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 المقدِّمة  -أوالً 

ة الرئيسية اليت أجرتا احملكمة اجلنائية الدولية ("احملكمة") يف ينطوي هذا التقرير على تفاصيل األنشط -١
فقات ر يف املم فيه حملة عامة عن أداء احملكمة على صعيد تنفيذ ميزانيتها للعام املذكور. وترد قدَّ وتُ  ،٢٠١٥عام 
افرتاضات  قُ حبسب الربنامج الرئيسي وحتقُّ  لة عن أمور منها األداءُ السادس عشر معلومات مفصَّ  حىتاألول 

 والوثائُق اليتم قلم احملكمة، ر شؤو�َ يتدبَّ والشهود الذين  والين عليهم املدَّعى عليهماملتصلة ب راتُ امليزانية، واملؤشِّ 
 .صفحاتا مكتب املدَّعي العام وعددُ  اأودعه

تقتصر ل الوارد يف القسم األول من هذا التقرير، مل وكما ميكن أن يُرى من وصف األنشطة املفصَّ  -٢
 طُلب بة. ولئنمرتقَ غري شىت أنشطة بل أجرت أيضاً  ٢٠١٥أ هلا فيما خيص عام احملكمة على إجراء األنشطة املهيَّ 

وعبت جزئيًا يف من أجل هذه األنشطة فإن تكاليفها قد استُ الدعم بأموال من صندوق الطوارئ  يف بادئ األمر
على إجراء  واملثابَرةصارمة يف جمال امليزانية تطبيق ضوابط ل ية نتيجةً إطار امليزانية الربناجمية العاد ضمن�اية املطاف 

 .الرابع القسمعلى النحو املشروح يف األنشطة حبسب أولويتها، 

 أهم أنشطة البرامج الرئيسية  - ثانياً 

 البرنامج الرئيسي األول: الهيئة القضائية - ألف

 هيئة الرئاسة -١

عنها الاالت الرئيسية املنوطة املسؤولية ثالثِة رسة وظائفها يف مما ٢٠١٥واصلت هيئة الرئاسة يف عام  -٣
 .املهام القضائية وسائر املهام القانونية، والعالقات اخلارجية، والشؤون اإلدارية أال وهي با

) زيادة كبرية LEUالقانوين الواقع على عاتق وحدة الشؤون القانونية واإلنفاذ (شهد عبء العمل وقد  -٤
م . ويعزى ذلك بصورة رئيسية إىل استمرار ارتفاع الطلب على الدعم املقدَّ ، على غرار العام السابق٢٠١٥يف عام 

التابع لفريق ) SGGاملعين باحلوكمة (الدراسة يف سياق مشاورات فريق إىل هيئة الرئاسة يف االضطالع بوظائفها 
والفريق العامل  )"تسريع اإلجراءات القضائية"( املسائل املعهود با إليهبشأن الموعة األوىل من الهاي العامل 

قت يف هذا الال استمرار عمليات التبادل مع مجعية زات اليت حتقَّ ومن املنجَ ). WGLLاملعين بالعرب املستخلصة (
القواعد اإلجرائية وقواعد ربعة اليت اقرتحت احملكمة إدخاهلا على بشأن التعديالت األ("اجلمعية")  الدول األطراف

اليت تناوهلا النقاش يف إطار اجلمعية؛ وتنسيق أعمال التحضري إلعداد تقريرين شاملني للهيئة القضائية إلثبات ا
اجلنائية. وعلى اإلمجال شاركت وحدة الشؤون القانونية  اإلجراءاتراد با تسريع ة العمل يُ ممارسيف تغيريات بشأن 

ت غري الرمسية واالجتماعات الرمسية مع فريق الدراسة املعين زهاء اثين عشر اجتماعًا من االجتماعاواإلنفاذ يف 
أما يف  .)WGAومع الفريق العامل املعين بالتعديالت ( املعهود با إليهباحلوكمة بشأن الموعة األوىل من املسائل 

كثري لطلبات، بشأن اليئة الرئاسة هلخرى فقد واصلت وحدة الشؤون القانونية واإلنفاذ إعداد قرارات األاالت ال
للقضاة. ويضاف  عامةالدوائر، واقرتحت اجتماعات وجلسات قضاة لت تشكيل هيئات ، وسهَّ طابع سّريمنها 

ض عن إبرام اتفاقني متصلني باإلنفاذ جنحت يف التفاوض الذي متخَّ وحدة الشؤون القانونية واإلنفاذ إىل ذلك أن 
نظمات دولية تشمل بنطاقها احملكمة مجعاء ويف إبرام هذه بشأن اتفاقات مع م التباحث بني األجهزةوشاركت يف 
 للمرة األوىل يف إنفاذ مرحلة العقوبات من مراحل إجراءات احملكمة.إن هذه الوحدة شاركت  مثاالتفاقات. 
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معية وهيئاتا الفرعية، ومع جلالعالقات اخلارجية تواصلت هيئة الرئاسة مع الدول، ومع اويف جمال  -٥
ولية ومنظمات إقليمية، ومع التمع املدين، بغية تعزيز تعاون هذه اجلهات مع احملكمة وشحذ منظمات حكومية د

، ورُكِّز على ٢٠١٥اجلدة يف آذار/مارس  وعيها بعملها وحشد دعمها هلا. لقد انُتخبت هيئة رئاسة جديدة كلَّ 
أصحاب الشأن يف احملكمة من  طائفة واسعةجتديد العالقات مع أهم الشركاء اخلارجيني للمحكمة وعلى إعالم 

بشأن األولويات االسرتاتيجية هليئة الرئاسة اجلديدة، وال سيما تركيز الرئيسة على تعزيز جناعة احملكمة وفعاليتها من 
على إقامة العدل  تايف قدر للمحكمة خالل اإلصالحات الداخلية وعن طريق حتسني درجة ثقة اجلهات الداعمة 

وجه بصفتها ) ، نيابًة عنهاالرئيسة (أو إحدى نائبتيهاوقد عقدت حنو عايل اجلودة. على يف الوقت املناسب 
تمع لجمهور، اجتماعات رمسية مع كثري من كبار ممثلي السلطات الوطنية، واملنظمات الدولية، والالبارز لاحملكمة 

ية. وقد قادت الرئيسة التنسيق الداخلي ان املهمات الرمسزائرة، أو إبّ الوفود ال يف حالة املدين، إما يف مقر احملكمة،
لشؤون العالقات اخلارجية اليت تشمل بنطاقها احملكمة مجعاء، مثل القرارات بشأن األهداف واالسرتاتيجيات 

وإعداد البيانات الرمسية والتقارير، والتعاون والتواصل مع سائر أصحاب الشأن يف منظومة نظام روما العامة، 
الطابع . وحيثما أمكن األمر، أسهمت هيئة الرئاسة يف اجلهود املبذولة للنهوض باحملافلشىت  األساسي والتمثيل يف

قي اجلمعية املعنيني خبطة العمل اخلاصة بعاملية نظام روما األساسي مع منسِّ نظام روما األساسي بالتعاون ل العاملي
 ت اإلقليمية.رئيس اجلمعية، واملنظمات غري احلكومية، واهليئاو وتنفيذه الكامل، 

هيئة الرئاسة، مع سائر أجهزة احملكمة، يف تبسيط بنية احلوكمة والرقابة  مضتويف جمال الشؤون اإلدارية  -٦
يف احملكمة. ومشل ذلك تفعيل نظامها اخلاص بتمييز املخاطر وتدبرها: إدخال حتسينات على إجراءات احملكمة يف 

وإدراج السياسات ذات الصلة املشرتكة بني ء املمكن حتقيقه؛ رات لألدامؤشِّ جمال التخطيط االسرتاتيجي؛ ووضع 
)؛ ومراجعة ، مثالً جمال اإلبالغ عن املخالفات ومكافحة الغشيف ( واحلوكمياألجهزة يف إطار احملكمة القانوين 

التابع  مشاريع التعاميم اإلدارية املشرتكة بني األجهزة. لقد عملت هيئة الرئاسة بالتعاون مع فريق الهاي العامل
ثة إىل الدول وإىل سائر أصحاب الشأن اخلارجيني، كما تعاونت للجمعية لتقدمي خطة احملكمة االسرتاتيجية احملدَّ 

من أجل اهليئة ناً على وجه التحديد معيَّ  اً جهاز منها كل خيص  بشأن مبادرات مقبلة الستحداث خطط اسرتاتيجية 
 لرفيعة املستوى الشاملة بنطاقها احملكمة مجعاء. وفيما خيص اإلشرافَ القضائية وقلم احملكمة، باإلضافة إىل اخلطة ا

التنسيق بني األجهزة، واصل الفريق اإلداري التواصل مع قلم  االسرتاتيجي الذي يضطلع به قلم احملكمة ومسائلَ 
ن الفريق اإلداري احملكمة بشأن مواضيع تم الطرفني، منها املتابعة فيما يتعلق بإعادة تنظيم قلم احملكمة. كما إ

بشأن عدد من املواضيع اإلدارية والتدبرية ذات تواصل مع فريق الدراسة املعين باحلوكمة التابع للجمعية طيلة السنة 
املعهود با إىل فريق  احملكمة إىل جانب األجهزة األخرى، وال سيما بالموعة الثانية من املسائل بعملالصلة 
لت هيئة الرئاسة احملكمة يف عدد من . وقد مثَّ ) ريورة إعداد وتنفيذ ميزانية احملكمةاملتصلة بس(الموعة  الدراسة
التيسريية ضمن إطار فريق الهاي العامل، وال سيما فيما يتعلق بإطار تدبر املخاطر يف احملكمة،  العمليات

اإلداري عن كثب يف  وعلى غرار السنوات السابقة، شارك الفريقرات األداء. والتخطيط االسرتاتيجي، ومؤشِّ 
الشؤون املشرتكة بني األجهزة، مثل إعداد امليزانية الربناجمية للمحكمة وعدد من التقارير والوثائق ذات الصلة، 

الفريق العامل املعين مبيزانية احملكمة؛ والتعاون مع جلنة امليزانية إطار واملناقشات بشأن سائر شؤون امليزانية ضمن 
سائل االسرتاتيجية وتيسريها يف اللجنة بشأن املالـُميسِّر التابع للجمعية املعين بامليزانية؛ واملناقشة واملالية ("اللجنة") و 

 )؛ وتنسيق وتيسري االجتماعات الشهرية للس التنسيق.Tricommالثالثية (
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 الشعبة التمهيدية -٢

(تنظر الدوائر التمهيدية حاليًا يف إحدى عشرة حالة -٧
1F

أسندت  ٢٠١٥كتوبر تشرين األول/أ ٨يف و  .)١
. وعلى الرغم من أن مثة ستة قضاة حالة جديدة (هي احلالة يف جورجيا)إىل الدائرة التمهيدية األوىل هيئة الرئاسة 

من  ٣٥ لعمل يف الشعبة التمهيدية فإن أحدهم لـّما يزل ال يعمل على أساس التفرغ، وفقًا للمادةلحاليًا  منتَدبون
لة من ال يعمل إال يف الدائرة االبتدائية السابعة. ولذا فإن الدوائر التمهيدية مشكَّ  النظام األساسي، وواحدًا آخر

لعمل يف الشعبة االبتدائية. كما إن مجيع القضاة ل منتَدبلعمل يف الشعبة التمهيدية وقاض ل منتَدبنيأربعة قضاة 
يف دعاوى االستئناف  هميشارك بعضية و لعمل يف الدوائر االبتدائلأيضًا  منتَدبونالعاملني يف الشعبة التمهيدية 

 التمهيدي.

  بومْ ْضيَ كوت أُ وأو ) Vincent Otti(نسنت أويت وف )Joseph Kony( جوزيف كوينيف قضية و  -٨
)Okot Odhiambo( ودومينيك أُنغوين )Dominic Ongwen( ، ،إىل احملكمة يف كانون  ُقدِّميف احلالة يف أوغندا

بالقبض عليه.  اً أمر  ٢٠٠٥متوز/يوليو  ٨يف  تصدر احملكمة أ تين، الذي كاندومينيك أُنغو  ٢٠١٥الثاين/يناير 
د  ٢٠١٥كانون الثاين/يناير   ٢٦ يف ه األول أمام الدائرة التمهيدية الثانيةفمَثل مثولَ  آب/أغسطس  ٢٤وُحدِّ
لتمهيدية الثانية رت الدائرة اقرَّ  ٢٠١٥شباط/فرباير  ٦بصورة مؤقتة تارخيًا لبدء جلسة اعتماد التهم. ويف  ٢٠١٥

أيلول/سبتمرب  ١٠. ويف ُأضَيْمبو كوتأويت وأو  نسنتوفجوزيف كوين عن قضية  دومينيك أُنغوينفصل قضية 
 نظراً إىل موته.ُأْضَيْمبو  أوكوت علىأ�ت الدائرة التمهيدية الثانية الدعوى  ٢٠١٥

 ٢٠١٥شباط/فرباير  ٢٧تاريخ قرارًا ب دومينيك أُنغوين وأصدرت الدائرة التمهيدية الثانية يف قضية -٩
حدَّدت أصدرت الدائرة التمهيدية الثانية قرارًا  ٢٠١٥آذار/مارس  ٤دت فيه نظام الكشف عن األدلة. ويف حدَّ 

طة للطلب اخلاص فيه املبادئ فيما يتعلق بعملية مشاركة الين عليهم يف اإلجراءات واعتمدت استمارة قياسية مبسَّ 
أرجأت الدائرة التمهيدية الثانية، بناء على طلب املدَّعية العامة، جلسة  ٢٠١٥/مارس آذار ٦بذه العملية. ويف 

املشتبه فيه كان فارًا لفرتة تناهز  أنيف ذلك  ، مراعيةً ٢٠١٦كانون الثاين/يناير   ٢١اعتماد التهم حىت 
لتحقيق يف القضية وإجراء عمليات على املدَّعية العامة القيام بأمور منها إعادة ابالتايل  سنوات وأنه يتعنيَّ  العشر

 حتقيق إضافية.

قررت الدائرة التمهيدية الثانية، بناء على طلب املدَّعية العامة، إبقاء أمرها  ٢٠١٥حزيران/يونيو  ٨يف و  -١٠
أُنغوين بالعامل  اتصاالت دومينيك نع مجيعَ بأن ميَ  ٢٠١٥حزيران/يونيو  ٥الصادر يف لرئيس قلم احملكمة الشفوي 
رئيس فريق حماميه ومساعده، نافذًا ريثما يقوم رئيس القلم باستعراض التسجيالت ب هاتصاالتعدا اخلارجي، 

 تقرير عن ذلك إىل الدائرة. بتقدميمث الصوتية للمكاملات اهلاتفية لدومينيك أُنغوين 

تهم لرئاسة بعقد جلسة اعتماد الاأوصت الدائرة التمهيدية الثانية هيئة  ٢٠١٥أيلول/سبتمرب  ١٠ويف  -١١
 ٢٨يف  تر هيئة الرئاسة قرَّ  التشاور مع هذه الدولة. بيد أنيف مجهورية أوغندا، بغية مباشرة هيئة الرئاسة عملية 

مقر ، على ضوء مزيد من املعلومات ذات الصلة، عقد جلسة اعتماد التهم يف ٢٠١٥األول/أكتوبر  تشرين
 الهاي.احملكمة يف 

                                                 
 يةومجهور  وليبيا وكينيا أفريقيا الوسطى [احلالة األوىل] والسودان (دارفور) ومجهورية الدميقراطية الكونغو ومجهورية أوغندااحلاالت يف  )١(

مث  الوسطى، أفريقيا واحلالة الثانية يف مجهورية وحالة السفن املسجَّلة يف احتاد جزر القمر واجلمهورية اهليلينية ومملكة كمبوديا، ومايل، ديفوار كوت
 .جورجيا احلالة يف
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أفريقيا الوسطى، رفضت الدائرة التمهيدية الثانية بتاريخ  وفيما يتعلق باحلالة األوىل يف مجهورية -١٢
) وإمييه كيلولو Jean Pierre Bemba Gomboجان بيري مببا غومبو (، يف قضية ٢٠١٥الثاين/يناير  كانون ٢٣

) Jean-Jacques Magenda Kabongo) وجان جاك ماِغندا كابـُْنغو (Aimé Kilolo Musambaموَمسْبا (
، مجيع طلبات اإلذن )Narcisse Arido) ونَرسيس أريدو (Fidèle Babala Wanduدو (وفيديل باباال َونْ 

فرُفع ملف الدعوى الحقًا إىل هيئة الرئاسة باالستئناف اليت قدمها املتهمون اخلمسة فيما يتعلق باعتماد التهم. 
(ل دائرة ابتدائيةلكي تشكِّ 

2F

٢(. 

الدائرة التمهيدية الثانية خالل الفرتة املفاد عنها، يف وفيما يتعلق باحلالة يف دارفور بالسودان، أصدرت  -١٣
، إىل التعاون مع إزاءها املذكورةيف التواريخ ، قرارات تدعو فيها السلطات املختصة التالية البيان، عمر البشريقضية 

 ٢٤و ايرشباط/فرب  ٢٤احملكمة يف القبض على السيد البشري وتقدميه إىل احملكمة: اململكة العربية السعودية (
ثيوبيا االحتادية إ)؛ مجهورية ٢٠١٥آذار/مارس  ٢٤)؛ مجهورية مصر العربية (٢٠١٥آذار/مارس 

)؛ دولة الكويت ٢٠١٥شباط/فرباير  ٢٤)؛ اإلمارات العربية املتحدة (٢٠١٥الثاين/يناير  كانون ٢٣(
 ).٢٠١٥شباط/فرباير  ٢٤)؛ مملكة البحرين (٢٠١٥شباط/فرباير  ٢٤(

وجدت الدائرة التمهيدية الثانية، إذ قضت بشأن طلب من املدَّعية العامة،  ٢٠١٥س آذار/مار  ٩ويف  -١٤
أن مجهورية السودان مل تتعاون مع احملكمة برفضها املتعمد االتصال باألجهزة املختصة يف احملكمة وتنفيذ األوامر 

 جملس األمن.حيلت املسألة إىل العالقة بالقبض على عمر البشري وتقدميه إىل احملكمة. وقد أُ 

يصُلح كما   البشري قضية يصُلح يفأصدرت الدائرة التمهيدية الثانية قراراً،  ٢٠١٥نيسان/أبريل  ١٥ويف  -١٥
ر أية قضية أخرى عالقة أمام الدائرة التمهيدية الثانية، تأمر فيه رئيس قلم احملكمة بأن يرسل، عندما تتوفَّ يف 

يف  طرافبإلقاء القبض عليهم، مذكرة شفوية إىل الدول األمعلومات متعلقة بسفر مشتبه فيهم، ممن صدر أمر 
إىل احملكمة أو دعوة الدول  ني وتقدميهماملعني لتزاماتم بالقبض على املشتبه فيهمرهم فيها باالنظام األساسي يذكِّ 

ة األوىل إىل احملكمة. وقد أصدرت الدائرة التمهيدييهم وتقدميهم غري األطراف يف النظام األساسي إىل القبض عل
يف اليوم نفسه قراراً مماثًال بغية توحيد النهج فيما خيص مجيع القضايا اليت تنظر فيها الدائرتان التمهيديتان واليت لـّما 

 طلقاء. ،صدرت أوامر بالقبض عليهم ،فيهابم يزل مشتبه 

عية العامة أصدرت الدائرة التمهيدية الثانية، إذ قضت بشأن طلب املدَّ  ٢٠١٥حزيران/يونيو  ١٣ويف  -١٦
املسارعة إىل القبض على عمر البشري وتقدميه واجب  أنه يقع على عاتق مجهورية جنوب أفريقيا إصدار أمر يبنيِّ 
خلصت فيه إىل أن مجهورية جنوب أفريقيا كانت بالفعل على علم بواجبها مبقتضى النظام  اً إىل احملكمة، قرار 

 ٤ويف  إصدار تذكري آخر هلا بذلك.إىل ىل احملكمة، وأنه ال داعي مه إى عمر البشري وتقدِّ لاألساسي بأن تقبض ع
غراض ألطلبت الدائرة التمهيدية الثانية من مجهورية جنوب أفريقيا أن تقدم إفادات  ٢٠١٥أيلول/سبتمرب 

يزل ان كتابة التقرير احلايل كان لـّما ) من نظام روما األساسي. وإبّ ٧(٨٧اإلجراءات املنصوص عليها يف املادة 
 يُنتظر ذلك.

 عبد الرحيم حممد حسني، يف قضية ٢٠١٥حزيران/يونيو  ٢٦ورأت الدائرة التمهيدية الثانية بتاريخ  -١٧
إذ قضت بشأن طلب من املدَّعية العامة، أن مجهورية السودان مل تتعاون مع احملكمة  ،(وزير الدفاع السوداين)

                                                 
 هذه يف بالدعوى عليه يتعلق فيما ومبوغ مببا بيري جان عن باإلفراج الثانية التمهيدية الدائرة أمرت ،٢٠١٥ كانون الثاين/يناير ٢٣ يف )٢(

 .الثالثة االبتدائية الدائرة أمام اإلجراءات ألغراض احتجازه واستمر. القضية
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وتنفيذ األوامر العالقة بالقبض على عبد الرحيم حممد  األجهزة املختصة يف احملكمةببرفضها املتعمد االتصال 
 حيلت هذه املسألة إىل جملس األمن.حسني وتقدميه إىل احملكمة. وقد أُ 

وولرت ُأسابريي باراسا رفضت الدائرة التمهيدية الثانية، فيما خيص قضية  ٢٠١٥أيلول/سبتمرب  ١٠ويف  -١٨
)Walter Osapiri Barasa(  ،٢٠١٣عن يف األمر بإلقاء القبض الصادر يف آب/أغسطس طاليف احلالة يف كينيا 

(بأمر باملثول أمام احملكمة االستعاضة عن األمر املعين طالباً الذي قدَّمه الدفاع 
3F

٣(. 

  غيشريو بولأصدرت الدائرة التمهيدية الثانية، يف قضية  ٢٠١٥آذار/مارس  ١٠ويف  -١٩
)Paul Gicheru( بت كبكويش وفيليب )Philip Kipkoech Bett( بشأن الطلب الذي  حمرَّزًا باألختام، قرارًا

غيشريو  ) من النظام األساسي، مع أمرين بالقبض على بول١(٥٨قدمه االدِّعاء مبوجب املادة 
)(ج) من النظام األساسي ١(٧٠منصوص عليها يف املادة ة بإقامة العدالة جلرائم ماسّ  بت كبكويش وفيليب
فع ر قررت الدائرة التمهيدية الثانية  ٢٠١٥أيلول/سبتمرب  ١٠على شاهد. ويف د املفسِ التأثري ممارسة ل يف تتمثَّ 

متوز/يوليو  ٣٠يف  بماالسلطات الكينية على هذين املشتبه قبض مرين بإلقاء القبض، إثر األعن  أختام التحريز
 ون الكيين.تنفيذاً لطلب احملكمة، وإحالتهما إىل قاضي احملكمة العليا يف كينيا وفقاً للقان ٢٠١٥

يف قضية  ٢٠١٥أيلول/سبتمرب  ١٨بتاريخ وفيما خيص احلالة يف مايل أصدرت الدائرة التمهيدية األوىل  -٢٠
من ‘ ٤)’ه)(٢(٨جرائم منصوص عليها يف املادة بالقبض عليه لضلوعه يف حمرَّزاً باألختام أمراً  املهدي الفقيمحد أ

 ٢٨ يف (صدرت لألغراض الدينيةصة ومبان خمصَّ ة تارخييهجمات على آثار النظام األساسي تتمثَّل يف 
 ُقدِّم ٢٠١٥أيلول/سبتمرب  ٢٦). ويف حمجوبٌة فيها معلوماتعلنية من هذا األمر  صيغةٌ  ٢٠١٥أيلول/سبتمرب 

د وقد ُحدِّ . ٢٠١٥أيلول/سبتمرب  ٣٠ه األول أمام الدائرة التمهيدية يف ل مثولَ املهدي إىل احملكمة ومثَ  الفقيأمحد 
 موعداً لعقد جلسة اعتماد التهم. ٢٠١٦ون الثاين/يناير كان  ١٨

مت ومملكة كمبوديا، قدَّ  اجلمهورية اهليلينيةوفيما خيص حالة السفن املسجَّلة يف احتاد جزر القمر و  -٢١
)(أ) من ٣(٥٣طلبًا إلعادة النظر، عمًال باملادة  ٢٠١٥كانون الثاين/يناير   ٢٩حكومة احتاد جزر القمر، يف 

بعدم مباشرة حتقيق يف  ٢٠١٤تشرين الثاين/نوفمرب  ٦ يفاملدَّعية العامة  الذي اختذتهيف القرار  ،اسيالنظام األس
أصدرت الدائرة التمهيدية األوىل قرارها بشأن مشاركة الين عليهم،  ٢٠١٥نيسان/أبريل  ٢٤احلالة املعنية. ويف 

(يف إجراءات إعادة النظر املشاركةيف بأن للمجين عليهم يف احلالة املعنية احلق  ةً قر م
4F

 ٢٠١٥متوز/يوليو  ١٦. ويف )٤
عية  عاينتأصدرت الدائرة التمهيدية األوىل قرارها بشأن طلب إعادة النظر، الذي  فيه أخطاء عدة ارتكبتها املدَّ

العامة إذ خلصت إىل أن القضايا اليت ميكن أن تنشأ عن هذه احلالة ليس من شأ�ا أن تكون على درجة من 
ر اختاذ احملكمة املزيد من التدابري. وبالتايل فقد طلبت الدائرة التمهيدية األوىل من املدَّعية العامة أن ة تربِّ اخلطور 

 تعيد النظر يف قرارها بعدم مباشرة حتقيق يف احلالة املعنية.

مبوجب  مت املدَّعية العامة إىل الدائرة التمهيدية األوىل طلباً قدَّ  ٢٠١٥تشرين األول/أكتوبر  ١٣ويف  -٢٢
 من نظام روما األساسي لإلذن بإجراء حتقيق يف احلالة يف جورجيا. ١٥املادة 

                                                 
 .القرار املعين باستئناف اإلذنَ  الدفاع طلبُ  ٢٠١٥ األول/أكتوبر تشرين ٢٩ يف رُفض )٣(
م الين عليهم مالحظاتم )٤(  .٢٠١٥ متوز/يونيو ٢٢ يف قدَّ
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 الشعبة االبتدائية -٣

 مببااسُتمع إىل اإلفادات الشفوية اخلتامية يف قضية  ٢٠١٤تشرين الثاين/نوفمرب  ١٣و ١٢يف  -٢٣

)Bemba( أيار/مايو  ٢٦قرارها الصادر يف ر الدائرة وفقًا لدِ صْ حينها للتداول. وستُ الدائرة  قضاة، فانسحبت هيئة
قرارات منفصلة بشأن ذنب أو براءة املتهمني، وبشأن العقوبات الواجب فرضها إذا أُدينوا. كما إن الدائرة  ٢٠١٤

بّتت يف عدة طلبات متهيدية منها طلب من الدفاع الختاذ التدابري املناسبة تداركًا إلساءة استعمال اإلجراءات، مت 
 رفضه.

أمراً بالقبض على عبداهللا  ٢٠١٤أيلول/سبتمرب  ١١يف أصدرت الدائرة االبتدائية الرابعة  ندابويف قضية  -٢٤
، وألغت املوعد طوعاً  إىل احملكمةمن تقدمي نفسه املتهم هذا  لتمكُّنندا أبكر نورين نظراً إىل عدم وجود ضمانات ب

الدائرة أن السودان مل يتعاون مع وجدت  ٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب  ١٩الذي سبق حتديده للمحاكمة. ويف 
إىل هيئة الرئاسة لكي ترفعه إىل جملس األمن ذا الصلة احملكمة فيما يتعلق بالقبض على السيد بندا وأحالت قرارها 

 التابع لألمم املتحدة.

آب/أغسطس  ١٩أصدرت الدائرة االبتدائية اخلامسة(أ) يف  )Sang(ْنغ وسَ  )Ruto( روتوويف قضية  -٢٥
، قبلت القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثباتمن  ٦٨مه االدِّعاء مبوجب القاعدة بشأن الطلب الذي قدَّ  قراراً  ٢٠١٥

دِّعاء اخلمسة. وخيضع القرار املعين حاليًا إلعادة النظر يف مبوجبه مبثابة أدلة الشهادة اليت سبق تسجيلها لشهود اال
بعد  ٢٠١٥أيلول/سبتمرب  ١٠هذه القضية رمسيًا بتاريخ دائرة االستئناف. وقد اختتم االدِّعاء تقدمي حججه يف 

أودع األطراف  ٢٠١٥تشرين األول/أكتوبر  ٢٦و ٢٣موا شهاداتم احلية. ويف شاهداً لكي يقدِّ  ٣٠أن استدعى 
أن يصدر حكم يف هذا الشأن يف أوائل  ويُتوقَّع، ‘عدم وجود وجه إلقامة الدعوى’إفاداتم بشأن القرار القاضي بـ

 .٢٠١٦عام 

قراراً  ٢٠١٥آذار/مارس  ١٣أصدرت الدائرة االبتدائية اخلامسة(ب) يف  )Kenyatta( ياتانْ كِ ويف قضية  -٢٦
حمدود متبٍق اختصاص ب حمتفظةً لسيد كنياتا وإ�اء اإلجراءات، إىل اهة علماً بسحب االدِّعاء التهم املوجَّ  فيهحياط 

بعدم  بشأن طلب االدِّعاء القضاءَ ها حكم ٢٠١٦وائل عام يف أهذه الدائرة صدر تع أن يف هذه القضية. ويُتوقَّ 
 .بناًء على إعادة املسألة إليها للبت فيها من جديدوذلك  امتثال حكومة كينيا

إىل  ت الدائرةمع. واست٢٠١٥أيلول/سبتمرب  ٣مة يف بدأت احملاك )Ntaganda( ندااْنتاغَ ويف قضية  -٢٧
 .٢٠١٦واصل تقدمي األدلة طيلة عام ، وسيت٢٠١٥الدِّعاء يف عام اشهود من مثانية 

 ٧٠ (الدعوى املقامة مبوجب املادة مببا وآخريناحملاكمة يف قضية  ٢٠١٥أيلول/سبتمرب  ٢٩يف  توبدأ -٢٨
تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٧من النظام األساسي). وقد اختتم االدِّعاء رمسيًا تقدمي حججه يف هذه القضية بتاريخ 

شباط/فرباير  ٢٩إلدالء بشهادتم احلية. وسيبدأ الدفاع تقدمي أدلته يف شاهدًا ل ١٣بعد أن استدعى  ٢٠١٥
٢٠١٦. 

آذار/مارس  ١١يف ) Blé Goudé( ليه غوديهبْ او  )Gbagbo( اْغبَـْغبو الدعويني علىوبعد ضم  -٢٩
، أصدرت الدائرة االبتدائية األوىل عدة قرارات إجرائية حتضريًا للمحاكمة، منها قرار بشأن سري ٢٠١٥
طّبيني وجدت الدائرة، بعد استالمها تقارير من ثالثة خرباء  ٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٧ات. ويف اإلجراء

كانون   ٢٨يف  تهحماكمر أن تبدأ للمحاكمة. ومن املقرَّ  تسمح مبثولهو السيد اْغبـَْغبحال نتهم احملكمة، أن عيَّ 
 .٢٠١٦الثاين/يناير 
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االستئماين للمجين عليهم، إثر صدور حكم عن دائرة أودع الصندوق ) Lubanga( لوبـَْنغاويف قضية  -٣٠
. ٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب  ٣االستئناف بشأن جرب األضرار، مشروع خطة لتنفيذ جرب األضرار اجلماعي يف 

دت الدائرة االبتدائية الثانية مواعيد إليداع املذكرات ذات الصلة تقع يف  حدَّ  ٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب  ١٢ويف 
وافقت عليه  املواعيد. وقدم االدِّعاء طلبًا لتأخري هذه ٢٠١٦وكانون الثاين/يناير  ٢٠١٥ألول/ديسمرب كانون ا

. وأودع واحد من املمثلني القانونيني للمجين عليهم طلب إرجاء آخر ٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٠الدائرة يف 
 .يف شأنه الدائرة بتُّ حالياً  يُنتظر

، ٢٠١٥أودع األطراف واملشاركون، يف أيار/مايو وحزيران/يونيو ) Katanga(كاتـَْنغا ويف قضية  -٣١
مالحظات بشأن اإلجراءات واملبادئ الواجب تطبيقها على جرب األضرار عمًال باألمر الصادر عن الدائرة 

ات والقرار  ٢٠١٥أيار/مايو  ٨. ووفقًا لألمر الصادر عن الدائرة يف ٢٠١٥نيسان/أبريل  ١االبتدائية الثانية يف 
عددًا من طلبات  ٢٠١٥الالحقة اليت يُواَفق فيها على متديد اآلجال، أحال قلم احملكمة يف تشرين الثاين/نوفمرب 

تقع  مواعيددت ، وقد ُحدِّ ٢٠١٦شباط/فرباير  ٢٩ستكمل إحالة الطلبات حبلول الين عليهم جلرب أضرارهم. وستُ 
 طلبات املعنية.إليداع الدفاع مالحظاته بشأن ال ٢٠١٦ يف أوائل عام

عقب صدور ، ٢٠١٥آب/أغسطس  ١٤، أودع السيد اْنغوجولو يف )Ngudjoloاْنغوجولو (ويف قضية  -٣٢
، طلبًا للتعويض تهالقاضي بتربئ لقرارَ ابشأن استئناف االدِّعاء  ٢٠١٥نيسان/أبريل  ٧حكم دائرة االستئناف يف 

 ٢٠١٥كانون األول/ديسمرب   ١٦ويف  .الثانية لدى الدائرة االبتدائية من النظام األساسي ٨٥مبوجب املادة 
 رفضت الدائرة هذا الطلب.

 شعبة االستئناف -٤

فيما خيص شعبة االستئناف. إنه شهد  نتاجيةً إبكونه حىت تارخيه أكثر األعوام  ٢٠١٥ز عام متيَّ  -٣٣
مرفوعة عديدة )، وإصداَر حكم بشأن دعاوى اْنغوجولو شويدعوى استئناف حلكم بالتربئة (تربئة  استكمالَ 
 ١٧). وقد تناولت شعبة االستئناف لوبـَْنغامن النظام األساسي ( ٧٥ألمر جبرب األضرار مبوجب املادة  اً استئناف

(دعوى استئناف ابتدائي
5F

من النظام األساسي  ١١٠عقوبتني عمًال باملادة  ختفيض، وأجنزت إعادة النظر يف )٥
 ).لوبـَْنغا، وكاتـَْنغا(

 )٢٠١٥عام الفرتة املفاد عنها (ناول دعاوى االستئناف التمهيدي يف يف املتوسط استغرق إجناز تو  -٣٤
يوماً بدءاً من تاريخ إقفال  ١٢٩تاريخ صدور احلكم ( حّىت يوماً من تاريخ إيداع الوثيقة الداعمة لالستئناف  ١٤٧

 ص فرتة اإلفادةيومًا الذي أفيد به فيما خي ١٦٨باب إيداع املذكرات). إن هذا املتوسط أدىن من املتوسط البالغ 
من  ١١٠مبوجب املادة ألغراض ختفيضها  اتالعقوب يفإعادة النظر إجراءات مث إن  .)6F٦()٢٠١٤عام السابقة (

يومًا من تاريخ جلسة إعادة النظر يف العقوبة حىت تاريخ صدور القرار  ٣٥استغرقت يف املتوسط النظام األساسي 
 ذي الصلة.

                                                 
 .يُنتظر البت فيها التقرير كانت ثالث من دعاوى االستئناف هذه لـّما يزل هذا كتابة  إبّان )٥(
 على يتوقف املؤقت األحكام القاضية باإلفراج علوقًا بني دعاوى استئناف الدعاوى األطول من أربع يف البت أن إىل التنويه جيدر  )٦(

لًة من هيئيت قضاة خمتلفتني؛ ذلك دائرة االستئناف عن ضالً ونظرت فيها ف الحقاً، أقيمت واحدة يف دعوى استئناف البت  يف أُعلن هذا وقد مشكَّ
 .منتفيُة الغرض املطاف أن دعاوى االستئناف األربع املعنية �اية
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 )Thomas Lubanga Dyilo( )ICC-01/04-01/06دييلو ( ْنغالوبَـ  توماس ضد العام قضية املّدعي )أ (

القرار  دعاوى استئنافِ  أصدرت دائرة االستئناف حكمها بشأن ثالثِ  ٢٠١٥آذار/مارس  ٣يف  -٣٥
د املبادئ واإلجراءات الواجب املعنون "قرار حيدِّ و عن الدائرة االبتدائية األوىل  ٢٠١٢آب/أغسطس  ٧يف الصادر 

رار". وقد علقت دائرة االستئناف نظرها يف دعاوى االستئناف هذه ريثما ُيستكمل تناول تطبيقها على جرب األض
يي استئناف من النظام األساسي ودعوَ  ٧٤القاضي بإدانته مبوجب املادة  لقرارَ ادعوى استئناف السيد لوبـَْنغا 
دعاوى ثالِث كمل تناول استُ فألساسي، من النظام ا ٧٦بشأن العقوبة عمًال باملادة  السيد لوبـَْنغا واالدِّعاء القرارَ 

 .٢٠١٤كانون األول/ديسمرب   ١االستئناف املعنية يف 

قدت يف ، عقب جلسة إعادة النظر يف العقوبة اليت عُ ٢٠١٥أيلول/سبتمرب  ٢٢ويف  -٣٦
 ختفيض ليس من السليممن ثالثة قضاة أنه  فةً دائرة االستئناف مؤلَّ قضاة رت هيئة ، قرَّ ٢٠١٥آب/أغسطس  ٢١
دت موعدًا إلعادة النظر التالية، عمًال ) من النظام األساسي، وحدَّ ٣(١١٠بة السيد لوبـَْنغا مبوجب املادة عقو 

 ) من النظام األساسي، حيل بعد عامني من تاريخ إصدار القرار املعين.٥(١١٠باملادة 

 )Mathieu Ngudjolo Chui( )ICC-01/04-02/12شوي ( اْنغوجولو ماتيو ضد العام قضية املّدعي )ب (

اليت االستئناف النهائي  يف دعوىأصدرت دائرة االستئناف حكمها  ٢٠١٥شباط/فرباير  ٢٧يف  -٣٧
كانون األول/ديسمرب   ١٨فيه باألغلبية قرار الدائرة االبتدائية الثانية الصادر يف  مؤيِّدةً ملدَّعية العامة، أقامتها ا
ة االستئناف، خالل تناوهلا دعوى االستئناف النهائي دائر  بتَّت. وقد شوي اْنغوجولوقاضي بتربئة السيد الو  ٢٠١٢

شوي يف برنامج احملكمة اخلاص باحلماية  اْنغوجولومسائل أخرى كثرية منها صفة السيد  يف، هذه ويف أعقابه
 املتصلة باإلجراءات املنفصلة يف النظام القضائي الوطين اهلولندي. واملسائل

 )Germain Katanga( )ICC-01/04-01/07(كاتـَْنغا  جرمان ضد العام قضية املّدعي )ج (

قدت يف ، عقب جلسة إعادة النظر يف العقوبة اليت عُ ٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب  ١٣يف  -٣٨
 تقليص السليممن  هيئة قضاة دائرة االستئناف مؤلَّفًة من ثالثة قضاة أن، قررت ٢٠١٥األول/أكتوبر  تشرين ٦
) من النظام األساسي، ٣(١١٠ومثانية شهور، عمًال باملادة  عقوبة السيد كاتـَْنغا مبقدار ثالث سنوات مدة
 تارخياً النقضاء مدة عقوبته. ٢٠١٦الثاين/يناير  كانون ١٨دت وحدَّ 

 )Bosco Ntaganda( )ICC-01/04-02/06اْنتاَغْندا ( بوسكو ضد العام قضية املّدعي )د (

 قرارَ استئناف السيد انْتاَغْندا  رةفعت إىل دائرة االستئناف مذكِّ رُ  ٢٠١٥تشرين األول/أكتوبر  ١٩يف  -٣٩
" ٩و ٦"قرار بشأن طعن الدفاع يف اختصاص احملكمة فيما يتعلق بالتهمتني الدائرة االبتدائية السادسة املعنون 

يد أودع الدفاع بالنيابة عن الس ٢٠١٥كانون األول/ديسمرب   ١٠. ويف ٢٠١٥تشرين األول/أكتوبر  ٩الصادر يف 
الدائرة االبتدائية السادسة املتعلق بالتزامات املدَّعي العام فيما خيص كشف  قرارَ  هالستئنافاعمة انْتاَغْندا الوثيقة الد

نتظر حاليًا صدور القرارين . ويُ القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات) من ١(٧٦الوثائق واملعلومات عمًال بالقاعدة 
 بشأن دعويي االستئناف هاتني.
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 )Dominic Ongwen( )ICC-02/04-01/15أُْنغوين ( كدوميني ضد العام قضية املّدعي )ه (

أودعت املدَّعية العامة وثيقتها الداعمة الستئنافها قرار الدائرة التمهيدية  ٢٠١٥نيسان/أبريل  ٢٨يف  -٤٠
 ٢٠١٥حزيران/يونيو  ١٧بشأن نظام الكشف عن األدلة. ويف  ٢٠١٥شباط/فرباير  ٢٧الثانية الصادر يف 

 عدادبإفيه  مرُ األالقرار املطعون فيه من حيث  مها يف دعوى االستئناف هذه، مبطلةً أصدرت دائرة االستئناف حك
 وتقدمي رسوم بيانية حتليلية متعمقة. 

 )ICC-02/05-03/09( نورين أبكر بندا اهللا عبد ضد العام قضية املّدعي )و (

نافه قرار الدائرة الستئ داعمةوثيقة بالنيابة عن السيد بندا ودعت أُ  ٢٠١٥كانون الثاين/يناير   ١٢يف  -٤١
عبداهللا بندا أبكر نورين". ويف  بالقبض علىواملعنون "أمر  ٢٠١٤أيلول/سبتمرب  ١١االبتدائية الرابعة الصادر يف 

قرار  ومؤيِّدةً فيه استئناف السيد بندا  رافضةً أصدرت دائرة االستئناف حكمها بذا الشأن  ٢٠١٥آذار/مارس  ٣
 الدائرة االبتدائية.

 )Simone Gbagbo( )ICC-02/11-01/12اْغبَـْغبو ( سيمون ضد العام قضية املّدعي )ز (

أودعت مجهورية كوت ديفوار عريضة استئنافها قرار الدائرة  ٢٠١٥كانون األول/ديسمرب   ٩يف  -٤٢
 اْغبـَْغبو سيمونالذي رأت فيه أن الدعوى على  ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب   ١١التمهيدية األوىل الصادر يف 

 ،رفضت دائرة االستئناف دعوى االستئناف اليت قدمتها مجهورية كوت ديفوار ٢٠١٥يار/مايو أ ٢٧مقبولة. ويف 
 دت القرار املطعون فيه.وأيَّ 

 )Charles Blé Goudéغوديه ( اْبليه ) وشارلLaurent Gbagboاْغبَـْغبو ( لوران ضد العام قضية املّدعي )ح (
)ICC-02/11-01/15( 

ْغبَـْغبو عريضة استئنافه القرار التاسع من قرارات الدائرة االبتدائية أودع السيد ا ٢٠١٥متوز/يوليو  ١٦يف  -٤٣
 ٢٠١٥أيلول/سبتمرب  ٨) من النظام األساسي. ويف ٣(٦٠األوىل بشأن إعادة النظر يف احتجازه عمًال باملادة 

عت ودأُ  ٢٠١٥أيلول/سبتمرب  ٢١أصدرت دائرة االستئناف حكمها الذي أيدت فيه القرار املطعون فيه. ويف 
بالنيابة عن السيد اْغبَـْغبو وثيقة داعمة الستئنافه قرار الدائرة االبتدائية األوىل القاضي باإلبالغ عمًال بالبند 

فيه  ةً فضاأصدرت دائرة االستئناف حكمها، ر  ٢٠١٥كانون األول/ديسمرب   ١٨) من الئحة احملكمة. ويف ٢(٥٥
 القرار املطعون فيه.مؤيِّدًة و دعوى االستئناف هذه 

 كيلولو موَمسْبا  ) وإمييهJean Pierre Bemba Gomboغومبو ( مببا بيري جان ضد العام قضية املّدعي )ط (
)Aimé Kilolo Musambaكابـُْنغو ( ماِغندا جاك ) وجانJean-Jacques Magenda Kabongoوفيديل ( 

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

، على الرتتيب، ٢٠١٤آب/أغسطس  ١٢و ٢٠١٤آب/أغسطس  ١١و ٢٠١٤متوز/يوليو  ٩يف  -٤٤
أودع السيد باباال والسيد ماِغندا والسيد كيلولو عرائض استئنافهم قرارات القاضي املنفرد للدائرة التمهيدية الثانية 

 أمر فيها مبواصلة يتاألساسي، ال ) من النظام٣(٦٠احتجازهم عمًال باملادة يف األوىل  إعادة النظربشأن 
لقضية يف ا )OA 8( والثامنة) OA 7(والسابعة  )OA 5( (القرارات يف دعاوى االستئناف اخلامسة احتجازهم
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القاضي املنفرد الذي رفض فيه  قرارَ ه أودع السيد أريدو دعوى استئناف ٢٠١٤آب/أغسطس  ١املعنية). ويف 
تشرين  ٢٢يف القضية املعنية). ويف ) OA 6(االستئناف السادسة  دعوى يفاإلفراج املؤقت عنه (القرار 

عية العامة استئنافًا لقرار القاضي املنفرد رُفعت إىل دائرة االستئناف املذكِّ  ٢٠١٤األول/أكتوبر  رة اليت قدمتها املدَّ
، وفيديل باباال َوْندو، ونَرسيس ر فيه باإلفراج عن إمييه كيلولو موَمسْبا، وجان جاك ماِغندا كابُنغواملعنون "قرار يؤمَ 

أصدرت دائرة االستئناف  ٢٠١٥أيار/مايو  ٢٩. ويف ٢٠١٤تشرين األول/أكتوبر  ٢١أريدو" الصادر يف 
املسألة إىل الدائرة االبتدائية  ومعيدةً القرار القاضي بإطالق السراح  حكمها بشأن استئناف املدَّعية العامة، مبطلةً 

دائرة االستئناف، على الرغم من قرارها القاضي بإبطال القرار املعين،  . إنت إليها آنئذفعاليت كانت القضية قد رُ 
أن تبقي على التدبري الذي أمر به القاضي املنفرد، أي اإلفراج عن املتهمني األربعة من احملتَجز ريثما تبّت قرَّرت 

ثنائية للقضية املعنية. ونتيجة لذلك ُردَّت دعاوى الدائرة االبتدائية يف املسألة، وذلك استنادًا إىل املالبسات االست
بصفتها لقضية املعنية يف ا) OA 8) والثامنة (OA 7) والسابعة (OA 6) والسادسة (OA 5اخلامسة (االستئناف 
 .الغرضمنتفية دعاوى 

ة أودعت املدَّعية العامة عريضة استئناف لقرار الدائرة التمهيدية الثاني ٢٠١٥شباط/فرباير  ٢ويف  -٤٥
قاضي باإلفراج عن السيد مببا من احملتَجز يف سياق الدعوى املقامة الو  ٢٠١٥كانون الثاين/يناير   ٢٣الصادر يف 

أبطلت دائرة االستئناف قرار الدائرة التمهيدية  ٢٠١٥أيار/مايو  ٢٩من النظام األساسي . ويف  ٧٠مبوجب املادة 
 فعت إليها.القضية قد رُ وأحالت املسألة إىل الدائرة االبتدائية اليت كانت 

ستئناف قرار الدائرة االبتدائية السابعة الرة أودع السيد كيلولو مذكِّ  ٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٤ويف  -٤٦
ردت دائرة االستئناف مذكرة االستئناف اليت قدمها  ٢٠١٥كانون األول/ديسمرب   ٢٣. ويف أموالهاملتعلق حبجز 
 غري مقبولة. باعتبارهاالسيد كيلولو 

 )Jean Pierre Bemba Gombo( )ICC-01/05-01/08غومبو ( مببا بيري جان ضد العام قضية املّدعي )ي (

ودعت بالنيابة عن السيد مببا وثيقة داعمة الستئنافه قرار الدائرة أُ  ٢٠١٥كانون الثاين/يناير   ١٢يف  -٤٧
  ٢٣ الصادر يف’" ج املؤقتالطلب العاجل الذي قدمه الدفاع لإلفرا ’االبتدائية الثالثة املعنون "قرار بشأن 

رفضت دائرة االستئناف دعوى االستئناف اليت رفعها  ٢٠١٥أيار/مايو  ٢٠. ويف ٢٠١٤األول/ديسمرب . كانون
 القرار املطعون فيه. مؤيِّدةً السيد مببا 

 )Uhuru Muigai Kenyatta( )ICC-01/09-02/11( ميوغاي ِكْنياتا ضد أوهورو العام قضية املّدعي )ك (

أودعت املدَّعية العامة الوثيقة الداعمة الستئنافها قرار الدائرة االبتدائية  ٢٠١٥/مارس آذار ٢٠يف  -٤٨
) من النظام األساسي للقضاء بعدم امتثال ٧(٨٧مته مبوجب املادة اخلامسة(ب) الذي رفضت فيه طلبها الذي قدَّ 

رارات تتعلق مبسائل إجرائية حكومة كينيا. وقد أصدرت دائرة االستئناف يف سياق دعاوى االستئناف أوامر وق
منها مشاركة الين عليهم يف دعوى االستئناف وطلبان راميان إىل تقدمي مالحظات بصفة صديق للمحكمة  شىت،

أصدرت دائرة  ٢٠١٥آب/أغسطس  ١٩. ويف القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثباتمن  ١٠٣عمًال بالقاعدة 
 املسألة إىل الدائرة االبتدائية. ومعيدةً  القرار املطعون فيه االستئناف حكمها، مبطلةً 
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 Joshua Arapنغ (سَ  أراب ) وجوُشواWilliam Samoei Ruto( واي روتومسَ  ِوْلَيم ضد العام قضية املّدعي )ل (

Sang( )ICC-01/09-01/11( 

نغ، على الرتتيب، وثائق سَ عت بالنيابة عن السيد روتو والسيد أُود ٢٠١٥تشرين األول/أكتوبر  ٥يف  -٤٩
لدعويي استئنافهما قرار الدائرة االبتدائية اخلامسة(أ) املعنون "قرار بشأن طلب االدِّعاء قبول شهادة مسبقة  داعمة

 اإلجراءات ذات الصلةسياق  ضمندائرة االستئناف  بتَّت. وقد ٢٠١٥آب/أغسطس  ١٩التسجيل" الصادر يف 
ظات بصفة صديق للمحكمة، وإىل زيادة عدد مسائل إجرائية كثرية منها طلبات عديدة رامية إىل تقدمي مالح يف

كانون   ١٧ة األخرية اإليداع اسُتلمت يف قيثالوثائق اليت تودع ومتديد آجال إيداعها؛ مع العلم بأن الو 
 يي االستئناف املعنيتني.. ويُنتظر حالياً البّت يف دعوَ ٢٠١٥األول/ديسمرب 

 )ICC-01/13( كمبوديا ومملكة اهليلينيةاجلمهورية و  القمر جزر يف احتاد املسجَّلة حالة السفن )م (

أودعت املدَّعية العامة مذكرة استئناف لقرار الدائرة التمهيدية األوىل املعنون  ٢٠١٥متوز/يوليو  ٢٧يف  -٥٠
"قرار بشأن طلب احتاد جزر القمر إعادة النظر يف قرار املدَّعية العامة عدم مباشرة حتقيق" الصادر يف 

أصدرت دائرة االستئناف قرارها القاضي بتعليق أثر قرار  ٢٠١٥آب/أغسطس  ٦. ويف ٢٠١٥متوز/يوليو  ١٦
قرارات وأوامر إجرائية كثرية فيما ذات الصلة الدائرة التمهيدية. وقد أصدرت دائرة االستئناف يف سياق اإلجراءات 

، دعوى االستئناف ردت دائرة االستئناف، باألغلبية ٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب  ٦يتعلق بسري اإلجراءات. ويف 
 املعنية باعتبارها غري مقبولة.

 مكاتب االتصال -٥

واصل مكتب االتصال القائم يف نيويورك تقدمي الدعم ألنشطة احملكمة يف األمم  ٢٠١٥يف عام  -٥١
ال والتفاعل اليومي بني أجهزة احملكمة واألمانة العامة لألمم املتحدة، وبراجمها، املتحدة بتيسريه التواصل الفعّ 

 صة.ديقها، ومكاتبها، ووكاالتا املتخصِّ وصنا

مع البعثات الدائمة،  باستمرارتفاعل يمكتب االتصال القائم يف نيويورك طيلة السنة  ظلوقد  -٥٢
املتحدة، بغية تعزيز الدعم واملنظمات الدولية واملنظمات اإلقليمية واملنظمات غري احلكومية املنتسبة إىل األمم 

 م إىل احملكمة ونشر املعلومات عن أنشطتها.ماسي والسياسي املقدَّ الدبلُ 

ل مكتب االتصال القائم يف نيويورك احملكمة يف اجللسات ذات الصلة للدورتني التاسعة والستني مثَّ و  -٥٣
، وأعلم بصفة مراقب جملس األمن وشارك يف هذه اجللساتجلسات والسبعني للجمعية العامة لألمم املتحدة و 

نه تابع أكثر من سسني جلسة للجمعية العامة وهيئاتا الفرعية وأكثر من إ .ةاحملكمة باملستجدات ذات الصل
قد شارك هو صات وحتاليل سديدة للمحكمة. و ستني جلسة للس األمن وشارك يف هذه اجللسات، وأعد ملخَّ 

شتملت جلسات غري رمسية يف األمم املتحدة أو حوهلا وأسهم يف هذه اجللسات، اليت ا أيضًا يف أكثر من عشر
 ، وحلقات عمل، وحمافل سياسية تتعلق بعمل احملكمة.حلقات مناقشةأعماهلا على 

هتمام بعمل احملكمة وواصل مكتب االتصال القائم يف نيويورك اجلهود اليت يبذهلا للنهوض بتعميم اال -٥٤
بالتشاور والتنسيق عمل  ، إذ. إنها ذات الصلةراتمقرَّ ا و قراراتوتقاريرها و اقشات األمم املتحدة ضمن إطار من

حصل من احملكمة على  ،ةالوثيقني مع مسؤويل التنسيق املعنيني بالعالقات اخلارجية ضمن أجهزة احملكمة الثالث
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مسااات ُتدرج يف شىت تقارير األمم املتحدة واستعراضاتا، مبا فيها املناقشات بشأن خطة التنمية ملا بعد عام 
بناء السالم واملراجعة العاملية لقرار  وهيكلاليت جتريها األمم املتحدة ، واستعراض عمليات حفظ السالم ٢٠١٥

 إىل اجلهات املعنية. املساااتبشأن املرأة والسالم واألمن، وأحال هذه  ١٣٢٥جملس األمن 

اجتماع  مكتب االتصال القائم يف نيويورك تقدمي الدعم التقين والدعم اإلمدادي ألكثر من مئة ويسَّر -٥٥
سؤويل احملكمة وكبار موظفي األمم املتحدة واملوظفني احلكوميني يف نيويورك، واختذ ما يلزم من تدابري بني كبار م

السنوي عن أنشطة احملكمة إىل اجلمعية العامة لألمم  لتقريرَ ا الرئيسةِ  تقدميِ  ودعمِ  املتابعة. كما إنه قام بتيسريِ 
 ١٥أكثر من تقدِمي مسؤويل احملكمة جملس األمن، و  إىلاألربع  السنويةتقدِمي املدَّعية العامة إحاطاتا تحدة، و امل

 واملنظمات غري احلكومية يف نيويورك. إىل الدول األطراف والموعات اإلقليميةإحاطة 

رسائل إىل األمم الاون و علتاوأحال مكتب االتصال القائم يف نيويورك ما يصدر عن احملكمة من طلبات  -٥٦
عثات الدائمة، وقام باملتابعة فيما خيص هذه الطلبات والرسائل. إنه أحال بالغات من املتحدة ووكاالتا وإىل الب

سق بأعضاء اللس بغية التشجيع على استجابة احملكمة إىل جملس األمن بشأن عدم التعاون وتواصل على حنو متَّ 
ول األعضاء يف األمم املتحدة. اللس وتقدمي منظور احملكمة، بالصورة الالزمة، يف شىت مراحل املفاوضات بني الد

األمن، ألول مرة، باستالمه مجيع القرارات الصادرة عن مجيع  جملسُ  رَ عَ أشْ  ٢٠١٥ويف كانون األول/ديسمرب 
 الدوائر التمهيدية حىت اآلن فيما يتعلق بعدم التعاون يف احلالة يف دارفور واحلالة يف ليبيا.

ى شحذ الوعي بعمل احملكمة ضمن إطار أوساط األمم واستمر مكتب االتصال القائم يف نيويورك عل -٥٧
املتحدة بتوزيعه حتديثات قضائية أسبوعية وبالغات هامة صادرة عن احملكمة على البعثات الدائمة وسائر أوساط 
األمم املتحدة يف نيويورك. كما إنه استدام الصالت املنتظمة املستمرة مع الوكاالت غري احلكومية ذات الصلة، بغية 

تبانة الاالت ذات األولوية اليت تمها، سواء يف األمم املتحدة ويف أعمال التحضري للمناقشات يف الدورة الرابعة اس
 عشرة جلمعية الدول األطراف.

مجعية الدول ملكتب لدعم التقين لالجتماعات الشهرية م اوظل مكتب االتصال القائم يف نيويورك يقدِّ  -٥٨
ل فريق نيويورك العامل، بناء على طلب من أمانة مجعية الدول األطراف. وقد مثَّ واالجتماعات الدورية لاألطراف 

مًا حتديثات ل حبسب االقتضاء، مقدِّ رئيس مكتب االتصال القائم يف نيويورك احملكمة يف هذه االجتماعات وتدخَّ 
 منتظمة بشأن عمل احملكمة، وجميباً عن أسئلة الدول األطراف.

(الثاني: مكتب المّدعي العامالبرنامج الرئيسي  - باء
7F

٧( 

 التدارس األولي -١

باشر مكتب املدَّعي العام خالل الفرتة املفاد عنها تدارسًا أوليًا يف احلالة يف فلسطني؛ وواصل عمليات  -٥٩
التدارس األويل يف احلاالت يف أفغانستان وكولومبيا وغينيا ونيجرييا وأوكرانيا والعراق؛ وأجنز عمليات التدارس األويل 

ليت أجراها يف احلالة يف هندوراس واحلالة يف جورجيا. إنه نشر تقريره السنوي عن أنشطته يف جمال التدارس األويل ا
 .٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب  ١٢بتاريخ 

                                                 
 ا مكتبيف قضاي ٢٠١٥عام  أُودعت اليت والصفحات والوثائق ُأجريت اليت املهّمات بعدد املتعلقة الثالث املعلومات املرفق ترد يف )٧(

 .العام املدعي
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من نظام  ١٥مة مبوجب املادة بالغاً مقدَّ  ٥٤٦وقد تلقى مكتب املدَّعي العام خالل الفرتة املفاد عنها  -٦٠
بالغاً تستلزم املزيد من  ٤٧بالغاً يظهر جلياً أ�ا خترج عن نطاق اختصاص احملكمة، و ٤٠٠ روما األساسي، منها

 بالغاً متصلة بتحقيق أو مبقاضاة. ٢٥بالغاً متصلة حبالة ختضع للتحليل بالفعل، و ٧٤و ،التحليل

أودعت حكومة دولة فلسطني إعالنًا قبلت مبوجبه  ٢٠١٥كانون الثاين/يناير   ١: يف فلسطني -٦١
كبت "يف األراضي الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس ختصاص احملكمة فيما يتعلق باجلرائم املدَّعى بأ�ا ارتُ ا

أعلنت املدَّعية العامة، وفقًا للبند  ٢٠١٥كانون الثاين/يناير   ١٦". ويف ٢٠١٤حزيران/يونيو  ١٣الشرقية، منذ 
هج واملمارسة السابقني، عن مباشرة تدارس أويل للحالة يف )(ج) من الئحة مكتب املدَّعي العام، وتبعًا للن١(٢٥

 مبباشرة التحقيق. ة ما إذا كان قد مت الوفاء مبعايري نظام روما األساسي اخلاصفلسطني بغية تبنيُّ 

ز التدارس األويل على مجع معلومات من مصادر ميكن التعويل عليها بغية تقييم ما إذا  : تركَّ أوكرانيا -٦٢
دَّعى بارتكابا تندرج ضمن إطار اختصاص احملكمة من حيث املوضوع. وقد أوفد مكتب املدَّعي كانت اجلرائم امل

األطراف الفاعلة بشأن  وغريها منالعام بعثات إىل كييف للتباحث واملتابعة مع السلطات األوكرانية املختصة 
وكرانيا إعالنًا ثانيًا مبوجب املادة أودعت حكومة أ ٢٠١٥أيلول/سبتمرب  ٨املسائل املتصلة بالتدارس األويل. ويف 

) من نظام روما األساسي، قبلت مبوجبه اختصاص احملكمة فيما يتعلق باجلرائم املدَّعى بارتكابا على ٣(١٢
ألجل املعين. واستناداً ينقضي حبلوله ا فصاعداً، دون حتديد تاريخ معنيَّ  ٢٠١٤شباط/فرباير  ٢٠ منبدءاً ها يضاأر 

فصاعداً  ٢٠١٤شباط/فرباير  ٢٠اجلرائم بدءًا من من الثاين سيخضع كل ما يدَّعى بارتكابه إىل هذا اإلعالن 
 ما إذا كان قد مت الوفاء مبعايري نظام روما األساسي اخلاصة مبباشرة مكتب املدَّعي العام لتبنيُّ جيريه لتدارس أويل 

 التحقيق.

اجلرائم املدَّعى بارتكابا والتحقق من هذه واصل مكتب املدَّعي العام مجع املعلومات عن : أفغانستان -٦٣
وذلك ألغراض تقييم املقبولية. وعلى اخلصوص اختذ  تنشأوصقل حتليله القانوين للقضايا اليت ميكن أن  املعلومات
ت عن احلوادث املتصلة بالقضايا املمكن أن ا تلقاه من معلوماعي العام خطوات ناجحة للتحقق مممكتب املدَّ 

ما إذا كان و فيما يتعلق بأمور منها إسناد املسؤولية عن احلوادث،  ثغراتما يعرتي املعلومات من بغية سد تنشأ 
الصلة و  ،اإلصابات بني املدنيني و/أو العسكريني النامجة عن حدث معنيَّ  داهلدف املعين عسكريًا أم مدنياً، وعد

الدول املعنية والشركاء يف التعاون بغية تقييم بالنزاع املسلح يف أفغانستان. كما تواصل مكتب املدَّعي العام مع 
علومات بشأن اإلجراءات الوطنية بغية التوصل وتلّقي امل معِ قام جباجلرائم املدَّعى بارتكابا واإلجراءات الوطنية، و 

 إن مكتبفيما إذا كان ينبغي نشدان إذن من الدائرة التمهيدية بفتح حتقيق يف احلالة يف أفغانستان.  البتإىل 
لق، تدارس على اخلصوص ما إذا  عمًال بسياسته فيما يتعلق باجلرائم اجلنسية واجلرائم اجلنسانية املنطاملدَّعي العام، 

العتقاد بأن جرمية ضد اإلنسانية متمثلة يف االضطهاد ألسباب جنسانية قد ارُتكبت أو لساس معقول أمثة  كان
 تُرتكب يف احلالة يف أفغانستان.

أصحاب  وغريها منمكتب املدَّعي العام التشاور الوثيق مع السلطات الكولومبية واصل : كولومبيا -٦٤
سائر لتناول و  ،تنفيذ إجراءات وطنية حقيقية ضد املسؤولني أكرب املسؤولية عن أخطر اجلرائمب للتكفُّلالشأن 

ع معلومات إضافية بشأن بعثات إىل بوغوتا، ومجمكتب املدَّعي العام املسائل املتصلة بالتدارس األويل. وقد أوفد 
من النظام  ١٥مة مبوجب املادة يف البالغات املقدَّ  وردتجماالت الرتكيز يف التدارس األويل، وحلَّل املعلومات اليت 

/مايو األساسي، وعقد لقاءات كثرية مع ذوي الصلة من أصحاب الشأن على الصعيدين الوطين والدويل. ويف أيار
يف الهاي مع املمثلة اخلاصة لألمني العام لألمم املتحدة املعنية بالعنف اجلنسي يف  العامالتقى ممثلو مكتب املدَّعي 
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. وواصل مكتب ٢٠١٥حاالت النزاع لكي يبحثوا معها استنتاجاتا إثر زيارتا األوىل لكولومبيا يف آذار/مارس 
شأن املقبولية. يف لتوصل إىل البّت املدَّعي العام حتليل مدى سداد وصدق عدد كبري من اإلجراءات الوطنية بغية ا

ويف هذا السياق عمل مكتب املدَّعي العام ملواكبة املفاوضات اجلارية بني حكومة كولومبيا و"القوات املسلحة 
م إسهامًا يف املناقشات العلنية بشأن مسائل املساءلة والعدالة االنتقالية. ويف )، وقدَّ FARCالثورية الكولومبية" (

م نائب املدَّعية العامة مالحظات رئيسية خالل مؤمتر "العدالة االنتقالية يف كولومبيا ودور قدَّ  ٢٠١٥ أيار/مايو ١٣
 احملكمة اجلنائية الدولية".

إلجراءات الوطنية فيما يتعلق بأحداث متابعَة ا : واصل مكتب املدَّعي العام بنشاطٍ غينيا -٦٥
رامية إىل ما تبذله السلطات الغينية من جهود لدعم وتعبئة أصحاب الشأن املعنيني  ٢٠٠٩أيلول/سبتمرب  ٢٨

حتقيق العدالة. والتقى ممثلو مكتب املدَّعي العام مع اخلبري القضائي لألمم املتحدة الذي يساند هيئة القضاة 
شهود. ا يتعلق بالتقدم يف التحقيق والبحث يف املسائل املتصلة باجلرائم اجلنسية ومحاية الين عليهم والمللمتابعة في

وزارت املدَّعية العامة كونكري يف متوز/يوليو لتقييم تقدم اإلجراءات الوطنية وبث رسالة وقائية لردع حوادث العنف 
 .٢٠١٥جرى يف تشرين األول/أكتوبر احملتملة يف سياق االنتخابات الرئاسية اليت ستُ 

يف احلالة يف العراق بتاريخ  دًا التدارس األويل: عمل مكتب املدَّعي العام، بعد فتحه جمدَّ العراق -٦٦
) من نظام روما ٢(١٥، للتحقق من املعلومات املتلقاة وحتليل مدى جديتها، وفقًا للمادة ٢٠١٤أيار/مايو  ١٣

األساسي. وعلى الرغم من أن العراق ليس دولة طرفاً يف نظام روما األساسي فإن للمحكمة اختصاصاً فيما يتعلق 
ز التدارس األويل على اجلرائم املدَّعى بارتكابا . ويركِّ هدول أطراف قد ارتكبوها يف أراضيباجلرائم املدَّعى بأن رعايا 
. كما ٢٠٠٨وعام  ٢٠٠٣ملكة املتحدة اليت كانت منشورة يف العراق بني عام محة للاملنسوبة إىل القوات املسلَّ 

الوطنية ذات الصلة. وكان مكتب  مجع مكتب املدَّعي العام خالل الفرتة املفاد عنها معلومات عن اإلجراءات
من النظام  ١٥مة مبوجب املادة املدَّعي العام على صلة وثيقة بأولئك الذين صدرت عنهم البالغات املقدَّ 

األساسي، ومع حكومة اململكة املتحدة، ملناقشة عملية التدارس األويل اليت جيريها، والسياسات واملتطلبات املتعلقة 
 لومات اإلضافية الالزمة.بالتحقيق، وتوفري املع

: واصل مكتب املدَّعي العام حتليله جلرائم احلرب املدَّعى بأن منظمة بوكو حرام وقوى األمن نيجرييا -٦٧
املمكن لقضايا اح يف نيجرييا. إنه طلب معلومات إضافية بغية حتديده ها يف سياق النزاع املسلَّ االنيجريية قد ارتكبت

ذ إجراءات حقيقية فيما يتعلق باألشخاص املسؤولني كانت السلطات الوطنية تنفِّ ألغراض تقييمه ما إذا   أن تنشأ
، ومدى خطورة هذه اجلرائم. وأصدرت املدَّعية العامة يف كانون الثاين/يناير املعنية أكرب املسؤولية عن اجلرائم

تخابات العامة وانتخابات بيانًا ردًا منها على التقارير بشأن تصاعد العنف يف نيجرييا. وفيما خيص االن ٢٠١٥
، أجرت املدَّعية العامة طائفة من ٢٠١٥الواليات احملتمل إجراؤها يف نيجرييا يف آذار/مارس ونيسان/أبريل 

األنشطة للحيلولة دون ارتكاب جرائم منصوص عليها يف نظام روما األساسي. ومن هذه األنشطة إصدار بيانات 
، والتشاور مع املنظمات الدولية وأصحاب مستهِدفةمقابالت إعالمية  عامة، والقيام مبهمة يف أبوجا، وإعطاء

 الشأن النيجرييني.

الرئيس  تقلُّدز مكتب املدَّعي العام يف تدارسه األويل املتعلق باجلرائم املدَّعى بارتكابا منذ : ركَّ هندوراس -٦٨
معلومات  وحتليل يتّقصقام بوان. إنه كبت يف إقليم باخو أغواجلرائم اليت ارتُ  ٢٠١٠يف عام املنتخب مهام منصبه 

 األمم املتحدة، ومنظومةمن مصادر عديدة، منها جلنة البلدان األمريكية املعنية حبقوق اإلنسان، مستقاة 
من النظام األساسي، واملعلومات  ١٥مة مبوجب املادة واملنظمات غري احلكومية احمللية والدولية، والبالغات املقدَّ 
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خلص مكتب املدَّعي العام، إثر حتليل  ٢٠١٥تشرين األول/أكتوبر  ٢٧ومة هندوراس. ويف مة باسم حكاملقدَّ 
 التدارس األويل. إ�اءقانوين واقعي واف للمعلومات املتاحة، إىل أنه ما من أساس معقول إلجراء حتقيق، وقرر 

ب معلومات : واصل مكتب املدَّعي العام التواصل النشط مع أصحاب الشأن ذوي الصلة وطلجورجيا -٦٩
يف هذه  أن تنشأبني إمكان استُ ودقيق ملقبولية القضايا اليت  ثة بشأن اإلجراءات الوطنية بغية إجراء تقييم شاملحمدَّ 

من جورجيا وروسيا  ينى مكتب املدَّعي العام يف هذه العملية الدعم والتعاون املستمر املرحلة من التحليل. وتلقّ 
فيهم منظمات التمع املدين، واجلمعية الربملانية للس أوروبا، واحملكمة وسائر أصحاب الشأن املعنيني، مبن 

ات جلمع معلومات حميَّنة عن اخلطو  يبيليستْ ااألوروبية حلقوق اإلنسان. وقد أوفد مكتب املدَّعي العام بعثة إىل 
طلبت املدَّعية العامة  ٢٠١٥وبر تشرين األول/أكت ١٣ورجية. ويف يتا النيابة العامة اجلالتحقيقية امللموسة اليت اختذ

جرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية املدَّعى بارتكابا فيما يتعلق بالنزاع  يفاإلذن مبباشرة حتقيق من قضاة احملكمة 
املدَّعية العامة اإلذن مبباشرة حتقيق  التمست. وهلذا الغرض ٢٠٠٨ح الذي شهدته جورجيا يف آب/أغسطس املسلَّ 

. ويُنتظر قرار القضاة ٢٠٠٨تشرين األول/أكتوبر  ١٠متوز/يوليو إىل  ١ورجيا يف الفرتة املمتدة من يجيف احلالة يف 
 يف هذا الشأن.

