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أوال  -مقدمة
ينطوي هذا التقرير على تفاصيل األنشطة الرئيسية اليت أجرهتا احملكمة اجلنائية الدولية
-1
("احملكمة") يف عام  ،2017وتقد م فيه حملة عامة عن أداء احملكمة على صعيد تنفيذ ميزانيتها للعام املذكور .وترد
يف املرفقات من األول حىت اخلامس عشر معلومات مفصلة عن أمور منها األداء حبسب الربنامج الرئيسي وحتقق
افرتاضات امليزانية ،واملؤشرات املتصلة باملدعى عليهم والضحايا والشهود الذين يتدبر شؤوَنم قلم احملكمة،
واملهمات ،والوثائق اليت أودعها مكتب املدعي العام وعدد صفحاهتا.
وكما ميكن أن يرى من وصف األنشطة املفصل الوارد يف القسم األول من هذا التقرير ،مل
-2
تقتصر احملكمة على إجراء األنشطة املخطط لتنفيذها يف عام  2017بل إَنا أجرت أيضا أنشطة شىت غري مرتقبة.
ولئن طلب يف بادئ األمر الدعم بأموال من صندوق الطوارئ من أجل هذه األنشطة فإن تكاليفها قد استوعبت
جزئيا يف َناية املطاف ضمن إطار امليزانية الربناَمية العادية نتيجة لتطبيق ضوابط صارمة يف َمال امليزانية واملثابرة
على إجراء األنشطة حبسب درجة أولويتها ،على النحو املشروح يف القسم الرابع.

ثانيا  -أهم أنشطة البرامج الرئيسية
ألف  -البرنامج الرئيسي األول :الهيئة القضائية
-1

هيئة الرئاسة
واصلت هيئة الرئاسة يف عام  2017ممارسة وظائفها يف اجملاالت الثالثة الرئيسية اليت تتوىل
-3
املسؤولية عنها أال وهي املهام القضائية وسائر املهام القانونية ،والعالقات اخلارجية ،والشؤون اإلدارية.
وواصلت وحدة الشؤون القانونية واإلنفاذ التابعة هليئة الرئاسة عملها املتعدد الوجوه فيما يتعلق
-4
بالشؤون القانونية والشؤون القضائية .ومتثل ذلك أوال يف الدعم املقدم إىل هيئة الرئاسة يف االضطالع بوظائفها يف
سياق مشاورات فريق الدراسة املعين باحلوكمة التابع لفريق الهاي العامل بشأن اجملموعة األوىل من املسائل املعهود
هبا إليه "تسريع اإلجراءات القضائية" والفريق العامل املعين بالعرب املستخلصة .وقد شهد هذا اجملال استمرار حتسني
عمليا ت التبادل مع مجعية الدول األطراف ("اجلمعية") بشأن تعديالت القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات فضال
عنتعديالت الئحة احملكمة والتغيريات اليت شهدهتا املمارسات املتبعة واليت اتفق عليها القضاة .وأخريا ،استمرت
وحدة الشؤون القانونية واإلنفاذ يف تقدمي دعمكبري يف اجملالني اإلداري والقانوين إىل اللجنة االستشارية املعنية
بالنصوص القانونية ،اليت تضم قضاة من شعب اهليئة القضائية الثالث وممثلني ملكتب املدعي العام وللمدرجني يف
قائمة احملامني ولقلم احملكمة ،عمال بالبند  )6(4من الئحة احملكمة .وإمجاال ،شاركت وحدة الشؤون القانونية
واإلنفاذ يف زهاء ستة اجتماعات غري رمسية ورمسية مع فريق الدراسة املعين باحلوكمة بشأن اجملموعة األوىل من
املسائل املعهود هبا إليه ومع الفريق العامل املعين بالتعديالت .ويف َماالت أخرى ،أعدت وحدة الشؤون القانونية
واإلنفاذ قرارات هليئة الرئاسة بشأن الطلبات ،ويكتسي كثري منها طابعا سريا ،وسهلت تشكيل هيئات قضاة
الدوائر ،ودعمت اجتماعات وجلسات عامة للقضاة .ويف َمال التعاون الدويل قادت وحدة الشؤون القانونية
واإلنفاذ تباحثا بني األجهزة بشأن التفاوض على اتفاقات أفضى إىل إبرام اتفاقني مع منظمات دولية يشمالن
بنطاقهما احملكمة مجعاء .كما جنحت هذه الوحدة يف تفاوض متخض عن إبرام اتفاقني متصلني باإلنفاذ .وإزاء
إصدار احملكمة املزيد من األحكام القاضية باإلدانة واألحكام احملددة للعقوبات ،واصلت هذه الوحدة عملها
املتعلق بإنفاذ مرحلة العقوبات من مراحل إجراءات احملكمة.
ويف َمال العالقات اخلارجية تواصلت هيئة الرئاسة مع الدول ،ومع اجلمعية وهيئاهتا الفرعية،
-5
ومع منظمات حكومية دولية ومنظمات إقليمية ،ومع اجملتمع املدين ،بغية تعزيز تعاون هذه اجلهات مع احملكمة
وشحذ وعيها بعملها وحشد دعمها هلا .وقد عقدت الرئيسة (أو إحدى نائبتيها ،نيابة عنها) بصفتها وجه
احملكمة البارز للجمهور ،اجتماعات رمسية مع كثري من كبار ممثلي الدول ،واجلمعية ،واملنظمات الدولية،
واملنظمات اإلقليمية ،واجملتمع املدين ،والرابطات املهنية ،إما يف مقر احملكمة ،يف حالة الوفود الزائرة ،أو خارجه يف
سياق مهمات رمسية .وقد قادت هيئة الرئاسة التنسيق فيما بني األجهزة لشؤون العالقات اخلارجية اليت تشمل
بنطاقها احملكمة مجعاء ،مثل اختاذ القرارات بشأن األهداف واالسرتاتيجيات العامة ،وتنظيم احللقات الدراسية
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بشأن التعاون وغريها من الفعاليات الشاملة بنطاقها احملكمة مجعاء بغية تعزيز التواصل مع األطراف الفاعلة
اخلارجية ،وإعداد البيانات والتقارير الرمسية ،والتعاون والتواصل مع سائر أصحاب الشأن يف منظومة نظام روما
األساسي ،والتمثيل يف شىت احملافل .وقادت هيئة الرئاسة اجلهود املبذولة لإلسهام يف النهوض بالطابع العاملي لنظام
روما األساسي بالتعاون مع منسقي اجلمعية املعنيني خبطة العمل اخلاصة بعاملية نظام روما األساسي وتنفيذه
الكامل ،ورئيس اجلمعية ،واملنظمات غري احلكومية ،واهليئات اإلقليمية.
ويف َمال الشؤون اإلدارية مضت هيئة الرئاسة ،مع سائر أجهزة احملكمة ،يف تبسيط بنية احلوكمة
-6
والرقابة يف احملكمة .ومشل ذلك إدخال املزيد من التحسينات على إجراءات احملكمة يف َمال التخطيط
االسرتاتيجي؛ وحتسني مؤشرات األداء وإعداد التقارير بشأَنا؛ ومواصلة العمل فيما يتعلق بإدراج السياسات ذات
الصلة املشرتكة بني األجهزة يف إطار احملكمة القانوين واحلوكمي؛ ومراجعة مشاريع التعاميم اإلدارية املشرتكة بني
األجهزة .وفيما خيص اإلشراف االسرتاتيجي الذي يضطلع به قلم احملكمة وتنسيق املسائل املشرتكة بني األجهزة،
واصل الفريق اإلداري التواصل مع قلم احملكمة بشأن مواضيع هتم الطرفني .كما إن الفريق اإلداري تواصل مع فريق
الدراسة املعين باحلوكمة التابع للجمعية طيلة السنة بشأن عدد من املواضيع اإلدارية والتدبرية ذات الصلة بعمل
احملكمة إىل جانب األجهزة األخرى ،وال سيما اجملموعة الثانية من املسائل املعهود هبا إىل فريق الدراسة واملتصلة
بعملية إعداد ميزانية احملكمة .وقد مثلت هيئة الرئاسة اهليئة القضائية ،واحملكمة ،عند االقتضاء ،يف عدد من
العمليات التيسريية ضمن إطار الفريق العامل يف الهاي التابع للجمعية .كما تفاعلت هيئة الرئاسة مع الفريق
العامل يف الهاي بشأن موضوع مؤشرات األداء .وقامت ،مع سائر األجهزة ،باإلبالغ أيضا عن املبادرات املتعلقة
بأوجه التآزر والفعالية يف عمل احملكمة .وعلى غرار السنوات السابقة ،شارك الفريق اإلداري عن كثب يف الشؤون
املشرتكة بني األجهزة ،مثل إعداد امليزانية الربناَمية للمحكمة وعدد من التقارير والوثائق ذات الصلة ،واملناقشات
بشأ ن سائر شؤون امليزانية ضمن إطار الفريق العامل املعين مبيزانية احملكمة؛ والتعاون مع جلنة امليزانية واملالية
والـميسر التابع للجمعية املعين بامليزانية؛ واملناقشة بشأن املسائل االسرتاتيجية وتيسريها يف نطاق شىت األفرقة
العاملة املشرتكة بني األجهزة؛ وتنسيق وتيسري االجتماعات الشهرية جمللس التنسيق.
-2

الشعبة التمهيدية
مثة ثالث دوائر متهيدية تضم القضاة الستة املنتدبني للعمل يف الشعبة التمهيدية ،فضال عن
-7
أحد القضاة املنتدبني يف شعبة التمهيدية .وكل قاض من قضاة الشعبة التمهيدية منتدب أيضا للعمل يف دائرة
ابتدائية واحدة على األقل .ويف عام  ،2017شارك بعض قضاة الشعبة التمهيدية أيضا يف الطعون التمهيدية.
()1

وتنظر الدوائر التمهيدية الثالث يف  15حالة ،تشمل حالتني جديدتني أسندهتما هيئة
-8
الرئاسة على الدائرة التمهيدية الثالثة :بوروندي يف  23آب/أغسطس  2017وأفغانستان يف  3تشرين
الثاين/نوفمرب  .2017ويف احلالة يف دارفور بالسودان ،عقدت جلسة علنية أمام الدائرة التمهيدية الثانية يف 7
نيسان/أبريل  2017يف قضية عمر أمحد حسن البشري ("السيد عمر البشري") ،وعقدت هذه اجللسة يف إطار
العملية اليت تقوم هبا الدائرة للبت فيما إذا كانت جنوب أفريقيا مل متتثل لطلب احملكمة باعتقال السيد عمر
البشري وتسليمه.
وكانت الدائرة قد قبلت سابقا ،يف  28شباط/فرباير  ،2017مالحظات كتابية من صديق
-9
للمحكمة من مركز التقاضي باجلنوب األفريقي.
ويف  6متوز/يوليو  ،2017وجدت الدائرة أن جنوب أفريقيا مل تف بالتزاماهتا مبوجب النظام
-10
النظام األساسي ،إذ مل تنفذ طلب احملكمة باعتقال السيد عمر البشري وتسليمه إىل احملكمة أثناء زيارته ألراضي
جنوب أفريقيا يف الفرتة ما بني  13و 15حزيران/يونيو  .2015ومع ذلك ،قررت احملكمة أن من غري املناسب
إحالة املسألة إىل مجعية الدول األطراف أو إىل َملس األمن التابع لألمم املتحدة ،بالنظر إىل الظروف اخلاصة اليت
حتيط هبذه القضية.
()1
احلاالت يف مجهورية الكونغو الدميقراطية؛ وأوغندا؛ ومجهورية أفريقيا الوسطى [احلالة األوىل]؛ ومجهورية أفريقيا الوسطى [احلالة
الثانية]؛ ودارفور ،بالسودان؛ وكينيا؛ وليبيا؛ ومجهورية كوت ديفوار؛ ومايل؛ وحالة السفن املسجلة يف احتاد جزر القمر واجلمهورية
اهليلينية؛ ومملكة كمبوديا؛ وجورجيا؛ وغابون؛ وبوروندي؛ وأخريا ،أفغانستان.
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ويف  11كانون األول/ديسمرب  ،2017خلصت الدائرة التمهيدية الثانية إىل أن األردن مل يف
-11
بالتزاماته مبوجب النظام األساسي ،إذ مل ينفذ طلب احملكمة باعتقال السيد عمر البشري وتسليمه إىل احملكمة أثناء
زيارته لألراضي األردنية يف  29آذار/مارس ،وقررت إحالة مسألة عدم تلبية األردن لطلب احملكمة باعتقال السيد
عمر البشري وتسليمه إىل احملكمة إىل مجعية الدول األطراف وَملس األمن التابع لألمم املتحدة
ويف  13كانون األول/ديسمرب  ،2017أصدرت الدائرة التمهيدية الثانية قرارين منفصلني تطلب
-12
فيهما من تشاد وأوغندا تقدمي مالحظات بشأن عدم قيامهما باعتقال السيد عمر البشري وتسليمه إىل احملكمة
أثناء زيارته ألراضيهما.

ويف احلالة يف ليبيا ،وافقت الدائرة التمهيدية األوىل يف  24نيسان/أبريل  ،2017يف قضية حممد

-13

خالد التهامي ("السيد التهامي") ،على طلب املدعي العام بفض مظروف أمر اعتقال السيد التهامي وأمرت
رئيس قلم احملكمة بإعادة تصنيف األمر على أنه أمر اعتقال علين .وقد أصدرت الدائرة التمهيدية األوىل أمر
االعتقال املذكور يف  18نيسان/أبريل  ،2013بناء على طلب قدمه املدعي العام يف  27آذار/مارس .2013
ومن املطلوب اعتقال السيد التهامي بدعوى مسؤوليته اجلنائية ،مبوجب املادة ()3(25أ) و(د) واملادة (28ب)
من النظام األساسي ،عن ارتكاب جرائم منصوص عليها يف النظام األساسي ،أال وهي:
(أ) اجلرائم التالية ضد اإلنسانية:
’ ‘1السجن مبوجب املادة ()1(7ه)
’ ‘2التعذيب مبوجب املادة ()1(7و)
’ ‘3أفعال غري أنسانية أخرى مبوجب املادة ()1(7ك)
’ ‘4االضطهاد مبوجب املادة ()1(7ح)
اليت ارتكبت يف ليبيا يف الفرتة من  15شباط/فرباير  2011وحىت  24آب/أغسطس ،2011
(ب)

جرائم احلرب التالية:
’ ‘1التعذيب مبوجب املادة ()2(8ج)’‘1
’ ‘2املعاملة الالإنسانية مبوجب املادة ()2(8ج)’‘1
’ ‘3االعتداء على كرامة الشخص ()2(8ج)’‘2

اليت ارتكبت يف ليبيا يف الفرتة من آذار/مارس  2011على أقل تقدير وحىت  24آب/أغسطس
،2011
-14

وال يزال السيد التهامي حرا طليقا.

ويف  15آب/أغسطس  ،2017أصدرت الدائرة التمهيدية األوىل ،يف قضية حممود مصطفى
-15
بوسيف الورفلي ("السيد الورفلي") أمر اعتقال علين للسيد الورفلي بدعوى مسؤوليته اجلنائية ،مبوجب املادة
() 3(25أ) و(ب) من النظام األساسي ،عن ارتقكام جرائم احلرب املتثملة يف القتل املنصوص عليها يف املادة
()2(8ج)’ ‘1من النظام األساسي ،ويف سياق سبعة حوادث راح ضحيتها  33شخصا ،ارتكبت يف الفرتة من 3
حزيران/يونيو  2016أو قبله وحىت  17متوز/يوليو  2017تقريبا يف بنيغازي أو ضواحيها ،بلبيا .وال يزال السيد
التهامي حرا طليقا.
ويف  25تشرين األول/أكتوبر  ،2017صرحت الدائرة التمهيدية الثالثة للمدعي العام ببدء
-16
حتقيق يف حالة مجهورية بوروندي ،فيما يتعلق جبرائم تدخل يف نظام اختصاص احملكمة ،ويزعم ارتكاهبا على
أراضي بوروندي أو خارج أراضيها على أيدي مواطنني بورونديني يف الفرتة من نيسان/أبريل  2015إىل تشرين
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األول/أكتوبر  .2017وجاء ذلك بعد طلب قدمته الدائرة يف  15أيلول/سبتمرب  2017إىل املدعي العام
للحصول على املزيد من املعلومات .وصدر هذا القرار علنيا يف  9تشرين الثاين/نوفمرب .2017
ويف  20تشرين الثاين/نوفمرب  ،2017تقدم املدعي العام بطلب إىل الدائرة التمهيدية الثالثة
-17
للتصريح له ببدء حتقيق يف حالة مجهورية أفغانستان اإلسالمية فيما يتعلق باجلرائم التالية:
(أ)

جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية يزعم ارتكاهبا منذ  1أيار/مايو  2003على أراضي
أفغانستان.

(ب)

جرائم حرب على صلة وثيقة باحلالة يف أفغانستان ويزعم اتركاهبا منذ
 1متوز/يوليو  2002على أراضي دول أخرى أطراف يف نظام روما األساسي.

وقدمت الدائرة طلبا يف  5كانون األول/ديسمرب  2017إىل املدعي العام احلصول على املزيد من املعلومات .وال
يزال طلب املدعي العام عالقا .وكانت الدائرة قد أصدرت من قبل ،يف  9تشرين الثاين/نوفمرب  ،2017أمرا لقسم
مشاركة الضحايا وجرب أضرارهم فيما خيص متثيل الضحايا يف سياق هذه احلالة.
-3

الشعبة االبتدائية
استمرت احملاكمة يف قضية اغبـغبو ( )Gbagboوابليه غوديه ( )Blé Goudéيف عام .2017
-18
وقامت الدائرة االبتدائية األوىل على مدار السنة بسماع إفادات  96شاهدا من شهود الدفاع وأجازت خلمسة
عشر شاهدا تقدمي إفادات سالفة التسجيل عمال بالقاعدة  )2(68من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات.
وسينتهي االدعاء من تقدمي أدلته يف بداية عام  .2018وأخطرت املمثلة القانونية للضحايا الدائرة بأَنا ال تنوي
طلب تصريح لالتصال بالشهود أو طلبهم للمثول أمام الدائرة ،وبأَنا قدمت طلبا إلدراج عنصر واحد من عناصر
األدلة املستندية.
ويف قضية انتاغندا ( )Ntagandaاليت تنظر فيها الدائرة االبتدائية السادسة ،أمت املدعي العام
-19
عرض األدلة ( 71شاهدا شفويا و 8شهود مبوجب القاعدة  ،))2(68كما أمت املمثلون القانونيون للضحايا عرض
األدلة ( 3شهود شفويا و 5أشخاص عربوا عن آرائهم وشواغلهم) .واستمر عرض املدعي العام لألدلة ألكثر من
 18شهرا بقليل .وقبل أن يعرض الدفاع أدلته ،التمس احلكم بانتفاء املسؤولية .ورفضت التماس احلكم ومت تأكيد
احلكم يف االستئناف .وقد شارف عرض الدفاع لألدلة على االنتهاء اآلن .ومشل شهود الدفاع املتهم ،الذي قدم
شهادته على مدى  33يوما .ومن املتوقع أن تعقد املرافعة اخلتامية يف منتصف عام .2018
واستـهل عرض األدلة يف قضية دومينيك أونغوين ( )Dominic Ongwenاليت تنظر فيها الدائرة
-20
االبتدائية التاسعة يف كانون الثاين/يناير  .2017ويف َناية عام  ،2017أدىل  54شهدا من شهود املدعي العام
بشهادت شفهية أمام الدائرة .وقبلت احملكمة  40شهادة سجلت سلفا عمال بأحكام القاعدة  )2(68من
القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات .وقبلت الدائرة أيضا الشهادات اليت أدىل هبا سبعة شهود أمام الدائرة التمهيدية،
استنادا إىل أحكام املادة  56من النظام األساسي .وقدم ثالثة آالف وسبعمائة ومثانية وتسعون دليال ،وهو أكرب
عدد من األدلة املقدمة إىل احملكمة يف إطار حماكمة حىت اآلن .ومن املرتقب أن يتم املدعي العام عرض أدلته يف
بداية عام  .2018ومن املتوقع البت يف شباط/فرباير  2018فيما إذا كان سيقبل من املمثل القانوين للضحايا أن
يطلب أدلة.
وأصدرت الدائرة االبتدائية السابعة حكمها يف قضية مببا وآخرين (إجراءات منصوص عليها يف
-21
املادة  70من النظام األساسي) ،يف  19تشرين األول/أكتوبر  ،2016خبلوصها إىل أن املتهمني اخلمسة ،جان

بيري مببا غومبو ( )Jean Pierre Bemba Gomboوإمييه كيلولو مومسبا ( )Aimé Kilolo Musambaوجان
جاك منغندا كابـنغو ( )Jean-Jacques Mangenda Kabongoوفيديل باباال وندو ( Fidèle Babala
 )Wanduونرسيس أريدو ( ،)Narcisse Aridoمذنبون يف جرائم شىت خملة بإقامة العدل متصلة بإدالء شهود
دفاع يف قضية مببا (الرئيسية) بشهادات زور .ويف  22آذار/مارس  ،2017فرضت احملكمة عقوبات على السيد
مببا (السجن لسنة إضافية وغرامة قدرها  30 000يورو) والسيد كيلولو (السجن ملدة سنتني وستة أشهر ،مع
إيقاف التنفيذ ،وغرامة قدرها  30 000يورو) والسيد منغندا (السيجن ملدة سنتني ،مع إيقاف التنفيذ) والسيد
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أريدو (السجن ملدة  11شهرا ،مع اعتبار فرتة العقوبة منقضية) والسيد باباال (السجن ملدة  11شهرا ،مع اعتبار
فرتة العقوبة منقضية) .وتنظر حمكمة االستثئناف حاليا يف هذه القضية.

جرب األضرار
وافقت الدائرة االبتدائية الثانية ،يف  6نيسان/أبريل  ،2017يف قضية لوبـنغا (،)Lubangaعلى
-22
اإلطار الربناَمي للتعويض اجلماعي استنادا إىل اخلدمة كما اقرتحا الصندوق االستئماين للضحايا ،يف مشروع خطة
التنفيذ الذي قدمه يف  13شباط/فرباير  ،2016وصرحت للصندوق باستهالل عملية اختيار الشركاء يف التنفيذ.
ويف  16تشرين الثاين/نوفمرب  ،2017أبلغ الصندوق الدائرة االبتدائية الثانية يف تقريره املرحلي الثالث عن التنفيذ
بأن عملية االختيار كانت قيد التنفيذ .ويف  15كانون األول/ديسمرب  ،2017حددت الدائرة االبتدائية الثانية
مبلغ مسؤولية توماس لوبـنغا دييلو للتعويض اجلماعي عند  10 000 000دوالر أمريكي .ويستكمل هذا احلكم
األمر املعدل الذي صدر عن دائرة االستئناف يف  3آذار/مارس  2015بشأن جرب األضرار ويضعه يف صيغته
النهائية .وخلصت احملكمة على أن  425طلبا من أصل  473طلبا مستلما تستويف املتطلبات لالستفادة من أمر
جرب األضرار اجلماعي .واستنتجت ،مع ذلك ،أن املزيد من األدلة أثبتت وقوع مئات بل آالف آخرين من
الضحايا ضحية جلرائم توماس لوبـنغا دييلو.
ويف  24آذار/مارس  ،2017أصدرت الدائرة االبتدائية الثانية ،قضية كاتـنغا ( ،)Katangaأمرا
-23
مبنح تعويضات فردية وتعويضات مجاعية جلرب أضرار ضحايا اجلرائم اليت ارتكبها جريمان كاتـنغا يف 24
شباط/فرباير  2003أثناء اهلجوم على قريبة بوغورو ،يف مقاطعة إتوري ،يف مجهورية الكونغو الدميقراطية .وخلصت
الدائرة االبتدائية الثانية إىل أن  297طلبا من أصل  345طلبا مستلما تستويف املتطلبات للحصول تعويضات جرب
األضرار .وقيمت الدائرة االبتدائية الثانية القيمة النقدية اإلمجالية ملدى الضرر الذي حلق بالضحايا البالغ عددهم
 279ضحية مببلغ  3 725 620دوالرا أمريكيا ،وحددت مبلغ مسؤولية جريمان كاتـنغا عند 1 000 000
دوالر أمريكي .وبسبب عوز السيد كاتـنغا ،دعي الصندوق االستئماين للضحايا النظر يف استخدام املوارد املتاحة
حتت بند جرب األضرار ،وأمر بعرض خطة تنفيذ يف موعد أقصاه  27حزيران/يونيو  .2017ويف  17أيار/مايو
 ، 2017أخطر الصندوق الدائرة بأن َملس الصندوق سيستكمل دفع التعويضات الفردية والتعويضات اجلماعية
مببلغ قدره  1 000 000دوالر أمريكي لفائدة  297ضحية مت حتديدهم .ويف  25حزيران/يونيو  ،2017قدم
الصندوق مشروع خطة التنفيذ ،ويف  11أيلول/سبتمرب  ،2017قدم األطراف مالحظات على اخلطة املذكورة.
وال تزال الطعون املقدمة يف األمر الصادر يف  24آذار/مارس  2017عالقة.
ويف قضية مببا (الرئيسية) ،استمرت الدائرة االبتدائية الثالثة يف مجع املعلومات املطلوبة فيما خيص
-24
إجراءات جرب األضرار .ويف  5أيار/مايو  ،2017رفضت الدائرة طلب الدفاع بالتعليق .ويف  2حزيران/يونيو
 ،2017عيـنت الدائرة أربعة خرباء للمساعدة على حتديد مجلة أمور منها أنواع جرب األضرار وأساليبها اليت جيب
إصدار أمر هبا ،ودعت األطراف وسائر املشاركني إىل تقدمي معلومات إضافية عن جرب األضرار ،وإىل تقدمي
تعليقات ختامية .وقدم تقرير اخلرباء املشرتك يف  20تشرين الثاين/نوفمرب  .2017ويف  1كانون األول/ديسمرب
 ،2017قدم املمثل القانوين للضحايا ومكتب احملامي العام للضحايا معلومات إضافية عن جرب األضرار.
وأصدرت الدائرة االبتدائية الثامنة أمر جرب األضرار يف قضية أمحد الفقي املهدي يف 17
-25
آب/أغسطس  .2017ووجدت الدائرة السيد املهدي مسؤوال عن أضرار بقيمة  2.7مليون يورو فيما خيص جرب
األضرار الفردية واجلماعية جلماعة تومبكتو ،بسبب إدارة هجمات عن قصد ضد مبان دينية وتارخيية يف امليدنة.
وتنظر دائرة االستئناف حاليا يف هذه القضية ،ومن املرتقب أن تصدر أحكام أخرى تتعلق بتنفيذ جرب األضرار يف
عام .2018
-4
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شعبة االستئناف
رفعت إىل شعبة االستئناف  16دعوى استئناف يف عام  2017ضد  6أحكام َنائية صادرة
-26
عن الدائرة االبتدائية ،منها  8أحكام كانت عالقة يف َناية السنة السابقة اليت أعد عنها تقرير ( ،)2016وجلسة
واحدة إلعادة النظر يف عقوبة ،وهي:
(أ)  3دعاوى استئناف على حكمني َنائيني صادرين عن الدائرة االبتدائية يف قضية املدعي العام
ضد جان بيري مببا غومبو ،حبيث استأنف السيد مببا على احلكم الصادر بإدانته ،واستأنف السيد مببا واملدعي
العام على العقوبة؛
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 9دعاوى استئناف على حكمني َنائيني صادرين عن الدائرة االبتدائية يف قضية املدعي
(ب)
العام ضد جان بيري مببا غومبو وآخرين ،حبيث استأنف األشخاص املدانون اخلمسة على احلكم الصادر بإدانتهم،

واستأنف ثالثة منهم ،إضافة إىل املدعي العام على العقوبة؛
(ج)
العام ضد كاتـنغا ،حبيث استأنف مكتب احملامي العام للضحايا واملمثل القانوين للضحايا على األمر الصادر بدفع
تعويضات جلرب األضرار؛

 3دعاوى استئناف على حكم َنائي واحد صادر عن الدائرة االبتدائية يف قضية املدعي

(د) دعوى استئناف واحدة على حكم َنائي صادر عن احملكمة االبتدائية يف قضية املدعي العام
ضد أمحد الفقي املهدي ،حبيث استأنف املمثل القانوين للضحايا األمر الصادر بدفع تعويضات جلرب األضرار؛
دييلو.

(ﻫ) جلسة واحدة للنظر للمرة الثانية يف العقوبة الصادرة يف قضية املدعي العام ضد توماس لوبـنغا

وإضافة إىل ذلك ،رفعت إىل شعبة االستئناف ست دعاوى استئناف متهيدي ،تشمل دعوى
-27
واحدة كانت عالقت يف َناية عام .2016
وأجنزت شعبة االستئناف مجيع دعاوى االستئناف التمهيدي السبع وجلسة إعادة النظر يف
-28
العقوبات يف عام  .2017وال يزال العمل جاريا بشأن الطعون النهائية.
ويف املتوسط استغرقت دعاوى االستئناف التمهيدي اليت أجنز تناوهلا يف الفرتة املفاد عنها (عام
-29
 107 )2017أيام بدءا من تاريخ إيداع مذكرات االستئناف حىت تاريخ صدور احلكم و 88يوما بدءا من تاريخ
إقفال باب إيداع املذكرات .بينما استغرق األمر  107أيام و 88يوما على التوايل يف عام .2016

(أ)

قضية املدعي العام ضد بوسكو انتاغندا ()ICC-01/04-02/06( )Bosco Ntaganda
أصدرت دائرة االستئناف يف  8آذار/مارس  2017حكمها بشأن استئئناف السيد انتاغندا
-30
قرار الدائرة االبتدائية السادسة املعنون "القرار بشأن طلبات االدعاء العام بفرض قيود على األشخاص املتصلني
بالسيد انتاغندا" الصادر يف  18آب/أغسطس  .2016وأيدت دائرة االستئناف القرار املطعون فيه.
وأصدرت دائرة االستئناف يف  15حزيران/يونيو  ،2017حكمها بشأن استئئناف السيد
-31
انتاغندا قرار الدائرة االبتدائية السادسة املعنون "القرار بشأن طعن الدفاع يف اختصاص احملكمة فيما يتعلق
بالتهمتني  6و "9الصادر يف  4كانون الثاين/يناير  ،2017مؤيدة القرار املطعون فيه.
وأصدرت دائرة االستئناف يف  5أيلول/سبتمرب  ،2017حكمها بشأن استئناف السيد انتاغندا
-32
القرار الصادر عن الدائرة االبتدائية السادسة املعنون "قرار بشأن التماس احلكم بانتفاء املسؤولية" الصادر يف 1
حزيران /يونيو  ،2017مؤيدة القرار املطعون فيه.

(ب) قضية املدعي العام ضد لوران اغبـغبو ( )Laurent Gbagboوابليه غوديه

)(ICC-02/11-01/15) (Blé Goudé

أصدرت دائرة االستئناف يف  11أيار/مايو  ،2017حكمها بشأن استئناف السيد اغبـغبو
-33
القرار الشفهي الصادر عن الدائرة االبتدائية األوىل بشأن حمررات  29تشرين الثاين/نوفمرب  .2016وألغت دائرة
االستئناف القرار املطعون فيه وأعادت املسألة إىل الدائرة االبتدائية ،لكي تتلقى وثائق وتبت يف مسألة اإلبقاء على
احملررات.
وأصدرت دائرة االستئناف يف  19متوز/يوليو  ،2017حكمها بشأن استئناف السيد اغبـغبو
-34
القرار الصادر عن الدائرة االبتدائية األوىل املعنون "قرار بشأن احتجاز السيد اغبـغبو" الصادر يف  10آذار/مارس
 . 2017وألغت دائرة االستئناف القرار املطعون فيه وأعادت املسألة إىل الدائرة االبتدائية لتعيد النظر يف مسألة
بقاء السيد اغبـغبو قيد االحتجاز أو اإلفراج عنه بقيود أو بدون قيود.
وأصدرت دائرة االستئناف يف  24متوز/يوليو  2017حكمها يف دعويي استئناف السيد
-35
اغبـغبو والسيد ابليه غوديه القرار الصادر عن الدائرة االبتدائية األوىل املعنون "قرار بشأن تقدمي االدعاء العام وثائق
8

2A011118

ICC-ASP/17/2

إثبات يف  13حزيران/يونيو و 14متوز/يوليو و 7أيلول/سبتمرب و 19أيلول/سبتمرب  "2016الصادر يف  9كانون
األول/ديسمرب  .2016وأيدت دائرة االستئناف القرار املطعون فيه.
ورفضت دائرة االستئناف يف  5تشرين األول/أكتوبر  2017من البداية دعوى استئناف السيد
-36
اغبـغبو القرار الصادر عن الدائرة االبتدائية األوىل املعنون "القرار بشأن احتجاز السيد اغبـغبو" الصادر يف 26
أيلول/سبتمرب .2017

(ج)

( Aimé

قضية املدعي العام ضد جان بيري مببا غومبو ( )Jean Pierre Bemba Gomboوإمييه كيلولو مومسبا
 )Kilolo Musambaوجان جاك منغندا كابـنغو ( )Jean-Jacques Mangenda Kabongoوفيديل باباال
وندو ( )Fidèle Babala Wanduونرسيس أريدو ()ICC-01/05-01/13( ) Narcisse Arido
تبعا حلكم الدائرة االبتدائية السابعة الصادر يف  19تشرين األول/أكتوبر  2016القاضي بإدانة
-37
املتهمني اخلمسة يف جرائم منصوص عليها يف املادة  70من النظام األساسي ،رفع كل منهم دعوى استئناف هذا
القرار.
ورفع كل من السيد باباال والسيد أريدو والسيد مببا واملدعي العام دعوى استئناف لقرار الدائرة
-38
االبتدائية السابعة املعنون "القرار بشأن العقوبة املطبقة عمال باملادة  76من النظام األساسي" الصادر يف 22
آذار/مارس .2017
وال تزال دعاوى االستئناف التسع مجيعها قيد نظر دائرة االستئناف يف الوقت الراهن ،وقد
-39
أصدرت الدائرة العديد من القرارات اإلجرائية يف هذا الصدد.

(د)

قضية املدعي العام ضد جان بيري مببا غومبو ()ICC-01/05-01/08( )Jean Pierre Bemba Gombo
أودع السيد مببا يف  19كانون األول/ديسمرب  2016دعوى استئناف للحكم الصادر عن
-40
الدائرة االبتدائية الثالثة بعنوان "حكم صادر عمال باملادة  74من النظام األساسي".
وأودع املدعي العام والسيد مببا يف  21تشرين األول/أكتوبر  2016دعويي استئناف لقرار
-41
الدائرة االبتدائية الثالثة املعنون "قرار بشأن العقوبة املطبقة عمال باملادة  76من النظام األساسي".
إن دعاوى االستئناف النهائي الثالث هذه هي حاليا قيد نظر دائرة االستئناف وقد أصدرت
-42
دائرة االستئناف بشأَنا عدة قرارات إجرائية.

(ﻫ) قضية املدعي العام ضد جريمان كاتـنغا ()ICC-01/04-01/07( )Germain Katanga
تبعا لألمر الصادر عن الدائرة االبتدائية الثانية بعنوان "أمر بتقدمي تعويضات جلرب األضرار عمال
-43
باملادة  75من النظام األساسي" الصادر يف  24آذار/مارس  ،2017رفع السيد كاتـنغا ومكتب احملامي العام
للضحايا واملمثل القانوين للضحايا دعاوى استئناف.
وال تزال دائرة االستئناف تنظر يف الوقت الراهن يف دعاوى االستئناف الثالث كلها ،وأصدرت
-44
الدائرة العديد من القرارات اإلجرائية يف هذا الصدد.

(و)

قضية املدعي العام ضد أمحد الفقي املهدي ()ICC-01/12-01/15
رفع املمثل القانوين للضحايا دعوى استئناف ضد األمر الصادر عن الدائرة االبتدائية الثامنة
-45
بعنوان " أمر جبرب األضرار" .وال تزال دائرة االستئناف تنظر يف الدعوى يف الوقت الراهن ،كما أَنا أصدرت العديد
من القرارات اإلجرائية يف هذا الصدد.
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(ز)

قضية املدعي العام ضد توماس لوبـنغا دييلو ()ICC-01/04-01/06( )Thomas Lubanga Dyilo
أصدرت دائرة االستئناف يف  3تشرين الثاين/نوفمرب  ،2017قرارها الثاين املعنون "القرار الثاين
-46
بشأن إعادة النظر يف تقليص فرتة العقوبة املطبقة على توماس لوبـنغا دييلو" .وقررت دائرة االستئناف عدم تقليص
فرتة العقوبة املطبقة على السيد لوبـنغا.

-5

مكاتب االتصال
يف عام  2017استمر مكتب االتصال القائم يف نيويورك يف تقدمي الدعم ألنشطة احملكمة يف
-47
األمم املتحدة بتيسريه التواصل الفعال والتفاعل اليومي بني احملكمة واألمانة العامة لألمم املتحدة ،وبراَمها،
وصناديقها ،ومكاتبها ،ووكاالهتا املتخصصة .كما قام هذا املكتب بالتواصل واملتابعة بشأن طلبات التعاون
والبالغات اليت توجهها احملكمة إىل األمم املتحدة ووكاالهتا .وهو قد تفاعل أيضا مع البعثات الدائمة ،واملنظمات
الدولية واملنظمات اإلقليمية واملنظمات غري احلكومية املنتسبة إىل األمم املتحدة ،بغية تعزيز الدعم الدبلماسي
والسياسي املقدم إىل احملكمة.
ومثل مكتب االتصال القائم يف نيويورك احملكمة يف اجللسات ذات الصلة للدورة الثانية
-48
والسبعني للجمعية العامة لألمم املتحدة وجلسات َملس األمن التابع لألمم املتحدة وشارك يف هذه اجللسات
بصفة مراقب ،وأعلم احملكمة باملستجدات ذات الصلة .كما إنه شحذ الوعي بعمل احملكمة عن طريق املواظبة
على توزيع حتديثات قضائية وبالغات ،واملشاركة يف اجتماعات غري رمسية ،وتنظيم إحاطات للدول يف نيويورك،
والنهوض بتعميم االهتمام بعمل احملكمة ضمن إطار أنشطة األمم املتحدة .إن هذا املكتب يسر مهام مسؤويل
احملكمة الزائرين ووفر هلم دعما تقنيا وإمداديا ،مبا يف ذلك اضطالعه بأعمال املتابعة .ومن هذه األنشطة تقدمي
تقرير الرئيسة السنوي وإحاطات املدعي العام السنوية األربع إىل َملس األمن التابع لألمم املتحدة واالجتماعات
اليت شارك فيها كبار مسؤويل احملكمة الرئيسيني وكبار مسؤويل األمم املتحدة واملسؤولني احلكوميني ،والدول
األطراف ،واجملموعات اإلقليمية ،واملنظمات غري احلكومية .وساهم املكتب أيضا يف تنظيم اجتماع املائدة
املستديرة السنوي املشرتك بني األمم املتحدة واحملكمة اجلنائية الدولية الذي عقد يف نيويورك يومي  6و 7كانون
األول/ديسمرب .2017
وأحال مكتب االتصال القائم يف نيويورك بالغات ذات صلة صادرة عن احملكمة بشأن مسائل
-49
عدم التعاون إىل َملس األمن التابع لألمم املتحدة ،وتواصل على حنو متسق مع أعضاء َملس األمن يف هذا
الشأن .كما استدام املكتب صالته املنتظمة واملستمرة مع املنظمات غري احلكومية املختصة بغية استبانة اجملاالت
ذات األولوية ،وذلك يف العمل يف األمم املتحدة ويف التحضري للدورة السادسة عشرة جلمعية الدول األطراف.
وقدم املكتب الدعم اإلمدادي إىل أمانة مجعية الدول األطراف يف التحضري للدورة السادسة عشرة للجمعية ،وإىل
وفد احملكمة أثناء دورة اجلمعية اليت عقدت يف الفرتة من  4إىل  14كانون األول/ديسمرب  2017يف نيويورك.
وظل مكتب االتصال القائم يف نيويورك يقدم الدعم التقين الجتماعات مكتب مجعية الدول األطراف
واجتماعات الفريق العامل يف نيويورك ،حيثما طلبته األمانة .ومثل رئيسه احملكمة يف هذه االجتماعات ،مقدما
حتديثات منتظمة بشأن عمل احملكمة ،وَميبا عن أسئلة الدول األطراف.
وأمت املكتب انتقاله إىل حمل عمله اجلديد ال واقع يف اجلناح  566يف املبىن رقم  866يف
- 50
 ، UN Plazaبنيويورك .وجيري وضع اخلطط الالزمة لتجديد املكتب يف صيغتها النهائية لي ستهل العمل
خالل عام . 2018
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باء -
-1

البرنامج الرئيسي الثاني :مكتب المدعي العام

()2

الفحص التمهيدي
استكمل املكتب ثالث عمليات للفحص التمهيدي خالل الفرتة املشمولة بالتقرير ،منها
-51
عمليتان أفضيتا إىل اختاذ قرار بطلب التصريح القضائي لفتح حتقيق وعملية مت التوصل فيها إىل عدم إصدار أمر
لكي تواصل احملكمة عملها .ويف  5أيلول/سبتمرب  ،2017طلب املكتب التصريح من الدائرة التمهيدية الثالثة
ملباشرة حتقيق يف حالة مجهورية بوروندي اعتبارا من  26نيسان/أبريل  .2015ومنح التصريح يف  25تشرين
األول/أكتوبر  .2017ويف  20تشرين الثاين/نوفمرب  ،2017طلب املكتب التصريح من الدائرة التمهيدية الثالثة
ملباشرة حتقيق يف حالة مجهورية أفغانستان اإلسالمية اعتبارا من  1متوز/يوليو  .2002ويف وقت إعداد هذا
التقرير ،مل تكن الدائرة التمهيدية نظرت يف طلب املدعي العام بعد .واستكمل املكتب أيضا مراجعة قراره املتعلق
حبالة السفن املسجلة يف احتاد جزر القمر واجلمهورية اهليلينية ومملكة كمبوديا ،وأخطر الدائرة التمهيدية األوىل بقرار
املدعي العام النهائي يف  29تشرين الثاين/نوفمرب .2017
وواصل مكتب املدعي العام أيضا عمليات الفحص التمهيدي اليت جيريها يف احلاالت يف
-52
كولومبيا ،ومجهورية الغابون ،وغينيا ،والعراق/اململكة املتحدة ،ونيجرييا ،وفلسطني ،أوكرانيا .والتقرير الذي أعد عن
أنشطة الفحص التمهيدي لعام  ،2017والذي نشر يف  4كانون األول/ديسمرب  ،2017ودشن يف  8كانون
األول/ديسمرب  2018أثناء حدث نظمه مكتب املدعي العامي على هامش الدورة السادسة عشرة للجمعية اليت
عقدت يف نيويورك ،يقدم حملة عامة مفصلة عن أنشطة املكتب ومنجزاته يف كل من احلاالت اخلاضعة الفحص
التمهيدي خالل الفرتة املشمولة بالتقرير.
وقد تلقى مكتب املدعي العام خالل الفرتة املشمولة بالتقرير  488بالغا مقدما مبوجب املادة
-53
 15من نظام روما األساسي ،منها  308بالغات يظهر جليا أَنا خترج عن نطاق اختصاص احملكمة ،و 54بالغا
تستلزم املزيد من التحليل ،و 66بالغا متصلة حبالة ختضع للتحليل بالفعل ،و 60بالغا متصلة بتحقيق أو
مبقاضاة .وبلغ َمموع ما تلقاه املكتب من البالغات املقدمة منذ متوز/يوليو  2002مبوجب املادة  15من النظام
األساسي  12 684بالغا.

-2

أنشطة التحقيق وأنشطة المقاضاة
أنشطة التحقيق وإجراءات المقاضاة أمام الدائرتين التمهيديتين والدوائر االبتدائية

(أ)

احلاالتان يف مجهورية أفريقيا الوسطى
يف التحقيق الثاين الذي جيريه مكتب املدعي العام يف مجهورية أفريقيا الوسطى ،واصل املكتب
-54
حترياته فيما ادعي بارتكابه من جرائم تندرج ضمن إطار اختصاص احملكمة زعم أن اجلماعتني املسلحتني املعروفتني
باسم "سيليكا" ( )Sélékaو"أنيت-باالكا" ( )anti-Balakaقد ارتكبتاها .وعلى وجه اخلصوص حقق املكتب يف
جرائم ضد اإلنسانية وجرائم حرب ،منها القتل العمد ،واالغتصاب ،والنقل القسري ،واالضطهاد ،والنهب،
واستخدام األطفال ممن هم دون سن اخلامسة عشرة للمشاركة يف األعمال القتالية.
واستمر مكتب املدعي العام يف رصد وتشجيع اإلجراءات الوطنية املتخذة حيال مجيع األطراف
-55
يف النزاع ومجيع األشخاص احملتمل حتملهم املسؤولية عن جرائم تدخل ضمن اختصاصه ،وتابع عن كسب
التطورات احملققة يف احملكمة اجلنائية اخلاصة يف مجهورية أفريقيا الوسطى ،مستطلعا َماالت الدعم املتبادل احملتمل،
حيثما وجدت.

()2
ترد يف املرفق الثالث ممعلومات عن عدد املهمات اليت أجريت والوثائق والصفحات اليت أودعت عام  2017يف قضايا
مكتب املدعي العام.
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(ب) احلالتان يف كوت ديفوار
واصل مكتب املدعي العام تقدمي مرافعته األساسية يف قضية اغبـغبو وابليه غوديه .ويف عام
-56
 ،2017قدم املكتب ما َمموعه  52شاهدا ،أدىل  7شهود منهم بشهادته عرب وسائل االتصال السمعي
البصري ،بيمنا أدىل  45شاهدا بشهادته يف مقر احملكمة ،خالل  97يوما استغرقتها اجللسات .وقدم الدعم
الالزم يف َمال احلقيقات أثناء احملاكمة خالل عام  .2017واستكملت املرافعة األساسية يف  19كانون
الثاين/يناير .2018
وواصل مكتب املدعي العام ،يف اآلن ذاته ،حتقيقاته فيما ادعي بارتكابه من جرائم ضد
-57
اإلنسانية انتهاكا لنظام روما األساسي يف كوت ديفوار ،أثناء أعمال العنف اليت اندلعت عقب االنتخابات يف
الفرتة  ،2011-2010مغطيا جانيب النزاع كليهما ،بغض النظر عن االنتماء السياسي .وتقدمت أنشطة التحقيق
وتكثفت خالل عام .2017

(ج)

احلالة يف دارفور بالسودان
قدم املدعي العام ،يف  8حزيران/يونيو و 12كانون األول/ديسمرب  ،2017تقريريه
-58
اخلامس والعشرين والسادس والعشرين إىل َملس األمن التابع لألمم املتحدة بشأن احلالة يف دارفور عمال بقراره
.)2005( 1593
وعلى الرغم من أن مكتب املدعي العام عاىن من قيود بسبب عدم تنفيذ مذكرات التوقيف
-59
الصادرة منذ زمن ،وانعدام الدعم من اجمللس ،واالفتقار إىل املوارد ،فإنه واصل اغتنام الفرص املتاحة للتحقيق من
أجل مجع األدلة وتطوير خيوط التحقيق مع احتمال احلصول على أدلة وحتسني أنظمة مجع املعلومات ،وفيما
يتعلق كذلك مبزاعم ارتكاب جرائم مستمرة يف دارفور.

(د)

احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية
أغلق املدعي العام رمسيا مرافعته الرئيسية ضد السيد بوسكو انتاغندا ،يف  29آذار/مارس
-60
 ،2017بعد طلب ما َمموعه  71شاهدا منذ بداية احملاكمة يف  2أيلول/سبتمرب  .2015ويف  29آيار/مايو
 ،2017استهل الدفع عرض أدلته ،ومن املرتقب أن ينتهي عرض هذه األدلة يف عام  .2018وقدم دعم
التحقيقات الالزم أثناء احملاكمة خالل عام  ،2017مع بذل جهود خاصة أثناء حتضري فريق احملاكمة لكي يعرض
الدفاع أدلته.
وجرت املناقشات واالتصاالت بشأن مذكرات التوقيف اليت مل تنفذ بعد فيما يتعلق بالقائد
-61
العسكري املزعوم لعناصر "القوات الدميقراطية لتحرير رواندا" السيد سيلفسرت موداكومورا ( Sylvestre
 .)Mudacumuraوتابع مكتب املدعي العام التطورات يف مجهورية الكونغو الدميقراطية ويف املنطقة ،مبا يف ذلك
جهود نزع السالح وتسريح اجلنود وإعادة اإلدماج اليت تدعمها األمم املتحدة ،بغية التشجيع على توقيف السيد
موداكومورا وتشجيعه على تسليم نفسه ،عقب اغتنام فرص التحقيق احملددة.
وأصدر املدعي العام بيانا يف  31آذار/مارس  2017فيما يتعلق باألحداث اليت وقعت يف
-62
مقاطعات كازاي .وأجرى مكتب املدعي العام مناقشات حثيثة مع السلطات يف مجهورية الكونغو الدميقراطية
بشأن رأب الصدع الذي يرتكه اإلفالت من العقاب وتعزيز الدعم املقدم إىل جتريه مجهورية الكونغو الدميقراطية
وغريها من اجلهات الفعالية من حتقيقات يف اجلرائم املزعومة.

(ه)

احلالة يف ليبيا
قدم املدعي العام يف  8أيار/مايو و 8تشرين الثاين/نوفمرب  ،2017تقريريه الثالث عشر
-63
والرابع عشر إىل َملس األمن التابع لألمم املتحدة بشأن احلالة يف ليبيا عمال بقراره .)2011(1970
ويف  24نيسان/أبريل  ،2017قررت الدائرة التمهيدية األوىل ،بناء على طلب املدعي العام،
-64
فض مظروف مذكرة التوقيف الصادرة يف  18نيسان/أبريل  2013يف حق السيد التهامي حممد خالد ،القائد
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السابق جلهاز األمن الداخلي اللييب ،لقاء مسؤوليته اجلنائية املزعومة عن جرائم ضد اإلنسانية وجرائم حرب
ارتكبت على أراضي ليبيا يف الفرتة من  15شباط/فرباير وحىت  24آب/أغسطس .2011
ويف  15آب/أغسطس  ، 2017أصدرت الدائرة التمهيدية األوىل مذكرة توقيف يف حق السيد
-65
حممود مصطفى بوسيف الورفلي ،وهو قائد يف كتيبة الصاعقة ،لقاء مسؤوليته اجلنائية املزعومة عن جرائم حرب
ارتكتب على أراضي ليبيا يف الفرتة من  3حزيران/يونيو  2016إىل  17متوز/يوليو .2017
وخالل عام  ، 2017كثف مكتب املدعي العام ما يبذله من جهود للتحقيق يف جرائم تدخل
-66
ضمن اختصاص احملكمة ارتكبت على أراضي ليبيا ،وقيم أيضا إمكانية توسيع نطاق حتقيقاته لتشمل جرائم
جديدة ،مثل اجلرائم اليت سلط عليها الضوء يف التقرير الذي قدمه إىل َملس األمن التابع لألمم املتحدة يف
آيار/مايو  .2017وشارك مكتب املدعي عام ،على وجه اخلصوص ،مع أجهزة حتقيق وأجهزة قضائية أخرى
جتري أيضا حتقيقات يف سياق النزاع الدائر يف ليبيا ،بغية مناقشة أوجه التآزر والتنسيق بني جهود التحقيق
واالدعاء.

(و)

احلالة يف مايل
عقب انتهاء قضية املهدي ،ومع مراعاة مجلة أمور منها الطلب املرتفع واملتواصل على تدخل
-67
مكتب املدعي العام ،ويف ضوء فرص التحقيق غري املتوقعة وخطورة اجلرائم املزعوم ارتكابه ،واصل مكتب املدعي
العام إجراء التحقيقات ،على الرغم من أن فريق العمل كان صغريا ،يف طائفة عريضة من جرائم احلرب املرتكبة يف
مايل ،بغية مجع األدلة اليت قد تؤدي إىل إقامة دعوى أخرى .وستتواصل التحقيقات يف مايل خالل عام .2018

(ز)

احلالة يف أوغندا
يف عام  ،2017استهل االدعاء عرضه الرئيسي يف قضية السيد دومينيك أنغوين .وانعقدت
-68
احملكمة ملدة  113يوما خالل العام ،وعرض مكتب املدعي العام  53شاهدا .ومن املتوقع أن تنتهي مرافعة
االدعاء يف آذار/مارس  .2018وقدم دعم التحقيق الالزم إىل احملاكمة.

(ح)

احلالة يف جورجيا
واصل مكتب املدعي العام التحقيق يف اجلرائم املزعوم ارتكاهبا يف الفرتة ما بني  1متوز/يوليو
-69
وتشرين األول/أكتوبر  2008يف منطقة أوسيتيا اجلنوببية وحوهلا ،مبا يف ذلك اجلرائم ضد اإلنسانية (القتل والنقل
القسري للسكان واالضطهاد) وجرائم احلرب (اهلجمات على املدنيني والقتل العمد وتوجيه هجمات عمدا ضد
جنود حفظ السالم وتدمبري املمتلكات وأعمال السلب) .وتقدمت أنشطة التحقيق وتكثفت منذ بداية عام
 . 2017واستمر مكتب املدعي العام يف استعراض األدلة اجلديدة وحتليلها لتحسني فرضيات املرافعة ،وتأكيد
أخطر األحداث وأمهها للتحقيق فيها وحتديد الثغرات يف األدلة.
أوفد مكتب املدعي العام وقلم احملكمة بعثيت تواصل مشرتكتني بني اجلهازين إىل تبليسي يف
-70
الفرتة من  15إىل  20أيار/مايو ومن  2إىل 7تشرين األول/أكتوبر  ،2017على التوايل .وخصصت البعثتان
إلجناز أنشطة التواصل املشرتكة إلذكاء الوعي باحملكمة وما تضطلع به من عمل.
ويف  25متوز/يوليو  ، 2017أبرمت احملكمة اتفاق تعاون مع حكومة جورجيا لتيسري أنشطة
-71
احملكمة والتحقيقات اجلارية يف البلد .واستنادا إىل األحكام ذات الصلة من نظام روما األساسي ،واالتفاق بشأن
امتيازات احملكمة اجلنائية الدولية وحصاناهتا ،واتفاق التعاون املربم بني حكومة جورجيا ومكتب املدعي العام ،يتيح
اتفاق التعاون قناة تواصل واضحة ألغراض املساعدة واإلخطار فضال عن التعاون ،مبا يف ذلك بشأن التدابري
الالزم اختاذها لضمان أمن األشخاص املتعاملني مع احملكمة.
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(ط)

احلالة يف بوروندي
يف  25تشرين األول/أكتوبر  ،2017أصدرت الدائرة التمهيدية الثالثة قرارا سريا يصرح
-72
للمدعية العامة فتح حتقيق يف حالة بوروندي .ويف  9تشرين الثاين/نوفمرب  ،2017أصدرت الدائرة صيخة منقحة
عامة من القرار املذكور.
وصرحت الدائرة للمدعية العامة بفتح حتقيق فيما يتعلق جبرائم تدخل ضمن اختصاص احملكمة
-73
ويزعم ارتكاهبا يف بوروندي أو على يد مواطنني بورونديني خارج بوروندي يف الفرتة من  26نيسان/أبريل 2015
إىل  26تشرين األول/أكتوبر  .2017وحصل املدعي العام على تصريح بتوسيع نطاق حتقيقاته لتشمل اجلرائم
املرتكبة قبل  26نيسان/أبريل  2015أو اليت تواصل ارتكاهبا بعد  26تشرين الثاين/أكتوبر  ،2017بشرط
استيفاء شروط قانونية حمددة.
-74
احملتملني ورفاههم.

وقد صدر القرار سريا يف البداية للحد من املخاطر اليت قد تتعرض هلا حياة الضحايا والشهود

وعقب صدور قرار الدائرة التمهيدية الثالثة أجنزت بعض األنشطة التحضريية واختذت بعض
-75
اخلطوات التحقيقية.

(ي)

قسم االستئناف
كان عام  2017عاما حافال باألعمال وغنيا بالنتائج فيما خيص قسم االستئناف التابع لشعبة
-76
االدعاء .وترد فيما يلي حملة عامة لألنشطة الرئيسية اليت أجنزت خالل السنة.
اختتم االدعاء مرحلة إعداد العرائض يف دعاوى االستئناف الثالث يف إدانة السيد مببا (القضية
-77
الرئيسية) واحلكم الصادر عليه ( )ICC-01/05-01/08يف بداية شباط/فرباير  .2017وتكتسي هذه القضية
األمهية ألَنا أول حماكمة يصدر فيها حكم على مسؤولني كبار (املادة  )28وتقر فيها إدانات يف جرائم مثل
االغتصاب والسلب .ويف بداية تشرين الثاين/نوفمرب  2017أصدرت دائرة االستئناف أمرا جبدولة جلسات
االستئناف يف األسبوع األول من كانون الثاين/يناير  ،2018ويف َناية تشرين الثاين/نوفمرب أصدرت قائمة تتضمن
 20سؤاال تطرح على األطراف واملشاركني خالل اجللسات .وعقب التحضري جللسة االستئناف يف األشهر
األخرية من عام  ، 2017عرض فريق االستناف التابع لالدعاء مرافعته يف األسبوع األول من كانون الثاين/يناير
 . 2018وخالل جلسة االستئناف اليت استمرت لثالثة أيام ،قدم االدعاء مستندات ورد على أسئلة دائرة
االستئناف العشرين املكتوبة ،وعلى عديد كبري من األسئلة األخرى اليت طرحها القضاة شفهيا .وينتظر االدعاء
اآلن حكم دائرة االستئناف .وشهد العام املنصرم أيضا استمرار املنازعات حول مسائل خمتلفة أخرى تتعلق
بالتحفظ على أصول السيد مببا واإلفصاح وشواغل الشهود.
ويف عام  ،2017اختتم االدعاء أيضا مرحلة إعداد العرائض يف دعاوى استئناف متعدد يف
-78
قضية مبابا آخرين (املادة  .)ICC-01/05-01/13( )70وتكتسي هذه القضية أمهية ألَنا أول قضية حياكم فيها
عدة مدعى عليهم سويا ،وأول قضية تقر فيها إدانات يف جرائم ضد إدارة العدالة .وأقر احلكم أيضا أول إدانات
يف أوجه خمتلفة للمسؤولية ،مثل اإلغراء بارتكاب جرائم (املادة ()3(25ب)) وتقدمي العون والتحريض (املادة
()3(25ج)) .واستأنف األشخاص املدانون اخلمسة على إداناهتم ،واستأنف ثالثة أشخاص مدانون واالدعاء
العام على األحكام الصادرة .وانتهت مرحلة إعداد العرائض فيما بأسس دعاوى االستئناف هذه يف تشرين
األول/أكتوبر  . 2017وقدم االدعاء عريضة االسئناف اخلاصة به على احلكم الصادر ( 91صفحة) ،وعريضة
موحدة ردا على مخسة دعوى استئناف على إدانات ( 362صفحة) .وبلغ عدد صفحات العرائض يف هذه
الدعاوى الثالث وحدها  578صفحة من املرافعات القانونية ،مقابل  958صفحة من املرافعات القانونية اليت
أودعها الدفاع بشأن املسائل نفسها .ويف السنة املاضية ،أقام االدعاء أيضا دعاوى ،يف العشرات من امللفات ،ضد
مسائل خمتلفة أخرى تتعلق بقبول أدلة إضافية وبإدراك احملكمة للوقائع وباإلفصاح وباإلفراج املؤقت وإجراء الطعن.
وعقب سنوات عدة من املنازعات أمام الدوائر التمهيدية والدوائر االبتدائية ودوائر االستئناف
-79
لدى احملكمة ،ربح االدعاء دعوى استئناف متهيدي مهمة يف قضية نتغاندا ()ICC-01/04-02/06-1962 OA5
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مؤكدا نطاق جرائم احلرب .وأيد حكم االستئناف قرارا مماثال صدر عن الدائرة التمهيدية واستند إليه
( .)ICC-01/04-02/06-1707واتفقت دائرة االستئناف باإلمجاع على عدم وجود قاعدة يف القانون الدويل
تقتضي انتماء ضحايا جرائم احلرب لطرف يف النزاع غري طرف مرتكيب اجلرائم .وبالتايل أكدت الدائرة أن اجلرمية
اليت ارتكبها أحد أعضاء مجاعة مسحلة وهي االغتصاب وغريها من أشكال العنف اجلنسي ضد عضو آخر من
أعضاء اجلماعة هي جرمية حرب مبوجب املادة  ،8بشرط اتصال هذه اجلرائم بنزاع مسلح .وأوضحت دائرة
االستئناف يف حكمها أيضا بعض اجلوانب املهمة لنطاق احلماية مبوجب املادة  3املشرتكة ،ومعاهديت جنيف
األوىل والثانية .وبالتايل من املرجح أن يكون هذا القرار عالمة برازة يف تاريخ احملكمة الفتية ،وأن تكون له األمهية
ذاهتا بالنسبة إىل حماكم ودول وأجهزة دولية أخرى .وقد حقق االدعاء النجاح يف هذه املنازعة بفضل تنسيق العمل
بني خمتلف أقسام املكتب ،بقيادة قسم االستئناف خالل السنتني املاضيتني ،وبفضل الدعم الذي قدمه املستشار
اخلاص للمدعي العام واملعين بالقانون الدويل اإلنساين.
وإضافة إىل هذا احلكم املهم ،حصل االدعاء على مخسة أحكام أخرى يف دعاوى استئناف
-80
متهيدي على مسائل تتعلق بإجراءات احملاكمة اليت أعدت عرائضها يف عامي  2016و ،2017وتشمل هذه
األحكام مايلي:
(أ) يف قضية نتغاندا ،تأكيد أن الدائرة االبتدائية مل ختطئ يف رفض التماس الدفاع باحلكم بانتفاء
املسؤولية يف هذه القضية ()ICC-01/04-02/06-2026 OA6
(ب) يف قضية نتغاندا ،تأكيد أن الدائرة االبتدائية مل ختطئ يف قراراها الصادر ألعادة النظر يف القيود
املفروضة على األشخاص املتصلني بالسيد نتغاندا من مركز االحتجاز اخلاص باحملكمة
()ICC-01/04-02/06-1817-Red OA4؛
(ج) يف قضية اغبـغبو وابليه غوديه  ،تأكيد أن الدائرة التمهيدية مل ختطئ يف النهج الذي اتبعته لتلقي
األدلة املستندية ()ICC-02/11-01/15-995 OA11 OA12؛
(د) يف قضية اغبـغبو وابليه غوديه ،منح السيد اغبـغبو إمكانية االستئناف ضد إعادة النظر يف
احتجازه ( )ICC-02/11-01/15-992-Red OA10وتوجيه الدائرة التمهيدية إىل إعادة النظر من جديد (وهو ما
قامت به الدائرة التمهيدية بعد ذلك ،ورفضت َمددا طلبه باإلفراج عنه مؤقتا)؛
(ه) يف قضية اغبـغبو وابليه غوديه ،نقض القرار الصادر عن الدائرة التمهيدية يف مسائر تتعلق
مبحررات منقولة من مواد مفصح عنها ( )ICC-02/11-01/15-915-Red OA9وإعادته مرة أخرى إىل الدائرة
االبتدائية لتصدر حكما جديدا.
ويف عام  ،2017رد االدعاء العام أيضا على التماسات خمتلفة قدمها الدفاع للحصول على
-81
إذن االستئناف ،مت تسوية  15التماسا منها من أصل  19التماسا (زهاء  )٪80طبقا للوضع الذي ناشدت به.
وكانت هذه االلتماسات كالتايل:
(أ) مخسة التماسات يف قضية أونغوين ،وكلها صدرت فيها األحكام كما التمس االدعاء العام:
( ICC-02/04-01/15-645يتعلق بفهم املتهم للتهم املوجهة إليه)؛ و( ICC-02/04-01/15-650يتعلق بإجراء
كشف طيب للمتهم)؛ و( ICC-02/04-01/15-744يتعلق بالكشف عن التقارير الطبية)؛
و( ICC-02/04-01/15-971يتعلق إضافة دليل إىل قائمة األدلة)؛ و( ICC-02/04-01/15-1126يتعلق مبصادر
الدفاع).
(ب) مثانية التماسات يف قضية نتغاندا ،ستة منها صدرت األحكام فيها كما التمس االدعاء العام:
( ICC-01/04-02/06-1765يتعلق بقبول شهادة سجلت مسبقا أدىل هبا الشاهد )39؛
و( ICC-01/04-02/06-1779يتعلق بقبول شهادة سجلت مسبقا أدىل هبا الشهود  39و 57و)932؛
و( ICC-01/04-02/-06-1784يتعلق بتقرير طيب له صلة بالشاهد )790؛ و( ICC-01/04-02/06-1852يتعلق
بقبول شهادة سجلت مسبقا أدىل هبا الشاهد )16؛ و( ICC-01/04-02/06-1860يتعلق بزمن التمديد)؛
و( ICC-01/04-02/06-1955يتعلق بوقف الدعوى)؛ و ،ICC 01/04 02/06 T 209 Redالشهود من  24إىل
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( 26يتعلق بالتماس احلكم بانتفاء املسؤولية)؛
شهادة السيد نتغاندا).

