمموعه ٢٠١٣مت، يف عام -١١٨
اليت حمضراً. وتشمل هذه األعداد وثائق ُسجلت و/أو أُبلغت يف كافة القضايا واحلاالت والوثائق

للمحكمة و/أو الئحة قلم احملكمة (ليست هلا ُسجلت و/أو أُبلغت عمًال بالنظام األساسي
:لةينها). ويرد أدناه تفصيل حبسب كل حابالضرورة عالقة بقضية أو حبالة بع

وثيقة. ومل تسجل ٢٢فيما خيص احلالة يف أوغندا، جرى تسجيل وإبالغ ما جمموعه -١١٩
.٢٠١٣حماضر ومل تعقد جلسات يف عام 

جرى تسجيل وإبالغ ما جمموعه وفيما خيص احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، -١٢٠
لثالث جلسات. وأثناء ين) حماضر من حماضر اجللسات. وُقدم دعم (إجرائي وتق٦وثيقة و٣٣٦٨

يد النشاط أدى تسليم السيد بوسكو انتاغاندا لنفسه طواعية للمحكمة يف تزا٢٠١٣آذار/مارس 
عدد الوثائق اليت قدمتها احملكمة قصد تسجيلها).القضائي (ومن مث إىل تزايد

قة وثي٣٣٤وفيما خيص احلالة يف دارفور بالسودان، جرى تسجيل وإبالغ ما جمموعه -١٢١
ومثاين حماضر من حماضر اجللسات. وُقدم كذلك دعم (إجرائي وتقين) لثالث جلسات.

١٢٦٩وفيما خيص احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى، مت تسجيل وإبالغ ما جمموعه -١٢٢
جلسة. ٨١ل حمضرًا من حماضر اجللسات وُقدم دعم (إجرائي وتقين على السواء) ٣٢٦وثيقة و

بيري –جان ، نشأت يف احلالة املذكورة قضية جديدة هي قضية (٢٠١٣نوفمرب تشرين الثاين/ويف 
جاك منغاندا كابونغو، فيديل بابانا واندو ونارسيس –مببا غومبو، إمييه كيلولو مومسبا، جان 

).أريدو
حمضرًا من حماضر ١٩١وثيقة و٢٢٢٠وفيما خيص احلالة يف كينيا، مت تسجيل وإبالغ -١٢٣

جلسة استماع. ويف آب/أغسطس ٥٣ل م دعم (إجرائي وتقين على السواء) اجللسات. وُقد
).اسار وولرت أوسابريي باأنشئت قضية جديدة (٢٠١٣
حمضر جلسة. ومت ٣٧وثيقة و٨٩٨ويف احلالة يف كوت ديفوار، سجل وأبلغ ما جمموعه -١٢٤

جلسة استماع.١٢ل توفري دعم (إجرائي وتقين) 
حماضر من ٤وثيقة و١٠٤٩ليبيا، مت تسجيل وإبالغ ما جمموعه وفيما خيص احلالة يف-١٢٥

.٢٠١٣حماضر اجللسات. ومل تعقد جلسات يف عام 
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وفتح رمسيًا مكتب املدعي العام حتقيقًا يف احلالة يف مجهورية مايل يف شهر كانون الثاين/ -١٢٦
.٢٠١٣. لكن مل تسجل أية وثيقة ومل تعقد أية جلسة يف عام ٢٠١٣يناير 
ويف احلالة املتعلقة بالسفن املسجلة يف احتاد جزر القمر ومجهورية اليونان ومملكة كمبوديا -١٢٧

,٢٠١٣مت تسجيل وإبالغ ما جمموعه ثالث وثائق. ومل تعقد جلسات استماع يف عام 
إىل قيام احملكمة بتسجيل وإبالغ عدد ٢٠١٣النشاط القضائي خالل عام وأفضى تزايد-١٢٨

لوثائق وعقد املزيد من جلسات االستماع خالل هذا العام.متزايد من ا
التكنولوجيا الصوتية وتكنولوجيا الربط الفيديوي ليسهل اإلدالء مث إن استخدام -١٢٩

. واستخدمت هذه التكنولوجيا يف قضية مببا ٢٠١٣بالشهادات تزايد بصورة جذرية يف عام 
م من مواقع خمتلفة. ومت تنظيم لسبعة عشر شاهدًا من شهود النفي قاموا بالنسبة  باإلدالء بشهادا

املتهم يف قضييت كنياتا وروتو/سنغ يف شهر شباط/فرباير جلستني بالربط الفيديوي لتيسري مثول 
يوماً ٨٨بلغ جمموع عدد أيامها احملكمة بأربع عشرة بعثة . ويف اجلملة اضطلع قسم إدارة ٢٠١٣
ائرة والقيام بالرتتيبات الالزمة للشهود من أجل االستماع امتثاًال لألوامر الصادرة عن الدوذلك

إليهم باستخدام هذه التكنولوجيا. ولزم يف العديد من املناسبات وضع ترتيبات دون سابق إخطار 
وهذا اقتضى طلب مساعدة عاجلة من أقسام الدعم (مثل ترتيبات السفر، والتصاريح األمنية 

ية لتغطية هذا النشاط املتمثل يف الربط الفيديوي والذي مل حيسب وإعادة ترتيب لألولويات يف امليزان
ملوظفون. بيد أن رفاه هؤالء وتيسر هذا بفضل علو مستوى االلتزام الذي يتحلى به اله حساب).

املوظفني تأثر من جراء ذلك حيث طُلب منهم العمل دون انقطاع يف إطار بعثات ُنظمت يف آخر 
ا ية األسبوع لكفالة استمرارية جلسات االستماع من أيام االثنني إىل حلظة والسفر خالل عطلة 

أيام اجلمعة.
م توافر موظفني قانونيني مساعدين/موظفي قاعة حمكمة لغرض تنظيم اجللسات اليت ويلز -١٣٠

أحدمها يف قاعة احملكمة بالهاي واآلخر يف املوقع الذي يوجد فيه الشاهد. –تتم بالربط الفيديوي 
الحظة أن ما هو مطلوب من هذين املوظفني ال يقتصر على أداء واجبات أثناء جلسات وتلزم م

االستماع بل أيضًا أداء مهام هلا صلة باألنشطة اخلدمية الداخلية مبا يف ذلك تسجيل امللفات 
وإدارة عملية الكشف وختزين األدلة. والنشاط القائم على الربط الفيديوي يؤثر لذلك تأثريًا مباشراً 
على أداء مهام الدعم اإلداري، وهي مهام متزايدة مع تصاعد عدد احلاالت والقضايا بغض النظر 

عن النشاط املتمثل يف عقد اجللسات.
وباإلضافة إىل األنشطة الروتينية اليت تشهدها احملكمة وأنشطة التسجيل يتعاطى قسم -١٣١

تدريب املوظفني تدريبًا شامًال وُأسندت مع املشاريع التايل ذكرها وقد متإدارة احملكمة باستمرار
إليهم مهام لدعم أنشطة الوحدات الفرعية التابعة هلم.

وإبالغ وثائق احملكمة (نظام سجالت احملكمة: املشاريع املستمدة من حتديثات تسجيل (أ)
فات اإللكرتونية) املستخدمة حاليًا واليت سيبدأ تنفيذها على صعيد احملكمة بأسرها يفاملل

وأُعدت (TRIM)أنشئت فهارس من نوع ترمي ٢٠١٣. ويف عام ٢٠١٤عام 
إحصاءات وُقدمت وجرى تدريب من يقدمون الوثائق وتقدمي املشورة إليهم فيما خيص 
األشكال املطلوبة بغية منع حدوث أخطاء تنشأ أثناء عملية تقدمي الوثائق قبل تسجيلها. 
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قيح التعديل املدخل على الئحة قلم من أجل تنوعمل قسم إدارة احملكمة عن كثب
، وقدم مدخالت وشارك يف احللقات الدراسية من أجل ٢٠١٣احملكمة يف حبر عام 

إعالم املستخدمني بالتحديات اجلديدة اليت تواجه على صعيد إدارة احملكمة. واضطلع 
احملكمة يف شكل إلكرتوينموظفو القسم بالعمل املتعلق بوضع بروتوكول لتقدمي وثائق 

وهو األمر الذي ينظر فيه حاليًا الفريق املستخدم للمحكمة اإللكرتونية. وأُدخلت النتائج 
اليت أسفر عنها هذا العمل يف الصيغة النهائية للتعديالت املقرتحة على الئحة قلم احملكمة 

.٢٠١٣كانون األول/ديسمرب ٥وقد اعُتمد وبدأ نفاذه يف 
بالتعاون الوثيق مع فرق حمرري سيق شؤون احملاضر احلرفية، احملاضر احلرفية: متكن فريق تن(ب)

حماضر احملكمة باللغتني الفرنسية واإلنكليزية من العاملني باحملكمة من العمل بنجاح يف 
جمموعة كبرية من املشاريع احملالة إليه ومن إمتام العمل فيها ضمن اآلجال الزمنية احملددة 

وقد مشلت هذه املشاريع ما يلي:واإللزامية اليت فرضتها الدوائر. 
وهو األمر الذي مببا وروتو وسنغإعادة تصنيف مجيع احملاضر احلرفية يف قضايا ’١‘

وحجب اشتمل على مراجعة مجيع حماضر اجللسات املغلقة وغري العلنية 
ن املقتطفات األولية كل حمضر مث القيام برفع السرية عاملعلومات السرية من

نشاط كثيف العمالة إىل أبعد حد ويتطلب مستوى مرتفعًا من الباقية. وهذا ال
بسبب مستويات السرية والعواقب الوخيمة اليت ميكن أن ترتتب على أي الدقة 

أخطاء حمتملة.
جرى القيام بعدد كبري من التصويبات اليت أُدخلت تصحيح احملاضر احلرفية. ’٢‘

ت عملية التجهيز يف عام على قضية روتو وسنغ واليت قدمتها األطراف وانطلق
ألن احملررين التابعني ٢٠١٤. وسيتواصل هذا النشاط يف عام ٢٠١٣

القائمني بعمليات التصويب ال ميكنهم القيام للمحكمة واملرتمجني الفوريني
بذلك خارج أنشطة احملكمة املقررة.

إلكرتوين ويتوىل التعاطي مع األدلة: يتلقى قسم إدارة احملكمة مواد و/أو شواهد يف شكل (ج)
مسؤولية جتهيزها لكي جيري حتميلها وتسجيلها على النظام اإللكرتوين للمحكمة فيما 

جرى حتميل ٢٠١٣ويف عام يتعلق جبميع القضايا واحلاالت املعروضة على احملكمة.
حزمة مواد/أدلة تشمل وثائق و/أو مواد متعددة يف النظام ٢٧٠ومعاجلة وختزين 

النسخ األصلية ة ويف الوقت نفسه، جيب على األطراف أن تقدم اإللكرتوين للمحكم
للمواد املفصح عنها مما ميكن قسم إدارة احملكمة من ختزينها وجوبياً يف خزانة قلم احملكمة. 
وهذا يشمل عقد اجتماعات مع األطراف واملشاركني، والتحقق، والتسجيل، وإعداد 

فرتات اخنفاض النشاط القضائي:وأثناء مجيع النسخ األصلية وسلسلة إجراءات احلفظ. 
إىل فريق ٢٠١٢تواصلت إحالة كاتب احملكمة الذي ُدرب تدريباً شامًال يف عام ’١‘

التوقيتمنسقي احملاضر احلرفية من أجل تقدمي الدعم هلم والتنفيذ احلسن 
للتعليمات الواردة من الدوائر ووضعها موضع التطبيق فيما خيص إعادة تصنيف 

ر احلرفية.احملاض
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املخزنة يف خزانة قلم كما أمكن لكتبة احملكمة تنظيم بنود األدلة األصلية’٢‘
احملكمة. وقد مشل هذا النشاط إنشاء سجل رمسي واحلفاظ عليه وقاعدة بيانات 
موقعية ونظام لضمان التتبع السريع لألدلة واستخراج هذه األدلة من أجل 

ظيم بنود شىت من األدلة يف خزانة قلم وختزين وتن.الرجوع إليها عند الطلب
.٢٠١٤وسيستمر خالل عام احملكمة نشاط متواصل حالياً 

احملكمة اإللكرتونية-)ب(
منوذج حفظ امللفات إلكرتونياً:-١٣٢

ُأجنز تصميم منوذج إدارة الوثائق. فاملرحلة األوىل اليت تتمثل يف "بوابة حلفظ امللفات (أ)
مل جمموعة أعرض من املستخدمني وقد تلقت ما يزيد على إلكرتونياً" انطلقت لتش

وثيقة. وسيتم اإلفراج عن هذا النظام على صعيد احملكمة بأسرها خالل عام ٢٠٠٠
٢٠١٤.

وتصميم املرحلة الثانية وثالثة مناذج للنظام تشمل التجهيز الكامل للملفات من خالل (ب)
واإلخطار بالربيد (TRIM)ترمي اخلتم وتطبيقات األمن والتحميل باستخدام نظام 

.٢٠١٤شباط/فرباير ٤اإللكرتوين قد ُأجنز وهو جاهز لبداية اإلنتاج يف 
وجرى تصميم وتطوير النظام من أوله إىل آخره داخليًا كمشروع مشرتك بني قسم إدارة (ج)

احملكمة وقسم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
:دمج املقبلتطوير نظام تشغيل التطبيقات امل-١٣٣

فعملية ختطيط وإدارة يقوم قسم إدارة احملكمة باستمرار رصد تطوير هذا الربنامج. (أ)
املشاريع كافة قائمة داخل القسم. وهناك خطط شىت لطلبات التغيري وحتديثات للنماذج 

بقدرات داخلية جيري اجلمع بينها وبني اخلربات اخلارجية عند ٢٠١٤خمططة لعام 
االقتضاء.

ويتجه التأكيد اخلاص على اجلدول الزمين للمحكمة باعتباره الوظيفة األساسية لنظام )(ب
واملقرر أن تظهر ٢٠١٣التشغيل املذكور. وقد بدأ التطوير يف كانون األول/ديسمرب 

ويُزمع حتديث كافة جوانب اجلدول الزمين مبا .٢٠١٤النتائج حبلول الربع األول من عام 
تسجيل املستخدم، وأداة وصول متنقلة وإحصاءات يف الوقت يف ذلك وحدة إبالغ ل

احلقيقي وإبالغ باستخدام املوارد.
إدارة الوصول إىل احملكمة اإللكرتونية:-١٣٤

تتطلب املرحلة الثالثة من نظام إيداع امللفات مصفوفة أمنية جديدة يف احلالة اليت تعتمد (أ)
غم من استخدامه بالدرجة األوىل يف توخي على نظام التشغيل وشجرة القضايا. وعلى الر 

لتيسري الوصول إىل تكنولوجيات ٢٠١٤أمن إيداع امللفات اإللكرتوين سيطور يف عام 
الوصول وتنمية الكفاءة.أخرى للمحكمة اإللكرتونية ومن مث يتم ترشيد 
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واصل قسم إدارة احملكمة ٢٠١٣إدارة الوصول إىل احملكمة اإللكرتونية: يف عام (ب)
. ECOSوTranscendوRingtailوTRIMاإللكرتونية احلفاظ على األمن يف إطار 

وذلك يشمل خلق حاالت وقضايا جديدة وجمموعات أمنية جديدة وأعضاء جدد.
توفري التدريب واملساعدة ذوي العالقة باحملكمة اإللكرتونية:-١٣٥

نظمها قسم دعم مهتمون بنظام التشغيل احللقة الدراسية اليتحضر أربعة موظفني 
وأسدوا اإلرشاد فيما خيص التدريب على إيداع امللفات لدى احملكمة ٢٠١٣احملامني عام 

مبا يف ذلك استخدام بوابة إيداع امللفات إلكرتونياً والنماذج املتاحة لدى احملكمة.
االحتجاز-٢

جاز باحملكمة.، نُقل السيد بوسكو نتاغاندا إىل مركز االحت٢٠١٣آذار/مارس ٢٣يف -١٣٦
، نُقل السيد تشارلز تيلر إىل اململكة املتحدة إلنفاذ ٢٠١٣تشرين األول/أكتوبر ١٥ويف -١٣٧

سنة. وعلى هذا النحو انتهت فرتة تزيد على السبع سنوات ٥٠احلكم الصادر عليه بالسجن 
، قامت خالهلا احملكمة بتسهيل احتجاز شخص رهن احلبس من احملكمة اخلاصة لسرياليون

باإلضافة إىل توفري خدمات أخرى.
ما يف قضية ٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب ٢٥ويف -١٣٨ ، نُقل إىل مركز االحتجاز مشتبهان 

وذات صلة باحلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى ومها السيد ٧٠ُعرضت على احملكمة يف إطار املادة 
كانون ٤مانغيندا كابونغو الذي وصل يوم د باباال والسيد كيلولو وأعقبهما مشتبه به ثالث هو السي

شخصاً.١١وبذلك يصل عدد األشخاص احملتجزين إىل ٢٠١٣األول/ديسمرب 
٢٠١٣. ولكن أثناء عام ٢٠١٣وخصصت احملكمة ميزانية لست من الزنزانات أثناء عام -١٣٩

ين أعقبهم يف وقت آوى قسم االحتجاز التابع للمحكمة اجلنائية الدولية ثالثة من الشهود احملتجز 
م يف القضية املطروحة يف إطار املادة  األشخاص احملتجزين عادة باإلضافة إىل ٧٠الحق مشتبه 

زنزانة.١٢األمر الذي اضطر احملكمة إىل تأجري 
يورو يف سبيل تنظيم ست زيارات ٠٠٠٥٢، جرى إنفاق مبلغ ٢٠١٣وخالل عام -١٤٠

يورو يف ٠٠٠٤٠بقي حنو ، ٢٠١٣نفراً. وحبلول أواخر ٢٠إىل احملتجزين ملا جمموعه أسرية 
٠٠٠١٧٠الصندوق االستئماين للزيارات األسرية لفائدة األشخاص احملتجزين املعوزين (من أصل 

ا). يورو مت التربع 
الترجمة التحريرية والترجمة الشفوية-٣
املصطلحات-(أ)

باللغة ١٣ع نشرة املصطلحات رقم ، أعدت وحدة املصطلحات واملراج٢٠١٣يف عام -١٤١
العربية واإلنكليزية والفرنسية والروسية والصينية والسواحيلي. وهي نسخة منقحة وحمّدثة بصورة  
كاملة للنشرة املتعلقة بعناوين الوظائف وأمساء الكيانات التنظيمية. وهي ذات منفعة مجة بالنسبة 

ملوظفي احملكمة وبالنسبة للجمهور األعرض كذلك.
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والعملياتية، قامت وحدة املصطلحات واملراجع ووحدة الرتمجة امليدانية ٢٠١٣ويف عام -١٤٢
. وكانت فرصة فريدة من نوعها مجعت بني مرتمجني Dioulaبتنظيم حلقة عمل تعىن مبصطلحات 

ينطوي Dioulaشفويني ميدانيني ولغويني وأخصائيي مصطلحات قاموا بإنتاج ثبت بالفرنسية و
يف تعاملهم مع ة من املصطلحات املفيدة بالنسبة للمرتمجني الشفويني امليدانيني على جمموع

الضحايا والشهود واجلرائم املشمولة باختصاص احملكمة وهيكل احملكمة وقاموا بصياغة قواعد 
.Dioulaوتوصيات تتعلق بالعمل املصطلحايت بلغة 

الرتمجة الشفوية امليدانية والعملياتية-)ب(
، وفرت وحدة الرتمجة الشفوية امليدانية والعملياتية خدمات الرتمجة الشفوية ٢٠١٣عام يف -١٤٣

مبا للجلسات املعقودة يف امليدان ويف مقر احملكمة بتسع تشكيالت لغوية خمتلفة يف ستة مواقع، 
كذلك فإن خدمات يومًا من أيام عمل املرتمجني الشفويني امليدانيني.٢١٩يصل جمموعه إىل 

ة الشفوية العملياتية قد قدمت، يف مجلة أمور، من أجل تيسري اجللسات واحملادثات اهلاتفية الرتمج
والتقييمات النفسية وتقييمات احلماية، اليت جيريها حمامو الدفاع وتعريف الشهود باإلجراءات، 

يمها قسم واملقابالت األمنية، وترمجة احملاضر احلرفية. ومشلت البعثات امليدانية بعثات قام بتنظ
مشاركة الضحايا وجرب أضرارهم وقسم دعم احملامني ووحدة الضحايا والشهود وديوان املسجل 

خدمات احملكمة وهي بعثات أوفدت إىل مجهورية الكونغو الدميقراطية، وكونغو برازافيل، وشعبة
وأوغندا، وكينيا، وتنزانيا، وتشاد، والكامريون، وتونس.

فوية امليدانية والعملياتية ألغيطلبًا لتقدمي خدمات الرتمجة الش٦٩وقد ورد ما جمموعه -١٤٤
وقامت وحدة الرتمجة الشفوية امليدانية والعملياتية بتنظيم ستة عشر طلبًا منها من اجلهة الطالبة.

بعثة ميدانية إلعداد مرتجم شفوي ميداين واحد للعمل ولتقدمي التدريب األساسي له ومرتجم 
كمة. وطوال العام، قامت الوحدة بتنفيذ برنامج توظيف املرتمجني الشفويني مبقر احملشفوي آخر

امليدانيني واعتمادهم ووسعت قائمة املرشحني من املرتمجني الشفويني امليدانيني املعتمدين الذين 
ميكن التعيني منهم يف حالة لغات احلاالت اجلديدة وبصورة رئيسية من أجل احلالة يف كل من  

واشرتكت الوحدة يف العمل مع وحدة املصطلحات واملراجع يف سبيل تنظيم مايل.كوت ديفوار و 
.Dioulaحلقة عمل تعىن باملصطلحات بلغة 

الرتمجة الشفوية-)ج(
حدثاً. ١٩٠ل ، وفرت وحدة الرتمجة الشفوية خدمات هذه الرتمجة ٢٠١٣يف عام -١٤٥

اليت تضم موظفني سامني من احملكمة)واستأثرت األحداث القضائية (جلسات االستماع والبعثات
يومًا من أيام الرتمجة الفورية القضائية. أما األحداث غري القضائية كاحللقات الدراسية ١١٥٧ب 

ا البعثات فقد استأثرت ئواملوا يومًا من أيام الرتمجة الفورية ١٥٥ب د املستديرة والزيارات اليت تقوم 
مل باحملكمة ومها اإلنكليزية والفرنسية مت توفري الرتمجة الفورية من غري القضائية. وفضًال عن لغيت الع

العربية واللينغادا وكينياروندا والسونغو والسواحيلي والزغاوه وإىل هذه اللغات. وانعقدت حماكمات 
موازية باجتماع بعض الدوائر ساعات متطاولة.

الرتمجة التحريرية-)د(
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ترمجة وثائق تتعلق بالطعون يف قضية كاتنغا مبا يف ذلك تولت وحدة الرتمجة الفرنسية-١٤٦
القرارات الصادرة عن احملاكم اهلولندية فضًال عن التعديالت املدخلة على شىت القواعد والنظم يف 
نصوص أساسية تابعة للمحاكمة (الئحة قلم احملكمة، القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات). وترمجت 

.اإلدارية مبا يف ذلك مذكرات الطعون واإلجراءات التأديبية وطلبات لوثائقالوحدة أيضًا عددًا من ا
االستئناف. وتناولت وحدة الرتمجة اإلنكليزية طلبات موجهة من دائرة االستئناف (تتعلق يف 

). وقامت الوحدة بتقدمي خدمة حتريرية تناولت جولو وغباغبودلوبنغا وكاتنغا ونغو معظمها بقضايا 
اإلجراءات التأديبية والطعون. كمة وترمجت عددًا من القرارات اإلدارية مبا يف ذلك الئحة قلم احمل

ومن بني املشاريع األخرى ما يتمثل يف إسداء اخلدمة التحريرية لوثيقة ميزانية احملكمة. وقامت وحدة 
ت الوحدة كما قاملوبنغااحلكم املرتجم الصادر حبق الرتمجة العربية بوضع الصيغة النهائية ملراجعة 

ما  برتمجة الوثائق ذات الصلة بالتعاون القضائي يف حاليت ليبيا والسودان ويف القضايا املتعلقة 
وتولت مراجعة ترمجة التعديالت املدخلة على القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات.

المساعدة القانونية والمسائل المتصلة بالمحامين-٤
قسم دعم احملامني-(أ)

على وجود سبعة من ٢٠١٣تملت االفرتاضات اليت اسُتند إليها يف إعداد ميزانية اش-١٤٧
بيد أنه يف الواقع العملي، املدعى عليهم املعوزين (مل يُدرج أي افرتاض خبصوص عدد الضحايا).

مثانية مدعى عليهم تبني لقلم احملكمة يف حالة ٢٠١٣اسُتخدم نظام املساعدة القانونية يف عام 
م مع وزون.أ
وعلى غرار السنوات السابقة قام قلم احملكمة، وفقًا لألمر الصادر عن الدائرة، بتسليف -١٤٨

بيري مببا غومبو ألنه، رغم إعالن –الضرورية لتغطية تكاليف التمثيل القانوين للسيد جان األموال 
كانية الوصول إىل فيما يتعلق مبمتلكاته (أي إمقلم احملكمة أنه غري معوز، ما زال يواجه مشاكل 

مدة، وحتقيق وواصل املسجل التحقيق التعرف عليها).تقدم بشأن أصوله األخرى اليت متأصوله ا
. إال أنه من غري ٢٠١٤يف األصول اليت ميلكها السيد مببا ومن املتوقع أن تسرتد يف حبر عام 

وجه استخدامه. وقرر و ، إعطاء أي فكرة عن املبلغ املمكن اسرتدادهاملمكن، يف الظرف الراهن
احملكمة استثنائياً، يف قضية أخرى، حتمل تكاليف الدفاع عن السيد القذايف خدمة للعدالة مسجل

اية  ومن أجل إقامتها على النحو السليم. ويالحظ مسجل احملكمة أنه يف صورة ما إذا تبني يف 
سيطبق يف سبيل مبباقضية املطاف أن السيد القذايف غري معوز فإن نفس النظام الذي طُبق يف

اسرتداد األموال املبذولة.
وقدم قسم دعم احملامني دعمًا ومساعدة إداريني إىل مجيع الفرق القانونية اليت متثل املشتبه -١٤٩

فيهم واملتهمني والضحايا واملمثلني القانونيني للدول الذين تشملهم إجراءات احملكمة. وحبلول 
عضوًا من أعضاء هذه ٨٩هذه املساعدة من قسم دعم احملامني ، كان يتلقى٢٠١٣أواخر عام 

م حصرًا من نظام املساعدة القانونية التابع للمحكمة. وهذا الرقم الفرق الذين تدفع هلم مستحقا
) إذا أضيف إليه أيضًا أعضاء الفرق الذين يساعدون يف متثيل العمالء غري ٢٣٣يغدو أعلى (

ين يتلقون هم أيضاً اخلدمات من قسم دعم احملامني.املعوزين أمام احملكمة والذ
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آذار/ ٢٢وقام قسم دعم احملامني بتنفيذ قرار املكتب املتعلق باملساعدة القانونية املؤرخ -١٥٠
املساعدة القانونية. وقد حتققت تقارير فصلية عن اآلثار املرتتبة عليه يف ميزانية وقدم٢٠١٢مارس 

كما قدم قسم دعم احملامني تقريرًا إىل قلم احملكمة عن ورو.ي٠٠٠٧٥٠ل وفورات تقارب ا
ووثيقة قلم احملكمة (CBF/20/12)االستعراض الشامل لنظام املساعدة القانونية للمحكمة 

.(ICC-ASP/12/3)الوحيدة املتعلقة بالسياسة العامة بشأن نظام املساعدة القانونية للمحكمة 
تعىن باحملامني ُكملت بربنامج تدرييب امني حلقة دراسية ومرة أخرى ينظم قسم دعم احمل-١٥١

مكثف مدته ثالثة أيام لفائدة احملامني املدرجني يف قائمة حمامي الدفاع املؤهلني للعمل بصفة 
بنجاح ٢٠١٣حمامني أمام احملكمة وأعضاء فاعلني يف أفرق الدفاع والضحايا. وُكلل حدث عام 

ر.باهر وزيادة قياسية يف عدد احلضو 
طلبًا جديدًا لإلدراج يف قائمته احملتوية على ٦٢، تلقى قلم احملكمة ٢٠١٣ويف عام -١٥٢

م  حمامي الدفاع أمام احملكمة. واختري من بني أصحاب ملفات الرتشح الكاملة الذين عوجلت ملفا
٤٨٥شخصًا أضيفوا إىل القائمة مما جعل العدد الكلي حملامي الدفاع املقبولني يصل إىل ٣٩

مع إضافة ما عوجل من طلباً إضافياً تتعلق باإلدراج يف قائمة مساعدي احملامني. و ٣١حمامياً. وهناك 
يصبح جمموع عدد املقبولني يف قائمة مساعدي حمامي ٢٠١٣ح الواردة يف عام ملفات الرتش

د ثالثة مع ورو ٢٠١٣نشاطًا رمزيًا يف عام عضواً. وشهدت قائمة احملققني املهنيني١٤٠الدفاع 
عضواً.٢٩طلبات. وهذه القائمة األخرية أصبحت اآلن تضم 

للدفاعمكتب املستشار القانوين العام -)ب(
وذلك للدفاعزيادة ذات شأن يف عمل مكتب املستشار القانوين العام ٢٠١٣شهد عام -١٥٣

اندا لنفسه وبداية بالنظر خاصة إىل الطعون يف املقبولية وجلسات اعتماد التهم وتسليم السيد نتاغ
مرحلة احملاكمة يف قضية روتو وسنغ والتحضريات لبدء قضية كينياتا ومباشرة قضية مرفوعة يف إطار 

فيما يتعلق باحلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى.٧٠املادة 
:للدفاعفإن مكتب املستشار القانوين العام ٢٠١٣وخالل عام -١٥٤

نغوجتولو –فريقاً من أفرق الدفاع (لوبنغا ١٩صصة على وضع ووزع مذكرات قانونية متخ(أ)
سيف اإلسالم –بوسكو نتاغاندا –لوران غباغبو –سيمون غباغبو –كاتنغا –

–مببا –سنغ –روتو –موثاورا –جربو –باندا –كينياتا –السنوسي –القذايف 
باباال) بناء على –كيلولو –مانغاندا –(مببا ٧٠مجهورية أفريقيا الوسطى يف إطار املادة 

طلب الفريق؛
قام بصيانة وإصدار نسخ حمّدثة من األدلة اخلاصة باحملامني اليت يعدها مكتب املستشار (ب)

مبا يف ذلك دليل هذا املكتب بشأن كافة السوابق القضائية ذات للدفاعالقانوين العام 
ت املتعلقة باإلثبات والقرارات الصلة مبرحلة اعتماد التهم، ودليل املكتب بشأن القرارا

اإلجرائية، ودليل املكتب بشأن مشاركة الضحايا، ودليل املكتب بشأن الطعن التمهيدي 
باحملامي املكلف رمسياً وجداول بالكلمات املفتاحية؛ودليل املكتب املتعلق 

يف ساعد فريق السيد مببا يف القضية الرئيسية أثناء جلسة احملكمة من خالل الوصول(ج)
الوقت احلقيقي إىل احملاضر احلرفية؛
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عينته الدائرة التمهيدية األوىل لتمثيل مصاحل السيد سيف اإلسالم القذايف يف الدعوى (د)
وأحال مكتب ٢٠١٣القضائية أمام احملكمة. وانتهى هذا التمثيل يف نيسان/أبريل 

الذي واصل فيه توفري القضية إىل حمام جديد يف الوقتللدفاعاملستشار القانوين العام 
املساعدة القانونية حبسب طلبات الفريق؛

املساعدة للمحامي للدفاعقدم املستشار الرئيسي التابع ملكتب املستشار القانوين العام (ه)
املكلف رمسيًا عن بوسكو نتاغاندا يف أول مثول له أمام احملكمة. وقدم املساعدة كذلك 

باباال لدى مثوهلما أول مرة يف الدعوى املعروضة إمييه كيلولو وفيديل للمحامي عن 
يف إطار احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى؛٧٠مبوجب املادة 

املساعدة ألفرق خاصة فيما يتصل بقضية روتو وسنغ ويف جمال مجع األدلة وكشفها قدم (و)
وحتميلها وتنزيلها والوصول إىل امللفات؛

يف ٧٠رق الدفاع األربعة يف القضية املرفوعة مبوجب املادة قدم املساعدة لألفرق، خاصة أف(ز)
صوص مسائل إدارة القضية؛إطار احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى خب

شارك يف الفريق العامل املعين باخلطة االسرتاتيجية للضحايا واستعراض نظام الضحايا (ح)
قرير فريق اخلرباء بشأن مشاركة ومشروع تاملتعلق بطلب املشاركة يف اإلجراءات القضائية، 

(بالنسبة الضحايا والفريق العامل املعين باحملكمة اإللكرتونية والفريق العامل يف الهاي 
لبعض املسائل) واللجنة الدائمة اخلاصة بقاعدة بيانات السوابق القضائية ومشروع 

؛املصطلحات لقسم الرتمجة الشفوية والرتمجة التحريرية التابع للمحكمة
توىل توفري التدريب املستمر ألفرق الدفاع حبسب الطلب فيما خيص أمورًا منها استعمال ط)(

وبشأن تنزيل األدلة وحتميلها وعلى استعمال i-TranscendوRingtailبرجميات 
.Casemapاملسمى الربنامج احلاسويب لتناول القضايا 

مكتب املستشار القانوين العام للضحايا-)ج(
، كان هناك ميل متزايد إىل تعيني مكتب املستشار القانوين العام ٢٠١٣عام خالل-١٥٥

للضحايا يف اإلجراءات اليت املمثل القانوين العامباعتباره املمثل القانوين/للضحايا من قبل الدوائر 
تنتظر نظر احملكمة فيها. ونتيجة لذلك تزايد عبء عمل هذا املكتب إىل جانب تزايد عدد 

مثلني زيادة مطردة. وواصل املكتب سعيه إىل محاية مصاحل الضحايا مبحاولة التوعية الضحايا امل
م مبا يف ذلك املشاركة يف املؤمترات ويف حلقات التدارس واإلسهام يف  العامة باملسائل املتعلقة 
املنشورات وعالوة على ذلك، واصل املكتب عرض تقدمي خربته الفنية القانونية إىل الضحايا 

تملني و/أو إىل املمثلني القانونيني اخلارجيني للضحايا عند تقدمي إمكانية طلب املشاركة و/أو احمل
جرب األضرار يف اإلجراءات اليت تباشر أمام احملكمة.

ممثًال قانونيًا خارجيًا يف احلاالت ٤٢، املساعدة إىل ٢٠١٣وقدم املكتب، خالل عام -١٥٦
ا أمام احملكمة عن طريق إسداء املشورة بشأن جمموعة متنوعة من املختلفة ويف القضايا املتصلة 
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املسائل القانونية وذلك أثناء التحضري للجلسات وخالهلا. وقدم املكتب كذلك املشورة القانونية 
مناسبة.٦٠٠و/أو نتائج حبوث إىل احملامني يف 

م املكتب، يف عام بتوفري التمثيل القانوين يف اإلجراءات القضائية، قاوفيما يتصل -١٥٧
يف احلاالت والقضايا املختلفة املعروضة على شخص من الضحايا٤٠٠، بتمثيل قرابة ٢٠١٣

–بلد ١٠٠احملكمة. وهذا الرقم جيب أن يضاف إىل عدد الضحايا من البلدان قيد البحث حنو 
ة والذين أسدى الذين اتصلوا باملكتب لالستعالم عن املشاركة يف اإلجراءات القضائية أمام احملكم

متعددة إىل امليدان بغية املكتب املشورة إليهم. وقدم املكتب مذكرات خطية واضطلع ببعثات 
مقابلة موكليهم ومتثيل مصاحلهم على النحو األمثل يف القضايا اليت تنتظر بت احملكمة فيها.

توخاة وقد ُعني املكتب لكي حيمي حقوق ومصاحل الضحايا ضمن إطار اإلجراءات امل-١٥٨
. باغبوغسيمون ويف قضية القذايف والسنوسيمن نظام روما األساسي يف قضية ١٩مبوجب املادة 

وُعني لوبنغاالتحضري لإلجراءات القانونية املتعلقة بقضية وباإلضافة إىل ذلك ُعني املكتب يف إطار 
كما يف قضية باغبولوران غ. ويف قضية مبباممثًال قانونيًا ألصحاب طلبات جرب األضرار يف قضية 

ُعني املكتب ممثًال قانونًا مشرتكًا للضحايا املشاركني. وُعني يف القضية األخرية هذه فريقان انتاغاندا
تشرين ٣تابعان للمكتب. وأخريًا وطبقًا للقرار الذي أصدرته الدائرة االبتدائية اخلامسة يف 

ل بصفة املمثل القانوين املشرتك يف من أعضاء املكتب للعماثنان ، انُتدب ٢٠١٢األول/أكتوبر 
كان روتو. والفريق التابع للمكتب الذي كان معنيًا بقضية كينياتاويف قضية روتو وسنغقضية 

.٢٠١٣أيلول/سبتمرب ١٠حيضر إىل احملكمة يومياً منذ بدء احملاكمة يف 
موعة القانوين العام للضحايا درجة كبرية من املرونةوحيتاج مكتب املستشار -١٥٩ بالنظر إىل ا

يف هذا املكتب املوظفني العاملنيجيري إسناد العريضة من الواليات املسندة إليه. ويف هذا الصدد
إىل قضايا خمتلفة يف وقت واحد. وهذا اإلجراء يسمح للمكتب بأن خيلق حالة من التآزر فيما بني 

ف الدعاوى القانونية. كما أنه ميكن األفرق العاملة ويتيح وزع املوظفني حبسب حجم العمل يف خمتل
املكتب من التصدي لالحتياجات املتغرية النامجة عن أنشطة احملكمة القضائية اليت تستخدم املوارد 

على قاعدة بيانات املكتب الذي أسفر القائمة. وباإلضافة إىل ذلك فإن وضع اللمسات األخرية 
ة على مكتب املستشار القانوين للضحايا األمر املزيد من الفعاليأضفىعن معاجلة أسرع للبيانات 

الذي مكنه من االستجابة استجابة فضلى ويف الوقت املناسب األفضل لطلبات املساعدة الواردة 
من الضحايا ومن احملامي اخلارجي.

لدليله ٢٠١٣حسب الوضع يف كانون األول/ديسمرب أيضًا نسخة حمدثة ونشر املكتب -١٦٠
القانونيني وذلك باللغتني اإلنكليزية والفرنسية، فضًال عن الطبعة األوىل من النسخة املتعلق باملمثلني 

اإلسبانية.
مشاركة الضحايا وجرب أضرارهم-)د(

٢٠١٣طلبًا جديدًا للمشاركة يف اإلجراءات تلقاها يف عام ٢٥٠١هناك ما جمموعه -١٦١
ه جهة تلقي الطلبات املقدمة من قسم مشاركة الضحايا وجرب األضرار ويعمل هذا القسم بصفت

من الطلبات الواردة أثناء السنة يتصل باملشاركة يف جلسات اعتماد التهم يف الضحايا. وأكرب عدد 
طلبًا جلرب األضرار ٢٠٤٤. وأثناء السنة تلقى قسم مشاركة الضحايا وجرب أضرارهم انتاغانداقضية 
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بوسكو قراطية وعلى وجه التحديد بقضية واردة باألساس فيما يتصل جبمهورية الكونغو الدمي
ضحية باملشاركة يف خمتلف الدعاوى ٩١، أذنت الدوائر ملا جمموعه ٢٠١٣. ويف عام انتاغاندا

. لوبنغايف مرحلة االستئناف يف قضية ١٧وبندايف قضية ١٤ولوران غباغبويف قضية ٦٠(
).٢٠١٤ام يف عانتاغانداوصدرت القرارات املتعلقة بالطلبات يف قضية 

وباإلضافة إىل جتهيز الطلبات الواردة من الضحايا وإيداعها، جبانب التقارير، لدى الدوائر -١٦٢
ذات الصلة وفقًا لتوجيهات الدوائر، اضطلع موظفو القسم يف الهاي بعدد من األنشطة األخرى. 

ر األمر بذلكوتشمل هذه األنشطة إدارة الوثائق الواردة وإيداع الوثائق يف السجل حني يصد
وتنظيم التمثيل القانوين املشرتك وتوفري الدعم للممثلني القانونيني للضحايا، وتقييم احلاالت 

وتوفري املعلومات والتوصيات للدوائر مبا يستجيب للتطورات واألوامر اجلديدة والقضايا اليت فتحت 
تقريرًا بشأن ٧٩أضرارهم أودع قسم مشاركة الضحايا وجرب ٢٠١٣القضائية الصادرة. وأثناء عام 

بالغًا آخر ذات صلة ٢٩٩طلبات الضحايا وغري ذلك من التقارير والوثائق لدى الدوائر، وأعد 
، نظم قسم مشاركة ٢٠١٣وأثناء عام باإلجراءات موجهة للممثلني القانونيني للضحايا ولغريهم.

وأوغندا وكوت قراطية وكينيا الضحايا وتعويض أضرارهم أنشطة ميدانية يف مجهورية الكونغو الدمي
بعثة هذه السنة. وركزت أنشطة القسم امليدانية على ٥٤ومت االضطالع مبا جمموعه ديفوار.