: يف املستجدات القضائية - ومملكة كمبوديا اجلمهورية اهليلينيةلة يف احتاد جزر القمر و السفن املسجَّ  -٧٠
)(أ) من ٣(٥٣عادة النظر، عمًال باملادة إلر طلبًا قدمت حكومة احتاد جزر القم ٢٠١٥كانون الثاين/يناير   ٢٩

والقاضي بعدم مباشرة حتقيق  ٢٠١٤تشرين الثاين/نوفمرب  ٦يف قرار املدَّعية العامة الصادر يف  النظام األساسي،
م أصدرت الدائرة التمهيدية األوىل قرارها بشأن مشاركة الين عليه ٢٠١٥نيسان/أبريل  ٢٤. ويف املعنية يف احلالة
ومملكة كمبوديا احلق يف  اجلمهورية اهليلينيةلة يف احتاد جزر القمر و لمجين عليهم يف حالة السفن املسجَّ لبأن  مقّرةً 

مت ونظَّ  ،)(أ)٣(٥٣مباشرة حتقيق عمًال باملادة  املشاركة يف إجراءات إعادة النظر يف قرار املدَّعية العامة عدمَ 
طلبًا اعترب قلم  ٤١٨طلبًا للمشاركة و/أو جلرب األضرار، منها  ٤٦٩ه دفاعهم القانوين. وقد اسُتلم ما جمموع

 ١٦. ويف ٢٠١٥حزيران/يونيو  ٢٣احملكمة أ�ا تندرج ضمن نطاق هذه احلالة. وقدم الين عليهم مالحظاتم يف 
احتاد جزر  أصدرت الدائرة التمهيدية األوىل قرارها بشأن طلب إعادة النظر الذي قدمته حكومة ٢٠١٥متوز/يوليو 

أن تنشأ عن احلالة على السفن  املمكنالقمر، فقررت أن االدِّعاء ارتكب عدة أخطاء يف خلوصه إىل أن القضايا 
ومملكة كمبوديا لن تكون على درجة كافية من اخلطورة لتربير اختاذ  اجلمهورية اهليلينيةلة يف احتاد جزر القمر و املسجَّ 

ه فقد طلبت الدائرة التمهيدية األوىل إىل املدَّعية العامة أن تعيد النظر يف قرارها احملكمة مزيدًا من التدابري. وعلي
تشرين  ٦عدم مباشرة حتقيق يف احلالة. فاستأنفت املدَّعية العامة قرار الدائرة التمهيدية، فردت دائرة االستئناف يف 

 بارها غري مقبولة.عتااملدَّعية العامة ب ئناف، باألغلبية، دعوى است٢٠١٥الثاين/نوفمرب 

 األنشطة التحقيقية وأنشطة المقاضاة -٢

 فريقيا الوسطىأ احلالة يف مجهورية )أ (

املدَّعي العام ضد  باب تقدمي اإلفادات يف قضية ٢٠١٤أغلقت الدائرة االبتدائية الثالثة يف عام  -٧١
هذا  بشأن ذنبا ستصدر قرارين منفصلني رت أ�، وقرَّ )Jean-Pierre Bemba Gombo( بيري مببا غومبو جان

طلبات  ٢٠١٥. وقد تناول االدِّعاء خالل عام إذا أُديناملتهم أو براءته، وبشأن العقوبة اليت جيب إيقاعها به 
الع على أدلة أو معلومات تأتت عن إلجراءات وعدة طلبات لالطّ اتعليق لعديدة أودعها الدفاع، منها طلب 

 .مببا وآخريناإلجراءات يف قضية 
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) وإمييه كيلولو Jean Pierre Bemba Gomboجان بيري مببا غومبو ( ضد العام عياملدّ  قضيةويف  -٧٢
) Jean-Jacques Magenda Kabongo) وجان جاك ماِغندا كابـُْنغو (Aimé Kilolo Musambaموَمسْبا (

هم ، مَثل هؤالء املشتبه في)Narcisse Arido) ونَرسيس أريدو (Fidèle Babala Wanduوفيديل باباال َوْندو (
آذار/مارس إىل  ٢٠١٣م األول أمام الدائرة التمهيدية الثانية يف الفرتة املمتدة من تشرين الثاين/نوفمرب اخلمسة مثوهلَ 

إلفراج عن السيد كيلولو أمر القاضي املنفرد للدائرة االبتدائية با ٢٠١٤األول/أكتوبر  تشرين ٢١. ويف ٢٠١٤
كمة أو عندما تأمرهم احملكمة ا لوا يف احمل عليهم مجيعًا أن ميثُ ؛ ويتعنيَّ والسيد ماِغندا والسيد باباال والسيد أريدو

هؤالء إىل هة دت الدائرة التمهيدية باإلمجاع معظم التهم املوجَّ أيَّ  ٢٠١٤الثاين/نوفمرب  تشرين ١١بذلك. ويف 
مي االدِّعاء بتقد ٢٠١٥أيلول/سبتمرب  ٢٩بدأت احملاكمة يف مسة وأحالت القضية للمحاكمة. و األشخاص اخل

تشرين  ١٣واخُتتم يف  ٢٠١٥أيلول/سبتمرب  ٣٠الرئيسية يف  االّدعاءبيانه االفتتاحي. وبدأ تقدمي مرافعة 
احملاكمة إن . ٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٧تم االدِّعاء تقدمي حججه رمسيًا يف . واختَ ٢٠١٥الثاين/نوفمرب 

 .٢٠١٦شباط/فرباير  ٢٩عن املتهمني تقدمي مرافعته يف  ر أن يبدأ كل من أفرقة الدفاعجارية، ومن املقرَّ 

ز عن بدء حتقيق ثان يف مجهورية أفريقيا الوسطى. ويركِّ  ٢٠١٤أعلنت املدَّعية العامة يف أيلول/سبتمرب و  -٧٣
اختصاص إطار مكتب املدَّعي العام عمليات التحقيق اليت جيريها على ما ادُّعي بارتكابه من جرائم تندرج ضمن 

) قد anti-Balakaكا" (ال اب-) و"أنيتSélékaُزعم أن اجلماعتني املسلحتني املعروفتني باسم "سيليكا" ( احملكمة
ق مكتب املدَّعي العام حاليًا يف جرائم ضد اإلنسانية وجرائم حرب، منها ارتكبتاها. وعلى وجه اخلصوص حيقِّ 

ب، واهلجوم على بعثات املساعدة اإلنسانية، واإلكراه على النزوح، واالضطهاد، والنه ،واالغتصاب ،العمد القتل
عت املدَّعية العامة ية. وقد وقَّ قتالواستخدام األطفال ممن هم دون سن اخلامسة عشرة للمشاركة يف األعمال ال

إىل اتفاق التعاون الذي كان قد  إضافةً  ٢٠١٤وسلطات مجهورية أفريقيا الوسطى يف أواخر تشرين األول/أكتوبر 
 .٢٠٠٧ أُبرم يف عام

 كوت ديفوار  احلالة يف )ب (

يف مجهورية كوت ديفوار ز مكتب املدَّعي العام عمليات التحقيق اليت جيريها على ما ادُّعي بارتكابه ركَّ  -٧٤
من جرائم حبق اإلنسانية انتهاكًا للمواد  ٢٠١١وعام  ٢٠١٠خالل فرتة ما بعد االنتخابات اليت جرت عام 

ن نظام روما األساسي. وواصل حتقيقه فيما يتعلق جبرائم أخرى )(ك) م١(٧)(ح) و١(٧)(ز) و١(٧)(أ) و١(٧
 ادُّعي بارتكابا يف مجهورية كوت ديفوار، متناوالً يف ذلك جانيب النزاع، بصرف النظر عن االنتماء السياسي.

جبرائم ضد اإلنسانية ضد  تم ت الدائرة التمهيدية األوىل أربعَ اعتمد ٢٠١٤حزيران/يونيو  ١٢ويف  -٧٥
الدائرة  اعتمدت ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب   ١١وأحالته للمحاكمة. ويف ) Laurent Gbagbo(ْغبَـْغبو لوران ا
 ١١وأحالته للمحاكمة. ويف ) Blé Goudé(جبرائم حبق اإلنسانية ضد السيد اْبليه غوديه أربَع تم نفسها 

قدمه االدِّعاء. ويف لذلك  ضمت الدائرة االبتدائية األوىل القضيتني، إذ قضت بشأن طلب ٢٠١٥آذار/مارس 
اليوم ذاته رفضت الدائرة التمهيدية األوىل طعن مجهورية كوت ديفوار يف مقبولية الدعوى على السيدة اْغبَـْغبو لدى 

 رتا بالتزامها بتقدمي السيدة اْغبَـْغبو إىل احملكمة دون إبطاء.احملكمة وذكَّ 

كانون الثاين/يناير   ٢٨يف  ْغبو وشارل اْبليه غوديهلوران اْغبَـ ر أن تبدأ احملاكمة يف قضية من املقرَّ و  -٧٦
 احملكمة. عهدةب حمتجزاناآلن ما . هذا مع العلم بأ�٢٠١٦
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 احلالة يف دارفور بالسودان )ج (

عشر  ) الصادر عن جملس األمن قدمت املدَّعية العامة تقريرها التاسع٢٠٠٥( ١٥٩٣وفقًا للقرار  -٧٧
عية العامة يف اإلحاطتني اللتني قدَّ الة يف دارفور. وقد سلَّ اللس بشأن احل اوتقريرها العشرين إىل هذ متهما طت املدَّ

على أمور منها عدم تعاون حكومة السودان وعدم وجود  ٢٠١٥كانون األول/ديسمرب   ١٥حزيران/يونيو و ٢٩يف 
 ملزاعمقلقه  إجراءات وطنية ضد األشخاص املسؤولني عن اجلرائم املرتكبة. وقد أعرب مكتب املدَّعي العام عن

 جرائم مرتكبة ضد املدنيني وحفظة السالم.على  سرتُّ بعثة األمم املتحدة يف دارفور والتتقارير ب بعالتال

هم، مبن فيهم القبض عليالذين أصدرت احملكمة أوامر بوصالِت  وتابع مكتب املدَّعي العام أسفارَ  -٧٨
دية الثانية أن مجهورية الكونغو الدميقراطية مل وجدت الدائرة التمهي ٢٠١٤نيسان/أبريل  ٩السيد البشري. ويف 

تتعاون مع احملكمة بتعمدها رفض القبض على السيد البشري وتقدميه إىل احملكمة، وأحالت قرارها املعين إىل رئيس 
 إىل مجعية الدول األطراف.و إىل جملس األمن التابع لألمم املتحدة  يبلغهاحملكمة لكي 

إىل أن تعاون حكومة  بـَْندالصت الدائرة االبتدائية الرابعة يف قضية خ ٢٠١٤أيلول/سبتمرب  ١١ويف  -٧٩
املثول أمام احملكمة  منالسيد بـَْندا موضوعيًا  تمكُّنالسودان لن يتحقق وأنه ما من ضمان يف الظروف احلالية ل

 لتاريخ رت الدائرة أمرًا بالقبض على السيد بـَْندا، وأبطلت حتديدها السابقدطوعاً. وقد أص
املتعلقة بالوثائق  واألحكام قت تدابري التحضري للمحاكمة، وعلَّ ًا لبدء احملاكمةوعدالثاين/نوفمرب م تشرين ١٨
 إىل أن يتم القبض على السيد بـَْندا أو أن ميثل أمام احملكمة طوعاً. ةر املنتظَ 

البشري وتقدميه  ر قلم احملكمة جنوب أفريقيا بالتزامها بالقبض على السيدذكَّ  ٢٠١٥أيار/مايو  ٢٨ويف  -٨٠
ع أن صعوبة يف تنفيذ طلب التعاون. وكان من املتوقَّ  عت أيَّ إىل احملكمة وبالتشاور مع احملكمة دون إبطاء إذا توقَّ 
. ٢٠١٥حزيران/يونيو  ١٥إىل  ٧ر عقده يف جوهانسربغ من حيضر السيد البشري مؤمتر قمة االحتاد األفريقي املقرَّ 

جراء مشاورات إلطلب من جنوب أفريقيا  إذ بت يف شأناملنفرد،  يالقاض دعا ٢٠١٥حزيران/يونيو  ١٢ويف 
من النظام األساسي، إىل اجتماع بني مندويب جنوب أفريقيا وممثلي قلم احملكمة واالدِّعاء. ويف  ٩٧مبوجب املادة 

ب أفريقيا بالقبض أخطر قلم احملكمة جنوب أفريقيا بقرار الدائرة القاضي بأن التزام جنو  ٢٠١٥حزيران/يونيو  ١٣
على السيد البشري بنيٌِّ، وال يستلزم أي توضيح، وأن السلطات املختصة يف جنوب أفريقيا كانت بالفعل على علم 

تمت. وتشري األخبار إىل أن السيد البشري من النظام األساسي قد اختُ  ٩٧بذلك، وأن املشاورات مبوجب املادة 
 .٢٠١٥حزيران/يونيو  ١٥و ١٤و ١٣يف  حضر بالفعل مؤمتر قمة االحتاد األفريقي

 ٢٠١٥حزيران/يونيو  ١٤أن حمكمة العدل العليا يف بريتوريا أصدرت يف إىل وتشري التقارير اإلعالمية  -٨١
عقدها احملكمة، إثر هذه م السلطات مبنع السيد البشري من املغادرة إىل أن يصدر أمر �ائي، وقضت زِ لْ أمرًا يُـ 

، بأنه ينبغي اعتقال السيد البشري. وعندها أعلم حمامي احلكومة احملكمة ٢٠١٥يو حزيران/يون ١٥جلسة عامة يف 
 بأن السيد البشري كان قد غادر البلد.

م جنوب أفريقيا، يف أجل أقصاه طلبت الدائرة التمهيدية الثانية أن تقدِّ  ٢٠١٥أيلول/سبتمرب  ٤ويف  -٨٢
بشأن األحداث احمليطة حبضور السيد البشري مؤمتر  ، آراءها٢٠١٥تشرين األول/أكتوبر من اخلامس  االثننييوم 

 ىل احملكمة.إبصورة خاصة إىل عدم قبضها على السيد البشري وتقدميه  قمة االحتاد األفريقي يف جوهانسربغ، مشريةً 

د لتقدمي إفاداتا حىت إجناز طلبت جنوب أفريقيا متديد األجل احملدَّ  ٢٠١٥تشرين األول/أكتوبر  ٢ويف  -٨٣
 حالياً يف جنوب أفريقيا. اليت تنفَّذالقضائية  اإلجراءات
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وافقت الدائرة التمهيدية الثانية على طلب جنوب أفريقيا متديد  ٢٠١٥تشرين األول/أكتوبر  ١٥ويف  -٨٤
على حتديد املالبسات احمليطة مبغادرة السيد البشري  اإلجراءات الوطنية اجلاري تنفيذها اشتمالأن األجل، إذ رأت 
. وأمرت الدائرة جنوب من الئحة احملكمة )٢(٣٥هيئ سببًا وجيهًا باملعىن املقصود يف البند يا من جنوب أفريقي

كانون   ٣١جراءات الوطنية يف أجل أقصاه اإلل ما قد يطرأ من مستجدات يف أفريقيا بإعالم احملكمة بك
  ١٥حدث أن ُأجنزت قبل يومًا اعتبارًا من انتهاء هذه اإلجراءات إذا  ١٥، أو يف غضون ٢٠١٥األول/ديسمرب 

 .٢٠١٥كانون األول/ديسمرب 

فرصة أن ُيستمع إليه بشأن  )١طلب االدِّعاء ما يلي: ( ٢٠١٥تشرين األول/أكتوبر  ٢٦ويف  -٨٥
اخلطوات الواجب اختاذها فيما يتعلق باألجل احملدد جلنوب أفريقيا لكي تقدم آراءها من أجل اإلجراءات اليت 

كانون   ٣١، إذا مل تُنجز اإلجراءات القانونية الوطنية حبلول ظام األساسيمن الن )٧(٨٧تقضي با املادة 
القبض على السيد البشري إذا حدث واجب جنوب أفريقيا يقع على عاتق  أنهتأكيد  )٢؛ (٢٠١٥األول/ديسمرب 

مل تصدر  عن الوثائق املتعلقة بذه اإلجراءات. وحىت تارخيهرفع الطابع السري  )٣أن سافر مرة أخرى إليها؛ (
 الدائرة التمهيدية الثانية قراراً بشأن هذا الطلب.

مت جنوب أفريقيا إىل الدائرة التمهيدية الثانية تقريرًا عن قدَّ  ٢٠١٥كانون األول/ديسمرب   ٢١ويف  -٨٦
بأن  ٢٠١٥كانون األول/ديسمرب   ٢٤املستجدات يف اإلجراءات القضائية الوطنية ذات الصلة، وأفادت يف 

عقد يف ر تناول املسألة يف جلسة تُ أنه تقرَّ  ٢٠١٥كانون األول/ديسمرب   ٢٣ف العليا أبلغتها يف حمكمة االستئنا
 .٢٠١٦شباط/فرباير  ١٣

 مجهورية الكونغو الدميقراطيةاحلالة يف  )د (

مذنب فيما ) Katanga(ْنغا تَـ اوجدت الدائرة االبتدائية الثانية أن السيد ك ٢٠١٤آذار/مارس  ٧يف  -٨٧
، واهلجوم على األهايل العمد ) وأربع تم جبرائم حرب (القتلالعمد مية ضد اإلنسانية (القتلخيص تمة واحدة جبر 

ْنغا بالسجن تَـ مت الدائرة على السيد كاحك ٢٠١٤أيار/مايو  ٢٣املدنيني، وإتالف املمتلكات، والنهب). ويف 
نا أ�ما ال تئنافهما احلكم وبيَّ ي اسيَ سحب الدفاع واملدَّعية العامة دعوَ  ٢٠١٤حزيران/يونيو  ٢٥سنة. ويف  ١٢

غدا احلكم الصادر عن الدائرة االبتدائية الثانية �ائياً. وبذل  وهكذايعتزمان استئناف القرار املتعلق بالعقوبة. 
، ما أفضى إىل أول إدانة تقضي يتنيستئنافدعَويَيهما اال وقفَ جهوداً لشرح قراره وقرار الدفاع مكتب املدَّعي العام 

ستئناف ختفيض مدة اال دائرةِ  قضاةِ  ر ثالثةُ قرَّ  ٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب  ١٥كمة مبفعول �ائي. ويف با احمل
 .ئهاتارخياً النقضا ٢٠١٦كانون الثاين/يناير   ١٨دوا حدَّ فتْنغا مبقدار ثالث سنوات ومثانية أشهر عقوبة السيد كا

دت دائرة أيَّ  )Mathieu Ngudjolo Chui(املدَّعي العام ضد ماتيو اْنغوجولو شوي  ويف قضية -٨٨
من التهم بارتكاب جرائم ضد  ماتيو اْنغوجولو شويالقرار القاضي بتربئة  ٢٠١٥شباط/فرباير  ٢٧االستئناف يف 

بشأن التداول  شفويةِ  رفضت هيئة من القضاة، بعد إجراء جلسةٍ  ٢٠١٥كانون األول/ديسمرب   ١٦ويف  .اإلنسانية
 )Ntaganda( اْنتاَغْندا من النظام األساسي. ويف قضية ٨٥لو التعويض مبوجب املادة املسألة، طلب السيد اْنغوجو 

تمة بارتكاب جرائم حرب وسس تم  ثالث عشرة ٢٠١٤حزيران/يونيو  ٩اعتمدت الدائرة التمهيدية الثانية يف 
 ٢كمة. وقد بدأت احملاكمة يف هة إىل السيد اْنتاغْندا، وأحالت القضية إىل احملا بارتكاب جرائم ضد اإلنسانية موجَّ 

أمام الدائرة االبتدائية السادسة، بالبيانات االفتتاحية اليت قدمتها املدَّعية العامة والدفاع  ٢٠١٥أيلول/سبتمرب 
 .٢٠١٥أيلول/سبتمرب  ١٥واملمثلون القانونيون للمجين عليهم. وبدأ االدِّعاء تقدمي أدلته يف 
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دت دائرة ، أيَّ )Thomas Lubanga Dyilo( لوبـَْنغا دييلو املدَّعي العام ضد توماس ويف قضية -٨٩
، باألغلبية، احلكم الذي ُخلص فيه إىل أن السيد لوبـَْنغا مذنب ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب   ١االستئناف يف 

االستئناف  دائرةِ  قضاةِ  رفض ثالثةُ  ٢٠١٥أيلول/سبتمرب  ٢٢سنة. ويف  ١٤والقرار القاضي مبعاقبته بالسجن 
أنه ميكن أن يعاد النظر يف  وامن النظام األساسي ورأ ١١٠مبوجب املادة  تهعقوب ختفيضيد لوبـَْنغا طلب الس

 عقوبته يف غضون سنتني.

تستمر عمليات التحقيق يف اجلرائم املدَّعى بارتكابا يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، ال سيما يف و  -٩٠
لة يف اإلفالت من بشأن التعاون وسد الثغرة املتمثِّ  أقاليم كيفو. وقد جرت مباحثات مع السلطات املختصة

 العقاب.

 Sylvestreسلفسرت موداكومورا (القبض على بباألمر واستمر التباحث واالتصال فيما يتعلق  -٩١

Mudacumuraالقائد العسكري للقوات الدميقراطية لتحرير رواندا ،( )FDLR(الذي لـّما ينفَّذ ، . 

 احلالة يف كينيا )ه (

، واستدعى )Sang( غنْ ) وسَ Ruto(وتو اإلجراءات االبتدائية يف قضية ر ٢٠١٥عام  استمرت خالل -٩٢
القواعد اإلجرائية وقواعد من  ٦٨ القاعدةاالدِّعاء آخر شاهدين من شهوده. وبعد ذلك طلب االدِّعاء، مبوجب 

بسبب تدخل مسيء للتأثري  لستة شهود إما تراجعوا عن شهاداتم سابقةٌ  إفاداتٌ  أدلةٍ  ل مبثابةِ بَ ، أن تـُقْ اإلثبات
قبلت  ٢٠١٥آب/أغسطس  ١٩تعذر ضمان حضورهم ضمانًا معقوًال. ويف فعليهم أو (يف حالة واحدة) اختفوا 

الدائرة اإلفادات السابقة خلمسة من الشهود الستة، منوِّهة إىل الطابع املنهجي لـ"التدخل للتأثري على عدة شهود 
ة الستهداف الشهود يف هذه القضية استهدافًا منهجيًا بغية إعاقة االنطباع بوجود حماول يبعث[...] ما 

 نتظر حالياً أن تنظر فيها دائرة االستئناف.قيمت دعوى استئناف هلذا القرار يُ اإلجراءات". وقد أُ 

أيلول/سبتمرب اختتم االدِّعاء تقدمي حججه. وبعد ذلك أودع فريقا الدفاع "طلبني للقضاء بأنه  ١٠ويف  -٩٣
قرار م مجيع األطراف إفادات كتابية وشفوية مستفيضة. وما يزال يُنتظر أن يصدر قامة الدعوى" وقدَّ ال وجه إل
 .الطلبني املعنينيبشأن 

، رفضت الدائرة االبتدائية اخلامسة(ب) طلب االدِّعاء تأجيًال آخر لبدء )Kenyatta( ِكْنياتاويف قضية  -٩٤
. املستنداتًا طلبات مكتب املدَّعي العام العالقة فيما خيص احملاكمة إىل أن تكون حكومة كينيا قد نفذت متام
، بالنظر إىل قرار الدائرة وإىل ٢٠١٥كانون األول/ديسمرب   ٥وبناء على ذلك سحب مكتب املدَّعي العام يف 

دث إقامة دعوى جديدة إذا ح جبواز على أي مساسذلك  ينطوِ هة إىل السيد ِكْنياتا. ومل حال األدلة، التهم املوجَّ 
 رت أدلة إضافية.أن توفَّ 

عدم ب القضاءأصدرت الدائرة أيضاً قراراً بشأن طلب املدَّعية العامة  ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب   ٣ويف  -٩٥
) من نظام روما األساسي. وقد وجدت الدائرة يف قرارها هذا أنه "على ٧(٨٧امتثال حكومة كينيا عمًال باملادة 
لكينية [...] إىل املستوى الالزم من التعاون حبسن نية كما تقضي به املادة وجه اإلمجال ال يرقى �ج احلكومة ا

من نظام روما األساسي". كما وجدت الدائرة أن "عدم امتثال احلكومة الكينية مل يضر فقط بقدرة االدِّعاء  ٩٣
من  ٦٤ تقضي با املادةاليت  مبهامهاعلى التحقيق الوايف يف التهم، بل نال أيضاً من قدرة الدائرة على االضطالع 

) من النظام األساسي". بيد أن ٣(٦٩لة يف إجالء احلقيقة وفقًا للمادة النظام األساسي، وال سيما وظيفتها املتمثِّ 
) ٧(٨٧الدائرة، على الرغم من معايناتا هذه، رفضت أن حتيل املسألة إىل مجعية الدول األطراف مبوجب املادة 
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ت دائرة االستئناف القرار وأعادت ن ملكتب املدَّعي العام باستئناف هذا القرار فعطلمن النظام األساسي. وقد أُذ
 يُنتظر صدور قرار الدائرة االبتدائية اجلديد. ولـّما يزلإىل الدائرة االبتدائية.  مسألته

ويواصل مكتب املدَّعي العام التحقيق يف ما ادُّعي به من حاالت ارتكاب جرائم ضد إقامة العدالة  -٩٦
. )Sang( نغ) وسَ Rutoروتو ( يف قضية اكمةاحملمن نظام روما األساسي يف سياق  ٧٠نصوص عليها يف املادة م

د حكومة كينيا على عدد من طلبات املساعدة يف احلصول على أدلة ذات صلة فيما يتعلق بذا ر ولـّما يزل يُنتظر 
، تستمر إجراءات )Walter Osapiri Barasa( املدَّعي العام ضد وولرت أوسابريي باراسا التحقيق. ويف قضية

تقدمي املشتبه فيهم إىل احملاكم املعنية يف كينيا فيما يتعلق بتهم ارتكاب جرائم ضد إقامة العدالة منصوص عليها 
من نظام روما األساسي للتأثري املفسد على ثالثة من شهود احملكمة أو الشروع يف التأثري املفسد  ٧٠يف املادة 
القبض ب أمرإصدار لقرار حمكمة كينيا العليا حمكمة االستئناف يف دعوى استئناف  بتلـّما يزل يُنتظر عليهم. و 

ى رفعت الدائرة التمهيدية الثانية األختام عن أمر بالقبض عل ٢٠١٥أيلول/سبتمرب  ١٠على السيد باراسا. ويف 
 ١٠، ُأصدر أصًال يف )Philip Kipkoech Bett) وفيليب كبكويش بت (Paul Gicheruول غيسريو (ب

السلطات الكينية جلرائم ضد إقامة العدالة تتمثل يف التأثري املفسد على شهود. وقد قبضت  ٢٠١٥آذار/مارس 
وأفرجت عنهما احملكمة العليا الكينية بكفالة يف اليوم  ٢٠١٥متوز/يوليو  ٣٠كليهما بتاريخ   على غيشريو وبت

) من نظام روما األساسي. والواقع ٥(٥٩مهيدية مسبقًا كما تقضي به املادة نفسه، دون أن ُتشعر بذلك الدائرة الت
املشتبه فيهما إال بعد زهاء شهر من وقوعه وذلك يف رسالة هذين ر بالقبض على طَ أن مكتب املدَّعي العام مل خيُْ 

ر بالقبض عليه، إصدار أميف قرار ودع طعناً . وتفيد حكومة كينيا بأن غيشريو أَ ٢٠١٥آب/أغسطس  ٢٤مؤرخة بـ
العليا الكينية. ويظل مكتب املدَّعي العام على تواصل مع حكومة كينيا يف جهد  ةفيه احملكم تبتيُنتظر حالياً أن 

 املشتبه فيهم املعنيني إىل احملكمة. تسريع تقدمي ثالثةِ لمنه 

 ليبيااحلالة يف  )و (

 ١٢بشأن احلالة يف ليبيا بتاريخ  ها التاسع والعاشر إىل جملس األمنيقدمت املدَّعية العامة تقرير  -٩٧
 ٢٠١٣ مت يف تشرين الثاين/نوفمرب هأن. ونوَّه مكتب املدَّعي العام إىل ٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب  ٥أيار/مايو و

بذل لكي تيسري اجلهود التعاونية اليت تُ إىل منها  يرمى، أن تقاسم األعباء مع حكومة ليبياإبرام مذكرة تفاهم بش
إىل القضاء إما  ٢٠١١شباط/فرباير  ١٥ص املدَّعى بأ�م مسؤولون عن ارتكاب جرائم يف ليبيا منذ يُقدَّم األشخا

بشنها  يعدُّ ايف احملكمة أو يف ليبيا نفسها. وأشار مكتب املدَّعي العام أيضًا إىل علمه باإلفادات عن هجمات 
ه بشأن هذه اإلفادات، ودعا إىل وقف وبنغازي وإىل قلق طرابلسعلى األهايل املدنيني واألعيان املدنية يف 

اهلجمات املعنية فوراً. وواصل مكتب املدَّعي العام متابعته للوضع يف امليدان وأنشطته التحقيقية، عمًال بالقرار 
ذت) الصادر عن جملس األمن. وقد ٢٠١١( ١٩٧٠ رت معلومات ومواد السلطات الليبية موقفًا تعاونيًا ووفَّ  اختَّ

لية اليت حتقق يف اجلرائم املندرجة ضمن إطار اختصاص احملكمة مبوجب قرار جملس األمن التابع مجعتها القوى احمل
 أن فصائل شىت مشاركة يف القتال يف ليبيا قد ارتكبتها.بلألمم املتحدة واملدَّعى 

الذي  قرار الدائرة التمهيدية األوىل ٢٠١٤أيار/مايو  ٢١دت دائرة االستئناف يف أيَّ  القذايف ويف قضية -٩٨
ر ليبيا أصدرت الدائرة التمهيدية قرارًا ذكَّ  ٢٠١٤متوز/يوليو  ١١رفضت فيه طعن ليبيا مبقبولية الدعوى. ويف 

 بواجبها بالقيام فوراً بتقدمي السيد القذايف إىل احملكمة.
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ر قرا ٢٠١٤متوز/يوليو  ٢٤دت دائرة االستئناف يف ، أيَّ قضية املدَّعي العام ضد عبداهللا السنوسيويف  -٩٩
 استنادًا إىلالدائرة التمهيدية األوىل الذي أعلنت فيه عدم مقبولية الدعوى على السيد السنوسي أمام احملكمة 

ليبيا راغبة يف تنفيذ هذه  كوناستمرار اإلجراءات الوطنية اليت كانت تنفذها السلطات الليبية املختصة وإىل  
 قادرة حقاً على تنفيذها.و اإلجراءات 

 احلالة يف مايل )ز (

واصل مكتب املدَّعي العام مجع املعلومات واألدلة بشأن اجلرائم املدَّعى بارتكابا على كامل أراضي  -١٠٠
الثالثة، وذلك استنادًا إىل نتائج  الشماليةمايل. بيد أن الرتكيز األويل من الناحية اجلغرافية كان على األقاليم 

لمزاعم املتعلقة بالعمد إىل توجيه اهلجمات على املباين لالتدارس األويل. ويويل مكتب املدَّعي العام عناية خاصة 
من نظام روما األساسي، مبا فيها ‘ ٤’)(د)٢(٨واآلثار التارخيية، كما تنص عليه املادة  لألغراض الدينية املخصَّصة

وكاالت املباين واآلثار اليت نالت صفة الرتاث العاملي. وقد سعى مكتب املدَّعي العام إىل التعاون مع عدد من 
األمم املتحدة اليت هلا وجود يف مايل، مبا فيها بعثة األمم املتحدة املتكاملة املتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار يف 

 ) ومنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة (اليونسكو).MINUSMAمايل (

واآلثار التارخيية،  راض الدينيةلألغ املخصَّصةإن املشتبه فيه الرئيسي يف قضية اهلجمات على املباين  -١٠١
عمًال بأمر بالقبض عليه أصدرته  ٢٠١٥أيلول/سبتمرب  ٢٦املهدي، نُقل إىل احملكمة يف  الفقيالسيد أمحد 
د توجيه اهلجمات على آثار تارخيية ل يف تعمُّ . وهو متهم جبرائم حرب تتمثَّ ٢٠١٥أيلول/سبتمرب  ١٨احملكمة يف 
ه األول أمام احملكمة تو مبايل. وقد مَثل مثولَ كْ بُ ، منها تسعة متاحف ومسجد يف متِْ يةلألغراض الدينصة ومبان خمصَّ 

املهدي يف  الفقيهة إىل أمحد ر مؤقتًا أن تبدأ جلسة اعتماد التهم املوجَّ . ومن املقرَّ ٢٠١٥أيلول/سبتمرب  ٣٠يف 
 .٢٠١٦كانون الثاين/يناير   ١٨

 احلالة يف أوغندا )ح (

عي العام مع ممثلي حكومة أوغندا وغريها من الشركاء فيما يتعلق بعمليات التقى ممثلو مكتب املدَّ  -١٠٢
أعضاء يف هذا اجليش كانوا قد انشقوا عنه وعادوا إىل  واوقابل ،)LRAالتحقيق اخلاصة جبيش الرب للمقاومة (

يواصل مكتب أوغندا. ولـّما يزل يُنتظر تنفيذ ما صدر من أوامر بالقبض على باقي قادة جيش الرب للمقاومة. و 
املدَّعي العام متابعته النشطة إلمكانيات إلقاء القبض على املشتبه فيهم املعنيني ومناقشة هذه اإلمكانيات مع 

 اتأصحاب الشأن املعنيني. كما واصل مكتب املدَّعي العام مجع وحتليل املعلومات املتعلقة باجلرائم املدَّعى بأن قو 
إجراءات وطنية  عقدع مكتب املدَّعي العام، كما فعل سابقاً، على . وقد شجَّ الدفاع الشعبية األوغندية ارتكبتها

 فيما يتعلق بكال طريف النزاع.

إىل عهدة احملكمة ) Dominic Ongwen(ُقدم دومينيك أُنغوين  ٢٠١٥كانون الثاين/يناير   ١٦ويف  -١٠٣
كانون   ٢٦ول أمام احملكمة يف ه األ. ومَثل مثولَ ٢٠١٥كانون الثاين/يناير   ٢١فُنقل إىل مركز االحتجاز يف 

جلسة اعتماد يف مقر احملكمة  ٢٠١٦كانون الثاين/يناير   ٢١بتاريخ فتتح ر أن تُ . ومن املقرَّ ٢٠١٥الثاين/يناير 
فصلت الدائرة التمهيدية الثانية الدعوى على  ٢٠١٥شباط/فرباير  ٦هة إىل دومينيك أُنغوين. ويف التهم املوجَّ 

 نسنت أويت ) وفJoseph Kony. وما زال جوزيف كوين (وآخرين كوين ةقضيدومينيك أُنغوين عن 
)Vincent Otti (.طلقاء 
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 قسم االستئناف

ما وإيداع بإعداد  ٢٠١٥. إنه قام يف عام ٢٠١٥ام عكبريًا يف أنشطته   واجه قسم االستئناف ارتفاعاً  -١٠٤
ى االستئناف، واألفرقة املعنية مستندًا قانونيًا كتابيًا آخر من أجل دعاو  ٨٠وثيقة، وأصدر  ١٢٦جمموعه 

صات، ، وملخَّ اتمكتب املدَّعي العام (مذكرات قانونية، ومشور أخرى من أقسام باإلجراءات االبتدائية وأقسام 
). كما إن قسم االستئناف قدم احلجج التداول مت يف اجللسات الشفويةدِّ ووثائق متعلقة بالسياسات وإفادات قُ 

) وواحدة كاتـَْنغا  وقضيةلوبـَْنغا قضية يف اإلفراج املبكر (تناولتا ل، اثنتان منهما يف ثالث جلسات شفوية التداو 
 ).اْنتاغْندا قضيةيف التعويض (تناولت 

 ٢٠١٥ :خيص فيما الوثائق املودعة

 ٨ )العقوبة أو اإلدانة أو التربئةب احلكم استئناف(من النظام األساسي  ٨١ املادة

 ٥ )واملقبولية االختصاص(ساسي من النظام األ) أ)(١(٨٢ املادة

 ١٠ )واالحتجاز املؤقت اإلفراج(من النظام األساسي ) ب)(١(٨٢ املادة

 ١٧ )االستئناف التمهيدي املأذون به(من النظام األساسي ) د)(١(٨٢ املادة

 ٤٥ )والردود باالستئناف اإلذن طلبات(من النظام األساسي ) د)(١(٨٢ املادة

 ٨ )التحقيق إىل ياملض عدم االّدعاء مراجعة قرار( التقاضي -األساسي من النظام  ٥٣ املادة

 ٤ )التعويض( التقاضي -من النظام األساسي  ٨٥ املادة

 ١ )ارتكاب السيئاتعلى  العقوبات( التقاضي -من النظام األساسي  ٧١ املادة

 ٢ )للوقائع القانوين التوصيف( التقاضي - من الئحة احملكمة ٥٥البند 

 ٢ )رب األضرارج( التقاضي - من النظام األساسي ٧٥ ادةامل

 ٢٤  سائر الوثائق املتنوعة املودعة يف سياق اإلجراءات االبتدائية

 ١٢٦  الوثائق المودعةمجموع 

؛ ٨١مذكرات كتابية يف دعاوى استئناف �ائي مبوجب املادة  م االستئناف بإعداد وإيداع مثاينقام قس -١٠٥
؛ ومثانية طلبات لإلذن باالستئناف مبوجب املادة ٨٢استئناف متهيدي مبوجب املادة إفادة يف دعاوى  ١٧و

 أهليةمها الدفاع وغريه من املشاركني؛ وطلبني للقضاء بعدم ردًا على طلبات من هذا النوع قدَّ  ٣٣)(د)؛ و١(٨٢
 ) من النظام األساسي.٨(٤٢املدَّعي العام مبوجب املادة 

داد وإيداع مثاين مذكرات متصلة بالتقاضي بشأن إعادة النظر يف قرار كما قام قسم االستئناف بإع -١٠٦
؛ وأربع مذكرات للتقاضي بشأن من النظام األساسي ٥٣التحقيق مبوجب املادة  إىلاملدَّعية العامة عدم املضي 
رتكاب البا على طلب إيقاع عقوبات  دّ من النظام األساسي، ومذكرة واحدة يـُرَ  ٨٥ التعويضات مبوجب املادة

 ٥٥ البندمن النظام األساسي، ومذكرتني متعلقتني بالوصف القانوين للوقائع مبوجب  ٧١ مبوجب املادةالسيئات 
مذكرة أخرى  ٢٣٤من النظام األساسي؛ و ٧٥؛ ومذكرتني تتعلقان جبرب األضرار مبوجب املادة احملكمة الئحةمن 

 من النظام األساسي. ١١٠ادة منها مذكرات تتعلق بإعادة النظر يف العقوبة مبوجب امل

ويضاف إىل ذلك أن قسم االستئناف أسدى لألفرقة املعنية باإلجراءات االبتدائية مشورة قانونية ودعماً  -١٠٧
حاالت هي حاليًا يف مرحلة اإلجراءات التمهيدية عشر دة يف مستفيضني بشأن املسائل القانونية واإلجرائية املعقَّ 

م قسم االستئناف أيضًا الدعم لقسم حتليل احلاالت التابع أو مرحلة التحقيق. وقدَّ  االبتدائيةاإلجراءات مرحلة  أو
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لشعبة االختصاص والتكامل والتعاون يف إعداد تقاريره بشأن عمليات التدارس األويل وطلب املدَّعية العامة اإلذن 
قام طيلة قسم االستئناف يس من النظام األساسي. إن رئ ١٥بإجراء حتقيق يف احلالة يف جورجيا مبوجب املادة 

السنة، بصفته عضوًا يف اللجنة التنفيذية، باستعراض مشاريع الوثائق اهلامة اخلاصة مبكتب املدَّعي العام وأسدى 
. وقام قسم االستئناف بإعداد خمتلفةمراحل اإلجراءات  بلغتاملشورة إىل املدَّعية العامة واللجنة التنفيذية يف قضايا 

ل أداة عمل يستفيد منها مكتب املدَّعي العام بأمجعه) وثابر من السوابق القضائية للمحكمة (متثِّ جمموعة خمتارة 
. كما )شعبة املقاضاة(ق برنامج التدريب يف الال القانوين اخلاص بشعبة املالحقة على حتديث هذه الموعة، ونسَّ 

ني باملرحلة االبتدائية ومرحلة االستئناف، مبا يف من فعاليات التدريب للقانونيني املعني شارك يف تنظيم عددإنه 
 داخليون.مدرِّبون بون خارجيون و ره مدرِّ ذلك دورة تدريب على الرتافع الكتايب وفَّ 

 ٢٠١٥ الكتابية جاتاملخرَ 

 ٢٤ القانونية املذكرات

 ١٩  التمهيدية والدوائر االبتدائية االستئناف والدوائر دائرة النهائية الصادرة عن واألحكام حتليالت القرارات

 ٢٤ باالستئناف بطلبات اإلذن املتعلقة القرارات حتليالت

 ٧ اجلاري إعدادها أو املنجَّز إعدادها واللوائح السياسات

 ٢ من النظام األساسي ١٥واملشورة املتصلتان باملادة  املراجعة

 ١ عمليات التدارس األويل بشأن القانونية املشورة

 ٣ التداول الشفوي لساتجل مواد التحضري

المخَرجات الكتابيةمجموع   ٨٠  

 من النظام األساسي (دعاوى االستئناف النهائي): ٨١ص لدعاوى االستئناف مبوجب املادة ملخَّ  -١٠٨

لت دائرة االستئناف األمر الصادر عدَّ  ٢٠١٥ذار/مارس آ ٣يف  ):Lubanga( لوبـَْنغا قضية )أ (
يف  بأن يقدِّم األضرار، وأوعزت إىل صندوق االستئمان للمجين عليهم جرببشأن عن الدائرة االبتدائية األوىل 

مشروع خطة لتنفيذ جرب األضرار اجلماعي. وقد قدم غضون ستة أشهر إىل الدائرة االبتدائية األوىل املشكَّلة حديثاً 
أخذ شكل تأييدًا ام املدَّعي الع أيَّدهالصندوق االستئماين للمجين عليهم مشروع خطته اخلاصة بالتنفيذ، الذي 

 ؛٢٠١٥إيداع وثيقة يف كانون األول/ديسمرب 

خالل الفرتة  اً مديد اً إجرائي ياً قسم االستئناف تقاض أجرى ):Ngudjolo( اْنغوجولو قضية )ب (
الشفوي بشأن  يف جلسة التداول ٢٠١٤يف تشرين الثاين/نوفمرب  اليت أفضت إىل جلسة االستئناف، وحاجَّ 

دت ، أيَّ ٢٠١٥شباط/فرباير  ٢٧. ويف ))A1الدائرة االبتدائية (دعوى االستئناف األوىل (حكم استئناف االدِّعاء 
من التهم بارتكاب ) Mathieu Ngudjolo Chui(دائرة االستئناف القرار القاضي بتربئة ماتيو اْنغوجولو شوي 

مطالبته  ٢٠١٥رب ُردَّت يف كانون األول/ديسم التداول شفويةِ  جرائم ضد اإلنسانية. ويف أعقاب جلسةٍ 
 بتعويضات من احملكمة.

  ٢٠١٥يف عام  ٨٢املرفوعة مبوجب املادة  ص عن دعاوى االستئناف التمهيدي الست عشرةملخَّ  -١٠٩
 :)يف قضية واحدة)(ودولة طرف دعوى أقامها الدفاع  ١٣دعاوى أقامها االدِّعاء و ٣(

السيد اْغبَـْغبو القرار  استأنف ):Blé Goudéغوديه ( ) و اْبليهGbagboاْغبَـْغبو ( قضية )أ (
 ردَّ ف)). OA6التاسع الصادر عن الدائرة االبتدائية بشأن إعادة النظر يف احتجازه (دعوى االستئناف السادسة (
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. واستأنف السيد اْغبَـْغبو أيضاً االستئناف املعنية دعوى، ورفضت دائرة االستئناف هاستئنافاء على عريضة االدِّع
من الئحة احملكمة (دعوى  ٥٥إمكان إعادة التوصيف القانوين للوقائع عمًال بالبند ر فيه بطَ القرار الذي خيُْ 

االستئناف  دعوى دائرة االستئناف يضة استئنافه، ورفضترد االدِّعاء على عر ف )).OA7(االستئناف السابعة 
 ؛املعنية

ة استأنفت حكومة كوت ديفوار قرار الدائر  ):Simone Gbagboاْغبَـْغبو ( سيمون قضية )ب (
التمهيدية املعنون "قرار بشأن طعن كوت ديفوار يف مقبولية الدعوى على سيمون اْغبَـْغبو" (دعوى االستئناف 

 ، ورفضت دائرة االستئناف دعوى االستئناف املعنية؛هااستئنافعلى عريضة  رد االدِّعاءف )).OA(األوىل 

غ قرار الدائرة االبتدائية نْ سَ السيد استأنف السيد روتو و  ):Sang( غنْ سَ ) وRutoروتو ( قضية )ج (
  )).OA10( ة(دعوى االستئناف العاشر التسجيل  سابقةِ  املعنون "قرار بشأن طلب االدِّعاء قبول شهادةٍ 

ة بصفهذه االستئناف  دعوى، وعلى جلنة االحتاد األفريقي اليت شاركت يف همااستئنافعريضَيت رد االدِّعاء على ف
 ؛ىالدعو هذه يف  للمحكمة. ويُنتظر صدور احلكم صديق

استأنف االدِّعاء قرار الدائرة االبتدائية املعنون "قرار بشأن طلب  ):Kenyattaِكنياتا ( قضية )د (
)). OA5( ة) من النظام األساسي" (دعوى االستئناف اخلامس٧(٨٧االدِّعاء القضاء بعدم االمتثال مبوجب املادة 

ت املسألة إىل عادأو دِّعاء، وأبطلت القرار املطعون فيه، قبلت دائرة االستئناف دعوى االستئناف اليت قدمها االف
 الدائرة االبتدائية لكي تبّت فيها من جديد. ويُنتظر صدور القرار يف هذا الشأن؛

ندا إصدار الدائرة التمهيدية أمرًا بالقبض عليه استأنف السيد ب ):Bandaبندا ( قضية )ه (
دعوى ، ورفضت دائرة االستئناف هاستئنافعريضة على رد االدِّعاء ف )).OA5( ة(دعوى االستئناف اخلامس

 ؛عليه األمر بالقبض دةً ، مؤيِّ االستئناف املعنية

د نظام استأنف االدِّعاء قرار الدائرة التمهيدية املعنون "قرار حيدِّ  ):Ongwen( أُْنغوين قضية )و (
نية حتليلية متعمقة" "رسوم بيا ا األمر بإعداد وإيداعاملسائل ذات الصلة" وال سيم وغريه منالكشف عن األدلة 

وخلصت إىل أن الدائرة االبتدائية  هاستئناف دعوى االستئنافدائرة  فقبلت )).OA3(دعوى االستئناف الثالثة (
 أخطأت يف قرارها؛

الطلب العاجل الذي ’استأنف السيد مببا القرار املعنون "قرار بشأن  ):Bemba( مببا قضية )ز (
فرد االدِّعاء على عريضة  )).OA11(دعوى االستئناف احلادية عشرة (‘" املؤقتقدمه الدفاع من أجل اإلفراج 

 ؛دعوى االستئناف املعنية، ورفضت دائرة االستئناف هاستئناف

 والسيد ماِغندا) Arido( والسيد أريدو) Babala( استأنف السيد باباال وآخرين: مببا قضية )ح (
)Magenda) والسيد كيلولو (Kilolo٣(٦٠علقة بإعادة النظر األوىل يف احتجازهم عمًال باملادة ) القرارات املت (

دعوى و )، OA6( ةدعوى االستئناف السادسو )، OA5( ة(دعوى االستئناف اخلامسمن النظام األساسي 
ورد االدِّعاء على عرائض االستئناف يف . ))OA8( ةدعوى االستئناف الثامنو )، OA7( ةاالستئناف السابع

ويف القضية ذاتا استأنف االّدعاء القرار ًا فرفضتها دائرة االستئناف بقرار مدمج واحد. الدعاوى األربع مجيع
 و نَرسيس َوْندو باباال فيديل كابـُْنغو و ماِغندا جاك كيلولو موَمسْبا و جان املعنون "قرار يؤمر فيه باإلفراج عن إمييه

ناف دعوى االستئناف اليت رفعها االدِّعاء، قبلت دائرة االستئف). )OA9التاسعة ( أريدو" (دعوى االستئناف
اليت رفعها الدفاع. كما إن االستئناف األربع دعاوى احلكم الذي رفضت فيه يف نفس املعين وأبطلت القرار 
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 ةاالدِّعاء استأنف القرار املعنون "قرار بشأن طلب السيد مببا اإلفراج املؤقت عنه" (دعوى االستئناف العاشر 
)OA10.(( وأبطلت القرار بشأن اإلفراج املؤقت دعوى االستئناف اليت رفعها االدِّعاءاالستئناف ائرة قبلت دف ،

 عن السيد مببا؛

استأنف السيد انْتاَغْندا القرارين املعنونني "قرار بشأن طعن  ):Ntaganda( اْنتاَغْندا قضية )ط (
)) و"قرار بشأن OA2( ةالثاني " (دعوى االستئناف٩و ٦الدفاع يف اختصاص احملكمة فيما يتعلق بالتهمتني 

تصاالت مع االطلبات الدفاع الرامية إىل إصدار أوامر بالكشف عن وثائق وإعالن عن التزام االدِّعاء بتسجيل 
رد االدِّعاء على دعويي االستئناف هاتني. ويُنتظر احلكم يف كلتا ف )).OA3( ةالشهود" (دعوى االستئناف الثالث

 الدعويني.

 والمساعدة القضائيةالتعاون الدولي  -٣

همات منها إخطارات مبطلبًا للمساعدة ( ٤٣٣العام ما جمموعه املدَّعي تناول مكتب  ٢٠١٥يف عام  -١١٠
وسبع دول غري أطراف ومنظمات دولية  دولة طرفاً  ٣١كًا خمتلفاً، منهم شري ٦٦فيما خيص األنشطة التحقيقية) لـ

سسات القطاع اخلاص، وقام باملتابعة فيما يتعلق ومؤسسات من مؤ  ظمات إقليمية ومنظمات غري حكوميةومن
يف  ٢,٨٥على زيادة نسبتها  ٢٠١٥رسلت يف عام بتلبية الطلبات العالقة. وينطوي عدد طلبات املساعدة اليت أُ 

 .٢٠١٤املئة بالقياس إىل العدد املناظر لعام 

القضائي، والوحدات املعنية الة من الشركاء يف التعاون فعّ  شبكةكما واصل مكتب املدَّعي العام إقامة  -١١١
 الال القضائي، وذلك لتعزيز جبرائم احلرب وبالتحقيقات املالية، وسائر اجلهات الفاعلة يف جمال إنفاذ القانون ويف

بغية املضي يف العمل من أجل حتقيق أهداف تتيح التعزيز املتباَدل احتياجاته التحقيقية وإقامة عالقات سد دعم 
م على صعيد املقاضاة، مبا يف ذلك الرد على طلبات الشركاء للمساعدة يف القضايا ذات الصلة مكتب املدَّعي العا

مثانية طلبات من سس دول أطراف مبكتب املدَّعي العام. ويشار يف هذا الصدد إىل أن مكتب املدَّعي العام تلقى 
أولية مع عدة دول أطراف ) من النظام األساسي وأجرى مشاورات ١٠(٩٣مباشرة للمساعدة مبوجب املادة 

 أخرى بشأن إمكان تبادل املعلومات.

 التعاون واملساعدة القضائية. ألغراضمهمة  ٦٤وأجرى مكتب املدَّعي العام  -١١٢

ما تتَّسم به االستجابة اآلتية يف د لدى الدول وسائر الشركاء على ويظل مكتب املدَّعي العام يشدِّ  -١١٣
. وينوِّه مكتب اليت جيريها تحضري للمحاكماتالأعمال و تحقيق الات عملي أاية يفطلبات املساعدة من حينها ل

املدَّعي العام أيضًا إىل ما لبطء الردود على طلباته للمساعدة و/أو عدم اكتماهلا من أثر وخيم على فعاليته 
للتكفل  قني وجهات مركزية معنية باالتصالمنسِّ  تعينيوجناعته. ويؤكد مكتب املدَّعي العام كذلك على أاية 

د على أن عدم تنفيذ ما صدر عن احملكمة من أوامر بإلقاء القبض بتناول طلباته ومتابعتها على حنو جدي، ويشدِّ 
ينال من شرعية احملكمة ومصداقيتها، ومن شرعية ومصداقية التمع  )إىل عشر سنوات خلتبعضها  (يرقى تاريخ

 الدويل بأمجعه.

عي العام عدة اجتماعات مع السلطات القضائية الوطنية دعماً لي مكتب املدَّ وقد أجرى كبار ممثِّ  -١١٤
لعمليات التحقيق اليت جيريها، وشاركوا يف الدورات السنوية أو نصف السنوية لشىت الشبكات اإلقليمية أو الدولية 

املنظمة الدولية  اجلرائم الدولية، مبا فيهامرتكيب للمدَّعني العامني والسلطات املركزية الوطنية املنخرطة يف مالحقة 
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) ووحدة التعاون القضائي األوروبية Europol) ومكتب الشرطة األورويب (Interpolللشرطة اجلنائية (
)Eurojust( "شبكة كامدن املشرتكة بني الوكاالت السرتداد األصول") وCARIN.( 

 العالقات الخارجية -٤

سديدة وشارك يف هذه األنشطة، بوسائل ماسية قام مكتب املدَّعي العام طيلة السنة بتنظيم أنشطة دبلُ  -١١٥
وفريق الدراسة املعين  اعات ومشاورات فريق الهاي العامل وفريق نيويورك العاملمنها االخنراط الفعال يف اجتم

باحلوكمة، لتقدمي معلومات وبّث بالغات هامة له خالل املناقشات بشأن شىت املسائل. كما إن مكتب املدَّعي 
فعاليات عدة على املستوى الرفيع وعلى مستوى العمل خالل الدورة الرابعة عشرة رض هلذا الغم العام نظَّ 
 للجمعية.

وشارك مكتب املدَّعي العام يف حمافل وفعاليات متعددة األطراف شىت، منها مؤمتر األمن يف ميونخ،  -١١٦
يف  نة السياسة واألمنظمت يف سلوفينيا، ويوهانسربغ، والدوحة، وأوسلو، والربملان األورويب، وجلوفعاليات نُ 
، ومكتب األمم املتحدة يف نيويورك ومكتبها يف جنيف، بغية إقامة صالت عمل أساسية من خالل بروكسل

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

لتعزيز حتاوره وتفاعله مع االحتاد األفريقي والدول  وضع مكتب املدَّعي العام اسرتاتيجيةوكذلك  -١١٧
شارك يف حلقة التدارس الرابعة املشرتكة بني االحتاد األفريقي واحملكمة اجلنائية الدولية، ويف  إنهاألطراف األفريقية. 

يف حلقة ، و ٢٠١٥متها احملكمة يف بوتسوانا يف تشرين األول/أكتوبر حلقة التدارس املعنية بالتعاون اليت نظَّ 
قدت يف مقر احملكمة. ونظم مكتب املدَّعي العام اجتماعًا مع أطراف قي احملكمة اليت عُ التدارس اخلاصة مبنسِّ 

فاعلة من التمع املدين لتحديد الاالت اليت ميكن إيتاء قيمة مضافة فيها من خالل األنشطة املشرتكة. كما 
قدت  مكتب املدَّعي العام، يف لقاءات ثنائية ومتعددة األطراف عُ شاركت املدَّعية العامة، وغريها من كبار مسؤويل

 للمضي يف تنمية اإلحاطة بوالية مكتب املدَّعي العام وعمله. يف الهاي ويف املنطقة ويف أماكن أخرى

وثابر مكتب املدَّعي العام على متابعة خطواته اليت اختذها يف وقت أسبق لتنمية الصالت مبجموعة  -١١٨
األطراف يف الهاي ويف  ةا الالتينية والكارييب، وال سيما من خالل اللقاءات الثنائية واللقاءات املتعددبلدان أمريك

، ٢٠١٥أماكن أخرى، وعن طريق حلقة التدارس املعنية بالتعاون اليت نظمتها احملكمة يف كوستاريكا يف متوز/يوليو 
 .باإلسبانيةواليت استهدفت دول مشال ووسط أمريكا الناطقة 

كما إن املدَّعية العامة، ونائبها، ومدير شعبة االختصاص والتكامل والتعاون، وغريهم من كبار مسؤويل  -١١٩
مكتب املدَّعي العام، شاركوا، بدعم من مستشاري مكتب املدَّعي العام املسؤولني عن العالقات اخلارجية، يف 

خالل املهمات خارج هولندا، ومن  مكمة أالعديد من األنشطة يف جمال العالقات اخلارجية، سواء يف مقر احمل
خالل لقاءات مع كبار املسؤولني يف احلكومات واملنظمات الدولية، لتقدمي حتديثات إىل الدول واملنظمات 

مسائل التعاون مبا يف ذلك  واعمل مكتب املدَّعي العام؛ وحبث وااإلقليمية واملنظمات الدولية والتمع املدين؛ وشرح
 املبذولة من أجل القبض على املشتبه فيهم.تعبئة اجلهود 

ماسية يف مقر احملكمة لسفراء الدول م مكتب املدَّعي العام أيضًا إحاطة دبلُ نظَّ  وعلى حنو مماثل -١٢٠
من اجتماعات املائدة املستديرة  وشارك مكتب املدَّعي العام أيضاً يف ثالثةٍ  .األطراف املقيمني يف الهاي وبروكسل

منظمات من التمع املدين، منها منظمات من البلدان اليت جتري فيها عمليات التدارس األويل يف مقر احملكمة مع 
 وبلدان احلاالت. 
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وأعد مستشارو مكتب املدَّعي العام املعنيون بالتعاون واملسؤولون عن العالقات اخلارجية خالل الفرتة  -١٢١
يف مناسبات التزمت بتناول الكلمة فيها خارج احملكمة يف يها املدَّعية العامة قِ لْ املفاد عنها زهاء سسني خطابًا لتُـ 

 الهاي وخارج هولندا.

(البرنامج الرئيسي الثالث: قلم المحكمة - جيم
8F

٨( 

واليته تقدمي الدعم إىل األطراف واملشاركني يف اإلجراءات أمام  القيام كما تقضي به واصل قلم احملكمة -١٢٢
إىل طروء زيادة كبرية يف عبء العمل الواقع على عاتق قلم  اً تعقيدو  اً احملكمة. وقد أفضى تزايد األنشطة مقدار 

 احملكمة. ويشار على اخلصوص إىل أن قلم احملكمة شارك مشاركة باهظة يف عملية القبض على السيد أُنغوين
)Ongwen(  م قلم احملكمة املساعدة قدَّ وكذلك . ٢٠١٥والسيد املهدي وتقدميهما الالحق إىل احملكمة يف عام

جلسات احملاكمة يف قضيتني  ٢٠١٥يف عام قضيتني. وقد بدأت الوالدعم فيما يتعلق باإلجراءات التمهيدية يف 
من  ٧٠يف جرائم منصوص عليها مبوجب املادة  )Bemba( مببا وقضية )Ntaganda( اْنتاَغْنداجديدتني (قضية 
مثول شهود  احملكمة وتيسريَ  جللساتخدمات خدمات لغوية و  ، ما استلزم من قلم احملكمة توفريَ )النظام األساسي

 من النظام األساسي ٧٠املادة  يفمببا يف جرائم منصوص عليها  ل قضيةماالدِّعاء وشهود الدفاع ومحايتهم. وتش
ص موارد كافية للوفاء نح أربعة منهم اإلفراج املؤقت، ما استلزم من قلم احملكمة أن خيصِّ سسة متهمني، مُ 

احملكمة أداء دور رئيسي يف قلم املساعدة القانونية. كما واصل شؤون  مثول املتهمني وتسيريُ  يسريُ منها ت بالتزاماتٍ 
 .)Katanga( كاتـَْنغا  وقضية )Lubanga( لوبـَْنغا مرحلة جرب األضرار يف قضية

 مشروع املراجعة املسماة - تنظيم قلم احملكمة الطموحةُ  إعادةُ  ٢٠١٥ُأجنزت بنجاح يف حزيران/يونيو و  -١٢٣
ReVision القلم م إىل رئيس املشروع مراجعة وظيفية لعمل قلم احملكمة وقدَّ املعين بذا فريق ال. وقد أجرى

ذت هذه التوصيات أساسًا الختاذ رئيس القلم وفريقه اإلداري القرارات الالزمة. وقد بدأ فلة. توصيات مفصَّ  اختُّ
. وعلى ٢٠١٦وسيستمر يف عام  ReVisionاز مشروع البنية واإلجراءات اجلديدة لقلم احملكمة عند إجنإعمال 
موظفًا اختاروا  ٦١ذلك مسَّهم موظفاً. ومن بني املوظفني الذين  ١٢٠مسَّ ما  ،وظيفة ١٤٠لغيت اإلمجال أُ 
هلم مرتشِّحني بصفة  ٥٩ح املوظفون الباقون البالغ عددهم ، بينما ترشَّ التعويضات املزيدة إل�اء اخلدمةحزمة 

من  ٥٣غل الوظائف اليت آتتها عملية إعادة التنظيم يف قلم احملكمة. وقد ُعنيِّ يف الوظائف اجلديدة األولوية لش
 حني ذوي األولوية.هؤالء املرتشِّ 

لقد متثلت واحدة من الغايات الرئيسية إلعادة تنظيم قلم احملكمة يف تعزيز اإلدارة االسرتاتيجية. وجيمع  -١٢٤
عترب فريق عب القلم الثالث واملستشار القانوين. ويُ قيادة رئيس القلم، مديري شُ  فريق إدارة قلم احملكمة معاً، حتت

ئيس القلم وسائر كبار املديرين استدامة النظرة العامة ر إدارة قلم احملكمة أعلى هيئة فيه الختاذ القرارات وهو يتيح ل
داري تصميماً م اهليكل اإلكمة. وقد ُصمِّ ر على عمل قلم احملالدقيقة إىل التطورات االسرتاتيجية الرئيسية اليت تؤثِّ 

السلطة واملسؤولية إىل مسؤولني من املستوى املناسب. فيه تُفوَّض  إذجايب تيكفل اتسام قلم احملكمة بالطابع االس
ُقدِّم للمديرين يف قلم احملكمة الدعم يف جمال تدبر التغيريات وُشجِّعوا على وضع خطط للتنمية  ٢٠١٥ويف عام 
 رة. مية خاصة بأقسامهم، ضمن احلدود األوسع لألولويات االسرتاتيجية لقلم احملكمة وموارده املتوفِّ التنظي

                                                 
املكوِّنات  تسميات التقرير هذا يف اسُتخدمت وقد. ٢٠١٥ عام منتصف يف احملكمة لقلم التنظيمي اجلديد باهليكل بدأ العمل )٨(

 .٢٠١٥ لعام املعتمدة الربناجمية امليزانية لقلم احملكمة كما ترد يف وثيقة السابقة
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ز األهداف املشرتكة ذة يف قلم احملكمة تدعم وتعزِّ خَ ويُرمى من ذلك إىل التكفل بكون مجيع القرارات اإلدارية املتّ 
 لقلم احملكمة ويف �اية املطاف للمحكمة مجعاء. 

أقسام قلم احملكمة خالل السنة يف عملية االنتقال إىل املباين اجلديدة. ومشل ذلك جتريب  كتا�موقد  -١٢٥
مبىن أوسع بكثري. وقد ُأجنزت عملية االنتقال إىل املباين ومهام الدعم يف  مهام الصيانة املعدات اجلديدة وتوّيل 

مت املباين هم من شاغلي املباين. وُسلِّ رت ظروف مثلى للعاملني وغري اجلديدة دون أي انقطاع يف اخلدمة، وُوفِّ 
حماكاة للمحاكمة يف  ٢٠١٥. وأجريت يف �اية عام ٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب  ٢اجلديدة إىل احملكمة يف 

غدت احملكمة عاملة يف مبانيها اجلديدة بصورة  فقاعات احملاكمة اجلديدة بغية اختبار جاهزيتها تكللت بالنجاح 
 . ٢٠١٦كانون الثاين/يناير   كاملة حبلول األول من

 تدبُّر األعمال القضائية -١

 األنشطة القضائية )أ (

بذه  حمضرًا واإلخطارَ  ٧٩٢مستندًا للمحكمة و ١٥ ٧٩٤ما جمموعه  تسجيلَ  ٢٠١٥شهد عام  -١٢٦
املستندات واحملاضر. ويشمل هذان الرقمان وثائق ُسجِّلت و/أو ُأخِطر با يف شىت القضايا واحلاالت املعروضة 

كمة ووثائق ُسجِّلت و/أو ُأخطر با عمًال بالئحة احملكمة و/أو الئحة قلم احملكمة وال تتعلق بالضرورة على احمل
 نة.بقضية أو حالة معيَّ 

حمضراً، واإلخطار با، وُقدٍّم دعم تقين وإجرائي  ٧٠مستنداً و ٤ ٥٩٠ففي احلالة يف أوغندا مت تسجيل  -١٢٧
 عشرة جلسة. ١١لـ

حمضراً، واإلخطار با،  ١٣٠مستندًا و ٤ ٧٨٣لكونغو الدميقراطية مت تسجيل ويف احلالة يف مجهورية ا -١٢٨
 جلسة. ٣٨وُقدٍّم دعم تقين وإجرائي لـ

حمضراً، واإلخطار  ٤٣٠مستندًا و ١ ٦٦٢يف مجهورية أفريقيا الوسطى مت تسجيل  )األوىل(ويف احلالة  -١٢٩
 جلسة. ٣٠با، وُقدٍّم دعم تقين وإجرائي لـ

ين، واإلخطار با، وُقدٍّم دعم تقين وإجرائي مستندًا وحمضرَ  ١٥٨ر مت تسجيل ويف احلالة يف دارفو  -١٣٠
 لـجلسة واحدة.

 ٢٧حمضراً، واإلخطار با، وُقدٍّم دعم تقين وإجرائي لـ ٨٨مستنداً و ٧٧٨ويف احلالة يف كينيا مت تسجيل  -١٣١
 جلسة.

 مستنداً، واإلخطار با. ٩٧ويف احلالة يف ليبيا مت تسجيل  -١٣٢

حمضراً، واإلخطار با، وُقدٍّم  ٧٧مستندات و ٣ ٦٠٤ مجهورية كوت ديفوار مت تسجيل ويف احلالة يف -١٣٣
 دعم تقين وإجرائي لثالث جلسات.

 ين، واإلخطار با.مستنداً وحمضرَ  ٦٣٥ويف احلالة يف مايل مت تسجيل  -١٣٤

 ٧٥سجيل ومملكة كمبوديا مت ت اجلمهورية اهليلينيةلة يف احتاد جزر القمر و ويف حالة السفن املسجَّ  -١٣٥
 مستنداً، واإلخطار با.



ICC-ASP/15/3 

31 3-A-190916 

 مستنداً، واإلخطار با. ١٣ويف احلالة الثانية يف مجهورية أفريقيا الوسطى مت تسجيل  -١٣٦

 مستنداً، واإلخطار با. ٣٩٩ويف احلالة يف جورجيا مت تسجيل  -١٣٧

 إذ ارتفع عدد ٢٠١٤زيادة كبرية بالقياس إليه يف عام  ٢٠١٥وقد ازداد النشاط القضائي طيلة عام  -١٣٨
يف املئة فيما خيص مستندات  ٧١اليت مت تسجيلها واإلخطار با يف شىت احلاالت والقضايا ارتفاعًا نسبته  الوثائق

 يف املئة فيما خيص احملاضر. ٣١احملكمة و

لتيسري إدالء الشهود الفيديوية االستعانة بتكنولوجيا الروابط السمعية أو  ٢٠١٥واستمرت طيلة عام  -١٣٩
م "قسم إدارة احملكمة" جلسة لتيسري مثول الشهود. ونظَّ  ١٥مت بواسطة الروابط الفيديوية بإفاداتم. فقد ُنظِّ 

ألوامر ل االمتثاليومًا من أيام العمل، بغية  ٣٧بلغ جمموع مددها  بعثاتعدة  )ر األعمال القضائيةقسم تدبُّ (
هذه التكنولوجيا. وجيدر التنويه إىل أن  الصادرة عن الدوائر واختاذ الرتتيبات الالزمة لالستماع إىل الشهود بواسطة

يف املئة وازداد عدد  ٥٠بنسبة  ٢٠١٤مت بواسطة الروابط الفيديوية ازداد عنه يف عام ظِّ عدد اجللسات اليت نُ 
 يف املئة. ٢٠األيام املقضية يف املهام املعنية بنسبة 

م اجللسات بواسطة الروابط ويلزم موظفان قانونيان معاونان/موظفان معنيان جبلسات احملكمة لتنظي -١٤٠
ما يضطلعان أيضًا مبهام مرتبطة إ�الفيديوية: واحد يف قاعة احملكمة يف الهاي واآلخر يف مكان وجود الشاهد. 