وICC 01/04 02/06 1973

(يتعلق باستخدام بعض املواد يف

(ج) ستة التماسات يف قضية اغبـغبو وابليه غوديه ،أربعة منها صدرت األحكام فيها كما التمس
االدعاء العام( ICC-02/11-01/15-790-Conf :يتعلق باملنشورات الالزم اإلفصاح عنها)؛
و( ICC-02/11-01/15-901يتعلق بتقدمي أدلة مستندية)؛ و( ICC-02/11-01/15-959يتعلق بقرار شفهي
شفهيني)؛
بقرارين
(يتعلق
وICC-02/11-01/15-960-Red
)109؛
الشاهد
خيص
و( ICC-02/11-01/15-1023يتعلق بقبول شهادات مسجلة مسبقا أدىل هبا شهود خمتلفون)؛
و( ICC-02/11-01/15-1051يتعلق بقرار شفهي خيص الشاهد .)583
وخالل السنة ،استمر قسم االستئناف أيضا ،باإلضافة إىل مسؤوليته األوىل الكامنة يف معاجلة
-82
دعاوى االستئناف وتقدمي املذكرات واملشورة الشفهية إىل أفرقة احملاكمة بشأن نقاط معقدة يف القانون
واإلجراءات ،يف تقدمي الدعم واملساعدة يف مخس حاالت فحص متهيدي قام هبا قسم حتليل احلاالت التابع لشعبة
االختصاص والتكامل والتعاون ،بناء على طلب القسم ،ويف حاالت حتقيق خمتلفة جارية تقوم هبا شعبتا املقاضاة
والتحقيق .وشارك موظفو القسم أيضا يف بعثات ومؤمترات والتزامات رمسية أخرى خمتلفة ،وقدموا كذلك التدريب
الداخلي التحريري يف َمال احملماة واالستئناف ،والبحوث واملشورة القانونيني ،وقدموا املشورة بشأن تعديالت
مقرتحة على لوائح احملكمة ،واضطلعوا بغري ذلك من املهام الضرورية لدعم مهمة املكتب ككل.
-3

التعاون الدولي والمساعدة القضائية
يف عام  2017تناول مكتب املدعي العام يف سياق أنشطته على صعيد التحقيق واملقاضاة ما
-83
َمموعه  465طلبا للمساعدة (منها إخطارات مبهمات حتقيقية) موجها إىل  73شريكا خمتلفا ،منهم  40دولة
طرفا ومخس دول غري أطراف ومنظمات دولية ومنظمات إقليمية ومنظمات غري حكومية ومؤسسات من
مؤسسات القطاع اخلاص ،إضافة إىل اضطالعه باملتابعة فيما يتعلق بتلبية الطلبات العالقة .وميثل ذلك زيادة
بنسبة تزيد على  ٪21يف عدد الطلبات املرسلة إىل شبكة من الشركاء ال تفتأ تتطور.
واستمر مكتب املدعي العام ،يف الواقع ،يف عام  ،2017يف تعزيز شبكة شركائه يف َمال
-84
التعاون القضائي ،والوحدات املعنية جبرائم احلرب ،والوحدات املعنية بالتحقيقات املالية ،وسائر اجلهات الفاعلة يف
َمال إنفاذ القانون ويف اجملال القضائي على املستوى الوطين واملستوى اإلقليمي واملستوى الدويل .وواصل مكتب
املدعي العام ،يف ضوء اهلدف  9من األهداف اليت ينشدها يف َمال املقاضاة ،تشجيع السلطات القضائية الوطنية
على االستعانة مبوارده ،وعلى املشاركة يف رأب ثغرة اإلفالت من العقاب عن طريق دعم ما تبذله السلطات
القضائية الوطنية من جهود ،عند االقتضاء .ويف عام  ،2017تقاسم املكتب مع السلطات القضائية الوطنية مواد
ذات صلة استجابة ملا يبلغ  10طلبات أرسلت عمال باملادة  )10(93وواصل املكتب مساعدة السلطات
القضائية الوطنية فيما جتريه من حتقيقات عند اإلمكان.
ويظل مكتب املدعي العام يشدد لدى الدول وسائر الشركاء على ما تتسم به االستجابة اآلتية
-85
يف حينها لطلبات املساعدة من أمهية يف عمليات التحقيق وأعمال التحضري للمحاكمات اليت جيريها .وينوه
مكتب املدعي العام أيضا إىل ما لبطء الردود على طلباته أو عدم اكتماهلا من أثر وخيم على فعاليته وجناعته.
ويؤكد مكتب املدعي العام كذلك على أمهية تعيني منسقني وجهات مركزية معنية باالتصال للتكفل بتناول طلباته
ومتابعتها على حنو جدي ،مبا يف ذلك فيما خيص جهود التحقيق املايل ،ويشدد على أن عدم تنفيذ ما صدر عن
احملكمة من أوامر بالقبض على مشتبه فيهم (يرقى تاريخ بعضها إىل عشر سنوات خلت) ينال من شرعية احملكمة
ومصداقيتها ،ومن شرعية ومصداقية اجملتمع الدويل بأمجعه.

-4

العالقات الخارجية
قام مكتب املدعي العام طيلة السنة بتنظيم أنشطة دبلوماسية ذات صلة مبهامه وشارك يف هذه
-86
األنشطة ،عن طريق االخنراط الفعال يف اجتماعات ومشاورات عقدت يف سياق مجعية الدول األطراف وفريقيها
العاملني ،لتقدمي معلومات وبث بالغات هامة له ،مبا يف ذلك دعم عمل امليسرين ،عند االقتضاء ،وذلك مثال يف
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سياق املناقشات الدائرة وحلقة العمل اخلاصة بالتحقيقات املالية واستعادة األصول اليت عقدت يف باريس يف
تشرين األول/أكتوبر .ونظم مكتب املدعي العام أيضا عدة فعاليات وشارك فيها خالل الدورة السادسة عشرة
جلمعية الدول األطراف ،مبا يف ذلك تدشني تقريره عن أنشطة الفحص التمهيدي لعام .2017
ويف عام  ،2017نظم مكتب املدعي العام جلسات إحاطة دبلماسية مركزة جلميع األفرقة
-87
اإلقليمية يف مقر احملكمة وغريه من األماكن للسفراء وممثلي الدول األطراف العاملني انطالقا من الهاي وبروكسل؛
وشارك يف جلسات اإلحاطة الدبلوماسية اليت مشلت احملكمة برمتها ويف التدريبات التوجيهية للدبلوماسيني املعينني
حديثا .وتلقى مكتب املدعي العام ،فضال عن ذلك ،عددا من الزيارات الرفيعة املستوى من أصحاب املصاحل من
احلكومات واملنظمات الدولية واجملتمع املدين إىل مباين احملكمة وحضر هلذه الزيارات .ونظم املكتب أيضا
اجتماعات مائدة مستديرة مع ممثلي اجملتمع املدين ،مبا فيه اجملتمع املدين يف البلدان اليت جتري فيها عمليات تدارس
أويل وبلدان احلاالت ،وشارك يف هذه االجتماعات.
وخالل الفرتة املشمولة بالتقرير ،شارك مكتب املدعي العام يف فعاليات وحمافل متعددة األطراف
-88
شىت (منها مؤمتر األمن يف ميونخ ،واجلزء الرفيع املستوى من الدورة الثانية والسبعني للجمعية العامة لألمم املتحدة،
ووىف بالتزامات له يف جنيف وبروكسل) ،بغية إقامة وتنمية صالت عمل اسرتاتيجية وتوثيق أواصر التعاون من
خالل اللقاءات الثنائية ،وزيادة املعارف مبكتب املدعي العام ،وبث رساالته اهلامة عن طريق إلقاء
الكلمات واخلطابات .وشارك مكتب املدعي العام أيضا يف حلقيت عمل إقليميتني يف َمال التعاون نظمتا بالتعاون
مع أجهزة أخرى تابعة للمحكمة ،يف سيول ونيامي.
وواصل مكتب املدعي العام تنفيذ اسرتاتيجيته الرامية إىل تعزيز حتاوره وتفاعله مع االحتاد
-89
األفريقي والدول األطراف األفريقية .وشارك ،ضمن مجلة أمور ،يف املعتكف املنظم للدول األطراف األفريقية يف
أديس أبابا ،ويف حلقة التدارس اخلاصة مبنسقي احملكمة اليت عقدت يف مقر احملكمة ،فضال عن مؤمترات ودورات
تدريبية حول الرتكيز املستمر على احملكمة والعدالة اجلنائية الدولية عموما .كما شارك املدعي العام ،وغريه من كبار
مسؤويل مكتب املدعي العام ،يف لقاءات ثنائية مع خمتلف اجلهات الفاعلة من احلكومات واملنظمات اإلقليمية
والدولية يف الهاي ويف املنطقة ويف أماكن أخرى لتعزيز اإلحاطة بوالية مكتب املدعي العام وعمله ،وذلك لتعزيز
املناقشات التشغيلية املتعلقة أنشطته يف َمال التحقيقات واملقاضاة.

جيم -

البرنامج الرئيسي الثالث :قلم المحكمة
واصل قلم احملكمة تقدمي الدعم إىل األطراف واملشاركني يف اإلجراءات أمام احملكمة .وقد زاد
-90
عبء العمل الواقع على عاتق قلم احملكمة نتيجة لتزايد أنشطة احملكمة يف املرحلة التمهيدية واملرحلة االبتدائية
ومرحلة االستئناف ومرحلة جرب األضرار .ويشار على اخلصوص إىل أن قلم احملكمة قدم دعما ومساندة مستمرين
فيما خيص اإلجراءات االبتدائية يف قضية انتاغندا  ،واإلجراءات يف قضية اغبـغبو وابليه غوديه وقضية أنغوين .ويف
عام  ،2017اخنرط قلم احملكمة اخنراطا طائال يف دعم إجراءات جرب األضرار يف قضية لوبـنغا وقضية مببا وقضية
املهدي.

-1

تدبر األعمال القضائية

(أ)

األنشطة القضائية
شهد عام  2017تسجيل ما َمموعه  4 692وثيقة للمحكمة و 1 256حمضرا واإلخطار
-91
هبذه املستندات واحملاضر .ويشمل هذان الرقمان وثائق سجلت و/أو أخطر هبا يف شىت القضايا واحلاالت
املعروضة على احملكمة ،كما هو مبني أدناه ،وما َمموعه  4 680و 12وثيقة سجلت و/أو أخطر هبا عمال
بالئحة احملكمة و/أو الئحة قلم احملكمة وال تتعلق بالضرورة بقضية أو حالة معينة.
ففي احلالة يف أوغندا مت تسجيل  710وثيقة و 433حمضرا ،واإلخطار هبا ،وقدم دعم تقين
-92
وإجرائي ملا يبلغ  113جلسة يف قضية أنغوين.

2A011118

17

ICC-ASP/17/2

ويف احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية مت تسجيل  1 962وثيقة و 332حمضرا ،واإلخطار
-93
هبا ،وقدم دعم تقين وإجرائي ملا يبلغ  80جلسة؛ و 78جلسة يف قضية انتاغندا ،وخالل يوم واحد من أيام عمل
احملكمة إلصدار حكم بشأن التعويضات يف قضية كاتناغا ،ويوم عمل واحد إلصدار احلكم بشأن التعويضات يف
قضية لوبـنغا.
-94

ويف احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى مت تسجيل  670وثيقة وحمضرين واإلخطار هبا.

-95
جللستني.

ويف احلالة يف دارفور مت تسجيل  71وثيقة و 4حماضر واإلخطار هبا  .وقدم دعم تقين وإجرائي

-96

ويف احلالة يف كينيا مت تسجيل  76وثيقة واإلخطار هبا،

-97

ويف احلالة يف ليبيا مت تسجيل  50وثيقة ،واإلخطار هبا.

ويف احلالة يف مجهورية كوت ديفوار مت تسجيل  664وثيقة و 483حمضرا ،واإلخطار هبا .وقدم
-98
دعم تقين وإجرائي ملا يبلغ  102جلسة يف قضية اغبـغبو وابليه غوديه.
ويف احلالة يف مايل مت تسجيل  394وثيقة وحمضرين ،واإلخطار هبا .وقدم دعم تقين وإجرائي
-99
جللسة واحدة يف قضية املهدي إلصدار األمر جبرب أضرار الضحايا.
ويف حالة السفن املسجلة يف احتاد جزر القمر واجلمهورية اهليلينية ومملكة كمبوديا مت تسجيل 7
-100
مستندات ،واإلخطار هبا.
ويف احلالة الثانية يف مجهورية أفريقيا الوسطى مت تسجيل  3مستندات واإلخطار هبا .وقدم دعم
-101
تقين وإجرائي جللسة واحدة يف قصية مببا وآخرين ،إلصدار األحكام.
-102

ويف احلالة يف جورجيا مل جتر أية عمليات تسجيل ملستندات وإخطار هبا.

-103

ويف احلالة يف بوروندي ،مت تسجيل  32وثيقة واإلخطار هبا.

-104

ويف احلالة يف أفغانستان ،مت تسجيل  41وثيقة واإلخطار هبا.

ويف عام  2017اخنفض عدد الوثائق املسجلة يف احملكمة بنسبة  58يف املائة مقارنة بعام
-105
2016بينما ارتفع عدد احملاضر املسجلة واملخطر هبا بنسبة  .0.31ويعزى االخنفاض يف عدد الوثائق املسجلة يف
احملكمة إىل االخنفاض الكبري يف عدد طلبات الضحايا اليت أودعها قسم مشاركة الضحايا وجرب أضرارهم خالل
الفرتة املشمولة بالتقرير :ففي عام  2016بلغ عدد الطلبات املسجلة ما َمموعه  4 500طلب.
واستمرت طيلة عام  2017االستعانة بتكنولوجيا الروابط السمعية أو الفيديوية لتيسري إدالء
-106
الشهود بإفاداهتم .فيطلب من موظفني قانونيني معاونني اثنني/موظفني إداريني لقاعة احملكمة تنظيم جلستني عرب
روابط الفيديو :واحدة يف قاعة احملكمة يف الهاي والثانية يف حمل إقامة الشاهد .فقد استمع بواسطة الروابط
الفيديوية إلفادات واحد وثالثني شاهدا ومت االستماع إىل ستة ضحايا عرب روابط الفيديو ،خالل ما ما َمموعة
 57يوما ،كانت على النحو التايل:
(أ) انتاغندا 12 :شاهدا و 6ضحايا ( 23يوما)؛ ودعم موظفو املكتب امليداين مجيع الشهادات.
(ب) أنغوين 12 :شاهدا ( 21يوما)؛ ودعم موظفو املقر مجيع الشهادات نظرا النشغال موظفي
املكتب امليداين حلضورهم دورة تدريبية.
(ج) اغبـغبو وابليه غوديه 7 :شهود ( 21يوما)؛ ودعم موظف من املقر  13يوما قدمت خالهلا
الشهادات ،حبيث قدم التدريب إىل موظفي املكتب امليداين؛ ما ممكن املكتب موظفي املكتب امليداين
من دعم  8أيام قدمت خالهلا الشهادات.
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وجتدر اإلشارة إىل أن عدد الشهادات املدىل هبا عرب روابط الفيديو زادت بنسبيت:
(أ)  146يف املائة من حيث عدد الشهود.
(ب)  54يف املائة من حيث عدد األيام.
وسعيا إىل استيعاب عبء عمل ثالث قضايا جارية يف مرحلة احملاكمة وجلستني تعقدان يف آن
-107
واحد ،يلزم االستعانة بثالثة موظفني قانونيني معاونني/موظفني إداريني لقاعة احملكمة .وإضافة إىل دعم اجللسات،
فإَنم يقومون بعدد من مهام الدعم اإلداري لضمان تقدمي الدعم عموما لإلجراءات.
وإضافة إىل األنشطة املعتادة اجملراة ضمن احملكمة وأنشطة التسجيل ،واصل قسم تدبر األعمال
-108
القضائية املشاركة يف املشروعني التايل بياَنما ،ودرب العاملون فيه ضمن شىت الوحدات التابعة له وأسندت إليهم
مهام لدعم أنشطة الوحدات الفرعية الشقيقة:
سجالت احملكمة :مت التوسع يف استعمال الوحدة األخرية (اإلخطار) من النظام اإللكرتوين
(أ)
إليداع الوثائق ( )eFilingيف عام  ،2016فتم تسجيل ما نسبته  99.9تقريبا من املستندات يف سجالت
احملكمة باستخدام هذا النظام؛
(ب) عمل املنسقون املعنيون باحملاضر ومكتب سجالت احملكمة ،خالل عام  ،2017على إعادة
تصنيف احملاضر وتصحيحها .ومن أصل عدد احملاضر اإلمجايل املذكور أعاله وصل عدد ما مت تصحيحه من
احملاضر  224حمضرا وما أعيد تصنيفه من احملاضر إىل  71حمضرا .وتتطلب هذه األنشطة عمال طائال وتستلزم
الدقة والتمحيص ،بالنظر إىل ما يرتتب على أي خطأ من تبعات جسيمة.
إدارة األدلة :يتوىل قسم تدبر األعمال القضائية استالم املواد و/أو األدلة وجتهيزها يف شكل
-109
إلكرتوين لكي جيري حتميلها وتسجيلها يف نظام يف قاعدة بيانات تنظيم األدلة اخلاصة بقلم احملكمة ،فيما خيص
مجيع القضايا واحلاالت املعروضة على احملكمة .وقد حتميل وجتهيز وختزين ما َمموعه  8 813وثيقة و/أو مادة،
وكانت على النحو التايل 1 715 :وثيقة يف قضية انتاغندا؛ و 43وثيقة يف قضية مببا وآخرين؛ و 5 211وثيقة يف
قضية أنغوين؛ و 1 844وثقة يف قضية اغبـغبو وابليه غوديه.

(ب) احملكمة اإللكرتونية
التحسينات املدخلة على نظام احملكمة اإللكرتونية احلايل:

-110

عرض األدلة يف احملكمة :مع حتسني البنية التحتية لقاعة احملاكمة ،وبناء على طلب األطراف،
(أ)
أدخلت حتسينات على أدوات عرض األدلة وتسجيلها حبيث ميكن للمسؤولني على القضايا لدى األطراف عرض
األدلة وتسجيلها.
(ب) احملاضر :أبلغ عن عدد من املسائل فيما يتعلق بثبات وقدرة َمموعة تنظيم احملاضر ،حبيث تعمل
كأداة آنية إلعداد احملاضر وإيداعها وحتليلها .وأدخلت حتديثات على الربنامج ،بالتعاون مع املورد .وتبني
االختبارات األولية معاجلة بعض الشواغل الرئيسية مع استخدام اهليكل اجلديد.
(ج) القدرات التدريبية املتخصصة :استجابة لتحديث برامج احملكمة اإللكرتونية الرئيسية – َمموعة
تنظيم األدلة وَمموعة تنظيم احملاضر – جيري جتهيز القدرات الرتديبية املتخصصة الداخلية وإعداد املواد التدريبية
ملستخدمي الصالحيات .ويرمي الرتيب ،الذي يستهدف اخلرباء من املستخدمني ،إىل زيادة فعالية وجناعة
املستخدمني ،فضال عن تعزيز ممارسات إدارة املعلومات املناسبة.
(د)

اجلدول الزمين للمحكمة :مت حتديثة ليعكس اإلحصاءات اليت تبني جتسن آليات اإلبلغ.

منتدى التكنولوجيا القضائية .من املرتقب أن تنظم الدورة األوىل ملنتدى التكنولوجيا القضائية،
-111
الذي اتفق على اختصاصاته ،يف الفصل األول من عام  .2018وقد أنشئ هذا املنتدى بصفته هيئة استشارية
مسؤولة عن تطوير م تطلبات املستخدم .ويكمن دوره الرئيسي يف تيسري التعاون بني مجيع املشاركني يف اإلجراءات
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القضائية وأنشطة التحقيق اليت تستعني بالوسائل التكنولوجية يف احملكمة ،لضمان مجع املعارف وتقامسها ،ولتحديد
أفضل املمارسات والدروس املستفادة.
منصة سري العمل القضائي .انضم مدير مشروع احملكمة اإللكرتونية إىل قسم تدبر األعمال
-112
القضائية لتدشني املشروع الرامي إىل حتويل النظم القضائية املعقدة (احملكمة اإللكرتونية) املستخدمة يف الوقت
الراهن لكي تدعم العمليات القضائية إلكرتونيا ،إىل نظام متكامل ملعاجلة و/أو إدارة و/أو تبادل و/أو حتليل و/أو
عرض املواد اليت يتألف منها سجل احلالة والقضية .وكانت أول خطوة تتخذ يف هذا االجتاه تنظيم حلقات عمل
واجتماعات يف احملكمة برمتها لتحديد مواضع الشكوى الرئيسية.
-2

االحتجاز
وخالل عام  2017كان ستة أشخاص حمتجزين يف مركز االحتجاز .وكانت احملكمة قد هيأت
-113
يف امليزانية لست زنازين خالل عام .2017
وأنفق يف عام  2017زهاء  30 500يورو من الصندوق االستئماين للزيارات العائلية لتنظيم
-114
أربع زيارات عائلية مشلت ما َمموعه  14شخصا.
-115

ويف تشرين األول/أكتوبر  ،2017تربع موظف يف احلكمة مببلغ  300يورو.

ونتيجة لذلك بقي يف َناية عام 2017مبلغ يقارب  2 000يورو يف الصندوق االستئماين
-116
للزيارات العائلية للمعوزين من احملتجزين.
-3

الترجمة التحريرية والشفوية

(أ)

الرتمجة التحريرية
يف حزيران/يونيو  ،2017عيـنت وحدة الرتمجة اإلنكليزية مرتمجا ليشغل املنصب الشاغر األخري
-117
لديها برتبة ف .3-واستعانت الوحدة بالعديد من املرتمجني/املراجعني املستقلني وأسندت ترمجات إىل مرتمجني
خارجيني لتلبية الطلبات الواردة يف اللغات املستخدمة يف احلاالت؛ وداخليا قدمت الوحدة خدمات الرتمجة من
لغة اآلشويل واللغة اهلولندية واللغة اجلورجية واللغة الربتغالية واللغة الروسية واللغة اإلسبانية إضافة إىل اللغة
الفرنسية .وقد ترمجت إفادات الشهود واحملاضر من أجل دوائر احملاكمة .وواصلت الوحدة تقدمي خدمة التحرير،
مثال يف احلكم الصادر يف قضية مببا وآخرين وأوامر التعويض جلرب األضرار يف قضية املهدي؛ وحررت أيضا وثائق
ميزانية احملكمة الرئيسية .وبالتعاون مع املكتب القانوين ،وضعت الوحدة اإلصدار األول من دليل قواعد الصياغة
واألسلوب لقلم احملكمة يف صيغته النهائي ،وقد نشر هذا الدليل يف أيلول/سبتمرب هبدف ضمان أن مجيع الوثائق
املصاغة باإلنكليزية متتثل لألسلوب املستخدم داخليا
ويف عام  2017استخدمت وحدة الرتمجة الفرنسية املوارد الداخلية يف مشاريع قضائية ذات
-118
أولوية ،منها قضية مببا وآخرين ،احلكم الصادر بناء على املادة ( 76احلكم) ،وأمر التعويض جلرب األضرار يف قضية
املهدي ،وخطة التنفيذ اخلاصة بالصندوق االستئماين جلرب األضرار يف قضية كاتنغا ومذكرة االستئناف اليت رفعها
االدعاء يف قضية مببا وآخرين ووثائق قضائية مستعجلة أخرى يتيعني أن خيطر هبا األطراف الناطقون بالفرنسية.
وترمجة وحدة الرتمجة الفرنسية أيضا عددا من الوثائق القانونية ،مبا يف ذلك تقارير اللجنة االستشارية املعنية
بالنصوص القانونية بشأن االقرتاحات املقدمة لتعديل لوائح احملكمة والنسخة اجلديدة من دليل ممارسات الدوائر،
الذي يضم فصال عن القوائد اإلجرائية يف سياق دعاوى االستئناف .وواصلت الوحدة تلبية االحتياجات الرتمجية
للمحكمة بصفتها منظمة دولية عن طريق ترمجة مثال إعالنات الوظائف الشاغرة واملنشورات اإلدارية ووثائق
التعاون/املخاطبة.
ووفرت وحدة ترمجة لغات احلاالت الدعم الرتمجي يف  14لغة من لغات احلاالت هي اللغة
-119
العربية ولغة اآلشويل واللغة السواحلية (الدارجة الكونغولية واللغة الفصحى) ولغة اللنغاال ولغة الكنـيـروندا (خدمات
وفرها مرتمجون داخليون) فضال عن لغة البامبارا ولغة الصونغاي ولغة التاماشيك ولغة الديوال واللغة اجلورجية واللغة
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الروسية ولغة الداري ولغة الباشتو ولغة الكريوندي (مستعينة مبرتمجني خارجيني) .وتقدم الوحدة خدمات الرتمجة
إىل زبائن قسم خدمات اللغوية ،واضعة قائمة من املرتمجني إىل لغات احلاالت وخمضعة إياهم إىل اختبارات
وحمافظة على هذه القائمة ،وتسعى الوحدة إىل حتقيق أوجه الفعالية عن طريق اإلكثار من االعتماد على املوارد
الداخلية ،حيثما أتيحت .ومن األمثلة على خدمات الرتمجة اليت تقدمها الوحدة ترمجة أمر التعويض جلرب األضرار
يف قضية املهدي إىل اللغة العربية ،وترمجة حكم تأكيد االهتامات يف قضية أنغوين إىل لغة اآلشويل ،وترمجة إفادات
الشهود يف قضية انتاغندا إىل اللغة الكونغولية/السواحيلية الفصحى/الفرنسية ،وترمجة اعتذار املهدي العلين إىل لغة
التاماشيك ولغة الصونغاي ولغة البامبارا.
وقدمت وحدة دعم الرتمجة واملصطلحات الدعمني التقين واإلداري إىل مجيع وحدات الرتمجة من
-120
أج ل رصد امليزانية واالستعانة باملرتمجني املستقلني وإدارة أنشطة إسناد الرتمجة إىل جهات خارجية وسري أعمال
الرتمجة اعتبارا من تقدمي الطلب وحىت إصدار الرتمجة النهائية .ورصدت الوحدة أيضا ميزانية القسم خالل السنة.
وألفت وحدة دعم الرتمجة واملصطلحات ،بالتعاون مع وحدة ترمجة لغات احلاالت ووحدة خدمات الرتمجة ومكتب
املدعي العام ،فريقا من اخلرباء ملتابعة الرتمجة يف اللغة اجلورجية ،وانصب تركيز هذا الفريق أساسا على قائمة
املصطلحات واستعراض ترمجة نظام روما األساسي احلالية باللغة اجلورجية .وألف فريق خرباء آخر من أجل اللغة
اآلشولية ،بالتعاون مع وحدة ترمجة لغات احلاالت ووحدة الرتمجة الشفوية .وعهد إىل الفريق املعين باللغة اآلشولية
باستعراض قائمة املصطلحات القانونية وبعض العبارات االصطالحية اليت أعدها املرتمجون الشفويون إىل اللغة
اآلشولية والتحقق من صحة هذه املصطلحات والعبارات ،وتناول أي مسائل لغوية أخرى تتعلق بعمل املرتمجني
الشفويون واملرتمجني التحريريني إىل اللغة اآلشولية يف قضية أنغوين (مثال املصطلحات املتعلقة املفاهيم اجلغرافية).
ونظمت وحدة دعم الرتمجة واملصطلحات أيضا االجتماع الدويل السنوي بشأن الرتمجة ومعاجلة
-121
املصطلحات مبساعدة احلاسوب يف مقر احملكمة يف الفرتة من  10إىل  12أيار/مايو  .2017وحضر هذا
االجتماع  69منظمة و 170مشاركا من األمم املتحدة واالحتاد األورويب واحملكمة والعديد من املنظمات الدولية
واألفرقة احلكومية واألكادمييني الذين اختذوا هذا االجتماع منتدى لتبادل اخلربات وتقاسم املعلومات بني خدمات
اللغات بشأن أفضل املمارسات والستطالع الشركات اجلديدة يف َمال الرتمجة واملصطلحات والرتمجة الشفوية
وإجياد الوثائق مبساعدة احلاسوب وأتيحت الفرصة جملموعة صغرية من البائعني لعرض أدواهتم اخلاصة بالرتمجة
مبساعدة احلاسوب على هامش هذه الفاعلية.

(ب) الرتمجة الشفوية
يف عام  ،2017دعمت وحدة الرتمجة الشفوية أنشطة احملاكمة يف  10لغات .وعاجلت الوحدة
-122
 267طلب ترمجة شفوية ،ما ميثل  2 481يوم عمل مرتجم شفوي ،يف مهام قضائية (قضايا كوت ديفوار
ومجهورية الكونغو الدميقراطية وأوغندا ،واجتماعات القضاة وجلسات دائرة االستئناف) و 355يوم عمل ترمجة
مرتجم شفوي يف الفعاليات غري القضائية (مبا يف ذلك معتكفات القضاة والندوات وحلقات العمل والزيارات
الرمسية واجتماعات مكتب مجعية الدول األطراف وطلبات مركز االحتجاز) .وخالل السنة ،بلغ الدعم الذي قدمه
املرتمجون الشفويون إىل الفعاليات القضائية والفعاليات غري القضائية  829يوم عمل مرتجم شفوي .وخالل
الفصل األخري من السنة ،ألغي  479يوم عمل مرتجم شفوي ( 138مرتمجا شفويا مستقال و 341موظفا) نظرا
لتغيري اجلدول الزمين جللسات احملكمة.
وخبالف اجللسات ،أجرى املوظفون من املرتمجني الفوريني التحقق من احملاضر بالتعاون من
-123
معدي حماضر احملكمة.
وقدمت خدمات الرتمجة شفوية يف سياق األنشطة امليدانية والعمليات لالجتماعات اليت
-124
عقدت يف امليدان ويف املقر مبا يبلغ  14تشكيلة لغوية خمتلفة يف مثاين حاالت ،ما يعادل َمموعه  1 006أيام من
أيام عمل الرتمجة الشفوية يف امليدان .وقد قدمت اخلدمات من أجل اجتماعات حمامي الدفاع ومكاملاهتم اهلاتفية،
وتعريف الشهود باإلجراءات ،وتالوة البيانات ،والتحقق من صحة البيانات وفقا للقاعدة  ،68وعمليات التقييم
النفسي وتقييم ضعف احلال وتقييم احلماية ،وترمجة احملاضر السمعية البصرية ،واملشاورات بشأن جرب األضرار.
ومن املهمات امليدانية اليت دعمت خبدمات ترمجة شفوية مهمات املمثلني القانونيني للضحايا وحمامي الدفاع
ومكتب الشؤون القانونية التابع لقلم احملكمة وقسم مشاركة الضحايا وجرب أضرارهم ومكتب احملامي العام
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للضحايا وقسم اإلعالم والتوعية وقسم الضحايا والشهود ،يف كوت ديفوار ومايل وأوغندا ومجهورية أفريقيا الوسطى
ومجهورية الكونغو الدميقراطية وجورجيا وأماكن أخرى .واستلم إمجاال  174طلبا للحصول على خدمات الرتمجة
الشفوية يف سياق األنشطة امليدانية والعمليات.
وجرى طيلة السنة تنفيذ برنامج حشد املرتمجني امليدانيني واعتمادهم بتعيني مبرتمجني ميدانيني
-125
وتدريبهم لكي يرتمجوا إىل لغات احلالتني يف مايل وجورجيا وبتوسيع قوائم املرتمجني امليدانيني للنهوض باملتطلبات
املستمرة واملتطلبات املستجدة يف احلاالت يف مجهورية الكونغو الدميقراطية وأوغندا وكوت ديفوار ومجهورية أفريقيا
الوسطى.
وخالل عام  2017أيضا ،اضطلع املرتمجون الشفويون من املوظفني واملرتمجون الفوريون
-126
امليدانيون باملهام ال عادية يف مركز االحتجاز .وقد قدموا ،خبالف خدمات الرتمجية الشفوية اليومية يف سياق
األنشطة التشغيلية ،خدمات الرصد فيما خيص حمتجزين اثنني ،مبا بلغ َمموعه  243يوم عمل مرتجم شفوي يف
الفرتة من كانون الثاين/يناير إىل كانون األول/ديسمرب .2017
-4

مسائل المساعدة القانونية والمحامين

(أ)

قسم دعم احملامني
وضعت ميزانية عام  2017على افرتاض أنه سيعىن بأربعة عشر مدعى عليهم معوزين و 7أفرقة
-127
من املمثلني القانونيني للضحايا.
وعلى غرار السنوات السابقة ،سلف قلم احملكمة ،وفق األمر الصادر عن الدائرة املعنية ،األموال
-128
الالزمة لسد تكاليف التمثيل القانوين للسيد جان-بيري مببا غومبو ألنه ،على الرغم من إعالن قلم احملكمة عدم
إعوازه ،يظل يعاين من مشكالت تتعلق بأمواله ،تتمثل يف امتناع تصرفه بأمواله اجملمدة وعدم حتقيق تقدم بشأن
سائر أمواله اليت مت متييزها.
وقدم قلم احملكمة الدعم اإلداري واإلمدادي إىل مجيع األفرقة القانونية اليت متثل املشتبه فيهم
-129
واملتهمني والضحايا ،وإىل املمثلني القانونيني للدول املشاركة يف اإلجراءات أمام احملكمة .وحبلول َناية عام 2017
كان قد تلقى املساعدة  243من أعضاء أفرقة الدفاع اليت تساعد يف التمثيل القانوين أمام احملكمة للموكلني
املعوزين ،منهم حمامون عملوا بال مقابل وحمامون متدربون .ويرتفع هذا العدد إىل  284إذا اشتملت أعداد أعضاء
األفرقة الذين يساعدون يف متثيل املوكلني غري املعوزين أمام احملكمة .كما إن قسم دعم احملامني قدم املساعدة
ألعضاء رابطة حمامي احملكمة اجلنائية الدولية الذين يعملون يف مبىن احملكمة ،وألعضاء شىت اللجان اليت تشارك يف
اجتماعات هذه الرابطة.
وقد كان استعراض مشروع املساعدة القانونية حامسا يف عمل قسم دعم احملامني يف عام
-130
 .2017وشارك موظفو قسم دعم احملامني يف طائفة عريضة من املشاورات تتعلق بالتحقيق يف أصول املتهمني
وتعاوَنم والتزاماهتم ومبسائل تأليف الفريق وامليزانية .وعليه قدم قسم دعم احملامني رأيه الفريد يف تنفيذ مشروع
املساعدة القانونية من املنظور العملي ،مستندا إىل اخلربة املؤسسية املكتسبة فيما يتعلق بإدارة املساعدة القانونية،
وناقش القسم التوصيات اليت أفضت إىل إعداد تقرير مهين مستقل.
ويف عام  2017تلقى قلم احملكمة  49طلبا جديدا لإلدراج يف قائمة احملامني و 21طلبا
-131
جديدا لإلدراج يف قائمة مساعدي احملامني .ويف َناية السنة كان  43حماميا قد أضيفوا إىل قائمة احملامني ،ما رفع
العدد اإلمجايل للمحامني املقبول إدراجهم فيها إىل  .731وعند َناية عام  2017بلغ عدد املقبول إدراجهم يف
قائمة مساعدي احملامني اإلمجايل  319مساعدا .أما فيما خيص قائمة احملققني املهنيني فلم يشهد عام 2017
نشاطا يذكر ،إذ استلم طلبا قبول جديدان غري كاملني ،ومل تسجل أي حالة قبول .وبناء عليه فإن هذه القائمة
تضم اآلن  34حمققا.
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(ب) مكتب احملامي العام للدفاع
صب مكتب احملامي العام للدفاع تركيزه ،يف عام  ،2017على حتسني نوعية اخلدمة املقدمة إىل
-132
أفرقة الدفاع واحملكمة عن طريق زيادة املوارد املتاحة إىل حدها القصة .واستنادا إىل دراسة استقصائية أرسلت إىل
األفرقة يف بداية السنةـ متكن املكتب من تدبر َمموعة أدواته وحتديث األدوات اليت تقدم أكرب منفعة وأعاد النظر
يف تلك اليت تقدم أقل منفعة .وإضافة إىل هذه العملية ،ظلت طلبات املساعدة مستقرة ومنت بشكل معقد،
بالنظر خاصة إىل أن ستة أفرقة تعمل يف مراحل نشطة من إجراءات االستئناف وأربعة أفرقة يف حماكامة متزامنة
منتقلني من مرحلة االدعاء إىل التحضري لعرض الدفاع ألدلته .وعالوة على ذلك ،عني حماميا يف املكتب ،يف حالة
واحدة ،واقتصرت مهامه على مساعدة الشهود عمال بالقاعدة  .74واستمر املكتب ،يف عام  ،2017يف عقد
االجتماعات أيضا لتطوير عالقاتالعمل مع رابطة حمامي احملكمة اجلنائية الدولية .وأخريا ،ساهم املكتب يف تقدم
أعمال استعراض املساعدة القانونية .وخالل عام  ،2017قام املكتب أساسا مبا يلي:
(أ) إعداد مذكرات قانونية ختصصية وتوزيعها على  15فريقا من أفرقة الدفاع بإرساهلا إىل آحاد هذه
األفرقة بناء على طلبها أو إرساهلا بصورة مجاعية إليها كلها (أفرقة الدفاع عن لوبـنغا وكاتنغا وعن سيمون اغبـغبو
وعن لوران اغبـغبو وعن ابليه غوديه وعن انتاغندا وعن مببا وعن مببا (اجلرائم املنصوص عليها يف املادة  70من
النظام األساسي) ،ومنـغندا ،وأريدو ،وباباال ،وكيلولو ،وعن أنغوين ،وعن املهدي وعن القذايف؛
(ب) حتديث "َمموعة مواد الرتحيب باحملامني" وسلسلة "كيف العمل" بالكامل ،ومواصلة تقدمي
سلسلة حتديثاته األسبوعية/الشهرية؛
(ج) استعراض واستحداث وتأسيس نظام جديد ألدلة املكتب الفقهية لتحسني حتديثها يف الوقت
املناسب وتضمينها اإلجراءات اليت تتبعها الدوائر.
(د) مساعدة األفرقة خالل اجتماعات احملكمة مبتابعته االطالع على احملاضر على املنوال اآلين؛
(ه) مساندة األفرقة يف حتميل وتنزيل األدلة ،والنفاذ إىل الوثائق املودعة ،وتناول مسائل تنظيم ملفات
القضايا ،وتوفري تدريبا يف َمال برَميات معينة ألفرقة الدفاع بناء على طلبها ،منها برنامج التحليل القانوين املسمى
 Ringtailوبرنامج تنظيم احملاضر املسمى  iTranscendالذي تنتجه شركة  LegalCraftوبرنامج تقييم القضايا
املسمى CaseMap؛
(و) املشاركة يف خمتلف األفرقة العاملة يف احملكمة ،مبا فيها مثال األفرقة املخصصة املعنية بالتكنولوجيا،
وفريق مشروع قاعدة الباينات القانونية ،ومشروع الفريق العامل املعين باملكتبة ،والفريق العامل يف الهاي (فيما
خيص بعض املسائل)؛
(ز) تقدمي اآلراء يف مشاريع قلم احملكمة ،مبا يف ذلك مثال املشاريع املتعلقة باتفاقات التعاون
والصندوق االستئماين للضحايا ،فضال عن الدورات التدريبية واملواد اليت يتيحها قسم الضحايا والشهود ألفرقة
الدفاع وأدوات التواصل اخلاصة بقسم اإلعالم والتوعية.
(ح) العمل مع رئيس رابطة حمامي احملكمة اجلنائية الدولية وأعضاء َملسها التنفيذي من أجل إقامة
شراكة ملساعدة الدفاع أمام احملكمة.
(ط) تقدمي تعليقات على تقرير املساعدة القانونية واملشاركة بفعالية يف ندوة املساعدة القانونية
واملناقشات الدائرة حول بعثة تقييم املساعدة القانونية اليت تقدمها احملكمة.
(ي) مواصلة العمل من أجل محاية حقوق املشتبه فيهم/املتهمني عن طريق بذل اجلهود الرامية إىل
إذكاء الوعي العام مبسائل الدفاع ،مبا يف ذلك عن طريق تقدمي عروض إىل األفرقة الزائرة واملشاركة يف املؤمترات
والندوات واملشاركة يف إعداد املنشورات.
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(ج)

مكتب احملامي العام للضحايا
تعني الدوائر حمامي هذا املكتب بصفة ممثلني قانونيني مشرتكني للضحايا املشاركني يف ثالثة
-133
إجراءات جارية يف املرحلة االبتدائية .وبالتايل تناقص ،اعتبارا من عام  ،2016تقدميه الدعم واملساعدة إىل احملامني
اخلارجيني تناقصا كبريا ،بينما غدا اضطالع العاملني فيه بالتمثيل القانوين للضحايا مهمتهم الرئيسية .وذلك
يستلزم حضورا يوميا يف قاعات احملاكمة.
وساعد مكتب احملامي العام للضحايا يف عام  2017املمثلني القانونيني اخلارجيني املعينني يف
-134
قضية بـندا وقضية كاتـنغا وقضية أنغوين وقضية مببا وقضية لوبـنغا ،بإسدائه املشورة بشأن طائفة متنوعة من املسائل
القانونية ،مبا يف ذلك إسداؤها بشأن األمور املستجدة املتعلقة بإجراءات جرب األضرار وإجراءات االستئناف
وإسداؤها يف سياق اإلعداد للجلسات وخالهلا.
وواصل حماميان من مكتب احملامي العام للضحايا خالل عام  2017متثيل الضحايا املشاركني
-135
يف حماكمة انتاغندا (عني حمام لتمثيل  1 859ضحية يف هجمات وحمام لتمثيل  283شخصا سبق أن كانوا
أطفاال َمندين)؛ ويستمر أحد حمامي مكتب احملامي العام للضحايا يف متثيل  728ضحية مشاركني يف حماكمة
اغبـغبو وابليه غوديه؛ وقد عني احملامي نفسه لتمثيل  1 516ضحية مشاركني يف حماكمة أنغوين .وعالوة على
ذلك يتوىل حمامو مكتب احملامي العام للضحايا حاليا متثيل  379ضحية حكم جبرب أضراراهم و 50ضحية من
طاليب جرب األضرار يف الدعوى على لوبـنغا و 488ضحية من طاليب جرب األضرار يف الدعوى على مببا و37
ضحية من طاليب جرب األضرار يف الدعوى على كاتنغا .وقد قدم هذا املكتب يف إطار واليته املتصلة بالتمثيل
القانوين للضحايا الكثري من الدفوع الكتابية واضطلع بثالثني مهمة يف امليدان للقاء موكليه بغية متثيل مصاحلهم يف
اإلجراءات متثيال فعاال .ويف هذا الصدد جيدر التنويه إىل أن الضحايا الذين ميثلهم هذا املكتب ليسوا يف بلدان
احلاالت فقط بل أيضا يف غريها من بلدان أفريقيا أو بلدان أوروبا.
وإضافة إىل القضايا اآلنفة الذكر يظل مكتب احملامي العام للضحايا معينا حلماية حقوق
-136
ومصاحل الضحايا الذين تواصلوا مع احملكمة ضمن إطار اإلجراءات املنصوص عليها يف املادة  19من نظام روما
األساسي يف قضية القذايف وقضية سيمون اغبغبو؛ وهو يعمل بصفة ممثل قانوين يف قضية كوين وآخرين ،ويف حالة
السفن املسجلة يف احتاد جزر القمر واجلمهورية اهليلينية ومملكة كمبوديا.
وقد واصل مكتب احملامي العام للضحايا سعيه إىل محاية مصاحل الضحايا ببذله اجلهود لشحذ
-137
الوعي العام مبسائل الضحايا بوسائل منها املشاركة يف املؤمترات وحلقات التدارس مع سائر موظفي احملكمة،
واملسامهة يف املنشورات.

-5

مشاركة الضحايا وجبر أضرارهم
يعمل قسم مشاركة الضحايا وجرب أضرارهم بصفته متلقى طلبات الضحايا للمشاركة يف
-138
اإلجراءات القضائية وإجراءات جرب األضرار .وهو مسؤول عن إجراء التقييم القانوين لبيانات الضحايا ومعاجلتها،
ويعمل أيضا بصفته مهزة الوصل مع الدوائر فيما خيص هذه املسائل وأي مسائل أخرى تتعلق مبشاركة الضحايا.
املشاركة .خالل الفرتة املشمولة بالتقرير ،استلم قسم مشاركة الضحايا وجرب أضراراهم ما
-139
َمموعه  2 271طلب مشاركة يف اإلجراءات .وتعلق أكرب عدد منها باحلالة يف كوت ديفوار ( 1 755استمارة
مستلمة).
جرب األضرار .يف عام  2017استلم القسم  1 430استمارة طلب جرب أضرار يف مجيع
-140
القضايا ،مبا يف ذلك طلبات تتعلق جبرب األضرار يف قضييت املهدي لوبـنغا .وصرح ملا َمموعه  721ضحية
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باحلصول على تعويضات جلرب أضراراهم ،أي  297ضحية يف قضية كاتنغا و 425ضحية يف قضية لوبـنغا( .)3أما
()4
يف قضية املهدي ،فلم حتدد الدائرة أفرادا معينني لالستفادة من تعوضيات جرب األضرار.
املادة  ) 3(15التمثيل .عاجل القسم استمارات طلب التمثيل املرتبطة بالعملية املنصوص عليها
-141
()5
يف املادة  )3(15فيما خيص احلالة احملتملة يف أفغانستان  .وقدم القسم الدورات التدريبية يف خمتلف البلدان
واألماكن بغية التواصل مع قادة اجملموعات املتضررة الذين قد يرغبون يف أن ميثلوا وإعالمهم باإلجراءات .ويف عام
 ،2017استلم  1 831طلب متثيل.
املساعدة التقنية واألنشطة امليدانية .خالل الفرتة املشمولة بالتقرير ،قدم قسم مشاركة الضحايا
-142
وجرب أضراراهم  82ملفا ،تشمل تقارير عن طلبات الضحايا واستمارات متثيلهم ،وصاغ نسخا من الطلبات
وغريها من التقارير والوثائق من أجل الدوائر .وميثل ذلك زيادة كبرية بنسبة  50يف املائة يف األرقام اإلمجالية وعبء
العمل مقارنة بعدد امللفات املقدمة يف عام  .)55( 2016وعالوة على ذلك أعد  650بالغا آخر ذا صلة تتعلق
باإلجراءات مت إعدادها وإرساهلا إىل الدوائر واملمثلني القانونيني للضحايا واألطراف وجهات أخرى )6(،وفاق هذا
العدد عدد البالغات املعدة يف عام  )253( 2016بالضعف.
ومن املهام ذات الصلة األخرى اليت اضطلع هبا القسم تنظيم جلسات إعالمية وتدريبية عن
-143
طريقة ملء استمارة االستمارات املعنية اخلاصة بالضحايا؛ والتحضري لتأليف فريقي خرباء يف قضييت مببا واملهدي
وتيسري عملهما ودعمهما ،وقد عني هذان الفريقان ملساعدة الدوائر االبتدائية على تناول املسائل ذات الصلة
بإجراءات جرب األضرار ،مبا يف ذلك تيسري البعثات امليدانية ذات الصلة وإيداع الوثائق ذات الصلة.
وخالل عام  ،2017نظم قسم مشاركة الضحايا وجرب أضرارهم و/أو شارك يف أنشطة ميدانية
-144
تتعلق بالضحايا يف مجهورية أفريقيا الوسطى وكوت ديفوار ومايل وأوغندا وجورجيا .وقد تركزت هذه األنشطة على
توفري معلومات دقيقة بشأن مشاركة الضحايا أمام احملكمة وجرب أضرارهم؛ وتنفيذ السريورات املتعلقة بتقدمي
الضحايا للطلبات بواسطة االستمارة القياسية للطلب؛ ومجع الطلبات اململوءة واملتابعة فيما خيص الطلبات غري
الكاملة امللء؛ وإجراء املشاورات مع الضحايا واألطراف الرئيسية يف اجملتمع املدين بشأن شىت املسائل بناء على
التعليمات الصادرة عن الدوائر؛ ودعم األنشطة ذات الصلة يف امليدان؛ وتقدمي الدعم ذي الصلة الصندوق
االستئماين للضحايا واملمثلني القانونيني للضحايا وتقدمي املعلومات واملالحظات إىل الدوائر تبعا ألوامر الدوائر
وللتطورات القضائية ذات الصلة.
واستمر قسم مشاركة الضحايا وجرب أضرارهم أيضا يف االضطالع باألنشطة يف َمال
-145
السياسات العامة ،مبا يف ذلك مثال تدريبا يتعلق بالدروس املستفادة من املهام املسندة إىل خرباء جرب األضرار،
استنادا إىل اخلربات املكتسبة حىت اآلن؛ وإعداد دليل للتواصل مع املكاتب امليدانية؛ ورسم خريطة ملراحل عملية
جرب األضرار وإجراءاهتا واجلهات الفاعلة فيها؛ ووضع خمتلف استمارات الطلبات واستمارات جرب األضرار اخلاصة
بالضحايا احملدثة يف صيغتها النهائية .وواصل القسم أيضا حتسني فعالية قاعدة بياناته ومواتاهتا للمستخدم.
وأخريا ،استهل القسم مشروعا لتطوير استمرارات إلكرتونية لطلبات الضحايا لتستخدم يف
-146
احلاالت املستقبلية .وسينفذ هذا املشروع خالل النصف األول مع عام  ،2018وسيتيح استالم استمارات
الطلبات اخلاصة بالضحايا إلكرتونيا من امليدان وسيتيح إمتام عملية تقدمي طلبات الضحايا دون االستعانة
باألوراق ،األمر الذي من شأنه أن يعزز الفعالية ال بل وأيضا سهولة االستخدام والشفافية.

()3
انظر لقضية لوبـنغا ،الدائرة االبتدائية الثانية "القرار حتديد مبلغ جرب األضرار الذي سيلتزم به السيد توماس لوبانغا ديالو"،
 15 ،ICC 01/04 01/06 3379 Red, 15كانون األول/ديسمرب .2017
()4
ومع ذلك فإَنا حددت معايري األهلية العامة لتحديد املستفيدين.
()5
عمال باملادة  ) 3(15من نظام روما األساسي ،وبناء على الطلب الذي قدمه املدعي العام إىل الدائرة االبتدائية الثالثة يف
تشرين الثاين/نوفمرب  2017بفتح حتقيق من تلقاء نفسه يف احلالة يف أفغانستان.
()6
البالغات "ذات الصلة" هي البالغات اليت تتضمن حمتوى إجرائي أو مادي ذا صلة فيما خيص العمليات القضائية واإلدارية
اجلارية ،وبالتايل فإَنا تتطلب االستعراض واملوافقة عليها داخليا ،بينما ال يبلغ هبا على أَنا من الوثائق املودعة رمسيا يف سجالت
احملكمة.

2A011118

25

ICC-ASP/17/2

-6

الضحايا والشهود
يف عام  ،2017الذي شهد العديد من التحديات ،مثل  134شاهدا أمام الدوائر .وميثل هذا
-147
الرقم ربع العدد اإلمجايل للشهود الذين مثلوا أمام احملكمة منذ إنشائها.
وشهد عام  2017إدالء  134شاهدا بشهاداهتم ،بينهم  114شاهدا لالدعاء و 11شاهدا
-148
للدفاع (هم يف احلقيقة  124شاهد وقائع و 10شهود خرباء) .وقد استمعت الدوائر أيضا إىل تسعة من
الضحايا .وأدىل مثانية وثالثون شاهدا بإفاداهتم من أماكن شىت عن طريق الروابط الفيديوية بينما مثل  96شاهدا
يف مقر احملكمة.
ووفر قسم الضحايا والشهود املساعدة اللوجستية فيما خيص السفر والسكن للشهود الذين
-149
مثلوا أمام احملكمة البالغ عددهم  134شاهدا  ،وقدم هلم مساعدة نفسية اجتماعية وخدمات دعم أخرى .ومشل
ذلك التحضري للسفر إىل مقر احملكمة لإلدالء بالشهادة ،والتحضري لإلدالء بالشهادة ،والتعريف بإجراءات
جلسات احملكمة .كما إن قسم الضحايا والشهود أجرى يف احملكمة عمليات تقييم للحماية وتقييم للحالة
النفسية بغية إسداء املشورة إىل الدوائر بشأن ضرورة اختاذ تدابري محاية داخلية عمال بالقاعدة  87من القواعد
اإلجرائية وقواعد اإلثبات واختاذ التدابري اخلاصة عمال بالقاعدة  88من هذه القواعد.
وقدم قسم الضحايا والشهود يف عام  2017إىل الدوائر  203ملفات خطية .ومشلت هذه
-150
امللفات  114تقييما للحاجة إىل اختاذ تدابري وقائية يف احملكمة و 53تقريرا تقييميا ضعف احلال و 36تقريرا
يتصل مبعلومات حمددة الطابع عن الشهود .وقدمت هذه امللفات سواء عرب سبل االتصال اإللكرتونية أو باإليداع
الرمسي .وعالوة على ذلك أفضى ما أجراه املختصون يف علم النفس التابعون لقسم الضحايا والشهود من
عمليات تقييم ضعف احلال إىل تطبيق تدابري خاصة لفائدة  62شاهدا (القاعدة  88من القواعد اإلجرائية
وقواعد اإلثبات) .وحضر قسم الضحايا والشهود أيضا جلستني.
وإضافة إىل هذه األنشطة املتصلة بالقضاء ،قدم قسم الضحايا والشهود خدمات عناية ومحاية
-151
مستمرة لألشخاص الذين أنيطت به املسؤولية عنهم .ووفر القسم تدابري احلماية لزهاء  520شخصا يف عام
( 2017الشهود والضحايا وغريهم من األشخاص املعرضني للخطر بسبب شهادهتم وإضافة إىل األشخاص
الذين يعوهلم هؤالء األشخاص املشمولون باحلماية) .وواصل القسم أيضا جهوده الرامية إىل تنفيذ تدابري احلد من
املخاطر لفائدة األشخاص املشمولني باحلماية لكي يتسىن هلم استئناف واالستغناء تدرجييا عن مشاركة قلم
احملكمة يف محايتهم .وكذلك قيم قسم الضحايا والشهود حاالت  20شاهدا أو َمنيا عليه ووافق على تقدمي
مساعدة نفسية اجتماعية إليهم .وقد استفاد هؤالء الشهود والضحايا من املساعدة الطبية والنفسية وغريها من
أشكال املساعدة املناسبة عمال بالبند  83من الئحة قلم احملكمة.
وطبقا هلدف قلم احملكمة املتمثل يف رفع مستوى التعاون اخلارجي والداخلي فيما يتعلق حبماية
-152
الشهود ،واصل قسم الضحايا والشهود اضطالعه بأنشطته تعزيزا لتعاون الدول يف َمال محاية الشهود ومتكن من
إبرام اتفاقني جديدين إلعادة التوطني .وأحرز تقدم كبري آخر فيما يتعلق بطلبات التعاون املخصوصة ،مع تعبري
سبع دول عن عزمها على تلقي طلبات من احملكمة إلعادة توطني الشهود أو الضحايا على أراضيها .ويف كانون
الثاين/يناير وشباط/فرباير وأيار/مايو  2017أسهم قسم الضحايا والشهود يف ثالث ندوات استضافتها احملكمة
عنيت مبسائل محاية الشهود واملسائل املتعلقة بالتعاون وحضرها خرباء يف محاية الشهود من أكثري من  20بلدا.
ويف أيار/مايو  17-2استضاف قسم الضحايا والشهود وشارك يف رئاسة املؤمتر السنوي لشبكة هيئة الشرطة
األوروبية ( )Europolالنفسية املعنية حبماية الفئات املستضعفة يف إطار محاية الشهود.

-7

اإلعالم والتوعية
واصل قسم اإلعالم والتوعية ،بتعاون وثيق مع املكاتب امليدانية ،السهر على توعية اجلمهور
-153
وإتاحة اطالعه على إجراءات احملكمة .وانصبت اجلهود املعنية على تعزيز اإلحاطة بوالية احملكمة وأنشطتها ،بغية
التوصل يف َناية املطاف إىل حشد الدعم العاملي النطاق .إنه استهدف بأنشطته َمموعات عديدة من اجلمهور
منها َمموعات عاملية ،تتألف بصورة رئيسية من األوساط الصحفية واإلعالمية الدولية ،ومجاعات الضحايا
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املتضررة باجلرائم املندرجة ضمن نطاق اختصاص احملكمة ،وأصحاب الشأن الرئيسيني مثل املنظمات غري احلكومية
واألوساط القانونية واألوساط اجلامعية.
ويف أوغندا تكثفت جهود التوعية لنشر قضية أنغوين .وأخذ املكتب امليداين يف أوغندا يتواصل
-154
مع الضحايا واجملتمعات املتضررة يف املناطق الداخلية النائية لتزويدهم باملعلومات بانتظام وإلدارة توقعاهتم فيما
خيص تطورات احملاكمة من خالل عقد جلسات إحاطة وبث عروض الفيديو وبرانج الراديو وعقد اجللسات
اإلعالمية وخمتلف املبادرات اإلعالمية .ومت تعزيز أواصر الشراكات مع القادة ذوي التأثري – مبن فيهم القادة
الدينيون والثقافيون الذين زارو تلك اجملتمعات لتشجعيها على مواصلة متابعة احملاكمة – ومع ممثلني عن منظمات
اجملتمع املدين وسائل اإلعالم للرتويج لعمل احملكمة ودعمه .ودرب منسقون حمليون على بث عروض الفيديو والرد
على التساؤالت ،األمر الذي أدى إىل زايدة مشاركة اجملتمع وبث روح تبين العملية القضائية فيه .وأنشئت منصة
تعمل بالرسائل النصية القصرية باللغات احمللية الثالث للتفاعل مبزيد من االتساق مع السكان وللرد على
تساؤالهتم .وقد تسجل ما يزيد على  11 000شخص على هذه املنصة.
ويف مجهورية الكونغو الدميقراطية ركزت أنشطة التوعية على نشر قضية انتاغندا يف إتوري من
-155
خالل بث الربامج السمعية البصرية أثناء اجللسات التفعالية ،فضال عن بث برامج الراديو عرب شبكة من قنوات
الراديو احمللية باللغات احمللية .وعالوة على ذلك ،أجنزت األنشطة الرامية إىل تعميق فهم وإدارة توقعات اجملتمعات
فيما خيص عملية جرب األضرار يف قضييت انتاغندا ولوبـنغا ،باالستعانة بالبالغات الرئيسية املذاعة عرب الراديو.
ونشرت أيضا األحكام القضائية الصادرة يف قضييت مببا ومببا وآخرين ،اليت هتم كثريا السكان يف مجهورية الكونغو
الدميقراطية .وعالوة على ذلك ،استهدفت بعض أنشطة التوعية حتديدا األوساط األكادميية واملمارسني القانونيني،
لتعزيز فهم والية احملكمة واإلجراءات القضائية يف احملكمة .ومت توعية  5 500شخص إمجاال عرب  86جلسة
تفاعلية.
ويف مجهورية أفريقيا الوسطى ،أجنزت أنشطة التوعية لتهيئة بيئة متكينية لتنفيذ أحكام جرب
-156
األضرار املرتقبة يف قضية مببا ،ولتوجيه وإدارة التوقعات فيما خيص التحقيقات اليت جيريها حاليا مكتب املدعي
العام .ونظرا للظروف ا ألمنية والقدرة اهليكلية للمكتب امليداين ،قلت املقابالت مع اجملتمعات املتضررة خارج
بانغي ،لكنها آخذة يف التطور َمددا مع هيئات أخرى مستقلة يتعلق عمليها بالقطاع القضائي .وأجنزت األنشطة
يف بانغي بالتعاون مع اجلامعات يف اجملتمع الدويل (مبا يف ذلك الدوائر الدبوملاسية) واملنظمات غري احلكومية
والصحفيني .ومن خالل الشراكات مع مجعية ضحايا جيش الرب للمقاومة وقنوات الراديو اجملتمعية ،نشرت
املعلومات املتعلقة بقضية أنغوين (اليت تكتس أمهية خاصة يف مجهورية أفريقيا الوسطى) بانتظام .ومت االتصال مبا
يقارب  700شخص من خالل  24جلسة تفاعلية .ونشرت َمموعة من برامج الراديو املعدة حمليات بلغة
الصانغو على وسائل اإلعالم يف مجهورية أفريقيا الوسطى (زهاء  100ساعة من البث).
ويف كوت ديفوار ،رمت اجلهود املبذولة إىل إنشاء مكتب ميداين متكامل ويف اآلن ذاته ضمان
-157
إقامة التعاون الضروري مع احلكومة إلجناز أنشطة احملكمة القضائية .وأقيمت شراكة مع منظمة التنسيق األفريقي
حلقوق اإلنسان للجيوش من أجل إعداد دورة تدريبية وبرنامج إلذكاء وعي اجليش اإلفواري بنظام روما األساسي.
وعالوة على ذلك ،واصل قسم اإلعالم والتوعية نشر قضية اغبـغب وابليه غوديه فضال عن التحقيقات اجلارية يف
حالة كوت ديفوار الثانية ،وذلك أساسا يف أبيدجان ،عن طريق توزيع برامنج الراديو والتليفزيون اليت تعد بانتظام.
ودعم القسم أيضا أنشطة املنظمات غري احلكومية الشريكة يف َمال رصد احملاكمات ،وتقدمي التدريب فيما خيص
احملكمة وعليماهتا القضائية .وأجنز القسم أيضا أنشطة مع اجملتمعات املتضررة والصحفيني وأعضاء املنظمات غري
احلكومية والناشطني يف َمال حقوق اإلنسان والسلطات احمللية وقادة اجملتمع واملهنيني املتخصصني يف القانون
والدبلوماسيني وَمموعات الشباب ومجعيات للضحايا.
ويف مايل ،نشرت تطورات قضية املهدي (احلكم يف القضية وأمر جرب األضرار) على السكان يف
-158
مايل من الهاي ،نظرا للقيود األمنية .وأعدت برامج تليفزيون وراديو عن احلكم الصادر وأمر جرب األضرار وبـثت
عرب وسائل اإلعالم احمللية وأتيحت للمنظمات غري احلكومية لتواصل توزيعها .ودعي الصحفيون وممثلو املنظمات
غري احلكومية املاليون إىل حضور اجللسات املتعلقة جبرب األضرار يف املقر ،ما ضمن تغطية األخبار يف مايل ،مبا يف
ذلك يف متبكتو.
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ومنذ بدء التحقيق يف حالة جورجيا ،زادت أنشطة التوعية لتحسني الفهم العام للمحكمة
-159
وواليتها وسري عملها ضمن اجملتمع املدين واملنظمات غري احلكومية ومجعيات الضحايا ،فضال عن ممثلي وسائل
اإلعالم واألوساط األكادميية ونقابة احملامني .وينصب الرتكيز على توضيح العملية القضائية وتاليف ارتفاع التوقعات
إىل مستوى غري واقعي .وقام قسم اإلعالم والتوعية ،من خالل إيفاد البعثات واغتنام الفرص إلشراك اجملتمع املدين
اجلورجي واملدرسني والطالب اجلورجيني القادمني إىل الهاي ،بتعزيز شبكة من الشركاء احملليني املوثوقني .ويف عام
 ،2017عقدت  14جلسة تفعالية مع قرابة  300شخص.
وعززت احملكمة يف عام  2017استعانتها مبواقع التواصل االجتماعي .وقد غدا استخدام
-160
احملكمة لشبكة تويرت ( )Twitterمرجعا وارتفع عدد متابعيه بنسبة تزيد على  25يف املائة يف العام املاضي إذ
وصل إىل نقطة هامة فبلغ عددهم 250 000متابع ،أي أكثر من عدد متابعي حسابات سائر احملاكم اجلنائية
الدولية معا .ولئن كانت احملكمة تستخدم شبكة فيسبوك ( )Facebookسابقا كوسيلة مؤقتة يف تنظيم احلمالت
يف  17متوز/يوليو من كل عام ،فإَنا دشنت ،يف متوز/يوليو  ،2017صفحة طويلة األجل على شبكة فيسبوك من
أجل بناء َمتمع دائم .وحظيت الصفحةمبا يبلغ  81 925إعجابا حىت اآلن للحساب باللغة اإلنكليزية،
و 1 447إعجابا للحساب باللغة الفرنسية ،بإمجايل  83 372إعجابا.
وال تزال شبكة افليكر ( )Flickrوشبكة متبلر ( )Tumblrوشبكة يوتيوب ( )YouTubeذات
-161
أمهية أساسية فيما خيص تبادل الصور وتسجيالت الفيديو واألخبار عن مجيع أنشطة احملكمة .وشهد عام 2017
كسب قناة احملكمة على شبكة يوتيوب  1 897مشرتكا ،إذ بلغ َمموع املشرتكني فيها ( 13 165مقارنة مبا يبلغ
 11 268مشرتكا يف َناية عام  )2016وحبيث زاد عدد املشاهدات اجلديدة على  250 000مشاهدة يف عام
 ،2017فبلغ إمجايل عدد املشاهدات  2 952 636مشاهدة (مقارنة بعدد  2 709 059مشاهدة يف َناية
.)2016
وسجل املوقع الشبكي للمحكمة  4 789 610زيارات و 1 573 010زوار يف عام 2017
-162
ما جيعله منربا يوفر معلومات عن احملكمة ويعمل مبثابة منصة لبث مجيع اجللسات العلنية على شبكة اإلنرتنت.
وقد شاهدت املواد اليت بـثت على املوقع الشبكي للمحكمة  4 809 385مستخدما خمتلفا يف عام .2017
وقد شوهدت هذه املواد  7 498 651مرة من  184بلدا .ومثل عدد املشاهدات من كوت ديفوار نسبة اثنني
وستني يف املائة من هذه املشاهدات (أي أكثر من  4.5ماليني مشاهدة).
ووزع ما َمموعه  131بالغا صحفيا يف عام  2017على قائمة مراسالت تضم أكثر من
-163
 5 000صحفي وغريهم من أصحاب املصاحل يف شىت ربوع العامل .وأجري ما يقارب  400مقابلة مع مسؤولني
للمحكمة يف املقر وحده.أما املعلومات اليت أصدرت ،وال سيما املعلومات املتعلقة باملستجدات القضائية يف بلدان
احلاالت ،فقد أعيد نشرها بصورة واسعة يف الصحف واجملالت الرائدة وغالبا ما بـثت عرب التلفاز واإلذاعة ،على
املستوى الوطين يف البلدان املعنية وعن طريق املنظمات اإلعالمية العاملية.
وظلت الربامج السمعية البصرية اليت أنتجتها احملكمة متثل عنصرا أساسيا من العناصر الداعمة
-164
لعمل الصحفيني ومن عناصر إعالم عامة اجلمهور على املستوى الوطين واجلماعات املتضررة يف امليدان .وقد شهد
عام  2017إنتاج  170برناَما إذاعيا وتلفازيا وتوزيعها لبثها عرب اإلنرتنت (مت تنزيلها ومشاهدهتا أكثر من
 30 000مرة) على حمطات اإلذاعة والتلفاز ،ووكاالت األنباء ،ومواقع التواصل االجتماعي (تويرت ويوتيوب).
وخالل عام  ،2017دعمت وحدة الربوتوكول والفعاليات والزيارات  231زيارة من كبارة
-165
الشخصيات وأصحاب املصاحل ،حبيث شاركت وفود رفيعة املستوى وغريها من أصحاب املصاحل املعنيني يف
احملكمة يف جتاذب أطراف احلديث مع موظفي احملكمة .واخنفض عدد زيارات الشخصيات املرموقة املهمة اخنفاضا
طفيفا ( 10-يف املائة) مقارنة بعام  ،2016حبيث زار احملكمة  77وفدا زائرا يف عام  ،2017بينما ارتفع عدد
الزيارات من أصحاب املصاحل ليبلغ  154زيارة ( 25+يف املائة مقارنة بعام .)2016
وزار ما َمموعه َ 613مموعة مركز زوار احملكمة يف عام  ،2017أي بزيادة بنسبة  22يف املائة
-166
مقارنة بالسنة السابقة .ومركز الزوار متاح دائما للجمهور أثناء مواعيد العمل وهو يتيح بديال مهما للمجموعات
اليت ال يتسىن تنظيم زيارات بصحبة مرشد هلم.
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وإمجاال ،رحب قسم اإلعالم والتوعية مبا يبلغ َ 844مموعة زائرين يف عام  .2017ويعين هذا
-167
الرقم ،إضافة إىل أعداد اجلمهور الذي حيضر جلسات احملكمة ،أن أكثر من  20 000زيارة قد نظمت إىل
احملكمة يف عام .2017
-8

