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 قد مةم -أوال  

"( احملكمة)"احملكمة اجلنائية الدولية اضطلعت هبا األنشطة الرئيسية اليت  لتفصيلاب هذا التقريريبني - 2
عشر سادس ال إىلوترد يف املرفقات من األول . لعام املذكوربراجمها يف احملة عامة عن أداء يقدم و  ،2022عام  يف

افرتاضات امليزانية، واملؤش رات  املتصلة  حتقيقو  ،معلومات مفص لة عن أمور منها األداء حبسب الربنامج الرئيسي
، والوثائق اليت أودعها مكتب بعثات، والية عنهماملسؤول اأ نيطت هبباملد عى عليهم والضحايا والشهود الذين 

  .املد عي العام وعدد صفحاهتا
من وصف األنشطة املفص ل الوارد يف القسم األول من هذا التقرير، مل تقتصر احملكمة  ضحوكما يت- 2

فحسب بل اضطلعت أيضا  بأنشطة أخرى  2022على االضطالع باألنشطة املخطط لتنفيذها يف عام 
ولئن ط لب يف بادئ األمر الدعم بأموال من صندوق الطوارئ من أجل تنفيذ هذه . مل تكن متوقعة تلفةخم

األنشطة فإن تكاليفها قد است وع بت جزئيا  يف هناية املطاف ضمن إطار امليزانية الربناجمية العادية نتيجة 
ب درجة أولويتها، على النحو األنشطة حبستنفيذ لتطبيق ضوابط صارمة يف جمال امليزانية واملثابرة على 

 .املوضح يف القسم الرابع

 لربامج الرئيسيةاألساسية ل نشطةألا -انيا  ث
 اهليئة القضائية: الربنامج الرئيسي األول -ألف

 هيئة الرئاسة- 2

 وهي سؤوليتهامل الثالثةالرئيسية االت اجمليف أعماهلا ممارسة  2022واصلت هيئة الرئاسة يف عام - 3
 .ةاإلدار و قانونية، والعالقات اخلارجية، أعمال  ا منوما يتصل هب ةلقضائيااألعمال 

املسائل  يف الوجوهوحدة الشؤون القانونية واإلنفاذ التابعة هليئة الرئاسة عملها املتعدد وواصلت - 4
 ياسفريق الدر الالرئاسة يف سياق مشاورات وظائف هيئة دعم ل ذلك أوال  يف ومتث  . القضائيةو القانونية 

فريق الاملعهود هبا إىل شأن اجملموعة األوىل من املسائل بيف الهاي فريق العامل لاملعين باحلوكمة التابع ل
مع مجعية  التالتباد يف ستمراحتسنا موشهد هذا اجملال  ."جراءات القضائيةتسريع اإل"اليت ختص  يالدراس

 فضال  عن جرائية وقواعد اإلثباتالقواعد اإلعلى تعديالت البشأن "( اجلمعية)"الدول األطراف 
واليت سيتم اإلشارة إليها  لقضاةفق عليها بني ااملمارسات املت يف الئحة احملكمة والتغيرياتعلى تعديالت ال

تقدمي الدعم اإلداري والقانوين اهلام للجنة  واصلت الوحدةو  .حسب االقتضاء يف دليل عمل الدوائر
نية اليت تضم قضاة من الشعب القضائية الثالث، وممثلني عن مكتب االستشارية املعنية بالنصوص القانو 

وإمجاال، شاركت . من الئحة احملكمة( 6) 4قائمة احملامني، وقلم احملكمة، عمال  باملادة و املدعي العام، 
اسي املعين باحلوكمة بشأن اجملموعة در  الريمية والريمية مع الفريق الالوحدة يف عدد من االجتماعات غري

لطلبات، وكان الكثري منها ويف جماالت أخرى، أعدت الوحدة قرارات الرئاسة بشأن ا. ألوىل من املسائلا
وأجرت الوحدة  ؛عامة للقضاةاللسات اجلجتماعات و اللقدمت الدعم و سه لت تشكيل الدوائر و ؛ سري ا

اذ األحكام،  جمال إنفيفو  .استعراضات لعدد متزايد من مشاريع اإلصدارات اإلدارية املشرتكة بني األجهزة
نتيجة  2022وزاد عمل الوحدة كثريا يف عام . بنجاح على إبرام اتفاق يتعلق باإلنفاذالوحدة تفاوضت 

العائدات واملمتلكات واألصول الصادرة املتعلقة ب صادرةامللزيادة اإلدانات وأحكام السجن والغرامات أو 
 .من  احملكمة

العامة لألمم  تواصلت هيئة الرئاسة مع الدول، ومع اجلمعية ،ةالعالقات اخلارجيما يتعلق بوفي- 5
قليمية، ومع اجملتمع املدين، بغية اإلنممات املدولية و الكومية احلنممات املوهيئاهتا الفرعية، ومع  املتحدة

وعالوة على ذلك، ومنذ . تعزيز تعاون هذه اجلهات مع احملكمة وشحذ وعيها بعملها وحشد دعمها هلا
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الرئاسة اجلديدة يئة تعريفهم هب، ساعدت االتصاالت مع أصحاب املصلحة على 2022مارس /آذار 22
بصفته وجه ( حد نائبيه، نيابة عنهأأو ) احملكمة وعقد رئي . عالقات العمل معهماستعادة للمحكمة و 

املنممات ، و العامة ، واجلمعيةالدولاحملكمة البارز للجمهور، اجتماعات ريمية مع كثري من كبار ممثلي 
الدولية، واملنممات اإلقليمية، واجملتمع املدين، والرابطات املهنية، إما يف مقر احملكمة، يف حالة الوفود 

وقد قادت هيئة الرئاسة التنسيق فيما بني األجهزة لشؤون . ريمية بعثاتخارجه يف سياق الزائرة، أو 
القرارات بشأن األهداف واالسرتاتيجيات اختاذ  العالقات اخلارجية اليت تشمل بنطاقها احملكمة مجعاء، مثل

دراسية بشأن التعاون وغريها من الفعاليات الشاملة بنطاقها احملكمة مجعاء بغية اللقات احلوتنميم العامة، 
الريمية، والتعاون والتواصل مع والتقارير وإعداد البيانات  ،تعزيز التواصل مع األطراف الفاعلة اخلارجية

هيئة الرئاسة  وقادت. والتمثيل يف شىت احملافل ،يف منمومة نمام روما األساسي صلحةأصحاب املسائر 
لنهوض بالطابع العاملي لنمام روما األساسي بالتعاون مع منس قي اجلمعية لإلسهام يف ااجلهود املبذولة 

  اجلمعية، واملنممات ، ورئيالكام  ا تنفيذااملعنيني خبطة العمل اخلاصة بعاملية نمام روما األساسي وتنفيذه
 .غري احلكومية، واهليئات اإلقليمية

مضت هيئة الرئاسة، مع سائر أجهزة احملكمة، يف تبسيط بنية احلوكمة  ،ةاإلدار ب ما يتعلقوفي- 6
املزيد من التحسينات على إجراءات احملكمة يف جمال التخطيط  إدخال  من خالل  والرقابة يف احملكمة

ألداء امؤش رات  وحتسني ،(دة للمحكمةيك من خالل وضع خطة اسرتاتيجية جدمبا يف ذل) االسرتاتيجي
العمل فيما يتعلق بإدراج السياسات ذات الصلة املشرتكة بني األجهزة يف  ومواصلة   ،بشأهناوإعداد التقارير 

جي الذي وفيما خيص اإلشراف  االسرتاتي. املخاطر إدارة مبا يف ذلك إلداري للمحكمة،طار القانوين وااإل
التواصل مع قلم ت هيئة الرئاسة بني األجهزة، واصلاملشرتكة سائل تنسيق امليضطلع به قلم احملكمة و 

املعين باحلوكمة التابع  يفريق الدراسالمع هيئة الرئاسة أيضا  تواصلوت. احملكمة بشأن مواضيع هتم الطرفني
جانب األجهزة األخرى، وال  كمة إىلية ذات صلة بعمل احملري مواضيع إدارية وتدبة للجمعية بشأن عد

وقد مث لت هيئة . امليزنةبعملية املتصلة و  يفريق الدراسالاجملموعة الثانية من املسائل املعهود هبا إىل سيما 
 . التابع للجمعيةالهاي العامل يف فريق الحملكمة يف عدد من العمليات التيسريية ضمن إطار ا الرئاسة
والفعالية التآزر بأوجه عن املبادرات املتعلقة  أيضا   ، باإلبالغاألخرى جهزةنب األجبا، هيئة الرئاسة قامتو 

عن كثب يف الشؤون املشرتكة بني  ت هيئة الرئاسةوعلى غرار السنوات السابقة، شارك. احملكمة يف عمل
أخرى ذات صلة ومسائل األجهزة، مثل إعداد امليزانية الربناجمية للمحكمة والتقارير والوثائق ذات الصلة، 

التعاون مع جلنة وامتد هذا االشرتاك أيضا إىل . امليزانية ضمن إطار الفريق العامل املعين مبيزانية احملكمةب
االجتماعات الشهرية هيئة الرئاسة  يسرتوأخريا، . امليزانية واملالية والـميسر التابع للجمعية املعين بامليزانية

 .بأسرهالمحكمة ذت األمهية لرية من املسائل موعة كبوشاركت يف جم جملل  التنسيق

 الشعبة التمهيدية- 1

الشعبة  يف املنتدبني للعملالقضاة الستة  انتضمتني متهيديتتكون الشعبة التمهيدية من دائرتني - 7
ملحقون يف نف  ثالثة قضاة من القضاة الستة فإن احملكمة، بونمرا لعبء العمل احلايل . التمهيدية
ويف عام . يف جلسات احملاكمة واملسائل املتعلقة جبرب األضرار نشاركو يبتدائية و الشعبة االبمؤقتا الوقت 
  .أيضا   الطعون التمهيدية ، شارك بعض قضاة الشعبة التمهيدية يف2022
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حالتني جديدتني أسندهتما هيئة ، مبا يف ذلك يف (2)حالة 26يف  تانالتمهيدي تانئر اوتنمر الد- 2
 22، وفنزويال يف 2022مايو /أيار 24سطني يف األوىل ومها فل التمهيديةئرة إىل الداالرئاسة 
 .2022مرب تسب/أيلول

 احلالة يف دارفور (أ)

، خلصت الدائرة التمهيدية الثانية إىل أن األردن مل يف 2027ديسمرب /كانون األول  22يف - 9
وتسليمه إىل احملكمة أثناء زيارته السيد عمر البشري  لقبض علىاب األساسيروما نمام  ه مبوجببالتزام

 .وجمل  األمن الدول األطراف سألة إىل مجعيةامللألراضي األردنية وقررت إحالة 
مذكرته  2022مارس /آذار 22وبعد احلصول على اإلذن بالطعن يف هذا القرار، قدم األردن يف - 20

 . لطعن قيد النمر أمام دائرة االستئنافوال يزال ا. الطعن يف قرار الدائرة املتمهيدية الثانيةاملتعلقة ب

 احلالة يف ليبيا (ب)

، طعن السيد سيف اإلسالم القذايف يف مقبولية الدعوى مبوجب املواد 2022يونيه /حزيران 5يف - 22
يونيه، أصدرت الدائرة /حزيران 24ويف . من نمام روما األساسي( 3) 20، و 29، و (ج( )2) 27

 .شأن مباشرة اإلجراءات املتعلقة بالطعن يف املقبوليةالتمهيدية األوىل قرارها ب

حممود لقبض على السيد با اأمر  أصدرت الدائرة التمهيدية األوىل، 2027أغسط  /آب 25يف  و- 22
لقبض باأمرا ثانيا  ، أصدرت الدائرة التمهيدية األوىل2022يوليه /متوز 4ويف . الورفليمصطفى بوسيف 
من ‘ 2’(ج()2)2وفقا للمادة رب ائم احلجر اليت تدخل يف نطاق قتل الة ي نمري جرميلعلى السيد الورف

 20، ي د عى أنه قتل فيه 2022يناير /كانون الثاين  24وقع يف  ثامن حادثاألساسي يف سياق روما نمام 
 .أشخاص خارج مسجد بيعة الرضوان يف بنغازي بليبيا

 احلالة يف مايل (ج)

غ أأمرا بالقبض على السيد احلسن  الدائرة التمهيدية األوىل ، أصدرت2022مارس /آذار 27يف - 23
عامي دعى ارتكاهبا يف ية اليت ياجلرائم ضد اإلنسانغ حممود نمري جرائم احلرب و أغ حممد أالعزيز  دعب

 مرةللومثل  2022مارس /آذار 32يف س ل م السيد احلسن للمحكمة و  .تيمبوكتويف  2023و 2022
مايو، أصدرت الدائرة قرارا /أيار 24ويف . 2022أبريل /نيسان 4تمهيدية األوىل يف أمام الدائرة الاألوىل 

سبتمرب /أيلول 24ت جلسة وحدد .حيدد مبادئ الطلبات املقدمة من الضحايا للمشاركة يف اإلجراءات
 2029مايو /أيار 6، تأجل هذا املوعد إىل 2022يوليه /متوز 20 وبقرار مؤرخ. العتماد التهم 2022
 .نيفطر لء على طلب ابنا

 السفن املسج لة يف جزر القمر واليونان وكمبودبااحلالة املتعلقة ب (د)

إلجراء  طلبا زر القمر إىل الدائرة التمهيدية األوىل، قدمت حكومة ج2022فرباير /شباط 26يف - 24
املتعلقة الة احلن شأب 2027نوفمرب /ين الثاينشر ت 29يف لقرار الذي اختذه املدعي العام لقضائية مراجعة 

التمهيدية رت الدائرة د، أص2022مارس /آذار 2ويف  .واليونان وكمبودبا السفن املسج لة يف جزر القمرب

                                                           
، (األولىى قضيةال)، ومجهورية أفريقيا الوسطى السودان/مجهورية الكونغو الدميقراطية، ودارفوراحلاالت يف أوغندا، و  (2)

 قضيةال)ومجهورية أفريقيا الوسطى  ليونان وكمبوديا،وكينيا، وليبيا، وكوت ديفوار، ومايل، والسفن املسج لة يف اجزر القمر وا
 .، وجورجيا، وغابون، وبوروندي، وأفغانستان، ودولة فلسطني، وفنزويال(الثانية
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 2022نوفمرب /تشرين الثاين 25ويف . الطلبذا اآلجال الزمنية لتقدمي الدفوع املتعلقة هباألوىل قرارا حيدد 
الصادر يف  لب املراجعة القضائية ورأت أن قرار املدعي العامبشأن ط اقرار األوىل أصدرت الدائرة التمهيدية 

وأذنت . وطلبت إىل املدعي العام أن يعيد النمر يف هذا القرارهنائيا  لي  2027نوفمرب /تشرين الثاين 29
واملسألة قيد  .2022نوفمرب /تشرين الثاين 25بالطعن يف القرار الصادر يف  الدائرة التمهيدية بعد ذلك

  . دائرة االستئنافاليا أمام حالنمر 

 (ة الثانيةلقضي)أفريقيا الوسطى  مجهوريةاحلالة يف  (ه)

الدائرة التمهيدية الثانية أمرا بالقبض على السيد   ت، أصدر 2022فمرب نو /تشرين الثاين 22يف - 25
اجلزء  يفاملرتكبة ألفريد يكاتوم نمري مسؤوليته اجلنائية املزعومة عن جرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية 

وس ل م  .2024 أغسط /وآب 2023ديسمرب /الغريب من مجهورية أفريقيا الوسطى بني كانون األول
أمام الدائرة التمهيدية يف  ألوىلللمرة اومثل  2022نوفمرب /تشرين الثاين 27السيد يكاتوم للمحكمة يف 

  .2029أبريل /نيسان 30 يف التهم تأكيد لسةجمن املقرر أن تعقد و . 2022نوفمرب /تشرين الثاين 23
، أصدرت الدائرة التمهيدية الثانية أمرا بالقبض على السيد 2022ديسمرب /األول كانون  7ويف - 26

ادوارد نغاسونا نمري مسؤوليته اجلنائية املزعومة عن جرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية املرتكبة  -باتري 
ديسمرب /وكانون األول 2023ديسمرب /الوسطى بني كانون األول اجلزء الغريب من مجهورية أفريقيا يف

 .2022ديسمرب /كانون األول  22وألقت السلطات الفرنسية القبض على السيد نغاسونا يف . 2024
 اختاذوقدم املدعي العام طلبا إىل السلطات الفرنسية للقبض على السيد نغاسونا وتسليمه للمحكمة بعد 

 . زمةاإلجراءات الوطنية الال

  أفغانستاناحلالة يف (و) 

الدائرة التمهيدية الثالثة اإلذن ببدء  إىل، طلب املدعي العام 2027نوفمرب /تشرين الثاين 20يف - 27
، أحيل هذا الطلب إىل الدائرة 2022مارس /يف آذارو . التحقيق يف اجلرائم املدعى ارتكاهبا يف أفغانستان

 .طلب املدعي العام حىت اآلن ومل يتم البت يف . التمهيدية الثانية

 دولة فلسطنياحلالة يف  (ز) 

ولة دمن نمام روما األساسي، أحالت  24و( أ)23املادتني عمال ب، 2022مايو /أيار 22يف - 22
التحقيق، وفقا "بالتحديد دعية العامة احملكمة للتحقيق وطلبت إىل املإىل  يف فلسطني الوضعفلسطني 

اختصاص احملكمة،  اليت تدخل يفقبلة يف اجلرائم السابقة واحلالية وامللالختصاص الزمين للمحكمة، 
احلالة يف  هيئة الرئاسة أسندت، 2022مايو /أيار 24ويف ". دولة فلسطنياقليم أحناء ع املرتكبة يف مجي
 .الدائرة  التمهيدية األوىلإىل  دولة فلسطني

  فنزويالاحلالة يف (ح)

 من نمام روما األساسي، أحالت 24و( أ)23مال باملادتني ، ع2022سبتمرب /أيلول 27يف - 29
ا، يجمموعة من الدول األطراف يف نمام روما األساسي، وهي مجهورية األرجنتني، وكندا، ومجهورية كولومب

هورية فنزويال مجاحلالة يف ( إلحالةالدول صاحبة ا) رية بريوو ورية باراغواي، ومجههومجهورية شيلي، ومج
البدء يف التحقيق يف اجلرائم ضد اإلنسانية املدعى ىل احملكمة للتحقيق وطلبت إىل املدعي العام إالبوليفارية 
هيئة الرئاسة احلالة  أسندتسبتمرب /أيلول 22ويف . 2024فرباير /شباط 22فنزويال منذ قليم إيف ارتكاهبا 
 .إىل الدائرة  التمهيدية األوىل فنزوياليف 

 خرىاإلجراءات القضائية األ (ط) 
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إىل احملكمة أن تصدر قرارا بشأن اختصاص املدعي العام طلب ، 2022أبريل /نيسان 9يف - 20
روهينغا املزعوم لشعب اللرتحيل ابالنمر يف مسألة  من نمام روما األساسي( 3)29ادة احملكمة مبوجب املا

 متارس أن للمحكمة جيوز أنه األصوات بأغلبية األوىل التمهيدية الدائرة قررتو  من ميامنار إىل بنغالديش
 .بشأن هذه املسألة اختصاصها

 الشعبة االبتدائية- 3

 احملاكمات (أ)

 دومينيك أونغويناملدعي العام ضد   ‘2’

 23يف تقدمي أدلته االدعاء اختتم و  2022عام  طوالاحملاكمة يف قضية أونغوين  استمرت- 22
 24إىل  2من يف الفرتة لني القانونيني للضحايا واستمر تقدمي األدلة من جانب املمث. 2022أبريل /نيسان
وبعد ذلك، سافر قضاة الدائرة االبتدائية التاسعة إىل أوغندا وزاروا مواقع اهلجمات املزعومة يف . مايو/أيار

بالبيانات االفتتاحية  2022سبتمرب /أيلول 22واستؤنفت احملاكمة يف . باغول وأوديك ولوكودي وأبوك
 .2022أكتوبر /تشرين األول 2ع تقدمي أدلته يف وبدأ الدفا . للدفاع

 بوسكو نتاغندااملدعي العام ضد   ‘2’

مـن بيـنهم مـن بيـنهم  شـاهداشـاهدا  2222االسـتماع إىل االسـتماع إىل ، بعـد ، بعـد 20222022فربايـر فربايـر //شـباطشـباط  2323يف يف   تـهتـهأدلأدلتقـدمي تقـدمي الـدفاع الـدفاع اختـتم اختـتم - 2222
  2626فربايــر، رفضــت الــدائرة طلــب االدعــاء تقــدمي أدلــة للنفــي وأعلنــت يف فربايــر، رفضــت الــدائرة طلــب االدعــاء تقــدمي أدلــة للنفــي وأعلنــت يف //شــباطشــباط  2626ويف ويف . . نتاغنــدانتاغنــداالســيد الســيد 
  3030إىل إىل   2222رتة مـــن رتة مـــن انـــات اخلتاميـــة يف احملاكمـــة يف الفـــانـــات اخلتاميـــة يف احملاكمـــة يف الفـــوجـــرت البيوجـــرت البي. . تقـــدمي األدلـــةتقـــدمي األدلـــةاالنتهـــاء مـــن االنتهـــاء مـــن مـــارس مـــارس //آذارآذار
 . . الدائرة االبتدائية السادسة للتداول وستعلن قرارها يف الوقت املناسبالدائرة االبتدائية السادسة للتداول وستعلن قرارها يف الوقت املناسباختلت اختلت و و . . 20222022أغسط  أغسط  //آبآب

ن دا كابـ ن غو وفيديل  -كيلولو مويم  با وجان  إمييهغومبو و  مببااملد عي العام ضد جان بيري   ‘3’ جاك م ن غ 
 ونرسي  أريدو واندوباباال 

 27الدائرة االبتدائية السابعة يف وقعت أ، (70اإلجراءات مبوجب املادة )ين وآخر قضية مببا  يف- 23
 عقوبات( 2027مارس /آذار 22بعد الطعن يف العقوبات األصلية احملكوم هبا يف ) 2022سبتمرب /أيلول

حكمت الدائرة االبتدائية السابعة على السيد و . با، والسيد ماغندا، والسيد كيلولوعلى السيد مبجديدة 
ماغندا  ،كما حكمت على السيد كيلولو والسيديوروألف  300مببا بالسجن ملدة عام وغرامة قدرها 

أمرت و . ألف يورو على السيد كيلولو 30لكل منهما فضال عن غرامة تبلغ شهرا   22بالسجن ملدة 
أن عقوبات السجن قد نفذت بالتايل  اعتربت و خبصم مدة احلب  االحتياطي من عقوبات السجن رة الدائ
قيد الطعن ال يزال و  2022سبتمرب /أيلول 27قرار الدائرة االبتدائية املؤرخ يف لسيد مببا وطعن ا. بالفعل
 .نمر أمام دائرة االستئنافال

 املدعي العام ضد لوران غباغبو وبليه غوديه ‘4’

يف  تهأدلتقدمي من وانتهى االدعاء  2022عام  يف غباغبو وبليه غوديهكمة يف قضية ا احملاستمرت -  24
أمام الدائرة أدلوا بأقواهلم شاهدا  22بني بشهادة الشاهد األخري من  2022يناير /كانون الثاين  29

تعلن الدائرة قرارها بشأن الطلب وال تزال القضية قيد نمر الدائرة االبتدائية األوىل وس. االبتدائية األوىل
 .2029يف عام واإلفراج الفوري عنهم املقدم من الدفاع للحكم بربائة املتهمني 
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 األضراررب ج (ب)

 املدعي العام ضد أمحد الفقي املهدي  ‘2’

  يوليـهيوليـه//متـوزمتـوز  2222وافقت الدائرة االبتدائية الثامنـة يف وافقت الدائرة االبتدائية الثامنـة يف   ،،املدعي العام ضد أمحد الفقي املهدياملدعي العام ضد أمحد الفقي املهدييف قضية يف قضية - 2525
، بـالرغم مــن إبــدائها بعــض التحفمـات واشــرتاطها مراعــاة تعــديالت معينـة وتعليمــات أخــرى، علــى ، بـالرغم مــن إبــدائها بعــض التحفمـات واشــرتاطها مراعــاة تعــديالت معينـة وتعليمــات أخــرى، علــى 20222022
ويعتـزم الصـندوق ويعتـزم الصـندوق . . الصـندوق االسـتئماين للضـحايا بنـاء علـى أمـر اجلـربالصـندوق االسـتئماين للضـحايا بنـاء علـى أمـر اجلـربيـة املقدمـة مـن يـة املقدمـة مـن طـة التنفيذطـة التنفيذاخلاخلمشروع مشروع 

 ..االستئماين تقدمي خطة تنفيذ حمدثة مشفوعة مبشاريع خمتارةاالستئماين تقدمي خطة تنفيذ حمدثة مشفوعة مبشاريع خمتارة

 فشعبة االستئنا - 4

طعنا معلقا منذ  26طعنا هنائيا، مبا يف ذلك يف  29يف  2022يف عام  االستئناف شعبةنمرت - 26
 :على النحو التايلعقوبة، الجلسة واحدة إلعادة النمر يف ع قدت ، و (2027)تقرير للهناية السنة السابقة 

طعن  ، حيثغومبو مبباجان بيري  املدعي العام ضد  قضية طعون هنائية يف  3  (أ)
 واملدعي العام على العقوبة؛ مبباسيد اليف قرار اإلدانة، وطعن  مبباالسيد 

، حيث غومبو وآخرين مبباجان بيري  املدعي العام ضد طعون هنائية يف قضية  9 (ب)
 على العقوبة؛ ،طعن مخسة من املدانني يف قرار اإلدانة، وطعن ثالثة منهم، باإلضافة إىل املدعي العام

مكتب احملامي طعن ، حيث كاتـ ن غاجريمني ضد  املدعي العاميف قضية طعون  3 (ج)
 رب؛اجلاألمر الصادر بيف  للضحاياواملمثل القانوين  للضحاياالعام 

املمثل  نطع، حيث أمحد الفقي املهدي املدعي العام ضد يف قضية  واحدطعن   (د)
 ؛اجلرباألمر الصادر بيف  للضحاياالقانوين 

، حيث طعن غومبو وآخرين مبباجان بيري  املدعي العام ضد  قضيةيف  احدطعن و   (ه)
 ؛بعد إلغاء العقوبة األصلية يف االستئنافالدائرة االبتدائية ة اليت أوقعتها اجلديدالعقوبة أحد املدانني يف 
حيث طعن املمثل ، املدعي العام ضد توماس لوبـ ن غا دييلو طعنان يف قضية   (و)

 ألمر الصادر باجلرب؛القانوين للضحايا يف ا
املدعي العام ضد قضية دعوى إلعادة النمر يف العقوبة الثانية احملكوم هبا يف   (ز)

 . توماس لوبـ ن غا دييلو
 .واحد متهيدييف طعن شعبة االستئناف نمرت ضافة إىل ذلك، وباإل- 27

 املدعي العام ضد توماس لوبـ ن غا دييلو (أ)

، طعن الدفاع عن السيد لوبنغا وأحد املمثلني القانونيني 2022يناير /كانون الثاين  25يف - 22
للضحايا الذين يطالبون باجلرب يف القرار الصادر من الدائرة االبتدائية مبطالبة السيد لوبنغا بتعويض مجاعي 

 . ومل يتم بعد الفصل يف الطعن ،ماليني يورو 20يبلغ 

  كاتانغاجريمان  املد عي العام ضد    (ب)

مر املتعلق جبرب األضرار الصادر عن ، أيدت دائرة االستئناف جزئيا األ2022 مارس/آذار 2يف - 29
الدائرة االبتدائية الثانية وكلفت الدائرة االبتدائية الثانية بالنمر يف طلب اجلرب املقدم من مخسة من الضحايا 

، رفضت الدائرة 2022 يوليه/متوز 29يف و . املزعومألجيال العابر للتعويضهم عن الضرر النفسي 
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اجلرب ووافقت جزئيا على أمر الدائرة االبتدائية الثانية النمر يف تنفيذ  توواصل. االبتدائية الثانية الطلب
 .مشروع خطة التنفيذ الذي قدمه الصندوق االستئماين للضحايا

 املد عي العام ضد عمر حسن أمحد البشري  (ج)

وهذه هي املرة . رار الصادر من الدائرة التمهيدية الثانيةالقالطعن يف أودع األردن مذكرته بشأن  -30
تعرض فيها على دائرة االستئناف دعوى استئناف تتعلق بااللتزامات القانونية يف تاريخ احملكمة اليت  األوىل

من نمام روما  92و 27لرؤساء الدول مبوجب املادتني ( إن وجدت)للدول واحلصانات املتاحة 
جلسات االستماع بني  عقدتو (. 2005) 2593 وقرار جمل  األمنلدويل العريف، األساسي، والقانون ا

 .القرار النهائي لدائرة االستئنافصدر بعد يمل و  2022سبتمرب /أيلول 24و 20

 غومبو  مببااملد عي العام ضد جان بيري   (د)

اف اليت طعن ، أصدرت دائرة االستئناف أحكاما يف دعوى االستئن2022يونيه /حزيران 2يف  - 32
 اليت  غتصابإلقتل واالألغت الدائرة إدانته يف جرائم و يف إدانته ويف العقوبة املوقعة عليه،  مببافيها السيد 

اليت رأت تشكل جرائم حرب، اليت نهب الغتصاب و إلقتل واالتشكل جرائم ضد اإلنسانية، وجرائم 
من نمام روما ( أ) 22سكريا، تنفيذا للمادة مسؤول عنها بوصفه قائدا عأنه الدائرة االبتدائية الثالثة 

من مجيع التهم، مستندة على وجه اخلصوص إىل أن أخطاء قد  مبباوبرأت الدائرة السيد . األساسي
شابت استنتاج الدائرة االبتدائية الثالثة بأنه مل يتخذ مجيع التدابري الالزمة واملعقولة ملواجهة اجلرائم اليت 

 .2022يونيه /حزيران 22يف  مبباوأطلق سراح السيد  .الكونغو يرارتكبتها قوات حركة حتر 

وفيديل باباال  مانغندا كابانغا جاك -با وجانوس  كيلولو م  إمييهغومبو و  مببااملد عي العام ضد جان بيري   (ه)
 ونرسي  أريدو واندو

العقوبة املوقعة على دائرة االستئناف ، أيدت (70ة داإلجراءات مبوجب املا) وآخرين مببايف قضية  - 32
 وألغت شهرا 22أشهر، والعقوبة املوقعة على السيد أريدو بالسجن ملدة  6السيد باباال بالسجن ملدة 

البتدائية لدائرة اأعادت الدعوى إىل او السيد مانغندا و والسيد كيلولو  مبباالسيد على الصادرة  ماألحكا
 مبباجديدة وطعن السيد  اتبائية بعد ذلك بعقو دحكمت احملكمة االبتو . جديدةإلصدار أحكام  السابعة

  .ائرة االستئنافد محاليا أماهذا الطعن  يفالنمر ري اوج. يف هذا احلكم باالستئناف

 املدعي العام ضد أمحد الفقي املهدي  (و) 

األمــر الصــادر بــاجلرب، ورأت أن األمــر الصــادر بــاجلرب، ورأت أن إىل حــد كبــري إىل حــد كبــري ، أيــدت دائــرة االســتئناف ، أيــدت دائــرة االســتئناف 20222022مــارس مــارس //آذارآذار  22يف يف  -3333
مببـــان تتمتـــع باحلمايـــة، فضـــال عـــن تســـببها يف أذى اقتصـــادي مببـــان تتمتـــع باحلمايـــة، فضـــال عـــن تســـببها يف أذى اقتصـــادي ا ا ماديـــماديـــأحلقـــت ضـــررا أحلقـــت ضـــررا الســـيد املهـــدي الســـيد املهـــدي أعمـــال أعمـــال 

 ..مليون يورومليون يورو  2.72.7ومعنوي، مما أسفر عن مسؤولية إمجالية قدرها ومعنوي، مما أسفر عن مسؤولية إمجالية قدرها 

 مكاتب االتصال- 5

مكتب االتصال يف نيويورك تقدمي الدعم ألنشطة احملكمة يف األمم ، واصل 2022يف عام - 34
بني احملكمة واألمانة العامة لألمم املتحدة،  ييسري التواصل الفع ال والتفاعل اليومتمن خالل املتحدة 

طلبات التعاون والبالغات أيضا هذا املكتب نقل و . ةقها، ومكاتبها، ووكاالهتا املتخصصوبراجمها، وصنادي
مع البعثات الدائمة، املكتب  وتفاعل. وقام مبتابعتها ها احملكمة إىل األمم املتحدة ووكاالهتاتاليت وج ه

واملنممات الدولية واملنممات اإلقليمية واملنممات غري احلكومية املنتسبة إىل األمم املتحدة، بغية تعزيز 
 .ماسي والسياسي املقد م إىل احملكمةو الدعم الدبل  
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 والسبعني لثةالثا مة يف اجللسات ذات الصلة للدورةومث ل مكتب االتصال يف نيويورك احملك- 35
للجمعية العامة لألمم املتحدة وجلسات جمل  األمن التابع لألمم املتحدة وشارك يف هذه اجللسات بصفة 

بعمل احملكمة وأذكى مكتب االتصال أيضا الوعي . ذات الصلةتطورات بالعلما احملكمة  حاط مراقب، وأ
 تنميمعات غري ريمية، و يف اجتما واملشاركة، احملدثة قضائيةتعميم املعلومات والبالغات ال خاللن م

ر يس  و . إطار أنشطة األمم املتحدةيف االهتمام بعمل احملكمة تعزيز و للدول يف نيويورك،  ةإحاطجلسات 
 .، مبا يف ذلك أعمال املتابعةواللوجسيت تقينال دعمالمهام مسؤويل احملكمة الزائرين ووفر هلم هذا املكتب 

إىل السنوية األربع  املدعي العاموإحاطات كمة، ي  احمللرئالسنوي تقرير التقدمي تضمنت هذه املهام و 
األمم  بسؤولنياملوكبار ، احملكمةرؤساء االجتماعات اليت شارك فيها و  ،جمل  األمن التابع لألمم املتحدة

 .املتحدة واملسؤولني احلكوميني، والدول األطراف، واجملموعات اإلقليمية، واملنممات غري احلكومية
عدم التعاون إىل واملتعلقة بصادرة عن احملكمة البالغات الكتب االتصال يف نيويورك موأحال - 36

 كما. هذا الشأن وتواصل على حنو متسق مع أعضاء جمل  األمن يف ،جمل  األمن التابع لألمم املتحدة
جملاالت ذات املنتممة واملستمرة مع املنممات غري احلكومية املختصة بغية استبانة ا هالتاصاتاملكتب واصل 
. عشرة جلمعية الدول األطراف بعةالسايف األمم املتحدة ويف التحضري للدورة عمل يف الوذلك األولوية، 

تقين الجتماعات املكتب واجتماعات الفريق العامل يف نيويورك كلما الدعم الوواصل املكتب تقدمي 
بانتمام معلومات  قدمو ، جتماعاتيف هذه اال احملكمةمكتب االتصال مث ل رئي  و  .ذلك األمانة تطلب

 .أسئلة الدول األطرافوأجاب على  عمل احملكمةحمدثة عن 
 266املبىن رقم  من 566املكتب اجلديد الواقع يف اجلناح إىل نتقال االنتهاء من االبعد و - 37
 مكتبللالالزمة تجديدات لإلجراء ا التخطيط يفاالتصال  مكتبشرع  ،بنيويورك UN Plazaيف 
لالقتصاد يف هذا التجديد، وكتدبري نطوي عليها يف ضوء النفقات اليت سي بيد أنه .2022 عام خالل

تجديد األثاث واملعدات اليت مل يتم استبداهلا منذ أعطى املكتب عوضا عن ذلك األولوية لالتكاليف، 
يف الحتياجات مت حتديد او  .مكتبلأكثر من عشر سنوات واليت مل تعد مناسبة لـالحتياجات التشغيلية ل

 .2029، ومن املتوقع أن تنتهي العملية يف الربع األول من عام 2022عام 

 (1)مكتب املد عي العام: الربنامج الرئيسي الثاين -باء

 دراسات األوليةال- 2

أولية  دراسات ثالث خالل الفرتة املشمولة بالتقرير ("كتبامل)"مكتب املدعي العام  ستهلا - 32
على األقل يف  2027أبريل /ارتكاهبا يف البلد منذ نيسان املدعى، فيما يتعلق باجلرائم يف فنزويال: جديدة

 2ارتكاهبا يف البلد منذ  املدعى سياق املماهرات واالضطرابات السياسية؛ ويف الفلبني، فيما يتعلق باجلرائم
ميامنار / بنغالديش؛ ويف"احلرب على املخدرات"ة املسماة يملة احلكوميف سياق احل 2026 هيولي/ متوز

ا من ميامنار إىل بنغالديش، وهي دولة طرف يف نمام روما يفيما يتعلق بالرتحيل املزعوم لشعب الروهينغ
با للحصول على حكم بشأن االختصاص طل"، قدم االدعاء 2022أبريل /نيسان 9ويف . األساسي

قررت ، 2022سبتمرب /أيلول 6 ويف. إىل الشعبة التمهيدية "من النمام األساسي( 3)29وجب املادة مب
لمحكمة أن متارس اختصاصها بشأن الرتحيل املزعوم جيوز لأنه األصوات غلبية أالدائرة التمهيدية األوىل ب

 .هلذه احلالة دراسة أوليةالقيام با من ميامنار إىل بنغالديش، وتقرر بالتايل يلشعب الروهينغ

                                                           
 يف العام د عيامل يف قضايا مكتباملودعة ترد يف املرفق الثالث معلومات عن عدد البعثات والوثائق والصفحات  (2)

 .2022عام 
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املقدمة )احلالة يف فلسطني : بالفعلالدراسة األولية د وأحال املكتب إىل املدعي العام حالتني قي- 39
من املقدمة من جمموعة تضم ست )، واحلالة يف فنزويال (2022مايو /أيار 22من دولة فلسطني يف 

 (.2022سبتمرب /أيلول 27طراف يف األدول ال
جلميع املعلومات  غابون بعد إجراء حتليل وقائعي وقانوين شاملالدراسة األولية يف وأغلق املكتب  - 40
 .املتاحة
. أوكرانياو وفلسطني،  يف احلاالت يف كولومبيا، وغينيا، ونيجرييا،الدراسات األولية كتب املوواصل - 42
ديسمرب /كانون األول  5 يف (3)2022لعام األولية  اتالدراسأنشطة  أعده بشأنالذي التقرير نشر و 

عشرة للجمعية اليت عقدت يف  بعةمش الدورة الساعلى هاالغعاليات اليت نممها مت تقدميه يف و  2022
نشطة املكتب ومنجزاته يف كل التقرير بيانا مفصال أليقدم و  .2022ديسمرب /كانون األول 20يف الهاي 

 . التقريرب املشمولةالفرتة خالل  دراسة األوليةللمن احلاالت اخلاضعة 
 692 ما جمموعه 2022ديسمرب /ن األولكانو   32يناير و/كانون الثاين  2بني كتب املوقد تلقى - 42

يمهر جليا  أهنا خترج عن نطاق بالغا  422من نمام روما األساسي، منها  25بالغا  مبوجب املادة 
حبالة ختضع  بالغا  متصال 262ومزيد من التحليل، يف حاجة إىل غا  بال 24واختصاص احملكمة، 
 523وعالوة على ذلك، تلقى املكتب  .قة قضائيةالحبتحقيق أو مب البالغا  متص 36وللتحليل بالفعل، 

 2002 هيولي/منذ متوزمة وبلغ جمموع ما تلقاه املكتب من البالغات املقد  . بندا يتعلق ببالغات قائمة 5
 .بالغا   23 325من النمام األساسي  25مبوجب املادة 

ين التمهيديتين والدوائر الدائرتالتحقيقات والقضايا المعروضة على  -المقاضاةو أنشطة التحقيق - 1
 االبتدائية

 (القضيتان األوىل والثانية) فريقيا الوسطىأ يف مجهورية لةاحلا (أ )

على اجلرائم التحقيق ركز و . يف مجهورية إفريقيا الوسطى بنشاطالثانية  قضيةاستمر التحقيق يف ال- 43
، مبا يف ذلك 2022عام يف جتدد العنف بعد ارتكاهبا من قبل احلكومة وخمتلف اجملموعات ي دعى اليت 

احلايل شكيل ، بغض النمر عن التبأكملهاالفرتة وينطبق ذلك عموما على )سيليكا السابقة جمموعة 
، من (باملثل)باالكا  -موعة أنيت، وجممن ناحية( اهذا االسم حاليتطلق على نفسها للمجموعات اليت 

 .ناحية أخرى
التعاون، مت القبض على اثنني من املشتبه هبم يف هذه و  قيقالتحيف بعد اجلهود الكبرية اليت بذلت و - 44

تشرين  27وسلمت مجهورية أفريقيا الوسطى السيد ألفريد يكاتوم إىل احملكمة يف . 2022احلالة يف عام 
 22يف  الثانية ن الدائرة التمهيديةمصادر القبض الأمر مبوجب بض عليه بعد الق 2022نوفمرب /الثاين

على طلب املدعي العام فيما يتعلق باملسؤولية  بناء قبضوقد صدر أمر ال .2022مرب نوف/تشرين الثاين
اجلنائية املزعومة للسيد يكاتوم عن جرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية املرتكبة يف اجلزء الغريب من مجهورية 

 ديسمرب/لكانون األو   22 يفو . 2024أغسط  /وآب 2023ديسمرب /كانون األول  بني أفريقيا الوسطى
القبض نغاسونا مبوجب أمر د إدوار  -، ألقت السلطات الفرنسية القبض على السيد باتري 2022

على  بناء قبضوقد صدر أمر ال. 2022 ديسمرب/كانون األول  7يف الثانية الدائرة التمهيدية  الصادر من
عن جرائم احلرب واجلرائم ضد للسيد نغاسونا طلب املدعي العام فيما يتعلق باملسؤولية اجلنائية املزعومة 
وكانون  2023ديسمرب /كانون األول  5بني  اإلنسانية املرتكبة يف اجلزء الغريب من مجهورية أفريقيا الوسطى

 .2024ديسمرب /األول

                                                           
(3) https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=181205-rep-otp-PE. 
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بيئة التعاون اإلجيابية ساعدت يف حني و . يف هذه احلالة فريقان من احملققني التحقيقيواصل و  - 45
ال املذكورة، فإن البيئة األمنية يف عمليات القبض ملموس يف حتقيقاته، مبا يف ذلك املكتب يف إحراز تقدم 

يف عام  كتباملومع ذلك، قام . كتباملمن التحديات ألنشطة العديد وتسبب متاما غري مستقرة تزال 
 ، تبادل9متشيا مع اهلدف االسرتاتيجي و . الشهود واستجواهبم رزفبعدة بعثات جلمع األدلة و   2022
 مع القضائية يف مجهورية أفريقيا الوسطى، مبا يف ذلك السلطاتكتب اخلربات وأفضل املمارسات مع امل

 23إىل  22إىل مجهورية أفريقيا الوسطى يف الفرتة من  ببعثةالعام  ةاملدعي تاموق. احملكمة اجلنائية اخلاصة
 . بانغيلقضاة يفلكمة احمليف دورة تدريبية نممتها  ت، وشارك2022مارس /آذار
برباءة  2022يونيه /حزيران 2يف  باألغلبية دائرة االستئناف حكمت، األوىل قضيةلوفيما يتعلق با- 46

 .رائم ضد اإلنسانية املوجهة إليهرائم احلرب واجلجبالتهم املتعلقة  بيري مببا غومبو من -السيد جان
املد عي قضية يف عن املقدم أصدرت دائرة االستئناف حكمها يف الط، 2022مارس /آذار 2يف و - 47

ونرسي   واندووفيديل باباال  مانغندا جاك -وجان يمباكيلولو مو   إمييهبيري مببا غومبو و  -العام ضد جان
املقدم من مخسة من  طعنالورفضت دائرة االستئناف  .عقوبات املوقعة عليهموالتهم إدان بشأن أريدو

كما أيدت الطعن املقدم املنسوبة إليهم،   علق مبعمم التهموأكدت اإلدانات فيما يتاملتهمني بشأن إدانتهم 
دعوى ، وأعادت المانغنداالسيد مببا والسيد كيلولو والسيد العقوبات املوقعة على املدعي العام بشأن  من

، أصدرت الدائرة االبتدائية 2022سبتمرب /أيلول 27يف و . إلعادة النمر يف العقوباتإىل الدائرة االبتدائية 
 . ا بشأن إعادة النمر يف العقوباتقراره
كانون   يفأودع مذكرة الطعن ، و طعنا يف العقوبة اجلديدة املوقعة عليهالسيد مببا، وقدم املتهم، - 42
يف عام يف مرحلة االستئناف الدعوى ستمر توسهذا الطعن،  علىاالدعاء سريد و . 2022ديسمرب /األول
2029. 

 (القضيتان األوىل والثانية) كوت ديفوار  مجهوريةاحلالة يف  (ب)

اليت ي دعى روما األساسي نمام املنصوص عليها يف رائم اجلتحقيق يف الواصل مكتب املدعي العام - 49
يف الفرتة اليت جرت االنتخابات  تأعقبيت العنف ال أعمال يف مجهورية كوت ديفوار خاللارتكاهبا 
. لكل منهما لنمر عن االنتماء السياسيالنزاع، بصرف ا، ويغطي التحقيق كال جانيب 2020-2022

 القضية )للسيد غباغبو القوات املوالية ب دعى ارتكاهبا من قبل كل من كتب على اجلرائم اليت املركز حتقيق و 
 (.الثانية القضية)للسيد أوتارا  والقوات املوالية( األوىل
 وهم السيدثة من املشتبه هبم أوامر بالقبض على ثالاألوىل عن صدور يق يف القضية تحقالأسفر و - 50

. املكتب على أساس األدلة اليت مجعها ،سيمون غباغبوالسيدة ، و هغودي هتشارلز بليوالسيد لوران غباغبو، 
 هلسيد غباغبو والسيد بلياإلجراءات مع كل من ايف حني استمرت القبض على السيدة غباغبو مل يتم و 

 23يف و . 2022يناير /كانون الثاين 29يف فعته النهائية من مراكتب وانتهى امل. 2022طوال عام  هغودي
وعقدت . افور عنه واإلفراج  تهرباءا للحكم بلوران غباغبو طلبالدفاع عن السيد ، قدم 2022 هيولي/متوز

عرض ممثلو ، و 2022 نوفمرب/تشرين الثاينأكتوبر و /تشرين األول بدائرة االستئناف يفستماع الجلسات ا
ستبت الدائرة يف و . خالهلا األسانيد املؤيدة لطلباهتمالدفاع  اوفريق ،القانونيون للضحايا مثلوناملو  ،االدعاء

 . (4)الخقوقت إلجراءات يف املقبل لسري ال

                                                           
، خلصت الدائرة االبتدائية األوىل للمحكمة اجلنائية الدولية باألغلبية، واعرتاض 2029يناير / كانون الثاين  26يف  (4)

شارلز بليه غوديه القاضي هرييرا كربوتشيا، إىل عدم وجود ظروف استثنائية متنع إطالق سراح السيد لوران غباغبو والسيد ت
ويف . وطعن املدعي العام يف هذا القرار. 2022يناير / كانون الثاين  25من االحتجاز باحملكمة عقب احلكم برباءهتما يف 

، وافقت دائرة االستئناف، واعرتاض القاضي موريسون والقاضي هوفمانسكي، على الطلب 2022يناير /كانون الثاين  22
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الثانية  التحقيق يف القضيةبنشاط  2022طوال عام ، واصل مكتب املدعي العام نفسه الوقت يفو - 52
خالل أعمال من قبل املعارضني للسيد غباغبو هبا اارتك  يد عىزعومة اليتاجلرائم املاملتعلقة ب لقضيةوهي ا

 .العنف اليت أعقبت االنتخابات

 احلالة يف دارفور بالسودان (ج)

كانون   24و 2022 هيوني/حزيران 20 يف املقدمني إىل جمل  األمن ينتقرير اليف  على النحو املبني- 52
كتب حتقيقاته هبدف حتقيق املاصل و ، (2005) 2593قرار جمل  األمن  مبوجب 2022ديسمرب /األول

، وقام بالعديد رتكاهبا يف دارفوراملزعوم اروما األساسي املنصوص عليها يف نمام  رائماجلالعدالة لضحايا 
 مراقبة التوجهاتيواصل املكتب و . جلمع األدلة الوثائقية وغريها، وأجرى مقابالت مع الشهودمن البعثات 

 .نمام روما األساسي، مع احلفاظ على القضايا اجلارية وتعزيزهاص عليها يف منصو تشكل جرائم قد اليت 
الدعم، مبا يف تقدمي املزيد من إىل  ةالعام ةاملدعي تدعإىل جمل  األمن،  نياملقدم ين التقرير ويف- 53

بالقبض عليهم أوامر من احملكمة الذين صدرت  هبماملشتبه  من أجل القبض على ، األمن ذلك من جمل 
لتحقيق معلقة، بعضها منذ من امراحل سابقة القبض الصادرة يف زال العديد من أوامر يال و . وتسليمهم
نتيجة قضائية فعالة، مما يعرض األوامر احليلولة دون الوصول إىل ومن شأن عدم تنفيذ هذه . 2007عام 

صصة بالفعل للتحقيقات ، ويؤدي إىل إهدار قدر كبري من املوارد املالية املخمصداقية احملكمة للخطر
 .وأنشطة الدعم واإلجراءات القانونية ذات الصلة

 احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية (د)

 30إىل  22البيانات اخلتامية يف القضية املرفوعة ضد السيد بوسكو نتاغاندا يف الفرتة من قدمت - 54
يف الوقت الت الالزمة وستصدر قرارها املداو الدائرة االبتدائية السادسة ستجري و . 2022أغسط  /آب

 29االدعاء يف  وانتهت مرافعة. 2025سبتمرب /أيلول 2يف  نتاغنداالسيد  بدأت حماكمةو . املناسب
. خبريا   22من بينهم حضوريا، لإلدالء بشهاداهتم شاهدا  72واستدعى االدعاء . 2027مارس /آذار

من  (ج)و( ب( )2)62وفقا للقاعدة ء آخرين تسعة شهود إدعاوقبلت احملكمة الشهادات املسجلة ل
 ،دة بعثات جلمع األدلةبعمكتب املدعي العام قام ، 2022يف عام و . القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات

 .التعاون واصلةمالتأكيد على و  ،مواستجواهب رز الشهودفو 
لكونغو الدميقراطية، مبا قلق تقييمه للحالة العامة يف مجهورية امع ال واصل املكتبجبانب ذلك، و - 55

بيانات وقائية يف  ةالعام ةاملدعي ت، وأصدر غريهايف منطقة كاساي و اليت يدعى ارتكاهبا  لجرائمليف ذلك 
سيواصل مكتب املدعي العام حتليل هذه التطورات وأي تدابري تتخذ على املستوى الوطين و . شأنهذا ال

 2022مايو /أيار 4إىل  2الكونغو الدميقراطية يف الفرتة من زارت املدعية العامة مجهورية و . بدقة ملواجهتها
والتقدم  ،حيث التقت بالرئي  جوزيف كابيال والسلطات السياسية والقضائية ملناقشة الوضع يف البلد

واإلجراءات القضائية املتعلقة باجلرائم املزعومة اليت قد تدخل يف اختصاص  ،احملرز يف التحقيقات الوطنية
كما التقت مع الزعماء الدينيني واألحزاب السياسية واجملتمع املدين . التعاون مع املكتبو ، احملكمة

 .واإلعالم واحملاورين الرئيسيني اآلخرين
اليت العنف أعمال بيانا  بشأن  ةالعام ةاملدعي ت، أصدر 2022ديسمرب /كانون األول  20ويف - 56

الشعب الكنغويل، وخاصة السلطات  ودعت ية، قبل االنتخابات يف مجهورية الكونغو الدميقراطوقعت 

                                                           
مل السيد لوران غباغبو والسيد تشارلز بليه غوديه باالحتجاز حلني النمر يف الطعن يف القرار وسي .املقدم لتعليق اإلفراج

 .‘2’( ج( )3) 22الشفوي الصادر عن الدائرة االبتدائية األوىل عمال  باملادة 
 



ICC-ASP/18/3 

3A250719  14 

أعمال العنف واجلهات الفاعلة السياسية ومؤيديها واملتعاطفني معها، إىل بذل قصارى جهدهم ملنع مجيع 
 .لنمام روما األساسي ةاملخالف

 احلالة يف ليبيا ( ه)

 كجزء وذلك ليبيا، يف ومعاجلتها وتلقيها األدلة مجع العام املدعي مكتب واصل ، 2022 عام يف- 57
أقرب  بأحداث املتعلقة احملتملة اجلديدة والقضايا ،2022 فرباير/شباط بثورة املتعلقة القائمة اجلرائم من

من ليبيا ودول  اثيقو ا كتب تعاوناملتلقى و . احلرب اجلارية وجرائم اإلنسانية للجرائم ضد ذلك يف مبا عهدا،
 .ومنممات دولية أخرى ،ايف ليبيللدعم أخرى، وبعثة األمم املتحدة 

 سنوات، مخ  من أكثر منذ إىل ليبيا األوىل بزيارته العام املدعي مكتب قام ، وبفضل هذا الدعم -52
 جمل  بقرار وعمال  . التحقيق باملوقع إمكانات من حتد تزال ال اليت الصعبة األمنية احلالة من الرغم على
تشرين  2 و 2022مايو /أيار 9 يف العامة املدعية تقدم ،(2022) 2970 املتحدة لألمم التابع األمن
ليبيا، وأحاطت  يف الوضع إىل جمل  األمن بشأن عشر واخلام  عشر الرابع تقريريها 2022نوفمرب /ثاينال

 اإلسالم سيف السيد ضد الليبية والقضايا املرفوعة احلكومة مع جمل  األمن علما باملستجدات يف التعاون
 مراقبة االدعاء ويواصل. الورفلي بوسيف مصطفى حممود والسيد خالد حممد اميالته والسيد القذايف
 على االدعاء رد ،2022أكتوبر /شرين األولت 22 ويف. السنوسي اهلل عبد بالسيد يتعلق فيما الوضع

 .القذايف بشأن مقبولية الدعوى أمام احملكمة اإلسالم سيف الطعن املقدم من السيد
 تدعاجلاري و لتحقيق ا التقدم احملرز يفمن جديد إىل  ةالعام ةاملدعيأشارت  ، نيالتقرير ين يف هذو - 59
الذين  هبماملشتبه  من أجل القبض على ، األمن الدعم، مبا يف ذلك من جمل تقدمي املزيد من إىل 

 واملنممات الدول مع بالتعاون عمله املكتب واصلو . بالقبض عليهم وتسليمهمأوامر من احملكمة صدرت 
 مع ليبيا، يف املسلحة واجلماعات امليليشيات ترتكبها اليت املستمرة اجلرائم بادعاءات يتعلق فيما خرىاأل

 .املهاجرين املرتكبة ضد اإلضافية اجلرائم على الرتكيز
بعد التحقيق الذي  ،2022يوليه /متوز 4يف  أصدرت الدائرة التمهيدية األوىلعالوة على ذلك، و - 60

ي دعى أنه لسيد الورفلي فيما يتعلق حبادث ثامن ، أمرا ثانيا بالقبض على اطلبهاء على بنكتب و قام به امل
 .2022يناير /كانون الثاين  24يف خارج مسجد بيعة الرضوان أشخاص  20مت فيه إعدام 

 احلالة يف مايل (و)

دخل مكتب تل، ومع مراعاة مجلة أمور منها الطلب املرتفع واملتواصل املهديعقب انتهاء قضية  -62
، واصل مكتب املدعي ااملدعي العام، ويف ضوء فرص التحقيق غري املتوقعة وخطورة اجلرائم املزعوم ارتكاهب

 رزوف ،ام بعدة بعثات بغرض مجع األدلةوقالتحقيق يف جمموعة واسعة من جرائم احلرب يف مايل، العام 
شركائه، مبا يف ذلك دول منطقة  وتأمني التعاون املستمر من جانب ،الشهود وإجراء مقابالت معهم

 .الساحل
بالقبض صادر ، مت تسليم السيد احلسن إىل احملكمة بناء  على أمر 2022مارس /آذار 32يف و - 62

 .يف متبكتو 2023و  2022جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية يف عامي من احملكمة بدعوى ارتكابه 
 تأكيد االهتاماتوتأجلت جلسة . 2022أبريل /نيسان 4أمام الدائرة التمهيدية األوىل يف  األويلومثل 

 .2029مايو /أيار 6إىل  2022سبتمرب /أيلول 24اليت كان من املقرر انعقادها يف 

 احلالة يف أوغندا (ز)
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 22واستؤنفت احملاكمة يف  ويننغضد دومينيك أو املدعي العام ضية قيف االدعاء تقدمي أدلة انتهى  -63
تشرين  2يف  الدفاع أدلةتقدمي بدأ و  .علبيانات االفتتاحية للدفا ستماع إىل اباال 2022سبتمرب /أيلول
 .2022أكتوبر /األول
كتب امل، واصل أونغوينجيش الرب للمقاومة وقضية  معت يجر أيف سياق التحقيقات اليت و - 64

 حلقة يف املكتب شارك ،2022 مارس/آذار ويف. النزاع طريف لكال احمللية القضائية املالحقةتشجيع 
 أصحاب مع املمارسات وأفضل الدروس املستفادة وتبادل الدولية اجلرائم معاملة حول كمباال يف دراسية
 .والعدالة القانون إنفاذ قطاعي يف املصلحة

 جورجيااحلالة يف  (ح)
 20و هيولي/متوز 2بني واصل مكتب املدعي العام التحقيق يف اجلرائم املزعوم ارتكاهبا يف الفرتة - 65

القتل والنقل )أوسيتيا اجلنوببية وحوهلا، مبا يف ذلك اجلرائم ضد اإلنسانية يف  2002أكتوبر /تشرين األول
اهلجمات على املدنيني والقتل العمد وتوجيه هجمات )وجرائم احلرب ( القسري للسكان واالضطهاد

 (. عمدا  ضد جنود حفظ السالم وتدمبري املمتلكات وأعمال السلب
كتب املدعي العام دعوة مجيع األطراف إىل التعاون يف حتقيقاته، مبا يف ذلك االحتاد واصل مو - 66

 .الذين قاموا بذلكالروسي وأوسيتيا اجلنوبية، ويرحب جبهود 
، عقدت احملكمة، بالتعاون مع حكومة جورجيا 2022أكتوبر /تشرين األول 25و 24ويف  - 67

ورجيا لتعزيز التعاون جب اسية إقليمية رفيعة املستوى يف تبليسيوبدعم مايل من املفوضية األوروبية، حلقة در 
 2027 هيولي/متوز 25جاء ذلك عقب اتفاق التعاون املوقع مع جورجيا يف و . اإلقليمي يف أوروبا الشرقية

 .لتسهيل أنشطة احملكمة والتحقيقات اجلارية يف البلد

 احلالة يف بوروندي (ط)

 يف ارتكاهبا يف احلالة املزعوم اجلرائم يف فعليا   حتقيقاته العام عياملد مكتب بدأ ،2022يف عام  -62
 2027 أكتوبر/األول تشرين 25 يف الثالثة التمهيدية الدائرة أصدرته الذي بناء على القرار بوروندي
 وشرع يف بناء البلدان، من عدد إىل بعثات بعدة وقام املكتب. حتقيق بفتح العام للمدعي يأذن والذي
 .فيها لتيسري التحقيق املنطقة يف التعاون شبكات
 تشرين 27 يف األساسي حيز النفاذ وال تزال بوروندي، على الرغم من دخول انسحاهبا من النمام -69
من الناحية  التحديات بعض بيد أن ذلك يطرح. احملكمة مع بالتعاون ملزمة ،2027 أكتوبر/األول
 يف التشغيلية السرعة يف توفري االحتياجات على العام املدعي مكتب ركز السياق، هذا ويف. العملية
 .اللغوية واملتطلبات ، الشهود ومحاية التشغيلي، وغريه من احتياجات الدعم األمن مثل جماالت

 كينيا (ي)

 خالل مزعومة اإلنسانية ضد جرائم ارتكاب عن معلومات تلقي العام املدعي مكتب واصل -70
االدعاء  يف كما واصل التحقيق ،2002-2007 الفرتة يف تخاباتاالن أعقبت اليت العنف أعمال

وبالتحديد ممارسة تأثري مفسد أو  70بارتكاب جرمية اإلخالل بإقامة العدل املنصوص عليها يف املادة 
 .كينيا قضايا يف الشهود الشروع يف ممارسة تأثري مفسد على

 قسم االستئناف (ك)

التابع لشعبة  غنيا  بالنتائج فيما خيص قسم االستئنافحافال  باألعمال و  2022كان عام - 72
 :وترد فيما يلي حملة عامة لألنشطة الرئيسية اليت أجنزت خالل السنة. االدعاء
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  (ICC-01/05-01/08)مببا قدم االدعاء مذكرات شفوية يف جلسة االستئناف يف قضية (أ)
ناف اليت استمرت ثالثة أيام، قدم االدعاء خالل جلسة االستئو . 2022 يناير/كانون الثاين  يفالرئيسية 

عدد كبري من األسئلة الشفوية على دائرة االستئناف، وكذلك سؤاال كتابيا ل 20وأجاب على داخالت م
، نقضت دائرة االستئناف باألغلبية 2022يونيو /حزيرانيف و . اإلضافية اليت طرحها القضاة أثناء اجللسة

القاضي هوفمانسكي )قاضيني اعرتاض و ( أوسوجي -ن وإيبويارت وموريسو غفان دين وينضاة الق)
مساعدة يف فهم قرار دائرة االستئناف ومساعدة العمل ولل. بيري مببا -إدانة السيد جان( غنغموناالقاضي و 

الذي كان  لقرار دائرة االستئناف( داخلية)املستقبلي يف املكتب، أصدر قسم االستئناف عدة حتليالت 
صفحة  200ينطوي على رأي خمالف يتكون من كان و األغلبية، كان ببالنمر إىل أنه  ا إىل حد ما معقد

كما عمل قسم االستئناف مع خمتلف أفرقة احملاكمة . أوسوجي -للقاضي إيبوي ستفيض ورأي منفصل م
 ؛بأكملهاشعبة االدعاء لملناقشة اآلثار احملتملة للقرار على قضاياهم وشرح احلكم وآثاره 

، أصدرت دائرة  (ICC-01/05-01/13)70مبوجب املادة  مببا وآخرين قضيةويف  (ب)
احملاكمة األوىل اليت تتم فيها حماكمة عدة كانت القضية مهمة ألهنا و . االستئناف ها يفاالستئناف حكم

يف  نمري جرمية اإلخالل بإقامة العدلأحكام باإلدانة تصدر فيها بشكل مشرتك و ( أكثر من اثنني)متهمني 
املادة )األغراء والتشجيع يف عدة طرق للمسؤولية مثل ة اإلدانواستهلت احملكمة أيضا . كمةهذه احمل
طعن إدانتهم، و يف مجيع املدانني اخلمسة  طعنو ((. ج()3)25املادة )واملساعدة والتحريض (( ب()3)25

عام الطعن طوال ونمرت احملكمة يف  .عقوبات اليت حكمت هبا احملكمةال دعي العام يفثالثة مدانني وامل
رائم يف اجلملتهمني اخلمسة ا، أيدت دائرة االستئناف باإلمجاع إدانات 2022مارس /آذاريف و . 2027

هتم يف بالفعل  لةمشمو ا بعض التهم على أساس أهنوحكمت بالرباءة من ) 70املادة املنصوص عليها يف 
السيد مببا والسيد  بات املوقعة على وأيدت الدائرة أيضا الطعن املقدم من االدعاء بشأن العقو (. أخرى

إىل الدائرة االبتدائية لتصحيح األخطاء احملددة وفرض عقوبات الدعوى يندا وأعادت غكيلولو والسيد مان
، عقدت الدائرة االبتدائية جلسة استماع لسماع املداخالت الشفوية بشأن 2022 هيولي/متوزيف . جديدة
قرارها بفرض عقوبات جديدة دائرة االستئناف أصدرت  2022سبتمرب /أيلولاجلديدة، ويف عقوبات ال

يف السيد مببا وطعن . يندا األحكام اجلديدةغومل يستأنف السيد كيلولو والسيد مان. على املتهمني الثالثة
على هذه املذكرة االدعاء د وسري . 2022ديسمرب /كانون األول  يفطعن وقدم مذكرة الالعقوبة اجلديدة 

الدعاء فريق التابع لستئناف الوساعد فريق ا. 2029عام  يفيف مرحلة االستئناف ستستمر القضية و 
الدعوى املتعلقة  اتإجراءو  ،إىل الدائرة االبتدائية بشأن األحكام اجلديدةذكرات احملاكمة يف تقدمي امل

ته يف قضيليه املوجهة إتهم العقب تربئته من  70باإلفراج عن السيد مببا فيما يتعلق بقضيته مبوجب املادة 
قام فريق االستئناف بتحليل احلكمني و . عقوباتالرئيسية، وحتليل قرار الدائرة االبتدائية اجلديد بشأن ال

 ؛شعبة االدعاءلالنهائيني وقدم عرضا  
املتعلقة دعوى اليف  2022من عام  ا كبريادعاء جزءالتابع لإلستئناف الفريق اوأمضى  (ج)
السيد عمر البشري  بعدم القبض على ،من أنه مل ميتثلالدائرة التمهيدية  ما توصلت إليهفياألردن بطعن 
ومن أنه ينبغي  السيد عمر البشري ضدألمر القبض الصادر ، 2027مارس /آذارلألردن يف  تهزيار أثناء 
األردن يف طعن قدم االدعاء رده على و . وجمل  األمن الدول األطرافإىل مجعية ة املسألة إحالبالتايل 
، ورده 2022يوليه /متوزورده على مالحمات أحد عشر من أصدقاء احملكمة يف  ،2022أبريل /اننيس

ع قدت جلسة استماع و  .2022أغسط  /آبيف  وجامعة الدول العربية على مالحمات االحتاد األفريقي
ردن قدم االدعاء واألو ، 2022سبتمرب /أيلولمدهتا مخسة أيام حول الطعن أمام دائرة االستئناف يف 
عروضا وأجابوا على أكثر للمحكمة يف هذه اجللسة وجامعة الدول العربية واالحتاد اإلفريقي وعدة أصدقاء 

أسئلة أخرى  على وكذلكقبل انعقاد اجللسة بأسبوعني، دائرة االستئناف موجها من سؤاال   40من 
الدخول يف جولة أخرى  إىل أصدقاء احملكمةعيت األطراف و د  وبعد اجللسة، . طرحها القضاة أثناء اجللسة

دائرة ومل يصدر بعد قرار . 2022سبتمرب /أيلولذلك يف أواخر باالدعاء  اماخلطية، وقذكرات من امل
 االستئناف بشأن االستئناف التمهيدي؛
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زر املتعلقة جب الةاحل، قدم االدعاء طلبا للحصول على إذن لالستئناف يف 2022يف عام و  (د)
يف قرارها ة أن تعيد النمر العام ةاملدعي إىلصدرت الدائرة التمهيدية قرارا يطلب ، أ2025في عام ف. القمر
قافلة مايف مرمرة اهلجوم الذي شنه جيش الدفاع اإلسرائيلي على احلالة املتعلقة ببعدم فتح حتقيق يف املتعلق 
تشرين  يفو (. تبهاإىل مكارسلت مواد جديدة  تحللو )النمر يف قرارها  ةالعام ةاملدعي تأعادو . البحرية
صها جمددا إىل أنه على الرغم من و خلب تقريرا يوضح أسبااملدعية العامة ، قدمت 2027نوفمرب /األول

القضية مل تف بعتبة اخلطورة مبوجب نمام فإن ، الذي وقع على القافلةارتكاب جرائم حرب يف اهلجوم 
،  2022نوفمرب /تشرين الثاينيف و . قيقمرة أخرى فتح حتأسباب رفضها و فيها روما األساسي لفتح حتقيق 

ويف وقت الحق من ذلك . النمر يف قرارهاأن تعيد ب إىل املدعية العامة كررت الدائرة التمهيدية طلبها
ثالثة أسباب واستند إىل الشهر، سعى االدعاء إىل احلصول على إذن الستئناف قرار الدائرة التمهيدية 

 53بإعادة النمر يف قرارها مبوجب املادة ( مرة أخرى)املدعية العامة  الدائرة يف مطالبةمجيعها حبق تتعلق 
إذا . قرار الدائرة التمهيدية بشأن اإلذن باالستئنافومل بصدر بعد . الفعلبعد صدور هذا القرار ب( 3)

 .2029يف عام يف االستئناف التمهيدي االستئناف ت الدائرة هذا اإلذن، ستنمر دائرة منح
 دفاع للحصول على إذن لالستئنافلل باطل 25على االدعاء رد  ،2022يف عام   (هـ)

أفرقة ساعد قسم االستئناف و (. يف املائة 200نجاح المعدل )مجيعها اخلمسة عشر ور فضت الطلبات 
 :احملاكمة يف احلاالت التالية

. دعاءإلات مجيعها لألسباب اليت قدمها ، رفضوينغأونقضية يف طلبات عشرة  ‘2’
 واملذكرات واملرافعات النهائية،حماكمة عادلة، واإلفصاح، احلق يف  بانتهاكالطلبات هذه تتعلق و 

شهود الدفاع مبوجب املادة بيانات  ميتقد، و 72واملادة وقضية املمثلني القانونيني للمجين عليهم، 
 ؛يةوتدابري احلمااإلطالع على احملررات، ، و تحرير، واجلدول الزمين للمحاكمة، وال(ب( )2)62

ت مجيعها لألسباب اليت قدمها ، رفضهغودي هغباغبو وبليقضية يف طلبات أربعة  ‘2’
االدعاء يف منتصف احملاكمة، مرافعة للرد على طلبات باحلدود الزمنية وتتعلق هذه ال. دعاءإلا
 ني؛سريني ، وملفاملتعلقة باحملاكمة االدعاءذكرة وترمجة م لإلدعاء، الوثائقيةألدلة وا

خمططات ) دعاءإلاأحدمها لألسباب اليت قدمها  رفض احلسن،ن يف قضية طلبا ‘3’
 .، وال يزال الطلب اآلخر قيد البحث(التحليل املتعمق

الرئيسية عن معاجلة دعاوى ة قسم االستئناف ، باإلضافة إىل مسؤوليعلى مدار السنةو - 72
مساعدة قانونية مستمرة إىل أفرقة م كما قدقانونية  المشورة للمذكرة  40قسم أكثر من الاالستئناف، قدم 

غباغبو وبليه قضية : تشمل هذه النقاط القضايا التاليةو . معقدةئية وإجرا يةاحملاكمة بشأن نقاط قانون
املرافعة ) نتاغندا؛ وقضية (ذكراترد على املعدم اإلذن بالو ، االدعاء يف منتصف احملاكمةمرافعة ) غوديه

الثانية يف مجهورية  ؛ والقضية(ر القبض وعريضة اإلدعاءأم) احلسنقضية ، و (فويةاخلتامية واملذكرات الش
؛ ويف احلاالت يف جورجيا وليبيا وبوروندي، (املقبولية) القذايف؛ وقضية (أوامر القبض)أفريقيا الوسطى 

 .متنوعةمسائل قانونية وداللية و 
 جارية يقوم هباأولية  دراسات يضا دعم ومساعدة ما ال يقل عن ستصل قسم االستئناف أووا- 73

ابون واململكة غولومبيا وأوكرانيا وفلسطني واليف ك (شعبة االختصاص والتكامل والتعاون)قسم حتليل احلالة 
 خطية، أعد قسم االستئناف مذكرات ةاألخري  دراسةبالفيما يتعلق و . بنغالديش/العراق وميامنار/املتحدة

ترحيل بالنمر يف مسألة  بشأن اختصاص احملكمة( 3)29دة الدائرة التمهيدية مبوجب املامن طلب قرار ل
بقيادة نائب املدعي العام، مذكرات شفوية أمام الدائرة قدم القسم، ا من ميامنار إىل بنغالديش، و غالروهين

خمتصة ، قررت الدائرة التمهيدية أن احملكمة 2022نوفمرب /تشرين الثاينيف و . التمهيدية بشأن هذه املسألة
اتصاالت ريمية على مدار العام، شارك أعضاء القسم أيضا يف بعثات ومؤمترات و و . ملسألةا ه هذيفبالنمر 
، وشاركوا يف العديد الداخلية للمكتب االجرائيةسوابق القضائية و القاموا بتحديث جمموعة و ، خمتلفة أخرى
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شعبة االدعاء بشأن /قيقشعبة التحل، وقدموا التدريب الداخلي املقاضاةالعمل التابعة لشعبة أفرقة من 
مشروع املبادئ وشارك أعضاء القسم أيضا يف وضع . رائم القائمة على أساس اجلن اجلرائم اجلنسية واجل

رائم القائمة على جلرائم اجلنسية واجلاملتعلقة با سياسةال واستعرضوا تنفيذ، ملكتبلتوجيه االهتام باالتوجيهية 
وواصل احملامي . ككل من املهام الالزمة لدعم والية املكتبك ذل وغريأساس اجلن  يف شعبة املقاضاة، 

الرئيسي لالستئناف ورئي  القسم دورمها كأعضاء يف اللجنة التنفيذية، وشاركا يف اجتماعات ومناقشات 
 .رارات اللجنةوق

 التعاون الدولي والمساعدة القضائية- 3

، تناول 2022يف عام  تحقيق واملقاضاةعلى صعيد الالعام املد عي مكتب فيما يتعلق بأنشطة - 74
يف املائة عن الفرتة املشمولة بالتقرير  33.65 تبلغبزيادة )طلبا  للمساعدة  564ما جمموعه  املكتب
دول غري سبع و  دولة طرفا   47كا  خمتلفا ، منهم شري 77إىل ، وكانت هذه الطلبات موجهة (السابق
ومؤسسات من القطاع اخلاص،  ،منممات غري حكوميةو  ،ممات إقليميةومن ،ومنممات دولية ،أطراف

يف عدد يف املائة  22وميثل ذلك زيادة تتجاوز . اضطالعه باملتابعة فيما يتعلق بتلبية الطلبات العالقةعالوة على 
  .الطلبات املرسلة إىل شبكة من الشركاء تتطور باستمرار

التعاون القضائي، والوحدات املعنية جمال  يف ئهشركا ةشبكيف تعزيز  مكتب املد عي العامواستمر - 75
 بالتحقيقات املالية، وسائر اجلهات الفاعلة يف جمال إنفاذ القانون ويفاملعنية  ، والوحداتجبرائم احلرب
 ،9 هدفه االسرتاتيجييف ضوء  ،كتباملوواصل  .اإلقليمي والدويلعلى املستوى الوطين و  اجملال القضائي

املشاركة يف رأب ثغرة اإلفالت من العقاب عن طريق دعم ما الوطنية على السلطات القضائية تشجيع 
ما يزيد على  عاجل املكتب، 2022ويف عام  .عند االقتضاءتبذله السلطات القضائية الوطنية من جهود، 

عدة السلطات مساوواصل ( 20)93املادة مبوجب  السلطات القضائية الوطنية نمطلبا واردا  40
د لدى الدول ويمل مكتب املد عي العام يشد   .ت حسب االقتضاءما جتريه من حتقيقاة فيالقضائية الوطني

أمهية طلبات املساعدة من لجيابية ويف الوقت املناسب اإلما تت سم به االستجابة وسائر الشركاء على 
الردود على  طءوينو ه مكتب املد عي العام أيضا  إىل ما لب .حضري للمحاكماتالتو  اتتحقيقالتسهيل ل

ويؤكد مكتب املد عي العام كذلك على أمهية . كفاءتهأو عدم اكتماهلا من أثر وخيم على فعاليته و طلباته 
مبا يف ذلك فيما  قني وجهات مركزية معنية باالتصال لتناول طلباته ومتابعتها على حنو جدي،منس   تعيني

على القبض صدر عن احملكمة من أوامر ب اد على أن عدم تنفيذ مويشد   خيص جهود التحقيق املايل،
ن شرعية ينال من شرعية احملكمة ومصداقيتها، وم ،إىل عشر سنوات خلتبعضها  يرقى تاريخ هبم،مشتبه 

 .ككل ومصداقية اجملتمع الدويل

 العالقات الخارجيةعام و التعاون ال- 4

 الصلة ذات اخلارجية العالقاتو  العام التعاون أنشطة العام املدعي مكتب نمم السنة، مدار على -76
 ذلك ويشمل. نيالعاملوفريقيها  اجلمعية إطار يفاليت عقدت  واملشاورات االجتماعات يف بنشاط وشارك
 ، العام املدعي مكتب من الرئيسية الرسائل وتوصيل املعلومات لتوفري اجتماعا 40 من أكثر يف املشاركة
 املناقشاتذلك مثال يف سياق و  امليسرين، عمل يف ريةكب مسامهة تقدمي االقتضاء، عند ذلك، يف مبا

 أو نوفمرب،/تشرين الثاين 7 يف احملكمة مقر يف عقدت ليتااملتعلقة بعمليات القبض  الدراسية واحللقات
 األحداث من العديد يف شارك أو/و ونمم العام املدعي مكتب عدأ كما. التكاملامليسرين املعنيني ب

الدراسة  أنشطة عن تقريره وقدم العامة، اجللسات يف ذلك يف مبا ، للجمعية رةعش السابعة الدورة خالل
 .2022 لعام األولية
 الدول وممثلي والسفراء اإلقليمية للمجموعات دبلوماسية إحاطات عدة العام املدعي ونمم مكتب- 77

 على لدبلوماسيةا اإلحاطة يف أيضا العام املدعي مكتب وشارك. الهاي يف مقرها يوجد اليت األطراف
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 املكتب تلقى ، ذلك إىل باإلضافة. حديثا وصلوا الذين للدبلوماسيني تعريفيال التدريب ويف احملكمة نطاق
 اجملتمع مع املستديرة املائدة اجتماعات يف وشارك نمم كما. ملباين احملكمة املستوى رفيعة زيارة 49 وأعد
 .بلدان احلاالتو  وليةالدراسات األي بلدان ممثلمع  ذلك يف مبا املدين،
 املتعددة واملنتديات املناسبات خمتلف يف العام املدعي مكتب شارك بالتقرير، املشمولة الفرتة وخالل -72

 األمن جمل  مع آريا شكل على الريمي غري واالجتماع لألمن، ميونيخ مؤمتر يف ذلك يف مبا األطراف،
 لجمعيةل والسبعني الثالثة الدورة من املستوى الرفيع زءواجل ،2022 يوليه/متوز يف املتحدة لألمم التابع
 عن فضال اخلارجية، للسياسة برلني ومنتدى األمن، جمل  لدى حاطةاال وبعثات املتحدة، لألمم العامة
 والتشغيلية، االسرتاتيجية االتصاالت وتطوير إقامة يف أساسية املشاركة وكانت. بروكسل ه معرتباطاتا

 الرسائل ونشر العام، املدعي مكتب بعمل املعرفة وزيادة الثنائية، االجتماعات خالل من التعاون وتعزيز
 وشارك. السياق هذا يف كلمة 42 املكتب وأ عد - واملداخالت اللقاءات من العديد خالل من الرئيسية
 حملكمةايف  أخرى أجهزة مع تنميمهاقام ب اإلقليمي للتعاون دراسية حلقات يف أيضا العام املدعي مكتب
 (. .2022 أكتوبر/األول تشرين) تبليسي ويف( 2022 يونيه/حزيران) كيتو يف
 املدعي مكتب شارك األساسي، روما نماماالحتفال مبرور عشرين عاما على اعتماد  مبناسبةو - 79
 مقر يف األحداث هذه ووقعت. املناسبة لتلك املقررة األحداث تنميم يف وساهم اجتماعات عدة يف العام
 واحملكمة املكتب وخارجها وشارك فيها املكتب لتعزيز الدعم املقدم للمحكمة واالملام بوالية احملكمة
 .ككل
مع كتب املد عي العام يف لقاءات ثنائية مب سؤولنياملمن كبار  اوغريه ةالعام ةاملدعي تشاركو - 20

 لتعزيز الهاي ويف أماكن أخرىيف  خمتلف اجلهات الفاعلة من احلكومات واملنممات اإلقليمية والدولية
أنشطته يف جمال ب، وذلك لتعزيز املناقشات التشغيلية املتعلقة اإلحاطة بوالية مكتب املد عي العام وعمله

 .التحقيقات واملقاضاة
 للدول" اتصال فريق" احملكمة، قلم مع بالتعاون العام، املدعي مكتب أنشأ ، ذلك إىل باإلضافةو   -22

 أوامر تنفيذ لتشجيعاملبذولة  الدبلوماسية اجلهود ملناقشة ريمي غري كمنتدى بالقبض املعنية األطراف
 .2022 مايو/أيار 26 يف هبولندا اخلارجية وزارة يف السياق هذا يف عمل اجتماع وع قد. املعلقة القبض
 مع يةريم غري اجتماعات لعقد الهاي لسفارات دائمة زيارة 22 أيضا العام املدعي مكتب ونمم  -22

االهتمام  ذات القضايا وتبادل الدبلوماسية االتصاالت شبكة توسيع طريق عن الدعم لتعزيز السفراء
 .املتبادل
 قضاة، من ساساكون أتة لوفود تزيار  203تسهيالت لتنميم  العام املدعي مكتب دمق وأخريا،  -23

 املدين، اجملتمعيف  وأعضاء ،اإلنسان حقوق عن ومدافعني وبرملانيني، ودبلوماسيني، عامني، ومدعني
 275 كما قام بتنسيق عند االقتضاء؛ احملكمة، قلم مع بالتنسيق وطالب،وظفني مدنيني، مو  وحمامني،
 .بشأهنا لالزمةإللقاء حماضرات يف احملافل اخلارجية وقدم املشورة ا املكتب تلقاها دعوة

 قلم احملكمة: الربنامج الرئيسي الثالث -يمج

يف كل من  تقدمي الدعم إىل األطراف واملشاركني يف اإلجراءات أمام احملكمة احملكمةواصل قلم - 24
 . ومرحلة جرب األضرار ،ومرحلة االستئناف ،واملرحلة االبتدائية ،املرحلة التمهيدية

ص اإلجراءات االبتدائية قلم احملكمة دعما  ومساندة مستمرين فيما خيعلى وجه اخلصوص، قدم و - 25
يس ر قلم احملكمة تنفيذ   ،2022ويف عام . أونغوين قضيةو  ،غوديهغباغبو وبليه قضية و ، اغندانتيف قضية 

