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 مةمقد    -أوال

ويقدم لمحة عامة عن أداء  2019األنشطة الرئيسية التي أجرتها المحكمة الجنائية الدولية )"المحكمة"( في عام بالتفصيل هذا التقرير تناول ي  -1

تحقيق مدى أداء البرنامج الرئيسي و من بينهاتقدم المرفقات من األول إلى السادس عشر معلومات مفصلة عن عدة أمور وميزانيتها لذلك العام. 

 أودعهاالبعثات، والوثائق والصفحات التي بافتراضات الميزانية، وكذلك المؤشرات المتعلقة بالمتهمين والضحايا والشهود التي يديرها قلم المحكمة، و

 .مكتب المدعي العام )"المكتب" أو مكتب المدعي العام(

، ولكن 2019كما يتضح من األوصاف التفصيلية لألنشطة في القسم األول من التقرير، أجرت المحكمة ليس فقط األنشطة المتوقعة لعام و  -2

ارئ، لكن التكاليف استوعبت في نهاية المطاف في أيًضا أنشطة مختلفة غير متوقعة. وقد ُطلب دعم هذه األنشطة في البداية من صندوق الطو

 الرابع.القسم الميزانية البرنامجية العادية نتيجة لضوابط صارمة على الميزانية وإعادة ترتيب أولويات األنشطة باستمرار، على النحو الموضح في 

 األنشطة الرئيسية للبرامج الرئيسية -ثانيا 

 ئيةالقضاالهيئة  –البرنامج الرئيسي األول  -ألف

 الرئاسة هيئة  -1

: المهام القضائية والمهام القانونية األخرى؛ وهي ، واصلت هيئة الرئاسة ممارسة مهامها في مجاالت مسؤوليتها الرئيسية الثالثة2019في عام  -3

 خارجية؛ واإلدارة.العالقات وال

تمثل هذا أوالً في ولرئاسة عملها المتعدد الجوانب بشأن المسائل القانونية والقضائية. اهيئة واصلت وحدة الشؤون القانونية والتنفيذية التابعة لو -4

: ، وهيالمجموعة األولىبشأن العامل الهاي  لفريقالحوكمة التابع المعني ب يلدراسافريق الاها دعم مهام الرئاسة في سياق المشاورات التي أجر

، بما في ذلك التحديث الالحق لدليل ممارسات "معتكف القضاة"عمل المذكورة الشؤون القانونية والتنفيذية وحدة  تدعمقد و"تسريع العملية القضائية". 

متماسك  نظام، إلى تحقيق خطوة مهمة إلى األمام فيما يتعلق بكفاءة إجراءات المحكمة وسرعتها من خالل إدخال في جملة أمورالدوائر الذي سعى، 

عالوة على ذلك، شاركت وواالستئناف.  ،لمحاكمة، والمحاكمةما قبل انظم العمل على مستوى ياألطر الزمنية من نظام لومتسق ويمكن التنبؤ به 

بشأن المجموعة األولى. وفي مجاالت أخرى،  الحوكمةالمعني ب يفريق الدراسالفي عدد من االجتماعات غير الرسمية والرسمية مع إياها وحدة ال

عملية تكوين  ويسَّرت، كان العديد منها سريًا؛ أخرىوطلبات  مقدمة بشأن طلبات هيئة الرئاسةقرارات  التنفيذيةوحدة الشؤون القانونية وأعدت 

اإلصدارات اإلدارية المشتركة بين شاريع لعدد متزايد من مت عمليات استعراض اجتماعات القضاة وجلساتهم العامة؛ وأجر تودعم ،رالدوائ

مع األجهزة األخرى للمحكمة في التفاوض بشأن العديد من صكوك التعاون على شاركت الوحدة  بين األجهزة،على المستوى المشترك واألجهزة. 

بنجاح  وحدة الشؤون القانونية والتنفيذيةفي مجال إنفاذ األحكام، تفاوضت و، التي يتم التفاوض عليها تحت سلطة الرئيس. انطاق المحكمة وإبرامه

في  ةبيرالوحدة زيادة كزاد عمل واإلنفاذ وهي منخرطة في مفاوضات جارية فيما يتعلق بعدد من االتفاقات األخرى. على إبرام اتفاق واحد متعلق ب

لغرامة فرضتها المحكمة واستمرت أيًضا في عملية إنفاذ في أول  الوحدة، شاركت 2019في عام وعبء العمل المتعلق باإلنفاذ. لنتيجة  2019عام 

 المعنيةتقديم الدعم اإلداري والقانوني للجنة االستشارية  الوحدةأدانتهم المحكمة. كما واصلت  اأشخاص تناولت م سجناإلشراف على عدد من أحكا

 النصوص القانونية.ب

األطراف مع الدول، بما في ذلك كبار ممثلي الهيئات القضائية الوطنية، وجمعية الدول هيئة الرئاسة فيما يتعلق بالعالقات الخارجية، عملت و -5

بها ودعمها.  ةوعيتالحكومية واإلقليمية، والمجتمع المدني، من أجل تعزيز التعاون مع المحكمة وال الدولية )"الجمعية"( وأجهزتها الفرعية، والمنظمات

ديد من كبار ممثلي العامة للمحكمة، عقد الرئيس )أو أحد نواب الرئيس نيابة عنه( اجتماعات رسمية مع العالجهة التي تعكس الصورة وبصفته 

أثناء في أو  ،في حالة الوفود الزائرة ،والجمعيات المهنية، سواء في مقر المحكمة ،والمجتمع المدني ،الدولية واإلقليمية ، والمنظماتوالجمعية ،الدول

على وجه التحديد  استهدفتانات عامة ألقى الرئيس العديد من الخطب العامة، وأجرى مقابالت مع وسائط اإلعالم، وأصدر بيوبعثات رسمية. القيام ب

مسائل العالقات على نطاق المحكمة بشأن  التنسيق بين األجهزةاضطلعت الهيئة الرئاسية بتصور والدعم الخارجي للمحكمة. والقضايا حادة متعلقة ب

إلى تعزيز الهادفة وغيرها من األحداث  التعاون عن ، وتخطيط الحلقات الدراسيةالعامة األهداف واالستراتيجياتالمتعلقة ب القرارات الخارجية، مثل

إطار اآلخرين في المعنيين التعاون والتواصل مع أصحاب المصلحة وإعداد البيانات والتقارير الرسمية؛ والمشاركة مع الجهات الفاعلة الخارجية؛ 

عزيز عالمية نظام روما األساسي بالتعاون مع جهات لى تالرامية إقادت جهود المحكمة كما نظام روما األساسي؛ والتمثيل في مختلف المنتديات. 

رئيس الجمعية والمنظمات غير مع ، ووتنفيذه تنفيذا كامال"عالمية نظام روما األساسي تحقيق خطة العمل من أجل "التابعة للجمعية بشأن  االتصال

على االنضمام إلى نظام روما األساسي.  لتشجيعهاأجرى الرئيس مناقشات رفيعة المستوى مع عدة دول غير أطراف والحكومية والمنظمات اإلقليمية. 

مع جمهورية كيريباتي على مستوى رئيس الدولة والوزراء، بما في ذلك االتصاالت  2018الرئاسة منذ عام هيئة المناقشات الهادفة التي أجرتها  أما

انضمام كيريباتي إلى النظام ، فقد أثمرت بإلى نظام روما األساسي هادون انضمامالتي حددتها كبرياتي على أنها تحول العقبات  لتذليلالمصممة 

 .2019تشرين الثاني/نوفمبر 26األساسي في 

من خالل  كمةمع سائر أجهزة احملكمة، يف تبسيط بنية احلوكمة والرقابة يف احملابلتعاون مضت هيئة الرائسة، وفي مجال اإلدارة،  – 6
خطة وتنفيذ )مبا يف ذلك من خالل وضع  إدخاَل مزيد من التحسينات على إجراءات احملكمة يف جمال التخطيط االسرتاتيجي

رات األداء وإعداد التقارير بشأهنا ؛اسرتاتيجية جديدة للمحكمة( بتحديد مدى احلاجة العمل فيما يتعلق  لةومواص؛ وحتسني مؤش ِّ
إىل سياسات أو مشاريع أو عمليات لتطبيقها على نطاق احملكمة ووضع اقرتاحات جديدة بشأهنا، وال سيما يف جمايْل التخطيط 

للجنة"(، مثل لجنة الميزانية والمالية )"ا ،الرئاسة عملها مع هيئات الرقابة في المحكمة هيئة كما واصلت االسرتتيجي واإلدارة العامة للمحكمة. 
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، بشأن اإلدارة والسياسات والمسائل االستراتيجية. وفيما يتعلق باإلشراف العامل الهاي فريقو ،والمراجعين الخارجيين، والجمعية المراجعة،ولجنة 

وقلم المحكمة بشأن  االستراتيجي على قلم المحكمة وتنسيق المسائل المشتركة بين األجهزة، واصلت هيئة الرئاسة التعامل مع مكتب المدعي العام

داخل فريق الهاي عمليات التيسير الرئاسة المحكمة في عدد من هيئة مثلت وقد المواضيع ذات االهتمام المشترك، بما في ذلك إدارة المخاطر. 

لمحكمة. وكما حدث في لاءة كفالعن مبادرات تتعلق بأوجه التآزر وبتقديم تقارير إلى جانب األجهزة األخرى، قامت أيضا، العامل التابع للجمعية. و

الرئاسة منخرطة بشدة في المسائل المشتركة بين  هيئة الفريق العامل المعني بالميزانية التابع للمحكمة، كانت عمل السنوات السابقة، وكجزء من

رى. وامتدت هذه المشاركة أيضا إلى التعاون األجهزة، مثل إعداد الميزانية البرنامجية للمحكمة والتقارير والوثائق ذات الصلة، ومسائل الميزانية األخ

رمع اللجنة وم اجتماعات شهرية لمجلس التنسيق وانخرطت في مجموعة متنوعة من  انعقاد الرئاسةهيئة رت أخيًرا، يسَّ والميزانية للجمعية.  يس ِّ

 المحكمة. نطاقالمسائل ذات االهتمام على 

 الشعبة التمهيدية .2

الشعبة تم إلحاقهم مؤقتًا ب ،االبتدائيةشعبة الوثالثة قضاة معينين في  ،ثالث دوائر تمهيدية، مؤلفة من ستة قضاة معينين في الشعبة التمهيدية ثمة - 7

في الوقت  ، فإن خمسة من قضاة اإلجراءات التمهيدية الستة ملحقونذاتها لمحكمة. ولألسبابالملقى على كاهل االتمهيدية بسبب عبء العمل الحالي 

 .جبر األضرارمسائل تناول يشاركون في جلسات المحاكمة وهم و االبتدائيةشعبة النفسه مؤقتًا ب

: 2019حزيران/يونيه  25الرئاسة للدائرة التمهيدية الثالثة في هيئة بما في ذلك حالة جديدة عينتها  1حالة، 17نظر الدوائر التمهيدية الثالث في تو -8

 .بنغالديش الشعبية/جمهورية اتحاد ميانمارالحالة في جمهورية 

 بيير بيمبا جومبو-في جمهورية أفريقيا الوسطى: قضية المدعي العام ضد جانحالة ال

مبا يبيير بيمبا غومبو دعوى بالتعويض عن األضرار أمام الدائرة التمهيدية الثانية. ويطلب السيد ب-السيد جان أودع، 2019آذار/مارس  8في  -9

د تبرئته من دائرة االستئناف. وكبديل لذلك، يطلب تعويضه عن األضرار التي لحقت بممتلكاته نتيجة مصادرة/تجميد أصوله. وإذا تعذر تعويضه بع

، عقدت الدائرة 2019مايو أيار/ 9في و. "قواعد األونسيترال"، فإنه يطلب تقديم مطالبته بالتعويض عن الخسارة المالية إلى تحكيم ملزم بموجب كذل

قيد النظر هي الدعوى واألضرار. جبر لتمهيدية الثانية جلسة استماع قدم خاللها الطرفان مالحظات شفهية بشأن مطالبة السيد بيمبا بالتعويضات وا

 .المذكورة أمام الدائرة

 سيف االسالم القذافيد في ليبيا: قضية المدعي العام ض لحالةا

، أصدرت الدائرة التمهيدية األولى قرارها بشأن طعن السيد سيف اإلسالم القذافي في مقبولية الدعوى المرفوعة 2019نيسان/أبريل  5في  - 10

اقتنعت الدائرة التمهيدية األولى، باألغلبية، و( من نظام روما األساسي. 3)20و  19( )ج( و 1) 17بموجب المواد  2018حزيران/يونيه  5ضده في 

حكم محكمة طرابلس الجنائية الصادر  ‘1‘: ما يلي مقبولية، لكنها رفضت طعنه على أساسال في السيد القذافي لديه الصفة اإلجرائية لتقديم طعن أن

 المسامحةأو/وفوالعأوجه تم استبعاد السيد القذافي من  ‘2‘و؛ تأثير الشيء المقضيلم يكن نهائًيا ولم يكتسب  2015تموز/يوليه  28ضد السيد القذافي في 

عن األفعال الخطيرة مثل القتل التي تشكل جرائم ضد اإلنسانية،  المسامحةالعفو وأوجه ( منح 3)و؛ 2015لعام  6 المنصوص عليهما في القانون رقم

أن القضية المرفوعة ضد قررت الدائرة التمهيدية األولى، باألغلبية، وسيكون، على أي حال، غير متوافق مع حقوق اإلنسان المعترف بها دوليًا. 

 .ذيل القاضي مارك بيرين دي بريشامبو رأيًا موافقًا منفصاًل ومقبولة.  هي، بالتالي، السيد القذافي

أمام دائرة  قيد النظر هو اآلن، قدم الدفاع عن السيد القذافي استئنافًا ضد قرار الدائرة التمهيدية األولى، الذي 2019أبريل نيسان/ 10ي وف -11

 .نافاالستئ

 في جمهورية مالي: قضية المدعي العام ضد الحسن أغ عبد العزيز أغ محمد أغ محمود الحالة

خطورة كافية لتبرير اتخاذ مزيد من  ثمةحسن طعنًا في مقبولية الدعوى المرفوعة ضده، بحجة أنه ليس ال، قدم السيد 2019تموز/يوليه  4في  -12

 . 2019سبتمبر أيلول/ 27المقبولية في في طعن الرفضت الدائرة التمهيدية األولى وقد اإلجراءات من قبل المحكمة. 

وجدت وإلى المحاكمة.  حالته، أكدت الدائرة التمهيدية األولى التهم التي وجهها المدعي العام ضد السيد الحسن وأ2019سبتمبر أيلول/ 30في و -13

: )أ( الجرائم ضد اإلنسانية المتمثلة في التعذيب ما يلي لالعتقاد بأن السيد الحسن مسؤول عنالدائرة التمهيدية األولى أن هناك أسباًبا جوهرية 

)ب( جرائم الحرب المتمثلة والزواج القسري(؛ حاالت الجنسي واالضطهاد وغيرها من األعمال الالإنسانية )بما في ذلك  االستعبادواالغتصاب و

ى الكرامة الشخصية وإصدار أحكام بدون حكم سابق صادرعن محكمة مشكلة تشكياًل نظاميًا وتكفل جميع في التعذيب والمعاملة القاسية واالعتداء عل

واالغتصاب  ،الضمانات القضائية المعترف بها عموًما على أنها ال غنى عنها، وتعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة للدين و المعالم التاريخية

 .2013يناير كانون الثاني/ 28و  2012أبريل نيسان/ 1 بينفي الفترة ما ي تمبكتو، مالي، واالستعباد الجنسي، التي ارتكبت ف

اإلذن باستئناف قرار تأكيد التهم، وبذلك اختتمت اإلجراءات في القضية منح ، رفضت الدائرة طلب الدفاع 2019 نوفمبر/تشرين الثاني 18ي وف -14

وأحالت إليها القضية  ، شكلت هيئة الرئاسة الدائرة االبتدائية العاشرة 2019نوفمبر /تشرين الثاني 21المعروضة على الدائرة التمهيدية األولى. وفي 

 .المرفوعة ضد السيد الحسن

                                                           
جمهورية كوت ديفوار؛ وليبيا؛ وجمهورية كينيا؛ وجمهورية أفريقيا الوسطى؛ ودارفور/ السودان؛ وجمهورية الكونغو الديمقراطية؛ وغندا؛ أو 1

؛ )القضية الثانية( جمهورية أفريقيا الوسطىوالسفن المسجلة التحاد جزر القمر والجمهورية اليونانية ومملكة كمبوديا؛ وجمهورية مالي؛ و
وجمهورية  ؛جمهورية فنزويال البوليفاريةو ؛دولة فلسطينوجمهورية أفغانستان اإلسالمية؛ وجمهورية بوروندي؛ وجمهورية الغابون؛ وجورجيا؛ و

 . بنغالديش الشعبية/جمهورية اتحاد ميانمار
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 يسوناغإدوارد ن-: قضية المدعي العام ضد ألفريد يكاتوم وباتريس)القضية الثانية( في جمهورية أفريقيا الوسطى الحالة

وبهدف تعزيز عدالة اإلجراءات وسرعة تنفيذها، انضمت الدائرة التمهيدية الثانية إلى القضية المرفوعة ضد السيد  ،2019شباط/فبراير  20في  -15

( في القضية المرفوعة ضد السيد 2018تشرين الثاني/نوفمبر  17سلطات جمهورية أفريقيا الوسطى إلى المحكمة في  هسلمتالذي ألفريد يكاتوم )

 .(2019يناير كانون الثاني/ 23سلمته سلطات الجمهورية الفرنسية إلى المحكمة في الذي إدوارد نغيسونا ) -باتريس

، 2019 أكتوبر/تشرين األول 11وسبتمبر أيلول/ 19التهم التي عقدت في الفترة ما بين  تأكيد، عقب جلسة 2019ديسمبركانون األول/ 11في و -16

من  33يسونا )غن جزئياً ضد السيدأكدت التهم تهمة( و 21ي وجهها المدعي العام ضد السيد يكاتوم )أكدت الدائرة التمهيدية الثانية بالكامل التهم الت

 .تهمة(، وأحيل كال الرجلين إلى المحاكمة 111أصل 

 ،ب المتمثلة في القتل: )أ( جرائم الحرما يلي وجدت الدائرة التمهيدية الثانية أن هناك أسبابًا جوهرية لالعتقاد بأن السيد يكاتوم مسؤول عنلقد  -17

والتجنيد اإللزامي والتجنيد  ،الدين لشؤون وتوجيه الهجمات ضد مبنى مخصص ،وتوجيه الهجمات ضد السكان المدنيين ،والتعذيب ،والمعاملة القاسية

 ، والتشريد؛ و)ب( الجرائم ضد اإلنسانية المتمثلة في القتل ،للمشاركة بنشاط في األعمال العدائية وتسجيلهم واستخدامهم عاًما 15ألطفال دون سن ل

فعال غير ذلك من أشكال الحرمان الشديد من الحرية البدنية والتعذيب واالضطهاد وغير ذلك من األما و ،والسجن ،القسري للسكانالنقل و اإلبعاد،و

 . 2014وآب/أغسطس  2013كانون األول/ديسمبر  5في الفترة ما بين  في جمهورية أفريقيا الوسطىالالإنسانية، التي ارتكبت في مواقع مختلفة 

: )أ( جرائم الحرب المتمثلة في توجيه هجمات ضد ما يلي يسونا مسؤول عنغوجدت الدائرة أن هناك أسباًبا جوهرية لالعتقاد بأن السيد نو -18

تشريد السكان ولدين، شؤون اوجيه الهجمات ضد المباني المخصصة لالسكان المدنيين، والقتل، والتعذيب، والمعاملة القاسية، واالغتصاب، وت

وأشكال  ،والسجن ،والنقل القسري للسكان، واإلبعاد، )ب( الجرائم ضد اإلنسانية المتمثلة في القتلو، والنهب؛ الخصومالمدنيين، وتدمير ممتلكات 

الالإنسانية، المرتكبة في مواقع مختلفة فعال غير ذلك من األما أخرى من الحرمان الشديد من الحرية الجسدية والتعذيب واالغتصاب واالضطهاد و

تبقية بارتكاب رفضت الدائرة تأكيد التهم المو. 2014أبريل نيسان/و 2013ديسمبر كانون األول/ 5بين  في الفترة ما في جمهورية أفريقيا الوسطى

 .يسوناغجرائم ضد اإلنسانية وجرائم حرب ضد السيد ن

 في جمهورية أفغانستان اإلسالمية حالةال

في جمهورية أفغانستان  الحالةتحقيق في استهالل اإلذن بمنح ، رفضت الدائرة التمهيدية الثانية طلب المدعي العام 2019أبريل نسيان/ 12في  -19

، التمس المدعي العام والممثلون 2019 هحزيران/ يوني 10و 7في وتحقيق "في هذه المرحلة لن يخدم مصلحة العدالة". اإلسالمية على أساس أن ال

ـ  وافقت الدائرة التمهيدية  ،2019سبتمبرأيلول/ 17في وضحية ومنظمتان إذن الدائرة التمهيدية الثانية الستئناف القرار المذكور أعاله.  82القانونيون ل

أمام هو قيد النظر االستئناف وباألغلبية، طلب الضحايا.  ،في بداية التقاضي ورفضتاإلذن باالستئناف منح الثانية جزئيًا على طلب المدعي العام 

 .دائرة االستئناف

 في دولة فلسطين حالةال

( من نظام روما األساسي من الدائرة التمهيدية 3)19ار حكم بموجب المادة ، سعى المدعي العام إلى إصد2019ركانون األول/ديسمب 20في  -20

مادة األولى بشأن نطاق اختصاص المحكمة اإلقليمي في الحالة في فلسطين وتأكيد أن "اإلقليم" التي يجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصها بموجب ال

 أمام الدائرة التمهيدية األولى. هو قيد النظرالطلب وذلك القدس الشرقية، وغزة.  ( )أ( من نظام روما األساسي يشمل الضفة الغربية، بما في2) 12

 في جمهورية بنغالديش الشعبية/جمهورية اتحاد ميانمار الحالة

 9تحقيق في جرائم يُزعم ارتكابها ضد شعب الروهينجا منذ استهالل ، قدم المدعي العام طلبًا للحصول على إذن ب2019تموز/يوليه  4في  -21

في أعقاب حكم سابق أصدرته الدائرة التمهيدية األولى، قال و، في سياق موجتين من العنف في والية راخين، ميانمار. 2016تشرين األول/أكتوبر

جوز للمحكمة ممارسة الوالية القضائية اإلقليمية في حالة وقوع المدعي العام إنه في حين أن ميانمار ليست دولة طرفًا في نظام روما األساسي، ي

 .عنصر واحد على األقل من الجرائم الواقعة ضمن اختصاص المحكمة في أراضي بنغالديش، وهي دولة طرف في نظام روما األساسي

قررت الدائرة أنه يجوز للمحكمة أن فالمدعي العام. ، أصدرت الدائرة التمهيدية الثالثة قرارها بشأن طلب 2019نوفمبر /تشرين الثاني 14في و -22

تمارس الوالية القضائية اإلقليمية عندما يُرتكب عنصر واحد على األقل من الجريمة ضمن اختصاص المحكمة أو جزء من هذه الجريمة على 

الجرائم ضد اإلنسانية المتمثلة في الترحيل  وجدت الدائرة أن هناك أساًسا معقوالً لالعتقاد بأنوأراضي دولة طرف في نظام روما األساسي. 

تشرين  9على أراضي بنغالديش، منذ بشكل جزئي واالضطهاد )بناًء على أسس عرقية و/أو دينية( قد ارتكبت ضد السكان المدنيين الروهينجا، 

 من نظام روما األساسي. 15للمدعي العام بإجراء تحقيق بموجب المادة  تن، وأذِّ 2016أكتوبر األول/

 شعبة المحاكمات  -3

 تالمحاكما

 المدعي العام ضد الحسن أغ عبد العزيز أغ محمد أغ محمودقضية 

 12إلى الدائرة االبتدائية العاشرة. وُعقد مؤتمر الحالة األول في الحسن ، أحالت هيئة الرئاسة قضية 2019تشرين الثاني / نوفمبر  21في  -23

 .2020 هيولي /زتمو 14المحاكمة، الذي ُحدد في ببدء لالمناقشة تاريخ  2019كانون األول/ديسمبر

 وينغدومينيك أون دالمدعي العام ضقضية 
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. وسيتم 2019ديسمبر كانون األول/ 12تقديم األدلة رسميًا في  إلى أن أغلِّق باب، 2019استمرت المحاكمة في قضية أونغوين طوال عام  - 24

 .الدائرة للتداول في حكمهاعتكف ، وبعد ذلك ست2020مارس آذار/اإلدالء بالبيانات الختامية في 

 المدعي العام ضد بوسكو نتاغانداقضية 

تهمة بارتكاب جرائم ضد اإلنسانية وجرائم حرب.  18السيد نتاغاندا في فأدانت ، 2019تموز/يوليه  8أصدرت الدائرة حكمها في نتاغاندا في  -25

األضرار عاًما. وبدأت مرحلة جبر  30على السيد نتاغاندا بالسجن لمدة بقرار مشترك شامل ، حكمت الدائرة 2019نوفمبر تشرين الثاني/ 7في و

 .المذكور ءمباشرة بعد ذلك وقدم األطراف والمشاركون مذكراتهم األولية بشأن اإلجرا

 غوديه هالمدعي العام ضد لوران غباغبو وبلقضية 

حكم إطار ، برأت الدائرة  باألغلبية وفي 2019كانون الثاني/يناير  15. وفي 2019في عام  غباغبو وبلي غوديهاختتمت المحاكمة في قضية  - 26

 .2019 هتموز/ يولي 16أسباب التبرئة ورأي مخالف في وتم إيداع شفوي، السيد غباغبو والسيد بله غوديه من جميع التهم. 

 جبر األضرار 

 المدعي العام ضد توماس لوبانغا دييلو قضية

، وافقت الدائرة االبتدائية الثانية على مقترحات الصندوق االستئماني المدعي العام ضد توماس لوبانغا دييلوفي قضية و، 2019شباط/فبراير 7في  -27

 .مستمراجبر األضرار يزال تنفيذ أمر  مالتحديد مكان المتقدمين الجدد والبت في أهليتهم للحصول على تعويضات جماعية. و للضحايا

 المدعي العام ضد جيرمان كاتانغاقضية 

 .الفردي والجماعي مستمرا األضراريزال تنفيذ األمر المتعلق بجبر ما، المدعي العام ضد جيرمان كاتانغافي قضية  - 28

 المدعي العام ضد أحمد الفقي المهديقضية 

ثة  12، وافقت الغرفة على المدعي العام ضد أحمد الفقي المهديفي قضية و، 2019آذار/مارس  4ي ف -29 مشروًعا مختاًرا في خطة التنفيذ المحد 

الصندوق االستئماني  نحمُ و وتسعة للتعويضات الجماعية واثنان للتعويضات الرمزية(. ةالفردي للتعويضاتمنها )واحد  االستئماني للضحايا للصندوق

يزال  مامدته ثالث سنوات لتنفيذ هذه المشاريع، مع مراعاة المواعيد النهائية األخرى لبعض األمور المحددة في القرار. وإطاًرا زمنًيا عاًما  للضحايا

 .تنفيذ أمر التعويض مستمرا

 شعبة االستئناف -4

في ختام السنة المشمولة قيد النظر ما زالت  كانت ، نظرت شعبة االستئناف في سبعة طعون نهائية، بما في ذلك ثالثة طعون2019في عام  - 30

 :(، وهي2018بالتقرير السابق )

)القضية  لسيد لوبانغا والممثل القانوني للضحايابما في ذلك استئناف ا، المدعي العام ضد توماس لوبانغا دييلوعن قضية  استئنافان أخيران ناشئان •

 األمر المتعلق بجبر األضرار؛ األولى للضحايا( 

لدائرة تبرئة ااستئناف المدعي العام بما في ذلك ، المدعي العام ضد لوران غباغبو وتشارلز بيه غوديهعن قضية ناشئ ائي واحد استئناف نه •

 لسيد غباغبو والسيد بله غوديه؛لاالبتدائية األولى 

الحكم عن  ة صدورمبا قرار إعادياستئناف السيد ببما في ذلك ، بيمبا غومبو وآخرين-رالمدعي العام ضد جان بيياستئناف نهائي واحد في قضية  •

 الدائرة االبتدائية السابعة؛ 

السيد نتاغاندا والمدعي العام قرار اإلدانة الصادر عن الدائرة بما في ذلك استئناف ، المدعي العام ضد بوسكو نتاغانداثالثة استئنافات في قضية • 

 دا الحكم.استأنف السيد نتاغانوكذلك االبتدائية السادسة، 

 .وباإلضافة إلى ذلك ، نظرت شعبة االستئناف في ستة طعون تمهيدية - 31

 المدعي العام ضد توماس لوبانغا دييلوقضية 

قدمهما السيد كان قد ( من النظام األساسي 4) 82عمالً بالمادة  اثنين ، أصدرت دائرة االستئناف حكمها في طعنين2019تموز/يوليه  18في  - 32

المنح بشأن جبر األضرار حجم القرار الذي يحدد "المعنون ، ضد قرار الدائرة االبتدائية الثانية )القضية األولى للضحايا(  ومجموعة الضحايالوبانغا 

 .بأغلبهأكدت دائرة االستئناف القرار المطعون فيه وقد . 2017ديسمبركانون األول/ 15 فيالصادر  توماس لوبانغا دييلو" المسؤول عنها

 المدعي العام ضد عمر حسن أحمد البشيرة قضي

، لدرجة أنها 2017كانون األول/ديسمبر  11، أكدت دائرة االستئناف باإلجماع قرار الدائرة التمهيدية الثانية الصادر في 2019مايو /رأيا 6في  -33

موجب النظام األساسي بعدم اعتقال السيد عمر البشير وجدت أن األردن، وهو دولة طرف في نظام روما األساسي، قد أخفق في االمتثال اللتزاماته ب

على األراضي األردنية لحضور قمة جامعة الدول  وجودهفي جميع األوقات المادية رئيس جمهورية السودان( وتسليمه للمحكمة أثناء الذي كان )

قررت دائرة االستئناف، باألغلبية، نقض القرار المطعون فقد الظروف الخاصة لهذه القضية، وإذ أخذت علما ب. 2017مارسآذار/ 29العربية في 

 التابع لألمم المتحدة. فيه إلى الحد الذي قررت فيه الدائرة التمهيدية إحالة مسألة عدم امتثال األردن إلى جمعية الدول األطراف وإلى مجلس األمن 
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 المدعي العام ضد لوران غباغبو وتشارلز بيه غوديهقضية 

، قررت دائرة االستئناف باإلجماع ه، عقب تبرئة الدائرة االبتدائية األولى للسيد لوران غباغبو والسيد تشارلز بله غودي2019فبراير/شباط 1في  - 34

اف. على إنفاذ الشروط التي حددتها دائرة االستئن ةوقادر ةومستعد دولة مستعدة لقبولهما على أراضيهابحيث يذهبان إلى  اإلفراج عنهما، رهنا بشروط،

فبراير شباط/ 6بناًء على طلب من السيد غباغبو إلعادة النظر في هذا القرار، قررت دائرة االستئناف أن تبدأ جلسة استماع بشأن هذه المسألة في و

2020. 

دائية األولى باألغلبية ها باالستئناف ضد الحكم بالبراءة الذي قدمته الدائرة االبترالمدعية العامة إخطا أودعت، 2019أيلول/سبتمبر 16في و - 35

 .االستئناف معروض حاليا على دائرة االستئنافوفيما يتعلق بالسيد لوران غباغبو والسيد تشارلز بليه غوديه. 

 حالة السفن المسجلة التحاد جزر القمر والجمهورية اليونانية ومملكة كمبوديا

بأن على المدعية  2018تشرين الثاني/نوفمبر 15، أكدت دائرة االستئناف قرار الدائرة التمهيدية األولى المؤرخ 2019رأيلول/سبتمب 2في  - 36

بعد اإلحالة من قبل اتحاد جزر القمر، في ضوء التوجيهات الواردة في قرار الدائرة  الحالةالعامة إعادة النظر في قرارها بعدم الشروع في تحقيق في 

 ة أن العام ةالمدعيعلى قررت دائرة االستئناف أن . وفي حكمهاالواردة وتوجيهات دائرة االستئناف  2015تموز/يوليه  16صادر في التمهيدية ال

أوسوجي والقاضي -إيبو برغم معارضة القاضي. ومع ذلك، رأت دائرة االستئناف، 2019 ديسمبر/كانون األول 2عيد النظر في قرارها بحلول ت

 .ةالعام ةلمدعيتخص امسألة  هيتحقيق من عدمه الشروع في قرار النهائي" فيما يتعلق بأن "ال ،إيبانيز

 المدعي العام ضد سيف اإلسالم القذافيقضية 

 12و 11 فيو، قدم السيد القذافي استئنافًا ضد قرار الدائرة التمهيدية األولى برفض طعن المقبولية الذي قدمه. 2019 أبريلنيسان/ 11 في -37

 .حاليا قيد النظر هوعقدت دائرة االستئناف جلسة استماع بشأن االستئناف، الذي  ،2019تشرين الثاني/نوفمبر

 المدعي العام ضد دومينيك أونغوينقضية 

آذار/ مارس  7المؤرخ ، رفضت دائرة االستئناف استئناف السيد دومينيك أونغوين ضد قرارالدائرة االبتدائية التاسعة 2019يوليه /تموز 17في  -38

 .رفض التماسات السيد أونغوين التي تدعي وجود عيوب في قرار تأكيد التهم كان قد الذي ،2019

 جاك مانغندا كابونغو، وفيديل باباال واندو، ونارسيس أريدو-بيير بيمبا غومبو، وإيمي كيلولو موسامبا، وجان-المدعي العام ضد جانقضية 

مبا ضد قرار إعادة الحكم الصادر عن الدائرة ياالستئناف الذي رفعه السيد بطلب ، رفضت دائرة االستئناف 2019تشرين الثاني/نوفمبر 27في  - 39

 .ألف يورو 300االبتدائية السابعة. وأكدت دائرة االستئناف الحكم الصادر بالسجن لمدة عام وغرامة قدرها 

 الميةفي جمهورية أفغانستان اإلس الحالة

، قدم الضحايا والمدعي العام طعوًنا ضد القرار الصادر عن الدائرة التمهيدية الثانية برفض 2019سبتمبر/وأيلوليونيه /بين حزيرانفي الفترة ما  -40

. 2019ون األول/ديسمبر كان 6و 5و 4استمعت دائرة االستئناف إلى االستئنافات في وقد طلب المدعي العام بأن تأذن الدائرة التمهيدية بفتح تحقيق. 

يزال استئناف  ماأثناء الجلسة، قررت دائرة االستئناف، باألغلبية، أن الطعون المقدمة من الضحايا غير مقبولة ورفضتها على هذا النحو. وفي و

 المدعي العام قيد النظر أمام دائرة االستئناف.

 مدعي العام ضد بوسكو نتاغانداالقضية 

 8، قدم المدعي العام والسيد بوسكو نتاغاندا استئنافين ضد قرار اإلدانة الصادر عن الدائرة االبتدائية السادسة في 2019سبتمبرأيلول/ 9 في -41

 7، قدم السيد نتاغاندا استئناًفا ضد قرار الحكم الصادر عن الدائرة االبتدائية السادسة في 2019ديسمبركانون األول/ 9. وفي 2019تموز/يوليه 

 قيد النظر أمام دائرة االستئناف.يزاالن ما . وهذان االستئنافان 2019 نوفمبرالثاني/ تشرين

 المدعي العام ضد الحسن أغ عبد العزيز أغ محمد أغ محمود

طعنه في رفضت كانت قد السيد الحسن إخطاًرا باالستئناف ضد قرار الدائرة التمهيدية األولى، التي أودع ، 2019 أكتوبر/تشرين األول 4في  -42

 حاليا.  دائرة االستئناف هو قيد النظر أماماالستئناف ومقبولية الدعوى المرفوعة ضده. 

 2مكتب المدعي العام -البرنامج الرئيسي الثاني  -باء

 يةلدراسات األولا -1

تموز/يولية  4 فيوخالل الفترة المشمولة بالتقرير.  اواختتمه ةواحد ةأوليدراسة أكمل مكتب المدعي العام )"المكتب" أو مكتب المدعي العام(  - 43

المزعوم لشعب الروهينجا من جمهورية اتحاد الحالة المتعلقة باإلبعاد ، طلب المكتب اإلذن من الدائرة التمهيدية الثالثة للشروع في التحقيق في 2019

. وفيما يتعلق بفلسطين، أنهى المدعي 2019تشرين الثاني/نوفمبر  14ي ف في هذا الصدد تم منح اإلذنوقد ميانمار إلى جمهورية بنغالديش الشعبية. 

نظًرا للمسائل القانونية والوقائعية وأنه تم استيفاء جميع المعايير القانونية بموجب نظام روما األساسي لفتح تحقيق. قرر ف، ةاألوليالدراسة العام 

                                                           
 . 2019معلومات عن عدد البعثات والوثائق والصفحات المودعة في قضايا مكتب المدعي العام في عام في المرفق الثالث ترد  2
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( إلصدار حكم بشأن 3)19"طلبًا وفقًا للمادة  العام ، قدم االدعاء2019ديسمبر/كانون األول 20في فالمتعلقة باإلقليم الذي يمكن إجراء التحقيق فيه، 

 لدى الدائرة التمهيدية األولى.  الوالية القضائية اإلقليمية للمحكمة في فلسطين"

فيما يتعلق بالدراسات األولية الجارية للحاالت في كولومبيا وغينيا والعراق/المملكة المتحدة ونيجيريا والفلبين  مهمةالمكتب عملية وأجرى  – 44

لمزيد من كانت خاضعة من النظام األساسي فيما يتعلق بأربع حاالت  15وأوكرانيا وفنزويال. كما رد المكتب على الرسائل الواردة بموجب المادة 

على أراضي الدول الموجودون ، وهي الحالة في كوريا الشمالية )ازدواج الجنسية وكذلك العمال في الخارج رة المشمولة بالتقريالتحليل خالل الفتر

 .المرتزقة( -الدول األطراف  وواليمن )مواطن ،والفلبين )بحر الصين الجنوبي( ،األطراف(

 2019كانون األول/ديسمبر  6تم تقديمه في قد ، و2019كانون األول/ديسمبر  5في ، 2019ية لعام األول الدراساتنُشر التقرير المتعلق بأنشطة  -45

محة خالل حدث جانبي نظمه مكتب المدعي العام على هامش الدورة الثامنة عشرة لجمعية الدول األطراف )"الجمعية"( في الهاي. ويقدم التقرير ل

 خالل الفترة المشمولة بالتقرير. لدراسة األوليةاعامة مفصلة عن أنشطة وإنجازات المكتب في كل حالة قيد 

المضي  هالعام ة، رفضت الدائرة التمهيدية الثانية طلب المدعي2019 أبريل/نيسان 12في وتزال حالتان خاضعتين إلجراءات االستئناف.  ماو -46

قدمت حججها أمام دائرة ف، 2019سبتمبرأيلول/ 30 القرار في هذا استأنفت المدعية العامةو في جمهورية أفغانستان اإلسالمية. الحالةفي التحقيق في 

"( ربالسفن المسجلة التحاد جزر القمر )"جزرالقم ةالمتعلقلحالة فيما يتعلق باو. 2019األول/ديسمبركانون  6و 4 االستئناف في الفترة ما بين

الدائرة التمهيدية قرار ضد  ةالعام ةاالستئناف استئناف المدعي، رفضت دائرة 2019أيلول/سبتمبر 2في فوالجمهورية اليونانية ومملكة كمبوديا، 

( من القواعد، في قرارها بعدم وجود أساس معقول للمضي قدًما في 3)108إعادة النظر، عمالً بالقاعدة  ةالعام ةالمدعيالذي رفض طلب األولى 

 وضعهاتطبيق التفسيرات القانونية لغالبية الدائرة التمهيدية األولى، كما تم ل ةالعام ةجهت دائرة االستئناف المدعيوالحالة التي أحالتها جزر القمر. و

 .الطلبات منذ ذلك الحين إيداع. وقد تم 2019ديسمبر كانون األول/ 2، وإخطار الدائرة بأسبابها واستنتاجاتها بحلول 2015في عام 

من نظام روما األساسي،  15بالمادة  متعلقا بالغا 814، تلقى المكتب 2019ر كانون األول/ديسمب 31كانون الثاني/يناير و 1في الفترة ما بين و -47

قيد التحليل حالة ب بالغا مرتبطا 119و طلب مزيًدا من التحليل؛يت بالغا 64وعن اختصاص المحكمة؛  بشكل واضح اخارجبالغا  602من بينها 

. وقد تلقى المكتب ما مجموعه قائمةباتصاالت متعلقا بندا  5842باإلضافة إلى ذلك، تلقى المكتب و. مقاضاةبتحقيق أو  بالغا مرتبطا 29وبالفعل؛ 

 .2002منذ تمو/يوليه  15بموجب المادة بالغا  14 094

 المقاضاةنشطة التحقيق وأ -2

 االبتدائيةوائر والدتين التمهيديتين الدائرالقضايا المعروضة على التحقيقات و

  وسطىجمهورية أفريقيا الفي لحاالت )أ( ا

حالة جمهورية أفريقيا الوسطى )القضية الثانية(. لقد في  2014أيلول/سبتمبر 24التي بدأها مكتب المدعي العام في  الفعليةاستمرت التحقيقات  - 48

ت الحكومية والجماعات المختلفة، بما في فصاعًدا من قبل الكيانا 2012من عام لد على الجرائم التي يُزعم ارتكابها أثناء تجدد العنف في البركزت 

جهة على نطاق واسع على الفترة بأكملها، بغض النظر عن التكوين الحالي للمجموعات التي تدعي هذا االسم حاليًا( من المنطبقة ) سيليكا قضية ذلك

 من الجهة األخرى.  ،anti-Balaka (idem)م( آيدباالكا )-ضدو

بينما ساعدت بيئة التعاون اإليجابية المكتب على إحراز تقدم جوهري في تحقيقاته، بما في وانخرط فريقان من المحققين في تقدم التحقيقات. و - 49

أنشطة في مواجهة ، ال تزال البيئة األمنية غير مستقرة للغاية وأثارت عدًدا من التحديات 2018يسونا في عام غذلك اعتقال السيد يكاتوم والسيد ن

أوسع على نطاق فريقيا الوسطى والمنطقة أإلى جمهورية بعثات مكتب المدعي العام بعدة اضطلع ، 2019في عام فمكتب المدعي العام. ومع ذلك، 

 .في كال طرفي النزاعالجارية فيما يتعلق بتحقيقاته تهم لشهود ومقابلالتحقق من الجمع األدلة و

، وكذلك مع السلطات في بلدان أخرى في بل وعزز هذا التعاون عاونه مع سلطات جمهورية أفريقيا الوسطىحافظ مكتب المدعي العام على تو - 50

تعزيز واستدامة تعاون المنظمات الدولية واإلقليمية والمنظمات غير الحكومية . ويظل أمرا ذا أولوية اإلبقاء على المنطقة، وال سيما البلدان المجاورة

 .صلةوالكيانات األخرى ذات ال

ً مع وواصل مكتب المدعي العام رصد اإلجراءات الوطنية وتشجيعها. و - 51 ، تبادل مكتب المدعي العام الخبرات 6 ةاالستراتيجي غايتهتماشيا

  .فريقيا الوسطىأالقضائية المحلية، بما في ذلك المحكمة الجنائية الخاصة لجمهورية  الفاعلة وأفضل الممارسات مع الجهات

 في جمهورية كوت ديفوارالحاالت  )ب(

، برأت الدائرة االبتدائية األولى كل من لوران غباغبو وتشارلز بله غوديه من جميع التهم الموجهة إليهما، 2019كانون الثاني/يناير 15في  - 52

في ون السيد غباغبو والسيد بله غوديه. وأمرت باإلفراج الفوري عنهما. وعقب استئناف االدعاء، أمرت دائرة االستئناف بشروط محددة لإلفراج ع

، قدم االدعاء إخطاره 2019سبتمبرأيلول/ 16في ولقرار البراءة.  المكتوية، أصدرت الدائرة االبتدائية األولى األسباب 2019 هتموز/ يولي 16

تشرين  15في ووري وعدم وجود دعوى للرد. البراءة واألسباب المكتوبة الالحقة بشأن طلب الدفاع بالبراءة واإلفراج الف باالستئناف ضد قرار

 لغاء أحكام البراءة وإعالن بطالن المحاكمة.إاالدعاء استئنافه طالبًا  أودع، 2019 أكتوبر/األول

، وبناء على طلب المدعي العام، حددت دائرة االستئناف شروطا لفرضها على السيد غباغبو 2019شباط/فبراير  1في ف وبالتوازي مع ذلك، - 53

 .الدائرةها تدولة مستعدة لقبولهما على أراضيها ومستعدة وقادرة على إنفاذ الشروط التي حددإلى السيد بله غوديه عند إطالق سراحهما و
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الجرائم التي اط تحقيقه في حالة كوت ديفوار )القضية الثانية( متناوال ، واصل مكتب المدعي العام بنش2019باإلضافة إلى ذلك، وطوال عام و -54

 .يُزعم أن معارضي السيد غباغبو ارتكبوها خالل أعمال العنف التي أعقبت االنتخابات

 في دارفور، السودان الحالة )ج(

المقدمين  ،2019كانون األول/ديسمبر  18حزيران/يونيه و 19المؤرخين على النحو المبين في تقريريه واصل مكتب المدعي العام تحقيقاته،  -55

نظام روما ب المشمولة جرائمال(، بهدف تحقيق العدالة لضحايا 2005)1593رقم الوفقًا لقرار مجلس األمن  ع لألمم المتحدة،إلى مجلس األمن التاب

يواصل المكتب وقام مكتب المدعي العام ببعثات متعددة لجمع األدلة وكذلك إلجراء مقابالت مع الشهود. واألساسي المزعوم ارتكابها في دارفور. 

 .التي يمكن أن تشكل جرائم بموجب نظام روما األساسي، مع الحفاظ على القضايا الجارية وتعزيزها رصد االتجاهات

الحكومة السودانية  قبل إلى مجلس األمن، إلى التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية )"المحكمة"( منالمقدمة في تقاريرها ودعت المدعية العامة،  -56

واصل مكتب المدعي العام إحراز تقدم في تحقيقاته، على الرغم من والجديدة وكذلك تجديد الجهود الجماعية لتأمين تنفيذ أوامر االعتقال المعلقة. 

 .الموارد والتعاون وعدم القدرة على الوصول إلى أراضي السودانالماثلة في تحديات ال

  كونغو الديمقراطيةفي جمهورية ال الحالة )د(

، واصل مكتب المدعي العام التعامل مع السلطات، بما في ذلك التعاون في سياق اإلجراءات الجارية أمام رخالل الفترة المشمولة بالتقري -57

ف وقتل مزعوم. وبالتوازي مذكرة توقيرهنا بالمحكمة، لتشجيع التحقيقات الوطنية، وكذلك متابعة التطورات المتعلقة بالسيد سيلفستر موداكومورا، 

هورية مع ذلك، واصل المكتب بقلق تقييم الوضع العام في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بما في ذلك الجرائم التي يُزعم ارتكابها في أراضي جم

 .يواصل مكتب المدعي العام تحليل ومراقبة الوضع على األرض عن كثبوالكونغو الديمقراطية. 

 في ليبيا حالة)هـ( ال

على النحو المبين في ولجمع األدلة الوثائقية وغيرها من األدلة، فضالً عن إجراء مقابالت مع الشهود.  متعددةقام مكتب المدعي العام ببعثات  -58

، واصل مكتب المدعي العام المضي 2019 نوفمبر/تشرين الثاني 6و 2019مايو أيار/ 8إلى مجلس األمن بتاريخ المقدمين تقريري المدعي العام 

الدولة لضمان تنفيذ أوامر االعتقال المعلقة. من دعم ال توفير ، ودعا إلىعلى السواءمحتملة قضايا جديدة قدماً في التحقيقات المتعلقة بقضايا قائمة و

ل ذات الصلة، فضالً عن بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا تعاونًا وثيقًا من الدو تلقى مكتب المدعي العام ،المتعلقة بالتحقيقفي إطار أنشطته و

الخاصة ه ومنظمات دولية أخرى. وبغية سد فجوة اإلفالت من العقاب، وفقًا لخطته االستراتيجية، واصل مكتب المدعي العام أيًضا متابعة استراتيجيت

 .ئية الوطنية المتعلقة بتهريب أشخاص واالتجار بهم عبر ليبياالتعاون مع عدد من الدول والمنظمات لدعم التحقيقات والمالحقات القضاب

 في مالي الحالة )و(

، وهي األولى من نوعها في مالي، واصل مكتب المدعي العام التحقيق في طائفة أوسع من جرائم الحرب في مالي في المهديفي أعقاب قضية  -59

أجرى ووخطورة الجرائم المزعومة.  ،وفرص التحقيق غير المتوقعة ،استمرار الطلب المتزايد على تدخل مكتب المدعي العام ،رجملة أمو من، ضوء

 .وتأمين التعاون المستمر مع شركائه، بما في ذلك دول منطقة الساحلتهم الشهود ومقابلالتحقق من مكتب المدعي العام عدة بعثات لجمع األدلة و

، أصدرت 2019سبتمبر أيلول/ 30. وفي 2019تموز/يوليه  17إلى  8تأكيد التهم الموجهة ضد السيد الحسن في الفترة من بشأن  جلسة وُعقدت -60

 محاكمتهقرر الدائرة التمهيدية األولى قراًرا سريًا يؤكد التهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية وجهها المدعي العام ضد السيد الحسن و

 14ستبدأ المحاكمة في ولجدول المحاكمة. لإلعداد ، عقدت الدائرة االبتدائية العاشرة جلسة تحضيرية 2019 ديسمبر/كانون األول 12ي فو. بشأنها

 .2020أغسطس آب/ 25وسيبدأ االدعاء في تقديم أدلته في  2020تموز/يوليه 

 في أوغندا الحالة )ز(

، أعلن رئيس المحكمة إغالق باب 2019تشرين الثاني/نوفمبر 29، عقب العرض النهائي ألدلة الدفاع في 2019ديسمبر/كانون األول 12 في -61

البيانات الختامية اإلدالء ببدأ يوس ،2020فبرايرشباط/ 19بحلول  القضيةالمذكرات الختامية في هذه  إيداعمن المقرر وتقديم األدلة في القضية. 

 .2020ارس مآذار/ 10اعتباًرا من 

مكتب المدعي  أجرىوفي سياق التحقيقات التي أجراها مكتب المدعي العام بشأن جيش الرب للمقاومة والقضية المرفوعة ضد السيد أونغوين،  -62

 .، بما في ذلك ألغراض دعم المحاكمات، وواصل تشجيع اإلجراءات الوطنية عند االقتضاءبعثاتالعام عدة 

 في جورجياالحالة )ح( 

يواصل مكتب المدعي العام دعوة جميع األطراف وما زالت تحقيقات مكتب المدعي العام بشأن الجرائم المزعومة في الحالة في جورجيا جارية.  -63

 .إلى التعاون مع تحقيقاته، بما في ذلك االتحاد الروسي وأوسيتيا الجنوبية، ويرحب بجهود األطراف المتعاونة

، قام قلم المحكمة ومكتب المدعي العام والصندوق االستئماني للضحايا ببعثة توعية مشتركة إلى 2019أيار/مايو  10إلى  6في الفترة من و -64

التقى الوفد بممثلي المجتمع المدني والضحايا وأعضاء المجتمعات المتضررة والسلطات المحلية والسلك الدبلوماسي والمهنيين القانونيين وجورجيا. 

لتحقيق في جورجيا وعمل على نطاق أوسع فيما يخص اي وسائل اإلعالم. وكان الهدف الرئيسي للبعثة هو تعزيز المعرفة والفهم واألكاديميين وممثل

 .المحكمة بين الجماهير المستهدفة المذكورة أعاله

 في بورونديالحالة  )ط(
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في بوروندي،  الحالة، أجرى مكتب المدعي العام عددا من البعثات فيما يتعلق بالتحقيقات في الجرائم التي يُزعم ارتكابها في 2019في عام  - 65

 .وركز على بناء شبكات تعاون مناسبة والحفاظ عليها

، فإنها تظل ملزمة بالتعاون 2017ن األول/أكتوبر تشري 27على الرغم من أن انسحاب بوروندي من النظام األساسي دخل حيز التنفيذ في و - 66

. وفي هذا السياق، ركز مكتب المدعي العام على التنفيذ السريع للتحقيق تحديات العمليةالبعض يشكل  األمر مع المحكمة. ومع ذلك، فإن هذا

 .لمتطلبات اللغويةالدعم التشغيلي، وحماية الشهود، واسائراألمن و من قبيللالحتياجات التشغيلية في مجاالت 

 في كينيا الحالة)ي( 

المطالبة بتسليم األفراد الخاضعين كذلك واصل مكتب المدعي العام تلقي معلومات عن مزاعم ارتكاب جرائم تدخل في اختصاص المحكمة و - 67

 تخل 70المادة ومة منصوص عليها في ارتكابهم جرائم مزعألوامر توقيف صادرة عن المحكمة في الحالة الكينية وإحالتهم إلى المحكمة بدعوى 

 .بإقامة العدل

 في بنغالديش/ميانمارحالة )ك( ال

إذن من الدائرة التمهيدية الثالثة، بدأ المكتب تحقيقا فيما يتعلق بجرائم مزعومة تدخل  الحصول على ، وبعد2019تشرين الثاني / نوفمبر 14في  - 68

ر قرار الدائرة التمهيدية الثالثة على أساس طلب اإلذن بإجراء تحقيق اصدوتم إفي الحالة في بنغالديش/ميانمار. تم ارتكابها في اختصاص المحكمة 

 فتنفيذه جار. تحقيق المدعي العام أما . 2019تموز/يوليه  4في  قد تم إيداعهمن نظام روما األساسي، و 15وفقًا للمادة 

 ( قسم االستئنافل)

 .. وفيما يلي لمحة عن أنشطته الرئيسية خالل العام2019عام  على مدارمشغوالً بشكل خاص  االدعاءكان قسم االستئناف في شعبة   -69

واحدة بشأن التعويض أمام الدائرة  استماع ، قدم االدعاء مرافعات شفوية في خمس جلسات استئناف أمام دائرة االستئناف وجلسة2019ي عام فف -70

 .2019و 2018 عامي فيقيد النظر تم إصدار العديد من قرارات دوائر االستئناف بشأن الطعون التي كانت و. التمهيدية

بتبرئة المتهمين  2019في كانون الثاني / يناير  باألغلبية عقب القرار الشفوي الذي أصدرته الدائرة االبتدائيةو، غوديه لهغباغبو وب قضية فيو – 71

ُعقدت جلسة استماع أمام دائرة و. ‘2‘ ( )ج(3) 81سراحهما دون قيد أو شرط، استأنف االدعاء قرار اإلفراج بموجب المادة وإطالق االثنين 

دون قيد أو شرط  ه، طلب فيها االدعاء إلغاء قرار الدائرة االبتدائية باإلفراج عن السيد غباغبو والسيد بله غودي2019االستئناف في شباط / فبراير 

أصدرت دائرة االستئناف قرارها في نفس يوم جلسة وقد فراج المشروط. وتقدم االدعاء بعدة ملفات تتعلق بهذه المسألة قبل الجلسة. اإلومنحهما 

 .عدلت قرار الدائرة االبتدائية ومنحت الرجلين اإلفراج المشروطفاالستماع. 

بأن األردن لم يمتثل ألمر القاضي ، أصدرت دائرة االستئناف قرارها بشأن استئناف األردن ضد قرار الدائرة التمهيدية 2019 مايو/في أيارو - 72

(. 2018سبتمبر أيلول/إلى جمعية الدول األطراف و مجلس األمن )الذي تمت مناقشته أمام دائرة االستئناف في  تهينبغي إحالوبأنه توقيف عمر البشير 

أن األردن قد انتهك التزامه بتسليم الرئيس السوداني )آنذاك( البشير إلى المحكمة، وأن منصبه الرسمي كرئيس الدائرة ر تاريخي، قررت في قراو

ائرة اثنين، ألغت د مقابلللدولة ال يمكن رفعه باعتباره مانعًا الستسالمه أو حصانة من المقاضاة أمام المحكمة؛ ولكن في قرار اتخذ بأغلبية ثالثة 

 االستئناف قرار الدائرة التمهيدية بإحالة األردن إلى الجمعية ومجلس األمن.

( من جديد) ةالعام ةالستئناف قرار الدائرة التمهيدية الذي يطلب من المدعي 2018في حالة جزر القمر، طلبت المدعية العامة اإلذن في عام و - 73

 (أسطولقافلة )( بعدم فتح تحقيق في الوضع المتعلق بالهجوم من قبل قوات الدفاع اإلسرائيلية على 3) 53إعادة النظر في قرارها بموجب المادة 

خلصت المدعية العامة إلى أنه على الرغم من ارتكاب جرائم حرب في الهجوم  ،2017و 2015 الصادرين في عاميفي قراريها ومافي مرمرة. 

ُمنح اإلذن باالستئناف ورفضت القيام بذلك. فقد أن القضية لم تستوف حد الخطورة بموجب نظام روما األساسي لفتح تحقيق، وبالتالي فى القافلة، عل

تئناف. ، ُعقدت جلسة استماع لمدة يوم واحد أمام دائرة االس2019مايو أيار/. وفي 2019فبراير شباط/االستئناف في  ملف ةالعام ةالمدعي أودعتو

عدد من األسئلة التي طرحتها دائرة االستئناف كتابة قبل الجلسة ن وممثلو مجموعتي الضحايا مرافعات وأجابوا ع ةالعام ةالمدعي كل من وقدم

عادة النظر بإة من جديد العام ةوطالبت المدعي ةالعام ةاالستئناف قرارها برفض استئناف المدعيدائرة ، أصدرت 2019سبتمبر أيلول/ فيووخاللها. 

  .بما يكفي لفتح تحقيق اخطيرلم يكن  الوضعخلصت من جديد إلى أن ، و2019ديسمبر كانون األول/قد فعلت ذلك في لفي قرارها. 

، 2018بعد تبرئته في عام ضرار وذلك جبر األلحصول على تعويضات وامبا يالرئيسية، قدم االدعاء رده على طلب السيد ببيمبا وفي قضية  - 74

 .مرافعاتالدفاع وممثلو قلم المحكمة أيضا شارك في جلسة استماع أمام الدائرة التمهيدية، قدم فيها قد و

فيما يتعلق  2018ام في عاستأنف السيد بيمبا قرار إعادة الحكم الصادرعن الدائرة االبتدائية فقد ، 70بموجب المادة  بيمبا وآخرينوفي قضية  - 75

ًدا على طلب تقديم أدلة إضافية في كما أودع رفي هذا الصدد التي وضعها " الردذكرة "ماالدعاء  أودعلعدل وبالجرائم المرتكبة ضد إقامة ا

مبا إعادة فتح القضية فيما يتعلق بإدانته وحددت جلسة استماع ياالستئناف طلب السيد بدائرة ، رفضت 2019أغسطس آب/ فيو. 2019شباط/فبراير

عدد من األسئلة التي طرحتها دائرة ن وأجاب االدعاء ع .مباياالدعاء والدفاع عن السيد بمن قبل مذكرات فيها  ت، قدم2019سبتمبر أيلول/في 

جميع أسباب استئناف السيد  رافضة، أصدرت دائرة االستئناف حكمها النهائي 2019نوفمبر/في تشرين الثانيوأثناءها. في االستئناف قبل الجلسة و

 .ة االبتدائية بإعادة الحكمقرار الدائر مؤكدةمبا ويب

استنتج أن القضية المرفوعة ضده في المحكمة ال تزال  الذي ، قدم الدفاع استئنافا ضد قرار الدائرة التمهيديةسيف اإلسالم القذافيوفي قضية  - 76

في وممثلون من دولة ليبيا واثنان من أصدقاء قدم االدعاء والدفاع عن السيد القذاومحلي. وتطبيق قانون عفو  امحلي الغيابيةمقبولة بعد محاكمته 

. وأجاب االدعاء والمشاركون اآلخرون 2019نوفمبر تشرين الثاني/االستئناف في جلسة استماع استمرت يومين في  دائرةالمحكمة مذكرات إلى 
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، 2019أبريل نيسان/في  ه"مذكرة ردأودع "قد  االدعاء كانو. وفي أثنائها االستئناف قبل جلسة االستئنافدائرة عدد من األسئلة التي طرحتها ن ع

 .في هذه المسألةالتقاضي أخرى فيما يتعلق ب إيداعاتعلى مدار العام عدة قدمت قبل الجلسة، و

تان. ووجدت فتح تحقيق في الحالة في أفغانس 15، أصدرت الدائرة التمهيدية قرارها بشأن طلب االدعاء بموجب المادة 2019في نيسان/أبريل و - 77

ق أنه على الرغم من وجود أساس معقول لالعتقاد بحدوث جرائم تدخل في اختصاص المحكمة وأن القضايا ستكون مقبولة فيما يتعلق بخطوط التحقي

ن بالطعن في القرار طلب االدعاء اإلذوالثالثة المحتملة )طالبان والحكومة األفغانية والواليات المتحدة(، فلن يكون في مصلحة العدالة فتح تحقيق. 

 إلى الحصول على عدة مجموعات من الضحايا سعت. كما 2019سبتمبرأيلول/تم منحه في قد و ،2019حزيران/يونيه ()د( في 1)82بموجب المادة 

ذكرات د من اإليداعات والموخالل العام، رد االدعاء على العدي ؛()أ(1)82 المادة ()د( و/أو1)82إذن بالطعن في قرار الدائرة التمهيدية بموجب المادة 

فردا أو مجموعة بالمشاركة في إجراءات  16التي قدمتها تلك المجموعات. وباإلضافة إلى مجموعات الضحايا، سمحت دائرة االستئناف لنحو 

ُعقدت جلسة واختار نصفهم تقديم مذكرات مكتوبة والنصف اآلخر تقديم مذكرات شفوية إلى دائرة االستئناف. فاالستئناف بصفتهم أصدقاء للمحكمة، 

، حيث قدم االدعاء والعديد من مجموعات الضحايا وعدد من األصدقاء ومكتب 2019ديسمبر كانون/االستئناف في  دائرةاستماع لمدة ثالثة أيام أمام 

أثناء جلسة االستماع ، أصدرت دائرة االستئناف قراًرا شفويًا يوافق في دائرة االستئناف. وطرحتها أسئلة ن ت وأجابوا عطلبا  العام للضحايالمحامي ا

قرار بشأن الجوانب األخرى لالستئناف في عام أن يُتخذ من المتوقع وعلى موقف االدعاء بأن الضحايا ال يحق لهم استئناف قرار الدائرة التمهيدية. 

2020.  

في أفغانستان، وقد تمت الموافقة عليه، كما هو مذكور  الحالة، قدم االدعاء طلبًا واحًدا للحصول على إذن باالستئناف في 2019ي عام وف - 78

في  97منها وقُبل طلب واحد )معدل نجاح  32ُرفض فمن طلبات الدفاع للحصول على إذن باالستئناف،  33أعاله. وخالل العام، رد االدعاء على 

في  طلبا 18و؛ يسونا ويكاتومغن قضية فيطلبات  9المحاكمة في الرد على هذه الطلبات في القضايا التالية:  ةفرقأساعد قسم االستئناف ومائة(. ال

في وإجراءات المحاكمة، بما في ذلك، التمهيدية جراءات اإل. وقد بحثت هذه القضايا المختلفة المتعلقة بالحسنقضية في طلبات  5و وينغأونقضية 

والكشف عن المعلومات، وإتقان اللغة، وإجراءات التثبيت، وعبء اإلثبات ومعاييره، ونظام اإلثبات، والمسائل إدخال خصوم جدد، ، جملة أمور

 .المتعلقة بالشهود، والفحوصات الطبية

لم وببراءة المتهم.  2019كما ذُكر أعاله، أصدرت الدائرة االبتدائية قرارها الشفوي في كانون الثاني/ينايرف، غوديه هغباغبو وبل قضية فيو – 79

كذلك سبتمبر وأيلول/في  االدعاء إخطاره باالستئناف ضد القراروأودع . تموز/يوليهتبدأ المهل الزمنية لالستئنافات حتى صدور القرار المكتوب في 

 يا قد قدم سببين لالستئناف ضد قراراألغلبية بتبرئة السيد غباغبو والسيد بله غوديه سعو. 2019أكتوبر تشرين األول/في ته االستئناف خاصمذكرة 

، وبعد ذلك قد يطلب االدعاء 2020في أوائل عام  خاصته الرد مذكرةبطالن المحاكمة. ومن المقرر أن يقدم الدفاع الن قرار البراءة وأع نقضإلى 

 رد. بال إذًنامنحه 

بارتكاب جرائم ضد اإلنسانية وجرائم حرب  18في جميع التهم الـ  2019تموز/يوليه ، أدانت الدائرة االبتدائية المتهم في نتاغاندا قضية فيو -80

اثنين من أسباب القانون المتعلقة بتدمير المباني المحمية باالستناد إلى سببين استأنف االدعاء وعاما.  30ضده. وحكم عليه بالسجن والموجهة 

ستئناف ضد الاب االدفاع إخطارأودع سبًبا لالستئناف ضد اإلدانات. كما  15 الذي أثير فيهباالستئناف  هالدفاع إخطاروأودع )مستشفى وكنيسة(. 

ضد إدانة السيد نتاغاندا، التي سيرد عليها االدعاء في أواخر صته خا تم تقديم جزء من مذكرة االستئنافو. في هذا الصدد سببًا 13 مثيراالحكم 

 .2020يناير كانون الثاني/

أعاله، منحت الدائرة االبتدائية للدفاع اإلذن بالطعن في قرار يتعلق بعرائض الدفاع التي تدعي وجود عيوب فكما ذُكر ، أونغوينفي قضية و - 81

االستئناف استئناف  دائرةرفضت وقد ناف الدفاع وقدم مزيدا من المذكرات بناء على طلب دائرة االستئناف. في قرار التثبيت. ورد االدعاء على استئ

  .2019تموز/يوليه وين في غالسيد أون

رد االدعاء عليه قد الدفاع استئنافًا تمهيديًا ضد قرار الدائرة التمهيدية بأن القضية غير مقبولة على أساس الخطورة وأودع  ،الحسن قضية فيو -82

 .قيد النظر أمام دائرة االستئنافهو االستئناف و. 2019نوفمبر تشرين األول/في 

مذكرات من عشرات قدم قسم االستئناف  دعاوى االستئناف،التقاضي في باإلضافة إلى مسؤوليته األساسية عن معالجة وعلى مدار العام، و - 83

 الحسنقضية  في ذلكأفرقة المحاكمات بشأن النقاط المعقدة من القانون واإلجراءات. وشمل إلى ية المستمرة المساعدة القانونكذلك المشورة القانونية و

فيما يتعلق بطلب الدفاع  اإليداعاتلجلسة التأكيد، وصياغة  اتالمساعدة في صياغة الوثيقة التي تحتوي على االتهامات، والمساعدة في التحضير)

)قضايا أونغوين وفي قضية  ؛جبر األضرار(األحكام، ومطالعات )صياغة اإليداعات فيما يتعلق بتنحية القاضي، و نتاغانداوفي قضية (؛ تنحية القضاة

االتهامات، وصياغة  على القضية الثانية باء )صياغة الوثيقة التي تحتوي –جمهورية أفريقيا الوسطى  حالة؛ وفي (متصلة بالمحاكمة متنوعة

كولومبيا وجورجيا وليبيا وبوروندي، قضايا قانونية وإثباتية  حاالتفي شمل و ،د(قرار التأكيواستعراض لجلسة التأكيد،  اإليداعات، والتحضيرات

 .متنوعة

العديد من اإليداعات ذات كذلك المقدم إلى الدائرة التمهيدية وو 15المادة المنصوص عليه في طلب الوساعد قسم االستئناف أيضا في صياغة  - 84

 .2019نوفمبر تشرين الثاني/في  في هذا الصدد افقت الدائرة التمهيدية على طلب االدعاء فتح التحقيقوفي حالة بنغالديش/ ميانمار. والصلة 

 .األولية الجاريةالدراسات وواصل قسم االستئناف أيضا تقديم الدعم والمساعدة في العديد من  - 85

خصات قضايا مكتب المدعي العام بشأن القانون الموضوعي واإلجرائي، وشاركوا في العديد من وطوال العام، قام أعضاء القسم بتحديث مل - 86

 .خاصة باالتهام لمكتبلاألفرقة العاملة التابعة لشعبة االدعاء/مكتب المدعي العام. كما عملوا على صياغة مبادئ توجيهية 

اف إلى قسم التنسيق القانوني لالستئناف واالدعاء. وقد تم ذلك ليعكس بشكل أفضل وفي نهاية العام، أذن المدعي العام بتغييراسم قسم االستئن - 87

المتمثلة  الحرجةالصلة، وال سيما المهام  تالتقاضي ذاحاالت عمل ومسؤوليات القسم ورئيسه، وعمل القسم الذي يتجاوز دعاوى االستئناف وطبيعة 
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المشورة القانونية بشأن القانون الموضوعي األفرقة بكل زويد شعبة االدعاء، وت ةفرقأتقدم بها تالقانونية التي المواقف في ضمان اتساق وصحة جميع 

  .واإلجرائي

 الدولي والمساعدة القضائيةعاون الت -3

يكاد يكون من العمل حجم ذلك طلباً للمساعدة، و 555، تناول مكتب المدعي العام، فيما يتعلق بأنشطة التحقيق والمقاضاة، 2019في عام   -88

 ،دول غير أطراف 5، ودولة طرفا 52 ضمنهم شريكاً مختلفاً، من 83أكثر من بما يشمل في المائة(  1.59-مساوياً للفترة المشمولة بالتقرير السابق )

في  7.80دة بنسبة زيا ذلكويمثل قيد النظر. منظمة دولية وإقليمية وغير حكومية، فضالً عن مؤسسات خاصة، وقام بمتابعة تنفيذ الطلبات  26و

 .في التطورهي مستمرة المائة في عدد الطلبات المرسلة إلى شبكة من الشركاء 

حدات جرائم الحرب، هي تشمل وو –من شركاء التعاون القضائي وواصل تطويرها  المكونة حافظ مكتب المدعي العام على شبكته الموسعةو - 89

تم إحراز مزيد من وية بإنفاذ القانون والجهات القضائية على الصعيد الوطني واإلقليمي والدولي. ووحدات التحقيق المالي وغيرها من الجهات المعن

لخبراء الوطنيين االتقدم في توسيع الشبكة لتشمل سلطات الهجرة واللجوء الوطنية واإلقليمية، وسلطات استرداد األصول وتتبع األصول، وكذلك 

 .والتحقيقات اإللكترونيةالمشاركين في وسائل التواصل االجتماعي 

(، واصل مكتب المدعي العام تشجيع السلطات القضائية 2021-2019في إطار خطة  6 ةاالستراتيجي الغاية) 9االستراتيجي  هدفهفي ضوء و - 90

بما في ذلك من خالل الشركاء حيثما اقتضى األمر، الوطنية على المساهمة في سد فجوة اإلفالت من العقاب من خالل دعم الجهود القضائية الوطنية 

 .اإلقليميين و شبكات الممارسين

تعزيز فتح القضايا واصل ( و10)93، عالج المكتب عدداً كبيراً من الطلبات التي أحالتها إليه السلطات الوطنية عمالً بالمادة 2019ي عام وف  -91

واصل مكتب المدعي العام التأكيد للدول والشركاء اآلخرين على كما ومساعدة السلطات القضائية الوطنية في تحقيقاتها الخاصة حسب االقتضاء. 