العالقات الخارجية والتعاون
واصل قسم دعم العمليات اخلارجية على مدى السنة االضطالع بدور تنسيقي مركزي يف
-168
َماالت عمله الثالثة ،أال وهيَ :مال العالقات اخلارجية وتعاون الدول؛ وَمال مجع املعلومات وحتليلها ،وختطيط
البعثات ،ودعم املكاتب امليدانية ،ودعم إدارة األزمات.
ويف عام  2017قامت وحدة العالقات اخلارجية وتعاون الدول بإعداد أو مراجعة  282طلبا
-169
من طلبات التعاون األولية املوجهة إىل دول ومنظمات دولية نيابة عن الدوائر ،أو نيابة عن الدفاع ،أو باسم هذه
الوحدة .وعلى املستوى االسرتاتيجي ،واصلت الوحدة تنظيم عدد من الندوات الرفيعة املستوى بشأن التعاون
وفعاليات ختصصية بغية مواصلة تعزيز التعاون العام وحتسني اإلحاطة بعمل احملكمة واملهام املنوطة هبا يف إطار
واليتها ،بالتنسيق مع سائر األجهزة .واستمرت الندوات هذه يف تقدمي بعض التوصيات املفيدة فيما خيص جوانب
معينة للتعاون القضائي والتعاون العام تضطلع وحدة العالقات اخلارجية وتعاون الدول باملتابعة فيما يتعلق بتنفيذها
يف اجملاالت املشمولة بواليتها.
وعلى املستوى التقين ال تزال وحدة العالقات اخلارجية وتعاون الدول تركز عملها على اجملاالت
-170
الرئيسية اليت مت متييزها باعتبارها شاغال ذا أولوية ،من قبيل عمليات التحقيق املايل واالتفاقات املتعلقة بالتعاون.
وطورت الوحدة ونفذت خطط عمل ملموسة ترمي إىل تعزيز التعاون يف هذه اجملاالت ،وذلك مثال عن طريق
إشراك الدول املهتمة وسائر أصحاب املصاحل مشاركة فعالة ،وفتح قنوات للتعاون مع املنظمات والشبكات
اإلقليمية املتخصصة اجلديدة ،وتبسيط والية قلم احملكمة واالحتياجات يف َمال التعاون يف منتديات اخلرباء
واملمارسني الدولية واملتخصصة ،وتطوير كتيبات عن وسائل االتصال وكتيبات تقنية ،بفضل املفوضية األوروبية،
وبالتنسيق مع سائر األجهزة ،إلذكاء الوعي هبذه اجملاالت الرئيسية .ويرد املزيد من التفاصيل عن هذه اجلهود يف
التقارير السنوية اليت تقدمها احملكمة عن األنشطة والتعاون إىل مجعية الدول األطراف.
وواصلت وحدة حتليل أوضاع البلدان تعزيز أساسها التنظيمي معززة منهجيتها التحليلية وإدارهتا
-171
للمعلومات وقدراهتا اللغوية .وال تزال الوحدة تقوم بدور مركز جلمع املعلومات احلامسة وحتليلها من أجل سري
أعمال احملكمة .وال تزال الوحدة تعزز شبكاهتا اخلارجية لفائدة قلم احملكمة.
وال تزال وحدة حتليل أوضاع البلدان تعزز أنشطتها لتقدمي حتليالت جيهة وموثقة يف الوقت
-172
املناسب عرب دعائم واليتها الرئيسية األربع وعرب املراحل القضائية كلها .واستجابت الوحدة ،على وجه التحديد
إىل ما َمموعه عشرة أوامر من هيئة الرئاسة ومن الدوائر مقدمة حتليل قلم احملكمة بلدان احلاالت األربع ،أال وهي
مجهورية أفريقيا الوسطى ومجهورية الكونغو الدميقراطية ومايل وأوغندا .وقدمت الوحدة ،يف خضم دعمها للجهات
الفعالية يف َمال العالقات اخلارجية والتعاون التابعة لقلم احملكمة 14 ،تقييما أو مذكرة أو إحاطة ،تشمل فتح
احلالة اجلديدة يف مجهورية بوروندي ،فضال عن بلدان غري بلدان احلاالت .وإضافة إىل ذلك ،واصلت الوحدة
االضطالع بدور فعال بصفتها الوحدة الرائدة لدى قلم احملكمة اليت تتمتع بالقدرة على مجع املعلومات عن املشتبه
هبم الطلقاء وحتليلها ،وسامهت الوحدة يف إعداد االسرتاتيجيات املشرتكة بني األجهزة لتوقيف املشتبه هبم .وقدمت
الوحدة ،بصفتها جزءا ال يتجزأ من آليات قليم احملكمة الداخلية لإلنذار املبكر وإدارة األزمات ،حتليالت شهرية
وإنذارات مبكرة بشأن التهديدات ،إضافة إىل  74تقريرا مشل مثانية بلدان من بلدان احلاالت.
وواصلت وحدة التنسيق والتخطيط العمل بصفتها مركزا جلميع املهمات الرمسية يف بلدان
-173
احلاالت والبلدان اليت ليست من بلدان احلاالت ،ساهرة على التقيد يف نطاق املهمات بالقواعد واإلجراءات
الواجبة التطبيق فيما يتعلق بالتدقيق األمين والفحص الطيب واإلقرار الدبلماسي .ومشلت عمليات املتابعة ذات
الصلة ،استعراض ومراجعة خطط البعثات ،والتنسيق مع املكاتب امليدانية وأصحاب املصاحل يف املقر املشاركني يف
عملية ختطيط البعثات فضال عن إدارة األمم املتحدة لشؤون السالمة واألمن ،عند االقتضاء .وعلى النسق ذاته،
استهلت الوحدة ،بالتعاون مع قسم خدمة تدبر املعلومات ،املرحلة األوىل من تطوير برنامج ختطيط البعثات الرامي
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إىل زيادة حتسني التنسيق بني بعثات احملكمة .وواصلت الوحدة أيضا تقدمي الدعم التشغيلي والوظيفي إىل مجيع
املكاتب امليدانية ،مبا يف ذلك من خالل حتديد املتطلبات وتوجيهها بدقة ،وتنظيم تعيني املوظفني اجلدد يف
املكاتب امليدانية ،وحتضري أنشطة التنسيق املخصصة وتنظيم االجتماعات بانتظام عرب روابط الفيديو.
وواصلت وحدة التنسيق والتخطيط خالل عام  2017تقدمي املساعدة والدعم إىل اإلدارة العليا
-174
يف َمال تطوير وتنفيذ إطار إدارة املخاطر يف احملكمة .وال يزال األمن امليداين يسند إىل الوحدة اليت قدمت ،فضال
عن املساعدة اليت تقدمها بانتظام ،املساعدة إىل مجيع البعثات اخلارجية.
-9

العمليات الميدانية
سجل ما َمموعه  1 622بعثة وحالة متابعة ( 957بعثة إىل بلدان احلاالت و 665بعثة إىل
-175
بلدان غري بلدان احلاالت).
ويف عام  ،2017أصبحت املكاتب امليدانية يف مجهورية الكونغو الدميقراطية وكوت ديفوار
-176
ومايل ومجهورية أفريقيا الوسطى وجوروجيا عاملة كليا بعد تعيني رؤسائها يف كانون الثاين/يناير (مجهورية الكونغو
الدميقراطية) ،وشباك/فرباير (كوت ديفوار/مايل) ،وآذار/مارس (مجهورية أفريقيا الوسطى) وكانون األول/ديسمرب
(جورجيا) على التوايل.
ويف عام  ،201واصل املكتبان امليدانيان القائمان يف مجهورية الكونغو الدميقراطية تقدمي الدعم
-177
إىل اإلجراءات القضائية يف ثلث قضية لوبـنغا ،وقضية كاتـنغا ،وقضية انتاغندا .كما أن قضية مببا وقضية مببا
وآخرين ،اللتني نطق فيهما باحلكم يف عامي  2016و 2017على التوايل ،حظيتا بدرجة عالية من اهتمام
السكان واجلهات املعنية يف مجهورية الكونغو الدميقراطية .وتطلب التحضري ملرحلة جرب األضرار يف قضية كاتـنغا،
تعاونا وثيقا وقدرا كبريا من التنسيق مع الصندوق االستئماين للضحايا ومكتب احملامي العام للضحايا واملمثلني
القانونيني للضحايا  ،ما أدى إىل البدء بنجاح يف تنفيذ جرب األضرار يف تشرين الثاين/نوفمرب  2017يف مقاطعة
إتوري .واستهدفت أنشطة مشاركة الضحايا من مجهورية الكونغو الدميقراطية وجرب أضراراهم ما يزيد على 950
شخصا.
ويف عام  ،2017دعم املكتبان امليدانيان القائمان يف مجهورية الكونغو الدميقراطية ما َمموعه
-178
 308بعثات (بزيادة بنسبة  29.5يف املائة مقارنة بعام  ،)2016أي ما ميثل  32يف املائة من َمموع البعثات
املوفدة إىل بلدان احلاالت .وقدم املكتبان امليدانيان القائمان يف مجهورية الكونغو الدميقراطية ما َمموعه 198
جلسة إحاطة أمنية يف امليدان ،ودعما ما َمموعه  25يوما من اجللسات القضائية عرب روابط الفيديو يف قضية
انتاغندا .ومشل هذا الدعم املقدم الرتتيبات اللوجستية واألمنية واملساعدة يف َمال تكنولوجيا املعلومات ومشاركة
املوظفني من مجهورية الكونغو الدميقراطية العاملني بصفتهم كاتيب جلسات.
وأويل اهتمام خاص إىل تعزيز العالقات مع السلطات يف مجهورية الكونغو الدميقراطية ومع
-179
أصحاب املصاحل على الصعيدين الدويل/احمللي .وقد أبلغ عن عقد ما يزيد على  200اجتماع وحالة تفاعل مع
احلكومة ومع هيئات األمم املتحدة والبعثات الدبلوماسية يف مجهورية الكونغو الدميقراطية يف عام .2017
وشرع املكتب امليداين القائم يف أوغندا يف االضطالع بكامل وظائفه منذ عام  .2015وواصل
-180
تيسري األنشطة القضائية للمحكمة يف املنطقة ،مقدما الدعم إىل البعثات الداخلية واخلارجية على حد سواء ،مبا
يف ذلك الزيارات الرفعية املستوى من موظفي احملكمة املنتخبني .وقدم الدعم إىل ما َمموعه  295بعثة خالل
الفرتة املشمولة بالتقرير ،وهي على النحو التايل 62 :بعثة من مكتب املدعي العام ،و 196بعثة من قلم احملكمة،
و 7بعثات من الصندوق االستئماين للضحايا ،و 28بعثة من احملامني وبعثتني من آلية الرقابة املستقلة.
ويسر املتكب القائم يف أوغندا أيضا على  13شاهدا اإلدالء بشهاداهتم عرب روابط الفيديو،
-181
وقدم الدعم من أجل اعتماد شاهدات ما يصل إىل  41شاهدا مسجلة مسبقا .وعالوة على ذلك ،قدم املكتب
الدعم إىل ثالث زيارات عائلية إىل أشخاص حمتجزين يف مركز االحتجاز لدى احملكمة.
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ويف عام  ،2017واصل املكتب امليداين القائم يف كوت ديفوار تقدمي الدعم إىل اإلجراءات
-182
القضائية يف قضية اغبـغبو وابليه غوديه .كما قدم الدعم من أجل مواصلة أنشطة التحقيق اليت جيريها مكتب
املدعي العام .وقدم املكتب الدعم إىل  109بعثات خارجية وداخلية مقارنة مبا يبلغ  73بعثة قدم إليها الدعم يف
عام  .2016وقدم الدعم امليداين أساسا إىل أنشطة مكتب املدعي العام وقلم احملكمة والصندوق االستئماين
للضحايا واألنشطة الطبية .وقدم املكتب امليداين الدعم أيضا إىل ثالث شهادات أديل هبا عرب روابط الفيديو.
ويف آذار/مارس  ،2017قدم املكتب الدعم إىل بعثة توعية مشرتكة بني قسم اإلعالم والتوعية
-183
ومكتب املدعي العام بشأن أنشطة احملكمة يف كوت ديفوار من أجل الدبلوماسيني املعتمدين ومنظمات اجملتمع
اجملتمع املدين اإلفوارية واملؤسسات الصحفية.
ويف عام  2017انتهي املكتب امليداين القائم يف مايل من جتهيزاته يف مباكو وواصل تقدمي الدعم
-184
إىل اإلجراءات القضائية يف قضية املهدي .وقدم املكتب امليداين الدعم إىل  78بعثة خارجية مقارنة مبا يبلغ 34
بعثة قدم الدعم إليها يف عام  .2016وقدم الدعم امليداين أساسا إىل مكتب املدعي العام وقسم الضحايا
والشهود وقسم اخلدمات اللغوية.
وقدم املكتب امليداين القائم يف مايل وقسم دعم العمليات اخلارجية ،عرب وحدة التنسيق
-185
والتخطيط ،الدعم اإلداري واللوجسيت واألمين إىل بعثة مؤلفة من خرباء يف جرب األضرار أوفدهتا الدائرة اليت تنظر
يف قضية املهدي إىل مايل (مباكو وتومبكتو) لصياغة تقريرهم الذي يقدمونه إىل الدائرة ملساعدهتا على إصدار
أحكامها يف مرحلة جرب األضرار.
وعقب مرور عدة سنوات عاىن فيها املكتب امليداين القائم يف مجهورية أفريقيا الوسطى من
-186
قدرات حمدودة للغاية ،عزز املكتب يف عام  2017قدرته على إجناز قدر أكرب بكثري من األنشطة التشغيلية
وأنشطة الدعم التشغيلي .وأتيحت ،على وجه التحديد ،املوارد ملبىن املكتب اجلديد ومت شغله (ستنجز أعمال
التجديد/التحديث يف عام  .)2018وزادت قدرات قسم الضحايا والشهود التشغيلية يف امليدان زيادة كبرية.
وإىل جانب هذه العملية االنتقالية ،وبغض النظر عن البيئة التشغيلية املليئة بالتحديات ،قدم
-187
املكتب امليداين القائم يف مجهورية أفريقيا الوسطى الدعم إىل األنشطة املتعلقة بأربع إجراءات قضائية يف قضية مببا
وقضية مببا وآخرين وقضية أنغوين واحلالة الثانية يف مجهورية أفريقيا الوسطى ،و/أو أجنز هذه األنشطة ،مبا يف ذلك
أنشطة الدعم التشغيلي املتعلقة جبرب األضرار يف قضية مببا .وقدم املكتب امليداين القائم يف مجهورية أفريقيا الوسطى
الدعم إىل ما َمموعه  119بعثة شارك فيها ما َمموعه  318موفدا ،أي ما يضاهي تقريبا نسبة  21يف املائة من
إمجايل "أيام عمل البعثات" املوفدة إىل بلدان احلاالت.
وقدم املكتب امليداين القائم يف مجهورية أفريقيا الوسطى وقسم دعم العمليات اخلارجية ،عرب
-188
وحدة التنسيق والتخطيط ،الدعم اإلداري واللوجسيت واألمين إىل بعثة مؤلفة من خرباء يف جرب األضرار أوفدهتا
الدائرة اليت تنظر يف قضية مببا إىل مايل (باغين وبوسيمبيلي) لصياغة تقريرهم الذي يقدمونه إىل الدائرة ملساعدهتا
على إصدار أحكامها يف مرحلة جرب األضرار.
وعمل املكتب امليداين القائم يف كينيا باحلد األدىن من املوارد خالل النصف الثاين من عام
-189
 2017األمر الذي أفضى إىل إغالقه َنائيا يف  31كانون األول/ديسمرب .2017
وعقب تعيني رئيس املكتب امليداين القائم يف جورجيا يف كانون األول/ديسمرب  ،2017أضحى
-190
املكتب يضطلع بعمله اآلن.
 -10الموارد البشرية
يف عام  ،2017عينت احملكمة ما َمموعه  200موظف يف وظائف ثابتة ،منهم  72موظفا
-191
خارجيا ،و 73متت املوافقة على حتويل وظائفهم من وظائف ممولة من اخلدمات املؤقتة العامة إىل وظائف ثابتة،
و 105موظفني انتقلوا داخليا من وظائف ممولة من اخلدمات املؤقتة العامة ‘ىل وظائف ثابتة ،و 23موظفا داخليا
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انتقلوا من وظائف ثابتة إىل وظائف ثابتة أخرى .وينطوي اجلدول  1الوارد أدناه على بيان وجيز ألنشطة التوظيف
املضطلع هبا وذلك حبسب الربامج الرئيسية.
الجدول  :1قائمة التوظيف لعام 2017

الوظائف اليت
الوظائف الوظائف املشغولة شغرت يف عام
املشغولة حبلول  31كانون  2017ألن
الوظائف املقرة يف عام األول /ديسمرب شاغليها
غادروا احملكمة
لعام 2017 2017 2017
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معدل شغور
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ديسمرب 2017
ديسمرب 2017

لقد نفذت احملكمة خالل عام  2017تغيريات على مجلة التعويضات اليت تدفعها للموظفني
-192
من الفئة الفنية وما فوقها وفقا للتعديالت اليت أقرهتا اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف أواخر عام .2015
وقد اضطلعت احملكمة بعدد من األنشطة لتناول األولويات يف َمال املوارد البشرية ،مثل تنمية
-193
قدرات املوظفني وتدريب املوظفني يف مواقع مكتب الهاي واملكاتب امليدانية ،وحتسني التوازن اجلغرايف والتوازن
اجلنساين ضمن َمموعة املوظفني ،وإدماج املوظفني اجلدد ،وتدبر األداء .وإضافة إىل ذلك ،أقامت احملحكمة
مناقصة من أجل التأمني الصحي اخلاص مبوظفيها ،ورحبت بأول موظفني مهنيني معينني لديها وواصلت ما تبذله
من جهود حنو أمتتة عمليات املوارد البشرية .وتقدم املعلومات املتعلقة باألنشطة املتصلة باملوارد البشرية على حدة
يف تقرير احملكمة عن إدارة املوارد البشرية لعام .2017
 -11الفريق المعني بنظم

SAP

يف عام  ،2017قدم الفريق املعين بنظم  SAPالدعم التشغيلي اليومي إىل احملكمة عند
-194
استخدام نظامها اإلداري األساسي  .SAPوعاجل الفريق ما ورده من طلبات خدمات ،بداية من إعادة ضبط
كلمات املرور وحىت طلبات التغيري املعقدة لتحسني العمليات اإلدارية وأمتتتها.
وشارك الفريق املعين بنظم  SAPيف العديد من املشاريع الرامية إىل االرتقاء بفعالية إدارة احملكمة
-195
وامتثاهلا للمتطلبات .فطلبات العطل تدار اآلن كلها تقريبا باستمارات إلكرتونية .وعدل نظام املوارد البشرية
وكشوف الرواتب امتثاال للتغيريات اليت أدخلت على نظام االستحقاقات املشرتك اخلاص باألمم املتحدة للموظفني
يف الفئة املهنية .وعالوة على ذلك ،استمر الفريق يف املشاركة يف مشروعني استهلهما قسم امليزانية لتحسني فعالية
إدارة ختطيط ميزانية احملكمة وتنفيذها .وقد حدثت نظم  ،SAPبالتعاون الوثيق مع قسم خدمة تدبر املعلومات،
وحضر لدعم املبادرات الرامية مواصلة أمتتة إدارة احملكمة ورقمنتها.
 -12األمن والسالمة
يف عام  2017ركز قسم األمن والسالمة ،وفقا لواليته املعدلة ،على مواصلة تطوير وتعزيز
-196
األمن ،والسالمة ،وتدبر املخاطر ،ودعم أنشطة احملكمة يف املقر .وواصل هذا القسم دعم تدبر املخاطر األمنية
()7
تشمل حتويل  73وظيفة من وظائف ممولة من املساعدة العامة املؤقتة إىل وظائف ثابتة يف إطار املزاينة املعتمدة ملكتب
املدعي العام لعام .2017
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والسهر على أمن وسالمة موظفي احملكمة وأصوهلا يف امليدان .وقدم هذا القسم الدعم األمين لألنشطة القضائية
وفقا جلدول فعاليات احملكمة وقرارات الدوائر .وعاجل مكتب التحقيق والتدقيق األمين املعين بالعاملني  877ملفا
متصلة بالتصاريح األمنية للعاملني (ما ينطوي على زيادة نسبتها  6يف املائة بالقياس إىل السنة السابقة) .وقد طبق
إجراء التدقيق األمين ألغراض املوافقة على مجيع املوظفني اجلدد (مبن فيهم املتدربون) الذين ينضمون إىل احملكمة
لشغل وظائف ثابتة أو وظائف مؤقتة ،وذلك بالتقيد الكامل بالتعليمات اإلدارية املتعلقة بالتدقيق األمين فيما
خيص العاملني .كما إن مكتب التحقيق والتدقيق األمين املعين بالعاملني أجرى عمليتني من عمليات التحقيق
األويل ،وقدم تقريران من التقارير املتعلقة باحلوادث بشأن أمور شىت .وعالوة على ذلك ،استكمل مكتب التحقيق
والتدقيق األمين املعين بالعاملني استعراضا شامال لعمليات التدقيق لدى احملكمة وطور َنجا جديدا قائما على
املخاطر إلجراءات إصدار التصرحيات األمنية للموظفني ،ومن املرتقب أن ينفذ هذا النهج يف  1كانون الثاين/يناير
.2018
وواصل قسم األمن والسالمة السهر خارج مقر احملكمة على تدبر مجيع املخاطر احمليقة بأمن
-197
وسالمة موظفي احملكمة وأصوهلا ومبانيها تدبرا مناسبا وفق بروتوكوالت احملكمة ومبادئها التوجيهية ذات الصلة
املتعلقة باألمن والسالمة .وقد وفر الدعم األمين ملا يبلغ  1 622بعثة ( 957بعثة إىل بلدان احلاالت و 655بعثة
إىل بلدان غري بلدان احلاالت) ،مبا يف ذلك تنظيم ثالث ندوات واإلدالء بشهادتني خارج املقر بواسطة رابطة
فيديوية عن بعد .ووفرت خدمات احلماية اللصيقة واالتصاالت األمنية لكبار مسؤويل احملكمة يف  13مناسبة.
وإضافة إىل ذلك وفر القسم الدعم يف َمال األمن والسالمة لثالث ندوات نظمتها احملكمة خارج مقرها .وينظم
القسم دوريت تدريب على "َنج السالمة واألمن يف البيئات امليدانية" ( )SSAFEبالتعاون مع جيش الدولة
املضيفة يف هولندا ما يسهم يف تعزيز وعي املوظفني يف َمال السالمة واألمن.
وأسهم موظفو قسم األمن والسالمة خالل عام  ،2017إضافة إىل ما قدموه مباشرة من دعم
-198
أمين ومتعلق بالسالمة لألنشطة املتصلة باحملكمة ،مسامهة فعالة يف إجناح عدة فعاليات كربى وندوات نظمت يف
مباين احملكمة وشارك فيها كثري من كبار املسؤولني والشخصيات املرموقة(ما بلغ َمموعه  51يوما ،و 77زيارة
لشخصيات بارزة ،و 154زيارة ألصحاب املصاحل شارك فيها  2 320زائرا ،و 613من اجملموعات ،ضمت
 17 649مشاركا يف إطار زيارات استعالم عام وحضور اجللسات).
 -13تكنولوجيا المعلومات واالتصال
تنقسم أنشطة قسم خدمات تدبر املعلومات يف َمال تكنولوجيا املعلومات وتدبر املعلومات يف
-199
احملكمة ما بني أنشطة خمطط هلا وأنشطة معدة وأنشطة منفذة .فأما األنشطة املخطط هلا ،فينصب تركيزها على
اسرتاتيجية مدهتا  5سنوات يف َمال تكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلومات ،بينما تركز األنشطة املعدة على املشاريع
االسرتاتيجية لعام  2017واإلبقاء على سري نظم احملكمة على حنو جيد ،أما اجلهود املتبقية اليت بذهلا القسم يف
عام  2017فقد كرست إىل تشغيل تكنولوجيا املعلومات وتدبري املعلومات يوميا لدعم أنشطة احملكمة.
وصدرت التعليمات اإلدارية اخلاصة مبجلس إدارة تدبر املعلومات يف كانون الثاين/يناير
-200
 ،2017إذ عقد اجمللس أول اجتماعاته يف شباط/فرباير  2017لتأييد اسرتاتيجية احملكمة اخلمسية اخلاصة
بتكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلومات .وتقوم هذه االسرتاتيجية على ستة حماور عمل ،احملاور الثالثة األوىل منها
تتماشى مع َماالت عمل احملكمة وهي :مكتب املدعي العام واهليئة القضائية واهليئة اإلدارية .أما حماور العمل
الثالثة املتبقية فينصب تركيزها على أسس تدبر املعلومات وأمن املعلومات واستخدام تكنولوجيا املعلومات على
أجنع وجه .وأيد هذه االسرتاتيجية َملس التنسيق.يف آذار/مارس  ،2017مث عرضت على جلنة امليزانية املالية يف
دورهتا الثامنة والعشرين املنعقدة يف آذار/مارس  .2017واجتمع َملس إدارة تدبر املعلومات مرتني أخريني يف عام
 2017لرتتيب املشاريع االسرتاتيجية حبسب األولوية من أجل إعداد ميزانية عام  .2018وطبقا للتعليمات
اإلدارية اخلاصة مبجلس إدارة تدبر املعلومات ،نفذ قسم خدمات تدبر املعلومات عملية اإلدارة الستالم وتقييم
الطلبات اجلديدة اخلاصة بنظم تكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلومات.
واستمر قسم خدمات تدبر املعلومات يف تنفيذ التوصيات املقدمة املقدمة يف إطار املراجعة
-201
املسماة  ReVisionبغية تعزيز ما يضطلع به من وظائف يف َمايل التخطيط واإلدارة .وقد تولت هذا النشاط
الوحدة املعنية بالشؤون املعمارية املؤسسية وبتوفري اخلدمات .وقد وضعت الوحدة املبادئ اإلدارية الرفيعة املستوى
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– املبادئ التوجيهية يف َمال تكنولوجيا املعلومات ومبادئ التخطيطات اهلندسية املؤسسة ومنوذج تشغيل
تكنولوجيا املعلومات املختلط ،من أجل حتديد األدوار واملسؤوليات بني قسم خدمات تدبر املعلومات وسائر
األقسام من أجل ضمان عدم تكرار اجلهود املبذولة وتاليف أوجه القصور فيما يقدم من خدمات أو دعم .واستمر
قسم خدمات تدبر املعلومات يف حتديث ما يتبعه من ممارسات يف العمل فيما خيص عمليات تكنولوجيا
املعلومات األساسية من قبيل إدارة املشاكل ،وإدارة التغيري ،وإدارة اإلعدادات وإدارة أصول اخلدمات وإدارة
العقود .واستغين يف هذا العمل املنجز عن الورق كما مت تبسيط العمليات من أجل املستخدمني النهائيني وموظفي
قسم خدمات تدبر املعلومات .واستكمل فريق املكتبة واملواد القدمية واحملفوظات أيضا ومجع سجل الصور املصدق
عليها اخلاص باحملكمة ،منفذا إجراءات جديدة لتبسيط هذه العملية.
ويف عام  ،2017نفذ قسم خدمات تدبر املعلومات مشاريع حمددة يف اسرتاتيجية احملكمة
-202
اخلمسية اخلاصة تكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلومات من أجل إعداد النظم اجلديدة التالية:
مكتب املدعي العام – نفذت وحدة تطوير النظم وتسيريها املشروع التجرييب اخلاص
(أ)
بتسجيل إفادات الشهود عن بعد والرتمجة مبساعدة احلاسوب .وتعاونت الوحدة مع وحدة خدمات العمليات من
أجل إجراء حتسينات قانونية مثل تصفح شبكة اإلنرتنت يف سرية واألدوات املشرتاة من أجل املساعدة على
تسجيل البيانات تلقائيا من املصادر املفتوحة.
اهليئة القضائية – انصب أهم ما أجنزه قسم خدمات تدبر املعلومات من عمل على
(ب)
قاعدة بيانات السوابق القضائية اخلاصة باحملكمة ،وهو مشروع كبري ومعقد استلزم تعاونا وثيقا بني مجيع هيئات
احملكمة من أجل القيام بأعمال اإلعداد واالختبار ،وال يزال العمل جاريا يف عام  .2018وكان املشروع الرئيسي
اآلخر الذي أجنزه القسم هو حتديد املتطلبات اخلاصة بعمليات إيداع الطلبات اخلاصة بالضحايا رقميا وذلك عن
طريق حتديث نظام تدبر طلبات الضحايا .وسيتواصل تنفيذ املشروعني خالل عام .2018
اإلدارة – استهل قسم خدمات تدبر املعلومات أيضا نظام التخطيط للبعثات إذا من
(ج)
املزمع تعميمه يف عام .2018
أمن املعلومات – نفذت وحدة أمن املعلومات منصة االستخبار عن التهديدات من
(د)
أجل االرتقاء بدفاعات احملكمة األمنية على اإلنرتنت .ومت تقدمي الدروات التدريبية يف َمال أمن املعلومات يف
احملكمة برمتها واستكمل هذه الدورات التدريبية بنجاح ما نسبته  90يف املائة من مجيع موظفي احملكمة.
يف عام  2017استكملت وحدة خدمات العمليات االستعاضة عن شارات التعريف
(ه)
 RSAحبل أقل تكلفة وكذلك نظام "عليك جلب جهازك اخلاص" .وحققت الوحدة الوفورات املنشودة يف
التكاليف فيما خيص االتصاالت باألجهزة اجلوالة .وأعدت الوحدة بنية التخزين املتعددة املستويات للحد من
تكاليف ختزين البيانات يف احملكمة.
ويف عام  ،2017أجرى قسم خدمات تدبر املعلومات أيضا عمليات حتديث لنظم احملكمة
-203
األساسية من أجل دعم اإلجراءات القضائية :مت حتديث عمليات تدبر الوثائق والتسجيالت واستهل مشروع
حتديث عمليات تدبر األدلة ونظم إعداد النسخ .واستكمل املوظفون التقنيون املعنيون بتكنولوجيا املعلومات يف
القسم بنجاح نقل املكتب امليداين يف أوغندا وقدموا نظم تكنولوجيا املعلومات واخلدمات الالزمة للمكتبني
امليدانيني اجلديدين يف مايل وجورجيا .واستكملت وحدة خدمات العمليات أيضا عمليات التحديث املتبقية فيما
خيص عقد املؤمترات عرب الفيديو وعرض النطاق الرتددى يف املكاتب امليدانية.
وخالل عام  ،2017قدم قسم خدمات تدبر املعلومات اخلدمات لدعم احملكمة أثناء إجناز
-204
أنشطتها اليومية .وإمجاال استلم مكتب اخلدمات لدى القسم  16 655طلب خدمات وأغلق  16 150طلب
خدمات .وقدم فريق اخلدمات السمعية والبصرية الدعم إىل  298جلسة حماكمة أي مبا َمموعه  1 016ساعة
و 33دقيقة من اجللسات ،وحقق الفريق هدفه املتمثل يف االستعداد فيما نسبته  99.2يف املائة من احلاالت
وتقليص زمن التعطل إىل  241دقيقة .وقدم فريق اخلدمات السمعية والبصرية أيضا اخلدمات لغالبية األحداث
وعددها  814حدثا عقد يف مركز املؤمترات يف عام  .2017وحققت نظم تكنولوجيا املعلومات اخلاصة بقسم
خدمات تدبر املعلومات هدفه املتمثل يف االستعداد فيما نسبته  99.2يف املائة يف نظامني فقط ،ومها نظام
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eCOS

احملددة.

( 99.11يف املائة) وشبكة اإلنرتنت الداخلية ( 98.93يف املائة) وذلك أدىن من عتبة االستعداد

ويف عام  2017استمرت احملكمة يف مواجهة هتديدات يف على شبكة اإلنرتنت يوميا .وزادت
-205
نظم دفاع احملكمة على اإلنرتنت عنها شهريا يف املتوسط ما يلي 38 :مليون حالة فحص وسرب ،و 1.3مليون
رسالة بريد إلكرتوين غري مرغوب فيها /رسالة للتصيد االحتيايل/خبيثة ،و 600حماولة إصابة بربامج خبيثة .وسعيا
إىل صيانة نظم دافع احملكمة على اإلنرتنت ،تأكد قسم خدمات تدبر املعلومات من أن نظام احملكمة حمفوظة
بآمان وحمدثة ،إذ يشغل القسم  356تصحيحا أمنيا لربامج  Microsoftو 197تصحيحا أمنيا للربامج األخرى.
ويف عام  2017استجابة وحدة أمن املعلومات ألحداث أمن املعلومات اجلوهري التالية 4 :حاالت رفض
للخدمة ،وفقدان وسيلة إعالم واحدة وحالة كشف واحدة عن املعلومات دون تصريح .ومل حتدث أية حالة إصابة
جوهرية بربامج خبيثة يف عام .2017
ويف إطار وحدة تدبر املعلومات ،قدم فريق املكتبة واملواد القدمية واحملفوظات خدمات املكتبة
-206
واملوارد يوميا إىل موظفي احملكمة والقضاة واجمللس .ويف عام  ،2017استقبلت املكتبة  4 556زائرا ،مبن فيهم
 70زائرا خارجيا .ويف عام  ،2017استلمت املكتبة  2 108طلبات استفسار ،كان  284طلبا منها عبارة عن
استفسار عن مراجع تطلبت املساعدة على إجراء حبث معمق .واستخدمت مواد املكتبة يوميا .وأجرى مرتادو
املكتبة  9 369حبثا على منصة املكتبة واقرضت املكتبة  6 701مادة مطبوعة إىل مرتادي املكتبة .ويسر موظفو
املكتبة إقراض  153مادة إىل مكتبات أخرى .واستلم املوظفون املعنيون باحملفوظات واملواد القدمية  774مادة
قدمية وأدروجها يف قوائم اجلرد ،واستمرت وحدة تدبر املعلومات يف بذل اجلهود الرامية إىل تطبيق فرتة حفظ
سجالت احملكمة عن طريق وضع لصائق على  133 745تسجيال حمفوظا و 198 389تسجيال تشغيليا
و 30 306تسجيال انتقاليا.
 -14الشراء
يرد ملخص بأنشطة الوحدة املعنية بالشراء يف املرفق احلادي عشر .ومشلت هذه األنشطة طرح
-207
مناقصة خبصوص سياسة التأمني الصحي ملوظفي احملكمة.
قام قسم اخلدمات العامة بفحص مادي كامل للموجودات يف املقر ويف املكاتب امليدانية يف
-208
الفرتة من  16تشرين األول/أكتوبر  2017إىل  13تشرين الثاين/نوفمرب  2017ومن  22شباط/فرباير 2017
إىل  22آذار/مارس  2017على التوايل.
 -15الجرد السنوي للموجودات
قائمة باألصول المشطوبة في الفترة الممتدة من  1كانون الثاني/يناير حتى  31كانون األول/ديسمبر
( 2017باليوروات)
وصف عنصر األصول املشطوب

سبب التخلص منه

عدد وحداته

قيمته الدفرتية

أثاث وجتهيزات

عطبه

1

 0.00يورو

منحه

1

 0.00يورو

تركه

7

 0.00يورو

9

 0.00يورو

منحه

6

 0.00يورو

تركه

9

 0.00يورو

فقدانه

1

 0.00يورو

باله العادي

16

 0.00يورو

تقادم عهده

145

 0.00يورو

اجملموع لألثاث والتجهيزات
معدات لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

2A011118

35

ICC-ASP/17/2

وصف عنصر األصول املشطوب

سبب التخلص منه

اجملموع ملعدات تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت
أثاث متدين القيمة

تقادم عهده

اجملموع لألثاث املتدين القيمة

عدد وحداته

قيمته الدفرتية

177

 0.00يورو

2

 0.00يورو

2

 0.00يورو

معدات لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
عطبه

5

 0.00يورو

متدنية القيمة

منحه

1

 0.00يورو

تركه

8

 0.00يورو

فقدانه

4

 0.00يورو

باله العادي

121

 0.00يورو

تقادم عهده

251

 0.00يورو

سرقته

3

 0.00يورو

393

 0.00يورو

عطبه

8

 0.00يورو

منحه

18

 0.00يورو

تركه

1

 0.00يورو

فقدانه

2

 0.00يورو

باله العادي

14

 0.00يورو

تقادم عهده

53

 0.00يورو

96

 0.00يورو

4

 0.00يورو

4

 0.00يورو

عطبه

1

 0.00يورو

منحه

19

 0.00يورو

تركه

7

 0.00يورو

فقدانه

16

 0.00يورو

باله العادي

13

 0.00يورو

تقادم عهده

18

 0.00يورو

استبداله

7

 0.00يورو

اجملموع لألصول األخرى

81

 0.00يورو

المجموع العام

762

 0.00يورو

اجملموع ملعدات تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت املتدنية القيمة
أصول أخرى متدنية القيمة

اجملموع لألصول األخرى املتدنية القيمة
مركبات آلية

باله العادي

اجملموع للمركبات اآللية
أصول أخرى

 -16الشؤون المالية
أقفل قسم املالية السنة املالية  2016وأعد بياناهتا املالية وفقا للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع
-209
العام .وإضافة إىل ذلك فحص هذا القسم املراجعات السنوية لذلك العام وتعني عليه تدبر حاالت نقص السيولة
املؤقتة .وترد يف املرفق العاشر معلومات عن أداء احملكمة على صعيد األموال السائلة خالل عام .2017
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(أ)

التقيد بسياسة االستثمار احلالية
تقيدت احملكمة يف عام  2017تقيدا كامال باملعايري اخلاصة بانتقاء املصارف وحبدود املبالغ
-210
املستثمرة طبقا لوثيقة التعليمات اإلدارية  ICC/AI/2012/002املتعلقة باستثمار األموال الفائضة (القسم :3-9
انتقاء املصارف وحدود املبالغ املستثمرة) ،اليت تنص على وجوب أن ال يستثمر يف املؤسسة املصرفية الواحدة عادة
أكثر من ثلث األصول النقدية .وثابرت احملكمة على إيالء األولوية ألمن أمواهلا ،ساهرة يف الوقت نفسه على أن
تستثمر األموال السائلة حبيث تؤيت أعلى معدل ممكن للعائدات منها.
إن احملكمة تراقب األسواق عن كثب وحتصل من وكاالت التصنيف االئتماين على تقييمات
-211
حديثة للمخاطر االئتمانية بغية التكفل باتسام عالقاهتا مع املصارف بدرجة عالية من السداد من الناحية
االئتمانية .وهي تبقي أمواهلا لدى املصارف املتمتعة بأعلى درجات التصنيف االئتماين القصري األجل وتستثمرها
من الناحية اجلغرافية يف بلدان تتمتع بأعلى درجات التصنيف االئتماين ( AAAأو  ،)AAوفقا للتصانيف اليت
متنحها وكاالت ستاندرد و بورس ( )Standard & Poor’sوموديز ( )Moody’sوفتش ( )Fitchللتصنيف
االئتماين.

(ب) عائدات املستثمرات
يف الفرتة املمتدة من  1كانون الثاين/يناير حىت  31كانون األول/ديسمرب  2017كانت
-212
احملكمة حتوز رصيدا نقديا يبلغ متوسطه الشهري ،مبا فيه مبلغ الصندوق العام ومبلغ صندوق رأس املال العامل
ومبلغ صندوق الطوارئ ومبالغ الصناديق االستئمانية مبا فيها الصندوق االستئماين للضحايا ،زهاء  60.7مليون
يورو .ويشمل هذا املقدار مبلغا متوسطه  35.8مليون يورو حيز فيما يتعلق بامليزانية الربناَمية املعتمدة ،عدا
صندوق رأس املال العامل وصندوق الطوارئ واألموال املوضوعة جانبا من أجل سد املتطلبات املتعلقة باخلصوم
املتأتية عن تعويضات املوظفني .وتبني يف املرفق احلادي عشر حال صندوق رأس املال العامل وصندوق الطوارئ يف
 31كانون األول/ديسمرب .2017
إن معدل الفائدة األساسي الذي يطبقه البنك املركزي األورويب بقي يف عام  2017عند مقداره
-213
املتدين تدنيا قياسيا والبالغ  0.00يف املائة (انظر املرفق العاشر) .ويضاف إىل ذلك أن معدل الفائدة على
املودعات لدى هذا املصرف ظل ثابتا يف عام  2017عند نسبة  0.4-يف املائة .وبلغ املعدل املتوسط للفائدة
اليت حصلت عليها احملكمة  0.15يف املائة يف عام  2016و 0.28يف املائة يف عام  .2017ففي الظروف املالية
القائمة يعترب مقدار العائدات اإلمجالية جلميع األموال املستثمرة البالغ  162.0ألف يورو ،بالنظر إىل أثر
السياسات اليت تتبعها البنوك املركزية فيما خيص العائدات ،مقدارا مرضيا.

(ج)

االجتاه على صعيد االستثمار واسرتاتيجيته يف املستقبل
ستظل جلنة استعراض االستثمار جتتمع مرة كل ثالثة أشهر ملناقشة األداء وحتليل ظروف السوق
-214
احلالية ،وإسداء إرشادات إىل رئيس وحدة احلسابات واخلزينة .إن احملكمة متقت املخاطرة وتتمثل أولويتها األوىل يف
املثابرة على صون أمواهلا .وبالنظر إىل القرارات اليت اختذها البنك املركزي األورويب مؤخرا فيما خيص السياسة
النقدية ،يرجح أن ال يتسىن للمحكمة أن حتقق يف عام  2018عائدات أفضل .فستظل احملكمة تسعى إىل إيتاء
العائدات وتعظيم مبلغها يف أوضاع سوقية صعبة ،مع صون أمواهلا بالتقيد بسياساهتا الصارمة فيما يتعلق باستثمار
األموال الفائضة.

دال  -البرنامج الرئيسي الرابع :أمانة جمعية الدول األطراف
واصلت أمانة مجعية الدول األطراف تقدمي اخلدمات الفنية وخدمات املؤمترات للجمعية وهيئاهتا
-215
الفرعية وسائر اهليئات الرقابية يف عام .2017
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-216

ومن املنجزات اهلامة اليت حققتها أمانة اجلمعية يف عام  2017ما يلي:

(أ) تنظيمها دورة اجلمعية السادسة عشرة ،اليت عقدت يف نيويورك ،ملدة تسعة أيام عمل ،وتوفريها
اخلدمات هلا ،وتنظيمها االجتماع السادس للجنة االستشارية املعنية بتعيني قضاة احملكمة ،الذي عقد يف الهاي
يف الفرتة من  18إىل  22أيلول/سبتمرب  ،2017وتوفريها له اخلدمات الفنية واخلدمات التقنية؛
(ب) توفريها للجمعية وهيئاهتا الفرعية خدمات السكرتاريا القانونية والفنية ،من قبيل توفري الوثائق
والتقارير وامللخصات التحليلية ،مبا يف ذلك إعداد الوثائق املتعلقة بانتخاب ستة قضاة وستة أعضاء يف جلنة امليزانية
واملالية؛
(ج) توفريها اخلدمات للهيئات الفرعية للجمعية ،وذلك يف املقام األول للمكتب وأفرقته العاملة ،وجلنة
امليزانية واملالية ،وجلنة املراجعة ،وفريق الدراسة املعين باحلوكمة ،والفريق العامل املعين بالتعديالت ،واللجنة
االستشارية املعنية برتشيحات قضاة احملكمة؛
(د) تنظيمها دورتني عاديتني للجنة امليزانية واملالية عقدتا يف الهاي وتوفريها اخلدمات هلما لفرتة
إمجالية مقدارها  15يوم عمل؛
عمل؛

(ه) تنظيمها ثالث دورات للجنة املراجعة ،وتوفريها اخلدمات هلذه الدورات ،خالل فرتة مخسة أيام

(و) إسداؤها املشورة إىل اجلمعية واملكتب وهيئاهتما الفرعية بشأن املسائل القانونية واملسائل الفنية
املتصلة بعمل اجلمعية؛
(ز) اضطالعها باملهام املنوطة هبا يف إطار واليتها فيما يتعلق خبطة عمل مجعية الدول األطراف
لتحقيق الطابع العاملي لنظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية وتنفيذه الكامل عمال بالقرارات ذات
الصلة ،ما آتى حتسينا إلمكانية االطالع على املعلومات املوفرة على املوقع الشبكي للجمعية؛
(ح) اضطالعها باملهام املنوطة هبا يف إطار واليتها بشأن التكامل ،على النحو املبني
يف القرارات ذات الصلة ،ومنها القرارات  RC/Res.1و ICC-ASP/9/Res.3وICC-ASP/10/Res.5
و ICC-ASP/11/Res.6و( ICC-ASP/12/Res.4استلزم منها ذلك أن تعمل بصفة مهزة وصل بني الدول
واحملكمة واملنظمات الدولية واجملتمع املدين ،جامعة املعلومات بشأن األنشطة واملتطلبات املتصلة بالتكامل،
وواضعة هذه املعلومات على املوقع الشبكي للجمعية ،وماسكة قاعدة البيانات املتاحة على املوقع الشبكي املتعلقة
باألطراف الفاعلة املعنية بالتكامل)؛
(ط) تأمينها املسامهات يف الصندوق االستئماين ملشاركة أقل البلدان منوا وغريها من الدول النامية يف
عمل اجلمعية ،وإدارهتا هذا الصندوق ،ميسرة مشاركة ستة ممثلني يف الدورة السادسة عشرة للجمعية؛
(ي) مراسلتها احلكومات واحملكمة واملنظمات احلكومية الدولية وسائر اهليئات ذات الصلة واألفراد
واملنظمات غري احلكومية بشأن املسائل املتصلة بعمل اجلمعية؛
(ك) قيامها فيما خيص الدورة السادسة عشرة للجمعية بتنظيم اعتماد املنظمات غري احلكومية وبتيسري
مشاركة  667ممثال من اجملتمع املدين يف هذه الدورة؛
(ل) مساعدهتا رئيس اجلمعية بأشكال منها إسداء املشورة القانونية بشأن املسائل الفنية املتصلة بعمل
اجلمعية وهيئاهتا الفرعية ،وإجراء الرتتيبات املتعلقة بالسفر ،وتيسري احلضور يف شىت االجتماعات وحلقات
التدارس.
وإضافة إىل اجللسات العامة للجمعية وما يتصل هبا من املشاورات غري الرمسية ،وفرت األمانة
-217
اخلدمات لالجتماعات على النحو التايل البيان:
(أ) املكتب
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 78اجتماعا
(ب) االجتماعات املعقودة يف الهاي
 10اجتماعات
’ ‘1الفريق العامل التابع للمكتب املعين باملادة 97
 43اجتماعا
’ ‘2الفريق العامل يف الهاي
 5اجتماعات
التكامل
 7اجتماعات
التعاون
اجتماعان
خطة العمل
 13اجتماعا
امليزانية
 7اجتماعات
التعاون
 4اجتماعات
فريق الدراسة املعين باحلوكمة
 3اجتماعات
جلسات اإلحاطة
 15يوم اجتماع
’ ‘3جلنة امليزانية واملالية
 5أيام اجتماع
’ ‘4جلنة الرقابة
 5أيام اجتماع
’ ‘5اللجنة االستشارية املعنية برتشيحات قضاة احملكمة
 38اجتماعا
(ج) االجتماعات املعقودة يف نيويورك
اجتماع واحد
’ ‘1عدم التعاون
 9اجتماعات
’ ‘2الفريق العامل املعين بالتعديالت
 11اجتماعا
’ ‘3تفعيل اختصاص احملكمة على جرمية العدوان
 17اجتماعا
’َ ‘4مموع اجتماعات الفريق العامل يف نيويورك
 10اجتماعات
الفريق العامل يف نيويورك
 5اجتماعات
االجتماعات الشاملة
اجتماعان
التمثيل اجلغرايف العادل والتوازن بني اجلنسني
 128اجتماعا
َمموع االجتماعات
جهزت أمانة اجلمعية لدورة اجلمعية السادسة عشرة ما َمموعه  263وثيقة بلغ عدد صفحاهتا
-218
( 7 396بلغات اجلمعية الرمسية األربع) ،على النحو التايل:
(أ) وثائق ما قبل
(ب) وثائق

الدورة:

الدورة:

(ج) وثائق ما بعد

 196وثيقة عدد صفحاهتا

4 824؛

 56وثيقة عدد صفحاهتا 280؛
الدورة:

 11وثيقة عدد صفحاهتا .2 292

ويف سياق الدورتني الثامنة والعشرين والتاسعة والعشرين للجنة امليزانية واملالية جهزت األمانة ما
-219
َمموعه  235وثيقة (عدد صفحاهتا  )3 315بكل من لغيت عمل احملكمة.
وجهزت األمانة أيضا ما َمموعه  89وثيقة (عدد صفحاهتا  )1 399فيما يتعلق بالدورات
-220
الرابعة واخلامسة والسادسة للجنة املراجعة.

هاء -

البرنامج الرئيسي السادس :أمانة الصندوق االستئماني للضحايا
إن القدرة التشغيلية والسمة االستجابية للصندوق االستئماين للضحايا تأثرتا على العموم
-221
بالتطورات التالية اليت شهدها عام :2017
(أ) بالنسبة إىل ميزانية عام  ،2017أوصت اللجنة ،بالنسبة إىل اجلزء األكرب ،باعتماد اهليكل املقرتح
لألمانة ،ورفضت يف اآلن ذاته عددا من حاالت حتويل وظائف املساعدة املؤقتة العامة الستحداث وظائف
جديدة اقرتحت متاشيا مع اهليكل األصلي الذي اعتمده َملس الصندوق االستئماين للضحايا يف آب/أغسطس
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 .2015وعالوة على ذلك وافقت اللجنة على ختصيص مبلغ إمجايل يشكل متويال جزئيا جلميع وظائف املساعدة
املؤقتة العامة .ومتت املوافقة على استحداث منصب موظف برامج معاون واحد ضمن فئة املساعدة املؤقتة العامة
دون ختصيص متويل له .ونظرا إىل احلاجة املاسة إىل فتح هذا املنصب على الفور يف األمانة ،إذ إنه يدعم وينفذ
عمليات تصميم حامسة يف َمايل الشراء والربامج ،قرر الصندوق االستئماين للضحايا بناء على ذلك إعادة
ختصيص املوارد هلذا املنصب ضمن فئة املساعدة املؤقتة العامة.
(ب) استكملت إجراءات تعيني موظفني جدد يف األمانة ،منهم املرشحني ذوي األولوية طبقا للمبادئ
واملبادئ التوجيهية املعدة ضمن إطار  ،ReVisionيف عام  .2017ومت التخطيط إلخطار املوظفني الذين ألغيت
وظائفهم يف  1كانون األول/ديسمرب  ،2016إال أن هذا األمر قد تأخر ألن قلم احملكمة يرغب يف استيضاح
عدد من املسائل القانونية واإلدارية .وأخطر املوظفني الذين ألغيت وظائفهم يف  1شباط/فرباير  .2017وطبقا
ملبادئ إطار  ReVisionاخلاص بقلم احملكمة ،أتيح هلم اخليار ما بني التقدم كمرشحني ذوي أولوية لشغل وظيفة
جديدة أو احلصول على حزمةمعززة لتسوية َناية اخلدمة .وقرر مجيع موظفي الصندوق االستئماين للضحايا
املعنيون ،باستثناء موظف واحد ،التقدم لشغل وظائف جديدة.
(ج) وعقب استكمال اإلجراءات املتعلقة باملرشحني ذوي األولوية ،استهل الصندوق االستئماين
عملية التعيني لسائر الوظائف القائمة مثل املستشار القانوين وموظف الشؤون املالية وموظفي حشد التمويل وإبراز
األمهية .ونظرا لتزايد األنشطة املنجزة فيما يتعلق بأوامر جرب األضرار وأوجه القصور اليت تشهدها القدرات ،تأخرت
عملية ال تعيني .وكانت عملية تعيني املستشار القانوين وموظف الشؤون املالية على وشك االنتهاء يف َناية كانون
األول/ديسمرب .2017
(د) وسعيا إىل االستجابة بسالسة إىل تزايد عبء العمل ،وال سيما يف َمال جرب األضرار ،قدم
الصندوق االستئماين للضحايا طلبات لالستعانة مبوظفي برامج ميدانيني معاونني على أجل قصري يف أوغندا
ومجهورية الكونغو الدميقراطية ومايل وكوت ديفوار.
(ه) وحشدت الصندوق االستئماين أيضا بعدد من املهنيني الداخليني والزائرين لالستعانة هبم يف
الهاي خالل عام  2017يف إجناز أنشطة وضع الربامج واألنشطة القانونية واإلدارية وأنشطة حشد التمويل/إبراز
األمهية.
(و) ويف إطار املهمة املتمثلة يف جرب األضرار طرأت زيادة حادة يف األنشطة املتصلة بأعمال البحث
املتعلقة بالوثائق القانونية ومقرتحات الربامج وإعداد نصوص هذه الوثائق واملقرتحات وتقدميها يف سياق إجراءات
جرب األضرار ،إذ ازداد عدد القضايا املشمولة بذلك من اثنتني (لوبـنغا وكاتـنغا) إىل أربع (لوبـنغا وكاتـنغا واملهدي
ومببا) يف ثالث حاالت خمتلفة .وقد استلزم األمر متديد عقد املوظف الذي يعمل على أجل قصري لضمان وجود
املوظفني الالزمني لتعزيز قدرة الصندوق على البحث وإعداد الوثائق القانونيني يف َمال جرب األضرار.
(ز) ويف إطار مهمة املساعدة ،أجرى الصندوق االستئماين يف كانون الثاين/يناير وشباط/فرباير
 2017مهمة تقييم الستطالع وحتديد إمكانية بدء برنامج للمساعدة يف كوت ديفوار .واستنادا إىل النتائج
والتوصيات الصادرة عن التقييم ،وافق َملس املديرين على توسيع نطاق مهمة املساعدة لتشمل كوت ديفوار يف
أيار/مايو  .2017وستتاوصل يف عام  2018إجراءات طرح املناقصات التنافسية الدولية لتحديد واختيار الشركاء
يف التنفيذ.
(ح) واختتم الصندوق مشاريع برامج املساعدة اخلمسة املتبقية يف مجهورية الكونغو الدميقراطية خالل
عام  ،2017خمتتما بذلك دورة تنفيذ الربنامج .ويف اآلن ذاته ،استهل الصندوق إجراءات طرح املناقصات
التنافسية الدولية ل تحديد واختيار الشركاء يف تنفيذ دورة الربنامج اجلديدة ،وقد شارك يف هذه املناقصات 100
جهة .ومن املزمع أن يستهل الربنامج اجلديد يف بداية عام .2018
(ط) ويف َناية عام  ،2017بدأ الصندوق أيضا التحضري لعملية اختيار شركاء جدد يف أوغندا نظرا
ألن دورة الربنامج احلالية أوشكت على االستكمال ما بني نيسان/أبريل وتشرين الثاين/نوفمرب .2018
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(ي) ويف تشرين األول/أكتوبر  ،2017شارك الصندوق يف بعثة مشرتكة بني الصندوق واحملكمة
أوفدت إىل جورجيا ،إضافة إىل مكتب املدعي العام وقلم احملكمة ،وكان اهلدف من هذه البعثة إذكاء الوعي
باحملكمة والصندوق االستئماين وخمتلف أدوار اهليئات املختلفة ،فضال عن مناقشة إمكانية توسيع نطاق والية
املساعدة اليت يقدمها الصندوق لتشمل جورجيا.
(ك) وكثف الصندوق االستئماين ما يبذله من جهود يف َمايل الدعوة وحشد والتمويل مع أصحاب
املصاحل الرئيسيني ،مبا يف ذلك اجلهات املاحنة احلالية واحملتملة من القطاع العام ،وذلك على الصعدين الثنائي
واإلقليمي ،خالل املنتدى الذي عقده الفريق العامل يف الهاي وخالل اجتماعات مجعية الدول األطراف .وحسن
الصندوق أيضا أنشطة التواصل اخلارجي اليت يضطلع هبا – مبا يف ذلك النشرات اإلخبارية وموقع تويرت واملوقع
الشبكي – لتعميق فهم اجلمهور للصندوق ،وواليته وإجنازاته واحتياجاته .ويالحظ الصندوق ارتفاع مستوى الوعي
بني الدول األطراف مبا ينجزه من أنشطة دعوة لصاحل الضحايا وكذلك باحتياجاته املالية .ويف عام ،2017
الحظ الصندوق تعايف حجم التربعات املستلمة من الدول األطراف ،مبا يف ذلك االستعداد لتقبل خيار ختصيص
األموال ملنح معينة جلرب األضرار.
وإذ تالحظ اللجنة أن "حشد التمويل ليس من وظائف احملكمة األساسية" فإَنا أوصت
-222
باملوافقة على ختصيص مبلغ قدره  75ألف يورو لفعاليات حشد التمويل وملواد الصندوق االستئماين "بشرط تقدمي
حتليل للنتائج املستمدة من هذه النفقات مقابل التربعات الواردة للجمعية عن طريق قسم مفصل يف التقرير عن
()8
أداء امليزانية لعام ."2017
وقبل تناول طلب اللجنة من حيث اجلوهر ،يرغب الصندوق االستئماين يف توضيح أن حشد
-223
التمويل – رمبا على نقيض احملكمة – هو أحد وظائفه الرئيسية .فالصندوق االستئماين يعتمد على التربعات
واهلبات من أجل تنفيذ أنشطته يف إطار والييت املساعدة وجرب األضرار اللتني أسندهتما إليه اجلمعية العامة.
فاحلصول على هذا النوع من اإليرادات يتطلب إجناز أنشطة حلشد التمويل تستهدف اجلهات املاحنة من القطاعني
العام واخلاص على حد سواء.
ويشري الصندوق االستئماين عالوة على ذلك إىل أنه ،عقب اعتماد اجلمعية ملزيد من
-224
التخفيضات يف ميزانية احملكمة لعام  ،2017خفض املبلغ املعتمد من أجل فعاليات حشد التمويل مواد الصندوق
االستئماين إىل  65ألف يورو.
ويتناول تقرير الصندوق االستئماين بشأن عبء العمل املتوقع فيما يتعلق هبيكله التنظيمي،
-225
املعروض على اللجنة لتنظر فيه يف دورهتا احلادية والعشرين املعقودة يف نيسان/أبريل  )9(،2018إعادة التوجيه
املؤقت ألنشطة حشد التمويل اليت ينجزها الصندوق االستئماين خالل عام  2017حنو اجلهات املاحنة من القطاع
العام بغية التخفيف من وقع توجه تربعات الدول األطراف والتغلب عليه.
وعالوة على ذلك ،شدد َملس مديري الصندوق االستئماين على أمهية زيادة إبراز أمهية
-226
الصندوق يف اجملال العام ،بصفته القناة األوىل لتحسني الرؤية الدولية لواليات الصندوق وإجنازاته وحنو زيادة
اإليرادات املتأتية من التربعات واهلبات.
وركز استخدام الصندوق االستئماين ملوارد امليزانية املعنية على أنشطة إبراز األمهية وحشد
-227
التمويل اليت تستهدف الدول األطراف .وتضمنت هذه األنشطة فعاليات تتعلق بالزيارة املشرتكة بني أعضاء َملس
الصندوق االستئماين ،مبن فيهم الرئيس ورئيس احملكمة ،إىل مجهورية الكونغو الدميقراطية وأوغندا؛ وعرضا متنقال
عن مشاريع املساعدة اليت ميوهلا الصندوق يف مجهورية الكونغو الدميقراطية وأوغندا ،واليت مت إبرازها يف الهاي أثناء
اجتماعات َملس الصندوق والفعاليات اجلانبية اليت عقدت على هامش اجلمعية؛ وتكاليف الطباعة املتعلقة مبواد
التواصل األساسية اليت يستخدمها الصندوق .وقدم دعم مماثل إىل زيارات وبعثات رفعية املستوى أجراها الصندوق
خالل السنة ،مبا يف ذلك مايل وإثيوبيا وجورجيا والسنغال ونيويورك.
()8
()9
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وساهم استخدام املبلغ املعتمد وقدره  65ألف يورو لتطوير فعاليات ومواد حشد التمويل يف
-228
عكس توجه التربعات إىل االخنفاض .وزاد الصندوق إيراداته من التربعات بنسبة تقارب  50يف املائة ،أي من
 1.7مليون يورو يف عام  2016إىل  3ماليني يورو يف عام  .2017وعالوة على ذلك ،جذب الصندوق يف عام
 2017جهات ماحنة جديدة وأخرى سابقة ،فوسع نطاق قاعدة الدعم اخلاصة به املؤلفة من الدول األطراف اليت
تقدم التربعات إىل الصندوق.
وتشمل أهم مسات الزيادة يف التربعات يف عام  2017ما يلي:

-229

(أ) الدفعة الثانية البالغة  1مليون يورو تقريبا يف شكل متويل غري مقيد بناء على االتفاق املتعدد
السنوات املربم مع السويد.
(ب) اتفاق جديد متعدد السنوات مع فنلندا مببلغ إمجايل قدره  800ألف يورو خيصص لضحايا
اجلرائم اجلنسية اجلرائم القائمة على نوع اجلنس.
(ج) تربع خمصص قدره  70ألف يورو من هولندا لتمويل فرادى منح جرب األضرار الفردية يف قضية
كاتنغا .وقد قرر الصندوق االستئماين ختصيص مبلغ تربع آخر غري مقيد قدمته هولندا وقدره  130.0ألف يورو
للمساعدة على متويل منح جرب األضرار اجلماعية يف قضية كاتنغا.
(د) تربع من اململكة املتحدة يتجاوز مبلغ اإلمجايل  459ألف يورو يف عام  – 2017خصص
الصندوق االستئماين أكثر من نصف هذا املبلغ لتمويل أنشطة منجزة يف أوغندا.
(ه) بعد ثالث سنوات من الغياب ،عادت أملانيا كجهة ماحنة إىل الصندوق االستئماين يف عام
 ،2017إذ تربعت مببلغ غري مقيد قدره  300ألف يورو.
.2017

(و)

واصلت أسرتاليا التربع إىل الصندوق االستئماين إذ وهبته مبلغا قدره  200ألف يورو يف عام

(ز) أضحت أربع دول أطراف جهات ماحنة للصندوق االستئماين يف عام  ،2017وهي :قربص
وجورجيا والربتغال وأوروغواي.
(ح) عادت ست دول أطراف كجهات ماحنة للصندوق االستئماين يف عام  ،2017وهي :فرنسا
وأملانيا وهنغاريا وهولندا وبولندا وسلوفينيا.
(ط)
-230
للضحايا.

واو -

استمرت اثنتا عشرة دولة يف التربع للصندوق االستئماين يف عام .2017
وترد يف املرفق السابع مؤشرات أداء الربنامج الرئيسي السادس ،أمانة الصندوق االستئماين

البرنامج الرئيسي السابع :5-آلية الرقابة المستقلة
استكملت آلية الرقابة املستقلة استعراضا أوليا( )10بشأن  14بالغا عن حاالت سوء سلوك يف
-231
عام  ،2017وتوبعت أربعة بالغات منها إىل أن دخلت مرحلةالتحقيق الشامل وال يزال بالغان منها قيد التحقيق
يف وقت إعداد التقرير .واستكملت سبع حاالت تفتيش بناء على طلب رئيس اهليئة املعنية فضال عن نشاط
تقييمي واحد .وجيري اآلن تقييم ثان يف َناية السنة .ومل ترد طلبات تقييم أو تفتيش من املكتب.
وطورت اإلجراءات الداخلية واألدلة التشغيلية اخلاصة بآلية الرقابة املستقلة ونفذت ،إىل جانب
-232
تقدمي اإلرشادات الشاملة إىل املبلغني وإقامة االتصاالت معهم ومحايتهم من عمليات االنتقام.

()10
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وسعت اآللية إىل مساعدة احملكمة على تطوير اسرتاتيجيات األخالقيات والقيم ،وذلك مثال
-233
عن طريق املساعدة على استقبال املوظفني اجلدد.

زاي -

البرنامج الرئيسي السابع :6-مكتب المراجعة الداخلية
ترد يف املرفق الثامن مؤشرات أداء الربنامج الرئيسي السابع ،6-مكتب املراجعة الداخلية.