السيد احلسن والسيد يكاتوم يف   -ثالثة أوامر بالقبض ونقلت ثالثة أشخاص مشتبه هبم إىل الهاي 
 .2029يناير /، والسيد نغايسونا يف كانون الثاين2022ديسمرب /كانون األول
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 . لوبنغا ومببا واملهدييف دعم إجراءات جرب األضرار يف قضايا  قوةاحملكمة أيضا ب وشارك قلم- 26

 األعمال القضائيةإدارة - 2

 األنشطة القضائية (أ )

حمضرا  واإلخطار هبذه  2 356وللمحكمة وثيقة  4 533تسجيل ما جمموعه  2022شهد عام - 27
هبا يف شىت القضايا واحلاالت مت اإلخطار و أ/ذان الرقمان وثائق س ج لت وويشمل ه. واحملاضر وثائقال

هبا مت اإلخطار أو /س ج لت ووثيقة  252فضال عن أدناه، على النحو املبني ، املعروضة على احملكمة
 .نةأو الئحة قلم احملكمة وال تتعلق بالضرورة بقضية أو حالة معي  /عمال  بالئحة احملكمة و

دعم تقين وق د م اإلخطار هبا، مت حمضرا  و  322و وثيقة 626 س ج لت ،يف احلالة يف أوغنداو - 22
 .ن غويناجلسة يف قضية  57ملا يبلغ وإجرائي 
اإلخطار هبا، مت و  حمضرا   390ووثيقة  629 س ج لت ،ويف احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية- 29

 .كاتانغايف قضية  ، وواحدةنتاغنداة يخلم  جلسات، أربعة يف قضوق د م  دعم تقين وإجرائي 
 .اإلخطار هباومت  احمضر  29و وثيقة 2 422 س ج لت ،ويف احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى- 90

 .مببا وآخرينت يف قضية ا، وأربع جلسمبباجلسات يف قضية  4وعقدت 
وإجرائي  وق د م  دعم تقين .اإلخطار هباحمضرا ومت  23و وثيقة 242 س ج لت ،ويف احلالة يف دارفور- 92

ت تضم مشاركني من اخلارج مثل أصدقاء احملكمة، والسلطات األردنية، وممثلي االحتاد اخلم  جلس
 .األفريقي وجامعة الدول العربية

  .اإلخطار هبامت و وثيقة  24 س ج لت ،ويف احلالة يف كينيا- 92
 .اإلخطار هباومت  وثيقة 232 س ج لت ،ويف احلالة يف ليبيا- 93
 وق د م .اإلخطار هبامت و  حمضرا   562ووثيقة  432 س ج لت ،حلالة يف مجهورية كوت ديفوارويف ا- 94

 .غباغبو وبليه غوديه جلسة يف قضية 23ملا يبلغ دعم تقين وإجرائي 
دعم تقين وإجرائي  وق د م .هبا اإلخطارومت  ضراحم 20ووثيقة  952 س ج لتويف احلالة يف مايل - 95

 .احلسن وجلستني يف قضية املهديية جللسة واحدة يف قض
وثيقة ومت اإلخطار  23 س ج لت ،مبوديامملكة كو يونان اللة يف جزر القمر و ويف حالة السفن املسج  - 96
 .هبا
. خطار هبااإلن ومت اوثيقة وحمضر  227 س ج لت ،يف مجهورية أفريقيا الوسطىالثانية ة قضيويف ال- 97

 .ومتيكاة واحدة يف قضية وق د م دعم تقين وإجرائي جللس
 .اإلخطار هباومت  وثيقة 37 س ج لت، ويف احلالة يف جورجيا- 92
 .اإلخطار هباوثائق ومت  4 س ج لتغابون، ويف احلالة يف - 99
 .اإلخطار هباومت  ائقوث 3 س ج لتبوروندي، ويف احلالة يف - 200
 .إلخطار هباامت و  وثيقة 722 س ج لتأفغانستان، ويف احلالة يف - 202
 .من الئحة احملكمة( 3)46إجراء مبوجب املادة وق د م دعم تقين وإجرائي جللسة واحدة يف - 202
 .اإلخطار هبامت و ائق وث 7 س ج لتفلسطني، ويف احلالة يف  -203
 .اماإلخطار هبمت و ن تاوثيقس ج لت مجهورية فنزويال البوليفارية، ويف احلالة يف - 204
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   عام ب يف املائة مقارنة 5.32املسجلة يف احملكمة بنسبة  الوثائقاخنفض عدد  ،2022يف عام و - 205
 .يف املائة 7.93بنسبة ليت مت اإلخطار هبا ما ارتفع عدد احملاضر املسجلة وابين 2026
لتيسري إدالء الفيديوية االستعانة بتكنولوجيا الروابط السمعية أو  2022طيلة عام  تاستمر و - 206

عرب تني تنميم جلسلن لقاعة احملكمة ان إدارياموظف/نامعاونن ان قانونياموظفويلزم  .أقواهلمالشهود ب
شاهدا  27ومن بني . والثانية يف حمل إقامة الشاهد ،واحدة يف قاعة احملكمة يف الهاي: روابط الفيديو

ه ستة خالل ما جمموععرب روابط الفيديو،  شهودمت االستماع إىل ستة  أونغوين،أدلوا بأقواهلم يف قضية 
 .أيام
ستماع اال املرحلة االبتدائية وجلسيت يف نشطة قضايا املتعلق بثالث العمل عبءولتحمل  -207
ؤالء هسيقوم و  .موظفني لقاعات احملكمة/قانونيني معاونني موظفني ثالثة عن يقل ال ما يلزم تزامنتني،امل

لضمان الدعم أيضا املكتب اخللفي  هامم من بعددعلى دعم جلسات االستماع،  ةعالو املوظفني، 
 .الكامل للدعاوى القضائية

 إدارة قسم يشارك ،اجلارية التسجيلعمليات و  احملكمة داخل الروتينية األنشطة إىل باإلضافة- 202
أنشطة  تكليفهم مبهام لدعمو عليها  املوظفني تدريبيقوم بو األنشطة املستقبلية  يفاألعمال القضائية 
 على احملكمة سجالت ومساعدو النصوص منسقو وعمل ،2022 عام طوالو : ية الشقيقةالوحدات الفرع

 263 تصحيح مت أعاله، املقدمة للمحاضر اإلمجالية األرقام ومن. وتصحيحها النصوص تصنيف إعادة
 بسبب والدقة، الدقة وتتطلب العمالة كثيفة األنشطة وهذه. النصوص من 99أعيد تصنيف و  نصا

 .أخطاء ألي ةالوخيم العواقب
خالف جلسات االستماع  حداثألحمضرا  22ما جمموعه وانتج قسم إدارة األعمال القضائية - 209
 .تسجيلها واإلخطار هباقام بو 

 فريقال ويقوم إلكرتوين شكل يف األدلة أو/و املوادالقضائية  األعمال إدارةقسم لقي يت: األدلة إدارة -220
 إدارة بيانات قاعدة يف وتسجيلها ميلهاحت بتجهيزها ليتم لقسمل التابع ةاإللكرتونياحملكمة  دعمعين بامل

 جمموعه ما حتميل متو . احملكمة على املعروضة القضايا واحلاالت احملكمة، وذلك جلميع التابعة لقلم األدلة
ضية ق يف مخسة، و نتاغنداقضية  يف 57: التايل النحو على وختزينها ومعاجلتها مادة أو/و وثيقة 29 507
غباغبو وبليه يف قضية  654و احلسن،يف قضية  27 729، وإنغوينقضية  يف 2 072و  ،نيوآخر  بامب

 .غوديه
 تنزيالتال" تمثل يفت جديدة ممارسة ظهرت ،املذكورة املتكررةلتحميل اعمليات  إىل وباإلضافة -222
 حتميل كمرفقات،املذكورة  الت تنزيلل الداعمة املوادتقدمي العمل على  ىجر فيتم اآلن، كلما ": املختلطة
واد امل نف  تكرار يف احلد منذلك  ويساهم. صلياأل شكلهاباحملكمة االلكرتونية على موقع التنزيالت 

وأدت هذه املمارسة إىل ختفيض عدد الوثائق . وثيقة 2 320 املذكورة الداعمة ثل املوادمتو . بأنساق خمتلفة
الفريق املعين بدعم  نشاطإىل زيادة  ذلك، من العك  على ،ولكن احملكمة، سجالت مكتباجلها يعاليت 

 .احملكمة االلكرتونية
 تبلغ زيادة اوميثل هذ ،يالدل أو/و ،مادة أو/و ،وثيقة 32 227عاجل القسم هذا العام  ،إمجاالو  -222
 .املائة يف 234

 احملكمة اإللكرتونية (ب)

 :احلالية نيةاحملكمة اإللكرتو  ةنممألة على التحسينات املدخ- 223
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تركيز ملواصلة حتسينات حاليا جتري : التحكم يف الوصول إىل املعلومات القضائيةات عملي (أ)
اإللكرتونية اليت حتتوي على  ةاحملكمأنممة الوصول إىل إزالة منح و و طلب املتعلقة ب اتعمليالوتبسيط 

  ستخدم؛املل وصو عقب الشفافية وتعلى تعزيز تحسينات عمل هذه التو . معلومات قضائية

توسيع البنية التحتية جيري حاليا بناء على طلب األطراف، : احملكمة داخلتقدمي األدلة  (ب)
 مديري ومتكني اتعميمهل واختبارهااألدلة اإلضافية لتقدمي دوات األوجيري تقييم  ،اتكما احمل اتلقاع

 األدلة؛ من حمسنة أشكال تقدمي قضايا الطرفني من
 اجلديدةإلصدارات لأشكال عديدة من االختيارات أجريت  اون مع البائع،بالتع: اضراحمل ( ج)

ثبات فيما يتعلق باملشكالت اليت مت اإلبالغ عنها يف املاضي اضر من أجل معاجلة احمل إدارةمن جمموعة 
حتسني قدرة إىل ذلك ؤدي يمن املتوقع أن و  ،الشواغل الرئيسيةملعاجلة ر فع مستوى النمام و . اتالتطبيق

 ؛يف الوقت احلقيقي هاحتليلو احملاضر إليداع لنمام على العمل كأداة ا
اكتملت املرحلة األوىل من نمام التسجيل الرقمي : IPVبنمام األرشفة الرقمية /التسجيل (د)

حتليل أيضا خالل هذه الفرتة، مت و . اتاجلديد جزئي ا وتتضمن اختبار ا مكثف ا لعدة إصدارات من التطبيق
 نات الوصفية واحتياجات التكامل للنمام اجلديد؛وتوحيد البيا
 حملكمة اإللكرتونية الرئيسيةتطبيقات ااستجابة لتحديث : القدرات التدريبية املتخصصة (ه)

، ومشروع البث  (IPV) مثل نمام التسجيل الرقمي اجلديد -والنشر املتوقع ألنممة وأدوات جديدة 
املتخصصة  دريبيةالقدرات التعزيز جيري ت -(دير احملاكمةم)املباشر، واألداة اجلديدة لعرض األدلة 

ريب دويرمي الت. ، مبا يف ذلك اعداد مواد تدريبية للمستخدمني العاديني واملستخدمني ذوي اخلربةالداخلية
 .املعلومات املناسبة إدارةفعالية املستخدمني، فضال  عن تعزيز ممارسات كفاءة و إىل زيادة  
 :القضائيمنصة سري العمل - 224
احملكمة )نقل املشهد املعقد لألنممة القضائية  هوالقضائي  ينمن منصة سري العمل االلكرتو  دفاهل

وحتليل  إدارةو  إىل نمام متكامل ملعاجلة نيالدعم العملية القضائية إلكرتو يا املستخدم حال( اإللكرتونية
جري حتليل أفرتة املشمولة بالتقرير، الوخالل . سجل احلالة والقضيةاملواد اليت تشكل أو عرض /وتبادل
أن اخليار وتبني  .اخليارات املختلفة للمضي قدمالنمر يف ل ودراسة جدوى املستوىالرفيعة متطلبات ليل لأو  

ووافق . وتطويرهحاليا احملاكم األخرى عمول به يف نمام سري العمل القانوين املاحلصول على األفضل هو 
  .لى هذا اخليارعاملعلومات إدارة تدبر  جمل 

 االحتجاز- 1

 مدت احملكمةتاعسبق أن و  .2022طوال عام بستة أشخاص حمتجزين  مركز االحتجازاحتفظ  -225
 .2022زنزانات يف عام لست الالزمة املبالغ 
 من الصندوق االستئماين للزيارات العائليةورو ي 23 906من  ما يقربأ نفق ، 2022يف عام و - 226
 .شخصا 24يارات ما جمموعه هذه الز ارك يف شو ، للمحتجزين ةيعائلزيارات ربع أل

 .يورو 32 363 هماوعمجمبلغ تربعني احملكمة استلمت ، 2022 عامويف - 227
عام يف هناية ملعوزين المحتجزين ليف الصندوق االستئماين للزيارات العائلية بقي  ،ونتيجة لذلك- 222
 .يورو 9 423من  يقارب ام 2022

 التحريرية والشفويةالترجمة - 3

 الرتمجة التحريرية (أ )
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 :دعم الرتمجة واملصطلحاتوحدة - 229
رصد من أجل مجيع وحدات الرتمجة إىل الدعم التقين واإلداري املصطلحات الرتمجة و وحدة دعم قدم ت
اد الرتمجة وإدارة أنشطة إسن ،واالستعانة باملرتمجني املستقلنيللقسم، شاملة مليزانية، مبا يف ذلك امليزانية الا

 .وسري أعمال الرتمجة اعتبارا  من تقدمي الطلب وحىت إصدار الرتمجة النهائية ،إىل جهات خارجية
رفع مستوى املعلومات، على  تدبرالتعاون مع قسم خدمات ب، املصطلحاتالرتمجة و دة دعم وح عملتو 

 .كمبيوتررتمجة واملصطلحات مبساعدة الالقسم  للالذي يستخدمه ،  MultiTransبرنامج 
 :وحدة الرتمجة اإلنكليزية- 220

الفرنسية، وعلى وجه  من اللغة املهمة احملكمة وثائق من برتمجة عدد اإلنكليزية الرتمجة قامت وحدة
املتعلق  يف األمر، والقرار واملذكرات املتعلقة بالطعن لوبانغا،الصادر جبرب األضرار يف قضية  اخلصوص األمر

 وتضمنت الرتمجات. غباغبو السيد عن الدفاع من املرفوع الرباءة وطلب ،سناحل بأمر القبض على السيد
يف  ، والقرار بشأن الضرر العابر لألجيالاحلسنالتمهيدية املختلفة يف قضية  القرارات األخرى القضائية
 واإلسبانية اهلولندية مثل أخرى لغات إىل الرتمجة لطلبات أيض ا الوحدة واستجابت. كاتانغا قضية
 عام، كل احلال هو وكما. التأديبية اإلجراءات مثل الربتغالية، وطلبات الرتمجة ذات الطبيعة غري القضائية،و 

 امليزانية املراجعة وجلنة جلنة وتقارير امليزانية وثائق منللوحدة  يالتحرير  ملالع من األكرب اجلزءتكون 
 االستئماين نستان، والتقرير السنوي للصندوقللحالة يف أفغا يةحترير  وقدمت الوحدة أيضا خدمات. واملالية
 .للضحايا
 :وحدة ترمجة لغات احلاالت- 222
 ،هي العربيةو لغة من لغات احلاالت  23خدمات الرتمجة إىل وحدة ترمجة لغات احلاالت قدمت 
 ،(الداخل باالستعانة مبرتمجني من) الكينيارونداو  ،واللنغاال ،(دارجةالكونغولية وال)والسواحلية  ،واآلشويل

 ، واألوكرانيةوالكريوندي ،واجلورجيةالسانغو، والعربية، و  ،والتاماشيك ،والصونغاي ،فضال  عن البامبارا
يف  اللغويةدمات اخلقسم عمالء وت قدم الوحدة خدمات الرتمجة إىل (. خارجينيمبرتمجني باالستعانة )

لغات احلاالت وتسعى إىل  يرتمجها ملالوقت املناسب من خالل قائمة تقوم بوضعها واختبارها وحتديث
ومن األمثلة على . عند اإلمكانحتقيق الفعالية عن طريق اإلكثار من االعتماد على املوارد الداخلية، 

القرار بشأن طلب املدعية العامة العاجل إلصدار أمر بالقبض خدمات الرتمجة اليت تقدمها الوحدة ترمجة 
واملرافعة اخلتامية  يكاتوم،لألمر الصادر بالقبض على السيد  سانغوال، والرتمجة بلغة احلسنعلى السيد 

 حلسن، باإلضافة إىل ترمجة استمارة مشاركة الضحايا املزعومني يف قضية انتاغندا للمدعية العامة يف قضية
 .الصونغاي والبامباراو  التاماشيكواملبادئ التوجيهية هلذه املشاركة إىل اللغات العربية و 

 :الرتمجة الفرنسيةوحدة - 222
 على 2022 عام يف ركزت احملكمة ولكنها أقسام جلميع الرتمجة خدمات الفرنسية الرتمجة وحدة قدمت
الطعون يف قضية ) جدية وسريعة ترمجة تتطلب اليت الوثائق البارزة أو القرارات وترمجة بعض القضائية الرتمجة
 العمل وبلغ عبء. (غوديه وبليه غباغبو قضية ، والطعون وإجراءات أن ال وجه إلقامة الدعوى يفمببا

 .الداخلي املستقلني جبانب الفريق املرتمجني حدا استدعى االستعانة خبدمات السري

 الرتمجة الشفوية (ب)

 :احملكمةشفوية يف الالرتمجة - 223
. الطلب عند القضائية وغري القضائية األحداث جلميع الدعم خدمات الشفوية الرتمجة وحدة قدمت

 لألحداث الرتمجة الشفوية املكرسة أيام مبعمم ،أونغوين قضية جبانب ،غوديه وبليه غباغبو واستأثرت قضية
 ختدم اليت الدراسية واحللقات االجتماعات من وقدمت الوحدة خدماهتا أيضا إىل عدد كبري. القضائية
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 العامة، القضاة وجلسات يا،للضحا االستئماين املراجعة، والصندوق وجلنة اجلمعية، ملكتب دورات عدة
 من املرتاكمة للتحقق الطلبات من كبرية أهنت الوحدة جمموعة وأخريا،. احلصر ال املثال سبيل على

 .نتاغاندا، وقضية غوديه وبليه غباغبوفيما يتعلق خاصة بقضية  احملاضر،
 :شفوية يف سياق األنشطة امليدانية والعملياتالالرتمجة - 224
ليت ع قدت يف شفوية يف سياق األنشطة امليدانية والعمليات لالجتماعات االرتمجة خدمات ال متق د  

 أيام من يوما   222ا يعادل جمموعه مبتشكيلة لغوية خمتلفة يف مثاين حاالت،  29ا يبلغ ملامليدان ويف املقر 
اهتم اهلاتفية، دمات من أجل اجتماعات حمامي الدفاع ومكاملمت هذه اخلوقد. امليدانية الشفوية الرتمجة

، وعمليات 62وتعريف الشهود باإلجراءات، وتالوة البيانات، والتحقق من صحة البيانات وفقا  للقاعدة 
التقييم النفسي وتقييم ضعف احلال وتقييم احلماية، وترمجة احملاضر السمعية البصرية، واملشاورات بشأن 

شفوية بعثات املمثلني القانونيني الرتمجة ال ومن البعثات امليدانية اليت د عمت خبدمات. جرب األضرار
 للضحايا، االستئماين الصندوقو  ،ومكتب الشؤون القانونية التابع لقلم احملكمة ،وحمامي الدفاع ،للضحايا
وقسم الضحايا والشهود إىل احملامي العام للضحايا،  وجرب أضرارهم، ومكتب الضحايا مشاركة وقسم

شفوية يف سياق اللرتمجة وبلغ جمموع الطلبات اليت تلقتها الوحدة ل. أخرى أماكن بلدان احلاالت ويف
 .طلبا 203 األنشطة امليدانية والعمليات
 املرتمجني منمن خالل قائمة تنفيذ برنامج حشد املرتمجني امليدانيني واعتمادهم وعلى مدار العام، جرى 

 يف احملددة االحتياجات وتلبيةبوروندي وليبيا يف اجلديدتني احلالتني  للغات املعتمدين امليدانيني الشفويني
 لتلبية امليدانيني الشفويني املرتمجني قائمة وباإلضافة إىل ذلك، جرى توسيع. الدراسات األولية سياق

 .مجهورية أفريقيا الوسطىو  ومايل جورجيا احلاالت يف يف واملستمرة اجلديدة االحتياجات
 مركز إىل منتممة امليدانيون ببعثات الشفويونباملقر واملرتمجون  ونالشفوي املرتمجون قام ،2022 عام وخالل
خدمات  ،وقدموا، خبالف خدمات الرتمجة الشفوية اليومية يف سياق األنشطة التشغيلية. أيضا االحتجاز

انون كيوم عمل مرتجم شفوي يف الفرتة من   225يعادل تجزين، مبا ثالثة من احملالرصد فيما خيص 
 .2022ديسمرب /إىل كانون األوليناير /الثاين

 المسائل المتعلقة بالمساعدة القانونية والمحامين- 4

 قسم دعم احملامني (أ )

أفرقة  6و عشر مد عى عليهم معوزينمسة خبعلى افرتاض أنه سي عىن  2022و ضعت ميزانية عام - 225
 .للضحايا من املمثلني القانونيني

األموال  املعنية ألمر الصادر عن الدائرةا لوفق لم احملكمةققدم  ،السنوات السابقة وكما حدث يف- 226
 تتعلق مشاكل يواجه يزال ال الذي غومبو مببايري  -جانتكاليف التمثيل القانوين للسيد تغطية الالزمة ل
 األخرى األصول يف تقدم إحراز وعدم اجملمدة األصول إىل الوصول إمكانية عدم حيث من بـأصوله،
 . إعالن قلم احملكمة أنه لي  من املعوزين ، وذلك رغماحملددة
 هبمل املشتبه مجيع األفرقة القانونية اليت متث  إىل للوجسيت الدعم اإلداري واقلم احملكمة م وقد  - 227

وحبلول هناية عام . لني القانونيني للدول املشاركة يف اإلجراءات أمام احملكمةملمث  إىل ا، و والضحايا واملتهمني
يف التمثيل القانوين أمام  اليت تساعدأعضاء أفرقة الدفاع من  292د تلق ى املساعدة  قكان  2022

 225ويرتفع هذا العدد إىل . احملكمة للموك لني املعوزين، منهم حمامون عملوا بال مقابل وحمامون متدر بون
قسم  كما إن .مام احملكمةلني غري املعوزين أيف متثيل املوك   ونساعدي الذيناألفرقة أعضاء عدد أضيف إذا 

وألعضاء شىت اللجان اليت تشارك  عضاء رابطة حمامي احملكمة اجلنائية الدوليةألاملساعدة قدم دعم احملامني 
 .يف اجتماعات هذه الرابطة
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. 2022كان استعراض مشروع املساعدة القانونية حايما  يف عمل قسم دعم احملامني يف عام و - 222
احملامني يف طائفة عريضة من املشاورات تتعلق بالتحقيق يف أصول املتهمني وشارك موظفو قسم دعم 

وعليه قدم قسم دعم احملامني رأيه . امليزانيةتتعلق بمسائل ، وتشكيل األفرقة، و املاليةوتعاوهنم والتزاماهتم 
سية املكتسبة فيما الفريد يف تنفيذ مشروع املساعدة القانونية من املنمور العملي، مستندا  إىل اخلربة املؤس

 .يتعلق بإدارة املساعدة القانونية، وناقش القسم التوصيات اليت أفضت إىل إعداد تقرير مهين مستقل
طلبا  جديدا   34و طلبا  جديدا  لإلدراج يف قائمة احملامني 74تلقى قلم احملكمة  ،2022ويف عام - 229

رفع ما قائمة احملامني، إىل  واضيفأ  حماميا  قد  75ان هناية السنة كويف . لإلدراج يف قائمة مساعدي احملامني
 مساعدا للمحامني يف 34بإضافة و . حماميا 202إىل فيها  همإدراجلعدد اإلمجايل للمحامني املقبول ا

فيما خيص و . مساعدا   352قائمة درجني بالاملساعدي احملامني العدد اإلمجايل ملبلغ  ،2022هناية عام 
، ةقبول جديد تطلبا مخسةق دمت نشاطا  يذكر، إذ  2022هنيني فلم يشهد عام قني املقائمة احملق  

 .ققا  حم 37 ةالقائمعدد احملققني املدرجني ب  2022بلغ يف هناية عام وبناء عليه س جلت ثالثة طلبات، و 

 للدفاع العاممكتب احملامي  (ب )

قدمة إىل نوعية اخلدمة امل، على حتسني 2022للدفاع تركيزه، يف عام  العامصب مكتب احملامي - 230
ظلت طلبات املساعدة مستقرة ومنت بشكل معقد، بالنمر خاصة إىل و . باستمرارأفرقة الدفاع واحملكمة 

دمت ق  و  .متزامنة ماتأن ستة أفرقة تعمل يف مراحل نشطة من إجراءات االستئناف وأربعة أفرقة يف حماك
وظل املكتب مستعدا  ،فاع يف مرحلة ما قبل اعتماد التهمأيضا املساعدة القانونية والتقنية إىل فريقني للد

أيضا لتمثيل أحد املشتبه هبم بعد املكتب وانتدب . األضرار مرحلة جربيف ال ز ملساعدة األفرقة اليت ال ت
 .أمام احملكمة األويلوعند مثوله  هترحيل
 :، قام املكتب أساسا  مبا يلي2022خالل عام و - 232

 ،لوبـ ن غا) فريقا  من أفرقة الدفاع 27لى ع اهوتوزيعمتخصصة  مذكرات قانونية إعداد (أ )
، ومانغندا، (70املادة ) مبباو ، مبباو ، ونتاغندا، غوديه ن غباغبو، وبليهغبو، ولوراوسيمون غبا ،تن غاكا  و 
بناء على طلب فردي أو  (كاتومي، واحلسن، و والقذايف ،املهديو وانغوين،  ،كيلولوو باباال، و أريدو، و 

 ؛مجاعي
 "اخلطوط التوجيهية للعمل"وسلسلة  "جمموعة مواد الرتحيب باحملامني"حتديث استعراض و  (ب )
 ؛فصليةال/تحديثات األسبوعيةالدمي سلسلة تق ةواصلمو  ،بالكامل
 أجل من بالربنامج اخلاصة الفقهية لألدلة جديد نمام وإنشاءستحداث وإ استعراض (ج )
 الدوائر؛ تستخدمها اليت اإلجراءات وجتسيد املناسب الوقت يف أفضل حنو على حتديثها
 إىل احلقيقي الوقت يف الوصول متابعة طريق عن احملكمة جلسات خالل األفرقة مساعدة (د )
  احملاضر؛
األدلة، والنفاذ إىل الوثائق املودعة، وتناول مسائل تنميم  وتنزيل   األفرقة يف حتميل  مساندة  (ه )

منها برنامج و ألفرقة الدفاع بناء على طلبها، عي نة يف جمال برجميات م تدريبالملفات القضايا، وتوفري 
الذي تنتجه شركة  iTranscend املسم ى تنميم احملاضر وبرنامج ،Ringtailالتحليل القانوين املسم ى 

LegalCraft،  وبرنامج تقييم القضايا املسم ىCaseMap؛ 
قة املخصصة املعنية يف احملكمة، مبا فيها مثال  األفر خمتلفة أفرقة عاملة  يف ةشاركامل (و )
والفريق  انات القانونية، ومشروع الفريق العامل املعين باملكتبة،ي، وفريق مشروع قاعدة الببالتكنولوجيا

 ؛(فيما خيص بعض املسائل)العامل يف الهاي 
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 لتنسيق الدويل املركز من وبدعم للضحايا، احملامي العام مكتب مع باالشرتاك ح،ا اقرت  (ز )
 تعزيزمن أجل  الهاي يف عاملال لفريقل تنسيق مركز إنشاء بشأن مفاهيمية مذكرة الفساد، مكافحة
 العادلة؛ احملاكمات
 املتصلة تلك أمور، مجلة يف ذلك، يف مبا احملكمة، قلم ملشاريع مرتدة تغذية تقدمي (ح )
 التوعية؛ واتصاالت اإلعالمية واالتصاالت الدفاع، بأفرقة اخلاصة واملواد التعاون، باتفاقات
ل مع رئي  رابطة حمامي احملكمة اجلنائية الدولية وأعضاء جملسها التنفيذي من أجل العم  (ط )

  ،إقامة شراكة ملساعدة الدفاع أمام احملكمة
املناقشات يف  نشاطاملساعدة القانونية واملشاركة بمشروع سياسات تقدمي تعليقات على  (ي )
التشاوري بشأن املساعدة القانونية الذي عقد جرت يف بداية العام ويف االجتماع اليت  كمكة بني احملا املشرت 
 ؛2022ديسمرب /كانون األول  3يف 

 أجل من والعدالة اجلرمية لبحوث األقاليمي املتحدة األمم معهد مع التفاهم مذكرة جتديد (ك )
  إضافية؛ سنوات ثالث ملدة والتدريب البحث يف املتبادل التعاون
املتهمني عن طريق بذل اجلهود الرامية /هبممواصلة العمل من أجل محاية حقوق املشتبه  (ل )

إىل إذكاء الوعي العام مبسائل الدفاع، مبا يف ذلك عن طريق تقدمي عروض إىل األفرقة الزائرة واملشاركة يف 
 . املؤمترات والندوات واملشاركة يف إعداد املنشورات

 العام للضحايامكتب احملامي  (ج )

دعاوى  ثالثة يف للضحايا منتدبنية ممثلني قانونيني بصف هذا املكتب  منحمامنيالدوائر  عينت- 232
 األساسية املهمة اآلن هو للضحايا القانوين التمثيل توفري ، فإنوبالتايل. االبتدائيةجارية يف املرحلة قضائية 
 .احملاكمة قاعة يف يومي ذلك وجود ويتطلب. املكتب موظفو يؤديها اليت
 نياخلارجي نيالقانوني نيللممث  املساعدة لللضحايا لعام امكتب احملامي  مدق ،2022يف عام و - 233
هلم املشورة وأسدى لوبنغا، وقضية أونغوين ية وقض، كاتانغا وقضيةمببا،  وقضيةاملهدي،  قضيةيف  وكلنيامل

بشأن األمور املستجدة املتعلقة بإجراءات جرب  مبا يف ذلك -بشأن طائفة متنوعة من املسائل القانونية
 . يف سياق اإلعداد للجلسات وخالهلا - جراءات االستئنافوإاألضرار 
 مت) نتاغنداقضية  يف املشاركني الضحايا املكتب متثيل من حماميان واصل ،2022 عام وطوال- 234
 ،(السابقني األطفال اجلنود من 223 لتمثيل اهلجمات، وحمام ضحايا من 2 246 لتمثيل حمام تعيني
 نفسه ويقوم احملامي وبليه غوديه، من الضحايا املشاركني يف قضية غباغبو 722 متثيل أحد احملامني وواصل
كتب حاليا  امليتوىل حمامو  ،وعالوة على ذلك. أونغوينمن الضحايا املشاركني يف قضية  2 526 بتمثيل
 37و نغا،بلو  ضيةقمن طاليب جرب األضرار يف  50و ،كم جبرب أضراراهممن الضحايا الذين ح   379متثيل 
 لتربئة ونتيجة .مبباقضية من طاليب جرب األضرار يف  422و ،كاتنغا قضية ن طاليب جرب األضرار يفم

 يتعلق فيما املناسبة املتابعة توفريلللضحايا  االستئماين الصندوق معنسيق يواصل املكتب الت ،مببا السيد
 .املعهود هبا إىل الصندوق املساعدة والية إطار ذه الطلبات يفهب
الكثري من  ،للضحايايف إطار واليته املتصلة بالتمثيل القانوين  ،مكتبللاحملامون التابعون قدم و -235 

بغية متثيل مصاحلهم يف اإلجراءات متثيال   مليهمهمة يف امليدان للقاء موك   33 بقاموا و  ،الكتابية الدفوع
يف بلدان احلاالت  ليسواا املكتب الذين ميثلهم هذ الضحاياويف هذا الصدد جيدر التنويه إىل أن  .فعاال  

مجهورية أفريقيا الوسطى  إىلثفت البعثات وك   .أوروبا غريها من بلدان أفريقيا أو بلدانفقط بل أيضا  يف 
 شرح التطورات يف اإلجراءات ودعم أنشطة نياملعين وكان مطلوب ا من احملامنيبعد تربئة السيد مببا، 
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تواجدهم يف مجهورية الكونغو عند و ع هبا يف إطار والية املساعدة؛ املضطلالصندوق االستئماين للضحايا 
 .السفر يف منطقة إيتوري صعبا  للغايةو الوضع األمين والطيب  كانالدميقراطية،  

 نالذي -ون احملامالذي يقدمه  لدعمايف  يتمثل أحد اجلوانب اهلامة للتمثيل القانوين للضحاياو - 236
 يف الرئيسية ممسؤوليته تتمثلذين الو ، يف امليدان -املكتبأفرقة يف  ن أعضاءو العام ويكوناحملامي  مهيعين

اليومية  لساتوحضور اجل اإلجراءات عن معلومات وتوفري بالضحايا املنتمم االتصال على احلفاظ
 غبو وبليهغبا)تؤكد اخلربة املكتسبة يف احلاالت اليت مت فيها تطبيق هذا النمام حىت اآلن و . لمحكمةل

أن النمام يعزز فعالية مشاركة الضحايا ويستجيب بشكل ( لوبانغا وكاتانغاوأونغوين، و نتاغندا، و ، هيغود
وأثنوا على اجلهود املبذولة ملقابلتهم  قائملنمام الارتياحهم لأشار الضحايا إىل وقد . حتياجاهتمالفعال 

  .بالقرب من مكان إقامتهم
 مايةمعنيا حبللضحايا العام مكتب احملامي أعاله، ال يزال  املشار إليهاالقضايا وباإلضافة إىل - 237
 نمام من 29 باملادة عمال املتخذة اإلجراءات إطار يف باحملكمة اتصلوا الذين الضحايا ومصاحل حقوق
 حالة ويف ؛نيوآخر  كوين قضية يف قانوين كممثلو  ؛غباغبو سيمونقضية و  القذايف قضية يف األساسي روما
 .كمبوديا ومملكة اليونان ومجهورية القمر جزر حتادال املسجلة السفن
لشحذ الوعي  ببذله اجلهود الضحايامصاحل سعيه إىل محاية للضحايا  العاموواصل مكتب احملامي - 232

 ،بوسائل منها املشاركة يف املؤمترات وحلقات التدارس مع سائر موظفي احملكمة الضحاياالعام مبسائل 
جلمعية اليت عقدهتا ا الرئيسي يف اجللسة العامةامي ويف هذا الصدد، شارك احمل .واملسامهة يف املنشورات

من اعتماد عشرين عاما بعد شاركة الضحايا ومتثيلهم القانوين مباإلجنازات والتحديات فيما يتعلق "بشأن 
 ويف العديد من األحداث اليت حتتفل بالذكرى السنوية العشرين لنمام روما" نمام روما األساسي

 .األساسي

 وجبر أضرارهم الضحايامشاركة - 5

 اختصاص يف تدخل اليت اجلرائم وجرب أضرارهم مبساعدة ضحايا الضحايا مشاركة خيتص قسم- 239
 لطلبات دخول نقطة مبثابة وهو. الصلة ذات القضائية واإلجراءات احملكمة إىل الوصول يف احملكمة
وهو مسؤول عن التقييم القانوين لبيانات .  األضرارجربو  القضائية اإلجراءات يف للمشاركة الضحايا

 متعلقة أخرى مسائل وأي املسائل هذه بشأن الدوائر مع اتصال كنقطة أيض ا عمليو  الضحايا ومعاجلتها،
 .ايابالضح
 إىل يف امليدان األنشطة وهتدف. امليدان ويف احملكمة مقر يف عمليات القسم وظائف تتطلبو - 240
 األضرار وجرب احملكمة إجراءات يف باملشاركة يتعلق فيما حقوقهم على االطالع من الضحايا متكني
 األضرار وجرب املشاركة طلبات وتسجيل بتحليل القسم يقوم املقر، ويف. احملكمة قاعة يف القانوين والتمثيل
. املعنية تاإلجراءا يف املشاركني إىل وحييلها الضحايا، من الواردة الصلة ذات األخرى الوثائق ومجيع
 حتليل بتقدمي ذلك يف مبا وجرب أضرارهم، الضحايا مبشاركة املتعلقة األمور مجيع يف املكتب الدوائر ويساعد
 عن وإحصاءات وتقارير دقيقة بيانات توفري عن أيضا مسؤول والقسم. عنها واإلبالغ للمطالبات قانوين
 يضطلعون الذين امليدانيون متع املوظفونويت. وخارجها احملكمة داخل وجرب أضرارهم الضحايا مشاركة
 تقدمي أثناء الصلة ذات املهام ألداء املقر القسم يف مع جوهرية الضحايا وجرب أضرارهم بعالقة مبشاركة
 .املختص امليداين املكتب رئي  إىل التقارير
لة رتة املشمو الفيف وجرب أضرارهم  ضحاياالقسم مشاركة تلقى . املشاركةالعدد اإلمجايل لطلبات - 242
، واستمارة متابعة حتتوي على معلومات إضافية، مشاركة يف اإلجراءاتلل اطلب 5 624ما جمموعه  بالتقرير
 (.طلبا 572)مايل باحلالة يف الطلبات الواردة  وتعلق أكرب عدد من .25 املادة مبوجبطلبا للتمثيل و 



ICC-ASP/18/3 

3A250719  28 

وجرب  ضحاياالقسم مشاركة ، تلقى 2022يف عام  .الطلبات املقدمة من الضحايا جلرب األضرار  -242
 . املهدي ةجبرب األضرار يف قضيطلبا يتعلق  420منها ضرار، األرب طلبا جل 663ه األضرار ما جمموع

( 3)25 للمادة وفق ا الضحايا متثيل القسم واصل ،2022 عام يف. (3)25 املادة مبوجب التمثيل- 243
 قبل من احملتمل الضحايا يف التحقيق نمر لنقل وجهة انأفغانست احلالة يف يف األساسي روما نمام من

 الضحايا لتزويد األنشطة من قام القسم بعدد بالتقرير، املشمولة الفرتة وخالل. أفغانستان يف العام املدعي
تلقى  ،2022عام  ويف. احملتملة ونتائجها ،(3)25 املادة وعملية وحقوقهم، احملكمة، عن مبعلومات
 797 للتمثبل وأصبح بذلك جمموع الطلبات اليت تلقاها املكتب بشأن أفغانستانطلبا  764املكتب 
 املوقع على ومتاح وضعه على اإلنرتنت جديد الطلبات عرب منوذج هذه من الكتب عددا كبريا تلقىو . طلبا

 .االلكرتوين للمحكمة
 ل القسم إىلأحا ،2022 عام يف (.3)29االختصاص مبوجب املادة  بشأندمة قالطلبات امل- 244
 أو/القضائية املقبلة و اإلجراءات يف مقدمة للمشاركة استمارة 22 عن معلومات األوىل التمهيدية الدائرة

 مسألة االختصاص للفصل يف العامة املقدم من املدعية اجلرب الذي سيتم احلصول عليه نتيجة للطلب
 جيوز للمحكمة أن كان مسألة ما إذا األساسي، ومبزيد من التحديد يف النمام من( 3)29 املادة مبوجب
 ا املزعوميترحيل شعب الروهينغ بشأن األساسي النمام من( أ( )2)22 املادة مبوجب اختصاصها متارس
 .بنغالديش إىل ميامنار من
 الضحايا طلبات عن تقارير ذلك يف مبا ملفا ، 29قدم القسم  بالتقرير، املشمولة الفرتة وخالل- 245

. الدوائر إىل والوثائق التقارير من وغريها للضحايا القانوين التمثيل عن وتقارير يل،التمث واستمارات
 إىل وإرساهلا الريمية اإليداعات خبالف صلة ذات إجرائية رسالة 229 إعداد مت ذلك، إىل وباإلضافة
 الصلة ذات األخرى املهام ومشلت. وغريها واألطراف للضحايا القانونيني املمثلني إىل وكذلك الدوائر،
 مشاركة استمارات ملء كيفية حول املدين اجملتمع ومنممات للمحامني وتدريبية إعالمية دورات تنميم
 .واجلرب الضحايا
إعداد وتنفيذ االسرتاتيجيات  2022 عام طوال وجرب أضرارهم الضحايا مشاركة قسم وواصل- 246

وجرب  الضحايا جي لألنشطة املتعلقة مبشاركةالتخطيط االسرتاتي ذلك يف واخلطط الالزمة لعمل القسم، مبا
هبدف بناء  اخلارجية الفاعلة اجلهات من وجمموعة الوسطاء مع عالقات وأقام القسم. أضرارهم يف امليدان

 يتعلق فيما األنشطة هذه جرت وقد. وجرب أضرارهم الضحايا مبشاركة املتعلقة األنشطة لدعم شبكات
 ونفذ القسم. وجورجيا وأوغندا، ومايل، ديفوار، وكوت الوسطى، فريقياأ ومجهورية بوروندي، يف باحلاالت
 برناجما خاصا املدير، مكتب بإشراف واستهل،الدراسة األولية  قيد باحلاالت يتعلق فيما أنشطة أيض ا

 األنشطة هذه وركزت. احلكم برباءته عقب الوسطى أفريقيا يف مجهورية مببايف قضية  ملساعدة الضحايا
وتوضيح حقوقهم  الضحايا املشاركني، مبا يف ذلك حتديد املتصلة بتقدمي طلبات الضحايا، ملياتالع على

 الطلبات وحتليل املعلومات، وتسجيل الطلبات، ومجع مناذج أمام احملكمة، واملساعدة يف استكمال
 .املكتملة
 وقدم. القضايا خمتلف أنبش املدين اجملتمع يف الرئيسية الفاعلة اجلهات مع االتصال القسمواصل و - 247

 يف السيما للضحايا، القانونيني االستئماين للضحايا، واملمثلني للصندوق املناسب القسم أيضا الدعم
 .جرب األضرار اجلارية إجراءات
الوظائف اليت تقوم  نطاق توسيع‘ 2’: خالل من عمله وأساليب كفاءته وواصل القسم حتسني -242
 لتقدمي نمام/تصميم استمارة‘ 2’و لقسم مشاركة الضحايا وجرب أضرارهم، التابعة البيانات قاعدةهبا 

 بشأن( 3)25 املادة عملية ويف احلسن قضية استخدم هذا النمام يف) اإلنرتنت عربطلبات الضحايا 
 امليدان يف اللوحات االلكرتونية طريق عن الضحايا طلبات مجع على القدرة زيادة‘ 3’و ؛(أفغانستان

 بيانات حتليل على املعلومات املتعلقة باألعمال للمساعدة حتليل أدوات شراء‘ 4’و ؛(تباراالخ مرحلة)
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 أكثر على مستودعاته اليت حتتوي مستوى رفع‘ 5’و القضائية، والتدريب عليها؛ األنشطة القسم ودعم
 لسياسة وفقا الطويل املدى على السجالت حفظ من أجل حتسني للضحايا ملف ألف 30 من

 خالل من استمارات املعلومات املتعلقة بالضحايا إىل الوصول إمكانية حتسني‘ 6’و ات باحملكمة؛احملفوظ
 .احلاالت من عدد يف احمللية باللغات الوثائق إتاحة

 والشهود الضحايا- 6

 27 شاهدا، كان 39والذين بلغ عددهم  2022الـذين أدلوا بشهادهتم يف عام  الشهود بني من- 249
 الدفاع شهود من 25و، (قائعالو على  شهودال من 23 و من اخلرباء أربعة) االدعاء شهود شاهدا من

 أشخاص سبعة إىل أيضا الدوائر واستمعت(. على الوقائع شهودال من 24 و اخلرباء من واحد شاهد)
عن طريق  شهود سبعة وشهد(. من اخلرباء وأربعة ضحايا ثالثة) للضحايا القانونيون املمثلون استدعاهم

 .شاهدا 32 احملكمة مقر يف حضر حني يف خمتلفة،  مواقع منلروابط الفيديوية ا
للشهود الذين مث لوا املساعدة اللوجستية فيما خيص السفر والسكن والشهود  الضحاياقسم ووفر - 250

مشل و . مساعدة نفسية اجتماعية وخدمات دعم أخرى، وق دم هلم شاهدا   39أمام احملكمة البالغ عددهم 
 والتعريف   ،لإلدالء بالشهادة للسفر إىل مقر احملكمة لإلدالء بالشهادة، والتحضري   لك التحضري  ذ

أجرى يف احملكمة عمليات تقييم للحماية والشهود  الضحاياقسم كما إن  .بإجراءات جلسات احملكمة
اذ بشأن ضرورة  الدوائرإىل إسداء املشورة بغية  ةنفسيللحالة التقييم و  محاية داخلية عمال  تدابري اخت 

اذ من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات  27بالقاعدة  هذه من  22التدابري اخلاصة عمال  بالقاعدة واخت 
 .القواعد
امللفات  ومشلت هذه .إىل الدوائرا ملفا خطي 45والشهود  الضحاياقدم قسم ، 2022يف عام و - 252
تقريرا   36و ،ضعف احلاللتقريرا  تقييميا   22و ،احملكمة يفتقييما  للحاجة إىل اختاذ تدابري وقائية  27

وق د م ت هذه امللفات سواء  عرب سبل االتصال اإللكرتونية أو  .شهودالعن حمد دة الطابع يتصل مبعلومات 
 الضحايالقسم املختصون يف علم النف  التابعون ه أجراما أفضى وعالوة على ذلك  .باإليداع الريمي
من  22القاعدة )شاهدا   23صاحل ل إىل تطبيق تدابري خاصةمليات تقييم ضعف احلال والشهود من ع

 .ة واحدةجلسوالشهود أيضا   الضحاياقسم وحضر  .(القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات
ومحاية عناية خدمات والشهود  الضحاياوإضافة إىل هذه األنشطة املتصلة بالقضاء، قدم قسم - 252

لزهاء  تدابري احلماية 2022يف عام ووفر القسم . املسؤولية عنهم أ نيطت بهالذين مستمرة لألشخاص 
وغريهم من األشخاص املعرضني للخطر بسبب شهادهتم وإضافة إىل  والضحاياالشهود ) شخصا   320

وواصل القسم أيضا  جهوده الرامية إىل (. األشخاص الذين يعوهلم هؤالء األشخاص املشمولون باحلماية
حياهتم  يتسىن هلم استئنافلكي ذ تدابري احلد من املخاطر لفائدة األشخاص املشمولني باحلماية تنفي

كذلك والشهود   الضحاياقسم وقدم  .واالستغناء تدرجييا  عن مشاركة قلم احملكمة يف محايتهمالعادية 
ة الطبية والنفسية من املساعد والضحاياالشهود  هؤالء واستفاد. ضحيةشاهدا  أو  26 الدعم النفسي إىل

 .قلم احملكمةمن الئحة  23 عمال  بالبندوغريها من أشكال املساعدة املناسبة 
رفع مستوى التعاون اخلارجي والداخلي فيما يتعلق حبماية دف قلم احملكمة املتمثل يف وطبقا  هل- 253
جمال محاية الشهود والشهود اضطالعه بأنشطته تعزيزا  لتعاون الدول يف  الضحاياواصل قسم  ،الشهود

فيما يتعلق بطلبات التعاون آخر حرز تقدم كبري وأ  . إلعادة التوطني اتفاقني جديدينك ن من إبرام متو 
مع تعبري سبع دول عن عزمها على تلقي طلبات من احملكمة إلعادة توطني الشهود أو  ،املخصصة
والشهود  الضحاياقسم نمم  2022أكتوبر /وتشرين األولأبريل /نيسانويف  .على أراضيها الضحايا

أكثري حضرها خرباء يف محاية الشهود من واملسائل املتعلقة بالتعاون و محاية الشهود حلقتان دراسيتان حول 
للفريق بوصفه رئيسا  والشهود الضحايا قسمشارك  2022نوفمرب /تشرين الثاينويف . بلدا   20من 
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 35حضر هذا املؤمتر و  الشهود محاية بشأناليوروبول  لشبكةالنفسي  السنوي املؤمتر تنميم يفالتوجيهي 
 .الشهود محاية وحدات من وفدا  

 اإلعالم والتوعية- 7

احملكمة بأعمال إذكاء الوعي  امليدانية، املكاتب مع الوثيق بالتنسيق والتوعية، اإلعالم قسم واصل- 254
 .اجلمهور علما هبا وإحاطة
نقرة،  4 272 022  الشبكي للمحكمة قرات على املوقعالن جمموع عدد بلغ ،2022 عام ويف- 255

 تشرين 25 وحبلول. جديدا زائرا  237 523 بينهم زائرا، من 2 732 725 وبلغ جمموع الزائرين 
واجتذب ذلك  ،YouTube مقطعا جديدا بالفيديو على شبكة 229 نشر مت ،2022 نوفمرب/الثاين
ما  تضم بريدية قائمة على صحفيا بيانا 237 موعهجم ما توزيع 2022يف عام  ومت. ألف مشاهدة 262

يف مقر احملكمة  وأجريت. العامل حول خريناآل صلحةامل يقرب من ستة آالف من الصحفيني وأصحاب
 .املسؤولني مع مقابلة 650 من فقط أكثر
ر هو متتألف من طلبة القانون واجل الزائرين من جمموعة 543 احملكمة استقبلت ،2022 عام ويف -256
 احملكمة اليةللمحكمة بإحاطة جمموعة واسعة من اجلمهور علما بو  يمح مما ،(شخصا 29 222)العام 
ذلك،  على وعالوة. أثناء العمل احملكمة لرؤية االستماع جلسات الزائرين حبضور ويمح هلؤالء وعملها،

 املدين اجملتمع يف ةالفاعل واجلهات واحملامني والقضاة الدبلوماسيني من وفدا 242 رحبت احملكمة بـ
 من واسعة جمموعة بشأن التفاعل للمحكمة أتاح للحوار املتبادل، مما اجتماعات يف وغريهم والصحفيني
 بينهم رؤساء من الشخصيات، كبار من وفدا   72 قام وأخريا ،. الرئيسيني املصلحة أصحاب مع املواضيع
 املنتخبني املسؤولني مع اجتماعات لعقد كمةاحمل ورؤساء حماكم بزيارة ووزراء، حكومات، ورؤساء دول،

 .املستويات أعلى على والدعم التعاون من أجل تعزيز
 يف الدولية اجلنائية األساسي للمحكمة روما نمام عاما على اعتماد مبرور عشرين االحتفال متو - 257

 من ألكثر ستوىامل رفيعي املمثلني بني وكان من. 2022 يوليه/متوز 27و 26يومي  يف الهاي هبولندا
 والربملانات الشيوخ جمال  عن وممثلني االحتادية، نيجرييا مجهورية  االحتفال رئي  الذين حضروا دولة 70

 املدين واجملتمع واإلقليمية الدولية باملنممات فضال عن كبار املسؤولني والعدل، للخارجية ووزراء الوطنية،
هبولندا، يف سياق  العليا احملكمة يف صورية حماكمة 2022 يوليه/متوز 26 يف وجرت. األكادميية واألوساط
 .االحتفال
 ووسائل اإلنرتنت على ناجحة محلة اجلمعية، مع باالشرتاك نممت احملكمة، ذلك، إىل وباإلضافة -252
 إنتاج ذلك ومشل. األساسي روما نمام عاما على اعتماد مبرور عشرين لالحتفال االجتماعي التواصل
 النمام أمهية تؤكد خمتلفة إعالمية ومواد الفيديو، مقاطع من وعدد ،لالحتفال ةخاص ويب صفحة
 من أقل ويف(. والفرنسية كليزيةباإلن) Instagram على منصة صفحتني أيض ا احملكمة وأطلقت. األساسي
 ذلك، إىل وباإلضافة. متابع 6500 من أكثر Instagramعلى منصة  الصفحتان أشهر، اجتذبت مخسة
احلسابان على  متابع، وحصل 323 500 من أكثر على Twitterسابان للمحكمة على منصة ح حصل
 واملنتجات الرسائل وصول يؤكد مما عالمة إعجاب، 227 000 من أكثر على Facebook منصة

. واسع النطاق مجهور إىل املنصات هذه املختلفة املعروضة على املبتكرة املرئية والصور اإلعالمية
 مجهور املشاهدين بشكل نطاق لتوسيع بنجاح Facebook Liveحملكمة أيضا منصة واستخدمت ا

 .ملحوظ
 التوقعات إلدارة شخصا   735 لصاحل للتوعية تسعة أنشطة ن فذت الوسطى، أفريقيا مجهورية ويف- 259
 نمم يونيه،/حزيران يف احلكم الذي صدر يف االستئناف وعقب. مبباقضية  املتوقع يف احلكم ضوء يف

 اإلعالم وسائل مع للتواصل لقاء 22 باالشرتاك مع الصندوق االستئماين للضحايا، امليداين، املكتب
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 إلقاء وبعد. البلد يف املساعدة والية لشرح الرأي وقادة احلكومية غري املنممات مثل اآلخرين والشركاء
 اجتماعات، عدة امليداين باملكت كمة، نممحملومثولة األويل أمام ا وتسليمه يكاتوم ألفريد على القبض
ثالثني ل "احملكمة سألا"سينمائيا لربنامج  وعرضا األوىل، االستماع جللسة صحفيا، وبثا مباشرا ومؤمترا
 إلطالع حملية إذاعية برامج ثالثة يف امليداين املكتب وشارك. حكومية غري وعشرين منممة صحفيا
املسجل  حضره ،املستوى رفيع مم بنجاح حدثون  . يةهذه القض يف التالية واخلطوات احلالة على اجلمهور
 جامعة مع الوثيق باللغة الفرنسية بالتعاون حملاكاة احملاكم ومسابقة انتخابه،له بعد  ميدانيةة زيار يف أول 
 .األساسي روما نمامما على اعتماد امبرور عشرين ع لالحتفال بانغي،
 وتشارلز غباغبو لورانقضية  يف باإلجراءات تعلقي فيما توعية دورات ع قدت ديفوار، كوت ويف- 260
موقعا ،  35 يف األساسي روما ونمام احملكمة بعمل يتعلق فيما أعم، ولكن أيضا، بشكل غوديه، بليه

ورؤساء اجملتمعات احمللية،  املنتخبني، واملسؤولني الرأي، قادة من 300 من أكثرواستهدفت هذه الدورات 
 واألمن، والدينيني، التقليديني والزعماء واجلمعيات الطالبية، الشباب، اتورابط واجلمعيات النسائية،

 روما ما على اعتماد نمامامبرور عشرين ع ولالحتفال. رابطات املشتغلني باملهن القانونيةوالعسكريني، و 
 رابطاتو  احلكومية، غري واملنممات الوطنية، حبضور السلطات أبيدجان يف ريمي حفل أقيم ،األساسي

 القانوين اجملتمع مسامهة حول مستديرة الفوتوغرايف، ومائدة للتصوير لشباب، وتضمن احلفل معرضاا
 إفطار خاصة أقيمت مأدبة يوليه،/متوز 22 ويف. األساسي روما لنمام الرتويج يف ديفوار لكوت والقضائي

 تغطية إىل أدى مما البلد يف احملكمة أنشطة حول اإلعالم وسائل أسئلة على لإلجابة اإلعالم وسائل مثليمل
 فيها شارك اجلامعيني، للطلبة ن ممت مسابقة ذلك، إىل وباإلضافة. احمللية الصحف يف واسعة إعالمية
من ألف  أكثر استقطب عرب أبيدجان قسم اإلعالم والتوعية سباقا   نم م وأخريا ،. طالب ا 240 من أكثر
قسم اإلعالم والتوعية وقسم مشاركة الضحايا وجرب قام  مارس،/آذار 26 إىل 24 من الفرتة ويف. مشارك

لوغوايل، )يف تونكييب  املناطق املتأثرة الثالث يف املتضررة إىل اجملتمعات وتوعوية أضرارهم ببعثة إعالمية
 شخصا، 290 يبلغ مجهورإىل النشاط الرئيسي  هذا ووصل. البلد غرب يف( وسانغويين، وبوغويين

 .اإلذاعي البث مت الوصول إليهم عرب ايفشخص إض 5 000باإلضافة إىل 
 حدثت اليت اجلمهور بالتطورات إعالم مت امليدان، للتوعية يف نو موظفحيث ال يوجد مايل،  يفو - 262

من مباشرة  حلسنا حماكمة التمهيدية من املرحلةورات يف طالتو  املهديجرب األضرار يف قضية  يف مرحلة
 وتسليمه احلسن املتعلقة بقضيةمات السمعية والبصرية املعلو شرت ون   .املكتب امليداين من الهاي، بدعم

 وأتيحتاحمللية،  اإلعالم وسائطمن خالل  االهتامات وتأكيد ،الدائرة األويل أمام ومثوله ،احملكمة إىل
قسم  مع وبالتنسيق امليداين املكتب من وبدعم .ها على نطاق أوسعلنشر  احلكومية غري للمنممات

 الدولية املنممات لاللتقاء مع ممثلي باماكو ن إىلاإعالميت بعثتان ن ممت ا وجرب أضرارهم،مشاركة الضحاي
 ا كبريامجهور  تستهدف اليت التوعية أنشطة لتنفيذ السبل أفضل لتقييم احلكومية غري واملنممات واملسؤولني
 وأطلع املاليني، احملامني ةونقاب املدين اجملتمع مع إحاطة التوعية جلسات فريق ونمم. وفعالة آمنة بطريقة
 .احلالتني كلتا القضائية يف التطورات آخر على احملامني
. التوقعات وإدارة املفهوم العام للسكان عن احملكمة التوعية لتحسني جهود تكثفت جورجيا، ويف- 262
 اجملتمعاتو  قيم فيها الضحاياي اليت القرى ويف داخليا   املشردين مستوطنات يف اجتماعات عشرة وع قدت
 وتبادل رئي . شخص 300مع ما يقرب من  اإلجراءات القضائية اليت اختذهتا احملكمة ملناقشة املتضررة
األكادميية للتوعية،  األنشطة من العديد يف وشارك املدين اجملتمع مع بانتمام املعلومات امليداين املكتب
 ، واستفاد من هذه األنشطة حوايلاة احملاكماكالتدريبية، فضال عن مسابقة حمل الدوراتو احملاضرات بداية ب
 رفيعة إقليمية دراسية حلقة امليداين املكتب نمم أكتوبر،/األول تشرين ويف .واألكادمييني من الطلبة 500
 والنائب املسجل، االحتفال مبرور عشرين عاما على اعتماد نمام روما األساسي مبشاركة سياق يف املستوى
 اجلورجيني للمحامني تدريبية احلدث، عقدت أيضا دورة هذا هامش وعلى .احملكمة لرئي  األول

 .النطاق جورجية واسعة إعالمية املدين، بتغطية اجملتمع مع مستديرة واإلقليميني، ومائدة
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واملساعدة من جانب  التعاون دعاوى قضائية هبذا البلد، وعدم وجود أدى عدم بوروندي، ويف- 263
 بوروندي يف إىل عدم قيام احملكمة بأنشطة أراضيها، إىل الوصول حمر ذلك يف مبا بوروندي، حكومة
 املتعلقة بإعالم للتوعية، وتتم حاليا معمم األنشطة عمل خطة التوعية وضع فريق ومع ذلك،. نفسها

 .واإلنرتنت واالجتماعية اإلعالم التقليدية وسائط خالل من احملكمة املتضررة بعمل اجملتمعات
 يف هو اإلعالم بالتطورات التوعية أنشطة كان اهلدف من الدميقراطية، الكونغو وريةمجه ويف- 264

جرب  مرحلة على لوبانغا توماسوقضية  كاتانغا جريمانوركزت األنشطة يف قضية . الصلة القضايا ذات
 ارةاملتضررة بعملية جرب األضرار وإد اجملتمعات فهم حتسني هواألنشطة هذه  مناهلدف  وكان. األضرار
املتضررة باإلجراءات اجلارية يف  إعالم اجملتمعات على األنشطة ركزت ،نتاغانداويف قضية . التوقعات
 التفاعلية اجللسات اليت مت تسجيلها خالل خمتارة للربامج السمعية والبصرية عروض خالل إيتوري من
 اإلذاعية احملطات من شبكة وزعتها اليت اإلذاعية الربامج خالل من وكذلك احملكمة، موظفيمن مبساعدة 
مشرتكة  أنشطة( دونغو) العليا أويلي مقاطعة ن فذت يف ،2022 أبريل/نيسان ويف. احمللية باللغات اجملتمعية
لة يف ااحل) أونغوين راءات اجلارية ضد دومينيكلإلعالم باإلجوجرب أضرارهم  الضحايا مشاركة/للتوعية
 املدين واجملتمع الضحايا منممات مع تواصلت العالقات ا،موداكوموربقضية  يتعلق وفيما(. أوغندا
بيري مببا  -جان السيد وحازت اإلجراءات ضد. كيفو يف األكادميي واجملتمع واحملامني اإلعالم ووسائل

 مجهورية بيري مببا غومبو وآخرين اهتماما كبريا بني السكان وأصحاب املصلحة يف-غومبو وضد جان
 لتقدمي هائلة جهود وبذلت. الوسطى إفريقيا الرغم من تعلقها باحلالة يف مجهوريةعلى  الدميقراطية الكونغو
 .احملكمة لقرارات واضحة تفسريات
 20 جمموعه ما تنميم مت األساسي، روما نمام عاما على اعتماد مبرور عشرين االحتفال ومبناسبة -265
 للتصوير أقيم معرضو. املدين اجملتمع وممثلي القانونيني واملمارسني األكادميية األوساط مع بالتعاون جلسة

 املوقع يف احملكمة عن إحاطة جلسات وعقدت يوليه/متوز 22 إىل 3 من الفرتة يف كينشاسا يف الفوتوغرايف
الذي قدمه  السخي الدعم بفضل ممكنا   التصوير معرض وأصبح. سلفا   حمددة مستهدفة جمموعات مع

 يف املستوى رفيع مؤمتر مت تنميم ذلك إىل وباإلضافة. كينشاسا يف الفرنسية والسفارة الفرنسي املعهد
 وبدعم الدميقراطية الكونغو مجهورية خارجية وزارة مع بالتعاون 2022 سبتمرب/أيلول 5 يف كينشاسا
 - كيسيا أنطوان القاضي احملكمة، قضاة أحد املؤمتر وحضر. كينشاسا يف هولندا مملكة سفارة من سخي
 برنامج بث بونيا، ويف. دبلوماسية بعثة 22 عن ممثلونمنهم  املستوى، رفيع مشارك ا 234 و ميندوا، ميب
 قناة عاما على اعتماد نمام روما األساسي على مبرور عشرين لالحتفال خمصص تفاعلي إذاعي

Révélation مع صحفي مؤمتر أيض ا وع قد. هبا احمليطة واملنطقة بونيا يف مستمع 2 500 000 من ألكثر 
 تنفيذ يف احلكومية غري املنممات دور حول احلكومية غري املنممات مع عام واجتماع احملليني لصحفينيا

 . األساسي النمام
 إىل الوصول مشروع خالل منأونغوين  نشر قضيةالتوعية الرامية إىل جهود تكثفت  أوغندا، ويف- 266
تقيم  حيث أوغندا مشال يف أبرشية 23 يف االستماع جللساتموجزا سينمائيا  276وع رض . العدالة

لتمكني  إذاعية استماع أندية أيضا وأ نشئت. شخصا 229 064 غ جمموعهملغالبية الضحايا، الذين يب
 موظفو وشارك. اإلجراءات بشأن املناقشات يف واملشاركة احملكمة برامج إىل من االستماع اجملتمعات
 املنصة خالل وواصلت احملكمة، من الشعبية، اإلذاعة حمطات ثهابت اليت الربامج احلوارية املنتممة يف التوعية

 22من  أكثر يف احملاكمات إىل التطورات حول حتديثات تقدمي النصية القصرية، التفاعلية اجملانية للرسائل
 إىل اجملتمعات الضحايا وحمامي االدعاء والدفاع مع ببعثات مشرتكة التوعية فريق وقام. ألف مشرتك
 نمام عاما على اعتماد االحتفال مبرور عشرين وبدأ .باإلجراءات املتعلقة األسئلة على لإلجابة املتضررة
 من باجول، وهي واحدة يف" العدالة أجل من اللعب"أطلق عليها  القدم مبباراة لكرة األساسي روما

 تأثري حول لحةاملص ألصحاب جولو، من بينها حوار يف األنشطة من وأجري العديد. املتضررة اجملتمعات
مرور عشرين عاما على " حول الفوتوغرايف للتصوير ومعرض الضحايا، حياة على األساسي روما نمام
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 لتوسيع مسابقة يف املتضررة اجملتمعات يف الثانوية من املدارس شباب وشارك". األساسي روما اعتماد نمام
 .احملكمة لوالية فهمهم وتعميق
 السنة افتتاح"مبناسبة  األول حفلها احملكمة عقدت ،2022 ريناي/الثاين كانون 22 ويف -267
احلفل الذي حضره رؤساء  خالل الرئيسية الكلمة وتوباغو ترينيداد مجهورية رئي  وألقى". القضائية

 املدين، واجملتمع الدبلوماسي، السلك وممثلي واإلقليمية، الدولية القضاة، وكبار املوظفني باملنممات
 .يةاألكادمي واألوساط

 العالقات الخارجية والتعاون- 8

 223 ،تأو راجع ،الدول العالقات اخلارجية وتعاوناملعنية بوحدة ال صاغت، 2022يف عام - 262
 .حلساهبا اخلاصعن الدفاع، أو يابة ننيابة عن الدوائر، أو إىل دول ومنممات دولية جها مو تعاون للطلبا  
 العامل الفريق"، باعتبارها طرفا يف القبض اسرتاتيجيات فيذوتن تطوير جزئيا على عملها الوحدة وركزت
. القبض والتسليم عمليات يف الدول تعاون عن املسؤولة وباعتبارها الوحدة ،"الطلقاء هبم باملشتبه املعين
 ثالث أمور، إىل مجلة يف اخلارجية، والعالقات القضائي وظيفيت التعاون بني جيمع الذي الرتكيز، هذا وأدى
 محلة تنفيذعالوة على ، (الوسطى أفريقيا حاليت مايل ومجهورية يف) 2022 عام قبض ناجحة يف اتعملي
 وحلقة يف الهاي، العامل لفريقمع امليسرين املعنيني بالتعاون التابعني ل متعمقة مناقشاتتضمنت  لقبضل

 بشأن التعاون عامة ةوجلس ،2022 نوفمرب/تشرين الثاين يف احملكمةاستضافتها  واحد يوم مدهتا دراسية
 يومية رسائلو  القضية، هذه حول واحد شهر مدهتا تواصل محلة إطالقفضال عن  اجلمعية،أثناء انعقاد 

 من احملكمة الطلقاءالقبض على املشتبة هبم " بعنوان كتيب ونشر االجتماعي، التواصل وسائل على
 .األوروبية املفوضية من مايل بدعم والفرنسية، اإلنكليزية باللغتني" الدولية اجلنائية
 هنج خالل ، منالدول العالقات اخلارجية وتعاوناملعنية بوحدة ال واصلت ،2022 عام ويف- 269
الطوعي،  التعاون اتفاقات بشأن عملها وخطة تنفيذ اسرتاتيجيتها املستهدفة، القطرية الزيارات مثل مبتكرة
تعزيز فضال عن أخرى،  اتفاقية 26 بشأن وضاتوبدء مفا للتعاون اتفاقيات ثالث توقيع إىل أدى مما

 وأخريا ،. األصول واسرتداد املالية التحقيقات يف احملكمة وتكامل دورها والية فهم تعزيزرامية إىل جهودها ال
 حلقات األخرى، تنميم األجهزة مع ، بالتنسيقالدول العالقات اخلارجية وتعاوناملعنية بوحدة واصلت ال
بوجه  التعاون من أجل مواصلة تعزيز للتعاون املستوى وبعثات متابعة رفيعة خصصةمت وفعاليات دراسية

 .ه أفضلبوج وواليتها احملكمة عام، وفهم عمل
الريمية يف بلدان احلاالت  بعثاتها مركزا  جلميع التوواصلت وحدة التنسيق والتخطيط العمل بصف- 270

بالقواعد واإلجراءات  بعثاتالتقي د يف نطاق العلى  يت ليست من بلدان احلاالت، ساهرةوالبلدان ال
كملت است باملثل،و . ماسيو الواجبة التطبيق فيما يتعلق بالتدقيق األمين والفحص الطيب واإلقرار الدبل

البعثات املعلومات، املرحلة األوىل من تطوير برنامج ختطيط ات تدبر قسم خدمالوحدة، بالتعاون مع 
 والوظيفي التشغيلي الدعم تقدميوواصلت الوحدة أيضا  . احملكمةبعثات ني الرامي إىل حتسني التنسيق ب

 ملوظفي تدريبية دورات وتنميم بدقة، وتوجيهها االحتياجات حتديد ذلك يف مبا ، امليدانية املكاتب جلميع
 .الفيديو رابط عرب ومنتممة خمصصة اجتماعات. التنسيق ألنشطة والتحضري ، اجلدد امليدانية املكاتب
تقدمي املساعدة والدعم إىل اإلدارة العليا  2022طوال عام وواصلت وحدة التنسيق والتخطيط - 272

 تقييم وبدء املقرتح، اإلطار تطوير ، واستكماليف جمال تطوير وتنفيذ إطار إدارة املخاطر يف احملكمة
 -حدة التنسيق والتخطيطو ) الوحدة أ منجز جزءا ال يتوال يزال األمن امليداين . التدريبية االحتياجات
اليت قدمت، فضال  عن املساعدة اليت تقدمها بانتمام، املساعدة إىل مجيع البعثات  (األمن امليداين
 .اخلارجية
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 التحليل لوحدة االسرتاتيجي التحليل بقدرة متزايد بشكل االستعانة 2022ومت طوال عام - 272
 وكوت ومايل، الدميقراطية، الكونغو ومجهورية وسطى،ال أفريقيا مجهورية يف السيما يف احلاالت القطري،
، وجرب الطلقاء هبم املشتبه ذلك يف مبا الرئيسية، اجملاالت يف احملكمة والية قلم تنفيذ فعالية لدعم ديفوار

 .األجهزة بني املشرتك التهديدات تقييم باإلضافة إىل فريق التهديدات، وحتليل املبكر، األضرار، واإلنذار
 وحدة شاركت األجهزة، بني املشرتك "الطلقاء هبم الفريق العامل املعين باملشتبه" يف عضوا صفتهاوب- 273
 املتاحة وتقدمي الفرص ومن خالل حتديد. القبض وتنفيذها وضع اسرتاتيجيات يف القطري بنشاط التحليل
وحدة التحليل شاركت  ة،واملتغري  املعقدة واألمنية السياسية السياقات ضوء يف للمخاطر، منتممة تقييمات

 الوحدة وكانت. الوسطى أفريقيا ومجهورية مايل يف ناجحة قبض عمليات ثالثة جمموعه القطري فيما
 قلم بوالية الوفاء وتسهيل لدعم األثر موجزات البيانات الشخصية وتقييمات تقدمي عن أيضا مسؤولة
 القطري حتديثات التحليل وحدة قدمت لعليا،ا اإلدارة طلب وبناء على .هبم املشتبه يف جمال نقل احملكمة
 .حاالت يف مخ  طلقاء هبم مشتبه عشرة جمموعه ملا والتحليل والرصد للمراقبة منتممة
للسياق األمين بناء على  القطري حتليالت التحليل جرب األضرار، قدمت وحدة بعملية يتعلق وفيما- 274

 الكونغو ومجهورية الوسطى، أفريقيا مجهورية االت يفيف احل االستئماين للضحايا والصندوق طلب الدوائر
بيئة حمفوفة  يف واليتهما املتاحة لدعم الفرص حتديد وساعدت الوحدة بذلك يف. ومايل الدميقراطية،
 263الذي تعده الوحدة والذي يتلقاه حاليا  احلالة تقرير على احلصول طلبات زادت وأخريا،. بالتحديات
مبا يف ذلك من جانب  احملكمة، أحناء مجيع يف (2027 يف املائة مقارنة بعام 27 تبلغ بزيادة) مستفيد ا

 .استالمه مباشرة يطلبون القضاة الذين

 العمليات الميدانية- 9

يف  القضائية يف كوت ديفوار تقدمي الدعم لإلجراءات امليداين املكتب واصل ،2022 عام يف- 275
 املكتب وقدم. العام املدعي يقوم هبا مكتب اليت التحقيق ألنشطة وكذلكوبليه غوديه  غباغبوقضية 
 وقدم املكتب الدعم. 2027 عام بعثات يف 209 مقابل وداخلية خارجية بعثة 73 إىل الدعم امليداين
 .وقسم الضحايا والشهود، وقسم دعم احملامني العام، املدعي مكتب إىل أساسي بشكل امليداين
قضية  يف القضائية لإلجراءات يف مايل تقدمي الدعم امليداين املكتب واصل ،2022 عام ويف- 276
 وداخلية بعثة خارجية 266امليداين الدعم إىل  املكتب وقدم. احلسنقضية  يف الدعم تقدمي وبدأ املهدي
إىل قسم الضحايا والشهود،  أساسي الدعم امليداين بشكل وقدم املكتب. 2027 عام يف بعثة 72 مقابل
يف  امليداين وعقد املكتب. عام، وقسم دعم احملامني، والصندوق االستئماين للضحاياال املدعي ومكتب

 القانوين التمثيل بشأن املالية واحلكومة املدين اجملتمع يف الفاعلة واجلهات مايل جلسات إحاطة للصحفيني
وضع  ،2022 عام ويف. الوسطاء ، وقام بتدريباحلسناإلجراءات يف قضية  يف ومشاركتهم للضحايا
 األبعاد املتعددة املتكاملة املتحدة األمم بعثة بني االتفاق على األخرية اللمسات يف مايل امليداين املكتب
 احليز ذلك يف مبا املرافق، وتوفري املشرتك املوقع بشأن الدولية اجلنائية واحملكمة مايل يف االستقرار لتحقيق
 للبعثة الرئيسية التشغيلية القاعدة يف والعامة اإلدارية دماتاخل عن فضال   واللوازم، والسلع واملعدات املكتيب
 .املتكاملة
هو العام األول الذي يعمل فيه املكتب امليداين يف جورجيا بالكامل، وإن كان  2022 وكان عام- 277

(. مؤقت ميداين وموظف املكتب رئي )على األرض  من املوظفني حمدود ذلك مبيزانية ربع سنوية وعدد
كانون  يف بدأت اليت والتشغيلي اإلداري اإلعداد مرحلة امليداين املكتب واصل ،2022 امع ويف
 عام طوال العام املدعي مكتب اليت يقوم هبا يف التحقيق أنشطة واستمرت. 2027 ديسمرب/األول
 .احملكمة وعمالء أجهزة ملختلف والتشغيلي والدبلوماسي اإلداري الدعم امليداين املكتب وقدم 2022
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. وبونيا كينشاسا: مكتبني بوجود للمحكمة فريدة قطرية حالة الدميقراطية الكونغو مجهورية وتعد -272
 223 بعثة، وعقد 270الدعم إىل  الدميقراطية الكونغو امليداين يف مجهورية قدم املكتب ،2022 عام ويف

 األمم وكيانات السلطات مع لقاء وتفاعل 330 من أكثر عن اإلبالغ ومت. امليدان يف أمنية جلسة إحاطة
املكتبان امليدانيان  وتعاون. 2022 عام يف الدميقراطية الكونغو مجهورية يف الدبلوماسية والبعثات املتحدة

 كل توفري خالل بشكل وثيق مع الصندوق االستئماين للضحايا من الدميقراطية الكونغو يف مجهورية
 يف امليداين أعيد تكليف املوظف ذلك، إىل وباإلضافة. رلواليته يف جرب األضرا واملطلوب الالزم الدعم
جرب  عملية بالعمل مع الصندوق االستئماين للضحايا ملدة ثالثة أشهر لدعم الدميقراطية الكونغو مجهورية
 .األضرار
 تقدمي على وقدرته وجوده التمثيلي تطوير الوسطى أفريقيا مجهورية يف امليداين وواصل املكتب- 279

وبعد . 2022نوفمرب /وبدأ العمل املتعلق بتعزيز مباين املكتب يف تشرين الثاين. التشغيلية والدعماألنشطة 
رابطا خمصصا  التجديدات ستضمن احملسن، واألمن املقبولة واإلضاءة اجلارية املياه توفرياالنتهاء من 
االنتهاء من تعيني بقية  شكو  واملكتب على. والهاي الوسطى أفريقيا مجهورية احلية بالفيديو بني للشهادة

من املسافرين،  305بعثة تضم ما جمموعة  227إىل  وقدم املكتب الدعم. 2022املوظفني يف هناية عام 
 املوفدة إىل بلدان احلاالت، بزيادة" البعثات عمل أيام" إمجايل من املائة يف 22.27 حوايل يعادل ما أي
 .2027باملقارنة بعام  املائة يف 7 تبلغ
دعم البعثات و املكتب امليداين يف أوغندا تيسري األنشطة القضائية للمحكمة يف املنطقة وواصل - 220

. الداخلية واخلارجية على حد سواء، مبا يف ذلك الزيارات الرفعية املستوى من موظفي احملكمة املنتخبني
بعثة من مكتب املد عي  37: بعثة 274الدعم إىل ما جمموعه  خالل الفرتة املشمولة بالتقريروقدم املكتب 
بعثة من  36من الصندوق االستئماين للضحايا، و ةبعث 29بعثة من قلم احملكمة، و 265العام، و
.  بعثة أخرى، باإلضافة إىل الزيارة القضائية اليت قامت هبا الدائرة االبتدائية التاسعة للموقع 29و ،احملامني
عرب روابط الفيديو، وقدم الدعم من الء ستة شهود بشهادهتم إديف أوغندا أيضا  املكتب امليداين ويس ر 

إىل الدعم  وقدم املكتب عالوة على ذلك. شاهدا  مسجلة مسبقا   33دات ما يصل إىل اأجل اعتماد شه
 .احملكمةبركز االحتجاز مبمحتجزين للالث زيارات عائلية ث

 الموارد البشرية- 20

 شرية األنشطة املتعلقة برباجمه العادية، وواصل أيضا أمتتةالب املوارد قسم واصل ،2022يف عام - 222
وضع إطار رفاهية املوظفني  وأيد القسم". للموظفني الذاتية واخلدمة اإلدارة"واالنتقال إىل  العمل إجراءات
 مشاركة دراسة استقصائية حول وأيد أيضا إطالق. 2022 عام صيف األجهزة يف رؤساء اعتمده الذي

 مصاحبة الدراسة االستقصائية حبملة املوظفني، طاق احملكمة، وأيد، باالشرتاك مع احتادعلى ن املوظفني
وشرع القسم يف وضع إطار وبرنامج للعمل القيادي . اتصاالت واسعة لتحقيق معدالت عاليا لالستجابة

 التوزيع زيزالرامية إىل تع القسم جهوده وواصل. شامل للتنقل اقرتاح وقام بعمليات مقارنة شاملة لتقدمي
 األداء، وإدارة الوظائف، تصنيف جماالت يف سياسات ووضع. احملكمة والتوازن بني اجلنسني يف اجلغرايف
 .املرنة العمل وترتيبات
مت التعيني فيها  وظيفة 45 منها دائمة، وظيفة 79 جمموعه ما احملكمة شغلت ،2022 عام ويف -222

 ،وظائف ثابتةئف ممولة يف إطار املساعدة املؤقتة العامة إىل نقلت من وظا داخلية وظيفة 22و من اخلارج،
 إىل وظائف ثابتة موظفا من 22ونقل القسم . داخلية من وظيفة دائمة إىل وظيفة دائمة وظيفة 26و

 أدناه 2 ويبني اجلدول. التنافسية التوظيف لعمليات يف إطار املساعدة املؤقتة العامة نتيجة ممولة وظائف
 .الرئيسي الربنامج حسب التوظيف بإجياز أنشطة



ICC-ASP/18/3 

3A250719  36 

 1028في عام التوظيف عمليات قائمة  :2 الجدول

 بساالمعني بنظام  فريقال  -22

الدعم التشغيلي اليومي إىل احملكمة عند استخدام  ساببنمام  ، قدم الفريق املعين2022يف عام و - 223
طلبات التغيري املتعلقة ، من الواردة دماتاخلوعاجل الفريق طلبات . ساب -نمامها اإلداري األساسي

 . ورقمنتها العمليات اإلداريةمتتة املتعلقة مبواصلة أطلبات التغيري املعقدة  إىل كلمات املرورتعيني  بإعادة 
يف العديد من املشاريع الرامية إىل االرتقاء بفعالية إدارة احملكمة  ساب بنمام الفريق املعينوشارك - 224

اليت كانت شرطا  بأحدث نسخة للنموذجواستبدل الفريق النموذج البايل للميزانية . وامتثاهلا للمتطلبات
 املوارد إدارة نمامع الفريق ووس  . التصديق موظفي جلميع املتاحةاملركزية  مليزانيةامراجعة  ألداةمسبقا أساسيا 

 اإلدارة رقمنة زيادةل من أج واملديرين للموظفني الذاتية اخلدمات مندا عدشمل يباحملكمة ل البشرية
 جديدة قاريرت ساب بنمام الفريق املعين نفذ ذلك، إىل باإلضافة. البيانات وجودة العملية كفاءة وحتسني
 البشرية املوارد وقسم املهنية الصحة وحدة مع رائد وبدأ مشروع للمشرتيات الرئيسية األداء مؤشرات لرصد
 .املرضية اإلجازات إحصاءات ملراقبة

 األمن والسالمة- 21

تدبر و  والسالمة، األمن، تطوير وتعزيز على الرتكيز قسم األمن والسالمةواصل  ،2022يف عام - 225
املخاطر األمنية دارة إل دعماألمن والسالمة تقدمي الوواصل قسم . ر، ودعم أنشطة احملكمة يف املقرطااملخ

الدعم األمين  قسم األمن والسالمةوقدم . والسهر على أمن وسالمة موظفي احملكمة وأصوهلا يف امليدان
 مينالتحقيق والتدقيق األكتب وعاجل م .لألنشطة القضائية وفقا  جلدول فعاليات احملكمة وقرارات الدوائر

مقارنة بالسنة املائة  يف 2.42بزيادة تبلغ )للعاملني األمنية  بالتصاريح المتص ا  ملف   290 املوظفنياملعين ب
( بونفيهم املتدر   نمب)التدقيق األمين ألغراض املوافقة على مجيع املوظفني اجلدد طبق املكتب و . (السابقة