للمحاكمات. كما  إلعدادأوجه االتحقيقات و يسيرتل إليه لمساعدةمن أجل تقديم اطلباته على إيجابية في الوقت المناسب ردود الحصول على أهمية 

اء تباطؤ أشار مكتب المدعي العام إلى التأثير السلبي على فعاليته وكفاءته  أوعدم اكتمال الردود على طلباته، وسلط الضوء على التحديات الخاصة جرَّ

رة ومواصلة تطوير شبكة متخصصة المرتبطة بتحديد مكان وجود المشتبه فيهم وتسهيل تسليمهم. وظل مكتب المدعي العام يشارك عن كثب في إدا

الجادة لطلباته، بما في ذلك ما يتعلق  والمتابعة جهات تنسيق مخصصة ونقاط اتصال مركزية لضمان المعالجةمن ضمنها من الشركاء القضائيين، 

سنوات،  10من  اريخ بعضها إلى أكثربجهود التحقيق المالي. وأبرز المكتب كذلك أن عدم تنفيذ أوامر التوقيف الصادرة عن المحكمة، والتي يرجع ت

 .يمس بشرعية ومصداقية المحكمة والمجتمع الدولي ككل

 التعاون العام والعالقات الخارجية -4

صلة بالعالقات المتللمحكمة عند االقتضاء، نظم مكتب المدعي العام أو نسق األنشطة التابعة على مدار العام، وباالشتراك مع األجهزة األخرى  - 92

 .بهدف حشد الدعم العام لواليته وأنشطتهأو شارك فيها،  الخارجية لمكتب المدعي العام

في سياق جمعية الدول األطراف. وشمل ذلك حضور أكثر أجريت في اجتماعات ومشاورات همة وفي هذا السياق، شارك مكتب المدعي العام ب - 93

تم رين، ر رسائل مكتب المدعي العام الرئيسية، أو لتقديم مدخالت موضوعية لعمل الميس ِّ اجتماعاً لفريق الهاي العامل لتقديم معلومات ونش 30من 

فضال عن عمليات الميزانية، بشأن مفاوضات الالمحكمة ونظام روما األساسي، وبشأن استعراض شؤون في سياق المناقشات ، على سبيل المثالمنها، 

كامل. وفيما يتعلق بالبند األخير، وبالتعاون مع المحكمة، تم تنظيم حلقة دراسية بشأن استراتيجيات بشأن التخطيط االستراتيجي والتعاون والتالتيسير 

مكتب المدعي العام. كما شارك مكتب المدعي العام في الجلسات العامة والعديد من األحداث الجانبية خالل الدورة الثامنة عشرة شارك فيها  اإلنجاز

 .2019لعام األولية  ةالدراسجانبيًا لتقديم تقريره عن أنشطة للجمعية، ونظم هو نفسه حدثًا 

راف خالل الفترة المشمولة بالتقرير، نظم مكتب المدعي العام عدة جلسات إحاطة دبلوماسية للمجموعات اإلقليمية وللسفراء وممثلي الدول األطو - 94

بي والمحيط الهادئ في بروكسل. كما شارك مكتب المدعي العام في تدريب اجتماع مع مجموعة دول أفريقيا والكاريفضال عن الموجودة في الهاي، 

 .المحكمة مع المجتمع المدني وشارك فيها نطاقتوجيهي للدبلوماسيين الوافدين حديثًا ونظم اجتماعات المائدة المستديرة السنوية على 

شارك المدعي العام وكبار أعضاء مكتب المدعي العام في اجتماعات ثنائية مع جهات فاعلة من الحكومات والمنظمات اإلقليمية والدولية، كما  -95

في ة تأنشطبلمناقشات العملياتية المتعلقة ترسيخا لمكتب المدعي العام وعمل تعزيز فهم والية بهدف في الهاي وخارجها على حد سواء، الكائنة 

 .مة وتولى استقبالهالمباني المحك أجريت زيارة رفيعة المستوى 53لـأعد مكتب المدعي العام المقاضاة. والتحقيق ول مجا

المدعي العام وكبار أعضاء مكتب المدعي العام في مختلف األحداث والمنتديات المتعددة األطراف، بما في ذلك مؤتمر ميونيخ أيضا شارك و - 96

مجلس األمن التابع للمستوى من الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة لألمم المتحدة، واإلحاطات نصف السنوية المنتظمة لألمن، والجزء رفيع ا

المشاركة في إقامة أو تنمية اتصاالت استراتيجية وتشغيلية، وتعزيز التعاون من خالل االجتماعات الثنائية، وزيادة هذه لألمم المتحدة. وساهمت 

كلمة لمختلف المناسبات التي شارك فيها  30 تم إعداد أكثر منوعمل مكتب المدعي العام، وتوفير التحديثات ونشر الرسائل الرئيسية. المعرفة ب

 .المدعي العام وغيره من كبار المديرين

إقليمية تتعلق  حلقات دراسية عن ثالث المستجيبين بشأن حفظ األدلة، فضالً أوائل ونظم مكتب المدعي العام أيضاً أول مائدة مستديرة لخبراء مع  -97

 .أيضا في حلقات دراسية نظمت باالشتراك مع أجهزة أخرى للمحكمة، مثل المعتكف السنوي في أديس أبابا ركبالتعاون وإدارة الشهود وأمنهم. وشا

مؤلفة من  اوفودتضمنت إلى المحكمة المعنيين أصحاب المصلحة قام بها زيارة  95لـالمتحدثين   أمور وأخيرا، قام مكتب المدعي العام بتيسير - 98

لمجتمع المدني ومحامين وموظفي الخدمة المدنية من اقضاة ومدعين عامين وكبار الدبلوماسيين والبرلمانيين ومدافعين عن حقوق اإلنسان وأعضاء 
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دعوة تلقاها مكتب المدعي  200لتنسيق وتقديم المشورة بشأن أكثر من قام باكما باالتصال والتنسيق مع قلم المحكمة حسب االقتضاء؛ وذلك وغيرهم، 

 . العام للمشاركة في محاضرات خارجية

 قلم المحكمة  –البرنامج الرئيسي الثالث  -جيم 

مرحلة االبتدائية كل من المرحلة التمهيدية وال المحكمة في أمامألطراف والمشاركين في اإلجراءات إلى اواصل قلم المحكمة تقديم الدعم  - 99

قضية في  االبتدائيةجراءات اإلإلى وعلى وجه الخصوص، قدم قلم المحكمة الدعم والمساعدة المتواصلين  جبر األضرار.ومرحلة االستئناف ومرحلة 

قلم المحكمة يسر ، 2019في كانون الثاني/ينايروفي قضايا مختلفة.  جبر األضرار إجراءاتإلى ، وكذلك ه غوديهللوران غباغبو وتشارلز بو أونغوين

 .إدوارد نغيسونا-السيد باتريس هو ،إلى الهاي نقل أحد المشتبه بهم

 دارة المحكمةإ -1

 )أ( األنشطة القضائية

أو /ة والمسجل. وتشمل هذه األرقام الوثائق 2019في عام واإلخطار بهم  محضًرا 675من سجالت المحكمة و  6539 تم تسجيل ما مجموعه - 100

بموجب لوائح المحكمة و/أو  ااإلخطار بهتم تسجيله و/أو سجالً  94المبلغ عنها في جميع القضايا والحاالت على النحو المفصل أدناه، باإلضافة إلى 

 .لوائح قلم المحكمة ولكنها ال تتعلق بالضرورة بقضية أو حالة معينة

 جلسة استماع في 58إلى واإلجرائي التقني تم تقديم الدعم و. اواإلخطار به امحضر 442ة ووثيق 759في الحالة في أوغندا، تم تسجيل و -101

 .أونغوينقضية 

إلى  تم تقديم الدعم التقني واإلجرائيو. اواإلخطار به امحضر 19وثيقة و 421ي الحالة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، تم تسجيل وف - 102

 .لوبانغا في قضية  واحدةجلسة و نتاغاندا في قضية جلسات خمس جلسات استماع: أربع

ُعقدت جلسة استماع واحدة و. اواإلخطار به محاضر 9وثيقة و 192، تم تسجيل (األولى )القضية الحالة في جمهورية أفريقيا الوسطىوفي  – 103

 .نيمبا وآخريبقضية واثنتان في  مبايبقضية في 

 .جلسة واحدةإلى واإلجرائي  التقنيتم تقديم الدعم و. اخطار بهمحاضر واإل 10وثيقة و  54في الحالة في دارفور، تم تسجيل و - 104

 .ه واإلخطار بهاوثيق 22الحالة في كينيا، تم تسجيل في و -105

ماع ضمتا مشاركين جلستي استإلى واإلجرائي  التقنيتم تقديم الدعم و. اواإلخطار به محاضر 5وثيقة و 140ي الحالة في ليبيا، تم تسجيل وف - 106

 .خارجيين مثل أصدقاء المحكمة

ثالث إلى الدعم التقني واإلجرائي وتم تقديم . اا واإلخطار بهمحضر 112وثيقة و 225الحالة في جمهورية كوت ديفوار، تم تسجيل وفي  – 107

 .غوديه هغباغبو وبل قضية جلسات استماع في

ثماني جلسات استماع في إلى واإلجرائي  التقنيتم تقديم الدعم و. اا واإلخطار بهمحضر 26وثيقة و 1816في الحالة في مالي، تم تسجيل و - 108

 .الحسنقضية 

. اواإلخطار به محاضر 5وثيقة و 42السفن المسجلة التحاد جزر القمر والجمهورية اليونانية ومملكة كمبوديا، تم تسجيل بشأن حالة الفي و - 109

 .واإلجرائي لجلستي استماعلتقني تم تقديم الدعم او

الدعم التقني . وتم تقديم امحضرا واإلخطار به 41وثيقة و 2130 تم تسجيل(، الثانية)القضية الحالة في جمهورية أفريقيا الوسطى وفي  – 110

 .يكاتوم ونغيسوناوسبع جلسات في قضية  نغيسوناجلسة استماع واحدة في قضية إلى واإلجرائي 

 .ة واإلخطار بهاوثيق 88وفيما يتعلق بالحالة في جورجيا، تم تسجيل  -111

 .الحالة في غابون، تم تسجيل وثيقة واحدة واإلخطار بهاوفي  -112

 .أو اإلخطار بها ي الحالة في بوروندي، لم يتم تسجيل أي وثائقوف -113

 .اواإلخطار به محاضر 6وثيقة و 166الحالة في أفغانستان، تم تسجيل وفي  – 114

 .المحكمة الئحة( من 3)46بموجب المادة إجراء جلسة استماع واحدة في إلى الدعم التقني واإلجرائي وتم تقديم  – 115

 .واإلخطار بها وثيقة 13الحالة في فلسطين، تم تسجيل في و -116

 اإلخطار بها. أو  أي وثائق في الحالة في جمهورية فنزويال البوليفارية، لم يتم تسجيلو - 117

 .هاب خطاراإلوثيقة و 376جمهورية بنغالديش الشعبية/جمهورية اتحاد ميانمار، تم تسجيل في حالة الوفي  -118

التي تم تسجيلها ، في حين انخفض عدد المحاضر 2018في المائة مقارنة بعام  44.30بنسبة حكمة ، زاد عدد سجالت الم2019عام  وفي  -119

 .في المائة 49.77جميع الحاالت والقضايا بنسبة اق واإلخطار بها على نط
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. ويلزم موظفان قانونيان معاونان/ 2019الصوتي أو المرئي لتيسير اإلدالء بشهادة الشهود طوال عام الرابط استمر استخدام تكنولوجيا و - 120

 41من بين ومحكمة في الهاي واآلخر في موقع الشاهد. الفيديو: أحدهما في قاعة الرابط تنظيم جلسات استماع عبر لموظفان في قاعة المحكمة 

 اثنين من بين شاهدينون يوًما. وربعة وعشرما مجموعه أعلى مدى بشهادتهم عبر رابط الفيديو  شاهدا ، أدلى سبعة عشروينغأون قضية شاهًدا في

 .بشهادته عبر رابط الفيديو لمدة يوم واحد ا، أدلى أحدهمنتاغاندا قضية في

ين ثالثة موظفكحد أدنى تزامنتين، يلزم استماع م وجلستياالبتدائية مرحلة الفي  جاريةعبء العمل في ثالث قضايا بشأن لدعم ولتوفير ا – 121

من مهام المكتب الخلفي  اأيًضا عددفي جلسة االستماع فهم يؤدون دعم تقديمهم الإلى جانب وقاعة المحكمة. ثالثة موظفين في قانونيين معاونين/

 .مان الدعم الشامل لإلجراءاتلض

للمحاضر األرقام اإلجمالية بين من و. وتصويبها المحاضر ومراسلو المحكمة على إعادة تصنيفالمحاضر  ، عمل منسقو2019طوال عام و - 122

بسبب  الضبطتتطلب الدقة وهي كثيفة العمالة وبأنها هذه األنشطة وتتسم . محضرا 193إعادة تصنيف محضرا و 128تصويب الواردة أعاله، تم 

 خطارواإلتسجيلها كذلك و ،ألحداث بخالف جلسات االستماع محضرا 12تم إنتاج ما مجموعه وأي أخطاء.  التي ترتب على وقوع العواقب الوخيمة

 .هاب

سير العمل منصة ا بشكل كامل في يزال منخرط ماباإلضافة إلى األنشطة الروتينية في المحكمة وأنشطة التسجيل، كان قسم إدارة المحكمة وو - 123

فين موظالالنقص غير المتوقع في الموظفين، تم تزويد أوجه من أجل تعزيز القسم والتخفيف من مخاطر و، أيضاباإلضافة إلى ذلك و. القضائي

في المائة من  60ما أدى إلى تمكين وهو ، هذا القسم الفريدة داخل الدراية الفنيةق على العديد من مجاالت بتدريب معمَّ لقسم إدارة المحكمة التابعين 

 .وظائف متعددة تأديةالموظفين من 

 )ب( المحكمة اإللكترونية

 إدخال تحسينات على أنظمة المحكمة اإللكترونية الحالية -124

على إدارة ومصادقة  تدريبعملية الصلة إلى  وذوقسم إدارة المحكمة مواصلة تحسين عمليات إدارة األدلة، خضع موظفو من أجل : األدلة •

على نظام المحكمة اإللكترونية القائم على بتحميل األدلة اإللكترونية ق المعني بالمحكمة اإللكترونية فريالتم تكليف و .مستودع تخزين األدلة

بروتوكول المحكمة التعريف على نطاق الحاالت والقضايا وتحسين حالة التقيد بمزيد من توحيد بيانات بهدف إحداث  (Ringtail)الرنين  

القسم المذكور،  بناًء على مبادرةو. بندا 46889حزمة تحتوي على  220بتحميل قسم إدارة المحكمة  ، قام2019في عام اإللتكرونية ذي الصلة. و

استعراض ل وفي تحليوبُوشر دون استخدام أقراص خارجية. من من إرسالها األفرقة تبسيط عملية تقديم األدلة بحيث تتمكن جميع يتواصل 

شرط أساسي لترحيل البيانات التاريخية بمجرد أن يكون برنامج العمل المشترك  . فذلك(Ringtail)معمقين لبيانات التعريف القائمة على الرنين 

 .في مرحلة التنفيذ

عرض المواد السمعية والبصرية ضافية في قاعات المحكمة بحيث يمكن لألطراف مجيات حاسوبية إبر استخدام: تم في المحكمة)األدلة( عرض  • 

يسير بناًء على طلب األطراف، تم تومحكمة. من قاعات الفي كل قاعة المخصصة لمدير الحالة  مقاعدالدرجة( من  360 ما يصل إلى )بما في ذلك

المعززة، من ضمنها ما هو قائم على العروض التقديمية لمزيد من عمليات تنسيق تقييم أولي ببما يمكن من القيام إجراء اختبارات مكثفة العمل على 

 النظام الثالثي األبعاد. 

شاملة تم إعدادها استخدام : تم تحديث وتهيئة واختبار محطات مراسلي المحكمة في مقصورات جميع قاعات المحكمة الثالث، وفقًا لخطة المحاضر• 

النصوص. تصويب ، وهو نظام مركزي لتقديم واستالم ومعالجة واستكمال طلبات المحاضر تنفيذ وحدة التحقق من نصوصوجرى لهذا الغرض. 

 بالتدريب المناسب على استخدامها.قلم المحكمة الدفاع ومكتب مكتب المدعي العام و األفرقة فيتم تزويد العديد من و

إلجراء اآلن جاهزة باتت التحديثات/التعديالت وكمة: أنهيت الخاصة بقسم إدارة المح : قاعدة البيانات السمعية البصريةلسمعية والبصريةلمواد اا •

تنفيذ المرحلة األولى؛  لم يكتمل بعدف: (IPV system)ية التسجيل/األرشفة الرقمنظام أما في برنامج العمل المشترك. لتوصيل/االستيعاب عمليات ا

ية روتينوتم تسليم وحدة التحرير ال ؛IPV Crestron  تكاملونُفذ جزئيا نظام الأبديت تعليقات عليها؛ ت هذا النظام ولتطبيقامكثف اختبار أجري إنما 

IPV/Adobe Post-Facto Redaction/editing routine/module  وتم إبداء تعقيبات في ذلك الصدد جزئيًا واختبارها على نطاق واسع؛

تم تحليلها وتوحيدها  IPV ومتطلبات التكامل لنظام التعريف بياناتا أن كمعلى أساس مستمر؛  وقسم خدمات إدارة المعلومات لكل من الجهة البائعة

)أرشيف  ICC-FTR  التابع للمحكمةل تسجيالتحسينات على إمكانية الوصول وسعة التخزين ألرشيف وجرى إدخال . على النحو الواجب وإبالغها

لمرفق التحرير/النسخ السمعي البصري التابع لقسم إدارة المحكمة  التحتية تمت ترقية المعدات/البنيةو(. 2005احتياطي كامل يعود تاريخه إلى عام 

 .اختباره وتشغيله بشكل كاملكذلك و Windows-10/Adobe Creative Cloudفجرى تركيب حاسوب تحرير سمعي بصري في إطار نظام 

الدفاع والضحايا ومكتب المدعي العام أفرقة من أعضاء  100ومتقدم لحوالي  موحدمستوى ب: تم توفير تدريب التدريب والعروض ودعم المستخدم •

تحديث األدلة جرى وحديثًا.  المحاضر التي وضعت قيد االستخدامواألدلة، باإلضافة إلى وحدة التحقق من المحاضر استخدام مجموعات إدارة على 

تقديم عرض ودعم كذلك جديدة، وألفرقة قاعة المحكمة بات تعريفية تنظيم جلسوتم أدلة مستخدم جديدة لألنظمة الجديدة والمحس نة. استحداث و القائمة

العرض أن التدريب وومن شأن ستفسارات محددة من المستخدمين. استجابة الق الدفاع يوفر مكتب المدعي العام  بالموضوع لكل من فريق نمتصلي

 .االستخدام الفعال المستمر للتطبيقات القضائيةيعززا 

تحسين إدارة  ، بهدفينالمتعلقة بطلبات وصول المستخدملقسم إدارة المحكمة،  الداخلية عملياتال: تم تبسيط وتوثيق الحالةالوصول إلى ملفات  •

االتصال  جهةمع باالشتراك ( حزيران/يونيه وفي كانون األول/ديسمبرتسوية نصف سنوية لحسابات المستخدمين )في  وأجريتالوصول. إمكانية 

أداة  في سبيل وجودالعمل ل قسم إدارة المحكمة دقة وصول المستخدم إلى التطبيقات القضائية. وفي الوقت نفسه، يواص ضمانمن أجل لكل فريق 

 بطاقة 250)منها  ات الوصول المقدمة من المستخدمينطلبطلبا من  1512 ، تمت معالجة2019في عام ومركزية إلدارة وصول المستخدم. 
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SolvIT، مهمة 426و SolvIT، متصال بنظامطلًبا  780و  ا،إلكتروني يابريد اطلب 50و  ECOSهو أي طلب فمستخدم المقدم من  وصولالطلب  (. أما

باإلضافة ووصول فرد أو مجموعة إلى طلب قضائي، بما في ذلك سجالت المحكمة. في حق المنح أو إزالة  قسم إدارة المحكمة منفيه صاحبه يطلب 

، دًدا من طلبات دعم المستخدمين الواردة عبر البريد اإللكتروني والتي تتعلق باستخدام التطبيقات القضائيةع قسم إدارة المحكمةإلى ذلك، عالج 

 .والتخصيصات المطلوبة ،والمشكالت التي تمت مواجهتها

 منصة سير العمل القضائي -125

لدعم العملية القضائية إلكترونًيا، إلى نظام  حاليا المستخدمة (eCourt) القضائية المعقدةنظم لتهدف منصة سير العمل القضائي إلى نقل مشهد ا

تعيين  بانتظار خالل الفترة المشمولة بالتقرير، وومتكامل للتعامل مع المواد التي تشكل الحالة وسجل القضية وإدارتها وتبادلها وتحليلها و/أوعرضها. 

اكتمل اختيار وشكل أساسي من خالل صياغة المتطلبات الوظيفية األساسية لعملياته. األعمال التحضيرية باستهل قسم إدارة المحكمة فريق المشروع، 

سير العمل  نظام"شراء في الصيغة النهائية من أجل اتفاق مشترك بين المنظمات مع المحكمة الخاصة للبنان وضع الجديد، وتم  "مدير المشروع"

واستكمل قسم خدمات إدارة المعلومات عملية الشراء سب االحتياجات المحددة للمحكمة. يناعلى  نحو في تاريخ الحق  ةصقلزيادة  بهدف "القانوني

مدير شعبة الخدمات القضائية بصفته الذي يرأسه تم إنشاء مجلس المشروع واالستشارية الخارجية للمشروع. الدراية الفنية للبرمجيات والالزمة 

 .المدير التنفيذي

 االحتجاز-2

السيد نتاغاندا، والسيد غباغبو، والسيد بله غوديه، والسيد هم: محتجزين )كانوا سبعة أشخاص بمركز االحتجاز فظ احت، 2019طوال عام  -126

. ومع ذلك ، كان من الضروري 2019خصصت المحكمة ميزانية لست زنازين خالل عام وأونغوين، والسيد الحسن، والسيد يكاتوم، والسيد نغيسونا(. 

 .لفترة محدودة إليواء محتجز سابع استخدام زنزانة إضافية

زيارة عائلية واحدة شملت ما  فيما يخص يورو من الصندوق االستئماني للزيارات األسرية 13000، تم إنفاق ما يقرب من 2019في عام و -127

 .مجموعه خمسة أشخاص

 .يورو 28481 ثالثة موظفين، بلغ مجموعهامن تبرعات ن من دول وخمسة ياثنتبرعين  –، تم تلقي سبعة تبرعات 2019في عام و -128

يورو في الصندوق االستئماني للزيارات األسرية لألشخاص المحتجزين  16900ما يقرب من  بقي، 2019ونتيجة لذلك، وبحلول نهاية عام  -129

 المعوزين.

 الشفوية والترجمة  التحريرية الترجمة -3

 التحريرية  ترجمةال (أ)

والحكم النهائي  غوديه هغباغبو وبلالتطورات في ف. 2019واجهت وحدة الترجمة الفرنسية عبء عمل ثقياًل وعاجاًل بشكل استثنائي في عام  - 130

أثناء في فصاعًدا على وجه الخصوص، ُطلب من الوحدة ترجمة عدة آالف من الصفحات اإلضافية  2019أنه منذ تموز/ يوليه  انيعني نتاغاندافي 

الموارد المحدودة التي حالت دون تعيين موظفين خارجيين مؤقتين من في سياق وذلك الترجمة القضائية واإلدارية، من عبء العمل العادي  هاناولت

 .المواعيد النهائية بشكل أفضلبما بكفل التقيد ب

جبر تعلق ببشأن استئناف يمختلفة إيداعات ، والحسنقضية بترجمة عدد كبير من اإليداعات والقرارات في زية ليكقامت وحدة الترجمة اإلنو -131

الوحدة الرأي المخالف حررت للرد على االقتراح. كما قضية بشأن عدم وجود قضية بكذلك إيداعات وقرارات تتعلق ، ولوبانغ قضية فياألضرر 

غباغبو  قضية قضية للدفاع للرد على التماس في قرار الدائرة االبتدائية بشأن عدم وجودإزاء صفحة  300للقاضي هيريرا كاربوكيا المكون من 

مجموعة من طلبات الترجمة بلغات لبت الوحدة باإلضافة إلى ذلك، و. الحسن قضية ترجمة قرار تأكيد التهم فيالعمل جار على . وغوديه هوبل

ن، وطلبات ذات طبيعة غير قضائية، مثل مستندات أخرى، مثل الهولندية واإلسبانية، بما في ذلك قرار من محكمة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسا

كما هو الحال في كل عام، تألف الجزء األكبر من أعمال التحرير في الوحدة من وثائق ميزانية المحكمة وتقارير المحكمة وفي إجراءات تأديبية. 

والتوعية، والصندوق االستئماني للضحايا، وقسم إدارة لقسم اإلعالم  يةدمت خدمات تحريرإلى لجنة المراجعة ولجنة الميزانية والمالية. كما قُ 

 .المحكمة، وقسم األمن والسالمة، وقسم الموارد البشرية

الترجمة بعشر لغات، وهي العربية والبامبارا والبنغالية والبورمية والدارية مجال الدعم في الخاصة بالحاالت" لغات الوحدة ترجمة "قدمت  و -132

توفير خدمات الترجمة في الوقت المناسب لعمالء قسم الخدمات اللغوية بالوحدة وتتكفل تاماشيك. السانغو والوالباشتو والروهينغيا ووالكينيارواندية 

بعض أمثلة خدمات الترجمة التي تقدمها الوحدة الترجمة وتشمل الحاالت.  ما يخصقوائم مترجمي اللغات في تحديثعن طريق تحديد واختبار و

، وترجمة نتاغاندا قضية ، وجزء من حكم االستئناف فييكاتوم في قضية سانغو لوثائقال، وترجمة الحسن قضية ار تأكيد التهم فيالعربية لقر

 .في ميانمار/بنغالديش الحالةوثائق من  استمارات المشاركة وغيرها

مراقبة الميزانية، فيما يتعلق بكل من جميع وحدات الترجمة إلى واإلداري  التقنيالدعم الخاصة بالترجمة"  دعم والمصطلحاتالوحدة "قدمت  و -133

 وصوال إلى  ذي الصلة الطلب األوليتقديم من بدءا الترجمة، االستعانة بمصادر خارجية، وسير أعمال وتعيين مترجمين مستقلين، وإدارة أنشطة 

 .الترجمة النهائية

المعانة بالحاسوب ، على حل المشكالت في أداة الترجمة والمصطلحات المعلومات قسم خدمات إدارة عاون معوعملت وحدة الدعم المذكورة، بالت

فريق تكوين على  المذكورينبين وحدة الدعم وقسم الخدمات  تعاونجرى ال. و2018والتي تم تحديثها في عام  خدمات إدارة المعلومات التابعة لقسم

تجاهات السوق على ضوء ااسة معمقة للمساعي المستقبلية المتعلقة بأدوات اللغة، در بهدف إجراء مل يضم قلم المحكمة ومكتب المدعي العاماع

االجتماع “ على الصعيد المحلي فيما يخصعا اجتماوحدة الدعم والمصطلحات الخاصة بالترجمة أيضا  نظمتوالحالية والتحديات التكنولوجية. 
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في مقر المحكمة، بمشاركة منظمات مقرها في الهاي، باإلضافة إلى مؤسسات  ”السنوي الدولي حول الترجمة والمصطلحات بمساعدة الحاسوب

 . موضوع أدوات اللغة والتحديات الحالية والمستقبليةتناول محلية مثل وزارة الخارجية ووزارة الدفاع، 

 

 الترجمة الشفويةب( 

 المحكمةالترجمة الشفوية في  •

أيام مترجم.  1206وحدة الترجمة الشفوية ما مجموعه  زودت، 2019ديسمبر كانون األول/ 31إلى  2019يناير كانون الثاني/ 1في الفترة من  -134

يوًما(  22و )غيوًما( والسان 59يوًما( والعربية ) 192يوًما(، كانت األشولي ) 454( والفرنسية )أيام 403ليزية )كبصرف النظر عن اللغة اإلنو

. وشملت األحداث القضائية من حيث االستخدام الصورةالكينياروندا والالنغو والسواحلي والتيسو  أكملتو. اللغات األكثر استخداًما في قاعة المحكمة

جزر القمر لالسفن المسجلة قضية ، وغوديه هغباغبو وبل قضية دائرة االستئناف فيالتي عقدتها  التي دعمتها الوحدة جميع جلسات االستماع

 .بيمبا وآخرين قضية وجلسات االستماع في ،اوالجمهورية اليونانية ومملكة كمبودي

 قضية ، على وجه الخصوص، إصدار الحكم فيمع االبتدائية الجزء األكبر من أيام الترجمة الشفوية مثلت جلسات االستماع في الدوائرو - 135

 قضية تليها جلسات تأكيد التهم في(، الثانية)القضية جمهورية أفريقيا الوسطى  حالةفي  االثنين لمتهمينألول مثول ل ، وجلسات االستماعنتاغاندا

، بالعرض النهائي لقضية 2019، التي كانت سمة ثابتة طوال عام وينغأوناختتمت قضية و. الحسن قضية وجلسات إقرار التهم في يكاتوم ونغيسونا

 .ديسمبركانون األول/الدفاع في األسبوع األول من 

أحداث غير قضائية، تراوحت بين اجتماعات مكتب جمعية فيما يتعلق بطلبا لخدمات الترجمة الشفوية  323، غطت الوحدة 2019ي عام وف -136

 ؛الصندوق االستئماني للضحايا اجتماعات مجلس إدارةوفي مقر المحكمة أو في الخارج؛ ُعقدت الدول األطراف وحلقات دراسية رفيعة المستوى 

ليزية هي األشولي والعربية ككانت اللغات المستخدمة باستثناء الفرنسية واإلنوعلى سبيل المثال ال الحصر. وذلك والمواعيد الطبية،  معتكف القضاة؛و

 .الفصحى واإلسبانية

 األنشطة الميدانية والعمليات رجمة الشفوية في سياق الت •

ا يبلغ ملامليدان ويف  املقر ليت ُعقدت يفامليدانية والعمليات لالجتماعات اشفوية يف سياق األنشطة الخدمات الرتمجة  متُقدِّ  – 137
مت هذه . وقدامليدانية الشفوية الرتمجة أايم من يوما   1172.5ا يعادل جمموعه مبحاالت، تسع تشكيلة لغوية خمتلفة يف  15
تها ابإلجراءات، وتالوة البياانت، والتحقق من صحدمات من أجل اجتماعات حمامي الدفاع ومكاملاهتم اهلاتفية، وتعريف الشهود اخل

وتقييم احلماية، وترمجة احملاضر السمعية البصرية، واملشاورات بشأن  القابلية للتأثر، وعمليات التقييم النفسي وتقييم 68وفقا  للقاعدة 
 ي الدفاع، وحمام ، القانونيني للضحاايشفوية بعثات املمثلنيالرتمجة الجرب األضرار. ومن البعثات امليدانية اليت ُدعمت خبدمات 

 وجرب أضرارهم، ومكتب الضحااي مشاركة وقسم  للضحااي، االستئماين الصندوقو  ،ومكتب الشؤون القانونية التابع لقلم احملكمة
جمموع الطلبات وبلغ . أخرى إىل بلدان احلاالت وأماكن ،وقسم الضحااي والشهود وقسم اإلعالم والتوعية، احملامي العام للضحااي،

 .طلبا 132 شفوية يف سياق األنشطة امليدانية والعملياتاللرتمجة اليت تلقتها الوحدة ل
المعتمدين  الشفويينفي ليبيا، تم تعزيز قائمة المترجمين  الحالةمواصلة دعم من أجل في دارفور، والحالة نظرا للتطورات غير المتوقعة في و - 138

فيما يتعلق مترجمين ميدانيين وتعيينهم لالستعانة بواعتمادهم. كما تم اتخاذ خطوات أولية  الشفويينللغة العربية عن طريق برنامج تعيين المترجمين 
ن مقدمي الخدمات اللغوية وغيرهم م الشفويينباإلضافة إلى ذلك، تم توسيع قائمة المترجمين و. المعلن عنها حديثا في ميانمار/بنغالديشبالحالة 
 .مالي وجمهورية إفريقيا الوسطىالحالة في كل من تلبية المتطلبات الجديدة والمستمرة في بهدف 
بصرف النظر عن خدمات الترجمة وبمهام منتظمة في مركز االحتجاز.  الشفويون أيضا، اضطلع الموظفون والمترجمون 2019وخالل عام  -139

من أيام الترجمة الشفوية وذلك  يوًما 416فيما يتعلق بأربعة محتجزين، بما مجموعه الرصد الروتينية، فقد قدموا خدمات ت الشفوية في سياق العمليا

 . 2019في الفترة من كانون الثاني/يناير إلى كانون األول/ديسمبر 

 املسائل املتعلقة ابملساعدة القانونية واحملامني -3
 قسم دعم احملامني  (أ)

 أفرقة من املمثلني القانونيني للضحااي. 7مدَّعى عليهم معوزين و بتسعةعلى افرتاض أنه سُيعىن  2019ميزانية عام ُوضعت  -140

واملتهمني والضحااي، وإىل املمث ِّلني  هبمإىل مجيع األفرقة القانونية اليت متث ِّل املشتبه للوجسيت وقدَّم قلم احملكمة الدعم اإلداري وا -141
من أعضاء أفرقة  214كان قد تلق ى املساعدَة   2019القانونيني للدول املشاركة يف اإلجراءات أمام احملكمة. وحبلول هناية عام 

امون متدر ِّبون. ويرتفع هذا الدفاع اليت تساعد يف التمثيل القانوين أمام احملكمة للموك ِّلني املعوزين، منهم حمامون عملوا بال مقابل وحم
عدد أعضاء األفرقة الذين يساعدون يف متثيل املوك ِّلني غري املعوزين أمام احملكمة. كما إن قسم دعم أضيف إذا  241العدد إىل 
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قلم ات أعضاء شىت اللجان اليت تشارك يف اجتماعإىل أعضاء رابطة حمامي احملكمة اجلنائية الدولية و  إىل احملامني قدم املساعدة
 .احملكمة

. وعقدت المشاورات بشأن التغييرات المقترحة للسياسة، 2019واستمر العمل على استعراض سياسة المساعدة القانونية للمحكمة طوال عام  - 142

رابطة حمامي  ذلك ممثليمع المهنة القانونية، بما في باالشتراك بما في ذلك الدورات الثالث للفريق العامل المعني بسياسة المساعدة القانونية، 
، والتحالف من أجل المحكمة الجنائية الدولية، والنقابة الجنائية الدولية. ونتيجة لذلك، تم إعداد مشروع السياسة المنقحة ةاحملكمة اجلنائية الدولي

 .2019ز/يوليه تمووتوزيعه على جميع أصحاب المصلحة المعنيين ، بما في ذلك لجنة الميزانية والمالية )"اللجنة"(، في 

طلبا  جديدا  لإلدراج يف قائمة مساعدي  35طلبا  جديدا  لإلدراج يف قائمة احملامني و 67تلقى قلم احملكمة  ،2019ويف عام  -143
حماميا  قد ُأضيفوا إىل قائمة احملامني، ما رفع العدد اإلمجايل للمحامني املقبول إدراجهم  40، كان 2019عام هناية حبلول احملامني. و 
درجني ساعدي احملامني املالعدد اإلمجايل ملبلغ  ،2019هناية عام  حبلولمساعدا للمحامني  18إبضافة . وحماميا 833فيها إىل 

مت تسلم مخس طلبات ، إذ سوى نشاط قليل 2019ني فلم يشهد عام فيما خيص قائمة احملق ِّقني املهنيو مساعدا .  369قائمة ابل
 .ققا  حم 41لقائمة بلغ عدد احملققني املدرجني اب، 2019ذلك وحبلول هناية عام تبعا ل، و ةقبول جديد تطلبا جديدة وتسجيل أربعة

 اع )ب( مكتب المحامي العام للدف 

زادت طلبات المساعدة، ال ولدفاع والمحكمة. ألفرقة ا، ركز مكتب المحامي العام للدفاع على التحسين المستمر لجودة الخدمة 2019في عام  - 144

مرحلة  من خالل التأكيد إلى ةفرقأمن المحاكمة إلى االستئناف، وثالثة  ةفرقأثالثة  -سيما بالنظر إلى طبيعة القضايا التي تنتقل عبر مراحل مختلفة 

على استعداد لتقديم  للدفاعالعام حامي . وباإلضافة إلى ذلك، ظل مكتب الماختتام المرافعات صوبمرحلة المحاكمة غلق ي وفريق واحد ،المحاكمة

ا قبل االعتقال/المقبولية دفاع في المسائل التي تنشأ في المراحل المبكرة أو المتأخرة من القضية، أي مأفرقة للثمانية إلى  المساعدة القانونية والتقنية

تقديم مذكرات مكتوبة في ب وأعطي اإلذنالمثول األولي لمتهم واحد؛  واقعة ما بعد اإلدانة/ما بعد البراءة. وساعد المكتب أيضا في/جبر األضرارأو 

  .في أفغانستان الحالةمرة واحدة كصديق للمحكمة في ثل م  مسألتين على مستوى الحالة )أوغندا وأفغانستان(؛ و

 :في المقام األول بما يليالمحامي العام للدفاع ، قام مكتب  2019خالل عام و  -145

بله ول. غباغبو، وس. غباغبو،  وكاتانغا،ولوبانغا، فيما يخص قضايا )من أفرقة الدفاع  فريق 15مذكرات قانونية متخصصة على ووزع  نتجأ •

 األفرقةبناًء على طلب وياكاتوم، ونغيسونا(  ،الحسنوالقذافي، وباندا، والمهدي، وأونغوين، و(، 70ن )المادة يرمبا وآخيبومبا، يبونتاغاندا، وغوديه، 

 .لجميععلى اأو بشكل جماعي 

 .، مع توفير الوثيقة بلغتي العمل في المحكمةألفرقةإلى اسلسلة من التحديثات األسبوعية واصل تقديم   •

 .لتقديم اقتراحات بشأن التنفيذ األفرقةمنتجات وطرق العمل في المكتب وعرض النتائج على  شملت دفاعللفريق قام بها دراسة استقصائية ستكمل ا •

تعكس للتحديثها بشكل أفضل في الوقت المناسب والمحامي العام للدفاع وإنشاء وتأسيس نظام جديد لألدلة الفقهية لمكتب  ستكمل استعراضا •

 .ا الدوائراإلجراءات التي تستخدمه

 .المحاضرخالل جلسات المحكمة من خالل متابعة الوصول في الوقت الحقيقي إلى  األفرقة ساعد •

ما الدفاع، عند الطلب، في ألفرقةإدارة القضايا، وتوفير التدريب مسائل ومعالجة اإليداعات، في تحميل وتنزيل األدلة، والوصول إلى  األفرقةدعم  •

 Casemap و iTranscend و Legal Craft و Ringtail Legal ذلك برمجيات معينة ، بما في ياتبرمج يخص

 الفريق العامل الخاص، والغرضالتكنولوجيا المخصصة أفرقة ، من بين أمور أخرىللمحكمة بما في ذلك، األفرقة العاملة التابعة شارك في  •

 .القضايا بشأن بعض شارك أيضا في فريق الهاي العاملالمكتبة، وب

مذكرة مفاهيمية ب، رابطة حمامي احملكمة اجلنائية الدولية من وبدعم ،للضحاياالمحامي العام باالشتراك مع مكتب تقدم إلى فريق الهاي العامل،  •

 .تعزيز المحاكمات العادلةجهة اتصال تابعة لفريق الهاي العامل من أجل حول إنشاء 

واالتصاالت  ، الدفاع ةفرقأوالمواد الخاصة ب ،باتفاقات التعاونما يتعلق ، من بين أمور أخرىبما في ذلك، قلم المحكمة مشاريع وفرتعقيبات تناولت  •

 المتعلقة باإلعالم والتوعية. 

 .مةتطوير شراكة لمساعدة الدفاع أمام المحكلرابطة محامي المحكمة الجنائية الدولية على عمل مع رئيس وأعضاء المجلس التنفيذي  •

الدفاع في أفرقة لدفاع ألعضاء مقابل االدفاع بشأن تنفيذ سلسلة من الدورات التدريبية على  لمحكمة الخاصة بلبنانالتابع لعمل مع مكتب الدفاع  •

  .2019في عام  في هذا الصدد عقدت ثالث دوراتوقد . والمشاركة في استضافتها المؤسستين كلتا
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 .االجتماع الدولي السنوي السابع للدفاع ،لمحكمة الخاصة بلبنانالتابع لدفاع الباالشتراك مع مكتب  في مقر المحكمة، استضاف •

 .المساعدة القانونية بشأن استعراضواصل المشاركة، عند دعوته، في المناقشات  •

متحدة األقاليمي لبحوث الجريمة والعدالة وكلية واشنطن البحث والتدريب وفقًا لالتفاقيات الجارية مع معهد األمم ال مجال التعاون المتبادل فيواصل  •

 .ولي للقانون

هم والمتهمين من خالل بذل الجهود لزيادة الوعي العام بقضايا الدفاع من خالل تقديم عروض للمجموعات بفي العمل لحماية حقوق المشتبه  استمر• 

في ذلك المحكمة الجنائية الخاصة لجمهورية أفريقيا الوسطى، وشعبة الجرائم الدولية  ، بماالتوعيةالزائرة )ال سيما تلك التي يساعدها قسم اإلعالم و

 المنشورات. والمساهمة في الحلقات الدراسية، المشاركة في المؤتمرات وكذلك ووفود القضاة المحليين(، و ،في المحكمة العليا في أوغندا

  مكتب المحامي العام للضحايا )ج(

كممثلين قانونيين مشتركين للضحايا في مختلف اإلجراءات الجارية. وبالتالي، فإن مهمة  "مكتب المحامي العام للضحايا"تعين الدوائر محامي   -146

 .توفير التمثيل القانوني للضحايا هي اآلن المهمة األساسية لموظفي المكتب

، ولوبانغا، وكاتانغا، مبابيو، المهدين القانونيين الخارجيين المعينين في قضايا الممثلي المحامي العام للضحايا ، دعم مكتب2019ي عام فو  -147

جبر األضرار، القانونية، بما في ذلك المسائل الجديدة المتعلقة بإجراءات المسائل من خالل تقديم المشورة بشأن مجموعة متنوعة من  ،وأونغوين

 .وأثناءهاوإجراءات االستئناف، وفي التحضير لجلسات االستماع 

تم تعيين محاٍم ف) نتاغاندالضحايا تمثيل الضحايا المشاركين في محاكمة ل، واصل محاميان من مكتب المحامي العام 2019عام على مدار و -148

محامي من األطفال الجنود السابقين(؛ وواصل محاٍم واحد من مكتب ال 283ضحية من ضحايا الهجمات ومحاٍم واحد لتمثيل  1849واحد لتمثيل 

ضحية شاركوا في  1532؛ كما تم تعيين نفس المحامي لتمثيل وديهه غغباغبو وبلقضية ضحية شاركوا في إجراءات  729تمثيل  للضحاياالعام 

تم ف)ياكاتوم ونغيسونا ت التمهيدية لقضية جراءااإلفي المحامي العام للضحايا ، تم تعيين اثنين من محامي مكتب 2019في عام و. أونغوينمحاكمة 

محامي المن ضحايا الجرائم األخرى(. وعالوة على ذلك، يمثل  997ومحام واحد لتمثيل من األطفال الجنود السابقين  88تعيين محام واحد لتمثيل 

 اءاتإجر إطار في بطلبات لجبر األضرارمن المتقدمين  ضحية 150ت وضحية منحت لهم تعويضا 374حاليا المحامي العام للضحايا مكتب التابع ل

 .مبايب قضية إجراءات إطار فيمن المتقدمين بطلبات لجبر األضرار  488؛ و كاتانغا قضية ضحية منحت لهم تعويضات في 37و؛ لوبانغا قضية

 40بـ العديد من المذكرات الخطية واضطلع المحامي العام للضحايا  وكجزء من واليته المتعلقة بالتمثيل القانوني للضحايا، قدم محامي مكتب -149

في هذا الصدد، تجدر اإلشارة إلى أن الضحايا الممثلين ال ومهمة في الميدان لمقابلة العمالء بهدف تمثيل مصالحهم بشكل فعال في اإلجراءات. 

ى نتيجة تبرئة تكثفت البعثات في جمهورية إفريقيا الوسطو، ولكن أيًضا في بلدان أخرى في إفريقيا أو في أوروبا. تيتواجدون فقط في بلدان الحاال

المضطلع بها في إطار واليته  السيد بيمبا، وُطلب من المحامي المعين شرح التطورات في اإلجراءات ودعم أنشطة الصندوق االستئماني للضحايا

 .صعبة للغاية السفر في منطقة إيتوريجعلت الحالة األمنية والطبية فإن  بينما في جمهورية الكونغو الديمقراطيةالخاصة بتقديم المساعدة، 

دمج في أفرقة الذي يعينه كبير المحامين ويُ  -ظل أحد الجوانب المهمة للتمثيل القانوني للضحايا هو الدعم الذي يقدمه المحامي في الميدان يو -150

 في حينات عن اإلجراءات تتمثل مسؤوليته الرئيسية في الحفاظ على اتصال منتظم بالضحايا وتقديم معلومالذي و –ضحايا المحامي العام للمكتب 

غبابغو وبله غوديه ن )أي قضايا كل من التي تم فيها تنفيذ هذا النظام حتى اآل القضاياتؤكد التجربة في ويحضر المحامي جلسات المحكمة يوميًا. 

لى أنهم راضون عن النظام المعمول به أشار الضحايا إقد عزز فعالية مشاركة الضحايا ويلبي احتياجات الضحايا بكفاءة. وي هأن ونتاغاندا وأونغوين(

 .وأعربوا عن تقديرهم للجهود المبذولة لاللتقاء بهم بالقرب من مكان إقامتهم

ً لحماية حقوق ومصالح الضحايا الذين تواصلوا مع للضحايا باإلضافة إلى القضايا المذكورة أعاله، ال يزال مكتب المحامي العام و -151 معي نا

 ؛ كممثل قانوني فيسيمون غباغبوو القذافيفي قضيتي  ،من نظام روما األساسي 19اإلجراءات المنصوص عليها في المادة المحكمة في إطار 

 .؛ وفي حالة السفن المسجلة التحاد جزر القمر والجمهورية اليونانية ومملكة كمبودياكوني وآخرينقضية 

مصالح الضحايا ببذل جهود إلذكاء الوعي العام بقضايا الضحايا، بما في ذلك من  السعي إلى حمايةالمحامي العام للضحايا اصل مكتب وو - 152

ليزية كالنسخة اإلن إصدار خالل المشاركة في المؤتمرات والحلقات الدراسية مع موظفي المحكمة اآلخرين، والمساهمة في المنشورات، بما في ذلك

 .دليل الممثلين القانونيينلمن العدد الخامس 

  جبر أضرارهمالضحايا ومشاركة -5

ضحايا الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة في الوصول إلى المحكمة وإلى اإلجراءات  أضرارهميساعد قسم مشاركة الضحايا وجبر  -153

التقييم القانوني وتخزين جبر األضرار ويتناول بمثابة نقطة دخول لطلبات الضحايا للمشاركة في اإلجراءات القضائية وهو القضائية ذات الصلة. و

سم كحلقة بيانات الضحايا. ويقدم تقاريره إلى مختلف الدوائر في جميع القضايا والحاالت المتعلقة بمشاركة الضحايا، حسب االقتضاء. كما يعمل الق

 .جبر األضراروصل مع الدوائر بشأن أي مسائل أخرى تتعلق بالضحايا، بما في ذلك إجراءات 

تشمل األنشطة الميدانية توفير المعلومات للضحايا حول حقهم في المشاركة وعمليات في مقر المحكمة وفي الميدان. القيام بم القسم تتطلب مهاو - 154

جبر يقوم القسم بتحليل وتسجيل طلبات المشاركة وففي مقر المحكمة، أما والتمثيل القانوني في قاعة المحكمة. جبر األضرار في إجراءات المحكمة و

الدوائر  القسم ساعدي . كماالمعنيةإلى المشاركين في اإلجراءات حيلها من ثم يوجميع الوثائق األخرى ذات الصلة الواردة من الضحايا، و ضراراأل

ملف القضية. يتم إدراجها في ال سيما من خالل توفير تحليله القانوني للطلبات في تقارير جبر األضرا، في جميع المسائل المتعلقة بمشاركة الضحايا و

يحتفظ وداخل المحكمة وخارجها. جبر األضرار كما أن القسم مسؤول أيًضا عن تقديم بيانات وتقارير وإحصاءات دقيقة حول مشاركة الضحايا و
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كة الضحايا قسم مشار  بوصلة جوهرية مع نظام المتصلة بمشاركة الضحايا وجبر األضرارالمهام الموظفون الميدانيون ذوو الصلة الذين يضطلعون ب

 .تقاريرهم إلى رئيس المكتب القطري ذي الصلة في غير هذه الحالة المقابلة، بينما يقدمونإطار تأدية المهام في المقر الرئيسي في وجبر أضرارهم 

 طلبًا للمشاركة و/أو 4702 قى قسم مشاركة الضحايا وجبر إضرارهم . خالل الفترة المشمولة بالتقرير، تلالعدد اإلجمالي لطلبات الضحايا  -155

من  15بموجب المادة المنصوص عليها القضايا، وإقرارات وفقًا لإلجراءات على نطاق واستمارات متابعة توفر معلومات إضافية جبر األضرار، 

جبر األضرار تم تقديم الغالبية العظمى من طلبات الضحايا للمشاركة و/أو و(. من تلقاء نفسهبالتحقيق  المدعي العام أي قيامنظام روما األساسي )

، سواء كانت على الورق أو إلكترونيًا. جبر األضرار(المشاركة وكل من أقسام ذات صلة بالمحتوية على من خالل أحدث نماذج الطلبات المجمعة )

في جمهورية أفريقيا في الحالة  نغيسونا-ياكاتومقضية ‘ 1‘ا حاليًا للمحاكمة، وهم تم تلقي أكبر عدد من الطلبات فيما يتعلق بقضيتين قيد اإلعدادو

من  2019في عام استمارة  521حيث تم تلقي مالي )الحالة في في  الحسن قضية‘ 2‘استمارة(؛ و 1256تلقي تم حيث )الوسطى )القضية الثانية( 

استمارة تمثيل  339 تلقيكجزء من عملية تمثيل بنغالديش/ميانمار، تم و(. 2019 ديسمبركانون األول/بحلول تلقيها  استمارة تم 968إجمالي 

لصندوق قلم المحكمة لكجزء من برنامج دعم استمارة تتضمن موافقة الضحية  2248تلقي أخيًرا، تم وبها.  الدائرة المعنيةومعالجتها وتحليلها وإبالغ 

 .)القضية األولى( الوسطى جمهورية إفريقيافي حالة الاالستئماني للضحايا في 

عبر اإلجراءات، بما في ذلك استمارة يطلب أصحابها جبر أضرارهم  4345، تم استالم  2019. في عام األضرار طلبات الضحايا لجبر  -156

ضحية  1251ضرار طلب جبر األللصندوق االستئماني للضحايا في جمهورية إفريقيا الوسطى. وقلم المحكمة كجزء من برنامج دعم استمارة  2248

 .الحسنقضية في سياق جبر أضرارهم ضحية  521طلب في حين ، يسوناغن-يكاتومللمشاركة في قضية تقدموا بطلبات 

نحو الضحية على طلب عملية تقديم  قسم مشاركة الضحايا وجبر أضرارهم ، نظم2019يكاتوم ونغيسونا. في عام قضية  مشاركة الضحايا في -157

جمع استمارات اإلجراءات العملية الرئيسية في هذا الصدد تضمنت و. المعني المكتب القطريمن ، بمساعدة موظفين معينين الدائرةما أمرت به 

قام الموظفون و. المعنية التمثيل القانوني، وتحديد الوسطاء واختيارهم وتدريبهم، وتقديم التقارير إلى الدائرةبشأن طلبات الضحايا، والتماس آرائهم 

بمساعدة مئات الضحايا في ملء استمارات في مناطق  ،الوسطاءاختيار ومهام مشاركة الضحايا وجبر أضرارهم الذين يقومون ب ،لميدانيون المعينونا

د التهم طلبًا من الضحايا للمشاركة في تأكي 1256قسم مشاركة الضحايا وجبر أضرارهم وقام بتقييم نتيجة لهذه األنشطة، تلقى ومختلفة في البالد. 

 .بالمشاركة في اإلجراءات ضحية ُمنحوا اإلذن 1085ثمة  . ومن بين هؤالء،المعنية الموعد النهائي الذي حددته الدائرة حلول قبل

المكتب القطري.  منمعينين الموظفين ال، بمساعدة 2019. استمرت عملية تقديم طلبات الضحايا طوال عام الحسن قضية في ة الضحايامشارك -158

خمسمائة  تلقي تم ، 2019وبحلول نهاية عام )انظر أعاله(.  يكاتوم ونغيسونا قضية وكانت األنشطة ذات الصلة مماثلة لتلك التي نُفذت في إجراءات

 . 2018الضحية في أواخر عام طلب منذ بداية عملية تقديم استمارة وردت  968، من إجمالي استمارةوواحد وعشرين 

( من نظام 3) 15الضحايا عمالً بالمادة إقرار  تقديم عمليةبالقسم اضطلع ، 2019في عام  (3)15المادة  المنصوص عليها في قراراتاإل  -159

تحقيق محتمل من قبل المدعي  إجراء من أجل نقل آراء الضحايا إلى الدائرة التمهيدية الثالثة بشأن روما األساسي في الحالة في بنغالديش/ميانمار

قسم مشاركة الضحايا رى ، أج2019أكتوبر تشرين الثاني/وتموز/يوليه بين الحالة المعنية. وفي الفترة ما  العام في الجرائم المزعومة المرتكبة في

اًعا في مخيمات الروهينجا، حضرها اجتم 60أكثر من تلك البعثات، عقد القسم خالل وأربع بعثات إلى كوكس بازار، بنغالديش.  وجبر أضرارهم 

 34إعاقة( من جميع المخيمات البالغ عددها  وكبار السن وأشخاص ذوأشخاص ن ووشخص )بما في ذلك نساء وفتيات ومراهق 1700ما يقرب من 

صف مليون من ضحايا الروهينجا. تمثل أكثر من ن - اجماعيإقرارا  293إقرارا فرديا و 46 -الدائرة إلى إقرارا  339تم إرسال ما مجموعه و. مخيما

الصلة  االستمارة ذاتعدد من اإلقرارات إلكترونيًا باستخدام وقُدم بالفيديو بلغة الروهينجا. إقرارا  28عدد كبير من العروض باللغة البورمية و وقُدم 

 .عبر اإلنترنت

في إجراءات مختلفة، بما في إيداعا  80أكثر من قسم مشاركة الضحايا وجبر أضرارهم إلى الدوائر خالل الفترة المشمولة بالتقرير، قدم و  -160

باإلضافة إلى ذلك، تم إعداد . ووتقارير عن التمثيل القانوني للضحايا، وتقارير ووثائق أخرىاإلقرار، ذلك تقاريرعن طلبات الضحايا واستمارات 

الرسمية وإرسالها إلى الدوائر والممثلين القانونيين للضحايا واألطراف وغيرهم. اإليداعات ت بخالف رسالة تتعلق باإلجراءا 650ما يقرب من 

بر وشملت المهام األخرى تنظيم دورات إعالمية وتدريبية للمحامين ومنظمات المجتمع المدني حول كيفية استكمال استمارات مشاركة الضحايا وج

 .15تمثيل في عملية المادة الضرر ذات الصلة ، وكذلك استمارات ال

لقسم، بما في ذلك التخطيط اعمل لوتنفيذ استراتيجيات وخطط قسم مشاركة الضحايا وجبر أضرارهم صوغ ، واصل 2019عام  على مدارو -161

ة الخارجية بهدف بناء من الجهات الفاعلطائفة مع وسطاء و هذا القسم وتواصلفي الميدان.  مشاركة الضحايا وجبر أضرارهم  االستراتيجي ألنشطة

األنشطة فيما يتعلق بالحاالت في بوروندي، وجمهورية بتلك  االضطالع وقد تمجبر أضرارهم. شبكات لدعم األنشطة المتعلقة بمشاركة الضحايا و

لدراسة أولية. الت الخاضعة أنشطة تتعلق بالحا القسم ، وكوت ديفوار، ومالي، وأوغندا. كما أجرىةأفريقيا الوسطى، وجمهورية الكونغو الديمقراطي

االستئماني للضحايا لمساعدة األخير دعم قلم المحكمة للصندوق  إشراف مكتب مدير شعبة الخدمات القضائية، بدأ القسم برنامجوفي ظل أخيًرا، و

 .السيد بيمباعقب تبرئة درجة من المساعدة للضحايا في جمهورية أفريقيا الوسطى وفير في ت

إلى الصندوق االستئماني ذا أهمية  اعلى اتصال بالجهات الفاعلة الرئيسية في المجتمع المدني بشأن مختلف القضايا. كما قدم دعموظل القسم  - 162

 الجارية بشأن جبر األضرار.  جراءاتما يخص اإلوالممثلين القانونيين للضحايا، ال سيما فيللضحايا 

وظائف قاعدة  نطاق توسيع مواصلة ‘1‘: ما  يلي حسين كفاءته وأساليب عمله من خاللت قسم مشاركة الضحايا وجبر أضرارهم واصل و  -163

عملية ال، وكذلك في يكاتوم ونغيسوناقضية و الحسن قضية نظام الطلب عبر اإلنترنت )في /تفعيل استمارة‘ 2‘؛ وبيانات نظام إدارة تطبيقات الضحايا

تكنولوجيا المعلومات لجمع تطبيقات الضحايا من خالل جهاز لوحي في منبثق من اختبار حل و‘ 3‘و( في ميانمار/بنغالديش(؛ 3)15المادة في 

بهدف ملف من ملفات الضحايا  30000أكثر من منذ أمد طويل والمحتوي على المحفوظ مستوى أرشيف القسم  المضي قدًما في ترقية‘ 4‘والميدان؛ 

 عن  معلوماتالتحسين إمكانية الوصول إلى ‘ 5‘والمحكمة؛ بالمستندات المتبعة في  ة االحتفاظتحسين حفظ المستندات على المدى الطويل وفقًا لسياس
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. كما قام القسم بتحسين قدرته على جمع المعلومات من خالل استمارة الطلب الحاالتالضحايا عن طريق إتاحة الوثائق باللغات المحلية في عدد من 

، وأخيراً، فإنه يخطط التباع عملية مبسطة جديدة لتحديد المستفيدين المحتملين من التعويضات في عملية (جبر األضرارالموحدة الجديدة )المشاركة/ 

 .نتاغاندا جبر األضرار في قضية

 الضحايا والشهود - 6

شاهًدا على  39من شهود الدفاع )أربعة شهود خبراء و 43، كان واحد منهم شاهد إثبات و2019في عام أدلو بشهاداتهم شاهًدا  44من بين   -164

  .شاهدا في مقر المحكمة 25الوقائع(. وأدلى تسعة عشر شاهدا بشهاداتهم عبر وصلة فيديو من مواقع مختلفة، بينما حضر 

 44وغيرها من خدمات الدعم إلى  والشهود مساعدة لوجستية للسفر واإلقامة، فضال عن خدمات الدعم النفسي واالجتماعي الضحاياقدم قسم  - 165

عة المحكمة. شاهدا مثلوا أمام المحكمة. وشمل ذلك التحضير للسفر إلى المحكمة لإلدالء بالشهادة، والتحضير لإلدالء بالشهادة والتعريف بإجراءات قا

الحاجة إلى اتخاذ تدابير وقائية داخل المحكمة لدوائر بشأن إلى اتقييمات حماية وتقييمات نفسية لغرض تقديم المشورة  القسم في المحكمة، أجرىو

 .من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات 88تدابير خاصة عمالً بالقاعدة كذلك و 87عمالً بالقاعدة 

تدابير حماية  اتخاذ تقييما للحاجة إلى 29 المذكراتمذكرة مكتوبة إلى الدوائر. وتضمنت تلك  70قسم الضحايا والشهود ، قدم 2019ي عام وف -166

إما عن طريق االتصال كل ذلك  تم تقديموقد تقريرا تتعلق بمعلومات شهود محددة.  25الضعف وأوجه التأثر وتقريرا عن تقييم  16داخل المحكمة، و

لضعف، ما أدى إلى وا لتأثرألوجه اتقييًما التابعون لقسم الضحايا والشهود  عالوة على ذلك، أجرى علماء النفسو. ةالرسمي اتاإللكتروني أو اإليداع

استماع جلسة قسم الضحايا والشهود  (. كما حضراإلثباتقواعد القواعد اإلجرائية ومن  88القاعدة بموجب شاهًدا ) 19تنفيذ تدابير خاصة لصالح 

 .لشهود في ثالث جلسات استماعإلى اواحدة وقدم المساعدة في المحكمة 

خدمات الرعاية والحماية المستمرة لألشخاص قسم الضحايا والشهود قدم ئية، القضاالجوانب الصلة بباإلضافة إلى هذه األنشطة ذات و  -167

آخرون معرضون للخطر بسبب الشهادة وضحايا، وشهود، هم: ) 2019فرًدا في عام  390حوالي إلى تدابير وقائية القسم  قدموالخاضعين لمسؤوليته. 

جهوده لتنفيذ تدابير الحد من المخاطر لألفراد المحميين من أجل السماح القسم  خاص المحميين(. كما واصلهؤالء األشون تابعون لالمدلى بها وُمعال

شاهدا أو ضحية في  26الدعم النفسي إلى القسم  قدموحمايتهم. في  قلم المحكمة لهم باستئناف حياتهم الطبيعية والتخلص التدريجي من مشاركة

من لوائح قلم  83الشهود والضحايا بالمساعدة الطبية والنفسية واالجتماعية وغيرها من المساعدة المناسبة عمال بالمادة قد تم تزويد هؤالء فالميدان. 

 .المحكمة

ً لهدف قلم المحكمة الرامي إلى زيادة مستوى التعاون الخارجي والداخلي فيما يتعلق بحماية الشهود، واصل  -168 قسم الضحايا والشهود ووفقا

تقدما في زيادة القسم  عالوة على ذلك ، أحرزواحد إلعادة التوطين. وتمكن من إبرام اتفاق قد تعزيز تعاون الدول في مجال حماية الشهود وأنشطته ل

دول أعربت  10مع حوالي القسم  أراضيها. وتواصلعلى شهود أو ضحايا إلعادة توطين عدد الدول الشريكة المستعدة لتلقي طلبات من المحكمة 

رسالة وإرسالها إلى الدول  60تمت صياغة حوالي و. الغرض ستعدادها للتعاون في مسائل حماية الشهود، بما في ذلك على أساس مخصصعن ا

بصفته رئيس المجموعة التوجيهية لشبكة يوروبول النفسية شارك قسم الضحايا والشهود، أخيًرا، واية الشهود. القسم ومسائل حم فيما يتعلق بعمليات

 .ة الذي ُعقد في تشرين الثاني/نوفمبرفي المؤتمر السنوي للشبك ،اعية لحماية الشهوداالجتم

 اإلعالم والتوعية  -7

 .واصل قسم اإلعالم والتوعية، بالتنسيق الوثيق مع المكاتب القطرية ، إذكاء الوعي وضمان أن تكون إجراءات المحكمة في متناول الجمهور  -169

ائر؛ وأظهرت خدمات البث في ز 1526000 ، اجتذب موقع المحكمة على اإلنترنت ما مجموعه 2019الثاني/نوفمبر بحلول أواخر تشرين و -170

 95تم توزيع ما مجموعه ومشاهدة.  1456477، استقطبت  YouTube مقطع فيديو جديًدا على موقع 170؛ وتم نشر نقرة 24370085المحكمة 

آخرين حول العالم.  معنيين وأصحاب مصلحة ينصحفيمن ال 6000قائمة بريدية تضم ما يقرب من  باالستناد إلى 2019بيانًا صحفيًا في عام 

متابعًا جديًدا في عام  60941اكتسب حسابا المحكمة على تويتر أكثر من ومقابلة مع مسؤولي المحكمة في المقر وحده.  655وأجريت أكثر من 

في عام  Instagram تم إطالق حسابي المحكمة علىوإعجابًا.  169747يسبوك أكثر من متابع، وحقق حسابا ف 392000م بـ، منهيا العا2019

كفل حضور المحكمة القوي على وسائل التواصل االجتماعي وصول الرسائل المختلفة وتمتابع.  25000لهما بالفعل أكثر من بات ، و2018

 Facebook Live استخداموجرى على نطاق واسع.  تلك المنصات إلى جمهوروالمنتجات اإلعالمية والمرئيات المبتكرة التي يتم مشاركتها على 

كبير، بما في ذلك التركيز بشكل خاص على هدف  إلى  حدتوسيع نطاق الجمهور بهدف لسات استماع وقرارات وأحداث رئيسية لجأيًضا بنجاح 

التابعتين تم عرض حزمة الوسائط االجتماعية وصفحة الويب والقوية. السالم والعدل والمؤسسات إحالل : ، أيللتنمية المستدامة 16األمم المتحدة 

 2019 ةيوليتموز/ 17جميع الشركاء اإلعالميين، تالها إطالق دعوة في على  2019مارس آذار/حزمة األمم المتحدة لشهر للمحكمة في إطار 

مشاركات قصصية من شخصيات رفيعة المستوى مثل األمين  فق معترادعًما واضًحا حتى نهاية العام ، ما ولد "رحلة إلى العدالة"بعنوان لقصص 

المعنية  العام لألمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، ومفوض األمم المتحدة السامي لحقوق اإلنسان، ميشيل باتشيليت، والممثلة الخاصة لألمم المتحدة

، براميال باتن، والمدعي حاالت النزاعالعنف الجنسي في المعنية بالمتحدة  باألطفال في النزاعات المسلحة، فيرجينيا غامبا، والممثلة الخاصة لألمم

 .العام السابق في نورمبرغ، بن فيرينكز

كليات شخًصا( تتألف من طالب  23161)ائرين مجموعة من الز 496استقبلت المحكمة  أيضا، 2019بحلول نهاية تشرين الثاني/نوفمبر و - 171

حضور جلسات االستماع  ائرينلهؤالء الزكما أتاح جمهور عريض بوالية المحكمة وعملها،  إطالعللمحكمة أتاح ، ما رالحقوق وعامة الجمهو

في أفراد فاعلين محامين والقضاة والدبلوماسيين والمن تتألف وفدا  125الترحيب بـ جرى عالوة على ذلك، ووالتعرف على كيفية عمل المحكمة. 

اضيع من الموشديدة التنوع جموعة بشأن مللمحكمة التفاعل أتاح اجتماعات حوار ثنائية االتجاه، ما  إطار في وذلك المجتمع المدني وصحفيين وآخرين

وفداً من كبار الشخصيات، بما في ذلك رؤساء دول ورؤساء حكومات ووزراء  61 المحكمة مع أصحاب المصلحة الرئيسيين هؤالء. وأخيراً، زار

 .تماعات مع المسؤولين المنتخبين للمحكمة لتعزيز التعاون والدعم على أعلى مستوىعقد اجهيئات قضائية، لورؤساء 
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كجزء من ووفي أوغندا، استكمل "مشروع الوصول إلى العدالة" الممول من الدانمرك إلى حد كبير أنشطة التوعية المنتظمة للمكتب القطري.  -172

من أفراد المجتمع، فردا  58361إلى فوصلت هذه العروض  أونغوينلمحاكمة ديو عرض في 123هذا المشروع، نظم المكتب القطري ما مجموعه 

باإلضافة إلى وشمال أوغندا.  عبرشخًصا  10145إلى إذاعة المجتمع المحلي، فوصلت هذه األنشطة نشاًطا لنادي االستماع إلى  125وأجرى 

أبرشية في شمال أوغندا، تم أيًضا نشر معلومات عن التطورات  23في المعنيين االجتماعات المباشرة مع مجتمعات الضحايا وأصحاب المصلحة 

 شخص، 15000000القضائية الرئيسية من خالل برامج إذاعية حية تُبث بانتظام على ثالث محطات إذاعية باللغات المحلية، ويُقدر أنها وصلت إلى 

 عبرمية. كما تم تقديم محاضرات عامة في جامعات ومدارس ثانوية ببث رسائل فورية يومية على محطتين إذاعيتين وجلسات إعالاقترنت  وقد

 . شابا 4570ما مجموعه شمال أوغندا، وصلت إلى 

تحديثات منتظمة عن اإلجراءات القضائية والرد على وفير يواصل المكتب القطري ألوغندا استخدام منصة تفاعلية للرسائل القصيرة لتو  -173

 .نائية مختلفة في شمال أوغندا محلية الف مشترك منتشرين عبر مجتمعاتأسئلة وشواغل أكثر من عشرة آ

المكونة من عشرين  وفودهم. وضمت قسم اإلعالم والتوعية بالتعاون مع المعنيين أصحاب المصلحةزيارات للمحكمة من قبل م ينظتم تو – 174

وفرت هذه الزيارات وعضوا ممثلين عن مجتمعات الضحايا وقادة محليين ودينيين وثقافيين وممثلين عن وسائل اإلعالم وممثلين عن المجتمع المدني. 