-234

وقد اضطلع املكتب مبا يلي يف عام  ،2017باالتساق مع خطة املراجعة لعام  2017اليت
-235
أكدت جلنة املراجعة صالحيتها:
(أ)

إجراء أربع مراجعات عامة :وثالث مراجعات يف َمال تكنولوجيا املعلومات:

’ ‘1املراجعة اخلاصة باملوظفني املؤقتني يف قسم خدمات اللغات؛
’ ‘2املراجعة اخلاصة بقسم الضحايا والشهود .ومشلت هذه املراجعة زيارة إىل املكتب امليداين يف
أوغندا قام هبا أحد املراجعة .وتعذر إجراء الزيارات اليت كان من املخطط القيام هبا يف مكاتب ميدانية
أخرى نظرا ألنشطة احملاكمة اجلارية؛
’ ‘3املراجعة اخلاصة بإدارة عقود اخلرباء االستشاريني واملتعاقدين من الباطن ،فضال عن التعيينات
بعقود قصرية األجل؛
’ ‘4املراجعة اخلاصة بنوعية وسالمة قوائم اجلرد املادي لألصول املسجلة؛
’ ‘5املراجعة اخلاصة بإدارة مشروع تكنولوجيا املعلومات؛
’ ‘6املراجعة اخلاصة ببيئات تكنولوجيا املعلومات املسندة إىل جهات خارجية؛
’ ‘7املراجعة اخلاصة باالستجابة للحوادث يف َمال تكنولوجيا املعلومات.
(ب) تقدمي اخلدمات االستشارية إىل قسم اخلدمات التابع ملكتب املدعي العام :وتضمن هذا النشاط
تيسري عملية حتديد املخاطر وتقييمها على املوظفني يف قل وحدة من وحدات القسم .وتضمن أيضا تطوير مواد
تدريبية وعرضا للموظفني بشأن أساسيات إدارة املخاطر.
عليها.
وحتديثه.

(ج)

خطة مراجعة لعام  ،2018وقد قامت جلنة املراجعة باستعراض هذه اخلطة والتصديق

(د)

إعادة هيكلة ميثاق مكتب املراجعة الداخلية ،الذي استعرضته وسنته جلنة املراجعة،

إدارة متابعة وضع تنفيذ توصيات املراجعة الداخلية (زهاء  130توصية)؛ وتنظيم
(ه)
اجتماعات مع أصحاب املصلحة ملناقشة وضع التنفيذ؛ واستعراض الوثائق املقدمة كربهان للتنفيذ؛ وإعداد تقرير
عن وضع التنفيذ ليعرض على جلنة املراجعة.
(و)

تقييم إدارة املخاطر يف املنظمة وإعداد تقرير يعرض على جلنة املراجعة.

(ز)

استعراض وحتديث إجراءات املراجعة لتعزيز إدارة النوعية.

(ح)

إسداء مشورة تقنية متخصصة إىل املديرين التشغيليني يف احملكمة عند الطلب.

(ط) اإلسهام يف سري ثالث جلسات للجنة املراجعة مع املشاركة بفعالية فيها وإعداد تقارير تعرض
على اللجنة يف دورهتا للعلم حملتواها.

2A011118

43

ICC-ASP/17/2

(ي) تقدمي عرض للفريق العام يف الهاي بشأن دور املراجعة الداخلية يف مراقبة امليزانية ،وتبادل
املعلومات مع ممثلي الدول عند الطب.
تقدمي معلمات ووثائق إىل املراجعني اخلارجيني () يف خمتلف االجتماعات.

(ك)

ثالثا -المسائل الشاملة النطاق
ترد يف املرفق الثاين عشر معلومات عن مدى حتقق افرتاضات احملكمة فيما خيص الفرتة املمتدة
-236
من عام  2005حىت عام .2017

ألف  -تحويل األموال
-237

أجريت يف عام  2017عمليتان من عمليات حتويل األموال مببلغ يتجاوز  200 000يورو.

وحول مبلغ قدره  218 399.50يورو من بند املساعدة املؤقتة العامة إىل بند املساعدة
-238
القصرية األجل يف ميزانية قسم الضحايا والشهود لسد تكاليف املساعدة القصرية األجل وفرادى املتعاقدين.
وحول مبلغ قدره  630 000من بند املساعدة املؤقتة العامة إىل بند تكاليف املوظفني يف شعبة
-239
التحقيق لتغطية العجز يف تكاليف املوظفني نظرا ملا بذله مكتب املدعي العام من جهود لشغل الوظائف الشاغرة
لديه لدعم عمليات التحقيق اليت أجرهتا الشعبة يف عام .2017

باء -

الخطة االستراتيجية وإدارة المخاطر
قررت احملكمة متديد فرتة العمل خبطتها االسرتاتيجية احلالية حىت َناية عام  2018بغية مواءمة
-240
اخلطة االسرتاتيجية اجلديدة اخلاصة باحملكمة مع اخلطة االسرتاتيجية اخلاصة باملدعي العام اليت ستنتهي يف عام
.2018
واستهلت األجهزة األعمال التحضريية لتحديد النهج العام وعرض خطة مشورع على جلنة
-241
التنسيق اجلديدة بعد انتخاب هيئة الرئاسة اجلديدة وقلم احملكمة اجلديد يف آذار/مارس  ،2018الستعراضها
وتأييدها للمضي هبا قدما.
ومن املرتقب ،أن يكون لقلم احملكمة خطة خاصة به ،ألول مرة ،على غرار مكتب املدعي
-242
العام .وهلذا الغرض ،قدم ديوان قلم احملكمة توجيهات بشأن األهداف ذات األولوية ،والنتائج املرتقبة ومؤشرات
األداء الرئيسية إىل كل قسم من أقسام قلم احملكمة .واستلمت املشاريع األوىل واستعرضت إلدراجها ضمن
األولويات االسرتاتيجية لعام  ،2018اليت ستشكل األساس الذي ستقوم عليه اخلطة االسرتاتيجية املقبلة
للمحكمة.
قرر َملس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا متديد فرتة العمل باخلطة االسرتاتيجية اخلاصة
-243
بالصندوق للفرتة  2017-2014حىت َناية عام  2018إلتاحة إجراء استعراض متعمق ألداء الربنامج ،وللنظر
يف اخلربة املكتسبة يف ممارسات منح التعويضات األولية جلرب األضرار من الصندوق .وستشمل اخلطة االسرتاتيجية
الرباعية املقبلة للصندوق مرة أخرى برناَما (منقحا) إلدارة املخاطر فضال عن خطة ملراقبة األداء.
وبالنظر إىل إدارة املخاطر ،أصدرت احملكمة التعليمات اإلدارية  ICC/AI/2017/003بشأن
-244
إدارة املخاطر يف آذار/مارس  .2017وعقب إصدار تلك التعليمات اإلدارية وافقت جلنة التنسيق على تنفيذ
خطة إدارة املخاطر تدرجييا (َنج تدرجيي) عن طريق منح األولوية ألنشطة ميكن أن يكون هلا أكرب وقع يف بلوغ
األهداف االسرتاتيجية للمحكمة.
ومل تفتأ احملكمة حترز تقدما ،وفقا هلذا النهج التدرجيي .وعني أعضاء جلنة إدارة املخاطر يف
-245
آب/أغسطس  .2017وتعمل هذه اللجنة اآلن بكامل وظائفها ،مقدمة ألصحاب املصلحة التوجيهات
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والتعليمات الالزمة .وعلى النسق ذاته ،عني املسؤولون عن مواجهة املخاطر الكربى ،وحضر هؤالء املسؤولون دورة
تدريبية إلزامية خالل الفصل األخري من السنة.
وخالل عام  ،2017قدمت احملكمة تقارير منهجية إىل جلنة املراجعة بشأن العمل املنجز فيما
-246
خيص إدارة املخاطر.

جيم  -تدابير زيادة النجاعة
وطلبت اجلمعية العامة يف القرار  1الذي اختذته يف الدورة اخلامسة عشرة( )11من احملكمة إعداد
-247
ملحق بامليزانية الربناَمية لعام  2018حيتوي على معلمات مفصلة عن الوفورات أوجه النجاعة احملققة يف عام
 2017وعن تقديرات عام  .2018وذكر القرار أيضا َماالت التنظيم اإلداري اليت ميكن حتقيق وفورات وأجه
جناعة فيها ،مثل تبسيط اخلدمات ،وإمكانية إعادة توزيع املوظفني احلاليني لإلضطالع بأنشطة جديدة،
واملشاورات ،وإعداد الوثائق وفرتة االجتماعات ،والطباعة واملنشورات ،وسياسات السفر ،واالتصاالت ،وإدارة
املباين ،وَماالت أخرى حمتملة حددهتا احملكمة.
ولئن كانت الدول األعضاء طلبت إعداد مرفق بشأن أوجه النجاعة والوفورات ،فإَنا أشارت
-248
أيضا إىل أن امليزانية الربناَمية املقرتحة ينبغي أن تعرض التكاليف اخلاصة بالسنة التالية عن طريق تسليط الضوء أوال
على تكاليف احلفاظ على األنشطة احلالية ،مث اقرتاح تغيريات على هذه األنشطة ،مبا يف ذلك التكاليف الكاملة
إلجراء هذه التغيريات.
وسعيا إىل تلبية هذه املتطلبات ،استمرت احملكمة يف تنفيذ َنجها إلعداد امليزانية الذي اعتمدته
-249
يف عام  2016إلعداد امليزانية الربناَمية املقرتحة لعام  ،2017وذلك باالعتماد على املشاركة االسرتاتيجية املبكرة
من كبار مسؤويل احملكمة من خالل منتدى املناقشة االسرتاتيجية الرئيسي اخلاص هبم ،وجلنة التنسيق ،والفريق
العامل املعين بامليزانية الذي يقوده رئيس قلم احملكمة مباشرة .ومت تعزيز الصلة بني جلنة التنسيق والفريق العامل
املعين بامليزانية أكثر وأكثر عن طريق زيادة وترية مشاركة كبار مسؤويل احملكمة وإشاركهم مباشرة يف األعمال ،مع
قيام الفريق العامل املعين بامليزانية برفع التقارير إىل كبار مسؤويل احملكمة شهريا تقريبا.
وإضافة إىل وضع األهداف واالفرتاضات األساسية ذات األولوية ،مت تعزيز التنسيق بني األنشطة
-250
اخلاصة بكل جهاز يف شىت ربوع احملكمة تعزيزا كبريا ،ما أفضى إىل زيادة أوجه النجاعة والوفورات .ومت االضطالع
باألنشطة التالية لالمتثال بالكامل لطلب اجلمعية ،وهي :حتديد أوجه النجاعة والوفورات خالل األشهر اخلمسة
األوىل من تنفيذ ميزانية عام 2017؛ والوقوف على طبيعة أوجه النجاعة والوفورات احملددة (أي إذا كانت فردية أو
هيكلية)؛ وتقدير وقع أوجه النجاعة والوفورات تلك على أسس ميزانية عام .2018
ومتت مراعاة اجلهود الرامية إىل حتقيق أوجه النجاعة والوفورات بالكامل يف امليزانية الربناَمية
-251
املقرتحة لعام  ،2018أي أن املتطلبات من حيث املوارد لعام  2018قد اقرتحت بعد إدراج مجيع أوجه النجاعة
والوفورات احملتملة بالفعل ،على النحو الذي طلبته اجلمعية .ونظرا الختالف طبيعة أوجه النجاعة عن طبيعة
الوفورات ،ترد املعلومات فيما يلي ضمن فئتني منفصلتني:
(أ)
حيث املوارد؛

أوجه النجاعة ،اليت حتد من الطلبات على املوارد اإلضافية ،لكنها ال تقلل من املتطلبات من
(ب)

الوفورات ،اليت تقلل من املتطلبات من حيث املوارد.

ويرد شرح ألوجه النجاعة والوفورات احملددة يف اجلزء السردي من امليزانية الربناَمية املقرتحة لعام
-252
 2018على مستويي الربامج والربامج الرئيسية ،وترد تفاصيلها يف املرفق العاشر .وتشمل أوجه النجاعة والوفورات
هذه عددا من املبادرات املتخذة يف خمتلف اجملاالت ،آخذة يف احلسبات املبادرات اليت اقرتحتها الدول األطراف
()11
السجالت الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ،الدورة اخلامسة عشرة ،الهاي،
من  16إىل  24تشرين الثاين/نوفمرب  ،)ICC ASP/15/20( 2016اجمللد األول ،اجلزء الثالث ،ICC ASP/15/Res. 1 ،القسم .L.2
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أثناء املناقشات السابقة حول امليزانية ،وتبلغ قيمتها اإلمجالية  2.59مليون يورو ،حبيث بلغت أوجه النجاعة
( 1.48مليون يورو) ،والوفورات ( 1.11مليون يورو).

رابعا -األداء على صعيد تنفيذ ميزانية عام 2017
ألف  -لمحة عامة عن أداء المحكمة على صعيد تنفيذ ميزانيتها
بلغ معدل إنفاق احملكمة الفعلي مليزانيتها الربناَمية  99.6يف املائة ،أي أَنا أنفقت 143.98
-253
مليون يورو من ميزانيتها املعتمدة البالغة  144.59مليون يورو ،فبقي رصيد مقداره  0.61مليون يورو .فزاد
معدل تنفيذ احملكمة مليزانيتها الربناَمية زيادة مقدارها  2.3يف املائة بالقياس بنظريه يف العام املاضي البالغ 97.3
يف املائة.
وقد قدمت احملكمة إىل جلنة امليزانية واملالية إخطارين بإمكان لزوم استخدام مبلغا إمجاليا من
-254
صندوق الطوارئ قدره  1.53مليون يورو .ويف َناية السنة بلغ معدل إنفاق املقدار املعدل ملبالغ صندوق الطوارئ
املخطر بإمكان لزوم استخدامها  96.3يف املائة ،أي أنه أنفق ما َمموعه  1.48مليون يورو من هذا املقدار
املعدل البالغ  1.53مليون يورو .وترد يف الفقرات من  285إىل  289التفاصيل املتعلقة باإلخطارات بإمكان
لزوم االستعانة بصندوق الطوارئ.
ولقد نفذت احملكمة ميزانيتها املدَمة مبعدل بلغ  99.5يف املائة ،أي أَنا أنفقت
-255
 145.45مليون يورو من ميزانيتها املدَمة البالغة  146.12مليون يورو ،مبا فيها اجملموع املعدل ملبالغ صندوق
الطوارئ املخطر بإمكان لزوم استخدامها البالغ  1.53مليون يورو .ومتثل النفقات البالغة  145.45مليون يورو
معدل تنفيذ قدره  100.6يف املائة من امليزانية املعتمدة البالغة  144.59مليون يورو ،مع تسجيل عجز يف
الرصيد قدره  0.87مليون يورو.
ومت جتاوز امليزانية الربناَمية للمحكمة ما أدى إىل استخدام صندوق الطوارئ .ويقدر املبلغ
-256
املستخدم يف الوقت الراهن مبا يبلغ  0.87مليون يورو ،رهنا باستكمال عملية تصديق املراجعة اخلارجية .ومن
شأن استخدام صندوق الطوارئ أن يؤدي إىل خفض رصيده إىل  4.92ماليني يورو.

باء -

األداء على صعيد تنفيذ الميزانية البرنامجية
حيتوي اجلدول  2الوارد أدناه على ملخص عن تنفيذ امليزانية الربناَمية حبسب الربنامج الرئيسي
-257
والربنامج .أما تفاصيل تنفيذ امليزانية الربناَمية حبسب بنودها ضمن إطار كل برنامج رئيسي وبرنامج وبرنامج فرعي
()12
فرتد يف املرفق اخلامس عشر ،كما طلبته اجلمعية.
الجدول  :1األداء على صعيد تنفيذ ميزانية عام  2017بحسب البرنامج الرئيسي والبرنامج (المبالغ مبينة بآالف
اليوروات)
الربنامج الرئيسي/الربنامج

[]1

[]2

[]2[-]1[=]3

[]1[\]2[=]4

الربنامج الرئيسي األول
اهليئة القضائية

12 536.0

12 205.3

330.7

97.4

هيئة الرئاسة

1 295.3

1 195.0

100.3

92.3

الدوائر

10 840.4

10 607.0

233.4

97.8

مكاتب االتصال

400.3

403.2

2.9

100.7

الربنامج الرئيسي الثاين
مكتب املدعي العام

44 974.2

44 432.0

542.1

98.8
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امليزانية املعتمدة لعام
2017

النفقات الفعلية لعام
* 2017

الفرق

معدل التنفيذ بالـنسبة
املئوية

[]1

[]2

[]2[-]1[=]3

[]1[\]2[=]4

املدعي العام

10 356.8

9 792.9

564.0

94.6

شعبة االختصاص والتكامل والتعاون

3 956.9

3 755.3

201.6

94.9

شعبة التحقيق

19 091.0

19 733.0

642.0

103.4

شعبة املقاضاة

11 569.5

11 150.9

418.6

96.4

الربنامج الرئيسي/الربنامج

الربنامج الرئيسي الثالث
قلم احملكمة

76 632.6

77 681.7

-1 049.1

101.4

مكتب رئيس قلم احملكمة

1 706.4

2 446.6

-740.1

143.4

شعبة اخلدمات اإلدارية

18 798.5

21 291.5

493.0

-2

113.3

شعبة اخلدمات القضائية

32 072.9

33 229.2

-1 156.4

103.6

شعبة العمليات اخلارجية

24 054.7

20 714.4

3 340.3

86.1

الربنامج الرئيسي الرابع
أمانة مجعية الدول األطراف

2 618.8

2 434.1

184.7

92.9

الربنامج الرئيسي اخلامس
املباين

1 454.9

الربنامج الرئيسي السادس
أمانة الصندوق االستئماين للضحايا

2 174.5

1 454.9
1 704.3

100.0
470.2

78.4

الربنامج الرئيسي السابع5-
آلية الرقابة املستقلة
الربنامج الرئيسي السابع6-
مكتب املراجعة الداخلية
اجملموع الفرعي

514.8

461.1

53.7

89.6

694.2
141 600.0

621.0
140 994.4

73.1
605.5

89.5
99.6

الربنامج الرئيسي السابع2-
قرض البلد املضيف

2 987.3

2 983.6

3.7

99.9

المجموع للمحكمة

144 587.3

143 978.0

609.2

99.6

*

استند يف حساب نفقات عام  2017إىل أرقام أولية غري مراجعة هي عرضة

للتغيري.

وبلغ معدل إنفاق اهليئة القضائية  97.4يف املائة ،أي أَنا أنفقت  12.21مليون يورو مقابل
-258
مقدار ميزانيتها املعتمدة البالغ  12.54مليون يورو ،ما ينطوي على اخنفاض مقداره  4.8يف املائة مقارنة مبعدل
اإلنفاق يف السنة السابقة البالغ  102.2يف املائة .ومع ذلك ،وباستثناء املبلغ املسدد إىل شركة التأمني وقدره
 0.18مليون يورو من امليزانية الربناَمية لعام 2017ن و 1.58مليون يورو من امليزانية الربناَمية لعام  2016لقاء
قسط معاش تقاعدي واحد ،وتعويض سدد لقاضيني عقب قرار صدر عن احملكمة اإلدارية التابعة ملنظمة العمل
الدولية يف عام  ،2016بلغ معدل التنفيذ  95.9يف املائة يف عام  2017مقارنة مبعدل بلغ  89.5يف املائة يف
عام  .2016وتعزى الزيادة البالغة  6.4يف املائة يف معدل التنفيذ ،باستثناء املبلغ املذكور آنفا الذي أمرت احملكمة
اإلدارية التابعة ملنظمة العمل الدويل بسداده ،إىل تعيني موظف لتلبية االحتياجات القضائية التشغيلية ،ما أدى إىل
خفض معدل الشغور إىل  7.7يف املائة مقارنة بنسبة  13.5يف املائة يف عام  .2016ويعزى القصور يف التنفيذ
يف عام  2017إىل ‘1’:إسناد عدد من موظفي احملكمة مؤقتا إىل أجهزة أخرى يف احملكمة جلزء من السنة،
’ ‘2وتقاعد العديد من املوظفني والتأخر يف تعيني موظفني آخرين لشغل هذه املناصب.
ونفذ مكتب املدعي العام ميزانيته املعتمدة مبعدل مقداره  98.8يف املائة ،أي بزيادة قدرها
-259
 4.1يف املائة مقارنة مبعدل التنفيذ يف السنة السابقة وقدره  94.7يف املائة .وبلغ املقدار املناظر الـمنفق فعال
 44.43مليون يورو من امليزانية املعتمدة وقدرها  44.97مليون يورو .وتعزى الزيادة يف معدل التنفيذ أساسا إىل
الرتكيز على شغل املناصب الشاغرة لتلبية االحتياجات التشغيلية املتعلقة بأنشطة املقاضاة والتحقيق اليت وافقت
عليها اجلمعية ،فبلغت نسبة الشغور  6.4يف املائة مقارنة بنسبة  12.7سجلت يف عام  .2016أما الوفورات
2A011118
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احملققة يف تكاليف املوظفني فيما خيص وظائف املساعدة املؤقتة العامة أعيد ختصيصها جزئيا لتغطية االحتياجات
التشغيلية اإلضافية املتعلقة بالتكاليف غري املتصلة باملوظفني ،وذلك على النحو التايل ‘1’ :بعثات التحقيق إىل
بلدان احلاالت ،مثل مجهورية أفريقيا الوسطى وكوت ديفوار ومايل ،وما يرتبط هبا من دعم تشغيلي؛ ’ ‘2ونفقات
تشغيلية عامة تكبدت لتغطية تكاليف األنشطة التشغيلية امليدانية املتعلقة بالبعثات واملقابالت املتصلة بالشهود؛
’ ‘3نفقات متصلة باألثاث واملعدات ،مبا يف ذلك مشروع تغيري برنامج  eScanيف وحدة األدلة ،والرتاخيص
وصيانة الربَميات اخلاصة مبختلف الربامج املستخدمة يف مكتب املدعي العام ،وحتديثات .CEDAR
وبلغ معدل تنفيذ ميزانية قلم احملكمة  101.4يف املائة ،أي أنه أنفق  77.68مليون يورو من
-260
ميزانيته املعتمدة البالغة  76.63مليون يورو ،فسجل عجز يف الرصيد قدره  1.05مليون يورو .ويشكل ذلك
زيادة بنسبة  2.9يف املائة مقارنة مبعدل التنفيذ يف السنة السابقة وقدره  98.5يف املائة .وتعزى الزيادة يف اإلنفاق
يف املقام األول إىل زيادة املبلغ املخصص من أجل منظمة العمل الدولية وقدره  2.02ملون يورو ،وجله يتعلق
بالقرارين الصادرين عن احملكمة اإلدارية التابعة ملنظمة العمل الدولية بشأن املعاش التقاعدي لقاضيني من قضاة
احملكمة اجلنائية الدولية .ومت تغطية هذه املبلغ من الوفورات احملققة يف التكاليف غري املتصلة باملوظفني بفضل
اخنفاض عدد أنشطة محاية الضحايا والشهود نتيجة النفخاض عدد حاالت طلب مكتب املدعي العام للحصول
على إفادات من الشهود خالل السنة .وأعيد ختصيص مبالغ الوفورات أيضا لتغطية مجلة أمور منها التكالفي
التالية املفصلة حتت بند االلتزام املناسب ‘1’ :زيادة تكاليف املوظفني يف املناصب الثابتة بسبب تعيني موظفني
جدد ،األمر الذي أدى إىل اخنفاض معدل الشغور إىل  11.3يف املائة مقارنة مبعدل الشغور احملسوب يف امليزانية
وقدره  12.0يف املائة (مقارنة مبعدل شغور قدره  22.0يف املائة يف عام )2016؛ ’ ‘2املشاريع واألنشطة املتعلقة
بقسم املوارد البشرية (أي إدارة األدا) ،وتكنولوجيا املعلومات (أي تطوير التطبيق اخلاص بالضحايا على أجهزة
االتصال احملمولة وبرَمية التخطيط للبعثات) والعالقات العامة والتواصل (أي االحتفال بالذكرى العشرين على وضع
نظام روما األساسي)؛ ’ ‘3النفقات يف إطار بند املساعدة القانونية ألفرقة الدفاع يف قضايا مببا (املادة )70
واملهدي وانتاغند ،ما أدى أيضا إىل تقدمي إخطار لالستعانة بصندوق الطوارئ فيما خيص هذه القضايا؛
’ ‘4زيادة الطلب على إمدادات املكتب وتغيري األثاثات املكسورة يف املقر الرئيسي؛ ’ ‘5وتغيري اإلمدادات
واملعدات يف َمال تكنولوجيا املعلومات فيما خيص حواسيب املستخدمني النهائيني للمحكمة وألنشطة التحقيق؛
’ ‘6وشراء املركبات لدعم أنشطة التشغيل امليدانية يف مجهورية أفريقيا الوسطى.
وبلغ معدل تنفيذ ميزانية أمانة مجعية الدول األطراف  92.9يف املائة ،أي أنه أنفق مبلغ مقداره
-261
 43مليون يورو من امليزانية املعتمدة البالغة  2.62مليون يورو .ويشكل ذلك اخنفاضا بنسبة  4.7يف املائة مقارنة
مبعدل تنفيذ عام  2016الذي بلغ  97،6يف املائة .وحتققت وفورات حتت بند تكاليف املوظفني فيما خيص
املناصب الثابتة واملساعدة املؤقتة العامة ،إذ بلغ معدل التنفيذ نسبة  90.5يف املائة و 78.5يف املائة على التوايل،
نظرا لتعيني موظفني يف املناصب الثابتة واملساعدة املؤقتة العامة يف النص األخري من السنة .وحتت بند األسفار ،مل
تتم الرحالت اليت كان من املزمع أن يقوم هبا بعض أعضاء اللجنة إىل املكاتب امليدانية .وأعيد ختصيص جزء من
الوفورات إىل اخلدمات التعاقدية لسد احلاجة إىل خدمات الرتمجة اخلارجية نتيجة لزيادة حجم الوثائق الالزم
ترمجتها من أجل اجلمعية واألجهزة الفرعية التابعة هلا.
ويتوىل الربنامج الرئيسي اخلامس  -املباين حساب تكاليف الصيانة التصحيحية والوقائية يف
-262
مباين احملكمة .وقد أنفقت ميزانيته البالغة  1.45مليون يورو بأكملها.
وبلغ معدل إنفاق ميزانية أمانة الصندوق االستئماين للضحايا  87.4يف املائة ،أي أنه أنفق
-263
مبلغ مقداره  1.70مليون يورو منامليزانية املعتمدة البالغة  2.17مليون يورو ،ما يشكل زيادة بنسبة 8.7يف املائة
مقارنة مبعدل اإلنفاق يف عام  2016البالغ  87.1يف املائة .ويعزى تدين معدل التنفيذ يف املقام األول إىل تدين
تكاليف املوظفني حتت بند الوظائف الثابتة واملساعدة املؤقتة العامة ،حبيث بلغ معد التنفيذ لكل من البندين
 85.6يف املائة و 54.4يف املائة ،تتيجة إىل وقوع تأخري إداري قصري يف تنفيذ اهليكل اجلديد عقب اكتمال
عملية املراجعة  ReVisionيف شباط/فرباير  .2017وقد أدى ذلك إىل ارتفاع معدل شغور الوظائف ليبلغ 44.4
يف املائة بعد أن بلغ  33.3يف املائة يف السنة السابقة .ولقد أثر تراجع عدد املوظفني يف األمانة على التكاليف
غري املتصلة باملوظفني ،اليت نفذت مبعدل بلغ  84.5يف املائة .وأعيد توزيع جزء من األموال على اخلدمات
التعاقدية لتنظيم أحداث ترمي إىل تعظيم أمهية الصندوق االستئماين وما يبذله من جهود حلشد التمويل ،ومنها
الزيارات اليت يقوم هبا مسؤولو احملكمة وأعضاء اجمللس إىل املكابت امليدانية ،واملعارض املؤقتة أثناء حفالت
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االستقبال اليت ينظمها اجمللس واألحداث اليت تنظم على هامش اجلمعية ،ما أدى إىل تنفيذ ما نسبته  129.9يف
املائة يف فئة اخلدمات التعاقدية.
ويف إطار الربنامج الرئيسي السابع –  ،2قرض البلد املضيف ،وطبقا التفاق القرض املربم مع
-264
البلد املضيف ،فإن الفوائد املرتاكمة يف النصف األول من عام  2016بلغت  2.98مليون يورو ،وقد سدد قسط
القرض عن الفرتة املمتدة من  1متوز/يوليو إىل  31كانون األول/ديسمرب  2016بالكامل يف كانون الثاين/يناير
.2017
وكانت آلية الرقابة املستقلة تؤدي مهامها بالكامل ،بعد شغل الوظيفتني الشاغرتني األخريتني يف
-265
أيار/مايو  .2017ويف َناية السنة ،نفذت امليزانية مبعدل بلغ  89.6يف املائة ،أي أنفق مبلغ قدره  0.46مليون
يوريو من امليزانية املعتمدة البالغة  0.51مليون يورو .ويعزى اخنفاض معدل التنفيذ إىل عدم استخدام امليزانية
املخصصة للخرباء االستشاريني نظرا للتأخر يف تعيني موظني استشاريني لتقييم األنشطة التشغيلية يف النصف
األول من عام  ،2017ونظرا لتأخري آخر يف عمليات الشراء يف النصف الثاين من عام .2017
وبلغ معدل تنفيذ مكتب املراجعة الداخلية مليزانيته املعتمدة  89.5يف املائة ،أي أنه أنفق
-266
 0.62مليون يورو من ميزانيته املعتمدة البالغة  0.69مليون يورو .ويعزى تراجع اإلنفاق إىل التأخر يف تعيني
موظف ليحل حمل موظف يف وظيفة ثابتة غادر يف إجازة خاصة دون مرتب.
-267
بنود اإلنفاق.

وحيتوي اجلدول  3الوارد أدناه على ملخص ألداء احملكمة على صعيد تنفيذ ميزانيتها حبسب

الجدول  :2األداء على صعيد تنفيذ ميزانية عام  2017بحسب بنود اإلنفاق (المبالغ مبينة بآالف اليوروات)
البنود
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امليزانية املعتمدة لعام
2017

النفقات الفعلية لعام
الفرق
* 2017

معدل التنفيذ بالنسبة
املئوية

[]1

[]2

[]2[-]1[=]3

[]1[\]2[=]4

القضاة

5 369.1

5 404.9

-35.8

100.7

اجملموع الفرعي للقضاة

5 369.1

5 404.9

-35.8

100.7

تكاليف املوظفني

85 087.5

88 864.4

-3 776.9

104.4

املساعدة املؤقتة العامة

15 074.4

11 525.0

3 549.3

76.5

املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

1 168.4

1 313.6

-145.3

112.4

العمل اإلضايف

363.5

285.2

78.4

78.4

اجملموع الفرعي لتكاليف العاملني

101 693.7

101 988.3

-294.5

100.3

السفر

5 838.3

6 189.6

-351.3

106.0

الضيافة

29.0

29.9

-0.9

103.2

اخلدمات التعاقدية

3 355.9

3 890.9

-535.0

115.9

التدريب

890.0

744.4

145.6

83.6

اخلرباء االستشاريون

695.3

714.1

-18.8

102.7

حمامو الدفاع

3 528.3

3 913.3

-385.1

110.9

حمامو الضحايا

1 002.8

942.8

60.0

94.0

النفقات التشغيلية العامة

19 925.9

16 793.3

3 132.6

84.3

اللوازم واملواد

962.7

1 230.9

-268.2

127.9

األثاث والعتاد

1 296.3

2 135.7

-839.4

164.7

اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني

37 524.4

36 584.9

939.6

97.5
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المجموع

144 587.3

143 978.0

* استند يف حساب نفقات عام  2017إىل أرقام أولية غري مراجعة هي عرضة

609.2

99.6

للتغيري.

لقد بلغ معدل تنفيذ ميزانية القضاة  100.7يف املائة ،أي أنه أنفق مبلغ مقداره  5.40ماليني
-268
يورو من امليزانية املعتمدة البالغة  5.37ماليني يورو .وتعزى الزيادة يف اإلنفاق إىل دفع مبلغ متبق قدره 0.18
مليون يورو إىل شركة التأمني من أجل قسط املعاش التقاعدي لقاضيني ،وذلك بناء على حكم صدر عن املكمة
اإلدارية التابعة ملنظمة العمل الدولية.
ونـفذت امليزانية فيما خيص املخصصات لسد تكاليف موظفي احملكمة الذين يشغلون وظائف
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ثابتة مبعدل  104.4يف املائة ،أي أنه أنفق مبلغ مقداره  88.86مليون يورو من امليزانية املعتمدة البالغة
 85.09مليون يورو ،ما يشكل زيادة بنسبة  9.1يف املائة من النسبة املسجلة يف عام  2016وقدرها  95.3يف
املائة .وبلغ املتوسط السنوي لشغور الوظائف يف احملكمة  9.8يف املائة ،أي باخنفاض بنسبة  9.9يف املائة مقارنة
باملعدل السنوي لشغور الوظائف يف السنة السابقة البالغ  19.7يف املائة .ويعزى ذلك إىل ما بذلته األجهزة
الرئيسية من جهود لتعيني موظف لتلبية االحتياجات التشغيلية فيمما خيص أنشطة الدعم املتعلقة باهليئة القضائية
وجهات التحقيق والعمليات امليدانية لكي حتقق واليتاهتا .وتراجع املتوسط السنوي لشغور الوظائف يف اهليئة
القضائية إىل نسبة  7.7يف املائة مقارنة بنسبة  13.5يف املائة يف عام  ،2016وارتفع املعدل املناظر لتنفيذ امليزانية
املخصصة لسد تكاليف املوظفني ذات الصلة فبلغ  96.1يف املائة ،أي أنه ارتفع بنسبة  10.1يف املائة عن نظريه
يف السنة السابقة الذي بلغ  86.0يف املائة .وبفضل اجلهود اليت بذلت لشغل الوظائف اليت وافقت عليها
اجلمعية ،انفخض معدل شغول الوظائف يف مكتب املدعي العام إىل نسبة  6.4يف املائة ،مقارنة بنسبة  12،7يف
املائة يف عام  .2016ارتفع معدل التنفيذ اخلاص بتكاليف املوظفني إىل  103.0يف املائة ،أي بزيادة قدرها 8.2
يف املائة مقارنة بنسبة  94.8يف املائة يف عام  .2016وأفضلت أنشطة التوظيف املكثفة املستمرة منذ عام
 2016عقب تنفيذ مشروع  ،ReVisoionتراجع املتوسط السنوي لشغور الوظائف يف قلم احملكمة إىل نسبة
 11.3يف املائة ،أي أنه اخنفض بنسبة  10.7يف املائة ،مقارنة بالنسبة املسجلة يف السنة السابقة وقدرها 22.0
يف املائة .وعالوة على اخنفاض معدل الشغور الذي حتقق ،أفضى املبلغ املبلغ املخصص ملنظمة العمل الدولية
وقدره  2.02مليون يورو إىل زيادة معدل التنفيذ اخلاص بتكاليف املوظفني إىل نسبة  107.3ي املائة ،أي أنه
ارتفع بنسبة  10.3يف املائة مقارنة بالنسبة املسجلة يف السنة السابقة وقدرها  97.0يف املائة.
وقد نـفذت ميزانية املساعدة املؤقتة العامة مبعدل قدره 76.5يف املائة ،أي أنه أنفق 11.53
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مليون يورو من امليزانية املعتمدة وقدرها  15.07مليون يورو ،ما يشكل اخنفاضا بنسبة  10.4يف املائة مقارنة
بالنسبة املسجلة يف عام  2016وقدرها  86.9يف املائة .وبفضل جهود التعيني املبذولة ،بلغ معدل تنفيذ امليزانية
اخلاصة باهليئة القضائية  88.7يف املائة ،مرتفعا بنسبة  16.6يف املائة مقارنة مبعدل التنفيذ املسجل يف السنة
السابقة وقدره  72.1يف املائة ،بينما بلغ معد التنفيذ اخلاص مبكت املدعي العام  76.2يف املائة ،منخفضا بنسبة
 14.3يف املائة مقارنة باملعدل املسجل يف السنة السابقة وقدره  90.5يف املائة .وبلغ معد التنفيذ اخلاص بقلم
احملكمة  74.9يف املائة ،منخفضا بنسبة  12.1يف املائة مقارنة مبعدل التنفيذ املسجل يف السنة السابقة وقدره
 87.0يف املائة .وكان معدل التنفيذ اخلاص بأمانة مجعية الدول األطراف ومكتب املراجعة الداخلية منخفضا إذ
بلغ  78.5يف املائة ( 65.0يف املائة يف عام  )2016و 75.7يف املائة ( 47.7يف املائة يف عام  )2016على
التوايل .واخنفض معدل تنفيذ ميزانية أمانة الصندوق االستئماين للضحايا عن املستوى املطلوب إذ بلغ  54.4يف
املائة ( 44.3يف املائة يف عام  )2016نظرا للتأخر يف تعيني املوظفني عقب االنتهاء من عملية  ReVisionيف
شباط/فرباير .2017
وب لغ معدل تنفيذ امليزانية حتت بند املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات  112.4يف املائة من
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امليزانية املعتمدة وقدرها  1.17مليون يورو .وتعزى الزيادة يف اإلنفاق إىل زيادة خدمات الرتمجة الشفوية التحريرة
اليت قدمها قسم خدمات اللغات يف قلم احملكمة .ويلزم احلصول على املوارد من أجل الدعم خبدمات الرتمجة
الشفوية يف ثالث حماكمات متزامنة استعني فيها ميرتمجني شفويني مستقلني ليكملوا فريقي الرتمجة الشفوية
اإلجنليزي والفرنسي الداخليني ولتقدمي خدمات الرتمجة الشفوية يف لغات احلاالت (األشويل والديواال
والسواحيلي) ،كما يلزم احلصول على املوارد من أجل الدعم الذي يقدمه املرتمجون التحريريون لتلبية طلب ورد من
أحد القضاة .ويعزى االخنفاض يف معدل إنفاق أمانة مجعية الدول األطراف ،الذي بلغ 59.0يف املائة ،إىل إسناد
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خدمات الرتمجة إىل جهات خارجية عوضا عن االستعانة مبرتمجني حتريني داخليني ،وتعيني عدد أقل من موظفي
املساعدة املؤقتة ،ما أدى إىل تعويض الزيادة يف إنفاق ميزانية قلم احملكمة تعويضا جزئيا.
ونفذت امليزانية املخصصة للساعات اإلضافية مبعدل  78.4يف املائة ،أي أنه أنفق 0.29
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مليون يورو من امليزانية املعتمدة وقدرها  0.36مليون يورو .ومع اخنفاض عدد أيام اجللسات ،يف قلم احملكمة،
عن العدد املخطط له ،عمل موظفو األمن يف قسم األمن والسالمة ساعات إضافية أقل عن املخطط له لتقدمي
الدعم يف أيام اجللسات ،ما أفضى إىل اخنفاض اإلنفاق من امليزانية املخصصة للساعات اإلضافية .واخنفض
إنفاض أمانة مجعية الدول األطراف أيضا من ميزانيتها املخصصة للساعات اإلضافية بفضل تعيني عدد أقل من
املوظفني املؤقتني ،نظرا ألن األمم املتحدة هي اليت قدمت املساعدة لدورة اجلمعية اليت عقدت يف نيويورك.
ونفذت ميزانية السفر مبعدل  106.0يف املائة ،أي أنفق  6.19ماليني يورو من امليزانية
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املعتمدة وقدرها  5.84ماليني يورو .ويعزى ذلك أساسا إىل زيادة حجم أنشطة التحقيق اليت يضطلع هبا مكتب
املدعي العام يف احلاالت يف مجهورية أفريقيا الوسطى وكوت ديفوار ومايل ،فبلغ معدل التنفيذ بذلك  127.8يف
املائة ،أي أنه أنفق  3.53ماليني يورو من امليزانية املعتمدة وقدرها  2.76مليون يورو ،وقد تواصل هذا التوجه
لعدة سنوات .وجتاوز تنفيذ آلية الرقابة املستقلة مليزانية السفر اخلاصة هبا أيضا املستوى املطلوب مبعدل بلغ
 277.8يف املائة ،بسبب قيام موظفني اثنني بزيارات تفتشية ،بناء على طلب من رئيس اجلهاز ،إىل ستة مكاتب
ميدانية بدال من قيام موظف واحد بزيارة مكتبني ميدانيني اثنني حسبما كان خمططا .وعوض االخنفاض يف إنفاق
برامج رئيسية أخرى ،أال وهي ميزانية قلم احملكمة وأمانة مجعية الدول األطراف وأمانة الصندوق االستئماين
للحضايا ومكتب املراجعة الداخلية ،جزئيا الزيادة يف إنفاق ميزانية مكتب املدعي العام وآلية الرقابة املستقلة .وجنم
االخنفاض يف اإلنفاق عن اخنفاض عدد أنشطة محاية الضحايا والشهود اليت اضطلع هبا قسم الضحايا والشهود
عن العدد املخطط له ،بسبب اخنفاض عدد اإلحاالت اليت طلبها مكتب املدعي العام ،والتأخر يف تعيني موظفني
يف وظائف شاغرة يف املكتبني امليدانيني يف مايل وجورجيا .وعليه اخنفض معدل تنفيذ ميزانية قلم احملكمة ليبلغ
نسبة  89.3يف املائة ،أي أنه أنفق  1.88مليون يورو من امليزانية املعتمدة التبالغة  2.11مليون يورو .واخنفض
معدل تنفيذ أمانة مجعية الدول األطراف مليزانيتها نظرا إللغاء رحلة كان من املزمع أن يقوم هبا بعض أعضاء
اللجنة إىل املكاتب امليدانية ،بينما اخنفض معدل إنفاق أمانة الصندوق االستئماين للضحايا ،بسبب اخنفاض عدد
املوظفني يف املكتب ،نتيجة التأخر يف التعيينات .وبالنظر إىل أنشطة احملاكمة اجلارية ،مل يتمكن مكتب املراجعة
الداخلية من إجراء زيارات إال إىل املكتب امليداين يف أوغندا ،وذلك يف إطار املراجعة اليت جيريها قسم الضحايا
والشهود ،عوضا عن القيام بالزيارات اليت كانت خمططة إىل املكاتب امليدانية يف أوغندا ومجهورية الكونغو
الدميقراطية وكينيا وكوت ديفوار ،األمر الذي أدى إىل اخنفاض اإلنفاق من ميزانية السفر.
ونفذت ميزانية الضيافة بالكامل إذ بلغت  0.03مليون يورو .ومت إيالء األولوية يف التمويل ،يف
-274
اهليئة القضائية ،لالستعانة خببري استشاري خارجي لتقييم نظام املعاشات التقاعدية للقضاة .وارتفع إنفاق قلم
احملكمة لتغطية األحداث املنظمة يف شىت أقسامه ،مثل الندوة اخلاصة باملساعدة القانونية واالجتماع املفتوح مع
مجيع املوظفني الذي نظمه قسم املوارد البشرية .وارتفع إنفاق أمانة مجعية الدول األطراف لتغطية دورتني للجنة
املراجعة .ونفذ مكتب املدعي العام ميزانته بالكامل تقريبا.
وبلغ معدل تنفيذ ميزانية اخلدمات التعاقدية  115.9يف املائة ،أي أنه أنفق  3.89ماليني يورو
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من امليزانية املعتمدة وقدرها  3.36ماليني يورو .ويعزى معدل تنفيذ قلم احملكمة البالغ  118.9يف املائة إىل ما
يلي ‘1’ :االستعانة خببري استشاري خارجي إلعادة تقييم نظام املساعدة القانونية اخلاص باحملكمة تلبية لطلب
اجلمعية؛ ’ ‘2تنفيذ مشاريع من قبيل جتديد املوارد البشرية وتطوير تطبيق للضحايا على أجهزة االتصال احملمولة
قبل املوعد احملدد هلا (نفذت يف عام  2017بدال من عام  2018نظرا للمتطلبات التشغيلية)؛ ’ ‘3املشاركة يف
أنشطة تتصل بالعالقات العامة ،مثل االحتفال بالذكرى العشرين على وضع نظام روما األساسي ،صيانة وجتديد
مركز الزوار والتعاقد مع شركة لضمان التغطية اإلعالمية لألنشطة على نطاق واسع ودقيق ولتعزيز أثر أنشطة
التواصل .وزاد معدل إنفاق أمانة الصندوق االستئماين للضحايا مليزانيته ليبلغ نسبة  129.9نتيجة لتنظيم أحداث
ترمي إىل إبراز أمهية الصندوق االستئماين وبذل جهود من أجل حشد التمويل يف عام  ،2017ما انطوى على
قيام مسؤويل احملكمة وأعضاء اجمللس بزيارات إىل املكاتب امليدانية وإقامة معارض مؤقتة أثناء حفالت االستقبال
اليت نظمها اجمللس وتنظ يم أحداث على هامش اجلمعية .واخنفض معدل إنفاق مكتب املدعي العام إذ بلغ نسبة
 67.7يف املائة نظرا ألن خدمات الرتمجة والنسخ املتعلقة ألنشطة التحقيق يف بلدان احلاالت خاصة ،وهي
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مجهورية أفريقيا الوسطى وليبيا وكوت ديفوار ومايل ،أسندت إىل جهات خارجية عندما كانت املوارد الداخلية ال
تليب الطلب الداخلي وكان مستوى السرية يسمح بذلك.
ونـفذت ميزانية التدريب مبعدل  83.6يف املائة ،أي أنه أنفق  0.74مليون يورو من امليزانية
-276
املعتمدة البالغة  0.89مليون يورو .ومل يتمكن مكتب املدعي العام من تفنيذ بعض برامج التدريب املعتمدة ألن
مقدمي اخلدمات مل يقبلوا بالشروط واألحكام اليت أملتها احملكمة أو ألن التوقيت كان يتعارض مع األنشطة
التشغيلية .وأدى ذلك إىل اخنفاض اإلنفاق من ميزانية التدريب ليبلغ نسبة  84.0يف املائة .ونفذ قلم احملكمة
ميزانيته مبعدل بلغ  90.6يف املائة نتيجة لتدريب موظفي األمن امليدانيني ،واستئجار حقل رماية للتدريب األمين،
والتدريب يف َمال إطالق النار والسالمة واإلسعافات األولوية لتجديد الشهادات ،واالستعانة مبتخصصني لتنفيذ
برامج تدريب خمصصة من أجل إدارة شؤون الضحايا والشهود يف قسم الضحايا والشهود .ويعزى معدل اخنافض
إنفاق أمانة الصندوق االستئماين للحضايا الذي بلغ  8.3يف املائة إىل اخنفاض عدد املوظفني بسبب التأخري يف
التعيينات.
ونفذت امليزانية املخصصة للخرباء االستشاريني مبعدل بلغ  102.7يف املائة ،أي أنه أنفق
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 0.71مليون يورو من امليزانية املعتمدة وقدرها  0.70مليون يورو .وزاد اإلنفاق من امليزانية يف اهليئة القضائية
وقلم احملكمة ،حبيث بلغ معدل التنفيذ اخلاص بكل منهما  2800.0يف املائة و 118.1يف املائة على التوايل.
واستعانت اهليئة القضائية خببري استشارية (أكتواري) لتقييم خطة املعاشات التقاعدية للقضاة ،نظرا ألن خطة
املعاشات التقاعدية احلالية شارفت على االنتهاء ،بينما تعزى الزيادة يف إنفاق قلم احملكمة أساسا إىل تعيني أربعة
خرباء يف الدائة االبتدائية من أجل إجراءات جرب األضرار يف قضية املهدي ،ومتديد عقود املمثلني القانونيني
للضحايا يف مكتب احملامي العام للضحايا ،طبقا لقرار الدائرة .وحقق مكتب املدعي العام وفورات ،إذ بلغ معدل
التنفيذ  84.3يف املائة نتيجة تقدمي اخلدمات االستشارية إىل املدعي العام َمانا ،كما حتققت وفورات يف أمانة
الصندوق االستئماين للضحايا ،إذ بلغ معدل التنفيذ  74.2يف املائة ،نظرا لتأخر تنفيذ األنشطة الربناَمية يف إطار
والية املساعدة اليت يضطلع هبا الصندوق االستئماين ،والتأخري يف تعيني كاتب الربنامج ملساعدة الصندوق
االستئماين .وتعوض هذه الوفورات جزئيا الزيادة يف إنفاق اهليئة القضائية وقلم احملكمة.
وعموما ،جتاوز اإلنفاق حتت بند املساعدة القانونية امليزانية املخصصة له ،حبيث بلغ معدل
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التنفيذ  107.2يف املائة ،أي أنه أنفق  4.86ماليني يورو من امليزانية املعتمدة البالغة  4.53ماليني يورو.
ونـفذت ميزانية أفرقة حمامي الدفاع مبعدل  110.9يف املائة ،بينما نفذت ميزانية أفرقة حمامي الضحايا مبعدل
 94.0يف املائة .واستوعبت احملكمة جزءا من النفقات غري املتوقعة املتكبدة يف احلاالت التالية للمساعدة القانونية
املقدمة إىل أفرقة الدفاع ‘1’ :أربعة أفرقة دفاع (كيلولو ومانغندا وباباال وأريدو) ملدة ستة أشهر ولفريق دفاع واحد
يف قضية جان بيري مببا وآخرين طوال السنة كلها تقريبا (املادة  )70خالل مرحلة االستئناف؛ ’ ‘2فريق دفاع ملدة
 12شهرا يف قضية املهدي خالل مرحلة جرب األضرار؛ ’ ‘3منحت موارد إضافية إىل فريق دفاع يف قضية انتاغندا
أثناء خالل مرحلة احملاكمة .وعليه ،قدمت احملكمة إخطارا لالستعانة بصندوق الطوارئ يف القضايا املذكورة أعاله.
ونفذت امليزانية املخصصة لسد النفقات التشغيلية العامة مبعدل مقداره  84.3يف املائة ،أي أنه
-279
أنفق مبلغ مقداره  16.79مليون يورو من ميزانيتها املعتمدة البالغة  19.93مليون يورو ،فبقي رصيد مقداره
 1.3.13ماليني يورو .وقد حتققت الوفورات يف قلم احملكمة ،حيث بلغ معدل التنفيذ  78.0يف املائة وبقي
رصيد مقداره  3.27ماليني يورو ،وذلك يعزى أساسا إىل اخنفاض أنشطة محاية الضحايا والشهود ألن عدد
إحاالت مكتب املدعي العام لألشخاص طلبا حلمايتهم كان أقل خالل السنة .وأعيد توزيع الوفورات لتعويض
الزيادة يف اإلنفاق حتت بند اخلدمات التعاقدية لتنفيذ مشروع تطوير التطبيق اخلاص بالضحايا على أجهزة
االتصال احململة ،ومشروع جتديد املوارد البشرية ،وتطوير وحدة ميزانية جديدة ختص الفريق املعين بنظام SAP
ونظام لتسجيل الضحايا وأنشطة تتصل بالعالقات العامة ،مثل االحتفال بالذكرى العشرين لوضع نظام روما
األساسي .وسجل مكتب املدعي العام إنفاقا زائدا إذ بلغ معدل تنفيذه للميزانية يف هذا البند  137.7يف املائة،
أي أنه أنفق مبلغا مقداره  0.66مليون يورو من امليزانية املعتمدة البالغة  0.43مليون يورو ،وذلك لتغطية نفقات
متصلة بالشهود من قبيل دفع مبلغ الستئجار حمل إقامة على أجل طوير يف مجهورية أفريقيا الوسطى .وبلغ معدل
تنفيذ أمانة الصندوق االستئماين للضحايا  0.5يف املائة نظرا للتأخري يف تعيني املوظفني ،األمر الذي أدى بدوره
إىل تأخري األنشطة الربناَمية يف إطار والية املساعدة املسندة إىل الصندوق االستئماين.
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وبلغ معدل تنفيذ ميزانية اللوازم واملواد  127.9يف املائة ،أي أنه أنفق مبلغ مقداره
-280
 1.23مليون يورو من امليزانية املعتمدة البالغة  0.96مليون يورو .وتعزى الزيادة يف اإلنفاق يف إطار هذا البند يف
قلم احملكمة ،حيث بلغ معدل التنفيذ  138.4يف املائة ،أي أنه أنفق مبلغ مقداره  1.15مليون يورو من امليزانية
املعتمدة البالغة  0.83مليون يورو ،أساسا إىل شراء اللوازم املتعلقة باملباين ،واملركبات اجلديدة للمكاتب امليدانية
ومعدات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للمستخدمني النهائيني واملعدات امللحقة بالبىن التحتية .وأعاد مكتب
املدعي العام توزيع األموال على بند األثاث والعتاد لشراء تطبيق ذكي مفتوح املصدر ،األمر الذي أدى إىل
اخنفاض معدل التنفيذ ليبلغ نسبة  63.8يف املائة.
وسجل إنفاق زائد يف بند األثاث والعتاد إذ بلغ معدل تنفيذ ميزانيته  164.7يف املائة ،أي أنه
-281
أنفق مبلغ مقداره  2.14مليون يورو من امليزانية املعتمدة البالغة  1.30مليون يورو .فقلم فاشرتى قلم احملكمة
مركبات مصفحة لدعم األنشطة امليدانية يف املكتب امليداين يف مجهورية أفريقيا الوسطى ومجهورية الكونغو
الدميقراطية؛ واشرتى مركبات دفع رباعي عادي لتحل حمل املركبات القدمية مجهورية أفريقيا الوسطى ومجهورية
الكونغو الدميقراطية؛ وبدل األثاث البا يل يف املقر الرئيسي وعدل األثاث يف قاعة احملكمة رقم واحد؛ واشرتى
مساحة ختزين حتت بند معدات تكنولوجيا املعلومات للحد من النفقات العامة على التخزين للمحكمة ،فضال
عن معدات حاسوبية للمستخدمني النهائيني ،وبرَمية  eVaultمن أجل املشروع االسرتاتيجي اخلاصة مبكتب
ا ملدعي العام ملعاجلة األدلة ،وحلول يف َمال أمن املعلومات ،إضافة إىل الرتاخيص الالزمة للبنية التحتية للمحكمة.
فبلغ معدل التنفيذ بالتايل  168.4يف املائة ،أي أنه أنفق مبلغ قدره  1.85مليون يورو من امليزانية املعتمدة البالغة
 1.10مليون يورو .وتعزى الزيادة يف اإلنفاق اليت سجلها مكتب املدعي العام ،إذ بلغ معدل التنفيذ  157.1يف
املائة ،أي أنه أنفق مبلغ قدره  0.28مليون يورو من امليزانية املعتمدة البالغة  0.18مليون يورو ،إىل شراء معدات
تتعلق بتكنولوجيا املعلومات من قبيل برَمية جديدة وتراخيص جتديد واشرتاكات.
-1

األنشطة الميدانية
يرد يف اجلدول  4ملخص للنفقات الفعلية على العمليات امليدانية حبسب احلاالت .وكانت
-282
احملكمة يف عام  2017حتقق يف عشر حاالت هي احلالة يف أوغندا ،واحلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية،
واحلالة يف السودان ،واحلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى ،واحلالة يف كينيا ،واحلالة يف ليبيا ،واحلالة يف كوت ديفوار،
واحلالة يف مايل ،واحلالة يف جورجيا ،واحلالة يف بوروندي .وخيص الدعم التشغيلي مجيع احلاالت معا ،ال حاالت
بعينها .وقد بلغ َمموع النفقات الفعلية جلميع احلاالت  72.82مليون يورو ،ما ميثل  50.4يف املائة من مقدار
امليزانية املعتمدة املتصلة باحلاالت البالغة  144.59مليون يورو .وقد أنفق مكتب املدعي العام  37.59مليون
يورو من َمموع النفقات الفعلية البالغ  72.82مليون يورو ،وأنفق قلم احملكمة  33.13مليون يورو من هذا
اجملموع ،ما يبقي رصيدا منه يبلغ  2.10مليون يورو أنفق يف برناَمني آخرين 1.22 :مليون يورو أنفقتها اهليئة
القضائية و 0.88مليون يورو أنفقتها أمانة الصندوق االستئماين للضحايا و 0.10ألف يورو أنفقتها آلية الرقابة
الداخلية.

الجدول  :4النفقات الفعلية على العمليات الميدانية بحسب الحاالت في عام ( 2017المبالغ مبينة بآالف اليوروات)

`

`

احلالة يف
أوغندا

احلالة يف
مجهورية
الكونغو احلالة يف
الدميقراطية السودان

احلالة يف
مجهورية
أفريقيا
الوسطى

احلالة
يف كينيا

احلالة
يف ليبيا

الدوائر
اهليئة القضائية

احلالة يف احلالة
كوت ديفوار يف مايل

احلالة يف
بوروندي

الدعم التشغيلي اجملموع
1 222.3

1 222.3

1 222.3

1 222.3

ديوان
املدعي
العام
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11.6

9.2

2.8

39.0

62.6
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`

`

احلالة يف
أوغندا

احلالة يف
مجهورية
الكونغو احلالة يف
الدميقراطية السودان

256.6

احلالة يف
مجهورية
أفريقيا
الوسطى

احلالة
يف كينيا

احلالة
يف ليبيا

احلالة يف احلالة
كوت ديفوار يف مايل

احلالة يف
بوروندي

الدعم التشغيلي اجملموع

قسم
اخلدماتقسم اخلدمات
املدعي العام

721.0

283.9

476.9

0.5

210.4

83.3

181.8

255.7

3 753.6

6 223.7

721.0

295.6

476.9

0.5

219.6

86.1

181.8

255.7

3 792.6

6 286.3

شعبة االختصاص والتكامل
والتعاون

2.9

129.9

شعبة التحقيق

328.0

372.0 1 377.6

705.5 4 370.3

شعبة املقاضاة

580.2

442.9 1 570.7

913.3 1 917.9

مكتب املدعي العام

1.4

233.5

16.0

110.5

134.7

20.4

591.3

836.1 1 453.1 2 590.8

350.9

300.4

26.6 2 259.4

21.6
1.8

1.8 1 413.8 1 677.6 4 956.7 1 296.4 1 729.8 6 998.5 1 111.8 3 799.2 1 167.7

1 834.0

2 504.8

6 400.3

19 026.7

1 409.0

9 771.4

37 589.2 13 435.8
71.2

مكتب املدير

71.2

قسم اخلدمات
العامة

17.5

قسم األمن والسالمة 6.9
شعبة اخلدمات اإلدارية

24.4

5.5
0.6

3.6

0.6

3.6

مكتب مدير الشعبة

23.0

5.5

3.6

661.4

672.4

732.6

766.7

312.8

316.4

قسم تدبر األعمال
القضائية

6.0

2 390.2

3.4

2 399.6

قسم خدمات تدبر
املعلومات

0.8

0.9

1.2

0.3

قسم االحتجاز

720.4

723.6

193.5

193.5

2 819.1

5 439.9

قسم خدمات
اللغات

636.0

5.9 1 662.8

12.7

3.5

291.6

5.3

3.0

قسم مشاركة
الضحايا وجرب
أضرارهم

857.7

987.4

32.9

83.0

6.2

0.5

3.3

3.8

289.4

289.4

567.1

0.2

70.2

821.9

1 609.3

65.0 1 635.3

1.3 1 153.9

134.5 1 074.8

194.6

5 042.9

10.9 3 949.1 1 609.2

1.3 1 171،2

8 599.6

17 002.0

1.7

3.1

4.8

2.9

2 194.8

2 197.8

حمامو الدفاع
حمامو الضحايا

149.9

قسم دعم احملامني 783.6
شعبة اخلدمات القضائية
مكتب مدير الشعبة

3.5

144.3 1 446.2

6.8

قسم دعم العمليات
اخلارجية
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`

احلالة يف
مجهورية
الكونغو احلالة يف
الدميقراطية السودان
299.0

`

احلالة يف
أوغندا

490.5

41.2 1 146.2

احلالة يف
مجهورية
أفريقيا
الوسطى

احلالة
يف كينيا

احلالة
يف ليبيا

505.7

38.7

670.2

احلالة يف احلالة
كوت ديفوار يف مايل

احلالة يف
بوروندي

الدعم التشغيلي اجملموع

قسم الضحايا
والشهود

37.9

2 707.2

6.0

5 942.6

قسم اإلعالم
والتوعية

2.7

املكاتب امليدانية

2 528.1 1 457.4

162.6 1 049.9

41.2 3 678.2 1 950.6

668.3 1 362.3

38.7

112.1 7 627.9 3 584.2

675.0 2 537.1

42.2

شعبة العمليات اخلارجية

قلم احملكمة
أمانة الصندوق االستئماين
للضحايا

4.0

203.0

7.9

8.9

205.3

369.0

392.5

380.6 1 131.9

74.4

34.2

6 818.9

426.4 1 802.1

80.4

5 308.3

15 356.6

570.7 3 248.3

87.2

33 125.3 14 640.6

21.3

آلية الرقابة املستقلة

449.6

0.1

0.1

َمموع احملمكة اجلنائية الدولية 1.8 1 502.0 2 248.3 8 226.3 1 338.6 2 404.8 9 535.7 1 223.911 632.3 4 954.9

*

استند يف حساب النفقات

879.2

عام  2017إىل أرقام أولية غري مراجعة هي عرضة

72 815.9 29 748.2

للتغيري.

جيم -االلتزامات غير المسددة
يرد يف املرفق الثالث عشر َمموع االلتزامات غري املصفاة العالقة واملبلغ اإلمجايل الواجب الدفع
-283
حبلول  31كانون األول/ديسمرب من السنة املالية  ،2017واألرقام احملدثة للفرتة ذاهتا حبلول  31كانون
()13
األول/ديسمرب  ،2016كما طلبتها جلنة امليزانية واملالية.
دال -توظيف العاملين
يرد يف اجلدول  5ملخص عن مالك املوظفني حبسب الربنامج الرئيسي .ويف  31كانون
-284
األول/ديسمرب  2017بلغ َمموع الوظائف املشغولة  888وظيفة ( 91.8يف املائة) ،مقابل عدد الوظائف املقرة
البالغ  967وظيفة ،عدا املسؤولني املنتخبني الثالثة.
الجدول  :5مالك الموظفين  -الوظائف المقرة مقابل الوظائف المشغولة بحسب نوع الوظيفة (من الفئة الفنية وفئة
الخدمات العامة)
الوظائف
املعتمدة

الوظائف
املشغولة

][1

][2

الوظائف املعلن
الوظائف اليت الوظائف اجلاري عنها اليت ال الوظائف
جيري حشد من الشاغرة اليت مل
أجنز حشد من حشد من
يعلن عنها
يشغلها
يشغلها
يشغلها
][3

][4

][5

][6

اهليئة القضائية
الربنامج الرئيسي األول

52

49

2

صفر

صفر

1

مكتب املدعي العام
الربنامج الرئيسي الثاين
()13

.111
2A011118

315

299

1

11

صفر

4
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قلم احملكمة
الربنامج الرئيسي الثالث

573

519

34

7

صفر

13

أمانة مجعية الدول األطراف
الربنامج الرئيسي الرابع

10

10

صفر

صفر

صفر

صفر

أمانة الصندوق االستئماين للضحايا
الربنامج الرئيسي السادس

9

4

4

صفر

صفر

1

آلية الرقابة املستقلة
الربنامج الرئيسي السابع5-

4

3

صفر

صفر

صفر

1

مكتب املراجعة الداخلية
الربنامج الرئيسي السابع6-

4

4

صفر

صفر

صفر

صفر

المجموع

967

888

10

49

صفر

20

هاء -األداء على صعيد تنفيذ الميزانية فيما يخص مبالغ صندوق الطوارئ المخطر بإمكان لزوم استخدامها
قدمت احملكمة يف عام  2017إىل جلنة امليزانية واملالية إخطارين التاليني بياَنا بإمكان لزوم
-285
استخدام مبالغ من صندوق الطوارئ يبلغ َمموعها  1 532 500يورو .وبذلت احملكمة خالل السنة جهودا
كبرية لرتشيد استخدامها للموارد املتاحة بغية تقليص متطلباهتا املالية .أما تفاصيل اإلخطارين كما يلي:
(أ) إخطار تارخيه  11أيلول/سبتمرب  2017الستخدام مبلغ قدره  1 305 600يورو يف القضايا
التالية ‘1’ :منح املساعدة القانونية الكاملة إىل أفرقة الدفاع (كيلولو ومنغندا وبارباال وندو وأريدو) وتقدمي
املساعدة القانونية [الكاملة] إىل فريق دفاع خامس يف (مببا) خالل مرحلة االستئناف يف قضايا مببا وآخرين (املادة
 )70يف حالة مجهورية أفريقيا الوسطى؛ ’ ‘2تقدمي املساعدة القانونية إىل أفرقة الدفاع وأفرقة الضحايا على حد
سواء خالل مرحلة جرب األضرار يف قضية املدعي العام ضد املهدي يف احلالة يف مايل؛ ’ ‘3تقدمي املساعدة
القانونية إىل املمثلني القانونيني للضحايا يف املرحلة االبتدائية يف قضية املدعي العام ضد دومينيك أنغوين يف احلالة
يف أوغند؛ ’ ‘4تقدمي موارد إضافية خالل املرحلة االبتدائية يف قضية املدعي العام ضد بوسكو انتاغندا يف احلالة
يف مجهورية الكونغو الدميقراطية؛
(ب) إخطار تارخيه  11أيلول/سبتمرب  2017الستخدام مبلغ قدره  226 900يورو عقب قرار
صدر عن الدائرة االبتدائية باالستعانة خبرباء يف جرب األضرار يف قضية جان بيري مببا غومبو يف حالة مجهورية أفريقيا
الوسطى.؛
حيتوي اجلدول  6الوارد أدناه على ملخص عن األداء العام على صعيد تنفيذ امليزانية ملا يبلغ
-286
َمموعه إخطارين بلزم استخدام صندوق الطوارئ قدما إىل جلنة امليزانية واملالية .ويف َناية عام  2017بلغ معدل
التنفيذ الفعلي فيما خيص املبالغ املخطر بإمكان لزوم استخدامها  96.3يف املائة ،أي أنه أنفق  1.48مليون يورو
من اجملموع املخطر بلوم استخدامه من صندوق الطوارئ وقدره  1.53مليون يورو.
الجدول  :6األداء اإلجمالي على صعيد تنفيذ الميزانية فيما يخص مبالغ صندوق الطوارئ المشمولة بإخطارين
بلزوم استخدامها في عام  2017بحسب بند اإلنفاق (المبالغ مبينة بآالف اليوروات)
َمموع مبالغ صندوق
الطوارئ املخطر بإمكان
لزوم استخدامها

َمموع النفقات الفعلية*

معدل التنفيذ اإلمجايل
بالنسبة املئوية

[]1

[]2

[]1[\]2[=]3

املساعدة املؤقتة العامة

50.8

54.9

108.1

املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

10.2

5.3

51.8

العمل اإلضايف

1.1

اجملموع الفرعي لتكاليف العاملني

62.1

بند اإلنفاق

56

60.2

97.0
2A011118

ICC-ASP/17/2

السفر

68.2

44.4

65.1

اخلدمات التعاقدية

9.7

5.9

61.1

اخلرباء االستشاريون

40.0

49.0

100.0

حمامو الدفاع

926.2

925.2

99.9

حمامو الضحايا

425.3

398.7

93.7

النفقات التشغيلية العامة

0.5

2.2

473.4

اللوازم واملواد

0.7

اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني

470.4

416.4

96.3

المجموع

1 532.5

1 476.5

96.3

* استند يف حساب نفقات عام  2017إىل أرقام أولية غري مراجعة هي عرضة

للتغيري.