التقيد الكامل بالتعليمات اإلدارية مع  لشغل وظائف ثابتة أو وظائف مؤقتةالذين ينضمون إىل احملكمة 
 تقريران املوظفنيمكتب التحقيق والتدقيق األمين املعين ب وقدم. املوظفنياملتعلقة بالتدقيق األمين فيما خيص 

 2022 عام أوائل أطلق املكتب يف السابق، التخطيط مع متشياوعالوة على ذلك، . بشأن مسائل خمتلفة
 الكفاءة حتسني إىل أدى مما أكتوبر،/تشرين الثاين يف بالكامل تنفيذها متو  بالكامل مؤمتتة حتكم عملية
 .أفضل بوجه تاحةدام املوارد املواستخ

 الربنامج الرئيسي
املعتمدة يف الوظائف 
 (2)2022عام 

اليت  الوظائف
شغلت يف عام 

2022 

اليت   الوظائف
كانت مشغولة 
يف هناية عام 
2022 

لوظائف عدد ا
اليت شغرت يف 

نتيجة  2022عام 
ملغادرة شاغليها 

 ة حكمللم

معد ل شغور 
الوظائف 

يف ( عشوائيال)
32/2/2022 

معد ل شغور 
الوظائف 

يف ( عشوائيال)
32/22/2022 

 ٪9 ٪4 4 42 4 53 اهليئة القضائية:الربنامج الرئيسي األول
 ٪7 ٪5 22 296 22 327 مكتب املد عي العام:الربنامج الرئيسي الثاين
 ٪7 ٪9 29 532 53 572 قلم احملكمة:الربنامج الرئيسي الثالث

  : الربامج الرئيسية الرابع حىت السابع
  أمانة مجعية الدول األطراف
 للضحايا أمانة الصندوق االستئماين

 آلية الرقابة املستقلة
 2 23 4 27 مكتب املراجعة الداخلية

0 ٪ 
56 ٪ 
25٪ 
 ر0٪
 التوايل على 

 ٪ 
44 ٪ 
0٪ 
 ر0٪
 التوايل على 
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احمليقة بأمن خاطر املمجيع إدارة على السهر خارج مقر احملكمة األمن والسالمة قسم وواصل - 226
بروتوكوالت احملكمة ومبادئها التوجيهية مناسب وفق بشكل ومبانيها احملكمة وأصوهلا  سالمة موظفيو 

بعثة إىل  274)بعثة  2 542ا يبلغ الدعم األمين ملالقسم  رفوقد و . األمن والسالمةاملتعلقة بذات الصلة 
وقدم القسم . فضال عن حلقتني دراسيتني، (بعثة إىل بلدان غري بلدان احلاالت 674بلدان احلاالت و

خدمات احلماية ووفر القسم . رقامل خارجفة وقعت لخمت بأنشطةأمنية متصلة را عن أحداث تقري 32
وإضافة  إىل ذلك وف ر القسم الدعم  .مناسبة 23اللصيقة واالتصاالت األمنية لكبار مسؤويل احملكمة يف 

 بلدان أحدع يف املوقب قضائية وزيارةم هبشتبه امل األشخاص نقلل بعثات يف جمال األمن والسالمة لثالث
 للدولة العسكرية القوات مع بالتعاون" امليدان يف ومأمونة آمنة مناهج"بشأن  دورة القسم نممو  .احلاالت
 .السالمةو  األمن جمال يف املوظفني وعي زيادة على ساعد مما ، هولندا يف املضيفة
، والسالمة باألمن املتعلقة ةاحملكم ألنشطةالدعم املباشر املقدم ضافة إىل ، باإل2022وخالل عام - 227
االحتفال  ذلك يف مبا) الكربى األحداث من العديد جناح يفبنشاط  موظفو قسم األمن والسالمةساهم 

واليت  احملكمة مقر يف نممت اليت الدراسية واحللقات( األساسي روما نماممبرور عشرين عاما على اعتماد 
 املستوى، رفيعة زيارة 72 و يوم ا، 220 جمموعه ما) والشخصيات املسؤولني كبار من العديد حضرها

 مشارك ا 29 222 فيها شارك ، جمموعة 542 و مشارك ا 2332 مشلت املصلحة ألصحاب زيارة 242و
 حول احلوادث عن تقريرا   242 تقدمي مت الرئيسي، املقر يفو (. العامة لساتاجلو  اإلعالمية الزيارات خالل
 .ميناأل لفحصل خاضعة مادة 645 663 و القضايا من العديد

 تصالالتكنولوجيا المعلومات وا- 23

تكنولوجيا املعلومات وتدبر اخلدمات املتعلقة بكل من قسم خدمات تدبر املعلومات يقدم - 222
 احلايل املستوى على ضرورية للحفاظ إىل خدماتاليت يقدمها دمات يقسم القسم اخلو . املعلومات
 األولوية إعطاء مع تدبر املعلومات أو املعلومات لتكنولوجيا حمس نة أو دةجديخدمات احملكمة، و  لعمليات
وتدبر املعلومات  املعلومات احملددة يف االسرتاتيجية اخلمسية اخلاصة بتكنولوجيا اإلسرتاتيجية للمشاريع
من أجل  مةاحملك يف املعلومات إدارةو  املعلومات ، واجلهود الرامية إىل تعزيز إدارة تكنولوجيا2022لعام 
 وعلى. املطلوبة واحللول اخلدمات املوظفني عند تقدمي وغري القيمة مقابل املال للموارد من املوظفني حتسني
 مجيع خدمات القسم يف على الطلب ظل ،2022 عام للمحكمة يف اخنفاض النشاط القضائي من الرغم
احملكمة، على الرغم من عدم وجود  متسقا مع الطلب يف السنوات السابقة العتماد موظفي احملكمة أحناء

يف مجيع أنشطتهم  املعلومات تكنولوجيا ونمم املعلومات لتكنولوجيا التحتية البنية جلسات استماع، على
 والربامج وترقيتها، العمليات املقررة لصيانة األجهزة من نفذ القسم عددا ذلك، إىل وباإلضافة. اليومية

املعلومات لعام  إدارةو  املعلومات رتاتيجية اخلمسية اخلاصة بتكنولوجيااحملددة يف االس فضال عن املشاريع
 واستقرار صحة على للحفاظ األساسية املعلومات تكنولوجيا نشطةوالرتقية من أ لصيانةاتعترب و  .2022
  .املعلومات لتكنولوجيا التحتية البنية
 املبينة أدناه التالية، االسرتاتيجية املعلومات املبادرات إدارةنفذ قسم خدمات  ،2022 عام ويف- 229
 :االسرتاتيجية لتيار وفق ا

لدعم  جديدة نمم وتنفيذ مستودع املعلومات اإللكرتوين تنفيذ -العام املدعي مكتب (أ)
 ؛األدلة اجلنائية االلكرتونية بوجه أفضل على احلصول
وقدم هلاتف احملمول بانمام إدارة طلبات الضحايا القسم تطوير  واصل -اهليئة القضائية (ب)

. امليدانية املكاتبو  قرامليف كل من  املوظفني لتدريب الالزمالدعم  قسم مشاركة الضحايا وجرب أضرارهمل
األعمال  إدارةوقدم القسم الدعم أيضا إىل قسم . 2029 عام أوائل يف النهائي أن يتم النشر املقرر ومن

وحالة العمل  املستوى رفيعة فيما يتعلق باملتطلبات القضائي العمل سري القضائية من أجل تنفيذ مشروع
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 املعلومات لتخزين مستودع شراء وبدأ القسم أيضا عملية. وتقييمها، وكذلك للحوكمة احللول وخيارات
 املشروع؛ بناء التفصيلية ومراحل التعاقدية ملتطلبات برنامج العمل املشرتك واخلدمات القضائية السجالت
التابع لشعبة اخلدمات  سابلقسم تقدمي الدعم للفريق املعين بنمام واصل ا- اإلدارة (ج)

ونفذ . سابلنمام  التحتية مما تطلب رفع مستوى البنية االسرتاتيجية املشاريع اإلدارية من أجل تنفيذ
 الثانية ومن املقرر أن يتم النشر النهائي يف الربع البعثات وبدأ مرحلته ختطيط من األوىل القسم املرحلة

واستكملت عملية مجع املتطابات والشراء واملرحلة األولية من مشروع تعقب . 2029 عام من لثاينا
 ؛2029 عام من الثاين نشاط املؤسسة، ومن املقرر أن يتم النشر النهائي يف الربع

شاريعه االسرتاتيجية املتعددة محوكمة املعلومات يف  واصل القسم تنفيذ -املعلومات إدارة ( د)
املتعلقة  االستخبار عن التهديداتت من خالل تنفيذ السياسات واإلجراءات احملددة يف اسرتاجتيية السنوا
 شرط وهو باحملكمة، املعلومات أصول سجل تقدما يف أيضاوأحرز القسم  . واحملفوظات واملوروثات باملكتبة
 املعلومات؛ وأمن القضائي العمل منصة سري لتحسني مهم أساسي
وبدأ السنة الثانية  منصة االستخبار عن التهديدات تنفيذ واصل القسم  -وماتاملعل أمن (هـ)

 املعلومات أمن إدارة وأحرز أيضا مزيدا من التقدم يف نمام. املعلومات أمن على اإللزامي من التدريب
 ؛2029 عام ومن املقرر أن يتم النشر يف، Cloudيف  املخزنة البيانات لتشفري الربجميات وشراء وتصميم
 وعلى والتخطيط، احلوكمة لتحسني واصل القسم جهوده - تكنولوجيا املعلومات حتسني (و)
 .املعلومات يتعلق باملؤشرات املالية جلميع النمم واألنشطة اليت تقدمها تكنولوجيا فيما األخص
نمام تأمني  الداخلية التابع للقسم عددا من النمم من بينها الربجميات ونفذ الفريق املعين بتطوير- 290

 االلكرتوين للمحكمة، عرب املوقع الضحايا طلبات لدعم تقدمي اإلنرتنت طلبات الضحايا املقدمة عرب
 على برنامج التنميم االلكرتوين لوثائق احملكمة الذي جيمع بني احلاالت والقضايا، وإدخال حتسينات

  eFilingحلفظ امللفات، وامللفني  وبرنامج عمل احملكمة، وبرنامج العمل للجمهور، والنمام االلكرتوين

 ذات جديدة مشاريع من القسم تنفيذ ط لب ،2022 املقررة لعام املشاريع اإلضافة إىلبو . eFiling 2.0و
تحسني اإلبالغ، وتوسيع نطاق ل للشهود، وأدوات احليوية للقياسات جديدة برامج عالية، ونشر أولوية
 اتريالفو  ورفع مستوى نمام املوظفني، ورفاهية مرونة العمل راتالدعم املقدم ملبادزيادة و  ،CITRIXبكة ش

واستخدام نمام  دعم مبادرات التحكم يف التكاليف؛و تيسري اإلبالغ واالستخدام ل اتفو هلل ةااللكرتوني
اجلديدة وكانت املشاريع . قلم احملكمة ومكتب املدعي العام من يف كل  (GPS) للمركبات املواقع حتديد

 إدارةلقسم خدمات  التابع اخلدمات تقدمي لفريق جديد عمل مبثابةاملذكورة ية العالية ذات األولو 
من خالل الوحدة املعنية خبدمات العمليات وتطوير النمم  والربامج األنممة هذهتنشر وس. املعلومات
 .2029 عام يف وإدارهتا
 التحتية ترقية البنية 2022 يف هتاوإدار  النمم واستكملت الوحدة املعنية خبدمات العمليات وتطوير- 292

م عقد اواالرتقاء بنم املقر، يف اإلنرتنت خطوط اتتوسيع قدر العمل ومشل هذا . وتطبيقاهتا للمحكمة
للوصول عن  الالزمة CITRIX ورفع مستوى شبكة الدميقراطية، الكونغو مجهورية يف املؤمترات بالفيديو
نمام  تنفيذ يف التقدممواصلة ، فضال عن باحملكمة البيانات ركزمل االفرتاضية التحتية لبنيةابعد، وبرنامج 

Cloud وانتهت ترقية نمام . األكثر فعالية من حيث التكلفة وختزين احملفوظاتTranscend  لنقل حماضر
احملكمة يف الوقت احلقيقي، ونمام إدارة الشهود يف مكتب املدعي العام وقسم الضحايا والشهود، ونمام 

وأخريا، . لقلم احملكمة ومكتب املدعي العام  Multitransلكرتونية يف مكتب املدعي العام، ونماماألدلة اال
. الداخلي (firewall)احلماية  صالحيته، ورفع مستوى جدار املكتبة الذي انتهت شريط استبدال مت

ج التنميم االلكرتوين وبرنام ساب مثل نمام املتعلقة بتطبيقات البيانات واستوجبت احلالة أيضا ترقية قواعد
 .األداء األمثل للنمام على من أجل احلفاظ لوثائق احملكمة
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ولكنها قللت  لتهديدات أمنية سيربانية على أساس يومي، احملكمة ، استمر تعرض 2022ويف عام - 292
والتدريب  املعلومات أمن تكنولوجيات يف االسرتاتيجي االستثمار خالل من للمخاطر كثريا من تعرضها

وكشفت وأوقفت الدفاعات السيربانية احملسنة للمحكمة شهريا . على الوعي األمين جلميع موظفي احملكمة
 مرغوب غري رسالة الكرتونية 600و وحتقيق، حبث عملية مليون 37: يف املتوسط ما يلي

 لسنواتوتقل هذه األرقام كثريا عن ا) بربامج خبيثة لإلصابة حماولة فقط 200كيدية، و/احتيالية/فيها
 اخلاصة الكمبيوتر تأكد القسم من مواصلة حتديث أنممة احملكمة، دفاعات على وللحفاظ(. السابقة

 Microsoft تنشرها شركة اليت) Microsoftديثات األمنية اليت أصدرهتا شركة التح باحملكمة ونشر مجيع
 تصدرها شركات أخرى خالف  والتحديثات التكميلية واألمنية األساسية للتطبيقات والنمم اليت ،(شهريا

Microsoft شهرين، غضون يف اخلوادم وعلى أسبوعني، غضون يف العمل حمطات من أجل تطبيقها على 
واحدة بشأن : رئيسية أمنية حوادث ألربعة املعلومات أمن وحدة استجابت ،2022 عام ويف. نشرها من
توجد  ومل. ن معلومات حممورةع اخلط، واثنتان بشأن الكشف وواحدة بشأن فقدان اخلدمة، رفض

 .2022 عام حماوالت لإلصابة بربامج خبيثة يف
 يومية وموارد خدمات املعلومات إدارة التابع لوحدة واحملفوظات واملوروثات املكتبة فريق وقدم- 293
 زائرا 72 بينهم من زائرا، 4 245 املكتبة استقبلت ،2022 عام ويف. واحملامني والقضاة احملكمة ملوظفي
 البحثية للمساعدة طلبا 266 منها استفسارا، 2 320 املكتبة تلقت أيضا، 2022  عام ويف. خارجيا
حبثا  على منصة املكتبة وأعارت املكتبة  20 635وأجرى مرتادو املكتبة . واست خدمت مواد املكتبة يوميا  . املتعمقة
 مكتب وواصل .مادة بني املكتبات 255دل ويسر موظفو املكتبة تبا. مادة مطبوعة إىل مرتادي املكتبة 5 922
ويف . اجلاري لوضع عالمات على مجيع السجالت املقرر االحتفاظ هبا يف احملكمة العمل املعلومات إدارة
سجل عالمة  409 369سجل عالمة للمحفوظات، و 42 265، وضعت  على 2022عام 
 .سجالت االنتقاليةللسجل عالمة  2 549لسجالت املتداولة، ول

للحصول  تذكرة 27 022 باحملكمة املعلومات تكنولوجيا خدمات إدارة نمام سجل ، 2022 عام ويف- 294
تذكرة وقدم حلوال هلا من  26 622اخلدمات، واستجاب الفريق إىل  على خدمات فريق العمليات التابع ملكتب

دمات السمعية والبصرية الدعم إىل ما املعين باخل وقدم الفريق. خدمات املعلومات إدارةخالل األفرقة التابعة لقسم 
. عمل جللسات االستماع بقاعات احملاكمات دون أعطال يف املسائل السمعية والبصرية ساعة 323بلغ جمموعه 
املعين باخلدمات السمعية والبصرية أيضا التجهيزات والدعم الالزمني ملركز املؤمترات باحملكمة إلقامة  وقدم الفريق

النشاط يف قاعات  اخنفاض بسبب املوظفني عدد وميثل هذا حتديا إزاء اخنفاض ،2022 عام يف حدث ا 637
، وحققت مجيع  ٪99.2 معدال للتوافر يبلغتكنولوجيا املعلومات خدمات ويستهدف قسم . احملاكمات

 .للهجوم لقطع اخلدمات 2022 عام أوائل يف تعرض الذي اإللكرتوين املوقع األنممة هذا الرقم، باستثناء
اليت  اإلضافية والضوابط التصحيحية اإلجراءات وكانت .٪ 99.25 إىل بالتايل اإلمجايل واخنفض معدل التوافر

 شبكة، و٪99.59 ، بلغ معدل التوافر للربيد االلكرتوين 2022ويف عام . معطال   املوقع يعد ومل فعالة اختذت
CITRIX 200 املعلومات تكنولوجيا وبقية نمم٪ 99.53 بعد عن للوصول  ٪. 

 الشراء- 24

 الوحدة عملت وقد .عاشريف املرفق الالشراء املعنية بوحدة الاليت تقوم هبا نشطة بيان موجز لأليرد - 295
 .للقضاة التقاعدية املعاشات وصندوق للمحكمة الدائمة للمباين الصيانة عقد مثل كربى مشاريع يف

يف الفرتة ويف املكاتب امليدانية يف املقر ودات للموجمادي كامل رد قام قسم اخلدمات العامة جبو - 296
 2022فرباير /شباط 20ومن  2027نوفمرب /تشرين الثاين 23إىل  2027أكتوبر /تشرين األول 25من 
  .على التوايل 2022مارس /آذار  9إىل 
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 الجرد السنوي للموجودات- 25
ديسمبر /كانون األول  32 يناير حتى/كانون الثاني  2المشطوبة في الفترة من  قائمة باألصول

 (باليورو) 1028
 القيمة الدفرتية عدد األصول سبب التخلص  الوصف 

 يورو 0.00 2 التقادم األثاث والتجهيزات
 يورو 0.00 2  جمموع األثاث والتجهيزات

 يورو 0.00 2 التلف معدات تكنولوجيا املعلومات واالتصال
 يورو 0.00 2 الفقد

 يورو 0.00 65 االستهالك العادي
 يورو 326.43 294 التقادم

 يورو 326.43 262  جمموع معدات تكنولوجيا املعلومات واالتصال
 يورو 326.43 6 التلف معدات تكنولوجيا املعلومات واالتصال املتدن ية القيمة

 يورو 0.00 2 الفقد
 يورو 0.00 272 االستهالك العادي

 يورو 0.00 343 التقادم
 يورو 0.00 3 السرقة

 يورو 0.00 632  جمموع معدات تكنولوجيا املعلومات واالتصال املتدن ية القيمة
 يورو 0.00 2 التربع األصول األخرى املتدن ية القيمة

 يورو 0.00 9 االستهالك العادي
 يورو 0.00 20 التقادم

 يورو 0.00 20  جمموع األصول األخرى املتدن ية القيمة
 أصول أخرى

  
 يورو 0.00 2 لتربعا

 يورو 0.00 4 االستهالك العادي
 يورو 0.00 24 التقادم

 يورو 0.00 29  جمموع األصول األخرى
 يورو 316643 944  المجموع الكلي

 (.يورو 40.27) احلدود ومراقب( يورو 226.26) الفيديو حملول املتبقية الدفرتية القيمة: 2املالحمة 
وحقائب  ،(x4)واخلزائن  ،(x2)التدريبية لقسم األمن والسالمة  واملعدات ،(x22) الفيديو معدات هي خرىاأل األصول: 2ملالحمة ا

 (.x2)للطرود الربيدية  UPS، وشركة (x2) الطريان

 الشؤون المالية- 26

للقطاع  احملاسبية الدوليةوأعد بياناهتا املالية وفقا  للمعايري  2027السنة املالية  املاليةأقفل قسم - 297
حاالت نقص  إدارة عليه وتعني   املراجعات السنوية لذلك العام هذا القسمإىل ذلك فحص  وإضافة  . العام

معلومات عن أداء احملكمة على صعيد األموال السائلة خالل ادي عشر احل يف املرفق وترد. السيولة املؤقتة
 .2022عام 

 التقي د بسياسة االستثمار احلالية (أ )
دا  كامال  باملعايري اخلاصة بانتقاء املصارف وحبدود املبالغ تقي   2022حملكمة يف عام تقيدت ا- 292
القسم )باستثمار األموال الفائضة  ةاملتعلق ICC/AI/2018/001 ةاإلداري لوثيقة التعليماترة طبقا  املستثم  
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ستثمر يف املؤسسة نص على وجوب أن ال ي  ت يتال، (رةانتقاء املصارف وحدود املبالغ املستثم  : 9-3
وثابرت احملكمة على إيالء األولوية ألمن أمواهلا، . املصرفية الواحدة عادة أكثر من ثلث األصول النقدية

 .ممكن للعائدات منها معد ليف الوقت نفسه على أن ت ستثمر األموال السائلة حبيث تؤيت أعلى  ساهرة  
على تقييمات حديثة الت التصنيف االئتماين من وكااحملكمة األسواق عن كثب وحتصل  وتراقب- 299

للمخاطر االئتمانية بغية التكفل باتسام عالقاهتا مع املصارف بدرجة عالية من السداد من الناحية 
تبقي أمواهلا لدى املصارف املتمتعة بأعلى درجات التصنيف االئتماين القصري األجل  وهي. االئتمانية

، وفقا  (AAأو  AAA) بلدان تتمتع بأعلى درجات التصنيف االئتماين وتستثمرها من الناحية اجلغرافية يف
تش وف  ( Moody’s) زومودي( Standard & Poor’s)بورس  ستاندرد و تللتصانيف اليت متنحها وكاال

(Fitch) للتصنيف االئتماين. 

 من االستثمار عائدات ال (ب )

كانت احملكمة  2022ديسمرب /ون األولكان  32حىت يناير /كانون الثاين  2يف الفرتة املمتدة من - 200
العام ومبلغ صندوق رأس املال العامل  مبلغ الصندوق ه، مبا فيصيدا  نقديا  يبلغ متوسطه الشهريحتوز ر 

 57.2، زهاء للضحاياالصندوق االستئماين  مبا فيها ومبالغ الصناديق االستئمانية ومبلغ صندوق الطوارئ
يز فيما يتعلق بامليزانية الربناجمية مليون يورو ح   24.5لغا  متوسطه مب املقدارويشمل هذا . مليون يورو

املعتمدة، عدا صندوق رأس املال العامل وصندوق الطوارئ واألموال املوضوعة جانبا  من أجل سد 
ال صندوق بيان حلعشر  الثاينيف املرفق  يردو . املتطلبات املتعلقة باخلصوم املتأتية عن تعويضات املوظفني

 .2022ديسمرب /كانون األول  32املال العامل وصندوق الطوارئ يف رأس 
عند مقداره  2027يف عام  البنك املركزي األورويبقه الفائدة األساسي الذي يطب   معد لوبقي - 202

 معد لويضاف إىل ذلك أن (. احلادي عشرانمر املرفق )ئة ايف امل 0.00املتدين تدنيا  قياسيا  والبالغ 
وبلغ . ئةايف امل 0.4-  عند نسبة 2022يف عام ظل ثابتا   املصرفعات لدى هذا لى املود  الفائدة ع

يف المروف املالية و   .2022ئة يف عام ايف امل 0.23املتوسط للفائدة اليت حصلت عليها احملكمة  عد لامل
ألف يورو، بالنمر إىل أثر  225.7رة البالغ عترب مقدار العائدات اإلمجالية جلميع األموال املستثم  القائمة ي  

 .رضيا  بعها البنوك املركزية فيما خيص العائدات، مقدارا  م  السياسات اليت تت  

 االجتاه على صعيد االستثمار واسرتاتيجيته يف املستقبل (ج )

ستمل جلنة استعراض االستثمار جتتمع مرة كل ثالثة أشهر ملناقشة األداء وحتليل ظروف السوق - 202
إن احملكمة متقت املخاطرة وتتمث ل أولويتها . إرشادات إىل رئي  وحدة احلسابات واخلزينة احلالية، وإسداء

وبالنمر إىل القرارات اليت اختذها البنك املركزي األورويب مؤخ را  فيما . األوىل يف املثابرة على صون أمواهلا
فستمل . عائدات أفضل 2029 ال يتسىن  للمحكمة أن حتق ق يف عام خيص السياسة النقدية، يرج ح أن

احملكمة تسعى إىل إيتاء العائدات وتعميم مبلغها يف أوضاع سوقية صعبة، مع صون أمواهلا بالتقيد 
 .بسياساهتا الصارمة فيما يتعلق باستثمار األموال الفائضة

 أمانة مجعية الدول األطراف: الربنامج الرئيسي الرابع - الد

وخدمات املؤمترات للجمعية وهيئاهتا  الفنيةتقدمي اخلدمات األطراف أمانة مجعية الدول واصلت  -203
 .2022يف عام  وسائر اهليئات الرقابية الفرعية
 :ما يلي 2022يف عام اجلمعية أمانة زات اهلامة اليت حققتها من املنج  و - 204

 جلمعية الدول األطراف املعقودة ملدة سبعة أيام عمل يف عشرة بعةالسادورة ال تنميم (أ )
 ؛وتقدمي اخلدمات هلا الهاي
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للجمعية وهيئاهتا الفرعية، من قبيل توفري الوثائق  القانونية والفنيةاألمانة  خدمات توفري (ب )
مثانية أعضاء يف اللجنة إعداد الوثائق املتعلقة بانتخاب  صات التحليلية، مبا يف ذلكوالتقارير وامللخ  
 ئماين للضحايا؛تجمل  إدارة الصندوق االسيف أعضاء رتشيح القضاة ومخسة املعنية باالستشارية 
يف املقام األول للمكتب وأفرقته العاملة، ذلك اخلدمات للهيئات الفرعية للجمعية، و توفري  (ج )

املعين باحلوكمة، والفريق العامل املعين بالتعديالت،  يفريق الدراسالو وجلنة املراجعة، وجلنة امليزانية واملالية، 
 ؛القضاة مبراجعة أجور والفريق العامل املعين

لفرتة  هلمااخلدمات وتوفري يف الهاي  اقدتع  للجنة امليزانية واملالية دورتني عاديتني  تنميم (د )
 يوم عمل؛ 25إمجالية مقدارها 
 ؛مخسة أيام عملما لفرتة إمجالية مقدارها هلاخلدمات ، وتوفري للجنة املراجعةتني دور تنميم  (ه )
الفرعية بشأن املسائل القانونية واملسائل  ماهيئاهتب و املشورة إىل اجلمعية واملكت ءإسدا (و )
 بعمل اجلمعية؛ املتصلةالفنية 

م املنوطة هبا يف إطار واليتها فيما يتعلق خبطة عمل مجعية الدول ااملهع بضطالالا (ز )
 عمال   الكامتنفيذا   األطراف لتحقيق الطابع العاملي لنمام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية وتنفيذه

على املوقع الشبكي عروضة املعلومات املوصول إىل إمكانية ال حتسنيمما أدى إىل بالقرارات ذات الصلة، 
 للجمعية؛
 باملهام املنوطة هبا يف إطار واليتها بشأن التكامل، على النحو املبني   عضطالالا (ح )

  ICC-ASP/10/Res.5و ICC-ASP/9/Res.3و RC/Res.1يف القرارات ذات الصلة، ومنها القرارات 

بني الدول بصفة حلقة اتصال عمل ال استلزم منها ذلكو . ICC-ASP/12/Res.4و ICC-ASP/11/Res.6و
 األنشطة واملتطلبات املتصلة بالتكامل عنمعلومات ومجع واحملكمة واملنممات الدولية واجملتمع املدين، 

 على املتاحة للتكامل، الفاعلة هاتاجل بيانات قاعدة على واحلفاظعلى املوقع الشبكي للجمعية، ونشرها 
 اإللكرتوين؛ املوقع

لصندوق االستئماين ملشاركة أقل البلدان منوا  وغريها من الدول النامية يف لتربعات ال تأمني (ط )
 عشرة للجمعية؛ بعةالسايف الدورة  ممثلنيأربعة مشاركة بذلك ، ميسرة  الصندوق اهذ ةإدار و عمل اجلمعية، 
واحملكمة واملنممات احلكومية الدولية وسائر اهليئات ذات الصلة  احلكوماتالرتاسل مع  (ي )

 واألفراد واملنممات غري احلكومية بشأن املسائل املتصلة بعمل اجلمعية؛
 وبتيسرياعتماد املنممات غري احلكومية للجمعية بتنميم بعة السافيما خيص الدورة  مقياال (ك )
 ؛دورةيف هذه الاجملتمع املدين  ممثال  من 260مشاركة 

الفنية نها إسداء املشورة القانونية بشأن املسائل يف شؤون خمتلفة مرئي  اجلمعية  ةمساعد (ل )
املتصلة بعمل اجلمعية وهيئاهتا الفرعية، وإجراء الرتتيبات املتعلقة بالسفر، وتيسري احلضور يف شىت 

 .الدراسية لقاتاحلاالجتماعات و 



ICC-ASP/18/3 

43  3A250719 

 

رت األمانة ا يتصل هبا من املشاورات غري الريمية، وف  وإضافة إىل اجللسات العامة للجمعية وم- 205
 :على النحو التايلاخلدمات لالجتماعات 

 اجتماعا  22 ............................................................  املكتب (أ)
 عا  اجتما 67 ....................................... االجتماعات املعقودة يف الهاي (ب)
 جتماعا  ا 47  ............................... ع الفريق العامل يف الهايو جمم ‘2’ 
 اجتماعات 6 ...................................... الفريق العامل يف الهاي  
 اجتماعات 4 ....................................................التكامل   
 اجتماعات 4 .....................................................التعاون   
 اناجتماع .................................................ة العمل طخ  
 اجتماعا 22 .....................................................امليزانية   
 اجتماعات 2 ............................... الفريق الدراسي املعين باحلوكمة  
 اجتماعان ........................................... جلسات اإلحاطة  
 يوما 25جلسات استغرقت  ........................................... نة امليزانية واملاليةجل ‘2’ 
 أيام 5جلسات استغرقت  ............................................... جلنة املراجعة  ‘3’ 
 اجتماعا 22 .................................جمموع االجتماعات املعقودة يف نيويورك (ج)
 اجتماعا 25 .....................يف نيويوركالفريق العامل اجتماعات جمموع  ‘2’ 
 اجتماعات 7 .....................................الفريق العامل يف نيويورك   
 اجتماعات 5 .................................................امعالقرار اجل  
 اجتماعان .................................................عدم التعاون  
 اجتماع واحد ......................اجلغرايف العادل والتوازن بني اجلنسنيوزيع تال  
 اجتماعان ...........................................رقابة املستقلةية اللآ ‘2’ 
 اجتماعات 3 .................................عديالتتالفريق العامل املعين با ‘3’ 
 اجتماعات 2 ........................الفريق العامل املعين مبراجعة أجور لقضاة ‘4’ 

 اجتماعا 226 ............................................................مجموع االجتماعات

وثيقة بلغ عدد صفحاهتا  237ما جمموعه للجمعية شرة بعة عالسالدورة لمانة وأعدت األ- 206
 :على النحو التايل( الريمية األربع جلمعيةالغات ب)صفحة  7 927

 ؛صفحة 7 342 موع جمبوثيقة  292 :وثائق ما قبل الدورة (أ )
 صفحة؛  220مبجموع  وثيقة 32: وثائق الدورة (ب )
 .صفحة 426مبجموع  وثائق7: وثائق ما بعد الدورة (ج )
ما جمموعه األمانة ، أعدت امليزانية واملاليةلجنة لالثني واحلادية والثالثني الث الدورتني ويف سياق- 207
 .بكلتا اللغتني املعمول هبما يف اللجنة( صفحة 4 505أو ) وثيقة 322
تني فيما يتعلق بالدور ( صفحة 2 942أو )وثيقة  92ما جمموعه عالوة على ذلك األمانة وأعدت -202

 .للجنة املراجعةالسابعة والثامنة 
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 للضحاياأمانة الصندوق االستئماين : الربنامج الرئيسي السادس -هاء

 مقدمة- 2

من "( االستئماينالصندوق )"تكثفت أنشطة الصندوق االستئماين للضحايا ، 2022يف عام  -209
إىل زيادة عبء العمل القانوين والتشغيلي، سواء رب أحكام اجل أدت مرحلة تنفيذو . حيث التنوع واحلجم

 على موافقة الدوائر االبتدائية ذات الصلةيف أعقاب أو للمرحلة التالية لصدور أوامر اجلرب، التحضري عند 
 االستئماين الصندوق أدناه املبينة القدرات على ضةاملفرو  القيودودعت . ربللج يةلتنفيذا اريع اخلططمش

 مجهورية يف اجلديدة املساعدة برنامج دورات إطالق ذلك على وأثر األنشطة، أولويات حتديد إىل إعادة
 الصندوق برنامج إىل استئناف السيد مببا برباءة احلكم ىوأد. ديفوار وكوت الدميقراطية الكونغو
متعمقة تستند  تقييم بعملية إعادة الوسطى مع الرتحيب، بدءا   أفريقيا وريةمجه يف للمساعدة االستئماين

 .(5)إىل الضرر الذي وقع
اإليبوال يف مجهورية )، فرض النزاع والعنف وعدم االستقرار السياسي واملرض 2022وطوال عام  -220

أن  ،فعالةتتطلبان، لتكون اللتني لصندوق االستئماين والييت لحتديات تشغيلية على ( الكونغو الدميقراطية
 .القرب من الضحايا واجملتمعات املتضررةب نو الصندوق االستئماين والشركاء املنفذيكون موظفو 

املوجهة إىل يف احملكمة والتعليمات القضائية ذات الصلة األضرار املمارسة املتطورة جلرب  تأدو  -222
إىل اللجوء بدرجة كبرية إىل ة للصندوق، مبا يف ذلك التنميمي ةاالستئماين إىل إعادة توجيه القدر الصندوق 

خالفا للممارسة املتبعة ، بشكل مباشر ملوظفني امليدانينيامشاركة إىل زيادة اخلربة القانونية، وكذلك 
 .احمللينينفذين شركاء املالعلى  أساسا اليت تعتمد املساعدة والية مبوجب

 جبر األضرار- 1

بشأن مسؤولية  2027ديسمرب /كانون األولالدائرة االبتدائية يف  صدرته القرار الذي أ يف أعقاب- 222
املعلومات اإلضافية أن تدمج اجلماعي للضحايا، اقرتح الصندوق االستئماين اجلرب عن  السيد لوبانغا

أهنم ديسمرب /األولكانون   27 املقدمة من الضحايا الذين رأت الدائرة االبتدائية يف قرارها الصادر يف
اليت قدمها التقارير ضحية، واملعلومات الواردة يف  425اجلرب والذين بلغ عددهم للحصول على ون مؤهل

املمثلني بالتعاون الوثيق مع ومت هذا العمل  .، يف نطاق برنامج اجلرب اجلماعين للضحاياو القانونياملمثلون 
 املؤهلة مسبقاؤسسات املستدعى سيكون مفيدا لإلجراءات املتعلقة مبناقصة مقبلة و ،  للضحايانيالقانوني

 .إىل تقدمي عطاءاهتا فيها
الضحايا أن  2027ديسمرب /أوضحت الدائرة االبتدائية يف قرارها الصادر يف كانون األولو  -223

، فقط من العدد اإلمجايل لألشخاص املؤهلني" نةعي  "ضحية ميثلون  425 املؤهلني للجرب البالغ عددهم 
بتحديد وفرز الضحايا ، ا للضحاينيالقانونياملمثلني بالتعاون مع إىل القيام،  الصندوق االستئماينووجهت 

. باستخدام عملية إداريةولكن مل يتم التعرف عليهم بعد أن يكونوا مؤهلني اآلخرين الذين من احملتمل 
يف عمل لدا وإضافيا كبريا لجدي طانشااإلدارية املطلوبة والقيام بعمليات الفرز عملية التصميم وميثل 

، عمل الصندوق االستئماين عن كثب مع قسم مشاركة 2022طوال عام و . الصندوق االستئماين
للفرز، هتدف إىل فعالة قوية و عملية على تصميم  ا للضحاينيالقانونيجرب أضرارهم واملمثلني الضحايا و 
ايا وجرب أضرارهم، مع قسم مشاركة الضح احملكمة، والسيمايف  األخرىاألقسام التآزر مع تعميم أوجه 

وقام . يف اإلجراءات اجلنائية اياهذه العمليات يف سياق مشاركة الضحين مبثل وخربة كبري ذي لديه جتربة ال
                                                           

أفريقيا  ، قرر الصندوق االستئماين عدم إطالق برنامج مساعدة متطور بالكامل يف مجهورية2023مارس /يف آذار (5) 
  .الوسطى نمرا لتجدد أعمال العنف يف البلد
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الربنامج يف  زمالءالكبرية من هبذا العمل أساسا املوظفون القانونيون يف الصندوق االستئماين، مبساعدة  
يثا بسالسة وإدماج املستفيدين املؤهلني احملددين حد ،ناسبامل ، بغية القيام بعملية الفرز يف الوقتامليداين

وصفهم من الضحايا حتديدهم بالذين سبق  425 لا جرب األضرار الذي وضع للضحايايف برنامج 
 .املؤهلني
الرامية إىل رمزية التعويضات اجلماعية التنفيذ وحال جتدد الصراع العرقي يف مقاطعة إيتوري دون - 224

أهنم ضحايا للجرائم اليت الذين يدعون اجلنود األطفال السابقون  صمة والتمييز اللذين ال يزالمكافحة الو 
اجملتمعات احمللية والقادة احملليني عاد عداء  ،2022يف أوائل عام و . يعانون منها االسيد لوبانغفيها أدين 
 .جرب األضرارلربنامج 
. 2022الفردية واجلماعية طوال عام أحكام اجلرب ذ ، واصل الصندوق االستئماين تنفيكاتانغايف و  -225
، كاتانغاحاليا فيما يتعلق بتنفيذ أحكام اجلرب يف قضية الدائرة االبتدائية نمرا لتدابري السرية اليت تتخذها و 

 .األداء عن أخرى تقارير تقدمي االستئماين للصندوق ال ميكن
 2022أبريل /نيسانالصندوق االستئماين يف  ، قدماملهديقضية يف جرب األضرار يف إجراءات و - 226

لتعليمات الدائرة  قاوفو . ايلمبتدمري الرتاث الثقايف يف متبكتو لنتيجة جلرب األضرار اليت وقعت مشروع خطة 
لقيود وعرقلت ا. 2022نوفمرب /تشرين الثايناالبتدائية، قدم الصندوق االستئماين خطة تنفيذ حمدثة يف 

ملقابلة  متبكتو ومنعت بالفعل، سفر الصندوق االستئماين إىل ،وضع يف مشال مايلاألمنية اليت فرضها ال
، بطرق بالتعاون الوثيق مع املمثل القانوين واملكتب امليداينواستوجب األمر االستعانة، . جمتمع الضحايا

مع املعلومات جل ،باملباين احملمية املدمرةاملعنيني ديلة للتشاور مع الضحايا وأصحاب املصلحة اآلخرين ب
 .اجلربطة الالزمة خل
جبرب أضرار الضحايا أيضا  املهدي قضية يفاالبتدائية دائرة الأمرت ، لوبانغاوكما حدث يف قضية - 227

إىل القيام، من خالل عملية إدارية، بفرز املزيد من األشخاص  الصندوق االستئمايناجملهولني ووجهت 
استهلك ، 2022يف النصف الثاين من عام و . ستفادة من اجلربلالأن يكونوا مؤهلني الذين من احملتمل 

يف هذه العملية، بالتعاون الوثيق مع  ثريةاملوظفون القانونيون يف الصندوق االستئماين وقتا  طويال  وموارد ك
 .قسم مشاركة الضحايا واملمثل القانوين

ة لألمر جبرب األضرار السابق ات، شارك الصندوق االستئماين يف اإلجراء2022يف أوائل عام و  -222
تقدمي مالحمات خطية والتشاور طلب منه القيام هبذا الدور وت مببا،قضية الدائرة االبتدائية يف الصادر من 

االستئماين الصندوق قام  ،2022 هيوني/حزيرانيف  بعد تربئة السيد مبباو . مع املمثلني القانونيني يف القضية
 .مجهورية أفريقيا الوسطى إىل والية املساعدةاألوىل يف  يةالقضيف  ةنشطبإعادة توجيه األ

 المساعدة- 3

 دولية مناقصة إجراءات االستئماين الصندوق استكمل الدميقراطية، الكونغو ومجهورية أوغندا يف- 229
دة  اليت تبلغ م اجلديدة، املساعدة برنامج لدورات املنفذين اجلديدة والشركاء املشاريع اختيار هبدف شاملة

 األموال، وتوفر ألداء،عدالت اواليت ختضع النفقات السنوية املتعلقة هبا مل سنوات، كل منها مخ 
بشأن ختصيص  ("جمل  اإلدارة")االستئماين  الصندوق إدارةذات الصلة اليت يتخذها جمل   قراراتالو 

 ويف. 2022نوفمرب /الثاين تشرين يمح متديد املشاريع باستمرار الربنامج حىت أوغندا، مشال ويف. األموال
 وتسببت إعادة ترتيب. 2027 عام يف السابقة الربناجمية انتهت الدورة الدميقراطية، الكونغو مجهورية
 مجهورية شرق يف اخلدمات لسوق املعقد الطابع عن فضال املتعلقة جبرب األضرار، األنشطة أولويات
 دولية تنافسية مناقصة وأطلقت إجراءات. اقصةاملن إجراءات استكمال يف تأخري الدميقراطية، الكونغو

 من املوارد أولويات ترتيب إعادة ولكنها تأخرت بسبب ديفوار كوت بشأن برنامج مساعدة جديد يف
 .جرب األضرار يف مايل لصاحل أنشطة املوظفني
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مجهورية  األوىل يف القضية يف املساعدة اإلدارة استئناف جمل  قرر ،2022 عام يونيه/حزيران ويف- 220
 قرركم بربائته، بعد احل مبباقضية  يف املشرتكني وقف جرب األضرار للضحاياتوالحتمال . أفريقيا الوسطى

 ضحايا علىمع الرتكيز بشكل أوسع  الضحايا، أضعف علىأساسا  الربنامجتركيز  االستئماين الصندوق
  .رنامج املساعدة السابقاستمرارا ملا كان مقررا يف باملتصلة بالنزاع  اجلنسي جرائم العنف

اليت  العام، من الثاين النصف يف االستئماين وأسفرت بعثات التقييم املتكررة اليت قام هبا الصندوق- 222
 واليت نفذت بدعم ،(للضحايا العام احملامي مكتب ذلك يف مبا) القانونيني املمثلني مع أجريت باالشرتاك

وافق عليه جمل  اإلدارة،  أويل، برناجمي إطار عن اعتماد غي،بان يف امليداين قلم احملكمة واملكتب من
 النفسي؛ التأهيل التغذوي، وإعادة الدعم ذلك يف مبا البدين، التأهيل إعادة األساسية تشمل عناصره

 مدرة املهين، وأنشطة تشمل التدريب تعليمية ومساعدة مساعدات لإلسكان، شكل يف املادي والدعم
 يعتزمنتهاء من تقييم برنامج املساعدة الشاملة يف مجهورية أفريقيا الوسطى، يف انتمار االو . للدخل
 بني من اجلنسي للعنف تعرضا األكثر يستهدف الضحايا عاجل جترييب برنامج تنفيذ االستئماين الصندوق
 .مبباملشاركني يف قضية االضحايا 
. 2022لة يف كينيا وجورجيا يف عام تقييم برامج املساعدة احملتملاألنشطة التحضريية واكتملت  -222

 .لكل برنامج حمتملمبدئيا يورو  ألف 300ديسمرب، قررت اللجنة ختصيص مبلغ / ويف كانون األول
صياغة  2022ضمنت أعمال الرصد والتقييم اليت قام هبا الصندوق االستئماين يف عام تو - 223
أحكام اجلرب يف  ودراسات أساسية لتنفيذ تقييم مستقل لربنامج املساعدة يف أوغنداإلجراء  ختصاصاتا

. 2029 عام أوائل يف األنشطة الالزمة هلذه اخلدمات وسيكتمل شراء. مجهورية الكونغو الدميقراطية
األداء  رصد اإلدارية الذي يوفر الدعم خلطة املعلومات إدارة نمام مشروع نطاق عمل لتطوير ووضع

احملكمة، ومن املقرر حاليا القيام  قلم يف املعلومات دارةإ خدمات قسم من بدعم االستئماين بالصندوق
 .بعمليات الشراء

 تنمية الموارد- 4

 3يف املائة، من حوايل  37التربعات املقدمة من الدول األطراف بنسبة من يرادات اإلزادت - 224
اط التربعات أقسومشلت . 2022مليون يورو يف عام  4.2إىل حوايل  2027ماليني يورو يف عام 

مبا يف ذلك )هولندا يورو من مليون وتربعا كبريا يبلغ ، (فنلنداو السويد )تعدد السنوات املتمويل ترتيبات ال
جرب خمصصة الحتياطي وتربعات ، (متويل متعدد السنوات للتمويل غري املقيدترتيب من دفعة األوىل ال

النرويج وهولندا واململكة )احملددة م األحكاوكذلك ( أملانياو أيرلندا )الصندوق االستئماين األضرار يف 
النمسا والدامنرك ومايل ونيوزيلندا والفلبني املاحنني العائدين ومنهم  وأاملاحنني اجلدد تربعات من ؛ و (املتحدة

دولة  32من تربعات ، تلقى الصندوق االستئماين  2022يف عام و . وسلوفاكيا وسلوفينيا وأوروغواي
ألف  20وبلغت زادت التربعات اخلاصة ارتفاع ا طفيف ا و . 2027ن عام ول مبزيادة تبلغ مثاين دماحنة، 
 .يورو
ني عليه لتمكاإلبقاء ، الذي مت املخصص جلرب األضرار زاد احتياطي الصندوق االستئماينو  -225

 (أو عوزهم اجلزئي) ي حالة عوز األشخاص املداننيرب قمن استكمال مدفوعات اجلالصندوق االستئماين 
وختصيص مليوين يورو  ،املخصصةنتيجة للتربعات  يوروماليني  9مليون يورو إىل حوايل  5.7يل من حوا

مايو /أياريف اجتماعه السنوي يف اإلدارة جمل  ه من السلة املشرتكة للصندوق االستئماين على حنو ما قرر 
التكميلي  تمويللجرب األضرار لمليون يورو من احتياطي  0.5ختصيص اإلدارة أيضا قرر جمل  و . 2022

 . يف مجهورية أفريقيا الوسطى لقضية األوىللربنامج املساعدة يف 
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التربعات ، قدم الصندوق االستئماين موارد من أحكام جرب معينةفيما يتعلق بتمويل و  -226
ة القيم)على النحو التايل ( األويل)لتمكني التنفيذ واالعتمادات املخصصة من االحتياطي املخصص للجرب 

 (:اليورو/ الدوالراتالف بآ

 احلكم  القضية

 النقص  املصدر

 القيمة االحتياطي التربعات املخصصة
النسبة 
 املئوية

   [جيم-باء-ألف=دال] [جيم] [باء] [ألف]      
 ٪54.9 يورو 4 679 يورو 3 500 يورو 350 يورو 2 529 تعادل دوالر  20 000 لوبانغا
 ٪ 0.0 صفر يورو يورو 653 يورو 200 يورو 253 تعادل دوالر  2 000 كاتانغا
 ٪50.3 يورو 2 359 يورو 200 يورو 542 يورو 2 700     املهدي

 2.5الصندوق االستئماين حوايل بحتياطي لاليف هناية السنة، بلغت قيمة املوارد غري املخصصة و - 227
 .يورو مليون
املطلوبة  حاجة إىل طرائق إضافية لتنمية املوارديف التربعات، هناك الزيادة املشجعة على الرغم من و - 222

احلاجة إىل إيرادات تشري التقديرات إىل و . بشكل مناسب لتمويل األنشطة املستقبلية للصندوق االستئماين
ومن املتوقع أن يؤدي تطوير تدفق . إىل الطويلاملتوسط من املدى يف ماليني يورو  20قل عن تال سنوية 

 .جزئيا الصندوق االستئماينيف وارد املفجوة اخلاصة إىل ختفيف  اإليرادات من املنح
استكشاف آلية متويل مبتكرة تنطوي على يف الصندوق االستئماين شرع ، 2022مايو /أيارويف - 229

  Aمن الدرجةبتصنيف ائتماين سيادي اليت تتمتع إصدار سندات يضمنها عدد حمدود من الدول املهتمة 
ديسمرب /كانون األوليف  و . بدون مقابلذه املبادرة خرباء بصفتهم الشخصية و ه وشارك يف. أعلىأو 

البحث ، سيواصل الصندوق االستئماين 2029يف عام و . االستكشاف وقف، قرر جمل  اإلدارة 2022
 .املوارد بالتشاور الوثيق مع الدول األطراف وقلم احملكمةبديلة لتنمية طرائق عن 
امليزانية واملالية، أنشأ الصندوق االستئماين وقلم احملكمة فريقا عامال معنيا بناء على توصية جلنة و - 230
آلليات مجع األموال اخلاصة السياسية األبعاد كذلك و ( القانونية واملالية واإلدارية)اجلوانب التقنية بدراسة 
سيقدم و . واتجلعمل والنلاجتماعات وناقش مشروع نطاق الفريق العامل  ، عقد2022يف عام و . احملتملة

 .قبل دورهتا الثانية والثالثنيا إىل جلنة امليزانية واملالية الصندوق االستئماين تقرير 

 األنشطة األخرى- 5

صندوق االستئماين يف مشال املساعدة باليف بعثة متابعة لربنامج اإلدارة شارك أعضاء جمل  - 232
وقدمت بعثة . أوغندا واملفوضية األوروبية بينها من دول أطرافومبشاركة تسع  مببادرة من أيرلندا ،أوغندا

توصيات إىل الصندوق االستئماين  أصدرتألنشطة الصندوق االستئماين و  اإجيابياملتابعة استعراضا 
 .واحملكمة وحكومة أوغندا

مبرور عشرين عاما وشارك اجملل  وإدارة الصندوق االستئماين يف األحداث اليت أقيمت لالحتفال - 232
وسلطت . أمريكا الالتينية وأفريقيا وآسيا وأوروباكذلك قي نمام روما األساسي يف الهاي و عتماد على ا
 الضحايا حنو التعويضية املوجهة صندوق االستئماينالوأمهية واليات جدوى األحداث الضوء على هذه 
 .انب الواليات القضائية للمحكمةاألساسي، جب روما نمام مبوجب
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إىل الساحل الغريب للواليات اإلدارة بزيارة أعضاء جمل  قام ، 2022نوفمرب /ينيف تشرين الثاو - 233
كلمات رئيسية يف مؤسسات أكادميية بارزة جرب األضرار وألقوا  املتحدة للمشاركة يف اجتماع خرباء بشأن 

 .جامعة ستانفورد وجامعة سانتا كالرامنها 

 التطوير التنظيمي- 6

لعدد كبري من  وظيفإجراءات الت خريإىل بطء وتأأساسا  امليزانيةيعزى اخنفاض معدل تنفيذ - 234
شراء عدم اكتمال و  -موظفني لفرتات قصرية مت التغلب عليه بتعيني ذي ال -واملؤقتة ثابتةالوظائف ال
 .اخلدمات
 يها نتيجة لتعينيالطابع املهين علوأضفي املالية واإلدارية للصندوق االستئماين  ألعمالاوتعززت - 235

عمليات  تمت إيالء اهتمام خاص للرقابة الداخلية، اليت مشلو . وموظفي الدعم ذوي الصلةموظف مايل 
للحسابات مع توصيات املراجع اخلارجي مبا يتماشى  الشركاء املنفذين احملليني للصندوق االستئماين،

 .الرئيسية املاحنة اجلهات مع التمويل اتفاقات يف الواردة واألحكام
، مما حال 2022خاص يف عام وجه ب اللصندوق االستئماين ثقييف اعبء العمل القانوين  كانو  -236

ندوق االستئماين بأمانة الصمعمم العام، كان ويف . القانونية جلرب األضرار باحملكمةجراءات اإلدون مواكبة 
رب املتعددة اجلاءات املشورة القانونية الداخلية بشأن إجر تقدمي لفات و إليداع املموظف قانوين واحد فقط 

يتطلب العمل القانوين و . أحكام اجلربلدعم تنفيذ هناك احتياج كبري للسفر إىل اخلارج  انوك. واملتزامنة
مرحلة التسليم، مشاركة مستمرة من األطراف واملشاركني، وقلم احملكمة يف ، مبا يف ذلك ربطوال عملية اجل
ضافيني إ تعيني موظفني قانونيني مؤقتنيوأدى . ستئماينموظفي برنامج الصندوق اال من والدوائر، وكذلك

 .در من التخفيفقإىل 
 ، سواء يفويف ضوء االحتياجات املتزايدة من القدرات ،يف انتمار االنتهاء من عمليات التوظيفو - 237
. جلقصرية األامج بعقود رب وظائف الدارية و اإلوظائف الالصندوق االستئماين  شغليف امليدان،  وأالهاي 

موظفو الدعم يف الهاي  وأدى. ومساعد مايل ،ومساعد برنامج ،ومشلت هذه الوظائف مساعد إداري
تنفيذ برامج استمرار و  2022وموظفو الربنامج امليداين دورا  حيويا  يف استمرار أنشطة األمانة طوال عام 

 .أحكام اجلرباملساعدة و 
موظفي الصندوق االستئماين من من املشاركة املباشرة  االيت تتطلب مزيدنفيذ أحكام اجلرب تأثر تو - 232
مجهورية )السفر وفرضت القيود العرضية على . بسياسات التنفيذ احمللية الصعبة املذكورة أعالهأيضا 

 عقبات (مايلو  متبكتو)على السفر دائمة الشبه والقيود ( مجهورية أفريقيا الوسطىو الكونغو الدميقراطية 
ومع ذلك، حافظ الصندوق االستئماين على استجابته . املساعدةيل جرب األضرار و ايف جم إضافيةتشغيلية 

 .2022التشغيلية فيما يتعلق بالنواتج ذات األولوية طوال عام 
، 2022ديسمرب /كانون األول  5الدورة السابعة عشرة جلمعية الدول األطراف املعقودة يف ويف - 239

ملدة وكان االنتخاب . ق االستئماينو يف جمل  إدارة الصند مخسة أعضاء جدد الدول األطرافانتخبت 
وميثل األعضاء اخلمسة اجلدد الذين مت انتخاهبم مناطق . 2022إىل عام  2022عام ثالث سنوات، من 

دول ممثلة للمايل، )كوييت دومبيا ، وماما  (بنغالديش، ممثال للدول اآلسيوية)الشيخ حممد بالل : خمتلفة
غوشا ، و (اململكة املتحدة، ممثلة لدول أوروبا الغربية ودول أخرى)رونة أرمينكا هيليتش الباو ، (اإلفريقية

أمريكا ممثال لدول أوروغواي، )، وفيليب ميشيليين (دول أوروبا الشرقيةممثال لجورجيا، ) يلوردكيبانيدز 
 (.الالتينية والبحر الكارييب

 2022ديسمرب /األول كانون  2و 7يف يومي  وعقد جمل  اإلدرة بتشكيله اجلديد اجتماعه األول- 240
، ناقش جتماعاليف او . ميشيليين رئيسا جديدا للسنوات الثالث القادمةفيليب وانتخب باإلمجاع السيد 
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ومنها اليت ينبغي االهتمام هبا على سبيل األولوية اجملل  أساليب العمل الداخلية، فضال عن املسائل 
 .واألداء التنميمي ،اردوتعبئة املو  ات،تطوير اإلسرتاتيجي

وترد يف املرفق السابع مؤشرات األداء املتعلقة بالربنامج الرئيسي السادس، أمانة الصندوق   -242
 .االستئماين للضحايا

 آلية الرقابة املستقلة: 5-الربنامج الرئيسي السابع-  واو

ولكن  قريرا  عن سوء سلوك حمتملت  30خالل الفرتة املشمولة بالتقرير  تلقت آلية الرقابة املستقلة- 242
حاالت التحقيق،  20تطلب ت حاالت، ومل تمتابعة س من املوظفني،املوارد دودية حمل انمر م، مل تت

عدم احلاجة إىل  اأربعة منهمراجعة أولية، وخلصت  23وأجريت . وأحيلت حالة واحدة إىل رئي  اجلهاز
جارية مراجعات أولية ال تزال  أربعباحلالة، وكانت  إىل عدم اختصاص اآلليةأو /حتقيق كامل وإىل إجراء 

واحدة التحقيق يف التحقيق الكامل يف احلاالت اخلم  املتبقية، وكان ومت . يف هناية الفرتة املشمولة بالتقرير
 .يف هناية الفرتة املشمولة بالتقريرال يزال جاريا منها 
دور لتمكني من االطالع على لكرتوين الداخلي لبتحسني موقعها اإلآلية الرقابة املستقلة امت وق- 243
اآللية باإلضافة إىل ذلك، وضعت و  .األعمال االنتقاميةو  سوء السلوكاملتعلقة بجراءات اإلوتسهيل اآللية 

، وعقدت اللقاء األول مرتابطة عيضاستة مو اللقاءات ملناقشة برناجما لزيادة الوعي يتكون من سلسلة من 
 توضيح للقاءات علىوساعدت املناقشات اليت دارت خالل هذه ا .سبتمرب/لولأيسوء السلوك يف بشأن 
طلب نتيجة هلذه املبادرات، و . للموظفني وإجراءاهتا ودورها فيما يتعلق بادعاءات سوء السلوكاآللية  والية
ع ا من املناقشات التمهيدية غري الريمية مداملوظفني إجراء مشاورات مباشرة، مبا يف ذلك عدد من عد

 .ذه املناقشات التوصل إىل حلول بدون حتقيقه معمموأمكن من خالل أطراف ثالثة، 
من املواضيع  2ودعا امليسران املشاركان التابعان للفريق الدراسي املعين باحلوكمة واملعنيان باجملموعة - 244

ملشاركة يف العديد من  ااآللية إىل كفاءة اإلجراءات اجلنائيةيادة  زاملعنونة  املعروضة على الفريق الدراسي
القواعد اإلجرائية وقواعد من  26الذي أدخل على القاعدة تعديل الاعتماد ، وأدي ذلك إىل االجتماعات
 .(6)اإلثبات
حكام التنميمية وخالل الفرتة املشمولة بالتقرير، أجرت اآللية مشاورات مع اجلهات الوديعة لأل- 245

 املعايري الدولية وأفضل املمارسات ومواءمتها مع الوالية التشغيليةواكبة ملحتديثها من أجل أدناه املشار إليها 
 .عند إعداد هذا التقريراملشاورات جارية وكانت . لآللية

 (ال/نعم) اآللية الرجوع إىل املرجع احلكم التنميمي
 نعم ICC/PRESD/G/2014/003 هاسياسة احملكمة بشأن اإلبالغ عن  املخالفات ومحاية املبل غني عن

 نعم ICC/PRESD/G/2014/002 مكافحة االحتيالبشأن  سياسة احملكمة
 ال  ICC/AI/2005/005 والتحرش اجلنسيضايقة دارية املتعلقة باملاإلالتعليمات 

 ال ICC/AI/2008/001 التعليمات اإلدارية املتعلقة باإلجراءات التأديبية
 ال ICC/INF/2007/003   االستشاري للتأديبللمجل لداخلي التعميم اإلعالمي بشأن النمام ا 

 ال ICC/AI/2005/006 التكافؤ يف فرص العمل واملعاملة

                                                           

من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات املعتمد يف اجللسة العامة  26بشأن تعديل القاعدة  ICC-ASP/17/Res.2القرار   ( 6)
 .باإلمجاع 2022ديسمرب /كانون األول  22املعقودة يف 
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 السمعية وعمليات املعدات ملمارسات اآللية قبل الفرتة املشمولة بالتقرير تقييما وطلب رئي - 246
 خالل ملت عملية التقييمويف حني اكت. 2027 يونيه/حزيران يف التقييم وبدأ. احملاكمة قاعات يف البصرية
. الرئيسيني املوظفني غياب يكتمل بعد بسبب فإن التقرير املتعلق بالتقييم مل بالتقرير، املشمولة الفرتة

 .وسينتهي هذا التقييم قريبا
. احملكمة أهداف التشغيلي، بالوفاء مبسؤوليتها عن دعم اآللية أيضا، مع مراعاة استقالهلا وتلتزم- 247
ومهارهتا ومن  مع واليتها متوافقا   ذلك كان حيثما أخرى بأنشطة اآللية أيضا اضطلعت د،الصد هذا ويف

األنشطة املساعدة يف إعداد الدراسة االستقصائية  هذه ومشلت .غري احملتمل أن يكون متعارضا مع واليتها
 للموظفني لقيموا على األخالقيات عريفيالت اليت قامت هبا احملكمة بشأن مشاركة املوظفني، والتدريب

 .للمحكمة يف عمليات التوظيف اإلدارية األفرقة اجلدد، ومساعدة
واملعياري  إضفاء الطابع االحرتايف يف سامهت اليت احملكمة خارج اإلضافية باألنشطة يتعلق وفيما- 242

 يف املضيفة املنممات من وغريها احملكمة لقاءات يف قدمت اآللية تسهيالت لتنميم أربع على العمل،
ومدى  احملكمة، وتقييم أداء النتائج، ورصد التقييم، سياسة)بالتقييم  تتعلق موضوعات حول الهاي

. الهاي يف القائمة التقييم من خالل شبكة التغيري بشأن نمرية عمل ، وحلقة(بني اجلنسني مراعاة الفوارق
ممثلي دوائر  شبكة يف نشط والدوليني، وهي عض للمحققني السنوي املؤمتر يف أيضا اآللية ممثلة وكانت

 .التحقيق باألمم املتحدة
فيما يتعلق بزيارة و . بالتقرير املشمولة الفرتة األجهزة طلبات ريمية للتفتيش خالل رؤساء يقدم ومل- 249

 رأت اآللية أخرى، واليات بشأن  2022 عام يفاملقرر القيام هبا  ديفوار وكوت مايل املكتبني امليدانيني يف
 وركزت املتابعة يف احلالتني على الرتتيبات. (7)2027 عام به يف قامت عة التفتيش الذيبفيد متاأن من امل
 .2027 عام الذي جرى يف التفتيش منذ املكتبني وعلى مدى حدوث تغيريات هذين يف اإلدارية
 .املستقلة لرقابةا آلية ،5-السابع املتعلقة بالربنامج الرئيسي األداء مؤشراتالثامن  املرفق يف وترد- 250

 ةالداخلي املراجعة مكتب: 6-الربنامج الرئيسي السابع  -زاي 

 .ةالداخلي املراجعة مكتب، 6-الربنامج الرئيسي السابعاألداء املتعلقة بمؤش رات يف املرفق التاسع ترد - 252
 :ا يلي، مب2022طة املراجعة لعام املراجعة الداخلية، وفقا خل مكتب، قام 2022يف عام و - 252

 :املعلوماتات لتكنولوجيا ثالث مراجعو  عامة مراجعاتأربع  (أ)
 ؛ونشرها تصنيف املعلوماتاملراجعة اخلاصة ب ‘2’
 ؛بإدارة السفراملراجعة اخلاصة  ‘2’
 الضوابط اإلدارية واملالية يف املكاتب امليدانية؛جعة اخلاصة باملرا ‘3’
 ققني؛لربنامج التدرييب للمحبااملراجعة اخلاصة  ‘4’
 رنامج التوعية والتدريب؛ب -بأمن املعلوماتاملراجعة اخلاصة  ‘5’
 بضوابط الوصول اللوجسيت؛املراجعة اخلاصة  ‘6’
 ية والبيئية؛املادباحلماية املراجعة اخلاصة  ‘7’

 :خدمات استشاريةأربع  (ب)

                                                           
، وبعد التشاور 4، املرفق األول، الفقرة ICC-ASP/12/Res.6: لقيام بذلكمبا يتماشى مع السلطة التقديرية لآللية ل ( 7)

 .مسبقا مع املسجل ومدير العمليات اخلارجية
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 قواعد الشراء يف قلم احملكمة؛ بشأن ستشاريةخدمة ا ‘2’
 ؛كتب املدعي العاممبشعبة االدعاء لتيسري تقييم املخاطر  نبشأ خدمة استشارية ‘2’
 تكنولوجيا املعلومات؛ خماطرإدارة  بشأن خدمة استشارية ‘ 3’
 مراجعة إجراء العمل املوحد بشأن وثائق االلتزام املتنوعة؛ خدمة استشارية بشأن ‘4’

 ة املراجعةوعرضها على جلن 2029يف عام وضع خطة للمراجعة على أساس املخاطر  (ج)
 ؛ عتمادة وااللمراجعل

؛ (توصية 220حوايل )حالة تنفيذ توصيات املراجعة الداخلية للحسابات متابعة إدارة و  (د)
ئق املقدمة كدليل على مراجعة الوثاو تنميم اجتماعات مع أصحاب املصلحة ملناقشة حالة التنفيذ؛ و 

 املراجعة؛جلنة عرضه على تقرير حالة عن التنفيذ ل دادعإالتنفيذ؛ و 
 احملكمة وإعداد تقرير لعرضه على جلنة املراجعة؛بتقييم إدارة املخاطر  (ه)
 لتحسني إدارة اجلودة؛ راجعةوحتديث إجراءات امل استعراض (و)
 ؛مشورة تقنية خمصصة إىل املديرين التشغيليني يف احملكمة عند الطلبتقدمي  (ز)
 املطلوبة للعلم؛ تقاريرالوإعداد ة فيهما طالنششاركة املو للجنة املراجعة عمل دورتني اإلسهام يف  (ح)
تقدمي عرض إىل الفريق العامل يف الهاي حول دور املراجعة الداخلية يف مراقبة امليزانية  (ط)

 الطلب؛ عندوتبادل املعلومات مع ممثلي الدول 
يف  (Cour des Comptes)للحسابات مات ووثائق إىل املراجعني اخلارجيني و تقدمي معل (ي)
 خمتلفة؛ اجتماعات
 جلنةاختارته ذي ال   Lochan & Co مكتب من اخلارجينيمفصلة للمقي مني  تقدمي وثائق (ك)
  املراجعة الداخلية؛ مكتب ودةارجي جلإلجراء تقييم خاملراجعة 
 .داخليةالراجعة جديد للماستكمال إجراءات تعيني مساعد  (ل)

 الشاملةقضايا ال- ثالثا   

 2005الفرتة من عام  حتقق افرتاضات احملكمة يفمدى معلومات عن املرفق الثالث عشر  يفترد - 253
 .2022 عامإىل 

 ويالت األموالحت- ألف

 .يورو ألف 200جتاوزت قيمتها ستة حتويالت لألموال  2022جريت يف عام أ  - 254
الشهود إىل بند و قسم الضحايا بالتشغيل العامة نفقات  منألف يورو  200حتويل مبلغ ومت - 255

اإلضافية املطلوبة ملستخدم النهائي أجهزة اشراء ل املعلومات إدارةبقسم خدمات األثاث واملعدات 
. Windows 10مل تعد متوافقة مع نمام ستبدال حمطات العمل القدمية وأجهزة الكمبيوتر احملمولة اليت ال

 .ثات األمنية املطلوبةلتلقي التحدي  Windows 10إىل برنامج احملكمة ويلزم انتقال 
والشهود إىل بند قسم الضحايا بالتشغيل العامة نفقات  منألف يورو  200حتويل مبلغ ومت - 256

ا املسجل لشراء األنشطة اإلضافية اليت وافق عليه يف إطارقسم اخلدمات العامة ب األثاث واملعدات
 .للميدان، يف ضوء املخاوف األمنية مصفحتنيشاحنتني صغريتني 
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املعلومات،  إدارةقسم خدمات )يورو من أقسام خمتلفة بقلم احملكمة  242 500حتويل مبلغ ومت - 257
وقسم االحتجاز، وقسم الضحايا والشهود، واملكتب امليداين يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، واملكتب 

نتيجة سم مساعدة احملامني إىل ق (امليداين يف مجهورية أفريقيا الوسطى، واملكتب امليداين يف كوت ديفوار
، مببا وآخرينوقضية  نتاغندا،يف قضية رسوم املساعدة القانونية القضائية اليت صدرت بدفع قرارات لل

 .االفرتاضات املدرجة يف امليزانيةبتكاليف إضافية مقارنة األمر الذي ميثل ، إنغوين، وقضية املهديوقضية 
 املؤقتة بند املساعدة من العام املدعي مبكتب اخلدمات ألف يورو يف قسم 203 حتويل مبلغومت - 252
 مراقبة وحدة نمام إىل إعداد امليزانية السابق نمام من البيانات نقل عند املتعاقدين بند فرادى إىل العامة
مطلوبا كجزء من  النقل وكان. 2022 أبريل /يف نيسان الذي مت تنفيذه ،ساب  اجلديد يف برنامج امليزانية
 .بند فرادى املتعاقدين التزامات غري ممولة من امليزانية حتميل لتجنب التقين للنمام التنفيذ
والشهود إىل بند قسم الضحايا بالتشغيل العامة نفقات  منألف يورو  267حتويل مبلغ ومت  -259

اب أمنية  اخلدمات التعاقدية باملكتب امليداين يف كوت ديفوار لتغطية النفقات املتعلقة بنقل املكتب ألسب
 .وقدرات املكتب

يورو من نفقات التشغيل العامة بقسم الضحايا والشهود إىل نفقات  372 600ومت حتويل مبلغ - 260
املعلومات لتمويل ثالثة مشاريع ذات أولوية عالية لتكنولوجيا  إدارةالتشغيل العامة بقسم خدمات 
لتلبية  CITRIXق شبكة نطالتوسيع ترخيص إضايف  200( أ) :املعلومات وافق عليها املسجل وهي

حتسني نمام ( ب)الطلب املتزايد على الوصول عن بعد فيما يتعلق بسياسة ترتيبات مرونة العمل، و
الفواتري اإللكرتونية باحملكمة املستخدم لتسجيل استهالك اهلواتف احملمولة واهلواتف املكتبية ومراقبته 

 .نامج ختطيط بعثات احملكمةاإلصدار الثاين من بر ( ج)واإلبالغ عنه، و

 املخاطروإدارة اخلطة االسرتاتيجية - باء 
، 2022 عام يف 2022-2029للفرتة  للمحكمة الشاملة االسرتاتيجية بدأ العمل يف اخلطة- 262
 والتحليل املهمة، والرؤية، حتديد يف وأ حرز تقدم. اإلدارة العليا لألجهزة الثالثة للمحكمة باشرتاك

يناير /كانون الثاين  32يف و . للفرتة اليت تغطيها اخلطة االسرتاتيجية للبيئة، فضال عن األهدافاالسرتاتيجي 
يف  ع املوظفنيوافقت جلنة التنسيق على إجراء املزيد من املشاورات حول املسودة األوىل للخطة م، 2029
 .، وفيما بعد مع أصحاب املصلحة اخلارجينياألجهزة، 
خاصة  يف وضع خطة اسرتاتيجية احملكمة وقلم العام املدعي شرع مكتب وبالتوازي مع ذلك، -262

. املسجل حدده الذي النهج بإتباع العملية لتسهيل املوظفني من فريقا احملكمة قلم ومجع. لكل جهاز
 2029 مايو/أيار أو بداية أبريل/نيسان مجيعها يف أواخر الثالث االنتهاء من اخلطط هو وكان اهلدف
 .2020ملقرتحة لعام اوامليزانية ألولويات االسرتاتيجية بني ا إلمكان الربط

املقررة بناء على النهج مجيع األنشطة  2022ن فذت خالل عام فيما يتعلق بإدارة املخاطر، و - 263
ووضع أصحاب املخاطر الرئيسية خطط عمل . 2027أغسط  /املرحلي الذي أقرته جلنة التنسيق يف آب

 .املخطط هلا لتخفيف املخاطرمة وقدموا تقريرا عن التقدم احملرز يف التدابري لكل خطر رئيسي يف احملك
خاطر امل، استعرضت احملكمة سجل رحليباإلضافة إىل األنشطة املضطلع هبا يف إطار النهج املو - 264

، اإللكرتوين للتعلم من بينها تصميم وحدةمبادرات لزيادة الوعي اختذت ، و اخلاص هبا وقامت بتحديثه
 دائمة كسمة املخاطر بإدارة العام الوعي ورفعنرتانت، الإطالق موقع خمصص إلدارة املخاطر على او 

 .اجلدد التعريف اخلاصة باملوظفني لدورات
 الذي 2029 العمل املقبل لعام جلنة التنسيق على وافقت ،2022 عام من األخري الربع ويف- 265
. 2022-2029 االسرتاتيجية للفرتة وخطتها املخاطر دارةاالتساق بني إ حتقيق خالله من احملكمة تتوخى
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 لثماين جتريبية عمل وحلقات احملكمة ملوظفي املستوى رفيعة عمل حلقة املخاطر إدارة جلنة عقدت وباملثل،
 قبل النشر املتوقع للخطة يف عام احملكمة وقلم العام املدعي اهليئة القضائية ومكتب يف إدارية وحدات
2029. 
 إدارة يف املنجز العمل املراجعة عن جلنة إىل دورية تقارير 2022 عام طوال احملكمة دمتوق- 266
 .املخاطر

 الكفاءةابري تد- جيم
إىل احملكمة أن تقدم مرفقا للميزانية  (2)السادسة عشرةالذي اختذته يف دورهتا  2القرار  ت اجلمعية يفطلب- 267

والتوقعات لعام  2022حتققت بشأن الوفورات والكفاءة يف عام يبني االجنازات اليت  2029الربناجمية لعام 
بعد اختاذ مجيع "وذكر القرار أن الزيادات يف امليزانية الربناجمية املقرتحة ينبغي أن تكون عند الضرورة فقط . 2029

 .(9)"اخلطوات املمكنة لتمويل هذه الزيادات بواسطة الوفورات والكفاءة
 إلعداد امليزانية الذي يعتمد على املشاركة اجلديد هنجها تنفيذ احملكمة واصلت الطلبات، هذه ولتلبية- 262

 والفريق التنسيق، حمفل املناقشة االسرتاتيجية اخلاص هبم وهو جلنة خالل لكبار املسؤولني من املبكرة االسرتاتيجية
 العمل حلقة يف واملالية امليزانية جلنة مع أيضا مناقشات وأجريت. املسجل مباشرة يقوده الذي بامليزانية املعين العامل

 الوفورات تصنيفات املطاف هناية يف وأدرجت الثالثني، والكفاءة يف دورهتا الوفورات اليت عقدهتا اللجنة بشأن
 عليها املتفق األربع الفئات يلي وفيما. 2029لعام  املقرتحة الربناجمية مرفق للميزانية يف املختلفة والكفاءات
 :وتعريفها

 يف تمهر تعد اليت مل احلالية/املالية السابقة الفرتة يف املتكبدة التكاليف‘ 2’(: فئتان) الوفورات  (أ) 
الزيادات يف التكاليف اليت يتم جتنبها من ‘ 2’األساس، و اخنفاض خط القادمة واليت تؤدي إىل الربناجمية امليزانية

حديث ا اليت تؤدي  إدخاهلا مت اليت اخلدمات مقدمي أو يناملورد مع املفاوضات أو/و واإلجراءات خالل السياسات
 خط األساس؛ إىل نف 

 إنتاجية توفر أو/و إضافية موارد على احلصول طلبات تتجنب أو حتد اليت األنشطة: الكفاءة ( ب)
 األساس؛ خط نف  أعلى واليت تؤدي إىل 

 استمرار عدم فقط بسبب واحدة مرة املوارد من االحتياجات اخنفاض: املتكررة غري التكاليف ( ج)
 األساس، خط األنشطة الذي يؤدي إىل اخنفاض

 اخنفاض خط إىل اليت تؤدي العمل بعبء املتصلة التغيريات: التكاليف يف اإلضافية التخفيضات ( د)
 .األساس
 اتحتديد الكفاءمت : مت االضطالع باألنشطة التالية من أجل االمتثال التام لطلب اجلمعيةو- 269
تقدير تأثري هذه مت و  ،قييم طبيعة الكفاءات والوفورات احملددةومت ت ،العام الوفورات يف اجلزء األول منو 

وأ خذت مجيع اجلهود املبذولة لتحديد  .2029 عام ميزانيةيف ساس األوالوفورات على خط  اتالكفاء
حيث طلبت احملكمة  2029 لعام املقرتحة الربناجمية والوفورات يف االعتبار متاما يف امليزانية الكفاءات
 .طلب اجلمعيةطبقا ل بعد اختاذ مجيع اخلطوات املمكنة لتمويل هذه الزيادات بواسطة الوفورات والكفاءة،املوارد 

                                                           
الوثائق الريمية جلمعية الدول األطراف يف نمام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة السادسة عشرة،   (2)

 ،ICC-ASP/16/Res. 1 اجمللد األول، اجلزء الثالث،، (ICC-ASP/16/20) 2027ديسمرب /كانون األول  24-4نيويورك، 
 .1، الفقرة كافالقسم  

 -ICC اجمللد األول، اجلزء الثالث،، (ICC-ASP/17/12) 2022 الدورة السابعة عشرة، ،....الوثائق الريمية (9)

ASP/17/Res.4 ،  1، الفقرة كافالقسم. 
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 يف االقتضاء، عند أيضا، وصفها يرد فإن املرفق، يف مبادرة كل عن مفصلة معلومات ترد حني ويف- 270
األخرى  مجيع اخليارات الستكشاف اليت بذلتها احملكمة لتوضيح اجلهود بكل برنامج، اخلاصة امليزانية سرد

والتخفيضات املمكنة  املتكررة، غري والتكاليف وحددت احملكمة طوال العام الوفورات،. قبل طلب املوارد
 0.7) يورو مليون 3.4مبقدار  2029 عام مليزانية األساس يف املوارد، ومتكنت بذلك من ختفيض خط

 يف يورو مليون 2.2 و املتكررة، غري التكاليف يف يورو مليون 0.4 و الوفورات، يف رويو  مليون
 (.التكاليف يف اإلضافية التخفيضات

  2022أداء امليزانية يف عام   -رابعا  

 احملكمة يف يزانيةاملأداء ة عامة عن حمل- ألف 

 مليون 242.74جمموعه  ما أو ئة،املا يف 96.2 الربناجمية للميزانية الفعلي التنفيذ معدل بلغ- 272
 يورو، مليون 3.59 قدرها املباين البالغستحقة عن وأقساط القرض امل الفائدة مدفوعات ذلك يف مبا يورو،

وميثل هذا اخنفاضا يف معدل التنفيذ يبلغ  .يورو مليون 247.43قدرها  مقارنة بامليزانية املعتمدة البالغ 
بيد أن معدل التنفيذ يف . يف املائة 99.4نفيذ يف السنة السابقة البالغ قدره يف املائة، مقارنة مبعدل الت 2.6
للقضايا بسبب املخصصات الكبرية اليت أدرجت يف امليزانية كان عاليا بصورة غري عادية 2027عام 

وأقساط القرض  الفائدة مدفوعات وباستبعاد. احملكمة اإلدارية ملنممة العمل الدوليةاملعروضة على 
 ،يورو مليون 239.26 جمموعه ما أو ،املائة يف 96.7الفعلي  التنفيذبلغ معدل  ،املباينتحقة عن املس

 .يورو مليون 243.25 قدرها مقارنة بامليزانية املعتمدة البالغ 
بعد  ،اللجوء إىل صندوق الطوارئلطلب واملالية  جلنة امليزانية وقدمت احملكمة أربعة إخطارات إىل- 272

بشأن ما  مليون يورو 4.62صول على ما جمموعه واحل ،لكامل للميزانية الربناجمية للمحكمةاالستخدام ا
 هوريةيف مج احلالةاملتعلقة ب غومبو بيري مببا -جان املدعي العام ضد قضية يف قاضيني متديد والية‘ 2’: يلي
مليون يورو،  2.52غ بوروندي مببل يف مجهورية حلالةا‘ 2’مليون يورو، و 0.22مببلغ  الوسطى أفريقيا
 مايل مجهوريةباحلالة يف  املتعلقة حممود أغ حممد أغ العزيز عبد أغ احلسن ضد العام املدعي قضية‘ 3’و
 أفريقيا هوريةاملتعلقة باحلالة يف مجألفريد يكاتوم  املدعي العام ضد قضية يف‘4’و، ويور  مليون 2.75 بلغمب

إخطارا  2022نوفمرب /تشرين الثاين 6كمة قدمت يف بيد أن احمل. مليون يورو 0.22مببلغ  الوسطى
مليون يورو وبلغ بذلك  2.40بوروندي لتخفيض املبلغ مبقدار  مجهوريةمعدال فيما يتعلق باحلالة يف 

. مليون يورو 3.22إمجايل املبلغ املطلوب يف اإلخطارات األربعة املقدمة إىل صندوق الطوارئ بعد التعديل 
 ، يورو مليون 2.36 جمموعه ما أو املائة، يف 73.4 تنفيذ اإلخطار املعدل بنسبة مت ، العام هناية يف,

ويرد بيان اإلخطارات األربعة املقدمة إىل صندوق  .يورو مليون 3.22 االخطار املعدل البالغ مقابل
 .أدناه 323إىل  303الطوارئ بالتفصيل يف الفقرات من 

اإلضافية الواردة يف اإلخطارات األربعة املقدمة إىل  وتتوقع احملكمة استيعاب مجيع النفقات- 273
 املراجع جانب من عملية املراجعة صندوق الطوارئ املعدلة يف امليزانية الربناجمية للمحكمة، رهنا باستكمال

قدره  البالغ يورو، يؤدي اإلنفاق مليون 247.43البالغ قدرها  املعتمدة امليزانية ومن. للحسابات اخلارجي
 .يورو مليون 2.33يبلغ قدره  متبق مع رصيد ،٪92.4يبلغ  تنفيذ إىل معدل يورو مليون 245.20

بعد إضافة اإلخطارات األربعة  يورو مليون 250.64البالغ قدرها وحدة املاحملكمة امليزانية  وإمجاال، نفذت
أو ما جمموعه  ،٪96.3يورو مبعدل يبلغ  مليون 3.22 املعدلة املقدمة إىل صندوق الطوارئ البالغ قدرها