التعرف على الضحايا احملتملني يف احلاالت والقضايا وتوفري املعلومات الدقيقة عن مشاركة الضحايا 
املوحدة، ومجع الطلبات اليت لبات وتعويض أضرارهم أمام احملكمة وإتاحة نسخ من استمارات الط

ُملئت ومتابعة الطلبات الناقصة وتوفري التدريب والدعم للوسطاء الذين يساعدون الضحايا الذين 
املوظفون املوجودون يف يتعاطون مع احملكمة وتوفري الدعم للممثلني القانونيني للضحايا. وشارك 

تنشر يف امليدان متشيًا مع التطورات القضائية امليدان ويف الهاي يف إعداد الرسائل الرئيسية اليت
وشارك هؤالء املوظفون يف عدد من البعثات امليدانية.

وذلك ٢٠١٣من ناحية أخرى تعذر القيام بعدد من البعثات واألنشطة املقررة لعام -١٦٣
بكافة ألسباب أمنية ولزم إلغاؤها خاصة بالنسبة جلمهورية أفريقيا الوسطى. ومل يتسن االضطالع

األنشطة امليدانية املخطط هلا بسبب نقص املوظفني واألولويات املتعارضة. ولذلك ركزت موارد 
املتاحة على تنفيذ أوامر احملكمة فيما يتعلق باإلجراءات القضائية احملددة يف حدود األطر املوظفني 

ا الدوائر. الزمنية اليت قرر
ا خالل ومتثل أحد األنشطة الرئيسية لقسم مشا-١٦٤ ركة الضحايا وجرب أضرارهم اليت اضطُلع 

(مجهورية انتاغنداالضحايا يف اإلجراءات التمهيدية ذات الصلة بقضية السنة يف تيسري مشاركة 
الكونغو الدميقراطية). وباشرت الدائرة التمهيدية العمل باستمارة جديدة مبسطة ذات صفحة 

ذا األمر إدارة مكثفة للعملية وتدريب الوسطاء يف وحيدة بغية تيسري مشاركة الضحايا. وتطلب ه
عملية جتهيز الطلبات. وأودع نتيجة لذلك امليدان وتعيني متعاقدين خاصني من قبل القسم إلدارة 

طلباً على مدى فرتة مخسة أشهر.١١٨٦
وكانت كينيا حالة أخرى من حاالت الرتكيز الكبري يف أنشطة قسم مشاركة الضحايا -١٦٥

بشأن متثيل . ويف أعقاب القرار الذي اختذته الدائرة االبتدائية ٢٠١٣رارهم خالل عام وجرب أض
عمل قلم احملكمة مع املمثلني القانونيني ٢٠١٢تشرين األول/أكتوبر ٣الضحايا ومشاركتهم يف 

إىل الدائرة بشأن الضحايا على حنو ما املشرتكني على وضع إطار للتعاون يف جمال تقدمي التقارير
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استمارة تسجيل ضحايا جدد ٤١٦وخالل العام ورد ما جمموعه يتوخاه القرار الصادر عن الدائرة.
مشاركاً.١٠١٢يف حالتني اثنتني يصل إىل مما جعل جمموع عدد الضحايا املشاركني 

وفيما خيص احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى قام القسم بإحالة مائة من طلبات جرب -١٦٦
أثناء الربع األخري من السنة. وعمل مبباالدفاع يف نطاق إجراءات احملاكمة يف قضية األضرار إىل

حترير صيغ املرفقات بالعديد من القرارات املتعلقة مبنح صفة الضحية والصادرة القسم أيضًا على 
.ه املرفقاتوهكذا أمكن هلذه الدائرة أن تودع الصيغ احملررة العلنية هلذعن الدائرة االبتدائية الثالثة

وفيما يتعلق باحلالة اجلديدة املتصلة بالسفن املسجلة لدى احتاد جزر القمر ومجهورية -١٦٧
طلباً ١٣٦اليونان ومملكة كمبوديا تلقى قسم مشاركة الضحايا وجرب أضرارهم حىت اآلن ما جمموعه 

للمشاركة.
املعتادة. فقد قدم وواصل قسم مشاركة الضحايا وجرب أضرارهم االضطالع بأنشطته -١٦٨

يف حالة دارفور. بندا وجربومشاركة يف قضية ضحية ٨٩ل الدعم إىل املمثلني القانونيني املشرتكني 
وتصرف القسم يف أوغندا باالشرتاك مع قسم اإلعالم والوثائق والصندوق االستئماين للضحايا من 

فيما يتصل باإلجراءات أجل االجتماع بالضحايا ممن قدم طلب املشاركة أو اتصل باحملكمة
مفاهيم مغلوطة وللتعاطي القضائية وذلك لبيان أسباب االفتقار إىل التطورات القضائية ولتصحيح 

الضحايا مع التوقعات. وفيما يتعلق باحلالة يف مايل، واصل القسم القيام بأعماله التحضريية حلصر 
م. يف هذه احلالة والستحداث شبكة من الوسطاء املوثوق 

الضحايا والشهود-)ه(
م ٢٩يسرت عمليات وحدة الضحايا والشهود مثول ما جمموعه -١٦٩ شاهدًا أدلوا بشهادا

وشاهد إثبات جاء مبباشاهدًا يف حماكمة ٢١. من بني هؤالء ٢٠١٣أمام احملكمة يف عام 
ات واحد وشاهد إثبمبباشاهدًا يف حماكمة ٢١من هؤالء . ٢٠١٣للشهادة مبقر احملكمة يف عام 

على حني أن العشرين الباقني شهدوا عن طريق ٢٠١٣جاء لإلدالء بشهادته مبقر احملكمة يف عام 
م عن طريق الربط  الربط الفيديوي من مواقع خمتلفة. ومن بني الشهود العشرين الذين أدلوا بشهادا

٢١ل واللوجسيت شاهد نفي وشاهد واحد بالدائرة. وقُدم الدعم اإلداري ١٩الفيديوي كان هناك 
روتو مثل أمام احملكمة مثانية شهود إثبات يف حماكمة ٢٠١٣شاهد نفي يف حماكمة مببا. ويف عام 

.وسنغ
هي ٢٠١٣وكانت مدة اإلقامة القصوى لكل ضحية/شاهد يف مقر احملكمة خالل عام -١٧٠
).روتو وسنغيوماً (يف قضية ٣٨

حالة كل من مجهورية الكونغو الدميقراطية وجرى احلفاظ على نظام الرد األويل يف -١٧١
ومجهورية أفريقيا الوسطى وكوت ديفوار. ويف أعقاب نشوب النزاع يف مجهورية أفريقيا الوسطى 

الرد والتغيري احلكومي مل يتسن لوحدة الضحايا والشهود احلفاظ إال على القدر األدىن من نظام 
األويل.
–الضحايا والشهود خدمات الطب النفسي وقدمت الوحدة الفرعية لدعم وحدة -١٧٢

شاهدًا مثلوا أمام احملكمة واشتملت هذه اخلدمات على اإلعداد للسفر إىل ٢٩ل االجتماعي 
السمعي الفيديوي الهاي من أجل اإلدالء بالشهادة واإلعداد لإلدالء بالشهادة عن طريق الربط 
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عة احملاكمة. وقد مت إعداد بعض الشهود من مواقع خمتلفة والتعرف على اإلجراءات املتبعة يف قا
ولربنامج احلماية الذي وضعته احملكمة. وقام موظفو الدعم ٢٠١٣للمثول أمام احملكمة يف عام 

تقييمات نفسانية اجتماعية ٩تقييم للهشاشة والتقييم النفسي وبحالة ١١املساعدون ملا جمموعه 
ا يف برنامج احلماية التابع للمحك تقييمًا ملشاركني يف برنامج احلماية الذي ٢٣مة وإلدماج أصحا

مثوهلم أمام وضعته احملكمة وتطلب بعض الشهود عناية طبية مكثفة وغري ذلك من التدابري لتيسري 
احملكمة. ومت وزع موظفي دعم مساعدين ومساعدي دعم يف امليدان لتيسري الشهادات بالربط 

اخلمسة أسابيع.الفيدوي لفرتات ترتاوح بني الشهر الواحد و 
وسافر موظفو الدعم املساعدون إىل مكاتب ميدانية خمتلفة لتوفري املتابعة للدعم النفسي -١٧٣

االجتماعي والدعم النفساين لفائدة الشهود يف إطار برامج احلماية الذي وضعته احملكمة. ومت وزع 
الدعم للشهود يف إطار مساعدين للدعم إضافيني يف امليدان على أساس املناوبة لتوفري خدمات 

. وبقي واحد منهم يف امليدان.٢٠١٣احملكمة خالل عام برنامج احلماية الذي وضعته 
بإيداع، ٢٠١٣وقامت وحدة الضحايا والشهود، يف إطار تفاعلها مع الدوائر يف عام -١٧٤
وثيقة –كاتنعا ونغودجولو شويوثيقة واحدة، ويف قضية –لوبنغاوثيقة كما يلي: يف قضية ٨١

ست –مبباسبع وثائق؛ ويف قضية –نغودجولووثيقتان؛ ويف قضية –كاتنغاواحدة؛ ويف قضية 
وثيقة؛ ويف قضية ٢٢–كينياتاوثيقة؛ ويف قضية ٢٥–روتو وسنغعشرة وثيقة، ويف قضية 

٤٥كذلك . وقدمت وحدة الضحايا والشهود  وثائق٦–انتاغانداوثيقتان؛ ويف قضية –غباغبو
قريراً رمسياً إىل الدوائر بالربيد اإللكرتوين.ت

جلسة. وخبصوص ٢٣وحضر ممثلو وحدة الضحايا والشهود أيضاً جلسات بلغ جمموعها -١٧٥
االتفاقات املتعلقة بنقل الشهود مجعت وحدة الضحايا والشهود تربعات للصندوق اخلاص 

دولة فيما خيص إبرام مزيد من٤٣بعمليات نقلهم من دولة واحدة أخرى وهي تتفاوض حاليًا مع 
االتفاقات املتعلقة بنقل الشهود.

وأسدت الوحدة الفرعية للحماية التابعة لوحدة الضحايا والشهود مشورة متخصصة إىل -١٧٦
إحالة جديدة. وفيما يتعلق ٤٢وتناولت الوحدة ما جمموعه شىت الدوائر واألطراف واملشاركني.

يف قام موظف مساعد للحماية وخبري نفساين بإجراء تقييم ٤٢جبميع حاالت اإلحالة وعددها 
امليدان للحماية اليت حيتاج إليها أصحاب الطلبات وكذلك يف بعض احلاالت اليت حيتاج إليها 
ذووهم. ويف أعقاب اإلحالة إىل برنامج احلماية الذي وضعته احملكمة قام أخصائي يف الشؤون 

تقييمًا نفسانيًا اجتماعيًا للشهود وللمعالني ٤٠شهود بإجراء النفسانية تابع لوحدة الضحايا وال
ا وتسع ٢٠١٣الكبار. وجرى يف عام  القيام بتسع عشرة عملية نقل داخلية ُقدمت املساعدة بشأ

عمليات نقل خارجية كما جرى البدء باسرتاجتيتني إلجياد خمرج للمشاركني يف برامج احلماية الذي 
الدولية وذلك يف احلاالت املختلفة.وضعته احملكمة اجلنائية

طلبات املشاركة املدعى عليهم املعوزين وأصحاب ويورد املرفق اخلامس معلومات عن عدد-١٧٧
.٢٠١٣إقامة الشهود يف عام املدعى عليهم وطلبات الضحايا ومدةوجرب األضرار وعن 

اإلعالم العام والتوعية-)و(
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ثائق يف الوعية بوالية احملكمة وبأعماهلا ويف الرتويج لفهمها يسهم قسم اإلعالم العام والو -١٧٨
تمعات املتأثرة مباشرة بالقضايا املعروضة على احملكمة ويتعاطى أيضاً  وذلك يف املقام األول لدى ا
هذا القسم مع اجلهات الرئيسية صاحبة املصلحة مثل األوساط القانونية واألكادمييني واملنظمات 

الصحفيني وأنواع معينة من اجلمهور على نطاق العامل عن طريق برامج حمددة غري احلكومية و 
ويتوخى يف ذلك اهلدف النهائي املتمثل يف زيادة الدعم الدويل للمحكمة والسرتاتيجية احملكمة 

املتعلقة باإلعالم العام.
العام ، أثرت ظروف داخلية وخارجية على السواء يف قدرة قسم اإلعالم ٢٠١٣ويف عام -١٧٩

والوثائق على حتقيق أهدافه وتنفيذ ميزانيته تنفيذًا كامًال. وال يزال عالقًا تعيني ثالثة موظفني 
ميدانيني (بالنسبة لكوت ديفوار وجلمهورية الكونغو الدميقراطية وكينيا). وفضًال عن ذلك، تعني 

وكان التأثري يدان.االنقطاع عن بعض األنشطة وإلغاء أنشطة أخرى بسبب األوضاع األمنية يف امل
املرتتب على ذلك كبرياً يف العمليات املتصلة جبمهورية أفريقيا الوسطى (مت تعليق مجيع األنشطة منذ  

، وليبيا وكينيا (ُحدت القدرة على عقد جلسات عامة بسبب اهلموم ٢٠١٣كانون الثاين/يناير 
.)األمنية
الدولية جهوده الرامية إىل التفاعل مع وواصل برنامج التوعية اخلاص باحملكمة اجلنائية-١٨٠

تمعات املتأثرة، مع إعطاء األولوية للقضايا أثناء مرحلتها االبتدائية أو القضايا اليت شهدت  ا
تطورات قضائية مهمة. وأتيحت إمكانية املشاركة يف اإلجراءات القضائية للجمهور احمللي يف 

د على اإلذاعة والتلفزيون باللغات احمللية وعن اجتماعات ُعقدت وجهًا لوجه، وعن طريق بث موا
طريق وسائل االتصال التقليدية. ويف مجهورية الكونغو الدميقراطية جرى إشراك جمموعات من 

ويف كينيا، كان موضع الرتكيز الرئيسي للنشاط واألكادمييني يف هذا األمر.النساء واألطفال واجلنود 
لتهم اليومية املتعلقة بالتطورات القضائية يف قضيتني هو تدريب الصحفيني واإلجابة على أسئ

واصل الربنامج تنظيم بضع جلسات توعية توىل أمرها املوظفون العاملون اثنتني. ويف كوت ديفوار، 
تمعات  يف الهاي باشرتاك قسم مشاركة الضحايا وجرب أضرارهم مع التأكد من أن الضحايا وا

.لوران غباغبوومات املتعلقة بالتطورات يف قضية على املعلاملتأثرة ميكنهم احلصول 
دف تيسري احلصول -١٨١ وواصلت احملكمة الطرح العلين لإلجراءات القضائية اجلارية وذلك 

موعات املستهدفة الرئيسية حتقيقًا للهدف  على املعلومات األدق للجمهور يف كافة أحناء العامل وا
سع نطاقاً. ومن خالل تعزيزها الستخدام األدوات الرقمية يف ضمان الدعم األو النهائي املتمثل 

واملنتجات البصرية السمعية أمكن للمحكمة من أن تستجيب يف الوقت املناسب وبشكل فعال يف 
الكلفة من االستجابة الحتياجات وسائط اإلعالم واجلمهور عموماً.

ألدوات املهمة لتوفري أداة من ا(www.icc-cpi.int)وبقي املوقع الشبكي للمحكمة -١٨٢
زيارة يف ٠٠٠٠٠٧٢املعلومات يف الوقت املناسب وامليسر احلصول عليها. وشهد هذا املوقع 

واملوقع الشبكي للمحكمة ليس فقط ٢٠١٢وهو ميثل ضعف عدد الزيارات يف عام ٢٠١٣عام 
يصلح أيضاً بل هو –واد أداة لتوزيع املنشورات، مبا يف ذلك الوثائق الرمسية، والبيانات الصحفية وامل

منربًا مسخرًا لكافة اجللسات العلنية. وبلغ اجلمهور املهتم بشؤون احملكمة على التويرت يف عام 
متابعاً لشؤون احملكمة عرب أحناء العامل.٠٠٠٨٠ثالثة أضعاف العدد السابق حيث بلغ ٢٠١٣
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مبا يف ذلك اإلذاعة والتلفزيون وواصلت احملكمة أيضًا استخدام وسائط اإلعالم التقليدية -١٨٤
بيانًا صحفيًا وغري ذلك من املواد اإلعالمية على ١٣٨توزيع ٢٠١٣واملطبوعات. ومت يف عام 

صحفي وغريهم من أصحاب املصلحة يف مجيع أحناء العامل. ٥٥٠٠قائمة بريدية يزيد عددها على 
يدان. ونتيجة لذلك أعيدت طباعة املسؤولني يف احملكمة مبقرها ويف املمقابلة مع ١٣٣٩وأجريت 

الت وعن طريق ما يبث  املعلومات اليت تنتجها احملكمة على نطاق واسع يف أهم الصحف وا
يف الكثري من األحيان على املستوى الوطين ويف البلدان املعنية وعن طريق دور تلفزيونيًا وإذاعيًا 

ة يف حاالت كينيا وكوت ديفوار وليبيا.اإلعالم العاملية وال سيما فيما خيص التطورات القضائي
ووسعت احملكمة يف نطاق إنتاجها السمعي البصري. وتلقى اجلمهور يف كافة قارات -١٨٥

ومن خالل العامل وخاصة يف بلدان احلاالت معلومات بالصورة والصوت من قاعات احملكمة 
الت بغري ذلك من أنشطة املؤمترات الصحفية واملقابالت اليت جتري مع مسؤويل احملكمة وتسجي

موجهًا إىل وسائط برناجمًا مسعيًا بصريًا ٣٥١احملكمة فضًال عن الربامج السمعية البصرية وُنشر 
طلبًا من طلبات ١٤١٤٢٣اإلعالم الدولية واإلقليمية واحمللية لتوسيع نطاق نشرها وبثها ووردت 

قناة يوتيوب التابعة للمحكمة ومعظم املنتجات السمعية البصرية مت حتميلها علىالتنزيل.
.٢٠١٢مرة يف ٣٩٠١٧٥ب مقارنة ٢٠١٣مرة يف عام ٢٤٨٣٠٩وشوهدت 

وظل عدد طلبات زيارة مقر احملكمة عالياً على غرار عدده يف السنوات السابقة، وهو أمر -١٨٦
جل ملعاونني يرجح أنه حيدث نتيجة لزيادة بروز احملكمة دولياً. وبسبب اإلجازة املرضية الطويلة األ

الربوتوكول واألحداث لزم لألسف عدم االستجابة للعديد من طلبات الزيارة أو ألغيت يف شؤون 
هذه الزيارات. وازداد بصورة كبرية عدد الزائرين الذين حيضرون جلسات احملكمة وترجع الزيادة 

ثائق بدعم زيادة عدد وقد قام قسم اإلعالم العام والو باألساس إىل اجللسات املعقودة بشأن كينيا.
ا كبار الشخصيات/الزيارات الرفيعة املستوى ( زيارة) وذلك بتفاعله مع ٥١الزيارات اليت يقوم 

دعم اجلهود الرامية إىل حتقيق عاملية احملكمة وزيادة التعاون وتعزيز القدرات الوطنية يف احملكمة بغية 
االت املختلفة وقام القسم أيضًا بدعم زيادة عدد ا اجلهات صاحبة الزيارات اليت ا تقوم 

والغرض من زيارات أصحاب املصلحة ).٢٠١٢زيارة يف عام ٦٧ب زيارة مقارنة ١٢٨املصلحة (
ا الفرق الرئيسية اليت تزور احملكمة كجزء من الربامج يكمن يف اإلحاطة اإلعالمية اليت  تقوم 

السفارات واملنظمات غري احلكومية واألطراف التدريبية اليت تنظمها ومتوهلا احلكومات الوطنية و 
ذا الشأن. وبفضل تنظيم اجلوالت النهائية يف أربع من احملاكم  الثالثة األخرى ذات العالقة 

(الصينية، اإلنكليزية، الروسية، اإلسبانية) تواصلت احملكمة مع جمموعات عريضة من طلبة الصورية 
األمر الذي مكنهم من تطبيق معارفهم يف قضايا أمام القانون اجلنائي الدويل عرب أحناء العامل

احملكمة ُعرضت على سبيل احملاكاة.
العالقات اخلارجية والتعاون-)ز(

قام ديوان رئيس قلم احملكمة بإحالة ومتابعة طلبات التعاون الصادرة عن الدوائر يف عام -١٨٧
للتعاون إىل الدول بشأن مسائل طلباً ٧٣طلباً، وصاغ املكتب أيضًا وأحال ٥١وعددها ٢٠١٣

عشرة طلبات تتعلق بواليته. وأخرياً، ساعد املكتب فرق الدفاع واملمثلني القانونيني يف إحالة ومتابعة 
ا. وأبقى الديوان على االتصاالت الوثيقة مع قسم  للمساعدة يف سياق التحقيقات اليت جيرو

فيما يتعلق ببلدان احلاالت.العمليات امليدانية 
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وفيما خيص التعاون الطوعي، أسفرت جهود املكتب عن التوقيع على ثالثة اتفاقات نقل -١٨٨
إىل موقع آخر مع وجود اتفاق رابع هو يف سبيله إىل التوقيع عليه يف آخر السنة. وواصل املكتب 

الفريق العامل يف الهاي التأكيد على أمهية هذه االتفاقات يف خمتلف احملافل مبا يف ذلك 
إلحاطات اإلعالمية الدبلوماسية ومجعية الدول األطراف واالجتماعات الثنائية اليت تعقد مع وا

وجرى تعميم مشروع اتفاق على .٢٠١٤الدول. ومن املتوقع أن يتم التوقيع على االتفاق يف عام 
الدول األطراف يف إطار الفريق العامل يف الهاي.

ق لتنظيم املوائد املستديرة بالتعاون مع اإلدارات وقام املكتب أيضًا بدور مركز التنسي-١٨٩
املختصة التابعة لألمم املتحدة. كما أنه قام بنفس هذا الدور إزاء املنظمات غري احلكومية يف تنظيم 

احللقات الدراسية عالية املستوى املكرسة لتعزيز التعاون وحلماية الشهود.
إطار األفرقة العاملة املختلفة ونسق على حوار مستمر مع الدول يفوحافظ املكتب -١٩٠

اإلسهامات املقدمة من األقسام املختلفة لقلم احملكمة يف التقارير اليت قدمتها احملكمة إىل اجلمعية 
وجلنة امليزانية واملالية واألمم املتحدة. وأخريًا فإنه يف تواصل منتظم مع الدولة املضيفة ملناقشة 

وما زال على اتصال مع املنظمات غري احلكومية ذات الصلة املسائل موضع االهتمام املشرتك 
واحملاكم األخرى واملنظمات الدولية واإلقليمية بقصد تعزيز دعمها للمحكمة.

العمليات امليدانية-)ح(
بيد أن ، نفذ قسم العمليات امليدانية ميزانيته وفقًا لالفرتاضات املتوقعة.٢٠١٣يف عام -١٩١

تجدت وتطلبت استجابة متسمة بالكفاءة واالقتصاد يف التكلفة من قبل عددًا من األحداث اس
القسم. وهذه األحداث غري املتوقعة جاءت بالدرجة األوىل نتيجة لرتدي البيئة األمنية واالستقرار 

قضائية مل تكن يف احلسبان ومتطلبات تشغيلية جديدة وغري متوقعة. مث إن السياسي وتطورات 
والسياسية يف مجهورية أفريقيا الوسطى نتيجة لالنقالب الذي حدث وتنامي تردي احلالة األمنية

املخاطر األمنية يف كينيا يف الفرتة السابقة لالنتخابات، أمران أفضيا إىل تنفيذ تدابري طارئة متثلت 
حراك وقائي للموظفني امليدانيني من مكاتب نريويب.  يف إجالء املوظفني امليدانيني من بانغي ويف 

بشأن جرائم ٧٠ا أن استسالم بوسكو انتاغاندا، والقضايا اخلمس اليت ُعرضت مبوجب املادة كم
م التحقيقات حبق إقامة العدل وطلب مكتب املدعي العام إجياد حضور ميداين يف باماكو لدع

لقرار مكتب املدعي اجلارية مثلت أحداثًا قضائية وعملياتية غري متوقعة. كذلك الشأن بالنسبة 
م القيام بأنشطة طب شرعي يف حاليت مجهورية الكونغو الدميقراطية ومايل غري مدرجة يف العا

والتكاليف املنجرة استوجبت احتياز مواد وجتهيزات متخصصة. األنشطة املخطط هلا بالنسبة للسنة 
عن هذه األنشطة غري املتوقعة متت تغطيتها أساسًا من املوارد القائمة. عالوة على ذلك وبسبب 

اية تشرين الثاين/نوفمرب ت ردي احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى أُغلق املكتب امليداين القائم يف 
. واستمرت احملكمة يف العمل عن طريق بعثات من داخل البلد على حني واصل املوظفون ٢٠١٣

م. احملليون عملهم وهم يف بيو
إنشاءؤقتة للعمل يف باماكو من أجل املكتب امليداين بأبيدجان بصورة مومت وزع مدير-١٩٢

مكتب إداري صغري. وواصل عن بعد إدارته للمكتب امليداين يف أبيدجان.
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وحىت عند أخذ التغيريات املذكورة أعاله يف االعتبار فإن جمموع عدد املوجودين يف امليدان -١٩٣
بقي على حاله دون تغيري متمثًال يف ستة أشخاص.٢٠١٣يف أواخر عام 

االسرتاتيجية من أجل ضمان التخطيط املالئم واستخدام وأجري عدد من االستعراضات -١٩٤
. ومتت املوارد وفقًا إلجراءات العمل القياسية املتعلقة باالستعراض االسرتاتيجي للمكاتب امليدانية

لقائم ملدة هلا صلة باحلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى. وقد أُغلق املكتب امليداين اةاستعراضات أربع
وال أي تلف أسبوعني قبل تردي احلالة العامة ومل يلحق أي أذى باملوظفني التابعني للمحكمة 

ا. ملمتلكا
وتوىل املكتب امليداين يف نريويب بكينيا تنسيق أنشطة قلم احملكمة بنجاح أثناء األوقات -١٩٥

للبت فيهما. عروضتني على احملكمةالعصيبة النامجة عن اإلجراءات القضائية املتعلقة باحلالتني امل
وقام املكتب أيضًا بدراسة، بناء على طلب الدائرة، تتعلق جبدوى اإلجراءات القضائية املوضعية 

القضيتني. ومل يكن هذان النشاطان متوقعني وعلى وتوىل تنسيق أنشطة الربط الفيديوي يف كلتا 
التعاون مع مكتب األمم املتحدة يف العموم استغل املكتب املوارد استغالًال أقصى عن طريق

نريويب. وبفضل احلفاظ على شبكة جيدة من االتصاالت املهمة وتعزيز نواحي االتساق مع 
الشركاء اخلارجيني أمكن ملنسق فرقة العمل توجيه أكثر من ثالثني حتليًال شامًال للوضع السائد يف 

يات احملكمة وتقدم، عند االقتضاء، البلد وخلص تأثري اإلجراءات القضائية اجلارية على عمل
باقرتاحات وتوصيات الختاذ إجراءات بصددها.

قام قسم العمليات ٢٠١٣وعلى العموم، ومتشياً مع أيام العمل يف امليدان املتوقعة يف عام -١٩٦
ا حاالت بصرف  امليدانية بتنسيق املساعدة والدعم املقدمني إىل احملكمة يف مجيع البلدان اليت 

وجتاوزت البعثات اخلارجية الفعلية ظر عما إذا كان يوجد فيها مكتب ميداين أم ال يوجد.الن
يف املائة. وجتاوزت ٧٩،٥٣وهذا التجاوز نسبته بعثة٢٦٨) ب ٣٣٧) البعثات املتوقعة (٦٠٥(

١٦،١١وهو جتاوز نسبته بعثة ٥٣) ب ٣٢٩) البعثات املتوقعة (٣٨٢البعثات الداخلية الفعلية (
ملائة.يف ا

ومتشيًا مع التطورات القضائية يف احلاالت املعنية ويف القضايا املعروضة على احملكمة،  -١٩٧
كانت املكاتب امليدانية أداة فعالة لإلخطار اجليد من حيث التوقيت وملتابعة األوامر والقرارات 

عن قلم احملكمة. وترد يف الصادرة عن الدوائر والطلبات األخرى املتعلقة بالتعاون واملساعدة املتولدة 
اجلدول أدناه التفاصيل ذات الصلة.

جمموع عدد اإلخطارات والقرارات وطلبات 
املساعدة والتعاون

أوغندا

مجهورية 
الكونغو 
الدميقراطية

مجهورية 
أفريقيا 
كينياالوسطى

كوت 
مايلديفوار

٤٥٦٢٣١٤٧صفر٩٥

املوارد البشرية-)ط(
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، الرتكيز على عدد من جماالت املوارد البشرية ٢٠١٣يف عام واصلت احملكمة، -١٩٨
ذات الصلة باملوارد البشرية منفصلة يف االسرتاتيجية والعملياتية. وترد املعلومات املتعلقة باألنشطة 

.٢٠١٣تقرير احملكمة عن إدارة املوارد البشرية لعام 
األمن والسالمة-)ي(

فالة أمن وسالمة موظفي احملكمة إدارة وك٢٠١٣م واصل قسم األمن والسالمة يف عا-١٩٩
ا يف املقر ويف العمليات امليدانية على حد سواء.وأ وقام القسم بتوفري األمن صوهلا ومعلوما

ا احملكمة وفقًا للجدول الزمين للجلسات وللقرارات الصادرة  لإلجراءات القضائية اليت تضطلع 
ملفًا يتصل بإصدار التصاريح ١١٥٨والتحقيقات مبعاجلة عن الدوائر. وقام مكتب أمن املوظفني 

ا السنة املاضية (األمنية اخلاصة باملوظفني. يف املائة) كانت ١٨٢،٤والزيادة املهمة اليت شهد
شباط/ ١للتوظيف اعتبارًا من نتيجة مباشرة لتنفيذ عملية التصاريح األمنية الشخصية السابقة 

على مجيع املوظفني اجلدد املنضمني إىل احملكمة واملتقدمني إىل . وطُبق اإلجراء ٢٠١٣فرباير 
الوظائف الثابتة وكل فئات املناصب املؤقتة وذلك من باب التقيد الكامل بالتوجيه اإلداري املتعلق 
بالتصاريح األمنية الشخصية. وساعد مكتب األمن الشخصي والتحقيقات كذلك يف العديد من 

متصلة مباشرة بسبعة من قيقات األولية وعمليات تقصي احلقائق)التحقيقات الداخلية (التح
املوظفني. وعلى الصعيد امليداين، عمل القسم على تأمني اإلدارة املناسبة لكافة املخاطر األمنية 
ا ومبانيها طبقًا لربوتوكوالت احملكمة  ا ومعلوما واملخاطر على سالمة موظفي احملكمة وممتلكا

يف بلدان احلاالت بعثة ٧٧٢ل األمين طر السالمة ذات العالقة. ومت توفري الدعم ولألطر األمنية وأ
قسمالثمانية ومت التنسيق احلمائي واألمين ملسؤويل احملكمة املنتخبني أثناء عشر بعثات. كما قام

وبعثتني مشرتكتني لقلم األمن والسالمة بتوفري الدعم لبعثات تنقل ثالث متعلقة بأشخاص متهمني 
حملكمة هي واندي وبرازافيل. وواصل القسم تنمية قدرته على مجع وحتليل املعلومات عن طريق ا

تدريب املوظفني املعنيني وإعادة تنظيم جماالت مسؤولية حملليه. ويف أعقاب تنفيذ منوذج تدرييب 
ج السالمة واألمن يف البيئات امليدانية" يف السنوات السابقة، يف عام منقح  ٢٠١٣عنوانه "

نُفذت دورتان تدريبيتان من هذا النموذج بالتعاون مع املؤسسة العسكرية بالدولة املضيفة هولندا 
وأصبح هذا التدريب جزءاً من الربنامج العادي والشامل لتوعية املوظفني وضمان سالمتهم.

هها فيما يتعلق بأمن املعلومات، قدم القسم تقريرًا موسعًا عن املخاطر اليت تواجأما-٢٠٠
احملكمة مبا يف ذلك تدابري التخفيف من تلك املخاطر لتعزيز سيطرة احملكمة على استنساخ ونشر 
املعلومات احلساسة. وإلسناد دعم إدارة القضايا من قبل قسم إدارة احملكمة، يقوم هذا القسم 

ى ذلك، حاليًا بتقدمي دعم الطب الشرعي فيما خيص احتياز وجتهيز النماذج الرقمية. وعالوة عل
املخاطر احملتملة قام القسم بتقييم عدد من املشاريع واألدوات والعمليات واملمارسات للتعرف على 

وللتخفيف منها وهي املخاطر اليت حتف بسرية املعلومات احلساسة. ويف إطار الدور اإلداري 
سريبات لألحداث الذي يقوم به القسم حقق القسم يف مجلة من األحداث األمنية املتعلقة بت

تدريب جديد من أجل تدريب املوظفني املعنيني على املسائل البيانات. وجرى استحداث 
العملياتية فيما يقومون به من اتصاالت مع األطراف اخلارجية.

تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت-)ك(
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ة تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت من وضع خطته االسرتاتيجية للفرت انتهى قسم -٢٠١
فيما يتعلق باملباين الدائمة وهو يركز على تأمني إمكانية إعادة استخدام كافة ٢٠١٧-٢٠١٣

االستثمارات الرئيسية يف املوقع اجلديد. كما أنه حافظ على مستوى اخلدمات اليت يقدمها على 
ا األنشطة يف امليدان.  وقدم قسم تكنولوجياتالرغم من الزيادة غري املخطط هلا اليت شهد

املعلومات واالتصاالت الدعم لتنفيذ نظام كشف املرتبات اجلديد، ومشروع حتديث املوارد البشرية 
ومشروع املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام. وعمل عن كثب مع مديري املشروع لكفالة توافر 

ا رتفاع اجلديد يف حجم الشهاداالتسهيالت واخلدمات املالئمة إلجناح املشاريع. واال ت املدىل 
عن طريق الربط الفيديوي حظي بدعم املوظفني الفنيني العاملني يف قسم تكنولوجيات املعلومات 
واالتصاالت عن طريق استخدام املوظفني املوجودين يف امليدان بدًال من موظفي املقر، ومن مث 

باالضطالع خفت إىل حد كبري تكاليف السفر. وقام القسم بالتعاون مع أقسام قلم احملكمة 
امليدانية اليت يُقرتح افتتاحها.ببعثات تقييمة يف كل من مايل وكوت ديفور فيما خيص املكاتب 

املشرتيات-)ل(
تقدم احملكمة تقارير إىل اللجنة كل سنة عن أنشطتها املتصلة باملشرتيات تلبية لطلب -٢٠٢

ا الثانية عشرة ٥.اللجنة يف دور

هودها الرامية إىل حتقيق أقصى قدر من الفوائد عن طريق أنشطة تواصل احملكمة بذل جو -٢٠٣
الشراءات املشرتكة مع غريها من املنظمات. ويرد يف املرفق السادس عرض عام ألنشطة احملكمة يف 

مبا يف ذلك جمموع النفقات حبسب بلد السلع الرئيسية واخلدمات ٢٠١٣جمال املشرتيات لعام 
سقف النفقات.املشرتاة وحبسب بلد املنشأ و 

سيدرج SAP Nederland BVأبرمت احملكمة اتفاقًا مع مقر األمم املتحدة ومع وقد -٢٠٤
. وهذا SAPيف عقد دعم املنتجات الشامل للمؤسسات الكربى الذي أبرمه مقر األمم املتحدة و

املائة دون يف١٧يف املائة إىل ٢٢من شأنه أن خيفض من النسبة املئوية السنوية لصيانة الربامج من 
على أن يبدأ ٢٠١٤كانون الثاين/يناير ١وأُبرم العقد يف ختفيض يف مستوى اخلدمات املقدمة.

يورو على ٠٠٠١٥٠نفاذه يف التاريخ نفسه. وسيسفر هذا العقد عن حتقيق وفورات تزيد على 
مدى السنوات الثالث املقبلة.

لتابعني للجنة استعراض املشرتيات تدريباً لصيقاً ومن احليوية مبكان أن يدرَّب كافة األفراد ا-٢٠٥
م. مث إن احملكمة باالقرتان مع منظمة حظر األسلحة الكيميائية  واحملكمة مبهامهم ومسؤوليا

اخلاصة بلبنان واحملكمة الدولية اخلاصة بيوغوسالفيا السابقة بتنظيم دورات تدريبية سنوية يف جمال 
من األمم املتحدة. وهذا الربنامج املتواصل يوفر دورات ثلون وخرباء املشرتيات املشرتكة شارك فيها مم

أساسية ومتقدمة غايتها املواءمة بني ممارسات املشرتيات املشرتكة وقد مت توسيع نطاقها مؤخراً 
ليشمل توفري التدريب ألعضاء جملس تقصي املمتلكات.