وترد فيما يلي تفاصيل األداء على صعيد تنفيذ امليزانية فيما خيص كال من مبالغ صندوق
-287
الطوارئ املخطر بإمكان لزوم استخدامها حبسب ترتيب إرسال اإلخطارات املعنية إىل جلنة امليزانية واملالية.
ويبني اجلدول  7الوارد أدناه األداء على صعيد تنفيذ امليزانية فيما يتعلق بإخطار لوزم استخدام
-288
صندوق الطوارئ من أجل املساعدة القانونية يف قضية جان بيري مببا غومبو وآخرين (املادة  )70يف احلالة يف
مجهورية أفريقيا الوسطى ،وقضية املدعي العام ضد املهدي يف احلالة يف مايل ،وقضية املدعي العام ضد دومينيك
أنغوين يف احلالة يف أوغندا ،وقضية املدعي العام ضد بوسكو انتاغندا يف احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية.
ونـفذت املبالغ بالكامل تقريبا مبعدل  99.6يف املائة طبقا لطلب اإلخطار.
الجدول  :7األداء على صعيد تنفيذ الميزانية فيما يخص مبلغ صندوق الطوارئ المخطر بإمكان لزوم استخدامه من
أجل قضية جان بيير بمبا غومبو وآخرين (المادة  )70في الحالة في جمهورية أفريقيا الوسطى ،وقضية المدعي
العام ضد المهدي في الحالة في مالي ،وقضية المدعي العام ضد دومينيك أنغوين في الحالة في أوغندا ،وقضية
المدعي العام ضد بوسكو انتاغندا في الحالة في جمهورية الكونغو الديمقراطيةعام  2017بحسب بند اإلنفاق
(المبالغ مبينة بآالف اليوروات)
بند اإلنفاق

مبلغ صندوق الطوارئ املخطر
َمموع النفقات الفعلية*
بإمكان لزوم استخدامه

معدل التنفيذ بالنسة املئوية

[]1

[]2

[]1[\]2[=]3

حمامو الدفاع

926.2

925.2

99.9

حمامو الضحايا

379.4

375.3

98.9

اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني

1 305.6

1 300.6

99.6

المجموع

1 305.6

1 300.6

99.6

*

استند يف حساب نفقات عام  2017إىل أرقام أولية غري مراجعة هي عرضة

للتغيري.

ويبني اجلدول  8الوارد أدناه األداء على صعيد تنفيذ امليزانية فيما يتعلق مببلغ صندوق الطوارئ
-289
املخطر بلزوم استخدامه عقب قرار الدائرة االبتدائية بتعيني خرباء بشأن جرب األضرار من أجل قضية جان بيري مببا
غومبو يف احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى .ويف َناية السنة بلغ معدل التنفيذ فيما خيص هذا املبلغ من صندوق
الطوارئ  77.6يف املائة ،أي أنه أنفق مبلغ مقداره  0.18مليون يورو من مبلغ صندوق الطوارئ املخطر بلزوم
استخدامه والبالغ  0.23مليون يورو .وتدىن اإلنفاق عن املستوى املطلوب فيما خيص السفر وحمامو الضحايا نظرا
إليفاد عدد أقل من املمثلني القانونيني للضحايا يف بعثات إىل مجهورية أفريقيا الوسطى

2A011118
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الجدول  :8األداء على صعيد تنفيذ الميزانية فيما يخص مبلغ صندوق الطوارئ المخطر بلزوم استخدامه من أجل
قضية جان بيير بمبا غومبو في الحالة في جمهورية أفريقيا الوسطى في عام  2017بحسب بند اإلنفاق (المبالغ
مبينة بآالف اليوروات)
مبلغ صندوق الطوارئ املخطر
َمموع النفقات الفعلية*
بإمكان لزوم استخدامه

بند اإلنفاق

[]1

[]2

[]1[\]2[=]3

املساعدة املؤقتة العامة

50.8

54.9

108.1

املساعدة املؤقتة لالجتماعات

10.2

5.3

51.8

الساعات اإلضافية

1.1

اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

62.1

60.2

97.0

السفر

68.2

44.4

65.1

اخلدمات التعاقدية

9.7

5.9

61.1

اخلرباء االستشاريون

40.0

40.0

100.0

حمامو الضحايا

45.9

23.2

50.8

النفقات التشغيلية العامة

0.5

2.2

473.4

اللوازم واملواد

0.7

اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني 164.8
المجموع

226.9

* استند يف حساب نفقات عام  2017إىل أرقام أولية غري مراجعة هي عرضة

-2

معدل التنفيذ بالنسبة املئوية

115.8.1

70.3

176.0

77.6

للتغيري.

أداء المحكمة على صعيد تنفيذ ميزانيتها المدمجة  -الميزانية البرنامجية ومجموع مبالغ صندوق الطوارئ
المخطر بإمكان لزوم استخدامها
يبني اجلدول  9الوارد أدناه أداء احملكمة على صعيد تنفيذ ميزانيتها املدَمة ،باجلمع بني امليزانية
-290
الربناَمية وَمموع مبالغ صندوق الطوارئ املخطر بلزوم استخدامها .وبلغت النفقات الفعلية للمحكمة ،مبا فيها
النفقات من صندوق الطوارئ ،مبلغا قدره  145.45مليون يورو من امليزانية املدَمة البالغة  146.12مليون يورو
مبا فيه املبلغ املخطر بلزوم استخدامه من صندوق الطوارئ وقدره  1.53مليون يورو .وميثل ذلك معدل تنفيذ يبلغ
 99.5يف املائة و 100.6يف املائة من امليزانية املعتمدة وقدرها  144.59مليون يورو ،مع تسجيل عجز يف
الرصيد قدره  0.87مليون يورو.

الجدول  :10األداء على صعيد تنفيذ الميزانية المدمجة لعام  2017بحسب بند اإلنفاق (المبالغ مبينة بآالف اليوروات)

البند
القضاة

58

امليزانية املعتمدة
لعام 2017

اجملموع املدمج
املؤلف من امليزانية
مقدار مبالغ واملقدار ملبالغ
صندوق الطوارئ صندوق الطوارئ
املخطر بلزوم املخطر بلزوم
استخدامها لعام استخدامها لعام النفقات الفعلية*
لعام 2017
2017
2017

[]1

[]2

5 369.1

-

[]4[ ]2[+]1[=]3
5 369.1

5 404.9

النفقات الفعلية
من صندوق
الطوارئ* لعام
2017
[]5
-

نسبة َمموع النفقات الفعلية،
نسبة َمموع النفقات مبا فيها النفقات الفعلية من
صندوق الطوارئ ،من اجملموع
َمموع النقات الفعلية ،مبا فيها
الفعلية مبا فيها النفقات الفعلية من املدمج املؤلف من امليزانية
النفقات الفعلية صندوق الطوارئ ،من املعتمدة واملقدار ومبلغ صندوق
امليزانية املعتمدة لعام الطوارئ املخطر بلزوم
من صندوق
( 2017معدل التنفيذ استخدامها لعام 2017
الطوارئ لعام
(معدل التنفيذ بالنسبة املئوية)
بالـنسة املئوية)
2017
[]1[\]6[=]7[ ]5[+]4[=]6
5 404.9

100.7

[]3[\]6[=]8
100.7

2A011118
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امليزانية املعتمدة
لعام 2017

البند

[]1

اجملموع الفرعي
للقضاة

5 369.1

تكاليف املوظفني 85 087.5

اجملموع املدمج
املؤلف من امليزانية
مقدار مبالغ واملقدار ملبالغ
صندوق الطوارئ صندوق الطوارئ
املخطر بلزوم املخطر بلزوم
استخدامها لعام استخدامها لعام النفقات الفعلية*
لعام 2017
2017
2017
[]2

[]4[ ]2[+]1[=]3

النفقات الفعلية
من صندوق
الطوارئ* لعام
2017
[]5

نسبة َمموع النفقات الفعلية،
نسبة َمموع النفقات مبا فيها النفقات الفعلية من
صندوق الطوارئ ،من اجملموع
َمموع النقات الفعلية ،مبا فيها
الفعلية مبا فيها النفقات الفعلية من املدمج املؤلف من امليزانية
النفقات الفعلية صندوق الطوارئ ،من املعتمدة واملقدار ومبلغ صندوق
امليزانية املعتمدة لعام الطوارئ املخطر بلزوم
من صندوق
( 2017معدل التنفيذ استخدامها لعام 2017
الطوارئ لعام
(معدل التنفيذ بالنسبة املئوية)
بالـنسة املئوية)
2017
[]1[\]6[=]7[ ]5[+]4[=]6

[]3[\]6[=]8

-

5 369.1

5 404.9

-

5 404.9

100.7

100.7

-

85 087.5

88 864.4

-

88 864.4

104.4

104.4

املساعدة املؤقتة
15 074.4

العامة

50.8

15 125.1

11 525.0

54.9

11 579.9

76.8

76.6

املساعدة املؤقتة
لالجتماعات

1 168.4

10.2

1 178.6

1 313.6

363.5

1.1

364.6

285.2

5.3

1 318.9

112.9

111.9

285.2

78.4

78.2

الساعات
اإلضافية

اجملموع الفرعي
لتكاليف املوظفني 101 693.7

62.1

101 755.8

101 988.3

60.2

102 048.4

100.3

100.3

السفر

5 838.3

68.2

5 906.5

6 189.6

44.4

6 234.0

106.8

105.5

الضيافة

29.0

-

29.0

29.9

29.9

103.2

103.2

9.7

3 365.6

3 890.9

3 896.8

116،1

115.8

890.0

744.4

744.4

83.6

83.6

735.3

714.1

40.0

754.1

108.5

102.6

3 913.3

925.2

4 838.5

137.1

108.6

942.8

398.7

1 341.4

133.8

93.9

اخلدمات التعاقدية 3 355.9
التدريب

890.0

االستشاريون

695.3

40.0

حمامو الدفاع

3 528.2

926.2

4 454.4

حمامو الضحايا

1 002.8

425.3

1 428.1

5.5

اخلرباء

النفقات التشغيلية
العامة

19 925.9

0.5

19 926.4

16 793.3

اللوازم واملواد

962.7

0.7

963.4

1 230.9

1 230.9

األثاث والعتاد

1 296.3

1 296.3

2 135.7

2 135.7

اجملموع الفرعي
للتكاليف غري
املتصلة باملوظفني 37 524.4
المجموع

للمحكمة

*

1 470.4

1 532.5 144 587.3

38 994.9

36 584.9

2.2

1 416.4

1 476.5 143 978.0 146 119.8

16 795.6

84.3

84.3

127.9

127.8

164.7

164.7

101.3

97.5

38 001.2

100.6 145 454،6

99.5

استند يف حساب نفقات عام  2017إىل أرقام أولية غري مراجعة هي عرضة للتغيري
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المرفق األول
البرنامج الرئيسي األول :األهداف االستراتيجية للهيئة القضائية
النتائج املتوخاة

مؤشرات األداء

املرامي فيما خيص عام 2017

املنجزات

الهدف ( 3-1األهداف ذات األولوية  1-1-1و 2-1-1و )3- 6-2
%100 

 - 1االضطالع الفعال بالتخطيط  استبانة املسائل اليت ميكن أن تقوم وتدبرها على حنو فعال
هليئة الرئاسة وبدعمها من أجل
جناعة تدبر اإلجراءات القضائية  جودة أعمال التحضري الجتماعات هيئة الرئاسة واجتماعات  مرض متاما
القضاة ودعم هذه االجتماعات
 اإلدارة الفعالة للتطبيقات/الوثائق اليت تودع لدى هيئة الرئاسة

 - 2اختاذ إجراء عاجل وسريع
لعمليات احملاكمة التمهيدية
واحملاكمة االبتدائية واالستئناف مع
 مدى التقيد باملواعيد وتوخي اجلودة يف إسداء املشورة إىل
االحرتام التام حلقوق املتهمني
الرئيسة ونائبتيها بشأن مسائل التسيري واإلدارة
وإيالء االعتبار الواجب حلماية
الضحايا والشهود
 اختصار املواعيد الزمنية بني مراحل اإلجراءات ،دون املساس
حبقوق األطراف واملشاركني والضحايا واإلنصاف واحلماية
حسب احلالة
 - 3مواصلة استعراض "العرب
املستخلصة" من السريورات
القضائية بالتشاور مع أصحاب
الشأن ،حسب االقتضاء ،مع
الرتكيز على التغيريات اليت ال
تستلزم إدخال تعديالت على
القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات
 – 4وضع مؤشرات أداء مناسبة
للعمليات القضائية والدعم
القضائي ذي الصلة

٪100 
 مت التنفيذ بصورة كاملة

 إصدار كل القرارات يف اآلجال  مت التنفيذ بصورة كاملة
املقرة
 مرض متاما

 مرض متاما

 قياسا باملقارنة مع احلاالت
السابقة

 مت التنفيذ بصورة كاملة

 االستخدام الكامل للمرافق اجلديدة يف املباين الدائمة ،ال سيما  حبلول َناية عام 2017
زيادة توافر قاعات احملكمة

 مت التنفيذ بصورة كاملة

 حبلول َناية عام 2017

 مت التنفيذ بصورة كاملة

 مواصلة التنسيق بني ممارسات الدوائر

 مت التنفيذ بصورة كاملة

 مت تطبيق مؤشرات أداء جديدة لكل من احملاكم على نطاق
واسع واألغراض القضائية

الهدف ( 4الهدف ذو األولوية )2-7-2
 – 1تعي الدوائر متاما التأثريات  إسداء املشورة املناسبة من قلم احملكمة وتأثري الوعي يف
املالية خالل املداوالت وعند اختاذ القرارات ذات الصلة ،دون املساس باستقالل القضاء
القرارات

 كلما كان ذي صلة

 مت التنفيذ بصورة كاملة

الهدف ( 5الهدفان ذوا األولوية  2-1-2و)1-5-2
 - 1إدارة املوارد على حنو فعال
مبا يف ذلك متييز وتنفيذ املزيد من
تدابري زيادة النجاعة املمكن

60

 أثر/فعالية ما أخذ به يف إطار ميزانية عام  2016من تغيريات %10 
يف مالك موظفي الدوائر

%95 

2A011118
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النتائج املتوخاة

مؤشرات األداء

املرامي فيما خيص عام 2017

اختاذها

 وجوه التحسن يف التقيد باملواعيد يف اإلجراءات القضائية من
خالل تنفيذ التعديالت على أساس "العرب املستخلصة"

 إدخال حتسينات ميكن قياسها  إدخال حتسينات ميكن قياسها

 عدد اجملاالت احملددة اليت يـتـفق على حتقيق حتسينات فيها
 – 2االستخدام الكفء ملوارد
موظفي الدوائر من خالل اإلدارة
املركزية والنشر املرن للوفاء
باحتياجات عبء العمل املتغرية

1

 اإلدارة املركزية الفعالة من قبل رئيس جديد للدوائر برتبة ف%100  5-

املنجزات

1
%100 

الهدف ( 6الهدف ذو األولوية )1-5-1
 – 1وضع َنج أكثر تناسقا
للتعامل مع طلبات الضحايا
للمشاركة يف اإلجراءات

 تطبيق نظام طلب الضحية اجلديد بفعالية يف شباط/فرباير
 2016كجزء من "دليل ممارسة الدوائر"

 حبلول منتصف عام 2017

 مت التنفيذ بصورة كاملة

الهدف ( 7الهدف ذو األولوية )1-3-2
 - 1املضي يف حتسني تدبر أداء
املوظفني

 التقيد التام ضمن الربنامج الرئيسي األول بنظام تقييم األداء يف ٪100 
احملكمة ،مبا يف ذلك تقدمي مديري الوحدات والقضاة
مسامهات مناسبة

 قيد النظر

()1

الهدف ( 8الهدف ذو األولوية )1-1-3
 - 1الشفافية والفعالية يف التواصل  عدد اجتماعات فريق الهاي العامل/فريق الدراسة املعين
باحلوكمة اليت يشارك فيها ممثل هليئة الرئاسة أو للدوائر
وتبادل املعلومات بني اهليئة
القضائية واألفرقة العاملة املنبثقة
 تقدمي التقارير واملعلومات املطلوبة يف الوقت املناسب وعلى
عن اجلمعية
حنو شفاف

 متثيلها يف كل اجتماع

 متثيل كامل

٪100 

٪100 

الهدف ( 9األهداف ذات األولوية  1-1-3و 1-2-3و 2-2-3و 1-5-3و 2-5-3و)2-6-3
 عدد ما تعقده الرئيسة/هيئة الرئاسة من االجتماعات الرفيعة
املستوى مع الدول واملنظمات الدولية وممثلي اجملتمع املدين

 - 1تعزيز الثقة وااللتزام والدعم
فيما بني أصحاب الشأن
اخلارجيني املعنيني باحملكمة من
 مشاركة هيئة الرئاسة يف اجتماعات مجعية الدول األطراف  ،كلما استحسن ذلك
خالل تبادل املعلومات يف
االجتماعات واملؤمترات وغريها من وفريق الهاي العامل ،وفريق الدراسة املعين باحلوكمة ،وجلنة
امليزانية واملالية ،واإلحاطات اخلاصة بالدبلوماسيني وباملنظمات
املناسبات
غري احلكومية ،إخل
 - 2انضمام املزيد من الدول إىل
نظام روما األساسي أو تصديقها

 100 اجتماع

 انضمام/تصديق دولة إضافية

 140 اجتماعا
 حضور كامل على النحو
املطلوب

 مل يتحقق هذا املرمى

()1
نظرا لعبء العمل االستثنائي يف الدوائر ،مت التوصل إىل اتفاق مع شعبة املوارد البشرية لتحديد أولويات العمل القضائي
األساسي للدوائر ،أي صياغة اإلجراءات والعمل هبا .وبناء على ذلك ،سيتم االنتهاء من دورة تقييم األداء حبلول  31آذار/مارس
.2018
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عليه وتعزيز تواصل وتعاون الدول
غري األطراف فيه مع احملكمة

املرامي فيما خيص عام 2017
واحدة على األقل

 - 3إبرام املزيد من االتفاقات مع
الدول بشأن إنفاذ األحكام

1
 إرسال ومتابعة مجيع طلبات احملكمة للتعاون مع اجلهات املعنية %100 
يف األمم املتحدة حىت إمتام الطلبات

 - 4مكتب االتصال القائم يف
نيويورك ) (NYLOاالتصال
والتعاون الفعالني مع األمم املتحدة
 تنظيم/تقدمي إحاطات للدول يف نيويورك
ووكاالهتا املتخصصة مع الوفود
الوطنية (الدول األطراف وغري
 تقدمي الدعم ملوظفي احملكمة الزائرين
األطراف على السواء) وممثلي
اجملتمع املدين يف نيويورك؛ وتقدمي
الدعم اللوجسيت إىل اجلمعية
 مراقبة واملشاركة يف اجتماعات األمم املتحدة ذات الصلة،
وهيئاهتا الفرعية
ومتابعة املسائل الثنائية وتقدمي تقارير منتظمة للمحكمة

 توفري مدخالت لتقارير األمم املتحدة وقراراهتا املتعلقة
باملواضيع ذات الصلة باحملكمة وتقدمي الدعم إىل امليسر للقرار
السنوي للمحكمة اجلنائية الدولية يف مجعية األمم املتحدة

 تقدمي الدعم اللوجسيت إىل اجلمعية واملكتب وفريق نيويورك
العامل ،ومتثيل احملكمة يف اجتماعات املكتب وفريق نيويورك
العامل

2
%95 

10 

 12 إحاطة

 مجيع الزيارات

 مت دعم  11زيارة وأكثر من
 100اجتماع

 تقدمي تقارير ثنائية أسبوعية
وخمصصة

%95 

 8-5 قرارات

 7 قرارات 3 ،تقارير

 املشاركة والتدخل يف احللقات الدراسية وحلقات العمل املتعلقة  4 حلقات دراسية/حلقات
عمل
باملواضيع املتعلقة باحملكمة
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 20-15 اجتماعا

8 حلقات دراسية


 30 اجتماعا
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المرفق الثاني
البرنامج الرئيسي الثاني :مكتب المدعي العام
ألف

البرنامج الفرعي  :2110النتائج المتوخاة ومؤشرات األداء واألهداف فيما يخص عام 2017

الغاية االسرتاتيجية

النتائج املتوخاة

مؤشر األداء

اهلدف فيما خيص عام  2017املنجزات

الهدف المتعلق بالقضاء والمقاضاة 2-1
 مؤشر األداء  :7إنتاجية
املكتب

 اإلسهام يف البحوث القانونية
الغاية االسرتاتيجية  1ملكتب
وإسداء املشورة القانونية إىل
املدعي العام
قسم حتليل احلاالت مع احلث
 املعامل املرحلية :ما يزمع حتقيقه
إجراء فحوص أولية نزيهة ومستقلة على إجراء عمليات فحص
 إجراء املقابالت وإعداد نبذات
أويل وإىل قسم االستئناف فيما مقابل ما حيقق فعال
وعالية اجلودة والتحقيقات
الرأي والبيانات الصحفية
واملالحقات القضائية
يتعلق باحلاالت والقضايا
وغريها
 شرح أنشطة املكتب وشحذ
الوعي بأنشطة املكتب من
خالل اإلعالم
الغاية االسرتاتيجية  2ملكتب
املدعي العام
االستمرار يف األخذ مبنظور
جنساين يف مجيع َماالت عمل
املكتب وإيالء عناية خاصة
للجرائم اجلنسية واجلرائم اجلنسانية
املنطلق واجلرائم املرتكبة حبق
األطفال واملاسة هبم

 تواتر اجتماعات اللجنة
التنفيذية وقراراهتا

● تنفيذ السياسة املتعلقة باجلرائم  مؤشر األداء  :4االمتثال
لسياسات ومعايري املكتب
اجلنسية واجلرائم اجلنسانية
املنطلق على النحو املخطط له الرئيسية
● اعتماد السياسة اخلاصة
باألطفال وخطة تنفيذها

 االضطالع بالبحوث القانونية  مت التنفيذ بصورة كاملة
وإسداء املشورة القانونية على
 ال يوجد
النحو املطلوب

 مسودة خطة التنفيذ املتعلقة
بسياسة األطفال

شحذ الوعي فيما
●
يتعلق باجلرائم اجلنسية واجلرائم
اجلنسانية املنطلق من خالل
اإلعالم

 ال يوجد

 االنتهاء من خطة التنفيذ
املتعلقة باجلرائم اجلنسية
واجلرائم اجلنسانية املنطلق من
قبل فرق التنفيذ

 مت التنفيذ بصورة كاملة

 املعامل املرحلية :ما يزمع حتقيقه  مت التنفيذ بصورة كاملة
يف عام 2016
مقابل ما حيقق فعال

 قيد التنفيذ

الغاية االسرتاتيجية  3ملكتب
املدعي العام

 مؤشر األداء  :7إنتاجية
املكتب

املضي يف حتسني جودة وجناعة
عمليات الفحص األويل وعمليات
التحقيق وأنشطة املقاضاة

 املعامل املرحلية :ما يزمع حتقيقه
مقابل ما حيقق فعال

 االضطالع بالبحوث القانونية  مت التنفيذ بصورة كاملة
وإسداء املشورة القانونية على
النحو املطلوب

الهدفان المتعلقان بالتعاون والدعم 3-3 ،2-3
الغاية االسرتاتيجية  6ملكتب
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 إجراء املقابالت وإعداد نبذات  مؤشر األداء  :5جودة تفاعل  شرح أنشطة املكتب وشحذ  مت التنفيذ بصورة كاملة:
مت إعداد أكثر من 20
الوعي هبا وجلب الدعم هلا
الرأي والبيانات الصحفية
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املدعي العام
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وغريها

مؤشر األداء
املكتب

اإلسهام يف تعزيز التعاون والنهوض
بالدعم العام من أجل اضطالع
املكتب مبهامه وأنشطته

اهلدف فيما خيص عام  2017املنجزات
والتعاون فيما خيصها من
خالل املهام الىت تضطلع هبا
املدعية العامة ،واإلعالم العام

مشاركة للفعاليات/
األحداث وأكثر من
 40خطابا

 املعامل املرحلية :ما يزمع حتقيقه  التواصل مع أصحاب الشأن  مت التنفيذ بصورة كاملة
 املضي يف تطوير الشبكة
على النحو املخطط له
األكادميية ،بوسائل منها تنظيم مقابل ما حيقق فعال
احملاضرات اليت يلقيها زائرون
 املسامهة يف إعالم اجلمهور
والتمثيل اخلارجي للمكتب

 مت التنفيذ بصورة كاملة

 مواصلة تطوير مشروع األدوات
القانونية وإدارته

 مت التنفيذ بصورة كاملة

األهداف المتعلقة باإلدارة  1-2و 2-2و 3-2و4-2
 إسداء املشورة القانونية وإعداد مؤشر األداء :14
الغاية االسرتاتيجية  8ملكتب
النصوص فيما يتعلق بآحاد
املدعي العام
 أثر مشاريع التحسني على
الشؤون القانونية
العمل واإلدارة من حيث
التكفل بإدارة املكتب إدارة مهنية
الفعالية واالمتياز
وشفافة وناجعة

 تقليل احتمال التقاضي
وضمان حتقيق نتائج مرضية
كلما كان ال مناص من
التقاضي

 مت التنفيذ بصورة كاملة

 إسداء املشورة القانونية وإعداد
النصوص فيما يتعلق بآحاد
الشؤون القانونية
 وضع اإلطار التنظيمي
الداخلي للمكتب

 وضع اإلطار التنظيمي
الداخلي للمكتب

 مراجعة كتيب العمليات
وحتديثه عند اللزوم وحبسب
اللزوم

 ينفذ قدر املستطاع

 اإلسهام يف وضع اإلطار
التنظيمي الداخلي للمحكمة

 اإلسهام يف وضع اإلطار
التنظيمي الداخلي للمحكمة

 املسامهة يف ذلك يف الوقت
املناسب

 مت التنفيذ بصورة كاملة

 وضع سياسات اسرتاتيجية
للمكتب

 وضع سياسات اسرتاتيجية
للمكتب

 جتسيد آراء املكتب ومصاحله  مت التنفيذ بصورة كاملة
على حنو مرض
 اعتماد خطة تنفيذ السياسة  مت التنفيذ بصورة كاملة
اخلاصة باجلرائم اجلنسية
واجلرائم اجلنسانية املنطلق
 االدماج يف املمارسة
العامة للمكتب جار
 تغري اهلدف
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 تنفيذ مشروع الدروس
املستخلصة

 تنفيذ مشروع الدروس
املستخلصة

اهلدف فيما خيص عام  2017املنجزات
 اعتماد سياسة اجلرائم املرتكبة  إجناز التدريب املعتمد
مبعدل تنفيذ أعلى من
حبق األطفال
 ٪85يف عام 2017
 خالل الفرتة املشمولة
بالتقرير صدرت 10
تعليمات إدارية أثرت
يف املوظفني كان قد مت
التشاور بشأَنا مع
مكتب املدعي العام
وقدمت مدخالت
تراوحت بني املؤسسات
الذكية يف َمال التدريب
وزيارة الربامج املهنية
للمحكمة إىل نظام
التنقل واملشقة وحالة
اإلعالة والبدالت
 تنفيذ املشروع وتشغيل النظام  باإلضافة إىل ذلك ،مت
حتديد واختيار املسائل
اإللكرتوين ودمج الدروس
املستفادة يف ممارسات املكتب السياسية األخرى
لالستعراض واالعتماد.
العام
ويتم حاليا االضطالع
باألعمال التالية فيما
يتعلق بالتعليمات
اإلدارية التالية:
 التعليمات اإلدارية
املتعلقة بإعادة
التصنيف
 التعليمات اإلدارية

املتعلقة بـنظام SPA

 ورقة سياسة بشأن إطار
ترتيبات العمل املرنة
 التعليمات اإلدارية
املتعلقة مبنح التعليم
 تعديل املرتب األساسي
للموظفني يف الفئات
املهنية والفئات العليا؛
إرشادات بشأن
الكفاءة اللغوية واحلوافز
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اهلدف فيما خيص عام  2017املنجزات
اللغوية
 أدى إدراج هذه البنود
يف مؤشرات األداء
الداخلية إىل أَنا
أصبحت أداة إدارية
مفيدة ،مما يضمن أن
تظل املسألة أولوية،
ويتم رصدها والتصرف
بناء عليها .وبعد
التشاور وإجراء
املناقشات ذات الصلة
مع إدارة املوارد البشرية،
خالل الفرتة املشمولة
بالتقرير ،أطلق قلم
احملكمة عدة مبادرات
جديدة ذات تأثري على
نطاق احملكمة:
 سيتم حتديد أ) منصات
اإلعالن مبساعدة
السفارات (بواسطة
قسم املوارد البشرية)
ب) سيتم تكثيف
اإلعالن عن الوظائف،
على سبيل املثال من
خالل LinkedIn
(بواسطة قسم املوارد
البشرية)

 الرتويج لنظام ضمان ملراقبة
االمتثال
 االتصال باملوارد البشرية وتقدمي
خطة التدريب السنوية ملكتب
املدعي العام من أجل املوظفني
 االتصال مع قسم املوارد
البشرية ووضع اللمسات
األخرية على السياسات فيما
يتعلق بالعمل عن بعد ،وغريها
من السياسات املتعلقة
باملوظفني
 حتسني التوازن بني اجلنسني
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 وضع إطار عمل لنظام ضمان ج) بدأ قسم املوارد
مكتب املدعي العام احملدد البشرية يف احلصول على
مرشحني حمتملني من
واملنفذ
أكثر الدول ممثلة وغري
املمثلة
د) مت إعداد مقاطع فيديو
لتسويق التوظيف من قبل
وكالة تسويق ،ومت وضع
مخسة مقاطع فيديو
شخصية مع موظفني من
أكثر الدول متثيال
ه) سيتم أيضا استخدام
فئات أخرى من املوظفني
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واجلنسية يف القوة العاملة
ملكتب املدعي العام
 معاجلة قضايا مناخ العمل
ضمن إطار سيطرة مكتب
املدعي العام
 االنتهاء من مشروع القيم
األساسية للمكتب وتنفيذه
 استعراض اهليكل الداخلي
ملكتب املدعي العام لزيادة
فعاليته وكفاءته وكفالة ضمان
اجلودة املعززة

مؤشر األداء

اهلدف فيما خيص عام  2017املنجزات
وغري املوظفني الستهداف
مجهور جغرايف أكثر
تنوعا
 تتخذ املوارد البشرية
أفضل املممارسات يف
التوظيف وجيري
تطويرها .وجيري أيضا
استكشاف مقرتحات
أخرى (أي مركز تنسيق
للمرأة)
 مت االنتهاء من مفاهيم
القيم األساسية وتدريب
األعضاء على نطاق
واسع .وخالل الفرتة
املشمولة بالتقرير مت
تنظيم  16دورة تدريبية
إلزامية .ونتيجة لذلك،
مت تدريب  359من
موظفي املكتب (حوايل
 %82من القوة
العاملة) .ومن املقرر
عقد املزيد من الدورات
التدريبية اإللزامية يف
الربع األول من عام
 ،2018مبا يف ذلك
املوظفني امليدانيني
 االنتهاء من مجيع
املشاورات
واالستعراضات
والتحليالت .وسيتم
االنتهاء من صياغة
التقرير حبلول َناية
كانون الثاين/يناير
 2018وتقدميه إىل
املدعي العام للنظر فيه،
مع استكمال
التوصيات

2A011118
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الغاية االسرتاتيجية

النتائج املتوخاة

مؤشر األداء

اهلدف فيما خيص عام  2017املنجزات

األهداف المتعلقة باإلدارة  1-2و 4-2و6-2
 < ٪95 معدل تنفيذ امليزانية  مت إجناز ٪98.5
< ٪100

الغاية االسرتاتيجية  8ملكتب
املدعي العام:
التكفل بإدارة املكتب إدارة مهنية
وشفافة وناجعة
 زيادة معدل تنفيذ الصندوق
الطارئ بكفاءة
 حتقيق أقصى قدر من
التسويات الفعالة (النسبة
املئوية والوقت)

مؤشر األداء :7
إنتاجية املكتب

 معدل تنفيذ صندوق الطوارئ  ال يوجد
٪70
 طلبات السفر  ٪95يف
غضون  60يوما

 مل تنجز .مت استالم
 ٪89من الطلبات يف
خالل  60يوما من
العودة من
 مهمة

 بلغ إنفاق املكتب امليداين
 ٪100يف خالل  30يوما

 حتديث اإلجراءات /العملية

مؤشر األداء  :8تنمية قدرات
املوظفني

 مت استالم  ٪90.7من
تقارير النفقات املالية
ضمن األطر الزمنية
املتفق عليها

 إكمال حتليل إجراءات القسم  مت تغيري اهلدف إىل
(وحدة إدارة املعارف ووحدة "تقييم املخاطر"
للوحدات والقسم
املعلومات واألدلة) ،وسري
ككل ،ومت إجناز
العمل والعمليات مبساعدة
املشروع بتيسري من
مكتب املراجعة الداخلية
مكتب املراجعة
الداخلية
 تطوير منصة التعلم اإللكرتوين  مت اإلجناز .يستخدم
املكتب املنصة اليت
لتقدمي التدريب الداخلي
يديرها قسم خدمات
تدبر املعلومات/قلم
احملكمة .وضعت وحدة
قاعدة املعارف
إرشادات ومواصفات
تقنية إلنتاج الوحدات.
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الغاية االسرتاتيجية

النتائج املتوخاة

مؤشر األداء

اهلدف فيما خيص عام  2017املنجزات
متت املوافقة على أحد
املوارد املخصصة يف
ميزانية عام 2018
 وضع املواصفات (املشروع  جاري التنفيذ .وقد
الذي يتعني القيام به بالتنسيق أدرجت املواصفات يف
املشروع املشرتك بني
مع قلم احملكمة والدوائر)
األجهزة  BPCالذي
لتنفيذ/تشكيل أدوات نظام
تنسقه امليزانية/قلم
ختطيط املوارد املؤسسية اليت
احملكمة
ميكن أن تؤدي إىل احملاسبة
املناسبة للتكلفة لكل حالة
 وضع استبيان إلكرتوين لتقييم  مت تغيري اهلدف إىل
رضا العمالء وحتديد َماالت "وضع استبيان إلكرتوين
ملناخ العمل" .مت
لتحسني العملية
استكمال العمل بنجاح

 إجناز إعادة النظر يف تنظيم  جاري التنفيذ .تأخر
 تقدمي اخلدمات الناجع واآلين مؤشر األداء :12
االنتهاء من االستعراض
الوحدات للتكفل بقدرة
يف حينه إىل مكتب املدعي
االمتثال
و
األداء
و
املايل
التخطيط
األجهزة على تقدمي اخلدمات للسماح بإكمال
العام (الفرق بالقياس إىل الزمن
املتوقع لزومه واجلهد املرتقب  احملاك املرحلية :ما يزمع حتقيقه ملكتب املدعي العام يف الوقت مشروع إدارة معلومات
املكتب
املناسب وعلى حنو ناجع
بذله وفق السريورات
مقابل ما حيقق فعال
(تقليل الفوارق)٪5< :
واإلجراءات املقررة)
 إجناز إعداد مجيع استمارات  مت التنفيذ بصورة كاملة
تقييم األداء يف األجل احملدد

 االنتهاء من دورات تقييم
األداء يف الوقت املناسب
الهدف المتعلق باإلدارة 3-2
الغاية االسرتاتيجية  3ملكتب
املدعي العام:

 تقدمي الدعم الفعال واآلين يف
حينه لتسجيل األدلة

املضي يف حتسني جودة وجناعة
عمليات الفحص األويل وعمليات
التحقيق وأنشطة املقاضاة
 تقدمي الدعم الفعال واآلين يف
حينه لكشف املعلومات

مؤشر األداء :7
 إنتاجية املكتب



مؤشر األداء :14

 إسداء اإلرشاد الفعال واآلين
يف حينه فيما خيص مشاريع
تدبر البيانات يف مجيع وحدات  أثر مشاريع التحسني على
2A011118

 تسجيل ما ال يقل عن   ٪95مت التنفيذ بصورة كاملة
من األدلة يف غضون يومني
(يف حالة األدلة غري
اإللكرتونية) أو ثالثة أيام (يف
حالة األدلة اإللكرتونية)
 عدد األخطاء يف املعلومات <  مت التنفيذ بصورة كاملة:
مل يتم تسجيل أي
%3
أخطاء يف املعلومات أو
يف املعلومات غري
املقصودة يف عام
2017
 حتديث اإلجراءات يف
الوحدات املتضررة بعد
استبدال املعدات املتقادمة

 مت التنفيذ بصورة كاملة.
مت إجراء جرد للتطبيق
يف سياق تقرير منسق
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النتائج املتوخاة

مؤشر األداء

املكتب

اهلدف فيما خيص عام  2017املنجزات

الفعالية والتفوق التشغيلي
واإلداري

وحتديد مقدار الكفاءة اليت مت
حتقيقها وإمكانية حتقيقها

إدارة املعلومات .ومت
إنشاء قائمة تراخيص
الربنامج ومشاركتها مع
قسم خدمات تدبر
املعلومات للسماح
بتخصيص دقيق
للتكلفة وإدارة متجددة
بصورة منهجية

 جرد الرتخيص هو اآلن
 إسداء اإلرشاد الفعال واآلين  ما يزمع حتقيقه مقابل ما حيقق  تطوير واحلفاظ على جرد
التطبيقات والرتاخيص والنظم جزء من مسؤولية قسم
فعال
يف حينه فيما خيص مشاريع
خدمات تدبر
املستخدمة اليت حيتاجها
تدبر البيانات يف مجيع وحدات
املعلومات
املكتب
املكتب


 تطوير واحلفاظ على قائمة
باملعدات اليت يستخدمها
املكتب (مثل األفرقة املتكاملة
يف البعثة)



 تقدمي الدعم اللغوي الفعال
واآلين يف حينه لألفرقة املتكاملة
العاملة يف بعثات ميدانية

 مشل مشروع IMC

حتليل هذا اجملال ومت
تقدمي التوصيات

 تقدمي الدعم اللغوي حبسب  مت التنفيذ بصورة كاملة
اجلدول املقرر فيما خيص
 %98من املدة املعنية

 تقدمي الدعم اللغوي الفعال
واآلين يف حينه لألفرقة املتكاملة
العاملة على إعداد احملاضر
وترمجة األدلة والوثائق ذات
الصلة بعمليات املكتب
وأنشطته

جيم

البرنامج الفرعي  :2200النتائج المتوخاة ومؤشرات األداء واألهداف فيما يخص عام 2017

الغاية االسرتاتيجية النتائج املتوخاة

مؤشر األداء

اهلدف فيما خيص عام  2017املنجزات

الهدف المتعلق بالقضاء والمقاضاة 2-1
الغاية االسرتاتيجية   1إجراء تسع فحوص أولية
ملكتب املدعي العام
إجراء فحوص أولية
نزيهة ومستقلة وعالية
اجلودة والتحقيقات
واملالحقات القضائية

مؤشر األداء  :7إنتاجية املكتب  عدد الفحوص األولية9 :
 نسبة أقرب (عدد الفحوص
األولية املستكملة مقابل عدد
الفحوص األولية املفتوحة
حديثا)

 إجراء  10فحوص أولية (مقابل 9
اختبارات مفرتضة) 3 ،منها
مستكملة

الهدفان المتعلقان بالقضاء والمقاضاة  2-1و3-1
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الغاية االسرتاتيجية النتائج املتوخاة

مؤشر األداء

الغاية االسرتاتيجية  3الفحص األويل
لكمتب املدعي العام التعاون
املضي يف حتسني
جودة وجناعة
عمليات الفحص
األويل وعمليات
التحقيق وأنشطة
املقاضاة

 حتديد وتنفيذ برامج التدريب على التعاون
الداخلي وأنشطة تقاسم اخلربات
 ضمان التنسيق وتعميم تقييم نوعية
التعاون الداخلي ومشاريع التحسني
املختارة املنفذة

اهلدف فيما خيص عام  2017املنجزات


مؤشر األداء :7
إنتاجية املكتب



احملاك املرحلية :ما
يزمع حتقيقه مقابل ما
حيقق فعال



أثر مشاريع التحسني
على الفعالية والتفوق
التشغيلي واإلداري



معدل الطلبات
اخلاصة باملادة 15
الناجحة





الفحص األويل


معاجلة االتصاالت
فيما خيص املادة 15
يف الوقت احملدد
وتقدمي تقرير واحد
على األقل إىل
 ExComللموافقة
على التوصية اخلاصة
جبميع التقارير العالقة
عن املرحلة 1

 نشر تقرير واحد يصدر عن
مكتب املدعي العام عن
معدل معاجلة
أنشطة الفحص األويل قبل
االتصاالت فيما
مجعية الدول األطراف
خيص املادة ( 15مبا
والتقارير العامة األخرى
يف ذلك الرد على
دعما للقرارات الرئيسية
املرسلني)
االمتثال لاللتزامات
بالشفافية (تقرير
الفحص األويل
والتقارير العامة
التعاون
األخرى دعما
للقرارات الرئيسية)




ما نسبته  ٪90من
املوظفني املعنيني
مدربني



ما نسبته  ٪75من
برنامج التدريب
منظم



مشاريع التحسني
حمدد وآلية التقييم
موضوعة مع إجراء
استعراض منتظم
للنوعية

مجيع االتصاالت فيما
خيص املادة  15معاجلة
يف الوقت احملدد؛ ومجيع
التوصيات اخلاصة
بالتقارير العالقة عن
املرحلة  1مقدمة إىل
 – EXComاليت توافق
عليها



التقرير السنوي عن
أنشطة الفحص األويل
نشرت يف  4كانون
األول/ديسمرب ،2017
واألحداث اجلانبية بشأن
الفحص األويل نظمت
على هامش مجعية الدول
األطراف يف نيويورك يف
 8كانون األول/ديسمرب
2017



حمقق



حمقق

األهداف المتعلقة بالتعاون والدعم  2-3و 3-3و 4-3و6-3
الغاية االسرتاتيجية 6
ملكتب املدعي العام
اإلسهام يف تعزيز
التعاون والنهوض
بالدعم العام من

2A011118



الغاية االسرتاتيجية السنوية
للتعاون والعالقات اخلارجية
موضوعة ومنفذه



خطط التعاون من أجل الدعم
احلاسم يف أنشطة التحقيق
موضوعة ومنفذه



مؤشر األداء :7
إنتاجية املكتب



احملاك املرحلية :ما
يزمع حتقيقه مقابل ما
حيقق فعال



اخلطة السنوية
للتعاون والعالقات
اخلارجية موضوعة
ومعممة ومعتمدة،
واخلطوات احملدد
للفرتة املعنية منفذة



ما نسبته  ٪100من
خطط التعاون



مجيع اخلطط معدة (مبا يف
ذلك اخلطط اخلاصة بكل
حالة وبالعالقات
اخلارجية) ،ومقدمة
ومعتمدة حسبما هو
خمطط



اخلطط ختضع للمتابعة
والتنفيذ يسري على قدم
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اهلدف فيما خيص عام  2017املنجزات

مؤشر األداء

وساق

مصاغة وجيري
تنفيذها ،واخلطوات
املزمعة للفرتة املرجعية
منفذة


توسيع نطاق شبكة نقاط
االتصال التشغيلية إىل ثالثة
شركاء



الشبكة موسعة
لتضم أكثر من 3
شركاء



شبكة التعاون موسعة
ألكثر من  6شركاء جدد



ضمان االستقرار النسيب أو
حتسني معدل االستجابة على
طلبات املساعدة ،مع مراعاة
التنوع/احلساسية النسبية للطلبات
ووزن العوامل اخلارجية اليت خترج
عن سيطرة مكتب املدعي العام



متت االستجابة ملا
يزيد على  ٪75من
طلبات املساعدة



متت االستجابة يف عام
 2017ملا يبلغ
 ٪78.82من طلبات
املساعدة املرسلة قبل 1
تشرين األول/أكتوبر
2017



ضمان نوعية طلبات املساعدة
القضائية إىل الدول واملنظمات
الدولية إلتاحة إجراء عمليات
حتقيق وقضاء فعالة



متت صياغة زهاء
 ٪95من الطلبات
واستعراضها والتحقق
منها من أجل مراقبة
النوعية



مت استعراض ما نسبته
 ٪100من طلبات
املساعدة والتحقق منها
من أجل مراقبة النوعية



إقامة قنوات تعاون وجيهة متاحة
لضمان أن نطاق تدابري املساعدة
القضائية املطلوبة تتماشى مع
تفاوت أنواع األدلة



مت تقدمي الدعم إىل
أنواع املساعدة
املتنوعة



متت إتاحة قنوات تعاون
جديدة وعمليات جديدة
لضمان التنوع ،مبا يف
ذلك التعاون مع الدول
والشركات اخلاصة
واملنظمات غري احلكومية



ضمان التواصل املناسب مع
أصحاب املصلحة حسبما كان
خمططا



مت تنفيذ التواصل مع
أصحاب املصلحة
حسبما كان خمططا



حمقق

األهداف المتعلقة بالتعاون والدعم  2-3و 3-3و 4-3و6-3
الغاية االسرتاتيجية 9
ملكتب املدعي العام
العمل مع شعبة
التحقيق لوضع
وتدبر اسرتاتيجية
منسقة للتحقيق
واملقاضاة بغية املضي
يف احلد من ظاهرة
اإلفالت من العقاب
على اجلرائم اليت
تندرج ضمن نطاق
اختصاص احملكمة
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مراعاة َنج إجيايب يف َمال
التكامل ،حسب االقتضاء،
حيال خطط التعاون دعما
للتحقيقات اليت جيريها املكتب



توطيد شبكة املكتب من مسؤويل
التنسيق العام وتنسيق العمل
واألطراف الفاعلة على الصعيد
القضائي واملضي يف توسيع هذه
الشبكة ،وتبسيط وتوحيد
السريورات وأشكال التفاعل مع
الشركاء (الدول ،واملنظمات
الدولية ،واملنظمات اإلقليمية،

مؤشر األداء  :14تقييم مشاريع
التحسني


احملاك املرحلية :ما
يزمع حتقيقه مقابل ما
حيقق فعال



مت تنفيذها ،حسبما
كان يكون مناسبا،
يف مجيع التحقيقات
األخرية





مراعاة مجيع احلاالت

مت توسيع شبكة املنسقني،
وخاصة يف َماالت
التحقيقات املالية ويف
الدول اجلديدة (أنظر
أعاله) وتوحيد العمليات
اجلارية
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مؤشر األداء

الغاية االسرتاتيجية النتائج املتوخاة

اهلدف فيما خيص عام  2017املنجزات

واملنظمات غري احلكومية)

دال



القيام مع سائر الشعب بتقدمي
املساعدة يف إجراء املزيد من
املشاورات بشأن مضمون
االسرتاتيجية املنسقة للتحقيق
واملقاضاة وظروف وضع هذه
االسرتاتيجية وتبعات تنفيذها،
وتقييم النتائج وحتديد املسامهة
اليت ميكن أن يقدمها املكتب



مت تطوير اسرتاتيجية
عامة وتنفيذ
جلسات استشارية
فيما يتعلق بتحقيقني
جاريني



مت إجراء التشاور يف
الشبكات القائمة وكذلك
التشاور الثنائي ومت املضي
يف بذل اجلهود الرامية إىل
حتقيق الغاية االسرتاتيجية
 9يف  6حاالت



ضمان معدل مرتفع من
االستجابة لطلبات املساعدة
الواردة



متت االستجابة
جلميع الطلبات
تقريبا ومواصلة
املشاورات اجلارية
حول طلبات أخرى



متت االستجابة يف عام
 2017ملا يبلغ
 ٪86.66من مجيع
الطلبات الواردة

البرنامج الفرعي  :2300النتائج المتوخاة ومؤشرات األداء واألهداف فيما يخص عام 2017

الغاية االسرتاتيجية

النتائج املتوخاة

مؤشر األداء

اهلدف فيما خيص عام
2017

املنجزات

الهدف المتعلق بالقضاء والمقاضاة 2-1
الغاية االسرتاتيجية  1ملكتب
املدعي العام
إجراء فحوص أولية نزيهة
ومستقلة وعالية اجلودة
والتحقيقات واملالحقات
القضائية



إجراء ستة حتقيقات ،مؤشر األداء  :7إنتاجية املكتب
وتقدمي الدعم إىل
 املعامل املرحلية :ما يزمع
التحقيقات يف ثالث
حتقيقه مقابل ما حيقق
حماكمات واملضي يف
فعال
تسعة حتقيقات يف
انتظار توقيف اجلناة



عدد أنشطة
التحقيق:
9+3+6
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خالل الفرتة قيد التقييم،
انسحبت أنشطة التحقيق
على مايلي:
 6حتقيقات جارية (مجهورية
أفريقيا الوسطى ثانيا ألف،
ومجهورية أفريقيا الوسطى
ثانيا باء ،وكوت ديفوار ،2
وليبيا  3و 4وجوروجيا
ودارفور)
قضيتان تتطلبان املزيد من
التحقيقات (مايل  2وليبيا
)2
الدعم املقدم إىل 3
حماكمات (مجهورية الكونغو
الدميقراطية  - 6انتاغندا،
وكوت ديفوار  - 1اغبـغبو
وابليه غوديه ،وأوغندا -
أنغوين)
مواصلة  7حتقيقات انتظار
توقيف اجلناة (أوغندا –
كوين ،ومجوهورية الكونغو
الدميقراطية – موداكومورا،
وكوت ديفوار 1مكررا
سيمون اغبـغبو ،وكينيا املادة
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الغاية االسرتاتيجية

النتائج املتوخاة

مؤشر األداء

اهلدف فيما خيص عام
2017



جيري تنفيذ ما
نسبته  ٪80من
خطوات
التحقيق حتت
إشراف شعبة
التحقيق

املنجزات
 ،70ودارفور  – 3باندا
وليبيا  -1السنوسي)


حمقق

الهدفان المتعلقان بالقضاء والمقاضاة  2-1و3-1
الغاية االسرتاتيجية  2ملكتب
املدعي العام
االستمرار على األخذ مبنظور
جنساين يف مجيع َماالت عمل
املكتب وإيالء عناية خاصة
للجرائم اجلنسية واجلرائم
اجلنسانية املنطلق واجلرائم
املرتكبة حبق األطفال واملاسة هبم



مؤشر األداء  :4االمتثال
تنفيذ سياسة
(التحقيق) فيما يتعلق لسياسات ومعايري املكتب الرئيسية
للجرائم اجلنسية
 احملاك املرحلية :ما يزمع
اجلنسانية
واجلرائم
حتقيقه مقابل ما حيقق
املنطلق واجلرائم املرتكبة
فعال
حبق األطفال واملاسة
هبم يف مجيع أنشطة
التحقيق



تعميم السياسة اخلاصة
باألطفال



مت تنفيذ ما
نسبته  ٪80أو
أكثر من
التدابري املتوخاة
يف السياسات
يف مجيع
التحقيقات
اجلارية



ما حتقق:
اسرتاتيجية حمدد جلميع
األدلة اخلاصة باجلرائم
اجلنسية واجلرائم اجلنسانية
املنطلق واجلرائم املرتكبة حبق
األطفال واملاسة هبم
دورة تدريبية حمددة جلميع
احملققني فيما خيص اجلرائم
اجلنسية واجلرائم اجلنسانية
املنطلق واجلرائم املرتكبة حبق
األطفال واملاسة هبم



تدشني السياسة اخلاصة
باألطفال





الهدف المتعلق بالقضاء والمقاضاة 2-1
الغاية االسرتاتيجية  3ملكتب
املدعي العام
املضي يف حتسني جودة وجناعة
عمليات الفحص األويل
وعمليات التحقيق وأنشطة
املقاضاة



تنفيذ برنامج التدريب مؤشر األداء  :8أداء املوظفني
وتنمية قدراهتم
حسب اخلطط
 احملاك املرحلية :ما يزمع
حتقيقه مقابل ما حيقق
فعال



 ما حتقق
مت تدريب ما
يبلغ  ٪80أو مت تنفيذ ما نسبته  ٪91من برامج
أكثر من
التدريب حسب اخلطط .ومثة تأخري يف
املوظفني
 3أنشطة تدريب

الهدف المتعلق باإلدارة 5-2
الغاية االسرتاتيجية  4ملكتب
املدعي العام
املضي يف تكييف قدرات
املكتب يف َمال التحيقق
واملقاضاة والربط مع البيئة
العلمية والتكنولوجية اليت يعمل
فيها املكتب



تنفيذ مشاريع علمية مؤشر األداء  :1-14تقييم
وتكنولوجية لزيادة قدرة مشاريع التحسني
مكتب املدي العام  احملاك املرحلية :ما يزمع حتقيقه
على القيام بآمان
مقابل ما حيقق فعال
وفعالية بتحقيقاته
حسب اخلطط (مثل
البحث املؤمتت
وحمفوظات اإلنرتنت)

 مت تنفيذ ما يبلغ  ٪80أو
أكثر حسب اخلطط
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ما حتقق :مت تنفيذ ٪90

حسب اخلطط
مت تنفيذ منصة WASP
(منصة حجب اهلوية)
حسب اخلطط
جيري تنفيذ منصة OSINT
(املنصة اآللية املؤمتتة) يف
عام  2017حسب اخلطط
جيري تنفيذ منصة
( SCREENاالستعراض)
حسب اخلطط ،وقد كان
من املخطط تنفيذها يف
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الغاية االسرتاتيجية

النتائج املتوخاة

مؤشر األداء

اهلدف فيما خيص عام
2017

املنجزات
الفرتة 2018-2017
شأَنا شأن منصة OSINT

الهدف المتعلق باإلدارة 8-2
الغاية االسرتاتيجية  7ملكتب
املدعي العام
تكييف اسرتاتيجيات املكتب
يف َمال احلماية مع التحديات
األمنية اجلديدة







إدارة مجيع املخاطر
املتوقعة على حنو
مناسب
إجراء تقييم املخاطر
األمنية االسرتاتيجية
السنوي وحتديث
االسرتاتيجية اخلاصة
باملوظفني والشهود
وأمن املعلومات
حسب اخلطط
تنفيذ مشروع لتحسني
أمن املعلومات لدى
قلم احملكمة حسب
اخلطط







مؤشر األداء :13
غدارة املخاطر
االمتثال للمعايري(اختتام
تقرير الضمان على حنو
إجيايب)
التوصيات املقدمة
مقابل التوصيات املنفذة
احملاك املرحلية :ما يزمع
حتقيقه مقابل ما حيقق
فعال



مت تنفيذ مجيع
تدابري احلماية
احلامسة الالزمة
إلدارة املخاطر
املتوتقعة






متت املوافقة
على مجيع
التوصيات
الرئيسية من
قبل ExCom





مت تنفيذ ما
نسبتته  ٪80أو
أكثر



متت إدارة مجيع املخاطر
املتوقعة
مت إجرء تقييم املخاطر
االسرتاتيجية السنوي

متت املوافقة على مجيع
التوصيات من قبل
ExCom

مت تنفيذ مجيع التدابري أو
جيري تنفيذها ،برنامج bar
( 1حمطة مكافحة الربَميات
اخلبيثة) الذي مت التخلي عنه
أو التخفيف من استخدامه
نتيجة للتحسينات يف
َماالت أخرى

األهداف المتعلقة باإلدارة  1-2و 2-2و 3-2و4-2
الغاية االسرتاتيجية  8ملكتب
املدعي العام
التكفل بإدارة املكتب إدارة
مهنية وشفافة وناجعة



حتديد وحتقيق
املكاسب بفضل
النجاعة من خالل
استعراض العمليات

مؤشر األداء  :6املكاسب السنوية
بفضل النجاعة
َ مموع املكاسب بفضل
النجاعة مقارنة مبجموع
ميزانية شعبة التحقيق



 ٪1مكاسب
بفضل النجاعة



احملققَ :مموع املكاسب
بفضل النجاعة بلغ
 191 128أو  ٪1من
َمموع مي زانية شعبة
التحقيق

الهدف المتعلق بالتعاون والدعم 3-3
الغاية االسرتاتيجية  9ملكتب
املدعي العام
سد ثغرة اإلفالت من العقاب
بفضل اسرتاتيجية منسقة يف
َمايل التحقيق واملقاضاة
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تنفيذ املشاريع ذات مؤشر األداء  :1-14تقييم
األولوية حسب اخلطط مشاريع التحسني
(مثل زيادة تبادل
 احملاك املرحلية :ما يزمع حتقيقه
املعلومات مع وحدة
مقابل ما حيقق فعال
جرائم احلرب؛ وزيادة
عدد األنشةط املنسقة
مع االختصاصات
املعنية)



 ٪80أو أكثر



ما حتقق :زيادة يف تبادل
املعلومات مع عدد من
وحدات جرائم احلرب
والتعاون والتبادل مع احملاكم
اخلاصة (احملكمة اجلنائية
اخلاصة – مجهورية أفريقيا
الوسطى) وزيادة التنسيق
وعدد املشاريع التجريبية مع
الدول (ليبيا)
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هاء  -البرنامج الفرعي  :2400النتائج المتوخاة ومؤشرات األداء واألهداف فيما يخص عام 2017
الغاية االسرتاتيجية النتائج املتوخاة

مؤشر األداء

اهلدف فيما خيص عام  2017املنجزات

الهدف المتعلق بالقضاء والمقاضاة 2-1
الغاية االسرتاتيجية
 1ملكتب املدعي
العام
إجراء فحوص أولية
نزيهة ومستقلة
وعالية اجلودة
والتحقيقات
واملالحقات
القضائية



مؤشر األداء :1
االستعداد إلجراء ثالث
يتوقف
حماكمات (الرقم الفعلي
 النتائج اخلاصة
على توافر قاعات احملاكمة
باالداعاء من حيث
والقضاة) ،والبت يف استئنافني
اجلناة
َنائيني ،وإجراء األنشطة
 مؤشر األداء :2
حتقيقات)
التمهيدية يف ستة
 النتائج اخلاصة
باالدعاء من حيث
التهم
 مؤشر األداء :7
 إنتاجية املكتب



األنشطة3 :
حماكات ،واستئنافان
َنائيان ،والدعم
التمهيدي يف 6
حتقيقات



احملقق 3 :حماكمات
(أنغوين/اغبـغبو/انتاغندا)
جارية (قضية ادعاء مكتملة
يف حماكمة اغبـغبو وابليه
غوديه)؛ واستئنافان (املادة
 ،70مببا وآخرون ومببا)
والدعم القانوين يف املرحلة
التمهيدية يف  6حتقيقات
(جورجيا ومايل ومجهورية
أفريقيا الوسطى 2أ وب
ودارفور وليبيا وكوت ديفوار)

الهدفان المتعلقان بالقضاء والمقاضاة  2-1و3-1
الغاية االسرتاتيجية
 2ملكتب املدعي
العام
االستمرار على
األخذ مبنظور
جنساين يف مجيع
َماالت عمل
املكتب وإيالء
عناية خاصة
للجرائم اجلنسية
واجلرائم اجلنسانية
املنطلق واجلرائم
املرتكبة حبق
األطفال واملاسة
هبم



إدراج اجلرائم اجلنسية واجلرائم مؤشر األداء :1
اجلنسانية واجلرائم املرتكبة حبق
 النتائج اخلاصة
األطفال يف قضايا االدعاء،
باالداعاء من حيث
عند االقتضاء ،عن طريق تنفيذ
اجلناة
املبادئ التوجيهية الواردة يف
مؤشر األداء :2
السياسات ذات الصلة اخلاصة
 النتائج اخلاصة
مبكتب املدعي العام
باالدعاء من حيث
التهم
مؤشر األداء :3
األنشطة
 نوعية
املكلف هبا
مؤشر األداء :4
 االمتثال لسياسات
املكتب
ومعايري
الرئيسية



 ٪80أو أكثر من
التدابري املتواخاة يف
السياسات منفذة يف
مجيع أنشطة االدعاء



احملقق بالكامل :إدارج اجلرائم
اجلنسية واجلرائم اجلنسانية
واجلرائم املرتكبة حبق األطفال
يف قضايا االدعاء مثل قضييت

أنغوين ومببا غومبو (جيري
تطبيق منهجية قياس
خمصصة)

الهدف المتعلق بالقضاء والمقاضاة 3-1
الغاية االسرتاتيجية
 3ملكتب املدعي
العام
املضي يف حتسني
جودة وجناعة
عمليات الفحص
األويل وعمليات
التحقيق وأنشطة
املقاضاة
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احلفاظ على معدل النجاح يف مؤشر األداء :1
تأكيد االهتامات أو حتسينه
 النتائج اخلاصة
باالداعاء من حيث
اجلناة



تأكيد االهتامات يف
مقبال االهتامات
الصادرة/املكفولة/ال
صادرة إدانات هبا ≥
٪80



إصدار مذكرات التوقيف يف
 3قضايا يف ثالث حاالت
خمتلفة



احلفاظ على معدل قبول
الوثائق املقدمة أو حتسينه

مؤشر األداء :2
 النتائج اخلاصة
باالدعاء من حيث
التهم



قبول الوثائق املقدمة
ومنح املطلوب مقابل
عدد الطلبات >
٪80



احملقق – إدراج تطبيق املادة
 15بنجاح يف بوروندي



إجراء استعراض مستقل لكل
قضية

مؤشر األداء :4
 االمتثال لسياسات ومعايري
املكتب الرئيسية



استعراض  ٪100من
القضايا من قبل جلنة
مستقلة



٪100

2A011118

ICC-ASP/17/2

الغاية االسرتاتيجية النتائج املتوخاة


مؤشر األداء

إجراء استعراض لألدلة يف كل  احملاك املرحلية :ما يزمع حتقيقه
مقابل ما حيقق فعال
قضية

اهلدف فيما خيص عام  2017املنجزات


استعراض ٪100
من األدلة



٪100

الهدف المتعلق باإلدارة 5-2
الغاية االسرتاتيجية
 4ملكتب املدعي
العام
املضي يف تكييف
قدرات املكتب يف
َمال التحيقق
واملقاضاة والربط
مع البيئة العلمية
والتكنولوجية اليت
يعمل فيها املكتب





مؤشر األداء :1-14
مراجعة برامج التدريب
للمدعني العامني احملددة يف
 تقييم مشاريع
خطة التدريب السنوية ،مبا يف
التحسني
ذلك مهارات املناصرة اإلضافية
وجلسات التدريب والتدريب
على استخدام التكنولوجيا
اجلديدة يف قاعات احملكمة
تنفيذ مشاريع التحسني املختارة
املتعلقة باجملاالت ذات
األولوية :العمليات الداخلية
والقدرات اإلدارية وتصميم
 مؤشر األداء :2-8
القضايا وعملية استعراض
تنفيذ خطة التدريب
القضايا والتكنولوجيا
السنوية /عدد أيام
والكفاءات الرئيسية
التدريب لكل موظف



تنفيذ ما نسبته ٪80
أو أكثر حسب
اخلطط



تنفيذ ما نسبته  ٪96.5من
خطة التدريب ،مبا يف ذلك
املناصرة للمحاكمات
واستخدام التدريب على
تقدمي األدلة يف نسق رقمي

يف السنة

األهداف المتعلقة باإلدارة  1-2و 2-2و 3-2و4-2
الغاية االسرتاتيجية
 8ملكتب املدعي
العام
التكفل بإدارة
املكتب إدارة مهنية
وشفافة وناجعة

2A011118



حتديد مجيع َماالت النجاعة مؤشر األداء :6املكاسب السنوية
بفضل النجاعة
ذات األولوية؛ وحتديد
املكاسب احملتملة؛ واإلسهام يف
َ مموع املكاسب
مبادرات حتسني النجاعة على
احملتملة بفضل
صعيد املكتب برمته
النجاعة مقابل ميزانية
شعبة االدعاء



حتديد اجملاالت ذات
األولوية واملكاسب
احملتملة بفضل
النجاعة؛ واملكاسب
احملتملة



حتقيق مجيع املكاسب من
بفضل النجاعة :االستعانة
باملدربني الداخليني أو
امليسريني َمانا من أجل
االجتماعات القانونية
املنتظمة لشعبة االدعاء



اإلسهام يف مبادرات
حتسني النجاعة على
صعيد املكتب برمته



حتقيق مجيع املكاسب من
بفضل النجاعة :االستعانة
بامليسريني َمانا من أجل
الدورات التدريبية املتخصصة
والدوارت التدريبية املشرتكة
مع جهات أخرى
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مكتب المدعي العام  -معلومات عن عدد المهمات التي أجريت والوثائق والصفحات
التي أودعت عام 2017
ألف -

عدد المهمات التي أجريت
سدت تكاليف ما َمموعه  1 318مهمة اضطلع هبا مجيع العاملني ملكتب املدعي العام ،من املوظفني ومن غري املوظفني،
-1
بامليزانية العادية لعام :2017

باء -

(أ)

مهمات مندرجة ضمن إطار ميزانية احلاالت( 1 180 :للموظفني ولغري املوظفني)؛

(ب)

املهمات األساسية (غري املتصلة باحلاالت)( 138 :للموظفني ولغري املوظفني)؛

(ج)

مهمات ختص ديوان املدعي العام 47( 52 :للموظفني و 5لغري املوظفني)؛

(د)

مهمات ختص قسم اخلدمات 54( 199 :للموظفني و 145لغري املوظفني)؛

(هـ)

مهمات ختص شعبة التحقيق 754( 805 :للموظفني و 51لغري املوظفني)؛

(و)

مهمات ختص شعبة املقاضاة 129( 130 :للموظفني و 1لغري املوظفني)؛

(ز)

مهمات ختص شعبة االختصاص والتعاون والتكامل 113( 113 :للموظفني و 0لغري املوظفني – باستثناء
الفحوص األولية)؛

(ح)

19

مهمات متعلقة بالفحوص
( 19للموظفني و 0لغري املوظفني).