 .يورو مليون 245.20

 أداء الميزانية فيما يتعلق بالميزانية البرنامجية- باء
. ربنامجربناجمية حبسب الربنامج الرئيسي والتنفيذ امليزانية الموجزا ل أدناه 2 دوليقدم اجل- 274
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فرتد يف  ،وبرنامج فرعيوبرنامج كل برنامج رئيسي يف   هابنودتفاصيل تنفيذ امليزانية الربناجمية حبسب  أما
 .(20)تلبية لطلب اجلمعية، عشر السادساملرفق 

 (بآالف اليورو) والبرنامج الرئيسي بحسب البرنامج 1028 عامفي  ميزانيةال أداء: 2 الجدول

 الربنامج/الربنامج الرئيسي
عام ل امليزانية املعتمدة

2022  
الفعلية  النفقات

 الفرق * 2022عام ل
التنفيذ  معد ل
 نسبة املئويةـبال

 
[2] [2] [3]=[2]-[2] [4]=[2]\[2] 

         الربنامج الرئيسي األول
 7 ,95 3 ,543 7 ,262 22 0 ,722 22 اهليئة القضائية
 2 ,24 4 ,220 7 ,223 2 2 ,324 2 هيئة الرئاسة
 2 ,97 4 ,236 3 ,737 20 7 ,973 20 الدوائر

 7 ,76 5 ,96 7 ,327 2 ,424 مكاتب االتصال
         الربنامج الرئيسي الثاين
 2 ,95 2 ,256 2 0 ,735 43 2 ,992 45 مكتب املد عي العام

 2 ,27 7 ,345 2 2 ,064 9 5 ,420 20 املدعي العام
 92,6 292,3 735,9 3 034,2 4 شعبة االختصاص والتكامل والتعاون

 200,2 47,4- 932,9 29 292,5 29 شعبة التحقيق
 94,3 660,2 995,4 20 655,6 22 شعبة املقاضاة

         الربنامج الرئيسي الثالث
 92,5 226,3 2 956,2 75 242,5 77 قلم احملكمة

 222,2 376,0- 202,6 2 726,6 2 مكتب رئي  قلم احملكمة
 202,7 327,2- 352,6 29 034,2 29 شعبة اخلدمات اإلدارية
 202,4 722,0- 622,4 33 230,4 32 شعبة اخلدمات القضائية
 22,7 662,2 2 222,6 20 550,7 23 شعبة العمليات اخلارجية
         الربنامج الرئيسي الرابع

 92,7 35,6 622,6 2 722,2 2 أمانة مجعية الدول األطراف
 الربنامج الرئيسي اخلام 

  
    

 0 ,200   492,5 2 492,5 2 املباين
         الربنامج الرئيسي السادس

 79,9 520,2 032,3 2 542,5 2 الصندوق االستئماين للضحايا أمانة
         5-الربنامج الرئيسي السابع
 72,6 224,6 429,9 534,5 آلية الرقابة املستقلة

         6-الربنامج الرئيسي السابع
 94,2 42,2 666,2 707,3 مكتب املراجعة الداخلية

 96,7 688,0 4 258,3 239 846,3 243 المجموع الفرعي
       2-الربنامج الرئيسي السابع
 200,0 0,2 525,2 3 525,2 3 قرض البلد املضيف

                                                           
، اجمللد األول، اجلزء الثالث، (ICC-ASP/15/20) 2026...  مسة عشرةالدورة اخلا... الريمية وثائق ال (20)

ICC-ASP/15/Res.1، ،9الفقرة  ميم. 
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 الربنامج/الربنامج الرئيسي
عام ل امليزانية املعتمدة

2022  
الفعلية  النفقات

 الفرق * 2022عام ل
التنفيذ  معد ل
 نسبة املئويةـبال

 
[2] [2] [3]=[2]-[2] [4]=[2]\[2] 

 96,8 688,2 4 743,4 241 432,5 247 المجموع 

 .قابلة للتغيريوإىل أرقام أولية غري مراجعة  2022يستند حساب النفقات لعام  * 

 بامليزانية مقارنة يورو، مليون 22.27 أو ائة،امل يف 95.7 القضائية للسلطة التنفيذ معدل وبلغ- 275
 العام يف التنفيذ مبعدل مقارنة يف املائة 2.9يبلغ  باخنفاض يورو، مليون 22.72 البالغ قدرها املعتمدة
أساسا إىل التعديالت اليت  2022 عام ويرجع النقص يف التنفيذ يف. املائة يف 97.6الذي بلغ  السابق

يت أدت إىل تأخري التعيني يف عدد من الوظائف ومنها وظيفة رئي  الديوان، أجريت هبيئة الرئاسة وال
 إىل عض املوظفنيب الوظائف يف إطار املساعدة املؤقتة العامة، فضال عن إعارة من ورؤساء الدوائر، والعديد

 .احملكمة يف أخرى أماكن
يف  3.7يبلغ  باخنفاض املائة، يف 95.2ونفذ مكتب املدعي العام ميزانيته املعتمدة مبعدل يبلغ  -276

 املقابلة الفعلية النفقات وبلغت. املائة يف 92.2الذي بلغ  السابق العام يف التنفيذ مبعدل املائة مقارنة
ويرجع االخنفاض يف  .يورو مليون 45.99 البالغ قدرها املعتمدة بامليزانية مقارنة يورو، مليون 43.74

 عليها وافقت ملء الوظائف من فئة املساعدة املؤقتة العامة اليتمعدل التنفيذ أساسا إىل التأخري يف 
باملسؤولني  االتصال على القدرة اخنفاض ‘2’: التأخري ما يلي يف سامهت اليت وتشمل العوامل. اجلمعية

 على التنسيق القدرة أثر على مما السنة من كبري يف جزء العام مبكتب املدعي البشرية عن املوارد
 إىل أدت اليت أخرى وبرامج املتزامنة املقدمة من أجهزة الطلبات ‘2’التوظيف؛ و  عملياتواالستشارة يف

احملكمة للقيام باألنشطة املتصلة  عبء عمل مفرط للموارد املتاحة يف قسم املوارد البشرية التابع لقلم
يف فريق التوظيف  ضاءأع القدرة على تعيني مديرين أو عدم ‘3’بعمليات التعيني املعهود هبا إىل القلم؛ و

 للموظفني املعينني لفرتات التعيني املوازية عمليات ‘4’؛ و(امليدانية البعثات مثل) العمل ألولويات نتيجة
 مرشحني توافر عدم ‘5’املعتمدة؛ و الوظائف على التعيني يف اليت حالت دون الرتكيز الثغرات لسد قصرية

 و الوظائف اجلاري استعراضها ملوائمتها لالحتياجاتاملواصفات أ ‘6’يستوفون الشروط املطلوبة؛ و
 عملية يف الداخليني املرشحني جناح عن الناتج" الدومينو تأثري"‘ 7’اجلديدة؛ و اهليكلية أو التشغيلية

اليت نتجت عن تنفيذ امليزانية العادية ملكتب املدعي  ويمحت الوفورات .السابقة التوظيف وخلو مواقعهم
إىل صندوق إخطار  2022 مايو/اليف املتكبدة للحالة يف بوروندي اليت ق دم إيف أيارالعام بتغطية التك
 نسبة 2022 اإلمجايل للميزانية املعتمدة لعام بلغ معدل التنفيذ وبإضافة هذه التكاليف،. الطوارئ بشأهنا

 .املائة يف 96.2
 بامليزانية مقارنة يورو، نمليو  75.96 أو املائة، يف 92.5 وبلغ معدل التنفيذ لقلم احملكمة- 277
 يف التنفيذ مبعدل يف املائة مقارنة 2.4 وميثل هذا اخنفاضا يبلغ. يورو مليون 77.24 البالغ قدرها املعتمدة
احملكمة اإلدارية ملنممة العمل  باستبعاد خمصصات ذلك، ومع. املائة يف 200.9الذي بلغ  السابق العام

متمشيا مع  2022 عام يف التنفيذ معدل ، يكون2027عام  يف ويور  مليون 2.67الدولية البالغ قدرها 
 والتحقيقات واالدعاء القضائية األنشطة خدمات لدعم احملكمة قلم وقدم. 2027 يف عام التنفيذ معدل
 ،(وبليه غوديه وغباغبو ونتاغاندا، أونغوين،) اجلارية الثالث األضرار فيما يتعلق باحملاكمات وجرب

وثالث جلسات جلرب األضرار  ،(مببا)للحكم  واحد واستئناف ،( لوبانغا)اجلرب  رألم واحد واستئناف
املعهود هبا  األنشطة مستوى وكان .العام مدار على نشطة حتقيقات ومثانية ،(واملهدي وكاتانغا، لوبانغا،)

 للدفاع ريقاف 20 إىل يصل ملا القانونية املساعدة بتقدمي يتعلق فيما سيما ال إىل قلم احملكمة مرتفعا،
 املعلومات مع إعطاء إدارة/املعلومات تكنولوجيا وحتسني اجلارية، القضايا يف للضحايا القانونية واملساعدة
 إدارةو  املعلومات احملددة يف االسرتاتيجية اخلمسية اخلاصة بتكنولوجيا خاصة للمشاريع اإلسرتاتيجية أولوية

املوارد  توزيع إعادة طريق عن أعاله املذكورة باألنشطة تعلقةامل اإلضافية التكاليف ومتت تغطية .املعلومات
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 اخنفاض أنشطة احلماية اخلاصة بالضحايا والشهود بعد اخنفاض املخصصة لنفقات التشغيل العامة بسبب
وأعيد أيضا توزيع املوارد  .ملحوظ بشكل 2022اليت قام هبا مكتب املدعي العام يف عام  اإلحاالت عدد

اخلرباء االستشاريون الذين مت تعيينهم ‘ 2’: ة أمور، األنشطة واملشاريع ذات األولوية التاليةلتغطية، يف مجل
اإلدارية ملنممة  على احملكمة املعروضة للمسجل بشأن القضايا القانونية اخلربة يف ديوان املسجل لتقدمي

قضايا  يف ألفرقة الدفاع القانونية املتعلقة باملساعدة القضائية االفرتاضات يف التغريات‘2’و الدولية؛ العمل
 يف التصحيحية الصيانة‘ 3’و ؛املهديوفريق الدفاع عن الضحايا يف قضية  املهدي و مببا وآخرينو نتانغا
 املعلومات تكنولوجيا ملشروعات االستشارية اخلدمات‘ 4’امليداين يف بانغي؛ و واملكتب الرئيسي املقر

نمام إدارة طلبات الضحايا  للبعثات، ومواصلة تطوير التخطيط ماممن ن 2 املرحلة لتنفيذ االسرتاتيجية
مبادرات احملكمة الرامية  وتوسيع نطاقها لدعم CITRIXرفع مستوى شبكة  عن باهلاتف احملمول، فضال

شبكة  يف التوسع لدعم ومساحات للتخزين إضافية شراء تراخيص‘5’و املوظفني؛ ورفاهية إىل مرونة العمل
CITRIX برنامج  وترقيةWindowsإضافية أجهزة شراء ‘7’و املعلومات؛ تكنولوجيا لوازم شراء‘ 6’و ؛ 
.  فضال عن شراء عربات لدعم أنشطة العمليات امليدانية، Windows 10برنامج  لرتقية النهائي للمستخدم

 .ويعزى ارتفاع معدل التنفيذ يف تكاليف املوظفني إىل التوظيف لتلبية االحتياجات التشغيلية
 مقارنة يورو، مليون 2.62 أو املائة، يف 92.7 األطراف الدول مجعية ألمانة التنفيذ معدل وبلغ- 272
 التنفيذ مبعدل يف املائة مقارنة 5.2تبلغ  زيادة وميثل هذا. يورو مليون 2.72البالغ قدرها  املعتمدة بامليزانية
مانة ميزانية املساعدة املؤقتة العامة ويف حني مل تنفذ األ. املائة يف 92.9قدره  البالغ 2027 لعام

رواتب كانون  يف النقص لتغطية الثابتة الوظائف على أعادت توزيع املوارد املخصصة هلا بالكامل،
 الوثائق حجم يف الزيادة تتطلبها اليت اخلارجية الالزمة للرتمجة التعاقدية وتغطية اخلدمات ديسمرب/األول
يف  احملققة الوفورات توزيع أعادت األمانة ذلك، إىل وباإلضافة. الفرعية اوهيئاهت للجمعية ترمجتها املطلوب
 دوراهتا أو البعض منها لتغطية امليزانية واملالية يف مجيع جلنة أعضاء من ثالثة حضور لعدم نتيجة السفر بند
 .التعاقدية اخلدمات يف املشار إليها أعاله الزيادة
 خدمات تكاليف بالكامل لتغطية يورو مليون 2.50لغ قدرها املباين البا ميزانية واستخدمت -279
 .الصيانة اجلدول الزمين لعقد يف املدرجة الوقائية الصيانة
من "( الصندوق االستئماين)"تكثفت أنشطة الصندوق االستئماين للضحايا ، 2022يف عام  -220

عمل القانوين والتشغيلي، سواء إىل زيادة عبء الأحكام اجلرب  أدت مرحلة تنفيذو . حيث التنوع واحلجم
 على موافقة الدوائر االبتدائية ذات الصلةيف أعقاب أو للمرحلة التالية لصدور أوامر اجلرب، التحضري عند 
 االستئماين الصندوق أدناه املبينة القدرات على املفروضة القيودودعت . للجرب يةلتنفيذا اريع اخلططمش

 مجهورية يف اجلديدة املساعدة برنامج دورات إطالق ذلك على وأثر األنشطة، أولويات حتديد إىل إعادة
 الصندوق برنامج إىل استئناف السيد مببا برباءة احلكم ىوأد. ديفوار وكوت الدميقراطية الكونغو
متعمقة تستند إىل الضرر  تقييم بعملية إعادة الوسطى، بدءا   أفريقيا مجهورية يف للمساعدة االستئماين
 أو املائة، يف 79.9التنفيذ ألمانة الصندوق االستئماين للضحايا  بلغ معدل العام، هناية يفو . الذي وقع
النقص يف معدل  ويعزى. يورو مليون 2.54البالغ قدرها  املعتمدة بامليزانية مقارنة يورو، مليون 2.03

أو وظائف يف إطار  املتصلة باملوظفني الذين يشغلون وظائف ثابتة اخنفاض التكاليف التنفيذ أساسا إىل
ويف حني تغلب الصندوق إىل حد ما على النقص يف . التوظيف يف التأخري املساعدة املؤقتة العامة بسبب

نقص  يف قصد األجل، تسبب التأخري يف التوظيف عن غري قصرية بعقود موظفني قدرات املوظفني بتعيني
ونقلت املوارد جزئيا إىل بند السفر لتنفيذ . فرباملوظفني، باستثناء الس املتصلة غري عام يف بند التكاليف
 الوسطى بعد أفريقيا مجهورية يف املساعدة وتنفيذ برنامج ،املهديوقضية  كاتانغاأحكام اجلرب يف قضية 

 . إىل املغاالة يف التنفيذ أدى السيد مببا، مما برباءة احلكم
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والقسط  املضيفة، سددت الفائدة ةالدول املتعلق بقرض 2-7 الرئيسي وفيما يتعلق بالربنامج -222
بالكامل  2027 ديسمرب/ كانون األول 32 إىل يناير/كانون الثاين 2 من املستحقني عن القرض للفرتة

 .وفقا لالتفاق املعقود مع الدولة املضيفة 2022 يناير/كانون الثاين يف
 مقارنة يورو، مليون 0.42 أو ،املائة يف 72.6مبعدل يبلغ  ميزانيتها املستقلة الرقابة آلية ونفذت -222
 رئي  وظيفة شغور إىل التنفيذ معدل اخنفاض ويعزى. يورو مليون 0.53البالغ قدرها  املعتمدة بامليزانية
 سفر لتغطية جزئيا املوارد توزيع وأعيد. 2022 نوفمرب/تشرين الثاين إىل أن شغلت يف العام بداية اآللية من
 .رئي  اآللية املعني الختيار االستشاري اخلبري
 مقارنة يورو، مليون 0.67 أو املائة، يف 94.2مبعدل يبلغ  ميزانيته الداخلية املراجعة مكتب ونفذ -223
الرتب -وش غلت الوظيفة من فئة اخلدمات العامة. يورو مليون 0.72 البالغ قدرها املعتمدة بامليزانية

 .2022 نوفمرب/األخرى الشاغرة يف تشرين الثاين
 .اإلنفاق بند حسب احملكمة ميزانية ألداء موجزا أدناه 2 اجلدول مويقد -224

 (بآالف اليورو)اإلنفاق  بند حسب 1028في عام  الميزانية أداء :1 الجدول

 البند
امليزانية املعتمدة 

  2022لعام 
النفقات الفعلية 

 الفرق * 2022لعام 
معد ل التنفيذ 
 بالنسبة املئوية

 
[2] [2] [3]=[2]-[2] [4]=[2]\[2] 

 9 ,96 2 ,272 3 ,342 5 2 ,522 5 القضاة
 9 ,96 2 ,272 3 ,342 5 2 ,522 5 اجملموع الفرعي للقضاة
 2 ,200 6 ,262- 6 ,220 27 0 ,042 27 تكاليف املوظفني

 2 ,22 7 ,222 2 4 ,679 22 2 ,492 25 املساعدة املؤقتة العامة
 40.5 5 ,774 2 ,522 7 ,302 2 املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

 5 ,52 7 ,249 2 ,222 2 ,360  العمل اإلضايف
 6 ,96 4 ,574 3 2 ,629 200 6 ,203 204 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

 9 ,90 2 ,532 3 ,329 5 5 ,250 5  السفر
 3 ,205 7 ,2- 7 ,34 0 ,33 الضيافة

 5 ,92 5 ,302 5 ,257 3 0 ,560 3 اخلدمات التعاقدية
 0 ,22 9 ,222 2 ,292 0 ,023 2 التدريب

 6 ,225 6 ,92- 0 ,729 4 ,630 اخلرباء االستشاريون
 7 ,227 3 ,592- 3 ,922 3 0 ,323 3 حمامو الدفاع
 9 ,225 2 ,302- 2 ,466 2 0 ,265 2 حمامو الضحايا

 2 ,90 2 ,929 2 9 ,622 27 2 ,622 29 النفقات التشغيلية العامة
 3 ,220 2 ,209- 2 ,237 2 0 ,022 2 املواداللوازم و 

 5 ,252 9 ,734- 7 ,260 2 2 ,425 2 األثاث واملعدات
اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة 

 5 ,97 0 ,942 2 ,765 36 2 ,706 37 باملوظفني
 8 ,96 2 ,688 4 4 ,743 241 5 ,432 247  المجموع



ICC-ASP/18/3 

59  3A250719 

 

 .قابلة للتغيريوقام أولية غري مراجعة إىل أر  2022عام لنفقات الحساب يستند  * 

مليون يورو، مقارنة بامليزانية املعتمدة  5.35أو يف املائة،  96.9وبلغ معد ل تنفيذ ميزانية القضاة - 225
  .مليون يورو 5.52البالغ قدرها 

البالغ قدرها للوظائف الثابتة قليال امليزانية املعتمدة باملوظفني املتصلة احملكمة جتاوزت تكاليف و - 226
يف املائة من  3.9وميثل هذا اخنفاضا يبلغ  .يف املائة 200.2مبعدل تنفيذ يبلغ   مليون يورو، 27.04

  2027معدل التنفيذ يف عام ارتفاع بيد أن . 2027يف عام  يف املائة 204.2بالغ قدره معدل التنفيذ ال
احملكمة اإلدارية ملنممة العمل ضة على للقضايا املعرو بسبب إدراج اعتماد كبري كما ذكر أعاله،   ،كان
، يف املائة 2.0يبلغ  يف املائة، باخنفاض  7.2وكان معدل الشغور املتوسط السنوي للمحكمة  .الدولية

اليت بذلتها هود اجلويعزى هذا إىل . يف املائة 9.2الذي بلغ مقارنة مبعدل الشغور السنوي يف العام السابق 
القضائية باألنشطة ني املوظفني من أجل تلبية احتياجاهتا التشغيلية فيما يتعلق مجيع األجهزة الرئيسية لتعي

ومن الناحية املثالية، ينبغي . 2022والتحقيق واالدعاء ودعم األنشطة الرامية إىل حتقيق والياهتا يف عام 
دوران  املائة ليف 7و 6بني يرتاوح معدل الشغور العام للوصول إىل معدل بتعديل تدرجييا قوم احملكمة أن ت

 .املوظفني
مليون يورو، مقارنة  22.62يف املائة، أو  22.2 املساعدة املؤقتة العامةيف وبلغ معدل التنفيذ - 227

عدل التنفيذ الذي مقارنة مبيف املائة  5.3تبلغ مليون يورو، بزيادة  25.50 قدرها بامليزانية املعتمدة البالغ
أساسا إىل التأخري يف التوظيف يف حني يعزى النقص يف التنفيذ و . 2027يف املائة يف عام  76.5بلغ 

يف اهليئة ويشمل ذلك تعيني املوظفني . الكفاءاتفإنه يعزى أيضا إىل االستفادة من على نطاق احملكمة، 
يف لزيادة املرونة ائف املساعدة املؤقتة العامة وظعدد من يف هم من تعيين البدالقضائية بعقود قصرية األجل 

واللجوء إىل اتفاقات اخلدمات اخلاصة يف مكتب املدعي العام بية احتياجات العمل على املدى القصري، تل
اتفاقات العمل القصري األجل لألغرض التشغيلية بكفاءة يف قلم  ستخداماو خلدمات الرتمجة والنسخ، 

 .احملكمة
 0.53أو يف املائة،  40.5ت املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعابلغ معدل التنفيذ يف بند و - 222

معدل التنفيذ يف قلم احملكمة وبلغ . مليون يورو 2.30، مقارنة بامليزانية املعتمدة البالغ قدرها مليون يورو
أونغوين، ونتاغاندا، وغباغبو وبليه  ٪ بسبب اخنفاض عدد أيام جلسات االستماع يف قضايا 32.2
ونمرا . املستقلني املعينني يف قسم خدمات اللغات لشفوينياوأدى ذلك إىل اخنفاض عدد املرتمجني  .غوديه

، أعيد توزيع املرتجم الفوري الفرنسي للعمل يف غباغبو وبليه غوديهالخنفاض عدد أيام االستماع يف قضية 
الداخليني  الشفوينيومت أيضا تكليف بعض املرتمجني . لتجنب اللجوء إىل مرتمجني مستقلني أونغوينقضية 

املستقلني املدرجني يف امليزانية لتقدمي هذه  الشفوينياألحداث غري القضائية بدال  من املرتمجني بالعمل يف 
شركات لتجهيز النصوص األعمال القضائية عدم تعيني  إدارةوباإلضافة إىل ذلك، قرر قسم . اخلدمات
من العام، وتقليل عدد مساعدي فرباير للفرتة املتبقية /باطيزية بعد انتهاء العقود احلالية يف شكلباللغة اإلن

كما مت . ملساعدة الشهود املشاركني يف اإلجراءات القضائية الشهود املطلوبني لقسم الضحايا والشهود
حتقيق وفورات يف إطار قسم اخلدمات العامة نتيجة للكفاءات اليت حتققت بتوفري عامل حمرتف يف إطار 

 .ل املطلوبة لصيانة مرافق املؤمترات مبباين احملكمةاملساعدة املؤقتة العامة للقيام بكافة األعما
، مقارنة مليون يورو 0.22أو يف املائة،  52.2بلغ معدل التنفيذ يف بند ساعات العمل اإلضايف و - 229

ويف قلم احملكمة، أدى اخنفاض عدد أيام جلسات . مليون يورو 0.36بامليزانية املعتمدة البالغ قدرها 
مماثل يف خدمات األمن الالزمة لتغطية ساعات العمل املمتدة جللسات االستماع ، االستماع إىل اخنفاض 

وتكبدت أمانة مجعية الدول األطراف نفقات . وكذلك يف عدد الشهود الذين مت نقلهم من احملكمة وإليها
ك، أدى ومع ذل. أقل نتيجة لالستعانة بعدد أقل من املوظفني املؤقتني لتقدمي املساعدة يف دورة اجلمعية

اخنفاض مستوى التوظيف يف أمانة الصندوق االستئماين للضحايا إىل زيادة نفقات العمل اإلضايف 
 .للتعويض عن عبء العمل اإلضايف ملوظفي فئة اخلدمات العامة
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، مقارنة بامليزانية املعتمدة مليون يورو 5.32أو يف املائة،  90.9بلغ معدل التنفيذ يف بند السفر و - 290
معدل التنفيذ يف مكتب املدعي العام الذي بلغ ويرجع االخنفاض يف . مليون يورو  5.25قدرها البالغ 
مليون يورو، إىل  2.93، مقارنة بامليزانية املعتمدة البالغ قدرها مليون يورو 2.72أو يف املائة،  94.2

ية بانغي للحالة الثان الوفورات الصافية اليت حتققت بعد استئجار ثالث شقق ملدة طويلة يف جممع آمن يف
قلم احملكمة، على سبيل املثال ال معدل التنفيذ يف االخنفاض يف رجع يو . يف مجهورية أفريقيا الوسطى

االخنفاض يف أنشطة محاية الضحايا والشهود مقارنة بالعدد املتوقع نتيجة ‘ 2’: احلصر، إىل ما يلي
االخنفاض يف عدد ‘ 2’؛ وأونغوين وكاتانغا لالخنفاض يف اإلحاالت من مكتب املدعي العام يف قضييت

بعثات الرتمجة الشفوية امليدانية إىل مجهورية الكونغو الدميقراطية نتيجة النتشار فريوس اإليبوال، واالستعانة 
مبرتمجني شفويني حمليني معتمدين يف مايل، واالخنفاض يف عدد بعثات الرتمجة الشفوية امليدانية املطلوبة 

إلغاء عدة بعثات للموظفني التابعني ملكتب ‘ 3’عدم حتقيقها وفقا ملا كان خمططا هلا؛ وألقسام أخرى ل
هورية أفريقيا الوسطى بسبب األوضاع األمنية مجاحملامي العام للضحايا إىل مجهورية الكونغو الدميقراطية و 

مليون يورو،  2.69يف املائة، أو  23.6ونتيجة لذلك، بلغ معدل التنفيذ يف قلم احملكمة . والصحية
وسجلت أمانة مجعية الدول األطراف اخنفاضا يف . مليون يورو 2.02مقارنة بامليزانية املعتمدة البالغ قدرها 

. نفقات السفر بسبب عدم حضور ثالثة من أعضاء جلنة امليزانية واملالية يف مجيع دورات اللجنة أو بعضها
لسفر من أجل تغطية نفقات السفر املتعلقة باخلبري وسجلت آلية الرقابة املستقلة ارتفاعا يف نفقات ا

وسجلت أمانة الصندوق . االستشاري الذي استعانت به اآللية للمساعدة يف تعيني رئي  اآللية
كاتانغا االستئماين للضحايا ارتفاعا يف نفقات السفر لتنفيذ أحكام جرب األضرار الصادرة يف قضييت 

 .ة يف مجهورية أفريقيا الوسطى بعد احلكم برباءة السيد مببا، ولتسريع برناجمها للمساعدواملهدي
يف املائة من امليزانية املعتمدة البالغ  205.3وسجل بند الضيافة زيادة طفيفة يف التنفيذ بلغت - 292
ويعزى ذلك إىل خدمات املطاعم اليت جلأت إليها احملكمة يف األحداث اليت . مليون يورو 0.03قدرها  

ستوى احملكمة مثل اللقاءات املفتوحة للمحكمة، وزيارات الوفود الدولية والدبلوماسيني نممتها على م
والشخصيات الرفيعة املستوى إىل مكتب املدعي العام، والفعاليات املتصلة باحللقات الدراسية املعقودة 

احلكومية، والدورتني بشأن املساعدة القانونية، واملائدة املستديرة اليت عقدها قلم احملكمة للمنممات غري 
واستعوضت احملكمة الزيادة جزئيا . اإلضافيتني اللتني عقدهتما جلنة املراجعة يف أمانة مجعية الدول األطراف

باالحنفاض الذي حدث يف نفقات اهليئة القضائية نتيجة لتغيري هيئة الرئاسة وبتحميل التكاليف املتصلة 
  .للضحايا على بند اخلدمات التعاقديةباجتماعات جمل  إدارة الصندوق االستئماين 

مليون يورو، مقارنة  3.26يف املائة، أو  92.5بلغ معدل التنفيذ يف بند اخلدمات التعاقدية و - 292
يف املائة  93.6معدل التنفيذ يف قلم احملكمة وبلغ . مليون يورو 3.56امليزانية املعتمدة البالغ قدرها ب

اليت مشلت التكامل مع نمام  سابتنفيذ مشاريع ‘ 2’: لة أمور، مبا يليالتكاليف املتعلقة، يف مجلتغطية 
التعاقد مع املوردين لتنفيذ ‘ 2’املوارد البشرية؛ وجتديد ختطيط البعثات، وميزانيات الوظائف ومراقبتها، و 

ع، وإصدار التعديالت الالزمة يف نمم تكنولوجيا املعلومات، ومراجعة مرافق املباين واملناظر الطبيعية للموق
إنشاء نمام الرسائل اجلماعية وفرز ‘ 3’جوازات مرور األمم املتحدة من خالل قسم اخلدمات العامة؛ و

أو املقر، ودعم إجراءات إدارة /الوظائف لتحسني االتصال يف حالة وجود مشاكل أمنية يف امليدان و
مبادرات  لدعم نطافها سيعوتو  CITRIXشبكة اخلدمات االستشارية لتطوير ‘ 4’األزمات باحملكمة؛ و

احملكمة بشأن مرونة العمل ورفاه املوظفني وتنفيذ اإلصدار الثاين من نمام اإلدارة وحتسني الربنامج 
قاعدة البيانات التابعة لقسم مشاركة  املستخدم لتأمني الوصول عرب األجهزة احملمولة إىل احملكمة من أجل

 إدارةسرتاتيجية اخلمسية اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات و اال، كما هو احلال يف الضحايا وجرب أضرارهم
التكاليف املتصلة باإلعالم واالتصال مثل طباعة منشورات احملكمة باللغات الريمية ‘ 5’؛ واملعلومات

للمحكمة، وقاعدة البيانات، واملعدات السمعية والبصرية، وصيانة مركز الزوار، وتنميم مشاريع ومعارض 
ة مع الصحفيني يف امليدان ويف أوروبا لتضييق املسافة بني احملكمة واجملتمعات األكثر واجتماعات خمتلف

االستعانة مبصادر خارجية خلدمات األمن يف ‘ 6’تضررا من احلاالت والقضايا املعروضة على احملكمة؛ و
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لتنفيذ يف مكتب ويعزى اخنفاض معدل ا. املكاتب امليدانية، فضال عن أنشطة التوعية يف املكاتب امليدانية
املدعي العام إىل إعادة توزيع املوارد من املساعدة املؤقتة العامة لتغطية عقود اتفاقات اخلدمات اخلاصة 

ويعزى اخنفاض معدل التنفيذ يف أمانة الصندوق . الصادرة لألفراد الذين يقدمون خدمات النسخ والرتمجة
تقييم األثر يف أوغندا ودراسة األساس جلرب األضرار يف االستئماين للضحايا إىل التأخري يف عملية الشراء ل

وتعزى الزيادة يف معدل التنفيذ يف أمانة . 2029مجهورية الكونغو الدميقراطية اليت مت متديدها حىت عام 
ادة يف حجم الوثائق يمجعية الدول األطراف إىل االستعانة مبصادر خارجية خلدمات الرتمجة نتيجة للز 

 .ة وهيئاهتا الفرعيةاملرتمجة للجمعي
مليون يورو، مقارنة بامليزانية  0.29يف املائة، أو  22بلغ معدل التنفيذ يف ميزانية التدريب و - 293

ويعزى ذلك إىل مكاسب الكفاءة اليت حققها مكتب املدعي . مليون يورو 2.02املعتمدة البالغ قدرها 
املوقع بدال من إرسال املوظفني إىل مراكز التدريب العام من خالل  تنميم العديد من الدورات التدريبية يف 
ونمم قلم احملكمة دورات تدريبية على مستوى  .مما أدى إىل تدريب املزيد من املوظفني وحتقيق وفورات

احملكمة بشأن نمام إدارة التعلم اجلديد، والتدريب اللغوي، واستقصاء املوظفني، ومنصة التعلم عرب 
األسلحة النارية، واحلرائق، واألمن، )الوعي الثقايف، وتدريبا خاصا لألمن و ، (Lynda.com)اإلنرتنت 

، واالنتقال CITRIXشهادة الرتقية لشبكة )، وتكنولوجيا املعلومات (واحلماية الشخصية، ونقل املتهمني
وكان معدل التنفيذ يف أمانة مجعية الدول األطراف منخفضا بسبب عدد (. Windows 10إىل برنامج 

 .2022فني املوجودين باألمانة يف عام املوظ
مليون يورو، مقارنة  0.73يف املائة، أو  225.6بلغ معدل التنفيذ يف ميزانية اخلرباء االستشاريني و - 294

الزيادة يف معدل التنفيذ بقلم احملكمة إىل ما  ىعز وت   0مليون يورو 0.63بامليزانية املعتمدة البالغ قدرها 
رباء استشاريني لتقدمي املشورة القانونية للمسجل يف ديوان املسجل بشأن القضايا االستعانة خب‘ 2’: يلي

تقدمي املشورة القانونية املتخصصة للغاية ‘ 2’حملكمة اإلدارية ملنممة العمل الدولية؛ وااملعروضة على 
لية؛ ملكتب الشؤون القانونية بشأن األحكام اليت أصدرهتا احملكمة اإلدارية ملنممة العمل الدو 

لبشرية بتمويل من ميزانية ااالستعانة خببري استشاري لتنميم برنامج تطوير القيادات يف قسم املوارد ‘3’و
رب أضرارهم لتنفيذ برنامج جتشاريني يف قسم مشاركة الضحايا و االستعانة خبرباء اس‘ 4’التدريب بالقسم؛ و
لوسطى بعد احلكم برباءة السيد مببا وفقا ريقيا افللضحايا للمساعدة يف مجهورية أالصندوق االستئماين 

االستعانة خببري استشاري معين بالتحليل القطري يف قسم ‘ 5’لربنامج الدعم اجلديد التابع لقلم احملكمة؛ و
. دعم العمليات اخلارجية لرصد املعلومات املتعلقة باملشتبه هبم الطلقاء واحلصول عليها واإلبالغ عنها

وفورات يف التكاليف املتعلقة باخلرباء االستشاريني اخلارجيني للمدعية العامة  وحقق مكتب املدعي العام
ويعزى النقص يف التنفيذ يف أمانة الصندوق االستئماين للضحايا إىل . نتيجة لتقدمي خدماهتم بدون مقابل

االت القطرية، التأخري يف  األنشطة اليت ينفذها الصندوق يف إطار واليته للمساعدة، والتأخري يف تقييم احل
 .سابوتنفيذ برنامج إدارة املنح يف نمام 

يف املائة، أي أنه  229.2وإمجاال، سجل بند املساعدة القانونية زيادة يف معدل التنفيذ حيث بلغ - 295
فذت ميزانية أفرقة احملامي ون  . ماليني يورو 4.55ماليني يورو من امليزانية املعتمدة البالغة  5.45أنفق 
يف  225.9يف املائة، بينما نفذت ميزانية أفرقة احملامي العام للضحايا مبعدل 227.7دفاع مبعدل للالعام 
واستوعبت احملكمة جزءا  من النفقات غري املتوقعة املتكبدة يف احلاالت التالية للمساعدة القانونية . املائة

بدال من شهرا  20/22ملدة ( انغ ندامببا وكيلولو وم)ثالثة أفرقة للدفاع ‘ 2’: املقدمة إىل أفرقة الدفاع
خالل مرحلة ( 70املادة )جان بيري بيمبا غومبو وآخرين  األشهر الثالثة احملددة أصال يف قضية

يف  نتاغاندا شهرا بدال من الستة أشهر احملددة أصال يف قضية 22فريق دفاع واحد ملدة ‘ 2’االستئناف؛ و
يف مرحلة جرب األضرار،  املهدي شهرا يف قضية 22ع واحد ملدة فريق دفا ‘ 3’مرحلة احملاكمة االبتدائية؛ و
 توترجع الزيادة يف املساعدة املقدمة إىل أفرقة الضحايا إىل النفقا. 2022الذي مل يكن متوقعا يف عام 

 .يف مرحلة جرب األضرار املهدي شهرا يف قضية 22املتكبدة ملدة  ةغري املتوقع
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مليون يورو، مقارنة  27.69يف املائة، أو  90.2ات التشغيلية العامة وبلغ معدل التنفيذ يف النفق- 296
ويعزى  .مليون يورو 2.93مليون يورو، مع رصيد متبق يبلغ  29.62بامليزانية املعتمدة البالغ قدرها 

االخنفاض يف أنشطة محاية الضحايا والشهود مقارنة بالعدد املتوقع نتيجة لالخنفاض النقص يف اإلنفاق إىل 
وأعيد توزيع الوفورات لتغطية جماالت االهتمام . خالل العامكبري يف اإلحاالت من مكتب املدعي العام ال

يها يف هذا لحية، وأنشطة أخرى سيقت اإلشارة إاألخرى ، مثل املساعدة القانونية، والصيانة التصحي
اشرة وغري املباشرة املتعلقة وتعزى الزيادة يف اإلنفاق يف مكتب املدعي العام إىل النفقات املب. التقرير

مدفوعات اإلجيار الطويل األجل يف بانغي، الذي أدى إىل وكذلك إىل بالشهود يف بلدان احلاالت، 
 .وفورات يف بند السفر

مليون يورو، مقارنة بامليزانية  2.24يف املائة، أو  220.3وبلغ معدل التنفيذ يف بند اللوازم واملواد  -297
وتعزى الزيادة يف اإلنفاق يف قلم احملكمة إىل شراء أجهزة . مليون يورو 2.03رها املعتمدة البالغ قد

الالزمة ( مثل قواعد التثبيت  وحمركات األقراص الصلبة اخلارجية)تكنولوجيا املعلومات للمستخدم النهائي 
ل املخصصة وأعاد مكتب املدعي العام توزيع األموا. 292لعمليات االستبدال املشار إليها يف الفقرة 

 يفلنفقات التشغيل العامة لتغطية التكاليف املتصلة بتجديد تراخيص الربامج احلاسوبية مما أدى إىل نقص 
 .التنفيذ
في المائة،  25265وسجل بند األثاث والمعدات زيادة في معدل التنفيذ حيث بلغ - 198

وتعزى الزيادة . مليون يورو 2643مليون يورو، مقارنة بالميزانية المعتمدة البالغ قدرها  1626أو 
في اإلنفاق في قلم المحكمة إلى استبدال محطات العمل وأجهزة الحاسوب المحمولة التي تسارع 

وكان االنتقال ضروريا لتخفيف المخاطر المرتبطة بأمن . Windows 10تقادمها باالنتقال إلى نظام 
رتين لدعم أنشطة حماية الشهود صغي عريتين مصفحتينوتضمنت الزيادة أيضا شراء . المعلومات
ها الموظفون التابعون لقسم الضحايا والشهود في المكاتب الميدانية بجمهورية أفريقيا بالتي يقوم 

الوسطى ومالي، فضال عن أربع مركبات عادية للمكتب الميداني في جورجيا لتلبية االحتياجات 
نفاق نتيجة إلسهام  في مشروع زيادة في اإل لعاموسجل مكتب المدعي ا. الحرجةالتشغيلية 

 .استبدال أجهزة الحاسوب المعجل على نطاق المحكمة، كما ذكر أعاله

 ألنشطة امليدانيةا- جيم
 ،2022عام ويف . لعمليات امليدانية حبسب احلاالتلللنفقات الفعلية  موجزا 3يف اجلدول  مدقي -299

الكونغو الدميقراطية، والسودان، ومجهورية يف عشر حاالت هي أوغندا، ومجهورية كان التحقيق جاريا 
وخيص الدعم التشغيلي مجيع . أفريقيا الوسطى، وكينيا، وليبيا، وكوت ديفوار، ومايل، وجورجيا، وبوروندي

مليون يورو،  72.20 وبلغ جمموع النفقات الفعلية جلميع احلاالت. حاالت بعينهامن ال بداحلاالت معا ، 
من جمموع النفقات و . مليون يورو 247.43قدرها  ن امليزانية املعتمدة البالغيف املائة م 42.7 ا ميثلمم

ق قلم نفأو  ،مليون يورو 36.97ق مكتب املد عي العام نفمليون يورو، أ 72.20 قدرها الفعلية البالغ
ن مها برناجمان آخرا مليون يورو 2.99، بينما أنفق الرصيد املتبقي البالغ قدره مليون يورو 32.24 احملكمة

 .مليون يورو 0.25، لصندوق االستئماين للضحايااوأمانة ، مليون يورو 2.24اهليئة القضائية، 
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 (بآالف اليورو) 1028 في عام بحسب الحاالت الميدانية على العمليات الفعلية النفقات: 3 الجدول

 

احلالة يف 
 أوغندا

احلالة يف 
مجهورية 
الكونغو 
 الدميقراطية

احلالة يف 
 السودان

احلالة يف 
مجهورية 
أفريقيا 
 الوسطى

 احلالة 
 يف كينيا

 احلالة 
 يف ليبيا

 احلالة 
كوت يف  

 ديفوار
 احلالة 
 مايل يف

 احلالة 
 يف جورجيا

احلالة يف 
 اجملموع الدعم التشغيلي بوروندي

 3 ,244 2 3 ,244 2           الدوائر  
 3 ,244 2 3 ,244 2           الهيئة القضائية

 3 ,22 0 ,20     2 ,6 0 ,0 2 ,0 9 ,22    ان املد عي العامديو     
 7 ,659 5 2 ,752 3 2 ,0 5 ,295 2 ,322 0 ,205 5 ,227 2 ,2 7 ,593 7 ,300 9 ,42 5 ,22 قسم اخلدمات    
 9 ,627 5 2 ,762 3 2 ,0 5 ,295 2 ,322 0 ,205 6 ,233 2 ,2 9 ,593 6 ,322 9 ,42 5 ,22 املدعي العام  

    
شعبة االختصاص والتكامل 

 5 ,462 2 6 ,900 2  0 ,5 4 ,2 2 ,2 2 ,22 2 ,223 0 ,223 2 ,3 4 ,220 3 ,4  والتعاون

  
شعبة االختصاص والتكامل 

 5 ,462 2 6 ,900 2  0 ,5 4 ,2 2 ,2 2 ,22 2 ,223 0 ,223 2 ,3 4 ,220 3 ,4  والتعاون
 2 ,273 29 9 ,523 6 5 ,23 6 ,772 6 ,635 2 0 ,599 2 6 ,576 9 ,723 0 ,347 4 5 ,390 7 ,225 2 2 ,292 شعية التحقيق    
 2 ,273 29 9 ,523 6 5 ,23 6 ,772 6 ,635 2 0 ,599 2 6 ,576 9 ,723 0 ,347 4 5 ,390 7 ,225 2 2 ,292 شعبة التحقيق  
 0 ,642 9 0 ,529 2  9 ,230 4 ,225 9 ,320 2 2 ,306 5 ,232 6 ,299 2 3 ,450 9 ,522 2 6 ,432 شعبة اإلدعاء    

 0 ,642 9 0 ,529 2  9 ,230 4 ,225 9 ,320 2 2 ,306 5 ,232 6 ,299 2 3 ,450 9 ,522 2 6 ,432 شعبة اإلدعاء  
 6 ,965 36 3 ,706 23 3 ,24 2 ,320 2 5 ,090 1 7 ,027 5 1 ,298 2 3 ,677 2 5 ,063 7 5 ,256 2 9 ,970 1 2 ,760 مكتب المدعي العام

 9 ,70 9 ,70           مكتب املدير    
 0 ,235 0 ,235           قسم اخلدمات العامة    
 0 ,626 3 ,625       2 ,26  2 ,22 9 ,22 قسم األمن والسالمة    
 0 ,292 2 ,222       2 ,26  2 ,22 9 ,22 شعبة اخلدمات اإلدارية  
 2 ,235 2 ,235           مكتب مدير الشعبة    
األعمال القضائية إدارةقسم                  2 372, 7 2 372, 7 
املعلومات إدارةقسم خدمات         0, 7      2, 2   933, 3 936, 2 
 2 ,227 2 ,227           قسم اإلحتجاز    
 5 ,432 4 4 ,730 2 5 ,2 6 ,4 2 ,60 0 ,9 2 ,5  3 ,50 2 ,6 2 ,207 2 2 ,456 قسم خدمات اللغات    

    
قسم مشاركة الضحايا وجرب 

 0 ,949 5 ,796   5 ,37    6 ,60  4 ,54  أضرارهم
 4 ,290 4 ,290           حمامو الدفاع    
  6 ,24  2 ,445 2 ,206 حمامو الضحايا    

 
67, 2    907, 9 2 552, 2 

 2 ,22 5 ,562 7 ,073 2 2 ,50  9 ,209 2 0 ,72 0 ,320 2 7 ,249 2 قسم دعم احملامني    
 

204, 3 5 642, 4 
 4 ,543 26 5 ,592 2 5 ,2 7 ,25 2 ,662 2 ,249 2 3 ,55  4 ,345 2 2 ,24 0 ,922 2 2 ,722 2 شعبة اخلدمات القضائية  
 3 ,0- 3 ,0-            مكتب مدير الشعبة    
 3 ,969 2 9 ,966 2 2 ,2        2 ,2  قسم دعم العمليات اخلارجية    
 3 ,372 5 3 ,467 2 9 ,0 3 ,32 2 ,262 0 ,520 2 ,243 2 ,279 2 ,379 7 ,42 4 ,277 2 ,569 قسم الضحايا والشهود    
 2 ,450 2 ,450           قسم اإلعالم والتوعية    

 9 ,252 2 5 ,520 2 املكاتب امليدانية    
 

2 457, 7   2 602, 2 537, 7 243, 4 
 

95, 4 7 622, 7 

 
 9 ,402 25 2 ,920 4 2 ,2 7 ,275 0 ,700 0 ,222 2 2 ,243 2 ,279 5 ,237 2 7 ,42 4 ,037 3 3 ,020 2 شعبة العمليات اخلارجية

3 82469 قلم المحكمة  5 978, 3 231, 8 3 109, 0 279, 8 298, 4 3 167, 8 2 362, 1 192, 5 4, 6 24 399, 9 31 838, 1 
تئماني أمانة الصندوق االس

 8 ,353 4462 للضحايا
 

68, 3   76, 6 64, 4 7, 1 
 

138, 5 851, 9 
 2 ,802 72 0 ,489 19 9 ,28 8 ,608 2 1 ,526 3 1 ,361 8 6 ,396 2 1 ,857 2 8 ,340 20 4 ,189 2 0 ,303 9 2 ,629 4 مجموع المحكمة

 .للتغيري قابلةوإىل أرقام أولية غري مراجعة  2022يستند حساب النفقات لعام  *
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اللتزامات غير مجموع ا عشررابع الرد في المرفق ، ي(22)اللجنةلطلب وتلبية - 300
، 1028 من السنة المالية ديسمبر/كانون األول  32مستحق في اة والمبلغ اإلجمالي الالمصف  

 .1027ديسمبر /كانون األول  32كما كانت في لفترة  مستكملة لنفس االرقام األفضال عن 

 املوظفنيعيني ت -دال

ديسمرب /كانون األول  32ويف . الك املوظفني حبسب الربنامج الرئيسيمل صملخ 4يرد يف اجلدول - 302
عدا  ،معتمدةوظيفة  969مقابل ( املائةيف  92.2)وظيفة  299بلغ جمموع الوظائف املشغولة  ،2022
 .الثالثة املنتخبنياملسؤولني 
ة الوظائف المشغولة بحسب نوع الوظيفبدة مقارنة عتمالوظائف الم -مالك الموظفين : 4 الجدول

 (من الفئة الفنية وفئة الخدمات العامة)

  
الوظائف 
 املعتمدة

الوظائف  
 املشغولة 

الوظائف 
انتهى  اليت

 التعيني فيها

الوظائف 
اجلاري 
  يهاالتعيني ف

الوظائف 
املعلن عنها 
 اليت ال جيري 

 فيها عينيالت

الوظائف 
الشاغرة اليت 

 ن عنها مل يعل
  [2] [2] [3] [4] [5] [6] 

       اهليئة القضائية
 3 0 2 0 42 53 الربنامج الرئيسي األول
       مكتب املد عي العام
 22 2 6 2 296 327 الربنامج الرئيسي الثاين

       قلم احملكمة
 29 0 25 6 (22)532 572  الربنامج الرئيسي الثالث

       أمانة مجعية الدول األطراف
 0 0 0 0 20 20 الربنامج الرئيسي الرابع

أمانة الصندوق االستئماين 
       للضحايا

 0 0 4 0 5 9 الربنامج الرئيسي السادس
       آلية الرقابة املستقلة

 0 0 0 0 4 4 5-الربنامج الرئيسي السابع
 مكتب املراجعة الداخلية
 0 0 0 0 4 4 6-الربنامج الرئيسي السابع

 34 2 17 8 899 969 مجموعال

 صندوق الطوارئإخطارات اللجوء إىل بتعلق أداء امليزانية فيما ي- هاء

                                                           

 
 .222، الفقرة 2-، اجمللد الثاين، اجلزء باء(ICC- ASP/12/20) 2023...  الدورة الثانية عشرة... الوثائق الريمية  (22)
  .وظيفة املمولة ملمثل جمل  املوظفنيالثالث، أ بلغ عن شغل ال الرئيسييف الربنامج   (22)
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أربعة إخطارات بشأن اللجوء إىل صندوق  2022إىل جلنة امليزانية واملالية يف عام قدمت احملكمة - 302
نوفمرب /رين الثاينتش 6بيد أن احملكمة قدمت يف . روبو  4 605 292 الطوارئ للحصول على ما جمموعه

 من  املطلوب ختفيض املبلغوأدى ذلك إىل بوروندي  إخطارا معدال فيما يتعلق باحلالة يف مجهورية 2022
وبذلت احملكمة . يورو 2 396 400فيض يبلغ إىل خت، أي يورو 3 202 792إىل  وروي 4 605 292

وفيما يلي . املاليةالتقليل من احتياجاهتا  بغية للموارد املتاحة خالل السنة جهودا  كبرية لرتشيد استخدامها
 :البيانات املتعلقة باإلخطارات األربعة املشار إليها أعاله

 قاضيني متديد واليةيورو بشأن  226 792مببلغ  2022أبريل /نيسان 22إخطار بتاريخ  (أ)
 ؛الوسطى قياأفري يف مجهورية املتعلقة باحلالة غومبو بيري مببا -جان املدعي العام ضدقضية  يف

 يف مجهورية احلالةيورو بشأن  2 523 500مببلغ  2022مايو /أيار 24إخطار بتاريخ   (ب)
يورو الذي أدى  2 227 200مببلغ  2022نوفمرب /تشرين الثاين 6بتاريخ  عدلامل خطاراإل، و بوروندي

 يورو؛ 2 396 400إىل ختفيض يبلغ 
ية قضيورو بشأن  2 754 600مببلغ  2022نوفمرب /تشرين الثاين 2إخطار بتاريخ  (ح)
 ؛املتعلقة باحلالة يف مجهورية مايل حممود أغ حممد أغ العزيز عبد أغ احلسن ضد العام املدعي
  قضيةيورو بشأن  220 300مببلغ  2022ديسمرب /كانون األول  4إخطار بتاريخ   (د)

  .الوسطى اأفريقي املتعلقة باحلالة يف مجهوريةألفريد يكاتوم  املدعي العام ضد
اإلخطارات األربعة املقدمة فيما يتعلق بميزانية للاإلمجايل ألداء ا لملخصأدناه  5اجلدول ويقدم - 303

من مليون يورو  2.36و ، أاملائةيف  73.4التنفيذ الفعلي  معد لبلغ  ،2022عام يف هناية و . إىل اللجنة
 .يورو يونمل 3.22 قدرهالبالغ  لطوارئإلخطارات املتعلقة باللجوء إىل صندوق اعدل لاجملموع امل
الخطارات األربعة المتعلقة فيما يتعلق با 1028 عام في ميزانيةللاإلجمالي  األداء: 5 الجدول

 (بآالف اليورو) اإلنفاق بند حسباللجوء إلى صندوق الطوارئ، بب

 بند اإلنفاق

عدل املاجملموع 
إلخطارات املتعلقة ل
 *الفعلية جمموع النفقات صندوق الطوارئب

معد ل التنفيذ اإلمجايل 
 بالنسبة املئوية

[2] [2] [3]=[2]/[2] 
 5 ,76 3 ,29 2 ,226 تكاليف القضاة

 5 ,76 3 ,29 2 ,226 لفرعي لتكاليف القضاةااجملموع 
 5 ,69 5 ,435 7 ,626 املساعدة املؤقتة العامة

 0 ,23 3 ,3 5 ,25  املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات
 3 ,67 2 ,432 2 ,652 اجملموع الفرعي للتكاليف املتصلة باملوظفني

 2 ,22 2 ,452 7 ,550 السفر
 2 ,229 2 ,734 6 ,565 اخلدمات التعاقدية

 التدريب
 

5, 4 
   0 ,26 اخلرباء االستشاريون 

 4 ,95 7 ,250 7 ,262 حمامو الدفاع
 2 ,37 9 ,252 5 ,695 النفقات التشغيلية العامة

 5 ,233 5 ,20 9 ,7 اللوازم واملواد
 7 ,33 0 ,225 4 ,342 األثاث واملعدات

 9 ,74 2 ,226 2 2 ,439 2 اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني
 4 ,73 0 ,355 1 8 ,108 3 مجموع ال

 ..قابلة للتغيريوإىل أرقام أولية غري مراجعة  2022يستند حساب النفقات لعام  * 
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سب حبيتعلق بكل إخطار من اإلخطارات األربعة فيما أداء امليزانية بالتفصيل رد فيما يلي يو - 304
 .لجنةالإىل  اترتيب إرساهل

 تمديد واليةما يتعلق بطلب اللجوء إىل صندوق الطوارئ لأداء امليزانية فيأدناه  6اجلدول يبني  و - 305
املدعي العام قضية  يفاملقدمني الستئنافني يف احلكم ني افان دن فاينغايرت والقاضي موناغنغ حل قاضيال
يونيه /زيرانح 2وصدر احلكم يف . الوسطى أفريقيا يف مجهورية املتعلقة باحلالة غومبو بيري مببا -جان ضد

 . واستنفد املبلغ املطلوب يف طلب اللجوء إىل صندوق الطوارئ بالكامل تقريبا. 2022
تمديد فيما يتعلق بطلب اللجوء إلى صندوق الطوارئ ل 1028 عام فيالميزانية  أداء: 6 الجدول

 في جمهورية المتعلقة بالحالة غومبو بيير بمبا -جان المدعي العام ضدقضية  فيقاضيين  والية
 (بآالف اليورو) اإلنفاق بند بحسب ،الوسطى أفريقيا

 بند اإلنفاق
اإلخطار املتعلق 
 د ل التنفيذ بالنسة املئويةمع *جمموع النفقات الفعلية بصندوق الطوارئ

  [2] [2] [3]=[2]/[2] 
 5 ,76 3 ,29 2 ,226 تكاليف القضاة

 5 ,76 3 ,29 2 ,226 اجملموع الفرعي لتكاليف القضاة
 5 ,76 3 ,89 8 ,226 المجموع

 ..قابلة للتغيريوإىل أرقام أولية غري مراجعة  2022يستند حساب النفقات لعام   * 

اللجوء إىل صندوق الطوارئ بشأن احلالة  إخطارأدناه أداء امليزانية فيما يتعلق ب 7دول ويبني  اجل- 306
وبعد . 2027نوفمرب /تشرين الثاين 9يف باب التحقيق فيها تح مكتب املدعي العام اليت ف يف بوروندي

 اخطار إ 2022نوفمرب /تشرين الثاين 6 إعادة تقييم متطلبات مكتب املدعي العام، قدمت احملكمة يف
يف تأمني التعاون  تواجهها يفصعوبات اليت التحقيق نتيجة للوأدى اخنفاض عدد بعثات . إىل اللجنة المعد

تفشي فريوس اإليبوال خارج إقليم احلالة، املصحوبة باملشاكل الصحية النامجة عن ارية التحقيقات اجل
أدى ذلك إىل تعديل و . لم احملكمةاخنفاض مستوى أنشطة الدعم املقدمة من قالتوظيف إىل والتأخري يف 

من مبلغ  مليون يورو 2.40مليون يورو، أي بتخفيض قدره  2.22املبلغ املطلوب يف اإلخطار ليكون 
يف  75.7معدل التنفيذ الفعلي كان ويف هناية العام،  . مليون يورو 2.52 قدره البالغاإلخطار األصلي 

 .مليون يورو 2.22بالغ قدره خطار املعدل المليون يورو، مقارنة مبجموع اإل 0.25املائة، أو 
قدره والبالغ اإلخطار املعدل املطلوب يف بلغ امليف املائة من  22.2واستخدم مكتب املدعي العام - 307
ونفذت وظائف املساعدة املؤقتة العامة وبعثات التحقيق املقررة وفقا لإلخطار املعدل، . مليون يورو 0.55

ئة فيما يتعلق ايف امل 96.9يف املائة فيما يتعلق باملساعدة املؤقتة العامة و 92.2وبلغ معدل التنفيذ 
يف املائة  59.7بلغ معدل التنفيذ فيما يتعلق بنفقات التشغيل العامة واللوازم واملعدات ، يف حني بالسفر
 واالستثمارات أجيل أو إلغاء األنشطة املتعلقة بالشهود يف امليداننتيجة لت يف املائة على التوايل 6.3و

 .التحقيق الداعمة هلذه األنشطةاملتصلة مبعدات 
يف اإلخطار طلوب يف املائة من إمجايل املبلغ امل 62.7يف قلم احملكمة الفعلي وبلغ معدل التنفيذ - 302

أنشطة محاية اخنفضت ومع اخنفاض أنشطة مكتب املدعي العام، . مليون يورو 0.56املعدل البالغ قدره 
 يةنفقات التشغيلالو  ،السفر، ونفقات نفقات املساعدة املؤقتة العامة، واخنفضت بالتايل لشهودالضحايا وا
لدعم تنفيذ قررة خلدمات التعاقدية للقيام باألنشطة املإىل اقسم اإلعالم والتوعية األموال نقل و . العامة

سؤولني باحملكمة لتمكينهم من توفري التدريب اإلعالمي للمأي لاسرتاتيجية التوعية باحملكمة بصورة فعالة 
للتدريب ملؤهلني منافذ وسائل اإلعالم واملمثلني االتعرف على وسائل اإلعالم؛ و رد على استفسارات ال
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اإلعالمي؛ وإنتاج أدوات االتصال مثل الفيديو والرسوم املتحركة اليت مت توزيعها على وسائل التواصل 
 .أدى إىل زيادة اإلنفاق على اخلدمات التعاقدية االجتماعي واستخدامها يف عروض التوعية، مما

بشأن  فيما يتعلق بطلب اللجوء إلى صندوق الطوارئ 1028 عام في أداء الميزانية: 7 الجدول
 (بآالف اليورو) اإلنفاق بند الحالة في بوروندي، بحسب

 بند اإلنفاق

 املعدل  اإلخطار
املتعلق بصندوق 

 الطوارئ
جمموع النفقات 

 د ل التنفيذ بالنسبة املئويةمع *الفعلية
[2] [2] [3]=[2]/[2] 

 5 ,22 5 ,435 2 ,527 املساعدة املؤقتة العامة
 5 ,20 املساعدة املؤقتة لالجتماعات

 9 ,20 5 ,435 3 ,532 اجملموع الفرعي للتكاليف املتصلة باملوظفني  
 9 ,70 3 ,242 7 ,200  السفر

 2 ,227 0 ,92 0 ,72 اخلدمات التعاقدية
 لتدريبا

 
5, 4 

 0 ,25 اخلرباء االستشاريون 
 9 ,59 0 ,22 0 ,30 حمامو الدفاع   

 2 ,42 2 ,92 4 ,292 النفقات التشغيلية العامة
 3 ,6 5 ,0 9 ,7 اللوازم واملواد

 7 ,96 2 ,52 2 ,60 األثاث واملعدات
 2 ,70 7 ,409 2 ,572 اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني

 7 ,75 1 ,845 2 ,227 2 المجموع
 .قابلة للتغيريوإىل أرقام أولية غري مراجعة  2022يستند حساب النفقات لعام   * 

قضية اللجوء إىل صندوق الطوارئ بشأن  إخطارأدناه أداء امليزانية فيما يتعلق ب 2اجلدول  يبنيو - 309
مليون  2.23٪ ، أو  70.0 املالية السنة هناية يف ليالفع التنفيذ معدل وبلغ. حلالة يف مايلايف  احلسن
احملددة يف اإلخطار  استخدمت األموالو . مليون يورو 2.75 مبجموع اإلخطار البالغ قدره مقارنةيورو، 

ومركز االحتجاز  هولندايف إىل روتردام  مايليف  لتغطية التكاليف املتعلقة بنقل السيد احلسن من باماكو
لألنشطة التحضريية جللسة تأكيد االهتامات اليت كان  وكذلك ،2022مارس /آذار 32و 30يف باحملكمة 
ذكر كما و . 2029مايو /أيار 6لت إىل ولكن تأج 2022سبتمرب /أيلول 24أصال أن تعقد يف املقرر من 

إضافية، واملساعدة ا على زنزانات التعاقد مؤقتو استخدمت األموال الستئجار طائرة خاصة، يف اإلخطار، 
األمم املتحدة  بعثة مع، واجلزء من إجيار مقر املكتب امليداين يف مايل املشرتك القانونية لفريق الدفاع

اجلزء من اإلجيار املشرتك املبلغ املشار إليه يف  جتاوزو . املتكاملة املتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار يف مايل
تأجيل أنشطة الشراء نتيجة لألثاث واملعدات ايت الزيادة بالوفورات اليت حتققت يف بند غطاإلخطار و 

أدى و . بعض املعدات املكتبية يف امليزانية الربناجميةواستيعاب التكاليف املتعلقة ب 2029املقررة يف عام 
، منذ بداية العام املتزايد عبء العمللقسم الضحايا والشهود يف التغلب على املوارد الداخلية استخدام 

إلنفاق يف املساعدة املؤقتة إىل نقص يف ايف وظائف املساعدة املؤقتة العامة، تعيني لا تأخريباإلضافة إىل 
يف الربع األخري وعلقت بعض األنشطة املقررة للشهود ومنها نمام استخراج واستعادة املعلومات . العامة

، مما أدى إىل  البلداألوضاع األمنية يفمن العام كخطوة ضرورية للتخفيف من املخاطر املرتبطة بتدهور 
 .النفاق على اخلرباء االستشارينينقص يف ا
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بشأن  فيما يتعلق بطلب اللجوء إلى صندوق الطوارئ 1028 عام فيأداء الميزانية : 8 الجدول
الحالة في جمهورية في  محمود أغ محمد أغ العزيز عبد أغ الحسن ضد العام المدعيية قض
 (بآالف اليورو) اإلنفاق بند بحسب ،مالي

 د اإلنفاقبن

اإلخطار املتعلق 
 *جمموع النفقات الفعلية بصندوق الطوارئ

معد ل التنفيذ بالنسبة 
 املئوية

[2] [2] [3]=[2]/[2] 
   2 ,93 املساعدة املؤقتة العامة

   2 ,93 اجملموع الفرعي للتكاليف املتصلة باملوظفني
 2 ,92 6 ,305 3 ,335  السفر

 2 ,243 4 ,493 5 ,344 اخلدمات التعاقدية
   0 ,2 اخلرباء االستشاريون

 0 ,200 9 ,296 9 ,296 حمامو الدفاع
 0 ,33 2 ,266 2 ,503 النفقات التشغيلية العامة

 اللوازم واملواد
 

20, 0 
 0 ,20 2 ,56 6 ,220 األثاث واملعدات 

 9 ,73 2 ,222 2 4 ,662 2 اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني
 0 ,70 1 ,118 2 6 ,754 2 لمجموعا

 .قابلة للتغييروإلى أرقام أولية غير مراجعة  1028يستند حساب النفقات لعام   *

قضية صندوق الطوارئ بشأن إخطار اللجوء إىل ب يتعلق فيما امليزانية أداء أدناه 9 اجلدول ويبني- 320
يف  27.3 املالية السنة هناية يف الفعلي لتنفيذا معدل وبلغ. الوسطى أفريقيا احلالة يف مجهورية يف يكاتوم
 واستخدمت. يورو مليون 0.22 مبجموع اإلخطار البالغ قدره مقارنة يورو، مليون 0.29 أو املائة،
بانغي يف مجهورية أفريقيا من  يكاتوم املتعلقة بنقل السيد لتغطية التكاليف احملددة يف اإلخطار األموال
 وكذلك ،2022 نوفمرب/تشرين الثاين 27يف ومركز االحتجاز باحملكمة  نداهوليف إىل روتردام الوسطى 

 .2022 نوفمرب/تشرين الثاين 23 يف الثانية التمهيدية الدائرة أمام األو يل لألنشطة التحضريية الالزمة ملثوله
الربناجمية، مما  يف امليزانية العملية لدعم بانغي إىل من املوظفني ثالثة املتعلقة بسفر واستوعبت التكاليف

 .أدي إىل نقص يف اإلنفاق يف ميزانية السفر
ية قضبشأن  فيما يتعلق بطلب اللجوء إىل صندوق الطوارئ 2022 عام أداء امليزانية يف: 9 اجلدول
 (بآالف اليورو) اإلنفاق بند حبسب أفريقيا الوسطى،احلالة يف مجهورية ألفريد يكاتوم يف  ضد العام املدعي

 بند اإلنفاق

اإلخطار املتعلق 
 *جمموع النفقات الفعلية بصندوق الطوارئ

معد ل التنفيذ اإلمجايل 
 بالنسبة املئوية

[2] [2] [3]=[2]/[2] 
   7 ,5 املساعدة املؤقتة العامة

 2 ,22 3 ,3 0 ,25 املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات
 2 ,26 3 ,3 7 ,20 اجملموع الفرعي للتكاليف املتصلة باملوظفني

 2 ,29 3 ,4 7 ,24  السفر
 2 ,99 2 ,242 0 ,249 اخلدمات التعاقدية

 0 ,200 2 ,35 2 ,35 عا حمامو الدف
 6 ,94 9 ,222 6 ,299 اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني

 3 ,87 1 ,291 3 ,110 المجموع

 .قابلة للتغييروعة إلى أرقام أولية غير مراج 1028يستند حساب النفقات لعام   *



ICC-ASP/18/3 

69  3A250719 

 

اإلخطارات املتعلقة باللجوء إىل صندوق و الربناجمية امليزانية  -محكمةة للاملوحدامليزانية  داءأ- واو
 الطوارئ

الميزانية  بينأداء الميزانية الموحدة للمحكمة التي تجمع أدناه  20يبين الجدول - 322
النفقات بلغت و . المعدل وق الطوارئاإلخطارات المتعلقة باللجوء إلى صندالبرنامجية ومجموع 

 بالميزانية مليون يورو مقارنة 245620، من صندوق الطوارئالنفقات الفعلية للمحكمة، بما فيها 
اإلخطارات المتعلقة باللجوء  مجموع ذلك في بما يورو، مليون 250664البالغ قدرها  الموحدة

 9663يبلغ  تنفيذ معدل ذلك ويمثل. ويور  مليون 3612 قدره البالغ إلى صندوق الطوارئ المعدل
 رصيد مع يورو، مليون 247643قدرها  البالغ المعتمدة الميزانية من المائة في 9864و المائة في

 .يورو مليون 1633يبلغ  متبق
 (بآالف اليورو) اإلنفاق ، حبسب بند2022يف  أداء امليزانية املوحدة للمحكمة: 20 اجلدول

 البند

 امليزانية املعتمدة
 2022لعام 

جمموع 
اإلخطارات 

املتعلقة باللجوء 
إىل صندوق 

الطوارئ املعدل 
 2022لعام 

املوحد  اجملموع
مليزانية احملكمة 

وجمموع 
اإلخطارات 

املتعلقة باللجوء 
إىل صندوق 

الطوارئ املعدل 
 2022لعام 

* النفقات الفعلية
 2022لعام 

النفقات الفعلية 
من صندوق 
لعام * الطوارئ
2022 

النفقات  جمموع
الفعلية مبا يف 
ذلك  النفقات 
الفعلية من 

صندوق الطوارئ 
 2022لعام 

اجملموع الفعلي، مبا 
يف ذلك معدل 
التنفيذ املتعلق 

بصندوق الطوارئ 
  2022لعام 

مقابل امليزانية 
املعتمدة لعام 

بالـنسبة ) 2022
 (املئوية

اجملموع الفعلي، مبا يف 
ذلك معدل التنفيذ 
لطوارئ املتعلق بصندوق ا

مقابل   2022لعام 
امليزانية املوحدة اليت 
تشمل امليزانية العادية 

جمموع اإلخطارات و 
املتعلقة باللجوء إىل 
املعدل   صندوق الطوارئ

 (بالنسبة املئوية)
[2] [2] [3]=[2]+[2] [4] [5] [6]=[4]+[5] [7]=[6]/[2] [2]=[6]/[3] 

 4 ,96 5 ,92 7 ,437 5 3 ,29 3 ,342 5 9 ,637 5 2 ,226 2 ,522 5 القضاة
 4 ,96 5 ,92 7 ,437 5 3 ,29 3 ,342 5 9 ,637 5 2 ,226 2 ,522 5 اجملموع الفرعي للقضاة

 2 ,200 2 ,200 6 ,220 27 - 6 ,220 27 0 ,042 27 - 0 ,042 27 التكاليف املتصلة  باملوظفني
 3 ,22 6 ,24 9 ,224 23 5 ,435 4 ,679 22 2 ,224 26 7 ,626 2 ,492 25 املساعدة املؤقتة العامة

 0 ,40 2 ,40 6 ,532 3 ,3 2 ,522 2 ,322 2 5- ,25 7 ,302 2 املساعدة املؤقتة لالجتماعات
 5 ,52 5 ,52 2 ,222 - 2 ,222 2 ,360 - 2 ,360  العمل اإلضايف

اجملموع الفرعي للتكاليف املتصلة 
 4 ,96 0 ,97 0 ,062 202 2 ,432 2 ,629 200 2 ,255 204 2 ,652 6 ,203 204 باملوظفني 
 2 ,90 6 ,92 5 ,772 5 2 ,452 3 ,329 5 2 ,402 6 7 ,550 5 ,250 5  السفر
 3 ,205 3 ,205 7 ,34 - 7 ,34 0 ,33 - 0 ,33 الضيافة

 2 ,96 2 ,222 6 ,992 3 2 ,734 5 ,257 3 6 ,225 4 6 ,565 0 ,560 3 اخلدمات التعاقدية
 5 ,22 5 ,22 5 ,296 4 ,5 2 ,292 0 ,023 2 - 0 ,023 2 التدريب

 2 ,222 6 ,225 0 ,729 - 0 ,729 4 ,646 0 ,26 4 ,630 اخلرباء االستشاريون
 2 ,226 2 ,225 0 ,232 4 7 ,250 3 ,922 3 7 ,645 3 7 ,262 0 ,323 3 حمامو الدفاع
 9 ,225 9 ,225 2 ,466 2 - 2 ,466 2 0 ,265 2 - 0 ,265 2 حمامو الضحايا

 4 ,22 5 ,92 2 ,947 27 9 ,252 9 ,622 27 6 ,323 20 5 ,695 2 ,622 29 النفقات التشغيلية العامة
 4 ,220 4 ,222 7 ,247 2 5 ,20 2 ,237 2 9 ,035 2 9 ,7 0 ,022 2 اللوازم واملواد

 2 ,222 6 ,259 7 ,275 2 0 ,225 7 ,260 2 2 ,767 2 4 ,342 2 ,425 2 األثاث واملعدات
اجملموع الفرعي للتكاليف غري 

 2 ,96 3 ,202 7 ,592 32 2 ,226 2 2 ,765 36 6 ,246 40 2 ,439 2 2 ,706 37 املتصلة باملوظفني
 3 ,96 4 ,98 4 ,098 245 0 ,355 1 4 ,743 241 3 ,640 250 8 ,108 3 5 ,432 247 المجموع  

 .قابلة للتغيريومراجعة إىل أرقام أولية غري  2022يستند حساب النفقات لعام   *

. لكل صندوق استئماينيلي ذلك وصف موجز و . 2022موجزا حلالة الصناديق االستئمانية يف هناية عام  22ويقدم اجلدول - 322
الذي سيدرج يف البيانات  2022أدناه بيان األداء املايل للصناديق االستئمانية حبسب القطاع يف هناية عام  22و 22ويتضمن اجلدوالن 
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 . املالية

  1028أداء الصناديق االستئمانية في عام  -22الجدول 

 الصندوق االستئماين
األرصدة املرحلة من 

  اإليرادات املالية األخرى املسامهات  املسجلة  الفرتة السابقة
مبا يف ذلك )اإليرادات 

 (مرجتعات  املاحنني
الرصيد املرحل إىل الفرتة 

  القادمة
  669 20   -   -   -  669 20 لعامالصندوق االستئماين ا

  -  622 407 356 256 407  -   2022 -2027بناء اخلربة القانونية وتعزيز التعاون 
  -  647 206  -  647 206  -  2029-2022اخلربة القانونية وتعزيز التعاون  بناء

  -   022 79   -  022 79  -  2022 -2027 الدروس املستفادةمشروع 
  252 20  242 37  -  000 42  -  2022فال مبرور عشرين عاما على اعتماد نمام روما األساسي االحت

  557 242  290 207  -  239 239 602 220 واملهنيني الزائرينتنمية قدرات املتدربني 
  -  303 227  -  303 227  -  2022 -2027 القدرة على إنفاذ القانون وبناء ،والعدالة ،الوصول إىل العدالة

  002 696 2  000 95  -  200 333 202 457 2  الصندوق اخلاص إلعادة التوطني
  652 25  052 22  044 2   362 22   303 25  الزيارات العائلية للمحتجزين املعوزين
  -  426 532  -  426 532  -  برنامج املوظفني الفنيني املبتدئني 

  235 24  556 26 202 225 34  462 6  أقل البلدان منوا
  -  324 59  -  324 59  -  السفر برعاية إىل املؤمترات اخلارجية

  426 222  (722 36)  20  -  695 24  دعم الربامج
 359 012 1 937 723 2 128 1 233 038 1 945 694 2 المجموع

 .ة للتغيريقابلوإىل أرقام أولية غري مراجعة  2022يستند حساب النفقات لعام    *

 1028ديسمبر /كانون األول  32لصناديق االستئمانية من الناحية المالية للسنة المنتهية في بيان أداء ا -21الجدول 
 أرقام غير مراجعة  -( باليورو)

 

الصندوق  
االستئماين 

  العام

بناء اخلربة 
القانونية 
وتعزيز 
التعاون 
2027- 
2022  

اخلربة  بناء
القانونية 
وتعزيز 
تعاون ال

2022-
2029 

مشروع 
الدروس 
 املستفادة
2027- 
2022 

االحتفال 
مبرور عشرين 
عاما على 
اعتماد نمام 

روما 
األساسي 
2022 

تنمية قدرات 
املتدربني 
واملهنيني 
 الزائرين
2026-  
2022 

الوصول إىل 
 ،العدالة
 ،والعدالة

 ة بناء القدر و 
إنفاذ على 
  انونالق

2027- 
2022 

الصندوق 
اخلاص 
 إلعادة
  التوطني

الزيارات 
العائلية 

للمحتجزين 
  املعوزين

برنامج 
املوظفني 
الفنيني 
 املبتدئني 

أقل 
  البلدان منوا

السفر برعاية 
إىل املؤمترات 
 اجملموع  دعم الربامج  اخلارجية

                             اإليرادات

 033 038 6 - 307 57 005 37 702 530 326 00 800 333 303 084 837 037 000 78 080 47 274 602 652 704 - التبرعات

األيرادات المالية 
 608 6 00 - 808 - 077 0 - - - - - - 352 - واأليرادات األخرى

موع اإليراداتجم  - 704 216 602 274 47 081 78 000 137 837 184 303 333 800 16 702 131 712 37 763 17 317 10 6 070 311 

 النفقات

             

- 

نفقات استحقاقات 
 067 465 475 80 - - 747 747 - - - - - - 757 73 872 45 - الموظفين

 877 348 - 307 57 256 07 - 450 07 - 360 74 - 073 07 022 8 270 22 758 078 - السفر والضيافة

دمات التعاقديةخال  - 052 073 36 530 00 844 63 455 000 270 44 827 - - - - - - 700 808 

 678 004 (270 008) - 707 0 734 52 300 6 000 75 205 36 078 4 - - 508 03 225 62 - نفقات التشغيل

المبالغ المستردة 
 380 87 - - - - - - 070 67 056 - 038 20 - - - للمانحين

 768 0 005 0 - - - - - 303 - - - - - - النفقات المالية 

 734 413 1 (481 32) 317 17 112 12 712 131 011 66 000 71 303 184 870 104 878 34 081 47 274 602 216 704 - مجموع النفقات

( العجز)الفائض 
 717 362 471 32 - 324 18 - (271 7) 800 638 - 777 31 116 10 - - - - للفترة

 .يريقابلة للتغوإىل أرقام أولية غري مراجعة  2022يستند حساب النفقات لعام    * 
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 .2022خالل خيص أمواال غري مقيدة معلقة التنفيذ  الصندوق االستئماين العام- 323
بناء اخلربة القانونية وتعزيز العقود مع املفوضية األوروبية واجلهات املاحنة األخرى مبوجب برنامج - 324
 :تقدم الدعم املايل لتنفيذ املشاريع الفرعية الثالثة التاليةالتعاون 
يتيح : الوطنية القدرات وبناء اخلربات وتبادل التعاون لتعزيز والتدريب واألحداث لقات الدراسيةاحل- 325

بلدان  ذلك يف مبا األطراف، غري والدول األطراف الدولللممثلني واملهنيني من هذا الربنامج الفرصة 
 واليتها تنفيذ على حملكمةا قدرة تعزيز وبالتايل الصلة، ذات املعلومات معارفهم وتبادل لتنمية احلاالت،
 عالقات بناءو  للمهنيني القانونيني، العملية واملهارات املعارف وتطوير القضائي، التعاون حتسني إىل استنادا  
 القانونية؛ املهن مع للتشاور حمافل وتوفري احملامني وحلفاظ عليها، ، ورابطات احملامني مع
االت للممثلني واملهنيني من بلدان احلالربنامج الفرصة يتيح هذا : يني القانونينيبرنامج املهن- 326

البلدان النامية األخرى األطراف يف نمام روما األساسي و  أولية دراسات والبلدان اليت جتري فيها احملكمة
اجلرائم اليت تدخل يف التحقيق واملقاضاة على الوطنية على  ملتطوير معارفهم القانونية وتعزيز قدرهت

  ؛مةاختصاص احملك
العام، تقدم هذه القاعدة  املدعي مكتب مسؤولية حتت: القانونية األدوات قاعدة بيانات- 327

 السيما األساسية، الدولية اجلرائم يف والفصل واملقاضاة التحقيق على القدرة التسهيالت الالزمة لتطوير
 الدولية التعامل مع اجلرائم على القانونيني املهنيني ووضعت هذه القاعدة ملساعدة. املستوى الوطين على

( أ): توفري خالل من الصلة ذات احمللية والتشريعات األساسي روما نمام املنصوص عليها يف األساسية
 القانونية والربجميات املعلومات وملخصات الدويل اجلنائي القانون يف القانونية املعلومات إىل اجملاين الوصول
 الفرعي ويعترب املشروع. الدعم خدمات وتقدمي واإلشراف التدريب( ب)القانون؛ و للعمل هبذا املتخصصة
 هذه بارتكاب املتهمني تقدمي وضمان الوطنية القدرات لبناء اليت تبذهلا احملكمة اجلهود يف مهما عنصرا
 .الدولية للمعايري وفقا العدالة إىل اجلرائم
 مكافحة يف اإلسهام" للربنامج وهو امالع اهلدف من الفرعية املشاريع هذه مجاعي، تنبع وبشكل -322
" الدولية اجلنائية للمحكمة الدعم وزيادة األساسي روما نمام تعزيز خالل من العقاب من اإلفالت
 الرئيسيني، املصلحة أصحاب بني األساسي روما ونمام احملكمة فهم توسيع‘ 2’ :وهي الفرعية وأهدافه
 ن، وحتقيق املزيد من الدعم والتعاون بني الدول واحملكمة؛القانونيو  واملهنيون األطراف الدول والسيما

 يف السيما األساسي، روما نمام يف عليها املنصوص اجلرائم مع للتعامل الوطنية القدرات تعزيز‘ 2’و
 .التكامل مبدأ تعزيز خالل من احملكمة، على املعروضة املتصلة باحلاالت البلدان
  ثالثة خرباء خارجينيهذا املشروع بتقييم موضوعي قام به  يتعلق: الدروس املستفادةمشروع  -329

أو مالحقة  حتقيق وبدراسة أولية ألتحليل األسباب اجلذرية اليت دعت مكتب املدعي العام إىل القيام 
على  اخلارجية ذات الصلة والعوامل الداخلية العمليات مع تعامله يف كيفية يف حالة معينة، والنمر قضائية
إذا كان املكتب قد قام بتصحيح وحتسني أساليب عمله  امكان اهلدف من العملية هو معرفة و . حد سواء

تزال مطلوبة لتحسني األداء الداخلي وإدارة العوامل اخلارجية  المنذ تلك التجربة وما هي التغيريات اليت 
  .اليت قد تؤثر على جناح العملية مبزيد من الفعالية

أنشئ هذا : نمام روما األساسيرور عشرين عاما على اعتماد حتفال مبالصندوق االستئماين لال -320
طاب اخلوتعزيز هبما،  وزيادة االعرتاف ،نمام روما األساسيأمهية بدور و الصندوق إلذكاء الوعي العاملي 

. لى قيد احلياةعوالذين ال يزالون  يف العامللى ضحايا أشد اجلرائم خطورة حقا  عالذي يركز ايب اإلجي
واألوساط  ،واإلعالم ،واجملتمع املدين ،واملنممات غري احلكومية ،ستهدفت املبادرة احلكومات الوطنيةاو 

بالتعاون كثرية نفذت وحتققت األهداف من خالل أحداث  . وعامة الناس يف مجيع أحناء العامل ،األكادميية
 احملكمة، مبشاركة كبار يوليه يف/متوز 27و 26وجرت األحداث الرئيسية يف يومي . مع الدول األطراف

