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المقدِّمة- أوالً 

ا احملكمة اجلنائية الدولية ("احملكمة") -١ ينطوي هذا التقرير على تفاصيل األنشطة الرئيسية اليت أجر
فقات ر يف املم فيه حملة عامة عن أداء احملكمة على صعيد تنفيذ ميزانيتها للعام املذكور. وترد قدَّ وتُ ،٢٠١٦عام يف

افرتاضات امليزانية، قُ حبسب الربنامج الرئيسي وحتقُّ لة عن أمور منها األداءُ عشر معلومات مفصَّ بعالساحىتاألول 
ين عليهماملدَّعى عليهماملتصلة براتُ واملؤشِّ  مر يتدبَّ والشهود الذين وا اأودعهوالوثائُق اليتقلم احملكمة، شؤوَ

امكتب املدَّعي العام وعددُ  .صفحا

ل الوارد يف القسم األول من هذا التقرير، مل تقتصر وكما ميكن أن يُرى من وصف األنشطة املفصَّ -٢
طُلببة. ولئنمرتقَ غري شىت أنشطة بل أجرت أيضاً ٢٠١٦أ هلا فيما خيص عام احملكمة على إجراء األنشطة املهيَّ 

اية وعِ من أجل هذه األنشطة فإن تكاليفها قد استُ بأموال من صندوق الطوارئ الدعمُ يف بادئ األمر بت يف 
على إجراءواملثابَرةصارمة يف جمال امليزانية تطبيق ضوابط لإطار امليزانية الربناجمية العادية نتيجةً ضمناملطاف 

.الرابعالقسمعلى النحو املشروح يف أولويتها، درجة األنشطة حبسب 

أهم أنشطة البرامج الرئيسية-ثانياً 

البرنامج الرئيسي األول: الهيئة القضائية- ألف

هيئة الرئاسة-١

االت الرئيسية املنوطة ثالثِة ممارسة وظائفها يف ٢٠١٦واصلت هيئة الرئاسة يف عام -٣ املسؤوليةُ ا ا
.املهام القضائية وسائر املهام القانونية، والعالقات اخلارجية، والشؤون اإلداريةأال وهيعنها 

فيما يتعلق الوجوهوحدة الشؤون القانونية واإلنفاذ التابعة هليئة الرئاسة عملها املتعدد وواصلت -٤
إىل هيئة الرئاسة يف االضطالع بوظائفها يف الدعم املقدَّم ل ذلك أوًال يف بالشؤون القانونية والشؤون القضائية. ومتثَّ 

موعة األوىل من املسائل املعهود  سياق مشاورات فريق الدراسة املعين باحلوكمة التابع لفريق الهاي العامل بشأن ا
اُل استمراَر ا إليه ("تسريع اإلجراءات القضائية") والفريق العامل املعين بالعرب املستخلصة. وقد شهد هذا ا

حتسني عمليات التبادل مع مجعية الدول األطراف ("اجلمعية") بشأن تعديالت القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات. 
ا اخلامسة التعديالت اليت عشرة اثنني من أربعةِ وأفضت عمليات التبادل املعنية إىل اعتماد اجلمعية يف دور

.  ٢٠١٤اجلمعية منذ عام اإلثبات واليت كانت تناقشهالقواعد اإلجرائية وقواعداقرتحت احملكمة إدخاهلا على ا
على سبيل االستعجال بإعداد نص تعديل للقواعد القضاة قيام ساندتكما إن وحدة الشؤون القانونية واإلنفاذ 

. مث إن هذه الوحدة شرعت يف تقدمي الدعم اإلداري والقانوين إىل ةالعامجلستهماإلجرائية وقواعد اإلثبات يف 
لني ملكتب اهليئة القضائية وممثِّ بِ عَ شُ ة االستشارية املعنية بالنصوص القانونية، اليت تضم قضاة من ثالثِ اللجن

وعلى اإلمجال . ) من الئحة احملكمة٦(٤جني يف قائمة احملامني ولقلم احملكمة، عمًال بالبند وللمدرَ املّدعي العام
ين عشر اجتماعًا من االجتماعات غري الرمسية واالجتماعات شاركت وحدة الشؤون القانونية واإلنفاذ يف زهاء اث

ا إليه ومع الفريق العامل املعين  موعة األوىل من املسائل املعهود  الرمسية مع فريق الدراسة املعين باحلوكمة بشأن ا
أن الطلبات، . ويف جماالت أخرى، أعدت وحدة الشؤون القانونية واإلنفاذ قرارات هليئة الرئاسة بشبالتعديالت
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لكثري منها طابع سّري، وسهَّلت تشكيل هيئات قضاة الدوائر، ودعمت اجتماعات وجلسات عامة للقضاة. ويف 
اتفاقات التفاوض على بني األجهزة بشأن اً جمال التعاون الدويل قادت وحدة الشؤون القانونية واإلنفاذ تباحث

كما جنحت هذه الوحدة يف تفاوض ا احملكمة مجعاء.مبنطاقهنشمالأفضى إىل إبرام اتفاقني مع منظمات دولية ي
وإزاء إصدار احملكمة املزيد من األحكام القاضية باإلدانة واألحكام احملدِّدة متخَّض عن إبرام اتفاق متصل باإلنفاذ.

إنفاذ مرحلة العقوبات من مراحل إجراءات احملكمة.باملتعلقعملهاهذه الوحدة للعقوبات، واصلت 

ا الفرعية، ومع -٥ ويف جمال العالقات اخلارجية تواصلت هيئة الرئاسة مع الدول، ومع اجلمعية وهيئا
تمع املدين، بغية تعزيز تعاون هذه اجلهات مع احملكمة وشحذ  منظمات حكومية دولية ومنظمات إقليمية، ومع ا

نيابًة عنها) بصفتها وجه احملكمة البارز وقد عقدت الرئيسة (أو إحدى نائبتيها،وعيها بعملها وحشد دعمها هلا. 
، واجلمعية، واملنظمات الدولية، واملنظمات اإلقليمية، الدولللجمهور، اجتماعات رمسية مع كثري من كبار ممثلي 

تمع املدين، والرابطات املهنية، إما يف مقر احملكمة، يف حالة الوفود الزائرة، أو  رمسية. خارجه يف سياق مهمات وا
قادت هيئة الرئاسة التنسيق فيما بني األجهزة لشؤون العالقات اخلارجية اليت تشمل بنطاقها احملكمة مجعاء، وقد

منوغريهابشأن التعاوندراسيةاللقاتاحلوتنظيمالقرارات بشأن األهداف واالسرتاتيجيات العامة، اختاذ مثل 
وإعداد البيانات اخلارجية؛ الفاعلةاألطرافمعالتواصلتعزيزمجعاء بغيةاحملكمةبنطاقهاالشاملةالفعاليات
والتمثيل يف شىت ؛الرمسية، والتعاون والتواصل مع سائر أصحاب الشأن يف منظومة نظام روما األساسيوالتقارير 
عاون مع لنهوض بالطابع العاملي لنظام روما األساسي بالتلإلسهام يف اهيئة الرئاسة اجلهود املبذولة وقادتاحملافل. 

منسِّقي اجلمعية املعنيني خبطة العمل اخلاصة بعاملية نظام روما األساسي وتنفيذه الكامل، ورئيس اجلمعية، 
واملنظمات غري احلكومية، واهليئات اإلقليمية.

ويف جمال الشؤون اإلدارية مضت هيئة الرئاسة، مع سائر أجهزة احملكمة، يف تبسيط بنية احلوكمة -٦
املزيد من التحسينات على إجراءات احملكمة يف جمال التخطيط كمة. ومشل ذلك إدخالَ والرقابة يف احمل

ا؛ ومواصلةَ مؤشِّرات لألداء ممكنة التطبيق واإلفادةَ االسرتاتيجي؛ ووضعَ  العمل فيما يتعلق بإدراج السياسات بشأ
اإلدارية املشرتكة ميممشاريع التعاذات الصلة املشرتكة بني األجهزة يف إطار احملكمة القانوين واحلوكمي؛ ومراجعةَ 

بني األجهزة. وفيما خيص اإلشراَف االسرتاتيجي الذي يضطلع به قلم احملكمة ومسائَل التنسيق بني األجهزة، 
م الطرفني، منها املتابعة فيما يتعلق بإعادة تنظيم واصل الفريق اإل داري التواصل مع قلم احملكمة بشأن مواضيع 

قلم احملكمة. كما إن الفريق اإلداري تواصل مع فريق الدراسة املعين باحلوكمة التابع للجمعية طيلة السنة بشأن 
موعة جانب األجهزة األخرى، وال سيما عدد من املواضيع اإلدارية والتدبرية ذات الصلة بعمل احملكمة إىل ا

موعة املتصلة بسريورة إعداد وتنفيذ ميزانية احملكمة). وقد مثَّلت  ا إىل فريق الدراسة (ا الثانية من املسائل املعهود 
ا ق. التابع للجمعيةهيئة الرئاسة احملكمة يف عدد من العمليات التيسريية ضمن إطار فريق الهاي العامل دمت إ

ثة إىل الدول وغريها من أصحاب الشأن اخلارجيني، وأطلعت الدول على املبادرات خطة احملكمة االسرتاتيجية احملدَّ 
املقبلة الرامية إىل استحداث خطط اسرتاتيجية ختص على وجه التحديد كًال من اجلهازين املتمثلني يف مكتب 

لرفيعة املستوى الشاملة بنطاقها احملكمة مجعاء. كما إن هيئة املدَّعي العام ويف قلم احملكمة، إضافة إىل اخلطة ا
الرئاسة تفاعلت مع فريق الهاي العامل بشأن موضوع مؤشرات األداء. وهي قد قامت، مع سائر األجهزة، 

وعلى غرار السنوات السابقة، . التآزر يف العملوبوجوهباإلبالغ عن املبادرات املتعلقة بالقّد األساسي للمحكمة 
ارك الفريق اإلداري عن كثب يف الشؤون املشرتكة بني األجهزة، مثل إعداد امليزانية الربناجمية للمحكمة وعدد من ش

التقارير والوثائق ذات الصلة، واملناقشات بشأن سائر شؤون امليزانية ضمن إطار الفريق العامل املعين مبيزانية 
لـُميسِّر التابع للجمعية املعين بامليزانية؛ واملناقشة بشأن املسائل احملكمة؛ والتعاون مع جلنة امليزانية واملالية وا
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؛ وتنسيق وتيسري االجتماعات الشهرية جهزةاألفرقة العاملة املشرتكة بني األشىت نطاق االسرتاتيجية وتيسريها يف 
لس التنسيق.

الشعبة التمهيدية-٢

يف و .)١(عشرة حالةاثنيتيف التابعتان للشعبة التمهيدية تانالتمهيديالدائرتانتنظر يف الوقت احلاضر -٧
أسندت هيئة الرئاسة إىل الدائرة التمهيدية الثانية حالة جديدة (هي احلالة يف ٢٠١٦تشرين األول/أكتوبر ٤

ة . ومثة ستة قضاة منتَدبون للعمل يف الشعبة التمهيدية لكن اثنني منهم ال يعمالن إال يف دوائر ابتدائيغابون)
(الدوائر االبتدائية السابعة والثامنة والتاسعة). ولذا فإن الدائرتني التمهيديتني مشكَّلتان من أربعة قضاة منتَدبني 
للعمل يف الشعبة التمهيدية وقاض منتَدب للعمل يف الشعبة االبتدائية. كما إن مجيع القضاة العاملني يف الشعبة 

ائر االبتدائية ويشارك بعضهم يف دعاوى االستئناف التمهيدي. التمهيدية منتَدبون أيضاً للعمل يف الدو 

تشرين الثاين/نوفمرب ٤ويف احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية أصدرت الدائرة التمهيدية األوىل، يف -٨
على أدلة ُحصل عليها ) Bosco Ntaganda(، قرارًا بشأن طلب االدِّعاء إتاحة اّطالع بوسكو اْنتاغْندا ٢٠١٦

من النظام األساسي.٧٠عمالً باملادة

يف احلالة يف أوغنذا، أصدرت الدائرة التمهيدية ) Dominic Ongwen(أُْنغويندومينيك ويف قضية -٩
، أُْنغوينهة إىل دومينيك جَّ بشأن موعد جلسة اعتماد التهم املو هاقرار ،٢٠١٦الثاين/يناير كانون١٥الثانية، يف 

، أذنت الدائرة التمهيدية الثانية ٢٠١٦آذار/مارس٢. ويف ٢٠١٦الثاين/ينايركانون٢٧إىل٢١جرت مناليت 
وافقت عليه على النحو الذيوثيقة حمجوبة فيها معلومات، ٤٣بأن يكشف مكتب املدَّعي العام للدفاع عن 

واصلة احتجاز يقضي مبأصدرت الدائرة التمهيدية الثانية قرارًا ٢٠١٦آذار/مارس ٢٣األمم املتحدة. ويف 
هة أصدرت الدائرة التمهيدية الثانية قرارها بشأن اعتماد التهم املوجَّ ٢٠١٦آذار/مارس٢٣. ويف أُْنغويندومينيك 

امٍ ٧٠، فاعتمدت أُْنغوينإىل دومينيك  أيار/مايو ١٩ومت يف بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية. وجَه ا
الدائرة التمهيدية الثانية بشأن القرار القاضي باعتماد التهم. ويف إيداع رأي منفصل ألحد قضاة ٢٠١٦

رفضت الدائرة التمهيدية الثانية، باألغلبية، طلب الدفاع اإلذن باستئناف القرار بشأن ٢٠١٦نيسان/أبريل ٢٩
ف إجراءات اعتماد التهم، وأمرت رئيس قلم احملكمة بأن حييل إىل هيئة الرئاسة القرار بشأن اعتماد التهم ومل

الدائرة.

، يف قضية ٢٠١٦أيار/مايو ١٧ويف احلالة يف دارفور بالسودان، أصدرت الدائرة التمهيدية الثانية، يف -١٠
ما ، قرارين طلبت فيهما من مجهورية أوغندا ومجهورية جيبويت، على الرتتيب، أن تقدِّ أمحد حسن البشريعمر

٢٠١٦متوز/يوليو ١١ميه إىل احملكمة. ويف قدالبشري وتإفادات بشأن عدم قيام كل منهما بالقبض على عمر 
أصدرت الدائرة التمهيدية الثانية قرارين خلصت فيهما إىل أن مجهورية جيبويت ومجهورية أوغندا، على الرتتيب، مل 

ف الدول األطرامجعية حملكمة، وقررت إحالة األمر إىل إىل اوتقدميه تتقيدا بطلب إلقاء القبض على عمر البشري 

)١(
ومجهوريةوليبياوكينياأفريقيا الوسطى [احلالة األوىل] والسودان (دارفور)ومجهوريةالدميقراطيةالكونغوومجهوريةأوغندااحلاالت يف 

الوسطى،أفريقياواحلالة الثانية يف مجهوريةوحالة السفن املسجَّلة يف احتاد جزر القمر واجلمهورية اهليلينية ومملكة كمبوديا،ومايل،ديفواركوت
.جورجيا، واحلالة يف غابونواحلالة يف
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أصدرت الدائرة التمهيدية الثانية قراراً يقضي بعقد جلسة ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب ٨ويف وإىل جملس األمن.
فيما إذا كان الدائرة لبحث كل ما قد يكون هناك من مسائل ذات صلة ببّت ٢٠١٧بريل أنيسان/٧علنية يف 

ض على عمر البشري وتقدميه إليها.يتعني اخللوص إىل عدم امتثال جنوب أفريقيا لطلب احملكمة القب

، يف قضية ٢٠١٦شباط/فرباير ٤ويف احلالة يف ليبيا أصدرت الدائرة التمهيدية األوىل يف -١١
أمرت الدائرة ٢٠١٦حزيران/يونيو ٢، قراراً وافقت فيه على طلب الدفاع سحب حمام. ويف القذايفاإلسالمسيف

ة العامة، رئيس قلم احملكمة بالتواصل مع السلطات الليبية للتأكد مما التمهيدية األوىل، بناء على طلب من املدَّعي
إللقاء طلبٌ أن يوجَّه إىل امليليشيا يف زنتان (حيث يبدو أن السيد القذايف لـّما يزل حمتجزاً) إذا كانت توافق على 

ر، وفقاً لى ذلك، ستيسِّ ، وما إذا كانت السلطات الليبية، يف حالة موافقتها عوتقدميه إىل احملكمةعليهالقبض 
اللتزامها بالتعاون الكامل مع احملكمة، إحالة طلب من هذا القبيل إىل السلطات احمللية املختصة يف زنتان، وإال 

تشرين الثاين/نوفمرب ٢١ما إذا كانت توافق على أن حتيل احملكمة الطلب مباشرة إىل هذه السلطات احمللية. ويف ف
اية املطاف طلب املدَّعية العامة، مبيِّ رفضت الدائرة ٢٠١٦ نة أنه ال جيوز للمحكمة أن التمهيدية األوىل يف 

ا املتعلقة بالتعاون إىل كيانات غري تابعة للدول دون موافقة مسبقة من احلكومة القائمة حبتوجِّ  القانون.كمه طلبا

، يف قضية ٢٠١٦كانون الثاين/يناير ١٣اريخ ويف احلالة يف مايل، وافقت الدائرة التمهيدية األوىل بت-١٢
إىل٢٠١٦كانون الثاين/يناير ١٨من جلسة اعتماد التهم عقدفأرجأت، على طلب الدفاع الفقي املهديأمحد
أصدرت الدائرة التمهيدية األوىل قرارها بشأن موعد جلسة ٢٠١٦شباط/فرباير ٢٣ويف . ٢٠١٦/مارس رآذا

آذار/مارس ٢٤. ويف ٢٠١٦آذار/مارس ٢و١الفقي املهدي، اليت جرت يومي هة إىل أمحد م املوجَّ اعتماد الته
٩ومت يف اليت وجهتها املدَّعية العامة إىل أمحد الفقي املهدي.ةاعتمدت الدائرة التمهيدية األوىل التهم٢٠١٦

باعتماد التهم.إيداع رأي منفصل ألحد قضاة الدائرة التمهيدية األوىل بشأن القرار القاضي ٢٠١٦أيار/مايو 

وافقت وفيما خيص حالة السفن املسجَّلة يف احتاد جزر القمر واجلمهورية اهليلينية ومملكة كمبوديا، -١٣
على طلب مكتب احملامي العمومي للمجين عليهم أن ٢٠١٦أيلول/سبتمرب ٢٦الدائرة التمهيدية األوىل يف 

ين عليهم يف اإلجراءات املعقودة  من النظام األساسي. ويف ٥٣مبوجب املادةينسحب من متثيل بعض ا
م حمامني بصفتهواأن ينسحبنيوافقت الدائرة التمهيدية األوىل على طلب حمام٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب ٢٤

للمجين عليهم.نيالقانونينياملمثلمعن حكومة احتاد جزر القمر وبصفته

قرارها بشأن ٢٠١٦كانون الثاين/يناير ٢٧يف ويف احلالة يف جورجيا أصدرت الدائرة التمهيدية األوىل-١٤
ارُتكبت خالل ،مندرجة ضمن إطار اختصاص احملكمةطلب املدَّعية العامة اإلذن هلا بإجراء حتقيق يف جرائم

.وحوهلاتيا اجلنوبية جبورجيايأوسيف ،٢٠٠٨تشرين األول/أكتوبر ١٠إىل متوز/يوليو ١الفرتة املمتدة من 

ةالشعبة االبتدائي-٣

حكمها ٢٠١٦آذار/مارس ٢١الرئيسية) أصدرت الدائرة االبتدائية الثالثة يف (مببايف قضية -١٥
غومبو مببابيرينامن قانون روما األساسي، فخلصت باإلمجاع إىل أن السيد ج٧٤يف جوهر املسألة عمًال باملادة 

)Jean-Pierre Bemba Gombo ( القتل) مذنب، بصفته قائدًا عسكرياً، يف ارتكاب جرميتني ضد اإلنسانية
فيما يتعلق باجلرائم اليت اقرتفتها وثالث جرائم حرب (القتل العمد، واالغتصاب، والنهب)، واالغتصاب)العمد

٢١وأصدرت هذه الدائرة يف الفعليتني يف احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى.وسيطرتهالقوات اخلاضعة لسلطته 
من النظام ٧٦، قرارًا منفصًال عمًال باملادة٢٠١٤أيار/مايو ٢٦، وفقًا لقرارها الصادر يف ٢٠١٦حزيران/يونيو 
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أصدرت الدائرة ٢٠١٦متوز/يوليو ٢٢عامًا للجرائم املرتكبة. ويف ١٨األساسي، قضت فيه مبعاقبة مببا بالسجن 
اية عام من األطراف ت فيه احلديثة التشكيل أمرًا طلب ٢٠١٦تقدمي إفادات ذات صلة جبرب األضرار. وحبلول 

مشخص عن ٣٠٠٤أعرب زهاء  تعويضات جلرب األضرار، واحلال يظل أنه من املمكن أن احلصول علىنشدا
يتزايد هذا العدد.

، باألغلبية، ٢٠١٦نيسان/أبريل ٥(أ) يف أصدرت الدائرة االبتدائية اخلامسةْنغوسَ روتوويف قضية -١٦
وطلب )William Samoei Ruto(روتوَمسوايِوْلَيم"احلكم بالتربئة" الذي قدمه الدفاع عن قرارها بشأن طلب

فقضت ) Joshua Arap Sang(َسْنغ أرابجوُشواالدفاع عن قدمهء بعدم وجود وجه للمقاضاة" الذي"القضا
اء الدعوى دون املساس حبق  عية العامة مبعاودة املقاضاة يف هذه القضية الحقبإ هيئة . فقد خلصت أغلبية اً املدَّ

، على أساسهاْني أن تدين املتهمَ عاقلةم أدلة كافية ميكن لدائرة ابتدائية أن االدِّعاء مل يقدِّ إىل الدائرةقضاة هذه 
وقضت بإلغاء، القضيةنظرًا إىل املالبسات اخلاصة اليت تكتنفيف الوقت نفسه إصدار حكم بالرباءة ورفضت

طعن األطراف يف هذا القرار.يومل .ْني املتهمَ رافعًة إياها عن عاتقالتهم

أيلول/سبتمرب١٩(ب) يف الدائرة االبتدائية اخلامسة) خلصت Kenyatta(كنياتاويف قضية -١٧
عدم ن فيه يعايَ ) من النظام األساسي ٧(٨٧مبوجب املادة قرار إصداَر بشأن طلب االدِّعاء قضت، إذ ٢٠١٦

١٩احلكم الصادر عن دائرة االستئناف يف احملال إليها من جديد مبقتضى، امتثال حكومة مجهورية كينيا
ا بالتعاون مع احملكمة. وقد أإىل أن، ٢٠١٥آب/أغسطس  االبتدائية حالت هذه الدائرة كينيا مل تتقيد بالتزاما

من الالئحة.١٠٩عمًال بالبندالدول األطراف مجعية ىل هيئة الرئاسة لكي حتيله إىل قرارها إ

غوديهواْبليه) Gbagbo(اْغبَـْغبو يف قضية اكمة احمل٢٠١٦كانون الثاين/يناير ٢٨يف وبدأت -١٨
)Blé Goudé( شاهدًا من شهود الدفاع ٢٩قامت الدائرة االبتدائية األوىل على مدار السنة بسماع إفادات . و

) من القواعد اإلجرائية وقواعد ٢(٦٨بالقاعدةعمًال سالفة التسجيلإفاداتمن شهوده تقدمي الثنني وأجازت 
.٢٠١٧وسيواصل االدِّعاء تقدمي أدلته يف عام اإلثبات.

شاهدًا من ٥٤إىل إفادات ٢٠١٦يف عام استمعت الدائرة االبتدائية السادسة اْنتاَغْنداويف قضية -١٩
أبطلت دئرة االستئناف قرار الدائرة االبتدائية الصادر يف ٢٠١٦آذار/مارس ٢٢شهود االدِّعاء. ويف 

بشأن االختصاص فيما يتعلق جبرائم حرب تتمثل يف االغتصاب واالستعباد ٢٠١٥األول/أكتوبر تشرين٩
ا. وقد صدر أعضاء من غريهمجلنسي مدَّعى بأن أعضاء يف قوة مسلحة ارتكبوها حبق ا يف القوة املسلحة ذا

. من جديدإليهاةاحملالحكم الدائرة يف املسألة٢٠١٧كانون الثاين/يناير ٣

من النظام األساسي)، أجنزت الدائرة ٧٠(جرائم منصوص عليها يف املادةمببا وآخرينويف قضية -٢٠
ستة شهود من شهود الدفاع. وأصدرت إفادات بسماعهااملسألة االبتدائية السابعة احملاكمة فيما يتعلق جبوهر 

غومبو مببابيريجان، خبلوصها إىل أن املتهمني اخلمسة، ٢٠١٦تشرين األول/أكتوبر ١٩حكمها يف هذه الدائرة 
)Jean Pierre Bemba Gomboكيلولو موَمسْبا () وإمييهAimé Kilolo Musambaَمْنِغْنداجاك) وجان

) ونَرسيسFidèle Babala Wandu(َوْندوباباال) وفيديلJean-Jacques Mangenda Kabongoكابـُْنغو (
مبباة ، مذنبون يف جرائم شىت خملة بإقامة العدل متصلة بإدالء شهود دفاع يف قضي)Narcisse Aridoأريدو (

من الدائرة خالل اجللسة اليت نطقت فيها باحلكم إىل إفادة شاهد الرئيسية) بشهادات زور. وقد استمعت هذه (
.٢٠١٧بشأن العقوبة يف عام القرارتوقع أن يصدر اإلجراءات ويُ انتهت اآلن و شهود االدِّعاء. 
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أُْنغويندومينيك احملاكمة يف قضية ٢٠١٦ديسمرب كانون األول/٦وبدأت يف -٢١
)Dominic Ongwen ( .جرائم حرب يف مة ٧٠مًا متهَّ أُْنغوينل السيد ثُ وميَْ أمام الدائرة االبتدائية التاسعة

استناداً سالفة التسجيلشهادة ٤٠وجرائم ضد اإلنسانية. وقد رافع بأنه بريء من هذه التهم. وقد قبلت الدائرة 
من هذه )٣(٦٨مًا مبوجب القاعدة بيانًا مقدَّ ١٨) من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات و٢(٦٨إىل القاعدة 

ا أمام الدائرة االبتدائية استنادًا إىل املادةالقواعد. وإضافة  ٥٦إىل ذلك قبلت الدائرة إفادات سبعة شهود أدلوا 
، بتقدمي األدلة يف إطار مرافعة ٢٠١٧كانون الثاين/يناير ١٦اكمة يف وقد استؤنفت احملمن النظام األساسي.

االدِّعاء.

، باعرتاف السيد املهدي أمحد الفقي املهدياحملاكمة يف قضية ٢٠١٦آب/أغسطس ٢٢وبدأت يف -٢٢
صة لألغراض املباين املخصَّ بأنه مذنب يف جرمية احلرب املتمثلة يف اهلجوم على عشرة من مواقع اآلثار التارخيية و 

٢٠١٦أيلول/سبتمرب ٢٧يف وقد أصدرت الدائرة االبتدائية الثامنة . ٢٠١٢مبايل صيف عام ِمتُْبْكتو الدينية يف 
، الذي خلصت فيه إىل أن السيد املهدي مذنب بصفته شريكًا يف جرمية احلرب املتهم حكمها يف هذه القضية

ا. ة السيد املهدي بالسجن تسع سنوات. ومل تطعن األطراف يف وقضت هذه الدائرة يف حكمها هذا مبعاقببارتكا
أصدرت الدائرة جدوًال زمنياً ٢٠١٦أيلول/سبتمرب٢٩عقوبة. ويف القرار املتعلق باإلدانة وال يف القرار املتعلق بال

أن املرادفادات النهائية اإل٢٠١٧شباط/فرباير ١٠األطراف حبلول بأمور منها تقدمي موعزةً ملرحلة جرب األضرار، 
إطار أمرها املتعلق جبرب األضرار.ضمنتنظر فيها الدائرة 

الصندوق ٢٠١٦شباط/فرباير ٩أمرت الدائرة االبتدائية الثانية يف ) Lubanga(ْنغالوبَـ ويف قضية -٢٣
أُودعي ذالاجلماعيرب األضرار جباخلاصةم تكملة ملشروع خطة جرب األضراراالستئماين للمجين عليهم بأن يقدِّ 

الدول واملنظمات املعنية ٢٠١٦متوز/يوليو ١٥. ودعت هذه الدائرة يف ٢٠١٥الثاين/نوفمرب تشرين٣يف 
ا بشأن املشاريع اجلماعية احلالية أو السابقة إىل ندين سابقًا يف شرق اليت ختصتقدمي مالحظا األطفال ا

ص ختمبقرتحات لدعم إنشاء طائفة من مشاريع جرب األضرار اجلماعيمجهورية الكونغو الدميقراطية، مشفوعةً 
ندين سابقًا  . )Thomas Lubanga Dyilo(ْنغا دييلوالذين جىن عليهم السيد توماس لوبَـ األطفال ا

،منظمتني غري حكوميتنيدفوعلسماععقدت الدائرة جلسة علنية ٢٠١٦تشرين األول/أكتوبر ١٣و١١ويف 
ندين)Women’s Initiatives(املبادرات النسويةمنظمة مها  واملنظمة الدولية املعنية باألطفال ا

)Child Soldiers International(، مكتب احملامي العمومي حجج املمثلني القانونيني للمجين عليهم، و حججو
، أقرت ٢٠١٦أكتوبر تشرين األول/٢١م، والصندوق االستئماين للمجين عليهم، والدفاع. ويف للمجين عليه

للمجين عليهم، الرمزي التعويض اجلماعي باخلاصةالدائرة اخلطة اليت قدمها الصندوق االستئماين للمجين عليهم 
اية عام  مع لوبـَْنغاقضية طلبًا جلرب األضرار يف ٥٤كانت الدائرة قد تلقت ٢٠١٦وأمرت بتنفيذها. وحبلول 

ين عليهم وجرب أضرارهم. طلب لـّما تزل العلم بأن أكثر من مئة وينقضي األجل املتاح عالقة لدى قسم مشاركة ا
اية آذار/مارس لتقدمي طلبات جرب األضرار  . وستصدر الدائرة يف الوقت املناسب قرارها بشأن برامج ٢٠١٧عند 

ذات طابع رمزي.اليت ليست جرب األضرار اجلماعي 

، ما همأضرار طلب جرب أشخاص ٢٠٣تقدمي ٢٠١٦) شهد عام Katanga(كاتـَْنغاقضية ويف -٢٤
أودع الدفاع ٢٠١٦نيسان/أبريل ١١شباط/فرباير و٢٤. ويف ٣٤٥يبلغ فيها جمموع طاليب جرب األضرار جعل

بشأن كل من هذه الطلبات. وقد ومالحظاتٍ فيها معلوماتٌ حمجوبةٍ جرب أضرارٍ بشأن طلباتِ عامةً مالحظاتٍ 
ل القانوين ، إىل املمث٢٠١٦آب/أغسطس ٢٣و٢٠١٦متوز/يوليو ١٥ة، يف أمريها الصادرين يف أوعزت الدائر 
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وإىل الصندوق االستئماين للمجين عليهم، بتزويدها مبالحظات متسمة بقدر  املشرتك للمجين عليهم وإىل الدفاع
جرب األضرار.بشأن القيمة النقدية للضرر املدَّعى بأنه حلق بطاليبالتحديد والسدادكاف من 

شعبة االستئناف-٤

دعاوى استئناف ثالثائي: دعاوى استئناف ثماني٢٠١٦االستئناف يف عام شعبةفعت إىل رُ -٢٥
واالدِّعاء القرار القاضي هوإدانته ويستأنف (الرئيسية)، حيث يستأنف السيد مببا قرارمبباائي متأت عن قضية 

ائي للقرار القاضي باإلدانة يف قضية خمسو؛بالعقوبة املعقودة (اإلجراءات مببا وآخريندعاوى استئناف 
اية السنةمن النظام األساسي)٧٠مبوجب املادة دعاوى سبعفعت إىل شعبة االستئناف كما رُ .، أُودعت حنو 

). وقد أجنزت شعبة ٢٠١٥ة (فرتة اإلبالغ السابقانتهاء استئناف متهيدي، منها ثالث دعاوى كانت عالقة عند 
)، ٢٠١٥فعت يف عام (منها ثالث دعاوى رُ ٢٠١٦يف عام دعاوى استئناف متهيدي ستاالستئناف النظر يف 

يف الوقت نفسه العمل على دعاوى االستئناف النهائي العالقة.بادئةً 

(عام املفاد عنهاالفرتة يف اويف املتوسط استغرقت دعاوى االستئناف التمهيدي اليت ُأجنز تناوهل-٢٦
يومًا بدءاً ٨٨من تاريخ إيداع الوثيقة الداعمة لالستئناف حّىت تاريخ صدور احلكم (بدءًا أيام ١٠٧) ٢٠١٦

بدءاً من تاريخ ١٢٩يوماً (١٤٧إن هذا املتوسط أدىن من املتوسط البالغ من تاريخ إقفال باب إيداع املذكرات). 
.)٢٠١٥السابقة (عام اإلبالغ ) الذي أفيد به فيما خيص فرتة إقفال باب إيداع املذكرات

)Germain Katanga()ICC-01/04-01/07كاتـَْنغا (جرمانضدالعامقضية املّدعي)أ(

صادر عن هيئة لقرار السيد كاتـَْنغا دعوى استئناف ٢٠١٦حزيران/يونيو ٩ردت دائرة االستئناف يف -٢٧
، باعتبارها دعوى غري مقبولة.األساسيمن النظام ١٠٨املادةالرئاسة مبوجب

)Bosco Ntaganda()ICC-01/04-02/06اْنتاَغْندا (بوسكوضدالعامقضية املّدعي)ب(

حكمها بشأن استئئناف السيد اْنتاَغْندا قرار ٢٠١٦ذار/مارس آ٢٢أصدرت دائرة االستئناف يف -٢٨
" ٩و٦الدفاع يف اختصاص احملكمة فيما يتعلق بالتهمتنيالدائرة االبتدائية السادسة ذا العنوان "قرار بشأن طعن 

وأحالت املسألة من وقد نقضت دائرة االستئناف القرار املطعون فيه . ٢٠١٥تشرين األول/أكتوبر ٩الصادر يف 
من النظام األساسي.١٩جديد إىل الدائرة االبتدائية، وفقاً للمادة

بشأن استئناف السيد اْنتاَغْندا قرار حكمها اف أصدرت دائرة االستئن٢٠١٦أيار/مايو ٢٠ويف -٢٩
الدائرة االبتدائية السادسة ذا العنوان "قرار بشأن طلبات الدفاع الرامية إىل إصدار أوامر بكشف معلومات وإعالن 

به ، مؤيدة ٢٠١٥تشرين األول/أكتوبر ١٦تسجيل الصالت مع الشهود" الصادر يف أنه جيب على االدِّعاء 
املطعون فيه.القرار 

أودع السيد اْنتاَغْندا دعوى استئناف لقرار الدائرة االبتدائية ٢٠١٦تشرين األول/أكتوبر ٦ويف -٣٠
إن دعوى االستئناف القيود املفروضة على اتصاالت السيد اْنتاَغْندا". النظر يف به يعادالسادسة ذي العنوان "قرار 

.فيهادائرة االستئنافنظر قيدحالياً هيهذه 

)Charles Blé Goudéغوديه (اْبليه) وشارلLaurent Gbagboاْغبَـْغبو (لورانضدالعامقضية املّدعي)ج(
)ICC-02/11-01/15(
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ي استئناف السيد يف دعويَ حكمها ٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب ١أصدرت دائرة االستئناف يف -٣١
سالفة اْغبَـْغبو والسيد اْبليه غوديه قرار الدائرة االبتدائية األوىل ذا العنوان "قرار بشأن طلب االدِّعاء تقدمي شهادة 

) من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات" الصادر يف ٣(٦٨)(ب) و٢(٦٨مبوجب القاعدتني التسجيل
املطعون فيه.القرار به، مؤيدةً ٢٠١٦حزيران/يونيو ٩

كيلولو موَمسْبا ) وإمييهJean Pierre Bemba Gomboغومبو (مببابيريجانضدالعامقضية املّدعي)د(
)Aimé Kilolo Musambaكابـُْنغو (َمْنِغْنداجاك) وجانJean-Jacques Mangenda Kabongoوفيديل (

)Narcisse Arido()ICC-01/05-01/13أريدو () ونَرسيسFidèle Babala Wandu(َوْندوباباال

قرار الدائرة َمْنِغْنداقرارها بشأن استئناف السيد ٢٠١٦آب/أغسطس ٨أصدرت دائرة االستئناف يف -٣٢
شباط/فرباير ٢٦التعويض عن احتجاز غري قانوين" الصادر يف ذا العنوان "قرار بشأن طلب السابعةاالبتدائية 

تطلبات مبتفياملعنية الاستنادًا إىل أن دعواهَمْنِغْنداالسيد دعوى االستئناف اليت قدمهابه، الذي ردت ٢٠١٦
دائرة االستئناف أيدتلنظر يف حججه من حيث اجلوهر. وبناء على ذلك الالزم لتدعيم فيما خيص الاحلد األدىن 

القرار املطعون فيه.

القاضي بإدانة مخسة ٢٠١٦تشرين األول/أكتوبر ١٩وتبعاً لقرار الدائرة االبتدائية السابعة الصادر يف -٣٣
من النظام األساسي، أودع كل منهم مذكرة استئناف للقرار ٧٠املتهمني يف جرائم منصوص عليها يف املادة 

االستئناف هذه فإن دائرة االستئناف قد أصدرت إيداع الوثائق الداعمة لدعاوى املعين. ولئن كان لـّما يزل يتعنيَّ 
عدة قرارات إجرائية فيما خيص هذه القضية.

)Jean Pierre Bemba Gombo()ICC-01/05-01/08غومبو (مببابيريجانضدالعامقضية املّدعي)ه(

دعوى استئناف للحكم الصادر عن الدائرة ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب ١٩أودع السيد مببا يف -٣٤
من النظام األساسي".٧٤نوان "حكم صادر عمالً باملادة االبتدائية الثالثة بع

ي استئناف لقرار الدائرة دعويَ ٢٠١٦تشرين األول/أكتوبر ٢١وأودعت املدَّعية العامة والسيد مببا يف -٣٥
من النظام األساسي".٧٦االبتدائية الثالثة ذي العنوان "قرار بشأن العقوبة عمالً باملادة 

وقد أصدرت هي حاليًا قيد نظر دائرة االستئناف فيهاإن دعاوى االستئناف النهائي الثالث هذه -٣٦
ا دائرة االستئناف  عدة قرارات إجرائية.بشأ

Joshua Arapَسنغ (أراب) وجوُشواWilliam Samoei Ruto(َمسواي روتوِوْلَيمضدالعامقضية املّدعي)و(

Sang()ICC-01/09-01/11(
أودع كل من السيد روتو والسيد َسنغ وثيقته الداعمة لدعوى ٢٠١٥تشرين األول/أكتوبر ٥يف -٣٧

١٩" الصادر يف سالفة التسجيلقرار الدائرة االبتدائية  ذا العنوان "قرار بشأن طلب االدِّعاء قبول شهادة استئنافه 
وقد قضت دائرة االستئناف يف سياق اإلجراءات ذات الصلة بشأن مسائل إجرائية كثرية، . ٢٠١٥آب/أغسطس 

من منها طلبات عديدة لتقدمي مالحظات من جهات صديقة للمحكمة. وقد تلقت دائرة االستئناف املزيد 
، ٢٠١٥األول/ديسمربكانون١٧ودع يف الوثائق اليت أودعها األطراف فيما خيص طلب السيد َسنغ، الذي أُ 

ا الرابعة عشرة. الرامي إىل نظر دائرة االستئناف يف قرار صادر عن مجعية الدول األطراف يف دور
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، املعنيتنياالستئنافدعوَييأصدرت دائرة االستئناف حكمها بشأن ٢٠١٦شباط/فرباير ١٢ويف -٣٨
من ٦٨ة للقاعدةعدَّلمبوجب الصيغة املسالفة التسجيلالشهادة القبولخبصوصناقضة القرار املطعون فيه 

ا.من باب القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات  صحة مضمو

مكاتب االتصال-٥

تقدمي الدعم ألنشطة احملكمة يف األمم على مكتب االتصال القائم يف نيويورك استمر٢٠١٦يف عام -٣٩
املتحدة بتيسريه التواصل الفّعال والتفاعل اليومي بني احملكمة واألمانة العامة لألمم املتحدة، وبراجمها، وصناديقها، 
ا املتخصِّصة. كما قام هذا املكتب بالتواصل واملتابعة بشأن طلبات التعاون والبالغات اليت  ومكاتبها، ووكاال

ا. توجِّ  وهو قد تفاعل مع البعثات الدائمة، واملنظمات الدولية واملنظمات هها احملكمة إىل األمم املتحدة ووكاال
اإلقليمية واملنظمات غري احلكومية املنتسبة إىل األمم املتحدة، بغية تعزيز الدعم الدبُلماسي والسياسي املقدَّم إىل 

احملكمة.

والدورة السبعني مة يف اجللسات ذات الصلة للدورةنيويورك احملكومثَّل مكتب االتصال القائم يف -٤٠
احلادية والسبعني للجمعية العامة لألمم املتحدة وجلسات جملس األمن التابع لألمم املتحدة وشارك يف هذه 

عن طريق كما إنه شحذ الوعي بعمل احملكمة اجللسات بصفة مراقب، وأعلم احملكمة باملستجدات ذات الصلة.  
إحاطات للدول يف تنظيميف اجتماعات غري رمسية، و واملشاركةوبالغات أسبوعية، يع حتديثات قضائيةتوز 

ر مهام كتب يسَّ هذا امل. إن بتعميم االهتمام بعمل احملكمة ضمن إطار أنشطة األمم املتحدةوالنهوض نيويورك، 
هذه األنشطة ومنذلك اضطالعه بأعمال املتابعة.مسؤويل احملكمة الزائرين ووفر هلم دعمًا تقنيًا وإمدادياً، مبا يف 

إىل جملس األمن التابع لألمم املتحدة وإحاطات املدَّعية العامة السنوية األربع يسة السنويتقدمي تقرير الرئ
االجتماعات اليت شارك فيها كبار مسؤويل احملكمة الرئيسيني وكبار مسؤويل األمم املتحدة واملسؤولني احلكوميني، و 
موعات اإلقليمية، واملنظمات غري احلكومية.وا لدول األطراف، وا

مكتب االتصال القائم يف نيويورك بالغات ذات صلة صادرة عن احملكمة بشأن مسائل عدم وأحال -٤١
هذا الشأن.  وتواصل على حنو متسق مع أعضاء جملس األمن يف،التعاون إىل جملس األمن التابع لألمم املتحدة

االت ذات هصالتكتب كما استدام امل املنتظمة واملستمرة مع املنظمات غري احلكومية املختصة بغية استبانة ا
مكتب إن . يف األمم املتحدة ويف التحضري للدورة اخلامسة عشرة جلمعية الدول األطرافوذلك يف العمل األولوية، 

م الدعم التقين الجتماعات مكتب ظل االتصال القائم يف نيويورك  مجعية الدول األطراف واجتماعات فريق يقدِّ
عن أسئلة الدول وأجابحتديثات منتظمة بشأن عمل احملكمة، وقدَّماحملكمة، هنيويورك العامل، حيث مثَّل رئيسُ 

األطراف.

من املبىن ذي ٤٧٦اجلناح يفنيويورك يشغل حمًال مستأجرًا كان مكتب االتصال القائم يفو -٤٢
باع مالك ٢٠١٦. ويف نيسان/أبريل ٢٠١٦إىل عام ٢٠٠٦عام نيويورك وذلك منبUN Plazaيف ٨٦٦الرقم

ويف  ). ٥٦٦ما جعل املكتب يضطر إىل االنتقال إىل حمل جديد يف املبىن نفسه (اجلناح ٤٧٦املبىن املعين اجلناح 
إىل مالك جديد، هو الشركة املسامهة املسماة ٥٦٦اجلناح بـِيَع ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب 

CHC Management Group Inc للمحكمة. وقد أفضت املفاوضات بني ٥٦٦، اليت عرضت تأجري اجلناح
UN Plazaيف ٨٦٦ذي الرقماملبىن يف ٥٦٦احملكمة وهذه الشركة إىل اتفاق الستئجار املكتب القائم يف اجلناح 

. ويبلغ اإلجيار ٢٠٢٧كانون الثاين/يناير ٣١حىت ٢٠١٧شباط/فرباير ١من عقد اإلجيارسري يو . بنيويورك
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دوالرًا من ٠٨١,٠٠٨مبلغًا مقدارهالسنوات اخلمس األوىلمن فرتة فيما خيص السنة األوىلاألساسي الشهري 
، وىلعلى مدى هذه الفرتة األيف املئة ٣بزيادة سنوية نسبتها دوالرات الواليات املتحدة األمريكية

على يف املئة ٣بزيادة سنوية نسبتها السنة األوىل من فرتة السنوات اخلمس الثانيةفيما خيص دوالراً ٧٠٢,٦٣٨و
.)٢(مدى هذه الفرتة الثانية

)٣(البرنامج الرئيسي الثاني: مكتب المّدعي العام-باء

التدارس األولي-١

. الفرتة املفاد عنهااألويل خالل عمليتني جديدتني من عمليات التدارس مكتب املّدعي العامباشر -٤٣
اليت توثق للجرائم باشرت املدَّعية العامة، إثر مراجعة عدد من البالغات والتقارير ٢٠١٦نيسان/أبريل ٢٥ويف 

ا، تدارسًا أوليًا للحالة يف  ٢٠١٦أيلول/سبتمرب ٢٩. ويف ٢٠١٥بوروندي منذ نيسان/أبريل املدَّعى بارتكا
تدارس أويل للحالة يف غابون، وذلك إثر تلقيها إحالة من اجلمهورية الغابونية مباشرةأعلنت املدَّعية العامة عن 

ا على أراضيها منذ أيار/مايو جبرائم مدّ من النظام األساسي فيما يتعلق ١٤عمالً باملادة .٢٠١٦عى بارتكا

يف احلاالت يف أفغانستان، أيضًا عمليات التدارس األويل اليت جيريها مكتب املدَّعي العاموواصل -٤٤
لة يف جزر القمر واليونان وكولومبيا، وغينيا، والعراق/اململكة املتحدة، ونيجرييا، وفلسطني، وأوكرانيا، والسفن املسجَّ 

تشرين الثاين/نوفمرب ١٤، الذي نشر يف )٤(٢٠١٦ويل لعام وكمبوديا. وترد يف التقرير عن أنشطة التدارس األ
الفرتة عن أنشطة املكتب ومنجزاته يف كل من احلاالت اخلاضعة للتدارس األويل خالل حملة عامة مفصلة، ٢٠١٦

. املفاد عنها

من نظام ١٥مبوجب املادة اً بالغاً مقدَّم٥٩٣الفرتة املفاد عنهاوقد تلقى مكتب املدَّعي العام خالل -٤٥
ا خترج عن نطاق اختصاص احملكمة، و٤١٠روما األساسي، منها  بالغاً تستلزم املزيد من ٤٤بالغاً يظهر جلياً أ

وبلغ جمموع ما بالغاً متصلة بتحقيق أو مبقاضاة.٤١بالغاً متصلة حبالة ختضع للتحليل بالفعل، و٩٨التحليل، و
من النظام األساسي ١٥مبوجب املادة ٢٠٠٢منذ متوز/يوليو مة املقدَّ تلقاه املكتب من البالغات 

بالغاً.١٩٦١٢

)٢(
الثابت السنوي والشهري.مقدار اإلجيارلة عن معلومات مفصَّ األولاملرفقترد يف

)٣(
يف قضايا ٢٠١٦عام أُودعتاليتوالصفحاتوالوثائقُأجريتاليتاملهّماتبعدداملتعلقةالثالث املعلوماتاملرفقترد يف

.العاماملّدعيمكتب
)٤(

https://www.icc-cpi.int/iccdocs/otp/161114-otp-rep-PE_ENG.pdfمتاح يف املوقع
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أنشطة التحقيق وإجراءات المقاضاة أمام الدائرتين التمهيديتين –األنشطة التحقيقية وأنشطة المقاضاة-٢
والدوائر االبتدائية

فريقيا الوسطىأاحلالة يف مجهورية)أ(

وجدت الدائرة، )Jean-Pierre Bemba Gombo(بيري مببا غومبواملدَّعي العام ضد جانيف قضية-٤٦
ا (القتل الاالبتدائية من عمد واالغتصاب) وثالثأن املتهم مذنب يف اثنتني من اجلرائم ضد اإلنسانية املتهم 

ا جرائم احلرب  ه كان هذا احلكم باإلدانة أول حكم من نوعالقتل العمد، واالغتصاب، والنهب). و (املتهم 
على درجة هي م أدلة جديدة فريق االدِّعاء قدَّ يادة. كما إن لقااملتمثِّلة يف سؤولية امليصدر عن احملكمة متناوًال 

ا العنف ينًا أمورًا منها اآلثار املديدة للصدمات اليت يتلقاها ضحامبيِّ عالية من السداد يف جلسة النطق بالعقوبة، 
اجلنسي. 

) وإمييه كيلولو Jean Pierre Bemba Gomboجان بيري مببا غومبو (ضدالعاماملّدعيقضيةويف -٤٧
) Jean-Jacques Mangenda Kabongoكابـُْنغو (َمْنِغْندا) وجان جاك Aimé Kilolo Musambaموَمسْبا (

يف اإلجراءات انتهت، )Narcisse Arido) ونَرسيس أريدو (Fidèle Babala Wanduوفيديل باباال َوْندو (
حججهم اخلتامية. وقد صدر احلكم يف واملشاركني بتقدمي مجيع األطراف ٢٠١٦أيار/مايو 

وُخِلص إىل أن مجيع املتهمني مذنبون يف جرائم خملة بإقامة العدل وأدينوا يف .٢٠١٦األول/أكتوبر تشرين١٩
ا كانوا متهمني جرائم   ة علقاحلجج املتتقدمي ٢٠١٦/ديسمربيف كانون األولومتجرمية. ١٣٥اجمموعهبارتكا

بالعقوبات.

حتّرياتهكتب املواصل،يف مجهورية أفريقيا الوسطىالذي جيريه مكتب املدَّعي العام ثاينالتحقيق اليفو -٤٨
اختصاص احملكمة ُزعم أن اجلماعتني املسلحتني املعروفتني باسم إطار ادُّعي بارتكابه من جرائم تندرج ضمن فيما

كتب حاليًا يف املق ) قد ارتكبتاها. وعلى وجه اخلصوص حيقِّ anti-Balakaكا" (ال اب-) و"أنيتSéléka"سيليكا" (
، واالضطهاد، والنهب، والنقل القسري،واالغتصاب،العمدجرائم ضد اإلنسانية وجرائم حرب، منها القتل

ية.قتالواستخدام األطفال ممن هم دون سن اخلامسة عشرة للمشاركة يف األعمال ال

كوت ديفوارالة يفاحل)ب(
إن لوران اْغبَـْغبو . واْبليه غوديهاْغبَـْغبو بدأ االدِّعاء تقدمي مرافعته األساسية يف قضية -٤٩

)Laurent Gbagbo ( وشارل اْبليه غوديه)Charles Blé Goudé ( متهمان بأربع جرائم ضد اإلنسانية، هي
ام اال–أو(القتل العمد واالغتصاب واالضطهاد وغريه من األفعال غري اإلنسانية  –يحتياطمن باب اال

إىل ٢٠١٠األول/ديسمرب يف الفرتة املمتدة من كانونديفوار كوتبجان ، يف أبي)الشروع يف القتل العمد
. ٢٠١١نيسان/أبريل 

فيما ادُّعي بارتكابه يف كوت ديفوار خالل فرتة ما بعد االنتخابات حتّرياته واصل مكتب املدَّعي العام و -٥٠
)(ح) ١(٧)(ز) و١(٧)(أ) و١(٧اإلنسانية انتهاكًا للمواد ضد من جرائم ٢٠١١وعام ٢٠١٠اليت جرت عام 

ا يف ك١(٧و وت ديفوار، متناوًال يف ذلك جانيب )(ك) من نظام روما األساسي، ويف جرائم أخرى ادُّعي بارتكا
النزاع، بصرف النظر عن االنتماء السياسي.
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احلالة يف دارفور بالسودان)ج(
على الرتتيب، تقريريها ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب ١٣حزيران/يونيو و٩قدمت املدَّعية العامة، يف -٥١

١٥٩٣هقرار املتحدة بشأن احلالة يف دارفور عمًال بجملس األمن التابع لألمم والعشرين والرابع والعشرين إىل الثالث
)٢٠٠٥.(

رت الدائرة التمهيدية الثانية الدعوة إىل عقد جلسة علنية يف قرَّ ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب ٨ويف -٥٢
الدائرة فيما إذا كان يتعنيِّ هذه ملناقشة كل ما قد يكون هناك من مسائل ذات صلة ببّت ٢٠١٧نيسان/أبريل ٧

وإحالةُ ،ه إىل احملكمةعلى عمر البشري وتقدميَ إىل عدم امتثال جنوب أفريقيا لطلب احملكمة القبضَ اخللوصُ 
) من النظام ٧(٨٧مبوجب املادة و/أو جملس األمن التابع لألمم املتحدة الدول األطراف مجعية املسألة إىل 

األساسي.

) من النظام ٧(٨٧، عمًال باملادة ٢٠١٦يف عام وإضافة إىل ذلك وجدت الدائرة التمهيدية الثانية-٥٣
عمر البشري وتقدميه إىل احملكمة، القبض علىأن مجهورية أوغندا ومجهورية جيبويت مل متتثال لطلب ،األساسي

ا مبوجب النظام األساسي. حائلتني دون ممارسة احملكمة لوظائفها وسلطا

مجهورية الكونغو الدميقراطيةاحلالة يف )د(
إن .)Bosco Ntagandaاْنتاَغْندا (بوسكواالدعاء تقدمي مرافعته الرئيسية يف قضيته ضدواصل -٥٤

ا يف إقليم إيتوري جبمهورية جرمية حرب ١٣السيد اْنتاَغْندا متهم بـ ومخس جرائم ضد اإلنسانية، مدَّعى بارتكا
خمتلف أشكال املسؤولية: اقرتاف اجلرمية على أساس . وهو متهم ٢٠٠٢/٢٠٠٣يف الفرتة الكونغو الدميقراطية 

ا أو  ا أو احلّض عليها؛ وسائر أشكال اإلسهام يف ارتكا املباشر، واقرتافها غري املباشر بصفة شريك فيها؛ واألمر 
ا؛ أو اإلسهام  آمراً عسكرياً يف جرائم ارتكبها اخلاضعون إلمرته.بصفتهيف الشروع يف ارتكا

حججه خالل جلسات احملاكمة مستخدمًا تكنولوجيات ٢٠١٦مدى عام وقدم االدِّعاء على -٥٥
درجة من أجل ٣٦٠ي يبلغ جديدة من قبيل الربجميات احلاسوبية اليت تتيح التصوير البانورامي ضمن جمال زاوّ 

للقد عمري "احلي" املستخدم يف حتليل الصور الساتلية.صعرض مسارح اجلرمية و/أو مواقع االنتباش والعرض الب
بوترية جعلتها جهود مجيع األطراف، مبن فيهم القضاة، أسرع مما كان ناجع، و االدِّعاء على هذا الصعيد على حنو 

).٢٠١٧(بدالً من منتصف عام ٢٠١٧يف الربع األول من عام َجز تقدمي املرافعة الرئيسيةح أن يـُنْ ويرجَّ متوقعاً.

احلالة يف كينيا)ه(
اء الدعوى يفأ(اخلامسةاالبتدائية الدائرة قرَّرت٢٠١٦نيسان/أبريل٥يف -٥٦ العامقضية املّدعي) إ
دون املساس Joshua Arap Sang)َسْنغ (أراب) وجوُشواWilliam Samoei Ruto(سامواي روتوِوْلَيمضد

م السيد روتو بأنه مسؤول جنائياً، بصفته شريكًا  ُّ غري مباشر عمًال باحلق يف مقاضاة جديدة مستقبًال. وقد ا
عمد وترحيل السكان ضد اإلنسانية تتمثل يف القتل ال)(أ) من نظام روما األساسي، يف جرائم ٣(٢٥باملادة 

م السيد َسنغ بأنه ارتكب بصفته شريكًا غري مباشر القسرينقلهم أو ُّ اجلرائم ضد اإلنسانية؛ واالضطهاد. وا
واالضطهاد.،القسريلسكان أو نقلهم : القتل العمد، وترحيل ااملتمثِّلة فيما يلي

الدائرة وجدت، )Uhuru Muigai Kenyatta(ميوغاي ِكْنياتاضد أوهوروالعاماملّدعيويف قضية -٥٧
أن من النظام األساسي٩٧و٩٦و٩٣) و٧(٨٧و٨٦مبوجب املواد يف قرارها الثاين (ب) االبتدائية اخلامسة

ا النظامية القاضية باستشارة احملكمة، بوجوه منها عدم تقدميمل تف‘١’مجهورية كينيا  يف اً طعونهابالتزاما
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معقولة لتنفيذ طلب التعاون الصادر مل تتخذ تدابري ‘٢’أجل معقول؛ يف غضوناألساس القانوين لطلب التعاون 
أية تدابري جمدية هااختاذعدم أو سديدة وآتية يف حينها و أجوبة واضحة هاعن احملكمة، بوجوه منها عدم تقدمي

لإلجبار على تقدمي املعلومات املطلوبة.

ليبيااحلالة يف )و(
، على الرتتيب، تقريريها ٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب ٩أيار/مايو و٢٦يف قدمت املدَّعية العامة -٥٨

هقرار بشأن احلالة يف ليبيا عمًال بجملس األمن التابع لألمم املتحدةعشر إىل عشر والثايناحلادي
٢٠١١(١٩٧٠(.

من الدائرة ٢٠١٦نيسان/أبريل ٢٦طلب مكتب املدَّعي العام يف سيف اإلسالم القذايفويف قضية -٥٩
طلباً إىل السيد العجمي العطريي للقبض على السيد القذايف لقلم احملكمة بأن حييل فيه ز يوعَ رالتمهيدية إصدار أم

ويف . يف الزنتان وخيضع السيد القذايف لسيطرتهالصديقبكر. إن السيد العطريي يقود فرقة أيباحملكمةوتقدميه إىل 
أودع قلم احملكمة حتديثًا عن التقدم احملرز فيما يتعلق بإصدار الدائرة التمهيدية ٢٠١٦األول/أكتوبرتشرين٢٨

ئرة التمهيدية طلب املدَّعية العامة.رفضت الدا٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب ٢١ويف األمر املنشود. 

احلالة يف مايل)ز(
ى اليت يقاضقد اعُتمدت متاماً. وتلكم هي املرة األوىل املهديهة يف قضية إن التهمة الوحيدة املوجَّ -٦٠

٢٢وقد اعرتف املتهم بذنبه وبدأت يف . فيها دولياً يف قضية تقتصر التهمة فيها على تدمري ممتلكات ثقافية ودينية
ُخِلص ٢٠١٦أيلول/سبتمرب٢٧ويف من النظام األساسي.٦٥اإلجراءات مبوجب املادة ٢٠١٦آب/أغسطس 

ىل آثار تارخيية ومبان إاملتهم مذنب، بصفة شريك، يف جرائم حرب تتمثَّل يف تعمُّد توجيه هجمات أن إىل 
. ٢٠١٢مبايل خالل حزيران/يونيو ومتوز/يوليو ِمتُْبْكتوومسجد يف أضرحة خمصَّصة لألغراض الدينية، منها تسعة 

وقد حكمت الدائرة على املهدي بالسجن ملدة تسع سنوات.

وقد استعان االدِّعاء خالل احملاكمة القصرية مبنصة رقمية تفاعلية لعرض األدلة. وجتمع األداة -٦١
سالفة، والصور الضوئية، ات فرت اليت ترقى إىل، والصور الساتليةاملكانيةمة بني املعلومات اجلغرافية املستخدَ 

وتقدميِ وحتليلِ ، وغري ذلك من أشكال التوثيق املوقعي بغية تنظيمِ والتسجيالت الفيديوية املتاحة لعامة اجلمهور
ِمتُْبْكتو مبايل.املعنية يف الرتاث الثقايف مواقع تدمري علىاألدلة 

احلالة يف أوغندا)ح(
اعتماد ٢٠١٦آذار/مارس ٢٣. ومت يف ٢٠١٦كانون الثاين/يناير ٢١جرت جلسة اعتماد التهم يف -٦٢

ألول مرة يف إطار وكذلك، بالتزويج القسري، اجلديدتان تانمبا يف ذلك التهم، أُْنغوينمجيع التهم املقدمة يف قضية 
ات حتقيق جديدة أجريت يف تى نتيجة لعملي. إن توجيه هذه التهم أ، باحلََبل القسريئية الدوليةاجلناالعدالة 

.٢٠١٥عام

، مع ٢٠١٦األول/ديسمرب كانون ٦بتقدمي البيانات االفتتاحية يف أُْنغوينبدأت حماكمة دومينيك و -٦٣
م يف كانون الثاين/يناير من املقرَّ العلم بأن يبينه قرار . وكما ٢٠١٧ر أن يُدعى أوائل الشهود لإلدالء بشهادا

التوافق مع كلَّ أُْنغويناعتماد التهم، واملذكرة التمهيدية، والبيانات االفتتاحية، تتوافق الدعوى على دومينيك 
نطَلق والسياسة اخلاصة باألطفال، ما يربز سياسة مكتب املدَّعي العام اخلاصة باجلرائم اجلنسية واجلرائم اجلنسانية امل
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ام  ا ويقوم على اال على أساسللعيان اجلرائم اجلنسية واجلرائم اجلنسانية املنطَلق واجلرائم حبق األطفال حبد ذا
أشكال املسؤولية.خمتلف 

جورجيااحلالة يف )ط(
يف أذنت الدائرة التمهيدية األوىل للمدَّعية العامة مبباشرة حتقيق ٢٠١٦كانون الثاين/يناير ٢٧يف -٦٤

ا ارتُ احلالة يف  كبت يف جنوب أوسيتيا جورجيا فيما يتعلق جبرائم تندرج ضمن إطار اختصاص احملكمة يُدَّعى بأ
.٢٠٠٨تشرين األول/أكتوبر ١٠إىل٢٠٠٨متوز/يوليو ١وحوله يف الفرتة املمتدة من 

بوسائل عملية مجع األدلةومباشرةِ وبعد احلصول على اإلذن املنشود قام مكتب املدَّعي العام بإعدادِ -٦٥
منها مراجعة املواد اليت حبوزته، وإعداد اخلطط، والتباحث بشأن ترتيبات التعاون، وإجراء عدد من املهمات بتنسيق 

وثيق مع قلم احملكمة أو بالتشارك معه عند االقتضاء.

ا مكتب املدَّعي العام يف هذه احلالة. -٦٦ أكثر وقد ُقدِّموتستمر حاليًا األنشطة التحقيقية اليت يضطلع 
والدول غري األطراف إىل طائفة متنوعة من الدول ،بًا للمساعدة، مبا فيها إخطارات ذات صلةطل١٥من 

األطراف، وأجريت مهمات حتقيقية شىت.

قسم االستئناف)ي(
ءإىل إجراإضافةً فعاماً حافًال باألعمال وغنيًا بالنتائج فيما خيص قسم االستئناف. ٢٠١٦كان عام -٦٧

الدعامة الرئيسية لعمل هذا القسم لنهائي واالستئناف التمهيدي، مثَّل مجيع األعمال املتعلقة بدعاوى االستئناف ا
وإسداء الدفوعاألفرقة املعنية باإلجراءات االبتدائية وسائر شعب مكتب املدَّعي العام، وال سّيما يف إعداد مشاريع 

املشورة القانونية.

مرحلة تمت فيما خيصهم الذين صدر حبقهم حكم ابتدائي أربعة متهمني اختُ عشرة املتهمني وبْني -٦٨
حبقهم؛ واملهدي اليت صدرت ةاالبتدائياألحكامْنغا وكاتـَْنغا واْنغوجولو الذين استأنفوا االستئناف النهائي (هم لوبَـ 

مبباستئناف يف قضية حبقه). وتسري يف الوقت احلاضر إجراءات االالذي صدر الذي مل يستأنف احلكم االبتدائي 
من النظام األساسي املدَّعى فيها على مخسة متهمني يف ٧٠وقضية اجلرائم املنصوص عليها يف املادة(الرئيسية)

احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى.

الذي والقرار مببايف قضية الذي صدر بتحليل احلكم االبتدائي ٢٠١٦وقام قسم االستئناف يف عام -٦٩
املتعلقة جبرائم مببا وآخرينيف قضية الذي صدر بإلغاء التهم واحلكم االبتدائي القاضيوَسنغ ية روتو يف قضصدر 

ذات إيداع دعاوى استئناف فيما إذا كان يتعنيَّ من النظام األساسي وذلك للبتّ ٧٠منصوص عليها يف املادة
صلة.

، واستأنف املتعلق بعقوبته(الرئيسية) استأنف السيد مببا القرار القاضي بإدانته والقرار مبباويف قضية -٧٠
عرائض الالزمة يف دعوى االستئناف هذه، مبا فيها العرائضاالدِّعاء القرار املتعلق بالعقوبة. ويكاد يُنَجز إعداد 

األدلة اإلضافية يف إطار دعوى االستئناف. التقاضي بشأن

من النظام األساسي يف ٧٠املتصلة جبرائم منصوص عليها يف املادةاملستأنف فيها القضية وفيما خيص-٧١
مخطإ، أودع املدانون اخلمسة مجيعًا حلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطىا إدانتهم، لقرار القاضي باباستئنافارا

الستئناف اخلمس، سيودع االدِّعاء اعرائض . وعندما يتم إيداع ٢٠١٧استئنافهم يف نيسان/أبريل عرائضوستودع 
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ا بشأن العقوبات ٢٠١٧يف عام ع أن تصدر الدائرة االبتدائية توقَّ ويُ رده عليها. مذكرة الواجب إيقاعها قرارا
تمل أن يستتبع ذلك أيضاً تقاضياً أمام دائرة االستئناف.، وحيُ األشخاص املعنينيب

اهتم قسم االستئناف أيضًا بعدة دعاوى استئناف متهيدي وإضافة إىل دعاوى االستئناف النهائي -٧٢
دعاوى استئناف متهيدي وتلقى قرارات بشأن مخس دعاوى استئناف مذكرة يف مثاين ١٥ذات شأن. إنه أودع 

اْنتاَغْندا؛ ويف قضية )من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات٦٨بشأن القاعدة(روتو وَسنغمتهيدي: يف قضية 
امعىن اإلفادة اليت يُ ف يبشأن تعر ( بشأن طعن االدِّعاء يف مقبولية دعوى استئناف (اْنتاَغْندا؛ ويف قضية )دىل 

بشأن (ِغندانْ مَ ؛ ويف قضية )اغتصاب أطفال جمندين واستعبادهم اجلنسيارتكاب املتهمني الدفاع فيما يتعلق ب
ويف . )من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات٦٨بشأن القاعدة(اْغبَـْغبو واْبليه غوديه؛ ويف قضية )التعويض

سالفةشهود إفاداتائرة االبتدائية أصابت يف قبوهلا بأن الدالدعوى األخرية الذكر جنح االدِّعاء يف حماّجته 
. واهتم قسم االستئناف ) من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات٣(٦٨)(ب) و٢(٦٨مبوجب القاعدتنيالتسجيل 

آخر مشل الرد على حماولة كاتـَْنغا استئناف قرار هيئة الرئاسة الذي أذنت مبوجبه باملضي مبقاضاته يف بتقاض هام 
؛ وإعداد حجج عرضت أمام مجهورية الكونغو الدميقراطية (قضت دائرة االستئناف بأن دعوى استئنافه غري مقبولة)

ة ضد أعضائها تندرج ضمن إطار اختصاص الدائرة االبتدائية مفادها أن اجلرائم اليت ترتكبها مجاعة مسلح
االستئناف لصاحل تأييدها أمام دائرةاالدِّعاء حاليًا وحياجّ قضت الدائرة االبتدائية لصاحل االدِّعاء. قد ف–احملكمة

. ر الدائرة االبتدائيةقرا

لإلذن باالستئناف طلبًا ٣٩على ة طلبات إذن باالستئناف وردَّ ثالث٢٠١٦قدم االدِّعاء يف عام و -٧٣
فليس على طلبات الدفاع هذه: قدمها الدفاع يف مخس دعاوى ابتدائية. وقد حقق االدِّعاء جناحًا كبريًا يف ردوده 

(القرار قرارات أُذن له باستئنافها إال أربعة قراراً ٣٨بني القرارات اليت طلب الدفاع اإلذن باستئنافها البالغ عددها 
الذي جييز قبول اْغبَـْغبو واْبليه غوديهبرفض التعويض؛ والقرار الصادر يف قضية القاضيداِغننْ مَ الصادر يف قضية 

فرض قيود على اتصاالت األشخاص خالل املتعلق باْنتاَغْندايف قضية الصادر ؛ والقرار سالفة التسجيلشهادة 
وجنح نة). يف وثائق معيَّ بشأن إلغاء حجب املعلومات اْغبَـْغبو واْبليه غوديهاحتجازهم؛ والقرار الصادر يف قضية 

اية املطاف فيما يتعلق بدعاوى االستئناف التمهيدي يف قضية  (بشأن التعويض) وقضية ِغندانْ مَ االدِّعاء يف 
. وتستمر اْنتاَغْندا) وهو ينتظر صدور القرار يف قضية سالفة التسجيل(بشأن الشهادة الاْغبَـْغبو واْبليه غوديه

. كما إن االدِّعاء اْغبَـْغبو واْبليه غوديهاإلجراءات املتعلقة باالستئناف التمهيدي بشأن حجب املعلومات يف قضية 
بعها االدِّعاء يف ضمان أحرز جناحًا كبريًا يف نشدانه اإلذن باالستئناف. فقد جنحت اسرتاتيجية التقاضي اليت اتّ 

طلب ردوعلى الرغم من نني من ثالثة طلبات اإلذن باالستئناف اليت قدمها.التوصل إىل النتائج املنشودة من اث
، فإن االّدعاء أفلح يف اْغبَـْغبو واْبليه غوديهيف قضية رفض إعداد الشهود بالقاضياإلذن باستئناف القرار االّدعاء 

، اْغبَـْغبو واْبليه غوديهللشهود الضعيفي احلال. ويشار أيضًا إىل أن االّدعاء، يف قضية التوصل إىل إعداد حمدود 
جمدَّدًا بعد االستجواب نة عند االستجواباالستعانة مبواد معيَّ أمر الدائرة الذي جتيز مبقتضاه جنح يف توضيح

إعداد القاضي برفض ، طلب االّدعاء استئناف القرار أُْنغوين. وقد رفضت الدائرة االبتدائية، يف قضية املضاد
الشهود.

مساعدة طائلة لألفرقة املعنية باإلجراءات االبتدائية والشعب ٢٠١٦يف عام قدَّم قسم االستئناف إن -٧٤
دة يف األخرى، وال سّيما يف إعداد النصوص واملشورات القانونية. وقد أعد هذا القسم مثاين مذكرات طويلة أو معقَّ 

مذكرة بشأن طائفة من املسائل القانونية من أجل األفرقة املعنية باإلجراءات االبتدائية ٣٨وأعد عاوى ابتدائية؛ د
؛ وأسدى مشورة ودعماً يف إطار دعاوى استئنافصدرتحتليًال ألحكام وقرارات ٤٠والشعب األخرى؛ وقدم 
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ا هذه مستمرًا لألفرقة املعنية باإلجراءات االبتدائية بشأن مسائل  قانونية وإجرائية يف إطار القضايا اليت تُعىن 
من النظام ١٥وقام قسم االستئناف أيضًا باملراجعة وإسداء املشورة بشأن مشروع طلبني مبوجب املادة األفرقة.

إعداد وثيقة هامة أخرى لقسم حتليل احلاالت. وعمل قسم االستئناف ٢٠١٧األساسي، وهو سينجز يف عام 
الالئحة.لتعديلشاريع وثائق متعلقة بالسياسات ومقرتحاتعلى سبعة م

مجيع القرارات تضم اليت ،إعداد جمموعته الشاملة للقضايا٢٠١٦أيضاً يف عام وأجنز قسم االستئناف -٧٥
موعة متاحة اآلن جلميع العاملني اليت صدرتواألحكام  عن دوائر احملكمة على مدى العقد املنصرم. إن هذه ا

. وأجنز قسم االستئناف أيضاً (بالتشارك مع ةث القانونيو يف مكتب املّدعي العام مبثابة أداة عمل تدعم إجراء البح
تعلقة بانتقاء القضايا وحتديد درجات ) وثيقة سياسة املكتب املمكتب املّدعي العامالعاملني يف غريه من وحدات 

أولويتها، إثر مشاورة واسعة النطاق مع املنظمات غري احلكومية والدول وسائر أصحاب الشأن املعنيني. كما إنه 
اجلرائم مشروع خطة تنفيذ الورقة املتعلقة بالسياسة اخلاصة باجلرائم اجلنسية و ساهم مسامهة كبرية يف إعداد 

وأبدى مالحظات على مقرتحات لتعديل ق، وعمل على تعديالت لالئحة مكتب املّدعي العام، اجلنسانية املنطَل
جراءات االبتدائية وإجراءات االستئناف، وشرع يف إعداد عدة فيما خيص اإلجراءات التمهيدية واإلالئحة احملكمة

وثائق أخرى متعلقة بالسياسات.

أجرى إنهكما أدى قسم االستئناف دورًا كبريًا يف تدريب العاملني يف وحدات املكتب األخرى. -٧٦
حماميًا من احملكمة ٣٥دورة تدريب على الرتافع الشفوي دامت يومني تلقى فيها ٢٠١٦بنجاح يف آذار/مارس 

بني الداخليني واخلارجيني.باً من املدرِّ مدرِّ ١٥ره اخلاصة بيوغوسالفيا السابقة تدريباً وفَّ اجلنائية الدولية ومن احملكمة 
ق برنامج احملاضرات سية واجلرائم اجلنسانية املنطَلق، ونسَّ اجلرائم اجلنيفزًا على املقاضاة م تدريبًا مركَّ كما إنه نظَّ 

مسؤولية ويف تقدمي األدلة وقبوهلا ويفالقانونية اخلاص بشعبة املقاضاة الذي يشتمل على حماضرات يف املقاضاة 
املّدعي العام املتعلقة األطراف الفاعلة املؤسسية، ويف اتفاقية باريس بشأن تغري املناخ، ويف سياسة مكتب

القضايا.بانتقاء

التعاون الدولي والمساعدة القضائية-٣

ما جمموعه يف سياق أنشطته على صعيد التحقيق واملقاضاة العام املدَّعي تناول مكتب ٢٠١٦يف عام -٧٧
وسبع دولة طرفاً ٣٢كاً خمتلفاً، منهم شري٦٦موجَّهاً إىل حتقيقية) همات منها إخطارات مبطلباً للمساعدة (٣٨٤

ومؤسسات من مؤسسات القطاع ظمات إقليمية ومنظمات غري حكوميةدول غري أطراف ومنظمات دولية ومن
قني إن تزايد رغبة الدول يف تعيني منسِّ باملتابعة فيما يتعلق بتلبية الطلبات العالقة. اضطالعه إضافًة إىلاخلاص، 

اخنفاضإىل مكاسب من حيث النجاعة تأتى عنها أفضىارات الصادرة قبل توجيه طلبات فسوتيسري االست
ق للطلبات.طفيف يف العدد املطلَ 

يف التعاون القضائي، والوحدات املعنية جبرائم ئهشركاةشبك٢٠١٦يف عام مكتب املدَّعي العام وعزَّز-٧٨
ال القضائيبالتحقيقات املالية، وسائر اجلهات الفاعلة يف جمال إنفاذ القانون ويفاملعنية ، والوحداتاحلرب ا

من ٩يف ضوء اهلدف،مكتب املّدعي العامع شجَّ و على املستوى الوطين واملستوى اإلقليمي واملستوى الدويل.
يف جمال املقاضاة، السلطات القضائية الوطنية على االستعانة مبوارده من خالل تقدمي ف اليت ينشدها األهدا

لعشرة طلبات من هذا النوع. تلبيةً سديدةمواد وأتاح من النظام األساسي ) ١٠(٩٣طلبات عمًال باملادة 
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عدة السلطات العقاب وذلك من خالل مسالسد الثغرة املتمثلة يف اإلفالت من مضى يف تطوير اسرتاتيجيته إنه
ما جتريه من حتقيقات عند اإلمكان.القضائية الوطنية في

ما تتَّسم به االستجابة اآلتية يف د لدى الدول وسائر الشركاء على ويظل مكتب املدَّعي العام يشدِّ -٧٩
. وينوِّه مكتب يت جيريهاالتحضري للمحاكماتالأعمال و تحقيق العمليات أمهية يفطلبات املساعدة من حينها ل

أو عدم اكتماهلا من أثر وخيم على فعاليته وجناعته. ويؤكد طء الردود على طلباته املدَّعي العام أيضًا إىل ما لب
قني وجهات مركزية معنية باالتصال للتكفل بتناول طلباته منسِّ تعينيمكتب املدَّعي العام كذلك على أمهية 

على مشتبه فيهم القبض صدر عن احملكمة من أوامر بد على أن عدم تنفيذ ماومتابعتها على حنو جدي، ويشدِّ 
تمع ينال من شرعية احملكمة ومصداقيتها، وم)إىل عشر سنوات خلتبعضها (يرقى تاريخ ن شرعية ومصداقية ا

بأمجعه.الدويل

العالقات الخارجية-٤

وشارك يف هذه ذات صلة مبهامهماسية قام مكتب املدَّعي العام طيلة السنة بتنظيم أنشطة دبلُ -٨٠
الدول األطراف مجعية ُعقدت ضمن سياق اعات ومشاورات األنشطة، بوسائل منها االخنراط الفعال يف اجتم

، لتقدمي )وفريق الدراسة املعين باحلوكمةفريق الهاي العامل وفريق نيويورك العامل(منها اجتماعات ومشاورات ل
م مكتب املّدعي العام أيضًا عدة فعاليات رفيعة املستوى وفعاليات على ونظَّ .همعلومات وبّث بالغات هامة ل

إحاطات كما نظَّم ؛  الدول األطرافمستوى العمل وشارك فيها وذلك خالل الدورة اخلامسة عشرة جلمعية
من الهاي العاملني انطالقًا األطراف ماسية يف مقر احملكمة وغريه من األماكن للسفراء وممثلي الدول دبلُ 

تمع املدين، مبا في تمع املدين يف البلدان اليت جتري هوبروكسل؛ وشارك يف اجتماعات مائدة مستديرة مع ممثلي ا ا
فيها عمليات تدارس أويل وبلدان احلاالت.

حمافل متعددة األطراف شىت، منها مؤمتر األمن يف ميونخ، فعاليات و وشارك مكتب املدَّعي العام يف -٨١
صالت عمل أساسية وتنميةِ أوسلو، ومكتب األمم املتحدة يف نيويورك ومكتبها يف جنيف، بغية إقامةِ ومنتدى

عن طريق إلقاء اهلامةهمن خالل اللقاءات الثنائية، وزيادة املعارف مبكتب املدَّعي العام، وبّث رساالت
واخلطابات.الكلمات

تعزيز حتاوره وتفاعله مع االحتاد األفريقي الرامية إىل تهاسرتاتيجيتنفيذ مكتب املدَّعي العام وواصل-٨٢
نائية ة املشرتكة بني االحتاد األفريقي واحملكمة اجلامسشارك يف حلقة التدارس اخلإنهوالدول األطراف األفريقية. 