تابعة جلسات المحاكمة، فرًصا فريدة لهذه الفئات المتنوعة من أصحاب المصلحة من المجتمعات المتضررة للجلوس في الشرفة العامة للمحكمة وم

 .محاكمةالوتجربة واقع اإلجراءات القضائية، والتفاعل مع مديري المحاكم، وكذلك األطراف والمشاركين في 

، التي شملت االدعاء والدفاع ومحامي الضحايا، كل ثالثة أشهر في مواقع القضايا أونغوينوُعقدت أنشطة التوعية المشتركة المتعلقة بقضية  - 175

وار بعة وفي مناطق الظروف الرئيسية. وقد أثبتت هذه البعثات المشتركة فائدتها في تزويد الضحايا والسكان المتضررين بمنابر للمشاركة والحاألر

 .بالمحاكمة الجاريةتتعلق ذات صلة ومحددة مسائل بشأن 

تعريف بالحكم والعقوبة في قضية بوسكو نتاغاندا من خالل وفي المكتب القطري لجمهورية الكونغو الديمقراطية، ركز فريق التوعية على ال -176

قسم اإلعالم التواصل مع وسائل اإلعالم وجلسات تفاعلية مع المجتمعات المتضررة والمجتمع المدني والسلطات المحلية في مقاطعة إيتوري. أنتج 

في إيتوري. واستمر  المحلية القنوات التلفزيونية ومحطات اإلذاعة المجتمعيةشبكة من بثتها عدًدا من البرامج اإلذاعية والتلفزيونية التي  والتوعية

ت الوطنية تعزيز الشراكات االستراتيجية مع الجامعات ونقابات المحامين الكونغولية والمحاكم المدنية والعسكرية ووكاالت األمم المتحدة والمنظما

 .والدولية

، قسم مشاركة الضحايا وجبر أضرارهم ، بالتنسيق معقسم اإلعالم والتوعيةلدائرة التمهيدية الثانية وفي جمهورية أفريقيا الوسطى، وجهت ا  -177

تم تنظيم عدد من االجتماعات وجًها لوجه بشأن جلسة إقرار التهم وإدوارد نغيسونا. -يكاتوم وباتريس للقيام بأنشطة توعية فيما يتعلق بقضية ألفريد

فريقيا الوسطى، مع المجتمعات المتضررة والزعماء الدينيين والمنظمات الوطنية والدولية والسلطات المحلية واإلدارية في ثمانية مواقع في جمهورية إ

أنتج موظفو التوعية في المحكمة  Radio Ndeke Luka  ،3بالتعاون مع محطة اإلذاعة المحليةووالمؤسسات األكاديمية والقضائية ووسائل اإلعالم. 

أربع محطات إذاعية تغطي من خالل تم بثها  ،سانغواللقات )بما في ذلك عن الصندوق االستئماني للضحايا( باللغتين الفرنسية وسلسلة من ثماني ح

قسم مشاركة الضحايا أنتج  كما موظفو التوعية أسئلة عبر خط هاتف مخصص.تلقى البث، عمليات بعد وكامل إقليم جمهورية أفريقيا الوسطى. 

عرضها في مواقع مختلفة. كما أجرى موظفو بالسانغو( جرى بما في ذلك ملخص لتأكيد جلسة االستماع ) ا من مقاطع الفيديوعددً وجبر أضرارهم 

في وذلك في جمهورية إفريقيا الوسطى  المحلية من مجتمعات الالجئين المحلي المكتب القطري أنشطة في الكاميرون، حيث التقوا بقادة المجتمع

استضاف المكتب القطري، جنًبا ووحقوق الضحايا.  ،المحكمةوالية ، ويكاتوم ونغيسونا قضية التطورات فيطالعهم على ودواال، إلياوندي وبيرتوا 

من جمهورية إفريقيا الوسطى )بتمويل من الحكومة البريطانية(، بما في المعنيين ، زيارة ألصحاب المصلحة  ع قسم اإلعالم والتوعيةإلى جنب م

في القضية، االستماع ومنظمات غير حكومية. وأتيحت لهم فرصة متابعة جلسات  ،زعماء مجتمعيين محليين ودينيينو ،ائل اإلعالموس يذلك ممثل

 التلفاز واإلذاعة ومقابلة رؤساء المحكمة وموظفيها، وكذلك األطراف والمشاركين في اإلجراءات. وقد تم بث الجلسات على الهواء مباشرة عبر 

السلك الدبلوماسي. ، فضال عن القانونيين واإلعالميينالمهنيين و ،والمجتمع المدني ،صول المحكمة إلى المجتمعات المتضررةلتوسيع نطاق و

لمشروع الوصول  16رقم الأجرى توعية في سياق "حملة هدف األمم المتحدة فقد في قضية يكاتوم ونغيسونا، المكتب القطري  باإلضافة إلى عملو

 ."إلى العدالة

 ،ووسائل اإلعالم التقليدية واالجتماعية، والمقابالت از،أدوات االتصال مثل اإلذاعة والتلفقسم اإلعالم والتوعية في كوت ديفوار، استخدم و - 178

لوران غباغبو قضية التطورات في على كوت ديفوار والشتات الكبير  اإليفواريين في إلطالع ،المتحدث الرسميالصادرة عن والبيانات الرسمية 

إنشاء  بهدف شارك المكتب القطري في عمليات البث اإلذاعي ونظم زيارات واجتماعات مع المحررين في المنافذ اإلعالميةو. وديهغوتشارلز بليه 

 ساسي والمحكمةنظام روما األبالوعي  رفع مستوىالتطورات في اإلجراءات القضائية، وعلى الناس طالع كجزء من حمالته إلوأو تعزيز الشراكات. 

 وصانعو األوساط األكاديمية، والمجلس الوطني لحقوق اإلنسان، والبرلمان، وهم استهدف المكتب القطري الالعبين الوطنيين الرئيسيين )وترويجهما، 

وجماعات  ،الجمعيات النسائية والمجتمع المدني، بما في ذلك ،ووسائل اإلعالم ،الرأي والقادة الدينيينالمحلي، وقادة  المجتمعون، والقرار المحلي

لألمم المتحدة، التابعة القطرية  األفرقةالشباب(، والمؤسسات اإلقليمية والدولية )الجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا، واالتحاد األفريقي، و

 .دعم والية المحكمة وعملياتها في إطار وسفارات الدول األطراف(. وتشكل هذه المجموعات شركاء مهمين على األرض

 قضيتينبأنشطة توعية تتعلق بالتطورات في قسم اإلعالم والتوعية غياب موظفي التوعية في الميدان، اضطلع  أثناء تيجة للقيود األمنية، وفيون -179

قسم اإلعالم والتوعية أنهى ومكتب القطري. (، بالتنسيق مع الالحسنقضية في التمهيدية مرحلة الو المهديقضية في جبر األضرار في مالي )مرحلة 

أدوات ولغات االتصال األكثر فعالية في نظرة ثاقبة وإتاحت الدراسة إلقاء المحكمة في مالي. تجاه تصورات المعرفة والدراسة استقصائية بشأن 

في وستراتيجيات وخطط عمل ألنشطة التوعية. الصوغ هذه الدراسة االستقصائية استخدام نتائج ويجري حاليا ومستوى االهتمام بعمل المحكمة. 

                                                           
إنها المحطة اإلذاعية األكثر  )منظمة إعالمية دولية مقرها سويسرا(. Fondation Hirondelle مؤسسة هو أحد مشاريع Ndeke Lukaراديو  3

  شعبية في جمهورية إفريقيا الوسطى، وفقًا لالستطالعات.
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خمسة  قسم اإلعالم والتوعية، استضاف الحسن قضية خالل جلسة تأكيد التهم فيوقسم زيارة رئيس قلم المحكمة إلى باماكو. ال، دعم مارس/آذار

العدالة"، وهي منظمة غير حكومية مقرها الهاي. تم تنظيم الزيارة بالتعاون مع منظمة "صحفيون من أجل مالي. وممثلين رئيسيين لوسائل إعالم 

القسم  اضطلعحضروا جلسات االستماع في القضية واجتمعوا مع رؤساء وموظفي المحكمة، وكذلك األطراف والمشاركين في اإلجراءات. كما قد و

، 2019أكتوبر تشرين األول/ 18إلى  14 ا بينم في الفترة ،في باماكو االستئماني للضحاياصندوق المشتركة مع مكتب المدعي العام و ببعثةأيًضا 

والتقى بممثلين دبلوماسيين  ،لممثلي وسائل اإلعالم والمنظمات غير الحكومية، وأجرى عدًدا من المقابالت اتدريبقسم اإلعالم والتوعية قدم خاللها 

 . وأعضاء من المجتمع المدني

والصندوق االستئماني  ومكتب جورجيا القطري بعثة توعية مشتركة مع مكتب المدعي العام قسم اإلعالم والتوعية، نظم 2019وفي أيار/مايو  -180

، اجتمع خاللها المشاركون مع وسائل اإلعالم والمجتمع المدني، وأجروا أنشطة في مستوطنات رهمللضحايا وقسم مشاركة الضحايا وجبر أضرا

ظمة مع المجتمعات المتضررة والمجتمع المدني واألوساط األكاديمية والمهنيين القانونيين. يجري المكتب القطري أنشطة توعية منتوالمشردين داخليًا. 

 .ليزية والجورجيةك، بالتعاون مع المكتب القطري، سلسلة من خمسة مقاطع فيديو إعالمية عن المحكمة، باللغتين اإلنقسم اإلعالم والتوعيةأنتج و

. ومع ذلك، انتهى القسم قسم اإلعالم والتوعيةوانعدام إمكانية الوصول إلى البلد إلى محدودية أنشطة  في بوروندي، أدت االعتبارات األمنيةو -181

في بوروندي على وجه التحديد.  الحالةمن ستة مقاطع فيديو )رسوم متحركة( تقدم معلومات عن المحكمة بشكل عام، ومؤلفة مؤخًرا من وضع سلسلة 

 مع دورة تدريبية قسم اإلعالم والتوعية والتصورات الشائعة. وباإلضافة إلى ذلك، عقد التي يتكرر طرحها تتناول مقاطع الفيديو أيًضا األسئلة و

ن الصحفيوقام بعد التدريب، ومجموعة مختارة من أصحاب المصلحة بشأن والية المحكمة، والحالة في بوروندي وأنشطة المحكمة في هذا الصدد. 

  .الصحافيين البورونديين للمحكمة الجنائية الدوليةشبكة رى( بتأسيس في المنفى في بلدان أخالذين هم )

التشاور مع أصحاب المصلحة الرئيسيين من أجل فهم أفضل للشواغل والتصورات واالحتياجات قسم اإلعالم والتوعية وفي أفغانستان، واصل  - 182

لشروع في تحقيق يتعلق امواد إعالمية لشرح قرار الدائرة التمهيدية الثانية برفض طلب المدعي العام القسم أعد ومن المعلومات على أرض الواقع. 

في اآلونة وإلذن باالستئناف، على أصحاب المصلحة في الدولة. اطلب مكتب المدعي العام عن بأفغانستان. ووزعت المواد اإلعالمية، بما في ذلك 

في  نشاط مع المنظمات غير الحكومية األفغانية لإلعالن عن جلسات االستماع وأجرى عدًدا من األنشطة ذات الصلةاألخيرة، وضع القسم خطة 

 .2019ديسمبر كانون أألول/ 6و 4بين  الفترة ما

الضحايا وجبر أضرارهم صاغ قسم مشاركة ي أعقاب قرار الدائرة التمهيدية بشأن المعلومات والتواصل مع ضحايا الحالة في فلسطين، وف - 183

صفحة إعالمية على موقع المحكمة للضحايا باللغات  قسم اإلعالم والتوعيةرسائل لموقع المحكمة على اإلنترنت وأنشأ  وقسم اإلعالم والتوعية

رنت من أجل زيادة فهم اإلنكليزية والفرنسية والعربية والعبرية. وأضيفت معلومات أيضا إلى صفحة الضحايا الخاصة بالمحكمة على شبكة اإلنت

مسًحا فيما يتعلق بفلسطين وإسرائيل لتحديد السياق قسم اإلعالم والتوعية أجرى ومراحل إجراءات المحكمة ودور الضحايا في مختلف المراحل. 

ديمية والمجتمع القانوني. كما المحكمة والشركاء المحتملين بين المجتمع المدني ووسائل اإلعالم واألوساط األكاتجاه معرفة التصورات والالسياسي و

مشاورات مع محاورين مختارين الستكمال المعلومات التي تم جمعها من خالل تقارير المسح، بهدف بناء معرفة كافية وذات صلة  هذا القسم بدأ

 حالة.بال

انا صحفيا ووثيقة أسئلة وأجوبة باللغة البورمية بيقسم اإلعالم والتوعية قرار الدائرة التمهيدية، أصدر صدور عقب ، وي بنغالديش/ميانماروف  - 184

ليزية والفرنسية )نسخة مكتوبة(. وقد تم نشرها على موقع ك)نسخ مكتوبة ومسموعة(، والبنغالية والروهينغيا )نسخة صوتية(، وكذلك باللغتين اإلن

ا على جهات االتصال في بنغالديش )وسائل اإلعالم، توزيعهوجرى  ي )فيسبوك وتويتر( المحكمة على اإلنترنت وعلى وسائل التواصل االجتماع

نشر على موقع المحكمة على قد ليزية والفرنسية، وكواإلذاعة باللغتين اإلن زاتم إنتاج برنامج "اسأل المحكمة" للتلفووالمجتمع المدني ، إلخ(. 

 بعثة، بتنفيذ  قسم مشاركة الضحايا وجبر أضرارهم ، باالشتراك مع ةقسم اإلعالم والتوعي قاموإنتاجه حاليًا باللغات المحلية. يجري اإلنترنت؛ كما 

( لبدء تقييم االحتياجات من المعلومات، وقنوات االتصال، والشركاء المحتملين، والسياق، 2019ديسمبر كانون األول/ منتصففي لمدة أربعة أيام )

 .اختبار الرسائلفضال عن 

قسم بسبب االفتقار إلى التطورات القضائية في القضايا )وما يصاحب ذلك من نقص في الموارد(، اقتصرت أنشطة وي دارفور بالسودان، وف - 185

على تحديث قائمة جهات االتصال، ومتابعة التطورات على أرض الواقع، واغتنام كل فرصة لالجتماع والتشاور مع الجهات  اإلعالم والتوعية

 .الفاعلة الرئيسية التي تزورالهاي

قسم اإلعالم بسبب االفتقار إلى التطورات القضائية في القضايا )وما يصاحب ذلك من نقص في الموارد(، اقتصرت أنشطة وي ليبيا، وف - 186

على تحديث قائمة جهات االتصال، ومتابعة التطورات على أرض الواقع، واغتنام كل فرصة للقاء والتشاور مع الجهات الفاعلة الرئيسية  والتوعية

 .لتي تزور الهايا

 العالقات الخارجية والتعاون  -8

إلى الدول والمنظمات الدولية موجهة طلباً للتعاون  142اض أو استعر  بصياغة حدة العالقات الخارجية وتعاون الدولقامت و، 2019في عام  -187

 .الخاصعلى عاتقها  أو ،أو نيابة عن الدفاعالدوائر، نيابة عن 

  ، وهي:2021-2019شيا مع الخطة االستراتيجية لقلم المحكمة للفترة اعلى أربع أولويات أساسية، تم 2019عملها خالل عام وركزت الوحدة  -188

المشتبه بهم وباعتباره الوحدة المسؤولة عن تعاون الدولة المعني بالطلقاء  الفريق العامل عمل وضع وتنفيذ استراتيجيات االعتقال، كجزء من -189

 بعمليات االعتقال والتسليم؛فيما يتعلق 
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على اتفاقات اإلفراج المؤقت واإلفراج  2019تنفيذ استراتيجية قلم المحكمة فيما يتعلق باتفاقات التعاون، مع التركيز بشكل خاص في عام و -190

ك العملية؛ باإلضافة إلى هذا التركيز، تم دولة في تل 50مع أكثر من  االنخراطيؤدي إلى بما النهائي، بما يتماشى مع االحتياجات الحالية للمحكمة، 

 (؛إلى أماكن أخرى الشهود نقل)أحدهما بشأن إنفاذ األحكام واآلخر بشأن  2019في عام  اثنين إبرام اتفاقين

ذل مزيد من الجهود فيما يتعلق بالتعاون الطوعي من الدول بشأن تمويل الصندوق االستئماني للزيارات األسرية، الذي استنفد في نهاية وب -191

 27000من جمع  قلم المحكمةبفضل هذه الجهود المتزايدة، تمكن ومن أجل ضمان حقوق المحتجزين المعوزين في الزيارات العائلية؛ وذلك العام، 

 موقف حرج؛متفاديا مؤقتا الوقوع في ، 2019بحلول نهاية عام يورو 

تحقيق وضع وتنفيذ استراتيجيات إقليمية للعالقات الخارجية، مع التركيز على األهداف الرئيسية لكل منطقة فيما يتعلق باتفاقات التعاون، وو -192

 .توازن بين الجنسينكذلك اليل جغرافي أكثر توازناً وتحقيق تمث إلىالجهود الهادفة على عند االقتضاء، التركيز، العالمية، و

فيما يتعلق بتعزيز فهم والية المحكمة وتكامل دورها فيما  اجهودهالدول بذل  مع تعاونالت وحدة العالقات الخارجية و، واصل2019وفي عام  -193

لمحكمة من امخاطر نقص السيولة في مالية الرامية إلى تفادي أيًضا جهود قلم المحكمة  الوحدة تدعموالتحقيقات المالية واسترداد األصول. خص ي

 .2019متأخرات أو مساهمات غير مسددة، مع تحقيق نتائج إيجابية كبيرة بحلول نهاية عام المترتبة عليها  الدول األطراف  التواصل معخالل 

بعثات القيام براسية تعاونية رفيعة المستوى وأحداث متخصصة وتنظيم حلقات د الدولمع تعاون الرا، واصلت وحدة العالقات الخارجية ووأخي -194

وفهم  ،تعاونتقنية للمتابعة، بفضل الدعم المالي المقدم من المفوضية األوروبية، من أجل استكمال وتعزيز أهداف المحكمة وأولوياتها فيما يتعلق بال

 .جهزة األخرىبالتنسيق مع األ تحقيق العالمية والتكامل،و ،عمل المحكمة وواليتها

األمر ، الحاالت وبلدان غير الحاالت مركزي لجميع البعثات الرسمية في بلدانالمحور بوصفها الاصلت وحدة التنسيق والتخطيط العمل وو - 195

تابعة ذات الصلة استعراض والطبي والدبلوماسي. وشملت الميكفل امتثال البعثات للقواعد واإلجراءات المعمول بها فيما يتعلق بالتصريح األمني الذي 

تحدة وتنقيح خطط البعثات، واالتصال بالمكاتب القطرية والمقر، وأصحاب المصلحة المشاركين في عملية التخطيط للبعثات وكذلك إدارة األمم الم

تخطيط  برمجياتوحدة المعالجة المركزية تطوير استكملت ،  قسم خدمات إدارة المعلومات للسالمة واألمن، حسب االقتضاء. وبالمثل، وبالتعاون مع

جميع المكاتب إلى تقديم الدعم التشغيلي والوظيفي  التنسيق والتخطيطبهدف زيادة تحسين التنسيق بين بعثات المحكمة. كما واصلت وحدة  البعثات

ة لموظفي المكاتب القطرية الجدد، وإعداد أنشطة تنسيق القطرية، بما في ذلك من خالل التحديد الدقيق للمتطلبات وتوجيهها، وتنظيم دورات تعريفي

 .واجتماعات منتظمة عبر وصلة الفيديوالغرض مخصصة 

وتنفيذ إطار عمل إلدارة األزمات  مساعدة ودعم اإلدارة العليا في تطوير 2019عام  التنسيق والتخطيط على مداروحدة أيضا صلت وو -196

 .للمحكمة

 1622إلى دعًما أمنيًا الوحدة ، قدمت 2019في عام (. فCPU-FSط )عمل وحدة التنسيق والتخطي زًءا ال يتجزأ منظل األمن الميداني جوي -197

حماية واالتصال ال خدمات كما تم توفيرحلقة دراسية.  12(، بما في ذلك غير الحاالتإلى بلدان بعثة  701الحاالت و إلى بلدانبعثة  921)بعثة 

 .لتنسيق والدعم لبعثة واحدة لنقل المعتقلينقُدم اباإلضافة إلى ذلك، ومناسبة.  11لكبار مسؤولي المحكمة في  عن كثب األمني

جمهورية إفريقيا  حاالت كل من، وبشكل أساسي عبر2019باستمرار قدرة التحليل االستراتيجي لوحدة التحليل القطري في عام واستدعيت  -198

 هم الطلقاء بالمشتبه يشمل دعًما فعااًل في مجاالت الوالية الرئيسية بما فوفرت السودان، دارفو/ديمقراطية ومالي والوسطى وجمهورية الكونغو ال

 جبر األضرار.و

المساهمة بنشاط في التحليل القطري ، واصلت وحدة الطلقاءالمشتبه بهم المعني بصفتها عضوا في الفريق العامل المشترك بين األجهزة وب -199

جغرافية سياسية حدة التحليل القطري تحاليل قدمت ولقلم المحكمة، اإلدارة العليا ودوائر البناًء على طلب ووتنفيذ استراتيجيات االعتقال. تحديد 

أوامر اعتقال علنية عبر ست حاالت، باإلضافة إلى عدد من أوامر  بهم بموجب مشتبًها 13التتبع لما مجموعه خدمات و ،لحالةلمنتظمة، وتحديثات 

 االعتقال الخفية. 

تقديم إنذارات مبكرة منتظمة إلى كبار مديري قلم المحكمة، وال سيما تقييم مجاالت التأثير المحتمل على التحليل القطري اصلت وحدة وو  -200

فيما يتعلق واصلت الوحدة تقديم تحليل تنبؤي دقيق كما ي قضيتي مالي وجمهورية أفريقيا الوسطى. بعد تأكيد التهم ف ،للمحكمةبالنسبة تنفيذ الوالية 

تقييم التهديد، ما مك ن المكونات بين األجهزة المعني بكوت ديفوار وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجورجيا وأوغندا، بما في ذلك الفريق المشترك ب

 .لذلك اتبعالتأهب ذات الصلة للمحكمة من 

وذلك الدعم لقلم المحكمة في تنفيذ واليته المتعلقة بمشاركة الضحايا  وحدة التحليل القطري قدمتللدراسة األولية، بالنسبة للبلدان التي تخضع و -201

 .فيما يتعلق ببنغالديش/ميانمار وفلسطينمن خالل تحليلها االستراتيجي السياسي واألمني 

جمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية وكوت فيما يخص إصدار تقارير الحالة وحدة التحليل القطري وأخيراً، واصلت  -202

 صندوقالعبر جميع أجهزة المحكمة األربعة، باإلضافة إلى جهة متلقية  260أكثر من إلى محدثة ل قدمت تطورات وتحليفديفوار وجورجيا ومالي، 

 االستئماني للضحايا. 
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تم ودعم البعثات الداخلية والخارجية على حد سواء. فاألنشطة القضائية للمحكمة، يسير ، واصل المكتب القطري في أوغندا ت2019في عام  -203

  14وخاصة بقلم المحكمة، بعثة  158مكتب المدعي العام، و خاصة ببعثة  30: ، وهيبعثة خالل الفترة المشمولة بالتقرير 248دعم ما مجموعه 

 أوغندا اإلدالء بشهاداتفي يس ر المكتب القطري كما بعثات أخرى.  9خاصة بالمحامين، وبعثة  37االستئماني للضحايا، وصندوق خاصة بالبعثة 

على ذلك، دعم المكتب  عالوةوأربعة شهود. على ما أدلى به المصادقة ، 68ودعم، بموجب القاعدة  ،شاهدا عن طريق وصلة الفيديو 18 من قبل

 .تسع مكالمات هاتفية بين السيد أونغوين وأطفاله

وقد قدم هذان مكتبان قطريان في جمهورية الكونغو الديمقراطية، أحدهما في كينشاسا )العاصمة( واآلخر في بونيا )مقاطعة إيتوري(. ثمة و -204

. وتواصل بعثة منظمة األمم المتحدة لتحقيق االستقرار في جمهورية 2019عام مسافًرا( في  280بعثة )تضم  211ما مجموعه  إلىدعم المكتبان ال

 .ور رئيسي في دعم عمليات المحكمةتأدية د  الكونغو الديمقراطية

كانت أنشطة المحكمة في مقاطعة إيتوري صعبة في بعض األحيان بسبب الحالة المتقلبة في إقليم دجوغو، وتفشي فيروس إيبوال في بعض و - 205

تم تعليق بعض البعثات بينما تم تعديل البعض اآلخر لمراعاة الصعوبات التي تواجه فخالل موسم األمطار.  اتالمواقع، وسوء حالة بعض الطرق

 .على األرض

لوبانغا وكاتانغا، عمل المكتبان القطريان لجمهورية الكونغو الديمقراطية في تعاون وتنسيق وثيقين مع الصندوق االستئماني  قضية فيو  -206

الصندوق االستئماني للضحايا وقسم مشاركة  في لوبانغا، تم تشكيل فريق مختلط مؤلف منعمليات جبر األضرار بالقدر الممكن. ولدعم تنفيذ  للضحايا

لتحديد ومقابلة المستفيدين الجدد المحتملين من  ا، ادة الصندوق االستئماني للضحايبقي،  اوالممثلين القانونيين للضحايوجبر أضرارهم الضحايا 

زالتعويضات في مقاطعة إيتوري.  بدعم من  - للضحايافي كاتانغا، وضع الصندوق االستئماني وتقدم هائل خالل الفترة المشمولة بالتقرير.  وأحرِّ

 .الضحاياعلى لفائدة با دخاصة بجبر األضرار تعو مناهج مبتكرة لتنفيذ برامج ألنشطة تعليمية ومدرة للدخل -جمهورية الكونغو الديمقراطية  يكتبم

والحكم  2019تموز/يوليه  8جمهورية الكونغو الديمقراطية على اإلعالن عن الحكم الصادر في  ينتاغاندا، ركزت أنشطة مكتب قضية فيو  -207

من خالل التعامل مع وسائل اإلعالم والجلسات التفاعلية مع المجتمعات المحلية المتضررة في مقاطعة  2019نوفمبرتشرين الثاني/ 7الصادر في 

 شبكة من محطات التلفزة والمحطات اإلذاعية المجتمعية المحلية. تبثها امج سمعية بصرية برأيضا إيتوري ومن خالل 

اجتماع وحالة تفاعل مع السلطات وكيانات األمم المتحدة والبعثات  300عن أكثر من  المحكمة في جمهورية الكونغو الديمقراطية ةفرقأت بلغوأ - 208

رية تعزيز الشراكات االستراتيجية مع الجامعات ونقابات المحامين الكونغولية والمحاكم المدنية والعسك العمل على . واستمر2019الدبلوماسية في عام 

 .األمم المتحدة والمنظمات الوطنية والدوليةوكاالت و

كنتيجة  ةكبيرزيادة المكتب القطري لجمهورية أفريقيا الوسطى التي قام بها وعمليات الدعم  الموضوعية، زادت العمليات 2019في عام و - 209

العمليات الموضوعية تحديد الضحايا والمشاركة شملت ونا. وإدوارد نغيس-مباشرة لإلجراءات في قضية المدعي العام ضد ألفريد يكاتوم وباتريس

لمجتمع والتوعية لقدرات المع المنظمات غير الحكومية ذات الصلة وأنشطة بناء جنبا إلى جنب وأنشطة التسجيل )بما في ذلك في الكاميرون(، 

إلعالم والتوعية امستوى يسر تعزيز من السفارة البريطانية في كينشاسا( الذي  الممولالمدني. وتجدر اإلشارة إلى مشروع "الوصول إلى العدالة" )

في المائة عن عام  55 نسبتهازيادة ببعثة ) 198قدم المكتب القطري الدعم لما مجموعه وونشاط العدالة االنتقالية في سياق قضية يكاتوم ونغايسونا. 

(، أي 2019في المائة عن عام  67من أفراد البعثة )بزيادة قدرها  509ما مجموعه  فيهافشارك خارج بانغي، بعثة  45أجري منها حيث (، 2019

 .تفي المائة تقريبًا من إجمالي "أيام عمل أفراد البعثة" المنفذة في جميع بلدان الحاال 30ما يعادل 

 .2018بعثة في عام  73ية مقابل بعثة خارجية وداخل 82كوت ديفوار الدعم إلى في ، قدم المكتب القطري 2019ي عام وف  -210

، كثف المكتب القطري لكوت ديفوار جهوده في مجال 2019في أعقاب تبرئة لوران غباغبو وشارل بله غوديه في كانون الثاني/يناير و - 211

لمحكمة عمل اللقرار وسير فهم أفضل بغية تحقيق  على الحالة المعنيينمجموعة واسعة من الجهات الفاعلة وأصحاب المصلحة طالع إلاالتصاالت 

في جميع أنحاء البالد استهدفت الالعبين الوطنيين لرفع  مستوى الوعي المكتب القطري حمالت  استهلأمامها. كما  المعروضة واإلجراءات القضائية

القادة والمجتمع المحلي، وقادة الرأي ون، والقرار المحليانعو البرلمان، والمجلس الوطني لحقوق اإلنسان، واألوساط األكاديمية، وصوهم الرئيسيين )

صادية ن، ووسائل اإلعالم والمجتمع المدني، بما في ذلك الجمعيات النسائية ومجموعات الشباب(، والمؤسسات اإلقليمية والدولية )الجماعة االقتوالديني

 رات الدول األطراف.ألمم المتحدة( وسفال ة القطرية التابعةفرقاأللدول غرب أفريقيا، واالتحاد األفريقي، و

اضطلع بها قسم اصل المكتب القطري في كوت ديفوار دعم أنشطة التحقيق التي أجراها مكتب المدعي العام، واألنشطة المختلفة التي وو - 212

ه لتقديم ق برنامجإلطالاإلعداد عرض والية الصندوق والضحايا والشهود والممثلون القانونيون للضحايا والصندوق االستئماني للضحايا، بهدف 

 .2020عام في أوائل المساعدة في كوت ديفوار المقرر 

 .2018بعثة في عام  166بعثة خارجية وداخلية مقابل  123إلى ، قدم المكتب القطري في مالي الدعم 2019ي عام وف - 213

المتكاملة المتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار في بعثة األمم المتحدة وحكومة مالي، كل من بحضور كبار ممثلي و، 2019في آذار/مارس و - 214

رئيس قلم المحكمة فقد دشن والجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا )إيكواس(، وسفراء الدول األطراف في نظام روما األساسي،  ،مالي )مينوسما(

 مينوسما. مع بعثة الذي يشغله المكتب  المبنى الجديد للمكتب القطري في مالي

لمهدي، ومشاركة قضية اللضحايا في األضرار جبر بشأن قرار التنفيذ  للضحايا  في إطارواصل المكتب القطري دعم الصندوق االستئماني و  -215

الحكومية وغير الحكومية، وكذلك الشركاء  الرئيسية واصل المكتب القطري المشاركة بنشاط مع الجهات الفاعلةكما الحسن. قضية الضحايا في 

، 2019سبتمبر أيلوي/ 30الحسن التي عقدت في قضية الوعي بإجراءات المحكمة فيما يتعلق بجلسة التثبيت في في رفع مستوى يين والدوليين، اإلقليم

ة أنشطكذلك مكتب المدعي العام والتي يضطلع بها دعم أنشطة التحقيق الجارية أيضا  واصل المكتب القطري في ماليوفي مالي. الجارية عمليات الو
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، باإلضافة إلى القضيتينوالممثلين القانونيين في كلتا كل من قسم الضحايا والشهود وقسم مشاركة الضحايا وجبر أضرارهم وقسم اإلعالم والتوعية 

  .السيد الحسنفي قضية دفاع المحامي 

 مكاتب االتصال  -10

األولى الكاملة داخل قلم المحكمة، في تقديم الدعم ألنشطة المحكمة في في العمل للسنة ك نيويورفي ، استمر مكتب االتصال 2019في عام  - 216

من خالل تسهيل االتصال الفعال والتفاعل اليومي بين المحكمة واألمانة العامة لألمم المتحدة وبرامجها وصناديقها ومكاتبها ووكاالتها  األمم المتحدة

ة طلبات التعاون الواردة من المحكمة إلى األمم المتحدة ووكاالتها، وكذلك إلى بإرسال ومتابع المكتب على وجه الخصوص، قاموالمتخصصة. 

 .البعثات الدائمة في نيويورك

المحكمة في االجتماعات ذات الصلة للدورتين الثالثة والسبعين والرابعة والسبعين للجمعية العامة لألمم نيويورك في ومثل مكتب االتصال  – 217

  ساعدووشارك فيها بصفة مراقب، وقدم تحديثات منتظمة إلى المحكمة بشأن التطورات في األمم المتحدة. التابع لألمم المتحدة   ومجلس األمن المتحدة
زيادة الوعي بعمل المحكمة من خالل تعميم التحديثات القضائية وغيرها من االتصاالت من المحكمة، ومن خالل المشاركة في االجتماعات  على 

 .غير الرسمية حيث نوقشت القضايا ذات الصلة بوالية المحكمةاسية الحلقات الدرو

مسؤولي المحكمة الزائرين، بما في ذلك تقديم التقرير السنوي للرئيس إلى الجمعية إلى واللوجستي  الموضوعيوقدم الدعم  المكتب سروي – 218

بين عقدت وعدة اجتماعات ثنائية  التابع لألمم المتحدةطة مجلس األمن أربع زيارات قام بها المدعي العام إلحافضال عن العامة لألمم المتحدة، 

 .رؤساء المحكمة وكبار مسؤولي األمم المتحدة وممثلي الدول في نيويورك

ب اجتماعات الهيئات الفرعية لجمعية الدول األطراف في نيويورك، بما في ذلك المكتإلى تقديم الدعم التقني واللوجستي المكتب اصل وو -219

المحكمة في هذه االجتماعات ، وقدم تحديثات منتظمة عن عمل المحكمة ب االتصال في نيويورك والفريق العامل في نيويورك. ومث ل رئيس مكت

 .الدول األطرافمن ورد على أسئلة 

، وتم تركيب األثاث الجديد في 2018في عام  تبدألمكتب االتصال في نيويورك، وكانت عملية الشراء قد  شراء أثاث مكتبي جديدواستكمل – 220

 .2019كانون األول/ديسمبر 

 الموارد البشرية  -11

تنقالت  وظيفة شغلت عن طريق  13من الخارج، و  شاغليها تم تعيين 19وظيفة ثابتة، منها  42، شغلت المحكمة ما مجموعه 2019في عام  - 221

تنقالت داخلية من وظيفة ثابتة إلى وظيفة وظائف شغلت عن طريق  10، و إلى وظائف ثابته لعامةداخلية من وظائف ممولة من المساعدة المؤقتة ا

أدناه  1يقدم الجدول وانتقل سبعة موظفين من وظائف ثابتة إلى وظائف ممولة من المساعدة المؤقتة العامة نتيجة لعملية توظيف تنافسية. وثابتة. 

 لرئيسي.حسب البرنامج ابملخًصا ألنشطة التوظيف 

 2019: قائمة التعيينات في عام 1الجدول 

الوظائف  البرنامج الرئيسي
 20194المعتمدة 

عدد الوظائف 
التي تم شغلها في 

2019 

عدد الوظائف التي 
 31 حتى تم شغلها
2019/12/2019 

عدد الوظائف 
الشاغرة في 

بسبب  2019
 مغادرة الموظفين

 المحكمة

معدل الشواغر 
في المحكمة 

فوري(  تحقق)
31/01/2019 

معدل الشغور 
فوري( تحقق )

31/12/2019 

البرنامج الرئيسي 
 األول
 ئيةالقضاالهيئة 

51 2 47  0 10% 8% 

البرنامج الرئيسي 
 الثاني

مكتب المدعي 
 العام

318 15 295 13 6% 7% 

البرنامج الرئيسي 
 الثالث

 قلم المحكمة 

574 22 530 20 7% 8% 

البرامج الرئيسية 
الرابع إلى من 
 السابع

 
أمانة جمعية 
 ،الدول األطراف

 صندوقالوأمانة 
االستئماني 

٪، 44 و ٪،10 1 25 3 27

٪، على 0٪و 0و

 التوالي

 و ٪،22 و ٪،0

٪ على 0 و ٪،0

 التوالي

                                                           
 البرنامج الرئيسي الثالثونائب المدعي العام( وواحد في  )المدعي العامالبرنامج الرئيسي الثاني باستثناء ثالثة مسؤولين منتخبين ، اثنان في  4

 (.المسجل)
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 ، وللضحايا
IOM ومكتب ،

   المراجعة الداخلية
 %8 %7 34 897 42 970 المجموع

 

  

 الحاسوبية )فريق ساب( سابالمعني ببرمجيات فريق ال -12

عالج برمجيات ساب. و –ي زويد المحكمة بالدعم التشغيلي اليومي في استخدام نظامها اإلداري األساسساب ت  ، واصل فريق2019في عام  - 222

 .إدارة المحكمة ورقمنتها إلى طلبات التغيير المعقدة لزيادة أتمتة ساب  طلبات الخدمة الواردة ، بدًءا من طلبات إدارة حساب مستخدمساب  فريق

 MyHRتمت أتمتة العديد من العمليات الورقية ورقمنتها باستخدام نظام وفي عدة مشاريع لتحسين ودعم إدارة المحكمة.  سابشارك فريق و - 223

الوصول إلى تطبيقات لتسهيل الدخول الموحد ساب تطبيق نظام  . ومن التحسينات األخرى التي يدعمها فريق2018في عام  إدخالهاألساسي الذي تم 

SAP ERP باإلضافة و. على نحو كفءشهرية الرواتب العملية كشوف إنجاز لدعم  القائم على برمجيات ساب مركز مراقبة كشوف المرتباتفعيل وت

الشراء ذات القيمة المنخفضة في دعم تنفيذ عملية كما لوحة معلومات جديدة للميزانية لمراقبة تنفيذ الميزانية تفعيل في ساب  إلى ذلك، شارك فريق

 .برمجيات ساب

 األمن والسالمة .13

، واصل قسم األمن والسالمة التركيز على زيادة تطوير وتعزيز األمن والسالمة وإدارة المخاطر ودعم أنشطة المحكمة في 2019في عام  - 224

الدعم األمني قسم األمن والسالمة قدم والمقر. وواصل القسم دعم إدارة المخاطر األمنية وأمن وسالمة موظفي المحكمة وأصولها في الميدان. 

من ملفات التصاريح األمنية لألفراد  954عالج مكتب أمن الموظفين والتحقيقات وة القضائية وفقًا لجدول أعمال المحكمة وقرارات الدوائر. لألنشط

 .التدقيق إلى عملية غير ورقية تماًماعملية حول وأتمتة المكتب، نجز في المائة مقارنة بالعام السابق(، وأ 7)بزيادة قدرها 

لمقر، واصل القسم ضمان إدارة جميع مخاطر األمن والسالمة ذات الصلة لموظفي المحكمة وعملياتها وأصولها ومبانيها على النحو خارج او - 225

إلى بلدان  921بعثة ) 1622 إلىقُدم الدعم األمني والمناسب، بما يتماشى مع بروتوكوالت المحكمة والمبادئ التوجيهية المتعلقة باألمن والسالمة. 

دم سبعة وعشرون تقريرا اثنتي عشرة حلقة دراسية. وقُ يشمل في المائة( ، بما  5، بزيادة إجمالية قدرها الحاالتبلدان غير إلى بعثة   701و االت الح

ال األمني تم توفير الحماية الوثيقة وخدمات االتصوفي المائة( بشأن مسائل مختلفة تتعلق باألنشطة خارج المقر.  13عن الحوادث )بانخفاض قدره 

نظم القسم وبعثة واحدة لنقل المعتقلين. إلى باإلضافة إلى ذلك، قدم القسم الدعم في مجال األمن والسالمة ومناسبة.  11لكبار مسؤولي المحكمة في 

هولندا، ويس ر تسجيل العديد من موظفي بالتعاون مع جيش الدولة المضيفة في ة" في البيئة الميدانينُُهْج األمان واألمن "تناولت دورة تدريبية واحدة 

في تعزيز وعي  تالتي نظمتها األمم المتحدة في بلدان أخرى، والتي ساهم "نُُهْج األمان واألمن في البيئة الميدانية" المحكمة اآلخرين في دورات

 .الموظفين في مجال األمن والسالمة

بنشاط قسم األمن والسالمة  ألنشطة المتعلقة بالمحكمة، ساهم موظفواشر ألمن وسالمة الدعم المبا تقديم باإلضافة إلىو، 2019خالل عام و - 226

موقة في نجاح العديد من األحداث والحلقات الدراسية الرئيسية التي نُظمت في مقر المحكمة وحضرها العديد من كبار المسؤولين والشخصيات المر

 2099 ضمتأصحاب المصلحة قام بها زيارة  129زيارة(، و  26 بلغت ى )زيادةالمستو ةرفيعزيارة قامت بها شخصيات  97)ما مجموعه 

تقريرا عن حوادث  189عامة وحضور جلسات استماع(. وفي المقر، قُدم استعالم مشارًكا، خالل زيارات  24331ت مجموعة ضم 222مشارًكا، و

 ئة(. في الما 6)انخفاض بنسبة فحص األمني دا للبن 607978 في المائة( بشأن مسائل مختلفة وخضع  33)بزيادة قدرها 

 المعلومات واالتصاالت تتكنولوجيا  -14

خدمات قسم خدمات إدارة المعلومات ما يقدمه من يقسم ويقدم قسم خدمات إدارة المعلومات خدمات تكنولوجيا المعلومات وإدارة المعلومات.  -227

تنفيذ قدرات جديدة أو محس نة لتكنولوجيا المعلومات أو إدارة المعلومات، مع وضروري للحفاظ على المستوى الحالي لعمليات المحكمة؛ هو ما بين 

تكنولوجيا المحكمة الخمسية السنوات لإستراتيجية  في 2019ما يخص عام إعطاء األولوية للمشاريع اإلستراتيجية على النحو المحدد في

تعزيز حوكمة تكنولوجيا المعلومات وإدارة المعلومات للمحكمة من أجل تحسين القيمة مقابل الرامية إلى الجهود ؛ وبين رة المعلوماتالمعلومات/إدا

في حين أن المحكمة قد خفضت نشاطها القضائي في وتقديم الخدمات والحلول المطلوبة.  بما يكفل المال الستخدام موارد الموظفين وغير الموظفين

وهو مزود خدمة لجميع أنشطة المحكمة، ظل الطلب على الخدمات متسقًا مع السنوات السابقة ألنه، ففي قسم خدمات إدارة المعلومات، ، 2019عام 

أنشطة من لدعم كل ما لديهم  نظمهاعلى البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات ويعولون المحكمة  يموظففإن بغض النظر عن جلسات االستماع، 

ألجهزة والبرمجيات ومشاريع لتحديثات الصيانة وأعمال العدًدا من  قسم خدمات إدارة المعلومات باإلضافة إلى الدعم التشغيلي اليومي، نفذو. يومية

 .تكنولوجيا المعلومات/إدارة المعلوماتالمحكمة الخمسية السنوات لإستراتيجية في  2019عام 

لمسارات المبادرات االستراتيجية التالية، المدرجة أدناه وفقًا  )"قسم الخدمات"( بتنفيذ المعلوماتقام قسم خدمات إدارة ، 2019عام  في و -228

 :االستراتيجية

على وجه وتوسيع نطاق تحسينات إدارة األدلة؛ المضي في  بهدفشراكته مع مكتب المدعي  واصل "قسم الخدمات"  – أ( مكتب المدعي العام

 .لحصول على بيانات الطب الشرعي وتسجيل األدلة الرقميةلغرض االتحديد، تصفح المجهول 
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واستكمل قسم الخدمات توافق التكنولوجي. ال مسائلالمحمول لحل  م إدارة تطبيقات الضحاياتطوير نظا "قسم الخدمات"ل واص – ةقضائيال الهيئةب( 

إلبرام مذكرة الشؤون القانونية التابع لقلم المحكمة ومكتب مة قسم إدارة المحك ، بما في ذلك العمل معمنصة سير العمل القضائيلشراء عملية ال

 بمساعدة واستكمل قسم الخدمات أيضا،لمنصة سير العمل القضائي. أساس سير العمل التابع للمحكمة الخاصة بلبنان كبرنامج  تفاهم للحصول علىال

في أواخر عام لخدمات وقسم إدارة المحكمة لقسم ابدأ التدريب المتخصص وعملية الشراء لتزويد فريق المشروع بالموارد. قسم إدارة المحكمة، 

قسم  ودعمحلول منصة سير العمل القضائي  مرحلة تصميمقسم الخدمات  . كما بدأ2020حتى الربع الثاني من عام  هذا التدريب وسيستمر 2019

 .في تحديد متطلبات النظام الوظيفية إدارة المحكمة

 على اختبار قبول المستخدم  واستكملالمحكمة.  البعثات على نطاقالمرحلة الثانية من نظام تخطيط "قسم الخدمات"  نفذ –ج( الشؤون اإلدارية 

 .2020في أواخر الربع األول من عام  تفعيلهالمقرر  ( ومنEnteprise Activity Tracker) ع "متعقب نشاط المؤسسة" مشرو

المشاريع االستراتيجية متعددة السنوات من خالل تنفيذ السياسات واإلجراءات حوكمة معلومات تنفيذ "قسم الخدمات"  واصل –د( إدارة المعلومات 

لمحفوظات الجديدة. ل القياسية تشغيلالتنفيذ إجراءات من خالل على النحو المحدد في استراتيجية مكتبة المحكمة، واإلرث والمحفوظات، بما في ذلك 

 .وتحسينات أمن المعلومات لمنصة سير العمل القضائي شرط أساسي مهمتقدًما في سجل أصول معلومات المحكمة، وهو دمات قسم الخ كما أحرز

 عام الذي تم شراؤه في(  Cloud Access Security Broker ) تنفيذ وسيط أمان الوصول السحابي 2019في أوائل عام تم  -هـ( أمن المعلومات 

المحكمة اختبار االختراق ونفذت واستكملت السكون. حالة وفي سحابيا في حالة االنتقال للمحكمة بتشفير بياناتها المخزنة  ذلك ؛ ويسمح2018

نظام إدارة أمن المعلومات، الذي تضمن التدريب تطبيق تم إحراز تقدم إضافي مع والتوصيات لزيادة تعزيز ضوابط أمن المعلومات للمحكمة. 

ألف يورو إلى عام  157وافقت الجمعية على ترحيل وات لوحدة أمن المعلومات بشأن االستجابة لحوادث أمن المعلومات. الرسمي ومنح الشهاد

، بينما سيتم االنتهاء من المشتريات لتطوير التدريب على أمن المعلومات والمزيد من التحسينات لمنصة 2019من االستثمار المعتمد لعام  2020

 .2020في عام استخبارات التهديدات 

جهوده لتحسين حوكمته وإدارته، وأقر مجلس حوكمة إدارة المعلومات نافذة صيانة  "قسم الخدمات" بذلواصل –و( تحسين تكنولوجيا المعلومات 

 Windows استمر مشروعويحافظ على نظام المحكمة محدثًا وهو ضروري لدفاعات أمن المعلومات للمحكمة. ومن شأن ذلك أن شهرية قياسية. 

 Exchange 2016 و Microsoft O365 ى برنامج لمستشار الخارجي إلاتم ترحيل وتقدم مع اكتمال المرحلة التجريبية واالختبار. إحراز في   10

  .الجديد

واإلدارية وتحديثات مشاريع تكتيكية إضافية لدعم األنشطة القضائية والتحقيقية نفذ "قسم الخدمات" باإلضافة إلى المشاريع االستراتيجية، و  -229

 .النظم، والتي تعتبر ضرورية للحفاظ على صحة واستقرار البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات بشكل عام

ام الفريق أيًضا . وق .eFiling تطبيق كذلك بتحديثولقسم إدارة المحكمة  بتنفيذ نظام للتحقق من النسخت "قسم الخدمات" قام فريق تطوير برمجيافأ( 

باإلضافة إلى مشاريع تطوير و. 2020يناير كانون الثاني/في  تطبيقهالجديد للهواتف المحمولة والمكتبية، ومن المقرر  ePhone نظام فواتير ببناء

مواقع : تتبع أصول المحكمة )تتبع المركبات عبر نظام تحديد ال، وهماالمحكمة نطاقبتجربة نظامين رئيسيين على قام "قسم الخدمات" كذلك البرامج، 

ومن المقرر توفير تنبيهات آلية لموظفي المحكمة(. قسم األمن والسالمة بهدف في جمهورية أفريقيا الوسطى ونظام اإلخطار الشامل ل((GPS) العالمي

 .2020في أوائل عام أن يطبق كال النظامين بالكامل 

إدخال و اوصيانته محديث النظت ووحدة إدارة المعلومات دمةووحدة عمليات الخ  واصلت وحدة تطوير وإدارة النظمر "قسم الخدمات" عبوب( 

 تحسين لمحكمة، ما أدى إلىالخاص باالنظام الموحد لدعم نظام النسخ االحتياطي للبيانات ق وحدة تطوير وإدارة النظم نفذ فريو. ات عليهاتحسين

برنامج ساب  ، اختبار DMS SAPبرنامج تحليل النظم )ساب(  قفري، مع واستكملت الوحدة المذكورةعمليات النسخ االحتياطي. أوجة الكفاءة في 

 .من الكوارثللتعافي 

 و Multi-Transالنظم التابع لوحدة تطوير وإدارة النظم تحديثات شملت نظام إدارة الشهود لمكتب المدعي العام ونظم فريق دعم واستكمل ج( 

Plannon و TeamMate. تحديث بيئة برنامج  ووحدة إدارة المعلومات . ووفرت وحدة تطوير وإدارة النظم SharePoint 2019 ت وحدة وبدأ

. ومن المقرر أن تستمر هذه الترحيالت حتى نهاية الربع الثاني 2019ديسمبر كانون األول/في عمليات ترحيل الموقع في أواخر  تإدارة المعلوما

 .2020من عام 

نظام أنجزت نقل الصوت عبر بروتوكول اإلنترنت و نظمتسجيل المكالمات في مركز االحتجاز و واستكملت وحدة عمليات الخدمة تحديثات لنظمد( 

)كوتا( لألقراص  حصًصاهذه الوحدة  . كما نفذ فريق2020في أوائل عام تطبيقه مشاركة الملفات الجديد لمديري قضايا الدفاع والمحتجزين، المقرر 

 .المحكمةعلى نطاق تخصيص مساحة التخزين لية عم، ما أدى إلى تحسين (home driveالحافظة )

 :كما يلي الدعم التشغيلي اليومي ألمن المعلومات ونظم إدارة المعلومات"قسم الخدمات" يوفرو – 230

د. ومع مدمرة بشكل متزايالتي يحتمل أن تكون ، استمرت المحكمة في مواجهة مشهد متطور من التهديدات اإللكترونية الحازمة و2019ي عام فأ( ف

تعرض المحكمة للتهديدات اإللكترونية من خالل االستثمار االستراتيجي في تقنيات أمن  الحد منذلك، تم إحراز تقدم مطرد في كل من المرونة و

ذات اصلت الدفاعات اإللكترونية للمحكمة والمعلومات والتطوير المستمر للوعي بأمن المعلومات والمهارات األساسية بين جميع موظفي المحكمة. و

 1.4و مجسمليون  40الشهري  همتوسطعددا بلغ  توحجب فاكتشفتوعمليات المسح المستمرة، المجسات توفير حماية فعالة ضد المتعددة الطبقات 

وتقييم بمسح المحكمة باستمرار  ، قامت2019عام وعلى مدار برامج ضارة )فيروسات(. من محاولة  600مليون رسالة بريد إلكتروني ضارة و 

باإلضافة وبرامجها.  نظمعلى كل ما يلزم من ترقيعات أمنية ، وطبقت أوجه تأثرأي نقاط ضعف و الستكشافالداخلية النظم والشبكات الحاسوبية 

ت الموصى بها والمدعومة التي يقدمها بما يتماشى مع اإلصداراوبرمجياتها التطبيقية نظمها التشغيلية الحاسوبية إلى ذلك، واصلت المحكمة صيانة 
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وحدة أمن المعلومات لحادثين أساسيين فقط ألمن المعلومات: أحدهما يتعلق بفقدان وسائل اإلعالم تصدت ، 2019في عام والبائعون والشركاء. 

 .2019في عام لحقت بالبرمجيات جوهرية ضارة إصابات ثمة  تكنلم وواآلخر يتعلق بالوصول غير المصرح به. 

خدمات المكتبة اليومية، بما في ذلك المساعدة البحثية والوصول إلى  الموروثات التابع لوحدة إدارة المعلوماتوالمحفوظات والمكتبة قدم فريق وب( 

باحثًا من الخارج.  80زائًرا، منهم  3761المكتبة  استقبلت ،2019في عام وموظفي المحكمة والقضاة والمحامين. ، إلى موارد المعلومات ذات الصلة

مساعدة بحثية معمقة. وقدمت تدريًبا في مجال المكتبات  تاستفساًرا مرجعيًا تطلب 399استفساًرا، منها  1218ن خالل العام، أجاب فريق المكتبة عو

أجرى مستخدمو المكتبة واستخدام مواد المكتبة يوميًا. وجرى  شخًصا. 150 ما مجموعه جميع الموظفين الجدد والمتدربين والمستشارين، ودربتإلى 

مطبوعة من المواد ال 5505المكتبة وأعارت مرة.  60000بحثًا على منصة المكتبة واستشاروا المحتوى اإللكتروني المشترك أكثر من  18316

في إطار أنشطتها الجارية لتطوير المجموعات، وروبا. بين المكتبات في جميع أنحاء أومشتركة استعارة  146يسرت مستخدمي المكتبات وإلى 

مادة  785مجلدا من مجموعتها، منها  3233استعرضت المكتبة جميع موادها المتداولة بحثا عن مواد قديمة ومكررة ولم تعد مطلوبة، وأزالت 

العام، عملت المكتبة أيًضا مع ممثلين عبر األجهزة  خاللومركز االحتجاز لمزيد من استعمال.  طالب بها مادة 84طالبت بها المكاتب القطرية و 

ي ال واألقسام لتجميع المعلومات حول مصادر المعلومات المشتركة، وبالتالي تجنب ازدواج االشتراكات، وتشجيع تقاسم التكاليف لالشتراكات الت

السجالت ذات القيمة طويلة األجل، انضم قسم المحفوظات إلى فيما يتعلق بالحفاظ على وتستطيع المكتبة تغطيتها، وبالتالي ضمان الوصول للجميع. 

، واألمين التنفيذي للجنة المحكمة الجنائية الدوليةوقدم مشورة أرشيفية إلى لجنة األعمال الفنية في  2019في عام  من الموروثاتسجاًل  2878

 .أخرى جهاتمن بين  ،كة الضحايا وجبر أضرارهمقسم مشار ونظام ،في مكتب المدعي العاماإلعالم الميزانية والمالية، ووحدة 

 يخدمالمكتب البطاقة افتتحها فريق  SolvIT  ،13382، المسمى، سجل نظام إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات التابع للمحكمة2018في عام وج( 

كانت الجودة اإلجمالية قسم خدمات إدارة المعلومات. وحلها أفرقة على نطاق وبطاقة قامت بأغالقها  13566وحدة عمليات الخدمة، مع إغالق التابع ل

 ٪ من الطلبات في المكالمة األولى وحقق98 ما نسبته نجح في حلوفي المائة؛  5عالية: فقد قلل الفريق من تراكم التذاكر بنسبة  يمكتب الخدماللعمل 

 238التابع لوحدة عمليات الخدمة ية م فريق عمليات الخدمة السمعية والبصرقدوجيد جًدا لخدمة العمالء. التقييم الجيد أو التقييم من ال٪ 90 ما نسبته

 فريقكما وفر بصرية. ودقيقة من الدعم لجلسات االستماع في قاعة المحكمة مع عدم وجود وقت تعطل يعزى إلى مشكالت سمعية  38ساعة و 

 –اجتماع ودورة تدريبية  1000وأكثر من من األحدات  805لمحكمة لـ اإلعداد والدعم في مركز المؤتمرات با عمليات الخدمة السمعية والبصرية

البالغ م قسم خدمات إدارة المعلومات تم تجاوز هدف توفر نظاوتحد في مواجهة انخفاض عدد الموظفين بسبب تقلص نشاط قاعة المحكمة. ذلك و

تكنولوجيا المعلومات بالنسبة لتوفر نظم في المائة  99.6قاعات المحكمة و  ه فيلتوفر بالنسبة في المائة 98.8في المائة، حيث ارتفع إلى  99.2

 .ككل

خدمات إدارة المعلومات إحراز تقدم مطرد في مبادرات التحسين المستمر، واستكمل للعام الثاني على التوالي عملية المؤشرات  قسماصل وو -231

القسم لتحديد سجل مخاطر تكنولوجيا  نطاقأيًضا تمرين تقييم المخاطر على واستكمل القسم . المالية لتتبع موارد الموظفين المطلوبة لتقديم الخدمات

المحكمة للمسؤولين  نطاقإجراء تمرين على قسم خدمات إدارة المعلومات  تطلب نظام الفوترة اإللكتروني الجديد منوالمعلومات وإدارة المعلومات. 

ألف  60أدى ذلك إلى استرداد تكلفة أكثر من وللهواتف المحمولة التي تصدرها المحكمة. المتميز الخاص  والموظفين المنتخبين للمطالبة باالستخدام

ت ضوابط محس نة لتقييم مبادرات األعمال وإدارة المشاريع وإدارة قسم خدمات إدارة المعلوما أخيًرا، نفذو. 2019يورو في الربع األخير من عام 

 البائعين والعقود.

 شراءال -15

، للضحايا يلصندوق االستئمانل األضرارمن الوفاء بفعالية بالمتطلبات التشغيلية للمحكمة بأكملها واحتياجات جبر الشراء  تمكنت وحدة - 232

. الذي يضطلع به أمين لجنة استعراض الشراءفي حدود مستوى مواردها المعتمدة، بما في ذلك الدور اإلضافي  2019والتعامل مع عبء العمل لعام 

عمليات يسير العمل في اكتساب القيمة المنخفضة لتنظام سير تبسيط عملية االستعانة بالمصادر من خالل إدخال الشراء  خالل العام ، واصلت وحدةو

زيادة فادي تلمساعدة المباشرة في العديد من المفاوضات التعاقدية المعقدة، ما أدى إلى ت وحدة الشراء اعالوة على ذلك، قدموالمكاتب القطرية. 

 ،المحكمة، والخدمات اإلدارية الجديدة لصندوق تقاعد القضاةنطاق يورو؛ وشمل ذلك برنامج العمل المشترك الجديد على  900000التكاليف بمقدار 

األجل الحتواء  يطويلجديدين اثنين اتفاقين الشراء باإلضافة إلى ذلك، أبرمت وحدة و .OSINTلمكتب المدعي العام، المسماة   وأداة البحث الجديدة

التركيز على التحسين  وستواصل وحدة الشراءألف يورو سنويًا في اللوازم المكتبية وأجهزة تكنولوجيا المعلومات.  30000الزيادة المتوقعة البالغة 

 .المستمر لعملية الشراء

كانون  6و 2019أكتوبر تشرين األول/ 17 في الفترة ما بين المكاتب القطرية جرًدا مادًيا كامالً في جرى قسم الخدمات العامة في المقر ووأ - 233

 .على التوالي ،2019مارس آذار/ 29و  14بين ، وما 2019ديسمبر األول/

 . قوائم الجرد السنوية16

 )باليورو( 2019ديسمبر كانون األول/ 31 -يناير كانون الثاني/ 1في الفترة قائمة البنود المشطوبة 
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 القيمة الدفرتية عدد األصول سبب التخلص   الوصف
 يورو 0.00 2 التقادم األاثث والتجهيزات

 يورو 0.00 2  جمموع األاثث والتجهيزات
 يورو 0.00 1 التلف معدات تكنولوجيا املعلومات واالتصال

 يورو 0.00 1 الفقد
 يورو 0.00 29 االستهالك العادي

 يورو 0.00 142 التقادم
 يورو 0.00 1 السرقة 
 يورو 0.00 1 املقايضة                                                                                 

 يورو 0.00 175  جمموع معدات تكنولوجيا املعلومات واالتصال
 يورو 326.43 10 التلف معدات تكنولوجيا املعلومات واالتصال املتدن ية القيمة

 يورو 0.00 19 الفقد
 يورو 0.00 187 االستهالك العادي

 يورو 0.00 203 التقادم
 يورو 0.00 3 السرقة

جمموع معدات تكنولوجيا املعلومات واالتصال املتدنّية 
 القيمة

 يورو 0.00 422 

 يورو 0.00  التربع األصول األخرى املتدن ية القيمة
 يورو 0.00  االستهالك العادي

 يورو 0.00  التقادم
 يورو 0.00   جمموع األصول األخرى املتدنّية القيمة

 أصول أخرى
  

 يورو 0.00 1 التربع
 يورو 0.00 1 االستهالك العادي

 يورو 0.00 1 التقادم
 0.00 3  جمموع األصول األخرى

    املركبات
 يورو 8403.77 1 التلف 
 يورز 0.00 9 االستهالك العادي 

 يورو  8403.77 10   املركبات جمموع 
    أصول أخرى 

 يورو  0.00 4 االستهالك العادي 
 يورو 0.00 4  جمموع األصول األخرى

 8403.77   اجملموع الكلي 
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 التمويل -17

 درسوباإلضافة إلى ذلك، . للقطاع العامة الدولية يلمعايير المحاسبلوأعد بياناته المالية وفقا  2018أنهى قسم الشؤون المالية السنة المالية  - 234

معلومات عن في المرفق الحادي عشر ترد والمؤقت. النقدي حاالت النقص  تدبُّرالسنوية لحسابات العام وكان مطلوباً منه ة المراجععمليات القسم 

 .2019أداء األموال السائلة للمحكمة خالل عام 

 )أ( االمتثال لسياسة االستثمار الحالية

بشأن  ICC / AI / 2018/001 ، استوفت المحكمة معايير االختيار المصرفي وحدود االستثمار امتثاال للتعليمات اإلدارية2019في عام  - 235

: االختيار المصرفي وحدود االستثمار(، التي تنص على أنه ال ينبغي عادة استثمار أكثر من ثلث األصول 9.3استثمار األموال الفائضة )القسم 

اصلت المحكمة إعطاء األولوية لتأمين أموالها، مع ضمان استثمار األموال السائلة بهدف الحصول على معدل عائد وة في مؤسسة واحدة. والنقدي

 .مرتفع حيثما أمكن ذلك

لجدارة االئتمانية راقب المحكمة األسواق عن كثب وتحصل على تقييمات مخاطر االئتمان األخيرة من وكاالت التصنيف االئتماني لضمان اوت  -236

التي لديها تصنيفات ائتمانية عالية قصيرة األجل وتضعها جغرافًيا  البنوكتحتفظ المحكمة بأموالها لدى والعالية لجميع العالقات المصرفية للمحكمة. 

 ,Standard & Poor’s االئتمانيوفقًا للتصنيفات التي تقدمها وكاالت التصنيف (، AA أو AAA) في البلدان التي لديها أعلى تصنيف ائتماني

Moody’s   وFitch . 

 )ب( العائد على االستثمارات

رصيد نقدي شهري، بما في ذلك الصندوق العام ، احتفظت المحكمة بمتوسط 2019كانون األول/ديسمبر  31كانون الثاني/يناير و 1ين ما ب– 237

مليون يورو. ومن هذا  62.1ستئمانية والصندوق االستئماني للضحايا، يقارب وصندوق رأس المال المتداول وصندوق الطوارئ والصناديق اال

مليون يورو فيما يتعلق بالميزانية البرنامجية المعتمدة، باستثناء صندوق رأس المال العامل وصندوق  26.9المبلغ، في المتوسط، تم االحتفاظ بـ 

 .2019كانون األول/ديسمبر  31ل المتداول وصندوق الطوارئ حتى الطوارئ. ويرد في المرفق الثاني عشر حالة صندوق رأس الما

الحادي  المرفقفي المائة )انظر  0.0، ظل سعر الفائدة األساسي للبنك المركزي األوروبي عند مستوى قياسي منخفض بلغ 2019ي عام وف - 238

اعتباًرا و. 2019سبتمبر أيلول/٪ في 0.5-٪ إلى 0.4-باإلضافة إلى ذلك، تم تخفيض سعر الفائدة على ودائع البنك المركزي األوروبي من وعشر(. 

مليون يورو.  2.5٪ عندما يكون الرصيد على جميع الحسابات أعلى من 0.5فائدة سلبية بنسبة  ABN AMRO، سيفرض 2020أبريل نيسان/ 1  من

في البيئة المالية الحالية، و. 2019في المائة في عام  0.21عائد سعر الفائدة للمحكمة بلغ متوسط وك األخرى التباع نهج مماثل. البنووتخطط 

 ألف يورو مرضيًا. 121وبالنظر إلى تأثير سياسات البنك المركزي على العائدات، يمكن اعتبار إجمالي العائد على جميع األموال البالغ 

 المستقبلي واستراتيجية االستثمار )ج( االتجاه

االستثمار االجتماع فصليًا لمناقشة األداء وتحليل ظروف السوق الحالية وتقديم التوجيه إلى رئيس الحسابات  استعراضستواصل لجنة   -239

إلى قرارات السياسة النقدية األخيرة  بالنظروأولويتها األولى االستمرار في الحفاظ على أموالها. ستكون المحكمة المخاطرة ووتتجنب والخزانة. 

. وستواصل المحكمة السعي 2020من غير المرجح أن تكون المحكمة في وضع يمكنها من تحقيق عوائد أفضل في عام فللبنك المركزي األوروبي، 

ار األموال الفائضة. ومع ذلك، إذا استمر لتوليد وتحسين العوائد في سوق صعبة، مع حماية األموال من خالل االلتزام بسياساتها الصارمة على استثم

 .اتجاه أسعار الفائدة المنخفضة، فقد ال يكون من الممكن حماية رأس المال من العائد السلبي

 أمانة جمعية الدول األطراف -البرنامج الرئيسي الرابع  -دال 

الدول األطراف )"الجمعية"( وهيئاتها الفرعية وهيئات الرقابة جمعية إلى وخدمات المؤتمرات  األساسيةواصلت األمانة تقديم الخدمات  - 240

 .2019األخرى في عام 

 :ما يلي 2019التي حققتها األمانة في عام  المهمةتضمنت اإلنجازات و - 241

عقد الدورة الثامنة عشرة )أ( تنظيم وتقديم الخدمات للدورة الثامنة عشرة للجمعية، المنعقدة في الهاي، لمدة خمسة أيام عمل. وكان من المقرر 

كانون األول/ديسمبر لمدة ستة أيام عمل، ولكن نظرا لكفاءة الجمعية وبمساعدة األمانة، اختتمت الدورة بنجاح في  7إلى  2للجمعية في الفترة من 

 غضون خمسة أيام عمل؛

، عندما تم تعيين األعضاء 2019 حزيران/يونيه اعتباًرا من لجنة انتخاب المدعي العامإلى واللوجستية الموضوعية تقديم الخدمات القانونية وو)ب( 

في الهاي خالل الدورة  2019ديسمبر كانون األول/ 3و  2عقدت اللجنة اجتماعا يومي والخمسة وفريق الخبراء الخمسة من قبل مكتب الجمعية. 