 معرضتسهيالت إلقامة برنامج االتصال أيضا قدم و . املسؤولني واخلرباء واحملاضرين من بلدان احلاالت
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الذي يعرض تاريخ احملكمة وعملها، مبا يف ذلك "  الصدمة والشفاء واألمل"للصور الفوتوغرافية بعنوان 
يف قاعة االحتفاالت التابعة لبلدية الهاي كمة و احملمقر يف صور ع رضت الو . حلاالتبلدان امن صور 

دوليي ليوم الامبناسبة ولكن أيضا  نمام روما األساسيرور عشرين عاما على اعتماد مبمبناسبة االحتفال 
تعزيز دور وأمهية نمام وملا كان اهلدف من تدخل احملكمة هو (. هيولي/متوز 27) الدولية للعدالة اجلنائية

ويف  ،املكاتب امليدانية طوال العامفقد عرضت احملكمة الصور يف املستوى العاملي، روما األساسي على 
 .مقر األمم املتحدة يف نيويورك

أنشئ هذا الصندوق لتوفري فرص  :الزائرينهنيني املتدربني واملنمية قدرات الصندوق االستئماين لت -322
. أطراف يف نمام روما األساسيلدان النامية اليت هي من رعايا البالزائرين هنيني لمتدربني واملمدعومة ماليا ل

ذات الصلة مبسريهتم واملهارات ارف تنمية املع، بغية للنمو الفكريالفرصة للمشاركني ويوفر هذا الربنامج 
وتقدم الدول األطراف املهتمة . نقل، واكتساب مهارات مهنية قابلة للملسريةابتحديد هذه ة أو مملها

 .ذا الربنامجالتمويل الالزم هل
 كانون  -2027يوليه /القدرة على إنفاذ القانون، متوز وبناء والعدالة، العدالة، إىل الوصول- 322
 22 ملدة التوعية الرغم من قيام املكتب امليداين يف أوغندا بتنفيذ أنشطة على: 2022 ديسمرب/األول
 اجملتمعات من جدا   كبري ا إلقامة عددتبني بعد إلقاء القبض على دومينيك أونغوين أنه يلزم، نمر  عاما ،
 احلوار من جبانب اهلياكل القائمة إلتاحة املزيد وقنوات جديدة أوغندا، إنشاء هياكل مشال يف املتضررة
 احمللية اجملتمعات من أي ولعدم وجود مكاتب فرعية للمحكمة يف. املتضررة احمللية مع اجملتمعات واملشاركة
 شراكة يف الدخول من كمباال، يف الدامنرك سفارة متوله خاص مشروع خالل متكن املكتب، من املتضررة،

وأقام  من كل أبرشية من األبرشيات الثالث والعشرين املستفيدة، اثنان احمللي، اجملتمع من متطوعا 42 مع
 ويف املقر اجلارية يف اإلجراءات إىل مباشرة لتمكني أعضائها من الوصول جمتمعاهتا، بني منتديات للثقة

يف املشروع، متكنت من اجملتمع احمللي املتطوعني ومبشاركة . املطاف من حشد الدعم للمحكمة هناية
حماكمة بدقة ويف الوقت املناسب إىل من التغلب على التحديات اهلائلة يف توفري الوصول  ضااحملكمة أي

تبادل بمكون آخر من املشروع لق ويتع. من اإلجراءات وفهمها هلا اجملتمعات املتأثرة، ومن اقرتاب ونغوينأ
تعزيز قدرهتم على من أجل  يف أوغنداأفضل املمارسات واخلربات مع ممثلي قطاع العدالة والنمام العام 

تعزيز االسرتاتيجيات املنسقة هو اإلسهام يف تدخل احملكمة وكان اهلدف من . التعامل مع اجلرائم الدولية
هدف إىل يكما   ،وسد فجوة اإلفالت من العقابرتكبيها للمحاكمة تقدمي مللتحقيق يف اجلرائم الدولية و 

وإدارهتا واستكماهلا عملية العدالة اجلنائية لتمكينها من البدء يف تعزيز املؤسسات األوغندية ذات الصلة 
 .فاعلية إلنفاذ القانونبشكل مناسب، ومن إقامة آليات أشد قوة و 

صندوق ملساعدة الدول اليت ترغب يف إبرام هذا ال أنشئ: الصندوق اخلاص إلعادة التوطني- 323
. ذلك حبلول حمايدة التكلفةقدرة على ال تتوافر لديها ال كنولاتفاقات إلعادة التوطني مع احملكمة 

يتلقى و . ماية الشهودحلاحمللية  اتإىل زيادة عدد عمليات الرتحيل الفعلية وتعزيز القدر الصندوق ويهدف 
الذي أعيد توطينه عند تعرضه للشخص نفقات املباشرة ل األطراف ويغطي الالصندوق تربعات من الدو 

 .الدولة املستقبلةللخطر يف 
أنشأت مجعية الدول األطراف هذا : الصندوق االستئماين للزيارات العائلية للمحتجزين املعوزين -324

ICC-ASP /8/Res.4الصندوق مبوجب القرار 
ل الزيارات العائلية هو متويهذا الصندوق والغرض من . (23)

 .تربعاتمن خالل الاملعوزين محتجزين لل
ممولة  لتوفري تعييناتأنشئ هذا الصندوق  :لربنامج املوظفني الفنيني املبتدئنيالصندوق االستئماين  -325
ة الفرصة للتعيني يف الوظائف الفني الربنامج للمهنيني الشباب وفريو . البلدان املشاركة الراعية  منلمواطننيل

                                                           

 ..ICC-ASP /2/Res.4زء الثاين، القرار ، اجمللد األول، اجل (ICC-ASP/8/20)2009.. الدورة الثامنة .. ق الريمية ئالوثا  (23) 
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لتعريفهم باألعمال الداخلية للمحكمة والنمام القانوين يف حماولة ، على حساب حكوماهتم، للمبتدئني
يوفر الربنامج للمشاركني و . من أجل تعزيز قابليتهم للحصول على وظائف يف احملكمةالدويل ككل، 

احملكمة ويف القطاع باملهنية حياهتم  يفاليت ميكن تطبيقها  هنيةاملهارات املسني وحتتطور الوظيفي فرصة للال
 .العام الدويل

أنشأت مجعية الدول األطراف هذا الصندوق مبوجب : الصندوق االستئماين ألقل البلدان منوا  - 326
ICC-ASP/2/Res.6القرار 

ICC-ASP/4/Res.4 املعدل بالقرار ،(24)
(25)

أمانة مجعية الدول  تديرو . 
عن  معيةمع اجل ملأخرى على الع اميةن وبلدان منوا   بلدانال أقلمندويب ع يتشجهذا الصندوق لاألطراف 
 .الصندوق حيدده الذي النحو على اجلمعية دورات  يف للمشاركة سفرهم تكاليفطريق تغطية 

 

                                                           

 ..ICC-ASP /2/Res.6، القرار رابع، اجمللد ال (ICC-ASP/2/10)2003..  انيةالدورة الث.. ق الريمية ئالوثا  (24) 
 ..ICC-ASP /8/Res.4زء الثاين، القرار ، اجمللد األول، اجل (ICC-ASP/8/20)2009.. الدورة الثامنة .. ق الريمية ئالوثا  (25) 
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 المرفق األول
 لهيئة القضائيةاألهداف االستراتيجية ل: البرنامج الرئيسي األول

  املنج زات 2022ص عام فيما خي اهلدف مؤش رات األداء النتائج املتوخاة

 (3- 6-1و  1-2-2و 2-2-2األهداف ذات األولوية ) 3-2 ألهدافا

االضطالع الفعال   -2
يئة فيما بتعلق هبالتخطيط ب

دعم  من أجل تقدمي الالرئاسة و 
إدارة اإلجراءات القضائية بصورة 

 فعالة

استبانة املسائل اليت ميكن القيام هبا وإدارهتا على  -
 حنو فعال

 - 200٪ - 200٪ 

جودة أعمال التحضري الجتماعات هيئة مدى  -
دعم هذه جودة الرئاسة واجتماعات القضاة و 

 االجتماعات

 مت التنفيذ بصورة كاملة -   متاما  يكون مرضيا  أن  - 

لوثائق اليت تودع لدى هيئة ا/تنميم الطلباتة يفعال -
 الرئاسة

القرارات يف  يعمجر و صد - 
 ةاآلجال احملدد

 مت التنفيذ بصورة كاملة -  

اليت املشورة  مدى التقيد باملواعيد وتوخي اجلودة يف -
نائبيها بشأن مسائل التسيري إىل الرئيسة و تقدم إىل 
 واإلدارة

 مرض  متاما   - متاما  يكون مرضيا  أن  -

تنفيذ اإلجراءات التمهيدية   -2
واإلجراءات االبتدائية وإجراءات 

و عادل االستئناف على حن
وسريع، مع االحرتام الكامل 
حلقوق املتهمني واالعتبار 

 الضحاياالواجب حلماية 
 والشهود

 تقليص اآلجال الفاصلة بني مراحل اإلجراءات -
 الضحايادون املساس حبقوق األطراف واملشاركني و 
 يف أن ت وفر هلم العدالة واحلماية حبسب احلال

حتقيق حتسني قابل للقياس  -  
 نة بالقضايا السابقةباملقار 

 مت التنفيذ بصورة كاملة -  

الدفع قدما  باستعراض   -3
من " الدروس املستفادة"

اإلجراءات، بالتشاور مع 
حبسب  أصحاب املصلحة

االقتضاء، مع الرتكيز على 
التغيريات اليت ال تستلزم إدخال 
تعديالت على القواعد اإلجرائية 

 وقواعد اإلثبات

 مت التنفيذ بصورة كاملة -   2022 حبلول هناية عام -  اق املمارسة القضائيةمواصلة تعزيز اتس -

التنفيذ والعمل بالتوافق مع   -4
مؤش رات األداء املناسبة فيما 
خيص اإلجراءات القضائية 
 والدعم القضائي ذو الصلة

مواصلة مجع البيانات ذات الصلة يف اجملاالت  -
يما يتعلق الرئيسية ملبادرة مؤشرات األداء ف

اليت يشمل نطاقها احملكمة مجعاء  اإلجراءاتب
 القضائية اإلجراءاتوب

 - 200٪  - 200٪ 
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اجلارية على لعمليات تطبيق مؤشرات األداء يف ا  -
اهليئة عمليات اخلاصة بنطاق احملكمة مجعاء ويف ال

 القضائية

 مرض  متاما   - متاما  يكون مرضيا  أن  -

 (2-5-1و 1-2-1ولوية الهدفان ذوا األ) 4 الهدف

إدارة املوارد على حنو فعال  -2
مبا يف ذلك متييز وتنفيذ املزيد 

 من تدابري زيادة الكفاءة

وجوه التحسن يف التقيد باملواعيد يف اإلجراءات  -
القضائية من خالل تنفيذ التعديالت على أساس 

 "الدروس املستفادة"

نات قابلة حتققت حتسي - حتقيق حتسينات قابلة للقياس -
 للقياس

حتقيق الفعالية يف االستعانة  -2
مبوارد الدوائر من املوظفني من 
خالل إدارهتم بصورة مركزية 
وتوخي املرونة يف إعماهلم 

ملواجهة التغري يف عبء العمل 
املتصل بالقضايا الذي يتعني  

 النهوض به

موظف من )ضطالع رئي  الدوائر اجلديد ا  -
 واردها إدارة مركزية فعالةبإدارة م( 5-الرتبة ف

 - 200٪  - 200٪ 

 (2-4-1الهدف ذو األولوية ) 5 الهدف

دعم  قدوم القضاة اجلدد   -2
ومغادرة نمرائهم من القضاة 

 املنتهية واليتهم

تنميم دورات متهيدية للقضاة لتعريفهم بإجراءات  -
 احملكمة وموظفيها ومرافقها

 ا  مرض  متام - متاما  يكون مرضيا  أن  -

 (2-3-1الهدف ذو األولوية ) 6 الهدف

حتسني إدارة أداء املضي يف  -2
 املوظفني

الربنامج الرئيسي األول بنمام تقييم  يفالتقي د التام  -
األداء يف احملكمة، مبا يف ذلك تقدمي مديري 

 الوحدات والقضاة مسامهات مناسبة

 - 200٪  - 26٪ 

 (2-2-3الهدف ذو األولوية ) 7 الهدف

الشفافية والفعالية يف  -2
التواصل وتبادل املعلومات بني 
اهليئة القضائية واألفرقة العاملة 

 التابعة للجمعية

الفريق /عدد اجتماعات الفريق العامل يف الهاي -
الدراسي املعين باحلوكمة اليت يشارك فيها ممثل هليئة 

 أو الدوائر  الرئاسة

 بالكاملمت التمثيل  -  التمثيل عند االقتضاء -

تقدمي التقارير واملعلومات املطلوبة يف الوقت املناسب  -
 وعلى حنو شفاف

- 200٪  - 200٪ 

 (1-6-3و 1-5-3و 2-5-3و 1-1-3و 2-1-3و 2-2-3 األهداف ذات األولوية) 8 الهدف

تعزيز الثقة وااللتزام والدعم  -2
 أصحاب املصلحةفيما بني 

اخلارجيني املعنيني باحملكمة من 

هيئة الرئاسة من االجتماعات /عدد ما يعقده الرئي  -
الرفيعة املستوى مع ممثلي الدول واملنممات الدولية 

 واجملتمع املدين

 اجتماعا   226 -  اجتماع 200ثر من أك - 
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ل تبادل املعلومات يف خال
االجتماعات واملؤمترات وغريها 
من املناسبات فيما يتعلق جبهود 
احملكمة وحرصها على إقامة 

ودة يع وجبسر على حنو العدل 
 عالية

مشاركة هيئة الرئاسة يف اجتماعات مجعية الدول  -
األطراف، والفريق العامل يف الهاي، والفريق الدراسي 

املعين باحلوكمة، وجلنة امليزانية واملالية، وجلسات 
اإلحاطة اخلاصة بالدبلوماسيني وباملنممات غري 

 احلكومية، إخل

 مت التمثيل بالكامل - طلوبامكلما كان ذلك  - 

 املزيد من الدول تصديق -2
وعلى  نمام روما األساسي على

االتفاق بشأن امتيازات احملكمة 
 انضمامها إليهما،  وحصاناهتا أو

وتعزيز تواصل وتعاون الدول غري 
 األطراف مع احملكمة

تنسيق اجلهود مع سائر أصحاب املصلحة السرتعاء  -
نمام روما األساسي واالتفاق ملية العناية إىل أمهية عا

وتشجيع الدول اليت مل بشأن االمتيازات واحلصانات 
 تصد ق عليهما أو تنضم إليهما على القيام بذلك

إىل أخرى انضمام دولة واحدة  - 
التفاق النمام األساسي وا

 بشأن االمتيازات واحلصانات
 أو تصديقها عليهما

 ال يوجد -

فاقات إبرام املزيد من االت -3
 العقوباتمع الدول بشأن إنفاذ 

 واحد اتفاق  أبرم - واحد إبرام  اتفاق - إبرام  اتفاقات بشأن إنفاذ األحكام -

مكتب االتصال يف  -4
االتصال والتعاون  :نيويورك

الفعالني مع األمم املتحدة 
ووكاالهتا املتخصصة ومع الوفود 

الدول األطراف وغري )الوطنية 
وممثلي ( اءاألطراف على السو 

اجملتمع املدين يف نيويورك؛ 
وتقدمي الدعم اللوجسيت إىل 
 اجلمعية وهيئاهتا الفرعية

نقل ومتابعة مجيع طلبات احملكمة للتعاون مع  -
احملاورين املعنيني يف األمم املتحدة إىل حني 

 االستجابة للطلبات

- 200٪ - 200٪ 

 تقدمي جلسات اإلحاطة اإلعالمية للدول يف/تنميم -
 نيويورك

 جلسات 5 - جلسات 5إىل  3من  -

 ٪200 - مجيع الزيارات - تقدمي الدعم ملسؤويل احملكمة الزائرين -

رصد اجتماعات األمم املتحدة ذات الصلة واملشاركة  -
فيها، ومتابعة املسائل ثنائيا وتقدمي تقارير منتممة إىل 

 احملكمة

تقدمي تقرير كل أسبوعني  -
سب حوتقارير خمصصة 

 اخلاجة

 مرض  متاما   -

تقدمي مدخالت لتقارير األمم املتحدة وقراراهتا بشأن  -
املواضيع املتعلقة باحملكمة وتقدمي الدعم إىل امليسر 
املعين بقرار اجلمعية العامة السنوي املتعلق بأعمال 

 احملكمة اجلنائية الدولية

 قرارات 20 - قرارات 2إىل  5من  -

يف احللقات الدراسية وحلقات  املشاركة والتدخل -
 العمل املتعلقة باملواضيع املتعلقة باحملكمة

حلقات /حلقات دراسية 5 -
 عمل

حلقات  5 -
 حلقات عمل/دراسية

تقدمي الدعم اللوجسيت إىل اجلمعية واملكتب والفريق  -
العامل  يف نيويورك ، ومتثيل احملكمة يف اجتماعات 

 وركاملكتب والفريق العامل  يف نيوي

 25 إىلاجتماعات  20من   -
 اجتماعا  

 اجتماعا   22 -



ICC-ASP/18/3 

77  3A250719 

 

 المرفق الثاني

 مكتب المد عي العام: البرنامج الرئيسي الثاني
خاة ومؤشرات األداء واألهداف فيما النتائج المتو : 1200البرنامج الفرعي - ألف

 1028يخص عام 

 املنجزات 2022ا خيص عام اهلدف فيم مؤشر األداء النتائج املتوخاة الغاية االسرتاتيجية

 1-2الهدف : القضاء والمقاضاة

مـــــــــــن مـــــــــــن   22  لغايـــــــــــة االســـــــــــرتاتيجيةلغايـــــــــــة االســـــــــــرتاتيجية
الغايـــــات االســـــرتاتيجية ملكتـــــب الغايـــــات االســـــرتاتيجية ملكتـــــب 

 املد عي العام املّدعي العام 
عمليات التدارس األو يل إجراء 

وعمليات التحقيق وأنشطة 
املقاضاة على حنو نزيه 
 ومستقل وعايل اجلودة

اإلسهام يف البحوث القانونية  -
إىل رة القانونية وإسداء املشو 

 على النحو الالزمكتب امل

إنتاجية : 7مؤشر األداء  -
 املكتب

االضطالع بالبحوث القانونية  -
وإسداء املشورة القانونية على 

وحبسب ما ي بدى  النحو املطلوب
 من االحتياجات

 مت التنفيذ بصورة كاملة -

ما ي زمع : احملاك املرحلية -
قق  حتقيقه مقابل ما حي 

 فعال  

إجراء املقابالت وإعداد نبذات  -
 الرأي والبيانات الصحفية وغريها

 مت التنفيذ -

حتسني إحاطة اجلمهور  -
بأنشطة املكتب وشحذ وعيه 

 هبا عن طريق اإلعالم

تواتر اجتماعات اللجنة  -
 التنفيذية وقراراهتا

نمرا لطبيعة املوضوعات اليت  - 
تتم مناقشتها يف اللجنة 

املشاركة يف  التنفيذية، تتم
املعلومات املتعلقة بالقرار 
املتخذ داخل املكتب وفقا 

 ملستوى السرية
مــــــــــن مــــــــــن   22الغايــــــــــة االســــــــــرتاتيجية الغايــــــــــة االســــــــــرتاتيجية 

ملكتـــــب ملكتـــــب   الســـــرتاتيجيةالســـــرتاتيجيةالغايـــــات االغايـــــات ا
 املد عي العاماملّدعي العام

األخذ مبنمور  االستمرار على
 جنساين يف مجيع جماالت عمل

تنفيذ سياساته  وعلى املكتب
جلرائم اجلنسية املتعلقة با
املنط ل ق ئم اجلنسانية واجلرا

 واجلرائم املرتكبة حبق األطفال

تنــاول اجلــرائم اجلنســية واجلـــرائم تنــاول اجلــرائم اجلنســية واجلـــرائم   -
اجلنســــــانية املنط لــــــ ق علــــــى حنــــــو اجلنســــــانية املنطلللــــــق علــــــى حنــــــو 

 أكثر فعاليةأكثر فعالية

التقيد : 4مؤشر األداء  -
بسياسات املكتب 
 ومعايريه اهلامة

اجناز خطة تنفيذ السياسات  -
املتعلقة باجلرائم اجلنسية واجلرائم 

نط ل ق لكي تطب قها اجلنسانية امل
 األفرقة

 مت التنفيذ بصورة كاملة -

تنــاول اجلـــرائم املاســـ ة باألطفـــال تنــاول اجلـــرائم املاّســـة باألطفـــال   -
علــى حنــو أكثــر فعاليــة واعتمــاد علــى حنــو أكثــر فعاليــة واعتمــاد 
هنـــــــــج قـــــــــائم علـــــــــى االهتمــــــــــام هنـــــــــج قـــــــــائم علـــــــــى االهتمــــــــــام 

 باألطفالباألطفال

مـــا ي زمـــع مـــا يعزمـــع : : احملـــاك املرحليـــةاحملـــاك املرحليـــة  -
قـــــق  قـــــق حتقيقــــه مقابــــل مــــا حيع حتقيقــــه مقابــــل مــــا حي 

 فعال  فعالا 

املة يف عام مت التنفيذ بصورة ك - اعتماد السياسة اخلاصة باألطفال -
2026 

زيــــادة وعــــي اجلمهــــور بــــاجلرائم زيــــادة وعــــي اجلمهــــور بــــاجلرائم   -
اجلنســـــــــية واجلـــــــــرائم اجلنســـــــــانية اجلنســـــــــية واجلـــــــــرائم اجلنســـــــــانية 
املنط لـــــــــــــــ ق واجلـــــــــــــــرائم املاســـــــــــــــ ة املنطلللـــــــــــــــق واجلـــــــــــــــرائم املاّســـــــــــــــة 
   باألطفال عن طريق اإلعالمباألطفال عن طريق اإلعالم

إعداد مشروع خطة تنفيذية  - 
 للسياسة اخلاصة باألطفال

بدأ  ؛جاري استكمال اخلطة -
 التنفيذ

مـــــــــــــــــن الغايـــــــــــــــــات مـــــــــــــــــن الغايـــــــــــــــــات   33الغايـــــــــــــــــة الغايـــــــــــــــــة 
ــــــب املــــــ  الســــــرتاتيجيةالســــــرتاتيجيةاا ــــــب املــــــملكت د عي ّدعي ملكت

 العامالعام

وفعالية  جودة   حتسني يف املضي
عمليات التدارس األو يل 

وعمليات التحقيق وأنشطة 
 املقاضاة

إنتاجية : 7مؤشر األداء  - 
 املكتب

االضطالع بالبحوث القانونية  -
وإسداء املشورة القانونية على 

 النحو املطلوب

 مت التنفيذ بصورة كاملة -

ما ي زمع : احملاك املرحلية - 
قق  حتقيقه مقابل ما حي 

 فعال  

ة اعتماد نمام اإلفادات التلقائي -
اليت تقدم رصيدا للجودة وملدى 

قيق املرامي فيما يتعلق حت
باألنشطة األساسية واالسرتاتيجية 

اعتماد النمام املعين : املستهدفة 
٪ من التقارير 95فيما خيص 
 املزمع تقدميها

مؤجل بسبب إعادة تنميم  -
 دة املعرفةوحدة دعم قاع
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 3-3و 1-3الهدفان  : التعاون والدعم

مــــــــــن مــــــــــن   66  الغايــــــــــة االســــــــــرتاتيجيةالغايــــــــــة االســــــــــرتاتيجية
ملكتـــــب ملكتـــــب   الســـــرتاتيجيةالســـــرتاتيجيةالغايـــــات االغايـــــات ا
 املد عي العاماملّدعي العام

اإلسهام يف تعزيز التعاون 
والنهوض بالدعم العام من 

أجل اضطالع املكتب مبهامه 
 وأنشطته

دعم املهام اليت يضطلع هبا  -
مكتب املد عي العام، وإجراء 

املقاالت بالت، وإعداد املقا
الرأي، والبيانات املتعلقة بإبداء 

وما الصحفية، والتصرحيات، 
 إىل ذلك

جودة : 5مؤشر األداء  -
 التفاعل مع املكتب

شرح أنشطة املكتب وشحذ  -
الوعي هبا وجلب الدعم هلا 

والتعاون فيما خيصها من خالل 
مكتب ا املهام الىت يضطلع هب

 واإلعالم  املدعي العام

 24:  مت التنفيذ بصورة كاملة -
اجتماعا  49بعثة للخارج، و
 خطابا   42رفيع املستوى،  و

املضي يف تطوير الشبكة  -
األكادميية، بوسائل منها تنميم 
 احملاضرات اليت يلقيها زائرون

ما ي زمع : احملاك املرحلية -
قق  حتقيقه مقابل ما حي 

 فعال  

صحاب املصلحة التواصل مع أ -
 ررقو املعلى النح

 مت التنفيذ بصورة كاملة -

املسامهة يف إعالم اجلمهور  -
 والتمثيل اخلارجي للمكتب

 مت التنفيذ بصورة كاملة -  

مواصلة تطوير مشروع األدوات  -
 تهالقانونية وإدار 

 مت التنفيذ بصورة كاملة -  

  4-1و 3-1و 1-1و 2-1األهداف : اإلدارة

مـــــــــــــن مـــــــــــــن   22الغايـــــــــــــة االســـــــــــــرتاتيجية الغايـــــــــــــة االســـــــــــــرتاتيجية 
ملكتــــــــب ملكتــــــــب   الســــــــرتاتيجيةالســــــــرتاتيجيةلغايــــــــات الغايــــــــات ااا

 املد عي العاماملّدعي العام

التكفل بإدارة املكتب إدارة 
مهنية وشفافة وفعالة وخاضعة 

 للمساءلة

إسداء املشورة القانونية وإعداد  -
النصوص فيما يتعلق بآحاد 

 الشؤون اإلدارية

أثر :  24مؤشر األداء  -
مشاريع التحسني على 
العمل واإلدارة من حيث 

 ازالفعالية واالمتي

تقليل احتمال التقاضي وحتقيق  -
نتائج مرضية كلما كان ال مناص 

 من التقاضي

 مت التنفيذ  -

إسداء املشورة القانونية  - 
وإعداد النصوص فيما 
يتعلق بآحاد الشؤون 

 اإلدارية

  

وضع اإلطار التنميمي  -
 الداخلي للمكتب

وضع اإلطار التنميمي  -
 الداخلي للمكتب

لعمليات وحتديثه مراجعة كتيب ا -
 عند االقتضاء وحبسب اللزوم

 اإلمكانقدر مت التنفيذ ب -
التعديالت وسيتم إدراج 

اهليكلية يف منتصف عام 
2022  

اإلسهام يف وضع اإلطار  -
 التنميمي الداخلي للمحكمة

اإلسهام يف وضع اإلطار  -
التنميمي الداخلي 

 للمحكمة

 ذ بصورة كاملةمت التنفي - يف الوقت املناسب اإلسهام -
جتسيد آراء املكتب ومصاحله على  -

 حنو م رض
 مت التنفيذ بصورة كاملة -

وضع سياسات اسرتاتيجية  -
 للمكتب

وضع سياسات  -
 اسرتاتيجية للمكتب

عتماد سياسة وضع خطة ال -
 للجرائم اجلنسية واجلنسانية

جيري وضع اللمسات األخرية  -
 بدأ التنفيذ : للخطة

لجرائم املرتكبة لاد سياسة اعتم -  
 حبق األطفال

جيري وضع اللمسات األخرية  -
 التنفيذ إبد: للخطة

الدروس تنفيذ مشروع  -
 املستفادة

الدروس تنفيذ مشروع  -
 املستفادة

تنفيذ املشروع وصالحية النمام  -
الدروس اإللكرتوين للعمل ودخول 

 يف ممارسة املكتب املستفادة

 املؤسسيجيري إضفاء الطابع  -
  على املشروع

تحقق ملراقبة لانمام تطوير  -
 االمتثال

نمام اهلاص بطار اإل حتديد - 
 وتنفيذه يف املكتب التحقق

اكتمل مفهوم القيم األساسية  -
وانتهى التدريب على مستوى 

 اجلهاز
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تنفيذ خطة التدريب السنوية  -

للعاملني يف املكتب بالتواصل 
 مع قسم املوارد البشرية

مت تنفيذ نمام التحقق من  -  
االمتثال /خالل مراقبة األداء
 يف كل شعبة أو قسم

التواصل مع قسم املوارد  -
البشرية، وضع اللمسات 
األخرية للسياسات املتعلقة 
بالعمل عن بعد وغريها من 
 السياسات املتعاقة باملوظفني 

   

زيع اجلغرايف العادل حتسني التو  -
 يف بني اجلنسنيوالتوازن 
 كتبني باملالعاملجمموعة 

   

معاجلة ما يندرج ضمن نطاق  -
سيطرة املكتب من املسائل 
 األساسية املتصلة جبو العمل

   

اجناز مشروع القيم اجلوهرية  -
 للمكتب وتنفيذه

   

مراجعة البنية الداخلية  -
للمكتب بغية زيادة كفاءهتا 
وفعاليتها وضمان حتسني 

 جودهتا

   

 6-1و 4-1و 2-1األهداف : ةاإلدار 

من  2الغاية االسرتاتيجية 
الغايات االسرتاتيجية ملكتب 

 املد عي العام
التكفل بإدارة املكتب إدارة 
مهنية وشفافة وفعالة وخاضعة 

 للمساءلة

الكفاءة يف معدل تنفيذ تعميم  -
 امليزانية

امليزانية يف تنفيذ الأن يكون معدل  - 
 ٪200٪ و95بني العادية 

امليزانية يف تنفيذ المعدل  -
 ٪94.2: العادية

الكفاءة يف معدل تنفيذ تعميم  -
 صندوق الطوارئ

أن يكون معدل التنفيذ يف  - 
 ٪70صندوق الطوارئ أكثر من 

معدل التنفيذ يف صندوق  -
 ٪27.6: الطوارئ

تعميم عمليات التوفيق الفعالة  -
 ( النسة املئوية والوقت)

 اجيةإنت :7 األداء مؤشر -
 املكتب

 
 

لتـــــــــزام املتنوعـــــــــة لتـــــــــزام املتنوعـــــــــة جتهيـــــــــز وثـــــــــائق االجتهيـــــــــز وثـــــــــائق اال  -
ــــــــــــى امل)) ــــــــــــى املالتصــــــــــــديق عل   صــــــــــــروفات صــــــــــــروفات التصــــــــــــديق عل

اإلفــــادات اإلفــــادات (: (: وإدراجهــــا يف الــــدفاتروإدراجهــــا يف الــــدفاتر
  كـــونكـــونأن يأن ي: : باملصـــروفات التشـــغيليةباملصـــروفات التشـــغيلية

معدل التأخري يف تسوية املطالبات معدل التأخري يف تسوية املطالبات 
 ٪٪55  أقل منأقل من  بسبب اخلطاءبسبب اخلطاء

 مت التنفيذ بصورة كاملة -

التصـــديق علـــى النفقـــات املدرجـــة التصـــديق علـــى النفقـــات املدرجـــة     -   
املتعلقــــــــــة املتعلقــــــــــة تســــــــــوية تســــــــــوية الال  مطالبــــــــــاتمطالبــــــــــاتيف يف 
أن يقـــل معـــدل أن يقـــل معـــدل : : تكـــاليف الســـفرتكـــاليف الســـفربب

املطالبــــــات الــــــيت ال تــــــتم تســــــويتها املطالبــــــات الــــــيت ال تــــــتم تســــــويتها 
بسبب عدم اكتمـال املعلومـات أو بسبب عدم اكتمـال املعلومـات أو 
عـدم املوافقــة علــى املصــروفات عــن  عـدم املوافقــة علــى املصــروفات عــن  

55٪٪ 

 مت التنفيذ بصورة كاملة -

تنمية : 2 األداء مؤشر - العمليات/حتديث اإلجراءات  -
 قدرات املوظفني

يف  استكمال حتليل سري العمل -
إجراءات املكتب وعملياته 

مبساعدة مكتب املراجعة الداخلية 
 ومنسق اإلدارة

 مؤجل -
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تطوير منصة التعلم اإللكرتوين  -  

 لتقدمي التدريب الداخلي
انتهى . مت التنفيذ بصورة كاملة -

تعيني املوظف املعين بالتعلم 
االلكرتوين وهو يباشر العمل 

 حاليا
ع الذي املشرو )وضع مواصفات  -  

يتعني القيام به بالتنسيق مع قلم 
تصميم /لتنفيذ( احملكمة والدوائر

أدوات ساب اليت ميكن أن تؤدي 
إىل احملاسبة السليمة للتكلفة يف 

 كل حالة 

وجنح فريق . مت تعديل املشروع -
ساب التابع لقلم احملكمة يف 
تصميم لوحة متابعة تنفيذ 
امليزانية للجنة مراقبة املشروع 

تعانة مبواصفات لوحة باالس
املعلومات القائمة يف وحدة 
التخطيط واملراقبة املاليني 

وسيبدأ . التابعة للمكتب
تنفيذ املشروع التجرييب يف 

 2029 الربع األول من عام
وضع استبيان إلكرتوين لتقييم  -  

رضا العمالء وحتديد جماالت 
 حتسني العمليات

تأجل املشروع بسبب إنشاء  -
 2220: صلنيقسمني منف

 2260و

اخلدمات إىل مكتب تقدمي   - 
يف و املدعي العام بكفاءة 
الفرق )الوقت املناسب 
املتوقع الوقت بالقياس إىل 

املرتقب بذله وفق واجلهد لزومه 
 (قررةت واإلجراءات املالعمليا

: 22مؤشر األداء  -
التخطيط املايل واألداء 

 واالمتثال
ما ي زمع : احملاك املرحلية -

قق حت قيقه مقابل ما حي 
 فعال  

 

تنميم  مراجعةاالنتهاء من  -
أن اهلياكل الوحدات للتأكد من 

قادرة على تقدمي اخلدمات إىل 
كتب يف الوقت املناسب امل

بفروق تقل عن )وبطريقة فعالة 
5٪) 

 التخطيط وحدةاستكملت  -
تقييم عبء  واملراقبة املاليني

العمل واملتطلبات من املوارد 
واستكملت . ايلللهيكل احل

وحدة اخلدمات اللغوية 
مراجعة األفرقة الداخلية 

إلعداد اقرتاح بشأن احلجم 
األمثل للهيكل يف ضوء 
االحتياجات التشغيلية 

 املتوقعة للمكتب
يف إجناز دورات تقييم األداء  - 

 الوقت املناسب
إعداد مجيع استمارات تقييم  - 

 األداء يف األجل احملد د
 بصورة كاملةمت التنفيذ  -

حتديث سجل املخاطر احمليقة  - 
 بالربامج

إجراء عمليتني من عمليات تقييم  - 
املخاطر لتحديث سجل املخاطر 

 2027الذي وضع يف عام 

مؤجل للسماح بالتدريب على  -
على إدارة املخاطر يف احملكمة 

 بأسرها

 3-1الهدف : اإلدارة

مـــــــــــــــــن الغايـــــــــــــــــات مـــــــــــــــــن الغايـــــــــــــــــات   33لغايـــــــــــــــــة لغايـــــــــــــــــة اا
ــــــب ا  الســــــرتاتيجيةالســــــرتاتيجيةاا ــــــب املكت ملــــــد عي ملــــــّدعي ملكت

 العامالعام

وفعالية  جودة   حتسني يف املضي
الدراسات األولية والتحقيقات 

 واملالحقات القضائية

تقدمي الدعم الفعال ويف الوقت  -
 املناسب لتسجيل األدلة 

 إنتاجية :7 األداء مؤشر -
 املكتب

 

٪ مــن ٪ مــن 9595تسـجيل مــا ال يقــل عــن تسـجيل مــا ال يقــل عــن   -
يف حالــة يف حالــة ))األدلــة يف غضــون يــومني األدلــة يف غضــون يــومني 
أو ثالثــــة أو ثالثــــة ( ( ةةاألدلــــة غــــري اإللكرتونيــــاألدلــــة غــــري اإللكرتونيــــ

 ((يف حالة األدلة اإللكرتونيةيف حالة األدلة اإللكرتونية))أيام أيام 

 مت التنفيذ بصورة كاملة -

تقدمي الدعم الفعال ويف الوقت  -
املناسب للكشف عن 

 املعلومات 

عن كشف المعد ل اخلطأ يف  -
 ٪3املعلومات  أقل من 

 مت التنفيذ بصورة كاملة -

يف و تقدمي التوجيه الفعال  -
إدارة  الوقت املناسب ملشاريع

 املعلومات على نطاق املكتب

تأثري :  24مؤشر األداء  -
مشاريع التحسني على 
العمل واإلدارة من حيث 

 الفعالية واالمتياز

 الوحدات يف اإلجراءات ترقية -
 املعدات استبدال بعد املتأثرة
 احملققة الكفاءات وقياس املتقادمة
 للتحقيق والقابلة

 عملية جاريةال -
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يف و  جيه الفعالتقدمي التو  -

الوقت املناسب إلدارة 
 املعلومات على نطاق املكتب

ما ي زمع : احملاك املرحلية -
قق  حتقيقه مقابل ما حي 

 فعال  

تنفيذ حتديثات للممارسات  -
والنمم اليت يتبعها مكتب املد عي 
العام يف مراجعة األدلة، من أجل 
حتسني االستعانة باملستجدات 

حنو أسرع واستعراض الوثائق على 
تنفيذ النمم اجلديدة : وأجود
 ٪200بنسبة 

شاء قسم نمؤجل بسبب إ -
ات مجديد إلدارة املعلو 
 واملعارف واألدلة 

إجراء عمليات استعراض للدروس  -  
املستفادة وعمليات استعراض 
لألنشطة بعد االضطالع هبا يف 
فعاليات مكتب املد عي العام اليت 

ض واستعرا. ت عترب معامل فارقة
٪ من هذه الفعاليات 95

 الدروس املستفادةالستخالص 
 منها

 مل يتم التنفيذ -

القيــــــــــام مبــــــــــا يلــــــــــي يف الوقــــــــــت القيــــــــــام مبــــــــــا يلــــــــــي يف الوقــــــــــت   -
 ::املناسب وبصورة دقيقةاملناسب وبصورة دقيقة

تقدمي الدعم اللغوي حبسب  - 
اجلدول الزمين املقر ر فيما خيص 

 ٪ من احلاالت92

 مت التنفيذ بصورة كاملة -

املواد السمعية  استنساخ  -
لغيت  العمل وبلغات البصرية ب

احلاالت وبلغات التعاون كما 
تطلبه اجلهات اليت يتعامل 

 معها املكتب

   

ترمجة األدلة اليت جيمعها  -
املكتب ووثائقه األساسية إىل 
لغيت  العمل ولغات احلاالت 
ولغات التعاون كما تطلبه 
اجلهات اليت يتعامل معها 

 املكتب

   

الرتمجة الشفوية ملقابالت  -
ين إىل لغيت   الشهود واملخرب 

العمل ولغات احلاالت ولغات 
التعاون كما تطلبه اجلهات اليت 

 يتعامل معها املكتب

   

دعم أنشطة من قبيل إعداد  -
امللخ صات، والتحرير، ومتييز 
اللغة املستعم لة، وحترير 

ترمجة احلواشي /الوثائق، وإعداد
املصاحبة للعروض السمعية 

 املكتب البصرية من أجل

   

إسداء املشورة وتقدمي الدعم  -
 ضمنمن أجل ما ينف ذ 

املكتب من املشاريع اليت 
 تتطلب خربة لغوية
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 6-1و  3-1الهدفان : اإلدارة

من  5 الغاية االسرتاتيجية
ملكتب  الغايات االسرتاتيجية

 املد عي العام
حتقيق حجم أساسي يتناسب  

مع الطلبات املفروضة على 
حىت يتمكن من أداء  املكتب

مهامه باجلودة والفعالية 
 والكفاءة املطلوبة

توفري خدمات الرتمجة  عند -
 الشفوية والرتمجة التحريرية

دارة سلسلة إ ،والنسخ
هتيئة املوارد التوظيف و 
 والرصد واإلنتاج والتخطيط

بأكملها ببناء عالقات فعالة 
مع األفراد والشركات الذين 
يستعان هبم من اخلارج 

وكذلك من  يها،واحلفاظ عل
خالل عمليات النشر الفعالة، 

مراعاة، يف مجلة أمور،  مع
املسائل املتعلقة باألمن 

والتدقيق ذات الصلة، ومراقبة 
وتدريب األداء وعبء العمل، 

الداخليني  اتموظفي اللغ
 بشكل مناسبواخلارجيني 

 إنتاجية :7 األداء مؤشر -
 املكتب

ــــــــــة بالتعــــــــــاون مــــــــــع الوحــــــــــدة املعبالتعــــــــــاون مــــــــــع الوحــــــــــدة املع  - ــــــــــة ني ني
ـــــــــة  ث ـــــــــة بالشـــــــــراء، وضـــــــــع قائمـــــــــة حمد  ث بالشـــــــــراء، وضـــــــــع قائمـــــــــة حمد 
ملتعهـــدي تقـــدمي اخلـــدمات اللغويـــة ملتعهـــدي تقـــدمي اخلـــدمات اللغويـــة 

 املعتمدين دوليااملعتمدين دوليا

 مت التنفيذ بصورة كاملة -

بالتعاون مع قسم اخلدمات  - 
اللغوية، وضع قائمة باملرش حني 
لتوفري خدمات الرتمجة الشفوية 
 والرتمجة التحريرية وإعداد احملاضر

 مت التنفيذ بصورة كاملة -

تنفيذ : االستثمار يف التدريب -
املوارد الداعمة للتعلم عند الطلب 
من خالل أدوات وعمليات 

 وإجراءات موحدة

ومت . مت التنفيذ بصورة كاملة -
تنفيذ هنج على نطاق احملكمة 
إزاء التدريب املوحد على 

 التعلم اإللكرتوين

ء واألهداف فيما يخص عام النتائج المتوخاة ومؤشرات األدا: 1100البرنامج الفرعي - باء
1028 

 املنجزات 2022اهلدف فيما خيص عام  مؤشر األداء النتائج املتوخاة الغاية االسرتاتيجية
 1-2الهدف : القضاء والمقاضاة

مــــــــــــــن مــــــــــــــن   22  الغايــــــــــــــة االســــــــــــــرتاتيجيةالغايــــــــــــــة االســــــــــــــرتاتيجية
الغايـــــــــات االســـــــــرتاتيجية ملكتـــــــــب الغايـــــــــات االســـــــــرتاتيجية ملكتـــــــــب 

 املد عي العام املّدعي العام 
عمليات التدارس األو يل إجراء 

شطة وعمليات التحقيق وأن
ومستقل املقاضاة على حنو نزيه 

 اجلودة وعايل

إنتاجيــــــــــــــــة إنتاجيــــــــــــــــة : : 77مؤشــــــــــــــــر األداء مؤشــــــــــــــــر األداء   - دراسات أولية 9إجراء  -
 املكتباملكتب

 

مقابل ) دراسة أولية 22أجريت  - 9: الدراسات األوليةعدد  -
 ت الدراسةواكتمل( مفرتضة 9

 الغابون : يف إحداها

عــــــــــــــــدد عــــــــــــــــدد ) ) معــــــــــــــــدل اإلجنــــــــــــــــاز معــــــــــــــــدل اإلجنــــــــــــــــاز   - 
ــــــــــة ــــــــــةالدراســــــــــات األولي املنجــــــــــزة املنجــــــــــزة   الدراســــــــــات األولي

  الدراســات األوليــةالدراســات األوليــةبــل عــدد بــل عــدد مقامقا
 ((املفتوحة حديثااملفتوحة حديثا

  

  3-2و 1-2ان الهدف: القضاء والمقاضاة

مـــــــــــن مـــــــــــن   33  الغايـــــــــــة االســـــــــــرتاتيجيةالغايـــــــــــة االســـــــــــرتاتيجية
ملكتــــــب ملكتــــــب   الســــــرتاتيجيةالســــــرتاتيجيةالغايـــــات االغايـــــات ا
 املد عي العاماملّدعي العام

وفعالية  جودة   حتسني يف املضي
عمليات التدارس األو يل 

وعمليات التحقيق وأنشطة 
 املقاضاة

إنتاجية : 7ألداء مؤشر ا - الدراسة األولية -
 املكتب

  الدراسة األوليةالدراسة األولية  -

 التعاون -
 

ما ي زمع : احملاك املرحلية -
قق فعال    حتقيقه مقابل ما حي 

القيام يف الوقت املناسب  -
البالغات املقدمة بتجهيز 

وتقدمي ما ال  25مبوجب املادة 
يقل عن تقرير واحد إىل اللجنة 

التنفيذية  للموافقة على 
ما تعلقة جبميع امل اتالتوصي

 2تقارير املرحلة يزال عالقا من 

جتهيز البالغات املقدمة مت  -
يف الوقت  25مبوجب املادة 

 وصياتاملناسب وستقدم الت
ما يزال عالقا املتعلقة جبميع  

يف هناية  2تقارير املرحلة من 
 2029اير رب ف/شباط
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وتنفيذ برامج التدريب  وضع  -

لتعاون ايف جمال الداخلي 
تبادل  يف جمال ارينومت

 اخلربات

أثر مشاريع التحسني على  -
العمل واإلدارة من حيث 

 الفعالية واالمتياز

  

فيما التنسيق االضطالع ب -
التعاون  خيص جودة نتائج

ما ي نفذ من الداخلي و 
، مشاريع التحسني املختارة

واالستمرار على تقييم مدى 
 جودهتما

ما ي تناول بنجاح من  معدل -
املقدمة مبوجب ات الطلب
 25املادة 

نشر تقرير واحد من تقارير  -
املكتب عن األنشطة يف جمال 

قبل انعقاد  الدراسات األولية
األطراف وتقارير  الدولمجعية 

علنية أخرى دعما  الختاذ 
 القرارات اهلامة

املتعلق  شر التقرير السنوين   -
يف  الدراسات األوليةشطة نأب
ديسمرب /كانون األول  5

، وعقد حدث جانيب  2022
 ثناءأ الدراسات األوليةبشأن 

انعقاد مجعية الدول األطراف 
كانون   20يف الهاي يف 

 2022ديسمرب /األول
  التعاونالتعاون  -  

٪ مـــــــــن املـــــــــوظفني ٪ مـــــــــن املـــــــــوظفني 9090تـــــــــدريب تـــــــــدريب   -
 املعنينياملعنيني

ونفذت خطة . مت التنفيذ -
 ٪23التدريب بنسبة 

  ٪ من برامج التدريب٪ من برامج التدريب7575تنفيذ تنفيذ   -
اريع التحســني وإقامــة اريع التحســني وإقامــة حتديــد مشــحتديــد مشــ  -
ليـــــة التقيـــــيم مـــــع االســـــتمرار يف ليـــــة التقيـــــيم مـــــع االســـــتمرار يف آآ

 عة اجلودة بانتمامعة اجلودة بانتماممراجمراج

 . مت التنفيذ -

  6-3و 4-3و 3-3و 1-3األهداف : التعاون والدعم

مــــــــــــــن مــــــــــــــن   66الغايــــــــــــــة االســــــــــــــرتاتيجية الغايــــــــــــــة االســــــــــــــرتاتيجية 
ملكتـــــــــب ملكتـــــــــب   الســـــــــرتاتيجيةالســـــــــرتاتيجيةالغايـــــــــات االغايـــــــــات ا
 املد عي العاماملّدعي العام

اإلسهام يف تعزيز التعاون 
والنهوض بالدعم العام من أجل 

 ع املكتب مبهامه وأنشطتهاضطال

وحتقيـــــــــــــق اهلـــــــــــــدف وحتقيـــــــــــــق اهلـــــــــــــدف   حتديـــــــــــــدحتديـــــــــــــد  -
االســـــرتاتيجي الســـــنوي فيمـــــا االســـــرتاتيجي الســـــنوي فيمـــــا 
يتعلـــــق بالتعـــــاون والعالقـــــات يتعلـــــق بالتعـــــاون والعالقـــــات 

 اخلارجيةاخلارجية

إنتاجية : 7مؤشر األداء  -
 املكتب

 

اخلطــــة اخلطــــة عتمــــاد عتمــــاد وتعمــــيم وإوتعمــــيم وإ  إعــــدادإعــــداد  -
الســــــــــــنوية اخلاصــــــــــــة بالتعـــــــــــــاون الســــــــــــنوية اخلاصــــــــــــة بالتعـــــــــــــاون 
والعالقــــــات اخلارجيــــــة، وحتديــــــد والعالقــــــات اخلارجيــــــة، وحتديــــــد 
اخلطــــــوات الــــــالزم اختاذهــــــا مــــــن اخلطــــــوات الــــــالزم اختاذهــــــا مــــــن 

 الفرتة املعنيةالفرتة املعنية  أجل تنفيذها يفأجل تنفيذها يف

على  وضعت مجيع اخلطط -
املوافقة  ومتتحو املقرر نال

اخلطط  مبا يف ذلك)عليها  
وخطط املتعلقة باحلاالت 
 (العالقات اخلارجية

الالزمـة الالزمـة إعداد خطط التعـاون إعداد خطط التعـاون   -
الـــــــــــــدعم احلاســـــــــــــم الـــــــــــــدعم احلاســـــــــــــم لتقـــــــــــــدمي لتقـــــــــــــدمي 

لعمليـــات التحقيـــق وتنفيـــذها لعمليـــات التحقيـــق وتنفيـــذها 
 حملددحملددعلى النحو اعلى النحو ا

ما ي زمع : احملاك املرحلية -
قق فعال  حتقي  قه مقابل ما حي 

خطط  مجيعإعداد وتنفيذ  -
 املقررةاخلطوات ، وتنفيذ التعاون

 فيما خيص الفرتة املرجعية املعنية

 جاري تنفيذ اخلطط ومتابعتها -

  تنســيقتنســيقمراكــز المراكــز التوسـيع شــبكة توسـيع شــبكة   -
 لتشمل ثالثة شركاءلتشمل ثالثة شركاء  العملية العملية 

  تنســـــيقتنســـــيقمراكـــــز المراكـــــز التوســـــيع شـــــبكة توســـــيع شـــــبكة   - 
أكثــر مــن ثالثــة أكثــر مــن ثالثــة لتشــمل لتشــمل العمليــة العمليــة 

 كاءكاءشر شر 

اتسعت شبكة التعاون لتشمل  -
  شركاء جدد 4

 أو النسيب االستقرار ضمان -
 االستجابة معدل حتسني
 مراعاة مع املساعدة لطلبات
 النسبية احلساسية/التنوع
 العوامل ووزن للطلبات
 سيطرة عن اخلارجة اخلارجية
 العام املدعي مكتب

٪ مـــن ٪ مـــن 7575الـــرد علـــى أكثـــر مـــن الـــرد علـــى أكثـــر مـــن   - 
 املساعدةاملساعدةطلبات طلبات 

الرد على  2022يف عام  مت - 
طلبات  ٪  من77.30

تشرين  2قبل املساعدة املرسلة 
 أكتوبر /األول

 طلبات جودة التأكد من -
 املقدمة القضائية املساعدة
 الدولية واملنممات الدول إىل

٪من الطلبات 95مراجعة  - 
 راقبة جودهتاملوفحصها  قدمةامل
 

للتأكد  طلباتت مجيع الروجع -
 هتاجودمن 
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 ذات التعاون قنوات إتاحة - 

 تكون أن لضمان الصلة
 املساعدة تدابري جمموعة
 مع متوافقة املطلوبة القضائية
 األدلة أنواع تنوع

تقــــدمي الــــدعم إىل أنــــواع متنوعــــة تقــــدمي الــــدعم إىل أنــــواع متنوعــــة   - 
 من املساعدة املطلوبةمن املساعدة املطلوبة

قنوات تعاون جديدة  أتيحت -
وعمليات جديدة لضمان 

تنويع أنواع األدلة، مبا يف ذلك 
الشركات اخلاصة مع الدول و 

 واملنممات غري احلكومية
السهر على إعمال التواصل  - 

مع أصحاب املصلحة على 
 النحو املقر ر

أصــحاب املصــلحة أصــحاب املصــلحة التواصــل مــع التواصــل مــع   - 
 على النحو املقررعلى النحو املقرر

 مت التنفيذ بصورة كاملة -

 6-3و 4-3و 3-3و 1-3األهداف : التعاون والدعم
من  9الغاية االسرتاتيجية 

ملكتب  اتيجيةالسرت الغايات ا
 املد عي العام

العمل مع الشركاء لوضع 
اسرتاتيجية منس قة للتحقيق 

واملقاضاة بغية املضي يف احلد من 
ظاهرة اإلفالت من العقاب على 

اجلرائم اليت تندرج يف إطار 
 اختصاص احملكمة

على النحو املناسب  األخذ -
يف  9 بالغاية االسرتاتيجية 

 خطط التعاون دعما  لعمليات
 التحقيق اليت جيريها املكتب

   االعتباريف
 
 

تقييم  :2-24مؤشر األداء  -
 مشاريع التحسني

 

التنفيذ حسب االقتضاء يف مجيع  -
 التحقيقات

أخذ يف االعتبار يف مجيع  -
 احلاالت

توطيد شبكة املكتب املؤل فة  - 
من مسؤويل التنسيق العام 
والتنسيق االشتغايل ومن 

لى الصعيد األطراف الفاعلة ع
القضائي، واملضي يف توسيع 
هذه الشبكة، وتبسيط وتوحيد 

وأشكال التفاعل مع  عملياتال
الدول، واملنممات )الشركاء 

الدولية، واملنممات اإلقليمية، 
 (واملنممات غري احلكومية

ما ي زمع حتقيقه : احملاك املرحلية -
قق فعال    مقابل ما حي 

وسعت شبكة مراكز التنسيق   - 
خاص فيما يتعلق باألنواع  بوجه

اجلديدة من األدلة ويف الدول 
ويقرتب (. انمر أعاله)اجلديدة 

توحيد العمليات من االنتهاء 
ويستمر ( أدوات جديدة)داخليا 

خارجيا مبشاورات وحتسينات 
 مستمرة

اإلسهام بالتعاون مع سائر  - 
الشعب يف إجراء املزيد من 
املشاورات بشأن مضمون 

نس قة للتحقيق اسرتاتيجية م
واملقاضاة وظروف وضع هذه 
االسرتاتيجية وتبعات تنفيذها، 
وتقييم النتائج وحتديد املسامهة 
 اليت ميكن أن يقدمها املكتب 

وضع اسرتاتيجية عامة وتنفيذ  - 
 لسات التشاورج

أجريت مشاورات يف الشبكات  -
القائمة وبصورة ثنائية وبذلت 

 2يف  9جهود لتحقيق الغاية 
 تحاال

الرد على طلبات املساعدة  - 
 الواردة

ارسال ردود اجيابية أو سليبة على  - 
  الطلبات الواردة

الطلبات مجيع الرد على  مت -
 2022الواردة يف عام 
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النتائج المتوخاة ومؤشرات األداء واألهداف فيما يخص عام : 1300البرنامج الفرعي - جيم
1028 

 املنجزات 2022اهلدف فيما خيص عام  مؤشر األداء توخاةالنتائج امل الغاية االسرتاتيجية
 1-2الهدف : القضاء والمقاضاة

ــــــــــة االســــــــــرتاتيجية ــــــــــة االســــــــــرتاتيجيةالغاي مــــــــــن مــــــــــن   22  الغاي
ـــــب  ـــــات االســـــرتاتيجية ملكت ـــــب الغاي ـــــات االســـــرتاتيجية ملكت الغاي

 املد عي العام املّدعي العام 
عمليات التدارس األو يل إجراء 

وعمليات التحقيق وأنشطة 
ومستقل املقاضاة على حنو نزيه 

 وعايل اجلودة

قيقات، وتقدمي إجراء ست حت -
الدعم التحقيقي لثالث 

 احلفاظ على حماكمات، و 
مثاين حتقيقات حلني القبض 

 على املشتبه هبم 

إنتاجية : 7مؤشر األداء  -
 املكتب

ما ي زمع : احملاك املرحلية -
قق فعال    حتقيقه مقابل ما حي 

: أنشطة التحقيقعدد  -
6+3+2 

ــــــــــد ال  الفــــــــــرتةالفــــــــــرتة  خــــــــــاللخــــــــــالل  - ــــــــــد القي ــــــــــيمقي ــــــــــيمتقي   ،،تقي
  مـــــامـــــا  تحقيـــــقتحقيـــــقالال  أنشـــــطةأنشـــــطة    تضـــــمنتتضـــــمنت
  -  نشــــــــــطةنشــــــــــطة  حتقيقــــــــــاتحتقيقــــــــــات  99: : يلـــــــــييلـــــــــي

  أفريقيـــــــــــاأفريقيـــــــــــا  ومجهوريــــــــــةومجهوريــــــــــة  بورونــــــــــدي،بورونــــــــــدي،
  أأ  -  الثانيــــــــةالثانيــــــــة  الوســــــــطى، القضــــــــيةالوســــــــطى، القضــــــــية

  أفريقيــــــــــاأفريقيــــــــــا  مجهوريــــــــــةمجهوريــــــــــةو و   ،،((ســــــــــليكاســــــــــليكا))
  بب  -  الثانيــــةالثانيــــة، القضــــية ، القضــــية الوســــطىالوســــطى

ــــيت)) ــــيتأن وكــــوت ديفــــوار، وكــــوت ديفــــوار،   ،،((باالكــــاباالكــــا  أن
  دارفــــــــــــــور،دارفــــــــــــــور،القضــــــــــــــية الثانيــــــــــــــة، و القضــــــــــــــية الثانيــــــــــــــة، و 

القضــــــــــيتان القضــــــــــيتان ))  ليبيــــــــــاليبيــــــــــاو و   جورجيــــــــــا،جورجيــــــــــا،و و 
 ..، ومايل، ومايل((الثالثة والرابعةالثالثة والرابعة

كتــــــــب الــــــــدعم لــــــــثالث كتــــــــب الــــــــدعم لــــــــثالث قــــــــدم املقــــــــدم امل  -    
  الكونغــــــــوالكونغــــــــو  مجهوريــــــــةمجهوريــــــــة))  حماكمــــــــاتحماكمــــــــات
  -  ، القضــية السادســة، القضــية السادســةالدميقراطيــةالدميقراطيــة
، القضـية ، القضـية ديفـوارديفـوار  تتوكو وكو   ،،نتاغاندانتاغاندا
ــــــاغبو  -األوىلاألوىل ــــــاغبوغب ــــــه  غب ــــــهوبلي   ،،غوديــــــهغوديــــــه  وبلي
 -( ( أونغوينأونغوين  -  وأوغنداوأوغندا

معلقــــة حلـــــني معلقــــة حلـــــني   قضـــــاياقضـــــايا  66ال تــــزال ال تــــزال     -    
: : القــــــــــبض علــــــــــى املشــــــــــتبه هبــــــــــمالقــــــــــبض علــــــــــى املشــــــــــتبه هبــــــــــم

ـــــــــدا)) ـــــــــداأوغن ـــــــــة  ،،كـــــــــوينكـــــــــوين  -  أوغن ـــــــــةومجهوري   ومجهوري
قضــــــــية قضــــــــية الدميقراطيــــــــة، الالدميقراطيــــــــة، ال  الكونغــــــــوالكونغــــــــو
وكـــــــوت وكـــــــوت   ،،موداكومـــــــوراموداكومـــــــورا  -  الرابعـــــــةالرابعـــــــة

  -ديفـــوار، القضـــية األوىل مكـــررا ديفـــوار، القضـــية األوىل مكـــررا 
  املــادةاملــادة  -وكينيــا وكينيــا   ،،غبــاغبوغبــاغبو  ســيمونســيمون
  -  ، القضــــية األوىل ، القضــــية األوىل   وليبيــــاوليبيــــا  ،،7070

ودارفـــــــــور، القضـــــــــية ودارفـــــــــور، القضـــــــــية   ،،السنوســـــــــيالسنوســـــــــي
 ((الثالثةالثالثة

٪  20ما اليقل عن وضع  -   
يف   التحقيقخطوات من 

 اخلاضعة لشعبةالتحقيقات 
 املسار على التحقيق
 الصحيح

 مت التنفيذمت التنفيذ  -

 3-2و 1-2الهدفان : المقاضاةالقضاء و 
مـــــــــــن مـــــــــــن   22  الغايـــــــــــة االســـــــــــرتاتيجيةالغايـــــــــــة االســـــــــــرتاتيجية

ملكتــــــب ملكتــــــب   الســــــرتاتيجيةالســــــرتاتيجيةالغايــــــات االغايــــــات ا
 املد عي العاماملّدعي العام

  املنموراملنموراألخـــــــــــــــذ بـــــــــــــــاألخـــــــــــــــذ بـــــــــــــــ  واصـــــــــــــــلةواصـــــــــــــــلةمم
  عمـلعمـل  جماالتجماالت  مجيعمجيع  يفيف  اجلنسايناجلنساين
  املتعلقــةاملتعلقــة  سياســتهسياســته  وتنفيــذوتنفيــذ  املكتــباملكتــب
اجلرائم القائمة اجلرائم القائمة و و   اجلنسيةاجلنسية  باجلرائمباجلرائم

ـــــــــوع اجلـــــــــن   ـــــــــوع اجلـــــــــن  علـــــــــى ن   واجلـــــــــرائمواجلـــــــــرائمعلـــــــــى ن
 كبة حبق األطفالكبة حبق األطفالاملرتاملرت

املتعلقة تنفيذ سياسة التحقيق  -
رائم اجلنسية واجلرائم باجل

اجلنسانية واجلرائم املرتكبة حبق 
األطفال يف مجيع أنشطة 

 التحقيق
 

االمتثال : 4مؤشر األداء  -
لسياسات ومعايري املكتب 

  الرئيسية
ما ي زمع : احملاك املرحلية -

قق فعال    حتقيقه مقابل ما حي 
 

٪  20ما اليقل عن فيذ تن -
من التدابري املتوخاة يف 

يف مجيع  ةالسياس
 التحقيقات اجلارية

 مت التنفيذ -
ع جلم خاصةاسرتاتيجية وضعت  -

األدلة اخلاصة باجلرائم اجلنسية 
 يف مجيعواجلرائم اجلنسانية 

 النشطة التحقيقات
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تعميم السياسة اخلاصة  - 

 باألطفال
 لمحققنيلتدريب خاص يقدم  -  

اجلرائم اجلنسية يتعلق بفيما 
 واجلرائم اجلنسانية

لالستفادة عني  موظف قانوين  -    
 اجلنسيةاجلرائم  يف تهخرب من 

 اجلن واجلرائم القائمة على نوع 
السياسة اخلاصة بدأ تنفيذ  -    

 باألطفال
جلميع خاص تدريب نمم   -    

والزمالء من الشرطة احملققني 
 اجلرائملق بيتعفيما اجلنائية 

الدولية اليت ترتكب ضد 
 األطفال واليت تؤثر عليهم

وضع إطار للمقابالت الفيديوية  -    
والتسجيالت الصوتية اليت جتري 

 مع األطفال
نممت قبل تنفيذ السياستني  -    

جلسة إحاطة فيما يتعلق باحلالة 
يف بوروندي، وتناولت اجللسة 

 بالعنف صلة ذات مواضيع
اجلنساين  عنفوال اجلنسي
 واملعايري الثقافة، مثل واألطفال
 اخل واملوافقة، التقليدية،

 1-2الهدف : القضاء والمقاضاة
من  3 الغاية االسرتاتيجية

ملكتب  السرتاتيجيةالغايات ا
 املد عي العام

 وفعالية جودة   حتسني يف املضي
عمليات التدارس األو يل 

وعمليات التحقيق وأنشطة 
 املقاضاة 

فيذ برنامج التدريب حسب تن -
  ةاخلط

أداء : 2مؤشر األداء  - 
 املوظفني وتنمية قدراهتم

ما ي زمع : احملاك املرحلية -
قق فعال    حتقيقه مقابل ما حي 

ال يقل عن تدريب ما   -
 ٪ من املوظفني20

اخلطة  منتقريبا ٪ 97مت تنفيذ  -
 املعتمدة

 5-1الهدف : اإلدارة
 من 4 الغاية االسرتاتيجية

ملكتب  السرتاتيجيةالغايات ا
 املد عي العام

املضي يف تكييف قدرات 
ق قياملكتب يف جمال التح

شبكته ذات واملقاضاة و 
الصلة مع البيئة العلمية 
والتكنولوجية املعقدة 
 واملستمرة التطور

 
 

القيام على النحو املقرر بتنفيذ  -
تكنولوجية العلمية و الشاريع امل

كتب امل زيادة قدرةالرامية إىل 
االضطالع على حنو على 

جيريه من  آمن وفعال مبا
البحث اآليل، )حتقيقات 
 (اإلنرتنتأرشيف 

تقييم : 2-24مؤشر األداء  -
 مشاريع التحسني

ما ي زمع : احملاك املرحلية -
قق فعال    حتقيقه مقابل ما حي 

 ٪20ال يقل عن يذ ما تنف -
من املشاريع املعنية على 

 النحو املقرر

 .٪ 20 بنسبة تنفيذالمت  -
 منصة) WASP منصة ستنقل و 

 2029 عام يف( اهلوية إخفاء
 الوصول لتحسني خمتلفة بيئة إىل

 اللمسات وضع وتأخر. واألمان
 OSINT نصة مل األخرية
 ألسباب (املنصة الروبوتية اآللية)

نشرها على  وسيتم فنية،
 عام يف النهائيني املستخدمني
سينفذ برنامج و . 2029

SCREEN منصة  مع بالتنسيق 
OSINT . آلية نصوصوأعدت 
 للنشر استعدادا
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 8-1الهدف : اإلدارة
من الغايات  7غاية االسرتاتيجية ال
 ملكتب املد عي العام السرتاتيجيةا

تكييف اسرتاتيجيات املكتب يف 
التحديات  نجمال احلماية م
 األمنية اجلديدة

 

 إدارة ب سليم حنو على القيام -
اليت ميكن  األخطار مجيع
 توقعها

  
 
  

حتديث : 2-4مؤشر األداء  -
تقييم املخاطر عمليات 
 ومراجعتها الفردية

 املقر ر النحو على القيام -
يت خاطر الامل مجيع إدارة ب

 ميكن توقعها

تدابري احلماية من مجيع  نفذت  -
 املخاطر املتوقعة

  
  

 املقر ر النحو على سنويا   القيام - 
 األمنية املخاطر بتقييم

 وحتديث االسرتاتيجية
 فيما الصلة ذات السرتاتيجيةا

 والشهود املوظفني أمن خيص
 واملعلومات

 

على  التنفيذية اللجنةموافقة  - 
 اهلامة التوصيات مجيع

  تقييم االسرتاتيجيأجري ال -
للمخاطر األمنية السنوي 

 وعرض على اللجنة التنفيدية
 

 فيذبتن املقر ر النحو على القيام - 
 أمن حتسني إىل الرامي املشروع
 احملكمة قلم مع املعلومات

وافقت اللجنة التنفيذية على  -  
 مجيع التوصيات 

 ن فذت مجيع التدابري  -
 4-1و 3-1و 1-1و 2-1 األهداف: اإلدارة

من الغايات من الغايات   22الغاية االسرتاتيجية الغاية االسرتاتيجية 
 ملكتب املد عي العامملكتب املّدعي العام  السرتاتيجيةالسرتاتيجيةاا

ة مهنية التكفل بإدارة املكتب إدار 
 وشفافة وفعالة وخاضعة للمساءلة

املتأتية وحتقيق املكاسب استبانة  -
عن طريق  الفعاليةزيادة  من

  مراجعة اإلجراءات

جمموع : 6مؤشر األداء  -
ققة سنويا عن املكاسب احمل

 طريق زيادة الفعالية
احملققة عن  جمموع املكاسب -

طريق زيادة الفعالية بالقياس 
شعبة مجالية لإلا يزانيةإىل امل
 التحقيق

احملققة  احلفاظ على املكاسب -
 2027 من الفعالية يف عام 

أخرى جماالت استبانة و 
 لزيادهتا

 ٪2.4مت التنفيذ بنسبة  - 

 3-3 الهدف: التعاون والدعم
من  9الغاية االسرتاتيجية 

ملكتب  السرتاتيجيةالغايات ا
 املد عي العام

سد ثغرة اإلفالت من العقاب 
سرتاتيجية منسقة يف بفضل ا

 جمايل التحقيق واملقاضاة

تنفيذ املشاريع ذات األولوية  -
زيادة تبادل )على النحو املقرر 
املعنية  وحدةالاملعلومات مع 

وزيادة عدد  ،رائم احلربجب
طة املنسقة مع اهليئات األنش

 (القضائية ذات الصلة، اخل

تقييم : 2-24مؤشر األداء  -
 مشاريع التحسني

ما ي زمع : املرحليةك احملا -
قق فعال    حتقيقه مقابل ما حي 

زيادة يف تبادل  تحتقق - ٪ 20ما ال يقل عن  -
املعلومات مع عدد من 

، رائم احلرباملعنية جبوحدات ال
التعاون والتبادل مع وزيادة يف 

احملكمة اجلنائية )احملاكم اخلاصة 
مجهورية أفريقيا  يفاخلاصة 
ق التنسييف وزيادة  ،(الوسطى

وعدد املشاريع التجريبية مع 
 (ليبيا)الدول 
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 املنجزات 2022اهلدف فيما خيص عام  مؤشر األداء  النتائج املتوخاة الغاية االسرتاتيجية
 3-2الهدف : القضاء والمقاضاة

مــــــــــــــن مــــــــــــــن   22  ســــــــــــــرتاتيجيةســــــــــــــرتاتيجيةالغايــــــــــــــة االالغايــــــــــــــة اال
الغايـــــــــات االســـــــــرتاتيجية ملكتـــــــــب الغايـــــــــات االســـــــــرتاتيجية ملكتـــــــــب 

 املد عي العام املّدعي العام 
عمليات التدارس األو يل إجراء 

وعمليات التحقيق وأنشطة 
ومستقل املقاضاة على حنو نزيه 

 وعايل اجلودة

للمرافعـــــة يف ثـــــالث للمرافعـــــة يف ثـــــالث   التأهـــــبالتأهـــــب  -
يتوقـــــــــف عـــــــــدد يتوقـــــــــف عـــــــــدد ))حماكمـــــــــات حماكمـــــــــات 

احملاكمات الفعلـي علـى تـوفر احملاكمات الفعلـي علـى تـوفر 
، ، ((كمــــة والقضــــاةكمــــة والقضــــاةا ا قاعــــات احملقاعــــات احمل

 هنــــــــــــــــــــــــائيني،  هنــــــــــــــــــــــــائيني، واســــــــــــــــــــــــتئنافنيواســــــــــــــــــــــــتئنافني
واألعمال التمهيدية يف سـت واألعمال التمهيدية يف سـت 

 حتقيقاتحتقيقات

ــــــــــــــــائج : : 22مؤشــــــــــــــــر األداء مؤشــــــــــــــــر األداء   - ــــــــــــــــائج نت نت
أنشـــطة املقاضــــاة مــــن حيــــث أنشـــطة املقاضــــاة مــــن حيــــث 
مالحقــــــــــة مــــــــــرتكيب اجلــــــــــرائم مالحقــــــــــة مــــــــــرتكيب اجلــــــــــرائم 

 املعنيةاملعنية
ــــــــــــــــائج : : 22مؤشــــــــــــــــر األداء مؤشــــــــــــــــر األداء   - ــــــــــــــــائج نت نت

أنشـــطة املقاضــــاة مــــن حيــــث أنشـــطة املقاضــــاة مــــن حيــــث 
 التهم املوج هة إىل املشتبه هبمالتهم املوج هة إىل املشتبه هبم

إنتاجيــــــــــــة إنتاجيــــــــــــة : : 77مؤشــــــــــــر األداء مؤشــــــــــــر األداء   -
 املكتباملكتب

ثــالث حماكمــات، ثــالث حماكمــات، : : األنشــطةاألنشــطة  -
افان هنائيــــــان، ودعــــــم افان هنائيــــــان، ودعــــــم ننتئتئواســــــواســــــ

التمهيديـــة يف ســـت التمهيديـــة يف ســـت األعمــال األعمــال 
حتقيقــات، واملشــاركة يف أربــع حتقيقــات، واملشــاركة يف أربــع 
دعــــــــــــاوى جلــــــــــــرب األضــــــــــــرار، دعــــــــــــاوى جلــــــــــــرب األضــــــــــــرار، 

 حسب االقتضاءحسب االقتضاء

نمرت احملكمة طوال و . مت التنفيذ -
ثالث حماكمات يف  2022عام 
بليه /نتاغندا، وإنغوين، وغباغبو)

مببا و  مببا ) ني، واستئناف(غوديه
 الدعماستمر تقدمي ، و (وآخرين
جورجيا، )حتقيقات  لستة القانوين

ومايل، ومجهورية أفريقيا الوسطى 
القضية الثانية و ( أ)القضية الثانية )
ودارفور، وليبيا، وكوت ، (ب)

 (القضية الثانية)ديفوار 
 3-2و 1-2 الهدفان: القضاء والمقاضاة

مــــــــــــــن مــــــــــــــن   22  الغايــــــــــــــة االســــــــــــــرتاتيجيةالغايــــــــــــــة االســــــــــــــرتاتيجية
الغايـــــــــات االســـــــــرتاتيجية ملكتـــــــــب الغايـــــــــات االســـــــــرتاتيجية ملكتـــــــــب 

 املد عي العاماملّدعي العام
ستمرار على األخذ مبنمور اال

جنساين يف مجيع جماالت عمل 
املكتب وعلى تنفيذ سياساته 
املتعلقة باجلرائم اجلنسية واجلرائم 

واجلرائم املرتكبة املنط ل ق اجلنسانية 
 حبق األطفال

بــــــــــاجلرائم اجلنســــــــــية بــــــــــاجلرائم اجلنســــــــــية   ألخــــــــــذألخــــــــــذاا  -
واجلــــــرائم اجلنســــــانية املنط لــــــ ق واجلــــــرائم اجلنســــــانية املنطلللــــــق 
واجلــــــــــــــرائم املرتكبــــــــــــــة حبــــــــــــــق واجلــــــــــــــرائم املرتكبــــــــــــــة حبــــــــــــــق 
يف يف   األطفـــــــــــــال يف املقاضـــــــــــــاةاألطفـــــــــــــال يف املقاضـــــــــــــاة

الــدعاوى املعنيــة كلمــا أمكــن الــدعاوى املعنيــة كلمــا أمكــن 
ذلـــــــــــــك، وتنفيـــــــــــــذ املبـــــــــــــادئ ذلـــــــــــــك، وتنفيـــــــــــــذ املبـــــــــــــادئ 
التوجيهيــــــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــــواردة يف التوجيهيــــــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــــواردة يف 
سياســــــــــــــات املكتــــــــــــــب ذات سياســــــــــــــات املكتــــــــــــــب ذات 

 الصلةالصلة

ــــــــــــــــائج : : 22األداء األداء   مؤشــــــــــــــــرمؤشــــــــــــــــر  - ــــــــــــــــائج نت نت
أنشـــطة املقاضــــاة مــــن حيــــث أنشـــطة املقاضــــاة مــــن حيــــث 
مالحقــــــــــة مــــــــــرتكيب اجلــــــــــرائم مالحقــــــــــة مــــــــــرتكيب اجلــــــــــرائم 

 املعنيةاملعنية
ــــــــــــــــائج : : 22مؤشــــــــــــــــر األداء مؤشــــــــــــــــر األداء   - ــــــــــــــــائج نت نت

أنشـــطة املقاضــــاة مــــن حيــــث أنشـــطة املقاضــــاة مــــن حيــــث 
 التهم املوج هة إىل املشتبه هبمالتهم املوج هة إىل املشتبه هبم

جـــــــــــــودة جـــــــــــــودة : : 33ألداء ألداء اا  مؤشـــــــــــــرمؤشـــــــــــــر    -
باألنشــــــــــــــــــطة باألنشــــــــــــــــــطة   االضــــــــــــــــــطالعاالضــــــــــــــــــطالع
 املكل ف هبااملكل ف هبا

ـــــــــــــــد : : 44مؤشـــــــــــــــر األداء مؤشـــــــــــــــر األداء   - ـــــــــــــــد التقي التقي
بسياســـات املكتـــب ومعـــايريه بسياســـات املكتـــب ومعـــايريه 

 اهلامةاهلامة

٪ ٪ 2020مــا ال يقــل عــن مــا ال يقــل عــن طبيــق طبيــق تت  -
ادئ التوجيهيـة الـواردة ادئ التوجيهيـة الـواردة املباملبمن من 

ـــــى   يف سياســـــات املكتـــــبيف سياســـــات املكتـــــب ـــــى عل عل
 االدعاء االدعاء نشطة نشطة أأ
 

وأدى حتـــــــــــــــــــــــــديث وأدى حتـــــــــــــــــــــــــديث . . مت التنفيــــــــــــــــــــــــذمت التنفيــــــــــــــــــــــــذ  -
املتعلقـــــــــــــة بـــــــــــــاجلرائم املتعلقـــــــــــــة بـــــــــــــاجلرائم   اتاتالسياســـــــــــــالسياســـــــــــــ

ائم اجلنســـــــــانية يف ائم اجلنســـــــــانية يف اجلنســـــــــية واجلـــــــــر اجلنســـــــــية واجلـــــــــر 
/ / شــعبة املقاضــاة منــذ تشــرين األولشــعبة املقاضــاة منــذ تشــرين األول

إىل تطبيـــــــــــــــــــــق إىل تطبيـــــــــــــــــــــق   20222022أكتـــــــــــــــــــــوبر أكتـــــــــــــــــــــوبر 
علــــى نطــــاق واســــع يف علــــى نطــــاق واســــع يف   اتاتالسياســــالسياســــ

  .أنشطة اإلدعاءأنشطة اإلدعاء
املتعلقـــــة املتعلقـــــة   اتاتجـــــاري تنفيـــــذ السياســـــجـــــاري تنفيـــــذ السياســـــ  ̠˗

بالطفـل؛ ووضـعت  مسـودة لقائمـة بالطفـل؛ ووضـعت  مسـودة لقائمـة 
 املراجعةاملراجعة

 3-2الهدف : القضاء والمقاضاة
من  3 الغاية االسرتاتيجية

ملكتب الغايات االسرتاتيجية 
 املد عي العام

 املضي يف حتسني جودة  وفعالية
عمليات التدارس األو يل 

وعمليات التحقيق وأنشطة 
 املقاضاة 

استدامة أو حتسني معد ل  -
اعتماد الدوائر للتهم اليت 

 تقد م إليها

ــــــــــــــــائج : : 22األداء األداء   مؤشــــــــــــــــرمؤشــــــــــــــــر  - ــــــــــــــــائج نت نت
أنشـــطة املقاضــــاة مــــن حيــــث أنشـــطة املقاضــــاة مــــن حيــــث 
مالحقــــــــــة مــــــــــرتكيب اجلــــــــــرائم مالحقــــــــــة مــــــــــرتكيب اجلــــــــــرائم 

 املعنيةاملعنية

ال يقل عن   اعتماد ما -
٪ من التهم املوجهة إىل 20

املشتبه هبم أو قبوهلا أو 
 ة فيهاناإلدا

وافقت الدوائر التمهيدية على  -
 ى٪ من اجلرائم املدع200

ات املقدمة بارتكاهبا يف الطل
 إلصدار أوامر القبض

  
 

اجلرائم ) مببا وآخرينيف قضية  - 
،  نقضت دائرة (70املادة مبوجب 

مية انة يف اجلر االستئناف اإلد
 (2)املنصوص عليها يف الفقرة 

، وأيدت 70املادة  من( ب) 
اإلدانة يف بقية اجلرائم اليت متثل 

 ٪ من قرار االهتام 67
برأت دائرة  ،الرئيسية مببايف قضية  -   

االستئناف املتهمني من مجيع 
 التهم املوجهة إليهم
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 املنجزات 2022اهلدف فيما خيص عام  مؤشر األداء  النتائج املتوخاة الغاية االسرتاتيجية
استدامة أو حتسني معد ل  -

ر للعرائض اليت الدوائ قبول
 تقد م إليها

نتائج : 2األداء  مؤشر -
أنشطة املقاضاة من حيث 

  املشتبه هبمالتهم املوج هة إىل 

 ٪20قبول ما ال يقل عن  -
الطلبات و عرائض من ال
  املقدمة

٪ من  200جنح االدعاء يف  -
الردود على الطعون املقدمة من 
. هيئة الدفاع أو الطعون التمهيدية

قرار بعد يف  الطعون ومل يتخذ 
 االدعاءمن املقدمة 

قيام فريق مستقل باستعراض  -
 ملف كل دعوى

التقيد : 4مؤشر األداء  -
بسياسات املكتب ومعايريه 

 اهلامة 
  

قيام فريق مستقل باستعراض  -
 مجيع الدعاوى

 مت التنفيذ -

قيام فريق مستقل باستعراض  -
 األدلة يف كل دعوى

ما ي زمع  :احملاك املرحلية -
قق فعال    حتقيقه مقابل ما حي 

٪ من 200استعراض   -
 األدلة

 مت التنفيذ -

٪ من برنامج 20تنفيذ  -   
التدريب، مبا يف ذلك 

احملاضرات القانونية لشعبة 
أ املقاضاة اليت تلقى مرة كل 

 سبوعنيأ

 ٪92نفذ بنسبة 

مشاريع التحسني يف  -  
: اجملاالت ذات األولوية

لداخلية، العمليات ا
والقدرات اإلدارية، 

والتكنولوجيا، والكشف عن 
 املعلومات

 جاري التنفيذ -

االسهام يف التقدم يف   -   
حتقيق السرعة يف 

اإلجراءات، حيثما أمكن 
 ذلك

 جاري التنفيذ -

مواصلة تنمية املهارات يف  -   
املرافعة القانونية الشفوية 

 والكتابية من خالل التدريب 

 ٪200فيذ بنسبة مت التن -

 5-1الهدف : اإلدارة
من  4 الغاية االسرتاتيجية

الغايات االسرتاتيجية ملكتب 
 املد عي العام

املضي يف تكييف قدرات املكتب 
يف جمال التحقيق واملقاضاة 
وشبكته ذات الصلة مع البيئة 
العلمية والتكنولوجية املعقدة 

 واملستمرة التطور

برنـــــــــــامج تـــــــــــدريب برنـــــــــــامج تـــــــــــدريب   مراجعـــــــــــةمراجعـــــــــــة  -
يـــــــني بأنشـــــــطة املقاضــــــــاة يـــــــني بأنشـــــــطة املقاضــــــــاة املعناملعن

احملــــــــد د يف خطــــــــة التـــــــــدريب احملــــــــد د يف خطــــــــة التـــــــــدريب 
مبــا يف ذلــك دورات مبــا يف ذلــك دورات الســنوية، الســنوية، 