والتواصل مع األطراف  الوثائق املودعةمة ضمن املكاتب، مبا فيها تسجيل باألنشطة على صعيد اخلدمات املقدَّ 
، وال سيما )ر األعمال القضائيةقسم تدبُّ (ائل املتعلقة بعمل "قسم إدارة احملكمة" واملشاركني بشأن طائفة من املس

 تنظيم اجللسات. 

قسم (التسجيل، واصل "قسم إدارة احملكمة"  وأنشطةإىل األنشطة املعتادة الراة ضمن احملكمة  وإضافةً  -١٤١
شىت الوحدات التابعة له  ضمنالعاملون فيه  املشاركة يف املشاريع التالية البيان، وُدرِّب )تدبر األعمال القضائية

 سندت إليهم مهام لدعم أنشطة الوحدات الفرعية الشقيقة:وأُ 

إليداع  نظام اإللكرتوينالالتوسع يف استعمال  ٢٠١٥مستندات احملكمة: استمر طيلة عام  )أ (
ل من مستندات سبة ما يسجَّ ) وقد ُحسِّن هذا النظام حتسينًا كبريًا وازداد األخذ به إذ بلغت نeFiling( الوثائق

النظام بصورة  هذا  إعمالفرتض أن يتم ). ويُ ٢٠١٤يف املئة عام  ٣١يف املئة (مقابل  ٧٥ زهاء احملكمة بواسطته
 ؛٢٠١٦كاملة يف عام 

قون املعنيون باحملاضر والكتبة املعنيون بإعداد احملاضر بالكتابة املختزلة على إعادة عمل املنسِّ  )ب (
. إن األنشطة ٣٥١يبها. ووصل عدد ما ُحجبت فيه معلومات وأعيد تصنيفه من احملاضر تصنيف احملاضر وتصو 

 املعنية تتطلب عمًال طائًال وتستلزم الدقة والتمحيص، بالنظر إىل ما يرتتب على أي خطأ من تبعات جسيمة.

يز املواد و/أو ، استالم وجته)ر األعمال القضائيةقسم تدبُّ (تنظيم األدلة: يتوىل "قسم إدارة احملكمة"  -١٤٢
)، فيما خيص مجيع eCourtاألدلة يف شكل إلكرتوين لكي جيري حتميلها وتسجيلها يف نظام احملكمة اإللكرتونية (

وثيقة و/أو مادة يف  ٣٧ ٩٥٧مت حتميل وجتهيز وختزين  ٢٠١٥القضايا واحلاالت املعروضة على احملكمة. ويف عام 
يف املئة بالقياس إىل  ١٣٢ك على زيادة نسبتها لباحملكمة. وينطوي ذ ) اخلاصeCourtنظام احملكمة اإللكرتونية (

 :٢٠١٤عام 

 إىل املباين اجلديدة للمحكمة؛ قلم احملكمة احلصنيمت بنجاح وأمان نقل مستودع  )أ (
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 يف مناسباتباحتياز وسائط رقمية  )ر األعمال القضائيةقسم تدبُّ ("قسم إدارة احملكمة" قام  )ب (
اليت أجراها قلم احملكمة ُأسندت هذه  ReVisionتنفيذ مشروع املراجعة املسمى  . وإثر٢٠١٥خالل عام  عدة

 .)IMSSاملهمة إىل قسم خدمات تدبر املعلومات (

 احملكمة اإللكرتونية )ب (

 :احملكمة فعاليات) وجدول eFiling(اإللكرتوين  إيداع الوثائقمنيطة  -١٤٣

قد أُدخلت عليها حتسينات النميطة زيادة كبرية. و هذه كر أعاله ازداد استخدام كما ُذ  )أ (
 استناداً إىل تعقيبات مستعمليها؛

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

 :تطوير نظام عمل احملكمة اإللكرتونية يف املستقبل -١٤٤

التحسينات اليت ودعم اإلنشاء تنظيم  احلديثةُ ر املعلومات اإللكرتونية تتوىل وحدة تدبُّ س )أ (
تصميم حل جديد تنظيم ودعم قد تتوىل بل ) ECOSسُتدخل الحقًا على نظام عمل احملكمة اإللكرتونية (

قواعد البيانات القضائية املوجودة حاليًا وتضاف فيه بعض  ج يف إطاره مجيعُ مَ دْ يُ يشمل بنطاقه احملكمة مجعاء 
 السمات الوظيفية؛

ذ إىل النظم ومت إدماج نظام عمل احملكمة ات على مدى السنة إعادة النظر يف إدارة النفجر  )ب (
ني بذل املزيد من اجلهود إلدماج ). ويتعَّ TRIM) ونظام اإلدارة الشاملة ملعلومات الوثائق (ECOSاإللكرتونية (

اً للمزيد من الرتكيز طيلة عام طّ ذلك حمل )، وسيمثِّ eCourtذ ضمن شىت نظم احملكمة اإللكرتونية (ار مراقبة النفتدبُّ 
٢٠١٦. 

 االحتجاز -٢

إىل مركز االحتجاز التابع ) Ongwen(وصل السيد أُنغوين  ٢٠١٥كانون الثاين/يناير   ٢١يف  -١٤٥
 للمحكمة، فبلغ العدد اإلمجايل للمحتجزين فيه سبعة.

 وصل السيد املهدي إىل مركز االحتجاز. ٢٠١٥أيلول/سبتمرب  ٢٦ويف  -١٤٦

إىل ) Lubanga(ْنغا ) والسيد لوبَـ Katanga(نُقل السيد كاتـَْنغا  ٢٠١٥ن األول/ديسمرب كانو   ١٨ويف  -١٤٧
 ن مدة عقوبتيهما، فاخنفض بذلك العدد اإلمجايل للمحتجزين إىل ستة.يادولة إنفاذ العقوبة حيث سيقض

لزم  . واحلال أنه٢٠١٥أت يف إطار امليزانية لتوفري ست زنازين خالل عام وكانت احملكمة قد هيَّ  -١٤٨
ْنغا السيد كاتـَْنغا والسيد لوبَـ نظراً إىل مثول املزيد من األشخاص املراد احتجازهم وإىل وجود استئجار زنازين إضافية 

 يف مركز االحتجاز.

يورو على تنظيم زيارة عائلية واحدة لثالثة أشخاص. وحبلول  ٨ ٠٠٠زهاء  ٢٠١٥وقد أُنفق يف عام  -١٤٩
يورو يف الصندوق االستئماين للزيارات العائلية للمحتجزين  ١١ ٠٠٠بقي مبلغ مقداره  ٢٠١٥�اية عام 
 املعوزين.
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 والشفوية التحريريةالترجمة  -٣

ة كمطلب ترمجة عن طريق نظام عمل احمل ١ ٨٣٢عاجلت وحدة دعم الرتمجة واملصطلحات  -١٥٠
 –رها صفحة لرتمجتها أو مراجعتها أو حتري ١٩ ٨٦٤ تلماستُ  وقد. ٢٠١٥يف عام ) ECOS(اإللكرتونية 

 العمل واللغات الرمسية ولغات احلاالت ولغات التعاون القضائي. يتلغب –صفحة منها  ١ ٢٦١ذفت حُ 

 ٥ ٣٩٤إىل اجلهات الطالبة أعادت فللرتمجة  ةصفح ١٠ ١٩٧وحدة الرتمجة الفرنسية استلمت فقد  -١٥١
ة واملرحلة االبتدائية ومرحلة صفحة على شكل ترمجات ناجزة. وتتعلق الوثائق املعنية بقضايا يف املرحلة التمهيدي

 وقضية) Katanga(كاتْنغا   وقضية) Lubanga(لوبـَْنغا  االستئناف ومرحلة إعادة النظر يف العقوبات، هي قضية
 وقضية )Blé Goudé( اْبليه غوديه وقضيةا وآخرين بمب وقضية )Bemba( مببا وقضية) Ngudjolo(اْنغوجولو 
أيضًا بتعاميم إدارية هامة وإعالنات مؤسسية يف تتعلق ، كما )Ntaganda( دااْنتاغنْ  وقضية) Gbagbo(اْغبَـْغبو 

سنة شهدت إعادة تنظيم مستمرة. ومن اخلدمات األخرى اليت وفرتا وحدة الرتمجة الفرنسية: ترمجة تقارير الفريق 
اإلجراءات التمهيدية ممارسات ب إلعداد كتيِّ  خيص أعمال التحضريالعامل املعين بالنصوص القانونية، وترمجة ما 

تعلقة مبسائل املوارد البشرية واإلدارة، املديدة اجلدارية اإلتعليمات ال، وحترير وترمجة هلذا الكتيِّبوالصيغ املتتالية 
 وحترير وتنسيق وترمجة عدد كبري من اإلعالنات عن الوظائف الشاغرة نتيجة لعملية إعادة التنظيم.

من  ٤ ٢٠٢صفحة للرتمجة فأعادت للجهات الطالبة  ٥ ١٤٥ ليزيةكوحدة الرتمجة اإلنواستلمت  -١٥٢
الصفحات على شكل ترمجات ناجزة. وتتعلق الوثائق املعنية بقضايا يف املرحلة التمهيدية واملرحلة االبتدائية ومرحلة 

اْنغوجولو  وقضية) Katanga(ْنغا كاتَـ   وقضيةا وآخرين بمب وقضية) Bemba(مببا  االستئناف، هي قضية
)Ngudjolo (اْنتاغْندا  وقضية)Ntaganda (اْغبَـْغبو  وقضية)Gbagbo (اْبليه غوديه ) وBlé Goudé (وقضية 

 ٧٦شأن العقوبة عمًال باملادة بليزية ترمجت القرار املعنون "قرار ك. كما إن وحدة الرتمجة اإلن)Lubanga( لوبـَْنغا
ضمن قلم احملكمة، مبا يف ذلك  عدةلوحدات رت خدمات حتريرية ، ووفَ كاتـَْنغا  من النظام األساسي" يف قضية

 املالية ومجعية الدول األطراف.امليزانية و اجتماعات جلنة 

 يلرت خدمات ترمجة إىل العربية ولغة اآلشو نشئت حديثًا فقد وفَّ أما وحدة ترمجة لغات احلاالت اليت أُ  -١٥٣
حني للرتمجة بلغة ونغولية. واخُترب عدة مرشَّ لنغاال واللغة السواحلية واللغة السواحلية الكالواللغة اجلورجية ولغة 

ترمجتها بصفة  يتولون غري سّريةلني مناسبني لكي توكل إليهم وثائق  بغية وضع قائمة مبرتمجني مستقلني مؤهَّ يلاآلشو 
عني زت وحدة ترمجة لغات احلاالت عدداً من املرتمجني املستقلني إىل اللغة اجلورجية، استُ مرتمجني خارجيني. كما ميَّ 

بالفعل باثنني منهم لتوفري ترمجات باللغة اجلورجية للجهات اليت يتعامل معها قلم احملكمة. ويستمر بذل اجلهود 
 ٢٠١٥لتمييز مرتمجني مناسبني إىل اللغات األخرى املستعملة يف احلاالت املعروضة على احملكمة. ويف عام 

 رتمجة إىل هذه اللغات.املاملواد صفحة من  ٩٠٠نتجت وحدة ترمجة لغات احلاالت أ

 الرتمجة الشفوية يف سياق األنشطة امليدانية والعمليات )أ (

قدت يف امليدان ويف املقر مت توفري الرتمجة الشفوية يف سياق األنشطة امليدانية والعمليات الجتماعات عُ  -١٥٤
يف  ن الواحدالرتمجايومًا من أيام عمل  ٧٨٣تشكيلة لغوية خمتلفة يف ست حاالت، ما يعادل جمموعه  ١٣بـ

 امليدان.
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م اهلاتفية، مكاملاتاجتماعات حمامي الدفاع و فيما خيص أمورًا منها رت خدمات الرتمجة الشفوية ُوفِّ و  -١٥٥
ترمجة احملاضر قييم النفسي وتقييم ضعف احلال وتقييم احلماية، و تالوة البيانات، وعمليات التوإرشاد الشهود، و 
ُدعمت الين عليهم بشأن جرب أضرارهم. ومن املهمات امليدانية اليت  واملشاورات مع مجاعات ،السمعية البصرية
ة الين مشارك وقسمُ  ملمثلون القانونيون للمجين عليهم وحمامو الدفاعا اضطلع بامهمات شفوية  خبدمات ترمجة

الين  وقسمُ  احملامي العمومي للمجين عليهم ومكتبُ  االستئماين للمجين عليهم والصندوقُ  عليهم وجرب أضرارهم
 برازفيل وأوغندا-فوار ومجهورية الكونغو الدميقراطية والكونغوييف كينيا وتنزانيا ومجهورية كوت د ،عليهم والشهود

 وأماكن يف أوروبا.

طلبًا خلدمات الرتمجة الشفوية يف سياق األنشطة امليدانية والعمليات، ألغت  ٨٩وعلى اإلمجال ورد  -١٥٦
لكنها مل تُرفض. وأعيد وضع قائمة برتامجة ميدانيني معتمدين لكي يرتمجوا إىل لغات اجلهات الطالبة مثانية منها 

احلالة يف أوغندا. ومت توسيع قوائم الرتامجة امليدانيني للحاالت يف مجهورية الكونغو الدميقراطية ومايل ومجهورية 
جريت يف يف هذه احلاالت. وقد أُ  أفريقيا الوسطى ومجهورية كوت ديفوار على ضوء املتطلبات اجلديدة واملستمرة

على الرتمجة الشفوية القضائية خمصوص األساسي ودورة تدريب  همتدريبو لرتامجة امليدانيني اتوجيه ل مهمةأوغندا 
 التتابعية.

 الرتمجة الشفوية يف سياق األنشطة القضائية واملؤمترات )ب (

يعادل رت هذه الوحدة ما ووفَّ فعالية  ٢٥٢ة وحدة الرتمجة الشفويمشلت خدمات  ٢٠١٥يف عام  -١٥٧
قضائية (جلسات احملكمة واجتماعات القضاة) وفعاليات الواحد لفعاليات يومًا من أيام عمل الرتمجان  ١ ٤٩٠

حشد ترامجة مستقلني  تقدت جلسات متزامنة استلزمغري قضائية (حلقات التدارس وزيارات الوفود). وقد عُ 
من لغة الشفوية رت الرتمجة ُوفِّ  )عمل احملكمة َيت لغ(ليزية والفرنسية نكإىل اإل لدعم الرتامجة الداخليني. وإضافةً 

 وإىل هذه اللغات. ،ندا واللغة السواحليةوَ رْ يَـ نْـ اآلشويل واللغة العربية ولغة الَسنغو ولغة الكِ 

 القانونية والمحامين المساعدةمسائل  -٤

 قسم دعم احملامني )أ (

 باثين عشر مدَّعى عليهم معوزين (ومل يُنص يف على افرتاض أنه سُيعىن ٢٠١٥ُوضعت ميزانية عام  -١٥٨
فيما خيص طُبِّق نظام املساعدة القانونية  ). واحلال أنالين عليهماملعىن بم من امليزانية على افرتاض بشأن عدد 

 مدَّعى عليهم وجد رئيس قلم احملكمة أ�م معوزون. ١٧

مر الصادر عن الدائرة، األموال الالزمة لسد وعلى غرار السنوات السابقة سلَّف قلم احملكمة، وفق األ -١٥٩
تكاليف التمثيل القانوين للسيد مببا ألنه، على الرغم من إعالن قلم احملكمة عدم إعوازه، يظل يعاين من مشكالت 

صل مت متييزها. وواأمواله اليت  بشأن سائرتقدم حتقيق دة وعدم المَّ  بأمواله تصرفه تتمثَّل يف امتناع، بأموالهتتعلق 
ضمان إقامة العدالة على  من أجلرئيس قلم احملكمة يف قضية أخرى تسليف تكاليف الدفاع عن السيد القذايف 

 حنو سليم. 

ل املشتبه فيهم م قسم دعم احملامني الدعم اإلداري واإلمدادي جلميع األفرقة القانونية اليت متثِّ وقدَّ  -١٦٠
للدول املشاركة يف اإلجراءات أمام احملكمة. وحبلول �اية عام لني القانونيني لممثِّ لوالين عليهم، و  واملتهمني
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أعضاء أفرقة الدفاع وأفرقة متثيل الين عليهم املدفوعة أتعابم يف إطار نظام احملكمة اخلاص من  ٢٠٣كان  ٢٠١٥
أعداد األفرقة  إذا اشُتملت ٢٧٢. ويرتفع هذا العدد إىل يتلّقون مساعدة من قسم دعم احملامنيباملساعدة القانونية 

 لني غري املعوزين أمام احملكمة، الذين حيصلون أيضاً على خدمات من قسم دعم احملامني.اليت تساعد يف متثيل املوكِّ 

وقدم قسم دعم احملامني تقارير نصف سنوية عما يرتتب على قرار املكتب بشأن املساعدة القانونية  -١٦١
(ص ميزانية املساعدة القانونيةمن تبعات فيما خي ٢٠١٢آذار/مارس  ٢٢الصادر يف 

9F

 ٢٠١٥. وحبلول �اية عام )٩
 يورواً.  ٣ ٢٠٨ ٢٥٥,٨٩قة نتيجة هلذا القرار بلغ مقدار الوفورات احملقَّ 

ضيف إىل هذه أُ فطلبًا جديدًا لإلدراج يف قائمة احملامني.  ٤٩تلقى قلم احملكمة  ٢٠١٥ويف عام  -١٦٢
 ٢٠١٥. وُقدِّمت يف عام ٥٩٨فيها يبلغ  همإدراجمحامني املقبول لعدد اإلمجايل للحمامياً، ما جعل ا ٤٠القائمة 

. وبذه الطلبات، وما مت جتهيزه من الطلبات ٢٩طلبات أخرى لإلدراج يف قائمة مساعدي احملامني بلغ عددها 
م حبلول �اية عا ٢١٦يف قائمة مساعدي احملامني  همإدراجنوات السابقة، بلغ جمموع املقبول اليت وردت يف الس

سبعة  نشاطًا يذكر، إذ مل ُيستلم إال ٢٠١٥قني املهنيني فلم يشهد عام . أما فيما خيص قائمة احملقِّ ٢٠١٥
 قاً.حمقِّ  ٣٢تضم اآلن  ةل إال ثالث حاالت قبول جديدة. وبناء عليه فإن هذه القائمطلبات، ومل يسجَّ 

 مكتب احملامي العمومي للدفاع )ب (

دها مكتب احملامي العمومي للدفاع منذ إنشائه. فقد واجه أصعب األعوام اليت شه ٢٠١٥ عامُ  كان -١٦٣
هذا املكتب زيادة غري مسبوقة يف عبء العمل الواقع على عاتقه بسبب عدد املشتبه فيهم واملتهمني الذين بلغت 

والسيد املهدي إىل احملكمة. ) Ongwen(قضاياهم مراحل اإلجراءات الناشطة، مبا يف ذلك وصول السيد أُنغوين 
وسسِة  )Ntagandaا (اْنتاَغْند ازدادت طلبات املساعدة عددًا وتعقيداً، وال سيما ببدء احملاكمات يف قضية وقد

 من النظام األساسي. ٧٠املتهمني يف القضية املرفوعة مبوجب املادة 

 :٢٠١٥خالل عام  باألنشطة التاليةإن مكتب احملامي العمومي للدفاع قام رئيسياً  -١٦٤

إىل  بإرساهلا فريقًا من أفرقة الدفاع ٢٠لى ع هاه إياوتوزيع ختصُّصيةونية مذكرات قان هإعداد )أ (
تْنغا، كاَ و اْنغوجولو، و لوبـَْنغا، يف قضايا  :هاآحاد هذه األفرقة بناء على طلبها أو إرساهلا بصورة مجاعية إليها كل

يف و  ؛مبباو بـَْندا، و غ، نْ سَ و روتو، و نياتا، كِ و القذايف، و، ْندااْنتاغَ و اْبليه غوديه، و لوران اْغبَـْغبو، و سيمون اْغبَـْغبو، و 
 قضيةيف و  )؛كيلولوو باباال، و أريدو، و ندا، غَ نْـ مَ و مببا، ( من النظام األساسي ٧٠القضية املرفوعة مبوجب املادة 

 ؛املهديوقضية  أُنغوين،

 امني""جمموعة مواد الرتحيب باحملو باته اخلاصة باحملامنيثة من كتيِّ صيغًا حمدَّ  وتوزيعه مسكه )ب (
 ؛تقدمي سلسلة حتديثاته األسبوعية/الشهرية تهواصلمو  ،وسلسلة "كيف العمل"

األفرقة خالل اجتماعات احملكمة بإتاحته االطالع على احملاضر على املنوال  تهساعدم )ج (
 اآلين؛

ما األول مثوهلَ  واملهدي )Ongwen( أُنغويناحملامني املناوبني خالل جلسات مثول مساعدته  )د (
 ؛أمام احملكمة

                                                 
 .ICC-ASP/11/2/Add.1الوثيقة  )٩(
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وتناول مسائل تنظيم  الوثائق املودعة،ذ إىل ااألفرقة يف حتميل وتنزيل األدلة، والنف مساندته )ه (
 القانوينالتحليل برنامج  منها، معيَّنةبرجميات تدريباً يف جمال  ألفرقة الدفاع بناء على طلبها وتوفريهملفات القضايا، 

تقييم  وبرنامج LegalCraftالذي تنتجه شركة  iTranscendاملسّمى تنظيم احملاضر وبرنامج Ringtail املسّمى
 ؛CaseMap القضايا املسّمى

يف املناقشات املتعلقة برابطة حمامي احملكمة اجلنائية الدولية املعتزم إنشاؤها ويف  تهشاركم )و (
 ؛با املعنيةاجتماعات جلنة الصياغة 

خلرباء: مسائل األدلة يف فعالية تدريبية ألفرقة الدفاع عنوا�ا "تدريب ا تهواستضاف تنظيمه )ز (
 احملكمة اجلنائية الدولية"؛

الفريق العامل املعين بالوسطاء، والفريق العامل  منهايف أفرقة عاملة شىت للمحكمة ( تهشاركم )ح (
املعين باحملكمة اإللكرتونية، وفريق الهاي العامل (فيما خيص بعض املسائل)، وجلنة التوجيه املعنية 

 قضائية)؛بقاعدة بيانات السوابق ال

صة وأفرقة اخلرباء املعنية باملراجعة للمساعدة يف عمل احملكمة، يف األفرقة املتخصِّ مشاركته  )ط (
 التحضرييف واخنراطه ملباين الدائمة، ا األخرية من مراحل تصميمرحلة املخدمات استشارية يف  وتقدميه

 ؛٢٠١٥يف عام  وتنفيذه النتقال إىل هذه املباينل

مسااته يف حلقة تدارس  ها، مبا في ReVisionشروع املراجعة املسماة نشطة يف مالمشاركته  )ي (
 ؛اخلرباء

 .مع خرباء بعثة تقييم املساعدة القانونية يف احملكمةالنشطة مشاركته  )ك (

 مكتب احملامي العمومي للمجين عليهم )ج (

ار فيما خيص اضطالع مكتب احملامي العمومي للمجين عليهم باملهام األساسية املنوطة به يف إط -١٦٥
 ٢٠١٣منذ إنشائه. فقد تأكد االجتاه الذي عوين يف عام  حفوًال باألعمال األعوامأكثر  ٢٠١٥عام  كانواليته،  
للمجين بصفة ممثلني قانونيني أو ممثلني قانونيني مشرتكني  هذا املكتب ، إذ كان تعيني الدوائر حملامي٢٠١٤وعام 
الدعم واملساعدة إىل احملامني  هتايل تناقص طيلة السنة تقدمياملشاركني يف اإلجراءات أكثر تواتراً. وبال عليهم

 الرئيسية. تهمهمبالتمثيل القانوين للمجين عليهم  اضطالعهاخلارجيني بينما غدا 

 يف القانوين اخلارجي املعنيَّ  لَ املمثِّ  ٢٠١٥قد ساعد مكتب احملامي العمومي للمجين عليهم يف عام ل -١٦٦
كما ساعد   ؛ًا نصوص املذكرات، ومسديًا املشورة القانونيةًا يف قاعة احملكمة، ومعدّ ، ماثًال يوميغنْ روتو وسَ  قضية

ًا نصوص املذكرات، ومسديًا املشورة القانونية. وعالوة على ، معدّ كنياتا  قضية املمثَِّل القانوين اخلارجي املعنيَّ يف
كاتـَْنغا   وقضيةبـَْندا  نني يف قضيةنيني املعيَّ م مكتب احملامي العمومي للمجين عليهم الدعم للممثلني القانو ذلك قدَّ 
 ، مسديًا املشورة بشأن طائفة متنوعة من املسائل القانونية، مبا يف ذلكلوبـَْنغا وقضيةمببا  وقضيةاْنغوجولو  وقضية
السنة ما جمموعه  احملامني على مدى ُأسدي إىليف سياق اإلعداد للجلسات وخالهلا. وعلى اإلمجال  إسداؤها
 .اً قانونياً حبثمشورة قانونية و/أو  ٢٥٠

جمنيًا عليه يف خمتلف  ٦ ١٥٧ل حمامو مكتب احملامي العمومي للمجين عليهم مثَّ  ٢٠١٥ففي عام  -١٦٧
احلاالت والقضايا. وقام هذا املكتب يف سياق متثيله القانوين للمجين عليهم بإيداع مذكرات كتابية واضطلع 
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ن من متثيل مصاحلهم يف اإلجراءات على حنو فعال. وجيدر يف هذا ليه والتمكّ مهمة ميدانية بغية اللقاء مبوكِّ  ٣٣بـ
بل أيضًا يف  حسبلهم هذا املكتب ال يوجدون يف بلدان احلاالت فالصدد التنويه إىل أن الين عليهم الذين مثَّ 
 غريها من البلدان األفريقية والبلدان األوروبية.

ل مسؤوليتهم قانوين للمجين عليهم تعيني حمامني يف امليدان تتمثَّ ومن اجلوانب اهلامة لتوفري التمثيل ال -١٦٨
 خربة مكتب . وتبنيِّ بانتظامالرئيسية يف استدامة االتصال املنتظم مع الين عليهم وإعالمهم بشأن اإلجراءات 

اْبليه و ْغبَـْغبو ا احملامي العمومي للمجين عليهم يف القضايا الثالث اليت طُبِّق فيها هذا النظام حىت اآلن (قضية
احتياجاتم بصورة  ز فعالية مشاركة الين عليهم ويسدّ ) أنه يعزِّ أُنغوين وقضيةبوسكو اْنتاَغْندا،  وقضيةغوديه، 

جلهود املبذولة اناجعة. وقد أشار الين عليهم املعنيون إىل أ�م راضون بالنظام املعمول به وأعربوا عن تقديرهم 
 يبة من مكان إقامتهم.لاللتقاء بم يف أماكن قر 

ناً يف إجراءات ومبعزل عن القضايا الثالث اآلنفة الذكر يظل مكتب احملامي العمومي للمجين عليهم معيَّ  -١٦٩
 أيضًا حلماية حقوق ومصاا الين عليهم الذين تواصلوا مع احملكمة ، وهو معنيَّ لوبـَْنغا جرب األضرار يف قضية

سيمون  قضيةو  القذايف من نظام روما األساسي يف قضية ١٩املادة  ضمن إطار اإلجراءات املنصوص عليها يف
ل الين عليهم املأذون هلم  (واحد ميثِّ ْني ، مبحاميَـ كوين وآخرين  ل قانوين يف قضية. إنه يعمل بصفة ممثِّ اْغَبغبو

نيِّ لتمثيل مصاا الين باملشاركة يف احلالة واآلخر ميثل الين عليهم املأذون هلم باملشاركة يف القضية). كما إنه عُ 
 ومملكة كمبوديا اجلمهورية اهليلينيةلة يف احتاد جزر القمر و السفن املسجَّ  حالةيف عليهم الذين تواصلوا مع احملكمة 

 يف إطار إعادة النظر يف قرار املدَّعية العامة عدم فتح حتقيق يف احلالة املعنية.

ضًا الدفاع عن مصاا الين عليهم بعمله لشحذ وواصل مكتب احملامي العمومي للمجين عليهم أي -١٧٠
الوعي العام مبسائل الين عليهم بوسائل منها املشاركة يف املؤمترات وحلقات التدارس مع سائر موظفي احملكمة 

ب مكتب احملامي العمومي للمجين واملسااة يف املنشورات مبا يف ذلك القيام على حنو منتظم بتحديث كتيِّ 
 عليهم.

 ة المجني عليهم وجبر أضرارهممشارك -٥

ى طلبات الين عليهم. فخالل الفرتة املفاد يعمل قسم مشاركة الين عليهم وجرب أضرارهم بصفته متلقَّ  -١٧١
طلباً جديداً للمشاركة يف اإلجراءات. وينطوي ذلك على زيادة نسبتها  ٣ ٢٢٦ى هذا القسم ما جمموعه عنها تلقّ 
اة باملشاركة يف املرحلة التمهيدية من صل معظم الطلبات املتلقّ ويتّ  .٢٠١٤املئة بالقياس إىل عام  يف ١٠٩

ويف  ،)٢٢٤يف احلالة يف كينيا ( اً أعدادأقلُّ  استمارة طلب). ووردت طلباتٌ  ٢ ٠٤٠( أُنغوين اإلجراءات يف قضية
لة يف احتاد جزر املسجَّ السفن ويف قضية  ،)٤٢٧( ْندابوسكو اْنتاغَ  ويف قضية ،)٢٥٧( اْغبَـْغبو/اْبليه غوديه قضية
 ).٢٣٤( ومملكة كمبوديا اجلمهورية اهليلينيةالقمر و 

 مببا ي يف مجهورية أفريقيا الوسطى، وانعدام النشاط اإلجرائي يف قضيةوبالنظر إىل الوضع األمين املرتدّ  -١٧٢
 ريثما يصدر احلكم، مل ُتستلم يف اإلجراءات املعنية أية طلبات للمشاركة أو جرب األضرار.

يف املرحلة االبتدائية  ٢ ١٤٥جمنيًا عليه:  ٥ ٦٧٠باملشاركة يف شىت اإلجراءات لـ ٢٠١٥ذن يف عام وأُ  -١٧٣
 اغبَـْغبو يف املرحلة االبتدائية من اإلجراءات يف القضية  ٧٢٦و؛ اْنتاغْندا من اإلجراءات يف قضية

روتو  يف قضية ٧٧٣؛ وأُنغوين ةيف املرحلة التمهيدية من اإلجراءات يف قضي ٢ ٠٢٦و؛ املشرتكة واْبليه غوديه
 .غنْ وسَ 
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 املعنيةمع التقارير ذات الصلة لدى الدوائر  وإيداعهااة من الين عليهم إىل جتهيز الطلبات املتلقّ  إضافةً و  -١٧٤
يف امليدان ويف  أيضاً بأنشطة أخرى كثريةقسم مشاركة الين عليهم وجرب أضرارهم ، اضطلع موظفو اوفقاً لتعليمات

عندما يؤمر بذلك؛ ملف القضية  وضّمها إىلاة ذلك متييز الوسطاء وتدريبهم؛ وتنظيم الوثائق املتلقّ  . ومناملقر
لني القانونيني للمجين عليهم؛ وإجراء املشاورات مع الين عليهم يف امليدان بشأن مسائل شىت ثِّ موتقدمي الدعم للم

للدوائر يم احلاالت والقضايا اجلديدة؛ وتوفري املعلومات مثل جرب األضرار، والتمثيل القانوين، وإغفال اهلوية؛ وتقي
 واألوامر القضائية. للمستجّدات إليها استجابةً التوصيات تقدمي و 

تقرير  ١٠٠زهاء  ٢٠١٥يف عام لدى الدوائر قسم مشاركة الين عليهم وجرب أضرارهم  لقد أودع -١٧٥
 تصلةامل من سائر البالغات اهلامةبالغاً  ٢١٤ وأعدّ  .بشأن طلبات الين عليهم، تضاف إليها تقارير ووثائق أخرى

لني القانونيني للمجين عليهم وغريهم. كما نظم هذا القسم على مدى السنة رسلت إىل الدوائر واملمثِّ باإلجراءات أُ 
نشطة ومجهورية كوت ديفوار. وقد رُكِّز يف هذه األأنشطة ميدانية يف مجهورية الكونغو الدميقراطية وكينيا وأوغندا 

على متييز من ميكن أن يكونوا جمنياً عليهم يف احلاالت والقضايا، ألغراض املشاركة وألغراض جرب األضرار؛ وتقدمي 
معلومات دقيقة عن مشاركة الين عليهم وجرب أضرارهم أمام احملكمة؛ وتوفري نسخ من االستمارات القياسية 

فيما خيص الطلبات غري الكاملة؛ وتوفري التدريب والدعم  لتقدمي الطلبات؛ ومجع الطلبات الكاملة واملتابعة
فني مبساعدة الين عليهم الذين تواصلوا مع احملكمة؛ وإجراء مشاورات مع الين عليهم بشأن شىت للوسطاء املكلَّ 
العاملون ثلني القانونيني للمجين عليهم. وشارك املوظفون معلى تعليمات الدوائر؛ وتقدمي الدعم للم املسائل بناءً 

الهاي يف صوغ رسائل رئيسية يراد بثها يف امليدان استجابة للمستجدات القضائية وأجروا  منانطالقاً من امليدان و 
 عدداً من املهمات امليدانية.

تعنيَّ إلغاؤها ألسباب أمنية  ٢٠١٥ط هلا فيما خيص عام ومثة عدد من املهمات واألنشطة املخطَّ  -١٧٦
يا الوسطى ومايل) أو بسبب حاالت النقص يف مالك املوظفني أو األولويات املتعارضة سيما يف مجهورية أفريق (وال

أو املسائل األمنية. وقد رُكِّز يف استعمال املوارد املتاحة من املوظفني على تنفيذ أوامر احملكمة املتعلقة بإجراءات 
وجرب أجرى قسم مشاركة الين عليهم نة ضمن اآلجال اليت حددتا الدوائر. وعلى الرغم مما تقدم قضائية معيَّ 
نة على جمين عليهم بشأن مسائل معيَّ هم، وتدريب وسطاء، والتشاور مع جين عليمهمة لاللتقاء مب ٤٠أضرارهم 

 النحو الذي أمرت به الدوائر. 

 كربى:  أنشطة ةستأجرى خالل السنة قسم مشاركة الين عليهم وجرب أضرارهم إن  -١٧٧

تيسري مشاركة الين عليهم يف اإلجراءات ألغراض جلسة ): Ongwenأُْنغوين (يف قضية  )أ (
التقارير الالحقة بشأن إعداد وإحالتها، إضافة إىل ما جيب حجبه فيها حجب و اعتماد التهم (مجع الطلبات 

 مها بعض الطالبني)؛قدَّ لبات والتحقق من التوكيالت اليت الط

اور مع الين عليهم بغية معرفة : التش)Bosco Ntaganda( اْنتاَغْندا يف قضية بوسكو )ب (
 بشأن متثيلهم القانوين؛آرائهم 

: التشاور مع الين عليهم بغية )Blé Goudéغوديه ( ) و اْبليهGbagboاْغبَـْغبو (يف قضية  )ج (
عدت استمارة جديدة فيما معرفة آرائهم بشأن متثيلهم القانوين وتيسري مشاركتهم يف اإلجراءات االبتدائية اليت أُ 

يف وقد مت تدريب الوسطاء، ومجع الطلبات وحجب ما جيب حجبه فيها وحتليلها وإحالتها إىل األطراف  خيصها.
 من أجل احملاكمة؛القضية 



ICC-ASP/15/3 

39 3-A-190916 

من النظام األساسي (اسُتلمت  ١٥ورجيا: تيسري عملية التمثيل مبوجب املادة يف احلالة يف ج )د (
، وُقدم تقرير عن ذلك إىل الدائرة نيًا عليهجم ٦ ٣٣٥ة بالنيابة عن استمارة متثيل نتيجة هلذه العملي ١٣٢

 التمهيدية)؛

(مبا يف  همأضرار يف تقدمي طلب جرب مساعدة الين عليهم ): Katanga( كاتـَْنغايف قضية  )ه (
لهم القانوين، ذلك مجع املعلومات التكميلية، ومتييز من ميكن أن يكونوا طالبني جدداً وااللتقاء بم للتشاور مع ممثِّ 

 لبات املدجمة جلرب األضرار)؛وإحالة الط

: توفري معلومات من أجل إعداد مشروع خطة تنفيذ جرب )Lubanga( لوبـَْنغايف قضية  )و (
 األضرار اخلاصة بالصندوق االستئماين للمجين عليهم.

ألنشطة قسم مشاركة الين عليهم وجرب حدًا من حماور الرتكيز الرئيسية وا أُنغوينلت قضية قد مثَّ و  -١٧٨
. فقد أجرى قلم احملكمة عدة مهمات يف األماكن اليت يقيم فيها الين عليهم يف ٢٠١٥ل عام أضرارهم خال

اجلرائم املتهم بارتكابا. وُرمي من هذه املهمات إىل الوصول إىل من ميكن أن يقدموا طلبات، وتكوين معارف قلم 
إىل عن مشاركة الين عليهم معلومات مي تكون مرتبطة بالقضية، وتقد احملكمة جبماعات الين عليهم اليت ميكن أن

التمع املدين والقادة احملليني واألشخاص الذين ميكن أن يكونوا جمنيًا عليهم. ومن األنشطة األخرى اليت  فرادأ
اضطُلع با حشد وتدريب الوسطاء الالزمني ملساعدة الطالبني من الين عليهم يف تقدمي طلباتم للمشاركة. 

 .٢٠١٥للمشاركة يف اإلجراءات عام  جمنياً عليه ٢ ٠٢٦م ذكره، قُبل قدَّ ملا ت ونتيجةً 

من النظام األساسي فيما يتعلق باحلالة يف جورجيا، قام قسم  ١٥وفيما خيص اإلجراءات مبوجب املادة  -١٧٩
املستخلصة ، يستنار فيها بالعرب ناسبة هلذه احلالةمشاركة الين عليهم وجرب أضرارهم بتصميم وتنفيذ اسرتاتيجية م

ع طة تشجِّ من التجارب السابقة، لتسهيل تقدمي مالحظات الين عليهم، مبا يف ذلك إعداد استمارة قياسية مبسَّ 
، وأنشطة التوعية، والقيام مبهمة ميدانية للتيقن من أن اجلماعات ممثِّلي الين عليهم مذكرات مجاعيةعلى تقدمي 
 �ا حتيط بالعملية.قد ُأخطرت باإلجراء وأ نيةاملعاملتضررة 

وواصل قسم مشاركة الين عليهم وجرب أضرارهم أنشطته املعتادة، مبا يف ذلك بعض العمل اإلعدادي.  -١٨٠
وضاع الين عليهم يف احلالة يف مايل، وإقامة شبكة من الوسطاء الذين ميكن التمهيدية ألستبانة االإنه واصل 

 ذ يف املستقبل. حتضريًا إلجراءات جرب األضرار اليت قد تنفَّ لوسطى االتعويل عليهم يف احلالة يف مجهورية أفريقيا 
صة من حمتويات لني القانونيني تقارير مستخلَ وقد استمر هذا القسم على تطوير قاعدة بياناته وأتاح للدوائر واملمثِّ 

 وإمكانية التعويل عليه. هناً بذلك درجة جناعة عملقاعدة البيانات، حمسِّ 

 لشهودالمجني عليهم وا -٦

وغدت عاملة. وقد مر هذا القسم  ٢٠١٥مت إقرار البنية اجلديدة لقسم الين عليهم والشهود يف عام  -١٨١
 مواصلة عمله على حنو ناجع.  من أجل مبرحلة انتقاليةقبل استكمال عملية التوظيف الداخلية فيه 

دمات وخربات عالية اجلودة ر باستمرار، دون انقطاع، خأن يوفِّ لقسم الين عليهم والشهود  ولذا تسّىن  -١٨٢
ساعدة وتقدمي املالين عليهم والشهود محاية على جناعة ال مشكالت و بالدوائر  موأن يسهر على مثول الشهود أما

عملية التوظيف الداخلي  كان قد مت إجناز كلِّ  ٢٠١٥. وحبلول تشرين الثاين/نوفمرب إليهم النفسية االجتماعية
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ويقوم قسم الين عليهم والشهود حالياً  ،ببنية جديدة فبدأ العمل. ReVisionضمن نظام املراجعة املسماة 
 باستكمال ما تبقى من أعمال التوظيف.

بلغ لشهود ثول أمام احملكمة املخالل الفرتة املفاد عنها يسَّر قسم الين عليهم والشهود إن  -١٨٣
شاهداً  ١٩ا بإفاداتم يف خمتلف القضايا الذين أدلو  ٣٤. ومثة بني شهود االدِّعاء البالغ عددهم ٣٧ جمموعهم

شاهدًا بإفاداتم عن طريق الروابط الفيديوية وهم  ١٥، بينما أدىل ٢٠١٥أدلوا بإفاداتم يف مقر احملكمة يف عام 
اْغبَـْغبو واْبليه يف أماكن أخرى شىت. ويسَّر قسم الين عليهم والشهود أيضًا مثول ثالثة شهود من اخلرباء يف قضية 

 يف مقر احملكمة. ديهغو 

ين عليهم والشهود الشهود املشمولني بعناية قسم ال ملكوثبلغت املدة القصوى  ٢٠١٥ويف عام  -١٨٤
. وبلغت املدة القصوى بوسكو اْنتاغندايومًا وذلك يف قضية  ٤٢يف امليدان،  املكوث، مبا فيها ألغراض املثول

يوماً، وذلك أيضًا يف قضية  ٢٤ أو جمين عليه اهدلكل زيارة لكل ش ٢٠١٥يف مقر احملكمة يف عام  للمكوث
 . بوسكو اْنتاَغْندا

م قسم الين عليهم والشهود مساعدة نفسية اجتماعية وخدمات دعم أخرى للشهود البالغ وقدَّ  -١٨٥
لوا أمام احملكمة. ويشمل ذلك التحضري للسفر إىل مقر احملكمة لإلدالء بالشهادة، الذين مثَ  ٣٧عددهم 

وتقييم مدى ضعف احلال ألغراض إسداء  ،والتعريف بإجراءات جلسات احملكمة ،دالء بالشهادةوالتحضري لإل
 .القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثباتمن  ٨٨لدائرة بشأن ضرورة التدابري اخلاصة عمالً بالقاعدة إىل ااملشورة 

شخاص يناهز عددهم تدابري محائية أل ٢٠١٥ يف عامر قسم الين عليهم والشهود وعلى اإلمجال وفَّ  -١٨٦
مستفيدًا سابقًا لكي يستأنفوا حياتم الطبيعية ويستغنوا عن محاية  ٣٠بنجاح زهاء  دن من أن يساعومتكَّ  ٦٢٠

جري يف أُ قسم الين عليهم والشهود، قلم احملكمة. وفيما خيص مجيع طاليب احلماية الذين أحيلت ملفاتم إىل 
عملية تقييم  ٣٦ بعض احلاالت. لقد أجرى قسم الين عليهم والشهود امليدان تقييم حلمايتهم، هم ومعاليهم يف

إعداد القيام معهم بربنامج احلماية أو ب اشتماهلمللشهود والين عليهم، ومعاليهم عند االقتضاء، للبّت بشأن 
 وأن يعتمدوا على ذاتم. هخروج لكي يتاح هلم أن يغادرو للاسرتاتيجيات 

ال  بشأن ما خبربته، أسهم ٢٠١٥شهود، يف عمله املتفاعل مع الدوائر يف عام إن قسم الين عليهم وال -١٨٧
وثيقة أودعت بالنيابة عن قلم احملكمة، منها تصويبات وصيغ شىت من الوثائق حمجوبة فيها  ٥٧يقل عن 

 ١٢، وامبب ، ووثيقة واحدة يف قضيةكاتـَْنغا  يف قضية ة، ووثيقة واحداْنغوجولو معلومات: ثالث وثائق يف قضية
وثيقة  ١١، وقضية اْنتاغْنداوثيقة يف  ١٥، واْغبَـْغبو واْبليه غوديه ، ومثانية وثائق يف قضيةروتو وَسْنغ وثيقة يف قضية

م قسم الين عليهم . وقدَّ كنياتا  ، وأربع وثائق يف قضيةأُنغوين ، ووثيقة واحدة يف قضيةقضية مببا وآخرينيف 
مناسبة يف اجللسات  ١٢ل هذا القسم يف ئر عن طريق الربيد اإللكرتوين، ومثَ تقريرًا آخر إىل الدوا ٧٦والشهود 

 أمام احملاكمة، عند الطلب.

برم واحد وشارك قسم الين عليهم والشهود يف مفاوضات لتعديل اتفاقني من اتفاقات إعادة التوطني، أُ  -١٨٨
بشأن اتفاق آخر من اتفاقات إعادة . كما شارك قسم الين عليهم والشهود يف املفاوضات ٢٠١٥منهما يف عام 

ل ذلك على ضوء ومت كبشأن إعادة التوطني،  مربَم، وأعاد تفعيل اتفاق ٢٠١٥التوطني وتوصل إىل إبرامه يف عام 
 التحديات املستمرة املتأتية عن أزمة الالجئني العاملية النطاق.
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غية إبرام اتفاقات إضافية بشأن دولة ب ٤٥مث إن قسم الين عليهم والشهود يتفاوض حاليًا مع زهاء  -١٨٩
القسم هذا حالياً مرحلتهما األخرية فإن  قد بلغتان من املفاوضات ذات الصلة اجمموعت ولـّما كانتإعادة التوطني. 

 يتوقع إبرام ما ال يقل عن ترتيبني إضافيني من ترتيبات إعادة التوطني يف السنة املقبلة.

 اإلعالم والتوعية -٧

الع اجلمهور على إجراءات احملكمة، وشحذ الوعي اطّ  تاحةلتوعية السهر على إواصل قسم اإلعالم وا -١٩٠
استهدف  إنهبوالية احملكمة وأنشطتها والنهوض باإلحاطة بما، بغية التوصل يف �اية املطاف إىل حشد الدعم. 

ة يالصحف من األوساطبصورة رئيسية  تتألَّف، ةجمموعات عاملي منهابأنشطته جمموعات عديدة من اجلمهور 
، ومجاعات الين عليهم املتضررة باجلرائم املندرجة ضمن نطاق اختصاص احملكمة، وأصحاب وليةالد يةواإلعالم
 واملنظمات غري احلكومية. الرئيسيني مثل األوساط القانونية واألوساط اجلامعيةالشأن 

ذات الصلة يف احلاالت يف  املستجدات القضائيةعلى رة اجلماعات املتضرِّ  طالعثابرت احملكمة على إو  -١٩١
بانتظاٍم قدت عُ فقد أوغندا وكينيا ومجهورية الكونغو الدميقراطية وكوت ديفوار ومجهورية أفريقيا الوسطى ومايل. 

جلسات توعية يف هذه البلدان، عدا مايل ومجهورية أفريقيا الوسطى حيث تعذرت اللقاءات املباشرة بسبب 
مع ممثلني ألهم  على حنو متقطِّعفُأجريت نشطة يف مجهورية أفريقيا الوسطى األ اسُتؤنفتالظروف األمنية. وقد 

التحقيق اجلديد على أثري عشرين حمطة إذاعية ب متعلقةبرامج وسائل اإلعالم اليت تبث احلكومية و غري املنظمات 
 .مببايف قضية بـَّتاً ق به نطَ الساحة للحكم الذي سيُ  ممهِّدةً حملية 

 وقف األنشطة التوعوية بسبب عدم طروء مستجدات قضائية لسنوات عديدة، ويف أوغندا، حيث تعنيَّ  -١٩٢
كانون الثاين/يناير يف  استؤنف عقد اجللسات املنتظمة يف مشال البالد، إثر نقل دومينيك أُنغوين إىل احملكمة (

تلفازية دورًا مهمًا يف ت الربامج اإلذاعية والعالم التمعات احمللية بشأن القضية. ويف كينيا أدّ إل وذلك)، ٢٠١٥
زت أنشطة احملكمة التوعوية . ويف كوت ديفوار تركَّ روتو وَسْنغلتكفل مبواكبة األهايل للمحاكمة اجلارية يف قضية ا

بشأن احملكمة يف مجيع أحناء  سجالية مسابقاتعقد  –على حتسني اإلحاطة باحملكمة لدى جمموعات الشباب 
جان. ويف املنظمات القائم مقرها خارج أبي مات غري احلكومية، مبا فيهاجان، ومواصلة التواصل مع املنظأبي

يات التمعات احمللية فيما خيص مراحل جرب األضرار توخِّ  ترشيدزت األنشطة على مجهورية الكونغو الدميقراطية تركَّ 
للحكم الذي سيُنَطق ساحة ، ومتهيد المببا وآخرين، وتقدمي املعلومات بشأن قضية كاتـَْنغا  وقضيةلوبـَْنغا يف قضية 

 .مببابه بـَّتاً يف قضية 

ت احملكمة يف الوقت املناسب وعلى حنو ناجع بالقياس إىل التكاليف احتياجات وسائل اإلعالم لقد لبّ  -١٩٣
واجلمهور العام وذلك من خالل االستعانة الناجعة باألدوات الرقمية والصور والبيانيات واملنتجات السمعية 

قد واصلت، جامعة بني هذه األدوات وبني الوسائل التقليدية من قبيل الزيارات وحلقات  البصرية. فاحملكمة
إشهار اإلجراءات القضائية بغية الرامية إىل والبيانات الصحفية واملقابالت، جهودها  العلنية والتصرحياتالتدارس 

الموعات الرئيسية بغية  ةً فستهدمإتاحة معلومات دقيقة جلماعات اجلمهور العاملي وتعزيز اإلحاطة باحملكمة، 
 .اً نطاق أوسعَ  حتقيق اهلدف النهائي املتمثل يف حشد دعمٍ 

الع اجلماعات املتضررة واجلمهور العاملي وظلت املواد السمعية البصرية تؤدي دورًا هامًا يف إتاحة اطّ  -١٩٤
رامج إذاعية وتلفازية ب ٢٠١٥على اإلجراءات القضائية. وقد أنتجت وحدة اإلنتاج السمعي البصري يف عام 

 لدت وسائوِّ بّث يف بلدان احلاالت. كما زُ ستعان با يف األنشطة التوعوية وتُ يُ  ٢١٢فيديوية بلغ عددها  اُ وعروض
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 ،للجلسات واملؤمترات الصحفية وغريها من الفعاليات اليت جرت يف احملكمة ،صًا مسعيًا بصرياً ملخَّ  ١٧٢اإلعالم بـ
اإلقليمية واحمللية. وقد الدولية و زيادة بروز احملكمة يف وسائل اإلعالم إسهامًا يف  –خلي عملت يف اإلنتاج الدااستُ 
لة يف ناهز عددها املليونني، ما يزيد عن ضعفي عدد زياراتا املسجَّ  يرت قناة احملكمة على شبكة يوتيوب زياراتٍ زِ 

 .٢٠١٤عام 

وفري املعلومات يف الوقت املناسب أدوات تي الرمسي للمحكمة واحدة من أهم وظل املوقع الشبك -١٩٥
، ما ٢٠١٥يف عام  ١ ٧٢٧ ٠٠٠، الذي بلغ عدد زائريه هذا املوقع الشبكيجلماعات اجلمهور العاملي. إن 

مبا فيها  -)، ال يعمل مبثابة وسيلة لتوزيع املنشورات فحسب ١ ٧٩٥ ٠٠٠( ٢٠١٤يضاهي عدد زائريه يف عام 
املتواصل مجيع اجللسات العلنية لبث بل أيضاً مبثابة منصة  –وغريها من املواد  الوثائق الرمسية، والبيانات الصحفية،

ابتداء ع مَ زْ اجلدة، يُـ  كلَّ   إلقامة موقع شبكي جديداحملكمة  عملت الوقت نفسه. ويف اإلنرتنت عربشبه املباشر 
 .٢٠١٦ليزية يف نيسان/أبريل كبالفرنسية واإلن تشغيله

ء نشاإ ىزًا ذا شقني إزاء األوساط االجتماعية، يشتمل علجًا معزَّ ق �كما إن احملكمة أخذت تطبِّ  -١٩٦
ماً، واالستعانة جبهات نافذة هِ لْ قًا ومُ ائش، يأيت مبعلومات مفيدة، ويكون ميكن التشارك يف االنتفاع بهحمتوى 

حكمة. ترويج للمهذه اجلهات مما ينطوي على  تنتجهي ذال تنتجه احملكمة وللمحتوىللرتويج للمحتوى الذي 
بصرية ومعلومات مفيدة آتية  موادَّ عربها ت ثَّ بَـ  إذلقد جنحت احملكمة يف تعزيز حضورها العمومي على شبكة تويرت 

اًال وناجعًا بالقياس إىل تكاليفه لتوزيع ل سبيًال فعّ . وقد ثبت أن ذلك ميثِّ وميكن التشارك يف االنتفاع بايف حينها 
ات القضائية. لقد منا مجهور ستجدّ أوسع، وال سيما مبعلومات عن أهم امل املعلومات والتواصل مع مجهور عاملي
 ١٦١ ٠٠٠متابع إىل  ١١٩ ٠٠٠، إذ ازداد من ٢٠١٥يف املئة يف عام  ٤٢احملكمة على شبكة تويرت بنسبة 

هلا يف املوقع  نة توعويةمدوَّ  واسُتِهلَّتمتابع يف مجيع أحناء العامل. وأعيد تنظيم قناتيها على شبكة فليكر ويوتيوب 
www.iccoutreach.tumblr.com ِّالطابع يف امليدان بأسلوب جديد شخصي هاط الضوء على عمل، تسل. 

قد فوثابرت احملكمة على االستعانة بوسائل اإلعالم التقليدية (اإلذاعة والتلفاز والصحافة املطبوعة).  -١٩٧
درجة املهات اجلمن البيانات الصحفية وغريها من املواد اإلعالمية إىل  ١١٥توزيع ما جمموعه  ٢٠١٥شهد عام 
حناء أمن الصحفيني وغريهم من أصحاب الشأن يف مجيع  ٤ ٢٠٠ اليت تضم أكثر منقائمة اإلرسال يف  اعناوينه

جريت خارجه. أما ابالت اليت أُ مقابلة مع مسؤولني للمحكمة يف املقر ناهيك عن املق ٦٥١ تجريالعامل. وأُ 
املعلومات اليت أصدرتا احملكمة، وال سيما املعلومات املتعلقة باملستجدات القضائية يف احلاالت يف كينيا وكوت 
ت ديفوار ومجهورية الكونغو الدميقراطية، فقد أعيد نشرها بصورة واسعة يف الصحف والالت الرائدة وغالبًا ما بـُثَّ 

 املنظمات اإلعالمية العاملية. وعن طريقإلذاعة، سواء على املستوى الوطين يف البلدان املعنية التلفاز وا عرب

ذ اجلديدة. وقد نفَّ الدائمة حدثًا استثنائيًا متثل يف انتقال احملكمة إىل مبانيها  ٢٠١٥شهد عام لقد  -١٩٨
املباين اجلديدة والنهوض بالوعي قسم اإلعالم والتوعية مشاريع كربى لتحضري العناصر واألحياز ذات الصلة ضمن 

واء احملكمة على وضع إشارات داخل املباين اجلديدة وخارجها العام بعملية االنتقال. واشتمل مشروع جتديد رُ 
اإلحاطات الصحفية اجلديدة، واملركز اإلعالمي وقاعات إجراء املقابالت، والقاعة اخلاصة عقد وإعداد قاعة 
). ولئن كانت مجيع ٢٠١٦ار (الذي سيقام يف أيار/مايو إلعالم ومركز الزوّ ، ومكتب ااملرموقةبالشخصيات 

 سيكون للمحكمة أداَة إعالمار على اخلصوص املشاريع تشتمل على حتسينات للمرافق السابقة فإن مركز الزوّ 
ل احملكمة انتقاالوعي بب وللنهوضأثر قوي على وعي اجلمهور مباهية ما تفعله وأسباب فعلها إياه.  ذات جديدةً 

نقطة  ٣٦عت معلومات على املستويني الدويل واحمللي، واشتمل ذلك على اسرتاتيجية يف زِّ إىل مبانيها اجلديدة، وُ 

http://www.iccoutreach.tumblr.com/
http://www.iccoutreach.tumblr.com/
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اإلعالم الدولية التقليدية ووسائله  ووسائلتتضمن املوقع الشبكي للمحكمة، ووسائط التواصل االجتماعي، 
وغريها صور واملواد اخلاصة باجلوالت السياحية، واخلرائط، اليف كتب  اهلولندية احمللية، وإدراج ما خيص مبنانا اجلديد

لمحكمة لاملنتجات اإلعالمية املتعلقة مبدينة الهاي، ودعوة من رئيسة احملكمة إىل املقيمني يف احلي إىل زيارة  من
 ر فيها الشرح استثنائياً باللغة اهلولندية.جولة خاصة ُوفِّ  ُنظِّمت خالهلا

اليت تتفاعل مع  املرموقةعدد زيارات الشخصيات تمام بزيارة مقر احملكمة، إذ بقي ى االهوقد استقر مد -١٩٩
زيادة لمسؤويل احملكمة يف دعم اجلهود املبذولة لتحقيق الطابع العاملي لتطبيق منظومة نظام روما األساسي، و 

 .٢٠١٤يف عام  اً لنظريه املسجَّلقارب، مالتعاون وتعزيز القدرات الوطنية يف خمتلف الاالت

أصحاب الشأن (الموعات اهلامة اليت تأيت إىل احملكمة ضمن إطار  اتوظل عدد زيارات جمموع -٢٠٠
األطراف  وسائر حلكوميةواملنظمات غري ا حكومات الدول والسفارات تقوم بتنظيمها ومتويلهاالربامج التدريبية اليت 

المية للمحكمة، اليت يقوم با بصورة رئيسية الطلبة يف ذات الصلة) مستقراً، شأنه شأن عدد طلبات الزيارات اإلع
قت هذه الزيارات اإلعالمية لِّ جماالت القانون اجلنائي (الدويل)، والعالقات الدولية، والدراسات املماثلة. وقد عُ 

 .٢٠١٦ستأنف يف شباط/فرباير وهي ستُ  ٢٠١٥مؤقتاً بسبب االنتقال إىل املباين اجلديدة يف �اية عام 

ملا كان عليه يف السنة السابقة. بيد أن مقارب االهتمام حبضور جلسات احملكمة يف مستوى  وبقي -٢٠١
قسم اإلعالم والتوعية ال يستطيع التأثري النشط على عدد األشخاص الذين حيضرون هذه اجللسات ألن أعدادهم 

 جدول األنشطة القضائية. يفات الفعلية تتوقف على املستجدّ 

ألن قسم اإلعالم والتوعية استمر  ٢٠١٤الذي شهده عام  مقاربًا لنظريهمة نظَّ وظل عدد الفعاليات امل -٢٠٢
ستديرة يف املقر ويف غريه من األمكنة للتواصل مع أصحاب الشأن املائدة املعلى تنظيم حلقات تدارس وندوات 

عمليات أربع هائية يف نالت الو اجل، باستمرارها على تنظيم يف شىت الاالت. كما إن احملكمةبغية زيادة التعاون 
مع طائفة واسعة من طلبة القانون اجلنائي تواصلت ليزية والروسية والصينية)، كواإلن باإلسبانيةاكاة احملكمة (حمل

 لتجريب ما كانوا قد تعلموه. هاقضايا أمامحماكاة هم من املشاركة يف تنمكَّ فالدويل من مجيع أحناء العامل 

 العالقات الخارجية والتعاون -٨

طلبًا من  ٢٦١مت وحدة العالقات اخلارجية وتعاون الدول على مدى السنة بإعداد أو مراجعة قا -٢٠٣
تقريرًا للدوائر ذات الصلة. إ�ا  ٤٣وبإعداد  ،طلبًا لتيسري عمل أفرقة الدفاع ٢٤، منها يةطلبات التعاون األول

 .معيَّنةميدانية مليات اون لتيسري املهمات امليدانية وعدت شىت األقسام مبسااات بشأن التعزوَّ 

وبوشر عدد من الفعاليات واملبادرات االسرتاتيجية بغية تكثري التعاون مع اجلهات الفاعلة الرئيسية. فقد  -٢٠٤
لي الدول و/أو أعضاء الربملانات من شىت املناطق اجلغرافية ومن االحتاد استهدفت ممثِّ  ،مت حلقات تدارسظِّ نُ 

مت حلقة تدارس بصورة مشرتكة مع مسؤويل التنسيق وحشد الدعم هلا. وُنظِّ  لتعزيز اإلحاطة باحملكمة ،األفريقي
دة احملدَّ  هالعامة ومسائلالتعاون مسائل ع موظفي احملكمة املعنيني بشأن من بلدان احلاالت ملواصلة تعزيز التحاور م

تحديد ب معنيونرك فيها خرباء اتسامًا بالطابع التقين واضطُلع برئاستها، ُأش تدارس أكثرُ  حلقةُ وُنظِّمت الطابع. 
 حمدَّدة الطابعمن إجراءات ميكن وضعه األصول وجتميدها وحجزها على املستوى الوطين، بغية استبانة ما قد 

طيلة مستمر على حنو اخنرطت وحدة العالقات اخلارجية وتعاون الدول لتكثيف التعاون يف هذا الال. مث إن 
الوحدة تنسيق هذه احملكمة. وواصلت قلم املسائل املتصلة بوالية بشأن حلكومية مع املنظمات غري االسنة يف حتاور 

 وإطار جهودها مع الوحدات املسؤولة عن العالقات اخلارجية يف سائر األجهزة ضمن إطار فريق الهاي العامل
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حملكمة والرسائل اليت تبثها ساق التدابري اليت تتخذها ااتّ طراف للتكفل بالدول األ مجعيةاملبادرات يف اّختاذ التفاعل و 
 حيثما أمكن ذلك.

 العمليات الميدانية -٩

عدداً من األحداث غري املرتقبة وغري املهيأ هلا يف امليزانية،  ٢٠١٥واجه قسم العمليات امليدانية يف عام  -٢٠٥
 ندا، وتقدميُ حالة جديدة يف أوغ تدهور األوضاع السياسية واألمنية يف مجهورية أفريقيا الوسطى، وفتحُ  هي استمرارُ 

إىل  املهدي الفقيالسيد دومينيك أُنغوين إىل احملكمة يف احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى، وتقدمي السيد أمحد 
 إىل مجهورية الكونغو الدميقراطية، وتقدمي ْني ن كونغوليَـ يْ عودة/إعادة حمتجزَ ، و يف النيجر بعد القبض عليه احملكمة

فيد به، وطلب إجراء دراسات جدوى يف مجهورية الكونغو الدميقراطية كما أُ  يةالقضائسلطات الجوزيف كوين إىل 
فيما خيص عقد جلستني يف عني املكان (واحدة يف شرق مجهورية الكونغو الدميقراطية واألخرى يف مشال أوغندا)، 

رية كوت ديفوار ومجهورية ر مبدئيًا أن جيريها مكتب املدَّعي العام يف مجهو ومهمات التحقيق اجلنائي العلمي املقرِّ 
 أفريقيا الوسطى.

بتدابري الطوارئ، بالتعاون مع مكتب األمم املتحدة املتكامل  استمر العملويف مجهورية أفريقيا الوسطى  -٢٠٦
)، سهرًا على سالمة املوظفني احملليني وصونًا للممتلكات. BINUCAلبناء السالم يف مجهورية أفريقيا الوسطى (

جري تقييم تقين ميدانية يف بـَْنغي. وفيما خيص أوغندا أُ  وحدةً ك عن إعادة إقامة احملكمة ا أُمسولألسباب ذات
 .أُنغوينم يف غولو، يف سياق األنشطة املتصلة بقضية إلقامة مكتب ميداين متقدِّ 

. ٢٠١٥قِّع يف امليزانية الربناجمية لعام دمي احلضور امليداين يف ستة أماكن، كما تـُوُ وعلى وجه اإلمجال استُ  -٢٠٧
 ويرد فيما يلي أهم تفاصيل أنشطة الوحدات امليدانية املعنية.

الصندوق االستئماين للمجين وب ال دعم األنشطة املتصلة بالتوعية وبالين عليهممباواصل مكتب ك -٢٠٨
 نشاسا وبونيا التواصل معدميقراطية وكينيا. وواصل مكتبا كِ وبعمليات احملكمة يف شرق مجهورية الكونغو ال عليهم

ين على التقيد باملواعيد يف الردود على طلبات التعاون القضائي واملساعدة يف القضايا العالقة، مبا احلكومة، ساهرَ 
. وبالتوافق مع األنشطة اْنتاَغْندايف ذلك ما خيص التشاور بشأن إمكان عقد إجراءات يف عني املكان يف قضية 

تب امليداين يف نريويب التواصل املنتظم مع السلطات لتأمني الردود يف القضايا الكينية، واصل املكالراة القضائية 
الشهود عن طريق الروابط الفيديوية. كما ثُوبر على إطالع  مثولتيسري  بشأنعلى طلبات احملكمة، وال سيما 

. البلدالراة ضمن ات القضائية وذلك مبثابة وسيلة لتعزيز دعمهم للعمليات أصحاب الشأن الرئيسيني باملستجدّ 
يف القضايا اإليفوارية وحتليل جدوى إجراء الراة جان الدعم لألنشطة مجهورية كوت ديفوار قدم مكتب أبيويف 

تدبر شؤونه عن بعد، وذلك بصورة رئيسية املقيم يف باماكو،  ،زيارة موقعية. وواصل مدير هذا املكتب امليداين
 عي العام.دعم األنشطة التحقيقية اليت يضطلع با مكتب املدَّ ل

 الموارد البشرية -١٠

اشتغالية عدة جماالت اسرتاتيجية و على فيما خيص املوارد البشرية ز تركِّ  ٢٠١٥ظلت احملكمة يف عام  -٢٠٩
على صعيد التوظيف. إن املعلومات املتعلقة باألنشطة املتصلة  الطائل تنظيم قلم احملكمة والنشاطُ  إعادةُ  منها

 .٢٠١٥ تقرير احملكمة عن إدارة املوارد البشرية لعام م على حدة يفباملوارد البشرية تقدَّ 
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 األمن والسالمة -۱۱

ملراجعة أفضت إىل نقل وحدة األمن امليداين ووحدة أمن  ٢٠١٥خضع قسم األمن والسالمة يف عام  -٢١٠
 مهامه بصفته أداء دوره وتوّيل  واستمر علىرئيس األمن ب همالك ضمنواحتفظ هذا القسم املعلومات إىل خارجه. 

على املستوى االسرتاتيجي. ومن الناحية االشتغالية  اً مستشار بصفته لطة املسؤولة عن أمن املساكن وسالمتها و الس
 ٢٠١٥للقسط األعظم من عام وقد واصل هذا القسم ز هذا القسم حالياً على تدبر املخاطر األمنية يف املقر. يركِّ 
ر األمن إلجراءات وفَّ  إنهماتا، يف مقرها ويف امليدان. ومعلو  وأمواهلار وضمان أمن وسالمة موظفي احملكمة تدبُّ 

 ٩٠٧ العاملنياملعين ب مينالتحقيق والتدقيق األاحملكمة وفقًا جلدول اجللسات ولقرارات الدوائر. وعاجل مكتب 
يف املئة بالقياس إىل السنة  ٢٥ما ينطوي على اخنفاض نسبته  –للعاملني األمنية  بالتصاريحات متصلة ملفّ 
بون) الذين فيهم املتدرِّ  نسابقة. وقد طُبِّق إجراء التدقيق األمين ألغراض املوافقة على مجيع املوظفني اجلدد (مبال

ينضمون إىل احملكمة لشغل وظائف ثابتة أو وظائف مؤقتة، وذلك بالتقيد الكامل بالتعليمات اإلدارية املتعلقة 
ساعد يف ثالث التحقيق والتدقيق األمين املعين بالعاملني مكتب بالتدقيق األمين فيما خيص العاملني. كما إن 

عمليات حتقيق داخلية أو أجراها، وباشر حبوثًا تتعلق بالتدابري األمنية التقنية املضادة من أجل املباين اجلديدة. 
وأصوهلا  احملكمة خماطر األمن والسالمة احمليقة مبوظفير مجيع يف امليدان على تدبُّ األمن والسالمة وسهر قسم 
األمن والسالمة. وقد ُوفِّر املتعلقة بمناسبًا وفقًا لربوتوكوالت احملكمة ومبادئها التوجيهية ذات الصلة  ومبانيها تدبراً 
ويل احملكمة املنتَخبني ؤ ُوفِّرت ملسكما يف املئة)،   ٥٣مهمة (ما ينطوي على زيادة نسبتها  ١ ١٩٢الدعم األمين لـ

يف املئة). كما  ٨٦مهمة (ما ينطوي على زيادة نسبتها  ١٣فيما خيص  ةتصال األمنياحلماية اللصيقة وخدمات اال
أربع مهمات يف جمال النقل مشلت متهمًا (أجريت مهمة واحدة من  ٢٠١٥األمن والسالمة يف عام  قسمدعم 

دانية" يف البيئات املي واألمن السالمة"�وج م القسم دوريت تدريب على ). ونظ٢٠١٤هذا النوع يف عام 
)SSAFE بالتعاون مع جيش الدولة املضيفة يف هولندا ما أسهم يف تعزيز وعي املوظفني يف جمال السالمة (

 واألمن.

على نشاطني رئيسيني اا ضمان أمن  ٢٠١٥يف النصف الثاين من عام قسم األمن والسالمة ز وركَّ  -٢١١
القسم، قبل توليه املسؤولية عن صون أمن  هذاوقام وسالمة املباين الدائمة للمحكمة ودعم اجللسات املتزامنة. 