األولية

ختص

شعبة

االختصاص

والتعاون

عدد الوثائق والصفحات التي أودعت
رمز احلالة/القضية

عدد الوثائق
املودعة

احلالة/القضية

 ICC-01/04-01/06قضية املدعي العام ضد توماس لوبانغا ديفيلو ()Thomas Lubanga Dvilo

عدد
صفحاهتا
3

30

191

2 045

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

20

654

 ICC-01/05-01/13قضية املدعي العام ضد جان بيري مببا غومبو ()Jean-Pierre Bemba Gombo
وإمييه كيلولو مومسبا ( )Aimé Kilolo Musambaوجان جاك منغندا كابـنغو
( )Jean-Jacques Magenda Kabongoوفيديل باباال وندو
( )Fidèle Babala Wanduونرسيس أريدو ()Narcisse Arido

39

 ICC-01/09-01/11قضية املدعي العام ضد وليم سامواي روتو ()William Samoei Ruto
وجوشوا أراب سنغ ()Joshua Arap Sang

11

92

1

22

2

15

 ICC-01/04-02/06قضية املدعي العام ضد بوسكو انتاغندا ()Bosco Ntaganda

 ICC-01/09-02/11قضية املدعي العام ضد أورو مويغاي كينياتا
 ICC-01/11-01/13قضية املدعي العام ضد التهامي حممد خالد

78

والتكامل:

)(Uhuru Muigai Kenyatta

2 075

2A011118

ICC-ASP/17/2

رمز احلالة/القضية

احلالة/القضية

عدد الوثائق
املودعة

 ICC-01/11-01/17قضية املدعي العام ضد حممد مصطفى بوسيف الورفايل

1

11

 ICC-01/12-00/00احلالة يف مجهورية مايل (وثائق ملف احلالة فقط)

6

52

 ICC-01/12-01/15قضية املدعي العام ضد أمحد الفقي املهدي

1

4

 ICC-01/13-00/00السفن املسجلة التابعة الحتاد جزر القمر واجلمهورية اليونانية ومملكة كمبوديا (وثائق
ملف احلالة فقط)

1

3

 ICC-01/15-00/00وثائق ملف حالة جورجيا فقط

1

6

 ICC-01/17-00/00وثائق ملف حالة مجهورية بوروندي فقط

4

110

82

421

 ICC-02/05-01/09قضية املدعي العام ضد أمحد حسن البشري

6

79

 ICC-02/17-00/00مجهورية أفغانستان اإلسالمية (وثائق ملف احلالة فقط)

4

381

 ICC-02/04-01/15قضية املدعي العام ضد دومينيك أنغوين ()Dominic Ongwen

 ICC-02/11-01/15قضية املدعي العام ضد لوران اغبـغبو ()Laurent Gbagbo
وشارل ابليه غوديه ()Charles Blé Goudé
المجموع

2A011118

عدد
صفحاهتا

102

898

475

6 898
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جيم -

عدد الوثائق التي أودعت لكل حالة
رمز احلالة/القضية

احلالة/القضية

عدد الوثائق
املودعة

 ICC-02/17-00/00احلالة يف أفغانستان

4

381

 ICC-01/17-00/00احلالة يف بوروندي

4

110

59

2 729

 ICC-01/04-00/00احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية

313

145 3

 ICC-02/11-00/00احلالة يف مجهورية كوت ديفوار

102

898

6

79

194

2 075

1

6

 ICC-01/09-00/00احلالة يف كينيا

12

114

 ICC-01/11-00/00احلالة يف ليبيا

3

26

 ICC-01/12-00/00احلالة يف مجهورية مايل

7

56

82

421

475

6 898

 ICC-01/05-00/00احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى

 ICC-02/05-00/00احلالة يف السودان
 ICC-01/04-00/00احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية
 ICC-01/15-00/00احلالة يف جورجيا

 ICC-02/04-00/00احلالة يف أوغندا
المجموع

دال-

عدد
صفحاهتا

األنشطة اإلضافية التي اضطلع بها المكتب
-2

يف عام  2017تلقى املكتب  72 089بالغا .وتتوزع البالغات املعنية كما يلي:
البالغات اجلديدة املقدمة مبوجب املادة  15من النظام األساسي 488 :بالغا مقدما مبوجب هذه املادة منها
(أ)
 308بالغات يظهر جليا أَنا خترج عن نطاق اختصاص احملكمة ،و 54بالغا ال عالقة هلا باحلاالت القائمة وتستلزم مزيدا
من التحليل ،و 98بالغا متصال حبالة ختضع للتحليل بالفعل ،و 60بالغا متصال بتحقيق أو مبقاضاة؛
(ب) املعلومات اإلضافية (املراسالت اليت متت معاجلتها وإضافتها إىل البالغات املقدمة مبوجب املادة  15من النظام
األساسي) 2 011 :رسالة؛
املراسالت العامة (املعلومات اليت ال تفي مبتطلبات احلد األدىن لكي تسجل بصفتها بالغا مقدما مبوجب املادة
(ج)
 15من النظام األساسي ،أو اليت تتعلق مبواضيع خمتلفة) 69 590 :رسالة (منها ما َمموعه  66 516من الرسائل الواردة
بالربيد اإللكرتوين وما َمموعه  3 077من الرسائل الواردة بالربيد العادي).
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المرفق الرابع
البرنامج الرئيسي الثالث – قلم المحكمة
النتائج املتوخاة

مؤشرات األداء

اهلدف 1-1-2



اهلدف فيما خيص عام
2016


املنجزات



 تقليص معدل الشغور • حبلول حزيران/يونيو  ،2017كان معدل الشواغر  .٪ 12حبلول كانون
األول  /ديسمرب  ،2017بلغ معدل الشغور  9يف املائة ،وهو معدل
من %12إىل
 %10حبلول
الشغور املعياري ،مما يشري بالتايل إىل َناية تنفيذ هيكل السجل اجلديد
حزيران/يونيو 2017

 .1التنفيذ الكامل هليكل قلم احملكمة  تنجيز توظيف العاملني

اهلدف 2-1-2


 .2حتقيق حضور ميداين يف تبيليسي  ،التعاون مع السلطات يف
جورجيا
جورجيا

إعداد

• يف  25متوز  /يوليو  ، 2017أبرمت احملكمة وحكومة جورجيا اتفاقا

كامل

للتعاون لتسهيل أنشطة احملكمة والتحقيقات اجلارية يف البلد ،مبا يف ذلك

حلضور

من خالل حتقيق حضور ميداين حيث أصبح املكتب امليداين يعمل بكامل

ميداين

طاقته يف كانون األول  /ديسمرب 2017

مناسب

اهلدف 3-1-2
 اجتماعات أسبوعية • عقد اجتماعات منتظمة يف إطار االجتماعات الثنائية بني املديرين
ورؤساء األقسام واجتماعات الشعب .وقد عمل املديرون الثالثة على اقرتاح

 .1تعزيز املساءلة من خالل التمكني • تكرار اجتماعات رؤساء
وتفويض السلطة إىل الشعب واألقسام ومديري قلم احملكمة

تفويض السلطة الذي جيري تنفيذه

ألف .شعبة إدارة الخدمات
النتائج املتوخاة

مؤشرات األداء

اهلدف فيما خيص عام2017

املنجزات

اهلدف 1-3-2







حتسني نظام إدارة أداء املوارد البشرية
على نطاق واسع

• تطوير اسرتاتيجية
وحتسني االمتثال

• تطوير اسرتاتيجية املوارد البشرية • مت وضع اسرتاتيجية يف عام  2017وسيتم إدراجها يف أمر إداري معدل
املتعلقة بإدارة األداء وحتسني معدل بشأن إدارة األداء
االمتثال على مستوى احملكمة

• كان معدل االمتثال لدورة عام  ، ٪92 2017-2016وهو حتسن
كبري مقارنة بنسبة  ٪65لدورة 2016-2015

اهلدف 2-3-2
زيادة مشاركة املرأة يف التوظيف من
خالل َنج حمايد جنسانيا

2A011118

• عدد التقارير اإلحصائية
املتعلقة بالتوازن بني
اجلنسني الصادرة

2

• قدم تقريران إحصائيان عن التوازن بني اجلنسني :أحدمها يف تقرير احملكمة
عن إدارة املوارد البشرية واآلخر بالتعاون مع نيويورك
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النتائج املتوخاة

اهلدف فيما خيص عام2017

مؤشرات األداء

املنجزات

إعالن شغور ومن خالل زيادة إدراج

• نقطة االتصال للتمثيل اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني

يف جوالت االختيار
الهدف -4-2

1

• ثالث سياسات صادرة هي :التعديالت على النظام اإلداري للموظفني

إعداد وإصدار سياسات ذات أولوية • عدد مبادرات التواصل

وأمرين إداريني بشأن التدريب الداخلي واملهنيني الزائرين

حامسة لضمان إطار تنظيمي مناسب املستهدفة
بشأن القضايا الرئيسية املتعلقة باملوارد
البشرية :األحكام والتعديالت على

• عدد مبادرات التواصل

قواعد املوظفني واختيار املوظفني

• محلتان مستهدفتان

املستهدفة

واإلجازات اخلاصة

• إطالق ستة مقاطع فيديو للتوعية على شبكات التواصل االجتماعي
تستهدف الدول اخلمس املمثلة متثيال ناقصا ومبادرتني للتواصل املباشر
على فيسبوك  Facebookبشأن التوظيف والتدريب الداخلي واملهنيني

حتسني التواصل والتوظيف من الدول

الزائرين ،وتشجيع الطلبات املقدمة من الدول غري املمثلة والدول املمثلة

غري املمثلة والدول املمثلة متثيال

متثيال ناقصا

ناقصا

الهدف 2-4-2

تنسيق مبادرات التدريب (غري الفنية) •عدد دورات التدريب غري
لصاحل املوظفني يف مجيع أحناء

 • 5مت توفري التدريب يف َماالت تطوير اإلدارة ،واللغات ،وإدارة املشاريع،
وخدمة العمالء ،والوساطة ،وبدء العمل والتدريب ،واملصممة خصيصا

الفين

احملكمة

الهدف -5-2

للموظفني امليدانيني.







3

حتسني قدرات النظم والتطبيقات

• عدد العمليات التجارية

واملنتجات يف معاجلة البيانات

اليت مت استعراضها وحتسينها

( )SAPللتعامل مع زيادة أعباء

من خالل زيادة قدرات النظم

العمل فيما يتعلق بعمليات األعمال ،والتطبيقات واملنتجات يف
وخاصة املوارد البشرية وامليزانية ذات معاجلة البيانات ()SAP
الصلة

• حتسني  5عمليات جتارية وأمتتها:
 .1إدارة اإلجازات
 .2املدفوعات بدون أوراق
 .3معاجلة نفقات السفر
 .4تعويضات الصندوق االستئماين للضحايا
 .5اإلبالغ :مراقبة االلتزامات املفتوحة ولوحة متابعة

مواءمة نظام  SAPمع التغيريات

• النسبة املئوية لالستحقاقات

 • %100تتم مواءمة  ٪ 90من املستحقات  ،ومواءمة منحة التعليم يف التقدم

الالزمة لتنفيذ حزمة تعويضات النظام املتوافقة مع حزمة التعويضات
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مؤشرات األداء

املوحد اجلديد لألمم املتحدة

اجلديدة

الهدف -6-2

أمتتة عمليات امليزانية والتنبؤ

اهلدف فيما خيص عام2017

املنجزات

1

• النسبة املئوية للتخفيض يف

 %60

 %50

وقت املعاجلة اليدوي

• عدد املراجعات الضخمة

ال يوجد 

مواصلة تطوير نظام خمصص إلعداد
للمراجعة العكسية املتعلقة
تقارير األداء ،والتنبؤ بالدخل
واإلنفاق املنتظم ،وحتليل التدفق
باإلدارة والرقابة املالية
النقدي والتقارير املخصصة
االنتقال إىل َمموعـة عناصـر األجـر

• %نسبة امتثال احملكمة

ال يوجد 

• االمتثال بنسبة  ٪ 100حيثما • متتثل احملكمة امتثاال كامال جملموعـة عناصـر األجـر اجلديـدة للنظـام

اجلديـدة للنظـام املوحـد لألمم املتحدة للمخطط اجلديد

املوحـد لألمم املتحدة .وكان البد من إجراء تعديالت طفيفة لالنتقال إىل

ينطبق ذلك على احملكمة

املخطط اجلديد بعد موافقة مجعية الدول األطراف بعد عام من قرار اجلمعية
العامة لألمم املتحدة بشأن احلزمة اجلديدة



الهدف 2-6-2

مزيد من تنفيذ نظام إدارة املخاطر

• مراجعة عدد املخاطر يف

عالية املستوى

سجل املخاطر وإعادة





 %100

 %100

تقييمها
اهلدف3-6-2
تفعيل السياسات املتوافقة مع املعايري • إعداد عدد من التقارير
املؤمتتة واملتوافقة مع املعايري
احملاسبية الدولية للقطاع العام

3

3

احملاسبية الدولية للقطاع العام
اهلدف2-7-2



وضع عقد صيانة وقائية وتصحيحية • النسبة املئوية لعملية الشراء
متوسطة األجل للمباين الدائمة

الختيار الشركة للصيانة

 • %100جيري شراء عقد الصيانة اجلديد وسيبدأ العقد يف  1أيلول/سبتمرب
2018

الوقائية والتصحيحية

اهلدف3-8-2
حتديث تقييم املخاطر األمنية

2A011118



استعراض تقييم املخاطر



استعراض على نطاق احملكمة



• مت إجراء تقييم للمخاطر األمنية فيما خيص املقر وفيما خيص هولندا
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مؤشرات األداء

اهلدف فيما خيص عام2017

املنجزات

والتدابري تستعرض سنويا أو عند

األمنية واستكماهلا

مجعاء

كجزء من العملية السنوية إلدارة املخاطر األمنية التابعة لألمم املتحدة.
وأجرت دائرة األمن والسالمة ( )SSSنظاما خمصصا إلدارة املخاطر األمنية

االقتضاء

يف مناسبتني يف عام 2017
• في المواقع الميدانية ،شارﮐت احملكمة اجلنائية الدولية في عملية قطرية
إلدارة املخاطر األمنية قامت هبا األمم املتحدة
إجناز التقييم الذايت وفق معايري العمل • النسبة املئوية للتقييم الذايت
األمنية الدنيا املطبقة يف األمم املتحدة املنفذة والنسبة املئوية لالمتثال
فيما خيص مجيع املكاتب امليدانية

للمعايري احمللية

وحتديث تقييم املخاطر األمنية

  %100نظرا ملخاوف أمن املعلومات السابقة ،مت تطوير عملية خمصصة إلدارة
املخاطر األمنية ومت اختبار املنهجية .ومت وضع اسرتاتيجية إدارة للمخاطر
األمنية خاصة بكل دولة من دول احملكمة اجلنائية الدولية وخاضعة
لالستعراض

اخلاص باحملكمة اجلنائية الدولية على



وجه التحديد

مل تعد معايري العمل األمنية الدنيا املطبقة يف األمم املتحدة
صاحلة

استبدال مجيع املركبات اليت عفا
عليها الزمن يف هذا اجملال على مدى
 5سنوات

• عدد املركبات املستبدلة

 %20يف عام  ،2017مت تسليم  8مركبات جديدة إىل مواقع ميدانية .وهذا
ميثل استبدال  ٪ 13من أسطول املركبات

باء  -شعبة الخدمات القضائية
النتائج املتوخاة

مؤشرات األداء

اهلدف فيما خيص عام 2017

املنجزات

هدف ذو أولوية 1.4.1

تنفيذ النظام املعدل للمساعدة
القانونية واملواظبة على مراقبة
كفايته وجناعته من حيث
التكاليف على حنو يتوافق مع
القرارات القضائية وحقوق الدفاع

 التوصل إىل جعل متثيل املدعى عليهم املعوزين • يواصل قلم احملكمة مراقبة نظام املساعدة • قلم احملكمة بصدد صياغة سياسة
متثيال كافيا ومستداما على حنو حيقق النجاعة القانونية وإبالغ فرق الدفاع على النحو جديدة للمساعدة القانونية لكل من
االقتصادية فيما خيص احملكمة
الدفاع والضحايا
الواجب بأية تغيريات يفما خيص دفع
املساعدة القانونية

 نظر قلم احملكمة يف إدخال تعديالت
على نظام املساعدة القانونية

هتدف التحسينات يف سياسة املساعدة
القانونية احلالية إىل أن تكون جزءا من
سياسة املساعدة القانونية اجلديدة املقرتحة

• ﯾقترح السجل حلوال مبتﮐرة ومناسبة • قام قلم احملكمة ،حيثما أمكن ،بهدف
مزامنة تطبيق سياسة املساعدة القانونية
استنادا إلﯽ طبﯾعة الحاالت
احلالية مع الواقع القضائي
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اهلدف ذو األولوية 6-1
السهر على جرب األضرار بصورة
َمدية والنجاح يف تنفيذ األوامر
جبرب األضرار ،مبا يف ذلك تطبيق
مبادئ متسقة فيما خيص جرب
أضرار اجملين عليهم

املنجزات




•  100يف املائة (قام قلم احملكمة و

قيام قلم احملكمة بتسهيل
 تعاون قلم احملكمة تعاونا كامال مع
عليهم
للمجين
االستئماين
الصندوق
الصندوق االستئماين للضحايا بتبادل
إجراءات جرب أضرار اجملين عليهم
واملمثلني القانونيني للمجين عليهم بغية
التكفل بتمييز اجملين عليهم الذين قد املعلومات ذات الصلة بشأن الضحايا يف
فيما خيص أكرب عدد ممكن من
يكونون مؤهلني جلرب أضرارهم
مجيع احلاالت خالل مرحلة جرب األضرار؛
اجملين عليهم املؤهلني لذلك
ومت تنفيذ بعثات مشرتكة إىل أوغندا وإىل
مايل ،وكذلك مع املمثل القانوين املشرتك)

غري متاح ألن التمثيل مت تسويته بالفعل

 قيام قلم احملكمة على حنو حمايد باإلبالغ وتقدمي  قيام قلم احملكمة بتنظيم مشاورات
اخلدمات إىل الدوائر بشأن املسائل املرتبطة جبرب للمجين عليهم بشأن مسائل متثيلهم لإلجراءات ذات الصلة .واجتمع قسم
القانوين املشرتك يف دعاوى جرب األضرار
األضرار
مشاركة اجملين عليهم وجرب أضرارهم مع
• قيام قلم احملكمة بتنسيق تنفيذ إجراءات اجلرب
َمتمعات الضحايا باالشرتاك مع الصندوق
مع خمتلف احملاورين (الصندوق االستئماين
االستئماين للضحايا واخلرباء املعينني من

للضحايا ،واملمثلون القانونيون للمجين عليهم،

قبل الدائرة جلمع وجهات النظر حول

مكتب احملامي العمومي للمجين عليهم ،الدوائر)

جرب األضرار

• متثيل مصاحل الضحايا يف إجراءات جرب الضرر  قيام قلم احملكمة بإيداع تقارير جيدة
النوعية وآتية يف حينها بشأن املسائل
املرتبطة جبرب األضرار
• تنفيذ " حتليل املعلومات املتعلقة باألعمال"

 إعالم اجملين عليهم بانتظام

جلمع طلبات الضحايا

• ( ٪ 100االمتثال الكامل للجداول
الزمنية وعدم وجود ردود فعل سلبية على
احملتوى)
• ( ٪ 100عقد قسم مشاركة اجملين
عليهم وجرب أضرارهم اجتماعات منتظمة
مع املمثلني القانونيني)؛ نفذت املكاتب
امليدانية بعثات دورية إىل اجملتمعات
املتضررة كما هو خمطط له

قيام مكتب احملامي العمومي للمجين

%100 

عليهم ،عندما يعني بصفته ممثال قانونيا
للمجين عليهم ،بتمثيلهم القانوين الداخلي
يف دعاوى جرب األضرار عامال مبثابة مكتب
مستقل
• يوفر قلم احملكمة الدعم واملساعدة على • ( ٪ 100استجاب قسم مشاركة اجملين
النحو األمثل للممثلني القانونيني اخلارجيني عليهم وجرب أضرارهم جلميع الطلبات يف
للضحايا والصندوق االستئماين للضحايا يفالوقت احملدد وبشكل شامل)
إجراءات جرب األضرار
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اهلدف ذو األولوية  1.6.1و2-6-1



اهلدف 1.6.1

• االمتثال للمادة  )1( 75من النظام األساسي

اهلدف فيما خيص عام 2017

املنجزات

قلم احملكمة مبواصلة حتسني نظام إدارة

• ( ٪ 100مت تطبيق مجيع حتديثات نظام

طلبات الضحايا للحد من االزدواجية يف إدارة طلبات الضحايا األربعة الفصلية

تطبيق وتنقيح مبادئ تعويضات
الضحايا اليت مت وضعها من خالل
اإلجراءات األوىل للمحكمة

العمل مع طلبات الضحايا

بنجاح مع رضا املستخدم الكامل)





• ( ٪100تقريران من اخلرباء بشأن

• التعاون الكامل بني الصندوق
االستئماين للضحايا وقلم احملكمة بشأن مسائل املادة [ 1-75مبا يف ذلك تقييم
مسائل اجلرب
املسؤولية] يف قضييت املهدي ومببا،

من خالل توضيح قضائي للمبادئ املتعلقة جبرب
األضرار

• إرسال املعلومات مبوجب املادة 1-75



إىل الصندوق االستئماين للضحايا يف

اجلنائية الدولية

قضيةكاتانغا ،و 16إيداعات يف إجراءات
لوبانغا)
اهلدف 1.6.2
تطوير آليات التنسيق مع
الصندوق االستئماين للضحايا

• إنشاء نظام تنسيق بني احملكمة والصندوق فيما •تعزيز رضا العمالء

•  100يف املائة (يعقد قسم مشاركة اجملين

يتعلق بالقرارات عمال باملادة  75من النظام

عليهم وجرب أضرارهم اجتماعات منتظمة

األساسي

مع الصندوق االستئماين للضحايا ،ومت
إيفاد بعثات مشرتكة إىل أوغندا وإىل مايل)

لتنفيذ القرارات القضائية فيما
يتعلق باجلرب
• يف ضوء القرارات القضائية يف قضييت كاتانغا

• توفري املعلومات يف الوقت املناسب

• ( ٪ 100االمتثال الكامل للجداول

ولوبانغا ،وضع إطار لعمل قلم احملكمة املتعلق جبرب وجودة إىل الدوائر كلما لزم األمر

الزمنية وعدم وجود ردود فعل سلبية على

األضرار وبدء التنفيذ ،مع مراعاة األدوار

احملتوى)

واملسؤوليات املنفصلة لكل من الصندوق
االستئماين للضحايا وقلم احملكمة

اهلدف ذو األولوية 1-1-2



إعادة النظر يف هيكل احملكمة

• احلفاظ على تقدمي خدمات االحتجاز يف ضوء • يتم تزويد مركز االحتجاز مبوظفني

وموظفيها ومواردها يف ضوء اخلربة اخنفاض عدد القضايا املعروضة على احملكمة
العملية وتعزيز الكفاءة مع ضمان اجلنائية الدولية اخلاصة بيوغوسالفيا السابقة
القدرة على تنفيذ واليات

وإغالق حمتمل للمنشأة احلالية من قبل الدولة

ومسؤوليات كل منها.

املضيفة



إضافيني ملواصلة أداء واجباته
• تطوير الشراكة مع الدولة املضيفة



• مت تزويد مركز االحتجاز باملوظفني
الالزمني
• مت احلفاظ على اتفاقية سعر املنتج مع
الدولة املضيفة حيث أن املرفق احلايل مل
يتم إغالقه
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الهدف ذو األولوية 5-1-2



حتسني أداء اخلدمات القضائية

• حتسني خدمات قاعة احملكمة على أكمل وجه • توفري تدريب فعال من حيث التكلفة

املنجزات

االرتقاء بالنظام التكنولوجي املستخدم يف • اكتملت عملية الشراء واملناقصة ومت
مركز االحتجاز التابع للمحكمة اجلنائية

االتفاق على خطة عمل لرتكيب نظام

الدولية ملراقبة األشخاص احملتجزين

مطور





• مت توفري دورات تعريفية باحملاكمات

لتعزيز استخدام احملكمة اإللكرتونية وإدارة اجلديدة ،ومت توفري تدريب موحد على
املعلومات املناسبة

اإلصدار الثامن من نظام تنظيم الوثائق،
نظام تسجيل سجالت احملكمة ،ومت
تطويره من أجل نظام حتليل القضايا لدعم
أن الرتقية قيد العمل.


 • تنفيذ تخزﯾن أﮐثر استدامة من خالل •ختزين متعدد املستويات لتخزين أكثر
شراء األجهزة والبرمجﯾات المطلوبة فعالية من حيث التكلفة :مت االنتهاء من
لالستخدام يف عمليات المحاﮐم اليومية البناء يف عام 2017

اهلدف ذو األولوية 2-5-2



استعراض استخدام العمليات

• ضمان أن األدوات املناسبة موجودة وحمدثة

واألساليب والتكنولوجيات

للتخفيف من أي خماطر فيما خيص الكشف عن اهلشاشة إزاء التهديد

القياسية ،ال سيما فيما يتعلق

البيانات غري املصرح به

مبتطلبات وأوامر احملكمة األمنية

• تنفيذ املرحلة  2من كشف ومراقبة

• مت التنفيذ يف عام 2017
• مت االنتهاء من إجراء االتصاالت

• توفري االتصال اآلمن من خالل التشفري التجريبية يف َمال االتصاالت ،واليت من
املخطط إطالقها بالكامل يف  2018وفقا
السرتاتيجية تكنولوجيا املعلومات  /تدبر
املعلومات اليت تقدمها احملكمة ملدة 5
سنوات
• تنفيذ نظام تدبر طلبات اجملين عليهم يف مت االنتهاء من  ٪50من مجيع املهام
امليدان لطلبات الضحايا
• توفري التدريب للموظفني على االستخدام
اآلمن لألنظمة املتنقلة

التحضريية لنشرها يف عام - 2018
استخدام االتصاالت املتنقلة مبا يف ذلك
الربيد اإللكرتوين كان جزءا من التدريب
اإلجباري على أمن املعلومات الذي أكمله
 ٪90من موظفي احملكمة


الهدف ذو األولوﯾة 3-5-2

حتسني الكفاءة من خالل

2A011118

• ضمان اتباع َنج متكامل يف عملية إدارة

• تنفيذ َملس إدارة تدبر املعلومات

• بعد إصدار التعليمات اإلدارية ،اجتمع
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املنجزات

()IMGB

َملس إدارة تدبر املعلومات  3مرات يف
عام 2017


• مراقبة واإلشراف على اخلدمات اليت تقدمها
األقسام إىل عمالئنا وتشجيع األقسام على فهم

 إعمال قائمة خدمات قسم خدمات
تدبر املعلومات

• مت تنفيذها على شبكة اإلنرتانت يف
الربع األول من عام 2017

احتياجاهتم ورصد التطورات يف بيئات العمالء،
والقدرة على التكيف بسرعة مع التغيريات من
أجل محاية وخدمة مصاحلهم

 إعمال نظام شامل لتناول طلبات
التعديل خاص باحملكمة

• مت تنفيذها يف الربع الثاين من عام
 2017من خالل نظام SolvIT

ألف .شعبة العمليات الخارجية
النتائج املتوخاة

مؤشرات األداء

اهلدف فيما خيص عام 2017

املنجزات

الهدف ذو األولوية1-7-1

إجراء التوعية على حنو فعال • حجم ومدى التعليقات
لدى اجملين عليهم واجلماعات املقدمة عرب منصات وسائل
املتضررة والتواصل معهم وفقا اإلعالم التقليدية واالجتماعية
للوثائق ذات الصلة من
الوثائق االسرتاتيجية
للمحكمة

• إبراز دور المحﮐمة اجلنائية • متت مكافأة جهود الدعاية ،سواء يف وسائل اإلعالم احمللية والدولية أو
الدولية بشكل إجيايب لدى جمهور
أﮐبر من الجمهور العادي
للمحكمة اجلنائية الدولية

يف وسائل اإلعالم االجتماعية ،من خالل التغطية اإلعالمية الكبرية
والدقيقة للتطورات القضائية ،مع االحتفاظ بشكل واضح باحملتويات
املكتوبة واملرئية املوزعة يف مجيع أحناء العامل .وقد مت تعزيز هذه النتائج من
خالل اجلهود املبذولة للوصول إىل املؤثرين والشركاء يف وسائل اإلعالم
التقليدية واالجتماعية من أجل مضاعفة رسائل احملكمة .وأمثرت احلملة
اليت أقيمت مبناسبة الذكرى السنوية اخلامسة عشرة للمحكمة عن ردود
فعل ودعم إجيابيني بشكل ساحق
• يتم حتقيقه من خالل الدعم الذي مت احلصول عليه خالل محلة 17
متوز /يوليو على سبيل املثال عندما( :أ) شارك األمني العام لألمم
املتحدة وغريه من الشخصيات البارزة وقدموا دعمهم للمحكمة( ،ب)
وطلب من َمتمع وسائل اإلعالم االجتماعية والزوار واملوظفني أن يرووا
قصصهم عندما كانوا يف سن  15لالحتفال بالذكرى السنوية اخلامسة
عشر للمحكمة .كما بدأت الشراكات ،على سبيل املثال ،مع
ناشيونال جيوغرافيك من أجل إمكانية الوصول إىل  68مليون من
متابعي Instagram

 عدد حاالت إبداء
اإلعجاب ،واإلجابات على
التغريدات ،والنتائج ،وما إىل
ذلك على مواقع التواصل
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احملكمة

وما إىل ذلك على مواقع التواصل االجتماعي
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املنجزات
 15604176مرة من املشاهدات يف عام 2017

االجتماعي

•فيسبوك 82993 :إعجابا و  6074943مرة من املشاهدات ،من
حزيران/يونيو إىل كانون األول/ديسمرب 2017
•يوتوب 240211 :مشاهدة و  1110إعجابا يف عام 2017
• فليكر 4434469 :مشاهدة يف كانون األول/ديسمرب 2017
• العمل مع مجهور متنوع ومع الشركاء املستهدفني ،مبا يف ذلك
منظمات األمم املتحدة يف جنيف ونيويورك ،ومصوري ناشيونال
جيوغرافيك ،ووسائط اإلعالم ،واملنظمات غري احلكومية،
والدبلوماسيني ،واألكادمييني ،وقادة برامج الشباب ،بشأن املبادرات
الرامية إىل حتسني تصور عمل احملكمة وربطها بقصة أوسع لبناء عامل
أفضل وأكثر عدالة مع هؤالء الشركاء؛ وحتديث موقع الويب وحمتوى
الوسائط االجتماعية والعروض التقدميية العامة ،وتثبيت حمتوى إضايف يف
مركز الزوار لنفس الغاية.

• عدد ساعات البث اإلذاعي • زيادة استخدام وسائل التواصل
يف البلدان املعنية هو العدد

• حتسني استخدام الوسائط االجتماعية من خالل إطالق صفحة

االجتماعي لنشر معلومات دقيقة

فيسبوك على املدى الطويل ،وتوفري معلومات ممتازة عن احملكمة اجلنائية

نفسه أو زاد مقارنة بعام  2016ويف الوقت املناسب تتعلق مباشرة

الدولية والبدء يف استخدام فيسبوك اليف ( )FaceBook Live؛

بأنشطة احملكمة

ودعم استخدام التويرت وحمتوى التويرت ،وتقسيم حسابات االشرتاك
اإلجنليزية والفرنسية وفقا الحتياجات املعلومات اخلاصة باجلمهور

• تنفيذ أفضل ممارسات أساليب

• تبادل أفضل املمارسات والدروس املستفادة خالل االجتماع السنوي

التوعية بنجاح ،مما يؤدي إىل حتسني للتواصل مع مجيع املوظفني امليدانيني يف كانون األول  /ديسمرب 2017
االتصاالت مع أصحاب املصلحة
اخلارجيني والداخليني

 استدامة أو حتسني قدرة َمموعات  عدد ساعات البث اإلذاعي يف عام  - 408 :2017أي ما يعادل
مستوى عام  415( 2016ساعة)
األهايل احملليني على متابعة
املستجدات القضائية يف القضايا
ذات الصلة يف املكاتب اليت لقلم
احملكمة حضور ميداين فيها
 يف مجهورية الکونغو الدميقراطية :تعلقت األسئلة على اخلصوص مبرحلة
ارتفاع نسبة األسئلة اليت تبني أن  حتسني إحاطة اجملين عليهم
واجلماعات املتضررة مبهام احملكمة جرب األضرار يف قضية لوبـنغا ()Lubanga
إحاطة املشاركني يف جلسات
 يف أوغندا :تعلقت األسئلة على اخلصوص مبرحلة جرب األضرار يف
وإجراءاهتا
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املنجزات
قضية مببا يف قضية أنغوين ()Ongwen

التوعية غدت أعمق مما كانت

 يف مجهورية أفريقيا الوسطﯽ :تعلقت األسئلة على اخلصوص باملستجدات القضائية يف

عليه يف عام 2016

قضية مببا ( )Bembaوكذلك التحقيقات اجلارية.

 ويف كوت ديفوار تعلقت األسئلة على اخلصوص باحملاكمة اجلارية فيما
خيص قضييت غباغبو وأبليه غوديه وكذلك التحقيقات
اجلارية.
اهلدف ذو األولوية 2.1.2

اإلدارة الفعالة للموارد وحتديد  دقة التنبؤ بامليزانية
وتنفيذ املزيد من تدابري
الكفاءة املمكنة

يف أيار/مايو  ،2017نظم مكتب املدير سلسلة من االجتماعات بني

 التنسيق مع الشعبتني األخريني
فيما خيص التنبؤ بامليزانية بشكل املكاتب امليدانية وعمالء املكاتب امليدانية (أي مكتب املدعي العام،
أفضل وحتديد املوارد املالية وموارد الصندوق االستئماين للضحايا ،وقسم اجملين عليهم والشهود ،وقسم
املوظفني املطلوبة
مشاركة اجملين عليهم وجرب أضرارهم ،قسم اإلعالم والتوعية ).من أجل
فهم أفضل الحتياجاهتم التشغيلية يف امليدان والتحقق طلبات اخلدمة
اليت قدموها .وكانت مجيع أقسام العمليات اخلارجية  /املكاتب امليدانية
منسقة بشكل وثيق مع األقسام األخرى اليت تقدم اخلدمات لضمان
عدم وجود ثغرات أو ازدواجية يف تقدمي ميزانية كل منها (أي قسم

اخلدمات العامة ،وقسم خدمات تدبر املعلومات ،واملوارد
البشرية)
 فعالية التنسيق بني املقر
الرئيسي واملكاتب امليدانية

 حتقيق الالمركزية يف األنشطة من
املقر إىل املكاتب امليدانية لتحقيق
الكفاءة وزيادة التنسيق

 تدريب الموظفين الميدانيين بالكامل عند الضرورة في المسائل
اإلدارية مثل إدارة الميزانية والعمليات المالية وعمليات الشراء
• تلقى أفراد األمن امليداين تدريبا أمنيا إلزاميا
• تقوم املكاتب امليدانية اآلن بإخطار طلبات التعاون والتفاوض /
املتابعة إىل الدولة املضيفة
• وضعت املكاتب امليدانية خطة عمل بشأن االتصاالت اخلارجية ،مبا
يف ذلك العالقات اخلارجية والتواصل والرسائل والوصول إىل الضحايا،
بالتنسيق الوثيق مع قسم اإلعالم والتوعية ووحدة العالقات اخلارجية
وتعاون الدول وقسم مشاركة اجملين عليهم وجرب أضرارهم هبدف حتقيق
التماسك

• عدد االجتماعات األسبوعﯾة  عقد اجتماعات أسبوعية بني املقر • يقوم رؤساء املكاتب امليدانية بعقد اجتماعات ثنائية منتظمة من

التي تجرى بﯾن المقر الرئﯾسي
والمﮐاتب المﯾدانﯾة ،وعدد
القضاﯾا الدائمة التي تم حلها
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 جودة وفائدة دليل املكاتب
امليدانية

 إنشاء دليل للمكاتب امليدانية من
أجل عملية عمل تتسم بالكفاءة ويواصل الدليل تقدمي قاعدة مرجعية قوية للموظفني اإلداريني القادمني
والفعالية
املنتشرين يف املكاتب امليدانية .ويعترب مبثابة وثيقة حية وخيضع لتحديثات

اخلارجية بعقد اجتماعات مرتني يف األسبوع بشأن حالة البلدان مبشاركة
املكاتب امليدانية من خالل مؤمتر بالفيديو وتواصل األقسام يف املقر
الرئيسي مع املكاتب امليدانية
 يعقد مديرو وحدة التوعية يف قسم اإلعالم والتوعية ووحدة العالقات
اخلارجية وتعاون الدول يف قسم دعم العمليات اخلارجية ،ووحدة
التنسيق والتخطيط يف قسم دعم العمليات اخلارجية ويقوم منسق
األمن امليداين بعقد اجتماع هاتفي مرتني يف األسبوع أو بشكل
أسبوعي مع رؤساء املكاتب
 تعمل وحدة التنسيق والتخطيط (بشأن القضايا اإلدارية والتشغيلية)،
ووحدة العالقات اخلارجية وتعاون الدول (بشأن العالقات اخلارجية
وقضايا التعاون) ،وقسم اإلعالم والتوعية (قضايا التوعية) ،وقسم
مشاركة اجملين عليهم وجرب أضرارهم (قضايا مشاركة الضحايا وجرب
األضرار) ومنسق األمن امليداين  /وحدة التحليل القطري (قضايا
األمن امليداين) اجتماعات شهرية منفصلة عرب الفيديو للتواصل مع
نظرائهم من املوظفني امليدانيني لتبادل املعلومات ومناقشة األنشطة
اليت يتعني االضطالع هبا

• أنشئ دليل العمليات امليدانية يف كانون الثاين  /يناير .2017

ومراجعة منتظمة
 مجيع املوظفني املعينني يف
امليزانية املعينني خالل الربع
األول من عام 2017

• إعادة إنشاء مهمة إجراءات العمل • التطوير املستمر لقدرات الربامج احلاسوبية لتخطيط البعثات  -النجاح
القياسية اخلاصة بالتخطيط لتحقيق يف رسم اخلرائط ووضع املرحلة األوىل اليت حتققت يف عام .2017
الكفاءة وتوفري التكاليف

وسيهدف عام  2018إىل تبسيط العمليات احلالية ألصحاب املصلحة
املتعددين واختبار وتنفيذ األدوات اآللية املتقدمة

 الوترية اليت تدعى من خالهلا  تعيني املوظفني لضمان تنفيذ
األجهزة األخرى إىل األنشطة أنشطة الشعبة بفعالية
ذات الصلة اليت تقودها
الشعبة
 عدد أوجه التآزر اليت مت
حتديدها وتنفيذها

 معدل الشغور يف الشعبة هو حوايل  .٪ 15وسيتم شغل بعض
الوظائف الرئيسية يف املكاتب امليدانية يف األشهر املقبلة لضمان تنفيذ
أنشطة الشعبة بفعالية

 تنفذ أنشطة الشعبة بالشراكة مع • صياغة وتنفيذ اسرتاتيجية العالقات اخلارجية لعام 2017
األجزاء األخرى من احملكمة ،
كلما أمكن ذلك  ،مع اهتمام • إعداد وتنسيق مجيع ارتباطات املديرين على حد سواء عند إشراك
أصحاب املصلحة يف مقر احملكمة أو يف البعثات الرمسية
خاص بتحديد أوجه التآزر
• حتديد وتنفيذ أنشطة منحة املفوضية األوروبية
• حتديد اهلوية يف َمال جتميد األصول يف املسائل اليت حتظى باهتمام

2A011118

91

ICC-ASP/17/2

النتائج املتوخاة

مؤشرات األداء

اهلدف فيما خيص عام 2017

املنجزات
مشرتك مع مكتب املدعي العام عن طريق الفريق العامل املشرتك بني
األجهزة
• التبادل املنتظم خلطط العمل و  /أو املنتجات اخلاصة باألعضاء مثل
خطة عمل التعاون الطوعي ،وكتيب اسرتداد األصول  ،إخل.
• إنشاء وتفعيل الفريق العامل املشرتكة بني األجهزة املعين باملشتبه فيهم
الطلقاء جلمع املعلومات للتعرف على املشتبه فيهم وتعقبهم (وحدة
التحليل القطري)
 إنشاء وتشغيل خلية حتليل مشرتكة لرصد التطورات األمنية يف بلدان
احلالة وتقدمي حتليل أمين موضوعي إىل الفريق املشرتك لتقييم
التهديدات

اهلدف ذو األولوية 3-8-2

إدارة خماطر األمن والسالمة  االنتهاء من االستعراض
السنوي بنهاية كل عام.
من خالل عملية إدارة
جتنب احلوادث  ،وإذا حدثت
املخاطر
حوادث  ،فإن التعامل املهين
بنسبة ٪100

• جيري تقييم حالة جاهزية محاية املوظفني على أساس مستمر ،من

 إجراء استعراض سنوي حلالة
استعداد املوظفني ومحاية الشهود خالل التقرير األمين األسبوعي

• يف عام  ،2017كفل قسم اجملين عليهم والشهود محاية مجيع
األشخاص املعرضني للخطر يف رعايتها وكانت مستعدة لتقدمي خدمات
احلماية هلم كلما تطلب األمر ذلك ويف الوقت املناسب


• احلفاظ على االمتثال الكامل  إجناز التقييم الذايت جلميع املكاتب • يتم تقييم االمتثال ملعايري العمل األمنية الدنيا من خالل التقرير األمين

ألحكام معايري العمل األمنية
الدنيا املعمول هبا يف األمم
املتحدة من قبل املكاتب
امليدانية
• تنفيذ نظام إنذار كامل

للسجل يعمل حبلول الربع األول

امليدانية وفق معايري العمل األمنية األسبوعي .ويف حالة ظهور مشكلة فنية أو لوجيستية ،يتم إبالغ قسم
الدنيا املعمول هبا يف األمم
قلم احملكمة املناسب على النحو الواجب حىت تتم معاجلة املشكلة يف
املتحدة ،وحتديث تقييم املخاطر
أقرب وقت ممكن
األمنية اخلاص باحملكمة

تنفيذ نظام إنذار قلم احملكمة

مت تطوير أنظمة االتصال يف حاالت الطوارئ يف سياق إطار إدارة
األزمات

من عام  2017وهو ما
يستتبع )1( :وجود رقم خط
اتصال الستخدامه لإلبالغ عن
مجيع احلوادث اخلطرية باإلضافة
إىل سلسلة االتصال ؛ ()2
احلفاظ على قائمة موظفي
املناوبة ؛ و ( )3وضع مبادئ
توجيهية بشأن التعامل مع
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األزمة من قبل املسؤول املناوب
اهلدف ذو األولوية 2-3-3


 مستوى الدعم العام والتعاون • زيادة التفهم فيما يتعلق بوالية
املشاركة يف
احملكمة وعملياهتا بني أصحاب
مناقشات بناءة من جانب الدول
مع الدول

املصلحة ذوي النفوذ من خالل تلبية

للتغلب على

احتياجاهتم وشواغلهم يف َمال

العقبات

املعلومات يف الوقت املناسب

• تنظيم  11حدثا فنيا عايل املستوى لتعزيز التفاهم وزيادة التعاون
• إعداد  3كتيبات (بشأن اتفاقات التعاون ،والعاملية والتحقيقات املالية
واسرتداد األصول)
• إجناز تعزيز املشاركة مع املنظمات اإلقليمية واملتخصصة

وتشجيع أفضل
املمارسات،
مثل التشاور
على الفور مع
احملكمة من

• قائمة كاملة وحمدثة من نقاط  وضع قائمة حمدثة جبهات التنسيق  • حتقق بنسبة  100يف املائة
االتصال اليت مت إنشاؤها
يف السلطات املركزية ملناقشة شكل
طلبات املساعدة

أجل حل أي  عدد وجودة الكتيبات اليت مت  وضع أدلة عن إجراءات التعاون  حتقق بنسبة  100يف املائة
لتشجيع تعاون الدول بشأن جتميد
مسألة تعوق أو إعدادها
األصول
متنع تنفيذ
 • استكشاف فرص السعي إىل •يشارك قسم دعم العمليات اخلارجية يف فريق عمل مشرتك بني
الطلبات
 درجة تعاون الدول فيما
يتعلق باملشتبه هبم ،
والتحقيقات املالية  ،وغريها
من األمور

تعاون الدول يف مجع املعلومات األجهزة بشأن اسرتاتيجيات االعتقال
املتعلقة مبكان وجود املشتبه فيهم
•تبادل املعلومات مع الدول املعنية
الطلقاء من أجل تأمني
االعتقاالت

 تطوير نظام لقياس القدرات  البحث يف التشريعات واملمارسات  حددت دائرة العالقات اخلارجية شركاء ميكن أن يساعدوا يف املشروع
يف خمتلف الدول لصقل اسرتاتيجية وتواصلت مع املزيد من الشركاء ملساعدة قلم احملكمة يف تنفيذه
العملية معزز من خالل
التحقيق املايل
احللقات الدراسية التعاونية
 تطوير أنظمة متكن من املتابعة
الصحيحة للحلقات الدراسية
بشأن التعاون واستدامة التبادالت

 مت صياغة اسرتاتيجية وخطة عمل ملتابعة احللقات الدراسية املتعلقة
بالتعاون اليت مت تطويرها والتنفيذ جار

اهلدف ذو األولوية 3-4-3

استكشاف الشراكات
ملساعدة الدول على إبرام
اتفاقات ذات أمهية رئيسية
للمحكمة  ،مبا يف ذلك
اتفاقات إعادة التوطني



• مخس اتفاقيات
تعاون جديدة



بدأت أربعة
مفاوضات

إبرام اتفاقات جديدة
 التقدم يف املفاوضات مع الدول
األطراف والدول الشريكة احملتملة
األخرى

 • اتفاقات جديدة (تنفيذ حكمني ،وترحيل شاهدين ،واتفاق تعاون
واحد مع جورجيا)

 • وضع قائمة بالدول اليت ميكن  حتديد قائمة بالدول احملتملة واحلديث معها .املفاوضات جارية
للمحكمة اتباعها يف خمتلف
طلبات التعاون املخصصة وتنقيح
اسرتاتيجية التفاوض اخلاصة هبا
 وضع اسرتاتيجية بشأن إقامة
شراكة مع الدول لتشجيع الدول
2A011118
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على إبرام اتفاقات مع احملكمة

املنجزات
التعاون وجيري التنفيذ

اهلدف ذو األولوية 4-4-3

زيادة مستوى التعاون
اخلارجي والداخلي فيما
يتعلق حبماية الشهود

 حتسني العالقات مع االدعاء  الرد املقدم خالل شهر واحد على  مت تناول مجيع االستفسارات الواردة من الدول فيما يتعلق بإبرام
مجيع االستفسارات املتعلقة بإبرام اتفاقات اإعادة التوطني يف الوقت املناسب وخالل أقل من شهر
والدفاع يف َمال التعاون
اتفاق
 • عدد ودرجة اجلدية املوجهة
إىل الشهود



محاية الشهود احملالني من • تزويد  520شخصا (شهود وضحايا وأشخاص معرضون للخطر
األطراف واملشاركني

بسبب شهاداهتم ومعاليهم) بتدابري محاية مناسبة



إجراء استعراض متعمق
حلماية الشهود

• توقيع اتفاقني جديدين إلعادة التوطني
•  7شركاء جدد مت حتديدهم من قبل قسم اجملين عليهم والشهود على
استعداد لتلقي طلبات إعادة التوطني املخصصة
• تنظيم  4حلقات دراسية بشأن محاية الشهود استضافتها احملكمة
ومجعت خرباء وطنيني بشأن محاية الشهود من أجل تعزيز شبكة احملكمة
اجلنائية الدولية داخل عامل احلماية وإقامة شراكات جديدة
• توقيع اتفاقيتني جديدتني إلعادة التوطني
•  7شركاء جدد يوافقون على تلقي طلبات إعادة التوطني املخصصة
• منشور جديد منشور فيما يتعلق بعملية نقل الشهود يهدف إىل
تشجيع تعاون الدول

 • استعراض عملية تقييم خماطر قسم اجملين عليهم والشهود

ومنوذج تقييم املخاطر الذي مت إطالقه؛ لتكون رمسية مع وثيقة سياسة
جديدة يف الربع األول من عام 2018

 اإلعالة والرعاية املقدمتني يف  • توفري الرعاية واإلعالة للشهود • صياغة وثيقة لتقدمي اخلدمات تسلط الضوء على اخلدمات املختلفة
حتت محاية احملكمة
الوقت املناسب
اليت ميكن توفريها من قبل قسم اجملين عليهم والشهود جلميع
األطراف واملشاركني يف اإلجراءات أمام احملكمة .والنسخة النهائية من

الوثيقة اليت مت تعميمها ملراجعتها إىل مكتب احملامي العمومي
للدفاع ومكتب احملامي العمومي للمجين عليهم ومكتب املدعي
العام جيب نشرها يف َناية الربع األول من عام 2018
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المرفق الخامس
قلم المحكمة :بيانات مدمجة بأعداد المدعى عليهم المعوزين ،وأعداد طلبات الضحايا ،ومدد
مكوث الشهود في المقر ،ومدد المكوث فيه للشاهد الواحد
الجدول  -1عدد المدعى عليهم المعوزين
2017

2016

العدد حبسب

2015

العدد حبسب

2014

العدد حبسب

2013

العدد حبسب

2012

العدد حبسب

2011

العدد حبسب

2010

العدد حبسب

2009
العدد حبسب

العدد حبسب

العدد

افرتاضات

العدد

افرتاضات

العدد

افرتاضات

العدد

افرتاضات

العدد

افرتاضات

العدد

افرتاضات

العدد

افرتاضات

العدد

افرتاضات

العدد

افرتاضات

الفعلي

امليزانية

الفعلي

امليزانية

الفعلي

امليزانية

الفعلي

امليزانية

الفعلي

امليزانية

الفعلي

امليزانية

الفعلي

امليزانية

الفعلي

امليزانية

الفعلي

امليزانية

13

12

17

16

17

12

12

8

8

7

7

6

3

6

3

4

3

()1

صفر

()2

الجدول  -2عدد طلبات المشاركة الجديدة التي قدمها الضحايا
2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

صفر

2 017

2 040

60

90

24

27

311

272

8

صفر

427

259

1 682

صفر

1 160

47

331

دارفور بالسودان

صفر

صفر

صفر

صفر

1

2

5

63

118

مجهورية أفريقيا الوسطى

صفر

صفر

صفر

11

64

170

3 065

1 761

34

كينيا

صفر

صفر

224

724

416

882

2 513

57

2

ليبيا

صفر

صفر

صفر

6

صفر

6

1

-

-

كوت ديفوار

786

1 002

257

249

112

203

-

-

-

السفن املسجلة يف بلدان معينة

صفر

صفر

259

92

137

-

-

-

-

مايل

صفر

19

19

-

-

-

-

-

-

جورجيا

صفر

93

-

-

-

-

-

-

-

المجموع

794

3 131

3 226

1 520

2 502

1 287

6 771

2 239

757

أوغندا
مجهورية الكونغو الدميقراطية

()1
يف عام  ،2012مل يكتشف أن أي مدعى عليه معوز .ومع ذلك ،قدمت احملكمة خدمات ملا يبلغ َمموعهم تسعة مدعى
عليهم معوزين خالل تلك السنة ،ألَنم اكتشف أَنم معوزين يف العام السابق.
()2
تستبعد األرقام  1 831ضحية قدموا استمرارات متثيل إىل حالة أفغانستان احملتملة ،فضال عن  25استمارة غري حمددة
استلمها قسم مشاركة الضحايا وجرب أضراراهم

2A011118

95

ICC-ASP/17/2

الجدول  -3عدد طلبات جبر األضرار الجديدة التي قدمها الضحايا
2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

أوغندا

صفر

2 095

2 000

60

9

24

25

381

24

مجهورية الكونغو الدميقراطية

331

236

442

296

1 593

صفر

1 160

36

107

دارفور بالسودان

صفر

صفر

صفر

صفر

1

2

54

76

7

مجهورية أفريقيا الوسطى

صفر

صفر

صفر

12

188

206

2 936

321

23

كينيا

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

698

2 857

421

116

ليبيا

1

صفر

صفر

6

صفر

6

صفر

-

-

1 734

2 153

256

250

113

210

-

-

-

السفن املسجلة يف بلدان معينة

صفر

صفر

260

99

141

-

-

-

-

مايل

183

142

19

212

-

-

-

-

-

1

94

-

-

-

-

-

-

-

كوت ديفوار

جورجيا

2 250

المجموع

4 720

935

2 977

1 146

2 045

7 032

277

1 235

الجدول  -4مدة المكوث في المقر للشاهد الواحد (المدة القصوى)
2017

املدة
الفعلية

2015

2016

2013

2014

2011

2012

2009

2010

املدة

املدة

املدة

املدة

املدة

املدة

املدة

املدة

املدة

حبسب
افرتاضات املدة

حبسب
افرتاضات املدة

حبسب
افرتاضات املدة

حبسب
افرتاضات املدة

حبسب
افرتاضات املدة

حبسب
افرتاضات املدة

حبسب
افرتاضات املدة

حبسب
افرتاضات املدة

حبسب
افرتاضات

امليزانية

الفعلية

امليزانية

الفعلية

امليزانية

الفعلية

امليزانية

الفعلية

امليزانية

الفعلية

امليزانية

الفعلية

امليزانية

الفعلية

امليزانية

الفعلية

امليزانية

مجهورية
الكونغو
الدميقراطية –
القضية األوىل غ/م

غ/م

غ/م

غ/م

غ/م

غ/م

غ/م

غ/م

غ/م

غ/م

غ/م

غ/م

13

15

22

10

39

10

مجهورية
الكونغو
الدميقراطية –
القضية الثانية غ/م

غ/م

غ/م

غ/م

غ/م

غ/م

غ/م

غ/م

غ/م

غ/م

غ/م

غ/م

25

15

41

10

21

10

مجهورية أفريقيا
الوسطى -
قضية مببا
وآخرين

غ/م

غ/م

5

15

12

15

15

غ/م

14

15

37

15

33

15

19

10

0

10

غ/م

غ/م

غ/م

غ/م

غ/م

15

15

15

18

15

غ/م

غ/م

غ/م

غ/م

غ/م

غ/م

غ/م

غ/م

قضية روتو
وسنغ
مجهورية
الكونغو
الدميقراطية –
القضية
السادسة
(انتاغندا)

14

15

(قضية اغبـغبو
وابليه غوديه) 16

30

15

24

15

15

غ/م

غ/م

غ/م

غ/م

غ/م

غ/م

غ/م

غ/م

غ/م

غ/م

غ/م

كوت ديفوار

أونغوين

8

96

15

22

15

2

15

15

غ/م

غ/م

غ/م

غ/م

غ/م

غ/م

غ/م

غ/م

غ/م

غ/م

غ/م

15

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

غ/م

غ/م
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المرفق السادس
البرنامج الرئيسي الرابع :أمانة جمعية الدول األطراف
النتائج املتوخاة

اهلدف فيما خيص عام  2017املنجزات

مؤشرات األداء

الهدف 1
عقد املؤمترات على النحو  عقد االجتماعات دون عقبات ،واختتامها يف الوقت  غري متاح
احملدد ،واعتمادها التقارير الالزمة

املخطط له

 قدمت إىل اجلمعية واهليئات التابعة هلا خدمات عالية
اجلودة يف َمال املؤمترات واالجتماعات؛ مت يف الوقت

 النظر يف مجيع البنود املدرجة على جدول األعمال

املناسب حترير كل وثائق ما قبل الدورات ووثائق

 تقدمي الدعم التخصصي والدعم اإلمدادي

الدورات ووثائق ما بعد الدورات ،وترمجتها ،وإتاحتها
للدول

للمشاركني يف االجتماعات ،ومبا يف ذلك تسجيلهم،
وتزويدهم بالوثائق ،وتقدمي خدمات اللغات إليهم

 وردت تعقيبات إجيابية من املشاركني يف الدورات

 رضا املشاركني يف الدورات عما جيرى من ترتيبات هلا
وما يوفر من معلومات
الهدف 2
توفري وثائق حمررة ومرتمجة  تقدمي خدمات مؤمترات جيدة إىل الدول ورضاها عن  غري متاح

 جهزت من أجل الدورة الثامنة والعشرين والدورة

على حنو جيد ،تصدر من

هذه اخلدمات ،واالضطالع من أجلها بتحرير

التاسعة والعشرين للجنة امليزانية واملالية وثائق تقع

وطبعها

الوثائق وترمجتها وإصدارها يف الوقت املناسب بأربع

فيما يبلغ َمموعه  3 315صفحة ،كما يبني اجلدول

وتوزيعها يف الوقت املناسب

ورضاها عن هذه اخلدمات

أدناه .وجهزت من أجل الدورات الثالث للجنة

واألعمال اليت تدعمها كل الدعم يف االضطالع

املراجعة وثائق تقع فيما يبلغ َمموعه 1 399

مبهامها

صفحة .وجهزت األمانة من أجل الدورة السادسة

أجل

جتهيزها

لغات رمسية،

() 1

تقدمي املساعدة إىل الدول على النحو

عشرة للجمعية ما تـبـني مقاديره يف اجلدول أدناه

املطلوب ،وال سيما توفري املعلومات والوثائق املتعلقة

( 7 396صفحة) من وثائق ما قبل الدورة ووثائق

باجلمعية واحملكمة

الدورة ووثائق ما بعد الدورة.



الهدف 3
إسداء املشورة القانونية  تقدمي خدمات قانونية فنية إىل الدول ،وال سيما على  غري متاح
اجليدة إىل اجلمعية وهيئاهتا

شكل وثائق تيسر عملها وتدعمه

 أتيح عند الطلب كل ما يتوفر من املعلومات والوثائق
املنشودة املتعلقة بعمل اجلمعية واحملكمة؛ وبذا مت
تيسري اضطالع الدول وأعضاء اللجنة بأدوارهم

الفرعية

 وردت تعقيبات إجيابية من املشاركني يف الدورات

 رضا أعضاء اجلمعية واهليئات املعنية عن الدورات
وجلساهتا
الهدف 4
تعميم الوثائق واملعلومات  كثرة الرجوع إىل هذه املواد عن طريق املوقع
على

الدول

األطراف

بصورة فعالة بوسائل منها
شبكة اإلنرتنت

الشبكي 

غري متاح

 أتيحت مجيع الوثائق الرمسية واملعلومات املفيدة إتاحة

وشبكات الرتابط اخلارجي اخلاصة باجلمعية ،وجلنة

دائمة لكي تستخدمها اجلمعية واملكتب وأعضاء

امليزانية واملالية ،واملكتب ،وجلنة الرقابة؛

جلنة امليزانية واملالية

 إمكان االطالع على املعلومات والوثائق دون تأخري

 وزعت األمانة على الوفود املشاركة يف الدورة اخلامسة
عشرة للجمعية وحدات ذاكرة حافظة من النوع

()1
يف عام  ، 2009صدرت الوثائق الرمسية للجمعية بلغات أربع فقط من اللغات الرمسية وهي :العربية واإلنكليزية والفرنسية
واإلسبانية.