التـدريب اإلضـافية الراميـة إىل التـدريب اإلضـافية الراميـة إىل 
إكســــــــاب مهــــــــارات الــــــــدفاع إكســــــــاب مهــــــــارات الــــــــدفاع 
والتــــــــدريب علــــــــى اســــــــتعمال والتــــــــدريب علــــــــى اســــــــتعمال 
التكنولوجيــــــــات اجلديــــــــدة يف التكنولوجيــــــــات اجلديــــــــدة يف 

 قاعات احملكمةقاعات احملكمة

 :2-24مؤشر األداء  -
 تقييم مشاريع التحسني

  ٪ ٪ 2020مـــا ال يقـــل عـــن مـــا ال يقـــل عـــن   تنفيـــذتنفيـــذ  -
ـــــامج ا ـــــامج امـــــن برن ـــــى مـــــن برن ـــــى لتـــــدريب عل لتـــــدريب عل
 النحو املقر رالنحو املقر ر

 

 .٪ من الربنامج 92مت تنفيذ  -
 

 املختارة التحسني مشاريع تنفيذ
 ذات باجملاالت املتعلقة
 العمليات: األولوية
 اإلدارية والقدرات، الداخلية
 ومراجعة ،احلاالت وتصميم
 ،والتكنولوجيااحلاالت، 
 األساسية واملهارات

تنفيذ : 2-2مؤشر األداء  -
/ السنوية للتدريباخلطة 

عدد أيام التدريب لكل 
 موظف يف السنة

تدريب على األدوات ال -
اجلديدة وتعزيز قدرات 

الشعبة فيما يتعلق باألدوات 
برنامج ثل م)القائمة 

TrialDirector  برنامج و 
Ringtail) 

جاري التدريب . مت التنفيذ -
أطلقت مبادرة جديدة . بانتمام

ات ألفضل املمارسات بشأن األدو 
 األساسية
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 املنجزات 2022اهلدف فيما خيص عام  مؤشر األداء  النتائج املتوخاة الغاية االسرتاتيجية
 4-1و 3-1و 1-1و 2-1األهداف : اإلدارة

مــــــــــــــن مــــــــــــــن   22الغايــــــــــــــة االســــــــــــــرتاتيجية الغايــــــــــــــة االســــــــــــــرتاتيجية 
ملكتـــــــــب ملكتـــــــــب   الســـــــــرتاتيجيةالســـــــــرتاتيجيةالغايـــــــــات االغايـــــــــات ا
 املد عي العاماملّدعي العام

التكفل بإدارة املكتب إدارة مهنية 
 وشفافة وفعالة وخاضعة للمساءلة

اجملاالت ذات  حتديد -
األولوية اليت ميكن حتقيق 
مكاسب فيها عن طريق 

ية؛ وحتديد زيادة الفعال
املكاسب اليت ميكن 

اإلسهام يف و  حتقيقها؛
الفعالية على مبادرات زيادة 

 صعيد املكتب أمجع

املكاسب : 6مؤشر األداء  -
احملققة سنويا  عن طريق زيادة 

 لفعاليةا
 
 

اجملاالت ذات  حتديد -
األولوية اليت ميكن حتقيق 
مكاسب فيها عن طريق 
زيادة الفعالية؛ وحتديد 

 ليت ميكن حتقيقهااملكاسب ا

ط لب من  مجيع . جاري التنفيذ -
األفرقة تقدمي مدخالت لتحقيق 
. مكاسب حمتملة يف الكفاءة

أحرزت بعض األفرقة تقدما يف 
سيكون الرتكيز على . التنفيذ

 2029الكفاءة مستمرا   يف عام 
اإلسهام على نطاق املكتب  -

 يف مبادرات حتسني الفعالية 
 جاري التنفيذ -

املكاسب احملققة من  جمموع -
بالقياس فعالية خالل زيادة ال

 إىل امليزانية اإلمجالية لشعبة
 االدعاء

التحسني املستمر ملستوى  -
 اإلدارة يف الشعبة

 

أطلقت أداة جديدة للتغذية املرتدة  -
( . درجة 360)الشاملة للمديرين 

ومت اختيار بائع خارجي لتوفري 
فني يع املوظجلسات توجيه جلم

 فأعلى 5-من الرتبة ف

عقدت حلقات عمل و . مت التنفيذ - مواصلة عملية إدارة املخاطر ˗ 
. بإشراف مكتب املراجعة الداخلية

وضع هي  اخلطوة التاليةو 
 اللمسات األخرية لسجل املخاطر

اإلسهام بنشاط يف مواصلة  - 
 تطوير مؤشرات األداء

وضعت مؤشرات  . مت التنفيذ -
استمر مجع . داءجديدة لأل

 البيانات ملؤشرات األداء احلالية
الدروس اإلسهام يف  برنامج  - 

 املستفادة
 مت التنفيذ -

وضع وتنفيذ تدابري لتحسني  - 
 جو العمل يف الشعبة

عقد الفريق العامل . مت التنفيذ -
اجتماعات منتممة وتابع تنفيذ 

 خطة العمل
عة  إلسهام بنشاط يفا -  راج م

ة املعلومات وبنيتها إدار 
 داخل املكتب

 مت التنفيذ -

حتسني االتصال الداخلي من  ˗ 
خالل تنفيذ موقع 

SharePoint  ونشر
 املعلومات بانتمام

وبدأ العمل باملوقع . مت التحسني -
ويف . 2027يوليه /متوز 30يف 
، حقق املوقع يف 2022عام 

صفحة مشاهدة  50املتوسط 
 لكل يوم من أيام العمل
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 المرفق الثالث
معلومات عن عدد البعثات التي أجريت وعدد الوثائق : مكتب المدعي العام

  1028والصفحات التي أودعت في عام 

 عدد البعثات- ألف 
غري املوظفون و اضطلع هبا ( أو رحلة) بعثة 2 255جمموعه املتعلقة مبا بلغ تكاليف الددت س  - 2

 :2022نية العادية لعام املوظفني مبكتب املدعي العام من امليزا
 ؛(للموظفني وغري املوظفني)بعثة  2 003: البعثات املتصلة باحلاالت (أ)
 ؛(للموظفني وغري املوظفني)بعثة  252(: غري املتصلة باحلاالت)البعثات األساسية  (ب)
 ؛(لغري املوظفني 23للموظفني و 43)بعثة  56: ديوان املدعي العام (ج)
 ؛(لغري املوظفني 264للموظفني و 32)بعثة  296: قسم اخلدمات (د)
 ؛(لغري املوظفني 75للموظفني و 620)بعثة  695: شعبة التحقيق (ه)
 ؛(للموظفني وال شئ لغري املوظفني 203)بعثة  203 :شعبة املقاضاة (و)
 -للموظفني وال شئ لغري املوظفني  92)بعثة  92: شعبة االختصاص والتعاون والتكامل (ز)
 ؛(دراسات األوليةلباستثناء ا
للموظفني  24) دراسات األوليةبعثة متصلة بال 24: شعبة االختصاص والتعاون والتكامل (ح)

 (.وال شئ لغري املوظفني
صول على تعاون الدول، ومجع األدلة على ويتطلب احل. ضرورية للوفاء بوالية املكتبوالبعثات - 2

يف تعرضون الذين ي -واملوظفني نشر كبار املسؤولني هود، م والشهبومقابلة الضحايا واملشتبه  ،أرض الواقع
 .يف العديد من البلدان -خاطر أمنية كبرية ملالغالب 

 :حلاالتسب الرحالت حبالنسبة املئوية لويبني الرسم البياين أدناه - 3
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 كما هو احلال يف كثري منو . 2022خطط املكتب إلجراء ستة حتقيقات نشطة يف عام و - 4
يف تنفيذ ميزانية  ذلكنعك  وا. تنفيذ خطط التحقيق واالدعاء على التطورات خالل العامأثرت األحيان، 

 إىللقبض على السيد احلسن اليت مت االضطالع هبا لاألنشطة أدت على سبيل املثال، و . السفر لكل حالة
 :حالةيف السفر لكل يوضح الرسم البياين أدناه تقسيم تكالو . مايل إىلزيادة حادة يف البعثات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زيادة يف وعمال باسرتاتيجية املكتب لزيادة الوجود يف امليدان، أدى نشر أفرقة التحقيق يف املاضي إىل  -5
واختلف هذا املتوسط . أيام 2.2للبعثة بالنسبة للمكتب بأكمله  ةاملتوسطوكانت املدة . البعثات مدة

هكذا، سجلت األنشطة اليت مت االضطالع هبا يف إطار و . بعثةباختالف األنشطة املعهود هبا إىل كل 
( بسبب اخلدمات اللغوية) 2220، وقسم اخلدمات العامة، الربنامج 2320شعبة التحقيقات، الربنامج 

ويسعى مكتب املدعي العام بنشاط إىل التوصل إىل . يوما، على التوايل 9.2و 9.2مددا أعلى، أي 
 جمال السفرومن التدابري اليت اختذت لتحقيق وفورات يف . االت العملياتمجيع جم وفورات وكفاءات يف 

إىل املكان الذي يوجد به كتب  من املمن إرسال موظفني البداحملكمة إحضار الشهود إىل مقر مثال 
اليومي لكل بعثة بنسبة اإلقامة أدى ذلك إىل اخنفاض تكاليف السفر وبدل و . كلما أمكن ذلك  ،الشاهد
لكل رحلة يف عام ويبني الرسم البياين أدناه املدة املتوسطة . تقليل عدد الرحالتفضال عن  ائةيف امل 50

2022: 

 

 

 

 

.  
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 النطاق- باء

عدد  القضية/لةاحلا القضية/الةحلرمز ا
 الطلبات

عدد 
 الصفحات

عدد 
صفحات 
 املرفقات

ICC-RoC46(3) إدارة سجالت احملكمة -اهليئة القضائية- ICC-RoC46(3)   5 69 245 
ICC-01/04-00/00 0 22 2 سجالت احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية فقط 
ICC-01/04-01/07  0 5 2 املد عي العام ضد جرمني كاتانغاقضية 
ICC-01/04-02/06  536 2 674 60 املد عي العام ضد بوسكو نتاغنداقضية 
ICC-01/05-01/08  222 54 7  مببا غومبو املد عي العام ضد جان بيريقضية 
ICC-02/05-01/09  25 236 22 املد عي العام ضد أمحد حسن البشريقضية 
ICC-01/11-01/11  624 240 4 املد عي العام ضد سيف اإلسالم القذايفقضية 
ICC-02/11-01/12  0 4 2 املد عي العام ضد سيمون غباغبوقضية 
ICC-01/13-00/00  0 32 2 لسفن املسجلة يف جزر القمر واليونان وكمبودبا فقطاملتعلقة با سجالت احلالة 

ICC-01/05-01/13 
املد عي العام ضد جان بيري مببا غامبو، وإمييه كيلولو مويمبا، وجان جاك ماغندا كابونغو، وفيديل بابال  ةقضي

 20 324 29 سي  أريدور واندو، ونا

ICC-01/14-00/00 402 362 23 فريقيا الوسطى فقطالثانية يف مجهورية أ قضيةسجالت ال 
ICC-02/04-01/15  562 440 76 املد عي العام ضد دومينيك أونغوينقضية 
ICC-01/09-01/15  0 9 2 املدعي العام ضد بول غيشريو وفيليب كيبكوش بتقضية 
ICC-02/11-01/15  799 7 360 42 املدعي العام ضد لوران غباغبو وتشارلز بليه غوديهقضية 
ICC-01/15-00/00 232 32 4 سجالت احلالة يف جورجيا فقط 
ICC-01/11-01/17  0 54 5 مصطفى بوسيف الورفايلاملد عي العام ضد حممد قضية 
ICC-02/17-00/00  22 6 2 ستان اإلسالميةنمجهورية أفغااحلالة يف 
ICC-01/12-01/18  230 5 2722 226  احلسن أغ عبد العزيز أغ حممد أغ حمموداملدعي العام ضد قضية 
ICC-01/14-01/18 276 263 20 املد عي العام ضد ألفريد يكاتوم  قضية 
ICC-01/14-02/18  220 230 2 سونايإدوارد نغا -املد عي العام ضد باتري قضية 

 946 26 902 4 408 المجموع 

 
 عدد الطلبات بحسب الحاالت -جيم

عدد  القضية/حلالةا  القضية/الةحلرمز ا
 تالطلبا

عدد 
 الصفحات

عدد 
ات حصف

 املرفقات
ICC-RoC46(3) إدارة سجالت احملكمة -اهليئة القضائية- ICC-RoC46(3)   5 69 245 

ICC-01/04-00/00 536 2 700 62 سجالت احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية فقط 
ICC-02/04-00/00 562 440 76 سجالت احلالة يف أوغندا فقط 
ICC-02/05-00/00  25 236 22 احلالة يف دارفور فقط سجالتسجالت 
ICC-01/05-00/00 222 372 26 سجالت احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى فقط 
ICC-01/09-00/00  0 9 2 سجالت احلالة يف كينيا فقط 
ICC-01/11-00/00 624 294 9  سجالت احلالة يف ليبيا فقط 
ICC-02/11-00/00 799 7 364 49 هورية كوت ديفوار فقطسجالت احلالة يف مج 
ICC-01/12-00/00 230 5 722 2 226 سجالت احلالة يف مايل فقط 
ICC-01/13-00/00  0 32 2  فقط السفن املسجلة يف جزر القمر واليونان وكمبودبااملتعلقة ب سجالت احلالة 
ICC-01/14-00/00 692 754 35 طسجالت القضية الثانية يف مجهورية أفريقيا الوسطى فق 
ICC-01/15-00/00 232 32 4 سجالت احلالة يف جورجيا فقط 
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عدد  القضية/حلالةا  القضية/الةحلرمز ا
 تالطلبا

عدد 
 الصفحات

عدد 
ات حصف

 املرفقات
ICC-02/17-00/00  22 6 2 هورية أفغانستان اإلسالميةمجاحلالة يف 

 946 26 902 4 408 المجموع 
 

 مكتبلاألنشطة اإلضافية التي قام بها ا- دال
 692، تلقى املكتب 2022ديسمرب /كانون األول  32يناير إىل /كانون الثاين  2يف الفرتة من و  - 6

 خارج نطاق اختصاص احملكمةبالغا  422وكان من نمام روما األساسي،  25تعلق باملادة بالغا فيما ي
 امرتبط 36مرتبطا حبالة قيد التحليل بالفعل، و 262، ومزيد من التحليلإىل حاجة يف  24بوضوح، و

. عنصرا يتعلق ببالغ قائم 5 523تلقى املكتب  وباإلضافة إىل ذلك،. بتحقيق أو مقاضاة جارية فعال
 .25بالغا مبوجب املادة  23 325ما جمموعه  2002يوليه /تلقى املكتب منذ متوزو 
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 المرفق الرابع
 قلم المحكمة –البرنامج الرئيسي الثالث 

 ااملنجزات 2022اهلدف فيما خيص عام  مؤشرات األداء النتائج املتوخاة
 1-2-1الهدف 
طــــــــــــة االســــــــــــرتاتيجية طــــــــــــة االســــــــــــرتاتيجية اخلاخلاجنــــــــــــاز اجنــــــــــــاز 
محكمـــة محكمـــة لللل      الشـــاملة الشـــاملة   اجلديـــدةاجلديـــدة

علــــى علــــى   قلـــم احملكمــــةقلـــم احملكمــــةو و بوجـــه عــــام بوجـــه عــــام 
   وجه التحديدوجه التحديد

وضـــــع اخلطـــــة االســـــرتاتيجية لقلـــــم وضـــــع اخلطـــــة االســـــرتاتيجية لقلـــــم   -
 احملكمةاحملكمة

ــــــم   اعتمــــــاداعتمــــــاد  - ــــــم اخلطــــــة االســــــرتاتيجية لقل اخلطــــــة االســــــرتاتيجية لقل
 احملكمةاحملكمة

 انتهت األعمال التحضريية. 2029عام إىل  مؤجل -

تنفيـــذ خطــــة التطـــوير التنميمــــي تنفيـــذ خطــــة التطـــوير التنميمــــي 
 ددةددةألقسام قلم احملكمة احملألقسام قلم احملكمة احمل

معــــــــــد ل تنفيــــــــــذ خطــــــــــة التطــــــــــوير معــــــــــد ل تنفيــــــــــذ خطــــــــــة التطــــــــــوير   -
 التنميميالتنميمي

ـــــذ خطـــــة التطـــــوير   - ـــــذ خطـــــة التطـــــوير بلـــــوغ معـــــد ل تنفي بلـــــوغ معـــــد ل تنفي
 ٪ على األقل٪ على األقل9595التنميمي نسبة  التنميمي نسبة  

 ٪90نفذت بنسبة  -

 2-3-1الهدف 
أداء املـــــوارد أداء املـــــوارد   إدارةإدارةنمـــــام نمـــــام   حتســـــنيحتســـــني

  البشــرية الشــامل بنطاقــه احملكمــةالبشــرية الشــامل بنطاقــه احملكمــة
 مجعاءمجعاء

ـــــوغ   - األداءاألداء  إدارةإدارة  التقيد مبقتضياتالتقيد مبقتضياتمعد ل معد ل   - ـــــوغ بل ـــــد التقالتقمعـــــد ل معـــــد ل بل ـــــد ي مبقتضـــــيات إدارة مبقتضـــــيات إدارة ي
يف شــــىت وحــــدات قلــــم احملكمــــة يف شــــىت وحــــدات قلــــم احملكمــــة األداء األداء 
 ٪٪200200نسبة نسبة 

لدورة يف اعلى نطاق قلم احملكمة  بلغ معدل التقيد -
 ٪97سبة ن 2027-2022

 3-6-1الهدف 
ختطــــــــــيط األعمــــــــــال املتكامـــــــــــل ختطــــــــــيط األعمــــــــــال املتكامـــــــــــل 
املشـــــــــتمل علـــــــــى روابـــــــــط بي نـــــــــة املشـــــــــتمل علـــــــــى روابـــــــــط بي نـــــــــة 
باخلطــة االســرتاتيجية للمحكمــة باخلطــة االســرتاتيجية للمحكمــة 

 ولقلم احملكمةولقلم احملكمة

م قلــــــم م قلــــــم النســــــبة املئويــــــة مــــــن أقســــــاالنســــــبة املئويــــــة مــــــن أقســــــا  -
احملكمـــة الـــيت تقـــوم برصـــد وقيـــاس احملكمـــة الـــيت تقـــوم برصـــد وقيـــاس 
 األداء وفق اخلطة االسرتاتيجيةاألداء وفق اخلطة االسرتاتيجية

 2029عام إىل  مؤجل - 200200٪٪  -

 2-2-3الهدف 
التحـــــــاور بـــــــني احملكمـــــــة التحـــــــاور بـــــــني احملكمـــــــة   فعاليــــــةفعاليــــــة
 معية وهيئاهتا الفرعيةمعية وهيئاهتا الفرعيةاجلاجلو و 

ـــــات //رضـــــا األطـــــراف الفاعلـــــةرضـــــا األطـــــراف الفاعلـــــة  - ـــــات اهليئ اهليئ
 املعنيةاملعنية

 وهيئاهتا الفرعيةوهيئاهتا الفرعية  واجلمعيةواجلمعية  احملكمةاحملكمةبني بني حتسن احلوار حتسن احلوار   - غ مغ م  -

 اإلدارية شعبة الخدمات  -ألف

 ااملنجزات 2022اهلدف فيما خيص عام  مؤشرات األداء النتائج املتوخاة
 2-3-1الهدف 

حتسني نمام إدارة أداء املوارد 
البشرية يف شىت وحدات 

 احملكمة

التقيـــد مبقتضـــيات إدارة التقيـــد مبقتضـــيات إدارة معـــد ل معـــد ل   -
 األداءاألداء

ـــــد مبقتضـــــيات معـــــد ل معـــــد ل بلـــــوغ بلـــــوغ   - ـــــد مبقتضـــــيات التقي التقي
دات قلم دات قلم إدارة األداء يف شىت وحإدارة األداء يف شىت وح

 ٪٪9595احملكمة نسبة  احملكمة نسبة  

على نطاق احملكمة يف الدورة بلغ معدل التقيد  -
 ٪93سبة ن 2027-2022

    1-3-1الهدف 
متثيــل املــرأة يف عمليــات متثيــل املــرأة يف عمليــات   زيــادةزيــادة

التوظيــف مــن خــالل اإلعــالن التوظيــف مــن خــالل اإلعــالن 
عن الوظائف الشاغرة احملايـدة عن الوظائف الشاغرة احملايـدة 

وزيـــــادة مشـــــاركتها يف وزيـــــادة مشـــــاركتها يف   ااجنســـــيجنســـــي
 جوالت االختيار جوالت االختيار 

زيــادة الــوعي بفــرص التوظيــف زيــادة الــوعي بفــرص التوظيــف 
 البلدان املمثلة متثيال ناقصاالبلدان املمثلة متثيال ناقصا  يفيف

التــــــــــوازن اجلنســــــــــاين يف مجيــــــــــع التــــــــــوازن اجلنســــــــــاين يف مجيــــــــــع   -
الوظـائف الثابتـة، عـدا وظـائف الوظـائف الثابتـة، عـدا وظـائف 
املســــــــــؤولني املنتخبــــــــــني لكــــــــــل املســــــــــؤولني املنتخبــــــــــني لكــــــــــل 

 جهازجهاز

الكامل التوازن اجلنساين  -
 لى نطاق احملكمةع( 50/50)

، بلــــــــغ معــــــــدل ، بلــــــــغ معــــــــدل 20222022ديســــــــمرب  ديســــــــمرب  //كــــــــانون األولكــــــــانون األول    3232يف يف   -
٪ ٪ 52.252.2٪ لإلنــاث و٪ لإلنــاث و47.247.2التـوازن علـى نطــاق احملكمـة التـوازن علـى نطــاق احملكمـة 

  ٪٪50.450.4وو  إلنــاثإلنــاثلل  ٪٪49.649.6وو، ، جلميــع الوظــائفجلميــع الوظــائف  ورورللــذكللــذك
 للوظائف من الفئة  الفنيةللوظائف من الفئة  الفنية  لذكورلذكورلل

عدد مبادرات التواصل  -
اهلادفة للتوظيف يف البلدان 

 املمثلة متثيال ناقصا

مبادرتان للتوظيف يف البلدان  -
 املمثلة متثيال ناقصا

ني لفــــــرص ني لفــــــرص يف معرضــــــيف معرضــــــ  20222022يف عـــــام يف عـــــام شـــــاركت احملكمــــــة شـــــاركت احملكمــــــة   -
األخــــري األخــــري املعــــرض املعــــرض   اســــتهدفاســــتهدف))نة نة يف ســــيول ولشــــبو يف ســــيول ولشــــبو العمــــل العمــــل 

 ( ( ربازيلينيربازيلينيالالواطنني واطنني املامل
الذي سـيعقد الذي سـيعقد   فرص العمل فرص العمل ستشارك احملكمة يف معرض ستشارك احملكمة يف معرض   -     

يف بــرلني يف حماولــة يف بــرلني يف حماولــة   20292029ينــاير ينــاير //يف أواخــر كــانون الثــاينيف أواخــر كــانون الثــاين
 الستهداف املواطنني األملانالستهداف املواطنني األملان
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 ااملنجزات 2022اهلدف فيما خيص عام  مؤشرات األداء النتائج املتوخاة
 2-4-1الهدف 

اعتماد سياسات خاصة 
باألولويات فيما يتعلق 
تصلة باملسائل األساسية امل

 باملوارد البشرية
 

ما مت إصداره من وثائق عدد  -
 األساسيةالسياسات 

وثائق من وثائق  3إصدار  -
 ولويةاألسياسات ذات ال

تصنيف "تعليمات إدارية بشأن  2022صدرت يف عام  -
 "الوظائف وإعادة تصنيفها

املرونة يف "تعليمات إدارية بشأن  2022أعدت يف عام  -  
وستصدر  بعد املراجعة القانونية يف " ترتيبات العمل
  2029أوائل عام 

تعليمات إدارية معدلة بشأن  2022أعدت يف عام  -  
بيد أهنا مل تصدر بسبب توسيع " نمام تقييم األداء"

 نطاق املشاورات
 1-4-1الهدف 

إدارة توقعات املوظفني املتعلقة 
بتطور مسارهم الوظيفي بطريقة 

 فعالة وشفافة
ملنمم والتنسيق مع احتاد احلوار ا

املوظفني بشأن مجيع املسائل 
املتعلقة برفاه املوظفني واملسائل 
ذات الصلة من خالل اتفاق 
 خاص للعالقة بني الطرفني 

املعدالت املسجلة يف إطار  -
 الدراسات االستقصائية

 

٪ يف معدل 20زيادة نسبتها  -
رضا املوظفني بفرص التنقل  

 املتاحة

االستقصائية األخرية املتعلقة بالتعاقد مع يف الدراسة  -
يف املائة من املوظفني إجيابيني أو  42املوظفني، كان 

يف  52حمايدين بشأن املسألة املتصلة بالتنقل، وأعرب 
ومل تقدم الدراسة . املائة منهم عن آراء سلبية

االستقصائية السابقة اليت أجرهتا احملكمة يف عام 
أن هذه النتيجة تقل عن غري . عالمة للتنقل 2020

وستوفر الدراسات . عالمة النمراء وتمل جماال ذا أولوية
 االستقصائية املقبلة عالمة هلذا املؤشر

توقيع االتفاق اخلاص بالعالقة  - 
وعدد اجتماعات التنسيق 

 املعنية برفاه املوظفني

االتفاق، واعتماد التوقيع على -
النموذج املتعلق برفاه موظفي 

وعقد ثالثة اجتماعات  احملكمة،
 معنية برفاه املوظفني

وتنمر مشروع اتفاق بشأن العالقة  قدم احتاد املوظفني  -
 حاليا فيه اإلدارة العليا

اعتمدت احملكمة اإلطار اخلاص برفاه املوطفني يف عام  -   
2022 

أعدت اختصاصات اللجنة املعنية برفاه املوظفني  -   
 2029ام وستنشأ اللجنة يف بداية  ع

بعد الدراسة االستقصائية األخرية املتعلقة بالتعاقد واليت  -   
٪، عقد رؤساء 72استجاب هلا املوظفون بنسبة 

األجهزة اجتماعا مفتوحا مع مجيع املوظفني ملناقشة 
 نتائج الدراسة االستقصائية

 3-5-1الهدف 
حتسني قدرة نمام ساب على 

 الزيادة يف عبءالتعامل مع 
ال سيما يف جمال العمل، 

 املوارد البشرية وامليزانية
مع وافقة تفعيل السياسات املت

املعايري احملاسبية الدولية 
 للقطاع العام

عدد عمليات احملكمة اليت  -
سيتم استعراضها وحتسينها 
بزيادة قدرة نمام ساب على 

 التعامل معها

عمليات لقسم  20تة ، مت استعراض وأمت2022يف عام  - عمليات وتنفيذها تبسيط مخ  -
الذي قدم  MyHRاملوارد البشرية  بعد تنفيذ نمام 

 العديد من اخلدمات الذاتية للموظفني واملديرين

عدد التحسينات يف العمليات  -
مع املعايري وافقة املالية املت

 احملاسبية الدولية للقطاع العام

عمليات مالية  ثالثحتسني  -
ة املعايري احملاسبي متوافقة مع 

 الدولية للقطاع العام

املعايري احملاسبية  عمليات مالية متوافقة مع  3مت حتسني  -
 الدولية للقطاع العام

 2-6-1الهدف 
  عمليـــة إعـــداد امليزانيـــةعمليـــة إعـــداد امليزانيـــة  حتســـنيحتســـني
 وتبسيطهاوتبسيطها

وقـت وقـت النسبة املئوية للزيـادة يف الالنسبة املئوية للزيـادة يف ال  -
ــــــل البيانــــــات ــــــاح لتحلي ــــــل البيانــــــاتاملت ــــــاح لتحلي أن أن : : املت

ــــــــــت   تحســــــــــيناتتحســــــــــيناتالال  تقلــــــــــلتقلــــــــــل ــــــــــت الوق الوق
 الالزم لتجهيز البياناتالالزم لتجهيز البيانات

٪ ملـــــــوظفني اثنـــــــني مـــــــن فئـــــــة ٪ ملـــــــوظفني اثنـــــــني مـــــــن فئـــــــة 2020  -
ــــــــــــب   -دمات العامــــــــــــة دمات العامــــــــــــة اخلــــــــــــاخلــــــــــــ ــــــــــــب الرت الرت

 األخرى األخرى 

-  2020٪٪ 
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عملية النسبة املئوية ألمتتة  -

  إعداد امليزانية
 عملية إعداد امليزانيةأمتتة  -

 ٪200بنسبة
- 20٪ 

 1-6-1الهدف 
إدارة املخاطر إطار تنفيذ 

 بالكامل على نطاق احملكمة
 ٪200بنسبة  مت التنفيذ - رة واحدة كل عاممتحديث ال - سجل املخاطر حتديث  -

 2-7-1الهدف 
استخدام املباين مبرونة يف 
حدود اإلمكانيات التقنية 

 املتاحة

تلبيـــــة مجيـــــع الطلبـــــات املقدمـــــة تلبيـــــة مجيـــــع الطلبـــــات املقدمـــــة   -
لتوفري  مسـاحات مكتبيـة جديـدة لتوفري  مسـاحات مكتبيـة جديـدة 
يف الوقـــــــت املناســـــــب باســـــــتخدام يف الوقـــــــت املناســـــــب باســـــــتخدام 
ــــل  ــــة املســــاحات املغلقــــة مقاب ــــل مرون ــــة املســــاحات املغلقــــة مقاب مرون

 املساحات املكتبية املساحات املكتبية 

من طلبات  ٪200تلبية  -
 املساحة املكتبية اجلديدة

ل بي ت مجيع الطلبات املقدمة لتوفري مساحات مكتبية  -
مؤقتة وحمطات عمل مرنة وحمطات عمل خمصصة يف 

 مساحات مفتوحة أو مغلقة يف الوقت املناسب
 

ــــــــــق املــــــــــؤمترات   - ــــــــــق املــــــــــؤمترات اســــــــــتخدام مراف اســــــــــتخدام مراف
لالقتصـــــــــــاد يف تكــــــــــــاليف عقــــــــــــد لالقتصـــــــــــاد يف تكــــــــــــاليف عقــــــــــــد 
ـــــــــــــاين  ـــــــــــــاين االجتماعـــــــــــــات خـــــــــــــارج مب االجتماعـــــــــــــات خـــــــــــــارج مب

 احملكمةاحملكمة

غل مرافــق املــؤمترات بنســبة غل مرافــق املــؤمترات بنســبة أن تشــأن تشــ  -
7575٪٪ 

استمر استخدام مرافق املؤمترات الداخلية بنف  املستوى  -
 العايل الستخدامها يف السنوات السابقة

 3-8-1الهدف
تقييم عمليات حتديث 

ومراجعة  املخاطر األمنية
 الالزمةالتدابري 

 

ما يتم اجنازه من عدد  -
 مليات تقييم املخاطر األمنيةع

رتاتيجي واحد للمخاطر تقييم اس -
األمنية وتقييم واحد للمخاطر 
األمنية لكل موقع من مواقع 

 كاتب امليدانيةباملاحملكمة 
 2اجملموع : واملقر

 هولندا املخاطر األمنية للمقر و فيما خيص تحديث المت  -
ر األمنية التابعة العملية السنوية إلدارة املخاطيف إطار 

  لألمم املتحدة

خاصا نماما التابع للمحكمة م األمن والسالمة سي عد ق -   
وباإلضافة  ،(2029 ينتهي يف عامس)الت ن احلالبلدا

يف عمليات إدارة املخاطر احملكمة إىل ذلك، تشارك 
 األمنية اليت تقوم هبا األمم املتحدة يف بلدان احلاالت

من ملا يتم اجنازه النسبة املئوية  - 
 التدابري املطلوبة 

معدل االمتثال عن طريق أداة االمتثال للمعايري رصد ي   - ٪ من التدابري املطلوبة90تنفيذ  -
ويقد ر . األمنية الدنيا وعن طريق تقارير األمن األسبوعية

 ٪90معدل االمتثال يف الوقت احلايل بنسبة  

 شعبة الخدمات القضائية -باء

 ااملنجزات 2022اهلدف فيما خيص عام  مؤشرات األداء النتائج املتوخاة
 من األهداف ذات األولوية 2-4-2الهدف 

متثيـــل املـــدعى علـــيهم املعـــوزين متثيـــل املـــدعى علـــيهم املعـــوزين 
متثـــيال  كافيـــا  ومســـتداما  يتســـم متثـــيالا كافيـــاا ومســـتداماا يتســـم 
بالفعاليىـــــــة االقتصـــــــادية فيمـــــــا بالفعاليىـــــــة االقتصـــــــادية فيمـــــــا 

 خيص احملكمةخيص احملكمة

  مبوهلــــامبوهلــــاعــــدد أفرقــــة الــــدفاع الــــيت عــــدد أفرقــــة الــــدفاع الــــيت   -
 نمام املساعدة القانونيةنمام املساعدة القانونية

 

أن يزيــــد عــــدد أفرقــــة الــــدفاع عــــن أن يزيــــد عــــدد أفرقــــة الــــدفاع عــــن   -
 66ى ى املد عى عليهم املعوزين علاملّدعى عليهم املعوزين عل

وباندا، وغباغبو، ونتاغندا، ومببا  لوبـ ن غا، وكا تن غا،) 25 -
وكيلولو، وباباال، ومانغندا، وأريدو، وبليه  ،(70املادة )

 (غوديه، وأنغوين، واملهدي، واحلسن، ويكاتوم
عــــدد طلبــــات مراجعــــة قــــرارات عــــدد طلبــــات مراجعــــة قــــرارات   -

الدوائر القاضية الصادرة بشأن الدوائر القاضية الصادرة بشأن 
 املساعدة القانونيةاملساعدة القانونية

  

 ألهداف ذات األولويةمن ا 3-4-2الهدف 
التواصـــل والتشـــاور مـــع رابطـــة التواصـــل والتشـــاور مـــع رابطـــة 

احملكمـــة فيمـــا يتعلـــق احملكمـــة فيمـــا يتعلـــق  ب بامنيامنياحملـــاحملـــ
 باألمور املتصلة باحملامنيباألمور املتصلة باحملامني

عـــدد االجتماعـــات بـــني ممث لـــي عـــدد االجتماعـــات بـــني ممث لـــي   -
  قســـــــم دعـــــــم احملـــــــامني وممث لـــــــيقســـــــم دعـــــــم احملـــــــامني وممث لـــــــي

 احملكمة احملكمة  ب بامنيامنياحملاحملرابطة رابطة 

  2222اجتماعــــــــــــــــــات إىل اجتماعــــــــــــــــــات إىل 66مــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــن   -
 اجتماعا اجتماعا 

لقانونيــة لقانونيــة اجتمــاع تشــاوري بشــأن مراجعــة املســاعدة ااجتمــاع تشــاوري بشــأن مراجعــة املســاعدة اعقــد عقــد   -
   20222022ديسمرب ديسمرب //كانون األولكانون األول    33يف يف 
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عدد املشاورات الكتابية بني  - 

 ممث لي قسم دعم احملامني وممث لي
 احملكمة  بامنياحملرابطة 

احملكمــــة مالحمــــات كتابيــــة علــــى احملكمــــة مالحمــــات كتابيــــة علــــى بب  امنيامنياحملــــاحملــــقــــدمت رابطــــة قــــدمت رابطــــة   - كتابيةمشاورات   6إىل  3من   -
 مشروع سياسة املساعدة القانونيةمشروع سياسة املساعدة القانونية

 من األهداف ذات األولوية 2-6-1و  2-6-2الهدفان 
  2-6-2اهلدف 

( 2)75التقيد بأحكام املادة 
من النمام األساسي من خالل 
التوضيح القضائي املستمر 
 للمبادئ املتصلة جبرب األضرار

متابعــة مجيــع القــرارات واألوامــر متابعــة مجيــع القــرارات واألوامــر   -
بطريقــــة بطريقــــة املتعلقــــة جبــــرب األضــــرار املتعلقــــة جبــــرب األضــــرار 

برضـــــا الـــــدائرة املصـــــدرة برضـــــا الـــــدائرة املصـــــدرة حتمـــــى حتمـــــى 
 للقرار املعينللقرار املعين

قسم مشاركة الضحايا وجرب )الكامل باالمتثال مت   - ٪٪200200نسبة نسبة الرضا الرضا معدل معدل   غغبلو بلو   -
 (أضرارهم

ميـــــــع القــــــــرارات ميـــــــع القــــــــرارات االســـــــتجابة جلاالســـــــتجابة جل  -
واألوامــر املتصــلة جبــرب األضـــرار واألوامــر املتصــلة جبــرب األضـــرار 
 يف غضون األجل احملدد لذلكيف غضون األجل احملدد لذلك

ـــــــوغ معـــــــدل   - ـــــــوغ معـــــــدل بل باآلجـــــــال باآلجـــــــال   التقيـــــــدالتقيـــــــدبل
 ٪٪200200  نسبةنسبة  ددةددةاحملاحمل

 قسم مشاركة الضحايا وجرب)الكامل باالمتثال مت   -
 (أضرارهم

ة واملناســـــــبة ة واملناســـــــبة الفعالـــــــالفعالـــــــ  االســـــــتجابةاالســـــــتجابة  -
ـــــــــــع طلبـــــــــــات األطـــــــــــراف جلجل ـــــــــــع طلبـــــــــــات األطـــــــــــراف مي مي

واملشــــاركني يف إجـــــراءات جـــــرب واملشــــاركني يف إجـــــراءات جـــــرب 
 األضراراألضرار

  رضــا اجلهــات املعنيــةرضــا اجلهــات املعنيــةبلــوغ معــدل بلــوغ معــدل   -
 ٪٪200200  نسبةنسبة

قسم مشاركة الضحايا وجرب )الكامل باالمتثال مت   -
 (أضرارهم

 2-6-2اهلدف 
لتنسيق والتواصل بني ا

احملكمة والصندوق 
فيما  ضحايالل االستئماين

يتعلق بتنفيذ تدابري جرب 
 االضرار

القيام على ضوء القرارات 
القضائية ذات الصلة بوضع 

إطار ملهام الدعم اليت 
قلم احملكمة فيما  يضطلع هبا

يتعلق جبرب األضرار، مع 
مراعاة الفصل بني األدوار 

واملسؤوليات املنوطة 
 بالصندوق االستئماين

واألدوار  للضحايا
يات املنوطة بقلم واملسؤول
 احملكمة

الــــــرد الفعــــــال واملالئــــــم ضــــــمن الــــــرد الفعــــــال واملالئــــــم ضــــــمن   -
حـــــدود املســـــتطاع علـــــى مجيـــــع حـــــدود املســـــتطاع علـــــى مجيـــــع 
طلبـــات الصـــندوق االســـتئماين طلبـــات الصـــندوق االســـتئماين 

 صحاباصحابالللل

  نســــبةنســــبة  بلــــوغ معــــدل القيــــام بــــالردبلــــوغ معــــدل القيــــام بــــالرد  -
200200٪٪ 

قسم مشاركة الضحايا وجرب )الكامل باالمتثال  مت  -
 (أضرارهم

بنية التواصل الفعال مع  -
املعنيني  مسؤويل التنسيق

الذي  الوقت: يع معي نةمبواض
يستغرقه الرد األويل على كل 
طلب يف غضون يوم عمل 

 واحد

بلوغ معدل التقيد مبقتضيات  -
 ٪200 نسبة التواصل الفعال

قسم مشاركة الضحايا وجرب )٪ 25نسبة باالمتثال مت   -
 (أضرارهم

" " الــــــدروس املســــــتفادة الــــــدروس املســــــتفادة ""قائمــــــة قائمــــــة   -
بشـــــــــــأن املهـــــــــــام املســـــــــــندة إىل بشـــــــــــأن املهـــــــــــام املســـــــــــندة إىل 

 ل جرب األضرارل جرب األضراراخلرباء يف مسائاخلرباء يف مسائ

" " الــدروس ملســتفادةالــدروس ملســتفادة""اجنــاز قائمــة اجنــاز قائمــة   -
اخلـــرباء اخلـــرباء املهـــام املســـندة إىل املهـــام املســـندة إىل بشـــأن بشـــأن 

لكـــــــــــــي يتســـــــــــــىن اســـــــــــــتعماهلا يف لكـــــــــــــي يتســـــــــــــىن اســـــــــــــتعماهلا يف 
 20222022 عامعام

أجنز قسم مشاركة الضحايا وجرب )الكامل باالمتثال  مت  -
 "(أفضل املمارسات"أضرارهم 

يت يت قائمــــــــــة مهــــــــــام الــــــــــدعم الــــــــــقائمــــــــــة مهــــــــــام الــــــــــدعم الــــــــــ  -
يف يف قلـــــم احملكمـــــة قلـــــم احملكمـــــة يضـــــطلع هبـــــا يضـــــطلع هبـــــا 

ـــــة الســـــابقة  ـــــة الســـــابقة املرحل ـــــذ جـــــرب املرحل ـــــذ جـــــرب لتنفي لتنفي
 األضرار وخالل تنفيذهاألضرار وخالل تنفيذه

ــــدعم   - ــــدعم اجنــــاز  قائمــــة مهــــام ال ــــيت اجنــــاز  قائمــــة مهــــام ال ــــيت ال ال
لكــــي لكــــي   يضــــطلع هبــــا قلــــم احملكمــــةيضــــطلع هبــــا قلــــم احملكمــــة
 20222022 يتسىن استعماهلا يف عاميتسىن استعماهلا يف عام

قسم  خرائط املهام اليت وضعها)الكامل باالمتثال  مت -
جراءات اإلجلميع  مشاركة الضحايا وجرب أضرارهم

 (رب األضراراملتعلقة جب

 اف ذات األولويةمن األهد 5-2-1الهدف 
وضع مؤشرات األداء املناسبة 

 القضائيةالعمليات فيما خيص 
 اتالدعم القضائي ذعمليات و 

ها وتقدمي تقارير ورصد الصلة
 بشأهنا

عــدم تــأخري أو إلغــاء جلســات عــدم تــأخري أو إلغــاء جلســات   -
  فتقـــار إىل فتقـــار إىل إلإلاااالســـتماع بســـبب االســـتماع بســـبب 
 اخلدمات القضائيةاخلدمات القضائية

ـــــع جلســـــات   - ـــــدعم جلمي ـــــع جلســـــات تقـــــدمي ال ـــــدعم جلمي تقـــــدمي ال
 ةةاملقرر املقرر االستماع االستماع 

 الكامل بثال االمتمت  -

عــــــــــــــدد عــــــــــــــدد : : لرتمجــــــــــــــة التحريريــــــــــــــةلرتمجــــــــــــــة التحريريــــــــــــــةاا  -
الرتمجــات الـــيت تقـــدم يف ســـياق الرتمجــات الـــيت تقـــدم يف ســـياق 
إجـــراءات قضـــائية حمـــددة مثـــل إجـــراءات قضـــائية حمـــددة مثـــل 

  ،،واالســـــتئنافواالســـــتئناف، ، جـــــرب األضـــــرارجـــــرب األضـــــرار
واملعــامل املهمــة يف قضــية معينــة واملعــامل املهمــة يف قضــية معينــة 

تأكيـــــــــــــد الـــــــــــــتهم، اإلدانـــــــــــــة، تأكيـــــــــــــد الـــــــــــــتهم، اإلدانـــــــــــــة، ))
األحكـــــــــــام الصـــــــــــادرة بشـــــــــــأن األحكـــــــــــام الصـــــــــــادرة بشـــــــــــأن 

 ((وما إىل ذلكوما إىل ذلك  ،،اتاتعقوبعقوبالال

على سبيل . و تصويبأتأخري ال االمتثال بالكامل، مت  - ٪٪200200الرضا بنسية الرضا بنسية   -
ض بالتنسيق مع الدوائر باملثال، ت رمجت مجيع أوامر الق

 يف الوقت املناسباملعنية 
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 ااملنجزات 2022اهلدف فيما خيص عام  مؤشرات األداء النتائج املتوخاة
عـــــــــــــــدد عـــــــــــــــدد : : الرتمجـــــــــــــــة الشـــــــــــــــفويةالرتمجـــــــــــــــة الشـــــــــــــــفوية  -

جلســـــات االســـــتماع املرتمجـــــة، جلســـــات االســـــتماع املرتمجـــــة، 
عــــدد أيــــام املرتمجــــني الشــــفويني عــــدد أيــــام املرتمجــــني الشــــفويني 
لإلجــــــراءات القضــــــائية، عــــــدد لإلجــــــراءات القضــــــائية، عــــــدد 
املرتمجــــني الشــــفويني املســـــتقلني املرتمجــــني الشــــفويني املســـــتقلني 

 لقضائيةلقضائيةاملعينني لإلجراءات ااملعينني لإلجراءات ا

عــدم تــأخري اإلجــراءات القضــائية عــدم تــأخري اإلجــراءات القضــائية   -
بســــــبب االفتقــــــار إىل اخلــــــدمات بســــــبب االفتقــــــار إىل اخلــــــدمات 

 اللغويةاللغوية

 تأخري  المت االمتثال بالكامل،  -

العمل للمرتمجني الشفويني املعنيني برتمجة عدد أيام  -  
 يوما   653: جلسات االستماع

  566 :باحملكمةلمرتمجني الشفويني عدد أيام العمل ل - 
 27: م العمل للمرتمجني الشفويني املستقلنيعدد أيا -

 يوما
عدد أيام العمل للمرتمجني الشفويني املستقلني املعينني  -

 22: معينةإلجراءات قضائية 
 5: عدد اللغات - 

 (الكينياوزاندا/السواحيلي/السانغو/الفرنسية/اإلنكليزية)
الرتمجــــــــــــة الشــــــــــــفوية امليدانيــــــــــــة الرتمجــــــــــــة الشــــــــــــفوية امليدانيــــــــــــة   -

الرتمجــة الرتمجــة عــدد مهــام عــدد مهــام : : والتشــغيليةوالتشــغيلية
ــــــة والتشــــــغيلية  ــــــة والتشــــــغيلية الشــــــفوية امليداني الشــــــفوية امليداني
املرتبطة باإلجراءات القضـائية؛ املرتبطة باإلجراءات القضـائية؛ 
عـــــــــــــــــدد اللغـــــــــــــــــات املقدمـــــــــــــــــة عـــــــــــــــــدد اللغـــــــــــــــــات املقدمـــــــــــــــــة 

؛ عــــــــدد املرتمجــــــــني ؛ عــــــــدد املرتمجــــــــني ((احلــــــــاالتاحلــــــــاالت))
الشـــفويني امليـــدانيني املعتمـــدين الشـــفويني امليـــدانيني املعتمـــدين 
هبـــــــــدف خدمــــــــــة اإلجــــــــــراءات هبـــــــــدف خدمــــــــــة اإلجــــــــــراءات 

 القضائيةالقضائية

 االمتثال الكامل، ال تأخري - 
يوما من أيام عمل  222جمموعة لغوية خمتلفة، و 22 -

طلبات للرتمجة الشفوية  203الشفويني، و  املرتمجني
يوما من أيام  225امليدانية والتشغيلية؛ مبا يف ذلك 
 الرتمجة الشفوية خلدمات الرصد

 2029مؤجل إىل عام  -  استقصاء اجلهات املتعام ل معهااستقصاء اجلهات املتعاملل معها  - 
 من األهداف ذات األولوية 2-5-1الهدف 
عمليـــات عمليـــات كفــاءة وإنتاجيــة كفــاءة وإنتاجيــة زيــادة  زيــادة  

ديث ديث حتـــــــحتـــــــمـــــــن خـــــــالل مـــــــن خـــــــالل احملكمـــــــة احملكمـــــــة 
 نمام احملكمة اإللكرتونيةنمام احملكمة اإللكرتونية

 
 

: : األعمــال القضــائيةاألعمــال القضــائيةإدارة إدارة قســم قســم   -
  تطبيقـــــاتتطبيقـــــاتتوحيـــــد التلقـــــائي للتوحيـــــد التلقـــــائي للالال

بتحــــــــــديث بتحــــــــــديث املتعلقـــــــــة املتعلقـــــــــة   الثالثـــــــــة الثالثـــــــــة 
إىل النمــــــام إىل النمــــــام جمموعــــــات النفــــــاذ جمموعــــــات النفــــــاذ 

 ثالث مراتثالث مراتاملهمة املهمة نع تكرار نع تكرار ململ
: : قســم إدارة األعمــال القضــائيةقســم إدارة األعمــال القضــائية  -

التحقــــــــق اآليل املنهجــــــــي مــــــــن التحقــــــــق اآليل املنهجــــــــي مــــــــن 
طلبـات طلبـات التعرف الضوئي على الالتعرف الضوئي على ال

 عند تقدميهاعند تقدميها  املودعةاملودعة

: : قســم  إدارة األعمــال القضــائيةقســم  إدارة األعمــال القضــائية    -
لتحـــديث لتحـــديث ختفـــيض الوقـــت الـــالزم ختفـــيض الوقـــت الـــالزم 

إىل نمــــــــــــام إىل نمــــــــــــام نفــــــــــــاذ نفــــــــــــاذ الالجمموعــــــــــــات جمموعــــــــــــات 
   ٪ ٪ 7070بنسبةبنسبةاحملكمة اإللكرتونية احملكمة اإللكرتونية 

املودعة بنمام للوثائق بالنسبة الكامل االمتثال مت  -
 بعد جتهيزها احملكمة االلكرتونية

 من األهداف ذات األولويةمن األهداف ذات األولوية  11-55-11الهدف الهدف 
  كشــفكشــفالالاملتصــلة باملتصــلة بر ر خــاطخــاطمنــع املمنــع امل
ـــــــات   عـــــــنعـــــــن ـــــــات البيان   يصيصدون الرتخـــــــدون الرتخـــــــالبيان

 بذلك وختفيفهابذلك وختفيفها
املعمــول املعمــول عمليـات عمليـات حتسـني مجيـع الحتسـني مجيـع ال
  تهــاتهــامالءممالءملزيــادة لزيــادة هبــا يف احملكمــة هبــا يف احملكمــة 

 تهاتهاوشفافيوشفافيها ها وأمنوأمن  فعاليتهافعاليتهاو و 
 

قسم إدارة  األعمال  -
وثائق المجيع جلة معا: القضائية

املودعة يف الوقت املناسب 
سهوا إحداها  وعدم إغفال

لتطبيقات عن طريق حتسني ا
نبيه املوظفني الرامية إىل ت
املوعد احملدد فوات باحتمال 

 هبا إلخطارل
 

  تتضــــــعضــــــعل للمقتضــــــيات األمنيــــــة، وو ل للمقتضــــــيات األمنيــــــة، وو الكامــــــالكامــــــبباالمتثــــــال االمتثــــــال مت مت   - عدم إغفال وثيقة سهوا  عدم إغفال وثيقة سهواا   -  
 اإليداع اإليداع لعمليات لعمليات ضوابط أكثر صرامة ضوابط أكثر صرامة 
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  لتقلــيص الوقــتلتقلــيص الوقــت  املئويــةاملئويــةنســبة نســبة الال    -

جتهيـــز طلبـــات جتهيـــز طلبـــات الـــذي يســـتغرقه الـــذي يســـتغرقه 
   الضحاياالضحايا

الوقــــت الــــذي يســــتغرقه الوقــــت الــــذي يســــتغرقه     تقلــــيصتقلــــيص  -
جتهيــــز طلبــــات الضــــحايا بنســـــبة جتهيــــز طلبــــات الضــــحايا بنســـــبة 

 20222022عام عام   حبلولحبلول  2020٪٪

-    200200٪٪ 

من االحتياجات  تقليص -
 املوارد برقمنة طلبات الضحايا

 
 

تقليص االحتياجات إىل املوارد  -
٪ حبلول هناية عام 25بنسبة 
2022 

 

  20292029التحويــل الرقمـــي إىل أوائــل عـــام التحويــل الرقمـــي إىل أوائــل عـــام تـــأخر تـــأخر ))صــفر٪  صــفر٪    -
 ((ةةخارجيخارجيألسباب ألسباب 

إعــداد اســتمارات الطلــب وفــق إعــداد اســتمارات الطلــب وفــق   -
 منوذج موح دمنوذج موح د

 

استعمال استمارات طلب  -
لمشاركة وجرب األضرار لموح دة 

 2022بدءا  من عام 

ــــار النمــــوذج القياســــي لالســــتمارة ))٪ ٪ 2020  - ــــني مــــن اختب ــــار النمــــوذج القياســــي لالســــتمارة تب ــــني مــــن اختب تب
ـــــــه يف حاجـــــــة إىل     20222022املوحـــــــدة املقـــــــرتح يف عـــــــام املوحـــــــدة املقـــــــرتح يف عـــــــام  ـــــــه يف حاجـــــــة إىل أن أن

 ((حتسنيحتسني
النســبة املئويـــة ملـــوظفي احملكمـــة النســبة املئويـــة ملـــوظفي احملكمـــة   -

التـــــــــــــدريب التـــــــــــــدريب وفوا وفوا اســـــــــــــتاســـــــــــــتالـــــــــــــذين الـــــــــــــذين 
اإللزامـــــــــــــــي يف جمـــــــــــــــال أمـــــــــــــــن اإللزامـــــــــــــــي يف جمـــــــــــــــال أمـــــــــــــــن 

 املعلوماتاملعلومات

٪ من موظفي 95أن يستويف  - 
 احملكمة التدريب اإللزامي املعين

 

-  9292٪٪ 

معـــــــــــــدل تنفيـــــــــــــذ حتـــــــــــــديثات معـــــــــــــدل تنفيـــــــــــــذ حتـــــــــــــديثات   -  
 الربجميات املتوفرةالربجميات املتوفرة

 

استكمال مجيع حتديثات  -
 الربجميات

-  200200٪٪ 

ـــــــــت     - ـــــــــت الوق ـــــــــالزم لالســـــــــتجابة الوق ـــــــــالزم لالســـــــــتجابة ال ال
 وادث أمن املعلوماتوادث أمن املعلوماتحلحل

وادث أمن االستجابة حل -
 غضون ساعتنياملعلومات يف 

-  200200٪٪ 

لدروس املسـتفادة لدروس املسـتفادة تنفيذ اتنفيذ امعدل معدل   - 
 من احلوادثمن احلوادث

الدروس املستفادة من  تنفيذ  -
 ٪200بنسبة  احلوادث

-  9595٪٪ 

النســــــبة املئويــــــة لتــــــوفر قاعــــــات النســــــبة املئويــــــة لتــــــوفر قاعــــــات   -
 اتاتاحملاكماحملاكم

بنسبة  اتتوف ر قاعات احملاكم -
99.2٪ 

 

-  99.299.2٪٪ 

يقـات يقـات فر التطبفر التطبااالنسبة املئوية لتـو النسبة املئوية لتـو   -
والبىن التحتية الداعمة ألنشطة والبىن التحتية الداعمة ألنشطة 

 احملكمةاحملكمة

 ٪٪99.299.2فر بنسبة فر بنسبة ااتو تو الال  -
 

-  99.599.5٪٪ 

الــــيت الــــيت النســــبة املئويــــة للمشــــاريع النســــبة املئويــــة للمشــــاريع   -
  إدارة إدارة قســـــــم خـــــــدمات قســـــــم خـــــــدمات أعـــــــدها أعـــــــدها 
والــيت يعتــزم تنفيــذها والــيت يعتــزم تنفيــذها املعلومــات املعلومــات 
 احملكمةاحملكمة  فعاليةفعالية  لدعملدعم

٪ مـــن املشـــاريع املزمـــع ٪ مـــن املشـــاريع املزمـــع 9090تنفيـــذ تنفيـــذ   -
 تنفيذهاتنفيذها

-  7070٪٪ 

 شعبة العمليات الخارجية   -جيم

  املنجزات  2022اهلدف فيما خيص عام   مؤشرات األداء النتائج املتوخاة
  2-7-2 الهدف ذو األولوية

واجملتمعات   الضحايازيادة فهم 
 املتضررة بوالية احملكمة وإجراءاهتا

  
زيادة قدرة السكان احملليني على 
 مراقبة التطورات القضائية

 

نية عدد برامج التوعية اإلذاعية والتلفزيو  -
 املعدة خصيصا لالنتاج والتوزيع

برناجما إذاعيا  254انتجت احملكمة ووزعت  - برناجما 60 -
 2022برناجما تلفزيونيا يف عام  262و 

زيادة النسبة املئوية لألسئلة اليت تبني  -
أن فهم املشاركني يف دورات التوعية 

ر حتديدا مما كان عليه يف أصبح أكث
 2027عام 

 

كانت غالبية األسئلة املطروحة يف بلدان   - يف قاعدة البيانات ٪ 50زيادة  -
احلاالت اليت للمحكمة وجود ميداين فيها 
أكثر دقة وركزت على التطورات القضائية 

 مما يدل على فهم أفضل للمحكمة
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زيادة احلضور اإلعالمي للمحكمة يف  -

 بلدان احلاالت
زيادة يف عدد املقابالت والفعاليات  -

 مية يف بلدان احلاالتاإلعال
مقابلة وحدثا إعالميا يف  542أجريت  -

يف عام  327بلدان احلاالت مقابل 
 ٪40، وميثل ذلك زيادة تبلغ 2027

رى مع  - املقابالت املنممة اليت جت 
 الضحاياأصحاب الشأن العاملني مع 
واجلماعات املتضررة يف بلدان 

 احلاالت
 

 أصحابزيادة مستوى االرتياح بني  -
 املصلحة يف بلدان احلاالت

عقدت املكاتب امليدانية اجتماعات  -
منتممة لتبادل املعلومات مع أصحاب 
املصلحة احملليني العاملني مع الضحايا 

وأعربت غالبية . واجملتمعات احمللية املتضررة
هلذه  ارتياحهاأصحاب املصلحة عن 

 االجتماعات
زيادة عدد أنشطة التوعية اليت تنمم  -

بلدان احلاالت اليت للمحكمة يف 
 وجود ميداين فيها

بنسبة تتجاوز  أنشطة التوعيةزاد عدد  - ٪20بنسبة أنشطة التوعية  زيادة عدد -
إىل  2027يف عام  307٪، من 200
 2022يف عام  625

زيادة عدد املشاركني يف أنشطة التوعية  -
 اليت تنم م يف بلدان احلاالت

بنسبة  2022يف عام زاد عدد املشاركني  - ٪20سبة  بنزيادة عدد املشاركني -
مشارك يف  54 274٪، من 265تتجاوز 
مشارك يف  297 602إىل  2027عام 
 2022عام 

العدد املقدر للسكان الذين يتم  -
التواصل معهم من خالل اإلذاعة 

 (يف مجيع بلدان احلاالت)والتلفزيون 

 22سب التقديرات مع مت التواصل ح - مليون نسمة 35التواصل مع  -
 مليون نسمة

  1-7-2لهدف ذو األولوية ا
اتباع هنج هادف يف النشاط 
التوعوي قائم على التشاور مع 

اخلارجيني املصلحة أصحاب 
الدروس "والداخليني وعلى عملية 

 "املستفادة
وضع مؤشرات األداء املناسبة لقياس 
النشاط التوعوي الذي تضطلع به 

 نشاطاحملكمة وأثر هذا ال

املشاريع اجلديدة الناجتة عن التشاور  -
اخلارجيني  أصحاب املصلحةمع 

 والداخليني
 
 

إفضاء التشاور مع أصحاب  -
املصلحة إىل مشاريع جديدة تنف ذ 

 يف امليدان

مشاورات يف مجيع بلدان احلاالت عقدت  -
فذت مشروعات جديدة بناء على ون

 نتائجها
 

ومدى درجة وعي الشركاء احملليني  -
ارتياحهم حبسب االستقصاءات 
 اجملراة لرصد التصورات عن احملكمة

إجراء مقابالت مع جمموعات متثل  -
 الفئات املستهدفة 

أجريت استقصاءات مع وسائل اإلعالم  -
 وممثلي اجملتمع املدين

: أصحاب املصلحةمالحمات  -
 أصحاب املصلحةتعليقات 

 اخلارجيني والداخليني

أصحاب مع  إجراء مقابالت -
 املصلحة 

أعرب أصحاب املصلحة الذين أجريت  -
مشاورات معهم عن ارتياحهم يف الغالب  
ألنشطة التوعية، باستثناء مجهورية أفريقيا 
الوسطى وجورجيا، األوىل بسبب احلكم 

، والثانية بسبب عدم مببابالرباءة يف قضية 
 وجود تطورات قضائية

 ةعملية استخالص الدروس املستفاد -
فيما خيص بلدان احلاالت اليت 
 للمحكمة وجود ميداين فيها

التشاور الداخلي املنتمم مع  -
املوظفني املسؤولني عن التوعية يف 

الدروس بلدان احلاالت وتبادل 
عن طريق موظفي التوعية  املستفادة

 العاملني يف املقر
 

تعقد مشاورات داخلية وخمصصة شهريا  -
قر ويف بلدان تشمل موظفي التوعية يف امل

احلاالت، كما يعقد اجتماع تنسيقي ملدة 
 أسبوع واحد يف املقر

وضع مؤشرات فردية خاصة  -
باألهداف املنشودة يف جمال التوعية 

 املصلحةبالتشاور مع أصحاب 
 الداخليني واخلارجيني املعنيني

بعد التشاور ضعت مجيع املكاتب امليدانية و  - وضع املؤشرات -
 ة يف إطار اسرتاتيجياتمؤشرات للتوعي

ستكون  و 2022االتصال لعام /التوعية
ايل املتعلقة مب واالسرتاتيجيات املؤشرات

 2029  عامحبلول بوروندي، جاهزة و 
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 1-2-1الهدف ذو األولوية 

إعمال املكاتب امليدانية بصورة  
 كاملة
 

اإلجراءات احملدثة العمل باكتمال 
 اتواسرتاتيجي بعثات،لتخطيط ال

والشكل النموذجي ج، اخلرو 
والنموذج املوحد للحضور امليداين، 

 إلنشاء مكاتب ميدانية جديدة

عدد الوظائف : ملوظفون امليدانيونا -
تمدة مقابل عدد الوظائف عامل

 املشغولة
 
 

الوظائف ٪ من 90أن تكون  -
  مشغولة عتمدةامل

 
 
 

الوظائف املعتمدة للمكاتب من بني  -
 76الغ قدرها الب 2022امليدانية يف عام 

مشغولة، مما وظيفة  69كانت وظيفة،  
وبالتايل، فإن . وظائف شاغرة 7يرتك 

من جمموع  92الوظائف املشغولة متثل ٪
 الوظائف املعتمدة

النسبة املئوية إلدماج القدرات يف  -
بعثات جمال برجميات ختطيط ال

 وتطبيقها

 ٪200اإلدماج بنسبة  -
 

 ٪ يف200بة دجما بنسنال يزال م -
وشهد . شغيلي للمحكمةالتخطيط الت

من  2االنتهاء من املرحلة  2022عام 
املنصة اإللكرتونية احملسنة واستكمال 

يتاح و . اطالق قدرات الربجميات بسالسة
وسيشهد . يةحل الربجميات يف بيئة انتاج

مع املوافقة  2استمرار املرحلة  2029عام 
على امليزنة مضمونة وسارية من قبل قسم 

 ت إدارة املعلوماتخدما
إعداد وتنفيذ الربوتوكول اخلاص  -

عملها بإنشاء املكاتب امليدانية و 
 إغالقهاو 

والنموذج التعليمات اإلدارية إعداد  -
املتعلقة  أو الربوتوكوالت/واملوحد 

 بإنشاء املكاتب امليدانية اجلديدة

استجابة ملتطلبات اإلبالغ اليت وضعتها  -
مت ، 2022ية يف عام حلنة امليزاتية واملال

االنتهاء من مشروع بروتوكول احملكمة 
تقليص / بشأن إنشاء وإدارة وإغالق 

حجم املكاتب امليدانية أو الوجود 
امليداين، باإلضافة إىل إجراءات التشغيل 

فتح وتشغيل )القياسية للدورة الكاملة 
وبالتعاون . للمكاتب امليدانية( وإغالق

عام   مع وحدة املشرتيات، سيشهد 
تب ااملكالبحث عن حلول لتوفري  2029

اجلاهزة يف مجيع أحناء العامل، فضال عن 
االستعانة /ال حتديدجمتوفري اخلدمات يف 

مبصادر خارجية، وحتسني وإدارة املرافق 
 املكتبية

 5-2اهلدف ذو األولوية 
تعزيــــــــــز حضــــــــــور احملكمــــــــــة علــــــــــى تعزيــــــــــز حضــــــــــور احملكمــــــــــة علــــــــــى 
اإلنرتنـــــــــــــــت وحتســــــــــــــــني صــــــــــــــــورهتا اإلنرتنـــــــــــــــت وحتســــــــــــــــني صــــــــــــــــورهتا 

وقــــــــع وقــــــــع املؤسســــــــية، مبــــــــا يف ذلــــــــك املاملؤسســــــــية، مبــــــــا يف ذلــــــــك امل
الشــــــــــــــــبكي اجلديـــــــــــــــــد واإلطـــــــــــــــــار الشــــــــــــــــبكي اجلديـــــــــــــــــد واإلطـــــــــــــــــار 
االســـرتاتيجي لالســـتعانة بشـــبكات االســـرتاتيجي لالســـتعانة بشـــبكات 
التواصــــــــــــل االجتمـــــــــــــاعي وهويـــــــــــــة التواصــــــــــــل االجتمـــــــــــــاعي وهويـــــــــــــة 

 احملكمة البصرية احملسنةاحملكمة البصرية احملسنة
 

 ألف متابع 323.5 - (:(:Twitter))تويرت تويرت   - (:(:Twitter))تويرت تويرت   -
لصـــفحة لصـــفحة حتبيـــذ لحتبيـــذ ل//ألـــف متـــابعألـــف متـــابع      254254  - التحبيذات للصفحة التحبيذات للصفحة //دد املتابعنيدد املتابعنيعع -

 ((٪٪2525 زيادة نسبتهازيادة نسبتهابب))
 تعليقمليون  26 -

اآلراء املبـــداة بشـــأن اآلراء املبـــداة بشـــأن //تعليقـــاتتعليقـــاتعـــدد العـــدد ال -
 احملكمةاحملكمة

ـــــــــــــــــــــف   2222  - ـــــــــــــــــــــف أل زيـــــــــــــــــــــادة زيـــــــــــــــــــــادة بب))تعليـــــــــــــــــــــق تعليـــــــــــــــــــــق أل
 ((ألف تعليقألف تعليق  4.24.2 مقدارهامقدارها

 

زيـــــــــادة زيـــــــــادة بب))ألـــــــــف إعـــــــــادة تغريـــــــــد ألـــــــــف إعـــــــــادة تغريـــــــــد   3333  - التبادالتالتبادالت//ات املعادةات املعادةالتغريدالتغريد  عدد عدد   -
 ((آالفآالف  2020 مقدارهامقدارها

 ألف إعادة تغريد 42 -

زيـــــــــــــــــــــــــــــــــادة زيـــــــــــــــــــــــــــــــــادة بب))آالف حتبيـــــــــــــــــــــــــــــــــذ آالف حتبيـــــــــــــــــــــــــــــــــذ   22 - عدد التحبيذات عدد التحبيذات  -
 ((ألفانألفان ارهاارهامقدمقد

 ألف حتبيذ 62 -

ـــــــــــد   33  - حتليل جودة احملتوىحتليل جودة احملتوى: : االستقصاءاالستقصاء - ـــــــــــف إعـــــــــــادة تغري ـــــــــــد أل ـــــــــــف إعـــــــــــادة تغري ـــــــــــادة بب))أل ـــــــــــادة زي زي
 ((آالفآالف  2020 مقدارهامقدارها

 

  (:(:Facebook))فيسبوك فيسبوك   - (:(:Facebook))فيسبوك فيسبوك   -   
ـــــف حتبيـــــذ   2020 -   صفحةصفحةعدد التحبيذات للعدد التحبيذات لل  -   ـــــف حتبيـــــذ أل زيـــــادة زيـــــادة بب))صـــــفحة صـــــفحة للللأل

 ((٪٪2525 نسبتهانسبتها
ألف تبادل،  53ألف حتبيذ، و 227  -
 ألف رد فعل 293و
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  املنجزات  2022اهلدف فيما خيص عام   مؤشرات األداء النتائج املتوخاة
ــــز   -  ــــز مــــدى تركي ــــل علــــى مــــدى تركي ــــل علــــى التحلي قابليــــة قابليــــة الالالتحلي

 لتبادللتبادللل
  

 1-8-1الهدف ذو األولوية 
املخـــــــــــاطر املخـــــــــــاطر إجـــــــــــراءات إدارة إجـــــــــــراءات إدارة   تطبيـــــــــــقتطبيـــــــــــق
علــــى مجيــــع أنشــــطة علــــى مجيــــع أنشــــطة بانتمــــام بانتمــــام األمنيــــة األمنيــــة 

 احملكمة يف امليداناحملكمة يف امليدان

إجــراءات إدارة إجــراءات إدارة   تطبيــقتطبيــقللالنســبة املئويــة النســبة املئويــة   -
املخـــاطر األمنيـــة بانتمـــام علـــى مجيـــع املخـــاطر األمنيـــة بانتمـــام علـــى مجيـــع 

 أنشطة احملكمة يف امليدانأنشطة احملكمة يف امليدان

إدارة املخاطر األمنيـة إدارة املخاطر األمنيـة   إجراءاتإجراءاتتنفيذ تنفيذ   -
بانتمـــام علـــى مجيـــع أنشـــطة احملكمـــة بانتمـــام علـــى مجيـــع أنشـــطة احملكمـــة 

 ٪٪200200يف امليدان بنسبة يف امليدان بنسبة 

باستثناء االمتثال إلدارة املخاطر األمنية  -
التابعة لألمم املتحدة يف مجيع مراكز 
العمل اليت تضطلع فيها احملكمة 
بأنشطتها، تطبق احملكمة إجراءات أمنية 
يت خاصة هبا يف مجيع األنشطة األخرى ال
) تتجاوز التخطيط واإلطار املعتادين 

وباإلضافة إىل ذلك، (. البعثات اخلاصة
ينمر قلم احملكمة يف تطويرإدارة املخاطر 
األمنية يف املواقع اليت للمحكمة وجود 
دائم فيها بشكل يتفق متاما مع 
التهديدات واملخاطر اليت تتعرض هلا 

 (2029ستكتمل هذه الدراسة يف عام )
    3-8-1األولوية الهدف ذو 

ــــذايت للتقيــــد مبعــــايري   إجنــــازإجنــــاز ــــذايت للتقيــــد مبعــــايري التقيــــيم ال التقيــــيم ال
ألمــم املتحـــدة ألمــم املتحـــدة للالعمــل األمنيــة الــدنيا العمــل األمنيــة الــدنيا 

ة وحتـــديث ة وحتـــديث يف مجيـــع املكاتـــب امليدانيـــيف مجيـــع املكاتـــب امليدانيـــ
احملكمـة علـى احملكمـة علـى تقييم املخاطر األمنيـة بتقييم املخاطر األمنيـة ب

 وجه التحديدوجه التحديد
 

ــــة   - ــــة النســــبة املئوي ــــذايتللالنســــبة املئوي ــــذايتلتقيــــيم ال عــــايري عــــايري ململ    لتقيــــيم ال
  ألمـم املتحـدة يفألمـم املتحـدة يفللالعمـل األمنيـة الـدنيا العمـل األمنيـة الـدنيا 

 ب امليدانيةب امليدانيةاملكاتاملكات
 

يف السـنة علــى يف السـنة علــى واحـد واحـد إجـراء تقيـيم ذايت إجـراء تقيـيم ذايت   -
املكاتـــــــب املكاتـــــــب لكـــــــل مكتـــــــب مـــــــن لكـــــــل مكتـــــــب مـــــــن األقـــــــل األقـــــــل 
 امليدانية امليدانية 

 
 

، يف إطار 2022اعتبارا من عام ألغيت  -
معايري إلدارة األمن، نمام األمم املتحدة 

العمل األمنية الدنيا لألمم املتحدة 
ارة املخاطر دإال يتجزأ من جزءا  توأصبح
حلماية ييم االستعداد جيري تقو . األمنية
بشكل مستمر من خالل تقرير املوظفني 

 السالمة األسبوعي
عـــــايري العمـــــل عـــــايري العمـــــل ٪ مل٪ مل2020االمتثـــــال بنســـــبة االمتثـــــال بنســـــبة   - لتنفيذ التدريب امليداينلتنفيذ التدريب امليداينالنسبة املئوية النسبة املئوية   - 

ألمــم املتحــدة يف بلــدان ألمــم املتحــدة يف بلــدان للاألمنيــة الــدنيا األمنيــة الــدنيا 
مكاتــــــــب مكاتــــــــب   للمحكمــــــــةللمحكمــــــــةاحلــــــــاالت الــــــــيت احلــــــــاالت الــــــــيت 

 فيهافيها  ميدانيةميدانية

األمن تقرير من خالل تقييم اليتم  -
كل تقنية أو ا يف حالة نشوء مشو . األسبوعي

املختص بقلم قسم ال خطارلوجستية، يتم إ
 شكلة يف أسرع وقت ممكناحملكمة حلل امل

تنفيـــذ التـــدريب امليـــداين بنســـبة ال تقـــل تنفيـــذ التـــدريب امليـــداين بنســـبة ال تقـــل   -  
 ٪٪2020عن عن 

مجيع املوظفني املسافرين يف بعثات تثل مي-
للتدريب االلزامي ( ٪200)اما ميدانية مت

. يف امليدانعلى األمن تقدم ألساسي واملا
ويلتزم املوظفون الذين يسافرون إىل بيئات 

التكميلي لألمن عالية املخاطر بالنهج 
الذي فرضته ) والسالمة يف البيئات امليدانية

األمم املتحدة لبعض املواقع يف مجهورية 
أفريقيا الوسطى، ومجهورية الكونغو 

 (الدميقراطية، ومايل
 2-3-3الهدف ذو األولوية 

تعزيــــز قنــــوات االتصــــال مــــع الــــدول تعزيــــز قنــــوات االتصــــال مــــع الــــدول  
واهليئات اإلقليمية الرئيسية من أجـل واهليئات اإلقليمية الرئيسية من أجـل 

 زيادة كفاءة وفعالية التعاونزيادة كفاءة وفعالية التعاون

النســـبة املئويـــة للزيـــادة يف التفـــاعالت النســـبة املئويـــة للزيـــادة يف التفـــاعالت   -
الرئيســية الرئيســية   مــع الــدول األطــرافمــع الــدول األطــراف  الفعالـةالفعالـة

إىل حتقيـــــــــــق نتـــــــــــائج إىل حتقيـــــــــــق نتـــــــــــائج   الـــــــــــيت تـــــــــــؤدي الـــــــــــيت تـــــــــــؤدي 
 ملموسة ملموسة 

 ايلايلرصد نمام التتبع احلرصد نمام التتبع احل  -
 

ف املنصة القائمة املناقشات جارية لتكيي -
وحدة العالقات اخلارجية الحتياجات 

وستنتهي املناقشات  - والتعاون مع الدول
  2029يف عام 

النســــــــبة املئويــــــــة للزيــــــــادة يف خطــــــــط النســــــــبة املئويــــــــة للزيــــــــادة يف خطــــــــط   -
لقــــــــــــــات لقــــــــــــــات احلاحلالعمــــــــــــــل والفعاليــــــــــــــات و العمــــــــــــــل والفعاليــــــــــــــات و 

يـــادة يف يـــادة يف والنســـبة املئويـــة للز والنســـبة املئويـــة للز   ،،دراســـيةدراســـيةالال
التعــاون التعــاون   التفــاعالت الراميــة إىل تعزيــزالتفــاعالت الراميــة إىل تعزيــز

يف التفـــــاعالت يف التفـــــاعالت   ٪٪3030زيـــــادة نســـــبتها زيـــــادة نســـــبتها   -
الفعالـة مــع الـدول األطــراف الرئيســية الفعالـة مــع الـدول األطــراف الرئيســية 

إىل حتقيـــــــــــق نتـــــــــــائج إىل حتقيـــــــــــق نتـــــــــــائج الـــــــــــيت تـــــــــــؤدي  الـــــــــــيت تـــــــــــؤدي  
 ملموسةملموسة

 اتفاقيات جديدة 3مت التوقيع على  -
 بنجاحعمليات للقبض  3ت للتعاون، ومت
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 مع املنممات اإلقليميةمع املنممات اإلقليمية

 
 
٪ يف خطط العمل ٪ يف خطط العمل 3030زيادة نسبتها زيادة نسبتها   -

ــــــــات واحللقــــــــات الدراســــــــية،  ــــــــات واحللقــــــــات الدراســــــــية، والفعالي والفعالي
التفـــاعالت التفـــاعالت   يفيف٪ ٪ 2020وزيـــادة نســـبتها وزيـــادة نســـبتها 

ـــــــــــز التعـــــــــــاون مـــــــــــع  ـــــــــــة إىل تعزي ـــــــــــز التعـــــــــــاون مـــــــــــع الرامي ـــــــــــة إىل تعزي الرامي
 املنممات اإلقليمية املنممات اإلقليمية 

أحداث رفيعة املستوى  نممت سبعة -
لتعزيز التفاهم و  تقين على املستوى الو 

 زيادة التعاون
 أعد كتيب بشأن عمليات القبض -
 

التنفيــــــذ الكامــــــل لألنشــــــطة املتصــــــلة التنفيــــــذ الكامــــــل لألنشــــــطة املتصــــــلة   -  
بالتعــــــاون يف إطــــــار منحــــــة اجلماعــــــة بالتعــــــاون يف إطــــــار منحــــــة اجلماعــــــة 

 األوروبيةاألوروبية

 لكامللتنفيذ بامت ا -

 1-3-3الهدف ذو األولوية 
تعـــاون تعـــاون الالو و الـــدعم العـــام الـــدعم العـــام   رفـــع مســـتوىرفـــع مســـتوى
 الدولالدولمن جانب من جانب 

تشـــــارك تشـــــارك النســــبة املئويــــة لألنشـــــطة الــــيت النســــبة املئويــــة لألنشـــــطة الــــيت   -
إىل تعهـــدات إىل تعهـــدات والـــيت تـــؤدي والـــيت تـــؤدي فيهـــا الـــدول فيهـــا الـــدول 
عــــــــــــن عــــــــــــن إىل اإلعــــــــــــراب إىل اإلعــــــــــــراب   أوأو//ملموســــــــــــة وملموســــــــــــة و

 االهتمام مبساعدة احملكمةاالهتمام مبساعدة احملكمة

يف األنشـــطة الـــيت يف األنشـــطة الـــيت   ٪٪2525زيـــادة نســـبتها زيـــادة نســـبتها   -
 بنجاحبنجاح  ولولفيها الدفيها الد  شاركشاركتت

 ٪ 25 حتققت زيادة بنسبة -

النسبة املئوية للزيادة يف املساعي  -
 املستهدفة العادية

٪ يف تعهدات الدول ٪ يف تعهدات الدول 2020زيادة نسبتها زيادة نسبتها   -
إعراهبــــــا اإلجيــــــايب عــــــن االهتمــــــام إعراهبــــــا اإلجيــــــايب عــــــن االهتمــــــام  أوأو//وو

 مبساعدة احملكمةمبساعدة احملكمة

عملية تفاوض إلبرام اتفاقات  26بدأت  -
 اتفاقات للتعاون  3للتعاون ومت التوقيع على 

  ٪ يف املســــــــــــاعي٪ يف املســــــــــــاعي3030زيــــــــــــادة نســــــــــــبتها زيــــــــــــادة نســــــــــــبتها   -
 املفضية إىل التزامات إجيابيةاملفضية إىل التزامات إجيابية

 انمر أعاله -

 3-4-3الهدف ذو األولوية 
لشــــــــــــهود لشــــــــــــهود املقــــــــــــدم لاملقــــــــــــدم لدعم دعم الــــــــــــالــــــــــــتعزيــــــــــــز تعزيــــــــــــز 

 ومحايتهمومحايتهم
 احلاالت احملالة إىل من  ٪20تسوية  -

عن برنامج احملكمة اخلاص باحلماية 
إعادة التوطني يف غضون ثالث طريق 

إدارة حتسني عمليات )سنوات 
 (القضايا

باجلدول الزمين  ٪200التقيد بنسبة  -
 والدائرة املعنية لطالبللطرف ا

 

مجيع الشهود . حتقق اهلدف بالكامل -
املختصة ومل أمام الدائرة  حيضرونوالضحايا 
يف أي  قسم الضحايا والشهوديتسبب 

الدوائر يف الوقت  ، وختطرتأخري يف احلضور 
 ضورحب صلةأي صعوبات متباملناسب 
 الضحايا وأالشهود 

عادة إلإبرام ثالثة اتفاقات جديدة  -
 توطني الشهود كل سنة

والشهود  الضحاياجتهيز مجيع  -
إىل احملكمة أو لإلدالء إلنتقال ل

بشهاداهتم عن بعد بواسطة الروابط 
أمام إدارة حضورهم الفيديوية؛ 
 بعدساملني هتم منها احملكمة وعود

 إدالئهم بشهاداهتم

 ق اهلدف بالكاملحتق -

 2-5-3الهدف ذو األولوية 
تصـديق املزيــد مــن الــدول علــى نمــام تصـديق املزيــد مــن الــدول علــى نمــام 
رومــــا األساســــي أو انضــــمامها إليــــه، رومــــا األساســــي أو انضــــمامها إليــــه، 
وتعزيــــز تواصــــل  وتعــــاون  الــــدول غــــري وتعزيــــز تواصــــِل وتعــــاوِن الــــدول غــــري 

 األطراف مع احملكمةاألطراف مع احملكمة
زيـــــــادة الوضـــــــوح والـــــــوعي بوظـــــــائف زيـــــــادة الوضـــــــوح والـــــــوعي بوظـــــــائف 
احملكمــــة وواليتهــــا فيمـــــا بــــني الـــــدول احملكمــــة وواليتهــــا فيمـــــا بــــني الـــــدول 

 غري األطرافغري األطراف

نشـــــطة نشـــــطة النســـــبة املئويـــــة للزيـــــادة يف األالنســـــبة املئويـــــة للزيـــــادة يف األ  -
والتــدابري املضــطلع هبــا مــع أصــحاب والتــدابري املضــطلع هبــا مــع أصــحاب 
املصـــــلحة الرئيســـــيني واملهيـــــأة لتعزيـــــز املصـــــلحة الرئيســـــيني واملهيـــــأة لتعزيـــــز 
التفاهم واإلقبال على التصديق على التفاهم واإلقبال على التصديق على 