 الثامنة عشرة للجمعية؛

، مثل توفير الوثائق والتقارير والموجزات التحليلية، بما في ذلك إعداد الموضوعيةقانونية وتزويد الجمعية وهيئاتها الفرعية بخدمات األمانة الو)ج( 

وانتخاب عضو واحد في اللجنة  ،الوثائق المتعلقة بانتخاب ستة أعضاء في لجنة الميزانية والمالية )"اللجنة"(، وانتخاب لملء شاغر في اللجنة

 ترشيحات القضاة؛المعنية باالستشارية 

، وفريق الدراسة المعني بالحوكمة، والفريق المراجعةتقديم الخدمات للهيئات الفرعية للجمعية، وال سيما المكتب وأفرقته العاملة، واللجنة، ولجنة و)د( 

 العامل المعني بالتعديالت، والفريق العامل المعني بمراجعة أجور القضاة؛
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 يوم عمل؛ 15للجنة في الهاي على مدى فترة إجمالية قدرها دورتين عاديتين إلى تنظيم وتقديم الخدمات و)هـ( 

 دورتين للجنة مراجعة الحسابات على مدى خمسة أيام عمل؛إلى  تنظيم وتقديم الخدماتو)و( 

 إسداء المشورة إلى الجمعية والمكتب وهيئاتهما الفرعية بشأن المسائل القانونية والموضوعية المتعلقة بعمل الجمعية؛و)ز( 

دولية الضطالع بواليتها المتعلقة بخطة عمل جمعية الدول األطراف لتحقيق العالمية والتنفيذ الكامل لنظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الاو)ح( 

 اإلنترنت؛ فيما يؤدي إلى تحسين الوصول إلى المعلومات المقدمة على موقع الجمعية بعمال بالقرارات ذات الصلة، 

 ICC-ASP / 9 / Res.3 و RC/Res.1 اليتها المتعلقة بالتكامل، على النحو المبين في القرارات ذات الصلة، بما في ذلكبو أيضا االضطالعو)ط( 

بين الدول والمحكمة فيما كحلقة وصل تولي المهام وشمل ذلك .  .ICC-ASP / 12 / Res.4 و ICC ASP / 11 /Res.6 و ICC-ASP / 10 / Res.5 و

والمحافظة  ؛اإلنترنتفي جمع المعلومات حول األنشطة والمتطلبات التكاملية ونشرها على موقع الجمعية وجتمع المدني؛ والمنظمات الدولية والم

 المتاحة على الموقع اإللكتروني؛الجهات الفاعلة التكاملية على قاعدة بيانات 

للصندوق االستئماني وإدارته من أجل مشاركة أقل البلدان نموا والدول النامية األخرى في أعمال الجمعية،  المساهماتقامت األمانة بتأمين و)ي( 

 مما يس ر مشاركة أربعة ممثلين في الدورة الثامنة عشرة للجمعية؛

واألفراد والمنظمات غير الحكومية  قامت األمانة بمراسلة الحكومات والمحكمة والمنظمات الحكومية الدولية والهيئات األخرى ذات الصلةو)ك( 

 بشأن المسائل المتعلقة بعمل الجمعية؛

 من ممثلي المجتمع المدني في الدورة الثامنة عشرة للجمعية؛  937قامت األمانة بإدارة عملية اعتماد المنظمات غير الحكومية ويسرت مشاركة و)ل( 

قديم المشورة القانونية بشأن القضايا الموضوعية المتعلقة بعمل الجمعية وهيئاتها ساعدت األمانة رئيس الجمعية، بما في ذلك عن طريق تو)م( 

 ترتيبات السفر وتيسير حضور مختلف االجتماعات والحلقات الدراسية. إجراءالفرعية، و

 :جتماعات على النحو التاليالإلى باإلضافة إلى الجلسات العامة للجمعية والمشاورات غير الرسمية ذات الصلة، قدمت األمانة خدمات و - 242

 12         )أ( اجتماعات المكتب

 اجتماعا  74       االجتماعات المعقودة في الهايمجموع )ب( 

   47     فريق الهاي العاملاجتماعات مجموع  ‘1‘     

 11       اجتماعات فريق الهاي العامل            

 4      التكامل الخاصة بجتماعات الا         

 3      التعاونب الخاصة جتماعاتالا         

 1      ملخطة العالخاصة بجتماعات الا         

  20       الميزانيةاالجتماعات الخاصة با        

 2      الحوكمةالمعني بالدراسة فريق اجتماعات        

  4       آلية الرقابة المستقلةاجتماعات        

  2         حاطةاجتماعات اال       

  7     الفريق العامل المعني بمراجعة أجور القضاة اجتماعات‘ 2‘  

 اجتماعا  15       لجنة الميزانية والماليةأيام عمل ‘  3‘  

 اجتماعات   5       أيام عمل لجنة المراجعة التدقيقية ‘ 4‘ 

 اجتماعا  30       االجتماعات المعقودة في نيويورك مجموع )ج(         

 23      العامل نيويورك فريق مجموع اجتماعات ‘ 1‘            

   7      العاملنيويورك اجتماعات فريق    

 5        الشاملة  جتماعاتالا   

 1       عدم التعاون اجتماع بشأن 

 3     التمثيل الجغرافي العادل والتوازن بين الجنسيناالجتماعات بشأن 
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  7       إجراءات انتخاب القضاةاالجتماعات بشأن 

  7       الفريق العامل المعني بالتعديالتاجتماعات ‘ 2‘         

____________________________________________________________________ 

  116         مجموع االجتماعات

 :صفحة )باللغات الرسمية األربع للجمعية( للدورة الثامنة عشرة، على النحو التالي 14554 وثيقة و 723قامت األمانة بتجهيز ما مجموعه  - 243

 صفحة؛ 4921وثيقة و  176)أ( ما قبل الدورة: 

 صفحة ؛ 342وثيقة و  44أثناء الدورة: و)ب( 

 .صفحة 2719وثائق و  8ما بعد الدورة: و)ج( 

صفحة(  5174وثيقة )أو  397ة والثالثين للجنة الميزانية والمالية، عالجت األمانة ما مجموعه في سياق الدورتين الثانية والثالثين والثالثو -244

 .بلغتي العمل

 .المراجعةصفحة( فيما يتعلق بالدورتين التاسعة والعاشرة للجنة  1398وثيقة )أو  98وعالجت األمانة كذلك ما مجموعه  -245

 وق االستئماني للضحاياأمانة الصند -البرنامج الرئيسي السادس  -هاء 

 مقدمة

أسفرت ومن حيث التنوع والحجم. أو "الصندوق"( الصندوق االستئماني" " )، زادت أنشطة الصندوق االستئماني للضحايا2019في عام   -246

، انخرط الصندوق 2019عن عبء عمل قانوني وتشغيلي أكبر، بينما في أواخر عام  المهديو لوبانغاو كاتانغاقضايا في  جبر األضرارمرحلة تنفيذ 

القدرات من الصندوق االستئماني إعادة ترتيب أولويات األنشطة، على قيود ال. وقد تطلبت نتاغاندا قضية الرابعة فيجبر األضرار في إجراءات 

ة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وفي كوت ديفوار، وفي جمهورية إفريقيا وكان لذلك تداعيات على إطالق دورات برامج المساعدة الجديد

 .الوسطى

، شكل النزاع والعنف وعدم االستقرار السياسي والمرض )اإليبوال في جمهورية الكونغو الديمقراطية والمسائل األمنية في 2019في عام و - 247

من موظفي الصندوق االستئماني تين، فعال ا، لكي تكونانتتطلب اللتينالواليتين، إطار  فيمالي( تحديات تشغيلية ألنشطة الصندوق االستئماني 

 .على مقربة من الضحايا والمجتمعات المتضررة أن يكونواوالشركاء المنفذين 

االستئماني، إلى إعادة توجيه التعليمات القضائية ذات الصلة إلى الصندوق وإصدار في المحكمة، بشأن جبر األضرار ممارسة ى تطور الأدو – 248

منح جبر األضرار، القدرة التنظيمية للصندوق االستئماني، بما في ذلك حشد الخبرة القانونية، وزيادة كبيرة في حجم وتعقيد عمليات الشراء المتعلقة ب

 ن بشكل مباشر. لموظفين الميدانييافضالً عن المزيد من مشاركة 

 حاالت جبر األضرار 

 :لوبانغا

، وافقت الدائرة االبتدائية على مقترحات الصندوق االستئماني بشأن عملية تحديد المستفيدين المحتملين الجدد وتحديد 2019شباط/فبراير  7في  - 249

د النهائي أهليتهم للحصول على تعويضات، وأصدرت تعليمات للصندوق االستئماني بالبدء على الفور في عملية تحديد المتقدمين الجدد، وتحديد الموع

 .حتى اآلن اسريما زال تاريخ حتى الستكمال هذه العملية 

، عمل الصندوق االستئماني عن كثب مع الممثلين القانونيين واألقسام ذات الصلة بقلم المحكمة لضمان االمتثال لتعليمات 2019طوال عام و - 250

الق عادة إطالدائرة االبتدائية الثانية فيما يتعلق بعملية تحديد المستفيدين المحتملين الجدد وتحديد أهليتهم للحصول على تعويضات وإنهاء شروط إ

وقد اتخذ الصندوق االستئماني خطوات إيجابية فيما يتعلق بهذه األنشطة، لكنه لم يتمكن من جبراألضرار. عمليات الشراء الالزمة لتنفيذ برنامج 

 .الكشف عن مزيد من المعلومات بسبب سرية العمليات الجارية

، تتضمن لوبانغاقضية االبتدائية بشأن تنفيذ التعويضات الجماعية في ، واصل الصندوق تقديم تقارير مرحلية إلى الدائرة 2019ي عام وف  -251

التقدم المحرز فيما يتعلق بتحديد المستفيدين الجدد المحتملين وتحديد أهليتهم ومعلومات عن تعزيز قدرات الموارد البشرية ألمانة الصندوق؛ 

 .الجماعية القائمة على الخدمة والتعويضات الرمزيةللتعويضات؛ والخطوات المتخذة فيما يتعلق بتنفيذ كل من التعويضات 

ماليين دوالر أمريكي فيما يتعلق بـ  10بمبلغ  جبر األضرار، أكدت دائرة االستئناف مسؤولية السيد لوبانغا عن 2019 ةتموز/ يولي 18ي وف -252

 .هم بعدضحية ثبت أنهم مؤهلون للحصول على تعويضات وأي ضحايا آخرين لم يتم التعرف علي 425
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الموارد والتوعية والدعوة من خالل اجتماعات المائدة المستديرة الثنائية مع  حشد، واصل الصندوق زيادة جهوده في 2019عام على مدار و -253

نهاية عام في و. لوبانغاقضية في  جبر األضرارالدول األطراف في الهاي ونيويورك وبروكسل من أجل استكمال مبلغ االلتزامات المحددة لمنح 

 ماليين يورو. 4يسعى الستكمال المبلغ المتبقي البالغ حوالي هو كمل نصف المبلغ، وست، كان الصندوق قد أ2019

 :كاتانغا

، واصل الصندوق العمل بشكل وثيق مع األقسام ذات الصلة في قلم المحكمة، والممثلين القانونيين، والضحايا أنفسهم، 2019عام وعلى مدار   -254

وقد اتخذ الصندوق االستئماني خطوات إيجابية في هذا الصدد، من خالل عمليات جبر األضرار. مع مختلف ممثلي الحكومة فيما يتعلق بتنفيذ  وكذلك

ن لسوء الحظ ، ال يستطيع الصندوق الكشف عوطريقة المساعدة المدرسية واألنشطة المدرة للدخل للضحايا المؤهلين ، مع إبداء الضحايا ارتياحهم. 

 .سرية عملية التنفيذ الجارية بسببمزيد من المعلومات 

 :المهدي

، عزز الصندوق 2019على مدار عام و، وافقت الدائرة االبتدائية على خطة التنفيذ المحدثة للصندوق االستئماني. 2019آذار / مارس  4في  - 255

 عمليات جبر األضرار. االستئماني وجوده وعملياته في مالي، بما في ذلك في تمبكتو، لمواصلة تنفيذ 

الجماعية المقابلة للضرر االقتصادي بجبر األضرار فيما يتعلق  2019طوال عام الشراء أجرى الصندوق اتصاالت ونسق بانتظام مع وحدة و -256

عمليتي  إعادة نشرالدعوة إلى صندوقالتيجة لالستجابة المحدودة للغاية، قرر نم. واالهتما إبداءأطلق واستعرض عمليتي كما وي الجماعي، والمعن

من أجل  ءات إبداء االهتمامعدة حمالت توعية وإعالمية لإلعالن عن إجراى أجروزيادة عدد مقدمي العطاءات المحتملين؛ إبداء االهتمام بهدف 

طلب المزيد من اإليضاحات وإبداء االهتمام؛ بشأن حالتي ألهلية البائعين استعراض وأجرى استعراضا لجنتي وأنشأ زيادة عدد البائعين المتقدمين؛ 

األضرار  جبرلكال النوعين من نطاق وثائق العمل وصاغ وضع قائمة مختصرة للبائعين المؤهلين؛ وطلب وثائق مفقودة؛ كما من بعض البائعين 

جبر وعقد عدة اجتماعات تشاورية مع المجتمعات المحلية في تمبكتو بشأن ووضع نماذج مقترحات مخصصة سردية وخاصة بالميزانية؛ الجماعية؛ 

 .الجماعيةاألضرار 

والتنسيق بانتظام بالتواصل  2019وفيما يتعلق بالتدبير الجماعي المتعلق بإعادة تأهيل المباني المحمية وصيانتها، قام الصندوق طوال عام   -257

ووضع نماذج مقترحات مخصصة سردية صاغ نطاق العمل؛ ومنظمة شريكة؛ بوحيدا وأذنت له وحدة الشراء االستعانة مع االتحاد األوروبي؛ 

دها الصندوق جودة التي حديفي بمعايير السعمل للتأكد من أن االقتراح حلقة كامل ونظم متدعا المنظمة إلى تقديم اقتراح و وخاصة بالميزانية؛

 .المحليالمجتمع ؛ وعقد اجتماعات مع وزارة الثقافة والمجتمع الدولي و االستئماني

الرئاسة والوزارات الرئيسية في مالي؛ هيئة االتصال والتنسيق مع  2019الرمزية، واصل الصندوق طوال عام جبر األضرار وفيما يتعلق ب  -258

 .المهديقضية التعويضات الرمزية في  بمنح 2020في عام  االحتفالمع المكتب القطري للمحكمة في مالي، ومع اليونسكو، بهدف تخطيط وتنظيم و

أربع حلقات عمل في باماكو تنظيما ناجحا الفردية: نظم الصندوق، باالشتراك مع الممثل القانوني للضحايا، جبر األضرار فيما يتعلق بو -259

لى كيفية دريب السلطات المحلية المختارة لتحديد الصلة الحصرية بين الضحايا المحتملين والمباني المحمية وتحديد الوسطاء واختيارهم وتدريبهم علت

د وجمع وتوحيد والممثل القانوني للضحايا على التنسيق وتقاسم المسؤوليات في تحدي االستئمانيصندوق الاتفق واستمارة المطالبة بالتعويضات. إتمام 

 يوضع قائمة بالضحايا الذين يحتمل أن يكونوا مؤهلين، وجمع عدًدا من الطلبات في باماكو وتمبكتو، ورسم حلواًل للدفع، وأجرومطالبات الضحايا؛ 

وصاغ ، للدفعحيدة بجهة شريكة و لالستعانةللحصول على إذن  وتواصل مع وحدة الشراء لدفع التعويض الفردي،  ائق شتىمسًحا للسوق، وحدد طر

 القيام بهذه االستعانة الوحيدة الطابع. نطاق العمل ومبررات 

تشرين ثانية إلى تمبكتو في  بعثة، وتمكن أخيًرا من إجراء 2019عام على مدار إلى باماكو  القيام ببعثاتواصل الصندوق االستئماني و -260

 اإلحاطةمناقشة وال بهدف بعدد من أصحاب المصلحة المحليين والوطنيين والدوليين ، لاللتقاء، بفضل تحسن الوضع األمني2019نوفمبر الثاني/

 .والتشاور بشأن التعويضات الفردية والجماعية

تصاالت يسير االمن أجل ت "خطة التنفيذ المحدثة"من منقحة بقدر أقل نسخة االستئماني الصندوق أودع ، 2019 أكتوبر/تشرين األول 14ي وف -261

أكتوبر، شارك الصندوق في تشرين األول/ فيووالمانحين المحتملين.  المعنيين كثر جدوى مع المجتمعات المتضررة وأصحاب المصلحةأعلى نحو 

 .واإلذاعة المحليةاز بقيادة قسم اإلعالم والتوعية، وأجرى مقابالت مع محطات التلف في باماكو، توعية مشتركةبعثة 

 .المهدي منح جبر األضرارفي قضيةعن التقدم المحرز في تنفيذ الدائرة االبتدائية نصف شهرية إلى واصل الصندوق تقديم تقارير و - 262

عقدها الموارد والتوعية والدعوة من خالل اجتماعات ثنائية واجتماعات مائدة مستديرة  تعبئةجهوده في  للضحايازاد الصندوق االستئماني و -263

بحلول و. المهديقضية في لجبر األضرار المسؤولية المحددة  المقدر وفق مبلغالمع الدول األطراف في باماكو والهاي ونيويورك من أجل استكمال 

 مليون يورو. 1.35يسعى الستكمال المبلغ المتبقي وقدره هو نصف المبلغ و استكملنهاية العام، كان الصندوق قد 

 مساعدةالتقديم 

 :أوغندا

برنامج مساعدة جديد مدته خمس سنوات بالشراكة مع ستة شركاء منفذين من  للضحايا، أطلق الصندوق االستئماني 2019في نيسان/أبريل   -264

من خالل برنامج والية المساعدة، يوفر الصندوق فمقاطعة في المنطقة الشمالية الكبرى من أوغندا.  22المنظمات غير الحكومية سيتم تنفيذه عبر 

التي أنشطة كسب العيش، والدعم الطبي لضحايا التشويه والبتر والحروق والعنف الجنسي، باإلضافة إلى إعادة التأهيل النفسي لمعالجة الصدمات 

 .عانى منها الضحايا وشهدوها
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بالتفصيل قضايا إدارة المنح  ذهه العمل حلقاتتناولت والصندوق حلقات عمل للرصد والتقييم مع الشركاء المنفذين. أجرى ، 2019في عام و -265

أيًضا استراتيجيات لالتصال والتوعية ووسع ضع وفمن تحسن الظروف األمنية، ستفاد الصندوق ا. ومثل تقارير الميزانية والتحقق من البيانات

لكل شريك، كما كانت بمثابة  خطة مراقبة األداءصوغ لرصد والتقييم لالعمل  ويسرت حلقاتالخدمات إلى المناطق المحرومة في شمال أوغندا. 

 .عمليات مراقبة البرامج وتقييمهاتنسيق فرصة لبناء القدرات للشركاء لتحسين مستويات مهاراتهم فيما يتعلق ب

بهدف رصد البرامج ل، أجرى الصندوق ست عمليات تحقق مالي من الشركاء المنفذين باإلضافة إلى عدة زيارات 2019وطوال عام  - 266

 .أنشطة المشروع وأدائهاستعراض 

 .المساعدة إلعادة التأهيل ةضحية من ضحايا النزاع من برمج 5257بحلول نهاية العام، استفاد و - 267

 :جمهورية الكونغو الديموقراطية

من إخطار "ثيقة المعنونة الو إلى الدائرة التمهيدية األولى الصندوق االستئماني للضحايا ، قدم مجلس إدارة2019كانون الثاني/يناير  10في   -268

)أ( من قواعد  50مجلس إدارة الصندوق االستئماني للضحايا باستنتاجه لالضطالع بأنشطة إضافية في جمهورية الكونغو الديمقراطية وفقا للمادة 

شرع المجلس في األنشطة المحددة ` من النظام األساسي للصندوق االستئماني، 3` و )أ(' 2)أ( ' 50وفقا للمادة و 5."الصندوق االستئماني للضحايا

 .في إخطاره في غياب أي إخطار من الدائرة التمهيدية األولى يفيد بأن من شأن نشاط معين تحديد أي قضية تحددها المحكمة مسبقًا

جمهورية الكونغو  ، أنهى الصندوق عملية الشراء إلطالق دورة جديدة مدتها خمس سنوات لبرنامج المساعدة في2019حزيران/يونيه في و  -269

جودة وأهمية المشاريع المقترحة، واالنتشار  عناصر تم اختيار الشركاء المنفذين على أساسوقد منظمة منفذة جديدة.  11الديمقراطية، واختار 

خاصة بتوزيع الجغرافي، والمتوازن للضرر الذي يجب معالجته، والجرائم الجنسية والجنسانية، والجنود األطفال السابقين، والسالم والمصالحة، وال

 .يينفي الجزء الشرقي من جمهورية الكونغو الديمقراطية )مقاطعات إيتوري وكيفو الشمالية وكيفو الجنوبية(، وتوازن الشركاء المحليين والدول

بات الرئاسية، ووجود النتخالنتيجة  2018ظلت حالة السالمة واألمن في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية غير مستقرة منذ عام و  -270

عدة مرات  الصندوق االستئماني للضحايا تم تعليق مهامفقد الجماعات المسلحة، فضالً عن تفشي فيروس إيبوال الحالي في مقاطعتي كيفو وإيتوري. 

 .2019نهاية عام بحلول تخضع لقيود أمنية  ما  زالتكانت أجزاء من محافظة إيتوري وفي انتظار الموافقة األمنية. 

 :جمهورية افريقيا الوسطى

تقييم الظروف واالحتياجات والحاالت بهدف ، واصل الصندوق إجراء تقييمات لحالة الضحايا في جمهورية أفريقيا الوسطى 2019طوال عام   -271

لصراع في البلد. كما تناولت التقييمات مدى ل، فضالً عن األشخاص المستضعفين الذين عانوا نتيجة مبايبالحالية لألفراد الذين شاركوا في قضية 

المساعدة الغذائية لضحايا فيروس نقص وفي بانغي؛  المهجريناإليجار للضحايا المشردين وبخصوص المساعدة والتعليم؛ وتوافر الخدمات الطبية؛ 

فجوات و؛ أصحاب المصلحة المعنيين حالة تحليلواألنشطة المدرة للدخل؛ والمناعة البشرية الذين يتلقون العالج المضاد للفيروسات العكوسة؛ 

للمضي قدًما فيما يتعلق بإحاالت  سبيلأفضل  بشأنمناقشة الخبراء  الصندوق االستئماني واصلوجغرافية؛ والقضايا األمنية. المناطق وال ؛الخدمة

 .الضحايا للحصول على رعاية نفسية وعقلية

عن نتيجة مفادها أن العديد من الضحايا الضعفاء قد عانوا من العنف بيمباضحية ممن شاركوا في قضية  2150ت أسفرت استشارة شملو - 272

هم الجنسي المرتبط بالنزاع، وأنهم مصابون بفيروس نقص المناعة البشرية وهم في حاجة ماسة إلى المساعدة الفورية من أجل تحسين مستوى حيات

راء تقييمات لالحتياجات واألوضاع بفضل الدعم المقدم من الممثل القانوني السابق للضحايا، وقسم مشاركة كان الصندوق قادراً على إجولمعيشية. ا

 .، والمكتب القطري لقلم المحكمة في بانغيجبر األضرارالضحايا و

بحلول وجمهورية أفريقيا الوسطى. ، أطلق الصندوق االستئماني عملية اختيار المنظمات لتنفيذ برنامج المساعدة في 2019أبريل نيسان/ يوف -273

يت ، وفي هذا الصدد طلبًا من منظمات محلية 32، تلقى الصندوق 2019نهاية عام   .منظمة مؤهلة مسبقًا لتقديم مقترحات 14قد ُدعِّ

ن خالل منظمة قادرة وفي غضون ذلك، ونتيجة للعديد من الضحايا الذين هم في حاجة ماسة إلى الدعم، وضع الصندوق برنامجاً تجريبياً م -274

تم تصميم البرنامج التجريبي كوسيلة و. بيمباضحية في بانغي، معظمهم من الضحايا السابقين المشاركين في قضية  200على تقديم المساعدة إلى 

افق المجلس على اإلطار قد وو .2020لمواصلة تلبية احتياجات الضحايا، بينما من المتوقع إطالق برنامج المساعدة الكامل في منتصف عام 

 .2019أغسطس آب/البرنامجي للبرنامج التجريبي في 

 :كوت ديفوار

اختيار الشركاء المنفذين  العمل على لتنسيقوحدة الشراء باالتصال بشكل منتظم  االستئماني للضحايا ، واصل الصندوق 2019في عام   -275

جارية حاليًا ومن المتوقع  فهي النهائي االستعراضعملية أما عملية االختيار األولي.  ، كان الصندوق قد أنهى2019بحلول نهاية عام وللصندوق. 

 .2020البرنامج في أوائل عام  ستهل الصندوقأن ي

جبر مناقشات مع وزارة التضامن، اتخذ الصندوق والحكومة عدداً من الخطوات بهدف تعزيز برنامج إجراء ، وعقب 2019عام وعلى مدار  -276

 .الحكومي األضرار
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الصندوق االستئماني والمنظمة الدولية للهجرة وحكومة كوت ديفوار على إجراء مسح مشترك ألداء وقدرات اتفق ، 2019في أواخر عام و - 277

 لجبر األضرار. اإلداري الحالي الحكومي برنامج ال

بما في ذلك ممثلو الحكومة، ومنظمات المعنيين،  المصلحةاصل الصندوق القيام بأنشطة التوعية وتعزيز تعاونه مع مختلف أصحاب وو -278

، شارك الصندوق 2019طوال عام والمتضررة في كوت ديفوار. المحلية المحليون والمجتمعات  القادةالمجتمع المدني، ومنظمات األمم المتحدة، و

 .ستئماني في كوت ديفوارلشرح والية وأنشطة الصندوق اال اإلعالم والتوعية قسمفي خمسة أنشطة توعية نظمها 

 :كينيا

في تعيين خبير استشاري محلي سيساعد في إجراء التقييم األولي في كينيا، و عمليةكمل الصندوق االستئماني ست، أ2019تموز/يوليه في   -279

 . .2020في الربع األول من عام  المديرينلى مجلس عرضها عأنشطة برنامج المساعدة المقترحة التي من المتوقع 

وإجراء  ‘2‘؛ وللدراسات والتقارير والتقييمات ذات الصلةاستعراض مكتبي ‘ 1‘تخدام نهج مزدوج: الصندوق االستئماني باس  م إجراء تقييموت  -280

اجتماعات مع المسؤولين الحكوميين ومجتمعات الضحايا والمنظمات غير الحكومية والمنظمات عقد مشاورات مكثفة مع أصحاب المصلحة شملت 

 المعنيين على نطاق أجرى الصندوق اجتماعات ومشاورات مع قطاع عريض من أصحاب المصلحة والدولية والعديد من أعضاء المجتمع المدني. 

 .كينيا

 :جورجيا

تعيين خبير استشاري محلي سيساعد في إجراء التقييم األولي في جورجيا. االستئماني عملية كمل الصندوق است، 2019سبتمبر أيلول/في   -281

 .2020في الربع األول من عام  المديرينلى مجلس عالصلة  اتتقرير التقييم وتوصيات برنامج المساعدة ذعرض وسيجري 

‘ 2‘و استعراض مكتبي للدراسات والتقارير والتقييمات ذات الصلة؛‘ 1‘: وهو ،تقييم الصندوق االستئماني باستخدام نهج مزدوجوأجري  – 282

داخلياً والمنظمات  المشردينمع المسؤولين الحكوميين وجمعيات الضحايا والضحايا ومجتمعات  المعنيين مشاورات مكثفة أصحاب المصلحة إجراء 

 .غير الحكومية والمنظمات الدولية وأعضاء المجتمع المدني

، سيستمر 2020في عام و(. CS /المشردينمع مجتمعات الضحايا )مواقع  يةجلسة تشاور 22التقييم  شمل، 2019في تشرين الثاني/نوفمبر و -283

 جورجيا.المعنيين على نطاق  الصندوق في عقد اجتماعات ومشاورات مع قطاع عريض من أصحاب المصلحة

 :مالي

 على نطاقاختصاصات التقييم األولي القائم على الضرر الذي سيُجرى االستئماني وضع  الصندوق، أنهى 2019في تشرين الثاني/نوفمبر   -284

االستعراض الجزء األول وهو  وقد أجريلتحقيق التكامل المناسب مع السلطات.  امالي بهدف التوصية بفتح برنامج مساعدة والنهج الواجب اتباعه

لمسؤولين الحكوميين وجمعيات الضحايا والضحايا والمنظمات غير مع اء مشاورات ميدانية شاملة بإجرا 2020سيستمر التقييم في عام المكتيي. و

 .الحكومية والمنظمات الدولية وأعضاء المجتمع المدني

اته اختصاصجوانب الحكومات المانحة الحالية والمحتملة لعرض عقد اجتماعات مع جمع األموال من خالل مجال عزز الصندوق جهوده في و -285

 جهات مانحة محتملة. واستراتيجياته وأنشطته. كما قدم الصندوق االستئماني مقترحات تمويل إلى عدة 

 الموارد تعبئة

الهاي ونيويورك وبروكسل، لتقديم معلومات في عقد اجتماعات ثنائية مع ممثلي الحكومات في المكاتب القطرية، و االستئماني اصل الصندوقو -286

 .لصندوقمحدثة عن أنشطة ا

تم ودم الصندوق مقترح تمويل متعدد السنوات إلى الوكالة السويدية للتعاون اإلنمائي الدولي )سيدا( لمواصلة الشراكة في السنوات القادمة. وق -287

 .سويديةمليون كرونة  30إلى مساهمة لمدة ثالث سنوات من وكالة سيدا بمبلغ أفضى ، ما المقترحبحث مكثف الستكمال االضطالع ب

استمر الصندوق بترتيبين للتمويل ومليون يورو من الدول األطراف.  2.6، تلقى الصندوق مساهمة طوعية إجمالية تزيد عن 2019ي عام فو -288

 30تضمنت المساهمات اتفاقية جديدة مدتها ثالث سنوات مع السويد )والسنوات وحصل على مساهمات من حكومات مانحة ألول مرة.  يمتعدد

جبر ماليين يورو(، وأقساط من ترتيبات التمويل متعددة السنوات )فنلندا وهولندا(، ومساهمات مخصصة الحتياطي  3يون كرونة سويدية تعادل مل

لك محددة )إيطاليا(؛ ومساهمات من مانحين جدد أو مانحين عائدين، بما في ذ وكذلك لمنحألمانيا( و الصندوق االستئماني )أيرلندااألضرار الخاص ب

ألف  25زيادة قدرها  ثمةكما كانت بلدا مانحا.  29، تلقى الصندوق االستئماني مساهمات من 2019في عام وشيلي وجورجيا وإيطاليا ونيجيريا. 

 من التبرعات الخاصة. يورو 

المحددة باستخدام مساهمات مخصصة التنفيذ )األولي( لمنح التعويضات ب القيام من هبما يمكنكفل الصندوق االستئماني الموارد الالزمة و - 289

 ومخصصات من احتياطي التعويضات )يُعبر عن القيم بآالف الدوالرات / اليورو(:
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 .مليون يورو 2.87الصندوق االستئماني حوالي جبر األضرار في وفي نهاية العام، بلغت قيمة الموارد غير المخصصة في احتياطي  -290

حاجة إلى طرائق إضافية لتنمية الموارد لتلبية احتياجات  ثمة، الناتجة عن المساهمات الطوعيةالمشجعة اإليرادات على الرغم من مبالغ و - 291

ماليين يورو ستكون  10التقديرات إلى أن إيرادات سنوية ال تقل عن تشير وبشكل كاف.  نشطةألتمويل امن أجل  المستقب ستئمانيالالصندوق ا

من المتوقع أن يؤدي تطوير ممارسة التبرعات الخاصة إلى التخفيف جزئيًا من فجوة موارد الصندوق وإلى الطويل. على المدى المتوسط  لوبةمط

 .االستئماني

شركة  50بحث أولي على االستئماني للضحايا. وجرى االضطالع بصندوق الى في جمع األموال من القطاع الخاص في مرحلته األول وبات -292

استند البحث إلى المعايير التالية: ومن أنها ستكون جهات مانحة محتملة مناسبة للصندوق. للالستيثاق شركة مدمجة عالمية  50مؤسسة و  65و 

 . لتنمية المستدامةاألمم المتحدة لوأهداف  ،واالهتمامات الجغرافية ،ولويةمطابقة مجاالت البرامج ذات األ

التي ستكون جزًءا  -احتمال إجراء اتصاالت والحصول على نتائج وهي  –سيؤدي هذا البحث األولي إلى المرحلة الثانية من جمع األموال و - 293

 .2020أساسيًا من خطة جمع األموال لعام 

 .الرعاية الماليةعمليات من البنوك وحول ب بشأن االتصاليستخدمها الصندوق لمبتكرة  سبلبحث حول  أجرياإلضافة إلى ذلك، وب -294

مقترح تمويل بقيمة مليون يورو بعنوان "إعادة الكرامة إلى ضحايا العنف الجنسي والجنساني في جمهورية إفريقيا الوسطى" إلى يانصيب  وقدم -295

 .2020مارس آذار/ستعلن النتيجة في إلى الجولة الثانية و المقترحصل قد والبريد الهولندي. و

 أخرىأنشطة 

في الهاي وكذلك  ،2019عام على مدار في العديد من االجتماعات والفعاليات االستئماني شارك أعضاء مجلس اإلدارة وموظفو الصندوق  -296

وأهمية جدوى إلى تسليط الضوء على والصندوق تهدف مشاركة مجلس اإلدارة وفي أمريكا الالتينية وأفريقيا وآسيا وأوروبا الغربية والشرقية. 

 .بموجب نظام روما األساسي، جنبًا إلى جنب مع الواليات القضائية للمحكمة التفويضات المعطاة للصندوق حيال جبر أالضرار للضحايا

لجنسي في البيئات الهشة "، نهاء العنف اإل !"قف وتحدث وانهضشعاره  في مؤتمرالصندوق االستئماني  ، شارك2019مارس آذار/ فيو -297

كان المؤتمر، الذي جاء بمبادرة من صاحبة السمو الملكي، دوقة لوكسمبورغ الكبرى، منبرا وتهدف إلى مساعدة ضحايا العنف الجنسي. أنشطة وقدم 

اضطلع المنتدى مبادرات هذا قدم لقد شة. مكافحة العنف الجنسي في البيئات اله مجال بين الناجين والجهات الفاعلة الرئيسية فياآلراء للنقاش وتبادل 

من أجل السالم جهات فاعلة من ثم ليصبحوا  ،وإسماع أصواتهم جبر األضرار،والحصول على  ،والوصول إلى العدالة ،الناجون من أجل التعافي بها

 .والتغيير

بمناسبة المنتدى السياسي  متحدثين تمت استضافتهفريق في مديري الصندوق االستئماني ، شارك أحد أعضاء مجلس 2019 ةتموز/يولي وفي -298

من أهداف التنمية المستدامة )مجتمعات سلمية وشاملة، والوصول إلى  16رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، ال سيما فيما يتعلق بالهدف 

 المؤسسات الشاملة للجميع(. و ،العدالة

لناجين من العنف الجنسي المرتبط عملية جبراألضرارللتعزيز  في "حلقة عمل االستئماني صندوق، شارك ال2019ي تشرين الثاني/نوفمبر وف  -299

في مختلف البلدان جبر األضرار المنظمة الدولية للهجرة وهيئة األمم المتحدة للمرأة لمناقشة عمليات  ونظمتهافي نيويورك التي ُعقدت بالنزاع" 

 تجاه جبر األضرار. ركز على الناجين توكيفية ضمان نهج 

في تقييمها ألمانة الصندوق، بناًء على طلب جمعية  وأمانة الصندوق وتعاونا تعاونًا كامالً مع آلية الرقابة المستقلة المديرينارك مجلس وش -300

 .2018ديسمبر كانون األول/في مديري الصندوق االستئماني،  الدول األطراف ومجلس

 الحالة
 قيمة المنحة

 

من: التخصيص  تكملة العجز 
المساهمات 
 القيمة االحتياطي المخصصة

 النسبة المئوية
% 

 ألف   
 جيم باء

-باء-دال=ألف
 جيم

 

 10000 لوبانغا

دوالر 
 أمريكي

 يورو 8529 مكافئ

يورو  3500 350 يورو يورو 4679   55% 

 كاتانغا
دوالر  1000

 أمريكي

 يورو 853 مكافئ 
يورو 0 653 يورو 200 يورو  0.0% 

يورو 1316 800 يورو 584 يورو يورو 2700   المهدي  49% 
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آلية الرقابة عقد المجلس اجتماعات في الهاي لمناقشة النتائج )األولية( لتقييم ، 2019ديسمبر كانون األول/أغسطس وآب/أبريل ووفي نيسان/ -301

جهود و ،المواردتعبئة و ،وبرامج المساعدةمنح جبر األضرار، ، والتقدم المحرز في تنفيذ 2021-2019 للفترة والخطة االستراتيجية المستقلة،

 .المناصرة

 نظيميالتطوير الت

دعم  المساعدة، يقنن ويعزز تنظيم خدمات التعاون وداخلي للإطار قلم المحكمة و للضحايا، وقع الصندوق االستئماني 2019مارس آذار/ في -302

قلم المحكمة فهم مشترك للتعاون والمساعدة بين  امتالك‘ 1‘الغرض من هذا اإلطارهوو. ألمانة الصندوق االستئمانيمن جانب قلم المحكمة واالمتثال 

الوالية الخاصة بكل منهما على نحو  والصندوق من تخطيط إدارة الموارد والقدرات بهدف تنفيذقلم المحكمة تمكين ‘ 2‘االستئماني، و والصندوق

 فعال وكفء. 

كمة على خطط التنفيذ طلب رد المحوت. جبر األضرار، تم تعزيز الهيكل التنظيمي للصندوق بسبب اإلجراءات في قضايا 2019في عام و  -303

شك لت وفي األصل. منه فردية وجماعية مما كان متوقعا منح في تقديم مباشر أكثر أن يشارك الصندوق بشكل  الصندوق االستئماني المقترحة من قبل

، من االستئمانية الصندوق ضغطاً على القدرة القانونية والتشغيلية المتواضعة في أمانلجبر األضرار شدة االنخراط في ثالث إجراءات متزامنة 

القانونية وتطويراألنشطة وتنفيذها في الميدان. وقد أدى ذلك إلى قيام الصندوق بإعادة توجيه األجزاء ذات الصلة من هيكله التنظيمي الطروحات حيث 

 .، عندما وحيثما لزم األمر2019واالستمرار في تعبئة قدرات إضافية في عام 

، بما في ذلك مرحلة األضرار. وال يزال العمل القانوني طوال إجراءات جبر 2019توسعت الممارسة القانونية للصندوق االستئماني في عام و -304

 .الداخليين والخارجيينالمعنيين يتطلب مشاركة أصحاب المصلحة  التنفيذ،

 صندوقال شغَّل، 2019في عام والوظائف الشاغرة المعتمدة. غل ثمانية من وش 2019عام على مدار ث ف الصندوق جهود التوظيف وك -305

برامج  (، وثالثة موظفيكوت ديفوار)جمهورية الكونغو الديمقراطية و اثنين ، ومديري برامجاألموال وإيضاح الرؤيةموظفًا لجمع  االستئماني

رفض المرشح الذي تم اختياره لوظيفة موظف لقد و. اثنين ج)جمهورية أفريقيا الوسطى وكوت ديفوار وأوغندا(، ومساعدي برامميدانيين معاونين 

وظيفة(،  13واصل الصندوق تعيين موظفين لفترات قصيرة )و. ذات الصلة أعيد إطالق عملية التوظيففبرامج ميدانية معاون في مالي العرض 

 .رات التنظيميةتعزيز القد ، من أجلومتدربينمهنيين وظائف(، وزائرين  6ستشارين/ فرديين )متعاقدين مو

الذي لوظائف الثابتة والمؤقتة، لشغل اعمليات التوظيف  تأخر ،ولكنه ال يزال غير مكتمل ،عكس أداء تنفيذ الميزانية الذي تحسن بشكل كبيروي - 306

 .عمليات شراء الخدماتعدم اكتمال بالتعيينات القصيرة األجل، فضال عن  اجزئي حدته تم تخفيف

في تحديات الموظفي الصندوق االستئماني، بسبب من جانب من المشاركة المباشرة  اتطلب مزيدالذي ي، منح جبر األضرار. وقد تعرقل تقديم 307

بكتو، )جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية أفريقيا الوسطى( وشبه الدائمة )تممن حين إلى أخر فرضت قيود السفر فقد سياقات التنفيذ المحلية. 

فيما  المساعدة. ومع ذلك، حافظ الصندوق االستئماني على االستجابة التشغيليةكل من جبر األضرار وتقديم مالي( قيوًدا تشغيلية إضافية على أنشطة 

 . 2019يتعلق بالنواتج ذات األولوية خالل عام 

 .أمانة الصندوق االستئماني للضحايا بشأن مؤشرات األداء للبرنامج الرئيسي السادسفي المرفق السابع ترد  و -308

 آلية الرقابة المستقلة - 5 -البرنامج الرئيسي السابع  -واو 

خالل الفترة المشمولة بالتقرير وواصلت آلية الرقابة المستقلة تعزيز الرقابة في المحكمة من خالل االضطالع بواليتها بمهنية ونزاهة وكفاءة.  - 309

 :بما يليآلية الرقابة المستقلة ، قامت 2019ديسمبر كانون األول/ يناير إلىكانون الثاني/ من

لموظفين فيما يتعلق بالعمليات المطبقة إلى اتوجيه أعطي تم إغالق تسعة تقارير بعد التشاور، أي لقد تقريًرا عن سوء سلوك محتمل.  33 تعالج •

أحدها يقع خارج ف -تم استالم ستة تقارير رسمية ولكنها لم تخضع لتقييم أولي وأنها سوء سلوك ولكن لم يتم تقديم شكوى رسمية فيها.  يُظنفي أمور 

 حلول من خالل تقارير ثالثة البت في إلى رئيس الجهاز ذي الصلة بسبب نقص موارد التحقيق؛ وتم  وأحيل اثنان؛ آلية الرقابة المستقلةنطاق والية 

تحقيق. إجراء ذات مصداقية ويمكن التحقق منها ومادية، ما أدى إلى منها تم إجراء سبعة عشر تقييماً أولياً، تبين أن خمسة تقارير و. ةغير رسمي

 .وهو في مرحلة االستالمإعداد هذا التقرير تقرير واحد في وقت تلقي تم و

االستئماني للضحايا بهدف زيادة كفاءتها وفعاليتها في تنفيذ واليتها على  إدارة أمانة الصندوققييم تعلق األول بت -اثنين تقريري تقييم  تصدرأ  •

المعدات السمعية والبصرية ب المتصلة جراءاتاإللممارسات ول اتشغيلي االثاني تقييمكان ، وICC-ASP / 3 / Res. 7 النحو المنصوص عليه في القرار

 .في قاعة المحكمة

 بناء على دعوة من فريق ،والدول األطراف والمحكمة اي العامل اله فريقللنظر فيه من قبل صيغة منقحة خاصا بوالية التشغيل ب امشروع تقدم  •

 .التقرير هذا جارية في وقت إعداد المشروعالمناقشات حول وكانت . ةالتشغيليواليتها وآلية الرقابة المستقلة  عملاستعراض المكلف ب  الهاي العامل،

جنائيين حتفظت بخدمات مستشار قانوني وقدمت رأيًا قانونيًا إلى رئيس جمعية الدول األطراف )"الجمعية"( بشأن حجة الرابطة الدولية للمحامين الا  •

أنها ال تفتقر  قلةآلية الرقابة المستقررت وغير قانونية ألن قرارات الجمعية التي أنشأتها لم تصدر عن طريق توجيه رئاسي. آلية الرقابة المستقلة بأن 

 .إلى أساس قانوني للعمل حتى في حالة عدم وجود توجيه رئاسي، وهو موقف شاطره رئيس المحكمة

مسودة تعليمات  وتلقت. آلية الرقابة المستقلةاصلت التنسيق مع المحكمة بشأن الحاجة إلى تنسيق وتحديث اإلطار التنظيمي للمحكمة ليعكس والية و  •

الجوانب المختلفة للعملية التأديبية بشكل تجسيد تهدف إلى  هي، والشؤون القانونية التابع لقلم المحكمة عملية التأديبية أعدها مكتبال إدارية منقحة بشأن



ICC-ASP/19/7 

 

7-A-070121  38 

أيضا  قلةآلية الرقابة المست. وواصلت آلية الرقابة المستقلةأفضل وتوضيح مسؤوليات الهيئات المختلفة التي تتعامل مع المسائل التأديبية قبل إنشاء 

 .لموظفين الجدد بشأن النظام التأديبي للمحكمةإلى امساعدة قسم الموارد البشرية من خالل تقديم تدريب توجيهي 

في اجتماع لرؤساء هيئات التحقيق في األمم المتحدة، حيث نوقشت القضايا المتعلقة باستجابة األمم المتحدة للتحرش الجنسي واالستغالل  تشارك  •

جدد تالمآلية الرقابة المستقلة طلب بالترحيب حيث قوبل   في فريق التقييم التابع لألمم المتحدة آلية الرقابة المستقلةلجنسيين. كما شاركت واالعتداء ا

 التقييم المذكور.  ونتيجة لذلك، أصبحت المحكمة اآلن عضوا كامل العضوية في فريقلالنضمام إلى عضويته. 

تحقيق على غرار مختلف منظمات خاصة بالسياسة آلية الرقابة المستقلة عاكفة على وضع الصيغة النهائية لوفي وقت إعداد هذا التقرير، كانت  - 310

إلى إرساء مبادئ تحكم جميع تحقيقات سوء السلوك في المحكمة. ومن المتصور أن وثيقة السياسة هذه ستضفي  هذه السياسة األمم المتحدة وتهدف

 .في التحقيقات داخل المحكمةالتي تشارك لطابع الرسمي على حقوق ومسؤوليات الهيئات المختلفة ا

 آلية الرقابة المستقلة. بشأن 5-مؤشرات األداء للبرنامج الرئيسي السابع في المرفق الثامن ترد و -311

 مكتب المراجعة الداخلية - 6 -البرنامج الرئيسي السابع  -زاي 

 :التي أقرتها لجنة المراجعة، قام مكتب المراجعة الداخلية بما يلي 2019امتثاال لخطة مراجعة الحسابات لعام و، 2019في عام  - 312

 : ، كما يليواحدة مراجعةوبدأ  ،المعلوماتكنولوجيا عامة، ومراجعة واحدة لتات )أ( أنجز أربع مراجع

 ي؛األمن والسالمة في المقر الرئيسمراجعة   •

 ؛منحة المفوضية األوروبية -مراجعة الصناديق االستئمانية و  •

 ؛إدارة المركباتومراجعة   •

 ؛متابعة مراجعة الضوابط اإلدارية والمالية في المكاتب القطريةو  •

 ؛وإدارة المشاريع النظمتطوير ومراجعة   •

 .(2020 عام فيكمل سوف تُستو 2019 عام فيالتي استُهلت اللتزام المتنوعة )ومراجعة وثائق ا  •

 :كما يلي )ب( قدم خدمتين استشاريتين

 ؛ تقييم المخاطر في قسم نظم إدارة المعلوماتيسير عملية ت  •

 .لتدريب على برنامج التعافي من الكوارثوا •

 المراجعة. لجنة وأقرتها ، استعرضتها 2020)ج( وضع خطة مراجعة قائمة على المخاطر لعام 

 المراجعةقدمت إلى لجنة لتي ا، 2020استناداً إلى قيود الميزانية المتوخاة في عام  2020منقحة قائمة على المخاطر لعام )د( وضع خطة مراجعة 

 إقرارها. الستعراضها و

 المصلحةاجتماعات نصف سنوية مع أصحاب  ونظمتوصية( ؛  100إدارة ومتابعة حالة تنفيذ توصيات المراجعة الداخلية للحسابات )حوالي قام ب)هـ( 

 .الوثائق المقدمة كدليل على التنفيذ؛ وأعد تقريراً عن حالة التنفيذ للجنة المراجعةواستعرض لمناقشة حالة التنفيذ؛  المعنيين

 .)و( أجرى تقييما إلدارة المخاطر بالمحكمة وأعد تقريرا للجنة مراجعة الحسابات

 .ان الجودة وتحسينهالضم آلية الرقابة المستقلةإدارة وتطوير برنامج قام ب)ز( 

 .)ح( استعرض ميثاق مكتب المراجعة الداخلية

 .للمديرين التنفيذيين للمحكمة عند الطلبالغرض مخصصة وفر دراية فنية )ط( 

 .إلحاطتهما علمادورتين للجنة المراجعة من خالل المشاركة النشطة وإعداد التقارير االضطالع بمهام )ي( ساهم في 

ة األخرى للمحكمة يالرقابالمهام المراجعة الداخلية وتفاعالتها مع عرض مهمة بشأن مراقبة إدارة الميزانية، وفريق الهاي العامل )ك( حضر جلسات 

 .عند الطلب فريق الهاي العامل وقدم المعلومات ذات الصلة إلى أعضاء

 .اجتماعات مختلفة في (Cour des Comptes) )ل( قدم المعلومات والوثائق إلى المراجعين الخارجيين

 .مكتب المراجعة الداخلية بشأن 6 -مؤشرات األداء للبرنامج الرئيسي السابع في المرفق التاسع ترد  و- 313
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 ثالثا. القضايا الشاملة

 .2019-2005افتراضات المحكمة للفترة تحقيق مدى المعلومات المتعلقة بفي المرفق الثالث عشر ترد  - 314

 تحويالت األموال

 .2019يورو خالل عام  200000كان هناك تحويالن لألموال بمبلغ أكبر من  -315

ل مبلغ  - 316 كانت . واترتبمدفع الل المتطلباتيورو من المساعدة المؤقتة العامة للدوائر إلى المساعدة القصيرة األجل كجزء من  451216ُحوِّ 

غباغبو وبلي غوديه وأونغوين ونتاغاندا ويكاتوم ونغيسونا لقضايا  2019م هناك حاجة إلى مساعدة قصيرة األجل في فترات مختلفة طوال عا

 .وللعمل الجاري في قاعدة بيانات السوابق القضائية ،والحسن

ل مبلو - 317 يورو من الخدمات التعاقدية بقسم الخدمات إلى نائب المدعي العام للتحقيقات لتغطية تكاليف كشوف المرتبات حتى  370000غ ُحوِّ 

 .ي تكاليف الموظفينفUNCS يادة نهاية العام بسبب تأثير ز

 الخطة اإلستراتيجية وإدارة المخاطر

لتتم مناقشتها مع الموظفين  2021-2019لخطة اإلستراتيجية للمحكمة للفترة على المسودة األولى ل  ، وافق مجلس التنسيق 2019يناير  31في  - 318

-2019، أيًضا للفترة اومع أصحاب المصلحة الخارجيين، بينما عمل مكتب المدعي العام وقلم المحكمة على الخطط اإلستراتيجية الخاصة بأجهزتهم

 .ها في نفس الوقت، بحيث تتوافق الخطط الثالثة مع بعضها البعض ويتم اعتماد2021

 وجرت المشاورات بشأن الخطط داخليًا في المحكمة ، بما في ذلك مع اتحاد الموظفين، وقُدمت جميع مشاريع الخطط الثالثة الحقًا إلى فريق - 319

م التعليقات كتابة. . وأعطيت الدول األطراف والمجتمع المدني فرصة لتقدي2019الهاي العامل في اجتماعات منفصلة في النصف األول من عام 

 في الصيغة النهائية.  الخططوضع تم أخذ التعليقات في االعتبار قبل و

اعتمد  ،لالحتفال بالذكرى السنوية العتماد نظام روما األساسي. وألول مرة 2019تموز/يوليه  17اعتمد رؤساء المحكمة الخطط الثالثة في و - 320

 .قلم المحكمة خطته االستراتيجية الخاصة به

، واصلت المحكمة العمل من أجل دمج إدارة المخاطر على المستوى التشغيلي 2021-2019عد إصدار الخطط االستراتيجية للمحكمة للفترة وب - 321

 . 2018باستمرار في جميع البرامج الرئيسية للمحكمة ، بما يتماشى مع الخطة التي أقرتها لجنة التنسيق في تشرين الثاني/نوفمبر 

مقدمة ‘1‘ ، المواضيع التالية:في جملة أمور، ى نشاطهاغط ،2019المحكمة في عام  نطاقتحقيق ذلك، نُظمت حلقات عمل على ن أجل مو – 322

فهم كيفية تحديد وتقييم المخاطر وتطوير استجابات وخطط ‘ 3‘وفهم إطار عمل إدارة المخاطر في المحكمة؛ ‘ 2‘وللمبادئ العامة إلدارة المخاطر؛ 

لعمل هو أن تقوم احلقات كان الهدف النهائي من والمحكمة. بما يشمل نطاق بناء القدرة على إدارة المخاطر على المستوى التشغيلي ‘ 4‘و للمخاطر؛

من أجل  2020تم تطوير سجالت المخاطر التشغيلية وسيتم توحيدها وتقييمها في أوائل عام وكل وحدة تنظيمية بتطوير سجل المخاطر الخاص بها. 

 .إعداد سجل مخاطر محدث للمحكمة على المستوى االستراتيجي

 .بيئة عملها على ضوء، نظرت المحكمة في التحديثات الالزمة لسجل المخاطر الحالي الخاص بها 2019ي عام ففي غضون ذلك، فو - 323

 .المنجزة في إدارة المخاطربشأن األعمال  المراجعة، قدمت المحكمة تقارير دورية إلى لجنة  2019على مدار عام و - 324

 

 تدابير الكفاءة

، طلبت الجمعية أن تحدد المحكمة أهداف الكفاءة السنوية على مستوى 2018في كانون األول/ديسمبر  التي ُعقدت في دورتها السابعة عشرة - 325

إلى أقصى  ،باإلضافة إلى معلومات مفصلة تميز بوضوحبشأن تحقيق أهداف الكفاءة هذه،  2020المحكمة وأن تقدم مرفقًا للميزانية البرنامجية لعام 

والتقديرات  2019حد ممكن، بين الوفورات والكفاءات وتخفيضات التكاليف غير المتكررة والتخفيضات اإلضافية في التكاليف التي تحققت في عام 

للمشاركة في  2019أبريل نيسان/ورتها الثانية والثالثين في بعد هذا الطلب، اجتمع ممثلو المحكمة مع لجنة الميزانية والمالية في دو 2020.6لعام 

في إلى ذلك عمل حول الوفورات والكفاءات لتبادل وجهات النظر بهدف تعزيز وضوح المعلومات واتساقها وشفافيتها، كما أشارت اللجنة حلقة 

 7 .تقريرها عن تلك الدورة

في تقرير الوفورات  2019ينبغي االستمرار في استخدامها في عام  2017ي حين تم االتفاق على أن الفئات األربع التالية المحددة في عام وف - 326

تحسين والكفاءات، أشارت المحكمة أيًضا إلى أنه مع المضي قدًما، فإن هدفها الرئيسي فيما يتعلق بالكفاءات والوفورات سيكون لتعزيز ثقافة ال

 .والكفاءات الوفوراتالمستمر بهدف إشراك الموظفين في تحديد وتنفيذ 

 :2019استخدمت الفئات التالية في عام وقد  – 327

                                                           
 2018ديسمبر  12-5الوثائق الرسمية لجمعية الدول األطراف في نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الدورة السابعة عشرة، الهاي،   6

(ICC-ASP / 17/20المجلد ،) األول، الجزء الثالث، الوثيقة  ICC-ASP/17/Res.44-، الفقرة ك . 
 . 10، الفقرة ASP/18/5-ICCالوثيقة   7
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ى التكاليف المتكبدة في الفترة المالية السابقة/الحالية والتي لم تعد تظهر في الميزانية البرنامجية التالية، مما أدى إل‘ 1‘أ( الوفورات )فئتان فرعيتان(: 

حديثًا مع  إدخالهاالزيادات في التكاليف التي يتم تجنبها من خالل السياسات واإلجراءات و/أو المفاوضات التي تم ‘ 2‘انخفاض في خط األساس؛ و

 الموردين أو مقدمي الخدمات، مما يؤدي إلى نفس خط األساس؛

و/أو توفر زيادة في اإلنتاجية، مما يؤدي إلى نفس خط األساس مع تجنب  الكفاءات: األنشطة التي تحد من طلبات الموارد اإلضافية أو تتجنبهاوب( 

 أي زيادة في التكاليف؛

إلى انخفاض في خط  يؤديالتكاليف غير المتكررة: انخفاضات لمرة واحدة في االحتياجات من الموارد بسبب عدم استمرار األنشطة، مما وج( 

 األساس؛ 

 .تغييرات متعلقة بعبء العمل تؤدي إلى انخفاض في خط األساستخفيضات إضافية في التكاليف: ود( 

تقييم طبيعة ووالوفورات في الجزء األول من العام؛ ات لكفاءااالضطالع باألنشطة التالية من أجل االمتثال الكامل لطلب الجمعية: تحديد  وتم - 328

والوفورات التي ات . وقد أُخذت جميع الكفاء2020على خط األساس لميزانية الكفاءات والوفورات المحددة؛ وتقدير تأثير هذه الكفاءات والوفورات 

، وبناًء على طلب الجمعية، سعت المحكمة إلى استيعاب الزيادات في 2020تم تحديدها في االعتبار بالكامل في الميزانية البرنامجية المقترحة لعام 

ات ضيخفتالتكاليف المتكررة وولموارد التي تم تحريرها من خالل الوفورات، قلها أوال اإعادة ناالحتياجات من الموارد لألنشطة الجديدة عن طريق 

 8 .التكاليف اإلضافية في

في حين أن المعلومات التفصيلية عن كل مبادرة ترد في مرفق بالميزانية البرنامجية المقترحة، فإنها موصوفة أيضا عند االقتضاء في سرد و - 329

تم تحديد والبرنامج، مما يوضح الجهود المبذولة على نطاق المحكمة لطلب الموارد فقط بعد استكشاف جميع الخيارات األخرى. الميزانية الخاصة ب

بما  2020والتكاليف غير المتكررة والتخفيضات اإلضافية في التكاليف خالل العام، مما أدى إلى خفض المبالغ األساسية لميزانية عام الوفورات 

تخفيضات المليون يورو في  2.2و  ،مليون يورو في التكاليف غير المتكررة 0.2، و في الوفورات مليون يورو 0.2ليون يورو )م 2.6مجموعه 

 اإلضافية(.التكاليف في 

    2019أداء الميزانية لعام  -رابعا

 نظرة عامة على أداء ميزانية المحكمة - 1

مليون يورو، بما في ذلك سداد الفوائد  145.67في المائة ، أو ما مجموعه  98.3يبلغ معدل التنفيذ الفعلي للمحكمة في الميزانية البرنامجية  -330

قطة ن 1.5زيادة قدرها  ذلكمليون يورو. ويعكس  148.14مليون يورو، مقابل الميزانية المعتمدة البالغة  3.59ورأس المال على المباني البالغ 

ذلك تكاليف الموظفين ويعزى في إطار كان معدل التنفيذ مرتفعا بشكل خاص وفي المائة.  96.8مئوية مقارنة بمعدل التنفيذ في العام الماضي البالغ 

العامة( الصادرة الخدمات العامة )الخدمات  موظفي إلى تطبيق جداول مرتبات النظام الموحد لألمم المتحدة المنقحة لموظفي الفئة الفنية )ف( وفئة

)ب( ثالث زيادات في رواتب فئة الخدمات العامة، وفبراير؛ شباط/ 1: )أ( زيادة تسوية مقر العمل للموظفين الفنيين اعتباًرا من ، وهي2019في عام 

تشرين  1الهاي اعتباًرا من  ؛ و)ج( زيادة تكلفة المعيشة في2019مايو أيار/ 1و  ،2018مايو أيار/ 1و، 2017مايو أيار/ 1بأثر رجعي اعتباًرا من 

مليون  142.09في المائة ، أو ما مجموعه  98.3المباني، يبلغ معدل التنفيذ الفعلي  بشأنمع استبعاد الفائدة وسداد رأس المال و. 2019أكتوبراألول/

 .مليون يورو 144.55البالغة  يورو، مقابل الميزانية المعتمدة

الممارسة الحكيمة المتمثلة في اإلبقاء على الوظائف شاغرة وتمكنت المحكمة من مواجهة الزيادة الكبيرة من خالل أوجه الكفاءة والوفورات؛ و  -331

اغبو غبإعادة ترتيب أولويات األنشطة بعد التغييرات في االفتراضات القضائية )وقف إجراءات المحاكمة في قضية وعندما يُتوقع تقليل عبء العمل؛ 

تأجيل العديد من األنشطة المتعلقة بوظائف التحقيق؛ وتقليص أنشطة التدريب المخطط لها و(؛ أونغوين قضية وتقليل أيام االستماع في وبلي غوديه

. وقد استعرضت جميع البرامج الرئيسية نفقاتها المخططة لغير الموظفين، وقصرتها على ما هو ضروريووشراء اللوازم المكتبية والمركبات. 

التدابير المذكورة أعاله،  أمابند تكاليف الموظفين والبقاء في حدودها المعتمدة. في إطار سمح ذلك للمحكمة بإعادة تخصيص األموال لتغطية الزيادة 

 .مم المتحدةألالموحد لنظام ال الصادرة عن وإن لم تكن شاملة، فقد مكنت المحكمة من تغطية الزيادة الناشئة عن جداول المرتبات المنقحة

إمكانية الوصول إلى صندوق الطوارئ بانتظار االستخدام الكامل للميزانية البرنامجية بشأن قدمت المحكمة أربعة إخطارات إلى اللجنة و - 332

بمبلغ إجمالي د بله غوديه يالحالة في كوت ديفوار فيما يتعلق بالس‘ 1‘ مليون يورو، فيما يتعلق بما يلي: 2.69بمبلغ أولي إجمالي قدره وذلك للمحكمة، 

بمبلغ د بله غوديه في كوت ديفوار فيما يتعلق بالسي الحالة‘ 2‘و(؛ 2019 ةيوني حزيران/ 30يناير إلى كانون الثاني/ 1مليون يورو )من  0.33قدره 

-العام ضد ألفريد يكاتوم وباتريسالمدعي قضية ‘ 3‘و(؛ 2019ديسمبر كانون األول/ 31إلى ه يوليتموز/ 1مليون يورو )من  0.13إجمالي قدره 

مليون يورو.  0.24في بنغالديش/ميانمار بمبلغ الحالة ‘ 4‘ومليون يورو؛  1.99بمبلغ طى )القضية الثانية( في جمهورية إفريقيا الوس إدوارد نغيسونا

مليون يورو، مقابل إجمالي  1.93موعه في المائة، أو ما مج 71.5بنسبة إخطارات الوصول إلى صندوق الطوارئ في نهاية العام، تم تنفيذ و

 363في الفقرات من الوصول إلى صندوق الطوارئ  تم تفصيل إخطاراتوقد مليون يورو.  2.69البالغ  ارات الوصول إلى صندوق الطوارئإخط

 .371إلى 

من ميزانية البرنامج المعتمدة لعام ض الوصول إلى صندوق الطوارئ  تتوقع المحكمة أن تستوعب جميع النفقات اإلضافية في إخطاراتو - 333

الميزانية المعتمدة،  نفقات إلىات الوصول إلى صندوق الطوارئ عند إضافة نفقات إخطاروالمراجعة الخارجية. مصادقة ، رهنا باستكمال 2019

مليون  148.14للميزانية المعتمدة البالغة بالنسبة في المائة  99.6مليون يورو، وهو ما يمثل معدل تنفيذ بنسبة  147.60يرتفع إجمالي النفقات إلى 
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مليون يورو،  147.60في المائة، أو  97.9على أساس موحد، نفذت المحكمة الميزانية بمعدل ومليون يورو.  0.54رصيد قدره تبقي يورو، مع 

 .مليون يورو 2.69البالغ  الوصول إلى صندوق الطوارئ  مليون يورو، بما في ذلك إجمالي إخطارات 150.83مقابل مبلغ الميزانية الموحدة البالغ 

 لميزانية البرنامجيةفيما يخص اأداء الميزانية  -2

تفاصيل تنفيذ في المرفق السادس عشر حسب البرنامج الرئيسي والبرنامج. وترد بلتنفيذ الميزانية البرنامجية لخصا أدناه م 1يقدم الجدول  -334

 9 ند االلتزام في إطار كل برنامج رئيسي وبرنامج وبرنامج فرعي، بناء على طلب الجمعية.حسب ببالميزانية البرنامجية 

 حسب البرنامج الرئيسي والبرنامج )المبالغ بآالف اليورو( 2019: أداء الميزانية في عام 1الجدول 

البرنامج الرئيسي / 
 البرنامج

        

الميزانية المعتمدة 
 2019لعام 
       [1] 

الفعلي* لعام  اإلنفاق
2019 
         [2] 

 الفرق
 
[3[=]1]-[2] 

 معدل التنفيذ
 النسبة المئوية %ب
[4[=]2[/]1] 

البرنامج الرئيسي 
 األول

 السلطة القضائية
 

 الرئاسة هيئة 
 الدوائر 

 مكاتب االتصال

12,107.6 

 
 
 

1,255.9 

10,851.7 

  - 

11,592.6 

 
 
 

1,070.0 

10,522.6 

- 

515.0 

 
 
 

185.9 

329.1 

- 
 
 

95.7 

 
 
 

85.2 

97.0 

- 
 

البرنامج الرئيسي 
 الثاني

 مكتب المدعي العام 
 

 المدعي العام
شعبة االختصاص 

 والتكامل والتعاون
 شعبة التحقيق

 المقاضاة شعبة 

46,802.5 

 
 
 

11,632.3 

3,994.7 

 
19,523.4 

11,652.1 

46,446.9 

 
 
 

9,837.8 

3,890.4 

 
21,107.4 

11,611.2 

355.6 

 
 
 

1,794.5 

104.3 

 

(1,584.0) 

40.9 

99.2 

 
 
 

84.6 

97.4 

 
108.1 

99.6 

البرنامج الرئيسي 
 الثالث
 المحكمةقلم 
 

 مكتب أمين السجل 
شعبة الخدمات 

 اإلدارية
شعبة الخدمات 

 القضائية
شعبة العمليات 

  الخارجية

76,651.2 

 
 
 

1,720.4 

18,848.0 

 

33,372.9 

 

22,709.9 

75,435.0 

 
 
 

1,979.4 

18,314.2 

 

33,164.8 

 

21,976.5 

 
 
 

1,216.2 

 
 
 
(259.0) 

533.8 

 

208.1 

 

733.4 

98.4 

 
 
 

115.1 

97.2 

 

99.4 

 

96.8 

 

البرنامج الرئيسي 
 الرابع 

أمانة جمعية الدول 
 األطراف 

 
 
 

2,841.7 

 
 
 

2,803.0 

 
 
 

38.7 

 
 
 

98.6 

البرنامج الرئيسي 
 الخامس 
 المباني

 
 

1,800.0 

 
 

1,800.0 

 
 
- 

 
 

100.0 

البرنامج الرئيسي 
 السادس 

أمانة الصندوق 
 االستئماني للضحايا 

 
 
 

3,130.3 

 
 
 

2,803.8 

 
 
 

326.5 

 
 
 

89.6 

البرنامج الرئيسي  

 5-السابع
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 98.2 9.5 521.6 531.1 آلية الرقابة المستقلة 

البرنامج الرئيسي 

 6-السابع
مكتب المراجعة 

 الداخلية 

 
 
 

685.6 

 
 
 

686.3 

 
 
 

(0.7) 

 
 
 

100.1 

 98.3 2,460.9 142,089.1 144,550.0 المجموع الفرعي 

البرنامج الرئيسي 

 2-السابع
قرض الدولة 

 المضيفة 

 
 
 

3,585.1 

 
 
 

3,585.1 

 
 
 

(0.0) 

 
 
 

100.0 

 المجموع اإلجمالي 
لمحكمة الجنائية ل

 الدولية 

 

148,135.1 

 

145,674.2 

 

2,460.9 

 

98.3 

     

 

  قابلة للتغيير.  مراجعةإلى أرقام أولية غير  2019عام يتعلق بيستند اإلنفاق فيما 

مليون يورو، وهو ما  12.11مليون يورو، مقابل الميزانية المعتمدة البالغة  11.59في المائة، أو  95.7لغ معدل تنفيذ السلطة القضائية وب - 335

،  وغباغبو،  ونتاغاندا،  أونغوينامت الدوائر بإجراء أربع محاكمات جارية )في المائة. وق 95.7يتماشى مع معدل التنفيذ في العام السابق البالغ 

الحكم  واستئنافان ضد(؛ نتاغاندااستئنافان ضد اإلدانة )و(؛ غوديه هغباغبو وبل: استئناف واحد ضد أحكام البراءة )، كما يلي(والحسن، هغودي هبلو

، والمهدي، وكاتانغا، لوبانغا) لجبر األضرار إجراءات قضائية ة(؛ وأربعلوبانغا) األضراراستئناف واحد ضد أمر جبرو(؛ بيمبا وآخرون ونتاغاندا)

شهًرا في عام  11عدد من الوظائف، بما في ذلك رئيس ديوان )شاغر لمدة لتعيين اليُعزى عدم التنفيذ بشكل رئيسي إلى التأخير في و(. ونتاغاندا

 .أخرى من المحكمةمجاالت ارة الموظفين إلى )شاغر طوال العام(، وإعالدوائر ( ورئيس 2019

نقاط مئوية، مقارنة بمعدل التنفيذ في العام السابق البالغ  4.1في المائة، بزيادة قدرها  99.2نفذ مكتب المدعي العام ميزانيته المعتمدة بنسبة و - 336

ى ارتفاع معدل يُعزةمليون يورو.  46.80مليون يورو، مقابل الميزانية المعتمدة البالغة  46.45في المائة. وبلغت النفقات الفعلية المقابلة  95.1

)القضية  –ى جمهورية إفريقيا الوسطفي على وجه الخصوص، ) 2018مقارنة بعام  الحاالتالتنفيذ إلى مزيج من زيادة مستوى األنشطة في بلدان 

ظفين المذكورة سابقًا غييرات في تكاليف المو( والتومالي ،كوت ديفوارووالعمليات في تحقيق بوروندي،  ،وليبيا –الثانية )أ( والقضية الثانية )ب( 

من أجل احتواء وموظفي الفئة الفنية وفئة الخدمات العامة. جداول الرواتب المنقحة الصادرة عن النظام الموحد لألمم المتحدة بخصوص فيما يتعلق ب

لعام إعادة تقييم صارمة لعملياته من تأثير الزيادة في إطار تكاليف الموظفين والبقاء في حدود اعتمادات الميزانية المعتمدة، أجرى مكتب المدعي ا

االبتدائية والمرحلة التمهيدية مرحلة البشكل أعم، سالمة القضايا في من أجل، و على األقل، أجل حماية أنشطة حماية الشهود وجمع األدلة وحفظها،

. 2020د الضغط على ميزانية يزي، مما 2020م كان ال بد من تأجيل بعض األنشطة، بما في ذلك بعثات التحقيق المختلفة، حتى عا. والمحاكمةمن 

وأنشطة له وقد أسفرت التدابير التي اتخذها المكتب عن انخفاض حاد في السفر في مهام رسمية والتكاليف المرتبطة به وكذلك التدريب المخطط 

في بنغالديش/ميانمار، التي تم تقديم لحالة فيما يتعلق با سمحت التخفيضات في تنفيذ الميزانية العادية لمكتب المدعي العام بتغطية النفقاتوقد الشراء. 

 2019تنفيذ الميزانية اإلجمالية لعام  يكونمع إدراج هذه التكاليف، و. 2019نوفمبر تشرين الثاني/في للوصول إلى صندوق الطوارئ بشأنها إخطار

 .في المائة 99.2 قد تم بنسبة

مليون يورو. وهذا يتماشى  76.65مليون يورو، من الميزانية المعتمدة البالغة  75.44في المائة، أو  98.4نُفِّ ذت ميزانية قلم المحكمة بمعدل و - 337

قضائية واالدعاء يُعزى ارتفاع معدل التنفيذ إلى الخدمات المقدمة لدعم أنشطة اإلجراءات الوفي المائة.  98.5مع معدل التنفيذ في العام الماضي البالغ 

، واستئناف واحد أيضا ثالث استئنافات ضد حكم، واستئنافان ضد حكم -األربع الجارية إجراءات جبر األضرار في المحاكمات العام والتحقيق و

نية لعدد يصل إلى توفير المساعدة القانوو؛ جاريةتسعة تحقيقات و؛  -في الدوائر  لجبر األضرار جاريةإجراءات  ة، وأربعاألضرارجبر لضد أمر 

االشتراكات وشراء معدات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت فيما يتعلق باستراتيجية تكنولوجيا المعلومات/إدارة وفريقًا للدفاع والضحايا؛  18

أعقاب التغييرات في  فيالرواتب بموجب النظام الموحد لألمم المتحدة. و الخاصة بالمحكمة؛ وتنفيذ الزيادات في ذات الخمس سنوات المعلومات

وعدد الشهود الذين يمثلون لإلدالء  أونغوينو غوديه هغباغبو وبلاالفتراضات القضائية التي أدت إلى تخفيض عدد أيام جلسات االستماع في قضيتي 

الوظائف ذات الصلة في تعيين الد تجميمن قبيل نفيذ تدابير تأعاد ترتيب أولويات أنشطته وف ،أجرى قلم المحكمة استعراضا لعملياتهفقد بشهاداتهم، 

عدد المترجمين الشفويين الميدانيين المخطط له وعدد البعثات المخطط لها من المكاتب القطرية وإليها، وتعليق اختبار خفيض بقاعات المحكمة، وت

هذه التدابير أتاحت والمركبات. وقد تبية المكاللوازم التأخير في مشاريع إدارة المرافق، وتأجيل شراء  حاالت نظام االستجابة األولية، واالستفادة من

استراتيجية تكنولوجيا  موارد فإن، 2020تماشياً مع قرار الميزانية لعام ولقلم المحكمة تغطية الزيادات في إطار المساعدة القانونية وتكاليف الموظفين. 