ت املعقودة بني مالكي املباين مبناها استخدمت احملكمة االتفاقاوألغراض عقد صيانة -٢٠٦
.Rijksgebouwendienst (RGD)الفائز يف عطاء أجرته مؤسسة املؤقتة ومقاول الصيانة

لد الثاين اجلزء باء (ICC-ASP/8/20)٢٠٠٩الوثائق الرمسية ... الدورة الثامنة ... ٥ ,٤٢، الفقرة ١–، ا
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وأمكن للمحكمة أن حتقق وفورات ذات بال عن طريق خدمات ختزين الوثائق املأمونة -٢٠٧
اليًا من األمن باستخدام نظام األرشفة احلكومية مقابل رسم امسي. وهذه اخلدمة توفر مستوى ع

بأدىن تكلفة بالنسبة إىل احملكمة.
حجم السيولة-)م(

تقوم احملكمة بطبيعة احلال بتقدمي تقارير إىل اللجنة عن استثمارات السيولة املتوفرة لديها -٢٠٨
على ضوء اجلوانب التايل ذكرها:

التقيد بالسياسة االستثمارية احلالية’١‘
مة بالكامل باملعايري املتعلقة باالنتقاء املصريف وحدود ، أوفت احملك٢٠١٣يف عام -٢٠٩

بشأن استثمار الفائض من (ICC-AI/2012/002)االستثمار يف جمال التقيد باألمر اإلداري 
املتعلق باختيار املصرف وباحلدود االستثمارية)، الذي ينص على أنه ال ينبغي ٣- ٩األموال (الفرع 

وتركز احملكمة، من زاوية أكثر من ثلث األصول النقدية.أن يستثمر عادة يف مؤسسة واحدة 
استثمار السيولة، على األوراق املالية وعلى ما حيقق أقصى العوائد بالدرجة األوىل يف هذه السوق 

البالغة الصعوبة.
املخاطر املصرفية يف املناخ ري صارمة للتقليل إىل أدىن حد منوتواصل احملكمة اختاذ تداب-٢١٠

دي الراهن. ويرصد موظفو وحدة اخلزانة حالة األسواق ويتثبتون بانتظام من أية تغيريات يف االقتصا
Standard & Poor’sيف ذلك على وكاالت التقدير معتمدينتقدير اجلدارة االئتمانية 

ا االستثمارية تركيزًا حصريًا على البلدان اليت Fitchو Moody’sو . وركزت احملكمة يف عالقا
الذي متنحه أهم وكاالت تقدير اجلدارة االئتمانية (انظر املرفق AAوAAAبالتقدير تتمتع 

يف ٢٠١٣السابع). وواصلت اللجنة استعراض االستثمارات يف االجتماع على أساس أصلي عام 
اخلزانة.حتليل أحوال األسواق احلالية وتوفر اإلرشاد إىل 

عوائد االستثمار’٢‘
٢٠١٢كانون األول/ديسمرب ٣١و٢٠١٢كانون الثاين/يناير ١يف الفرتة ما بني -٢١١

امتلكت احملكمة رصيدًا نقديًا متوسطًا شهريًا مبا يف ذلك صندوق رأس املال املتداول، وصندوق 
مليون يورو. حنو ٦٧،٨االحتياطي، ومشروع املباين الدائمة والصندوق االستئماين مببلغ يقارب 

تتصل بامليزانية الربناجمية املعتمدة.مليون يورو من هذا املبلغ ٥٥
اخنفضت معدالت الفائدة الرئيسية للمصرف األورويب ٢٠١٣و٢٠١٢ويف الفرتة ما بني -٢١٢

يف املائة (انظر املرفق ٠،٢٥يف املائة وأصبح معدل الفائدة هلذا املصرف ٠،٧٥املركزي مبا قدره 
٠،٧٩متثل يف ٢٠١٢سبة للمحكمة يف عام . وبالنظر إىل أن متوسط عائد الفائدة بالنالسابع)

يورو) كان عائدًا جيداً ٠٠٠٣٨٠(٢٠١٣يف املائة لعام ٠،٥٥يف املائة فإن أداء احملكمة البالغ 
.٢٠١٣و٢٠١٢بصورة خاصة على الرغم من التدين احلاد يف معدالت الفائدة للفرتة ما بني 

اجتاهات املستقبل واالسرتاتيجية االستثمارية’٣‘
HSBC، فإن البعض من أكرب البنوك مثل ٢٠١٣خالل النصف األخري من عام -٢١٣

(اململكة املتحدة) من بني من يعرض عائداً قيمته صفر على الودائع توقف عن قبول ودائع جديدة 
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باليورو بالنظر إىل األحوال السائدة يف السوق واخنفاض الطلب على اليورو. ودار نقاش خالل عام 
على الودائع مبا إذا كان املصرف األورويب املركزي سيعرض معدالت بقيمة الصفريتعلق٢٠١٤

على أساس يومي بغية إعطاء دفع لالقتصاد وتشجيع اإلقراض فيما بني املصارف.
وباعتبار أن احملكمة كارهة للمخاطر، ستواصل جلنة استعراض االستثمارات توخي -٢١٤

مىت ما أمكن الكلفة والسالمة االستثمارية فيما جتتهد، ممارسات تتسم بالكفاءة واالقتصاد يف
ذلك، يف احلصول على عوائد مواتية من خالل املفاوضات املتواصلة مع جهات االتصال املصرفية 

الفائض من األموال ومتشيًا مع اليت تتعامل معها وذلك تقيدًا بالتوجيه اإلداري املتعلق باستثمار 
حلالية اليت تتبعها احملكمة.االسرتاتيجية االستثمارية ا

عمليات الجرد السنوية-٥
أجرى قسم اخلدمات العامة عملية مراجعة مادية كاملة لألصول يف مقر احملكمة خالل -٢١٥

. ولكفالة اجلرد الكامل للمكاتب امليدانية مرتني يف السنة ٢٠١٣من عام األشهر الثالثة األخرية
اخلدمات العامة بزيارة مكاتب أبيدجان وكوت ديفوار على األقل قام موظفان تابعان لقسم

وتوىل مديرو وكينشاسا ومجهورية الكونغو الدميقراطية وكمباال وأوغندا واضطلعا بعملية جرد.
املكاتب امليدانية التدقيق يف عمليات اجلرد لألصول بكافة املكاتب امليدانية األخرى. وجرى جتهيز 

واملكاتب امليدانية ليت بناء على ذلك. وتتواصل إجراءات املتابعة.النتائج وُحدثت قاعدة البيانات
جبردها حيثما ٢٠١٤سيقوم القسم عام ٢٠١٣مل يزرها موظفو قسم اخلدمات العامة يف عام 

أمكن.
االنتقال إىل املباين الدائمة، فإن أنشطة إدارة األصول املضطلع وأخذاً بعني االعتبار عملية -٢١٦

دف إىل حتقيق العمر اإلنتاجي األقصى لألصول القائمة. وحىت ٢٠١٣ا يف عام  ٣١كانت 
بنداً، تبلغ قيمة ٨٥٧٨كان عدد بنود األصول اجلاري استعماهلا ٢٠١٣كانون األول/ديسمرب 

مببلغ ٢٠١٣وهذا يشتمل على احتياز فعلي ملمتلكات يف عام مليون يورو.١٥،٢٣احتيازها 
بعد تسوية املشطوبات الفعلية خصمًا من قيمة االحتياز بالنظر إىل مليون يورو، ١،٢١يساوي 

ا، أو سرقتها. ونتيجة هلذه املرحلة من عملية مراقبة إدارة  قدم البنود، أو تلفها، أو فقدا
مليون يورو.٠،٨٥املمتلكات، ُشطبت بنود قيمة احتيازها األصلية 

إدارة املمتلكات واألصول والوارد يف الوثيقة وجتري عملية تثقيف األمر اإلداري املتعلق ب-٢١٧
١وتعديله استعداداً لتنفيذ املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام يف ICC/AI/2013/001املرجعية 

وتوصيات عملية مراجعة احلسابات. وييسر منوذج إدارة األصول لنظام ٢٠١٤كانون الثاين/يناير 
SAP حدة لألصول على صعيد احملكمة بأسرها.إجياد قاعدة بيانات مركزية مو

البرنامج الرئيسي الرابع: أمانة جمعية الدول األطراف- دال
إىل اجلمعية واصلت أمانة مجعية الدول األطراف تقدمي اخلدمات الفنية وخدمات املؤمترات -٢١٨

ا الفرعية يف عام  .٢٠١٣وهيئا
ا:٢٠١٣ومن اإلجنازات اهلامة لألمانة يف عام -٢١٩ أ

جمعية الدول األطراف وهيئاتها الفرعية
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أي –نظمت الدورة الثانية عشرة للجمعية، اليت ُعقدت يف الهاي ملدة سبعة أيام عمل (أ)
وقدمت اخلدمات –أقل مبقدار يوم واحد من فرتة الثمانية أيام عمل املتوقعة واملخطط هلا 

إىل هذه الدورة؛
رتارية فنية، مثل توفري الوثائق والتقارير وامللخصات قدمت خدمات قانونية وخدمات سك)ب(

ا الفرعية، مبا يف ذلك إعداد الوثائق املتعلقة بانتخاب التحليلية،  من أجل اجلمعية وهيئا
مللء وظيفة قضائية شاغرة مل تكن متوقعة وستة أعضاء للجنة وتوفري اخلدمات املوضوعية 

عنية برتشيحات القضاة؛والفنية الجتماعات اللجنة االستشارية امل
قدمت اخلدمات إىل اهليئات الفرعية للجمعية، وخاصة مكتبها وأفرقتها العاملة وجلنة امليزانية )ج(

الفريق العامل املعين بالتعديالت، وجلنة الرقابة ة، و واملالية، والفريق الدراسي املعين باحلوكم
املعنية بأماكن العمل الدائمة،

يوم عمل وقدمت اخلدمات ١٤امليزانية واملالية يف الهاي ملدة نظمت دورتني للجنة)د(
إليهما؛

ما الفرعية، بشأن مسائل قانونية وفنية تتعلق )ه( أسدت املشورة إىل اجلمعية واملكتب وهيئا
بعمل اجلمعية؛

ا )و( فيما خيص خطة العمل طبقًا للقرارات ذات الصلة، ما أفضى اضطلعت بالوالية املنوطة 
إمكانية االطالع على املعلومات املقدمة على املوقع الشبكي للجمعية؛إىل

ا فيما يتعلق بالتكامل، على النحو املبني يف القرارين )ز( RC/1أدت املهمة املنوطة 

ICC-ASP/9/Res.3و
ICC-ASP/10/Res.5و٦

وقد ٨.ICC-ASP/11/Res.6و٧
تمع اشتمل ذلك على العمل كمركز تنسيق فيما بني ال دول واحملكمة واملنظمات الدولية وا

، ومجع معلومات تتعلق بأنشطة التكامل واإلعالن عنها على املوقع الشبكي الدويل
للجمعية، واستحداث قاعدة بيانات جديدة تعىن باجلهات الفاعلة يف جمال التكامل وتتاح 

على املوقع الشبكي.
عين مبشاركة أقل البلدان منواً وبلدان نامية أخرى أّمنت مسامهات يف الصندوق االستئماين امل)ح(

ممثالً هلذه البلدان يف الدورة الثانية ٢٧، مسهلة بذلك مشاركة ما جمموعه يف أعمال اجلمعية
عشرة للجمعية؛

تراسلت مع احلكومات، واحملكمة، واملنظمات احلكومية الدولية، وغريها من اجلهات ذات )ط(
ت غري احلكومية بشأن مسائل تتعلق بأعمال اجلمعية؛الصلة، واألشخاص واملنظما

لد األول، اجلزء الثالث(ICC-ASP/9/20)٢٠١٠الوثائق الرمسية ... الدورة التاسعة ... ٦ ،، ا
ICC-ASP/9/Res.3 ٤٧، الفرع ثانياً، الفقرة.

لد األول، اجلزء الثالثICC-ASP/10/20(الوثيقة ٢٠١١الوثائق الرمسية ... الدورة العاشرة ... ٧ )، ا
ICC-ASP/10/Res.5 ٦٢، الفرع ثانياً، الفقرة.

لد األول، اجلزء الثالث ICC-ASP/11/20(الوثيقة ٢٠١٢الوثائق الرمسية ... الدورة احلادية عشرة ... ٨ )، ا
ICC-ASP/11/Res.6 ١٠، الفقرة.
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ساعدت الدول على تنظيم حلقات دراسية وورشات عمل مبا يف ذلك حلقتان دراسيتان )ي(
عاليتا املستوى يف كل من داكار وأروشا بشأن موضوع التعاون؛

لجمعية ميسرة تولت إدارة أمور اعتماد املنظمات غري احلكومية لدى الدورة الثانية عشرة ل)ك(
ممثالً للمجتمع املدين يف الدورة الثانية عشرة؛٤٥٠بذلك مسامهة حنو 

قدمت املساعدة إىل رئيس اجلمعية، مبا يف ذلك إسداء املشورة القانونية بشأن مسائل )ل(
ا الفرعية، وحتضري ترتيبات السفر واملساعدة على  موضوعية هلا صلة بعمل اجلمعية وهيئا

جتماعات وحلقات دراسية شىت.املشاركة يف ا
ا غري -٢٢٠ وباإلضافة إىل قيام األمانة بتوفري اخلدمات للجلسات العامة للجمعية ومشاورا

اجتماعاً على النحو التايل:١٨٨ل الرمسية املتصلة بذلك، وفرت األمانة هذه اخلدمات 
٢٠............................املكتب(أ)

٨٦..............الفريق العامل يف الهاي(ب)
٢٧.............نيويوركالفريق العامل يف(ج)
٥........الفريق العامل املعين بالتعديالت(د)
١٥........الفريق الدراسي املعين باحلوكمة(ه)
١٨..........................جلنة الرقابة(و)
١٥...................جلنة امليزانية واملالية(ز)
٢...اللجنة االستشارية املعنية بالرتشيحات(ح)

لست صفحة (باللغات الرمسية ا٨٥١٤وثيقة و٤٠١وتولت األمانة جتهيز ما جمموعه -٢٢١
للجمعية) لفائدة الدورة الثانية عشرة على النحو التايل:

صفحة؛٥٧٦٤وثيقة و٢٤٤وثائق ما قبل الدورة:(أ)
صفحة؛٦٣٩وثيقة و١٤٤الوثائق الصادرة أثناء الدورة:(ب)
صفحة.٢١١١وثيقة و١٣ووثائق ما بعد الدورة:(ج)

وثيقة بلغ ٦٤٤، جهزت األمانة أيضًا ما جمموعه وفيما يتعلق بدوريت جلنة امليزانية واملالية-٢٢٢
ا  صفحة بلغيت العمل.٥٠٩٢عدد صفحا

المشروع (أماكن العمل الدائمة)مكتب مدير-١–البرنامج الرئيسي السابع -هاء
مشروع أماكن العمل الدائمة مشاريع البناء واالنتقال. أما تشمل أنشطة مكتب مدير-٢٢٣

ا كشأن ٢٠١٣رع فيها ماديًا يف آذار/مارس أعمال البناء فقد شُ  وهي جارية على قدم وساق شأ
املواعيد الزمنية املتعلقة بإجناز املشروع. وقد اكُتشفت أثناء عملية احلفر تلوثات خطرية يف الرتبة وقد 

تغطية التكاليف وذلكعلى ُسويت هذه املشكلة بتنظيف املائدة املائية. وقد وافقت الدولة املضيفة 
باالستناد إىل اتفاق إجيار قطعة األرض. واحلاجة إىل تغيري املواد الالزمة للواجهة أسفرت عن 

من تكاليف البناء والصيانة وخففت من عدد من املخاطر األخرى ذات الصلة.مستوى أدىن 
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مشروع االنتقال.املشروع مسؤولية إدارة متوز/يوليه ُأسندت إىل مدير١٣ويف-٢٢٤
لذلك مت توحيد ميزانية املشروع واسُتبعدت تكاليف االنتقال من امليزانية العادية ونتيجة-٢٢٥

مبا مليون يورو ١٩٥،٧ب املشروع. ويقدر املبلغ املايل اخلاص باملشروع املوحد وأُدرجت يف ميزانية 
مليون يورو.١١،٣يف ذلك تكاليف انتقال قدرها 

ندوق االستئماني للضحاياأمانة الص–البرنامج الرئيسي السادس -واو
آلية الرقابة المستقلة- ٥–والبرنامج الرئيسي السابع 

ترد يف املرفقني العاشر واحلادي عشر مؤشرات األداء املتعلقة بالربنامج الرئيسي السادس، -٢٢٦
آلية الرقابة املستقلة.و ٥–أمانة الصندوق االستئماين للضحايا والربنامج الرئيسي السابع و 

المسائل المشتركة بين البرامج- ثالثاً 
.٢٠١٣-٢٠٠٥ترد يف املرفق الثاين عشر معلومات تتعلق بإجناز توقعات احملكمة للفرتة -٢٧٧

تحويالت األموال-ألف
اية عام -٢٢٨ ٠٠٠٢٠٠أجري حتويالن اثنان زادا على ٢٠١٣على غرار ما جرى يف 
يورو.
يورو إىل اخلدمات التعاقدية من ٠٠٠٢٠٠طراف ونقلت أمانة مجعية الدول األ-٢٢٩

يورو) ٠٠٠١٠٠يورو) واملساعدة املؤقتة لالجتماعات (٠٠٠١٠٠املساعدة املؤقتة العامة (
بالتحضريات مبا يف ذلك استئجار مكان االنعقاد بالنسبة لدورة اجلمعية وذلك استنادًا إىل االلتزام 

.٢٠١٣اليت ستعقد يف تشرين الثاين/نوفمرب 
يورو يف إطار قسم دعم الدفاع من حمامي الضحايا إىل ٠٠٠٨٥٠ومت حتويل مبلغ -٢٣٠

.٢٠١٣حمامي الدفاع لتغطية الرسوم القانونية وسفر أفرق الدفاع طيلة ما تبقى من عام 
الخطة االستراتيجية وإدارة المخاطر-باء

مع الرتكيز على زيادة ٢٠٠٣عام أجرت احملكمة مراجعة وتنقيحاً خلطتها االسرتاتيجية يف-٢٣١
حتسني اخلطة كأداة لإلدارة وتعزيز إطارها التشغيلي واالسرتاتيجي. ومبا أن اخلطة االسرتاتيجية للفرتة 

اسُتخدمت الوثيقة ٩ُعرضت يف الدورة احلادية عشرة للجمعية("اخلطة")٢٠١٧-٢٠١٣
هلا باالرتباط األكثر وثوقًا بالتخطيط باعتبارها إطارًا مرشدًا ميكن احملكمة من النهوض بأعما

باديًا أثناء عملية صياغة احملكمة وإدارة املخاطر ودورات امليزنة. وكان أثر اخلطة االسرتاتيجي

لد الثاين، اجلزء ألف، املرفق الرابع.(ICC-ASP/11/20)٢٠١٣الوثائق الرمسية ... الدورة احلادية عشرة ... ٩ ، ا
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حيث متت اإلشارة بانتظام إىل اخلطة يف مواقع متعددة من الوثيقة ٢٠١٤للميزانية الربناجمية لعام 
يجية واألهداف السنوية.مع الربط الواضح بني األهداف االسرتات

يشتمل على تدابري متكن احملكمة من ٢٠١٢والنسق اجلديد للخطة الذي اعتمد عام -٢٣٢
، واصلت احملكمة ٢٠١٣االضطالع باستعراض سنوي يربط بني اخلطة وبني امليزانية. وأثناء عام 

استعراض خطتها رصد تنفيذ اخلطة فضًال عن تنفيذ امليزانية. وستسمح هذه األنشطة للمحكمة ب
بغية االهتداء إىل توجه اسرتاتيجي أكثر دقة وضبطًا فيما يتعلق ٢٠١٤طبقًا لذلك يف أوائل عام 

تتواصل هذه األنشطة املرتابطة . وسوف ٢٠١٥بأنشطة صياغة امليزانية الربناجمية املقرتحة لعام 
احملكمة لغاية االستعراض املتمثلة يف تصميم وتفعيل ورصد واستعراض اخلطة االسرتاتيجية وعمليات

.٢٠١٧اهليكلي املقبل املقرر إجراؤه عام 
٢٠١٣قدمت احملكمة تقريراً إىل الدول عن تنفيذها يف عام ١٠وبناء على طلب اجلمعية،-٢٣٣

يف سياق املناقشة الدائرة باحملكمة مع الدول يف هذا ١١لالسرتاتيجية املنقحة فيما يتصل بالضحايا 
قشات وغريها اليت أجريت مع جمموعة عريضة من أصحاب املصلحة املختلفني الصدد. فهذه املنا

الذي ركزت بدرجة ملحوظة على إثارة الوعي لدى أصحاب املصلحة الرئيسيني بالدور احلاسم 
يلعبه التكامل من حيث حقوق الضحايا وزيادة تقصي أكفأ سبل لعمل احملكمة مع الدول ومع 

لتقدم والتوسع اهلادف يف إعمال حقوق الضحايا.غريها من أصحاب املصلحة صوب ا
ا احملكمة، جتدر اإلشارة إىل أن غياب وفيما يتعلق بأنشطة إدارة املخاطر -٢٣٤ اليت اضطلعت 

التمويل املكرس هلذا الغرض يظل عقبة كأداء. وكما تقدم بيانه يف تقرير السنة املاضية عن األداء ال 
٢٠١١.١٢ية إلدارة املخاطر اليت وضعتها اإلدارة العليا يف عام تستطيع احملكمة تنفيذ عملية رمس

ا مشروع إدارة املخاطر، استنبطت خطة  بيد أن احملكمة، وعيًا منها باألمهية احلرجة اليت يتسم 
ج أكثر حمدودية إلدارة املخاطر. وهذا النهج أفضى إىل إمتام  مؤقتة ميكن مبوجبها مع ذلك توخي 

وسيستخدم هذا السجل كأساس مبوافقة اإلدارة العليا داخل احملكمةسجل باملخاطر حظي
.٢٠١٤لتحديد املزيد من اسرتاتيجيات مراقبة املخاطر والتقليل منها يف عام 

تدابير الكفاءة-جيم
ا احلادية والعشرين، بتحليل جهود األجهزة الرامية إىل حتقيق -٢٣٥ قامت اللجنة، يف دور

وزع املوارد وإعادة اسب الكفاءة وختصيص االعتمادات بعناية وإعادة ختفيضات عن طريق مك
وتصف ١٣حتديد األولويات املكرسة هلا ودعت احملكمة إىل الظفر باملزيد من جوانب الكفاءة.

ا احملكمة يف هذا الصدد منذ صدور تقرير  .٢٠١٢الفقرات التالية اجلهود اليت اضطلعت 

لد األول، اجل(ICC-ASP/11/20)٢٠١٣الوثائق الرمسية ... الدورة احلادية عشرة ... ١٠ زء ثالثاً،، ا
ICC-ASP/11/Res.8 ٥٧، الفقرة.

١١
ICC-ASP/12/41.

.١٩٩، الفقرة ٢٠١٢تقرير عن أنشطة وأداء برامج احملكمة اجلنائية الدولية لعام ١٢
لد الثاين، اجلزء باء (ICC-ASP/12/20)٢٠١٣الوثائق الرمسية ... الدورة الثانية عشرة ... ١٣ ٤٧، الفقرة ١–، ا
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جًا منسقًا لتحقيق املزيد من الكفاءةمثلما تقدم بيانه للجنة -٢٣٦ ١٤تتوخى احملكمة 

باالرتكاز على ثالثة عناصر رئيسية هي: إدارة الكفاءة وعدالة األنشطة القضائية، وإدارة الكفاءة 
ا احملكمة. وقد فيما يتعلق بسائر أنشطة احملكمة وتقييم فعالية األنشطة الرئيسية اليت تضطلع 

ا. وتستهدف جهودها ختطت احملكمة مرحلة الت حسينات يف جمال الكفاءة املرتبطة بانطالق عمليا
اآلن خلق جوانب التآزر والتواؤم بني العمليات على صعيد املنظمة بغية تعزيز األثر الطويل األجل 

ألنشطتها بدًال من الرتكيز على الوفورات يف األجل األقصر.
مكتب املدعي العام وقلم احملكمة كان هلا كما أن جهود التنظيم اليت بُذلت على صعيد-٢٣٧

هي األخرى أثرها يف جهود احملكمة لتحقيق الكفاءة. فاالسرتاتيجية اجلديدة اليت يتوخاها املدعي 
املفتوحة واجليدة والقيام مبالحقات قضائية ذات جودة وفعالية. العام تركز على التحقيقات العميقة

نب منها، تشكيل مكتب املدعي العام بغية متكني هذا واالسرتاتيجية اجلديدة ستعيد، يف جا
املكتب من ختطي معايري األداء السابقة وأن يتعاطى مع املتطلبات املتنامية اليت يواجهها. عالوة 

ا احلادية والعشرينعلى ذلك،  سيواصل مكتب املدعي العام ١٥ومثلما تقدم بيانه للجنة يف دور
خالل التعاون مع قلم احملكمة.حتقيق مكاسب على صعيد الكفاءة من

كما شرع املسجل يف إجراء استعراض وإعادة تشكيل لقلم احملكمة. وأخذاً بعني االعتبار -٢٣٨
الرؤية اجلدية توصيات املستشارين اخلارجيني بشأن هيكل احملكمة والدروس املستفادة، فإن مشروع 

سيتقدم هذا املشروع بتوصيات الختاذ سيحاول الوقوف على احلواجز اليت تعرتض سبيل االمتياز و 
التدابري اليت ستعزز األداء. وعمل مكتب املدعي العام الرامي إىل تنفيذ االسرتاتيجية اجلديدة 

فعالية وكفاءة كل –فيما يُتوقع –واملمارسة املتمثلة يف الرؤية اجلديدة لقلم احملكمة سيعززان 
جهاز.
وس املستفادة الذي تشرف عليه هيئة الرئاسة قصد تنمية  مث إن العمل املتعلق مبشروع الدر -٢٣٩

كفاءة اإلجراءات اجلنائية هو عمل متواصل ويتوقع أن يفضي، بالتشاور مع الدول األطراف عن 
ملموسة يف التعاطي مع القضايا املعروضة إىل كفاءة حمسنة –طريق الفريق الدراسي املعين باحلوكمة 

على الدوائر.
ا احملكمة يف عام وفيما يتعلق-٢٤٠ ، فإن أهم األمثلة ٢٠١٣بتدابري الكفاءة الفعلية اليت نفذ

على األنشطة جممعة ضمن نفس الفئات االسرتاتيجية اليت تضمنتها التقارير السابقة واردة يف املرفق 
٢٠١٣الكفاءة عام الثالث عشر من هذا التقرير وهي تقدم وصفًا موجزًا ملا حتقق من مكاسب 

ن تقدير ملبلغها اإلمجايل.فضًال ع
٢٠١٣األداء من حيث تنفيذ ميزانية عام -رابعاً 
عرض عام ألداء المحكمة في مجال تنفيذ الميزانية-ألف

١٤
CBF/80/12 ٤، الفقرة.

١٥
ICC/ASP/12/15 ٦٩، الفقرة.
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١١٠،٣٣يف املائة أو ٩٥،٨بلغ معدل التنفيذ الفعلي للميزانية الربناجمية للمحكمة -٢٤١
ليون يورو. وقد اخنفض معدل تنفيذ احملكمة م١١٥،١٢مليون يورو من امليزانية املعتمدة البالغة 

يف املائة.٩٦،٦مليزانيتها باملقارنة مع معدل السنة السابقة الذي بلغ 
فيما خيص إمكانية وقدمت احملكمة ما جمموعه سبعة إخطارات إىل جلنة امليزانية واملالية-٢٤٢

لربناجمية للمحكمة بأكمله، إىل استخدام مبالغ من الصندوق اللجوء، رهنًا بإنفاق مبلغ امليزانية ا
مليون يورو. ويف ٨،٤٦الصندوق االحتياطي") تبلغ يف جمموعها باستخداماالحتياطي ("إخطار

حزيران/يونيه أبلغت احملكمة اللجنة بالتقديرات املنقحة للموارد. وقد أسفر ٦نيسان/أبريل و٢٥
ون يورو يف جمموع إخطارات الصندوق االحتياطي إىل حد ملي١،٢٥مبقدار ذلك عن تناقص 

غري املتوقعة واحلالة مليون يورو. وتتصل اإلخطارات املنقحة بالتطورات واألنشطة القضائية ٧،٢١
ا حتقيقًا يف  كانون الثاين/ يناير ١٦اجلديدة السائدة يف مايل اليت فتح مكتب املدعي العام بشأ

يف ٥١،٩نت إخطارات الصندوق االحتياطي قد نُفذت مبا نسبته . ويف أواخر السنة كا٢٠١٣
مليون يورو من أصل جمموع منقح إلخطارات الصندوق االحتياطي ٣،٧٥املائة أو ما جمموعه 

أدناه تفصيل لكل إخطار موجه للصندوق ٢٦٧مليون يورو. ويرد يف الفقرة ٧،٢١مبلغه 
االحتياطي.

مليون يورو من ١١٤،٧أو يف املائة ٩٣،٢مة ما نسبته وعلى أساس موحد، نفذت احملك-٢٤٣
مليون يورو، مبا يف ذلك إخطار الصندوق االحتياطي ١٢٢،٣٣أصل مبلغ ميزانوي موحد قدره 

مليون يورو يبني ١١٥،١٢اليت قدرها مليون يورو. ويف سياق امليزانية املعتمدة ٧،٢١املوحد البالغ 
يف املائة. ولذلك، يُتوقع ٩٩،١ورو تنفيذاً للميزانية مبا نسبته مليون ي١١٤،٠٧اإلنفاق الذي قدره 

مبا يف ذلك اإلنفاق من الصندوق االحتياطي يف حدود أن تستوعب احملكمة النفقات بأكملها، 
ميزانيتها الربناجمية، وذلك رهناً بإمتام اعتماد ذلك من جانب مراجعي احلسابات اخلارجيني.

الميزانية البرنامجيةاألداء من حيث تنفيذ-باء
يف املائة من ميزانيتها أي ما ٩٥،٨، نفذت احملكمة ما نسبته ٢٠١٣يف أواخر عام -٢٤٤

وهذا ميثل مليون يورو١١٥،١٢مليون يورو، من امليزانية املعتمدة البالغة ١١٠،٣٣جمموعه 
ويقدم يف املائة.٩٦،٦دره يف املائة باملقارنة مع معدل التنفيذ للعام السابق وق٠،٨اخنفاضًا بنسبة 

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

وهو ما يعادل نفقات يف املائة، ٨٨،١القضائية ميزانيتها مبا نسبته ولقد نفذت اهليئة-٢٤٥
ماليني يورو ١٠،٧٠ل ميزانية معتمدة هلا قدرها يورو من أصماليني ٩،٤٢بلغت يف جمموعها 
أن قاضيًا من القضاة ’ ١‘يف املائة. وأسباب نقص اإلنفاق ثالثة وهي ٧،٩أي باخنفاض قدره 

أن عدداً ’ ٢‘مل يدع لذلك؛ ٢٠١٣الثالثة كان متوقعًا دعوته إىل االلتحاق مبنصبه يف أوائل عام 
األجر وكانت هناك صعوبات يف التعيني لبعض املناصب من املوظفني كانوا يف إجازة غري مدفوعة

اخنفضت ’٣‘تكاليف املوظفني، مبا يف ذلك املساعدة املؤقتة العامة؛ وأسفرت عن اخنفاض 
تكاليف السفر بسبب افرتاضات متنوعة من ذلك مثًال أن الزيارات املوقعية مل تتم.
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باخنفاض مقداره يف املائة، ٩٥،٩د بلغ أما معدل تنفيذ مكتب املدعي العام مليزانيته فق-٢٤٦
يف املائة يف السنة السابقة ويرجع ذلك إىل اخنفاض تكاليف ٩٩يف املائة مقارنة مبا نسبته ٣،١

٢٧،١٠اإلنفاق الفعلي املوافق لذلك يف املوظفني مبا يف ذلك املساعدة املؤقتة العامة. ويتمثل 
مليون يورو. والوفورات اليت حتققت على ٢٨،٢٧مليون يورو من أصل ميزانية معتمدة قدرها 

أعيد وزع جزء منها لتغطية تكاليف متنوعة ال ارتباط هلا باملوظفني مثل صعيد تكاليف املوظفني 
السفر فيما يتصل بالتحقيقات ونفقات التشغيل العامة للوفاء باحتياجات الشهود وأنشطة هلا 

بالتحقيقات.ارتباط بامليدان وشراء حواسيب وأجهزة مرتبطة 
مليون يورو من أصل ٦٢،٧٨يف املائة أو ما مقداره ٩٧،٣ونفذ قلم احملكمة ما نسبته -٢٤٧

مليون يورو. وهذا التنفيذ يتمشى مع معدله للسنة السابقة البالغ ٦٤،٥٢ميزانية معتمدة قدرها 
إىل برامج ثالثة بالدرجة األوىلمليون يورو١،٧٤يف املائة. ويعزى النقص يف اإلنفاق البالغ ٩٧
يف مكتب املسجل نتيجة حلدوث اخنفاض يف اإلنفاق على املساعدة القانونية يف قسم ’ ١‘هي 

عدم حتقق االفرتاضات مليون يورو، ويعزى ذلك يف جزء كبري منه إىل ١،١٨دعم احملامني بلغ 
ق املبلغ املدرج يف ويف شعبة اخلدمات اإلدارية املشرتكة مل ينف’ ٢‘املتصلة باحلاالت والقضايا؛ 

طبقاً ٢٠١٤للقطاع العام وجرى ترحيله إىل سنة امليزانية واخلاص مبشروع املعايري احملاسبية الدولية 
نقصًا يف اإلنفاق بسبب عدم م اإلعالم العام والوثائق قد شهدأن قس’ ٣‘؛ و١٦ملا أقرته اجلمعية

ومجهورية أفريقيا الوسطى وليبيا وذلك دان حتقق أنشطته املتعلقة بالتوعية واملتصلة باحلالة يف السو 
ألسباب أمنية مما أسفر عن نقص يف اإلنفاق على صعيد اخلدمات التعاقدية.

يف املائة. وعلى غرار ٩٧،٩وبلغ معدل تنفيذ أمانة مجعية الدول األطراف مليزانيتها -٢٤٨
املساعدة املؤقتة العامة السنوات املاضية، تصرفت األمانة يف امليزانية عن طريق نقل أموال من

واملساعدة املؤقتة لالجتماعات إىل اخلدمات التعاقدية مستعينة مبصادر خارجية يف القيام بالرتمجة 
بدًال من استخدام مرتمجني حتريريني لفرتات طويلة ملساعدة األمانة أثناء الدورة الثانية التحريرية 

عشرة للجمعية املعقودة يف تشرين الثاين/نوفمرب.
املتصل باستئجار وصيانة املباين املؤقتة أما الربنامج الرئيسي اجلديد أال وهو املباين املؤقتة -٢٤٩

مليون يورو.٥،٩٠للمحكمة فقد استنفد كامل ميزانيته املعتمدة البالغة 
يف املائة. ٩٠،٦أمانة الصندوق االستئماين للضحايا مليزانيتها فكان معدله وأما تنفيذ -٢٥٠

التعيني املتأخر لشغل وظائف يف إطار ’ ١‘اء هذا املعدل املنخفض للتنفيذ نتيجة ملا يلي: وقد ج
يف إجازة أمومة ولزوم احلضور تناقص السفر بسبب وجود موظفة ’ ٢‘املساعدة املؤقتة العامة؛ 

اجة إىل انتفاء احل’ ٣‘للمقر وقلة األنشطة املطلوبة يف حالة مجهورية أفريقيا الوسطى وحالة كينيا؛ و
إجيار مرافق بسبب عدم انعقاد االجتماعات واحللقات العملية املقررة مما أسفر عن نقص يف 

اإلنفاق على صعيد نفقات التشغيل العامة.

لد األول، اجلزء الثالث، (ICC-ASP/12/20)٢٠١٣الوثائق الرمسية ... الدورة الثانية عشرة ... ١٦ -ICC، ا

ASP/12/Res.5.كاف ،
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يف املائة فيما خيص مكتب مديري مشروع ٦٧،٧وأما معدل التنفيذ املنخفض البالغ -٢٥١
تعاقدية املعتمدة يف الربنامج الفرعي لدعم أماكن العمل الدائمة فقد تأثر بنقص يف اخلدمات ال

أدناه التكاليف املتكبدة بالنسبة للمشروع مبينة حبسب  ١وترد يف الشكل وإدارة موارد املوظفني.
وقسم تكنولوجيات املعلومات كل قسم أي قسم األمن والسالمة، وقسم اخلدمات العامة، 

خلدمات العامة جزءًا من االعتمادات واالتصاالت. وقد استخدم قسم األمن والسالمة وقسم ا
اخلدمات العامة جزءًا من تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت وقسم املتاحة. واستوعب قسم 

ما كانا بصدد تعيني موظفني لشغل وظائف يف إطار املساعدة املؤقتة  النفقات املتكبدة حيث إ
مليون ٠،٢١للزم حتميل مبلغ جمموعه العامة. ولو أن هذه األقسام أعلنت عن التكاليف املتكبدة 

يورو.
: تكاليف املشروع املتكبدة خبصوص برنامج دعم وإدارة موارد املوظفني والعنصران ١الشكل 

(املتصالن مبعدات املستعمل غري املدجمة) يف مكتب مدير مشروع أماكن العمل الدائمة (بآالف 
اليورو)

البنودالربنامج الفرعي

امليزانية 
املعتمدة

لعام 
٢٠١٣

اإلنفاق 
الفعلي لعام 

٢٠١٣*

معادل اخلدمات 
املقدمة من اإلنفاق 
الفعلي**

وجه اإلنفاق

برنامج ٧١٢٠
دعم وإدارة موارد 

الموظفين

٣٨٦،٣١١٣،٤٢١١،٣الخدمات التعاقدية
–ساعة ٢٠٠٠–موظفون متنوعون ٧٧،٣٨١،٨قسم األمن والسالمة

يوم عمل٢٦٧
–ساعة ٢٠٠٠–موظفون متنوعون ٨١،٨العامةقسم اخلدمات 

يوم عمل٢٦٧
فحص املخاطر التأمينية٢٠،٠٢٠،٠

قسم تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت

–ساعة ٣٧٥–موظفون متنوعون ١٥،٣
يوم عمل٥٠

خدمات اإلعالم العام 
والوثائق 

–ساعة ٣٠٠–موظفون متنوعون ٢،٩١٢،٣
ليوم عم٤٠

املراجعة اخلارجية 
للحسابات

ثالثة أسابيع من املراجعة املتعمقة اليت ١٣،٢
أجراها مراجع حسابات خارجي تابع 

لديوان احملاسبات
٧١٣٠

عنصران 
(متصالن 
بمعدات 

المستعمل غير 

١٥،٠١٠٢،٣الخدمات التعاقدية
خدمات إدارة املشاريع 
من جانب شركة اخلربة 

ستشارية إلدارة اال
الربامج/املشاريع 

(االنتقال)

٤٨،٣
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البنودالربنامج الفرعي

امليزانية 
املعتمدة

لعام 
٢٠١٣

اإلنفاق 
الفعلي لعام 

٢٠١٣*

معادل اخلدمات 
املقدمة من اإلنفاق 
الفعلي**

وجه اإلنفاق

٥٤،٠األقسام األخرىالمدمجة)
ّ  إىل أرقام أولية مل ختضع ملراجعة حسابات وميكن أن تعد ل.٢٠١٣(*) تستند النفقات الفعلية لعام 

م تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت مقابل يستند إىل اتفاقات خدمات معقودة من قسم األمن والسالمة وقسم اخلدمات العامة وقس(**) 
النظامان اإلداري واألساسي للموظفني).–ساعات يف اليوم ٧،٥يوم عمل يف السنة، ٢٦١يورو (٠٠٠٨٠رسوم سنوية ثابتة تبلغ 

ويف . ٢٠١٠ما فتئت آلية الرقابة املستقلة تعمل على إنشاء مكتب هلا منذ منتصف عام -٢٥٢
ملوظف واحد معار على أساس ق هذه اآللية يتعلق بتكاليف املوظفني كان إنفا٢٠١٣عام 

التكاليف من مكتب األمم املتحدة خلدمات الرقابة الداخلية يف نيويورك ملدة عام كامل كما كان 
٦٤،١وبلغ معدل تنفيذ امليزانية لدى آلية الرقابة الداخلية يتعلق بالتدريب على مهارات التقييم.