2A011118

97

ICC-ASP/17/2

النتائج املتوخاة

اهلدف فيما خيص عام  2017املنجزات

مؤشرات األداء

 USBتتضمن معظم الوثائق املتوفرة من وثائق ما
قبل الدورة ،خمفضة بذلك عدد صفحات الوثائق
املطبوعة اليت توزع عادة مبقدار  4 824صفحة؛ وقد
أدى ذلك إىل وفورات تبلغ زهاء  40 000يورو؛
وستظل األمانة تأخذ جبميع الوسائل والتدابري الرامية
إىل حتقيق النجاعة يف َمال الوثائق
 اضطلعت األمانة ،يف صدد املهمة املنوطة هبا فيما
يتعلق بالتكامل ،بأنشطة منها املشاركة يف
اجتماعات ذات صلة ،وتأمني تواصل أصحاب
الشأن بعضهم مع بعض ،ومواصلة تطوير شبكة
الرتابط اخلارجي وإدراج املعلومات ذات الصلة فيها
 وردت تعقيبات إجيابية من املشاركني يف الدورات

عدد الوثائق التي أصدرت في عام  2017وعدد صفحاتها
باإلنكليزية
الوثائق

بالفرنسية
الوثائق

صفحاهتا

باإلسبانية
الوثائق

صفحاهتا

بالعربية
الوثائق

صفحاهتا

بالصينية
الوثائق

صفحاهتا

بالروسية

صفحاهتا

الوثائق

اجملموع

صفحاهتا

صفحاهتا

الوثائق

جلنة امليزانية واملالية:
الدورة الثامنة والعشرون

66

1 044

49

950

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

115

1 994

جلنة امليزانية واملالية:
الدورة التاسعة والعشرون

77

717

43

604

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

120

1 321

جلنة امليزانية واملالية:
143

1 761

92

1 554

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

235

3 315

اجملموع
جلنة املراجعة :الدورة الرابعة

28

617

25

279

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

53

896

جلنة املراجعة :الدورة اخلامسة

12

191

4

124

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

26

315

جلنة املراجعة :الدورة السادسة

17

170

3

18

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

20

188

جلنة املراجعة :اجملموع

57

978

32

421

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

89

1 399

الدورة السادسة عشرة للجمعية:
وثائق ما قبل الدورة

50

1 233

50

1 233

48

1 179

48

1 179

صفر

صفر

صفر

صفر

196

4 824

وثائق الدورة

14

70

14

70

14

70

14

70

صفر

صفر

صفر

صفر

56

280

3

587

3

587

3

587

2

531

صفر

صفر

صفر

صفر

11

2 292

وثائق ما بعد الدورة
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المرفق السابع
البرنامج الرئيسي السادس :أمانة الصندوق االستئماني للمجني عليهم
غاية الصندوق االستئماين للمجين عليهم النتائج املتوخاة
الغاية  1يتغلب
الضحايا وأسرهم
على الضرر ويعيشون
حياة كرمية ويسامهون
يف املصاحلة وبناء
السالم داخل
َمتمعاهتم

 جرب الضرر اجلسدي للضحايا
وعائالهتم

املنجزات
النتائج المنجزة في إطار مهمة الصندوق المتمثلة في تقديم المساعدة

تطور الربامج القطرية يف إطار مهمة الصندوق املتمثلة يف تقدمي املساعدة:
مشال أوغندا :تنفيذ  9مشاريع
مجهورية الكونغو الدميقراطية :االنتهاء من املشاريع اخلمسة املتبقية وإغالقها .إجراء العطاءات التنافسية الدولية
لدورة الربنامج اجلديدة مبشاركة أكثر من  100مزايد (إطالق برنامج جديد متوقع لعام )2018
كوت ديفوار (الربنامج اجلديد) :إجراء بعثة تقييم  ،تتوج بتطوير إطار الربنامج وختصيص ميزانية أويل قدره
 800 000يورو  ،يوافق عليه َملس اإلدارة .إجراءات املناقصة التنافسية الدولية مستمرة
:أمثلة عن النتائج بتفصيل:


• إعادة التأهيل البدين (عالج ورعاية التهاب املفاصل احلاد  ،واحلروق الشديدة مع مضاعفات ،
وإصابات الدماغ واحلبل الشوكي  ،والناسور ومضاعفات أمراض النساء  ،واإلصابات اهليكلية
العضلية  ،وإصابات املفاصل والدماغ الرئيسية  ،واإلصابات املزمنة والعناية باجلروح) ( 4629من
الناجني من الضحايا)
• أقدام اصطناعية تعويضية إلصالح احلراك املادي ()578
• جراحة طبية متخصصة ()93
• العنف اجلنسي والعنف القائم على نوع اجلنس فيما يتعلق بالدعم الطيب ،مبا يف ذلك عالج
أمراض النساء ،والكشف عن األمراض املنقولة جنسيا ،والرعاية والعالج من فريوس نقص املناعة
البشرية ()327

• عالج األذى النفسي للضحايا
وعائالهتم

• االستشارة الفردية واجلماعية ()17660
• توفري األدوية املضادة للذهان ومضادة لالكتئاب ()456
• اجللسات اجملتمعية للتعبئة واحلوار ()300 000
• برامج إذاعية عن الصحة العقلية وتعبئة اجملتمع ()11
• تدرﯾب  111مستشارا ومﯾسرا مجتمعﯾا و  40مدرسا في المدارس االبتدائﯾة

• حتسني الفرص املتاحة للضحايا
وأسرهم من أجل حتسني وضعهم
االقتصادي االجتماعي

• دعم سبل كسب الرزق (األعمال الزراعية  ،واالئتمانات الصغرية  ،واملدخرات والقروض)
لتحسني دخل األسرة املعيشية ()3794
• التدريب املهين ()1006
• دعم التعليم (الرسوم املدرسية  ،واملواد املدرسية) ()3942
• برنامج تدرييب حملو األمية فيما خيص القراءة والكتابة واحلساب ()1 462

• تعزيز بناء السالم واملصاحلة بني
السكان املستهدفني

• دورات دريبية يف َمال بناء السالم واملصاحلة ()89885
• أطفال املدارس ( 48يف املائة من اإلناث و  52يف املائة من الذكور) يعملون يف َمال تعليم
السالم ()53.658
• احلوارات اجملتمعية لبناء السالم وتسوية الصراعات وأحداث التالحم االجتماعي ()9 985
•الوساطة األسرية ومل مشل األسرة فيما خيص  213من األمهات غري املتزوجات اللوايت كن يف
حالة نزاع وختلت عنهن أسرهن

تندرج مسؤولية الصندوق االستئماين

2A011118
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للضحايا يف احلاالت األربع احلالية يف
مرحلة جرب األضرار يف الفئات التالية:
• إيداع الوثائق قبل جرب الضرر ،بدعوة
من الدائرة االبتدائية
• تشمل مسودة التحضريات خلطة
التنفيذ ارتباطات متعددة ألصحاب
املصلحة ،مبا يف ذلك يف املوقع ،وال
سيما مع املمثلني القانونيني للضحايا
وعمالئهم (الضحايا املشاركني)،
وأقسام قلم احملكمة ،واملسؤولني
احلكوميني ،واملنظمات الدولية،
والوكاالت الدولية  /الثنائية (املاحنة)،
ومنظمات اجملتمع املدين ،واملنظمات
املعنية بالضحايا
• اختيار الشركاء املنفذين من خالل
اإلجراءات املناسبة ،مبا يف ذلك
العطاءات التنافسية الدولية
• تقدمي التعويضات الفردية واجلماعية،
إما مباشرة عن طريق الصندوق
االستئماين للضحايا (بدعم من قلم
احملكمة عند الضرورة) أو من خالل
شركاء التنفيذ املختارين

الغاية 2

تضمن الدول
األطراف واجلهات
املاحنة النمو املايل
واالستدامة

• الدول األطراف :يضمن
الصندوق االستئماين للضحايا
قدرته املثلى على االستجابة
لوالياته يف األوضاع احلالية
واجلديدة

 -1النتائج الرئيسية احملققة ضمن إطار مهمة الصندوق املتمثلة يف جرب األضرار

النتائج احملددة للقضية:
• يف الدعوى على لوبـنغا (:)Lubanga
• موافقة الدائرة االبتدائية على خطط تنفيذ الصندوق االستئماين للضحايا للجوائز الرمزية

واخلدمية
• إجراء اختيار (العطاءات التنافسية) للشريك املنفذ للجائزة الرمزية
• االستعدادات وإطالق إجراءات االختيار (العطاءات التنافسية) للشريك املنفذ للجوائز القائمة
على اخلدمة

• يف الدعوى على كاتـنغا (:)Katanga
• وضع وتقدمي مشروع خطة التنفيذ للجوائز الفردية واجلماعية
• قرار َملس اإلدارة بشأن استكمال سداد اجلوائز الفردية
• مسامهة هولندا املخصصة لسداد قيمة اجلوائز الفردية (أول تربع على اإلطالق خمصص للجائزة)
• عالوة على املوافقة اجلزئية للدائرة االبتدائية واملضي قدما يف احلصول على جوائز فردية :بدء
تنفيذ برنامج الصندوق االستئماين للضحايا بدعم من قلم احملكمة اجلنائية الدولية وبالتعاون مع
حمامي الضحايا
• تقدمي جوائز التعويض الفردي :أنظمة إدارية معدلة ،واختاذ قرار بشأن طريقة التسليم احمللي
اآلمن للضحايا
• قرر المجلس االستجابة للدائرة االبتدائية فيما ﯾتعلق مبيزانية التﮐلفة ااإلدارية لتسليم الجوائز
التي تﮐبدﻫا الشرﮐاء المنفذون العاملون مع الصندوق االستئماين للضحايا
• يف الدعوى على املهدي
• إعداد مشروع خطة التنفيذ (اجلارية) :اجتماعات مع حمامي الضحايا ،وقلم احملكمة،
وأصحاب املصلحة الدوليني
• جرب األضرار من قبل الصندوق االستئماين للضحايا  /بعثات ميدانية إىل مايل ،إىل جانب حمامي
الضحايا وممثل قسم مشاركة اجملين عليهم وجرب أضرارهم؛ اجتماعات مع الضحايا املشاركني
والوكاالت احلكومية واملمثلني واجملتمع الدويل وممثلي املاحنني (احملتملني) ومنظمات اجملتمع املدين احمللية
والدولية (تشرين األول/أكتوبر وكانون األول/ديسمرب)
يف الدعوى على مببا ()Bemba
• تقدمي مشروع تقرير إىل الدائرة االبتدائية عن املشاركة مع منظمة دولية حائزة مبوجب القاعدة  98من
القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات (.)4

• مت ختصيص حوايل  443.000يورو مت استالمها يف عام  2017من أجل معاجلة العنف اجلنسي
والعنف القائم على نوع اجلنس وجرب األضرار
• تلقي مسامهات طوعية من  22دولة طرف يف عام  ،2017أي  8بلدان إضافية منذ عام 2016
• استالم قرابة  1مليون يورو من الدفعة الثانية من اتفاق السنوات الثالث مع السويد
• إبرام اتفاق جديد مدته أربع سنوات مع فنلندا بشأن مبلغ إمجايل قدره  000،800يورو
خمصص للعنف اجلنسي والعنف القائم على نوع اجلنس
• استالم مسامهتني من اململكة املتحدة يف عام  2017مببلغ إمجايل يقارب  460 000يورو
• رحبت مبسامهات قدرها  300 000يورو من أملانيا بعد آخر مسامهة يف عام 2013
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• الجهات المانحة:
ضمان الجهات المانحة ملوارد
كافية للمحافظة علﯽ توسيع
البرمجة إلﯽ أربع حاالت

• جرب الضرر :يعمل الصندوق
االستئماين للضحايا على زيادة
احتياطي التعويضات من السلة املشرتكة
واملسامهات املخصصة
الغاية 3

• االتصاالت الداخلية (الصندوق

• نداء من املاحنني بقيمة  30مليون يورو للسنوات األربع القادمة لتغطية تنفيذ أربعة أوامر بشأن جرب األضرار
(لوبانغا وكاتانغا واملهدي وبيمبا) وتوسيع نطاق مهمة املساعدة إىل البلدان األخرى
• اعتمدت الدول األطراف القرار  6الصادر عن الدورة السادسة عشرة جلمعية الدول األطراف،
والحظت ودعمت نية الصندوق االستئماين للضحايا مجع  30مليون يورو من التربعات حبلول عام
 2020من أجل تنفيذ
عملية جرب األضرار ومهام املساعدة
• استالم  70 000يورو من هولندا خمصصة جلائزة فردية يف أوامر جرب الضرر يف قضية
كاتانغا
• زيادة احتياطي جرب األضرار إىل  5.7مليون يورو يف عام  2017مقارنة مببلغ  5ماليني
يورو يف عام 2016
• تقديم المشورة الخارجية إلى مجلس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا خالل اجتماع المجلس السنوي

االستئماين للضحايا واجمللس) :إعداد الستعراض وتقييم وتقدمي املشورة إىل الصندوق االستئماين للضحايا بشأن عملية الدعوة واملراسلة .ومسار

يعترب الصندوق
االستئماين للضحايا رسائل واضحة ومتسقة وفعالة تدعم املتابعة مع شركة العالقات العامة الشهرية دوليا بسبب رفض جلنة استعراض املشرتيات االعتماد على مصادر
من أقوى الدعاة
واحدة
الصندوق االستئماين للضحايا
واملدافعني عن حقوق
الضحايا وعائالهتم يف
• تقدمي تقارير منتظمة وإحاطة اجمللس عن التطورات الرئيسية يف الصندوق االستئماين للضحايا
اجملال العام  ،وال
العدالة
سيما نظام
• التشاور املستمر وطلب موافقة اجمللس على إيداعات تعويضات الصندوق االستئماين للضحايا
العاملي والقطاع
اإلنساين
• استئناف عقد اجتماعات أسبوعية للموظفني يف أمانة الصندوق االستئماين للضحايا
 ا
ل
غ
•االتصاالت اخلارجية :فهم معزز حول • نشر تقرير التقدم السنوي لعام  2016والنشرات اإلخبارية الصادرة عن الصندوق االستئماين للضحايا
ا
والنشرات الصحفية حول أحدث األنشطة ونتائج المشاريع والحاجة إلى الدعم من
حنن  ،ماذا نفعل  ،ومنجزاتنا
من ي
• خطة العمل ( )2017-2018الخاصة بالصندوق االستئماين للضحايا التي تمت مراجعتها واعتمادها
من قبل المجلس

ة
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• إطالق حساب تويرت  TFV Twitterوحتسني املوقع اإللكرتوين للصندوق االستئماين للضحايا
• باالشرتاك مع قسم اإلعالم واالتصال ،نشرت قصصا على صفحة احملكمة على فيسبوك عن نتائج وآثار
أنشطة صندوق الصندوق االستئماين للضحايا مبوجب املهمة املتعلقة باملساعدة وجرب األضرار
• تنظيم معارض مؤقتة يف احملكمة ،يف الهاي خالل فرتة استقبال اجمللس السنوية ،وأثناء الدورة االستثنائية يف
نيويورك ،توضح أنشطة املشروع ونتائجه يف مجهورية الكونغو الدميقراطية وأوغندا
• لقاء فرتة الغداء مع موظفي احملكمة اجلنائية الدولية مع َملس املوظفني لتوفري فهم أفضل للصندوق ،ووالياتنا،
وأنشطتنا ،ونتائجنا ،وحتدياتنا
• املشاركة املتكررة جمللس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا واملوظفني يف َمموعة من االجتماعات واملؤمترات
واملناقشات العامة ،باالشرتاك مع ممثلي احملكمة
• انضم رئﯾس المحﮐمة اجلنائية الدولية إلﯽ زﯾارة المجلس إلﯽ برنامج مساعدات الصندوق في شمال أوغندا.
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واجتماع مشرتك مع رئيس أوغندا .والتغطية يف الصحف الدولية واحمللية ،والربامج اإلذاعية ،ووكاالت األنباء ،مبا
يف ذلك  AFPو Al Jazeera
• شارك عضو في مجلس ا إدارة الصندوق االستئماين للضحايا في زﯾارة مشارﯾع مهمات
الصندوق في والﯾة شرق جمهورﯾة الﮐونغو الدﯾمقراطﯾة ،وعقد اجتماعات مع الناجﯾن من
الضحاﯾا ،وحاﮐم مقاطعة إﯾتوري ،وبعثة األمم المتحدة حلفظ السالم يف مجهورية الكونغو
الدميقراطية ،والصحفﯾﯾن .والتغطية من احملطات اإلذاعية احمللية  /التابعة لألمم املتحدة وقنوات
التلفزيون الوطنية يف مجهورية الكونغو الدميقراطية
• شارك عضو َملس اإلدارة ،مع الرئيس ،يف مقابلة مع البابا يف روما

• شارك أعضاء َملس اإلدارة واملوظفون يف ندوة استضافتها منظمة Africa Legal
 Aidبالتعاون مع مفوضية االحتاد اإلفريقي خالل قمة االحتاد اإلفريقي
• انضم املدير التنفيذي للصندوق االستئماين للضحايا إىل اجتماع رفيع املستوى مع الدول
األفريقية واالحتاد األفريقي يف أديس أبابا
• شارك الصندوق االستئماين للضحايا يف االحتفاالت بيوم العدالة الدويل اليت عقدت يف
الواليات املتحدة األمريكية والسنغال ،إىل جانب رئيس مجعية الدول األطراف .وعقد
اجتماعات يف داكار ونيويورك مع الدول األطراف من أجل (إعادة) بناء جهات اتصال
ألغراض مجع األموال ،وزيادة مستوى الرؤية ،واألعمال التحضريية جلمعية الدول األطراف.
• شارك الصندوق مع سفارة أوروغواي يف الهاي يف عقد اجتماع َملس إدارة الصندوق
االستئماين للضحايا  /اجتماع املوظفني مع دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب
• شارك اجمللس  /املوظفون يف بعثة مشرتكة مع مكتب املدعي العام وقلم احملكمة يف جورجيا
لزيادة الوعي بأدوار وتوقعات مشاركة احملكمة والصندوق االستئماين للضحايا
• عقد اجمللس  /املوظفون خالل الدورة السادسة عشرة ملؤمتر آسيا واحمليط اهلادئ يف نيويورك
عشرات االجتماعات الثنائية مع الدول األطراف ملناقشة أنشطة الصندوق وإجنازاته وقدراته
واحتياجاته املالية
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ل
ض
ح
ا  Good governance:وضع إجراء لتقدمي التعويضات الفردية (التعويضات) للضحايا ،بالتشاور مع قلم احملكمة واملسجلة يف رموز
 Developed and functionalشركة  100 SAPو ( 2000إدارة املنح)
ي
systems, tools and
ا
procedures

 Accountability: Institutedالتقدم احملرز بناء على توصيات املراجعني الداخليني واخلارجيني فيما خيص إجراءات الرقابة الداخلية  /االمتثال
و
ع  an efficacious controlلدى الصندوق االستئماين للضحايا ،مبا يف ذلك تلك املتعلقة بالشركاء املنفذين

ا
 Transparency: Improvedتعزيز قدرات اإلبالغ والرصد فيما يتعلق باألهداف االسرتاتيجية وأداء مؤشرات الربامج
ئ
ال
information sharing with
ت
key stakeholders
ه
م
compliance system

يف
ا
مل
ج
ا
ل
ا
ل
ع
ا
م
،
و
ال
س
مي
ا
ن
ظ
ا
م
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المرفق الثامن
البرنامج الرئيسي السابع :مكتب المراجع الداخلية
النتائج التوخاة

مؤشرات األداء

الغاية 1

 عدد عمليات املراجعة الداخلية املنجزة  6 عمليات مراجعة  إجناز  4عمليات مراجعة عامة 3 ،عمليات مراجعة يف
َمال تكنولوجيا املعلومات ،وتقدمي خدمة مشورة واحدة
كحد أدىن
مقارنة خبطة العمل املدققة فيما خيص
املراجعة
 املراجعة فيما خيص موظفي قسم خدمات اللغات

اإلسهام يف حتقيق ما تنشده احملكمة من
أهداف اسرتاتيجية وتشغيلية بتهيئة ما
يطمئن اإلدارة إىل جناعة وفعالية احلوكمة
وأطر املراقبة الداخلية وتدبر املخاطر من
خالل أعمال املراجعة/إسداء املشورة

اهلدف فيما خيص عام املنجزات
2017

املؤقتني

 املراجعة فيما خيص قسم الضحايا والشهود
 املراجعة فيما خيص إدارة عقود اخلرباء االستشاريني
واملتعاقدين من الباطني ،فضال عن العقود املؤقتة
 املراجعة فيما خيص نوعية ونزاهة قوائم اجلرد املادية
لألصول املسجلة
 املراجعة فيما خيص إدارة مشروع تكنولوجيا املعلومات
 املراجعة فيما خيص بيئات تكنولوجيا املعلومات املستندة
إىل جهات خارجية
 املراجعة فيما خيص االستجابة حلوادث تكنولوجيا
املعلومات

2A011118

105

ICC-ASP/17/2

المرفق التاسع
الشراء
لمحة عامة عن األنشطة المضطلع بها في مجال الشراء عام 2017

ألف -

كانون الثاين/

شباط/

آذار/

نيسان/

أيار/

حزيران/

متوز/

آب/

أيلول/

تشرين األول/

تشرين الثاين/

كانون األول/

يناير

فرباير

مارس

أبريل

مايو

يونيو

يوليو

أغسطس

سبتمرب

أكتوبر

نوفمرب

ديسمرب

اجملموع

عدد املوظفني
املعنيني بعمليات
الشراء

6

6

6

6

6

6

6

6

7

7

7

7

عدد املوظفني
املعنيني بعمليات
الشراء يف السنة
السابقة

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

أوامر الشراء
عدد أوامر الشراء
لعام 2017

187

158

166

93

163

93

106

109

120

168

194

174

1 731

154

155

144

125

112

126

63

91

101

178

271

207

1 727

عدد أوامر الشراء
يف السنة السابقة
قيمة أوامر الشراء
لعام 2017

1 067 840 1 010 154 1 504 378 2 693 246 1 238 360 1 306 371 2 479 997 4 588 808

23 327 832 3 589 880 1 734 707 1 473 031 642 060

قيمة أوامر الشراء
للعام السابق

3 067 331 2 657 510

1 452 790 1 386 172 1 391 541 965 716

621 303

928 821

23 654 883 4 337 977 3 133 053 2 950 704 761 965

قيمة أوامر الشراء
لتغيري مبىن املقر
لعام 2016

2 250 000

2 432

1 300 189

3 687 604 50 792

464 536

322 304

10 198 458 1 981 661 137 940

التوريدات
عدد التوريدات

246

134

163

127

134

106

114

140

206

188

209

218

1 985

عدد التوريدات
يف العام السابق

167

155

131

77

113

102

61

103

121

178

241

133

1 582

لجنة استعراض عمليات الشراء
عدد اجتماعات
جلنة استعراض
عمليات الشراء
يف عام 2017

4

صفر

7

2

صفر

4

صفر

8

5

4

16

15

65

عدد اجتماعات
جلنة استعراض
عمليات الشراء
يف السنة السابقة

2

1

0

2

3

1

2

3

1

7

12

6

40

قيمة اجتماعات
جلنة استعراض
عمليات الشراء
يف عام 2017
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2 642 281

2 122 073 1 205 947

3 146 931

4 457 487 1 449 454

34 265 766 2 168 062 16 391 769 681 763
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باء -

لمحة عامة عن مجموع النفقات في عام  2017بحسب البلدان (القيمة مبينة باليوروات)
بلد اجلهة البائعة
هولندا

16 123 758.96

٪62.38

الواليات املتحدة األمريكية

1 729 929.91

٪6.69

أوغندا

1 443 555.45

٪5.58

اململكة املتحدة

1 197 748.55

٪4.63

مجهورية الكونغو الدميقراطية

731 628.15

٪2.83

بلجيكا

573 179،96

٪2.22

مجهورية أفريقيا الوسطى

526 860.24

٪2.04

فرنسا

475 351.49

٪1.84

كوت ديفوار

380 477،86

٪1.47

أملانيا

356 561.68

٪1.38

أيرلندا

346 339.32

٪1.34

سويسرا

289 379.35

٪1.12

اإلمارات العربية املتحدة

263 253.91

٪1.02

الدامنرك

193 503.98

٪0.75

إسبانيا

191 796.95

٪0.74

كندا

173 149.02

٪0.67

كينيا

120 648.77

٪0.47

كوريا اجلنوبية

73 439.90

٪0.28

تنزانيا

59 140.88

٪0.23

اهلند

58 000.00

٪0.22

جورجيا

56 311.69

٪0.22

مايل

54 095.50

٪0.21

األرجنتني

52 096.53

٪0.20

النرويج

47 555.00

٪0.18

النيجر

39 995.09

٪0.15

الكامريون

31 871.75

٪0.12

أسرتاليا

29 735.44

٪0.12

الربتغال

25 598.35

٪0.10

سنغافورة

25 000.00

٪0.10

إيطاليا

21 238.47

٪0.08

إسرائيل

18 335.17

٪0.07

رواندا

16 908.25

٪0.07

كولومبيا

11 755.38

٪0.05

الكونغو

11 726.54

٪0.05

السنغال

10 769.81

٪0.04

إثيوبيا

10 318.58

٪0.04

9 860.00

٪0.04

جنوب أفريقيا
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بلد اجلهة البائعة

القيمة املشمولة بطلب الشراء يف عام  2017النسبة املئوية

سرياليون

9 031.70

٪0.03

إيطاليا

8 663.28

٪0.03

هنغاريا

7 200.00

٪0.03

النمسا

7 114.90

٪0.03

بولندا

6 834.43

٪0.03

السويد

4 885.00

٪0.02

املغرب

4 815.60

٪0.02

ترينيداد وتوباغو

4 813.78

٪0.02

لكسمربغ

3 987.00

٪0.02

قربص

2 399.00

٪0.01

506.34

٪0.01

1 041.81

٪0.00

25 843 268.72

٪100.00

االحتاد الروسي
تايوان
المجموع

جيم -

السلع والخدمات الرئيسية التي اشتريت في عام  2017مبينة مع البلد المعني (أعلى  20قيمة مبينة باليوروات)
الوصف
 1إجيار الزنازين

 1 836 000.00هولندا

 2صيانة املباين الدائمة

 1 454 900.00هولندا

 3املعاشات التقاعدية للقضاة

 1 427 000.00هولندا

 4خدمات التنظيف

 800 000.00هولندا

 5مشاريع الصندوق االستئماين للضحايا

 329 161.15الواليات املتحدة األمريكية

 6تراخيص الربَميات احلاسوبية

 323 809.70إيرلندا

 7الكهرباء

 302 000.00هولندا

 8التدفئة والتربيد

 278 000.00هولندا

 9تعديالت مباين بانغي

 263 208.78اإلمارات العربية املتحدة

 10مشاريع الصندوق االستثماين للضحايا

 260 699.00أوغندا

 11صيانة برنامج  SAPوتراخيصه

 248 909.92هولندا

 12املركبات املصفحة

 241 432.62هولندا

 13االتصاالت

 400 000.00هولندا

 14الصيانة التصحيحية

 179 490.01هولندا

 15صيانة الربَميات احلاسوبية

 176 000.00هولندا

 16صيانة الربَميات احلاسوبية

 166 415.13هولندا

 17خدمات بيانات تكنولوجيا املعلومات

 165 875.74هولندا

 18برَمية التعيني وإدارة األداء

 162 937.00هولندا

 19استضافة املوقع الشبكي للمحكمة اجلنائية الدولية

 155 651.76بلجيكا

 20تعديالت املباين

 153 298.00هولندا

المجموع
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المرفق العاشر
األموال السائلة
الجدول -1

خطر الديون السيادية  -درجات التصنيف االئتماني
وكالة موديز ()Moody's

وكالة ستاندارد و بورس ()S&P

وكالة فتش ()Fitch

البلد
هولندا

AAA

AAA

AAA

أملانيا

AAA

AAA

AAA

فرنسا

AA2

AA

AA

لكسمربغ

AAA

AAA

AAA

الجدول - 2

خطر ديون المصارف  -درجات التصنيف االئتماني

املصرف

درجات التصنيف االئتماين القصري األجل
Moody's

2A011118

S&P

Fitch

درجات التصنيف االئتماين الطويل األجل
Moody's

S&P

Fitch

 - ABN AMROهولندا

P-1

A-1

F1

A1

A

A+

 - Rabobankهولندا

P-1

A-1

F1+

Aa2

A+

AA-

 - BCEEلكسمربغ

P-1

A-1+

-

Aa2

AA+

-

CIC Paris

P-1

A-1

F1

Aa3

A

A+

Société Générale

P-1

A-1

F1

A2

A

A
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المرفق الحادي عشر
حال صندوق رأس المال العامل وصندوق الطوارئ  -أرقام مؤقتة غير مدققة في  31كانون
األول/ديسمبر ( 2017المبالغ مبينة باليوروات)
2017

2016

حال صندوق رأس املال العامل

3 634 515

1 615 124

املبالغ املستلمة من الدول األطراف

12 461

364 492

املبالغ املردودة إىل الدول األطراف

-

()393 293

الرصيد يف بداية الفرتة املالية

املبالغ املردودة إىل الدول األطراف املنسحبة

()149

المبالغ المسحوبة من أجل المابني الدائمة
المبالغ المسحوبة مؤقتا من أجل السيولة

()9 041 272

مبالغ إعادة التمويل

-

الفائض النقدي

5 394 445

الرصيد في  31كانون األول/ديسمبر

5 790 464

()1

95 020
-

3 634 515

11 600 000

7 405 983

()16 735
املبالغ املستحقة على الدول األطراف (اجلدول )4
()2
النقص يف التمويل/يومل من أي فائض حيقق يف األموال يف املستقبل ()2 541 993

()29 196

املستوى احملدد

()3 742 272

املبالغ املسحوبة مؤقتا من أجل السيولة

()9 041 272

الرصيد في  31كانون األول/ديسمبر

-

3 634 515

2017

2016

5 785 308

5 784 923

املبالغ املستلمة من الدول األطراف

452

385

املبالغ املستلمة من الدول املنسحبة

()46

-

()1 159 232

-

()867 344

-

حال صندوق الطوارئ
الرصيد يف بداية الفرتة املالية

املبالغ املسحوبة مؤقتا من أجل السيولة
االنسحابات – غير المستوعبة في الميزانية العادية
مبالغ إعادة التمويل
الرصيد في  31كانون األول/ديسمبر

3 759 138

5 785 308

7 000 000

7 000 000

()5 286

()5 738

نقص التمويل

()2 076 344

()1 208 954

املبالغ املسحوبة مؤقتا من أجل السيولة

()1 159 232

-

الرصيد في  31كانون األول/ديسمبر

3 759 138

5 785 308

املستوى احملدد
املبالغ املستحقة على الدول األطراف (اجلدول )4

()1
()2
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()3 873 292

الفائض النقدي لعام  ،ICC-ASP/15/Res.1( 2015اجلزء باء ،الفقرة 4؛ و ،ICC ASP/16/12الصفحة  ،47اجلدول .)5
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المرفق الثاني عشر
مدى تحقق االفتراضات فيما يخص الفترة الممتدة من عام  2005إلى عام 2016
لمكتب المدعي العام
امليزانية
املعتمدة معدل إنفاق االفرتاضات
(مباليني امليزانية
السنة املالية اليوروات)
2005

66.9

%92.9

2006

80.4

%80.4

2007

88.9

%87.2

2008

90.4

%92.6

2009

101.2

%92.7

2A011118

مدى حتقق االفرتاضات

 توبعت/حللت مثاين حاالت أن جتري متابعة مثاين حاالت: حالتني تكونان يف املرحلة التمهيدية -،اهتم باإلجراءات التمهيدية وبدعاوى االستئناف التمهيدي يف ثالث حاالتوحالتني تكونان يف املرحلة االبتدائية -اهتم بثالث حاالت يف مرحلة التحقيق – احلالة يف أوغندا ،واحلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية
وحالتني تكونان يف مرحلة االستئناف (القضية األوىل) ،واحلالة يف دارفور (بناء على إحالة من َملس األمن)
 حالتني تكونان يف مرحلة التحقيق أن جتري متابعة عدد من احلاالت -توبعت/حللت مخس حاالت بوشر حتقيق رابع (يف القضية الثانية يف احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية)يصل إىل مثانية
 اهتم باإلجراءات التمهيدية وبدعاوى االستئناف التمهيدي يف قضية لوبـنغا (( )Lubangaالقضية أن يباشر حتقيق رابعاألوىل يف احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية)
 أن يشرع يف حماكمتني اهتم باإلجراءات التمهيدية يف التحقيقات الثالثة األخرى أن جتري متابعة عدد من احلاالت ال -جيري التحليل األويل/املتقدم خلمس حاالت بوشر حتقيق جديد يف حالة جديدة (يف مجهورية أفريقيا الوسطى)يقل عن مخسة
 أن ال جترى أية حتقيقات جديدة يف -جيري التحقيق يف سبع قضايا يف أربع حاالت :احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية (القضيتني األوىلوالثانية) ،واحلالة يف دارفور (القضيتني األوىل والثانية) ،واحلالة يف أوغندا ،واحلالة يف مجهورية أفريقيا
حاالت جديدة
 أن جيرى يف أربع حاالت التحقيق يف الوسطىعدد من القضايا ال يقل عن ستة -،ووصلت اإلجراءات التمهيدية (جلسة اعتماد التهم) يف قضية لوبـنغا (( )Lubangaالقضية األوىل يف
مبا يف ذلك القضيتان اللتان صدرت احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية)
أوامر بالقبض على املشتبه هبم فيهما
 أن يتابع عدد من احلاالت ال يقل -جيري التحليل األويل/املتقدم لست حاالت مل تفتح أي حاالت جديدةعن مخسة
 أن ال جترى أية عمليات حتقيق -جيري التحقيق يف سبع قضايا يف أربع حاالت :احلالة يف أوغندا ،واحلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية(القضيتني األوىل والثانية) ،واحلالة يف دارفور (القضايا األوىل والثانية والثالثة) ،واحلالة يف مجهورية أفريقيا
جديدة يف حاالت جديدة
 أن تواصل يف أربع حاالت التدابري الوسطىالتحقيقية يف عدد من القضايا ال يقل -اهتم بقضية لوبـنغا ( )Lubangaاليت تنظر فيها الدائرة االبتدائية (القضية األوىل يف احلالة يف مجهورية
عن مخسة ،مبا يف ذلك القضايا الكونغو الدميقراطية) :علقت اإلجراءات
الثالث اليت صدرت أوامر بالقبض -اهتم باإلجراءات التمهيدية (جلسة اعتماد التهم) يف قضية كاتـنغا ( )Katangaو انغوجولو
(( )Ngudjoloالقضية الثانية يف احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية)
على املشتبه هبم فيها
 أن يـهتم مبحاكمة واحدة على األقل  -اهتم باجللسات التمهيدية (جلسات استعراض احلال) يف قضية مببا (( )Bembaيف احلالة يف مجهوريةأفريقيا الوسطى)
 أن جترى مخس عمليات حتقيق يف -أجريت مخس عمليات حتقيق فعلي :يف القضية الثانية يف احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية (قضيةكاتـنغا وانغوجولو) ،والقضية الثالثة يف احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية (قضية كيفوس) ،وقضية
ثالث حاالت قائمة
 أن ال جترى أية عمليات حتقيق مببا يف احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى ،والقضية الثانية يف احلالة يف دارفور (قضية البشري) والقضيةالثالثة يف احلالة يف دارفور (قضية حسكنيتة)
جديدة يف حاالت جديدة
 أن حيلل عدد من احلاالت األخرى -قدم طلب واحد إلذن القضاة مبباشرة حتقيق يف كينيا (تلقائيا) أشهرت حاالت جيري فيها التدارس األويل ،منها احلاالت يف كينيا وكولومبيا وأفغانستان وجورجيا وغينيايصل حىت مثانية
 أن تعقد حماكمتان؛ فال يعتزم بدء وكوت ديفوار وفلسطني؛ وقد عمد مكتب املدعي العام إىل إضفاء الطابع املنهجي على إشهار أنشطتهعلى صعيد املتابعة وذلك بغية زيادة أثرها
حماكمة ثالثة يف عام 2009
 عقدت حماكمتان :يف قضية لوبـنغا حيث أجنز تقدمي مرافعة مكتب املدعي العام ،ويف قضية كاتـنغا -أن جترى احملاكمات على التوايل
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2010

103.6

%97.2

2011

103.6

%99.2

مدى حتقق االفرتاضات
وانغوجولو حيث بدأ تقدمي مرافعة مكتب املدعي العام
 -أجنزت إجراءات اعتماد التهم يف قضيتني :قضية مببا وقضية أبو قردة

 أن جترى مخس عمليات حتقيق فعلية -حقق يف القضايا الثالثة والرابعة واخلامسة (قضية كيفوس) يف احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية،يف ثالث حاالت تنظر فيها احملكمة والقضية الثالثة يف احلالة يف دارفور ،والقضيتني األوىل والثانية يف احلالة يف كينيا
حاليا
أن يهتم خبمس عمليات حتقيق متبقية
يف حاالت تكون فيها اإلجراءات
االبتدائية جارية أو يكون املشتبه هبم
فيها طلقاء

اهتم بالتحقيق املتبقي/تدبر شؤون الشهود يف حاالت كان املشتبه هبم فيها طلقاء :احلالة يف أوغندا
واحلالة يف دارفور (القضيتني األوىل والثانية)؛ وتوبعت األعمال املتصلة بعمليات حتقيق متبقية لتقدمي
الدعم يف قضايا جتري فيها احملاكمة :يف احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية (القضيتني األوىل والثانية)
ويف احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى

أن ال تباشر عمليات حتقيق يف حاالت  -بوشر حتقيق يف احلالة املستجدة يف كينيا أذنت به الدائرة التمهيدية بتاريخ  31آذار/مارس 2010
 أجري حتقيق فعلي يف قضيتني مها القضيتان األوىل والثانية يف احلالة يف كينياجديدة
قدمت يف  15كانون األول/ديسمرب  2010طلبات إلصدار أوامر باملثول أمام احملكمة

أن حيلل عدد من احلاالت ميكن أن
يصل حىت مثانية

 أشهرت تسع حاالت جيري فيها التدارس األويل (املرحلة 2ب) هي احلاالت يف أفغانستان وكولومبياوكوت ديفوار وجورجيا وغينيا وهندوراس ونيجرييا ومجهورية كوريا وفلسطني؛ وقد عمد مكتب املدعي العام
إىل إضفاء الطابع املنهجي على إشهار أنشطته على صعيد املتابعة وذلك بغية زيادة أثرها

أن جيرى عدد من احملاكمات املتعاقبة  -أجنزت جلسة اعتماد التهم يف قضية بندا وجربو  -وينتظر صدور القرار ذي الصلة
يصل حىت ثالثة (مع إمكان أن تعقد  -تستمر احملاكمتان يف قضية لوبـنغا وقضية كاتـنغا وانغوجولو؛ وقد انتهي من تقدمي حجج االدعاء فيهما
 بدأت يف  22تشرين الثاين/نوفمرب  2010احملاكمة يف قضية مبباجلسات متزامنة على مدى عدة
جرت حماكمات متزامنة على مدى أربعة أشهر
أسابيع)
 أن جترى أربع أو مخس عمليات -حقق يف احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية (القضيتني الثالثة والرابعة) ويف احلالة يف دارفور (القضيةحتقيق جديدة يف قضايا ضمن الثالثة) ويف احلالة يف كينيا (القضيتني األوىل والثانية) ويف احلالة يف ليبيا ويف احلالة يف كوت ديفوار
احلاالت القائمة أو اجلديدة ،رهنا
بنوال التعاون اخلارجي
أن تستدام سبع عمليات حتقيق متبقية -اهتم بالتحقيق املتبقي/تدبر شؤون الشهود يف حاالت كان املشتبه هبم فيها طلقاء :احلالة يف أوغندا
(مبا يف ذلك تقدمي الدعم يف ثالث واحلالة يف دارفور (القضيتني األوىل والثانية)؛ وتوبعت األعمال املتصلة بعمليات حتقيق متبقي لتقدمي الدعم
يف حاالت جتري فيها احملاكمة :احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية (القضيتني األوىل والثانية) واحلالة يف
حماكمات ،رهنا بنوال التعاون
مجهورية أفريقيا الوسطى
اخلارجي)
أن حيلل عدد من احلاالت ميكن أن
يصل حىت مثانية

 مشل التدارس األويل (املرحلة 2ب أو مرحلة الحقة هلا) عشر حاالت منها مثاين حاالت معلن عنها(هي احلاالت يف أفغانستان وكولومبيا وجورجيا وغينيا وهندوراس ونيجرييا ومجهورية كوريا وفلسطني)
وحالتان بلغتا مرحلة التحقيق يف عام ( 2011مها احلالة يف كوت ديفوار واحلالة يف ليبيا)
عمد مكتب املدعي العام إىل إضفاء الطابع املنهجي على إشهار أنشطته يف َمال املتابعة بغية زيادة أثرها،
وذلك بوسائل منها إصداره يف كانون األول/ديسمرب تقريرا عنوانه "تقرير علين شامل بشأن عمليات
التدارس األويل"

أن يهتم بعدد من احملاكمات ال يقل

 -أجنزت جلسة اعتماد التهم يف قضية روتو ( )Rutoو كوسجي ( )Kosgeyو سنغ ( )Sangويف قضية

عن أربعة ،رهنا بنوال التعاون اخلارجي موثاورا ( )Muthauraو كنياتا ( )Kenyattaوعلي
 اعتمدت التهم يف قضية بندا وجربو (ينتظر حتديد تاريخ احملاكمة فيها) ردت التهم يف قضية امباروشيما (( )Mbarushimaالتمس مكتب املدعي العام اإلذن باستئنافالقرار القاضي بردها)
 -طلب إصدار أوامر بالقبض على املشتبه هبم فأصدرت وأجنزت اجللسة االستهاللية يف قضية اغبغبو

()Gbagbo
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مدى حتقق االفرتاضات
 طلب إصدار أوامر بالقبض على معمر القذايف وسيف اإلسالم القذايف وعبد اهلل السنوسي فأصدرت(أَنيت الدعوى على معمر القذايف)
 -طلب إصدار أمر بالقبض على عبد الرحيم حممد حسني

استمرت احملاكمات يف قضية لوبـنغا وقضية كاتـنغا وانغوجولو وقضية مببا
2012

108.8

%96.6

2013

115.1

%95.8

2014

121.7

%96.7

 أن حيلل عدد من احلاالت ميكن أن -مشل التدارس األويل (املرحلة  2أو مرحلة الحقة هلا) تسع حاالت هي احلاالت يف أفغانستان وكولومبياوجورجيا وغينيا وهندوراس ومايل ونيجرييا ومجهورية كوريا وفلسطني  -أجنز التدارس األويل يف اثنتني منها
يصل حىت مثانية
(احلالة يف مايل واحلالة يف فلسطني)
 أصدر مكتب املدعي العام تقارير علنية أعمق بشأن أنشطته على صعيد املتابعة ،بغية زيادة أثرها،وذلك بوسائل منها إصداره تقريرا سنويا عنوانه "تقرير عن عمليات التدارس األويل" وتقارير متعلقة
حباالت معينة (احلالة يف كولومبيا واحلالة يف مايل)
 أجرى مكتب املدعي العام يف عام  2012مثاين عمليات حتقيق فعلي :يف القضايا الرابعة واخلامسةوالسادسة يف احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية؛ والقضيتني األوىل والثانية يف احلالة يف كينيا؛
والقضيتني األوىل والثانية يف احلالة يف ليبيا؛ واحلالة يف كوت ديفوار
أن تستدام تسع عمليات حتقيق متبقية -اهتم بالتحقيق املتبقي/تدبر شؤون الشهود يف حاالت كان املشتبه هبم فيها طلقاء أو انطوت على مسائل
(مبا يف ذلك تقدمي الدعم يف ثالث تتعلق بتدبر شؤون الشهود :احلالة يف أوغندا؛ واحلالة يف دارفور (القضايا األوىل والثانية والثالثة والرابعة)؛
واحلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية (القضية الثالثة)؛ واهتم بعمليات حتقيق متبقية لتقدمي الدعم يف
حماكمات ،رهنا بنوال التعاون
حاالت جتري فيها احملاكمة :احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية (القضيتني األوىل والثانية) واحلالة يف
اخلارجي)
مجهورية أفريقيا الوسطى
 أن جترى سبع عمليات حتقيق يف -غدا مكتب املدعي العام ،بعد مباشرته حتقيقا يف مايل ،يعمل يف مثانية بلدان من بلدان احلاالت؛ فلمسبعة بلدان من بلدان احلاالت ،منها يتمكن إال من إجراء ست عمليات حتقيق فعلي؛ لكن ذلك يعزى أيضا إىل أنه أجرى ثالث عمليات
حتقيق إضافية متعلقة جبرائم منصوص عليها يف املادة  70من النظام األساسي
احلالة احلديثة يف كوت ديفوار
أن يستمر يف النهوض بعبء العمل  -استدام مكتب املدعي العام سبع عمليات حتقيق متبقية (ال يشمل هذا الرقم الدعم التحقيقي املقدم يف
احلايل املتأيت عن قضايا تشملها تسع احملاكمات اجلارية)
عمليات حتقيق متبقية
أن جيرى التدارس األويل يف عدد من
احلاالت ال يقل عن مثانية

 أجري التدارس األويل يف مثاين حاالت هي احلاالت يف أفغانستان وكولومبيا وجورجيا وغينيا وهندوراسونيجرييا ومجهورية كوريا والسفن املسجلة يف جزر القمر واليونان وكمبوديا
نشر مكتب املدعي العام تقريرا عنوانه "تقرير عن أنشطة التدارس األويل يف عام  ،"2013وتقريره املعنون
"ورقة بشأن سياسة عمليات التدارس األويل" ،والتقرير الذي تقضي به املادة  5من النظام األساسي بشأن
احلالة يف نيجرييا؛ كما عاجل املكتب  627بالغا جديدا استلمت عمال باملادة  15من النظام األساسي
منها  29بالغا تستلزم مزيدا من التحليل وميكن أن يصدر تقرير حتليلي خمصص هلا

 أن جترى أربع عمليات حتقيق يف مثانية -عدلت اخلطط األصلية بسبب األنشطة اليت تعني االضطالع هبا جراء أحداث غري مرتقبة (منها طروءبلدان من بلدان احلاالت ،مبا يف قضيتني يف مجهورية أفريقيا الوسطى وكينيا ختصان جرائم منصوصا عليها يف املادة  70من النظام
األساسي) ومستجدات يف َمال العمليات (مثل تقدمي السيد ابليه غوديه ( )Blé Goudéإىل احملكمة،
ذلك احلالة احلديثة يف مايل
واملسائل األمنية يف مشال مايل ،واألخطار الصحية يف غرب أفريقيا)؛ وقد مت يف َناية املطاف إجراء مزيد
من عمليات التحقيق لكن بوترية خمتلفة عن الوترية املخطط هلا
أن يستمر يف النهوض بعبء العمل  -كما ذكر يف البند السابق ،أفضت بضعة مستجدات غري مرتقبة إىل وترية خمتلفة لعمليات التحقيق اجملراة
احلايل املتأيت عن قضايا تشملها تسع يف عام 2014؛ وأدت إضافة القضيتني املتعلقتني جبرائم منصوص عليها يف املادة  ،70اللتني استدعيتا
حتركا سريعا ،إىل بعض حاالت التأخري وإىل إرجاء بعض األنشطة؛ وبالتايل فقد ازداد عدد عمليات
عمليات حتقيق متبقية
التحقيق املتبقيية
أن جيرى التدارس األويل يف مثاين

2A011118

 أجري التدارس األويل يف إحدى عشرة حالة :احلاالت يف أفغانستان وكولومبيا وجورجيا وغينياوهندوراس ونيجرييا ومجهورية كوريا والعراق ومجهورية أفريقيا الوسطى وأوكرانيا والسفن املسجلة يف بلدان
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حاالت على األقل

مدى حتقق االفرتاضات
معينة؛
أَنى مكتب املدعي العام عمليات التدارس األويل اليت أجراها يف مجهوريا أفريقيا الوسطى ومجهورية كوريا
وفيما يتعلق بالسفن املسجلة يف بلدان معينة؛ وقد نشر املكتب تقريره السنوي بشأن أنشطة التدارس
األويل يف 2كانون األول/ديسمرب 2014؛ وتلقى املكتب  511بالغا مقدما مبوجب املادة  15من نظام
روما األساسي ،منها  392بالغا يظهر جليا أَنا خترج عن نطاق اختصاص احملكمة ،و 43بالغا تستلزم
مزيدا من التحليل ،و 52بالغا متصال حبالة ختضع للتحليل بالفعل ،و 24بالغا متصال بتفتيش أو
مقاضاة

2015

130.7

%97.1

 أن جترى أربع عمليات حتقيق يف مثانية -لزم إجراء أنشطة حتقيق إضافية الستكمال العمل على قضية شارل ابليه غوديه (القضية األوىل يف احلالةيف كوت ديفوار) ،وقضية مببا وآخرين (قضية اجلرائم املنصوص عليها يف املادة  70من النظام األساسي
بلدان من بلدان احلاالت
 أن يستمر يف النهوض بعبء العمل يف احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى)؛ وأفضى تقدمي دومينيك أنغوين ،القائد السابق جليش الرباحلايل املتأيت عن قضايا تشملها تسع للمقاومة ( ،)LRAإىل احملكمة إىل استئناف العمل على أدلة متوفرة وحتديثها واالضطالع بأنشطة
عمليات حتقيق متبقية ريثما يقبض حتقيقية إضافية يف احلالة يف أوغندا؛ وقد تعني على احملكمة فيما خيص هذه القضايا الثالث االستعانة
بصندوق الطوارئ
على املشتبه هبم فيها
 أن جترى عمليات التدارس األويل يف -أفضى تقدمي املهدي ،املشتبه به الرئيسي يف القضية املتعلقة بتدمري مزارات يف متبكتو (مايل) ،إىلاحملكمة إىل االضطالع بعمل مكثف حتضريا جللسات اعتماد التهم (اليت كان من املقرر يف بادئ األمر
تسع حاالت
عقدها يف كانون الثاين/يناير )2016؛ وقد استوعبت تكاليف النشاط اإلضايف املتأيت عن تقدمي هذا
املشتبه به إىل احملكمة ضمن إطار امليزانية العادية
 واجهت احملكمة حماوالت للتأثري على الشهود يف حماكمة انتاغندا ،ما أفضى إىل ضرورة إجراء أنشطةغري مرتقبة فيما يتعلق باالنتهاكات املنصوص عليها يف املادة  70من النظام األساسي
 طلبت الدوائر من مكتب املدعي العام أن يعيد النظر يف قراره بشأن قضية السفن املسجلة يف بلدانمعينة (املدعوة "األسيطيل") فقدم املكتب رده على هذا الطلب ،مؤكدا قراره السابق
 يف  1كانون الثاين/يناير  ،2015أودعت حكومة فلسطني إعالنا مبوجب املادة  )3(12من نظام رومااألساسي قبلت مبوجبه اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية فيما يتعلق جبرائم مدعى بارتكاهبا "يف
األراضي الفلسطينية احملتلة ،مبا فيها القدس الشرقية ،منذ  13حزيران/يونيو "2014؛ ويف  2كانون
الثاين/يناير  ، 2015انضمت حكومة فلسطني إىل نظام روما األساسي بإيداعها صك انضمامها إليه
لدى األمني العام لألمم املتحدة؛ ووفقا للبند ()1(25ج) من الئحة مكتب املدعي العام ،يباشر
املدعي العام ،عند تلقيه إحالة أو إعالنا صاحلا عمال بأحكام املادة  )3(12من نظام روما األساسي،
تدارسا أوليا للحالة املعنية ،باعتبار ذلك شأنا يتعلق بالسياسة العامة واملمارسة؛ وبناء على ذلك أعلنت
املدعية العامة يف  16كانون الثاين/يناير  2015عن مباشرة تدارس أويل يف احلالة يف فلسطني بغية تبني
ما إذا كانت معايري نظام روما األساسي اخلاصة مبباشرة التحقيق موىف هبا؛ فالتدارس األويل مشل تسع
حاالت هي احلاالت يف أفغانستان وكولومبيا وجورجيا وغينيا وهندوراس ونيجرييا والعراق وأوكرانيا
وفلسطني
 أَنى املكتب التدارس األويل الذي أجراه يف هندوراسنشر املكتب يف  12تشرين الثاين/نوفمرب  2015تقريره السنوي عن أنشطة التدارس األويل؛ كما تلقى
املكتب بالغات جديدة مبوجب املادة  15من نظام روما األساسي 546 :بالغا جديدا مقدما مبوجب
املادة  15من نظام روما األساسي ،منها  400بالغ يظهر جليا أَنا خارجة عن نطاق اختصاص
احملكمة ،و 47بالغا ال عالقة هلا باحلاالت القائمة وهي تستلزم مزيدا من التحليل ،و 74بالغا مرتبطا
حبالة جيري حتليلها بالفعل ،و 25بالغا مرتبطا بتحقيق أو مبقاضاة

2016

139.6

%96.1

 أربعة أفرقة ونصف فريق من األفرقة -مجهورية أفريقيا الوسطى :أدين السيد مببا ( )Bembaيف  21آذار/مارس  2016يف جرميتني ضداملتكاملة إلجراء عمليات التحقيق يف اإلنسانية (القتل العمد واالغتصاب) وثالث جرائم حرب (القتل واالغتصاب والنهب)؛ وقد تبني أن
السيد مببا يعمل فعال قائدا عسكريا يتمتع بسلطة وسيطرة فعليتني على القوات اليت ارتكبت اجلرائم
مثانية بلدان
 أن يستمر يف النهوض بعبء العمل املعنية؛ فحكم عليه يف  21حزيران /يونيو  2016بالسجن ملدة مثاين عشرة سنةاحلايل املتأيت عن قضايا تشملها تسع -مايل :يف  24آذار/مارس  ،2016اعتمدت الدائرة التمهيدية األوىل التهمة املوجهة إىل أمحد الفقى
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عمليات حتقيق متبقية ريثما يقبض املهدي بارتكاب جرمية حرب تتمثل يف تدمري آثار تارخيية ودينية يف متبكتو مبايل ،فأحالت السيد
املهدي للمحاكمة؛ ويف  1آذار/مارس  ،2016أعرب السيد املهدي بصريح العبارة ،أمام قضاة
على املشتبه هبم فيها
احملكمة وحبضور حماميه ،عن رغبته يف االعرتاف بذنبه؛ وقد جرت احملاكمة يف قضية املدعي العام ضد
 أن جترى مخس حماكمات أن جترى عمليات التدارس األويل يف أمحد الفقى املهدي من  22حىت  24آب/أغسطس 2016؛ ويف  27أيلول/سبتمرب  ،2016خلصإىل أنه مذنب دون شك معقول فحكم عليه بالسجن ملدة تسع سنوات
تسع حاالت
 مجهورية أفريقيا الوسطى /قضية اجلرائم املنصوص عليها يف املادة  70من النظام األساسي :يف 19تشرين األول/أكتوبر  ،2016خلص يف قضية املدعي العام ضد جان بيري مببا غومبو ( Jean Pierre
 )Bemba Gomboوإمييه كيلولو مومسبا ( )Aimé Kilolo Musambaوجان جاك منغندا كابـنغو
( )Jean-Jacques Mangenda Kabongoوفيديل باباال وندو ()Fidèle Babala Wandu
ونرسيس أريدو ( )Narcisse Aridoإىل احلكم بأن هؤالء املتهمني مذنبون؛ إَنم كانوا قد اهتموا
بارتكاب جرائم خملة بإقامة العدل ،مبا يف ذلك التأثري املفسد على الشهود يف قضية مببا ()Bemba
 كوت ديفوار ( القضية األوىل) :بدأت احملاكمة يف قضية املدعي العام ضد لوران اغبـغبو ( Laurent )Gbagboوشارل ابليه غوديه ( )Charles Blé Goudéيف  28كانون الثاين /يناير 2016
 مجهورية الكونغو الدميقراطية (القضية السادسة) :استمرت خالل عام  2016احملاكمة يف قضية املدعيالعام ضد بوسكو انتاغندا ( ،)Bosco Ntagandaاليت بدأت يف  2أيلول /سبتمرب 2015
 أوغندا :بدأت يف  6كانون األول /ديسمرب  2016احملاكمة يف قضية املدعي العام ضد دومينيكأنغوين ( )Dominic Ongwenأمام الدائرة االبتدائية التاسعة
 كينيا (القضية الثانية) :يف  5نيسان  /أبريل  ،2016قررت الدائرة االبتدائية اخلامسة (أ) إَناء الدعوىعلى وليم مسواي روتو ( )William Samoei Rutoو جوشوا أراب سنغ ()Joshua Arap Sang
 واصل املكتب ما جيريه من أنشطة حتقيق يف القضية  2يف احلالة يف كوت ديفوار (قضية اغبـغبو) ،ويفالقضية -2أ (قضية [اجلماعة املسلحة املعروفة باسم] "سيليكا" ( ))Sélékaيف احلالة يف مجهورية
أفريقيا الوسطى ،ويف قضية [اجلماعة املسلحة املعروفة باسم] "أنيت-باالكا" ( )anti-balakaيف احلالة
يف مجهورية أفريقيا الوسطى ،ويف قضية أنغوين ( )Ongwenيف احلالة يف أوغندا؛ وإضافة إىل ذلك
أجريت أنشطة حتقيق دعما للمحاكمات اجلارية يف قضايا قائمة يف حاالت أخرى (منها احلاالت يف
ليبيا ودارفور ومايل ومجهورية الكونغو الدميقراطية)
 بورندي :يف  25نيسان/أبريل  ،2016أعلنت املدعية العامة بدء تدارس أويل يف احلالة يف بوروندي؛ويركز يف هذا التدارس األويل على ما يدعى بارتكابه يف بوروندي منذ نيسان/أبريل  2015من أعمال
القتل والسجن والتعذيب واالغتصاب وغريها من أشكال العنف اجلنسي وحاالت االختفاء القسري
 نشر املكتب يف  12تشرين الثاين/نوفمرب  2016تقريره السنوي عن أنشطة التدارس األويل؛ كما تلقىاملكتب  593بالغا جديدا مبوجب املادة  15من نظام روما األساسي 410 :بالغات يظهر جليا أَنا
خارجة عن نطاق اختصاص احملكمة ،و 42بالغا ال عالقة هلا باحلاالت القائمة وهي تستلزم مزيدا من
التحليل ،و 98بالغا مرتبطا حبالة جيري حتليلها بالفعل ،و 43بالغا مرتبطا بتحقيق أو مبقاضاة
 بدأ ترويج سياسة مكتب املدعي العام بشأن األطفال يف  16تشرين الثاين/نوفمرب 2016 جورجيا :يف  27كانون الثاين/يناير  ،2016أذنت الدائرة التمهيدية األوىل للمدعية العامة بأن تباشرحتقيقا من تلقاء نفسها يف احلالة يف جورجيا؛ والحظت الدائرة أن العرائض اليت قدمها َ 6 635منيا عليه
أو قدمت نيابة عنهم يف هذا الشأن ،واليت تلقتها يف  4كانون األول/ديسمرب " ،2015يغلب فيها القول
بوجوب فتح حتقيق"؛ ويف شباط/فرباير  2016نبهت احملكمة جلنة امليزانية واملالية إىل أن األمر يتطلب
موارد إضافية ،وقدمت يف أيلول/سبتمرب  2016إخطارا رمسيا بإمكان أن يستلزم ذلك استخدام مبلغ من
صندوق الطوارئ
2017

144.6

%99.6

 إجراء حتقيقات فعلية يف ستة بلدان  -مجهورية أفريقيا الوسطى /قضية اجلرائم املنصوص عليها يف املادة  70من النظام األساسي :يف 19 مواصلة النهوض بعبء العمل احلايلاملتأيت من التحقيقات املتبقية يف انتظار
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تشرين األول  /أكتوبر  ،2016خلص يف قضية املدعي العام ضد جان بيري بيمبا غومبو

( Jean Pierre

 ،)Bemba Gomboوإميي كيلولو موسامبا  ،)Aimé Kilolo Musambaوجان جاك ماجننده
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االعتقال
 -ثالث حماكمات

مدى حتقق االفرتاضات
كابونغو( ،)Jean-Jacques Mangenda Kabongoوفيديل باباال واندو

( Fidèle Babala

 ،)Wanduونارسسيس أريدو( ،)Narcisse Aridoإىل احلكم بأن هؤالء املتهمني مذنبون .ألَنم كانوا

قد اهتموا بارتكاب جرائم خملة بإقامة العدل ،مبا يف ذلك التأثري املفسد على الشهود يف قضية مببا

 -عمليات التدارس األويل يف عشر

( )Bembaوقد صدر قرار احلكم يف  22آذار/مارس  .2017وال تزال إجراءات االستئناف مستمرة

حاالت

فيما يتعلق بكل من احلكم وقرار احلكم بالعقوبة.
 كوت ديفوار ( القضية األوىل) :بدأت احملاكمة يف قضية املدعي العام ضد لوران اغبـغبو )Gbagboوشارل ابليه غوديه ( )Charles Blé Goudéيف  28كانون الثاين /يناير  .2016وقدم
االدعاء أدلة طوال عام  .2017وكان دعم قاعة احملكمة ،الذي يقدمه قلم احملكمة ،مطلوبا لضمان أن
يتم عقد  160يوما من جلسات احملاكمة املقررة يف عام  2017يف إحدى قاعات احملاكم العاملة ،إىل
جانب اإلجراءات يف قضييت أوجنوين ونتاغاندا .ومن املتوقع أن يتم استكمال تقدمي االدعاء لألدلة
وظهور شهودها يف أوائل عام  ،2018وستنتقل القضية بعد ذلك إىل مرحلة الدفاع ،اليت من املتوقع أن
تستمر طوال عام .2018
 مجهورية الكونغو الدميقراطية (القضية السادسة) :استمرت خالل عام  2016احملاكمة يف قضية املدعيالعام ضد بوسكو انتاغندا ( ،)Bosco Ntagandaاليت بدأت يف  2أيلول /سبتمرب  .2015وانتهى
مكتب املدعي العام من تقدمي األدلة يف  29آذار  /مارس  .2017وبدأ تقدمي األدلة من جانب
الدفاع يف  29أيار  /مايو .2017
 أوغندا :بدأت يف  6كانون األول /ديسمرب  2016احملاكمة يف قضية املدعي العام ضد دومينيكأنغوين ( )Dominic Ongwenأمام الدائرة االبتدائية التاسعة.
كقائد سابق مزعوم يف لواء سينيا التابع جليش الرب للمقاومة ،فإن دومينيك أنغوين متهم بـ  70هتمة
جبرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية تتعلق هبجمات ضد السكان املدنيني .ويزعم أيضا أنه منذ  1متوز /
يوليه  2002إىل  31كانون األول  /ديسمرب  2005على األقل ،كان دومينيك أونغوين وجوزيف
كوين وغريمها من قادة لواء سينيا جزءا من خطة مشرتكة الختطاف النساء والفتيات يف مشال أوغندا
الاليت استخدمن بعد ذلك قسرا كزوجات ورقيق للجنس ،وتعذيبهن واغتصاهبن واستخدامهن كسخرة
يف املنازل؛ وجتنيد األطفال الذين تقل أعمارهم عن  15سنة يف جيش الرب للمقاومة للمشاركة بنشاط
يف األعمال العدائية .وبدأ االدعاء يف تقدمي األدلة يف  16كانون الثاين  /يناير  .2017وستستمر
دعوى املدعي العام يف عام  ،2018تليها مرحلة الدفاع.
( Laurent

 ليبيا :يف  24نيسان  /أبريل  ،2017منحت الدائرة التمهيدية األوىل طلب االدعاء بإلغاء مذكرةالقبض على السيد التهامي حممد خالد وأمرت املسجل بإعادة تصنيفها على أَنا دعوى علنية .وأصدرت
الدائرة التمهيدية األوىل مذكرة التوقيف هذه يف  18نيسان  /أبريل  ،2013بعد طلب قدمه مكتب
املدعي العام يف  27آذار  /مارس  ،2013يدعى فيه ارتكاب جرائم ضد اإلنسانية بالسجن والتعذيب
وغري ذلك من األفعال الالإنسانية واالضطهاد ،وجرائم احلرب املنطوية على التعذيب ،واملعاملة القاسية
واالعتداء على الكرامة الشخصية.
والسيد التهامي هو حاليا طليق .واستمر مكتب املدعي العام يف مجع األدلة وحتليلها بعناية لتحديد ما إذا
كانت املعايري القانونية املطلوبة قد استوفيت لطلب أوامر اعتقال إضافية .كما تقوم بتقييم إمكانية توسيع
حتقيقاهتا يف جرائم جديدة ،مثل تلك اليت مت إبرازها يف تقريرها إىل َملس األمن الدويل يف أيار/مايو
 .2017ويف  15آب/أغسطس  ،2017صدر أمر بالقبض على السيد حممود مصطفى بوسيف
الورفلي ،القائد يف كتيبة السايقة ،أصدرهتا الدائرة التمهيدية األوىل .يزعم أن السيد الورفلي قد
ارتكب بشكل مباشر وأمر بارتكاب جرمية القتل كجرمية حرب يف سياق سبعة
أحداث ،مشلت  33شخصا ،وقعت يف أو قبل  3حزيران/يونيو  2016حىت يوم  17متوز/يوليو 2017
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يف بنغازي أو املناطق اجملاورة ،يف ليبيا

 بوروندي :يف  25تشرين األول  /أكتوبر  ،2017أصدرت الدائرة التمهيدية الثالثة نسخة عامة منقحةمن قرارها يأذن فيها للمدعي العام بفتح حتقيق بشأن اجلرائم اليت تدخل يف اختصاص احملكمة اليت يزعم
أَنا ارتكبت يف بوروندي أو رعايا بوروندي خارج بوروندي منذ  26نيسان  /أبريل  2015حىت 26
أكتوبر  .2017وحيق للمدعية العامة متديد التحقيق يف اجلرائم اليت مت ارتكاهبا قبل  26أبريل  2015أو
اليت تواصلت بعد  26أكتوبر  2017إذا مت استيفاء بعض املتطلبات القانونية .وصدر القرار املختوم ألول
مرة يف  25أكتوبر  /تشرين األول  .2017ووافقت الغرفة ،بشكل استثنائي ،بعد أن أمرت املدعية العامة
بتقدمي معلومات إضافية ،للقيام بإجراءات اإلذن مبوجب اخلتم ومبشاركة املدعية العامة فقط ،من أجل
ختفيف املخاطر على حياة ورفاهية الضحايا والشهود احملتملني .وباإلضافة إىل ذلك منحت املدعية العامة
بصورة استثنائية فرتة حمدودة مدهتا  10أيام عمل إلخطار بدء التحقيق إىل دول متارس عادة الوالية
القضائية على اجلرائم املزعومة من أجل إعداد وتنفيذ تدابري محاية للضحايا والشهود احملتملني للتخفيف
من أي خماطر حمتملة .ورأت الدائرة التمهيدية الثالثة أن املواد الداعمة اليت قدمتها املدعية العامة ،مبا يف
ذلك رسائل الضحايا املقدمة إىل املدعية العامة ،تقدم أساسا معقوال لبدء التحقيق فيما يتعلق باجلرائم
املرتكبة ضد اإلنسانية ،مبا يف ذلك( :أ) القتل العمد والشروع يف القتل؛ و(ب) السجن أو احلرمان
الشديد من احلرية؛ و(ج) التعذيب؛ و(د) االغتصاب؛ و(هـ) االختفاء القسري و (و) االضطهاد ،اليت
يزعم أَنا ارتكبت يف بوروندي ،ويف بعض احلاالت خارج البلد على يد مواطين بوروندي ،منذ  26نيسان
 /أبريل  2015على األقل
 واصل املكتب أنشطته املتعلقة بالتحقيقات املتعلقة بالقضية  2يف احلالة يف كوت ديفوار(قضية اغبـغبو) ،ويف القضية -2أ (قضية [اجلماعة املسلحة املعروفة باسم] "سيليكا" ( ))Sélékaيف
احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى ،ويف قضية [اجلماعة املسلحة

املعروفة باسم] "أنيت-باالكا" (anti-

 )balakaيف احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى ،واحلالة يف السودان (دارفور) ،وجورجيا .وباإلضافة إىل
ذلك ،أجريت أنشطة حتقيقية لدعم احملاكمات اجلارية وفيما يتعلق باحلاالت األخرى القائمة
 نشر املكتب تقريره السنوي عن عمليات التدارس األوىل يف  4كانون األول/ديسمرب 2017 كما تلقى املكتب  488بالغا جديدا يتعلق باملادة  15من نظام روما األساسي ،كان من بينها 308بالغات خارج نطاق اختصاص احملكمة؛ و 54بالغا ال عالقة هلا باحلاالت الراهنة وتتطلب املزيد من
التحليل؛ و 66بالغا كانت مرتبطة حبالة ختضع بالفعل للتحليل؛ و 60بالغا مرتبطة بالتحقيق أو املقاضاة
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المرفق الثالث عشر
االلتزامات غير المصفاة
الجدول  -1االلتزامات غير المصفاة في  31كانون األول/ديسمبر  -2017أرقام مؤقتة غير مراجعة (مبينة بآالف اليوروات)
الربنامج الرئيسي/الربنامج

األسفار املفتوحة
أوامر الشراء اجلارية التنفيذ
َمموع االلتزامات غري
املبلغ املتصل باألسفار املصفاة*
عدد أوامر الشراء املبلغ املشمول بأوامر الشراء عدد األسفار
[]1

[]2

[]3

[]4

[]4[+]2[=]5

الربنامج الرئيسي األول :اهليئة القضائية

3

30.1

7.0

29.5

59.7

هيئة الرئاسة

1

2.0

1

1.8

3.9

الدوائر

1

28.0

6

27.7

55.7

مكاتب االتصال

1

0.1

-

-

0.1

الربنامج الرئيسي الثاين :مكتب املدعي العام

43

327.7

209.0

384.5

712.3

املدعية العامة

33

214.0

35

57.8

271.8

شعبة االختصاص والتكامل والتعاون

2

16.1

14

20.6

36.6

شعبة التحقيق

6

97.3

131

242.6

340.0

شعبة املقاضاة

2

0.4

29

63.5

63.9

الربنامج الرئيسي الثالث :قلم احملكمة

393

3 629.9

222.0

343.6

3 973.5

مكتب رئيس قلم احملكمة

15

59.6

6

22.8

82.4

شعبة اخلدمات اإلدارية

102

1 453.5

11

27.8

1 481.2

شعبة اخلدمات القضائية

111

908.0

105

148.4

1 056.4

شعبة العمليات اخلارجية

165

1 208.7

100

144.7

1 353،3

الربنامج الرئيسي الرابع :أمانة مجعية الدول األطراف

47

123.9

9

20.8

144.7

الربنامج الرئيسي اخلامس :املباين املؤقتة

1

337.6

_

_

337.6

الربنامج الرئيسي السادس :أمانة الصندوق االستئماين للضحايا

20

49.8

5

6.0

55.7

الربنامج الرئيسي السابع :5-آلية الرقابة املستقلة

2

1.2

1

2.0

3.1

الربنامج الرئيسي السابع :6-مكتب املراجعة الداخلية

_

_

2

0.7

0.7

المحكمة جمعاء

509

4 500.2

455

787.2

5 287.4

118

2A011118

ICC-ASP/17/2

باء -

االلتزامات غير المصفاة في  31كانون األول/ديسمبر  – 2016أرقام مؤقتة غير مدققة (مبينة بآالف اليوروات)
أوامر الشراء اجلارية التنفيذ

الربنامج الرئيسي/الربنامج

عدد أوامر
الشراء

األسفار املفتوحة

املبلغ املشمول عدد
بأوامر الشراء األسفار

املبلغ املتصل
باألسفار

الوفورات املتأتية
َمموع االلتزامات املبالغ املدفوعة يف عن االلتزامات
غري املصفاة
عام 2015
غري املصفاة