ي العام م مكتب املدَّعقدت يف مقر احملكمة. ونظَّ قي احملكمة اليت عُ اخلاصة مبنسِّ الدولية، ويف حلقة التدارس 
االت اليت ميكن إيتاء قيمة مضافة فيها من خالل األنشطة  تمع املدين لتحديد ا اجتماعاً مع أطراف فاعلة من ا
املشرتكة. كما شاركت املدَّعية العامة، وغريها من كبار مسؤويل مكتب املدَّعي العام، يف لقاءات ثنائية ومتعددة 

اإلحاطة بوالية مكتب املدَّعي العام وعمله.لتعزيزيف أماكن أخرىقدت يف الهاي ويف املنطقة و األطراف عُ 
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زاد عبء تقدمي الدعم إىل األطراف واملشاركني يف اإلجراءات أمام احملكمة. وقد واصل قلم احملكمة-٨٣
يف املرحلة التمهيدية واملرحلة االبتدائية ومرحلة احملكمة أنشطة لتزايد العمل الواقع على عاتق قلم احملكمة نتيجةً 

االستئناف ومرحلة جرب األضرار. ويشار على اخلصوص إىل أن قلم احملكمة قدم دعمًا ومساندة مستمرين فيما 
قضيةو ) Gbagbo(اْغبَـْغبو واإلجراءات يف قضية،)Ntaganda(اْنتاَغْنداخيص اإلجراءات االبتدائية يف قضية 

، )Ongwen(أُْنغوينقضية وفيما خيص .٢٠١٦احملاكمة فيهما خالل عام ، اللتني بدأت)Ongwen(أُْنغوين
نخرط يف إجراء تدريب مستفيض بغية تأمني فريق قادر على األداء باملستوى الالزم يتعني على قلم احملكمة أن 

لتوفري اخلدمات اللغوية للمحاكمة بلغة اآلشويل. وواصل قلم احملكمة أيضًا تيسري مثول املتهمني يف سياق 
جبرائم خملة بإقامة املتهمني مذنبون أن مخسةَ إىل ، حيث ُخِلص وآخرينمبباإجراءات النطق بالعقوبة يف قضية 

لوبـَْنغا اخنرط قلم احملكمة اخنراطًا طائًال يف دعم إجراءات جرب األضرار يف قضية ٢٠١٦العدل. ويف عام 
)Lubanga ( وقضية) مبباBemba( مبا يف ذلك العملية اليت تستلزم كثريًا من املوارد وتتمثل يف املهديوقضية ،

والدعوى على املهديالدعوى على ما خيصمشاركتهم يف مساعدة الدوائر فيومتييزهم وتنظيم البحث عن خرباء 
.)Bembaمببا (
اخنرط قلم احملكمة اخنراطاً طائًال خالل ٢٠١٥يف عام ReVisionاة وإثر إجناز مشروع املراجعة املسمّ -٨٤
بالبنية اجلديدة لقلم احملكمة.، وال سّيما القرارات املتصلة ميف تنفيذ القرارات املنبثقة عن إعادة التنظي٢٠١٦عام 

لسد صاملخصَّ يورو يف املقدار اإلمجايلماليني٣,٤البالغ التخفيضبيد أن التنفيذ شهد بعض التأخري بسبب 
ا ، ٢٠١٦ه قلم احملكمة فيما خيص عام تكاليف املوارد من املوظفني الذي اقرتح حبسب امليزانية اليت اعتمد

شغور الوظائف معدَّلأفضى هذا التخفيض إىل ارتفاع استثنائي يف لقد . ٢٠١٥مرب اجلمعية يف تشرين الثاين/نوف
تنفيذ  منعِ أو، ما أفضى إىل إرجاءِ املئةيف٢٥عند بلوغ ذروته عدَّليف مجيع وحدات قلم احملكمة إذ قارب هذا امل

ا يف إطار إعادة التنظيم.كل التغيريات اليت كان من املعتزَ  اية عام بيد أنه م األخذ  ُأجنزت ٢٠١٦حبلول 
املئة. ويسري يف١٢شغور الوظائف ينخفض ليبلغ معدَّلعمليات التوظيف لشغل عدد من الوظائف، ما جعل 

املئة خالل عام يف١٠شغور الوظائف املعتاد البالغ معدَّللكي يعود إىل ر عمل قلم احملكمة على النحو املقرَّ 
٢٠١٦ُحيَرز املزيد من التقدم يف تنفيذ القرارات املنبثقة عن إعادة تنظيم القلم. ويف آب/أغسطس عندما، ٢٠١٧

متاح على املوقع ، نشر قلم احملكمة تقريرًا عنوانه "تقرير شامل عن إعادة تنظيم قلم احملكمة اجلنائية الدولية"
الشبكي للمحكمة.

تدبُّر األعمال القضائية-١

األنشطة القضائية)أ(
ذه حمضرًا واإلخطارَ ٢٥٢١مستندًا للمحكمة و٣٨٠١١ما جمموعه تسجيلَ ٢٠١٦د عام شه-٨٥

ا يف شىت القضايا واحلاالت املعروضة  املستندات واحملاضر. ويشمل هذان الرقمان وثائق ُسجِّلت و/أو ُأخِطر 
ا عمًال بالئحة احملكمة و/أو الئحة قلم احملكمة وال تتعلق بالضرورة  على احملكمة ووثائق ُسجِّلت و/أو ُأخطر 

نة.بقضية أو حالة معيَّ 

ا، ٣٨مستندًا و٧٧٦٤مت تسجيل ففي احلالة يف أوغندا-٨٦ م حمضراً، واإلخطار  دعم تقين وُقدِّ
جلسة.١٦لـوإجرائي 
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ا، ٥٢٥مستندًا و٧٥٣٢ويف احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية مت تسجيل -٨٧ حمضراً، واإلخطار 
جلسة.١٢٢دعم تقين وإجرائي لـوُقدِّم 

حمضراً، ١٤٧واتمستند٠٠٣٢يف مجهورية أفريقيا الوسطى مت تسجيل ]األوىل[ويف احلالة -٨٨
ا،  جلسة.٢٠دعم تقين وإجرائي لـوُقدِّمواإلخطار 

ا٥٦ويف احلالة يف دارفور مت تسجيل -٨٩ (مل تشمل عمليات التسجيل واإلخطار أية مستنداً واإلخطار 
دعم تقين وإجرائي.أي م مل يقدَّ و ؛حماضر)

ا، و حماضر١١٠واتمستند١٠٩كينيا مت تسجيل ويف احلالة يف-٩٠ دعم تقين ُقدِّم، واإلخطار 
.اتجلس٦وإجرائي لـ

ا.٧٤ويف احلالة يف ليبيا مت تسجيل -٩١ مستنداً، واإلخطار 

ا، اضرحم٤٠٧ومستنداً ٨٧٥ويف احلالة يف مجهورية كوت ديفوار مت تسجيل -٩٢ وُقدِّم، واإلخطار 
جلسات.١٠٦ـدعم تقين وإجرائي ل

احمضراً ٢٣مستنداً و٧٢١ويف احلالة يف مايل مت تسجيل -٩٣ ٦دعم تقين وإجرائي لـوُقدِّم؛ ، واإلخطار 
.جلسات

٦ومملكة كمبوديا مت تسجيل اجلمهورية اهليلينيةلة يف احتاد جزر القمر و ويف حالة السفن املسجَّ -٩٤
ا.مستندات ، واإلخطار 

إخطار ملستندات أو تسجيل جتر أية عمليات مل ثانية يف مجهورية أفريقيا الوسطى ويف احلالة ال-٩٥
.مبستندات

ا.اتمستند٧ويف احلالة يف جورجيا مت تسجيل -٩٦ ، واإلخطار 

عدد أنإذ ٢٠١٥بالقياس إليه يف عام ٢٠١٦عام يف املضطَلع بهوقد ازداد النشاط القضائي -٩٧
ا يف شىت احلاالت والقضايا الوثائق يف املئة فيما خيص مستندات ٢٨بنسبةاخنفضاليت مت تسجيلها واإلخطار 

يف املئة فيما خيص احملاضر.٦٣لكنه ارتفع بنسبة احملكمة 

لتيسري إدالء الشهود الفيديوية االستعانة بتكنولوجيا الروابط السمعية أو ٢٠١٦واستمرت طيلة عام -٩٨
م. فقد ر األعمال القضائية عدة قسم تدبُّ م شهود. ونظَّ مخسة إلفاداتبواسطة الروابط الفيديوية اسُتمعبإفادا

ألوامر الصادرة عن الدوائر واختاذ الرتتيبات الالزمة باللتقيديومًا من أيام العمل، ٢١بلغ جمموع مددها بعثات
اخنفاض يف ٢٠١٥عام ه ُسجِّل بالقياس إىلالشهود بواسطة هذه التكنولوجيا. وجيدر التنويه إىل أنإفاداتلسماع

بعثاتعدد األيام املقضية يف يف واخنفاضيف املئة ٨٠نسبتهمت بواسطة الروابط الفيديوية ظِّ عدد اجللسات اليت نُ 
يف املئة.٣٨نسبته 

راة ضمن احملكمة وإضافةً -٩٩ التسجيل، واصل قسم تدبر األعمال وأنشطةإىل األنشطة املعتادة ا
سندت إليهم شىت الوحدات التابعة له وأُ ضمن، وُدرِّب العاملون فيه مابياالتايلاملشروعنيالقضائية املشاركة يف 

مهام لدعم أنشطة الوحدات الفرعية الشقيقة:

نظام اإللكرتوينالالتوسع يف استعمال ٢٠١٦ة عام مستندات احملكمة: استمر طيل)أ(
؛اعتبار أنه قد مت إعمال هذا النظام بصورة كاملةوميكن،)eFiling(إليداع الوثائق
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ووصل ،قون املعنيون باحملاضر على إعادة تصنيف احملاضرعمل املنسِّ ٢٠١٦طيلة عام )ب(
األنشطة املعنية عمًال طائًال وتستلزم (تتطلب ٦٧٤إىلعدد ما ُحجبت فيه معلومات وأعيد تصنيفه من احملاضر

.)الدقة والتمحيص، بالنظر إىل ما يرتتب على أي خطأ من تبعات جسيمة

ر األعمال القضائية استالم وجتهيز املواد و/أو األدلة يف شكل إلكرتوين تنظيم األدلة: يتوىل قسم تدبُّ -١٠٠
)، فيما خيص مجيع القضايا واحلاالت eCourtرتونية (لكي جيري حتميلها وتسجيلها يف نظام احملكمة اإللك

وثيقة و/أو مادة يف نظام احملكمة ٦٢٢٢٣وختزينُ وجتهيزُ مت حتميلُ ٢٠١٦املعروضة على احملكمة. ويف عام 
.) اخلاص باحملكمةeCourtاإللكرتونية (

احملكمة اإللكرتونية)ب(
:احملكمةفعاليات) وجدول eFiling(اإللكرتوين إيداع الوثائقمنيطة -١٠١

(فجميع املنتفعني النهائيني النميطة زيادة كبريةهذه كر أعاله ازداد استخدام كما ُذ )أ(
وقد أُدخلت عليها حتسينات استناداً إىل تعقيبات مستعمليها؛غدوا يستعملون النظام)؛

احملكمة وسُيدخل عليه املزيد من التحسينات عند فعاليات ُمضي يف حتسني جدول )ب(
استناداً إىل تعقيبات مستعمليه.اللزوم،

احلديثةُ القضائية ر املعلومات تتوىل وحدة تدبُّ س:تطوير نظام عمل احملكمة اإللكرتونية يف املستقبل-١٠٢
قد تتوىل بل ) ECOSالتحسينات اليت سُتدخل الحقًا على نظام عمل احملكمة اإللكرتونية (ودعم اإلنشاء تنظيم 

قواعد البيانات القضائية ج يف إطاره مجيعُ مَ دْ يُ حل جديد يشمل بنطاقه احملكمة مجعاء ميمتصودعمَ تنظيمَ 
.املوجودة حالياً وتضاف فيه بعض السمات الوظيفية

ذ إىل النظم ومت إدماج نظام عمل احملكمة اجرت على مدى السنة إعادة النظر يف إدارة النفوقد -١٠٣
ر إلدماج تدبُّ إضافية جهود ني بذل ). ويتعَّ TRIMملعلومات الوثائق () ونظام اإلدارة الشاملةECOSاإللكرتونية (

ًا للمزيد من الرتكيز طيلة طّ ل ذلك حم)، وسيمثِّ eCourtذ ضمن شىت نظم احملكمة اإللكرتونية (امراقبة النف
.٢٠١٧عام

االحتجاز-٢

هيأت يف امليزانية وكانت احملكمة قد .ستة أشخاصمركز االحتجاز كان حمتجزاً يف ٢٠١٦طيلة عام-١٠٤
أكتوبر شاهد معتقل يف مركز االحتجاز التابع /. بيد أنه احُتجز يف تشرين األول٢٠١٦لست زنازين خالل عام 

ملواجهة هذا احلدث غري املرتقب.على احملكمة أن تستأجر زنازين إضافية يوماً فتعنيَّ ٢٨للمحكمة ملدة 

على تنظيم من الصندوق االستئماين للزيارات العائلية يورو ٥٠٠٩زهاء ٢٠١٦أُنفق يف عام و -١٠٥
ة أشخاص.أربعمشلتا ما جمموعه تنيعائليتنيزيار 

من أجل الصندوق االستئماين للزيارات العائلية هبة من ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب لمت يف  واستُ -١٠٦
لبني مقدارها يورو وهبة من الف٠٠٠١٠يورو وهبة من سويسرا مقدارها ٠٠٠٢٠هولندا مقدارها 

.دوالر٠٠٠٥
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يورو يف الصندوق االستئماين للزيارات ٠٠٠٣٥مبلغ يقارب ٢٠١٦ونتيجة لذلك بقي حبلول عام -١٠٧
العائلية للمعوزين من احملتجزين.

والشفويةالتحريريةالترجمة -٣

امعظمهيف خمتلف وحدات احملكمة، ة ترمجات جلهات شىت تتعامل معها نكليزيرت وحدة الرتمجة اإلوفَّ -١٠٨
األملانية اجلورجية واللغة واللغة من لغات منها لغة اآلشويل واللغة اهلولندية ترمجات أيضاً وبينهامن الفرنسية ترمجات 

هي حترير وثائق احملكمة (ها فري جديدة والشروع يف تو واللغة الروسية. وقد تسىن هلذه الوحدة تطوير خدمة أساسية 
زت هذه الوحدة إعداد كتيب عن األساليب شهد الطلب عليها مزيدًا من التنامي. وقد جنَّ )ةنكليزياملعدة باإل

ة نكليزيتنظيم حلقة عمل معنية بالتنقيط باإلاً داخلياملوفَّر ث بانتظام. ومت يف إطار التدريب ة، سيحدَّ نكليزياإل
كتب املّدعي العام. التابعة ملللعاملني يف قسم اخلدمات اللغوية ويف وحدة اخلدمات اللغوية

إعمال املوظفني الداخليني التابعني لوحدة الرتمجة الفرنسية على مشاريع قضائية ٢٠١٦وشهد عام -١٠٩
على سبيل الذكر ال احلصر، وهي ،مببا وآخرينوقضية املهديوقضية مبباذات أولوية (األحكام الصادرة يف قضية 

مجيعًا قضايا يتكلم األطراف فيها الفرنسية) وعلى وثائق قضائية مستعجلة أخرى (لكي يتم إخطار األطراف أو 
ا يف الوقت املناسب)، و  على وثائق إدارية ذات أولوية (هي بصورة رئيسية وثائق متعلقة باملوارد البشرية الدول 

ل الرواتب اجلديد).ختص التوظيف وتنفيذ جدو 

العربية ولغة من لغات احلاالت هي اللغة عشرٍ وحدة ترمجة لغات احلاالت خدمات ترمجة إىل ووفَّرت -١١٠
يَـْرَوْندانغاال واللغة السواحلية الكونغولية ولغة ولغة اللِ يلاآلشو  واللغة (خدمات وفَّرها مرتمجون داخليون) الِكنـْ

وفيما خيص احلالة . )مستقلنيولغة األتيسو ولغة الديوال (خدمات اسُتعني لتوفريها مبرتمجني الروسيةاجلورجية واللغة 
وقد مت إيداع املهدياملّدعي العام ضديف مايل ترمجت هذه الوحدة إىل اللغة العربية احلكم الذي صدر يف قضية 

ة والرتمجة الفرنسية الرمسية. ويف  كليزينالنسخة العربية هذه يف نفس الوقت الذي أودعت فيه النسخة األصلية اإل
ووحدة نظمت هذه الوحدة، بتعاون وثيق مع وحدة دعم الرتمجة واملصطلحات ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب 
غات التابعة ملكتب املّدعي العام، احللقة ووحدة خدمات اللةنكليزيووحدة الرتمجة اإلالرتمجة الشفوية امليدانية
وقد ُعهد إىل فريق اخلرباء املعين مبا يلي: املصطلحات القانونية. و شؤون اللغة اجلورجية يفاألوىل لتباحث اخلرباء 

إعداد قائمة باملصطلحات اليت ختص احملكمة )٢ة، (نكليزياعتماد نظام لكتابة األمساء اجلورجية باللغة اإل)١(
ها الرتامجة امليدانيون (استنادًا إىل منوذج واحلاالت اليت تنظر فيها على وجه التحديد باللغة اجلورجية لكي يستخدم

رة لنظام روما استعراض الرتمجة اجلورجية املتوفِّ )٣؛ (قائمة املصطلحات األساسية اخلاصة بالرتامجة امليدانيني)
ااألساسي وتقييم إمكان  .األخذ 

وحدات الرتمجة الثالث ميع دعمًا جل٢٠١٦طيلة عام مت وحدة دعم الرتمجة واملصطلحات وقدَّ -١١١
أعمال االستعانة مبوارد خارجية ومسار وتدبر أنشطة وذلك مبراقبة امليزانية، واملساعدة يف حشد املرتمجني املستقلني، 

ت املتابعة فيما خيص ميزانية إن هذه الوحدة تولَّ كماوصوًال إىل الرتمجة النهائية.و بدءًا من الطلب األويل الرتمجة 
يف سياق وحدة الرتمجة الشفوية املساعدة إىل وحدة دعم الرتمجة واملصطلحات وقدَّمت نة. القسم طيلة الس

عملت إعداد قائمة مصطلحات وحيدة اللغة خاصة بالرتامجة امليدانيني، استُ علىاألنشطة امليدانية والعمليات
وحدة دعم كما شاركت ؛شؤون اللغة اجلورجية واملصطلحات القانونيةيف تباحث اخلرباء حلقةالحقًا خالل 

عن املصطلحات.اً عروضقدميها يف تدريب الرتامجة امليدانيني بتالرتمجة واملصطلحات 
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الرتمجة الشفوية يف سياق األنشطة امليدانية والعمليات)أ(
يف سياق األنشطة امليدانية والعمليات الجتماعات خدمات ترمجة شفوية الرتمجة الشفوية وحدةوفَّرت-١١٢

من أيام أيام٥٠٩حاالت، ما يعادل جمموعه مثاينتشكيلة لغوية خمتلفة يف ١٤دان ويف املقر بـقدت يف امليعُ 
اجتماعات حمامي تيسريمنهامن أجل أموررت خدمات الرتمجة الشفوية ُوفِّ قد و يف امليدان.الرتمجان الواحدعمل 

قييم النفسي وتقييم ضعف البيانات، وعمليات التتالوة ، و باإلجراءاتالشهودوتعريف م اهلاتفية، مكاملاالدفاع و 
ين عليهم بشأن جرب أضرارهم،ترمجة احملاضر السمعية البصريةاحلال وتقييم احلماية، و  ، واملشاورات مع مجاعات ا

امهمات شفوية ُدعمت خبدمات ترمجة. ومن املهمات امليدانية اليت واستبانة االحتياجات الطبية اضطلع 
ين عليهم وجرب أضرارهممشاركوقسمُ لقانونيون للمجين عليهم وحمامو الدفاعملمثلون اا ومكتُب احملامي ة ا

ين عليهم والشهودوقسمُ العمومي للمجين عليهم  أفريقيا كينيا ومجهوريةو كوت ديفوار ومايل وتنزانيا وأوغندا يف  ،ا
وجرى طيلة السنة تنفيذ برنامج وأماكن يف أوروبا.رون وجورجيا والكامومجهورية الكونغو الدميقراطية الوسطى

جورجياوضع قائمة برتامجة ميدانيني معتمدين لكي يرتمجوا إىل لغات احلالة يف بحشد الرتامجة امليدانيني واعتمادهم
ت كو االت يف  للنهوض بأود املتطلبات املستمرة واملتطلبات املستجدة يف احلتوسيع قوائم الرتامجة امليدانيني بو 

وأجريت دورة تدريب للرتامجة امليدانيني يف املقر بغية اعتماد الرتامجة . ديفوار ومايل ومجهورية أفريقيا الوسطى
امليدانيني الذين مت توظيفهم حديثًا من أجل احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى واحلالة يف مايل. وأجريت يف  

ميدانيني وبعثة تدريبية.ترامجةبعثة حلشد ديفوار كوت

الرتمجة الشفوية يف سياق األنشطة القضائية واملؤمترات)ب(
يعادل ووفَّرت هذه الوحدة ما فعالية ٢٦٣ة وحدة الرتمجة الشفويمشلت خدمات ٢٠١٦يف عام -١١٣
وفعاليات قضائية (جلسات احملكمة واجتماعات القضاة) الواحد لفعاليات يومًا من أيام عمل الرتمجان ٧٣٠٢

غالبًا ما ، اليتتزامنةامللسات وفيما خيص اجل). رمسيةوزيارات وحلقات عمل تدارس منها حلقات غري قضائية (
بلغت ن و مستقلترامجةٌ تكملًة لفريق الرتامجة الداخليني شد حُ العمل لفرتات جاوزت املدة النظامية، تاستلزم

م ما يعادل  عمل َيت لغ(ليزية والفرنسية نكإىل اإل. وإضافةً ان الواحديومًا من أيام عمل الرتمج٧٩٩مسامها
الديوال واإلنكليزية الليبريية ولغة اللنغاال ولغة اآلشويل واللغة العربية ولغة من لغة الشفوية رت الرتمجة ُوفِّ )احملكمة

يَـْرَوْنداالَسنغو ولغة  مؤاِزرينأربعة ترامجة وحدة الرتمجة الشفوية بت وقد درَّ وإىل هذه اللغات.،واللغة السواحليةالِكنـْ
.أُْنغوينلغة اآلشويل من أجل قضيةل

القانونية والمحامينالمساعدةمسائل -٤

قسم دعم احملامني)أ(
على افرتاض أنه سُيعىن باثين عشر مدَّعى عليهم معوزين (ومل يُنص يف ٢٠١٦ُوضعت ميزانية عام -١١٤

م من الـُمـامليزانية على افرتاض بشأن عدد  ين عليهمعىن  يف عام طُبِّق نظام املساعدة القانونية ). واحلال أنا
م معوزون.١٧فيما خيص ٢٠١٦ مدَّعى عليهم وجد رئيس قلم احملكمة أ

، األموال الالزمة املعنيةوعلى غرار السنوات السابقة سلَّف قلم احملكمة، وفق األمر الصادر عن الدائرة-١١٥
ألنه، على الرغم ) Jean-Pierre Bemba Gomboغومبو (مببا بيري -جانلقانوين للسيد لسد تكاليف التمثيل ا

مَّ بأموالهتصرفهتتمثَّل يف امتناع، بأموالهمن إعالن قلم احملكمة عدم إعوازه، يظل يعاين من مشكالت تتعلق  دة ا
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مت متييزها. وواصل رئيس قلم احملكمة يف قضية أخرى تسليف تكاليف أمواله اليت بشأن سائرتقدم حتقيق وعدم 
ضمان إقامة العدالة على حنو سليم. من أجلالدفاع عن السيد القذايف 

ل املشتبه فيهم واملتهمنيمجيع األفرقة القانونية اليت متثِّ إىل الدعم اإلداري واإلمدادي قلم احملكمة م وقدَّ -١١٦
ين عليهم، و  اية عام ملمثِّ إىل اوا كان ٢٠١٦لني القانونيني للدول املشاركة يف اإلجراءات أمام احملكمة. وحبلول 

يف التمثيل القانوين أمام احملكمة للموكِّلني املعوزين، اليت تساعدأعضاء أفرقة الدفاع من ٢٠٤قد تلّقى املساعدَة 
األفرقة أعضاء إذا اشُتملت أعداد ٢٨٤دد إىل . ويرتفع هذا العمنهم حمامون عملوا بال مقابل وحمامون متدرِّبون

عضاء ألاملساعدة قدم قسم دعم احملامني كما إنلني غري املعوزين أمام احملكمة.يف متثيل املوكِّ ونساعديالذين
الذين يعملون يف مبىن احملكمة، وألعضاء شىت اللجان اليت تشارك يف رابطة حمامي احملكمة اجلنائية الدولية

اجتماعات هذه الرابطة.

عما يرتتب على قرار املكتب األخري سنوي النصف هرير م قسم دعم احملامني تققدَّ ٢٠١٦يف عام و -١١٧
املساعدة القانونية. من تبعات فيما خيص ميزانية ٢٠١٢آذار/مارس ٢٢بشأن املساعدة القانونية الصادر يف 

اية عام  يورواً. ٢٥٥,٨٩٢٠٨٣قة بلغ مقدار الوفورات احملقَّ ٢٠١٥وحبلول 

طلبًا جديداً ٣٢وطلبًا جديدًا لإلدراج يف قائمة احملامني٦١تلقى قلم احملكمة ٢٠١٦ويف عام -١١٨
اية السنة كان . لإلدراج يف قائمة مساعدي احملامني ما جعل قائمة احملامني، إىل ضيفأُ حماميًا قد ٩٥وعند 

اية عام . ٦٩٣فيها يبلغ همإدراجلعدد اإلمجايل للمحامني املقبول ا دراجهم يف املقبول إبلغ عدد ٢٠١٦وعند 
نشاطًا يذكر، إذ مل ٢٠١٦قني املهنيني فلم يشهد عام . أما فيما خيص قائمة احملقِّ ٢٨٠قائمة مساعدي احملامني

تضم اآلن ة. وبناء عليه فإن هذه القائمتانقبول جديدلتال إال حاسجَّ ت، ومل أي طلب قبول جديدُيستلم 
قاً.حمقِّ ٣٤

مكتب احملامي العمومي للدفاع)ب(
عامًا آخر حافًال باملصاعب فيما خيص مكتب احملامي العمومي للدفاع من حيث ٢٠١٦كان عام -١١٩

ومن هذه. على احملامني وعملهمأثَّرت سد االحتياجات إىل الدفاع أمام احملكمة واإلسهام يف عدة تطورات 
جديدة واعتماُد إجراءاتجددموظفنيوقدوُم ،الدائمةاملباينإىلاالنتقالعنمتأتيةتعديالتالتطورات إدخاُل 

مكتب احملامي قد واجه ل.القانونيةنظام املساعدةومراجعةُ ،حمامي احملكمةرابطةإنشاءُ و ،التنظيمعادةإلنتيجةً 
زيادة غري مسبوقة يف عبء العمل الواقع على عاتقه بسبب عدد املشتبه فيهم واملتهمني الذين العمومي للدفاع

السيد حماكمة و ) Ongwen(أُْنغوينالسيد بدء حماكمةبلغت قضاياهم مراحل اإلجراءات الناشطة، مبا يف ذلك 
ايا اليت بلغت املرحلة االبتدائية بسبب عدد القضاملهدي. وقد ازدادت طلبات املساعدة عددًا وتعقيداً، وال سيما 

Blé) واْبليه غوديه (Gbagbo)، واْغبَـْغبو (Ntagandaاْنتاغْندا (-مّدعى عليهم ١٠وتتزامن فيها حماكمات 

Goudéا (ب)، واملهدي، ومبBemba (أُْنغوين) وآخرين، وOngwen( . مكتب احملامي العمومي وأهم ما قام به
:٢٠١٦خالل عام للدفاع 

بإرساهلافريقًا من أفرقة الدفاع١٥لى عهاه إياوتوزيعختصُّصيةمذكرات قانونية هإعداد)أ(
)Katanga(تْنغاكاَ أفرقة الدفاع عن(هاإىل آحاد هذه األفرقة بناء على طلبها أو إرساهلا بصورة مجاعية إليها كل

اْبليه غوديهوعن)Laurent Gbagbo(لوران اْغبَـْغبووعن)Simone Gbagbo(سيمون اْغبَـْغبووعن
)Blé Goudé(ْندااْنتاغَ وعن)Ntaganda( روتووعن)Ruto(وعن)Sang(مبباوعن)Bemba(املّدعى وعن
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، )Mangenda(نداغَ نْـ مَ و ، )Bemba(مببا-من النظام األساسي٧٠املادة اجلرائم املنصوص عليها يفعليهم يف 
؛املهديوعن)Ongwen(أُْنغوينوعن-)Kilolo(كيلولوو ، )Babala(باباالو ، )Arido(أريدوو 

"جمموعة مواد الرتحيب وباته اخلاصة باحملامنيثة من كتيِّ صيغًا حمدَّ وتوزيعهمسكه)ب(
؛تقدمي سلسلة حتديثاته األسبوعية/الشهريةتهواصلمو ،وسلسلة "كيف العمل"باحملامني"

الع على احملاضر على االطّ مبتابعتهاألفرقة خالل اجتماعات احملكمة تهساعدم)ج(
اآلين؛املنوال

األدلة، والنفاذ إىل الوثائق املودعة، وتناول مسائل وتنزيلِ مساندته األفرقة يف حتميلِ )د(
تنظيم ملفات القضايا، وتوفريه ألفرقة الدفاع بناء على طلبها تدريبًا يف جمال برجميات معيَّنة، منها برنامج التحليل 

وبرنامج LegalCraftالذي تنتجه شركة iTranscendاملسّمىتنظيم احملاضروبرنامجRingtailالقانوين املسّمى 
؛CaseMapتقييم القضايا املسّمى 

) احلديثة ICCBAمشاركته يف املناقشات املتعلقة برابطة حمامي احملكمة اجلنائية الدولية ()ه(
ا ؛اإلنشاء ويف اجتماعات جلنة الصياغة املعنية 

ا "تدريب اخلرباء: تهواستضافتنظيمه)و( الرتافع بعد البت فعالية تدريبية ألفرقة الدفاع عنوا
"؛يف مرحلة ما بعد اإلدانة وجرب األضراراحملكمة اجلنائية الدوليةيف القضايا: النظر يف الدور الذي تؤّديه 

ا "اللجوء يف هولندا: آلية إضافية حلماية ال‘ آفاق الدفاع’واستضافته حماضرة عن  .شهود؟"عنوا

مكتب احملامي العمومي للمجين عليهم)ج(
فيما خيص اضطالع مكتب احملامي العمومي للمجين عليهم باملهام األساسية املنوطة به يف إطار -١٢٠

بصفة ممثلني هذا املكتبحماميتعنيِّ الدوائر فمنذ إنشائه. حفوالً باألعمالاألعوامأكثر ٢٠١٦عام كانواليته،  
الدعم واملساعدة إىل ه. وبالتايل تناقص تقدمياالبتدائيةاملشاركني يف اإلجراءات للمجين عليهمقانونيني مشرتكني 
تهممهمبالتمثيل القانوين للمجين عليهم العاملني فيهاضطالعبينما غدا تناقصًا ذا شأن، احملامني اخلارجيني 

وذلك يستلزم حضوراً يومياً يف قاعات احملاكمة.الرئيسية.

نياخلارجينيالقانونينيلاملمثِّ ٢٠١٦مكتب احملامي العمومي للمجين عليهم يف عام قد ساعدل-١٢١
)Bembaا (بمبوقضية )Ongwen(أُْنغوينوقضية ) Katanga) وقضية كاتـَْنغا (Banda(بـَْنداقضيةيف ننياملعيَّ 

بشأن إسداؤهااملشورة بشأن طائفة متنوعة من املسائل القانونية، مبا يف ذلكبإسدائه، )Lubangaوقضية لوبـَْنغا (
يف سياق اإلعداد للجلسات وخالهلا. األمور املستجدة املتعلقة بإجراءات جرب األضرار وإسداؤها 

متثيله للمجين عليهم املشاركني يف ٢٠١٦وواصل مكتب احملامي العمومي للمجين عليهم خالل عام -١٢٢
شخصًا سبق أن كانوا ٢٨٣جمنيًا عليه يف هجمات وحمام لتمثيل ٨٥٩١اْنتاَغْندا (ُعنيِّ حمام لتمثيل حماكمة 

مشاركني جمنيًا عليه ٧٢٨متثيل يف ؛ ويستمر أحد حمامي مكتب احملامي العمومي للمجين عليهم دين)جمنَّ أطفاالً 
. أُْنغوينيف حماكمة مشاركني جمنيًا عليه٥١٦١لتمثيل ؛ وقد ُعنيِّ احملامي نفسهواْبليه غوديهاْغبَـْغبو حماكمةيف 

شخصًا من طاليب جرب ٢٥٠وعالوة على ذلك يتوىل حمامو مكتب احملامي العمومي للمجين عليهم حاليًا متثيل 
وقد قدم هذا . مبباأشخاص من طاليب جرب األضرار يف الدعوى على ٥٠٦وْنغالوبَـ األضرار يف الدعوى على 

مهمة بثالثنيالكتابية واضطلع الدفوعاملكتب يف إطار واليته املتصلة بالتمثيل القانوين للمجين عليهم الكثري من 
ين ليه بغية متثيل مصاحلهم يف اإلجراءات متثيًال فعاًال.يف امليدان للقاء موكِّ  ويف هذا الصدد جيدر التنويه إىل أن ا
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غريها من بلدان أفريقيا أو يف بلدان احلاالت فقط بل أيضًا يف ليسوااملكتب عليهم الذين ميثلهم هذا
أوروبا.بلدان

يعيِّنهم (الدعم الذي يقدِّمه حمامون يف امليدان لتمثيل القانوين للمجين عليهم اهلامة لومن اجلوانب-١٢٣
ل مسؤوليتهم الرئيسية يف استدامة تتمثَّ )احملامي الرئيسي فينضمون إىل أفرقة مكتب احملامي العمومي للمجين عليهم

ين عليهم  األربعيف القضايا التجربةوتؤكِّداإلجراءات. واملثابرة على تزويدهم مبعلومات عناالتصال املنتظم مع ا
) لوبـَْنغا، وقضيةأُْنغوينوقضيةاْنتاَغْندا، وقضيةاْبليه غوديه، و اْغبَـْغبو اليت طُبِّق فيها هذا النظام حىت اآلن (قضية

ين عليهم أنه يعزِّ  م ويليب ز فعالية مشاركة ا ين عليهم املعنيون إىل أ م بصورة ناجعة. وقد أشار ا احتياجا
م يف أماكن قريبة من مكان إقامتهم.اراضون بالنظام املعمول به وأعربوا عن تقديرهم  جلهود املبذولة لاللتقاء 

نًا حلماية حقوق يظل مكتب احملامي العمومي للمجين عليهم معيَّ القضايا اآلنفة الذكروإضافًة إىل-١٢٤
ين عليهم الذين تواصلوا مع احملكمة ضمن إطار اإلجراءات املنصوص عليها يف املادة  من نظام ١٩ومصاحل ا

.نكوين وآخريل قانوين يف قضيةيعمل بصفة ممثِّ وهو؛سيمون اْغَبغبوقضيةو القذايفروما األساسي يف قضية
ين عليهم سعيه إىل محاية واصل مكتب احملامي العمومي للمجين عليهم قد و -١٢٥ ببذله اجلهودمصاحل ا

ين عليهم بوسائل منها املشاركة يف املؤمترات وحلقات التدارس مع سائر موظفي  لشحذ الوعي العام مبسائل ا
واملسامهة يف املنشورات.،احملكمة

أضرارهممشاركة المجني عليهم وجبر -٥

ين عليهم وجرب أضرارهم بصفته متلقَّ -١٢٦ ين عليهميعمل قسم مشاركة ا وصلة الوصل مع ى طلبات ا
و/أو طلباً جديداً للمشاركة يف اإلجراءات٨٤٥٤ى هذا القسم ما جمموعه تلقّ الفرتة املفاد عنهاخالل و . الدوائر

معظم الطلبات إن .٢٠١٥املئة بالقياس إىل عام يف٥٠. وينطوي ذلك على زيادة نسبتها التماس جرب األضرار
أو اللتماس جرب األضرار يّتصل بتحقيقات جارية يف احلالة يف كوت ديفوار لمشاركة يف اإلجراءات لاة املتلقّ 

عدداً أقلُّ استمارة طلب). ووردت طلباتٌ ١٠٢٢(أُْنغوينيف قضيةاستمارة طلب) واملرحلة االبتدائية ٢٦٨٢(
يف طلبًا تتعلق بإجراءات جرب األضرار٢٣٩. كما ورد )٩٤(واحلالة يف جورجيا ) ١٤٢(مايلة يف يف احلال

.لوبـَْنغاقضية

ين عليهم جدد بلغ عددهم ٢٠١٦ويف عام -١٢٧ املرحلة االبتدائية من املشاركة يف ٠٩١٢أُذن 
).٠٨٣٢(أُْنغوينويف قضية) ٨(املهدياإلجراءات يف قضية 

ين عليهم وإيداعها جتهيز الطلبات املتلقّ وإضافة إىل -١٢٨ مع تقرير تقييمها املختصة لدى الدوائر اة من ا
ين عليهم  واألنشطة املتصلة جبرب القانوين، اخنرط القسم يف أنشطة أخرى كثرية منها أنشطة دعم مشاركة ا

وكينيا ومايل. ديفوارقيا الوسطى وكوتمجهورية الكونغو الدميقراطية ومجهورية أفريأوغندا و يف احلاالت يف األضرار 
ين عليهم وجرب أضرارهم بطائفة من األطراف الداخلية و اتصلوقد  إقامة اخلارجية بغية األطراف قسم مشاركة ا

باملهام املنوطة به يف إطار واليته. كما إن هذا القسم ميَّز جمموعات من اخلرباء من أجل هشبكات لدعم اضطالع
وقدم ،اة وأودع الوثائق يف ملفات القضايا عندما أُِمر بذلكر أمر الوثائق املتلقّ وتدبَّ ،املهديوقضية مبباقضية 

الدوائر تبعًا للتطورات إىل مثلني القانونيني للمجين عليهم، وقدم معلومات ومالحظات مالدعم لل
القضائية.واألوامر
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ين عليهم وجرب أضرارهم -١٢٩ وثيقة، منها ٥٥خالل الفرتة املفاد عنها لدى الدوائر وأودع قسم مشاركة ا
ين عليهم، ونسخٌ تقاريرُ  ،بشأن جرب األضرار، ومالحظاتٌ معلوماتللطلبات حمجوبة فيها بشأن طلبات ا
على الرغم من تزايد أعداد طلبات ويعزى اخنفاض األعداد املطلقة للوثائق املودعة ا من التقارير والوثائق. هوغريُ 

ين عليهم و  ا من أنشطة قضائية إىل أثرِ ا ففي السابق كانت إحالة م من وثائق: ما يقدَّ جتميعِ دِ تزايُ ما يتصل 
تودع ٢٠١٦هذه الوثائق منذ شباط/فرباير عديدة خمتلفة بغية إيداعها، وغدتالطلبات تشتمل على إعداد وثائق

عبء العمل املتصل بإعداد كل وثيقة تودع ما أفضى إىل مبثابة مرفقات مبذكرة رئيسية واحدة. وقد تقلص بذلك
مكاسب من حيث النجاعة.

بالغًا آخر ذا صلة تتعلق باإلجراءات مت إعدادها وإرساهلا إىل الدوائر واملمثلني القانونيني ٢٥٣ومثة -١٣٠
ين عليهم وجرب أضرارهم . )٥(للمجين عليهم واألطراف وجهات أخرى على مدى نظم كما إن قسم مشاركة ا

ديفوار ومايل وأوغندا. وقد السنة أنشطة ميدانية يف مجهورية أفريقيا الوسطى ومجهورية الكونغو الدميقراطية وكوت
ين عليهم أمام احملكمة وجرب أضرارهم؛ زت هذه األنشطة تركَّ  وتنفيذ على توفري معلومات دقيقة بشأن مشاركة ا

ين عليهم السريورات  كل منها يف صفحتني؛ تقعللطلبات بواسطة استمارات قياسية للطلب املتعلقة بتقدمي ا
ين عليهم  ومجع الطلبات اململوءة واملتابعة فيما خيص الطلبات غري الكاملة امللء؛ وإجراء املشاورات مع ا

تمع املدين بشأن شىت  بناء على التعليمات الصادرة عن املسائل (األضرار بصورة رئيسية) واألطراف الرئيسية يف ا
وتقدمي الدعم ؛٢٠١٦يف أواخر عام أُْنغوينالدوائر؛ ودعم األنشطة ذات الصلة يف امليدان عند مباشرة حماكمة 

إعداد البالغات الرئيسية املراد بثها يف امليدان تبعاً يف املوظفونللمجين عليهم. وقد شارك القانونيني للممثلني 
ين عليهللتطورات القضائي مع م، وتدريب الوسطاء، والتشاور ة وأجروا عددًا من املهمات امليدانية بغية مقابلة ا

ين عليهم بشأن مسائل حمدَّ  تأمر به الدوائر. دة الطابع كما ا

ين عليهم وجرب أضرارهم إن -١٣١ كربى:أنشطةةستأجرى خالل السنة قسم مشاركة ا

ين عليهم مشاركة ر قسم يسَّ ) Ongwenأُْنغوين (يف قضية )أ( وجرب أضرارهم، إثر صدور ا
ين عليهم للمشار ٢٠١٦أيار/مايو ٣٠ية املختصة يف قرار للدائرة االبتدائ كة يف إجراءات ، عملية تقدمي طلبات ا

، بصيغتها األصلية وبصيغتها اإلجراءاتللمشاركة يفطلب٠٠٠٢أكثر من وإحالِة عِ احملاكمة: فقد قام جبم
ا الدائرةمع تقارير تقييمها القانوين، وذلك يف اآلجال اليت حداحملجوبة فيها معلومات،  أجرى قلم احملكمة و . د

ا. وُرمي من هذه املهمات إىل  ين عليهم يف اجلرائم املتهم بارتكا عدة مهمات يف األماكن اليت يقيم فيها ا
ين عليهم اليت ميكن أن تكون الوصول إىل من ميكن أن يقدموا طلبات، وتكوين معارف قلم احملكمة جبماعات ا

تمع املدين والقادة احملليني واألشخاص  ين عليهم إىل أفراد ا مرتبطة بالقضية، وتقدمي معلومات عن مشاركة ا
ا حش د وتدريب الوسطاء الالزمني الذين ميكن أن يكونوا جمنيًا عليهم. ومن األنشطة األخرى اليت اضطُلع 

م للمشاركة. ونتيجًة ملا تقدَّم ذكره، قُبل  ين عليهم يف تقدمي طلبا جمنيًا عليه ٠٨٣٢ملساعدة الطالبني من ا
.٢٠١٦للمشاركة يف اإلجراءات عام 

)٥(
القانونية فيما خيص السريوراتةادياملمن الناحية اإلجرائية أو سديداً حمتوى هي البالغات اليت تتضمن ‘ صلةالاتذ’البالغات 

.اً داخليوإقرارها تهامراجعوبالتايل تتعنيَّ ،واإلدارية اجلارية
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ين عليهم وجرب أضرارهم ) Katanga(كاتـَْنغايف قضية )ب( يف ملف أودع قسم مشاركة ا
طلبات مدجمة جلرب األضرار بصيغتها األصلية وصيغتها احملجوبة فيها معلومات وذلك إثر صدور قرار ٣٠٤القضية 

؛٢٠١٥كانون األول/ديسمرب ٨عن الدائرة االبتدائية املختصة يف ذي صلة 

ين عليهم وجرب أضرارهم)Lubanga(لوبـَْنغايف قضية )ج( إىل قدم قسم مشاركة ا
شباط/فرباير ٩عن الدائرة االبتدائية املختصة يف ذي صلة ، إثر صدور قرار الستئماين للمجين عليهمالصندوق ا

ين عليهم٣١، حتليله القانوين لـ٢٠١٦ عن الدائرة االبتدائية ذي صلة وقام إثر صدور قرار ؛ملفًا من ملفات ا
اقدجمين عليهم طلبًا جلرب أضرار ١١٩بتحليل ٢٠١٦تشرين األول/أكتوبر ٢١املختصة يف  بصفة يقدِّمو
الطلبات إىل الدائرة؛هذه وبإحالةمكتب احملامي العمومي للمجين عليهم، مجعهاطالبني جدد

٢٢املختصة يف االبتدائية إثر صدور قرار عن الدائرة ): Bembaا (بيف قضية مب)د(
ين عليهم وجرب أضرارهم مالحظات إىل الدائرة بشأن جرب األضرار تناولت ٢٠١٦متوز/يوليو  قدم قسم مشاركة ا

من زهاء املعنية وتوليف وتنظيم البيانات ذات الصلة جبرب األضرار تشاور مع اجلهات للتنظيم مهمة ميدانية ‘١’
متييز خرباء ميكن أن يساعدوا ‘٢’؛ مببالمت منذ بدء قضية تُ طلب للمشاركة و/أو جرب األضرار اس٠٠٠٦

لتصنيف ما يستلم من املطالبات جبرب األضرار وذلك بالتشاور تصميم نظام ‘٣’الدائرة يف عملية جرب األضرار؛ 
؛مع الدائرة ومع سائر أصحاب الشأن املعنيني

ين عليهم وجرب أضرارهم، يف قضية املهدي )ه( ذي صلة إثر صدور قرار قام قسم مشاركة ا
مشاركة بتيسري قسم يف مايل، هذا الأجراها ومهمةٍ ٢٠١٦أيلول/سبتمرب ٢٩املختصة يف االبتدائية عن الدائرة 

ين عليهم يف إجراءات مرحلة جرب األضرار جرب األضرارملشاركة يف إجراءات ااتطلبمن أوىلدفعة وبإحالة،ا
؛بتقارير تقييمها القانوين، بنسختها األصلية ونسختها احملجوبة فيها معلومات، مشفوعةً تضم أكثر من مئة طلب

ين عليهميف احلالة يف كوت ديفوار)و( وجرب أضرارهم مجع قسم مشاركة ا
.خالل الفرتة املفاد عنهامن هذه الطلبات٦٠٠ع يف التجهيز القانوين األويل لزهاء وشر استمارة طلب ٢٦٨٢

ين عليهم وجرب أضرارهم أنشطته املعتادة-١٣٢ دعوى جديدة ١٥فيما يتعلق بـوواصل قسم مشاركة ا
من النظام األساسي مبا يف ذلك إعداد مترين يف جمال العرب املستخلصة استنادًا إىل ١٥مقامة مبوجب املادة

ين عليهم يف احلالة يف مايل، وإقامة التمهيدية ألستبانة اال. إنه واصل التجارب ذات الصلة حىت تارخيه وضاع ا
حتضريًا إلجراءات جرب الوسطى شبكة من الوسطاء الذين ميكن التعويل عليهم يف احلالة يف مجهورية أفريقيا 

بذلك درجة ناً حمسِّ أيضًا على تطوير قاعدة بياناته،ذ يف املستقبل. وقد استمر هذا القسم األضرار اليت قد تنفَّ 
وإمكانية التعويل عليه.هجناعة عمل

المجني عليهم والشهود-٦

من أصعب األعوام حىت تارخيه فيما يتعلق مبثول الشهود، إذ أنه شهد مثول ٢٠١٦كان عام -١٣٣
لوا أمام احملكمة منذ إنشائها.ثَ ل هذا الرقم ربع العدد اإلمجايل للشهود الذين مَ شاهداً أمام الدوائر. وميثِّ ٩٧

م بينهم ٩٧إدالء ٢٠١٦شهد عام و -١٣٤ للدفاع (هم يف شهود٧الّدعاء ولشاهداً ٨٨شاهداً بشهادا
ين عليهموقد استمعت الدوائر أيضًا إىل .خبرياً)شاهدًا ١٢وشاهد وقائع٨٣احلقيقة  . وأدىل اثنني من ا

م من أماكن ١٧ شاهداً يف مقر احملكمة.٨٠لَ ثَ عن طريق الروابط الفيديوية بينما مَ شىتشاهداً بإفادا
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ين عليهم والشهود إن -١٣٥ العون ٩٧وفَّر للشهود الذين مثَلوا أمام احملكمة البالغ عددهم قسم ا
مشل ذلك . و مساعدة نفسية اجتماعية وخدمات دعم أخرىاإلمدادي فيما خيص السفر والسكن، وقَّدم هلم 

بإجراءات جلسات والتعريفَ ،لإلدالء بالشهادةللسفر إىل مقر احملكمة لإلدالء بالشهادة، والتحضريَ التحضريَ 
ين عليهم والشهود كما إن .احملكمة بغية ةنفسيللحالة التقييم و أجرى يف احملكمة عمليات تقييم للحماية قسم ا

من القواعد اإلجرائية وقواعد ٨٧تدابري محاية داخلية عمًال بالقاعدة اّختاذ بشأن ضرورة الدوائرإىل إسداء املشورة 
.القواعدهذه من ٨٨التدابري اخلاصة عمالً بالقاعدة واّختاذ اإلثبات 

ين عليهم والشهود يف ع-١٣٦ رير اهذه التقومنتقريراً. ١٥٤إىل الدوائر ٢٠١٦ام وقد قدم قسم ا
شهود. العن حمدَّدة الطابع تقريرًا يتصل مبعلومات ٤٩تقييمًا للحاجة إىل اختاذ تدابري وقائية ضمن احملكمة و٧١

ين عليهم والشهود من عمليات تقييم املختصون يف علم النفس التابعون ه أجراآتى ما وعالوة على ذلك  لقسم ا
وقدم قسم بشأن احلاجة إىل تطبيق تدابري خاصة.ائر الدو فعت إىل شاهدًا تقارير رُ ٣٤فيما خيص ضعف احلال 

ين عليهم والشهود أيضًا  اْغبَـْغبو واْبليه غوديهوقضية اْنتاَغْنداوقضية مبا وآخرينلت يف قضية جِّ وثيقة سُ ٢١ا
يف تسع جلسات.، وشارك املهديوقضية أُْنغوينوقضية 

ين عليهم والشهود -١٣٧ ومحاية عناية خدمات وإضافة إىل هذه األنشطة املتصلة بالقضاء، قدم قسم ا
٢٠١٦أشخاص يف عام ٥١٠إنه وفر تدابري محائية لزهاء . املسؤولية عنهمأُنيطت بهمستمرة لألشخاص الذين 

م الطبيشخصًا سبق أن مشلتهم احلماية لكي يستأنفوا٣٢وجنح يف مساعدة  عية مستغنني عن احلماية اليت حيا
ين عليهم والشهود طلبات اإلحالة الواردة من األطراف واملشاركني يف يوفرها قلم احملكمة. وكذلك قيَّم قسم ا

ين عليهم املعنيون من املساعدة الطبية والنفسية ٢١ل بِ قَ فاإلجراءات أمام احملكمة  منها. وقد استفاد الشهود وا
قلم احملكمة.من الئحة ٨٣عمالً بالبنداملساعدة املناسبة وغريها من أشكال 

رفع مستوى التعاون اخلارجي والداخلي فيما يتعلق حبماية هدف قلم احملكمة املتمثل يف ووفق-١٣٨
ين عليهم والشهود اضطالعه بأنشطته تعزيزًا لتعاون الدول يف جمال محاية الشهود و ،الشهود كَّن متواصل قسم ا

حرز تقدم كبري فيما يتعلق بطلبات التعاون املخصوصة. ويرمى ثالثة اتفاقات جديدة إلعادة التوطني. وأُ من إبرام 
إىل نشدان تعاون الدول الشريكة يف قبول األشخاص املشمولني باحلماية على أراضيها ومنحهم من هذه الطلبات 

ين عليهم والشهود بلغ حة.الالزمةالقانونيالصفة اليًا مرحلة متقدمة يف التفاوض بشأن اتفاق كما إن قسم ا
ين عليهم ٢٠١٦ويف أيلول/سبتمرب .٢٠١٧توقع أن يتم إبرامه يف عام آخر إلعادة التوطني، يُ  أسهم قسم ا

نيت مبسائل محاية الشهود حضرها خرباء يف محاية الشهود من استضافتها احملكمة عُ تدارسوالشهود يف حلقة 
النفسية املعنية حبماية الشهود، وهي شبكة تقنية جتمع )Europol(الشرطة األوروبيةهيئة شبكةوترأسبلداً،١٧

.بلداً ٨٠بني وكاالت حلماية الشهود من أكثر من 

اإلعالم والتوعية-٧

تاحةإتوعية اجلمهور و السهر على ، بتعاون وثيق مع املكاتب امليدانية، واصل قسم اإلعالم والتوعية-١٣٩
، بغية التوصل تعزيز اإلحاطة بوالية احملكمة وأنشطتها. وانصّبت اجلهود املعنية علىعلى إجراءات احملكمةهالعاطّ 

اية املطاف إىل حشد الدعم منهااستهدف بأنشطته جمموعات عديدة من اجلمهور إنه. العاملي النطاقيف 
ين عليهم املتضررة وليةالديةواإلعالمة يالصحفمن األوساط بصورة رئيسية تتألَّف، ةجمموعات عاملي ، ومجاعات ا
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الرئيسيني مثل األوساط القانونية واألوساط باجلرائم املندرجة ضمن نطاق اختصاص احملكمة، وأصحاب الشأن 
واملنظمات غري احلكومية.اجلامعية

ة يف احلاالت يف ملستجدات القضائيمبا يعنيها من ارة اجلماعات املتضرِّ إعالمثابرت احملكمة على و -١٤٠
مدت اعتُ قد و وجورجيا. وكوت ديفوار ومايلوكينيا ومجهورية أفريقيا الوسطى أوغندا ومجهورية الكونغو الدميقراطية 

اتتيح اإلصدار اجلديد من قاعدة البيانيجلسات التوعية. و وتقييمِ قاعدة بيانات جديدة لتحسني نظام متابعةِ 
من تكييف األنشطة املقبلة وفقاً نملوظفي احملكمة أن يقّيموا على حنو ناجع أثر أنشطة التوعية حبيث يتمكنو 

نة من اجلمهور. الحتياجات مجاعات معيَّ 

أضفى اعتماد التهم وبدء احملاكمة يف قضية أُْنغوين زمخًا جديدًا على األنشطة ففي احلالة يف أوغندا -١٤١
ين عليهم واجلماعات املتضررة، ٠٠٠٤٠التوعوية. وقد مت التواصل مع زهاء  تمع شخص من ا والصحفيني، وا

الهاي أقرب . وبغية جعل اإلجراءات يف ١٠١وجاهية بلغ عددها تفاعلية املدين، من خالل جلسات توعوية 
أشخاص يف ١٠٥١٣كمة بالبث احلي إىل ا املتضررة متت إذاعة فعاليات األيام األوىل من احملمناًال إىل اجلماعات 

ين عليهم، ومكانني يف كمباال. وإبرازاً ألمهية بدء احملاكمة توجه  ستة أماكن يف مشال أوغندا، حيث تقيم أغلبية ا
ين ممثلي عليهم يف أبوك (مشال أوغندا) والتقى بزعماء حمليني وقادة منتخبني ومع رئيس قلم احملكمة إىل مجاعة ا

الصحافة احمللية. 

تمعات احمللية مبرحلة جرب األضرار يف قضية -١٤٢ وقضية لوبـَْنغاويف مجهورية الكونغو الدميقراطية مت إعالم ا
بالنظر إىل االهتمام مببا وآخرينوقضية مببااجلارية. كما مت تقدمي معلومات عن قضية اْنتاَغْنداوحماكمة كاتـَْنغا

جلسة وجاهية ٨١شخص من خالل ٤٠٠٣ما يف مجهورية الكونغو الدميقراطية. ومت التواصل مع أكثر من 
تمع املدين، وممارسي املهن القانونية، واجلماعات املتض والدبلماسيني. كما ررة، مع ممثلي وسائل اإلعالم، وا

بصفة إليهاممثلي احملكمة وبدعوةشركاء يف إنتاج الربامج الباخنراطإذاعات حملية، ززت الشراكة مع عشرعُ 
ضيوف.

إعالم األهايل بقرار الدائرة االبتدائية وأدت الربامج اإلذاعية والتلفازية دورًا هامًا يف كينيا، ضامنةً -١٤٣
اء اإلجراءات يف قضية  . وعقدت جلسات تفاعلية مع منظمات تعمل )Sang(وَسنغ)Ruto(روتو القاضي بإ

تمعات احمللية ووسطاء بغية شرح القرارات القضائية الرئيسية وتقدمي  أما عروض عن املستجدات ذات الصلة. يف ا
ا تركَّزت اجلهود التوعوية املبذولة يف مجهورية أفريقيا الوسطى  د على صدور احلكم يف جوهر القضية واحلكم احملدِّ فإ

وسائل اإلعالم واإلذاعات احمللية واملنظمات ، مستهدفةً مببا وآخرين، واحلكم يف جوهر قضية مبباللعقوبة يف قضية 
جلسة توعوية يف بـَْنغي بسبب الوضع األمين ١٥إال عقد ومل يتسنَّ لطلبة.واغري احلكومية وممارسي املهن القانونية

والسياسي غري املستقر.

معلومات عن احملاكمة يف قضية ُوفِّرتديفوار، وبالنظر إىل عدم وجود موظفني ميدانيني يف كوت-١٤٤
التواصل طالتقليدية احمللية ووسائيةاإلعالماملؤسساتمن خالل ) Blé Goudé(واْبليه غوديه)Gbagbo(اْغبَـْغبو 

قد مؤمتر صحفي يف مقر احملكمة استعني فيه لبدء احملاكمة عُ االجتماعي انطالقًا من الهاي. ويف اليوم السابق 
أبيجان أتاحت للصحفيني احملليني أن يطرحوا أسئلة على األطراف واملشاركني يف احملاكمة. وُووِجه بفيديوية بصلة

ذلت جهود ناجحة حيث تعذر إجراء األنشطة التوعوية يف امليدان بسبب القيود األمنية. وبُ يل، وضع مماثل يف ما
واحلكم املهديانطالقًا من الهاي إلعالم اجلماعات املتضررة بشأن احملاكمة واحلكم النهائي يف جوهر قضية 

ا املتعلق بالعقوبة عرب وسائل اإلعالم الوطنية الرئيسية. ونُ  ظمت خالل اإلجراءات زيارة إعالمية ملقر احملكمة قام 
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ممثلني لتلفاز مايل وإذاعتها. وأفضى ذلك إىل تغطية وسائل اإلعالم الوطنية الرئيسية للحدث تغطية واسعة تسعة
.متابعتهأتاحت للمجتمعات احمللية دقيقة وآتية يف حينها و 

أصحاب الشأن متييززت اجلهود على ، تركَّ ٢٠١٦عام وإثر مباشرة عمليات التحقيق يف جورجيا -١٤٥
ين عليهم، والزعماء  تمع املدين، وجمموعات ا الرئيسيني يف البلد (وسائل اإلعالم، واألوساط األكادميية، وا

ين عليهم) ةاملنخرطوسائر اجلهات،نياحمللي مت بعثتان إىل ظِّ وقد نُ ووضع اسرتاتيجية توعوية. يف العمل مع ا
تمع املدين، واملنظمات غري احلكومية، والصحفيني. وإضافةً تْ ا إىل بيليسي ألغراض إعالمية بغية التواصل مع ا

يف زيارة إعالمية للمحكمة.اإلعالم الكربى مؤسساتصحفيني من ذلك شارك تسعة

ا استعانتها بوسائط التواصل االجتماعي، اليت تبنيَّ ٢٠١٦زت احملكمة يف عام وعزَّ -١٤٦ ةفعاليلةوسأ
وقد غدا حساب احملكمة يف شبكة تويرتلبلوغ جمموعة أوسع من اجلمهور العاملي.ابالقياس إىل تكاليفهةوناجع

)Twitter( م البالغ لَ عْ مَ ـيف املئة يف العام املاضي إذ وصل إىل ال٢٥مرجعًا وارتفع عدد متابعيه بنسبة تزيد عن
ولئن كانت شبكة فيسبوك ، الذي يفوق عدد متابعي حسابات سائر احملاكم اجلنائية الدولية معاً. ٠٠٠٢٠٠

)Facebook ( اعفعالة استُ وسيلة ١٧(أتاحت احلملة على شبكة فيسبوك اليت جرت يفمعيَّنةيف محالت ني 
وشبكة متبلر) Flickr(ليكر فْ ابلداً) فإن شبكة ٩٠دعم من مشاركني من أكثر من متوز/يوليو النجاح يف حشد 

)Tumblr(وب يوشبكة يوت)YouTube (أمهية أساسية فيما خيص تبادل الصور والتسجيالت ذات قى بت
كسب قناة احملكمة على شبكة يوتيوب ٢٠١٦عام وشهدأنشطة احملكمة.مجيع الفيديوية واألخبار عن 

، ٢٠١٥عن عددهم عام املئة يف٤٠(بزيادة نسبتها ٢٦٨١١شرتكاً، إذ بلغ جمموع املشرتكني فيها م٣٧٨٣
ايته املشرتكني جمموعلغالذي ب مشاهدة.٠٥٩٧٠٩٢) و٨٩٠٧يف 

ا و٢٨٦٢٢٦٥ل املوقع الشبكي للمحكمة لقد سجَّ -١٤٧ زائرًا يف ٢٨٦٥٦٣١صفحة متت مشاهد
لبث مجيع اجللسات العلنية على شبكة منرباً يوفر معلومات عن احملكمة ويعمل مبثابة منصة ما جيعله ٢٠١٦عام 

من خمتلفًا مستعمًال ٢٤٨٢٧٧١على املوقع الشبكي للمحكمة املواد اليت بـُثَّتاإلنرتنت. وقد شاهد 
حصائيات فيما خيص (ال تتوفر إ٢٠١٦انون األول/ديسمرب يف الفرتة املمتدة من آب/أغسطس حىت كبلداً ١٥٥

املئة من هؤالء يف٧٧ديفوار من كوتاملشاهدونل ومثَّ ري اخلدمات). الشطر األول من السنة بسبب تغيري موفِّ 
املستعملني (أي أن عددهم ناهز املليون).

البيانات الصحفية وغريها من املواد اإلعالمية بنود بلغ جمموع،وسائل اإلعالم التقليديةوفيما خيص -١٤٨
من ٠٠٠٥اليت تضم أكثر من،قائمة اإلرساليف اعناوينهدرجة املهات اجللى ع٢٠١٦ُعمِّمت يف عام اليت

يف املئة بالقياس إىل ٢٠بندًا (بزيادة نسبتها ١٣٥، حناء العاملأالصحفيني وغريهم من أصحاب الشأن يف مجيع 
مع مسؤولني ) ٢٠١٥يف املئة بالقياس إىل عام ٢٥(بزيادة نسبتها مقابلة ٨٠٠أكثر منجري. وأُ )٢٠١٥عام 

، وال سيما املعلومات صدرتجريت خارجه. أما املعلومات اليت أُ للمحكمة يف املقر ناهيك عن املقابالت اليت أُ 
يف ، فقد أعيد نشرها بصورة واسعةومايل وأوغنداوت ديفوار كاملتعلقة باملستجدات القضائية يف احلاالت يف  

الت الرائدة وغالبًا ما بـُثَّ  وعن طريقالتلفاز واإلذاعة، على املستوى الوطين يف البلدان املعنية عربت الصحف وا
املنظمات اإلعالمية العاملية.

العناصر الداعمة لعمل احملكمة ظلت متثل عنصراً أساسيًا من أنتجتها سمعية البصرية اليت لإن الربامج ا-١٤٩
إعالم عامة اجلمهور على املستوى الوطين واجلماعات املتضررة يف امليدان. وقد شهد عام الصحفيني ومن عناصر 

علىمرة) ٠٠٠٩٠تنزيلها أكثر من متعرب اإلنرتنت (لبثها برناجمًا إذاعيًا وتلفازيًا وتوزيعها ٦٣٠إنتاج ٢٠١٦
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يف إطار وكذلك عرضهات األنباء، والوسائط االجتماعية (تويرت ويوتيوب)، ووكاالحمطات اإلذاعة والتلفاز، 
االّطالَع على الفعاليات اجلارية خالل جلسات احملكمة حىت األنشطة التوعوية يف بلدان احلاالت، ما أتاح 

.املوجودة يف أنأى األماكنللجماعات املتضررة 

ا اإلمجايل. وقد لىب وإثر انتقال احملكمة إىل مبانيها اجلديدة زاد ع-١٥٠ دعوةَ زائر ٢٠٠٠زهاُء دد زيارا
َ رئيسةِ  ن عالقات املقيمني يف ، ما حسَّ م خالهلا شروح باهلولنديةتقدَّ ا اجلدد إىل املشاركة يف جوالت احملكمة جريا

رات الرامية إىل االستعالم العام، اليت يقوم مبعظمها طلبة جامعيون احلي مع احملكمة وشحذ وعيهم بعملها. أما الزيا
ة، اوالعالقات الدولية و من شىت أحناء العامل يدرسون يف جماالت القانون اجلنائي (الدويل)  فقد االت املشا

موعات الزائرة ٣٠تزيد عنازدادت بنسبة  .٧٤٢١٠م ضمت زائرين بلغ جمموعهو ٥٠٢يف املئة إذ بلغ عدد ا

أسهمت يف زيادة عدد األشخاص ٢٠١٦قدت يف عام كما إن اجللسات القضائية الرئيسية اليت عُ -١٥١
َمناملئة بالقياس إىل السنة السابقة، إذ بلغ جمموع يف٢٥٠الذين حيضرون جلسات احملكمة زيادة ناهزت نسبتها 

.٥٢٠١١جلسات احملكمة منجلسة احضرو 

زيارات الشخصيات املرموقة اليت تتفاعل مع مسؤويل احملكمة إلرساء ٢٠١٦يف عام وقد ازدادت -١٥٢
ظل عدد زيارات جمموعات أصحاب بينما ،٨٨التعاون والتساند فبلغ عدد جمموعات هذه الشخصيات الزائرة 

فارات اليت تأيت إىل احملكمة ضمن إطار الربامج التدريبية اليت تقوم بتنظيمها ومتويلها حكومات الدول والس(الشأن 
.٢٠١٥يف عام املسجَّل مقارباً لنظريه)واملنظمات غري احلكومية وسائر األطراف ذات الصلة

العالقات الخارجية والتعاون-٨

ثالثة، أال دورًا تنسيقيًا مركزيًا يف جماالت عمله العلى مدى السنة قسم دعم العمليات اخلارجية أدى-١٥٣
وتعاون ضمن وحدة العالقات اخلارجية مدجمني أصبحان ياللذ(العالقات اخلارجية وتعاون الدول جمال :وهي

ختطيط املهمات، جمال ؛ و )وحدة حتليل أوضاع البلدانمهمة لميثِّ ما(هامجع املعلومات وحتليلجمال ؛ و )الدول
.)وحدة التنسيق والتخطيطمهمةل ما ميثِّ (ودعم املكاتب امليدانية، ودعم تدبر األزمات 

من طلبًا ٢٦٦قامت وحدة العالقات اخلارجية وتعاون الدول بإعداد أو مراجعة ٢٠١٦ويف عام -١٥٤
هذه عن الدفاع، أو باسم نيابًة عن الدوائر، أو نيابةً إىل دول ومنظمات دولية األولية املوجَّهةلتعاون طلبات ا
الوحدة عددًا من حلقات التدارس الرفيعة املستوى املعنية هذه وعلى املستوى االسرتاتيجي نظمت . )٦(الوحدة

ا يف إطار بالتعاون وفعاليات ختصصية بغية تعزيز  التعاون العام وحتسني اإلحاطة بعمل احملكمة واملهام املنوطة 
جوانبفيدة فيما خيص املتوصياتالضَ بعالتدارس هذه حلقاتُ آتت. وقد واليتها، بالتنسيق مع سائر األجهزة

)٦(
تعاون مع الدول. من اتفاقات اللتوقيع اتفاق لة نتيجةً لتعاون أو الطلبات املرسَ فيما خيص اال يشمل هذا الرقم طلبات املتابعة 

.تعاونالاتفاقات بتوقيع املتعلقةطلبات ال الالبعثات و بخطارات ال اإلالوثائق القضائية و بخطارات اإلال يشملفهو
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باملتابعة فيما يتعلق بتنفيذها وحدة العالقات اخلارجية وتعاون الدول العام تضطلع للتعاون القضائي والتعاون معيَّنة
االت املشمولة بواليتها .)٧(يف ا

االت الرئيسية اليت عملها وحدة العالقات اخلارجية وتعاون الدول ركَّزتوعلى املستوى التقين -١٥٥ على ا
مت فعالية شاغًال ذا أولوية، من قبيل عمليات التحقيق املايل واالتفاقات املتعلقة بالتعاون، ونظَّ مت متييزها باعتبارها 

من الدول األطراف اليت أعربت عن اهتمامها ْنيَ دامت يومًا واحدًا يف مقر احملكمة مع خرباء وممثلني منتقَ 
ثل هذه االتفاقات.بالتباحث بشأن م

البلدان أساسها التنظيمي وشرعت يف العمل مبثابة مركز جلمع وحتليل أوضاعحتليل ووطدت وحدة -١٥٦
التداول القضائي املعلومات ذات األمهية احلامسة فيما خيص عمل احملكمة. فهي قد ردت مباشرة على طلبات 

صادرة عن هيئة الرئاسة ومكتب املّدعي العام يف سياق األولويات على صعيد الطلبات الصادرة عن الدوائر و ال
ثار آلاتتقريرًا خمصوصًا يتعلق بالتطورات األمنية والسياسية وتقييم٣١زهاء ومت فيها إعداد العالقات اخلارجية. 

أربعة تقارير تتعلق كما مت فيها إعداد عة بلدان من بلدان احلاالت،  شىت قرارات احملكمة وذلك فيما خيص سب
جلمع مبثابة مركز وحدة حتليل أوضاع البلدان أيضًا واشتغلتاالت ومبواضيع أخرى. ببلدان ليست من بلدان احل

إعداد زهاء فيها . ومت املعلومات املتعلقة باملشتبه فيهم الطلقاء وعملت بالتعاون الوثيق مع مكتب املّدعي العام
احلاالت تناولت سبعة بلدان من بلدان احلاالت لكي توزع على نطاق احملكمة تقريرًا أسبوعياً/شهريًا عن ١٤٤

مجعاء. 

لدان اليت وعملت وحدة التنسيق والتخطيط مبثابة مركز جلميع املهمات الرمسية يف بلدان احلاالت والب-١٥٧
يف نطاق املهمات بالقواعد واإلجراءات الواجبة التطبيق فيما يتعلق على التقيُّدساهرةً ليست من بلدان احلاالت، 

(منها ٠٦٦١لت وتوبعت جِّ الفحص الطيب واإلقرار الدبلماسي. وبلغ جمموع البعثات اليت سُ بالتدقيق األمين و 
تعراض اسيف بلدان ليست من بلدان احلاالت). ومشلت أعمال املتابعة بعثة ٣٣٣يف بلدان احلاالت وبعثة٧٣٣

، واالتصال مع املكاتب امليدانية التابعة للمحكمة و/أو إدارة شؤون السالمة واألمن يف األمم البعثاتخطط 
وحدة التنسيق املتحدة حبسب مقتضى احلال. وإضافة إىل ذلك مت بنجاح إدماج الفريق املعين باألمن امليداين ب

م بني، وقدَّ مهام اتصال أمين ملسؤويل احملكمة املنتخَ مهمة للحماية اللصيقة و ١١والتخطيط، ودعم هذا الفريق 
ودعم مهمتني من مهمات ، تدارسحلقات الروابط الفيديوية عن بعد، وثالثاملساعدة التقنية التصالني بواسطة 

نقل الشهود.

)٧(
تسّىن املفوضية األوروبية وفنلندا وهولندا والنرويج واملنظمة الدولية للفرانكوفونية، اليت تكرَّمت بتقدميهابفضل املسامهات املالية 
٢٢و٢١يوَمي قد استضافت رومانيا ف. الفعاليات على املستويني الرفيع والتقينتنظيم سلسلة من لوحدة العالقات اخلارجية وتعاون الدول 

فرباير شباط/١٢حىت ٨منيف تنزانيا وُعقدت دول أوروبا الشرقية؛ خاصة بالتعاون اإلقليمي بحلقة تدارس رفيعة املستوى معنية٢٠١٦مارس /آذار
أديس يفكما نظَّم قلم احملكمة حملكمة.  ة، اليت تنظمها اهن القانونيللمحامني وغريهم من ممارسي املاإلقليمية الثانية حلقة التدارس دون٢٠١٦

فعاليات تقنيةقدت يف الهاي عُ و للمحكمة والدول األطراف األفريقية. ، معتَكفًا رفيع املستوى٢٠١٦ديسمرب كانون األول/٧و٦ي يومَ ،أبابا
ورة تدريب ، ود٢٠١٦سبتمرب أيلول/٢٩حىت ٢٦جرت مناحلاالتبلدان بتدارس ملنسِّقي احملكمة املعنينيحلقة منها واضيع تعاون هامة، مبمعنية

.٢٠١٦يونيو حزيران/٢٩حىت ٢٧جرت منللمحامني
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العمليات الميدانية-٩

عن طريق وحدة التنسيق والتخطيط تقدمي ٢٠١٦صل يف عام االعمليات اخلارجية و إن قسم دعم -١٥٨
. ReVisionاة املراجعة املسمّ خالل املرحلة االنتقالية، على النحو املهيأ له يف إطار الدعم للمكاتب امليدانية 

جمموعة من دورات التدريب يف املكاتب امليدانية ويف املقر بغية حتسني قدرة العاملني يف امليدان على تناول مت ظِّ ونُ 
ا سابقاً، وال سّيما فيما خيص نظام ختطيط املوارد املؤسسية (نظام املسائل اإلدارية اليت كان موظفو  املقر يتناولو

SAP َّاملّدعي العام برحلتني جويتني خاصتني يف قضية يق فيما يتعلق القسم الدعم واضطلع بالتنسهذا م ). كما قد
. مث إن هذا القسم أجرى )Charles Blé Goudé(وشارل اْبليه غوديه)Laurent Gbagbo(ضد لوران اْغبَـْغبو 

الع على الوضع األمين، واستطالع شىت اخليارات واالطّ بعثتني إىل جورجيا إلقامة الصالت مع السلطات الوطنية، 
بيليسي.تْ افيما خيص فتح مكتب اتصال ميداين جديد يف 

واصل املكتبان امليدانيان القائمان يف مجهورية الكونغو الدميقراطية (يف كنشاسا ويف ٢٠١٦ويف عام -١٥٩
ن قضية إكما . )اْنتاَغْندا، وقضية كاتـَْنغا، وقضية ْنغالوبَـ بونيا) دعم اإلجراءات القضائية يف ثالث دعاوى (قضية 

، حظيتا بدرجة عالية من ٢٠١٦يف عام طق فيهما باحلكم من حيث اجلوهر ، اللتني نُ مببا وآخرينوقضية مببا
يف مجهورية الكونغو ٢٠١٦اهتمام األهايل وأصحاب الشأن يف مجهورية الكونغو الدميقراطية. وقد ساد يف عام 

.٢٠١٦أيلول/سبتمرب خاللالعنف دم فيهحتااسي وأمين متقلب وهش، سيالدميقراطية وضع 

، ما استلزم كاتـَْنغاوقضية لوبـَْنغامتيزت السنة على حنو خاص بالتحضري ملرحلة جرب األضرار يف قضية و -١٦٠
عليهمشديدًا بني مكتب املّدعي العمومي للمجين عليهم والصندوق االستئماين للمجين تعاونًا وثيقًا وتنسيقًا 

اْنتاغْنداولـّما تزل احملاكمة يف قضية . لوبـَْنغاواملكاتب امليدانية، وال سّيما فيما يتعلق بتنفيذ أوامر الدائرة يف قضية 
ل ما ميثِّ أي مهمة، ٢٣٨جمموعه ماالقائمان يف مجهورية الكونغو الدميقراطية امليدانيان دعم املكتبانقد و جارية. 

راة يف بلدان احلاالت.املاملئة من جمموع يف٣٢ همات ا

البنية التنظيمية اجلديدة لقلم إلعماليف طليعة العاملني املكتب امليداين القائم يف أوغندا وكان -١٦١
ين عليهم واجلماعات املتضررة وقد احملكمة. اخنرط ُأجريت طائفة واسعة من األنشطة التوعوية اليت استهدفت ا

ين عليهم، مع ممثلني يتألف من خرباء يف جمال التوعية امليصات فريق متعدد التخصُّ فيها  دانية وفيما يتعلق با
ين عليهم يف واضطُ ملكتب املّدعي العام وللصندوق االستئماين للمجين عليهم. لع بأنشطة للنهوض مبشاركة ا

جمنياً عليهم يف القضية.١٠٧٤إىل مشاركة اإلجراءات القضائية، ما أفضى 

اإلجراءات القضائية يف دعوى واحدة يف نطاق ٢٠١٦تب امليداين القائم يف كمباال يف عام ودعم املك-١٦٢
ين عليهم فيما يتعلق بقضية . أُْنغوينقضية  فُجمع ما . أُْنغوينوقد متيزت السنة على حنو خاص جبمع طلبات ا
ين عليهم طلبًا وأُ ١١٨٢جممله  يف مقر احملكمة لكي ُميضى يف وجرب أضرارهمرسلت إىل قسم مشاركة ا

جتهيزها.

املئة من جمموع املهام يف٢٩، أي مهمة٢٢٠ه لدعم املكتب امليداين القائم يف كمباال ما جممكما -١٦٣
وبدء حماكمة ) ٢٠١٦(يف كانون الثاين/ينايرباعتماد التهم ٢٠١٦عام وقد متيزاليت أجريت يف بلدان احلاالت. 

.)٢٠١٦كانون األول/ديسمرب٦دومينيك ُآْنغوين (يف 

وواصل املكتب امليداين القائم يف كينيا جهوده الرامية إىل التواصل مع األوساط الدبلماسية وشىت -١٦٤
الفريق املعين ونظَّمأصحاب الشأن واملنظمات غري احلكومية بغية شرح اجلوانب األساسية لإلجراءات القضائية. 
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اإلعالم الرئيسية لشرح القرارات القضائية اهلامة، وقدم عروضًا عن بالتوعية إحاطات صحفية واستعان بوسائل 
اء اإلجراءات يف قضية  املستجدات يف القضايا اجلاري النظر فيها. وإثر صدور قرار الدائرة االبتدائية القاضي بإ

تمعات احملليوالوسطاء العاملنيقدت جلسات تفاعلية مع ممثلي املنظمات ، عُ روتو وَسنغ لشرح القرار ة يف ا
ين عليهم. وتبيان أثره على ا

اء الدعوى اخنفاضاً ٢٠١٦شهد نشاط املكتب امليداين القائم يف كينيا خالل عام لقد -١٦٥ يعزى إىل إ
العمليات، ُشرِع، إثر تقييم واٍف، يف وضع نطاق . وبالنظر إىل تقليص )William Ruto(روتومعلى ِوْليَ 

اء  املكتب.هذا أعمالاسرتاتيجية إل

اْغبَـْغبو دعمه لألنشطة املتصلة بقضية ٢٠١٦ديفوار يف عام امليداين القائم يف كوتوواصل املكتب -١٦٦
كما إن املكتب امليداين القائم ديفوار.أساسية مبساندة اإلدالء بالشهادات يف كوت، وذلك بصورة واْبليه غوديه

املتأتية عن احلالة يف مجهورية أفريقيا مببا وآخرينديفوار قدم الدعم لإلدالء بالشهادات يف قضية يف كوت
الوسطى.

ومرحلة جرب األضرار اليت املهديوقدم املكتب امليداين القائم يف مايل الدعم لألنشطة املتصلة بقضية -١٦٧
لدعم العمل ز جهوده على إقامة احملال وتركيب املعدات الالزمة ن هذا املكتب امليداين ركَّ . كما إتهإثر إدانبدأت 

يف باماكو. 