، اعتمدت اجلمعية كامل املخصصات املسندة خلدمات الرقابة الداخلية ٢٠١٣عام يف املائة. ويف 
٢٠١٤.١٧لعام 

)بحسب البرامج الرئيسية والبرامج األخرى (بآالف اليورو٢٠١٣األداء من حيث تنفيذ ميزانية عام : ١الجدول 

الربنامج الرئيسي/الربنامج
امليزانية 
املعتمدة لعام 
٢٠١٣

النفقات الفعلية 
معدل التنفيذ الفرق*٢٠١٣ام لع

)٪(

]١]/[٢]=[٤[]٢[-]١]=[٣[]٣[]١[
البرنامج الرئيسي األول

٦٩٧،٩١٠٤٢٠،٩٩٢٧٧،٠١٨٨،١القضائيةالهيئة
٣٨٣،٢١١٢٩،٥١٢٥٣،٧٨١،٧هيئة الرئاسة

٩٩٣،٥٨٩٥٢،٣٧٠٤١،٢١٨٨،٤الدوائر
١٨،٠١٠٥،٦-٣٢١،٢٣٣٩،٢مكاتب االتصال

البرنامج الرئيسي الثاني
٢٦٥،٧٢٨٠٩٧،٥٢٧١٦٨،٢١٩٥،٩مكتب المدعي العام

٩٢٣،٦٦٠٥٥،٦٦٨٦٨،٠٨٧،٥املدعي العام
٦٤٨،٧٢٥٦٤،٤٢٨٤،٣٩٦،٨شعبة االختصاص والتكامل والتعاون

٢٦٢،٦١٠٢،٢-٨٩٥،٦١١١٥٨،٢١٢شعبة التحقيق
٧٩٧،٨٦٣١٩،٣٦٤٧٨،٥٩٣،٠شعبة املقاضاة

البرنامج الرئيسي الثالث

لد األول، اجلزء الثال(ICC-ASP/12/20)٢٠١٣الوثائق الرمسية ... الدورة الثانية عشرة ... ١٧ -ASPث، ، ا

ICC/12/Res.6
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الربنامج الرئيسي/الربنامج
امليزانية 
املعتمدة لعام 
٢٠١٣

النفقات الفعلية 
معدل التنفيذ الفرق*٢٠١٣ام لع

)٪(

٥٢٠،٩٦٤٧٧٩،٥٦٢٧٤١،٤١٩٧،٣قلم المحكمة
١٦٧،١١٨١٦٥،٨١٧٠٠١،٣١٩٤،٥مكتب املسجل

٨٦٢،٩٢٠٥٣٧،٨٢٠٣٢٥،١٩٨،٤شعبة اخلدمات اإلدارية املشرتكة
٠٨٠،٠١٩٠٠٣،٢١٩٧٦،٨٩٩،٦شعبة خدمات احملكمة

٧٥٤،٧٣٤٨٩،٥٣٢٦٥،٢٩٢،٩اإلعالم العام والوثائققسم 
٦٥٦،٢٢٥٨٣،٣٢٧٢،٩٩٧،٣املكاتب املستقلة واملشاريع اخلاصة

البرنامج الرئيس الرابع
٩٥١،٧٢٨٩٠،٦٢٦١،١٩٧،٩أمانة جمعية الدول األطراف

البرنامج الرئيسي الخامس
٩٠١،٥٥٩٠١،٥٥١٠٠،٠المباني الدائمة

البرنامج الرئيسي السادس
٥٨٠،٠١٤٣١،٥١١٤٨،٥٩٠،٦أمانة الصندوق االستئماني للضحايا

١–البرنامج الرئيسي السابع 
٩٩٦،٧٦٧٥،٠٣٢١،٧٦٧،٧مكتب مدير المشروع

٥–البرنامج الرئيسي السابع 
٢٠٥،٩١٣٢،٠٧٣،٩٦٤،١آلية الرقابة المستقلة
١٢٠،٣١١٥٣٢٨،٣١١٠٧٩٢،٠٤٩٥،٨المجموع للمحكمة

الواردة يف هذا اجلدول تستند إىل أرقام أولية غري مراَجعة وميكن أن تعّدل.٢٠١٣* النفقات الفعلية لعام 

الوارد أدناه موجزًا ألداء احملكمة من حيث تنفيذ امليزانية حبسب بنود ٢يعرض اجلدول -٢٥٣
ق.اإلنفا
وقد نُفذت امليزانية املعتمدة لعنصر تكاليف املوظفني خبصوص الوظائف الثابتة بنسبة -٢٥٤

لسنة املاضية. وارتفع متوسط ملائة بالقياس إىل ايف ا٣،٥يف املائة وهذا ميثل اخنفاضًا مبقدار ٩٥،٩
ملائة باملقارنة مع يف ا٠،٨يف املائة وهو ما ميثل زيادة بنسبة ٩،٥الشواغر السنوي باحملكمة إىل 

يف املائة فبقي على ٦،٣العام السابق. أما املتوسط السنوي للشواغر يف اهليئة القضائية املتمثل يف 
يف املائة. وأما املتوسط ٩٨،٥وبلغ معدل تنفيذ تكاليف املوظفني ٢٠١٢نفس مستواه لعام 

معدل تنفيذ تكاليف املوظفني يف املائة وبلغ ٧السنوي للشواغر يف مكتب املدعي العام فقد بلغ 
١٠،٣يف املائة. وأما املتوسط السنوي للشواغر يف قلم احملكمة فقد ارتفع إىل ٩٤،٦فيما يتعلق به 

وارتفع املتوسط السنوي يف املائة.٩٤،٦يف املائة وبلغ معدل تنفيذ تكاليف املوظفني فيما يتعلق به 
حني بلغ معدل تنفيذ تكاليف املوظفني فيما يتعلق به يف املائة يف ١٠،٣للشواغر بقلم احملكمة إىل 

يف املائة.٩٧،٦



ICC-ASP/13/19

5619-A-291114

يف املائة من امليزانية املعتمدة. ٩٥،٤ومت تنفيذ ميزانية املساعدة املؤقتة العامة مبا معدله -٢٥٥
وهناك برناجمان رئيسيان يف املائة بالقياس إىل السنة املاضية. ١٢،٨التنفيذ مبا قدره واخنفض معدل 

نقصاً يف إنفاق امليزانية املعتمدة هلما مبا نسبته السجّ –مها اهليئة القضائية ومكتب املدعي العام –
يف ١٠٤،٥قلم احملكمة ميزانيته مبعدل يف املائة على التوايل يف حني نفذ ٨٩،٢يف املائة و٨٤،٥
املائة.
يف املائة. وهذا راجع إىل ١٩٨،٧ونُفذت امليزانية املعتمدة للخرباء االستشاريني مبا نسبته -٢٥٦

يرتبط باألنشطة غري املتوقعة ولكن الضرورية واملتمثلة يف التعاقد مع إنفاق زائد يف قلم احملكمة
الذي اقتضاه احتجاز أربعة من املوظفني التابعني للمحكمة يف ليبيا خرباء استشاريني للعمل 

واحلادثة املرتبطة جبمهورية الكونغو الدميقراطية.
يف املائة. وزاد إنفاق مكتب املدعي العام ١٠٣،٦وحدث إنفاق زائد يف بند السفر بلغ -٢٥٧

يف املائة ١١١،٦يف املائة و١٠٧،٢وقلم احملكمة عن امليزانية املعتمدة هلما وكان اإلنفاق بنسبة 
التحقيق على التوايل. وقد زاد إنفاق مكتب املدعي العام من أجل تغطية الرحالت املرتبطة بضرورة

نقل اعتمادات من تكاليف املوظفني. وعلى صعيد قلم احملكمة فإن والزيادة متت عن طريق 
قسم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الذي كان ’ ١‘اإلنفاق الزائد مأتاه قسمان اثنان مها 
بط املميزنة لدعم اإلدالء بشهادات عن بعد عن طريق الر مطلوبًا منه تنفيذ بعض األنشطة غري 

الفيديوي طبقًا ملا أمرت بذلك الدائرة وإلجناز أنشطة دعم باملقر وبامليدان مبا يف ذلك فتح مكتب 
زاد إنفاق وحدة الضحايا والشهود بسبب الرحالت املتزايدة ’ ٢‘ميداين جديد يف كوت ديفوار؛ و

الة كينيا.حاليت اقتضاها االضطالع بأنشطة محاية للشهود يف حالة مجهورية أفريقيا الوسطى و 
مليون دوالر وارد ١،١٨وكان جمموع النقص يف اإلنفاق بشأن املساعدة القانونية البالغ -٢٥٨

١٢٠،٤. بيد أن نشاط فرق الدفاع قد شهد إنفاقًا زائدًا فبلغ معدل التنفيذ ١١الذكر يف الفقرة 
٥٠،٣التنفيذ معدل يف املائة يف حني أن نشاط حمامي الضحايا قد شهد نقصاً يف اإلنفاق إذ بلغ 

يف املائة. وهذا التحول حنو استخدام االعتمادات قد جاء نتيجة لتخصيص موارد إضافية لفرق 
الدفاع عن السيد جرمني كاتنغا والسيد بوسكون انتاغاندا يف الفرتة الفاصلة ما بني نيسان/أبريل 

إىل حمامني خارجيني بدًال أحيل السيد سيف اإلسالم القذايف وحزيران/يونيه. وباإلضافة إىل ذلك 
وذلك يف أعقاب القرار الصادر عن من احملامي الداخلي التابع ملكتب املستشار العام للدفاع 

بداية من (ICC-01/05-01/13)٧٠الدائرة واندرجت اإلجراءات القضائية حتت إطار املادة
ع مساعدة قانونية مع منح كل مستشار من مستشاري الدفا ٢٠١٣أواخر تشرين الثاين/ نوفمرب 

يف باب الدفاع.أسفرت عن إنفاق زائد 
وشهد اإلنفاق يف حالة نفقات التشغيل العامة أداًء من حيث امليزانية بلغ فيه معدل -٢٥٩

مليون يورو مقارنة مبيزانية معتمدة قدرها ٠،٢٥يف املائة مع رصيد متبق قدره فقط ٩٨،٥التنفيذ 
مليون يورو.١٦،٩١

يف املائة ويرجع بصورة رئيسية إىل إعادة ٧٧،١تنفيذ على صعيد اللوازم واملواد يف ومتثل ال-٢٦٠
من أجل ترتيب ألولويات االعتمادات تسمح بتغطية التكاليف املتعلقة باالستعانة جبهات خارجية 

توفري خدمات إعداد تقارير خاصة باحملكمة باللغتني اإلنكليزية والفرنسية واجللسات املقرر عقدها 
بالتزامن ونقص يف اإلنفاق يف شراءات تتصل بأزياء املوظفني األمنيني واإلمدادات الطبية.
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يف املائة وهذه ١٣٣،١وفيما يتعلق باألجهزة، مبا يف ذلك األثاث، فقد بلغ التنفيذ نسبة -٢٦١
الزيادة راجعة يف شطر كبري منها إىل شراء أجهزة تصلح ألنشطة الطب الشرعي وأجهزة يتطلبها

إجراء حتقيق يف مكتب املدعي العام وشراء مخس مركبات الستعماهلا يف امليدان.
بحسب بنود اإلنفاق (بآالف اليورو)٢٠١٣األداء من حيث تنفيذ الميزانية في عام : ٢الجدول 

امليزانية املعتمدة لعام البنود
٢٠١٣

املصروفات الفعلية 
معدل التنفيذ بالنسبة الفرق*٢٠١٣لعام 

يةاملئو 
]١]/[٢]=[٤[]٢[-]١]=[٣[]٢[]١[

٦٨٩،٤٤١٥٤،١٤٥٣٥،٣٨٨،٦القضاة
٤٩،٩-٤٩،٩سفر القضاة

موع الفرعي للقضاة ٦٨٩،٤٤٢٠٤،٠٤٤٨٥،٤٨٩،٦ا
١٤١،٦٦٣٥٧٦،٢٦٠٥٦٥،٤٢٩٥،٩تكاليف املوظفني

١٨٦،٣١١٦٧٠،٢١٠٥١٦،١٩٥،٤املساعدة املؤقتة العامة
٨١٣،٢٨٠٩،٥٣،٧٩٩،٥عدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعاتاملسا

٦،٥١٠١،٧-٣٩١،٣٣٩٧،٨العمل اإلضايف
٣١٤،٠١٩٨،٧-٣١٨،١٦٣٢،١اخلرباء االستشاريون

موع الفرعي لتكاليف املوظفني ٨٥٠،٥٧٥٠٨٥،٨٧٣٧٦٤،٧٢٩٦،٤ا
١٥٦،٧١٠٣،٦-٣٩٤،١٤٥٥٠،٨٤السفر

٣١،٠٢٤،٢٦،٨٧٨،١الضيافة
٤٢٣،١٤١٢٤،١٤٢٩٩،٠٩٣،٢اخلدمات التعاقدية

٦٩٢،٣٦٢٨،١٦٤،٢٩٠،٧التدريب
٥٣١،١١٢٠،٤-٦٠٨،٤٢١٣٩،٥٣حمامو الدفاع

٤٤٨،٢٣٧٣٥،١١٧١٣،١١٥٠،٣حمامو الضحايا
٩٠٨،٠١٦٦٥٣،٨١٦٢٥٤،٢٩٨،٥نفقات التشغيل العامة

٠٣٥،٦١٧٩٨،٧٢٣٦،٩٧٧،١اللوازم واملواد
٣٤٤،٤١٣٣،١-٠٣٩،٧١٣٨٤،١١األجهزة، مبا يف ذلك األثاث

موع الفرعي للتكاليف غري املتعلقة  ا
٥٨٠،٤٣٤٠٣٨،٦٣٣٥٤١,٨١٩٥،٥باملوظفني

١٢٠،٣١١٥٣٢٨،٣١١٠٧٩٢،٠٤٩٥،٨المجموع للمحكمة

ستناد إىل أرقام أولية غري مراَجعة ميكن أن تعّدل.الواردة يف هذا اجلدول باال٢٠١٣ُحسبت النفقات الفعلية لعام * 
ملخصًا لألداء على صعيد تنفيذ امليزانية حبسب بنود النفقات فيما ٣يعرض اجلدول -٢٦٢

سنوات واملزمع أن ينطلق يف ٤خيص مشروع املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام الذي قوامه 
يف املائة أو ٥٠،٥نسبته على صعيد هذه املشروع وهناك نقص يف اإلنفاق.٢٠١١متوز/يوليه 
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والنقص يف اإلنفاق مليون يورو.٠،٦٠مليون يورو بالقياس إىل ميزانية معتمدة قدرها ٠،٣٠
١٨اليت يتوقع فيها استخدام امليزانية بالكامل.٢٠١٤سريحل مبلغه إىل عام ٢٠١٣احلاصل عام 

ا كان الزمًا لتأمني الدعم ىل السنتني إ٢٠١٣وعملية إعادة ختصيص املوارد من سنة  اللتني تليا
لنقل أنشطة املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام إىل أنشطة عادية واستمرار التدريب بغية تثبيت 

وتعزيز التنفيذ.
، بحسب بنود ٢٠١٣األداء من حيث تنفيذ ميزانية مشروع المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام في عام : ٣الجدول 

اإلنفاق (بآالف اليورو)

امليزانية املعتمدة لعام البنود
٢٠١٣

املصروفات الفعلية لعام 
معدل التنفيذ بالنسبة الفرق*٢٠١٣

املئوية
]١]/[٢]=[٤[]٢[-]١]=[٣[]٢[]١[

القضاة
سفر القضاة

موع الفرعي للقضاة ا
تكاليف املوظفني

٣٦٩،٢٢٤٨،٧١٢٠،٥٦٧،٤املساعدة املؤقتة العامة
املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

العمل اإلضايف
اخلرباء االستشاريون

موع الفرعي لتكاليف املوظفني ٣٦٩،٢٢٤٨،٧١٢٠،٥٦٧،٤ا
١٥،٠٢،٩١٢،١السفر

الضيافة
١٨٦،٠٤٢،٩١٤٣،١٢٣،١اخلدمات التعاقدية

٣٠،٠٨،٣٢١،٧٢٧،٨التدريب
حمامو الدفاع

حمامو الضحايا
نفقات التشغيل العامة

اللوازم واملواد
األجهزة، مبا يف ذلك األثاث

موع الفرعي للتكاليف غري املتعلقة  ا
٢٣١،٠٥٤،١١٧٦،٩٢٣،٤باملوظفني

٦٠٠،٢٣٠٢،٩٢٩٧،٣٥٠،٥المجموع للمحكمة

١٨
ICC-ASP/12/Res.1
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الواردة يف هذا اجلدول باالستناد إىل أرقام أولية غري مراجعة ميكن أن تعدل.٢٠١٣ُحسبت النفقات الفعلية لعام * 

تقسيماً عاماً للميزانية الربناجمية حبسب اإلنفاق األساسي واإلنفاق املتصل ٤يورد اجلدول -٢٦٣
يف املائة، فيما يظهر املكّون ذو الصلة ٦٩،٨باحلاالت. ويبني املكّون األساسي تنفيذًا بنسبة 

يف املائة.٩٤،٨باحلاالت تنفيذاً بنسبة 
بحسب اإلنفاق األساسي واإلنفاق المتصل بالحاالت (بآالف اليورو)٢٠١٣األداء من حيث ميزانية عام : ٤الجدول 

الربنامج الرئيسي/ 
الربنامج

الشق املتصل باحلاالتالشق األساسي

املعتمدة امليزانية
للشق األساسي 

٢٠١٣لعام 

النفقات الفعلية 
للشق األساسي 

*٢٠١٣لعام 

معدل التنفيذ 
بالنسبة املئوية

امليزانية املعتمدة 
للشق املتصل 
باحلاالت لعام 

٢٠١٣

النفقات الفعلية 
للشق املتصل 
باحلاالت لعام 

٢٠١٣*

معدل التنفيذ 
بالنسبة املئوية

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

٠٣٦،٨٩١٢٦،٦٨٨٩،٩٦٦١،١١٢٩٤،٣١٧٧،٩الهيئة القضائية
٣٥٢،٥١١٢٩،٥١٨٣،٥٣١،٢هيئة الرئاسة

٣٦٣،٦٧٦٥٨،٠٦٩٠،٤٦٢٩،٩١٢٩٤،٣١٧٩،٤الدوائر
٣٢١،٢٣٣٩،٢١٠٥،٦مكاتب االتصال

ئيسي الثانيالبرنامج الر 
١٦١،٩٥٩٨٣،٧٤٩٦،٥١٠٣،٨٢٣١١٣،٨٢٢٩٥،٧مكتب المدي العام

٠٠٩،٤٣٦١٣،٨٢٨٦،٩٩١٤،٢٣٤٤١،٢٣٨٧،٩املدعي العام
شعبة االختصاص 
والتكامل والتعاون

٠٠٩،٣١٩٨٠،٦٩٧،٢٦٣٩،٤١٥٨٣،٨١٩٦،٦

٤٢٩،٦٤٣٢،٥١٠٠،٧٤٦٦،٠١١٧٢٥،٧١١١٠٢،٣شعبة التحقيق
٧١٣،٦٩٥٦،٨١٣٤،١٠٨٤،٢٦٣٦٢،٤٥٨٨،١شعبة املقاضاة

البرنامج الرئيسي الثالث
٤٧١،٧٣٣١٦٥،٩٣٣٩٩،١٠٤٩،٢٣١٦١٣،٦٢٩٩٥،٤قلم المحكمة
٨٧٠،٩٦٤٥١،٨٦٩٣،٩٢٩٦،٢١١٧١٤،٠١٠٩٤،٨مكتب املسجل

شعبة اخلدمات اإلدارية 
املشرتكة

٦١١،٩١٦٤١٥،٥١٦٩٨،٨٢٥١،٠٤١٢٢،٣٤٩٧،٠

٤٠٢،١٦٦٣٠،٧٦١٠٣،٦٦٧٧،٩١٢٣٧٢،٥١٢٩٧،٦شعبة خدمات احملكمة
قسم اإلعالم العام 

والوثائق
٠٩٧،٤٢١٦٩،٥٢١٠٣،٤٦٥٧،٣١٣٢٠،٠١٧٩،٦

املكاتب املستقلة 
واملشاريع اخلاصة

٤٨٩،٤١٤٨٩،٤١١٠٠،٦١٦٦،٨١٠٨٤،٩١٩٣،٠
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الربنامج الرئيسي/ 
الربنامج

الشق املتصل باحلاالتالشق األساسي

املعتمدة امليزانية
للشق األساسي 

٢٠١٣لعام 

النفقات الفعلية 
للشق األساسي 

*٢٠١٣لعام 

معدل التنفيذ 
بالنسبة املئوية

امليزانية املعتمدة 
للشق املتصل 
باحلاالت لعام 

٢٠١٣

النفقات الفعلية 
للشق املتصل 
باحلاالت لعام 

٢٠١٣*

معدل التنفيذ 
بالنسبة املئوية

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

أمانة جمعية الدول 
األطراف

٩٥١،٧٢٨٩٠،٦٢٩٧،٩

البرنامج الرئيسي 
الخامس

٩٠١،٥٥٩٠١،٥٥١٠٠،٠المباني المؤقتة
البرنامج الرئيسي 

السادس
أمانة الصندوق 

االستئماني للضحايا
٧١٢،٠٦٩٦،٤٩٧،٨٨٦٨،٠٧٣٥،١٨٤،٧

البرنامج الرئيسي 
١–السابع 

٩٩٦،٧٦٧٥،٠٦٧،٧مكتب مدير المشروع
البرنامج الرئيسي 

٥- السابع 
٢٠٥،٩١٣٢،٠٦٤،١آلية الرقابة المستقلة
٤٣٨،٢٥٨٥٧١،٦٥٦٩٦،٨٦٨٢،١٥٦٧٥٦،٨٥٣٩٤،٨المجموع للمحكمة

الواردة يف هذا اجلدول باالستناد إىل أرقام أولية غري مراجعة ميكن أن تعدل.٢٠١٣النفقات الفعلية لعام * ُحسبت 

النشاط الميداني-جيم
ملخصًا للنفقات الفعلية املتعلقة بالعمليات امليدانية حبسب كل حالة ٥يعرض اجلدول -٢٦٤

يف أوغندا واحلالة االت أال وهي احلالة حتقق يف مثاين ح٢٠١٣على حدة. وكانت احملكمة يف عام 
يف مجهورية الكونغو الدميقراطية واحلالة يف السودان واحلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى واحلالة يف 

واحلالة يف كوت ديفوار واحلالة يف مايل. والدعم التشغيلي مقدم إىل واحلالة يف ليبيامجهورية كينيا
حاالت بعينها. وقد بلغ جمموع النفقات ها معاً، وليس من أجل مجيع هذه احلاالت منظورًا إلي

يف املائة من امليزانية املعتمدة ٥٥،١مليون يورو أي ما ميثل ٣١،٢٤الفعلية جلميع احلاالت 
مليون ٣١،٢٤ومن بني جمموع النفقات الفعلية وقدره مليون يورو.٥٦،٦٨للحاالت وقدرها 

مليون يورو وخيص ١٣،٣٠وأنفق قلم احملكمة مليون يورو١٧،٥٨يورو أنفق مكتب املدعي العام 
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مليون يورو الربامج األخرى واهليئة القضائية والصندوق االستئماين ٠،٣٦الرصيد الباقي البالغ 
للضحايا.

*بحسب الحاالت (بآالف اليورو)٢٠١٣اإلنفاق الفعلي على العمليات الميدانية في عام : ٥الجدول 

احلالة يف 
داأوغن

احلالة يف 
مجهورية 
الكونغو 

الدميقراطية

احلالة يف 
السودان

احلالة يف 
مجهورية 
أفريقيا 

الوسطى

احلالة يف  
كينيا

احلالة يف 
ليبيا

احلالة يف 
كوت 
ديفوار

احلالة يف 
مايل

الدعم 
موعالتشغيلي ا

هيئة الرئاسة
١٤،٢١٤،٢الدوائر

١٤،٢١٤،٢الهيئة القضائية
ديوان املدعي 

٢،٤١٨،٥١٧،٤٠،٩١٩٩،٦٢٣٨،٨العام
١١،٨٥٧،٠١٠٢،١٢١،٩٢٧٦،٧١٢٨،٩٤٠،٣١١،٧٦٠٠،٦١٢٥١،٠٢قسم اخلدمات

١١،٨٥٧،٠١٠٢،١٢١،٩٢٧٩،١١٤٧،٤٥٧،٧١٢،٦٨٠٠،٢١٤٨٩،٨٢املدعي العام
شعبة 

االختصاص 
والتكامل 
٢،٤١١٠،٤١١٤،٤٩،١١٧٩،٦١٥،٩١٠٥،٦٢٥،٢٠٢٨،٢١٥٩٠،٦١والتعاون

شعبة االختصاص 
٢،٤١١٠،٤١١٤،٤٩،١١٧٩،٦١٥،٩١٠٥،٦٢٥،٢٠٢٨،٢١٥٩٠،٦١والتكامل والتعاون

التخطيط 
٢٠،١٣٠٢،٤٨٠،٤٢٩٦،٧٦٣٥،٠١٨٣،٨٢٨٥،١٩٦،٥٧٩٣،٧٣٦٩٣،٨٥والعمليات

٦٦٨،٧٤٧٥،٨٥٢،٢١٧٥،٥٢٥٢٨،٣٣٨٠،٦٧١١،٧٥٣٣،٧٥٢٦،٦٥ِفَرق التحقيق
٢٠،١٩٧١،١٥٥٦،٣٣٤٨،٩٨١٠،٥٢٧١٢،١٦٦٥،٧٨٠٨،٢٣٢٧،٤٤٢٢٠،٤١١شعبة التحقيق

٥٢٠،٥٧٣٢،٨٢٧،٢٤٩٠،٧٨٥،٥٨١،٣١٧٠،٦١٦٧،٠٢٧٥،٧٢شعبة املقاضاة
٥٢٠،٥٧٣٢،٨٢٧،٢٤٩٠،٧٨٥،٥٨١،٣١٧٠،٦١٦٧،٠٢٧٥،٧٢ة املقاضاةشعب

٣٤،٣٦٥٩،٠١٥٠٥،٦١٤٠٧،١٧٥٩،٩٣٩٦٠،٨٩١٠،٢٠١٦،٧١٣٢٢،٨٧٥٧٦،٥١٧مكتب المدعي العام
٣٣،٨٤٧،٧٤،٨٨٦،٤ديوان املسجل

قسم األمن 
١٠٤،١٦٧٧،٦٣٥٦،٣٢٨١،٢٣،٨٩٤،٠١٤،٧٤٣٣،٧٩٦٥،٤١والسالمة

قسم العمليات 
٣٢٢،٣٩٥٢،٩٤١،٤٢٩١،٤٢٩٨،٤٢٦٩،١٧٥٢،٣٩٢٨،٠٢امليدانية

قسم دعم 
٦٧,٦١٢٥،٩١٤،٣١٨٥،١٣٩٢،٩احملامني
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احلالة يف 
داأوغن

احلالة يف 
مجهورية 
الكونغو 

الدميقراطية

احلالة يف 
السودان

احلالة يف 
مجهورية 
أفريقيا 

الوسطى

احلالة يف  
كينيا

احلالة يف 
ليبيا

احلالة يف 
كوت 
ديفوار

احلالة يف 
مايل

الدعم 
موعالتشغيلي ا

٤٢٦،٤٧٣١،٩١٤١،٤٧٧٣،٧٥٧٩،٦٥١،٦٣٧٧،٤١٤،٧٣٧٦،٠١٣٧٢،٧٥مكتب املسجل
وارد قسم امل
٢٠١،٨٢٠١،٨البشرية

قسم امليزانية 
٣٣٩،١٣٣٩،١واملالية

قسم اخلدمات 
١٩،٧١٩،٧العامة

قسم تكنولوجيا 
املعلومات 

٨٣،١٢٦٢،٤٥٣،٨٣٥،٢٦٨،٤٢٨٣،٩٧٨٦،٨واالتصاالت
شعبة اخلدمات 

٨٣،١٢٦٢،٤٥٣،٨٣٥،٢٦٨،٤٨٤٤،٤٣٤٧،٣١املشرتكةاإلدارية
٣،٨٥،٤٢،٥١١،٧مكتب املدير

قسم إدارة 
٤،١١٥،١١١،٠-احملكمة

١،٣١،٣قسم االحتجاز
قسم الرتمجة 

الشفوية والرتمجة 
التحريرية يف 

٢١،٨٧٠٣،٥٤١،٠١٣،٠١٦،٥٤،٩٧،٦٦٢٣،٣٣٨٨،٠١-احملكمة
وحدة الضحايا 

٤٣،٣٩٧٤،٩٣٣،١٣٤٩،٠٢٩٨،٥١٢٥،٥٠،٤٤٩٤،٠٢١٨،٧٣والشهود
قسم مشاركة 

الضحايا وجرب 
١٩،١٢٠٠،٠١٠٣،٨١٤٠،٢٣٣،٠٢٠٩،٣٧٠٥،٤أضرارهم

شعبة خدمات 
٤٠،٦٨٧٨،١١٧٤،١٤٦٥،٨٤٦٠،٦١٤،٩٦٦،٢٠،٤٣٤٥،٤١٣٣٦،٠٥احملكمة

٤،١٤،١مكتب الرئيس
وحدة الشؤون 

٤،٢١١٧،٥١٢١،٧العامة
٦٧،٦٢٦٢،١٧٠،١٦٤،٨٣٨٦،٣٧١،١١٦٦،٥٠٨٨،٥١وحدة التوعية
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احلالة يف 
داأوغن

احلالة يف 
مجهورية 
الكونغو 

الدميقراطية

احلالة يف 
السودان

احلالة يف 
مجهورية 
أفريقيا 

الوسطى

احلالة يف  
كينيا

احلالة يف 
ليبيا

احلالة يف 
كوت 
ديفوار

احلالة يف 
مايل

الدعم 
موعالتشغيلي ا

قسم اإلعالم العام 
٦٧،٦٢٦٢،١٧٠،١٦٤،٨٣٩٠،٥٧١،١٢٨٨،١٢١٤،٤١والوثائق

٢،٥٢،٥حمامو الدفاع
١٢،٩٦،٢١٩،٠حمامو الضحايا

املراجعة 
الداخلية 

٥،١٥،١للحسابات
املكاتب املستقلة 

١٢،٩٥،١٨،٧٢٦،٧والربامج اخلاصة
٦٣٠،٦١٣٤،٥٤١٨٥،٦٣٥٨،١١٤٧١،٠٢٥٦،٤٥٨٣،٢١٥،١٨٦٢،٦٣٢٩٧،٠١٣قلم المحكمة

أمانة الصندوق 
١٤١،٧١٤٩،١٥٨،٥٣٤٩،٢للضحايااالستئماين

أمانة الصندوق 
١٤١،٧١٤٩،١٥٨،٥٣٤٩،٢للضحايااالستئماين

٨٠٦،٦٩٤٢،٦٥٦٩١،١١٧٦٥،٢١٢٣٠،٩٦٠١٧،٢١٤٩٣،٤١٠٣١،٨١٢٥٨،١١١٢٣٦،٩٣١المجموع للمحكمة
الواردة يف هذا اجلدول باالستناد إىل أرقام أولية غري مراجعة ميكن أن تعدل.٢٠١٣* ُحسبت النفقات الفعلية لعام 

االلتزامات غير المصفاة- دال
واملبلغ املصفاةيوفر املرفق الرابع عشر العدد اإلمجايل لاللتزامات غري ١٩تلبية لطلب اللجنة-٢٦٥

واألرقام احملّدثة لنفس ٢٠١٣كانون األول/ديسمرب للسنة املالية ٣١اإلمجايل املستوجب حىت 
.٢٠١٢كانون األول/ديسمرب ٣١الفرتة حىت 

التوظيف-هاء
كانون ٣١ملخصًا للمالك الوظيفي حبسب الربامج الرئيسية. ويف ٦يعرض اجلدول -٢٦٦

وظيفة من جمموع الوظائف املعتمدة ٦٨٨د الوظائف املشغولة هو كان عد٢٠١٣األول/ديسمرب 
موع، ٩٠،٤وظيفة أي ما ميثل ٦٧١البالغ  باستبعاد مناصب مخسة مسؤولني يف املائة من هذا ا

منتخبني.

لد الثاين، اجلزء باء (ICC-ASP/12/20)٢٠١٣الوثائق الرمسية ... الدورة الثانية عشرة ... ١٩ ، الفقرة ٢–، ا
١١١.
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فو أعداد الوظائف المعتمدة مقابل أعداد الوظائف المشغولة بحسب أنواع الوظائف (موظ–المالك الوظيفي : ٦الجدول 
الفئة الفنية وموظفو فئة الخدمات العامة)*

عدد الوظائف 
املعتمدة

عدد 
الوظائف 
املشغولة

عدد الوظائف 
اليت مت االنتهاء 
من توظيف من 

يشغلها**

عدد الوظائف 
اجلاري توظيف 

من يشغلها

عدد الوظائف 
املعلن عنها اليت 
ال جيري توظيف 

من يشغلها

عدد الوظائف 
الشاغرة وغري 

ن عنهااملعل

]٦[]٥[]٤[]٣[]٢[]١[
اهليئة القضائية

٤٨٤٦٢الربنامج الرئيسي األول
مكتب املدعي العام

٢١٤١٩٨٤١٠٢الربنامج الرئيسي الثاين
قلم احملكمة

٤٧٨٤٢٩٤١٥١٢٩الربنامج الرئيسي الثالث***
دول األطرافأمانة مجعية ال

٩٦٣الربنامج الرئيسي الرابع
أمانة الصندوق االستئماين 

للضحايا
٧٦١الربنامج الرئيسي السادس

مكتب مدير املشروع
١٣٣–الربنامج الرئيسي السابع 

آلية الرقابة املستقلة
٥٢11–سابع الربنامج الرئيسي ال

٧٦١٦٨٨٨٣٢١٣٢المجموع للمحكمة
ال يشمل اجلدول الوارد أعاله مناصب مخسة مسؤولني منتخبني (هي ثالثة مناصب يف الربنامج الرئيسي الثاين ومنصبان يف الربنامج الرئيسي* 

الثالث).
ية التوظيف ولكن الوظيفة جممدة حىت وصول شاغلها.يشري إىل أن املرشح الذي اختري قد قبل العرض ومت االنتهاء من عمل** 

ذه الصفة ولكنها تقابل وظيفة موظف متفرغ للتمثيل يف ***  املوظفني.نقابةتشتمل بيانات الربنامج الرئيسي الثالث على وظيفة ليست شاغرة 

الصندوق األداء من حيث تنفيذ الميزانية فيما يخص اإلخطارات المتعلقة باستخدام أموال-واو
االحتياطي

، قدمت احملكمة أصًال اإلخطارات السبعة التايل ذكرها إىل اللجنة مبا ٢٠١٣يف عام -٢٦٧
٦نيسان/أبريل و٢٥يورو. ووجهت احملكمة إخطارًا إىل اللجنة يف ٥٤١٤٥٧٨جمموعه 

ثة من باملوارد الالزمة يف ثالحزيران/يونيه يتعلق بتنقيحات أدخلت على التقديرات املتصلة 
قدره " اليت أسفرت عن مبلغ إمجايل منقح باإلخطارات٣" و"٢" و"١اإلخطارات وهي اإلخطار "

. يورو وخالل السنة ما فتئت احملكمة ٤٨٧٢٤٦١يورو مما ميثل اخنفاضًا قدره ٠٤٥٢١١٧
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ا املا لية. تبذل جهودًا جبارة يف سبيل االستخدام األفضل للموارد املتاحة من أجل خفض متطلبا
٢٠واإلخطارات املوجهة هي اآلتية:

يورو واإلخطار ٠٨٧٣١١مببلغ ٢٠١٢كانون األول/ديسمرب ١٧اإلخطار املؤرخ (أ)
٢٥يورو املوجه يف ٨٠٠٢٤٤اإلضايف بالتقدير املنقح للموارد الالزمة املتعلق مببلغ 

موظفني ومعونة نيسان/أبريل من أجل التمديد يف والييت قاضيني اثنني وتوفري الدعم لل
يف ودجولو شويجرمني كاتنغا والسيد ماثيو نغالسيد قانونية إضافية ألفرق الدفاع يف حالة 

إطار احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية؛
يورو وإخطار إضايف ١٠٠٥٠٩مببلغ ٢٠١٢كانون األول/ديسمرب ١٨اإلخطار املؤرخ (ب)

نيسان/أبريل ٢٥يورو واملوجه يف ٩٠٠٣٦٦طلوبة وقدره بالتقدير املنقح املتعلق باملوارد امل
السيد لوران من أجل سد احلاجة إىل توفري ما يلزم الستمرار اإلجراءات التمهيدية يف قضية 

يف إطار احلالة يف كوت ديفوار؛غباغبو
يورو واإلخطار ٢٠٠٢٧٩٤مببلغ ٢٠١٣نيسان/أبريل ١١و٩اإلخطار املؤرخ (ج)

٢٥يورو املوجه يف ٢٠٠٧٩١٣قديرات املنقحة للموارد املطلوبة مبقدار اإلضايف بالت
حزيران/يونيه فيما خيص احلالة يف مايل ٦يورو املوجه يف ٢٠٠٢٤١٣نيسان/أبريل و 

؛٢٠١٣كانون الثاين/يناير ١٦يوم اليت فتح فيها مكتب املدعي العام حتقيقاته
يورو من أجل التمديد يف والية ٥٠٠٤١٤مببلغ ٢٠١٣نيسان/أبريل ١٥اإلخطار املؤرخ (د)

دعم ومساعدة قانونية إضافية ألفرق الدفاع قاضيني اثنني ومن أجل توفري خدمات موظفي 
يف إطار احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية؛السيد جرمني كاتنغايف قضية 

السيد و من أجل نقل يور ٥٥٤١٢٤مببلغ ٢٠١٣نيسان/أبريل ١٩اإلخطار املؤرخ يف (ه)
من كيغايل، برواندا إىل مركز االحتجاز باحملكمة يف هولندا يف إطار احلالة بوسكو نتاغاندا

يف مجهورية الكونغو الدميقراطية؛
من أجل استمرار أفرق الرتمجة ٥٠٠٢٣٠مببلغ ٢٠١٣حزيران/يونيه ١٢اإلخطار املؤرخ (و)

يف إطار احلالة يف مجهورية أفريقيا بيري مببا غومبوجونيف قضية السيد الشفوية بلغة السنغو 
الوسطى؛

يورو لسد احلاجة لبذل ٦٠٠٥٨٨٢مببلغ ٢٠١٣حزيران/يونيه ١٨اإلخطار املؤرخ (ز)
يف السيد بوسكو انتاغانداجهود حتقيق جديدة وتوفري ما يلزم جللسة اعتماد التهم يف قضية 

قراطية.إطار احلالة يف مجهورية الكونغو الدمي
األداء من حيث تنفيذ الميزانية فيما يخص مجموع اإلخطارات المتعلقة بطلب استخدام -زاي

أموال الصندوق االحتياطي
ملخصًا لألداء اإلمجايل من حيث تنفيذ امليزانية فيما خيص ما جمموعه ٧يعرض اجلدول -٢٦٨

طي. وقد بلغ املعدل اإلمجايل سبعة إخطارات قدمت إىل اللجنة بشأن استخدام الصندوق االحتيا

.٢٠١٣كانون الثاين/يناير ١يف " بدأ نفاذمها٢" و"١اإلخطارات "٢٠



ICC-ASP/13/19

6619-A-291114

مليون يورو من أصل املبلغ ٣،٧٥يف املائة أو مبلغ ٢٠١٣٥،٩للتنفيذ الفعلي يف أواخر عام 
مليون يورو.٧،٢١اإلمجايل الستخدامات الصندوق االحتياطي وقدره 

إلى اللجنة في عام األداء من حيث تنفيذ الميزانية فيما يخص مجموع اإلخطارات السبعة التي ُقدمت: ٧الجدول 
بشأن استخدام أموال الصندوق االحتياطي بحسب بنود اإلنفاق (بأالف اليورو)٢٠١٣

بند اإلنفاق
جمموع املبالغ احملددة يف 

إخطارات استخدام الصندوق 
االحتياطي

جمموع املبالغ املنفقة 
فعالً *

املعدل الكلي للتنفيذ 
بالنسبة املئوية

]١]/[٢]=[٣[]٢[]١[
٢٩٧،٩٢٧٥،٢٩٢،٤تكاليف القضاة

تكاليف املوظفني
٦٩٤،٢٣٧٢١،٣١٤٦،٦املساعدة املؤقتة العامة

١٤٥،٩٠،٨٠،٥املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات
٣٤،٨١٨،٩٥٤،٤اخلرباء االستشاريون

موع الفرعي لتكاليف املوظفني األخرى ٨٧٤،٩٣٧٤١،٠١٤٤،٩ا
٨١٦،٩٥٠٦،٣٦٢،٠السفر

٢،٩التدريب
٣٩٣،٥١٩،٧٥،٠الرتمجة التحريرية اخلارجية

٨١٩،٧٤٩٣،٦٦٠،٢حمامو الدفاع
٣٩،٣٢١،٨٥٥،٤حمامو الضحايا

٢،٠الطباعة اخلارجية
٢٠،٠٥،٨٢٩،٠تكاليف اإلعالم العام وإنتاج الوثائق

٧٩،٨٠،٨١،٠خدمات اخلرباء اخلارجيني
١٥١،٠١١٣،٨٧٥،٤ت التعاقدية األخرىاخلدما

موع الفرعي للخدمات التعاقدية ٥٠٥،٣١٦٥٨،٤٤٣،٧ا
٢٥،٠١٠،٧٤٢،٧إجيار أماكن العمل

١٦،٨صيانة أماكن العمل
٢،٧إجيار األثاث واملعدات

٢٨،٩االتصاالت
٦٢،٠٤٣،٥٧٠،١صيانة األجهزة واألثاث
٣٥٢،٣٩٧،٣٢٧،٦خرىتكاليف تشغيل متفرقة أ

موع الفرعي ملصروفات التشغيل العامة ٤٦٨،٢١٧١،٠٣٦،٥ا
٢٥،٠٣١،٧١٢٦،٩اللوازم واملواد

٢٢٢،٩٣٦١،٥١٦٢،٢األجهزة، مبا يف ذلك األثاث
٢١١،١٧٧٤٥،٢٣٥١،٩المجموع
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بند اإلنفاق
جمموع املبالغ احملددة يف 

إخطارات استخدام الصندوق 
االحتياطي

جمموع املبالغ املنفقة 
فعالً *

املعدل الكلي للتنفيذ 
بالنسبة املئوية

]١]/[٢]=[٣[]٢[]١[
أرقام أولية غري مراجعة ميكن أن تعدل.الواردة يف هذا اجلدول باالستناد إىل٢٠١٣* ُحسبت النفقات الفعلية لعام 

ترد فيما يلي تفاصيل األداء من حيث تنفيذ امليزانية فيما خيص كل وجه من أوجه -٢٦٩
إىل اللجنة.بهقدمتالذياستخدام الصندوق االحتياطي بنفس ترتيب اإلخطارات 

لصندوق االحتياطي من باأدناه أداء امليزانية بشأن اإلخطارات املتعلقة ٨يبني اجلدول -٢٧٠
أجل التمديد يف والييت قاضيني اثنني فضًال عن عدد حمدود من موظفي الدعم واملساعدة القانونية 

ودجولو شوي ملدة أربعة أشهر سيد جرمني كاتنغا والسيد ماثيو نغاإلضافية ألفرق الدفاع عن ال
وهذا ة الكونغو الدميقراطية.(كانون الثاين/يناير إىل نيسان/أبريل) يف إطار احلالة يف مجهوري

فيما خيص الواليات الالزم متديدها ملدة مخسة أشهر أخرى.’ ٤‘اإلخطار تاله إخطار آخر 
مليون يورو بالقياس إىل إخطار منقح ٠،١٧يف املائة، أو ٦٩،١ويتمثل معدل التنفيذ الفعلي يف 

ية املتصلة بالدفاع طيلة شهري  وسدد قسم دعم احملامني الرسوم القانونمليون يورو.٠،٢٤مبلغه 
من ميزانيته املعتمدة الشيء الذي أفضى إىل نقص يف ٢٠١٣كانون الثاين/يناير وشباط/فرباير 

اإلنفاق املتصل مبحامي الدفاع.
األداء من حيث تنفيذ الميزانية فيما يخص استخدام الصندوق االحتياطي من أجل التمديد لقاضيين اثنين : ٨الجدول 
ودجولو شوي سيد جرمين كاتنغا والسيد ماثيو نغعم الموظفين والمساعدة القانونية اإلضافية ألفرق الدفاع عن الوتوفير د

بحسب بنود اإلنفاق (بآالف اليورو)٢٠١٣في إطار الحالة في جمهورية الكونغو الديمقراطية لعام 

بند اإلنفاق
املبالغ املنقحة يف إخطارات 

استخدام الصندوق 
االحتياطي

معدل التنفيذ بالنسبة املبالغ املنفقة فعًال *
املئوية

]١]/[٢]=[٣[]٢[]١[
١٢٩،٩١٢٢،٠٩٤،٠تكاليف القضاة

تكاليف املوظفني
٣١،١٢٦،٤٨٤،٨املساعدة املؤقتة العامة

املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات
موع الفرعي لتكاليف املوظفني األخرى ٣١،١٢٦،٤٨٤،٨ا

السفر
٨٣،٩٢٠،٨٢٤،٩حمامو الدفاع

حمامو الضحايا
موع الفرعي للخدمات التعاقدية ٨٣،٩٢٠،٨٢٤،٩ا

تكاليف تشغيل متفرقة أخرى
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بند اإلنفاق
املبالغ املنقحة يف إخطارات 

استخدام الصندوق 
االحتياطي

معدل التنفيذ بالنسبة املبالغ املنفقة فعًال *
املئوية

]١]/[٢]=[٣[]٢[]١[
موع الفرعي ملصروفات التشغيل العامة ا

اللوازم واملواد
األجهزة، مبا يف ذلك األثاث

٢٤٤،٨١٦٩،٣٦٩،١موعالمج
الواردة يف هذا اجلدول باالستناد إىل أرقام أولية غري مراجعة ميكن أن تعدل.٢٠١٣* ُحسبت النفقات الفعلية لعام 