، ستظل متاحة 2019الموضوعية في مجال الشراء في عام  التأخيرحاالت لى التي تُعزى إ مليون يورو، 0.3، البالغة المعلومات/إدارة المعلومات

 في إطار الخدمات التعاقدية.  2020في عام 

 .مليون يورو 2.84الميزانية المعتمدة البالغة  منمليون يورو،  2.80في المائة، أو  98.6بلغ معدل التنفيذ ألمانة جمعية الدول األطراف و -338 

يُعزى ارتفاع معدل التنفيذ إلى التكاليف اإلضافية الناشئة عن السفر غير المخطط وفي المائة.  98.7البالغ  2018عدل التنفيذ لعام وهذا يتماشى مع م

فريق والذين ُطلب منهم السفر إلى نيويورك لمساعدة المكتب،  أمانة جمعية الدول األطراف له من قبل لجنة انتخاب المدعي العام وعدد من موظفي

موظفي الفئة الفنية وفئة الخدمات تنقيح النظام الموحد لألمم المتحدة لرواتب في اجتماعاتهم، وكذلك الزيادات الناشئة عن  ،والرئيس ،العامليورك نيو

لحد من تأثير هذه التكاليف اإلضافية وضمان بقائها في حدود ميزانيتها المعتمدة، خفض البرنامج مستوى أنشطته المخطط له من أجل االعامة. و

، المعدات لدورة الجمعيةاللوازم وض مشتريات يخفتحجم الوثائق المترجمة خارجيًا للجمعية وهيئاتها الفرعية، وتقليص حيثما أمكن، بما في ذلك 
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الخدمات التعاقدية في مكتب الرئيس، حيث التزمت جمهورية بند بند السفر وفي إطار كل من وفورات مزيد من التحقق قد التعيين. و وإرجاء عمليات

 .سفر الرئيس وجميع االجتماعات وحفالت االستقبال التي يستضيفهاتكاليف في المائة من  50كوريا بتغطية أكثر من 

مليون يورو بالكامل نتيجة لتنفيذ برنامج الصيانة الوقائية والتصحيحية الضرورية المدرجة في عقد  1.80الغة ستُخدمت ميزانية المباني البوا -339

 .الصيانة

مليون يورو. ويمثل  3.13الميزانية المعتمدة البالغة  منمليون يورو،  2.80في المائة، أو  89.6 نفذت أمانة الصندوق االستئماني للضحاياو  -340

، ركزت أنشطة الصندوق إلى حد كبير 2019في عام وفي المائة.  79.9البالغ  2018نقطة مئوية مقارنة بمعدل التنفيذ لعام  9.7رها ذلك زيادة قد

موظفين الصندوق في عدد الطاقة المتمثلة تمت معالجة انخفاض و. كاتانغا ولوبانغا والمهديفي قضايا عمليات جبر األضرار على مرحلة تنفيذ 

إلى انخفاض اإلنفاق في تكاليف غير الموظفين )مثل  ذلك أدىفمن خالل تعيين موظفين لفترات قصيرة  ةجزئياالستئماني للضحايا معالجة 

ديد وتحديدا عمليات تحجبر األضرار، أعيد توزيع الموارد للسفر فيما يتعلق بأنشطة واالستشاريين( وزيادة في اإلنفاق في السفر والخدمات التعاقدية. 

، الستعراض التقدم المحرز في جملة أمور، وكذلك فيما يتعلق باجتماع إضافي للمجلس، والمهدي كاتانغاقضيتي الضحايا والتحقق منها في 

أجل ضمان الخدمات التعاقدية من بند الستشاريين إلى المخصصة لبند انُقلت الموارد ولرقابة المستقلة. ا التي خلصت إليها آلية األولية االستنتاجاتو

 جبر األضرار. المناسبة لألنشطة المتعلقة ب الدراية الفنيةالقدرة و

تم سداد مدفوعات رأس فقد وفقًا التفاقية قرض الدولة المضيفة، ورض الدولة المضيفة، ، المعنون ق2-السابع  في إطار البرنامج الرئيسيو - 341

 .2019في شباط/فبراير  وذلك بالكامل 2018كانون األول/ديسمبر  31 كانون الثاني/يناير إلى 1المال والفوائد عن الفترة من 

 ذلكمليون يورو. ويمثل  0.53مليون يورو، مقابل الميزانية المعتمدة البالغة  0.52في المائة، أو  98.2آلية الرقابة المستقلة بنسبة  ونفذت  -342

تكاليف في إطار ويعزى ارتفاع معدل التنفيذ إلى الزيادة . في المائة 78.6البالغ  2018نقطة مئوية مقارنة بمعدل التنفيذ لعام  19.6زيادة قدرها 

ة به آلية الرقابة لفبسبب زيادة عبء العمل المكين محققبكبير  االستعانةو من قبل النظام الموحد لألمم المتحدة جدول الرواتب تنقيح الموظفين نتيجة ل

 المستقلة. 

مليون  0.69مليون يورو، مقابل الميزانية المعتمدة البالغة  0.69في المائة، أو  100.1نفذ مكتب المراجعة الداخلية ميزانيته المعتمدة بنسبة و -343

ويعزى ارتفاع معدل التنفيذ إلى الزيادات  .ي المائةف 94.2البالغ  2018نقطة مئوية مقارنة بمعدل التنفيذ لعام  5.9زيادة قدرها  ذلكيورو. ويمثل 

)أربع  مراجعات، أجرى المكتب ما مجموعه خمس 2019في تكاليف الموظفين، وتحديداً الرسوم المتعلقة بدفع منحة التعليم. ومن بين أنشطته لعام 

ا متعلقا ، وحضر تدريب مطلوبالمراجعةحكمة ولجنة لمإلى اواحدة لتكنولوجيا المعلومات(، وقدم خدمات استشارية مراجعة عامة و مراجعات

 بالمراجعة. 

 حسب بند اإلنفاق.بأدناه ملخصا ألداء ميزانية المحكمة  2يقدم الجدول و - 344

 حسب بند اإلنفاق )المبالغ بآالف اليورو(ب 2019: أداء الميزانية في عام 2الجدول 

الميزانية المعتمدة  بند اإلنفاق 
 2019لعام 
       [1] 

اإلنفاق الفعلي* لعام 
2019 

         [2] 

  الفرق   
 
[2]- [1[ = ]3] 

 معدل التنفيذ
 % النسبة المئويةب
[1[ / ]2[ = ]4] 

 98.5 87.0 5575.1 5662.1 القضاة

  الفنيونالموظفون 
الخدمات   موظفو
  العامة

60752.2 

25356.6 

 وجد بيانات تال 
 ال توجد بيانات

 بياناتوجد تال 
 ال توجد بيانات

 وجد بيانات تال 
 ال توجد بيانات 

 المجموع الفرعي
 لموظفين ا لتكاليف 

86108.8 

 

88755.9 (2647.1) 103.1 

المساعدة المؤقتة 
 العامة

المساعدة المؤقتة 
 لالجتماعات 

  العمل اإلضافي

17126.6 

 

978.7 

 

299.3 

 
 

17108.7 

 

355.3 

 

248.4 

17.9 

 

623.4 

 

50.9 

99.9 

 

36.3 

 

83.0 

 المجموع الفرعي
لسائر تكاليف 

 لموظفين  ا

18404.6 17712.4 692.2 96.2 

 السفر
 الضيافة

 الخدمات التعاقدية 
 التدريب 
الخبراء 

 االستشاريون
 محامو الدفاع

 محامو الضحايا

6152.5 

29.0 

4002.9 

1000.7 

667.5 

 

3487.8 

1101.3 

5082.9 

18.9 

2300.4 

686.8 

891.6 

 

3446.0 

1199.1 

1069.6 

10.1 

1702.5 

313.9 

(224.1) 

 

41.8 

(97.8) 

82.6 

65.1 

57.5 

68.6 

133.6 

 

98.8 

108.9 
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مصاريف التشغيل 
 العامة

 اللوازم والمواد 
 األثاث والمعدات 

 

14857.3 

 

1175.5 

1900.0 

 
 
 
 

 

13760.8 

 

946.2 

1712.9 

 

1096.5 

 

229.3 

187.1 

 
 

 

92.6 

 

80.5 

90.2 

 الفرعيالمجموع 
للتكاليف غير 

 الموظفين ب المتصلة

34374.5 30045.6 4328.9 87.4 

 98.3 2460.9 142089.1 144550.0 المجموع 

قرض الدولة 
 المضيفة 

3585.1 3585.1 (0.0) 100.0 

المجموع بما فيه 
قرض الدولة 

 المضيفة 

 
 

148135.1 

 
 

145674.2 

 
 

2460.9 

 
 

98.3 

  

 قابلة للتغيير.مراجعة  إلى أرقام أولية غير 2019يتعلق بعام يستند اإلنفاق فيما  • 

 .مليون يورو 5.66مليون يورو، مقابل الميزانية المعتمدة البالغة  5.58في المائة، أو  98.5نفيذ ميزانية القضاة بنسبة وتم ت -345

في المائة. ويمثل  103.1مليون يورو، بمعدل تنفيذ قدره  86.11اوزت تكاليف موظفي المحكمة للوظائف الثابتة الميزانية المعتمدة البالغة وتج- 346

 2019كان معدل التنفيذ المرتفع في عام فقد . وكما أشير سابقًا، 2018في المائة في عام  100.2نقطة مئوية، ارتفاًعا من  2.9زيادة قدرها ذلك 

جدولة أنشطة  وأعيدلكل من موظفي الفئة الفنية وفئة الخدمات العامة. الرواتب المنقحة من قبل النظام الموحد لألمم المتحدة بسبب تطبيق جداول 

ريخ بدء العمل وتلبية االحتياجات التشغيلية ذات الصلة التوظيف لمحاولة تحقيق توازن بين الحد من األثر المالي للوظائف المعتمدة من خالل تأجيل تا

وأنشطة التحقيق ، األنشطة القضائية على سبيل المثال ال الحصر ،، بما في ذلك2019مختلف البرامج الرئيسية لتحقيق والياتها في عام إطار في 

 .المقاضاة وأنشطة الدعمأنشطة و

مليون  17.13، مقابل الميزانية المعتمدة البالغة ومليون يور 17.11في المائة، أو  99.9امة بنسبة تم تنفيذ ميزانية المساعدة المؤقتة العو  -347

رواتب الموظفين المنقحة من قبل باإلضافة إلى تطبيق جداول و. 2018في المائة في عام  81.8نقطة مئوية، مقارنة بـ  18.1يورو، بزيادة قدرها 

تلبية احتياجات في سبيل النفقات أيًضا تعيين موظفين لفترات قصيرة من قبل السلطة القضائية لزيادة المرونة ، تشمل النظام الموحد لألمم المتحدة

موظفين بخدمات الترجمة والنسخ، وزيادة تعيين فيما يتعلق لخاص ا اتفاق الخدمةعبء العمل قصير األجل، وإصدار مكتب المدعي العام عقود 

 الجاريةألغراض تشغيلية مثل الترجمة الشفوية بلغات جديدة )العربية( أو لدعم التحقيقات أو اإلجراءات  محكمةلم الداخل قللمساعدة المؤقتة العامة 

 . في المكاتب القطرية، وال سيما مالي وكوت ديفوار

 0.98مليون يورو، مقابل الميزانية المعتمدة البالغة  0.36في المائة، أو  36.3 ر المساعدة المؤقتة لالجتماعاتمعدل التنفيذ في إطاوكان   -348

في المائة بسبب وقف  25.2. وقد نفذ قلم المحكمة بنسبة 2018في المائة في عام  40.5نقطة مئوية، من  4.2مليون يورو. ويمثل هذا انخفاًضا قدره 

أحداث ، باإلضافة إلى أونغوين والحسناالستماع في المحكمة في قضيتي جلسات أيام وتقليص عدد  غوديه هغباغبو وبلإجراءات المحاكمة في قضية 

حيثما أمكن، تم تعيين ووأدى ذلك إلى انخفاض في عدد المترجمين الشفويين المستقلين المعينين من قبل قسم الخدمات اللغوية. أخرى في المحكمة. 

أموال في الميزانية من أجل تعيينهم  في األصل خصصتالذين  الشفويينبدالً من المترجمين داخليين لدعم األحداث غير القضائية  شفويينمترجمين 

 ماالعام بعدللفترة الباقية من  ليزيةكالنصوص اإلن ةمعالجأفراد لعدم توظيف قسم إدارة المحكمة  باإلضافة إلى ذلك، قررولتقديم مثل هذه الخدمات. 

لدعم الشهود المشاركين بل قسم الضحايا والشهود عدد مساعدي الشهود المطلوبين من قكذلك تقليص فبراير، وشباط/العقود الحالية في ى أجل انته

  2019الرواتب لعام في زيادات االستيعاب الجزئي لل لغرض الموارد المفرج عنها على تكاليف الموظفينوأعيد توزيع في إجراءات المحاكمة. 

 .متحدةالتي قررها النظام الموحد لألمم ال

مليون يورو، بزيادة  0.30مليون يورو، مقابل الميزانية المعتمدة البالغة  0.25في المائة، أو  83.0تم تنفيذ ميزانية العمل اإلضافي بمعدل و - 349

المحكمة في ماع في ات االستأيام جلس فيتخفيض أدى الي قلم المحكمة، وف. 2018في المائة في عام  58.5نقطة مئوية، مقارنة بنسبة  24.5قدرها 

ت أمانة جمعية الدول تكبدوالعمل اإلضافي من قبل ضباط األمن.  بند ، إلى انخفاض مماثل في استخدامغوديه وأونغوين لهغباغبو وبقضيتي 

 .نفقات أقل من خالل تعيين عدد أقل من الموظفين المؤقتين لتقديم المساعدة في دورة الجمعية األطراف

نقاط  8.3مليون يورو، بانخفاض قدره  6.15مليون يورو، مقابل الميزانية المعتمدة البالغة  5.08في المائة، أو  82.6السفر بمعدل بند نُفِّ ذ و -350

مليون يورو، مقابل الميزانية  0.12في المائة، أو  131.0القضائية الهيئة معدل تنفيذ بلغ . و2018في المائة في عام  90.9مئوية، مقارنة بنسبة 

الرئاسة لبناء دعم أكبر للمحكمة في ضوء الدعاية السلبية والتهديدات المباشرة. هيئة إلى سفر أعضاء  ويُعزى ذلكمليون يورو،  0.09عتمدة البالغة الم

مليون يورو، إلى  3.23مليون دوالر، من الميزانية المعتمدة البالغة  2.76في المائة، أو  85.3عزى معدل التنفيذ في مكتب المدعي العام البالغ ويُ 

 بند تكاليف الموظفين.التي طرأت في إطار لتعويض الزيادة  وذلك تأجيل عدد من بعثات التحقيق المقررة
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وفر ، تم تحقيق ة في جمهورية أفريقيا الوسطى )القضية الثانية(لحاللنتيجة لعقد إيجار طويل األجل لثالث شقق في مجمع آمن في بانغي و - 351

اإلضافية، وتخفيضات بدل اإلقامة  التكاليفوتجميع جميع التكاليف ذات الصلة، وتأجير الشقق، اء جرَّ ، 2019يورو في عام  ألف 161.0مقداره 

عزى انخفاض مليون يورو. ويُ  2.02مليون يورو، مقابل الميزانية المعتمدة البالغة  1.50 في المائة، أو 74.2 بمعدل نفذ قلم المحكمةولإلقامة.  اليومية

بند تكاليف الموظفين. في إطار األنشطة المخطط لها، مما سمح لقلم المحكمة بتعويض الزيادة  صالتنفيذ إلى إعادة ترتيب األولويات أو تقلي معدل

ما يلي: تخفيض عدد بعثات الترجمة الشفوية الميدانية المقررة فيما يتعلق بحالتي بوروندي وأفغانستان، وعدد البعثات المقررة إلى  ذلكشمل قد و

من ، وكذلك عدد بعثات الترجمة الشفوية الميدانية المخطط لها؛ وإلغاء العديد من البعثات إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية االمكاتب القطرية ومنه

بقدر أقل ميزانية السفر الخاصة بها  أمانة جمعية الدول األطراف تنفذوبسبب األوضاع األمنية والطبية. مكتب المحامي العام للضحايا قبل موظفي 

مانة أنفذت وأًيا من الدورات.  المراجعةألن ثالثة من أعضاء اللجنة لم يحضروا جميع دورات اللجنة أو بعضها ولم يحضر أحد أعضاء لجنة 

تحديد الضحايا والتحقق منهم في قضيتي على وجه التحديد فيما يخص ، وجبر األضرارفيما يتعلق بأنشطة بقدر أكثر الصندوق االستئماني للضحايا 

ائدة في استخدمت الوفورات التي تحققت في إطار كل برنامج رئيسي لتعويض النفقات الزو. المديريناجتماع إضافي لمجلس عقد و لوبانغا والمهدي

 .االستشاريين والمساعدة القانونية في قلم المحكمةتكاليف تكاليف الموظفين، فضال عن 

نقطة مئوية، مقارنة  40.2مليون يورو، بانخفاض قدره  0.03في المائة من الميزانية المعتمدة البالغة  65.1خدمات الضيافة بنسبة ونُفِّذت  – 352

المحكمة مثل اجتماعات  نطاقويعزى ذلك إلى خدمات المطاعم لتغطية التكاليف المشتركة لألحداث على . 2018في المائة في عام  105.3بنسبة 

األحداث المتعلقة إلى مكتب المدعي العام، و المرموقة ، باإلضافة إلى زيارات الوفود الدولية والدبلوماسيين وكبار الشخصياتدار البلديةالمحكمة في 

قلم التي ُعقدت في إطار والمائدة المستديرة للمنظمات غير الحكومية  األعالم والتوعية،نظمها مكتب أكاديمية ، وندوة بالحلقات الدراسية القانونية

 .بند تكاليف الموظفين عند االقتضاءفي إطار تعويض الزيادات من أجل التنفيذ النخفاض المحكمة. واستخدمت الموارد التي تم اإلفراج عنها نتيجة 

 ذلكمليون يورو. ويمثل  4.00مليون يورو، مقابل الميزانية المعتمدة البالغة  2.30في المائة، أو  57.5الخدمات التعاقدية بنسبة  ونُفِّذت -353

بعد التغيير في الممارسة التي تمت مناقشتها واالتفاق عليها مع المجاالت و. 2018في المائة في عام  91.5نقطة مئوية، من  34.0انخفاًضا قدره 

اتفاق  ا بموجبأصدر مكتب المدعي العام عقود ،التي يُستعان بها خارجياشركات الرى للمحكمة التي تواجه نفس المشاكل المتعلقة بأمن وفحص األخ

. وقد أدى ذلك إلى الحد من استخدام بند ميزانية عن طريق االستعانة بمصادر خارجية خدمات النسخ والترجمةلتوفير أفراد الخدمة الخاص إلى 

في المائة لتغطية التكاليف المتعلقة، من بين أمور أخرى ، بخدمات تكنولوجيا  61.2نفذ قلم المحكمة بنسبة ولخدمات التعاقدية لغير الموظفين. ا

؛ ة المعلوماتإدار/تكنولوجيا المعلوماتل المحكمة الخماسية السنوات يتعلق باستراتيجية فيما المعلومات االحترافية لمشروع منصة سير العمل القضائي

االستعانة بمصادر خارجية و؛ واستعراض منشآت البناء في المباني؛ برمجيات ساب مشروع ترقية؛ ون الستراتيجية تكنولوجيا المعلوماتيمستشاروال

تنظيف بركة المرآة، وخدمات تنسيق الحدائق، لعقود تكاليف على لم يتم تكبد ولخدمات األمن للمكاتب القطرية، وأنشطة التوعية في المكاتب القطرية. 

نتيجة للتأخيرات وبالضحايا.  المتصلةعدد من النفقات و  (Fiori) مستخدمالواجهة التقنية المتصلة ببرمجيات ساب فيما يخص واالستشارات 

 2019ارة المعلومات التي لم يتم تنفيذها في عام ستظل الموارد المتعلقة بأنشطة إستراتيجية تكنولوجيا المعلومات/إدعمليات الشراء، الموضوعية في 

إلى انخفاض حجم األوراق ووثائق التنفيذ في أمانة جمعية الدول األطراف بقدر أقل يُعزى والخدمات التعاقدية. في إطار  2020متاحة في عام 

ونفذت أمانة الصندوق . اآللي المؤتمت للترجمة (SYSTRAN)م نظام سيستران المعلومات المترجمة خارجيًا للجمعية وهيئاتها الفرعية باستخدا

كاتانغا ولوبانغا في قضايا  المتصلة بجبر األضرارالمناسبة فيما يتعلق باألنشطة الدراية الفنية ضمان القدرة واإلستئماني للضحايا بقدر أكثر من أجل 

في تكاليف الموظفين وكذلك االستشاريين والمساعدة إلنفاق زيادة ااستخدمت الوفورات التي تحققت في كل برنامج رئيسي لتعويض و. والمهدي

 .القانونية في قلم المحكمة

مليون يورو، بانخفاض قدره  1.0مليون يورو، مقابل الميزانية المعتمدة البالغة  0.69في المائة، أو  68.6نفيذ ميزانية التدريب بنسبة وتم ت – 354

 نطاقوفورات على إحداث التدريب و الذين يتلقونمن أجل زيادة عدد الموظفين و. 2018في المائة في عام  88.0نقطة مئوية، مقارنة بـ  19.4

 وجرىالقضائية ومكتب المدعي العام وقلم المحكمة برامج تدريبية في أماكن العمل بدالً من االعتماد على التدريب الخارجي.  الهيئةمة، نظمت المحك

توجيه  تدريب للمشرفين، وبرنامجال: إدارة األداء، وإدارة المخاطر، ومهارات تناولت ما يلي المحكمة نطاقتقديم عدد من الدورات التدريبية على 

 Linkedinعن طريق برنامج  ، فضالً عن الوصول إلى التعلم عبر اإلنترنتةالثقافيتوعية لقيادة التنفيذية، والتدريب اللغوي، واللللنساء، وبرنامج 

Learningوالسالمة، والحرائق )األسلحة النارية، تناولت مواضيع محددة األمن والسالمة دورات تدريبية بشأن نظمت المحكمة اإلضافة إلى ذلك، . وب

للحفاظ  ع منصة سير العمل القضائي،فيما يتعلق بمشرو Documentum xCP) ت)لمعلومااالمتهمين( وتكنولوجيا  األشخاص حماية األفراد ونقلو

يُعزى  . ووما إلى ذلك ، Citrix و ، VMware و ، Cisco برمجيات من قبيل الموظفين لدعم البنية التحتية للمحكمة وتطبيقاتها، اعتماد وتأهيلعلى 

إتاحة إمكانية و األخير من العامفي الربع  الرواتب زيادة  تدبُّرفي مكتب المدعي العام إلى إلغاء الدورات المقررة والمعتمدة من أجل بقدر أقل التنفيذ 

كان ورورية، مثل التدريب الدفاعي للسائقين. غير الض التقنيةأرجأ قلم المحكمة جميع التدريبات وقد أنشطة التحقيق والمقاضاة األساسية. إجراء 

 .2019في عام  ينلالعاممنخفًضا بسبب عبء العمل الثقيل وعدد الموظفين  أمانة الصندوق االستئماني للضحايا معدل تنفيذ

مليون يورو.  0.67معتمدة البالغة ، مقابل الميزانية الرومليون يو 0.89في المائة، أو  133.6ميزانية الخبراء االستشاريين بنسبة  تذونُف ِّ   -355

. وقد تعاقد مكتب المدعي العام مع خدمات استشارية فيما يتعلق 2018في المائة في عام  115.6نقطة مئوية، من  18.0زيادة قدرها  ذلكويمثل 

"مبادئ مكتب المدعي العام واستكمال  صوغبخصوص جمهورية أفريقيا الوسطى وأوغندا، وفيما يخص ات محاكم ةفرقأفي السودان ولحالة با

االستعانة بخبراء لتقديم المشورة القانونية إلى ‘ 1‘بسبب ما يلي: بقدر أكثر قلم المحكمة  نفذقد و. "قسم االستئناف التوجيهية بشأن توجيه االتهام قي

االستعانة ‘ 2‘و مة اإلدارية لمنظمة العمل الدولية؛بشأن إنشاء آلية المنازعات غير الرسمية للمحكمة وبشأن القضايا المعروضة أمام المحكأمين السجل 

االستعانة بخبير ‘ 3‘و؛ خاصتهمويله من ميزانية التدريب جاء تتطوير برنامج القيادة الذي عملية بخبير استشاري في قسم الموارد البشرية لتنظيم 

جمهورية أفريقيا  في حالةالفي  قلم المحكمةيتعلق ببرنامج دعم  فيماجبر أضرارهم لتوفير الدراية الفنية استشاري من قبل قسم مشاركة الضحايا و

‘ 4‘بغرض مساعدة الصندوق؛ والصندوق االستئماني للضحايا و بيمبا قضية االتصال بين الضحايا في إجراءات )القضية األولى( لتيسير الوسطى

لرصد المعلومات والحصول عليها واإلبالغ عنها فيما يتعلق  لخارجيةمن قبل قسم دعم العمليات افي مجال التحليل استشاري قطري خبير االستعانة ب

لصندوق لمساعدة الوالية في إطار بسبب التأخير في أنشطة البرنامج الطلقاء. ونفذت أمانة الصندوق االستئماني للضحايا بقدر أقل بالمشتبه بهم 

 ح باستخدام برمجيات ساب. منالوتنفيذ إدارة  ،ةالقطريالحاالت التأخير في تقييمات حاالت االستئماني، و



ICC-ASP/19/7 

 

7-A-070121  46 

مليون يورو، مقابل الميزانية المعتمدة البالغة  4.65في المائة، أو  101.2بشكل عام، تجاوزت المساعدة القانونية ميزانيتها بمعدل تنفيذ بلغ و  -356

محامي الدفاع بنسبة  ةفرقأ. وتم تنفيذ ميزانية 2018ة في عام في المائ 119.8نقطة مئوية من  18.6انخفاًضا قدره  ذلكمليون يورو. ويمثل  4.59

يُعزى ارتفاع معدل تنفيذ المساعدة القانونية للضحايا إلى اإلنفاق وفي المائة.  108.9محامي الضحايا بمعدل  ةفرقأفي المائة، وتم تنفيذ ميزانية  98.8

 .شهًرا من النشاط 12حيث استدعت حالة القضية  الحسنالجارية وحالة  األضرار جبرعلى األنشطة المتزايدة بسبب حالة مرحلة  المهديفي قضيتي 

مليون  14.86مليون يورو، مقابل الميزانية المعتمدة البالغة  13.76في المائة، أو  92.6تم تنفيذ ميزانية مصروفات التشغيل العامة بمعدل و - 357

دانية لتغطية األنشطة الميونفذ مكتب المدعي العام بقدر أكثر . 2018في المائة في عام  90.2نقطة مئوية، مقارنة بنسبة  2.4يورو، بزيادة قدرها 

، فضالً عن اإليجار طويل األجل لثالث شقق في بانغي، مما أدى إلى تحقيق الحاالت والتشغيلية والمباشرة وغير المباشرة المتعلقة بالشهود في بلدان

نقص ة. ويُعزى الصرف بدل اإلقامة اليومي بند السفر حيث لم يتم دفع تكاليف اإلقامة من خالل في إطارألف يورو  161.0وفورات إجمالية قدرها 

وتعليق  القضاياسبب انخفاض مستوى دعم إدارة قسم العمليات الخارجية ب إلى انخفاض النفقات في ،في المقام األول ،من قبل قلم المحكمةالتنفيذ في 

واستهالك البعثات شاط نبتقلص لق القائمة على االستهالك فيما يتع عن بعد انخفاض في تكاليف االتصاالتو؛ نظام االستجابة األولية اختبارالعمل في 

ي قسم الخدمات باإلضافة إلى ذلك، تم تحقيق وفورات فونقل المكتب القطري لكوت ديفوار. عملية البيانات المتنقلة في المكاتب القطرية؛ وإلغاء 

التكاليف  إرجاء ن طريق رية عشعبة الخدمات اإلدا الشاغرة في مركز االحتجاز، وفي العهدة"موظف "وظائف عدم شغل من خالل  القضائية

استئجار أماكن لالجتماعات مع الضحايا الذين يمثلهم بشأن تمت تغطية النفقات األعلى مما كان متوقعا وبالتعديالت في المكاتب القطرية. المتصلة 

الموارد المفرج عنها باقي أعيد توزيع ووكذلك سداد رسوم النقل للضحايا، من االنخفاضات المذكورة أعاله.  المحامي العام للضحايا  محامي مكتب

المساعدة القانونية والنفقات األخرى المذكورة سابقاً بند بند تكاليف الموظفين وفي إطار لتغطية األنشطة األخرى ذات األولوية مثل النفقات الزائدة 

 .في هذا التقرير

 ذلكمليون يورو. ويمثل  1.18مليون يورو، مقابل الميزانية المعتمدة البالغة  0.95في المائة، أو  80.5والمواد  اللوازمبلغ معدل تنفيذ  و -358

تشغيل قام مكتب المدعي العام بإعادة توزيع األموال إلى مصروفات اللقد . 2018في المائة في عام  120.3نقطة مئوية، من  39.8انخفاًضا قدره 

 بقدر أقلفذ قلم المحكمة ون. بقدر أقل خاصة بمكتب المدعي العام ، مما أدى إلى التنفيذ مجيات حاسوبيةالعامة لتغطية تكاليف ترخيص وصيانة بر

اإلنفاق الزائد ض استخدمت الموارد لتعويقد . واالستماع أيام جلساتلتقليص المكاتب وقاعات المحكمة نتيجة لوازم تأجيل المشتريات المتعلقة بعقب 

 .بند تكاليف الموظفينفي إطار 

مليون يورو ، بانخفاض  1.90مليون يورو ، مقابل الميزانية المعتمدة البالغة  1.71في المائة ، أو  90.2بلغ معدل التنفيذ لألثاث والمعدات و - 359

إنفاق  مستوى المقرر أن ينقص مكتب المدعي العام التنفيذ إلى. وكان من 2018في المائة في عام  151.5نقطة مئوية ، مقارنة بنسبة  61.3قدره 

جزًءا  ،eVault ن برنامج م افرعي امشروعباعتباره الذي يعد،  (ePRF) يةالتسجيل المسبق اإللكترون استمارةأقل لتغطية جزء من مشروع تطوير 

وقصر نفقاته على المشتريات  2019للمركبات في عام زمع المراءه أرجأ قلم المحكمة شومن إستراتيجية تكنولوجيا المعلومات/إدارة المعلومات. 

الخاصة  المحكمة واالستثمارات في إطاراستراتيجية Windows 10 ع برمجياتاألساسية، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر المحمولة لدعم مشرو

معدات السير العمل القانوني؛ ومجيات وبر ر األعمال القضائيةالمتعلقة بمنصة سيتراخيص ال، بما في ذلك ت/إدارة المعلوماتتكنولوجيا المعلوماب

 معدات الدوائر التلفزيونية المغلقة، المولدات،واالتصاالت في عدد من المكاتب القطرية )المعدات السمعية والبصرية، وعمليات لتعزيز فعالية الالزمة 

 .(وما إلى ذلك

 ميدانيالنشاط ال

إحدى عشرة حالة  ، كانت المحكمة تحقق في2019ي عام فف  حسب الحالة.بلعمليات الميدانية على االفعلي  لإلنفاقملخصا  3يقدم الجدول  - 360

 ،ماليوأوغندا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والسودان، وجمهورية إفريقيا الوسطى، وكينيا، وليبيا، وكوت ديفوار، في بلدان الحاالت، وهي: 

جميع اإلنفاق الفعلي على وبلغ إجمالي . معينة حاالتإلى مجتمعة، وليس الحاالت جميع إلى الدعم التشغيلي وقدم انمار. ومي ،بورونديوجورجيا، و

الفعلي البالغ  اإلنفاقمليون يورو. ومن إجمالي  148.14في المائة من الميزانية المعتمدة البالغة  35.2مليون يورو، وهو ما يمثل  52.11الحاالت 

 1.01مقداره  مليون يورو، مما ترك رصيًدا 16.63 قلم المحكمةأنفق و ،مليون يورو 34.47يورو، أنفق مكتب المدعي العام  مليون 52.11

 .ق االستئماني للضحاياالصندو ته أمانةمليون يورو أنفق
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 (اليوروآبالف املبالغ )لة حبسب احلا امليدانية على العمليات 2019يف عام  الفعلي اإلنفاق: 3 اجلدول
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 احلالة يف أوغندا الربانمج الرئيسي/الربانمج

احلالة يف 
مجهورية 
الكونغو 

 الدميقراطية
احلالة يف 
 السودان

احلالة يف 
مجهورية 
أفريقيا 

 الوسطى
 احلالة 

 يف كينيا
 احلالة 
 يف ليبيا

 احلالة 
يف كوت 

 ديفوار
 احلالة 

 يف مايل

 احلالة 
يف 

 جورجيا
احلالة يف 
 بوروندي

احلالة 
يف 

الدعم  ميامنار
 اجملموع التشغيلي

  
ديوان املدعي العام/قسم 

 - 1.7 - - 20.8 - - 18.9 - - االستشارات القانونية

- 

1.3 42.6 
 3979.2 2132.5 0.4 72.4 330.2 166.0 99.5 309.3 - 715.9 152.4 0.6 - قسم اخلدمات

  
  

 قسم إدارة املعلومات
 - 3.2 74.6 - 2.2 - - 70.4 - 54.8  واملعارف واألدلة 

- 

2977.4 3182.5 
  

  
 72.4 335.1 240.6 99.5 332.3 - 715.9 241.6 0.6 54.8 املدعي العام

0.4 

5111.2 7204.3 
  
شعبة االختصاص والتكامل 

 52.2 5.8 14.8 24.4 7.6 - 23.3 0.6 - - والتعاون

- 

2098.9 2227.4 
 

التحقيقشعبة   41.5 13.4 542.9 3386.7 1.3 1374.7 2506.3 1004.1 1574.9 1236.1 
- 

8380.6 20062.4 
               

  
 569.3 643.9 49.4 719.6 506.7 - 1783.7 318.5 160.4 - شعبة اإلدعاء

- 
224.0 4975.5 

  
 1930.0 2559.7 1308.8 3349.8 2221.3 1.3 5909.5 1103.6 174.4 96.2  مكتب املدعي لعام

0.4 
15814.7 34469.7 

  
مكتب مدير شعبة اخلدمات 

 - - - - - - - - - -  اإلدارية 

- 

75.1 75.1 
 

 - - - - - - 0.1 - - - قسم اخلدمات العامة
- 

- 0.1 
 234.6 194.3 - - - 36.6 - - - 3.7 - - - قسم األمن والسالمة

 
 شعبة اخلدمات اإلدارية 
 

 - - - 3.8 - - - 36.6 - - 

- 

269.5 309.8 
  

  
قسم خدمات إدارة 

 - - - - - - - - - - املعلومات 

- 

17.0 17.0 
  

  
 16.8 7.6 19.9 0.8 13.5 - 10.0 31.3 191.3 35.7 قسم خدمات اللغات

- 

1285.8 1612.7 
  

قسم مشاركة الضحااي وجرب 
 88.7 1.3 5.6 - - - 62.6 - 55.1 - أضرارهم

6.7 

177.5 397.4 
  

  
 - - - - - - 0.1 - 453.8 - مكتب احملامي العام للضحااي

- 

26.6 480.4 
  

  
 - - 15.5 75.5 42.7 0.7 45.1 - 1197.6 27.3 احملامني قسم دعم

- 

205.6 1610.0 
  

  
 105.4 8.9 41.0 76.2 56.3 0.7 117.7 31.3 1897.9 63.0  شعبة اخلدمات القضائية

6.7 

1712.5 4117.6 
  

  
 40.1 - - - - - - - - - قسم العمليات اخلارجية ودعمها

- 

1897.0 1937.1 
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 19.0 15.5 442.5 521.6 142.8 125.2 725.1 12.7 8.9 615.7 والشهودقسم الضحااي 

- 

1574.7 4203.7 
  

  
 - - - - - - - - - - قسم اإلعالم والتوعية

- 

312.8 312.8 
  

  
 املكاتب اخلارجية

 - 215.8 894.0 1493.0 - - 1715.4 - - 1430.4 للمحكمة  

- 

- 5748.6 
  

  
 59.1 231.3 1336.5 2014.5 142.8 125.2 2440.5 12.7 8.9 2046.2 شعبة العمليات اخلارجية

- 

3784.5 12202.2 
  

  
 164.5 240.2 1414.0 2090.8 199.1 125.9 2561.9 44.0 1906.8 2109.1 قلم احملكمة

6.7 

5766.5 16629.6 
  

 أمانة الصندوق 
 - 2.5 92.0 219.3 - 8.5 35.0 - - 303.4 االستئماين للضحااي

- 

352.1 1012.8 
  

  
 2094.5 2802.3 2814.8 5659.8 2420.45 135.8 8506.5 1147.6 2081.2 2508.8  جمموع احملكمة

7.2 

21933.3 52112.1 

 .قابلة للتغيريوإىل أرقام أولية غري مراجعة  2019يستند اإلنفاق لعام  *
 

يعرض المرفق الرابع عشر العدد اإلجمالي لاللتزامات غير المصفاة غير المسددة والمبلغ اإلجمالي المستحق  10بناء على طلب اللجنة،و - 361

 . 2018 كانون األول/ديسمبر 31، فضال عن األرقام المحدثة للفترة نفسها في 2019كانون األول/ ديسمبر من السنة المالية  31في 

 التوظيف-3

، تم شغل ما مجموعه 2019ديسمبر كانون األول/ 31وحتى حسب البرامج الرئيسية. بلموظفين با لتزويدعملية املخصا ل 4يقدم الجدول  -362

 بين.، باستثناء ثالثة مسؤولين منتخ970المعتمد البالغ الوظائف في المائة(، مقابل مجموع  92.5وظيفة ) 897

وظائف فئة الخدمات والفئة الفنية وظائف حسب نوع الوظيفة )بغولة الوظائف المعتمدة مقابل الوظائف المش -شغل الوظائف : 4الجدول 

 *العامة(

                                                           
 . 111رة ، الفق2-الجزء باء الثاني،  ( ، المجلدASP / 12/20-ICC) 2013 الوثائق الرسمية ... الدورة الثانية عشرة ...  10
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الوظائف 

 املعتمدة
الوظائف  

 املشغولة 

الوظائف اليت 
انتهى التعيني 

 فيها

الوظائف 
اجلاري 

 التعيني فيها 

الوظائف 
املعلن عنها 

اليت ال جيري  
 التعيني فيها

الوظائف 
الشاغرة اليت 
 مل يعلن عنها 

  [1] [2] [3] [4] [5] [6] 
       اهليئة القضائية

 3 0 1 0 47 51 الربانمج الرئيسي األول
       مكتب املد عي العام

 11 0 11 1 295 318 الربانمج الرئيسي الثاين
       قلم احملكمة

 21 1 20 2 05311 574  الربانمج الرئيسي الثالث
       أمانة مجعية الدول األطراف

 0 0 0 0 10 10 الربانمج الرئيسي الرابع
أمانة الصندوق االستئماين 

       للضحااي
 0 0 2 0 7 9 الربانمج الرئيسي السادس

       آلية الرقابة املستقلة
 0 0 0 0 4 4 5-الربانمج الرئيسي السابع
 مكتب املراجعة الداخلية
 0 0 0 0 4 4 6-الربانمج الرئيسي السابع

 35 1 34 3 897 970 اجملموع
 

 

 

 

 

 

 صندوق الطوارئالممولة من إلخطارات فيما يتعلق باأداء الميزانية  -4

خالل العام ، بذلت المحكمة جهوًدا ومليون يورو.  2.69، قدمت المحكمة أربعة إخطارات إلى اللجنة، بمبلغ إجمالي قدره 2019في عام  - 363

 :هي كما يليف صندوق الطوارئبشأن خطارات أما اإلكبيرة لتحقيق االستخدام األمثل للموارد الموجودة لتقليل متطلباتها المالية. 

في الحالة في  هغودي لوران غباغبو وتشارلز بلهضد  المدعي العاميورو في قضية  327378 بمبلغ 2019نيسان/أبريل  8)أ( اإلخطار المؤرخ 

 ؛2019كوت ديفوار لتغطية النصف األول من عام 

قضية المدعي العام ضد لوران غباغبو وتشارلز يورو لتغطية التكاليف اإلضافية في  130700بمبلغ  2019تموز/يوليه  24اإلخطار المؤرخ و)ب( 

 ؛2019في الحالة في كوت ديفوار لتغطية النصف الثاني من عام  بليه غوديه

إدوارد نغيسونا )يكاتوم -يورو في قضية المدعي العام ضد ألفريد يكاتوم وباتريس 1989182بمبلغ  2019تموز/يوليه  31اإلخطار المؤرخ و)ج( 

 ؛ (الثانية)القضية ونغيسونا( في الحالة في جمهورية أفريقيا الوسطى 

 .في بنغالديش/ميانمارفيما يخص الحالة ورو ي 244908 بمبلغ 2019تشرين الثاني/نوفمبر  22اإلخطار المؤرخ و)د( 

                                                           
 في البرنامج الرئيسي الثالث، ثمة وظيفة تمول ممثال لمجلس الموظفين أفيد بأنها ُشغلت.  11



ICC-ASP/19/7 

 

51  7-A-070121 

بلغ التنفيذ الفعلي لقد المقدمة إلى اللجنة.  األربعة بشأن صندوق الطوارئ خطاراتإلأدناه ملخًصا ألداء الميزانية اإلجمالي ل 5يقدم الجدول و -364

البالغ اإلخطارات بشأن صندوق الطوارئ مليون يورو، مقابل إجمالي مبلغ  1.93في المائة، أو  71.5 ،2019في عام  ،اإلجمالي في نهاية العام

 مليون يورو. 2.69

صندوق الطوارئ، بحسب بند اإلنفاق )المبالغ بآالف األربعة الممولة من إلخطارات لبالنسبة  2019: األداء العام للميزانية في عام 5الجدول 

 اليورو(

 2019امليزانية املعتمدة لعام  بند اإلنفاق
[1] 

 جمموع النفقات الفعلية*
[2] 

معدَّل التنفيذ ابلنسبة 
 % املئوية
[3]= [2]/ [1] 

 

 املساعدة املؤقتة العامة
املساعدة املؤقتة اخلاصة 

 ابالجتماعات
 العمل اإلضايف

499.7 

10.0 

 
 

267.0 

171.8 

60.6 

 
 

259.2 

34.4 

605.2 

 
 

97.1 

 

لسائر المجموع الفرعي  
 الموظفينتكاليف 

776.8 491.6 63.3  

 السفر
 الخدمات التعاقدية

 الخبراء االستشاريون 
 محامو الدفاع 
 محامو الضحايا

 النفقات التشغيلية العامة
 اللوازم والمواد 
 األثاث والمعدات

333.9 

271.3 

112.0 

822.2 

173.3 

171.1 

5.1 

26.6 

279.0 

197.5 

44.9 

678.7 

88.4 

127.2 

4.3 

14.2 

83.6 

72.8 

40.1 

82.5 

51.0 

74.4 

84.1 

53.3 

 
 

المجموع الفرعي للتكاليف 
 غير المتصلة بالموظفين

1915.4 1434.2 74.9  

  71.5 1925.7 2692.2 المجموع

 

 .قابلة للتغيريوإىل أرقام أولية غري مراجعة  2019يستند حساب النفقات لعام  * 

 إلى اللجنة.المقدمة ترتيب اإلخطارات متصل بصندوق الطوارئ بحسب  كل إخطارفيما يخص أداء الميزانية ويرد بالتفصيل أدناه  -365

المدعي العام ضد بقضية  خص اإلخطار المتصل بصندوق الطوارئ المتعلقلقلم المحكمة فيما يبالنسبة أدناه أداء الميزانية  6الجدول  بينيو - 366

 90.9، تم تنفيذ الصندوق بنسبة العام في نهايةو. 2019في الحالة في كوت ديفوار لألشهر الستة األولى من عام  يه غوديهلغباغبو وتشارلز بلوران 

له غوديه د  باألموال لتغطية اإلقامة في الفنادق للسي وقد استخدمتمليون يورو.  0.33مليون يورو، مقابل مبلغ اإلخطار البالغ  0.30في المائة، أو 

 .الجزئية لضباط األمن المعينين بدل اإلقامة اليومية اإلقامة في الفنادق ومدفوعاتكذلك والعمل اإلضافي و

حسب بند بفي الوضع في كوت ديفوار،  المدعي العام ضد لوران غباغبو وتشارلز بله غوديهلقضية  2019: أداء الميزانية في عام 6الجدول 

 اليورو(اإلنفاق )المبالغ بآالف 

 

 2019الميزانية المعتمدة  لعام  بند اإلنفاق 
            [1] 

 2019لعام  *اإلنفاق الفعلي
              [2] 

 
            

 معدل التنفيذ بالنسبة المئوية %
[3]=/ [2]  [1] 
 

 95.1 155.1 163.0 العمل اإلضافي

تكاليف   لسائر المجموع الفرعي
  الموظفينب

163.0 155.1 95.1 

 السفر
 الخدمات التعاقدية

46.2 

118.2 

49.1 

93.6 

106.2 

79.2 

غير للتكاليف المجموع الفرعي 
 الموظفينالمتصلة ب

164.4 142.7 86.8 

 90.9 297.7 327.4 المجموع

 .قابلة للتغيريوإىل أرقام أولية غري مراجعة  2019يستند حساب النفقات لعام  *

المدعي العام قضية باآلخطار الثاني المتصل بصندوق الطوارئ بشأن لقلم المحكمة فيما يتعلق بالنسبة أدناه أداء الميزانية  7الجدول بين يو – 367

الشروط المفصلة في الحكم وقت وعمال ب. 2019كوت ديفوار لألشهر الستة المتبقية من عام في  حالة الفي  ضد لوران غباغبو وتشارلز بليه غوديه
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لم يتمكن فدولة،  40 االتصاالت التي أجريت معلى الرغم من بيد أنه ع. 2019تم اإلفراج عن السيد غباغبو إلى دولة في فبراير ا، فراج عنهماإل

عات لذلك، كانت الموارد مطلوبة لتغطية مدفوعلى أساس اإلفراج المشروط ذي الصلة. فقلم المحكمة من تحديد دولة مستعدة لقبول السيد بله غوديه 

 0.12في المائة، أو  89.0، وكذلك مدفوعات العمل اإلضافي لتوفير خدمات األمن. وبلغ معدل التنفيذ بخصوص السيد بله غوديهاليومية بدل اإلقامة 

 .مليون يورو في نهاية العام 0.13مليون يورو، مقابل مبلغ اإلخطار البالغ 

كوت  الحالة فيفي  المدعي العام ضد لوران غباغبو وتشارلز بله غوديهافية في قضية للموارد اإلض 2019: أداء الميزانية في عام 7الجدول 

 حسب بند اإلنفاق )المبالغ بآالف اليورو(بديفوار، 

 2019الميزانية المعتمدة  لعام  بند اإلنفاق 
            [1] 

 2019لعام  *اإلنفاق الفعلي
              [2] 

 
            

 بالنسبة المئوية %معدل التنفيذ 
[3]=/ [2]  [1] 
 

 100.2 104.2 104.0 العمل اإلضافي

 لسائر تكاليفالمجموع الفرعي 
 الموظفين 

104.0 104.2 100.2 

 السفر
 العامة  يةنفقات التشغيلال

10.8 

15.9 

6.6 

5.5 

61.3 

34.5 

غير لتكاليف المجموع الفرعي ل
 الموظفينالمتصلة ب

26.7 12.1 45.3 

 89.0 116.3 130.7 المجموع

 .قابلة للتغيريوإىل أرقام أولية غري مراجعة  2019يستند حساب النفقات لعام  *

المدعي العام ضد قضية المتصل بصندوق الطوارئ بشأن  خطاراإلفيما يتعلق ب بالنسبة لقلم المحكمةأدناه أداء الميزانية  8الجدول بين يو -368

في  73.2نهاية العام، بلغ معدل التنفيذ الفعلي )القضية الثانية(. وفي   في الحالة في جمهورية أفريقيا الوسطى نغيسوناإدوارد -ألفريد يكاتوم وباتريس

وأنشطة مشاركة  ،األموال لتغطية الخدمات اللغوية وقد استخدمتمليون يورو.  1.99مليون يورو، مقابل مبلغ اإلخطار البالغ  1.46المائة، أو 

وأنشطة  ،والمساعدة القانونية لفريقي الدفاع وفريق واحد من الممثلين القانونيين المشتركين للضحايا ،يل القانوني المشترك للضحاياوالتمث ،الضحايا

 .جمهورية أفريقيا الوسطىالمكتب القطري لالميداني في  التشغيليوأنشطة الدعم  ،حماية الضحايا والشهود

الحالة  إدوارد نغيسونا )يكاتوم ونغايسونا( في-قضية المدعي العام ضد ألفريد يكاتوم وباتريسبالنسبة ل 2019: أداء الميزانية في عام 8الجدول 

 حسب بند اإلنفاق )المبالغ بآالف اليورو (ب، )القضية الثانية(في جمهورية إفريقيا الوسطى 

 2019امليزانية املعتمدة لعام  بند اإلنفاق
[1] 

  2019لعام  الفعلي* اإلنفاق
[2] 

معدَّل التنفيذ ابلنسبة 
 % املئوية
[3]= [2]/ [1] 

 

 املساعدة املؤقتة العامة
املساعدة املؤقتة اخلاصة 

 ابالجتماعات

346.1 

10.0 

157.4 

60.6 

45.5 

605.2 

 

لسائر المجموع الفرعي  
 الموظفينتكاليف 

356.1 218.0 61.2  

 السفر
 الخدمات التعاقدية

 الخبراء االستشاريون 
 محامو الدفاع 

 حامو الضحايام
 النفقات التشغيلية العامة

 اللوازم والمواد 
 األثاث والمعدات

191.3 

147.4 

112.0 

822.2 

173.3 

155.2 

5.1 

26.6 

187.6 

103.9 

44.9 

678.7 

88.4 

116.6 

4.3 

14.2 

98.1 

70.5 

40.1 

82.5 

51.0 

75.2 

84.1 

53.3 

 
 

المجموع الفرعي للتكاليف 
 بالموظفينغير المتصلة 

1633.0 1238.6 75.8  

  73.2 1456.5 1989.2 المجموع

 .قابلة للتغيريوإىل أرقام أولية غري مراجعة  2019يستند حساب النفقات لعام  *

 

في حالة الفي  الطوارئالمتصل بصندوق خطار اإللمكتب المدعي العام وقلم المحكمة فيما يتعلق ببالنسبة أدناه أداء الميزانية  9يبين الجدول و - 369

تشرين الثاني/نوفمبر للمدعي العام للشروع في التحقيق. ونتيجة لذلك،  14بنغالديش/ميانمار بعد اإلذن الذي أصدرته الدائرة التمهيدية الثالثة في 

بنغالديش/  الحالة في في وق الطوارئمتصال بصندالحالة، وتحضيراً لتمثيل الضحايا، قدمت المحكمة إخطاراً  إطار ودعماً ألنشطة المدعي العام في
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في المائة، أو  22.5في نهاية العام  المتصل بصندوق الطوارئ إلخطارلمعدل التنفيذ الفعلي وكان . 2019نوفمبر تشرين الثاني/ 22ميانمار في 

 .مليون يورو 0.24مليون يورو، مقابل مبلغ اإلخطار البالغ  0.06

 لالستعانةاستخدمت األموال قد مليون يورو. و 0.17البالغ الخاص به في المائة من مبلغ اإلخطار  0.1 ما نسبته نفذ مكتب المدعي العامو  -370

في  اإلنفاقيُعزى انخفاض التنفيذ إلى التدابير التي تم تنفيذها الحتواء ومهامه. ب االضطالع مترجم شفوي ميداني لمساعدة الفريق المتكامل خاللب

اإلنفاق في هذه التدابير للمكتب تحميل وقد أتاحت . التابع لألمم المتحدة مجلس األمنمن قبل ادية في ضوء الزيادات في الرواتب إطار الميزانية الع

 .لميزانية العاديةميانمار ل

األموال وفقًا  وقد استخدمتمليون يورو.  0.07البالغ ذي الصلة في المائة مقابل مبلغ اإلخطار  74.2بلغ معدل التنفيذ الفعلي لقلم المحكمة و - 371

( من نظام روما األساسي، 3)15 بموجب المادة، اياعملية تمثيل الضحيسير لت Cox’s Bazar تغطية السفر إلىوهو اإلخطار الذي ورد في لطلب ل

وشراء خدمات االتصاالت  ،النقل المحليوالميدانية،  يةالشفووالترجمة  التحريرية خدمات الترجمةوأنشطة التوعية في مخيمات الالجئين، وكذلك 

 .المحلية

 حسب بند اإلنفاق )المبالغ بآالف اليورو(بفي بنغالديش/ميانمار، لحالة فيما يتعلق با 2019: أداء الميزانية في عام 9الجدول 

 

 2019الميزانية المعتمدة  لعام  بند اإلنفاق 
            [1] 

 2019لعام  *اإلنفاق الفعلي
              [2] 

 
            

 معدل التنفيذ بالنسبة المئوية %
[3]=/ [2]  [1] 
 

 9.4 14.4 153.6 المساعدة المؤقتة العامة

لسائر تكاليف المجموع الفرعي 
 الموظفين

 
153.6 

 
14.4 

 
9.4 

 السفر
 الخدمات التعاقدية

 النفقات التشغيلية العامة 

85.6 

5.7 

- 

35.7 

    - 

5.1 

  

41.7 

 - 
 - 

 غيرللتكاليف  المجموع الفرعي
 الموظفينب المتصلة

 
91.3 

 
40.8 

 
44.7 

 22.5 55.2 244.9 المجموع

 .قابلة للتغيريوإىل أرقام أولية غري مراجعة  2019يستند حساب النفقات لعام  *

 صندوق الطوارئالمتصلة ب اإلخطاراتإالميزانية البرنامجية و -أداء الميزانية الموحدة للمحكمة . 5

  المتصلة بصندوق الطوارئالمنقحة   خطاراتاإلأدناه أداء الميزانية الموحدة للمحكمة، مع أخذ الميزانية البرنامجية وإجمالي  10يبين الجدول  -372 

 150.83بل الميزانية الموحدة البالغة مليون يورو، مقا 147.60اإلنفاق من صندوق الطوارئ، الفعلي للمحكمة، بما في ذلك  اإلنفاقبلغ ويمعا. 

في  99.6في المائة و  97.9معدل تنفيذ  ذلكمليون يورو. ويمثل  2.69البالغ  المنقح المتصل بصندوق الطوارئ خطاراإلمليون يورو، بما في ذلك 

 . ورومليون ي 0.54مليون يورو، مع رصيد متبقي قدره  148.14المائة من الميزانية المعتمدة البالغة 

 حسب بند اإلنفاق )المبالغ بآالف اليورو(ب، 2019: أداء الميزانية الموحدة للمحكمة في عام 10الجدول 

امليزانية املعتمدة  اإلنفاق بند
 2019لعام 

جمموع 
اإلخطارات 

 املتصلة
صندوق ب

الطوارئ  لعام 
2019 

املوحد  اجملموع
مليزانية احملكمة 

وجمموع 
اإلخطارات 

صندوق ب املتصلة
الطوارئ لعام 

2019 

 اإلنفاق
لعام  *يالفعل

2019 

اإلنفاق 
الفعلي من 

صندوق 
الطوارئ لعام 

2019 

اإلنفاق جمموع 
مبا يف ذلك   الفعلي

الفعلي اإلنفاق 
من صندوق 
الطوارئ لعام 

2019 

اجملموع الفعلي، 
مبا يف ذلك معدل 
التنفيذ املتعلق 

بصندوق 
الطوارئ لعام 

مقابل   2019
املعتمدة امليزانية 
 2019لعام 
)ابلـنسبة 

 (% املئوية

اجملموع الفعلي، مبا يف 
ذلك معدل التنفيذ 
املتعلق بصندوق 

  2019الطوارئ لعام 
مقابل امليزانية املوحدة 
اليت تشمل امليزانية 

جمموع العادية و 
 صلةاإلخطارات املت

   صندوق الطوارئب
 (% )ابلنسبة املئوية

 [1] [2] [2]+[1]=[3] [4] [5] [5]+[4]=[6]  [1]/[6]=[7 [3]/[6]=[8] 

 98.5 98.5 5575.1 - 5575.1 5662.1 - 5662.1 القضاة 

 الموظفون الفنيون 
 موظفو الخدمات العامة 

60752.2 

25356.6 

- 
- 

60752.2 

25356.6 

ال يوجد 
 بيانات

ال يوجد 
 بيانات

ال يوجد 
 بيانات

ال  يوجد 
 بيانات

 ال يوجد بيانات 
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الفرعي المجموع 
 لتكاليف الموظفين

86108.8 
 

- 86108.8 88755.9 - 88755.9 103.1 103.1 

 المساعدة المؤقتة العامة
المساعدة المؤقتة 
 الخاصة باالجتماعات 

 العمل اإلضافي

17126.6 

 

978.7 

299.3 

499.6 

 

10.0 

267.0 

17626.3 

 

988.7 

566.3 

17108.7 

 

355.3 

248.4 

171.8 

 

60.6 

259.2 

17280.5 

 

415.8 

507.6 

100.0 

 

42.5 

169.6 

98.0 

 

42.1 

89.6 

لسائر المجموع الفرعي 
 تكاليف الموظفين

18404.6 776.8 19181.4 17712.4 491.6 18204.0 98.9 94.9 

 السفر
 الضيافة

 الخدمات التعاقدية
 التدريب

 الخبراء االستشاريون
 محامو الدفاع

 محامو الضحايا
 النفقات التشغيلية العامة

 اللوازم والمواد
 األثاث والمعدات 

6152.5 

29.0 

4002.9 

1000.7 

667.5 

3487.8 

1101.3 

14857.3 

1175.5 

1900.0 

333.9 

   - 

271.3 

- 

112.0 

822.2 

173.3 

171.1 

5.1 

26.6 

6486.4 

29.0 

4274.2 

1000.7 

779.5 

4310.0 

1274.6 

15028.4 

1180.6 

1926.6 

5082.9 

18.9 

2300.4 

686.8 

891.6 

3446.0 

1199.1 

13760.8 

946.2 

1712.9 

279.0 

- 

197.5 

- 

44.9 

678.7 

88.4 

127.2 

4.3 

14.2 

5361.9 

189.9 

2497.9 

686.8 

936.5 

4124.7 

1287.5 

13888.0 

950.4 

1727.1 

87.2 

65.1 

62.4 

68.6 

140.3 

118.3 

116.9 

93.5 

80.9 

90.9 

82.7 

65.1 

58.4 

68.6 

120.1 

95.7 

101.0 

92.4 

80.5 

89.6 

الفرعي  المجموع
للتكاليف غير المتصلة 

 بالموظفين

34374.5 1915.4 36289.9 30045.6 1434.2 31479.8 91.6 86.7 

 97.8 99.6 144014.8 1925.7 142089.1 147242.2 2692.2 144550.0  المجموع

 100.0 100.0 3585.1 - 3585.1 3585.1 - 3585.1 رض الدولة المضيفة ق

المجموع بما فيه 
 قرض الدولة المضيفة 

148135.1 2692.2 150827.3 145674.2 1925.7 147599.9 99.6 97.9 

 قابلة للتغيريوإىل أرقام أولية غري مراجعة  2019يستند حساب النفقات لعام  *

. ويليه وصف موجز لكل صندوق استئماني. 2019نهاية العام في عام عند حلول ملخًصا لحالة الصناديق االستئمانية  11يقدم الجدول و - 373

في  ،اإلفصاح عنه في البيانات الماليةوهو المقرر  2019في عام عند حلول نهاية العام حسب القطاع للصناديق االستئمانية ببيان األداء المالي  يردو

 أدناه. 12و  11الجدولين 

 

 )باليورو(* 2019ديسمبر كانون األول/ 31ية في : أداء الصناديق االستئمان11الجدول 

 ةاالستئمانياديق الصن
األرصدة املرحلة من 

  األخرى/اإليرادات املالية املسامهات  املسجلة  الفرتة السابقة
)مبا يف ذلك النفقات 

 مرجتعات  املاحنني(
الرصيد املرحل إىل الفرتة 

  القادمة
  669 10   -   -   -  669 10 الصندوق االستئماين العام

 - 708365 - 708365  -   2018 -2017بناء اخلربة القانونية وتعزيز التعاون 
  -  138386  -  138386  -  2019-2018اخلربة القانونية وتعزيز التعاون  بناء

 10152 - - - 10152 2018االحتفال مبرور عشرين عاما على اعتماد نظام روما األساسي 
إىل العدالة لذي يضطلع به املكتب القطري للمحكمة يف  برانمج الوصول

 - 68772  -  68772  -  2019مجهورية أفريقيا الوسطي لعام 
 32642 118523  -  8608 142557 واملهنيني الزائرينتنمية قدرات املتدربني 

مشروع الوصول إىل العدالة الذي يضطلع به املكتب القطري للمحكمة يف 
 86550 46913 239 133224  -  2021-2019أوغندا للفرتة 

 1906646 000 95  -  305664 1696002  الصندوق اخلاص إلعادة التوطني
 17309 18943 - 20956 15658 الزايرات العائلية للمحتجزين املعوزين

  -  518016  -  518016  -  برانمج املوظفني الفنيني املبتدئني 
 33391 25444 - 34000 24835 أقل البلدان منوا

  -  62667  -  62667  -  السفر برعاية إىل املؤمترات اخلارجية
 116571 5025 110 - 121486  دعم الربامج

 2213930 1806066 349 1998288 2021359 اجملموع
 قابلة للتغيريوإىل أرقام أولية غري مراجعة  2019يستند حساب النفقات لعام  *
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 )باليورو( * 2019ديسمبر كانون األول/ 31: بيان األداء المالي للصناديق االستئمانية للسنة المنتهية في 12الجدول 

 

الصندوق  
االستئماين 

  العام

بناء اخلربة 
القانونية 

وتعزيز 
التعاون 
2017- 
2018  

اخلربة  بناء
القانونية 

وتعزيز 
التعاون 
2018-
2019 

االحتفال 
مبرور 

عشرين 
عاما على 

اعتماد 
نظام روما 
األساسي 

2018 

برانمج 
الوصول إىل 
العدالة لذي 

يضطلع به 
املكتب 
القطري 

للمحكمة يف 
مجهورية 

أفريقيا 
الوسطي لعام 

2019 

تنمية قدرات 
املتدربني 
واملهنيني 

ينالزائر   

مشروع  ا
الوصول إىل 

العدالة الذي 
يضطلع به 

املكتب 
القطري 

للمحكمة يف 
أوغندا للفرتة 

2019-
2021 

الصندوق 
اخلاص 
إلعادة 
  التوطني

الزايرات 
العائلية 

للمحتجزين 
  املعوزين

برانمج 
املوظفني 

الفنيني 
 املبتدئني 

أقل 
  البلدان منوا

السفر برعاية 
إىل املؤمترات 

الربامجدعم   اخلارجية  اجملموع  
                            اإليرادات

 1998288 - 62677 34000 518016 20596 305644 133224 8608 68772 - 138386 708365 - التبرعات

األيرادات المالية 
 349 110 - - - - - 239 - - - - - - واأليرادات األخرى

 1998637 110 62667 34000 518016 20596 305644 133463 8608 68772 - 138386 708365 - مجموع اإليرادات

 النفقات
   

 
          

نفقات استحقاقات 
 729603 122042 - - 462514 - - - - - - 42061 102986 - الموظفين

 530854 - 62243 25519 - 21246 - - - 38446 - 33834 349546 - السفر والضيافة

 425376 7023 434 - - - - 21285 110769 20394 - 53353 209418 - الخدمات التعاقدية

(2301) 000 95 7223 7754 4925 - 9047 46342 - نفقات التشغيل  55502 (75)  - (124253)  99164 

المبالغ المستردة 
 2287 - - - - - - - - 2287 - - - - للمانحين

 18045 - - - - - - 18045 - - - - - - اللوازم والمواد 

 377 213 - - - - - - - - - 91 73 - النفقات المالية 

 1806066 5025 62677 25444 518016 18945 95000 46913 118523 68772 - 138386 708365 - مجموع النفقات

الفائض/)العجز( 
(109915) - - - - - للفترة   86550 210644 1651 - 8556 - (4915)  192571 

 

 قابلة للتغيريوإىل أرقام أولية غري مراجعة  2018يستند حساب النفقات لعام * 
 

 .2019باألموال غير المقيدة التي تم تعليق تنفيذها خالل عام  الصندوق االستئماني العامويتعلق  - 374

دعما ماليا لتنفيذ بناء الخبرة القانونية وتعزيز التعاون وفر العقود المبرمة مع المفوضية األوروبية والجهات المانحة األخرى لبرنامج وت - 375

 :المشاريع الفرعية الثالثة التالية

 الخبرات وبناء القدرات الوطنيةلحلقات الدراسية والفعاليات والتدريب من أجل تعزيز التعاون وتبادل افالمشروع الفرعي بخصوص )أ( 

حاالت، فرًصا لتنمية معارفهم وكذلك لتبادل المعلومات ذات الللممثلين والمهنيين من الدول األطراف والدول غير األطراف، بما في ذلك بلدان وفر ي
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لمهنيين لدى ارف والمهارات العملية االمعر تطويالصلة، وبالتالي تعزيز قدرة المحكمة على تنفيذ واليتها على أساس تحسين التعاون القضائي؛ ول

 القانونيين، وبناء عالقات مع المستشارين وجمعيات المحامين والحفاظ عليها، وتوفير منتدى للتشاورمع المهن القانونية؛

ة تحقيقات أولية، وأي دولة البلدان التي تجري فيها المحكمبلدان الحاالت، وللممثلين والمهنيين من  برنامج المهنيين القانونيينيوفر و)ب( 

لتحقيق ومالحقة الجرائم التي على اتطوير معارفهم القانونية وتعزيز القدرات الوطنية ل افرص ،طرف في نظام روما األساسي معنية نامية أخرى

 ؛ ةتدخل في اختصاص المحكم

تيسر تنمية القدرة على التحقيق في قضايا أن ، التي تقع تحت مسؤولية مكتب المدعي العام، قاعدة بيانات األدوات القانونيةمن شأن و)ج( 

لمساعدة المهنيين القانونيين على العمل  االجرائم الدولية األساسية ومقاضاة مرتكبيها والبت فيها، وال سيما على الصعيد الوطني. وقد تم تصميمه

و المنصوص عليه في نظام روما األساسي والتشريعات الوطنية ذات الصلة، من خالل توفير )أ( الوصول على الجرائم الدولية األساسية على النح

هذا القانون؛ و بلعمل لالمتخصصة  مجياتالمجاني إلى المعلومات القانونية في القانون الجنائي الدولي، والخالصات القانونية لهذه المعلومات، والبر

تعزيز الرامية إلى المشروع الفرعي أحد العناصر المهمة في جهود المحكمة هذا يشكل وخدمات مكتب المساعدة. )ب( التدريب والتوجيه وتقديم 

 .القدرة الوطنية وضمان تقديم المتهمين بجرائم دولية أساسية إلى العدالة وفقًا للمعايير الدولية

م تنبثق هذه المشاريع الفرعية مجتمعة من الهدف العام للبرنامج المتمثل في "المساهمة في مكافحة اإلفالت من العقاب، من خالل تعزيز نظاو  -376

مصلحة توسيع فهم المحكمة ونظام روما األساسي بين أصحاب ال‘1‘روما األساسي وزيادة الدعم للمحكمة الجنائية الدولية" وأهدافها الفرعية من أجل: 

تعزيز القدرات ‘ 2‘الرئيسيين ، وال سيما الدول األطراف والمهنيين القانونيين ، وتحقيق قدر أكبر من الدعم والتعاون من الدول مع المحكمة ؛ و

ن خالل تعزيز الوطنية في التعامل مع الجرائم بموجب نظام روما األساسي، وال سيما في البلدان ذات الصلة بالحاالت المعروضة على المحكمة، م

 .مبدأ التكامل

إلى زيادة الوعي العالمي بدور وأهمية نظام روما  لالحتفال بالذكرى السنوية العشرين لنظام روما األساسيهدف الصندوق االستئماني يكان و – 377

وتعزيز سرد إيجابي حقيقي يركز على الضحايا والناجين من أخطر الجرائم في العالم. وقد تحققت األهداف به، األساسي ، وزيادة االعتراف العام 

 يوليهتموز/ 17و 16يومي في هذا الصدد في انعقدت األحداث المركزية ومن خالل عدد من األحداث وتم االنتهاء منها بالتعاون مع الدول األطراف. 