ا وعلى حنو مماثل واصل املكتب امليداين القائم يف مجهورية أفريقيا الوسطى دعمه لألنشطة املضطَ -١٦٨ لع 
م معلومات إىل ا مكتب املّدعي العام. إنه قدَّ يف هذا البلد، املتمثلة بصورة رئيسية يف عمليات التحقيق اليت جيريه

ين عليهم واجلمهور العام فيما خيص القضايا املتأتية عن احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى، وهي قضية  مجاعات ا
. مببا وآخرينوقضية مببا

الموارد البشرية- ١٠

الوارد أدناه١اجلدول وظيفة ثابتة. وينطوي ١٨٠توظيف من يشغل ٢٠١٦احملكمة يف عام أجنزت-١٦٩
ا  .حبسب الربامج الرئيسيةوذلك على بيان وجيز ألنشطة التوظيف املضطَلع 

٢٠١٦قائمة التوظيف لعام :١الجدول

الربنامج الرئيسي

الوظائف 
لعاماملقرة

٢٠١٦

الوظائف 
يف املشغولة 

عام
٢٠١٦

الوظائف 
املشغولة 

٣١حبلول 
كانون 
األول/ 
ديسمرب
٢٠١٦

الوظائف 
اليت شغرت 

يف عام 
ألن ٢٠١٦

شاغليها 
غادروا 
احملكمة 

شغور معدَّل
احملسوب الوظائف (

٣١) حبلول ظرفياً 
كانون األول/ 

ديسمرب
٢٠١٥

شغور معدَّل
احملسوب الوظائف (

٣١) حبلول ظرفياً 
كانون األول/ 

ديسمرب
٢٠١٦

:الربنامج الرئيسي األول

%١٣%٥٢٩٤٥٣١٣اهليئة القضائية
:الربنامج الرئيسي الثاين

%١٠%٢٣٧٣٧٢١٤٢٠١٥مكتب املّدعي العام
:الربنامج الرئيسي الثالث

%١٢%٥٧٨١٣١٥٠٧١٨٢٦قلم احملكمة
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للموظفني من الفئة الفنية وما مجلة التعويضات اليت تدفعها ٢٠١٦لت احملكمة خالل عام لقد عدَّ -١٧٠
ا اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف أواخر عام  قت التعديالت املعنية بِّ . وطُ ٢٠١٥فوقها وفقًا للتعديالت اليت أقر

ا مجعية الدول األطراف.وفقاً  لآلجال اليت أقر

وقد اضطلعت احملكمة بعدد من األنشطة لتناول األولويات يف جمال املوارد البشرية، مثل تنمية قدرات -١٧١
، اجلدداملوظفني وإدماججمموعة املوظفني، ضمناملوظفني/تدريبهم، وحتسني التوازن اجلغرايف والتوازن اجلنساين 

رد البشرية تقدَّم على حدة يف تقرير احملكمة عن إدارة . إن املعلومات املتعلقة باألنشطة املتصلة باملوااألداءوتدبر 
.٢٠١٦املوارد البشرية لعام 

األمن والسالمة- ١١

ز قسم األمن ري أعماهلا. وركَّ إىل مبانيها اجلديدة حيث غدت جتُ ٢٠١٦احملكمة يف عام انتقلت -١٧٢
لوالسالمة، وفقًا لواليته امل وواصل هذا القسم ر، ودعم أنشطة احملكمة يف املقر. طعلى األمن، وتدبر املخاة، عدَّ

دعم تدبر املخاطر األمنية والسهر على أمن وسالمة موظفي احملكمة وأصوهلا يف امليدان. وقدم هذا القسم الدعم 
مينالتحقيق والتدقيق األوعاجل مكتب .األمين لألنشطة القضائية وفقًا جلدول فعاليات احملكمة وقرارات الدوائر

يف املئة بالقياس إىل ٦انسبتهزيادةما ينطوي على (للعاملني األمنية بالتصاريحمتصلة اً ملفّ ٩٦١العاملنياملعين ب
بون) فيهم املتدرِّ ن. وقد طُبِّق إجراء التدقيق األمين ألغراض املوافقة على مجيع املوظفني اجلدد (مب)السنة السابقة

ف ثابتة أو وظائف مؤقتة، وذلك بالتقيد الكامل بالتعليمات اإلدارية الذين ينضمون إىل احملكمة لشغل وظائ
أجرىمكتب التحقيق والتدقيق األمين املعين بالعاملني املتعلقة بالتدقيق األمين فيما خيص العاملني. كما إن 

وواصل وقدَّم سبعة تقارير من التقارير املتعلقة باحلوادث بشأن أمور شىت. ، األويلتحقيق العمليات عمليتني من
احملكمة سالمة موظفياحمليقة بأمن و خاطر املر مجيع على تدبُّ السهر خارج مقر احملكمة األمن والسالمة قسم 

األمن والسالمة. تعلقة باملبروتوكوالت احملكمة ومبادئها التوجيهية ذات الصلة مناسبًا وفق وأصوهلا ومبانيها تدبراً 
خارج املقر نيشهادتاإلدالء  بو تدارسحلقات تنظيم ثالث مهمة، مبا يف ذلك ٠٧٠١وقد ُوفِّر الدعم األمين لـ
لكبار مسؤويل احملكمة يف فرت خدمات احلماية اللصيقة واالتصاالت األمنية عن بعد. ووُ بواسطة رابطة فيديوية 

) مغادرةً و دوماً ق(يف جمال األمن والسالمة ملهمة نقل واحدة ر القسم الدعم إىل ذلك وفَّ مناسبة. وإضافةً ١١

)٨(
مل املعنيةالوظائفونظراً إىل أن. ٢٠١٧عاميفيراد إلغاؤهاالقائم يف كينياامليدايناملكتبيفوظائف) ٧(هذا الرقم سبعيشمل

اإلمجايل والعدد) ظرفيًا وقيمها املتوسطةقيمها احملسوبة(شغور الوظائفتعديل معدَّالتلذلكتعد ُحتتسب فيما خيص التوظيف فقد مت وفقاً 
.مجعاءويف احملكمةالربنامج الرئيسي الثالثيفوالوظائف الشاغرةاملشغولةللوظائف

:الربامج الرئيسية الرابع حىت السابع

مجعية الدول األطرافأمانة-
عليهمللمجيناالستئماينالصندوقأمانة-
مشروع املباين الدائمةمكتب مدير-
آلية الرقابة املستقلة-
٣٠٣١٧٢مكتب املراجعة الداخلية-

٦٠%
٣٣%
٣٣%
٧٥%
الرتتيبعلى%٠

٥٠%
٣٣%

١٠٠%
٥٠%
الرتتيبعلى%٠

%١٣%٤٣٢٣)٨(٨٩٧١٨٠٧٧٦المجموع
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وج تدريب على م القسم دوريتَ نظِّ يو ًال. شاهدًا معتقَ مشلت  ) SSAFEيف البيئات امليدانية" (واألمنالسالمة"
السالمة واألمن.سهم يف تعزيز وعي املوظفني يف جمال يبالتعاون مع جيش الدولة املضيفة يف هولندا ما 

موه مباشرة من دعم أمين قدَّ ا ، إضافة إىل م٢٠١٦وأسهم موظفو قسم األمن والسالمة خالل عام -١٧٣
لتدشني لفعالة يف إجناح عدة فعاليات كربى وقدموا الدعم ومتعلق بالسالمة لألنشطة املتصلة باحملكمة، مسامهة 

املسؤولني والشخصيات املرموقة؛ وملتقى ه كثري من كبار يف مقرها اجلديد الذي شارك فيرمسي لبدء عمل احملكمة ال
زيارة ٨٨يوماً، و٢٦وفعاليات أخرى (ما بلغ جمموعه ؛ شىتتدارسليوم املفتوح الذي نظمته احملكمة؛ وحلقات ا

ضمت، اتموعمن ا٥٠٢زائراً، و١٤٦٢زيارة ألصحاب الشأن شارك فيها ١٢١، وبارزةلشخصيات 
.)مشاركاً يف إطار زيارات استعالم عام٧٤٢١٠

تصالالالمعلومات واتكنولوجيا- ١٢

مة يف إطار املراجعة املسماة جهوده لتنفيذ التوصيات املقدَّ واصل قسم خدمات تدبر املعلومات -١٧٤
ReVision ِّفيضًا شامًال تشاورًا مست٢٠١٦احلوكمة وأنشطة تقدمي اخلدمة. وقد شهد عام زًا على حتسني مرك

متخض عن ،التابع لقلم احملكمةةالقانونيالشؤون مكتب و قسم خدمات تدبر املعلومات األجهزة، أجراهلشىت
لس  ر أن يعقد اجتماعه األول يف شباط/فرباير إدارة تدبر املعلومات، املقرَّ إعداد وثيقة "التعليمات اإلدارية" 

دبر املعلومات. وقد تعاون قسم خدمات تدبر االسرتاتيجية اخلمسية لتكنولوجيا املعلومات وتإلقرار ٢٠١٧
يف جمال تكنولوجيا املعلومات وتدبر مع شىت أجهزة احملكمة لتحديد األولويات ٢٠١٦املعلومات طيلة عام 

ومتطلبات العمل املستمرة. وقد أُدرجت االحتياجات املعلومات اليت تتواءم مع احتياجات احملكمة االسرتاتيجية 
.٢٠١٧عام مت حتديدها ضمن مقرتح ميزانية جية اليت االسرتاتي

نشئت نتيجة للمراجعة املسماة توفري اخلدمات، اليت أُ بو املعمارية املؤسسية املعنية بوحدة وركَّزت ال-١٧٥
ReVision وأنشأت جملس مراجعة املعمارية املعلوماتية لتحسني ، على تعزيز إدارة قسم خدمات تدبر املعلومات

حدوداألداء والبقاء ضمن منن قسم خدمات تدبر املعلومات سهرًا على متكُّ املشاريع تيسري ختطيط وتنفيذ 
الوحدة املعنية باملعمارية املؤسسية وبتوفري اخلدماتذلك حققت إىل القيود اليت خيضع هلا عمل احملكمة. وإضافةً 

وتقليص متطلبات ،حلاسوبيةبالربجميات اةوفورات من خالل إضفاء الطابع املركزي على إدارة العقود اخلاص
العمل ٢٠١٧ستمر طيلة عام وسيشروط جتارية أكثر مؤاتاة يف عمليات الشراء. للتوصل إىلوالتفاوض ،الرتخيص

على إضفاء الطابع املركزي وعلى تقليص املتطلبات.

ع قسم اإلعالم والتوعية، بالتعاون الوثيق مأجنزت وحدة تدبر املعلومات، ٢٠١٦ويف نيسان/أبريل -١٧٦
باالحتفاظ اإلدارية املتعلقة ٢٠١٥عام. وتبعًا لتعليماتالطرازاجلديد الرفيع الشبكياحملكمةموقع إعداد 

املشورة واإلرشاد للوثائق، مسديةً تفصيليبالوثائق، شرعت وحدة تدبر املعلومات يف إجراء عمليات استعراض 
وأدت وحدة تدبر املعلومات دورًا أساسيًا يف فرتات االحتفاظ بالوثائق. التقيُّد بو ذات الصلة بشأن تنفيذ السياسة 

وقد . )أُْنغوينهي لغة اآلشويل يف قضية (ا الفعاليات على اإلنرتنت تُبثإىل اللغات اليت أخرى إضافة لغة 
ولية. كما إن وحدة تدبر حظي هذا التطور برتحيب حار من اجلماعة املتضررة يف أوغندا ومن وسائل اإلعالم الد

املعنية وحدة الراجعت ٢٠١٦من أجل رقمنة الوثائق. ويف عام املعلومات واصلت مشروع االستنساخ اإللكرتوين 
احملفوظات، اليت غدت جزءًا من قسم خدمات تدبر املعلومات، السياسة اخلاصة بو وبالوثائق املوروثةاملكتبة ب
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ووضعت االسرتاتيجية اخلمسية لألرشيف الشامل بنطاقه احملكمة نة املكتبةجلثت إدارةَ بإدارة جمموعتها، وحدَّ 
مجعاء الذي سيندرج ضمن إطار االسرتاتيجية اخلمسية العامة.

وتعزيز قدرة احملكمة على حتسني الوعي األمين ٢٠١٦وحدة أمن املعلومات يف عام وتركزت أنشطة -١٧٧
تقدمي الدعم التقين والدعم الفرتة املفاد عنهاحدة طيلة هذه الو على اتقاء التهديدات اخلارجية اخلبيثة. وواصلت 

محاية الرامية إىل خمتلف املبادرات وفعاليةِ القدرة على حتسني جناعةِ يةً ألقسام شىت األجهزة، منمّ غري التقين 
ين عليهم والشهود الذين تتعامل معهم. واشتمل ذلك على العمل مع األقسام  لتمييزمعلومات احملكمة وا

لتدبر هذه املخاطر. وقد استهلت وحدة أمن املعلومات الالزمة تدابري الوضع لو وحتديد املخاطر احمليقة باملعلومات 
سيجري إعماهلا على نطاق للتدريب األمين على اإلنرتنت مواد محلة للتوعية بأمن املعلومات واحتازت مجلة 

ات قدرة احملكمة على اتقاء التهديد املتنامي املتأيت عن . لقد زادت وحدة أمن املعلوم٢٠١٧احملكمة يف عام 
نة، والتدريب الرامي إىل شحذ وعي املستعملني، حمسَّ ةٍ يَ قِ وْ من خالل اعتماد أَ الربجميات اخلبيثة العدوانية اهلادفة 

نات مكوِّ نًا رئيسيًا من ا كان أمن املعلومات مكوِّ مّ ـول. عند كشفهالتهديداتالقدرة على التصدي لوتعزيز 
جتري رصد األنشطة املثرية للشبهات اليت فسيجري تعزيز القدرات القائمة من أجل حتسني اخلمسية االسرتاتيجية 

التهديدات اخلارجية. وسائل اّتقائنامع استمرار بذل اجلهود لتحسني هلاوالتصدي هاوكشفضمن شبكة احملكمة 

"الصورة مشروعاملشاريع التالية البيان:٢٠١٦يف عام وتسيريهاالنظمتطويروحدةوقد نفذت -١٧٨
Flex(كتبية املرنة" امل Office Image( الذي يتيح ملكتب املّدعي العام أن يغدو أكثر مرونة باستعمال حواسيب

ن أجل ) مSecure Network(ومشروع "الشبكة املصونة األمن" ،الشخصية املاديةافرتاضية بدًال من احلواسيب 
ين عليهم والشهودقسم  ومنصة نظام عمل احملكمة )e-Filingحتسني منصة اإليداع اإللكرتوين (ومشروع ،ا

أيضًا مشاريع وتسيريهاالنظمتطويروحدة) من أجل قسم تدبر األعمال القضائية. ونفذت ECOSاإللكرتونية (
هذه صمَّمتلتقليص تكاليف الرتاخيص. و من قبيل دمج قواعد البيانات داخلية لقسم خدمات تدبر املعلومات 

يف تكاليف ختزين على مدى فرتة اخلمس سنوات وفورات للمحكمة تحقق به تسوف حًال تراتبياً للتخزين الوحدة
.  ٢٠١٧ذ يف عام هو سينفَّ أساسية لالسرتاتيجية اخلمسية و إن ذلك ميثل مبادرة يورو.مليون١,٣تبلغ البيانات 

ل تنفيذها يف عام املشاريع التالية البيان اليت سيواصَ ٢٠١٦استهلت يف عام وتسيريهاالنظمتطويركما إن وحدة 
ا حتسني : قاعدة بيانات ٢٠١٧ سريورة إعداد قرارات الدوائر؛ ومجع استمارات الطلب السوابق القضائية املراد 

احملكمة اإللكرتوين اخلاص بالرتمجة، الذي ين عليهم وجتهيزها إلكرتونياً؛ وتوسيع نطاق نظام عمل اليت يقدمها ا
دمات اللغوية التابعة ملكتب املّدعي العام.وحدة اخلليشمل ،يدعم قسم اخلدمات اللغوية التابع لقلم احملكمة

يف املكاتب مراجعة لتكنولوجيا املعلومات ٢٠١٦وأجنز قسم خدمات تدبر املعلومات يف عام -١٧٩
ر. برنامج الصيانة املقرَّ انقطاع يفضة يف جمال امليزانية يف السنوات السابقة إىل فرو امليدانية. وقد أدت القيود امل

عدم وجود رابط ساتلي ميكن التعويل عليه من يف مجهورية الكونغو الدميقراطية انالقائمانامليدانيانوتضرر املكتب
قِّيت ل املشكلة. وقد رُ السنة، ما ذلَّ كملت عملية الرتقية يف الربع األخري من من أجل توصيلية اإلنرتنت. واستُ 

نيامليدانينيديفوار واملكتبمرافق االئتمار بواسطة الروابط الفيديوية عن بعد يف املكتب امليداين القائم يف كوت
يف مجهورية الكونغو الدميقراطية. ودعم قسم خدمات تدبر املعلومات أيضًا انتقال املكتب امليداين القائم نيالقائم
غدا املكتب فتوصيلية اإلنرتنت. اً يالنظام اجلديد لالئتمار بواسطة الروابط الفيديوية عن بعد ومرقِّ ِمالً مباال، ُمعْ يف ك

. ٢٠١٧امليداين اجلديد القائم يف كمباال عامًال يف الوقت املناسب لبدء حماكمة أُْنغوين يف كانون الثاين/يناير 
يدانية إىل مايل وجورجيا من أجل املكتبني امليدانيني اجلديدين وأجرى قسم خدمات تدبر املعلومات بعثات م

ر إجناز العمل املتصل بتكنولوجيا املعلومات الفتتاح املكتب امليداين القائم يف مايل يف القائمني فيهما ومن املقرَّ 
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لقائم يف  وقدم قسم خدمات تدبر املعلومات أيضًا املساعدة ملدير املكتب امليداين ا.٢٠١٧شباط/فرباير 
ديفوار باإلنابة وذلك باستئجار خدمات دعم حملي له يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. وقدم كوت

يف املوفديناملوظفني يف حتسني محاية املعلومات من أجل املكاتب امليدانية و مسؤول أمن املعلومات املساعدة 
الة ق على احلواسيب النقّ وذلك بإجراء تقييم للتهديدات واملخاطر، من خالل حتسني األمن احلمائي املطبَّ مهمات

وعي املوظفني بالتهديدات وبالتدابري املضادة ذات الصلة.وأجهزة التخزين احملمولة، ومن خالل حتسني 

التوصية ذات الصلة ، حبسب ٢٠١٦يف كانون األول/ديسمرب املعلوماتية اتونفذت وحدة اخلدم-١٨٠
على بطاقات طلبها اً قائماً ملكتب املساعدة اإللكرتونية ، نظاماً جديدReVisionمة يف إطار املراجعة املسماة املقدَّ 

)SolvIT( اإلجراءات وأمتتتها، ما استبعد احلاجة إىل االستمارات الورقية. ترشيد. ومت يف إطار هذا املشروع
ها يستعمله مكتب املّدعي جمريِة هويُة لحًال جديدًا للمكاملات اهلاتفية املغفَ وحدة اخلدمات املعلوماتية ونفذت 

ذا احلل بصورة كاملة يف عام  ين عليهم والشهود لالتصال بالشهود. وسُيعمل  ز زِّ . إنه سيع٢٠١٧العام وقسم ا
راة بواسطة شبكة وفورات ذات شأن من خالل االستعاضة عناألمن وستتحقق به  املكاملات اهلاتفية املكلفة ا

Skype .مل املئة إذ يف٩٩,٩٩البالغد احلبمت الوفاء ٢٠١٦ر اخلدمات األساسية خالل عام توفُّ وفيما خيص
خالل جلسات توفُّر اخلدمات معدَّلط له. وبلغ يقع إال حدث واحد أدى إىل توقف عمل النظم توقفًا غري خمطَّ 

. ويف كلتا احلالتني اْغبَـْغبواملئة ومل يقع إال حدث واحد سبب انقطاعًا يف اخلدمة يف قضية يف٩٩,٩٧احملكمة 
بفتح ٢٠١٦يف عام اإللكرتونيةمكتب املساعدةوقام األسباب اجلذرية للمشكلة ومت التصويب الالزم. ُحدِّدت

مساعدة بتلبيته هلا، مستدركًا بذلك بعض للبطاقة طلب ٨٧٣١٣قوإغالمساعدة للطلب بطاقة ٨٤٧١٢
نظام املساعدة اإللكرتونية القائم على خالل تنفيذ ٢٠١٥لت من عام حِّ رُ كانت قد التأخر بتلبيته طلبات  

.)SolvITبطاقات طلبها (

الشراء- ١٣

االنتقال إىل املباين الدائمةباخلاصة النهائيةالعقودبالشراء األعمال املتصلة املعنية بوحدة الأجنزت-١٨١
ذه املباين .وترد املعلومات ذات الصلة يف املرفق احلادي عشر. وإدارة الربنامج اخلاص 

للموجوداتالجرد السنوي - ١٤

ويف املكاتب امليدانية عاميف املقر للموجودات قام قسم اخلدمات العامة بفحص مادي كامل -١٨٢
٢٠١٦.

كانون األول/ديسمبر ٣١كانون الثاني/يناير حتى ١المشطوبة في الفترة الممتدة من قائمة باألصول
(القيم مبيَّنة باليوروات)٢٠١٦

قيمته الدفرتيةعدد وحداتهسبب التخلص منهوصف عنصر األصول املشطوب
١٧٩,٤٣*٣ِباله العاديأثاث وجتهيزات

١٠تقادم عهده
موع لألثاث ٤١٧٩,٤٣والتجهيزاتا

٨٠عطبهمعدات لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
١٠فقدانه

٥٥٠ِباله العادي
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قيمته الدفرتيةعدد وحداتهسبب التخلص منهوصف عنصر األصول املشطوب
١**٣٠٨تقادم عهده ٩٥١,٧٣

موع ملعدات املعلوماتتكنولوجياا
٣٧٢١واالتصاالت ٩٥١,٧٣

٣٠تقادم عهدهأثاث متدّين القيمة
موع لألثاث ٣٠القيمةاملتدينّ ا

واالتصاالت املعلوماتلتكنولوجيامعدات
٥٠عطبهمتدنّية القيمة

١٥٠فقدانه
٣٢٣٠ِباله العادي
٩٠٢٠تقادم عهده

٣٠سرقته
موع ملعدات املعلوماتتكنولوجياا

٢٤٨١٠القيمةاملتدنّيةواالتصاالت
٧٠فقدانهأصول أخرى متدنّية القيمة

١٨٠ِباله العادي
٢٧٠تقادم عهده

١٠سرقته
موع لألصول ٥٣٠القيمةاملتدنّيةاألخرىا

٦٠ِباله العاديَمرَْكبات آلية
موع للَمرَْكبات ٦٠اآلليةا

٢٠فقدانهأخرىأصول
٩٠ِباله العادي
١٦٠تقادم عهده

موع ٢٧٠األخرىلألصولا
٧١٣١٢المجموع العام ١٣١,١٦

الدفرتية ايف بند األثاث والتجهيزات خيص خزائن خاصة بالتحقيق اجلنائي العلمي تبلغ قيمتهالعاديالبلىإن :١املالحظة *
.لكنها مل ُتستخدم قط٢٠١٦يف عام هبت ملكتب املّدعي العاميورو وُ ١٧٩,٤٣

مكتب ومل يكنحاهلا أخذت ترتدى احلرارة، فإنضبط مثبِّتباألنواء اجلوية وفقدان كابالت هلا وسوء اخلزائن ر هذه تأثُّ ونظراً إىل
يف املستقبل القريب.يرتقب استعماهلااملّدعي العام 

فيديو ونظام رات يورو إىل كامِ ٩٥١,٧٣١الدفرتية يشار مبعدات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اليت تبلغ قيمتها:٢املالحظة **
توزيع صويت تقادم عهدمها بالنظر إىل التكنولوجيا اجلديدة املستخدمة يف املباين الدائمة للمحكمة.

الشؤون المالية- ١٥

ا املالية وفقًا للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام ٢٠١٥السنة املالية املاليةأقفل قسم -١٨٣ وأعد بيانا
)IPSAS ًر حاالت نقص عليه تدبُّ وتعنيَّ املراجعات السنوية لذلك العامالقسمهذاإىل ذلك فحص ). وإضافة

زائدة عنايةً وإدارُة شؤون قرض الدولة املضيفة النهائية من مشروع املباين الدائمة السيولة املؤقتة. واستلزمت املرحلةُ 
داء احملكمة على صعيد األموال معلومات عن أالثاين عشر يف املرفقوتردمن املوظفني املعنيني بالشؤون املالية. 

.٢٠١٦السائلة خالل عام 
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التقيُّد بسياسة االستثمار احلالية)أ(
رة دًا كامًال باملعايري اخلاصة بانتقاء املصارف وحبدود املبالغ املستثمَ تقيُّ ٢٠١٦تقيدت احملكمة يف عام -١٨٤
: انتقاء ٣-٩باستثمار األموال الفائضة (القسم ةاملتعلقICC/AI/2012/002ةاإلداريلوثيقة التعليماتطبقًا 

نص على وجوب أن ال ُيستثمر يف املؤسسة املصرفية الواحدة عادة أكثر تيتالرة)، املصارف وحدود املبالغ املستثمَ 
يف الوقت نفسه على أن من ثلث األصول النقدية. وثابرت احملكمة على إيالء األولوية ألمن أمواهلا، ساهرةً 

ممكن للعائدات منها.معدَّلُتستثمر األموال السائلة حبيث تؤيت أعلى 

على تقييمات حديثة من وكاالت التصنيف االئتماين إن احملكمة تراقب األسواق عن كثب وحتصل -١٨٥
ا مع املصارف بدرجة عالية من السداد من ا وهيلناحية االئتمانية. للمخاطر االئتمانية بغية التكفل باتسام عالقا

تبقي أمواهلا لدى املصارف املتمتعة بأعلى درجات التصنيف االئتماين القصري األجل وتستثمرها من الناحية 
)، وفقًا للتصانيف اليت متنحها AAأو AAAاجلغرافية يف بلدان تتمتع بأعلى درجات التصنيف االئتماين (

) للتصنيف االئتماين.Fitchتش () وفِ Moody’s(ز) وموديStandard & Poor’sبورس (ستاندرد وتوكاال

املستثَمراتعائدات )ب(
كانت احملكمة حتوز ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب ٣١حىت كانون الثاين/يناير ١يف الفرتة املمتدة من -١٨٦

العام ومبلغ صندوق رأس املال العامل ومبلغ صندوق مبلغ الصندوقه، مبا فيصيدًا نقديًا يبلغ متوسطه الشهرير 
. مليون يورو٥١,١، زهاء الصندوق االستئماين للمجين عليهممبا فيهاومبالغ الصناديق االستئمانيةالطوارئ

يز فيما يتعلق بامليزانية الربناجمية املعتمدة، عدا صندوق مليون يورو حِ ٢٢,٤مبلغًا متوسطه املقدارويشمل هذا 
س املال العامل وصندوق الطوارئ واألموال املوضوعة جانبًا من أجل سد املتطلبات املتعلقة باخلصوم املتأتية عن رأ

كانون ٣١عشر حال صندوق رأس املال العامل وصندوق الطوارئ يف الثالثيف املرفق تعويضات املوظفني. وتُبنيَّ 
.٢٠١٦األول/ديسمرب 

عند مقداره ٢٠١٦بقي يف عام البنك املركزي األورويبقه الفائدة األساسي الذي يطبِّ معدَّلإن -١٨٧
الفائدة على معدَّلعشر). ويضاف إىل ذلك أن الثاينيف املئة (انظر املرفق ٠,٠املتدين تدنيًا قياسيًا والبالغ 

يف ٠,٤-يف املئة إىل ٠,٣-(مننقطة مئوية واحدةمبقدار٢٠١٦اخنفض يف عام املصرفعات لدى هذا املودَ 
. ففي الظروف ٢٠١٦يف املئة يف عام ٠,١٥املتوسط للفائدة اليت حصلت عليها احملكمة عدَّلاملئة). وبلغ امل

ألف يورو، بالنظر إىل أثر ٦٥,٠رة البالغ عترب مقدار العائدات اإلمجالية جلميع األموال املستثمَ املالية القائمة يُ 
رضياً.بعها البنوك املركزية فيما خيص العائدات، مقداراً مُ السياسات اليت تتّ 

االجتاه على صعيد االستثمار واسرتاتيجيته يف املستقبل)ج(
ستظل جلنة استعراض االستثمار جتتمع مرة كل ثالثة أشهر ملناقشة األداء وحتليل ظروف السوق -١٨٨

كمة متقت املخاطرة وتتمثَّل أولويتها األوىل يف احلالية، وإسداء إرشادات إىل رئيس وحدة احلسابات واخلزينة. إن احمل
املثابرة على صون أمواهلا. وبالنظر إىل القرارات اليت اختذها البنك املركزي األورويب مؤخَّرًا فيما خيص السياسة 

عائدات أفضل. فستظل احملكمة تسعى إىل إيتاء٢٠١٧يتسّىن للمحكمة أن حتقِّق يف عام الالنقدية، يرجَّح أن
ا الصارمة فيما يتعلق باستثمار  العائدات وتعظيم مبلغها يف أوضاع سوقية صعبة، مع صون أمواهلا بالتقيد بسياسا

األموال الفائضة.
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املبالغ املسدَّدة وفق خيار الدفعة الواحدةاملدفوعات الزائدة ضمن )د(
ا السابعة والعشرين يف حال -١٨٩ األموال احملوزة نتيجة للمدفوعات نظرت جلنة امليزانية واملالية خالل دور

احملكمة إىل أن [...]"دعت فـدة وفق خيار الدفعة الواحدة فيما خيص املباين الدائمة الزائدة ضمن املبالغ املسدَّ 
تقدم يف أقرب وقت ممكن تقريرًا عن كيفية إدارة هذه األموال حاليًا واخليارات املتاحة مبوجب القواعد السارية 

.)٩(بصورة شفافة. وعلى هذا األساس، ينبغي وضع اسرتاتيجية الستخدام هذه األموال"لضمان تطبيقها

للجنة امليزانية واملالية أعادت جلنة الرقابة النظر يف مسألة الفائض املتأيت والعشرينوبعد الدورة السابعة -١٩٠
هذه تثوحبُ ،خيص املباين الدائمةدة وفق خيار الدفعة الواحدة فيما عن املدفوعات الزائدة ضمن املسامهات املسدَّ 

ا الدول األطراف املعنية. واستنادًا إىل يممثلمع املسألة  تقرير جلنة الرقابة ذي الصلة، قررت اجلمعية يف دور
ما سددته الدول األطراف من مبالغ دفعة واحدة زائدة عن السقف احملدد لفائدة املباين الدائمة اخلامسة عشرة أن "
.)١٠(من االشرتاكات املقررة املستوجبة على هذه الدول"للمحكمة سيخصم

دة رة غري املسدَّ قرار اجلمعية هذا خصمت احملكمة املدفوعات الزائدة من االشرتاكات املقرَّ ووفق -١٩١
املستحقة على الدول األطراف املعنية.

لية ولقرار اجلمعية اآلنف ونظرًا إىل املستجدات بعد انعقاد الدورة السابعة والعشرين للجنة امليزانية واملا-١٩٢
من حمل.الذكر مل يعد لطلب جلنة امليزانية واملالية 

البرنامج الرئيسي الرابع: أمانة جمعية الدول األطراف-دال

ا الفنيةتقدمي اخلدمات أمانة مجعية الدول األطرافواصلت -١٩٣ وخدمات املؤمترات للجمعية وهيئا
.٢٠١٦الفرعية يف عام 

ما يلي:٢٠١٦يف عام اجلمعية أمانة زات اهلامة اليت حققتها من املنجَ و -١٩٤

،مثانية أيام عململدة الهاي،قدت يف اليت عُ ،ة عشرةامساخلاجلمعية دورة هاتنظيمُ )أ(
قد يف الذي عُ ، للجنة االستشارية املعنية بتعيني قضاة احملكمةاخلامساالجتماع هاتنظيمُ و ،اهلاخلدماتهاوتوفريُ 

التقنية؛اخلدمات و الفنية اخلدمات له ها، وتوفريُ ٢٠١٦أيلول/سبتمرب ٢٦بتاريخ الهاي

ا الفرعية خدمات السكرتاريا ها توفريُ )ب( ، من قبيل توفري القانونية والفنيةللجمعية وهيئا
امليزانية أعضاء يف جلنةإعداد الوثائق املتعلقة بانتخاب ستةصات التحليلية، مبا يف ذلكالوثائق والتقارير وامللخَّ 

؛واملالية

٢٤-١٦الهاي،عشرة،اخلامسةالدورةالدولية،اجلنائيةللمحكمةاألساسيرومانظاميفاألطرافالدولجلمعيةالرمسيةالوثائق)٩(
لَّد الثاين،،)ICC-ASP/15/20(٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب .٢٤١، الفقرة ٢-باءاجلزءا

لَّد،)ICC-ASP/15/20(٢٠١٦... عشرةاخلامسةالدورة... الرمسيةالوثائق)١٠( الثالث، القراراجلزءاألول،ا
ICC-ASP/15/Res.2١٩، الفقرة.
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يف املقام األول للمكتب وأفرقته ذلك اخلدمات للهيئات الفرعية للجمعية، و ها توفريُ )ج(
وفريق الدراسة املعين باحلوكمة، والفريق العامل املعين بالتعديالت، وجلنة املراجعة، العاملة، وجلنة امليزانية واملالية، 

باملباين الدائمة، واللجنة االستشارية املعنية برتشيحات قضاة احملكمة؛وجلنة الرقابة املعنية 

هلمااخلدمات ها وتوفريُ يف الهاي اقدتعُ للجنة امليزانية واملالية دورتني عاديتني ها تنظيمُ )د(
يوم عمل؛١٥لفرتة إمجالية مقدارها 

مار عن بعد، ُعقدت إحداها بواسطة وسائل االئتللجنة املراجعة اتدور ها ثالث تنظيمُ )ه(
؛هلذه الدوراتاخلدمات ها وتوفريُ 

الفرعية بشأن املسائل القانونية واملسائل ماهيئاإسداؤها املشورة إىل اجلمعية واملكتب و )و(
بعمل اجلمعية؛املتصلةالفنية 

ا يف إطار واليتها فيما يتعلق خبطة عمل مجعية الدول اباملههاعُ اضطال)ز( م املنوطة 
الطابع العاملي لنظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية وتنفيذه الكامل عمًال بالقرارات األطراف لتحقيق 

رة على املوقع الشبكي للجمعية؛الع على املعلومات املوفَّ ذات الصلة، ما آتى حتسيناً إلمكانية االطّ 

ا يف إطار واليتها بشأن التكامل، على النحو اها اضطالعُ )ح( ملبنيَّ باملهام املنوطة 
ICC-ASP/10/Res.5وICC-ASP/9/Res.3وRC/Res.1القراراتومنها،يف القرارات ذات الصلة

بصفة مهزة وصل بني الدول أن تعملاستلزم منها ذلك (ICC-ASP/12/Res.4وICC-ASP/11/Res.6و
تمع املدين ،جامعًة املعلومات بشأن األنشطة واملتطلبات املتصلة بالتكامل،واحملكمة واملنظمات الدولية وا

املتعلقة املتاحة على املوقع الشبكي قاعدة البيانات وماسكةً ،هذه املعلومات على املوقع الشبكي للجمعيةوواضعةً 
؛)املعنية بالتكاملالفاعلة باألطراف 

املسامهات يف الصندوق االستئماين ملشاركة أقل البلدان منوًا وغريها من الدول هاتأمينُ )ط(
ة عشرة للجمعية؛امسيف الدورة اخلاثنني ْني لَ ، ميسرًة مشاركة ممثـِّ الصندوقاهذاُ إدار و النامية يف عمل اجلمعية، 

ت الصلة احلكومات واحملكمة واملنظمات احلكومية الدولية وسائر اهليئات ذاهامراسلتُ )ي(
واألفراد واملنظمات غري احلكومية بشأن املسائل املتصلة بعمل اجلمعية؛

اعتماد املنظمات غري احلكومية بتنظيم عشرة للجمعيةها فيما خيص الدورة اخلامسةقيامُ )ك(
تمع املدين وبتيسري ؛هاالً فيممثِّ ٨١٢يف هذه الدورة ومشاركةمشاركة عدد من ممثلي ا

ُ )ل( الفنية رئيس اجلمعية بأشكال منها إسداء املشورة القانونية بشأن املسائل امساعد
ا الفرعية، وإجراء الرتتيبات املتعلقة بالسفر، وتيسري احلضور يف شىت االجتماعات  املتصلة بعمل اجلمعية وهيئا

.التدارسوحلقات 

ا من املشاورات غري ا-١٩٥ رت األمانة اخلدمات لرمسية، وفَّ وإضافة إىل اجللسات العامة للجمعية وما يتصل 
البيان:على النحو التايللالجتماعات 

اجتماعاً ٢٧..............................................................املكتب)أ(
اجتماعات٣.......................٩٧الفريق العامل التابع للمكتب املعين باملادة 

اجتماعان..........................التعاونعدممسؤولو التنسيق فيما خيص
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اجتماعاً ٤٩..................................................فريق الهاي العامل)ب(
اجتماعاً ٢٥.................................................فريق نيويورك العامل)ج(
اجتماعات٦..................................الفريق العامل املعين بالتعديالت)د(
اجتماعات٩.....................................فريق الدراسة املعين باحلوكمة)ه(
اجتماعاً ٢٨..........................................................جلنة الرقابة)و(
يوَم اجتماع١٥..................................................جلنة امليزانية واملالية)ز(
واحدٌ اجتماعيومُ ...................اللجنة االستشارية املعنية برتشيحات قضاة احملكمة)ح(
أياِم اجتماع٣.........................................................جلنة املراجعة)ط(

الفرعية هاالدول األطراف وهيئاتجمعية 

وثيقة بلغ عدد ٢٢٣ما جمموعه ة عشرة لدورة اجلمعية اخلامساجلمعية أمانة زت جهَّ -١٩٦
ا  :البيان)، على النحو التايلاللغات الرمسية للجمعية(بأربعِ ٨٦٩٦صفحا

ا١٧٨:وثائق ما قبل الدورة)أ( ؛٠٢٥٤وثيقة عدد صفحا

ا٣٢:وثائق الدورة)ب( ؛٢٣٢وثيقة عدد صفحا

ا١٣:وثائق ما بعد الدورة)ج( .٦١٨٢وثيقة عدد صفحا

ما جهَّزت األمانة امليزانية واملالية لجنة لالسادسة والعشرين والسابعة والعشرين الدورتنيويف سياق-١٩٧
ا(وثائق١٠٩جمموعه  .احملكمةعمللغَيت كل من ب)٠٦٠١عدد صفحا

ا٧٦بكل من لغَيت عمل احملكمة ما جمموعه مث إن األمانة جهَّزت -١٩٨ ) فيما ٨٢٤وثيقة (عدد صفحا
يتعلق بالدورات األوىل والثانية والثالثة للجنة املراجعة.

البرنامج الرئيسي السادس: أمانة الصندوق االستئماني للمجني عليهم-هاء

على العموم القدرة االشتغالية والسمة االستجابية للصندوق االستئماين للمجين عليهم تأثرتا إن -١٩٩
:٢٠١٦شهدها عام اليتالبيان ةالتالياتبالتطور 

جملس إدارة الصندوق االستئماين للمجين عليهم بشأن البنية اجلديدة بينما بّت )أ(
كن بوسع جلنة امليزانية واملالية استعراض وتقييم التبعات املالية للبنية ، مل ي٢٠١٥يف آب/أغسطس لصندوق ل

ا املتعلقة مبيزانية اجلديدة  .٢٠١٦الربنامج الرئيسي السادس لعام برمتها دعماً لتوصيا

على إلغاء وظيفة املوظف الرئيسي ٢٠١٦وعلى وجه اخلصوص نصت ميزانية عام )ب(
املكاتب القائمة يف امليدان يف الوقت تعزيز لت التهيئةالهاي، يف حني تعذر ) يف٥-املعين بالربامج (من الرتبة ف

.وعلى حنو مماثل تعذرت التهيئة إلجراء التغيريات يف البنية القائمة يف الهاي.ذاته

جتري يف معمعان مرحلة انتقالية الصندوق االستئماين أمانة إعادة تنظيم بنية وإذ كانت )ج(
.ضةعمل بقدرة خمفَّ التعنيَّ عليهلغى فر أن تتغري أو أن تُ لون الوظائف املقرَّ غَ شْ من يَ مل يكن قادراً على توظيف هفإن
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أبدالحيصلون مبوجبه على برتتيبٍ ، مدعومني يف بعض األحيان دةمتعدِّ منوطة بوظائف مهام هموظفو فأدى 
.وظيفية خاصة

إدارة الصندوق االستئماين جملس بشأن جرب األضرار، وقرارات قرارات احملكمة إىل نظراً و )د(
ع توقَّ يُ األمر الذي كان زيادة كبرية يف عبء العمل، ٢٠١٦عام شهد ،املتمثلة يف املساعدةالصندوق مهمة بشأن 

نشطته ألاجلدول الزمينتعديلقدرته تقليصبسبب على الصندوق بفضل البنية اجلديدة. وقد تعنيَّ يُعاجلَ أن 
أخرى. كما طرأ تأخري على عملية استدراج العروض لمساعدة يف بلدان حاالت لبرامج تنفيذ الرامية إىل استطالع 

التنافسية الدولية بغية استهالل دورة جديدة من برامج املساعدة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية. ويف إطار املهمة 
يف األنشطة املتصلة بأعمال البحث املتعلقة بالوثائق القانونية طرأت زيادة حادة املتمثلة يف جرب األضرار 

اد دز اإذإجراءات جرب األضرار، سياقومقرتحات الربامج وإعداد نصوص هذه الوثائق واملقرتحات وتقدميها يف 
ترتيب استعارة لتعزيز األمرمن اثنتني إىل أربع يف ثالث حاالت خمتلفة. وقد استلزم بذلك عدد القضايا املشمولة 

.القانونينيوإعداد الوثائق البحث علىالصندوق أمانة قدرة 

الكامل للبنية اجلديدة للصندوق االستئماين اإلعمالالتأخري الذي طرأ على إن كما )ه(
.قدرته على استدامة وزيادة أنشطة مجع األموال، وال سّيما فيما خيص اهلبات اخلاصةر يفأثَّ للمجين عليهم 

أداء الربنامج الرئيسي السادس (أمانة الصندوق االستئماين للمجين رات مؤشِّ يف املرفق الثامن وترد -٢٠٠
حملة أوىف يف هذا الشأن، يرجى الرجوع إىل (ملخَّص) التقرير السنوي للصندوق على ولالّطالع .عليهم)

.)١١(االستئماين للمجين عليهم

مشروع المباني الدائمةمدير: مكتب ١-البرنامج الرئيسي السابع-واو

مت يتبأنه العام األول الذي عملت احملكمة طيلته انطالقًا من مبانيها اجلديدة، ال٢٠١٦ز عام متيَّ -٢٠١
.٢٠١٦نيسان/أبريل ١٩تدشينها الرمسي يف 

ومراجعة لإلبالغ مراجعة ألداء مشروع املباين الدائمة ٢٠١٦راجع اخلارجي خالل عام املوأجرى -٢٠٢
وإلدارة مشروع املباين الدائمة.املايل 

اية شباط/فرباير السابق هلذا دير املاستقال لقد -٢٠٣ جديد. له آذار/مارس مدير ٢١يف نيِّ عُ فاملشروع يف 
حني مت إغالق مكتب مدير ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب ١٥اجلديد على رأس عمله حىت وبقي مدير املشروع 

ول/ديسمرب عدة أنشطة أفضت إىل جناح عملية اإلغالق، مبا يف ذلك شروع رمسياً. وقد جرت يف كانون األامل
وإصدار ،التسوية النهائيةرسالةCourtysوجمموعة ومكتب مدير املشروعBrinkتوقيع احملكمة وجمموعة 
موعة  واالجتماع األخري للجنة الرقابة.، Courtysالشهادة بالعيوب 

)١١(
http://www.trustfundforvictims.org/sites/default/files/imce/summary_EN_ONLINE.pdf



ICC-ASP/16/2

47 2-A-070817

: آلية الرقابة المستقلة٥- البرنامج الرئيسي السابع-زاي

اية السنة التوظيف .٢٠١٦عاملة بصورة كاملة يف عام آلية الرقابة املستقلةأصبحت -٢٠٤ ومت حبلول 
داخلية إجراءات العمل على إعداد معايري و من حيث األساس وُأجنزهذه اآللية. الك لشغل مجيع الوظائف املقرة مل

ويُتقدَّم على طريق ،يف التفتيش والتحقيقتنياملتمثلمبهمتيه هذا اجلهاز الضطالع ب عملوكتيِّ تّتسم بالشفافية 
التقييم.باإلجراءات اخلاصة مبهمته املتمثلة يف املتعلقةاألعمالإجناز 

اثنتان من وتوبعت خالفات قد تكون وقعت، إفادة مب١٢بشأن تفحُّص أويلعمليات ُأجريتوقد -٢٠٥
الرقابة آليةيف التحقيق. وأجريت أنشطة تواصل يشمل نطاقها احملكمة مجعاء فيما خيص دور ُمضّياً هذه العمليات

ومحايتهم من أعمال االنتقام. وُأجنزت األعمال األولية فيما املستقلة فيما يتعلق بإفادات املبلغني عن املخالفات 
منفصل واحد بناء على طلب رئيس أحد يذات صلة ونشاط تقييميةيتعلق مبجموعة من مخسة أنشطة تفتيش

األجهزة.

(آلية الرقابة املستقلة).٥-أداء الربنامج الرئيسي السابعرات مؤشِّ العاشروترد يف املرفق -٢٠٦

ةالداخليالمراجعةمكتب: ٦- البرنامج الرئيسي السابع-حاء 

).ةالداخلياملراجعة(مكتب٦- الرئيسي السابعترد يف املرفق التاسع مؤشِّرات أداء الربنامج -٢٠٧

مبا يلي بيانه:٢٠١٦اضطلع هذا املكتب يف عام وقد -٢٠٨

إعداد امليزانية وتنفيذها؛ تدبر صرف سريورة إجراء ست مراجعات: ختطيط املهمات؛ )أ(
ا. واشتملت العملة؛ أمن املكاتب امليدانية؛ تدبر األزمات؛ إدارة عمليات تكنولوجيا املعلومات واسرتاتيجيته

.دها املراجعوننشطة املكاتب امليدانية اليت تفقَّ على استعراض ألمراجعتان 

؛ ٢٠١٨عام و ٢٠١٧عام وضع خطط املراجعة املستندة إىل تقييم املخاطر فيما خيص )ب(
. وقد قامت جلنة املراجعة باستعراض هذه ٢٠١٩-٢٠١٧ووضع خطة مراجعة استنادًا إىل تقييم املخاطر للفرتة 

.اخلطط والتعليق عليها قبل تصديقها

مع املسؤولني عن تنفيذ مت عدة اجتماعات ظِّ بتنفيذ التوصيات: نُ املتابعة فيما يتعلق )ج(
؛وحدات احملكمة على مدى عدة أشهر وُأصدرت تقارير توثيقاً حلال تنفيذ التوصياتالتوصيات يف شىت 

جلنة املراجعة من خالل إعداد تقارير بشأن تدبر املخاطر أعمال اجتماَعياإلسهام يف )د(
؛واملشاركة النشطة يف االجتماعني

.شىت إجراءات املراجعةمراجعة وحتديث )ه(

المسائل الشاملة النطاق- ثالثاً 

حتقق افرتاضات احملكمة فيما خيص الفرتة املمتدة من عام مدى معلومات عن عشرالرابعترد يف املرفق -٢٠٩
.٢٠١٦عام حىت٢٠٠٥
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نقل االعتمادات- ألف

عمليات من عمليات نقل االعتمادات اليت ال يقل مبلغها عن مثاين٢٠١٦جريت يف عام أُ -٢١٠
يورو.٠٠٠٢٠٠

إىل بند "املساعدة القصرية "العامةاملساعدة املؤقتة "يورو من بند ٩٠٢٢٤٢فقد نُقل مبلغ مقداره -٢١١
.فيهسد تكاليف فرادى املقاولنيلقسم اخلدمات التابع ملكتب املّدعي العام يف ميزانية املدة" 

ميزانية شعبة يف "السفر"إىل بند "تكاليف املوظفني"يورو من بند ٠٠٠٢٠٠نُقل مبلغ مقداره و -٢١٢
استنادًا إىل خطة السفر اليت تشمل عمللسد تكاليف السفر يف مهمات التابعة ملكتب املّدعي العامالتحقيق

مدة شهرين اليت قدمتها شعبة التحقيق.

يورو من بند ٠٠٠٢٠٠مقداره نُقل مبلغالسابقة، الفقرة يفةاملذكور عملية النقلإىل وإضافةً -٢١٣
شعبة التحقيق.يف ميزانية "السفر"إىل بند "تكاليف املوظفني"

يف "اليف املوظفنيكت"إىل بند "املساعدة املؤقتة العامة"يورو من بند ٠٠٠٣٥٠هقل مبلغ مقدار نُ و -٢١٤
من هذا البند اعتمادات نقل املتأيت عن املوظفني" تكاليف "يف بند خصَّصاتنقص املسد شعبة التحقيق لميزانية 

أعاله.املذكوريف وقت أسبق من السنة، على النحو "لسفرإىل بند "ا

ين عليهموحمام"د يورو من بن٠٠٠٣٥٢مقدارهنُقل مبلغو -٢١٥ يف ميزانية "الدفاعوحمام"إىل بند "ا
م القانونية.أقسم دعم احملامني لسد تكاليف مهمات/رحالت  م املهنية ونفقا فرقة الدفاع ومصروفا

قسم دعم العمليات يف ميزانية"تكاليف املوظفني"يورو من بند ٠٠٠٢٠٠مبلغ مقداره نُقلو -٢١٦
يف ميزانية"تكاليف املوظفني"يف بندخصَّصاتامللسد نقص يف ديفوار اخلارجية واملكتب امليداين القائم يف كوت

.٢٠١٦قسم اخلدمات اللغوية فيما خيص كانون األول/ديسمرب 

قسم دعم العمليات يف ميزانية "تكاليف املوظفني"يورو من بند ٠٠٠٢٣٥نُقل مبلغ مقداره و -٢١٧
اخلارجية وقسم اإلعالم والتوعية واملكاتب امليدانية القائمة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية ومجهورية أفريقيا الوسطى 

ين عليهم والشهود يف ميزانية "املساعدة املؤقتة العامة"وكينيا، ومن بند  واملكتب امليداين القائم يف كينيا، قسم ا
قسم خدمات تدبر املعلومات فيما خيص كانون يف ميزانية لسد تكاليف املوظفني خصَّصاتلسد نقص يف امل

.٢٠١٦األول/ديسمرب 

ميزانية يف "النفقات التشغيلية العامة"إىل بند "السفر"يورو من بند ٠٠٠٣٠٠ونُقل مبلغ مقداره -٢١٨
ين عليهم والشهود للتمكني من إجراء عمليات ذات طابع سري. قسم ا

ر المخاطرالخطة االستراتيجية وتدبُّ -باء

مبشاركة من ٢٠١٥ثت احملكمة سجل األخطار املمسوك لديها يف تشرين الثاين/نوفمرب لقد حدَّ -٢١٩
يف إعداد إطار لتدبر املخاطر يشتمل ٢٠١٦خالل عام املسؤولني الرئيسيني واإلدارة العليا. واخنرطت احملكمة 

.دات واضحة التحديعلى واليات وتعاريف وأدوار ومسؤولي
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يف شىت وحدات احملكمة يف إعماًال كامًال تدبر املخاطر إعمالز فقد تعذروعلى الرغم من التقدم احملرَ -٢٢٠
ُد نتيجًة للنقص يف مالك العمل املزيوعبءُ املفروضة على امليزانيةبسبب عوامل شىت، منها القيودُ ٢٠١٦عام 

(مثل مشروع سة اليت أوالها جملس التنسيق األولوية املبادرات املنافِ سائُر و صةاملوارد البشرية املخصَّ وحمدوديةُ األفرقة 
إصالح سريورة إعداد امليزانية وتنفيذها، ومشروع وجوه التآزر يف العمل، ومشروع القّد األساسي للوحدات).

ا ملواصلة إعمال تدبر املخاطروقد استبانت احملكمة األنشطة اليت يتعنيَّ -٢٢١ ايف شىت وحدااالضطالع 
يف اعتبارها املوارد البشرية على أسرع حنو ممكن، واضعةً ُقُدمًا ذه السريورة الدفعاحلرص على وهي حريصة كلَّ 

واملالية املتاحة.

فيما ٢٠١٦لع به خالل عام لة عن العمل املضطَ وقدمت احملكمة إىل جلنة املراجعة معلومات مفصَّ -٢٢٢
فريق التنفيذ إىل اجتماع املضي يف اخلاصة باخلطط ٢٠١٦يف عام احملكمةخيص تدبر املخاطر. كما قدمت 

الهاي العامل املعين بسريورة التخطيط االسرتاتيجي.

ابير زيادة النجاعةتد-جيم 

ا الرابعة عشرة احملكمة إىل االستعانة على حنو أكثر ١دعت اجلمعية يف القرار-٢٢٣ الذي اختذته يف دور
ات التنسيق فيما بني األجهزة للدفع قدمًا بعملية حتديد جماالت الرتشيد املشرتك وطلبت إىل تواترًا وأجنع بآلي

جلنة امليزانية واملالية نتائج ملموسة وقابلة للتقييم الكمي املعروض علىشأن ذا الاحملكمة أن تقدم يف تقريرها 
خالل الدورات الالحقة وقد قدمت احملكمة . )١٢(التآزر يف العمل، مبا يف ذلك حتقيق الوفوراتوجوهصوصخب

عمل جلنة ت فيها التآزر فيما بني األجهزة عرضوجوهعنتقارير ٢٠١٦دت يف عام للجنة امليزانية واملالية اليت عقُ 
معاينةذا املشروع. وقد أفضى هذا املشروع إىل لكي تُعىننشئت فة من مديري خمتلف أجهزة احملكمة أُ مؤلَّ توجيه 

تم عند اإلمكان تنفيذ احللول ذات الصلة. إن اجلهود املبذولة فيما فعدة حاالت ازدواج وحاالت عدم جناعة، 
السريورات والبىن ومل تفِض إىل حتقيق وفورات من خالل صبت على حتسني انالتآزر فيما بني األجهزة وجوه خيص 
.)١٣(النجاعة إال يف بعض احلاالتزيادة 

بع فيما النظر يف النهج املتَّ ،األخري إىل جلنة امليزانية واملاليةهاتقرير وجيه، منذ تقدمي وقد أعادت جلنة الت-٢٢٤
خيص عملية حتقيق التآزر فيما بني األجهزة على ضوء الشواغل اليت أعربت عنها الدول األطراف، ودرجة األولوية 

النجاعة القابلة للتقييم الكمي والقيود على موارد احملكمة. وخالل الدورة زيادةاليت أولتها اجلمعية إىل حاالت 
النجاعة زيادةد جهودها فيما يتعلق بعلى احملكمة أن جتدِّ دت الدول األطراف على أنه يتعنيَّ شدَّ األخرية للجمعية 

اليت مت الوقوف عليها أو ما جاعة] [زيادة النوأن ُتدرج يف وثيقة ميزانيتها الربناجمية املقرتحة "بيان طبيعة جوانب 

لَّد،)ICC-ASP/14/20(٢٠١٥... عشرةالرابعةالدورة... الرمسيةالوثائق)١٢( القرار الثالث،اجلزءاألول،ا
ICC-ASP/14/Res.1٤، القسم ياء، الفقرة.

)١٣(
.CBF/27/8، وتقرير احملكمة الثاين بشأن وجوه التآزر بني األجهزة CBF/26/13بشأن وجوه التآزر بني األجهزة تقرير احملكمة 
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فريق التوجيه، بعدما نظر يف العمل رأىويف ضوء ذلك . )١٤(ميكن توقيفه تعويضًا عن أية تكاليف إضافية"
ج أكثر تركيزًا فيما خيص اتّ ه يتعنيَّ التآزر، أنوجوه حىت تارخيه بشأن املضطَلع به به التآزر تنصبّ وجوه باع 

للتحديد الكمي.زيادًة للنجاعة قابلةالتآزر اليت تؤيت وجوه اجلهود يف املقام األول على 

فيما بني األجهزة إىل متييز كثري من األقسام والوحدات حتسينات ميكن التآزر وجوه لقد أفضى مشروع -٢٢٥
زت احملكمة ميَّ هذه العملية وعلى مدى وإحاطة هذه األقسام والوحدات بأمهية التآزر يف أنشطتها اليومية. حتقيقها 
ا لزيادةاجلوانب .ةالنجاعة املمكنالتايل بيا

دة كميًا واملفضية إىل حتقيق وفورات يبلغ جمموعها احملدَّ ،النجاعةزيادةجوانبإن أهم -٢٢٦
التآزر وميكن تلخيصها على النحو التايل:بمعروضة يف التقارير اآلنفة الذكر املتعلقة ،يورو٤٠٠٣٣٠

؛توزيع مهام التحليل على خمتلف األجهزةحتسني )أ(

؛املضي يف تنسيق وظيفة املوارد البشرية)ب(

؛سريورات الدعم اللغوي)ج(

؛املعلومات العامة واملعارف والتدريبتبادل )د(

.حتسني تنسيق تدبر املعلومات والدعم يف جمال تكنولوجيا املعلومات)ه(

ا تنزع إىل حترير زيادةجوانبأما -٢٢٧ النجاعة األخرى اليت مت متييزها فيمكن تبيان معظمها بالتنويه إىل أ
أيضًا أن املراجعة املشرتكة وقد تبنيَّ .املتاحةاملوارد بغية التمكن من القيام باملزيد بواسطة نفس املقدار من املوارد

أن معظم وتؤكِّدشمل بنطاقها احملكمة مجعاء لتآزر املمكن حتقيقه هي عملية بالغة الفائدة تلبني األجهزة 
جوانب فالستبانة النجاعة. هزة قد ُبسِّطت بالفعل وهي تّتسم بالقدر املمكن من السريورات املشرتكة بني األج

٢٠١٧نتقل يف الرتكيز يف العملية ذات الصلة خالل عام سامًا بالطابع امللموس سيُ النجاعة تكون أكثر اتّ زيادة ل
لزيادة تشمل بنطاقها احملكمة مجعاء قة لتآزر املمكن إىل عملية منسَّ األجهزة لاملشرتكة فيما بنيمن املراجعة 

النجاعة ومتييز الوفورات املمكن حتقيقها.

٢٠١٦األداء على صعيد تنفيذ ميزانية عام -رابعاً 

تهاعلى صعيد تنفيذ ميزانيالمحكمة أداء محة عامة عن ل- ألف 

ا أنفقت ٩٦,١إنفاق احملكمة الفعلي مليزانيتها الربناجمية معدَّلبلغ -٢٢٨ مليون ١٣٤,٢١يف املئة، أي أ
تنفيذ معدَّلف. ماليني يورو٥,٣٨، فبقي رصيد مقداره مليون يورو١٣٩,٥٩يورو من ميزانيتها املعتمدة البالغة 

لَّد،)ICC-ASP/14/20(٢٠١٥... عشرةالرابعةالدورة... الرمسيةالوثائق)١٤( القرار الثالث،اجلزءاألول،ا
ICC-ASP/14/Res.1(د)٤، القسم ياء، الفقرة.
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يف العام املاضي نظريه بالقياس إىل ١,٠بالنقاط املئوية مقدارهاخنفاضعلى الربناجمية ينطوي احملكمة مليزانيتها 
يف املئة.٩٧,١البالغ 

ا الرابعة عشرة، ١يقضي القرارو -٢٢٩ يادة يف الز مقدار ُيَسدَّ ، بأن )١٥(الصادر عن اجلمعية يف دور
على املستحق عن أموال مشروع املباين الدائمة الفائدة قدار مبمليون يورو١,٧٥تكاليف املباين الدائمة البالغ 

أي فائض من امليزانية الربناجمية للمحكمة. ولذا فإن الرصيد املتبقي بمليون يورو و ٠,٥٥مدى عدة سنوات البالغ 
يورو خصمًا منه لباقي الزيادة يف ماليني ٤,١٨ض إىل يورو سيخفَّ ماليني ٥,٣٨من امليزانية الربناجمية البالغ 

مليون يورو.١,٢٠ف املباين الدائمة البالغ تكالي

ثالثة إخطارات بإمكان لزوم استخدام مبالغ من صندوق امليزانية واملالية جلنة وقد قدَّمت احملكمة إىل -٢٣٠
بيد أن احملكمة قدمت ماليني يورو ريثما ُيستخدم كل مبلغ امليزانية الربناجمية للمحكمة. ٤,١٩الطوارئ جمموعها 

رِ اللجنة إخطارًا بتعديلِ هذه إىل ٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب ١٠يف  ر بإمكان صندوق الطوارئ املخطَ مبلغِ مقدَّ
عنه ختفيض املقدار اإلمجايل ملبالغ صندوق الطوارئ املخطَر جنملزوم استخدامه من أجل احلالة يف جورجيا، 

ويعزى هذا التعديل إىل جتميد مليون يورو. ١,١٨رو، أي اخنفاضها مبقدار ماليني يو ٣,٠١بإمكان لزومها إىل 
التحقيق والدعم اللغوي واملقاضاة وإىل يف جمال من وظائف املساعدة املؤقتة العامة عددًا ون يشغلَمن توظيف 

ين عليهم يف احلالة يف جورجيااألنشطة تقليص األنشطة التحقيقية و  اية ااملتصلة با إنفاق معدَّللسنة بلغ . ويف 
يف املئة أي أنه أُنفق ما جمموعه ٨٦,٤ر بإمكان لزوم استخدامها ملبالغ صندوق الطوارئ املخطَ عدَّلاملقدار امل

تفاصيل ال٢٦٧حىت ٢٦١يورو. وترد يف الفقرات ماليني٣,٠١البالغ عدَّلاملهذا املقدارمليون يورو من ٢,٦٠
لزوم االستعانة بصندوق الطوارئ.إمكان اإلخطارات باملتعلقة ب

ا أنفقت ٩٥,٩بلغ عدَّللقد نفذت احملكمة ميزانيتها املدجمة مب-٢٣١ يورو مليون ١٣٦,٨٢يف املئة، أي أ
موع امل١٤٢,٦٠من ميزانيتها املدجمة البالغة  بإمكان خَطرملبالغ صندوق الطوارئ املعدَّلمليون يورو، مبا فيها ا

املئة من يف٩٨,٠يورو مليون١٣٦,٨٢ل املصروفات البالغةومتثِّ يورو. ماليني ٣,٠١لزوم استخدامها البالغ 
يورو. مليون٢,٧٨مليون يورو، أي أنه يبقى من هذه امليزانية رصيد مقداره ١٣٩,٥٩امليزانية املعتمدة البالغة 

يورو إىل مليون٢,٧٨البالغ ض هذا الرصيد الباقي أعاله سيخفَّ إليه وكما يقضي به القرار املشار 
وتتوقع احملكمة أن يورو.مليون١,٢٠خصمًا منه لباقي زيادة تكاليف املباين الدائمة البالغ يورو مليون١,٥٨

ر ملبالغ صندوق الطوارئ املخطَ عدَّلمجيع املصروفات اإلضافية مبا فيها املقدار املتستوعب ضمن ميزانيتها الربناجمية
، رهناً بإجناز عملية تصديق املراجعة اخلارجية.بإمكان لزوم استخدامها وزيادة تكاليف املباين الدائمة

لَّد،)ICC-ASP/15/20(٢٠١٦... عشرةاخلامسةالدورة... الرمسيةالوثائق)١٥( الثالث، القراراجلزءاألول،ا
ICC-ASP/15/Res.1،٢و١الفقرتان، القسم حاء.
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البرنامجيةميزانيةالألداء على صعيد تنفيذ ا-باء 

الرئيسي والربنامج. صًا عن تنفيذ امليزانية الربناجمية حبسب الربنامجالوارد أدناه ملخَّ ١يهيئ اجلدول -٢٣٢
وبرنامج فرعي فرتد يف وبرنامج إطار كل برنامج رئيسي ضمنهابنودتفاصيل تنفيذ امليزانية الربناجمية حبسب أما

.)١٦(عشر، كما طلبته اجلمعيةبعاملرفق السا

مبيَّنة بآالفالمبالغ(والبرنامجالرئيسيبحسب البرنامج٢٠١٦عامعلى صعيد تنفيذ ميزانيةاألداء: ١الجدول
)اليوروات

الربنامج الرئيسي/الربنامج
٢٠١٦ميزانية عام 

املعتمدة
مصروفات عام 

التنفيذ بالـ%معدَّلالفرقالفعلية*٢٠١٦
]١[\]٢[=]٤[]٢[-]١[=]٣[]٢[]١[

الربنامج الرئيسي األول
١٢اهليئة القضائية ٤٣٠,٦١١ ١٢١,٨١ ٣٠٨,٨٨٩,٥

١هيئة الرئاسة ٢٦٧,٩١ ٢٠٤,٩٦٣,٠٩٥,٠
١٠الدوائر ٧٩٢,٨٩ ٥٦٣,٢١ ٢٢٩,٦٨٨,٦

٣٦٩,٩٣٥٣,٨١٦,١٩٥,٦مكاتب االتصال
الربنامج الرئيسي الثاين

٤٣مكتب املّدعي العام ٢٣٣,٧٤٠ ٩٤٧,٦٢ ٢٨٦,١٩٤,٧
عية العامة ٩املدَّ ٥٨٦,٩٨ ٥١٧,٣١ ٠٦٩,٦٨٨,٨

٤والتكامل والتعاونشعبة االختصاص  ٠٤٨,٠٣ ٧١١,٩٣٣٦,١٩١,٧
١٧شعبة التحقيق ٨٧٣,٨١٨ ٤٧٨,٨١٠٢,٧-٣٥٢,٦
١١شعبة املقاضاة ٧٢٥,٠١٠ ٣٦٥,٨١ ٣٥٩,٢٨٨,٤

الربنامج الرئيسي الثالث
٧٢قلم احملكمة ٧٥٩,٢٧١ ٦٩٣,٥١ ٠٦٥,٧٩٨,٥

١مكتب رئيس قلم احملكمة ٣٩٩,٦١ ٣١٨,٥١٢٢,٨-٧١٨,١
١٨شعبة اخلدمات اإلدارية ٢٥٥,٢١٨ ٣٥٢,٥١٠١,٩-٦٠٧,٧

٣١شعبة اخلدمات القضائية ٥١٧,٩٣٢ ١-٧٢٠,٤ ٢٠٢,٥١٠٣,٨
٢١شعبة العمليات اخلارجية ٥٨٦,٥١٨ ٦٤٧,٤٢ ٩٣٩,١٨٦,٤

الربنامج الرئيسي الرابع
٢أمانة مجعية الدول األطراف ٨٠٨,٨٢ ٧٤١,٥٦٧,٣٩٧,٦

الربنامج الرئيسي اخلامس
٢املباين ٨٢٤,٦٢ ٨٢٤,٦٠,٠١٠٠,٠

الربنامج الرئيسي السادس
١أمانة الصندوق االستئماين للمجين عليهم ٨٨٤,٥١ ٦٤٠,٧٢٤٣,٨٨٧,١

لَّد،)ICC-ASP/15/20(٢٠١٦... عشرةاخلامسةالدورة... الرمسيةالوثائق)١٦( الثالث، القراراجلزءاألول،ا
ICC-ASP/15/Res.1،،٩الفقرةالقسم ميم.
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الربنامج الرئيسي/الربنامج
٢٠١٦ميزانية عام 

املعتمدة
مصروفات عام 

التنفيذ بالـ%معدَّلالفرقالفعلية*٢٠١٦
]١[\]٢[=]٤[]٢[-]١[=]٣[]٢[]١[

١-الربنامج الرئيسي السابع
٤٥١,٨٢٦٤,٩١٨٦,٩٥٨,٦مكتب مدير مشروع املباين الدائمة

٢-الربنامج الرئيسي السابع
٢فوائد القرض–مشروع املباين الدائمة  ٢٠٠,٥٢ ١٨٥,٧١٤,٨٩٩,٣

٥-الربنامج الرئيسي السابع
٣١٥,١١٨٢,١١٣٣,٠٥٧,٨آلية الرقابة املستقلة

٦-الربنامج الرئيسي السابع
٦٨١,٨٦١١,٢٧٠,٦٨٩,٦مكتب املراجعة الداخلية

١٣٩المجموع للمحكمة جمعاء ٥٩٠,٦١٣٤ ٢١٣,٦٥ ٣٧٧,٠٩٦,١
مبلغها عن تكاليف املباين الدائمة زيادةمقدار 
١-املرتقب ٢٠٠,٠

المخفَّض باحتسابالمجموع للمحكمة جمعاء
مبلغها عن تكاليف المباني الدائمة زيادةمقدار 

٤المرتقب ١٧٧,٠
.إىل أرقام أولية غري مراجعة هي عرضة للتغيري٢٠١٦استُند يف حساب مصروفات عام *

ا أنفقت ٨٩,٥بلغ إنفاق اهليئة القضائية معدَّلإن -٢٣٣ مليون يورو مقابل مقدار ١١,١٢يف املئة، أي أ
بالقياس إىل ١,١مقداره بالنقاط املئويةمليون يورو، ما ينطوي على اخنفاض ١٢,٤٣ميزانيتها املعتمدة البالغ 

يف املئة. وقد ُسجِّل أكرب نقص يف اإلنفاق يف إطار ميزانية الدوائر ٩٠,٦اإلنفاق يف السنة السابقة البالغ معدَّل
كون عدد من ‘٢’؛ الرتشيحات اليت استلزمت تدقيقاً ، وكثرةوظفنياملحشد بطء وترية‘١’وذلك نتيجة ملا يلي:

م للعمل يف أجهزة أخرىشاغلي الوظائف أخذوا إجازات خاص . ة بدون راتب أو أُعيد انتدا

ما ينطوي على اخنفاض مقداره ، ٩٤,٧مقداره عدَّلونفَّذ مكتب املدَّعي العام ميزانيته املعتمدة مب-٢٣٤
ق الـُمنفَ املناظراملقدار وبلغ. يف املئة٩٦,٩التنفيذ يف السنة السابقة البالغ معدَّلبالقياس إىل ٢,٢بالنقاط املئوية 

بندقة يفمليون يورو. أما الوفورات احملقَّ ٤٣,٢٣مليون يورو مقابل مقدار امليزانية املعتمدة البالغ ٤٠,٩٥فعًال 
ا فيما خيص الوظائف الثابتة ووظائف املساعدة املؤقتة العامة، اليت نـُفِّ "تكاليف املوظفني" ذت امليزانية اخلاصة 
سد التكاليف التالية غري لعيد ختصيصها جزئيًا يف املئة على الرتتيب، فقد أُ ٩٠,٥املئة ويف ٩٤,٨مقدارهعدَّلمب

ا يف مجهورية أفريقيا املضطلَ نشطة األرئيسيًا بمتصلة يف إطار بعثات تكاليف أسفار ‘١’املتصلة بالعاملني:  ع 
أكرب بكثري من مقدارها املهيأ له يف ميزانية املتكبَّدةوتكاليف السكن املنقولةالوسطى ألن مقدار االعتمادات 

باملهمات املتعلقةنفقات تشغيلية عامة ُتكبِّدت لسد تكاليف أنشطة العمل امليدانية ‘٢’؛ شعبة التحقيق
تجديد الرتاخيص بو معيَّنةتراخيص وبلوازم و أثاث وعتاد متصلة بمصروفات‘٣’واملقابالت املتصلة بالشهود؛ 

، وفق اسرتاتيجية شعبة التحقيق اخلاصة العلميأفرقة التحقيق، وقسم التحقيق اجلنائيليل، و اخلاصة بقسم التح
بتجهيز املوظفني مبعدات حديثة وميكن التعويل عليها لتيسري ما جيرونه من عمليات التحقيق.

مليون يورو من ميزانيته ٧١,٦٩أنفق يف املئة، أي أنه ٩٨,٥تنفيذ ميزانية قلم احملكمة معدَّلوبلغ -٢٣٥
معدَّلبالقياس إىل ١,٤وينطوي ذلك على اخنفاض مقداره بالنقاط املئوية يورو. مليون٧٢,٧٦البالغة املعتمدة

قة يف شعبة العمليات اخلارجية إىل الوفورات احملقَّ معظم عزى ياملئة. و يف٩٩,٩تنفيذ ميزانية السنة السابقة البالغ 
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ين عليهم وكون عدد إحاالت مكتب حشد من يشغل وظائف التأخري يف‘١’ ختص أنشطة محاية الشهود وا
االخنفاض الكبري يف ‘٢’ط له؛ املّدعي العام لألشخاص طلبًا حلمايتهم أقل إىل حد ذي شأن من عددها املخطَّ 

؛ روتو وَسنغت يف قضية أنشطة احملكمة يف املكتب امليداين القائم يف كينيا إثر القرارات القضائية اليت صدر 
يف التوظيف اليت أضرت بأنشطة التوعية، والتعديالت اليت طرأت على أنشطة الدعم امليداين حاالت التأخري ‘٣’

ديفوار. ط هلا بسبب الظروف السياسية وتعديالت االفرتاضات فيما خيص املكتب امليداين القائم يف كوتاملخطَّ 
ملدة قصرية نيعامة وموظفموظفي مساعدة مؤقتة توظيف ‘١’لسد تكاليف املعنية وقد أعيد ختصيص الوفورات 

ضمن النظام ) SAPاملؤسسية (املصروفات املتصلة باملشاريع ذات الصلة بنظام ختطيط املوارد ‘٢’لدعم األنشطة؛ 
موظفني ملدة قصرية للنهوض باألنشطة املزيدة يف جمال توظيف قسم املوارد البشرية ‘٣’د لألمم املتحدة؛ املوحَّ 

وبث اجلديد الشبكي موقع احملكمة ‘٥’تنظيم تدريب إضايف على اإلدارة والقيادة؛ ‘٤’حشد املوظفني؛ 
ما جرى بعد االنتقال إىل املباين اجلديدة من نقل للبنية التحتية واملشرتيات ‘٦’عرب اإلنرتنت؛ ةاملتزامناحملاكمات 

ا اخلاصة بقاعات احملكمة واملكاتب امليدانية؛ اإل ضافية من لوازم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ومعدا
االستعانة برتامجة مستقلني من أجل احملاكمات املتزامنة.‘٧’

٢,٧٤يف املئة، أي أنه أُنفق مبلغ مقداره ٩٧,٦تنفيذ ميزانية أمانة مجعية الدول األطراف معدَّلوبلغ -٢٣٦
لسد خصَّصاتاملإنفاقوفورات يف إن المليون يورو. ٢,٨١مليون يورو مقابل مقدار امليزانية املعتمدة البالغ 

ئف مساعدة مؤقتة ووظاثابتةيف توظيف من يشغل وظائف التأّخر حلاالت اليت حتققت نتيجةً ،تكاليف املوظفني
على املئة يف٦٥,٠املئة ويف٧٩,٥فيما خيص هذه الوظائفتنفيذالمعدَّلاليت أفضت إىل بلوغ و ،عامة

بغية االستعانة مبرتمجني مستقلني وخدمات "املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات"الرتتيب، أعيد ختصيصها لبند 
تعاقدية لسد احلاجة إىل خدمات الرتمجة اخلارجية نتيجة لزيادة حجم العمل املتصل بدورة اجلمعية.

املسؤولية عن دفع إجيار املباين املؤقتة وصيانة املباين الدائمة. الربنامج الرئيسي اخلامس (املباين) يتوىل و -٢٣٧
يورو بأكملها.مليون٢,٨٢وقد أُنفقت ميزانيته البالغة 

أي أنه أُنفق مبلغ ،يف املئة٨٧,١إنفاق ميزانية أمانة الصندوق االستئماين للمجين عليهم معدَّلوبلغ -٢٣٨
اهمقدار زيادةمليون يورو، ما ينطوي على ١,٨٨مليون يورو، مقابل مقدار امليزانية املعتمدة البالغ ١,٦٤اره مقد

معدَّليف املئة. وميكن عزو تدين ٨٥,٠البالغ ٢٠١٥اإلنفاق يف عام معدَّلبالقياس إىل ٢,١بالنقاط املئوية 
متخضت مؤقتة عامةمساعدة وظائف ونمن يشغلتوظيفنقص اإلنفاق بسبب عدم ‘١: ’ما يليالتنفيذ إىل 
؛ )٢٠١٧شباط/فرباير يف توظيفهمتنجيزسيتعنيَّ (اجلاريةReVisionاة املراجعة املسمّ عمليةُ عن إنشائها

نقص ‘٣’وغريه من األوامر جبرب األضرار؛ لوبـَْنغااألمر جبرب األضرار يف قضية إعدادنقص اإلنفاق على ‘٢’
اخنفاض االستعانة باخلدمات ‘٤’؛ إىل امليدانعدة أنشطة وبعثات اإلنفاق يف إطار بند السفر بسبب تعليق 

رى يف بلدان احلاالت والتحوُّ  ل على صعيد أولويات أمانة االستشارية بسبب حاالت التأخري يف التقييم ا
الصندوق االستئماين للمجين عليهم نتيجة لعدة أوامر قضت جبرب األضرار، مبا يف ذلك التأخري يف توظيف خرباء 

؛ فيما يتعلق جبمع األموال من القطاعني اخلاص والعامالتواصل بلعيان و لالربوز بيُعنوناستشاريني 
امليزانية يف بند النفقات التشغيلية العامة من أجل إيالء األولوية استخدام االعتمادات املدرجة ضمنعدم‘٥’

ألنشطة جرب األضرار.

، ٢٠١٦مشروع املباين الدائمة، وبدء العمل يف املبىن اجلديد اعتبارًا من كانون الثاين/يناير إثر إجناز و -٢٣٩
م مع املقاول العام ومجيع املهمات املتصلة ز مدير مشروع املباين الدائمة على تنجيز مهام تسيري وإدارة العقد املربَ ركَّ 
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اية السنة كان مكتب مدير املشروع قد نفذ ميزانيته مب املئة، أي أنه يف٥٨,٦مقدارهعدَّلمبشروع البناء. ويف 
٢٠١٦ستخدم يف عام يورو. ومل تُ مليون٠,٤٥ميزانيته املعتمدة البالغة مقابليورو مليون٠,٢٦أنفق 

التكاليف الكربى املهيأ هلا يف امليزانية ضمن بند اخلدمات التعاقدية، من قبيل إدارة املشروع لسدخصَّصاتامل
بشأن التكاليف اإلمجالية وإعداد استدراجات العروض اخلاصة بعقود إدارة املرافق املراد إبرامها مع املقاول الرئيسي 

ميزانية يف وال التشييدميزانية يف ال مهيأ هلااليف أخرى متصلة باملباين وغري تكلسدخصَّصاتللملكية، وامل
قسم اخلدمات العامة، الذي سيتوىل إشرافحتت ٢٠١٧العروض يف عام جات ار تدنجَّز معظم اساالنتقال. وسيُ 

اية عام  .٢٠١٦إدارة املباين إثر إغالق مكتب مدير املشروع يف 

مشروع املباين الدائمة (فوائد القرض) دفع الفوائد املستحقة ذات الصلة مبشروع املباين الدائمة. وخيص-٢٤٠
املئة، أي أنه أُنفق يف٩٩,٣تنفيذ امليزانية معدَّل. وبلغ ٢٠١٦بصورة كاملة يف شباط/فرباير وقد مت دفعها 

يورو.مليون٢,٢٠امليزانية املعتمدة البالغة مقابليورو مليون٢,١٩

كان املدير الدائم آللية الرقابة املستقلة بصدد حشد من يشغلون الوظائف الثابتة منذ التحاقه و -٢٤١
ذا شأن خالل السنة وبقيت . بيد أن أعمال احلشد شهدت تأخريًا ٢٠١٥باحملكمة يف تشرين األول/أكتوبر 
. وبالتايل تعذر االضطالع باألنشطة ٢٠١٧أو أوائل عام ٢٠١٦عام خرالوظائف الثالث شاغرة حىت أوا

اية السنة بلغ املخطَّ  تنفيذ معدَّلط هلا وأدى ذلك إىل نقص اإلنفاق يف بند التكاليف غري املتصلة بالعاملني. ويف 
يورو.مليون٠,٣٢ة امليزانية املعتمدة البالغمقابليورو مليون٠,١٨املئة، أي أنه أُنفق يف٥٧,٨امليزانية 

املئة، أي أنه أنفق يف٨٩,٦تنفيذ مكتب املراجعة الداخلية مليزانيته املعتمدة معدَّلوبلغ -٢٤٢
. وإثر مغادرة املراجع املختص بتكنولوجيا يورومليون٠,٦٨ميزانيته املعتمدة البالغة مقابليورو مليون٠,٦١

اية آب/أغسطس  من حيل توظيفعلى مكتب املراجعة الداخلية توجَّب، ٢٠١٥املعلومات واالتصاالت يف 
ولئن كان قد ُهيِّئ يف امليزانية لسد تكاليف هذه الوظيفة من وظائف املساعدة املؤقتة حمله على سبيل االستعجال. 