األداء من حيث تنفيذ امليزانية فيما خيص استخدام الصندوق االحتياطي ٩يبني اجلدول -٢٧١
السيد واصلة اإلجراءات التمهيدية يف قضية ملمن أجل اإلخطار باستخدام الصندوق االحتياطي 

اية السنة نُفذ اإلخطار املنقح البالغ لوران غباغبو ٠،٣٧يف إطار احلالة يف كوت ديفوار. ويف 
يف املائة.٩٩،٣متثل يف مليون يورو بكليته تقريباً مبعدل تنفيذ 

دوق االحتياطي لتوفير ما يلزم من أجل مواصلة األداء من حيث تنفيذ الميزانية فيما يخص استخدام الصن: ٩الجدول 
بحسب بنود اإلنفاق ٢٠١٣اإلجراءات التمهيدية في قضية السيد لوران غباغبو في إطار الحالة في كوت ديفوار لعام 

(بآالف اليورو)

بند اإلنفاق
املبالغ املنقحة يف 

إخطارات استخدام 
الصندوق االحتياطي

التنفيذ بالنسبة معدل املبالغ املنفقة فعًال *
املئوية

]١]/[٢]=[٣[]٢[]١[
تكاليف القضاة

تكاليف املوظفني
موع الفرعي لتكاليف املوظفني ا

٧٤،٩٧٨،٦١٠٤،٩املساعدة املؤقتة العامة
املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

موع الفرعي لتكاليف املوظفني األخرى ٧٤،٩٧٨،٦١٠٤،٩ا
السفر

٢٥٢،٧٢٦٣،٨١٠٤،٤حمامو الدفاع
٣٩،٣٢١،٨٥٥،٤حمامو الضحايا

اخلدمات التعاقدية األخرى
موع الفرعي للخدمات التعاقدية ٢٩٢،٠٢٨٥،٦٩٧،٨ا

تكاليف تشغيل متفرقة أخرى
موع الفرعي ملصروفات التشغيل العامة ا
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بند اإلنفاق
املبالغ املنقحة يف 

إخطارات استخدام 
الصندوق االحتياطي

التنفيذ بالنسبة معدل املبالغ املنفقة فعًال *
املئوية

]١]/[٢]=[٣[]٢[]١[
اللوازم واملواد

األجهزة، مبا يف ذلك األثاث
٣٦٦،٩٣٦٤،٢٩٩،٣المجموع

الواردة يف هذا اجلدول باالستناد إىل أرقام أولية غري مراجعة ميكن أن تعدل.٢٠١٣* ُحسبت النفقات الفعلية لعام 

ق الصندو لغ الذي ُأخطر باستخدامه من أموالالنفقات الفعلية من املب١٠يبني اجلدول -٢٧٢
كانون ١٦االحتياطي من أجل احلالة يف مايل اليت فتح فيها مكتب املدعي العام حتقيقاته يف 

مليون ١،٦٥يف املائة أو ٥٠،٩. وسجل الصندوق نقصاً يف اإلنفاق مبا نسبته ٢٠١٣الثاين/يناير 
مليون يورو.٣،٢٤يورو قياساً إلخطار باإلنفاق منقح مبلغه 

مكتب املدعي العام إىل: حالةاخلدمات املؤقتة العامة راجع يف ونقص اإلنفاق يف فئة -٢٧٣
التأخري يف التوظيف الناشئ عن فجوة زمنية داخلية فاصلة بني تبيان االحتياجات واحلصول ’١‘

مت يف حاالت قليلة التوظيف وذلك بسبب افتقار املرتشحني للمؤهالت ’ ٢‘على املوافقة الفعلية؛ 
التغيريات اإلضافية اليت طرأت ’ ٣‘القصرية األجل اليت تعرضها احملكمة؛ واملطلوبة مبقتضى العقود 

على مواصفات تركيبة املوظفني يف أعقاب املشاورة اليت دارت مع اخلرباء اخلارجيني يف الفرتة ما بني 
بنود رئيسية أخرى غري املساعدة املؤقتة أيار/مايو وآب/أغسطس. وعلى صعيد قلم احملكمة، هناك 

سجلت هي األخرى نقصاً يف اإلنفاق كاملساعدة املؤقتة لالجتماعات والسفر وحمامو الدفاع العامة
والنفقات التشغيلية العامة وهي حاالت تعزى لعدم التيقن الذي يكتنف األنشطة واالفتقار 

محاية الشهود يف إطار احلالة يف مايل.لإلحاالت بالنسبة ألنشطة 
الميزانية فيما يخص استخدام الصندوق االحتياطي من أجل الحالة في مالي األداء من حيث تنفيذ: ١٠الجدول 
بحسب بند اإلنفاق (بآالف اليورو)٢٠١٣

بند اإلنفاق
املبالغ املنقحة يف 

إخطارات استخدام 
الصندوق االحتياطي

معدل التنفيذ بالنسبة املبالغ املنفقة فعًال *
املئوية

]١]/[٢]=[٣[]٢[]١[
قضاةتكاليف ال

تكاليف املوظفني
٩٣٣،٥١٠٢٨،٢١٥٣،٢املساعدة املؤقتة العامة

١٠٠،٠املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات
٣٤،٨١٠،٠٢٨،٨اخلرباء االستشاريون

موع الفرعي لتكاليف املوظفني األخرى ٠٦٨،٣٢٠٣٨،٢١٥٠،٢ا
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بند اإلنفاق
املبالغ املنقحة يف 

إخطارات استخدام 
الصندوق االحتياطي

معدل التنفيذ بالنسبة املبالغ املنفقة فعًال *
املئوية

]١]/[٢]=[٣[]٢[]١[
٥٣٦،٣٢٨٤،٤٥٣،٠السفر

٢٠،٠رجيةالرتمجة اخلا
٥٦،٥حمامو الدفاع

٢،٠الطباعة اخلارجية
٢٠،٠٥،٨٢٩،٠تكاليف اإلعالم العام وإنتاج الوثائق

٦٧،٨خدمات اخلرباء اخلارجيني
٣٨،٠٠،٨٢،٢اخلدمات التعاقدية األخرى

موع الفرعي للخدمات التعاقدية ٢٠٤،٣٦،٦٣،٣ا
٢٥،٠١٠،٧٤٢،٧إجيار املباين

٣،٥خدمات املرافق
٢١،٤صيانة األجهزة واألثاث

٢٦٤،٢٤٨،٦١٨،٤تكاليف تشغيل متفرقة أخرى
موع الفرعي ملصروفات التشغيل العامة ٢٨٩،٢٨٤،٢٢٩،١ا

٩،٥اللوازم واملواد
١٤٣،١٢٢٥،٧١٥٧،٧األجهزة، مبا يف ذلك األثاث

٢٤١،٢٣٦٤٨،٦١٥٠،٩المجموع
الواردة يف هذا اجلدول باالستناد إىل أرقام أولية غري مراجعة ميكن أن تعدل.٢٠١٣بت النفقات الفعلية لعام * ُحس

أدناه األداء من حيث تنفيذ امليزانية فيما خيص اإلخطار باستخدام ١١يبني اجلدول -٢٧٤
د من موظفي أموال الصندوق االحتياطي من أجل التمديد يف والييت قاضيني اثنني وعدد حمدو 

الدعم واملساعدة القانونية اإلضافية ألفرق الدفاع عن السيد جرمني كاتنغا ملدة مخسة أشهر إضافية 
احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية. ويتمثل معدل (من أيار/مايو إىل أيلول/سبتمرب) يف إطار 

مليون يورو. ٠،٤١إخطار مببلغ مليون يورو بالقياس إىل ٠،٢٧يف املائة أو ٦٤التنفيذ الفعلي يف 
وقد واجهت اهليئة القضائية مصاعب يف التوظيف مما أفضى إىل نقص يف اإلنفاق يف فئة اخلدمات 

ختفيض يف املوارد أجراه املسجل بعد املؤقتة العامة. والنقص يف اإلنفاق على حمامي الدفاع سببه 
البيانات اخلتامية.
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لميزانية فيما يخص اإلخطار باستخدام الصندوق االحتياطي من أجل التمديد في األداء من حيث تنفيذ ا: ١١الجدول 
والية قاضيين وموظفي الدعم ومساعدة قانونية إضافية ألفرق الدفاع عن السيد جرمين كاتنغا في إطار الحالة في جمهورية 

بحسب بند اإلنفاق (بآالف اليورو)٢٠١٣الكونغو الديمقراطية لعام 

خطارات استخدام إبند اإلنفاق
معدل التنفيذ بالنسبة املئويةاملبالغ املنفقة فعًال *الصندوق االحتياطي

]١]/[٢]=[٣[]٢[]١[
١٦٨،٠١٥٣،٢٩١،٢تكاليف القضاة

تكاليف املوظفني
١١٦،٥٤١،٨٣٥،٨املساعدة املؤقتة العامة

املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات
موع ال ١١٦،٥٤١،٨٣٥،٨فرعي لتكاليف املوظفني األخرىا

السفر
١٣٠،٠٧٠،١٥٣،٩حمامو الدفاع

اخلدمات التعاقدية األخرى
موع الفرعي للخدمات التعاقدية ١٣٠،٠٧٠،١٥٣،٩ا

تكاليف تشغيل متفرقة أخرى
موع الفرعي ملصروفات التشغيل العامة ا

اداللوازم واملو 
األجهزة مبا يف ذلك األثاث

٤١٤،٥٢٦٥،١٦٤،٠المجموع
الواردة يف هذا اجلدول باالستناد إىل أرقام أولية غري مراجعة ميكن أن تعدل.٢٠١٣* حسبت النفقات الفعلية لعام 

أدناه األداء من حيث تنفيذ امليزانية خبصوص استخدام صندوق ١٢يبني اجلدول -٢٧٥
ارئ يف إطار احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية لنقل السيد بوسكو نتاغاندا من كيغايل إىل الطو 

كانون الثاين/يناير وجهت احملكمة رسالة ١٣رواندا مث إىل مركز االحتجاز باحملكمة يف هولندا. ففي 
الصندوق دام إىل اللجنة تتعلق بتطورات سرية مل تكن متوقعة وعمليات اإلخطار بإمكانية استخ

م. وعملية النقل متت يوم  آذار/مارس ٢٢االحتياطي للوفاء بالتكاليف املتصلة بنقل املشتبه 
٢٠١٣.
يف املائة. أما ٩٤،٣وقد اسُتعمل مبلغ اإلخطار بكامله تقريبًا مبعدل تنفيذ قدره -٢٧٦

مؤجرة من رواندا إىل التكاليف الرئيسية املتعلقة باخلدمات التعاقدية األخرى فتتصل برحلة خاصة
هولندا.
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األداء من حيث تنفيذ الميزانية بخصوص استخدام الصندوق االحتياطي في إطار الحالة في جمهورية : ١٢الجدول 
الكونغو الديمقراطية من أجل نقل السيد بوسكو نكاتنغا من كيغالي إلى رواندا ثم إلى مركز االحتجاز بالمحكمة في 

(بآالف اليورو)د اإلنفاقبحسب بن٢٠١٣هولندا عام 

إخطارات استخدام بند اإلنفاق
معدل التنفيذ بالنسبة املئويةاملبالغ املنفقة فعًال *الصندوق االحتياطي

]١]/[٢]=[٣[]٢[]١[
تكاليف القضاة

تكاليف املوظفني
املساعدة املؤقتة العامة

٧،٣٠،٨١٠،٨املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات
موع الفرعي لتكاليف املوظفني األخرى ٧،٣٠،٨١٠،٨ا

٤،٢٣،٦٨٦،١السفر
١١٣،٠١١٣،٠١٠٠،٠اخلدمات التعاقدية األخرى

موع الفرعي للخدمات التعاقدية ١١٣،٠١١٣،٠١٠٠،٠ا
تكاليف تشغيل متفرقة أخرى

موع الفرعي ملصروفات التشغيل العامة ا
للوازم واملوادا

األجهزة، مبا يف ذلك األثاث
١٢٤،٦١١٧،٤٩٤،٣المجموع

الواردة يف هذا اجلدول باالستناد إىل أرقام أولية غري مراجعة ميكن أن تعدل.٢٠١٣* حسبت النفقات الفعلية لعام 

ار باستخدام أدناه األداء من حيث تنفيذ امليزانية خبصوص اإلخط١٣يبني اجلدول -٢٧٧
السيد جان الصندوق االحتياطي من أجل مواصلة عمل أفرق الرتمجة الشفوية بلغة السنغو يف قضية 

وقسم يف إطار احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى يف اجلزء األخري من العام. بيري مببا غومبو –
ذكره، كامل مبلغ اإلخطار الرتمجة الشفوية والرتمجة التحريرية التابع للمحكمة استخدم، كما تقدم 

يف املائة.٩٨،٩مليون يورو مبعدل تنفيذ قدره ٠،٢٣تقريباً وقدره 
األداء من حيث تنفيذ الميزانية بخصوص اإلخطار باستخدام الصندوق االحتياطي لغرض مواصلة عمل : ١٣الجدول 

إطار الحالة في جمهورية أفريقيا الوسطى بيير بمبا غومبو في–أفرق الترجمة الفورية بلغة السنغو في قضية السيد جان 
بحسب بنود اإلنفاق (بآالف اليورو)٢٠١٣

إخطارات استخدام بند اإلنفاق
معدل التنفيذ بالنسبة املئويةاملبالغ املنفقة فعًال *الصندوق االحتياطي

]١]/[٢]=[٣[]٢[]١[
تكاليف القضاة

تكاليف املوظفني
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إخطارات استخدام بند اإلنفاق
معدل التنفيذ بالنسبة املئويةاملبالغ املنفقة فعًال *الصندوق االحتياطي

]١]/[٢]=[٣[]٢[]١[
٢٣٠،٥٢٢٧،٩٩٨،٩ة العامةاملساعدة املؤقت

املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات
موع الفرعي لتكاليف املوظفني األخرى ٢٣٠،٥٢٢٧،٩٩٨،٩ا

السفر
اخلدمات التعاقدية األخرى

موع الفرعي للخدمات التعاقدية ا
تكاليف تشغيل متفرقة أخرى

موع الفرعي ملصروف ات التشغيل العامةا
اللوازم واملواد

األجهزة، مبا يف ذلك األثاث
٢٣٠،٥٢٢٧،٩٩٨،٩المجموع

الواردة يف هذا اجلدول باالستناد إىل أرقام أولية غري مراجعة ميكن أن تعدل.٢٠١٣* حسبت النفقات الفعلية لعام 

نفيذ امليزانية خبصوص اإلخطار باستخدام أدناه األداء من حيث ت١٤يورد اجلدول -٢٧٨
عقد جلسات االستماع يف الصندوق االحتياطي إلجراء حتقيقات جديدة وتوفري ما يلزم ملواصلة 

يف إطار احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى. وُسجل نقص يف تنفيذ نتاغنداالسيد بوسكو قضية 
مليون يورو قياساً بإخطار مبلغه ٠،٩٥املائة أو يف ٣٦،٨هذا املبلغ استناداً إىل معدل تنفيذ قدره 

ويف إطار مكتب املدعي مليون يورو. والنقص يف اإلنفاق يف فئة اخلدمات املؤقتة العامة ٢،٥٩
التأخر يف التوظيف الناتج عن فجوة زمنية داخلية فاصلة بني ’ ١‘العام راجع إىل األسباب التالية: 

التعيينات اليت متت قليلة بسبب افتقار ’ ٢‘وافقات الفعلية؛ االحتياجات واحلصول على املحتديد 
تغيريات إضافية ’٣‘املرشحني للمؤهالت املطلوبة للعقود القصرية األجل اليت تعرضها احملكمة؛ و

طرأت على مواصفات تركيبة املوظفني يف أعقاب التشاور مع خرباء خارجيني جرت يف الفرتة ما 
مل تستخدم الرتمجة التحريرية اخلارجية نتيجة لتطورات يف احلالة مل بني أيار/مايو وآب/أغسطس. و 

يف اإلنفاق يف بندي السفر تكن متوافقة مع االفرتاضات. وفيما خيص قلم احملكمة، ُسجل نقص 
وتكاليف التشغيل العامة بسبب االفتقار إىل إحاالت فيما خيص أنشطة محاية الشهود وحمامي 

ا حمامو الدفاع طُلبت من قبيل الدفاع ألن التكاليف اليت  مث نتيجة الرسوم املهنية مل يطالب 
الحتياز والية بالعمل يف أكثر من قضية واحدة تلقت جهة املساعدة اخلارجية نصف الرسم املتعلق 

بوالية إضافية.
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ة إجراء تحقيقات األداء من حيث تنفيذ الميزانية بخصوص اإلخطار باستخدام الصندوق االحتياطي لضرور : ١٤الجدول 
جديدة وتوفير ما يلزم لجلسات االستماع المخصصة العتماد التهم في قضية السيد بوسكو نكاتنغا في إطار الحالة في 

بحسب بنود اإلنفاق (بآالف اليورو)٢٠١٣جمهورية الكونغو الديمقراطية 

إخطارات استخدام بند اإلنفاق
معدل التنفيذ بالنسبة املبالغ املنفقة فعًال *الصندوق االحتياطي

املئوية
]١]/[٢]=[٣[]٢[]١[

تكاليف القضاة
تكاليف املوظفني

٣٠٧،٧١٣١٨،٥٢٤،٤املساعدة املؤقتة العامة
٣٨،٦املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

٨،٩اخلرباء االستشاريون
موع الفرعي لتكاليف املوظفني األخرى ٣٤٦،٣١٣٢٧،٤٢٤،٣ا

٢٧٦،٤٢١٨،٣٧٩،٠السفر
٢،٩التدريب

٣٧٣،٥١٩،٧٥،٣الرتمجة التحريرية اخلارجية
٢٩٦،٧١٣٨،٧٤٦،٨حمامو الدفاع

١٢،٠٠،٨٦،٩خدمات مصادر خراجية
اخلدمات التعاقدية األخرى

موع الفرعي للخدمات التعاقدية ٦٨٢،٢١٦٢،٢٢٣،٨ا
١٣،٣لصيانة أماكن العم

٢،٧استئجار أماكن العمل
٢٨،٩االتصاالت

٦٢،٠٢٢،٠٣٥،٦صيانة األثاث واملعدات
٨٨،١٤٨،٧٥٥،٣تكاليف تشغيل متفرقة أخرى

موع الفرعي ملصروفات التشغيل العامة ١٧٩،٠٨٦،٨٤٨،٥ا
٢٥،٠٢٢،٢٨٩،٠اللوازم واملواد

٧٩،٧١٣٥،٨١٧٠،٣األجهزة، مبا يف ذلك األثاث
٥٨٨،٦٢٩٥٢،٧٣٦،٨المجموع

الواردة يف هذا اجلدول باالستناد إىل أرقام أولية غري مراجعة ميكن أن تعدل.٢٠١٣* حسبت النفقات الفعلية لعام 

الميزانية البرنامجية واإلخطارات –األداء من حيث تنفيذ الميزانية المدمجة للمحكمة - حاء
طي.باستخدام الصندوق االحتيا

أدناه امليزانية املدجمة للمحكمة، وهو عرض جيمع بني امليزانية الربناجمية ١٥يعرض اجلدول -٢٧٩
. وتصل النفقات الفعلية ٢٦٧واإلخطارات باستخدام الصندوق االحتياطي املشار إليها يف الفقرة 
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قابل مليزانية مليون يورو بامل١١٤،٠٧للمحكمة، مبا يف ذلك اإلنفاق من الصندوق االحتياطي إىل 
الصندوق االحتياطي مببلغ مليون يورو مبا يف ذلك اإلخطار باستخدام ١٢٢،٣٣مدجمة قدرها 

يف املائة. وكان هذا املبلغ سيتمثل يف ٩٣،٢مليون يورو. وهذا ميثل معدل تنفيذ قدره ٧،٢١قدره 
مليون يورو.١١٥،١٢يف املائة لو قورن بامليزانية املعتمدة البالغة ٩٩،١

بحسب بنود اإلنفاق (بآالف اليورو)٢٠١٣األداء من حيث تنفيذ ميزانية المحكمة المدمجة لعام : ١٥الجدول 

البنود
امليزانية 

املعتمدة لعام 
٢٠١٣

جمموع ما 
أخطر 

باستخدامه 
من صندوق 
الطوارئ يف 

٢٠١٣عام 

جمموع امليزانية 
املدجمة لعام 

٢٠١٣
(امليزانية 
الربناجمية 

وع العادية وجمم
ما أخطر 

باستخدامه من 
صندوق 
الطوارئ)

النفقات 
الفعلية يف 

٢٠١٣عام 

النفقات الفعلية 
من صندوق 

الطوارئ يف عام 
٢٠١٣

جمموع 
النفقات 

الفعلية مبا 
فيها النفقات 
من صندوق 
الطوارئ يف 

٢٠١٣عام 

املعدل الكلي 
لإلنفاق مبا فيه 

اإلنفاق من 
صندوق الطوارئ 

٢٠١٣يف عام 
بالقياس إىل

امليزانية املعتمدة 
(بالنسبة املئوية)

املعدل الكلي 
لإلنفاق مبا فيه 

اإلنفاق من صندوق 
الطوارئ بالقياس إىل 

جمموع امليزانية 
٢٠١٣املدجمة لعام 

(امليزانية الربناجمية 
وجمموع ما أخطر 

باستخدامه من 
صندوق الطوارئ) 

(بالنسبة املئوية)
]٣[+/]٦]=[٨[]١[/]٦]=[٧[]٥[+]٤=[]٦[]٥[]٤[]١[+]٢]=[٣[]٢[]١[

٦٨٩،٤٤٢٩٧،٩٩٨٧،٣٤١٥٤،١٤٢٧٥،٢٤٢٩،٣٤٩٤،٥٨٨،٨القضاة
٤٩،٩٤٩،٩سفر القضاة

موع الفرعي للقضاة ٦٨٩،٤٤٢٩٧،٩٩٨٧،٣٤٢٠٤،٠٤٢٧٥،٢٤٧٩،٢٤٩٥،٥٨٩،٨ا
١٤١،٦٦٣١٤١،٦٦٣٥٧٦،٢٦٠٥٧٦،٢٦٠٩٥،٩٩٥،٩تكاليف املوظفني

١٨٦,٣١١٦٩٤،٢٣٨٨٠،٥١٤٦٧٠،٢١٠٧٢١،٣١٣٩١،٥١٢١١٠،٨٨٣،٣املساعدة املؤقتة العامة
املساعدة املؤقتة اخلاصة 

٨١٣،٢١٤٥،٩٩٥٩،١٨٠٩،٥٠،٨٨١٠،٣٩٩،٦٨٤،٥باالجتماعات
٣٩١،٣٣٩١،٣٣٩٧،٨٣٩٧،٨١٠١،٧١٠١،٧العمل اإلضايف

٣١٨،١٣٤،٨٣٥٢،٩٦٣٢،١١٨،٩٦٥١،٠٢٠٤،٦١٨٤،٥اخلرباء االستشاريون
موع الفرعي لتكاليف  ا

٨٥٠،٥٧٥٨٧٤،٩٣٧٢٥،٨٧٩٠٨٥،٨٧٣٧٤١،٠١٨٢٦،٨٧٤٩٨،٧٩٣،٩املوظفني
٣٩٤،١٤٨١٦،٩٢١١،٠٥٥٥٠،٨٤٥٠٦،٣٠٥٧،٢٥١١٥،١٩٧،٠السفر

٣١،٠٣١،٠٢٤،٢٢٤،٢٧٨،١٧٨،١الضيافة
٤٢٣،١٤٥٧٥،٦٩٩٨،٧٤١٢٤،١٤١٤٣،١٢٦٧،٢٤٩٦،٥٨٥،٤ديةاخلدمات التعاق

٦٩٢،٣٦٩٢،٣٦٢٨،١٦٢٨،١٩٠،٧٩٠،٧التدريب
٦٠٨،٤٢٨١٩،٧٤٢٨،١٣١٣٩،٥٣٤٩٣،٦٦٣٣،١٣١٣٩،٣١٠٦،٠حمامو الدفاع

٤٤٨،٢٣١١٠،٠٥٥٨،٢٣٧٣٥،١١٢١،٨٧٥٦،٩١٥١،٠٤٩،٤حمامو الضحايا
٩٠٨،٠١٦٤٦٨،٢٣٧٦،٢١٧٦٥٣،٨١٦١٧١،٠٨٢٤،٨١٦٩٩،٥٩٦،٨العامةنفقات التشغيل 
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البنود
امليزانية 

املعتمدة لعام 
٢٠١٣

جمموع ما 
أخطر 

باستخدامه 
من صندوق 
الطوارئ يف 

٢٠١٣عام 

جمموع امليزانية 
املدجمة لعام 

٢٠١٣
(امليزانية 
الربناجمية 

وع العادية وجمم
ما أخطر 

باستخدامه من 
صندوق 
الطوارئ)

النفقات 
الفعلية يف 

٢٠١٣عام 

النفقات الفعلية 
من صندوق 

الطوارئ يف عام 
٢٠١٣

جمموع 
النفقات 

الفعلية مبا 
فيها النفقات 
من صندوق 
الطوارئ يف 

٢٠١٣عام 

املعدل الكلي 
لإلنفاق مبا فيه 

اإلنفاق من 
صندوق الطوارئ 

٢٠١٣يف عام 
بالقياس إىل

امليزانية املعتمدة 
(بالنسبة املئوية)

املعدل الكلي 
لإلنفاق مبا فيه 

اإلنفاق من صندوق 
الطوارئ بالقياس إىل 

جمموع امليزانية 
٢٠١٣املدجمة لعام 

(امليزانية الربناجمية 
وجمموع ما أخطر 

باستخدامه من 
صندوق الطوارئ) 

(بالنسبة املئوية)
]٣[+/]٦]=[٨[]١[/]٦]=[٧[]٥[+]٤=[]٦[]٥[]٤[]١[+]٢]=[٣[]٢[]١[

٠٣٥،٦١٢٥،٠٠٦٠،٦١٧٩٨،٧٣١،٧٨٣٠،٤٨٠،٢٧٨،٣اللوازم واملواد
٠٣٩،٧١٢٢٢،٩٢٦٢،٦١٣٨٤،١١٣٦١،٥٧٤٥،٦١١٦٧،٩١٣٨،٣األجهزة مبا فيها األثاث

موع الفرعي للتكاليف  ا
٥٨٠،٤٣٤٠٣٨،٢٣٦١٨،٦٣٧٠٣٨،٦٣٣٧٢٨،٩١٧٦٧،٥٣٤١٠٠،٥٩٢،٤نيغري املتعلقة باملوظف

١٢٠،٣١١٥٢١١،١٧٣٣١،٤١٢٢٣٢٨،٣١١٠٧٤٥،٢٣٠٧٣،٥١١٤٩٩،١٩٣،٢المجموع للمحكمة

الواردة يف هذا اجلدول باالستناد إىل أرقام أولية غري مراجعة ميكن أن تعدل.٢٠١٣حسبت النفقات الفعلية لعام * 

اية عام ١٦يعرض اجلدول -٢٨٠ ملخصًا حلالة الصندوق االستئماين حسب الوضع يف 
. وُيشفع اجلدول بوصف موجز لكل صندوق استئماين.٢٠١٣

*٢٠١٣حالة الصناديق االستئمانية في عام : ١٦الجدول 

النفقات الفعليةاملخصصاتالصناديق االستئمانية٢٠١٣
T000٧٢٩١٧٢٩١الصندوق االستئماين العام

T002/3٣٢٩٢٦٧١٠٤٤٢٦٠١بناء اخلربة القانونية وتعزيز التعاون
T307٠٦٢١٩٩٠٦٢١٩٩الصندوق اخلاص بإعادة التوطني
T309٠٠٠٦٠٥١٤٥١الزيارات األسرية
T401 ً٦٢٦١٤٣٠٣١١٢٠أقل البلدان منوا

٧٤٦٦٧١١٣٨٠٦٣٢١المجموع
الواردة يف هذا اجلدول باالستناد إىل أرقام أولية غري مراجعة ميكن أن تعدل.٢٠١٣علية لعام حسبت النفقات الف* 

٢٨١-T002/3 يوفر هذا الصندوق الدعم الالزم لألدوات القانونية وللحلقات الدراسية اخلاصة
باحملامني والتدريب فضالً عن احللقات الدراسية اخلاصة بتعزيز التعاون.
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٢٨٢-T307هذا الصندوق اخلاص إلعادة التوطني مساعدة بعض الدول الراغبة يف إبرام يتوىل
على محاية الشهود بوجه اتفاقات إعادة توطني مع احملكمة وذلك من خالل بناء قدرة حملية 

خاص.
٢٨٣-T309 زيارات باالستناد إىل قرار صادر عن اجلمعية، أنشئ هذا الصندوق اخلاص لتمويل

وزين.عأسر احملتجزين امل
٢٨٤-T401 أنشئ هذا الصندوق االستئماين مبوجب القرارICC-ASP/2/Res. 6 من أجل

مشاركة أقل البلدان منوًا يف أنشطة اجلمعية (بغية سد تكاليف تذاكر عودة ممثلي أقل البلدان منواً 
وتوفري بدل املعيشة اليومي هلم).

قرارات قضائية لها آثار مالية كبيرة-طاء
ر املرفق اخلامس عشر تقسيمًا مفصًال للقرارات القضائية اليت ترتتب عليها آثار مالية  يوف-٢٨٥

مليون يورو.١،٣تصل إىل حنو ٢٠١٣كبرية يف عام 
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المرفق األول
الهيئة القضائيةالبرنامج الرئيسي األول: 

ة: هيئة الرئاس١١٠٠البرنامج 

املستهدف لعام مؤشرات األداءالنتائج املتوقعة
٢٠١٣

اإلجنازات

١الهدف 
أداء احملكمة ملهامها القضائية -

وفقاً لنظام روما األساسي، 
مبا يف ذلك دعم اهليئة 

القضائية ألكفأ وأسرع وجه 
ممكن مع احلفاظ يف الوقت 
نفسه على املعايري القانونية 

الرفيعة املستوى

توفري الدعم اإلداري والقانوين للجلسات - 
اةالعامة اليت يعقدها القض

اختذت هيئة الرئاسة مجيع القرارات ذات ٪١٠٠
الصلة بشأن املهام املسندة إىل الُشعب 

وإعادة تشكيل الدوائر. كما وفرت هيئة 
الرئاسة الدعم اللوجسيت والقانوين خلمس 

وعشرة من من اجللسات العامة، 
االجتماعات اليت عقدها الفريق العامل 

اسي املعين بالدروس املستفادة/الفريق الدر 
املعين باحلوكمة واجتماع واحد عقده 
القضاة. كما أن هيئة الرئاسة نسقت 

بنجاح وأقرت النظام األساسي املعدل لقلم 
احملكمة

التقدم الذي حتقق يف ميدان التعاون الدويل - 
وإنفاذ األحكام

التفاوض حول 
اتفاقني اثنني

مت التفاوض حول سبعة من االتفاقات أُبرم 
واحد منها

جلة الطلبات املقدمة إىل هيئة الرئاسية معا- 
بكفاءة

صدور مجيع 
القرارات يف حدود 
األجل املتفق عليه

قضائياً،  قراراً ٣٧أصدرت هيئة الرئاسة 
كان بعضها ذا طابع سري

٢الهدف 
املقدم إىل احلفاظ على الدعم - 

احملكمة وزيادته

عقد اجتماعات رفيعة املستوى مع الدول - 
تمع املدينواملنظمات الدولية وا

١٠٠١٠٦

١٠١٩إلقاء كلمات يف املؤمترات الرئيسية- 

املشاركة يف اإلحاطات اإلعالمية الدبلوماسية - 
وتلك اخلاصة باملنظمات غري احلكومية

٢+٢٢+٢

إجراء مقابالت إعالمية واملشاركة يف ندوات - 
صحفية

٢+٢١١+١٥

إدارة اهليكل الوظيفي للهيئة القضائية يف ظل - ٣الهدف 
القيود احلالية املفروضة على امليزانية

١٠٠٪١٠٠٪
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املستهدف لعام مؤشرات األداءالنتائج املتوقعة
٢٠١٣

اإلجنازات

إضفاء الطابع األمثل على - 
كمة الداخلية هيكل احلو 

واخلارجية وتعزيز القيادة 
االسرتاتيجية اليت تتوالها هيئة 

الرئاسة يف هذا اإلطار

تيسري االتصال وتبادل املعلومات بني اهليئة - 
عة للجمعيةالقضائية واألفرق العاملة التاب

التيسري الناجح لكافة طلبات اجتماعات 
الفريق العامل يف الهاي والطلبات الواردة 

منه وغريه من اهليئات واألفرق اخلارجية 
األخرى
(اللجنة)

تعزيز القيادة االسرتاتيجية هليئة الرئاسة والرقابة - 
اليت ميارسها قلم احملكمة

د قامت هيئة الرئاسة بزيادة توضيح وترشي
احملكمة مسجلخطوط االتصال مع 

اجلديد

إضفاء الطابع األمثل على هيكل احلوكمة - 
الداخلية

تولت هيئة الرئاسة إدارة اللجنة الثالثية 
لس والتنسيق الشهري الجتماعات ا

مساعدة الرئيس ونواب الرئيس وإسداء املشورة هلم - 
بصورة شاملة وفعالة

١٠٠٪

ارجية على حنو حتسني هيكل احلوكمة اخل- 
يتسم باالتساق

التفاعل مع رئيس مت تعزيز التواصل وترشيد 
اجلمعية

اإلشراف على وضع نظام مراقبة اإلدارة يف - 
صورته النهائية

ة.أرست الرئاسة عملية متابعة شهري
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الدوائر: ١٢٠٠البرنامج 

املستهدف مؤشرات األداءالنتائج املتوقعة
٢٠١٣لعام 

اإلجنازات

تقصري اآلجال الزمنية الفاصلة ما بني املثول األول ملشتبه به وانعقاد جلسة - لشعبة التمهيديةا
اعتماد التهم من خالل ما يلي:

الرصد عن كثب لكشف املعلومات وفرض آجال حمددة صارمة خاصة على - 
مكتب املدعي العام؛

لرتتيب املناسبني تأمني تقدمي الطلبات املتعلقة بتدوين احملاضر تقدم يف الوقت وبا- 
من قبل مكتب املدعي العام لتأمني املعاجلة السريعة من جانب الدائرة.

تنفيذ عملية ترشيد التعامل مع طلبات الضحايا للمشاركة مبا يف ذلك عن طريق - 
طلبات مجاعية؛

إعداد القضايا للمحاكمة بأكفأ طريقة ممكنة والقيام، حتقيقاً هلذا الغرض مبا يلي:- 
ق القضايا اليت ترسل للمحاكمة وذلك ألال تعتمد التهم اليت تفتقر بتحديد نطا- 

إىل ما يثبتها من األدلة الكافية؛
كفالة جتميع ملف القضية على أفضل حنو يفي باحتياجات الدوائر االبتدائية؛- 
اختصار اآلجال الفاصلة بني صدور القرار باعتماد التهم ونقل ملف القضية - 

إىل الدائرة االبتدائية.
تعزيز تبادل املعلومات بني الدوائر التمهيدية بغية إرساء ممارسة أكثر كفاءة ووضع - 

معايري موحدة؛
عن طريق اللجوء، التأثري إجيابياً على اإلجراءات القضائية أثناء مرحلة احملاكمة- 

حيثما أمكن، إىل تسوية القضايا يف املرحلة التمهيدية؛
غري املدعومة بأدلة كافية، من أجل حتقيق ضمان أال ترسل إىل احملاكمة الدعاوى- 

القضائية؛االقتصاد يف املوارد 
ودعم احملكمة على صعيد املمارسة املتمثلة يف "الدروس املستفادة" استناداً إىل - 

جتربة املرحلة التمهيدية.

تعاطت الدوائر التمهيدية التنفيذ الكامل
بسرعة مع الطلبات الكثرية 

تعرض املتعلقة باحملاضر اليت
على مكتب املدعي العام
أعدت الدائرة التمهيدية 
الثانية استمارة مبسطة 

ملشاركة الضحايا يف قضية 
انتاغاندا

عمدت الدائرة التمهيدية 
األوىل، يف قضية غباغبو، 
إىل التبكري بتوضيح نطاق 

الفحص الذي قامت به
أجرت الشعبة التمهيدية 
مشاورات مكثفة داخلياً 

تدائية بغية ومع الشعبة االب
حتسني كفاءة اإلجراءات 

القضائية عن طريق 
االستعانة بالدروس 

املستفادة.
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١٩-A-29111481

املستهدف مؤشرات األداءالنتائج املتوقعة
٢٠١٣لعام 

اإلجنازات

متصلة بالدعاوى القضائية- الشبعة االبتدائية
تصدر القرارات ضمن إطار زمين متفق عليه؛- 
تقوم برتشيد التعاطي مع طلبات الضحايا املشاركة بالتعاون مع قلم احملكمة؛- 
ة باالستناد إىل احملاكمات (وخاصة تلك اليت متت، قاء الدروس املستفاداست- 

ا يف الشعبة ينبغي بقصد تقرير ما إذا كانت املمارسات  واإلجراءات املعمول 
؛تعديلها من أجل استحداث إجراءات أكثر كفاءة

فيما يتصل باهليكل الداخلي:- 
وجه احلفاظ، قدر اإلمكان، على مناذج عمل مرنة من خالل التكليف املتعدد األ- 

للموظفني القانونيني وغريهم من املوظفني القانونيني بقضايا خمتلفة؛
تقوم، بالتشاور مع قلم احملكمة، بضمان أن تتاح للدوائر االبتدائية إمكانية - 

االطالع على مجيع اإلجراءات واملمارسات والقرارات املعتمدة يف كل قضية من 
آحاد القضايا؛

ائر االبتدائية؛تعزيز تقاسم املمارسات بني الدو - 
احلفاظ على خطوط االتصال املمتازة مع األقسام ذات الصلة من قلم احملكمة؛- 
زيادة تعزيز التعاون والتواصل مع الشعبة التمهيدية يف املسائل ذات االهتمام - 

املشرتك، وال سيما فيما يتعلق بنقل ملفات القضايا من الدوائر االبتدائية.

من٪١٠٠صدرت التنفيذ التام
القرارات يف نطاق اإلطار 

الزمين املتفق عليه
مت ترشيد التعاطي مع 

طلبات الضحايا املتعلقة 
باملشاركة

مت بنجاح استقاء الدروس 
املستفادة وجيري حالياً 

تعديل إجراءات الشعبة 
االبتدائية وفقاً للنتائج 

املستخلصة
اتُّبعت املرونة يف تكليف 
املوظفني القانونيني مبهام

دابري بصورة مستمرة تتخذ ت
لزيادة تقاسم املمارسات 
ذات الصلة داخل الشعبة

ذت تدابري لتعزيز  اختُّ
التعاون والتواصل مع 

الشعبة التمهيدية
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8219-A-291114

املستهدف مؤشرات األداءالنتائج املتوقعة
٢٠١٣لعام 

اإلجنازات

تصدر قرارات وأحكاماً خبصوص الطعون التمهيدية ضمن اإلطار الزمين املتفق - شعبة االستئناف
عليه؛

اإلطار الزمين املتفق عليه؛تقدم يف العمل املتعلق بالطعون النهائية ضمن- 
تطبيق، وعند االقتضاء، اعتماد أساليب عمل فيما يتعلق بأوىل دعاوى - 

االستئناف النهائية؛
إعداد وتصور املسائل اإلجرائية واإلدارية بغية ضمان الكفاءة يف استخدام الوقت - 

يف كنف احرتام حقوق األطراف؛
والقيام، عند الضرورة، بتوضيح ة رصد أساليب العمل فيما يتعلق بالطعون العارض- 

هذه األساليب وخاصة يف ضوء اخلربة املكتسبة يف إطار النظر يف الطعون 
العارضة يف نفس وقت النظر يف االستئنافات النهائية؛

استخدام مبادئ توجيهية تشغيلية معيارية لكفالة البت بوجه فعال يف - 
االستئنافات التمهيدية واالستئنافات النهائية؛

ستخدام قواعد بيانات داخلية قصد إرساء سوابق قضائية متماسكة على صعيد ا- 
دائرة االستئناف فيما يتعلق بالقضايا املتكررة.

صدرت -
القرارات 

واألحكام 
يف الوقت 

املناسب
العمل -

ماض يف 
مواعيده

أساليب -
العمل 
املتعلقة 

باالستئناف 
تُرصد على 
مدار السنة

صدرت القرارات -
ام بصورة عامة واألحك

ضمن اإلطار الزمين الذي 
حتدده دائرة االستئناف

العمل ماض على -
العموم ضمن مواعيده

مت رصد أساليب العمل -
وتعديلها عند االقتضاء 

السنة.على مدار 

مكاتب االتصال: ١٣٠٠البرنامج 

املستهدف لعام مؤشرات األداءالنتائج املتوقعة
٢٠١٣

اإلجنازات

٢و١الهدفان 
جعل احملكمة - 

مؤسسة منظمة 
تنظيماً جيداً 
وحتظى بدعم 

مالئم

احملكمة للتعاون مع اجلهات طلباتمتابعة مجيع - 
املعنية يف مقر األمم املتحدة إىل حني استكمال تلبية 

الطلبات املعنية.