[]1

[]2

[]3

[]4

[]4[+]2[=]5

[]6

[]6[-]5[=]7

الربنامج الرئيسي األول :اهليئة القضائية

7

247.4

8

26.2

273.5

127.4

146.2

هيئة الرئاسة

2

1.3

3

6.7

7.9

6.1

1.8

الدوائر

3

233.0

5

19.5

252.5

121.3

131.2

مكاتب االتصال

2

13.1

_

_

13.1

_

13.1

الربنامج الرئيسي الثاين :مكتب املدعي العام

76

422.2

194

389.3

811.5

552.2

259.3

املدعية العامة

51

204.3

32

34.4

238.7

177.3

61.4

شعبة االختصاص والتكامل والتعاون

3

89.4

14

8.8

98.3

15.4

82.9

شعبة التحقيق

17

116.0

115

263.6

379.5

279.5

100.1

شعبة املقاضاة

5

12.5

33

82.5

95.0

80.1

14.9

الربنامج الرئيسي الثالث :قلم احملكمة

479

5 610.5

340

574.8

6 185.3

4 696.6

1 488.7

مكتب رئيس قلم احملكمة

9

59.8

1

0.1

59.8

52.5

7.4

شعبة اخلدمات اإلدارية

141

1 705.6

16

28.5

1 734.1

1 586.1

148.0

شعبة اخلدمات القضائية

127

2 154،8

166

241.5

2 396.4

1 620.7

775.6

شعبة العمليات اخلارجية

202

1 690.4

157

304.7

1 995.1

1 437.3

557.8

الربنامج الرئيسي الرابع :أمانة مجعية الدول األطراف

45

122.4

34

39.1

161.5

110.9

50.6

الربنامج الرئيسي اخلامس :املباين املؤقتة

4

842.4

_

_

842.4

823.9

18.5

5.3

6

8.0

13.3

9.7

3.6

الربنامج الرئيسي السابع :5-آلية الرقابة املستقلة

_

_

3

0.3

0.3

_

0.3

الربنامج الرئيسي السابع :6-مكتب املراجعة الداخلية

_

_

2

1.9

1.9

1.8

0.1

المحكمة جمعاء

627

7 250.1

587

1 039.6

8 289.7

6 322.5

1 967.2

الربنامج الرئيسي السادس :أمانة الصندوق االستئماين للضحايا 16

مالحظة :فيما خيص طلب اللجنة بتقدمي نسخة حمدثة إىل الدورة الثالثة عشرة بشأن الرصيد املتبقي ألومار الشراء غري املسددة لعام
 ،2016وقدرها  2.8مليون يورو يف  30حزيران/يونيو  ،2017جتدر اإلشارة إىل أنه مل توجد يف عام  2016أية التزامات غري
مسددة حىت َناية عام  .2017ومن أصل إمجايل مبلغ أوامرالشراء املفتوحة لعام  2016وقدره  7.2ماليني يورو ،أنفق مبلغ 5.5
ماليني يورو يف عام  ،2017ومت توفري مبلغ قدره  1.7مليون يورو ،متت إعادته إىل الدول األطراف.
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المرفق الرابع عشر
القرارات القضائية التي تترتب عليها تبعات مالية هامة في عام 2017
التداعيات املالية (باليوروات)املالحظات

القرار القضائي
قضية املدعي العام ضد جان بيري مببا غومبو )(ICC-01/05-01/08
ICC-01/05-01/08-3532-Red

"قرار بشأن تعيني خرباء يف َمال جرب األضرار"
بتاريخ  2حزيران/يونيو 2017

قضية املدعي العام ضد جريمان كاتـنغا )(ICC-01/04-01/07
ICC-01/04-01/07-3727 tENG

"قرار بشأن الطلب الذي قدمه املمثل القانوين املشرتك للضحايا يف 2
آذار/مارس "2017
بتاريخ  15آذار/مارس 2017
احلالة يف أفغانستان )(ICC-02/17
ICC-02/17-6

"أمر لقسم مشاركة الضحايا وجرب أضراراهم فيما يتعلق مبمثلي الضحايا"
بتاريخ  9تشرين الثاين/نوفمرب 2017

قضية املعدي العام ضد توماس لوبـنغا دييلو )(ICC-01/04-01/06
ICC-01/04-01/06-3252-tENG

موظف من فئة املساعدة املؤقتة العامة (ف )4-ملدة 4
47.9أشهر
 17.7مصاريف البعثات للقاء الزبائن ودعم مهمة اخلبري

9.6مصاريف البعثات للقاء الزبائن
موظفان يعمالن بدوام كامل يف أفغانستان كل منهما
46.0خمصص لثالثة أشهر

"أمر يتعلق بالطلب الذي قدمه مكتب احملامي العام للضحايا يف 16
أيلول/سبتمرب "2016
بتاريخ  21تشرين األول/أكتوبر 2016

01/04-01/06-3275-tENG

"أمر إحالة ملفات طلبات الضحايات الذين قد حيق هلم احلصول على
تعويضات جرب األضرار إىل فريق الدفاع عن توماس لوبـنغا دييلو"
بتاريخ  22شباط/فرباير 2017

قضية املدعي العام ضد أمحد الفقي املهدي )(ICC-01/12-01/15
ICC-01/12-01/15-203-Red

 8موظفي بدوام كامل من قسم مشاركة الضحايا وجرب
أضرارهم كل منهم خمصص بالكامل ملدة ثالثة أشهر
(162.0اخلدمات العامة – مستوى آخر ومستوى ف)2-

"قرار تعيني خرباء يف َمال جرب األضرار وتعديل اجلدول الزمين لصرف
تعويضات جرب األضرار تعديال جزئيا"
بتاريخ  19كانون الثاين/يناير 2017
ICC-01/12-01/15-236

أمر جبرب األضرار
بتاريخ  17آب/أغسطس 2017

احلالة يف بوروندي )(ICC-01/17
ICC-01/17-9-Red

"القرار املتخذ عمال بأحكام املادة  15من النظام األساسي بشأن التصريح
بالتحقيق يف احلالة يف مجهورية بوروندي"
بتاريخ  25تشرين األول/أكتوبر 2017
المجموع

120

موظف واحد بدوام كامل من قسم مشاركة الضحايا
30.4وجرب أضرارهم خمصص بالكامل ألربعة أشهر

موظف واحد بدوام كامل من قسم مشاركة الضحايا
15.2وجرب أضرارهم خمصص بالكامل لشهرين
328.8

2A011118

ICC-ASP/17/2

المرفق الخامس عشر
األداء على صعيد تنفيذ ميزانية عام  2017بحسب البرامج الفرعية ،والبرامج ،والبرامج الرئيسية،
وبنود اإلنفاق (مبينة بآالف اليوروات)
الجدول  :1المحكمة الجنائية الدولية ("المحكمة")
المحكمة

القضاة

املوظفون من الفئة الفنية
املوظفون من فئة اخلدمات العامة

اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

املساعدة املؤقتة العامة
املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات
العمل اإلضايف

امليزانية املعتمدة لعام  2017النفقات الفعلية لعام  2016الفرق
5 404.9
5 369.1
60 656.2
24 431.2

85 087.5
15 074.4
1 168.4
363.5

اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني

13 606.2

اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني

37 524.5

السفر
الضيافة
اخلدمات التعاقدية
التدريب
اخلرباء االستشاريون
حمامو الدفاع
حمامو الضحايا
النفقات التشغيلية العامة
اللوازم واملواد
األثاث والعتاد
المجموع

2A011118

5 838.4
29.0
3 355.9
890.0
695.3
3 528.2
1 002.8
19 925.9
962.7
1 296.3
144 587.3

معدل اإلنفاق
بالنسبة املئوية
35.8-

100.7

بيانات التوزع غري متوفرة

88 864.4

3 777.0-

104.4

13 123.8

3 482.4

79.0

11 525.0
1 313.6
285.2
6 189.6
29.9
3 890.9
744.4
714.1
3 913.3
942.8
16 793.3
1 230.9
2 135.7

36 584.9

143 978.0

3 549.3
145.278.4
351.20.9535.1145.6
18.8385.160.0
3 132.6
268.2839.4-

939.6

609.2

76.5
112.4
78.4
106.0
103.2
115.9
83.6
102.7
110.9
94.0
84.3
127.9
164.7

97.5

99.6
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الجدول  :2البرنامج الرئيسي األول (الهيئة القضائية)
الهيئة القضائية

القضاة

املوظفون من الفئة الفنية
املوظفون من فئة اخلدمات العامة

امليزانية املعتمدة لعام  2017النفقات الفعلية لعام  2017الفرق
(بآالف اليوروات)
(بآالف اليوروات)
(بآالف اليوروات)
5 404.9
5 369.1
4 577.6
917.9

5 495.5

اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

1 411.2

املساعدة املؤقتة العامة
املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات
العمل اإلضايف

1 411.2

اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني

السفر
الضيافة
اخلدمات التعاقدية
التدريب
اخلرباء االستشاريون
النفقات التشغيلية العامة
اللوازم واملواد
األثاث والعتاد

اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني

المجموع

100.7

بيانات التوزع غري متوفرة

5 293.3

212.2

96.1

1 252.4

158.8

88.7

1 252.4

117.9
12.0
5.0
22.0
1.0
97.4
5.0

22.1
28.0
91.0
1.8

260.3

264.6

430.6 12

معدل اإلنفاق
بالـ%
35.8-

158.8

114.7
7.0

121.8 11

88.7

3.2
5.0
5.0
0.127.06.4
3.2

100.3
2 800.0
93.4
36.6

4.3-

101.7

308.8 1

97.3
58.5

89.5

الجدول  :3البرنامج الرئيسي األول :البرنامج 1100 -
هيئة الرئاسة

القضاة

املوظفون من الفئة الفنية
املوظفون من فئة اخلدمات العامة

اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

املساعدة املؤقتة العامة
املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات
العمل اإلضايف

اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني

السفر
الضيافة
اخلدمات التعاقدية
التدريب
اخلرباء االستشاريون
النفقات التشغيلية العامة
اللوازم واملواد
األثاث والعتاد

اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني

المجموع

122

امليزانية املعتمدة لعام  2017النفقات الفعلية لعام  2017الفرق
(بآالف اليوروات)
(بآالف اليوروات)
(بآالف اليوروات)
28.0
721.7
292.0

1 013.8

معدل اإلنفاق
بالنسبة املئوية
28.0

بيانات التوزع غري متوفرة

1 028.2

14.483.4

101.4
32.1

122.8

39.4

83.4

32.1

6.0
1.0

5.7

0.3
1.0

95.5

130.7

127.4

3.3

97.5

122.8

113.7
10.0

1 295.3

39.4

114.7
7.0

1 195.0

0.93.0

100.3

100.8
70.2

92.3
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الجدول  :4البرنامج الرئيسي األول :البرنامج 1200
الدوائر

القضاة

املوظفون من الفئة الفنية
املوظفون من فئة اخلدمات العامة

اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

املساعدة املؤقتة العامة
املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات
العمل اإلضايف

اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني

السفر
الضيافة
اخلدمات التعاقدية
التدريب
اخلرباء االستشاريون
النفقات التشغيلية العامة
اللوازم واملواد
األثاث والعتاد

اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني

المجموع

امليزانية املعتمدة لعام  2017النفقات الفعلية لعام  2017الفرق
(بآالف اليوروات)
(بآالف اليوروات)
(بآالف اليوروات)
5 404.9
5 341.1
3 644.8
549.1

4 193.9
1 288.4

1 288.4

معدل اإلنفاق
بالنسبة املئوية
63.8-

101.2

بيانات التوزع غري متوفرة

3 944.8

249.2
75.4

94.1
94.1

1 213.0

75.4

94.1

1 213.0

1.0

1.0
16.0

16.3
28.0

0.328.0-

102.1

17.0

44.3

27.3-

260.8

10 840.4

233.4

10 607.0

97.8

الجدول  :5البرنامج الرئيسي األول :البرنامج الفرعي 1310
مكتب االتصال القائم في نيويورك

القضاة

املوظفون من الفئة الفنية
املوظفون من فئة اخلدمات العامة

اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

املساعدة املؤقتة العامة
املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات
العمل اإلضايف

اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني

السفر
الضيافة
اخلدمات التعاقدية
التدريب
اخلرباء االستشاريون
النفقات التشغيلية العامة
اللوازم واملواد
األثاث والعتاد

اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني

المجموع

2A011118

امليزانية املعتمدة لعام  2017النفقات الفعلية لعام  2017الفرق
(بآالف اليوروات)
(بآالف اليوروات)
(بآالف اليوروات)
211.1
76.7

287.8

معدل اإلنفاق
بالنسبة املئوية

بيانات التوزع غري متوفرة

310.4

4.1
1.0
5.0

22.6-

107.8

4.1
1.0
5.0

97.4
5.0

91.0
1.8

6.4
3.2

93.4
36.6

112.5

92.8

19.7

82.5

400.3

403.2

2.9-

100.7
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الجدول  :6البرنامج الرئيسي الثاني ( مكتب المدعي العام)
مكتب المدعي العام
املوظفون من الفئة الفنية
املوظفون من فئة اخلدمات العامة

امليزانية املعتمدة لعام  2017النفقات الفعلية لعام  2017الفرق
(بآالف اليوروات)
(بآالف اليوروات)
(بآالف اليوروات)
26 153.1
4 926.5

31 079.5

اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

معدل اإلنفاق
بالنسبة املئوية

بيانات التوزع غري متوفرة

32 011.0

931.4-

103.0

اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني

9 386.1

7 149.5

2 236.6

76.2

اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني

4 508.5

5 271.6

763.0-

116.9

9 386.1

املساعدة املؤقتة العامة
املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات
العمل اإلضايف

2 764.0
5.0
579.5
290.0
100.0
480.0
110.0
180.0

السفر
الضيافة
اخلدمات التعاقدية
التدريب
اخلرباء االستشاريون
النفقات التشغيلية العامة
اللوازم واملواد
األثاث والعتاد

44 974.2

المجموع

2 238.2
1.6-

7 147.9
1.6

768.50.2
187.2
46.4
15.7
181.139.8
102.8-

3 532.5
4.8
392.3
243.6
84.3
661.1
70.2
282.8

542.2

44 432.0

76.2

127.8
95.2
67.7
84.0
84.3
137.7
63.8
157.1
98.8

الجدول  :7البرنامج الرئيسي الثاني :البرنامج 2100
المدعية العامة
املوظفون من الفئة الفنية
املوظفون من فئة اخلدمات العامة

اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

املساعدة املؤقتة العامة
املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات
العمل اإلضايف

اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني

السفر
الضيافة
اخلدمات التعاقدية
التدريب
اخلرباء االستشاريون
النفقات التشغيلية العامة
اللوازم واملواد
األثاث والعتاد

اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني

المجموع

124

امليزانية املعتمدة لعام  2017النفقات الفعلية لعام  2017الفرق
(بآالف اليوروات)
(بآالف اليوروات)
(بآالف اليوروات)
3 742.1
1 772.3

5 514.4
3 038.0

3 038.0
540.0
5.0
579.5
290.0
100.0
110.0
180.0

1 804.5

10 356.9

معدل اإلنفاق
بالنسبة املئوية

بيانات التوزع غري متوفرة

5 588.5
2 641.8
1.6

74.2-

101.3

2 643.3
738.1
4.8
313.7
70.4
53.6
27.4
70.2
282.8
1 561.0

394.7

87.0

9 792.9

396.2
1.6-

87.0

198.20.2
265.8
219.6
46.4
27.439.8
102.8-

63.8
157.1

564.0

94.6

243.5

136.7
95.2
54.1
24.3
53.6

86.5

2A011118
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الجدول  :8البرنامج الرئيسي الثاني :البرنامج الفرعي 2110
ديوان المدعي العام
املوظفون من الفئة الفنية
املوظفون من فئة اخلدمات العامة

اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

امليزانية املعتمدة لعام  2017النفقات الفعلية لعام  2017الفرق
(بآالف اليوروات)
(بآالف اليوروات)
(بآالف اليوروات)
1 421.1
276.7

بيانات التوزع غري متوفرة

1 575.3

122.5
18.2

92.8
93.5

اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني

278.6

260.4

18.2

93.5

اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني

609.4

314.4

295.0

51.6

املساعدة املؤقتة العامة
املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات
العمل اإلضايف

السفر
الضيافة
اخلدمات التعاقدية
التدريب
اخلرباء االستشاريون
النفقات التشغيلية العامة
اللوازم واملواد
األثاث والعتاد
المجموع

1 697.8

معدل اإلنفاق
بالنسبة املئوية

278.6

184.4
5.0
30.0
290.0
100.0

2 585.8

260.4

23.80.2
2.9269.4
52.0

208.2
4.8
32.9
20.6
48.0

435.7

2 150.1

112.9
95.2
109.6
7.1
48.0

83.2

الجدول  :9البرنامج الرئيسي الثاني :البرنامج الفرعي 2120
قسم الخدمات
املوظفون من الفئة الفنية
املوظفون من فئة اخلدمات العامة

اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

املساعدة املؤقتة العامة
املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات
العمل اإلضايف

اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني

السفر
الضيافة
اخلدمات التعاقدية
التدريب
اخلرباء االستشاريون
النفقات التشغيلية العامة
اللوازم واملواد
األثاث والعتاد

اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني

المجموع

2A011118

امليزانية املعتمدة لعام  2017النفقات الفعلية لعام  2017الفرق
(بآالف اليوروات)
(بآالف اليوروات)
(بآالف اليوروات)
2 321.0
1 495.6

3 816.6

معدل اإلنفاق
بالنسبة املئوية

بيانات التوزع غري متوفرة

4 013.2

196.6378.0
1.6-

105.2
86.3

2 759.4

2 382.9

376.5

86.4

549.5

280.8
49.8
5.6
27.4
70.2
282.8

268.7
49.85.627.439.8
102.8-

51.1

63.8
157.1

7 771.1

7 642.8

128.3

98.3

2 759.4

355.6

110.0
180.0

1 195.1

2 381.4
1.6

530.0

1 246.6

174.4-

51.5-

149.0

104.3
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الجدول  :10البرنامج الرئيسي الثاني :البرنامج 2200
شعبة االختصاص والتكامل والتعاون
املوظفون من الفئة الفنية
املوظفون من فئة اخلدمات العامة

امليزانية املعتمدة لعام  2017النفقات الفعلية لعام  2017الفرق
(بآالف اليوروات)
(بآالف اليوروات)
(بآالف اليوروات)
2 786.3
260.1

3 046.5

اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

470.0

املساعدة املؤقتة العامة
املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات
العمل اإلضايف

اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني

470.0

اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني

440.4

440.4

السفر
الضيافة
اخلدمات التعاقدية
التدريب
اخلرباء االستشاريون
النفقات التشغيلية العامة
اللوازم واملواد
األثاث والعتاد

3 956.8

المجموع

معدل اإلنفاق
بالنسبة املئوية

بيانات التوزع غري متوفرة

3 015.3

31.1

99.0

415.5

54.5

88.4

13.2
7.6

13.27.6-

324.4

115.9

54.5

415.5

136.7

303.7

201.6

3 755.3

88.4

69.0

73.7

94.9

الجدول  :11البرنامج الرئيسي الثاني :البرنامج 2300
شعبة التحقيق
املوظفون من الفئة الفنية
املوظفون من فئة اخلدمات العامة

اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

املساعدة املؤقتة العامة
املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات
العمل اإلضايف

اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني

السفر
الضيافة
اخلدمات التعاقدية
التدريب
اخلرباء االستشاريون
النفقات التشغيلية العامة
اللوازم واملواد
األثاث والعتاد

اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني

المجموع

126

امليزانية املعتمدة لعام  2017النفقات الفعلية لعام  2017الفرق
(بآالف اليوروات)
(بآالف اليوروات)
(بآالف اليوروات)
10 733.3
2 373.9

13 107.2

معدل اإلنفاق
بالنسبة املئوية

بيانات التوزع غري متوفرة

13 975.0

867.8-

106.6

4 094.2

2 770.1

1 324.1

67.7

480.0

29.2
122.0
10.1
633.5

29.2122.010.1153.5-

132.0

1 889.6

2 987.9

1 098.3

158.1

4 094.2

1 409.6

19 091.0

2 770.1

2 193.1

19 733.0

1 324.1

783.5-

642.0-

67.7

155.6

103.4

2A011118
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الجدول  :12البرنامج الرئيسي الثاني :البرنامج 2400
شعبة المقاضاة
املوظفون من الفئة الفنية
املوظفون من فئة اخلدمات العامة

امليزانية املعتمدة لعام  2017النفقات الفعلية لعام  2017الفرق
(بآالف اليوروات)
(بآالف اليوروات)
(بآالف اليوروات)
8 891.3
520.2

9 411.5

اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

1 783.9

املساعدة املؤقتة العامة
املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات
العمل اإلضايف

1 783.9

اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني

374.1

السفر
الضيافة
اخلدمات التعاقدية
التدريب
اخلرباء االستشاريون
النفقات التشغيلية العامة
اللوازم واملواد
األثاث والعتاد

374.1

اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني

11 569.5

المجموع

معدل اإلنفاق
بالنسبة املئوية

بيانات التوزع غري متوفرة

9 432.1

20.6-

100.2

1 320.6

463.3

74.0

36.1
43.7
20.6
0.2

36.143.720.60.2-

398.2

24.2-

463.3

1 320.6

76.4

297.6

418.6

11 150.9

74.0

79.6

106.5
96.4

الجدول  :13البرنامج الرئيسي الثالث (قلم المحكمة)
قلم المحكمة
املوظفون من الفئة الفنية
املوظفون من فئة اخلدمات العامة

اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

املساعدة املؤقتة العامة
املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات
العمل اإلضايف

اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني

السفر
الضيافة
اخلدمات التعاقدية
التدريب
اخلرباء االستشاريون
حمامو الدفاع
حمامو الضحايا
النفقات التشغيلية العامة
اللوازم واملواد
األثاث والعتاد

اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني

المجموع

2A011118

امليزانية املعتمدة لعام  2017النفقات الفعلية لعام  2017الفرق
(بآالف اليوروات)
(بآالف اليوروات)
(بآالف اليوروات)
27 526.5
18 017.5

45 543.9
3 181.9
1 028.4
325.5

4 535.8

2 106.5
4.0
2 192.4
498.4
434.3
3 528.2
1 002.8
14 859.9
830.0
1 096.3

26 552.8

76 632.6

معدل اإلنفاق
بالنسبة املئوية

بيانات التوزع غري متوفرة

48 891.0

3 347.1-

3 885.2

650.6

107.3
74.9
119.5
83.5

224.9
7.2414.646.8
78.4385.160.0
3 269.2
318.5749.8-

89.3
279.0
118.9
90.6
118.1
110.9
94.0
78.0
138.4
168.4

2 384.0
1 229.4
271.7

1 881.6
11.2
2 606.9
451.7
512.7
3 913.3
942.8
11 590.7
1 148.6
1 846.1

24 905.5

77 681.7

797.9
201.053.8

1 647.3

1 049.1

85.7

93.8

101.4
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الجدول  :14البرنامج الرئيسي الثالث :البرنامج 3100
مكتب رئيس قلم المحكمة
املوظفون من الفئة الفنية
املوظفون من فئة اخلدمات العامة

اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

املساعدة املؤقتة العامة
املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات
العمل اإلضايف

اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني

السفر
الضيافة
اخلدمات التعاقدية
التدريب
اخلرباء االستشاريون
النفقات التشغيلية العامة
اللوازم واملواد
األثاث والعتاد

اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني

المجموع

امليزانية املعتمدة لعام  2017النفقات الفعلية لعام  2017الفرق
(بآالف اليوروات)
(بآالف اليوروات)
(بآالف اليوروات)
1 474.1
143.3

1 617.4

73.7
4.0
6.4
5.0

89.1

1 706.5

معدل اإلنفاق
بالنسبة املئوية

بيانات التوزع غري متوفرة

2 191.2

573.8-

26.9

26.9-

26.9-

26.9

10.07.285.635.70.4-

83.7
11.2
85.6
42.1
5.4
0.5

0.5-

228.4

139.4-

740.1-

2 446.6

135.5

113.6
279.0
657.5
108.2

256.5

143.4

الجدول  :15البرنامج الرئيسي الثالث :البرنامج الفرعي 3110
ديوان رئيس قلم المحكمة
املوظفون من الفئة الفنية
املوظفون من فئة اخلدمات العامة

اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

املساعدة املؤقتة العامة
املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات
العمل اإلضايف

اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني

السفر
الضيافة
اخلدمات التعاقدية
التدريب
اخلرباء االستشاريون
النفقات التشغيلية العامة
اللوازم واملواد
األثاث والعتاد

اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني

المجموع

128

امليزانية املعتمدة لعام  2017النفقات الفعلية لعام  2017الفرق
(بآالف اليوروات)
(بآالف اليوروات)
(بآالف اليوروات)
697.4
79.8

777.2

معدل اإلنفاق
بالنسبة املئوية

بيانات التوزع غري متوفرة

968.4

191.2-

124.6

49.8
4.0

66.8
11.2
82.8
2.4

16.97.282.82.4-

133.9
279.0

53.8

163.1

109.2-

302.9

831.0

1 131.5

300.5-

136.2

2A011118
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الجدول  :16البرنامج الرئيسي الثالث :البرنامج الفرعي 3130
مكتب الشؤون القانونية
املوظفون من الفئة الفنية
املوظفون من فئة اخلدمات العامة

امليزانية املعتمدة لعام  2017النفقات الفعلية لعام  2017الفرق
(بآالف اليوروات)
(بآالف اليوروات)
(بآالف اليوروات)
776.6
63.6

840.2

اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

املساعدة املؤقتة العامة
املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات
العمل اإلضايف

اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني

السفر
الضيافة
اخلدمات التعاقدية
التدريب
اخلرباء االستشاريون
النفقات التشغيلية العامة
اللوازم واملواد
األثاث والعتاد

اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني

بيانات التوزع غري متوفرة

1 222.8

382.626.9-

23.8

26.9
16.9

26.9-

6.4
5.0

2.9
39.7
5.4

2.933.30.4-

0.5

0.5-

65.3

30.1-

35.2

المجموع

معدل اإلنفاق
بالنسبة املئوية

875.4

26.9

145.5

6.9

1 315.1

71.1

620.3
108.2

185.6

150،2

439.6-

الجدول  :17البرنامج الرئيسي الثالث :البرنامج 3200
شعبة الخدمات اإلدارية
املوظفون من الفئة الفنية
املوظفون من فئة اخلدمات العامة

اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

املساعدة املؤقتة العامة
املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات
العمل اإلضايف

اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني

السفر
الضيافة
اخلدمات التعاقدية
التدريب
اخلرباء االستشاريون
النفقات التشغيلية العامة
اللوازم واملواد
األثاث والعتاد

اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني

المجموع

2A011118

امليزانية املعتمدة لعام  2017النفقات الفعلية لعام  2017الفرق
(بآالف اليوروات)
(بآالف اليوروات)
(بآالف اليوروات)
3 761.3
8 972.9

12 734.1

معدل اإلنفاق
بالنسبة املئوية

بيانات التوزع غري متوفرة

14 880.6

2 146.4

116.9

310.5

246.6

63.9

79.4

170.2

201.6

31.4-

118.4

481.9

792.4

319.4

566.0

162.5

226.4

66.3

71.4

643.5
332.8
38.0
3 475.1
278.0
334.5

652.7
323.7
52.7
3 568.4
394.7
651.1

9.29.1
14.793.4116.7316.6-

101.4
97.3
138.7
102.7
142.0
194.6

18 798.7

21 291.5

2 492.8-

113.3

5 272.1

5 844.9

572.8-

110.9
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الجدول  :18البرنامج الرئيسي الثالث :البرنامج الفرعي 3210
مكتب مدير شعبة الخدمات اإلدارية
املوظفون من الفئة الفنية
املوظفون من فئة اخلدمات العامة

امليزانية املعتمدة لعام  2017النفقات الفعلية لعام  2017الفرق
(بآالف اليوروات)
(بآالف اليوروات)
(بآالف اليوروات)
712.3
381.5

1 093.8

اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

املساعدة املؤقتة العامة
املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات
العمل اإلضايف

السفر
الضيافة
اخلدمات التعاقدية
التدريب
اخلرباء االستشاريون
النفقات التشغيلية العامة
اللوازم واملواد
األثاث والعتاد

اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني

المجموع

1 300.9

207.122.2

55.5

49.8

27.6

22.2

55.5

218.0
5.8

381.1
4.3
8.0
449.6

163.11.5
146،5-

174.8
74.4
100.0
148.3

547.0

851.7

304.7-

155.7

12.1

8.0

بيانات التوزع غري متوفرة

118.9

49.8

اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني

معدل اإلنفاق
بالنسبة املئوية

303.1

1 690.6

27.6

3.4

8.7

489.6-

2 180.2

72.0

129.0

الجدول  :19البرنامج الرئيسي الثالث :البرنامج الفرعي 3220
قسم الموارد البشرية
املوظفون من الفئة الفنية
املوظفون من فئة اخلدمات العامة

اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

املساعدة املؤقتة العامة
املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات
العمل اإلضايف

اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني

السفر
الضيافة
اخلدمات التعاقدية
التدريب
اخلرباء االستشاريون
النفقات التشغيلية العامة
اللوازم واملواد
األثاث والعتاد

اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني

المجموع

130

امليزانية املعتمدة لعام  2017النفقات الفعلية لعام  2017الفرق
(بآالف اليوروات)
(بآالف اليوروات)
(بآالف اليوروات)
1 051.8
1 033.5

2 085.3

معدل اإلنفاق
بالنسبة املئوية

بيانات التوزع غري متوفرة

3 877.0

1 .79123.3-

10.5

23.3
26.8

23.3-

10.0
188.0
30.0

10.8
194.3
44.7

0.86.314.4-

107.9
103.3
149.0

238.5

276.6

38.1-

116.0

2 323.8

23.3

4 176.9

16.3-

1 853.1-

185.9

255.5

179.7

2A011118
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الجدول  :20البرنامج الرئيسي الثالث :البرنامج الفرعي 3230
قسم الميزانية
املوظفون من الفئة الفنية
املوظفون من فئة اخلدمات العامة

اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

املساعدة املؤقتة العامة
املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات
العمل اإلضايف

اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني

السفر
الضيافة
اخلدمات التعاقدية
التدريب
اخلرباء االستشاريون
النفقات التشغيلية العامة
اللوازم واملواد
األثاث والعتاد

اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني

المجموع

امليزانية املعتمدة لعام  2017النفقات الفعلية لعام  2017الفرق
(بآالف اليوروات)
(بآالف اليوروات)
(بآالف اليوروات)
364.7
190.7

555.5

معدل اإلنفاق
بالنسبة املئوية

بيانات التوزع غري متوفرة

598.3

42.8-

107.7

1.5

0.2

6.4

0.6

1.3
1.3

15.7

7.6

7.65.2

8.3

3.3

1.5

5.2

11.6

568.5

0.2

5.7

38.2-

606.8

15.7
10.0

71.4

106.7

الجدول  :21البرنامج الرئيسي الثالث :البرنامج الفرعي 3240
قسم المالية
املوظفون من الفئة الفنية
املوظفون من فئة اخلدمات العامة

اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

املساعدة املؤقتة العامة
املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات
العمل اإلضايف

اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني

السفر
الضيافة
اخلدمات التعاقدية
التدريب
اخلرباء االستشاريون
النفقات التشغيلية العامة
اللوازم واملواد
األثاث والعتاد

اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني

المجموع

2A011118

امليزانية املعتمدة لعام  2017النفقات الفعلية لعام  2017الفرق
(بآالف اليوروات)
(بآالف اليوروات)
(بآالف اليوروات)
454.4
826.6

1 281.0

معدل اإلنفاق
بالنسبة املئوية

بيانات التوزع غري متوفرة

1 320.9

39.952.6-

103.1

5.0

10.7

4.8

2.9

5.758.3-

213.8

1 266.1

89.4
10.0

118.8
7.4

29.42.6

132.9
74.0

65.0

68.8
0.1

3.80.1-

105.9

169.2

198.0

28.8-

117.0

5.0

1 455.2

52.6

63.3

1 582.2

1.9

127.0-

59.8

108.7
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الجدول  :22البرنامج الرئيسي الثالث :البرنامج الفرعي 3250
قسم الخدمات العامة
املوظفون من الفئة الفنية
املوظفون من فئة اخلدمات العامة

اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

املساعدة املؤقتة العامة
املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات
العمل اإلضايف

اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني

السفر
الضيافة
اخلدمات التعاقدية
التدريب
اخلرباء االستشاريون
النفقات التشغيلية العامة
اللوازم واملواد
األثاث والعتاد

اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني

المجموع

امليزانية املعتمدة لعام  2017النفقات الفعلية لعام  2017الفرق
(بآالف اليوروات)
(بآالف اليوروات)
(بآالف اليوروات)
774.6
2 528.3

3 302.9

معدل اإلنفاق
بالنسبة املئوية

بيانات التوزع غري متوفرة

3 180.3

122.5
13.3-

96.3

120.0

109.8

33.1

52.7

10.2
3.1-

91.5

101.6

244.1
6.0

99.3
13.8

144.8
7.8-

40.7
230.4

2 992.0
194.9
334.5

2 937.2
331.7
647.4

54.8
136.8312.9-

98.2
170.2
193.5

7 299.8

7 457.8

158.0-

102.2

72.3

192.3

3 804.6

85.6

195.4

19.5-

277.4-

4 082.1

118.4

159.0

107.3

الجدول  :23البرنامج الرئيسي الثالث :البرنامج الفرعي 3290
قسم األمن والسالمة
املوظفون من الفئة الفنية
املوظفون من فئة اخلدمات العامة

اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

املساعدة املؤقتة العامة
املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات
العمل اإلضايف

اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني

السفر
الضيافة
اخلدمات التعاقدية
التدريب
اخلرباء االستشاريون
النفقات التشغيلية العامة
اللوازم واملواد
األثاث والعتاد

اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني

المجموع

132

امليزانية املعتمدة لعام  2017النفقات الفعلية لعام  2017الفرق
(بآالف اليوروات)
(بآالف اليوروات)
(بآالف اليوروات)
403.4
4 012.3

4 415.7

معدل اإلنفاق
بالنسبة املئوية

بيانات التوزع غري متوفرة

4 603.2

187.4229.5

104.2

184.0

125.8

103.3

109.9

58.2
287.7

68.4

47.1

82.0
117.8

35.1
103.9

46.9
13.9

42.8
88.2

115.0
83.1

112.8
62.9
3.7

2.2
20.1
3.7-

98.1
75.7

5 460.7

5 287.5

173.2

359.8

543.8

501.1

130.3

256.1

428.2

6.6-

72.9

36.2

106.4

85.5

96.8

2A011118
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الجدول  :24البرنامج الرئيسي الثالث :البرنامج 3300
شعبة الخدمات القضائية
املوظفون من الفئة الفنية
املوظفون من فئة اخلدمات العامة

اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

املساعدة املؤقتة العامة
املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات
العمل اإلضايف

اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني

السفر
الضيافة
اخلدمات التعاقدية
التدريب
اخلرباء االستشاريون
حمامو الدفاع
حمامو الضحايا
النفقات التشغيلية العامة
اللوازم واملواد
األثاث والعتاد

اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني

المجموع

امليزانية املعتمدة لعام  2017النفقات الفعلية لعام  2017الفرق
(بآالف اليوروات)
(بآالف اليوروات)
(بآالف اليوروات)
11 950.4
4 928.2

16 878.6
1 689.7
800.2
15.0

2 504.9
414.5

معدل اإلنفاق
بالنسبة املئوية

بيانات التوزع غري متوفرة

17 577.7

699.1

104.1

2 550.0

45.0-

101.8

173.1
220.22.1

1 516.6
1 020.5
12.9

95.6

318.9

89.8
127.5
86.0
76.9

328.0
93.0
391.3
3 528.2
1 002.8
5 953.6
262.4
715.5

459.6
61.3
408.9
3 913.3
936.0
5 623.2
426.7
953.7

ذ131.631.7
17.5385.166.8
330.4
164.3238.2-

140.1
65.9
104.5
110.9
93.3
94.5
162.6
162.6

32 072.9

33 229.3

1 156.4-

103.6

12 689.3

13 101.6

412.3-

103.2

الجدول  :25البرنامج الرئيسي الثالث :البرنامج الفرعي 3310
مدير مكتب شعبة الخدمات القضائية
املوظفون من الفئة الفنية
املوظفون من فئة اخلدمات العامة

اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

املساعدة املؤقتة العامة
املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات
العمل اإلضايف

اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني

السفر
الضيافة
اخلدمات التعاقدية
التدريب
اخلرباء االستشاريون
النفقات التشغيلية العامة
اللوازم واملواد
األثاث والعتاد

اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني

المجموع

2A011118

امليزانية املعتمدة لعام  2017النفقات الفعلية لعام  2017الفرق
(بآالف اليوروات)
(بآالف اليوروات)
(بآالف اليوروات)
369.8
63.6

433.3

معدل اإلنفاق
بالنسبة املئوية

بيانات التوزع غري متوفرة

588.5

155.19.9-

9.9

9.9-

4.1
5.0
13.1

0.2
43.3

0.24.1
38.313.1

30.1

51.1

21.0-

7.9

463.4

9.9

7.6

649.5

0.3

186.1-

135.8

96.1

866.7

169.9

140.1
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الجدول  :26البرنامج الرئيسي الثالث :البرنامج الفرعي 3320
قسم تدبر األعمال القضائية
املوظفون من الفئة الفنية
املوظفون من فئة اخلدمات العامة

اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

املساعدة املؤقتة العامة
املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات
العمل اإلضايف

اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني

السفر
الضيافة
اخلدمات التعاقدية
التدريب
اخلرباء االستشاريون
النفقات التشغيلية العامة
اللوازم واملواد
األثاث والعتاد

اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني

المجموع

امليزانية املعتمدة لعام  2017النفقات الفعلية لعام  2017الفرق
(بآالف اليوروات)
(بآالف اليوروات)
(بآالف اليوروات)
1 419.2
1 150.7

2 579.9

معدل اإلنفاق
بالنسبة املئوية

بيانات التوزع غري متوفرة

2 931.4

351.534.5
138.0

113.6
89.1

454.6

282.1

172.5

62.1

5.5

41.9
0.4

41.95.1

7.5

22.7

1.4
1.3

21.3
1.3-

3 087.8

3 284.9

197.1-

316.6
138.0

25.2

53.4

282.1

1.2-

26.4

18.0-

71.4

104.9

6.1

133.8

106.4

الجدول  :27البرنامج الرئيسي الثالث :البرنامج الفرعي 3325
قسم خدمات تدبر المعلومات
املوظفون من الفئة الفنية
املوظفون من فئة اخلدمات العامة

اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

املساعدة املؤقتة العامة
املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات
العمل اإلضايف

اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني

السفر
الضيافة
اخلدمات التعاقدية
التدريب
اخلرباء االستشاريون
النفقات التشغيلية العامة
اللوازم واملواد
األثاث والعتاد

اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني

المجموع

134

امليزانية املعتمدة لعام  2017النفقات الفعلية لعام  2017الفرق
(بآالف اليوروات)
(بآالف اليوروات)
(بآالف اليوروات)
2 045.0
2 289.0

4 333.9

معدل اإلنفاق
بالنسبة املئوية

بيانات التوزع غري متوفرة

99.8-

102.3

10.0
15.0

12.9

86.0

24.8

45.7

10.0
2.1
12.1

51.6

165.0
60.7

324.9
56.8

159.93.9

196.9
93.6

3 902.5
223.0
715.5

3 717.7
401.5
946.1

184.9
178.5230.6-

95.3
180.1
132.2

9 450.5

9 939.3

488.8-

105.2

25.0

5 091.6

4 433.8

12.9

5 492.7

20.9-

401.1-

184.3

107.9

2A011118
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الجدول  :28البرنامج الرئيسي الثالث :البرنامج الفرعي 3330
قسم االحتجاز
املوظفون من الفئة الفنية
املوظفون من فئة اخلدمات العامة

اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

املساعدة املؤقتة العامة
املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات
العمل اإلضايف

اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني

السفر
الضيافة
اخلدمات التعاقدية
التدريب
اخلرباء االستشاريون
النفقات التشغيلية العامة
اللوازم واملواد
األثاث والعتاد

اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني

المجموع

امليزانية املعتمدة لعام  2017النفقات الفعلية لعام  2017الفرق
(بآالف اليوروات)
(بآالف اليوروات)
(بآالف اليوروات)
301.8
127.2

429.0

3.9

16.8
6.0
2 020.0
7.5

2 054.2

2 483.2

معدل اإلنفاق
بالنسبة املئوية

بيانات التوزع غري متوفرة

456.5

27.632.2-

32.2

32.2-

32.2

1.0-

2.9

1 859.7
1.2
3.6

16.8
6.0
160.3
6.3
3.6-

2 356.2

127.0

186.8

1 867.5

106.4

74.4

92.1
16.7

90.9

94.9

الجدول  :29البرنامج الرئيسي الثالث :البرنامج الفرعي 3340
قسم الخدمات اللغوية
املوظفون من الفئة الفنية
املوظفون من فئة اخلدمات العامة

اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

املساعدة املؤقتة العامة
املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات
العمل اإلضايف

اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني

السفر
الضيافة
اخلدمات التعاقدية
التدريب
اخلرباء االستشاريون
النفقات التشغيلية العامة
اللوازم واملواد
األثاث والعتاد

اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني

المجموع

2A011118

امليزانية املعتمدة لعام  2017النفقات الفعلية لعام  2017الفرق
(بآالف اليوروات)
(بآالف اليوروات)
(بآالف اليوروات)
4 548.9
524.8

5 073.7

معدل اإلنفاق
بالنسبة املئوية

بيانات التوزع غري متوفرة

5 307.6

233.910.9
368.2-

104.6
98.9
156.4

1 631.1

1 988.4

357.3-

121.9

66.0

71.1
0.5
13.9

5.10.532.9

107.7

7.2

6.8
2.3

0.4
2.3-

6 967.1

7 470.7

503.6-

978.8
652.3

142.4

46.7

262.4

967.9
1 020.5

80.1

174.7

62.3

87.6

56.3

29.7
94.8

66.6

107.2
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الجدول  :30البرنامج الرئيسي الثالث :البرنامج الفرعي 3360
قسم مشاركة الضحايا وجبر أضرارهم
املوظفون من الفئة الفنية
املوظفون من فئة اخلدمات العامة

اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

املساعدة املؤقتة العامة
املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات
العمل اإلضايف

اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني

السفر
الضيافة
اخلدمات التعاقدية
التدريب
اخلرباء االستشاريون
النفقات التشغيلية العامة
اللوازم واملواد
األثاث والعتاد

اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني

المجموع

امليزانية املعتمدة لعام  2017النفقات الفعلية لعام  2017الفرق
(بآالف اليوروات)
(بآالف اليوروات)
(بآالف اليوروات)
980.7
381.5

1 362.2

معدل اإلنفاق
بالنسبة املئوية

بيانات التوزع غري متوفرة

1 340.1

22.1
96.9

98.4
43.6

171.8

74.9

96.9

43.6

47.0
5.3
10.0

21.5
3.5
5.6

25.5
1.8
4.4

45.8
66.8
56.3

2.0

15.7

13.7-

787.4

102.1

72.9

29.2

71.4

171.8

37.8

1 636.1

74.9

11.4

26.5

148.1

1 488.0

70.0

90.9

الجدول  :31البرنامج الرئيسي الثالث :البرنامج الفرعي 3370
مكتب المحامي العام للدفاع
املوظفون من الفئة الفنية
املوظفون من فئة اخلدمات العامة

اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

املساعدة املؤقتة العامة
املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات
العمل اإلضايف

اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني

السفر
الضيافة
اخلدمات التعاقدية
التدريب
اخلرباء االستشاريون
النفقات التشغيلية العامة
اللوازم واملواد
األثاث والعتاد

اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني

المجموع

136

امليزانية املعتمدة لعام  2017النفقات الفعلية لعام  2017الفرق
(بآالف اليوروات)
(بآالف اليوروات)
(بآالف اليوروات)
452.4
63.6

516.0
122.8

122.8
4.4

بيانات التوزع غري متوفرة

553.0

37.053.6

107.2
56.3

69.2

53.6

56.3

69.2

9.5

0.6
20.0

25.0

663.8

معدل اإلنفاق
بالنسبة املئوية

5.0-

213.6

0.6
20.0

9.5

631.6

15.5

32.2

37.9

95.2
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الجدول  :32البرنامج الرئيسي الثالث :البرنامج الفرعي 3380
مكتب المحامي العام للضحايا
املوظفون من الفئة الفنية
املوظفون من فئة اخلدمات العامة

اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

املساعدة املؤقتة العامة
املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات
العمل اإلضايف

اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني

السفر
الضيافة
اخلدمات التعاقدية
التدريب
اخلرباء االستشاريون
النفقات التشغيلية العامة
اللوازم واملواد
األثاث والعتاد

اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني

المجموع

امليزانية املعتمدة لعام  2017النفقات الفعلية لعام  2017الفرق
(بآالف اليوروات)
(بآالف اليوروات)
(بآالف اليوروات)
1 166.1
63.6

1 229.7
99.7

99.7

132.8

معدل اإلنفاق
النسبة املئوية

بيانات التوزع غري متوفرة

1 252.4

22.719.3

101.8
80.6

80.4

19.3

80.6

80.4

29.7

103.1

50.0

77.7

50.0

303.6
11.0

346.0
45.8

42.434.8-

114.0
416.1

497.4

494.9

2.5

99.5

1 826.8

0.9-

1 827.7

100.0

الجدول  :33البرنامج الرئيسي الثالث :البرنامج الفرعي 3390
قسم دعم المحامين
املوظفون من الفئة الفنية
املوظفون من فئة اخلدمات العامة

اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

املساعدة املؤقتة العامة
املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات
العمل اإلضايف

اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني

السفر
الضيافة
اخلدمات التعاقدية
التدريب
اخلرباء االستشاريون
حمامو الدفاع
حمامو الضحايا
النفقات التشغيلية العامة
اللوازم واملواد
األثاث والعتاد

اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني

المجموع

2A011118

امليزانية املعتمدة لعام  2017النفقات الفعلية لعام  2017الفرق
(بآالف اليوروات)
(بآالف اليوروات)
(بآالف اليوروات)
666.5
254.3

920.9

معدل اإلنفاق
بالنسبة املئوية

بيانات التوزع غري متوفرة

714.5

206.4

77.6

35.2

17.0

18.1

48.4

3 528.2
1 002.8
7.0

3 913.3
936.0
0.2

385.166.8
6.9

110.9
933.3
2.1

0.4

0.4-

5 581.4

87.3-

4 573.2

5 494.0

4 866.9

293.7-

106.4

101.6
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الجدول  :34البرنامج الرئيسي الثالث :البرنامج 3800
شعبة العمليات الخارجية
املوظفون من الفئة الفنية
املوظفون من فئة اخلدمات العامة

اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

املساعدة املؤقتة العامة
املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات
العمل اإلضايف

اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني

السفر
الضيافة
اخلدمات التعاقدية
التدريب
اخلرباء االستشاريون
حمامو الضحايا
النفقات التشغيلية العامة
اللوازم واملواد
األثاث والعتاد

اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني

المجموع

امليزانية املعتمدة لعام  2017النفقات الفعلية لعام  2017الفرق
(بآالف اليوروات)
(بآالف اليوروات)
(بآالف اليوروات)
10 340.7
3 973.1

14 313.8

معدل اإلنفاق
بالنسبة املئوية

بيانات التوزع غري متوفرة

14 241.5

72.3

99.5

1 238.4

742.3

496.2

59.9

1 220.9
66.2

1 409.0
24.6
45.7
6.8
2 399.0
326.7
241.3

188.141.6
45.76.83 032.2
37.0195.0-

44.2
112.8
521.2

24 054.6

20 714.3

3 340.2

86.1

1 010.3
228.1

1 448.1

5 431.2
289.7
46.3

8 502.4

489.2
19.2
12.3-

521.1
208.9
12.3

170.7

1 277.4

2 771.8

5 730.6

51.6
91.6

88.2
115.4
37.1

67.4

الجدول  :35البرنامج الرئيسي الثالث :البرنامج الفرعي 3810
مكتب مدير شعبة العمليات الخارجية
املوظفون من الفئة الفنية
املوظفون من فئة اخلدمات العامة

اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

املساعدة املؤقتة العامة
املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات
العمل اإلضايف

اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني

السفر
الضيافة
اخلدمات التعاقدية
التدريب
اخلرباء االستشاريون
النفقات التشغيلية العامة
اللوازم واملواد
األثاث والعتاد

اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني

المجموع

138

امليزانية املعتمدة لعام  2017النفقات الفعلية لعام  2017الفرق
(بآالف اليوروات)
(بآالف اليوروات)
(بآالف اليوروات)
282.1
63.6

345.6

75.7

75.7

421.3

معدل اإلنفاق
بالنسبة املئوية

بيانات التوزع غري متوفرة

403.2

57.621.1-

21.1

21.1-

2.7

2.7-

52.2

23.5

21.1

49.5

476.5

26.2

55.2-

116.7

65.4

68.9

113.1

2A011118

ICC-ASP/17/2

الجدول  :36البرنامج الرئيسي الثالث :البرنامج الفرعي 3820
قسم دعم العمليات الخارجية
املوظفون من الفئة الفنية
املوظفون من فئة اخلدمات العامة

اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

املساعدة املؤقتة العامة
املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات
العمل اإلضايف

اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني

السفر
الضيافة
اخلدمات التعاقدية
التدريب
اخلرباء االستشاريون
النفقات التشغيلية العامة
اللوازم واملواد
األثاث والعتاد

اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني

المجموع

امليزانية املعتمدة لعام  2017النفقات الفعلية لعام  2017الفرق
(بآالف اليوروات)
(بآالف اليوروات)
(بآالف اليوروات)
1 684.1
445.1

2 129.2

معدل اإلنفاق
بالنسبة املئوية

بيانات التوزع غري متوفرة

2 289.3

160.2-

0.2
51.9

94.4

0.20.2-

15.0
20.0

207.4
9.2
43.7
0.7
6.2

192.410.8
43.722.2
6.2-

109.9

361.6

251.7-

23.0

2 239.1

0.2

42.5-

412.0-

2 651.1

107.5

181.8
1 382.5
45.9
3.1

328.9

118.4

الجدول  :37البرنامج الرئيسي الثالث :البرنامج الفرعي 3830
قسم الضحايا والشهود
املوظفون من الفئة الفنية
املوظفون من فئة اخلدمات العامة

اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

املساعدة املؤقتة العامة
املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات
العمل اإلضايف

اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني

السفر
الضيافة
اخلدمات التعاقدية
التدريب
اخلرباء االستشاريون
النفقات التشغيلية العامة
اللوازم واملواد
األثاث والعتاد

اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني

المجموع

2A011118

امليزانية املعتمدة لعام  2017النفقات الفعلية لعام  2017الفرق
(بآالف اليوروات)
(بآالف اليوروات)
(بآالف اليوروات)
3 377.4
1 404.0

4 781.4

معدل اإلنفاق
بالنسبة املئوية

بيانات التوزع غري متوفرة

4 966.3

184.9418.9
19.2

103.9
38.3
91.6

907.4

469.3

438.1

51.7

23.5

45.6
6.7

45.616.8

28.6

4 382.0
4.5

1 334.1
15.6
186.9

3 047.9
11.1186.9-

11 175.7

7 815.3

3 360.4

679.3
228.1

1 076.9

5 486.9

260.4
208.9

790.9

2 379.8

285.9

3 107.1

73.4

30.4
345.7

43.4

69.9
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الجدول  :38البرنامج الرئيسي الثالث :البرنامج الفرعي 3840
قسم اإلعالم والتوعية
املوظفون من الفئة الفنية
املوظفون من فئة اخلدمات العامة

اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

املساعدة املؤقتة العامة
املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات
العمل اإلضايف

اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني

السفر
الضيافة
اخلدمات التعاقدية
التدريب
اخلرباء االستشاريون
النفقات التشغيلية العامة
اللوازم واملواد
األثاث والعتاد

اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني

المجموع

امليزانية املعتمدة لعام  2017النفقات الفعلية لعام  2017الفرق
(بآالف اليوروات)
(بآالف اليوروات)
(بآالف اليوروات)
1 166.1
953.7

2 119.9

معدل اإلنفاق
بالنسبة املئوية

بيانات التوزع غري متوفرة

1 764.2

355.7

8.8
35.1

54.3

8.88.8-

180.8
10.0

591.9
0.9
2.0
26.1
2.1
12.2

411.29.1
2.06.116.9
7.8

130.5
11.0
61.0

2 404.8

2 462.5

57.8-

102.4

20.0
19.0
20.0

284.9

8.8

19.2-

404.7-

689.5

83.2

154.7
327.5
9.3

242.1

الجدول  :39البرنامج الرئيسي الثالث :البرنامج الفرعي 3850
المكاتب الميدانية
املوظفون من الفئة الفنية
املوظفون من فئة اخلدمات العامة

اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

املساعدة املؤقتة العامة
املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات
العمل اإلضايف

اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني

السفر
الضيافة
اخلدمات التعاقدية
التدريب
اخلرباء االستشاريون
حمامو الضحايا
النفقات التشغيلية العامة
اللوازم واملواد
األثاث والعتاد

اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني

المجموع

140

امليزانية املعتمدة لعام  2017النفقات الفعلية لعام  2017الفرق
(بآالف اليوروات)
(بآالف اليوروات)
(بآالف اليوروات)
3 831.0
1 106.7

4 937.7

معدل اإلنفاق
بالنسبة املئوية

بيانات التوزع غري متوفرة

4 818.6

119.2
91.4

72.4

331.0

3.2

242.8

3.288.2

73.3

1 025.1
12.7

564.2
7.8

461.0
5.0

55.0
61.0

6.8
1 035.4
302.9
42.2

6.829.236.815.9-

102.9
113.8
160.5

7 308.8

504.9

93.5

331.0

208.5

1 006.2
266.2
26.3
2 545.0
7 813.7

239.6

288.3

2 247.5

79.8-

297.5

97.6

138.2

88.3

2A011118
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الجدول  :40البرنامج الرئيسي الرابع :أمانة جمعية الدول األطراف
أمانة جمعية الدول األطراف
املوظفون من الفئة الفنية
املوظفون من فئة اخلدمات العامة

اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

املساعدة املؤقتة العامة
املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات
العمل اإلضايف

اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني

السفر
الضيافة
اخلدمات التعاقدية
التدريب
اخلرباء االستشاريون
النفقات التشغيلية العامة
اللوازم واملواد
األثاث والعتاد

اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني

المجموع

امليزانية املعتمدة لعام  2017النفقات الفعلية لعام  2017الفرق
(بآالف اليوروات)
(بآالف اليوروات)
(بآالف اليوروات)
661.5
309.8

971.3
493.3
140.0
38.0

671.3
528.1
5.0
389.0
10.1

معدل اإلنفاق
بالنسبة املئوية

بيانات التوزع غري متوفرة

879.3

92.0

90.5

483.4

187.9

72.0

106.1
57.4
24.5

387.2
82.6
13.5

132.3
1.3253.810.1

395.8
6.3
642.8

78.5
59.0
35.6
75.0
126.1
165.2

24.4
14.7
5.0

11.0
9.9
5.7

13.4
4.8
0.7-

45.1
67.1
114.5

2 618.8

2 434.1

187.7

92.9

976.3

95.2-

1 071.5

109.8

الجدول  :41البرنامج الرئيسي الرابع :البرنامج الفرعي 4100
خدمات المؤتمرات
املوظفون من الفئة الفنية
املوظفون من فئة اخلدمات العامة

اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

املساعدة املؤقتة العامة
املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات
العمل اإلضايف

اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني

السفر
الضيافة
اخلدمات التعاقدية
التدريب
اخلرباء االستشاريون
النفقات التشغيلية العامة
اللوازم واملواد
األثاث والعتاد

اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني

المجموع

2A011118

معدل اإلنفاق
بالنسبة املئوية

امليزانية املعتمدة لعام  2017النفقات الفعلية لعام  2017الفرق
(بآالف اليوروات)
(بآالف اليوروات)
(بآالف اليوروات)
بيانات التوزع غري متوفرة

0.2-

0.2

55.6

280.9

236.5
80.0
20.0

44.2
8.4
2.9

63.7

36.8

336.5

192.3
71.6
17.1
26.9

18.7
10.5
14.7

16.5
57.8

313.0

581.3

268.3-

185.7

11.0
10.0

11.0
9.3

0.0
0.7

100.1
92.8

397.7

638.4

240.6-

160.5

734.2

693.7

40.5

94.5
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الجدول  :42البرنامج الرئيسي الرابع :البرنامج الفرعي 4200
أمانة الجمعية
املوظفون من الفئة الفنية
املوظفون من فئة اخلدمات العامة

اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

املساعدة املؤقتة العامة
املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات
العمل اإلضايف

اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني

السفر
الضيافة
اخلدمات التعاقدية
التدريب
اخلرباء االستشاريون
النفقات التشغيلية العامة
اللوازم واملواد
األثاث والعتاد

اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني

المجموع

امليزانية املعتمدة لعام  2017النفقات الفعلية لعام  2017الفرق
(بآالف اليوروات)
(بآالف اليوروات)
(بآالف اليوروات)
507.5
228.2

735.7

معدل اإلنفاق
بالنسبة املئوية

بيانات التوزع غري متوفرة

613.3

122.4

83.4

18.0

8.2

9.8

45.5

59.7
1.0

59.0
3.1

0.7
2.1-

98.9
306.5

84.6

102.6

42.9-

127.5

33.1-

135.7

5.4

150.7

132.2

5.4

4.7
5.0

0.6
5.7

4.1
0.7-

12.4
114.5

914.0

817.4

96.7

89.4

75.8

7.4

68.4

90.3

الجدول  :43البرنامج الرئيسي الرابع :البرنامج الفرعي 4400
مكتب رئيس جمعية الدول األطراف
املوظفون من الفئة الفنية
املوظفون من فئة اخلدمات العامة

اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

املساعدة املؤقتة العامة
املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات
العمل اإلضايف

اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني

السفر
الضيافة
اخلدمات التعاقدية
التدريب
اخلرباء االستشاريون
النفقات التشغيلية العامة
اللوازم واملواد
األثاث والعتاد

اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني

المجموع

142

معدل اإلنفاق
بالنسبة املئوية

امليزانية املعتمدة لعام  2017النفقات الفعلية لعام  2017الفرق
(بآالف اليوروات)
(بآالف اليوروات)
(بآالف اليوروات)
بيانات التوزع غري متوفرة
121.0

104.8

16.2

86.6

121.0

104.8

16.2

86.6

86.7

72.9

13.8

84.0

86.7

207.7

72.9

177.7

13.8

30.0

84.0

85.5

2A011118
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الجدول  :44البرنامج الرئيسي الرابع :البرنامج الفرعي 4500
لجنة الميزانية والمالية
املوظفون من الفئة الفنية
املوظفون من فئة اخلدمات العامة

امليزانية املعتمدة لعام  2017النفقات الفعلية لعام  2017الفرق
(بآالف اليوروات)
(بآالف اليوروات)
(بآالف اليوروات)
154.0
81.6

235.6

اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

51.2
60.0

املساعدة املؤقتة العامة
املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات
العمل اإلضايف

111.2

اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني

317.9
4.0
76.0
4.7

السفر
الضيافة
اخلدمات التعاقدية
التدريب
اخلرباء االستشاريون
النفقات التشغيلية العامة
اللوازم واملواد
األثاث والعتاد

بيانات التوزع غري متوفرة

266.2

30.6-

113.0

187.3

76.1-

168.5

59.514.22.4-

110.7
74.2
2.4

90.9
0.8
14.5
4.7

227.1
3.2
61.5

13.4

416.1

اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني

862.9

المجموع

معدل اإلنفاق
بالنسبة املئوية

216.2
123.7

71.4
81.0
80.9

13.4

124.2

291.8

17.5

745.3

70.1

97.7

الجدول  :45البرنامج الرئيسي الخامس :المباني
المباني
املوظفون من الفئة الفنية
املوظفون من فئة اخلدمات العامة

امليزانية املعتمدة لعام  2017النفقات الفعلية لعام  2017الفرق
(بآالف اليوروات)
(بآالف اليوروات)
(بآالف اليوروات)

معدل اإلنفاق
بالنسبة املئوية

بيانات التوزع غري متوفرة

اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

املساعدة املؤقتة العامة
املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات
العمل اإلضايف

اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني

السفر
الضيافة
اخلدمات التعاقدية
التدريب
اخلرباء االستشاريون
النفقات التشغيلية العامة
اللوازم واملواد
األثاث والعتاد

اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني

المجموع

2A011118

1 454.9

1 454.9

100.0

1 454.9

1 454.9
1 454.9

100.0

1 454.9

100.0
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الجدول  :46البرنامج الرئيسي السادس :أمانة الصندوق االستئماني للضجايا
أمانة الصندوق االستئماني للضحايا
املوظفون من الفئة الفنية
املوظفون من فئة اخلدمات العامة

اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

املساعدة املؤقتة العامة
املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات
العمل اإلضايف

امليزانية املعتمدة لعام  2017النفقات الفعلية لعام  2017الفرق
(بآالف اليوروات)
(بآالف اليوروات)
(بآالف اليوروات)
884.0
130.1

1 014.1
479.1

بيانات التوزع غري متوفرة

868.4

145.7

0.1-

0.1

234.5
0.7
246.8
2.9
89.0
1.0
0.5

65.9
2.3
56.832.0
31.0
19.0
2.5
10.0

260.5

اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني

479.1

260.4

اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني

681.3

575.5

السفر
الضيافة
اخلدمات التعاقدية
التدريب
اخلرباء االستشاريون
النفقات التشغيلية العامة
اللوازم واملواد
األثاث والعتاد
المجموع

300.4
3.0
190.0
34.9
120.0
20.0
3.0
10.0
2 174.5

معدل اإلنفاق
بالنسبة املئوية

218.6

218.7

105.8

470.2

1 704.3

85.6
54.4

54.3

78.1
22.7
129.9
8.3
74.2
5.0
17.2

84.5

78.4

الجدول  :47البرنامج الرئيسي السابع :2-مشروع المباني الدائمة – قرض الدولة المضيفة
مكتب مدير مشروع المباني الدائمة
املوظفون من الفئة الفنية
املوظفون من فئة اخلدمات العامة

معدل اإلنفاق
بالنسبة املئوية

امليزانية املعتمدة لعام  2017النفقات الفعلية لعام  2017الفرق
(بآالف اليوروات)
(بآالف اليوروات)
(بآالف اليوروات)
بيانات التوزع غري متوفرة

اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

املساعدة املؤقتة العامة
املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات
العمل اإلضايف

اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني

السفر
الضيافة
اخلدمات التعاقدية
التدريب
اخلرباء االستشاريون
النفقات التشغيلية العامة
اللوازم واملواد
األثاث والعتاد

اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني

المجموع
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2 987.3

2 983.6

3.7

99.9

2 987.3

2 983.6

3.7

99.9

2 987.3

2 983.6

3.7

99.9

2A011118
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الجدول  :48البرنامج الرئيسي السابع :5-آلية الرقابة المستقلة
مكتب مدير المشروع
املوظفون من الفئة الفنية
املوظفون من فئة اخلدمات العامة

اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

املساعدة املؤقتة العامة
املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات
العمل اإلضايف

اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني

السفر
الضيافة
اخلدمات التعاقدية
التدريب
اخلرباء االستشاريون
النفقات التشغيلية العامة
اللوازم واملواد
األثاث والعتاد

اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني

المجموع

امليزانية املعتمدة لعام  2017النفقات الفعلية لعام  2017الفرق
(بآالف اليوروات)
(بآالف اليوروات)
(بآالف اليوروات)
389.4
57.3

446.7

معدل اإلنفاق
بالنسبة املئوية

بيانات التوزع غري متوفرة

425.5

10.0

21.2

95.3

27.7

17.7-

2.1
4.7

2.16.4
40.0
2.0

5.0

1.0

4.0

20.4

514.8

461.1

53.7

89.6

11.1
40.0
2.0

68.1

32.5

35.6

277.8

42.1

52.2

الجدول  :49البرنامج الرئيسي السابع :6-مكتب المراجعة الداخلية
الموارد من موظفي المحكمة
املوظفون من الفئة الفنية
املوظفون من فئة اخلدمات العامة

اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

املساعدة املؤقتة العامة
املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات
العمل اإلضايف

اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني

السفر
الضيافة
اخلدمات التعاقدية
التدريب
اخلرباء االستشاريون
النفقات التشغيلية العامة
اللوازم واملواد
األثاث والعتاد

اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني

المجموع

امليزانية املعتمدة لعام  2017النفقات الفعلية لعام  2017الفرق
(بآالف اليوروات)
(بآالف اليوروات)
(بآالف اليوروات)
464.2
72.3

536.4

معدل اإلنفاق
بالنسبة املئوية

بيانات التوزع غري متوفرة

505.9

30.5

94.3

122.8

93.0

29.8

75.7

23.4

19.4

4.0

82.9

35.0

22.1

12.9

63.3

122.8

93.0

11.5

694.2

2.7

621.0

29.8

8.8

73.2

75.7

23.4

89.5

____________
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