ما أدى إىل نقص عام يف اإلنفاق.،٢٠١٦مل ُتشغل إال يف آب/أغسطس شهراً فهي١٢العامة ملدة 

.اإلنفاقبنودداء احملكمة على صعيد تنفيذ ميزانيتها حبسب ألصاً لوارد أدناه ملخَّ ا٢ويهيئ اجلدول -٢٤٣

)اليورواتمبيَّنة بآالفالمبالغ(اإلنفاقدو بنبحسب٢٠١٦عامعلى صعيد تنفيذ ميزانيةاألداء: ٢الجدول

البنود
٢٠١٦ميزانية عام 

املعتمدة
٢٠١٦مصروفات عام 

التنفيذ بالـ%معدَّلالفرقالفعلية*
]١[\]٢[=]٤[]٢[-]١[=]٣[]٢[]١[

٥القضاة ٣٦٩,١٥ ٢٦٥,٥١٠٣,٦٩٨,١
موع الفرعي للقضاة ٥ا ٣٦٩,١٥ ٢٦٥,٥١٠٣,٦٩٨,١

٧٤تكاليف املوظفني ٢٣٢,٤٧٠ ٧٥٦,٢٣ ٤٧٦,٢٩٥,٣
١٩املساعدة املؤقتة العامة ٩١٩,٦١٧ ٣٠٥,٠٢ ٦١٤,٦٨٦,٩

١اخلاصة باالجتماعاتاملساعدة املؤقتة  ١٥٦,٥١ ٤٨٢,٥١٤١,٧-٦٣٩,٠
٩٩,٨١٢٤,٢-٤١٢,٩٥١٢,٧العمل اإلضايف

موع الفرعي لتكاليف العاملني ٩٥ا ٧٢١,٤٩٠ ٢١٢,٩٥ ٥٠٨,٥٩٤,٢
٥السفر ٠٩٧,٢٥ ٠٣٥,٦٦١,٦٩٨,٨

١٣,٠١٤١,٩-٣١,١٤٤,١الضيافة
٤اخلدمات التعاقدية ٠٧٨,٥٣ ٦٧٠,٦٤٠٧,٩٩٠,٠
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.مراجعة هي عرضة للتغيريإىل أرقام أولية غري ٢٠١٦اسُتند يف حساب مصروفات عام *

يورو ماليني٥,٢٧يف املئة، أي أنه أُنفق مبلغ مقداره ٩٨,١تنفيذ ميزانية القضاة معدَّلبلغ لقد -٢٤٤
يورو.ماليني ٥,٣٧عتمدة البالغة مقابل امليزانية امل

لسد تكاليف موظفي احملكمة الذين يشغلون وظائف ثابتة خصَّصاتذت امليزانية فيما خيص املفِّ نُـ و -٢٤٥
امليزانية املعتمدة البالغة مقابليورومليون٧٠,٧٦مبلغ مقدارهاملئة، أي أنه أُنفقيف٩٥,٣عدَّلمب

الذي شهده عدَّلاملئة بالقياس إىل امليف٢,٨ما ينطوي على اخنفاض مقداره بالنقاط املئوية يورو، مليون٧٤,٢٣
أي أنه املئة، يف١٩,٧وبلغ املتوسط السنوي لشغور الوظائف يف احملكمة . املئةيف٩٨,١البالغ ٢٠١٥عام 

املئة، وهو يعزى رئيسيًا إىل ارتفاع يف١٩,٣السنوي لشغور الوظائف يف السنة السابقة البالغ عدَّلمع املماشٍ تم
فبلغ توسط السنوي لشغور الوظائف يف اهليئة القضائيةاملوازداد. شغور الوظائف يف قلم احملكمةمعدَّل
تكاليف سد صة لتنفيذ امليزانية املخصَّ املناظر لعدَّلاملوهبط، ٢٠١٥املئة يف عام يف٤,٢مقابل املئة يف١٣,٥

نظريه يف السنة السابقة عن نقاط مئوية٦,٣، أي أنه اخنفض مبقدار املئةيف٨٦,٠ذات الصلة فبلغ املوظفني 
املئة، مقابل يف١٢,٧يف مكتب املّدعي العام فبلغ املئة. وازداد متوسط شغور الوظائف يف٩٢,٣الذي بلغ 

لة يف شغور الوظائف إىل حتويل وظائف مموَّ معدَّليف رتفاع هذا االميكن أن يعزى . و ٢٠١٥املئة يف عام يف٨,٣
اية السنة اخنفض . ٢٠١٦مفعوله يف متوز/يوليو سرىحتويًال إطار املساعدة املؤقتة إىل وظائف ثابتة  معدَّلويف 

ة لسد تكاليف املوظفني فبلغ خصَّصتنفيذ امليزانية املمعدَّلواخنفض املئة. يف٩,٦فبلغ هذاشغور الوظائف
اليت بلغت ٢٠١٥بالقياس إىل قيمته يف عام ئويةنقاط م٣,٠مبقدار هبطأي أنه املئة، يف٩٤,٨
شغور الوظائف معدَّلفة يف قلم احملكمة إىل اخنفاض متوسط وقد أفضت أنشطة التوظيف املكثَّ املئة. يف٩٧,٨

الوظائف شغور معدَّلاملئة، علمًا أن يف٢٣,٩املئة، مقابل قيمته يف السنة السابقة اليت بلغت يف٢٢,٠فيه إىل 
ة لسد خصَّصوقد نـُفِّذت امليزانية املاملئة. يف١٢,٣قيمة مقدارها ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب ٣١بلغ ظرفياً يف 

قيمته بالقياس إىلنقاط مئوية٣,٠مبقدار هبطعدَّلاملئة، أي أن هذا امليف٩٧,٠بلغ عدَّلمبتكاليف املوظفني 
املئة.يف١٠٠,٠يف السنة السابقة اليت بلغت 

املئة، أي أنه أُنفق يف٨٦,٩مقداره عدَّلذت ميزانية املساعدة املؤقتة العامة مبفِّ وقد نُـ -٢٤٦
نقاط مئوية١٠,٦مقداره باخنفاضمليون يورو، ١٩,٩٢ميزانيتها املعتمدة البالغة مقابليورو مليون١٧,٣١

تنفيذ ميزانية املساعدة معدَّلوبلغ املئة. يف٩٧,٥البالغة ٢٠١٥بالقياس إىل القيمة املناظرة اليت شهدها عام 
بالقياس إىل نظريه يف نقطة مئوية ٢٢,٠املئة، أي أنه اخنفض مبقدار يف٧٢,١يف اهليئة القضائية املؤقتة العامة 

، وذلك بسبب حاالت تأخري يف التوظيف. ولئن شهد مكتب املّدعي العام املئةيف٩٤,١السنة السابقة البالغ 
عن نقاط مئوية٣,٠املئة بزيادة مقدارها يف٩٠,٥تنفيذه هلذه امليزانية بلغ معدَّلحاالت تأخري يف التوظيف فإن 

١٢٤,٠١١٦,٥-٧٤٩,٢٨٧٣,٢التدريب
٢٣٨,٠١٥٣,٩-٤٤١,٥٦٧٩,٥اخلرباء االستشاريون

٤حمامو الدفاع ٥٢١,٤٤ ٤٢٨,٦١٠٩,٥-٩٥٠,٠
ين عليهم ١حمامو ا ٩٦٣,٢١ ٣٤٤,٦٦١٨,٦٦٨,٥

١٩النفقات التشغيلية العامة ٧٦١,٢١٨ ١٠٤,٢١ ٦٥٧,٠٩١,٦
٨٤٤,٨١اللوازم واملواد ٤٠٤,٨١٤٧,٩-٢٤٩,٦

١األثاث والعتاد ٠١٢,٠٢ ١-٧٨٣,٦ ٧٧١,٦٢٧٥,١
موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني ٣٨ا ٥٠٠,١٣٨ ٢٣٥,١١٠٠,٦-٧٣٥,٢

١٣٩المجموع ٥٩٠,٦١٣٤ ٢١٣,٦٥ ٣٧٧,٠٩٦,١
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كانت من املئة. كما إن حاالت التأخري يف التوظيف  يف٨٧,٥يت بلغت اليف السنة السابقة لة املسجَّ قيمته املناظرة 
)، ٢٠١٥املئة يف عام يف١٢٩,٤املئة (مقابل يف٨٦,٨للتنفيذ مقداره معدَّالً قلم احملكمة أسباب تسجيل

ًال للتنفيذ مقدارهمجعية الدول األطرافأمانة وتسجيل  مكتب املراجعة الداخلية وتسجيل،املئةيف٦٥,٠معدَّ
ًال للتنفيذ مقداره  عدَّلفذت ميزانيتها مباملئة. أما أمانة الصندوق االستئماين للمجين عليهم فقد نيف٤٧,٧معدَّ

املئة بسبب التأخري يف إعمال بنيتها اجلديدة.يف٤٤,٣مقداره 

املئة، أي أنه يف١٤١,٧ة للمساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات خصَّصتنفيذ امليزانية املمعدَّلوبلغ -٢٤٧
، ويعزى ذلك رئيسيًا إىل يورومليون١,١٦ميزانيتها املعتمدة البالغة مقابليورو مليون١,٦٤أُنفق مبلغ مقداره 

تني حماكمة/الفرنسية من أجل نكليزيألفرقة الرتمجة الشفوية الداخلية إىل اللغة اإلاالستعانة برتامجة مستقلني تكملةً 
كما ة والعربية ولغة الَسْنغو).  ة الليبريينكليزياحلاالت (اإلمن لغات ، وتوظيف ترامجة مستقلني إىل لغات تنيمتزامن

املئة وذلك بسبب االستعانة خبدمات يف٢٢١,٨بلغ عدَّلإنفاقًا زائدًا مبسجَّلتإن أمانة مجعية الدول األطراف 
مرتمجني مستقلني إضافيني للنهوض بعبء العمل املزيد فيما خيص دورة اجلمعية. 

املئة، أي أنه أُنفق مبلغ مقداره يف١٢٤,٢تنفيذ ميزانية العمل اإلضايف معدَّلوبلغ -٢٤٨
يهيئ يف يورو. ولئن كان مكتب املّدعي العام ال مليون٠,٤١ميزانيته املعتمدة البالغة مقابليورو مليون٠,٥١
تعويضية نتيجة الرتفاع هلم ساعات إجازةجتمَّعتفإن العاملني يف شعبة التحقيق الذين ، للعمل اإلضايفميزانيته

اتفاق يشمل مبوجب عمليات التحقيق الناشط تقاضوا تعويضًا عن العمل اإلضايف، وذلك عبء العمل املتصل ب
موظفي األمن يف مالك النقص يف ‘١’ولزم اإلنفاق الزائد يف قلم احملكمة لسد ما يلي: بنطاقه احملكمة مجعاء. 
قاعة احملاكمة الثانية، وذلك نتيجة لتأخري إعمالمن العام من أجل خالل النصف األول قسم األمن والسالمة 

تكاليف السائقني ‘٣’يف املكتب امليداين القائم يف أوغندا؛ ٢٠١٥ارتفاع عبء العمل يف عام ‘٢’؛ يف التوظيف
يشغل الوظائف ريثما يتم توظيف من اخلارجية املهمات واملساعدين اإلداريني الذين يدعمون املهمات الداخلية و 

يف مجهورية الكونغو الدميقراطية. ويف أمانة الصندوق االستئماين للمجين نيالقائمامليداننينيالشاغرة يف املكتب
أعيد ختصيص االعتمادات بنقلها من بند تكاليف املوظفني العاملني يف وظائف ثابتة إىل بند العمل ،عليهم

األنشطة املتصلة باألوامر جبرب األضرار.تأيت عن اإلضايف وذلك نتيجة لعبء العمل املزيد امل

يورو ماليني٥,٠٤يف املئة، أي أنه أُنفق مبلغ مقداره ٩٨,٨مقداره عدَّلونُفذت ميزانية السفر مب-٢٤٩
ذلك رئيسيًا إىل التأخري يف التوظيف الذي أدى إىل يورو. ويعزى ماليني٥,١٠ميزانيته املعتمدة البالغة مقابل

مل جتِر خمطَّط هلا إىل املكاتب امليدانية وبلدان احلاالت بعثاتوإىل أن عدة اخنفاض يف عدد أنشطة محاية الشهود 
نة وحققت أمانة مجعية الدول األطراف وأما. االشتغاليةبسبب األوضاع األمنية والتغريات الطارئة على األولويات 

املئة على يف٧٦,٥يف املئة و٨٩,٣التنفيذ فيهما بلغ معدَّلالصندوق االستئماين للمجين عليهم وفورات إذ أن 
خمطَّط هلا املكاتب امليدانية لتفقدالرتتيب. ويعزى نقص اإلنفاق يف أمانة مجعية الدول األطراف إىل إلغاء زيارات 

إىل امليدان مل جتِر ألن بعثات بينما يعزى نقص اإلنفاق يف أمانة الصندوق االستئماين للمجين عليهم إىل أن عدة 
ذ مكتب املّدعي العام ميزانيته اخلاصة وخالفًا لذلك نفَّ األولوية أوليت لألنشطة املتصلة باألوامر جبرب األضرار.

استمر على اجتاهاً ميثِّل، ما همات حتقيق يف مجهورية أفريقيا الوسطىنتيجًة ملاملئةيف١٢٥,٥بلغ عدَّلبالسفر مب
مدى عدة سنوات بسبب زيادة األنشطة على صعيد عمليات التحقيق يف مجهورية أفريقيا الوسطى. 

يورو مليون٠,٠٤أُنفق مبلغ مقداره املئة، أي أنه يف١٤١,٩مقداره عدَّلونُفذت ميزانية الضيافة مب-٢٥٠
مكتب املّدعي العام اعتمادات لسد تكاليف خدموقد استيورو. مليون٠,٠٣ميزانيتها املعتمدة البالغة مقابل
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ا مسؤولون رفيعو املستوى. وأنفق قلم احملكمة ما يسد تكاليف فعاليات تشمل للمحكمة زيارات خاصة  قام 
. هارابطة حماميوعقد مؤمتر الشبكي للمحكمة وقع املبنطاقها احملكمة مجعاء مثل تدشني 

املئة، أي أنه أُنفق مبلغ مقداره يف٩٠,٠بلغ عدَّلذت ميزانية اخلدمات التعاقدية مبونـُفِّ -٢٥١
يورو. ونفذ قلم احملكمة اجلزء اخلاص به من ماليني٤,٠٨ميزانيتها املعتمدة البالغة مقابليورو ماليني٣,٦٧

ا لقاء ‘١’املئة نتيجة ملا يلي: يف٩١,٥مقداره عدَّلهذه امليزانية مب دفع مبلغ أدىن مبثابة أقساط متفاوض بشأ
"النفقات التشغيلية العامة"ل خصمًا على بند جِّ سُ ،باتكَ ْر ممتلكات ومَ وعلىالتأمني التجاري على املباين الدائمة 

والفرنسية ة نكليزيإلني ااخنفاض يف مقدار تكاليف خدمات إعداد احملاضر باللغت‘٢’يف قسم اخلدمات العامة؛ 
انعقاد  قسم تدبر األعمال القضائية وذلك بسبب تعديل عدد أيام اليت تكبِّدها جهات خارجية إىل ااملعهود

ا إىل جهات خارجية على النحو املخطَّ ‘٣’احملاكمات؛  ط له يف عدم إجراء أنشطة توعوية وخدمات معهود 
راة يف ‘٤’ديفوار؛ يف مجهورية الكونغو الدميقراطية وكوتالقائمة ةامليدانياملكاتب  اخنفاض كبري يف األنشطة ا

ل مكتب املدَّعي العام وسجَّ . روتو وَسنغاملكتب امليداين القائم يف كينيا إثر القرارين القضائيني الصادرين يف قضية 
ة لسد خصَّصاملئة ألن املوارد امليف٤٤,١تنفيذهمعدَّلإذ بلغ للجزء اخلاص به من امليزانية املعنيةإنفاقًا منقوصًا 

ط له إذ متت على النحو املخطَّ خدمستمل تُ جهات خارجية إىل ااملعهودتكاليف أعمال إعداد احملاضر والرتمجة 
إنفاقًا منقوصاً مكتب مدير مشروع املباين الدائمة كما سجَّل باالستعانة باملوارد الداخلية.  تلبية متطلبات األفرقة 

املقاولني الرئيسيني فيما عروضاملئة ألن معظم يف٣٤,٣تنفيذهمعدَّلإذ بلغ للجزء اخلاص به من امليزانية املعنية 
.٢٠١٧يف عام وتُوقع جهَّزتُ سخيص التكاليف اإلمجالية للملكية 

يورو مليون٠,٨٧غ مقداره نفق مبليف املئة، أي أنه أُ ١١٦,٥مقداره عدَّلونُفذت ميزانية التدريب مب-٢٥٢
ل يب إضايف على اإلدارة والقيادة مشيورو، ما يعزى رئيسيًا إىل تدر مليون٠,٧٥ميزانيته املعتمدة البالغة مقابل

يف اإلنفاق الزيادة هذه لقلم احملكمة. وقد قـُلِّصت خصَّصاتاملخصمًا علىسب بنطاقه احملكمة مجعاء احتُ 
إنفاق ميزانية التدريب معدَّلبوفورات حتققت يف إطار برامج رئيسية أخرى مثل مكتب املّدعي العام، حيث بلغ 

املئة بسبب املتطلبات التشغيلية اليت أعاقت تنفيذ خطط التدريب، وأمانة الصندوق االستئماين للمجين يف٧٨,٨
املئة بسبب إيالء األولوية لألنشطة املتعلقة باألوامر يف٣٣,٠تنفيذ ميزانية التدريبمعدَّلعليهم حيث بلغ 

األضرار.جبرب 

مقداره عدَّلمب"]نو اخلرباء االستشاري[املخصَّصات يف بند "اخلربة االستشارية ونُفذت ميزانية -٢٥٣
يورو. مليون٠,٤٤املعتمدة البالغة ةيزانياملمقابليورو مليون٠,٦٨املئة، أي أنه أُنفق مبلغ مقداره يف١٥٣,٩

بفضل املئةيف٥٧,١حيث بلغ معدَّل التنفيذ ،العامعيمكتب املدّ وفورات يف هذا البند يف قِّقت حُ قد و 
التنفيذ معدَّلحيث بلغ ،يف أمانة الصندوق االستئماين للمجين عليهمو خدمات استشارية ُوفرت دون مقابل، 

ضت هذه الوفورات جزئيًا اإلنفاق وَّ عَ و اخلرباء االستشاريني. دمات خبتقليص االستعانة بسبباملئة يف٤٥,٢
عزى رئيسياً إىل ما يلي: زيادًة ت،املئةيف٢٧٢,١التنفيذ معدَّلالزائد يف إطار هذا البند يف قلم احملكمة، حيث بلغ 

يف ")SAPوارد املؤسسية (املام ختطيط عوامل النجاح يف نظإعمالالنفقات على مشاريع من قبيل مشروع "‘١’
إعادة تقييم نظام ‘٢’قسم املوارد البشرية ومشروع "نظام مراقبة األعمال" اجلاري تنفيذه يف قسم امليزانية؛ 

أتعاب املمثلني القانونيني للمجين عليهم من حمامي مكتب احملامي ‘٣’املساعدة القانونية املعمول به يف احملكمة؛ 
العمومي للمجين عليهم وفقاً لقرارات الدوائر.
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تنفيذ معدَّلبلغ إذ ايندرج ضمن حدود ميزانيتهساعدة القانونية ل إنفاق يف بند املوعلى اإلمجال ُسجِّ -٢٥٤
٦,٤٨يورو مقابل امليزانية املعتمدة البالغة ماليني٦,٢٩يف املئة، أي أنه أُنفق مبلغ مقداره ٩٧,١اميزانيته
أفرقة املئة، بينما نُفذت ميزانية يف١٠٩,٥مقداره عدَّلوقد نُفذت ميزانية أفرقة حمامي الدفاع مبيورو. ماليني 

ين عليهم مب ألفرقة خصَّصاتقد أعيد ختصيص املوارد بنقلها من بند املفاملئة. يف٦٨,٥مقداره عدَّلحمامي ا
ين عليهم إىل بند امل ملنح موارد إضافية ألفرقة الدفاع فيما خيص ألفرقة حمامي الدفاع نتيجةً خصَّصاتحمامي ا

ين ولزمتقضية أُْنغوين وقضية اْنتاَغْندا وقضية اْغبَـْغبو.  مقادير مساعدة قانونية أقل فيما خيص أفرقة الدفاع عن ا
احلالة يفَسنغيف احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى، وقضية مببايف احلالة يف السودان، وقضية ندابعليهم يف قضية 

يف كينيا.

املئة، أي أنه أُنفق يف٩١,٦مقداره عدَّللسد النفقات التشغيلية العامة مبة خصَّصونُفذت امليزانية امل-٢٥٥
مليون يورو، فبقي رصيد مقداره ١٩,٧٦عتمدة البالغة مقابل ميزانيتها امليورو مليون١٨,١٠مبلغ مقداره 

املئة وبقي رصيد يف٨٨,٣التنفيذ معدَّليورو. وقد حتققت الوفورات يف قلم احملكمة، حيث بلغ مليون١,٦٦
ط له يف املباين اجلديدة كان أدىن مما خطِّ العملمرافق استعمال أنيورو، وذلك يتأتى عن مليون١,٦٦مقداره 
ين عليهم والشهود وعن اخن ألن عدد إحاالت مكتب املّدعي العام لألشخاص طلباً فاض يف أنشطة محاية ا

لة ضت هذه الوفورات جزئيًا الزيادة يف اإلنفاق املسجَّ وَّ وقد عَ . مما ُخطِّط لهذي شأنحلمايتهم كان أقل إىل حد 
لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت إثر االنتقال يف قسم خدمات تدبر املعلومات اليت تعزى إىل نقل البنية التحتية

تنفيذه للميزانية يف هذا البند معدَّلل مكتب املّدعي العام إنفاقًا زائدًا إذ بلغ سجَّ و إىل املباين الدائمة.
رو، يو مليون٠,٤٣امليزانية املعتمدة البالغة مقابليورو مليون٠,٥١املئة، أي أنه أنفق مبلغًا مقداره يف١١٧,٥

إجيارات قاعات من قبيلمتصلة بالشهود عمل ميداين تتعلق بالبعثات وسد مصروفات وذلك لدعم أنشطة 
ملكتب املّدعي العام.التابعة صيانة املكاتب امليدانية تكاليف نقل الشهود، و تكاليف االجتماع، و 

يورو مليون١,٢٥مبلغ مقداره يف املئة، أي أنه أُنفق ١٤٧,٩اللوازم واملواد تنفيذ ميزانيةمعدَّلوبلغ -٢٥٦
معدَّلقلم احملكمة، حيث بلغ يورو. إن اإلنفاق يف إطار هذا البند يف مليون٠,٨٤امليزانية املعتمدة البالغة مقابل

امليزانية املعتمدة البالغة مقابلمليون يورو ١,١٥املئة، أي أنه أُنفق مبلغ مقداره يف١٥٦,٠التنفيذ 
لوازم قاعات احملكمة واستبدال املذاييع العاملة إىل يعزى رئيسيًا إىل االحتياجات اإلضافية ،يورومليون٠,٧٤

ل مكتب املّدعي العام زيادة طفيفة يف إنفاقه يف إطار هذا البند إذ بالرتددات املرتية يف املكاتب امليدانية. وقد سجِّ 
َلكات تستعمل يف التحقيق اجلنائي العلمي، واستبدال املئة بسبب شراء مسَتهيف١١٠,٩تنفيذ ميزانيته معدَّلبلغ 

بطاقات اتصال، وبطاريات للطائرات اليعسوبية، إخل.

أنه أُنفق يف املئة، أي٢٧٥,١تنفيذ ميزانيته معدَّلوُسجِّل إنفاق زائد يف بند األثاث والعتاد إذ بلغ -٢٥٧
فقلم احملكمة، الذي نفَّذ ميزانيته مليون يورو. ١,٠١مقابل امليزانية املعتمدة البالغة يورو مليون٢,٧٨مبلغ مقداره 

يورو مقابل ميزانيته املعتمدة البالغة مليون٢,٥٦املئة، أي أنه أنفق يف٢٩٥,٧يف هذا البند مبعدَّل مقداره 
َمرَْكبات ـاليف استبدال جمموعة َمرَْكبات لكي يشرعاالشتغاليةبسبب االحتياجات يورو، اشرتى مليون٠,٨٧

ورقَّى معدات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ومعدات االئتمار ،املتقادمة العهد يف املقر ويف املكاتب امليدانية
وسائل االتصال ورقَّى ،بواسطة الروابط الفيديوية عن بعد يف املكاتب امليدانية من أجل مساع إفادات الشهود

،باملكتبني امليدانيني القائمني يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، واشرتى حيز التخزين الالزمالساتلي اخلاصة 
مقداره عدَّلإذ نفذ ميزانيته مبل مكتب املّدعي العام إنفاقًا زائداً يف هذا البند واستبدل العتاد املتقادم العهد. وسجَّ 
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راة عن يستعملها احملققون يف امليدان، وأنظمة آمنة املئة لشرائه معدات يف١٨٢,٥ تسجيل رقمي للمقابالت ا
.)Wi-Fiبعد، ونقاط نفاذ إىل اإلنرتنت العايل البيان (

حملة عامة عن توزع امليزانية الربناجمية حبسب املصروفات من امليزانية األساسية ٣يهيئ اجلدول و -٢٥٨
يف املئة بينما ١٠٢,٨األساسي من امليزانية الشقتنفيذ معدَّلد بلغ واملصروفات من امليزانية املتصلة باحلاالت. وق

فصاعدًا لن ٢٠١٧وبدءًا من امليزانية الربناجمية لعام .يف املئة٩١,٢املتصل باحلاالت شقهاتنفيذ معدَّلبلغ 
لسد خصَّصاتألن املامليزانية إىل شقني، شق للمصروفات األساسية وشق للمصروفات املتصلة باحلاالت،تقسم

ج يف ميزانية أساسية واحدة.مَ هذه وتلك سُتدْ 

واإلنفاق من ميزانية اإلنفاق من الميزانية األساسيةبحسب٢٠١٦عامعلى صعيد تنفيذ ميزانيةاألداء: ٣الجدول
)اليورواتمبيَّنة بآالفالمبالغ(الحاالت

الربنامج الرئيسي/الربنامج

امليزانية املتصلة باحلاالتاألداء على صعيد تنفيذ األداء على صعيد تنفيذ امليزانية األساسية

٢٠١٦ميزانية عام 
املعتمدة األساسية 

الفعلية صروفاتامل
من ميزانية عام 

٢٠١٦
*األساسية

التنفيذ معدَّل
بالـ%

٢٠١٦ميزانية عام 
املعتمدة املتصلة 

باحلاالت

الفعلية صروفاتامل
من ميزانية عام 

املتصلة ٢٠١٦
*باحلاالت

التنفيذ معدَّل
بالـ%

]٤[\]٥[=]٦[]٥[]٤[]١[\]٢[=]٣[]٢[]١[
الربنامج الرئيسي األول

٩اهليئة القضائية ٩٣٤,٩٩ ٤٣٩,٢٩٥,٠٢ ٤٩٥,٧١ ٦٨٢,٦٦٧,٤
١هيئة الرئاسة ٢٦٧,٩١ ٢٠٤,٩٩٥,٠

٨الدوائر ٢٩٧,١٧ ٨٨٠,٦٩٥,٠٢ ٤٩٥,٧١ ٦٨٢,٦٦٧,٤
٣٦٩,٩٣٥٣,٨٩٥,٦مكاتب االتصال

الربنامج الرئيسي الثاين
٦مكتب املّدعي العام ٨٠١,٠٦ ١٩٣,٢٩١,١٣٦ ٤٣٢,٧٣٤ ٧٥٤,٤٩٥,٤

عية العامة ٣املدَّ ٨٠٨,٧٣ ٣٢٠,٠٨٧,٢٥ ٧٧٨,٢٥ ١٩٧,٣٨٩,٩
والتكامل شعبة االختصاص 

١والتعاون ٢١٦,٩١ ٠٥٥,٩٨٦,٨٢ ٨٣١,١٢ ٦٥٦,٠٩٣,٨
٥١٠,٨٦٦٣,٣١٢٩,٩١٧شعبة التحقيق ٣٦٣,٠١٧ ٦٨٩,٣١٠١,٩
١شعبة املقاضاة ٢٦٤,٦١ ١٥٣,٩٩١,٢١٠ ٤٦٠,٤٩ ٢١١,٩٨٨,١

الربنامج الرئيسي الثالث
٣٢قلم احملكمة ٧٣٠,٤٣٥ ٨٨٢,٥١٠٩,٦٤٠ ٠٢٨,٨٣٥ ٨١١,٠٨٩,٥

١مكتب رئيس قلم احملكمة ٣٧٠,٢١ ٧١٨,١١٢٥,٤٢٩,٤
١٦شعبة اخلدمات اإلدارية ٥٧١,٢١٧ ٤٩٧,٢١٠٥,٦١ ٦٨٤,٠١ ١١٠,٥٦٥,٩

١٢شعبة اخلدمات القضائية ١٦٢,٨١٣ ٧٣٧,١١١٢,٩١٩ ٣٥٥,١١٨ ٩٨٣,٣٩٨,١
٢شعبة العمليات اخلارجية ٦٢٦,٢٢ ٩٣٠,٢١١١,٦١٨ ٩٦٠,٣١٥ ٧١٧,٢٨٢,٩

الربنامج الرئيسي الرابع
٢أمانة مجعية الدول األطراف ٨٠٨,٨٢ ٧٤١,٥٩٧,٦

الربنامج الرئيسي اخلامس
٢املباين ٨٢٤,٦٢ ٨٢٤,٦١٠٠,٠
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الربنامج الرئيسي/الربنامج

امليزانية املتصلة باحلاالتاألداء على صعيد تنفيذ األداء على صعيد تنفيذ امليزانية األساسية

٢٠١٦ميزانية عام 
املعتمدة األساسية 

الفعلية صروفاتامل
من ميزانية عام 

٢٠١٦
*األساسية

التنفيذ معدَّل
بالـ%

٢٠١٦ميزانية عام 
املعتمدة املتصلة 

باحلاالت

الفعلية صروفاتامل
من ميزانية عام 

املتصلة ٢٠١٦
*باحلاالت

التنفيذ معدَّل
بالـ%

]٤[\]٥[=]٦[]٥[]٤[]١[\]٢[=]٣[]٢[]١[
الربنامج الرئيسي السادس

أمانة الصندوق االستئماين 
٨٠٨,٠٩٢١,٠١١٤,٠١للمجين عليهم ٠٧٦,٥٧١٩,٧٦٦,٩

١-الربنامج الرئيسي السابع
مكتب مدير مشروع املباين 

٤٥١,٨٢٦٤,٩٥٨,٦الدائمة
٢-الربنامج الرئيسي السابع
فوائد –مشروع املباين الدائمة 

٢القرض ٢٠٠,٥٢ ١٨٥,٧٩٩,٣
٥-الربنامج الرئيسي السابع

٣١٥,١١٨٢,١٥٧,٨آلية الرقابة املستقلة
٦-الربنامج الرئيسي السابع
٦٨١,٨٦١١,٢٨٩,٦مكتب املراجعة الداخلية

٥٩المجموع ٥٥٦,٩٦١ ٢٤٥,٩١٠٢,٨٨٠ ٠٣٣,٧٧٢ ٩٦٧,٧٩١,٢
.مراجعة هي عرضة للتغيريإىل أرقام أولية غري ٢٠١٦استُند يف حساب مصروفات عام *

األنشطة الميدانية-١

. وكانت تص للمصروفات الفعلية على العمليات امليدانية حبسب احلاالملخَّ ٤يرد يف اجلدول -٢٥٩
حاالت هي احلالة يف أوغندا، واحلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، تسعحتقق يف ٢٠١٦احملكمة يف عام 

واحلالة يف السودان، واحلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى، واحلالة يف كينيا، واحلالة يف ليبيا، واحلالة يف كوت ديفوار، 
ال حاالت بعينها. وقد بلغ جمموع . وخيص الدعم التشغيلي مجيع احلاالت معاً،، واحلالة يف جورجياواحلالة يف مايل

يف املئة من مقدار امليزانية املعتمدة املتصلة ٩١,٢مليون يورو، ما ميثل ٧٢,٩٧املصروفات الفعلية جلميع احلاالت 
مليون يورو من جمموع املصروفات ٣٤,٧٥نفق مكتب املدَّعي العام مليون يورو. وقد أَ ٨٠,٠٣باحلاالت البالغ 

موع، ما يبقي رصيدًا منه ٣٥,٨١نفق قلم احملكمة مليون يورو، وأَ ٧٢,٩٧الفعلية البالغ  مليون يورو من هذا ا
مليون يورو ٠,٧٢مليون يورو أنفقتها اهليئة القضائية و١,٦٨: يف برناجمني آخريننفقمليون يورو أُ ٢,٤٠يبلغ 

.أنفقتها أمانة الصندوق االستئماين للمجين عليهم
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)اليورواتمبيَّنة بآالفالمبالغ(٢٠١٦عامفي بحسب الحاالتالميدانيةعلى العملياتالفعليةالمصروفات: ٤الجدول

`

احلالة يف 
أوغندا

احلالة يف 
مجهورية 
الكونغو 

الدميقراطية
احلالة يف 
السودان

احلالة يف 
مجهورية 
أفريقيا 

الوسطى
احلالة 

يف كينيا
احلالة 
يف ليبيا

احلالة يف كوت 
ديفوار

احلالة 
يف مايل

احلالة 
يف جورجيا

الدعم 
موعالتشغيلي ا

١الدوائر ٦٨٢,٦١ ٦٨٢,٦
١اهليئة القضائية ٦٨٢,٦١ ٦٨٢,٦

١٢,٧٧,٠٠,٢٧٨,٦٩٨,٦ديوان املدَّعي العام
٣٧٨,٨٤٣٣,٧٢٢,٣٢٩٣,٤١١٣,٧٥٢,٩٦٧,٤٨٤,٩٤٧,٢٣قسم اخلدمات ٦٠٤,٦٥ ٠٩٨,٧

عية العامة ٣٧٨,٨٤٣٣,٧٣٥,٠٢٩٣,٤١١٣,٧٥٩,٩٦٧,٤٨٤,٩٤٧,٤٣املدَّ ٦٨٣,٣٥ ١٩٧,٣
االختصاصشعبة

١٠٩,٤١٢١,٤١٠,٠١٢٨,٠٩٢,٥٧٥,٩٣٤,٦١٢١,٩١والتعاونوالتكامل ٩٦٢,٤٢ ٦٥٦,٠
والتكاملاالختصاصشعبة

١٠٩,٤١٢١,٤١٠,٠١٢٨,٠٩٢,٥٧٥,٩٣٤,٦١٢١,٩١والتعاون ٩٦٢,٤٢ ٦٥٦,٠
١شعبة التحقيق ٢٠١,٧١ ٨٣٢,٥١٦١,٧٣ ٦٠٤,٥٦٢٢,١٢٧٦,٥٢ ٤١٤,٦١ ٧٧٥,٥١٦,٢٥ ٧٨٤,٠١٧ ٦٨٩,٣

١شعبة التحقيق ٢٠١,٧١ ٨٣٢,٥١٦١,٧٣ ٦٠٤,٥٦٢٢,١٢٧٦,٥٢ ٤١٤,٦١ ٧٧٥,٥١٦,٢٥ ٧٨٤,٠١٧ ٦٨٩,٣
٦٢١,١١شعبة املقاضاة ٤٨٥,٥٣٩٤,٩١ ٩٤٧,٢١ ١٣٥,١١٠٩,٨١ ٤٦٢,٦٥٠٦,١١ ٥٤٩,٦٩ ٢١١,٩

٦٢١,١١شعبة املقاضاة ٤٨٥,٥٣٩٤,٩١ ٩٤٧,٢١ ١٣٥,١١٠٩,٨١ ٤٦٢,٦٥٠٦,١١ ٥٤٩,٦٩ ٢١١,٩
٢مكتب املّدعي العام ٣١١,٠٣ ٨٧٣,١٦٠١,٥٥ ٩٧٣,٢١ ٩٦٣,٣٥٢٢,١٣ ٩٧٩,٢٢ ٤٨٨,٣٦٣,٦١٢ ٩٧٩,٣٣٤ ٧٥٤,٤

٩,٧٤٤٤,٢٤٥٣,٩العامةقسم اخلدمات 
٣,٥١,٧٤٤,٢١,٩٦٠٥,٤٦٥٦,٦قسم األمن والسالمة
٣,٥١,٧٥٣,٨١,٩١شعبة اخلدمات اإلدارية ٠٤٩,٦١ ١١٠,٥
٢٢٧,٦٢٢٧,٦مكتب مدير الشعبة

األعمالتدبرقسم
٢,٩٣,٥٩,٤٢القضائية ٣٦٣,٠٢ ٣٧٨,٩

تدبّر قسم خدمات
٩,٩٦٦,٣٩,٣٠,٩١٠,٣١٦,٣٧,١٢املعلومات ٧٥٨,٥٢ ٨٧٨,٥

٢١١,٦٢١١,٦االحتجازقسم
٩٣,٧١اللغويةاخلدماتقسم ٧٧٠,٩١٠,٥٢٤١,٢١,٢٢٢١,٢٧٩,٠١١,٠١ ٨٠٤,٠٤ ٢٣٢,٧
ينمشاركةقسم عليهما
١٦,١٥,٠١٦,٤١,٢٧,٥١٥,٧٠,٢٧٩٦,٩٨٥٨,٩أضرارهموجرب

٩,١٢٨٨,٦٢٩٧,٧حمامو الدفاع
ين عليهم ٦,٦٥٠٤,٦٧٢,٥٧٩٠,٨١حمامو ا ٣٧٤,٤
٦٦٧,٠١قسم دعم احملامني ٧١٥,٠١٢٣,٢٢ ٠١٩,٧٢٦٦,٩٨,٤١ ٠٨٠,٣٤١٤,٦٢٢٨,٤٦ ٥٢٣,٦

٧٩٣,٣٤القضائيةاخلدماتشعبة ٠٦٤,٧١٣٣,٧٢ ٢٩٠,١٢٧٠,١٨,٤١ ٤٠١,٢٥٣٤,٧١٨,٢٩ ٤٦٩,٤١٨ ٩٨٣,٩
٥,٠١٠,٧١٥,٧الشعبةمديرمكتب

قسم دعم العمليات 
٢١,١١٥٥,٩١٦٩,٧٤,٩٥٩,٤١اخلارجية ٥٦٥,٧١ ٩٧٦,٧

ين عليهم والشهود ٣١٣,٢١قسم ا ٤٢١,٠٣٢,٩١٢٤,٩١ ٣١٤,٣٥٦,٣٤٨٥,٢٢٠٦,٢٧,١٣ ٢٤٢,٧٧ ٢٠٣,٩
٠,١٩,٠١١٦,١١٤٢,٩١٥٦,١٢٧,٦٠,٤١٩١,٢٦٤٣,٤والتوعيةاإلعالمقسم

١املكاتب امليدانية ٠٠٩,٦٢ ٠٨٣,٩٧٧١,١٧٨١,٠٥٦٥,٣٥٦٧,٩٩٧,٨٥ ٨٧٦,٨
١شعبة العمليات اخلارجية ٣٤٤,١٣ ٦٦٩,٨٣٢,٩١ ١٨١,٩٢ ٢٤٨,١٥٦,٣١ ٢٦٦,٠٨٠١,٧٧,٥٥ ١٠٨,٢١٥ ٧١٦,٦
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`

احلالة يف 
أوغندا

احلالة يف 
مجهورية 
الكونغو 

الدميقراطية
احلالة يف 
السودان

احلالة يف 
مجهورية 
أفريقيا 

الوسطى
احلالة 

يف كينيا
احلالة 
يف ليبيا

احلالة يف كوت 
ديفوار

احلالة 
يف مايل

احلالة 
يف جورجيا

الدعم 
موعالتشغيلي ا

٢قلم احملكمة ١٤٠,٩٧ ٧٣٦,٢١٦٦,٦٣ ٥٢٥,٨٢ ٥٢٠,٢٦٤,٨٢ ٦٦٧,٢١ ٣٣٦,٤٢٥,٧١٥ ٦٢٧,٢٣٥ ٨١١,٠
االستئماينالصندوقأمانة

١٧٨,٢٣٠,٤٥١١,١٧١٩,٧عليهمللمجين
االستئماينالصندوقأمانة

١٧٨,٢٣٠,٤٥١١,١٧١٩,٧عليهمللمجين
٤المجموع ٦٣٠,١١١ ٦٣٩,٧٧٦٨,١٩ ٤٩٩,٠٤ ٤٨٣,٤٥٨٦,٨٦ ٦٤٦,٤٣ ٨٢٤,٧٨٩,٣٣٠ ٨٠٠,٢٧٢ ٩٦٧,٧
.إىل أرقام أولية غري مراجعة هي عرضة للتغيري٢٠١٦استُند يف حساب مصروفات عام *

االلتزامات غير المصّفاة-٢

اة العالقة عشر جمموع االلتزامات غري املصفّ اخلامسيرد يف املرفق )١٧(امليزانية واملاليةجلنةكما طلبته -٢٦٠
للفرتة احملدَّثةرقام ، واأل٢٠١٦من السنة املاليةكانون األول/ديسمرب٣١واملبلغ اإلمجايل الواجب الدفع حبلول 

ا حبلول  .٢٠١٥كانون األول/ديسمرب ٣١ذا

توظيف العاملين-٣

األول/ديسمرب كانون ٣١ص عن مالك املوظفني حبسب الربنامج الرئيسي. ويف ملخَّ ٥يرد يف اجلدول -٢٦١
، عدا ٨٩٧البالغ ةيف املئة)، مقابل عدد الوظائف املقر ٨٧,٣()١٨(٧٨٣بلغ جمموع الوظائف املشغولة ٢٠١٦

.املسؤولني املنتَخبني الثالثة

لَّد،)ICC-ASP/12/20(٢٠١٣... عشرةالثانيةالدورة... الرمسيةالوثائق)١٧( .١١١الفقرة،٢-باءاجلزءالثاين،ا
)١٨(

ا ُشغلت يف وظائف يفسبع مثة  وظائف شاغرة اأويعزى ذلك إىلديسمرب. /ولشهر كانون األالربنامج الرئيسي الثالث اعُترب أ
عدد الوظائف حتديث عدد الوظائف املشغولة و ومت بناًء على ذلك. وقد ُعلِّق حشد من يشغلها٢٠١٧لغى يف عام تُ كينيا سيف  يف املكتب امليداين

.ةواحملكمامج الرئيسي الثالثالربنالشاغرة يف 
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الوظائف المشغولة بحسب نوع الوظيفة (من الفئة الفنية وفئة الوظائف المقّرة مقابل- : مالك الموظفين ٥الجدول
العامة)الخدمات 

الوظائف املقرة
الوظائف 
املشغولة 

الوظائف اليت 
أُجنز حشد من 

يشغلها

الوظائف اجلاري 
من حشد

يشغلها 

الوظائف املعلن 
عنها اليت ال 

من حشدجيري 
يشغلها

الوظائف 
الشاغرة اليت مل 

يعلن عنها 
[١][٢][٣][٤][٥][٦]

اهليئة القضائية
٥٢٤٥١٥١األولالربنامج الرئيسي

مكتب املّدعي العام
٢٣٧٢١٤١١٠٤٨الربنامج الرئيسي الثاين

قلم احملكمة
٥٧٨٥٠٧٦٤٦٤١٥الربنامج الرئيسي الثالث

أمانة مجعية الدول األطراف
١٠٥٥الربنامج الرئيسي الرابع

عليهمأمانة الصندوق االستئماين للمجين 
٩٦٣الربنامج الرئيسي السادس

مكتب مدير مشروع املباين الدائمة
١٣٣-الربنامج الرئيسي السابع

آلية الرقابة املستقلة
٥٤٢١١-الربنامج الرئيسي السابع
مكتب املراجعة الداخلية
٦٤٤-الربنامج الرئيسي السابع

٨٩٧٧٨٣٩٦٧٨٣٠المجموع

لزوم استخدامهاإمكان المخَطر بصندوق الطوارئمبالغ األداء على صعيد تنفيذ الميزانية فيما يخص -٤

ا بثالثامليزانية واملالية إىل جلنة ٢٠١٦قدمت احملكمة يف عام -٢٦٢ إمكان لزوم ة اإلخطارات التايل بيا
٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب ١٠ويف يورو. ٤٠٠١٨٨٤استخدام مبالغ من صندوق الطوارئ يبلغ جمموعها 

بإمكان لزوم استخدام مبلغ من صندوق الطوارئ من أجل احلالة إلخطارلتعديًال اللجنة هذه قدمت احملكمة إىل 
٤٠٠١٨٨٤عنه ختفيض املقدار اإلمجايل ملبالغ صندوق الطوارئ املخَطر بإمكان لزومها من جنميف جورجيا، 

وبذلت احملكمة خالل السنة جهودًا كبرية لرتشيد استخدامها للموارد املتاحة بغية يورو. ٩٠٠٠٠٩٣يورو إىل 
ا املالية. أما تفاص :ييل اإلخطارات املعنية فهي كما يلتقليص متطلبا

مبلغ من صندوق الطوارئ مقداره استخدام إمكان لزومب٢٠١٦أغسطس/آب٩إخطار تارخيه )أ(
؛يف احلالة يف أوغنداأُْنغويندومينيك قضية يورو يف ٩٠٠٣٥٨١

مبلغ من صندوق الطوارئ مقداره استخدام بإمكان لزوم٢٠١٦آب/أغسطس ٩إخطار تارخيه )ب(
؛الكونغو الدميقراطيةيف احلالة يف مجهورية لوبـَْنغايورو يف قضية ٠٠٠٣١٣
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مبلغ من صندوق الطوارئ استخدام بإمكان لزوم٢٠١٦سبتمرب/أيلول٢٠إخطار تارخيه )ج(
بتاريخ عي العام حتقيقهاملدّ مكتب جورجيا، حيث باشر يف اجلديدة احلالة من أجليورو ٥٠٠٥١٦٢مقداره 

ُخفِّض مبلغ صندوق الطوارئ املخَطر ٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب ١٠ويف . ٢٠١٦كانون الثاين/يناير ٢٧
يورو.٠٠٠٣٣٨١إىل من أجل هذه احلالة ه استخدامبإمكان لزوم

اهاستخدامالمخَطر بلزوماألداء على صعيد تنفيذ الميزانية فيما يخص مجموع مبالغ صندوق الطوارئ -٥

جمموع مبالغ عن األداء العام على صعيد تنفيذ امليزانية فيما خيص اً صملخَّ الوارد أدناه ٦اجلدول يهيئ-٢٦٣
اية سنة . و جلنة امليزانية واملاليةمت إىل دِّ اليت قُ ذات الصلةاإلخطارات ِة ثالثصندوق الطوارئ املشمولة ب يف 

يف املئة، أي أنه أُنفق ٨٦,٤هااستخداملزومر بإمكان التنفيذ الفعلي فيما خيص املبالغ املخطَ معدَّلبلغ ٢٠١٦
٣,٠١البالغ هااستخدامبإمكان لزومر املخطَ بالغ صندوق الطوارئاملعدَّل ملموع امليون يورو مقابل ٢,٦٠
.يوروماليني 

ةِ ثالثالطوارئ المشمولة بفيما يخص مبالغ صندوقاإلجمالي على صعيد تنفيذ الميزانيةاألداء: ٦الجدول
)اليورواتمبيَّنة بآالفالمبالغ(اإلنفاقبندبحسب٢٠١٦عامفياهاستخدامبلزوم اإلخطارات

.إىل أرقام أولية غري مراجعة هي عرضة للتغيري٢٠١٦اسُتند يف حساب مصروفات عام *

من مبالغ صندوق الطوارئ ترد فيما يلي تفاصيل األداء على صعيد تنفيذ امليزانية فيما خيص كالً و -٢٦٤
.جلنة امليزانية واملاليةترتيب إرسال اإلخطارات املعنية إىل سب حبهااستخدامر بإمكان لزوماملخطَ 

ر الوارد أدناه األداء على صعيد تنفيذ امليزانية فيما يتعلق مببلغ صندوق الطوارئ املخطَ ٧اجلدول يبنيِّ و -٢٦٥
إنفاق األموال املعنية معدَّلقد بلغ ل. يف احلالة يف أوغنداأُْنغويندومينيك قضية استخدامه من أجل بإمكان لزوم 

مليون ١,٣٦البالغ هاستخدامر بإمكان لزوممليون يورو مقابل املبلغ املخطَ ١,٢١يف املئة، أي أنه أُنفق ٨٨,٨

بند اإلنفاق

صندوق جمموع مبالغ 
إمكان الطوارئ املخطَر ب

التنفيذ اإلمجايل بالـ%معدَّلجمموع املصروفات الفعلية*هااستخداملزوم
]١[\]٢[=]٣[]٢[]١[

١املساعدة املؤقتة العامة ١٧٧,٣٨٩٩,٨٧٦,٤
٦٩,٢املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

٩,٨العمل اإلضايف
موع الفرعي لتكاليف  ١العاملنيا ١٧٧,٣٩٧٨,٨٨٣,١

٣٨٦,٤٣٠٢,٧٧٨,٣السفر
٣٩٤,٨٣٣٢,٦٨٤,٢اخلدمات التعاقدية

٨,٠١٣,٧١٧١,٧التدريب
١١٠,٠١٠٠,٧٩١,٥اخلرباء االستشاريون

١٤٨,١١٣٨,٥٩٣,٥النفقات التشغيلية العامة
٦,٩اللوازم واملواد

٧٨٥,٣٧٢٧,٨٩٢,٧األثاث والعتاد
موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني ١ا ٨٣٢,٦١ ٦٢٢,٩٨٨,٦

٣المجموع ٠٠٩,٩٢ ٦٠١,٧٨٦,٤
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ين األربعة املطلوبني ألن اثنني من الرتامجة املؤازِر يف إطار بند املساعدة املؤقتة العامةوقد حتققت وفورات يورو. 
. وقد أعيد ختصيص اعتمادات العمل يف آب/أغسطس بدًال من أن يبدآه يف متوز/يوليوبدآ للرتمجة بلغة اآلشويل 

لني باالجتماعات لالستعانة برتامجة مستقبنقلها من بند املساعدة املؤقتة العامة إىل بند املساعدة املؤقتة اخلاصة 
م لزمت فوراً. ويضاف إىل ذلك أنه، بالنظر إىل التأخر الذي طرأ على توظيف من  للغة اآلشويل ألن االستعانة 

ين عليهم وجرب أضرارهم، نُـ يف قسم مالعامة يشغلون وظائف املساعدة املؤقتة  ذت ميزانية املساعدة فِّ شاركة ا
لت زيادة يف اإلنفاق يف بند جِّ وسُ املئة من املبلغ املطلوب. يف٥٥,٩مقداره عدَّلاملؤقتة العامة يف هذا القسم مب

بعثة؛ وقد أعيد ١٥٠لتقدمي املكتب امليداين القائم يف أوغندا الدعم ألكثر من النفقات التشغيلية العامة نتيجةً 
أوغندا.بند اخلدمات التعاقدية ضمن املكتب امليداين القائم يف و ختصيص اعتمادات بنقلها من بند السفر 

ه من استخدامزومالمخَطر بإمكان لالطوارئمبلغ صندوقيخصفيماعلى صعيد تنفيذ الميزانيةاألداء: ٧الجدول
)اليورواتمبيَّنة بآالفالمبالغ(اإلنفاقبندبحسب٢٠١٦عامأوغندافيالحالةفيأُنْغويندومينيك أجل قضية

بند اإلنفاق
صندوق الطوارئ املخطَر مبلغ

التنفيذ بالـ%معدَّلجمموع املصروفات الفعلية*استخدامهلزومإمكان ب
]١[\]٢[=]٣[]٢[]١[

٤٩٨,٥٢٧٨,٦٥٥,٩املساعدة املؤقتة العامة
٦٩,٢املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

٩,١العمل اإلضايف
موع الفرعي لتكاليف العاملني ٤٩٨,٥٣٥٦,٩٧١,٦ا

٢٣٠,٩٢١١,٥٩١,٦السفر
٣٠٣,٠٢٧٦,٠٩١,١اخلدمات التعاقدية

٣٣,٠٣١,٤٩٥,١اخلرباء االستشاريون
٧٥,٥١١٠,٧١٤٦,٦النفقات التشغيلية العامة

٣,٥اللوازم واملواد
٢١٨,٠٢١٦,٢٩٩,٢األثاث والعتاد

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني ٨٦٠,٤٨٤٩,٢٩٨,٧ا
١المجموع ٣٥٨,٩١ ٢٠٦,١٨٨,٨

.إىل أرقام أولية غري مراجعة هي عرضة للتغيري٢٠١٦استُند يف حساب مصروفات عام *

ر الوارد أدناه األداء على صعيد تنفيذ امليزانية فيما يتعلق مببلغ صندوق الطوارئ املخطَ ٨اجلدول نيِّ يبو -٢٦٦
اية مجهورية الكونغو الدميقراطيةيفاحلالةيفلوبـَْنغا دييلوتوماس قضيةمن أجل بإمكان لزوم استخدامه . ويف 

يف املئة، أي أنه أُنفق مبلغ مقداره ٥٣,٨التنفيذ فيما خيص هذا املبلغ من صندوق الطوارئ معدَّلالسنة بلغ 
وقد حتققت مليون يورو. ٠,٣١البالغ هر بإمكان لزوممليون يورو مقابل مبلغ صندوق الطوارئ املخطَ ٠,١٧

ين عليهم وجرب و وفورات يف إطار بند املساعدة املؤقتة العامة بسبب التأخري يف الت ظيف يف قسم مشاركة ا
نيامليدانينييف املكتبللمستجداتتوظيف مساعَدْين ميدانيَـْني نتيجةً من غري الضروري أننه تبنيَّ ألأضرارهم و 

يف مكتب وحتققت وفورات يف إطار بند التكاليف غري املتصلة بالعاملني يف مجهورية الكونغو الدميقراطية. نيالقائم
دت تكليفه بالدفاع يف تشرين األول/أكتوبر بدًال من احملامي العمومي للمجين عليهم ألن الدائرة االبتدائية أكَّ 

نظراً إىل الوضع األمين واإلمدادي القائم يف امليدان.ات قد ألغين بعض املهمألمتوز/يوليو، و 
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من بإمكان لزوم استخدامه ر خطَ المالطوارئمبلغ صندوقيخصفيماعلى صعيد تنفيذ الميزانيةاألداء: ٨الجدول
اإلنفاقبندبحسب٢٠١٦عامفيجمهورية الكونغو الديمقراطيةفيالحالةفيتوماس لوبـَْنغا دييلوأجل قضية

)اليورواتمبيَّنة بآالفالمبالغ(

بند اإلنفاق
صندوق الطوارئ املخطَر مبلغ

التنفيذ بالـ%معدَّلجمموع املصروفات الفعلية*بإمكان لزوم استخدامه
]١[\]٢[=]٣[]٢[]١[

١٦٤,٢٦٧,١٤٠,٩املساعدة املؤقتة العامة
موع الفرعي لتكاليف العاملني ١٦٤,٢٦٧,١٤٠,٩ا

٤٤,٣٣٠,٠٦٧,٧السفر
١٢,٥٦,٩٥٥,٤اخلدمات التعاقدية

٧٧,٠٥٨,٠٧٥,٣اخلرباء االستشاريون
١٥,٠٦,٢٤١,٥النفقات التشغيلية العامة

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني ١٤٨,٨١٠١,١٦٨,٠ا
٣١٣,٠١٦٨,٢٥٣,٨المجموع

.إىل أرقام أولية غري مراجعة هي عرضة للتغيري٢٠١٦اسُتند يف حساب مصروفات عام *

ر الوارد أدناه األداء على صعيد تنفيذ امليزانية فيما يتعلق مببلغ صندوق الطوارئ املخطَ ٩اجلدول يبنيِّ -٢٦٧
٢٧بتاريخ مكتب املّدعي العام حتقيقهجورجيا حيث باشر يف اجلديدة من أجل احلالة لزوم استخدامهبإمكان 

إخطار بتعديل م إىل جلنة امليزانية واملالية دِّ قُ ٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب ١٠. ويف ٢٠١٦كانون الثاين/يناير 
لتجميد عدد من وظائف املساعدة وذلك نتيجةً ر بإمكان لزوم استخدامهامقدار موارد صندوق الطوارئ املخطَ 

قية يف مكتب املّدعي العام، ما ترتب عليه تقليص مقدار املوارد املؤقتة العامة وختفيض يف عدد املهمات التحقي
ر بإمكان لزوم استخدامه املخطَ املعدَّلوبذا غدا املقدارالالزمة لألنشطة املتصلة بالشهود يف قلم احملكمة. 

لزوم كان إمالذي ُأخطر أصًال باملقداربالقياس إىل يورو مليون١,١٨يورو أي أنه ُخفِّض مبقدار مليون١,٣٤
يورو.مليون٢,٥٢البالغاستخدامه 

مقداره عدَّلأُنفق مبيف احلالة املعنية ر بإمكان لزوم استخدامه إن مبلغ صندوق الطوارئ املخطَ -٢٦٨
ر بإمكان لزوم استخدامه املخطَ عدَّلاملاملقدارمقابليورو مليون١,٢٣املئة، أي أنه أُنفق مبلغ مقداره يف٩١,٧
يف مكتب املّدعي العام إنفاقاً لزوم استخدامهر بإمكان املخطَ عدَّلاملاملقداروقد أُنفق يورو. مليون١,٣٤البالغ

ليكاد يكون كامًال إذ بلغ  املقدار مقابليورو مليون٠,٧٢يف املئة، أي أنه أُنفق مبلغ مقداره ٩٥,٠ه معدَّ
مقدار ُأجريألنهاملئة يف٨٧,٤التنفيذ يف قلم احملكمة معدَّلوبلغ يورو. مليون٠,٧٦البالغ عدَّلر به املاملخطَ 
ين عليهم والشهود طلبات األنشطة املتصلة بمن  يف امليزانية ضمن إطار بند السفر املهيأ لهأقل من مقدارها ا

أنشطة مكتب املّدعي العام.الخنفاض يف وذلك نتيجةً وبند النفقات التشغيلية العامة
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من المخَطر بإمكان لزوم استخدامه الطوارئمبلغ صندوقيخصفيماعلى صعيد تنفيذ الميزانيةاألداء: ٩الجدول
)اليورواتمبيَّنة بآالفالمبالغ(اإلنفاقبندبحسب٢٠١٦عامفيجورجياالجديدة فيأجل الحالة

بند اإلنفاق
صندوق الطوارئ املخطَر مبلغ

التنفيذ بالـ%معدَّلاملصروفات الفعلية*جمموع بإمكان لزوم استخدامه
]١[\]٢[=]٣[]٢[]١[

٥١٤,٦٥٥٤,١١٠٧,٧املساعدة املؤقتة العامة
٠,٦العمل اإلضايف

موع الفرعي لتكاليف العاملني ٥١٤,٦٥٥٤,٧١٠٧,٨ا
١١١,٢٦١,٢٥٥,٠السفر

٧٩,٣٤٩,٧٦٢,٧اخلدمات التعاقدية
٨,٠١٣,٧١٧١,٧التدريب

١١,٣اخلرباء االستشاريون
٥٧,٦٢١,٦٣٧,٥النفقات التشغيلية العامة

٣,٥اللوازم واملواد
٥٦٧,٣٥١١,٧٩٠,٢األثاث والعتاد

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني ٨٢٣,٤٦٧٢,٦٨١,٧ا
١المجموع ٣٣٨,٠١ ٢٢٧,٤٩١,٧

.إىل أرقام أولية غري مراجعة هي عرضة للتغيري٢٠١٦استُند يف حساب مصروفات عام *

ومجموع مبالغ صندوق الطوارئ البرنامجية الميزانية -ةجعلى صعيد تنفيذ ميزانيتها المدمَ أداء المحكمة -٦
لزوم استخدامها إمكان بالمخَطر

امليزانية باجلمع بنية، الوارد أدناه أداء احملكمة على صعيد تنفيذ ميزانيتها املدجمَ ١٠اجلدول يبنيِّ -٢٦٩
لزوم استخدامها. لقد بلغت املصروفات الفعلية إمكان ر بالربناجمية وجمموع مبالغ صندوق الطوارئ املخطَ 

مليون يورو مقابل مقدار امليزانية ١٣٦,٨٢مقداره صروفات من صندوق الطوارئ، مبلغاً للمحكمة، مبا فيها امل
لزوم إمكان ر بموع مبالغ صندوق الطوارئ املخطَ عدَّلاملقدار امليه مليون يورو مبا ف١٤٢,٦٠ة البالغاملدجمَ 

لة يبلغللميزانية املدجمَ إنفاقًا ل يورو. إن ذلك ميثِّ ماليني ٣,٠١البالغ استخدامها يف املئة منها٩٥,٩همعدَّ
.مليون يورو٢,٧٨مقداره ، فيبقى رصيد مليون يورو١٣٩,٥٩يف املئة من مقدار امليزانية املعتمدة البالغ ٩٨,٠و

يورو بعد خصم الزيادة يف تكاليف املباين الدائمة البالغة مبلغاً مقداره مليون١,٥٨وسيبلغ الرصيد النهائي املتبقي 
.٢٠١٦على احملكمة أن تستوعبه ضمن إطار ميزانيتها الربناجمية لعام يتعنيَّ يورو مليون١,٢٠
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)اليورواتمبيَّنة بآالفالمبالغ(اإلنفاقبحسب بند٢٠١٦لعامالميزانية المدمجةعلى صعيد تنفيذ األداء: ١٠الجدول

البند
امليزانية املعتمدة 

٢٠١٦لعام 

عدَّلاملقدار امل
ملبالغ صندوق 

الطوارئ املخطَر 
بإمكان لزوم 
لعام استخدامها 

٢٠١٦

موع املدمج  ا
املؤلَّف من امليزانية 

عدَّلواملقدار امل
بالغ صندوق مل

الطوارئ املخطَر 
بإمكان لزوم 
لعام استخدامها 

٢٠١٦

املصروفات 
الفعلية* لعام 

٢٠١٦

الفعلية املصروفات 
من صندوق 

الطوارئ* لعام 
٢٠١٦

املصروفات جمموع 
الفعلية مبا فيها 

الفعلية املصروفات 
من صندوق 
الطوارئ لعام 

٢٠١٦

نسبة جمموع 
املصروفات الفعلية، مبا 

الفعلية املصروفات فيها 
،من صندوق الطوارئ
إىل امليزانية املعتمدة 

معدَّل(٢٠١٦لعام 
)الـ ٪التنفيذ ب

، الفعليةنسبة جمموع املصروفات 
من الفعلية مبا فيها املصروفات

موع  صندوق الطوارئ، إىل ا
ج املؤلَّف من امليزانية املدمَ 

بالغ ملعدَّلواملقدار املاملعتمدة
صندوق الطوارئ املخَطر 
لعام بإمكان لزوم استخدامها 

التنفيذ بالـ ٪)معدَّل(٢٠١٦
]٣[\]٦[=]٨[]١[\]٦[=]٧[]٥[+]٤]=[٦[]٥[]٤[]٢[+]١]=[٣[]٢[]١[

٥القضاة ٥-٣٦٩,١ ٣٦٩,١٥ ٥-٢٦٥,٥ ٢٦٥,٥٩٨,١٩٨,١
موع الفرعي  ا

٥للقضاة ٥-٣٦٩,١ ٣٦٩,١٥ ٥-٢٦٥,٥ ٢٦٥,٥٩٨,١٩٨,١
٧٤تكاليف املوظفني ٧٤-٢٣٢,٤ ٢٣٢,٤٧٠ ٧٠-٧٥٦,٢ ٧٥٦,٢٩٥,٣٩٥,٣
املساعدة املؤقتة 

١٩العامة ٩١٩,٦٥٦٩,٩٢٠ ٤٨٩,٥١٧ ٣٠٥,٠٥٣٠,٦١٧ ٨٣٥,٦٨٩,٥٨٧,٠
املساعدة املؤقتة 

اخلاصة 
١باالجتماعات ١-١٥٦,٥ ١٥٦,٥١ ٦٣٩,٠٦٩,٢١ ٧٠٨,٢١٤٧,٧١٤٧,٧
٤١٢,٩٥١٢,٧٩,٨٥٢٢,٥١٢٦,٥١٢٦,٥-٤١٢,٩العمل اإلضايف

املساعدة القصرية 
٦٠,٨-٣٦٩,٢٣٦٩,٢-٦٠٧,٤٦٠٧,٤املدة

موع الفرعي  ا
٩٥لتكاليف العاملني ٧٢١,٤١ ١٧٧,٣٩٦ ٨٩٨,٧٩٠ ٢١٢,٩٩٧٨,٨٩١ ١٩١,٧٩٥,٣٩٤,١

٥السفر ٠٩٧,٢٣٨٦,٤٥ ٤٨٣,٦٥ ٠٣٥,٦٣٠٢,٧٥ ٣٣٨,٣١٠٤,٧٩٧,٤
٤٤,١١٤١,٩١٤١,٩-٣١,١٤٤,١-٣١,١الضيافة

٤اخلدمات التعاقدية ٠٧٨,٥٣٩٤,٨٤ ٤٧٣,٣٣ ٦٧٠,٦٣٣٢,٦٤ ٠٠٣,٢٩٨,٢٨٩,٥
٧٤٩,٢٨,٠٧٥٧,٢٨٧٣,٢١٣,٧٨٨٦,٩١١٨,٤١١٧,١التدريب
اخلرباء 

٤٤١,٥١١٠,٠٥٥١,٥٦٧٩,٥١٠٠,٧٧٨٠,٢١٧٦,٧١٤١,٥االستشاريون
٤حمامو الدفاع ٤-٥٢١,٤ ٥٢١,٤٤ ٤-٩٥٠,٠ ٩٥٠,٠١٠٩,٥١٠٩,٥

ين عليهم ١حمامو ا ١-٩٦٣,٢ ٩٦٣,٢١ ١-٣٤٤,٦ ٣٤٤,٦٦٨,٥٦٨,٥
النفقات التشغيلية 

١٩العامة ٧٦١,٢١٤٨,١١٩ ٩٠٩,٣١٨ ١٠٤,٢١٣٨,٥١٨ ٢٤٢,٧٩٢,٣٩١,٦
٨٤٤,٨١-٨٤٤,٨اللوازم واملواد ٢٤٩,٦٦,٩١ ٢٥٦,٥١٤٨,٧١٤٨,٧

١األثاث والعتاد ٠١٢,٠٧٨٥,٣١ ٧٩٧,٣٢ ٧٨٣,٦٧٢٧,٨٣ ٥١١,٤٣٤٧,٠١٩٥,٤
موع الفرعي  ا
للتكاليف غري 

٣٨املتصلة بالعاملني ٥٠٠,١١ ٨٣٢,٦٤٠ ٣٣٢,٧٣٨ ٧٣٥,٢١ ٦٢٢,٩٤٠ ٣٥٨,١١٠٤,٨١٠٠,١
المجموع 

١٣٩للمحكمة جمعاء ٥٩٠,٦٣ ٠٠٩,٩١٤٢ ٦٠٠,٥١٣٤ ٢١٣,٦٢ ٦٠١,٧١٣٦ ٨١٥,٣٩٨,٠٩٥,٩
.إىل أرقام أولية غري مراجعة هي عرضة للتغيري٢٠١٦استُند يف حساب مصروفات عام *
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اية عام ستئعن حال الصناديق االاً صملخَّ ١١اجلدول يهيئ-٢٧٠ ن اجلدوالويتضمَّن. ٢٠١٦مانية عند 
اية عام للصناديق االستئمانية أدناه بيان األداء املايل ١٢و١١ يف سُيْدرَجالذي ٢٠١٦حبسب القطاع عند 

ويلي ذلك وصٌف وجيز حلال كل من الصناديق االستئمانية..البيانات املالية

(المبالغ مبيَّنة باليوروات)٢٠١٦لعاماالستئمانيةالصناديقأداء: ١١الجدول

االستئماينالصندوق 
األرصدة املرحَّلة من 

املسامهاتالفرتة السابقة
مناقلة املسامهات 
فيما بني املشاريع

تاإليرادا
جممل النفقات*املالية/األخرى

الرصيد املرحَّل إىل 
الفرتة التالية

١٠٠العاماالستئماينالصندوق ٤٠)-٦٧٠ ٦٠-٥٥(٦٤١ ٠٨٤
٢٧-)٢٠١٦(اجلديدةاملباينملراسم تدشني االستئماينالصندوق ٢٧--٠٠٠ ٠٠٠-

١--)٢٠١٦(احملاكمملسابقة حماكاة االستئماينالصندوق ١-١٤٤ ١٤٤-

التعاونوتعزيزالقانونيةاخلربةلبناءاالستئماينالصندوق
)٣٤٦)٢٠١٦-٢٠١٥ ١--٥١٤ ١١٣٣٤٧ ٦٢٧-

التعاون وتعزيزالقانونيةاخلربةلبناءاالستئماينالصندوق
)٥٠٨-)٢٠١٧-٢٠١٦ ٥٩٣٥٠٩-٧٩٠ ٣٨٣-

مكتب لسياسةالصندوق االستئماين لفعالية بدء الرتويج 
١٣-)٢٠١٦خيص األطفال (ااملّدعي العام فيم ١٣--٥٠٠ ١٣٣٣٦٧

املتدرِّبني واملهنيني الزائرين الصندوق االستئماين لتنمية قدرات 
)١٣٨-)٢٠١٨-٢٠١٦ ٠٣٧٣٩ ١٧٧-٤٩٧٣٦ ٥٧٠

٩٨٠التوطنيإلعادةاخلاصالصندوق ٤٠٥٢٥٤ ٩٨١١٣-٥٤٥ ٤٩٩١ ٢٢٢ ٤٣٢
٦٢حللقات التدارس اإلقليميةاالستئماين الصندوق  ٥٦٢٦--٤٤٥ ٠٣٩٣٦ ٤٦٢
قنياخلاصة باملنسِّ التدارسحللقاتاالستئماينالصندوق

)٢)٢٠١٤ ٢---٣٦١ ٣٦١-

٩املعوزينزينللمحتجَ العائليةللزياراتاالستئماينالصندوق ٨٧٣٣٤ ٩١١-٧٥٠ ٥٥٥٣٣ ٠٧٧
١٦منواً البلدانأقلملشاركةاالستئماينالصندوق ٢٦١٥ ١٤١٥-٠٠٠ ٩٨٩٥ ٢٨٦
٤٣االستئماين لدعم الربامجالصندوق ٤٤(٢١١--٧٠١ ٨٨)١٢٢ ٠٣٤
١المجموع ٥٦٢ ٢٣٠٩٨١ ٣-٦٢٢ ٠٦٨٩٢٣ ٦٠٨١ ٦٢٣ ٣١٢

.إىل أرقام أولية غري مراجعة هي عرضة للتغيري٢٠١٦اسُتند يف حساب مصروفات عام *
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٢٠١٦كانون األول/ديسمبر٣١فيالمنتهيةللسنة٢٠١٦االستئمانية من الناحية المالية في عامالصناديقأداءبيان: ١٢الجدول
)مبيَّنة باليورواتالمبالغ(

الصندوق
العاماالستئماين

الصندوق
االستئماين

ملراسم تدشني 
اجلديدة املباين

)٢٠١٦(

الصندوق
االستئماين

ملسابقة حماكاة 
احملاكم

)٢٠١٦(

الصندوق
لبناءاالستئماين

القانونيةاخلربة
التعاونوتعزيز

)٢٠١٥-

٢٠١٦(

الصندوق
لبناءاالستئماين

القانونيةاخلربة
التعاون وتعزيز

)٢٠١٦-

٢٠١٧(

الصندوق 
االستئماين 
لفعالية بدء 

لسياسةالرتويج 
مكتب املّدعي 

خيص االعام فيم
األطفال 

)٢٠١٦(

الصندوق 
االستئماين 

لتنمية قدرات 
املتدرِّبني 

واملهنيني الزائرين 
)٢٠١٦-

٢٠١٨(

الصندوق
إلعادةاخلاص 
التوطني

الصندوق 
االستئماين 

حللقات التدارس 
اإلقليمية

الصندوق
االستئماين

التدارسحللقات
اخلاصة 

باملنسقني 
)٢٠١٤(

الصندوق
االستئماين

العائليةللزيارات
زينللمحتجَ 
املعوزين

الصندوق
االستئماين

أقلملشاركة
منواً البلدان

الصندوق
االستئماين 

موعلدعم الربامج ا

اإليرادات

٢٧-التربعات ٥٠٨--٠٠٠ ٧٩٠١٣ ٥٠٠١٣٨ ٠٣٧٢٥٤ ٣٤--٥٤٥ ٧٥٠٥ ٩٨١-٠٠٠ ٦٢٢

املسامهاتمناقلة
٤٠)املشاريعبنيفيما ١-(٦٤١ ٣٩---١٤٤ ٤٩٧-------

اإليرادات
١--٥٥األخرى/املالية ٩١٤٢١١٣-٣٦٩٨١٥٦-١١٣٥٩٣ ٠٦٨

٤٠)اإليراداتمجموع ٢٧(٥٨٦ ٠٠٠١ ١٤٤١ ١١٣٥٠٩ ٣٨٣١٣ ٥٠٠١٧٧ ٥٧٠٢٥٥ ٣٤-٥٢٦٥٦ ٧٥٩٥ ٠١٤٢١١٩٨٤ ٦٩٠

النفقات

نفقات تعويضات 
١--العاملني ١٤٤١١٩ ٣٢٦١٢٧ ٢١-------٨٧٢ ٩٨٩٢٧٠ ٣٣١

٨٩---لضيافةواالسفر ٧٨٩٢١٨ ١١-----٧٠٧ ٥٥٥١١ ٣٣١-٧٣٨ ٧٨٩

اخلدمات 
٢٦-التعاقدية ٤٠-٢٧٢ ١٥١١٢٩ ١٩٥١٣ ٢٠٨-------١٣٣ ٧٥١

٩٨-٧٢٨-النفقات التشغيلية ٣١١٣٣ ١٣--٥٤٩ ٤٩٩٢٦ ٠٣٩٢ ٣-٣٦١ ٦٧)٩٨٩ ١١٠(٨٧٢ ٦٠٤

--------------اللوازم واملواد

٢٦٢١------٥٠٦٠---النفقات املالية ٧٦١٢ ١٣٣

٢٧-مجموع النفقات ٠٠٠١ ١٤٤٣٤٧ ٦٢٧٥٠٩ ٣٨٣١٣ ١٣-١٣٣ ٤٩٩٢٦ ٠٣٩٢ ٣٦١١١ ٥٥٥١٥ ٤٤)٩٨٩ ٩٢٣(١٢٢ ٦٠٨

الفائض/(العجز) 
٤٠)عن الفترة المعنية ٣٤٦)--(٥٨٦ ٣٦٧١٧٧-(٥١٤ ٥٧٠٢٤٢ ٢٥)٠٢٧ ٢)(٩٨٣ ٢٣(٣٦١ ١٠)٢٠٤ ٤٤(٩٧٥ ٣٣٣٦١ ٠٨٢

تنفيذ حالياً.معلَّقة المشاريع خيص :الصندوق االستئماين العام-٢٧١

٢٠١٦نيسان/أبريل١٩هذه املراسم يف جرت :اجلديدةاملباينملراسم تدشني االستئماينالصندوق-٢٧٢
أما ضيفًا من ممثِّلي الدول واملنظمات غري احلكومية واألوساط األكادميية والصحفيني. ٣٥٠وشارك فيها زهاء 

والعديد من وزراء الدول ،الضيوف املرموقون فهم األمني العام لألمم املتحدة، ورئيس مجعية الدول األطراف
وقد حتملت حكومة هولندا معظم تكاليف هذه الفعالية.األطراف، وعمدة مدينة الهاي. 

أتاحت بلدية مدينة الهاي، باعتبارها ٢٠١٦يف عام :احملاكمملسابقة حماكاة االستئماينالصندوق-٢٧٣
تنظمها احملكمة اجلنائية الدولية حملاكاة احملاكم، املدينة الدولية للسالم والعدل وداعمًا مواظبًا للمسابقات اليت 

أمواالً للمحكمة لسد تكاليف الرتامجة الروس فيما خيص اجلولة األخرية من مسابقة حماكاة احملاكم.
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له املفوضية األوروبية متوِّ :)٢٠١٦-٢٠١٥التعاون (وتعزيزالقانونيةاخلربةلبناءاالستئماينالصندوق-٢٧٤
وهو يدعم املوقع الشبكي اخلاص باألدوات القانونية، وحلقة تدارس احملامني وتدريبهم وجهات ماحنة أخرى، 

إىل ٢٠١٥وكذلك حلقات التدارس املعنية بتعزيز التعاون. ومتتد فرتة تنفيذ املشاريع املعنية من كانون الثاين/يناير 
.٢٠١٦آذار/مارس 

متوِّله املفوضية األوروبية ): ٢٠١٧-٢٠١٦التعاون (وتعزيزالقانونيةاخلربةلبناءاالستئماينالصندوق-٢٧٥
وجهات ماحنة أخرى، وهو يدعم املوقع الشبكي اخلاص باألدوات القانونية، وحلقة تدارس احملامني وتدريبهم 

إىل ٢٠١٦وكذلك حلقات التدارس املعنية بتعزيز التعاون. ومتتد فرتة تنفيذ املشاريع املعنية من نيسان/أبريل 
.٢٠١٧آذار/مارس

جرت :الصندوق االستئماين لفعالية بدء الرتويج لسياسة مكتب املّدعي العام فيما خيص األطفال-٢٧٦
سياسة مكتب املّدعي العام فيما خيص تنفيذ لاستهالًال رمسياً ٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب ١٦هذه الفعالية يف 

ا املكتب يف جهوده املستمرة لتناول اجلرائم الدولية املنصوص إن هذه السياسة وُ األطفال.  ضعت لكي يسرتشد 
جه احلساس جتاه األطفال من أجل ُترتكبعليها يف نظام روما األساسي اليت  م، ويف  حبق األطفال وتضر 

االخنراط مع األطفال خالل عمله، واضعاً نصب عينيه حقوقهم وخدمة مصاحلهم.

فرص مدعومة مالياً لتوفري ئ أنشماين لتنمية قدرات املتدرِّبني واملهنيني الزائرين:الصندوق االستئ-٢٧٧
وللمهنيني الزائرين من رعايا البلدان النامية اليت هي دول أطراف يف نظام روما األساسي. نيداخليللمتدربني ال

م املهنية تنمية املعارف واملهبغية ،ويتيح هذا الربنامج للمشاركني فرصة النمو الفكري وأارات ذات الصلة مبسري
بتحديد هذه املسرية، واكتساب مهارات مهنية قابلة للنقل. أما التمويل الالزم فتوفره الدول األطراف املهتمة 

باألمر.

يف إبرام اتفاقات بشأن إعادة التوطني مع اليت ترغبيساعد الدول :إلعادة التوطنياخلاصالصندوق -٢٧٨
الصندوق من هذا ويُرمى تكاليف. هذه الدولوذلك بتهيئة حلول ال حتمِّل، إبرامهالكنها ال تقدر على احملكمة

الدول هذا الصندوق ومتوِّل بناء القدرات احمللية على محاية الشهود.الفعلية و إعادة التوطنيإىل زيادة عدد حاالت 
الراغبة يف ذلك.األطراف 

ملنطقة شرقي آسيا إن حلقة التدارس اإلقليمية التدارس اإلقليمية:حللقات االستئماين الصندوق -٢٧٩
قة حالياً، وقد جتري يف بلد معلَّ ،بكمبوديابنهع يف بادئ األمر عقدها يف بنوم ، اليت كان من املزمَ واحمليط اهلادئ

آخر من بلدان اإلقليم الناطقة بالفرنسية.

ضمن قلم احملكمة مبوجب قرار أنشئ املعوزين:زينللمحتجَ العائليةللزياراتاالستئماينالصندوق-٢٨٠
ICC-ASP/8/Res.4اجلمعية 

زين املعوزينمتويل الزيارات العائلية للمحتجَ إىل الصندوق هذا رمى من يُ و .)١٩(
.بتربعات

لد األول، اجلزء)ICC-ASP/8/20(٢٠٠٩... الثامنةالدورة... الرمسيةالوثائق)١٩( .ICC-ASP/8/Res.4الثاين، القرار، ا
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ICC-ASP/2/Res.6مبوجب القرار أنشئ :منواً البلدانأقلملشاركةاالستئماينالصندوق-٢٨١
وُعدِّل )٢٠(

ICC-ASP/4/Res.4مبوجب القرار 
أمانة مجعية الدول األطراف وهو يدعم مشاركة هذا الصندوق تدير و . )٢١(

مندويب أقل البلدان منوًا وغريها من البلدان النامية يف عمل مجعية الدول األطراف بسد تكاليف سفرهم للمشاركة 
يف اجلمعية على النحو الذي حيدده الصندوق.