موظفي احملكمة املؤقتني الذين يصونون أمن ف وتدريب توظيب، ٢٠١٥أيلول/سبتمرب  ١املباين الدائمة اعتبارًا من 
واملعدات اخلاصة باألمن  املرافقالقسم يف تفعيل هذا املوقع حتت إشراف املشرف احلايل. ويف الوقت نفسه اخنرط 

. وقد دعم القسم ٢٠١٥والتحضري النتقال احملكمة خالل األسبوعني األولني من كانون األول/ديسمرب  والسالمة
للجلسات املتزامنة بني  ضيفم دعم مستدِّ طيلة السنة األنشطة القضائية بالتوافق مع جدول اجللسات. وقُ 

األمن والسالمة زيادة نسبتها  أيلول/سبتمرب وتشرين الثاين/نوفمرب. وقد شهدت ساعات العمل اإلضايف ملوظفي
اليت أجراها  ReVisionيف املئة، وذلك رئيسياً بسبب العوامل اآلنفة الذكر بل أيضاً نتيجة للمراجعة املسماة  ١٠٥

حلاالت قلم احملكمة وحلاالت غياب املوظفني بسبب املرض أو الطوارئ الشخصية (اخنفض املقدار اإلمجايل 
 ملئة).يف ا ١٤,٣بنسبة الغياب هذه 

 تصالالالمعلومات وا تكنولوجيا -١٢

أجنز قسم خدمات تدبر املعلومات تصميم معمارية النظم اخلاصة باملباين الدائمة للمحكمة. فقد  -٢١٢
ا مبنطاقه نشمالي ونظام التخزين اللذينأنشطة التنفيذ فيما خيص الشبكة  ٢٠١٥اسُتكملت بنجاح يف عام 
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 عقد اإلحاطات الصحفية. ل املخصَّصةكمة، ومركز املؤمترات، واألحياز ، وتركيب جتهيزات قاعات احملاحملكمة مجعاء
ُتستكمل . وس٢٠١٥كمة غدت عاملة حبلول تشرين الثاين/نوفمرب من قاعات احمل ١عوين أن القاعة  وقد

اطية . وستهيئ البنية التحتية اجلديدة كل القدرة الزائدة االحتي٢٠١٦كمة يف أوائل عام جتهيزات باقي قاعات احمل
  تناوهلا. ر أنه سيتعنيَّ واملرونة الالزمتني للتكفل بدعم إجراءات احملكمة والنهوض بأود مقادير املعلومات املقدَّ 

إعادة تنظيم قسم خدمات تدبر املعلومات فأصبح  ReVisionوقد متت يف إطار املراجعة املسماة  -٢١٣
، يملؤسسااملعلومايت  اهليكلمات، ووحدة يتألف من سس وحدات: وحدة تدبر املعلومات، ووحدة أمن املعلو 

جناعة أعمال زيادات يف هذه البنية اجلديدة  نتجت عن. وقد اخلدمةالنظم، ووحدة عمليات وتسيري ووحدة تطوير 
ووحدة اهليكل املعلومايت وحدة تدبر املعلومات ووحدة أمن املعلومات تعمل الدعم اليومي والتسيري اإلداري، بينما 

  رتكيز على املواءمة بني أنشطة القسم وأدائه وبني احتياجات أجهزة احملكمة.ال د منمبزياملؤسسي 

جناعة السريورات فيما خيص "قسم زيادات يف ز فريق تطوير النظم على تعزيز النظم القائمة لتحقيق ركَّ و  -٢١٤
احملكمة، وتقليص إدارة احملكمة" (قسم تدبر األعمال القضائية). وقد اشتمل ذلك على حتسينات جلدول أنشطة 

إىل الفعاليات العمومية للمحكمة. كما بالوسائل املتنقلة الوقت الذي يقضيه القسم يف تدبر وتوفري النفاذ 
لنشر وثائق احملكمة  وأُعملت ثتحداستُ واجهات بينية اعُتمدت سبل أخرى لزيادة جناعة السريورات عن طريق 

) وإشهار الفعاليات العمومية للمحكمة عن طريق TRIM( "لوثائقانطالقًا من نظام "اإلدارة الشاملة ملعلومات ا
ارات بإيداع الوثائق اإللكرتوين خطاملوقع الشبكي اجلديد للمحكمة. كما إن الفريق أعمل منيطة خاصة باإل

)eFiling بدالً من اإلجراء غري الناجع الذي يعتمد على برنامج (Outlook .الذي تنتجه شركة مايكروسوفت 

إعادة أعمال العمل على املوقع الشبكي اجلديد للمحكمة، الذي يستلزم قدرًا كبريًا من  واستمر -٢١٥
ومستنداتا نشر املعلومات املتعلقة باحملكمة حتسني التقيُّد باألوان يف التكنولوجيا لتيسري  وترقياتالتصميم 

عامًال يف أوائل بكي اجلديد للمحكمة املوقع الشط هلا لكي يغدو . ويسري العمل وفقًا للمواعيد املخطَّ اإجراءاتو 
 ع.، كما يُتوقَّ ٢٠١٦عام 

ونقل نظام احملكمة  .ننيل فريق دعم النظم مواقع األفرقة القانونية اخلارجية إىل شبكة وتطبيق حمسَّ قَ ونَـ  -٢١٦
شأن  اخلاص بالدفاع إىل اخلدمات االفرتاضية، شأنه Ringtailيل األدلة املسمى ل) ونظام حتeCourtاإللكرتونية (

ترقية برجميات  تكتب املدَّعي العام. ومتمباخلاص  Ringtailوسائط نظام لشبه املباشر خادوم البث املتواصل 
Kofax  لالستنساخ الرقمي يف مكتب املدَّعي العام كما مت إعمال برنامجKofax دعم  بالعربية. وقد اضطلع فريق

 .eCourtنظام و  Wynard النظم مبسؤوليات تسيري نظام

بشأن تسيري االحتفاظ بوثائق احملكمة والتخلص  ت وحدة تدبر املعلومات "التعليمات اإلداريةشر ون -٢١٧
ستنساخ الاملبادئ التوجيهية  ،يف سياق التحضري لالنتقال إىل املباين الدائمة ،وفَّرتهذه التعليمات إن منها". 
 ما قلَّص قدرة التخزين املادية الالزمة. والتخلص من النسخ الورقية هلذه املستنداتإلكرتونياً  مستند ٨٥٠ ٠٠٠

، فيما ة بأن التطبيقات املؤسسية وخدمات الشبكات الرئيسية عملتوأفادت وحدة عمليات اخلدم -٢١٨
مكتب املساعدة يف  رديف املئة. وقد  ٩٩دون تعطل لنسبة من الوقت تبلغ يف املتوسط الصيانة املخطَّط هلا،  عدا

 ١١ ٢٠٩ بطاقات غلقوأبطاقة من بطاقات طلب خدماته  ١٢ ٢٢١ على تصالجمال تكنولوجيا املعلومات واال
 مستعمًال. ٤٢٣ذف منها مستعملني وحُ  ٥١٠. وقد ُضمَّ إىل جمموعة املستفيدين من خدماته طلبات
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 الشراء -١٣

والعقود اخلاصة مبشروع االنتقال إىل املباين املقاولة عروض بوحدة الشراء يف األعمال املتصلة  ا�مكت -٢١٩
يف الوقت املناسب املقاولة عروض استدراج ائمة. ومت بالعمل مع مدير مكتب مشروع املباين الدائمة إجناز الد
د بالربنامج الزمين ملشروع التشييد. وقد ُأجنزت األعمال يف حاالت الشراء هذه مع االستمرار يف الوقت نفسه للتقيُّ 

 ارية واالضطالع بالدعم فيما خيص املباين املؤقتة.على االضطالع بأنشطة الشراء من أجل أنشطة احملكمة اجل

القطاع اخلاص والقطاع العام (مكتب األمم املتحدة من مع كيانات مقاولة وقد أبرمت احملكمة  -٢٢٠
ر خدمات الشراء يف أمكنة وجود املكاتب امليدانية على أساس د ميكن أن يوفِّ خلدمات املشاريع) بغية متييز مورِّ 

املعنية. ويتيح العقد الذي نتج عن ذلك ملسؤويل احملكمة العمل مبزيد من الفعالية ومبستوى إغفال هويات اجلهات 
 أعلى من األمن. 

ق العاشر بالتقرير احلايل املعلومات اإلضافية التالية البيان املتعلقة بأنشطة الشراء يف احملكمة: رفوترد يف امل -٢٢١
 ٢٠١٥، وحملة عامة عن جممل مصروفات احملكمة يف عام ٢٠١٥حملة عامة عن أنشطة الشراء يف احملكمة يف عام 

حبسب بلد املنشأ، وقائمة بأكرب عشرين  ٢٠١٥، وقائمة بأهم السلع واخلدمات املشرتاة يف عام انحبسب البلد
 حبسب بلد املنشأ. ٢٠١٥مقداراً من مقادير املصروفات يف عام 

 للموجوداتالجرد السنوي  -١٤

يف املقر يف تشرين األول/أكتوبر للموجودات ادي كامل قام قسم اخلدمات العامة بفحص م -٢٢٢
جري جرد مادي أُ  ٢٠١٥حتضريًا لالنتقال إىل املقر اجلديد. ويف أيار/مايو  ٢٠١٤الثاين/نوفمرب  وتشرين

القائم  امليدايننشاسا (مجهورية الكونغو الدميقراطية) واملكتب لة يف املكتب امليداين القائم يف كِ املسجَّ  للموجودات
جمموعة لة عن جان (مجهورية كوت ديفوار). ويضاف إىل ذلك أن البعثتني املعنيتني قدمتا حملة عامة مفصَّ يف أبي
املكاتب امليدانية، بالتنسيق مع املقر، عمليات جرد  وبات احمللية ألغراض تدبر هذه الموعة. وأجرى مدير كَ ْر الـمَ 

 جتهيز النتائج، وحتديث قاعدة البيانات، وتسيري إجراءات يف مجيع املكاتب امليدانية األخرى. ومت املوجودات
 املتابعة ذات الصلة.

تبلغ ، عناصر ٩ ١٠٨لة املستعمَ  األصولبلغ جمموع عناصر  ٢٠١٥كانون األول/ديسمرب   ٣١ويف  -٢٢٣
مليون يورو.  ٤,٦بتكلفة مقدارها  ٢٠١٥احتيزت يف عام  أصولمنها مليون يورو،  ١٩,٣ هااحتياز عند  تهاقيم
 يورواً بسبب تقادم عهدها وبالها العادي. ١٦٠ ٩٢٥,٣٦قيمتها  أصول ٢٠١٥قد ُشطبت يف عام و 

وقد نظرت اللجنة يف دورتا اخلامسة والعشرين يف التقرير عن أداء احملكمة على صعيد تنفيذ ميزانيتها  -٢٢٤
ب األصول يف ساق فيما يتعلق بشط، فالحظت أنه ينطوي على حاالت عدم اتّ ٢٠١٥حزيران/يونيو  ٣٠حىت 

 العادي، لكون معظم العناصر املشطوبة نتيجة لفقدها أو بالها ٢٠١٥حزيران/يونيو  ٣٠إىل ١الفرتة املمتدة من 
صفراً، األمر الذي ليس طبيعياً. وأوصت عند احتيازها أو تقادم عهدها أو سرقتها أو ألسباب أخرى تبلغ قيمتها 
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ل يف انعدام قيمة شراء العناصر املدرجة يف زمة لتوضيح هذا الوضع املتمثِّ اللجنة بأن يتخذ قلم احملكمة التدابري الال
(القائمة. وقد أشارت اللجنة إىل أ�ا تتطلع إىل تلقي تقرير بشأن هذه املسألة يف دورتا السابعة والعشرين

10F

١٠(. 

مها لدورة أن تقدِّ م املعلومات املعنية إىل اللجنة يف موعد أبكر مما هو مطلوب (أي وتود احملكمة أن تقدِّ  -٢٢٥
مة يف التقرير عن أداء احملكمة على صعيد تنفيذ اللجنة السادسة والعشرين). إن قائمة العناصر املشطوبة املقدَّ 

درجت يف التقرير خطأ. وقد بلغ عدد العناصر اليت شطبتها حزيران/يونيو منه أُ  ٣٠حىت  ٢٠١٥ميزانيتها لعام 
 لة ذات الصلة يف اجلدول أدناه.. وترد املعلومات املفصَّ اثين عشر عنصراً  ٢٠١٥احملكمة يف عام 

لة وحمفوظة يف الوحدة املعنية من وحدات إن قيمة احتياز مجيع أصول احملكمة واندثارها وشطبها مسجَّ  -٢٢٦
) وهي متاحة ألغراض املراجعة. ومع ذلك فقد اختذت احملكمة تدابري داخلية SAPنظام ختطيط املوارد املؤسسية (

ول يف قسم اخلدمات العامة ريورة شطب األصول عن طريق تركيز مجيع املعلومات املتعلقة بشطب األصلتبسيط س
بدوره من قسم املالية أن يقوم بشطب العناصر املعنية من الناحية املالية. ويتوافق هذا اإلجراء مع  بلالذي يط

 عملية إعداد البيانات املالية للمحكمة.

 (القيم مبيَّنة باليوروات) ٢٠١٥كانون األول/ديسمبر   ٣١كانون الثاني/يناير حتى   ١الفترة الممتدة من المشطوبة في  باألصولقائمة 

(صايف قيمته الدفرتية قيمته عند احتيازه عدد وحداته سبب التخلص منه املشطوب عنصر األصولوصف 
11F

١١(  
 ٨٥٣,٦٩ ٧٩٣,٣٠ ١ ٢ وهبه كرسي

 ٠,٠٠ ٤٥٠,٠٠ ١ العاديباله  أداة لكشف املعادن

 ٠,٠٠ ٢٤٧,١١ ١ العاديباله  هاتف ذكي

 ٠٣٥,٧٦ ٨ ٦٠٠,٠٠ ١٥٦ ٦ تقادم عهده آلة كشف باألشعة السينية

 ٠,٠٠ ٨٣٤,٩٥ ١ ٢ تقادم عهده حاسوب حممول

 ٨٨٩,٤٥ ٨ ٩٢٥,٣٦ ١٦٠ ١٢  المجموع

 الشؤون المالية -١٥

عايري احملاسبية الدولية للقطاع العام وأعد بياناتا املالية وفقًا للم ٢٠١٤السنة املالية  املاليةأقفل قسم  -٢٢٧
)IPSAS(املراجعات السنوية  هذا القسم. وإضافة إىل ذلك فحص ، وهي أول بيانات مالية تعد وفق هذه املعايري

ر حاالت نقص السيولة املؤقتة. واستلزمت  عليه تدبُّ لذلك العام و"مراجعة األرصدة النقدية" اإلضافية، وتعنيَّ 
فيما يلي معلومات  وتردمن مشروع املباين الدائمة عناية زائدة من املوظفني املعنيني بالشؤون املالية. املرحلة النهائية 

 .٢٠١٥عن أداء احملكمة على صعيد األموال السائلة خالل عام 

 التقيُّد بسياسة االستثمار احلالية )أ (

رة ارف وحبدود املبالغ املستثمَ تقيدًا كامًال باملعايري اخلاصة بانتقاء املص ٢٠١٥تقيدت احملكمة يف عام  -٢٢٨
: انتقاء املصارف ٣-٩املتعلقة باستثمار األموال الفائضة (القسم  ICC/AI/2012/002طبقًا للتعليمة اإلدارية 

                                                 
 ٢٦-١٨ الهاي، عشرة، الرابعة الدورة الدولية، اجلنائية للمحكمة األساسي روما نظام يف األطراف الدول جلمعية الرمسية الوثائق انظر )١٠(

 .١١٦ الفقرة ،٣-باء اجلزء اللَّد الثاين، ،)ICC-ASP/14/20( ٢٠١٥ تشرين الثاين/نوفمرب
 .اندثار أو تراجع كلَّ ما قد يكون أصابا من ناقصاً  ةاألصلي كلفته هي لعنصر األصول الدفرتية القيمة صايف )١١(
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رة)، اليت تنص على وجوب أن ال ُيستثمر يف املؤسسة املصرفية الواحدة عادة أكثر من ثلث وحدود املبالغ املستثمَ 
يف الوقت نفسه على أن ُتستثمر األموال  ت احملكمة على إيالء األولوية ألمن أمواهلا، ساهرةً األصول النقدية. وثابر 

 ممكن للعائدات منها. معدَّلالسائلة حبيث تؤيت أعلى 

على تقييمات حديثة من وكاالت التصنيف االئتماين إن احملكمة تراقب األسواق عن كثب وحتصل  -٢٢٩
 وهيام عالقاتا مع املصارف بدرجة عالية من السداد من الناحية االئتمانية. للمخاطر االئتمانية بغية التكفل باتس

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

 ) للتصنيف االئتماين.Fitchتش () وفِ Moody’s( ز) وموديStandard & Poor’sستاندرد وبورس ( توكاال

 املستثَمراتعائدات  )ب (

كانت احملكمة حتوز   ٢٠١٥كانون األول/ديسمرب   ٣١حىت كانون الثاين/يناير   ١يف الفرتة املمتدة من  -٢٣٠
العام ومبلغ صندوق رأس املال العامل ومبلغ صندوق  الصندوق مبلغ ه، مبا فيصيدًا نقديًا يبلغ متوسطه الشهرير 

الصندوق االستئماين  مبا فيها ومبالغ الصناديق االستئمانية صات ملشروع املباين الدائمةومبلغ املخصَّ  الطوارئ
ق يز فيما يتعلمليون يورو حِ  ١٩مبلغًا متوسطه  املقدار. ويشمل هذا مليون يورو ٧١,٧، زهاء للمجين عليهم

بامليزانية الربناجمية املعتمدة، عدا صندوق رأس املال العامل وصندوق الطوارئ واألموال املوضوعة جانبًا من أجل 
 يف املرفق الثاين عشر حال صندوق رأس سد املتطلبات املتعلقة باخلصوم املتأتية عن تعويضات املوظفني. وتُبنيَّ 

 .٢٠١٥ل/ديسمرب كانون األو   ٣١املال العامل وصندوق الطوارئ يف 

عند مقداره املتدين  البنك املركزي األورويبقه الفائدة األساسي الذي يطبِّ  معدَّلبقي  ٢٠١٥يف عام و  -٢٣١
عات الفائدة على املودَ  معدَّليف املئة (انظر املرفق احلادي عشر). ويضاف إىل ذلك أن  ٠,٠٥تدنياً قياسياً والبالغ 

يف املئة). وبلغ  ٠,٣-يف املئة إىل  ٠,٢-يف املئة (من  ٠,١ار مبقد ٢٠١٥اخنفض يف عام  املصرفلدى هذا 
يف املئة يف عام  ٠,٣٣و ٢٠١٤يف املئة يف عام  ٠,٣٨املتوسط للفائدة اليت حصلت عليها احملكمة  عدَّلامل

ألف  ٢٣٨,٠رة البالغ عترب مقدار العائدات اإلمجالية جلميع األموال املستثمَ . ففي الظروف املالية القائمة يُ ٢٠١٥
 رضياً.بعها البنوك املركزية فيما خيص العائدات، مقداراً مُ يورو، بالنظر إىل أثر السياسات اليت تتّ 

 االجتاه على صعيد االستثمار واسرتاتيجيته يف املستقبل )ج (

ستظل جلنة استعراض االستثمار جتتمع مرة كل ثالثة أشهر ملناقشة األداء وحتليل ظروف السوق  -٢٣٢
ل أولويتها األوىل يف املثابرة على صون . إن احملكمة متقت املخاطرة وتتمثَّ اخلزينةرشادات إىل أمني احلالية، وإسداء إ

 ال ح أن، يرجَّ مؤخَّرًا فيما خيص السياسة النقدية البنك املركزي األورويبأمواهلا. وبالنظر إىل القرارات اليت اختذها 
عائدات وتعظيم ال. فستظل احملكمة تسعى إىل إيتاء عائدات أفضل ٢٠١٦ق يف عام  للمحكمة أن حتقِّ يتسّىن 

 مبلغها يف أوضاع سوقية صعبة، مع صون أمواهلا بالتقيد بسياساتا الصارمة فيما يتعلق باستثمار األموال الفائضة.

 البرنامج الرئيسي الرابع: أمانة جمعية الدول األطراف  -دال

املؤمترات للجمعية وهيئاتا الفرعية يف عام  األمانة تقدمي اخلدمات التقنية وخدماتهذه واصلت  -٢٣٣
٢٠١٥. 
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  ول األطراف والهيئات الفرعية التابعة لهادجمعية ال -١

 ما يلي: ٢٠١٥زات اهلامة اليت حققتها األمانة يف عام من املنجَ  -٢٣٤

قدت يف مت الدورة الثالثة عشرة املستأنفة للجمعية ودورتا الرابعة عشرة (اليت عُ أ�ا نظَّ  )أ (
وجهت فيما خيص الدورة (وُ هلما  اخلدمات ووفَّرت ،ي عمل ومثانية أيام عمل، على الرتتيبدة يومَ نيويورك) مل

ص هلا ميزانية ألن طلب تنظيمها ُقدم عند �اية الدورة ، اليت مل تكن مرتقبة ومل ختصَّ عشرة املستأنفة الثالثة
لشؤون اخلارجية اهلولندية، ليس لألمانة يف مكان خارجي، وزارة ا هاتنظيم ، مصاعب منهاعشرة للجمعية الثالثة

تنظيم االجتماع الرابع للجنة االستشارية و أي سيطرة مباشرة عليه عدا ما خيص قاعة االجتماع وبعض املكاتب؛ 
 ؛)املعنية بتعيني قضاة احملكمة، الذي عقد يف الهاي، وتوفري اخلدمات املادية والتقنية له

عية خدمات السكرتاريا التقنية، من قبيل توفري الوثائق رت للجمعية وهيئاتا الفر أ�ا وفَّ  )ب (
صات التحليلية، مبا يف ذلك إعداد الوثائق املتعلقة بانتخاب قاض لشغل أحد مقاعد القضاة والتقارير وامللخَّ 

 الشاغرة خالل دورة اجلمعية الثالثة عشرة املستأنفة، وبانتخاب أربعة أعضاء يف جملس إدارة الصندوق االستئماين
 ؛امليزانية واملالية جلنةالشاغرة يف للمجين عليهم، وبانتخاب عضو يشغل أحد املقاعد 

مت اخلدمات للهيئات الفرعية للجمعية، ويف املقام األول للمكتب وأفرقته العاملة، أ�ا قدَّ  )ج (
، وجلنة الرقابة املعنية باملباين وجلنة امليزانية واملالية، وفريق الدراسة املعين باحلوكمة، والفريق العامل املعين بالتعديالت

 الدائمة، واللجنة االستشارية املعنية برتشيحات قضاة احملكمة؛

ودورتا الرابعة والعشرين املستأنفة اليت للجنة امليزانية واملالية مت دورتني عاديتني أ�ا نظَّ  )د (
أن الدورة بمل، مع العلم يوم ع ١٧قدت يف الهاي وقدمت اخلدمات هلذه الدورات لفرتة إمجالية مقدارها عُ 

قررت اللجنة عقد جلستها املستأنفة هذه ( ص هلا ميزانيةاملستأنفة للجنة مل تكن مرتقبة ومل ختصَّ والعشرين الرابعة 
ها قلم احملكمة واخلطة االسرتاتيجية ملكتب االيت أجر  Revisionللنظر يف التقارير املتعلقة مبشروع املراجعة املسماة 

 ؛)املدَّعي العام

 صة ووفرت اخلدمات هلما؛مت دورتني للجنة املراجعة املخصَّ أ�ا نظَّ  )ه (

أ�ا أسدت املشورة إىل اجلمعية واملكتب واهليئات الفرعية بشأن املسائل القانونية واملسائل  )و (
 التقنية فيما يتعلق بعمل اجلمعية؛

عية الدول م املنوطة با يف إطار واليتها فيما يتعلق خبطة عمل مجاأ�ا اضطلعت بامله )ز (
األطراف لتحقيق الطابع العاملي لنظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية وتنفيذه الكامل عمًال بالقرارات 

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

  ها بشأن التكامل، على النحو املبنيَّ أ�ا اضطلعت باملهام املنوطة با يف إطار واليت )ح (
  ICC-ASP/10/Res.5و ICC-ASP/9/Res.3و RC/Res.1يف القرارات ذات الصلة ومنها 

بصفة ازة وصل بني الدول  أن تعملاستلزم منها ذلك ( ICC-ASP/12/Res.4و ICC ASP/11/Res.6و
 ،بشأن األنشطة واملتطلبات املتصلة بالتكاملجامعًة املعلومات  ،واحملكمة واملنظمات الدولية والتمع املدين

قاعدة البيانات املتعلقة باألطراف املعنية بالتكامل،  وماسكةً  ،هذه املعلومات على املوقع الشبكي للجمعية وواضعةً 
 ؛)املتاحة على املوقع الشبكي
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ن الدول نت املسااات يف الصندوق االستئماين ملشاركة أقل البلدان منوًا وغريها مأ�ا أمَّ  )ط (
عشرة املستأنفة  ممثلني يف الدورة الثالثةمثانية النامية يف عمل اجلمعية، وتولت إدارة هذه املسااات، ميسرًة مشاركة 

 للجمعية ومشاركة سبعة ممثلني يف الدورة الرابعة عشرة للجمعية؛

ت الصلة أ�ا تراسلت مع احلكومات واحملكمة واملنظمات احلكومية الدولية وسائر اهليئات ذا )ي (
 واألفراد واملنظمات غري احلكومية بشأن املسائل املتصلة بعمل اجلمعية؛

يف الدورة الثالثة عشرة للجمعية  لكي تشاركمت اعتماد املنظمات غري احلكومية أ�ا نظَّ  )ك (
يف الدورة  ممثالً  ٥٥٠رت مشاركة عدد من ممثلي التمع املدين يف الدورة الثالثة عشرة املستأنفة للجمعية وزهاء ويسَّ 
 ؛عشرة للجمعية الرابعة

أ�ا ساعدت رئيس اجلمعية بأشكال منها إسداء املشورة القانونية بشأن املسائل التقنية  )ل (
املتصلة بعمل اجلمعية وهيئاتا الفرعية، وإجراء الرتتيبات املتعلقة بالسفر، وتيسري احلضور يف شىت االجتماعات 

 وحلقات التدارس.

رت األمانة اخلدمات لعامة للجمعية وما يتصل با من املشاورات غري الرمسية، وفَّ وإضافة إىل اجللسات ا -٢٣٥
 لالجتماعات التالية البيان:

(٢٧....................................................... املكتب )أ (
12F

١٢( 

 ٥٠ ............................................... فريق الهاي العامل )ب (

 ٢٥ .............................................. فريق نيويورك العامل )ج (

 ٦ .................................... الفريق العامل املعين بالتعديالت )د (

 ١٣ ...................................... فريق الدراسة املعين باحلوكمة )ه (

 ٢٩ ....................................................... جلنة الرقابة )و (

 )يوماً ( ١٧ ........................................  واملالية جلنة امليزانية )ز (

 )يومان( ٢ ......... اللجنة االستشارية املعنية برتشيحات قضاة احملكمة )ح (

 )يومان( ٢ .................................... صةجلنة املراجعة املخصَّ  )ط (

، يف ٨ ٢٣٨وثيقة بلغ عدد صفحاتا  ٢٦٨ما جمموعه لدورة اجلمعية الرابعة عشرة زت األمانة وقد جهَّ  -٢٣٦
 صيله:، على النحو التالية تفاستِّ اللغات الرمسية للجمعية

 ؛٥ ٦٨٠  وثيقة عدد صفحاتا ١٨٢ :وثائق ما قبل الدورة )أ (

 ؛٣١٠  وثيقة عدد صفحاتا ٣٤  :وثائق الدورة )ب (

 .٢ ٢٤٨   وثيقة عدد صفحاتا ١٣ :وثائق ما بعد الدورة )ج (

                                                 
 واجتماعان التابع للجنة االستشارية املعنية برتشيحات قضاة احملكمة، العامل للفريق اجتماعات وسسة للمكتب اجتماعاً  ٢٠ منها )١٢(

 .التعاون عدم ملسؤويل التنسيق فيما خيص
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دورة لاللغات الرمسية للمحكمة)  ستِّ ب( ٣٢٩وثيقة عدد صفحاتا  ٤٣زت هِّ وإضافة إىل ذلك جُ  -٢٣٧
 املستأنفة.اجلمعية الثالثة عشرة 

وثيقة عدد  ٤٤٦ما جمموعه امليزانية واملالية لجنة الثالث لدورات وجهَّزت األمانة أيضًا لل -٢٣٨
  العمل.لغَيت ب، ٣ ٧٣٥ صفحاتا

 البرنامج الرئيسي السادس: أمانة الصندوق االستئماني للمجني عليهم - هاء

 االستئماين للمجين عليهم بالتطورينجايب للصندوق القدرة االشتغالية والطابع االستعلى العموم تأثرت  -٢٣٩
 :٢٠١٦يف عام  ار استمّ و ، ٢٠١٥ا عام شهدا اللذينالبيان  يالتاليَ 

جري يف ، الذي أُ  ReVisionالصندوق االستئماين من املراجعة املسماة ذا املتعلق ب اجلانب )أ (
يف الصندوق هذا رة جملس إدااّختاذ أفضى إىل ف، ٢٠١٥الفرتة املمتدة من نيسان/أبريل إىل متوز/يوليو 

البنية اجلديدة ألمانته. وقد ُعلِّق خالل هذه العملية التوظيف لشغل الوظائف قراره بشأن  ٢٠١٥آب/أغسطس 
الشاغرة بسبب التغريات اليت قد تطرأ على طبيعة هذه الوظائف أو نطاقها. ومل تقّر اللجنة واجلمعية بعض عناصر 

 ؛إجراء تصنيف الوظائف البنية اجلديدة ألسباب منها عدم اكتمال

-(آذار/مارس لوبـَْنغاد حىت اآلن، يف قضية عَ ع أول مشروع خطة لتنفيذ جرب األضرار يُـ ضْ وَ  )ب (
 .٢٠١٥ما يناهز مجيع أعضاء األمانة لقسط كبري من عام  وطاقةِ  ) ما ذهب بوقتِ ٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب 

يف املرفق  دوق االستئماين للمجين عليهم)أداء الربنامج الرئيسي السادس (أمانة الصنرات وترد مؤشِّ  -٢٤٠
 .الثامن

 مشروع المباني الدائمة : مكتب مدير١-البرنامج الرئيسي السابع - واو

إىل احملكمة  Courtysمتها شركة ، وسلَّ ٢٠١٥تشرين األول/أكتوبر  ٣١ُأجنز تشييد املباين اجلديدة يف  -٢٤١
ر يف بادئ األمر. بيد أن هذا التأخري مل يؤثِّ  املقرَّروعد ، أي بعد شهرين من امل٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب  ٢يف 

، ٢٠١٥أيلول/سبتمرب  ١النتقال إىل املباين الدائمة ألن األنشطة املتعلقة باالنتقال بدأت يف املقرَّر لعلى املوعد 
ير مكتب  مدبالتزامن مع العمل لتنجيز التشييد وبالتنسيق مع وحدات وأقسام احملكمة ذات الصلة. وقد توّىل 

تقارير عن حال املشروع م بانتظاٍم واحملكمة، وقدَّ  ر املشروع واملقاول العاممشروع املباين الدائمة تنسيق عمل مدبِّ 
 إىل جلنة الرقابة.

كما كان   ٢٠١٥كانون األول/ديسمرب   ١١وُأجنزت عملية االنتقال إىل مقر احملكمة اجلديد بتاريخ  -٢٤٢
ل يف كو�ا عاملة بصورة كاملة يف املقر اجلديد حبلول األول من  كمة املتمثِّ ومت حتقيق هدف احمل ،رًا أصالً مقرَّ 

 ٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٧ بتاريخاحملاكمة  حماكاةُ أن متت بنجاٍح وذلك بعد  ٢٠١٦يناير /الثاين كانون
 .احملدَّد موعداً إلجرائها

عشرة  ، يف دورتا الثالثة٢٠١٥نيو حزيران/يو  ٢٥وزادت مجعية الدول األطراف ميزانية املشروع يف  -٢٤٣
املستأنفة، بعد أن أفاد رئيس مكتب املشروع بأنه يتعذر إجنازه يف حدود املقدار الذي أُذن به يف  

 .٢٠١٤األول/ديسمرب  كانون
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 : آلية الرقابة المستقلة٥-البرنامج الرئيسي السابع  - زاي

، فبدأ ٢٠١٥ه يف أواخر تشرين األول/أكتوبر تقلد الرئيس اجلديد آللية الرقابة املستقلة مهام منصب -٢٤٤
ب العمليات من أجل مهام هذه اآللية املتمثلة يف التفتيش العمل على إعداد املعايري الداخلية واإلجراءات وكتيِّ 

والتقييم والتحقيق. واشتمل ذلك على املساعدة يف مراجعة وحتديث سياسات احملكمة اخلاصة حبماية املبلغني عن 
ع أن يكون هذا توقَّ استعراض أويل لعملية تفتيش. ويُ  ٢٠١٥من األعمال االنتقامية. وقد ُأجنز يف عام  املخالفات

 .٢٠١٦اجلهاز عامالً بصورة كاملة يف أواخر عام 

 (آلية الرقابة املستقلة). ٥-أداء الربنامج الرئيسي السابعرات وترد يف املرفق التاسع مؤشِّ  -٢٤٥

 اقالمسائل الشاملة النط  -ثالثاً 

حتقق افرتاضات احملكمة فيما خيص الفرتة املمتدة من عام مدى معلومات عن  لث عشرترد يف املرفق الثا -٢٤٦
 .٢٠١٥إىل عام  ٢٠٠٥

 نقل االعتمادات -١

سبع عمليات من عمليات نقل االعتمادات اليت ال يقل مبلغها عن  ٢٠١٥جريت يف عام أُ  -٢٤٧
 يورو. ٢٠٠ ٠٠٠

العامة ن بند اخلدمات التعاقدية إىل بند املساعدة املؤقتة يورو م ٤٠٠ ٠٠٠فقد نُقل مبلغ مقداره  -٢٤٨
ملواصلة االستعانة مبوظفني يف إطار املساعدة املؤقتة العامة املباين الدائمة مشروع ضمن برنامج مكتب مدير 

 وفرادى املقاولني استناداً إىل االتفاق بشأن اخلدمات اخلاص مبشروع املباين الدائمة.

يورو  ٣٠٠ ٠٠٠ت/الرحالت واألتعاب القانونية ألفرقة الدفاع، نُقل مبلغ مقداره ولسد تكاليف البعثا -٢٤٩
 صات لقسم دعم احملامني.من بند حمامي الين عليهم إىل بند حمامي الدفاع ضمن إطار املخصَّ 

ميزانية شعبة املالحقة إطار يورو من بند املساعدة املؤقتة العامة ضمن  ٣٠٠ ٠٠٠ونُقل مبلغ مقداره  -٢٥٠
 .٢٠١٥كانون األول/ديسمرب   لشهربة املقاضاة) لسد تكاليف املساعدة املؤقتة العامة يف شعبة التحقيق (شع

يورو من بند النفقات التشغيلية العامة إىل بند املساعدة املؤقتة العامة  ٢٦٠ ٧٠٠ونُقل مبلغ مقداره  -٢٥١
 ة من املساعدة املؤقتة العامة.ملتطلبات اإلضافياالين عليهم والشهود لسد ضمن إطار املخصَّصات لقسم 

األمن ضمن إطار املخصَّصات لقسم يورو من بند تكاليف املوظفني  ٢٢٧ ٠٠٠ونُقل مبلغ مقداره  -٢٥٢
تكاليف املوظفني يف قسم العمليات امليدانية يف كانون األول/ديسمرب  يف بنداملخصَّصات والسالمة لسد نقص يف 

٢٠١٥. 

بند تكاليف املوظفني يف ديوان رئيس قلم احملكمة لسد نقص  يورو من ٢٢٠ ٠٠٠ونُقل مبلغ مقداره  -٢٥٣
 .٢٠١٥تكاليف املوظفني يف قسم تدبر املعلومات يف كانون األول/ديسمرب  يف بنداملخصَّصات يف 

يورو من بند املساعدة املؤقتة العامة إىل بند السفر ضمن إطار  ٢٠٠ ٠٠٠ونُقل مبلغ مقداره  -٢٥٤
 رحالت.البعثات/المن إجراؤه لسد تكاليف ما يلزم ذلك و بة املقاضاة) املخصَّصات لشعبة املالحقة (شع
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 ر المخاطرالخطة االستراتيجية وتدبُّ  -٢

زت احملكمة خالل السنة على املضي يف إعمال األدوات اليت سبق استحداثها من أجل التخطيط ركَّ  -٢٥٥
إىل  ٢٠١٣ة للفرتة املمتدة من عام ر املخاطر. فقد واصلت احملكمة تنفيذ خطتها االسرتاتيجياالسرتاتيجي وتدبَّ 

مت يف الدورة احلادية عشرة للجمعية. ويشار على اخلصوص إىل أن اخلطة دِّ قُ  بصيغتها اليت ٢٠١٧عام 
يف مواضع إشارات إليها ترد و ، كمةالربناجمية للمح ٢٠١٦عام ميزانية قت خالل عملية إعداد بِّ طُ  ةاالسرتاتيجي
بنية  إعادة النظر يف عملية ٢٠١٥عام يف احملكمة  بدأتاملعنية إجراء األنشطة  وقتَ . و امليزانيةهذه  وثيقةشىت يف 

يف حتسني عرض أهداف اخلطة  العملية هل الغرض من هذتمثَّ ي. و كما كان قد ُأعلن عنه  خطتها االسرتاتيجية
إلعداد خطتها التخطيط يف  املرتابطة املتمثلةاحملكمة املعنية  أنشطةع تنفيذها. إن املعنية وتبيان سدادها وتتبُّ 
 االسرتاتيجية التالية. تهاخطإعداد  ريثما يتمستستمر  تها،راجعوم ومتابعتها، ها،وتنفيذاالسرتاتيجية وعملياتا، 

ة أمام كبري   عقبةل ع با يف احملكمة ميثِّ ر املخاطر املضطلَ ص ألنشطة تدبُّ وظل عدم وجود متويل خمصَّ  -٢٥٦
داء، يتعذر على احملكمة تنفيذ . فكما بـُنيِّ يف التقارير السابقة عن األبالشمول واّتسامها هذه األنشطة استمرار
اإلدارة العليا. بيد أن احملكمة، إدراكًا منها ملا تتسم به أنشطة تدبر  ذي وضعتهالالرمسي تدبر املخاطر  إجراء

لتدبر املخاطر. وقد  مدىأضيَق  �جٍ  تطبيقُ  مع ذلكاملخاطر من أاية حامسة، وضعت خطة مرحلية ميكن با 
احملكمة مجعاء. وقد استعني بسجل  معتمٍد على نطاقاملستوى  رفيعِ باملخاطر  متخض هذا النهج عن إجناز سجلٍ 

 ، ماضيةً ٢٠١٥، واستندت احملكمة إىل خربتا املكتسبة عن طريق هذا النموذج يف عام ٢٠١٤املخاطر يف عام 
سياسة رمسية لتدبر املخاطر سهرًا منها على التوثيق جلميع املبادئ يف تطويره وصقله. كما إن احملكمة أعدت 

م بذه املبادئ والسريورات. وستثابر احملكمة على بذل والسريورات الشاملة بنطاقها احملكمة مجعاء والتقيد املنظَّ 
 ستقبل القريب.جهودها يف جمال تدبر املخاطر على هذا األساس وستسعى إىل املضي يف تعزيز هذه العملية يف امل

  تدابير زيادة النجاعة -٣

للمضي يف ترشيد عملياتا. وإذ راعت احملكمة مشروع  ةجهودًا كبري  ٢٠١٥بذلت احملكمة يف عام  -٢٥٧
(اليت أجراها قلم احملكمة ReVisionاملراجعة املسماة 

13F

(واخلطة االسرتاتيجية اجلديدة ملكتب املدَّعي العام )١٣
14F

، فإ�ا )١٤
م إىل اللجنة  هلاتقرير يف اإلطار النافذ وذلك يف آخر اقرتحت إجراء تغيريات  (التآزر وجوهبشأن ُقدِّ

15F

. وبالفعل )١٥
زات وحتديد التحسينات اإلضافية آتى التغيري استحداث مشروع مشرتك بني األجهزة منصب على تقييم املنجَ 

 اإلجراءات. إن الفريق ، وختصيص املوارد، وغري ذلك من أشكال حتسنيياحلوكم االّجتاهاملمكن إدخاهلا على 
على إنشاء خطة للمشروع وعلى حتديد الطريقة  ز ابتداءً بقيادة املشروع ركَّ  املكلَّفالعامل املشرتك بني األجهزة 

دة الطابع املذكورة يف تقرير اللجنة عن قًا هذه املبادئ التوجيهية على الاالت احملدَّ باعهما، مطبِّ والنهج الواجب اتّ 
(العشرينة و الثالثدورتا 

16F

واإلعالم والوثائق، مع البحث أيضًا يف  واملوارد البشرية، ،، وال سيما خدمات اللغات)۱٦
يف أنشطة التحليل واألنشطة املتصلة بالعالقات اخلارجية. ومثة أفرقة أصغر املمكن لتآزر ا وجوهالوقت نفسه عن 

رية إىل الفريق العامل املشرتك بني األجهزة يف تعمل يف الوقت نفسه فيما خيص كًال من الاالت وتقدم تقارير دو 

                                                 
 .ICC-ASP/14/19الوثيقة  )١٣(
 ).٢٠١٥-٢٠١٢ حزيران/يونيو( العام املّدعي ملكتب تيجيةاالسرتا اخلطة )١٤(
 .١٣ الفقرة ،ICC-ASP/14/16الوثيقة  )١٥(
 .١٠١ الفقرة ،٢-باء اجلزء الثاين، اللَّد ،)ICC-ASP/13/20( ٢٠١٤...  عشرة الثالثة الدورة...  الرمسية الوثائق )١٦(
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ع أن يقرتح تدابري على رؤساء توقَّ ويُ  ٢٠١٥غضون آجال متفق عليها. وقد بدأ الفريق العامل أعماله يف عام 
أنشطة مقابل ص املوارد مقابل األنشطة نفسها أو العمليات حيث ختصَّ  لرتشيد ٢٠١٦األجهزة يف بداية عام 

 مماثلة.

القائمني بني أجهزتا وضمن هذه بشأ�ا على الدفع قدماً بتنسيق األنشطة والتعاون  تركِّزكمة احمل وتظل -٢٥٨
ومراقبة حمسَّنة إطارًا جديدًا  ٢٠١٥األجهزة. وسيؤيت املشروع اجلديد املشرتك بني األجهزة الذي اسُتهل يف عام 

لذي تسديه اإلدارة العليا. ويف حني اسُتهلت ، ضامنًا يف الوقت نفسه زيادة اإلرشاد االسرتاتيجي اهلذه األنشطة
ها عملية تبالفعل بعض األنشطة فإن البنية اجلديدة لقلم احملكمة واالسرتاتيجية اجلديدة ملكتب املدَّعي العام اليت آت

حتديد القد األساسي هلذا املكتب يتيحان فرصة جيدة الختاذ خطوات إضافية أكثر اتسامًا بالطابع امللموس 
عمل احملكمة مجعاء. إن هذه اجلهود املتضافرة اليت تبذهلا أجهزة ترشيد يق والتعاون بني األجهزة ابتغاء بالتنس

احملكمة تسهم يف حتقيق املزيد من حتسني النجاعة وجيري التوثيق هلا وتقدمي التقارير عنها إىل اللجنة بصورة 
 منفصلة.

  ٢٠١٥األداء على صعيد تنفيذ ميزانية عام   -رابعاً 

 تهاعلى صعيد تنفيذ ميزانيالمحكمة أداء لمحة عامة عن  -١

مليون  ١٢٦,٨٣يف املئة، أي أ�ا أنفقت  ٩٧,١إنفاق احملكمة الفعلي مليزانيتها الربناجمية  معدَّلبلغ  -٢٥٩
تنفيذ احملكمة مليزانيتها على زيادة  معدَّلمليون يورو. وينطوي  ١٣٠,٦٧يورو من ميزانيتها املعتمدة البالغة 

 يف املئة. ٩٦,٧تنفيذ ميزانيتها يف العام املاضي البالغ  معدَّلبالقياس إىل  ٠,٤بالنقاط املئوية ها مقدار 

مبالغ من صندوق الطوارئ  خداماستلزوم مت احملكمة إىل اللجنة أربع إخطارات بإمكان وقد قدَّ  -٢٦٠
إنفاق  معدَّل. ويف �اية السنة بلغ ستخدم كل مبلغ امليزانية الربناجمية للمحكمةمليون يورو ريثما يُ  ٦,٢٦جمموعها 

مليون  ٥,٣٦يف املئة أي أنه أُنفق ما جمموعه  ٨٥,٦لزوم استخدامها مبالغ صندوق الطوارئ املخطر بإمكان 
مليون يورو. وترد يف  ٦,٢٦البالغ بإمكان لزوم استخدامها ر ئ املخطَ ار يورو من جمموع مبالغ صندوق الطو 

 الستعانة بصندوق الطوارئ.بلزوم اإلخطارات تفاصيل ا ٣٠٣حىت  ٢٩٣الفقرات 

، ما أفضى إىل االستعانة مببالغ من صندوق ٢٠١٥جاوزت النفقات مقدار امليزانية الربناجمية لعام لقد  -٢٦١
(الطوارئ

17F

  يف املرفق الثاين عشر.مليون يورو، كما يبنيَّ  ١,٧١مقدارها  )١٧

فإن قدرتا  ٢٠١٥مقدار ميزانيتها املعتمدة لعام إنفاق احملكمة الفعلي بالقياس إىل  معدَّلبالنظر إىل ف -٢٦٢
قدار اإلمجايل مليون يورو. وبالتايل تعذر استيعاب امل ٣,٨٣مببلغ مقداره  حمدودةٌ  إضافيةٍ  مصروفاتٍ على استيعاب 

 مليون يورو املتكبَّد يف إطار صندوق الطوارئ استيعابًا كامًال ضمن نطاق امليزانية الربناجمية.  ٥,٣٦البالغ 
حىت  ٢٠١٥وكما يشار إليه يف التقرير عن أداء احملكمة اجلنائية الدولية على صعيد تنفيذ ميزانيتها لعام 

                                                 
ها بطرح ُحيدَّد الطوارئ املستخَدم صندوق مقدار مبالغ أن مالحظة جتب  )١٧( مقدار  من الطوارئ صندوق إطار يف املصروفات املخَطر بسدِّ

 البالغة ناقصًا املصروفات منها يورو مليون ١٢٦,٦٠ البالغة املعتمدة الربناجمية امليزانية( يورو مليون ٣,٦٥ يُنَفق البالغ مل الذي الربناجمية امليزانية
 الرئيسي للربنامج املقابلة واملسااات املؤقتة)، (املباين اخلامس الرئيسي بالربنامج يتعلق فيما ضيفةامل الدولة مسااة عدا) يورو مليون ١٢٢,٩٤
 .فوائد القرض) – الدائمة املباين (مشروع ٢-السابع
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(حزيران/يونيو منه ٣٠
18F

مليون  ١,٧١مبقدار يبلغ حبسب التقديرات احلالية بصندوق الطوارئ ، ستستعني احملكمة )١٨
 بصندوق الطوارئاالستعانة ات. وعليه فإن عة اخلارجية للحسابيورو، رهنًا باستكمال التصديق على املراج

 مليون يورو. ٥,٧٨ص رصيده إىل ستقلِّ 

  البرنامجية ميزانيةالاألداء على صعيد تنفيذ  -٢

صًا عن تنفيذ امليزانية الربناجمية حبسب الربنامج الرئيسي والربنامج. أما الوارد أدناه ملخَّ  ١يهيئ اجلدول  -٢٦٣
صات يف إطار كل برنامج رئيسي وبرنامج فرعي فرتد يف املرفق سب بنود املخصَّ تفاصيل تنفيذ امليزانية الربناجمية حب
(السادس عشر، كما طلبته اجلمعية

19F

١٩(. 

 )اليوروات مبيَّنة بآالف المبالغ( والبرنامج الرئيسي بحسب البرنامج ٢٠١٥ عام على صعيد تنفيذ ميزانية األداء: ١ الجدول

 التنفيذ بالـ% معدَّل الفرق الفعلية* ٢٠١٥مصروفات عام  املعتمدة ٢٠١٥م ميزانية عا الربنامج الرئيسي/الربنامج
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         الربنامج الرئيسي األول 

 ٩٠,٦ ١٢٨,١ ١ ٩٠٦,٠ ١٠ ٠٣٤,١ ١٢ اهليئة القضائية

 ٩٤,٣ ٨٤,٤ ٣٩٢,٨ ١ ٤٧٧,٢ ١ هيئة الرئاسة

 ٨٩,٦ ٠٦٧,٣ ١ ١٧٣,٦ ٩ ٢٤٠,٩ ١٠ الدوائر

 ١٠٧,٥ ٢٣,٦- ٣٣٩,٦ ٣١٦,٠ مكاتب االتصال

         الربنامج الرئيسي الثاين 

 ٩٦,٩ ٢٤٣,٠ ١ ٣٦٩,٦ ٣٨ ٦١٢,٦ ٣٩ مكتب املّدعي العام

عي  ٩١,٤ ٨١٧,٧ ٧١٢,٥ ٨ ٥٣٠,٢ ٩ ةالعام ةاملدَّ

 ٩٥,٩ ١٥٥,٢ ٥٩٥,٦ ٣ ٧٥٠,٨ ٣ شعبة االختصاص والتكامل والتعاون

 ١٠٧,٠ ١١٠,١ ١- ٠٤٤,٥ ١٧ ٩٣٤,٤ ١٥ شعبة التحقيق

 ٨٦,٧ ٣٨٠,٢ ١ ٠١٧,٠ ٩ ٣٩٧,٢ ١٠ )شعبة املالحقة (شعبة املقاضاة

         الربنامج الرئيسي الثالث 

 ٩٩,٩ ٦٩,٢ ٩٥٦,٧ ٦٤ ٠٢٥,٩ ٦٥ قلم احملكمة

 ٩٦,٣ ٣٤٤,١ ٠٦١,٣ ٩ ٤٠٥,٤ ٩ مكتب رئيس قلم احملكمة

 ١٠٣,٣ ٧٥٨,٨- ٨١٣,٢ ٢٣ ٠٥٤,٤ ٢٣ )ات اإلداريةشعبة اخلدمات اإلدارية املشرتكة (شعبة اخلدم

 ٩٩,١ ٢٥٢,٨ ٨٣٤,٣ ٢٨ ٠٨٧,١ ٢٩ )شعبة خدمات احملكمة (شعبة اخلدمات القضائية

 ٩٣,٤ ٢٣١,١ ٢٤٧,٩ ٣ ٤٧٩,٠ ٣ قسم اإلعالم والوثائق

         الربنامج الرئيسي الرابع 

 ٩٤,٨ ١٥٦,٠ ٨٥٦,٨ ٢ ٠١٢,٨ ٣ أمانة مجعية الدول األطراف

 لربنامج الرئيسي اخلامسا
  

    

 ٨٩,٩ ٦٠٥,٨ ٣٩٤,٢ ٥ ٠٠٠,٠ ٦ املباين املؤقتة

         الربنامج الرئيسي السادس

 ٨٥,٠ ٢٧٢,٨ ٥٤٢,٩ ١ ٨١٥,٧ ١ أمانة الصندوق االستئماين للمجين عليهم

                                                 
 .٦ الفقرة ،ICC-ASP/14/11الوثيقة  )١٨(
  الثالث، القرار اجلزء األول، لَّدال ،)ICC-ASP/14/20( ٢٠١٥...  عشرة الرابعة الدورة...  الرمسية الوثائق  )١٩(

ICC-ASP/14/Res.1، ،٧ الفقرة ياء. 
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          ١-الربنامج الرئيسي السابع

 ٩٢,٥ ٨٥,٢ ٠٥٥,٤ ١ ١٤٠,٦ ١ املباين الدائمة مكتب مدير مشروع 

 ٢-الربنامج الرئيسي السابع
  

    

 ٩٩,٢ ٨,١ ٠٦٠,٦ ١ ٠٦٨,٧ ١ فوائد القرض –مشروع املباين الدائمة 

         ٥-الربنامج الرئيسي السابع

 ٢٢,١ ٢٦٤,٧ ٧٥,٢ ٣٣٩,٩ آلية الرقابة املستقلة

         ٦-الربنامج الرئيسي السابع

 ٩٩,٩ ٠,٧ ٦١٤,٦ ٦١٥,٣ مكتب املراجعة الداخلية

 ٩٧,١ ٨٣٣,٥ ٣ ٨٣٢,١ ١٢٦ ٦٦٥,٦ ١٣٠  المجموع

 .للتغيري عرضة هي مراجعة أرقام أولية غري إىل ٢٠١٥ عام يف حساب مصروفات استُند* 

مليون يورو مقابل مقدار  ١٠,٩١يف املئة، أي أ�ا أنفقت  ٩٠,٦بلغ إنفاق اهليئة القضائية  معدَّلإن  -٢٦٤
بالقياس إىل  ٩,٢ مقداره بالنقاط املئويةمليون يورو، ما ينطوي على اخنفاض  ١٢,٣ميزانيتها املعتمدة البالغ 

يف املئة. وقد ُسجِّل أكرب نقص يف اإلنفاق يف إطار ميزانية الدوائر  ٩٩,٨اإلنفاق يف السنة السابقة البالغ  معدَّل
ون إىل ستدعَ ضاة اجلدد الذين يُ التغيريات اليت طرأت على االفرتاضات فيما يتعلق بالق ‘١’وذلك نتيجة ملا يلي: 

اليت ووجهت يف حشد موظفني مؤقتني لشغل الوظائف  املصاعب ‘٢’التفرغ للخدمة منذ بداية فرتة واليتهم؛ 
ر يف توظيف من يشغل وظائف حاالت التأخّ  ‘٣’الثابتة للموظفني الذين أخذوا إجازات خاصة بدون راتب؛ 

جتهيز الدوائر باملوظفني يف األمد األطول ضمن  متطلَّبات ينظرون يفاة عامة بينما كان القضالاملساعدة املؤقتة 
جناعة اإلجراءات. كما أسهمت هيئة الرئاسة يف حتقيق الوفورات  بغية حتسنيسياق العمل على "العرب املستخلصة" 

سفارها إىل خارج صات للسفر يعزى إىل أسباب منها قرار الرئيسة اجلديدة احلد من أملخصَّ اإنفاق يف نتيجة لنقص 
العمل مع القضاة بغية حتسني جناعة اإلجراءات القضائية للمحكمة، وإىل  يف لة هولندا للرتكيز على أولويتها املتمثِّ 

العمل الباهظة الواقعة  ت من ذلك أعباءُ كون قضاة آخرين قاموا بقسط أقل من العمل التمثيلي يف اخلارج إذ حدَّ 
 على عاتقهم. 

التنفيذ الذي شهدته  معدَّل جياري، ٩٦,٩مقداره  عدَّلعي العام ميزانيته املعتمدة مبونفَّذ مكتب املدَّ  -٢٦٥
مليون يورو مقابل مقدار امليزانية  ٣٨,٣٧ق فعًال الـُمنفَ  املناظراملقدار  وبلغيف املئة.  ٩٦,٨السنة السابقة البالغ 

يف املوظفني فيما خيص الوظائف الثابتة ووظائف مليون يورو. أما الوفورات احملققة يف تكال ٣٩,٦١املعتمدة البالغ 
يف املئة على الرتتيب، فقد  ٨٧,٥يف املئة و ٩٧,٨ عدَّلاملساعدة املؤقتة العامة، اليت نُفذت امليزانية اخلاصة با مب

تصلة متكاليف أسفار  ‘١’سد التكاليف التالية غري املتصلة بالعاملني: بغية عيد ختصيصها جزئياً لشعبة التحقيق أُ 
نفقات  ‘٢’لة لدعم األنشطة التحقيقية وفقًا السرتاتيجية مكتب املدَّعي العام؛ بالبعثات املزيدة العدد املرسَ 

باملهمات واملقابالت املتصلة بالشهود  املتعلقةتشغيلية عامة ُتكبِّدت لسد تكاليف أنشطة العمليات امليدانية 
عتاد لسد الثاث و مصروفات يف بند األ ‘٣’ املباين الدائمة؛ تصميم األرضيات يف لتعديلوالتكاليف املتكبَّدة 

 ستلزمها حتليل األدلة.امتصلة بالتحقيق ليف شراء معدات تكا

يف املئة، أي أنه أُنفق  ٩٩,٩إنفاقها  معدَّلومت إنفاق ميزانية قلم احملكمة بصورة تامة تقريبًا إذ بلغ  -٢٦٦
على زيادة  عدَّلمليون يورو. وينطوي هذا امل ٦٥,٠٣مدة البالغ مليون يورو مقابل مقدار امليزانية املعت ٦٤,٩٦
زائد يف وقد حصل إنفاق يف املئة.  ٩٧,٢التنفيذ يف السنة السابقة البالغ  معدَّلعلى  ٢,٧ بالنقاط املئوية مقدارها
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املصروفات  بعضأن  ‘١’شعبة اخلدمات اإلدارية املشرتكة (شعبة اخلدمات اإلدارية) يعزى رئيسيًا إىل سببني: 
املخصَّصات للوظائف الثابتة يف إطار بند ُسجِّلت على حساب  ReVisionاملتأتية عن مشروع املراجعة املسماة 

موارد إضافية لدعم أنه لزمت  ‘٢’يف املئة؛  ١٠٤,٣مقداره فيه تنفيذ لل معدَّل، ما أفضى إىل تكاليف املوظفني
يف بند إنفاق  معدَّل قسم املوارد البشرية، ما أفضى إىل سيما يف ، والReVisionمشروع املراجعة املسماة 
، وال سيما صات لسد تكاليف املوظفنياملخصَّ  إنفاق وشهديف املئة.  ١٢٤,٤مقداره املساعدة املؤقتة العامة 

إىل نقصًا يعزى إىل استناده  املخصَّصات لسد التكاليف غري املتصلة بالعاملني يف بند النفقات التشغيلية العامة،
عدد عمليات محاية الشهود ريثما يصدر القرار بشأن طلب  ختفيض ‘١’: بالنظر إىل أمور منها درجات األولوية

 كون عمليات التنظيف أقلَّ  ‘٢’يف احلالة يف كينيا؛  روتو وَسْنغالقضاء بـ"عدم وجود وجه إلقامة دعوى" يف قضية 
التفاوض من جديد على اتفاقات صيانة الربجميات  ‘٣’املؤقتة؛  مقدارًا يف املباين املرتفقات أقلَّ  عددًا وتكاليفِ 

 مة خالل أنشطة االنتقال إىل املباين الدائمة.احلاسوبية واحلد من نطاق اخلدمات املقدَّ 

 ٢,٨٦يف املئة، أي أنه أُنفق مبلغ مقداره  ٩٤,٨تنفيذ ميزانية أمانة مجعية الدول األطراف  معدَّلوبلغ  -٢٦٧
 املخصَّصات إنفاقوفورات يف لقد حتققَّت مليون يورو.  ٣,٠١قدار امليزانية املعتمدة البالغ مليون يورو مقابل م

أعيد ختصيص جزء مما يعادهلا  ،يف توظيف من يشغل الوظائف الثابتةالتأّخر تكاليف املوظفني نتيجة حلاالت لسد 
قدت لثة عشرة املستأنفة للجمعية اليت عُ لسد احلاجة إىل خدمات الرتمجة اخلارجية للدورة الثا املخصَّصاتهذه من 

املستأنفة للجنة اليت عقدت يف متوز/يوليو. وشهد اإلنفاق زيادة إمجالية الرابعة والعشرين يف حزيران/يونيو والدورة 
يف املئة، ما ميكن عزوه إىل تكاليف  ٧٨,٤ه يف السنة السابقة البالغ معدَّليف املئة بالقياس إىل  ١٦,٤نسبتها 
يف الهاي، ال يف نيويورك كما يف عام  ٢٠١٥املؤمترات املتكبَّدة من أجل دورة اجلمعية اليت عقدت عام  خدمات
٢٠١٤. 

إنفاقها  معدَّللتكاليف املتصلة بإجيار املباين املؤقتة، فقد بلغ ا سدل باأ هيَّ ميزانية املباين املؤقتة، اليت يُ  أما -٢٦٨
مليون يورو غري خاضع ألي التزام، مقابل مقدار امليزانية املعتمدة  ٠,٦١يف املئة، ما يُبقي مبلغًا مقداره  ٨٩,٩
مليون يورو   ٠,٣٠ت مبلغًا مقداره مليون يورو. ويعزى نقص اإلنفاق إىل أن احلكومة اهلولندية ردّ  ٦,٠٠البالغ 

 .ليف صيانتهاوتكا ملباين املؤقتةاهلا من إجيار يستحق على ما  فع هلا يف األعوام السابقة زيادةً دُ كان قد 

أي أنه أُنفق مبلغ  ،يف املئة ٨٥,٠إنفاق ميزانية أمانة الصندوق االستئماين للمجين عليهم  معدَّلوبلغ  -٢٦٩
مليون يورو، ما ينطوي على اخنفاض  ١,٨٢مليون يورو، مقابل مقدار امليزانية املعتمدة البالغ  ١,٥٤مقداره 
يف املئة. وميكن عزو تدين  ٨٩,٩البالغ  ٢٠١٤إلنفاق يف عام ا معدَّلبالقياس إىل  ٤,٩بالنقاط املئوية  همقدار 
مؤقتة مساعدة علوق توظيف من يشغل وظائف  ‘١’التنفيذ إىل نقص اإلنفاق يف الاالت التالية البيان:  معدَّل
عيد على ص ليف تقييم احلاالت واالنتقاالتأّخر تقليص االستعانة باخلدمات االستشارية نتيجة حلاالت  ‘٢’عامة؛ 

 لوبـَْنغاالخنراط يف تنفيذ األمر جبرب األضرار يف قضية إىل اأولويات أنشطة الصندوق االستئماين للمجين عليهم 
نظام املعلومات اإلدارية وإ�اء العقد اخلاص باخلدمات االستشارية الربناجمية املتعلقة بكتابة  تطويربإرجاء وذلك 
 التقارير.

يف املئة، أي أنه أنفق مبلغًا مقداره  ٩٢,٥ عدَّلالدائمة ميزانيته مب ذ مكتب مدير مشروع املباينونفَّ  -٢٧٠
أصبح املبىن اجلديد قابالً و مليون يورو. وقد ُأجنز املشروع  ١,١٤مليون يورو مقابل ميزانيته املعتمدة البالغة  ١,٠٦

 ٩٦,٣قد بلغ  ٢٠١٤ التنفيذ يف عام معدَّل. وكان ٢٠١٥اعتباراً من منتصف كانون األول/ديسمرب  لالستعمال
إجناز مشروع املباين الدائمة من أجل دتا الوارد أدناه حملة عامة عن التكاليف اليت تكبّ  ١يف املئة. ويهيئ الشكل 
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مع مدير مكتب مشروع املباين الدائمة، هي  املربمةاخلدمات  عقودعدة أقسام من أقسام قلم احملكمة مبوجب 
عن لعامة وقسم تكنولوجيا املعلومات واالتصال وقسم اإلعالم والوثائق، و قسم األمن والسالمة وقسم اخلدمات ا

للموارد  املخصَّصةتكاليف خدمات أخرى مثل املصروفات املتصلة باملراجع اخلارجي للحسابات. أما امليزانية 
 يف املئة. ٩٣,٠تنفيذها  معدَّلالبشرية ولسد تكاليف الدعم اإلداري فقد بلغ 

المباني  مشروع مدير مكتب في إداري من الموظفين ومن دعم لقاء ما وفَّرته المحكمة من الموارد المحتسبة مشروعال تكاليف: ١ الشكل
 )اليوروات مبيَّنة بآالف المبالغ(الدائمة 

 القسم/البند
 ٢٠١٥ميزانية عام 
 املعتمدة

مصروفات عام 
 املربِّر الفعلية* ٢٠١٥

قسم األمن والسالمة (ما يعادل خدمات 
املساعدة املؤقتة  وظائففتني من وظي
 )العامة

١٥٢,٢ ١٨٣,٦ 

 شروعمب تتعلق أعماالً  يتوّىل  القسميف موظف  دَّ سَ مَ  يسدُّ املساعدة املؤقتة العامة  يف إطارموظف  لُ مَ عَ 
مشروع ختطيط املوارد من ترشيد الرامية إىل هود اجل زائداً ، إليها االنتقالمشروع و  تشييد املباين الدائمة

للحد من تكاليف املضطَلع با لتعلم اإللكرتوين ا على التدريبالتخصصية يف جمال نشطة األو  فنياملوظ
 املوظفني املتعلقة باالنتقال

(ما يعادل قسم اخلدمات العامة خدمات 
املساعدة املؤقتة  وظائفوظيفتني من 

 ١٨٢,٥ ١٨٣,٦ )العامة

 أعماالً  نيايتول القسميف  نيموظفيسّدان َمَسدَّ ة املساعدة املؤقتة العام يف إطار ني اثننيموظفَعَمُل 
  إليها االنتقالمشروع و  تشييد املباين الدائمةشروع مب تتعلق

م تكنولوجيا املعلومات قسخدمات 
 - اخلدمات السمعية ها، مبا فيواالتصال

 وظائفالبصرية (ما يعادل وظيفتني من 
 )املساعدة املؤقتة العامة

٢٠٢,٧ ١٨٣,٦ 

 أعماالً  يتوليان القسميف  نيموظفيسّدان َمَسدَّ املساعدة املؤقتة العامة  يف إطار ني اثننيظفمو َعَمُل 
حلد الرامي إىل امشروع الرقمنة  تكاليف ، زائداً إليها االنتقالمشروع و  تشييد املباين الدائمةشروع مب تتعلق

تكنولوجيا ما توفِّره استكشاف تكاليف مث  ؛قبل االنتقال إىل املباين اجلديدةالالزمة من الوثائق الورقية 
 -املعدات السمعية  تركيبحلول من و  يف املباين اجلديدة توصيلية ناجعة حلولٍ من  املعلومات واالتصال
 احملكمة اجلديدة اتيف قاع تكنولوجيا املعلومات واالتصال البصرية ومعدات

 والوثائقاإلعالم قسم خدمات 

١٥,٥ ٣٥,٥ 

 يف جمال احملكمة ، وسياساتالبالغات واملراسالت ومراجعة بإعداداملتعلقة اخلدمات االستشارية 
 أعماالً  يتوىل القسميف موظف يسدُّ َمَسدَّ عمًال بدوام جزئي والعمل نشورات املتعلقة باملباين اجلديدة، امل

 إليها االنتقالمشروع و  تشييد املباين الدائمةشروع مب تتعلق

 خدماتمثل خدمات األقسام األخرى (
 ، وخدمات الشراء، إخل)مراجعة احلسابات

٣٨,٥ ٤٩,٨ 

مشروع و  تشييد املباين الدائمةمشروع راجعة حسابات (ديوان احملاسبة الفرنسي) مب قيام املراجع اخلارجي
 الشراء هاملدة ثالثة أسابيع بدوام كامل، واملساعدة يف أنشطة مشروع االنتقال مبا في إليها االنتقال

 نونيةوالشؤون القا

   ٥٩١,٤ ٦٣٦,١ المجموع

 .للتغيري عرضة هي مراجعة أرقام أولية غري إىل ٢٠١٥ عام يف حساب مصروفات استُند* 

دفع مبثابة فائدة مستحقة املبالغ اليت تُ  "فوائد القرض -مشروع املباين الدائمة ـ"صات لباملخصَّ  دّ سَ تُ  -٢٧١
 معدَّل. ويبلغ ٢٠١٥ستحقة بصورة كاملة يف شباط/فرباير متصلة مبشروع املباين الدائمة. وقد دفعت املبالغ امل

مليون يورو مقابل امليزانية املعتمدة البالغة  ١,٠٦يف املئة، أي أنه أُنفق  ٩٩,٢صات التنفيذ فيما يتعلق بذه املخصَّ 
 .مليون يورو ١,٠٧

. وعند ٢٠١٥كتوبر وغدت آلية الرقابة املستقلة عاملة إذ مت تعيني رئيسها الدائم يف تشرين األول/أ -٢٧٢
مليون يورو  ٠,٠٨مبلغ مقداره  يف املئة، أي أنه أُنفق ٢٢,١مقداره  عدَّل�اية السنة كانت ميزانيتها قد نُفذت مب

 .مليون يورو ٠,٣٤مقابل امليزانية املعتمدة البالغة 
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برناجماً رئيسياً أصبح مكتب املراجعة الداخلية، الذي كان فيما سبق برناجماً فرعياً تابعاً لقلم احملكمة، إن 
نه أُنفق أيف املئة، أي  ٩٩,٩تنفيذها  معدَّلذ ميزانيته املعتمدة بصورة كاملة تقريبًا إذ بلغ نفَّ  وقد. ٢٠١٥يف عام 

 مليون يورو. ٠,٦٢زانية املعتمدة البالغة مليون يورو مقابل املي ٠,٦١ مبلغ مقداره

 .اإلنفاق بنوداحملكمة على صعيد تنفيذ ميزانيتها حبسب صاً عن أداء الوارد أدناه ملخَّ  ٢ويهيئ اجلدول  -٢٧٣

 )اليوروات مبيَّنة بآالف المبالغ( النفقات بند بحسب ٢٠١٥ عام على صعيد تنفيذ ميزانية األداء: ٢ الجدول

 التنفيذ بالـ% معدَّل الفرق الفعلية* ٢٠١٥مصروفات عام  املعتمدة ٢٠١٥ميزانية عام  البنود

 
]١[\]٢[=]٤[ ]٢[-]١[=]٣[ ]٢[ ]١[ 

 ٨٩,٤ ٥٨٣,٤ ٩٠٣,٤ ٤ ٤٨٦,٨ ٥ القضاة

 ٨٩,٤ ٥٨٣,٤ ٩٠٣,٤ ٤ ٤٨٦,٨ ٥ الموع الفرعي للقضاة

 ٩٨,١ ٢٢١,٧ ١ ٥٢٢,٧ ٦٤ ٧٤٤,٤ ٦٥ تكاليف املوظفني

 ٩٧,٥ ٥٤١,٦ ٣١٢,٤ ٢١ ٨٥٤,٠ ٢١ املساعدة املؤقتة العامة

 ١١٨,٩ ١٣٣,٦- ٨٤١,٩ ٧٠٨,٣ املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

 ١٢٧,٨ ١٠٩,٢- ٥٠٢,٢ ٣٩٣,٠  العمل اإلضايف

 ٨٧,٢ ٧١,٦ ٤٨٨,٨ ٥٦٠,٤ اخلرباء االستشاريون

 ٩٨,٢ ٥٩٢,٠ ١ ٦٦٨,١ ٨٧ ٢٦٠,١ ٨٩ الموع الفرعي لتكاليف العاملني

 ١١٠,٨ ٥٨٢,٣- ٩٦٣,٤ ٥ ٣٨١,١ ٥  السفر

 ١١٤,٢ ٤,٤- ٣٥,٤ ٣١,٠ الضيافة

 ٨٩,٣ ٤٤١,٨ ٦٨٦,٣ ٣ ١٢٨,١ ٤ اخلدمات التعاقدية

 ٩٠,٧ ٧٤,٩ ٧٢٦,٥ ٨٠١,٤ التدريب

 ١٢٨,٧ ٦٧٥,٨- ٠٣١,٤ ٣ ٣٥٥,٦ ٢ حمامو الدفاع

 ٦٦,٢ ٦٢٨,٥ ٢٣٣,٦ ١ ٨٦٢,١ ١ حمامو الين عليهم

 ٨٨,٥ ٢٤٦,٥ ٢ ٢٧٢,٥ ١٧ ٥١٩,٠ ١٩ النفقات التشغيلية العامة

 ٨٣,١ ١٥٥,٨ ٧٦٤,٢ ٩٢٠,٠ اللوازم واملواد

 ١٦٨,١ ٦٢٦,٩- ٥٤٧,٣ ١ ٩٢٠,٤ األثاث والعتاد

 ٩٥,٤ ٦٥٨,١ ١ ٢٦٠,٦ ٣٤ ٩١٨,٧ ٣٥ الموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني

 ٩٧,١ ٨٣٣,٥ ٣ ٨٣٢,١ ١٢٦ ٦٦٥,٦ ١٣٠  المجموع

مليون يورو مقابل  ٤,٩٠يف املئة، أي أنه أُنفق مبلغ مقداره  ٨٩,٤تنفيذ ميزانية القضاة  معدَّلبلغ  -٢٧٤
مليون يورو، ويعزى قسط كبري منه  ٠,٥٨مليون يورو، أي أن نقص اإلنفاق بلغ  ٥,٤٩الغة عتمدة البامليزانية امل

إىل التغريات اليت طرأت على االفرتاضات فيما خيص وقت استدعاء بعض القضاة اجلدد إىل تويل مهامهم يف عام 
 .٢٦٤، كما ذكر يف الفقرة ٢٠١٥

مقداره  عدَّلكمة ذوي الوظائف الثابتة مبلسد تكاليف موظفي احمل املخصَّصةونُفذت امليزانية  -٢٧٥
مليون  ٦٥,٧٤مليون يورو مقابل امليزانية املعتمدة البالغة  ٦٤,٥٢املئة، أي أنه أُنفق مبلغ مقداره  يف ٩٨,١

الذي بلغ  ٢٠١٤التنفيذ يف عام  معدَّلعلى  ١,٠بنقاط النسبة املئوية ها مقدارُ  يورو، ما ينطوي على زيادةٍ 
 يف املئة، ما ينطوي على زيادةٍ  ١٩,٣السنوي لشغور الوظائف يف احملكمة  عدَّلوقد بلغ متوسط امليف املئة.  ٩٧,١
يف املئة، تعزى رئيسياً إىل  ١١,١الذي بلغ  ٢٠١٤ل يف عام املسجَّ  عدَّلامل على ٨,٢بنقاط النسبة املئوية مقداُرها 

. وبلغ متوسط ReVisionعة املسماة جمشروع املراشغور الوظائف يف قلم احملكمة بسبب  عدَّلاالرتفاع الفائق مل
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ل يف عام جِّ يف املئة باقيًا يف نفس مستواه الذي سُ  ٦,٣السنوي لشغور الوظائف يف اهليئة القضائية  عدَّلامل
 عدَّلامل جيارييف املئة، أي أنه  ٩٢,٣لسد تكاليف املوظفني فيها  املخصَّصةتنفيذ امليزانية  معدَّلبلغ ، و ٢٠١٤

السنوي لشغور الوظائف يف  عدَّليف املئة الذي ُسجِّل يف السنة السابقة. واخنفض متوسط امل ٩٢,١اظر البالغ املن
يف املئة، بينما ارتفع  ٧,٩البالغ  ٢٠١٤يف املئة، مقابل نظريه الذي ُسجِّل يف عام  ٦,٠مكتب املدَّعي العام إىل 

نقاط مقداُرها ب يف املئة، ما ينطوي على زيادةٍ  ٩٧,٨ظفني إىل لسد تكاليف املو  املخصَّصةتنفيذ امليزانية  معدَّل
 عدَّل. وبلغ متوسط امل٢٠١٤يف املئة الذي ُسجِّل يف عام  ٩٢,٨البالغ  عدَّلامل علىيف املئة  ٥,٠النسبة املئوية 

 ١٢,٨بة املئوية نقاط النسمقداُرها ب يف املئة، ما ينطوي على زيادةٍ  ٢٤,٦السنوي لشغور الوظائف يف قلم احملكمة 
، تعزى إىل إ�اء خدمة موظفني بسبب مشروع ٢٠١٤يف املئة الذي ُسجِّل يف عام  ١١,٨البالغ  عدَّلعلى امل

يف  ١٠٠,٠مقداره  عدَّللسد تكاليف املوظفني فيه نُفذت مب املخصَّصة. لكن امليزانية ReVisionاملراجعة املسماة 
ل يف العام السابق، وذلك لألسباب التالية يف املئة الذي ُسجِّ  ١٠١,١بالغ التنفيذ املناظر ال معدَّل جيارياملئة، 
هم مشروع املراجعة �اء خدمة املوظفني الذين مسَّ إإضافية فيما خيص احلوافز املتعلقة بتكبُّد تكاليف  ‘١’البيان: 
 تعيني من يشغل الوظائف الثابتة الشاغرة مؤقتاً.  ‘٢’؛ ReVisionاملسماة 

يف املئة، أي أنه أُنفق مبلغ مقداره  ٩٧,٥للمساعدة املؤقتة العامة  املخصَّصةتنفيذ امليزانية  لمعدَّ وبلغ  -٢٧٦
بنقاط مقداُرها  مليون يورو، ما ينطوي على زيادةٍ  ٢١,٨٥مليون يورو مقابل امليزانية املعتمدة البالغة  ٢١,٣١

اهليئة القضائية ميزانيتها  نفَّذتيف املئة. وقد  ٩٥,٥البالغ  ٢٠١٤ل يف عام املسجَّ  عدَّلامل على ٢,٠النسبة املئوية 
تنفيذ امليزانية  معدَّلر يف التوظيف. وبلغ يف املئة بسبب حاالت التأخّ  ٩٤,١مقداره  عدَّلهلذا البند مب املخصَّصة
دة يف يف املئة، ما يعزى إىل تأخر يف التوظيف بسبب زيا ٨٧,٥هلذا البند يف مكتب املدَّعي العام  املخصَّصة

 معدَّلللمساعدة املؤقتة العامة إذ بلغ  املخصَّصةاملهمات التحقيقية. أما قلم احملكمة فقد أنفق ما يزيد عن ميزانيته 
وفرقة العمل (الفريق  ReVisionيف املئة بسبب العمل إلجناز مشروع املراجعة املسماة  ١٢٩,٤تنفيذه هلذه امليزانية 

 عدَّلهلذا البند مب املخصَّصةأمانة الصندوق االستئماين للمجين عليهم ميزانيتها بذه املراجعة). ونفذت  نياملعني
شغل وظائف لـّما تزل شاغرة. وقد أعيد ختصيص اعتمادات يف ميزانية من يتوظيف عدم يف املئة بسبب  ٣٥,٣

ؤقتة العامة لتوفري دعم من بند اخلدمات التعاقدية إىل بند املساعدة املبنقلها مكتب مدير مشروع املباين الدائمة 
 إضايف ملشروع املباين الدائمة.