 .وخبراء ومحاورين الحاالتلين رفيعي المستوى من بلدان في المحكمة، بمشاركة مسؤو 2018

التابع للمكتب القطري في جمهورية أفريقيا الوسطى، الممول من السفارة البريطانية في كينشاسا )جمهورية  برنامج الوصول إلى العدالةعزز و - 378

والتي تم تنفيذها في  ،2019نوفمبر تشرين الثاني/سبتمبر وأيلول/ي الكونغو الديمقراطية(، نطاق وتأثير األنشطة التي تم االضطالع بها بين شهر

 واشتمل. يسوناغإدوارد ن-المدعي العام ضد ألفريد يكاتوم وباتريس( في قضية مجلس التنسيق )جلسة استماعالتهم تأكيد جلسة االستماع لسياق 

لمجلس المؤثرون والمجتمع المدني إلى الهاي لمتابعة جلسة االستماع  المحلي : زيارة قام بها قادة المجتمع، وهيثالثة نواتج رئيسيةعلى المشروع 

صحفيون مستهدفون )بما في ذلك حسب نوع الجمهور المتوقع، مثل ومن قبل مختلف األجهزة واألقسام في المحكمة؛  التي قُدمتوالعروض التنسيق 

وعرض مباشر وتوزيع ملخصات لجلسة استماع  ؛يكاتوم ونغيسوناالمتعلقة بقضية  النساء والشباب( يقدمون تقارير عن اللحظات القضائية الرئيسية

أتاح المشروع بيئة موسعة يمكن من خاللها تنفيذ أنشطة مثل وومواد فيديو أخرى حول المحكمة في بانغي وبربراتي ويالوك وبيسا. مجلس التنسيق 

إجراءات المحكمة في قضية إطار المتضررة )بما في ذلك الضحايا( في  المحلية تمعاتتعزيز التوعية )المستوى واألثر( والوصول إلى العدالة للمج

من التي موثوقة المألوفة والقنوات الهياكل والاالنخراط مع السكان المحليين في الخطاب القضائي ممكنًا من خالل  جعلكما أنه . سوناييكاتوم ونغ

 على دعًما أكبر للمحكمة وشجعأيضا ول د وعدالة أقل عدائية وأكثر إيجابية. من البيئة فضال عن تعزز الحوار المفتوح والملكية والتفاهم، شأنها أن 

ومية الحكظمات بما في ذلك بين المن -)بدالً من االستالم السلبي المتضررة في النقاش حول العدالة المحلية من قبل المجتمعات  المشاركة النشطة

 مع المحكمة(.تجاه االنخراط سلبيا الذين كانوا تاريخيًا يتفاعلون المحلي الدولية ومجتمع المنظمات غير الحكومية 

لتوفير التدريب الممول لمواطني البلدان النامية التي  2017في عام  المتدربين والمهنيين الزائريننمية قدرات لتأنشئ الصندوق االستئماني و - 379

 ذات طبيعة معينة ذات صلة رف ومهارات ايوفر البرنامج للمشاركين فرصة للنمو الفكري، وتطوير معوطراف في نظام روما األساسي. هي دول أ

 .يتم توفير التمويل من قبل الجهات المانحة المهتمةلالنتقال. وواكتساب مهارات مهنية قابلة بالمسار الوظيفي أو اإلعداد الوظيفي 

إلى حزيران/يونيه  2019للفترة من حزيران/يونيه لمكتب القطري في أوغندا، الذي يضطلع به ا مشروع الوصول إلى العدالةلوبالنسبة  -380

لتوعية، بتنفيذ أنشطة التوعية ل هالمكتب القطري ألوغندا، من خالل برنامجدأب عاًما،  12 قبلمنذ أن أصبحت أوغندا حالة أمام المحكمة ف: 2021

بعد إلقاء القبض على دومينيك أونغوين واإلجراءات القضائية التي تلت ذلك، أبدت مختلف المجتمعات وة في جميع أنحاء شمال أوغندا. المتعلقة بالحال

 نظًرا للطلب على المعلومات المنتظمة والحاجة إلى جعل اإلجراءات في المتناول وذات مغزىوالمحاكمة. متابعة المعنية بالقضية اهتماماً متزايداً ب

لمكتب إنشاء برامج تكميلية تلبي ا المحتم علىالمتضررة المقيمة في أماكن نائية، أصبح من المحلية للغالبية العظمى من الضحايا والمجتمعات 

 .مشاركتهارة وكذلك المتضرالمحلية مختلف أقسام المجتمعات مع الحوار يسير وتنطاق الوصول إليها، توسيع إتاحة احتياجاتهم من المعلومات، و

بدعم من الهياكل والشراكات المحلية القائمة، من تمكن المكتب، المتضررة، ولكن المحلية لمحكمة مكاتب فرعية في المجتمعات لدى اليس و -381

أماكن معظمها  ،دائرة 25من وقد جاء هؤالء المتطوعون للمساعدة في تنفيذ المشروع. من المجتمع المحلي متطوًعا  52من تتألف التعاون مع شبكة 

 .من الوصول المباشر إلى اإلجراءات في قاعة المحكمة في الهايم القيام بأنشطة إعالمية تمك ن أعضاء دوائرهوهم يواصلون لها صلة بالقضية. 

المتضررة المحلية المجتمعات  مختلف بينجبر األضرار إلى زيادة التوقعات فيما يتعلق ب أونغويناالهتمام المتزايد بمتابعة محاكمة  أيضا ويؤدي -382

من خالل المشروع، تمكن المكتب من الحفاظ على حوار فعال ومفتوح، ليس فقط لتوفير معلومات حول المحاكمة، ومن النزاع في شمال أوغندا. 

عد استمرار تبادل المعلومات بين يوالمحاكمة. الذي تنتهي إليه حكم الحول كيفية تعايش المجتمعات بانسجام، بغض النظر عن حوار ولكن أيًضا لبدء 

المتضررة أمًرا بالغ األهمية في مواجهة التشوهات والتكهنات والمفاهيم الخاطئة التي قد تؤدي إلى توترات غير مبررة  المحلية الضحايا والمجتمعات

ت والخبرات مع ممثلي قطاعات العدالة يتعلق مكون آخر من المشروع بتبادل أفضل الممارساومرتبطة ببعض القرارات أو النتائج القضائية. 
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أقوى وأكثر قدرة على تحقيق العدالة وإنفاذ القانون بشأن التعامل مع  آلية، بهدف المساهمة في تعزيز قدراتهم وتطوير اأوغندفي والقانون والنظام 

 الجرائم الدولية. 

مع المحكمة إعادة توطين الدول الراغبة في الدخول في اتفاقات  لمساعدة 2010في عام إعادة التوطين عمليات بالصندوق الخاص وأنشئ  – 383

وبناء القدرة المحلية على نحو فعال إعادة التوطين إلى زيادة عدد عمليات الصندوق حلول محايدة التكلفة. ويهدف  عبر لديها القدرة على ذلكإنما ليس 

الدولة  الُمعاد توطينه فيمن الدول األطراف ويغطي النفقات المباشرة للشخص المعرض للخطر  تبرعات يتلقى الصندوقوحماية الشهود. على 

 .المستقبلة

-ICC    بموجب قرارها ،2011داخل قلم المحكمة في عام  للزيارات األسرية للمحتجزين المعوزينالصندوق االستئماني أت الجمعية أنشو – 384

ASP/8/Res.4.12 يل الزيارات العائلية للمحتجزين المعوزين من خالل التبرعاتوالغرض من ذلك هو تمو. 

لتوفير تعيينات ممولة للمواطنين من البلدان الراعية المشاركة.  ،2015في عام  لبرنامج الموظفين الفنيين المبتدئيننشئ الصندوق االستئماني وأ -385

على مستوى المبتدئين، على حساب حكوماتهم، في محاولة لتعريفهم باألعمال الداخلية يوفر البرنامج فرًصا للمهنيين الشباب ليتم تعيينهم في مناصب و

يوفر البرنامج للمشاركين فرصة للنمو المهني وتطوير وللمناصب في المحكمة. تهم للمحكمة والنظام القانوني الدولي ككل، بهدف تعزيز مالءم

 الدولي. في المحكمة وفي القطاع العام  الوظيفية مساراتهممهارات العالم الحقيقي التي يمكن تطبيقها على 

 14ب القراربموجصيغته المعدلة وASP / 2 / Res.6-ICC 13 ب القراربموج ،2004في عام  ألقل البلدان نمواً نشئ الصندوق االستئماني وأ  -638

ICC-ASP / 4 / Res.4.  مشاركة مندوبي أقل البلدان نموا والبلدان النامية األخرى على شجع هو يو ؛أمانة جمعية الدول األطرافتتولى إدارته و

 .يحدده الصندوقما في أعمال جمعية الدول األطراف من خالل تغطية تكاليف سفرهم إلى الجمعية على نحو 

قامة لموظفي المحكمة يغطي تكاليف السفر واإلهو جهات مانحة مختلفة وقبل من  لحضور المؤتمرات الخارجيةبرعاية السفر مول صندوق يُ و -387

الحكومات في المقام األول،  ،هيفالجهات الراعية أما العامة.  المناسباتوالمندوبين اآلخرين للمشاركة في المؤتمرات الخارجية والتدريب و

 والجامعات والمؤسسات التعليمية األخرى والمنظمات الدولية غير الهادفة للربح.

 ئيةقضاهيئة الاألهداف اإلستراتيجية لل -األول ألول: البرنامج الرئيسي رفق االم

رات األداء النتائج المتوخاة  المنجزات  2019الهدف فيما يخص عام  مؤش ِّ

)األهداف ذات األولوية  3-1األهداف 

 (3- 6-2و  2-1-1و 1-1-1

   

االضطالع الفعال بالتخطيط فيما -1

بتعلق بهيئة الرئاسة وتقديم الدعم  من 
اإلجراءات القضائية أجل إدارة 
 بصورة فعالة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تنفيذ اإلجراءات التمهيدية -2

واإلجراءات االبتدائية وإجراءات 
االستئناف على نحو عادل وسريع، مع 
االحترام الكامل لحقوق المتهمين 
واالعتبار الواجب لحماية الضحايا 

 والشهود
 

  استبانة المسائل التي
يمكن القيام بها 

وإدارتها على نحو 
 فعال

  مدى جودة أعمال
التحضير 

الجتماعات هيئة 
الرئاسة واجتماعات 
القضاة وجودة دعم 
 هذه االجتماعات

  فعالية تنظيم
الطلبات/الوثائق التي 

تودع لدى هيئة 
 الرئاسة

  مدى التقيد بالمواعيد
وتوخي الجودة في 
المشورة التي تقدم 
إلى الرئيسة وإلى 
نائبيها بشأن مسائل 
 التسيير واإلدارة

 

  تقليص اآلجال
الفاصلة بين مراحل 
اإلجراءات دون 
المساس بحقوق 

األطراف 
والمشاركين 

والضحايا في أن 

 100% 

 
 
 

  مرضيا أن  يكون
 تماماً 

  
 
 
 

  صدور جميع
القرارات في اآلجال 

 المحددة
 

  أن  يكون مرضيا
 ً  تماما

 
 
 
 
 

  تحقيق تحسين قابل
للقياس بالمقارنة 
 بالقضايا السابقة

 
 
 
 

 100% 

 
 
 

  تم التنفيذ بصورة
 كاملة

   
 
 
 
 

  بصورة تم التنفيذ
 كاملة

 

  ًمرٍض تماما 
 

 
 
 
 
 

  تم التنفيذ بصورة
 كاملة

 
 
 
 
 

                                                           
 . ASP / 8 / Res. 4-ICC، الجزء الثاني، القرار األول ( ، المجلدASP / 8/20-ICC) 2009...  وثائق الرسمية ... الدورة الثامنةال  12
 .ASP/2/Res. 6-ICC( ، الجزء الرابع، القرار ASP / 2/10-CIC) 2003...  الوثائق الرسمية ... الدورة الثانية 13
 .ASP/8/Res. 4-ICCاألول، الجزء الثاني، القرار  ( ، المجلدASP / 8/20-ICC) 2009...  الوثائق الرسمية ... الدورة الثامنة 14
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الدفع قدماً باستعراض "الدروس -3

المستفادة" من اإلجراءات، بالتشاور 
مع أصحاب المصلحة بحسب 

االقتضاء، مع التركيز على التغييرات 
التي ال تستلزم إدخال تعديالت على 
 القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات

 
التنفيذ والعمل بالتوافق مع -4

مؤش رات األداء المناسبة فيما يخص 
اإلجراءات القضائية والدعم القضائي 

 الصلة ذو
 
 

 
 

تُوفر لهم العدالة 
والحماية بحسب 

 الحال
 

  مواصلة تعزيز
اتساق الممارسة 

 القضائية
 

 
 
 
 
 

 مواصلة جمع 
البيانات ذات الصلة 

في المجاالت 
الرئيسية لمبادرة 

مؤشرات األداء فيما 
يتعلق باإلجراءات 
التي يشمل نطاقها 
المحكمة جمعاء 
وباإلجراءات 

 القضائية
 

  تطبيق مؤشرات
األداء في العمليات 
الجارية على نطاق 
المحكمة جمعاء وفي 
العمليات الخاصة 
 بالهيئة القضائية

 
 
 
 

  بحلول نهاية عام

2018 

 
 
 
 
 
 
 

 100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  أن  يكون مرضيا
 ً  تماما

 
 
 
 

  تم التنفيذ بصورة
 كاملة

 
 
 
 
 
 
 

 100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ًمرٍض تماما 

-1-2)الهدفان ذوا األولوية  4الهدف 
 (1-5-2و 2

   

إدارة الموارد على نحو فعال بما  -1

في ذلك تمييز وتنفيذ المزيد من تدابير 
 زيادة الكفاءة

 
 
 
 
تحقيق الفعالية في االستعانة  -2

بموارد الدوائر من الموظفين من 
خالل إدارتهم بصورة مركزية 

وتوخي المرونة في إعمالهم لمواجهة 
التغير في عبء العمل المتصل 
 بالقضايا الذي يتعيَّن النهوض

 

  وجوه التحسن في
التقيد بالمواعيد في 
اإلجراءات القضائية 

من خالل تنفيذ 
على أساس  التعديالت

 "الدروس المستفادة"
 

  اضطالع رئيس
الدوائر الجديد 

)موظف من الرتبة 

( بإدارة 5-ف

مواردها إدارة 
 مركزية فعالة

 
 
 

  تحقيق تحسينات قابلة
 للقياس

 
 
 
 
 

 100% 

  تحققت تحسينات قابلة
 للقياس

 
 
 
 
 

 100% 

    (1-3-2)الهدف ذو األولوية  6الهدف 

 المضي في تحسين إدارة أداء -1

 الموظفين
  التقيُّد التام في

البرنامج الرئيسي 
األول بنظام تقييم 

األداء في المحكمة، 
بما في ذلك تقديم 
مديري الوحدات 

والقضاة مساهمات 
 مناسبة

 100% 
 
 
 
 

 

 
 

 53% 

    (1-1-3ة )الهدف ذو األولوي 7الهدف 
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الشفافية والفعالية في التواصل  -1

القضائية وتبادل المعلومات بين الهيئة 
 واألفرقة العاملة التابعة للجمعية

  عدد اجتماعات
الفريق العامل في 

الهاي/الفريق 
الدراسي المعني 
بالحوكمة التي 

يشارك فيها ممثل 
لهيئة الرئاسة أو 

 الدوائر
 

  تقديم التقارير
والمعلومات المطلوبة 
في الوقت المناسب 
 وعلى نحو شفاف

 التمثيل عند االقتضاء 
 
 
 
 
 
 

 

 100% 
 
 

 تم التمثيل بالكامل 
\ 
 
 
 
 
 
 

 100% 

-3)األهداف ذات األولوية  8الهدف 
-3و 1-5-3و 2-2-3و 1-2-3و 1-1
 (2-6-3و 5-2

   

تعزيز الثقة وااللتزام والدعم فيما  -1

بين أصحاب المصلحة الخارجيين 
المعنيين بالمحكمة من خالل تبادل 
المعلومات في االجتماعات 

المناسبات والمؤتمرات وغيرها من 
فيما يتعلق بجهود المحكمة وحرصها 
على إقامة العدل على نحو سريع 

 وبجودة عالية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تصديق المزيد من الدول على نظام -2

روما األساسي وعلى االتفاق بشأن 
امتيازات المحكمة وحصاناتها أو 
انضمامها إليهما،  وتعزيز تواصل 
وتعاون الدول غير األطراف مع 

 المحكمة
 
 
 
 
 
 

إبرام المزيد من االتفاقات مع الدول  -3

 بشأن إنفاذ العقوبات
 

  عدد ما يعقده
الرئيس/هيئة الرئاسة 

من االجتماعات 
الرفيعة المستوى مع 

ممثلي الدول 
والمنظمات الدولية 
 والمجتمع المدني

 

  مشاركة هيئة الرئاسة
في اجتماعات جمعية 

الدول األطراف، 
 والفريق العامل في
الهاي، والفريق 
الدراسي المعني 
بالحوكمة، ولجنة 
الميزانية والمالية، 
وجلسات اإلحاطة 

الخاصة 
بالدبلوماسيين 

وبالمنظمات غير 
 الحكومية، إلخ

 

  تنسيق الجهود مع
سائر أصحاب 

المصلحة السترعاء 
العناية إلى أهمية 
عالمية نظام روما 
األساسي واالتفاق 
بشأن االمتيازات 

وتشجيع والحصانات 
الدول التي لم تصد ِّق 

عليهما أو تنضم 
إليهما على القيام 

 بذلك

  إبرام  اتفاقات بشأن
 إنفاذ األحكام

  اجتماع 100أكثر من 

 
 
 
 
 
 
 

 كلما كان ذلك مطلوبا 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  انضمام دولة واحدة
أخرى إلى النظام 
األساسي واالتفاق 
بشأن االمتيازات 
والحصانات أو 

 تصديقها عليهما
 
 
 
 
 
 

 1 
 
 

 105 اجتماعات 

 
 
 
 
 
 
 

 تم التمثيل بالكامل  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1/0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1 
 

 

 البرنامج الرئيسي الثاني: مكتب المد عي العام - المرفق الثاني

 2019: النتائج المتوخاة ومؤشرات األداء واألهداف فيما يخص عام 2100البرنامج الفرعي 

الهدف 
 2-1جي االسترتي

 المنجزات 2019الهدف فيما يخص عام  مؤشر األداء النتائج المتوخاة 
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القضاء 

 2-1والمقاضاة 
 

الغاية 
 1 ةاالستراتيجي

 لغايات ا نم
االستراتيجية 

لمكتب المد عي 
 العام

  
إجراء عمليات 
لي  التدارس األو 
وعمليات التحقيق 
وأنشطة المقاضاة 
على نحو نزيه 
ومستقل وعالي 

 الجودة

 في البحوث  اإلسهام
القانونية وإسداء 
المشورة القانونية 
إلى المكتب على 

 النحو الالزم
 

  تحسين إحاطة
الجمهور بأنشطة 
عيه والمكتب وشحذ 
بها عن طريق 

 اإلعالم

: إنتاجية 7ؤشر األداء م

 المكتب
 

  المحاك 
المرحلية: 
ما يُزمع 
تحقيقه 

مقابل ما 
 يُحقق فعالً 

 

  تواتر
اجتماعات 

اللجنة 
التنفيذية 
 وقراراتها

  االضطالع بالبحوث
القانونية وإسداء 

المشورة القانونية على 
النحو المطلوب 

وبحسب ما يُبدى من 
 االحتياجات

 

  إجراء المقابالت وإعداد
نبذات الرأي والبيانات 

 الصحفية وغيرها

  تم التنفيذ بشكل كامل 
 
 
 
 
 
 

  األهداف  تم تحقيق
 الموضوعة وتلبية االحتياجات

القضاء 

 2-1والمقاضاة 
 

الغاية 
  2 ةجياالستراتي

 الغاياتمن 
االستراتيجية 

لمكتب المد عي 
 العام

 
االستمرار على 
األخذ بمنظور 

جنساني في جميع 
مجاالت عمل 
المكتب وعلى 
تنفيذ سياساته 

المتعلقة بالجرائم 
الجنسية والجرائم 

الجنسانية 
ل ق والجرائم  المنط 

المرتكبة بحق 
 األطفال

  تناول الجرائم
الجنسية والجرائم 
الجنسانية المنط ل ق 
على نحو أكثر 

 ةفعالي
 

  تناول الجرائم
الماس ة باألطفال 
على نحو أكثر 

فعالية واعتماد نهج 
قائم على االهتمام 

 باألطفال
 

 ادة وعي زي
الجمهور بالجرائم 
الجنسية والجرائم 
الجنسانية المنط ل ق 
والجرائم الماس ة 
باألطفال عن 
 طريق اإلعالم

: التقيد 4مؤشر األداء 

بسياسات المكتب 
 الرئيسيومعاييره 

 

  المحاك
المرحلية: 
ما يُزمع 
تحقيقه 

مقابل ما 
 يُحقق فعالً 

  خطة تنفيذ وضع انجاز
السياسات المتعلقة 
بالجرائم الجنسية 

والجرائم الجنسانية 
ل ق لكي تطب ِّقها  المنط 

 األفرقة
 
 

  اعتماد السياسة الخاصة
 باألطفال

 

 ذتنفي ةطخ ودةمس 
 لمتعلقةا لسياسةا
 . لفطبال
 

  تطوير مبادئ توجيهية
حول االستجواب 
بوساطة المترجم 
للقصر )المصابين 
بصدمات نفسية( 

)المشاركة في دراسة 
اتحاد حول استجواب 
القاصرين بوساطة 

المترجم ، بالتعاون مع 
KU Leuven  برعاية ،

المديرية العامة للعدالة 
في المفوضية 
 األوروبية(. 

 
 

 وضع الخطة في  أنجز
الصيغة النهائية. واألفرقة 

 مستمرة في التنفيذ
 
 
 
 
 

  تم اعتماد السياسة الخاصة
 باألطفال

 

 دقي زالت ال ذلتنفيا ةطخ 
 ءالنتهاا

 
 

  مقابالت مع القاصرين
أنجزها اتحاد. آخر اجتماع 
للمشروع كان مقررا في 

فبراير؛ اإلطالق شباط/
تشرين المقرر في 

 2020نوفمبر الثاني/

 
 

 

القضاء 

 2-1والمقاضاة 
 

 الغاية

  3 ةاالستراتيجي
 الغاياتمن 

االستراتيجية 
لمكتب المد عي 

 العام
 
لمضي في ا

تحسين جودةِّ 
وفعالية عمليات 
لي  التدارس األو 

: إنتاجية 7مؤشر األداء  

 المكتب

 المحاك  
المرحلية: 

ما يُزمع 
تحقيقه 

مقابل ما 
 يُحقق فعالً 

 

 ضطالع بالبحوث اال
القانونية وإسداء 
المشورة القانونية على 

 بالنحو المطلو
 

  اعتماد نظام اإلفادات
التلقائية التي تقدم 
رصيدا للجودة ولمدى 
تحقيق المرامي فيما 
يتعلق باألنشطة 

األساسية 
واالستراتيجية 

المستهدفة : اعتماد 
النظام المعني فيما 

 تم التنفيذ بصورة كاملة 
 
 
 
 

  تحديث قائمة مؤشرات األداء
الرئيسية. ال يزال يتم عمل 
التقارير يدويًا وتقديمها إلى 

على أساس  اللجنة التنفيذية
 ربع سنوي
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وعمليات التحقيق 
 وأنشطة المقاضاة

٪ من 95يخص 

التقارير المزمع 
 تقديمها

التعاون والدعم: 

 2-3الهدفان  
 3-3و

    

الغاية 

 6االستراتيجية 
من الغايات 

االستراتيجية 
لمكتب المد عي 

 العام
 

اإلسهام في تعزيز 
التعاون والنهوض 
بالدعم العام من 
أجل اضطالع 
المكتب بمهامه 

 وأنشطته

  دعم المهام التي
يضطلع بها مكتب 
المدَّعي العام، 
وإجراء المقابالت، 
وإعداد المقاالت 
المتعلقة بإبداء 
الرأي، والبيانات 

الصحفية، 
والتصريحات، وما 

 إلى ذلك

 

  المضي في تطوير
الشبكة األكاديمية، 
بوسائل منها تنظيم 

ات التي المحاضر
 يلقيها زائرون

 

  المساهمة في إعالم
الجمهور والتمثيل 

 الخارجي للمكتب
 

  مواصلة تطوير
مشروع األدوات 

 القانونية وإدارته
 
 

: جودة 5مؤشر األداء 

 التفاعل مع المكتب
 

 لمحاك ا
المرحلية: 

ما يُزمع 
تحقيقه 

مقابل ما 
 يُحقق فعالً 

  شرح أنشطة المكتب
وشحذ الوعي بها 

لها  وجلب الدعم
والتعاون فيما يخصها 
من خالل المهام التى 
يضطلع بها مكتب 
 المدعي العام واإلعالم

 

  التواصل مع أصحاب
المصلحة على النحو 

 المقرر

 ة م تحقيق األهداف الموضوعت
 وتلبية االحتياجات 

 
 
 
 
 
 

  تحقيق األهداف الموضوعة تم
 وتلبية االحتياجات 

األهداف اإلدارة: 

 3-2و 2-2و 2-1
 4-2و

    

 الغاية
 8 ةاالستراتيجي

من الغايات 
االستراتيجية 

لمكتب المد عي 
 العام
 

التكفل بإدارة 
المكتب إدارة 
مهنية وشفافة 
وفعالة وخاضعة 

 للمساءلة

 سداء المشورة إ
القانونية وإعداد 
النصوص فيما 
يتعلق بآحاد الشؤون 

 اإلدارية

  وضع اإلطار
التنظيمي الداخلي 

 للمكتب

 وضع  إلسهام فيا
اإلطار التنظيمي 

 الداخلي للمحكمة

  وضع سياسات
 باستراتيجية للمكت

  تنفيذ مشروع
 الدروس المستفادة

  تطوير نظام التحقق
 لمراقبة االمتثال

  تنفيذ خطة التدريب
السنوية للعاملين في 
المكتب بالتواصل 
مع قسم الموارد 

 البشرية
  التواصل مع قسم

الموارد البشرية 
وضع اللمسات ل

:  أثر 14مؤشر األداء 

مشاريع التحسين على 
العمل واإلدارة من حيث 

 الفعالية واالمتياز

  إسداء
المشورة 
القانونية 
وإعداد 

النصوص 
فيما يتعلق 

بآحاد 
الشؤون 
 اإلدارية

  وضع
اإلطار 

التنظيمي 
الداخلي 
 بللمكت

 إلسهام في ا
وضع 
اإلطار 

التنظيمي 
الداخلي 
 للمحكمة

 إلى أدنى حد من تقليلال 
احتمال التقاضي 
وتحقيق نتائج مرضية 
كلما كان ال مناص من 

 التقاضي

 كتيب  استعراض
العمليات وتحديثه عند 
االقتضاء وبحسب 

 اللزوم
 
 
 

 إلسهام في الوقت ا
 المناسب

 

  تجسيد آراء المكتب
ومصالحه على نحو 

 ُمرض
 

  اعتماد خطة تنفيذية
 لجرائمبشأن اسياسة ل

 الجنسانيةالجنسية و
 

 تم التنفيذ 
 
 
 
 

 بالقدر المطلوب  تم التنفيذ
والممكن. وسيتعين دمج 
التغييرات الهيكلية اإلضافية 

 األخيرة 
 
 
 

  تم التنفيذ 
 
 
 

  تم التنفيذ 
 
 

 والتنفيذ  ؛تحقق ذلك بالكامل
  جار

 
 

  تحقق ذلك بالكامل؛ ويجري
وضع الخطة التنفيذية في 
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األخيرة للسياسات 
المتعلقة بالعمل عن 
بعد وغيرها من 
قة لالسياسات المتع

 بالموظفين 
  تحسين التوزيع

الجغرافي العادل 
والتوازن بين 
الجنسين في 
مجموعة العاملين 

 بالمكتب
  معالجة ما يندرج

ضمن نطاق سيطرة 
المكتب من المسائل 
األساسية المتصلة 

 بجو العمل
  انجاز مشروع القيم

رية للمكتب الجوه
 وتنفيذه

 

 البنية  استعراض
الداخلية للمكتب بغية 

فعاليتها زيادة 
 كفاءتها وضمانو

تحسين  تعزيز
 جودتها

 

  وضع
سياسات 

استراتيجية 
 للمكتب

  تنفيذ
مشروع 
الدروس 
 المستفادة

  بشأن اعتماد سياسة
لجرائم المرتكبة بحق ا

 األطفال
 
 
 
 
 
 
 

 تنفيذ المشروع، 
وصالحية النظام 
اإللكتروني للعمل 

الدروس  إدخال و
المستفادة في ممارسة 

 المكتب
 

 اص ختحديد اإلطار ال
بنظام التحقق في 

 المكتب وتنفيذه
 

وقد بدأ تنفيذ الصيغة النهائية؛ 
 السياسة

 
 
 
 
 
 

  يجري إضفاء الطابع
 المؤسسي على المشروع

 
 
 
 
 
 
 

  اكتمل مفهوم القيم األساسية
وانتهى التدريب على مستوى 

تم تنفيذ نظام التحقق . والجهاز
من خالل مراقبة 
األداء/االمتثال في كل شعبة أو 

 قسم

إلدارة: األهداف ا

 6-2و 4-2و 2-1
    

 الغاية

 8 ةاالستراتيجي
 الغاياتمن 

االستراتيجية 
لمكتب المد عي 

 العام
 

التكفل بإدارة 
المكتب إدارة 
مهنية وشفافة 

وفعالة وخاضعة 
 للمساءلة

  تعظيم الكفاءة في
 معدل تنفيذ الميزانية

  تعظيم الكفاءة في
معدل تنفيذ صندوق 

 الطوارئ
  تعظيم عمليات

التوفيق الفعالة 
ة المئوية ب)النس

 والوقت( 
 تحديث 

 اإلجراءات/العمليات
  تقديم الخدمات إلى

مكتب المدعي العام 
بكفاءة وفي الوقت 
المناسب )الفرق 
بالقياس إلى الوقت 
المتوقع لزومه 
والجهد المرتقب 
بذله وفق العمليات 

واإلجراءات 
 المقررة(

  إنجاز دورات تقييم
األداء في الوقت 

 المناسب
  تحديث سجل

المخاطر المحيقة 
 بالبرامج

: إنتاجية ٧مؤشر األداء 
 المكتب

 
: تنمية 8مؤشر األداء 

 قدرات الموظفين
 

: 12مؤشر األداء 

التخطيط المالي واألداء 
 لواالمتثا

 

  المحاك
المرحلية: 
ما يُزمع 

تحقيقه 
 مقابل ما
 يُحقق فعالً 

 

  أن يكون معدل التنفيذ
في الميزانية العادية 

 ٪100٪ و95بين 

  أن يكون معدل التنفيذ
في صندوق الطوارئ 

 ٪70أكثر من 
 
 
 
 

  تجهيز وثائق االلتزام
المتنوعة )التصديق 
على المصروفات  
وإدراجها في 
الدفاتر(: اإلفادات 

بالمصروفات 
التشغيلية: أن يكون 
معدل التأخير في 
تسوية المطالبات 
بسبب الخطاء أقل من 

5٪ 

  التصديق على النفقات
المدرجة في مطالبات 
التسوية المتعلقة 
بتكاليف السفر: أن 
يقل معدل المطالبات 
التي ال تتم تسويتها 
بسبب عدم اكتمال 
المعلومات أو عدم 
الموافقة على 

 ٪5المصروفات عن  

 معدل تنفيذ التنفيذ تم .

 ٪99.3=الميزانية
 

  لم يتم اللجوء إلى صندوق
قد اتخذ المكتب الطوارئ ف

بالفعل تدابير صارمة للغاية 
للحد من تنفيذ الميزانية ولم تعد 
هناك حاجة في النهاية إلى 

 ميانمار/بنغالديش
 

  6.1التأخير% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  13.9التأخير% 
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 قرارات التغيير  تنفيذ
األخيرة المتعلقة 

كل إدارة بهيا
المعلومات بالمكتب 
وتدفقات العمل 

 والعمليات
  تنفيذ التغييرات

التنظيمية للوحدات 
لضمان توفير الهياكل 
لخدمات دعم 
المعلومات في الوقت 
المناسب والفعالة 
والموحدة لمكتب 

 المدعي العام

  إنشاء وتنفيذ آلية
داخلية موحدة وشاملة 
لمراجعة المشاريع 
والبرامج لمبادرات 
إدارة المعلومات 

 واألدلة والمعرفة

  نشر دورات التعلم
اإللكتروني لتقديم 
التدريب الداخلي: 

٪ من العمل 95اكتمل 

 المخطط

  المواصفات  وضع
)المشروع الذي 
سينتهي بالتنسيق مع 
السجل والدوائر( 
لتنفيذ / تكوين 
األدوات لتوفير 
المخططات والتقارير 
 )تحليالت األعمال(

 
 
 

 وضع استبيان 
إلكتروني لتقييم رضا 
العمالء وتحديد 
مجاالت تحسين 

 العمليات

 من 100كمال است ٪

PAF في الوقت المحدد 
 
 

  عملية واحدة إجراء
من عمليات تقييم 
المخاطر لتحديث 
سجل المخاطر الذي 

 2017وضع في عام 

  تحقق ذلك. التغييرات الثانوية
والثالثية جارية أو يجري 

 تخطيطها 
 
 
 

  عقدت اجتماعات مع الشعب
 تخطيط نشاط الميزانيةبشأن 
زيادة التواصل. ثمة  بغية

تواصل جار واقتراح لتخطيط 
 المهام

 
 
 

  تم التنفيذ 
 
 
 
 
 

 تم التنفيذ 
 
 
 
 

 من األولى المرحلة اكتملت 
 لوحة تنفيذ ببدء المشروع
 المحكمة نطاق على معلومات

ج وحدة نموذ أساس على
 التخطيط والرقابة الماليين
 التابعة لمكتب المدعي العام

(OTP-FPCU) .فريق يبحثو 

 عن (SAP) برمجيات ساب

 األنسب التحليلي الحل
 األخرى للتطورات

 

 مؤجل 
 
 
 
 

 لمكتب العام االمتثال معدل 
 لدورة العام المدعي
2018/2019  =97٪ 

 

 دمج تم. المخاطر سجل تحديث 
 البرامج مخاطر سجالت
 المخاطر سجل في الفرعية
 لما وفقًا المحكمة مستوى على

 RMGB يقرره

 
 
 
 
 
 
 
 

 الهدف: اإلدارة

2-3 
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من  3الغاية 

الغايات 
االستراتيجية 

لمكتب المد عي 
 العام
 

المضي في 
تحسين جودةِّ 

وفعالية الدراسات 
األولية 

والتحقيقات 
والمالحقات 

 القضائية

  تقديم الدعم الفعال وفي
الوقت المناسب 
 لتسجيل األدلة

 

 الدعم الفعال  تقديم
وفي الوقت المناسب 
للكشف عن 

 المعلومات
 

 

  تقديم التوجيه الفعال
وفي الوقت المناسب 
لمشاريع إدارة 
المعلومات على نطاق 

 المكتب
 

  تقديم التوجيه الفعال
وفي الوقت المناسب 
إلدارة المعلومات 
 على نطاق المكتب

 
 

 لقيام بما يلي في ا
الوقت المناسب 

 وبصورة دقيقة:
 
 

o  استنساخ  المواد
السمعية البصرية 
بلغت ي العمل وبلغات 
الحاالت وبلغات 
التعاون كما تطلبه 
الجهات التي يتعامل 

 معها المكتب
 

o رجمة األدلة التي ت
يجمعها المكتب ووثائقه 
األساسية إلى لغت ي 
العمل ولغات الحاالت 
ولغات التعاون كما 
تطلبه الجهات التي 

 يتعامل معها المكتب
 

o جمة الشفوية التر
لمقابالت الشهود 
والمخبِّرين إلى لغت ي 
العمل ولغات 
الحاالت ولغات 
التعاون كما تطلبه 
الجهات التي يتعامل 

 معها المكتب
 

o  دعم أنشطة من قبيل
صات،  إعداد الملخَّ
والتحرير، وتمييز 
لة،  اللغة المستعم 
وتحرير الوثائق، 

وإعداد/ترجمة 
الحواشي المصاحبة 
للعروض السمعية 

: إنتاجية ٧ؤشر األداء م
 المكتب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

:  تأثير 14مؤشر األداء 

مشاريع التحسين على 
العمل واإلدارة من حيث 

 الفعالية واالمتياز
 
 

  المحاك
المرحلية: ما 
يُزمع تحقيقه 
مقابل ما يُحقق 

 فعالً 

  95تسجيل ما ال يقل عن ٪

من األدلة في غضون يومين 
)في حالة األدلة غير 
اإللكترونية( أو ثالثة أيام 
)في حالة األدلة 

 اإللكترونية(
 

  معدَّل الخطأ في الكشف عن

 ٪3المعلومات  أقل من 
 

  تنفيذ تحديثات للممارسات
والنظم التي يتبعها مكتب 
المدَّعي العام في مراجعة 
األدلة، من أجل تحسين 
االستعانة بالمستجدات 
واستعراض الوثائق على 

تنفيذ نحو أسرع وأجود: 

 ٪100النظم الجديدة بنسبة 

 

  تقديم الدعم اللغوي بحسب
ر  الجدول الزمني المقر 

٪ من 98فيما يخص 

 الحاالت
 

  إجراء عمليات استعراض

للدروس المستفادة 

وعمليات استعراض 

لألنشطة بعد االضطالع 

بها في فعاليات مكتب 

المد عي العام التي تُعتبر 

معالم فارقة. واستعراض 

الفعاليات  ٪ من هذه95

الستخالص الدروس 

 المستفادة منها

 

 
 
 

 تم التنفيذ 
 
 
 
 
 
 

 تم التنفيذ 
 
 

  تم التفيذ جزئيا 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  تم التنفيذ بنسبة

99% 
 
 
 
 

  تم التنفيذ جزئيا 
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البصرية من أجل 
 المكتب
 

o  إسداء المشورة وتقديم
الدعم من أجل ما ينفَّذ 
ضمن المكتب من 
المشاريع التي تتطلب 

 خبرة لغوية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اإلدارة: الهدفان 

 6-2و 2-3
    

الغاية 
 5 االسرتاتيجية
من الغاايت 
االسرتاتيجية 

ملكتب املد عي 
 العام

 
حتقيق حجم  

أساسي يتناسب 
مع الطلبات 

املفروضة على 
املكتب حىت 

يتمكن من أداء 
مهامه ابجلودة 

والفعالية والكفاءة 
 املطلوبة

 توفري خدمات الرتمجة  عند
 الشفوية والرتمجة التحريرية

دارة سلسلة إ ،والنسخ
هتيئة املوارد التوظيف و 
والرصد  والتخطيط

أبكملها ببناء  واإلنتاج
عالة مع األفراد عالقات ف

والشركات الذين يستعان 
هبم من اخلارج واحلفاظ 

وكذلك من خالل عليها، 
 مععمليات النشر الفعالة، 
مراعاة، يف مجلة أمور، 
املسائل املتعلقة ابألمن 
والتدقيق ذات الصلة، 
ومراقبة األداء وعبء 

وتدريب موظفي العمل، 
الداخليني  اتاللغ

 بشكل مناسبواخلارجيني 

 إنتاجية :٧ األداء مؤشر
 املكتب

 ع الوحدة املعنية التعاون م
ابلشراء، وضع قائمة حمدَّثة 
ملتعهدي تقدمي اخلدمات 

 اللغوية املعتمدين دوليا
 

  ابلتعاون مع قسم
اخلدمات اللغوية، وضع قائمة 
ابملرشَّحني لتوفري خدمات الرتمجة 
الشفوية والرتمجة التحريرية وإعداد 

 احملاضر
 

 قسم خدمات اللغات    بالتعاون مع
وقسم الموارد البشرية ومكتب 
الشؤون القانونية التابع لقلم 

اقتراح إجراءات  المحكمة،
تشغيلية قياسية جديدة لتوظيف 
موظفي اللغة لتلبية الحاجة إلى 
إنهاء عمليات التوظيف بشكل 
آمن وموثوق وسريع استجابة 

 لطلبات المحكمة اللغوية
 

  :تنفيذ املوارد االستثمار يف التدريب
الداعمة للتعلم عند الطلب من 
خالل أدوات وعمليات وإجراءات 

 موحدة

لم تعد مطلوبة بسبب قرار استخدام • 

 SSAعقود 
 
 
 
 
 
مستمرة مع تطور االحتياجات • 

 الظرفية وعبء العمل
 
 
 
 
 
 
 استخدام الذكاء االصطناعي • 
(AI)  للتوظيف على غرار الرابطة

 المؤتمراتلمترجمي  الدولية

(AIIC) الدورة التدريبية الدولية و

هو قيد النظر لدى ( AITCالسنوية )

مكتب الشؤون القانونية التابع لقلم 
 المحكمة 

 
 
 
 
 
 
باإلضافة إلى تطوير وحدات التعلم • 

اإللكتروني والتدريب الخاص بمكتب 
المدعي العام، يعمل المكتب مع 
األجهزة األخرى ويستفيد من أدوات 

عن طريق  التعلم التي تدار مركزيًا
قسم الموارد البشرية التابع لقلم 

على سبيل المثال: المحكمة)

Lynda.com  وLinkedIn  وما إلى

 ذلك(

    اإلدارة: اهلدف 
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2-5 
لغاية ا

 4 ةاالسرتاتيجي
من الغاايت 
االسرتاتيجية 

املدعي كتب مل
 العام

 
زايدة تكييف 

قدرات املكتب 
 يف جمايل التحقيق

واالدعاء 
والشبكة مع 
البيئة العلمية 
والتكنولوجية 

 املعقدة واملتطورة
 

تنسيق املشاريع • 
التكنولوجية لزايدة قدرة 

مكتب املدعي العام على 
إجراء حتقيقاته بشكل آمن 

وفعال كما هو خمطط له 
)على سبيل املثال: 

عمليات البحث اآليل 
 وأرشيف اإلنرتنت(

: 1-14شر األداء مؤ 
 مشاريع التحسنيتقييم 

 
 المحاك 

المرحلية: ما يُزمع 
تحقيقه مقابل ما يُحقق 

 فعالً 

استكمال املعلومات واألدلة • 
واخلطة االسرتاتيجية إلدارة 
املعرفة اخلاصة ابملكتب ، مبا يف 
ذلك تقييم االحتياجات 

 التكنولوجية املتوقعة
 
تنفيذ عملية مراجعة موحدة • 

وشاملة للمشروع والربانمج 
 ملبادرات االبتكار التكنولوجي

 مؤجل •
 
 
 
 
 
 
 
 
 تم التنفيذ  •

 

 2019: النتائج املتوخاة ومؤشرات األداء واألهداف فيما خيص عام 2200الربانمج الفرعي 
الهدف فيما يخص عام  مؤشرات األداء  النتائج المتوخاة  الهدف االستراتيجي 

2019  
 المنجزات 

 

القضاء واملقاضاة: اهلدف 
1-2 

    

من  1 لغاية االســــــــــــــرتاتيجية
الغاايت االسرتاتيجية ملكتب 

 املد عي العام 
عمليات التدارس إجراء 

األو يل وعمليات التحقيق 
وأنشطة املقاضاة على حنو 

 اجلودة ومستقل وعايلنزيه 

 

   10إىل  8إجراء 
 دراسات أولية

: إنتــاجيــة 7مؤشــــــــــــــر األداء 
 املكتب

 

  الدراسات عدد
 10إىل  8 :األولية

  دراسات  9أجريت
أولية خالل املدة 
 املشمولة ابلتقرير؛

مفرتضة(  9)مقابل 
يف  ت الدراسةواكتمل

)فلسطني(  إحداها
وأغلقت األخرى 

 )بنغالديس/ميانمار(

ان القضاء واملقاضاة: اهلدف
 3-1و 1-2

    

من  3 الغاية االســـــرتاتيجية
 الســــــــــــــرتاتيجيـــــةالغـــــاايت ا

 ملكتب املد عي العام

 جودةِّ  حتسني يف املضي
عمليات التدارس وفعالية 

األو يل وعمليات التحقيق 
 وأنشطة املقاضاة

 التعاون  الدراسة األولية
 
 

 وتنفيذ برامج  حتديد
يف التدريب الداخلي 

 ومتارينجمال التعاون 
تبادل  يف جمال

 اخلربات
 

 لتنسيق االضطالع اب
فيما خيص جودة 

: إنتاجية 7مؤشر األداء 
 املكتب

 

  احملاك املرحلية: ما يُزمع
حتقيقه مقابل ما ُُيقق 

 فعال  
  أثر مشاريع

التحسني على العمل 
واإلدارة من حيث الفعالية 

 واالمتياز

 الدراسة األولية
  القيام يف الوقت املناسب

البالغات املقدمة بتجهيز 
وتقدمي  15املادة مبوجب 

ما ال يقل عن تقرير واحد 
إىل اللجنة التنفيذية  

 اتللموافقة على التوصي
ما يزال املتعلقة جبميع 

تقارير املرحلة عالقا من 
1 

  تم التنفيذ بشكل كامل 
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التعاون  نتائج
ما يُنفذ من الداخلي و 

مشاريع التحسني 
، واالستمرار املختارة

على تقييم مدى 
 جودهتما

 
 
 

 ما يُتناول  معدل
بنجاح من الطلبات 

 15املقدمة مبوجب املادة 
  معدل معالجة الرسائل

)بما  15بموجب المادة 

في ذلك الردود على 
 المرسلين(

  االمتثال اللتزام الشفافية
 الدراسة األولية )تقرير 

وتقارير عامة أخرى 
 لدعم القرارات الرئيسية(

  نشر تقرير
واحد من تقارير املكتب عن 

الدراسات األنشطة يف جمال 
قبل انعقاد مجعية  األولية
األطراف وتقارير  الدول

علنية أخرى دعما  الختاذ 
 التعاون القرارات اهلامة

  من 90تدريب ٪
 املوظفني املعنيني

  من برامج 75تنفيذ ٪
 التدريب

  حتديد مشاريع التحسني
وإقامة آلية التقييم مع 
االستمرار يف مراجعة 

 اجلودة ابنتظام

  تم التنفيذ بشكل كامل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  تم التفيذ بشكل كامل 
 
 
 

  تم التنفيذ بشكل كامل 
 
 
 
 

  تم التنفيذ بشكل كامل 
 
 

 

األهداف : التعاون والدعم
 4-3و 3-3و 3-2
 6-3و
 

    

من  6الغاية االســــــــــــــرتاتيجية 
ملكتب  السرتاتيجيةالغاايت ا

 املد عي العام
 

اإلسهام يف تعزيز التعاون 
والنهوض ابلدعم العام من 
أجل اضطالع املكتب 

 مبهامه وأنشطته

 

 وحتقيق  حتديد
اهلدف االسرتاتيجي 
السنوي فيما يتعلق 
ابلتعاون والعالقات 

 اخلارجية
 

  إعداد خطط
الدعم الالزمة لتقدمي التعاون 

احلاسم لعمليات التحقيق 
 حملددوتنفيذها على النحو ا

 
 وسيع شبكة ت

 العملية  تنسيقمراكز ال
 لتشمل ثالثة شركاء

 
 االستقرار ضمان 

 حتسني أو النسيب
 االستجابة معدل

 مع املساعدة لطلبات
 مراعاة
 احلساسية/التنوع

 للطلبات النسبية

: إنتاجية 7مؤشر األداء 
 املكتب

 
 
 
 
 
 
 

  املرحلية: ما يُزمع احملاك
حتقيقه مقابل ما ُُيقق 

 فعال  

 عتماد وتعميم وإ إعداد
اخلطة السنوية اخلاصة 
ابلتعاون والعالقات 
اخلارجية، وحتديد 
اخلطوات الالزم اختاذها 
من أجل تنفيذها يف 

 الفرتة املعنية
 

 مجيع  إعداد وتنفيذ 
خطط %( 100)

، وتنفيذ التعاون
فيما  املقررةاخلطوات 

خيص الفرتة املرجعية 
 املعنية

 

 مراكز وسيع شبكة ت
لتشمل العملية  تنسيقال

 أكثر من ثالثة شركاء
 

 لرد على أكثر من ا
٪ من طلبات 75

 املساعدة
 
 
 

 كامل  شكلتم التنفيذ ب 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 كامل شكل تم التنفيذ ب 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 كامل  شكلتم التنفيذ ب 

اتسعت شبكة التعاون )
 (شركاء جدد 6لتشمل 

 

 الرد التنفيذ. مت تم مل ي
طلبات  من %65على 

حىت املساعدة املرسلة 
  2019أيلول/سبتمرب 
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 العوامل ووزن
 عن اخلارجة اخلارجية

 مكتب سيطرة
 العام املدعي

 
 جودة التأكد من 

 املساعدة طلبات
 إىل املقدمة القضائية

 واملنظمات الدول
 الدولية

 
  التعاون قنوات إاتحة 

 أن لضمان الصلة ذات
 تدابري جمموعة تكون

 املطلوبة القضائية املساعدة
 أنواع تنوع مع متوافقة
 األدلة

 
   السهر على إعمال

التواصل مع أصحاب 
 املصلحة على النحو املقرَّر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  95 إعداد ما نسبته٪ 
من الطلبات 

وفحصها  واستعراضها 
 راقبة جودهتامل
  تقدمي الدعم إىل أنواع

متنوعة من املساعدة 
 املطلوبة

  أصحاب التواصل مع
املصلحة على النحو 

 املقرر

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 كامل شكل تم التنفيذ ب 
 
 
 
 
 
 
 

   كامل  شكلتم التنفيذ ب 
 
 
 
 
 

 كامل  شكلتم التنفيذ ب 
 
 
 
 
 

األهداف : التعاون والدعم
 4-3و 3-3و 3-2
 6-3و

    

من  9لغاية االسرتاتيجية ا
 السرتاتيجيةالغاايت ا

 ملكتب املد عي العام
 

العمل مع الشـــــــــركاء لوضـــــــــع 
قة للتحقيق  اســــرتاتيجية منســــَّ
واملقاضــــــــــاة بغية املضــــــــــي يف 
احلد من ظاهرة اإلفالت من 
العقـــــــاب على اجلرائم اليت 
تندرج يف إطار اختصــــــــــــــاص 

 احملكمة
 

  األخذ على النحو
املناسب ابلغاية 

يف  9 االسرتاتيجية 
خطط التعاون دعما  
لعمليات التحقيق 

يف  اليت جيريها املكتب
 االعتبار

 
 

: 1-14مؤشر األداء 
 تقييم مشاريع التحسني

 
 
 
 
 
 
 
 

 حملاك املرحلية: ما ا

  التنفيذ حسب
االقتضاء يف مجيع 

 التحقيقات
 
  وضع اسرتاتيجية

عامة وتنفيذ 
 لسات التشاورج

 
 

 كامل  شكلتم التنفيذ ب 
 
 
 
 
 
 
 

    كامل فقد  شكلالتنفيذ ب تم
تم االضطالع بمشاورات 
 فيما يتعلق بجميع الحاالت
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 شبكة املكتب وطيد ت
املؤلَّفة من مسؤويل 
التنسيق العام 
والتنسيق االشتغايل 
ومن األطراف الفاعلة 
على الصعيد 
القضائي، واملضي يف 
توسيع هذه الشبكة، 
وتبسيط وتوحيد 

وأشكال  عملياتال
التفاعل مع الشركاء 
)الدول، واملنظمات 
الدولية، واملنظمات 
اإلقليمية، واملنظمات 

 غري احلكومية(
 

 إلسهام ابلتعاون مع ا
سائر الشعب يف 
إجراء املزيد من 
املشاورات بشأن 
مضمون اسرتاتيجية 
منسَّقة للتحقيق 
واملقاضاة وظروف 
وضع هذه 
االسرتاتيجية وتبعات 
تنفيذها، وتقييم 
النتائج وحتديد 
املسامهة اليت ميكن أن 

 يقدمها املكتب
 

  الرد على طلبات
 املساعدة الواردة

 

يُزمع حتقيقه مقابل 
 ما ُُيقق فعال  

  ارسال ردود
 (اجيابية أو سليبة)

على الطلبات 
 الواردة

 كامل   شكلالتنفيذ ب مت
ققد مت إعداد الردود 

فيما خيص وإرساهلا 
 الطلبات الواردة مجيع 

 

 9201: النتائج املتوخاة ومؤشرات األداء واألهداف فيما خيص عام 2300الربانمج الفرعي 
هلدف فيما خيص عام ا مؤشر األداء النتائج املتوخاة االسرتاتيجي اهلدف

2019 

 املنجزات

 

القضاء واملقاضاة: اهلدف 
1-2 
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من  1 لغاية االســـــرتاتيجيةا
الغـــــاايت االســــــــــــــرتاتيجيـــــة 

 ملكتب املد عي العام 
 

عمليات التدارس إجراء 
األو يل وعمليات التحقيق 
وأنشطة املقاضاة على حنو 

 اجلودةومستقل وعايل نزيه 

 

  حتقيقات،  مثانيةإجراء
وتقدمي الدعم التحقيقي 
لثالث حماكمات، 

 عشرةواحلفاظ على  
حني إىل حتقيقات 

 القبض على املشتبه هبم

: إنتاجية 7مؤشر األداء 
 املكتب

 

  احملاك املرحلية: ما يُزمع
حتقيقه مقابل ما ُُيقق 

 فعال  

  أنشطة التحقيق: عدد
8+3+10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 قيد  الفرتة خالل
  تضمنت التقييم،
 ما التحقيق أنشطة

 :يلي
 9 جارية حتقيقات - 

 ومجهورية بوروندي،
 أفريقيا

 لقضية)االوسطى
)أ(( -الثانية

 ومجهورية ،(سليكا)
 الوسطى أفريقيا

-)القضية الثانية
 ،(ابالكاأنيت )( )ب(

القضية ) وكوت ديفوار
 ، ودارفور،(الثانية

 وليبيا وجورجيا،
القضيتان الثالثة )

 والرابعة(، ومايل
وف تستمر )س

القضية ابلنسبة ملايل 
يف غضون عام 

بسبب إلقاء  2019
 .)مثة فرصة( (القبض

 

  قدم املكتب الدعم
 لثالث حماكمات

 الكونغو مجهورية)
الدميقراطية، القضية 

 ا؛نتاغاند – السادسة
القضية )ديفوار  وكوت
 وبله غباغبو -( األوىل
؛ غوديه

 (أونغوين)وأوغندا
 

  مذكرة  16ما زال مثة
 قضاايتوقيف بشأن 

حني القبض إىل معلقة 
 على املشتبه هبم:

وت ديفوار، القضية ك
األوىل مكررا؛ 
ودارفور، القضية 

(، والقضية 2األوىل )
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  ما اليقل وضع
٪ من  80عن 

خطوات 
يف   التحقيق

التحقيقات 
 اخلاضعة لشعبة

 على التحقيق
 الصحيح املسار

الثانية والقضية الرابعة 
( 2والقضية اخلامسة )
(؛ 1والقضية الثالثة )

 الكونغو ومجهورية
الدميقراطية، القضية 

(؛ وكينيا، 1) الرابعة
(؛ 3) 70املادة 

وليبيا، القضية األوىل 
(؛ وليبيا، القضية 1)

(؛ وليبيا، 1)الثانية 
(؛ 2القضية الثالثة )

 (2وأوغندا )
 مت التنفيذ 

: املقااضااااااااااااةالقضااااااااااااء و 
 3-1و 2-1اهلدفان 

    

من  2 الغاية االســـــرتاتيجية
 الســــــــــــــرتاتيجيـــــةالغـــــاايت ا

 ملكتب املد عي العام
 

لة  األخذ ابملنظور مواصــــــــــــــ
 جماالت مجيع يف اجلنســـاين

 وتنفيـــــــذ املكتـــــــب عمـــــــل
 ابجلرائم املتعلقة ســــــــياســــــــته
واجلرائم القائمة  اجلنســــــــــــــية

على نوع اجلنس واجلرائم 
 املرتكبة حبق األطفال

  تنفيذ سياسة التحقيق
رائم اجلنسية املتعلقة ابجل

واجلرائم اجلنسانية 
واجلرائم املرتكبة حبق 
األطفال يف مجيع أنشطة 

 التحقيق
  تعميم السياسة اخلاصة

 ابألطفال

: االمتثال 4مؤشر األداء 
املكتب لسياسات ومعايري 

 الرئيسية
 
  احملاك املرحلية: ما يُزمع

حتقيقه مقابل ما ُُيقق 
 فعال  

 80ما نسبته  تنفيذ %
من التدابري  أو أكثر

يف  ةاملتوخاة يف السياس
مجيع التحقيقات 

 اجلارية

 مت التنفيذ 

: القضااااااااااااء واملقااضااااااااااااة
 2-1اهلدف 

    

من  3 لغاية االسرتاتيجيةا
 السرتاتيجيةالغاايت ا

 ملكتب املد عي العام

 
 جودةِّ  حتســــــــني يف املضــــــــي

عمليــات التــدارس وفعــاليــة 
األو يل وعمليــــات التحقيق 

 وأنشطة املقاضاة

  تنفيذ برانمج التدريب
 ةسب اخلطحب

: أداء 8مؤشر األداء 
 املوظفني وتنمية قدراهتم

 
  احملاك املرحلية: ما يُزمع

حتقيقه مقابل ما ُُيقق 
 فعال  

  80نسبته تدريب ما %
 من املوظفني أو أكثر

 ذوي الصلة 

  مل يتم التنفيذ. لقد جرى
٪ من ميزانية 62تنفيذ 

توقف نشاط و  التدريب
إىل  تقليللالتدريب ل

امليزانية  أدىن حد من
 التنفيذمدى على 

     5-2اهلدف : اإلدارة
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من  4 لغاية االسرتاتيجيةا
 السرتاتيجيةالغاايت ا

 ملكتب املد عي العام
 

تكييف قدرات املضي يف 
املكتب يف جمال 

ق واملقاضاة قيالتح
شبكته ذات الصلة و 

مع البيئة العلمية 
والتكنولوجية املعقدة 

 واملستمرة التطور
 

  القيام على النحو املقرر
علمية الشاريع بتنفيذ امل

الرامية إىل تكنولوجية الو 
كتب على املزايدة قدرة 

االضطالع على حنو 
آمن وفعال مبا جيريه من 
حتقيقات )البحث اآليل، 

 اإلنرتنت(أرشيف 

: تقييم 1-14مؤشر األداء 
 مشاريع التحسني

 
  احملاك املرحلية: ما يُزمع

حتقيقه مقابل ما ُُيقق 
 فعال  

  أو 80نسبته تنفيذ ما %
من املشاريع املعنية أكثر 

 على النحو املقرر

 مت التنفيذ. 
   اخلفي  إمكانية البحث

 على الويب القائمة
هي  متاحة اآلن 

تكاملة من لألفرقة امل
خالل منصة حبث 

   داخلية خفي
(WASP ) ومنصة

للتحقيقات عرب 
نصوص  أما اإلنرتنت.

الروبواتت اآللية 
مجع و  ملراقبة ألغراض ا

 عرب اإلنرتنت البياانت
متاحة األخرى فهي 

لالستخدام من قبل 
األفرقة املتكاملة، كما 

العمل جار على أن 
منصة  استحداث 

البياانت  الستعراض
(SCREEN )

وضعها قيد وسيتم 
يف عام االستخدام 

مت وقد . 2020
إصدار دليل مكتب 
املدعي العام 
للتحقيقات عرب 

 اإلنرتنت
 

     8-2اهلدف : اإلدارة
من  7غاية االسرتاتيجية ال

 السرتاتيجيةالغاايت ا
 ملكتب املد عي العام

 
تكييف اسرتاتيجيات 

 ناملكتب يف جمال احلماية م
 التحدايت األمنية اجلديدة

 

 سليم حنو على القيام 
 األخطار مجيع دارة إب

 اليت ميكن توقعها
 
 النحو على سنواي   القيام 

 املخاطر بتقييم املقرَّر
 االسرتاتيجية األمنية

 السرتاتيجيةا وحتديث
 خيص فيما الصلة ذات
 والشهود املوظفني أمن

 واملعلومات

 : 1-4مؤشر األداء 
  حتديث عمليات تقييم

املخاطر الفردية 
 تفحصهاو 

 املقرَّر النحو على القيام 
خاطر اليت امل مجيع دارة إب

 ميكن توقعها
 
  التنفيذية اللجنةموافقة 

 التوصيات مجيععلى 
 اهلامة

  مجيع املخاطر متت إدارة
 اليت ميكن توقعها

 
 
  مجيع التدابريمت تنفيذ 
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 املقرَّر النحو على القيام 

 الرامي املشروع بتنفيذ
 أمن حتسني إىل

 قلم مع املعلومات
 احملكمة

 
 
 
 
 

 
 1-2 : األهدافاإلدارة

 4-2و 3-2و 2-2و
    

من  8غاية االســــــــــــــرتاتيجية ال
ملكتب  السرتاتيجيةالغاايت ا

 املد عي العام
 

التكفل إبدارة املكتب إدارة 
 كفئة مهنية وشفافة و 

 وخاضعة للمساءلة

  وحتقيق املكاسب استبانة
الفعالية زايدة  املتأتية من

عن طريق مراجعة 
 اإلجراءات

جمموع : 6مؤشر األداء 
ققة سنواي عن املكاسب احمل

 طريق زايدة الفعالية
 
 احملققة  جمموع املكاسب

عن طريق زايدة الفعالية 
 يزانيةابلقياس إىل امل

 شعبة التحقيقاإلمجالية ل

  احلفاظ على املكاسب
احملققة من الفعالية يف عام  

واستبانة جماالت  2018
 أخرى لزايدهتا

  مت التنفيذ بنسبة
)من خالل  1.5%

بعثات الشهود 
قر املاملوفدة إىل 

 (الرئيسي
 
 
  

 اهلاااادف: التعاااااون والاااادعم
3-3 

    

من  9لغاية االسرتاتيجية ا
 السرتاتيجيةالغاايت ا

 ملكتب املد عي العام
 

العمل مع الشـــــــــركاء لوضـــــــــع 
اســــرتاتيجية منســــقة للتحقيق 

سد ثغرة اإلفالت واملقاضاة ل
 من العقاب 

  تنفيذ املشاريع ذات
على النحو األولوية 

)زايدة تبادل املقرر 
 وحدةالاملعلومات مع 

 ،رائم احلرباملعنية جب
طة وزايدة عدد األنش

املنسقة مع اهليئات 
 (القضائية ذات الصلة

: تقييم 1-14مؤشر األداء 
 مشاريع التحسني

 
املرحلية: ما يُزمع احملاك 

 حتقيقه مقابل ما ُُيقق فعال  

 
  أو أكثر 80نسبته ما % 

 خالل ف. مت التنفيذ
الفرتة املشمولة 
ابلتقرير، تلقى املكتب 

طلبا من  38أكثر من 
الدول مبوجب املادة 

(. وواصل 10) 93
املكتب أيضا التفاعل 
مع الدول وأصحاب 
املصلحة اآلخرين 
بشأن القضااي ذات 
االهتمام املشرتك 
حيث يستمر العمل 
بطريقة متضافرة 

ابلنسبة و ومنسقة. 
جلميع الطلبات ، قدم 

لدول إىل ا املكتب
ا أولية أو  الطالبة ردود 
هنائية أو شارك يف 
عملية طويلة املدى 
لتبادل املعلومات 
واملساعدة يف 
التحقيقات اخلاصة 
بكل منها ، مبا يف 
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ذلك من خالل 
 األنشطة املشرتكة

 

  2019 : النتائج املتوخاة ومؤشرات األداء واألهداف فيما خيص عام2400الربانمج 

اهلدف فيما خيص عام  مؤشر األداء النتائج املتوخاة اهلدف االسرتاتيجي 
2019 

 ملنجزاتا

 

القضاء واملقاضاة: اهلدف 
1-3 
 

    

من  1 لغاية االســــــــــــــرتاتيجيةا
الغاايت االسرتاتيجية ملكتب 

 املد عي العام 
 

عمليات التدارس إجراء 
األو يل وعمليات التحقيق 
وأنشطة املقاضاة على حنو 

 ومستقل وعايل اجلودةنزيه 

 

 للمرافعة يف  التأهب
وسبعة  ثالث حماكمات

،  استئنافات هنائية
إجراء األنشطة و 

 مثانيةالتمهيدية يف 
 حتقيقات

 : 1مؤشر األداء 
  نتائج أنشطة

املقاضاة من حيث مالحقة 
 املعنيةمرتكيب اجلرائم 

 

 : 2مؤشر األداء 
  نتائج أنشطة

املقاضاة من حيث التهم 
 املوجَّهة إىل املشتبه هبم

 

 : 7مؤشر األداء 
 إنتاجية املكتب 

 األنشطة :
وسبعة ثالث حماكمات، 

، ودعم ةهنائي تافانستئا
 مثانية التمهيدية يفاألعمال 

حتقيقات، واملشاركة يف 
دعاوى جلرب األضرار، 

 حسب االقتضاء

االنتهاء من إجراءات • 
 أونغويناحملاكمة يف 

وجلسات  نتاغانداو
 يف لتأكيد التهم االستماع

يكاتوم و احلسن قضااي
 ونغيسوان

 
 - جاريةحتقيقات  8دعم • 

مجهورية أفريقيا و بوروندي، 
الوسطى )القضية الثانية )أ( 

ومجهورية أفريقيا  )سيليكا(،
الوسطى )القضية الثانية 

وكوت ابالكا(،  أنيت) )ب(
 ديفوار )القضية الثانية(،

وليبيا  ، جورجيا، و دارفورو 
القضية الثالثة والقضية )

 (الرابعة
 
 
 

 القضاء واملقاضاة: اهلدفان
 3-1و 1-2

    

من  2 لغاية االســــــــــــــرتاتيجيةا
الغاايت االسرتاتيجية ملكتب 

 املد عي العام
 

االســـــــــــــــتـمـرار علـى األخـــــــذ 
مبنظور جنســـــــــــــــــاين يف مجيع 
جماالت عمل املكتب وعلى 
تنفيذ ســــــــــــــياســـــــــــــــاته املتعلقة 
ابجلرائم اجلنســــــــــــــيـــــة واجلرائم 

واجلرائم املنطََلق اجلنســـــــــــــــانية 
 املرتكبة حبق األطفال

 ابجلرائم  ألخذا
اجلنسية واجلرائم اجلنسانية 
املنطََلق واجلرائم املرتكبة حبق 

ة يف األطفال يف املقاضا
الدعاوى املعنية كلما أمكن 
ذلك، وتنفيذ املبادئ 
التوجيهية الواردة يف 
سياسات املكتب ذات 

 الصلة

 :1األداء  مؤشر 
  نتائج أنشــــطة املقاضــــاة

من حيـــــــث مالحقـــــــة 
 مرتكيب اجلرائم املعنية

 :2مؤشر األداء 
  نتائج أنشــــطة املقاضــــاة

مـــــن حـــــيـــــــث الـــــتـــــهـــــم 
 املوجَّهة إىل املشتبه هبم

 :3األداء  مؤشر
  االضــــــــــــــــــطــــالعجــــودة 

 ابألنشطة املكلَّف هبا

 80نسبته ما طبيق ت% 
لتـــــــدابري امن أو أكثر 

املنصــــــــــــــوص عليهـــا يف 
على  سياسات املكتب

 االدعاء نشطة أنطاق 
 

  اســــــــــــــــــتــــمــــرار تــــنــــفــــيـــــــذ
املتعلقة  اتالســــــــــــــياســـــــــــــــ

ابجلرائم اجلنســــــية واجلرائم 
جاري تنفيذ و  . اجلنسانية

املتعلقة  اتالســــــــــــــياســـــــــــــــ
 ابلطفل
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 :4مؤشر األداء 
 التقيد 

بسياسات املكتب ومعايريه 
 اهلامة

القضاااء واملقاضاااة: اهلدف 
1-3 

    

من  3 الغاية االسرتاتيجية
الغاايت االسرتاتيجية 

 ملكتب املد عي العام
 

املضــــــــــــي يف حتســــــــــــني جودةِّ 
عمليــــات التــــدارس  وفعــــاليــــة

 األو يل وعمليـــــــات التحقيق
 وأنشطة املقاضاة

  استدامة أو حتسني
معدَّل اعتماد الدوائر 

 للتهم اليت تقدَّم إليها
 
  استدامة أو حتسني

الدوائر  معدَّل قبول
للعرائض اليت تقدَّم 

 إليها
 
  قيام فريق مستقل

ابستعراض ملف كل 
 دعوى

 
  قيام فريق مستقل

ابستعراض األدلة يف 
 كل دعوى

 
  قيام فريق مستقل

ابستعراض ما نسبته 
 % من القضااي 100

 :1األداء  مؤشر
  نتائج أنشــــطة املقاضــــاة

من حيـــــــث مالحقـــــــة 
 مرتكيب اجلرائم املعنية

 
 :2األداء  مؤشر
  نتائج أنشــــطة املقاضــــاة

مـــــن حـــــيـــــــث الـــــتـــــهـــــم 
 املوجَّهة إىل املشتبه هبم

 
 :4مؤشر األداء 

  التقيد بســــياســــات
ـــــب ومعـــــايريه  املكت

 اهلامة
 
  احملـاك املرحليـة: مـا

يُزمع حتقيقه مقابل 
 ما ُُيقق فعال  

 
  يعادل أو ما اعتماد ما

من  %80يزيـــــــد عن 
الــــتــــهــــم املــــوجــــهـــــــة إىل 
املشــتبه هبم أو قبوهلا أو 

 اإلدانة فيها
 
  نســــــــبته أكثر قبول ما

مــــــــــن % 80مــــــــــن 
ـــــــات  العرائض والطلب

 املقدمة
 
 
  اســــــــــــــــــــــــتــــــــــعــــــــــراض

مـــــــــــــــن % 100
 األدلة

 
 
 
  قيام فريق مســـــــتقل

مـــــــا ابســـــــــــــــتعراض 
% 100نســــــــــــــبته 

 الدعاوىمن 
 
  ــــذ من  %80تنفي

برانمج التــــدريــــب، 
ـــــــــــك  مبـــــــــــا يف ذل
احملـــــــــــــاضـــــــــــــــــــــــــــرات 
القانونية لشــــــــــــــعبة 

اليت تلقى  اإلدعـــاء
 سبوعنيأ مرة كل

 
  مشـــاريع التحســـني

يف اجملــــاالت ذات 
األولــــــــــــــــــــــــويـــــــــــــــــــــــة: 
الـــــــــعـــــــــمـــــــــلـــــــــيـــــــــات 
الـــــــــــداخـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــة، 
والــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــدرات 
اإلداريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة، 
ـــــــا،  ـــكـــنـــولـــوجـــي ـــت وال
والــكشــــــــــــــــف عــن 

 املعلومات
 

 
دانة يف القضية اإل متت •

. نتاغاندااملرفوعة ضــــــــــــــد 
 اايوأتكدت التهم يف قض

 احلسن ويكاتوم ونغيسوان
 
 94 جنح االدعاء يف %

طــــــــلــــــــبــــــــات اإلذن مــــــــن 
 ابالستئناف 

 
 