.ICC-ASP/2/ Res.6الرابع، القراراجلزء،)ICC-ASP/2/10(٢٠٠٣... الثانيةالدورة... الرمسيةالوثائق)٢٠(
لد األول، اجلزء،)ICC-ASP/8/20(٢٠٠٩... الثامنةالدورة... الرمسيةالوثائق)٢١( .ICC-ASP/8/Res.4الثاين، القرارا
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المرفق األول

البرنامج الرئيسي األول: الهيئة القضائية

: هيئة الرئاسة١١٠٠البرنامج -ألف 

املنَجزات٢٠١٦عام املرامي فيما خيص مؤشِّرات األداءالنتائج املتوخاة
)٣- ٦-٢و٢-١-١و١- ١- ١األولويةذاتاألهداف(٣-١األهداف

االضطالع الفعال بالتخطيط -١
هليئة الرئاسة وبدعمها من أجل 
جناعة تدبر اإلجراءات القضائية، 
واستعمال املرافق اجلديدة يف املباين 

الدائمة على أفضل وجه

فعالحنوعلىوتدبرهاتقومأنميكناليتاملسائلاستبانة١٠٠%١٠٠%
 جودة أعمال التحضري الجتماعات هيئة الرئاسة واجتماعات

القضاة ودعم هذه االجتماعات
 ًُمرٍض متامامت التنفيذ بصورة كاملة

جناعة تنظيم الطلبات/الوثائق اليت تودع لدى هيئة الرئاسةاآلجاليفالقراراتكلإصدار
املقرَّة

 التنفيذ بصورة كاملةمت

مدى التقيد باملواعيد وتوخي اجلودة يف إسداء املشورة إىل
ونائبتيها بشأن مسائل التسيري واإلدارةالرئيسة

 ًُمرٍض متامامت التنفيذ بصورة كاملة

مواصلة استعراض "العرب -٢
املستخلصة" من السريورات 
القضائية، بالتشاور مع أصحاب 

االقتضاء، مع الشأن حبسب 
الرتكيز على التغيريات اليت ال 
تستلزم إدخال تعديالت على 

القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات

 االت احملدَّدة ٥٥على حتقيق حتسينات فيهاتـََّفقيُـ اليتعدد ا

وضع مؤّشرات األداء املناسبة -٣
فيما خيص السريورات القضائية 

الصلةاوالدعم القضائي ذ

 مؤشرات األداء اجلديدة فيما خيص األغراض املتعلقة إعمال
باحملكمة مجعاء واألغراض اخلاصة باهليئة القضائية

 اية عام يتضمنللجمعيةتقريرُأصِدر ٢٠١٦حبلول 
وبعضجديدةأداءمؤشرات

على أساسها يف القياسنتائج
٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب

)٢-١-٢(الهدف ذو األولوية ٤الهدف
إدارة املوارد على حنو فعال -١

مبا يف ذلك متييز وتنفيذ املزيد من 
النجاعة املمكن زيادةتدابري 

اختاذها

 من تغيريات ٢٠١٦أثر/فعالية ما ُأخذ به يف إطار ميزانية عام
يف مالك موظفي الدوائر

١٠٠%٩٠%

 وجوه التحسن يف التقيد باملواعيد يف اإلجراءات القضائية من
تنفيذ التعديالت على أساس "العرب املستخلصة"خالل 

حتسينات ميكن قياسهاإدخالمت التنفيذ بصورة كاملة

 االت احملدَّدة مت التنفيذ بصورة كاملة١على حتقيق حتسينات فيهاتـََّفقيُـ اليتعدد ا
)١-٦-٢(الهدف ذو األولوية ٥الهدف

حتسني النظام املعمول به -١
توقُّع املصروفاتفيما خيص 

وضع توقُّعات تتسم باملزيد من التقيُّد باملواعيد والدقة٢٠١٦األول من عامالربعمت التنفيذ بصورة كاملة
)٢٠١٦مارسآذار/(

)٢-٦-٢(الهدف ذو األولوية ٦الهدف
املضي يف تطوير نظام تدبر - ١

املخاطر الذي يشمل بنطاقه 
سائر احملكمة مجعاء، بالتعاون مع 

األجهزة

 إقرار سريورات تدبر املخاطر اجلديدة وتنفيذها يف سائر
وحدات احملكمة

 ًكانون ١مناعتباراً تدرجييا
٢٠١٦الثاين/يناير

بعض التأخريحصل(%٧٠(

)١-٣-٢(الهدف ذو األولوية ٧الهدف
املضي يف حتسني تدبر أداء -١

املوظفني
 الرئيسي األول بنظام تقييم األداء يف التقيُّد التام ضمن الربنامج

احملكمة، مبا يف ذلك تقدمي مديري الوحدات والقضاة 
مسامهات مناسبة

اية عام %١٠٠ حبلول 
٢٠١٦

١٠٠%
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املنَجزات٢٠١٦عام املرامي فيما خيص مؤشِّرات األداءالنتائج املتوخاة
)١- ١- ٣(الهدف ذو األولوية ٨الهدف

الشفافية والفعالية يف التواصل - ١
وتبادل املعلومات بني اهليئة 

املنبثقة القضائية واألفرقة العاملة 
عن اجلمعية

 عدد اجتماعات فريق الهاي العامل/فريق الدراسة املعين
أو للدوائرباحلوكمة اليت يشارك فيها ممثل هليئة الرئاسة

متثيلها يف كل اجتماع١٠٠%

 تقدمي التقارير واملعلومات املطلوبة يف الوقت املناسب وعلى
حنو شفاف

١٠٠%١٠٠%

)٢- ٥- ٣و١-٢-٣األولويةالهدفان ذوا (٩الهدف
تعزيز الثقة وااللتزام والدعم - ١

فيما بني أصحاب الشأن 
احملكمة من املعنيني باخلارجيني 

خالل تبادل املعلومات يف 
وغريها من االجتماعات واملؤمترات 

املناسبات

 هيئة الرئاسة من االجتماعات الرفيعة ةعقده الرئيستعدد ما/
تمع  املديناملستوى مع الدول واملنظمات الدولية وممثلي ا

اجتماع١٠٠اجتماعاً ١٣٠

 ،مشاركة هيئة الرئاسة يف اجتماعات مجعية الدول األطراف
وفريق الهاي العامل، وفريق الدراسة املعين باحلوكمة، وجلنة 

واإلحاطات اخلاصة بالدبلماسيني وباملنظمات امليزانية واملالية، 
غري احلكومية، إخل

كلما اسُتحسن ذلكمت التنفيذ بصورة كاملة

انضمام املزيد من الدول إىل -٢
تصديقها نظام روما األساسي أو

عليه وتعزيز تواصل وتعاون الدول 
غري األطراف فيه مع احملكمة

 انضمام/تصديق دولة إضافية
األقلواحدة على 

مل يتحقق هذا املرمى

إبرام املزيد من االتفاقات مع -٣
الدول بشأن إعادة التوطني وإنفاذ 

واالستقبال عند اإلفراج العقوبات 
املؤقت/التربئة

٢إلنفاذآخراتفاقإبرام(١
)العقوبات

الدوائر: ١٢٠٠البرنامج- باء

املنَجزات٢٠١٦خيص عام املرامي فيمامؤشِّرات األداءالنتائج املتوخاة
)٢-٧-٢و٣- ٦-٢و٢- ١- ١و١-١-١األولويةذاتاألهداف(٣-١األهداف

التدبر الناجع جلميع -١
اإلجراءات القضائية من الدرجة 
التمهيدية والدرجة االبتدائية 

والدرجة االستئنافية

تقليص اآلجال الفاصلة بني مراحل اإلجراءات قياسه تقليصها على حنو ميكن
باملقارنة مع القضايا السابقة

مت التنفيذ بصورة كاملة

مربَّراً كون كل ما قد تشهده اإلجراءات من حاالت تأخري
داخلياً هلا بصورة موضوعية موثَّق

١٠٠%١٠٠%

استعمال املرافق اجلديدة يف املباين الدائمة، وال سّيما جناعة
قاعات احملكمة املزيدة التوافر

استعماهلا االستعمال األجنعمت التنفيذ بصورة كاملة

اخنراط القضاة واملوظفني - ٢
القانونيني املعنيني يف استعراض 
"العرب املستخلصة" من السريورات 
القضائية، مع الرتكيز على 
التغيريات اليت ال تستلزم إدخال 
تعديالت على القواعد اإلجرائية 

وقواعد اإلثبات

 مقرتحات ملموسة فيما خيص التحسينات إعداد وإقرار
اإلجرائية

جماالت٥جماالت٥

اإلسهام يف وضع مؤشرات - ٣
األداء املناسبة فيما خيص 

السريورات القضائية

 املسامهة يف العمل ذي الصلة املشرتك بني األجهزة الذي
تنسِّقه هيئة الرئاسة مسامهة تأيت يف الوقت املناسب

١٠٠%١٠٠%
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املنَجزات٢٠١٦عام املرامي فيما خيص مؤشِّرات األداءالنتائج املتوخاة
كون الدوائر على علم كامل - ٤

خالل املداوالت واّختاذ القرارات 
بآثارها املالية 

 تلقي املشورة املناسبة من قلم احملكمة؛ وجتلي هذا العلم يف
القرارات املعنية، دون املساس باالستقالل القضائي

 ًكلما كان ذلك سديدامت التنفيذ بصورة كاملة

)١-٥-١(الهدف ذو األولوية ٤الهدف
ج أكثر اّتساقاً - ١ وضع 

ين  لتناول الطلبات اليت يقدمها ا
عليهم للمشاركة يف اإلجراءات

 ين ا فيما يتعلق بتقدمي ا مراجعة النظم احلالية املعمول 
ج يف هذا الشأن يكون أكثر اّتساقاً  عليهم للطلبات وإعداد 

٢٠١٦عاممنتصفحبلولمت التنفيذ بصورة كاملة

)١-٥- ٢(الهدف ذو األولوية ٥الهدف
حتقيق النجاعة يف االستعانة -١

مبوارد الدوائر من املوظفني من 
م بصورة مركزية  خالل إدار
وتوخي املرونة يف إعماهلم ملواجهة 
التغري يف عبء العمل املتصل 

هبالقضايا الذي يتعنيَّ النهوض ب

٥-اضطالع رئيس الدوائر اجلديد (موظف من الرتبة ف (
بإدارة مواردها إدارة مركزية فعالة

 حتقيق توازن جيد بني أعباء
عمل فرادى املوظفني

مت التنفيذ بصورة كاملة

)١-١-٣(الهدف ذو األولوية ٦الهدف
املضي يف حتسني تدبر أداء -١

املوظفني
 التقيد الكامل بنظام تقييم أداء موظفي احملكمة، مبا يف ذلك

والقضاة يف األمر على النحو املناسبإسهام مديري الوحدات 
عامايةحبلول%١٠٠

٢٠١٦
٨٥%

نيويوركالقائم فياالتصالمكتب-االتصالمكاتب: ١٣٠٠البرنامج- جيم

املنَجزات٢٠١٦املرامي فيما خيص عام مؤشِّرات األداءالنتائج املتوخاة
)٢-٦- ٣و٢-٥-٣و١- ٥- ٣و٢-٢-٣و١-٢-٣و١- ١- ٣األهداف ذات األولوية (٣-١األهداف

التواصل والتعاون الفعاالن -١
ا  مع منظمة األمم املتحدة ووكاال
ومع وفود الدول (الدول األطراف 
والدول غري األطراف) وممثلي 
تمع املدين يف نيويورك؛ وتقدمي  ا

جلمعية الدول مدادي اإلدعم ال
ةلفرعيااهيئااألطراف و 

 عن احملكمة من طلبات التعاون مع متابعة مجيع ما يصدر
اجلهات ذات الصلة يف األمم املتحدة حىت إجناز املطالب 

املعنية

١٠٠%١٠٠%

تنظيم جلسات إحاطة ملمثلي الدول يف نيويورك٥٧
تقدمي الدعم إىل الزائرين من مسؤويل احملكمةدعم كل الزياراتمت دعم كل الزيارات

منوأكثررمسية،زيارة١١(
)جلسة١٠٠

 ،متابعة اجتماعات األمم املتحدة ذات الصلة واملشاركة فيها
ومتابعة املسائل على حنو ثنائي، وتقدمي تقارير منتظمة 

للمحكمة

 تقارير أسبوعية وأخرى
خمصوصة

٨٠%

 تقدمي مسامهات يف تقارير وقرارات األمم املتحدة بشأن
املواضيع املتصلة باحملكمة

قرارات٨- ٥وتقرير واحدقرارات،٤

 املشاركة والتدخل يف حلقات التدارس وحلقات العمل املعنية
مبواضيع متصلة باحملكمة 

حلقات/ تدارسحلقات٥
عمل

عملحلقات/تدارسحلقات٨

 تقدمي الدعم اإلمدادي إىل مجعية الدول األطراف واملكتب
والفريق العامل يف نيويورك

اجتماعاً ٢٠-١٥١٠٠%
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في نيويوركUN Plazaفي٨٦٦في المبنى ذي الرقم٥٥٦نيويورك الجناحفيالقائماالتصالمكتباستئجار

(بالدوالرات)اإلجيار الثابت الشهريالسنوي (بالدوالرات)الثابتاإلجياراملدة
١/٣١/٢٠١٨٩٦–٠٢/٠١/٢٠١٧ ٩٧٢,٠٠٨ ٠٨١,٠٠
١/٣١/٢٠١٩٩٩–٠٢/٠١/٢٠١٨ ٨٨١,١٦٨ ٣٢٣,٤٣
١/٣١/٢٠٢٠١٠٢–٠٢/٠١/٢٠١٩ ٨٧٧,٥٦٨ ٥٧٣,١٣
١/٣١/٢٠٢١١٠٥–٠٢/٠١/٢٠٢٠ ٩٦٣,٨٤٨ ٨٣٠,٣٢
١/٣١/٢٠٢٢١٠٩–٠٢/٠١/٢٠٢١ ١٤٢,٧٦٩ ٠٩٥,٢٣
١/٣١/٢٠٢٣١٠٤–٠٢/٠١/٢٠٢٢ ٤٣١,٦٠٨ ٧٠٢,٦٣
١/٣١/٢٠٢٤١٠٧–٠٢/٠١/٢٠٢٣ ٥٦٤,٥٢٨ ٩٦٣,٧١
١/٣١/٢٠٢٥١١٠–٠٢/٠١/٢٠٢٤ ٧٩١,٤٤٩ ٢٣٢,٦٢
١/٣١/٢٠٢٦١١٤–٠٢/٠١/٢٠٢٥ ١١٥,٢٠٩ ٥٠٩,٦٠
١/٣١/٢٠٢٧١١٧–٠٢/٠١/٢٠٢٦ ٥٣٨,٦٨٩ ٧٩٤,٨٩
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المرفق الثاني

مكتب المّدعي العامالبرنامج الرئيسي الثاني: 

املنجزاتمؤشر األداء٢٠١٦اهلدف فيما خيص عام الغاية االسرتاتيجية
المقاضاة، على نحو نزيه، ومستقل، وعالي درجة الجودةوأنشطةإجراء عمليات التدارس األولي، وعمليات التحقيق، : ١الغاية االستراتيجية 

االضطالع - ١
على صعيد اط هلخطَّ باألعمال امل

رس األويلجراء عمليات التداإ
وباألعمال وعمليات التحقيق،

ودعاوىاحملاكمات املتصلة ب
االستئناف

االضطالع - ١
باألنشطة بالقدر السنوي احملدَّد 

على ضوء امليزانية املخصَّصة

 لكل نشاط املرحليةاحملاّك
يـُْزَمع حتقيقه مقابَل مارئيسي: 

ما حيقَّق فعالً 

مقابل مثاين عمليات كان من أويل تدارسعمليات عشرُأجريت
حبسب االفرتاضاتإجراؤهااملزَمع

؛ حماكماتأربعتعمدُ و ؛ طشاحتقيق نعمليات مخسُأجريت
لـّما قضاياواسُتمر على االضطالع باألعمال اليت تستلزمها مثاين

م فيها يزل يُنتظر القبض على املشتبه 
مقابل مخس االبتدائيةاملرحلة يف دعاوىيف سبعتُقوضي)

فيها حبسب االفرتاضات):يتقاضالكان من املزَمعدعاوى
احلالة [األوىل] مببا (قضية كينيا) و احلالة يف  نغ (روتو وسَ قضية 

جرائم منصوص مببا وآخرين (قضيةمجهورية أفريقيا الوسطى) و يف 
احلالة [الثانية] يف (نظام روما األساسي من ٧٠املادة عليها يف 

مايل) احلالة يف املهدي (قضيةو )مجهورية أفريقيا الوسطى)
قضية) و احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطيةدا (نْ تاغَ نْ اقضيةو 
نغوين أُ قضية) و (احلالة يف كوت ديفوارهغودييهلبْ ابو و غْ بَـ غْ ا
أوغندا)احلالة يف (

الرئيسية مببانهائي (قضية الستئناف االاهُتم بدعوَيني يف مرحلة
األضرار جرب بأربع دعاوى يف مرحلة ) و نيمببا وآخر قضية و 
)مبباقضية، و املهديقضية، و غانْ كاتَـ قضية، و غانْ لوبَـ قضية (

 منط االستنتاجات القضائية
بشأن كيفية إجراء عمليات 
التدارس األويل وعمليات 

التحقيق وأنشطة املقاضاة

تنفيذ اخلطةدورةايةيفاملؤشرعلى ضوء هذاالتقييمسيجري
االسرتاتيجية

 التقيد بسياسات مكتب
املدَّعي العام واملعايري املعمول 

ا فيه

ُجترى املثال إىل أنهسبيليشار على:مت التنفيذ بصورة كاملة
التحقيق،خيص خططفيماذات صلةمراجعاتبانتظامٍ 

األمنيةواملعايرياحملاكمة،والقضايا اليت بلغت مرحلة
 مدى جودة التفاعل مع

مكتب املدَّعي العام
منوذج استجواب الشهود  الضعيفي احلال وفق علىمت التدريب

وىل حرف األاأل[PEACEباملختصر هليإاالستجواب املشار 
Preparationوهياخلمسهليزية من عناوين مراحلكنإلاب

and Planning)؛ التحضري والتخطيط(Engage and

Explain؛ (اإل(شراك والشرحAccount)؛/اإلفادةروايةال(
Closure؛ (اال(ختتامEvaluateالتقي)وتنظيم ])؛م)ي
الشهودلطلباتاملناسبالوقتيفاالستجابة

العمل بالعرب املستخلصةمت التنفيذ بصورة كاملة
 نتائج أنشطة املقاضاة من

حيث ما جياز/ما يُطلب من 
بالقبض على مرتكيب األوامر 

اجلرائم/مبثوهلم أمام احملكمة:

١٠٠%

 ما جياز/ما ُيطلب من األوامر
بالقبض على مرتكيب 

اجلرائم/مبثوهلم أمام احملكمة:
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املنجزاتمؤشر األداء٢٠١٦اهلدف فيما خيص عام الغاية االسرتاتيجية
 حبق األشخاص الذين تُعتمد

التهم املوجَّهة إليهم/ 
األشخاص املتهمني

 /حبق األشخاص املدانني
األشخاص املتهمني

 عليها/التهم التهم املواَفق
املوجَّهة يف مرحلة إصدار األمر 
بإلقاء القبض، وجلسة اعتماد 

التهم، واملرحلة االبتدائية

١٠٠%

١٠٠%

يف مرحلة إصدار األمر بإلقاء القبض: غ/م
 :١٠٠يف جلسة اعتماد التهم%
 :٧٥يف املرحلة االبتدائية%

لجرائم الجنسية والجرائم الجنسانية المنطلق وإيالء عناية خاصة لالمكتباألخذ بمنظور جنساني في جميع مجاالت عمل: االستمرار على٢الغاية االستراتيجية 
والماّسة بهموالجرائم المرتكبة بحق األطفال

األخذ مبنظور االستمرار على- ٢
جنساين يف مجيع جماالت عمل

وإيالء عناية خاصة املكتب
واجلرائم اجلنسانية لجرائم اجلنسية ل

املنطلق واجلرائم املرتكبة حبق 
ماألطفال واملاّسة 

تنفيذ السياسة املتعلقة - ١
باجلرائم اجلنسية واجلرائم اجلنسانية 

املنطََلق على النحو املخطَّط له

 احملاّك املرحلية: ما يُزَمع حتقيقه
مقابل ما ُحيقَّق فعالً 

صيغتفقد. لسليماملعنية مسارَه االسياسةسار تنفيذ
اجلنسيةاجلرائمعلىاألدلةالطابع جلمعحمدَّدةاسرتاتيجية

عمليات التحقيقواجلرائم اجلنسانية املنطََلق فيما خيص مجيع
وكان قد ُهيِّئ لثالثة بانتظام؛وتُراَجع هذه االسرتاتيجيةالناشط،

أُْعِمالتدبريًا مت إعماهلا وتدبريانمثانية عشرمنهاوعشرين تدبرياً 
تدابري لـّما يزل يتعنيَّ إعماهلاوثالثةجزئياً 

م بارتكاب جرائم اشتملت أربع دعاوى هي قيد التحقيق على 
وجرائم جنسانية املنطََلقجنسية

 م اشتملت ثالث دعاوى ناشطة يف املرحلة االبتدائية على 
ذلكيفمباوجرائم جنسانية املنطََلق ،جنسيةبارتكاب جرائم

وخرباءجمين عليهماداتشه
التوجيهيةاملبادئ٢٠١٦تشرين األول/أكتوبرُأصِدرت يف

ويف يف شىت الشعبلكي تنفَّذ إلزامياً اجلنسانيةاجلوانبلتحليل
مجيع احلاالت

عمليات حتقيقفيما خيص ثالثللجوانب اجلنسانيةحتليلأُعد
ناشط

تدريب املوظفني املعنيني - ٢
متخصِّصًا على إجراء تدريبًا 

املقابالت مع الشهود الضعيفي 
احلال

 أثر مشاريع التحسني على
العمل واإلدارة من حيث 

الفعالية واالمتياز

 :املعنينياملوظفنيمجيعُدرِّبمت التنفيذ بصورة كاملة

اعتماد السياسة اخلاصة - ٣
باألطفال وخطة تنفيذها

نوفمرب/الثاينتشرينيفبالسياسة اخلاصة باألطفالبدء العمل

المقاضاةوأنشطةالتدارس األولي وعمليات التحقيق عملياتونجاعةِ جودةِ تحسينفي: المضي٣الغاية االستراتيجية 
جودةِ حتسنييفاملضي- ٣

التدارس األويل عملياتوجناعةِ 
وأنشطةوعمليات التحقيق 

املقاضاة

عمليات التدارس األويل
حتديد إمكانات املضي يف - ١

املتعلقة حتياجاتاالمراعاة
يف مرحلة تهالتحقيق ومباشر ب

التدارس األويل
املضي يف زيادة التواصل فيما - ٢

يتعلق بعمليات التدارس األويل
تنمية القدرة على مواصلة - ٣

أو للقالقلاملبكرالتصدي إعداد
أخطار العنف الكبرية

 يُزَمع حتقيقه احملاّك املرحلية: ما
مقابل ما ُحيقَّق فعالً 

مقابل مثاين عمليات كان من أويل عمليات تدارسعشرُأجريت
حبسب االفرتاضاتإجراؤهااملزَمع

تشرين ١٤يفويل األأنشطة التدارسعنسنويُأصدر تقرير
٢٠١٦الثاين/نوفمرب

ويلاألأنشطة التدارسصحفية بشأنمثاين عشرة مقابلةأُعطيت
وقائيةتصرحياتمخسةُأصدرت
املدَّعيكلما فُتح باب التحقيق يف حالة جديدة، سُيِعدُّ مكتب

القضاياسياسته املتعلقة بانتقاءوثيقةعليهكما تنصالعام،
خاصة وثيقةوتناوهلا على أساس درجات األولوية املسندة إليها،

من إليهاُخيَلصاليتاالستنتاجاتإىلاستناداً بانتقاء القضايا
ضمنهااليت قد متيَّزالقضاياذلكيفمبااألويل،التدارسمرحلة

عمليات التحقيق أثر مشاريع التحسني علىيفللتحسنيومبادرةمشروعاً ٢٤عملت شعبة التحقيق على
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تنفيذ مشاريع حتسني منتقاة - ١

االت ذات األولوية: يف ا
تقليص اآلجال، واالستعانة 
بالعلوم والتكنولوجيا، والتحليل، 
ومعايري التحقيق، وعمليات 

ال املايل،  واحلضور التحقيق يف ا
امليداين

العمل واإلدارة من حيث 
الفعالية واالمتياز

ملكتباالسرتاتيجيةالغاياتحولمنظَّمةاألربعة،أقسامها
معايريعلىالتدريبتنفيذمتاملثال،سبيلفعلى. العاماملدَّعي

فيما قياسيةعملوإجراءاتتوجيهيةمبادئوُوضعتالتحقيق،
الـَمنـَْفذ الطابع، وأُنشئاحملدَّدةاألنشطةأوخيص السياسات

املشاريعومشلت. العاماملدَّعياإللكرتوين اخلاص مبكتب
للحضورجديدمنوذجوضعاألخرىالبارزةاإلمنائيةواملبادرات

التحدياتمنمتنوعةلطائفةالتصديأشكال حتدَّد بهامليداين
األنشطةيفالتكنولوجيامنجديدةأنواعوجيري إعمالاألمنية
وقد. والتحليل مبا فيه التحليل اجلنائي العلميبالتحقيقاملتعلقة

شعبة التحقيق ومرونتهبهقامتالذيالعملجودةتأكدت
احملكمة،يفاحملقَّقةالنتائج) ١(والتقيد فيه باملواعيد من خالل

) ٤(املوضوعية،البيانات) ٣(القضائية،االستنتاجاتمنط) ٢(
.شعبة التحقيقالدراسة االستقصائية عن أداء

التحقيق؛ وجيري معايريأفرقة شعبة التحقيق علىُوفِّر تدريب
قياسيةعملإجراءاتعدةإعداد

عمليات فيما خيص مجيعالوقائعحتليلبياناتأُنشئت قاعدة
اجلاريةالتحقيق

املصادرتقييمإرشاداتنـُفِّذت
قضايا احلالتني يف مجهوريةيف)التجرييب(أنشئ الـَمْنفذ اإللكرتوين

الوسطىأفريقيا
أمكن ذلك حيثماامليداينللحضوراجلديدبالنموذجُعِمل

)١٠٠(%
كانكلماوطُبِّقتاإلنرتنت؛للتحريات علىمعايريُوضعت

)%١٠٠(مناسباً ذلك
ودعاوى املقاضاةأنشطة

االستئناف
تنفيذ مشاريع حتسني منتقاة - ١

االت ذات األولوية:  يف ا
السريورات الداخلية، القدرات 
اإلدارية، تصميم ملفات القضايا، 
سريورة استعراض القضايا، 
التكنولوجيا، الكفاءات األساسية

:املقاضاةأنشطة
ملكتبالتابعةالعاملةاألفرقةيفاملقاضاةشعبةموظفوشارك

حتسنيبشأناحملكمةعلى نطاقالعاملةواألفرقةالعاماملدعي
عاملةأفرقةالشعبةوأنشأتمنتقاة.مواضيعوبشأنالسريورات 

داخلية.
اإلداري،التطويربرنامج٢٠١٦عاميفاملقاضاةشعبةواصلت

مجيع ذلك التقييم القائم على التعقيب الشامل منيفمبا
يفهذا الربنامجوسيستمر. " درجة")٣٦٠النواحي (تقييم الـ"

.٢٠١٧عام
تكنولوجياأدواتعلىاملستمربالتدريبالشعبةتكفلت

االقائمةاملعلومات يُعزَّزذلك،علىوعالوة. اجلديدةوأدوا
بعرض صور بانورامية قاعات احملكمةيفالتكنولوجيااستخدام

األدلة وعرضالفيديوية،استخدام الروابطوبملسارح اجلرمية،
للربنامج وباحتياز ترخيص مؤسسيبشكل رقمي تفاعلي،

Trialاحلاسويب املساعد يف العمل القضائي املسّمى 

Director.
التعاون

تقييم مدى جودة التعاون - ١
الداخلي وتنفيذ مشاريع حتسني 

منتقاة
قدرات المكتب على التحقيق والمقاضاة وشبكته ذات الصلة مع البيئة العلمية والتكنولوجية التي يعمل فيها: المضي في تكييف٤الغاية االستراتيجية 

املضي يف تكييف قدرات - ٤
املكتب على التحقيق واملقاضاة 

تدريب مجيع املوظفني - ١
املعنيني على مبادئ عمليات 

 احملاّك املرحلية: ما يُزَمع حتقيقه
مقابل ما ُحيقَّق فعالً 

 لتحقيق اإللكرتوين يف على االتدريب اإللكرتوين أُعدت وسائل
٢٠١٧يناير يف كانون الثاين/تتيح، وأُ ٢٠١٦عام 
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وشبكته ذات الصلة مع البيئة 
ة اليت  العلمية والتكنولوجية املتغريِّ

يعمل فيها

التحقيق اإللكرتوين على اإلنرتنت 
وتناول األدلة اإللكرتونية

القدرة على استعمال - ٢
التكنولوجيا لتقدمي األدلة يف 

احملكمة

 أثر مشاريع التحسني على
العمل واإلدارة من حيث 

الفعالية واالمتياز

على ترخيص ٢٠١٦يف عام ُحِصل :مت التنفيذ بصورة كاملة
للربنامج احلاسويب املساعد يف العمل القضائي املسّمى مؤسسي 

Trial Director ُاليت بلغت القضايامعظم يف خدمت ؛ واست
فيديوية وروابطاملرحلة االبتدائية صور بانورامية ملسارح اجلرمية

مشهود الإلدالء ما إىل ذلك مت في. وإضافةً عن بعدبإفادا
حالة واحدة على وجه التحديد إنشاء منصة رقمية تفاعلية خيص
األدلةلعرض

التوصل إلى جعل قدِّ المكتب قّداً أساسياً يتيح له تلبية المتطلَّبات منه بالمستوى الالزم من الجودة والفعالية والنجاعة:٥الغاية االستراتيجية 
التوصل إىل جعل قدِّ املكتب - ٥

قّداً أساسياً يتيح له تلبية املتطلَّبات 
منه باملستوى الالزم من اجلودة 

والفعالية والنجاعة

املوارد على النحو تنفيذ منو - ١
املقر وتكييف الناتج وفقاً لذلك

 احملاّك املرحلية: ما يُزَمع حتقيقه
مقابل ما ُحيقَّق فعالً 

القدللتوصل إىلأدىن من مستواها املرتقباملوارد: التنفيذيتممل
األساسي النموذجي

عرض ما للمكاسب املستباِن - ٢
إمكاُن حتقيقها من خالل زيادة 

من أثر على امليزانية النجاعة 
٢٠١٧املقرتحة لعام 

 أثر مشاريع التحسني على
العمل واإلدارة من حيث 

الفعالية واالمتياز

٢٠١٧لعاماملقرتحةامليزانيةيفُأخذ:مت التنفيذ بصورة كاملة
إمكاُن حتقيقها من خالل ٢٠١٦عامباملكاسب اليت استُبني يف

مستمرة املكتب عمليةنطاقعلىوجتري. زيادة النجاعة
االت اليت متكن فيها زيادة النجاعة. الستبانة ا

استعراض السلسلة املتواصلة - ٣
من اخلدمات وما ميكن حتقيقه 
من أشكال التآزر وزيادة النجاعة 
بني قلم احملكمة ومكتب املدَّعي 

العام

 املكاسب احملقَّقة سنويًا عن
طريق زيادة النجاعة

يفالعاماملدعيمكتبساهم: جزئيةالتنفيذ بصورة جرى
وجماالت زيادة التآزروجوهامليزانية واملالية عنللجنةتقريرين
٢٠١٧عامالعملية يفوستـُْنَجز. النجاعة

: اإلسهام في تعزيز التعاون والنهوض بالدعم العام من أجل اضطالع المكتب بمهامه وأنشطته٦الغاية االستراتيجية 
اإلسهام يف تعزيز التعاون - ٦

والنهوض بالدعم العام من أجل 
اضطالع املكتب مبهامه وأنشطته

تنفيذ خطط التعاون فيما - ١
خيص تقدمي الدعم األساسي 
لعمليات التحقيق، وذلك على 

النحو املقَّرر

 احملاّك املرحلية: ما يُزَمع حتقيقه
مقابل ما ُحيقَّق فعالً 

التنفيذيةاللجنةإىلوتقدميهااونالتعخططمجيعإعدادمت

توسيع نطاق شبكة مسؤويل - ٢
تنسيق العمليات ليشمل ثالثة 

شركاء

 أثر مشاريع التحسني على
العمل واإلدارة من حيث 

الفعالية واالمتياز

على النحو املقَّررالتعاونشبكةتوسيعمت

التواصل مع أصحاب الشأن - ٣
على النحو املقَّرر

الشأن على النحو املقَّررأصحابمعالتواصلجرى

: تكييف استراتيجيات المكتب الخاصة بالحماية مع التحديات األمنية الجديدة٧الغاية االستراتيجية 
تكييف اسرتاتيجيات املكتب - ٧

اخلاصة باحلماية مع التحديات 
األمنية اجلديدة

إقامة شراكة مع اثنني من - ١
فيما يتعلق الشركاء الرئيسيني 

باألمن السيرباين وأمن املعلومات

 احملاّك املرحلية: ما يُزَمع حتقيقه
مقابل ما ُحيقَّق فعالً 

 أثر مشاريع التحسني على
العمل واإلدارة من حيث 

الفعالية واالمتياز

مت التنفيذ بصورة كاملة

إقامة حلقة استخبار منسَّقة - ٢
فيما يتعلق باألمن مع الشركاء 

احملكمة وخارجهاضمن 

مت التنفيذ بصورة كاملة

تنجيز حتديث متطلبات - ٣
املهارات امليدانية

مت التنفيذ بصورة كاملة

مراجعة الربوتوكوالت النافذة - ٤
مع الوحدات األمنية ضمن قلم 

احملكمة

ين يفاملستمرالتوظيف) ١: (بسببحصل تأخر قسم ا
املرتقبغريالعملعبء) ٢(وعليهم والشهود
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: التكفل بإدارة المكتب إدارة مهنية وشفافة وناجعة وخاضعة للمساءلة٨الغاية االستراتيجية 

التكفل بإدارة املكتب إدارة - ٨
مهنية وشفافة وناجعة وخاضعة 

للمساءلة

اجلنسنيبنيحتسني التوازن - ١
والتوازن بني رعايا خمتلف البلدان

 العام التبدل السنوي يف التوازن
بني اجلنسني وبني رعايا خمتلف 

البلدان

مكتبيفاجلنسنيبنيالعامالتوازن: جزئيةالتنفيذ بصورة جرى
التوازن اإلقليمي يفحتسيناتُحقِّقتوقدإجيايب،العاماملدَّعي

اهلدف املنشوديتحققمللكن
تنفيذ مجيع عمليات التدريب - ٢

وتقييم األداء
 معدَّل التنفيذ السنوي لربنامج

ما يُزَمع حتقيقه التدريب: 
مقابل ما ُحيقَّق فعالً 

التوعيةعملياتوتنظيمالتدريبتوفريجيري: التنفيذ مستمر

إجراء االستقصاء بشأن جو تنفيذ برنامج غرس القيم- ٣
)العمل (مبا يف ذلك القيم

تنفيذ التوصية املتعلقة جبو - ٤
العمل

االستقصاء بشأن جو إجراء
)العمل (مبا يف ذلك القيم

فيما خيص شعبة التحقيق االستقصاء بشأن جو العمل ُأجري
فيهما إجيايبجو العمل وتشري نتائجه إىل أنَّ وشعبة املقاضاة

إجراء مراجعة املخاطر املهنيةإجراء مراجعة املخاطر املهنية- ٥
تطور اللياقة للعمل

مل يتم التنفيذ
منسق تدبر توظيفومت. استعراضًا أولالعاملالفريقأجرى

لكي يتوىل تنجيز العمليةاملعلومات
مراجعة اسرتاتيجيِة وبنيِة - ٦

تدبر املعلومات
 أثر مشاريع التحسني على

العمل واإلدارة من حيث 
الفعالية واالمتياز

٢١٢٠يف إطار الربنامج الفرعيالتفاصيلانظر٪ (٩٤(

نظام مؤشرات األداء إقامة - ٧
ونظام تدبر املخاطر ونظام العرب 

املستخلصة

 إقامة نظام مؤشرات األداء
ونظام تدبر املخاطر ونظام 

العرب املستخلصة
املعدَّل السنوي لتنفيذ امليزانية
 معدَّل تنفيذ تدابري مراقبة

املخاطر اليت حيظى االهتمام 
ا باألولوية يف سجل املخاطر 

ب املدَّعي الذي ميسكه مكت
العام

 احملاّك املرحلية: ما يُزَمع حتقيقه
مقابل ما ُحيقَّق فعالً 

فيما األداءمؤشراتنظامأنشئ: جزئيةالتنفيذ بصورة جرى
نطاقعلىاملخاطرتدبرنظاممت جزئيًا إنشاءاملكتب؛خيص

مت إرساء سريورة العمل بالعرب املستخلصةاملكتب؛

العمل مع الشركاء لوضع استراتيجية منسَّقة للتحقيق والمقاضاة: ٩الغاية االستراتيجية 
العمل مع الشركاء لوضع - ٩

اسرتاتيجية منسَّقة للتحقيق 
واملقاضاة

تقييم املشاورات بشأن - ١
مضمون االسرتاتيجية املنسَّقة 
للتحقيق واملقاضاة وشروط 
وضعها وتبعات تنفيذها، وحتديد 

يف مسامهة مكتب املدَّعي العام 
ذلك

 احملاّك املرحلية: ما يُزَمع حتقيقه
مقابل ما ُحيقَّق فعالً 

 أثر مشاريع التحسني على
العمل واإلدارة من حيث 

الفعالية واالمتياز

مت التنفيذ بصورة كاملة

ديوان المدَّعي العام وقسم المشورة القانونية-ألف 

املنجزات٢٠١٦عام املرامي فيما خيص مؤشِّرات األداءالنتائج املتوخاة
)٢-١القضاء والمقاضاة (

السرتاتيجيةمن الغايات ا١الغاية 
ملكتب املّدعي العام:

إجراء عمليات التدارس األويل، 
وعمليات التحقيق، وأنشطة 
املقاضاة، على حنو نزيه، ومستقل، 

اجلودةوعايل درجة

سهام يف البحوث القانونية اإل
املشورة القانونية إىل وإسداء

قسم حتليل احلاالت مع احلّث 
على إجراء عمليات تدارس أويل 
وإىل قسم االستئناف فيما 

يتعلق باحلاالت والقضايا

 االضطالع بالبحوث القانونية
وإسداء املشورة القانونية على 

النحو املطلوب

التنفيذجيري



ICC-ASP/16/2

83 2-A-070817

املنجزاتمؤشر األداء٢٠١٦اهلدف فيما خيص عام الغاية االسرتاتيجية
 شرح أنشطة املكتب وشحذ

ا عن طريق إعالم الوعي
اجلمهور

 إجراء املقابالت وإعداد نبذات
الرأي، والبيانات الصحفية، 

والتصرحيات ، إخل

التنفيذجيري

تماعات اللجنة جتواتر ا
ا التنفيذية وقرارا

السرتاتيجيةمن الغايات ا٢الغاية 
ملكتب املّدعي العام:

األخذ مبنظور االستمرار على
جنساين يف مجيع جماالت عمل

تنفيذ السياسات وعلىاملكتب
جلرائم اجلنسية واجلرائم املتعلقة با

اجلنسانية املنطلق واجلرائم املرتكبة 
محبق األطفال واملاّسة 

 وضع خطة تنفيذ السياسة
اجلنسية واجلرائم باجلرائماملتعلقة 

اجلنسانية املنطََلق

ذ لكي تنجيز خطط التنفي
تطبقها األفرقة

التنجيزجيري

وضع سياسة خاصة باألطفال إجراء املقابالت وإعداد نبذات
الرأي، والبيانات الصحفية، 

والتصرحيات، إخل

جيري التنفيذ

 شحذ وعي اجلمهور باجلرائم
اجلنسانية واجلرائماجلنسية 

املنطََلق عن طريق إعالم 
اجلمهور
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السرتاتيجيةمن الغايات ا٣الغاية 

ملكتب املّدعي العام:
وجناعةِ جودةِ حتسنييفاملضي

التدارس األويل وعمليات عمليات
املقاضاةوأنشطةالتحقيق 

القانونيةاإلسهام يف البحوث
القانونية إىل املشورةوإسداء

قسم حتليل احلاالت مع احلّث 
على إجراء عمليات تدارس أويل 

االستئناف فيما قسموإىل 
يتعلق باحلاالت والقضايا

 تنجيز وضع السياسة واعتمادها
وعرضها

 تشرين الثاين/نوفمرب١١ترويج السياسة يفبدأ: املرمىبُِلغ
٢٠١٦

القانونيةبالبحوثاالضطالع
علىالقانونيةورةشاملوإسداء
املطلوبالنحو

جيري التنفيذ

)٣-٣، ٢-٣التعاون والدعم (
السرتاتيجيةمن الغايات ا٦الغاية 

ملكتب املّدعي العام:
اإلسهام يف تعزيز التعاون والنهوض 

بالدعم العام من أجل اضطالع 
املكتب مبهامه وأنشطته

 شرح أنشطة املكتب وشحذ
ا وجلب الدعم هلا الوعي

والتعاون فيما خيصها من خالل 
ا املدَّعية  املهام اليت تضطلع 

العامة، واإلعالم العام
مع أصحاب الشأن التواصل

على النحو املخطط له

 ا دعم املهام اليت تضطلع 
املدَّعية العامة، وإجراء 
املقابالت، وإعداد نبذات 
الرأي، والبيانات الصحفية، 

ت، إخلوالتصرحيا

جيري التنفيذ

 املضي يف تطوير الشبكة
منها تنظيم بوسائلاألكادميية، 

احملاضرات اليت يلقيها زائرون

التنفيذجيري

 املسامهة يف إعالم اجلمهور
والتمثيل اخلارجي للمكتب

التنفيذجيري

 مواصلُة تطوير مشروع األدوات
القانونية وإدارتُه

التنفيذجيري

٤- ٢و٣-٢و٢- ٢و١-٢المتعلقة باإلدارة األهداف 
السرتاتيجيةمن الغايات ا٨الغاية 

ملكتب املّدعي العام:
التكفل بإدارة املكتب إدارة مهنية 

وشفافة وناجعة 

املشورة القانونية وإعداد إسداء
فيما يتعلق بآحاد النصوص

الشؤون اإلدارية

 تقليل احتمال التقاضي، وحتقيق
كان ال نتائج مرضية كلما
مناص من التقاضي

التنفيذجيري

 وضع اإلطار التنظيمي الداخلي
للمكتب

 مراجعة كتيب العمليات وحتديثه
عند اللزوم وحبسب اللزوم

التنفيذجيري

يف وضع اإلطار اإلسهام
التنظيمي الداخلي للمحكمة

 املسامهة يف ذلك يف الوقت
املناسب؛ وجتسيد آراء املكتب 

حنو مرضِ ومصاحله على 

التنفيذجيري

 وضع سياسات اسرتاتيجية
للمكتب

 اعتماد خطة تنفيذ السياسة
اخلاصة باجلرائم اجلنسية واجلرائم 
اجلنسانية املنطََلق؛ واعتماد 
السياسة املتعلقة باجلرائم املرتكبة 

حبق األطفال

جيري التنجيز

مشروع العرب املستخلصةتنفيذ النظام تنفيذ املشروع، وتشغيل
اإللكرتوين، واألخذ بالعرب 
املستخلصة يف إطار املمارسة 

العامة للمكتب

 ٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب١١ُدشِّن املشروع يف: املرمىبُِلغ

 االمتثالملراقبةوضع نظام حتقق
 إعداد خطة التدريب السنوي

للعاملني يف مكتب املدَّعي 
مع قسم بالتواصلالعام، وذلك 
املوارد البشرية

 تنجيز وثائق السياسات اخلاصة
بالعمل عن بعد وغريها من 
السياسات املتعلقة باملوظفني، 

 حتديد إطار نظام التحقق يف
يذهمكتب املدَّعي العام وتنف

التنفيذجيري
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وذلك بالتواصل مع قسم املوارد 

البشرية 
التوازن بني اجلنسني وبني حتسني

جمموعة ضمنرعايا البلدان 
العاملني يف مكتب املدَّعي العام

 معاجلة ما يندرج ضمن نطاق
مكتب املدَّعي العام من سيطرة

املسائل األساسية املتصلة جبو 
العمل 

 تنجيز وتنفيذ مشروع القيم
اجلوهرية للمكتب

 مراجعة البنية الداخلية ملكتب
املدَّعي العام بغية زيادة فعاليتها 
وجناعتها والتكفل بتعزيز ضمان 

ا جود

الخدماتقسم - باء 

املنجزات٢٠١٦املرامي فيما خيص عام مؤشِّرات األداءالنتائج املتوخاة
٦-٢و٤-٢و١-٢باإلدارة المتعلقةاألهداف 

من الغايات االسرتاتيجية ٨الغاية 
ملكتب املّدعي العام:

التكفل بإدارة املكتب إدارة مهنية 
وشفافة وناجعة

 إنفاق مبلغ امليزانيةمعدَّل٩٨>املعدَّل>%١٠٠%بسبب تنفيذ أدىنلقد ُسجِّل معدَّل. يـُبـَْلغ هذا املرمىمل
عن اخلارجةالعناصرالستيعابفائضإجيادإىلالراميةالطلبات
أدتوقد. واالشرتاءالتعينييفالتأخريوبسبب حاالتامليزانية

الدعوى املقامة يفاملعجَّلةاإلجراءاتمثلالقضائية،املستجدات
النظام األساسي يف احلالة يف مجهوريةمن٧٠املادةمبوجب
وإبطال الدعوى يف احملاكمة يف القضية الثانية الوسطى،أفريقيا

يف احلالة يف احملاكمةيفبالذنبواالعرتافيف احلالة يف كينيا،
حلاالتبتخصيصهاتوزيعهاإعادةأمكنتمواردحتريرإىلمايل،

علىوعالوة. الشواغر أمرًا أقل إحلاحاً ما جعل َشْغلأخرى،
إىلذلكوأدى. الشواغربعضداخليونمرشَّحونشغلذلك

إىل الوظيفةشغلسلسلة من النتائج املتداعية متثَّلت يف إفضاء
. التوظيفإىلاالحتياجاتما آتى املزيَد منأخرىشغور وظيفة
املخصَّصات لسد منيتألفاملواردمن%٩٠ولـّما كان

سريورةعلىتركيزهاملكتبحيسِّنأناملوظفني فيجبتكاليف
فيما خيص تواريخ تقلُّد أدقتقدَّم تقديراتوأنالتوظيف،

استخالص للعربعمليةبدأتهذا وقد. املوظفني مهام وظائفهم
.٢٠١٦عامميزانيةتنفيذبشأن

 معدَّل إنفاق مبالغ صندوق
بإمكان لزوم رالـُمخطَ الطوارئ 

استخدامها

٧٥>املعدَّل%إنفاق مبلغ صندوقمعدَّللقد بلغ. هذا املرمى جزئياً حتقق
من أجل احلالة يف بإمكان لزوم استخدامهر الـُمخطَ الطوارئ 

بإمكان ر الـُمخطَ الطوارئ وُعدِّل مبلغ صندوق. %٩٩أوغندا
إذ قـُلِّص إثرمن أجل احلالة يف جورجيااستخدامهلزوم 

فيما خيص امليزانية واملالية بإجرائهاجلنةأوصتاليتالتخفيضات
الوظائف اليت من يشغلونولذا فإن توظيف. ٢٠١٧عامميزانية

٢٠١٧عاميفويستمر٢٠١٦عامُميِّزت لكي يبدأ شغلها يف
علىذلكأثروقد. ٢٠١٧عاميفتعنيَّ إرجاؤه ليجري تدرجيياً 

من مبلغ صندوقباملوظفنيبالتجهيزاملتعلقاجلزءإنفاق
من أجل احلالة يف بإمكان لزوم استخدامهر الـُمخطَ الطوارئ 

.جورجيا
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 عمليات التوفيق (توفيق النسب

واملواعيد)
 ٦٠القيام بذلك يف غضون

% من ٩٥يومًا فيما خيص 
باألسفاراملتصلةاملطالبات 

مت يفما ُمجع من بيانات،هذا املرمى جزئياً. فبحسبحتقق
ما عددبيد أن. املستَلمةاملطالباتمجيعاملناسب تناولُ الوقت
الرحلة انتهاءبعديوماً ٦٠غضونيفالقائمون باألسفارقدَّمه

% من جمموع هذه ٧٧ميثِّلمن طلبات تعويض نفقات السفر
العامةاإلداريةالشؤونوحدةقسم اخلدمات/ويعمل. الطلبات

الوقتالطلبات املعنية يفتقدميلضماناألفرقةقادةمع
املناسب.

 ٣٠القيام بذلك يف غضون
نفقاتيومًا فيما خيص مجيع 

امليدانيةاملكاتب 

التسوية ومتت. املبالغمجيعالتوفيق فيما بنيمتالسنة،ايةيف
نفقاتاملسلَّفة لسدحاالت األموالمن٪ ٨٧فيما خيص

ا يف باقي مأبالشهود،املتصلةاألنشطةامليدانی وتكاليفالعمل
يوماً ٦٠%) فلم تتم التسوية يف غضون ١٣هذه احلاالت (

/(حتديثها)السريوراتاإلجراءات املعمول جراءات اإلإجناز حتليل
وأنساق تسلسل القسما يف 
مبساعدة من وسريوراتهأعماله 

مكتب املراجعة الداخلية

 ُاملتعلقة بأمور من الداخلية،حتديُث اإلجراءاتأو/ومتت صياغة
،بللمكتتالتابعةالتشغيليةوالصناديق،البشريةاملواردقبيل إدارة

يتمكنملاملوارد،حمدوديةإىلونظراً . والسفرواملشرتيات،
الثانيةاملرحلةيفالقسممساعدةمنالداخليةاملراجعةمكتب

عاميفبشرية داخليةمبواردوسُيضطَلع بذلك. التحليلمن
٢٠١٧.

 املوارد البشرية اخلاص نظامترقية
باملوظفني حبيث يشمل 

القضيةبالتكاليف حبس

لتضمينهااحلاليةالوظائفإدارةبياناتقاعدةترقيةمتت
أخرىحتسيناتالحقًا ُعلِّقتلكن. املنشودةاملعلومات
املشروعأناحملكمةقلممعالتشاوربعداعُتربإذللمشروع

الشامل بنطاقه واملراقبة فيما يتعلق بامليزانيةبالتخطيطاخلاص
سيوفِّر-البشريةاملواردبياناتمبا يف ذلك–مجعاء احملكمة

تنظيماً واّتساقاً.أكثربشكلالالزمةاملعلومات
 تقدمي اخلدمات الناجع واآليت

املدَّعي مكتبيف حينه إىل 
العام (الفرق بالقياس إىل الزمن 
املتوقع لزومه واجلهد املرتقب 
بذله وفق السريورات 

واإلجراءات املقرَّة)

 إجناز إعادة النظر يف تنظيم
للتكفل بقدرة الوحدات

األجهزة على تقدمي اخلدمات 
ت ملكتب املدَّعي العام يف الوق

املناسب وعلى حنو ناجع (تقليل 
)%٥الفوارق: <

عبءزيادةبتحليلعلى حنو اقرتنالقسم،أعيد النظر يف تنظيم
قصرإىلامليزانيةقيودأدتوقد. اجلديدةبالقضايااملرتبطةالعمل

٢٠١٦وفيما خيص عام. األدىناحلدعلىاإلضافةطلبات
. املعارفقاعدةوحدةو واألدلةاملعلوماتوحدةلاألولويةأوليت
املزيديلزمهاالعامةاإلداريةالشؤونوحدةأنيبنيِّ التقييملكن
.املكتب املزيدةاحتياجاتملواجهةاملواردمن

الطلباتلقد مت تناول مجيع. هذا املرمى بصورة كاملةحتقق
للمحكمة.الداخليلإلطاروذلك وفقاً 

 تقييم األداء (ما يُزَمع حتقيقه
؛ التباحث فعًال)ُحيقَّقمقابل ما 

بشأن حاالت التوظيف املعقَّدة 
وحتديد آجال البت يف سبل 

خبصوصهااملضي ُقدماُ 

مجيع استمارات إعدادإجناز
داء يف األجل احملدَّدتقييم األ

 ٨٧(املرمىأدىن منلكنهمبعدَّل عالالتنفيذمت%(

٣-٢باإلدارة المتعلقالهدف 
من الغايات االسرتاتيجية ٣الغاية 

ملكتب املّدعي العام:
املضي يف حتسني جودِة وجناعِة -

عمليات التدارس األويل وعمليات 
التحقيق وأنشطة املقاضاة

تقدمي الدعم الفعال واآليت يف *
حينه لتسجيل األدلة

 ما يُزَمع حتقيقه مقابل ما ُحيقَّق
فعالً 

٩٥ما ال يقل عن تسجيل %
من األدلة يف غضون يومني (يف 
حالة األدلة غري اإللكرتونية) أو 
ثالثة أيام (يف حالة األدلة 

اإللكرتونية)

 بصورة كاملةالتنفيذمت

تقدمي الدعم الفعال واآليت يف *
حينه لكشف املعلومات

 عدد األخطاء يف كشف
%٣املعلومات <

التنفيذ بصورة كاملةمت



ICC-ASP/16/2

87 2-A-070817

املنجزاتمؤشر األداء٢٠١٦اهلدف فيما خيص عام الغاية االسرتاتيجية
إسداء اإلرشاد الفعال واآليت يف *

تدبر مشاريع فيما خيصحينه 
البيانات يف مجيع وحدات املكتب 

إسداء اإلرشاد الفعال واآليت يف *
حينه من أجل تدبر املعلومات يف 

مجيع وحدات املكتب

 تقدمي مشروع لتصميم تدبر
املعلومات إىل اللجنة التنفيذية 
اية حزيران/يونيو  حبلول 

٢٠١٦

املعلوماتتدبرإىل منسِّقاملشروعالتنفيذيةاللجنةأسندت

تقدمي الدعم اللغوي الفعال *
واآليت يف حينه لألفرقة املتكاملة 

العاملة يف بعثات ميدانية
تقدمي الدعم اللغوي الفعال *

واآليت يف حينه لألفرقة املتكاملة 
العاملة على إعداد احملاضر وترمجة 

ذات الصلة األدلة والوثائق 
بعمليات املكتب وأنشطته

 تقدمي الدعم اللغوي حبسب
% ٩٨اجلدول املقّر فيما خيص 

من املدة املعنية

 بصورة كاملةالتنفيذمت

شعبة االختصاص والتكامل والتعاون- جيم 

املنجزات٢٠١٦املرامي فيما خيص عام مؤشِّرات األداءالنتائج املتوخاة
)٢-١(الهدف القضاء والمقاضاة 

من الغايات االسرتاتيجية ١الغاية 
ملكتب املّدعي العام:

إجراء عمليات التدارس األويل، 
وعمليات التحقيق، وأنشطة 

املقاضاة، على حنو نزيه، ومستقل، 
وعايل درجة اجلودة

 احملاّك املرحلية: ما يُزَمع حتقيقه
مقابل ما ُحيقَّق فعالً 

إجراء تسع عمليات تدارس أويلمقابل مثاين عمليات كان من أويل عمليات تدارسعشرُأجريت
حبسب االفرتاضاتإجراؤهااملزَمع

)٣-١و٢-١القضاء والمقاضاة (الهدفان 
من الغايات االسرتاتيجية ٣الغاية 

ملكتب املّدعي العام:
املضي يف حتسني جودِة وجناعِة 

عمليات التدارس األويل وعمليات 
املقاضاةالتحقيق وأنشطة 

 احملاّك املرحلية: ما يُزَمع حتقيقه
مقابل ما ُحيقَّق فعالً 

 أثر مشاريع التحسني على
العمل واإلدارة من حيث 

الفعالية واالمتياز

عمليات التدارس األويل
إمكانات املضي يف حتديد

التحقيق احتياجاتإدماج 
والشروع يف مرحلة التدارس 

األويل

تشرين ١٤يفويل األأنشطة التدارسعنسنويُأصدر تقرير
٢٠١٦الثاين/نوفمرب

 املضي يف زيادة التواصل فيما
يتعلق بعمليات التدارس األويل

ويلاألأنشطة التدارسصحفية بشأنمثاين عشرة مقابلةأُعطيت
وقائيةتصرحياتمخسةُأصدرت

تنمية القدرة على إعدادمواصلة
أو للقالقلاملبكرالتصدي 

أخطار العنف الكبرية

املدَّعيكلما فُتح باب التحقيق يف حالة جديدة، سُيِعدُّ مكتب
القضاياسياسته املتعلقة بانتقاءوثيقةعليهكما تنصالعام،

خاصة وثيقةوتناوهلا على أساس درجات األولوية املسندة إليها،
من يهاإلُخيَلصاليتاالستنتاجاتإىلاستناداً بانتقاء القضايا

ضمنهااليت قد متيَّزالقضاياذلكيفمبااألويل،التدارسمرحلة
التعاون

 االضطالع بتقييم مدى جودة
التعاون الداخلي وتنفيذ مشاريع 

التحسني املنتقاة

 لفرتة وسيستمروالتحسنيباجلودةاملشاريع املتعلقةتقييمجيري
٢٠١٧من عام

)٦- ٣و٤-٣و٣-٣و٢- ٣التعاون والدعم (األهداف 
من الغايات االسرتاتيجية ٦الغاية 

ملكتب املّدعي العام:
 احملاّك املرحلية: ما يُزَمع حتقيقه

مقابل ما ُحيقَّق فعالً 
 القيام على النحو املقرَّر بتنفيذ

تقدمي خطط التعاون فيما خيص 
التنفيذيةاللجنةإىلوتقدميهاالتعاونخططمجيعإعدادمت
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اإلسهام يف تعزيز التعاون والنهوض 

بالدعم العام من أجل اضطالع 
املكتب مبهامه وأنشطته 

 أثر مشاريع التحسني على
حيث العمل واإلدارة من 

الفعالية واالمتياز

عمليات التحقيقلدعم احلاسم ال

مسؤويل تنسيق شبكةتوسيع
العمل لتشمل ثالثة شركاء

املقرَّرعلى النحوالتعاونشبكةتوسيعمت

 التواصل مع أصحاب الشأن
على النحو املقرَّر

أصحاب الشأن على النحو املقرَّرمعالتواصلمت

 تنفيذ خطط التعاون فيما خيص
الدعم احلاسم الذي تستلزمه 
عمليات التحقيق اليت جيريها 

املكتب

التعاون املعنيةخططتنفيذمت

من الغايات االسرتاتيجية ٩الغاية 
ملكتب املّدعي العام:

العمل مع شعبة التحقيق لوضع 
وتدبر اسرتاتيجية منسَّقة للتحقيق 
واملقاضاة بغية املضي يف احلد من 
ظاهرة اإلفالت من العقاب على 

تندرج ضمن نطاق اجلرائم اليت 
احملكمةاختصاص

 احملاّك املرحلية: ما يُزَمع حتقيقه
مقابل ما ُحيقَّق فعالً 

 املكتب من توطيد شبكة
مسؤويل التنسيق العام وتنسيق 
العمل واألطراف الفاعلة على 
الصعيد القضائي واملضي يف 
توسيع هذه الشبكة، وتبسيط 
وتوحيد السريورات وأشكال 
التفاعل مع الشركاء (الدول، 
واملنظمات الدولية، واملنظمات 
اإلقليمية، واملنظمات غري 

احلكومية)

 التعاونشبكةتوسيعمت

 أثر مشاريع التحسني على
العمل واإلدارة من حيث 

الفعالية واالمتياز

 االرتقاء جبودة طلبات التعاضد
القضائي املوجَّهة إىل الدول 
واملنظمات الدولية بغية التمكني 
من إجراء عمليات التحقيق 
وأنشطة املقاضاة على حنو فعال

٢٠١٧عاملفرتة منوسيستمرالتحسنيمشاريعتنفيذجيري

 توسيع مدى تدابري التعاضد
القضائي املطلوب

يتعلقفيماالتعاضد القضائيتدابريمنجديدةأنواعطُلبت
االسرتاتيجيةاخلطةمعيتوافقعلى حنوالبديلةاألدلةبأشكال
العاماملدَّعيملكتب

 االستجابةحتسني معدَّالت
والنتائج اليت التعاضدطلبات ل

تؤتيها

املستوىنفسيفاالستجابةمعدَّلقيب

 القيام دعمًا لسائر الشعب
بتقدمي املساعدة يف إجراء املزيد 
من املشاورات بشأن مضمون 

قة للتحقيق نسَّ املسرتاتيجية اال
واملقاضاة وظروف وضع هذه 
االسرتاتيجية وتبعات تنفيذها، 
وتقييم النتائج وحتديد املسامهة 

اليت ميكن أن يقدمها املكتب

والظروفاحملتوىإلعداداليت يبذهلا املكتباجلهوديفاملسامهة
سياقيف٩الغاية االسرتاتيجية من أجل حتقيق والدعم

منوغريهاالقانونوشبكات إنفاذالشركاء،معاالجتماعات
الشأنوسائر أصحابواجلمعية،الشبكات،

شعبة التحقيق- دال 

املنجزات٢٠١٦املرامي فيما خيص عام مؤشِّرات األداءالنتائج املتوخاة
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)٣-١القضاء والمقاضاة (الهدف 

من أهداف مكتب ١اهلدف 
العام:ياملّدع

إجراء مخس عمليات كاملة من 
عمليات التحقيق الناشط، وتقدمي 
الدعم التحقيقي خلمس حماكمات، 
واستدامة تسع عمليات حتقيق 

املشتبه ساكن حىت القبض على 
املعنينيمفيه

عدد عمليات التحقيق٩+٥+٥؛حماكماتأربعوُدعمت؛مخس عمليات حتقيق ناشطُأجريت
ريثماعمليات حتقيق ساكن وتوبعت األعمال املتصلة بثماين

املعنينيمفيهاملشتبه قبض على يُ 

 َّط هلا تدابري التحقيق املخط
ذةمقابل تدابريه املنفَّ 

تنفيذ ما ال يقل عن سري ُحسن
تدابري التحقيق % من ٨٠

املندرجة ضمن نطاق سيطرة 
شعبة التحقيق

)٣-١و٢-١القضاء والمقاضاة (الهدفان 
من الغايات االسرتاتيجية ٢الغاية 

ملكتب املّدعي العام:
االستمرار على األخذ مبنظور 
جنساين يف مجيع جماالت عمل 

لجرائم لوإيالء عناية خاصةاملكتب 
اجلنسانية املنطلق اجلنسية واجلرائم 

واجلرائم املرتكبة حبق األطفال
م واملاسة 

 احملاّك املرحلية: ما يُزَمع حتقيقه
مقابل ما ُحيقَّق فعالً 

اجلرائم التهم املتعلقة بباألخذ
اجلنسية واجلرائم اجلنسانية 
املنطََلق واجلرائم املرتكبة حبق 

عمليات التحقيقاألطفال يف 
ذ تنفيمع كلما أمكن ذلك، 

املبادئ التوجيهية الواردة يف
سياسات مكتب املدَّعي وثائق

العام ذات الصلة

اجلرائم على األدلةالطابع جلمعحمدَّدةاسرتاتيجيةُوضعت
عمليات فيما خيص مجيعاجلنسية واجلرائم اجلنسانية املنطََلق 

بانتظاممراجعة هذه االسرتاتيجيةوجتريالناشط،التحقيق
م بارتكاب تحقيق الدعاوى هي قيدأربع اشتملت جرائم على 

جنسية وجرائم جنسانية املنطََلق
التوجيهيةاملبادئ٢٠١٦يف تشرين األول/أكتوبرُأصِدرت

يف شىت الُشعب ويف إلزامياً تنفَّذلكياجلوانب اجلنسانيةلتحليل
مجيع احلاالت

 فيما خيص ثالث عملياتللجوانب اجلنسانيةحتليلإعدادمت
ناشطحتقيق

املعارلشؤون املرأةاملتحدةجلنة األممخبريمعالتعاونجرى
اجلرائم اجلنسية واجلرائم اجلنسانية مسائليفشعبة التحقيقلدعم

املنطََلق
)٣-١القضاء والمقاضاة (الهدف 

من أهداف مكتب ٣اهلدف 
املّدعي العام:

استهالل العمل مبعايري التحقيق 
تطبيقها وإجناز والتدريب على 

مرحلة اإلعداد األويل لتصديق 
ال املهارات يف هذا ا

 ما يُزَمع حتقيقه مقابل ما ُحيقَّق
فعالً 

تنفيذ ما ال يقل عن سري ُحسن
املندرجة% من التدابري ٨٠

شعبة سيطرةضمن نطاق 
التحقيق

معايريالالزم علىالتدريبالسنة توفري كلمدارمت على
التحقيقخطةيف إطارالتحقيق

التحقيق؛معايريأفرقة شعبة التحقيق على تطبيقمت تدريب
قياسيةعملإجراءاتوجيري وضع عدة

تعزيز التحليل من خالل إعمال 
قاعدة بيانات حتليل الوقائع وتنفيذ 
املبادئ التوجيهية اخلاصة بتقييم 

املصادر تنفيذاً كامالً 

 ما يُزَمع حتقيقه مقابل ما ُحيقَّق
فعالً 

 إنشاء قاعدة بيانات حتليل
الوقائع وتنفيذ املبادئ التوجيهية 

اخلاصة بتقييم املصادر

عمليات فيما خيص مجيعقاعدة بيانات حتليل الوقائع أُنشئت
اجلاريةالتحقيق

وُنظِّم رصدووفِّر التدريب،املصادر،تقييمإرشاداتُأصدرت
التنفيذ

استحداث َمنـَْفذ إلكرتوين خاص 
املدَّعي العام تسهيالً مبكتب 

اجلرائمبالغ عنلإل

 ما يُزَمع حتقيقه مقابل ما ُحيقَّق
فعالً 

 إنشاء الـَمنـَْفذ اإللكرتوين فيما
الناشطالتحقيقخيص عمليات 

(التجرييب) مجهوريةقضايا احلالتني يفيفأنشئ املنفذ اإللكرتوين
الوسطىأفريقيا

تطبيق منوذج احلضور امليداين 
فيما خيص كل عملية حتقيق اجلديد 
جديدة

 ما يُزَمع حتقيقه مقابل ما ُحيقَّق
فعالً 

 تطبيق منوذج احلضور امليداين
من %٨٠خيص فيمااجلديد 

عمليات التحقيق

أمكن ذلكحيثماامليداينللحضوربالنموذج اجلديدُعِمل
)١٠٠٪(

تعزيز مجع األدلة ذات األشكال 
البديلة، عن طريق أمور منها وضع 

 ما يُزَمع حتقيقه مقابل ما ُحيقَّق
فعالً 

من % ٨٠ذلك يفحتقيق
احلاالت ذات الصلة

 ؛ وطُبِّقت كلما كان على اإلنرتنتللتحرياتمعايري ُوضعت
ذلك مناسباً 
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على حترياتمعايري إلجراء 

اإلنرتنت
)٣-١(الهدف القضاء والمقاضاة 

من أهداف مكتب ٤اهلدف 
املّدعي العام:

تدريب مجيع املوظفني املعنيني على 
األساسي عن طريقالتحري

اإلنرتنت وعلى تناول األدلة 
اإللكرتونية

 ما يُزَمع حتقيقه مقابل ما ُحيقَّق
فعالً 

 من املوظفني ٨٠تدريب %
ذوي الصلة

 لكرتوين يف كانون اإلتدريب أُعدت وسائل المستمر: التنفيذ
يف كانون الثاين/يناير  اومت توفريه٢٠١٦/ديسمرب  األول

٢٠١٧

)٣-١القضاء والمقاضاة (الهدف 
من أهداف مكتب ٧اهلدف 

املّدعي العام:
التشارك مع جهتني رئيسيتني فيما 
يتعلق باألمن السيرباين وأمن 

املعلومات

 ما يُزَمع حتقيقه مقابل ما ُحيقَّق
فعالً 

الشراكاتإقامةحلقوقبريكليمركزمعأُقيمت شراكة: بصورة كاملةمت التنفيذ
اجلهاتمعوشراكة،السيرباينفيما يتعلق باألمن اإلنسان
املضيفةالدولةيفاملعلوماتأمنجماليفالفاعلة

إقامة حلقة استخبار منسَّقة فيما 
يتعلق باألمن مع شركاء ضمن 

احملكمة وخارجها

 يُزَمع حتقيقه مقابل ما ُحيقَّق ما
فعالً 

 استخباراتحلقإقامة معبالتنسيقسنويةأمنيةمراجعةدورة: بصورة كاملةالتنفيذمت
احملكمةقلم

تنجيز حتديث متطلبات املهارات 
امليدانية

 أثر مشاريع التحسني على
حيثالعمل واإلدارة من 

الفعالية واالمتياز

التحديثتنجيز اخلاصة باملهارات السياسةوثيقةُجنِّزت: بصورة كاملةالتنفيذمت
احملققنيتدريبومت ،)الداخلية(امليدانية

مراجعة الربوتوكوالت النافذة مع 
الوحدات األمنية ضمن قلم احملكمة

 ما يُزَمع حتقيقه مقابل ما ُحيقَّق
فعالً 

الربوتوكوالتمراجعةالرهائنباحتجازيتعلقفيماراجعةاملمتت: التنفيذيستمر
باحملاكمات على حنو خمصوصاملتعلقةواملسائل

)٣-١القضاء والمقاضاة (الهدف 
من أهداف مكتب ٨اهلدف 

املّدعي العام:
استبانة سبل حتقيق مكاسب عن 

النجاعة من خالل زيادةطريق 
مراجعة السريورات، مث حتقيق هذه 

املكاسب

 ما يستبان من املكاسب اليت
زيادةحتقيقها عن طريق ميكن

النجاعة

 االت ذات األولوية استبانة ا
ا هق فيحتقَّ أن اليت ميكن 

زيادةطريق عن مكاسب 
النجاعة

مكاسب ٢٠١٧أدرجت يف مقرتح ميزانية عام : التنفيذيستمر
عملية وتستمر. النجاعةزيادةعن طريق حتقيقهامكن ملا٢٠١٦

ال استبانة اإلمكانيات يف هذا ا

شعبة المقاضاة- هاء 

املنجزات٢٠١٦املرامي فيما خيص عام مؤشِّرات األداءالنتائج املتوخاة
)٣-١القضاء والمقاضاة (الهدف 

من الغايات االسرتاتيجية ١الغاية 
ملكتب املّدعي العام:

إجراء عمليات التدارس األويل، 
وأنشطةوعمليات التحقيق، 

املقاضاة، على حنو نزيه، ومستقل، 
وعايل درجة اجلودة

عدد احملاكمات اجلهوزية للتقاضي يف مخس
حماكمات (يتوقف عدد 
احملاكمات املعنية الفعلي على 

توفر قاعات احملاكمة والقضاة)

سبع دعاوى يف املرحلة يفتُقوضي:  بصورة كاملةمت التنفيذ
االبتدائية

)٣-١و٢- ١الهدفان(القضاء والمقاضاة
من الغايات االسرتاتيجية ٢الغاية 

ملكتب املّدعي العام:
االستمرار على األخذ مبنظور 

 احملاّك املرحلية: ما يُزَمع حتقيقه
ما ُحيقَّق فعالً مقابل

اجلرائم التهم املتعلقة بباألخذ
اجلنسية واجلرائم اجلنسانية 
املنطََلق واجلرائم املرتكبة حبق 

مت التنفيذ بصورة كاملة
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جنساين يف مجيع جماالت عمل 

إيالء عناية خاصةاملكتب وعلى 
لجرائم اجلنسية واجلرائم اجلنسانية ل

املنطلق واجلرائم املرتكبة حبق 
ماألطفال واملاسة 

أنشطة املقاضاةاألطفال يف 
تنفيذ مع كلما أمكن ذلك، 

املبادئ التوجيهية الواردة يف
سياسات مكتب املدَّعي وثائق

العام ذات الصلة
)٣-١القضاء والمقاضاة (الهدف 

من الغايات االسرتاتيجية ٣الغاية 
ملكتب املّدعي العام:

املضي يف حتسني جودِة وجناعِة 
عمليات التدارس األويل وعمليات 

التحقيق وأنشطة املقاضاة

 معدَّل قبول الدوائر للدفوع
وموافقتها على الطلبات

≤٨٠%٨٥%

 معدَّل قبول التهم اليت تقدَّم إىل
يف جلسات اعتماد الدوائر
التهم

<٩٠%١٠٠(مت التنفيذ بصورة كاملة(%

 قيام فريق مستقل باستعراض كل
ملف

 امللفاتمجيعاستعراضمت التنفيذ بصورة كاملة

)٣-١القضاء والمقاضاة (الهدف 
الغايات االسرتاتيجية من ٤الغاية 

ملكتب املّدعي العام:
املضي يف تكييف قدرات املكتب 
على التحقيق واملقاضاة وشبكته 
ذات الصلة مع البيئة العلمية 

والتكنولوجية اليت يعمل فيها

التدريببرامج ُبرنامج تدريب وتنفيذُ حتديد
بأنشطة باملعنينيمعدَّل خاص 

املقاضاة يف خطة التدريب 
السنوية

مت التنفيذ بصورة كاملة

 التحسنيمشاريع تنفيذ مشاريع التحسني املنتقاة
االت ذات األولوية:  املتصلة با
السريورات الداخلية، والقدرات 
اإلدارية، وتصميم امللفات، 

القضايا، استعراضوسريورة 
والتكنولوجيا، والكفاءات 

األساسية

األفرقةيفاملقاضاةشعبةموظفو: شاركمت التنفيذ بصورة كاملة
على نطاقالعاملةواألفرقةالعاماملدعيملكتبالتابعةالعاملة
منتقاة،مواضيعوبشأنالسريورات حتسنيبشأناحملكمة

داخليةعاملةأفرقةالشعبةوأنشأت
اإلداري،التطويربرنامج٢٠١٦عاميفاملقاضاةشعبةواصلت

التعقيب الشامل من مجيع ذلك التقييم القائم على يفمبا
عاميفهذا الربنامجوسيستمر. درجة")٣٦٠النواحي (تقييم الـ"

٢٠١٧.
تكنولوجياأدواتعلىاملستمربالتدريبالشعبةتكفلت

االقائمةاملعلومات يُعزَّزذلك،علىوعالوة. اجلديدةوأدوا
بعرض صور بانورامية قاعات احملكمةيفالتكنولوجيااستخدام

األدلة وعرضالفيديوية،وباستخدام الروابطسارح اجلرمية،مل
للربنامج وباحتياز ترخيص مؤسسيبشكل رقمي تفاعلي،

Trialاملسّمى القضائياملساعد يف العمل احلاسويب 

Director.
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المرفق الثالث

ُأجريت والوثائق والصفحات ات التيمعلومات عن عدد المهمّ -مكتب المّدعي العام 
٢٠١٦التي ُأودعت عام 

التي ُأجريتعدد المهّمات - ألف 
ا مجيعمهّمة٢٠٠١جمموعهُسدَّت تكاليف ما-١ من املوظفني العام،املّدعيملكتبالعاملنياضطلع 

احلالة يف أوغندا واحلالة ومببلغني من صندوق الطوارئ فيما خيص ٢٠١٦لعامبامليزانية العاديةاملوظفني،ومن غري
:يف جورجيا

غري املوظفني)؛ل(للموظفني و ٠٨٦١: مهّمات مندرجة ضمن إطار ميزانية احلاالت(أ)

غري ل(للموظفني و ١١٤: مهّمات مندرجة ضمن إطار امليزانية األساسية (غري املتصلة باحلاالت)(ب)
؛املوظفني)

)؛لغري املوظفني١٥للموظفني و٤٤(٥٩مهّمات ختص ديوان املّدعي العام: (ج)

)؛لغري املوظفني١٢٤للموظفني و٣٦(١٦٠: قسم اخلدماتمهّمات ختص (د)

)؛لغري املوظفني٦٨للموظفني و٦٥٨(٧٢٦: التحقيقمهّمات ختص شعبة(هـ)

)؛املوظفنيلغري ٢للموظفني و٩١(٩٣مهّمات ختص شعبة املقاضاة: (و)

لغري ٠للموظفني و١١٩(١١٩االختصاص والتعاون والتكامل: مهّمات ختص شعبة(ز)
)؛املوظفني

٤٣االختصاص والتعاون والتكامل: مهّمات متعلقة بالتدارس األويل ختص شعبة(ح)
).لغري املوظفني٠للموظفني و٤٣(

الوثائق والصفحات التي ُأودعتعدد - باء 

احلالة/القضيةاحلالة/القضيةرمز 
عدد الوثائق 

املودعة
عدد 

ا صفحا
ICC-01/04-00/00٢٣٤(وثائق ملف احلالة فقط)الدميقراطيةالكونغومجهوريةاحلالة يف
ICC-01/04-01/07كاتـَْنغا (جـِرمانضدالعامقضية املّدعيGermain Katanga(٣٢١
ICC-01/04-02/06انْتاَغْندا (بوسكوضدالعامقضية املّدعيBosco Ntaganda(٣٠٨٣ ٠٩٠
ICC-01/05-01/08غومبو (مببابيريجانضدالعامقضية املّدعيJean-Pierre Bemba Gombo(٩٨١ ٤٩١
ICC-01/05-01/13غومبو (مببابيريجانضدالعامقضية املّدعيJean Pierre Bemba Gombo (

كابـُْنغو َمْنِغْنداجاك) وجانAimé Kilolo Musamba(كيلولو موَمسْباوإمييه
)Jean-Jacques Magenda Kabongoَوْندوباباال) وفيديل
)Fidèle Babala Wanduأريدو () ونَرسيسNarcisse Arido(١٦١١ ٨٧٧

ICC-01/09-01/11سامواي روتوِوْلَيمضدالعامقضية املّدعي)William Samoei Ruto (
١٢١٠١)Joshua Arap Sangَسْنغ (أرابوجوُشوا
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احلالة/القضيةاحلالة/القضيةرمز 
عدد الوثائق 

املودعة
عدد 

ا صفحا
ICC-01/11-01/11٤٢٢القذايفاإلسالمسيفضدالعامقضية املّدعي
ICC-01/12-00/00٤٤٧(وثائق ملف احلالة فقط)مايليف مجهوريةاحلالة
ICC-01/12-01/15٨١٩١٧املهديالفقيأمحدضدالعامقضية املّدعي
ICC-02/04-01/15أُْنغوين (دومينيكضدالعامقضية املّدعيDominic Ongwen(١٠٤١ ٢٧٤
ICC-02/11-01/15اْغبَـْغبو (لورانضدالعامقضية املّدعيLaurent Gbagbo (

١١٥٩٦٣)Charles Blé Goudéغوديه (ابْليهوشارل
٨٩٢٩المجموع ٨٣٧

لكل حالةالوثائق التي ُأودعتعدد - جيم 

احلالة/القضيةرمز احلالة/القضية
عدد الوثائق 

املودعة
عدد 

ا صفحا
ICC-01/04-00/00٣١٣٣احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية ١٤٥
ICC-01/05-00/00 ٢٥٩٣يف مجهورية أفريقيا الوسطى[األوىل] احلالة ٣٦٨
ICC-01/09-00/00١٢١٠١احلالة يف كينيا
ICC-01/11-00/00٤٢٢احلالة يف ليبيا
ICC-01/12-00/00٨٥٩٦٤احلالة يف مجهورية مايل
ICC-02/04-00/00١٠٤١احلالة يف أوغندا ٢٧٤
ICC-02/11-00/00 ١١٥٩٦٣كوت ديفواراحلالة يف مجهورية

٨٩٢٩المجموع ٨٣٧

األنشطة اإلضافية التي اضطلع بها المكتب-دال
:يليكماوتتوَّزع البالغات املعنية. بالغاً ٠١٩٤٧املكتبتلقى٢٠١٦عاميف-٢

بالغًا مقدَّمًا مبوجب هذه ٥٩٣: من النظام األساسي١٥ادةالبالغات اجلديدة املقدَّمة مبوجب امل(أ)
ا خترج عن نطاق اختصاص احملكمة، و٤١٠املادة منها  بالغًا ال عالقة هلا ٤٢بالغات يظهر جليًا أ

٤٣بالغًا متصًال حبالة ختضع للتحليل بالفعل، و٩٨باحلاالت القائمة وتستلزم مزيدًا من التحليل، و
؛بالغاً متصالً بتحقيق أو مبقاضاة

البالغات املقدَّمة إىلوإضافتهااليت متت معاجلتهااملراسالت(اإلضافيةعلوماتامل(ب)
رسالة؛٩٨٤١): من النظام األساسي١٥ادةمبوجب امل

ماً ل تسجَّ لكيتطلبات احلد األدىن مبتفي(املعلومات اليت ال ةعامّ الاملراسالت (ج) بصفتها بالغًا مقدَّ
منها ما (رسالة ٤٤٢٤٤مبواضيع خمتلفة): اليت تتعلق ، أو من النظام األساسي١٥مبوجب املادة

الواردة بالربيد الرسائل من ٠٢٧٢عهما جممو اإللكرتوين و الواردة بالربيد الرسائل من ٤١٥٤٢جمموعه 
.العادي)
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المرفق الرابع

البرنامج الرئيسي الثالث: قلم المحكمة

املنَجزات٢٠١٦املرامي فيما خيص عام مؤشِّرات األداءالنتائج املتوخاة
١- ١-٢الهدف 

تنفيذ نتائج مشروع املراجعة املسّماة - ١
ReVision تنفيذاً  اليت جيريها قلم احملكمة

كامالً 

تنجيز توظيف العاملني يونيو /حزيرانحبلول التوظيف تنجيز
٢٠١٦

كانون٣١ويف. ٢٠١٦لعاماحملدَّداملرمىبُِلغ
الوظائف شغورمعدَّلبـََلغ،٢٠١٦ديسمرب/األول

.%١٢,٣احملكمةقلم(احملسوب ظرفياً) يف
 تنفيذ التوصيات املقدَّمة يف إطار

ReVisionاملراجعة املسّماة 

 التخطيط لتنفيذ هذه التوصيات
ِقسمًا ِقسمًا ومتييز ما يُزَمع تنفيذه 
يف األمد القصري وما يُزَمع تنفيذه 
يف األمد املتوسط وما يُزَمع تنفيذه 

يف األمد الطويل

ديسمرب/األولكانوناملعنية يفاخلططمجيعأُجنزت
بتمييز ما يُزَمع تنفيذه ِقسمًا ِقسمًا يف ٢٠١٦

وما يُزَمع تنفيذه يف األمد املتوسط األمد القصري 
وما يُزَمع تنفيذه يف األمد الطويل

٢- ١-٢الهدف 
نشطة المركزي على األلفاء الطابع اإض- ١
ةامليدانية بغيىل املكاتبإنقلها من املقر ب

النجاعة واملزيد زيادةحتقيق وفورات عن طريق 
من التنسيق

 الربط مبشروع املراجعة املسّماة
ReVision

جناز معظم العمل املعين حبلولإ
٢٠١٦مارس/ذاراية آ

،التدرُج يف بسببالتأخريبعضمعحتقق ذلك
كان،٢٠١٧مارس/آذاروبدءًا من. التوظيف

أربعةيفعلى رأس عملهمامليدانيةاملكاتبرؤساء
بلداننطاق نشاطها ستةيشملميدانية،مكاتب

الدميقراطيةالكونغومجهورية(من بلدان احلاالت 
ومايلديفواروكوتالوسطىأفريقياومجهورية
أنامليدانيةاملكاتبرؤساءوبوسع). وكينياوأوغندا
وموظفيها امليدانيةعمل املكاتبعلىيشرفوا

علىساهرين وجناعته،أدائهمللتكفل بفعالية
املقرالعاملني يفنظرائهممعالنشطالتنسيق

ذلكمت انية مناسبةدنشاء وحدة ميإجناز إالتعاون مع السلطات يف مايلايلمبماكو بانشاء وحدة ميدانية يف إ- ٢
٣- ١-٢الهدف 

ويل لة من خالل ختءتعزيز املسا- ١
قسامعب واألىل الشُ إحيات وتفويضها الصال

 تواتر اجتماعات مديري شعب
قسام األورؤساءقلم احملكمة 

التابعة هلا

 سبوعيةأاجتماعات عقدمت ذلك

العمل أمكنةتعزيز التشارك يف -- ٢
ربجمياتبباالستعانةوالوثائق وقواعد البيانات 

SharePoint

 ماكن العمل املستخدمة أعدد
يف جمموعة الربجميات

SharePoint

 من اً جديداً مكان٣٠استخدام
ا أ بانتظاممكنة العمل املعنية وزيار

قسام)(لشىت األ

مت ذلك

٤- ١-٢الهدف 
تقدمي الدعم إىل مكتب املّدعي العام يف - ١

تنفيذ خطة التوظيف
 سبوع مع أكل اجتماعنيعقد

نشطة أعي العام لتنسيق مكتب املدَّ 
؛ذات الصلة ومتابعتهاالتوظيف

عي املدَّ حتديد احتياجات مكتب و 
/ نةاحملسَّ / العام والسبل املستمرة

الالزمىل تقدمي الدعم إلة املعدَّ 
 َّدة حبث حاالت التوظيف املعق

شأن يف البتّ جال آوحتديد 
ىل املضي قدماً إالسبيل 

م املؤشرات النهائية لتحقيق يتقي
دة فيما خيص احملدَّ واملراميالنتائج 
٢٠١٤/٢٠١٦األعوام

منتظمةواجتماعاتوثيقاً تعاوناً ٢٠١٦شهد عام
ووحدة االتصال املعنيةالبشريةاملواردقسمبني

بغية تنسيقالعاماملدعيمكتبيفالبشريةباملوارد
املتصلة األنشطةمنوغريهاالتوظيفأنشطة
البشريةباملوارد

الوظائفمنوظيفة٣٧أُجنز توظيف شاغلي
٢٠١٧عاميفالعاماملدعياخلاصة مبكتبالثابتة

)فيما خيص التوظيفاحملدَّداملرمىبُِلغ(
عاميفارتفاع مقدار أعمال التوظيفنظرًا إىل

بغية قصريةلفرتاتموظفنيتعينيمت،٢٠١٦
العاماملدعيمكتبيفالنهوض بأود هذه األعمال
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املنَجزات٢٠١٦املرامي فيما خيص عام مؤشِّرات األداءالنتائج املتوخاة
ة"تخلصس"العرب املبـةصدار وثيقإ