يف  ١١٨,٩دَّل تنفيذها ويعزى اإلنفاق الزائد مليزانية املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات، اليت بلغ مع -٢٧٧
مور منها مليون يورو، إىل أ ٠,٧١مليون يورو مقابل مبلغ امليزانية املعتمدة البالغ  ٠,٨٤لغ مقداره بأُنفق م املئة، إذ

يد عقود الرتامجة املستقلني احلاجة يف "قسم الرتمجة الشفوية والتحريرية يف احملكمة" (قسم اخلدمات اللغوية) إىل متد
وللعمل يف مقصورة الرتمجة إىل الفرنسية نتيجة  للغة السواحلية وإىل حشد املزيد من الرتامجة املستقلني للغة اآلشويل

 .أُنغوينقدت يف قضية ط هلا عُ جبلسة الستعراض احلال غري خمطَّ  التشغيلية املتصلة للمتطلبات

يف املئة، أي أنه أُنفق  ١٢٧,٨تنفيذها  معدَّلوجاوزت املصروفات على العمل امليداين ميزانيته، اليت بلغ  -٢٧٨
سية إىل مليون يورو، وذلك يعزى بصورة رئي ٠,٣٩مليون يورو مقابل امليزانية املعتمدة البالغة  ٠,٥٠مبلغ مقداره 

ر ملوظفي األمن يف قسم األمن والسالمة يف قلم احملكمة اليت دامت العمل على نوبات خالل دورة التدريب املوفَّ 
 عشرة أسابيع.

مليون يورو مقابل  ٠,٤٩أُنفق  أي أنهيف املئة،  ٨٧,٢تنفيذ ميزانية اخلدمات االستشارية  معدَّلوبلغ  -٢٧٩
يف املئة بالقياس إىل العام  ٢٦,٠يورو، ما ينطوي على اخنفاض نسبته  مليون ٠,٥٦امليزانية املعتمدة البالغة 
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 بسبب استعانته ،يف مكتب املدَّعي العامأُنفقت إنفاقًا منقوصًا ذا البند هل املخصَّصةاالعتمادات فالسابق. 
ماين للمجين أمانة الصندوق االستئ ويف، عملوا بال مقابلمبستشارين من اخلرباء فيما يتعلق باحلاالت وخرباء 

يف املئة، على  ٣١,١يف املئة و ٤٣,٠ تنفيذ بلغا معدَّيلما أفضى إىل  ،٢٦٩للسبب املذكور يف الفقرة  ،عليهم
لبلغ  الذيالزائد يف قلم احملكمة  هاإنفاقَ  ضعوَّ نقصًا الرتتيب،  ها زًة مقدارُ ما يعادل جماوَ (يف املئة  ١٣٠,٧ همعدَّ
البالغة له مليون يورو مقابل امليزانية املعتمدة  ٠,٣٨بلغ  ه يف هذا البندروفاتمصمليون يورو)، أي أن جممل  ٠,٠٩
خدمات خرباء استشاريني استئجار ىل احلاجة إىل إرئيسيًا يعزى اإلنفاق الزائد إن هذا مليون يورو.  ٠,٢٩
 .ReVisionتصنيف الوظائف واختصاصيني يف جمال التوظيف من أجل مشروع املراجعة املسماة ب خمتصني

يف املئة، أي أنه  ١١٠,٨ند بلغ بميزانية هذا اللتنفيذ  معدَّليف جتسَّد زائد ُسجِّل يف بند السفر إنفاق و  -٢٨٠
ذلك رئيسيًا إىل  ىمليون يورو. ويعز  ٥,٣٨مليون يورو مقابل امليزانية املعتمدة البالغة  ٥,٩٦أُنفق مبلغ مقداره 

التحقيق وفقًا للخطة  شعبةريها جتاألنشطة التحقيقية اليت املضطَلع با من أجل الزيادة يف عدد املهمات 
املئة.  يف ١٤٨,٣تنفيذ بلغ  عدَّلمب، ٢٠١٣ل اجتاهًا مستمرًا منذ عام ثِّ مي مااالسرتاتيجية ملكتب املدَّعي العام، 

كر يف كما ُذ ،  اهليئة القضائية يف بند السفرإنفاق  نقصُ  طفيَف التخفيفاإلنفاق الزائد هذا وطأة من  وقد خفَّف
 .٢٦٤الفقرة 

يف املئة، أي أنه  ١١٤,٢ها ميزانيت تنفيذ معدَّلالضيافة، إذ بلغ  بنديف  زيادة طفيفةإنفاق زائد وُسجِّل  -٢٨١
مكتب املدَّعي  احفمليون يورو. فقد  ٠,٠٣مليون يورو مقابل امليزانية املعتمدة البالغة  ٠,٠٤أُنفق مبلغ مقداره 

وأسهم مسااة أكرب يف تكاليف الفعاليات الداخلية خالل عام  ،ؤولني الرفيعي املستوىمن زيارات املس مبزيدالعام 
٢٠١٥ . 

مليون  ٣,٦٩أي أنه أُنفق مبلغ مقداره  ،يف املئة ٨٩,٣تنفيذ ميزانية اخلدمات التعاقدية  معدَّلوبلغ  -٢٨٢
يف امليزانية لسد  املخصَّصةعتمادات اال ألنمليون يورو، وذلك رئيسيًا  ٤,١٣يورو مقابل امليزانية املعتمدة البالغة 

إطار املساعدة املؤقتة يف  ضمنتكاليف األنشطة املتعلقة مبشروع املباين الدائمة أعيد ختصيصها الستئجار موظفني 
. فبغية سد تكاليف إجناز املباين الدائمة مشروععقود اخلدمات املربمة مع مكتب مدير  مبوجبأقسام قلم احملكمة 

، استُند إىل درجات األولوية عند صرف االعتمادات يف قلم احملكمة، مبا فيه ReVisionة املسماة مشروع املراجع
قسم اإلعالم والوثائق الذي أجرى عددًا أقل من األنشطة امليدانية املتصلة بالتوعية، وقسم األمن والسالمة الذي 

عدد أقل من البعثات  للنهوض بأودمين والزماً طاً له من أجل التدقيق األاستعان خبدمات خارجية أقل مما كان خمطَّ 
مليون يورو أل�ا مل  ٠,٠٤إىل بلدان احلاالت. ويضاف إىل ذلك أن آلية الرقابة املستقلة مل تنفق ميزانيتها البالغة 

ُسجِّل يف أمانة مجعية الدول . وقد ٢٠١٥تصبح عاملة قبل تويل رئيسها مهام منصبه يف تشرين األول/أكتوبر 
اجلمعية الثالثة دورة اإلضافية اليت استلزمتها خدمات الرتمجة اخلارجية خيص يزانية هذا البند اف إنفاق زائد ملاألطر 
زائد يف ميزانية هذا البند يف مكتب كما ُسجِّل إنفاق ،  اللجنة الرابعة والعشرين املستأنفةاملستأنفة ودورة عشرة 

 لرتمجة وإعداد احملاضر. يف جمال ا دمات اإلضافية اخلارجيةخيص اخلاملدَّعي العام 

تنفيذ ميزانيته  معدَّلبلغ ساعدة القانونية إذ يف بند امل زيادة طفيفةوعلى اإلمجال ُسّجل إنفاق زائد  -٢٨٣
مليون يورو.  ٤,٢١مليون يورو مقابل امليزانية املعتمدة البالغة  ٤,٢٦يف املئة، أي أنه أُنفق مبلغ مقداره  ١٠١,١

يف املئة،  ١٢٨,٧تنفيذها  معدَّلله اليت بلغ  املخصَّصةبند أفرقة حمامي الدفاع عن امليزانية  وقد زاد اإلنفاق يف
زانيته هلذا البند تنفيذ مي معدَّلبينما ُسّجل إنفاق منقوص يف بند امليزانية اخلاص بأفرقة حمامي الين عليهم، إذ بلغ 

ألفرقة الدفاع نتيجة الستيعاب تكاليف  دة القانونية. وقد أتت إعادة ختصيص االعتمادات للمساعيف املئة ٦٦,٢
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الدفاع عن السيد كاتـَْنغا والسيد اْنغوجولو والسيد القذايف  أفرقةِ  فيما خيص أربعةَ  تدبِّ كُ تُ غري مهيأ هلا يف امليزانية 
ين عليهم أقل والسيدة سيمون اْغبَـْغبو، يف حني كانت األنشطة اليت تستلزم مساعدة قانونية ألفرقة الدفاع عن ال

طة قضائية يف يف احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى بسبب عدم وجود أنش مببافيما خيص قضية كان مفَرتضًا  مما
وفيما خيص احلالة يف كينيا بسبب أمور منها على اخلصوص إ�اء الدعوى على السيد   فرتة التحضري للحكم

 نياتا.كِ 

يف املئة، أي أنه  ٨٨,٥مقداره  عدَّلمبفقد نُفذت التشغيلية العامة لسد النفقات  املخصَّصةامليزانية أما  -٢٨٤
مليون يورو، فبقي رصيد مقداره  ١٩,٥٢مليون يورو مقابل امليزانية املعتمدة البالغة  ١٧,٢٧أُنفق مبلغ مقداره 

 هلتناول نتيجةذات الصلة قلم احملكمة ميزانية الوفورات يف قسط من هذه كرب أ مليون يورو. وقد حتقق ٢,٢٥
رصيد مقداره منها يف املئة وبقي  ٨٤,٤ ته املعنيةتنفيذ ميزاني معدَّلاألنشطة على أساس درجة أولويتها، فبلغ 

 يف املئة وبقي رصيد ٨٩,٩ هاتنفيذ معدَّلبلغ  ذات الصلة اليتاملباين الدائمة  ميزانيةيف مث مليون يورو،  ١,٨٥
لة يف قلم احملكمة إىل احلالة يف كينيا، حيث يُنتظر صدور ورات املسجَّ مليون يورو. وتعزى الوف ٠,٦١مقداره  منها

بعض عمليات محاية فيها مل ُجتَر اليت ؛ غنْ روتو وسَ قرار بشأن طلب "القضاء بأنه ال وجه إلقامة الدعوى" يف قضية 
لعامة وقسم الشهود اليت كانت متوقعة بسبب التدين الذي شهدته األنشطة. واستخدم كل من قسم اخلدمات ا

هلذا البند على أساس درجات األولوية فأعيد ختصيص  املخصَّصةتكنولوجيا املعلومات واالتصال االعتمادات 
. كما ReVisionاالعتمادات لسد التكاليف اإلضافية للموارد البشرية الالزمة إلجناز مشروع املراجعة املسماة 

احتياجات إضافية يف جمال اخلدمات التعاقدية ومشرتيات  على قسم تكنولوجيا املعلومات واالتصال سد تعنيَّ 
معدات تكنولوجيا املعلومات واالتصال فيما يتعلق مبشروع املباين الدائمة. وخالفاً لذلك زاد إنفاق مكتب املدَّعي 

مبلغ مقداره يف املئة، أي أنه أُنفق  ١٥١,٧تنفيذها  معدَّلله اليت بلغ  املخصَّصةالعام يف هذا البند عن امليزانية 
للنهوض بأود األنشطة يف سياق وذلك مليون يورو،  ٠,٤٦مليون يورو مقابل امليزانية املعتمدة البالغة  ٠,٦٩

 .٢٠١٣منذ عام  اً مستمر  اً اجتاه ما ميثِّلالعمليات امليدانية املتعلقة باملهمات ومبقابالت الشهود، 

سبب تستوعب شىت التكاليف املتكبَّدة ب  على احملكمة خالل السنة أنويضاف إىل ذلك أنه تعنيَّ  -٢٨٥
ل على حساب النفقات مليون يورو، ُسجِّ  ٠,٣١باين الدائمة، مببلغ مقداره التعديالت اليت طرأت على امل

ع التكاليف املستوعبة حبسب الوارد أدناه توزُّ  ٢م يف الشكل التشغيلية العامة يف إطار الربامج الرئيسية املعنية. ويقدَّ 
 رئيسية ذات الصلة.الربامج ال

 المبالغ( ٢٠١٥ الرئيسي لعام البرنامج بحسب الدائمة المباني فيما يخص المتكبَّدة التكاليف: ٢ الشكل
 )اليوروات مبيَّنة بآالف

 املوضوع  املبلغ رئيسيال الربنامج

 وتعديالت تصميم األرضيات مقاعد القضاة وصورهم ٥١,٠ اهليئة القضائية

 تعديالت تصميم األرضيات ٩٨,٧ مكتب املّدعي العام

 تعديالت تصميم األرضيات ١٣٩,٣ قلم احملكمة

 تعديالت تصميم األرضيات ٢٥,٠ مانة الصندوق االستئماين للمجين عليهمأ

   ٣١٤,٠ المجموع

مليون يورو  ٠,٧٦يف املئة، أي أنه أُنفق مبلغ مقداره  ٨٣,١تنفيذ ميزانية اللوازم واملواد  معدَّلوبلغ  -٢٨٦
مليون يورو. ويعزى ذلك رئيسيًا إىل االستناد إىل درجات األولوية يف إنفاق  ٠,٩٢بل امليزانية املعتمدة البالغة مقا
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معدات إعداد احملاضر القضائية بالكتابة املختزلة بغية إعداد حماضر ما تقادم عهده من الستبدال  املخصَّصات
 .خرىأ ضروريةة والفرنسية والنهوض بأود أنشطة اشتغالية ليزيكرة يف الوقت املناسب جلميع اجللسات باإلنحمرَّ 

تنفيذ ميزانيته  معدَّلبند األثاث والعتاد إذ بلغ إطار زائد يف إنفاق ُسجِّل وعلى غرار السنوات السابقة  -٢٨٧
رو. مليون يو  ٠,٩٢مدة البالغة تمليون يورو مقابل امليزانية املع ١,٥٥يف املئة، أي أنه أُنفق مبلغ مقداره  ١٦٨,١
ذلك إىل شراء معدات متصلة بالتحقيق من أجل حتليل األدلة يف مكتب املدَّعي العام وشراء معدات معظم ويعزى 

والشاشات اخلاصة بقاعات احملكمة  ،العمل حواسيبمثل (لتكنولوجيا املعلومات واالتصال يف قلم احملكمة 
األرشفة من أجل املباين الدائمة، وشراء و  ي الرقميالتسجيل السمعي البصر  نظامخلوادمي والبنية التحتية  ،الثالث

عتني لسد املتطلبات التشغيلية يف مجهورية أفريقيا الوسطى، وشراء معدات إعداد احملاضر القضائية بتني مدرَّ كَ ْر مَ 
 بالكتابة املختزلة الذي سبقت اإلشارة إليه.

(طُلب إىل احملكمة يف الدورة األخرية للجمعيةلقد  -٢٨٨
20F

ند إجناز مشروع املعايري احملاسبية الدولية أن تقدم ع )٢٠
صًا عن األداء العام على صعيد تنفيذ إىل اجلمعية ملخَّ  ٢٠١١) الذي بدأ يف متوز/يوليو IPSASللقطاع العام (

 ٣. ويرد يف اجلدول ٢٠١٥عام ل تهتنفيذ ميزانياألداء على صعيد وعن هذا املشروع على مدى أربع سنوات  ةيزانيم
 ٢٠١١نفيذ ميزانية مشروع املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام فيما خيص فرتات املشروع لألعوام ص عن تملخَّ 
وفورات  ميثِّليف املئة، ما  ٩٧,٦تنفيذ امليزانية اإلمجالية للمشروع بلغ  معدَّل اجلدول أن . ويبنيِّ ٢٠١٥حىت 

اء على صعيد تنفيذ ميزانية مشروع املعايري ص عن األدملخَّ  ٤مليون يورو. ويرد يف اجلدول  ٠,٠٥مقدارها 
. لقد بلغ جمموع املصروفات الفعلية من هذه امليزانية مبلغًا مقداره ٢٠١٥احملاسبية الدولية للقطاع العام لعام 

ق مليون يورو غري منفَ  ٠,٠٤يف املئة، فبقي مبلغ مقداره  ٧٨,٢إنفاقها بلغ  معدَّلمليون يورو، أي أن  ٠,١٤
 ق مشروع املعايري املعنية مغادرة مبكرة.منسِّ مغادرة إنفاقه بصورة رئيسية إىل  مالسنة ويعزى عدعند �اية 

 بحسب ٢٠١٥ - ٢٠١١) للفترة IPSASالمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام ( مشروع على صعيد تنفيذ ميزانية األداء: ٣ الجدول
 )اليوروات مبيَّنة بآالف المبالغ( اإلنفاق بند

 التنفيذ بالـ% معدَّل الفرق *٢٠١٥-٢٠١١ املصروفات الفعلية للفرتة ٢٠١٥-٢٠١١ امليزانية املعتمدة للفرتة بنودال

  ]١[\]٢[=]٤[ ]٢[-]١[=]٣[ ]٢[ ]١[ 

 ٨٣,٣ ١٦٩,٣ ٨٤٦,٤ ٠١٥,٧ ١ املساعدة املؤقتة العامة

 ٨٣,٣ ١٦٩,٣ ٨٤٦,٤ ٠١٥,٧ ١ الموع الفرعي لسائر العاملني

 ٤٨,٥ ٢٤,٩ ٢٣,٥ ٤٨,٤ السفر

 ١١٩,٢ ١٥١,٤- ٩٤٠,١ ٧٨٨,٧  اخلدمات التعاقدية

 ٨٣,٢ ١٠,٨ ٥٣,٩ ٦٤,٧ التدريب

 األثاث والعتاد
 

٨,٣- ٨,٣ 

 ١١٣,٧ ١٢٤,٠- ٠٢٥,٨ ١ ٩٠١,٨ الموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني 

 ٩٧,٦ ٤٥,٣ ٨٧٢,٢ ١ ٩١٧,٥ ١  المجموع

 .للتغيري عرضة هي مراجعة أرقام أولية غري إىل ٢٠١٥ عام يف حساب مصروفات استُند* 

                                                 
 .٦٧ الفقرة ،١-باء اجلزء الثاين، اللَّد ،)ICC /ASP /14/20( ٢٠١٥...  عشرة الرابعة الدورة...  الرمسية الوثائق  )٢٠(
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 اإلنفاق بند بحسب ٢٠١٥ ) لعامIPSASالمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام ( مشروع على صعيد تنفيذ ميزانية األداء: ٤ الجدول
 )اليوروات مبيَّنة بآالف المبالغ(

 التنفيذ بالـ% معدَّل الفرق *ةلفعليا ٢٠١٥عام  مصروفات املعتمدة  ٢٠١٥ عام ميزانية البنود

  ]١[\]٢[=]٤[ ]٢[-]١[=]٣[ ]٢[ ]١[ 

 ٣٠,١ ٩٨,٤ ٤٢,٤ ١٤٠,٨ املساعدة املؤقتة العامة

 ٣٠,١ ٩٨,٤ ٤٢,٤ ١٤٠,٨ الموع الفرعي لسائر العاملني

 ٣٥,٢ ٦,٠ ٣,٣ ٩,٣ السفر

 ٦١١,٦ ٦٨,٦- ٨٢,٠ ١٣,٤  اخلدمات التعاقدية

 ٨٠,٠ ٢,٠ ٨,٠ ١٠,٠ التدريب

 ٢٨٥,١ ٦٠,٥- ٩٣,٢ ٣٢,٧ الموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني

 ٧٨,٢ ٣٧,٨ ١٣٥,٧ ١٧٣,٥ المجموع

 .للتغيري عرضة هي مراجعة أرقام أولية غري إىل ٢٠١٥ عام يف حساب مصروفات استُند* 

مليزانية األساسية حملة عامة عن توزع امليزانية الربناجمية حبسب املصروفات من ا ٥يهيئ اجلدول  -٢٨٩
يف املئة بينما  ٩٧,٥األساسي من امليزانية  الشقتنفيذ  معدَّلواملصروفات من امليزانية املتصلة باحلاالت. وقد بلغ 

 .يف املئة ٩٦,٧املتصل باحلاالت  شقهاتنفيذ  معدَّلبلغ 

مبيَّنة  المبالغ( واإلنفاق من ميزانية الحاالت ألساسيةاإلنفاق من الميزانية ا بحسب ٢٠١٥ عام على صعيد تنفيذ ميزانية األداء: ٥ الجدول
 )اليوروات بآالف

 الربنامج الرئيسي/الربنامج

 للحاالت املخصَّصةاألداء على صعيد تنفيذ امليزانية   األداء على صعيد تنفيذ امليزانية األساسية 

 ٢٠١٥ميزانية عام 
 املعتمدة األساسية 

من الفعلية  صروفاتامل
 ٢٠١٥ام ميزانية ع
 التنفيذ بالـ% معدَّل *األساسية

 ٢٠١٥ميزانية عام 
 املخصَّصةاملعتمدة 
 للحاالت 

من الفعلية  صروفاتملا
 ٢٠١٥ميزانية عام 
 التنفيذ بالـ% معدَّل *للحاالت املخصَّصة

  ]٤[\]٥[=]٦[ ]٥[ ]٤[ ]١[\]٢[=]٣[ ]٢[ ]١[ 
             الربنامج الرئيسي األول 

 ٨٦,٢ ٧٥٥,٧ ١ ٠٣٥,٩ ٢ ٩١,٥ ١٥٠,٣ ٩ ٩٩٨,٢ ٩ يةاهليئة القضائ

 ٩٤,٣ ٣٩٢,٨ ١ ٤٧٧,٢ ١  هيئة الرئاسة
 ٨٦,٢ ٧٥٥,٧ ١ ٠٣٥,٩ ٢ ٩٠,٤ ٤١٧,٨ ٧ ٢٠٥,٠ ٨ الدوائر   

       ١٠٧,٥ ٣٣٩,٦ ٣١٦,٠ مكاتب االتصال

             الربنامج الرئيسي الثاين 

 ٩٨,٤ ٧٩٢,٤ ٣٢ ٣٢١,٢ ٣٣ ٨٨,٦ ٥٧٧,٢ ٥ ٢٩١,٤ ٦ مكتب املّدعي العام

عي  ٩٣,٩ ٦١٢,١ ٥ ٩٧٧,١ ٥ ٨٧,٣ ١٠٠,٤ ٣ ٥٥٣,١ ٣ ةالعام ةاملدَّ

 ٩٤,٧ ٥٤٠,٧ ٢ ٦٨٤,٢ ٢ ٩٨,٩ ٠٥٤,٨ ١ ٠٦٦,٦ ١ شعبة االختصاص والتكامل والتعاون

 ١٠٦,٥ ٥١٠,٤ ١٦ ٤٩٥,٨ ١٥ ١٢١,٨ ٥٣٤,١ ٤٣٨,٦ شعبة التحقيق

 ٨٨,٧ ١٢٩,١ ٨ ١٦٤,١ ٩ ٧٢,٠ ٨٨٧,٩ ٢٣٣,١ ١ شعبة املالحقة (شعبة املقاضاة)
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 الربنامج الرئيسي/الربنامج

 للحاالت املخصَّصةاألداء على صعيد تنفيذ امليزانية   األداء على صعيد تنفيذ امليزانية األساسية 

 ٢٠١٥ميزانية عام 
 املعتمدة األساسية 

من الفعلية  صروفاتامل
 ٢٠١٥ام ميزانية ع
 التنفيذ بالـ% معدَّل *األساسية

 ٢٠١٥ميزانية عام 
 املخصَّصةاملعتمدة 
 للحاالت 

من الفعلية  صروفاتملا
 ٢٠١٥ميزانية عام 
 التنفيذ بالـ% معدَّل *للحاالت املخصَّصة

  ]٤[\]٥[=]٦[ ]٥[ ]٤[ ]١[\]٢[=]٣[ ]٢[ ]١[ 
             الربنامج الرئيسي الثالث 

 ٩٦,٠ ٣٠٦,٢ ٣٢ ٦٥٨,٦ ٣٣ ١٠٤,١ ٦٥٠,٥ ٣٢ ٣٦٧,٣ ٣١ قلم احملكمة

 ٨٣,٣ ٦٣٤,٣ ٢ ١٦٣,٧ ٣ ١٠٣,٠ ٤٢٧,٠ ٦ ٢٤١,٧ ٦ مكتب رئيس قلم احملكمة

شعبة اخلدمات اإلدارية املشرتكة (شعبة 
 ١٠٣,٠ ٢٠٢,٦ ٨ ٩٦٣,٣ ٧ ١٠٣,٤ ٦١٠,٦ ١٥ ٠٩١,١ ١٥ اخلدمات اإلدارية)

شعبة خدمات احملكمة (شعبة اخلدمات 
 ٩٦,٣ ٤٠٩,٣ ٢٠ ١٩١,٩ ٢١ ١٠٦,٧ ٤٢٥,٠ ٨ ٨٩٥,٢ ٧ القضائية)

 ٧٩,١ ٠٦٠,٠ ١ ٣٣٩,٧ ١ ١٠٢,٣ ١٨٧,٩ ٢ ١٣٩,٣ ٢ قسم اإلعالم والوثائق

             الربنامج الرئيسي الرابع 

       ٩٤,٨ ٨٥٦,٨ ٢ ٠١٢,٨ ٣ أمانة مجعية الدول األطراف

 الربنامج الرئيسي اخلامس
  

  
 ٨٩,٩ ٣٩٤,٢ ٥ ٠٠٠,٠ ٦ املباين املؤقتة   
             الربنامج الرئيسي السادس   

 ٨٥,٧ ٩٧٣,٣ ١٣٦,٣ ١ ٨٣,٨ ٥٦٩,٥ ٦٧٩,٤ أمانة الصندوق االستئماين للمجين عليهم

              ١-الربنامج الرئيسي السابع

       ٩٢,٥ ٠٥٥,٤ ١ ١٤٠,٦ ١ املباين الدائمة مشروعب مدير مكت 

 ٢-الربنامج الرئيسي السابع
  

  
 ٩٩,٢ ٠٦٠,٦ ١ ٠٦٨,٧ ١ فوائد القرض -املباين الدائمة مشروع    
             ٥-الربنامج الرئيسي السابع   

       ٢٢,١ ٧٥,٢ ٣٣٩,٩ آلية الرقابة املستقلة

             ٦-ابعالربنامج الرئيسي الس

       ٩٩,٩ ٦١٤,٦ ٦١٥,٣ مكتب املراجعة الداخلية

 ٩٦,٧ ٨٢٧,٧ ٦٧ ١٥٢,٠ ٧٠ ٩٧,٥ ٠٠٤,٤ ٥٩ ٥١٣,٦ ٦٠  المجموع

 .للتغيري عرضة هي مراجعة أرقام أولية غري إىل ٢٠١٥ عام يف حساب مصروفات استُند* 

 األنشطة الميدانية -٣

. وكانت احملكمة تية على العمليات امليدانية حبسب احلاالص للمصروفات الفعلملخَّ  ٦يرد يف اجلدول  -٢٩٠
حتقق يف مثاين حاالت هي احلالة يف أوغندا، واحلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، واحلالة يف  ٢٠١٥يف عام 

وار، واحلالة يف السودان، واحلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى، واحلالة يف كينيا، واحلالة يف ليبيا، واحلالة يف كوت ديف
مايل. وخيص الدعم التشغيلي مجيع احلاالت معاً، ال حاالت بعينها. وقد بلغ جمموع املصروفات الفعلية جلميع 

 ٧٠,١٥يف املئة من مقدار امليزانية املعتمدة املتصلة باحلاالت البالغ  ٩٦,٧مليون يورو، ما ميثل  ٦٧,٨٣احلاالت 
 ٦٧,٨٣مليون يورو من جمموع املصروفات الفعلية البالغ  ٣٢,٧٩ي العام نفق مكتب املدَّعمليون يورو. وقد أَ 

مليون يورو  ٢,٧٣مليون يورو من هذا الموع، ما يبقي رصيداً منه يبلغ  ٣٢,٣١نفق قلم احملكمة مليون يورو، وأَ 
تها أمانة الصندوق مليون يورو أنفق ٠,٩٧مليون يورو أنفقتها اهليئة القضائية، و ١,٧٦: يف برناجمني آخرين نفقأُ 

 .االستئماين للمجين عليهم
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 )اليوروات مبيَّنة بآالف المبالغ( ٢٠١٥ لعام بحسب الحاالت الميدانية على العمليات الفعلية المصروفات: ٦ الجدول

 

احلالة يف 
 أوغندا

احلالة يف 
مجهورية 
الكونغو 
 الدميقراطية

احلالة يف 
 السودان

احلالة يف 
مجهورية 
أفريقيا 
 الوسطى

 احلالة 
 يف كينيا

 احلالة 
 يف ليبيا

احلالة يف  
 كوت ديفوار

 احلالة 
 يف مايل

 الدعم 
 الموع التشغيلي

                     هيئة الرئاسة 

 ٧٥٥,٧ ١ ٧٥٥,٧ ١         الدوائر 

 ٧٥٥,٧ ١ ٧٥٥,٧ ١          اهليئة القضائية

 ١٤,١ ديوان املّدعي العام 
 

٩,٣ ١٨,٦ 
 

٤٢٥,٥ ٣٧٨,٤   ٥,١ 

 ١٨٦,٦ ٥ ٥٠٧,٩ ٣ ٩١,٧ ٢٨,٩ ١١,٢ ٤٥٩,٦ ٣٥٣,٢ ٥٢,٧ ٤٧٧,٢ ٢٠٤,٢ قسم اخلدمات

عي   ٦١٢,١ ٥ ٨٨٦,٣ ٣ ٩١,٧ ٢٨,٩ ١٦,٣ ٤٥٩,٦ ٣٦٢,٥ ٧١,٣ ٤٧٧,٢ ٢١٨,٣ ةالعام ةاملدَّ

شعبة االختصاص والتكامل 
 ٥٤٠,٧ ٢ ٦٧٦,٢ ١ ١٨٥,١ ٦٠,١ ١١٧,٥ ٩٧,٧ ١٤٧,٥ ١,٠ ٢١٨,١ ٣٧,٥ والتعاون

 ٥٤٠,٧ ٢ ٦٧٦,٢ ١ ١٨٥,١ ٦٠,١ ١١٧,٥ ٩٧,٧ ١٤٧,٥ ١,٠ ٢١٨,١ ٣٧,٥ ة االختصاص والتكامل والتعاونشعب 

 ٥١٠,٤ ١٦ ٢٩١,٤ ٥ ٧٧١,٥ ١ ٧٥٤,٢ ٢ ٢٧٤,٤ ٨٩٨,٣ ٧١٧,٣ ٢ ١٦١,١ ٢٧٤,٨ ٢ ٣٦٧,٣ التحقيق شعبة 

 ٥١٠,٤ ١٦ ٢٩١,٤ ٥ ٧٧١,٥ ١ ٧٥٤,٢ ٢ ٢٧٤,٤ ٨٩٨,٣ ٧١٧,٣ ٢ ١٦١,١ ٢٧٤,٨ ٢ ٣٦٧,٣ شعبة التحقيق 

 ١٢٩,١ ٨ ٢٣٢,٠ ١ ٥٣١,٦ ٠٣٩,١ ١ ٨٨,١ ٣٣٢,٤ ١ ٧٩٤,١ ١ ٤٤١,٤ ٤٧٢,٥ ١ ١٩٨,٠ املالحقة (شعبة املقاضاة) شعبة 

 ١٢٩,١ ٨ ٢٣٢,٠ ١ ٥٣١,٦ ٠٣٩,١ ١ ٨٨,١ ٣٣٢,٤ ١ ٧٩٤,١ ١ ٤٤١,٤ ٤٧٢,٥ ١ ١٩٨,٠ شعبة املالحقة (شعبة املقاضاة) 

 ٧٩٢,٤ ٣٢ ٠٨٦,٠ ١٢ ٥٧٩,٩ ٢ ٨٨٢,٣ ٣ ٤٩٦,٢ ٧٨٨,٠ ٢ ٠٢١,٥ ٥ ٦٧٤,٨ ٤٤٢,٧ ٤ ٨٢١,٠ مكتب املّدعي العام

 ٦٣٤,٣ ٢ ٦٧٥,٨ ٢٦٢,٣ ١٩٣,٨  ٢٥٥,٣ ٤٢١,٤  ٦٧٤,٦ ١٥١,١ األمن والسالمة قسم

 ٦٣٤,٣ ٢ ٦٧٥,٨ ٢٦٢,٣ ١٩٣,٨  ٢٥٥,٣ ٤٢١,٤  ٦٧٤,٦ ١٥١,١ مكتب رئيس قلم احملكمة

 ٢٢٤,٦ ٢٢٤,٦         املوارد البشرية قسم

 ٢٦٥,٢ ٢٦٥,٢         واملالية امليزانية قسم

 ٤١,٩ ٤١,٩         اخلدمات العامة قسم

تكنولوجيا املعلومات  قسم
 ٣٣٦,٠ ٣ ٩٠٠,٣ ٢ ٢,٥ ٣٤,٦  ٢٧,٤ ١٧,٤  ٢٥٤,٦ ٩٩,٣ واالتصال

 ٣٣٤,٩ ٤ ٧٨٢,٧ ١ ٣٣٥,١ ٢٦٤,٠  ٢٣٣,٣ ٢٦٧,٧  ٢١٠,٩ ١ ٢٤١,٣ قسم العمليات امليدانية

شرتكة شعبة اخلدمات اإلدارية امل 
 ٢٠٢,٦ ٨ ٢١٤,٧ ٥ ٣٣٧,٦ ٢٩٨,٥  ٢٦٠,٦ ٢٨٥,٠  ٤٦٥,٥ ١ ٣٤٠,٦ (شعبة اخلدمات اإلدارية)

مكتب مدير شعبة اخلدمات 
  ١٩,٧   ٣,٧ ٣,٣ املشرتكةاإلدارية 

 
٤٠٦,٤ ٣٧٩,١ ٠,٦ 

(قسم تدبر  إدارة احملكمة قسم 
 ٠٣٦,٩ ٢ ٩٦٦,٩ ١       ٧٠,٠  األعمال القضائية)

 ٢٠٧,٢ ٢٠٧,٢         االحتجاز قسم

قسم الرتمجة الشفوية والرتمجة 
(قسم  التحريرية يف احملكمة
 ٩١٣,٦ ٣ ١٨٠,٩ ٢ ٥,٧ ٧,٩ ٥,٢ ٢٦,٣ ٢١٠,٩ ٢٦,٤ ٤١٥,٦ ١ ٣٤,٨ اخلدمات اللغوية)

 ٩٥٧,٦ ٦ ٤١٩,٣ ٣ ١٢,٢ ١٣١,١ ٤٢,٥ ٧٨٩,٦ ١ ٢٧٣,٤ ٦٩,٩ ١٣٣,٦ ١ ٨٥,٨ الين عليهم والشهود وحدة

عليهم وجرب قسم مشاركة الين 
 ٢٨٦,٥ ٣٢,٠ أضرارهم

 
١٠٦,٠ ٣١,٣ 

 
٠٣٧,٦ ١ ٥٤١,٤  ٤٠,٤ 

 ٢٣٤,٩ ٢٣٤,٩         حمامو الدفاع 

 ٠٨٥,٤ ١ ٥٥٦,٤  ٧٢,١     ٤٥٤,٤ ٢,٥ الين عليهم حمامو 
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احلالة يف 
 أوغندا

احلالة يف 
مجهورية 
الكونغو 
 الدميقراطية

احلالة يف 
 السودان

احلالة يف 
مجهورية 
أفريقيا 
 الوسطى

 احلالة 
 يف كينيا

 احلالة 
 يف ليبيا

احلالة يف  
 كوت ديفوار

 احلالة 
 يف مايل

 الدعم 
 الموع التشغيلي

 ٥٢٩,٨ ٤ ٢٤٨,٩ ٦٧,٣ ٥٢٧,٤ ٧٢,٢ ٦٧٨,٤ ٧٢١,٣ ٤٠٦,٧ ٧٦٦,٣ ١ ٤١,٢ قسم دعم احملامني

بة شعبة خدمات احملكمة (شع 
 ٤٠٩,٣ ٢٠ ٧٣٥,١ ٩ ٨٥,٩ ٧٧٨,٩ ١١٩,٨ ٦٢٠,٠ ٢ ٢٣٦,٨ ١ ٥٠٣,٠ ١٣٠,٠ ٥ ١٩٩,٨ اخلدمات القضائية)

 ٥,٩ ٥,٩         الشؤون العامة وحدة

 ١٤١,٧ ٧٠,٤  ٣٢٧,٤ ٦٤,٧ التوعية وحدة
 

٠٥٤,٠ ١ ٣١٧,٢  ١٣٢,٧ 

 ٠٦٠,٠ ١ ٣٢٣,١  ١٣٢,٧   ١٤١,٧ ٧٠,٤  ٣٢٧,٤ ٦٤,٧ قسم اإلعالم والوثائق 

 ٣٠٦,٢ ٣٢ ٩٤٨,٦ ١٥ ٦٨٥,٨ ٤٠٣,٨ ١ ١١٩,٨ ٢٧٧,٧ ٣ ٠١٣,٧ ٢ ٥٠٣,٠ ٥٩٧,٤ ٧ ٧٥٦,٣ قلم احملكمة

أمانة الصندوق االستئماين 
 ٩٧٣,٣ ٧٣٩,٥       ٥٧,٣ ١٧٦,٦ للمجين عليهم

أمانة الصندوق االستئماين للمجين 
 ٩٧٣,٣ ٧٣٩,٥             ٥٧,٣ ١٧٦,٦ عليهم

 ٨٢٧,٧ ٦٧ ٥٢٩,٨ ٣٠ ٢٦٥,٨ ٣ ٢٨٦,١ ٥ ٦١٦,١ ٠٦٥,٦ ٦ ٠٣٥,٢ ٧ ١٧٧,٨ ١ ٠٩٧,٤ ١٢ ٧٥٣,٩ ١  المجموع

 .للتغيري عرضة هي مراجعة أرقام أولية غري إىل ٢٠١٥ عام يف حساب مصروفات استُند* 

 االلتزامات غير المصّفاة -٤

(كما طلبته اللجنة -٢٩١
21F

اإلمجايل  اة العالقة واملبلغيرد يف املرفق الرابع عشر جمموع االلتزامات غري املصفّ  )۲۱
كانون   ٣١للفرتة ذاتا حبلول  احملدَّثةرقام ، واأل٢٠١٥كانون األول/ديسمرب   ٣١الواجب الدفع حبلول 

 .٢٠١٤األول/ديسمرب 

 توظيف العاملين -٥

كانون األول/ديسمرب   ٣١ص عن مالك املوظفني حبسب الربنامج الرئيسي. ويف ملخَّ  ٧يرد يف اجلدول  -٢٩٢
، عدا ٨٤١البالغ  ةيف املئة)، مقابل عدد الوظائف املقر  ٨٠,٧( ٦٧٩لة بلغ جمموع الوظائف املشغو  ٢٠١٥

 .املسؤولني املنتَخبني الثالثة

 *الوظائف المشغولة بحسب نوع الوظيفة (من الفئة الفنية وفئة الخدمات العامة) الوظائف المقّرة مقابل -: مالك الموظفين ٧ الجدول

 الوظائف املشغولة   الوظائف املقرة  
ائف اليت ُأجنز الوظ

 حشد من يشغلها
 حشدالوظائف اجلاري 

 من يشغلها 
الوظائف املعلن عنها اليت ال 

 من يشغلها حشدجيري 
الوظائف الشاغرة اليت 

 مل يعلن عنها 

  ]٦[ ]٥[ ]٤[ ]٣[ ]٢[ ]١[ 

       اهليئة القضائية

 ١  ٢  ٤٥ ٤٨ الربنامج الرئيسي األول 

       مكتب املّدعي العام

 ٧  ٣ ٣ ٢٠٣ ٢١٦ الربنامج الرئيسي الثاين 

                                                 
  .١١١ الفقرة ،٢-باء اجلزء الثاين، لَّدال ،)ICC-ASP/12/20( ٢٠١٣...  عشرة الثانية الدورة...  الرمسية الوثائق )٢١(
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 الوظائف املشغولة   الوظائف املقرة  
ائف اليت ُأجنز الوظ

 حشد من يشغلها
 حشدالوظائف اجلاري 

 من يشغلها 
الوظائف املعلن عنها اليت ال 

 من يشغلها حشدجيري 
الوظائف الشاغرة اليت 

 مل يعلن عنها 

  ]٦[ ]٥[ ]٤[ ]٣[ ]٢[ ]١[ 

       قلم احملكمة

 ٧٥ ٨ ٤٩ ٣ ٤١٤ ٥٤٩*  الربنامج الرئيسي الثالث 

       أمانة مجعية الدول األطراف

 ٣ ١ ١  ٤ ٩ الربنامج الرئيسي الرابع 

       أمانة الصندوق االستئماين للمجين عليهم

 ١    ٦ ٧ الربنامج الرئيسي السادس

       املباين الدائمة مشروعكتب مدير م 

 ٢    ٢ ٤  ١-الربنامج الرئيسي السابع

         آلية الرقابة املستقلة

 ٣    ١ ٤ ٥-الربنامج الرئيسي السابع

 مكتب املراجعة الداخلية
     ٤ ٤ ٦-الربنامج الرئيسي السابع

 ٩٢ ٩ ٥٥ ٦ ٦٧٩ ٨٤١ المجموع

منتخباً واحداً (برتبة وكيل  معيَّناً ومسؤوالً  موظفاً  ٥٤٩( وظيفة ٥٥٠ اليت تضم ٢٠١٥ عام املعمول با اعتباراً من لألغراض اإلبالغية بالبنية التنظيمية اجلديدة أُخذ احملكمة، فيما خيص قلم*  
 ).ليست وظيفته حمتسبة يف اإلحصاءات الواردة يف اجلدول احلايل أمني عام)

 يما يخص صندوق الطوارئاألداء على صعيد تنفيذ الميزانية ف -٦

استخدام مبالغ إمكان لزوم إىل اللجنة أربعة اإلخطارات التايل بيا�ا ب ٢٠١٥قدمت احملكمة يف عام  -٢٩٣
يورو. وبذلت احملكمة خالل السنة جهودًا كبرية لرتشيد  ٦ ٢٦٣ ٨٠٠من صندوق الطوارئ يبلغ جمموعها 

 :ييل اإلخطارات املعنية فهي كما يللية. أما تفاصاستخدامها للموارد املتاحة بغية تقليص متطلباتا املا

مبلغ من صندوق الطوارئ مقداره  إمكان لزومب ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب   ٢٤إخطار تارخيه  )أ (
 ؛يف احلالة يف كوت ديفوار شارل اْبليه غوديهيورو يف قضية  ١ ٠١٣ ١٠٠

دوق الطوارئ مقداره مبلغ من صن بإمكان لزوم ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب   ٢٤إخطار تارخيه  )ب (
 باباال وفيديل كابـُْنغو ماِغندا جاك وجان موَمسْبا كيلولو جان بيري مببا غومبو وإمييهيورو يف قضية  ٢ ٠٧٦ ٥٠٠
 يف احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى؛ أريدو ونَرسيس َوْندو

 ١٢٤ ٢٠٠مبلغ من صندوق الطوارئ مقداره  بإمكان لزوم ٢٠١٥آذار/مارس  ٦إخطار تارخيه  )ج (
بيري مببا  جانيورو لتمديد مدة والية أحد القضاة مرة أخرى وسد تكاليف عدد حمدود من املوظفني يف قضية 

 يف احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى؛ غومبو

مبلغ من صندوق الطوارئ مقداره  بإمكان لزوم ٢٠١٥متوز/يوليو  ١٠إخطار تارخيه  )د (
ص مفعول رجعي اعتباراً يف احلالة يف أوغندا. وقد كان هلذا املخصَّ  ندومينيك أُنغوييورو يف قضية  ٣ ٠٥٠ ٠٠٠
 حىت �اية السنة. ٢٠١٥كانون الثاين/يناير   ١من 
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 اهاستخدام المخَطر بلزوماألداء على صعيد تنفيذ الميزانية فيما يخص مجموع مبالغ صندوق الطوارئ  -٧

جمموع مبالغ صندوق امليزانية فيما خيص عن األداء العام على صعيد تنفيذ  اً صملخَّ  ٨اجلدول  يهيئ -٢٩٤
التنفيذ  معدَّلبلغ  ٢٠١٥يف �اية سنة مت إىل اللجنة. و دِّ اليت قُ  ذات الصلةاإلخطارات الطوارئ املشمولة بأربعِة 

مليون يورو مقابل جمموع  ٥,٣٦يف املئة، أي أنه أُنفق  ٨٥,٦ لزومهار بإمكان الفعلي فيما خيص املبالغ املخطَ 
 .مليون يورو ٦,٢٦البالغ  هاوق الطوارئ املخطر بإمكان لزوممبالغ صند

بلزوم االستعانة به  اإلخطارات الطوارئ المشمولة بأربعة فيما يخص مبالغ صندوق اإلجمالي على صعيد تنفيذ الميزانية األداء: ٨ الجدول
 )اليوروات مبيَّنة بآالف المبالغ( اإلنفاق بند بحسب ٢٠١٥ عام في

 التنفيذ اإلمجايل بالـ% معدَّل جمموع املصروفات الفعلية* موع مبالغ صندوق الطوارئ املخطَر بلزومهاجم بند اإلنفاق

  ]١[\]٢[=]٣[ ]٢[ ]١[ 
 ١٠٠,٠ ٦١,٣ ٦١,٣ تكاليف القضاة

 ١٠٠,٠ ٦١,٣ ٦١,٣ الموع الفرعي لتكاليف القضاة

 ٦٦,٦ ٥٧٩,٥ ١ ٣٧١,١ ٢ املساعدة املؤقتة العامة

 ١٠,٦ ٥,٠ ٤٧,٣ تشاريوناخلرباء االس

 ٦٥,٥ ٥٨٤,٥ ١ ٤١٨,٤ ٢ الموع الفرعي لتكاليف العاملني

 ١٠٢,٦ ٧٨٣,٢ ٧٦٣,٧  السفر

 ٨٧,٠ ٣٢٣,٦ ٣٧١,٨ اخلدمات التعاقدية

 ١١٩,١ ٨٤٧,٣ ١ ٥٥١,١ ١ حمامو الدفاع

 ٥٣,٢ ٢٤٨,٥ ٤٦٦,٨ النفقات التشغيلية العامة

 ١٢٢,٠ ٧١,٢ ٥٨,٤ اللوازم واملواد

 ٧٧,١ ٤٤١,٣ ٥٧٢,٣ ث والعتاداألثا

 ٩٨,٢ ٧١٥,٢ ٣ ٧٨٤,١ ٣ الموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني

 ٨٥,٦ ٣٦١,٠ ٥ ٢٦٣,٨ ٦ المجموع

 .للتغيري عرضة هي مراجعة أرقام أولية غري إىل ٢٠١٥ عام يف حساب مصروفات استُند* 

من مبالغ صندوق الطوارئ  فيما خيص كالً ترد فيما يلي تفاصيل األداء على صعيد تنفيذ امليزانية  -٢٩٥
 .ترتيب إرسال اإلخطارات املعنية إىل اللجنةسب حب هار بإمكان لزوماملخطَ 

الوارد أدناه األداء على صعيد تنفيذ امليزانية فيما يتعلق مببلغ صندوق الطوارئ املخطر  ٩اجلدول يبنيِّ و  -٢٩٦
ر با مبثابة الة يف كوت ديفوار. وقد ُعرضت املوارد املخطَ يف احل شارل اْبليه غوديهبلزوم استخدامه من أجل قضية 

اللجنة يف دورتا الثالثة والعشرين.  ايزانية احملكمة الربناجمية املقرتحة لكي تنظر فيهمب تـُْلَحق ةتوضيحي ةر تصوَّ ميزانية م
 فأذنتالتهم.  عندما مت اعتماد ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب   ١١ر طابعه امللموس يف واكتسب هذا املتصوَّ 

لمحكمة استثنائيًا باالستعانة بصندوق الطوارئ فيما خيص املوارد اإلضافية الالزمة فيما يتعلق اجلمعية ل
اليت طرأت بني موعد انعقاد الدورة الثالثة والعشرين للجنة  شارل اْبليه غوديهباملستجدات القضائية يف قضية 

 .٢٠١٥وتاريخ إقرار ميزانية عام 

مليون يورو مقابل املبلغ  ٠,٨٩يف املئة، أي أنه أُنفق  ٨٧,٨إنفاق األموال املعنية  لمعدَّ وقد بلغ  -٢٩٧
املبلغ املعين فلم بند املساعدة املؤقتة العامة من ب اجلزء اخلاصمليون يورو. أما  ١,٠١البالغ  هاملخطر بإمكان لزوم

املوارد املطلوبة  أن تستوعب كلَّ ئية من اهليئة القضاإثر مستجدات يف قضايا أخرى، متكَّنت  ه،يُنفق كله ألن
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، بغية النهوض بأود وقام مكتب املدَّعي العام ،مساعدة املؤقتة العامة ضمن إطار امليزانية الربناجميةباملخصَّصات لل
لسد التكاليف غري املتصلة املرصودة ختصيص االعتمادات  بإعادة ،ما يلزم من املهمات واألنشطة التحقيقية

 .مثل تكاليف السفر وتكاليف اخلدمات التعاقدية والنفقات التشغيلية العامةبالعاملني 

 في غوديه اْبليه شارل الذي ُأخطر بلزومه من أجل قضية الطوارئ مبلغ صندوق يخص فيما على صعيد تنفيذ الميزانية األداء: ٩ الجدول
 )اليوروات ة بآالفمبيَّن المبالغ( اإلنفاق بند بحسب ٢٠١٥ عام في ديفوار كوت في الحالة

 التنفيذ بالـ% معدَّل جمموع املصروفات الفعلية* صندوق الطوارئ املخطَر بلزومه مبلغ بند اإلنفاق

  ]١[\]٢[=]٣[ ]٢[ ]١[ 
 ٦١,٨ ٣٥٠,٣ ٥٦٦,٥ املساعدة املؤقتة العامة

 ٦١,٨ ٣٥٠,٣ ٥٦٦,٥ الموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني

 ٢٢٩,١ ١١٨,٠ ٥١,٥  السفر

   ١٢,٣   اخلدمات التعاقدية

 ٩٨,٧ ٣٨٩,٩ ٣٩٥,١ حمامو الدفاع

   ١٥,١   النفقات التشغيلية العامة

   ٣,٩   األثاث والعتاد

 ١٢٠,٧ ٥٣٩,١ ٤٤٦,٦ الموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني

 ٨٧,٨ ٨٨٩,٤ ٠١٣,١ ١ المجموع

 للتغيري. عرضة هي مراجعة ولية غريأرقام أ إىل ٢٠١٥ عام يف حساب مصروفات استُند* 

الوارد أدناه األداء على صعيد تنفيذ امليزانية فيما يتعلق مببلغ صندوق الطوارئ املخطر  ١٠ اجلدول نيِّ يب -٢٩٨
 كيلولو وإمييه (Jean Pierre Bemba Gombo) غومبو مببا بيري جان ضد العام املّدعيمن أجل قضية  هبلزوم
) Jean-Jacques Magenda Kabongo( كابـُْنغو ماِغندا جاك وجان) Aimé Kilolo Musamba( موَمسْبا
يف احلالة يف مجهورية  )Narcisse Arido( أريدو ونَرسيس) Fidèle Babala Wandu( َوْندو باباال وفيديل

مة الربناجمية احملكوقد ُعرضت املوارد املخَطر با مبثابة ميزانية متصوَّرة توضيحية تـُْلَحق مبيزانية أفريقيا الوسطى. 
تشرين  واكتسب هذا املتصوَّر طابعه امللموس يفدورتا الثالثة والعشرين.  خاللاملقرتحة إىل اللجنة لكي تنظر فيها 

لمحكمة استثنائيًا باالستعانة بصندوق اجلمعية لفأذنت عندما اعُتمدت التهم جزئياً.  ٢٠١٤الثاين/نوفمرب 
الزمة فيما يتعلق باملستجدات القضائية يف هذه احلالة اليت طرأت بني موعد الطوارئ فيما خيص املوارد اإلضافية ال

 .٢٠١٥انعقاد الدورة الثالثة والعشرين للجنة وتاريخ إقرار ميزانية عام 

يف املئة، أي أنه  ٩٠,٤التنفيذ فيما خيص هذا املبلغ من صندوق الطوارئ  معدَّلويف �اية السنة بلغ  -٢٩٩
مليون  ٢,٠٨البالغ  هليون يورو مقابل مبلغ صندوق الطوارئ املخطر بإمكان لزومم ١,٨٨أُنفق مبلغ مقداره 

ألن اهليئة  دة املؤقتة العامة من هذا املبلغللمساع صاملخصَّ جِّل نقص يف إنفاق اجلزء سُ وكما كان متوقَّعاً، يورو. 
ناجمية نتيجة للتطورات يف تها الرب القضائية استوعبت كل موارد املساعدة املؤقتة العامة الالزمة ضمن إطار ميزاني

ر يف التوظيف يف شعبة التحقيق وشعبة املالحقة (شعبة املقاضاة) يف مكتب املدَّعي وحاالت التأخّ أخرى قضايا 
العام. وطلب قلم احملكمة موارد إضافية للمساعدة القضائية من أجل أفرقة الدفاع لالستعانة مبحامني مستقلني 

يد مببا وتوفري موارد إضافية جلميع أفرقة الدفاع إثر صدور قرار من الدائرة، ما أفضى إىل وحمامني للدفاع عن الس
 .إنفاق زائد يف بند حمامي الدفاع
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 ضد العام المّدعي الذي ُأخطر بلزومه من أجل قضية الطوارئ مبلغ صندوق يخص فيما على صعيد تنفيذ الميزانية األداء: ١٠ الجدول
 أفريقيا جمهورية في الحالة في أريدو َنرسيس و َوْندو باباال فيديل و كابـُْنغو ماِغندا جاك جان و موَسْمبا كيلولو إيميه و غومبو بمبا بيير جان

 )اليوروات مبيَّنة بآالف المبالغ( اإلنفاق بند بحسب ٢٠١٥ عام في الوسطى

 التنفيذ بالـ% معدَّل جمموع املصروفات الفعلية* صندوق الطوارئ املخطَر بلزومه مبلغ بند اإلنفاق

  ]١[\]٢[=]٣[ ]٢[ ]١[ 
 ٤٠,٥ ٣٧٤,٠ ٩٢٢,٩ املساعدة املؤقتة العامة

 ٩٩,٩ ٥,٠ ٥,٠ اخلرباء االستشاريون

 ٤٠,٨ ٣٧٩,٠ ٩٢٧,٩ الموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني

 ١١٠,٥ ٩٦,٧ ٨٧,٥  السفر

 ١٠٥,٣ ١٠٥,٨ ١٠٠,٥ اخلدمات التعاقدية

 ١٤٣,٤ ١٧٠,٣ ١ ٨١٦,٠ حمامو الدفاع

 ٨١,١ ١٠٣,١ ١٢٧,١ النفقات التشغيلية العامة

 ٩٣,٠ ١٦,٣ ١٧,٥ اللوازم واملواد

   ٥,٢   األثاث والعتاد

 ١٣٠,٤ ٤٩٧,٣ ١ ١٤٨,٦ ١ الموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني

 ٩٠,٤ ٨٧٦,٤ ١ ٠٧٦,٥ ٢ المجموع

 للتغيري. عرضة هي مراجعة أولية غري أرقام إىل ٢٠١٥ عام يف حساب مصروفات استُند* 

الوارد أدناه األداء على صعيد تنفيذ امليزانية فيما يتعلق مببلغ صندوق الطوارئ املخطر  ١١ اجلدول يبنيِّ  -٣٠٠
من موظفي الدعم ملدة حمدود بإمكان لزوم استخدامه لضرورة متديد والية واحد من القضاة وسد تكاليف عدد 

تقريباً إذ  كلهاملبلغ املعين   أُنفقيف احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى. وقد  ري مببا غومبوجان بيأربعة أشهر يف قضية 
 .يف املئة مقابل املوارد املطلوبة يف اإلخطار املعين ٩٤,٨اإلنفاق  معدَّلبلغ 

 تمديدًا آخر قاضٍ  فترة والية مديدالذي ُأخطر بلزومه لت الطوارئ مبلغ صندوق يخص فيما على صعيد تنفيذ الميزانية األداء: ١١ الجدول
 ٢٠١٥ عام في الوسطى أفريقيا جمهورية في الحالة في غومبو بمبا بيير جان من أجل قضية الدعم موظفي من محدود ولالستعانة بعدد

 )اليوروات مبيَّنة بآالف المبالغ( اإلنفاق بحسب بند

 التنفيذ بالـ% معدَّل روفات الفعلية*جمموع املص صندوق الطوارئ املخطَر بلزومه مبلغ بند اإلنفاق

  ]١[\]٢[=]٣[ ]٢[ ]١[ 
 ١٠٠,٠ ٦١,٣ ٦١,٣ القضاةتكاليف 

 ١٠٠,٠ ٦١,٣ ٦١,٣ الموع الفرعي لتكاليف القضاة

 ٨٩,٨ ٥٦,٥ ٦٢,٩ املساعدة املؤقتة العامة

 ٨٩,٨ ٥٦,٥ ٦٢,٩ الموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني

 ٩٤,٨ ١١٧,٨ ١٢٤,٢ المجموع

 للتغيري. عرضة هي مراجعة أرقام أولية غري إىل ٢٠١٥ عام يف حساب مصروفات اسُتند*  

الوارد أدناه األداء على صعيد تنفيذ امليزانية فيما يتعلق مببلغ صندوق الطوارئ املخطر  ١٢اجلدول  يبنيِّ  -٣٠١
موال املعنية مبفعول رجعي يف احلالة يف أوغندا. وقد استخدمت األ دومينيك أُنغوينمن أجل قضية  هبإمكان لزوم
يف  ٨١,٢التنفيذ الفعلي يف �اية السنة  معدَّلحىت غاية السنة. وبلغ  ٢٠١٥كانون الثاين/يناير   ١اعتبارًا من 

 .مليون يورو ٣,٠٥البالغ  همليون يورو مقابل املقدار املخطر بلزوم ٢,٤٨املئة، أي أنه أُنفق مبلغ مقداره 
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يف املئة، أي أنه  ٩٢,٦بلغ  عدَّلم الشق اخلاص به من امليزانية املعنية مبوقد نفذ مكتب املدَّعي العا -٣٠٢
 اعتماداتأعيد ختصيص مليون يورو. و  ١,٣١ومه البالغ مليون يورو مقابل املبلغ املخطر بإمكان لز  ١,٢٢أُنفق 

تة العامة بغية االستعانة لبند املساعدة املؤق تصصِّ خُ فبند النفقات التشغيلية العامة وبند األثاث والعتاد ل مرصودة
 .التحقيقية البعثاتأنشطة  لدعمبرتامجة ومرتمجني ميدانيني، وال سيما للغة اآلشويل، والسفر 

 ١,٢٦يف املئة، أي أنه أُنفق  ٧٢,٦بلغ  عدَّلذ قلم احملكمة الشق اخلاص به من امليزانية املعنية مبونفَّ  -٣٠٣
مليون يورو. ويعزى نقص اإلنفاق هذا بصورة رئيسية  ١,٧٤الغ الب هاملخطر بإمكان لزوم املقدارمليون يورو من 

 .ألن االفرتاضات مل تتحقق هاكاملبستخدم إىل أن األموال املطلوبة فيما خيص حاالت احلماية مل تُ 

 في أُنغوين دومينيكمن أجل قضية  الذي ُأخطر بلزومه الطوارئ مبلغ صندوق يخص فيما على صعيد تنفيذ الميزانية األداء :١٢ الجدول
 )اليوروات مبيَّنة بآالف المبالغ(( اإلنفاق بند حسبب ٢٠١٥ عام في أوغندا في الحالة

 التنفيذ بالـ% معدَّل جمموع املصروفات الفعلية* صندوق الطوارئ املخطَر بلزومه مبلغ بند اإلنفاق

  ]١[\]٢[=]٣[ ]٢[ ]١[ 
 ٩٧,٥ ٧٩٨,٧ ٨١٨,٨ املساعدة املؤقتة العامة

   ٤٢,٣ االستشاريون اخلرباء

 ٩٢,٨ ٧٩٨,٧ ٨٦١,١ الموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني

 ٩١,٠ ٥٦٨,٦ ٦٢٤,٧  السفر

 ٧٥,٨ ٢٠٥,٥ ٢٧١,٣ اخلدمات التعاقدية

 ٨٤,٤ ٢٨٧,١ ٣٤٠,٠ حمامو الدفاع

 ٣٨,٤ ١٣٠,٣ ٣٣٩,٧ النفقات التشغيلية العامة

 ١٣٤,٤ ٥٥,٠ ٤٠,٩ اللوازم واملواد

 ٧٥,٥ ٤٣٢,٢ ٥٧٢,٣ اداألثاث والعت

 ٧٦,٧ ٦٧٨,٧ ١ ١٨٨,٩ ٢ الموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني

 ٨١,٢ ٤٧٧,٤ ٢ ٠٥٠,٠ ٣ المجموع

 للتغيري. عرضة هي مراجعة أرقام أولية غري إىل ٢٠١٥ عام يف حساب مصروفات استُند* 

لعادية ومجموع مبالغ صندوق الطوارئ الميزانية ا - ةعلى صعيد تنفيذ ميزانيتها المدمجأداء المحكمة  -٨
 التي ُأْخِطر بلزوم استخدامها 

امليزانية  باجلمع بنيالوارد أدناه أداء احملكمة على صعيد تنفيذ ميزانيتها املدجمة،  ١٣ اجلدول يبنيِّ  -٣٠٤
مة، مبا الربناجمية وجمموع مبالغ صندوق الطوارئ املخطر بلزوم استخدامها. لقد بلغت املصروفات الفعلية للمحك

 مليون يورو مقابل مقدار امليزانية املدجمة البالغ ١٣٢,١٩مقداره  صروفات من صندوق الطوارئ، مبلغاً فيها امل
مليون يورو. إن ذلك  ٦,٢٦مليون يورو مبا فيه جمموع مبالغ صندوق الطوارئ املخطر بلزومها البالغ  ١٣٦,٩٣

يف املئة من مقدار امليزانية املعتمدة البالغ  ١٠١,٢يف املئة و ٩٦,٥ معدَّله ل تنفيذًا للميزانية املدجمة يبلغميثِّ 
 .مليون يورو ١٣٠,٦٧
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 )اليوروات مبيَّنة بآالف المبالغ( اإلنفاق بحسب بند ٢٠١٥ لعام على صعيد تنفيذ الميزانية المدمجة األداء: ١٣ الجدول

 البند
امليزانية املعتمدة 

 ٢٠١٥لعام 

جمموع مبالغ 
صندوق الطوارئ 

ا بلزومهخَطر امل
 ٢٠١٥لعام 

الموع املدمج 
املؤلَّف من امليزانية 

مبالغ صندوق و 
الطوارئ املخطَر 

ا لعام بلزومه
٢٠١٥ 

املصروفات 
 الفعلية* لعام

٢٠١٥ 

الفعلية املصروفات 
من صندوق 
الطوارئ* لعام 

٢٠١٥ 

املصروفات جمموع 
الفعلية مبا فيها 
الفعلية املصروفات 
من صندوق 
الطوارئ لعام 

٢٠١٥ 

نسبة جمموع 
املصروفات 

، مبا فيها الفعلية
الفعلية املصروفات 
من صندوق 

إىل  ،الطوارئ
امليزانية املعتمدة 

 ٢٠١٥لعام 
 التنفيذ  معدَّل(
 )الـ ٪ب

نسبة جمموع 
املصروفات 

، مبا فيها الفعلية
 املصروفات
من الفعلية 
صندوق 

الطوارئ، إىل 
 الموع املدمج
املؤلَّف من 
 عتمدةامليزانية امل

ومبالغ صندوق 
الطوارئ املخطَر 

لعام ا بلزومه
 معدَّل( ٢٠١٥

 التنفيذ بالـ ٪)

  ]٥[+]٤]=[٦[ ]٥[ ]٤[ ]٢[+]١]=[٣[ ]٢[ ]١[  ]٣[\]٦[=]٨[ ]١[\]٦[=]٧[ 

 ٨٩,٥ ٩٠,٥ ٩٦٤,٦ ٤ ٦١,٣ ٩٠٣,٤ ٤ ٥٤٨,١ ٥ ٦١,٣ ٤٨٦,٨ ٥ القضاة

الموع الفرعي لتكاليف 
 ٨٩,٥ ٩٠,٥ ٩٦٤,٦ ٤ ٦١,٣ ٩٠٣,٤ ٤ ٥٤٨,١ ٥ ٦١,٣ ٤٨٦,٨ ٥ القضاة

 ٩٨,١ ٩٨,١ ٥٢٢,٧ ٦٤  ٥٢٢,٧ ٦٤ ٧٤٤,٤ ٦٥  ٧٤٤,٤ ٦٥ تكاليف املوظفني

 ٩٤,٥ ١٠٤,٧ ٨٩٢,٠ ٢٢ ٥٧٩,٥ ١ ٣١٢,٤ ٢١ ٢٢٥,١ ٢٤ ٣٧١,١ ٢ ٨٥٤,٠ ٢١ املساعدة املؤقتة العامة

اخلاصة املساعدة املؤقتة 
 ١١٨,٩ ١١٨,٩ ٨٤١,٩  ٨٤١,٩ ٧٠٨,٣  ٧٠٨,٣ باالجتماعات

 ١٢٧,٨ ١٢٧,٨ ٥٠٢,٢  ٥٠٢,٢ ٣٩٣,٠  ٣٩٣,٠  العمل اإلضايف

 ٨١,٣ ٨٨,١ ٤٩٣,٨ ٥,٠ ٤٨٨,٨ ٦٠٧,٧ ٤٧,٣ ٥٦٠,٤ اخلرباء االستشاريون

الموع الفرعي لتكاليف 
 ٩٧,٤ ١٠٠,٠ ٢٥٢,٦ ٨٩ ٥٨٤,٥ ١ ٦٦٨,١ ٨٧ ٦٧٨,٥ ٩١ ٤١٨,٤ ٢ ٢٦٠,١ ٨٩ العاملني

 ١٠٩,٨ ١٢٥,٤ ٧٤٦,٦ ٦ ٧٨٣,٢ ٩٦٣,٤ ٥ ١٤٤,٨ ٦ ٧٦٣,٧ ٣٨١,١ ٥  السفر

 ١١٤,٢ ١١٤,٢ ٣٥,٤  ٣٥,٤ ٣١,٠  ٣١,٠ الضيافة

 ٨٩,١ ٩٧,١ ٠١٠,٠ ٤ ٣٢٣,٦ ٦٨٦,٣ ٣ ٤٩٩,٩ ٤ ٣٧١,٨ ١٢٨,١ ٤ اخلدمات التعاقدية

 ٩٠,٧ ٩٠,٧ ٧٢٦,٥  ٧٢٦,٥ ٨٠١,٤  ٨٠١,٤ التدريب

 ١٢٤,٩ ٢٠٧,١ ٨٧٨,٧ ٤ ٨٤٧,٣ ١ ٠٣١,٤ ٣ ٩٠٦,٧ ٣ ٥٥١,١ ١ ٣٥٥,٦ ٢ حمامو الدفاع

 ٦٦,٢ ٦٦,٢ ٢٣٣,٦ ١  ٢٣٣,٦ ١ ٨٦٢,١ ١  ٨٦٢,١ ١ حمامو الين عليهم

 ٨٧,٧ ٨٩,٨ ٥٢١,١ ١٧ ٢٤٨,٥ ٢٧٢,٥ ١٧ ٩٨٥,٨ ١٩ ٤٦٦,٨ ٥١٩,٠ ١٩ النفقات التشغيلية العامة

 ٨٥,٤ ٩٠,٨ ٨٣٥,٤ ٧١,٢ ٧٦٤,٢ ٩٧٨,٤ ٥٨,٤ ٩٢٠,٠ اللوازم واملواد

 ١٣٣,٢ ٢١٦,١ ٩٨٨,٦ ١ ٤٤١,٣ ٥٤٧,٣ ١ ٤٩٢,٧ ١ ٥٧٢,٣ ٩٢٠,٤ األثاث والعتاد

الموع الفرعي للتكاليف 
 ٩٥,٧ ١٠٥,٧ ٩٧٥,٨ ٣٧ ٧١٥,٢ ٣ ٢٦٠,٦ ٣٤ ٧٠٢,٨ ٣٩ ٧٨٤,١ ٣ ٩١٨,٧ ٣٥ غري املتصلة بالعاملني

 ٩٦,٥ ١٠١,٢ ١٩٣,١ ١٣٢ ٣٦١,٠ ٥ ٨٣٢,١ ١٢٦ ٩٢٩,٤ ١٣٦ ٢٦٣,٨ ٦ ٦٦٥,٦ ١٣٠ المجموع

 للتغيري. عرضة هي مراجعة ام أولية غريأرق إىل ٢٠١٥ عام يف حساب مصروفات استُند* 
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ن اجلدوال ويتضمَّن. ٢٠١٥مانية عند �اية عام ستئعن حال الصناديق اال اً صملخَّ  ١٤اجلدول  يهيئ -٣٠٥
يف  سُيْدرَجالذي  ٢٠١٥حبسب القطاع عند �اية عام للصناديق االستئمانية أدناه بيان األداء املايل  ١٥و ١٤

 صٌف وجيز حلال كل من الصناديق االستئمانية.ويلي ذلك و  .البيانات املالية

 ٢٠١٥ لعام االستئمانية الصناديق أداء: ١٤ الجدول

رمز 
  االستئماين الصندوق الصندوق

األرصدة املرحَّلة 
 املصروفات* املسااات من الفرتة السابقة

مبلغ الفوائد 
 املسجَّل

املبلغ احملوَّل إىل 
 الصندوق العام

الرصيد املرحَّل إىل 
 فرتة التاليةال

T000  ٦٧٠ ١٠٠   ٨٢٥   ١٨٨   ١   ٤٩٦ ٣٩   ٨١٢ ٦١  الصندوق االستئماين العام  

T004  ٥١٤ ٣٤٦   ٤٧٧ ١   ٤٧٧ ١   ٠١٤ ٥٥٣   ٥٢٨ ٨٩٩   -  بناء اخلربة القانونية وتعزيز التعاونلاالستئماين صندوق ال  

T307   ٨٤٤ ٢   ٥١٢ ٢٦٥   ٨٩٠ ٤٠٠   ١٨٣ ٨٤٢  إلعادة التوطنياالستئماين الصندوق  

 

 ٤٠٥ ٩٨٠  

T308  ٢٥٦ ٦٢  حللقات التدارس اإلقليميةاالستئماين صندوق ال   -  

 

 ٤٤٥ ٦٢   -   ١٨٩  

T309   ٨٧٣ ٩   -   ٥٩   ٦٢٥ ٩   -   ٤٣٩ ١٩  املعوزين لزيارات العائلية للمحتجزينلاالستئماين الصندوق  

T400   ٢٦١ ١٦   -   ٦٧   ٧٠٦ ٥٨   ٤٤٥ ٦٠   ٤٥٥ ١٤  أقل البلدان منواً الصندوق االستئماين ملشاركة  

  ١٦٨ ٥١٦ ١   ٣٠٢ ٢   ٨٢٤ ٤   ٨٥٨ ٨٨٦   ٣٥٩ ٤٠٠ ١   ١٤٥ ٠٠٠ ١  المجموع  

 للتغيري. عرضة هي مراجعة أرقام أولية غري إىل ٢٠١٥ عام يف حساب مصروفات استُند* 

 ٢٠١٥ كانون األول/ديسمبر ٣١ في المنتهية للسنة ٢٠١٥ من الناحية المالية في عام االستئمانية الصناديق أداء بيان: ١٥ الجدول
 )مبيَّنة باليوروات المبالغ(

 

الصندوق االستئماين 
 العام

االستئماين الصندوق 
بناء اخلربة القانونية ل

 وتعزيز التعاون
الصندوق االستئماين 

 إلعادة التوطني

االستئماين الصندوق 
حللقات التدارس 

 اإلقليمية

الصندوق االستئماين 
لزيارات العائلية ل

 املعوزين للمحتجزين

الصندوق االستئماين 
ملشاركة أقل البلدان 

  الموع  منواً 

               اإليرادات

  ٣٥٩ ٤٠٠ ١   ٤٤٥ ٦٠       ٨٩٠ ٤٠٠   ٥٢٨ ٨٩٩   ٤٩٦ ٣٩  التربعات

  ٣٤٧ ٣   ٦٧   ٥٩   ١٨٩   ٨٤٤ ٢     ١٨٨  اإليرادات املالية

  ٧٠٦ ٤٠٣ ١   ٥١٢ ٦٠   ٥٩   ١٨٩   ٧٣٤ ٤٠٣   ٥٢٨ ٨٩٩   ٦٨٤ ٣٩  مجموع اإليرادات

               النفقات

  ٠٢٩ ١٥٦           ٠٢٩ ١٥٦    نفقات تعويضات العاملني

  ٦٠٥ ٢٦٦   ٦٥٢ ٥٨   ٦١٥ ٩       ٣٣٨ ١٩٨    لضيافةوا السفر

  ٧٦٠ ١٧١           ٧٦٠ ١٧١    اخلدمات التعاقدية

  ٢٧٤ ٢٨٩         ٢٦٨ ٢٦٥   ٠٠٦ ٢٤    النفقات التشغيلية

  ٥٠٠ ١           ٥٠٠ ١    اللوازم واملواد

  ٦٩٠ ١   ٥٤   ١٠     ٢٤٤   ٣٨١ ١   ١  النفقات املالية

  ٨٥٨ ٨٨٦   ٧٠٦ ٥٨   ٦٢٥ ٩     ٥١٢ ٢٦٥   ٠١٤ ٥٥٣   ١  مجموع النفقات

  ٨٤٨ ٥١٦   ٨٠٦ ١   ٥٦٦ ٩   ١٨٩   ٢٢٢ ١٣٨   ٥١٤ ٣٤٦   ٦٨٣ ٣٩  الفترة المعنية عن )الفائض/(العجز

٣٠٦- T000 :شىت املشاريع اليت متوهلا اململكة املتحدة ومجهورية  خيص حاليًا  :الصندوق االستئماين العام
 كوريا. إن تنفيذ املشاريع املعنية معلق حالياً.