 االنضمام إليهاالنضمام إليه أوأو//النمام األساسي والنمام األساسي و

٪ يف التفـــــاعالت ٪ يف التفـــــاعالت 3030زيـــــادة نســـــبتها زيـــــادة نســـــبتها   -
أو أو //مـــــــــع الـــــــــدول غـــــــــري األطـــــــــراف ومـــــــــع الـــــــــدول غـــــــــري األطـــــــــراف و

الشــركاء الــذين ميكــنهم املســاعدة يف الشــركاء الــذين ميكــنهم املســاعدة يف 
 هذه التفاعالت وتيسريهاهذه التفاعالت وتيسريها

 ،بالتنسيق مع هيئة الرئاسة، دتزا -
األنشطة املوجهة حنو املناطق والبلدان 

الدول واملنممات ، و للتصديقستهدفة امل
اليت ميكنها أن تقدم الدعم للجهود 
 ٪30املبذولة لتحقيق العاملية، بنسبة 

النســـــــبة املئويـــــــة للزيـــــــادة يف مشـــــــاركة النســـــــبة املئويـــــــة للزيـــــــادة يف مشـــــــاركة   -
يف يف بانتمـــــــام بانتمـــــــام الـــــــدول غـــــــري األطـــــــراف الـــــــدول غـــــــري األطـــــــراف 
واحللقــــــــــات واحللقــــــــــات   الفعاليــــــــــات واألنشــــــــــطةالفعاليــــــــــات واألنشــــــــــطة

الدراســية املهيــأة للــرتويج للمحكمــة، الدراســية املهيــأة للــرتويج للمحكمــة، 
واملســــاعي الراميــــة إىل تعزيــــز إحاطــــة واملســــاعي الراميــــة إىل تعزيــــز إحاطــــة 

 الدول غري األطراف هباالدول غري األطراف هبا

٪ يف عـــدد الـــدول ٪ يف عـــدد الـــدول 2020زيـــادة نســـبتها زيـــادة نســـبتها   -
غــــــــــري األطــــــــــراف الــــــــــيت تشــــــــــارك يف غــــــــــري األطــــــــــراف الــــــــــيت تشــــــــــارك يف 

 الفعالياتالفعاليات

 ٪20 نسبتهاحتققت زيادة  -
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ــــــــــــــادة نســــــــــــــبتها   -   ــــــــــــــادة نســــــــــــــبتها زي ٪ يف عــــــــــــــدد ٪ يف عــــــــــــــدد 2525زي

ـــــة املباشـــــرة واســـــتبانة  ـــــة املباشـــــرة واســـــتبانة املســـــاعي الثنائي املســـــاعي الثنائي
الفـــرص اجلديـــدة لاللتـــزام الرامــــي إىل الفـــرص اجلديـــدة لاللتـــزام الرامــــي إىل 
 تعزيز إحاطة الدول غري األطرافتعزيز إحاطة الدول غري األطراف

 ٪25 ةنسبادت بز  -
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 المرفق الخامس

، الضحايا المقدمة من طلباتعدد ال، و المعوزين لمد عى عليهمالعدد اإلجمالي ل: قلم المحكمة
 بالمقر        الواحد شاهدللبقاء المدة المقر، و ب الشهودومدة بقاء 

 عدد المد عى عليهم المعوزين- 2الجدول 
2022 2027 2026 2025 2024 2023 2022 2022 2020 
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 امليزانية

العدد 
 الفعلي

العدد 
حبسب 
افرتاضات 
 امليزانية

العدد 
 الفعلي

العدد 
حبسب 
افرتاضات 
 امليزانية

العدد 
 الفعلي

العدد 
حبسب 
افرتاضات 
 امليزانية

 3 6 3 6 7 (2)صفر 7 2 2 22 22 27 26 27  22 23 22 25

 (2)الضحاياالمقدمة من عدد طلبات المشاركة الجديدة - 1الجدول 
 2022 2027 2026 2025 2024 2023 2022 2022 2020 

 322 27 24 90 60 2 040 2 027 صفر صفر أوغندا
 47 2 260 صفر 2 622 259 427 صفر 2 صفر مجهورية الكونغو الدميقراطية

 63 5 2 2 صفر صفر صفر صفر 7 دارفور بالسودان
 2 762 3 065 270 64 22 صفر صفر صفر صفر مجهورية أفريقيا الوسطى

 57 2 523 222 426 724 224 صفر صفر صفر كينيا
 - 2 6 صفر 6 صفر صفر صفر صفر ليبيا

 - - 203 222 249 257 2 002 726 26 كوت ديفوار
السفن املسج لة يف بلدان 

 - - - 237 92 259 صفر صفر صفر معي نة
 - - - - 229 29 29 صفر 572 مايل

 - - - - - - 93 صفر صفر جورجيا
 20 الروهينغا/ميامنار

 1 139 6 772 2 187 1 501 2 510 3 116 3 232 794 604 المجموع

 
                                                           

خدمات ملا  السنةتلك مت احملكمة خالل دق ين ومع ذلكعوز م من املدعى عليهأن أي من امل 2022 عام مل يثبت يف (2)
 .سنوات السابقةعوزين يف التبارهم من املالعبلغ جمموعه تسعة مدعى عليهم 

املقدمة من الضحايا  اجلديدة الطلبات، عالوة على رارى قسم مشاركة الضحايا وجرب األضتلق ،2022 عام يف (2)
وثيقة معلومات إضافية بشأن الطلبات اليت تلقاها  3 234 ،أعاله اجلداول يفجرب أضرارهم املبينة و يف االجراءات  للمشاركة
 29و الدميقراطية، الكونغو مجهورية يفالة احل بشأن 47و مايل،يف  الةاحل بشأن 229ا بشأن احلالة يف كوت ديفوار، وسابق
يت ال اإلضافية املعلوماتوثائق  عدد بذلكأصبح و ، أفغانستانالة يف احلبشأن  7، والوسطى أفريقيا مجهوريةالة يف احلبشأن 

رغم ما تولد عنها من  اإلضافية الوثائق هذهوال تشمل اجلداول أعاله . وثيقة 4 246 املختلفةاالت احلتلقاها القسم بشأن 
 .القانوين والتقييم البيانات زعمل إضايف من أجل جتهي
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 (3)الضحاياالمقدمة من عدد طلبات جبر األضرار الجديدة - 3الجدول 

 2022 2027 2026 2025 2024 2023 2022 2022 2020 

2 095 صفر صفر وغنداأ  000 2 60 9 24 25 322 
2 593 296 442 236 332 صفر الدميقراطية الكونغو مجهورية 2 260 صفر   36 
 76 54 2 2 صفر صفر صفر صفر 2 بالسودان دارفور

2 936 206 222 22 صفر صفر صفر صفر مجهورية أفريقيا الوسطى  322 
2 257 692 صفر صفر صفر صفر صفر صفر كينيا  422 
 - صفر 6 صفر 6 صفر صفر 2 صفر ليبيا
2 734 39 ديفوار كوت  253 2  256 250 223 220 - - 
 - - - 242 99 260 صفر صفر صفر  السفن
 - - - - 222 29 242 223 626 مايل

 - - - - - - 94 2 صفر جورجيا
         29 وهينغيار ال/ميامنار

1 150 681 المجموع  710 4  977 1  935 045 1  246 2  031 7  135 2  

 (المد ة القصوى)المقر قاء الشاهد الواحد ببمدة - 4الجدول 

 2022 2027 2026 2025 2024 2023 2022 2022 2020 

 
 املدة 
 الفعلية

املدة 
املفرتضة 

 امليزانية ب
 املدة 
 الفعلية

املدة 
املفرتضة 

 امليزانية ب
 املدة 
 الفعلية

املدة 
املفرتضة 

 امليزانية ب
 املدة 
 الفعلية

املدة 
املفرتضة 

 امليزانية ب
 املدة 
 الفعلية

املدة 
املفرتضة 

 امليزانية ب
 املدة 
 الفعلية

املدة 
املفرتضة 

 امليزانية ب
 املدة 
 الفعلية

املدة 
املفرتضة 

 امليزانية ب
 املدة 
 الفعلية

املدة 
املفرتضة 

 امليزانية ب
 املدة 
 الفعلية

املدة 
املفرتضة 

 امليزانية ب
لدميقراطية  الكونغو ا
 20 22 25 23 م/غ م/غ م/غ م/غ م/غ م/غ م/غ م/غ م/غ م/غ م/غ م/غ م/غ م/غ األوىل

الكونغو الدميقراطية 
 20 42 25 25 م/غ م/غ م/غ م/غ م/غ م/غ م/غ م/غ م/غ م/غ م/غ م/غ م/غ م/غ الثانية–

 أفريقيا الوسطى
 20 29 25 33 25 37 25 24 م/غ 25 25 22 25 5 م/غ م/غ م/غ م/غ (مببا وآخرين)

 م/غ م/غ م/غ م/غ م/غ م/غ 25 22 25 25 25 م/غ م/غ م/غ م/غ م/غ م/غ م/غ روتو وس ن غ

الكونغو الدميقراطية 
 (نتاغندا)السادسة 

 صفر 
الشهادات )

 (بالفيديو
 م/غ م/غ م/غ م/غ م/غ م/غ م/غ م/غ م/غ 25 25 24 25 30 25 24 24

كوت ديفوار 
غباغبو وبليه )

 (غوديه
 م/غ م/غ م/غ م/غ م/غ م/غ م/غ م/غ م/غ 25 25 2 25 22 25 26 24 2

                                                           

 
طلبا تلقاها قسم مشاركة الضحايا وجرب أضرارهم للمشاركة يف احلالة احملتملة يف  2 232ال يشمل هذا الرقم  (3)

 .حمددغري ر آخ لباط 25ضال عن أفغانسان، ف
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 2022 2027 2026 2025 2024 2023 2022 2022 2020 

 
 املدة 
 الفعلية

املدة 
املفرتضة 

 امليزانية ب
 املدة 
 الفعلية

املدة 
املفرتضة 

 امليزانية ب
 املدة 
 الفعلية

املدة 
املفرتضة 

 امليزانية ب
 املدة 
 الفعلية

املدة 
املفرتضة 

 امليزانية ب
 املدة 
 الفعلية

املدة 
املفرتضة 

 امليزانية ب
 املدة 
 الفعلية

املدة 
املفرتضة 

 امليزانية ب
 املدة 
 الفعلية

املدة 
املفرتضة 

 امليزانية ب
 املدة 
 الفعلية

املدة 
املفرتضة 

 امليزانية ب
 املدة 
 الفعلية

املدة 
املفرتضة 

 امليزانية ب

 م/غ م/غ م/غ م/غ م/غ م/غ م/غ م/غ م/غ م/غ م/غ م/غ م/غ م/غ 25 2 24 22 أونغوين
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 المرفق السادس

 أمانة جمعية الدول األطراف -البرنامج الرئيسي الرابع
 املنج زات 2022اهلدف فيما خيص عام  مؤش رات األداء  النتائج املتوخاة

    2الهدف 

عقد املؤمترات على النحو 
 املخط ط له

، واختتامها يف سل  على حنواالجتماعات سري  -
 الصلةتقارير ذات للاحملد د، واعتمادها  وعدامل

 النمر يف مجيع البنود املدرجة على جدول األعمال -

للمشاركني يف الفين واللوجسيت قدمي الدعم ت -
مبا يف ذلك تسجيلهم، وتزويدهم االجتماعات، و 
 إليهم ويةدمات اللغاخلبالوثائق، وتقدمي 

عالية  هلا خدمات التابعة واهليئات اجلمعية إىل متدق - غري متاح -
 الوقت يف مت، و واالجتماعات يف جمال املؤمترات اجلودة

 وما والدورات الدورات قبل وثائق ما كل ريراملناسب حت
 للدول وإتاحتهاوترمجتها،  الدورات، بعد

 

رى من ترتيبات  - رضا املشاركني يف الدورات عما جي 
 هلا وما يوف ر من معلومات

 يف الدورات املشاركني من إجيابية تعقيباتوردت  -

    1الهدف 

توفري وثائق حمر رة ومرتمجة 
على حنو جيد، ت صدر من 
أجل جتهيزها وطبعها 
 وتوزيعها يف الوقت املناسب

لدول ورضاها عن ليدة اجلؤمترات املخدمات تقدمي  -
وعما تقدم هلا من خدمات يف  هذه اخلدمات

حترير الوثائق وترمجتها وإصدارها يف الوقت جمال 
على حنو يهيئ هلا  (2)املناسب بأربع لغات ريمية،

 مهامهاا كامال يف دعم

، وال الالزمتقدمي املساعدة إىل الدول على النحو  -
علومات والوثائق املتعلقة باجلمعية املزويدها بسي ما ت
 واحملكمة

للجنة الثني واحلادية والثالثني الثتني دور للج ه زت  - غري متاح -
 4 505فيما يبلغ جمموعه  امليزانية واملالية وثائق تقع

وج ه زت  .أدناه اجلدولعلى النحو املبني يف صفحة، 
فيما  تقعللجنة املراجعة وثائق السابعة والثامنة تني لدور ل

 بعةلدورة السال وجه زت. صفحة 2 942يبلغ جمموعه 
 بعد وما والدورة الدورة قبل وثائق ما عشرة للجمعية

  (صفحة 7 927) أدناه اجلدول يفاملبينة  الدورة

    3الهدف 

إسداء املشورة القانونية 
اجليدة إىل اجلمعية وهيئاهتا 

 الفرعية

دول، وال سي ما تقدمي خدمات قانونية فنية إىل ال -
 على شكل وثائق تيس ر عملها وتدعمه

 والوثائق الطلب كل  ما يتوف ر من املعلومات أ تيح عند - غري متاح -
واحملكمة؛ وبذا مت تيسري  اجلمعية بعمل املنشودة املتعلقة
 بأدوارهم اللجنة وأعضاء اضطالع الدول

اجلمعية واهليئات املعنية عن املشاركني يف رضا  -
 الدورات وجلساهتا

 يف الدورات املشاركني من وردت تعقيبات إجيابية -

    4الهدف 

تعميم القيام على حنو فعال ب
الوثائق واملعلومات على 
الدول األطراف بوسائل منها 

 شبكة اإلنرتنت

 ةقع الشبكياو إىل املاالستعانة يف ذلك كثريا  -
 ة باجلمعيةصاخلارجي اخلا واصلوشبكات الت

 املراجعةوجلنة امليزانية واملالية وجلنة ب اجلمعية ومكت

 

املفيدة ألعضاء  واملعلومات الريمية الوثائق أتيحت مجيع - غري متاح -
 وجلنة امليزانية واملالية يف مجيع األوقات اجلمعية واملكتب

فيما  صدد املهمة املعهود هبا إليهاب اضطلعت األمانة، -
جتماعات الا ها املشاركة يفمن بأنشطة، يتعلق بالتكامل

  ،أصحاب املصلحةبني  تواصلال وتأمني صلة،ال ذات
 ذات املعلومات وإدراج اخلارجي واصلشبكة الت وتطوير
 اهبالصلة 

 يف الدورات املشاركني من وردت تعقيبات إجيابية -

                                                           
العربية واإلنكليزية والفرنسية  أربع فقط من اللغات الريمية وهي ، صدرت الوثائق الريمية للجمعية بلغات2009اعتبارا من عام   (2)

 .واإلسبانية
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 وعدد صفحاتها  1028عدد الوثائق التي صدرت في عام 
سبانيةباإل بالفرنسية باإلنكليزية    اجملموع بالعربية 
 صفحاهتا الوثائق صفحاهتا الوثائق صفحاهتا الوثائق صفحاهتا الوثائق صفحاهتا الوثائق  

:جلنة امليزانية واملالية  
 774 2 277 0 0 0 0 672 52 203 2 229 الدورة الثالثون

:جلنة امليزانية واملالية  
ادية والثالثونحلالدورة ا  292 2 672 23 2 059 0 0 0 0 275 2 732 

:جلنة امليزانية واملالية  
 505 4 452 0 0 0 0 730 2 242 775 2 322 اجملموع

الدورة السابعة: جلنة املراجعة  35 462 20 263 0 0 0 0 45 625 
الدورة الثامنة: جلنة املراجعة  57 933 9 390 0 0 0 0 66 2 323 
اجملموع: جلنة املراجعة  92 2 395 29 553 0 0 0 0 222 2 942 

الدورة السابعة عشرة 
:للجمعية  

 وثائق ما قبل الدورة
53 2 402 49 2 694 42 2 623 42 2 623 292 7 342 

 220 32 55 2 55 2 55 2 55 2 وثائق الدورة
 426 7 72 2 226 2 226 2 226 2 وثائق ما بعد الدورة
الدورة السابعة عشرة 

: للجمعية  
 اجملموع

63 2 572 59 2 265 52 2 794 57 2 756 237 7 927 

1028المجموع لعام   466 6 741 129 4 248 58 2 794 57 2 756 800 24 440 
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 المرفق السابع
  ضحاياأمانة الصندوق االستئماني لل -البرنامج الرئيسي السادس

غايات الصندوق 
 االستئماين للضحايا 

  املنجزات النتائج املتوخاة

 2الغاية 
تغلب الضحايا 

وأسرهم على األذى، 
وعيشهم عيشا كرميا، 
وإسهامهم يف حتقيق 
املصاحلة وبناء السالم 
 يف جمتمعاهتم احمللية

رأب األذى اجلسدي الذي يلحق بالضحايا   -
 وبأسرهم

 ستكمال الدورة احلالية لربنامج املساعدة يف مشال أوغندا اليت مدهتا ثالث سنواتا -
فسية الدولية للدورات اجلديدة لربنامج املساعدة يف مشال ستكمال إجراءات العطاءات التناا -

واختاذ إجراءات مماثلة فيما يتعلق . أوغندا ومجهورية الكونغو الدميقراطية اليت مدهتا مخ  سنوات
 بربنامج املساعدة يف كوت ديفوار

احلكم برباءة بعد )بدء عملية التقييم إلعادة إطالق برنامج املساعدة يف مجهورية أفريقيا الوسطى  -
 (مببا
 (: يف مشال أوغندا)إعادة التأهيل البدين : النتائج من عينة برنامج املساعدة -
 مستفيد على دعم طيب 2 700حصول ما يزيد على  -
مما أدى ( أطراف اصطناعية، أجهزة لتقومي العمام)مستفيد على أجهزة لالنتقال  344حصول  -

 إىل حتسني حركتهم البدنية والوظيفية
امرأة من ضحايا العنف اجلنسي والعنف اجلنساين على دعم طيب، مبا يف ذلك  220حصول  -

 على جراحات متخصصة
رأب األذى النفسي الذي يلحق بالضحايا    -

 وبأسرهم
حصول ما يزيد  -(:مشال أوغندا)إعادة التأهيل النفسي  -النتائج من عينة برنامج املساعدة  -  

ى مساعدة إلعادة التأهيل النفسي، مبا يف ذلك على خدمات آالف مستفيد عل 20على 
االستشارة النفسية، والتثقيف النفسي اجملتمعي، ودعم متخصص يف الصحة العقلية، فضال عن  

 أدوية العالج النفسي
حتسني الفرص املتاحة للضحايا وألسرهم بغية  -

 االقتصادي -حتسني وضعهم االجتماعي
 500تدريب أكثر من  (:مشال أوغندا)الدعم املادي  -نامج املساعدة النتائج من عينة بر  -  

لتحسني مستوى دخل أسرهم ( مهارات األعمال الزراعية)مستفيد على أنشطة مولدة للدخل 
 املعيشية

عزيز بناء السالم واملصاحلة بني األهايل ت -
 املستهدفني

 تنفيذ أوامر جرب األضرار - 

 (:مشال أوغندا)بناء السالم واملصاحلة : املساعدة النتائج من عينة برنامج - 
حالة من حاالت  45من خالل الدعم املقدم من الصندوق االستئماين للضحايا، مت حتديد  -

الوصم االجتماعي ومعاجلتها من جانب اهلياكل احمللية لبناء السالم؛ وشارك قادة اجملتمع احمللي 
حالة من حاالت النزاع  222لوساطة وتدخلوا حلل الذين درهبم الشركاء املنفذون يف جمال ا

 من أفراد اجملتمع احمللي يف احلوار بشأن بناء السالم واملصاحلة 2 437سلميا؛ وشارك 
حتليل املعلومات املتعلقة بالضحايا احملددين مؤخرا، بالتشاور مع املمثلني القانونيني، من : لوبانغا - 

 األضرار اجلماعيةأجل صقل خطة التنفيذ املعتمدة جلرب 
 مواصلة تنفيذ أحكام اجلرب الفردية واجلماعية: كاتانغا -
تشرين )وخطة تنفيذية مستكملة ( أبريل/نيسان)تقدمي مشروع للخطة التنفيذية : املهدي - 

 (نوفمرب/الثاين
 2الغاية 

أن تضمن الدول 
األطراف واجلهات 

املاحنة منو املوارد املالية 
 واستدامتها

ضمان متتع الصندوق : طرافالدول األ -
االستئماين بقدرته املثلى على النهوض باملهام 
املنوطة به يف إطار واليته يف احلاالت الراهنة 

 واحلاالت املقبلة
 

مقارنة بامليزانية املقرتحة، استمر تباطؤ القدرات بسبب   2022مع اخنفاض امليزانية املعتمدة لعام  -
انة من ختفيف اآلثار املرتتبة على ذلك بإعادة توجيه املوارد إىل البطء يف التوظيف، ومتكنت األم

 االحتياجات املؤقتة البديلة، والسيما إىل العمليات املتعلقة جبرب األضرار
 
 



ICC-ASP/18/3 

113  3A250719 

 

غايات الصندوق 
 االستئماين للضحايا 

  املنجزات النتائج املتوخاة

ضمان موارد كافية للصندوق : اجلهات املاحنة -
 حاالت 4لتوسيع نطاق عمله  اىل 

٪ يف اإليرادات السنوية من 37 ، حقق الصندوق االستئماين زيادة قدرها2022يف عام   -
مليون  4.2إىل ما يقرب من  2027ماليني يورو يف عام  3التربعات حيث ارتفعت من حوايل 

كافية لتلبية احتياجات برنامج املساعدة   2022وكانت املوارد يف عام . 2022يورو يف عام 
وإعادة التوزيع الداخلي وفيما يتعلق جبرب األضرار،  وفرت التربعات املخصصة . التابع للصندوق

 .رأس مال عامل كاف لكل حكم من أحكام اجلرب( انمر النقطة أدناه)للموارد 
 2027بلدان عن   2دولة طرفا  بزيادة قدرها  32تربعات من  2022تلقى الصندوق يف عام  -
ألف يورو يف  20إىل حوايل  2027ألف يورو يف  عام  23ارتفع إمجايل التربعات من حوايل  -

 2022عام 
زيادة االحتياطي املخصص : جرب األضرار -

جلرب األضرار من  السلة املشرتكة والتربعات 
 املخصصة 

ماليني  9مليون يورو إىل حوايل  5.7ارتفع حمموع املوارد امللتزم هبا جلرب األضرار من حوايل  - 
صول عليها من واملبالغ اليت مت احل( مليون يورو 2.3حوايل )يورو نتيجة للتربعات املخصصة 

 (مليون يورو 2)السلة املشرتكة 
 3الغاية 

دفاع الصندوق بقوة 
عن حقوق الضحايا 
وحقوق أسرهم يف 
اجملال العام، والسيما 
يف نمام العدالة العاملي 

 والقطاع اإلنساين

بني الصندوق االستئماين )التواصل الداخلي  -
إرساء تبادل الرسائل (: وجمل  إدارته
قة على حنو فعال دعما الواضحة واملتس
 للصندوق

إىل جانب املوجزات اإلدارية والوثائق اليت تعدها األمانة الجتماعات جمل  إدارة الصندوق،   -
تواصل األمانة االتصال باجملل  اإلدارية بشأن املسائل اجلارية اليت تتطلب االهتمام أو قرارات، 

 ار نيابة عن اجملل  اإلدارةامللفات القانونية جلرب األضر ( مشاريع)مبا يف ذلك 
تواصل أمانة الصندوق عقد اجتماعات أسبوعية للموظفني من املقر واملكاتب امليدانية ملناقشة  -

 آخر املستجدات املتعلقة باألنشطة واألولويات واملواعيد النهائية
 زادت االتصاالت اخلارجية للصندوق من خالل وسائل التواصل االجتماعي وغريها من حيث -

احلجم والتنوع بيد أهنا ال تزال تعاين من النقص يف الوقت املتاح واملوارد املخصصة من املوظفني 
 لتكون مرضية 

، وكتيب عن الصندوق، وحتديثات عن 2027نشرت األمانة التقرير السنوي للصندوق لعام   -
 األنشطة بعدة لغات

ت جمل  إدارة الصندوق؛ وبراءة نشرت األمانة على مدار السنة بيانات صحفية بشأن قرارا -
 السيد مببا؛ وبيان مستشار األمن القومي األمريكي، السيد بولتون؛ وتربعات الدول األطراف

 Facebookتبادلت األمانة مع قسم اإلعالم والتوعية على صفحيت احملكمة على موقعي  -
 األخبار عن أنشطة الصندوق واآلثار املرتتبة عليها Instagramو
اركة مع جمل  إدارة الصندوق وموظفيه يف العديد من االجتماعات واملؤمترات واملناقشات املش -

العامة الدولية اليت عقدت طوال العام، مبا يف ذلك يف الفعاليات اليت جرت مبناسبة االحتفال 
  مبرور عشرين عاما على اعتماد نمام روما األساسي

وية تعزيز اإلحاطة هب: االتصاالت اخلارجية  -
 الصندوق االستئماين ومباهية عمله ومبنجزاته

بزيارة متابعة مشرتكة إىل مشال  ،  قامت احلكومة األيرلندية والصندوق 2022فرباير /يف شباط -
ومشلت الوفود الزائرة رئي  مجعية الدول . أوغندا لدراسة تأثري مشاريع الصندوق يف البلد
مات كندا ، وشيلي ، والدامنرك ، وأيرلندا ، األطراف، السيد أو غون كوون ، وممثلني حلكو 

وفنلندا ، وهولندا ، والنرويج ، والسويد، وأوغندا، واململكة املتحدة، واالحتاد األورويب، وجمل  
 إدارة الصندوق، ومكتب احملكمة امليداين يف كمباال

 4الغاية 
سهر الصندوق  

االستئماين، بعمله من 
خالل التشارك التعاوين 

ه مع شركائ
االسرتاتيجيني، على 
رشاد اإلدارة واملساءلة 
والشفافية يف مجيع 

 أنشطته

تعزيز الثقة املتبادلة والتفاهم مع : الشراكة -
 الشركاء االسرتاتيجيني 

لألمانة عالقات جيدة مع اجلهات املاحنة الرئيسية وجنحت يف توسيع قاعدة : الشركاء يف التمويل -
 ، مبا يف ذلك دوال ماحنة غري تقليديةاملاحنني لتشمل دوال ماحنة جديدة

وضع وإعمال نمم وأدوات : احلوكمة -
 وإجراءات تفي مبقتضيات العمل

انصب الرتكيز الرئيسي ألمانة الصندوق على وضع نمم وإجراءات للرقابة الداخلية واالمتثال  -
للحسابات  بتوجيه من املوظف املايل اجلديد، عمال بتوصيات املراجع اخلارجي( انمر أدناه)

وستنمر األمانة يف السياسة املالية وكذلك يف تفويض . واملشاورات مع اجلهات املاحنة الرئيسية
   2029مبزيد من العمق يف عام ( قلم احملكمة)السلطات اإلدارية الداخلية واخلارجية 

ق والفحص العشوائي وقررت القيام بانتمام بعمليات عززت أمانة الصندوق عمليات التحق  - إرساء نمام فعال ملراقبة االمتثال: املساءلة -
 2029مراجعة حملية للشركاء املنفذين يف امليدان اعتبارا من عام 

حتسني تبادل املعلومات مع : الشفافية -
 أصحاب املصلحة الرئيسيني

مل تتحقق الشفافية بالكامل وسيلزم بوجه خاص تعزيز تبادل املعلومات القائمة على احلاالت   -
 2029واملتعلقة بتطوير اإلجراءات والقرارات والربامج يف عام 
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 المرفق الثامن

 آلية الرقابة المستقلة :5-السابعالبرنامج الرئيسي 

 املنج زات 2022اهلدف فيما خيص عام  مؤش رات األداء  النتائج املتوخاة

 :2 الهدف

حملكمة على ايف اإلشراف الفعال  اإلسهام
وعلى الوقت املناسب  يفالقيام من خالل 
فيما يفاد به من التحقيق حنو مهين ب

 حاالت عدم التقيد بأنممة احملكمة

املئوية لإلفادات اليت نسبة ال -
يف ي تحر ك استجابة  هلا 

 يوم عمل 20غضون 

 بسبب بالكامل اهلدف يتحقق ومل. 70٪ - 95٪ -
 شغور ذلك يف مبا املوظفني، من املوارد حمدودية
  آلليةرئي  ا منصب

 :1 الهدف

ورؤساء  مجعية الدول األطرافمساعدة 
وفعالية  كفاءة السهر علىاألجهزة يف 

 إجراءعمليات احملكمة من خالل 
 عمليات التفتيش والتقييم املطلوبة

يف ا يـ ن ج ز النسبة املئوية مل -
من أعمال د احملد   األجل
 املوافق عليهاالرقابة 

 الرغم وعلى. ستهدفةمن الغايات امل ٪50حتقق  - 95٪ -
 يصدر مل واحد، تقييم إجراء من االنتهاء من

. رئيسيني موظفني وجود لعدم نمرا التقرير
 عمليةال تابعةمل واحدة تفتيش عمليةوأجريت 
 امليدانية املكاتب يف اإلدارية

 المرفق التاسع

 تب المراجعة الداخليةكم :6-السابعالبرنامج الرئيسي 
 املنج زات 2022اهلدف فيما خيص عام  ش رات األداءمؤ   النتائج املتوخاة

 :2الهدف 
اإلسهام يف حتقيق ما تنشده احملكمة من 
أهداف اسرتاتيجية وعملية بتهيئة ما 

يطمئن اإلدارة إىل جناعة وفعالية احلوكمة 
املخاطر من  إدارةوأطر املراقبة الداخلية و 
 إسداء املشورة /خالل أعمال املراجعة

رى من عمليات عدد ما جي   -
املراجعة مقابل عدد 
اليت يلزم  عمليات املراجعة

 إجراؤها وفقا خلطة املراجعة
 املعتمدة 

مخ  عمليات مراجعة كحد  -
 أدىن

ة مراجعات عام أربع)مراجعات  سبعأجريت  -
( مراجعات لتكنولوجيا املعلومات وثالث
 دمات استشاريةخوقدمت 

  هاونشر املعلومات روجع تصنيف  -
 جعت إدارة السفر رو  -
روجعت الضوابط اإلدارية واملالية يف املكاتب  -

 امليدانية
 روجع الربنامج التدرييب للمحققني -
برنامج التوعية  - روجع أمن املعلومات -

 والتدريب
 روجعت ضوابط الوصول إىل الربجميات -
 احلماية املادية والبيئيةروجعت  -
يف قلم ات قواعد املشرتي: االستشارية اتاخلدم -

 كمةاحمل
تيسري تقييم املخاطر مع : اخلدمات االستشارية -

 مكتب املدعي العامالتابعة للاملقاضاة شعبة 
إدارة خماطر تكنولوجيا  :اخلدمات االستشارية -

 (إعداد العمل امليداين)املعلومات 
  سابمراجعة برنامج : اخلدمات االستشارية -

 املتعلق بوثائق االلتزام املتنوعة
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 المرفق العاشر

 الشراء

 1028لمحة عامة عن أنشطة الشراء في عام - ألف 

  
 /كانون الثاين

 يناير
  /شباط
 فرباير

 /آذار
 مارس

 /نيسان
 أبريل

 /أيار
 مايو

 /حزيران
 يونيو

 /متوز
 يوليه

 /آب
 أغسط 

 /أيلول
 سبتمرب

 /تشرين األول
 أكتوبر

 /تشرين الثاين
 نوفمرب

 /كانون األول
 اجملموع ديسمرب

  7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 عدد موظفي املشرتيات 

عدد موظفي املشرتيات يف السنة 
 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 السابقة

 الشراء أوامر 

 1 161 11 112 116 16 121 111 111 111 78 141 161 212 1028الشراء لعام  أوامر عدد

 1 711 181 131 168 120 103 106 39 169 39 166 158 187 الشراء يف السنة السابقة أوامر عدد

 21 784 811 4 818 611 2 471 471 2 181 211 681 811 1 111 181 174 126 1 166 881 2 114 416 882 712 1 111 181 1 121 222 8 112 288 1028الشراء في   قيمة أوامر

 29 917 919 9 626 138 1 790 801 1 179 091 696 921 1 067 810 1 010 151 1 501 973 2 631 861 1 299 266 1 901 682 2 173 338 1 588 808 الشراء يف السنة السابقة قيمة أوامر

 التوريدات

 1989 1 11 9 59 111 127 130 161 105 111 158 286 عدد التوريدات

 1395 115 156 128 211 119 121 118 198 195 136 117 231 عدد التوريدات يف السنة السابقة

 المشتريات لجنة

املشرتيات  يف  عدد اجتماعات جلنة
 71 1 11 11 1 1 1 6 1 6 1 1 1 2022عام 

املشرتيات  يف  عدد اجتماعات جلنة
 65 15 16 1 5 8 0 1 0 2 7 0 1 السنة السابقة

فة اجتماعات جلنة املشرتيات يف لتك
1 111 611 141 112 611 111 11 462 111 11 616 111 718 181 2 811 141 1 218 717 64 112 41 112 2022عام   114 427 11  661 111 1 661 218 41 

 بحسب البلد 1028لمحة عامة عن مجموع النفقات في عام - باء 
 النسبة املئوية (باليورو) 2022القيمة بطلب الشراء يف عام  بلد اجلهة البائعة

 ٪52.24 25 044 262 هولندا
 ٪7.57 2 959 494 مجهورية الكونغو الدميقراطية

 ٪6.00 2 553 206 اململكة املتحدة 
 ٪4.02 2 040 622 بلجيكا

 ٪3.65 945 594 الواليات املتحدة األمريكية
 ٪3.52 925 279 أوغندا

 ٪3.39 276 269 مجهورية أفريقيا الوسطى
 ٪2.43 629 960 فرنسا
 ٪2.20 466 690 مايل

 ٪2.79 463 705 كوت ديفوار
 ٪2.72 442 649 سويسرا
 ٪2.62 422 557 ابرلندا
 ٪0.73 290 043 املانيا

 ٪0.72 226 452 اإلمارات العربية املتحدة
 ٪0.62 252 249 الدامنرك
 ٪0.53 237 442 جورجيا
 ٪0.46 229 262 اسبانيا
 ٪0.45 226 649 كندا
 ٪0.39 202 225 إيطاليا
 ٪0.32 99 346 اهلند

 ٪200 15 874 753 المجموع
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 (10أعلى )مع البلد المعني  1028في عام مشتراة السلع والخدمات الرئيسية ال- يم ج
 البلد القيمة الوصف  
 هولندا 2 265 622         صيانة املباين الدائمة 2
 هولندا 2 966 000 إجيار الزنزانات 2
 هولندا 2 305 442 املعاشات التقاعدية للقضاة 3
 لنداهو  242 000 خدمات النمافة 4
 هولندا 774 759 أجهزة تكنولوجيا املعلومات 5
 هولندا 623 467 املصفحة/العربات العادية 6
 هولندا 567 562 خدمات تكنولوجيا املعلومات 7
 هولندا 450 620 االتصاالت  السلكية والالسلكية 2
 مجهورية أفريقيا الوسطى 426 200 اجيار املمتلكات للمكاتب امليدانية  9
 مايل 322 923 التعاون مع األمم املتحدة 20
 هولندا 373 053 الكهرباء  22
 إيرلندا 345 602 تراخيص الربجميات احلاسوبية 22
 هولندا 333 752 خدمات بيانات تكنولوجيا املعلومات 23
 هولندا 332 000 التدفئة والتربيد 24
 هولندا 272 743  وصيانته  سابتراخيص برنامج  25
 هولندا 265 922 ات املؤمتراتخدم 26
 بلجيكا 255 029 خدمات استئجار الطائرات 27
 اململكة املتحدة 244 927 صيانة األجهزة السمعية بقاعات احملاكمات 22
 بلجيكا 232 202 خدمات  املكاتب امليدانية                                                                          29
 هولندا 220 600 خدمات برجميات تكنولوجيا املعلومات 20

   21 372 367 المجموع  
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 (بما فيها هولندا ثم بدون هولندا)مقدارا للمصروفات بحسب البلد  10تمثيل بياني ألكبر  -دال
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 المرفق الحادي عشر

 األموال السائلة

 درجات التصنيف االئتماني -لديون السيادية خطر ا -2الجدول 

 Moody's S&P Fitch البلد

 AAA AAA AAA هولندا

 AA2 AA AA فرنسا

 AAA AAA AAA لكسمربغ

 درجات التصنيف االئتماني -المخاطر المصرفية    -1الجدول 

 جلدرجات التصنيف االئتماين الطويل األ درجات التصنيف االئتماين القصري األجل املصرف

 
Moody's S&P Fitch Moody's S&P Fitch 

ABN AMRO - هولندا P-1 A-1 F1 A1 A A+ 

Rabobank - هولندا P-1 A-1 F1+ Aa3 A+ AA- 

BCEE - لكسمربغ P-1 A-1+ - Aa2 AA+ - 

CIC Paris P-1 A-1 F1 Aa3 A A+ 

Société Générale P-1 A-1 F1 A1 A A 

 

 ب المصارفاألموال السائلة بحس -2الشكل 

 

 

 

 

 

 أسعار الفائدة األساسية لدى البنك المركزي األوروبي -1الشكل 

 أسعار الفائدة األساسية لدى البنك المركزي األوروبي -1الشكل 
 

 القيمة
 

 القيمة
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 عشر ثانيالمرفق ال

 32 أرقام مؤقتة غير مدققة في - حال صندوق رأس المال العامل وصندوق الطوارئ

  1028ديسمبر /كانون األول

 
2022 2027 

 صندوق رأس المال العامل
 3 634 525-  الرصيد يف بداية الفرتة املالية

 22 462 25 722 املبالغ املستل مة من الدول األطراف
 - - املبالغ املردودة إىل الدول األطراف

 (249) - املبالغ املردودة إىل الدول األطراف املنسحبة
 (9 042 272) - ةاملبالغ املسحوبة مؤقتا  من أجل السيول

  9 042 272 مبالغ إعادة التمويل
 5 394 445 - قدينالفائض ال

  9 057 054 ديسمبر/كانون األول  32الرصيد في 
 22 600 000 22 600 000 املستوى احملدد

 (26 735) (953)  املبالغ املستحقة على الدول األطراف 
 (2 542 993) (2)(2 542 993) ض املقبلةالذي سيتم متويله من الفوائ -النقص يف التمويل 

 (9 042 272) - املبالغ املسحوبة مؤقتا  من أجل السيولة
 - 9 057 054 ديسمبر/كانون األول  32الرصيد في 

  حال صندوق الطوارئ
 5 725 302 3 759 232 الرصيد يف بداية الفرتة املالية 

 452 4 992 املبالغ املستل مة من الدول األطراف
 (46) - املبالغ املردودة إىل الدول األطراف

 (2 472 922 - املبالغ املسحوبة مؤقتا  من أجل السيولة
 (547 594)-  غري املستوعبة يف امليزانية العادية –املسحوبات 

-  2 472 922 مبالغ إعادة التمويل
 3 759 238 5 143 222 ديسمبر/كانون األول  32الرصيد في 
 7 000 000 7 000 000 املستوى احملدد

 (5 226) (295) املبالغ املستحقة على الدول األطراف
 (2 756 594) (2 756 594) نقص التمويل

 (2 472 922)-  املبالغ املسحوبة مؤقتا  من أجل السيولة
 3 759 238 5 143 222 ديسمبر/كانون األول  32الرصيد في 

_____________________ 
(2) ICC-ASP/16/Res.1 4، اجلزء باء، الفقرة. 
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 عشر لثاملرفق الثا

  1028إلى عام  1005في الفترة من عام  مكتب المد عي العامفتراضات اق تحق  مدى 
 

 السنة املالية

امليزانية 
 املعتمدة 

مباليني )
 (اليورو

 
معد ل إنفاق 

 امليزانية
 

 مدى حتق ق االفرتاضات االفرتاضات
 :مثاين حاالتمتابعة  - 92.9٪ 66.9 2005

 املرحلة التمهيديةيف كل من ن احالت -
 املرحلة االبتدائية ومرحلة االستئنافو 
 ن يف مرحلة التحقيقاحالت -

 مثاين حاالتحتليل /متابعة -
 الستئناف يف ثالث حاالتل وضوعيةاإلجراءات املالتمهيدية و اإلجراءات  -
القضية )هورية الكونغو الدميقراطية احلالة يف أوغندا، واحلالة يف مج –ثالث حاالت التحقيق يف  أدب -

 (بناء على إحالة من جمل  األمن)، واحلالة يف دارفور (األوىل
 حاالت يصل إىل مثاينما متابعة  - 20.4٪ 20.4 2006

مجهورية الكونغو  -حتقيق رابع فتح  -
 (.القضية الثانية)الدميقراطية 

 حماكمتنيبدء  -

 مخ  حاالتحتليل /متابعة -
 (القضية الثانية)مجهورية الكونغو الدميقراطية  -رابعفتح  حتقيق  -
القضية األوىل يف احلالة يف ) قضية لوبـ ن غايف اإلجراءات التمهيدية واإلجراءات املوضوعية لالستئناف  -

 (مجهورية الكونغو الدميقراطية
 حتقيقات أخرىثالثة التمهيدية يف اإلجراءات  -

 على األقلحاالت مخ  متابعة  - 27.2٪ 22.9 2007
يف  جديدةحتقيقات عدم إجراء  -

 حاالت جديدة
يف احلاالت األربع قيد البحث،   -

، ست قضايا على األقلالتحقيق يف 
 ني اللتنيالقضيتيف مبا يف ذلك 

صدرت أوامر بالقبض على املشتبه 
 هبم فيهما

 مخ  حاالتيف املتقدم /التحليل األويل -
 (ريقيا الوسطىمجهورية أف)حتقيق جديد يف حالة جديدة فتح  -
ن األوىل االقضيت)مجهورية الكونغو الدميقراطية )ت األربع قيد البحث االاحلع قضايا يف بالتحقيق يف س -

 (، وأوغندا، ومجهورية أفريقيا الوسطى(ن األوىل والثانيةاالقضيت)، ودارفور (والثانية
لقضية األوىل يف احلالة يف مجهورية ا) قضية لوبـ ن غايف ( جلسة اعتماد التهم)اإلجراءات التمهيدية مواصلة  -

 (الكونغو الدميقراطية

 متابعة مخ  حاالت على األقل - 92.6٪ 90.4 2002
يف  جديدةحتقيقات عدم إجراء  -

 حاالت جديدة
يف احلاالت األربع قيد البحث،  -

مواصلة التحقيق يف مخ  قضايا على 
األقل، مبا يف ذلك يف القضايا الثالث 

ض على لليت صدرت أوامر بالقب
 املشتبه هبم فيها

 متابعة قضية واحدة على األقل -

 املتقدم يف ست حاالت/التحليل األويل -
 عدم فتح  حاالت جديدة  -
القضيتان )أوغندا، ومجهورية الكونغو الدميقراطية )التحقيق يف سبع قضايا يف احلاالت األربع قيد البحث  -

 (، ومجهورية أفريقيا الوسطى(والثالثةالقضايا األوىل والثانية )، ودارفور (األوىل والثانية
 (القضية األوىل يف احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية)النمر يف قضية لوبانغا أمام الدائرة االبتدائية  -
يف  القضية الثانية) كاتانغا وإنغوحولويف قضية ( جلسة اعتماد التهم)مواصلة اإلجراءات التمهيدية  -

 (الدميقراطية احلالة يف مجهورية الكونغو
 (مجهورية أفريقيا الوسطى)يف قضية مببا ( مؤمترات للحالة)جلسات االستماع التمهيدية  -

مخ  حتقيقات يف ثالثة من إجراء  - 92.7٪ 202.2 2009
 احلاالت القائمة

يف  جديدةحتقيقات عدم إجراء  -
 حاالت جديدة

 حاالت مثاينإىل ما يصل حتليل  -
 أخرى

يف بدء ال وال يتوخى إجراء حماكمتني، -
 2009حماكمة ثالثة يف عام 

 حملاكمات على التوايلإجراء ا -

كاتانغا  قضية)القضية الثانية يف احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية : ةفعلي اتأجريت مخ  حتقيق -
يف  مبباوقضية ، (كيفوس  قضية)، والقضية الثالثة يف احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية (وإنغوحولو

والقضية الثالثة يف ( البشري قضية)حلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى، والقضية الثانية يف احلالة يف دارفور ا
 (حسكنيتةقضية )احلالة يف دارفور 

 (تلقائيا  )يف كينيا جديد حتقيق من احملكمة لفتح إلذن اطلب   -
كينيا وكولومبيا   ها احلاالت يفلعدة حاالت من دراسات أوليةكشف مكتب املدعي العام عن  -

يف أنشطته بانتمام عن مكتب املد عي العام علن أو  ،ديفوار وفلسطني وأفغانستان وجورجيا وغينيا وكوت
 . هذا اجملال لزيادة األثار املرتتبة عليها

  كاتـ ن غا وان غوجولو قضيةعة يف فبدأ املراو  بنغالو   قضيةاملرافعة يف  عي العاممكتب املدواختتم  اكمتانحم -
 وقضية أبو قردة مبباقضية : إجراءات اعتماد التهم يف قضيتني نتهتا -

إجراء مخ  حتقيقات فعلية يف ثالثة  - 97.2٪ 203.6 2020
 من احلاالت القائمة أمام احملكمة

 

يف احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، والقضية ( قضية كيفوس)القضايا الثالثة والرابعة واخلامسة  -  
 ن األوىل والثانية يف احلالة يف كينياايف احلالة يف دارفور، والقضيت الثالثة

الة يف احل: ة التحقيقات املعلقة بسبب غياب املشتبه هبميف حال لشهودا/إدارة التحقيقات املتبقية  -ا تبقيةامل ة مسحقيقات اخلالت أن تكون -
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 السنة املالية

امليزانية 
 املعتمدة 

مباليني )
 (اليورو

 
معد ل إنفاق 

 امليزانية
 

 مدى حتق ق االفرتاضات االفرتاضات
 اإلجراءات االبتدائيةمعلقة بسبب 

غياب املشتبه هبمارية أو اجل  
ات املعلقة يف احلاالت املعروضة تحقيقمتابعة ال؛ و (ن األوىل والثانيةاالقضيت)واحلالة يف دارفور  ،أوغندا

واحلالة  يف مجهورية أفريقيا ( ن األوىل والثانيةاالقضيت)مجهورية الكونغو الدميقراطية  : على احملكمة
 الوسطى    

يف  جديدةحتقيقات دم إجراء ع -'
 ديدةحاالت ج

  2020مارس /آذار 32الدائرة التمهيدية بتاريخ  ديدة يف كينيا اليت أذنت هبايف احلالة اجل التحقيق -
  األوىل والثانية يف احلالة يف كينيانيفعلي يف القضيتالتحقيق ال -
  2020ديسمرب /األول كانون 25يف طلبات التكليف باحلضور تقدمي  -

حتليل ما يصل إىل مثاين حاالت  -
 حمتملة

ديفوار  وكوتأفغانستان وكولومبيا _  ( ب -املرحلة الثانية)لتسع حاالت  الدراسة األوليةجاري  -
وفلسطني، وأعلن مكتب املد عي العام بانتمام عن ومجهورية كوريا  وهندوراس ونيجرييا  وجورجيا وغينيا

 آلثار املرتتبة عليهااأنشطته يف هذا اجملال لزيادة 
يصل إىل ثالث حماكمات  إجراء ما -

وقد تعقد بعض )على التوايل 
اجللسات بالتوازي خالل عدة 

 ( أسابيع

 .ومل بصدر القرار بعد جربوو بندا  قضيةانتهت إجراءات اعتماد التهم يف  -
 االد عاءانتهت مرافعة ؛ و كاتـ ن غا وان غوجولو  وقضيةلوبـ ن غا   ةاحملاكمة يف قضاي تستمر -
  2020نوفمرب /تشرين الثاين 22يف  مببا احملاكمة يف قضية بدأت -
    متزامنة على مدى أربعة أشهر حماكماتجرت  -

رى أربع أو مخ  عمليات  -  99.2٪ 203.6 2022 أن جت 
حتقيق جديدة يف قضايا ضمن 

اجلديدة، رهنا   احلاالت القائمة أو
 بنوال التعاون اخلارجي

القضية )ويف احلالة يف دارفور ( القضيتني الثالثة والرابعة) ح ق ق يف احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية -
 ويف احلالة يف ليبيا ويف احلالة يف كوت ديفوار( القضيتني األوىل والثانية)ويف احلالة يف كينيا ( الثالثة

ن ت ستدام سبع عمليات حتقيق أ -
مبا يف ذلك تقدمي الدعم يف )متبقية 

عاون ثالث حماكمات، رهنا  بنوال الت
(اخلارجي  

احلالة يف أوغندا : شؤون الشهود يف حاالت كان املشتبه هبم فيها طلقاء إدارة/هت م  بالتحقيق املتبقيا -
؛ وتوبعت األعمال املتصلة بعمليات حتقيق متبقي لتقدمي (القضيتني األوىل والثانية)واحلالة يف دارفور 

( القضيتني األوىل والثانية)هورية الكونغو الدميقراطية احلالة يف مج: الدعم يف حاالت جتري فيها احملاكمة
 واحلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى

حتليل ما يصل إىل مثاين حاالت  -
 حمتملة

عشر حاالت منها مثاين حاالت معل ن يف ( ب أو مرحلة الحقة هلا2املرحلة ) دراسة األوليةال تمشل -
ا وجورجيا وغينيا وهندوراس ونيجرييا ومجهورية كوريا هي احلاالت يف أفغانستان وكولومبي)عنها 

 (مها احلالة يف كوت ديفوار واحلالة يف ليبيا) 2022وحالتان بلغتا مرحلة التحقيق يف عام ( وفلسطني
عمد مكتب املد عي العام إىل إضفاء الطابع املنهجي على إشهار أنشطته يف جمال املتابعة بغية زيادة  - 

تقرير علين شامل بشأن "ديسمرب تقريرا  عنوانه /األول ئل منها إصداره يف كانونأثرها، وذلك بوسا
 "ةاألوليالدراسات 

أن ي هتم بعدد من احملاكمات ال يقل 
 عن أربعة، رهنا  بنوال التعاون اخلارجي

 ( وعلي كنياتاموثاورا و  قضيةس ن غ ويف  وكوسجي و روتو أ جنزت جلسة اعتماد التهم يف قضية -
 (ي نتمر حتديد تاريخ احملاكمة فيها) بندا وجربو مدت التهم يف قضيةاعت   -
 (التم  مكتب املد عي العام اإلذن باستئناف القرار القاضي بردها) ام باروشيما ر د ت التهم يف قضية -
 غباغبو قضيةط لب إصدار أوامر بالقبض على املشتبه هبم فأ صدرت وأ جنزت اجللسة االستهاللية يف  -
إصدار أوامر بالقبض على معمر القذايف وسيف اإلسالم القذايف وعبد اهلل السنوسي فأ صدرت ط لب  -
 (أ هنيت الدعوى على معمر القذايف)
 ط لب إصدار أمر بالقبض على عبد الرحيم حممد حسني -
 مببا وقضيةكاتـ ن غا وان غوجولو   وقضيةلوبـ ن غا  استمرت احملاكمات يف قضية -

ليل ما يصل إىل مثاين حاالت حت - - 96.6٪ 202.2 2022
 حمتملة

 

تسع حاالت هي احلاالت يف أفغانستان يف ( أو مرحلة الحقة هلا 2املرحلة ) الدراسة األوليةمشل  -
يف الدراسة األولية أ جنز  -ونيجرييا ومجهورية كوريا وفلسطنيوكولومبيا وجورجيا وغينيا وهندوراس ومايل 

 (يف فلسطني احلالة يف مايل واحلالة)اثنتني منها 
أصدر مكتب املد عي العام تقارير علنية أعمق بشأن أنشطته على صعيد املتابعة، بغية زيادة أثرها،  -

وتقارير متعلقة " تقرير عن عمليات التدارس األويل"وذلك بوسائل منها إصداره تقريرا  سنويا  عنوانه 
 (احلالة يف كولومبيا واحلالة يف مايل)حباالت معين ة 

يف القضايا الرابعة واخلامسة : مثاين عمليات حتقيق فعلي 2022كتب املد عي العام يف عام أجرى م -
يف احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية؛ والقضيتني األوىل والثانية يف احلالة يف كينيا؛  والسادسة

 والقضيتني األوىل والثانية يف احلالة يف ليبيا؛ واحلالة يف كوت ديفوار
ن تستدام تسع عمليات حتقيق أ -

مبا يف ذلك تقدمي الدعم يف )متبقية 
شؤون الشهود يف حاالت كان املشتبه هبم فيها طلقاء أو انطوت على  إدارة/هت م  بالتحقيق املتبقيا -

القضايا األوىل والثانية والثالثة ) دارفور احلالة يف أوغندا؛ واحلالة يف: شؤون الشهود إدارةمسائل تتعلق ب
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 السنة املالية

امليزانية 
 املعتمدة 

مباليني )
 (اليورو

 
معد ل إنفاق 

 امليزانية
 

 مدى حتق ق االفرتاضات االفرتاضات
ثالث حماكمات، رهنا  بنوال التعاون 

(اخلارجي  
م بعمليات حتقيق متبقية لتقدمي ؛ واهت  (القضية الثالثة)؛ واحلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية (والرابعة

 (القضيتني األوىل والثانية)احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية : الدعم يف حاالت جتري فيها احملاكمة
مجهورية أفريقيا الوسطى واحلالة يف  

رى سبع عمليات حتقيق يف  - 95.2٪ 225.2 2023 أن جت 
سبعة بلدان من بلدان احلاالت، منها 

 احلالة احلديثة يف كوت ديفوار

غدا مكتب املد عي العام، بعد مباشرته حتقيقا  يف مايل، يعمل يف مثانية بلدان من بلدان احلاالت؛ فلم  -
يات حتقيق فعلي؛ لكن ذلك يعزى أيضا  إىل أنه أجرى ثالث عمليات يتمكن إال من إجراء ست عمل

 من النمام األساسي 70حتقيق إضافية متعلقة جبرائم منصوص عليها يف املادة 
ن ي ستمر يف النهوض بعبء العمل أ -

احلايل املتأيت عن قضايا تشملها تسع 
 عمليات حتقيق متبقية

ال يشمل هذا الرقم الدعم التحقيقي )سبع عمليات حتقيق متبقية  النمر يفمكتب املد عي العام واصل  -
 (املقد م يف احملاكمات اجلارية

رى  أن - يف عدد من الدراسة األولية جي 
 احلاالت ال يقل عن مثانية

يف مثاين حاالت هي احلاالت يف أفغانستان وكولومبيا وجورجيا وغينيا وهندوراس  ت الدراسة األوليةأ جري -
 جرييا ومجهورية كوريا والسفن املسج لة يف جزر القمر واليونان وكمبوديا وني

، وتقريره "2023يف عام  الدراسة األوليةتقرير عن أنشطة "نشر مكتب املد عي العام تقريرا  عنوانه   -
من النمام  5، والتقرير الذي تقضي به املادة "ورقة بشأن سياسة عمليات التدارس األويل"املعنون 
من  25بالغا  جديدا  است لمت عمال  باملادة  627ساسي بشأن احلالة يف نيجرييا؛ كما عاجل املكتب األ

 بالغا  تستلزم مزيدا  من التحليل وميكن أن يصدر تقرير حتليلي خمص ص هلا 29النمام األساسي منها 
رى أربع عمليات حتقيق يف مثانية  - 96.7٪ 222.7 2024 أن جت 

حلاالت، مبا يف ذلك بلدان من بلدان ا
 احلالة احلديثة يف مايل

منها طروء )ع د لت اخلطط األصلية بسبب األنشطة اليت تعني  االضطالع هبا جراء أحداث غري مرتقبة  -
من النمام  70 قضيتني يف مجهورية أفريقيا الوسطى وكينيا ختصان جرائم منصوصا  عليها يف املادة

غوديه إىل احملكمة، واملسائل األمنية  بليهمثل تقدمي السيد )ات ومستجدات يف جمال العملي( األساسي
؛ وقد مت يف هناية املطاف إجراء مزيد من عمليات (يف مشال مايل، واألخطار الصحية يف غرب أفريقيا
 التحقيق لكن بوترية خمتلفة عن الوترية املخط ط هلا

أن ي ستمر يف النهوض بعبء العمل   -
قضايا تشملها تسع احلايل املتأيت عن 

 عمليات حتقيق متبقية

كما ذكر يف البند السابق، أفضت بضعة مستجدات غري مرتقبة إىل وترية خمتلفة لعمليات التحقيق -
، اللتني 70؛ وأد ت إضافة القضيتني املتعلقتني جبرائم منصوص عليها يف املادة 2024اجملراة يف عام 

التأخري وإىل إرجاء بعض األنشطة؛ وبالتايل فقد ازداد عدد استدعيتا حتركا  سريعا ، إىل بعض حاالت 
 عمليات التحقيق املتبقية

رى - يف مثاين الدراسة األولية  أن جي 
 حاالت على األقل

احلاالت يف أفغانستان وكولومبيا وجورجيا وغينيا : يف إحدى عشرة حالة ت الدراسة األوليةأجري -
العراق ومجهورية أفريقيا الوسطى وأوكرانيا والسفن املسج لة يف بلدان وهندوراس ونيجرييا ومجهورية كوريا و 

 معي نة؛
يف مجهوريا أفريقيا الوسطى ومجهورية كوريا وفيما يتعلق  الدراسات األوليةأهنى مكتب املد عي العام  -

يف  األوليةالدراسات بالسفن املسج لة يف بلدان معي نة؛ وقد نشر املكتب تقريره السنوي بشأن أنشطة 
من نمام روما  25بالغا  مقد ما  مبوجب املادة  522؛ وتلقى املكتب 2024ديسمرب /األول كانون2

بالغا  تستلزم  43بالغا  يمهر جليا  أهنا خترج عن نطاق اختصاص احملكمة، و 392األساسي، منها 
الغا  متصال  بتفتيش أو ب 24بالغا  متصال  حبالة ختضع للتحليل بالفعل، و 52مزيدا  من التحليل، و

 مقاضاة
رى أربع عمليات حتقيق يف مثانية  - 97.2٪ 230.7 2025 أن جت 

 بلدان من بلدان احلاالت
أن ي ستمر يف النهوض بعبء العمل  -

احلايل املتأيت عن قضايا تشملها تسع 
عمليات حتقيق متبقية ريثما ي قبض 

 على املشتبه هبم فيها
رى  - يف تسع دراسات أولية أن جت 

 حاالت

القضية األوىل يف احلالة ) غوديه بليهشارل لزم إجراء أنشطة حتقيق إضافية الستكمال العمل على قضية  -
من النمام األساسي  70قضية اجلرائم املنصوص عليها يف املادة ) وآخرين مببا ، وقضية(يف كوت ديفوار

ين، القائد السابق جليش الرب ؛ وأفضى تقدمي دومينيك أ نغو (يف احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى
إىل احملكمة إىل استئناف العمل على أدلة متوف رة وحتديثها واالضطالع بأنشطة حتقيقية ، للمقاومة

إضافية يف احلالة يف أوغندا؛ وقد تعني  على احملكمة فيما خيص هذه القضايا الثالث االستعانة بصندوق 
 الطوارئ

تو أفضى تقدمي املهدي، املشتبه به ال - ، إىل (مايل)رئيسي يف القضية املتعلقة بتدمري مزارات يف مت  ب ك 
اليت كان من املقر ر يف بادئ األمر )احملكمة إىل االضطالع بعمل مكث ف حتضريا  جللسات اعتماد التهم 

؛ وقد است وعبت تكاليف النشاط اإلضايف املتأيت عن تقدمي هذا (2026يناير /عقدها يف كانون الثاين
 شتبه به إىل احملكمة ضمن إطار امليزانية العاديةامل

، ما أفضى إىل ضرورة إجراء أنشطة نتاغندا واجهت احملكمة حماوالت للتأثري على الشهود يف حماكمة -
 من النمام األساسي 70غري مرتقبة فيما يتعلق باالنتهاكات املنصوص عليها يف املادة 

بلدان عيد النمر يف قراره بشأن قضية السفن املسج لة يف طلبت الدوائر من مكتب املد عي العام أن ي -
 فقدم املكتب رده على هذا الطلب، مؤك دا  قراره السابق"( لاأل سطو "املدعوة )معي نة 
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 السنة املالية

امليزانية 
 املعتمدة 

مباليني )
 (اليورو

 
معد ل إنفاق 

 امليزانية
 

 مدى حتق ق االفرتاضات االفرتاضات
من نمام روما ( 3)22، أودعت حكومة فلسطني إعالنا  مبوجب املادة 2025يناير /كانون الثاين  2يف  -

يف "كمة اجلنائية الدولية فيما يتعلق جبرائم مد عى بارتكاهبا األساسي قبلت مبوجبه اختصاص احمل
كانون   2؛ ويف "2024يونيو /حزيران 23األراضي الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية، منذ 

، انضمت حكومة فلسطني إىل نمام روما األساسي بإيداعها صك انضمامها إليه 2025يناير /الثاين
من الئحة مكتب املد عي العام، يباشر ( ج()2)25مم املتحدة؛ ووفقا  للبند لدى األمني العام لأل

من نمام روما األساسي، ( 3)22املد عي العام، عند تلقيه إحالة أو إعالنا  صاحلا  عمال  بأحكام املادة 
على ذلك أعلنت  تدارسا  أوليا  للحالة املعنية، باعتبار ذلك شأنا  يتعلق بالسياسة العامة واملمارسة؛ وبناء

يف احلالة يف فلسطني بغية تبني   ةأولي دراسة عن مباشرة 2025يناير /كانون الثاين  26املد عية العامة يف 
ومشلت الدراسات األولية شرة التحقيق موىف هبا؛ مبباما إذا كانت معايري نمام روما األساسي اخلاصة 

غينيا وهندوراس ونيجرييا والعراق وأوكرانيا تسع حاالت هي أفغانستان وكولومبيا وجورجيا و بذلك 
 وفلسطني

 يف هندوراس اأجراهالدراسة األولية اليت أهنى املكتب  -
تقريره السنوي عن أنشطة التدارس األويل؛ كما تلقى  2025نوفمرب /الثاين تشرين 22نشر املكتب يف  -

الغا  جديدا  مقد ما  مبوجب ب 546: من نمام روما األساسي 25املكتب بالغات جديدة مبوجب املادة 
بالغ يمهر جليا  أهنا خارجة عن نطاق اختصاص  400من نمام روما األساسي، منها  25املادة 

بالغا  مرتبطا   74بالغا  ال عالقة هلا باحلاالت القائمة وهي تستلزم مزيدا  من التحليل، و 47احملكمة، و
 بتحقيق أو مبقاضاةبالغا  مرتبطا   25حبالة جيري حتليلها بالفعل، و

 
أربعة أفرقة ونصف فريق من األفرقة  - 96.2٪ 239.6 2026

املتكاملة إلجراء عمليات التحقيق يف 
 مثانية بلدان

أن ي ستمر يف النهوض بعبء العمل  -
احلايل املتأيت عن قضايا تشملها تسع 
عمليات حتقيق متبقية ريثما ي قبض 

 على املشتبه هبم فيها
رى مخ  حماك -  ماتأن جت 
رى  -  تسعيف دراسات أولية أن جت 

 حاالت

القتل )يف جرميتني ضد اإلنسانية  2026مارس /آذار 22يف  مبباأ دين السيد : مجهورية أفريقيا الوسطى -
يعمل  مببا؛ وقد تبني  أن السيد (القتل واالغتصاب والنهب)وثالث جرائم حرب ( العمد واالغتصاب

يطرة فعليتني على القوات اليت ارتكبت اجلرائم املعنية؛ فح كم عليه فعال  قائدا  عسكريا  يتمتع بسلطة وس
 بالسجن ملدة مثاين عشرة سنة 2026يونيو / حزيران 22يف 

، اعتمدت الدائرة التمهيدية األوىل التهمة املوج هة إىل أمحد الفقى 2026مارس /آذار 24يف : مايل -
تو مبايل، فأحالت السيد املهدي بارتكاب جرمية حرب تتمث ل يف تدمري آثار ت ارخيية ودينية يف مت  ب ك 

، أعرب السيد املهدي بصريح العبارة، أمام قضاة احملكمة 2026مارس /آذار 2املهدي للمحاكمة؛ ويف 
قضية املدعي العام ضد أمحد وحبضور حماميه، عن رغبته يف االعرتاف بذنبه؛ وقد جرت احملاكمة يف 

، خ ل ص إىل أنه 2026سبتمرب /أيلول 27؛ ويف 2026أغسط  /آب 24حىت  22من  الفقى املهدي
 مذنب دون شك معقول فحكم عليه بالسجن ملدة تسع سنوات

 29يف : من النمام األساسي 70قضية اجلرائم املنصوص عليها يف املادة / مجهورية أفريقيا الوسطى -
كيلولو  إمييهو  غومبو بامبجان بيري املدعي العام ضد ، خ ل ص يف قضية 2026أكتوبر /تشرين األول
إىل احلكم بأن هؤالء املتهمني  أريدوون رسي   واندووفيديل باباال كابـ ن غو وجان جاك م ن غ ن دا  مويم  با 

موا بارتكاب جرائم خملة بإقامة العدل، مبا يف ذلك التأثري املفسد على الشهود  مذنبون؛ إهنم كانوا قد اهت 
 مببايف قضية 

 بليهوشارل  غباغبوقضية املدعي العام ضد لوران بدأت احملاكمة يف : (ية األوىلالقض) كوت ديفوار  -
 2026يناير / كانون الثاين  22يف  هغودي

قضية املدعي احملاكمة يف  2026استمرت خالل عام : (القضية السادسة)مجهورية الكونغو الدميقراطية  -
  2025سبتمرب / أيلول 2، اليت بدأت يف نتاغندا بوسكوالعام ضد 

  قضية املدعي العام ضد دومينيك أ ن غويناحملاكمة يف  2026ديسمرب / كانون األول  6بدأت يف : أوغندا -
 أمام الدائرة االبتدائية التاسعة

إهناء الدعوى ( أ) ، قررت الدائرة االبتدائية اخلامسة2026أبريل / نيسان  5يف : (القضية الثانية)كينيا  -
  س ن غ ش وا أرابروتو وجو  يم واي و ل ي معلى 

، ويف (وغباغب قضية)يف احلالة يف كوت ديفوار  2واصل املكتب ما جيريه من أنشطة حتقيق يف القضية  -
 (باالكا-أنيت) ب -2 قضيةالمجهورية أفريقيا الوسطى، ويف  يف احلالة يف (قضية سيليكا)أ -2القضية 

احلالة يف أوغندا؛ وإضافة  إىل ذلك أ جريت  يف نغوينيف احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى، ويف قضية أ  
منها احلاالت يف ليبيا )أنشطة حتقيق دعما  للمحاكمات اجلارية يف قضايا قائمة يف حاالت أخرى 

 (ودارفور ومايل ومجهورية الكونغو الدميقراطية
ندي؛ و بور ، أعلنت املد عية العامة بدء تدارس أويل يف احلالة يف 2026أبريل /نيسان 25يف : بورندي -
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 السنة املالية

امليزانية 
 املعتمدة 

مباليني )
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معد ل إنفاق 

 امليزانية
 

 مدى حتق ق االفرتاضات االفرتاضات
من أعمال  2025أبريل /على ما ي د عى بارتكابه يف بوروندي منذ نيسانه الدراسة األولية وي رك ز يف هذ

 القتل والسجن والتعذيب واالغتصاب وغريها من أشكال العنف اجلنسي وحاالت االختفاء القسري
لتدارس األويل؛ كما تلقى تقريره السنوي عن أنشطة ا 2026نوفمرب /الثاين تشرين 22نشر املكتب يف  -

بالغات يمهر جليا  أهنا  420: من نمام روما األساسي 25بالغا  جديدا  مبوجب املادة  593املكتب 
بالغا  ال عالقة هلا باحلاالت القائمة وهي تستلزم مزيدا  من  42خارجة عن نطاق اختصاص احملكمة، و

 بالغا  مرتبطا  بتحقيق أو مبقاضاة 43فعل، وبالغا  مرتبطا  حبالة جيري حتليلها بال 92التحليل، و
 2026نوفمرب /تشرين الثاين 26بدأ ترويج سياسة مكتب املدعي العام بشأن األطفال يف  -
، أذنت الدائرة التمهيدية األوىل للمد عية العامة بأن تباشر 2026يناير /كانون الثاين  27يف : جورجيا -

من  6 335رجيا؛ والحمت الدائرة أن العرائض اليت قد مها حتقيقا  من تلقاء نفسها يف احلالة يف جو 
يغلب فيها القول " 2025ديسمرب /كانون األول  4ق د مت نيابة  عنهم اليت تلقتها يف اليت أو  الضحايا

نب هت احملكمة جلنة امليزانية واملالية إىل أن األمر يتطلب  2026فرباير /؛ ويف شباط"بوجوب فتح حتقيق
إخطارا  ريميا  بإمكان أن يستلزم ذلك استخدام مبلغ  2026سبتمرب /ة، وقد مت يف أيلولموارد إضافي

 من صندوق الطوارئ
 إجراء حتقيقات فعلية يف ستة بلدان  - 99.6٪ 244.6 2027

مواصلة النهوض بعبء العمل احلايل  -
من التحقيقات املتبقية يف املتأيت 

 انتمار االعتقال
 ثالث حماكمات -
 يف عشر حاالتات أولية دراس -

 29يف : من النمام األساسي 70قضية اجلرائم املنصوص عليها يف املادة  :مجهورية أفريقيا الوسطى -
كيلولو   إمييهغومبو، و  مببااملدعي العام ضد جان بيري  خ ل ص يف قضية، 2026أكتوبر / تشرين األول 

إىل احلكم بأن هؤالء ، أريدو، ونارسسي  ندوواموسامبا، وجان جاك ماجننده كابونغو، وفيديل باباال 
موا بارتكاب جرائم خملة بإقامة العدل، مبا يف ذلك التأثري املفسد أل .املتهمني مذنبون هنم كانوا قد اهت 

وال تزال إجراءات االستئناف . 2027مارس /آذار 22وقد صدر احلكم يف  مبباعلى الشهود يف قضية 
 العقوبةاإلدانة و مستمرة فيما يتعلق ب

 بليهوشارل غباغبو املدعي العام ضد لوران بدأت احملاكمة يف قضية : (القضية األوىل) كوت ديفوار  -
وكان دعم قاعة . 2027وقدم االدعاء أدلة طوال عام . 2026يناير / كانون الثاين  22يف  غوديه

ات احملاكمة املقررة يوما من جلس 260احملكمة، الذي يقدمه قلم احملكمة، مطلوبا لضمان أن يتم عقد 
. أوجنوين ونتاغاندايف إحدى قاعات احملاكم العاملة، إىل جانب اإلجراءات يف قضييت  2027يف عام 

، وستنتقل 2022ومن املتوقع أن يتم استكمال تقدمي االدعاء لألدلة وظهور شهودها يف أوائل عام 
 .2022طوال عام القضية بعد ذلك إىل مرحلة الدفاع، اليت من املتوقع أن تستمر 

املدعي احملاكمة يف قضية  2026استمرت خالل عام : (القضية السادسة)مجهورية الكونغو الدميقراطية  -
وانتهى مكتب املدعي العام من . 2025سبتمرب / أيلول 2، اليت بدأت يف نتاغندا بوسكوالعام ضد 

مايو / أيار  29الدفاع يف وبدأ تقدمي األدلة من جانب . 2027مارس / آذار  29تقدمي األدلة يف 
2027 . 