جل احلاالت املماثلة اليت قد أمن 
يف املستقبلتقوم

ة"تخلصس"العرب املبـةوثيقأي تصدرمل

شعبة الخدمات اإلدارية-ألف 

املنَجزات٢٠١٦املرامي فيما خيص عام مؤشِّرات األداءالنتائج املتوخاة
٢- ١-٢الهدف 

ا املضي يف تطوير وظيفة املساءلة التحليلية-١ عدد السنوات اليت ُحتلَّل بيانا
على حنو متسق

 مراجعة وحتسني التحليل مبا فيه
حتليل البيانات املالية 

اعزَّزتخربةاحملكمةلئن اكتسبت علىقدر
يفخطوةكلتكلفةمتوسطعنمعلوماتتقدمي

كماسالفة معيَّنة،يف قضاياالقضائيةالسريورة
طريقعنحتقَّقفذلكجلنة امليزانية واملالية،طلبته

فيها يُركَّزمجعاء الاحملكمةتشمل بنطاقهامشاريع
وبسبب. املساءلة التحليليةتطويرعلىمباشرةً 
أنشطتهااحملكمةركَّزتاملوارد،علىاملفروضةالقيود

سريورة حتسنيعلىالتحليليةباملساءلةاملتعلقة
جلنة امليزانية منبإرشادميزانيتها،إعداِد وتنفيذِ 

القد حتديدعمليةألثرحتليلهاتنجيزوعلىواملالية،
كالجعلوقد. العاماملدَّعيملكتباألساسي
نطاقعلىللتكاليفاملسبِّبةالعواملَ النشاطني

احملكمةوستواصل. احملكمة أكثر بروزًا للعيان
الواجباالعتبارإيالءمعاالجتاه،هذايفجهودها

احملدودية مواردها وتنازع أولويا
٣- ١-٢الهدف 

ويــــــــــل لة مــــــــــن خــــــــــالل ختءاملســــــــــاتعزيــــــــــز -١
قسامعب واألىل الشُ إحيات وتفويضها الصال

 النسبة املئوية حلاالت التقيد
بإطار املساءلة عندما يغدو عامالً 

١٠٠حىت٩٥%ُشعب قلمملديرياملتكررةاالجتماعاتمواصلة
ورؤساء أقسامهاحملكمة

يشتملمااجلديدة،اإلداريةالبنيةتنفيذاملضي يف
قلمإدارةلفريقمنتظمةاجتماعاتعلى عقد

األقساممستوىوعلىةعبالشإدارةوفريقاحملكمة
١- ٣-٢الهدف 

مراقبــــــــة التقيـــــــــد بنظــــــــام تقيـــــــــيم األداء يف -١
احملكمــــــة بغيــــــة حتســــــني ختويــــــل الصــــــالحيات 

وتفويضها إىل املوظفني واملديرين ومساءلتهم

 تقدمي إحصائيات عن معدَّل
ذا النظام التقيد 

 ذا النظام يف حتسن معدَّل التقيد 
مجيع وحدات احملكمة

التقيد بالنظام املعين علىومعدَّلاإلحصاءات
إدارةبشأناحملكمةتقريراحملكمة الواردان يفنطاق
لقد ُسجِّل . ٢٠١٦–٢٠١٥البشرية لدورةاملوارد

للتقيد معدَّل٢٠١٦-٢٠١٥فيما خيص دورة 
طفيفحتسُّنىما ينطوي عل،%٦٥مقداره

اليت شهدت ٢٠١٥-٢٠١٤إىل دورةبالقياس
%٦٤للتقيد مقداره معدَّالً 

٢- ٣-٢الهدف 
زيــادة مشــاركة النســاء بــني احملشــودين مــن -١

أجــــــل تــــــوظيفهم مــــــن خــــــالل اإلعــــــالن عــــــن 
الوظـــائف الشـــاغرة إعالنـــاً حمايـــداً مـــن الناحيـــة 
اجلنســانية ومــن خــالل زيــادة عــدد النســاء بــني 

املنتَقْنيَ أولياً للنظر يف توظيفهم

 تقدمي إحصائيات عن التوازن بني
اجلنسني

 حتسني التوازن بني اجلنسني يف مجيع
الرتب

على وجه جيداحملكمةيفاجلنسنيبنيالتوازن
موظفي الفئةمن%٤٦املوظفاتمتثِّلإذاإلمجال

املوظفاتنسبةوقد اخنفضت. وما فوقهاالفنية
كانون٣١% يف٤٧,٩منفيفاً طاخنفاضاً 

٣١يف%٤٥,٦إىل٢٠١٥ديسمرب/األول
.٢٠١٦ديسمرب/األولكانون

وما ٤-فالرتبةيفاجلنسنيبنيالتوازنخيتل
املوظفني ذوي % من٣٥ميثِّلنفالنساء. فوقها
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املديرين.% من١١و،٥-وف٤- فالرتبتني

حتســــني إجــــراءات احلشــــد واإلعــــالن عــــن -٢
الشــــــاغرة يف البلـــــدان األقــــــل متثــــــيالً الوظـــــائف 

ضمن جمموعة العاملني يف احملكمة

 عدد مبادرات التوعية اهلادفة إجراء ثالث محالت توعية هادفةهادف لتحقيق مشروع٢٠١٦عاميفاسُتهل
ستستعني حيثيف التوظيف،اجلغرايفالتوازن
) وشبكة LinkedIn(لِنكيدينبشبكةاحملكمة
أو املمثَّلةغريالبلدانمستهدفةً ) Indeedإنديد (

سيماوالاملنقوصة التمثيل ضمن جمموعة العاملني،
األقل متثيالً البلدانمخسةَ 

بسفارات٢٠١٦عامخاللاحملكمةاتصلت
استهدافها لتحسنياألقل متثيالً البلدانمخسةِ 

التوعيةمببادرات
معارضيف٢٠١٦عامخاللاحملكمةشاركت

وأملانياكوريامجهوريةيفاملهنيةللمسارات 
١- ٤-٢الهدف 

إعــداد وإصــدار السياســات احلامســـة ذات -١
األولويــــــة فيمــــــا خيــــــص ضــــــمان وجــــــود إطــــــار 
تنظيمـــــــي ســـــــليم بشـــــــأن املســـــــائل األساســـــــية 
املتصـــــــلة بـــــــاملوارد البشـــــــرية مـــــــن قبيـــــــل انتقـــــــاء 
املــوظفني، وإعــادة تصــنيف الوظــائف، واخلــرباء 

املتعاقــــدين، والتعيينــــات االستشــــاريني وفــــرادى 
املؤقتة، والضمان الصحي للمتقاعدين

إصدار السياسات األساسية تقليص الفجوة القائمة على صعيد
السياسات

األولويةذاتالسياسات٢٠١٦عاميفُأصدرت
:التالية

اخلرباء االستشارينيبشأناإلداريةالتعليمات
وفرادى املتعاقدين

ملدة قصريةالتوظيفبشأناإلداريةالتعليمات
املعدَّلاملوظفني اإلداري املؤقتنظام
واملشقةالتنقلنظامبشأناإلداريةالتعليمات
اخلاصةاملستحقاتبشأناإلداريةالتعليمات

املعيَّنةالعملمراكزيفالعاملنيللموظفني
واألبدالاإلعالةصفةبشأناإلداريةالتعليمات
لتطبيقاالنتقاليةالتدابريبشأناإلداريةالتعليمات

اجلديدة لعناصر األجر واملستحقات يف اجلملة
املوحَّدالنظام

٢- ٤-٢الهدف 
الــــــربط بــــــني األداء وبــــــني خطــــــط تطــــــوير -١

املسار املهين
 وضع إطار لتطوير املسار املهين

املربوط بينه وبني تدبر األداء 
وبرامج التعلم وتنمية القدرات

 بداية وضع ٢٠١٦سيشهد عام
اإلطار املعين واستهالل املشاريع 

ال التجريبية يف هذا ا

عاميفوالتطويرللتدريبخطةوتنفيذإعدادمت
إىل لالحتياجاتشاملحتليلعلىبناء٢٠١٦

مبا٢٠١٦عاميفاحملكمةوتكفَّلتالتدريب؛
ُوفِّر التدريب للموظفني،تدريبيوم٧٠٠جمموعه

داخليةمبواردباالستعانةمنها%٢٠يف زهاء 
املسار املهينلتطويرإطارإعماليزل يتعنيَّ لـّما

نطاقعلىآلراء املوظفنياستقصاءأيجيرملزيادة معدَّل رضا املوظفنياستقصاءات آراء املوظفنيزيادة رضا املوظفني-٢
٢٠١٦عاميفاحملكمة

تدبر توخيات املوظفني فيما يتعلـق بتطـور -٣
مسارهم املهين على حنو سليم

 َّح فرص تطوير املسار سُتوض
املهين يف برامج إدماج املوظفني 

اجلدد

 لربنامجسُتستهل إعادة صياغة
إدماج املوظفني اجلدد

احملكمة اخلاص بإدماج املوظفني اجلددنظامخضع
واستهلت، ٢٠١٦عامخاللشاملإلصالح
العمل ٢٠١٦نوفمرب/الثاينتشرينيفاحملکمة
وُسجِّل معدَّل. هلذا اإلدماجوإجراء جديدينبنظام

٥على٤,٥مقداره٢٠١٦للرضا بذلك يف عام
٣- ٥-٢الهدف 

جتســـــــــيد األهـــــــــداف ذات األولويـــــــــة، وال -١
ســّيما األهــداف اخلاصــة بقســم امليزانيــة وقســم 
املــــــــوارد البشــــــــرية، يف نظــــــــام ختطــــــــيط املــــــــوارد 

اإلنتـــــاج )، وتـــــذليل مســــائل SAPاملؤسســــية (
ذات األمهية احلامسة

 قبول وإقرار طلبات التغيري ذات
الصلة

١٠٠حىت ٩٠%وعالوة على%. ٩٠ذلك بنسبة مقدارهاحتقق
ختطيط املوارد فريققدماليومي،التشغيليالدعم

يف البشريةاملواردلقسم) الدعمSAPاملؤسسية (
االيتالتعويضاتمجلةتطبيق اخلدمةجلنةحدد
جديدةأداةيف إعمالامليزانيةولقسمالدوليةاملدنية
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يف العمل لتخفيضتأخرفحدث. امليزانيةإلعداد

العالقةالتغيريطلباتعدد
دعـــــم إعـــــداد وتـــــوفري بـــــرامج التـــــدريب يف -٢

جمال السريورات املتعلقة بامليزانية واملدفوعات
 ُّر املوظفني املعنيني بدعم نظامتوف

ر املؤسسية وتوفُّ املواردختطيط
نظام التدريب خالل أيام 

التدريب املقرَّرة

١٠٠حىت٩٥%تنفيذوجيري%. ٦٠ذلك بنسبة مقدارها حتقق
تخطيط املوارد املؤسسيةباخلاصةالتدريببرامج

)SAPاجللساتوقد تأخر تنظيم. النظام) وإعداد
أبريل/نيسانيفعقدهااألوىل، ومن املزَمعالتدريبية
٢٠١٧

١- ٦-٢الهدف 
املزيــــــد مــــــن الشــــــفافية يف ســــــريورة إعــــــداد -١

ـــــذه  وتنفيـــــذ امليزانيـــــة وزيـــــادة إمكانيـــــة التنبـــــؤ 
السريورة

 زيادة عدد من يبدون رضاهم عن
جودة ما يقدَّم من وثائق امليزانية 
بني أصحاب الشأن املعنيني 

بامليزانية

١٠٠حىت٩٥%امليزانية جلنةاأوصتاليتالتعديالتنـُفِّذت
سريورة إعداد لتحسني)٢(واجلمعية)١(واملالية

امليزانيةوتنفيذ 

برامج منتظمة لشحذ الوعي والتدريب يف -٢
جمال السريورات املتعلقة بامليزانية واملدفوعات

 تقدمي املساعدة إىل اجلهات
الـمتعاَمل معها بشأن تطبيق 
النظام املايل والقواعد املالية 

واإلجراءات ذات والسياسات 
الصلة

نسبة ممثلي اجلهات %٩٠)
الـُمتعامل معها الذين يبدون رضاهم 

عن جودة املساعدة املتلقاة)

اجلهات رضالعدمحاالتما من:%١٠٠
املتلّقاةاملساعدةدرجة جودةالـمتعاَمل معها عن

 زيادة وعي املوظفني املسؤولني
عن التصديق فيما يتعلق 

بسريورات الدفع

جلستان من جلسات التدريبموظفيلتدريبجلستان ُعقدت:%١٠٠
٢٠١٦عاميفالتصديق

املضـــــــــي يف تطــــــــــوير الـــــــــنظم املخصَّصــــــــــة -٣
لإلبـــــــــــالغ عـــــــــــن األداء، وتوقـــــــــــع اإليـــــــــــرادات 
ــــدفق املــــايل،  ــــتظم، وحتليــــل الت واملصــــروفات املن

واإلبالغ املخصوص

 عدم إبداء مالحظات سلبية
فيما ذات شأن يف إطار املراجعة 
يتعلق بالتدبر واملراقبة املاليني

 عدم إبداء مالحظات سلبية ذات
شأن يف إطار املراجعة

تتعلقهامةمالحظاتأيتردمل:%١٠٠
يف إطار املراجعةاملاليةباإلدارة

٢- ٦-٢الهدف 
ــــــدبر املخــــــاطر -١ ــــــذ نظــــــام ت املضــــــي يف تنفي

العالية الدرجة
 تطبيق اإلطار الكامل النطاق

املخاطر كما يقدَّم إىل لتدبر 
جملس التنسيق

 تنفيذ املراجعة لكل جهاز على وجه
التحديد

عاميفيُتوقَّع إجراء املراجعةيتحقق ذلك:مل
٢٠١٧

 موعة األوىل من جمموعات إعداد ا
املراجعات اليت تشمل كل جهاز 
من أجهزة احملكمة على وجه 
التحديد، بتطبيق معايري ذات طابع 

ونظامي لتدبر املخاطررمسي 

يُتوقَّع تطبيق معايري ذات طابع يتحقق ذلك:مل
٢٠١٧عاميفرمسي

 من أنشطة التدارك %٥٠تنفيذ
فيما خيص مجيع املخاطر ومراقبة 

منها%٨٠

عاميفيُتوقَّع تنفيذ األنشطة املعنيةيتحقق ذلك:مل
٢٠١٧

٣- ٦-٢الهدف 
اعتمـــــاد سياســـــات جديـــــدة متوافقـــــة مـــــع-١

املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام
 إدماج البيانات املالية املستندة إىل

الدولية للقطاع احملاسبيةاملعايري 
 إعداد معلومات تدبرية مستقاة من

احملاسبة املتوافقة مع سجالت
املتوافقةالسجالتمناإلداريةاملعلوماتُتستقى

العامللقطاعالدوليةاحملاسبيةاملعايريمع

لَّد،)ICC-ASP/14/20(٢٠١٥... عشرةالرابعةالدورة... الرمسيةالوثائق)١( .٢٧، الفقرة٣-باءاجلزءالثاين،ا
لَّد،)ICC-ASP/14/20(٢٠١٥... عشرةالرابعةالدورة... الرمسيةالوثائق)٢( -ICCالقرار الثالث،اجلزءاألول،ا

ASP/14/Res.1القسم ياء ،.
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العام واملعلومات اإلدارية ضمن 

إطار اإلدارة املنتظمة للمحكمة
للقطاع املعايري احملاسبية الدولية

العام
٢- ٧-٢الهدف 

التخطــيط للتعــديالت الالزمــة للتــواؤم مــع -١
ـا، مـن قبيـل  التغيريات يف بنية احملكمة وعمليا

الــيت جيريهــا قلــم ReVisionاملراجعــة املســماة 
احملكمــــــــة، واالســـــــــرتاتيجية اجلديـــــــــدة ملكتـــــــــب 

املدَّعي العام، واحملاكمات املتزامنة

 النسبة املئوية ملا يُنجز من
التعديالت الضرورية

 إجناز مجيع التعديالت الطفيفة
الالزمة يف املباين اجلديدة للتواؤم مع 
التغيريات يف بنية احملكمة حبلول 

٢٠١٦اية عام 

عاميفهيكليةأي تعديالتإجراءيلزممل
ختصيصترتيباتيفتغيرياتوأجريت. ٢٠١٦

اليت شهدها قلم التغيرياتاألحياز للتكيف مع
احملكمة

٣- ٨-٢الهدف 
ـــة ومراجعـــة -١ ـــيم املخـــاطر األمني حتـــديث تقي

التدابري ذات الصلة سنوياً أو عند االقتضاء
 مراجعة تقييم املخاطر األمنية

وحتديثه
 إجراء املراجعة اليت تشمل بنطاقها

احملكمة مجعاء
وفيما فيما خيص املقراألمنيةاملخاطرتقييمُأجري

األمم املتحدة عملية يف سياقوذلكخيص هولندا
األمنيةلتدبر املخاطرالسنوية

عمليةيفاحملكمةشاركتامليدانية،املواقعيف
على القدرةوشهدت. البلدنطاقعلىالتقييم

اختصاصاتحتديدبفضلكبرياً حتسناً التحليل
املشرتكوالفريق) JAC(املشرتكةالتحليلخلية
)JTAG(التهديداتلتقييم

إجنـــاز التقيـــيم الــــذايت وفـــق معـــايري العمــــل -٢
األمنيـــة الـــدنيا املطبَّقـــة يف األمـــم املتحـــدة فيمـــا 
خيــص مجيــع املكاتــب امليدانيــة وحتــديث تقيــيم 

ـــة اخلـــاص باحملكمـــة علـــى وجـــه املخـــاطر  األمني
التحديد

 إجناُز التقييم الذايت والنسبُة املئوية
للتطابق مع املعايري احمللية

٩٠%بأمنالشواغل املتصلةبسببالذايتالتقييمُجيْرَ مل
حتقيق التطابق احملكمةوقد استدامت. املعلومات

% ٩٤% و٩٢مع املعايري املعنية بنسبة تراوح بني 
املسجَّل فيما التقريب (أي بنفس املعدَّلوجهعلى
حتسٍني ذات أوقصورٍ أوجهِ دون تسجيل أيسبق
)٢٠١٦عاميفشأن

شعبة الخدمات القضائية-باء 
املنَجزات٢٠١٦املرامي فيما خيص عام مؤشِّرات األداءالنتائج املتوخاة

٢- ١-١الهدف 
وضع مؤشرات األداء املناسـبة فيمـا خيـص -١

السريورات القضائية
 املشاركة يف وضع االسرتاتيجيات

والرؤية فيما خيص تدبر األداء 
العام لقلم احملكمة واإلسهام يف 

ذلك

 التكفل بتقدمي الدعم القضائي
لتيسري سري اإلجراءات على حنو 

منصف وناجع وسريع

هيئة مناقشةيفمكتَيب احملامي العموميمشارکة
األداءمؤشراتاخلصوصالرئاسة اليت تتناول على 

ين عليهمالدفاع وأفرقةأفرقةمع وممثليمتثيل ا
تمع املدينا

 متابعة مجيع الدعاوى القضائية
وإثارة كل ما قد يقوم من مسائل 
ميكن أن تؤثر على األداء العام 
لقلم احملكمة وذلك مع فريق 
اإلدارة فيه من أجل التباحث 

فيها والتوصية حبلول هلا

 إسداء املشورة االسرتاتيجية إىل
أقسام قلم احملكمة وتنسيق العمل 
الذي تقوم به للتكفل بتقدمي 

ا  اخلدمات وفقاً للمهام املنوطة 
 /املواظبة على مراقبة تنفيذ القرارات

األوامر القضائية والسهر على التقيد 
باآلجال القضائية

ا املعمولالقانونيةاملساعدةلسياسةُأجري تقييم
جديدة يف هذا مشروع سياسةوسُيعديف احملكمة

ال ا

اإلجراءاتسرعةحتقيقإىلالسعي
مالئمنظامإعمالمنهابوسائل

درجةومراقبةالقانونيةللمساعدة
احملامونيتوالهالذيالتمثيلجودة

اتفاق إطارياعتمادإىلالسعي
احملكمةقلمعمللتيسري

 ًالتخطيط لتنفيذ التوصيات ِقسما
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ِقسمًا ومتييز ما خيطَّط لتنفيذه يف 
األمد القصري وما خيطَّط لتنفيذه يف 
األمد املتوسط وما خيطَّط لتنفيذه يف 

األمد الطويل
٢- ٤- ١و١-٤-١انالهدف
١- ٤-١اهلدف

تنفيذ النظام املعدَّل للمساعدة القانونية 
وجناعته من حيث واملواظبة على مراقبة كفايته 

التكاليف على حنو يتوافق مع القرارات 
القضائية وحقوق الدفاع

 تقدمي تقرير عن عمل نظام
املساعدة القانونية إىل املكتب؛ 
ميكن أن تقرتح احملكمة بناء على 
االستنتاجات الواردة يف هذا 
التقرير إجراء تعديالت هلذا 

النظام

 تقدمي قلم احملكمة تقارير إىل مجعية
الدول األطراف مرة كل ستة أشهر 

حبسب ما يوعز به إليه

ا القانونيةاملساعدةلسياسةُأجري تقييم املعمول 
جديدة يف هذا مشروع سياسةوسُيعديف احملكمة

ال ا

 التوصل إىل جعل متثيل املدَّعى
عليهم املعوزين متثيًال كافياً 
ومستداماً على حنو حيقِّق النجاعة 

فيما خيص احملكمةاالقتصادية

 نظر قلم احملكمة يف إدخال
تعديالت على نظام املساعدة 

القانونية

للدفاع يفمكتب احملامي العموميمشارکة
اخلبري معالقانونيةاملساعدةبشأناملناقشات

االستشاري

٢- ٤-١اهلدف
توفري تدريب مركَّز للمحامني املقبولني 

لإلدراج يف قائمة حمامي احملكمة

 التكفل بتمكن املشتبه فيهم
واملتهمني من االستعانة مبحامني 
ذوي اّطالع وخربة من أجل 
ضمان حقوقهم يف إجراءات 

عادلة ونزيهة

أوالقانونيةاملساعدةلتقدميشخصاً ٤٨تعيني
والقواعداألساسيالنظاممبوجبإسداء املشورة

 ،توفري مجيع املوارد املمكن توفريها
الدعم القانوين والتقين، مبا فيها 

إىل أفرقة الدفاع اخلارجية بغية 
التكفل بضمان حق كل من 
املشتبه فيهم/املتهمني يف أن يتاح 
له ما يكفي من الوقت 

والتسهيالت إلعداد دفاعه

القانونيةاملساعدةسياسةإطاريفحتقق ذلك
على النحو الذي املساعدةأشكالمنوغريها

القضاياتستلزمه

 تنظيم حلقات تدارس ودورات
تدريب إقليمية ناجحة من أجل 

القانونيةاملهنممارسي 

حلقة٢٠١٦فرباير/شباطيفتنزانيايفُعقدت
يفوُنظِّمتللمحامني،إقليميةتدارس
يفللمدرجنيتدريبجلسة٢٠١٦يونيو/حزيران
تقدميعلىخاصبوجهالرتكيزمعاحملامني،قائمة

والشهودفيهماملشتبهإىلاملساعدة
 دورَيت تدريبللدفاع مكتب احملامي العموميعقد

نصفملدةمناقشةونظَّمالدفاعملسائلخمصَّصتني
اجلنائيإطار القانونيفالدفاععن مكاتبيوم

إلنشائهبالذكرى السنوية العاشرةاحتفاالً الدويل
 وفَّر مكتب احملامي العمومي للدفاع مجيع املوارد

املمكن توفريها، مبا فيها الدعم القانوين والتقين، 
التكفل بضمان حق كل من بغيةالدفاعألفرقة 

املشتبه فيهم/املتهمني يف أن يتاح له ما يكفي من 
الوقت والتسهيالت إلعداد دفاعه

٥-١الهدف 
ين -١ عليهم ومتثيلهم السهر على مشاركة ا

على حنو كاٍف وجمدٍ 
 قيام قلم احملكمة بتيسري إجراءات

ين عليهم وذلك ألكرب  مشاركة ا
ين عليهم منممكنعدد  ا

املؤهلني للمشاركة

 قيام قلم احملكمة بتنظيم مشاركة
ين  جمدية مشاركة ناجعة و عليهما

يف اإلجراءات

 ين عليهم وجرب تقيَّد قسم أضرارهم كلَّ مشاركة ا
استماراتوحتليلِ جتهيزِ يفالدوائربأوامرالتقيُّد

ين عليهم يف اآلجال احملدَّدة لذلكطلبات ا
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 قيام قلم احملكمة باإلبالغ وبتوفري

بشأن املسائل للدوائراخلدمات 
ين عليهم يف  املرتبطة مبشاركة ا

اإلجراءات

 احملكمة بتنظيم مشاورات قلمقيام
للمجين عليهم بشأن مسائل 

متثيلهم القانوين املشرتك

املمثِّلنيالواردة مناهلامةالطلباتاسُتجيب لكل
القانونيني

 للمجين عليهم القانوينالتمثيل
يف إجراءات احملكمة

 قيام قلم احملكمة بإيداع تقارير
وآتية يف حينها بشأن النوعيةجيدة 

ين عليهم  املسائل املرتبطة مبشاركة ا
يف اإلجراءات

 ٍين عليهم فيما يتعلقاتصاالتُيسِّرت بنجاح ا
أمام الدوائرالقانوينبالتمثيل

 قدرة قلم احملكمة على التكيف مع
الذي يعمل وفقه الزميناإلطار 

مكتب املدَّعى العام وعلى التقيد 
ذا اإلطار

من الوثائق أي وثيقةتقدمييفتأخريمل حيدث أي
الدوائركما طلبتهإيداعهامتاليت 

ين عليهمانتظام إعالم ا
 احملامي العمومي قيام مكتب

عندما يُعنيَّ بصفته للمجين عليهم،
ين عليهم، بتمثيلهم  ممثًال قانونيًا 
القانوين الداخلي يف خمتلف 
احلاالت/القضايا املنظور فيها، 

عامالً مبثابة مكتب مستقل
 قيام قلم احملكمة بتقدمي الدعم

املمثلني القانونيني إىلواملساعدة 
م يتقياخلارجيني للمجين عليهم؛ و 

النهائية لتحقيق األداء مؤشرات 
دة فيما خيص احملدَّ واملراميالنتائج 
٢٠١٤/٢٠١٦األعوام

للمجين عليهم القانويناملمثِّلإىلاحملكمةقلمقدَّم
ماستماراتعنمعلومات طلبا

٣- ٥-١الهدف 
تنفيــذ النظــام املعــدَّل للمســاعدة القانونيــة -١

ين عليهم فيما يتعلق با
 القانونية وفقاً تقدمي املساعدة

الدوائرتلقرارا
 قلم احملكمة للمساعدة تدبرجناعة

ين عليهم القانونية املقدَّمة إىل ا
ا القانونيةاملساعدةلسياسةُأجري تقييم املعمول 

جديدة يف هذا مشروع سياسةوسُيعداحملكمةيف 
ال ا

٦-١الهدف 
الســـهر علـــى جـــرب األضـــرار بصـــورة جمديـــة -١

والنجـــاح يف تنفيـــذ األوامـــر جبـــرب األضـــرار، مبـــا 
يف ذلك تطبيق مبادئ متسقة فيما خيص جرب 

ين عليهم أضرار ا

 قيام قلم احملكمة بتسهيل
ين عليهم  إجراءات جرب أضرار ا

عدد ممكن من أكربخيصفيما 
ين عليهم املؤهَّلني لذلك ا

 تعاون قلم احملكمة التعاوَن الكامل
مع الصندوق االستئماين للمجين 

واملمثلني القانونيني للمجين عليهم
ين  عليهم بغية التكفل بتمييز ا
عليهم الذين قد يكونون مؤهَّلني 

جلرب أضرارهم

ين عليهم وجرب أضرارهمقسمُ تشارك ،مشاركة ا
مثِّلونوامل،االستئماين للمجين عليهمالصندوقُ و 

خاصة يف وضع استمارةللمجين عليهم، القانونيون
)Lubanga(لوبـَْنغاقضيةيفاألضرارجبرب 

 قيام قلم احملكمة على حنو حمايد
اخلدمات إىل وتقدميباإلبالغ 

الدوائر بشأن املسائل املرتبطة 
جبرب األضرار

 قيام قلم احملكمة بتنظيم مشاورات
عليهم بشأن مسائل للمجين

متثيلهم القانوين املشرتك يف دعاوى 
جرب األضرار

الصندوقمنالواردةالطلباتاسُتجيب لكل
القانونينيوممثِّليهمللمجين عليهماالستئماين

 ين عليهم يف مصاحلمتثيل ا
دعاوى جرب األضرار

 قيام قلم احملكمة بإيداع تقارير
النوعية وآتية يف حينها بشأن جيدة

املسائل املرتبطة جبرب األضرار

 ا الدوائرباآلجالالكاملالتقيُّدمت اليت حدَّد
الصلةذاتالوثائقشىتإليداع

 ين للمجين القانونيني املمثِّلنياحملكمةقلمأحاطعليهمانتظام إعالم ا
ماستماراتبشأنكاملةإحاطةعليهم طلبا

 قيام مكتب احملامي العموميمكتب احملامي العمومي للمجين عليهم طاليبمثَّل
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للمجين عليهم، عندما يُعنيَّ بصفته 

عليهم، للمجينقانونياً ممثًال 
بتمثيلهم القانوين الداخلي يف 
دعاوى جرب األضرار عامًال مبثابة 

مكتب مستقل

خمتلف يفجيداً جرب األضرار متثيالً تعويضات
اإلجراءات ذات الصلة

 قيام قلم احملكمة بتقدمي الدعم
واملساعدة إىل املمثلني القانونيني 
اخلارجيني للمجين عليهم يف دعاوى 

جرب األضرار

مكتب احملامي العمومي للمجين عليهم منمتكَّن
جرب األضرار يفلتعويضاتطلباً ٢٥٠مجع

)Lubanga(لوبـَْنغاالدعوى على

٢- ٦- ١و١-٦-١انالهدف
١-٦-١اهلدف 

ـين علـيهم  تطبيق وصقل مبادئ جرب أضـرار ا
املرســاة مــن خــالل الــدعاوى األوىل الــيت تنظــر 

فيها احملكمة

 من ١(٧٥التقيد بأحكام املادة (
النظام األساسي من خالل 
التوضيح القضائي للمبادئ 

املتصلة جبرب األضرار

 التعاون الكامل بني الصندوق
للمجين عليهم وقلم االستئماين

احملكمة بشأن شؤون جرب األضرار

الصندوق االستئماين قلم احملكمة مع تشارك
خاصة جبرب يف وضع استمارةعليهمللمجين 

) Lubanga(لوبـَْنغاقضيةُتستعمل يفاألضرار
جرب حتليله الستماراتوأتاح القلم للصندوق نتائج

تلقاها منهاليتاألضرار
 للتنسيق بني احملكمة وضع نظام

والصندوق االستئماين للمجين 
عليهم فيما يتعلق بالقرارات 

من ٧٥املتخذة عمًال باملادة 
النظام األساسي

تعزيز رضا اجلهات الـمتعاَمل معها الوقتلالستجابة يف% ١٠٠ُسجِّل معدَّل مقداره
بشأنالدوائرمعصعيد التواصلعلىاملناسب
الصلةذاتاملسائل

 تزويد الدوائر مبعلومات جيدة وآتية
يف حينها كلما لزم ذلك؛  وجود 

يف جمال شركاء الشبكة فعالة من 
التعاون املخصوص؛ السرعة 
والنجاعة يف تناول الطلبات اليت 

عاء والدفاعدِّ مع االاً تستلزم تنسيق

مستوىعلىالتنسيقلطلباتالكاملاالمتثال
بني األجهزةالتعامل

٢-٦-١اهلدف 
وضع آليـات تنسـيق مـع الصـندوق االسـتئماين 
للمجـــــين علـــــيهم مــــــن أجـــــل تنفيـــــذ القــــــرارات 

القضائية فيما يتعلق جبرب األضرار

 القيام على ضوء القرارات
القضائية الصادرة يف قضية 

) وقضية Katanga(كاتَنغا
) بوضع إطار Lubanga(لوبَنغا

لعمل قلم احملكمة فيما يتعلق 
والشروع يف تطبيقه، جبرب األضرار 

مع مراعاة الفصل بني األدوار 
واملسؤوليات املنوطة بالصندوق 
االستئماين للمجين عليهم 
واألدوار واملسؤوليات املنوطة بقلم 

احملكمة

للمجين عليهماالستئماينالصندوقبنيالتواصل
حبسب(جرب االضرارمسائلبشأناحملكمةوقلم

)القضايا

٢- ١-٢الهدف 
تــدبر املــوارد علــى حنــو فعــال ومتييــز وتنفيــذ -١

املزيد من تدابري زيادة النجاعة املمكن اختاذها
 سري جلسات احملكمة على حنو

سليم
 تفادي التأخري يف انعقاد

، اجلسات احملكمة وإلغائه
ومعاجلة مجيع احلوادث اليت قد 

تقع معاجلة مهنية

 تفادي تأخري انعقاد اجللسات
عندما تقع أخطاء وإلغائها؛ جيب 

املسارعة إىل تسجيلها واإلبالغ 
عنها ومعاجلتها وتفادي تكررها يف 
املستقبل (اعتماد النهج القائم على 

العرب املستخلصة)

مدة جلساتمناملقتطعالفعليبلغ جمموع الوقت
غريها من مسائل /التقنيةاملشكالتبسبب احملكمة 

ةواحدالذي يقدمه قلم احملكمة ساعةالدعم
تأخريأوحاالت انقطاع٦(٢٠١٦عامخالل

)دقائق١٠متوسطهاملدة

٥- ١-٢الهدف 
يفمكتب احملامي العمومي للدفاع مشارکةاستهالل إعداد قاعدة بيانات إعداد قاعدة بيانات بالسوابق حتسني األداء يف جمال اخلدمات القضائية-١
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القضائية تكون شاملة على نطاق 

احملكمة مجعاء
السوابق القضائية للمحكمة، 

البيانات املعنية، ومتطلبات مجع 
وإعداد احلل املناسب عند اإلمكان

القضائيةالسوابقبقاعدة بياناتاملتعلقةاملناقشات
الدفاعأفرقةمعوتشاوره

٢- ٢- ٢و١-٢-٢انالهدف
من األهداف ذات األولوية١-٢-٢اهلدف 

يف جمــــال الســــهر علــــى الوفــــاء باملعــــايري الرفيعــــة 
التوظيف

 اتّباع سبل أجنع من حيث
التكاليف يف استئجار خدمات 
املوظفني (املؤقتني) لسد 
االحتياجات يف جمال خدمات 

الرتمجة الشفوية والرتمجة التحريرية

 تنسيق املبادئ التوجيهية حلشد
املوظفني مع قسم املوارد البشرية 

دة فيما خيص املتطلبات اللغوية احملدَّ 
امليدان على حنو ما جيري الطابع يف

يف املنظمات الدولية األخرى

 التعليماتراجعةمبالبشرية حالياً املواردقسميقوم
اللغاتالعاملني يف جمالبتوظيفاملتعلقةاإلدارية

املعايريأعلىمكتب احملامي العمومي للدفاع طبَّق
٢٠١٦عاميفأعمال التوظيف اليت أجراهايف

األهداف ذات األولويةمن٢-٢-٢اهلدف 
الســـهر علـــى التقيـــد بإطـــار احملكمـــة التنظيمـــي 
النـــاظم لســـلوك املـــوظفني، مبـــا يف ذلـــك النظـــام 
اإلداري للمــــــوظفني، ومدوَّنــــــة قواعــــــد ســــــلوك 
املــــــوظفني الشــــــاملة بنطاقهــــــا احملكمــــــة مجعــــــاء 
ومدوَّنة قواعد السلوك اخلاصة مبكتـب املـدَّعي 

السلوك، العام، ووضع مدوَّنات أخرى لقواعد
حبسب اللزوم

 مدوَّنة قواعد سلوك إعداد تنجيز
الرتامجة خالل املهام اليت 

ا يضطلعون 

 تنجيز صيغة مدوَّنة قواعد السلوك
اليت جيب إرساهلا إىل اجلهات 
الداخلية الـمتعاَمل معها لكي 
تراجعها وإىل الشركاء اخلارجيني 

م عليها ليبدوا مالحظا

اللغات إىل موظفيسلوكقواعدمدونةمشروعُقدِّم
قسم خدمات املشورة القانونية [املكتب القانوين]

إعداد ٢٠١٧عاموسيُنجَّز يف.لكي يراجعه
إطار البعثات.العاملني يفللرتامجةدليلمشروع

إدماج إجراءات العمل القياسية حتديث إجراءات العمل القياسية
ا  جتسيدًا للتعديالت اليت تقضي 

ReVisionاملراجعة املسماة 

أخذاً القياسيةالعملإجراءاتمجيعحتديثمت
املراجعة املسماة بالتعديالت اليت أُدخلت بعد

ReVision

١- ٥-٢الهدف 
مراجعـــة وترقيـــة نظـــام احملكمـــة اإللكرتونيـــة -١

ســـــريورات احملكمـــــة اإللكرتونيـــــة لزيـــــادة جناعـــــة 
وإنتاجيتها

 حسن اشتغال نظام اإليداع
اإللكرتوين

حتديث مجيع النظم وأداؤها اجليداإللكرتوينلنظام اإليداعجديدةصيغة ُأصدرت
جوهريةبتحسيناتعلى مستجدات تأيتتنطوي

)املرفقاتإيداعمنها مثالً تبسيط(
 حسن اشتغال نظام تدبر األدلة

تقدميهاونظام
 استعانة أغلبية مقدِّمي الوثائق بنظام

اإليداع اإللكرتوين
حتقق املرمى : اإللكرتويناإليداعنظاماستعمال

مقدِّمي الوثائق مجيعيتمثَّل يف أنكاملبنجاح
ا بواسطة هذا النظاميقدِّمو

 تبسيط سريورات تدبر األدلة
وعرضها اإللكرتونيني

أُرجئت (كما: األدلة وعرضهاتدبر نظاممراجعة
حيث مل تتوفر -يف مكتب نائب املّدعية العامة 
يفأو-٢٠١٦املوارد الالزمة على مدى عام 

قسم تدبر األعمال القضائية/قسم خدمات تدبر 
املعلومات)

 تنظيم حمافل لإلدارة
وللمستعملني معنية باحملكمة 

اإللكرتونية

 بنطاقه إعادة تعريف احملفل الشامل
احملكمة مجعاء للتباحث يف مسائل 
احملكمة اإللكرتونية ووجوه حتسينه/
تعزيزه (يستتبع ذلك استحداث 
حمفل للتباحث جديد له 

اختصاصات فعلية)

احملفل الشامل بنطاقه احملكمة مجعاءتعريفإعادة :
٢٠١٧يناير/الثاينكانونيفُأصدرت: أُرجئت

تدبرإدارةجلسمبالتعليمات اإلدارية املتعلقة
تنفيذهااجلديدة  املرادالبنيةتـَْنظُموهياملعلومات؛

قسم حققهااليتاإللكرتويناإليداعنظام حتسينات
خدمات تدبر املعلومات

يفمكتب احملامي العمومي للدفاع مشارکة
بغية املعلوماتبتكنولوجيااملتعلقةاملناقشات

الدفاعأفرقةمعوالتشاورالنظمحتسنب
٣- ٥-٢الهدف 

النجاعــــــة مــــــن خــــــالل التطــــــورات زيــــــادة-١
التكنولوجية

 مراقبة اخلدمات اليت تقدمها
األقسام للجهات اليت تتعامل 
معها واإلشراف على تقدمي هذه 
اخلدمات وتشجيع األقسام على 

 إعمال قائمة خدمات قسم
خدمات تدبر املعلومات

کانونقسم خدمات تدبر املعلومات يفأعمل
نظامًا جديدًا ملكتب ٢٠١٦ديسمرب /ولاأل

املساعدة اإللكرتونية قائمًا على بطاقات طلبها 
)SolvIT(باخلدمات حمدَّثةقائمةيشتمل على
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اإلحاطة باحتياجات اجلهات 
الـمتعاَمل معها، ومتابعة 
املستجدات يف بيئات عمل هذه 
اجلهات، والتمكن من التكيف 
السريع مع التغريات فيها حبيث 
تتسىن محاية وخدمة مصاحل 

اجلهات املعنية 

وعلى وظيفة لتحديد وجهة الطلبات تلقائياً 

 إعمال نظام شامل لتناول طلبات
التعديل خاص باحملكمة

ملبادراتقسم خدمات تدبر املعلومات بوابةأعمل
بالنظماملتعلقةخاصة بالطلباتاألعمال

عمليةنفذ هذا القسممثاجلديدة؛والتحسينات
بغية األثروحتديداالحتياجاتالستعراضداخلية

املواردختصيص
٢٠١٦عامقسم خدمات تدبر املعلومات يفقدم

:البيان للجهات اليت يتعامل معهاالتاليةاحللول
اجلديدالشبكياحملكمةموقع
يفللمشاركنياإللكرتويناإليداعنظامحتسينات

اإلجراءات
ة فيما عمل احملكمة اإللكرتونينظامحتسينات

خيص تدبر األعمال القضائية
ين عليهم والشهودقسملاملغلقةالشبكة ا
 بث الفعاليات على اإلنرتنت بلغة اآلشويل يف

أُْنغوينقضية 
اهلوية اخلاص مع إغفال اإلنرتنتنظام تصفح

العاماملدعيمبكتب
االئتمار الفيديوي عن بعد يفمرافقحتديث

مالشهودإلدالءامليدانيةاملكاتب بعدعنبإفادا
للمكتبنيالتوصيل الساتلي باإلنرتنتحتديث

وبونياكنشاساامليدانيني القائمني يف
اخلاص بقسم املاليةالفواترينظام تدبر
اإلنرتنتبربوتوكولالتلفازيإعمال نظام البث

)IPTVاملقريف) والبث املتعدد الوسائط
املساعدة الصويت اخلاص مبكتبالرتاسلنظام

اإللكرتونية
 املوقع الشبكيالوثائق العلنية علىإتاحةخدمة
 تيتوسنظام)Titus(اإللكرتوينالربيدلتصنيف

العاماملدعيملكتب
١- ٧-٢الهدف 

االنتقـــــال مـــــن املبـــــاين احلاليـــــة إىل تنظـــــيم -١
املباين اجلديدة بصورة سلسة

 إجراء االنتقال إىل املباين اجلديدة
على حنو سلس، دون أن حيدث 
انقطاع يف األعمال األساسية مع 
ضمان أفضل الظروف للموظفني 

ولسائر شاغلي هذه املباين

 السهر على تقدمي الدعم
التكنولوجي الكايف والفعال 

األنشطة القضائية و لألنشطة 
اإلدارية يف املباين اجلديدة للمحكمة

مجيعها لالستعمال الثالثاحملكمةقاعاتجهوزية
توفُّر قاعاتبلغ معَّدل؛٢٠١٦مارس/آذارحبلول

% ٩٩,٩٧احملكمة

 اإلشراف على برنامج االنتقال
سّيما إىل املباين اجلديدة، وال

تنجيز رقمنة احملفوظات وإتالف 
وإفادة رئيس –الورقيةنسخها

قلم احملكمة باحلال اليت يؤول 

 استدامة عمل مجيع نظم املعلومات
دون تعطل لنسبة من الوقت تبلغ 

٩٩,٢%

املعلومات دون نظممجيععملبلغت نسبة وقت
% ٩٩,٩تعطل
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اية الربع  إليها الربنامج حبلول 

الثالث من السنة
 تقدمي خطة اسرتاتيجية جديدة

خدمات تدبر املعلومات لقسم 
حىت ٢٠١٧للفرتة املمتدة من عام 

٢٠١٩عام 

يفاملستوىالرفيعةاالسرتاتيجيةاخلطةأُجنز إعداد
وأُجنز إعداد،٢٠١٧تشرين األول/أكتوبر

لعرضها جاهزةفأصبحتاخلمسيةاالسرتاتيجية
املعلومات نشدانًا إلقراره تدبرإدارةجملسعلى
٢٠١٧يف شباط/فربايرإياها

 مواصلة محاية شبكة تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت من 

التهديدات اخلارجية

الوقاء من التعدي اإللكرتوينحتسنييفُمضي
اإللكرتوين التصيدمنللحدوحتسني الشبكة
إىلتوصُّالً اإللكرتوين التطفلي،االحتيايل والربيد

الفريوسات اخلبيثة وتفشي تسلل الربجمياتتقليص
الضارة

يف جمال أمن املعلوماتالتوعيةإعمال برنامج
 إجناز تكييف البنية التحتية اجلديدة

حبيث تنهض متامًا بأود مجيع 
راة األعمال ا

واستمر طيلةاجلديدةالتحتيةبدأ استعمال البنية
فعملت دون تعطل لنسبة من الوقت ٢٠١٦عام

البنيةهذهُسخِّرت وقد؛%٩٩,٩٧مقدارها
لقسم آمنةمغلقةشبكاتلتوفرياجلديدةالتحتية

ين عليهم والشهود العاماملدعيومكتبا

شعبة العمليات الخارجية-جيم 
املنَجزات٢٠١٦املرامي فيما خيص عام مؤشِّرات األداءالنتائج املتوخاة

٢- ١-١الهدف 
املشــــــــــــــــــــــاركة واإلســــــــــــــــــــــهام يف وضــــــــــــــــــــــع -١

والرؤيـة فيمـا خيـص تـدبر األداء االسرتاتيجيات 
العام لقلم احملكمة

 املشاركة واإلسهام يف وضع
االسرتاتيجيات والرؤية فيما خيص 

تدبر األداء العام لقلم احملكمة

 اإلسهام يف عقد حماكمات منصفة
وسريعة وذلك بالسهر على التعاون 
مع الدول، وإقامة و/أو تنمية 
الشراكات مع املنظمات غري 

وغريها من أصحاب احلكومية
الشأن اخلارجيني، والسهر على 
اعتماد املزيد من الدول تشريعات 

لتنفيذ النظام األساسي

الدولإىلللتعاونأولياً طلباً ٢٦٦أحالت الشعبة
أوالدفاعأوالدوائرعننيابةً الدوليةواملنظمات
وعملت الدولمعالتفاعلوواصلت؛بامسها هي

عدممبسائليتعلقفيماسيماوالعلى تعزيزه،
االتعاون؛ معثابرت على التواصلكما إ

الشأنأصحابمنوغريهااحلكوميةغرياملنظمات
باحلاالتيتعلقمااخلارجيني بشأن أمور منها

محايةمثلمعيَّنة ذات أولوية،وجماالتاجلديدة
ويضاف إىل ذلك اخنراطها املايل؛والتحقيقالشهود

تشريعات لتنفيذ اعتمادالرامية إىلاألنشطةيف
فّعالالنظام األساسي ومشاركتها فيها على حنو

 مراقبة مجيع حاالت التعاون
وطرح كل ما قد يقوم من املسائل 
اليت تؤثر على األداء العام لقلم 
احملكمة مع الفريق املعين بإدارته، 
ومناقشة هذه املسائل والتوصية 

حبلول هلا

أشكال التآزر السهر على تطوير
مع هيئة الرئاسة ومكتب املدَّعي 

العام

عناحملكمةتقريرتقدميخاللمنحتقق ذلك
CBF/26/13األجهزة (الوثيقة بنيالتآزروجوه

امليزانية جلنةإىل)٢٠١٦أبريل/نيسان٦بـاملؤرخة
اواملالية يف وحدة (والعشرينالسادسةدور

)العالقات اخلارجية وتعاون الدول

١- ٧-١الهدف 
ــين -١ إجــراء التوعيــة علــى حنــو فعــال لــدى ا

علـــيهم واجلماعـــات املتضـــررة والتواصـــل معهـــم 
وفقــــــــــاً للوثــــــــــائق ذات الصــــــــــلة مــــــــــن الوثــــــــــائق 

االسرتاتيجية للمحكمة

 النجاح يف تطبيق املمارسات
الفضلى يف جمال طرائق التوعية 
على حنو يفضي إىل حتسني 
التواصل مع أصحاب الشأن 

اخلارجيني والداخليني

 إقامة نظام جديد لرصد إعالم
اجلمهور وتوعيته واإلبالغ عنهما 

اية عام  ٢٠١٦حبلول 

اجلديدةالبياناتقاعدة٢٠١٦عاميفاسُتحدثت
التوعيةأنشطةوتقييملرصد
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 استدامة أو حتسني قدرة

جمموعات األهايل احملليني على 
متابعة املستجدات القضائية يف 

املكاتبالقضايا ذات الصلة يف 
اليت لقلم احملكمة حضور ميداين 

فيها

 استدامة أو زيادة عدد الربامج
اإلذاعية املبثوثة يف البلدان املعنية 

٢٠١٥بالقياس إىل عام 

 من الربامج ٢٠١٦عاميفبلغت مدة ما ُبث
عاميفساعة٣٤٧مقابلساعة٤١٥اإلذاعية 
٢٠١٥

 ين عليهم حتسني إحاطة ا
واجلماعات املتضررة مبهام 

ا احملكمة وإجراءا

 ارتفاع نسبة األسئلة اليت تبني أن
إحاطة املشاركني يف جلسات 
التوعية غدت أعمق مما كانت عليه 

٢٠١٥يف عام 

تعلقت األسئلة: الدميقراطيةالکونغومجهوريةيف
لوبـَْنغا قضيةيفجرب األضرارمبرحلةاخلصوصعلى

)Lubanga(
على اخلصوص األسئلةتعلقت:أوغندايف

أُنغوين قضيةيفالقضائيةباملستجدات
)Ongwen(
على تعلقت األسئلة: الوسطیأفريقيامجهوريةيف

مبباقضيةيفالقضائيةاخلصوص باملستجدات
)Bembaوآخرينمببا) وقضية

١- ١-٢الهدف 
إعــــــــادة تــــــــدارس بنيــــــــة احملكمــــــــة ومــــــــالك -١

موظفيهـــــا ومواردهـــــا وتكييـــــف ذلـــــك يف ضـــــوء 
ـــة،  النجاعـــة والفعاليـــة مـــع وتعزيـــزاخلـــربة العملي

على النهوض أجهزة احملكمة السهر على قدرة 
اومسؤولياهامبهام

 القيام، بالتعاون مع رؤساء أقسام
شعبة العالقات اخلارجية، بإعداد 
توزيع مفصَّل للمهام ومسؤوليات 
اختاذ القرار ذات الصلة 
ومتطلبات اإلبالغ، وذلك كما 
يوصى به يف مشروع املراجعة 

اليت جيريها ReVisionاملسماة 
قلم احملكمة

 إجناز وإعمال توزيع املهام
ار يف عام ومسؤوليات اختاذ القر 

٢٠١٦

اإلفادةومتطلباتقام املدير بإبالغ توزيع املهام
األقسام وأشرف على ذات الصلة إىل رؤساء

ذلكإنفاذهم

 إعمال اسرتاتيجية أفضل لزيادة
النجاعة

 تعزيز املساءلة من خالل ختويل
الصالحيات وتفويضها إىل 

األقسام
 االتصال بالشعبتني األخريني

امليزانية وحتديد ما لوضع توقعات 
يلزم من املوارد املالية واملوارد من 

املوظفني على حنو أفضل

 التواصل املنتظم مع الشعبتني
٢٠١٦األخريني اعتباراً من عام 

ومستوى مستوى املديرينعلىاملنتظمالتفاعل
الدعمموظفي

 وضع نظام لتدبر امللفات خاص
بالشهود يتسم بالطابع 

يف ذلك إمكانية االشتغايل، مبا 
مراجعة احلاالت املندرجة يف 
إطار برنامج احلماية الذي تنفذه 

احملكمة

 ًكون نظام تدبر امللفات عامال
اية  وشغاًال بصورة كاملة حبلول 

٢٠١٦عام 

كاملةامللفات عامالً بصورةتدبركان نظام

٢- ١-٢الهدف 
إدارة املــوارد علــى حنــو فعــال ومتييــز وتنفيــذ -١

لزيــــــادةاملزيــــــد مــــــن التــــــدابري املمكــــــن اختاذهــــــا 
النجاعة

 تنفيذ مشروع املراجعة املسماة
ReVision اليت جيريها قلم

احملكمة
 إعمال اسرتاتيجية أفضل

لتحسني النجاعة

 اية عام إجناز ذلك متامًا حبلول 
٢٠١٦

 ين عليهم مت إعمال البنية اجلديدة لقسم ا
التابعةامليدانيةالعملجناعة أفرقةوزيدت؛والشهود

إىلالبعثاتعدداخنفاضإىلأدى، ماهلذا القسم
عمليات التقييمإجنازاملمكنإذ غدا منامليدان
امليدانيفمباشرةً 

 تفويض بعض األنشطة إىلإىل الدعمتقدميوالتخطيطالتنسيقوحدةواصلت
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املكاتب امليدانية بدًال من تناوهلا 

لتحقيق املركزي يف املقر وذلك 
وفورات من خالل زيادة النجاعة 

وللمزيد من التنسيق

النحوعلىاالنتقاليةاملرحلةخاللامليدانيةاملكاتب
؛ReVisionاملراجعة املسماة إطاريفاملهيَّأ له
املكاتبيفالتدريبيةالدوراتمنسلسلةوُنظمت
امليدانينياملوظفنيقدرةلتعزيزاملقرويفامليدانية

املقر كان موظفواليتاإلداريةاملسائلمعاجلةعلى
ا امليزانيةبإدارةيتعلقفيماسيماوال،سابقاً يتناولو

الشراءوسريوراتاملاليةوالسريورات
 حتديث سريورات ختطيط

املهمات، واسرتاتيجية اخلروج، 
إلقامة املكاتب والنموذج املوحَّد 

امليدانية اجلديدة

البعثاتاملتعلق بتخطيطالعملمسارتكييفمت
وحدةوقامت احملكمة،لقلماجلديدةالبنيةمع

بتسجيِل ودعمِ عند االقتضاءوالتخطيطالتنسيق
علىالبلدانبلدان احلاالت وغريها منيفالبعثات

املراجعة املسماة يف إطار املهيَّأ لهالنحو
ReVisionوالتخطيطالتنسيقوحدةكما إن ؛

البعثاتبرجميات لتخطيطعلىحالياً تعمل
 حتسني املساءلة من خالل ختويل

الصالحيات وتفويضها إىل 
الوحدات واألفرقة

مبادئحالياً والتخطيطالتنسيقوحدةتصوغ
امليدايناملكتبحياةدورةبشأنتوجيهية

٣- ٨- ٢و٢- ٨- ٢و١-٨-٢األهداف 
من األهداف ذات األولوية١-٨-٢اهلدف 

ـــدابري األمـــن والســـالمة  الســـهر علـــى تكييـــف ت
الالزمــة مـع الظــروف وتيسـري عمليــات احملكمـة 

ــــة يف ختطــــيط وتنفيــــذ  مــــع االخنــــراط مــــن البداي
اعمليا

 إجراء املراجعة السنوية حلال
تأهب املوظفني ومحاية الشهود

 اية إجناز املراجعة السنوية حبلول 
سنة؛ وتفادي احلوادث وتناوهلا ال

مجيعاً على حنو مهين عند حدوثها
 َّقة ملا ُيضطلع إجراء مراجعة معم

به من محاية للشهود
 تقيُّد مجيع املكاتب امليدانية مبعايري

ا يف  العمل األمنية الدنيا املعمول 
األمم املتحدة

مبعايري العمل األمنية امليدانيةمجيع املكاتبيتقيد
الذياجلديدامليداينأوغندامكتبعداالدنيا

ذه املعايريخيضع ملراجعة لتحقيق تقيُّده 
من األهداف ذات األولوية٢-٨-٢اهلدف 

حتســــني آليــــة اإلدارة وتــــدبر املخــــاطر يف جمــــال 
األمن والسـالمة فيمـا خيـص مجيـع البلـدان الـيت 
ُجتـــــرى فيهـــــا عمليـــــات احملكمـــــة، مبـــــا يف ذلـــــك 

ليست من بلدان احلـاالت، وفيمـا البلدان اليت
خيــــــص مجيــــــع مراحــــــل التحقيــــــق واإلجــــــراءات 

القضائية

 تطبيق إجراءات تدبر املخاطر
األمنية املنهجي على مجيع 
أنشطة احملكمة يف املقر ويف 

امليدان

التدابريوحتديثبانتظام أو عند اللزوم استعراضمت
لسياسةووفقاً واملخفِّفة من املخاطر؛الوقائيةاألمنية
متثِّلواألمنالسالمةلشؤوناملتحدةاألممإدارة

٢٠١٥ديسمرب/األولكانونالفرتة املمتدة من
االنتقالمرحلة٢٠١٦ديسمرب/األولكانونحىت
مفهومهاألمنية إىلاملخاطرلتدبرالقدمياملفهوممن

إذا  لكناحملكمة أيضاً؛يفُعمل بهالذياجلديد
ذات الصلة اجلديدةاإللكرتونيةاألداةكانت

واألمنالسالمةلشؤوناملتحدةاألمماخلاصة بإدارة
مسائلهلذه اإلدارة فثمةالشبكياملوقععلىمتاحة

التوضيحيتعنيَّ املعلوماتبسريةتتعلقغري حمسومة
استعمالمناحملكمةتتمكنأنفيما خيصها قبل

التقييمعمليات أجريتولذا فقداألداة؛هذه
القدميةالنموذجيةبواسطة االستمارةاألمين

 حتديث تقييم املخاطر األمنية
ومراجعة التدابري ذات الصلة 

سنوياً أو عند االقتضاء

الفريق املعين باألمن امليداين املدمج بوحدة أجرى
امليدايناألمنمسؤويلمعالتنسيق والتخطيط 
اتصلأواألمنية،األخطارعمليات هادفة لتقييم

فيما واألمنالسالمةلشؤوناملتحدةاألممبإدارة
بلدان يفامليدانيةاملواقعيفمطلوبةخيص أنشطة

البلدانوغريها مناحلاالت
من األهداف ذات األولوية٣-٨-٢اهلدف 

تـــدبر املخـــاطر يف جمـــال األمـــن والســـالمة مــــن 
جلميعالذايتالتقييمإجناز

معايريوفقامليدانيةاملكاتب
اجلديد القائم يف امليدايناملكتبُيستعرض ذلك يف

أوغندا
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ااملعمولالدنيااألمنيةالعملخالل إجراءات لتدبر املخاطر

تقييموحتديثاملتحدة،األمميف
باحملكمةاخلاصاألمنيةاملخاطر

التحديدوجهعلى
٢- ٢- ٣و١-٢-٣الهدفان 
ذات األولويةمن األهداف ١-٢-٣اهلدف 

النهوض بتبادل املعلومات بني احملكمة والدول 
واملنظمــــــــات الدوليــــــــة واملنظمــــــــات اإلقليميـــــــــة 
واملنظمـــــات غـــــري احلكوميـــــة وســـــائر أصـــــحاب 

الشأن

 حتسني اإلحاطة باملهام املنوطة
باحملكمة يف إطار واليتها 
ا لدى أصحاب الشأن  وبإجراءا
ذوي النفوذ وذلك بتلبية 

م إىل  املعلومات احتياجا
واالهتمام بشواغلهم يف الوقت 

املناسب

 كون األوساط الِدبـُْلماسية يف
الهاي ونيويورك ومسؤويل التنسيق 
املعنيني ببلدان احلاالت على علم 

بالشعبة اجلديدةاملنوطةباملهام 

الهاي العاملفريقاجتماعاتيفالفعالةاملشاركة
طلبعلىبناءإعالميةإحاطاتوتقدميواجلمعية؛
ا املسامهاتوتنسيقامليسِّرين؛ املراد أن يستعني 

مكتب االتصال القائم يف نيويورك ضمن إطار فريق
ملسؤويل تدارسحلقةوتنظيمالعامل؛الهاي

عاماحملكمةيفاحلاالتبلدانبالتنسيق املعنيني
املعنيةالوحداتصالت معوإقامة؛٢٠١٦

اإلقليميةواملنظماتالدوليةاملنظماتيفبالتحليل
املعلوماتتبادلبغية

من األهداف ذات األولوية٢-٢-٣اهلدف 
العمــــل بنشــــاط للنهــــوض بالتوعيــــة يف أوســــاط 
أصــــــــحاب الشـــــــــأن الرئيســـــــــيني فيمـــــــــا خيـــــــــص 

احملكمة أجهزة اإلصالحات اليت جتريها 

 النجاح يف إنشاء شعبة العالقات
اخلارجية اجلديدة التابعة لقلم 

احملكمة

 احلكوميةكون أهم املنظمات غري
على علم باملهام املنوطة بالشعبة 

اجلديدة

القائمة احلكوميةغرياملنظماتمعاملنتظمالتفاعل
اجتماَعيوعقدبروكسل؛والقائمة يفالهاييف

واملنظماتاحملكمةبنيمشرتكنيمستديرةمائدة
واجتماعات،٢٠١٦عاماحملكمةيفاحلكوميةغري
معنية حباالت معيَّنة حكوميةغريمنظماتمع

على وجه التحديد
 كون أهم الشركاء يف األمم املتحدة

على علم باملهام املنوطة بالشعبة 
اجلديدة

املتحدة؛يف األممالشركاءمعاملنتظمالتفاعل
يفاملستوىرفيعيمسؤولنيمعوعقد اجتماعات

اليت اضطلع املهمةنيويورك أثناءيفاملتحدةاألمم
األممبعثاتومعا هناك رئيس قلم احملكمة،

احلاالتبلداناملتحدة يف
٤- ٣- ٣و٢- ٣- ٣و١-٣-٣األهداف 

من األهداف ذات األولوية١-٣-٣اهلدف 
تقـــدمي مســـامهات بّنـــاءة يف مناقشـــات اجلمعيـــة 
بشـــــــأن مســـــــائل التعـــــــاون، وال ســـــــّيما بشـــــــأن 

املتعلقـــــة والســــتني مراجعــــة التوصــــيات الســـــت
بالتعــاون، واســرتاتيجيات القــبض علــى املشــتبه 

ومراجعــــــة اإلجــــــراءات املتعلقــــــة بعــــــدم ،فــــــيهم
التعاون

 حضور مجيع جلسات التيسري
املعنية بالتعاون وبعدم التعاون، 

والتواصل الفعال مع امليسِّرين

 حضور مجيع جلسات التيسري
واإلجابة عن مجيع األسئلة اليت تطرح 

خالهلا

١٠٠بنسبةحتقق ذلك%

 وضع قائمة حمدَّثة مبسؤويل
التنسيق لدى السلطات املركزية 
للتباحث يف شكل طلبات 

املساعدة

 وجود سجل مركزي واحد جلميع
مسؤويل التنسيق

٢٠١٧يف عاموسينجَّزاملعينالعملجيري

من األهداف ذات األولوية٢-٣-٣اهلدف 
االخنــــراط يف تباحــــث بّنــــاء مــــع الــــدول لتــــذليل 
العوائــق والنهــوض باملمارســـات الفضــلى، مثـــل 
املسارعة إىل التشاور مع احملكمة بغية حل أي 

دونهحتولتنفيذ الطلبات أو تعوقمسألة 

 إعداد كتّيبات عن إجراءات
التعاون لتيسري عمل مسؤويل 

التنسيق

 إتاحة كتّيب بشأن التعاون بكل من
العمللغيت 

١٠٠حتقق ذلك بنسبة%

من األهداف ذات األولوية٤-٣-٣اهلدف 
تنظــــــيم حلقــــــات تــــــدارس معنيــــــة بالتعــــــاون يف 
خمتلـــف املنــــاطق مــــن أجـــل أهــــم ممثلــــي الــــدول 

واحملكمة

 استحداث نظم متكِّن من متابعة
حلقات التدارس املعنية بالتعاون 
على حنو سليم واستدامة تبادل 

املعلومات
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املنَجزات٢٠١٦املرامي فيما خيص عام مؤشِّرات األداءالنتائج املتوخاة
٢- ٤-٣الهدف 

اســتطالع ســبل إقامــة شــراكات مــن أجــل -١
مســاعدة الــدول علــى إبــرام االتفاقــات الكبــرية 

، مبــــــا يف ذلــــــك األمهيــــــة فيمــــــا خيــــــص احملكمــــــة
االتفاقات بشأن إعادة التوطني

إبرام اتفاقات جديدة إبرام مخسة اتفاقات جديدة بشأن
التعاون 

منحة، بفضل٢٠١٦سبتمرب/أيلوليفُنظِّمت
محاية"عنتدارساألوروبية، حلقةاملفوضية
ممثلونحضرها،"ومنهااملعاديةالبيئاتيفالشهود

بلداً ١٧منالشهودمحايةلوكاالت
 التقدم على صعيد املفاوضات

مع الدول األطراف وغريها من 
الدول اليت قد تكون شريكة

 مفاوضاتأربعاستهاللثالثة(بشأن التعاونجديدةاتفاقاتأربعةأُبرمت
اتفاقو الشهود،اتفاقات خاصة بإعادة توطني

املفاوضات؛ واسُتهلت)العقوباتخاص بإنفاذ
وُيسعى إىل إبرام جديدة؛اتفاقاتأربعةبشأن
الشهود بلغت خاص بإعادة توطنياتفاق

النهائيةبشأنه مرحلتهااملفاوضات
 صقل االسرتاتيجية املّتبعة فيما

تُقدَّم إليها خيص الدول املراد أن 
طلبات التعاون املخصوصة

يتعلقفيماسيماوالاالسرتاتيجية،جيري تنفيذ
تدارسحلقةتنظيمخاللمنالشهود،حبماية
مسبقاً مهتمة باألمر حمدَّدةبلدانمعهادفة

٣- ٤-٣الهدف 
ــــادة التعــــاون علــــى املســــتويني اخلــــارجي -١ زي

والداخلي فيما يتعلق حبماية الشهود
 حتسني العالقات مع االدِّعاء

ومع الدفاع يف جمال التعاون
 اإلجابة يف غضون شهر واحد عن

مجيع االستفسارات املتعلقة بإبرام 
اتفاق من االتفاقات

مت يف األجل احملدَّد تناول مجيع االستفسارات
املتعلقة بإبرام اتفاق من االتفاقات اخلاصة بإعادة 

التوطني
٢- ٦-٣الهدف 

النهــوض مبشــاركة اجلهــات الفاعلــة املعنيــة -١
باملســـــــــاعدة اإلمنائيــــــــــة وبســــــــــيادة القــــــــــانون يف 

املناقشات املتعلقة بالتكامل
القيــام علــى النحــو الــذي تقتضــيه احلــال بــدعم 

الـــــدول واملنظمـــــات الدوليـــــة احلكوميـــــة جهـــــود 
املعنيــــــة تشــــــجيعاً واملنظمــــــات غــــــري احلكوميــــــة

لتطبيق مبدأ التكامل على املستوى الوطين

 إبرام اتفاقات مع الشركاء ميكن
أن تدعم أنشطة تعزيز القدرات 

فةيف البلدان املستهدَ 
 استبانة الفرص اجلديدة إلقامة

شراكات ميكن أن تعزز قدرة 
احملكمة يف جمال التعاون

 منظمةواحد جديد مع اتفاقعقد
صلةذات

واحدجديدشريكمتييز

معمرةألولقسم دعم العمليات اخلارجيةتواصل
األمنومنظمةأوروباجملسسيماوالجدد،شركاء

معنية تدارسحلقاتسياقيفأوروبا،يفوالتعاون
املسائل املتصلةعرضبغيةاإلقليمي،بالتعاون
ا يفوتعميمباحملكمة املتعلقةبراجمهماالهتمام 
القانونبسيادة
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المرفق الخامس

طلبات المجني عليهم، أعداد ، و المعوزينالمّدعى عليهمبيانات مدَمجة بأعدادقلم المحكمة: 
الواحدشاهدفيه للالمكوثُمدد، و الشهود في المقرّ مكوثوُمدد

دعم المحامينالطلبات المقدَّمة / قسم-عدد المّدعى عليهم المعوزين -ألف 
٢٠١٦٢٠١٥٢٠١٤٢٠١٣٢٠١٢٢٠١١٢٠١٠٢٠٠٩٢٠٠٨

العدد 
الفعلي

العدد حبسب 
افرتاضات 

امليزانية
العدد 
الفعلي

العدد حبسب 
افرتاضات 

امليزانية
العدد 
الفعلي

العدد حبسب 
افرتاضات 

امليزانية
العدد 
الفعلي

العدد حبسب 
افرتاضات 

امليزانية
العدد 
الفعلي

العدد حبسب 
افرتاضات 

امليزانية
العدد 
الفعلي

العدد حبسب 
افرتاضات 

امليزانية
العدد 
الفعلي

العدد حبسب 
افرتاضات 

امليزانية
العدد 
الفعلي

العدد حبسب 
افرتاضات 

امليزانية
العدد 
الفعلي

العدد حبسب 
افرتاضات 

امليزانية

٧٦٣٦٣٤٣٣١)١(١٧١٦١٧١٢١٢٨٨٧٠

عدد طلبات المشاركة الجديدة التي قدَّمها المجني عليهم / قسم مشاركة المجني عليهم وجبر أضرارهم-باء 
٢٠١٦٢٠١٥٢٠١٤٢٠١٣٢٠١٢٢٠١١٢٠١٠٢٠٠٩٢٠٠٨

٢أوغندا ٠١٧٢ ٠٤٠٦٠٩٠٢٤٢٧٣١١٢٧٢٢١٦
٠٤٢٧٢٥٩١الدميقراطيةالكونغومجهورية ٦٨٢٠١ ١٦٠٤٧٣٣١٢٧٠
٠٠٠١٢٥٦٣١١٨٠بالسوداندارفور

٠٠١١٦٤١٧٠٣مجهورية أفريقيا الوسطى ٠٦٥١ ٧٦١٣٤١٣٣
٠٢٢٤٧٢٤٤١٦٨٨٢٢كينيا ٥١٣٥٧٢٠
---٠٠٦٠٦١ليبيا

١ديفواركوت ٠٠٢٢٥٧٢٤٩١١٢٢٠٣----

-----٠٢٥٩٩٢١٣٧معيَّنةاملسجَّلة يف بلدان السفن

------١٩١٩١١٩مايل

--------٩٣جورجيا

٣المجموع ١٣١٣ ٢٢٦١ ٥٢٠٢ ٥٠٢١ ٢٨٧٦ ٧٧١٢ ٢٣٩٧٥٧٦١٩

عدد طلبات جبر األضرار الجديدة التي قدَّمها المجني عليهم / قسم مشاركة المجني عليهم وجبر أضرارهم-جيم 
٢٠١٦٢٠١٥٢٠١٤٢٠١٣٢٠١٢٢٠١١٢٠١٠٢٠٠٩٢٠٠٨

٢أوغندا ٠٩٥٢ ٠٠٠٦٠٩٢٤٢٥٣٨١٢٤٠
٢٣٦٤٤٢٢٩٦١الدميقراطيةالكونغومجهورية ٥٩٣٠١ ١٦٠٣٦١٠٧٤
٠٠٠١٢٥٤٧٦٧٠بالسوداندارفور

٠٠١٢١٨٨٢٠٦٢مجهورية أفريقيا الوسطى ٩٣٦٣٢١٢٣١
٠٠٠٠٦٩٨٢كينيا ٨٥٧٤٢١١١٦٠
---٠٠٦٠٦٠ليبيا

)١(
ملّدعى السنة خدماتتلكخاللقدَّمتاحملكمةلكن. معوزونتبنيَّ أنه ليس بني املّدعى عليهم٢٠١٢عاميف

مالسنواتيفُخلصقدألنه كانتسعةعليهم معوزين جمموعهم .معوزونالسابقة إىل أ
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٢٠١٦٢٠١٥٢٠١٤٢٠١٣٢٠١٢٢٠١١٢٠١٠٢٠٠٩٢٠٠٨
٢ديفواركوت ١٥٣٢٥٦٢٥٠١١٣٢١٠----

-----٠٢٦٠٩٩١٤١املسجَّلة يف بلدان معيَّنةالسفن

------١٤٢١٩٢١٢مايل

--------٩٤جورجيا

٤المجموع ٧٢٠٢ ٩٧٧٩٣٥٢ ٠٤٥١ ١٤٦٧ ٠٣٢١ ٢٣٥٢٧٧٥

مّدة المكوث في المقر للشاهد الواحد (المّدة القصوى) / قسم المجني عليهم والشهود-دال 
٢٠١٦٢٠١٥٢٠١٤٢٠١٣٢٠١٢٢٠١١٢٠١٠٢٠٠٩٢٠٠٨

املدة
الفعلية

املدة
حبسب 

افرتاضات 
امليزانية

املدة
الفعلية

املدة
حبسب 

افرتاضات 
امليزانية

املدة
الفعلية

املدة
حبسب 

افرتاضات 
امليزانية

املدة
الفعلية

املدة
حبسب 

افرتاضات 
امليزانية

املدة
الفعلية

املدة
حبسب 

افرتاضات 
امليزانية

املدة
الفعلية

املدة
حبسب 

افرتاضات 
امليزانية

املدة
الفعلية

املدة
حبسب 

افرتاضات 
امليزانية

املدة
الفعلية

املدة
حبسب 

افرتاضات 
امليزانية

املدة
الفعلية

املدة
حبسب 

افرتاضات 
امليزانية

مجهورية
الكونغو

–الدميقراطية 
١٣١٥٢٢١٠٣٩١٠٠٧غ/مغ/مغ/مغ/مغ/مغ/مغ/مغ/مغ/مغ/مالقضية األوىل

مجهورية
الكونغو

–الدميقراطية
٢٥١٥٤١١٠٢١١٠٠٧غ/مغ/مغ/مغ/مغ/مغ/مغ/مغ/مغ/مغ/مالقضية الثانية

أفريقيا مجهورية
-الوسطى 
قضية مببا 

١٤١٥٣٧١٥٣٣١٥١٩١٠٠١٠٠٧غ/م٥١٥١٢١٥١٥وآخرين

قضية روتو 
غ/مغ/مغ/مغ/مغ/مغ/مغ/مغ/مغ/مغ/م١٥١٥١٥١٨١٥غ/مغ/مغ/موَسْنغ

مجهورية
الكونغو

-الدميقراطية
القضية 
السادسة

غ/مغ/مغ/مغ/مغ/مغ/مغ/مغ/مغ/مغ/مغ/مغ/مغ/م٣٠١٥٢٤١٥١٥)اْنتاَغْندا(

كوت ديفوار
(قضية اْغبَـْغبو

غ/مغ/مغ/مغ/مغ/مغ/مغ/مغ/مغ/مغ/مغ/مغ/مغ/م٢٢١٥٢١٥١٥)غوديهواْبليه
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المرفق السادس

البرنامج الرئيسي الرابع: أمانة جمعية الدول األطراف

املنَجزات٢٠١٦املرامي فيما خيص عام مؤشِّرات األداءالنتائج املتوخاة
١الهدف 

عقد املؤمترات على النحو 
املخطَّط له

 عقد االجتماعات دون عقبات، واختتامها يف الوقت
احملدَّد، واعتمادها التقارير الالزمة

النظر يف مجيع البنود املدرجة على جدول األعمال
 الدعم التخصصي والدعم اإلمدادي تقدمي

للمشاركني يف االجتماعات، ومبا يف ذلك تسجيلهم، 
وتزويدهم بالوثائق، وتقدمي خدمات اللغات إليهم

غ معالية هلا خدماتالتابعةواهليئاتاجلمعيةإىلُقدِّمت
الوقتيفمتواالجتماعات؛يف جمال املؤمتراتاجلودة

ووثائقالدوراتقبلوثائق ماكلاملناسب حتريرُ 
وترمجتها، وإتاحتهاالدورات،بعدماووثائقالدورات

للدول

 رضا املشاركني يف الدورات عما ُجيرى من ترتيبات هلا
وما يوفَّر من معلومات

 يف الدوراتاملشاركنيمنإجيابيةتعقيباتوردت

٢الهدف 
توفري وثائق حمرَّرة ومرتمجة 

من على حنو جيد، ُتصدر 
أجل جتهيزها وطبعها 
وتوزيعها يف الوقت املناسب

 تقدمي خدمات مؤمترات جيدة إىل الدول ورضاها عن
هذه اخلدمات، واالضطالع من أجلها بتحرير 
الوثائق وترمجتها وإصدارها يف الوقت املناسب بأربع 

، ورضاها عن هذه اخلدمات )١(لغات رمسية
يف االضطالع الدعمكلَّ تدعمهاواألعمال اليت 

مبهامها
 تقدمي املساعدة إىل الدول على النحو املطلوب، وال

سّيما توفري املعلومات والوثائق املتعلقة باجلمعية واحملكمة

غ موالعشرين والدورة ُجهَّزت من أجل الدورة السادسة
والعشرين للجنة امليزانية واملالية وثائق تقعالسابعة

ة، كما يبنيَّ اجلدولصفح١٢٠٢فيما يبلغ جمموعه 
وُجهَّزت من أجل الدورات الثالث للجنة أدناه.