٣٠٧- T004:  له املفوضية األوروبية وجهات متوِّ  :ة القانونية وتعزيز التعاونبناء اخلرب لاالستئماين الصندوق
ماحنة أخرى، وهو يدعم املوقع الشبكي اخلاص باألدوات القانونية، وحلقة تدارس احملامني وتدريبهم وكذلك 
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إىل  ٢٠١٥حلقات التدارس املعنية بتعزيز التعاون. ومتتد فرتة تنفيذ املشاريع املعنية من كانون الثاين/يناير 
 .٢٠١٦آذار/مارس 

٣٠٨- T307 :يساعد بعض الدول الراغبة يف إبرام اتفاقات بشأن  :الصندوق االستئماين إلعادة التوطني
 بناء القدرات احمللية على محاية الشهود.عن طريق إعادة التوطني مع احملكمة، وال سيما 

٣٠٩- T308:  ع يف بادئ األمر كان من املزمَ ملنطقة شرقي آسيا والكارييب، اليت  إن حلقة التدارس اإلقليمية
 قة حالياً، وقد جتري يف بلد آخر من بلدان اإلقليم الناطقة بالفرنسية.معلَّ  ،بكمبوديا بنهعقدها يف بنوم 

٣١٠- T309 اخلاص لتمويل الزيارات العائلية الصندوق : عمًال بقرار صادر عن اجلمعية أنشئ هذا
 للمحتجزين املعوزين.

٣١١- T400 مبوجب القرار :ICC-ASP/2/Res.6)
22F

 الصندوق االستئماين ملشاركة أقل البلدان منواً أنشئ  )٢٢
 يف أنشطة اجلمعية (بغية سد تكاليف بطاقات السفر إياباً وتوفري بدل معيشة يومي ملمثلي أقل البلدان منواً).

 القرارات القضائية التي لها تبعات مالية هامة -٩

يف عام هاّمة تبعات مالية ترتتب عليها ضائية اليت ع القرارات الق يف املرفق اخلامس عشر توزُّ يبنيَّ  -٣١٢
٢٠١٥. 

                                                 
 .ICC-ASP/2/ Res.6 الرابع، القرار اجلزء ،)ICC-ASP-2/10( ٢٠٠٣...  الثانية الدورة...  الرمسية الوثائق )٢٢(
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 المرفق األول

 البرنامج الرئيسي األول: الهيئة القضائية

 املنَجزات ٢٠١٥فيما خيص عام  يمااملر  األداء مؤشِّرات  النتائج املتوخاة

    )١-١-١(الهدف ذو األولوية  ١الهدف 

عام  يف دورتاتنفيذ ما خلصت إليه اجلمعية  -١
ومتييز وتنفيذ املزيد من التعديالت وفقاً  ٢٠١٣

لخلريطة الطريق امل  ةعدَّ
 النجاعة يف تدبر احملاكمات -٢
تقليص حاالت التأخر يف اإلجراءات  -٣

 القضائية بسبب مسائل الرتمجة
 علم الدوائر باألثر املايل لقراراتا -٤

 ٢ • ٢ • ك الرتمجةعدد جماالت املواضيع املشمولة على حنو واف، مبا يف ذل •

تعديل واحد جتري مناقشته  • ٢ • عدد ما يُقرتح من تعديالت جديدة للقواعد ذات الصلة •
يُنتظر اعتماده يف كانون (

 )٢٠١٦الثاين/يناير 

صة ذات الصلة لتبادل العرب املستخلَ  املنسِّقنيتعزيز التحاور عن طريق  •
سّيما بني الشعبة  عب فيما يتعلق باملسائل املشرتكة والبني الدوائر والشُ 

 التمهيدية ودوائرها والشعبة االبتدائية ودوائرها

 مت التنفيذ بصورة كاملة • عبيف مجيع الشُ  % ١٠٠ •

التوجيهية التشغيلية القياسية وقواعد البيانات ذات  املبادئوضع  •
 الصلة

 التوجيهية املبادئوضع مت  • ١+١ •

 ةه الفرتات بنسبتقصري هذ • تقليص الفرتات فيما بني مراحل اإلجراءات • 
 % ٣٠تصل إىل 

• ٧٥% 

 ترتتب عليهاميكن ان إلعالم الدوائر بشأن القرارات اليت ق تعيني منسِّ  • 
 تبعات مالية هاّمة

اعتباراً (ئيس الدوائر ر تعيني  • ١ •
 )٢٠١٦ من عام

 ١-٤-١(الهدفان ذوا األولوية  ٢الهدف 
 )١-٥-١و

   

ن املشتبه فيهم واملتهمني من احلصول متكُّ  -١
لعني وذوي مراس على خدمات حمامني مطَّ 

 للتكفل حبقوقهم يف إجراءات عادلة ونزيهة
صة اإلحاطة األعمق بالعرب املستخلَ  -٢

واملصاعب املواَجهة حىت تارخيه فيما يتعلق بنظام 
 تقدمي الين عليهم لطلباتم

سق لتقدمي الين عليهم التوصل إىل نظام متّ  -٣
 لطلباتم

 مت التنفيذ بصورة كاملة • %١٠٠ • راءات احملاكمة خالل اجللسات ذات الصلةالتكفل بعدالة إج •

مراجعة األنساق املعمول با حاليًا لتقدمي الين عليهم لطلباتم  •
 سقة بذا الشأنوإعداد اسرتاتيجية متّ 

على تنسيق تقدمي  ُوْوِفق • ١ •
 األنساقن عن الطلبات (سيعلَ 

كانون الثاين/يناير  يف ةاملوحَّد
٢٠١٦(  

التشاور بني  بشأنفيما بني اهليئة القضائية/هيئة الرئاسة ق منسِّ تعيني  •
 األجهزة

اعتباراً (تعيني رئيس الدوائر  • ١ •
 )٢٠١٦ من عام

    )١-١-٢(الهدف ذو األولوية  ٣الهدف 

 األجهزةضمن إجناز املراجعة البنيوية  -١
 املشار با اهليكليةوإجراء التعديالت  ،الرئيسية

شاور مع الدول األطراف، وجلنة امليزانية الت -٢
، من أجل كل قرار قد يلزم أن وغريهاواملالية، 

 تتخذه اجلمعية

 %١٠٠ • ١ • األجهزة ضمناملشار إليها يف إطار املراجعة  اجلوانب إعادة النظر يف •

 %١٠٠ • ١ • الالزمة اليت يتم متييزها اهليكليةعدد التعديالت  •

    )٢-١-٢(الهدف ذو األولوية  ٤الهدف 

جودة التحضري الجتماعات هيئة الرئاسة وجلسات القضاة  • تنفيذ استراتيجية تحسين النجاعة -١
أجل هذه االجتماعات  م منالعامة/جلساتم غري الرمسية والدعم املقدَّ 

 واجللسات

 مت التنفيذ بصورة كاملة • ُمرٍض متاماً  •

لدوائر/هيئة م إىل امدى النجاعة يف إدارة مجيع الطلبات اليت تقدَّ  •
 الرئاسة

إصدار كل القرارات يف  •
 اآلجال املقرَّة

 مت التنفيذ بصورة كاملة •

بشأن املسائل  ايهتونائب ةالتقيد باملواعيد يف إسداء املشورة إىل الرئيس •
 رية، وجودة املشورة املسداةاإلدارية/التدبُّ 

 مت التنفيذ بصورة كاملة • مرٍض متاماً  •
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 املنَجزات ٢٠١٥فيما خيص عام  يمااملر  األداء مؤشِّرات  النتائج املتوخاة

املشورة إىل القضاة بشأن مجيع املسائل  التقيد باملواعيد يف إسداء •
 القانونية ذات الصلة، وجودة املشورة املسداة

 مت التنفيذ بصورة كاملة • مرٍض متاماً  •

درجة املرونة ومدى النجاعة يف إدارة جتهيز اهليئة القضائية باملوظفني  •
 قيود امليزانيةإطار ضمن 

 مت التنفيذ بصورة كاملة • %١٠٠ •

ق فيها مزيد من من الاالت اليت ميكن أن حيقَّ  عدد ما يتم متييزه •
 النجاعة

 مت التنفيذ بصورة كاملة • ١ •

    )١-٥-٢(الهدف ذو األولوية  ٥الهدف 

ت رأي املوظفني بشأن جو طالعامتابعة است -١
 مةمنظَّ  العمل متابعةً 

واحد  عقد اجتماع( %٥٠ • %١٠٠ • عقد اجتماعات دورية مع مجيع العاملني يف اهليئة القضائية •
 )٢٠١٥يف عام 

تقدمي تقرير  والسعي إىلالالزمة  التدابريمواصلة عملية متييز املزيد من  •
 عن ذلك إىل اإلدارة

م تقرير واحد • ١ •  ُقدِّ

    )١-٦-٢(الهدف ذو األولوية  ٦الهدف 

وتنفيذ املضي يف حتسني سريورة إعداد  -١
ميزانية احملكمة، ومبا يف ذلك حتسني التحاور مع 

 ذا الشأنبل األطراف الدو 
وضع االفرتاضات املفصَّلة املتعلقة مبيزانية  -٢

 ، مبا يف ذلك وضع تصّورات تبنيِّ ٢٠١٦عام 
دها يف املستقبل، عند النفقات احملتمل تكبُّ 

 االقتضاء

سُيّتخذ مزيد من ( مت التنفيذ • ١ • امليزانيات السابقة وحتليلهاوتنفيذ مقارنة عمليات إعداد  •
 )٢٠١٦ام التدابري يف ع

 ٢٠١٦ سيشهد عام  • ١ • عدد التحسينات يف جمال التكنولوجيا •
 إصالحاً يف هذا الال

 مت التنفيذ بصورة كاملة • %١٠٠ • عدد ما يعدَّل من االفرتاضات، والتصّورات عند االقتضاء •

 ٢-٦-٢(الهدفان ذوا األولوية  ٧الهدف 
 )٣-٦-٢و

   

يل املخاطر عا لتدبراملضي يف تطبيق نظام  -١
 املستوى

تنجيز مراجعة تأهب احملكمة ملواجهة  -٢
 األزمات

حتسني الرتابط بني االسرتاتيجية وامليزانية  -٣
 األداء مؤشِّراتو 

عدد ما يتم متييزه من األخطار املتصلة بيئة الرئاسة وبالدوائر على  •
 وجه التحديد

 مت التنفيذ بصورة كاملة • ٣ •

 مت التنفيذ بصورة كاملة • ١ • زماتتقييم تأهب هيئة الرئاسة ملواجهة األ •

 )جاريةاملراجعة ( %٥٠ • مراجعة كاملة • مراجعة جدول األهداف يف وثيقة امليزانية •

    )١-١-٣(الهدف ذو األولوية  ٨الهدف 

ل اهليئة القضائية واألفرقة العاملة التابعة تواصُ  -١
اف للجمعية وتبادهلما املعلومات على حنو شفّ 

 الوفعّ 
يئة رئاسة احملكمة ورئاسة اجلمعية ر هحتاوُ  -٢

 افف وشفّ على حنو مكثَّ 

عدد االجتماعات بني فريق الهاي العامل وفريق التدارس املعين  •
 باحلوكمة اليت حيُضرها ممثل هليئة الرئاسة

متثيل هيئة الرئاسة يف كل  •
 اجتماع

 مت التنفيذ بصورة كاملة •

 ٢ • ٢ • ية/نائبهعدد اجتماعات القضاة غري الرمسية مع رئيس اجلمع •

 ٢ • ٢ • عدد االجتماعات الثنائية •

   )٣-٥-٣و ١-٢-٣األولوية  ا(الهدفان ذو  ٩الهدف 

فيما بني  والتساند وااللتزام تعزيز الثقة -١
احملكمة من املعنيني بأصحاب الشأن اخلارجيني 

خالل تبادل املعلومات يف االجتماعات، 
 وحلقات التدارس، واملؤمترات، وسائر املناسبات

 حناليت قد تس
انضمام املزيد من الدول إىل نظام روما  -٢

األساسي أو تصديقها عليه وتعزيز تواصل 
 وتعاون الدول غري األطراف فيه مع احملكمة

على مهام  لعةً جعل الدول غري األطراف مطَّ  -٣
با علماً  العًا أوضح وعاملةً احملكمة وواليتها اطّ 

 أكرب

ئاسة من االجتماعات الرفيعة املستوى عدد ما يعقده الرئيس/هيئة الر  •
 املدينمع الدول واملنظمات الدولية وممثلي التمع 

 ١٢٠ زهاء • اجتماع ١٠٠ •

 ١٠ •  ١٥ • يف املؤمترات الكربى ةلقيها الرئيستعدد الكلمات اليت  •

عقد للدبلماسيني وملمثلي ة اليت تُ حاطجلسات اإلمشاركة الرئاسة يف  •
 املنظمات غري احلكومية

• ٢ + ٦ • ١ + ٢ 

 ١ + ١٤ • ٢ + ١٥ • /هيئة الرئاسة يف إطار املقابالت واملؤمترات الصحفيةةل الرئيستواصُ  •

 مت التنفيذ بصورة كاملة • %١٠٠ • احملكمة أوامر وقرارات قضائية واضحة وشاملة دوائرإصدار  •
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 املنَجزات ٢٠١٥فيما خيص عام  يمااملر  األداء مؤشِّرات  النتائج املتوخاة

    )١-٤-٣(الهدف ذو األولوية  ١٠الهدف 

 جديدة اتفاقات إبرام -١
لتفاوض مع الدول التقدم على صعيد ا -٢

األطراف وغريها من الدول اليت ميكن أن تكون 
 شريكة

 )٢( املرمىهذا  جماوزة تمت • ١ • عدد االتفاقات •

بشأن التعاون أو  على حنو ملموس مع الدولعدد حاالت التفاوض  •
 إنفاذ االتفاقات املتعلقة بالعقوبات

 )٣( املرمىهذا متت جماوزة  • ٢ •
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 المرفق الثاني 

 ئيسي الثاني: مكتب المّدعي العامالبرنامج الر 

 املنَجزات ٢٠١٥املرامي فيما خيص عام  مؤشِّرات األداء  اهلدف

  ومأمون وناجع، اجلودة، درجة وعايل ومستقل، نزيه، حنو على املالحقة (املقاضاة)، وعمليات التحقيق، وعمليات األويل، التدارس عمليات إجراء :١ غاية االسرتاتيجيةال

على  اط هلخطَّ باألعمال املاالضطالع  -١
وعمليات  رس األويلجراء عمليات التداصعيد إ

احملاكمات على صعيد االهتمام بالتحقيق، و 
 االستئناف ودعاوى

ما يـُْزَمع حتقيقه مقابَل ما حيقَّق  •
 فعالً 

غات مبوجب املادة من البال يردمجيع ما  ةمراجع •
 ساسيمن النظام األ ١٥

 يف املتلّقاةغات البال مجيع مراجعةمتت  •
 بالغاً) ٥٤٦( ٢٠١٥ عام

 منها( ويلتدارس أعمليات  ٩ ُأجريت • ويلتدارس أعمليات  عشرجراء ما ال يقل عن إ •
 اثنتان واسُتكملت ؛)مت متديدها واحدة

تشرين  ١٢ يف سنوي تقرير ُنشر • ويلتقدمي تقرير سنوي عن عمليات التدارس األ •
 ٢٠١٥ الثاين/نوفمرب

يت ييق ناشط، وعملقعمليات حت عأربجراء إ •
، من النظام األساسي ٧٠ حتقيق مبوجب املادة

 ساكنة اقضاي بتسعواالهتمام 

 ُأجنز ذلك •

حماكمات  سسيقل عن ال االهتمام مبا  •
 واحدةاستئناف  ىودعو 

 ٧٠يف قضية مرفوعة مبوجب املادة ) ١( •
من النظام األساسي ضمن إطار احلالة يف 

يف قضية ) ٢( الوسطى؛ مجهورية أفريقيا
يف ) ٤( يف قضية مببا؛) ٣( َسْنغ؛-روتو

 قضية انْتاَغندا؛
يف  اسُتكملت دعاوى االستئناف النهائي

 قضية اْنغوجولو؛
يف  املبكر اإلفراج إجراءات ُأكملت كما

 )وكاتَنغا لوبَنغا(قضيتني 

هلا مع ط خطَّ املمنية تنفيذ التدابري األ -٢
 الشركاء

مقابَل ما حيقَّق ما يـُْزَمع حتقيقه  •
 فعالً 

 ةجر اية املندمنية احلامسة األاأل التدابريتنفيذ  •
 لهط خطَّ املشراف املكتب على النحو إحتت 

 اليت منيةاأل التدابري مجيع - مت ذلك •
 اهلط طَّ خم نـُفِّذت هي تدابري

 األمنية احلوادث مجيع - مت ذلك • مالئمةمنية بصورة مجيع احلوادث األ ةمعاجل •
 مالئمةبصورة ت عوجل

  (املقاضاة) املالحقة وعمليات التحقيق وعمليات األويل التدارس عمليات وجناعة جودة يف التحسينات من املزيد : حتقيق٢ الغاية االسرتاتيجية

 يضطلعساسية اليت نشطة األزيادة جودة األ -٣
 أهداف التحسني املنشودا املكتب من خالل ب

 ويلاألتدارس ال •
دلة وتنوعها على ألحتسني جودة ا •

 مر الزمن
مة يف قوة احلجج والدفوع املقدَّ  •

  احملكمة
ما يـُْزَمع حتقيقه مقابَل ما حيقَّق  •

  فعالً 

جات من منتَ  يف املئة ٨٠وفاء ما ال يقل عن  •
 هدتحدَّ  ذيالعالية ال اجلودةعيار أعمال التحليل مب

 لجنة التنفيذيةلا

يفي  أعمال التحليلجات منتَ  مجيع •
 العالية اجلودةعيار مب

، ٢٠١٤اىل عام  بالقياسزيادة جودة املقابالت  •
 اتفادإدلة غري م املصادر املنهجي، ومجع األيوتقي

 ستطاعاملبقدر  ،الشهود

منوذج  اجلارية العمليات يف يُطَبَّق •
باملختصر  هليإاالستجواب املشار 

PEACE ]ليزية كنإلاوىل بحرف األاأل
اخلمس:  همن عناوين مراحل

Preparation and Planning 
 Engage and)؛ التحضري والتخطيط(

Explain شراك والشرح)؛ (اإلAccount 
ختتام)؛ (اال Closure )؛/اإلفادةروايةال(

Evaluate ؛م)ي(التقي[  
 املستخَدمة يف وحدة وقد مت تعزيز األدوات

 العلمية والسريورات املّتبعة فيها االستجابة
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ن إىل ألداخلي املستقل خلوص فريق املراجعة ا •
للعرض  جاهزةٌ  هليإ تُرسلمجيع احلجج والدفوع اليت 

ات ءجرايف احملاكمة جهوزية كافية وذلك قبل اإل
 وخالهلااملعنية 

 األدلة استعراض أُجريت عمليات •
 الفقيوقضية  أُنغوين قضية يف بنجاح

 عملية حتديثه جارية • لعملياتاب حتديث كتيِّ  •

  األطفال املرتكبة حبق واجلرائم املنطلق اجلنسانية واجلرائم اجلنسية للجرائم خاصة عناية إيالء ومواصلة عملنا جماالت مجيع يف جنساين مبنظور األخذ : تعزيز٣ ةالغاية االسرتاتيجي

طفال فيما يتعلق األبوضع سياسة خاصة  -٤
 اجلرائم اليت تنظر فيها احملكمةب

ما يـُْزَمع حتقيقه مقابَل ما حيقَّق  •
  الً فع

ُوضعت املسوَّدة؛ وهي  –تنفيذ جيري ال • إصدار وثيقة السياسة املعنية •
 حالياً  تراَجع

اجلرائم اجلنسية بالسياسة املتعلقة  تنفيذ -٥
 تنفيذاً كامالً  واجلرائم اجلنسانية املنطلق

زيادة الرتكيز على اجلرائم اجلنسية  •
واجلرائم اجلنسانية املنطلق، على مر 

 الزمن

من التحسينات  يف املئة ٨٠عن حتقيق ما يقل  •
 لهط خطَّ املعلى النحو 

 من٪ ٨٥ ُحقِّق -مت التنفيذ  •
 التحسينات

اً ز تركيز ىل أن املكتب يركِّ إخلوص فريق اخلرباء  •
منهجيًا على اجلرائم اجلنسية واجلرائم اجلنسانية 

 طلقاملن

 تؤكِّد فريق اخلرباء استنتاجات - مت ذلك •
 هذااملكتب  موقف

 أو األويل بالتدارس املشمولة احلاالت يف الوطين الصعيد على املبذولة وللجهود للمحكمة دعماً  األساسي روما نظام منظومة تعزيز طريق عن والتعاون التكامل : حتسني٤ ية االسرتاتيجيةالغا
 بالتحقيق

 

 ملساعدةالرد على طلبات ازيادة سرعة  -٦
 عليها جيابية وعدد الردود اإل

 الردستغرقها ية اليت ط املدمتوسِّ  •
 على طلب املساعدة

 ،جيابيةالردود اإلمعدَّل حتسني  •
 على مر الزمن

ن وال تزيد اشهر  متوسِّطهامدة  غضونالرد يف  •
حاالت طلب  املئة من يف ٩٠شهرًا يف  ١٢عن 

 املساعدة

معلومات دقيقة عن  تقدميكن مي ال •
، هذا اهلدف يف هذه املرحلة املبكرةحتقيق 
مي هذه املعلومات بعد سنة تقد وسيتسّىن 
طلبات لُبِّيت  على العمومو  ؛واحدة

 ٢٠١٥ املساعدة يف عام

 هذه يف متاحة ليست النهائية األرقام • ٢٠١٤عام إىل  سلقياازيادة بحتقيق  •
 املبكرة املرحلة

ن يتخذها املكتب أتنفيذ التدابري اليت ميكن  -٧
 لقاء القبض على املطلوبنيإىل إدفع لل

ع حتقيقه مقابَل ما حيقَّق ما يـُْزمَ  •
  فعالً 

تدابري المن  يف املئة ٨٠ن عتنفيذ ما ال يقل  •
 لهط خطَّ املنحو الاملعنية على 

ذ • تدابري ال من٪ ١٠٠ ما يناهز اختُّ
 هلاط خطَّ امل

 صالتزيادة عدد اجلهات املسؤولة عن  -٨
 العمل مع الدول

 صالتعدد اجلهات املسؤولة عن  •
 العمل

جديدة مسؤولة عن استحداث ثالث جهات  •
 ٢٠١٥يف عام  هذه الصالت

 مت التنفيذ •

وحدات مع التنسيق للاستحداث نظام  -٩
 رائم احلربجباملعنية 

ما يـُْزَمع حتقيقه مقابَل ما حيقَّق  •
 فعالً 

 - بالفعل التنسيق جيري -تنفيذجيري ال • نشاء نظام تنسيق املهمات وعمليات التحقيقإ •
 ٢٠١٦عام يف  لتعزيزه عقد مؤمتر ويُعتَزم

توجيهية بشأن مجع  ئعداد مبادإ -١٠
 شركاءالدلة خاصة باملعلومات واأل

ما يـُْزَمع حتقيقه مقابَل ما حيقَّق  •
 فعالً 

تحرك الب ملن يضطلعونتوجيهية  ئصدار مبادإ •
 ولاالستجايب األ

يتعنيِّ أن  – توجيهية أُعدت مبادئ •
 إصدارها قبل داخلية تراَجع مراجعة

  وقياسه األداء وتدبر ومحاسهم، العاملني وجودة اجلنسيات، حبسب والتوازن اجلنسني بني للتوازن خاصة عناية إيالء مع القائم على التمّرس املهين العمل : استدامة٥ الغاية االسرتاتيجية

 والتوازناجلنسني  بنيسني التوازن حت -١١
 حبسب اجلنسيات

عام إىل  اسبالقيحتسني التوازن بني اجلنسني  • على مر الزمن هماسينحت •
٢٠١٤ 

التغري التايل  التوازن بني اجلنسنيشهد  •
 من اإلناث% ٤٩,٧٥ بيانه:
 مقابل(من الذكور % ٥٠,٢٥و

من  %٥١,٢٦ من اإلناث و %٤٨,٧٤
 )الذكور يف العام السابق

إىل  بالقياساجلنسيات  حبسبحتسني التوازن  •
 ٢٠١٤عام 

املناطق اجلغرافية التوازن بني شهد  •
 %١٨,٦ أفريقيا  بيا�ا:التغريات التايل

مقابل ( %٥,٧ آسيا ،%)١٨,٤مقابل (
مقابل ( %٧,١ أوروبا الشرقية ،%)٤,٣
 التينية والكارييبلأمريكا ا، %)٦,٤

أوروبا الغربية  ،%)٦,٤مقابل ( %٧,٢
مقابل ( %٦١,٤ والدول األخرى

٦٤,٥(% 
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داء أخرى ملؤشِّرات أتنفيذ مراجعة  -١٢
 كتبامل

ما حيقَّق  ما يـُْزَمع حتقيقه مقابلَ  •
  فعالً 

 ؛تنفيذجيري ال • وىلاأل مراجعته هجناز إتشكيل فريق اخلرباء و  •
 العام املّدعي مكتب ُميضى يف مشروع

 احملكمة؛ نطاق على مشروع وضع وجيري
من املؤشِّرات احملدَّدة  مؤشِّراً  ١٤ متييز مت

 الطابع

 اجلديدةثقافة العمال إيف  ياملض -١٣
  احملكمة)وللمؤسسة املتمثِّلة يفمكتب (لل

ثقافة اجلديدة التنمية الوعي ب •
 دها على مر الزمنيوتأي

إىل  بالقياسحتسني الوضع على هذا الصعيد  •
 ٢٠١٤عام 

 وُحدِّدت األساسية القيم نوقشت •
 املدعي مكتب رسالة منها متثِّل جمموعة
 وثقافته العام

  افيةوالشف املساءلة وجودة برشاد اإلدارة : التكفل٦ الغاية االسرتاتيجية

سرتاتيجية جديدة اعداد خطة إ -١٤
 ٢٠١٩ىل عام إ ٢٠١٦للفرتة املمتدة من عام 

ما يـُْزَمع حتقيقه مقابَل ما حيقَّق  •
  فعالً 

ىل اجلمعية يف دورتا إتقدمي اخلطة االسرتاتيجية  •
 ٢٠١٥عقد يف عام اليت ستُ 

 ُقدِّمت اخلطة – تنفيذمت ال •
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 المرفق الثالث

ات التي ُأجريت والوثائق والصفحات ات عن عدد المهمّ معلوم -مكتب المّدعي العام 
 ٢٠١٥التي ُأودعت عام 

  التي ُأجريتعدد المهّمات  -ألف 

من املوظفني  ،العام املّدعي ملكتب العاملني مجيعاضطلع با  مهّمة ١٣٤١ جمموعه ُسدَّت تكاليف ما -١
الطوارئ فيما خيص احلالة يف مجهورية أفريقيا  قومببالغ من صندو  ٢٠١٥ لعام بامليزانية العادية ،املوظفني ومن غري

 من النظام األساسي) واحلالة يف كوت ديفوار واحلالة يف ٧٠الوسطى (قضية اجلرائم املنصوص عليها يف املادة 
 :أوغندا

 غري املوظفني)؛ل(للموظفني و  ١١٩٤: احلاالتاملندرجة ضمن إطار ميزانية املهّمات  (أ)

(للموظفني  ١٤٧: األساسية (غري املتصلة باحلاالت)من إطار امليزانية املندرجة ضاملهّمات  (ب)
 ؛املوظفني) غريلو 

 )؛لغري املوظفني ٢٥للموظفني و ٧١( ٩٦ديوان املّدعي العام:  ختصاملهّمات اليت  (ج)

 )؛لغري املوظفني ١٤١للموظفني و ٣٤( ١٧٥: قسم اخلدماتختص املهّمات اليت  (د)

 )؛لغري املوظفني ١٣٠للموظفني و ٦٨٤( ٨١٤: التحقيق شعبة ختصاملهّمات اليت  (هـ)

 للموظفني  ١١٣( ١١٤: املالحقة (شعبة املقاضاة) شعبةختص املهّمات اليت  )و(
 ؛)لغري املوظفني ١و

 للموظفني  ١٣٩( ١٤٢االختصاص والتعاون والتكامل:  شعبةختص املهّمات اليت  (ز)
 ؛)لغري املوظفني ٣و

 .االختصاص والتعاون والتكامل بالتدارس األويل ختص شعبةمتعلقة مهّمات  (ح)

 الوثائق والصفحات التي ُأودعتعدد  - باء

 عدد صفحاتا عدد الوثائق املودعة احلالة/القضية رمز احلالة/القضية
ICC-01/04-00/00 ٥١٧ ٤٧ )فقط(وثائق ملف احلالة  الدميقراطية الكونغو مجهورية احلالة يف 

ICC-01/04-01/06 دييلو غانْ لوبَـ  توماس ضد العام قضية املّدعي )Thomas Lubanga Dyilo( ١٢٩ ١٩ 

ICC-01/04-01/07 غانْ كاتَـ  رمانجِـ  ضد العام قضية املّدعي )Germain Katanga( ٨٦ ٩ 

ICC-01/04-02/06 دانْ تاغَ نْ ا بوسكو ضد العام قضية املّدعي )Bosco Ntaganda( ٢٦٤ ٢ ٢٧١ 

ICC-01/04-02/12 شوي جولوغو نْ ا ماتيو ضد العام ضية املّدعيق )Mathieu Ngudjolo Chui( ٩٣ ٩ 

ICC-01/05-01/08 غومبو بامب بيري جان ضد العام قضية املّدعي )Jean-Pierre Bemba Gombo( ٣٧٨ ٣٥ 

ICC-01/05-01/13 غومبو بامب بيري جان ضد العام قضية املّدعي )Jean Pierre Bemba Gombo ( لولو موَمسْبا كي إمييهو 
)Aimé Kilolo Musamba ( غونْ كابُـ  ماِغندا جاك جانو )Jean-Jacques Magenda Kabongo( 
 )Narcisse Arido أريدو ( رسيسنَ و ) Fidèle Babala Wandu( دوَونْ  باباال فيديلو 

٩٤٢ ١ ٢٣٠ 
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 عدد صفحاتا عدد الوثائق املودعة احلالة/القضية رمز احلالة/القضية
ICC-01/09-00/00 ٢٠ ١ (وثائق ملف احلالة فقط) كينيا احلالة يف 

ICC-01/09-01/11 روتوسامواي  مِوْليَ  ضد العام قضية املّدعي )William Samoei Ruto ( َُسْنغ رابأ واوجوش  
)Joshua Arap Sang( 

٢٤٧ ١ ٧٠ 

ICC-01/09-01/13 باراسا والرت ضد العام قضية املّدعي )Walter Barasa( ٢٥ ٣ 

ICC-01/09-02/11 ياتانْ ميوغاي كِ  وهوروأ ضد العام قضية املّدعي ) Uhuru Muigai Kenyatta( ٧٥ ٨ 

ICC-01/11-01/11 ١٢٦ ١١ القذايف اإلسالم سيف ضد العام قضية املّدعي 

ICC-01/12-00/00 ٩٦ ٤ (وثائق ملف احلالة فقط) مايل مجهوريةيف  احلالة 

ICC-01/12-01/15 ٦٥٤ ٥٠ املهدي الفقي أمحد ضد العام قضية املّدعي 

ICC-01/13-00/00 ٣٤٦ ١٥ (وثائق ملف احلالة فقط) كمبوديا ومملكة اجلمهورية اهليلينيةو  القمر جزر احتاديف  ةلسجَّ امل سفنحالة ال 

ICC-01/14-00/00 ٢٤ ١ (وثائق ملف احلالة فقط) احلالة الثانية يف مجهورية أفريقيا الوسطى 

ICC-01/15-00/00 ١٨١ ٧ (وثائق ملف احلالة فقط) جورجيايف  احلالة 

ICC-02/04-01/05 كوين جوزيف ضد العام ة املّدعيقضي ) Joseph Kony ( ٢٧ ٤ نيوآخر 

ICC-02/04-01/15 غويننْ أُ  دومينيك ضد العام قضية املّدعي )Dominic Ongwen( ١٤٢ ٢ ١٣٠ 

ICC-02/05-01/09 ٦٦ ٩ البشري أمحد حسن عمر ضد العام قضية املّدعي 

ICC-02/05-01/12 ١٠ ١ حسني مدحم الرحيم عبد ضد العام قضية املّدعي 

ICC-02/05-03/09 ٥٦ ٤ نورين أبكر بندا اهللا عبد ضد العام قضية املّدعي 

ICC-02/11-01/11 بوغْ بَـ غْ ا لوران ضد العام قضية املّدعي )Laurent Gbagbo( ٢٣٠ ٢٧ 

ICC-02/11-01/12 اْغبَـْغبو  سيمون ضد العام قضية املّدعي)Simone Gbagbo( ٧٤ ٤ 

ICC-02/11-01/15 اْغبَـْغبو  لوران ضد العام ية املّدعيقض)Laurent Gbagbo (هغودي هليبْ ا وشارل )Charles Blé Goudé( ٣٨٩ ٢ ٢٧٠ 

ICC-02/11-02/11 غوديه ابْليه شارل ضد العام قضية املّدعي )Charles Blé Goudé( ٥٢ ٧ 

 ٢٤٩ ١٣ ٢٤٦ ١ المجموع 

 لكل حالة الوثائق التي ُأودعتعدد  - جيم
 عدد صفحاتا عدد الوثائق املودعة احلالة/القضية ة/القضيةرمز احلال

ICC-01/04-00/00 ٠٨٩ ٣ ٣٥٥ احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية 

ICC-01/05-00/00  ٣٢٠ ٢ ٢٦٥ يف مجهورية أفريقيا الوسطى ]األوىل[احلالة 

ICC-01/09-00/00 ٣٦٧ ١ ٨٢ احلالة يف كينيا 

ICC-01/11-00/00 ١٢٦ ١١  ليبيااحلالة يف 

ICC-01/12-00/00 ٧٥٠ ٥٤ احلالة يف مجهورية مايل 

ICC-01/13-00/00 ٣٤٦ ١٥ كمبوديا ومملكة اجلمهورية اهليلينيةو  القمر جزر يف احتاد املسجَّلة حالة السفن 

ICC-01/14-00/00 ٢٤ ١  يف مجهورية أفريقيا الوسطىالثانية  احلالة 

ICC-01/15-00/00  ١٨١ ٧ جيااحلالة يف جور 

ICC-02/04-00/00 ١٦٩ ٢ ١٣٤ احلالة يف أوغندا 

ICC-02/05-00/00 ١٣٢ ١٤ بالسودان احلالة يف دارفور 

ICC-02/11-00/00 ٧٤٥ ٢ ٣٠٨ احلالة يف كوت ديفوار 
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 األنشطة التي اضطلع بها المكتبمزيد من ال -دال

 :يلي كما عنيةزع البالغات املوتتوَّ . بالغاً  ٣٧٣٣٢ كتبامل تلقى ٢٠١٥ عام يف -٢

 اً مقدَّمبالغًا  ٥٤٦: من النظام األساسي ١٥ ادةالبالغات اجلديدة املقدَّمة مبوجب امل (أ)
بالغًا ال  ٤٧بالغ يظهر جليًا أ�ا خترج عن نطاق اختصاص احملكمة، و ٤٠٠منها هذه املادة مبوجب 

متصًال حبالة ختضع للتحليل بالفعل، بالغًا  ٧٤عالقة هلا باحلاالت القائمة وتستلزم مزيداً من التحليل، و
 ؛مبقاضاةأو  بتحقيقبالغاً متصلة  ٢٥و

البالغات املقدَّمة مبوجب  إىل وإضافتها معاجلتهااليت متت  راسالتامل( ضافيةاإل علوماتامل (ب)
 ؛رسالة ٣٠٧٠): من النظام األساسي ١٥ ادةامل

بصفتها بالغاً ل تسجَّ  لكياحلد األدىن تطلبات مب تفي(املعلومات اليت ال  ةعامّ الاملراسالت  (ج)
منها ما ( رسالة ٣٣٧١٦مبواضيع خمتلفة): اليت تتعلق ، أو من النظام األساسي ١٥ ادةمقدَّمًا مبوجب امل

الواردة بالربيد الرسائل من  ٢٤٤٣ ما جمموعهو  اإللكرتوينالواردة بالربيد الرسائل من  ٣١٢٧٣جمموعه 
 .العادي)
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 المرفق الرابع

 مج الرئيسي الثالث: قلم المحكمةالبرنا

 املنَجزات ٢٠١٥فيما خيص عام  يمااملر  األداء مؤشِّرات  النتائج املتوخاة

    ١-١-٢ الهدف

تنجيز مشروع املراجعة اليت جيريها  -١
حبلول  ReVision املسّماةقلم احملكمة 

 ٢٠١٥واسط عام أ

واسط عام أليها هذا املشروع يف إاحلال اليت يؤول  •
٢٠١٥ 

تسليم التقرير النهائي عن املراجعة  •
 /�اية حزيرانيف  ReVision اةاملسمّ 
 ٢٠١٥يونيو 

 املسّماةاملراجعة  شروعاملعين مب فريقال قدم •
ReVision النهائي عنه إىل رئيس قلم  تقريرال

د لذلكيف  احملكمة  .األجل احملدَّ

    ٢-١-٢ الهدف

المركزي على لفاء الطابع اإض -١
 ىل املكاتبإلها من املقر نقبنشطة األ

حتقيق وفورات عن طريق  ةامليدانية بغي
 حتسني النجاعة واملزيد من التنسيق

تنجيز دليل قسم العمليات امليدانية،  -٢
املهمات،  ختطيطوحتديث سريورات 

اخلروج، ومنوذج الوحدات  واسرتاتيجية
نشاء املكاتب إوذج امليدانية، وتوحيد من

 امليدانية اجلديدة
 ايلمبماكو بانشاء وحدة ميدانية يف إ -٣

 ReVision املسّماةاملراجعة شروع مبربط ذلك  •
 
قسم  دليلعداد إليها إل آاحلال اليت يكون قد  •

مع منوذج الوحدات امليدانية ، العمليات امليدانية
 اجلديدةنشاء املكاتب امليدانية إاملتكاملة ومنوذج 

 التعاون مع السلطات يف مايل •

�اية  لعمل املعين حبلولجناز معظم اإ •
 ٢٠١٥ مارس/ذارآ

ألول مرة  ٢٠١٥ تشرين األول/أكتوبر جرى يف •
 املقر تفويض األنشطة رمسيًا بنقل املسؤولية عنها من

بغية حتقيق وفورات عن طريق  امليدانية ملكاتبإىل ا
ويستمر . التنسيق من مزيد زيادة النجاعة والتوصل إىل

 فيما سيما واليدانية امل املكاتب العملي يف التنفيذ
النظم [ SAP برجمياتعمال واست بتطبيق يتعلق

ات اخلاصة بتخطيط املوارد واملنتجَ  والتطبيقات
 .التنسيق والتخطيط وحدة معبالتعاون  املؤسسية]

 ضمن نطاق دليل قسم العمليات امليدانية ُجنِّز • تنجيز دليل قسم العمليات امليدانية •
شعبة العمليات  نشاءبإو  .كمةلقلم احمل البنية السابقة
، غدا من الواجب إيالء اجلديدة) DEO(اخلارجية 
 .ذا الدليل على حنو مكيَّفب العمل لتنسيق االعتبار

هذا  امليدانية باستعمال املكاتب سيقوم رؤساءو 
 .الدليل وحتديثه

 منذ ايلمب باماكو يف راسخ حضور لمحكمةل • نشاء وحدة ميدانية مناسبةإجناز إ •
 دائم يليتكمهاز جب ،٢٠١٤ عام من األخري ربعال
 ٢٠١٥ ُأجنزت يف عام . وقدعاملنيف من أربعة مؤلَّ 
 مقبول ميداين مكتب تمييزاملتعلقة ب عمالاأل

 حاليًا أعمال يعمل فيه، وجتري من وبوجدان
  .حتسينه/هجتديد

    ٣-١-٢ الهدف

ويل لة من خالل ختءتعزيز املسا -١
عب ىل الشُ إحيات وتفويضها الصال
 قسامواأل
العمل  أمكنةتعزيز التشارك يف  -٢

 باالستعانةوالوثائق وقواعد البيانات 
 Sharepoint ربجمياتب

عب قلم احملكمة تواتر اجتماعات مديري شُ  •
 قسام التابعة هلااأل ورؤساء

ماكن العمل املستخدمة يف جمموعة أعدد  •
 Sharepoint الربجميات

 عقد ذلك يف مبا ،جديد يإدار  بيكل العمل •  سبوعيةأاجتماعات عقد  •
 قلم احملكمة وألفرقة إدارة لفريق منتظمة اجتماعات

 التابعة هلا األقسام مستوى علىو  هُشعب إدارة

    ٤-١-٢ الهدف

عي العام يف تنفيذ دعم مكتب املدَّ  -١
 ٢٠١٤خطة التوظيف لعام 

عي املدَّ  مكتبسبوع مع أكل   اجتماعنيعقد  •
ة احلشد ذات الصلة ومتابعتها: نشطأالعام لتنسيق 

عي العام والسبل حتديد احتياجات مكتب املدَّ 
لامل/نةاحملسَّ /املستمرة  الالزمىل تقدمي الدعم إة عدَّ

جال آدة وحتديد املعقَّ  التوظيفحبث حاالت  •
 ىل املضي قدماً إشأن السبيل يف  البتّ 

النهائية لتحقيق  ؤشِّراتم امليتقي •
 الفرتةدة فيما خيص احملدَّ  واملراميالنتائج 
٢٠١٤/٢٠١٥ 

 يومي تواصلجرى و  منتظمة اجتماعات تقدعُ  •
 لتنسيق العام عياملدّ  ومكتب قسم املوارد البشرية بني

 وضمان ٢٠١٤ عام طةخب املتعلقة التوظيف أنشطة
 نـُفِّذتوقد  .حبسب درجات األولوية دعمتقدمي ال

 %؛٨٦ بنسبة ٢٠١٤لعام  األصلية خطة التوظيف
 %٧١ بنسبةفنُـفِّذت  ٢٠١٥ امع خطة أما
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 املنَجزات ٢٠١٥فيما خيص عام  يمااملر  األداء مؤشِّرات  النتائج املتوخاة

من  ة"صتخلَ س"العرب املبـصدار وثيقه إ •
يف  تقومجل احلاالت املماثلة اليت قد أ

 املستقبل

 دِّلتوعُ  تسجيلهامت و  دةاملعقَّ  احلاالت نوقشت •
"العرب بـمل ُتْصَدر وثيقة و  .السريورات حبسب اللزوم

لكن مشروع التعميم اإلداري اجلديد  ة"تخلصسامل
 .ةصتخلَ سلعرب املايأخذ ب بالتوظيف اخلاص

    ١-٣-٣ لهدفا

هم أحتسني قنوات التواصل مع  -١
جل املزيد أقليمية من الدول واهليئات اإل

 المن التعاون الناجع والفعّ 

التنسيق يف بلدان املسؤولة عن هات اجلعدد  •
هات اجلاحلاالت وغريها من الدول اهلامة؛ عدد 

 نظمات الدوليةيف امل التنسيقاملسؤولة عن 

هات اجلالة من شبكة فعّ وجود  •
بلدان  يف مجيع التنسيقاملسؤولة عن 
هم البلدان املشاركة يف أاحلاالت ويف 

مسؤولة عن التعاون؛ وجود جهات 
من جملس األو مم املتحدة، تنسيق يف األال

مم مكتب األو التابع لألمم املتحدة، 
واجلرمية،  باملخدراتاملتحدة املعين 

شؤون لالسامية لألمم املتحدة  واملفوضية
 الالجئني

التنسيق املسؤولة عن هات اجل من الةفعّ  شبكة •
 األمم احلاالت، ومنظمة بلدان مجيع يف ونشطةعاملة 
املعين باملخدرات  املتحدة األمم مكتبو  ،املتحدة

شؤون لواملفوضية السامية لألمم املتحدة واجلرمية، 
  املتحدة ، وجملس األمن التابع لألممالالجئني

    ١-٤-٣ الهدف

 جديدة اتفاقاتبرام إ -١
املفاوضات مع الدول ب الدفع ُقدماً  -٢
طراف وغريها من الدول اليت قد تكون األ

 شريكة
احملكمة من جهود  تبذلهما  درف -٣

عاملية النطاق لتعزيز التعاون مع الدول 
 واخلربة القانونية باملواردطراف األ

 املربمةاجلديدة  االتفاقاتعدد  •
 
 ليهاإلت آاحلال اليت تكون املفاوضات املعنية قد  •
 
 امحال املوارد واخلربة القانونية املعنيتني وختصيصه •

إعادة توطني بشأن  اتفاقات ةثالث •
 فراج املؤقت، واتفاق بشأن اإلشخاصاأل

فراج ، واتفاق بشأن اإلشخاصعن األ
 شخاصعن األ

 حدوا اتفاق إلبرام مةمتقدِّ مباحثات  أُجريت •
واحد بشأن إعادة  اتفاق أُبرمو  .املؤقت اإلفراجبشأن 
 منواحد  وأُعيد التفاوض على اتفاق ،التوطني

 .اتفاقات إعادة التوطني النافذة

نشطة مع مجيع  مفاوضاتجراء إ •
 شركاءاجلهات احملتمل أن تغدو 

 احملافل يف توبع التواصل النشطو  .دولة ٢٥اتُِّصل بـ •
 حلقات التدارس املعنية ،معيةاجل( األطراف تعددةامل
 .)التعاونب

ر موارد يف جمال اخلربة القانونية توفُّ  •
 قدميها عند الطلبلت تهاوجهوزي

املوظفني واملوظفني املعاونني املعنيني  مجيعُ تلقى  •
ي تدريباً يف جمال القضائ التعاونبو  اخلارجية العالقاتب

 القانون 

    ٢-٤-٣ لهدفا

دول الية اخلاصة بتذيب االسرتاتيج -١
جل التعاون أاملراد مفاحتتها من 

مع حتسني العالقات  -املخصوص 
 التعاونعاء ومع الدفاع يف جمال دِّ الا

ن أميكن  باعتبارهازها يعدد البلدان اليت يتم متي •
تكون شريكة يف التعاون املخصوص؛ التشارك مع 

عاء والدفاع يف تناول طلبات التعاون عند دِّ اال
 االقتضاء

شبكة فعالة من شركاء التعاون وجود  •
املخصوص؛ السرعة والنجاعة يف تناول 

عاء دِّ مع اال اً الطلبات اليت تستلزم تنسيق
 والدفاع

 تعاونالإىل حتقق  التوصل يف٪ ٩٠ النجاح بنسبة •
 الشأن أصحاب من الدفاع ةفرقأ الذي طلبته
 اخلارجيني

    ١-٧-٢ الهدف

سب نكون املباين الدائمة هي األ -١
 احملكمة الحتياجات

عدد املسائل املثارة مع جلنة الرقابة بشأن مدى  •
 مناسبة املباين الدائمة

 من أقل إىلاملعين  عددال ختفيض ُجنح يف :٪١٠٠ • مسائل طفيفة سس ال يزيد عنما  •
 مسائل طفيفة سس

    ٢-٧-٢ الهدف

 لوقت الضائع خالل االنتقالاتقليل  -١
السياسات االسرتاتيجيات و  تنفيذ -٢

 عمليةجناز إىل النجاح يف إالرامية 
 وناجعاً  االً االنتقال تنفيذاً فعّ 

عملية  االستفادة منالسهر على  -٣
فرصة لتحسني  باعتبارهااالنتقال 

 سريورات العمل وتبسيطها

يام) الفاصل بني يوم االنتقال الزمن (عدد األ •
 العمل يف املقر اجلديد فيه أيوم الذي يبدالو  املقرَّر

 فعالً (لكل قسم)
 تنفيذ االسرتاتيجيات والسياسات املعنية •
و أ هاحتسين يتحقق اليتعدد سريورات العمل  •

 من خالل االنتقال تبسيطها

 قسمليومًا ل ٢٠ عن ال يزيدما  •
 الواحد

مل  حدثت اليت التأخري يف بضع حاالت :٪١٠٠ •
رة البالغةأبداً  التأخري يتعدَّ   يوماً  ٢٠ املدة املقدَّ

ل من ظجماالت ي سسة عن ال يزيدما  •
 سياساتو أوضع اسرتاتيجيات  الالزم

 جديدة فيما خيصها

 مجيع مت على حنو مالئٍم حتديُد وتعينيُ  :٪٦٠ •
 لتنفيذها لكن العمل واالسرتاتيجيات السياسات

 جارياً  بالكامل لـّما يزل
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 المرفق الخامس
 طلبات المجني عليهمأعداد ، و معوزينال المّدعى عليهم بيانات مدَمجة بأعدادقلم المحكمة: 

 الواحد شاهدفيه لل المكوث ُمدد، و الشهود في المقرّ  مكوث وُمدد، الجديدة

  عدد المّدعى عليهم المعوزين :١ الجدول
٢٠٠٨ ٢٠٠٩ ٢٠١٠ ٢٠١١ ٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١٤ ٢٠١٥ 

العدد 
 الفعلي

العدد حبسب 
 افرتاضات امليزانية

العدد 
 الفعلي

العدد حبسب 
 ةافرتاضات امليزاني

العدد 
 الفعلي

العدد حبسب 
 افرتاضات امليزانية

العدد 
 الفعلي

العدد حبسب 
 افرتاضات امليزانية

العدد 
 الفعلي

العدد حبسب 
 افرتاضات امليزانية

العدد 
 الفعلي

العدد حبسب 
 افرتاضات امليزانية

العدد 
 الفعلي

العدد حبسب 
 افرتاضات امليزانية

العدد 
 الفعلي

العدد حبسب 
 نيةافرتاضات امليزا

٠ ٧ ٨ ٨ ١٢ ١٢ ١٧)23F١ ٣ ٣ ٤ ٣ ٦ ٣ ٦ ٧ )١ 

 عدد طلبات المشاركة الجديدة التي قدَّمها المجني عليهم :٢ الجدول

 ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ ٢٠١٠ ٢٠١١ ٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١٤ ٢٠١٥ 

 ٢١٦ ٢٧٢ ٣١١ ٢٧ ٢٤ ٩٠ ٦٠ ٠٤٠ ٢ أوغندا

 ٢٧٠ ٣٣١ ٤٧ ١٦٠ ١ ٠ ٦٨٢ ١ ٢٥٩ ٤٢٧ الدميقراطية الكونغو مجهورية

 ٠ ١١٨ ٦٣ ٥ ٢ ١ ٠ ٠ بالسودان دارفور

 ١٣٣ ٣٤ ٧٦١ ١ ٠٦٥ ٣ ١٧٠ ٦٤ ١١ ٠ مجهورية أفريقيا الوسطى

 ٠ ٢ ٥٧ ٥١٣ ٢ ٨٨٢ ٤١٦ ٧٢٤ ٢٢٤ كينيا

 - - - ١ ٦ ٠ ٦ ٠ ليبيا

 - - -  - ٢٠٣ ١١٢ ٢٤٩ ٢٥٧ ديفوار كوت

 - - - - - ١٣٧ ٩٢ ٢٥٩ املسجَّلة يف بلدان معيَّنة السفن

 - - - - - - ١١٩ ١٩ مايل

 ٦١٩ ٧٥٧ ٢٣٩ ٢ ٧٧١ ٦ ٢٨٧ ١ ٥٠٢ ٢ ٥٢٠ ١ ٢٢٦ ٣ المجموع

 عدد طلبات جبر األضرار الجديدة التي قدَّمها المجني عليهم :٣ الجدول

 ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ ٢٠١٠ ٢٠١١ ٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١٤ ٢٠١٥ 

 ٠ ٢٤ ٣٨١ ٢٥ ٢٤ ٩ ٦٠ ٠٠٠ ٢ أوغندا

 ٤ ١٠٧ ٣٦ ١٦٠ ١ ٠ ٥٩٣ ١ ٢٩٦ ٤٤٢ الدميقراطية الكونغو مجهورية

 ٠ ٧ ٧٦ ٥٤ ٢ ١ ٠ ٠ بالسودان دارفور

 ١ ٢٣ ٣٢١ ٩٣٦ ٢ ٢٠٦ ١٨٨ ١٢ ٠ مجهورية أفريقيا الوسطى

 ٠ ١١٦ ٤٢١ ٨٥٧ ٢ ٦٩٨ ٠ ٠ ٠ كينيا

 - - - ٠ ٦ ٠ ٦ ٠ ليبيا

 - - - - ٢١٠ ١١٣ ٢٥٠ ٢٥٦ ديفوار كوت

 - - - - - ١٤١ ٩٩ ٢٦٠ املسجَّلة يف بلدان معيَّنة السفن

 - - - - - - ٢١٢ ١٩ مايل

 ٥ ٢٧٧ ٢٣٥ ١ ٠٣٢ ٧ ١٤٦ ١ ٠٤٥ ٢ ٩٣٥ ٩٧٧ ٢ المجموع

                                                 
وزين ّدعى عليهم معمل السنة خدمات تلك خالل قدَّمت احملكمة لكن. معوزون تبنيَّ أنه ليس بني املّدعى عليهم ٢٠١٢ عام يف  )١(

 .معوزون السابقة إىل أ�هم السنوات يف ُخلص قد ألنه كان تسعة جمموعهم
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 (المّدة القصوى) الواحد شاهدلل في المقر المكوثمّدة  :٤ الجدول

 ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ ٢٠١٠ ٢٠١١ ٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١٤ ٢٠١٥ 

 
 العدد 
 الفعلي

العدد حبسب 
افرتاضات 
 امليزانية

 العدد 
 الفعلي

العدد حبسب 
افرتاضات 
 امليزانية

 العدد 
 الفعلي

العدد حبسب 
افرتاضات 

 يةامليزان
 العدد 
 الفعلي

العدد حبسب 
افرتاضات 
 امليزانية

 العدد 
 الفعلي

العدد حبسب 
افرتاضات 
 امليزانية

 العدد 
 الفعلي

العدد حبسب 
افرتاضات 
 امليزانية

 العدد 
 الفعلي

العدد حبسب 
افرتاضات 
 امليزانية

 العدد 
 الفعلي

العدد حبسب 
افرتاضات 
 امليزانية

 الكونغو مجهورية
 –الدميقراطية 

 ٧ ٠ ١٠ ٣٩ ١٠ ٢٢ ١٥ ١٣ غ/م غ/م غ/م غ/م غ/م غ/م غ/م غ/م قضية األوىلال

 الكونغو مجهورية
 – الدميقراطية

 ٧ ٠ ١٠ ٢١ ١٠ ٤١ ١٥ ٢٥ غ/م غ/م غ/م غ/م غ/م غ/م غ/م غ/م القضية الثانية

أفريقيا  مجهورية
قضية (الوسطى 
 ٧ ٠ ١٠ ٠ ١٠ ١٩ ١٥ ٣٣ ١٥ ٣٧ ١٥ ١٤ غ/م ٦ ١٥ ١٢ )خرينآمببا و 

 غ/م غ/م غ/م غ/م غ/م غ/م غ/م غ/م غ/م غ/م ١٥ ١٨ ١٥ ٢٥ ١٥ غ/م روتو وَسْنغضية ق

 الكونغو مجهورية
 - الدميقراطية

 القضية السادسة
 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/م ١٥ ٢٤ )انْتاَغْندا بوسكو(

 كوت ديفوار
 واْبليه (اْغبَـْغبو
 غ/م غ/م غ/م غ/م غ/م غ/م غ/م غ/م غ/م غ/م غ/م مغ/ غ/م غ/م ١٥ ٢ )غوديه
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 المرفق السادس

 البرنامج الرئيسي الرابع: أمانة جمعية الدول األطراف

 املنَجزات ٢٠١٥فيما خيص عام  يمااملر  األداء مؤشِّرات   النتائج املتوخاة

    ١الهدف  •

ط عقد املؤمترات على النحو املخطَّ 
 له

د، ، واختتامها يف الوقت احملدَّ عقد االجتماعات دون عقبات •
 واعتمادها التقارير الالزمة

 البنود املدرجة على جدول األعمالالنظر يف مجيع  •
تقدمي الدعم التقين واإلمدادي للمشاركني يف االجتماعات، ومبا  •

ثائق، وتقدمي خدمات اللغات يف ذلك تسجيلهم، وتزويدهم بالو 
 إليهم

ر رى من ترتيبات هلا وما يوفَّ رضا املشاركني يف الدورات عما جيُ  •
 من معلومات

 خدمات هلا التابعة واهليئات اجلمعية إىل ُقدِّمت • غ م •
 يف مت ؛واالجتماعات املؤمتراتيف جمال  عالية اجلودة

 ووثائق اتالدور  قبل ماوثائق  كل املناسب حتريرُ  الوقت
 وإتاحتهاوترمجتها،  ات،الدور  بعد ما وثائقو  اتالدور 
 للدول

 يف الدورات املشاركني من إجيابيةقيبات تع دتور  •

    ٢الهدف 

رة ومرتمجة على حنو توفري وثائق حمرَّ 
جيد، ُتصدر من أجل جتهيزها 
 وطبعها وتوزيعها يف الوقت املناسب

تقدمي خدمات مؤمترات جيدة إىل الدول ورضاها عن هذه  •
اخلدمات، واالضطالع من أجلها بتحرير الوثائق وترمجتها 

(يف الوقت املناسب بأربع لغات رمسيةوإصدارها 
24F

، ورضاها عن )٢
الع املساندة يف االضط هذه اخلدمات واألعمال اليت تساندها كلَّ 

 مبهامها
تقدمي املساعدة إىل الدول على النحو املطلوب، وال سّيما توفري  •

 املعلومات والوثائق املتعلقة باجلمعية واحملكمة

 أدناه اجلدول ديره يفاألمانة ما تـُبَـنيَّ مقا جهَّزت • غ م •
 الدورة ووثائق الدورة قبل وثائق مامن  )صفحة ٣٧٣٥(

 ةلرابعفيما خيص دورة اللجنة ا الدورة بعد ما ووثائق
 ودورتا املستأنفةوالعشرين  الرابعة ودورتا والعشرين
 ؛والعشرين اخلامسة
 أدناه اجلدول األمانة ما تـُبَـنيَّ مقاديره يف جهَّزت

 الدورة ووثائق الدورة قبل وثائق مامن  )صفحة ٨٥٦٧(
 الدورة فيما خيص دورة اجلمعية الثالثة بعد ما ووثائق
 ةعشر  الرابعة ودورتا ة املستأنفةعشر 

    ٣الهدف 

إسداء املشورة القانونية اجليدة إىل 
 اجلمعية وهيئاتا الفرعية

تقدمي خدمات قانونية تقنية إىل الدول، وال سّيما على شكل  •
 وتدعمهيسِّر عملها وثائق ت

 رضا أعضاء اجلمعية واهليئات املعنية عن الدورات وجلساتا •

 والوثائق املعلوماتأُتيح عند الطلب كلُّ ما يتوفَّر من  • غ م •
بذا مت تيسري و ؛ واحملكمة اجلمعية بعمل ةتعلقاملنشودة امل
 أدوارهمب اللجنة وأعضاء الدولاضطالع 

 يف الدورات املشاركني من تعقيبات إجيابية وردت •

    ٤الهدف 

تعميم الوثائق واملعلومات على 
الدول األطراف بصورة فعالة 

 بوسائل منها شبكة اإلنرتنت

كثرة الرجوع إىل هذه املواد عن طريق املوقع الشبكي وشبكات  •
الرتابط اخلارجي اخلاصة باجلمعية، وجلنة امليزانية واملالية، واملكتب، 

 وجلنة الرقابة؛
 الع على املعلومات والوثائق دون تأخرياالطّ  إمكان •

 علوماتاملو  الرمسية الوثائق مجيعُ املوقع  على ُمحِّل • غ م •
دائماً  متاحة شبكة الرتابط اخلارجي كما إن ؛فيدةامل

 اللجنة وأعضاء كتبوامل اجلمعية لكي تستخدمها
 الثالثة يف الدورة املشاركة الوفود على األمانة عتوزَّ  •

 USB حافظة من النوعذاكرة  وحداتللجمعية  عشرة
 الدورة، قبل ما الوثائق املتوفِّرة من وثائق معظم تتضمَّن

 عتوزَّ  اليت املطبوعة الوثائق صفحات عدد خمفِّضة بذلك
 وفورات ذلك تىآوقد  ؛صفحة ٥٦٨٠مبقدار  عادة
 ميعجب تأخذ األمانة ستظلو  ؛يورو ٧٠٠٠٠زهاء  تبلغ

جمال  يف النجاعة يقحتق إىل الرامية والتدابري الوسائل
 الوثائق

صدد املهمة املنوطة با حديثاً  يف اضطلعت األمانة، •
 يفمنها املشاركة  أنشطةب فيما يتعلق بالتكامل،

                                                 
 ال ُتصدر الوثائق الرمسية للجمعية إال بأربع لغات رمسية هي اإلسبانية واإلنكليزية والعربية والفرنسية. ٢٠٠٩اعتباراً من عام  ) ٢(
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 املنَجزات ٢٠١٥فيما خيص عام  يمااملر  األداء مؤشِّرات   النتائج املتوخاة

 أصحاب الشأن تواصل تأمنيو  ،صلةذات  اجتماعات
شبكة الرتابط  تطوير ومواصلة بعض، مع بعضهم
 فيها الصلة ذات املعلومات وإدراج اخلارجي

 .يف الدورات املشاركني من ت إجيابيةتعقيبا وردت •

 وعدد صفحاتها  ٢٠١٥عدد الوثائق التي ُأصدرت في عام  -ألف 

 الموع بالروسية بالصينية بالعربية باإلسبانية بالفرنسية باإلنكليزية  

 صفحاتا الوثائق اتاصفح الوثائق صفحاتا الوثائق صفحاتا الوثائق صفحاتا الوثائق صفحاتا الوثائق صفحاتا الوثائق  

دورة اللجنة الرابعة 
 ٤٢٠ ١ ١٨٢ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٤٥١ ٥٠ ٩٦٩ ١٣٢ والعشرون

دورة اللجنة الرابعة 
 ٠٩١ ١ ٦٦ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٣٨٦ ٢٠ ٧٠٥ ٤٦ والعشرون املستأنفة

دورة اللجنة اخلامسة 
 ٢٢٤ ١ ١٩٨ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٣٧٢ ٥٧ ٨٥٢ ١٤١ والعشرون

 ٧٣٥ ٣ ٤٤٦ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٢٠٩ ١ ١٢٧ ٥٢٦ ٢ ٣١٩ للجنة الموع

دورة اجلمعية الثالثة 
 ٣٢٩ ٤٣ ٤ ١ ٤ ١ ٧٥ ١٠ ٧٥ ١٠ ٧٥ ١٠ ٩٦ ١١ عشرة املستأنفة

دورة اجلمعية الرابعة 
 قبل ما وثائق :عشرة
 ٦٨٠ ٥ ١٨٢ ٠ ٠ ٠ ٠ ٤٠٢ ١ ٥٤ ٤٠٢ ١ ٥٤ ٤٢٨ ١ ٥٦ ٤٤٨ ١ ٥٧ الدورة

دورة اجلمعية الرابعة 
 ٣١٠ ٣٤ ٠ ٠ ٠ ٠ ٧٧ ٨ ٧٨ ٩ ٧٨ ٩ ٧٧ ٨ الدورة ئقوثا :عشرة

دورة اجلمعية الرابعة 
 بعد ما وثائق :عشرة
 ٢٤٨ ٢ ١٣ ٥٩ ١ ٥٩ ١ ٤٩٨ ٢ ٥٤٤ ٣ ٥٤٤ ٣ ٥٤٤ ٣ الدورة

لدورة اجلمعية  الموع
 ٢٣٨ ٨ ٢٦٨ ٥٩ ١ ٥٩ ١ ٩٧٧ ١ ٦٤ ٠٢٤ ٢ ٦٦ ٠٥٠ ٢ ٦٨ ٠٦٩ ٢ ٦٨ الرابعة عشرة

 المجموع لعام
٣٠٢ ١٢ ٧٥٧ ١٣٣ ٢ ١٣٣ ٢ ٠٥٢ ٢ ٧٤ ٠٩٩ ٢ ٧٦ ٣٣٤ ٣ ٢٠٥ ٦٩١ ٤ ٣٩٨  ٢٠١٥ 
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 المرفق السابع

 مشروع المباني الدائمةمكتب مدير : ١-البرنامج الرئيسي السابع

 : مكتب مدير مشروع المباني الدائمة٧١١٠البرنامج الفرعي  -ألف

 املنَجزات ٢٠١٥املرامي فيما خيص عام  األداء مؤشِّرات النتائج املتوخاة

 ١الهدف 
إتاحة املباين الدائمة الالزمة للمحكمة لتحقيق غاياتا وأهدافها  -

 االسرتاتيجية

أن يكون أداء املشروع مطابقًا لألداء املنصوص عليه يف امليزانية املقرَّة  -
 وأن يتخطاه عند اإلمكان

٩٧,٤ %١٠٠% 

 %١٠٠ %١٠٠ أن يُتقيَّد يف املشروع باملواعيد املقرَّة -

  %١٠٠ %١٠٠ دشاء املباين الدائمة وفق اجلدول الزمين احملدَّ أن يتواصل إن -

 ٢الهدف 
التكفل بانتقال احملكمة من املباين املؤقتة إىل املباين الدائمة على  -

 حنو سلس وناجع ومتقيَّد فيه باملواعيد

أن يشتمل املشروع على كافة األنشطة الالزمة للتكفل بتحقيق  -
 األهداف املنشودة

١٠٠ %١٠٠% 

 %١٠٠ %١٠٠ ن يُتقيَّد يف املشروع باآلجال املقرَّةأ -

أن ُيسهر على متييز مجيع �وج وإجراءات العمل وعلى التقدم يف  -
 االضطالع جبميع األعمال التحضريية الالزمة

١٠٠ %١٠٠% 

 ٣الهدف 
التكفل بعودة املباين املؤقتة إىل عهدة الدولة املضيفة على النحو  -

 واألكثر فعالية وتقيداً باملواعيداألجنع من حيث التكاليف 

أن ُيسهر على مواءمة النقل من املباين املؤقتة إىل املباين الدائمة على  -
النحو األكثر جناعة بالقياس إىل التكاليف، مع تقليل حاالت التداخل 

 إىل احلد األدىن

١٠٠ %١٠٠% 

 المحكمة موظفي من الموارد: ٧١٢٠ الفرعي البرنامج  - باء

 املنَجزات ٢٠١٥املرامي فيما خيص عام  األداء مؤشِّرات ملتوخاةالنتائج ا

 ١الهدف 
االضطالع مبهام الدعم احلاسم األاية الضروري ملشروع املباين  -

 املنشودة منه االسرتاتيجية األهدافو  الغاياتحقق تتالدائمة لكي 

تلقي مشروع املباين الدائمة من احملكمة إسهامًا جيدًا يأيت يف الوقت  -
 ملناسبا

 ١٠٠ %١٠٠% 

استفادة مشروع املباين الدائمة أكرب استفادة ممكنة من اخلربة والتجربة  -
 فرتني ضمن احملكمةااملتو 

١٠٠ %١٠٠% 

 ٢الهدف 
لألنشطة الضروري االضطالع مبهام الدعم احلاسم األاية  -

االنتقالية اليت يستلزمها النجاح يف انتقال احملكمة إىل املباين اجلديدة 
 ل هذه املباين جاهزة لالستعمال التاموجع

تلقي مشروع املباين الدائمة من احملكمة إسهامًا جيدًا يف األنشطة  -
 االنتقالية يأيت يف الوقت املناسب

١٠٠ %١٠٠% 

االستفادة يف األنشطة االنتقالية أكرب استفادة ممكنة من اخلربة  -
  ضمن احملكمةاملتوافرتني والتجربة 

١٠٠ %١٠٠% 
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 الثامن المرفق

  البرنامج الرئيسي السادس: أمانة الصندوق االستئماني للمجني عليهم

 املنَجزات الصندوق االستئماين للمجين عليهمأولويات 

ويف  مشال أوغندايف  ةنشطة الراتعزيز األل، يف املساعدةالعمل، ضمن إطار املهمة املتمثلة 
مين) ذا مسح بذلك الوضع األ(إ ا الوسطىفريقيأغو الدميقراطية ويف مجهورية نمجهورية الكو 

 .وكوت ديفوارنشطة يف كينيا أوالشروع يف  األنشطة؛توسيع نطاق هذه و 

فأخذت ، أوغندا مشاليف  احلالة) مشاريع جديدة يف ٦ستة ( اسُتهلت صارم تقاول إثر
د فرتتامل مشاريع ) ٣ثالثة (ومثة . مستمرة مشاريع )٣(جانب ثالثة إىل تعمل  يف مجهورية  ُمتَدَّ

النتقال ل التحضري اأعم الصندوق االستئماين للمجين عليهم حيث بدأ، الكونغو الدميقراطية
الربنامج يف  أُبقي سباب أمنيةألو . ٢٠١٦عام  الذي سيجري طيلةاملشاريع القائمة،  حمفظة

اليت ة نشطاأل نطاق توسيعهناك قدرة كافية لبدء  ومل تكن. قاً مجهورية أفريقيا الوسطى معلَّ 
 أخرى. اً بلدان ليشمل يف املساعدةضمن إطار املهمة املتمثلة جيريها الصندوق 

نتظر صدور القرار النهائي بشأن التعويضات يُ  األضرار،جرب يف املتمثلة  باملهمةفيما يتعلق 
ا غنْ ضرار يف قضية كاتَـ جرب األإجراءات ر أن تبدأ ، ومن املقرَّ غالوبـَنْ عن دائرة االستئناف يف قضية 

 على الصندوق أن يضمن نظر إىل هذه التطورات يتعنيَّ البو . ٢٠١٤الثاين من عام  فيف النص
وامر أالتهيئة ملتابعة  ةضرار بغيوامر بدفع تعويضات جرب األدىن لتنفيذ األأوجود بنية حد 

تأيت  ستجابيةا ، متابعةً ٢٠١٥ ع أن تصدر يف عاماملتوقَّ  ،ضراراحملكمة (النهائية) بشأن جرب األ
ضرار قائم يف امليدان وامر القاضية جبرب األن جهاز الصندوق املعين بتنفيذ األإيف حينها. 