أن يكون معدل 
٪١٠٠التنفيذ 

الباقية قيد ٪٢٠ُأجنزت، وما زالت الـ٪٨٠
بني األمم املتحدةالتشاور بني احملكمة و 

تنظيم جلسات إحاطة إعالمية ملمثلي الدول يف - 
نيويورك

ثالث جلسات إحاطة 
إعالمية

ست جلسات إحاطة نظمها املكتب

زيارات يسرها ودعمها املكتب بشكل ١٠زيارات١٠-٦تقدمي الدعم إىل مسؤويل احملكمة الزائرين- 
ناجح

واملشاركة رصد اجتماعات األمم املتحدة ذات الصلة - 
فيها، والقيام باملتابعة بشأن البنود املعنية بصورة 

ثنائية، وتقدمي تقارير أسبوعية إىل احملكمة

تقرير إىل تقريرين كل 
أسبوعني

يقدم تقرير إىل تقريرين مرة كل أسبوعني 
ختصص حلالة بعينها وتقدم كلما وتقارير 

اقتضى احلال

ا تقدمي إسهامات يف تقارير األمم املتحد-  ة وقرارا
فيما يتعلق باملواضيع املتصلة باحملكمة

تقدمي إسهامات يف 
قرارات٨-٥

توفري إسهامات يف أربعة قرارات وثالثة 
تقارير
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١٩-A-29111483

املستهدف لعام مؤشرات األداءالنتائج املتوقعة
٢٠١٣

اإلجنازات

التدارس ويف املناقشات املتعلقة املشاركة يف حلقات - 
باملواضيع املتصلة باحملكمة وتقدمي مداخالت يف هذه 

احللقات واملناقشات

حلقات تدارس٥
حلقات عمل٣

حلقات دراسية/ ١٠املشاركة يف أكثر من 
نقاشات

توفري الدعم اللوجسيت جلمعية الدول األطراف - 
ومكتبها والفريق العامل يف نيويورك

اجتماعاً ١٥اجتماعاً ٢٠-١٥

الثانيالمرفق 
مكتب المدعي العام: الثانيالبرنامج الرئيسي 

المدعي العام: ٢١٠٠البرنامج 

املستهدف مؤشرات األداءتوقعةالنتائج امل
٢٠١٣لعام 

اإلجنازات

١الهدف 
توفري املشورة القانونية مبا يف ذلك فيما يتعلق - 

باملسائل التأديبية وتطوير اإلطار التنظيمي الداخلي 
مبكتب املدعي العام

مستوى رضاء عمالء املكتب 
عن املشورة القانونية املسداة 

إليهم

من ٪١٠٠
الدقة والرضا

جنزأُ 

خطتان اسرتاتيجيتان ملدونة سلوك٣على األقل عدد السياسات اليت ُرمستُوضع ما ال يقل عن ثالث سياسات اسرتاتيجية- 

النسبة املئوية ملا يتم حتديثه حتديث الدليل التشغيلي - 
سنوياً 

منها بسبب استقالة موظفني٪٦٠٪٧٠أدىن من 

مفهوم الدروس إضفاء الطابع املؤسسي على- 
ملستفادة والنسبة املئوية من الدروس اليت ُوضعت ا

موضع التطبيق

النسبة املئوية من نقاط العمل 
السنوي املنفذة

على األقل 
٩٠٪

من مجيع نقاط العمل بالنسبة ٪٨٠
للسنة ُأجنزت باستثناء تدريب امليسرين 

الذي سينطلق يف آذار/مارس

دريب يتم باالتصال مع املوارد البشرية تنفيذ خطة الت- 
السنوية اخلاصة باملوظفني

نسبة ما يتم تنفيذه من خطة 
التدريب

على األقل 
٧٠٪

٨٥٪

٢الهدف 
حتقيق كل ما خيص مكتب املدعي العام على وجه - 

التحديد من األهداف التطويرية والتحسينية يف 
جماالت اللغة والشؤون اإلدارية وامليزانية والشؤون 

٢٠١٣التقنية فيما يتعلق بعام 

بة ما يتم تنفيذه فعالً من نس
أعمال التحسني/التطوير

٪٩٠٪٩٠أدىن من 
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املستهدف مؤشرات األداءتوقعةالنتائج امل
٢٠١٣لعام 

اإلجنازات

تكاليف العمليات تنفيذ اسرتاتيجيات لزيادة خفض -
واإلدارة باملكتبة

من امليزانية ٪٥مستوى مكاسب الفعالية
يعوض السنوية 

عنها

ُأجنز: أفلحت وحدة اإلدارة العامة يف 
أداء مجيع األنشطة اليت زيدت 

ة بنفس املستوى من املوظفنيباالستعان

حيصل مع الشهود أو جتنب أي حادث أمين - 
املوظفني نتيجة إلساءة التعاطي مع األدلة أو 
املعلومات اليت يكشف عنها قسم اخلدمات

صفرصفرعدد اإلخالالت األمنية

االمتثال املتزايد للنظام األساسي ملكتب املدعي -
ونظام العام (دليل العمليات) نتيجة للتدريب

االمتثال

يتزايد سنة بعد مستوى االمتثال
سنة

ُأجنز

شعبة االختصاص والتكامل والتعاون: ٢٢٠٠البرنامج 

املستهدف مؤشرات األداءالنتائج املتوقعة
لعام 

٢٠١٣

اإلجنازات

١الهدف 
االمتثال بكفاءة ويف الوقت املناسب لإلجراءات الداخلية املتعلقة - 

بطلبات املساعدة

الطلبات اليت يتم معاجلتها وفقاً نسبة - 
للمتطلبات املادية والشكلية ومتطلبات 

املواعيد: معدل االمتثال للمتطلبات

أدىن من 
٩٥٪

٩٥٪

املضي يف توسيع نطاق طائفة مقدمي املعلومات وأنواع الدعم - 
األخرى، مبا يف ذلك على وجه اخلصوص التعاون ألغراض 

/الرتتيبات عند االقتضاءالتحقيق/احملاكمة وإبرام االتفاقات

نسبة ما يتحقق من التعاون والدعم - 
املتوقعني ومن ترتيبات التعاون املربمة 

حبسب االقتضاء

١٠٠٪١٠٠٪

تزويد اللجنة التنفيذية بتقارير حتليلية دورية بشأن البالغات - 
املتلقاة، ومسائل االختصاص و/أو املقبولية و/أو مصاحل العدالة 

األويل أو التحقيقللفحص يف احلاالت اخلاضعة

نسبة التقارير اليت تقدم يف حينها وتؤيدها - 
اللجنة التنفيذية

مت تقدمي مجيع ٪١٠٠
التقارير يف 

الوقت املناسب 
وحظيت بتأييد 
اللجنة التنفيذية

٣الهدف 
إحراز تقدم مالئم يف تنفيذ ما يوضع لكل حالة من اسرتاتيجيات - 

ه فيهمللتعاون وإلقاء القبض على املشتب

معدل التنفيذ الفعلي لألهداف السنوية - 
املوضوعة

٨٠٪١٠٠٪
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املستهدف مؤشرات األداءالنتائج املتوقعة
لعام 

٢٠١٣

اإلجنازات

٤الهدف 
تنفيذ األهداف السنوية اليت تتضمنها اسرتاتيجيات التعاون - 

م بصورة مباشرة مكتب املدعي العام والعالقات اخلارجية اليت 

مجيع األهداف ٪١٠٠معدل التنفيذ الفعلي لألهداف السنوية- 
ُأجنزت كما 

اُخطط هل

شعبة التحقيق: ٢٣٠٠البرنامج 

املستهدف لعام مؤشرات األداءالنتائج املتوقعة
٢٠١٣

اإلجنازات

١الهدف 
حتققت أهداف التجميع - 

والتحليل املبينة يف خطة 
التحقيقات

التجميع/التحليل املخطط له - 
باملقابل ملا هو فعلي

مجيع خطط التحقيق 
على الدرب 

الصحيح ما مل تطرأ 
توقعةظروف غري م

والتحليل اليت أهداف التجميع من ٪٨٩
تتحكم فيها شعبة التحقيقات أجنزت يف 

متأخرة عن ٪١٠،٩موعدها. وأجنزت نسبة 
٪٠،١موعدها األصلي احملدد. ومل حتقق نسبة 

معة استعراض -  وتدوين املواد ا
دعماً لفرضية القضايا وإجناز 

اإلفصاح على النحو املخطط له

حتققت ٢٠١٣مجيع األهداف احملددة لعام ٪٩٠>نسبة جلودةالوفائ مبعايري ا- 
٪٩٥فيما خيص توفري البيانات الوصفية (

استعراض وتدوين إنتاجية) ٪٩٠نوعية؛ 
). التأخري الوحيد حصل يف ٪٩٠الطلبات (

تدوين حمضر للغة حالة بسبب الصعوبة يف 
وال.العثور على لغويني ناطقني باجل

فعلي إنتاج املخطط له باملقابل لل- 
البيانات الوصفية واحملاضر 

واالستعراض على الدرب الصحيح

٪٩٠>نسبة 

٪١٠دون اخلطأ٪- 

٢الهدف 
تنفيذ مراقبة نظم اجلودة وفقاً - 

للخطة

حددت بالكامل املخطط له باملقابل للفعلي- 
نظم مراقبة اجلودة 

ونفذت األجزاء 
املقررة

هلا مت التحديد الكايف جلميع النظم املخطط 
مع اصطفاف املواعيد الزمنية للتنفيذ مع 
اإلمكانيات على ضوء أولويات التحقيق.

٣الهدف 
مل يسجل أي حادث أمين نتيجة - 

لعدم كفاية الكشف أو لالفتقار 
إىل إجراء يتخذه مكتب املدعي 

العام.

عدد احلوادث األمنية اليت تسبب - 
فيها عدم كفاية الكشف أو 

مكتب االفتقار إىل إجراء يتخذه
املدعي العام

مل تسجل أية حوادث سببها عدم كفاية صفر
الكشف أو االفتقار إىل إجراء يتخذه مكتب 

املدعي العام.



ICC-ASP/13/19

8619-A-291114

اإلدعاءشعبة : ٢٤٠٠البرنامج 

املستهدف لعام مؤشرات األداءالنتائج املتوقعة
٢٠١٣

اإلجنازات

١الهدف 
إعداد طلبات موجزة - 

عالية اجلودة وتقدميها 
طر الزمنية ضمن األ

احملددة

معدل قبول الدوائر - 
لألوراق املقدمة وموافقتها 

على الطلبات

أوراق معقدة مبا يف ذلك وثائق تتضمن التهم يف قضيتني ٪٨٠≥
ائية  اثنتني، وعروض ختامية يف قضية واحدة ومواجيز طعون 

ا الدوائر التابعة  والردود عليها ُعرضت طبقاً لآلجال اليت حدد
ونوعية املواجيز مت تعزيزها ومعدل قبول عند للمحكمة.

املستويات املالئمة

عرض األدلة بكفاءة - 
أمام الدوائر التمهيدية 

واالبتدائية

الوقت الذي تعرض يف - 
حدوده حجج اإلدعاء 
(بأيام احملكمة الفعلية) 

فيما خيص كل قضية

عرض قضاياها على أكفأ حنو. فعلى سعت شعبة املقاضاة إىل أشهر٦≤
متكنت من مواصلة عرض قضيتها روتوسبيل املثال ويف قضية 

بشكل فعال رغم العراقيل الكأداء واألمثلة املوثقة املتعددة على 
تدخل الشهود. ويف حالة مجهورية أفريقيا الوسطى املطروحة 

أّمنت شعبة املقاضاة عرضاً متماسكاً ٧٠مبوجب املادة 
افظت على أوامر أخرى وحمللفات مسعية وشواهد إلكرتونية 

م .بإلقاء القبض حبق مخسة من املشتبه 

بقاء عدد الشهود الذين - 
يستدعون يف كل قضية 

عند أدىن مستوى للتقليل 
إىل أدىن حد من مدى 

التعرض للخطر

وجود أدىن حد ممكن 
لعدد الشهود الذين 

أن مياثل –يستدعون 
العدد على األقل 

املتوسط احلايل الذين 
مة حيضرون احملاك

)٣٥-٣٠(

أبقت شعبة املقاضاة على العدد املنخفض للشهود يف املرحلة 
روتواالبتدائية من الدعاوى. وعلى سبيل املثال ويف قضية 
من بالرغم من الطعون املشار إليها أعاله متكنت الشعبة 

شاهداً ٣٥االقتصار يف تقدميها لألدلة على حنو 

الثالثالمرفق 
ات تتعلق بعدد البعثات والوثائق والصفحات المودعة في مكتب المدعي العام: معلوم

٢٠١٣ملف في عام 
عدد البعثات–ألف 

بعثة بالنسبة لكافة املوظفني وغري املوظفني التابعني ملكتب املدعي العام ٩٦٣ما جمموعه 
رية والصناديق االحتياطية لكل من مايل ومجهو ٢٠١٣متت تغطيتها يف إطار امليزانية العادية لعام 

الكونغو الدميقراطية سادساً.
للموظفني ولغري املوظفني)(بالنسبة ٨٦٢بعثات متصلة باحلاالت: (أ)

(بالنسبة للموظفني ولغري املوظفني)١٠١بعثات أساسية (ال صلة هلا باحلاالت: (ب)
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)٧١لغري املوظفني (ما جمموعه ١٩بالنسبة للموظفني و٥٢ديوان املدعي العام: (ج)
)١١٥لغري املوظفني (ما جمموعه ٧٧بالنسبة للموظفني ٣٨م اخلدمات: قس(د)
)٥٥٠لغري املوظفني (ما جمموعه ٤٦بالنسبة إىل املوظفني، ٥٠٤شعبة التحقيقات: (ه)
)٩٥لغري املوظفني (ما جمموعه ٣بالنسبة إىل املوظفني و٩٢شعبة اإلدعاء: (و)
بالنسبة للموظفني، صفر لغري املوظفني (ما ١٣٢شعبة االختصاص والتكامل والتعاون: (ز)

)١٣٢جمموعه 
١٤شعبة االختصاص والتكامل والتعاون: بعثات ذات صلة بالفحص األويل: (ح)

الوثائق المودعة في ملفات/الصفحات المودعة في ملفاتعدد –باء 

الوثائق احلالة/القضيةاحلالة/رمز القضية
املودعة

الصفحات 
(*)

ICC-01/04-01/06١٦٤٤٦املدعي العام ضد توما لوبنغو دييلو
ICC-01/04-01/07٢٠٢٦٧املدعي العام ضد جرمني كاتنغا
ICC-01/04-02/06٦١٧٤٣املدعي العام ضد بوسكو نتاغاندا
ICC-01/04-02/12٢٠٤٥٦املدعي العام ضد ماثيو نغودجولو شوي

ICC-01/05٨١١٦ة أفريقيا الوسطى فقطالوثائق المتصلة بالحالة في جمهوري
ICC-01/05-01/08٤١٢٩٩املدعي العام ضد جون بيري مببا غومبو
ICC-01/05-01/13  املدعي العام ضد جون بيري مببا غومبو، إمييه كيلولو موسامبا، جان جاك ماجندا

كابونغو، فيديل باباال واندو ونارسيس أريدو
٧٨٥

ICC-01/09١٩ي كينيا فقطوثائق تتصل بالحالة ف
ICC-01/09-01/11 ٢٥٠٩٤١١سنغاملدعي العام ضد وليام سامواي روتو وجوشوا آراب
ICC-01/09-01/13٢٣٠املدعي العام ضد وولرت باراسا
ICC-01/09-02/11١٤٢١٨٤١املدعي العام ضد أوهورو مويغاي كينياتا

ICC-01/11٢١٠٠وثائق تتصل بالحالة في ليبيا فقط
ICC-01/11-01/11٣٤٧٨٥املدعي العام ضد سيف اإلسالم القذايف وعبد اهللا السنوسي
ICC-02/05-01/09٧٣٥املدعي العام ضد عمر حسن أمحد البشري
ICC-02/05-01/12١٤املدعي العام ضد عبد الرمحن حممد حسني
ICC-02/05-03/09 ٢٨٢٢٦وصاحل حممد جربو جاموساملدعي العام ضد عبد اهللا بندا أباكري نورين
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الوثائق احلالة/القضيةاحلالة/رمز القضية
املودعة

الصفحات 
(*)

ICC-02/11-01/11٨٤٦١٤املدعي العام ضد لوران غباغبو
ICC-02/11-01/12٣١٩املدعي العام ضد سيمون غباغبو
ICC-02/11-02/11٤١٤املدعي العام ضد شارلز بليه غودي

٧٣١٣٧٣٧المجاميع

ال تشمل املرفقات* 

لحالةاألوراق المقدمة بحسب ا–جيم 

الصفحاتالوثائقاحلالة/القضيةاحلالة/رمز القضية
ICC-01/04١١٧٩١٢١احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية
ICC-01/05٥٦٥٠٠احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى
ICC-01/09٣٩٥١٦٤٣احلالة يف كينيا
ICC-01/11٣٦٨٨٥ة يف ليبيااحلال
ICC-02/05 ٣٦٢٦٥دارفوراحلالة يف
ICC-02/11٩١٦٤٧احلالة يف مجهورية كوت ديفوار

األنشطة اإلضافية التي أنجزها المكتب–دال 

بالغاً. وفيما يلي تقسيم هلا:٩٢٨٤٦، تلقى املكتب ٢٠١٣يف عام 
من نظام ١٥بالغًا جديدًا هلا صلة باملادة ٦٢٧: ١٥البالغات اجلديدة مبوجب املادة (أ)

بالغاً ٢٩بالغاً تقع بوضوح خارج دائرة اختصاص احملكمة؛ و٥٢٤ساسي منها روما األ
بالغًا كانت متصلة حبالة ٤٠ال صلة هلا باحلاالت الراهنة وتطلبت مزيدًا من التحاليل؛ و

بالغاً مرتبطاً إما بالتحقيق أو باإلدعاء؛٣٤هي حالياً قيد التحليل؛ و
مبوجب املادة أضيفت إىل البالغات احلالية املقدمة معلومات إضافية (مراسالت عوجلت و (ب)

؛٢٦٧٤): ١٥
مراسالت عامة (معلومات ال تستجيب ألدىن املتطلبات لتسجيلها باعتبارها بالغات (ج)

ا تتصل مبواضيع خمتلفة): ١٥تندرج يف إطار املادة  (جمموع عدد الرسائل ٦٢٧٤٣أو أ
).١٧١٧ة بريدياً: ؛ وعدد البنود الوارد٩١٠٤١اإللكرتونية: 

الرابعالمرفق 
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البرنامج الرئيسي الثالث: قلم المحكمة
: مكتب المسجل٣١٠٠البرنامج 

املستهدف مؤشرات األداءالنتائج املتوقعة
٢٠١٣لعام 

اإلجنازات

١الهدف 
محاية املصاحل القانونية للمحكمة- 

عدد االتفاقات اإلطارية املربمة دعماً لعمليات - 
اتفاقات املقر مع الدول؛ واتفاقات احملكمة (مثالً 

العالقة مع األمم املتحدة، واتفاقات نقل الشهود 
من أماكن إقامتهم)

٤٤

عدد استنتاجات الدوائر اليت ختلص فيها هذه - 
األخرية إىل عدم وجود تعاون

حتقق ذلك٪صفر 

٢الهدف 
تقدمي الدعم املتسم بالكفاءة - 

والفعالية إىل املوظفني والفرق 
قانونيةال

عدد األحداث اليت تنطوي على إصابات خطرية - 
نامجة عن اإلمهال من جانب اإلدارة

٪صفر ٪صفر 

احلفاظ على أجواء األمن والسالمة - 
يف احملكمة

فحص مجيع ما يدخل مباين احملكمة من أشخاص - 
وأشياء

١٠٠٪١٠٠٪

توفري األمن يف امليدان وفقاً ملعايري - 
لدوليةاألمم املتحدة/املعايري ا

(إن مستوى االمتثال ٪٩٥٪٩٠االمتثال ملعايري العمل األمنية الدنيا- 
ملعايري العمل األمنية الدنيا 

سيعاد تقييمه ٢٠١٢لعام 
)٢٠١٤يف عام 

٣الهدف 
التقليل إىل أدىن من املخاطر اإلدارية - 

واملالية

قيام اإلدارة بتنفيذ توصيات املراجعة الداخلية - 
للحساباتواملراجعة اخلارجية 

٥٣٪٦٠٪
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شعبة الخدمات اإلدارية المشتركة: ٣٢٠٠البرنامج 

اإلجنازات٢٠١٣املستهدف لعام مؤشرات األداءالنتائج املتوقعة

١الهدف 
أن تصبح إدارة غري بريوقراطية فرتكز - 

على النتائج ال على اإلجراءات معتمدة 
يف ذلك على قواعد حيثما لزم األمر 

لتقليل من املخاطرلضمان احلقوق أو ل

مواصلة العمل على رسم السياسات ووضع - 
دف ترشيد  إجراءات التشغيل املعيارية 

العمليات الداخلية واإلجراءات فضًال عن 
مواصلة إعادة تصميم العمليات اإلدارية.

ُأجنز٥

٢الهدف 
تقدمي مقرتحات سليمة ودقيقة وذات - 

شفافية بشأن امليزانية

وارد املقرتح وكيفية التكيف مع مقدار امل- 
توزيعه داخل شعبة اخلدمات اإلدارية 

املشرتكة

أقصى ما يستصدر 
تصويب واحد له ارتباط 
مبيزانية شعبة اخلدمات 

اإلدارية املشرتكة

ُأجنز

٣الهدف 
اجتذاب عاملني يتصفون بالتنوع للعمل - 

يئة فرص  م و يف احملكمة والعناية 
التطوير الوظيفي هلم

الذين ينالون درجات أعلى عدد املوظفني- 
من خالل التنافس

٥٢٢

: شعبة خدمات المحكمة٣٣٠٠البرنامج 

املستهدف مؤشرات األداءالنتائج املتوقعة
٢٠١٣لعام 

اإلجنازات

١الهدف 
تقدمي الدعم إىل جلسات احملكمة وفقاً لالئحة - 

احملكمة ولالئحة قلم احملكمة وتقدمي الدعم إىل ما 
من أيام جلسات احملكمة يف عام يوماً ٢١٥جمموعه 
٢٠١٣

عدد أيام احملاكمة اليت وفر فيها - 
بنجاح قسم إدارة احملكمة الدعم 

الالزم هلا

١٠٠٪١٠٠٪

تقدمي خدمات تتسم بالكفاءة والفعالية إىل األطراف - 
الطالبة وإىل الدوائر

عدد الطلبات اليت يستجاب هلا - 
يف غضون أسبوع

٩٠٪٩٠٪

٢الهدف 
ظيم جيد ألطر االحتجاز حبيث يشعر حتقيق تن- 

م يف مأمن  األشخاص احملتجزون شعوراً مجاعياً بأ
من األذى ويشعرون حقاً بالسالمة

عدد احلوادث املنطوية على وقوع - 
إصابات خطرية نامجة عن 
اإلمهال من جانب اإلدارة

٪صفر٪صفر
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املستهدف مؤشرات األداءالنتائج املتوقعة
٢٠١٣لعام 

اإلجنازات

حتقيق الكفاءة والفعالية يف خدمات الدعم واحلماية - 
تشغيلية/اإلمدادية املقدمة إىل الضحايا واخلدمات ال

وإىل الشهود وإىل غريهم من األشخاص املعرضني 
للخطر، بغض النظر عن مكان وجودهم، رهناً 

بالتقييم

عدد الشهود والضحايا الذين - 
توفر هلم احلماية بنجاح

١٠٠٪١٠٠٪

٣الهدف 
دقة املصطلحات واالتساق يف النصوص املرتمجة ويف - 

خالل األحداث املزودة بالرتمجة األداء الفوري
الشفوية وذلك جبميع اللغات املستعملة

عدد ما جيريه املستعملون - 
الناشطون كل شهر من عمليات 

حبث لألدوات اللغوية

٢٠٠
(كحد أدىن)

٤٠٠

االستعانة جبميع خدمات الرتمجة التحريرية استعانة - 
شاملة وفعالة من حيث املوارد اليت تستلزمها

االزدواجية يف عدد حاالت- 
الطلبات اليت يشتمل عليها تدفق 

العمل

(متثل النقاط املئوية األربع ٪٩٦٪٤
املتبقية عدد حاالت ازدواج 

الطلبات باملقارنة مع جمموع عدد 
ما يرد من طلبات الرتمجة 

التحريرية)

توافر العدد الكايف من املوظفني ومن املرتمجني - 
الشفويني امليدانيني الشفويني املستقلني ومن املرتمجني

لتكليفهم باملهام

عدد ما يلىب من طلبات الرتمجة - 
الشفوية عامة وكذلك الرتمجة 

الشفوية يف امليدان

١٠٠٪٩٠٪
طلباً على خدمات ٦٩ورد 

الرتمجة الشفوية امليدانية والتشغيلية 
ا ومت الوفاء 

تطبيق معايري عالية فيما خيص أوضاع االحتجاز - 
حتجازوإدارة مركز اال

٪١٠٠٪١٠٠عدد املراجعات اإلجيابية- 

٤الهدف 
جناح عمليات إلقاء القبض والنقل- 

عدد اإلجراءات اليت تتخذها - 
الدول نتيجة لطلبات احملكمة

٨٠٪٨٠٪

عدد الطلبات املتلقاة من - وجود نظم فعالة ملعاجلة الطلبات املقدمة من الضحايا- 
الضحايا اليت جيري تسجيلها 

مها يف غضون واإلشعار باستال
سبعة أيام من تلقيها

٩٠٪٩٥٪

عدد الطلبات املقدمة من - 
الضحايا اليت يتم إدخاهلا يف 

قاعدة البيانات يف غضون ثالثني 
يوماً من تلقيها

٩٠٪٩٥٪
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قسم اإلعالم العام والوثائق: ٣٤٠٠البرنامج 

اإلجنازات٢٠١٣املستهدف لعام مؤشرات األداءالنتائج املتوقعة

١ف الهد
تأمني مشاركة - 

تمعات األكثر  ا
تضرراً من جراء اجلرائم 

موضوع القضايا 
املطروحة على 

سيما احملكمة، وال
القضايا اليت هي يف 

مرحلة احملاكمة أو قيد 
اإلعداد هلا للمحاكمة 
تمعات  وفهم هذه ا
لإلجراءات القضائية. 

٢٠١٣وخالل عام 
ستبذل جهود خاصة 

من أجل إشراك 
كثر تضرراً اجلهات األ

يف مجهورية أفريقيا 
الوسطى وكينيا وكوت 
ديفوار وليبيا وخاصة 

جمموعات النسوة 
واألطفال والشباب.

يف البلدان املعنية:
عدد األنشطة اليت يتم - 

فيها إشراك النسوة فقط

مجهورية أفريقيا الوسطى، نفس 
٢٠١٢الوضع كما يف عام عام 

مجهورية أفريقيا بالنظر إىل احلالة األمنية السائدة يف
الوسطى، مت تعليق كافة األنشطة العامة يف كانون 

.٢٠١٣الثاين/يناير 

كينيا، زيادة خبمس بالقياس لعام 
٢٠١٢

يف كينيا ونظراً لألوضاع األمنية اخنفضت بصورة 
جذرية القدرة على السفر وتنظيم األنشطة يف بعض 

لك املناطق اليت تسكنها جمتمعات متأثرة. ونتيجة لذ
فإن االجتماعات اليت كانت مصممة خصيصاً 

بينما ُعقدت ٢٠١٣للنساء تعّذر عقدها يف عام 
.٢٠١٢سبعة اجتماعات يف عام 

وت ديفوار، سيتم مجع اخلط ك
ستجّمع عناصر اخلط األساس
األساس

ركة يف حالة كوت ديفوار، بدأت األنشطة مبشا
ساس.نسوة حماميات مما يشكل خط األ

ستجّمع عناصر اخلط ليبيا، 
األساس

يف ليبيا وبالنظر الستحالة القيام بأنشطة توعوية يف 
امليدان مت االضطالع باألنشطة عن طريق وحدة 

الشؤون العامة. واستخدمت هذه الوحدة العالقات 
مع وسائط اإلعالم وأدوات رقمية لكفالة إشهار 

يف احلالة يف ليبيا وعملت على اإلجراءات القضائية 
ز األدوات الرقمية لنشر املعلومات ولتطوير تعزي

اسرتاتيجية خاصة بليبيا ودارفور والعامل العريب 
إلسناد اجلهود املبذولة على صعيد اإلعالم اجلاري 

املتعلق باملنطقة

عدد النسوة املشاركات - 
يف جلسات التوعية

مجهورية أفريقيا الوسطى، كما 
٢٠١٢هي احلال يف 

مين السائد يف مجهورية أفريقيا بالنظر إىل الوضع األ
الوسطى مت تعليق كافة األنشطة العامة يف كانون 

٢٠١٣الثاين/يناير 

كينيا، مشاركة مخس زيادة على 
٢٠١٢عام 

يف كينيا، وبالنظر إىل األوضاع األمنية كانت القدرة 
حضر –على عقد اجتماعات توعوية حمدودة جداً 

٢٠١٣نسوة الدورات اليت ُعقدت عام٣١٠
٢٠١٢عام ٢٠٧١بمقارنة 
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كوت ديفوار، ستجّمع عناصر 
اخلط األساس

امرأة يف الدورات ٩٣يف كوت ديفوار شارك 
امرأة عام ٥١بمقارنة ٢٠١٣التوعوية لعام 

٢٠١٢.

العدد التقديري للسكان - 
الذين يتم الوصول إليهم 

عرب اإلذاعة والتلفزيون

٢٠١٢كما هي احلال يف 
ة احلاالت فيما عدا  بالنسبة لكاف

كوت ديفوار؛ وستجّمع عناصر 
اخلط األساس بشأن ليبيا

نفس التقديرات املتعلقة باجلماهري بالنسبة لكافة 
يف ٠٠٠٠٠٠١٩ب احلاالت (مجاهري تقدر 

يف مجهورية الكونغو ٠٠٠٠٠٠٢٥وأوغندا 
ماليني يف السودان ٠٠٠٠٠٠١٠الدميقراطية و

يا) باستثناء مليون يف كين٠٠٠٠٠٠٢٥و
اليت ُعلقت فيها كافة مجهورية أفريقيا الوسطى

٢٠١٣نشطة العامة يف كانون الثاين/يناير األ
بسبب الوضع األمين. أما إذاعة الربامج السمعية 

البصرية فلم تستأنف إال جزئياً طيلة عدد قليل من 
األشهر لكن من الصعب تقييم اجلمهور بسبب 

يدان. وجيري يف كوت األمين السائد يف املالوضع 
ديفوار تقييم لعدد اجلماهري تضطلع به عدة وسائط 
إعالمية (راديو كوت ديفوار وعملية األمم املتحدة 

، ومها احملطتان اإلذاعيتان FMيف كوت ديفوار 
األوسع تغطية)
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عدد دورات التوعية - 
حبسب كل حالة على 

حدة

مجهورية أفريقيا الوسطى، كما 
ازداد يف ؛ ٢٠١٢هي احلال يف 

كينيا ويف كوت ديفوار وليبيا، 
وتناقص يف السودان وأوغندا
ومجهورية الكونغو الدميقراطية

مجهورية أفريقيا بالنظر إىل الوضع األمين السائد يف 
الوسطى، ُعلقت كافة األنشطة العامة يف كانون 

. ويف كينيا كان هناك عدد من ٢٠١٣الثاين/يناير 
املاضية (وذلك السنة دورات التوعية أقل من عدد 

بسبب األوضاع األمنية وحمدودية القدرة على عقد 
٧٣اجتماعات توعوية) واخنفض عدد الدورات من 

. ويف كوت ٢٠١٣يف عام ٤٧إىل ٢٠١٢يف عام 
٢٠١٢يف عام ٦دورات أكثر (ديفوار، ُنظمت 

). ويف مجهورية الكونغو ٢٠١٣يف ١٠بمقارنة 
توعية اليت ُنظمت الدميقراطية بقي عدد دورات ال

يف ١٨٤و٢٠١٢يف ١٨٥مماثالً لعددها السابق (
تناقصت األنشطة بصورة ). ويف أوغندا ٢٠١٣

يف عام ٤٢إىل ٢٠١٢يف عام ٤٦طفيفة من 
. ويف السودان ونظراً للتطورات القضائية ٢٠١٣

إىل ٢٠١٢يف عام ٨١فإن عددها اخنفض من 
.٢٠١٣يف عام ٣٦

عدد املشاركني أثناء - 
دورات التوعية حبسب كل 

حالة على حدة

مجهورية أفريقيا الوسطى، كما 
؛ وتزايد ٢٠١٢هي احلال يف عام 

يف كينيا وكوت ديفوار وليبيا 
وتناقص يف السودان وأوغندا 
ومجهورية الكونغو الدميقراطية

بالنظر إىل الوضع األمين السائد يف مجهورية أفريقيا 
يف كانون ة الوسطى ُعلقت كافة األنشطة العام

. ويف كينيا اخنفض عدد ٢٠١٣الثاين/يناير 
املشاركني (بسبب األوضاع األمنية وحمدودية القدرة 

يف عام ٥٨٣٥من على عقد اجتماعات توعوية) 
. ويف كوت ٢٠١٣يف عام ١١٦٤إىل ٢٠١٢
يف ١١٤تضاعف تقريباً عدد املشاركني (ديفوار
). ويف ٢٠١٣يف عام ٢١٣إىل ٢٠١٢عام 

،  ية الكونغو الدميقراطية فضالً عن السودانمجهور 
كان هناك عدد أقل من املشاركني (يف مجهورية 

٢٠١٢يف عام ٩٢١١٩الكونغو الدميقراطية 
٣٥٢؛ ويف السودان ٢٠١٣يف عام ٨٥٦١٧و

). ويف ٢٠١٣يف عام ٣٣٠إىل ٢٠١٢يف عام 
٣٩٣٥أوغندا كان هناك عدد أقل من املشاركني (

).٢٠١٣يف عام ٢٦٢٨و٢٠١٢يف عام 
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٢الهدف 
زيادة إمكانية إطالع - 

اجلمهور احمللي والعاملي 
على اإلجراءات 

القضائية اليت تدور يف 
احملكمة

تزايد رضاء الصحفيني - 
العاملني باملقر والذين 

وسائط اإلعالم ميثلون 
ووكاالته الدولية

٪٨٠حتقيق الرضاء لدى نسبة 
يبني على استقصاءات  من ا

الرأي

يبني على االستقصاء كانوا ٪٨٠: حتقق من ا
مرتاحني لنوعية اخلدمات اإلعالمية اليت وفرها قسم 

اإلعالم العام والوثائق التابع للمحكمة

تزايد عدد زوار املوقع - 
الشبكي للمحكمة

بالقياس لعام ٪١٠أكثر مبقدار 
٢٠١٢

بالقياس لعام ٪١٠٠زيادة بنسبة : فاقت التوقعات
د زوار املوقع الشبكي (تضاعف عد٢٠١٢

)٢٠١٣للمحكمة يف عام 

٣الهدف 
زيادة الوعي باحملكمة - 

على الصعيد العاملي 
بصورة متواصلة عن 

طريق وسائط اإلعالم

تزايد عدد املقابالت اليت - 
جتري مع املسؤولني 
التابعني للمحكمة

مقارنة بعام ٪١٠زيادة مبقدار 
٢٠١٢

ية : اسُتخدمت منتجات مسعية بصر مل يتحقق
والتويرت ليتم بصورة أسرع نشر املعلومات على 

وسائط اإلعالم وبطريقة أكثر اقتصاداً يف التكلفة 
للوفاء باحتياجات الصحفيني.

زيادة عدد الزائرين املتابعني - 
لتويرت

يف املائة زيادة على عام ٢٠
٢٠١٢

يف املائة زيادة على عام ٣٠٠: نسبة فاق التوقعات
ي التويرت ثالثة أمثال عددهم (بلغ عدد متتبع٢٠١٢

)٢٠١٣عام 

عدد الزائرين الذين حضروا - 
اجللسات

يوماً ٢١٥زائر خالل ٢٠٠٠
من أيام جلسات االستماع 

؛ لبمبا وكينيا(اجللسات املكرسة 
اجللسات الرئيسية املكرسة 

)للوبنغا وكاتنغا شوي

يوماً من أيام ١٤٣أثناء ٦٥٠٠: فاقت التوقعات
ذلك إىل حد كبري لالهتمام اجللسات ويرجع 

بقضية كينيا.

عدد الشخصيات - 
املرموقة/الرفيعي املستوى 

الذين زاروا احملكمة

زيارة لرؤساء الدول، والوزراء ٩٠
(وزراء اخلارجية والعدل باألساس) 

اخلاصني لألمم املتحدة واملمثلني 
واالحتاد األورويب وقضاة احملاكم 

العليا واملدعون العامون 
انيون.والربمل

: ال متلك وحدة تقييم الربامج السيطرة مل يتحقق
ا تتوقف على  على عدد هذه الزيارات حيث إ

مصاحل خارجية.