٦٤٨١فيما يبلغ جمموعه املراجعة وثائق تقع
األمانة من أجل الدورة اخلامسة صفحة. وجهَّزت

أدناهاجلدولما تـُبَـنيَّ مقاديره يفعشرة للجمعية
ووثائقالدورةقبلمن وثائق ما)صفحة٨٦٩٦(

الدورة.بعدماووثائقالدورة
٣الهدف 

إسداء املشورة القانونية 
ا  اجليدة إىل اجلمعية وهيئا

الفرعية

 إىل الدول، وال سّيما على فنيةتقدمي خدمات قانونية
شكل وثائق تيسِّر عملها وتدعمه

غ موالوثائقأُتيح عند الطلب كلُّ ما يتوفَّر من املعلومات
واحملكمة؛ وبذا مت اجلمعيةبعملاملنشودة املتعلقة

بأدوارهماللجنةوأعضاءتيسري اضطالع الدول
 رضا أعضاء اجلمعية واهليئات املعنية عن الدورات

ا وجلسا
يف الدوراتاملشاركنيمنوردت تعقيبات إجيابية

٤الهدف 
تعميم الوثائق واملعلومات 
على الدول األطراف 
بصورة فعالة بوسائل منها 

اإلنرتنتشبكة 

 كثرة الرجوع إىل هذه املواد عن طريق املوقع الشبكي
وشبكات الرتابط اخلارجي اخلاصة باجلمعية، وجلنة 

امليزانية واملالية، واملكتب، وجلنة الرقابة؛
إمكان االّطالع على املعلومات والوثائق دون تأخري

غ ماملفيدة إتاحةواملعلوماتالرمسيةالوثائقأتيح مجيع
وأعضاءاجلمعية واملكتبلكي تستخدمهادائمة

جلنة امليزانية واملالية
اخلامسةيف الدورةاملشاركةالوفودعلىاألمانةوزَّعت

حافظة من النوعوحدات ذاكرة للجمعية عشرة
USBماالوثائق املتوفِّرة من وثائقمعظمتتضمَّن

الوثائقصفحاتعددخمفِّضة بذلكالدورة،قبل
وقد صفحة؛٠٢٥٤مبقدار عادةتوزَّعاليتاملطبوعة

)١(
ال ُتصدر الوثائق الرمسية للجمعية إال بأربع لغات رمسية هي اإلسبانية واإلنكليزية والعربية والفرنسية.٢٠٠٩اعتباراً من عام 
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املنَجزات٢٠١٦املرامي فيما خيص عام مؤشِّرات األداءالنتائج املتوخاة
يورو؛٠٠٠٤٠زهاء تبلغوفوراتذلكآتى

الراميةوالتدابريالوسائلجبميعتأخذاألمانةوستظل
جمال الوثائقيفالنجاعةحتقيقإىل

،ا حديثاً يفاضطلعت األمانة صدد املهمة املنوطة 
املشاركة يفمنها بأنشطةفيما يتعلق بالتكامل،

أصحاب تواصلوتأمنياجتماعات ذات صلة،
شبكة تطويرومواصلةبعض،معبعضهمالشأن

الصلة فيهاذاتاملعلوماتوإدراجالرتابط اخلارجي
يف الدوراتاملشاركنيمنوردت تعقيبات إجيابية

وعدد صفحاتها ٢٠١٦عدد الوثائق التي ُأصدرت في عام 
موعبالروسيةبالصينيةبالعربيةباإلسبانيةبالفرنسيةباإلنكليزية ا

االوثائق االوثائقصفحا االوثائقصفحا االوثائقصفحا االوثائقصفحا االوثائقصفحا االوثائقصفحا صفحا

جلنة امليزانية واملالية:
٣٤٤٣٥٣٤٤٣٥٠٠٠٠٠٠٠٠٦٨٨٧٠الدورة السادسة والعشرون

امليزانية واملالية:جلنة 
٧٥٦٢٥٧٥٦٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠١٥٠١الدورة السابعة والعشرون ٢٥٠

جلنة امليزانية واملالية:
موع ١٠٩١ا ٠٦٠١٠٩١ ٠٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٢١٨٢ ١٢٠

٢٧٣٥٧٢٧٣٥٧٠٠٠٠٠٠٠٠٥٤٧١٤جلنة املراجعة: الدورة األوىل

٣٦٣٩٤٣٦٣٩٤٠٠٠٠٠٠٠٠٧٢٧٨٨الثانيةجلنة املراجعة: الدورة 

١٣٧٣١٣٧٣٠٠٠٠٠٠٠٠٢٦١٤٦جلنة املراجعة: الدورة الثالثة

موع ٧٦٨٢٤٧٦٨٢٤٠٠٠٠٠٠٠٠١٥٢١جلنة املراجعة: ا ٦٤٨

الدورة اخلامسة عشرة للجمعية:
٤٨١وثائق ما قبل الدورة ٠٤٦٤٤٩٩٥٤٣٩٩٢٤٣٩٩٢٠٠٠٠١٧٨٤ ٠٢٥

الدورة اخلامسة عشرة للجمعية:
٨٥٨٨٥٨٨٥٨٨٥٨٠٠٠٠٣٢٢٣٢وثائق الدورة

الدورة اخلامسة عشرة للجمعية:
٣٦٦٤٣٦٦٤٣٦٦٤٢٦١٨١١١١١٣٢وثائق ما بعد الدورة ٦١٢

الدورة اخلامسة عشرة للجمعية:
موع ٥٩١ا ٧٦٨٥٥١ ٧١٧٥٤١ ٧١٤٥٣١ ٦٦٨١١١١٢٢٣٦ ٨٦٩

٢٠١٦٢٤٤٣المجموع لعام  ٦٥٢٢٤٠٣ ٦٠١٥٤١ ٧١٤٥٣١ ٦٦٨١١١١٥٩٣١٠ ٦٣٧
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المرفق السابع

مشروع المباني الدائمةمكتب مدير : ١- البرنامج الرئيسي السابع

: مكتب مدير مشروع المباني الدائمة٧١١٠البرنامج الفرعي 
املنَجزات٢٠١٦املرامي فيما خيص عام مؤشرات األداءالنتائج املتوخاة

١-٧-٢الهدف 
 ،إجــراء االنتقــال إىل املبــاين اجلديــدة بصــورة سلســة

دون أن حيــــــدث أي انقطــــــاع يف األعمــــــال األساســــــية 
وذلـــــــك مـــــــع الســـــــهر علـــــــى تـــــــوفري أفضـــــــل الظـــــــروف 

للموظفني ولسائر شاغلي هذه املباين

 اإلداري واملــــــــايل واختتــــــــام مشــــــــروع التوفيــــــــق
اإلنشاء واالنتقال كما يؤكده تقرير املراجع

 التكفـــل بتنفيــــذ العقــــد مــــع شــــركةCourtys

ايـة فرتتـه الـيت حتـل  على النحو السليم حـىت 
بعـــــــــد ســـــــــنة مـــــــــن تـــــــــاريخ إجنـــــــــاز األعمـــــــــال 

)٢٠١٦(أيلول/سبتمرب 

١٠٠%

١٠٠%

١٠٠%

١٠٠%

٢-٧-٢الهدف 
 التخطــــــيط إلجــــــراء التســــــوية الالزمــــــة للتــــــواؤم مــــــع

ــــا، مثــــل املراجعــــة  التغيــــريات يف بنيــــة احملكمــــة وعمليا
الــــــــيت جيريهــــــــا قلــــــــم احملكمــــــــة، ReVisionاملســــــــماة 

ـــــــــب املـــــــــدَّعي العـــــــــام،  واالســـــــــرتاتيجية اجلديـــــــــدة ملكت
واحملاكمات املتزامنة

 تيســـــــري إعـــــــداد اســــــــتدراج عـــــــروض املقاولــــــــة
إعــدادهايف واملشــاركةالرئيســية إلدارة املرافــق 

لضمان انتقاء احملكمة املقاول األفضل ليتوىل 
هذه اإلدارة

١٠٠حىت ٩٥%١٠٠%
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المرفق الثامن

عليهمالبرنامج الرئيسي السادس: أمانة الصندوق االستئماني للمجني 

املنَجزاتالنتائج املتوخاةعليهم للمجيناالستئماينالصندوقغاية
١الغاية 

ين عليهم أن ي على ماوأسرهمتغلب ا
م من  حياة كرمية أذى فيحيواحلق 

يف املصاحلة وبناء السالم ضمن ويسهموا
م الذي يقدِّمه بفضل الدعممجاعا

كفيلة برامج جيدة  الصندوق من خالل 
املشاركة طريقعنالقدرة احمللية بتنمية 
دية ،نزة، والتعلم احملسَّ والنظم املعزَّ ،ا

واالبتكار

 م القيمة أن تُوفَّر للمجين عليهم وأسرهم ومجاعا
م نتيجة  التعويضية املرتتبة على األذى الذي حلق 
اجلرائم املندرجة ضمن إطار اختصاص احملكمة، 

إعادة التأهيل البدين والنفسي من خالل حتقيق 
وتقدمي الدعم املادي (مهمة الصندوق املتمثلة يف 

تقدمي املساعدة)

املتمثلة يف تقدمي الصندوق مهمة مت ما يلي بيانه ضمن إطار ٢٠١٦عاميف
:املساعدة

اجلراحةذلكيفمبا(البدينالتأهيلإعادةخدماتالصندوققدَّم
القنابل من لطلقات النارية وشظايارصاص اواستخراجالتصحيحية،

ومعاجلةالعظام،تقوميوأجهزةاالصطناعيةوتركيب األعضاءاجلسم،
٦٦١٣إىل) اجلنسيالعنفاملتأتية عنالنسائيةاألعراضمضاَعفات

الدميقراطيةالكونغومجهوريةيف%٤٦ويف أوغندا% منهم٥٤:شخصاً 
 مجهوريةيف٤٦٠٣٥(شخصاً ٣٦٨٤٤إىلالنفسيةالرعايةُقدِّمت

)يف أوغندا٩٠٨٨الدميقراطية والكونغو
 ين عليهم اخنفض لديهم مدى االكتئاب من بنيالذين بلغت نسبة ا

النفسية يفيف جمال الصحةواملتابعةُقدِّمت إليهم خدمات الدعمالذين
اخنفض لديهم مدى اإلجهادالذين ونسبة ،%٩٨أشهر ٦غضون
القلقاخنفض لديهم مدىالذين ونسبة ،%١٠٠للصدماتالالحق

% ٩٧السلوكيةاملشكالتاخنفض لديهم مدىالذين ونسبة ،%٩٨
تمعات احملليةجلسة حوار٨٩٣الصندوقدعم شارك على مستوى ا

والوحدةوالسالمالغفرانثقافةلتعزيزشخص٠٠٠٦٣فيها زهاء
اجلنسيالعنفومكافحةوالتعايش،

تمعأفرادفردًا من٦٦٣٢١٦حضر السالملتعزيزاً امعحواراً ا
واملصاحلة

 يف"حنااجر شفاء"مرتكِّزًا حول املوضوع عمومياً إذاعياً برناجماً ٣٨ُرعي
وسيلة وميثِّل بث هذه العروض. الدميقراطيةالكونغوومجهوريةأوغندامشال
تمعاتيفأوسعمجهورإىلللوصولفعالة لتشجيعهماملعنية املتضررةا
النفسيةاخلدماتنشدانعلى

تمعيني،من العاملني(شخصاً ٥٨٥ُدرِّب القروية،الصحيةواألفرقةا
يف٢٦٣منهماالجتماعية،النفسيةالرعايةعلى) املدارسومعلمي
أوغندايف٣٢٢والدميقراطيةالكونغومجهورية

تمعات احملليةأفرادفرداً من٣٦٠٦التواصل معمت ملتقى اليومخاللا
املسرحخاللمنالسالمبناءمن أجل مبادرةالرتفيهيللنشاطاملفتوح

ين معبالتعاونذلكُنظِّموقدوالرقص؛واملوسيقىالقدموكرةاإلبداعي ا
الكنائسوزعماءواملعلمني،والطلبة،احمللية،والسلطات،عليهم

بالصندوقشخصًا من بني املنتفعني٣٢٥٤تلقی٢٠١٦عاميف
صغرىقروضشکليفابتدائياً ومتويالً تدريباً لمجين عليهملاالستئماين

يفاألفراد الذين يشاركونيبلغ جمموعوبذا. صغريةالستحداث منشآت
٥٢٢٩للدخل مؤتيةأنشطة

واملواداملدرسيةالرسومذلكيفمباالتعليميالدعمطفالً ٣٨٩٢تلقى
املدرسية

اليت التعلممراكزيفاألميةحملوتدريباً البالغنيشخصًا من٦٥٩١تلقى
الصندوقيدعمها
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املنَجزاتالنتائج املتوخاةعليهم للمجيناالستئماينالصندوقغاية

 أن يتم تصميم وتنفيذ ما تأمر به احملكمة من
ين عليهم، وفقاً  تعويضات تقدَّم جلرب أضرار ا
خلطط التنفيذ اخلاصة بالصندوق اليت تقرها 

يف جرب احملكمة (مهمة الصندوق املتمثلة 
األضرار)

:املتمثلة يف جرب األضرارالصندوق مهمة مت ما يلي بيانه ضمن إطار 
:)Lubangaلوبـَْنغا (يف الدعوى على

ين عليهم وتقييمهويةتبنيُّ عناالبتدائية تقاريرالدائرةإىلُقدِّمت ا
م،األذى املّتبع يف تبنيُّ النهجيفالنظرإعادةفيهاُتطلبالذي حلق 
اهلوية

عليه؛املوافقةالرمزي واستُلمتجرب األضرارملشروعمفصَّلإطارُقدِّم
التنافسيةالعطاءاتطريقعنالشركاءانتقاءإجراءاتواسُتهلَّت

:)Katanga(كاتـَْنغايف الدعوى على
يفاملعينعن األذىأن ترتتباحملتملالتكاليفبشأنمالحظاتُقدِّمت

القضيةهذه
املهدي:الدعوى علىو ) Bembaمببا (الدعوى علىيف 
ومواضيعجرب األضرارإجراءاتبشأنوثائق مت إيداعهاالدوائرإىلُقدِّمت

صلةذات
٢الغاية 

صندوق االستئماين للمجين لر لأن تتوفَّ 
بات اجلهات املاحنة العامة  عليهم، 

الغرامات وما تؤتيه بالغ مبواخلاصة، و 
إلعمال عمليات احلجز، موارد كافية 

ضرار يف وجرب األبراجمه اخلاصة باملساعدة
احلاالت اليت تنظر فيها احملكمة

 أن يستقر مقدار تربعات الدول األطراف وأن
ا يتسىن التنبؤ 

عاميفيورومليون٢,٩من األطرافالدولمقدار تربعاتاخنفض
٢٠١٦عاميفيورومليون١,٧إىل٢٠١٥

 أن يزداد مقدار اهلبات اخلاصة الواردة بصورة
رئيسية من اجلهات املاحنة املؤسسية

بالغ اخلاصةُجيمع من اهلباتظل مقدار ماتتعلق بالقدرة،ألسباب
التواضع

 أن يتم ختصيص مسامهات لضحايا العنف
اجلنسي واجلنساين املنطلق واألذى النفسي، وجرب 

األضرار ذات الصلة

 يورو٠٠٠٥٧املخصَّصةاملسامهاتمقداربلغ

٣الغاية 
أن يكون الصندوق االستئماين للمجين 

ين العنيدعليهم املنافح  عن حقوق ا
يف النظام القضائي العاملي وأسرهمعليهم 

نساين من خالل تقدمي والقطاع اإل
ا تعويضات جرب األ ضرار اليت تأمر 

املساعدةاملبادرات يف جمال اّختاذ احملكمة و 

 أن تّتسم االتصاالت بالفعالية على حنو كفيل
ين  بدفاع الصندوق على وجه التحديد عن ا
عليهم، وأن يزداد بروز الصندوق للعيان بصفته 
املؤسسية (مبا يف ذلك بروزه فيما يتعلق جبمع 

األموال)، وأن تّتضح رسالته ومهامه ونتائج عمله

منطائفةيفمشاركتهممنواألمانةالصندوقإدارةجملسأعضاءزاد
جهاتمعباالشرتاكالدولية،العامةواملناقشاتواملؤمتراتاالجتماعات

وأعضاءاحلكوميةغرياملنظماتمتواصلني معاحملكمة،يفأخرىفاعلة
تمع احلاالت،بلدانوبالعمل يفالدويلبالعمل على املستوىاملدين،ا

احلكومينياملسؤولنيومع

٤الغاية 
أن يتكفل الصندوق االستئماين للمجين 

تشارك التعاوين مع العليهم، عامًال ب
لة ءاملسابو اإلدارةاحملكمة، برشاد 

وأن يفي يف ه،نشطتأالشفافية يف مجيع بو 
ة به طقتضيات املهام املنو مبنفس الوقت 

دول ال؛ وأن تتكفل واليتهيف إطار 
لكي تهمانألطراف بتوفري املوارد الكافية األ
ا يف طاملنو باملهامطلع ضت واليتهاإطار ة 

 أن يُتكفل باإلدارة الرشيدة وباملساءلة وبالشفافية
من خالل عمِل أمانِة الصندوِق املعاِد تنظيُمها 

ا الفّعال مع قلم احملكمة وتعاوِ

موَّلت (وموَّلتهللمجين عليهماالستئماينبنية الصندوقاجلمعيةأقرت
وفقاً االنتقالالالزمة لتدبراإلداريةإعماَل التدابريمتيحةً ،)كاليفهمعظم ت
موظفنيدَ شْ وحَ ReVisionاحملدَّدة يف إطار املراجعة املسّماة للمبادئ

جدد
بغية زيادة٢٠١٧عاميفالصلةذاتالتدابريلتنفيذالطريقَ ذلكميهد

واملساءلةالفعالية
 ميزانية الربنامج أن ختصَّص موارد كافية يف

الرئيسي السادس للنهوض بوظائف الصندوق 
الرئيسية، مبا يف ذلك عمله امليداين، وفاًء 

مبقتضيات مهامه

أمانةيفالقدرة البنيويةنقصإلیاجلديدةالبنيةإعمال تأخريأدى
وال سيما ما خيصالعمل،عبءيفكبريةزيادةً تواِجهوقتَ الصندوق

األولوية العمل على أساس درجاتيتطلبالذياألمراألضرار،جرب
املقرَّرةاألنشطةوإرجاء بعض
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المرفق التاسع

مكتب المراجعة الداخلية: ٦-البرنامج الرئيسي السابع

املنَجزات٢٠١٦املرامي فيما خيص عام مؤشرات األداءالنتائج املتوخاة
١الهدف 

 اإلسهام يف حتقيق ما تنشده احملكمة
من أهداف اسرتاتيجية واشتغالية بتهيئة 
ما يطمئن اإلدارة إىل جناعة وفعالية 

وأطر املراقبة الداخلية وتدبّر احلوكمة
املخاطر من خالل أعمال 

املراجعة/إسداء املشورة

 عدد ما ُجيرى من عمليات
ا  املراجعة مقابل عدد عمليا

بإجرائه خطة الذي تقضي 
أعمال املراجعة املقرّة

ُأجريت ست عمليات مراجعة:ست عمليات مراجعة كحد أدىن
املهماتختطيط
سريورة إعداد امليزانية وتنفيذها
تدبر صرف العمالت
األمن يف املكاتب امليدانية
تدبر األزمات
 :اعمليات تكنولوجيا املعلومات واسرتاتيجيتهاإدار
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عاشرالمرفق ال

: آلية الرقابة المستقلة٥-البرنامج الرئيسي السابع

املنَجزات٢٠١٦املرامي فيما خيص عام مؤشِّرات األداءالنتائج املتوخاة
١الهدف 

 مراقبة جناعِة وفعاليِة أنشطِة
احملكمة واملساعدة يف حتقيقهما

 طلباتوالردود علىاملراجعة األولية نتائج تُقدَّمأن
يف إىل اجلهة الطالبة تفتيش وتقييمإجراء أعمال

ليوم عم١٥غضون 

٩٠% يوم عمل على ١٥يف غضون مت الرد
مجيع الطلبات الواردة

املتفقيف املواعيد التفتيش والتقييم عمالأأن تـُْنَجز
املقرةمليزانيات اوضمن حدودعليها

٩٠% هناك أي أعمال من هذا القبيل مل يكن
٢٠١٦مقرَّر إجنازها يف عام 

 أن تتوفَّر مواد إرشادية شاملة وفّعالة للتفتيش والتقييم
الذاتيني

توفُّر املعلومات األساسية حتقق هذا املرمى: ُوفِّرت معلومات
أساسية على اإلنرتانت ومت إبالغها يف 
إطار أنشطة التدريب الشاملة بنطاقها 

احملكمة مجعاء
٢لهدف ا
 مراقبة العاملني يف احملكمة مراقبًة

ناجعة وفّعالة من خالل التحقيق 
املخالفاتفيما يفاد به من 

 أن ُيْصَدر كتيِّب العمل ووثيقة إجراءات العمل
آلية القياسية اخلاصني بعمليات التحقيق اليت جتريها 

الة وفق املمارسة الفضلى يف هذا الرقابة املستقل ا

توفُّر مشروع هذا الكتيِّبفأتيح جلميع كتيِّب العمل إعداد  أُجنز
املوظفني

 م أن يـَُردَّ على تقارير املبِلغني عن املخالفات وطلبا
للحماية من األعمال االنتقامية واّختاذ التدابري بناءً 

أيام عمل اعتباراً من تاريخ استالمها٥عليها يف غضون 

٩٠%فيما خيص ١٠٠ذلك بنسبة حتقق ٪
املبِلغني عن الواردة من شورة املطلبات 

ومل ُتستلم أي طلبات رمسية ؛املخالفات
األعمال االنتقاميةللحماية من 

 أن تكون عمليات االستعراض األويل لإلفادات املتلقاة
يوم عمل١٥يف غضون قد أُجنزت

٩٠%مثة إفادتان تتطلبان تدارساً :%٨٥
إضافياً 

 أن يتم التقيد بكتيِّب العمل اخلاص بعمليات التحقيق
ةآلية الرقابة املستقلاليت جتريها 

١٠٠%١٠٠%
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المرفق الحادي عشر

الشراء

٢٠١٦لمحة عامة عن األنشطة المضطَلع بها في مجال الشراء عام -ألف 
كانون الثاين/

يناير
شباط/
فرباير

آذار/
مارس

نيسان/
أبريل

أيار/
مايو

حزيران/
يونيو

متوز/
يوليو

آب/
أغسطس

أيلول/
سبتمرب

تشرين األول/
أكتوبر

تشرين الثاين/
نوفمرب

كانون األول/
موعديسمرب ا

املوظفني عدد
املعنيني بعمليات 

٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧الشراء

الشراءأوامر
الشراء أوامرعدد
٢٠١٦١٥٤١٥٥١٤٤١٢٥١١٢١٢٦٦٣٩١١٠١١٧٨٢٧١٢٠٧٧٢٧١لعام 

الشراءأوامرعدد
٢١٣١٥٥١٤٨١١٢١٢٢١٠٩١١٤٩٦١٠٦١٢٣١٣٢٩٥١السابقللعام ٥٢٥

املشمولة القيمة
الشراء لعام بأوامر

٢٠١٦٤ ٩٠٧ ١٦٦٣ ٠٦٧ ٣٣١٢ ٢٦٥ ٩٠٥١ ٣٩١ ٥٤١١ ٣٨٩ ٦٠٤١ ٩١٧ ٣٢٦٦٢١ ٣٠٣٩٧٩ ٦١٣٤ ٤٤٩ ٢٥٦٣ ٢٧٢ ٩٠٢٣ ٢٤٧ ٢٧١٦ ٢٩٠ ٧٠٣٣٣ ٧٩٩ ٩٢١

املشمولة القيمة
الشراء للعامبأوامر
٥السابق ٧٢٤ ٩٥٩٨ ٧٥٢ ٥٦٧١٧ ٨١٥ ١٣٥١٣ ٣١٨ ٤٥٣١١ ٢٢٦ ٨١٥٣ ٦٩٢ ٤٧٤٩ ٩٣٢ ١٩٨٧ ٤٨٧ ٩١٩٢ ٦٧٦ ٢٩٥٣ ٦٣٤ ٠٧٩٣ ٥٢٠ ٣٦٥٣ ٦٣٣ ٥١٩٩١ ٤١٤ ٧٧٨

الشراءاستعراض عمليات لجنة
عدد اجتماعات 

استعراض جلنة
عمليات الشراء

٢٠١٦٢١٠٢٣١٢٣١٧١٢٦٤٠يف عام 

عدد اجتماعات 
استعراض جلنة

عمليات الشراء
١١١٤١٣٦٦١٤٥٠٣٣يف العام السابق

(القيمة مبيَّنة باليوروات)بحسب البلدان٢٠١٦لمحة عامة عن مجموع المصروفات في عام -باء 
النسبة املئوية٢٠١٦القيمة املشمولة بطلب الشراء يف عام بلد اجلهة البائعة

٢٥هولندا ٣٢١ ٧٠٨٧٤,١٧%
١األمريكيةاملتحدةالواليات ٤٣٠ ٤٧٦٤,١٩%

١أوغندا ٣٣٧ ٢٩٩٣,٩٢%
١املتحدةاململكة ١٠٦ ٥٤٦٣,٢٤%
٧٧٨بلجيكا ٣٣٩٢,٢٨%
٧٥٠الدميقراطيةالكونغومجهورية ٩٨٥٢,٢٠%

٥٨٩فرنسا ٤٦١١,٧٣%
٤١٧سويسرا ٥٧١١,٢٢%

٤٠٩أملانيا ٩٣٦١,٢٠%
٢٨١الوسطىأفريقيامجهورية ٣٨٠٠,٨٢%
٢٢٥ديفواركوت ٤٢٤٠,٦٦%
٢٠٦إسبانيا ٣٧٦٠,٦٠%
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النسبة املئوية٢٠١٦القيمة املشمولة بطلب الشراء يف عام بلد اجلهة البائعة
١٥٣الدمنارك ٠٣٢٠,٤٥%
١٤٩أفريقياجنوب ٣٩٣٠,٤٤%
١٤٠كندا ٧٦٤٠,٤١%
١٢١كينيا ٦٢٦٠,٣٦%

١١٤الربتغال ٩٤٣٠,٣٤%
٨١النرويج ٨٦١٠,٢٤%
٧٢تنزانيا ٧٥٣٠,٢١%

٤٨وتوباغوترينداد ٣٧٢٠,١٤%
٤٨إستونيا ١٢٥٠,١٤%
٤٨أيرلندا ١٠٧٠,١٤%

٣٦األرجنتني ٠٠٠٠,١١%
٣٥اهلند ٢٣٠٠,١٠%

٣٢سنغافورة ٥٠٠٠,١٠%
٣٢جورجيا ٢٦٧٠,٠٩%
٢٩رومانيا ٢٨٤٠,٠٩%
٢٠الصني ٧٦٩٠,٠٦%
١٧النمسا ٤٠٧٠,٠٥%
١٣إيطاليا ٤٠٠٠,٠٤%

١٣مايل ٢٦٤٠,٠٤%
١٢لكسمربغ ٢٩١٠,٠٤%

١٠إسرائيل ٢٠٤٠,٠٣%
٨أثيوبيا ٧٩٣٠,٠٣%

٨أوروغواي ١٥٠٠,٠٢%
٧املغرب ٠٠٠٠,٠٢%
٥هنغاريا ٥٠٠٠,٠٢%
٣مصر ٠٠٠٠,٠١%

٣صربيامجهورية ٠٠٠٠,٠١%
٢أفغانستان ٩٤٤٠,٠١%
٢كمبوديا ٥٨١٠,٠١%

٢التفيا ٣٩٩٠,٠١%
٢السويد ١٨١٠,٠١%
٢أسرتاليا ٠٣٦٠,٠١%
١الروسياالحتاد ٨٥٢٠,٠١%

١الكونغو ٦٤٥٠,٠٠%
١اجلزائر ٥٠٠٠,٠٠%

%٦٧٠٠,٠٠الكامريون
%٤٠٠٠,٠٠مالطا

%٣٤٩٠,٠٠أوكرانيا
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)مبيَّنًة باليورواتقيمة٢٠أعلى(البلد المعنيمع مبيَّنةً ٢٠١٦في عام اشُتريتالسلع والخدمات الرئيسية التي -جيم 
البلدالقيمةالوصف

٩الدائمةاملباينتشييد١ ٣٧٩ هولندا٧٢٣
١املؤقتة وصيانتهااملباينإجيار٢ ٨٠٤ هولندا٦٢٤
١الهاييفإجيار الزنازين–االحتجازمركز٣ ٦٧٧ هولندا٠٠٠
١القضاةمعاشاتعالوات٤ ٥٢٠ هولندا٠٠٠
٧٨٠خدمات التنظيف٥ هولندا٠٠٠
٦٣٣العتاد احلاسويب٦ هولندا٢٩١
٥٣٠الـَمرَْكبات والنقل الداخلي٧ هولندا٥٣٥
٤٠٠الكهرباء٨ هولندا٥٧٣
٣٩٩)SANالتخزين (شبكة ذلكيفمباالتخزيننظم٩ هولندا٩٨٩

٣٦٧إنسانيةخدمات١٠ الواليات املتحدة األمريكية٣٨٠
٣٥٩احلاسوبيةصيانة الربجميات١١ هولندا٠٠٧
٣٤٢احلاسوبيةالربجميات١٢ هولندا٣٩٦
٣٣٧اخلربة االستشارية وتدبر الربجميات احلاسوبية١٣ هولندا٩٤٢
٢٨٦التدفئة١٤ هولندا٨١٦
٢٦٦املؤمترات جلمعية الدول األطرافخدمات١٥ هولندا٣٢٦
٢٥٨إنسانيةخدمات١٦ أوغندا٨٧٠
٢٥٣احملكمةقاعاتيفالصوتنظام١٧ اململكة املتحدة٦١٥
٢٥٠احلاسوبيةصيانة الربجميات١٨ هولندا٦٩٥
٢٣٩احلاسويبصيانة العتاد١٩ هولندا٩٠٥
٢١٦للمكاتب امليدانيةاخلدمات الطبية ٢٠ أملانيا٩٩٩

٢٠المجموع ٣٠٥ ٦٨٦



ICC-ASP/16/2

121 2-A-070817

)هولنداهولندا ثم باستثناءفيهابما(البلدان بحسب٢٠١٦عامفيمقداراً للمصروفات٢٠ألكبر بيانيتمثيل-دال 



ICC-ASP/16/2

2-A-070817 122

ي عشرثانالمرفق ال

األموال السائلة

درجات التصنيف االئتماني-السيادية خطر الديون -ألف 
)Fitch(وكالة ِفتش)S&Pوكالة ستاندارد و بورس ()Moody'sوكالة موديز (البلد

AAAAAAAAAهولندا

AAAAAAAAAأملانيا

AA2AAAAفرنسا

AAAAAAAAAغلكسمرب 

درجات التصنيف االئتماني- خطر ديون المصارف -باء 
درجات التصنيف االئتماين الطويل األجلالتصنيف االئتماين القصري األجلدرجات املصرف

Moody'sS&PFitchMoody'sS&PFitch

ABN AMRO-هولنداP-1A-1F1A1AA

Rabobank-هولنداP-1A-1F1+Aa2A+AA-

BCEE-لكسمربغP-1A-1+-Aa2AA+-

CIC ParisP-1A-1F1Aa3AA+

Société GénéraleP-1A-1F1A2AA

األموال السائلة بحسب المصارف-جيم

٢٠١٦-٢٠١١معدَّالت الفائدة األساسية لدى البنك المركزي األوروبي للفترة -دال
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عشرلثالمرفق الثا

٢٠١٦األول/ديسمبركانون ٣١فيحال صندوق رأس المال العامل وصندوق الطوارئ
(المبالغ مبيَّنة باليوروات) 

٢٠١٦٢٠١٥حال صندوق رأس املال العامل
١الرصيد يف بداية الفرتة املالية ٦١٥ ١٢٤٧ ٢٨٦ ٤٧٣

٣٦٤املبالغ املستَلمة من الدول األطراف ٤٩٢١١٩ ٦٩٦
٣٩٣)املبالغ املردودة إىل الدول األطراف (٥٨١)(٢٩٣

)١()٢٩٢٨٧٣٣(املسحوبةاملبالغ 
(٥ ٧٩٠ ٤٦٤)

)٢(٤٨٤٨٨٥٥جتديد موارد الصندوقمبالغ 
-

٣كانون األول/ديسمبر٣١الرصيد في  ٦٣٤ ٥١٥١ ٦١٥ ١٢٤
٧وفق النظام املايلاحملدَّدموارد الصندوق مقدار  ٤٠٥ ٩٨٣٧ ٤٠٥ ٩٨٣
٢٩)تحصيل من الدول األطرافالةمبالغ مستحقناقصاً: (٣٩٥)(١٩٦

٣)نقص التمويل ٧٤٢ ٥)(٢٧٢ ٧٩٠ ٤٦٤)
٣كانون األول/ديسمبر٣١الرصيد في  ٦٣٤ ٥١٥١ ٦١٥ ١٢٤

٢٠١٦٢٠١٥الطوارئحال صندوق
٥الرصيد يف بداية الفرتة املالية ٧٨٤ ٩٢٣٧ ٤٦٨ ٤٢٧

٣٨٥٢٥املبالغ املستَلمة من الدول األطراف ٤٥٠
١)-املبالغ املسحوبة ٧٠٨ ٩٥٤)

--جتديد موارد الصندوقمبالغ 

٥كانون األول/ديسمبر٣١الرصيد في  ٧٨٥ ٣٠٨٥ ٧٨٤ ٩٢٣
٧وفق النظام املايلاحملدَّدموارد الصندوق مقدار  ٠٠٠ ٠٠٠٧ ٠٠٠ ٠٠٠
٥)تحصيل من الدول األطرافة المبالغ مستحقناقصاً:  ٦)(٧٣٨ ١٢٣)

١)نقص التمويل ٢٠٨ ١)(٩٥٤ ٢٠٨ ٩٥٤)
٥األطرافالمبالغ المستحق تحصيلها من الدول ٧٨٥ ٣٠٨٥ ٧٨٤ ٩٢٣

)١(
.ICC-ASP/14/Res.5القرارمن ٤٠للفقرة بتمويل نفقات مشروع املباين الدائمة، وفقاً هذا املبلغيتعلق

)٢(
القرارمن ٣٩و٣٨تنيللفقر ، وفقاً ٢٠١٤من الفائض النقدي لعام اً يورو ٠٢٠٩٥ًا مقدارهمبلغهذا الرقم يشمل 
ICC-ASP/14/Res.5.



ICC-ASP/16/2

2-A-070817 124

عشررابعالمرفق ال

٢٠١٦إلى عام ٢٠٠٥ق االفتراضات فيما يخص الفترة الممتدة من عام مدى تحقُّ 
مكتب المّدعي العامل

امليزانية املعتمدة السنة املالية
(مباليني اليوروات)

معدَّل إنفاق 
امليزانية

ق االفرتاضاتمدى حتقُّ االفرتاضات

أن جتري متابعة مثاين حاالت:- %٢٠٠٥٦٦,٩٩٢,٩
حالتني تكونان يف املرحلة - 

التمهيدية، وحالتني تكونان يف 
املرحلة االبتدائية وحالتني 

تكونان يف مرحلة االستئناف
حالتني تكونان يف مرحلة - 

التحقيق

مثاين حاالتتوبعت/ُحلِّلت - 
اهُتمَّ باإلجراءات التمهيدية وبدعاوى االستئناف التمهيدي يف ثالث حاالت- 
احلالة يف أوغندا، واحلالة يف مجهورية الكونغو –بثالث حاالت يف مرحلة التحقيق اهُتمَّ - 

الدميقراطية (القضية األوىل)، واحلالة يف دارفور (بناء على إحالة من جملس األمن)

أن جتري متابعة عدد من - %٢٠٠٦٨٠,٤٨٠,٤
احلاالت يصل إىل مثانية

أن يباَشر حتقيق رابع- 
أن ُيشرع يف حماكمتني- 

توبعت/ُحلِّلت مخس حاالت- 
بوشر حتقيق رابع (يف القضية الثانية يف احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية)- 
) Lubanga(قضية لوبـَْنغاباإلجراءات التمهيدية وبدعاوى االستئناف التمهيدي يف اهُتمَّ - 

)القضية األوىل يف احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية(
اهُتمَّ باإلجراءات التمهيدية يف التحقيقات الثالثة األخرى- 

أن جتري متابعة عدد من - %٢٠٠٧٨٨,٩٨٧,٢
احلاالت ال يقل عن مخسة

ُجترى أية حتقيقات أن ال- 
يف حاالت جديدةجديدة

أربع حاالت أن ُجيرى يف- 
التحقيق يف عدد من القضايا ال 
يقل عن ستة، مبا يف ذلك 
القضيتان اللتان صدرت أوامر 

م فيهما بالقبض على املشتبه 

جيري التحليل األويل/املتقدم خلمس حاالت- 
بوشر حتقيق جديد يف حالة جديدة (يف مجهورية أفريقيا الوسطى)- 
: احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية جيري التحقيق يف سبع قضايا يف أربع حاالت- 

(القضيتني األوىل والثانية)، واحلالة يف دارفور (القضيتني األوىل والثانية)، واحلالة يف أوغندا، 
واحلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى

) Lubanga(قضية لوبـَْنغاُوْوصلت اإلجراءات التمهيدية (جلسة اعتماد التهم) يف - 
يف احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية)(القضية األوىل

أن يُتابع عدد من احلاالت ال - %٢٠٠٨٩٠,٤٩٢,٦
يقل عن مخسة

أن ال ُجترى أية عمليات حتقيق - 
جديدة يف حاالت جديدة

أن تُواصل يف أربع حاالت - 
التدابري التحقيقية يف عدد من 
القضايا ال يقل عن مخسة، مبا 

اليت يف ذلك القضايا الثالث 
صدرت أوامر بالقبض على 

م فيها املشتبه 
مبحاكمة واحدة على أن يـُْهَتمَّ - 

األقل

جيري التحليل األويل/املتقدم لست حاالت- 
مل تُفتح أي حاالت جديدة- 
جيري التحقيق يف سبع قضايا يف أربع حاالت: احلالة يف أوغندا، واحلالة يف مجهورية - 

األوىل والثانية)، واحلالة يف دارفور (القضايا األوىل والثانية الكونغو الدميقراطية (القضيتني 
والثالثة)، واحلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى

اليت تنظر فيها الدائرة االبتدائية (القضية األوىل يف احلالة ) Lubanga(لوبـَْنغابقضية اهُتمَّ - 
يف مجهورية الكونغو الدميقراطية): ُعلَّقت اإلجراءات 

) Katangaقضية كاتـَْنغا (اهُتمَّ باإلجراءات التمهيدية (جلسة اعتماد التهم) يف - 
(القضية الثانية يف احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية))Ngudjoloاْنغوجولو (و

) (يف احلالة Bemba(قضية مببااهُتمَّ باجللسات التمهيدية (جلسات استعراض احلال) يف - 
الوسطى)يف مجهورية أفريقيا
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(مباليني اليوروات)

معدَّل إنفاق 
امليزانية

ق االفرتاضاتمدى حتقُّ االفرتاضات

أن ُجترى مخس عمليات حتقيق - %٢٠٠٩١٠١,٢٩٢,٧
يف ثالث حاالت قائمة

أن ال ُجترى أية عمليات حتقيق - 
جديدة يف حاالت جديدة

أن ُحيلَّل عدد من احلاالت - 
األخرى يصل حىت مثانية

أن تُعقد حماكمتان؛ فال يُعتزم - 
بدء حماكمة ثالثة يف عام 

٢٠٠٩
التوايلأن ُجترى احملاكمات على - 

أجريت مخس عمليات حتقيق ناشط: يف القضية الثانية يف احلالة يف مجهورية الكونغو - 
)، والقضية الثالثة يف احلالة يف مجهورية الكونغو كاتـَْنغا واْنغوجولوالدميقراطية (قضية
يف احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى، والقضية وقضية مببا)، كيفوسالدميقراطية (قضية

) والقضية الثالثة يف احلالة يف دارفور (قضية البشريية يف احلالة يف دارفور (قضيةالثان
)حسكنيتة

)تلقائياً ُقدم طلب واحد إلذن القضاة مبباشرة حتقيق يف كينيا (- 
ُأشهرت حاالت جيري فيها التدارس األويل، منها احلاالت يف كينيا وكولومبيا وأفغانستان - 

وفلسطني؛ وقد عمد مكتب املدَّعي العام إىل إضفاء الطابع ديفواروجورجيا وغينيا وكوت
املنهجي على إشهار أنشطته على صعيد املتابعة وذلك بغية زيادة أثرها

ُأجنز تقدمي مرافعة مكتب املدَّعي العام، ويف قضيةلوبـَْنغا حيث ُعقدت حماكمتان: يف قضية- 
عي العام حيث بدأ تقدمي مرافعة مكتب املدَّ كاتـَْنغا واْنغوجولو

قضية مببا وقضية أبو قردةأُجنزت إجراءات اعتماد التهم يف قضيتني: - 
أن ُجترى مخس عمليات حتقيق - %٢٠١٠١٠٣,٦٩٧,٢

ناشط يف ثالث حاالت تنظر 
فيها احملكمة حالياً 

ُحقِّق يف القضايا الثالثة والرابعة واخلامسة (قضية كيفوس) يف احلالة يف مجهورية الكونغو - 
الدميقراطية، والقضية الثالثة يف احلالة يف دارفور، والقضيتني األوىل والثانية يف احلالة يف كينيا

أن يُهتمَّ خبمس عمليات حتقيق - 
ساكن يف حاالت تكون فيها 
اإلجراءات االبتدائية جارية أو 

م فيها طلقاء يكون املشتبه 

م فيها طلقاء: احلالة -  اهُتمَّ بالتحقيق الساكن/تدبر شؤون الشهود يف حاالت كان املشتبه 
عمليات املتصلة بوتوبعت األعماليف أوغندا واحلالة يف دارفور (القضيتني األوىل والثانية)؛ 

حتقيق ساكن لتقدمي الدعم يف قضايا جتري فيها احملاكمة: يف احلالة يف مجهورية الكونغو 
دميقراطية (القضيتني األوىل والثانية) ويف احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطىال

أن ال تُباشر عمليات حتقيق يف - 
حاالت جديدة

آذار/مارس ٣١بوشر حتقيق يف احلالة املستجدة يف كينيا أذنت به الدائرة التمهيدية بتاريخ - 
٢٠١٠

والثانية يف احلالة يف كينياأجري حتقيق ناشط يف قضيتني مها القضيتان األوىل - 
طلبات إلصدار أوامر باملثول أمام احملكمة٢٠١٠األول/ديسمرب كانون١٥ُقدِّمت يف - 

أن ُحيلَّل عدد من احلاالت - 
ميكن أن يصل حىت مثانية

ب) هي احلاالت يف أفغانستان ٢ُأشهرت تسع حاالت جيري فيها التدارس األويل (املرحلة - 
وقد وكولومبيا وكوت ديفوار وجورجيا وغينيا وهندوراس ونيجرييا ومجهورية كوريا وفلسطني؛ 

عمد مكتب املدَّعي العام إىل إضفاء الطابع املنهجي على إشهار أنشطته على صعيد 
زيادة أثرهااملتابعة وذلك بغية 

أن ُجيرى عدد من احملاكمات - 
مع (املتعاقبة يصل حىت ثالثة 

إمكان أن تعقد جلسات 
)متزامنة على مدى عدة أسابيع

ويُنتظر صدور القرار ذي الصلة-بندا وجربو أُجنزت جلسة اعتماد التهم يف قضية- 
وقد انُتهي من تقدمي حجج ؛ كاتـَْنغا واْنغوجولووقضيةقضية لوبـَْنغا احملاكمتان يف تستمر- 

االّدعاء فيهما
مببااحملاكمة يف قضية٢٠١٠تشرين الثاين/نوفمرب ٢٢بدأت يف - 
متزامنة على مدى أربعة أشهرحماكماتجرت - 

أن ُجترى أربع أو مخس عمليات - %٢٠١١١٠٣,٦٩٩,٢
حتقيق جديدة يف قضايا ضمن 

اجلديدة، احلاالت القائمة أو
اخلارجيرهناً بنوال التعاون 

ُحقِّق يف احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية (القضيتني الثالثة والرابعة) ويف احلالة يف - 
دارفور (القضية الثالثة) ويف احلالة يف كينيا (القضيتني األوىل والثانية) ويف احلالة يف ليبيا ويف 

احلالة يف كوت ديفوار

أن ُتستدام سبع عمليات حتقيق - 
يف ذلك تقدمي ساكن (مبا 

الدعم يف ثالث حماكمات، 
رهناً بنوال التعاون اخلارجي)

م فيها طلقاء: احلالة -  اهُتمَّ بالتحقيق الساكن/تدبُّر شؤون الشهود يف حاالت كان املشتبه 
وتوبعت األعمال املتصلة بعمليات يف أوغندا واحلالة يف دارفور (القضيتني األوىل والثانية)؛ 

الدعم يف حاالت جتري فيها احملاكمة: احلالة يف مجهورية الكونغو حتقيق ساكن لتقدمي
الدميقراطية (القضيتني األوىل والثانية) واحلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى
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معدَّل إنفاق 
امليزانية

ق االفرتاضاتمدى حتقُّ االفرتاضات

أن حيلَّل عدد من احلاالت - 
ميكن أن يصل حىت مثانية

مثاين حاالت ب أو مرحلة الحقة هلا) عشر حاالت منها ٢مشل التدارس األويل (املرحلة - 
معَلن عنها (هي احلاالت يف أفغانستان وكولومبيا وجورجيا وغينيا وهندوراس ونيجرييا 

(مها احلالة يف  ٢٠١١ومجهورية كوريا وفلسطني) وحالتان بلغتا مرحلة التحقيق يف عام 
كوت ديفوار واحلالة يف ليبيا)

إشهار أنشطته يف جمال املتابعة إضفاء الطابع املنهجي علىعمد مكتب املدَّعي العام إىل - 
األول/ديسمرب تقريرًا عنوانه "تقرير بغية زيادة أثرها، وذلك بوسائل منها إصداره يف كانون

علين شامل بشأن عمليات التدارس األويل"
أن يُهتم بعدد من احملاكمات ال - 

يقل عن أربعة، رهنًا بنوال 
التعاون اخلارجي

َسْنغ ) وKosgeyكوسجي () وRutoروتو (يف قضيةأُجنزت جلسة اعتماد التهم - 
)Sang موثاورا (قضية) ويفMuthauraكنياتا () وKenyattaوعلي (

(يُنتظر حتديد تاريخ احملاكمة فيها)بندا وجربواعُتمدت التهم يف قضية- 
) (التمس مكتب املدَّعي العام اإلذن Mbarushima(اْمباروشيماُردَّت التهم يف قضية- 

باستئناف القرار القاضي بردها)
م فُأصدرت وأُجنزت اجللسة االستهاللية يف -  قضية طُلب إصدار أوامر بالقبض على املشتبه 

)Gbagbo(اْغبغبو
طُلب إصدار أوامر بالقبض على معمر القذايف وسيف اإلسالم القذايف وعبد اهللا السنوسي - 

يت الدعوى على معمر القذايف) فُأصدرت (ُأ
إصدار أمر بالقبض على عبد الرحيم حممد حسنيطُلب- 
مبباوقضيةكاتـَْنغا واْنغوجولو وقضيةلوبـَْنغا استمرت احملاكمات يف قضية- 

أن حيلَّل عدد من احلاالت - %٢٠١٢١٠٨,٨٩٦,٦
ميكن أن يصل حىت مثانية

أو مرحلة الحقة هلا) تسع حاالت هي احلاالت يف ٢مشل التدارس األويل (املرحلة - 
-أفغانستان وكولومبيا وجورجيا وغينيا وهندوراس ومايل ونيجرييا ومجهورية كوريا وفلسطني 

أُجنز التدارس األويل يف اثنتني منها (احلالة يف مايل واحلالة يف فلسطني)
تقارير علنية أعمق بشأن أنشطته على صعيد املتابعة، بغية زيادة أصدر مكتب املدَّعي العام - 

أثرها، وذلك بوسائل منها إصداره تقريراً سنويًا عنوانه "تقرير عن عمليات التدارس األويل" 
وتقارير متعلقة حباالت معينَّة (احلالة يف كولومبيا واحلالة يف مايل)

عمليات حتقيق ناشط: يف القضايا الرابعة مثاين ٢٠١٢أجرى مكتب املدَّعي العام يف عام - 
يف احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية؛ والقضيتني األوىل والثانية يف والسادسةواخلامسة 

احلالة يف كينيا؛ والقضيتني األوىل والثانية يف احلالة يف ليبيا؛ واحلالة يف كوت ديفوار
أن تستدام تسع عمليات حتقيق - 

ذلك تقدمي ساكن (مبا يف 
الدعم يف ثالث حماكمات، 

رهناً بنوال التعاون اخلارجي)

م فيها طلقاء أو -  اهُتمَّ بالتحقيق الساكن/تدبر شؤون الشهود يف حاالت كان املشتبه 
انطوت على مسائل تتعلق بتدبر شؤون الشهود: احلالة يف أوغندا؛ واحلالة يف دارفور 

رابعة)؛ واحلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية (القضية (القضايا األوىل والثانية والثالثة وال
م بعمليات حتقيق ساكن لتقدمي الدعم يف حاالت جتري فيها احملاكمة: احلالة الثالثة)؛ واهتُ 

واحلالة يف مجهورية أفريقيا )القضيتني األوىل والثانية(يف مجهورية الكونغو الدميقراطية 
الوسطى

ُجترى سبع عمليات حتقيق أن - %٢٠١٣١١٥,١٩٥,٨
يف سبع بلدان من بلدان 
احلاالت، منها احلالة احلديثة 

يف كوت ديفوار

غدا مكتب املدَّعي العام، بعد مباشرته حتقيقًا يف مايل، يعمل يف مثانية بلدان من بلدان - 
احلاالت؛ فلم يتمكن إال من إجراء ست عمليات حتقيق ناشط؛ لكن ذلك يعزى أيضاً إىل 

من ٧٠ى ثالث عمليات حتقيق إضافية متعلقة جبرائم منصوص عليها يف املادة أنه أجر 
النظام األساسي

أن ُيستمر على النهوض بعبء - 
العمل احلايل املتأيت عن قضايا 
تشملها تسع عمليات حتقيق 

ساكن

استدام مكتب املدَّعي العام سبع عمليات حتقيق ساكن (ال يشمل هذا الرقم الدعم - 
املقدَّم يف احملاكمات اجلارية)التحقيقي 
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معدَّل إنفاق 
امليزانية

ق االفرتاضاتمدى حتقُّ االفرتاضات

أن ُجيرى التدارس األويل يف - 
عدد من احلاالت ال يقل عن 

مثانية

ُأجري التدارس األويل يف مثاين حاالت هي احلاالت يف أفغانستان وكولومبيا وجورجيا وغينيا - 
وهندوراس ونيجرييا ومجهورية كوريا والسفن املسجَّلة يف جزر القمر واليونان وكمبوديا 

"، ٢٠١٣نشر مكتب املدَّعي العام تقريراً عنوانه "تقرير عن أنشطة التدارس األويل يف عام - 
ره املعنون "ورقة بشأن سياسة عمليات التدارس األويل"، والتقرير الذي تقضي به املادة وتقري

بالغًا جديداً ٦٢٧من النظام األساسي بشأن احلالة يف نيجرييا؛ كما عاجل املكتب ٥
بالغًا تستلزم مزيدًا من التحليل ٢٩من النظام األساسي منها ١٥استُلمت عمًال باملادة 

تقرير حتليلي خمصَّص هلاوميكن أن يصدر 
أن ُجترى أربع عمليات حتقيق - %٢٠١٤١٢١,٧٩٦,٧

يف مثانية بلدان من بلدان 
احلاالت، مبا يف ذلك احلالة 

احلديثة يف مايل

ا جراء أحداث غري مرتقبة -  ُعدِّلت اخلطط األصلية بسبب األنشطة اليت تعنيَّ االضطالع 
الوسطى وكينيا ختصان جرائم منصوصًا عليها يف (منها طروء قضيتني يف مجهورية أفريقيا 

من النظام األساسي) ومستجدات يف جمال العمليات (مثل تقدمي السيد اْبليه ٧٠املادة
) إىل احملكمة، واملسائل األمنية يف مشال مايل، واألخطار الصحية يف Blé Goudéغوديه (

اية املطاف إجراء مزيد من عم ليات التحقيق لكن بوترية خمتلفة غرب أفريقيا)؛ وقد مت يف 
عن الوترية املخطَّط هلا

أن ُيستمر على النهوض بعبء - 
العمل احلايل املتأيت عن قضايا 
تشملها تسع عمليات حتقيق 

ساكن

كما ذكر يف البند السابق، أفضت بضعة مستجدات غري مرتقبة إىل وترية خمتلفة لعمليات - 
راة يف عام  وأّدت إضافة القضيتني املتعلقتني جبرائم منصوص عليها يف ؛ ٢٠١٤التحقيق ا

، اللتني استدعيتا حتركًا سريعاً، إىل بعض حاالت التأخري وإىل إرجاء بعض ٧٠املادة 
األنشطة؛ وبالتايل فقد ازداد عدد عمليات التحقيق الساكن

أن ُجيرى التدارس األويل يف - 
مثاين حاالت على األقل

األويل يف إحدى عشرة حالة: احلاالت يف أفغانستان وكولومبيا وجورجيا أجري التدارس - 
وغينيا وهندوراس ونيجرييا ومجهورية كوريا والعراق ومجهورية أفريقيا الوسطى وأوكرانيا والسفن 

املسجَّلة يف بلدان معيَّنة؛
ى مكتب املّدعي العام عمليات التدارس األويل اليت أجراها يف مجهوريا أفريق-  يا الوسطى أ

ومجهورية كوريا وفيما يتعلق بالسفن املسجَّلة يف بلدان معيَّنة؛ وقد نشر املكتب تقريره 
؛ وتلقى املكتب ٢٠١٤األول/ديسمرب كانون٢السنوي بشأن أنشطة التدارس األويل يف 

بالغًا يظهر ٣٩٢من نظام روما األساسي، منها ١٥بالغًا مقدَّمًا مبوجب املادة ٥١١
٥٢بالغاً تستلزم مزيداً من التحليل، و٤٣ا خترج عن نطاق اختصاص احملكمة، وجلياً أ

بالغاً متصالً بتفتيش أو مقاضاة٢٤بالغاً متصالً حبالة ختضع للتحليل بالفعل، و
أن ُجترى أربع عمليات حتقيق - %٢٠١٥١٣٠,٧٩٧,١

يف مثانية بلدان من بلدان 
احلاالت

أن ُيستمر على النهوض بعبء - 
العمل احلايل املتأيت عن قضايا 
تشملها تسع عمليات حتقيق 
ساكن ريثما يُقبض على املشتبه 

م فيها
التدارس عملياتأن ُجترى - 

األويل يف تسع حاالت

(القضية شارل ابْليه غوديهلزم إجراء أنشطة حتقيق إضافية الستكمال العمل على قضية - 
(قضية اجلرائم املنصوص عليها يف مببا وآخريناألوىل يف احلالة يف كوت ديفوار)، وقضية

من النظام األساسي يف احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى)؛ وأفضى تقدمي ٧٠املادة 
)، إىل احملكمة إىل استئناف LRAدومينيك أُنغوين، القائد السابق جليش الرب للمقاومة (

يقية إضافية يف احلالة يف أوغندا؛ العمل على أدلة متوفِّرة وحتديثها واالضطالع بأنشطة حتق
وقد تعنيَّ على احملكمة فيما خيص هذه القضايا الثالث االستعانة بصندوق الطوارئ

تو كْ بُ متُْ أفضى تقدمي املهدي، املشتبه به الرئيسي يف القضية املتعلقة بتدمري مزارات يف - 
تماد التهم (اليت كان (مايل)، إىل احملكمة إىل االضطالع بعمل مكثَّف حتضرياً جللسات اع

)؛ وقد اسُتوعبت تكاليف ٢٠١٦من املقرَّر يف بادئ األمر عقدها يف كانون الثاين/يناير 
النشاط اإلضايف املتأيت عن تقدمي هذا املشتبه به إىل احملكمة ضمن إطار امليزانية العادية

فضى إىل ضرورة ، ما أانْتاَغْنداواجهت احملكمة حماوالت للتأثري على الشهود يف حماكمة - 
من النظام ٧٠إجراء أنشطة غري مرتقبة فيما يتعلق باالنتهاكات املنصوص عليها يف املادة 

األساسي
طلبت الدوائر من مكتب املدَّعي العام أن يعيد النظر يف قراره بشأن قضية السفن املسجَّلة - 

لب، مؤكِّدًا قراره يف بلدان معيَّنة (املدعوة "اُألسيطيل") فقدم املكتب رده على هذا الط
السابق
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معدَّل إنفاق 
امليزانية

ق االفرتاضاتمدى حتقُّ االفرتاضات

) ٣(١٢، أودعت حكومة فلسطني إعالنًا مبوجب املادة ٢٠١٥كانون الثاين/يناير ١يف - 
من نظام روما األساسي قبلت مبوجبه اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية فيما يتعلق جبرائم 

ا "يف األراضي الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس  ١٣الشرقية، منذ مدَّعى بارتكا
، انضمت حكومة فلسطني إىل ٢٠١٥كانون الثاين/يناير ٢"؛ ويف ٢٠١٤حزيران/يونيو 

نظام روما األساسي بإيداعها صك انضمامها إليه لدى األمني العام لألمم املتحدة؛ ووفقاً 
أو )(ج) من الئحة مكتب املدَّعي العام، يباشر املدَّعي العام، عند تلقيه إحالة ١(٢٥للبند 

) من نظام روما األساسي، تدارسًا أوليًا للحالة ٣(١٢إعالنًا صاحلًا عمًال بأحكام املادة 
املعنية، باعتبار ذلك شأناً يتعلق بالسياسة العامة واملمارسة؛ وبناء على ذلك أعلنت املدَّعية 

بغية عن مباشرة تدارس أويل يف احلالة يف فلسطني ٢٠١٥كانون الثاين/يناير ١٦العامة يف 
ا؛ فالتدارس  تبنيُّ ما إذا كانت معايري نظام روما األساسي اخلاصة مبباشرة التحقيق موىف 
األويل مشل تسع حاالت هي احلاالت يف أفغانستان وكولومبيا وجورجيا وغينيا وهندوراس 

ونيجرييا والعراق وأوكرانيا وفلسطني
ى املكتب التدارس األويل الذي أجراه يف هندوراس-  أ
تقريره السنوي عن أنشطة التدارس ٢٠١٥الثاين/نوفمرب تشرين١٢ر املكتب يف نش- 

من نظام روما األساسي: ١٥األويل؛ كما تلقى املكتب بالغات جديدة مبوجب املادة 
بالغ ٤٠٠من نظام روما األساسي، منها ١٥بالغًا جديدًا مقدَّمًا مبوجب املادة ٥٤٦

ا خارجة عن نطاق ا بالغًا ال عالقة هلا باحلاالت ٤٧ختصاص احملكمة، ويظهر جليًا أ
بالغًا مرتبطًا حبالة جيري حتليلها بالفعل، ٧٤القائمة وهي تستلزم مزيدًا من التحليل، و

بالغاً مرتبطاً بتحقيق أو مبقاضاة٢٥و
فريق أربعة أفرقة ونصف عمل - %٢٠١٦١٣٩,٦٩٦,١

تكاملة إلجراء من األفرقة امل
يف مثانية التحقيق عمليات 

بلدان
أن ُيستمر على النهوض بعبء - 

العمل احلايل املتأيت عن قضايا 
تشملها تسع عمليات حتقيق 
ساكن ريثما يُقبض على املشتبه 

م فيها
مخس حماكماتأن ُجترى - 
أن ُجترى عمليات التدارس - 

حاالتتسعاألويل يف 

يف ٢٠١٦آذار/مارس ٢١يف ) Bemba(دين السيد مببا : أُ مجهورية أفريقيا الوسطى- 
واالغتصاب) وثالث جرائم حرب (القتل واالغتصاب العمد ضد اإلنسانية (القتل جرميتني

ليتنييتمتع بسلطة وسيطرة فعياً عسكر اً قائدفعالً أن السيد مببا يعمل والنهب)؛ وقد تبنيَّ 
٢٠١٦ويونيحزيران/ ٢١كم عليه يف حُ ف؛ املعنيةعلى القوات اليت ارتكبت اجلرائم

سنةةبالسجن ملدة مثاين عشر 
املوجَّهة إىلتهمة الالدائرة التمهيدية األوىل اعتمدت، ٢٠١٦آذار/مارس ٢٤: يف مايل- 

تو كْ بُ تارخيية ودينية يف متُْ آثارتدمري تتمثَّل يفجرمية حرب بارتكاب أمحد الفقى املهدي 
، أعرب السيد املهدي ٢٠١٦رس آذار/ما١لمحاكمة؛ ويف لالسيد املهدي فأحالتايل، مب

؛ وقد هأمام قضاة احملكمة وحبضور حماميه، عن رغبته يف االعرتاف بذنببصريح العبارة،
٢٤حىت ٢٢منقضية املدعي العام ضد أمحد الفقى املهديجرت احملاكمة يف 

شك دونُخِلص إىل أنه مذنب، ٢٠١٦أيلول/سبتمرب ٢٧؛ ويف ٢٠١٦آب/أغسطس 
ه بالسجن ملدة تسع سنواتحكم عليمعقول ف

: من النظام األساسي٧٠/ قضية اجلرائم املنصوص عليها يف املادة مجهورية أفريقيا الوسطى- 
مببابيريجانقضية املدعي العام ضد ُخِلص يف، ٢٠١٦تشرين األول/أكتوبر ١٩يف 

Aimé Kiloloكيلولو موَمسْبا () وإمييهJean Pierre Bemba Gomboغومبو (

Musambaكابـُْنغو (َمْنِغْنداجاك) وجانJean-Jacques Mangenda Kabongo (
)Narcisse Aridoأريدو () ونَرسيسFidèle Babala Wandu(َوْندوباباالوفيديل
موا؛ ونمذنببأن هؤالء املتهمني كم إىل احل ُّ م كانوا قد ا إقامة بخملةبارتكاب جرائم إ

)Bemba(مبباعلى الشهود يف قضية املفسدالعدل، مبا يف ذلك التأثري 
بوغْ بَـ غْ ااملدعي العام ضد لوران ت احملاكمة يف قضية: بدأاألوىل)كوت ديفوار ( القضية- 

)Laurent Gbagbo( غوديهليبْ اوشارل) هCharles Blé Goudé( كانون ٢٨يف
٢٠١٦الثاين/ يناير 

احملاكمة يف ٢٠١٦خالل عام تاستمر : (القضية السادسة)مجهورية الكونغو الدميقراطية- 
أيلول/ ٢يف ت بدأيت، ال)Bosco Ntagandaانْتاَغْندا (بوسكواملدعي العام ضد قضية

٢٠١٥سبتمرب 
قضية املدعي العام ضد احملاكمة يف ٢٠١٦كانون األول/ ديسمرب ٦يف بدأت: أوغندا- 

االبتدائية التاسعةأمام الدائرة ) Dominic Ongwen(دومينيك أُْنغوين
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(أ) ، قررت الدائرة االبتدائية اخلامسة٢٠١٦نيسان / أبريل ٥: يف الثانية)(القضيةكينيا- 
اء  َسْنغأرابجوُشواو)William Samoei Ruto(روتوَمسوايوِْلَيمعلىالدعوىإ

)Joshua Arap Sang(
يف احلالة يف كوت ديفوار ٢القضية حتقيق يفةأنشطما جيريه من واصل املكتب - 

" سيليكااملعروفة باسم] "اجلماعة املسلَّحةأ (قضية [-٢يف القضية بو)، و غْ بَـ غْ ا(قضية
)Sélékaاملعروفة اجلماعة املسلَّحةيف قضية [مجهورية أفريقيا الوسطى، و )) يف احلالة يف

يف قضية أفريقيا الوسطى، و مجهورية يف احلالة يف )anti-balaka" (باالكا-أنيت"]باسم
حتقيق دعماً جريت أنشطةإىل ذلك أُ أوغندا؛ وإضافةً ) يف احلالة يف Ongwen(نغوين أُ 

ليبيا ودارفور احلاالت يف منها(يف حاالت أخرىقضايا قائمة يفللمحاكمات اجلارية 
ومايل ومجهورية الكونغو الدميقراطية)

حلالة يف يف ارس أويل ادتبدءةالعامةعياملدّ ت، أعلن٢٠١٦نيسان/أبريل ٢٥: يف بورندي- 
يف بورندي منذ نيسان/أبريل بارتكابهعى دَّ يُ ماويل على األرس ادالتهذا يف ز كَّ يُر بورندي؛ و 

أشكال العنف وغريها منأعمال القتل والسجن والتعذيب واالغتصاب من ٢٠١٥
حاالت االختفاء القسريو ياجلنس

تقريره السنوي عن أنشطة التدارس ٢٠١٦لثاين/نوفمرب اتشرين١٢نشر املكتب يف - 
من نظام روما األساسي: ١٥بالغاً جديداً مبوجب املادة ٥٩٣األويل؛ كما تلقى املكتب 

ا خارجة عن نطاق اختصاص احملكمة، و٤١٠ بالغاً ال عالقة ٤٢بالغات يظهر جلياً أ
بالغاً مرتبطاً حبالة جيري حتليلها ٩٨وهلا باحلاالت القائمة وهي تستلزم مزيداً من التحليل،

بالغاً مرتبطاً بتحقيق أو مبقاضاة٤٣بالفعل، و
٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب ١٦يفسياسة مكتب املدعي العام بشأن األطفالبدأ ترويج- 
العامةةعي، أذنت الدائرة التمهيدية األوىل للمدَّ ٢٠١٦كانون الثاين/يناير ٢٧جورجيا: يف - 

اليت العرائضيف احلالة يف جورجيا؛ والحظت الدائرة أن امن تلقاء نفسهقاً حتقيتباشربأن 
كانون ٤اليت تلقتها يف و شأن، يف هذا المعنهنيابةً تمدِّ قُ أو جمنيًا عليه٦٣٥٦مها قدَّ 

٢٠١٦يف شباط/فرباير و فتح حتقيق"؛ يغلب فيها القول بوجوب ، "٢٠١٥األول/ديسمرب 
مت يف وقدَّ ،موارد إضافيةإىل أن األمر يتطلب امليزانية واملاليةة جلنةاحملكمنبَّهت

صندوق استخدام مبلغ من بإمكان أن يستلزم ذلكرمسياً إخطاراً ٢٠١٦أيلول/سبتمرب 
الطوارئ
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االلتزامات غير المصّفاة

)المبالغ مبيَّنة بآالف اليوروات(أرقام غير مراجعة-٢٠١٦كانون األول/ديسمبر٣١فيااللتزامات غير المصّفاة-ألف 

الربنامج الرئيسي/الربنامج
االلتزامات غري جمموع األسفار املفتوحةاجلارية التنفيذأوامر الشراء 

*املصّفاة األسفاراملتصل ببلغاملعدد األسفارأوامر الشراءاملشمول ببلغ املعدد أوامر الشراء
]٤]+[٢]=[٥[]٤[]٣[]٢[]١[

٧٢٤٧,٤٨٢٦,٢٢٧٣,٥اهليئة القضائية: الربنامج الرئيسي األول
٢١,٣٣٦,٧٧,٩هيئة الرئاسة

٣٢٣٣,٠٥١٩,٥٢٥٢,٥الدوائر
٢١٣,١٠٠١٣,١مكاتب االتصال

٧٦٤٢٢,٢١٩٤٣٨٩,٣٨١١,٥مكتب املّدعي العام:الربنامج الرئيسي الثاين
عي ٥١٢٠٤,٣٣٢٣٤,٤٢٣٨,٧ةالعامةاملدَّ

٣٨٩,٣١٤٨,٨٩٨,٣شعبة االختصاص والتكامل والتعاون
١٧١١٦,٠١١٥٢٦٣,٦٣٧٩,٥شعبة التحقيق
٥١٢,٥٣٣٨٢,٥٩٥,٠شعبة املقاضاة

٤٧٩٥٦١٠,٥٣٤٠٥٧٤,٨٦١٨٥,٣قلم احملكمة:الربنامج الرئيسي الثالث
٩٥٩,٨١٠,١٥٩,٩مكتب رئيس قلم احملكمة

١٤١١٧٠٥,٦١٦٢٨,٥١٧٣٤,١شعبة اخلدمات اإلدارية
١٢٧٢١٥٤,٨١٦٦٢٤١,٥٢٣٩٦,٣شعبة اخلدمات القضائية
٢٠٢١٦٩٠,٣١٥٧٣٠٤,٧١٩٩٥,٠شعبة العمليات اخلارجية
٤٥١٢٢,٤٣٤٣٩,١١٦١,٥أمانة مجعية الدول األطراف:الربنامج الرئيسي الرابع

٤٨٤٢,٣٠٠٨٤٢,٤املباين املؤقتة:الربنامج الرئيسي اخلامس
١٦٥,٣٦٨,٠١٣,٣أمانة الصندوق االستئماين للمجين عليهم:الربنامج الرئيسي السادس

٠٠٠٠٠مكتب مدير مشروع املباين الدائمة:١-السابعالربنامج الرئيسي
٠٠٣٠,٣٠,٣آلية الرقابة املستقلة: ٥-السابعالربنامج الرئيسي
٠٠٢١,٩١,٩مكتب املراجعة الداخلية: ٦-السابعالربنامج الرئيسي

٦٢٧٧٢٥٠,١٥٨٧١٠٣٩,٦٨٢٨٩,٧المحكمة جمعاء

ألف يورو.٤٩٠٠,٠يبلغ ٢٠١٦املصّفاة فيما خيص عام كان جمموع االلتزامات غري٢٠١٧آذار/مارس ٢٨يف *
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)المبالغ مبيَّنة بآالف اليوروات(٢٠١٥كانون األول/ديسمبر٣١فيااللتزامات غير المصّفاة-باء 

الربنامج الرئيسي/الربنامج

األسفار املفتوحةاجلارية التنفيذأوامر الشراء 
االلتزامات جمموع 

غري املصّفاة
املبالغ املدفوعة يف 

٢٠١٥عام 

وفورات املتأتية ال
عن االلتزامات

غري املصّفاة
عدد أوامر 

الشراء
املشمول بلغ امل
أوامر الشراءب

عدد 
األسفار

املتصل بلغامل
األسفارب

]٦[- ]٥]=[٧[]٦[]٤]+[٢]=[٥[]٤[]٣[]٢[]١[
٥١٦١,٢١٦٥٦,٩٢١٨,١٢١٠,٨٧,٣اهليئة القضائية: الربنامج الرئيسي األول

٢٥١,٠٥٤,٥٥٥,٥٥١,٥٤,٠هيئة الرئاسة
٣١١٠,٢١١٥٢,٤١٦٢,٦١٥٩,٣٣,٣الدوائر

٠٠٠٠٠٠٠مكاتب االتصال
٥٥٣٢٣,٩٢٠٦٢٨٧,٧٦١١,٦٣٩٨,٤٢١٣,٢مكتب املّدعي العام:الربنامج الرئيسي الثاين

عي ٣٩١٦٩,٩٤٦٤٦,٨٢١٦,٧١٨٧,٧٢٩,٠ةالعامةاملدَّ
٢٥٩,٠١٩٢٨,٨٨٧,٧٢٠,٧٦٧,١شعبة االختصاص والتكامل والتعاون

١١٧٧,٢١٢٤١٩٠,١٢٦٧,٣١٥٩,٨١٠٧,٥شعبة التحقيق
٣١٧,٨١٧٢٢,٠٣٩,٨٣٠,٢٩,٦شعبة املقاضاة

٢٦٥٢٥٦٩,١٣٩٠٦٧٢,٨٣٢٤١,٩٢٦٣٨,٢٦٠٣,٧قلم احملكمة:الربنامج الرئيسي الثالث
٥٤٠,٩٤٧,٦٤٨,٥٣٠,٠١٨,٥مكتب رئيس قلم احملكمة

٩٢٥٢٨,٥٣٠٥٤,٥٥٨٣,٠٤٣٥,٠١٤٨,٠اخلدمات اإلداريةشعبة 
٨٤١٠٠٨,٤١٨٩٣٢٤,٨١٣٣٣,٢١١٣٠,٢٢٠٣,٠شعبة اخلدمات القضائية
٨٤٩٩١,٣١٦٧٢٨٥,٩١٢٧٧,٢١٠٤٣,٠٢٣٤,٢شعبة العمليات اخلارجية
٢٩١٤٠,٦٣٥١٠٧,٥٢٤٨,١١٨٤,٨٦٣,٣أمانة مجعية الدول األطراف:الربنامج الرئيسي الرابع

١٤٠,٠٠٠٤٠,٠٤٠,٠٠املباين املؤقتة:الربنامج الرئيسي اخلامس
أمانة الصندوق االستئماين :الربنامج الرئيسي السادس

٨٤٥,٣٩٣,٨٤٩,١٣٢,١١٧,٠عليهمللمجين
٥٢١,١٠٠٢١,١١٣,٣٧,٨مكتب مدير مشروع املباين الدائمة:١-السابعالربنامج الرئيسي
٠٠١٩,٩٩,٩٠٩,٩آلية الرقابة املستقلة: ٥-السابعالربنامج الرئيسي
٢٠,١١١,٠١,١١,١٠مكتب املراجعة الداخلية: ٦-السابعالربنامج الرئيسي

٣٧٠٣٣٠١,٣٦٥٨١١٣٩,٦٤٤٤٠,٩٣٥١٨,٧٩٢٢,٢المحكمة جمعاء
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س عشرسادالمرفق ال

٢٠١٦عام فيتبعات مالية هامة تترتب عليهاالقرارات القضائية التي 
املالحظاتالتبعة املالية (باليوروات)يالقرار القضائ

(ICC-01/04-01/06)قضية المدعي العام ضد توماس لوبـَْنغا دييلو 

ICC-01/04-01/06-3252-tENG

تشرين ٢١تاريخ بالصادر [بالفرنسية] األمر[الرتمجة اإلنكليزية لـ] 
العمومي للمجين طلب مكتب احملامي بشأن٢٠١٦أكتوبر األول/
٢٠١٦أيلول/سبتمرب ١٦بـاملؤرخعليهم

ICC-01/04-01/06-3198-tENG

شباط/فرباير٩تاريخ بالصادر [بالفرنسية] األمر[الرتمجة اإلنكليزية لـ] 
عليهمللمجين الصندوق االستئماين فيه إىل الذي يوَعز٢٠١٦

باستكمال مشروع خطة التنفيذ

١٣٩٢١
٢٥٨,٧٨٦٥

ا املهمات املضطلَ مصروفات جرب األضرارمن تعويضمن قد يكونون مؤهَّلني لالستفادةلتبنيُّ هويةع 
حمام ميداينتعيني
ا يف امليدان، املضطلَ املهمات ، وجتهيز االستمارات الواردة من الصندوق االستئماين ةاجلديدواالستمارةع 

العمومي للمجين عليهممكتب احملامي و للمجين عليهم

(ICC-02/04-01/15)قضية المدعي العام ضد دومينيك أُنغوين 

ICC-02/04-01/15-422-Conf

اعتمادبشأن ٢٠١٦مارس آذار/٢٣تاريخ ب[السري] الصادر قرارال
)Dominic Ongwen(نغويندومينيك أُ إىلهة التهم املوجَّ 

ICC-02/04-01/15-476

بشأن الطلبات املتعلقة ٢٠١٦يونيوحزيران/١٧تاريخ بالصادر قرار ال
ين عليهمبتنظيم متثيل  ا

ICC-02/04-01/15-637-Conf

بشأن ٢٠١٦ديسمرب كانون األول/١٦تاريخ ب[السري] الصادر قرار ال
غوينندومينيك أُ لفحص طيب بإجراءاألمر طلب الدفاع 

٦٨٤١٩٧
٠٤٢,٧٤١١٠
٠٠٠١١٢
٨٠٠٣٠
٣٩٩٦٤
٢٤٢٤٦
٩٩٩,٥٠١٤

شويللغة اآلجزء من القرار إىل ةلرتمجنيخارجيمبرتمجنياالستعانة تكلفة
(قسم اخلدمات اللغوية)املؤازِرينشويل اآللغةترامجةأربعة من تدريب
ا يف امليدان، املضطلَ املهمات ، للمجين عليهمقلم احملكمةيموظفواستجواب طلبات، للعملي الوالتجهيزع 

ين عليهم وجرب أضرارهم)استمارة٠٠٠٢وجتهيز أكثر من  (قسم مشاركة ا
ا احملاميهمة واملحمام ميداين، معالتعاقد ا الهاي، واملهمات املضطلَ مبعوثًا إىلامليداين اليت يضطِلع  يف ع 

)العمومي للمجين عليهممكتب احملامي (امليدان 
(قسم خدمات تدبر املعلومات)شويلبث الفعاليات على اإلنرتنت بلغة اآل
(قسم دعم احملامني)القانونية يف إطار نظام املساعدةُتدفع أتعابهحمام معاون معالتعاقد
ا املهمات املضطلَ مصروفات جرب األضرارمن تعويضنون مؤهَّلني لالستفادةمن قد يكو لتبنيُّ هويةع 
حمام ميداينتعيني
تُدفع تكاليفهما من ميزانية قسم تدبر األعمال القضائية(ذو الصلة والتقرير النفساينالفحص(

(ICC-01/05-01/13)قضية المدعي العام ضد جان بيير بمبا غومبو وآخرين 

ICC-01/05-01/13-1977

بشأن طلب الدفاع ٢٠١٦أغسطس آب/٣٠تاريخ الصادر بقرار ال
املساعدة القانونية املؤقتة) Bemba(مببا عن

ICC-01/05-01/13-2063

بشأن طلب ٢٠١٦نوفمرب تشرين الثاين/٢٥تاريخ الصادر بقرار ال
قلم احملكمة اليت يقدِّمها نطاق املساعدة القانونية إعادة النظر يفالدفاع 

وتغيري هذا النطاق

٣٧٣٨٦
+\-٥٥٠٢٦

[...] لسيد مببا اعنقلم احملكمة بتقدمي مساعدة قانونية مؤقتة إىل الدفاع املنفردبناء على ذلك، يأمر القاضي
املايل [...]هبشأن وضعائياً إىل أن تصدر احملكمة قراراً ٢٠١٦ومتوز/يولي١من اعتباراً 

عدم دفع مبلغ املساعدة القانونية االنتقال إىل "مرحلة إثرجزئياً اً معوز دلسيد مببا مل يعكون ابني  مسوِّغ الفرق
٧٠املادة اجلرائم املنصوص عليها يف يف قضية له دفع مبلغ املساعدة القانونيةووجوبحملامني" إال فيما خيص ا

من النظام األساسي
 اً يورو ١٤٣٤٦: ٢٠١٦تشرين األول/أكتوبر ١٩للفرتة املمتدة من حزيران حىت املساعدة القانونية

جزء املبلغ املقابل نسبيًا لأليام التسعة عشر (يوروًا ٠٣٨٥) + يورواً ٥x٢٢١٨(يوروات ١٠٥٤١(=
))يورواً ٢٢١٨من املقدار الشهري البالغ ٢٠١٦األوىل من شهر تشرين األول/أكتوبر

 ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب ٣١تشرين األول/أكتوبر حىت  ٢٠للفرتة املمتدة من املساعدة القانونية :
جزء املبلغ املقابل نسبيًا لأليام (يوروًا ٦١٣٦) + يورواً ٢x٠٨٤١٧يوروًا (١٦٨٣٤(=اً يورو ٧٨١٤٠
))يورواً ٠٨٤١٧من املقدار الشهري البالغ ٢٠١٦من شهر تشرين األول/أكتوبر٣١حىت ٢٠

.]" [.. مر قلم احملكمة بتزويد مجيع أفرقة الدفاع اخلمسة بأموال إضافية تتناسب مع ما كانت ستحصل عليه يُؤ
إصدار احلكم [...] "بدأ اعتباراً من تاريخاحلايل مبقداره كان متويلها الشهري لو

مبرحلة االستئنافعلى أساس جمملها اخلاص املساعدة القانونية حبساب مبلغ أسبقيف وقت مسوِّغ البدء
امن االستمرار يف الشهر) بدالً اً يورو ٠٨٤١٧( عدم دفع مبلغها إال فيما مرحلة "على أساسعلى حسا

االستئنافباإلخطاريف الشهر) حىت تقدمي اً يورو ٢٢١٨حملامني" (خيص ا
 مَلْني الشهريني الفرق بني )يوماً ٣٠يتألف منشهرليوم (يف الاً يورو ٢٩٥اً، أييورو ٨٦٣٨= ا
تشرين األول/ ١٩(من نظام روما األساسي ٧٤الصادر مبوجب املادةاحلكم تاريخالفاصلة بنبعدد األيام

يوماً ١٨: (على األغلب)باالستئناف اإلخطارتقدمي تاريخ) و أكتوبر
١٨xيوروات٣١٠٥يوروات؛ ٣١٠٥=يوروًا ٢٩٥xقضية اجلرائم املساعدة القانونية يف ةفرقعدد أ(٥

اً يورو ٥٥٠٢٦) = من نظام روما األساسي٧٠املادة املنصوص عليها يف 
(ICC-01/15)الحالة في جورجيا 

ICC-01/15-12

بشأن طلب ٢٠١٦يناير كانون الثاين/٢٧تاريخ الصادر بقرار ال
اإلذن بإجراء حتقيقةالعامةعياملدّ 

٦١١٥ اللغتني اجلورجية والروسيةتكلفة االستعانة مبرتمجني خارجيني لرتمجة القرار إىل

٠٩٩,٠٢٧٨١المجموع
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عشربعالمرفق السا

والبرامج، والبرامج الرئيسية، بحسب البرامج الفرعية، ٢٠١٦األداء على صعيد تنفيذ ميزانية عام 
(المبالغ مبيَّنة بآالف اليوروات)اإلنفاقبنودو 

("المحكمة"): المحكمة الجنائية الدولية١الجدول

المحكمة 
املعتمدة٢٠١٦ميزانية عام 

(بآالف اليوروات)
الفعلية٢٠١٦مصروفات عام 

(بآالف اليوروات)
الفرق

(بآالف اليوروات)
معدَّل اإلنفاق

بالـ%
٥القضاة ٣٦٩,١٥ ٢٦٥,٥١٠٣,٦٩٨,١

٥٠املوظَّفون من الفئة الفنية ٨٢٤,٤
بيانات التوزُّع غري متوفِّرة

٢٣املوظَّفون من فئة اخلدمات العامة ٤٠٨,٠
موع الفرعي لتكاليف املوظَّفني ٧٤ا ٢٣٢,٤٧٠ ٧٥٦,٢٣ ٤٧٦,٢٩٥,٣

١٩املساعدة املؤقتة العامة ٩١٩,٦١٧ ٣٠٥,٠٢ ٦١٤,٦٨٦,٩
١باالجتماعاتاملساعدة املؤقتة اخلاصة  ١٥٦,٥١ ٤٨٢,٥١٤١,٧-٦٣٩,٠

٩٩,٨١٢٤,٢-٤١٢,٩٥١٢,٧العمل اإلضايف
موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ٢١ا ٤٨٩,٠١٩ ٤٥٦,٧٢ ٠٣٢,٣٩٠,٥

٥السفر ٠٩٧,٢٥ ٠٣٥,٦٦١,٦٩٨,٨
١٣,٠١٤١,٩-٣١,١٤٤,١الضيافة

٤اخلدمات التعاقدية ٠٧٨,٥٣ ٦٧٠,٦٤٠٧,٩٩٠,٠
١٢٤,٠١١٦,٥-٧٤٩,٢٨٧٣,٢التدريب

٢٣٨,٠١٥٣,٩-٤٤١,٥٦٧٩,٥اخلرباء االستشاريون
٤حمامو الدفاع ٥٢١,٤٤ ٤٢٨,٦١٠٩,٥-٩٥٠,٠

ين عليهم ١حمامو ا ٩٦٣,٢١ ٣٤٤,٦٦١٨,٦٦٨,٥
١٩النفقات التشغيلية العامة ٧٦١,٢١٨ ١٠٤,٢١ ٦٥٧,٠٩١,٦

٨٤٤,٨١اللوازم واملواد ٤٠٤,٨١٤٧,٩-٢٤٩,٦
١األثاث والعتاد ٠١٢,٠٢ ١-٧٨٣,٦ ٧٧١,٦٢٧٥,١

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني ٣٨ا ٥٠٠,٠٣٨ ٢٣٥,١١٠٠,٦-٧٣٥,٢
١٣٩المجموع ٥٩٠,٦١٣٤ ٢١٣,٦٥ ٣٧٧,٠٩٦,١
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)الهيئة القضائية(: البرنامج الرئيسي األول٢الجدول

الهيئة القضائية
املعتمدة٢٠١٦ميزانية عام 

(بآالف اليوروات)
الفعلية٢٠١٦مصروفات عام 

(بآالف اليوروات)
الفرق

(بآالف اليوروات)
معدَّل اإلنفاق

بالـ%
٥القضاة ٣٦٩,١٥ ٢٦٥,٥١٠٣,٦٩٨,١

٤املوظَّفون من الفئة الفنية ٤٤٢,٣
بيانات التوزُّع غري متوفِّرة

٩١٣,٦العامةاملوظَّفون من فئة اخلدمات 
موع الفرعي لتكاليف املوظَّفني ٥ا ٣٥٥,٩٤ ٦٠٦,٤٧٤٩,٥٨٦,٠

١املساعدة املؤقتة العامة ٤٧٤,٦١ ٠٦٣,١٤١١,٥٧٢,١
املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

العمل اإلضايف
موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ١ا ٤٧٤,٦١ ٠٦٣,١٤١١,٥٧٢,١

٩٩,٦٩٠,٩٨,٧٩١,٣السفر
١٢,٠١٠,٦١,٤٨٨,١الضيافة

٥,٠٠,١٤,٩١,٠اخلدمات التعاقدية
٢٢,٠١٠,٣١١,٧٤٦,٧التدريب

١٠,٠١٠,٠اخلرباء االستشاريون
٧٧,٤٧٣,١٤,٣٩٤,٥النفقات التشغيلية العامة

٥,٠١,٩٣,١٣٧,٩اللوازم واملواد
األثاث والعتاد

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني ٢٣١,٠١٨٦,٨٤٤,٢٨٠,٩ا
١٢المجموع ٤٣٠,٦١١ ١٢١,٨١ ٣٠٨,٨٨٩,٥