شراف على تصميم نيا لإلو يف بالقائم يف املكتب امليداين للتنسيق صًا خمصَّ  اً وسيستلزم فريق
نشطة ري األيتعقيد، كما تأمر به احملكمة، مع تسالضرار املتسمني بوتنفيذ تعويضات جرب األ

 .املساعدة يف نفس الوقت ةهمإطار ماملندرجة ضمن 

مارس الذي صدر يف آذار/ لوبـَْنغا قضية تعويضات يفال بشأنقرار دائرة االستئناف عمًال ب
 األضرارتنفيذ جرب لخطة مشروع  الصندوق االستئماين للمجين عليهم ، أعد٢٠١٥

ميدانية ات مهمّ ، مبا يف ذلك واملواردالوقت إجراٍء استلزم كثريًا من بعد و . بتعويضات مجاعية
وجمتمعاتم احمللية يف إيتوري (مجهورية الكونغو  الين عليهممع مستفيضة ومشاورات  رةمتكرِّ 

بالتعاون مع موظفي قلم تنفيذ ال يف ؤهشركاو  الصندوق االستئماينو موظف يسَّرها ،الدميقراطية)
فيها  لكي تنظر ٢٠١٥نوفمرب تشرين الثاين/ ٣ يفمشروع خطة التنفيذ الصندوق  ماحملكمة، قدَّ 

 .يف شأ�ا وتبتّ  احملكمة

 ترسيخ ةالتنظيمية بغي قدرتهفيما خيص مجع التربعات والربوز للعيان، ينوي الصندوق تعزيز 
من اجلهات املاحنة املؤسسية اخلاصة  ةومستدام هامة إيرادات واستئتاء هاتنويعوزيادة التربعات 

 .يات املتحدةة وسوق الوالبيو ور يف السوق األ

الصندوق االستئماين للمجين  فيما خيص ReVision املسّماةراجعة املنتائج  ريثما تُعَرف
 هباتظلت و . مع التربعات والربوز للعياناملعين جبملوظف اتوظيف قت إجراءات لِّ ، عُ عليهم
الصندوق  د أحرزوق. الصندوق االستئماين إيراداتمن  داً زهي اً جزءمتثِّل اخلاصة  اجلهات

مجع ما يرتتب عليه ختفيض ضرييب من هبات يف حتديد شريك لتسهيل  اً تقدم االستئماين
 جملس علىسُيعرض التعامل معه ( بيةو ور السوق األو  يات املتحدةسوق الوال يفاخلاصة اجلهات 

 إجراءٍ و  وضع سياسةٍ يف  اً تقدم كما أحرز)،  ٢٠١٦يف عام عليه  تهموافق إدارة الصندوق ابتغاءَ 
 .الصندوق نظامعليه  ينص كما للتحقق

لة يف إطار نشطة املموَّ م األينظمها اخلاصة مبراقبة وتقيأيضًا مانة الصندوق أستعزز 
الت والنتائج عمال نظام للمعلومات التدبرية يربط بني املدخَ إنشاء و إمهمتيها، مبا يف ذلك 

 .هداف االسرتاتيجيةاالشتغالية وبني الغايات واأل

(اليت لقدرات والوقت املتعلقة بالقيود إىل ا نظراً  حمدودعلى هذا الصعيد  احملرز تقدمال إن
 ماتِ لَ عْ مَ  علىشركاء ال أُْطِلع. وقد )كبري  لسريورة جرب األضرار من وقع تتأتى رئيسيًا عّما

  يف الصندوق لكي ينظر فيهااإلطار األويل خلطة قياس األداء ُوضع و والتقييم الرصد  وإجراءاتِ 
 م املعلوماتانظ ذلك إعدادُ  وسيعقب. اً الحقإدارته  جملس ويقرها ٢٠١٦يناير كانون الثاين/

 .)MISالتدبرية (
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 المرفق التاسع

 : آلية الرقابة المستقلة٥-البرنامج الرئيسي السابع 

 املنَجزات ٢٠١٥املرامي فيما خيص عام  األداء مؤشِّرات النتائج املتوخاة

 ١الهدف 
عِة وفعاليِة أنشطِة احملكمة مراقبة جنا -

 واملساعدة يف حتقيقهما

فيما خيص حمدَّدة ما من مراٍم  إجناز إعداد تقارير التفتيش واالهتمام بطلبات اإلرشاد -
 ٢٠١٥عام 

آلية  مهمتا ٢٠١٥خالل عام  عَّلفَ مل تُـ 
التفتيش ة املتمثِّلتان يف الرقابة املستقل

يش تفت ال عمليات هخالل . فلم ُجتروالتقييم
 .تقييمال عمليات و 

 إجناز إعداد تقارير التقييم واالهتمام بطلبات اإلرشاد -

توفُّر املواد اإلرشادية الشاملة والفّعالة للتفتيش والتقييم الذاتيي  -
 الفائدة

 ٢لهدف ا
مراقبة العاملني يف احملكمة مراقبًة ناجعة  -

وفّعالة من خالل التحقيق فيما يفاد به من 
 املخالفات

اخلاصني إجراءات العمل القياسية وثيقة إصدار كتيِّب العمل و  -
املمارسة  وفق ةآلية الرقابة املستقلاليت جتريها  حقيقبعمليات الت
  يف هذا الالالفضلى 

فيما خيص حمدَّدة ما من مراٍم 
 ٢٠١٥عام 

ة املتمثِّلة آلية الرقابة املستقلمهمة  تـَُفعَّل مل
 /نوفمربالثاين حىت �اية تشرين التحقيقيف 

إجراء  ٢٠١٥فشهد عام . ٢٠١٥
يشهد إجراء مل  هلكنواحد أويل استعراض 
كان وحبلول �اية العام املعين  . أي حتقيق

بعمليات  اخلاص إعداد كتيِّب العمل
 .اإلجناز وشيك التحقيق

لحماية ل موطلباتالرد على تقارير املبِلغني عن املخالفات  -
 يهاواّختاذ التدابري بناًء عل

 التحقيقإجناز تقرير االستعراض األويل وتقارير  -

آلية اليت جتريها التحقيق التقيد بكتيِّب العمل اخلاص بعمليات  -
 ةالرقابة املستقل
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 المرفق العاشر

 الشراء

 ٢٠١٥لمحة عامة عن األنشطة المضطَلع بها في مجال الشراء عام  - ألف

  

 كانون الثاين/
 يناير

  شباط/
 رفرباي

 آذار/
 مارس

 نيسان/
 أبريل

 أيار/
 مايو

 حزيران/
 يونيه

 متوز/
 يوليه

 آب/
 أغسطس

 أيلول/
 سبتمرب

 تشرين األول/
 أكتوبر

 تشرين الثاين/
 نوفمرب

 كانون األول/
 ديسمرب

 للسنة( الموع
 )25F٣()بكاملها

 وظفنيامل عدد

املعنيني بعمليات 

   ٧ ٧ ٧ ٧ ٧ ٧ ٧ ٧ ٧ ٧ ٧ ٧ الشراء

 الشراء أوامر

 ٥٢٥ ١ ٩٥ ١٣٢ ١٢٣ ١٠٦ ٩٦ ١١٤ ١٠٩ ١٢٢ ١١٢ ١٤٨ ١٥٥ ٢١٣ الشراء أوامر دعد

 الشراء أوامر عدد

 ١٧٩ ٢ ١٤٦ ٢٠٦ ١٧٦ ١٥١ ١١٣ ١٣٠ ١٤٧ ١٤٧ ١٤٧ ٢٠٠ ٢٦٠ ٣٥٦ السابقة للسنة

املشمولة  قيمةال

 ٧٧٨ ٤١٤ ٩١ ٥١٩ ٦٣٣ ٣ ٣٦٥ ٥٢٠ ٣ ٠٧٩ ٦٣٤ ٣ ٢٩٥ ٦٧٦ ٢ ٩١٩ ٤٨٧ ٧ ١٩٨ ٩٣٢ ٩ ٤٧٤ ٦٩٢ ٣ ٨١٥ ٢٢٦ ١١ ٤٥٣ ٣١٨ ١٣ ١٣٥ ٨١٥ ١٧ ٥٦٧ ٧٥٢ ٨ ٩٥٩ ٧٢٤ ٥ الشراء أوامرب

املشمولة  قيمةال

 الشراء للسنة أوامرب

 ٧٥٤ ٤٦٨ ١٥٤ ٥١٦ ٠٨٠ ٣٠ ٨٩٢ ٧٣٩ ١ ٧٠٣ ٨٣٨ ١ ١١١ ٣٠٥ ١ ٣١٤ ٦٨٩ ٢ ٠٩٣ ٧٦٢ ١ ٠٤٨ ٩٠١ ١ ٤٣١ ٢٨٠ ١ ٦١١ ٦٧٥ ١ ٨٢٤ ٤٤٧ ١ ٢٨٤ ٦٣٦ ١٠٣ ٩٢٧ ١١١ ٥ السابقة

 الشراء طلبات

 ٩٩٥ ١ ١٨٨ ٢٠٣ ١٨١ ١٣٢ ١١٠ ١١٣ ١٢٨ ١٣١ ١٣٤ ١٤٦ ١٧٢ ٣٥٧ الشراء طلبات عدد

الشراء  طلبات عدد

 ٩٦٥ ١ ١٦٧ ٢٤٤ ٢١٨ ١٥٣ ١٠٠ ١٢٣ ١١٢ ١٢٢ ١٢٦ ١٤١ ١٦١ ٢٩٨ السابقة للسنة

 عمليات الشراء استعراض لجنة

عدد اجتماعات 

استعراض  جلنة

 ٣٣ ٠ ٥ ٤ ١ ٦ ٦ ٣ ١ ٤ ١ ١ ١ عمليات الشراء

دد اجتماعات ع

استعراض  جلنة

يف  عمليات الشراء

 ٣٠ ٤ ٢ ٥ ٢ ١ ٧ ١ ١ ٣ ٠ ١ ٣ السنة السابقة

املشرتيات اليت  قيمة

ستعراض ا جلنة أقّرتا

 ٥٢٢ ٢٠٤ ١٣ ٠ ٤٠١ ٧٨٤ ٣١٨ ٩٤٢ ٤ ٤٠٠ ٩٨ ١٢٨ ٤٢٧ ١ ٢٨٧ ٣٥٩ ٢ ٣٠٨ ٧٣٧ ٠٠٠ ٧٥ ٧٠٠ ٣٦١ ٤٠٠ ٩٥ ٥٨٠ ٢٢٣ ٠٠٠ ١٠٠ ٢ عمليات الشراء

يات اليت املشرت  قيمة

ستعراض أقّرتا جلنة ا

يف الشراء  عمليات

 ١٧٠ ٣١٩ ١٣ ٧٩٧ ٤٤٧ ١ ٧١٩ ٣٨٥ ٣٦٧ ٦٤٥ ٨٠٠ ٧٤٦ ٤ ٢٠٠ ١٠٠ ٦٦٨ ٤٧٤ ١ ١٦٠ ١٠٥ ١ ٠٠٠ ٦٥ ٧٤٢ ٥٩٩ ٠ ٠٠٠ ٥٤٠ ١ ٧١٧ ٢٠٨ ١ السنة السابقة

                                                 
 .٢٠١٥املباين الدائمة يف عام  اخلاص بتشييد مليون يورو ٣١البالغ  االلتزام األرقامتشمل  )٣(
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 بحسب البلدان ٢٠١٥المصروفات في عام مجموع لمحة عامة عن  - باء

 النسبة املئوية طلب الشراءاملشمولة بيمة قال بلد اجلهة البائعة
 ٨٠,٣٣ ٤٦٣ ٤٤٩ ٧٣ هولندا

 ٦,٨٥ ٩٠١ ٢٦٦ ٦ املتحدة اململكة

 ٢,٤١ ٠٨٥ ٢٠٠ ٢ األمريكية املتحدة الواليات

 ٢,٠٩ ٣٤١ ٩٠٧ ١ الدميقراطية الكونغو مجهورية

 ١,٣٣ ٠٨٣ ٢٢٠ ١ أوغندا

 ١,٢٩ ٤١٣ ١٨٠ ١ أملانيا

 ١,١٧ ٥١٤ ٠٧٠ ١ بلجيكا

 ٠,٦٦ ٧٩٧ ٦٠٥ ويسراس

 ٠,٥٩ ٠٩٩ ٥٤٣ فرنسا

 ٠,٣٨ ٢٦١ ٣٤٥ كندا

 ٠,٢٨ ٣٥١ ٢٥٩ أفريقيا جنوب

 ٠,٢٨ ٥٩٣ ٢٥١ الدمنارك

 ٠,٢٤ ٤٥٨ ٢٢٣ طارق جبل

 ٠,٢٤ ١٦٦ ٢١٦ ديفوار كوت

 ٠,٢٢ ٠١٩ ١٩٨ مجهورية أفريقيا الوسطى

 ٠,١٩ ١٣٧ ١٧٠ إسبانيا

 ٠,١٧ ٣٤٩ ١٥٦ يرلنداآ

 ٠,١٥ ٦٠٧ ١٤١ كينيا

 ٠,١٣ ٠٤٠ ١١٧ األرجنتني

 ٠,١٢ ٧٦٧ ١٠٨ النمسا

 ٠,٠٨ ٦٢٥ ٧٤ أسرتاليا

 ٠,٠٨ ٩٠٠ ٧٢ اهلند

 ٠,٠٥ ٥٣٠ ٤٧ الصني

 ٠,٠٤ ٤١٧ ٣٦ الربتغال

 ٠,٠٤ ٨٠١ ٣٥ ستونياإ

 ٠,٠٤ ٠٣٢ ٣٢ مولدافيا

 ٠,٠٣ ٢٤٨ ٣١ بيالروس

 ٠,٠٣ ٦٠٦ ٢٩ بوتسوانا

 ٠,٠٣ ٢٣١ ٢٨ بلغاريا

 ٠,٠٣ ٨٨١ ٢٧ اجلزائر

 ٠,٠٣ ١٩٥ ٢٧ مايل

 ٠,٠٣ ٦٤٠ ٢٦ تشاد

 ٠,٠٣ ٥٥٨ ٢٥ مصر

 ٠,٠٣ ٠٦٤ ٢٤ تنزانيا

 ٠,٠٣ ٣٠٢ ٢٣ سنغافورة
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 النسبة املئوية طلب الشراءاملشمولة بيمة قال بلد اجلهة البائعة
 ٠,٠٣ ٢٨١ ٢٣ بريو

 ٠,٠٣ ٨٧٩ ٢٢ رواندا

 ٠,٠٢ ٩٥٣ ٢٠ هنغاريا

 ٠,٠٢ ٥٩٢ ٢٠ اليونان

 ٠,٠٢ ٨٣٣ ١٩ يةالتشيك مهوريةاجل

 ٠,٠٢ ٣٢٤ ١٧ نيجرييا

 ٠,٠٢ ٦٥٣ ١٦ غلكسمرب 

 ٠,٠٢ ٨٩٤ ١٥ ياإيطال

 ٠,٠٢ ٢٨٠ ١٤ املغرب

 ٠,٠١ ٢٦٣ ١٣ كوستاريكا

 ٠,٠١ ٧٥٠ ١٢ زامبيا

 ٠,٠١ ٨٢٥ ٨ الكونغو

 ٠,٠١ ٣١٩ ٦ ثيوبياإ

 ٠,٠١ ٠٠٠ ٦ النرويج

 ٠,٠١ ٨٤٨ ٥ أوروغواي

 ٠,٠١ ٦١٤ ٥ ليون سريا

 ٠ ٩٩٠ ٣ األردن

 ٠ ٠٠٦ ٣ غامبيا

 ٠ ٠٠٠ ٣ السويد

 )قيمة ٢٠ (أعلى البلد المعنيمع  مبيَّنةً  ٢٠١٥في عام  اشُتريتسية التي السلع والخدمات الرئي -جيم 

 
 البلد القيمة الوصف

 هولندا ٨٤٤,١٢ ٥٩٧ ٣٠ الدائمة املباين تشييد ١

 هولندا ٦٦٦,٠٠ ٥٥٣ ١٠  تهاوصياناملؤقتة  باينامل ارإجي ٢

 هولندا ٥١٣,٠٠ ١٠٩ ٤ هاوتركيب البصري - السمعي العتاد نظم ٣

 هولندا ٤٠٢,٠٠ ٥٠٣ ٢ )SANشبكة التخزين ( ذلك يف مبا تاد احلاسويبالع ٤

مة دعماً ملشروع  ٥  هولندا ٠٠٠,٠٠ ١٧٥ ٢ الدائمة املبايناخلدمات االستشارية املقدَّ

 هولندا ٧٦٦,٦٠ ٧٧٧ ١ الهاي يف إجيار الزنازين – حتجازاال مركز ٦

 هولندا ٧٣٨,٠٠ ٥٢٠ ١ القضاة اتمعاش عالوة ٧

 أملانيا ٤٣٨,٠٠ ٠٠٢ ١ احملكمة اتقاع يف الصوت منظا ٨

 الواليات املتحدة األمريكية ٤٧٨,٠٠ ٨٨٠ هوتركيب ازيوالتلف اإلذاعي البث نظام ٩

 هولندا ٩٩٤,٠٠ ٧٥٧ هاواستخدام اجلّوالة اهلواتف اشرتاكات ١٠

 هولندا ٠١٩,٠٠ ٦٥١ )SANشبكة التخزين ( ذلك يف مبا التخزين نظم ١١

 اململكة املتحدة ٩٧٩,٠٠ ٦٣٠ التحقيق دارةإ نظام ١٢

 هولندا ٠٠٠,٠٠ ٥٧٤ كهرباءال ١٣

 هولندا ٧٤٢,٠٠ ٥٠٠ جلمعية الدول األطراف املؤمترات خدمات ١٤

 هولندا ٦١٣,٠٠ ٥١٣ املباين صيانة ١٥

 هولندا ٢١٦,٩٦ ٤٣٤ األمن نظم صيانة ١٦
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 البلد القيمة الوصف

 أوغندا ٤٤٠,٠٠ ٣٥٤ إنسانية خدمات ١٧

 أوغندا ٧٩٢,٠٠ ٣٥٠ الدائمة املباين إىل النقل خدمات ١٨

 هولندا ٩٦٥,٠٠ ٣٤٥ احلاسوبية الربجميات صيانة ١٩

 مجهورية الكونغو الدميقراطية ٨١٥,٠٠ ٣٢٠ إنسانية خدمات ٢٠

   ٤٢١,٦٨ ٥٥٥ ٦٠ المجموع  

 )هولندا دا ثم باستثناءهولن فيها بما البلدان ( بحسب ٢٠١٥ عام في مقداراً للمصروفات ٢٠ألكبر  بياني تمثيل -دال 
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 المرفق الحادي عشر

 األموال السائلة

 درجات التصنيف االئتماني - ةالسياديالديون خطر : ١الجدول 

 )Fitch( وكالة ِفتش )S&P( وكالة ستاندارد و بورس )Moody's( وكالة موديز البلد
 AAA AA+ AAA هولندا

 AAA AAA AAA أملانيا

 AA1 AA AA فرنسا

 AAA AAA AAA غلكسمرب 

 AAA AAA AAA السويد

 +AA1 AAA AA اململكة املتحدة

 درجات التصنيف االئتماني - ديون المصارف: خطر ٢الجدول 

 درجات التصنيف االئتماين الطويل األجل درجات التصنيف االئتماين القصري األجل املصرف

 Moody's S&P Fitch Moody's S&P Fitch 

ABN AMRO - هولندا P-1 A-1 F1 A2 A A 

Rabobank - هولندا P-1 A-1 F1+ Aa2 A+ AA- 

ING - هولندا P-1 A-1 F1 A1 A A 

BNP Paribas - فرنسا P-1 A-1 F1 A1 A+ A+ 

Deutsche Bank - أملانيا P-2 A-2 F1 A3 BBB+ A 

HSBC - املتحدة اململكة P-1 A-1+ F1+ Aa2 AA- AA- 

SEB - السويد P-1 A-1 F1 Aa3 A+ A+ 

BCEE - لكسمربغ P-1 A-1+   AA2 AA+   
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 : األموال السائلة بحسب المصارف١الرسم البياني 

 

 ٢٠١٥-٢٠٠٨ ى البنك المركزي األوروبي للفترةت الفائدة األساسية لدمعدَّال: ٢الرسم البياني 
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 الثاني عشر المرفق

أرقام  - ٢٠١٥ ل/ديسمبركانون األو  ٣١ في حال صندوق رأس المال العامل وصندوق الطوارئ
 غير مراجعة

 ٢٠١٤ ٢٠١٥ حال صندوق رأس املال العامل

 ٠٩٣ ٢٨٥ ٧ ٤٧٣ ٢٨٦ ٧ الرصيد يف بداية الفرتة املالية

)٥٨١( املبالغ املردودة إىل الدول األطراف  - 

 ٣٨٠ ١ ٦٩٦ ١١٩ املبالغ املستَلمة من الدول األطراف

)٥ املبالغ املسحوبة  )٧٩٠ ٤٦٤   - 

 ٤٧٣ ٢٨٦ ٧ ١٢٤ ٦١٥ ١ كانون األول/ديسمبر  ٣١في  الرصيد

 ٩٨٣ ٤٠٥ ٧ ٩٨٣ ٤٠٥ ٧ وفق النظام املايل احملدَّدموارد الصندوق مقدار 

امللحق بالبيانات  ٣املبالغ املستحق حتصيلها من الدول األطراف (اجلدول 
)٣٩٥( )٢٠١٤املالية لعام   )١١٩ ٥١٠(  

)٥ املبالغ املسحوبة  )٧٩٠ ٤٦٤   - 

 ٤٧٣ ٢٨٦ ٧ ١٢٤ ٦١٥ ١ كانون األول/ديسمبر  ٣١يد في الرص

 
 ٢٠١٤ ٢٠١٥ الطوارئ حال صندوق

 ٩٥٠ ٤٦٢ ٧ ٤٢٧ ٤٦٨ ٧ الرصيد يف بداية الفرتة املالية

 - - املبالغ املردودة إىل الدول األطراف

 ٤٧٧ ٥ ٤٥٠ ٢٥ املبالغ املستَلمة من الدول األطراف

)١ املبالغ املسحوبة  )٧٠٨ ٩٥٤   - 

 ٤٢٧ ٤٦٨ ٧ ٩٢٣ ٧٨٤ ٥ كانون األول/ديسمبر  ٣١صيد في الر 

 ٠٠٠ ٠٠٠ ٧ ٠٠٠ ٠٠٠ ٧ وفق النظام املايل احملدَّدموارد الصندوق مقدار 

الملحق  ٤المبالغ المستحق تحصيلها من الدول األطراف (الجدول 
 ٥٧٣ ٣١ ١٢٣ ٦ )٢٠١٤بالبيانات المالية لعام 
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 المرفق الثالث عشر

 ٢٠١٥إلى عام  ٢٠٠٥ات فيما يخص الفترة الممتدة من عام ق االفتراضمدى تحقُّ 

 امليزانية املعتمدة  السنة املالية
 (مباليني اليوروات)

 ق االفرتاضاتمدى حتقُّ  االفرتاضات إنفاق امليزانية معدَّل

 جتري متابعة مثاين حاالت:أن  - %٩٢,٩ ٦٦,٩ ٢٠٠٥
 نييف املرحلــة التمهيديــة، وحــالتتكونــان  نيحــالت -

يف تكونـــان  نييف املرحلـــة االبتدائيـــة وحـــالت تكونـــان
 مرحلة االستئناف

 يف مرحلة التحقيقتكونان  نيحالت -

 مثاين حاالت ُحلِّلت/توبعت -
اهــُتمَّ بـــاإلجراءات التمهيديـــة وبـــدعاوى االســـتئناف التمهيـــدي يف ثـــالث  -

 حاالت
احلالـة يف و  احلالـة يف أوغنـدا، –ثالث حـاالت يف مرحلـة التحقيـق بـ اهـُتمَّ  -

، واحلالـة يف دارفـور (بنـاء علـى (القضـية األوىل) رية الكونغو الدميقراطيةمجهو 
 إحالة من جملس األمن)

أن جتـــري متابعـــة عـــدد مـــن احلـــاالت يصـــل إىل  - %٨٠,٤ ٨٠,٤ ٢٠٠٦
 مثانية

 حتقيق رابع يباَشرأن  -
 أن ُيشرع يف حماكمتني -

 سس حاالت توبعت/ُحلِّلت -
احلالـــــة يف مجهوريـــــة الكونغـــــو بوشـــــر حتقيـــــق رابـــــع (يف القضـــــية الثانيـــــة يف  -

 الدميقراطية)
قضـــية بـــاإلجراءات التمهيديـــة وبـــدعاوى االســـتئناف التمهيـــدي يف  اهـــُتمَّ  -
 (القضية األوىل يف احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية) غانْ لوبَـ 
 اهُتمَّ باإلجراءات التمهيدية يف التحقيقات الثالثة األخرى -

ة عـدد مـن احلـاالت ال يقـل عـن أن جتري متابعـ - %٨٧,٢ ٨٨,٩ ٢٠٠٧
 سسة

ُجتـــرى أيـــة حتقيقـــات جديـــدة يف حـــاالت  أن ال -
 جديدة

التحقيق يف عـدد مـن حاالت أربع أن ُجيرى يف  -
القضــايا ال يقــل عــن ســتة، مبــا يف ذلــك القضــيتان 

 اللتان صدرت فيهما أوامر بإلقاء القبض

 مس حاالتخلالتحليل األويل/املتقدم جيري  -
 حالة جديدة (يف مجهورية أفريقيا الوسطى)بوشر حتقيق جديد يف  -
: احلالـــــة يف مجهوريـــــة جيـــــري التحقيـــــق يف ســـــبع قضـــــايا يف أربـــــع حـــــاالت -

 احلالــــــــــة يف دارفــــــــــورو  ،) األوىل والثانيــــــــــةني(القضــــــــــيتالكونغــــــــــو الدميقراطيــــــــــة 
، واحلالـــة يف أوغنـــدا، واحلالـــة يف مجهوريـــة أفريقيـــا (القضـــيتني األوىل والثانيـــة)

 الوسطى
 لوبـَْنغـــاقضـــية جـــراءات التمهيديـــة (جلســـة اعتمـــاد الـــتهم) يف اإل صـــلتوْ وُ  -

 (القضية األوىل يف احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية)

 أن يُتابع عدد من احلاالت ال يقل عن سسة - %٩٢,٦ ٩٠,٤ ٢٠٠٨
ال ُجتــــــرى أيــــــة عمليــــــات حتقيــــــق جديــــــدة يف ن أ -

 حاالت جديدة
يقيـــة أن تُواصـــل يف أربـــع حـــاالت التـــدابري التحق -

يف عـــدد مـــن القضـــايا ال يقـــل عـــن سســـة، مبـــا يف 
ذلــــك القضــــايا الــــثالث الــــيت صــــدرت فيهــــا أوامــــر 

 بإلقاء القبض
 مبحاكمة واحدة على األقلأن يـُْهَتمَّ  -

 التحليل األويل/املتقدم لست حاالتجيري  -
 مل تُفتح أي حاالت جديدة -
 احلالـــــة يف أوغنـــــدا، :جيـــــري التحقيـــــق يف ســـــبع قضـــــايا يف أربـــــع حـــــاالت -

احلالــة و  ،(القضــيتني األوىل والثانيــة) واحلالــة يف مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة
، واحلالـــــة يف مجهوريـــــة أفريقيـــــا (القضـــــايا األوىل والثانيـــــة والثالثـــــة) يف دارفـــــور
 الوسطى

(القضـــية األوىل يف  الــيت تنظــر فيهـــا الــدائرة االبتدائيــة لوبـَْنغـــاقضــية باهــُتمَّ  -
 اإلجراءات  ُعلَّقت :الدميقراطية) احلالة يف مجهورية الكونغو

 كاتـَْنغــــاقضــــية  اإلجراءات التمهيديــــة (جلســــة اعتمــــاد الــــتهم) يف اهــــُتمَّ بــــ -
 (القضية الثانية يف احلالة مجهورية الكونغو الدميقراطية) واْنغوجولو

(يف  قضـية مببـااجللسات التمهيدية (جلسات استعراض احلـال) يف اهُتمَّ ب -
 ا الوسطى)احلالة يف مجهورية أفريقي

ســـــــس عمليـــــــات حتقيـــــــق يف ثـــــــالث  ُجتـــــــرىأن  - %٩٢,٧ ١٠١,٢ ٢٠٠٩
 حاالت قائمة

عمليــــــات حتقيــــــق جديــــــدة يف  ةال ُجتــــــرى أيــــــن أ -
 حاالت جديدة

عـــــدد مــــــن احلـــــاالت األخـــــرى يصــــــل  أن ُحيلَّـــــل -
 حىت مثانية

ال يُعتـــــزم بـــــدء حماكمـــــة فـــــ ؛عقـــــد حماكمتـــــانأن تُ  -
 ٢٠٠٩يف عام  ثالثة

أجريـــت ســــس عمليـــات حتقيــــق ناشـــط: يف القضــــية الثانيـــة يف احلالــــة يف  -
)، والقضـــية الثالثـــة واْنغوجولـــو كاتـَْنغـــا مجهوريـــة الكونغـــو الدميقراطيـــة (قضـــية

يف  وقضــية مببــا)، كيفــوس  يف احلالــة يف مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة (قضــية
يف احلالــــة يف دارفــــور  ، والقضــــية الثانيــــةحلالــــة يف مجهوريــــة أفريقيــــا الوســــطىا

 )حسكنيتة) والقضية الثالثة يف احلالة يف دارفور (قضية البشري (قضية
 )تلقائياً باشرة حتقيق يف كينيا (ُقدم طلب واحد إلذن القضاة مب -
حــــاالت جيــــري فيهــــا التــــدارس األويل، منهــــا احلــــاالت يف كينيــــا  شــــهرتأُ  -

فلســطني. وقــد عمــد ديفــوار و  وأفغانســتان وجورجيــا وغينيــا وكــوت وكولومبيــا
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 امليزانية املعتمدة  السنة املالية
 (مباليني اليوروات)

 ق االفرتاضاتمدى حتقُّ  االفرتاضات إنفاق امليزانية معدَّل

أنشـطته علـى  إشـهارمكتب املدَّعي العام إىل إضـفاء الطـابع املنهجـي علـى  توايلأن ُجترى احملاكمات على ال -
 صعيد املتابعة وذلك بغية زيادة أثرها

قـــدمي مرافعــــة مكتــــب أُجنــــز تلوبـَْنغـــا حيــــث  يف قضــــيةحماكمتــــان: ُعقـــدت  -
تقــدمي مرافعـة مكتــب  بـدأحيــث  كاتـَْنغــا واْنغوجولـو  يف قضـيةو  املـدَّعي العــام،

  عي العاماملدَّ 
 ردةق قضية مببا وقضية أبوأُجنزت إجراءات اعتماد التهم يف قضيتني:  -

ُجتـــــــرى ســـــــس عمليـــــــات حتقيـــــــق ناشـــــــط يف أن  - %٩٧,٢ ١٠٣,٦ ٢٠١٠
 ثالث حاالت تنظر فيها احملكمة حالياً 

القضــايا الثالثــة والرابعــة واخلامســة (قضــية كيفــوس) يف احلالــة يف ُحقِّــق يف  -
 ،والقضــــــــية الثالثــــــــة يف احلالــــــــة يف دارفــــــــور ،طيــــــــةمجهوريــــــــة الكونغــــــــو الدميقرا

  األوىل والثانية يف احلالة يف كينيانيوالقضيت

مَّ خبمــــــس عمليــــــات حتقيــــــق ســــــاكن يف أن يُهــــــت -
حـــاالت تكـــون فيهـــا اإلجـــراءات االبتدائيـــة جاريـــة 

 أو يكون املشتبه بم فيها طلقاء

املشــــتبه  كـــانحـــاالت  شـــهود يف ســـاكن/تدبر شــــؤون الالتحقيق البـــ اهـــُتمَّ  -
(القضـــــيتني األوىل  احلالـــــة يف دارفـــــورو بـــــم فيهـــــا طلقـــــاء: احلالـــــة يف أوغنـــــدا 

؛ وُجترى عمليـات حتقيـق سـاكن لتقـدمي الـدعم يف قضـايا جتـري فيهـا والثانية)
(القضـــــــيتني األوىل يف مجهوريـــــــة الكونغـــــــو الدميقراطيـــــــة  يف احلالـــــــةاحملاكمــــــة: 
 طىاحلالة يف مجهورية أفريقيا الوسيف و والثانية) 

ال تُباشــــــــــر عمليــــــــــات حتقيــــــــــق يف حــــــــــاالت ن أ -
 جديدة

أذنــــت بــــه الــــدائرة التمهيديــــة يف احلالــــة املســــتجدة يف كينيــــا  حتقيــــقبوشــــر  -
   ٢٠١٠آذار/مارس  ٣١بتاريخ 

القضـــيتان األوىل والثانيـــة يف احلالـــة  اـــا حتقيـــق ناشـــط يف قضـــيتني أجـــري -
 يف كينيا

إلصــــدار أوامــــر  طلبــــات ٢٠١٠األول/ديســــمرب  كــــانون ١٥قُــــدِّمت يف  -
 باملثول أمام احملكمة

عـــــدد مـــــن احلـــــاالت ميكـــــن أن يصـــــل  أن ُحيلَّـــــل -
 حىت مثانية

ب) هـــي ٢(املرحلـــة  حـــاالت جيـــري فيهـــا التـــدارس األويل تســـعشـــهرت أُ  -
احلــــــــاالت يف أفغانســــــــتان وكولومبيــــــــا وكــــــــوت ديفــــــــوار وجورجيــــــــا وغينيــــــــا 

تـب املـدَّعي وقـد عمـد مك ؛وهندوراس ونيجرييا ومجهورية كوريا وفلسطني
العــــام إىل إضــــفاء الطـــــابع املنهجــــي علــــى إشـــــهار أنشــــطته علــــى صـــــعيد 

 املتابعة وذلك بغية زيادة أثرها

املتعاقبــــة يصــــل أن ُجيــــرى عــــدد مــــن احملاكمــــات  -
 متزامنـة(مـع إمكـان أن تعقـد جلسـات حـىت ثالثـة 

 على مدى عدة أسابيع)

تظــــر صــــدور ويُن – بنــــدا وجربــــو أُجنــــزت جلســــة اعتمــــاد الــــتهم يف قضــــية -
 القرار ذو الصلة

وقـد انُتهـي  ؛واْنغوجولـو كاتـَْنغـا وقضـية لوبـَْنغـاقضية تستمر احملاكمتان يف  -
 همامن تقدمي حجج االّدعاء في

 مببا احملاكمة يف قضية ٢٠١٠تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٢بدأت يف  -
 أربعة أشهر جرت حماكمات متزامنة على مدى -

و سس عمليات حتقيـق جديـدة أن ُجترى أربع أ -  %٩٩,٢ ١٠٣,٦ ٢٠١١
اجلديـــــدة،  يف قضـــــايا ضـــــمن احلـــــاالت القائمـــــة أو

 التعاون اخلارجيبنوال رهناً 

 الثالثـــــــة نيالقضـــــــيتُحقِّــــــق يف احلالـــــــة يف مجهوريــــــة الكونغـــــــو الدميقراطيــــــة ( -
يف احلالــــــــة يف كينيـــــــــا و  (القضــــــــية الثالثــــــــة) ويف احلالــــــــة يف دارفــــــــور )والرابعــــــــة

 احلالة يف كوت ديفواريف احلالة يف ليبيا و يف و  ) األوىل والثانيةنيالقضيت(

ستدام سبع عمليات حتقيـق سـاكن (مبـا يف أن تُ  -
ذلـــــك تقـــــدمي الـــــدعم يف ثـــــالث حماكمـــــات، رهنـــــاً 

 التعاون اخلارجي)بنوال 

 هاملشــــتب كـــانحـــاالت  ر شــــؤون الشـــهود يف /تدبُّ الســـاكن التحقيقبـــاهـــُتمَّ  -
 األوىل نيالقضـــــيتيف دارفـــــور (واحلالـــــة بـــــم فيهـــــا طلقـــــاء: احلالـــــة يف أوغنـــــدا 

جتــري حــاالت عمليــات حتقيــق ســاكن لتقــدمي الــدعم يف  وأُجريــت؛ )والثانيــة
 األوىل نيالقضـــــيتاحلالــــة يف مجهوريـــــة الكونغــــو الدميقراطيــــة ( فيهــــا احملاكمــــة:

 واحلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى )والثانية

أن حيلَّـــــل عـــــدد مـــــن احلـــــاالت ميكـــــن أن يصـــــل  -
 حىت مثانية

) عشــر حــاالت الحقــة هلــاب أو مرحلــة ٢التــدارس األويل (املرحلــة  مشــل -
احلــــاالت يف أفغانســــتان وكولومبيــــا (هــــي  معلَــــن عنهــــاحــــاالت  منهــــا مثــــاين

وحالتـــان  )وجورجيـــا وغينيـــا وهنـــدوراس ونيجرييـــا ومجهوريـــة كوريـــا وفلســـطني
اـــا احلالــة يف كــوت ديفــوار واحلالـــة ( ٢٠١١بلغتــا مرحلــة التحقيــق يف عــام 

 )يف ليبيا
إشــــهار  إضــــفاء الطــــابع املنهجــــي علــــىإىل مكتــــب املــــدَّعي العــــام  عمــــد -
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 ق االفرتاضاتمدى حتقُّ  االفرتاضات إنفاق امليزانية معدَّل

إصــداره  هــامنبوســائل بغيــة زيــادة أثرهــا، وذلــك  أنشــطته يف جمــال املتابعــة
األول/ديســـــــمرب تقريـــــــراً عنوانـــــــه "تقريـــــــر علـــــــين شـــــــامل بشـــــــأن  يف كـــــــانون

 عمليات التدارس األويل"

ن أن يُهـــــتم بعــــــدد مـــــن احملاكمــــــات ال يقـــــل عــــــ -
 التعاون اخلارجيبنوال أربعة، رهناً 

 قضـــيةويف  َســْنغروتــو وكوســجي و  أُجنــزت جلســة اعتمــاد الــتهم يف قضــية -
 موثاورا وكنياتا وعلي

 )ا(يُنتظر حتديد تاريخ احملاكمة فيه بندا وجربو مدت التهم يف قضيةاعتُ  -
مس مكتـــب املـــدَّعي العـــام اإلذن الـــت( باروشـــيماامْ  ت الـــتهم يف قضـــيةدَّ رُ  -
 القرار القاضي بردها) تئنافاسب
ُأصدرت وأُجنـزت اجللسـة االسـتهاللية فطُلب إصدار أوامر بإلقاء القبض  -
 قضية اْغبغبويف 
القبض على معمر القـذايف وسـيف اإلسـالم القـذايف ب أوامرإصدار  طُلب -

 )معمر القذايف الدعوى على�يت أُ فُأصدرت (وعبد اهللا السنوسي 
 بد الرحيم حممد حسنيلب إصدار أمر بالقبض على عطُ  -
 وقضـــيةواْنغوجولـــو  كاتـَْنغـــا وقضـــية لوبـَْنغـــا اســـتمرت احملاكمـــات يف قضـــية -
 مببا

ل عـــــدد مـــــن احلـــــاالت ميكـــــن أن يصـــــل أن حيلَّـــــ - %٩٦,٦ ١٠٨,٨ ٢٠١٢
 مثانية حىت

هـي تسـع حـاالت ) الحقـة هلـاأو مرحلـة  ٢لتدارس األويل (املرحلة ا مشل -
يـا وغينيـا وهنـدوراس ومـايل ونيجرييـا احلاالت يف أفغانستان وكولومبيا وجورج

أُجنــز التــدارس األويل يف اثنتـني منهــا (احلالــة يف  –ومجهوريـة كوريــا وفلسـطني 
 مايل واحلالة يف فلسطني)

أصـــدر مكتـــب املـــدَّعي العـــام تقـــارير علنيـــة أعمـــق بشـــأن أنشـــطته علـــى  -
وياً إصــداره تقريــراً ســنصــعيد املتابعــة، بغيــة زيــادة أثرهــا، وذلــك بوســائل منهــا 

ة عمليــات التــدارس األويل" وتقــارير متعلقــة حبــاالت معينَّــ عــنتقريــر عنوانــه "
 (احلالة يف كولومبيا واحلالة يف مايل)

حتقيـــــق مثـــــاين عمليـــــات  ٢٠١٢أجـــــرى مكتـــــب املـــــدَّعي العـــــام يف عـــــام  -
القضــــــايا الرابعــــــة واخلامســــــة والسادســــــة يف احلالــــــة يف مجهوريــــــة يف ناشــــــط: 

 األوىل والثانيـــــــــة يف احلالـــــــــة يف كينيــــــــــا؛ نيقضــــــــــيتالكونغـــــــــو الدميقراطيـــــــــة؛ وال
  األوىل والثانية يف احلالة يف ليبيا؛ واحلالة يف كوت ديفوارنيوالقضيت

أن تستدام تسع عمليات حتقيق سـاكن (مبـا يف  -
ذلـــــك تقـــــدمي الـــــدعم يف ثـــــالث حماكمـــــات، رهنـــــاً 

 اخلارجي) بنوال التعاون

كـــان املشــــتبه   حـــاالتيف  ســـاكن/تدبر شــــؤون الشـــهودالتحقيق بـــال هـــتمُّ ا -
بم فيها طلقاء أو انطوت على مسائل تتعلـق بتـدبر شـؤون الشـهود: احلالـة 

؛ (القضـــــايا األوىل والثانيـــــة والثالثـــــة والرابعـــــة) حلالـــــة يف دارفـــــوروايف أوغنـــــدا؛ 
م بعمليـــات . واهــتُ (القضــية الثالثــة) واحلالــة يف مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة

جتــــري فيهــــا احملاكمــــة: احلالــــة يف  حــــاالتم يف حتقيــــق ســــاكن لتقــــدمي الــــدع
واحلالــة يف مجهوريــة (القضــيتني األوىل والثانيــة) مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة 

 أفريقيا الوسطى

أن ُجتــرى ســـبع عمليــات حتقيـــق يف ســبع بلـــدان  - %٩٥,٨ ١١٥,١ ٢٠١٣
مـن بلـدان احلـاالت، منهــا احلالـة احلديثـة يف كــوت 

 ديفوار

يف مثانيـة يعمـل حتقيقـاً يف مـايل، بعـد مباشـرته  العـام، مكتب املـدَّعيغدا  -
لم يتمكن إال مـن إجـراء سـت عمليـات حتقيـق فبلدان من بلدان احلاالت. 

أجرى ثـالث عمليـات حتقيـق إضـافية  هناشط. لكن ذلك يعزى أيضاً إىل أن
 من النظام األساسي ٧٠متعلقة جبرائم منصوص عليها يف املادة 

احلــايل هــوض بعــبء العمــل النعلــى  أن ُيســتمر -
تشـــملها تســـع عمليـــات حتقيـــق قضـــايا املتـــأيت عـــن 

 ساكن

اســـتدام مكتـــب املـــدَّعي العـــام ســـبع عمليـــات حتقيـــق ســـاكن (ال يشـــمل  -
 م يف احملاكمات اجلارية)هذا الرقم الدعم التحقيقي املقدَّ 

أن ُجيــرى التــدارس األويل يف عــدد مــن احلــاالت  -
 ال يقل عن مثانية

احلـــــاالت يف أفغانســـــتان هـــــي رس األويل يف مثـــــاين حـــــاالت أُجـــــري التـــــدا -
ســـــفن الكولومبيـــــا وجورجيـــــا وغينيـــــا وهنـــــدوراس ونيجرييـــــا ومجهوريـــــة كوريـــــا و و 
 لة يف جزر القمر واليونان وكمبوديا سجَّ امل
أنشــــطة التــــدارس  عــــننشــــر مكتــــب املــــدَّعي العــــام تقريــــراً عنوانــــه "تقريــــر  -

"ورقـــــة بشـــــأن سياســـــة عمليـــــات  املعنـــــون"، وتقريـــــره ٢٠١٣األويل يف عـــــام 
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 امليزانية املعتمدة  السنة املالية
 (مباليني اليوروات)

 ق االفرتاضاتمدى حتقُّ  االفرتاضات إنفاق امليزانية معدَّل

مـــن النظـــام األساســـي  ٥التـــدارس األويل"، والتقريـــر الـــذي تقضـــي بـــه املـــادة 
لمت بالغــاً جديــداً اســتُ  ٦٢٧بشــأن احلالــة يف نيجرييــا. كمــا عــاجل املكتــب 

لزم مزيــداً مــن ســتبالغــاً ت ٢٩مــن النظــام األساســي منهــا  ١٥عمــالً باملــادة 
 .ص هلاصَّ ي خميل وميكن أن يصدر تقرير حتليلالتحل

أن ُجتـــرى عمليـــات حتقيـــق يف مثانيـــة بلـــدان مـــن  - %٩٦,٧ ١٢١,٧ ٢٠١٤
بلــــدان احلـــــاالت، مبـــــا يف ذلــــك احلالـــــة احلديثـــــة يف 

 مايل

 االضـطالع بـا جـراء األصـلية بسـبب األنشـطة الـيت تعـنيَّ  طاخلط ُعدِّلت -
يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى وكينيـا  تنيقضـيطـروء  منهـاأحداث غري مرتقبـة (

مـــــــن النظــــــام األساســـــــي)  ٧٠ عليهــــــا يف املــــــادة اً جــــــرائم منصوصـــــــصــــــان خت
ليــــــه غوديــــــه إىل بْ امســــــتجدات يف جمــــــال العمليــــــات (مثــــــل تقــــــدمي الســــــيد و 

احملكمــــة، واملســــائل األمنيـــــة يف مشــــال مــــايل، واألخطـــــار الصــــحية يف غـــــرب 
أفريقيــا). وقــد مت يف �ايــة املطــاف إجــراء مزيــد مــن عمليــات التحقيــق لكــن 

 .ط هلالفة عن الوترية املخطَّ بوترية خمت

أن ُيســتمر علــى النهــوض بعــبء العمــل احلــايل  -
املتـــأيت عـــن قضـــايا تشـــملها تســـع عمليـــات حتقيـــق 

 ساكن

كمــا ذكـــر يف البنـــد الســـابق، أفضــت بضـــعة مســـتجدات غـــري مرتقبـــة إىل  -
إضـــــــافة أّدت . و ٢٠١٤عمليــــــات التحقيــــــق الــــــراة يف عــــــام لوتــــــرية خمتلفــــــة 

، اللتــني اســتدعيتا ٧٠ جبــرائم منصــوص عليهــا يف املــادة القضــيتني املتعلقتــني
حتركـــــاً ســــــريعاً، إىل بعـــــض حــــــاالت التـــــأخري وإىل إرجــــــاء بعـــــض األنشــــــطة. 

 .وبالتايل فقد ازداد عدد عمليات التحقيق الساكن

أن ُجيرى التدارس األويل يف مثـاين حـاالت علـى  -
 األقل

ت يف أفغانســـتان أجـــري التـــدارس األويل يف إحـــدى عشـــرة حالـــة: احلـــاال -
وكولومبيـــــا وجورجيـــــا وغينيـــــا وهنـــــدوراس ونيجرييـــــا ومجهوريـــــة كوريـــــا والعـــــراق 

 معيَّنة. بلدانلة يف وأوكرانيا والسفن املسجَّ  أفريقيا الوسطىومجهورية 
عمليـــــات التـــــدارس األويل الـــــيت أجراهـــــا يف املـــــّدعي العـــــام كتـــــب أ�ـــــى م -

املســجَّلة يف تعلــق بالســفن كوريــا وفيمــا ي  ةمجهوريــا أفريقيــا الوســطى ومجهوريــ
. وقــــد نشــــر املكتــــب تقريــــره الســــنوي بشــــأن أنشــــطة التــــدارس بلــــدان معيَّنــــة
 ٥١١كمــــا إن املكتــــب تلقــــى   .٢٠١٤األول/ديســــمرب  كــــانون٢األويل يف 
ماً بالغــــاً   ٣٩٢مــــن نظــــام رومــــا األساســــي، منهــــا  ١٥املــــادة وجــــب مب مقــــدَّ

بالغـــاً  ٤٣كمـــة، وبالغـــاً يظهـــر جليـــاً أ�ـــا ختـــرج عـــن نطـــاق اختصـــاص احمل
بالغـــــاً متصـــــالً حبالـــــة ختضـــــع للتحليـــــل  ٥٢تســـــتلزم مزيـــــداً مـــــن التحليـــــل، و

 .بالغاً متصلة بتفتيش أو مقاضاة ٢٤بالفعل، و

مثانيـــــة  تشــــملعمليـــــات حتقيــــق أربــــع أن ُجتــــرى  - %٩٧,١ ١٣٠,٧ ٢٠١٥
 بلدان من بلدان احلاالت

أن ُيســتمر علــى النهــوض بعــبء العمــل احلــايل  -
يا تشـــملها تســـع عمليـــات حتقيـــق املتـــأيت عـــن قضـــا

 ريثما يُقبض على املشتبه فيهم ساكن
أن ُجتـــــــرى عمليـــــــات التـــــــدارس األويل يف تســـــــع  -

 حاالت

شـــارل  قضـــيةالعمـــل علـــى إجـــراء أنشـــطة حتقيـــق إضـــافية الســـتكمال  لـــزم -
 نريمببـا وآخـ (القضية األوىل يف احلالة يف كوت ديفـوار)، وقضـية ليه غوديهبْ ا

من النظـام األساسـي يف احلالـة  ٧٠عليها يف املادة  (قضية اجلرائم املنصوص
دومنيـــــك أُنغـــــوين، القائـــــد  تقـــــدمي. وأفضـــــى وريـــــة أفريقيـــــا الوســـــطى)يف مجه

العمـــل إىل اســتئناف إىل احملكمــة  ،)LRAالســابق جلــيش الــرب للمقاومـــة (
واالضــطالع بأنشـــطة حتقيقيــة إضــافية يف احلالـــة  وحتــديثهارة أدلــة متـــوفِّ علــى 

 علـــــى احملكمـــــة فيمـــــا خيـــــص هـــــذه القضـــــايا الـــــثالث د تعـــــنيَّ يف أوغنــــدا. وقـــــ
 .االستعانة بصندوق الطوارئ

ســــي يف القضــــية املتعلقــــة بتــــدمري أفضــــى تقــــدمي املهــــدي، املشــــتبه بــــه الرئي -
ف زارات يف متبوكتـــــو (مـــــايل)، إىل احملكمــــــة إىل االضـــــطالع بعمـــــل مكثَّــــــمـــــ

ادئ األمـر عقـدها ر يف بـحتضرياً جللسـات اعتمـاد الـتهم (الـيت كـان مـن املقـرَّ 
اإلضـــايف  تكـــاليف النشــاط توعب). وقـــد اســتُ ٢٠١٦يف كــانون الثاين/ينــاير 

 .املتأيت عن تقدمي هذا املشتبه به إىل احملكمة ضمن إطار امليزانية العادية
، مــا داْنــانْتاغَ واجهــت احملكمــة حمــاوالت للتــأثري علــى الشــهود يف حماكمــة  -

فيمـــــا يتعلـــــق باالنتهاكـــــات  أفضـــــى إىل ضـــــرورة إجـــــراء أنشـــــطة غـــــري مرتقبـــــة
 .من النظام األساسي ٧٠املنصوص عليها يف املادة 

بشـــأن طلبــت الــدوائر مــن مكتــب املــدَّعي العــام أن يعيــد النظــر يف قــراره  -
) فقـدم املكتـب "اُألسـيطيل"نـة (املـدعوة بلدان معيَّ يف لة قضية السفن املسجَّ 

 .داً قراره السابقرده على هذا الطلب، مؤكِّ 
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 امليزانية املعتمدة  السنة املالية
 (مباليني اليوروات)

 ق االفرتاضاتمدى حتقُّ  االفرتاضات إنفاق امليزانية معدَّل

، أودعــــــت حكومــــــة فلســــــطني إعالنــــــاً ٢٠١٥ون الثاين/ينــــــاير كــــــان  ١يف  -
) مـــن نظـــام رومـــا األساســـي قبلـــت مبوجبـــه اختصـــاص ٣(١٢مبوجـــب املـــادة 

احملكمـــة اجلنائيـــة الدوليـــة فيمـــا يتعلـــق جبـــرائم مـــدَّعى بارتكابـــا "يف األراضـــي 
حزيران/يونيـــــــو  ١٣الفلســــــطينية احملتلــــــة، مبــــــا فيهـــــــا القــــــدس الشــــــرقية، منــــــذ 

ضــــمت حكومــــة فلســــطني ان، ٢٠١٥كــــانون الثاين/ينــــاير   ٢". ويف ٢٠١٤
لــدى األمــني العــام إليــه إيــداعها صــك انضــمامها بإىل نظــام رومــا األساســي 

)(ج) مــن الئحــة مكتــب املــدَّعي العــام، ١(٢٥لألمـم املتحــدة. ووفقــاً للبنــد 
يباشر املدَّعي العام، عند تلقيه إحالة أو إعالناً صاحلاً عمـالً بأحكـام املـادة 

) مـــن نظــــام رومــــا األساســــي، تدارســــاً أوليــــاً للحالــــة املعنيــــة، باعتبــــار ٣(١٢
عيـــة  ذلـــك شـــأناً يتعلـــق بالسياســـة واملمارســـة. وبنـــاء علـــى ذلـــك أعلنـــت املدَّ

عـن مباشـرة تـدارس أويل يف احلالـة  ٢٠١٥كانون الثاين/ينـاير   ١٦العامة يف 
اخلاصـــة  معـــايري نظـــام رومـــا األساســـي ت مـــا إذا كانـــيف فلســـطني بغيـــة تبـــنيُّ 

 هــــــي تســــــع حــــــاالت مشــــــلويل . فالتــــــدارس األمــــــو  بــــــا مبباشــــــرة التحقيــــــق
احلــــــاالت يف أفغانســــــتان وكولومبيــــــا وجورجيــــــا وغينيــــــا وهنــــــدوراس ونيجرييــــــا 

 .والعراق وأوكرانيا وفلسطني
 .أ�ى املكتب التدارس األويل الذي أجراه يف هندوراس -
الســـنوي عـــن  تقريـــره ٢٠١٥الثـــاين/نوفمرب  تشـــرين ١٢يف نشـــر املكتـــب  -

أنشــطة التــدارس األويل. كمــا تلقــى املكتــب بالغــات جديــدة مبوجــب املــادة 
مــة بالغــاً جديـــداً  ٥٤٦مــن نظــام رومـــا األساســي:  ١٥ مبوجــب املـــادة مقدَّ
بــالغ يظهــر جليــاً أ�ــا خارجــة  ٤٠٠ هــامــن نظــام رومــا األساســي، من ١٥

القائمــة  بالغــاً ال عالقــة هلـا باحلــاالت ٤٧و ،عـن نطــاق اختصــاص احملكمـة
 هـــاحتليلجيـــري بالغـــاً مرتبطـــاً حبالـــة  ٧٤و ،وهـــي تســـتلزم مزيـــداً مـــن التحليـــل

 بالغاً مرتبطاً بتحقيق أو مبقاضاة. ٢٥و ،بالفعل
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 المرفق الرابع عشر

 االلتزامات غير المصّفاة

 غ مبيَّنة بآالف اليوروات)المبال ( أرقام غير مراجعة -٢٠١٥ كانون األول/ديسمبر ٣١ في االلتزامات غير المصّفاة :١ الجدول

 األسفار املفتوحة اجلارية التنفيذأوامر الشراء  الربنامج الرئيسي/الربنامج

االلتزامات غري جمموع 
 املصّفاة

 
 عدد أوامر الشراء

أوامر املشمول ببلغ امل
 األسفاراملتصل ب بلغامل عدد األسفار الشراء

 
]١[  ]٢[  ]٣[  ]٤[  ]٤]+[٢]=[٥[  

           ئيسي األولالربنامج الر  

 ٢١٨,١ ٥٦,٩ ١٦ ١٦١,٢ ٥ اهليئة القضائية

 ٥٥,٥ ٤,٥ ٥ ٥١,٠ ٢ هيئة الرئاسة

 ١٦٢,٦ ٥٢,٤ ١١ ١١٠,٢ ٣ الدوائر

           مكاتب االتصال

           الربنامج الرئيسي الثاين 

 ٦١١,٦ ٢٨٧,٧ ٢٠٦ ٣٢٣,٩ ٥٥ مكتب املّدعي العام

عي  ٢١٦,٧ ٤٦,٨ ٤٦ ١٦٩,٩ ٣٩ ةالعام ةاملدَّ

 ٨٧,٨ ٢٨,٨ ١٩ ٥٩,٠ ٢ شعبة االختصاص والتكامل والتعاون

 ٢٦٧,٣ ١٩٠,١ ١٢٤ ٧٧,٢ ١١ شعبة التحقيق

 ٣٩,٨ ٢٢,٠ ١٧ ١٧,٨ ٣ شعبة املالحقة (شعبة املقاضاة)

 الربنامج الرئيسي الثالث 
 ٢٤١,٩ ٣ ٦٧٢,٨ ٣٩٠ ٥٦٩,١ ٢ ٢٦٥ قلم احملكمة     

 ٤٨,٥ ٧,٦ ٤ ٤٠,٩ ٥ مكتب رئيس قلم احملكمة

 ٥٨٣,٠ ٥٤,٥ ٣٠ ٥٢٨,٥ ٩٢ شعبة اخلدمات اإلدارية

 ٣٣٣,٢ ١ ٣٢٤,٨ ١٨٩ ٠٠٨,٤ ١ ٨٤ شعبة اخلدمات القضائية

 ٢٧٧,٢ ١ ٢٨٥,٩ ١٦٧ ٩٩١,٣ ٨٤ شعبة العمليات اخلارجية

           الربنامج الرئيسي الرابع 

 ٢٤٨,١ ١٠٧,٥ ٣٥ ١٤٠,٦ ٢٩ أمانة مجعية الدول األطراف

           نامج الرئيسي اخلامسالرب 

 ٤٠,٠     ٤٠,٠ ١ املباين املؤقتة

           الربنامج الرئيسي السادس

 ٤٩,٠ ٣,٨ ٩ ٤٥,٢ ٨ أمانة الصندوق االستئماين للمجين عليهم

           ١-السابع الربنامج الرئيسي

 ٢١,١     ٢١,١ ٥ مشروع املباين الدائمةمكتب مدير  

     ٥-السابع يسيالربنامج الرئ

   آلية الرقابة املستقلة   

 

٩,٩ ٩,٩ ١ 

      ٦-السابع الربنامج الرئيسي

 ١,١ ١,٠ ١ ٠,١ ٢ مكتب املراجعة الداخلية

 ٤٤٠,٨ ٤ ١٣٩,٦ ١ ٦٥٨ ٣٠١,٢ ٣ ٣٧٠ المحكمة جمعاء
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 ة بآالف اليوروات)المبالغ مبيَّن ( ٢٠١٤ كانون األول/ديسمبر ٣١ في االلتزامات غير المصّفاة: ٢ الجدول

 األسفار املفتوحة اجلارية التنفيذأوامر الشراء  الربنامج الرئيسي/الربنامج

االلتزامات  جمموع
 غري املصّفاة

املبالغ املدفوعة 
 ٢٠١٥يف عام 

وفورات املتأتية ال
عن االلتزامات 
 غري املصّفاة

 

عدد أوامر 
 الشراء

املشمول بلغ امل
 عدد األسفار أوامر الشراءب

املتصل بلغ امل
 األسفارب

  ]٤]+[٢]=[٥[ ]٤[ ]٣[ ]٢[ ]١[ 
]٥]=[٧[ ]٦[-

]٦[ 
               الربنامج الرئيسي األول 

 ١٦,٤ ٣٢,٥ ٤٨,٩ ٤٤,١ ٦ ٤,٨ ٣ اهليئة القضائية

 ٨,٧ ٨,٧ ١٧,٤ ١٣,٣ ٢ ٤,١ ٢ هيئة الرئاسة

 الدوائر
  

٧,٠ ٢٣,٧ ٣٠,٧ ٣٠,٧ ٤ 

 ٠,٧ ١ مكاتب االتصال

  

٠,٦ ٠,١ ٠,٧ 

               الربنامج الرئيسي الثاين 

 ٢١٤,٩ ٣٠٠,٠ ٥١٤,٩ ١٧١,٦ ٩٣ ٣٤٣,٣ ١٠٣ مكتب املّدعي العام

عي  ٧٩,٣ ١٠٧,٠ ١٨٦,٣ ٢٦,٨ ٢٢ ١٥٩,٥ ٥٤ ةالعام ةاملدَّ

 ١,٥ ٧٩,٩ ٨١,٤ ١٢,٤ ١٢ ٦٩,٠ ٥ شعبة االختصاص والتكامل والتعاون

 ٩١,٦ ٦٨,٩ ١٦٠,٥ ٨٢,٧ ٥٠ ٧٧,٨ ٣٨ شعبة التحقيق

 ٤٢,٥ ٤٤,٢ ٨٦,٧ ٤٩,٦ ٩ ٣٧,١ ٦ شعبة املالحقة (شعبة املقاضاة)

 الربنامج الرئيسي الثالث 
  ٠٥٥,١ ١   ١١٢,٢ ٢   ١٦٧,٤ ٣   ٤٢١,١   ٢٤٨   ٧٤٦,١ ٢   ٣٠٩  قلم احملكمة       

  ٨,٣   ٨,٨   ١٧,١   ٢,٩   ٥   ١٤,٢   ٨  مكتب رئيس قلم احملكمة

  ٢٠٩,٣   ٣٣٨,٣   ٥٤٧,٦   ٢٧,٧   ١٧   ٥١٩,٩   ٩٦  يةشعبة اخلدمات اإلدار 

  ٦٧٢,٢   ١١٧,٧ ١   ٧٨٩,٩ ١   ٢٩٦,١   ١٥٧   ٤٩٣,٨ ١   ١٢٠  شعبة اخلدمات القضائية

  ١٦٥,٣   ٦٤٧,٤   ٨١٢,٧   ٩٤,٤   ٦٩   ٧١٨,٢   ٨٥  شعبة العمليات اخلارجية

 الربنامج الرئيسي الرابع 
 

          

 ١٤٣,٣ ١٧٢,٠ ٣١٥,٣ ٣٢,٢ ١٠ ٢٨٣,٢ ٢٦ الدول األطراف أمانة مجعية 

 الربنامج الرئيسي اخلامس
   املباين املؤقتة       

     

  

 الربنامج الرئيسي السادس
 

          

 ٤٣,٩ ١٠٨,٤ ١٥٢,٤ ١٢,٧ ٧ ١٣٩,٧ ١٥ أمانة الصندوق االستئماين للمجين عليهم 

 ١-الربنامج الرئيسي السابع
 ١٨,٢ ٩٦,٣ ١١٤,٥ ٤,٨ ١ ١٠٩,٦ ١٣ مشروع املباين الدائمةب مدير مكت        

 ٥-الربنامج الرئيسي السابع
 

          

 ٣٣,٩   ٣٣,٩     ٣٣,٩ ١ آلية الرقابة املستقلة 

 ٥٢٥,٧ ١ ٨٢١,٤ ٢ ٣٤٧,١ ٤ ٦٨٦,٤ ٣٦٥ ٦٦٠,٧ ٣ ٤٧٠ المحكمة جمعاء
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 المرفق الخامس عشر

 ٢٠١٥عام  فيتبعات مالية هامة  يهاتترتب علالقرارات القضائية التي 

 يالقرار القضائ
التبعة املالية 
 املالحظات (باليوروات)

 (ICC-01/04-01/06) قضية المدعي العام ضد بوسكو اْنتاَغندا

ICC-01/04-02/06-449 
 البتدائيةقرار بشأن مشاركة الين عليهم يف اإلجراءات ا

  ٢٠١٥شباط/فرباير  ٦ تارخيه

يف هذا القرار إىل قلم احملكمة بأن يُعلم الين عليهم بإجراء اعُتمد حديثاً خاص باملشاركة وطلب إىل أوعز  ١٢٧ ٥٣
التشاور مع الين عليهم الذين شاركوا يف هذه القضية خالل مرحلة  ‘١’قلم احملكمة أن يقوم مبا يلي 

العودة إىل الدائرة بتقرير عن  ‘٢’م؛ اعتماد التهم بشأن استمرار املمثل القانوين للمجين عليهم على متثيله
 نتيجة هذه املشاورة.