 
ـــــتـــــنـــــفـــــيـــــــذ اكـــــتـــــمـــــــل•   ال

ــــقـــــــد جــــرى ؛ 100% ل
تتبع من خالل آليـــــــة ال

مؤشــــــــــــــرات أداء مكتــب 
 ماملدعي العا

 
ـــــتـــــنـــــفـــــيـــــــذ اكـــــتـــــمـــــــل•   ال

ــــقـــــــد جــــرى ؛ 100% ل
تتبع من خالل آليـــــــة ال

مؤشــــــــــــــرات أداء مكتــب 
 ماملدعي العا

 
بسبب  التنفيذ مل يكتمل• 

 قيود امليزانية
 
 
 
 
 
جــــاري التنفيــــذ. تقــــدم  •

توحيـــــد  بشــــــــــــــــــــأنالعمـــــل 
العمليـــــات، مبـــــا يف ذلـــــك 

مت إجراء و عملية الكشف. 
ــــب اإلداري لإلدارة  ــــدري الت

 ا لشعبة املقاضاة العلي
 
 
 
 
  جاري التنفيذ 
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  التقدم االسـهام يف
يف  حتقيق الســــرعة 
يف اإلجـــــــــــراءات، 
 حيثما أمكن ذلك

 
  مواصــــــــــــــلـــــة تنميـــــة

املهارات يف املرافعة 
القانونية الشـــــــــفوية 
ـــيـــــــة مـــن  ـــكـــتـــــــاب وال

 خالل التدريب

 
 
 
  مت االنتهاء من تدريب

لعــــــدة أايم مع خرباء 
خـــــــارجـــــــيـــــــني عـــــــلـــــــى 

 الــــــــدفــــــــاعمــــــــهــــــــارات 
الشــــــــــــــفوية واملكتوبة، 
 ابإلضــــــافة إىل تدريب

مهارات الدفاع  على 
 ةي الـــداخليـــو الشــــــــــــــف

 ()مرة كل أسبوعني
 
 
 

 
 

 
     5-2اإلدارة: اهلدف 

من  4 لغاية االسرتاتيجيةا
الغاايت االسرتاتيجية 

 ملكتب املد عي العام
 

املضي يف تكييف قدرات 
املكتب يف جمال التحقيق 
واملقاضاة وشبكته ذات 
الصلة مع البيئة العلمية 

والتكنولوجية املعقدة 
 واملستمرة التطور

 برانمج تدريب  مراجعة
املعنيني أبنشطة املقاضاة 
احملدَّد يف خطة التدريب 

مبا يف ذلك السنوية، 
دورات التدريب 
اإلضافية الرامية إىل 
إكساب مهارات الدفاع 
والتدريب على استعمال 
التكنولوجيات اجلديدة 

 يف قاعات احملكمة
 التحسني مشاريع تنفيذ 

 املتعلقة املختارة
: األولوية ذات ابجملاالت
، الداخلية العمليات
 اإلدارية والقدرات
 ،احلاالت وتصميم
احلاالت،  ومراجعة

 واملهارات ،والتكنولوجيا
 األساسية

 :1-14مؤشر األداء 
 تقييم مشاريع التحسني 
 
 
 
 

 :2-8مؤشر األداء 
  تنفيذ اخلطة الســــــــــــــنوية

للتـــــدريـــــب/ عـــــدد أايم 
التــدريــب لكــل موظف 

 السنةيف 

 80نســــبته  ما تنفيذ %
مـــن بـــرانمـــج أو أكـــثـــر 

التــــــدريــــــب على النحو 
 املقرَّر

 
 
  ــــدريــــب على الإجراء ت

األدوات اجلــــــــــديــــــــــدة 
وتعزيز قدرات الشــــعبة 
فيمــــا يتعلق ابألدوات 

برانمج ثـــل القـــائمـــة )م
TrialDirector 

 (Ringtail برانمج و 
 

 من  %67 مت تنفيـــــــذ
؛ أمــــا التــــدريــــب الربانمج

اآلخر فقـــــــد مت أتجيلـــــــه 
 بسبب قيود امليزانية 

 
 
 جزئيـــــا؛ ومت  مت التنفيـــــذ

أتجيـــل بعض الـــدورات 
التدريبية بســـــــــــــبب قيود 

 امليزانية
 
 
 
 
 
 

 

 1-2اإلدارة: األهداف 
 4-2و 3-2و 2-2و

    

من  8الغاية االســــــــــــــرتاتيجية 
ملكتب  السرتاتيجيةالغاايت ا

 املد عي العام
 

 اجملاالت ذات  حتديد
األولوية اليت ميكن حتقيق 
مكاسب فيها عن طريق 

: 6مؤشر األداء 
املكاسب احملققة سنواي  

 لفعاليةعن طريق زايدة ا
 جمموع 

 اجملــــاالت ذات  حتــــديــــد
األولـــويـــــــة الـــيت ميـــكـــن 
حتقيق مكاســــــــــــب فيها 
عــــــــــن طــــــــــريــــــــــق زايدة 

  جاري التنفيذ. كان
الرتكيز على التعاون مع 

 األقسام/الوحدات
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املكتب إدارة  التكفل إبدارة
 كفئة مهنية وشفافة و 

زايدة الفعالية؛ وحتديد 
املكاسب اليت ميكن 

اإلسهام يف و  حتقيقها؛
الفعالية مبادرات زايدة 

 على صعيد املكتب أمجع

املكاسب احملققة من 
فعالية خالل زايدة ال

ابلقياس إىل امليزانية 
 اإلمجالية لشعبة

 االدعاء

الفعـــــــاليـــــــة؛ وحتـــــــديـــــــد 
املكاســـــــــــــــب اليت ميكن 

 حتقيقها
  اإلســــــــــــــهـام على نطاق

املكتــــــب يف مبــــــادرات 
 الفعاليةحتسني 

  التحســــــــــــــني املســــــــــــــتمر
ملســـــــــــــــــتـــوى اإلدارة يف 

 الشعبة
 
 
 
 مواصــــــــــــــلــة عمليــة إدارة  

 املخاطر
  اإلســـــــــــهام بنشـــــــــــاط يف

مواصـــلة تطوير مؤشـــرات 
 األداء

 
 
  اإلســــــــــــــهــام يف  برانمج

 الدروس املستفادة
 
  وضــــــــــــــع وتنفيـــذ تـــدابري

لتحســـــــــني جو العمل يف 
 الشعبة

 
 
 
 
 
 
 اإلســـــــــهام بنشـــــــــاط يف 

إدارة  اســــــــــــــــــــــــتــــــــــعــــــــــراض
وبنيتهـا داخل املعلومـات 

 املكتب
 
  االتصــــال أوجه حتســــني

الـــــــداخــلــي مــن خــالل 
مـــــــــوقـــــــــع تـــــــــفـــــــــعـــــــــيـــــــــل 

SharePoint  ونشــــــــــــــــــر
 املعلومات ابنتظام

 

األخرى وتقليل 
 .االزدواجية

 
 
 جاري التنفيذ •
 
يف  جرتلقد  مت التنفيذ •

ىة متابع 2018عام 
درجة  360 الستطالع

كل من جلسات ابلتزامن  
تدريب فردية وتدريب 

لشعبة  لإلدارة العليا
 اإلدعاء

 
 جاري التنفيذ •
 
. مت تطوير مت التنفيذ •

اجلرائم  مؤشرات حول
اجلنسية واجلرائم 

واجلرائم ضد  اجلنسانية
 .األطفال

 مت التنفيذ  •
 
 
  إجراء   33مت حتديد

الفريق العامل بواسطة 
املعين بدراسة 

ملوظفي استقصائية 
شعبة اإلدعاء، منها 

إجراء اكتملت  28
هي قيد ابلفعل أو 
 التنفيذ حاليا 

 
 

 مت التنفيذ  •
 
 
 
لقد . مت التنفيذ •

 استكمل املوقع املذكور 
SharePoint  يف عام

أدخل عليه مزيد و  2018
من التطوير يف عام 

2019  
مت إصدار النشرات و • 

 PD-HRاإلخبارية 
)أخبار املوارد البشرية 
لشعبة اإلدعاء( بشكل 

إنشاء  أيضا متو منتظم. 
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 نشرة إخبارية ربع سنوية
(PD صدر العدد األول منها )

ديسمرب كانون األول/في 
2019 
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 املرفق الثالث

   2019م معلومات عن عدد البعثات اليت أجريت وعدد الواثئق والصفحات اليت أودعت يف عا -مكتب املدعي العام

 عدد البعثات

 :2019بعثة )أو رحلة( اضطلع هبا املوظفون وغري املوظفني مبكتب املدعي العام من امليزانية العادية لعام  1 127ُسددت التكاليف املتعلقة مبا بلغ جمموعه  -388
 بعثة )للموظفني وغري املوظفني(؛ 932 املتصلة ابحلاالت:البعثات  )أ(

 بعثة )للموظفني وغري املوظفني(؛ 195البعثات األساسية )غري املتصلة ابحلاالت(:  )ب(
 لغري املوظفني(؛ 5للموظفني و 33بعثة ) 38ديوان املدعي العام:  )ج(
 (؛الرتمجة الشفوية على الصعيد امليداين – لغري املوظفني 152للموظفني و 15بعثة ) 167قسم اخلدمات:  )د(
 للموظفني5 (5 ): (IKEMS)قسم معرفة املعلومات واألدلة  )ه(

 لغري املوظفني(؛ 70للموظفني و 641بعثة ) 711شعبة التحقيق:  (و)
 لغري املوظفني(؛ 1للموظفني و 91بعثة ) 92: قاضاةاملشعبة  (ز)
 ابستثناء الدراسات األولية(؛ -للموظفني وال شئ لغري املوظفني  94بعثة ) 94شعبة االختصاص والتعاون والتكامل:  (ح)
 للموظفني وال شئ لغري املوظفني( 20بعثة متصلة ابلدراسات األولية ) 20شعبة االختصاص والتعاون والتكامل:  (ط)

نشر كبار املسؤولني م والشهود، هبومقابلة الضحااي واملشتبه  ،دلة على أرض الواقعصول على تعاون الدول، ومجع األويتطلب احلضرورية للوفاء بوالية املكتب. والبعثات  -389
 يف العديد من البلدان. -خاطر أمنية كبرية مليف الغالب تعرضون الذين ي -واملوظفني 

 حلاالت:سب الرحالت حبالنسبة املئوية لويبني الرسم البياين أدانه  -390

 
 

وسطىجمهورية أفريقيا ال-العمليات الميدانية  
28%

(BASIC)بعثات أساسية غير متصلة بحاالت 

17%

شغيلي الدعم الت-العمليات الميدانية  
10%

ليبيا -العمليات الميدانية  
10%

جيا جور-العمليات الميدانية  
8%

وت ك-العمليات الميدانية  
ديفوار 

8%

اليم-العمليات الميدانية  
8%

العمليات 
-الميدانية  
بوروندي

5%

ودان الس-العمليات الميدانية  
2%

ا أوغند-جلسات المحكمة 
1%

راطيةجمهورية الكونغو الديمق-العمليات الميدانية  
1%

ندا أوغ-العمليات الميدانية  
1%

ية جمهورية الكونغو الديمقراط-جلسات المحكمة 
1%

جلسات المحكمة 
ماالي -

0%

كوت-جلسات المحكمة
ديفوار

0%

ي البعثات ف-البرنامج الرئيسي الثاني 

موزعة حسب الحاالت2109عام 
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تنفيذ خطط التحقيق واالدعاء.  على التطورات خالل العامأثرت كما هو احلال يف كثري من األحيان، و . 2019يف عام  جاريةحتقيقات  مثانيةخطط املكتب إلجراء و  -391
يف الرسم البياين(،  مجهورية أـفريقيا الوسطى  )املشار إليها ابسم لقد اقتضت الحالة الثانية في جمهورية أفريقيا الوسطى يف تنفيذ ميزانية السفر لكل حالة. ذلكنعكس وا

أكرب مبلغ. ويرجع هذا أيض ا إىل صرف ابالكا(،  ضد)القضية الثانية )ب( يف مجهورية أفريقيا الوسطى )سيليكا( و  ال من القضية الثانية )أ( يف مجهورية أفريقيا الوسطىواليت تشمل ك
يوضح و  مستوى األنشطة استعداد ا لتأكيد التهم.تزايد ، و نغيسوان يف أعقاب اعتقال املشتبه به الثاين، السيدمجهورية أفريقيا الوسطى الثانية )ب( يف  قضيةال  يفاليت طرأت التطورات 

 :حالةالرسم البياين أدانه تقسيم تكاليف السفر لكل 

 
 6.8زايدة وجوده يف امليدان، أدى نشر أفرقة التحقيق يف املاضي إىل إطالة أمد البعثات. وبلغ متوسط مدة البعثات للمكتب ككل  اهلادفة إىل وعمال ابسرتاتيجية املكتب   -392
 وحدة املتمثل يف كونامل)بسبب هلما  2120 -اتوقسم اخلدم2310 -شعبة التحقيق اختلف املتوسط لكل قسم حسب األنشطة احملددة اليت صدر هبا تكليف. وابلتايل فإنو أايم. 

ينطوي أحد تدابري و يف مجيع جماالت العمليات. أوجه كفاءة يف حتقيق وفورات و  بنشاطاملكتب وينخرط على التوايل. أايم،  7.7و  7.3: يان، أيأعل ن( متوسطاخدمات اللغات
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خفض إىل ذلك ؤدي يو . املعين  من إرسال موظفي مكتب املدعي العام إىل مكان الشاهدكلما أمكن ذلك، بدال    الرئيسي السفر على إحضار الشهود إىل املقرجمال الوفورات املنفذة يف 
 : 2019لعام  التالرح دمتوسط مدأدانه يظهر و عدد الرحالت. ص يف املائة وتقلي 50)السفر وبدل اإلقامة اليومي( بنسبة لكل مهمة التكلفة 
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 31/12/2019إلى  1/1/2019التي قدمها مكتب المدعي العام خالل الفترة من  الطلباتن عتقرير 

 عدد صفحات املرفقات عدد الصفحات عدد الطلبات لة/القضيةاحلا الة/القضيةحلرمز ا

ICC-01/04-02/06 702 1114 56 بوسكو نتاغاندا 

ICC-01/05-01/08 
 

 224 263 8 جان بيير بيمبا جومبو

ICC-01/05-01/13 
 

 142 171 5 جان بيير بيمبا جومبو وآخرون.

ICC-01/11-00/00  142 260 6 في ليبيا فقط الحالةسجالت 

ICC-01/11-01/11 86 154 6 سيف االسالم القذافي 

ICC-01/12-00/00  9 9 1 في مالي فقطالحالة سجالت 

ICC-01/12-01/18  ضد عبد العزيز ضدالحسن 
 محمود ضدمحمد 

150 6255 2399 

ICC-01/13-00/00 لسفن سجالت الحالة فقط ل
المسجلة التحاد جزر القمر 
والجمهورية اليونانية ومملكة 

 كمبوديا 

6 194 74 

ICC-01/14-00/00 الحالة فقط، القضية  سجالت
 لجمهورية أفريقيا الوسطى الثانية 

27 746 199 

ICC-01/14-01/18  ألفريد يكاتوم وباتريس إدوارد
 يسوناغن

146 4656 1180 

ICC-01/15-00/00 51 622 3 سجالت الحالة في جورجيا فقط 

ICC-01/16-00/00  4 4 1 في الغابون فقطالحالة سجالت 

ICC-01/18-00/00  121 220 3 في فلسطين فقطالحالة سجالت 

ICC-01/19-00/00  في بنغالديش/ الحالة سجالت
 ميانمار فقط

5 283 180 

ICC-02/04-00/00  4 4 1 في أوغندا فقطالحالة سجالت 

ICC-02/04-01/15 630 711 89 وينغدومينيك أون 

ICC-02/05-03/09 20 20 1 عبدهللا بندة أباكر نورين 

ICC-02/11-01/15  بو وتشارلز بله غباغلوران
 وديهغ

14 432 388 

ICC-02/17-00/00  214 234 11 في أفغانستان فقط الحالةسجالت 

 6769 16352 539 المجموع العام 

 

 الحاالتبحسب  عدد الطلبات

 عدد صفحات المرفقات عدد الصفحات عدد الطلبات الحالة/القضية رمز الحالة/القضية 

ICC-01/04  702 1114 56 جمهورية الكونغو الديمقراطية 

ICC-01/05 366 434 13 جمهورية أفريقيا الوسطى 

ICC-01/11 228 414 12 ليبيا 

ICC-01/12 2408 6264 151 مالي 

ICC-01/13  السفن المسجلة التحاد جزر القمر
والجمهورية اليونانية ومملكة 

 كمبوديا

6 194 74 

ICC-01/14  جمهورية أفريقيا الوسطى- 
 القضية الثانية

173 5402 1379 

ICC-01/15 51 622 3 جورجيا 

ICC-01/16 4 4 1 الغابون 

ICC-01/18  121 220 3 فلسطين 

ICC-01/19  180 283 5 بنغالدش/ميانمار 

ICC-02/04 634 715 90 أوغندا 

ICC-02/05  20 20 1 دارفور 

ICC-02/11  388 432 14 كوت ديفوار 

ICC-02/17  214 234 11 أفغانستان 

 6769 16352 539 المجموع العام 

 

 كتبملاألنشطة اإلضافية اليت قام هبا ا
بالغا  602وكان من نظام روما األساسي،  15تعلق ابملادة بالغا فيما ي 814، تلقى املكتب 2019كانون األول/ديسمرب   31الثاين/يناير إىل  كانون  1يف الفرتة من و  -393

 .بتحقيق أو مقاضاة امرتبطبالغا  29مرتبطا حبالة قيد التحليل ابلفعل، وبالغا  119، ومزيد من التحليلإىل حاجة يف بالغا  64وشكل واضح، ب خارج نطاق اختصاص احملكمة
 .15بالغا مبوجب املادة  14094ما جمموعه  2002تلقى املكتب منذ متوز/يوليه يتعلق ببالغ قائم. و  بندا 5842وابإلضافة إىل ذلك، تلقى املكتب 
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 قلم احملكمة –الربانمج الرئيسي الثالث : املرفق الرابع

 2019ام ع اهلدف فيما خيص مؤشرات األداء النتائج املتوخاة
  المنجزات

    2-1-2اهلدف 

اخلطة االسرتاتيجية اجلديدة جناز إ
الشاملة    للمحكمة بوجه عام وقلم 

 احملكمة على وجه التحديد
 
 

  وضع اخلطة االسرتاتيجية
 لقلم احملكمة

 
 
 
 

  اعتماد اخلطة االسرتاتيجية
 لقلم احملكمة

 
 
 
 

 100% 
 
 
 
 

    1-3-2اهلدف 

نظام إدارة أداء املوارد البشرية  حتسني
 مجعاء الشامل بنطاقه احملكمة

  التقيد مبقتضيات معدَّل
 إدارة األداء

  التقيد مبقتضيات معدَّل بلوغ
إدارة األداء يف شىت وحدات 

 تهنسبما قلم احملكمة 
100٪ 

  بلغ معدل التقيد على نطاق
قلم احملكمة يف 

ما   2019-2018الدورة
 %95 نسبته 

    3-6-2اهلدف 

طيط األعمال املتكامل املشتمل خت
على روابط بي ِّنة ابخلطة االسرتاتيجية 

 للمحكمة ولقلم احملكمة

  النسبة املئوية من أقسام قلم
احملكمة اليت تقوم برصد 
وقياس األداء وفق اخلطة 

 االسرتاتيجية

 100٪  تمت وقد تقدم.  جري إحرازي
الموافقة على الخطة 

لقلم المحكمة في اإلستراتيجية 
  2109تموز/يوليه 

    1-1-3اهلدف 

معية اجلالتحاور بني احملكمة و  فعالية
 وهيئاهتا الفرعية

 األطراف رضا 
 الفاعلة/اهليئات املعنية

   متوفر غير   متوفر غير 

 

 

 شعبة اخلدمات اإلدارية

   2019 اهلدف فيما خيص عام مؤشرات األداء النتائج املتوخاة
 المنجزات 

    1-3-2اهلدف 

حتسني نظام إدارة أداء املوارد 
 البشرية يف شىت وحدات احملكمة

  التقيد مبقتضيات إدارة معدَّل
 األداء

  التقيد مبقتضيات معدَّل بلوغ
إدارة األداء يف شىت وحدات 

  تزيد عن قلم احملكمة نسبة
95٪ 

  بلغ معدل التقيد على نطاق
-2018احملكمة يف الدورة 

 %95.2 نسبة 2019

    2-3-2اهلدف 
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متـثـيـــــــل املـرأة يف عـمـلـيـــــــات  زايدة
التوظيف من خالل اإلعالن عن 
الوظائف الشـــــاغرة احملايدة جنســـــيا 
وزايدة مشــــــــــــــــــــاركتهــــــا يف جوالت 

 االختيار 
 
 
 
 
 

زايدة الوعي بفرص التوظيف يف 
 البلدان املمثلة متثيال انقصا

  التوازن اجلنساين يف مجيع
وظائف الوظائف الثابتة، عدا 

 املسؤولني املنتخبني لكل جهاز
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  عدد مبادرات التواصل اهلادفة
للتوظيف يف البلدان املمثلة 

 متثيال انقصا

  التوازن اجلنساين الكامل
 ( على نطاق احملكمة50/50)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  اثنتني  نيمبادرتاستهداف
للتوظيف للتوعية بشأن التوظيف 

 يف البلدان املمثلة متثيال انقصا

  كانون األول/ديسمرب    31يف
، بلغ معدل التوازن على 2019

لإلانث  %47.2نطاق احملكمة 
للذكور جلميع  %52.8و

لإلانث % 50الوظائف، و
للذكور للوظائف من  %50و

 الفئة  الفنية
 

 ارض شاركت احملكمة يف مع
مجهورية كوراي  لفرص العمل يف
 وأملانيا وسويسرا

    1-4-2اهلدف 

ذات أولوية اعتماد سياسات 
ملسائل األساسية املتصلة ا بشأن

 ابملوارد البشرية
 

  عدد ما مت إصداره من واثئق
 السياسات األساسية

  واثئق من واثئق  3إصدار
 السياسات ذات األولوية

  مت إصدار وثيقتني اثنتني متصلة
 : 2019يف عام ابملوارد البشرية 

تعليمات إدارية بشأن "املرونة يف 
"نظام جديد ترتيبات العمل" و

 لتقييم األداء" 
 

    2-4-2اهلدف 

إدارة توقعات املوظفني املتعلقة بتطور 
 مسارهم الوظيفي بطريقة فعالة وشفافة

 
 

احلوار املنظم والتنسيق مع احتاد 
املوظفني بشأن مجيع املسائل املتعلقة 
برفاه املوظفني واملسائل ذات الصلة 

لعالقة ابمن خالل اتفاق خاص 
 بني الطرفني

  املعدالت املسجلة يف إطار
 الدراسات االستقصائية

 
 
 

 االتفاق اخلاص على وقيع تال
ابلعالقة وعدد اجتماعات 

 رفاه املوظفنيالتنسيق املعنية ب

 

  يف معدل 10زايدة نسبتها ٪
رضا املوظفني بفرص التنقل  

 ةاملتاح
 

 االتفاق، واعتماد  التوقيع على
النموذج املتعلق برفاه موظفي 

احملكمة، وعقد ثالثة اجتماعات 
 عنية برفاه املوظفنيللجنة امل

  الدراسة من المقرر إجراء
االستقصائية التالية على نطاق 

 2021عام المحكمة في 

 
 
 
 

 " إطار عمل رفاه اعتمدت المحكمة
 تموز/يوليه يالمحكمة" فموظفي 
، تم 2019تموز/يوليه . وفي 2018

ومشاركة  لجنة رفاه"إنشاء 
 خمسة. وقد عقدت اللجنة "الموظفين

 2019اجتماعات رسمية خالل عام 

    3-5-2اهلدف 
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ساب برجميات حتسني قدرة نظام 
 ءاعبأالزايدة يف على التعامل مع 

يف جمال املوارد  وخباصةالعمل، 
 البشرية وامليزانية

 
 
 
 
 
 

تفعيل السياسات املتوافقة مع 
 املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام

 إدارة األعمالات عدد عملي 
احملكمة اليت سيتم يف 

استعراضها وحتسينها بزايدة 
قدرة نظام ساب على التعامل 

 معها
 
 
 
 
 
 
 
 

  التحسينات يف العمليات عدد
املالية املتوافقة مع املعايري 

 احملاسبية الدولية للقطاع العام

 إلدارة  تبسيط مخس عمليات
 وتنفيذها األعمال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  حتسني ثالث عمليات مالية
املعايري احملاسبية  متوافقة مع 

 الدولية للقطاع العام

 

 وتحسين العديد من  استعراضم ت
 :2019العمليات في عام 

( تمديد عقد مكتب المدعي العام اآللي 1) 

وعمليات طلب موارد إضافية من خالل 
 ؛ MyHRنظام استخدام 

( لسهولة SSO( الدخول األحادي )2)

 برمجيات نظام الوصول إلى تطبيق
SAP ؛ 

( عملية الشراء ذات القيمة 3)

 ؛ SAP نظام المنخفضة في

كشوف الرواتب ( مركز مراقبة 4)

الرواتب تجهيز كشوف عملية لتحسين 
 الشهرية؛ 

( لوحة معلومات الموازنة الجديدة 5)

 لمراقبة تنفيذ الموازنة
 

   عمليات مالية  3مت حتسني
املعايري احملاسبية  متوافقة مع 

 الدولية للقطاع العام

    1-6-2هلدف ا

عملية إعداد امليزانية  حتسني
 وتبسيطها

  النسبة املئوية للزايدة يف الوقت
املتاح لتحليل البياانت: أن 

الوقت الالزم  تحسيناتال تقلل
 لتجهيز البياانت

 
  عملية النسبة املئوية ألمتتة

 إعداد امليزانية

 

 20 % ملوظفني اثنني من فئة
الرتب  -دمات العامة اخل

 األخرى
 
 
 
 

  إعداد امليزانية بنسبةعملية أمتتة 
100% 

 20% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 80% 

    2-6-2اهلدف 

تنفيذ إطار إدارة املخاطر ابلكامل 
 على نطاق احملكمة

 حتديث سجل املخاطر   التحديث مرة واحدة كل عام   التحديثتم النظر في   

    1-7-2اهلدف 

استخدام املباين مبرونة يف حدود 
 اإلمكانيات التقنية املتاحة

  تلبية مجيع الطلبات املقدمة
لتوفري  مساحات مكتبية 

جديدة يف الوقت املناسب 
ابستخدام مرونة املساحات 

املغلقة مقابل املساحات 
 املكتبية

 

  استخدام مرافق املؤمترات
لالقتصاد يف تكاليف عقد 
االجتماعات خارج مباين 

 احملكمة

  من طلبات  %100تلبية
 املساحة املكتبية اجلديدة

 
 
 
 
 
 
 
 

 مرافق  يبلغ معدل إشغال أن
 %75 ما نسبته  املؤمترات

  100تم التنفيذ بنسبة% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  76تم التنفيذ بنسبة% 

 
 
 
 
 

    3-8-2 اهلدف
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حتديث عمليات تقييم املخاطر 
 التدابري الالزمة استعراضاألمنية و 

 

  عدد ما يتم اجنازه من عمليات
 تقييم املخاطر األمنية

 
 
 
 
 
 
 

    النسبة املئوية ملا يتم اجنازه من   
 التدابري املطلوبة

  تقييم اسرتاتيجي واحد
للمخاطر األمنية وتقييم واحد 

للمخاطر األمنية لكل موقع 
مكاتب ) من مواقع احملكمة

: واملكاتب القطرية( املقر
 8اجملموع 

  من التدابري 90تنفيذ ٪
 املطلوبة

  التقييم للمخاطر األمنية تم إجراء
هولندا يتعلق بالمحكمة بفيما 

وفي كل موقع من مواقع البلد أو 
 المكاتب المماثلة

 
 
 
 
 
 
 

  معدل االمتثال في مقربلغ 
 ٪96.6 المحكمة

 

 شعبة اخلدمات القضائية

 املنجزات 2019اهلدف فيما خيص عام  مؤشرات األداء النتائج املتوخاة
من األهداف  1-4-1اهلدف 

 ذات األولوية
   

ثيل املدعى عليهم املعوزين متثيال  مت
 ابلكفاءةكافيا  ومستداما  يتسم 

 االقتصادية فيما خيص احملكمة

 وهلامي عدد أفرقة الدفاع اليت 
 نظام املساعدة القانونية

  استعراضعدد طلبات 
قرارات الدوائر القاضية 

الصادرة بشأن املساعدة 
 القانونية

  أن يزيد عدد أفرقة الدفاع عن
عليهم املعوزين على املد عى 

 أفرقة  6

 11 

من األهداف  3-4-1اهلدف 
 ذات األولوية

   

التواصــــــــــــــــل والتشــــــــــــــــاور مع رابطــة 
حملكمـــــــة فيمـــــــا يتعلق  ابامنياحملـــــــ

 ابألمور املتصلة ابحملامني
 

  عدد االجتماعات بني ممث ِّلي
 قسم دعم احملامني وممث ِّلي

 حملكمة ابامنياحملرابطة 
  بني عدد املشاورات الكتابية

ممث ِّلي قسم دعم احملامني 
 امنياحملرابطة  وممث ِّلي

 حملكمةاب

  12اجتماعات إىل  6من 
 اجتماعا

 
  مشاورات  6إىل  3من

 كتابية

 10 
 
 

 4   3: كتابيةمشاورات 
جلسات للفريق العامل املعين 

واحدة و  ؛ابملساعدة القانونية
بشأن التعديالت املقرتحة 
على قواعد القانون فيما 
يتعلق ابنتخاب أعضاء 

فيما خيص اهليئات التأديبية 
 حملكمة احملامني يف ا

 
 

 1-6-2و  1-6-1اهلدفان 
 من األهداف ذات األولوية
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  1-6-1اهلدف 
( من 1)75التقيد أبحكام املادة 

النظام األساسي من خالل التوضيح 
املستمر للمبادئ املتصلة القضائي 

 جبرب األضرار
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2-6-1اهلدف 
لتنسيق والتواصل بني احملكمة ا

والصندوق االستئماين للضحااي 
فيما يتعلق بتنفيذ تدابري جرب 

 االضرار
 

القيام على ضوء القرارات القضائية 
ذات الصلة بوضع إطار ملهام الدعم 

اليت يضطلع هبا قلم احملكمة فيما 
جبرب األضرار، مع مراعاة يتعلق 

الفصل بني األدوار واملسؤوليات 
املنوطة ابلصندوق االستئماين 

للضحااي واألدوار واملسؤوليات 
 املنوطة بقلم احملكمة

 
 
 

  متابعة مجيع القرارات
واألوامر املتعلقة جبرب األضرار 

بطريقة حتظى برضا الدائرة 
 املصدرة للقرار املعين

  االستجابة جلميع
القرارات واألوامر املتصلة جبرب 

األضرار يف غضون األجل احملدد 
 لذلك
  الوافيةاالستجابة الفعالة و 

جلميع طلبات األطراف 
واملشاركني يف إجراءات 

 جرب األضرار
 
 

  ضمن  الوايفالرد الفعال و
حدود املستطاع على مجيع 

طلبات الصندوق 
 حاابضاالستئماين لل

  بنية التواصل الفعال مع
مسؤويل التنسيق املعنيني 

مبواضيع معيَّنة: الوقت 
الذي يستغرقه الرد األويل 

على كل طلب يف غضون 
 يوم عمل واحد

 
 قائمة "الدروس املستفادة" 

بشأن املهام املسندة إىل 
اخلرباء يف مسائل جرب 

 األضرار
 

  قائمة مهام الدعم اليت
يضطلع هبا قلم احملكمة يف 

جرب املرحلة السابقة لتنفيذ 
 األضرار وخالل تنفيذه

 
 

  نسبةببلوغ معدل الرضا 
100% 

 
 

  بلوغ معدل التقيد
 نسبةبابآلجال احملددة 

100% 
 

  بلوغ معدل رضا اجلهات
 %100 نسبةباملعنية 

 
 
 
 

  بلوغ معدل القيام ابلرد
 %100نسبة ب

 
 

  بلوغ معدل التقيد
مبقتضيات التواصل الفعال 

 %100 نسبةب
 
 
 

  اجناز قائمة "الدروس
ملستفادة" بشأن املهام ا

املسندة إىل اخلرباء لكي 
يتسىن استعماهلا يف 

 2019 عام
  اجناز  قائمة مهام الدعم

اليت يضطلع هبا قلم 
احملكمة لكي يتسىن 

 2019 استعماهلا يف عام

  مت االمتثال ابلكامل )قسم
مشاركة الضحااي وجرب 

 أضرارهم(
 

  مت االمتثال ابلكامل )قسم
وجرب مشاركة الضحااي 

 أضرارهم(
 

  مت االمتثال ابلكامل )قسم
مشاركة الضحااي وجرب 

 أضرارهم(
 
 

  مت االمتثال ابلكامل )قسم
مشاركة الضحااي وجرب 

 أضرارهم(
 

  85مت االمتثال بنسبة% 
)قسم مشاركة الضحااي 

 وجرب أضرارهم(
 
 
 

  مت  االمتثال ابلكامل )أجنز
قسم مشاركة الضحااي 
وجرب أضرارهم "أفضل 

 املمارسات"(
 

  مت االمتثال ابلكامل
)خرائط املهام اليت وضعها 

قسم مشاركة الضحااي 
وجرب أضرارهم جلميع 

اإلجراءات املتعلقة جبرب 
 األضرار(

من األهداف  5-1-2اهلدف 
 ذات األولوية

   

وضع مؤشرات األداء املناسبة فيما 
وعمليات  القضائيةخيص العمليات 

  عدم أتخري أو إلغاء جلسات
االستماع بسبب اإلفتقار إىل  

 اخلدمات القضائية

  الدعم جلميع تقدمي
 جلسات االستماع املقررة

 

 100% 
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 الدعم القضائي ذات الصلة
 ورصدها وتقدمي تقارير بشأهنا

 لرتمجة التحريرية: عدد ا
الرتمجات اليت تقدم يف 

سياق إجراءات قضائية 
، حمددة مثل جرب األضرار

واملعامل املهمة  ،واالستئناف
يف قضية معينة )أتكيد 

األحكام التهم، اإلدانة، 
 عقوابت،الالصادرة بشأن 
 وما إىل ذلك(

 
  الرتمجة الشفوية: عدد

؛ جلسات االستماع املرتمجة
عدد أايم املرتمجني و 

الشفويني لإلجراءات 
عدد املرتمجني و  ؛القضائية

الشفويني املستقلني املعينني 
 لإلجراءات القضائية

 
  الرتمجة الشفوية امليدانية

والتشغيلية: عدد مهام 
الرتمجة الشفوية امليدانية 

والتشغيلية املرتبطة 
ابإلجراءات القضائية؛ 

عدد اللغات املقدمة و 
عدد املرتمجني و )احلاالت(؛ 

الشفويني امليدانيني 
املعتمدين هبدف خدمة 

 اإلجراءات القضائية
 
  استقصاء اجلهات املتعاَمل

 معها

  100الرضا معدل% 
 
 
 
 
 
 
 
 
  عدم أتخري اإلجراءات

القضائية بسبب االفتقار إىل 
 اخلدمات اللغوية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  االمتثال الكامل يف عام
، ال سيما مع 2019

مشروع ترمجة ميامنار/ 
بنغالديش لكي تتخذ الغرفة 
 قرار ا بشأن مشاركة الضحااي

 
 
 
 
 
 
 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 15  ،جمموعة لغوية خمتلفة

طلبا للرتمجة  132و
الشفوية امليدانية والتشغيلية 

يوما من  1723مبا جمموعه 
أايم عمل املرتمجني 

 15وقد اعتمد  الشفويني،
مرتمجا من املرتمجني 

 الشفويني 
 
 
 

  غري متوفر 

من األهداف  1-5-2اهلدف 
 ذات األولوية
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وإنتـــــــاجيـــــــة عمليـــــــات زايدة كفـــــــاءة 
احملكمــــة من خالل حتــــديــــث نظــــام 

 احملكمة اإللكرتونية
 

  قسم إدارة األعمال
القضائية: التوحيد التلقائي 
للتطبيقات الثالثة  املتعلقة 
بتحديث جمموعات النفاذ 

إىل النظام ملنع تكرار املهمة 
 ثالث مرات

 
  :قسم إدارة األعمال القضائية

التحقق اآليل املنهجي من 
التعرف الضوئي على الطلبات 

 املودعة عند تقدميها

  قسم  إدارة األعمال
القضائية: ختفيض الوقت 

الالزم لتحديث جمموعات 
النفاذ إىل نظام احملكمة 

 %70بة اإللكرتونية بنس

 70% 
 
 
 
 
 
 
 

 100% 

من األهداف  2-5-2اهلدف 
 ذات األولوية
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منع املخاطر املتصــــلة ابلكشــــف عن 
الرتخيص بـــــــذلـــــــك البيـــــــاانت دون 

 وختفيفها
 

حتســـــــــــني مجيع العمليات املعمول هبا 
يف احملكمة لزايدة مالءمتها وفعاليتها 

 وأمنها وشفافيتها
 

  قسم إدارة  األعمال
معاجلة ضمان  القضائية: 

مجيع الواثئق املودعة يف 
الوقت املناسب وعدم إغفال 

إحداها سهوا عن طريق 
حتسني التطبيقات الرامية إىل 

املوظفني ابحتمال فوات تنبيه 
 املوعد احملدد لإلخطار هبا

 
  النسبة املئوية لتقليص الوقت

جتهيز طلبات الذي يستغرقه 
 الضحااي

 
 
 
 

  تقليص االحتياجات من
املوارد برقمنة طلبات 

 الضحااي
 
  إعداد استمارات الطلب وفق

 منوذج موحَّد
 
 

  النسبة املئوية ملوظفي احملكمة
الذين استوفوا التدريب 
اإللزامي يف جمال أمن 

 املعلومات
  معدل تنفيذ حتديثات

 الربجميات املتوفرة
 
  الوقت الالزم لالستجابة

 حلوادث أمن املعلومات
 

  معدل تنفيذ الدروس
 املستفادة من احلوادث

 
  النسبة املئوية لتوفر قاعات

 احملاكمات
 

   عدم إغفال وثيقة سهوا 
 
 
 
 
 
 
 

 الوقت الذي   تقليص
جتهيز طلبات يستغرقه 

حبلول % 20الضحااي بنسبة 
 2019عام 

 
 

  تقليص االحتياجات إىل
 حبلول% 15املوارد بنسبة 

 2019هناية عام 
 

  استعمال استمارات طلب
موحَّدة للمشاركة وجرب 
األضرار بدءا  من عام 

2019 
  من موظفي 95أن يستويف ٪

احملكمة التدريب اإللزامي 
 املعين

 
  استكمال مجيع حتديثات

 %100بنسبة  الربجميات
 

  االستجابة حلوادث أمن
 املعلومات يف غضون ساعتني

 
  من  تنفيذ الدروس املستفادة

 %100احلوادث بنسبة 
 

  توفُّر قاعات احملاكمات
 %99.2بنسبة 

 

 100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  75بنسبة مت االمتثال% 
تقلص الوقت بنسبة )

قسم %(. وما زال 15
 خدمات إدارة املعلومات 

دمة يضع الصيغة النهائية خل
تطبيقات نظام إدارة 

 املتنقلة الضحايا
  50متثال بنسبة الامت% 

رقمنة عملية مل يكن ممكنا )
 بسبب  ابلكامل 15املادة 

 وائق خارجية(ع
 

  100مت االمتثال بنسبة% 
 
 
 

 84% 
 
 
 

 100% 
 
 
 

 100% 
 
 

 90% 
 
 

 99.84% 
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  النسبة املئوية لتوفر
التطبيقات والبىن التحتية 

 احملكمةالداعمة ألنشطة 
  النسبة املئوية للمشاريع

اليت أعدها قسم خدمات 
إدارة  املعلومات واليت 

يعتزم تنفيذها لدعم فعالية 
 احملكمة

 
  99.2توفر النظم بنسبة% 

 
  تنفيذ املشاريع املزمعة بنسبة

90% 

 
 99.6% 

 
 يف  % 27 ما نسبته مت إطالق

 مت إنشاء؛ بيد أنه اإلنتاجنطاق 
من مجيع % 72ما نسبته 

النظم املزمعة مبا يف ذلك 
وقد اكتمال اختبار املستخدم 

يف صدار لإل ابتت يف طريقها
 جاإلنتا نطاق 

 
 

 شعبة العمليات اخلارجية

 املنجزات 2019اهلدف فيما خيص عام  مؤشرات األداء النتائج املتوخاة
من األهداف  1-7-1اهلدف 

 ذات األولوية 
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 واجملتمعاتالضحااي  زايدة فهم 
والية احملكمة لاملتضررة  احمللية

 وإجراءاهتا
  

زايدة قدرة السكان احملليني على 
 مراقبة التطورات القضائية

 

  عدد برامج التوعية اإلذاعية
املعدة خصيصا  ةزياوالتلف

 لالنتاج والتوزيع
 
 
 

  زايدة النسبة املئوية لألسئلة
اليت تبني أن فهم املشاركني 

أصبح  يف دورات التوعية
أكثر حتديدا مما كان عليه يف 

 2017عام 
 
 

  زايدة احلضور اإلعالمي
 للمحكمة يف بلدان احلاالت

 
 
 

  املقابالت املنظمة اليت جُترى
املصلحة مع أصحاب 

العاملني مع الضحااي 
املتضررة يف اجملتمعات احمللية و 

 بلدان احلاالت
 
 
 
 
 
 

  زايدة عدد أنشطة التوعية
احلاالت اليت تنظم يف بلدان 

اليت للمحكمة وجود ميداين 
 فيها

 
 
 
 
 

  زايدة عدد املشاركني يف
أنشطة التوعية اليت تنظَّم يف 

 بلدان احلاالت
 
 
 
 
 

 60 برانجما 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  زايدة يف عدد املقابالت

والفعاليات اإلعالمية يف 
 بلدان احلاالت

 
  زايدة مستوى االرتياح بني

أصحاب املصلحة يف بلدان 
 احلاالت

 
 
 
 
 
 
 التوعية  ةأنشط زايدة عدد

 %10 بنسبة
 
 
 
 
 

  زايدة عدد املشاركني بنسبة
10% 

 
 
 
 

 نتجت احملكمة ووزعت أ
 204برانجما إذاعيا و  192
 2019يف عام ازية تلف برامج

 ألغراض التوعية
 

  كانت غالبية األسئلة
املطروحة يف بلدان احلاالت 
اليت للمحكمة وجود ميداين 
فيها أكثر دقة وركزت على 
التطورات القضائية مما يدل 
 على فهم أفضل للمحكمة

 
  مقابلة يف  379أجريت

يف عام  بلدان احلاالت
يف  548مقابل ) 2019

 (2018عام 
  املكاتب امليدانية عقدت

اجتماعات منتظمة لتبادل 
املعلومات مع أصحاب 

املصلحة احملليني العاملني مع 
الضحااي واجملتمعات احمللية 

املتضررة. وأعربت غالبية 
أصحاب املصلحة عن 

 ارتياحها هلذه االجتماعات
 

  زاد عدد 2019يف عام ،
أنشطة التوعية اليت نُظمت يف 

 مةللمحكاليت  احلاالت بلدان
بنسبة  فيها وجود ميداين

عام يف  ٪615 )29
 عام يف 797و  2018
2019) 

 
 بلغ عدد  2019 عام يف ،

املشاركني يف أنشطة التوعية 
 احلاالتاليت نُظمت يف بلدان 

مقابل ) 109821
(. 2018يف عام  197608

 عرضويعزى االخنفاض إىل 
 ، احملاكمة يف قضية أونغوين
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  العدد املقدر للسكان الذين
يتم التواصل معهم من خالل 

)يف مجيع  زااإلذاعة والتلف
 بلدان احلاالت(

 
 

 

 
 

  مليون  35التواصل مع
 نسمة

واخنفاض عدد جلسات 
 ايف أوغنداملشاهدة 

 
  أمكن ،  2019يف عام

مليون  57.2 التواصل مع
شخص من خالل اإلذاعة 

 بلدان احلاالت ز يف اوالتلف
 

 
من األهداف  2-7-1هلدف ا

 ذات األولوية 
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تباع هنج هادف يف النشاط ا
التوعوي قائم على التشاور مع 

أصحاب املصلحة اخلارجيني 
والداخليني وعلى عملية "الدروس 

 املستفادة"
 

وضع مؤشرات األداء املناسبة لقياس 
النشاط التوعوي الذي تضطلع به 

 احملكمة وأثر هذا النشاط

 املشاريع اجلديدة الناجتة عن 
 أصحاب املصلحةالتشاور مع 

 اخلارجيني والداخليني
 
 
 
 وعي الشركاء احملليني  مستوى

ومدى ارتياحهم حبسب 
االستقصاءات اجملراة لرصد 

 التصورات عن احملكمة
 
 
  أصحاب املصلحة: تعليقات

 أصحاب املصلحةتعليقات 
 اخلارجيني والداخليني

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  عملية استخالص الدروس

املستفادة فيما خيص بلدان 
احلاالت اليت للمحكمة وجود 

 ميداين فيها
 
 
  وضع مؤشرات فردية خاصة

ابألهداف املنشودة يف جمال 
التوعية ابلتشاور مع أصحاب 

  إفضاء التشاور مع أصحاب
املصلحة إىل مشاريع جديدة 

 تنفَّذ يف امليدان
 
 
  إجراء مقابالت مع جمموعات

 متثل الفئات املستهدفة
 
 
 
 
  إجراء مقابالت مع أصحاب

 املصلحة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  التشاور الداخلي املنتظم مع

املوظفني املسؤولني عن 
التوعية يف بلدان احلاالت 

وتبادل الدروس املستفادة عن 
طريق موظفي التوعية العاملني 

 يف املقر
 وضع املؤشرات 

  عقدت مشاورات يف مجيع بلدان
جديدة اريع احلاالت ونفذت مش

مشاريع ؛ ومثة بناء على نتائجها
 2020أخرى ستُنفذ يف عام 

 
 اليت  احلاالت يف مجيع بلدان

، فيها وجود ميداينللمحكمة 
أجريت دراسات استقصائية مع 
ممثلي وسائل اإلعالم واملنظمات 

غري احلكومية ومت رصد 
 احملكمة جتاه تصورات ال

 
    كان أصحاب املصلحة الذين

متت استشارهتم يف معظم البلدان 
راضني عن التوعية اليت مت 

 وبشكل خاص: نشرها.
يف مجهورية إفريقيا الوسطى، 

 13سامهت الزايرة اليت قام هبا 
من ممثلي وسائل اإلعالم والقادة 
إىل مقر احملكمة اجلنائية الدولية 

)جللسة أتكيد التهم( يف توضيح 
توقعات على أرض كل من ال

الواقع وعمل احملكمة. وقد أدى 
ذلك إىل شعور قادة اجملتمع 
املوجودين يف الهاي ابلرضا 

وااللتزام بنقل املعلومات ابلطريقة 
 اليت تلقوها هبا.

  يف جورجيا، مسح االتصال
املستمر مع أصحاب املصلحة 
بفهم أفضل للسياق السياسي، 

على وجه اخلصوص، وكيف 
 كمةيُنظر إىل احمل

  ُعقدت 2019يف عام ،
مشاورات داخلية على أساس 

( الغرض شهري )وخمصص
التوعية مع مجيع مسؤويل 

 احلاالت املوجودين يف بلدان 
 
  نفذت مجيع 2019يف عام ،

املكاتب القطرية اليت هلا حضور 
يف جمال التوعية مؤشرات التوعية 
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املصلحة الداخليني واخلارجيني 
 املعنيني

 
 

اليت مت وضعها يف اسرتاتيجية 
. 2019االتصال/التواصل لعام 

ابلنسبة للبلدان اليت ليس أما 
لديها وجود ميداين للتوعية 

بوروندي(، سيتم تنفيذ و  ،)مايل
املؤشرات واالسرتاتيجيات 

يف  ،2019املوضوعة يف عام 
 2020عام 

من األهداف  2-1-2اهلدف 
 ذات األولوية 

   

 شكلامليدانية باملكاتب تفعيل 
 كامل

 
 

اكتمال العمل ابإلجراءات احملدثة 
لتخطيط البعثات، واسرتاتيجيات 

اخلروج، والشكل النموذجي 
للحضور امليداين، والنموذج املوحد 

 إلنشاء مكاتب ميدانية جديدة

 لتزويد ابملوظفني على الصعيد ا
امليداين: عدد الوظائف 

املعتمدة مقابل عدد الوظائف 
 املشغولة

  النسبة املئوية إلدماج القدرات
يف جمال برجميات ختطيط 

 البعثات وتطبيقها
 
 
 
 
 
  إعداد وتنفيذ الربوتوكول

اخلاص إبنشاء املكاتب 
 ممارسة مهامها امليدانية و 
 وإغالقها

  من 90أن تكون ٪
الوظائف املعتمدة 

 مشغولة
 

 اإلدماج بنسبة 
100%  

 
 
 
 
 
 

  إعداد التعليمات
بشأن إجراءات اإلدارية 

و/أو التشغيل القياسية 
ذات الربوتوكوالت 

 الصلة 

 %85شغل ما يقرب من مت • 
من الوظائف املعتمدة يف املكاتب 

 القطرية
 
  100ما يزال ما نسبته %

ابلكامل يف التخطيط  امدجم
شهد و التشغيلي للمحكمة. 

استكمال املنصة  2019عام 
اإللكرتونية احملس نة إبطالق 

 .الربجمياتسلس إلمكانيات 
جميات الرب املتمثل يف ل واحل

 متاح يف بيئة اإلنتاج
 
  شروع بروتوكول ماكتمال

احملكمة بشأن إنشاء وإدارة 
وإغالق/تقليص حجم 

أوجه املكاتب القطرية أو 
، فضال عن الوجود امليداين

 القياسيةإجراءات التشغيل 
للدورة الكاملة )االفتتاح 

والتشغيل واإلغالق( 
 ، ومت تقدميه للمكاتب القطرية

 2019م يف عا
من األهداف ذات  5-2اهلدف 

 األولوية 
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تــعــزيــز حضــــــــــــــــور احملــكــمـــــــة عــلــى 
اإلنرتنـــــــت وحتســــــــــــــني صــــــــــــــورهتـــــــا 
املؤســــــــــــــســــــــــــــية، مبا يف ذلك املوقع 
الشـــــــــــــــــبـــكـــي اجلـــــــديـــــــد واإلطـــــــار 
االســـرتاتيجي لالســـتعانة بشـــبكات 
التواصـــــــــــــــــــــل االجتمـــــــاعي وهويــــــة 

 احملكمة البصرية احملسنة
 

 ( تويرتTwitter:) 
 عدد املتابعني/التحبيذات للصفحة-
 
 
عدد التعليقات/اآلراء املبداة بشأن -

 احملكمة
 
 
 شاركات امل/ات املعادةعدد  التغريد-
 
 
 
 
 
 
 
 
 ( فيسبوكFacebook:) 
 للصفحةعدد التحبيذات -
قابلية الالتحليل على مدى تركيز -
 لتبادلل

 
 
  :انستغرام 
لسردايت  لعدد التحبيذات -

 واملشاركات 

 ( تويرتTwitter:) 
ألف متابع/حتبيذ للصفحة   330-
% حبلول كانون 15 زايدة نسبتها)ب

 (2019األول/ديسمرب 
 
زايدة حتقيق ألف تعليق ) 26-

حبلول  تعليقآالف  4 مقدارها
 (2019كانون األول/ديسمرب 

 
زايدة ألف إعادة تغريد )ب 35-

 (ألفان مقدارها
زايدة آالف حتبيذ )ب 10-

 (ألفان مقدارها
 
 
 
 
 
 ( فيسبوكFacebook:) 
 120  ألف حتبيذ للصفحة

% حبلول 25 زايدة نسبتها)ب
كانون األول/ديسمرب 

2019) 
 

 انستغرام 
  مشاركة وحتليل  300إنشاء

 املتابعنياستجابة 
 120  ألف حتبيذ للصفحة

)حبلول كانون األول/ديسمرب 
2019) 

 
 

 
 

 

 
، حققت  2019يف عام • 

حساابت احملكمة على تويرت 
واإلجنليزية(  )ابللغتني الفرنسية

ا أكرب مما كان متوقع ا ،  جناح 
ألف  396ووصلت إىل إمجايل 

 متابع
 
  على الرغم من العدد األكرب من

ألف ا(  39إعادة التغريد )
ألف ا(، بلغ  66)التحبيذات و 

 18.3إمجايل حساابت تويرت 
ستنظر احملكمة يف و . تعليقمليون 

 سبل غري خاضعة للرعاية 
 لتحسني رؤية حساابهتا

 
 
  حققت  2019يف عام ،

حساابت احملكمة على 
Facebook  ابللغتني(

ا أكرب  الفرنسية واإلجنليزية( جناح 
وصلت إىل فمما كان متوقع ا، 

 ألف متابع 173إمجايل 
 
 كنت احملكمة من خلق املزيد مت

بني فيما من أوجه التآزر 
منتجاهتا ومشاريعها اإلعالمية 

املختلفة، والرتويج هلا على 
من  ،انستغرام حساهبا على

خالل مواضيع الفنون والعلوم 
معدل منا فقد اليت حتقق العدالة. 

أبكثر من ثالثة املشاركات إنشاء 
فوصل أضعاف كما كان متوقع ا 

 مشاركة 974إىل  عددها
مشاركات وسردايت آنية على )

ألف  127مجعت قد ، و السواء(
حتبيذ تعليقا على املشاركات 

 متابع ألف 26فضال عن 
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من األهداف  2-8-2اهلدف 
 ذات األولوية 

   

إجراءات إدارة املخاطر  تطبيق
األمنية ابنتظام على مجيع أنشطة 

 احملكمة يف امليدان

 إجراءات  تطبيقالنسبة املئوية ل
إدارة املخاطر األمنية ابنتظام 
على مجيع أنشطة احملكمة يف 

 امليدان

  إجراءات إدارة املخاطر تنفيذ
األمنية ابنتظام على مجيع 
أنشطة احملكمة يف امليدان 

 %100 بنسبة

  ابستثناء االمتثال إلدارة
املخاطر األمنية التابعة لألمم 

املتحدة يف مجيع مراكز العمل 
اليت تضطلع فيها احملكمة 
أبنشطتها، تطبق احملكمة 

إجراءات أمنية خاصة هبا يف 
مجيع األنشطة األخرى اليت 
تتجاوز التخطيط واإلطار 

املعتادين ) البعثات اخلاصة(. 
قلم  قاموابإلضافة إىل ذلك، 

إدارة  أوجه تطويرباحملكمة 
املخاطر األمنية يف املواقع اليت 

للمحكمة وجود دائم فيها 
بشكل يتفق متاما مع 
احملددة التهديدات واملخاطر 

وهي حاليا قيد  اليت تتعرض هلا
اإلقرار فيما يتعلق ابملكاتب 

 امليدانية مجيعها 
من األهداف  3-8-2اهلدف 

 ذات األولوية 
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التقييم الــــذات للتقيــــد مبعــــايري  إجنــــاز
العمــل األمنيــة الــدنيــا لألمم املتحــدة 
يف مجيع املكــاتــب امليــدانيــة وحتــديــث 
تقييم املخــاطر األمنيــة ابحملكمــة على 

 وجه التحديد
 

 ــــة ل ــــة املئوي ــــذات  النســــــــــــــب لتقييم ال
ملعايري العمل األمنية الدنيا لألمم 

 املتحدة يف املكاتب امليدانية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  لتنفيــذ التــدريــب النســــــــــــــبــة املئويــة

 امليداين
 

  إجراء تقييم ذات واحد يف السنة
على األقل لكل مكتب من 

 املكاتب امليدانية
 
 
 
 
 
 
 
  ملعايري  %80االمتثال بنسبة

العمل األمنية الدنيا لألمم 
املتحدة يف بلدان احلاالت اليت 

 فيها للمحكمة مكاتب ميدانية
 
 
 
 
 
 
  امليداين بنسبة ال تنفيذ التدريب

 %80ن تقل ع

  2018اعتبارا من عام ألغيت ،
يف إطار نظام األمم املتحدة 

معايري العمل إلدارة األمن، 
األمنية الدنيا لألمم املتحدة 

وأصبحت جزءا ال يتجزأ من 
 إدارة املخاطر األمنية. وجيري

تقييم االستعداد  بشكل مستمر
يف أثناء حلماية املوظفني 
 نشطة امليدانيةاضطالعهم ابأل

من خالل تقرير السالمة 
 األسبوعي

 
 إدارة املخاطر األمنية يتم تقييم 

من خالل تقرير األمن 
األسبوعي. ويف حالة نشوء 

مشاكل تقنية أو لوجستية، يتم 
إدارة  إخطارعلى النحو الواجب 

املكتب القطري وأي قسم 
مسؤول من أقسام قلم احملكمة 

من أجل اختاذ ما يلزم من 
 يف أسرع وقت ممكنإجراءات 

 
 
  ميتثل مجيع املوظفني املسافرين

يف بعثات ميدانية متاما 
( للتدريب االلزامي 100%)

األساسي واملتقدم على األمن 
املوظفون  ضعيف امليدان. وخي

الذين يسافرون إىل بيئات عالية 
التكميلي النهج بدورة املخاطر 

لألمن والسالمة يف البيئات 
األمم  ، وفق ما تفرضهامليدانية

يف املناطق املتحدة لبعض 
مجهورية أفريقيا الوسطى، 

ومجهورية الكونغو الدميقراطية، 
 ومايل

من األهداف  1-2-3اهلدف 
 ذات األولوية 

   

كتب االتصال بنيويورك: االتصال م
الفعال والتعاون مع األمم املتحدة 

مع الوفود الوطنية و ووكاالهتا، 

  إحالة ومتابعة مجيع طلبات
اورين احملكمة للتعاون مع احمل

 100% 
 
 

 100% 
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)الدول األطراف والدول غري 
األطراف( وممثلي اجملتمع املدين يف 
نيويورك؛ وتقدمي الدعم اللوجسيت 

 للجمعية وهيئاهتا الفرعية

ذوي الصلة يف األمم املتحدة 
 حىت استكمال الطلبات

 
  تنظيم/تقدمي جلسات إحاطة

للدول وأصحاب املصلحة 
 اآلخرين يف نيويورك

 
  تقدمي الدعم ملسؤويل احملكمة

 الزائرين
 
  رصد اجتماعات األمم املتحدة

ذات الصلة واملشاركة فيها، 
ومتابعة القضااي على الصعيد 

وتقدمي تقارير منتظمة  ،الثنائي
 إىل احملكمة

 
  تقدمي مدخالت لتقارير األمم

اضيع املتحدة وقراراهتا بشأن املو 
املتعلقة ابحملكمة ، وتقدمي الدعم 

مليسر قرار احملكمة اجلنائية 
الدولية السنوي يف اجلمعية 

 العامة لألمم املتحدة
 
 حللقات املشاركة واحلضور يف ا

ن الدراسية وحلقات العمل بشأ
 ابحملكمةاملواضيع املتصلة 

 
  مكتب االتصال يف اضطالع

تقدمي الدعم اللوجسيت بنيويورك 
للجمعية واملكتب والفريق 

العامل بنيويورك ومتثيل احملكمة 
يف اجتماعات املكتب والفريق 

 العامل يف نيويورك
 

 
 
 
 3-5 

 
 
 
 كل الزايرات 
 
 
  تقارير نصف شهرية وخمصصة

 سب احلاجةالغرض حب
 
 
 
 
 5-8 تقارير/قرارات 
 
 
 
 
 
 
 5 ملحلقات دراسية/حلقات ع 

  
 
 
 10-15   اجتماعا 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 3 

 
 
 
 100% 
 
 
 95% 
 
 
 
 
 
 5  قرارات 
 
 
 
 
 
 
 3 ندوات 

  
 
 
 20 اجتماعا  

من األهداف  1-3-3اهلدف 
 ذات األولوية 

   

تعزيز قنوات االتصال مع الدول 
 واهليئات اإلقليمية الرئيسية من أجل

 زايدة كفاءة وفعالية التعاون

  النسبة املئوية للزايدة يف
 ذات الطابع الفعالالتفاعالت 

مع الدول األطراف الرئيسية اليت 
 إىل حتقيق نتائج ملموسةتؤدي  

  صد نظام التتبع احلايلر 
 
 

  املناقشات جارية لتكييف املنصة
القائمة الحتياجات وحدة 

العالقات اخلارجية والتعاون مع 
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  النسبة املئوية للزايدة يف خطط

العمل والفعاليات واحللقات 
الدراسية، والنسبة املئوية للزايدة 

إىل تعزيز  يف التفاعالت الرامية
 التعاون مع املنظمات اإلقليمية

 
 
 

 
 
 
  يف  %15زايدة نسبتها

 ذات الطابع الفعال التفاعالت
مع الدول األطراف الرئيسية اليت 

 إىل حتقيق نتائج ملموسةتؤدي  
 

 
  يف خطط  %15زايدة نسبتها

العمل والفعاليات واحللقات 
% 10الدراسية، وزايدة نسبتها 

يف التفاعالت الرامية إىل تعزيز 
 التعاون مع املنظمات اإلقليمية

 
  التنفيذ الكامل لألنشطة املتصلة

ابلتعاون يف إطار منحة اجلماعة 
 األوروبية

 
 

وستنتهي املناقشات يف  -الدول 
 2020عام 

 
 تني مت التوقيع على اتفاقي

 للتعاون تنيجديد
  حداث وبعثة رفعي  15مت تنظيم

املستوى وعلى املستوى التقين  
زايدة و  العامليةلتعزيز التفاهم و 

 التعاون
 

  تعزيز املشاركة مع املنظمات
 اإلقليمية واملتخصصة

 
 
 

 
 100بنسبة التنفيذ  اكتمل% 

من األهداف  2-3-3اهلدف 
 ذات األولوية 

   

رفع مستوى الدعم العام والتعاون 
 من جانب الدول

  النسبة املئوية لألنشطة اليت
تشارك فيها الدول واليت تؤدي 
إىل تعهدات ملموسة و/أو إىل 
اإلعراب عن االهتمام مبساعدة 

 ةاحملكم
 
  النسبة املئوية للزايدة يف املساعي

 املستهدفة العادية

  يف األنشطة  %15زايدة نسبتها
 اليت تشارك فيها الدول بنجاح

 
 
 
  يف تعهدات  %10زايدة نسبتها

إعراهبا اإلجيايب عن  الدول و/أو
 االهتمام مبساعدة احملكمة

 
  يف املساعي  %10زايدة نسبتها

 املفضية إىل التزامات إجيابية

 اكتمل التنفيذ 
 
 
 
 
 عملية  50أكثر من  بدأت

تفاوض إلبرام اتفاقات للتعاون 
 اتفاقني اثننيومت التوقيع على 

 للتعاون
 انظر أعاله 

من األهداف  3-4-3اهلدف 
 ذات األولوية 

   

٪ من احلاالت احملالة 80تسوية   تعزيز الدعم املقدم للشهود ومحايتهم
إىل  برانمج احملكمة اخلاص 

ابحلماية عن طريق إعادة 

 100بنسبة  االمتثال% 
للطرف الطالب  ةالزمني ةجدوللل

 والدائرة املعنية

  مجيع الشهود يف اجملموعة
املستهدفة الذين كانت إعادة 

التوطني ضرورية هلم والذين قبلوا 
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ثالث التوطني يف غضون 
حتسني من خالل سنوات )

 (عمليات إدارة القضااي
 
  إبرام ثالثة اتفاقات جديدة

 إلعادة توطني الشهود كل سنة

 
 
 
 
  يف 100إحراز ما نسبته %

  جتهيز مجيع الضحااي والشهود
لإلنتقال إىل احملكمة أو 

لإلدالء بشهاداهتم عن بعد 
بواسطة الروابط الفيديوية؛ 

إدارة حضورهم أمام احملكمة و 
وعودهتم منها ساملني بعد 

 إدالئهم بشهاداهتم

اإلجراء متت إعادة توطينهم 
 بنجاح أو أهنم حالي ا حتت رعاية

 مكان قسم الضحااي والشهود يف
آمن يف انتظار إعادة التوطني 

 النهائية 
  جلدولة 100االمتثال بنسبة ٪

املعنية  الدائرةالطرف الطالب و 
ا( 44)إمجايل   شاهد 

 
  مت االنتهاء من التفاوض بشأن

اتفاقات ويف انتظار التوقيع،  4
 واحداتفاق على توقيع المت و 

 
 
 
 

 
من األهداف  1-5-3اهلدف 

 ذات األولوية 
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تصــــــــديق املزيد من الدول على نظام 
روما األســـــاســـــي أو انضـــــمامها إليه، 
وتعزيز تواصـــــــــــــــلِّ وتعـاونِّ الـدول غري 

 األطراف مع احملكمة
 
 
 
 

زايدة الوضوح والوعي بوظائف 
احملكمة وواليتها فيما بني الدول غري 

 األطراف

  للزايدة يف األنشطة النسبة املئوية
والتدابري املضطلع هبا مع 

أصحاب املصلحة الرئيسيني 
واملهيأة لتعزيز التفاهم واإلقبال 

على التصديق على النظام 
 االنضمام إليه األساسي و/أو

 
  النسبة املئوية للزايدة يف مشاركة

يف ابنتظام الدول غري األطراف 
الفعاليات واألنشطة واحللقات 

املهيأة للرتويج الدراسية 
للمحكمة، واملساعي الرامية إىل 

تعزيز إحاطة الدول غري 
 األطراف هبا

  يف  %15زايدة نسبتها
التفاعالت مع الدول غري 

األطراف و/أو الشركاء الذين 
ميكنهم املساعدة يف هذه 

 التفاعالت وتيسريها
 
 
  يف عدد  %10زايدة نسبتها

الدول غري األطراف اليت تشارك 
 ياتيف الفعال

 
 
 
  يف عدد  %10زايدة نسبتها

املساعي الثنائية املباشرة واستبانة 
الفرص اجلديدة لاللتزام الرامي 

الدول غري فهم إىل تعزيز 
 األطراف

 ابلتنسيق مع هيئة الرائسة، 
األنشطة املوجهة حنو تزايدت 
ستهدفة البلدان امل/املناطق

، وزايدة التفاعل لتصديقغرضي ال
اليت ميكنها املنظمات /الدولمع 

أن تقدم الدعم للجهود املبذولة 
 لتحقيق العاملية

 
  اكتمل التنفيذ 
 
 
 
 
 1 جديد )كرييبات( خطارإ 
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 املرفق اخلامس
مدة ملقر، و اب الشهودومدة بقاء ، الضحااي املقدمة من طلباتعدد ال، و املعوزين لمّدعى عليهمالعدد اإلمجايل لقلم احملكمة: 

 ابملقر الواحد شاهدلابقاء ومدة 
 عدد املّدعى عليهم املعوزين -1اجلدول 

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 

العدد 
 الفعلي

العدد 
حبسب 

افرتاضات 
 امليزانية

العدد 
 الفعلي

العدد 
حبسب 

افرتاضات 
 امليزانية

العدد 
 الفعلي

العدد 
حبسب 

افرتاضات 
 امليزانية

العدد 
 الفعلي

العدد 
حبسب 

افرتاضات 
 امليزانية

العدد 
 الفعلي

العدد 
حبسب 

افرتاضات 
 امليزانية

العدد 
 الفعلي

العدد 
حبسب 

افرتاضات 
 امليزانية

العدد 
 الفعلي

العدد 
حبسب 

افرتاضات 
 امليزانية

العدد 
 الفعلي

العدد 
حبسب 

افرتاضات 
 امليزانية

العدد 
 الفعلي

العدد 
حبسب 

افرتاضات 
 امليزانية

 3 6 7 15صفر 7 8 8 12 12 17 16 17 12 13  12 15 9 11

         املشاركة اجلديدة املقدمة من الضحااي 16عدد طلبات -2اجلدول 
 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 

 27 24 90 60 2040 2017 صفر صفر صفر أوغندا
 1160 صفر 1682 259 427 صفر 8 صفر صفر مجهورية الكونغو الدميقراطية

 5 2 1 صفر صفر صفر صفر 7 صفر ابلسوداندارفور 
 3065 170 64 11 صفر صفر صفر صفر صفر مجهورية أفريقيا الوسطى

 2513 882 416 724 224 صفر صفر صفر صفر كينيا
 1 6 0 6 صفر صفر صفر صفر 1 ليبيا

 - 203 112 249 257 1002 786 16 صفر كوت ديفوار
 - - 137 92 259 صفر صفر صفر صفر السفن املسجَّلة يف بلدان معيَّنة

 - - - 119 19 19 صفر 571 521 مايل
 - - - - - 93 صفر صفر صفر جورجيا

 - - - - - - - 10 343 ميامنار/الروهينغا
 مجهورية أفريقيا الوسطى، 

 - - - - - - - - 1250 القضية الثانية
 - - - - - - - - 1 فنزويال
 6771 1287 2502 1520 3226 3131 794 604 2116 اجملموع
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خدمات لما مجموعه تسعة متهمين معوزين خالل تلك السنة، حيث قدمت المحكمة وجد مدعى عليهم معوزين. بيد أن ، لم ي 2012ي عام ف   15

 قة. معوزين في السنوات السابكانوا تبين أنهم 
لم  في حد ذاتهاغم أنها بر، ربنغالديش/ميانما في حالةالفي  15المادة المنصوص عليها في في هذا الجدول اإلقرارات الواردة بشأن العملية ترد  16

جبر األضرار ، باإلضافة إلى الطلبات الجديدة للمشاركة وقسم مشاركة الضحايا وجبر أضرارهم ، تلقى2019الل عام خوتكن طلبات للمشاركة. 