عدد زيارات أصحاب - 
املصلحة

زيارة من زيارات أصحاب ٧٥
املصلحة من قضاة ومدعني 

عامني وطنيني وإقليميني، 
ودبلوماسيني (ناشئني) وصحفيني 

يني وعسكريني وشرطة وأكادمي
ائيات حماكمة صورية ومخس 

زيارة ١٢٨ُنظم ما عدده فاق التوقعات: 
ائيات حماكمة  ألصحاب املصلحة. وُنظمت أربع 

صورية. وُنظمت النسخة الفرنسية على الصعيد 
ائية يف الهاي اإلقليمي ولكن بدون 
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حدثاً من قبيل مراسم ١٥عدد األحداث- 
الرتحيب بالدول األطراف 

وحدث رمزي لالحتفال اجلديدة، 
متوز/يوليه يوم العدالة ١٧بتاريخ 

اجلنائية الدولية، باإلضافة إىل 
االجتماعات العادية اليت تعقدها 

احملكمة مثل اإلحاطات 
اإلعالمية الدبلوماسية واملوائد 

املستديرة للمنظمات غري 
احلكومية واملائدة املستديرة لألمم 

املتحدة واحملكمة اجلنائية الدولية
وغري ذلك من احللقات الدراسية 

ذات الصلة باملوضوع

حدثاً ترجع باألساس ٢٥: تنظيم فاق التوقعات
إىل النمو يف احللقات الدراسية

عدد زيارات اإلعالم العام - 
احملكمةاليت تتلقاها

زيارة إعالم عام أداها ما ٤٤٠
زائر٧٧٠٠جمموعه 

ها ما زيارة إعالم عام أدا٢٣٨: مت تلقي مل يتحقق
وذلك نتيجة إلجازة مرضية زائراً ٤٨٥٧جمموعه 

طويلة األمد بالنسبة ملساعدي وحدة تقييم الربامج.
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الخامسالمرفق 
قلم المحكمة: بيان مدمج بأعداد المدعى عليهم، والطلبات المقدمة من الضحايا، 

ومدد إقامة الشهود واإلقامة بحسب كل شاهد بمقر المحكمة
هم المعوزين والطلبات المقدمة من الضحاياأعداد المدعى علي

األرقام 
الفعلية 

لعام 
٢٠١٣

األرقام حبسب 
افرتاضات 

٢٠١٣ميزانية 

األرقام 
الفعلية لعام 

٢٠١٢

األرقام حبسب 
افرتاضات 

٢٠١٢ميزانية 

األرقام 
الفعلية 

لعام 
٢٠١١

األرقام حبسب 
افرتاضات 
ميزانية عام 

٢٠١١

األرقام 
الفعلية 

لعام 
٢٠١٠

ألرقام حبسب ا
افرتاضات 
ميزانية عام 

٢٠١٠

األرقام 
الفعلية 

لعام 
٢٠٠٩

األرقام حبسب 
افرتاضات 
ميزانية عام 

٢٠٠٩

األرقام 
الفعلية 

لعام 
٢٠٠٨

األرقام حبسب 
افرتاضات 
ميزانية عام 

٢٠٠٨

عدد املدعى 
عليهم 
٧٦٣٦٣٤٣٣١صفر(*)٨٧املعوزين

من املدعى عليهم ٩عى عليهم معوزين. بيد أن احملكمة قدمت خدمات ملا جمموعه مل يعثر على مد، ٢٠١٢يف عام (*) 
م كانوا قد ُعّدوا معوزين يف السنوات السابقة. املعوزين أثناء ذلك العام بالنظر إىل أ

عدد طلبات المشاركة الجديدة التي قدمها الضحايا

٢٠١٣٢٠١٢٢٠١١٢٠١٠٢٠٠٩٢٠٠٨

٩٠٢٤٢٧٣١١٢٧٢٢١٦احلالة يف أوغندا

احلالة يف مجهورية الكونغو 
الدميقراطية

٦٨٢١
١٦٠١٤٧٣٣١٢٧٠صفر

صفر١٢٥٦٣١١٨السودان–احلالة يف دارفور 

احلالة يف مجهورية أفريقيا 
الوسطى

٦٤١٧٠٠٦٥٣٧٦١١٣٤١٣٣

صفر٤١٦٨٨٢٥١٣٢٥٧٢احلالة يف كينيا

---٦١صفراحلالة يف ليبيا

----١١٢٢٠٣احلالة يف كوت ديفوار

-----١٣٧جزر القمراحلالة يف 

٥٠٢٢٢٨٧١٧٧١٦٢٣٩٢٧٥٧٦١٩المجموع



ICC-ASP/13/19

9819-A-291114

الطلبات الجديدة المتعلقة بجبر األضرار التي قدمها الضحاياعدد

٢٠١٣٢٠١٢٢٠١١٢٠١٠٢٠٠٩٢٠٠٨

صفر٩٢٤٢٥٣٨١٢٤احلالة يف أوغندا

مجهورية الكونغو احلالة يف
الدميقراطية

٥٩٣١
١٦٠١٣٦١٠٧٤صفر

صفر١٢٥٤٧٦٧السودان–احلالة يف دارفور 

١٨٨٢٠٦٩٣٦٢٣٢١٢٣١احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى

صفر٦٩٨٨٥٧٢٤٢١١١٦صفراحلالة يف كينيا

---صفر٦صفراحلالة يف ليبيا

----١١٣٢١٠احلالة يف كوت ديفوار

-----١٤١جزر القمراحلالة يف 

٠٤٥٢١٤٦١٠٣٢٧٢٣٥١٢٧٧٥المجموع

مدة اإلقامة في المقر لكل شاهد

املدة 
القصوى 
إلقامة 
الشاهد يف 
املقر يف عام 
٢٠١٣

افرتاضات 
امليزانية

املدة 
القصوى 
إلقامة 
الشاهد يف 
املقر يف عام 
٢٠١٢

افرتاضات 
امليزانية

دة امل
القصوى 
إلقامة 
الشاهد يف 
املقر يف عام 
٢٠١١

افرتاضات 
امليزانية

املدة 
القصوى 
إلقامة 
الشاهد يف 
املقر يف عام 
٢٠١٠

افرتاضات 
امليزانية

املدة 
القصوى 
إلقامة 
الشاهد يف 
املقر يف عام 
٢٠٠٩

افرتاضات 
امليزانية

املدة 
القصوى 
إلقامة 
الشاهد يف 
املقر يف عام 
٢٠٠٨

افرتاضات 
امليزانية

مجهورية 
الكونغو 

الدميقراطية 
٧صفر١٣١٥٢٢١٠٣٩١٠غري متاحغري متاحغري متاحغري متاح١

مجهورية 
الكونغو 

الدميقراطية 
٧صفر٢٥١٥٤١١٠٢١١٠غري متاحغري متاحغري متاحغري متاح٢
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املدة 
القصوى 
إلقامة 
الشاهد يف 
املقر يف عام 
٢٠١٣

افرتاضات 
امليزانية

املدة 
القصوى 
إلقامة 
الشاهد يف 
املقر يف عام 
٢٠١٢

افرتاضات 
امليزانية

دة امل
القصوى 
إلقامة 
الشاهد يف 
املقر يف عام 
٢٠١١

افرتاضات 
امليزانية

املدة 
القصوى 
إلقامة 
الشاهد يف 
املقر يف عام 
٢٠١٠

افرتاضات 
امليزانية

املدة 
القصوى 
إلقامة 
الشاهد يف 
املقر يف عام 
٢٠٠٩

افرتاضات 
امليزانية

املدة 
القصوى 
إلقامة 
الشاهد يف 
املقر يف عام 
٢٠٠٨

افرتاضات 
امليزانية

مجهورية 
أفريقيا 

٧صفر١٠صفر١٤١٥٣٧١٥٣٣١٥١٩١٠الوسطى

غري متاحغري متاحغري متاحغري متاحغري متاحغري متاحغري متاحغري متاحغري متاحغري متاح١٨١٥تو وسانغرو 

السادسالمرفق 
المشتريات

٢٠١٣مجموع المبالغ بحسب كل بلد في عام 

النسبة املئويةالقيمةالبلد البائع

٠،٠١يورو٠٠٠،٠٠٨أفغانستان١

٠،٠٤يورو٨٨٨،٩٥٢٦اجلزائر٢

٠،٠١يورو٣٠٤،٢٨جزر فرجني األمريكية٣

٠،٠٢٦يورو٥٢١،٨٦١٩٣األرجنتني٤

٠،٠٩يورو٦٤٣،٢٥٦٤أسرتاليا٥

٠،٠٢يورو٧٤٩،٧٥١٦النمسا٦

٠،٧٨يورو٥٧٠،٨٠٥٧٧بلجيكا٧

٠،٠١يورو٤٤٦،٦٠١٠بوركينا فاسو٨

٠،٠١يورو١٢٣،٧٨٥كمبوديا٩

٠،٠٣يورو٠٥٢،٧٥١٩ونالكامري ١٠

٠،٣٩يورو٩١٨،٠٦٢٨٩كندا١١

٠،١٧يورو٦٩٧،٠٢١٢٥مجهورية أفريقيا الوسطى١٢
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النسبة املئويةالقيمةالبلد البائع

٠،٠١يورو٠٢٩،٠٣١تشاد١٣

٠،٠٠يورو٣٢٤،٧٠شيلي١٤

٠،٠٧يورو٣٦٦،١٩٥٢الصني١٥

٠،٠٣يورو٨٠٥،٣٩٢٤الكونغو١٦

٠،٤٤يورو١٨٣،٣٣٣٢١كوت ديفوار١٧

٠،٠٠يورو٠١٨،٠٠١كرواتيا١٨

٢،٨٦يورو٨٨١،٠٢١٠٧٢مجهورية الكونغو الدميقراطية١٩

٠،٢٤يورو١١٦،٤٥١٧٣الدامنرك٢٠

٠،٠٦يورو١٩٤،٦٦٤٢مصر٢١

٠،٠١يورو٤٢٤،٠٠٨فنلندا٢٢

٠،٦١يورو٩٥٧،٦١٤٤٧فرنسا٢٣

٠،٤٩يورو٤٩٢،٩٩٣٦١أملانيا٢٤

٠،٠١يورو٨٠٠،٠٠٨هنغاريا٢٥

٠،٠٩يورو٠٠٠،٠٠٦٦اهلند٢٦

٠،٠٠يورو٨٩٤،٩٥إيران٢٧

٠،٠٢يورو٢٩٤،٦٩١٢آيرلندا٢٨

٠،٠١يورو٧٤٠،٠٠٦إسرائيل٢٩

٠،٠٤يورو٠٣٩،٧٨٢٦إيطاليا٣٠

٠،٣٩يورو١١٠،٨٧٢٨٧كينيا٣١

٠،٠٢يورو٨١٩،٠٠١١املغرب٣٢

٨٧،٩٨رويو ٨٠٨،٠٠٨٣٩٦٢هولندا٣٣

٠،٠٩يورو٢١٣،٩٢٦٥النرويج٣٤

٠,٠١يورو٤١٥،٦٥الربتغال٣٥
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النسبة املئويةالقيمةالبلد البائع

٠،٠١يورو١٢٠،٣٥رومانيا٣٦

٠،٠١يورو٥٦٣،٠٨رواندا٣٧

٠،٠١يورو٥٥٠،١١٧سنغافورة٣٨

٠،١٤يورو٤٨٠،٩٤١٠٦جنوب أفريقيا٣٩

٠،١٤يورو١١٨،٢٣١٠٢إسبانيا٤٠

٠،٠١يورو٥٠٠،٠٠٣السويد٤١

٠،٥٣يورو٥٥٧،٦٥٣٩١سويسرا٤٢

٠،٠٤يورو٤٣٨،٢٠٢٦تنزانيا٤٣

٠،٨٢يورو٧٨٦،٣١٦٠٢أوغندا٤٤

٠،٠٢يورو٨٩٩،٥٠١٥اإلمارات العربية املتحدة٤٥

١،٦٦يورو٦٢٢،٦٧٢٢٤١اململكة املتحدة٤٦

١،٢٨يورو٤١٨،٥٣٩٤٥الواليات املتحدة٤٧

٠،٠٢يورو٧٢٧،٥٣١٦أوروغواي٤٨

السلع الرئيسية والخدمات المشتراة (بحسب بلد المنشأ)

البلدالقيمةالوصف.املوقع

هولندا٠٠٠،٠٠٠٠٠٤٥تشييد املباين الدائمة١

هولندا١٠٧،٧٥٩١٢٥صيانة املباين املؤقتة٢

هولندا٥٣٣،٠٠١٥٦٢خدمات إدارة مشروع املباين الدائمة٣

هولندا٢٢٤،٠٠٢٩٧١ة وشبكة للتخزينمعدات كمبيوتري٤

هولندا٥٥١،٠٠٧٨٢إمدادات الغاز والكهرباء٥

هولندا٧٠٠،٠٠٥٥٤استئجار الزنازن يف الهاي–مركز االحتجاز ٦

هولندا٣٥٤،٧٣٥٠٠خدمات مؤمترية مقدمة جلمعية الدول األطراف٧

هولندا١٨٤،٠٠٤٤٢تنظيف املكاتب باملقر٨
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البلدالقيمةالوصف.املوقع

مجهورية الكونغو الدميقراطية٢١٥،٣٠٤٢٣ذات طابع إنساينخدمات ٩

هولندا٣٥٠،٠٠٣١٠اشرتاكات يف اهلاتف النقال واستخدامه١٠

هولنداSAP٦٨٨،٢٥٢٩١صيانة برامج ١١

هولندا٩٦٧،٠٠٢٨٥هواتف ثابتة١٢

هولندا٦١٣،٠٠٥١٣صيانة الربامج وحتديثها١٣

هولندا٠٠٠،٠٠٢٣٥صيانة النظم األمنية١٤

أوغندا٨٨٠،٠٨٢١٥خدمات ذات طابع إنساين١٥

الواليات املتحدة األمريكية٥١٤،٢٨٢١٤اتصاالت ساتلية مع مقر األمم املتحدة١٦

بلجيكا٠١٠،١٧١٨٦خدمات االستضافة باستخدام الشبكة١٧

اململكة املتحدة٣٩٩،٤٠١٨٣خدمات دعم برامج احملكمة١٨

مجهورية الكونغو الدميقراطية٧٤٠،١٢١٦٨ذات طابع إنساينخدمات١٩

األرجنتنيECOS٦٠٠،٠٠١٥٣خدمات دعم برامج ٢٠

٦٣٢،٠٨٨٢٧٥٩المجموع

القيمةالبلد

٢٧٢،٧٣٢٨٢٥٨هولندا

٩٥٥،٤٢٥٩١مجهورية الكونغو الدميقراطية

٨٨٠،٠٨٢١٥أوغندا

٥١٤،٢٨٢١٤ريكيةالواليات املتحدة األم

٠١٠،١٧١٨٦بلجيكا

٣٩٩،٤٠١٨٣اململكة املتحدة

٦٠٠،٠٠١٥٣األرجنتني

٦٣٢،٠٨٨٢٧٥٩المجموع
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بحسب البلد٢٠١٣رسم بياني توضيحي للنفقات المتكبدة عام 

بحسب البلد (ما عدا هولندا)٢٠١٣رسم بياني توضيحي للنفقات المتكبدة عام 
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٢٠١٣األنشطة الشهرية لعام –حجم العمل مؤشرات 
المجموعديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسيوليهيونيهمايوأبريلمارسفبرايريناير

(في السنة)
عدد املوظفني املكلفني 

باملشرتيات
٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧

المشتريات
عقود الشراء

٢٤٤١٤٢١٣٤١٠٩١١٢١٠٣١٠١٧٤١١٤١٦٢١٩٧١٣٩٦٣١١اءعدد عقود الشر 
٢٣٤١٦٥١٢٤٨٤٧٧١٠١٥٤٨٨٦٩١١٣٢١٧٢٦٦٥٩٢١عددها السنة املاضية

٣٠٧٥٢٥٤٧٩٦٢٧٩٥١٧٨١٤١٥٢٨٩٨٩٥٠٢٠٥٦٣٠٣١٣٧٦٩٣٧١٩٨٤١٠٣١١٠٩٥٠٨٠١٣٢٣٧١٩٠٠٣٤٧٤٨٢٧٩٤٩١١٨٩٥٧٧٤٤٠٢٦٥٢٧١قيمة املشرتيات
قيمتها السنة 

املاضية
٤٢٦١٧٠٤٥٩٥٩٧٦١٧٥٧٣٥٦٢٧٩٤٥٦١١٩٢٩٨٠١٧٨٩٨٤٩٢٣٦٧٥١٣١٨٧٢٢١٥٠٣٣٢٢١٦٧١٤٨٣١٤٨٣٦٧٨٢٩٧٩٥٤٤٧٤٨٠٢٢٠٢٧

أذنات بالشراء
٢٩٨١٦١١٤١١٢٦١٢٢١١٢١٢٣١٠٠١٥٣٢١٨٢٤٤١٦٧٩٦٥١عدد األذنات
٢٥١١٧٠١٢٤٨١٨٥١٢٠٩٧١٠١٨٤١٧٢٢٢٧١٧١٦٨٣١السنة املاضية

لجنة فحص الصفقات
١٢٤٢١٠٦٢١٣٥٧٦٤٩عدد الصفقات

٤٢٣٢٣٤٥٨١٩١٣٤٥٨عددها السنة املاضية
٠٠٠٥٠٠٧٧٧٥٠٠٥٣٣٦١٥٢٠٠٠٩٠٤٧٩٠٤٧٢٠٠٠٢١٥٣٠٠٠٨٣٠٠٠٢٠٠١٠٥٠٠٤٨٤١١٥٤٥٨٠٤٧٩٤٣٠٠٠٨٤٨١٤٥١٩٨٥٢٢قيمة الصفقات

٢٠٠٣٦٠١٠٠١٩٧٠٠٠٢٤٥١٠٠٠١٠٨٠٠٠٢٨٠٠٠٠٤١١١٦٥٤٦٧٥٤١٠٧٢٣٦٢٤٩١٢٠٣١٢٢٢١٥٩٧٤٢٧٨٨٩٨٥٣٤٠٦٧٧٣١١٨قيمتها السنة املاضية

السابعالمرفق 
ليةالسيولة الما

التقدير االئتماني–المخاطر السيادية 

Moody'sStandard & Poor’sFitch

AA+AAAAAAهولندا

AAAAAAAAAأملانيا
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Moody'sStandard & Poor’sFitch

+AA1AA-AAفرنسا

+AA1AAAAAاململكة املتحدة

AAAAAAAAAالسويد

التقدير االئتماني–المخاطر المصرفية 

األجل الطويلاألجل القصرياملصرف
Moody'sS&PFitchMoody'sS&PFitch

ABN AMRO, NLP-1A-1F1+A2AA+

Rabo Bank,
Netherlands

P-1A-1+F1+AA2AA-AA

ING Bank, NLP-1A-1F1+A2A+A+

BNP Paribas, FRP-1A-1F1+A2A+A+

SEB, SEP-1A-1F1A1AA-

Deutsche Bank, DEP-1A-1F1+A2A+A+

HSBC, UKP-1A-1+F1+AA3AA-AA-

التنويع مفصًال بحسب المصرف والبلد (باستثناء الصندوق االستئماني للضحايا)
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٢٠١٣- ٢٠٠٨أسعار الفائدة األساسية للبنك المركزي األوروبي 
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الثامنالمرفق 
البرنامج الرئيسي الرابع: أمانة جمعية الدول األطراف

مؤشرات األداءالنتائج املتوقعة
املستهدف 

٢٠١٣لعام 
اإلجنازات

١الهدف 
عقد املؤمترات - 

على النحو 
املخطط له

سري االجتماعات بسالسة ويف الوقت - 
احملدد واعتمادها التقارير

النظر يف مجيع بنود جدول األعمال- 
تقدمي الدعم التقين واللوجسيت إىل املشاركني - 

يف االجتماعات مبا يف ذلك تسجيلهم 
ويدهم بالوثائق وتوفري اخلدمات اللغوية وتز 
هلم

يف اجللسات عن الرتتيبات رضاء املشاركني - 
املوضوعة واملعلومات املقدمة

ا الفرعية خدمات غري متاح ُوفرت جلمعية الدول األطراف وهليئا
مؤمترات واجتماعات عالية اجلودة. وجرى حترير مجيع وثائق 

ناءها ووثائق ما بعد الدورة ما قبل الدورة والوثائق الصادرة أث
وترمجة هذه الوثائق وإتاحتها للدول يف الوقت املناسب، 

على الرغم من انتهاء اجتماع اجلمعية قبل موعدها املقرر 
بيوم واحد.

ورود ردود فعل إجيابية من املشاركني

٢الهدف 
إعداد وثائق - 

جيدة يتم 
حتريرها وترمجتها 
وتسليمها لكي 
جيري جتهيزها 

ا وتوزيعها وطبعه
يف الوقت احملدد

تزويد الدول وأعضاء جلنة امليزانية واملالية - 
خبدمات مؤمترية ذات جودة وتزويدهم بوثائق 

حمررة ومرتمجة ومصدرة يف الوقت املناسب 
وتدعمهم كل الدعم يف ١بلغات رمسية أربع

مهامهم
مساعدة الدول، حسب االقتضاء، - 

ثائق سيما خبصوص توفري املعلومات والو وال
فيما يتعلق جبمعية الدول األطراف 

واحملكمة.

فيما خيص الدورتني العشرين واحلادية والعشرين للجنة غري متاح
امليزانية واملالية، قامت األمانة بتجهيز وثائق ما قبل الدورة 

املبينة يف ٢والوثائق الصادرة أثناءها ووثائق ما بعد الدورة
وفيما خيص الدورة صفحة)٥٠٩٢اجلدول الوارد أدناه (

الثانية عشرة للجمعية، قامت األمانة بتجهيز وثائق ما قبل 
املبينة ٣الدورة والوثائق الصادرة أثناءها ووثائق ما بعد الدورة

صفحة)٧١١٤يف اجلدول الوارد أدناه (

٣الهدف 
إسداء املشورة - 

اجلدية إىل 

ونية أساسية تزويد الدول خبدمات قان- 
سيما يف شكل وثائق تيسر أعماهلا وال

وتدعمها

ُقدمت عند الطلب مجيع املعلومات والوثائق املتاحة اليت غري متاح
طُلبت خبصوص أعمال اجلمعية واحملكمة. وهكذا جرى 

تيسري مهمة الدول وأعضاء جلنة امليزانية واملالية يف 
بدورهماالضطالع 

غات رمسية أربع هي اإلسبانية واإلنكليزية والفرنسية والعربية فقط.تصدر وثائق اجلمعية بل٢٠٠٩على غرار عام ١
.بكلتا لغيت العمل٢
باللغات الرمسية الست. مجيع الوثائق متاحة باللغة اإلنكليزية والفرنسية واإلسبانية والعربية والقرارات باللغتني الصينية ٣

والروسية كذلك.
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مؤشرات األداءالنتائج املتوقعة
املستهدف 

٢٠١٣لعام 
اإلجنازات

ا  اجلمعية وهيئا
الفرعية

ئات ذات الصلة رضاء أعضاء اجلمعية واهلي- 
عن اخلدمات املقدمة أثناء الدورات

وردت ردود فعل إجيابية من املشاركني

٤الهدف 
تعميم الوثائق - 

واملعلومات على 
الدول األطراف 
على حنو فعال 
وبوسائل من 
بينها شبكة 

اإلنرتنت

االستخدام املتواتر للموقع الشبكي - 
لشبكات اإلنرتنت اخلارجية لكل من و 

األطراف وجلنة امليزانية واملالية مجعية الدول
وجلنة الرقابة

طالع على املعلومات والوثائق إمكانية اإل- 
بدون تأخري

ُمحلت على املوقع الشبكي مجيع الوثائق الرمسية واملعلومات غري متاح
املفيدة. وباإلضافة إىل ذلك فإن استعمال شبكة اإلنرتنت 

يف مجعية الدول اخلارجية متاح يف مجيع األوقات للمشاركني 
.األطراف وألعضاء جلنة امليزانية واملالية

وقد وزعت األمانة على الوفود خالل الدورة الثانية عشرة 
تتضمن (USB)للجمعية وحدات التخزين احلاسوبية النقالة 

معظم ما كان متاحاً من وثائق الدورة الصادرة قبلها، مما 
عادة خفض عدد صفحات الوثائق املطبوعة اليت توزع 

. وقد أسفر ذلك عن حتقيق وفورات صفحة٥٧٧٤مبقدار 
يورو. وستستمر األمانة اعتماد مجيع ٠٠٠٧٠قدرها 

التدابري والطرق الكفيلة بتحقيق الكفاءة يف جمال الوثائق.
أما فيما يتعلق بواليتها اجلديدة بشأن التكامل، فقد قامت 

الصلة، مشاركتها يف االجتماعات ذاتاألمانة بأنشطة منها 
وتأمينها التواصل فيما بني أصحاب املصلحة؛ وإقامتها 

شبكة إنرتنت خارجية ووضعها معلومات ذات صلة عليها.
وقد وردت من املشاركني ردود فعل إجيابية.

وعدد صفحاتها٢٠١٣عدد الوثائق التي ُأصدرت في عام 

المجموعةبالروسيبالصينيةبالعربيةباإلسبانيةبالفرنسيةباإلنكليزية

عدد 
الوثائق

عدد 
الصفحات

عدد 
الوثائق

عدد 
الصفحات

عدد 
الوثائق

عدد 
الصفحات

عدد 
الوثائق

عدد 
الصفحات

عدد 
الوثائق

عدد 
الصفحات

عدد 
الوثائق

عدد 
الصفحات

عدد 
الوثائق

عدد 
الصفحات

الدورة العشرون 
للجنة امليزانية 

٣٠١٢٢٢٢صفرصفرصفررصفصفرصفر١٦٢١٢٠٧١٣٩١٠١٠١٥)٤(واملالية

الدورة احلادية 
والعشرون للجنة 

٣٦٢٢٨٧٠صفرصفرصفرصفرصفرصفرصفرصفر٢٠٥١٥١٠١٥٧١٣٦٠امليزانية واملالية

موع للجنة  ا
٦٦٤٥٠٩٢صفرصفرصفرصفرصفرصفر٣٦٧٢٧١٧٢٩٦٢٣٧٠١٥امليزانية واملالية
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المجموعةبالروسيبالصينيةبالعربيةباإلسبانيةبالفرنسيةباإلنكليزية

عدد 
الوثائق

عدد 
الصفحات

عدد 
الوثائق

عدد 
الصفحات

عدد 
الوثائق

عدد 
الصفحات

عدد 
الوثائق

عدد 
الصفحات

عدد 
الوثائق

عدد 
الصفحات

عدد 
الوثائق

عدد 
الصفحات

عدد 
الوثائق

عدد 
الصفحات

الدورة الثانية 
عشرة جلمعية 

الدول 
: )٥(ألطرافا

وثائق ما قبل 
٢٤٤٥٧٦٤صفرصفرصفرصفر٦١١٤٤١٦١١٤٤١٦١١٤٤١٦١١٤٤١الدورة

الوثائق الصادرة 
١٤٤٦٣٩صفرصفرصفرصفر٥١٢٠٤٣٣١٤٩٣٠١٤٣٣٠١٤٣أثناء الدورة

وثائق ما بعد 
٣٥٢٠٣٥٢٠٣٥٢٠٢٤٧٣١٣٩١٣٩١٣٢١١١الدورة

موع للدورة  ا
عشرة الثانية

جلمعية الدول 
١١٥٢١٦٥٩٧٢١١٠٩٤٢١٠٤٩٣٢٠٥٧١٣٩١٣٩٤٠١٨٥١٤األطراف

المجموع لعام 
٢٠١٣٤٨٢٤٨٨٢٣٩٣٤٤٨٠٩٥٢١٠٩٩٣٢٠٥٧١٣٩١٣٩١٠٦٥٦٠٦١٣

التاسعالمرفق 
مشروع أماكن العمل الدائمة: مكتب مدير١- السابع البرنامج الرئيسي 

ت األداءمؤشراالنتائج املتوقعة
املستهدف لعام 

٢٠١٣
اإلجنازات

١الهدف 
توفري أماكن العمل الدائمة - 

الالزمة للمحكمة لكي حتقق 
ا وأهدافها  احملكمة غايا

االسرتاتيجية

أن يكون أداء املشروع أفضل من املتفق عليه: ويقل ٪١٠٠أداء املشروع يتمشى مع امليزانية املتفق عليها- 
مليون يورو عما هو ٦،٣لغ حالياً أداء املشروع مبب

مرصود يف امليزانية

يظل املشروع يف حدود اآلجال الزمنية املضروبة٪١٠٠متشي املشروع مع اآلجال الزمنية املتفق عليها- 

يتواصل تشييد املباين الدائمة ويسري العمل - 
وفقاً ملا هو خمطط له

أنشطة البناء جارية وفقاً للمواعيد احملددة٪١٠٠

العاشرق المرف
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البرنامج الرئيسي السادس: أمانة الصندوق االستئماني للضحايا
اإلجنازاتمالحظاتمؤشرات األداء/األهدافالنتائج املتوقعةهدف الصندوق

اآلثار والنتائج 
املتولدة عن الوالية 

(املساعدة وجرب 
األضرار)

الوالية املنطوية على 
املساعدة: تكرار تدخالت 

يف عددها الصندوق الزيادة
والتخفيض فيها

يقوم الصندوق بالتنفيذ الفعال لربامج 
من بلدان ٤إىل ٣املساعدة يف 

٠٠٠احلاالت، ويوفر الدعم لنحو 
من املستفيدين الضحايا ١٠٠

استفادة مباشرة

التوسع متوقع على تعزيز أمانة 
الصندوق االستئماين للضحايا 

من التربعات وعلى اإليرادات 
املقدمة

ضحية حيظون ٠٠٠١١٠من أكثر 
بدعم يف بلدين من بلدان احلاالت. ومت 
تعليق تنفيذ الربنامج يف مجهورية أفريقيا 

الوسطى ألسباب أمنية.

والية جرب األضرار: املبادرة 
جبرب األضرار وحتديد مبالغها 

وتصميمها بشكل فعال 
وتنفيذها

يقوم الصندوق بتطوير وتنفيذ خطط 
ة بقضية إىل جرب األضرار ذات الصل

قضيتني من القضايا املعروضة على 
احملكمة

اإلجراءات القضائية، مبا رهناً بنتيجة 
يف ذلك مرحلة جرب األضرار 

لوبنغا،  والطعون احملتملة يف قضايا 
ودجولو شوي ومبباكاتنغا/نغ

مل يتخذ أي إجراء: بقية اإلجراءات 
يف لوبنغااملتعلقة جبرب األضرار يف قضية 

تئنافمرحلة االس

بروز للمؤسسة 
ا أفضل واعرتاف 

يربز الصندوق االستئماين 
للضحايا ويُعرتف به بوصفه 
أداة فعالة من أدوات عدالة 

جرب األضرار يف سياق 
القانون اجلنائي الدويل

كون الصندوق مرجعاً للحياة العامة 
(وسائط اإلعالم، املؤمترات) بشكل 

إجيايب وبناء (هدف نوعي)

لصندوق على التوعية تعترب قدرة ا
حمدودة

املشاركة الفعلية يف خمتلف األحداث 
والربوز اإلعالمي الدولية الرفيعة املستوى 

الناتج عن الزيارات امليدانية الرفيعة 
املستوى وعن التقارير التقييمية 

اخلارجية.

التأثري يف نتائج االستقصاءات (واليتا 
املساعدة وجرب األضرار) يربهن على 

دير اإلجيايب من جانب الضحايا التق
تمعات احمللية (هدف نوعي) وا

متوقف على توافر املوارد الالزمة 
لدراسة استقصائية عن تأثري 

الصندوق

مل جير أي استقصاء يرمي إىل إجراء 
تقييم خارجي

يستفيد الصندوق من اهلبات العينية 
تمع  ومن الشراكات (العامة، ا

) دعماً لربوزهاملدين، القطاع اخلاص

مت إدماج الصندوق يف املبادرة املتعلقة 
مبنع العنف اجلنسي يف اململكة املتحدة 
وجرى التأكيد على دوره يف التصريح 

الوزاري ذي الصلة الصادر يف 
عن جمموعة ٢٠١٣آذار/مارس 

بني الثمانية. وحفل الغداء املشرتك 
الصندوق واملركز الدويل للبحوث املتعلقة 

الذي نظمته اجلهات املاحنة باملرأة
مبشاركة ماحنني خواص بارزين (تشرين 

)٢٠١٣الثاين/نوفمرب 
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متويل القدرة األساسية ألمانة االستدامة املالية
الصندوق متويالً كافياً عن 

طريق أنصبة مقررة

احلفاظ على القدرة احلالية، وتأمني 
القدرة اإلدارية (املالية) اإلضافية

هلدف سيؤدي عدم حتقيق هذا ا
إىل خماطر إثقال كاهل أمانة 

الصندوق االستئماين للضحايا أو 
عدم أداء الوظيفة األساسية املنوطة 

بالنظر إىل ضرورة –ذه األمانة 
الوفاء باملطالب املرتتبة على والييت 

املساعدة وجرب األضرار

متت احملافظة على قدرة الصندوق احلالية 
نظيمي مع استمرار خماطر الفيض الت

(على صعيد اإلدارة بالدرجة األوىل)

مت دمج إيرادات التربعات 
والتنويع املتأتية من الدول؛ 

الشامل للجهات املاحنة 
اخلاصة

ستسهم الدول (األطراف) مبليوين 
تربعات.يورو أو أكثر يف شكل 

األمر متوقف على التوقعات 
االقتصادية واملالية اخلاصة بأهم 

اجلهات املاحنة

٤،٥ادات متأتية من تربعات مببلغ إير 
مليون يورو فاقت التوقعات، جبانب 

من االتفاقات اجلوهرية الطويلة العديد 
األجل القائمة

يتلقى الصندوق هبات من اجلهات 
املاحنة املؤسسية والفردية على السواء

األمر متوقف على قدرة أمانة 
الصندوق على تطوير قدرة 

األموال تسويقية وقدرة على مجع 
ا األساسية احلالية خارج قدر

دوالر مقدمة من ٠٠٠٥٠هبة مببلغ 
مؤسسة خاصة. اتفاق شراكة يشمل 

تتخذ من هولندا قاعدة مبادرة خاصة 
هلا

حيظى الصندوق االستئماين 
بات عينية وشراكات  للتعويضات 

تمع املدين، القطاع  (عامة، ا
اخلاص) لدعم النشاط التسويقي 

لتربعاتومجع ا

تصل املبالغ املقابلة املتأتية من الشركاء 
٨٢٢٣٧٤يف التنفيذ إىل ما مقداره 

يورو

أقصى ما يتأتى من املنح 
والغرامات واملصادرات 

يستخدم يف تنفيذ القرارات 
الصادرة عن احملكمة جبرب 

األضرار

هذا النوع من اإليراد قائم باعتباره 
عنصر أساسي من عناصر متويل 

؛ األضرار الذي تأمر به احملكمةجرب 
والصندوق االستئماين للضحايا 
مدرج يف بروتوكول احملكمة فيما 
يتعلق مبصادرة األصول وجتميدها

–يتوقف على قدرة احملكمة 
–بالتعاون مع الدول األطراف 

ملصادرة وجتميد األصول لغرض 
جرب األضرار ومجع الغرامات 

املفروضة على األشخاص املدانني

إجناز بالنظر إىل حالة اإلجراءات ال
القضائية.

الحادي عشرالمرفق 
: آلية الرقابة المستقلة٥–البرنامج الرئيسي السابع 
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اإلجنازات٢٠١٣املستهدف يف عام مؤشرات األداءالنتائج املتوقعة

١الهدف 
إجياد رقابة فعالة وذات كفاءة - 

على العاملني يف احملكمة مع 
فسه إىل تقليل السعي يف الوقت ن

املخاطر األمنية إىل أدىن حد

انطلق تشغيل آلية الرقابة املستقلة يف إمتام وضع تقارير التحقيق- 
الدورة الثانية عشرة جلمعية الدول 

األطراف املعقودة يف تشرين الثاين/ 
. ومل يتوقع أن تضطلع ٢٠١٣نوفمرب 

اآللية بأي حتقيقات خالل عام 
٢٠١٣.

الرقابة املستقلة فيما مل تفّعل والية آلية
اية تشرين الثاين/  يتعلق بالتحقيق لغاية 

. ومل جتر أية حتقيقات ٢٠١٣نوفمرب 
خالل العام.

٢الهدف 
ضمان اإلنصاف والشفافية - 

لإلجراءات بغية ضمان احلقوق يف 
معرض تنفيذ مهمة التحقيق

االمتثال لدليل إجراءات آلية - 
الرقابة املستقلة لضمان 

ال عملية اإلنصاف طو 
التحقيق

مت تفعيل آلية الرقابة املستقلة خالل 
الدورة الثانية عشرة جلمعية الدول 

األطراف املعقودة يف تشرين الثاين/ 
ومل يتوقع أن جتري .٢٠١٣نوفمرب 

اآللية أية حتقيقات خالل عام 
٢٠١٣

مل تفّعل والية آلية الرقابة املستقلة فيما 
اية تشر  ين الثاين/ يتعلق بالتحقيق لغاية 

. ومل جتر أية حتقيقات ٢٠١٣نوفمرب 
خالل العام.

الثاني عشرالمرفق 
٢٠١٣-٢٠٠٥مدى تحقق االفتراضات فيما يخص الفترة 

السنة املالية

امليزانية 
املعتمدة 
(مباليني 
اليورو)

معدل 
تنفيذ 
امليزانية 
(بالنسبة 
مدى حتقق االفرتاضاتاالفرتاضاتاملئوية)

رصد مثاين حاالت- ٢٠٠٥٦٦،٩٩٢،٩
وجود حالتني اثنتني يف املرحلة - 

التمهيدية واملرحلة االبتدائية ومرحلة 
االستئناف

وجود حالتني اثنتني يف مرحلة - 
التحقيقات

جرى رصد/حتليل مثاين حاالت.- 
نُفذت إجراءات متهيدية وإجراءات استئناف عارض يف ثالث حاالت.- 
أوغندا، والقضية احلالة يف –ت كانت توجد ثالث حاالت يف مرحلة التحقيقا- 

األوىل يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، واحلالة يف دارفور (يف إثر إحالة من 
جملس األمن التابع لألمم املتحدة إىل احملكمة).

رصد ما يصل إىل مثاين حاالت.- ٢٠٠٦٨٠،٤٨٠،٤
افتتاح التحقيق الرابع.- 
بدء حماكمتني اثنتني.- 

حاالت.جرى رصد/حتليل مخس - 
القضية الثانية يف مجهورية الكونغو الدميقراطية.–جرى افتتاح التحقيق الرابع - 
لوبانغا دييلونُفذت إجراءات متهيدية وإجراءات استئناف عارض يف قضية - 

(القضية األوىل يف مجهورية الكونغو الدميقراطية)
ثة نُفذت إجرءاات متهيدية وإجراءات استئناف عارض يف التحقيقات الثال- 

األخرى.
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رصد مخس حاالت على األقل.- ٢٠٠٧٨٨،٩٨٧،٢
عدم بدء التحقيق يف حاالت جديدة.- 
التحقيق فيما ال يقل عن ست قضايا - 

ضمن إطار احلاالت األربع، مبا فيها 
ما أوامر  القضيتان اللتان ُأصدرت بشأ

بإلقاء القبض.

خضعت مخس حاالت لتحليل أويل/متقدم.- 
احد يف حالة جديدة (احلالة يف مجهورية أفريقيا بُدئ يف حتقيق جديد و - 

الوسطى).
ُحقق يف سبع قضايا ضمن إطار أربع حاالت قيد التحقيق (احلالة يف مجهورية - 

الكونغو الدميقراطية/القضيتان األوىل والثانية، واحلالة يف دارفور/القضيتان األوىل 
يا الوسطى).يف مجهورية أفريقوالثانية، واحلالة يف أوغندا، واحلالة 

لوبانغا دييلواستمرت اإلجراءات التمهيدية (جلسة إقرار التهم) يف قضية - 
(القضية األوىل يف إطار احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية).

رصد مخس حاالت على األقل.- ٢٠٠٨٩٠،٤٩٢،٦
عدم بدء التحقيق يف حاالت جديدة- 
مواصلة اخلطوات التحقيقية فيما ال يقل - 

موعة من مخس قضايا يف إطار عن جم
أربع حاالت، مبا يف ذلك القضايا 

ا أوامر بإلقاء  الثالث اليت ُأصدرت بشأ
القبض.

إجراء حماكمة واحدة على األقل.- 

خضعت ست حاالت لتحليل أويل/متقدم.- 
مل يُبدأ يف التحقيق يف أي حاالت جديدة.- 
وغندا، واحلالة يف يف سبع قضايا ضمن إطار أربع حاالت (احلالة يف أُحقق - 

مجهورية الكونغو الدميقراطية/القضيتان األوىل والثانية، واحلالة يف دارفور/ القضايا 
األوىل والثانية والثالثة، واحلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى).

(القضية األوىل يف إطار احلالة يف لوبانغا دييلونظرت الدائرة االبتدائية يف قضية - 
الدميقراطية)؛ وقد مت وقف اإلجراءات يف هذه القضية.مجهورية الكونغو 

كاتنغا ونغودجولو سري يف اإلجراءات التمهيدية (جلسة إقرار التهم) يف قضية - 
احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية).(القضية الثانية يف إطار شوي

ورية (احلالة يف مجهمبباُعقدت جلسات متهيدية (اجللسات التحضريية) يف قضية - 
أفريقيا الوسطى).

إجراء مخس حتقيقات ضمن إطار ثالث - ٢٠٠٩١٠١،٢٩٢،٥
من احلاالت القائمة.

عدم بدء التحقيق يف حاالت جديدة.- 
حتليل حاالت أخرى يصل عددها إىل - 

مثاين حاالت.
إجراء حماكمتني. وعدم اعتزام البدء يف - 

.٢٠٠٩حماكمة ثالثة يف عام 
تتابع احملاكمات- 

) يف كاتنغا/نغودجولويقات نشطة يف مخس قضايا: القضية الثانية ( ُأجريت حتق- 
والقضية الثالثة (إقليم كيفو إطار احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، 

يف إطار مببابشطريه) يف إطار احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، وقضية 
) والقضية الثالثة البشري( احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى، والقضية الثانية

) يف إطار احلالة يف دارفور.حسكنيتا(
ُقدم طلب واحد للحصول على إذن القضاة ببدء حتقيق يف كينيا (حتقيق - 

تلقائي).
أُعلن عن احلاالت اخلاضعة للفحص األويل، وهي احلالة يف كل من: كينيا، - 

فلسطني. فقد أصبح وكولومبيا، وأفغانستان، وجورجيا، وغينيا، وكوت ديفوار، و 
مكتب املدعي العام يقوم بانتظام بالنشر العام عن أنشطته يف جمال رصد 

احلاالت، وذلك لزيادة تأثريها.
أُجنز تقدمي حجج مكتب املدعي العام؛ ، لوبانغاُعقدت حماكمتان: ففي قضية - 

، بدأ عرض حجج مكتب املدعي العام.كاتنغا/نغودجولوويف قضية 
’.أبو قردة‘وقضية ’ مببا‘رار التهم يف قضيتني: قضية أُجنزت إجراءات إق- 
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إجراء مخسة حتقيقات نشطة يف إطار -٢٠١٠١٠٣،٦١٠٠،٣
ثالث حاالت تنظر فيها احملكمة حالياً.

احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية/القضايا الثالثة والرابعة واخلامسة (إقليم كيفو 
ان (القضية الثالثة)؛ واحلالة يف كينيا (القضيتان بشطريه)؛ واحلالة يف دارفور بالسود

األوىل والثانية).

التحقيق الساكن يف مخس قضايا جتري - 
ا اإلجراءات االبتدائية أو يكون  بشأ

فيها املشتبه فيهم طلقاء.

مت التحقيق الساكن/التعامل مع الشهود يف قضايا كان فيها املشتبه فيهم طلقاء:

أوغندا.- 
ضيتان األوىل والثانية.دارفور/الق- 

ا: مت التحقيق الساكن دعماً لقضايا كانت جتري احملاكمة بشأ

مجهورية الكونغو الدميقراطية/القضيتان األوىل والثانية.- 
مجهورية أفريقيا الوسطى.- 

آذار/ ٣١يف ُحقق يف احلالة اجلديدة يف كينيا حتقيقاً أذنت به الدائرة التمهيدية- عدم التحقيق يف حاالت جديدة.- 
.٢٠١٠مارس 

ُأجريت حتقيقات نشطة يف قضيتني مها: القضية األوىل والقضية الثانية يف إطار - 
احلالة يف كينيا.

طلبات إلصدار أوامر باملثول.٢٠١٠كانون األول/ديسمرب ١٥ُقدمت يف - 

حتليل ما يصل إىل مثاين قضايا ميكن أن - 
حتال إىل احملكمة.

ب)، هي احلالة يف كل ٢ختضع للفحص األويل (املرحلة أُعلن عن تسع حاالت - 
من: أفغانستان، وكولومبيا، وكوت ديفوار، وجورجيا، وغينيا، وهندوراس، 

ونيجرييا، ومجهورية كوريا، وفلسطني.
قام مكتب املدعي العام بالنشر العام عن أنشطته يف جمال الرصد بغية زيادة - 

تأثريها.