أن  على موظفي قسم مشاركة الين عليهم وجرب أضرارهم وختص النفقات املعنية املهمات اليت يتعنيَّ 
سطاء والين عليهم وتدريبهم وإجراء املشاورة مع الين عليهم املشاركني بشأن متثيلهم و لتمييز اليقوموا با 

 نوين.القا

 (ICC-01/04-01/06)قضية المدعي العام ضد توماس لوبـَْنغا دييلو 

ICC-01/04-01/06-3129 
حكم بشأن دعاوى استئناف القرار املعنون "قرار حيدد املبادئ واإلجراءات 

آب/أغسطس  ٧الواجب تطبيقها على تعويضات جرب األضرار" الصادر يف 
 معدَّل األضرار ربجبمع أمر  ٢٠١٢
 ٢٠١٥آذار/مارس  ٣ تارخيه

فيه معايناته فيما يتعلق جبماعة  يبنيِّ مسحيًا إثر مقابالت مع السلطات احمللية، قدم قلم احملكمة تقريرًا   ٦٦٤,٥٦
 الين عليهم.

. قضية كاتـَْنغاقرر قلم احملكمة أن جيري األنشطة املتصلة بذا القرار يف نفس وقت إجراء مهمة يف إطار 
 زهيدة.املعنية ولذا فإن التكاليف 

 (ICC-02/04-01/15) قضية المدعي العام ضد دومينيك أُنغوين

ICC-02/04-01/15-205 
  مطلباتالين عليهم ل بسريورة تقدميقرار حيدد املبادئ املتعلقة 

 ٢٠١٥آذار/مارس  ٤بتاريخ 

الين عليهم، وحييلها إىل  أمرت الدائرة قسم مشاركة الين عليهم وجرب أضرارهم بأن جيمع الطلبات من ٧٠١ ١٧
 م تقريراً عن أنشطته.األطراف على دفعات، ويقدِّ 

وأدى ذلك بقلم احملكمة إىل إجراء مهمات يف القرى املذكورة يف األمر بإلقاء القبض للقاء زعماء التمع 
  .احمللي والين عليهم

ليه غوديه  (ICC-02/11-01/15) قضية المدعي العام ضد لوران اْغبـَْغبو و شارل اْب

ICC-02/11-01/11-800 
 قرار بشأن مشاركة الين عليهم

 ٢٠١٥آذار/مارس  ٦تارخيه 

كمة وتقدمي تقرير ا حملا خالل تقييمهاقرار أُمر فيه قلم احملكمة بأن يستعرض مجيع طلبات الين عليهم بغية  ٦٣٥,٤٩ ١٦
 بشأن التمثيل القانوين.

قسم مشاركة الين عليهم وجرب أضرارهم للتشاور مع الين عاملون يف وختص النفقات املعنية مهمة جيريها 
 املشاركة يف اإلجراءات.بعليهم بشأن متثيلهم القانوين ولقاء الين عليهم اآلخرين املهتمني 

 (ICC-01/04-01/07) ن كاتَـْنغاقضية المدعي العام ضد جرما

ICC-01/04-01/07-3546  
القواعد اإلجرائية وقواعد من  ٩٤ق بتنفيذ القاعدة "طلب توضيح يتعلقرار بشأن 
 واملراحل املقبلة من اإلجراءات "اإلثبات
 ٢٠١٥أيار/مايو  ٨تارخيه 

املمثل القانوين، بالتشاور مع  تقدميشباط/فرباير) ل ٢٩أويل (أُرجئ الحقًا حىت  موعدد يف هذا القرار ُحدِّ  ٢٨٦ ١٠ 
 يدة جلرب األضرار.قلم احملكمة، الطلبات املدجمة أو اجلد

َمن قد يهتم باملشاركة يف مرحلة جرب أجرى قلم احملكمة مهمات يف شرق الكونغو وأوغندا لتمييز وقد 
 .ان كاتـَْنغارمعليهم يف اجلرائم اليت ارتكبها جالين األضرار من 

 (ICC-01/05-01/13) قضية المدعي العام ضد جان بيير بمبا غومبو وآخرين

ICC-01/05-01/13-955 
قرار بشأن الطلبات اليت قدمها الدفاع من أجل إجراء مراجعة قضائية لقرار رئيس 

 املوارد خالل املرحلة االبتدائيةقلم احملكمة بشأن ختصيص 
 ٢٠١٥أيار/مايو  ٢١تارخيه 

ل املساعدة أمرت الدائرة االبتدائية السابعة رئيس قلم احملكمة بأن يتخذ قرارًا جديدًا بشأن ختصيص أموا  ٧٠٠ ٢٧٩
 القانونية، دون إبطاء.

يوروًا يف الشهر لقاء أتعابه  ٢٧ ٠٤٠وبناء على هذا القرار ُقدم لكل فريق من أفرقة الدفاع مبلغ مقداره 
 يوروات من أجل عمليات التحقيق تدفع مرة واحدة. ٣٦ ٥٠٣(ونفقاته) وميزانية مقدارها 

 (ICC-01/15) الحالة في جورجيا

ICC-01/15-4 
 من النظام األساسي ١٥إذن بإجراء حتقيق عمالً باملادة  طلب
 ٢٠١٥تشرين األول/أكتوبر  ١٣تارخيه 

رًا بشأن متثيل الين عليهم مت تلقيه ي) من نظام روما األساسي قدم قلم احملكمة تقر ٣(١٥وفقًا للمادة   ٣٦٦,٥٦ ٤
 حكومية حملية. عقب بعثة إىل جورجيا، حيث التقى ممثلو قلم احملكمة مع منظمات غري

  ٤٨٠,٦١ ٣٨٢ المجموع
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 المرفق السادس عشر

والبرامج، والبرامج الرئيسية، بحسب البرامج الفرعية،  ٢٠١٥األداء على صعيد تنفيذ ميزانية عام 
 (المبالغ مبيَّنة بآالف اليوروات) اإلنفاق بنودو 

 الهيئة القضائية :١ الجدول

 البند اهليئة القضائية
 ٢٠١٥ميزانية عام 
 املعتمدة

 ٢٠١٥مصروفات عام 
 بالـ% اإلنفاق معدَّل الفرق الفعلية

   ٢٨,٠   ٢٨,٠ رواتب القضاة  هيئة الرئاسة

 ٩٧,١ ٣١,٧ ٠٦٢,٥ ١ ٠٩٤,٢ ١ تكاليف املوظفني

 ١١٥,٥ ٢٧,٠- ٢٠١,٨ ١٧٤,٨ املساعدة املؤقتة العامة

   ١٠,٠   ١٠,٠ اخلرباء االستشاريون

 ١٠٩,٢ ١٧,٠- ٢٠١,٨ ١٨٤,٨ سائر تكاليف العاملني

 ٤٣,٨ ٨٦,٧ ٦٧,٥ ١٥٤,٢ السفر

 ٥٨,٩ ٤,١ ٥,٩ ١٠,٠ الضيافة

   ٦,٠   ٦,٠ التدريب

   ٤,١- ٤,١ ٠,٠ اخلدمات التعاقدية

   ٥١,٠- ٥١,٠   النفقات التشغيلية العامة

 ٧٥,٥ ٤١,٧ ١٢٨,٥ ١٧٠,٢ التكاليف غري املتصلة بالعاملني

 ٩٤,٣ ٨٤,٤ ٣٩٢,٨ ١ ٤٧٧,٢ ١ المجموع  

 ٨٩,٨ ٥٥٥,٤ ٩٠٣,٤ ٤ ٤٥٨,٨ ٥ رواتب القضاة  الدوائر

 ٨٨,٧ ٣٩٠,٢ ٠٦٠,١ ٣ ٤٥٠,٣ ٣ تكاليف املوظفني

 ٩١,٣ ١١٤,٨ ٢٠٠,٠ ١ ٣١٤,٨ ١ املساعدة املؤقتة العامة

 ٩١,٣ ١١٤,٨ ٢٠٠,٠ ١ ٣١٤,٨ ١ سائر تكاليف العاملني

 ٢٠,٤ ٠,٨ ٠,٢ ١,٠ الضيافة

 ٦١,٥ ٦,٢ ٩,٨ ١٦,٠ التدريب

 ٥٩,١ ٧,٠ ١٠,٠ ١٧,٠ التكاليف غري املتصلة بالعاملني

 ٨٩,٦ ٠٦٧,٣ ١ ١٧٣,٦ ٩ ٢٤٠,٩ ١٠ المجموع  

 ١٢٣,٨ ٥٤,٨- ٢٨٤,٨ ٢٣٠,٠ تكاليف املوظفني القائم يف نيويورك مكتب االتصال

 ٦١,٨ ٢,٩ ٤,٧ ٧,٦ السفر

   ١,٠   ١,٠ الضيافة

   ٥,٠   ٥,٠ اخلدمات التعاقدية

 ٧٢,٧ ١٨,٤ ٤٩,٠ ٦٧,٤ النفقات التشغيلية العامة

 ٢١,٦ ٣,٩ ١,١ ٥,٠ اللوازم واملواد

 ٦٣,٧ ٣١,٢ ٥٤,٨ ٨٦,٠ التكاليف غري املتصلة بالعاملني

 ١٠٧,٥ ٢٣,٦- ٣٣٩,٦ ٣١٦,٠ المجموع  

 ٨٩,٤ ٥٨٣,٤ ٩٠٣,٤ ٤ ٤٨٦,٨ ٥ رواتب القضاة  جمعاء الهيئة القضائية

 ٩٢,٣ ٣٦٧,٠ ٤٠٧,٥ ٤ ٧٧٤,٥ ٤ تكاليف املوظفني

 ٩٤,١ ٨٧,٧ ٤٠١,٩ ١ ٤٨٩,٦ ١ املساعدة املؤقتة العامة
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 البند اهليئة القضائية
 ٢٠١٥ميزانية عام 
 املعتمدة

 ٢٠١٥مصروفات عام 
 بالـ% اإلنفاق معدَّل الفرق الفعلية

   ١٠,٠   ١٠,٠ اخلرباء االستشاريون

 ٩٣,٥ ٩٧,٧ ٤٠١,٩ ١ ٤٩٩,٦ ١ سائر تكاليف العاملني

 ٤٤,٦ ٨٩,٦ ٧٢,٢ ١٦١,٨ السفر

 ٥٠,٨ ٥,٩ ٦,١ ١٢,٠ الضيافة

 ٤٤,٧ ١٢,٢ ٩,٨ ٢٢,٠ التدريب

 ٨٢,١ ٠,٩ ٤,١ ٥,٠ ت التعاقديةاخلدما

 ١٤٨,٤ ٣٢,٦- ١٠٠,٠ ٦٧,٤ النفقات التشغيلية العامة

 ٢١,٦ ٣,٩ ١,١ ٥,٠ اللوازم واملواد

 ٧٠,٨ ٧٩,٩ ١٩٣,٣ ٢٧٣,٢ التكاليف غري املتصلة بالعاملني

 ٩٠,٦ ١٢٨,١ ١ ٩٠٦,٠ ١٠ ٠٣٤,١ ١٢ المجموع  

 مكتب المدَّعي العام :٢ الجدول

 البند العاممكتب املدَّعي 
 ٢٠١٥ميزانية عام 
 املعتمدة

 ٢٠١٥مصروفات عام 
 اإلنفاق بالـ% معدَّل الفرق الفعلية

 ٩٩,٥ ٧,١ ٥٢٥,١ ١ ٥٣٢,٢ ١ تكاليف املوظفني ديوان املدَّعي العام

 ٣٩,٠ ٢٧٠,٧ ١٧٣,١ ٤٤٣,٨ املساعدة املؤقتة العامة

 ٤٣,٠ ٦٣,٨ ٤٨,١ ١١١,٩ اخلرباء االستشاريون

 ٣٩,٨ ٣٣٤,٥ ٢٢١,٢ ٥٥٥,٧ يف العاملنيسائر تكال

 ١١٨,٨ ٣٠,٢- ١٩١,١ ١٦٠,٩ السفر

 ٢١٩,٠ ٥,٩- ١٠,٩ ٥,٠ الضيافة

 ٨٢,٢ ٦٢,٣ ٢٨٧,٩ ٣٥٠,٢ التدريب

 ٤٢,٧ ٢٨,٦ ٢١,٤ ٥٠,٠ اخلدمات التعاقدية

 ٩٠,٣ ٥٤,٨ ٥١١,٣ ٥٦٦,١ التكاليف غري املتصلة بالعاملني

 ٨٥,١ ٣٩٦,٤ ٢٥٧,٦ ٢ ٦٥٤,٠ ٢ المجموع  

 ٨٦,٩ ٤١٢,٠ ٧٤٤,٣ ٢ ١٥٦,٣ ٣ تكاليف املوظفني  قسم اخلدمات

 ٨١,٦ ٤٩٨,٩ ٢١٩,٧ ٢ ٧١٨,٦ ٢ املساعدة املؤقتة العامة

   ٥,٠- ٥,٠   املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

 ٨١,٨ ٤٩٤,٠ ٢٢٤,٦ ٢ ٧١٨,٦ ٢ سائر تكاليف العاملني

 ١٣٣,٥ ١٠١,٦- ٤٠٤,٤ ٣٠٢,٨ السفر

 ١١٣,٢ ٥٩,٤- ٥٠٨,٩ ٤٤٩,٥ مات التعاقديةاخلد

   ١٣٩,٨- ١٣٩,٨   النفقات التشغيلية العامة

 ٦٢,٤ ٤١,٠ ٦٨,٠ ١٠٩,٠ اللوازم واملواد

 ٢٦٠,٦ ٢٢٤,٨- ٣٦٤,٨ ١٤٠,٠ األثاث والعتاد

 ١٤٨,٤ ٤٨٤,٦- ٤٨٥,٩ ١ ٠٠١,٣ ١ التكاليف غري املتصلة بالعاملني

 ٩٣,٩ ٤٢١,٣ ٤٥٤,٩ ٦ ٨٧٦,٢ ٦ المجموع  

 ٩١,١ ٤١٩,٠ ٢٦٩,٥ ٤ ٦٨٨,٥ ٤ تكاليف املوظفني ةالعام ةاملّدعي

 ٧٥,٧ ٧٦٩,٧ ٣٩٢,٧ ٢ ١٦٢,٤ ٣ املساعدة املؤقتة العامة

   ٥,٠- ٥,٠   املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات
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 البند العاممكتب املدَّعي 
 ٢٠١٥ميزانية عام 
 املعتمدة

 ٢٠١٥مصروفات عام 
 اإلنفاق بالـ% معدَّل الفرق الفعلية

 ٤٣,٠ ٦٣,٨ ٤٨,١ ١١١,٩ اخلرباء االستشاريون

 ٧٤,٧ ٨٢٨,٥ ٤٤٥,٨ ٢ ٢٧٤,٣ ٣ سائر تكاليف العاملني

 ١٢٨,٤ ١٣١,٨- ٥٩٥,٥ ٤٦٣,٧ السفر

 ٢١٩,٠ ٥,٩- ١٠,٩ ٥,٠ الضيافة

 ٨٢,٢ ٦٢,٣ ٢٨٧,٩ ٣٥٠,٢ التدريب

 ١٠٦,٢ ٣٠,٨- ٥٣٠,٣ ٤٩٩,٥ اخلدمات التعاقدية

   ١٣٩,٨- ١٣٩,٨   النفقات التشغيلية العامة

 ٦٢,٤ ٤١,٠ ٦٨,٠ ١٠٩,٠ اللوازم واملواد

 ٢٦٠,٦ ٢٢٤,٨- ٣٦٤,٨ ١٤٠,٠ األثاث والعتاد

 ١٢٧,٤ ٤٢٩,٨- ٩٩٧,٢ ١ ٥٦٧,٤ ١ التكاليف غري املتصلة بالعاملني

 ٩١,٤ ٨١٧,٧ ٧١٢,٥ ٨ ٥٣٠,٢ ٩ المجموع  

 ١٠١,٥ ٢٨,٢- ٨٦٨,١ ١ ٨٣٩,٩ ١ تكاليف املوظفني نشعبة االختصاص والتكامل والتعاو 

 ٩٢,٤ ١١٠,٤ ٣٥٠,٠ ١ ٤٦٠,٤ ١ املساعدة املؤقتة العامة

 ٩٢,٤ ١١٠,٤ ٣٥٠,٠ ١ ٤٦٠,٤ ١ ليف العاملنيسائر تكا

 ٨٣,٨ ٧٣,٠ ٣٧٧,٥ ٤٥٠,٥ السفر

 ٨٣,٨ ٧٣,٠ ٣٧٧,٥ ٤٥٠,٥ التكاليف غري املتصلة بالعاملني

 ٩٥,٩ ١٥٥,٢ ٥٩٥,٦ ٣ ٧٥٠,٨ ٣ المجموع  

 ١٠٠,٥ ٤٦,٥- ٦٦٥,٢ ٩ ٦١٨,٧ ٩ تكاليف املوظفني شعبة التحقيق

 ١٠٦,٨ ٣٠٨,٣- ٨٧٣,٨ ٤ ٥٦٥,٥ ٤ املساعدة املؤقتة العامة

 ١٠٦,٨ ٣٠٨,٣- ٨٧٣,٨ ٤ ٥٦٥,٥ ٤ سائر تكاليف العاملني

 ١٤٨,٣ ٦٢٥,٦- ٩٢٠,٨ ١ ٢٩٥,٢ ١ السفر

   ٣٤,٢- ٣٤,٢   اخلدمات التعاقدية

 ١٢١,٠ ٩٥,٥- ٥٥٠,٥ ٤٥٥,٠ النفقات التشغيلية العامة

 ١٤٣,٢ ٧٥٥,٤- ٥٠٥,٦ ٢ ٧٥٠,٢ ١ التكاليف غري املتصلة بالعاملني

 ١٠٧,٠ ١١٠,١ ١- ٠٤٤,٥ ١٧ ٩٣٤,٤ ١٥ المجموع  

 ٩٧,٦ ١١٣,٦ ٥٧٣,٧ ٤ ٦٨٧,٣ ٤ تكاليف املوظفني (شعبة املقاضاة) شعبة املالحقة

 ٧٦,٩ ٢٦٦,٣ ١ ٢١٥,٩ ٤ ٤٨٢,٢ ٥ املساعدة املؤقتة العامة

 ٧٦,٩ ٢٦٦,٣ ١ ٢١٥,٩ ٤ ٤٨٢,٢ ٥ سائر تكاليف العاملني

 ٩٢,٣ ١٧,٦ ٢١٠,١ ٢٢٧,٧ السفر

   ١٧,٢- ١٧,٢   اخلدمات التعاقدية

 ٩٩,٩ ٠,٣ ٢٢٧,٤ ٢٢٧,٧ التكاليف غري املتصلة بالعاملني

 ٨٦,٧ ٣٨٠,٢ ١ ٠١٧,٠ ٩ ٣٩٧,٢ ١٠ المجموع  

 ٩٧,٨ ٤٥٧,٩ ٣٧٦,٥ ٢٠ ٨٣٤,٤ ٢٠ تكاليف املوظفني بأجمعه مكتب المّدعي العام

 ٨٧,٥ ٨٣٨,١ ١ ٨٣٢,٤ ١٢ ٦٧٠,٥ ١٤ املساعدة املؤقتة العامة

   ٥,٠- ٥,٠   املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

 ٤٣,٠ ٦٣,٨ ٤٨,١ ١١١,٩ اخلرباء االستشاريون

 ٨٧,٢ ٨٩٦,٩ ١ ٨٨٥,٥ ١٢ ٧٨٢,٤ ١٤ سائر تكاليف العاملني

 ١٢٧,٤ ٦٦٦,٨- ١٠٣,٩ ٣ ٤٣٧,١ ٢ السفر
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 البند العاممكتب املدَّعي 
 ٢٠١٥ميزانية عام 
 املعتمدة

 ٢٠١٥مصروفات عام 
 اإلنفاق بالـ% معدَّل الفرق الفعلية

 ٢١٩,٠ ٥,٩- ١٠,٩ ٥,٠ الضيافة

 ٨٢,٢ ٦٢,٣ ٢٨٧,٩ ٣٥٠,٢ التدريب

 ١١٦,٥ ٨٢,٢- ٥٨١,٧ ٤٩٩,٥ مات التعاقديةاخلد

 ١٥١,٧ ٢٣٥,٣- ٦٩٠,٣ ٤٥٥,٠ النفقات التشغيلية العامة

 ٦٢,٤ ٤١,٠ ٦٨,٠ ١٠٩,٠ اللوازم واملواد

 ٢٦٠,٦ ٢٢٤,٨- ٣٦٤,٨ ١٤٠,٠ األثاث والعتاد

 ١٢٧,٨ ١١١,٨ ١- ١٠٧,٦ ٥ ٩٩٥,٨ ٣ التكاليف غري املتصلة بالعاملني

 ٩٦,٩ ٢٤٣,٠ ١ ٣٦٩,٦ ٣٨ ٦١٢,٦ ٣٩ المجموع  

 قلم المحكمة :٣ الجدول

 البند قلم احملكمة
 ٢٠١٥ميزانية عام 
 املعتمدة

 ٢٠١٥مصروفات عام 
 اإلنفاق بالـ% معدَّل الفرق الفعلية

 ٧٤,٧ ٢٩٤,٨ ٨٧١,٦ ١٦٦,٤ ١ تكاليف املوظفني ديوان رئيس قلم احملكمة

   ٣٢٠,٣- ٣٢٠,٣   املساعدة املؤقتة العامة

   ٣٢٠,٣- ٣٢٠,٣   كاليف العاملنيسائر ت

 ١٧٦,٦ ٢٥,١- ٥٧,٩ ٣٢,٨ السفر

 ١٠٨,٢ ٠,٣- ٤,٣ ٤,٠ الضيافة

   ١٢١,٦- ١٢١,٦   التدريب

   ٢,١- ٢,١   اخلدمات التعاقدية

 ٥٠٥,٤ ١٤٩,٢- ١٨٦,٠ ٣٦,٨ التكاليف غري املتصلة بالعاملني

 ١١٤,٥ ١٧٤,٧- ٣٧٧,٩ ١ ٢٠٣,٢ ١ المجموع  

 ٩٠,٣ ٦٩,٨ ٦٥٢,٣ ٧٢٢,١ تكاليف املوظفني ات املشورة القانونيةقسم خدم

   ٦٠,٦- ٦٠,٦   املساعدة املؤقتة العامة

   ٢,٤- ٢,٤   اخلرباء االستشاريون

   ٦٣,٠- ٦٣,٠   سائر تكاليف العاملني

   ١١,٤- ١١,٤   السفر

   ١,١- ١,١   التدريب

 ٧٣,٥ ٤,٦ ١٢,٩ ١٧,٥ اخلدمات التعاقدية

   ٠,٦ ٠,٦-   النفقات التشغيلية العامة

 ١٤١,٦ ٧,٣- ٢٤,٨ ١٧,٥ التكاليف غري املتصلة بالعاملني

 ١٠٠,١ ٠,٤- ٧٤٠,٠ ٧٣٩,٦ المجموع  

 ٨٨,٩ ٦٤٨,٠ ١٩٣,٥ ٥ ٨٤١,٥ ٥ تكاليف املوظفني قسم األمن والسالمة

 ٩٤,١ ١٧,٢ ٢٧٢,٣ ٢٨٩,٥ املساعدة املؤقتة العامة

 ١٥٦,٢ ١١٠,٩- ٣٠٨,١ ١٩٧,٢ العمل اإلضايف

 ١١٩,٣ ٩٣,٧- ٥٨٠,٤ ٤٨٦,٧ سائر تكاليف العاملني

 ٨٩,٥ ٣١,٥ ٢٦٩,٠ ٣٠٠,٥ السفر

 ٧٣,٠ ٣٨,٩ ١٠٥,١ ١٤٤,٠ التدريب

 ٦٧,٩ ١١٠,٤ ٢٣٣,٥ ٣٤٣,٩ اخلدمات التعاقدية
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 البند قلم احملكمة
 ٢٠١٥ميزانية عام 
 املعتمدة

 ٢٠١٥مصروفات عام 
 اإلنفاق بالـ% معدَّل الفرق الفعلية

 ٧١,٩ ٧٦,٧ ١٩٦,٣ ٢٧٣,٠ النفقات التشغيلية العامة

 ١٠١,٩ ١,١- ٥٧,٦ ٥٦,٥ اللوازم واملواد

 ٢٢,٦ ١٢,٨ ٣,٧ ١٦,٥ األثاث والعتاد

 ٧٦,٣ ٢٦٩,١ ٨٦٥,٣ ١٣٤,٤ ١ التكاليف غري املتصلة بالعاملني

 ٨٩,٠ ٨٢٣,٤ ٦٣٩,٢ ٦ ٤٦٢,٦ ٧ المجموع  

 ٨٦,٩ ٠١٢,٧ ١ ٧١٧,٣ ٦ ٧٣٠,٠ ٧ تكاليف املوظفني مكتب رئيس قلم احملكمة

 ٣٢٨,٤ ٦٦١,٤- ٩٥٠,٩ ٢٨٩,٥ املساعدة املؤقتة العامة

 ١٥٦,٢ ١١٠,٩- ٣٠٨,١ ١٩٧,٢ العمل اإلضايف

   ٢,٤- ٢,٤   اخلرباء االستشاريون

 ٢٥٩,٢ ٧٧٤,٦- ٢٦١,٣ ١ ٤٨٦,٧ سائر تكاليف العاملني

 ١٠٣,٠ ١٠,٠- ٣٤٣,٣ ٣٣٣,٣ السفر

 ١٤٧,٩ ١,٩- ٥,٩ ٤,٠ الضيافة

 ١٥٨,٢ ٨٣,٨- ٢٢٧,٨ ١٤٤,٠ التدريب

 ٦٨,٨ ١١٢,٩ ٢٤٨,٥ ٣٦١,٤ اخلدمات التعاقدية

 ٧١,٧ ٧٧,٢ ١٩٥,٨ ٢٧٣,٠ النفقات التشغيلية العامة

 ١٠١,٩ ١,١- ٥٧,٦ ٥٦,٥ اللوازم واملواد

 ٢٢,٦ ١٢,٨ ٣,٧ ١٦,٥ األثاث والعتاد

 ٩١,١ ١٠٦,١ ٠٨٢,٦ ١ ١٨٨,٧ ١ التكاليف غري املتصلة بالعاملني

 ٩٦,٣ ٣٤٤,١ ٠٦١,٣ ٩ ٤٠٥,٤ ٩ المجموع  

ات اإلدارية مكتب مدير شعبة اخلدم
 املشرتكة

 ١١٠,٤ ٤٦,٢- ٤٩٢,٥ ٤٤٦,٣ تكاليف املوظفني

 ٤٠,٩ ١٠,٣ ٧,٢ ١٧,٥ السفر

   ٤,٢- ٤,٢   اخلدمات التعاقدية

   ٠,٥- ٠,٥   اللوازم واملواد

 ٦٧,٣ ٥,٧ ١١,٨ ١٧,٥ التكاليف غري املتصلة بالعاملني

 ١٠٨,٧ ٤٠,٥- ٥٠٤,٣ ٤٦٣,٨ المجموع  

 ١١٢,١ ٢١٩,٦- ٠٣٨,٢ ٢ ٨١٨,٦ ١ تكاليف املوظفني  ريةقسم املوارد البش

 ٢٠٤,٦ ٢٩٩,١- ٥٨٥,٠ ٢٨٥,٩ املساعدة املؤقتة العامة

 ٤٥٥,٥ ١٢٤,٤- ١٥٩,٤ ٣٥,٠ اخلرباء االستشاريون

 ٢٣٢,٠ ٤٢٣,٦- ٧٤٤,٥ ٣٢٠,٩ سائر تكاليف العاملني

 ٥٢,٢ ٦,٨ ٧,٤ ١٤,٢ السفر

 ٦٥,٣ ٢٠,٤ ٣٨,٤ ٥٨,٨ التدريب

 ٧٣,٤ ٥,٣ ١٤,٧ ٢٠,٠ دمات التعاقديةاخل

 ٦٥,١ ٣٢,٥ ٦٠,٥ ٩٣,٠ التكاليف غري املتصلة بالعاملني

 ١٢٧,٤ ٦١٠,٧- ٨٤٣,٢ ٢ ٢٣٢,٥ ٢ المجموع  

 ٩٢,٨ ١٣٦,٢ ٧٥٨,٣ ١ ٨٩٤,٥ ١ تكاليف املوظفني قسم امليزانية واملالية

 ١١٥,٢ ٤١,٨- ٣١٦,٦ ٢٧٤,٨ املساعدة املؤقتة العامة

 ١٦٥,٢ ٦,٥- ١٦,٥ ١٠,٠ ايفالعمل اإلض

 ١١٧,٠ ٤٨,٣- ٣٣٣,١ ٢٨٤,٨ سائر تكاليف العاملني
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 البند قلم احملكمة
 ٢٠١٥ميزانية عام 
 املعتمدة

 ٢٠١٥مصروفات عام 
 اإلنفاق بالـ% معدَّل الفرق الفعلية

 ٤٨,٧ ٨,٦ ٨,٢ ١٦,٨ السفر

 ٦١,٣ ٦,١ ٩,٦ ١٥,٧ التدريب

 ١٤٩,٤ ٤٦,٤- ١٤٠,٣ ٩٣,٩ اخلدمات التعاقدية

 ١٨٩,٨ ٤٩,٨- ١٠٥,٣ ٥٥,٥ النفقات التشغيلية العامة

 ١٤٤,٨ ٨١,٥- ٢٦٣,٤ ١٨١,٩ التكاليف غري املتصلة بالعاملني

 ٩٩,٧ ٦,٤ ٣٥٤,٨ ٢ ٣٦١,٢ ٢ المجموع  

 ٩٢,٤ ٢٢٣,٨ ٧٣٧,٤ ٢ ٩٦١,٢ ٢ تكاليف املوظفني قسم اخلدمات العامة

 ١٠٨,٣ ٦,٠- ٧٧,٥ ٧١,٥ املساعدة املؤقتة العامة

 ٩٦,٦ ٣,٣ ٩٤,٥ ٩٧,٨ العمل اإلضايف

   ٥,٠   ٥,٠ اخلرباء االستشاريون

 ٩٨,٧ ٢,٣ ١٧٢,٠ ١٧٤,٣ سائر تكاليف العاملني

 ١٢٥,٩ ٤,١- ٢٠,١ ١٦,٠ السفر

 ١٠١,٤ ٠,١- ٩,٩ ٩,٨ التدريب

 ٧٠,٩ ٥,٨ ١٤,٢ ٢٠,٠ اخلدمات التعاقدية

 ٩٠,٧ ١٧٦,٤ ٧٢٢,١ ١ ٨٩٨,٥ ١ النفقات التشغيلية العامة

 ١١٦,١ ٣٤,٠- ٢٤٥,٥ ٢١١,٥ اللوازم واملواد

   ٦٠,٧- ٦٠,٧   األثاث والعتاد

 ٩٦,١ ٨٣,٣ ٠٧٢,٥ ٢ ١٥٥,٨ ٢ يف غري املتصلة بالعاملنيالتكال

 ٩٤,٢ ٣٠٩,٤ ٩٨١,٩ ٤ ٢٩١,٣ ٥ المجموع  

 ١٠٥,١ ٢١١,٤- ٣٥١,٧ ٤ ١٤٠,٣ ٤ تكاليف املوظفني قسم تكنولوجيا املعلومات واالتصال

 ٨٨,١ ٣٢,٨ ٢٤٣,٣ ٢٧٦,١ املساعدة املؤقتة العامة

   ١٠,٠   ١٠,٠ املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

 ٤١,٥ ٢٠,٥ ١٤,٥ ٣٥,٠ العمل اإلضايف

 ٨٠,٣ ٦٣,٣ ٢٥٧,٨ ٣٢١,١ سائر تكاليف العاملني

 ٨٥,٨ ٨,٢ ٤٩,٧ ٥٧,٩ السفر

 ١١٣,١ ٨,٠- ٦٨,٧ ٦٠,٧ التدريب

 ١١٦,٢ ٣٦,٧- ٢٦٣,٩ ٢٢٧,٢ اخلدمات التعاقدية

 ٨٣,٠ ٦٠٣,٣ ٩٣٨,٣ ٢ ٥٤١,٦ ٣ النفقات التشغيلية العامة

 ٨٤,٤ ٢١,٠ ١١٣,٨ ١٣٤,٨ زم واملواداللوا

 ١٤٠,٢ ٢١٥,١- ٧٥٠,١ ٥٣٥,٠ األثاث والعتاد

 ٩١,٨ ٣٧٢,٧ ١٨٤,٥ ٤ ٥٥٧,٢ ٤ التكاليف غري املتصلة بالعاملني

 ٩٧,٥ ٢٢٤,٥ ٧٩٤,١ ٨ ٠١٨,٦ ٩ المجموع  

 ١٢٧,٨ ٤٣٥,٧- ٠٠٢,٨ ٢ ٥٦٧,١ ١ تكاليف املوظفني قسم العمليات امليدانية

 ١٠٦,٨ ٣٥,٨- ٥٦٢,٦ ٥٢٦,٨ ؤقتة العامةاملساعدة امل

   ١٦,٨- ١٦,٨   العمل اإلضايف

 ١١٠,٠ ٥٢,٦- ٥٧٩,٤ ٥٢٦,٨ سائر تكاليف العاملني

 ١٦٨,٦ ٧٠,٦- ١٧٣,٥ ١٠٢,٩ السفر

 ١٥,٦ ٨,٤ ١,٦ ١٠,٠ التدريب
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 البند قلم احملكمة
 ٢٠١٥ميزانية عام 
 املعتمدة

 ٢٠١٥مصروفات عام 
 اإلنفاق بالـ% معدَّل الفرق الفعلية

   ١,٢- ١,٢   حمامو الدفاع

 ٢٠٢,٨ ١٧١,٣- ٣٣٨,٠ ١٦٦,٧ اخلدمات التعاقدية

 ٩٢,٩ ٦٥,٢ ٨٤٧,٤ ٩١٢,٦ التشغيلية العامة النفقات

 ٧٢,٠ ٥٥,٦ ١٤٢,٩ ١٩٨,٥ اللوازم واملواد

 ١٢٢,٦ ٤٥,٧- ٢٤٨,١ ٢٠٢,٤ األثاث والعتاد

 ١١٠,٠ ١٥٩,٦- ٧٥٢,٧ ١ ٥٩٣,١ ١ التكاليف غري املتصلة بالعاملني

 ١١٧,٦ ٦٤٧,٩- ٣٣٤,٩ ٤ ٦٨٧,٠ ٣ المجموع  

 شعبة اخلدمات اإلدارية املشرتكة
 )شعبة اخلدمات اإلدارية(

 ١٠٤,٣ ٥٥٣,٠- ٣٨١,٠ ١٣ ٨٢٨,٠ ١٢ تكاليف املوظفني

 ١٢٤,٤ ٣٤٩,٩- ٧٨٥,٠ ١ ٤٣٥,١ ١ املساعدة املؤقتة العامة

   ١٠,٠   ١٠,٠ املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

 ٩٩,٧ ٠,٤ ١٤٢,٤ ١٤٢,٨ العمل اإلضايف

 ٣٩٨,٦ ١١٩,٤- ١٥٩,٤ ٤٠,٠ اخلرباء االستشاريون

 ١٢٨,٢ ٤٥٨,٩- ٠٨٦,٨ ٢ ٦٢٧,٩ ١ سائر تكاليف العاملني

 ١١٨,١ ٤٠,٨- ٢٦٦,١ ٢٢٥,٣ السفر

 ٨٢,٧ ٢٦,٨ ١٢٨,٢ ١٥٥,٠ التدريب

   ١,٢- ١,٢   حمامو الدفاع

 ١٤٦,٩ ٢٤٧,٥- ٧٧٥,٣ ٥٢٧,٨ اخلدمات التعاقدية

 ٨٧,٦ ٧٩٥,١ ٦١٣,١ ٥ ٤٠٨,٢ ٦ النفقات التشغيلية العامة

 ٩٢,٣ ٤٢,١ ٥٠٢,٧ ٥٤٤,٨ واملواد اللوازم

 ١٤٣,٦ ٣٢١,٦- ٠٥٩,٠ ١ ٧٣٧,٤ األثاث والعتاد

 ٩٧,١ ٢٥٣,٠ ٣٤٥,٥ ٨ ٥٩٨,٥ ٨ التكاليف غري املتصلة بالعاملني

 ١٠٣,٣ ٧٥٨,٨- ٨١٣,٢ ٢٣ ٠٥٤,٤ ٢٣ المجموع  

 شعبة خدمات احملكمةمكتب مدير 
 (شعبة اخلدمات القضائية)

 ١١٣,٦ ٧٢,٥- ٦٠٣,٧ ٥٣١,٢ تكاليف املوظفني

   ١٨,٩- ١٨,٩   املساعدة املؤقتة العامة

 ١٧,٩ ١٦,٤ ٣,٦ ٢٠,٠ اخلرباء االستشاريون

 ١١٢,٦ ٢,٥- ٢٢,٥ ٢٠,٠ سائر تكاليف العاملني

 ٧٤,٦ ٩,٣ ٢٧,١ ٣٦,٤ السفر

 ٢٧,١ ١,٢ ٠,٥ ١,٧ التدريب

 ٣٤,٤ ٢٥,٤ ١٣,٣ ٣٨,٧ النفقات التشغيلية العامة

 ٥٣,٣ ٣٥,٩ ٤٠,٩ ٧٦,٨ املتصلة بالعاملني التكاليف غري

 ١٠٦,٢ ٣٩,١- ٦٦٧,١ ٦٢٨,٠ المجموع  

 قسم إدارة احملكمة
 (قسم تدبر األعمال القضائية)

 ١١٢,٤ ٢٥٧,٥- ٣٣٥,٦ ٢ ٠٧٨,١ ٢ تكاليف املوظفني

 ٩٩,٣ ١,٦ ٢٣٢,٥ ٢٣٤,١ املساعدة املؤقتة العامة

   ١٥,٠   ١٥,٠ العمل اإلضايف

 ٩٣,٤ ١٦,٦ ٢٣٢,٥ ٢٤٩,١ العاملني سائر تكاليف

   ٢٥,٦- ٢٥,٦   السفر

   ٥,٥   ٥,٥ التدريب

 ٨٠,٠ ١١,٣ ٤٥,٠ ٥٦,٣ اخلدمات التعاقدية
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 البند قلم احملكمة
 ٢٠١٥ميزانية عام 
 املعتمدة

 ٢٠١٥مصروفات عام 
 اإلنفاق بالـ% معدَّل الفرق الفعلية

   ٤٧,٠   ٤٧,٠ اللوازم واملواد

   ٣٨,٩- ٣٨,٩   األثاث والعتاد

 ١٠٠,٧ ٠,٨- ١٠٩,٦ ١٠٨,٨ التكاليف غري املتصلة بالعاملني

 ١٠٩,٩ ٢٤١,٧- ٦٧٧,٧ ٢ ٤٣٦,٠ ٢ المجموع  

 ٩٥,٤ ١٩,٧ ٤٠٨,٦ ٤٢٨,٣ تكاليف املوظفني قسم االحتجاز

 ٨٣٢,٨ ٤٤,٠- ٥٠,٠ ٦,٠ اخلرباء االستشاريون

 ٨٣٢,٨ ٤٤,٠- ٥٠,٠ ٦,٠ سائر تكاليف العاملني

   ٢,٤- ٢,٤   السفر

 ١٠٤,٤ ٧٤,٥- ٧٤٩,٨ ١ ٦٧٥,٣ ١ النفقات التشغيلية العامة

 ٢٧,٦ ٥,٤ ٢,١ ٧,٥ اللوازم واملواد

 ١٠٤,٢ ٧١,٥- ٧٥٤,٣ ١ ٦٨٢,٨ ١ التكاليف غري املتصلة بالعاملني

 ١٠٤,٥ ٩٥,٨- ٢١٢,٩ ٢ ١١٧,١ ٢ المجموع  

قسم الرتمجة الشفوية والرتمجة التحريرية 
 (قسم اخلدمات اللغوية) يف احملكمة

 ١٠٩,٥ ٤٥٣,٥- ٢٤٨,٦ ٥ ٧٩٥,١ ٤ تكاليف املوظفني

 ١٣٩,٨ ١٥٣,٥- ٥٣٨,٩ ٣٨٥,٤ مةاملساعدة املؤقتة العا

 ١٢٤,٢ ١١٥,٥- ٥٩٣,٨ ٤٧٨,٣ املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

 ٣,٣ ١٤,٦ ٠,٥ ١٥,١ اخلرباء االستشاريون

 ١٢٩,٠ ٢٥٤,٥- ١٣٣,٣ ١ ٨٧٨,٨ سائر تكاليف العاملني

 ١٢٤,٥ ٢٧,٣- ١٣٨,٩ ١١١,٦ السفر

 ٣٤٨,٦ ٦,٧- ٩,٤ ٢,٧ التدريب

 ٦٠,٥ ٤٨,٨ ٧٤,٦ ١٢٣,٤ اقديةاخلدمات التع

 ٥٥,٩ ٨,٠ ١٠,٢ ١٨,٢ اللوازم واملواد

 ٩١,١ ٢٢,٨ ٢٣٣,١ ٢٥٥,٩ التكاليف غري املتصلة بالعاملني

 ١١١,٦ ٦٨٥,٢- ٦١٥,٠ ٦ ٩٢٩,٨ ٥ المجموع  

 ٩٦,٧ ١٠٢,٨ ٠٦١,٠ ٣ ١٦٣,٨ ٣ تكاليف املوظفني وحدة الين عليهم والشهود

 ١١٧,٩ ٢٠٤,١- ٣٤١,٣ ١ ١٣٧,٢ ١ املساعدة املؤقتة العامة

 ١١٧,٩ ٢٠٤,١- ٣٤١,٣ ١ ١٣٧,٢ ١ سائر تكاليف العاملني

 ١٠٠,٠ ٠,٤ ٠٨٥,٧ ١ ٠٨٦,١ ١ السفر

 ١٦,٦ ٣٩,٢ ٧,٨ ٤٧,٠ التدريب

   ١,٠- ١,٠ ٠,٠ اخلدمات التعاقدية

 ٦٩,٤ ٠٣٧,٠ ١ ٣٥٧,٣ ٢ ٣٩٤,٣ ٣ النفقات التشغيلية العامة

 ٩٨,٦ ٠,١ ٤,٧ ٤,٨ اللوازم واملواد

   ١١,٣- ١١,٣   األثاث والعتاد

 ٧٦,٥ ٠٦٤,٤ ١ ٤٦٧,٨ ٣ ٥٣٢,٢ ٤ التكاليف غري املتصلة بالعاملني

 ٨٩,١ ٩٦٣,٢ ٨٧٠,٠ ٧ ٨٣٣,٢ ٨ المجموع  

قسم مشاركة الين عليهم وجرب 
 أضرارهم

 ١٠٢,٧ ٣٢,٥- ٢٤٩,٩ ١ ٢١٧,٤ ١ تكاليف املوظفني

 ٨١,٣ ١٠٥,٣ ٤٥٨,٤ ٥٦٣,٧ املساعدة املؤقتة العامة

 ٣٠٧,٢ ٢٠,٧- ٣٠,٧ ١٠,٠ اخلرباء االستشاريون

 ٨٥,٣ ٨٤,٥ ٤٨٩,٢ ٥٧٣,٧ سائر تكاليف العاملني
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 البند قلم احملكمة
 ٢٠١٥ميزانية عام 
 املعتمدة

 ٢٠١٥مصروفات عام 
 اإلنفاق بالـ% معدَّل الفرق الفعلية

 ٨٥,٠ ١٨,٠ ١٠١,٧ ١١٩,٧ السفر

 ٨١,٦ ٠,٨ ٣,٥ ٤,٣ التدريب

 ٦٠,٩ ٢٦,٤ ٤١,١ ٦٧,٥ اخلدمات التعاقدية

 ٥٧,٩ ١,٣ ١,٧ ٣,٠ اللوازم واملواد

   ١,٤- ١,٤   داألثاث والعتا

 ٧٦,٩ ٤٥,٠ ١٤٩,٥ ١٩٤,٥ التكاليف غري املتصلة بالعاملني

 ٩٥,١ ٩٧,٠ ٨٨٨,٦ ١ ٩٨٥,٦ ١ المجموع  

 ٨٩,٨ ٥٢,٣ ٤٥٩,١ ٥١١,٤ تكاليف املوظفني مكتب احملامي العمومي للدفاع

   ٤٠,٢- ٤٠,٢   املساعدة املؤقتة العامة

   ٤٠,٢- ٤٠,٢   سائر تكاليف العاملني

 ٢٦٥,٧ ٤,٣- ٦,٩ ٢,٦ لسفرا

 ١,٠ ١٩,٨ ٠,٢ ٢٠,٠ اخلدمات التعاقدية

   ٠,٤- ٠,٤   اللوازم واملواد

 ٣٣,١ ١٥,١ ٧,٥ ٢٢,٦ التكاليف غري املتصلة بالعاملني

 ٩٤,٩ ٢٧,٢ ٥٠٦,٨ ٥٣٤,٠ المجموع  

 ١٠٢,٤ ٢٤,٩- ٠٤٤,٢ ١ ٠١٩,٣ ١ تكاليف املوظفني مكتب احملامي العمومي للمجين عليهم

 ٨١,٧ ٢٩,٥ ١٣١,٣ ١٦٠,٨ املساعدة املؤقتة العامة

 ٥٦,٩ ٨٧,٢ ١١٥,٢ ٢٠٢,٤ اخلرباء االستشاريون

 ٦٧,٩ ١١٦,٧ ٢٤٦,٥ ٣٦٣,٢ سائر تكاليف العاملني

 ٧٧,٧ ٢١,٥ ٧٥,٠ ٩٦,٥ السفر

   ٣٥,٠   ٣٥,٠ اخلدمات التعاقدية

 ١٧٣,٠ ٨,٠- ١٩,٠ ١١,٠ النفقات التشغيلية العامة

 ٦٥,٩ ٤٨,٥ ٩٤,٠ ١٤٢,٥ ليف غري املتصلة بالعاملنيالتكا

 ٩٠,٨ ١٤٠,٣ ٣٨٤,٧ ١ ٥٢٥,٠ ١ المجموع  

 ٧٨,١ ١٨٧,٤ ٦٦٧,٥ ٨٥٤,٩ تكاليف املوظفني قسم دعم احملامني

   ٤٩,٩- ٤٩,٩   املساعدة املؤقتة العامة

   ٢١,٧- ٢١,٧   اخلرباء االستشاريون

   ٧١,٦- ٧١,٦   سائر تكاليف العاملني

 ١٣,٦ ٢٠,٦ ٣,٢ ٢٣,٨ السفر

 ١٢٨,٦ ٦٧٤,٦- ٠٣٠,٢ ٣ ٣٥٥,٦ ٢ حمامو الدفاع

 ٦٦,٢ ٦٢٨,٥ ٢٣٣,٦ ١ ٨٦٢,١ ١ حمامو الين عليهم

   ٢,٠   ٢,٠ النفقات التشغيلية العامة

   ٥,٤- ٥,٤   األثاث والعتاد

 ١٠٠,٧ ٢٨,٩- ٢٧٢,٤ ٤ ٢٤٣,٥ ٤ التكاليف غري املتصلة بالعاملني

 ٩٨,٣ ٨٦,٩ ٠١١,٥ ٥ ٠٩٨,٤ ٥ مجموعال  

(شعبة اخلدمات  عبة خدمات احملكمةش
 القضائية)

 ١٠٣,٣ ٤٧٨,٦- ٠٧٨,١ ١٥ ٥٩٩,٥ ١٤ تكاليف املوظفني

 ١١٣,٣ ٣٣٠,٤- ٨١١,٦ ٢ ٤٨١,٢ ٢ املساعدة املؤقتة العامة

 ١٢٤,٢ ١١٥,٥- ٥٩٣,٨ ٤٧٨,٣ املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات
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 البند قلم احملكمة
 ٢٠١٥ميزانية عام 
 املعتمدة

 ٢٠١٥مصروفات عام 
 اإلنفاق بالـ% معدَّل الفرق الفعلية

 ٠,٠ ١٥,٠ ٠,٠ ١٥,٠ العمل اإلضايف

 ٨٧,٤ ٣١,٨ ٢٢١,٧ ٢٥٣,٥ اخلرباء االستشاريون

 ١١٢,٤ ٣٩٩,١- ٦٢٧,١ ٣ ٢٢٨,٠ ٣ سائر تكاليف العاملني

 ٩٩,٣ ١٠,١ ٤٦٦,٦ ١ ٤٧٦,٧ ١ السفر

 ٣٤,٦ ٤٠,٠ ٢١,٢ ٦١,٢ التدريب

 ١٢٨,٦ ٦٧٤,٦- ٠٣٠,٢ ٣ ٣٥٥,٦ ٢ حمامو الدفاع

 ٦٦,٢ ٦٢٨,٥ ٢٣٣,٦ ١ ٨٦٢,١ ١ حمامو الين عليهم

 ٥٣,٦ ١٤٠,٣ ١٦١,٩ ٣٠٢,٢ اخلدمات التعاقدية

 ٨٠,٨ ٩٨١,٩ ١٣٩,٤ ٤ ١٢١,٣ ٥ النفقات التشغيلية العامة

 ٢٣,٧ ٦١,٤ ١٩,١ ٨٠,٥ اللوازم واملواد

   ٥٧,١- ٥٧,١   األثاث والعتاد

 ٩٠,٠ ١٣٠,٥ ١ ١٢٩,١ ١٠ ٢٥٩,٦ ١١ التكاليف غري املتصلة بالعاملني

 ٩٩,١ ٢٥٢,٤ ٨٣٤,٧ ٢٨ ٠٨٧,١ ٢٩ المجموع  

 ٩٨,٩ ٢٤,٤ ١١٤,٧ ٢ ١٣٩,١ ٢ تكاليف املوظفني قسم اإلعالم والوثائق

 ٩٣,٨ ١٨,٦ ٢٨١,٦ ٣٠٠,٢ املساعدة املؤقتة العامة

   ٧,٥- ٧,٥   املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

 ٩٦,٣ ١١,١ ٢٨٩,١ ٣٠٠,٢ سائر تكاليف العاملني

 ٧٣,١ ٣١,٣ ٨٤,٨ ١١٦,١ السفر

   ١,٠- ١,٠   الضيافة

   ٧,٠   ٧,٠ التدريب

 ٧٤,٢ ١٩١,٢ ٥٥١,٤ ٧٤٢,٦ اخلدمات التعاقدية

 ١٠٥,٠ ٣,٤- ٧١,٩ ٦٨,٥ النفقات التشغيلية العامة

 ١٠٠,٠ ٠,٠ ١٠٥,٥ ١٠٥,٥ اللوازم واملواد

   ٢٩,٥- ٢٩,٥   األثاث والعتاد

 ٨١,٢ ١٩٥,٦ ٨٤٤,١ ٠٣٩,٧ ١ التكاليف غري املتصلة بالعاملني

 ٩٣,٤ ٢٣١,١ ٢٤٧,٩ ٣ ٤٧٩,٠ ٣ المجموع  

 ١٠٠,٠ ٥,٥ ٢٩١,١ ٣٧ ٢٩٦,٦ ٣٧ تكاليف املوظفني قلم المحكمة بأجمعه

 ١٢٩,٤ ٣٢٣,٠ ١- ٨٢٩,٠ ٥ ٥٠٦,٠ ٤ املساعدة املؤقتة العامة

 ١٢٣,٢ ١١٣,٠- ٦٠١,٣ ٤٨٨,٣ املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

 ١٢٦,٩ ٩٥,٥- ٤٥٠,٥ ٣٥٥,٠ يفالعمل اإلضا

 ١٣٠,٧ ٩٠,٠- ٣٨٣,٥ ٢٩٣,٥ اخلرباء االستشاريون

 ١٢٨,٧ ٦٢١,٥ ١- ٢٦٤,٣ ٧ ٦٤٢,٨ ٥ سائر تكاليف العاملني

 ١٠٠,٤ ٩,٤- ١٦٠,٨ ٢ ١٥١,٤ ٢ السفر

 ١٧٢,٩ ٢,٩- ٦,٩ ٤,٠ الضيافة

 ١٠٢,٧ ٩,٩- ٣٧٧,١ ٣٦٧,٢ التدريب

 ١٢٨,٧ ٦٧٥,٨- ٠٣١,٤ ٣ ٣٥٥,٦ ٢ حمامو الدفاع

 ٦٦,٢ ٦٢٨,٥ ٢٣٣,٦ ١ ٨٦٢,١ ١ حمامو الين عليهم

 ٨٩,٨ ١٩٦,٩ ٧٣٧,١ ١ ٩٣٤,٠ ١ اخلدمات التعاقدية
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 البند قلم احملكمة
 ٢٠١٥ميزانية عام 
 املعتمدة

 ٢٠١٥مصروفات عام 
 اإلنفاق بالـ% معدَّل الفرق الفعلية

 ٨٤,٤ ٨٥٠,٨ ١ ٠٢٠,٢ ١٠ ٨٧١,٠ ١١ النفقات التشغيلية العامة

 ٨٧,٠ ١٠٢,٤ ٦٨٤,٩ ٧٨٧,٣ اللوازم واملواد

 ١٥٢,٤ ٣٩٥,٣- ١٤٩,٢ ١ ٧٥٣,٩ األثاث والعتاد

 ٩٢,٤ ٦٨٥,٣ ١ ٤٠١,٢ ٢٠ ٠٨٦,٥ ٢٢ اليف غري املتصلة بالعاملنيالتك

 ٩٩,٩ ٦٩,٢ ٩٥٦,٧ ٦٤ ٠٢٥,٩ ٦٥ المجموع  

 أمانة جمعية الدول األطراف :٤ الجدول

 ٢٠١٥ميزانية عام  البند أمانة مجعية الدول األطراف
 املعتمدة

 ٢٠١٥مصروفات عام 
 الفعلية

 اإلنفاق بالـ% معدَّل الفرق

 الدول األطراف أمانة مجعية
  
  
 

 ٦١,٥ ٣٥٦,٦ ٥٧٠,٣ ٩٢٦,٩ تكاليف املوظفني

 ٩٦,١ ٢١,٤ ٥٢٩,٠ ٥٥٠,٤ املساعدة املؤقتة العامة

 ١٠٧,١ ١٥,٦- ٢٣٥,٦ ٢٢٠,٠ املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

 ٨٧,٧ ٤,٧ ٣٣,٣ ٣٨,٠ العمل اإلضايف

   ١٢,١- ١٢,١   اخلرباء االستشاريون

 ١٠٠,٢ ١,٧- ٨١٠,١ ٨٠٨,٤ لعاملنيسائر تكاليف ا

 ٩٩,٨ ٠,٨ ٣٨٥,٧ ٣٨٦,٥ السفر

 ١٧٦,٨ ٣,٨- ٨,٨ ٥,٠ الضيافة

   ٩,٩   ٩,٩ التدريب

 ١٢٧,٠ ٢٢٤,٦- ٠٥٦,٦ ١ ٨٣٢,٠ اخلدمات التعاقدية

 ٢٩,٣ ١٧,٢ ٧,٢ ٢٤,٤ النفقات التشغيلية العامة

 ٥٧,٢ ٦,٣ ٨,٤ ١٤,٧ اللوازم واملواد

 ١٩٥,٨ ٤,٨- ٩,٨ ٥,٠ األثاث والعتاد

 ١١٥,٦ ١٩٨,٩- ٤٧٦,٤ ١ ٢٧٧,٥ ١ التكاليف غري املتصلة بالعاملني

 ٩٤,٨ ١٥٦,٠ ٨٥٦,٨ ٢ ٠١٢,٨ ٣ المجموع  

 المباني المؤقتة :٥ الجدول

 البند املباين املؤقتة
 ٢٠١٥ميزانية عام 
 املعتمدة

 ٢٠١٥مصروفات عام 
 اإلنفاق بالـ% معدَّل الفرق الفعلية

 ٨٩,٩ ٦٠٥,٨ ٣٩٤,٢ ٥ ٠٠٠,٠ ٦ النفقات التشغيلية العامة املؤقتةاملباين 

 ٨٩,٩ ٦٠٥,٨ ٣٩٤,٢ ٥ ٠٠٠,٠ ٦ المجموع  

 أمانة الصندوق االستئماني للمجني عليهم :٦ الجدول

أمانة الصندوق االستئماين للمجين 
 البند عليهم

 ٢٠١٥ميزانية عام 
 املعتمدة

 ٢٠١٥مصروفات عام 
 إلنفاق بالـ%ا معدَّل الفرق الفعلية

أمانة الصندوق االستئماين للمجين 
  عليهم

 ١١٨,٨ ١٣٨,٩- ٨٧٩,٢ ٧٤٠,٣ تكاليف املوظفني

 ٣٥,٣ ٣٣٨,٩ ١٨٥,٠ ٥٢٣,٩ املساعدة املؤقتة العامة

 ٣١,١ ٩٩,٩ ٤٥,١ ١٤٥,٠ اخلرباء االستشاريون

 ٣٤,٤ ٤٣٨,٧ ٢٣٠,٢ ٦٦٨,٩ سائر تكاليف العاملني

 ١٠٦,٥ ١٣,٩- ٢٢٧,٣ ٢١٣,٤ السفر
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أمانة الصندوق االستئماين للمجين 
 البند عليهم

 ٢٠١٥ميزانية عام 
 املعتمدة

 ٢٠١٥مصروفات عام 
 إلنفاق بالـ%ا معدَّل الفرق الفعلية

 ١٠٤,٠ ٠,١- ٢,٦ ٢,٥ الضيافة

 ٦٠,٧ ٨,٥ ١٣,١ ٢١,٦ التدريب

 ١٢٩,٤ ٤٣,٠- ١٨٩,٠ ١٤٦,٠ اخلدمات التعاقدية

   ٢٠,٠   ٢٠,٠ النفقات التشغيلية العامة

 ٤٩,٤ ١,٥ ١,٥ ٣,٠ اللوازم واملواد

 ١٠٦,٦ ٢٧,٠- ٤٣٣,٥ ٤٠٦,٥ التكاليف غري املتصلة بالعاملني

 ٨٥,٠ ٢٧٢,٨ ٥٤٢,٩ ١ ٨١٥,٧ ١ المجموع  

 مكتب مدير مشروع المباني الدائمة :٧ الجدول

 البند مكتب مدير مشروع املباين الدائمة
 ٢٠١٥ميزانية عام 
 املعتمدة

 ٢٠١٥مصروفات عام 
 اإلنفاق بالـ% معدَّل الفرق الفعلية

 ٩١,٤ ٣٨,٥ ٤٠٩,٥ ٤٤٨,٠ تكاليف املوظفني عشرو املمكتب مدير 

   ٢٥,٠- ٢٥,٠   قتة العامةاملساعدة املؤ 

   ٢٥,٠- ٢٥,٠   سائر تكاليف العاملني

 ٨٩,١ ١,٢ ٩,٨ ١١,٠ السفر

   ٢,٥   ٢,٥ الضيافة

 ١٩٢,٣ ٢,٣- ٤,٨ ٢,٥ التدريب

 ٣٦,٠ ٢٢,٧ ١٢,٨ ٣٥,٥ اخلدمات التعاقدية

   ٢,٥   ٢,٥ النفقات التشغيلية العامة

 ٣٤,٥ ٠,٧ ٠,٣ ١,٠ اللوازم واملواد

   ١,٥   ١,٥ األثاث والعتاد

 ٤٩,٠ ٢٨,٨ ٢٧,٧ ٥٦,٥ التكاليف غري املتصلة بالعاملني

 ٩١,٦ ٤٢,٣ ٤٦٢,٢ ٥٠٤,٥ المجموع  

املوارد من موظفي احملكمة ودعمها 
 اإلداري

   ٤٤١,٦- ٤٤١,٦   املساعدة املؤقتة العامة

   ١٨,٤- ١٨,٤   العمل اإلضايف

   ٤٦٠,٠- ٤٦٠,٠   سائر تكاليف العاملني

   ٠,٨- ٠,٨   السفر

   ٣,٨- ٣,٨   التدريب

 ١٦,٥ ٥٣١,٠ ١٠٥,١ ٦٣٦,١ اخلدمات التعاقدية

   ٢٣,٥- ٢٣,٥   األثاث والعتاد

 ٢٠,٩ ٥٠٢,٩ ١٣٣,٢ ٦٣٦,١ التكاليف غري املتصلة بالعاملني

 ٩٣,٣ ٤٢,٩ ٥٩٣,٢ ٦٣٦,١ المجموع  

 مكتب مدير مشروع المباني الدائمة
 عهبأجم

 ٩١,٤ ٣٨,٥ ٤٠٩,٥ ٤٤٨,٠ تكاليف املوظفني

   ٤٦٦,٦- ٤٦٦,٦   املساعدة املؤقتة العامة

   ١٨,٤- ١٨,٤   العمل اإلضايف

   ٤٨٥,٠- ٤٨٥,٠   سائر تكاليف العاملني

 ٩٦,١ ٠,٤ ١٠,٦ ١١,٠ السفر

   ٢,٥   ٢,٥ الضيافة
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 البند مكتب مدير مشروع املباين الدائمة
 ٢٠١٥ميزانية عام 
 املعتمدة

 ٢٠١٥مصروفات عام 
 اإلنفاق بالـ% معدَّل الفرق الفعلية

 ٣٤٥,١ ٦,١- ٨,٦ ٢,٥ التدريب

 ١٧,٥ ٥٥٣,٨ ١١٧,٨ ٦٧١,٦ اخلدمات التعاقدية

   ٢,٥   ٢,٥ النفقات التشغيلية العامة

 ٣٤,٥ ٠,٧ ٠,٣ ١,٠ اللوازم واملواد

 ٥٦٧,٩ ١ ٢٢,٠- ٢٣,٥ ١,٥ األثاث والعتاد

 ٢٣,٢ ٥٣١,٧ ١٦٠,٩ ٦٩٢,٦ التكاليف غري املتصلة بالعاملني

 ٩٢,٥ ٨٥,٢ ٠٥٥,٤ ١ ١٤٠,٦ ١ المجموع  

  مباني الدائمةفوائد قرض مشروع ال :٨ الجدول

 البند فوائد قرض مشروع املباين الدائمة
 ٢٠١٥ميزانية عام 
 املعتمدة

 ٢٠١٥مصروفات عام 
 اإلنفاق بالـ% معدَّل الفرق الفعلية

 ٩٩,٢ ٨,١ ٠٦٠,٦ ١ ٠٦٨,٧ ١ النفقات التشغيلية العامة فوائد قرض مشروع املباين الدائمة

 ٩٩,٢ ٨,١ ٠٦٠,٦ ١ ٠٦٨,٧ ١ المجموع  

 آلية الرقابة المستقلة :٩ لالجدو 

 البند آلية الرقابة املستقلة
 ٢٠١٥ميزانية عام 
 املعتمدة

 ٢٠١٥مصروفات عام 
 اإلنفاق بالـ% معدَّل الفرق الفعلية

 ٢٩,٤ ١٨٠,٥ ٧٥,٢ ٢٥٥,٧ تكاليف املوظفني آلية الرقابة املستقلة

   ٧,٧   ٧,٧ السفر

   ٦,٥   ٦,٥ التدريب

   ٤٠,٠   ٤٠,٠ اخلدمات التعاقدية

   ١٠,٠   ١٠,٠ النفقات التشغيلية العامة

   ٢٠,٠   ٢٠,٠ األثاث والعتاد

   ٨٤,٢   ٨٤,٢ التكاليف غري املتصلة بالعاملني

 ٢٢,١ ٢٦٤,٧ ٧٥,٢ ٣٣٩,٩ المجموع  

 الداخلية المراجعة مكتب :١٠ الجدول

 البند مكتب املراجعة الداخلية
 ٢٠١٥ميزانية عام 
 املعتمدة

 ٢٠١٥مصروفات عام 
 اإلنفاق بالـ% معدَّل الفرق الفعلية

 ١٠٩,٧ ٤٥,٤- ٥١٣,٤ ٤٦٨,٠ تكاليف املوظفني مكتب املراجعة الداخلية

 ٦٠,٣ ٤٥,١ ٦٨,٥ ١١٣,٦ املساعدة املؤقتة العامة

 ٦٠,٣ ٤٥,١ ٦٨,٥ ١١٣,٦ سائر تكاليف العاملني

 ٢٤,٠ ٩,٣ ٢,٩ ١٢,٢ السفر

 ١٣٨,٨ ٨,٣- ٢٩,٨ ٢١,٥ التدريب

 ٩٧,٢ ٠,٩ ٣٢,٨ ٣٣,٧ التكاليف غري املتصلة بالعاملني

 ٩٩,٩ ٠,٧ ٦١٤,٦ ٦١٥,٣ المجموع  
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 المحكمة جمعاء :١١ الجدول

 البند احملكمة مجعاء
 ٢٠١٥ميزانية عام 
 املعتمدة

 ٢٠١٥مصروفات عام 
 اإلنفاق بالـ% معدَّل الفرق الفعلية

 ٨٩,٤ ٥٨٣,٤ ٩٠٣,٤ ٤ ٤٨٦,٨ ٥ رواتب القضاة احملكمة مجعاء 

 ٩٨,١ ٢٢١,٧ ١ ٥٢٢,٧ ٦٤ ٧٤٤,٤ ٦٥ تكاليف املوظفني

 ٩٧,٥ ٥٤١,٦ ٣١٢,٤ ٢١ ٨٥٤,٠ ٢١ املساعدة املؤقتة العامة

 ١١٨,٩ ١٣٣,٦- ٨٤١,٩ ٧٠٨,٣ املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

 ١٢٧,٨ ١٠٩,٢- ٥٠٢,٢ ٣٩٣,٠ العمل اإلضايف

 ٨٧,٢ ٧١,٦ ٤٨٨,٨ ٥٦٠,٤ اخلرباء االستشاريون

 ٩٨,٤ ٣٧٠,٣ ١٤٥,٤ ٢٣ ٥١٥,٧ ٢٣ سائر تكاليف العاملني

 ١١٠,٨ ٥٨٢,٣- ٩٦٣,٤ ٥ ٣٨١,١ ٥ السفر

 ١١٤,٢ ٤,٤- ٣٥,٤ ٣١,٠ الضيافة

 ٩٠,٧ ٧٤,٩ ٧٢٦,٥ ٨٠١,٤ التدريب

 ١٢٨,٧ ٦٧٥,٨- ٠٣١,٤ ٣ ٣٥٥,٦ ٢ حمامو الدفاع

 ٦٦,٢ ٦٢٨,٥ ٢٣٣,٦ ١ ٨٦٢,١ ١ حمامو الين عليهم

 ٨٩,٣ ٤٤١,٨ ٦٨٦,٣ ٣ ١٢٨,١ ٤ اخلدمات التعاقدية

 ٨٨,٥ ٢٤٦,٥ ٢ ٢٧٢,٥ ١٧ ٥١٩,٠ ١٩ النفقات التشغيلية العامة

 ٨٣,١ ١٥٥,٨ ٧٦٤,٢ ٩٢٠,٠ اللوازم واملواد

 ١٦٨,١ ٦٢٦,٩- ٥٤٧,٣ ١ ٩٢٠,٤ األثاث والعتاد

 ٩٥,٤ ٦٥٨,١ ١ ٢٦٠,٦ ٣٤ ٩١٨,٧ ٣٥ التكاليف غري املتصلة بالعاملني

 ٩٧,١ ٨٣٣,٥ ٣ ٨٣٢,١ ١٢٦ ٦٦٥,٦ ١٣٠ المجموع  

____________ 
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