 قضية املدعي العام ضد دومينيك أ ن غويناحملاكمة يف  2026ديسمرب / كانون األول  6بدأت يف : أوغندا -
قائد سابق مزعوم يف لواء سينيا التابع جليش الرب للمقاومة، فإن وك  .أمام الدائرة االبتدائية التاسعة

ضد اإلنسانية تتعلق هبجمات ضد السكان  ميةحرب وجر رمية ج 70بارتكاب  متهم أ ن غويندومينيك 
على  2005ديسمرب / كانون األول   32إىل  2002يوليه / متوز  2وي زعم أيضا  أنه منذ . املدنيني

األقل، كان دومينيك أونغوين وجوزيف كوين وغريمها من قادة لواء سينيا جزءا  من خطة مشرتكة 
ل أوغندا الاليت استخدمن بعد ذلك قسرا كزوجات ورقيق للجن ، الختطاف النساء والفتيات يف مشا

 25وتعذيبهن واغتصاهبن واستخدامهن كسخرة يف املنازل؛ وجتنيد األطفال الذين تقل أعمارهم عن 
وبدأ االدعاء يف تقدمي األدلة يف . سنة يف جيش الرب للمقاومة للمشاركة بنشاط يف األعمال العدائية

 . ، تليها مرحلة الدفاع2022وستستمر دعوى املدعي العام يف عام . 2027ناير ي/ كانون الثاين   26
، منحت الدائرة التمهيدية األوىل طلب االدعاء بإلغاء مذكرة 2027أبريل / نيسان  24يف : ليبيا -

. القبض على السيد التهامي حممد خالد وأمرت املسجل بإعادة تصنيفها على أهنا دعوى علنية
، بعد طلب قدمه 2023أبريل / نيسان  22رة التمهيدية األوىل مذكرة التوقيف هذه يف وأصدرت الدائ

، يد عى فيه ارتكاب جرائم ضد اإلنسانية بالسجن 2023مارس / آذار  27مكتب املدعي العام يف 
والتعذيب وغري ذلك من األفعال الالإنسانية واالضطهاد، وجرائم احلرب املنطوية على التعذيب، 

واستمر مكتب . والسيد التهامي هو حاليا طليق .لة القاسية واالعتداء على الكرامة الشخصيةواملعام
املدعي العام يف مجع األدلة وحتليلها بعناية لتحديد ما إذا كانت املعايري القانونية املطلوبة قد استوفيت 

ائم جديدة، مثل تلك اليت كما تقوم بتقييم إمكانية توسيع حتقيقاهتا يف جر . لطلب أوامر اعتقال إضافية
، 2027أغسط  /آب 25ويف . 2027مايو /مت إبرازها يف تقريرها إىل جمل  األمن الدويل يف أيار

صدر أمر بالقبض على السيد حممود مصطفى بوسيف الورفلي، القائد يف كتيبة السايقة، أصدرهتا 
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امليزانية 
 املعتمدة 
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 (اليورو

 
معد ل إنفاق 

 امليزانية
 

 مدى حتق ق االفرتاضات االفرتاضات
مباشر وأمر بارتكاب جرمية القتل   ارتكب بشكل ي زعم أن السيد الورفلي قد. الدائرة التمهيدية األوىل

 2026يونيو /حزيران 3شخصا ، وقعت يف أو قبل  33أحداث، مشلت  كجرمية حرب يف سياق سبعة
 يف بنغازي أو املناطق اجملاورة، يف ليبيا   2027 يوليه/متوز 27حىت يوم 

لثالثة نسخة عامة منقحة ، أصدرت الدائرة التمهيدية ا2027أكتوبر / تشرين األول  25يف : بوروندي -    
من قرارها يأذن فيها للمدعي العام بفتح حتقيق بشأن اجلرائم اليت تدخل يف اختصاص احملكمة اليت ي زعم 

  26 حىت 2025أبريل / نيسان  26أهنا ارتكبت يف بوروندي أو رعايا بوروندي خارج بوروندي منذ 
 26التحقيق يف اجلرائم اليت مت ارتكاهبا قبل  وحيق للمدعية العامة متديد. 2027أكتوبر /تشرين األول

إذا مت استيفاء بعض  2027أكتوبر /تشرين األول 26أو اليت تواصلت بعد  2025أبريل /نيسان
ووافقت . 2027أكتوبر /تشرين األول 25وصدر القرار املختوم ألول مرة يف . املتطلبات القانونية

بإجراءات اإلذن  لقيامالعامة بتقدمي معلومات إضافية، ل الغرفة، بشكل استثنائي، بعد أن أمرت املدعية
مبوجب اخلتم ومبشاركة املدعية العامة فقط، من أجل ختفيف املخاطر على حياة ورفاهية الضحايا 

 20وباإلضافة إىل ذلك م نحت املدعية العامة بصورة استثنائية فرتة حمدودة مدهتا . والشهود احملتملني
لتحقيق إىل دول متارس عادة الوالية القضائية على اجلرائم املزعومة من أجل أيام عمل إلخطار بدء ا

ورأت الدائرة . إعداد وتنفيذ تدابري محاية للضحايا والشهود احملتملني للتخفيف من أي خماطر حمتملة
قدمة إىل التمهيدية الثالثة أن املواد الداعمة اليت قدمتها املدعية العامة، مبا يف ذلك رسائل الضحايا امل

املدعية العامة، تقدم أساسا معقوال لبدء التحقيق فيما يتعلق باجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية، مبا يف 
( ج)السجن أو احلرمان الشديد من احلرية؛ و( ب)القتل العمد والشروع يف القتل؛ و( أ: )ذلك

ي زعم أهنا ارتكبت يف  االضطهاد، اليت( و)االختفاء القسري و ( هـ)االغتصاب؛ و( د)التعذيب؛ و
 2025أبريل / نيسان  26بوروندي، ويف بعض احلاالت خارج البلد على يد مواطين بوروندي، منذ 

 على األقل
غباغبو  قضية)يف احلالة يف كوت ديفوار  2القضية واصل املكتب أنشطته املتعلقة بالتحقيقات املتعلقة ب -
-أنيت )ب  -2 قضيةالمجهورية أفريقيا الوسطى، ويف  يفيف احلالة  (قضية سيليكا)أ -2، ويف القضية (

وباإلضافة إىل . ، وجورجيا(دارفور)واحلالة يف السودان يف احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى،  (باالكا
 ذلك، أجريت أنشطة حتقيقية لدعم احملاكمات اجلارية وفيما يتعلق باحلاالت األخرى القائمة

 2027ديسمرب /كانون األول  4ي عن عمليات التدارس األوىل يف نشر املكتب تقريره السنو  -
 302من نمام روما األساسي، كان من بينها  25بالغا  جديدا  يتعلق باملادة  422كما تلقى املكتب   -

بالغا ال عالقة هلا باحلاالت الراهنة وتتطلب املزيد من  54بالغات خارج نطاق اختصاص احملكمة؛ و
 بالغا مرتبطة بالتحقيق أو املقاضاة 60مرتبطة حبالة ختضع بالفعل للتحليل؛ و بالغا 66التحليل؛ و

2022 247.4 96.2٪  إجراء حتقيقات فعلية يف ستة بلدان  - 
مواصلة النهوض بعبء العمل احلايل  -

املتأيت من التحقيقات املتبقية يف 
 انتمار االعتقال

 ثالث حماكمات -
 يف عشر حاالتدراسات أولية  -

 29يف : األساسي من النمام 70قضية اجلرائم املنصوص عليها يف املادة  ،هورية أفريقيا الوسطىمج -
جان بيري مببا غومبو ،  املدعي العام ضد  يف قضيةحكمت احملكمة ، 2026أكتوبر /تشرين األول

بإدانة مجيع   وونارسسي  أريد ،واندوكيلولو موسامبا، وجان جاك ماجننده كابونغو، وفيديل باباال   إمييهو 
اإلخالل بإقامة العدل يف احملكمة،  وكانت التهمة املوجهة إليهم هي . املتهمني فيما هو منسوب إليهم

مارس /آذار 22وصدر احلكم بالعقوبة يف  .مببا  مبا يف ذلك التأثري املفسد على الشهود يف قضية
 27يف ، و 2022ن يف واستمر النمر يف هذا الطع ،يف هذا احلكماملذكورون وطعن  .2027
وأصبحت . أحكام جديدة حبق السيد مببا والسيد مانغندا والسيد كيلولوصدرت  2022سبتمرب/أيلول

 السجنب ونفذت  األحكام الصادرة. اإلدانات والرباءة فيما يتعلق جبميع املتهمني اخلمسة هنائية اآلن
 -ئرة االستئناف باألغلبية برباءة جان،  حكمت دا2022يونيه /حزيران 2يف : مجهورية أفريقيا الوسطى -

 بيري مببا غومبو من التهم املتعلقة جبرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية املوجهة إليه
  22يف  لوران غباغبو وتشارلز بليه غوديهاملدعي العام ضد بدأت قضية : (القضية األوىل)كوت ديفوار  -

ويف . 2022يناير /كانون الثاين  29افعته النهائية يف وانتهى املكتب من مر . 2026يناير /كانون الثاين
. ، قدم الدفاع عن السيد لوران غباغبو طلبا للحكم برباءته واإلفراج عنه فورا2022يوليه /متوز 23

، 2022نوفمرب /أكتوبر وتشرين الثاين/وعقدت جلسات االستماع بدائرة االستئناف يف تشرين األول
. ن القانونيون للضحايا، وفريقا الدفاع خالهلا األسانيد املؤيدة لطلباهتموعرض ممثلو االدعاء، واملمثلو 

 وستبت الدائرة يف السري املقبل لإلجراءات يف الوقت املناسب
 2يف املدعي العام ضد بوسكو نتاغاندا  بدأت قضية: (القضية السادسة)مجهورية الكونغو الدميقراطية  -

مارس /آذار 29وانتهي تقدمي أدلة االدعاء يف . 2026واستمرت طوال عام  2025سبتمرب /أيلول
إىل  22وق دمت البيانات اخلتامية الفرتة من . 2027مايو /أيار 29وبدأ تقدمي أدلة الدفاع يف . 2027
وستجري الدائرة االبتدائية السادسة املداوالت الالزمة وستصدر قرارها يف . 2022أغسط  /آب 30
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 مدى حتق ق االفرتاضات االفرتاضات
 الوقت املناسب

أمام  2026ديسمرب /كانون األول  6يف املدعي العام ضد دومينيك أونغوين قضية  بدأت: أوغندا -
وانتهى تقدمي أدلة . 2027يناير /كانون الثاين  26االدعاء يف تقدمي أدلة وبدأ . الدائرة االبتدائية التاسعة

 22واستؤنفت احملاكمة يف . االدعاء وطلب ممثلو الضحايا مثول بعض الشهود أمام احملكمة
تشرين  2باالستماع إىل البيانات االفتتاحية للدفاع وبدأ تقدمي أدلة الدفاع يف  2022سبتمرب /لولأي

 .2022أكتوبر /األول
، أصدرت الدائرة التمهيدية األوىل أمرا بالقبض على السيد حممود 2027أغسط  /آب 25يف : ليبيا -

ه بشكل مباشر واألمر بارتكاب جرمية مصطفى بوسيف الورفلي، القائد يف كتيبة الصاعقة بدعوى ارتكاب
يونيو /حزيران 3شخصا ، يف الفرتة من  33قتل تشكل جرمية حرب يف سياق سبعة أحداث، مشلت 

، 2022يوليه /متوز 4يف و . يف بنغازي أو املناطق اجملاورة، يف ليبيا 2027يوليه /متوز 27إىل  2026
جرمية قتل تشكل بدعوى ارتكابه على السيد الورفلي  أصدرت الدائرة التمهيدية األوىل أمرا ثانيا بالقبض
 20وي د عى أنه قتل فيه  2022يناير /كانون الثاين  24جرمية حرب يف سياق حادث ثامن وقع يف 

 أشخاص خارج مسجد بيعة الرضوان يف بنغازي بليبيا
نسخة عامة منقحة ، أصدرت الدائرة التمهيدية الثالثة 2027أكتوبر / تشرين األول  25 يف: بوروندي -

من قرارها يأذن فيها للمدعي العام بفتح حتقيق بشأن اجلرائم اليت تدخل يف اختصاص احملكمة اليت ي زعم 
إىل  2025أبريل /نيسان 26أهنا ارتكبت يف بوروندي أو رعايا بوروندي خارج بوروندي يف الفرتة من 

دعي العام حتقيقاته فعليا  يف اجلرائم ، بدأ مكتب امل2022يف عام و . 2027أكتوبر /تشرين األول 26
وقام املكتب بعدة بعثات إىل عدد من البلدان وشرع يف بناء . املزعوم ارتكاهبا يف احلالة يف بوروندي

 .شبكات التعاون يف املنطقة لتيسري التحقيق فيها
تشرين  27 وال تزال بوروندي، على الرغم من دخول انسحاهبا من النمام األساسي حيز  النفاذ يف -

بيد أن ذلك يطرح بعض التحديات من الناحية . ، ملزمة بالتعاون مع احملكمة2027أكتوبر /األول
ويف هذا السياق، ركز مكتب املدعي العام على السرعة يف توفري االحتياجات التشغيلية يف . العملية

 .ملتطلبات اللغويةجماالت مثل األمن وغريه من احتياجات الدعم التشغيلي، ومحاية الشهود ، وا
أصدرت ، ب -فيما يتعلق بالتحقيق يف القضية الثانية (: ب -القضية الثانية)مجهورية أفريقيا الوسطى  -

أمرا بالقبض على السيد ألفريد يكاتوم  2022نوفمرب /تشرين الثاين 22يف  الدائرة التمهيدية الثانية
 27ل م السيد يكاتوم إىل احملكمة يف وس  . 2022نوفمرب /تشرين الثاين 27وكشفت هذا األمر يف 

نوفمرب /تشرين الثاين 23ومثل للمرة األوىل أمام الدائرة التمهيدية يف  2022نوفمرب /تشرين الثاين
وأصدرت الدائرة التمهيدية الثانية أيضا أمرا بالقبض على . وهو قيد االحتجاز باحملكمة حاليا. 2022

كانون   22السلطات الفرنسية القبض على السيد نغاسونا يف  وألقت. ادوارد نغاسونا -السيد باتري 
وجاري اختاذ اخلطوات الريمية مع السلطات الفرنسية لتسليم السيد نغاسونا . 2022ديسمرب /األول

 .للمحكمة
أمـــرا بـــالقبض علـــى أمـــرا بـــالقبض علـــى   20222022مـــارس مـــارس //آذارآذار  2727يف يف   فيمـــا يتعلـــق باحلالـــة يف مـــايل، أصـــدرت احملكمـــةفيمـــا يتعلـــق باحلالـــة يف مـــايل، أصـــدرت احملكمـــة:  :  مـــايلمـــايل  -

العضـــو املزعــــوم يف مجاعـــة أنصــــار الــــدين العضـــو املزعــــوم يف مجاعـــة أنصــــار الــــدين ( ( احلســــناحلســــن))د العزيــــز أغ حممـــد أغ حممــــود د العزيــــز أغ حممـــد أغ حممــــود احلســــن أغ عبـــاحلســــن أغ عبـــالســـيد الســـيد 
ــلم الســيد احلسـن . . والـرئي  الفعلــي للشــرطة اإلسـالميةوالـرئي  الفعلــي للشــرطة اإلسـالمية ووضــع ووضــع   20222022مــارس مــارس //آذارآذار  3232محكمــة يف محكمــة يف للللوســ لم الســيد احلسـن وسع

احلسـن احلسـن د د والسـيوالسـي..20292029مـايو مـايو //ارارأيـأيـ  66جلسـة اعتمـاد الـتهم يف جلسـة اعتمـاد الـتهم يف ومن املقرر أن تعقـد ومن املقرر أن تعقـد يف االحتجاز باحملكمة يف االحتجاز باحملكمة 
وكــــانون وكــــانون   20222022أبريــــل أبريــــل //ب جــــرائم ضــــد اإلنســــانية وجــــرائم حــــرب يف تيمبكتــــو بــــني نيســــانب جــــرائم ضــــد اإلنســــانية وجــــرائم حــــرب يف تيمبكتــــو بــــني نيســــانمــــتهم بارتكــــامــــتهم بارتكــــا

 ..20232023يناير يناير //الثاينالثاين
، واحلالة يف (القضية الثانية)واصل مكتب املدعي العام أنشطة التحقيق يف احلالة يف كوت ديفوار  -

القضية )ريقيا الوسطى ، واحلالة يف مجهورية أف(سيليكا( )أ -القضية الثانية)مجهورية أفريقيا الوسطى 
وباإلضافة إىل ذلك، . ، واحلالة يف جورجيا(دارفور)، واحلالة يف لسودان (باالكا -أنيت( )ب -الثانية

 . يواصل املكتب أنشطة التحقيق الداعمة للمحاكمات اجلارية وفيما يتعلق بالقضايا األخرى القائمة
، يف فنزويال: خالل الفرتة املشمولة بالتقريراستهل مكتب املدعي العام ثالث دراسات أولية جديدة  -

على األقل يف سياق املماهرات  2027أبريل /فيما يتعلق باجلرائم املزعوم ارتكاهبا يف البلد منذ نيسان
يوليه /متوز 2، فيما يتعلق باجلرائم املزعوم ارتكاهبا يف البلد منذ ويف الفلبنيواالضطرابات السياسية؛ 

فيما يتعلق  ميامنار/ويف بنغالديش؛ "احلرب على املخدرات"احلكومة املسماة  واملتعلقة حبملة 2026
. بالرتحيل املزعوم لشعب الروهينغيا من ميامنار إىل بنغالديش، وهي دولة طرف يف نمام روما األساسي

ن دولة املقدمة م) احلالة يف فلسطني: بالفعلالدراسة األولية وأحال املكتب إىل املدعي العام حالتني قيد 
املقدمة من جمموعة تضم ست دول أطراف يف ) واحلالة يف فنزويال، (2022مايو /أيار 22فلسطني يف 
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 مدى حتق ق االفرتاضات االفرتاضات
بعد إجراء حتليل وقائعي وقانوين  غابونالدراسة األولية يف وأغلق املكتب  (. 2022سبتمرب /أيلول 27

كانون   5األولية يف ونشر التقرير السنوي املتعلق بالدراسات  .شامل جلميع املعلومات املتاحة
 .2022ديسمرب /األول

ما  2022ديسمرب /كانون األول  32يناير و/كانون الثاين  2تلقى مكتب املدعي العام بني وقد   -
بالغا يمهر جليا  أهنا خترج  422من نمام روما األساسي، منها  25بالغا  مبوجب املادة  692جمموعه 

بالغا  متصال حبالة  262جة إىل مزيد من التحليل، وبالغا  يف حا 24عن نطاق اختصاص احملكمة، و
وعالوة على ذلك، تلقى املكتب  .بالغا  متصال بتحقيق أو مبقاضاة 36ختضع للتحليل بالفعل، و

يوليه /منذ متوزوبلغ جمموع ما تلقاه املكتب من البالغات املقد مة . بندا يتعلق ببالغات قائمة 5 523
  بالغا   23 325مام األساسي من الن 25مبوجب املادة  2002
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 عشررابع المرفق ال

 االلتزامات غير المصف اة

 (بآالف اليورو) دققةأرقام مؤقتة غير م -1028 ديسمبر/كانون األول 32 في االلتزامات غير المصف اة -2الجدول 

جمموع االلتزامات  املفتوحة تالسفريا أوامر الشراء اجلارية التنفيذ 
املبلغ املشمول بأوامر  أوامر الشراء عدد اةغري املصف  

 الشراء
املبلغ املتصل  السفرياتعدد 

 لسفرياتبا
 [4[+]2[=]5] [4] [3] [2] [2] الربنامج/الربنامج الرئيسي

 2 ,77 2 ,56 24 7 ,22 24 اهليئة القضائية : الربنامج الرئيسي األول
 24,2 6 ,7 3 4 ,6 9 هيئة الرئاسة
 6 52 9 ,43 20 7 ,24 4 الدوائر

 5,2 6 ,4 2 5 ,0 2 مكاتب االتصال
 627,2 4 ,422 229 7 ,232 34 مكتب املد عي العام : الربنامج الرئيسي الثاين 

 2 ,249 2 ,57 22 0 ,92 22 املد عي العام
 2 ,33 4 ,29 24 4 ,4 2 شعبة االختصاص والتكامل والتعاون

 332,6 0 ,322 223 6 ,27 20 شعبة التحقيق
 205,4 7  ,90 60 7 ,24 2 بة املقاضاةشع
 726,2  4 2 ,622 239 095,0  4 395 قلم احملكمة  :الربنامج الرئيسي الثالث 

 32,9 3 ,22 3 6 ,22 7 مكتب املسجل
 030,6  2 6 ,36 2 0 ,994 20 شعبة اخلدمات اإلدارية
 220,7  2 2 ,294 22 025,9  2 222 شعبة اخلدمات القضائية

 442,9  2 4 ,372 240 4 ,063  2 220 عمليات اخلارجيةشعبة ال
 247,9 2 ,56 20 0 ,92 57 أمانة مجعية الدول األطراف  :الربنامج الرئيسي الرابع 

 2 ,405 - - 2 ,405 2 املباين  :الربنامج الرئيسي اخلام 
 79,6 0 ,32 27 6 ,42 20 أمانة الصندوق االستئماين للضحايا  :الربنامج الرئيسي السادس
 - - - - - آلية الرقابة املستقلة: 5-الربنامج الرئيسي السابع
 2 ,0 0,2 - - 2 مكتب املراجعة الداخلية : 6-الربنامج الرئيسي السابع

 114,1  6 211,4  1 111 711,1  4 511 مجموع المحكمة 
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 (بآالف اليورو) قام مؤقتة غير مدققةأر  -1027 ديسمبر/كانون األول 32 في االلتزامات غير المصف اة -1الجدول 

 

 املفتوحة السفريات  أوامر الشراء اجلارية التنفيذ
جمموع االلتزامات 

يف  اةغري املصف
32/22/2027 

املبالغ املدفوعة 
 2022يف عام 

وفورات املتأتية ال
عن االلتزامات غري 

يف عام  املصف اة
2027 

عدد 
أوامر 
 الشراء

املبلغ املشمول 
 شراءبأوامر ال

 عدد 
 السفريات

املبلغ املتصل 
 بالسفريات 

 [6]-[5[=]7] [6] [4[+]2[=]5] [4] [3] [2] [2] الربنامج/الربنامج الرئيسي
 4,0 55,7 59,7 29,5 7 30,2 3 اهليئة القضائية : الربنامج الرئيسي األول

 0,3 3,6 3,9 2,2 2 2,0 2 هيئة الرئاسة
 3,7 52,0 55,7 27,7 6 22,0 2 الدوائر

 - 0,2 0,2   0,2 2 مكاتب االتصال
 239,2 573,2 722,3 324,5 209 327,7 43 مكتب املد عي العام : الربنامج الرئيسي الثاين 

 42,7 2  ,230 272,2 2 ,57 35 224,0 33 املد عي العام
 22,2 27,2 36,6 20,6 24 26,2 2 شعبة االختصاص والتكامل والتعاون

 67,0 273,0 340,0 242,6 232 97,3 6 شعبة التحقيق
 22,6 52,3 63,9 63,5 29 4 ,0 2 شعبة املقاضاة

 667,2 306,3  3 973,5  3 343,6 222 629,9  3 393 قلم احملكمة  :الربنامج الرئيسي الثالث 
 32,9 49,5 22,4 22,2 6 59,6 25 مكتب املسجل

 72,6 402,7  2 422,2  2 27,2 22 453,5  2 202 شعبة اخلدمات اإلدارية
 229,0 227,5 056,4  2 242,4 205 902,0 222 شعبة اخلدمات القضائية
 332,2 020,7  2 353,4  2 244,7 200 202,7  2 265 شعبة العمليات اخلارجية

 24,0 60,7 244,7 2 ,20 9 223,9 47 أمانة مجعية الدول األطراف  :الربنامج الرئيسي الرابع 
 - 337,6 337,6 - - 337,6 2 املباين املؤقتة  :ي اخلام الربنامج الرئيس

أمانة الصندوق االستئماين  :الربنامج الرئيسي السادس
 40,0 25,7 55,7 6,0 5 49,2 20 للضحايا 

 2,5 0,6 3,2 2,0 2 2,2 2 آلية الرقابة املستقلة: 5-الربنامج الرئيسي السابع
 0,3 0,4 0,7 0,7 2 - - ة الداخلية مكتب املراجع: 6-الربنامج الرئيسي السابع

 1 ,937 350,1  4 187,4  5 787,1 455 500,1  4 509 مجموع المحكمة 

. 
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 عشر خامسالمرفق ال

 1028عام  فيتبعات مالية هامة  تترتب عليهاالقرارات القضائية التي 
 املالحمات التداعيات املالية يالقرار القضائ

 (ICC-01/08-01/08)  بمبار المدعي العام ضد جان بيي قضية
ICC-01/04-01/08-3637 

 مبباالقرار الصادر يف الطعن املقدم من املدعي العام والسيد جان بيري 
يونيه /حزيران 22يف احلكم الصادر من الدائرة االبتدائية الثالثة يف 

من النمام  76شأن احلكم مبوجب املادة قرار ب"بعنوان  2026
 "األساسي
 .2022يونيه /يرانحز  2التاريخ 

 

 يورو 26 420
 يورو 34323 

 ساعد ميداين للمحاميمالتعاقد مع 
 عمالءالقابلة مصاريف البعثات مل

  يورو 50 863 المجموع
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 عشر سادسالمرفق ال

 اإلنفاق وبنودفرعية والبرامج والبرامج الالرئيسية بحسب البرامج  1028عام في ميزانية الأداء 
  لجنائية الدوليةالمحكمة ا: 2 الجدول

 المحكمة 
  2022امليزانية املعتمدة لعام 

 (بآالف اليورو)
  2022النفقات الفعلية لعام 

 (بآالف اليورو)الفرق  (بآالف اليورو)
 معد ل اإلنفاق
 بالنسبة املئوية

 96,9 272,2 342,3 5 522,2 5 القضاة
ةال توجد بيانات مفصل 624,6 62 املوظ فون من الفئة الفنية  357,4 25 املوظ فون من فئة اخلدمات العامة 

 200,2 262,6- 220,6 27 042,0 27 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظ فني
 22,2 222,7 2 679,4 22 492,2 25 املساعدة املؤقتة العامة

 40,5 774,5 522,2 302,7 2 املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات
 52,5 249,7 222,2 360,2 العمل اإلضايف

 72.2 742,9 3 422,7 23 262,6 27 املوظفنياجملموع الفرعي لسائر تكاليف 
 90,9 532,2 329,3 5 250,5 5 السفر
 205,3 2,7- 34,7 33,0 الضيافة

 92,5 302,5 257,5 3 560,0 3 اخلدمات التعاقدية
 22,0 222,9 292,2 023,0 2 التدريب

 225,6 92,6- 729,0 630,4 اخلرباء االستشاريون
 227,7 592,3- 922,3 3 323,0 3 حمامو الدفاع
 225,9 302,2- 466,2 2 265,0 2 حمامو الضحايا

 90,2 929,2 2 622,9 27 622,2 29 النفقات التشغيلية العامة
 220,3 209,2- 237,2 2 022,0 2 اللوازم واملواد
 252,5 734,9- 260,7 2 425,2 2 املعداتاألثاث و 
وع الفرعي للتكاليف غري املتصلة اجملم
 97,5 942,0 765,2 36 706,2 37 املوظفنيب

 96,8 688,2 4 743,4 241 432,5 247 المجموع
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 الهيئة القضائية: البرنامج الرئيسي األول: 1 الجدول

 الهيئة القضائية

  2022امليزانية املعتمدة لعام 
 (بآالف اليورو)

  2022النفقات الفعلية لعام 
 (بآالف اليورو)الفرق  (ف اليوروبآال)

 معد ل اإلنفاق
 بالنسبة املئوية

 96,9 272,7 342,4 5 522,2 5 القضاة
 927,2 املوظ فون من فئة اخلدمات العامة ال توجد بيانات مفصلة 667,7 4 املوظ فون من الفئة الفنية

 92,2 69,3 525,6 5 594,9 5 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظ فني
 72,3 279,0 007,4 2 226,4 2 املساعدة املؤقتة العامة

      املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات
      العمل اإلضايف

 72,3 279,0 007,4 2 226,4 2 املوظفنياجملموع الفرعي لسائر تكاليف 
 202,9 4,5- 256,7 252,2 السفر
 22,0 2,9 24,2 26,0 الضيافة

 5,0 اخلدمات التعاقدية
 

5,0 
 200,5 0,2- 22,2 22,0 التدريب 

 5,0 5,0 اخلرباء االستشاريون
 

200,0 
 24,6 26,2 22,3 204,4 النفقات التشغيلية العامة

 29,6 4,0 2,0 5,0 اللوازم واملواد
      املعداتاألثاث و 

اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة 
 92,2 22,4 227,2 309,6 املوظفنيب

 95,7 543,3 268,7 21 721,0 21 المجموع

 2200 - البرنامج: البرنامج الرئيسي األول: 3 الجدول

 هيئة الرئاسة
  2022امليزانية املعتمدة لعام 

 (بآالف اليورو)
  2022النفقات الفعلية لعام 

 (بآالف اليورو)الفرق  (بآالف اليورو)
 معد ل اإلنفاق
 بالنسبة املئوية

 20,5 25,2 2,9 22,0 القضاة
 292,3 املوظ فون من فئة اخلدمات العامة ال توجد بيانات مفصلة 233,4 املوظ فون من الفئة الفنية

 26,3 254,2 972,6 225,7 2 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظ فني
 املساعدة املؤقتة العامة

 
-37,3 37,3   

        املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات
        العمل اإلضايف

 املوظفنياجملموع الفرعي لسائر تكاليف 
 

-37,3 37,3   
 204,6 6,7- 252,2 245,4 السفر
 96,4 0,5 23,5 24,0 الضيافة

 اخلدمات التعاقدية
   

  
 92,9 0,2 5,9 6,0 التدريب

 5,0 5,0 اخلرباء االستشاريون
 

200,0 
        النفقات التشغيلية العامة

        اللوازم واملواد
        املعداتاألثاث و 

اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة 
 203,6 6,2- 276,5 270,4 املوظفنيب

 84,2 120,4 223,7 2 314,2 2 المجموع
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 2100البرنامج : البرنامج الرئيسي األول: 4 الجدول

 الدوائر
  2022امليزانية املعتمدة لعام 

 (بآالف اليورو)
  2022ام النفقات الفعلية لع

 (بآالف اليورو)الفرق  (بآالف اليورو)
 معد ل اإلنفاق
 بالنسبة املئوية

 97,3 247,6 345,5 5 493,2 5 القضاة
 554,4 املوظ فون من فئة اخلدمات العامة ال توجد بيانات مفصلة 622,2 3 املوظ فون من الفئة الفنية

 203,7 253,7- 330,9 4 277,2 4 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظ فني
 22,2 242,6 044,2 2 226,4 2 املساعدة املؤقتة العامة

        املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات
        العمل اإلضايف

 22,2 242,6 044,2 2 226,4 2 املوظفنياجملموع الفرعي لسائر تكاليف 
      السفر
 2,0 الضيافة

 
2,0 

      اخلدمات التعاقدية 
 202,2 0,2- 26,2 26,0 التدريب

        اخلرباء االستشاريون
        النفقات التشغيلية العامة

        اللوازم واملواد
        املعداتاألثاث و 

 95,2 0,2 26,2 27,0 املوظفنياجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة ب
 97,8 136,4 737,3 20 973,7 20 المجموع

 2320 البرنامج الفرعي: رنامج الرئيسي األولالب: 5 الجدول

 مكتب االتصال في نيويورك
  2022امليزانية املعتمدة لعام 

 (بآالف اليورو)
  2022النفقات الفعلية لعام 

 (بآالف اليورو)الفرق  (بآالف اليورو)
 معد ل اإلنفاق
 بالنسبة املئوية

      القضاة
وجد بيانات مفصلةال ت 222,5 املوظ فون من الفئة الفنية  20,5 املوظ فون من فئة اخلدمات العامة 

 76,4 62,2 223,2 292,0 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظ فني
        املساعدة املؤقتة العامة

        املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات
        العمل اإلضايف

      املوظفنياجملموع الفرعي لسائر تكاليف 
 67,7 2,2 4,6 6,2 السفر
 52,3 0,4 0,6 2,0 الضيافة

  5,0  5,0 اخلدمات التعاقدية
        التدريب

        اخلرباء االستشاريون
 24,6 26,2 22,3 204,4 النفقات التشغيلية العامة

 29,6 4,0 2,0 5,0 اللوازم واملواد
        املعداتاألثاث و 

 44,3 64,4 77,5 066,6 املوظفنياملتصلة باجملموع الفرعي للتكاليف غري 

 42,4 72,1 314,4 717,6 المجموع
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 مكتب المد عي العام : البرنامج الرئيسي الثاني: 6 الجدول

 مكتب المد عي العام
  2022امليزانية املعتمدة لعام 

 (بآالف اليورو)
  2022النفقات الفعلية لعام 

 (بآالف اليورو)الفرق  (بآالف اليورو)
 عد ل اإلنفاقم

 بالنسبة املئوية
 232,2 5 املوظ فون من فئة اخلدمات العامة ال توجد بيانات مفصلة 666,0 26 املوظ فون من الفئة الفنية

 92,2 592,4 292,7 32 297,2 32 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظ فني
 24,6 453,7 2 992,6 7 446,3 9 املساعدة املؤقتة العامة

   6,2- 6,2  دة املؤقتة اخلاصة باالجتماعاتاملساع
 العمل اإلضايف

 
0,2 -0,2   

 24,7 446,0 2 000,3 2 446,3 9 اجملموع الفرعي لسائر تكاليف املوظفني
 94,2 253,2 775,7 2 922,9 2 السفر
 234,2 2,7- 6,7 5,0 الضيافة

 40,0 347,2 232,7 579,5 اخلدمات التعاقدية
 26,3 39,6 250,4 290,0 التدريب

 60,5 27,6 42,4 70,0 اخلرباء االستشاريون
 260,4 320,0- 250,0 530,0 النفقات التشغيلية العامة

 75,2 27,3 22,7 220,0 اللوازم واملواد
 245,5 62,5- 296,5 235,0 األثاث واملعدات

اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة 
 95,4 222,3 436,2 4 642,4 4 باملوظفني
 95,2 156,8 1 735,0 43 992,8 45 المجموع

 1200البرنامج : البرنامج الرئيسي الثاني: 7 الجدول

 العام المد عي
  2022امليزانية املعتمدة لعام 

 (بآالف اليورو)
  2022النفقات الفعلية لعام 

 (بآالف اليورو)الفرق  (بآالف اليورو)
 معد ل اإلنفاق
 بالنسبة املئوية

 226,3 2 املوظ فون من فئة اخلدمات العامة ال توجد بيانات مفصلة 220,0 3 فون من الفئة الفنيةاملوظ  
 97,2 263,0 423,3 5 646,3 5 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظ فني

 20,2 579,0 440,9 2 029,9 3 املساعدة املؤقتة العامة
   6,2- 6,2   املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

   0,2- 0,2  العمل اإلضايف
 22,2 572,4 442,5 2 029,9 3 اجملموع الفرعي لسائر تكاليف املوظفني

 92,2 9,9 544,9 554,2 السفر
 234,2 2,7- 6,7 5,0 الضيافة

 33,6 324,2 294,7 579,5 اخلدمات التعاقدية
 27,0 240,7 49,3 290,0 التدريب

 45,2 32,4 32,6 70,0 اخلرباء االستشاريون
 النفقات التشغيلية العامة

 
27,2 -27,2   

 75,2 27,3 22,7 220,0 اللوازم واملواد
 245,0 60,2- 295,2 235,0 األثاث واملعدات

اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة 
 65,0 622,3 233,0 2 744,3 2 باملوظفني
 87,2 345,7 2 064,8 9 420,5 20 المجموع
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 1220 البرنامج الفرعي :ج الرئيسي الثانيالبرنام: 8 الجدول

 ديوان المد عي العام
  2022امليزانية املعتمدة لعام 

 (بآالف اليورو)
  2022النفقات الفعلية لعام 

 (بآالف اليورو)الفرق  (بآالف اليورو)
 معد ل اإلنفاق
 بالنسبة املئوية

 223,0 املوظ فون من فئة اخلدمات العامة ال توجد بيانات مفصلة 444,7 2 املوظ فون من الفئة الفنية
 003,2 20,4- 729,4 2 727,7 2 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظ فني

 20,7 202,5 24,3 226,2 املساعدة املؤقتة العامة
        املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

        العمل اإلضايف
 20,7 202,5 24,3 226,2 اجملموع الفرعي لسائر تكاليف املوظفني

 63,4 67,5 227,2 224,6 السفر
 234,2 2,7- 6,7 5,0 الضيافة

 202,2 2,4- 32,4 30,0 اخلدمات التعاقدية
 4,0 272,5 22,5 290,0 التدريب

 45,2 32,4 32,6 70,0 اخلرباء االستشاريون
        النفقات التشغيلية العامة

        اللوازم واملواد
        ملعداتاألثاث وا

اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة 
 34,4 320,2 299,4 579,6 باملوظفني
 79,4 512,0 023,2 1 534,2 1 المجموع

 1210 البرنامج الفرعي: البرنامج الرئيسي الثاني: 9 الجدول

 قسم الخدمات
  2022امليزانية املعتمدة لعام 

 (بآالف اليورو)
  2022النفقات الفعلية لعام 

 (بآالف اليورو)الفرق  (بآالف اليورو)
 معد ل اإلنفاق
 بالنسبة املئوية

 543,3 2 املوظ فون من فئة اخلدمات العامة ال توجد بيانات مفصلة 375,3 2 املوظ فون من الفئة الفنية
 94,3 224,7 693,9 3 922,6 3 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظ فني

 26,5 376,5 426,6 2 793,2 2 مةاملساعدة املؤقتة العا
   6,2- 6,2  املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

   0,2- 0,2  العمل اإلضايف
 26,2 362,9 424,2 2 793,2 2 اجملموع الفرعي لسائر تكاليف املوظفني

 225,6 57,6- 427,2 370,2 السفر
        الضيافة

 29,5 327,3 262,2 549,5 اخلدمات التعاقدية
   37,2- 37,2  التدريب

    اخلرباء االستشاريون
 

  
   27,2- 27,2  النفقات التشغيلية العامة

 75,2 27,3 22,7 220,0 اللوازم واملواد
 245,0 60,2- 295,2 235,0 األثاث واملعدات

اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة 
 20,2 232,2 933,6 264,7 2 باملوظفني
 89,5 814,7 052,7 7 876,4 7 المجموع
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 1100البرنامج : البرنامج الرئيسي الثاني: 20 الجدول

 نشعبة االختصاص والتكامل والتعاو 
  2022امليزانية املعتمدة لعام 

 (بآالف اليورو)
  2022النفقات الفعلية لعام 

 (بآالف اليورو)الفرق  (بآالف اليورو)
 معد ل اإلنفاق
 بالنسبة املئوية

 335,5 املوظ فون من فئة اخلدمات العامة ال توجد بيانات مفصلة 232,2 2 ون من الفئة الفنيةاملوظ ف
 97,6 74,5 093,2 3 267,6 3 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظ فني

 97,0 22,9 422,7 425,6 املساعدة املؤقتة العامة
        املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

        العمل اإلضايف
 97,0 22,9 422,7 425,6 اجملموع الفرعي لسائر تكاليف املوظفني

 42,2 222,9 222,2 442,0 السفر
        الضيافة

   7,0- 7,0  اخلدمات التعاقدية
   22,0- 22,0  التدريب

        اخلرباء االستشاريون
        النفقات التشغيلية العامة

        اللوازم واملواد
        ثاث واملعداتاأل

 52,2 222,0 230,0 442,0 اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني
 91,6 198,3 735,9 3 034,1 4 المجموع

 1300 البرنامج: يالبرنامج الرئيسي الثان: 22 الجدول

 شعبة التحقيق
  2022امليزانية املعتمدة لعام 

 (بآالف اليورو)
  2022النفقات الفعلية لعام 

 (بآالف اليورو)الفرق  (بآالف اليورو)
 معد ل اإلنفاق
 بالنسبة املئوية

 532,5 2 املوظ فون من فئة اخلدمات العامة ال توجد بيانات مفصلة 952,5 20 املوظ فون من الفئة الفنية
 202,4 294,7- 672,7 23 424,0 23 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظ فني

 22,3 206,3 522,2 3 322,5 4 ة العامةاملساعدة املؤقت
        املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

     العمل اإلضايف
 

  
 22,3 206,3 522,2 3 322,5 4 اجملموع الفرعي لسائر تكاليف املوظفني

 223,7 223,9- 772,9 2 559,0 2 السفر
     الضيافة

 
  

   22,5- 22,5  اخلدمات التعاقدية
   229,3- 229,3  دريبالت

    اخلرباء االستشاريون
 

  
 255,2 292,7- 222,7 530,0 النفقات التشغيلية العامة

        اللوازم واملواد
   0,7- 0,7  األثاث واملعدات

اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة 
 232,5 659,0- 742,0 2 029,0 2 باملوظفني
 200,1 47,4- 938,9 29 892,5 29 المجموع
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 1400البرنامج : البرنامج الرئيسي الثاني: 21 الجدول

 شعبة المقاضاة

  2022امليزانية املعتمدة لعام 
 (بآالف اليورو)

  2022النفقات الفعلية لعام 
 (بآالف اليورو)الفرق  (بآالف اليورو)

 معد ل اإلنفاق
 بالنسبة املئوية

جد بيانات مفصلةال تو  062,4 9 املوظ فون من الفئة الفنية  536,2 املوظ فون من فئة اخلدمات العامة 
 94,2 555,7 043,5 9 599,2 9 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظ فني

 96,7 55,5 626,2 2 622,3 2 املساعدة املؤقتة العامة
        املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

        العمل اإلضايف
 96,7 55,5 626,2 2 622,3 2 ر تكاليف املوظفنياجملموع الفرعي لسائ

 65,7 222,2 245,9 374,2 السفر
        الضيافة

   7,5- 7,5  اخلدمات التعاقدية
   60,2- 60,2  التدريب

   20,2- 20,2  اخلرباء االستشاريون
        النفقات التشغيلية العامة

        اللوازم واملواد
        األثاث واملعدات

 26,9 49,2 325,0 374,2 اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني
 94,3 660,1 995,4 20 655,6 22 المجموع

 قلم المحكمة :البرنامج الرئيسي الثالث: 23 الجدول

 قلم المحكمة

  2022امليزانية املعتمدة لعام 
 (بآالف اليورو)

  2022النفقات الفعلية لعام 
 (بآالف اليورو)الفرق  (وبآالف اليور )

 معد ل اإلنفاق
 بالنسبة املئوية

 632,2 22 املوظ فون من فئة اخلدمات العامة ال توجد بيانات مفصلة 234,2 27 املوظ فون من الفئة الفنية
 006,6 003,0 0- 472,9 47 465,9 46 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظ فني

 80,0 265,0 662,5 2 227,5 3 املساعدة املؤقتة العامة

 30,8 476,7 370,3 262,7 2 املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

 57,4 030,0 292,7 322,2 العمل اإلضايف

 24,2 574,5 0 225,5 3 773,0 4 اجملموع الفرعي لسائر تكاليف املوظفني

 83,2 330,4 625,2 2 026,5 2 السفر

 047,2 3,0- 7,0 4,0 الضيافة

 73,2 075,5 242,3 2 226,2 2 ات التعاقديةاخلدم

 76,7 77,0 579,2 623,2 التدريب

 055,4 660,3- 625,7 395,4 اخلرباء االستشاريون

 004,4 578,3- 922,3 3 323,0 3 حمامو الدفاع

 065,7 300,6- 466,2 2 265,0 2 حمامو الضحايا

 87,6 084,2 6 666,0 22 253,6 23 النفقات التشغيلية العامة

 068,0 650,3- 245,6 2 295,3 اللوازم واملواد

 053,3 283,0- 963,9 2 220,2 2 األثاث واملعدات

 74,5 250,8 252,2 25 903,6 25 اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني

 98,5 286,3 2 956,1 75 241,5 77 المجموع

 3200 البرنامج: البرنامج الرئيسي الثالث: 24 الجدول
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 مسجلالمكتب 
  2022امليزانية املعتمدة لعام 

 (بآالف اليورو)
  2022النفقات الفعلية لعام 

 (بآالف اليورو)الفرق  (بآالف اليورو)
 معد ل اإلنفاق
 بالنسبة املئوية

 245,5 املوظ فون من فئة اخلدمات العامة ال توجد بيانات مفصلة 492,5 2 املوظ فون من الفئة الفنية
 222,4 226,2- 224,2 2 632,0 2 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظ فني

   30,6- 30,6  املساعدة املؤقتة العامة
      املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

      العمل اإلضايف
   30,6- 30,6  اجملموع الفرعي لسائر تكاليف املوظفني

 220,4 22,9- 70,2 52,2 السفر
 274,6 3,0- 7,0 4,0 الضيافة

 اخلدمات التعاقدية
 

20,9 -20,9   
 202,2 0,5- 22,9 22,4 التدريب

 2540,7 222,0- 227,0 5,0 اخلرباء االستشاريون
      النفقات التشغيلية العامة

   0,3- 0,3  اللوازم واملواد
      األثاث واملعدات

اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة 
 279,0 252,6- 247,2 22,6 باملوظفني
 212,8 376,0- 201,6 1 716,6 2 المجموع

 3220 البرنامج الفرعي: البرنامج الرئيسي الثالث: 25 الجدول

 المسجلديوان 
  2022امليزانية املعتمدة لعام 

 (بآالف اليورو)
  2022النفقات الفعلية لعام 

 (بآالف اليورو)الفرق  (بآالف اليورو)
 معد ل اإلنفاق

 لنسبة املئويةبا
 79,9 املوظ فون من فئة اخلدمات العامة ال توجد بيانات مفصلة 703,0 املوظ فون من الفئة الفنية

 205,2 40,6- 223,5 722,9 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظ فني
   30,6- 30,6  املساعدة املؤقتة العامة

       املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات
       اإلضايف العمل

   30,6- 30,6  اجملموع الفرعي لسائر تكاليف املوظفني
 292,0 30,6- 63,9 33,3 السفر
 274,6 3,0- 7,0 4,0 الضيافة

   20,9- 20,9  اخلدمات التعاقدية
       التدريب

   25,2- 25,2  اخلرباء االستشاريون
        النفقات التشغيلية العامة

        اللوازم واملواد
        األثاث واملعدات

اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة 
 474,6 239,7- 277,0 37,3 باملوظفني
 215,7 120,9- 032,2 2 810,1 المجموع
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 3230 البرنامج الفرعي: البرنامج الرئيسي الثالث: 26 الجدول

 مكتب الشؤون القانونية
  2022امليزانية املعتمدة لعام 

 (اليوروبآالف )
  2022النفقات الفعلية لعام 

 (بآالف اليورو)الفرق  (بآالف اليورو)
 معد ل اإلنفاق
 بالنسبة املئوية

 65,6 املوظ فون من فئة اخلدمات العامة ال توجد بيانات مفصلة 729,5 املوظ فون من الفئة الفنية
 227,2 246,2- 002,3 2 255,2 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظ فني

     املساعدة املؤقتة العامة
 

  
        املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

        العمل اإلضايف
   اجملموع الفرعي لسائر تكاليف املوظفني

  
  

 24,7 22,2 6,2 24,9 السفر
        الضيافة

 اخلدمات التعاقدية
 202,2 0,5- 22,9 22,4 التدريب    

 236,7 36,2- 42,2 5,0 ريوناخلرباء االستشا
        النفقات التشغيلية العامة

   0,3- 0,3  اللوازم واملواد
        األثاث واملعدات

اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة 
 236,2 22,9- 70,2 52,3 باملوظفني
 228,1 265,2- 072,5 2 906,4 المجموع

 3100برنامج ال: البرنامج الرئيسي الثالث: 27 الجدول

 شعبة الخدمات اإلدارية
  2022امليزانية املعتمدة لعام 

 (بآالف اليورو)
  2022النفقات الفعلية لعام 

 (بآالف اليورو)الفرق  (بآالف اليورو)
 معد ل اإلنفاق
 بالنسبة املئوية

 222,2 9 العامة املوظ فون من فئة اخلدمات ال توجد بيانات مفصلة 226,5 3 املوظ فون من الفئة الفنية
 202,5 202,2- 256,5 23 055,3 23 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظ فني

 26,2 74,2 452,6 532,7 املساعدة املؤقتة العامة
  20,0  20,0 املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

 52,2 222,6 279,2 307,2 العمل اإلضايف
 74,2 222,7 637,2 260,5 اجملموع الفرعي لسائر تكاليف املوظفني

 207,2 22,2- 222,2 270,2 السفر
      الضيافة

 92,3 20,6 632,9 643,5  اخلدمات التعاقدية
 72,2 79,0 223,7 362,7 التدريب

 226,5 22,4- 34,4 22,0 اخلرباء االستشاريون
 204,7 254,0- 423,9 3 259,9 3 النفقات التشغيلية العامة

 25,5 44,2 260,7 304,2 اللوازم واملواد
 277,7 224,5- 650,5 366,0 األثاث واملعدات

اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة 
 206,6 339,3- 452,3 5 229,0 5 باملوظفني
 202,7 327,8- 351,6 29 034,8 29 المجموع
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 3120 البرنامج الفرعي: البرنامج الرئيسي الثالث: 28 الجدول

 مات اإلداريةمكتب مدير شعبة الخد
  2022امليزانية املعتمدة لعام 

 (بآالف اليورو)
  2022النفقات الفعلية لعام 

 (بآالف اليورو)الفرق  (بآالف اليورو)
 معد ل اإلنفاق
 بالنسبة املئوية

 393,6 املوظ فون من فئة اخلدمات العامة ال توجد بيانات مفصلة 722,6 املوظ فون من الفئة الفنية
 222,9 244,2- 359,4 2 225,2 2 الفرعي لتكاليف املوظ فني اجملموع

 237,6 37,6- 237,6 200,0 املساعدة املؤقتة العامة
        املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

        العمل اإلضايف
 237,6 37,6- 237,6 200,0 اجملموع الفرعي لسائر تكاليف املوظفني

 202,7 0,2- 22,5 22,3 السفر
        الضيافة

 99,2 2,2 223,2 224,9  اخلدمات التعاقدية
 203,2 0,4- 22,2 22,2 التدريب

 2,0 2,0 اخلرباء االستشاريون
 

200,0 
 207,3 23,5- 347,0 323,5 النفقات التشغيلية العامة

        اللوازم واملواد
        األثاث واملعدات

ملتصلة اجملموع الفرعي للتكاليف غري ا
 203,2 22,3- 602,2 579,5 باملوظفني
 226,9 304,2- 098,8 1 794,7 2 المجموع

 3110 البرنامج الفرعي: البرنامج الرئيسي الثالث: 29 الجدول

  قسم الموارد البشرية
  2022امليزانية املعتمدة لعام 

 (بآالف اليورو)
  2022النفقات الفعلية لعام 

 (ف اليوروبآال)الفرق  (بآالف اليورو)
 معد ل اإلنفاق
 بالنسبة املئوية

 063,9 2 املوظ فون من فئة اخلدمات العامة ال توجد بيانات مفصلة 069,6 2 املوظ فون من الفئة الفنية
 204,0 26,0- 229,5 2 233,5 2 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظ فني

   276,2- 276,2  املساعدة املؤقتة العامة
       ملؤقتة اخلاصة باالجتماعاتاملساعدة ا

    العمل اإلضايف
 

  
   276,2- 276,2  اجملموع الفرعي لسائر تكاليف املوظفني

 96,0 0,4 20,2 20,5 السفر
        الضيافة

 292,4 2,5- 27,7 9,2 اخلدمات التعاقدية
 77,3 47,4 262,6 209,0 التدريب

 659,5 22,4- 26,4 4,0 اخلرباء االستشاريون
   0,5- 0,5  النفقات التشغيلية العامة

        اللوازم واملواد
        األثاث واملعدات

اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة 
 92,9 26,5 226,2 232,7 باملوظفني
 220,4 146,4- 621,6 1 366,1 1 المجموع
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 3130 البرنامج الفرعي: البرنامج الرئيسي الثالث: 10 الجدول

 قسم الميزانية
  2022امليزانية املعتمدة لعام 

 (بآالف اليورو)
  2022النفقات الفعلية لعام 

 (بآالف اليورو)الفرق  (بآالف اليورو)
 معد ل اإلنفاق
 بالنسبة املئوية

 296,2 املوظ فون من فئة اخلدمات العامة ال توجد بيانات مفصلة 372,3 املوظ فون من الفئة الفنية
 99,5 2,7 565,4 562,2 ع الفرعي لتكاليف املوظ فنياجملمو 

   35,6- 35,6  املساعدة املؤقتة العامة
        املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

 2,5 العمل اإلضايف
 

2,5 
 376,3 2 34,2- 35,6 2,5 اجملموع الفرعي لسائر تكاليف املوظفني 

 2,6 السفر
 

2,6 
        الضيافة 

 مات التعاقديةاخلد
 

3,0 -3,0   
 5,2 التدريب

 
5,2  

     اخلرباء االستشاريون
 

  
        النفقات التشغيلية العامة

     اللوازم واملواد
 

  
        األثاث واملعدات

اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة 
 32,5 4,2 3,0 7,2 باملوظفني
 204,6 16,7- 604,2 577,4 المجموع

 3140 البرنامج الفرعي: البرنامج الرئيسي الثالث: 12 ولالجد

 قسم المالية
  2022امليزانية املعتمدة لعام 

 (بآالف اليورو)
  2022النفقات الفعلية لعام 

 (بآالف اليورو)الفرق  (بآالف اليورو)
 معد ل اإلنفاق
 بالنسبة املئوية

لةال توجد بيانات مفص 452,2 املوظ فون من الفئة الفنية  252,2 املوظ فون من فئة اخلدمات العامة 
 209,5 224,2- 435,2 2 322,0 2 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظ فني

   4,3- 4,3  املساعدة املؤقتة العامة
        املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

 202,5 0,4- 5,4 5,0 العمل اإلضايف
 294,6 4,7- 9,7 5,0 ظفنياجملموع الفرعي لسائر تكاليف املو 

 225,2 0,2- 5,6 4,2 السفر
        الضيافة

 95,0 6,0 223,4 229,4 اخلدمات التعاقدية
 225,2 2,3- 9,3 2,0 التدريب

        اخلرباء االستشاريون
 206,2 4,3- 74,3 70,0 النفقات التشغيلية العامة

        اللوازم واملواد
        األثاث واملعدات

اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة 
 200,2 0,3- 202,5 202,2 باملوظفني
 208,5 219,2- 647,3 2 528,1 2 المجموع
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 3150 البرنامج الفرعي: البرنامج الرئيسي الثالث: 11 الجدول

 قسم الخدمات العامة
  2022امليزانية املعتمدة لعام 

 (بآالف اليورو)
  2022النفقات الفعلية لعام 

 (بآالف اليورو)الفرق  (بآالف اليورو)
 معد ل اإلنفاق
 بالنسبة املئوية

 602,3 2 املوظ فون من فئة اخلدمات العامة ال توجد بيانات مفصلة 792,6 املوظ فون من الفئة الفنية
 95,9 237,2 256,2 3 393,9 3 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظ فني

 22,6 23,4 59,5 72,9 املساعدة املؤقتة العامة
 20,0  20,0 املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

 72,4 25,9 94,2 220,0 العمل اإلضايف 
 72,2 59,3 253,6 222,9 اجملموع الفرعي لسائر تكاليف املوظفني

 204,7 2,5- 34,5 33,0 السفر
        الضيافة

 76,0 54,0 270,5 224,5 اخلدمات التعاقدية
 44,4 9,2 7,2 26,3 التدريب

        اخلرباء االستشاريون
 204,6 226,2- 223,2 2 756,4 2 النفقات التشغيلية العامة

 95,2 22,7 229,5 242,2 اللوازم واملواد
 277,3 222,9- 642,9 366,0 األثاث واملعدات

اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة 
 209,3 336,5- 973,9 3 637,4 3 باملوظفني
 202,9 239,4- 383,6 7 144,1 7 المجموع

 3190 البرنامج الفرعي: البرنامج الرئيسي الثالث: 13 الجدول

 قسم األمن والسالمة
  2022امليزانية املعتمدة لعام 

 (بآالف اليورو)
  2022النفقات الفعلية لعام 

 (بآالف اليورو)الفرق  (بآالف اليورو)
 معد ل اإلنفاق
 بالنسبة املئوية

 220,4 4 املوظ فون من فئة اخلدمات العامة ال توجد بيانات مفصلة 423,2 املوظ فون من الفئة الفنية
 97,5 222,6 422,0 4 533,6 4 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظ فني

 22,4 325,2 44,7 359,2 املساعدة املؤقتة العامة
        املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

 44,0 202,6 79,7 222,3 مل اإلضايفالع
 23,0 426,7 224,4 542,2 اجملموع الفرعي لسائر تكاليف املوظفني

 222,7 22,6- 220,5 207,9 السفر
        الضيافة

 260,5 39,6- 205,2 65,5 اخلدمات التعاقدية
 23,2 29,0 93,4 222,4 التدريب

        اخلرباء االستشاريون
 99,2 2,0 209,0 220,0 لية العامةالنفقات التشغي
 49,2 32,4 32,2 63,6 اللوازم واملواد

 األثاث واملعدات
 

2,6 -2,6   
اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة 

 200,3 2,5- 460,9 459,4 باملوظفني
 90,5 517,8 5 00663 5 53462 المجموع
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 3300البرنامج : البرنامج الرئيسي الثالث: 14 الجدول

 عبة الخدمات القضائيةش
  2022امليزانية املعتمدة لعام 

 (بآالف اليورو)
  2022النفقات الفعلية لعام 

 (بآالف اليورو)الفرق  (بآالف اليورو)
 معد ل اإلنفاق
 بالنسبة املئوية

 079,2 5 املوظ فون من فئة اخلدمات العامة ال توجد بيانات مفصلة 092,2 22 املوظ فون من الفئة الفنية
 202,3 227,6- 322,6 27 272,0 27 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظ فني

 76,7 420,3 320,5 2 200,2 2 املساعدة املؤقتة العامة
 42,3 425,2 342,7 226,9 املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

 73,2 4,0 22,0 25,0 العمل اإلضايف
 65,6 909,5 733,2 2 642,7 2 اجملموع الفرعي لسائر تكاليف املوظفني

 54,0 223,0 224,7 397,7 السفر
 الضيافة

   
  

 222,2 93,2- 533,6 440,4 اخلدمات التعاقدية
 220,0 9,2- 200,2 92,2 التدريب

 202,4 32,2- 420,2 372,4 اخلرباء االستشاريون
 227,7 592,3- 922,3 3 323,0 3 حمامو الدفاع
 225,9 302,2- 466,2 2 265,0 2 حمامو الضحايا

 202,2 67,0- 056,7 6 929,7 5 النفقات التشغيلية العامة
 220,2 322,2- 522,2 266,4 اللوازم واملواد

 226,6 240,4- 245,4 2 905,0 األثاث واملعدات
 222,4 479,9 2- 496,6 24 026,7 23 اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني

 201,4 788,0- 628,4 33 830,4 31 المجموع

 3320 البرنامج الفرعي: البرنامج الرئيسي الثالث: 15 الجدول

 مدير مكتب شعبة الخدمات القضائية
  2022امليزانية املعتمدة لعام 

 (بآالف اليورو)
  2022النفقات الفعلية لعام 

 (بآالف اليورو)الفرق  (بآالف اليورو)
 معد ل اإلنفاق
 بالنسبة املئوية

 65,6 املوظ فون من فئة اخلدمات العامة ال توجد بيانات مفصلة 370,9 وظ فون من الفئة الفنيةامل
 29,9 44,0 392,5 436,5 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظ فني

     املساعدة املؤقتة العامة
 

  
        املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

        العمل اإلضايف
  الفرعي لسائر تكاليف املوظفنياجملموع 

  
  

 5,2 السفر
 

5,2 
       الضيافة 

  اخلدمات التعاقدية
  3,9  3,9 التدريب   

 76,4 2,2 3,2 5,0 اخلرباء االستشاريون
     النفقات التشغيلية العامة

 
  

        اللوازم واملواد
        األثاث واملعدات

 27,2 20,3 3,2 24,2 املتصلة باملوظفنياجملموع الفرعي للتكاليف غري 
 87,9 54,3 396,3 450,6 المجموع

 3310 البرنامج الفرعي: البرنامج الرئيسي الثالث: 16 الجدول
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 إدارة األعمال القضائية قسم 
  2022امليزانية املعتمدة لعام 

 (بآالف اليورو)
  2022النفقات الفعلية لعام 

 (يوروبآالف ال)الفرق  (بآالف اليورو)
 معد ل اإلنفاق
 بالنسبة املئوية

 295,2 2 املوظ فون من فئة اخلدمات العامة ال توجد بيانات مفصلة 442,2 2 املوظ فون من الفئة الفنية
 008,3 607,8- 263,2 2 643,3 2 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظ فني

 72,6 227,3 337,9 465,2 املساعدة املؤقتة العامة
 22,0 227,2 27,4 244,6 دة املؤقتة اخلاصة باالجتماعاتاملساع

     العمل اإلضايف
 

  
 52,3 254,5 355,3 609,2 اجملموع الفرعي لسائر تكاليف املوظفني

 52,6 2,6 22,3 20,9 السفر
        الضيافة

 اخلدمات التعاقدية
 

2,7 -2,7   
 224,4 2,3- 6,2 5,5 التدريب

        اخلرباء االستشاريون
     النفقات التشغيلية العامة

 
  

 22,6 22,5 4,2 22,7 اللوازم واملواد
 األثاث واملعدات

 
29,5 -29,5   

اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة 
 92,9 3,5 45,6 49,2 باملوظفني
 98,8 38,3 163,9 3 301,1 3 المجموع

 3315 لفرعيالبرنامج ا: البرنامج الرئيسي الثالث: 17 الجدول

 المعلومات إدارةقسم خدمات 
  2022امليزانية املعتمدة لعام 

 (بآالف اليورو)
  2022النفقات الفعلية لعام 

 (بآالف اليورو)الفرق  (بآالف اليورو)
 معد ل اإلنفاق
 بالنسبة املئوية

 362,6 2 مات العامةاملوظ فون من فئة اخلد ال توجد بيانات مفصلة 095,3 2 املوظ فون من الفئة الفنية
 92,6 60,5 396,4 4 456,9 4 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظ فني

 52,7 35,2 37,7 72,9 املساعدة املؤقتة العامة
 20,0 املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

 
20,0 

 72,3 4,3 20,7 25,0 العمل اإلضايف 
 49,4 49,5 42,4 97,9 اجملموع الفرعي لسائر تكاليف املوظفني

 200,4 0,2- 22,5 22,4 السفر
        الضيافة

 247,4 252,7- 472,7 320,0 اخلدمات التعاقدية
 243,9 25,9- 24,9 59,0 التدريب

        اخلرباء االستشاريون
 202,7 207,0- 055,6 4 942,6 3 النفقات التشغيلية العامة

 250,2 340,2- 566,2 226,0 اللوازم واملواد
 223,7 224,2- 229,2 2 905,0 األثاث واملعدات

 225,3 240,2- 320,2 6 420,0 5 اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني
 207,3 730,2- 764,9 20 034,8 20 المجموع
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 3330 البرنامج الفرعي: البرنامج الرئيسي الثالث: 18 الجدول

 قسم االحتجاز
  2022امليزانية املعتمدة لعام 

 (بآالف اليورو)
  2022النفقات الفعلية لعام 

 (بآالف اليورو)الفرق  (بآالف اليورو)
 معد ل اإلنفاق
 بالنسبة املئوية

 232,2 املوظ فون من فئة اخلدمات العامة ال توجد بيانات مفصلة 322,9 املوظ فون من الفئة الفنية
 225,9 70,6- 523,7 443,2 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظ فني

        املساعدة املؤقتة العامة
        املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

   0,3- 0,3  العمل اإلضايف
   0,3- 0,3  اجملموع الفرعي لسائر تكاليف املوظفني

 244,0 2,7- 5,5 3,2 السفر
      الضيافة

      اخلدمات التعاقدية
  26,2  26,2 التدريب
 6,0 اء االستشاريوناخلرب 

 
6,0 

 96,5 72,2 955,3 2 027,2 2 النفقات التشغيلية العامة 
 27,6 0,9 6,6 7,5 اللوازم واملواد

       األثاث واملعدات
اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة 

 95,4 93,9 967,3 2 062,2 2 باملوظفني
 99,2 13,2 482,1 1 504,3 1 المجموع

 3340 البرنامج الفرعي: برنامج الرئيسي الثالثال: 19 الجدول

 قسم الخدمات اللغوية
  2022امليزانية املعتمدة لعام 

 (بآالف اليورو)
  2022النفقات الفعلية لعام 

 (بآالف اليورو)الفرق  (بآالف اليورو)
 معد ل اإلنفاق
 بالنسبة املئوية

صلةال توجد بيانات مف 662,7 4 املوظ فون من الفئة الفنية  539,2 املوظ فون من فئة اخلدمات العامة 
 203,2 267,2- 369,0 5 202,2 5 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظ فني

 20,9 266,2 702,0 262,2 املساعدة املؤقتة العامة
 42,2 342,0 324,3 672,3 املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

        العمل اإلضايف
 66,6 524,2 026,3 2 540,4 2 سائر تكاليف املوظفنياجملموع الفرعي ل

 52,4 62,6 72,5 242,2 السفر
     الضيافة

 
  

 202,2 3,4- 42,2 32,4 اخلدمات التعاقدية
 التدريب

 
0,6 -0,6   

 202,7 0,4- 5,3 4,9 اخلرباء االستشاريون
   0,2- 0,2  النفقات التشغيلية العامة

 94,2 0,5 7,7 2,2 اللوازم واملواد
     األثاث واملعدات

 
  

اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة 
 66,5 64,5 222,2 292,6 باملوظفني
 94,2 422,5 513,3 6 934,8 6 المجموع
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 3360 البرنامج الفرعي: البرنامج الرئيسي الثالث: 30 الجدول

 قسم مشاركة الضحايا وجبر أضرارهم
  2022امليزانية املعتمدة لعام 

 (بآالف اليورو)
  2022النفقات الفعلية لعام 

 (بآالف اليورو)الفرق  (بآالف اليورو)
 معد ل اإلنفاق
 بالنسبة املئوية

 393.6 املوظ فون من فئة اخلدمات العامة ال توجد بيانات مفصلة 992,2 املوظ فون من الفئة الفنية
 26,6 226,2 205,6 2 392,2 2 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظ فني

 92,9 22,2 260,2 273,0 املساعدة املؤقتة العامة
        املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

        العمل اإلضايف
 92,9 22,2 260,2 273,0 اجملموع الفرعي لسائر تكاليف املوظفني

 69,5 22,5 26,3 37,2 السفر
        الضيافة

 54,5 24,6 27,4 32,0 اخلدمات التعاقدية
 245,2 2,4- 7,7 5,3 التدريب

 2323,2 62,2- 66,2 5,0 اخلرباء االستشاريون
        النفقات التشغيلية العامة

 2,0 اللوازم واملواد
 

2,0 
 األثاث واملعدات 

 
5,2 -5,2   

 250,2 42,2- 223,3 22,2 اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني
 90,5 257,1 489,7 2 646,9 2 المجموع

 3370 البرنامج الفرعي: البرنامج الرئيسي الثالث: 32 الجدول

 مكتب المحامي العام للدفاع
  2022امليزانية املعتمدة لعام 

 (بآالف اليورو)
  2022النفقات الفعلية لعام 

 (بآالف اليورو)الفرق  (بآالف اليورو)
 معد ل اإلنفاق
 بالنسبة املئوية

 65,6 املوظ فون من فئة اخلدمات العامة ال توجد بيانات مفصلة 462,3 من الفئة الفنية املوظ فون
 200,6 3,3- 530,2 526,9 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظ فني

 77,2 27,9 93,7 222,6 املساعدة املؤقتة العامة
        املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

        العمل اإلضايف
 77,2 27,9 93,7 222,6 جملموع الفرعي لسائر تكاليف املوظفنيا

 244,0 2,9- 6,2 4,3 السفر
        الضيافة

 اخلدمات التعاقدية
 40,7 0,4 0,2 0,6 التدريب    

 20,0 اخلرباء االستشاريون
 

20,0  
        النفقات التشغيلية العامة

        اللوازم واملواد
        األثاث واملعدات

اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة 
 25,9 22,5 6,4 24,9 باملوظفني
 93,6 43,0 630,4 673,4 المجموع
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 3380 البرنامج الفرعي: البرنامج الرئيسي الثالث: 31 الجدول

 مكتب المحامي العام للضحايا
  2022امليزانية املعتمدة لعام 

 (بآالف اليورو)
  2022النفقات الفعلية لعام 

 (بآالف اليورو)الفرق  (بآالف اليورو)
 معد ل اإلنفاق
 بالنسبة املئوية

 65,6 املوظ فون من فئة اخلدمات العامة ال توجد بيانات مفصلة 292,4 2 املوظ فون من الفئة الفنية
 202,5 32,5- 222,5 2 257,0 2 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظ فني

 42,5 52,5 42,5 200,0 املساعدة املؤقتة العامة
        املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

        العمل اإلضايف
 42,5 52,5 42,5 200,0 اجملموع الفرعي لسائر تكاليف املوظفني

 42,6 70,7 66,7 237,4 السفر
        الضيافة

 50,0 اخلدمات التعاقدية
 

50,0 
        التدريب 

 99,2 2,6 334,9 337,5 ناخلرباء االستشاريو 
 399,2 32,9- 43,9 22,0 النفقات التشغيلية العامة

        اللوازم واملواد
   0,3- 0,3  األثاث واملعدات

 23,2 90,0 445,9 535,9 اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني
 94,1 220,2 781,8 2 891,9 2 المجموع

 3390 البرنامج الفرعي: ي الثالثالبرنامج الرئيس: 33 الجدول

 قسم دعم المحامين
  2022امليزانية املعتمدة لعام 

 (بآالف اليورو)
  2022النفقات الفعلية لعام 

 (بآالف اليورو)الفرق  (بآالف اليورو)
 معد ل اإلنفاق
 بالنسبة املئوية

 262,4 فئة اخلدمات العامة املوظ فون من ال توجد بيانات مفصلة 552,3 املوظ فون من الفئة الفنية
 202,0 26,2- 229,2 223,7 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظ فني

      املساعدة املؤقتة العامة
      املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

      العمل اإلضايف
      اجملموع الفرعي لسائر تكاليف املوظفني

 24,9 22,0 3,2 25,2 السفر
      الضيافة

      اخلدمات التعاقدية
      التدريب

 اخلرباء االستشاريون
   

  
 227,7 592,3- 922,3 3 323,0 3 حمامو الدفاع
 225,9 302,2- 466,2 2 265,0 2 حمامو الضحايا

 59,9 2,2 2,2 3,0 النفقات التشغيلية العامة
   2,9- 2,9  اللوازم واملواد

        األثاث واملعدات
 229,2 279,3- 456,2 5 576,2 4 موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفنياجمل

 226,6 895,4- 185,9 6 390,5 5 المجموع

 3800البرنامج : البرنامج الرئيسي الثالث: 34 الجدول
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 شعبة العمليات الخارجية
  2022امليزانية املعتمدة لعام 

 (بآالف اليورو)
  2022النفقات الفعلية لعام 

 (بآالف اليورو)الفرق  (بآالف اليورو)
 معد ل اإلنفاق
 بالنسبة املئوية

 277,0 4 املوظ فون من فئة اخلدمات العامة ال توجد بيانات مفصلة 424,6 20 املوظ فون من الفئة الفنية
 202,2 407,4- 009,0 25 602,6 24 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظ فني

 23,2 262,2 792,2 954,0 مةاملساعدة املؤقتة العا
 9,2 227,2 22,6 325,2 املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

 العمل اإلضايف
 

2,5 -2,5   
 64,9 445,9 223,9 269,2 2 اجملموع الفرعي لسائر تكاليف املوظفني

 27,6 272,2 222,7 2 390,5 2 السفر
 الضيافة

   
  

 79,3 249,0 953,9 202,9 2 اخلدمات التعاقدية
 227,2 25,4- 273,4 242,0 التدريب

 اخلرباء االستشاريون
 

44,2 -44,2   
 47,7 402,6 2 295,4 2 604,0 4 النفقات التشغيلية العامة

 92,4 27,2 296,3 324,2 اللوازم واملواد
 2724,0 252,2- 262,0 9,2 األثاث واملعدات

اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة 
 65,2 629,5 2 049,2 5 679,3 7 فنيباملوظ

 88,7 668,2 1 881,6 10 550,7 13 المجموع

 3820 البرنامج الفرعي: البرنامج الرئيسي الثالث: 35 الجدول

 شعبة العمليات الخارجيةمكتب مدير 

  2022امليزانية املعتمدة لعام 
 (بآالف اليورو)

  2022النفقات الفعلية لعام 
 (بآالف اليورو) الفرق (بآالف اليورو)

 معد ل اإلنفاق
 بالنسبة املئوية

 65,6 املوظ فون من فئة اخلدمات العامة ال توجد بيانات مفصلة 220,9 املوظ فون من الفئة الفنية
 206,4 22,2- 362,6 346,5 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظ فني

   29,2- 29,2  املساعدة املؤقتة العامة
       ة اخلاصة باالجتماعاتاملساعدة املؤقت
       العمل اإلضايف

   29,2- 29,2  اجملموع الفرعي لسائر تكاليف املوظفني
 79,2 25,2 59,9 75,7 السفر
        الضيافة

        اخلدمات التعاقدية
        التدريب

        اخلرباء االستشاريون
 النفقات التشغيلية العامة

 
2,7 -2,7   

   0,4- 0,4  ازم واملواداللو 
   7,6- 7,6  األثاث واملعدات

اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة 
 92,0 6,2 69,6 75,7 باملوظفني
 208,3 35,1- 457,4 411,1 المجموع
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 3810 البرنامج الفرعي :البرنامج الرئيسي الثالث: 36 الجدول

 قسم دعم العمليات الخارجية
  2022عام امليزانية املعتمدة ل

 (بآالف اليورو)
  2022النفقات الفعلية لعام 

 (بآالف اليورو)الفرق  (بآالف اليورو)
 معد ل اإلنفاق
 بالنسبة املئوية

 459,2 املوظ فون من فئة اخلدمات العامة ال توجد بيانات مفصلة 254,0 2 املوظ فون من الفئة الفنية
 200,7 26,4- 329,6 2 323,2 2 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظ فني

   25,9- 25,9  املساعدة املؤقتة العامة
       املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

       العمل اإلضايف
 اجملموع الفرعي لسائر تكاليف املوظفني

 
25,9 -25,9   

 76,2 22,3 39,6 52,9 السفر
        الضيافة

 2427,7 229,4- 224,4 5,0 اخلدمات التعاقدية
 64,0 9,2 26,2 25,2 التدريب

   32,2- 32,2  اخلرباء االستشاريون
 42,6 5,2 4,2 20,0 النفقات التشغيلية العامة

 42,7 24,3 20,7 25,0 اللوازم واملواد
   3,2- 3,2  األثاث واملعدات

اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة 
 296,3 222,7- 229,2 227,2 باملوظفني

 206,0 245,2- 575,4 1 430,3 1 لمجموعا

 3830 البرنامج الفرعي: البرنامج الرئيسي الثالث: 37 الجدول

 قسم الضحايا والشهود
  2022امليزانية املعتمدة لعام 

 (بآالف اليورو)
  2022النفقات الفعلية لعام 

 (بآالف اليورو)الفرق  (بآالف اليورو)
 معد ل اإلنفاق
 بالنسبة املئوية

 460,0 2 املوظ فون من فئة اخلدمات العامة ال توجد بيانات مفصلة 449,2 3 وظ فون من الفئة الفنيةامل
 202,4 69,2- 972,9 4 909,2 4 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظ فني

 200,4 2,2- 522,2 529,6 املساعدة املؤقتة العامة
 9,2 227,2 22,6 325,2 املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

     العمل اإلضايف
 

  
 65,9 225,0 550,4 235,4 اجملموع الفرعي لسائر تكاليف املوظفني

 77,5 222,2 622,7 220,9 السفر
     الضيافة

 
  

 547,3 23,3- 22,5 5,2 اخلدمات التعاقدية
 227,3 29,9- 53,4 23,5 التدريب

   4,2- 4,2  اخلرباء االستشاريون
 34,9 300,3 2 232,5 2 532,2 3 غيلية العامةالنفقات التش
 676,5 25,9- 30,4 4,5 اللوازم واملواد

 األثاث واملعدات
 

64,3 -64,3   
اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة 

 46,7 334,9 2 042,0 2 376,9 4 باملوظفني
 74,8 550,7 1 572,4 7 211,2 20 المجموع
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 3840 البرنامج الفرعي: لثالثالبرنامج الرئيسي ا: 38 الجدول

 قسم اإلعالم والتوعية
  2022امليزانية املعتمدة لعام 

 (بآالف اليورو)
  2022النفقات الفعلية لعام 

 (بآالف اليورو)الفرق  (بآالف اليورو)
 معد ل اإلنفاق
 بالنسبة املئوية

 924,0 من فئة اخلدمات العامة املوظ فون ال توجد بيانات مفصلة 292,4 2 املوظ فون من الفئة الفنية
 200,4 2,0- 223,4 2 275,4 2 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظ فني

   27,2- 27,2  املساعدة املؤقتة العامة
       املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

       العمل اإلضايف
   27,2- 27,2  اجملموع الفرعي لسائر تكاليف املوظفني

 29,2 3,7 30,7 34,4 السفر
        الضيافة

 29,3 29,4 262,4 220,2 اخلدمات التعاقدية
 290,2 35,7- 54,4 22,7 التدريب

 اخلرباء االستشاريون
 

2,2 -2,2   
 63,2 7,2 22,2 20,0 النفقات التشغيلية العامة

 693,4 29,7- 34,7 5,0 اللوازم واملواد
   22,7- 22,7  األثاث واملعدات

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة اجمل
 225,7 66,6- 325,5 252,9 باملوظفني
 204,1 202,7- 536,0 1 434,3 1 المجموع

 3850 البرنامج الفرعي: البرنامج الرئيسي الثالث: 39 الجدول

 المكاتب الميدانية
  2022امليزانية املعتمدة لعام 

 (بآالف اليورو)
  2022النفقات الفعلية لعام 

 (بآالف اليورو)الفرق  (الف اليوروبآ)
 معد ل اإلنفاق
 بالنسبة املئوية

 202,2 2 املوظ فون من فئة اخلدمات العامة ال توجد بيانات مفصلة 642,5 3 املوظ فون من الفئة الفنية
 206,0 292,2- 242,5 5 256,7 4 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظ فني

 42,0 225,2 202,6 434,4 املساعدة املؤقتة العامة
        املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

 العمل اإلضايف
 

2,5 -2,5   
 42,6 223,3 222,2 434,4 اجملموع الفرعي لسائر تكاليف املوظفني

 220,2 42,2- 459,2 427,6 السفر
        الضيافة

 63,2 372,3 639,6 022,9 2 اخلدمات التعاقدية
 62,4 32,2 49,5 20,6 التدريب

        اخلرباء االستشاريون
 90,7 97,0 944,2 042,2 2 النفقات التشغيلية العامة

 76,0 69,5 220,2 229,6 اللوازم واملواد
 709,6 59,7- 69,5 9,2 األثاث واملعدات

اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة 
 23,6 467,9 322,2 2 250,7 2 باملوظفني
 95,2 399,4 741,4 7 242,8 8 المجموع
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 األطراف الدول جمعية أمانة: البرنامج الرئيسي الرابع: 40 الجدول

 األطراف الدول جمعية أمانة

  2022امليزانية املعتمدة لعام 
 (بآالف اليورو)

  2022النفقات الفعلية لعام 
 (بآالف اليورو)الفرق  (بآالف اليورو)

 معد ل اإلنفاق
 بالنسبة املئوية

 292,0 املوظ فون من فئة اخلدمات العامة ال توجد بيانات مفصلة 652,2 وظ فون من الفئة الفنيةامل
 222,2 272,3- 224,5 2 943,2 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظ فني

 57,2 252,9 345,2 604,0 املساعدة املؤقتة العامة
 202,0 22,2- 252,2 240,0 املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

 22,2 30,0 2,0 32,0 العمل اإلضايف
 64,5 277,7 504,3 722,0 اجملموع الفرعي لسائر تكاليف املوظفني

 72,2 227,3 324,2 432,2 السفر
 232,7 2,9- 6,9 5,0 الضيافة

 246,2 234,6- 736,3 502,7 اخلدمات التعاقدية
 20,2 التدريب

 
20,2 

      اخلرباء االستشاريون 
 4,2 23,4 2,0 24,4 فقات التشغيلية العامةالن

 32,2 20,0 4,7 24,7 اللوازم واملواد
 5,0 األثاث واملعدات

 
5,0 

اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة  
 207,2 70,2- 063,2 2 993,0 باملوظفني
 98,7 35,6 681,6 1 728,1 1 المجموع

 4200  البرنامج: البرنامج الرئيسي الرابع: 42 الجدول

 خدمات المؤتمرات
  2022امليزانية املعتمدة لعام 

 (بآالف اليورو)
  2022النفقات الفعلية لعام 

 (بآالف اليورو)الفرق  (بآالف اليورو)
 معد ل اإلنفاق
 بالنسبة املئوية

  املوظ فون من فئة اخلدمات العامة ال توجد بيانات مفصلة  املوظ فون من الفئة الفنية
   الفرعي لتكاليف املوظ فني اجملموع

 
   

 42,2 279,5 272,3 350,2 املساعدة املؤقتة العامة
 222,3 9,2- 29,2 20,0 املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

 26,5 26,7 3,3 20,0 العمل اإلضايف
 52,5 227,2 263,7 450,2 اجملموع الفرعي لسائر تكاليف املوظفني

   9,0- 9,0  السفر
        ضيافةال

 262,2 224,0- 697,0 423,0 اخلدمات التعاقدية
        التدريب

        اخلرباء االستشاريون
 2,9 20,2 0,2 22,0 النفقات التشغيلية العامة

 47,3 5,3 4,7 20,0 اللوازم واملواد
        األثاث واملعدات

اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة 
 263,2 276,9- 720,9 434,0 باملوظفني
 220,1 89,8- 974,6 884,8 المجموع
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 4100البرنامج : البرنامج الرئيسي الرابع: 41 الجدول

 أمانة الجمعية
  2022امليزانية املعتمدة لعام 

 (بآالف اليورو)
  2022النفقات الفعلية لعام 

 (بآالف اليورو)الفرق  (بآالف اليورو)
 معد ل اإلنفاق
 بالنسبة املئوية

 222,2 املوظ فون من فئة اخلدمات العامة ال توجد بيانات مفصلة 502,2 املوظ فون من الفئة الفنية
 225,6 222,4- 225,3 723,9 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظ فني

 املساعدة املؤقتة العامة
 

4,2 -4,2   
     املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

 
  

 26,2 23,3 4,7 22,0 العمل اإلضايف
 52,6 2,5 9,5 22,0 اجملموع الفرعي لسائر تكاليف املوظفني

 239,7 6,6- 23,2 26,5 السفر
 2,0 2,0 الضيافة

 
200,0 

 اخلدمات التعاقدية
   

  
 5,5 التدريب

 
5,5  

       اخلرباء االستشاريون
       النفقات التشغيلية العامة

 4,7 اللوازم واملواد
 

4,7 
 5,0 ثاث واملعداتاأل 

 
5,0 

اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة  
 73,6 2,6 24,2 32,7 باملوظفني
 221,3 94,1- 858,8 764,6 المجموع

 4400البرنامج : البرنامج الرئيسي الرابع: 43 الجدول

 مكتب رئيس جمعية الدول األطراف
  2022امليزانية املعتمدة لعام 

 (بآالف اليورو)
  2022الفعلية لعام  النفقات

 (بآالف اليورو)الفرق  (بآالف اليورو)
 معد ل اإلنفاق
 بالنسبة املئوية

  املوظ فون من فئة اخلدمات العامة ال توجد بيانات مفصلة  املوظ فون من الفئة الفنية
         اجملموع الفرعي لتكاليف املوظ فني

 27,0 73,4 77,2 222,5 املساعدة املؤقتة العامة

        املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

        العمل اإلضايف

 27,0 73,4 77,2 222,5 اجملموع الفرعي لسائر تكاليف املوظفني

 86,8 04,6 22,7 99,9 السفر

        الضيافة

 0,8 00,7 0,2 22,0 اخلدمات التعاقدية

        التدريب

        اخلرباء االستشاريون

        النفقات التشغيلية العامة

        اللوازم واملواد

        األثاث واملعدات

اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة 
 47,0 67,0 22,2 222,9 باملوظفني

 28,8 46,8 260,6 133,4 المجموع
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 4500البرنامج : البرنامج الرئيسي الرابع: 44 الجدول

 لجنة الميزانية والمالية

  2022يزانية املعتمدة لعام امل
 (بآالف اليورو)

  2022النفقات الفعلية لعام 
 (بآالف اليورو)الفرق  (بآالف اليورو)

 معد ل اإلنفاق
 بالنسبة املئوية

 22.6 املوظ فون من فئة اخلدمات العامة ال توجد بيانات مفصلة 254.0 املوظ فون من الفئة الفنية
 226,2 59,9- 266.2 235.6 املوظ فنياجملموع الفرعي لتكاليف 
 69,3 40,5 220.7 52.2 املساعدة املؤقتة العامة

 203,5 2,2- 74.2 60.0 املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات
    2.4  العمل اإلضايف

 20,0 32,4 227.3 222.2 اجملموع الفرعي لسائر تكاليف املوظفني
 63,4 225,7 227.2 327.9 السفر
 242,4 2,9- 3.2 4.0 يافةالض

 52,2 37,5 62.5 76.0 اخلدمات التعاقدية
 4,6  4.7 التدريب

      اخلرباء االستشاريون 
 6,2 22,6  23.4 النفقات التشغيلية العامة

      اللوازم واملواد
      األثاث واملعدات

اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة 
 59,4 262,4 292.2 426.2 باملوظفني
 81,4 246,9 74563 86169 المجموع

 المباني: البرنامج الرئيسي الخامس: 45 الجدول

 المباني
  2022امليزانية املعتمدة لعام 

 (بآالف اليورو)
  2022النفقات الفعلية لعام 

 (بآالف اليورو)الفرق  (بآالف اليورو)
 معد ل اإلنفاق
 بالنسبة املئوية

   املوظ فون من فئة اخلدمات العامة ال توجد بيانات مفصلة   يةاملوظ فون من الفئة الفن
         اجملموع الفرعي لتكاليف املوظ فني

         املساعدة املؤقتة العامة
         املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

         العمل اإلضايف
         اجملموع الفرعي لسائر تكاليف املوظفني

         سفرال
         الضيافة

         اخلدمات التعاقدية
         التدريب

         اخلرباء االستشاريون
 200,0  492,5 2 492,5 2 النفقات التشغيلية العامة

        اللوازم واملواد
        األثاث واملعدات

اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة 
 200,0  492,5 2 492,5 2 باملوظفني
 200,0  498,5 2 498,5 2 المجموع
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 للضحايا االستئماني الصندوق أمانة: البرنامج الرئيسي السادس: 46 الجدول

 أمانة الصندوق االستئماني للضحايا
  2022امليزانية املعتمدة لعام 

 (بآالف اليورو)
  2022النفقات الفعلية لعام 

 (بآالف اليورو)الفرق  (بآالف اليورو)
 معد ل اإلنفاق
 بالنسبة املئوية

 232,2 املوظ فون من فئة اخلدمات العامة ال توجد بيانات مفصلة 992,2 املوظ فون من الفئة الفنية
 72,0 247,0 277,0 224,0 2 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظ فني

 76,2 274,3 572,0 752,3 املساعدة املؤقتة العامة
        اصة باالجتماعاتاملساعدة املؤقتة اخل
 العمل اإلضايف

 
9,6 -9,6   

 72,2 264,7 527,6 752,3 اجملموع الفرعي لسائر تكاليف املوظفني
 220,2 60,5- 360,5 300,0 السفر
 3,0 الضيافة

 
3,0 

 70,3 55,6 232,4 227,0 اخلدمات التعاقدية 
 32,2 22,0 20,2 32,2 التدريب

 52,2 52,6 62,4 220,0 اخلرباء االستشاريون
 20,0 النفقات التشغيلية العامة

 
20,0 0,2 

 206,6 0,2- 3,2 3,0 اللوازم واملواد
     األثاث واملعدات

 
  

اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة 
 25,2 92,5 566,7 665,2 باملوظفني
 79,9 520,1 032,3 1 542,5 1 المجموع

 قرض الدولة المضيفة –مشروع المباني الدائمة : 1-بعالبرنامج الرئيسي السا: 47 الجدول

قرض الدولة  –مشروع المباني الدائمة 
 المضيفة

  2022امليزانية املعتمدة لعام 
 (بآالف اليورو)

  2022النفقات الفعلية لعام 
 (بآالف اليورو)الفرق  (بآالف اليورو)

 معد ل اإلنفاق
 بالنسبة املئوية

   املوظ فون من فئة اخلدمات العامة ال توجد بيانات مفصلة   يةاملوظ فون من الفئة الفن
         اجملموع الفرعي لتكاليف املوظ فني

         املساعدة املؤقتة العامة
         املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

         العمل اإلضايف
         اجملموع الفرعي لسائر تكاليف املوظفني

         سفرال
         الضيافة

         اخلدمات التعاقدية
         التدريب

         اخلرباء االستشاريون
 200,0 0,2 525,2 3 525,2 3 النفقات التشغيلية العامة

         اللوازم واملواد
         األثاث واملعدات

اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة 
 200,0 0,2 525,2 3 525,2 3 باملوظفني
 200,0 0,2 585,2 3 585,1 3 المجموع
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 آلية الرقابة المستقلة: 5-البرنامج الرئيسي السابع: 48 الجدول

 آلية الرقابة المستقلة
  2022امليزانية املعتمدة لعام 

 (بآالف اليورو)
  2022النفقات الفعلية لعام 

 (بآالف اليورو)الفرق  (بآالف اليورو)
 نفاقمعد ل اإل

 بالنسبة املئوية
 79.9 املوظ فون من فئة اخلدمات العامة ال توجد بيانات مفصلة 249.4 املوظ فون من الفئة الفنية

 062,0 57,7- 687,6 667,3 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظ فني

 27,3 70,5 70,6 030,4 املساعدة املؤقتة العامة

 003,5 6,0- 26,0 20,0 اتاملساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماع

        العمل اإلضايف

 80,0 38,7 053,3 070,4 اجملموع الفرعي لسائر تكاليف املوظفني

 23,7 005,4 600,0 305,4 السفر

 078,7 0,7- 5,7 7,0 الضيافة

 50,6 34,5 37,6 42,4 اخلدمات التعاقدية

 7,2 التدريب

 

7,2 

        اخلرباء االستشاريون 

 2,0 06,2 0,8 03,7 ات التشغيلية العامةالنفق

     اللوازم واملواد

 

  

     األثاث واملعدات

 

  

 57,7 028,7 672,0 707,7 اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني

 86,7 172,7 288,1 831,7 المجموع

 مكتب المراجعة الداخلية: 6-البرنامج الرئيسي السابع: 49 الجدول

 لمراجعة الداخليةمكتب ا
  2022امليزانية املعتمدة لعام 

 (بآالف اليورو)
  2022النفقات الفعلية لعام 

 (بآالف اليورو)الفرق  (بآالف اليورو)
 معد ل اإلنفاق
 بالنسبة املئوية

 72,9 املوظ فون من فئة اخلدمات العامة ال توجد بيانات مفصلة 452,6 املوظ فون من الفئة الفنية
 92,2 6,2 525,3 532,5 موع الفرعي لتكاليف املوظ فنياجمل

 77,0 22,0 93,6 222,6 املساعدة املؤقتة العامة
        املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

        العمل اإلضايف
 77,0 22,0 93,6 222,6 اجملموع الفرعي لسائر تكاليف املوظفني

 99,9  20,2 20,2 السفر
        الضيافة

 اخلدمات التعاقدية
 

26,2 -26,2   
 24,6 3,7 20,3 24,0 التدريب

  20,0  20,0 اخلرباء االستشاريون
        النفقات التشغيلية العامة

        اللوازم واملواد
        األثاث واملعدات

 27,3 6,9 47,3 54,2 اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني
 94,1 42,2 666,1 707,3 المجموع

____________ 