اكمات إجراء ما يصل إىل ثالث حم- 
عقد على حنو تتابعي (مع احتمال 

جلسات متزامنة على مدى عدة 
أسابيع)

عبد اهللا بندا أبكر نورين وصاحل حممد جربو أُجنزت جلسة إقرار التهم يف قضية- 
وكان يُنتظر صدور قرار فيها.–جاموس

جريمان كاتانغا/ ويف قضية توماس لوبانغا دييلواستمرت احملاكمة يف قضية - 
. وانُتهي من تقدمي حجج اإلدعاء يف كلتا هاتني القضيتني.غوجولو شويماتييه ن

تشرين الثاين/نوفمرب ٢٢بدأت احملاكمة يف قضية جان بيري مببا غومبو يف - 
٢٠١٠.

ُعقدت حماكمات متزامنة ملدة أربعة أشهر.- 
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٢٠١١١٠٣،٦٩٨،٧٪
(فيما 
خيص 

امليزانية 
الربناجمية)

٦٠٪
(فيما 
خيص 

صندوق 
الطوارئ)

إجراء من أربعة إىل مخسة حتقيقات - 
جديدة يف القضايا يف إطار احلاالت 

القائمة أو حاالت جديدة، رهناً مبا يتم 
تلقيه من تعاون خارجي.

اإلبقاء على التحقيق الساكن يف سبع - 
قضايا (مبا يف ذلك تقدمي الدعم إىل 

ثالث حماكمات، رهناً مبا يتم تلقيه من 
تعاون خارجي).

ميكن أن تستجد قد حتليل حاالت- 
مثاين حاالت.يصل عددها إىل 

إجراء أربع حماكمات على األقل، رهناً - 
مبا يتم تلقيه من تعاون خارجي.

احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية/القضيتان الثالثة والرابعة؛ واحلالة يف 
الة يف ليبيا؛ دارفور/القضية الثالثة؛ واحلالة يف كينيا/القضيتان األوىل والثانية؛ واحل

واحلالة يف كوت ديفوار.
الساكن/التعامل مع الشهود يف القضايا اليت كان فيها املشتبه فيهم مت التحقيق 
طلقاء، أي:

قضية يف إطار احلالة يف أوغندا؛- 
القضيتان األوىل والثانية يف إطار احلالة يف دارفور.- 

ا، أي:مت التحقيق الساكن دعماً لقضايا كانت جتري احملاكمة ب شأ
القضيتان األوىل والثانية يف إطار احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية؛- 
قضية يف إطار احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى.- 
ب أو مرحلة الحقة هلا) هي ٢املرحلة خضعت عشر حاالت للفحص األويل (- 

س، ونيجرييا، احلالة يف كل من: أفغانستان، وكولومبيا، وجورجيا، وغينيا، وهندورا
ومجهورية كوريا، وفلسطني، وهي حاالت حظيت بالنشر العام عنها، كما خضعت 

حالتان مها: كوت ديفوار وليبيا، اللتان كانتا قد وصلتا إىل مرحلة هلذا الفحص 
.٢٠١١التحقيق فيهما يف عام 

قام مكتب املدعي العام على حنو منهجي بالنشر العام عن أنشطته يف جمال - 
بوسائل من بينها إصداره يف كانون األول/ديسمرب تقريراً علنياً شامالً الرصد، 

بشأن الفحص األويل للحاالت، وذلك لزيادة تأثري هذه األنشطة.
وليام سامويل روتو، وهنري كيربونو كوسغي، مت عقد جلسة إقرار التهم يف قضية - 

مويغاي  فرانسيس كريمييمي موثاورا، وأوهورو، ويف قضيةوجوشوا آراب سان
.كنياتا، وحممد حسني علي

، عبد اهللا بندا أبكر نورين وصاحل حممد جربو جاموسمت إقرار التهم يف قضية - 
وكان يُنتظر حتديد موعد للمحاكمة.

، فطلب مكتب املدعي العام اإلذن كالكسيت مباروشيمارُفضت التهم يف قضية - 
باالستئناف.

، فتم إصدارها وُأجريت اغبولوران غبطُلب إصدار أوامر بالقبض يف قضية - 
جلسة االستماع األويل.

معمر القذايف وسيف اإلسالم القذايف طُلب إصدار أوامر بالقبض يف قضية - 
يت القضية فيما خيص معمر القذايف.؛ وعبد اهللا السنوسي وُأ

.عبد الرحيم حممد حسنيطُلب إصدار أمر بالقبض على - 
جريمان كاتانغا وماتييه ، وقضية ا دييلوتوماس لوبانغاستمرت احملاكمات يف قضية - 

.جان بيري مببا غومبو، وقضية نغودجولو شوي
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حتليل ما يصل إىل مثاين حاالت ميكن - ٢٠١٢١٠٨،٨٩٦،٩
أن ُتستجد

أو مرحلة الحقة هلا)، ٢كانت تسع حاالت ختضع للفحص األويل (املرحلة - 
وجورجيا، وغينيا، مبا يف ذلك احلالة يف كل من: أفغانستان، وكولومبيا، 

وفلسطني، منها حالتان انتهى وهندوراس، ومايل، ونيجرييا، ومجهورية كوريا، 
ما (مايل وفلسطني). التحقيق بشأ

قام مكتب املدعي العام، حرصاً على زيادة تأثري أنشطته يف جمال الرصد، بالنشر - 
تقرير ر العام بصورة أكثر تعمقاً عن هذه األنشطة، مبا يف ذلك عن طريق إصدا

سنوي عن عمليات الفحص األويل للحاالت فضالً عن إصدار تقارير يتعلق  
كل منها حبالة حمددة (كولومبيا، مايل).

القضايا : ٢٠١٢أجرى املكتب حتقيقات نشطة يف مثاين قضايا خالل عام - 
الرابعة واخلامسة والسادسة يف إطار احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، 

األوىل والثانية يف إطار احلالة يف كينيا، وليبيا، والقضيتان األوىل والقضيتان 
والثانية يف إطار احلالة يف كوت ديفوار.

اإلبقاء على التحقيق الساكن يف تسع - 
قضايا (مبا يف ذلك تقدمي الدعم إىل 
ثالث حماكمات، رهناً بتلقي التعاون 

اخلارجي).

يف قضايا كان فيها املشتبه فيهم طلقاء مت التحقيق الساكن/التعامل مع الشهود- 
أو كانت تنطوي على مسائل تتعلق بالتعامل مع الشهود:

.أوغندا
.دارفور/القضايا األوىل والثانية والثالثة والرابعة
.مجهورية الكونغو الدميقراطية/القضية الثالثة

ا:-  مت التحقيق الساكن دعماً لقضايا كانت جتري احملاكمة بشأ
 الكونغو الدميقراطية/القضيتان األوىل والثانية.مجهورية
.مجهورية أفريقيا الوسطى

يعتزم مكتب املدعي العام أن يضطلع - ٢٠١٣١١٥،١٩٥،٨
بسبعة حتقيقات ختص ٢٠١٣يف عام 

سبعة من بلدان احلاالت، مبا فيها احلالة 
األخرية املتعلقة بكوت ديفوار

مكتب املدعي العام عامالً يف مثانية يف أعقاب فتح باب التحقيق يف مايل يغدو - 
أن جيري ستة من التحقيقات النشطة. من بلدان احلاالت. وأمكن للمكتب 

ولكن هذا راجع إىل حقيقة أن املكتب اضطلع بثالثة حتقيقات إضافية هلا صلة 
املتعلقة باجلرائم.٧٠باملادة 

سيبقي املكتب على حجم العمل - 
التحقيقات الراهن املتمثل يف تسعة من 

الساكنة

أبقى املكتب على سبعة من التحقيقات الساكنة (وال يشمل هذا الرقم الدعم - 
املتصل بالتحقيق الذي ُوفر للمحاكمات اجلارية)
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الفحص التمهيدي ملا ال يقل عن مثاين - 
حاالت

الفحص األويل وهي: أفغانستان وكولومبيا وجورجيا كانت مثان من احلاالت رهن 
ندوراس ونيجرييا ومجهورية كوريا والسفن املسجلة حتت مسمى جزر وغينيا وه

القمر، واجلمهورية اليونانية ومملكة كمبوديا
، وورقة بالسياسة ٢٠١٣ونشر املكتب تقريراً بشأن أنشطة الفحص األويل لعام 

ملكتب املدعي العام بشأن الفحوص التمهيدية والتقرير املقدم مبوجب املادة العامة 
بالغاً ٦٢٧احلالة يف نيجرييا. وقام املكتب باإلضافة إىل ذلك بتجهيز بشأن ٥

بالغاً تقتضي مزيداً ٢٩مبا يف ذلك ١٥جديداً من البالغات الواردة عمالً باملادة 
من التحليل وختضع لتقرير حتليلي مكرس هلا.

الثالث عشرالمرفق 
٢٠١٣مكاسب الكفاءة في عام 

جدول تلخيصي
لكفاءةتقدير ملكسب ا

(باليورو)

االستخدام المرن للموارد

٠٠٠٨٠العمليات امليدانية، نقل األصول (مكتب املدعي العام)

٠٠٠٢٤تعزيز معايري التوظيف بالنسبة للمرتمجني الشفويني الناطقني بلغتني (قلم احملكمة)

مكتب املدعي العام)واحد (إضفاء الطابع املركزي على خدمات الطب الشرعي الرقمية داخل موقع مركزي 

٠٠٠٣٤٣النهج املتكامل يف تشكيل فرق الدعم األمين: األمن طوال اليوم كله واألسبوع كله (قلم احملكمة)

استعراض وتوحيد اإلجراءات

نقل عن جية فضالً العالقات اخلار ،حتسني التعاون فيما بني األجهزة (املرتمجون التحريريون واملرتمجون الفوريون، أنشطة التعاون
قبيل افتتاح احملاكمة)األدلة 

تطوير إجراءات التشغيل املوحدة بالنسبة للعمليات امليدانية (قلم احملكمة)

إيفاد مرتمجني فوريني ميدانيني معتمدين يف بعثات (قلم احملكمة)

٠٠٠٣٢إطالة أمد البعثات لتحقيق أقصى قدر من االقتصاد باستخدام موارد السفر

٠٠٠١٥)١٥تعديل اإلجراء املتعلق بالتخطيط للزائرين (املادة 
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لكفاءةتقدير ملكسب ا
(باليورو)

٠٠٠٤٣٠)٢٠١٣تنفيذ التغيريات الطارئة على نظام املساعدة القانونية (متوسط عام 

التعاون من جانب الدول والمنظمات الدولية األخرى

٥٠٠٣٤كمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة (اهليئة القضائية)تبادل املوظفني املعارين مع احملكمة اخلاصة للبنان (قلم احملكمة) واحمل

٠٠٠٦٠التعاون مع مكتب األمم املتحدة يف مجهورية أفريقيا الوسطى الستضافة موظفني وأصول أثناء عملية اجلالء

٨٣٨٥٥إجازات برامج كمبيوترية بسعر خمفض عن طريق التعاون مع األمم املتحدة (قلم احملكمة)

استعراض الخدمات والعمليات

٠٠٠٤٧٠تكليف جهات خارجية خبدمات تدوين احملاضر (مكتب املدعي العام)

٨٠٠٣٥استخدام موظفني حمليني عوضاً عن بعثات من املقر (مرتمجني فوريني يف كوت ديفوار) (قلم احملكمة)

االت (قلم احملكمة)نظام جديد إلعادة تدوير معدات تكنولوجيا املعلومات واالتص

٠٠٠٢٠تكليف خرباء داخليني القتناء معدات علمية وجتهيز األدلة رقمياً (مكتب املدعي العام)

إضفاء الطابع املركزي على املساعدة اإلدارية داخل شعبة من الشعب (مكتب املدعي العام)؛ وختفيض عدد املوظفني الالزم 
٠٠٠٧٤وحتسني اخلدمات

٠٠٠٥٠معني (مكتب املستشار القانوين العام للدفاع)بفريقوحدة بدالً من الدعم اخلاص توفري وثائق م

اإلمكانيات التي وفرتها التكنولوجيا

طريقة جديدة مؤمتتة للتحقق من الوثائق املعدة للكشف عنها (مكتب املدعي العام) األخذ بربامج نويكس (ذات الصلة بالتحقق) واالنتقال 
٠٠٠١٤).٢(٥٥الرقمي للمقابالت اليت جتري مبقتضى املادة إىل التسجيل 

(قلم احملكمة)لعملية الكشفأمتتة اخلطوات استعداداً 
من وقت ٪٢٠-

املوظفني

، TRIMقدرات موسعة لإليداع اإللكرتوين للملفات (سجالت احملكمة: اخلتم اآليل، إدخال املعلومات باستخدام نظام 
الغ عن طريق الربيد اإللكرتوين (قلم احملكمة).التطبيقات األمنية واإلب

من وقت ٪٧٠-
املوظفني

الربوز بشكل متزايد وبأدىن كلفة (قلم احملكمة)–االستخدام املتزايد لوسائط اإلعالم االجتماعية 

كمة)التقليل إىل أدىن حد من الطباعة باللجوء املتزايد إىل النشر عن طريق وسائط اإلعالم الرقمية (قلم احمل

التدريب والتدريب المتعدد التخصصات

مت جتنب تعويض املوظفني عن طريق اللجوء إىل املوظفني ذوي التدريب املتعدد التخصصات إلسناد األنشطة حني تدعو الضرورة 
٠٠٠٤٢إىل ذلك.
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لكفاءةتقدير ملكسب ا
(باليورو)

شار القانوين العام للدفاع)التدريب التقين ألفرق حمامي الدفاع للزيادة يف كفاءة وجودة أنشطة احملكمة (مكتب املست

تدريب لغوي ملوظفي الدوائر من أجل الزيادة يف مرونة وزعهم على القضايا ضمن الدوائر والتدريب املوجه أيضًا ملوظفي هيئة 
الرئاسة للحد من االعتماد على الرتمجة

جّدت يف العمليات امليدانية (قلم احملكمة)التدريب على القيادة املقرونة باحليطة من الغري نتيجة جلملة من احلوادث اليت 

وفورات قصيرة األجل أخرى

٥٠٠٣٥١حشد املوارد واللجوء إىل تعويض األشخاص واجلدولة املرنة لتأمني جلسات االستماع اليت تعقدها احملكمة (قلم احملكمة)

املباين الدائمة علقة بكل منصب وإعادة تشكيل الفرق على حنو يراعي خصائص االستعداد لالنتقال إىل املباين الدائمة: املرونة يف إسناد املهام املت
٠٠٠٧٠(قلم احملكمة). والقيام كذلك بصيانة منخفضة التكلفة يف املباين املؤقتة

عي العام)إعادة وزع املوظفني على األقسام من أجل االستجابة لطلبات ملحة تتعلق خبدمات يف جمال األدلة اإللكرتونية (مكتب املد

٠٠٠٢١إيواء العاملني مبساكن عوضاً عن إيوائهم يف غرف الفنادق يف كوت ديفوار (مكتب املدعي العام)

االستفادة من وجود الوفود يف الهاي بدالً من السفر يف نطاق األنشطة التعاونية

يف مواعيدها احملددة (قلم احملكمة)طلبات املساعدة اليت تقدم من ٪١٠٠التقليل إىل أدىن حد من التأخري احملتمل لإلجراءات عن طريق تأمني 

التشارك يف املوظفني لتاليف احلاجة لتوظيف موظفني جدد (اهليئة القضائية)

٧٠٠٢٧استخدام رؤساء وحدات قائمني باألعمال ذوي رتب أدىن أثناء اإلجازة اخلاصة بدون مرتب (قلم احملكمة)

٣٣٨٢٥٠٢المجموع

الرابع عشررفق الم
االلتزامات غير المصفاة

أرقام لم تدقق (بآالف –٢٠١٣كانون األول/ديسمبر ٣١: االلتزامات غير المصفاة في ١الجدول 
اليورو)

جمموع االلتزامات الرحالت املفتوحةطلبات الشراء املفتوحةالربنامج الرئيسي/الربنامج
غري املصفاة مبلغهالرحالتعدد امبلغهاعقود الشراءعدد 

]٤]+[٢]=[٥[]٤[]٣[]٢[]١[

البرنامج الرئيسي األول

٢٣٩٣،٦٤٢٩٩،٩١٩٣،٤الهيئة القضائية
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جمموع االلتزامات الرحالت املفتوحةطلبات الشراء املفتوحةالربنامج الرئيسي/الربنامج
غري املصفاة مبلغهالرحالتعدد امبلغهاعقود الشراءعدد 

]٤]+[٢]=[٥[]٤[]٣[]٢[]١[

٦٣٩،٥١١٣٩،٨٧٩،٣هيئة الرئاسة

١٥٥١،٨٢٩٥٦،٤١٠٨،٣الدوائر

٢٢،٣٢٣،٦٥،٩مكاتب االتصال

البرنامج الرئيسي الثاني

٩١٤٠٦،٣٢٥١٥٩٥،٢٠٠١،٥١ممكتب المدعي العا

٣٧١٢٦،٢٥٩١٣٨،٧٢٦٤،٩املدعي العام

١٨،٠٣٢٧٦،١٨٤،١شعبة االختصاص والتكامل والتعاون

٣٩١٧٨،٢١٢٢٢٩٢،٤٤٧٠،٦شعبة التحقيقات

١٤٩٣،٨٣٨٨٨،٠١٨١،٨شعبة املقاضاة

البرنامج الرئيس الثالث

٣٢١١٩٨،٢٣٣٦٧٨٤٩،٣٠٤٧،٥٤قلم المحكمة

١١٢٢٠٨،٣١١٧٠٣٣١،٨٥٤٠،١١مكتب املسجل

١٤٠٢١٧،٨١٣٢١١٤،٣٣٣٢،١١شعبة اخلدمات اإلدارية املشرتكة

٣٧٦٥٨،٧١١٠٣٤٠،٩٩٩٩،٦شعبة خدمات احملكمة

٢٦٩٦،٧٥٠٤٨،١١٤٤،٨قسم اإلعالم العام والوثائق

٦١٦،٦٥١٤،٢٣٠،٩املكاتب املستقلة واملشاريع اخلاصة

البرنامج الرئيس الرابع

٢٢١٣٤،٧٤٥١٦٨،٠٣٠٢،٧أمانة جمعية الدول األطراف

البرنامج الرئيسي الخامس

١١٢٧،٠١٢٧،٠المباني المؤقتة

البرنامج الرئيسي السادس

١٢١٠١،٥١٠٢٠،٨١٢٢،٣أمانة الصندوق االستئماني للضحايا
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جمموع االلتزامات الرحالت املفتوحةطلبات الشراء املفتوحةالربنامج الرئيسي/الربنامج
غري املصفاة مبلغهالرحالتعدد امبلغهاعقود الشراءعدد 

]٤]+[٢]=[٥[]٤[]٣[]٢[]١[

١–ي السابع البرنامج الرئيس

٨٧٥،٣١٠،٢٧٥،٥مدير المشروعمكتب 

٥–البرنامج الرئيسي السابع 

١٧،١١٢،٣٩،٥آلية الرقابة المستقلة

٤٧٩١٤٣،٦٤٧١٧٧٣٥،٨١٨٧٩،٤٥مجموع المحكمة الجنائية الدولية

(بآالف اليورو)٢٠١٢كانون األول/ديسمبر ٣١: االلتزامات غير المصفاة في ٢الجدول 
جمموع الرحالت املفتوحةطلبات الشراء املفتوحةالربنامج الرئيسي/الربنامج

االلتزامات غري 
املصفاة

ُصرفت أثناء 
*٢٠١٣عام 

الوفورات من 
وراء االلتزامات 
غري املصفاة

عدد عقود 
الشراء

مبلغها
عدد 
الرحالت

مبلغها

]٦[-]٥[]=٧[]٦[]٤]+[٢]=[٥[]٤[]٣[]٢[]١[

البرنامج الرئيسي األول

٥١١،١٢٦٨٢،١٩٣،٣٧٢،٨٢٠،٥الهيئة القضائية

١١،٠١٤٣٠،٢٣١،٢٢٨،٩٢،٣هيئة الرئاسة

٣٨،٥١٠٤٨،٥٥٦،٩٤٠،٨١٦،١الدوائر

١١،٧٢٣،٥٥،١٣،١٢،١مكتاتب االتصال

البرنامج الرئيسي الثاني

٤٧٢٤٩،٧٢٢٢٥٨١،٩٨٣١،٧٦٦٧،٧١٦٣،٩مكتب المدعي العام

٢١١٢٧،٨٣١١١٩،٧٢٤٧،٥٢١٣،٦٣٣،٩املدعي العام

٢٩٦٦،٠٦٦،٠٥١،٥١٤،٥شعبة االختصاص والتكامل والتعاون

٢٣١١٦،٦١٣٧٣٢١،١٤٣٧،٨٣٣٤،٣١٠٣،٥شعبة التحقيقات

٣٥،٢٢٥٧٥،٢٨٠،٤٦٨،٤١٢،٠شعبة املقاضاة

يسي الثالثالبرنامج الرئ



ICC-ASP/13/19

12219-A-291114

جمموع الرحالت املفتوحةطلبات الشراء املفتوحةالربنامج الرئيسي/الربنامج
االلتزامات غري 
املصفاة

ُصرفت أثناء 
*٢٠١٣عام 

الوفورات من 
وراء االلتزامات 
غري املصفاة

عدد عقود 
الشراء

مبلغها
عدد 
الرحالت

مبلغها

]٦[-]٥[]=٧[]٦[]٤]+[٢]=[٥[]٤[]٣[]٢[]١[

٣٣٥٩٠٣،٤٤٣٤١٧٩١،٤٦٩٤،٩٥٧٥٢،٦٣٩٤٢،٢١قلم المحكمة

١٠٣٨٥٨،٤١١٥٩٣٣٥،٦١٩٤،٠٢٩٦٣،٥٢٣٠،٥١مكتب التسجيل

١٥٢٨٤٥،٩١433,113٩٥٩،٢١٦٣٧،١١٣٢٢،١شعبة اخلدمات اإلدارية املشرتكة

٥٦٨٨٧،٥١٠٨٢٨٧،٥١٧٤،٩١٨٢٩،٤٣٤٥،٥شعبة خدمات احملكمة

٢٤٣١١،٧٣١٥٥،١٣٦٦،٨٣٢٢،٦٤٤،١قسم اإلعالم العام والوثائق

البرنامج الرئيسي الرابع

٤٠١٦٢،٨٣٢٨٨،٨٢٥١،٦١٥٢،٤٩٩،٢أمانة جمعية الدول األطراف

البرنامج الرئيسي السادس

١١١٤٨،٩١٤٢٧،٧١٧٦،٦١٥٧،٠١٩،٦أمانة الصندوق االستئماني للضحايا

١-البرنامج الرئيسي السابع 

١٦٧٥،٦٢٢،٤٧٨،٠٥٥،٨٢٢،٢مكتب مدير المشروع

٥-البرنامج الرئيسي السابع 

١١٨،٨٣٦،٥٢٥،٣١٤،٨١٠،٥آلية الرقابة المستقلة

٤٥٥٥٧٠،٤٥٦٤٠٥٨٠،٨١١٥١،٢٧٨٧٣،٢٤٢٧٨،١٢مجموع المحكمة الجنائية الدولية

يورو.٠٠٠٨٧٣٣يورو من مبلغ جمموعه مبقدار ٠٠٠٣٠١١املصروفات ذات الصلة بالرحالت املفتوحة بلغ مقدارها * 
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الخامس عشرالمرفق 
٢٠١٣القرارات القضائية التي تترتب عليها آثار مالية ذات بال في عام 

القرار القضائي
اآلثار المالية معبراً 

عنها باليورو
قاتالتعلي

(ICC-01/04-01.07)كاتنغا ونغودجولو قضية

ICC-01/04-01/07-2660-Red3 –

"النص املعلن املأخوذ عن "القرار املتصل بطلب 
الدفاع عن جرمني كاتنغا والرامي إىل تعديل 
القرار املتعلق بطلبه الرامي إىل احلصول على 

بغية مثول تعاون مجهورية الكونغو الدميقراطية 
أيار/ مايو ٣تجزين" مؤرخ يف الشهود احمل

٢٠١١

أوعزت الدائرة االبتدائية الثانية إىل قلم احملكمة بتوجيه طلب للتعاون إىل سلطات يورو٠٠٠٣٧٢
من شهود النفي إىل مجهورية الكونغو الدميقراطية من أجل نقل شاهدين اثنني 

ما. وامتثلت سلطات مجهورية الكونغو الدميالهاي ل قراطية يف إلدالء بشهادا
وقت الحق لطلب التعاون هذا. ومتثل األثر املايل املرتتب على هذا القرار لعام 

يورو شامالً كلفة استئجار الزنزانة وتكاليف أخرى تتصل ٠٠٠٣٧٢يف ٢٠١٣
مباشرة باحتجاز الشاهدين يف هولندا.

ICC-01/04-01/07-T-341

و٢٠١٢حزيران/يونيه ١٨مؤرخ 
ICC-01/04-01/07-3388 –

القرار املتعلق بطلبات الدفاع املبينة يف 
٣املؤرختني ٣٣٨٦و٣٣٧٩املالحظتني 

٢٦بتاريخ ٢٠١٣حزيران/يونيه ١٧و
٢٠١٣حزيران/يونيه 

٩١٥،٠٠١٥١
يورو (جمموع الرسوم 

املتعلقة باملساعدة 
٢٠١٣القانونية لعام 

والرسوم القانونية 
املتعلقة باملستشار 
القانوين املساعد، 

اعد قانوين واحد مس
ومدير قضية واحد 

يف أعقاب القرار 
)٢٠١٣الثاين لعام 

، أصدرت الدائرة االبتدائية الثانية قراراً شفوياً ٢٠١٢حزيران/يونيه ١٨يف 
(ICC-01/04-01/07-T-341) ترتتب عليه آثار مالية تتمثل يف أجور مساعد

أتعاب مساعد قانوين واحد قانوين للدفاع. وواصل قلم احملكمة توفري األموال لدفع 
يف ٢٠١٣. ومتثل األثر املايل املرتتب على هذا القرار يف عام ٢٠١٣يف عام 

، اصدرت ٢٠١٣حزيران/يونيه ٢٦يورو. عالوة على ذلك، ويف ٣٥٦٧٣
٣٣٧٩ملالحظتني االقرار املتعلق بطلبات الدفاع املبينة الدائرة االبتدائية الثانية 

(ICC-01/04-01/07-3388)٢٠١٣زيران/يونيه ح٧و٣املؤرختني ٣٣٨٦و

ويف أعقاب هذا القرار، أعاد املسجل تشكيل فريق الدفاع بكامله أثناء احملاكمة 
(حمام واحد وحمام مساعد واحد ومساعدان قانونيان ومدير قضية واحد) اعتباراً 

اية تشرين األول/أكتوبر  رتتبة . وبلغ جمموع الكلفة امل٢٠١٣من متوز/يوليه إىل 
يورو.٥٥٩٧٨عن القرار الثاين 

(ICC-01/04-02/06)بوسكو نتاغانداقضية 

ICC-01/04-02/06-2 –

آب/أغسطس ٢٢مؤرخ أمر إلقاء قبض
و٢٠٠٦

ICC-01/04-02/06-36-Red -

للقرار املتعلق بطلب الصيغة املدونة العلنية 
١٣واملؤرخ ٥٨املدعي العام مبقتضى املادة

٢٠١٢متوز/يوليه 

٢٠١٣آذار/مارس ٢٢سلم السيد بوسكو نتاغاندا نفسه طواعية للمحكمة يف يورو٠٠٠١١٣
. وبالنظر إىل ٢٠١٣آذار/مارس ٢٣ونقل إىل مركز االحتجاز باحملكمة يوم 

مالمح القضية املتعلقة بالسيد بوسكو نتاغاندا تقرر ألسباب أمنية استخدام طائرة 
كمة. وبلغت تكلفة نقل السيد بوسكو نتاغاندا خاصة لنقله املأمون إىل مقر احمل

يورو.٠٠٠١١٣إىل احملكمة 
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القرار القضائي
اآلثار المالية معبراً 

عنها باليورو
قاتالتعلي

ICC-01/04-02/06-67 -

القرار احملدِّد للمبادئ املتعلقة بالطلب الذي 
أيار/مايو ٢٨واملؤرخ يف يتقدم به الضحايا

٢٠١٣

عتماد التهم وضع هذا القرار اإلطار اخلاص بتنظيم مشاركة الضحايا يف جلسات ايورو٠٠٠٢٤
وتضمن عدداً من الطلبات املوجهة إىل قسم مشاركة الضحايا وجرب أضرارهم. 
وسعياً وراء تنفيذ هذا القرار، أوفد القسم بعثات عديدة إىل بونيا ترتكب من 

وقام بوزع معظم موظفني من خمتلف املكاتب امليدانية أيضاً فضالً عن املقر
هذه القضية ملدة أشهر عديدة وجتهيز العاملني يف القسم باملقر للسهر على

الطلبات الواردة من الضحايا، وعني ستة من املتعاقدين ملدة ستة أشهر (أربعة 
موع ١٠٠٠) وسدد ٢٠١٣أشهر يف عام  يورو يف ٠٠٠٢٤يورو شهرياً (ا

) لتجهيز طلبات الضحايا كذلك.٢٠١٣عام 

ICC-01/04-02/06-160 -

مثيل القانوين املشرتك القرار املتعلق بتنظيم الت
كانون األول/ديسمرب ٢واملؤرخ للضحايا
٢٠١٣

القرار احملدِّد للمبادئ املتعلقة بعملية ، أصدر القاضي املفرد ٢٠١٣أيار/مايو ٢٨يف التكلفة ال شيء
. وقام قسم مشاركة الضحايا وجرب (ICC-01/04-02/06-67)طلب الضحايا

كانون ٢بشأن التمثيل القانوين للضحايا. ويف أضرارهم بتوفري املعلومات للدائرة
، عّينت الدائرة حماميني اثنني تابعني ملكتب احملامي العام ٢٠١٣األول/ديسمرب 

للضحايا باعتبارمها ممثلني قانونيني مشرتكني للضحايا يساعدمها مساعدان اثنان 
للقسم . وقام احملاميان التابعانICC-01/04-02/06-160)موجودان يف امليدان 

. وعلى هذا مل ٢٠١٤كانون الثاين/يناير ٢املذكور بتعيني مساعدين لبدء العمل يف 
ا ٢٠١٣يُدفع أي مبلغ يف عام  وتبعاً لذلك ليست هناك معلومات مالية للتبليغ 

. ويعترب األثر القضائي املرتتب أثراً مواتياً لكون تكاليف املساعدين ٢٠١٣عن عام 
اليف احملامي اخلارجي.القانونيني أدىن من تك

(ICC-02/11-01/11)قضية لوران غباغبرو 

ICC-02/11-01/11-432 -

القرار املتعلق بتأجيل جلسة اعتماد التهم عمالً 
من نظام روما ’ ١‘)(ج)٧(٦١باملادة 

٢٠١٣حزيران/يونيه ٣بتاريخ األساسي

ا للتشاور مع ال٦٥٨١٦ ضحيا (السفر، البدل مبالغ أُنفقت يف سبيل بعثات اضطُلع 
اليومي، استئجار أماكن عمل وتكاليف نقل الضحايا)

(ICC-02/11-01/12)قضية سيمون غباغبو 

ICC-02/11-01/12-15 -

القرار املتعلق بسري اإلجراءات القضائية يف 
مقبولية القضية أعقاب طعن كوت ديفوار يف 

تشرين الثاين/ ١٥بتاريخ ضد سيمون غباغبو
٢٠١٣نوفمرب 

ا من أجل التشاور مع الضحايا (السفر، يورو١٠٠٦ نفقات مرتبطة ببعثات مت االضطالع 
البدل اليومي، استئجار أماكن العمل وتكاليف نقل الضحايا)
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القرار القضائي
اآلثار المالية معبراً 

عنها باليورو
قاتالتعلي

(ICC-01/11-01/11)قضية سيف اإلسالم القذايف وعبد اهللا السنوسي 

ICC-01/11-01/11-311-Red -

١٧بتاريخ "القرار املتعلق "بطلب االنسحاب
٢٠١٣نيسان/أبريل 

٥٩٤،٦٥١١٧
(رسوم قانونية يورو

ومصاريف مهنية 
ُدفعت أو واجبة 
الدفع للمحامي 

يورو ٣٠٠٠ومبلغ 
الشهري املخصص 

لتغطية النفقات) 

يف وثيقة مودعة القرار املتعلق "بطلب االنسحاب"من ٤كما هو مبني يف الفقرة 
امي الرئيسي ملكتب احملامي العام للدفاع ، طلب احمل٢٠١٣آذار/مارس ٤بتاريخ 

ينسحب من متثيل السيد سيف اإلسالم. وعرض املكتب حمامياً خارجياً ليتوىل أن 
، استجابت الدائرة التمهيدية ٢٠١٣نيسان/أبريل ١٧متثيل السيد القذايف. ويف 

األوىل لطلب مكتب احملامي العام للدفاع االنسحاب من متثيل السيد سيف 
من النظام األساسي ١-٧٦جياً عمالً بالبند القذايف وعينت حمامياً خار إلسالما

ويف أعقاب هذا القرار وتلبية .(ICC-01/11-01/11-311-Red)للمحكمة 
لطلب احملامي اخلارجي مساعدة قانونية تدفعها احملكمة قرر قلم احملكمة مؤقتاً 

مع البارامرتات املعينة على املوافقة على تغطية تكاليف التمثيل القانوين مبا يتفق 
نظام املساعدة القانونية للمحكمة.حنو ما حيدده 

(ICC-01/05)الحالة في جمهورية أفريقيا الوسطى

ICC-01/05-52-Red –

قرار يتعلق "بطلب املدعي العام إصدار أمر 
قضائي للحصول على أدلة قصد التحقيق 

متوز/يوليه ٢٨بتاريخ "٧٠مبوجب املادة 
٢٠١٣

الرسوم القانونية 
للمحامي املستقل 
الذي عينته الدائرة 

وما يرتبط بذلك من 
تكاليف 

)٠٦٧،٣٠٤٩
يورو)

عني القاضي املفرد للدائرة االبتدائية الثانية حمامياً ٢٠١٣متوز/يوليه ٢٩يف 
مستقالً يف إطار احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى. وكان هذا احملامي املستقل 

إىل جانب التكاليف املرتبطة بالتدخالت مبوجب نظام املساعدة يتلقى أجر،، 
يورو.٠٦٧،٣٠٤٩القانونية. وبلغ جمموع تكاليف هذا التعيني 

(ICC-01/05-01/13)٧٠المادة ميه كيلولو موسامبا وآخرين بموجب يبيير بمبا غومبو وإ–قضية جان 

ICC-01/05-01/13-1-Red2

بيري مببا –األمر بإلقاء القبض على جان 
غومبو، وإمييه كيلولو موسامبا، وجان جاك 

مانغندا كابونغو، وفيديل باباال واندو ونارسيس 
٢٠١٣تشرين الثاين/ نوفمرب ٢٠بتاريخ أريدو

ألقي القبض على السيد فيديل باباال واندو من طرف سلطات مجهورية الكونغو يورو٩٠٠١١٧
ومت تسليمه إىل احملكمة يف نفس ٢٠١٣رب تشرين الثاين/نوفم٢٤الدميقراطية يوم 

. ٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب ٢٥اليوم ووصل إىل مركز االحتجاز باحملكمة يف 
أن السيد باباال الذي هو نائب يشار إىلوبالنظر إىل الوضع األمين السائد (

األمني العام ألهم حزب يف املعارضة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية) ونظراً لكون
إلقاء القبض مت يف اليوم التايل الحتفال احلزب بذكرى تأسيسه اخلامسة عشرة رئي 

أن من الضرورة مبكان استخدام طائرة خاصة لتسهيل نقله اآلمن. والتكلفة اليت 
.يورو.٩٠٠١١٧السيد فيديل باباال واندو متثلت يف ترتبط بنقل 
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القرار القضائي
اآلثار المالية معبراً 

عنها باليورو
قاتالتعلي

ثالثة من احملامني 
تدفع أجورهم 
مبقتضى نظام 

اعدة القانونية يف املس
إطار قضية معروضة 

٧٠مبوجب املادة 
٦١٣،٨٠٣٦وتبلغ 

يورو (يف الشهر 
الواحد مبا يف ذلك 

الرسوم املهنية)

إن تنفيذ أوامر إلقاء القبض على مخسة من األشخاص يف إطار احلالة يف مجهورية 
امني أفريقيا الوسطى استوجب استخدام أموال املساعدة القانونية لدفع أجور احمل

م معوزون. وقدم ثالثة من هؤالء املشتبه فيهم  عن املشتبه فيهم الذين تبني أ
كانون األول/ديسمرب ١٣و٩و٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب ٢٥طلبات يف 

م معوزون ويستفيدون راهناً من نظام املساعدة القانونية. ٢٠١٣ وتبني مؤقتاً أ
هو يطعن حالياً يف قرار املسجل.وتبني أن أحد املشتبه فيهم ليس معوزاً و 

ICC-01/05-01/13-41-Red -

قرار بتعيني حمام مستقل واختاذ تدابري إضافية 
ألغراض اقتناء معدات طبية صودرت أثناء 

كانون األول/ ١٣بتاريخ اإلجراءات القضائية
٢٠١٣ديسمرب 

الرسوم القانونية 
للمحامي املستقل 
الذي عينته الدائرة 

رتبطة والتكاليف امل
ذا التعيني 

)٦٦٥،٥٠١٣
يورو).

إلقاء القبض على مخسة من املشتبه فيهم يف إطار القضية املعروضة بيف أعقا
عني القاضي املفرد للدائرة التمهيدية الثانية حمامياً مستقالً يف ٧٠مبوجب املادة 

ألغراض االحتياز الشرعي ملواد صودرت أثناء ٢٠١٣كانون األول/ديسمرب ١٣
ذا التعيني لكانون األول/ ديسمرب إلجراءات القضائية. وبلغت التكلفة ا املرتبطة 

يورو.٦٦٥،٥٠١٣، ٢٠١٣

(ICC-01/05-01/08)بيير بمبا–قضية جان 

أصدرت الدائرة االبتدائية الثالثة قرارات عديدة 
تتعلق بطلب اإلدالء بالشهادة عن طريق الربط 

٢٠١٣يف عام مبباالفيديوي يف قضية 

٧٧٩،٤٩٢٣٨
يورو

م عن طريق الربط الفيديوي يف عام ٢١أدىل  . ومت تكبد ٢٠١٣شاهداً بشهادا
يورو زيادة على تكاليف تغطية الرتتيبات ٢٧٩،٤٩١٠٢مبلغ إضايف قدره 

تيسرياً للشهادة عن طريق الربط الفيديوي. للشهود لإلدالء بشهادة مبقر احملكمة 
وي على أمور منها السفر واإلقامة للموظفني يف امليدان وهذه التكلفة اإلضافية تنط

وتكلفة مرافقة الشهود يف امليدان وتكاليف إضافية أخرى تتصل باحلاجة إىل توفري 
شهادات حتظى بدعم تشغيلي.
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القرار القضائي
اآلثار المالية معبراً 

عنها باليورو
قاتالتعلي

(ICC-02/05-03/09)قضية بندا وجربو

ICC-02/05-03/09-512 Red-

قرار معلن ينهي اإلجراءات القضائية ضد 
تشرين األول/أكتوبر ٤مؤرخ جربوالسيد 
٢٠١٤

التكاليف يف تاريخ 
تشرين األول/ ١٣

٢٠١٣أكتوبر 
تساوي صفر

، أبلغ الدفاع عن السيد جربو الدائرة بأن أعضاءه ٢٠١٣نيسان/أبريل ٢٣يف 
تلقوا معلومات أن السيد جربو قد تويف. وعلى ضوء هذه املعلومات أبدى قلم 

ن مالحظات للدائرة تتعلق مبا إذا كانت اإلجراءات احملكمة واألطراف واملشاركو 
٢٠١٣تشرين األول/ أكتوبر ٤ضد السيد جربو ستتواصل أم ستنهى. ويف 

اء اإلجراءات ضد السيد جربوأصدرت الدائرة االبتدائية  -ICC)القرار املتعلق بإ

والقرار كان لصاحل املساعدة القضائية من حيث إن قلم .(02/05-03/09-512
تشرين ١٣كمة أغلق القضية وتوقف دفع أجور الدفاع عن جربو يف احمل

.٢٠١٣األول/أكتوبر 

عام

. ويف ٢٠١٣مل يعقد الكثري من جلسات االستماع يف النصف األول من عام يورو٢٠٠٨٠تقريباً تغيير أدخل على الجدول الزمني للمحكمة
الفرتة املمتدة طيلةزامن ، تقرر إجراء جلسات االستماع بالت٢٠١٣حزيران/يونيه 

. وبالرغم من أن اجللسات ٢٠١٣من أيلول/سبتمرب إىل كانون األول/ديسمرب 
املتزامنة مل تعقد تطلب األمر توفري موارد إضافية يف آخر حلظة.

فوار مستعيناً بشىت املوظفني ليتمكن بذلك من قام مكتب املستشار القانوين العام للضحايا باالستغالل األمثل للموارد املكرسة لتخطيط البعثات إىل كوت دي* 
لقاء الضحايا املعنيني بكلتا القضيتني أثناء البعثة أو البعثات نفسها.

____________