١١٠٠: البرنامج الرئيسي األول: البرنامج ٣الجدول

هيئة الرئاسة
املعتمدة٢٠١٦ميزانية عام 

(بآالف اليوروات)
الفعلية٢٠١٦مصروفات عام 

(بآالف اليوروات)
الفرق

(بآالف اليوروات)
معدَّل اإلنفاق

بالـ%
٢٨,٠٢٨,٠القضاة

٧٠٩,٠املوظَّفون من الفئة الفنية
بيانات التوزُّع غري متوفِّرة

٢٨٩,٦املوظَّفون من فئة اخلدمات العامة
موع الفرعي لتكاليف املوظَّفني ٩٩٨,٦٩٨٥,٦١٣,٠٩٨,٧ا

٥,٨١٠٤,٩-١١٩,٦١٢٥,٤املساعدة املؤقتة العامة
املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

العمل اإلضايف
موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ٥,٨١٠٤,٩-١١٩,٦١٢٥,٤ا

٩٥,٧٨٢,٧١٣,٠٨٦,٤السفر
١٠,٠٩,٧٠,٣٩٦,٦الضيافة

٠,١-٠,١اخلدمات التعاقدية
٦,٠١,٤٤,٦٢٣,٥التدريب

١٠,٠٠,٠١٠,٠االستشاريوناخلرباء
النفقات التشغيلية العامة

اللوازم واملواد
األثاث والعتاد

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني ١٢١,٧٩٣,٨٢٧,٩٧٧,١ا
١المجموع ٢٦٧,٩١ ٢٠٤,٩٦٣,٠٩٥,٠
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١٢٠٠: البرنامج الرئيسي األول: البرنامج ٤الجدول

الدوائر
املعتمدة٢٠١٦ميزانية عام 

(بآالف اليوروات)
الفعلية٢٠١٦مصروفات عام 

(بآالف اليوروات)
الفرق

(بآالف اليوروات)
معدَّل اإلنفاق

بالـ%
٥القضاة ٣٤١,١٥ ٢٦٥,٥٧٥,٦٩٨,٦

٣املوظَّفون من الفئة الفنية ٥٣٠,٦
بيانات التوزُّع غري متوفِّرة

٥٤٩,١اخلدمات العامةاملوظَّفون من فئة 
موع الفرعي لتكاليف املوظَّفني ٤ا ٠٧٩,٧٣ ٣٥٠,٢٧٢٩,٥٨٢,١

١املساعدة املؤقتة العامة ٣٥٥,٠٩٣٧,٧٤١٧,٣٦٩,٢
املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

العمل اإلضايف
موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ١ا ٣٥٥,٠٩٣٧,٧٤١٧,٣٦٩,٢

السفر
١,٠٠,٩٠,١٩١,٨الضيافة

اخلدمات التعاقدية
١٦,٠٨,٩٧,١٥٥,٤التدريب

اخلرباء االستشاريون
النفقات التشغيلية العامة

اللوازم واملواد
األثاث والعتاد

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني ١٧,٠٩,٨٧,٢٥٧,٦ا
١٠المجموع ٧٩٢,٨٩ ٥٦٣,٢١ ٢٢٩,٦٨٨,٦

١٣١٠: البرنامج الرئيسي األول: البرنامج الفرعي٥الجدول

القائم في نيويوركمكتب االتصال
املعتمدة٢٠١٦ميزانية عام 

(بآالف اليوروات)
الفعلية٢٠١٦مصروفات عام 

(بآالف اليوروات)
الفرق

(بآالف اليوروات)
معدَّل اإلنفاق

بالـ%
القضاة

٢٠٢,٧املوظَّفون من الفئة الفنية
بيانات التوزُّع غري متوفِّرة

٧٤,٩املوظَّفون من فئة اخلدمات العامة
موع الفرعي لتكاليف املوظَّفني ٢٧٧,٦٢٧٠,٦٧,٠٩٧,٥ا

املساعدة املؤقتة العامة
املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

العمل اإلضايف
موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ا

٤,٣٢٠٩,٨-٣,٩٨,٢السفر
١,٠١,٠الضيافة

٥,٠٥,٠اخلدمات التعاقدية
التدريب

اخلرباء االستشاريون
٧٧,٤٧٣,١٤,٣٩٤,٥النفقات التشغيلية العامة

٥,٠١,٩٣,١٣٧,٩اللوازم واملواد
األثاث والعتاد

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني ٩٢,٣٨٣,٢٩,١٩٠,١ا
٣٦٩,٩٣٥٣,٨١٦,١٩٥,٦المجموع
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مكتب المدَّعي العام)(: البرنامج الرئيسي الثاني٦الجدول

مكتب المدَّعي العام
املعتمدة٢٠١٦ميزانية عام 

(بآالف اليوروات)
الفعلية٢٠١٦مصروفات عام 

اليوروات)(بآالف 
الفرق

(بآالف اليوروات)
معدَّل اإلنفاق

بالـ%
١٩املوظَّفون من الفئة الفنية ٧٣٧,٦

بيانات التوزُّع غري متوفِّرة
٤املوظَّفون من فئة اخلدمات العامة ١٦١,٢
موع الفرعي لتكاليف املوظَّفني ٢٣ا ٨٩٨,٨٢٢ ٦٥٩,٥١ ٢٣٩,٣٩٤,٨

١٥املساعدة املؤقتة العامة ٣٠٩,٠١٣ ٨٥٤,٢١ ٤٥٤,٨٩٠,٥
املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

١٧,٦-١٧,٦العمل اإلضايف
موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ١٥ا ٣٠٩,٠١٣ ٨٧١,٧١ ٤٣٧,٣٩٠,٦

٢السفر ٤٣٧,٣٣ ٦٢٢,٥١٢٥,٥-٠٥٩,٨
٣,٠١٦٠,٥-٥,٠٨,٠الضيافة

٥٧٤,٥٢٥٣,١٣٢١,٤٤٤,١اخلدمات التعاقدية
٣٠٠,٥٢٣٦,٨٦٣,٧٧٨,٨التدريب

٧٧,٠٤٤,٠٣٣,٠٥٧,١اخلرباء االستشاريون
٧٥,٣١١٧,٥-٤٣٠,٦٥٠٥,٩النفقات التشغيلية العامة

٨,٩١١٠,٩-٨١,٠٨٩,٩اللوازم واملواد
٩٩,١١٨٢,٥-١٢٠,٠٢١٩,١األثاث والعتاد

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة  ٤بالعاملنيا ٠٢٥,٩٤ ٣٩٠,٥١٠٩,٧-٤١٦,٤
٤٣المجموع ٢٣٣,٧٤٠ ٩٤٧,٦٢ ٢٨٦,١٩٤,٧

٢١٠٠: البرنامج الرئيسي الثاني: البرنامج ٧الجدول

ةالعامةلمدَّعيا
املعتمدة٢٠١٦ميزانية عام 

(بآالف اليوروات)
الفعلية٢٠١٦مصروفات عام 

(بآالف اليوروات)
الفرق

(بآالف اليوروات)
معدَّل اإلنفاق

بالـ%
٣املوظَّفون من الفئة الفنية ٣٨٤,٣

بيانات التوزُّع غري متوفِّرة
١املوظَّفون من فئة اخلدمات العامة ٨٠٩,٢
موع الفرعي لتكاليف املوظَّفني ٥ا ١٩٣,٥٤ ٦٠٠,١٥٩٣,٤٨٨,٦

٢املساعدة املؤقتة العامة ٧٢٧,٧٢ ٧٠٩,٥١٨,٢٩٩,٣
املؤقتة اخلاصة باالجتماعاتاملساعدة 

العمل اإلضايف
موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ٢ا ٧٢٧,٧٢ ٧٠٩,٥١٨,٢٩٩,٣

٣١,٠١٠٦,١-٥٠٧,٧٥٣٨,٧السفر
٢,٥١٥٠,٠-٥,٠٧,٥الضيافة

٥٧٤,٥٢٠٠,٩٣٧٣,٦٣٥,٠اخلدمات التعاقدية
٣٠٠,٥٦٠,١٢٤٠,٤٢٠,٠التدريب
٧٧,٠٠,٨٧٦,٢١,١االستشاريوناخلرباء 

٩٠,٧-٩٠,٧النفقات التشغيلية العامة
٨,٩١١٠,٩-٨١,٠٨٩,٩اللوازم واملواد

٩٩,١١٨٢,٥-١٢٠,٠٢١٩,١األثاث والعتاد
موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني ١ا ٦٦٥,٧١ ٢٠٧,٧٤٥٨,٠٧٢,٥

٩المجموع ٥٨٦,٩٨ ٥١٧,٣١ ٠٦٩,٦٨٨,٨
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٢١١٠البرنامج الفرعي:: البرنامج الرئيسي الثاني٨الجدول

ديوان المدَّعي العام
املعتمدة٢٠١٦ميزانية عام 

(بآالف اليوروات)
الفعلية٢٠١٦مصروفات عام 

(بآالف اليوروات)
الفرق

(بآالف اليوروات)
معدَّل اإلنفاق

بالـ%
١املوظَّفون من الفئة الفنية ٣٤١,٨

التوزُّع غري متوفِّرةبيانات 
٢٨٠,٤املوظَّفون من فئة اخلدمات العامة
موع الفرعي لتكاليف املوظَّفني ١ا ٦٢٢,٢١ ٥٤٨,٧٧٣,٥٩٥,٥

٣٥٥,٩١٥٩,١١٩٦,٨٤٤,٧املساعدة املؤقتة العامة
املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

العمل اإلضايف
موع الفرعي لسائر  ٣٥٥,٩١٥٩,١١٩٦,٨٤٤,٧تكاليف العاملنيا

١٨١,٦١٤٣,٥٣٨,١٧٩,٠السفر
٢,٥١٥٠,٠-٥,٠٧,٥الضيافة

٩,٣١٣٧,١-٢٥,٠٣٤,٣اخلدمات التعاقدية
٣٠٠,٥٤١,٨٢٥٨,٧١٣,٩التدريب

٧٧,٠٠,٧٧٦,٣٠,٩اخلرباء االستشاريون
النفقات التشغيلية العامة

اللوازم واملواد
األثاث والعتاد

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني ٥٨٩,١٢٢٧,٨٣٦١,٣٣٨,٧ا
٢المجموع ٥٦٧,٢١ ٩٣٥,٧٦٣١,٥٧٥,٤

٢١٢٠: البرنامج الرئيسي الثاني: البرنامج الفرعي٩الجدول

قسم الخدمات
املعتمدة٢٠١٦ميزانية عام 

(بآالف اليوروات)
الفعلية٢٠١٦مصروفات عام 

(بآالف اليوروات)
الفرق

(بآالف اليوروات)
معدَّل اإلنفاق

بالـ%
٢املوظَّفون من الفئة الفنية ٠٤٢,٥

بيانات التوزُّع غري متوفِّرة
١املوظَّفون من فئة اخلدمات العامة ٥٢٨,٨
موع الفرعي لتكاليف املوظَّفني ٣ا ٥٧١,٣٣ ٠٥١,٤٥١٩,٩٨٥,٤

٢العامةاملساعدة املؤقتة ٣٧١,٨٢ ١٧٨,٥١٠٧,٥-٥٥٠,٣
املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

العمل اإلضايف
موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ٢ا ٣٧١,٨٢ ١٧٨,٥١٠٧,٥-٥٥٠,٣

٦٩,١١٢١,٢-٣٢٦,١٣٩٥,٢السفر
الضيافة

٥٤٩,٥١٦٦,٦٣٨٢,٩٣٠,٣اخلدمات التعاقدية
١٨,٣-١٨,٣التدريب

٠,١-٠,١اخلرباء االستشاريون
٩٠,٧-٩٠,٧النفقات التشغيلية العامة

٨,٩١١٠,٩-٨١,٠٨٩,٩اللوازم واملواد
٩٩,١١٨٢,٥-١٢٠,٠٢١٩,١األثاث والعتاد

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني ١ا ٠٧٦,٦٩٧٩,٨٩٦,٨٩١,٠
٧المجموع ٠١٩,٧٦ ٥٨١,٦٤٣٨,١٩٣,٨
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٢٢٠٠: البرنامج الرئيسي الثاني: البرنامج ١٠الجدول

نشعبة االختصاص والتكامل والتعاو 
املعتمدة٢٠١٦ميزانية عام 

(بآالف اليوروات)
الفعلية٢٠١٦مصروفات عام 

(بآالف اليوروات)
الفرق

(بآالف اليوروات)
معدَّل اإلنفاق

بالـ%
٢الفئة الفنيةاملوظَّفون من  ٢٣٤,٧

بيانات التوزُّع غري متوفِّرة
١٣٣,٠املوظَّفون من فئة اخلدمات العامة
موع الفرعي لتكاليف املوظَّفني ٢ا ٣٦٧,٧٢ ١٢٥,٤٢٤٢,٣٨٩,٨

١املساعدة املؤقتة العامة ٢١٩,٩١ ٢٢,٦١٠١,٩-٢٤٢,٥
املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

اإلضايفالعمل 
موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ١ا ٢١٩,٩١ ٢٢,٦١٠١,٩-٢٤٢,٥

٤٦٠,٤٣٣٣,٤١٢٧,٠٧٢,٤السفر
الضيافة

٥,٣-٥,٣اخلدمات التعاقدية
٥,٣-٥,٣التدريب

اخلرباء االستشاريون
النفقات التشغيلية العامة

اللوازم واملواد
والعتاداألثاث 

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني ٤٦٠,٤٣٤٤,٠١١٦,٤٧٤,٧ا
٤المجموع ٠٤٨,٠٣ ٧١١,٩٣٣٦,١٩١,٧

٢٣٠٠ي: البرنامج: البرنامج الرئيسي الثان١١الجدول

شعبة التحقيق
املعتمدة٢٠١٦ميزانية عام 

(بآالف اليوروات)
الفعلية٢٠١٦مصروفات عام 

اليوروات)(بآالف
الفرق

(بآالف اليوروات)
معدَّل اإلنفاق

بالـ%
٨املوظَّفون من الفئة الفنية ٦٦٩,٧

بيانات التوزُّع غري متوفِّرة
١املوظَّفون من فئة اخلدمات العامة ٦٨٧,٢
موع الفرعي لتكاليف املوظَّفني ١٠ا ٣٥٦,٩١٠ ١٣٤,٧١٠١,٣-٤٩١,٦

٥املساعدة املؤقتة العامة ٩٠٥,٥٥ ٢٤٤,٩٦٦٠,٦٨٨,٨
املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

١٧,٦-١٧,٦العمل اإلضايف
موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ٥ا ٩٠٥,٥٥ ٢٦٢,٥٦٤٣,٠٨٩,١

١السفر ١٨٠,٨١ ٨١٤,٢١٦٩,٠-٩٩٥,٠
٠,٥-٠,٥الضيافة

١,٧-١,٧اخلدمات التعاقدية
١٤٤,٩-١٤٤,٩التدريب

٤١,٣-٤١,٣اخلرباء االستشاريون
٤٣٠,٦٤١٥,٢١٥,٤٩٦,٤النفقات التشغيلية العامة

اللوازم واملواد
األثاث والعتاد

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني ١ا ٦١١,٤٢ ٩٨٧,١١٦١,٣-٥٩٨,٥
١٧المجموع ٨٧٣,٨١٨ ٤٧٨,٨١٠٢,٧-٣٥٢,٦
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٢٤٠٠: البرنامج الرئيسي الثاني: البرنامج ١٢الجدول

شعبة المقاضاة
املعتمدة٢٠١٦ميزانية عام 

(بآالف اليوروات)
الفعلية٢٠١٦مصروفات عام 

(بآالف اليوروات)
الفرق

(بآالف اليوروات)
معدَّل اإلنفاق

بالـ%
٥املوظَّفون من الفئة الفنية ٤٤٨,٩

متوفِّرةبيانات التوزُّع غري 
٥٣١,٨املوظَّفون من فئة اخلدمات العامة
موع الفرعي لتكاليف املوظَّفني ٥ا ٩٨٠,٧٥ ٤٤٢,٤٥٣٨,٣٩١,٠

٥املساعدة املؤقتة العامة ٤٥٥,٩٤ ٦٥٧,٢٧٩٨,٧٨٥,٤
املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

العمل اإلضايف
موع الفرعي لسائر تكاليف  ٥العاملنيا ٤٥٥,٩٤ ٦٥٧,٢٧٩٨,٧٨٥,٤

٢٨٨,٤١٩٢,٧٩٥,٧٦٦,٨السفر
الضيافة

٤٥,٢-٤٥,٢اخلدمات التعاقدية
٢٦,٤-٢٦,٤التدريب

١,٨-١,٨اخلرباء االستشاريون
النفقات التشغيلية العامة

اللوازم واملواد
األثاث والعتاد

موع الفرعي  ٢٨٨,٤٢٦٦,٢٢٢,٢٩٢,٣للتكاليف غري املتصلة بالعاملنيا
١١المجموع ٧٢٥,٠١٠ ٣٦٥,٨١ ٣٥٩,٢٨٨,٤

(قلم المحكمة): البرنامج الرئيسي الثالث١٣الجدول

قلم المحكمة
املعتمدة٢٠١٦ميزانية عام 

(بآالف اليوروات)
الفعلية٢٠١٦مصروفات عام 

(بآالف اليوروات)
الفرق

اليوروات)(بآالف 
معدَّل اإلنفاق

بالـ%
٢٤املوظَّفون من الفئة الفنية ٤٠٥,٧

بيانات التوزُّع غري متوفِّرة
١٧املوظَّفون من فئة اخلدمات العامة ٦٦٣,٦
موع الفرعي لتكاليف املوظَّفني ٤٢ا ٠٦٩,٣٤٠ ٨١٣,٥١ ٢٥٥,٨٩٧,٠

٢املساعدة املؤقتة العامة ٠٢٣,٩١ ٧٥٧,١٢٦٦,٨٨٦,٨
١املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات ٠١٦,٥١ ٣١٢,١١٣٠,٧-٣٢٨,٦

٧٤,٢١١٩,٨-٣٧٤,٩٤٤٩,١العمل اإلضايف
موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ٣ا ٤١٥,٣٣ ١١٩,٥١٠٣,٥-٥٣٤,٨

١السفر ٩٦٤,٦١ ٣٨٣,٤٥٨١,٢٧٠,٤
١٥,٧٤٩٢,٤-٤,٠١٩,٧الضيافة

٢التعاقديةاخلدمات  ٤٦٦,٤٢ ٢٥٧,٨٢٠٨,٦٩١,٥
٢٢٦,٣١٦١,٦-٣٦٧,٢٥٩٣,٥التدريب

٣٦٠,٦٢٧٢,١-٢٠٩,٥٥٧٠,١اخلرباء االستشاريون
٤حمامو الدفاع ٥٢١,٤٤ ٤٢٨,٦١٠٩,٥-٩٥٠,٠

ين عليهم ١حمامو ا ٩٦٣,٢١ ٣٤٤,٦٦١٨,٦٦٨,٥
١٤النفقات التشغيلية العامة ١٧١,٢١٢ ٥٠٧,٥١ ٦٦٣,٧٨٨,٣

٧٤٠,١١اللوازم واملواد ٤١٤,٧١٥٦,٠-١٥٤,٨
٨٦٧,٠٢األثاث والعتاد ١-٥٦٣,٩ ٦٩٦,٩٢٩٥,٧

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني ٢٧ا ٢٧٤,٦٢٧ ٧٠,٦١٠٠,٣-٣٤٥,٢
٧٢المجموع ٧٥٩,٢٧١ ٦٩٣,٥١ ٠٦٥,٧٩٨,٥
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٣١٠٠البرنامج : البرنامج الرئيسي الثالث: ١٤الجدول

رئيس قلم المحكمةمكتب
املعتمدة٢٠١٦ميزانية عام 

(بآالف اليوروات)
الفعلية٢٠١٦مصروفات عام 

(بآالف اليوروات)
الفرق

(بآالف اليوروات)
معدَّل اإلنفاق

بالـ%
١املوظَّفون من الفئة الفنية ١٩٩,٣

بيانات التوزُّع غري متوفِّرة
١٤٤,٢العامةاملوظَّفون من فئة اخلدمات

موع الفرعي لتكاليف املوظَّفني ١ا ٣٤٣,٥١ ٢٩٨,٣٤٥,٢٩٦,٦
٢٥٩,٢-٢٥٩,٢املساعدة املؤقتة العامة

املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات
العمل اإلضايف

موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ٢٥٩,٢-٢٥٩,٢ا
٣,٩١٠٩,٥-٤٠,٧٤٤,٦السفر

١٥,١٤٧٧,٩-٤,٠١٩,١الضيافة
٥٠,٦١-٥,٠٥٥,٦اخلدمات التعاقدية ١١٢,٠

٦,٤٦,٤التدريب
٤٠,٠-٤٠,٠اخلرباء االستشاريون

النفقات التشغيلية العامة
١,٣-١,٣اللوازم واملواد

األثاث والعتاد
موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني ١٠٤,٤٢٨٦,٢-٥٦,١١٦٠,٥ا

١المجموع ٣٩٩,٦١ ٣١٨,٥١٢٢,٨-٧١٨,١

٣١١٠: البرنامج الرئيسي الثالث: البرنامج الفرعي١٥الجدول

ديوان رئيس قلم المحكمة
املعتمدة٢٠١٦ميزانية عام 

(بآالف اليوروات)
الفعلية٢٠١٦مصروفات عام 

(بآالف اليوروات)
الفرق

(بآالف اليوروات)
اإلنفاقمعدَّل 
بالـ%

٥٧٩,٩املوظَّفون من الفئة الفنية
بيانات التوزُّع غري متوفِّرة

٧٩,٢املوظَّفون من فئة اخلدمات العامة
موع الفرعي لتكاليف املوظَّفني ٦٥٩,١٦٥٤,٤٤,٧٩٩,٣ا

١٦٣,٧-١٦٣,٧املساعدة املؤقتة العامة
املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

العمل اإلضايف
موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ١٦٣,٧-١٦٣,٧ا

٤,٠١١١,٦-٣٤,٦٣٨,٦السفر
١٥,١٤٧٧,٩-٤,٠١٩,١الضيافة

٩,٨-٩,٨اخلدمات التعاقدية
التدريب

٤٠,٠-٤٠,٠اخلرباء االستشاريون
النفقات التشغيلية العامة

اللوازم واملواد
األثاث والعتاد

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني ٦٨,٩٢٧٨,٦-٣٨,٦١٠٧,٥ا
٢٢٧,٩١٣٢,٧-٦٩٧,٧٩٢٥,٦المجموع
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٣١٣٠: البرنامج الرئيسي الثالث: البرنامج الفرعي١٦الجدول

مكتب الشؤون القانونية
املعتمدة٢٠١٦ميزانية عام 

(بآالف اليوروات)
الفعلية٢٠١٦عام مصروفات 

(بآالف اليوروات)
الفرق

(بآالف اليوروات)
معدَّل اإلنفاق

بالـ%
٦١٩,٤املوظَّفون من الفئة الفنية

بيانات التوزُّع غري متوفِّرة
٦٥,٠املوظَّفون من فئة اخلدمات العامة
موع الفرعي لتكاليف املوظَّفني ٦٨٤,٤٦٤٣,٩٤٠,٥٩٤,١ا

٩٥,٦-٩٥,٦العامةاملساعدة املؤقتة 
املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

العمل اإلضايف
موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ٩٥,٦-٩٥,٦ا

٦,١٦,٠٠,١٩٧,٦السفر
الضيافة

٤٠,٨٩١٥,٥-٥,٠٤٥,٨اخلدمات التعاقدية
٦,٤٠,٠٦,٤٠,٠التدريب

اخلرباء االستشاريون
النفقات التشغيلية العامة

١,٣-١,٣اللوازم واملواد
األثاث والعتاد

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني ٣٥,٥٣٠٢,٩-١٧,٥٥٣,٠ا
٩٠,٦١١٢,٩-٧٠١,٩٧٩٢,٥المجموع

٣٢٠٠: البرنامج الرئيسي الثالث: البرنامج ١٧الجدول

شعبة الخدمات اإلدارية
املعتمدة٢٠١٦ميزانية عام 

(بآالف اليوروات)
الفعلية٢٠١٦مصروفات عام 

(بآالف اليوروات)
الفرق

(بآالف اليوروات)
معدَّل اإلنفاق

بالـ%
٣املوظَّفون من الفئة الفنية ٤٨٤,٩

بيانات التوزُّع غري متوفِّرة
٨املوظَّفون من فئة اخلدمات العامة ٩١٧,٤

موع الفرعي  ١٢لتكاليف املوظَّفنيا ٤٠٢,٣١٢ ٣٦٢,٠٤٠,٣٩٩,٧
٣٥٣,٦١٠٤,٠٢٤٩,٦٢٩,٤املساعدة املؤقتة العامة

املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات
٢٨,٠١٠٨,٨-٣١٩,٩٣٤٧,٩العمل اإلضايف

موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ٦٧٣,٥٤٥١,٩٢٢١,٦٦٧,١ا
٢٠٤,٥١٢١,١٨٣,٤٥٩,٢السفر

الضيافة
١٠١,٧١٢٢,٩-٤٤٤,٦٥٤٦,٣اخلدمات التعاقدية

٢٤٥,١٢٠٤,٥-٢٣٤,٦٤٧٩,٧التدريب
٢٤٩,٥١-١٤,٦٢٦٤,١اخلرباء االستشاريون ٨٠٨,٩

٣النفقات التشغيلية العامة ٦٦٦,٣٣ ١٩٠,١٤٧٦,٢٨٧,٠
٨٣,٩١٢٥,٠-٣٣٥,٣٤١٩,٢اللوازم واملواد

٤٩٣,٨٢٧٦,٧-٢٧٩,٥٧٧٣,٣والعتاداألثاث 
موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني ٥ا ١٧٩,٤٥ ٦١٤,٤١١١,٩-٧٩٣,٨

١٨المجموع ٢٥٥,٢١٨ ٣٥٢,٥١٠١,٩-٦٠٧,٧
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٣٢١٠: البرنامج الرئيسي الثالث: البرنامج الفرعي١٨الجدول

مكتب مدير شعبة الخدمات اإلدارية
املعتمدة٢٠١٦ميزانية عام 

(بآالف اليوروات)
الفعلية٢٠١٦مصروفات عام 

(بآالف اليوروات)
الفرق

(بآالف اليوروات)
معدَّل اإلنفاق

بالـ%
٦٨٦,٠املوظَّفون من الفئة الفنية

بيانات التوزُّع غري متوفِّرة
٣٩٠,٠املوظَّفون من فئة اخلدمات العامة
موع الفرعي لتكاليف املوظَّفني ١ا ٠٧٦,٠١ ١٢٥,٧١١١,٧-٢٠١,٧

املساعدة املؤقتة العامة
املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

العمل اإلضايف
موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ا

٧,٣٣,٤٣,٩٤٦,١السفر
الضيافة

١١٠,٣-١١٠,٣اخلدمات التعاقدية
٥,٠٤,١٠,٩٨٢,١التدريب

٠,٤-٠,٤اخلرباء االستشاريون
٣٠١,٠٢٩٢,٣٨,٧٩٧,١النفقات التشغيلية العامة

اللوازم واملواد
األثاث والعتاد

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني ٩٧,١١٣١,٠-٣١٣,٣٤١٠,٤ا
١المجموع ٣٨٩,٣١ ٢٢٢,٨١١٦,٠-٦١٢,١

٣٢٢٠الرئيسي الثالث: البرنامج الفرعي: البرنامج ١٩الجدول

قسم الموارد البشرية
املعتمدة٢٠١٦ميزانية عام 

(بآالف اليوروات)
الفعلية٢٠١٦مصروفات عام 

(بآالف اليوروات)
الفرق

(بآالف اليوروات)
معدَّل اإلنفاق

بالـ%
٨٨١,٠املوظَّفون من الفئة الفنية

بيانات التوزُّع غري متوفِّرة
١املوظَّفون من فئة اخلدمات العامة ٠٢٢,١
موع الفرعي لتكاليف املوظَّفني ١ا ٩٠٣,١٢ ٤٠٤,٣١٢١,٢-٣٠٧,٤

٢,٥-٢,٥املساعدة املؤقتة العامة
املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

٠,٢-٠,٢العمل اإلضايف
موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ٢,٨-٢,٨ا

١٠,٠٦,٤٣,٦٦٣,٧السفر
الضيافة

١٢٩,٦١-٨,٠١٣٧,٦اخلدمات التعاقدية ٧٢٠,٠
٢٨٢,٦٣٩٨,٤-٩٤,٧٣٧٧,٣التدريب

١٣٤,٥١-١٤,٦١٤٩,١اخلرباء االستشاريون ٠٢١,٤
النفقات التشغيلية العامة

اللوازم واملواد
األثاث والعتاد

موع الفرعي  ٥٤٣,١٥٢٦,٦-١٢٧,٣٦٧٠,٤للتكاليف غري املتصلة بالعاملنيا
٢المجموع ٠٣٠,٤٢ ٩٥٠,١١٤٦,٨-٩٨٠,٥
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٣٢٣٠: البرنامج الرئيسي الثالث: البرنامج الفرعي٢٠الجدول

قسم الميزانية
املعتمدة٢٠١٦ميزانية عام 

(بآالف اليوروات)
الفعلية٢٠١٦مصروفات عام 

(بآالف اليوروات)
الفرق

(بآالف اليوروات)
معدَّل اإلنفاق

بالـ%
٣٦٨,٨املوظَّفون من الفئة الفنية

بيانات التوزُّع غري متوفِّرة
١٩٥,١املوظَّفون من فئة اخلدمات العامة
موع الفرعي لتكاليف املوظَّفني ٥٦٣,٩٤٦٥,٢٩٨,٧٨٢,٥ا

٣,٧-٣,٧املساعدة املؤقتة العامة
اخلاصة باالجتماعاتاملساعدة املؤقتة 
١,٨٢٢٠,٤-١,٥٣,٣العمل اإلضايف

موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ٥,٥٤٦٤,٣-١,٥٧,٠ا
٢,٨٢,٨السفر

الضيافة
٤٦,٣-٤٦,٣اخلدمات التعاقدية

٥,٢٠,٠٥,٢التدريب
١١٤,٦-١١٤,٦اخلرباء االستشاريون
العامةالنفقات التشغيلية 

٠,١-٠,١اللوازم واملواد
األثاث والعتاد

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني ١٥٣,٠٢-٨,٠١٦١,٠ا ٠١٢,٦
٥٩,٨١١٠,٤-٥٧٣,٤٦٣٣,٢المجموع

٣٢٤٠: البرنامج الرئيسي الثالث: البرنامج الفرعي٢١الجدول

قسم المالية
املعتمدة٢٠١٦ميزانية عام 

(بآالف اليوروات)
الفعلية٢٠١٦مصروفات عام 

(بآالف اليوروات)
الفرق

(بآالف اليوروات)
معدَّل اإلنفاق

بالـ%
٤٥٤,١املوظَّفون من الفئة الفنية

بيانات التوزُّع غري متوفِّرة
٨٤٥,٣املوظَّفون من فئة اخلدمات العامة
موع الفرعي لتكاليف املوظَّفني ١ا ٢٩٩,٤١ ٧٩,٨١٠٦,١-٣٧٩,٢

٠,٥-٠,٥املساعدة املؤقتة العامة
املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

٧,٥٢٥٠,٩-٥,٠١٢,٥العمل اإلضايف
موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ٨,١٢٦١,٨-٥,٠١٣,١ا

٣,٤٢,٤١,٠٧١,٥السفر
الضيافة

٠,٧١٠٠,٩-٧٧,١٧٧,٨اخلدمات التعاقدية
٥,٠٢,٧٢,٣٥٤,٦التدريب

اخلرباء االستشاريون
٦٢,٠٥٢,٩٩,١٨٥,٤النفقات التشغيلية العامة

اللوازم واملواد
األثاث والعتاد

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني ١٤٧,٥١٣٥,٩١١,٦٩٢,١ا
١المجموع ٤٥١,٩١ ٧٦,٣١٠٥,٣-٥٢٨,٢



ICC-ASP/16/2

2-A-070817 144

٣٢٥٠: البرنامج الرئيسي الثالث: البرنامج الفرعي٢٢الجدول

قسم الخدمات العامة
املعتمدة٢٠١٦ميزانية عام 

(بآالف اليوروات)
الفعلية٢٠١٦مصروفات عام 

(بآالف اليوروات)
الفرق

(بآالف اليوروات)
معدَّل اإلنفاق

بالـ%
٧٢٧,٣املوظَّفون من الفئة الفنية

التوزُّع غري متوفِّرةبيانات 
٢املوظَّفون من فئة اخلدمات العامة ٤٩٧,٦
موع الفرعي لتكاليف املوظَّفني ٣ا ٢٢٤,٩٢ ٩٧٩,٦٢٤٥,٣٩٢,٤

٢٩,٦١٨٢,١-٣٦,١٦٥,٧املساعدة املؤقتة العامة
املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

١٢٠,٠١٠٩,٤١٠,٦٩١,٢العمل اإلضايف
موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ١٩,٠١١٢,٢-١٥٦,١١٧٥,١ا

٧,٢١٣٤,٦-٢٠,٩٢٨,١السفر
الضيافة

٢٧٧,٥٩٦,٩١٨٠,٦٣٤,٩اخلدمات التعاقدية
٥,١١٦٤,٠-٨,٠١٣,١التدريب

اخلرباء االستشاريون
٣النفقات التشغيلية العامة ١٧٨,٣٢ ٧٢٨,٤٤٤٩,٩٨٥,٨

٨٥,٧١٣٧,٣-٢٢٩,٩٣١٥,٦اللوازم واملواد
٤٩١,٢٢٧٥,٨-٢٧٩,٥٧٧٠,٧األثاث والعتاد

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني ٣ا ٩٩٤,١٣ ٩٥٢,٩٤١,٢٩٩,٠
٧المجموع ٣٧٥,١٧ ١٠٧,٦٢٦٧,٥٩٦,٤

٣٢٩٠: البرنامج الرئيسي الثالث: البرنامج الفرعي٢٣الجدول

األمن والسالمةقسم 
املعتمدة٢٠١٦ميزانية عام 

(بآالف اليوروات)
الفعلية٢٠١٦مصروفات عام 

(بآالف اليوروات)
الفرق

(بآالف اليوروات)
معدَّل اإلنفاق

بالـ%
٣٦٧,٧املوظَّفون من الفئة الفنية

بيانات التوزُّع غري متوفِّرة
٣املوظَّفون من فئة اخلدمات العامة ٩٦٧,٣
موع الفرعي لتكاليف املوظَّفني ٤ا ٣٣٥,٠٤ ٠٢٨,٩٣٠٦,١٩٢,٩

٣١٧,٥٣١,٥٢٨٦,٠٩,٩املساعدة املؤقتة العامة
املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

٢٩,٠١١٥,٠-١٩٣,٤٢٢٢,٤العمل اإلضايف
موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ٥١٠,٩٢٥٤,٠٢٥٦,٩٤٩,٧ا

١٦٠,١٨٠,٨٧٩,٣٥٠,٤السفر
الضيافة

٨٢,٠٧٧,٤٤,٦٩٤,٤اخلدمات التعاقدية
١١٦,٧٨٢,٥٣٤,٢٧٠,٧التدريب

اخلرباء االستشاريون
١٢٥,٠١١٦,٦٨,٤٩٣,٢النفقات التشغيلية العامة

١٠٥,٤١٠٣,٥١,٩٩٨,٢اللوازم واملواد
٢,٦-٢,٦األثاث والعتاد

موع الفرعي  ٥٨٩,٢٤٦٣,٣١٢٥,٩٧٨,٦للتكاليف غري املتصلة بالعاملنيا
٥المجموع ٤٣٥,١٤ ٧٤٦,١٦٨٩,٠٨٧,٣
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٣٣٠٠: البرنامج الرئيسي الثالث: البرنامج ٢٤الجدول

شعبة الخدمات القضائية
املعتمدة٢٠١٦ميزانية عام 

(بآالف اليوروات)
الفعلية٢٠١٦مصروفات عام 

(بآالف اليوروات)
الفرق

(بآالف اليوروات)
معدَّل اإلنفاق

بالـ%
١١املوظَّفون من الفئة الفنية ١١٩,٤

بيانات التوزُّع غري متوفِّرة
٤املوظَّفون من فئة اخلدمات العامة ٨٥١,٢
موع الفرعي لتكاليف املوظَّفني ١٥ا ٩٧٠,٦١٦ ٣١,٢١٠٠,٢-٠٠١,٨

١املساعدة املؤقتة العامة ٠٤١,٥٨٣٧,٢٢٠٤,٣٨٠,٤
٦٤٩,٨١املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات ٣٩٠,٣١٦٠,١-٠٤٠,١

٢٥,٠١٢,٧١٢,٣٥٠,٧العمل اإلضايف
موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ١ا ٧١٦,٣١ ١٧٣,٦١١٠,١-٨٨٩,٩

٤٠٧,١٣٥٧,٩٤٩,٢٨٧,٩السفر
٠,٢-٠,٢الضيافة

٧٠٨,٧٥٠٧,٨٢٠٠,٩٧١,٦اخلدمات التعاقدية
١٤,٢١١٩,٦-٧٢,٢٨٦,٤التدريب

٦٨,٩١٣٥,٣-١٩٤,٩٢٦٣,٨اخلرباء االستشاريون
٤حمامو الدفاع ٥٢١,٤٤ ٤٢٨,٦١٠٩,٥-٩٥٠,٠

ين عليهم ١حمامو ا ٩٦٣,٢١ ٣٤٤,٦٦١٨,٦٦٨,٥
٥النفقات التشغيلية العامة ٢٣٥,٤٥ ١٠٣,٨١٠٢,٠-٣٣٩,٢

٣٢٩,٢٢٦٨,٧-١٩٥,١٥٢٤,٣اللوازم واملواد
٥٣٣,٠١األثاث والعتاد ٩٢٢,٢٢٧٣,٠-٤٥٥,٢

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني ١٣ا ٨٣١,٠١٤ ٩٩٨,٣١٠٧,٢-٨٢٩,٣
٣١المجموع ٥١٧,٩٣٢ ١-٧٢١,٠ ٢٠٣,١١٠٣,٨

٣٣١٠: البرنامج الفرعي: البرنامج الرئيسي الثالث٢٥الجدول

الخدمات القضائيةمدير مكتب شعبة 
املعتمدة٢٠١٦ميزانية عام 

(بآالف اليوروات)
الفعلية٢٠١٦مصروفات عام 

(بآالف اليوروات)
الفرق

(بآالف اليوروات)
معدَّل اإلنفاق

بالـ%
٣٧٠,٠املوظَّفون من الفئة الفنية

بيانات التوزُّع غري متوفِّرة
٦٥,٠املوظَّفون من فئة اخلدمات العامة
موع الفرعي لتكاليف املوظَّفني ٤٣٥,٠٤٠٧,٩٢٧,١٩٣,٨ا

٦٥,٥-٦٥,٥املساعدة املؤقتة العامة
املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

العمل اإلضايف
موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ٦٥,٥-٦٥,٥ا

١٩,٨١,٨١٨,٠٩,١السفر
الضيافة

٥,٣-٥,٣التعاقديةاخلدمات 
التدريب

٢١,٢٥٢٣,٧-٥,٠٢٦,٢اخلرباء االستشاريون
١٤,٠-١٤,٠النفقات التشغيلية العامة

اللوازم واملواد
األثاث والعتاد

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني ٢٢,٤١٩٠,٤-٢٤,٨٤٧,٢ا
٦٠,٩١١٣,٢-٤٥٩,٨٥٢٠,٧المجموع
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٣٣٢٠: البرنامج الرئيسي الثالث: البرنامج الفرعي٢٦الجدول

قسم تدبر األعمال القضائية
املعتمدة٢٠١٦ميزانية عام 

(بآالف اليوروات)
الفعلية٢٠١٦مصروفات عام 

(بآالف اليوروات)
الفرق

(بآالف اليوروات)
معدَّل اإلنفاق

بالـ%
١املوظَّفون من الفئة الفنية ٣٣٨,٥

بيانات التوزُّع غري متوفِّرة
١املوظَّفون من فئة اخلدمات العامة ١٧١,٥
موع الفرعي لتكاليف املوظَّفني ٢ا ٥١٠,٠٢ ٢٩٦,٩١١١,٨-٨٠٦,٩

٣١٤,٣٧٣,٢٢٤١,١٢٣,٣املساعدة املؤقتة العامة
املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

١,١-١,١العمل اإلضايف
موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ٣١٤,٣٧٤,٣٢٤٠,٠٢٣,٦ا

٦٨,١-٦٨,١السفر
الضيافة

٣٢٠,٠١٣١,٤١٨٨,٦٤١,١اخلدمات التعاقدية
٥,٥٥,٥التدريب

اخلرباء االستشاريون
٠,٤-٠,٤النفقات التشغيلية العامة

١,٨١٠٦,٧-٢٦,٣٢٨,١اللوازم واملواد
٢٠٣,٠-٢٠٣,٠األثاث والعتاد

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني ٧٩,٢١٢٢,٥-٣٥١,٨٤٣١,٠ا
٣المجموع ١٧٦,١٣ ١٣٦,١١٠٤,٣-٣١٢,٢

٣٣٢٥: البرنامج الرئيسي الثالث: البرنامج الفرعي٢٧الجدول

قسم خدمات تدبر المعلومات
املعتمدة٢٠١٦ميزانية عام 

اليوروات)(بآالف 
الفعلية٢٠١٦مصروفات عام 

(بآالف اليوروات)
الفرق

(بآالف اليوروات)
معدَّل اإلنفاق

بالـ%
١املوظَّفون من الفئة الفنية ٧٦٩,١

بيانات التوزُّع غري متوفِّرة
٢املوظَّفون من فئة اخلدمات العامة ٢٠٠,٨
موع الفرعي لتكاليف املوظَّفني ٣ا ٩٦٩,٩٣ ٧٣٣,٠٢٣٦,٩٩٤,٠

٢,٥٢,٥-املساعدة املؤقتة العامة
١٠,٠١٠,٠املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

٢٥,٠١١,٦١٣,٤٤٦,٣العمل اإلضايف
موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ٣٥,٠٩,١٢٥,٩٢٦,٠ا

٤٧,١٢٩٠,١-٢٤,٨٧١,٩السفر
الضيافة

٨٢,٧١٤٠,٢-٢٠٥,٦٢٨٨,٣اخلدمات التعاقدية
٢١,٩١٣٦,١-٦٠,٧٨٢,٦التدريب

اخلرباء االستشاريون
٣النفقات التشغيلية العامة ٤٧٨,٤٣ ١٣٠,١١٠٣,٧-٦٠٨,٥

٣٣٤,٩٣١٩,٤-١٥٢,٦٤٨٧,٥اللوازم واملواد
٥٣٣,٠١األثاث والعتاد ٧١٣,٠٢٣٣,٨-٢٤٦,٠

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة  ٤بالعاملنيا ٤٥٥,١٥ ١-٧٨٤,٩ ٣٢٩,٨١٢٩,٨
٨المجموع ٤٦٠,٠٩ ١-٥٢٧,٠ ٠٦٧,٠١١٢,٦
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٣٣٣٠: البرنامج الرئيسي الثالث: البرنامج الفرعي٢٨الجدول

قسم االحتجاز
املعتمدة٢٠١٦ميزانية عام 

(بآالف اليوروات)
الفعلية٢٠١٦مصروفات عام 

(بآالف اليوروات)
الفرق

اليوروات)(بآالف 
معدَّل اإلنفاق

بالـ%
٣٠٥,٢املوظَّفون من الفئة الفنية

بيانات التوزُّع غري متوفِّرة
١٣٠,٠املوظَّفون من فئة اخلدمات العامة
موع الفرعي لتكاليف املوظَّفني ٤٣٥,٢٤٠١,٥٣٣,٧٩٢,٣ا

املساعدة املؤقتة العامة
باالجتماعاتاملساعدة املؤقتة اخلاصة 

العمل اإلضايف
موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ا

١,١-١,١السفر
الضيافة

اخلدمات التعاقدية
التدريب

٧,٣٢٢١,٦-٦,٠١٣,٣اخلرباء االستشاريون
١النفقات التشغيلية العامة ٧٤٤,٠١ ٦٨٧,٩٥٦,١٩٦,٨

٦,٠٣,٥٢,٥٥٧,٩اللوازم واملواد
األثاث والعتاد

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني ١ا ٧٥٦,٠١ ٧٠٥,٨٥٠,٢٩٧,١
٢المجموع ١٩١,٢٢ ١٠٧,٣٨٣,٩٩٦,٢

٣٣٤٠: البرنامج الرئيسي الثالث: البرنامج الفرعي٢٩الجدول

قسم الخدمات اللغوية
املعتمدة٢٠١٦ميزانية عام 

اليوروات)(بآالف 
الفعلية٢٠١٦مصروفات عام 

(بآالف اليوروات)
الفرق

(بآالف اليوروات)
معدَّل اإلنفاق

بالـ%
٤املوظَّفون من الفئة الفنية ٣٩١,٤

بيانات التوزُّع غري متوفِّرة
٥٠٣,٧املوظَّفون من فئة اخلدمات العامة
موع الفرعي لتكاليف املوظَّفني ٤ا ٨٩٥,١٥ ١٧١,٣١٠٣,٥-٠٦٦,٤

٤٤,٦١٠٨,٠-٥٦٠,٠٦٠٤,٦املساعدة املؤقتة العامة
٦٣٩,٨١املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات ٤٠٠,٣١٦٢,٦-٠٤٠,١

العمل اإلضايف
موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ١ا ١٩٩,٨١ ٤٤٤,٩١٣٧,١-٦٤٤,٧

١٣٢,٩٧٦,٠٥٦,٩٥٧,٢السفر
٠,٢-٠,٢الضيافة

٧٥,٦٦٢,٢١٣,٤٨٢,٣اخلدمات التعاقدية
٠,٦١٢٢,١-٢,٧٣,٣التدريب

٦,٧-٦,٧اخلرباء االستشاريون
١,٠-١,٠النفقات التشغيلية العامة

٧,٢٥,٢٢,٠٧٢,١اللوازم واملواد
١,٤-١,٤األثاث والعتاد

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني ٢١٨,٤١٥٥,٩٦٢,٥٧١,٤ا
٦المجموع ٣١٣,٣٦ ٥٥٣,٧١٠٨,٨-٨٦٧,٠
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٣٣٦٠: البرنامج الرئيسي الثالث: البرنامج الفرعي٣٠الجدول

قسم مشاركة المجني عليهم وجبر أضرارهم
املعتمدة٢٠١٦ميزانية عام 

(بآالف اليوروات)
الفعلية٢٠١٦مصروفات عام 

(بآالف اليوروات)
الفرق

(بآالف اليوروات)
معدَّل اإلنفاق

بالـ%
٨٤٥,٩املوظَّفون من الفئة الفنية

بيانات التوزُّع غري متوفِّرة
٣٩٠,١املوظَّفون من فئة اخلدمات العامة
موع الفرعي لتكاليف املوظَّفني ١ا ٢٣٦,٠١ ١٠٤,٣١٣١,٧٨٩,٣

١٨,٧-١٨,٧املساعدة املؤقتة العامة
باالجتماعاتاملساعدة املؤقتة اخلاصة 

العمل اإلضايف
موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ١٨,٧-١٨,٧ا

١١٩,٨٦١,٦٥٨,٢٥١,٤السفر
الضيافة

٥٧,٥١٥,٣٤٢,٢٢٦,٦اخلدمات التعاقدية
٢,٨٠,٤٢,٤١٦,٠التدريب

١٢,٤٢٢٤,٣-١٠,٠٢٢,٤اخلرباء االستشاريون
العامةالنفقات التشغيلية 

٣,٠٠,١٢,٩٤,١اللوازم واملواد
٤,٦-٤,٦األثاث والعتاد

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني ١٩٣,١١٠٤,٥٨٨,٦٥٤,١ا
١المجموع ٤٢٩,١١ ٢٢٧,٥٢٠١,٦٨٥,٩

٣٣٧٠: البرنامج الرئيسي الثالث: البرنامج الفرعي٣١الجدول

للدفاعمكتب المحامي العمومي 
املعتمدة٢٠١٦ميزانية عام 

(بآالف اليوروات)
الفعلية٢٠١٦مصروفات عام 

(بآالف اليوروات)
الفرق

(بآالف اليوروات)
معدَّل اإلنفاق

بالـ%
٤٥٦,٥املوظَّفون من الفئة الفنية

بيانات التوزُّع غري متوفِّرة
٦٥,٠املوظَّفون من فئة اخلدمات العامة

موع الفرعي  ٥٢١,٥٥١٩,١٢,٤٩٩,٥لتكاليف املوظَّفنيا
٦٩,٨٢٤,٥٤٥,٣٣٥,٠املساعدة املؤقتة العامة

املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات
العمل اإلضايف

موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ٦٩,٨٢٤,٥٤٥,٣٣٥,٠ا
٣,٦٢٢٠,٣-٣,٠٦,٦السفر

الضيافة
٢٠,٠٥,٣١٤,٧٢٦,٦التعاقديةاخلدمات 
٠,٥٠,٥التدريب

٨,٨-٨,٨اخلرباء االستشاريون
النفقات التشغيلية العامة

اللوازم واملواد
األثاث والعتاد

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني ٢٣,٥٢٠,٧٢,٨٨٨,١ا
٦١٤,٨٥٦٤,٣٥٠,٥٩١,٨المجموع
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٣٣٨٠: البرنامج الرئيسي الثالث: البرنامج الفرعي٣٢الجدول

مكتب المحامي العمومي للمجني عليهم
املعتمدة٢٠١٦ميزانية عام 

(بآالف اليوروات)
الفعلية٢٠١٦مصروفات عام 

(بآالف اليوروات)
الفرق

(بآالف اليوروات)
معدَّل اإلنفاق

بالـ%
١املوظَّفون من الفئة الفنية ١٢٨,٥

التوزُّع غري متوفِّرةبيانات 
٦٥,٠املوظَّفون من فئة اخلدمات العامة
موع الفرعي لتكاليف املوظَّفني ١ا ١٩٣,٥١ ٦٤,٣١٠٥,٤-٢٥٧,٨

٩٧,٤٥٣,١٤٤,٣٥٤,٥املساعدة املؤقتة العامة
املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

العمل اإلضايف
موع الفرعي لسائر  ٩٧,٤٥٣,١٤٤,٣٥٤,٥تكاليف العاملنيا

٩٦,٥٦٦,٦٢٩,٩٦٩,٠السفر
الضيافة

٣٠,٠٣٠,٠اخلدمات التعاقدية
التدريب

٣٢,٥١٢١,١-١٥٣,٩١٨٦,٤اخلرباء االستشاريون
١٦,٤٢٤٨,٩-١١,٠٢٧,٤النفقات التشغيلية العامة

اللوازم واملواد
األثاث والعتاد

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني ٢٩١,٤٢٨٠,٤١١,٠٩٦,٢ا
١المجموع ٥٨٢,٣١ ٩,٠١٠٠,٦-٥٩١,٣

٣٣٩٠: البرنامج الرئيسي الثالث: البرنامج الفرعي٣٣الجدول

قسم دعم المحامين
املعتمدة٢٠١٦ميزانية عام 

(بآالف اليوروات)
الفعلية٢٠١٦مصروفات عام 

اليوروات)(بآالف 
الفرق

(بآالف اليوروات)
معدَّل اإلنفاق

بالـ%
٥١٤,٣املوظَّفون من الفئة الفنية

بيانات التوزُّع غري متوفِّرة
٢٦٠,١املوظَّفون من فئة اخلدمات العامة
موع الفرعي لتكاليف املوظَّفني ٧٧٤,٤٧٠٤,٩٦٩,٥٩١,٠ا

املساعدة املؤقتة العامة
املؤقتة اخلاصة باالجتماعاتاملساعدة 

العمل اإلضايف
موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ا

١٠,٣٤,٢٦,١٤٠,٦السفر
الضيافة

اخلدمات التعاقدية
التدريب

٢٠,٠٢٠,٠اخلرباء االستشاريون
٤حمامو الدفاع ٥٢١,٤٤ ٤٢٨,٦١٠٩,٥-٩٥٠,٠
ين  ١عليهمحمامو ا ٩٦٣,٢١ ٣٤٤,٦٦١٨,٦٦٨,٥

٢,٠٢,٠النفقات التشغيلية العامة
اللوازم واملواد

األثاث والعتاد
موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني ٦ا ٥١٦,٩٦ ٢٩٨,٨٢١٨,١٩٦,٧

٧المجموع ٢٩١,٣٧ ٠٠٣,٧٢٨٧,٦٩٦,١
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٣٨٠٠البرنامج : البرنامج الرئيسي الثالث:٣٤الجدول

شعبة العمليات الخارجية
املعتمدة٢٠١٦ميزانية عام 

(بآالف اليوروات)
الفعلية٢٠١٦مصروفات عام 

(بآالف اليوروات)
الفرق

(بآالف اليوروات)
معدَّل اإلنفاق

بالـ%
٨املوظَّفون من الفئة الفنية ٦٠٢,١

بيانات التوزُّع غري متوفِّرة
٣اخلدمات العامةاملوظَّفون من فئة  ٧٥٠,٨

موع الفرعي لتكاليف املوظَّفني ١٢ا ٣٥٢,٩١١ ١٥١,٤١ ٢٠١,٥٩٠,٣
٦٢٨,٨٥٥٦,٨٧٢,٠٨٨,٥املساعدة املؤقتة العامة

٣٦٦,٧٢٨٨,٥٧٨,٢٧٨,٧املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات
٥٨,٥٢٩٤,٩-٣٠,٠٨٨,٥العمل اإلضايف

موع الفرعي لسائر  ١تكاليف العاملنيا ٠٢٥,٥٩٣٣,٧٩١,٨٩١,١
١السفر ٣١٢,٣٨٥٩,٩٤٥٢,٤٦٥,٥

٠,٤-٠,٤الضيافة
١اخلدمات التعاقدية ٣٠٨,١١ ١٤٨,١١٦٠,٠٨٧,٨

٥٤,٠٢٧,٤٢٦,٦٥٠,٨التدريب
٢,٢-٢,٢اخلرباء االستشاريون

٥النفقات التشغيلية العامة ٢٦٩,٥٣ ٩٧٨,٢١ ٢٩١,٣٧٥,٥
٠,٣١٠٠,١-٢٠٩,٧٢١٠,٠اللوازم واملواد

٢٨٠,٩٦١٥,٥-٥٤,٥٣٣٥,٤األثاث والعتاد
موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني ٨ا ٢٠٨,١٦ ٥٦١,٦١ ٦٤٦,٥٧٩,٩

٢١المجموع ٥٨٦,٥١٨ ٦٤٦,٨٢ ٩٣٩,٧٨٦,٤

٣٨١٠: البرنامج الرئيسي الثالث: البرنامج الفرعي٣٥الجدول

شعبة العمليات الخارجيةمكتب مدير 
املعتمدة٢٠١٦ميزانية عام 

(بآالف اليوروات)
الفعلية٢٠١٦مصروفات عام 

(بآالف اليوروات)
الفرق

(بآالف اليوروات)
معدَّل اإلنفاق

بالـ%
٢٣٨,٧املوظَّفون من الفئة الفنية

بيانات التوزُّع غري متوفِّرة
٦٥,٠العامةاملوظَّفون من فئة اخلدمات 

موع الفرعي لتكاليف املوظَّفني ١٤٩,٩١٤٩,٣-٣٠٣,٧٤٥٣,٦ا
١٠,٠-١٠,٠املساعدة املؤقتة العامة

املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات
العمل اإلضايف

موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ١٠,٠-١٠,٠ا
٢٠,٤٢٠٠,٦-٢٠,٣٤٠,٧السفر

الضيافة
اخلدمات التعاقدية

التدريب
اخلرباء االستشاريون

٩٧,٣١٥,٧٨١,٦١٦,١النفقات التشغيلية العامة
اللوازم واملواد

األثاث والعتاد
موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني ١١٧,٦٥٦,٤٦١,٢٤٨,٠ا

٩٨,٦١٢٣,٤-٤٢١,٣٥١٩,٩المجموع
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٣٨٢٠البرنامج الفرعي: البرنامج الرئيسي الثالث:٣٦الجدول

قسم دعم العمليات الخارجية
املعتمدة٢٠١٦ميزانية عام 

(بآالف اليوروات)
الفعلية٢٠١٦مصروفات عام 

(بآالف اليوروات)
الفرق

(بآالف اليوروات)
معدَّل اإلنفاق

بالـ%
١املوظَّفون من الفئة الفنية ٤٨٥,٤

بيانات التوزُّع غري متوفِّرة
٤٢٢,٦املوظَّفون من فئة اخلدمات العامة
موع الفرعي لتكاليف املوظَّفني ١ا ٩٠٨,٠١ ٧٥٦,٩١٥١,١٩٢,١

٣٥,٣-٣٥,٣املساعدة املؤقتة العامة
املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

العمل اإلضايف
موع الفرعي لسائر  ٣٥,٣-٣٥,٣تكاليف العاملنيا

٠,٧١٠١,٣-٥٢,٠٥٢,٧السفر
الضيافة

٧٠,٦٢٠٨,٦-٦٥,٠١٣٥,٦اخلدمات التعاقدية
٣,٧-٣,٧التدريب

١,٩-١,٩اخلرباء االستشاريون
النفقات التشغيلية العامة

٠,٥١١٥,٦-٣,٠٣,٥اللوازم واملواد
األثاث والعتاد

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني ٧٧,٤١٦٤,٥-١٢٠,٠١٩٧,٤ا
٢المجموع ٠٢٨,٠١ ٩٨٩,٥٣٨,٥٩٨,١

٣٨٣٠: البرنامج الرئيسي الثالث: البرنامج الفرعي٣٧الجدول

المجني عليهم والشهودقسم
املعتمدة٢٠١٦ميزانية عام 

(بآالف اليوروات)
الفعلية٢٠١٦مصروفات عام 

(بآالف اليوروات)
الفرق

(بآالف اليوروات)
معدَّل اإلنفاق

بالـ%
٣املوظَّفون من الفئة الفنية ٠١٣,٦

بيانات التوزُّع غري متوفِّرة
١املوظَّفون من فئة اخلدمات العامة ٢٤٩,٧
موع الفرعي لتكاليف املوظَّفني ٤ا ٢٦٣,٣٣ ٨٩٠,٩٣٧٢,٤٩١,٣

٣٧٧,٣٢٦٨,٠١٠٩,٣٧١,٠املساعدة املؤقتة العامة
٣٦٦,٧٢٨٨,٥٧٨,٢٧٨,٧املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

٦,٩-٦,٩العمل اإلضايف
موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ٧٤٤,٠٥٦٣,٥١٨٠,٥٧٥,٧ا

١السفر ٠٨٦,١٤٧٧,٢٦٠٨,٩٤٣,٩
٠,٤-٠,٤الضيافة

٢٨,٤-٢٨,٤اخلدمات التعاقدية
٤٧,٠٢٣,٧٢٣,٣٥٠,٤التدريب

اخلرباء االستشاريون
٤النفقات التشغيلية العامة ١١١,٠٣ ٠١٣,٠١ ٠٩٨,٠٧٣,٣

١٧,٧٤٥٤,٦-٥,٠٢٢,٧اللوازم واملواد
١١٩,٤-١١٩,٤األثاث والعتاد

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني ٥ا ٢٤٩,١٣ ٦٨٤,٩١ ٥٦٤,٢٧٠,٢
١٠المجموع ٢٥٦,٤٨ ١٣٩,٣٢ ١١٧,١٧٩,٤
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٣٨٤٠: البرنامج الرئيسي الثالث: البرنامج الفرعي٣٨الجدول

قسم اإلعالم والتوعية
املعتمدة٢٠١٦ميزانية عام 

(بآالف اليوروات)
الفعلية٢٠١٦مصروفات عام 

(بآالف اليوروات)
الفرق

(بآالف اليوروات)
معدَّل اإلنفاق

بالـ%
٩٩٩,٢املوظَّفون من الفئة الفنية

بيانات التوزُّع غري متوفِّرة
٨٩٩,٦املوظَّفون من فئة اخلدمات العامة
موع الفرعي لتكاليف املوظَّفني ١ا ٨٩٨,٨١ ٥١٤,٧٣٨٤,١٧٩,٨

٠,٤٠,٤-املساعدة املؤقتة العامة
املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

العمل اإلضايف
موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ٠,٤٠,٤-ا

٣٣,٩٢٧,٨٦,١٨٢,١السفر
الضيافة

٢٢٢,٧١٩٩,٩-٢٢٢,٨٤٤٥,٥اخلدمات التعاقدية
٧,٠٧,٠التدريب

٠,٢-٠,٢اخلرباء االستشاريون
٧٥,٨١٠,٠٦٥,٨١٣,١النفقات التشغيلية العامة

٦,٤-٦,٤اللوازم واملواد
١١٧,٠-١١٧,٠األثاث والعتاد

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني ٢٦٧,٤١٧٨,٨-٣٣٩,٥٦٠٦,٩ا
٢المجموع ٢٣٨,٣٢ ١٢١,٢١١٧,١٩٤,٨

٣٨٥٠: البرنامج الرئيسي الثالث: البرنامج الفرعي٣٩الجدول

المكاتب الميدانية
املعتمدة٢٠١٦ميزانية عام 

اليوروات)(بآالف 
الفعلية٢٠١٦مصروفات عام 

(بآالف اليوروات)
الفرق

(بآالف اليوروات)
معدَّل اإلنفاق

بالـ%
٢املوظَّفون من الفئة الفنية ٨٦٥,٢

بيانات التوزُّع غري متوفِّرة
١املوظَّفون من فئة اخلدمات العامة ١١٣,٩
موع الفرعي لتكاليف املوظَّفني ٣ا ٩٧٩,١٣ ٥٣٥,٤٤٤٣,٧٨٨,٨

٢٥١,٥٢٤٣,٩٧,٦٩٧,٠املساعدة املؤقتة العامة
املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

٥١,٥٢٧١,٨-٣٠,٠٨١,٥العمل اإلضايف
موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ٤٣,٩١١٥,٦-٢٨١,٥٣٢٥,٤ا

١٤١,٤٢١٧,٩-١٢٠,٠٢٦١,٤السفر
الضيافة

١التعاقديةاخلدمات  ٠٢٠,٣٥٣٨,٧٤٨١,٦٥٢,٨
التدريب

اخلرباء االستشاريون
٩٨٥,٤٩٣٩,٥٤٥,٩٩٥,٣النفقات التشغيلية العامة

٢٠١,٧١٧٧,٤٢٤,٣٨٧,٩اللوازم واملواد
٤٤,٦١٨١,٧-٥٤,٥٩٩,١األثاث والعتاد

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني ٢ا ٣٨١,٩٢ ٠١٦,٠٣٦٥,٩٨٤,٦
٦المجموع ٦٤٢,٥٥ ٨٧٦,٨٧٦٥,٧٨٨,٥
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)األطرافالدولجمعيةأمانة(: البرنامج الرئيسي الرابع٤٠الجدول

األطرافالدولجمعيةأمانة
املعتمدة٢٠١٦ميزانية عام 

(بآالف اليوروات)
الفعلية٢٠١٦مصروفات عام 

(بآالف اليوروات)
الفرق

(بآالف اليوروات)
معدَّل اإلنفاق

بالـ%
٦٥١,١املوظَّفون من الفئة الفنية

بيانات التوزُّع غري متوفِّرة
٢٨٨,٥املوظَّفون من فئة اخلدمات العامة
موع الفرعي لتكاليف املوظَّفني ٩٣٩,٦٧٤٧,٣١٩٢,٣٧٩,٥ا

٦٤٦,٦٤٢٠,٤٢٢٦,٢٦٥,٠املساعدة املؤقتة العامة
١٧٠,٥٢٢١,٨-١٤٠,٠٣١٠,٥باالجتماعاتاملساعدة املؤقتة اخلاصة 

٣٨,٠٣٢,٨٥,٢٨٦,٢العمل اإلضايف
موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ٨٢٤,٦٧٦٣,٦٦١,٠٩٢,٦ا

٣٦٠,٠٣٢١,٦٣٨,٤٨٩,٣السفر
٥,٠٣,٥١,٥٧٠,٨الضيافة

٢٦٩,٠١٤٣,٠-٦٢٥,٦٨٩٤,٦اخلدمات التعاقدية
٩,٩٩,٩التدريب

اخلرباء االستشاريون
٢٤,٤٧,٥١٦,٩٣٠,٨النفقات التشغيلية العامة

١٤,٧٢,٤١٢,٣١٦,٢اللوازم واملواد
٥,٠١,٠٤,٠١٩,٧األثاث والعتاد

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني ١ا ٠٤٤,٦١ ١٨٦,٠١١٧,٨-٢٣٠,٦
٢المجموع ٨٠٨,٨٢ ٧٤١,٥٦٧,٣٩٧,٦

٤١٠٠: البرنامج الرئيسي الرابع: البرنامج ٤١الجدول

خدمات المؤتمرات
املعتمدة٢٠١٦ميزانية عام 

(بآالف اليوروات)
الفعلية٢٠١٦مصروفات عام 

(بآالف اليوروات)
الفرق

(بآالف اليوروات)
معدَّل اإلنفاق

بالـ%
املوظَّفون من الفئة الفنية

بيانات التوزُّع غري متوفِّرة
املوظَّفون من فئة اخلدمات العامة
موع الفرعي لتكاليف املوظَّفني ١٠٥,٨-١٠٥,٨ا

٣٤٣,٨١٤٣,٩١٩٩,٩٤١,٩املساعدة املؤقتة العامة
١٤٥,٥٢٨١,٩-٨٠,٠٢٢٥,٥املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

٢٠,٠١٨,١١,٩٩٠,٤العمل اإلضايف
موع الفرعي لسائر تكاليف ٤٤٣,٨٣٨٧,٥٥٦,٣٨٧,٣العاملنيا

٢٩,٨-٢٩,٨السفر
الضيافة

٢٧٥,٧١٥١,٣-٥٣٧,٦٨١٣,٣اخلدمات التعاقدية
التدريب

اخلرباء االستشاريون
١١,٠٧,٥٣,٥٦٨,٢النفقات التشغيلية العامة

١٠,٠١٠,٠اللوازم واملواد
األثاث والعتاد

موع الفرعي  ٢٩٢,٠١٥٢,٣-٥٥٨,٦٨٥٠,٦للتكاليف غري املتصلة بالعاملنيا
١المجموع ٠٠٢,٤١ ٣٤١,٥١٣٤,١-٣٤٣,٩
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٤٢٠٠: البرنامج الرئيسي الرابع: البرنامج ٤٢الجدول

جمعيةالأمانة
املعتمدة٢٠١٦ميزانية عام 

(بآالف اليوروات)
الفعلية٢٠١٦مصروفات عام 

(بآالف اليوروات)
الفرق

اليوروات)(بآالف
معدَّل اإلنفاق

بالـ%
٤٩٩,٩املوظَّفون من الفئة الفنية

بيانات التوزُّع غري متوفِّرة
٢٨٨,٥املوظَّفون من فئة اخلدمات العامة
موع الفرعي لتكاليف املوظَّفني ٧٨٨,٤٤٠٤,٢٣٨٤,٢٥١,٣ا

١٨,١١١٤,٠-١٢٩,٢١٤٧,٣املساعدة املؤقتة العامة
٠,٢-٠,٢املؤقتة اخلاصة باالجتماعاتاملساعدة 

١٨,٠١٤,٧٣,٣٨١,٧العمل اإلضايف
موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ١٥,٠١١٠,٢-١٤٧,٢١٦٢,٢ا

٥,٦١٣٥,٩-١٥,٧٢١,٣السفر
١,٠٠,٣٠,٧٢٥,٦الضيافة

٦,٤-٦,٤اخلدمات التعاقدية
٥,٢٥,٢التدريب
االستشاريوناخلرباء 

النفقات التشغيلية العامة
٤,٧٢,٤٢,٣٥٠,٦اللوازم واملواد

٥,٠١,٠٤,٠١٩,٧األثاث والعتاد
موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني ٣١,٦٣١,٤٠,٢٩٩,٣ا

٩٦٧,٢٥٩٧,٨٣٦٩,٤٦١,٨المجموع

٤٤٠٠: البرنامج الرئيسي الرابع: البرنامج٤٣الجدول

مكتب رئيس جمعية الدول األطراف
املعتمدة٢٠١٦ميزانية عام 

(بآالف اليوروات)
الفعلية٢٠١٦مصروفات عام 

(بآالف اليوروات)
الفرق

(بآالف اليوروات)
معدَّل اإلنفاق

بالـ%
املوظَّفون من الفئة الفنية

بيانات التوزُّع غري متوفِّرة
املوظَّفون من فئة اخلدمات العامة
موع الفرعي لتكاليف املوظَّفني ا

١٢٣,٨٥٩,٦٦٤,٢٤٨,١املساعدة املؤقتة العامة
املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

العمل اإلضايف
موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ١٢٣,٨٥٩,٦٦٤,٢٤٨,١ا

٨٧,٧٥٦,٨٣٠,٩٦٤,٧السفر
الضيافة

١٢,٠٠,٣١١,٧٢,٢التعاقديةاخلدمات 
التدريب

اخلرباء االستشاريون
النفقات التشغيلية العامة

اللوازم واملواد
األثاث والعتاد

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني ٩٩,٧٥٧,٠٤٢,٧٥٧,٢ا
٢٢٣,٥١١٦,٦١٠٦,٩٥٢,٢المجموع
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٤٥٠٠الرئيسي الرابع: البرنامج : البرنامج٤٤الجدول

لجنة الميزانية والمالية
املعتمدة٢٠١٦ميزانية عام 

(بآالف اليوروات)
الفعلية٢٠١٦مصروفات عام 

(بآالف اليوروات)
الفرق

(بآالف اليوروات)
معدَّل اإلنفاق

بالـ%
١٥١,٢املوظَّفون من الفئة الفنية

بيانات التوزُّع غري متوفِّرة
املوظَّفون من فئة اخلدمات العامة
موع الفرعي لتكاليف املوظَّفني ٨٦,١١٥٧,٠-١٥١,٢٢٣٧,٣ا

١٩,٨١٣٩,٧-٤٩,٨٦٩,٦املساعدة املؤقتة العامة
٢٤,٨١٤١,٣-٦٠,٠٨٤,٨املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

العمل اإلضايف
موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ٤٤,٥١٤٠,٦-١٠٩,٨١٥٤,٣ا

٢٥٦,٦٢١٣,٧٤٢,٩٨٣,٣السفر
٤,٠٣,٣٠,٧٨٢,٠الضيافة

٧٦,٠٧٤,٦١,٤٩٨,١اخلدمات التعاقدية
٤,٧٤,٧التدريب

اخلرباء االستشاريون
١٣,٤١٣,٤النفقات التشغيلية العامة

اللوازم واملواد
األثاث والعتاد
موع الفرعي ٣٥٤,٧٢٩١,٥٦٣,٢٨٢,٢للتكاليف غري املتصلة بالعاملنيا

٦٧,٥١١١,٠-٦١٥,٧٦٨٣,٢المجموع

(المباني): البرنامج الرئيسي الخامس٤٥الجدول

المباني
املعتمدة٢٠١٦ميزانية عام 

(بآالف اليوروات)
الفعلية٢٠١٦مصروفات عام 

(بآالف اليوروات)
الفرق

(بآالف اليوروات)
اإلنفاقمعدَّل 
بالـ%

املوظَّفون من الفئة الفنية
بيانات التوزُّع غري متوفِّرة

املوظَّفون من فئة اخلدمات العامة
موع الفرعي لتكاليف املوظَّفني ا

املساعدة املؤقتة العامة
املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

العمل اإلضايف
موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ا

السفر
الضيافة

اخلدمات التعاقدية
التدريب

اخلرباء االستشاريون
٢النفقات التشغيلية العامة ٨٢٤,٦٢ ٨٢٤,٦١٠٠,٠

اللوازم واملواد
األثاث والعتاد

موع  ٢الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملنيا ٨٢٤,٦٢ ٨٢٤,٦١٠٠,٠
٢المجموع ٨٢٤,٦٢ ٨٢٤,٦١٠٠,٠
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)عليهمللمجنياالستئمانيالصندوقأمانة(: البرنامج الرئيسي السادس٤٦الجدول

عليهمللمجنياالستئمانيالصندوقأمانة
املعتمدة٢٠١٦ميزانية عام 

(بآالف اليوروات)
الفعلية٢٠١٦مصروفات عام 

(بآالف اليوروات)
الفرق

(بآالف اليوروات)
معدَّل اإلنفاق

بالـ%
٧٧٣,٠املوظَّفون من الفئة الفنية

بيانات التوزُّع غري متوفِّرة
١٩٥,١املوظَّفون من فئة اخلدمات العامة
موع الفرعي لتكاليف املوظَّفني ٩٦٨,١١ا ٨٠,٥١٠٨,٣-٠٤٨,٦

٣٤٥,٩١٥٣,١١٩٢,٨٤٤,٣املساعدة املؤقتة العامة
املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

١٣,٣-١٣,٣العمل اإلضايف
موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ٣٤٥,٩١٦٦,٤١٧٩,٥٤٨,١ا

٢١٣,٤١٦٣,٢٥٠,٢٧٦,٥السفر
٢,٥١,٩٠,٦الضيافة

٣٠,٦١١٩,٨-١٥٥,٠١٨٥,٦اخلدمات التعاقدية
٢١,٦٧,١١٤,٥٣٣,٠التدريب

١٤٥,٠٦٥,٥٧٩,٥٤٥,٢اخلرباء االستشاريون
٢٠,٠٢٠,٠النفقات التشغيلية العامة

٣,٠٠,٧٢,٣٢٤,٦اللوازم واملواد
١٠,٠١,٧٨,٣١٦,٧األثاث والعتاد

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني ٥٧٠,٥٤٢٥,٨١٤٤,٧٧٤,٦ا
١المجموع ٨٨٤,٥١ ٦٤٠,٧٢٤٣,٨٨٧,١

)مكتب مدير مشروع المباني الدائمة(١-: البرنامج الرئيسي السابع٤٧الجدول

مكتب مدير مشروع المباني الدائمة
املعتمدة٢٠١٦ميزانية عام 

(بآالف اليوروات)
الفعلية٢٠١٦مصروفات عام 

(بآالف اليوروات)
الفرق

اليوروات)(بآالف 
معدَّل اإلنفاق

بالـ%
١٦٢,١املوظَّفون من الفئة الفنية

بيانات التوزُّع غري متوفِّرة
٤٨,٨املوظَّفون من فئة اخلدمات العامة
موع الفرعي لتكاليف املوظَّفني ٢١٠,٩١٨٠,٤٣٠,٥٨٥,٥ا

املساعدة املؤقتة العامة
املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

العمل اإلضايف
موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ا

٢,٨١,٣١,٥٤٧,٨السفر
٢,٦٠,٤٢,٢١٦,٩الضيافة

٢٣٢,٠٧٩,٥١٥٢,٥٣٤,٣اخلدمات التعاقدية
٥,٣-٥,٣التدريب

اخلرباء االستشاريون
٢,٥٢,٥النفقات التشغيلية العامة

١,٠١,٠اللوازم واملواد
٢,٠٢,٠-األثاث والعتاد

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني ٢٤٠,٩٨٤,٥١٥٦,٤٣٥,١ا
٤٥١,٨٢٦٤,٩١٨٦,٩٥٨,٦المجموع
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٧١١٠: البرنامج الفرعي١-: البرنامج الرئيسي السابع٤٨الجدول

مشروعالمكتب مدير 
املعتمدة٢٠١٦ميزانية عام 

اليوروات)(بآالف 
الفعلية٢٠١٦مصروفات عام 

(بآالف اليوروات)
الفرق

(بآالف اليوروات)
معدَّل اإلنفاق

بالـ%
١٦٢,١املوظَّفون من الفئة الفنية

بيانات التوزُّع غري متوفِّرة
٤٨,٨املوظَّفون من فئة اخلدمات العامة
موع الفرعي لتكاليف املوظَّفني ٢١٠,٩١٨٠,٤٣٠,٥٨٥,٥ا

املساعدة املؤقتة العامة
املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

العمل اإلضايف
موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ا

٢,٨١,٣١,٥٤٧,٨السفر
٢,٦٠,٤٢,٢١٦,٩الضيافة

٢٦,٠٥,٨٢٠,٢٢٢,٥اخلدمات التعاقدية
٥,٣-٥,٣التدريب
االستشاريوناخلرباء 

٢,٥٢,٥النفقات التشغيلية العامة
١,٠١,٠اللوازم واملواد

٢,٠٢,٠-األثاث والعتاد
موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني ٣٤,٩١٠,٩٢٤,٠٣١,٢ا

٢٤٥,٨١٩١,٣٥٤,٥٧٧,٨المجموع

٧١٢٠الفرعي: البرنامج ١-: البرنامج الرئيسي السابع٤٩الجدول

الموارد من موظفي المحكمة
املعتمدة٢٠١٦ميزانية عام 

(بآالف اليوروات)
الفعلية٢٠١٦مصروفات عام 

(بآالف اليوروات)
الفرق

(بآالف اليوروات)
معدَّل اإلنفاق

بالـ%
املوظَّفون من الفئة الفنية

بيانات التوزُّع غري متوفِّرة
العامةاملوظَّفون من فئة اخلدمات 

موع الفرعي لتكاليف املوظَّفني ا
املساعدة املؤقتة العامة

املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات
العمل اإلضايف

موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ا
السفر

الضيافة
٢٠٦,٠٧٣,٦١٣٢,٤٣٥,٨اخلدمات التعاقدية

التدريب
اخلرباء االستشاريون

النفقات التشغيلية العامة
اللوازم واملواد

األثاث والعتاد
موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني ٢٠٦,٠٧٣,٦١٣٢,٤٣٥,٨ا

٢٠٦,٠٧٣,٦١٣٢,٤٣٥,٨المجموع
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)فوائد القرض-مشروع المباني الدائمة(٢-: البرنامج الرئيسي السابع٥٠الجدول

فوائد القرض-مشروع المباني الدائمة
املعتمدة٢٠١٦ميزانية عام 

(بآالف اليوروات)
الفعلية٢٠١٦مصروفات عام 

(بآالف اليوروات)
الفرق

(بآالف اليوروات)
معدَّل اإلنفاق

بالـ%
املوظَّفون من الفئة الفنية

متوفِّرةبيانات التوزُّع غري 
املوظَّفون من فئة اخلدمات العامة
موع الفرعي لتكاليف املوظَّفني ا

املساعدة املؤقتة العامة
املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

العمل اإلضايف
موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ا

السفر
الضيافة

اخلدمات التعاقدية
التدريب

اخلرباء االستشاريون
٢النفقات التشغيلية العامة ٢٠٠,٥٢ ١٨٥,٧١٤,٨٩٩,٣

اللوازم واملواد
األثاث والعتاد

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني ٢ا ٢٠٠,٥٢ ١٨٥,٧١٤,٨٩٩,٣
٢المجموع ٢٠٠,٥٢ ١٨٥,٧١٤,٨٩٩,٣

)آلية الرقابة المستقلة(٥-البرنامج الرئيسي السابع:٥١الجدول

آلية الرقابة المستقلة
املعتمدة٢٠١٦ميزانية عام 

(بآالف اليوروات)
الفعلية٢٠١٦مصروفات عام 

(بآالف اليوروات)
الفرق

(بآالف اليوروات)
معدَّل اإلنفاق

بالـ%
١٩٥,٩املوظَّفون من الفئة الفنية

بيانات التوزُّع غري متوفِّرة
٦٥,٠املوظَّفون من فئة اخلدمات العامة
موع الفرعي لتكاليف املوظَّفني ٢٦٠,٩١٧٨,٤٨٢,٥٦٨,٤ا

املساعدة املؤقتة العامة
املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

العمل اإلضايف
موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ا

٧,٧٣,١٤,٦٤٠,٢السفر
الضيافة

٢٠,٠٢٠,٠اخلدمات التعاقدية
٦,٥٠,٦٥,٩٩,٤التدريب

اخلرباء االستشاريون
١٠,٠١٠,٠النفقات التشغيلية العامة

اللوازم واملواد
١٠,٠١٠,٠األثاث والعتاد

موع  ٥٤,٢٣,٧٥٠,٥٦,٨الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملنيا
٣١٥,١١٨٢,١١٣٣,٠٥٧,٨المجموع
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)مكتب المراجعة الداخلية(٦-: البرنامج الرئيسي السابع٥٢الجدول

مكتب المراجعة الداخلية
املعتمدة٢٠١٦ميزانية عام 

(بآالف اليوروات)
الفعلية٢٠١٦مصروفات عام 

اليوروات)(بآالف 
الفرق

(بآالف اليوروات)
معدَّل اإلنفاق

بالـ%
٤٥٦,٧املوظَّفون من الفئة الفنية

بيانات التوزُّع غري متوفِّرة
٧٢,٢املوظَّفون من فئة اخلدمات العامة
موع الفرعي لتكاليف املوظَّفني ٥٢٨,٩٥٢٢,١٦,٨٩٨,٧ا

١١٩,٦٥٧,١٦٢,٥٤٧,٧املساعدة املؤقتة العامة
املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

العمل اإلضايف
موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ١١٩,٦٥٧,١٦٢,٥٤٧,٧ا

٠,٥١٠٤,٠-١١,٨١٢,٣السفر
الضيافة

اخلدمات التعاقدية
٢١,٥١٩,٧١,٨٩١,٤التدريب

اخلرباء االستشاريون
التشغيلية العامةالنفقات 

اللوازم واملواد
األثاث والعتاد

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني ٣٣,٣٣١,٩١,٤٩٥,٩ا
٦٨١,٨٦١١,٢٧٠,٦٨٩,٦المجموع

____________