الحالة في كل من معلومات إضافية عن طلبات الضحايا التي تم استالمها سابقًا في  تتضمن إفادة 287الموضحة في الجداول الحالية، 

اإلضافية في إدخال هذه المستندات لم يتم ووأوغندا.  ،ماليوكوت ديفوار، الوسطى )القضية الثانية(، و ر، وجمهورية أفريقيابنغالديش/ميانما
 ي. عدد طلبات الضحايا الجديدة على الرغم من أنها تولد قدًرا كبيًرا من معالجة البيانات وأعمال التقييم القانونتبين الجداول التي 
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            وجرب أضرارهم الضحاايقسم مشاركة  –الضحااي جرب األضرار اجلديدة املقدمة من  17عدد طلبات -3اجلدول 

 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 

 25 24 9 60 2000 2095 صفر صفر صفر أوغندا
 1160 صفر 1593 296 442 236 331 صفر 328 الدميقراطية الكونغو مجهورية
 54 2 1 صفر صفر صفر صفر 8 صفر ابلسودان دارفور

 2936 206 188 12 صفر صفر صفر صفر 2248 مجهورية أفريقيا الوسطى
 2857 698 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر كينيا
 صفر 6 صفر 6 صفر صفر 1 صفر 1 ليبيا

 - 210 113 250 256 2153 1734 39 صفر ديفوار كوت
 - - - 141 99 صفر صفر صفر صفر املسجلة يف بلدان معيَّنة السفن

 - - - 212 19 142 183 616 521 مايل
 - - - - - 94 1 صفر صفر جورجيا

 - - - - - - - 19 صفر ميامنار/الروهينغيا
 مجهورية أفريقيا الوسطي، 

 - - - - - - - - 1251 القضية الثانية 
 - - - - - - - - 1 فنزويال
 7032 1146 2045 935 2977 4720 2250 682 4350 اجملموع

 

 قسم الضحااي والشهود – مدة بقاء الشاهد الواحد ابملقر )املّدة القصوى( -4اجلدول 

                                                           
استمارة طلب غير  25في أفغانستان، باإلضافة إلى كانت قد تقدمت باستمارات إقرار في الحالة المحتملة ضحية  1831 يستثني هذا الرقم  17

 اها قسم مشاركة الضحايا وجبر أضرارهم. محددة تلق
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 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 

 
 املدة 

 الفعلية

املدة 
املفرتضة 

 مليزانية اب
 املدة 

 الفعلية

املدة 
املفرتضة 

 مليزانية اب
 املدة 

 الفعلية

املدة 
املفرتضة 

 مليزانية اب
 املدة 

 الفعلية

املدة 
املفرتضة 

 مليزانية اب
 املدة 

 الفعلية

املدة 
املفرتضة 

 مليزانية اب
 املدة 

 الفعلية

املدة 
املفرتضة 

 مليزانية اب
 املدة 

 الفعلية

املدة 
املفرتضة 

 مليزانية اب
 املدة 

 الفعلية

ة املد
املفرتضة 

 مليزانية اب
 املدة 

 الفعلية

املدة 
املفرتضة 

 مليزانية اب
الكونغو مجهورية 

 –الدميقراطية 
 األوىلالقضية 

 15 13 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 صفر صفر

الكونغو مجهورية 
–الدميقراطية 

 الثانيةالقضية 
 15 25 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 صفر صفر

أفريقيا مجهورية 
مبا يب) الوسطى
 (وآخرين

 15 33 15 37 15 14 غ/م 15 15 12 15 5 غ/م غ/م غ/م غ/م صفر صفر

 غ/م غ/م غ/م غ/م 15 18 15 15 15 غ/م غ/م غ/م غ/م غ/م غ/م غ/م صفر صفر روتو وسَْنغ

الكونغو مجهورية 
 -الدميقراطية 

السادسة القضية 
 )نتاغندا(

7 10 

 صفر
)كل 

الشهادا
ت 

ابلفيدي
 و(

 غ/م غ/م غ/م غ/م غ/م غ/م غ/م 15 15 24 15 30 15 14 14

كوت ديفوار 
ه لغباغبو وب)

 (غوديه
 غ/م غ/م غ/م غ/م غ/م غ/م غ/م 15 15 2 15 22 15 16 14 8 صفر صفر

 غ/م غ/م غ/م غ/م غ/م غ/م غ/م غ/م غ/م غ/م غ/م غ/م 15 8 14 12 10 12 أونغوين
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 املرفق السادس

 أمانة مجعية الدول األطراف -الربانمج الرئيسي الرابع
 المنجزات 2019الهدف فيما يخص  األداء  اتمؤشر النتائج المتوخاة 

    1الهدف 

عقد املؤمترات على النحو املخطَّط 
 له

  سري االجتماعات على حنو
املوعد سلس، واختتامها يف 

احملدَّد، واعتمادها للتقارير ذات 
 الصلة

 

  النظر يف مجيع البنود املدرجة
 على جدول األعمال

 

  تقدمي الدعم الفين واللوجسيت
للمشاركني يف االجتماعات، مبا 

يف ذلك تسجيلهم، وتزويدهم 
ابلواثئق، وتقدمي اخلدمات 

 اللغوية إليهم
 
  رضا املشاركني يف الدورات عما

ترتيبات هلا وما يوفَّر جُيرى من 
 من معلومات

 

 غري متاح  واهليئات اجلمعية إىل قدمت 
 عالية اجلودة هلا خدمات التابعة

واالجتماعات،  يف جمال املؤمترات
 كل  املناسب حترير الوقت يف ومت

 والدورات الدورات قبل واثئق ما
وترمجتها،  الدورات، بعد وما

 للدول وإاتحتها

 

  أتيحت مجيع واثئق ما قبل
الدورة الثامنة عشرة إلكرتونيا 

اإلنرتنت، يف على موقع اجلمعية 
 من اتباع هنجللتقليل سعيا 

 ية الورق اإلصدارات
 

  من إجيابية تعقيباتوردت 
 يف الدورات املشاركني

    2اهلدف 

توفري واثئق حمرَّرة ومرتمجة على حنو 
جيد، ُتصدر من أجل جتهيزها 

 وتوزيعها يف الوقت املناسب وطبعها

  تقدمي خدمات املؤمترات اجليدة
للدول ورضاها عن هذه 

اخلدمات وعما تقدم هلا من 
خدمات يف جمال حترير الواثئق 
وترمجتها وإصدارها يف الوقت 

 (18)املناسب أبربع لغات رمسية،
على حنو يهيئ هلا دعما كامال 

 يف مهامها

 
 

   تقدمي املساعدة إىل الدول على
النحو الالزم، وال سي ما تزويدها 

ابملعلومات والواثئق املتعلقة 
 ابجلمعية واحملكمة

 غري متاح  الثالثني و  الثانية ُجهَّزت للدورتني
والثالثني للجنة امليزانية  الثالثةو 

فيما يبلغ  واملالية واثئق تقع
صفحة، على  5174جمموعه 

 أدانه. النحو املبني يف اجلدول
للجنة االثنتني وُجهَّزت للدورتني 
فيما يبلغ  املراجعة واثئق تقع

صفحة.  1398جمموعه 
 الثامنةللدورة  األمانة وجهَّزت

 قبل واثئق ما عشرة للجمعية
 بعد وما لدورةخالل او  الدورة

 أدانه اجلدول الدورة مبينة يف
 (صفحة 14554)

    3اهلدف 

                                                           
 ية والفرنسية واإلسبانية.العربية واإلنكليز  أربع فقط من اللغات الرمسية وهي الواثئق الرمسية للجمعية بلغاتيتم إصدار ، 2009اعتبارا من عام   (18)
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إسداء املشورة القانونية اجليدة إىل 
 جلمعية وهيئاهتا الفرعيةا

  تقدمي خدمات قانونية فنية إىل
الدول، وال سي ما على شكل 

ر عملها وتدعمه  واثئق تيس ِّ
 
 
 
 

  رضا املشاركني يف اجلمعية
واهليئات املعنية عن الدورات 

 وجلساهتا

 غري متاح   أُتيح عند الطلب كلُّ ما يتوفَّر
املنشودة  والواثئق من املعلومات

واحملكمة؛  اجلمعية بعمل املتعلقة
 وبذا مت تيسري اضطالع الدول

 أبدوارهم اللجنة وأعضاء
 

 من وردت تعقيبات إجيابية 
 يف الدورات املشاركني

    4اهلدف 

القيام على حنو فعال بتعميم الواثئق 
واملعلومات على الدول األطراف 

شبكة  ، يف مجلة أمور،بوسائل منها
 اإلنرتنت

  الشبكية  ملواقعاباالستعانة كثريا
وشبكات التواصل اخلارجي 

اخلاصة ابجلمعية ومكتب 
اجلمعية وجلنة امليزانية واملالية 

 وجلنة املراجعة

 غري متاح  الرمسية الواثئق مجيع استخدمت 
يف مجيع املفيدة  واملعلومات

أعضاء اجلمعية األوقات من قبل 
 وجلنة امليزانية واملالية  واملكتب

 ،املهمة بصدد  اضطلعت األمانة
املعهود هبا إليها فيما يتعلق 

منها املشاركة  ابلتكامل، أبنشطة
 االجتماعات ذات الصلة، يف

أصحاب  تواصل وأتمني
املعنيني مع بعضهم  املصلحة
املعلومات ذات إدراج و  ،البعض
منصة جديدة  وتطوير الصلة،

، فضال عن لتواصل اخلارجيل
قاعدة البياانت جلهات 

استخدامها االتصال، من أجل 
 احملكمة  أجهزةمن قبل الوفود و 

 من وردت تعقيبات إجيابية 
 يف الدورات املشاركني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وعدد صفحاهتا 2019عدد الواثئق اليت صدرت يف عام 
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 اجملموع ابلعربية ابإلسبانية ابلفرنسية ابإلنكليزية  
 صفحاهتا الواثئق صفحاهتا الواثئق صفحاهتا الواثئق صفحاهتا الواثئق صفحاهتا الواثئق  

 جلنة امليزانية واملالية:
الثالثون الثانية الدورة  2104 185 صفر صفر صفر صفر 833 59 1271 126 

 جلنة امليزانية واملالية:
والثالثون الثالثةالدورة   3070 212 صفر صفر صفر صفر 1256 67 1814 145 

 جلنة امليزانية واملالية:
 5174 397 صفر صفر صفر صفر 2089 126 3085 271 اجملموع

التاسعةجلنة املراجعة: الدورة   557 48 صفر صفر صفر صفر 66 4 491 44 
العاشرةجلنة املراجعة: الدورة   841 50 صفر صفر صفر صفر صفر صفر 841 50 
 1398 98 صفر صفر صفر صفر 66 4 1332 94 جلنة املراجعة: اجملموع

عشرة للجمعية: الثامنةالدورة   
 4921 176 1258 44 1161 44 1100 44 1402 44 واثئق ما قبل الدورة

الدورة خالل واثئقال  11 81 11 83 11 84 11 94 44 342 
 2719 198 765 2 688 2 659 2 607 2 واثئق ما بعد الدورة

عشرة  الثامنة الدورة
 للجمعية: 

 اجملموع
57 2090 57 1842 57 1933 57 2117 228 7982 

9201لعام ااجملموع   422 6507 187 3997 57 1933 57 2117 723 14554 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
إعداد الوثائق الرسمية لجمعية الدول األطراف في نظام روما األساسي للمحكمة  العمل على ، يجري2020كانون الثاني/يناير  15اعتباًرا من  19

 ن األول والثاني.يالجنائية الدولية، الدورة الثامنة عشرة، المجلد
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 املرفق السابع

 أمانة الصندوق االستئماين للضحااي -الربانمج الرئيسي السادس

فيما يخص عام  النتائج المتوخاة االستئماني للضحاياغايات الصندوق 
2019 

 المنجزات 

 1الغاية 
األذى، وعيشهم  تغلب الضحااي وأسرهم على

عيشا كرميا، وإسهامهم يف حتقيق املصاحلة وبناء 
 السالم يف جمتمعاهتم احمللية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

رأب األذى اجلسدي الذي يلحق ابلضحااي   •
 وأبسرهم

 
 
األذى اجلسدي الذي يلحق ابلضحااي  رأب  •

 وأبسرهم
 
 
 
 
 

حتسني الفرص املتاحة للضحااي وألسرهم بغية  •
 االقتصادي-يحتسني وضعهم االجتماع

 
 
 
 
 
 

عزيز بناء السالم واملصاحلة بني األهايل ت •
 املستهدفني

 

دورة برانمج مساعدة جديدة مدهتا مخس إطالق  •
 سنوات يف مشال أوغندا

والية عمليات الشراء لبدء دورة استكمال   •
لمساعدة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية جديدة ل

شركاء تنفيذيني من املنظمات احلكومية  10مع 
 الدولية واملنظمات غري احلكومية احمللية

لك حلقة عمل إدارة عمليات الشراء، مبا يف ذ  •
لوضع مقرتحات لبدء برانمج جديد للمساعدة يف 
كوت ديفوار، مما أدى إىل االختيار املسبق خلمس 

 منظمات حملية
االنتهاء من تقييم احتياجات الضحااي يف   •

مجهورية أفريقيا الوسطى من أجل تطوير إطار 
 برانجمي لربانمج جترييب وبرانمج مساعدة

الكاملة  عمليةالرييب و الربانمج التج استهالل  •
 املساعدة يف مجهورية أفريقيا الوسطىلربانمج 

احلالة فيما بدء االحتياجات األولية وتقييمات   •
 ربانمج املساعدة احملتمل يف جورجيايتعلق ب

احلالة فيما بدأ االحتياجات األولية وتقييمات   •
 ربانمج املساعدة احملتمل يف كينيايتعلق ب

اختصاصات التقييم األويل داد إع االنتهاء من• 
 على نطاقاملستند إىل الضرر الذي سيتم إجراؤه 

استعراض اجلزء األول وهو وقد أجري مايل. 
ابلتشاور  2020سيستمر التقييم يف عام و مكتيب. 

والضحااي امليداين الشامل مع املسؤولني احلكوميني 
ومجعيات الضحااي واملنظمات غري احلكومية 

 لية وأعضاء اجملتمع املدينواملنظمات الدو 
 
 العالج الطيب امستفيد 1،013تلقى   •
ا أجهزة التنقل )األطراف  81تلقى   • مستفيد 

االصطناعية وتقومي العظام( واستفادوا من خدمات 
 ألجهزةااستخدام مبا ميكنهم من العالج الطبيعي 

 على النحو املالئم
ضحية من ضحااي العنف اجلنسي  250تلقى   •

واجلنساين العالج الطيب، مبا يف ذلك الوصول إىل 
 جلراحة املتخصصةخدمات ا

ضحية على استشارات  4270حصل   •
 لصدماتية متصلة ابعالجخدمات و 
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 تنفيذ أوامر جرب األضرار •
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ضحية يف تثقيف نفسي حول  4،279شارك   •
 ضغوط الصحة النفسية واحملفزات وآليات التأقلم

من موظفي الصحة القرويني  114 مت تدريب  •
على العالج اجملتمعي لتقوية العالقات وتعزيز 

الصحة النفسية اجملتمعية وبناء شبكة اجتماعية 
 للحماية والتكامل

برانمج إذاعي ملعاجلة قضااي الصحة  12مت بث   •
 النفسية والتخفيف من وصمة العار

مستمعا  للمسامهة يف املناقشة  137مت استدعاء   •
 وطرح األسئلة

ضحية على األنشطة املدرة  1978مت تدريب   •
  وتقنيات مجعية االدخار والقروض القروية للدخل

لتحسني دخل األسرة من خالل تعزيز األعمال 
 الزراعية

بنية دعم جمتمعية وتزويدها  18مت إنشاء   •
مت حل وقد النزاع.  حاالت ابملهارات للتوسط يف

 نزاعا  86
يف  احمللي من أفراد اجملتمع عضوا 1067شارك • 

اجملتمعات قادرة على وابتت أنشطة بناء السالم. 
االجتماعي والتوسط فيه ابستخدام تفادي الزاع 

وتقنيات الكشف احمللية جلسات التوعية اجملتمعية 
 املبكر

حل سلمي التوصل إىل شخص ا عن  317أبلغ   •
 جلسة توعيةعقد للنزاع عقب 

ح جرب األضرار يف قضية منتنفيذ تواصل   •
 كااتنغا

 لوابنغاتواصل تنفيذ منح جرب األضرار يف قضية   •
ستة اجتماعات إعالمية يف متبكتو فيما  تعقد  •

 املهديجبرب األضرار يف قضية يتعلق 
وهي: مخس  ،اإلدارياالستعراض عملية  أقيمت  •

؛ ودوراتن دورات تدريبية ألصحاب السلطة
حتديد أحد أعضاء جملس و للوسطاء؛ تدريبيتان 
الطلبات  بشأن استعراضجهة اتصال اإلدارة ك

مع  يةعقد عدد من اجتماعات تنسيقو والبت فيها؛ 
 قلم احملكمة واملمثل القانوين للضحااي

شامال التحديد املستمر احلالة مبايل، يف   •
حاالت جرب األضرار ملستفيدين احملتملني من ا

 املهدي قضية طلب ا يف 150الفردية ومجع حوايل 
جرى استهالل وإدارة ، أيضا احلالة مبايليف   •

فيما يتعلق بتحديد الشركاء املنفذين  شراءعملييت 
حاالت جرب أضرار جلماعية )ألغراض جرب األضرار 

مرفق املرونة " – ةمعنويحاالت جرب أضرار رمزية و 
 املهدي قضية ( يف"االقتصادية
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دارة عملية شراء القيام إب، كذلكايل  احلالة مبيف   •
حلقة عتمل بشأن مصدر وحيد، مبا يف ذلك من 

اجلماعية حاالت جرب األضرار لتنفيذ صوغ اقرتاح 
إطار  )إعادة أتهيل املباين احملمية وصيانتها( يف

 املهدي قضية
لتحديد إجراء دراسة استقصائية واحدة للسوق   •

 شريك منفذ لدفع التعويض الفردي
رتكة مع املمثل القانوين ست بعثات مشالقيام ب• 

 يف مايل، واحدة منها يف متبكتو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2الغاية 
أن تضمن الدول األطراف واجلهات املاحنة منو 

 املوارد املالية واستدامتها

الدول األطراف: ضمان متتع الصندوق  •
بقدرته املثلى على للضحااي  االستئماين

 النهوض ابملهام املنوطة به يف إطار واليته يف
 احلاالت الراهنة واحلاالت املقبلة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
اجلهات املاحنة: ضمان موارد كافية للصندوق  •

 حاالت 4لتوسيع نطاق عمله  اىل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وافقت الدول األطراف على زيادة   •

٪ في الميزانية ألمانة الصندوق 23بنسبة 

من االستئماني للضحايا )"الصندوق"( 
أجل تلبية احتياجات القدرات في تنفيذ 

وتوسيع األضرار جبر لثالثة أوامر 
 برامج المساعدة

 

تلقى الصندوق مساهمات طوعية من   •

أستراليا، و : أندورا،وهي بلدا مانحا، 29

قبرص، وشيلي، وبلجيكا، والنمسا، و
فنلندا، وإستونيا، وجمهورية التشيك، و
وهنغاريا، ألمانيا، وجورجيا، وفرنسا، و
اليابان، وإيطاليا، وأيرلندا، و
 ،هولنداولكسمبورغ، وليختنشتاين، و

 ،والبرتغال ،وبولندا ،ونيجيريا
 ،وسلوفينيا ،وسلوفاكيا ،وجمهورية كوريا

، وسويسرا ،والسويد ،وإسبانيا
 وأوروغواي

 

تلقى الصندوق مساهمة طوعية   •

مليون يورو من  2.6إجمالية تزيد عن 

الدول األطراف. وشمل ذلك استمرار 
دي السنوات اتفاقيتي تمويل متعد ِّ 

ومساهمات من حكومات مانحة ألول 
 مرة
 
بترتيبات  العمل واصل الصندوق  •

تمويل متعددة السنوات ومساهمات من 
تضمنت وحكومات مانحة ألول مرة. 

المساهمات اتفاق جديد مدته ثالث 

مليون كرونة  30سنوات مع السويد )
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يعمل الصندوق االستئماين جرب األضرار:  •
زايدة االحتياطي املخصص جلرب على 

 املسامهات األضرار من السلة املشرتكة و 
 املخصصة

 

ماليين يورو(،  3سويدية، ما يعادل 

ترتيبات تمويل متعددة من وأقساط 
السنوات )فنلندا وهولندا(، ومساهمات 

ت الصندوق مخصصة الحتياطي تعويضا
ألمانيا( باإلضافة واالستئماني )أيرلندا 

محددة )إيطاليا(؛ ومساهمات من منح إلى 
مانحين جدد أو مانحين عائدين، بما في 

 ونيجيريا ،وإيطاليا ،وجورجيا ،ذلك شيلي
 

اجتماعا ثنائيا مع  120عقد أكثر من   •

، ةممثلي الحكومات في المكاتب القطري
 ،وبروكسل ،ونيويورك ،في الهايوذلك 

تقديم معلومات محدثة عن من أجل 
 أنشطة الصندوق

 

قدم الصندوق دعوة للمساهمات في   •

شكل مذكرة شفوية من أجل استكمال 
لحاالت جبر مبلغ االلتزام المحدد 

ومواصلة تنفيذ برامج األضرار 
قدم مقترحات تمويلية إلى والمساعدة. 

تشمل على وجه الحكومات لتمويل منح 
و/أو حاالت من جبر األضرار التحديد 

 برامج مساعدة 
 

ألف يورو  25زيادة قدرها  ثمةكانت   •

 في التبرعات الخاصة
 
هو جمع األموال من القطاع الخاص   •

إطار في مرحلته األولية في اآلن 
 شمل بحث أولي قد أجري ل. صندوقال

شركة  50مؤسسة و  65شركة و 50

من أنها ستكون ، لالستيثاق مدمجة عالمية
حتملة مناسبة للصندوق. مجهات مانحة 

اعتمد البحث على المعايير التالية: و
مطابقة مجاالت البرامج ذات األولوية، 
واالهتمامات الجغرافية، وأهداف التنمية 

 المستدامة لألمم المتحدة
 
تم تقديم اقتراح تمويل بقيمة مليون • 

يورو بعنوان "إعادة الكرامة لضحايا 
في جمهورية الجنساني ف الجنسي والعن

إفريقيا الوسطى" إلى يانصيب البريد 
صل االقتراح إلى الجولة قد والهولندي. و

مارس آذار/الثانية وستعلن النتيجة في 
2020 

 

صندوق نصف مبلغ االلتزام الاستكمل  •
يزال بحاجة إلى  ماو لوبانغاقضية  في 

 4استكمال المبلغ المتبقي البالغ حوالي 
 ماليين يورو

 
 نصف مبلغ صندوق ال استكمل  •

حاليا ويسعى  مهديالقضية االلتزام في 

 1.35 البالغاستكمال المبلغ المتبقي إلى 

 مليون يورو
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تلقى الصندوق مساهمات مخصصة   •

 )أيرلندا حاالت جبر األضرارالحتياطي 
 ألمانيا(و
تلقى الصندوق مساهمات مخصصة • 

 المهديقضية في لحاالت جبر األضرار 
 إيطاليا()

 3الغاية 
بقوة عن الصندوق االستئماين للضحااي يدافع 

حقوق الضحااي وحقوق أسرهم يف اجملال العام، 
 والسيما يف نظام العدالة العاملي والقطاع اإلنساين

)بني الصندوق االستئماين  ةالداخلياالتصاالت  •
على حنو وجملس إدارته(: إرساء تبادل الرسائل 

 فعال دعما للصندوقو واضح ومتسق 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

االتصاالت اخلارجية: تعزيز اإلحاطة هبوية  •
 الصندوق االستئماين ومباهية عمله ومبنجزاته

جنبًا إلى جنب مع ملخصات اإلدارة   •

ماعات تم إعدادها الجتيوالوثائق التي 
اتصال مستمر مع ثمة مجلس اإلدارة، 

مجلس اإلدارة بشأن المسائل الجارية 
قرارات اتخاذ التي تتطلب اهتماًما و

( ات)مسودإعداد ، بما في ذلك بشأنها
إجراءات ما يخص القانونية فياإليداعات 

 نيابة عن مجلس اإلدارةجبر األضرار 
 
تواصل أمانة الصندوق عقد   •

للموظفين كل أسبوعين من اجتماعات 
المقر الرئيسي والمكاتب القطرية لمناقشة 

التحديثات بشأن األنشطة واألولويات 
 والمواعيد النهائية

 
مجلس من جانب المشاركة المتكررة   •

إدارة الصندوق وموظفيه في مجموعة 
من االجتماعات والمؤتمرات والمناقشات 
ن العامة الدولية على مدار العام للدفاع ع

جبر األضرار حقوق الضحايا في 
 والمساعدة، فضالً عن أنشطة الصندوق

 
في العديد ظاهرا للعيان كان الصندوق   •

في التي  ُعقدت من المنتديات الدولية 
وبروكسل،  ،والهاي ،ونيويورك ،كندا

عمل حلقات شارك في كما أنه 
 واجتماعات

 
ي عديد من الصندوق ف شارك  •

مع أعضاء الدول االجتماعات الفردية 
األطراف والسفارات أو البعثات المعنية 

 ،ونيويورك ،وبروكسل ،في الهاي
 للتواصل معهم وإبالغهم بعمل الصندوق

 
التي  اتسعت االتصاالت الخارجية  •

، بما في ذلك من يضطلع بها الصندوق
خالل وسائل التواصل االجتماعي، من 

حيث الحجم والتنوع، وتم إجراء 
على  الصندوق موقع تحسينات على

يعاني ما يزال هذا المجال بيد أن الويب. 
الوقت المتاح وموارد في من نقص 

 اكون مرضييالموظفين المخصصة ل
 
التقرير السنوي لعام الصندوق نشر   •

 ق ذاتهصندوالعن  اكتيبو، 2018
 التي يضطلع بها  األنشطةعن وتحديثات 

 
قسم اإلعالم  جنبًا إلى جنب مع  •

القصص على طرا نشر شات، يةوالتوع
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ى الفيسبوك صفحات المحكمة عل
مدى والصندوق   أنشطةواالنستغرام عن 

 تأثيرها
 
في الصندوق االستئماني استضاف   •

أوغندا برنامجين إذاعيين على محطتين 
مشاريع فهم مع الشركاء المنفذين لتعزيز 

التي يضطلع بها إعادة التأهيل والمساعدة 
الصندوق والتعريف بسبل الوصول إليها 

 شمال أوغنداعلى نطاق 
 
في أوغندا الصندوق االستئماني  أعد  •

تتعلق بأنشطة  فوريةخمس رسائل إذاعية 
تم بثها وفقًا لجدول زمني  صندوقال

 شمال أوغنداعلى نطاق دوري 
 
في أوغندا خمس  الصندوق عقد  •

 من المحكمةجلسات إعالمية مع أقسام 
)قسم اإلعالم والتوعية، وقسم مشاركة  

، والممثلون الضحايا وجبر أضرارهم
مج ابرتناولت  ) القانونيون للضحايا

 الصندوق االستئماني للضحايا ومنجزاته 
 
كان الصندوق في أوغندا مدعوا   •

في أكثر  اكمتحدث أو مشارك أو حاضر
من الحلقات الدراسية أو  15من 

حكومية االجتماعات ال المؤتمرات أو
ومناقشة بهدف ترويج رفيعة المستوى 

 الصندوق برامج
 

برامج إذاعية  الصندوق استضاف  •

وجلسة توعية مع الضحايا ومنظمات 
 المجتمع المدني فيما يتعلق بعمل

في جمهورية الصندوق االستئماني 
قسم  أفريقيا الوسطى، بالتعاون مع

 اإلعالم والتوعية
 
في اجتماعات الصندوق شارك   •

المحكمة مع مسؤولين من بعثة األمم 
المتحدة المتكاملة المتعددة األبعاد لتحقيق 
االستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى 

السلك الدبلوماسي )السفراء( بهدف مع و
تعزيز التعاون بين المكتب القطري 

للمحكمة في جمهورية أفريقيا الوسطى، 
والبعثة  ،ضحاياالصندوق االستئماني للو

 بما في ذلك المنظمات الدوليةالمذكورة، 
 

اجتماعات إعالمية مع  الصندوق عقد  •

المسؤولين الحكوميين، بمن فيهم رئيس 
ووكاالت  ،ووزير األراضي ،الوزراء

والمنظمات غير الحكومية  ،األمم المتحدة
 ليةوالد
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خمس بعثات مشتركة مع وحدة أجرى   •

معلومات عن برنامج لتقديم التوعية 
 المساعدة المقبل في كوت ديفوار

 

قسم  اضطلع ببعثة مشتركة واحدة مع  •

اإلعالم والتوعية ومكتب المدعي العام 
فيما وقسم الضحايا وجبر أضرارهم 
 يتعلق بعمليات المحكمة في مالي

 

 أجرى ثالث مقابالت في مالي بشأن 
 حاالت جبر األضرار في قضية

 المهدي

 4الغاية 
سهر الصندوق االستئماين، بعمله من خالل  

التشارك التعاوين مع شركائه االسرتاتيجيني، على 
 رشاد اإلدارة واملساءلة والشفافية يف مجيع أنشطته

الشراكة: تعزيز الثقة املتبادلة والتفاهم مع  •
 الشركاء االسرتاتيجيني

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
وإجراءات احلوكمة: وضع وإعمال نظم وأدوات  •

 تفي مبقتضيات العمل
 املساءلة: إرساء نظام فعال ملراقبة االمتثال •
 
 
 
 
 
 
 
 

الشفافية: حتسني تبادل املعلومات مع أصحاب  •
 املصلحة الرئيسيني

 

حقق الصندوق االستئماني   •

بناء الثقة المتبادلة مع المانحين للضحايا 
الرئيسيين والنجاح في توسيع قاعدة 

مانحة جديدة غير  الالمانحين لتشمل دو
 مانحة محتملة اتقليدية وبلدان

 

اقتراح تمويل متعدد السنوات بتقدم   •

إلى الوكالة السويدية للتعاون اإلنمائي 
الدولي )سيدا( لمواصلة الشراكة في 

نتج عن ذلك مساهمة والسنوات القادمة. 
مليون  30لمدة ثالث سنوات بمبلغ 

 كرونة سويدية
 

وق الميدانيون شارك موظفو الصند  •

بنشاط في اجتماعات مجموعة الحماية 
مع األمم المتحدة وأصحاب المصلحة 
 اآلخرين لتبادل المعلومات والخبرة

 
ُعقدت أربعة اجتماعات مع سلطات   •

 كوت ديفوار بشأن التكامل اإليجابي
 
مع شريك دولي قا اتفاعقد الصندوق   •

إلجراء مسح يتعلق بالتكامل اإليجابي في 
 ديفوار كوت
 
 لمبادئ  اأولي امشروعالصندوق وضع   •

لميزانية للشركاء ا تخص وجيهيةت
 المنفذين

 
في االستئماني  صندوقالأجرى   •

أوغندا ست عمليات تحقق مالي من 
 الشركاء المنفذين

 
تعزيز نظام عمل الصندوق على   •

وقرر  يالتحقق/الفوريالفحص عمليات 
لشركاء تنظيم عمليات المراجعة المحلية 

 التنفيذ الميدانيين
 

تقارير منتظمة عن التقدم المحرز قدم   •

إلى عمليات جبر األضرار في تنفيذ 
 الدوائر االبتدائية ذات الصلة
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بشأن مشاركة في المعلومات ثمة • 
الصندوق االستئماني  تطوير برنامج

وهي أصحاب المصلحة تجاه وتنفيذه 
باالشتراك مع جارية قيد التطوير، 
عملية في سبيل تحقيق المكاتب القطرية، 

 ً  أكثر تنظيما
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 املرفق الثامن

 آلية الرقابة املستقلة :5 -السابعالربانمج الرئيسي 

رات األداء النتائج املتوخاة  املنجَزات 2019اهلدف فيما خيص عام  مؤش ِّ

 :1 اهلدف

 علىيف اإلشراف الفعال  اإلسهام

 يف الوقتالقيام حملكمة من خالل ا 

 لتحقيقوعلى حنو مهين اباملناسب  

 فيما يفاد به من حاالت عدم  

 نظمة احملكمةاالمتثال أل

 املئوية لإلفادات اليتنسبة ال •

 يوم  20هلا يف غضون ُيستجاب  

 عمل

• 95% 
• 96 

 :2 اهلدف

  مجعية الدول األطرافمساعدة 

 السهر علىورؤساء األجهزة يف 

 وفعالية عمليات احملكمة من كفاءة  

 عمليات التفتيش  إجراءخالل  

 والتقييم املطلوبة

 األجليف ا يـُْنَجز النسبة املئوية مل •

 املوافقالرقابة من أعمال د احملدَّ  

 عليها 

• 95% 
 (1) صفر% •

القسم الم، الفقرة ، ICC-ASP / 17/20، تلقت آلية الرقابة الداخلية طلبا رسميا واحدا فقط من الجمعية )انظر القرار 2019خالل عام  (1)
لصندوق االستئماين للضحااي وتقدمي تقرير ا، إلجراء تقييم ألمانة 2018ديسمرب كانون األول/املنعقدة يف  دورهتا  ( يف أثناء26، الصفحة 7

 تذهبلقد بسبب قيود الوقت وامليزانية.  2019نوفمرب تشرين الثاين/ . ومل يتم االنتهاء من التقرير حىت2019يف النصف األول من عام  يتقييم
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 الثاين/ينايركانون   20متتد حىت  2019أبريل نيسان/هبذه املهمة يف إجازة أمومة يف أواخر  ةملكلفة التقييم الوحيدة آللية الرقابة الداخلية اخصائيأ
 املهمة.متام هذه استشاري إلخبري ، مما استلزم تعيني 2020

 

 املرفق التاسع

 مكتب املراجعة الداخلية :6 -السابعالربانمج الرئيسي 

رات األداء النتائج املتوخاة   املنجزات 2019هلدف فيما خيص عام  مؤش ِّ
 :1اهلدف 

اإلسهام يف حتقيق ما تنشده احملكمة 
اسرتاتيجية وعملية بتهيئة من أهداف 

ما يطمئن اإلدارة إىل جناعة وفعالية 
احلوكمة وأطر املراقبة الداخلية وإدارة 
املخاطر من خالل أعمال 

 املراجعة/إسداء املشورة

عدد ما جُيرى من عمليات املراجعة  •
اليت  مقابل عدد عمليات املراجعة

يلزم إجراؤها وفقا خلطة املراجعة 
 املعتمدة

ت مراجعة كحد مخس عمليا •
 أدىن

 4) مراجعةعمليات  5إجراء  •
مراجعة عمليات مراجعة عامة و 

تكنولوجيا املعلومات(، ومت واحدة ل
بدء مراجعة عامة واحدة وتقدمي 

 خدمتني استشاريتني

األمن والسالمة يف املقر مراجعة  •
 الرئيسي

مراجعة حساابت الصناديق   •
منحة املفوضية  -االستئمانية 

 األوروبية

 إدارة املركباتمراجعة   •

وإدارة  النظمتطوير  مراجعة  •
 املشاريع

الضوابط عملية مراجعة متابعة   •
 ريةاإلدارية واملالية يف املكاتب القط

مستندات االلتزام املتنوعة  مراجعة  •
 (2019 عام يفاليت ابتدأت )

اخلدمة االستشارية: تسهيل تقييم   •
  املعلوماتاملخاطر لقسم نظام إدارة 

اخلدمة االستشارية: التدريب على • 
 برانمج التعايف من الكوارث
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 املرفق العاشر

 الشراء

 2019حملة عامة عن أنشطة الشراء يف عام  -ألف 

  
 كانون الثاين/

 يناير
  شباط/

 فرباير
 آذار/
 مارس

 نيسان/
 أبريل

 أاير/
 مايو

 حزيران/
 يونيو

 متوز/
 يوليه

 آب/
 أغسطس

 أيلول/
 سبتمرب

 تشرين األول/
 أكتوبر

 تشرين الثاين/
 نوفمرب

 كانون األول/
 اجملموع ديسمرب

  7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 عدد موظفي املشرتايت 

عدد موظفي املشرتايت يف السنة 
  7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 السابقة

 الشراء أوامر

 1305 62 68 79 76 72 100 72 117 94 108 117 340 2019الشراء لعام  أوامر عدد

 1566 92 132 116 96 123 130 131 135 87 149 163 212 الشراء يف السنة السابقة أوامر عدد

 25021601 4269608 1543147 796416 665989 489340 1131272 659566 1326939 847881 1006156 1072537 11212750 2019  لعامالشراء  قيمة أوامر

 25874753 4717633 2481483 2571233 673701 1000373 984126 1166779 2114496 772852 1359579 1020222 7012277 السنة السابقةالشراء يف  قيمة أوامر

 التوريدات

 1362 65 96 80 75 65 113 103 95 111 95 134 330 2019لعام  عدد التوريدات

 1383 4 11 3 53 141 127 190 161 105 144 158 286 عدد التوريدات يف السنة السابقة

 عمليات الشراء استعراض جلنة

استعراض  عدد اجتماعات جلنة
 44 4 7 7 2 3 2 4 5 5 1 4 صفر 2019عام لعمليات الشراء 

استعراض  عدد اجتماعات جلنة
 80 9 19 11 5 5 9 6 3 6 5 1 1 يف السنة السابقةعمليات الشراء 

قيمة العمليات املستعرضة من قبل 
عام لجلنة استعراض عمليات الشراء 

2019 102 49 032 64 858 217 1 341 705 2 371 817 390 696 13 155 462 15 005 613 032 543 659 150 1  054 428 11  661 550 1 659 297 49 
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 حبسب البلد 2019حملة عامة عن جمموع النفقات يف عام  -ابء 
 النسبة املئوية )ابليورو( 2019قيمة طلب الشراء يف عام  بلد اجلهة البائعة

 %70.2 17,563,062 هولندا
 %5.2 1,296,485 أوغندا

 %3.7 931,708  الوالايت املتحدة األمريكية
 %3.1 767,472 اململكة املتحدة 

 %2.7 680,768 مجهورية أفريقيا الوسطى
 %2.5 622,884 بلجيكا

 %2.4 612,158 مجهورية الكونغو الدميقراطية 
 %1.6 397,000 ابرلندا
 %1.6 393,742 مايل

 %1.1 283,120 فرنسا 
 %1.1 269,208 كوت ديفوار 

 %0.9 234,844 الدامنرك
 %0.6 144,561 سويسرا 

 %0.5 121,093 اسبانيا
 %0.4 94,137 إيطاليا
 %0.3 85,870 صربيا
 %0.3 80,205 أملانيا

 %0.3 65,813 نيوزيلندا 
 %0.2 41,757 اإلمارات العربية املتحدة

 %0.2 39,424 جورجيا 
 %1.2 296,289 آخرون 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (20مع البلد املعين )أعلى  2019يف عام شرتاة السلع واخلدمات الرئيسية امل -جيم 
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 البلد القيمة الوصف  
 هولندا 1,842,000 إجيار زنزاانت االحتجاز   1
 هولندا 1,566,000 املعاشات التقاعدية للقضاةإدارة  2
 هولندا 1,467,708 للمقر صيانة املباين الدائمة 3
 هولندا 900,455   تكنولوجيا املعلوماتجميات منصة سري العمل القضائي لرب  4
 هولندا 844,997 للمقر خدمات النظافة 5
 هولندا 748,236 تكنولوجيا املعلوماتوالالسلكية لالسلكية  االتصاالت 6
 هولندا 526,119 تكنولوجيا املعلومات أجهزة 7
 هولندا 412,882 الكهرابء للمقر  8
 هولندا 357,000 التدفئة والتربيد للمقر 9

 هولندا 355,576 خدمات بياانت تكنولوجيا املعلومات 10
 مايل  347,888 التعاون مع األمم املتحدة  11
 إيرلندا 347,420 تراخيص برجميات تكنولوجيا املعلومات املكتبية  12
 بلجيكا  341,509 خدمات املكاتب امليدانية   13
 هولندا 269,234 اوصيانته  سابجميات تراخيص بر  14
 هولندا 253,873 خدمات املؤمترات للجمعية  15

 قاعات احملاكماتلتكنولوجيا املعلومات يف صيانة األجهزة السمعية خدمات  16
 اململكة املتحدة  244,917 ابملقر 

 الدامنرك  218,773 خدمات برجميات تكنولوجيا املعلومات 17
 أوغندا  200,000 الصندوق االستئماين للضحاايفعيل الشريك يف ت 18
 الوالايت املتحدة األمريكية  200,000                                                                         الصندوق االستئماين للضحااي تفعيلالشريك يف  19
 أوغندا  200,000 الصندوق االستئماين للضحاايتفعيل الشريك يف  20

   11,644,586 اجملموع  
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 دون هولندا(من مقدارا للمصروفات حبسب البلد )مبا فيها هولندا مث  20متثيل بياين ألكرب  -دال

 

 

 

 

 

 

 

 

هولندا

أوغندا 

الواليات المتحدة األمريكية

المملكة المتحدة 

حمهورية أفريقيا الوسطى

بلجيكا 

حمهورية الكونغو الديمقراطية

آيرلندا

مالي

فرنسا

كوت ديفوار

الدانمرك 

سويسرا 

أسبانيا 

إيطاليا

صربيا 

ألمانيا 

نيوزيلندا 

اإلمارات العربية المتحدة 

جورجيا 

آخرون 



ICC-ASP/19/7 

 

7-A-070121  124 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أوغندا 

الواليات المتحدة األمريكية

المملكة المتحدة 

حمهورية أفريقيا الوسطى

بلجيكا 

حمهورية الكونغو الديمقراطية

آيرلندا

مالي

فرنسا

كوت ديفوار

الدانمرك 

سويسرا 

أسبانيا 

إيطاليا

صربيا 

ألمانيا 

نيوزيلندا 

اإلمارات العربية المتحدة 

جورجيا 

آخرون 
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 املرفق احلادي عشر

 األموال السائلة

 درجات التصنيف االئتماين -خطر الديون السيادية  -1اجلدول 

 Moody's S&P Fitch البلد

 AAA AAA AAA هولندا

 AA2 AA AA فرنسا

 AAA AAA AAA لكسمربغ

 درجات التصنيف االئتماين -املخاطر املصرفية    -2اجلدول 

 درجات التصنيف االئتماين الطويل األجل درجات التصنيف االئتماين القصري األجل املصرف

 Moody's S&P Fitch Moody's S&P Fitch 

ABN AMRO - هولندا P-1 A-1 F1 A1 A A+ 

Rabobank - هولندا P-1 A-1 F1+ Aa3 A+ AA- 

BCEE - لكسمربغ P-1 A-1+ - Aa2 AA+ - 

CIC Paris P-1 A-1 F1 Aa3 A A+ 

Société Générale P-1 A-1 F1 A1 A A 
 

 األموال السائلة حبسب املصارف -1الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 2019-2012للفرتة  أسعار الفائدة األساسية لدى البنك املركزي األورويب -2الشكل 
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 املرفق الثاين عشر

 كانون األول/ديسمرب 31 يف مراجعةأرقام مؤقتة غري  - حال صندوق رأس املال العامل وصندوق الطوارئ
2019 

 2018 2019 صندوق رأس املال العاملحال 

  9,057,05 الرصيد يف بداية الفرتة املالية
 15 782 8 املبالغ املستَلمة من الدول األطراف
 - (30,557) املنسحبة املبالغ املردودة إىل الدول األطراف

 - (5,589,156) ملبالغ املسحوبة مؤقتا  من أجل السيولةا
 9 041 272 - مبالغ إعادة التمويل

 - 202,512,816 يقدنالفائض ال
 9 057 054 5,950,165 كانون األول/ديسمرب  31الرصيد يف 

 11 600 000 11,600,000 املستوى احملدد
 (953) (945)  املبالغ املستحقة على الدول األطراف 

 (2 541 993) )59,734(21 الذي سيتم متويله من الفوائض املقبلة -النقص يف التمويل 
 - (5,589,156) املبالغ املسحوبة مؤقتا  من أجل السيولة

 9 057 054 5,950,165 كانون األول/ديسمرب  31الرصيد يف 
 2018 2019 الطوارئ حال صندوق

 3 759 138 5,243,111 الرصيد يف بداية الفرتة املالية
 4 991 - املبالغ املستَلمة من الدول األطراف
 - (1,794) املنسحبة املبالغ املردودة إىل الدول األطراف

 1 478 982 - مبالغ إعادة التمويل
 5 243 111 5,241,317 كانون األول/ديسمرب  31الرصيد يف 

 7 000 000 7,000,000 املستوى احملدد
 (295) (295) املبالغ املستحقة على الدول األطراف

 (1 756 594) (1,758,388) نقص التمويل
 5 243 111 5,241,317 كانون األول/ديسمرب  31الرصيد يف 

_____________________ 
(1) ASP/16/Res.1-ICC 4، اجلزء ابء، الفقرة. 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 2الفقرة ، الجزء باء، ASP/18/Res.1-ICCالقرار  20
 5، الجزء باء، الفقرة ASP/17/Res.4-ICCالقرار  21
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 الثالث عشر املرفق

 2019إىل عام  2005يف الفرتة من عام  مكتب املّدعي العامفرتاضات اق حتق  مدى 
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السنة 
 املالية

امليزانية 
 املعتمدة 
)مباليني 

 اليورو(

 
 داءأمعدَّل 
 امليزانية

 
 مدى حتقُّق االفرتاضات االفرتاضات

 متابعة مثاين حاالت: - 92.9٪ 66.9 2005
املرحلة التمهيدية حالتان يف كل من  -

 واملرحلة االبتدائية ومرحلة االستئناف
 حالتان يف مرحلة التحقيق -

 متابعة/حتليل مثاين حاالت -
 اإلجراءات التمهيدية واإلجراءات املوضوعية لالستئناف يف ثالث حاالت -
راطية )القضية احلالة يف أوغندا، واحلالة يف مجهورية الكونغو الدميق –بدأ التحقيق يف ثالث حاالت  -

 األوىل(، واحلالة يف دارفور )بناء على إحالة من جملس األمن(
 متابعة ما يصل إىل مثاين حاالت - 80.4٪ 80.4 2006

 فتح  حتقيق رابع -
 بدء حماكمتني -

 متابعة/حتليل مخس حاالت -
 مجهورية الكونغو الدميقراطية )القضية الثانية( -فتح  حتقيق رابع -
القضية األوىل يف احلالة يف ) قضية لوبـَنْغايف اإلجراءات التمهيدية واإلجراءات املوضوعية لالستئناف  -

 (مجهورية الكونغو الدميقراطية
 اإلجراءات التمهيدية يف ثالثة حتقيقات أخرى -

 متابعة مخس حاالت على األقل - 87.2٪ 88.9 2007
يف  جديدةحتقيقات عدم إجراء  -

 حاالت جديدة
يف احلاالت األربع قيد البحث،   -

التحقيق يف ست قضااي على األقل، 
مبا يف ذلك يف القضيتني اللتني 

 صدرت أوامر ابلقبض فيهما

 التحليل األويل/املتقدم يف مخس حاالت -
 فتح حتقيق جديد يف حالة جديدة )مجهورية أفريقيا الوسطى( -
احلاالت األربع قيد البحث )مجهورية الكونغو الدميقراطية )القضيتان األوىل التحقيق يف سبع قضااي يف  -

 والثانية(، ودارفور )القضيتان األوىل والثانية(، وأوغندا، ومجهورية أفريقيا الوسطى(
)القضية األوىل يف احلالة يف مجهورية  قضية لوبـَنْغامواصلة اإلجراءات التمهيدية )جلسة اعتماد التهم( يف  -
 كونغو الدميقراطية(ال

 متابعة مخس حاالت على األقل - 92.6٪ 90.4 2008
يف  جديدةحتقيقات عدم إجراء  -

 حاالت جديدة
يف احلاالت األربع قيد البحث،  -

مواصلة التحقيق يف مخس قضااي على 
األقل، مبا يف ذلك يف القضااي الثالث 

لليت صدرت أوامر ابلقبض على 
 املشتبه هبم فيها

 واحدة على األقل حماكمة إجراء -

 التحليل األويل/املتقدم يف ست حاالت -
 عدم فتح  حاالت جديدة  -
التحقيق يف سبع قضااي يف احلاالت األربع قيد البحث )أوغندا، ومجهورية الكونغو الدميقراطية )القضيتان  -

 فريقيا الوسطى(األوىل والثانية(، ودارفور )القضااي األوىل والثانية والثالثة(، ومجهورية أ
)القضية األوىل يف احلالة يف مجهورية  ؛ توقفت اإلجراءاتأمام الدائرة االبتدائية لوابنغاالنظر يف قضية  -

 الكونغو الدميقراطية(
)القضية الثانية يف احلالة  كااتنغا وإنغوحولومواصلة اإلجراءات التمهيدية )جلسة اعتماد التهم( يف قضية  -

 يف مجهورية الكونغو الدميقراطية(
 )مجهورية أفريقيا الوسطى( مبايبجلسات االستماع التمهيدية )مؤمترات للحالة( يف قضية  -

إجراء مخس حتقيقات يف ثالثة من  - 92.7٪ 101.2 2009
 احلاالت القائمة

يف  جديدةحتقيقات عدم إجراء  -
 حاالت جديدة

ما يصل إىل مثاين حاالت  ليلحت -
 أخرى

إجراء حماكمتني، وال يتوخى البدء يف  -
 2009حماكمة اثلثة يف عام 

 إجراء احملاكمات على التوايل -

كااتنغا   أجريت مخس حتقيقات فعلية: القضية الثانية يف احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية )قضية -
يف  مبايوقضية ب(، كيفوس  يف مجهورية الكونغو الدميقراطية )قضية(، والقضية الثالثة يف احلالة وإنغوحولو

والقضية الثالثة يف  ،(البشري احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى، والقضية الثانية يف احلالة يف دارفور )قضية
 (حسكنيتةاحلالة يف دارفور )قضية 

 (تلقائيا  لفتح حتقيق جديد يف كينيا ) القضاةطلب إذن من   -
شف مكتب املدعي العام عن دراسات أولية لعدة حاالت منها احلاالت يف كينيا وكولومبيا وأفغانستان ك  -

ة املتابعة اليت ديفوار وفلسطني، وأعلن مكتب املدَّعي العام ابنتظام عن أنشط وجورجيا وغينيا وكوت
 يف هذا اجملال لزايدة األاثر املرتتبة عليها.  يضطلع هبا

  كاتـَنْغا وانْغوجولو  وبدأ املرافعة يف قضية لوبنغا اختتم مكتب املدعي العام املرافعة يف قضية  :اكمتانحم -
 مبا وقضية أبو قردةيقضية بإجراءات اعتماد التهم يف قضيتني:  ستكملتا -

إجراء مخس حتقيقات فعلية يف ثالثة  - 97.2٪ 103.6 2010
 من احلاالت القائمة أمام احملكمة

 

القضااي الثالثة والرابعة واخلامسة )قضية كيفوس( يف احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، والقضية  - 
 الثالثة يف احلالة يف دارفور، والقضيتان األوىل والثانية يف احلالة يف كينيا
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أن تكون التحقيقات اخلمسة   -
إجراءات  كون  املتبقية معلقة بسبب

غياب املشتبه هبمجارية أو احملاكمة   

إدارة التحقيقات املتبقية /الشهود يف حالة التحقيقات املعلقة بسبب غياب املشتبه هبم: احلالة يف  -
أوغندا، واحلالة يف دارفور )القضيتان األوىل والثانية(؛ ومتابعة التحقيقات املعلقة يف احلاالت املعروضة 

قضيتان األوىل والثانية( واحلالة  يف مجهورية أفريقيا على احملكمة:  مجهورية الكونغو الدميقراطية )ال
 الوسطى    

يف  جديدةحتقيقات عدم إجراء  -
 حاالت جديدة

  2010آذار/مارس  31 يفالتحقيق يف احلالة اجلديدة يف كينيا اليت أذنت هبا الدائرة التمهيدية  -
 كينيا  التحقيق الفعلي يف القضيتني األوىل والثانية يف احلالة يف -
  2010األول/ديسمرب  كانون 15تقدمي طلبات التكليف ابحلضور يف  -

حتليل ما يصل إىل مثاين حاالت  -
 حمتملة

ديفوار  أفغانستان وكولومبيا وكوتب( _   -جاري الدراسة األولية لتسع حاالت )املرحلة الثانية -
وأعلن مكتب املدَّعي  وأعلن عنها. – وجورجيا وغينيا وهندوراس ونيجرياي  ومجهورية كوراي وفلسطني

 يف هذا اجملال لزايدة اآلاثر املرتتبة عليها ة املتابعة اليت يضطلع هباالعام ابنتظام عن أنشط
إجراء ما يصل إىل ثالث حماكمات  -

على التوايل )وقد تعقد بعض 
اجللسات ابلتوازي خالل عدة 

 أسابيع( 

 ومل بصدر القرار بعدبندا وجربو  إجراءات اعتماد التهم يف قضية استكملت -
 يف كلتيهما  ؛ وانتهت مرافعة االد عاءكاتـَنْغا وانْغوجولو  وقضيةلوبـَنْغا   يةاحملاكمة يف قض استمرت -
  2010تشرين الثاين/نوفمرب  22يف  بمباي بدأت احملاكمة يف قضية -
 متزامنة على مدى أربعة أشهر    حماكماتجرت  -

أن جُترى أربع أو مخس عمليات  -  99.2٪ 103.6 2011
حتقيق جديدة يف قضااي ضمن 

اجلديدة، رهنا   احلاالت القائمة أو
الالزم  التعاون اخلارجيحلصول على اب

 بشأهنا

والرابعة( ويف احلالة يف دارفور )القضية ُحق ِّق يف احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية )القضيتني الثالثة  - 
 الثالثة( ويف احلالة يف كينيا )القضيتني األوىل والثانية( ويف احلالة يف ليبيا ويف احلالة يف كوت ديفوار

أن ُتستدام سبع عمليات حتقيق  -
متبقية )مبا يف ذلك تقدمي الدعم يف 

ثالث حماكمات، رهنا  بنوال التعاون 
 اخلارجي(

إدارة شؤون الشهود يف حاالت كان املشتبه هبم فيها طلقاء: احلالة يف أوغندا /ةاملتبقي اتاهُتمَّ ابلتحقيق -
واحلالة يف دارفور )القضيتني األوىل والثانية(؛ وتوبعت األعمال املتصلة بعمليات حتقيق متبقي لتقدمي 

الدميقراطية )القضيتني األوىل والثانية(  الدعم يف حاالت جتري فيها احملاكمة: احلالة يف مجهورية الكونغو
 واحلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى

حتليل ما يصل إىل مثاين حاالت  -
 حمتملة

ب أو مرحلة الحقة هلا( عشر حاالت منها مثاين حاالت معَلن عنها 2مشلت الدراسة األولية )املرحلة  -
وغينيا وهندوراس ونيجرياي ومجهورية كوراي وفلسطني( )هي احلاالت يف أفغانستان وكولومبيا وجورجيا 

 )مها احلالة يف كوت ديفوار واحلالة يف ليبيا( 2011وحالتان بلغتا مرحلة التحقيق يف عام 
عمد مكتب املدَّعي العام إىل إضفاء الطابع املنهجي على إشهار أنشطته يف جمال املتابعة بغية زايدة  - 

األول/ديسمرب تقريرا  عنوانه "تقرير علين شامل بشأن  داره يف كانونأثرها، وذلك بوسائل منها إص
 الدراسات األولية"

، على األقلحماكمات ربع أن يُهتم أب -
 رهنا  بنوال التعاون اخلارجي

 مواثورا وكنياات وعلي(  قضيةسَْنغ ويف  روتو وكوسجي و جلسة اعتماد التهم يف قضيةاستكملت  -
 )يُنتظر حتديد اتريخ احملاكمة فيها( بندا وجربو قضية اعُتمدت التهم يف -
 )التمس مكتب املدَّعي العام اإلذن ابستئناف القرار القاضي بردها( امْباروشيما دَّت التهم يف قضيةر  -
 قضية غباغبوطُلب إصدار أوامر ابلقبض على املشتبه هبم فُأصدرت وأجنزت اجللسة االستهاللية يف  -
وُحفظت امر ابلقبض على معمر القذايف وسيف اإلسالم القذايف وعبد هللا السنوسي )طُلب إصدار أو  -
 معمر القذايف( ضدلدعوى ا
 لب إصدار أمر ابلقبض على عبد الرحيم حممد حسنيطُ  -
 مبايب وقضيةكاتـَنْغا وانْغوجولو   وقضيةلوبـَنْغا  استمرت احملاكمات يف قضية -
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إىل مثاين حاالت حتليل ما يصل  - 96.6٪ 108.8 2012
 حمتملة

 

أو مرحلة الحقة هلا( تسع حاالت هي احلاالت يف أفغانستان وكولومبيا  2الدراسة األولية )املرحلة ت لمش -
الدراسة األولية يف اثنتني منها  تُأجنز  -وجورجيا وغينيا وهندوراس ومايل ونيجرياي ومجهورية كوراي وفلسطني

 ()احلالة يف مايل واحلالة يف فلسطني
أصدر مكتب املدَّعي العام تقارير علنية أعمق بشأن أنشطته على صعيد املتابعة، بغية زايدة أثرها،  -

" وتقارير متعلقة حباالت ةاألوليالدراسة وذلك بوسائل منها إصداره تقريرا  سنواي  عنوانه "تقرير عن عمليات 
 معينَّة )احلالة يف كولومبيا واحلالة يف مايل(

مثاين عمليات حتقيق فعلي: يف القضااي الرابعة واخلامسة  2012أجرى مكتب املدَّعي العام يف عام  -
يف احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية؛ والقضيتني األوىل والثانية يف احلالة يف كينيا؛ والقضيتني  والسادسة

 األوىل والثانية يف احلالة يف ليبيا؛ واحلالة يف كوت ديفوار
أن تستدام تسع عمليات حتقيق  -

متبقية )مبا يف ذلك تقدمي الدعم يف 
ثالث حماكمات، رهنا  بنوال التعاون 

 اخلارجي(

اهُتمَّ ابلتحقيق املتبقي/إدارة شؤون الشهود يف حاالت كان املشتبه هبم فيها طلقاء أو انطوت على  -
واحلالة يف دارفور )القضااي األوىل والثانية والثالثة مسائل تتعلق إبدارة شؤون الشهود: احلالة يف أوغندا؛ 

م بعمليات حتقيق متبقية لتقدمي ثالثة(؛ واهتُ والرابعة(؛ واحلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية )القضية ال
 (القضيتني األوىل والثانية)الدعم يف حاالت جتري فيها احملاكمة: احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية 

احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطىو   
أن جُترى سبع عمليات حتقيق يف  - 95.8٪ 115.1 2013

سبعة بلدان من بلدان احلاالت، منها 
 احلالة احلديثة يف كوت ديفوار

غدا مكتب املدَّعي العام، بعد مباشرته حتقيقا  يف مايل، يعمل يف مثانية بلدان من بلدان احلاالت؛ فلم  -
إجراء ست عمليات حتقيق فعلي؛ لكن ذلك يعزى أيضا  إىل أنه أجرى ثالث عمليات  يتمكن إال من

 من النظام األساسي 70حتقيق إضافية متعلقة جبرائم منصوص عليها يف املادة 
أن ُيستمر يف النهوض بعبء العمل  -

احلايل املتأت عن قضااي تشملها تسع 
 عمليات حتقيق متبقية

العام النظر يف سبع عمليات حتقيق متبقية )ال يشمل هذا الرقم الدعم التحقيقي واصل مكتب املدَّعي  -
 املقدَّم يف احملاكمات اجلارية(

رى الدراسة األولية يف عدد من جتُ أن  -
 احلاالت ال يقل عن مثانية

ُأجريت الدراسة األولية يف مثاين حاالت هي احلاالت يف أفغانستان وكولومبيا وجورجيا وغينيا وهندوراس  -
 حتاد جزر القمر ومجهورية اليوانن ومملكة كمبوداب الونيجرياي ومجهورية كوراي والسفن املسجَّلة 

"، وتقريره 2013لية يف عام نشر مكتب املدَّعي العام تقريرا  عنوانه "تقرير عن أنشطة الدراسة األو  -
"، والتقرير الذي تقضي به ةاألوليالدراسة عمليات  مكتب املدعي العام بشأن سياسةعن املعنون "ورقة 

بالغا  جديدا  استُلمت  627من النظام األساسي بشأن احلالة يف نيجرياي؛ كما عاجل املكتب  5املادة 
الغا  تستلزم مزيدا  من التحليل وميكن أن يصدر تقرير ب 29من النظام األساسي منها  15عمال  ابملادة 

 حتليلي خمصَّص هلا
أن جُترى أربع عمليات حتقيق يف مثانية  - 96.7٪ 121.7 2014

بلدان من بلدان احلاالت، مبا يف ذلك 
 احلالة احلديثة يف مايل

غري مرتقبة )منها طروء  د ِّلت اخلطط األصلية بسبب األنشطة اليت تعنيَّ االضطالع هبا جراء أحداثعُ  -
 ـمن النظام األساسي( 70 قضيتني يف مجهورية أفريقيا الوسطى وكينيا ختصان جرائم منصوصا  عليها يف املادة

ومستجدات يف جمال العمليات )مثل تقدمي السيد بليه غوديه إىل احملكمة، واملسائل األمنية يف مشال مايل، 
مت يف هناية املطاف إجراء مزيد من عمليات التحقيق لكن بوترية  واألخطار الصحية يف غرب أفريقيا(؛ وقد

 خمتلفة عن الوترية املخطَّط هلا
أن ُيستمر يف النهوض بعبء   -

العمل احلايل املتأت عن قضااي تشملها 
 تسع عمليات حتقيق متبقية

لعمليات التحقيق كما ذكر يف البند السابق، أفضت بضعة مستجدات غري مرتقبة إىل وترية خمتلفة -
، اللتني 70؛ وأد ت إضافة القضيتني املتعلقتني جبرائم منصوص عليها يف املادة 2014اجملراة يف عام 

استدعيتا حتركا  سريعا ، إىل بعض حاالت التأخري وإىل إرجاء بعض األنشطة؛ وابلتايل فقد ازداد عدد 
 عمليات التحقيق املتبقية



ICC-ASP/19/7 

 

133  7-A-070121 

السنة 
 املالية

امليزانية 
 املعتمدة 
)مباليني 

 اليورو(

 
 داءأمعدَّل 
 امليزانية

 
 مدى حتقُّق االفرتاضات االفرتاضات

يف مثاين  رى الدراسة األوليةجتُ أن  -
 حاالت على األقل

أجريت الدراسة األولية يف إحدى عشرة حالة: احلاالت يف أفغانستان وكولومبيا وجورجيا وغينيا وهندوراس  -
 بلدان معيَّنةلونيجرياي ومجهورية كوراي والعراق ومجهورية أفريقيا الوسطى وأوكرانيا والسفن املسجَّلة 

األولية يف مجهوراي أفريقيا الوسطى ومجهورية كوراي وفيما يتعلق  همكتب املد عي العام دراسات ختتمأ -
بلدان معيَّنة؛ وقد نشر املكتب تقريره السنوي بشأن أنشطة الدراسات األولية يف لابلسفن املسجَّلة 

من نظام روما  15بالغا  مقدَّما  مبوجب املادة  511؛ وتلقى املكتب 2014األول/ديسمرب  كانون2
بالغا  تستلزم  43بالغا  يظهر جليا  أهنا خترج عن نطاق اختصاص احملكمة، و 392 األساسي، منها

بتحقيق جار بالغا  متصال   24بالغا  متصال  حبالة ختضع للتحليل ابلفعل، و 52مزيدا  من التحليل، و
 جارية أو مقاضاة

أن جُترى أربع عمليات حتقيق يف مثانية  - 97.1٪ 130.7 2015
 احلاالتبلدان من بلدان 

أن ُيستمر يف النهوض بعبء العمل  -
احلايل املتأت عن قضااي تشملها تسع 
عمليات حتقيق متبقية ريثما يُقبض على 

 املشتبه هبم فيها
يف تسع دراسات أولية أن جُترى  -

 حاالت

)القضية األوىل يف احلالة  شارل بله غوديهلزم إجراء أنشطة حتقيق إضافية الستكمال العمل على قضية  -
من النظام األساسي  70)قضية اجلرائم املنصوص عليها يف املادة  بمبا وآخريني يف كوت ديفوار(، وقضية

يف احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى(؛ وأفضى تقدمي دومينيك أُنغوين، القائد السابق جليش الرب 
أدلة متوف ِّرة وحتديثها واالضطالع أبنشطة حتقيقية إضافية إىل استئناف العمل على  ،للمقاومة، إىل احملكمة

 يف احلالة يف أوغندا؛ وقد تعنيَّ على احملكمة فيما خيص هذه القضااي الثالث االستعانة بصندوق الطوارئ
 ،مةأفضى تقدمي املهدي، املشتبه به الرئيسي يف القضية املتعلقة بتدمري مزارات يف مُتُْبْكتو )مايل(، إىل احملك -

إىل االضطالع بعمل مكثَّف حتضريا  جللسات اعتماد التهم )اليت كان من املقرَّر يف ابدئ األمر عقدها يف 
(؛ وقد اسُتوعبت تكاليف النشاط اإلضايف املتأت عن تقدمي هذا املشتبه به إىل 2016كانون الثاين/يناير 

 احملكمة ضمن إطار امليزانية العادية
، ما أفضى إىل ضرورة إجراء أنشطة نتاغندات للتأثري على الشهود يف حماكمة واجهت احملكمة حماوال -

 من النظام األساسي 70غري مرتقبة فيما يتعلق ابالنتهاكات املنصوص عليها يف املادة 
طلبت الدوائر من مكتب املدَّعي العام أن يعيد النظر يف قراره بشأن قضية السفن املسجَّلة يف بلدان  -

 )املدعوة "اأُلسطول"( فقدم املكتب رده على هذا الطلب، مؤك ِّدا  قراره السابقمعيَّنة 
( من نظام روما 3)12، أودعت حكومة فلسطني إعالان  مبوجب املادة 2015كانون الثاين/يناير   1يف  -

األراضي األساسي قبلت مبوجبه اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية فيما يتعلق جبرائم مدَّعى ابرتكاهبا "يف 
كانون الثاين/يناير   2"؛ ويف 2014حزيران/يونيو  13الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية، منذ 

، انضمت حكومة فلسطني إىل نظام روما األساسي إبيداعها صك انضمامها إليه لدى األمني 2015
عام، يباشر املدَّعي العام، عند ()ج( من الئحة مكتب املدَّعي ال1)25العام لألمم املتحدة؛ ووفقا  للبند 

للحالة  دراسة أولية( من نظام روما األساسي، 3)12تلقيه إحالة أو إعالان  صاحلا  عمال  أبحكام املادة 
كانون   16أعلن املدَّعي العام يف  ،ذلك. وتبعا لاملعنية، ابعتبار ذلك شأان  يتعلق ابلسياسة العامة واملمارسة

شرة دراسة أولية يف احلالة يف فلسطني بغية تبنيُّ ما إذا كانت معايري نظام روما عن مبا 2015الثاين/يناير 
ومشلت الدراسات األولية بذلك تسع حاالت هي أفغانستان . األساسي اخلاصة مبباشرة التحقيق موىف هبا

 وكولومبيا وجورجيا وغينيا وهندوراس ونيجرياي والعراق وأوكرانيا وفلسطني
 راسة األولية اليت أجراها يف هندوراساملكتب الدختتم أ -
؛ كما تلقى ةاألوليالدراسة تقريره السنوي عن أنشطة  2015الثاين/نوفمرب  تشرين 12نشر املكتب يف  -

بالغا  جديدا  مقدَّما  مبوجب  546من نظام روما األساسي:  15املكتب بالغات جديدة مبوجب املادة 
بالغ يظهر جليا  أهنا خارجة عن نطاق اختصاص  400 من نظام روما األساسي، منها 15املادة 

بالغا  مرتبطا   74بالغا  ال عالقة هلا ابحلاالت القائمة وهي تستلزم مزيدا  من التحليل، و 47احملكمة، و
 جارية أو مبقاضاةجار بالغا  مرتبطا  بتحقيق  25حبالة جيري حتليلها ابلفعل، و
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فريق من األفرقة  أربعة أفرقة ونصف - 96.1٪ 139.6 2016
املتكاملة إلجراء عمليات التحقيق يف 

 مثانية بلدان
أن ُيستمر يف النهوض بعبء العمل  -

احلايل املتأت عن قضااي تشملها تسع 
عمليات حتقيق متبقية ريثما يُقبض على 

 املشتبه هبم فيها
 أن جُترى مخس حماكمات -
 تسعيف دراسات أولية أن جُترى  -

 حاالت

يف جرميتني ضد اإلنسانية )القتل  2016آذار/مارس  21مبا يف ي: أُدين السيد بأفريقيا الوسطىمجهورية  -
مبا يعمل يالعمد واالغتصاب( وثالث جرائم حرب )القتل واالغتصاب والنهب(؛ وقد تبنيَّ أن السيد ب

املعنية؛ فُحكم عليه يف فعال  قائدا  عسكراي  يتمتع بسلطة وسيطرة فعليتني على القوات اليت ارتكبت اجلرائم 
 ابلسجن ملدة مثاين عشرة سنة 2016حزيران/ يونيو  21

، اعتمدت الدائرة التمهيدية األوىل التهمة املوجَّهة إىل أمحد الفقى 2016آذار/مارس  24: يف مايل -
السيد املهدي املهدي ابرتكاب جرمية حرب تتمثَّل يف تدمري آاثر اترخيية ودينية يف مُتُْبْكتو مبايل، فأحالت 

، أعرب السيد املهدي بصريح العبارة، أمام قضاة احملكمة وحبضور 2016آذار/مارس  1للمحاكمة؛ ويف 
 قضية املدعي العام ضد أمحد الفقى املهديحماميه، عن رغبته يف االعرتاف بذنبه؛ وقد جرت احملاكمة يف 

ص إىل أنه مذنب دون ، ُخلِّ 2016أيلول/سبتمرب  27؛ ويف 2016آب/أغسطس  24حىت  22من 
 شك معقول فحكم عليه ابلسجن ملدة تسع سنوات

تشرين  19: يف من النظام األساسي 70مجهورية أفريقيا الوسطى/قضية اجلرائم املنصوص عليها يف املادة  -
جان بيري مببا غومبو وإمييه كيلولو مومَسْبا وجان املدعي العام ضد ، ُخلِّص يف قضية 2016األول/أكتوبر 

ْندا كابـُنْغو وفيديل ابابال واندو ونَرسيس أريدو جاك إىل احلكم أبن هؤالء املتهمني مذنبون؛ إهنم كانوا  مَنْغِّ
موا ابرتكاب جرائم خملة إبقامة العدل، مبا يف ذلك التأثري املفسد على الشهود يف قضية   مبايبقد اهتُّ

املدعي العام ضد لوران غباغبو وشارل بله قضية : بدأت احملاكمة يف كوت ديفوار ) القضية األوىل(  -
 2016كانون الثاين/ يناير   28يف  غوديه

قضية املدعي احملاكمة يف  2016: استمرت خالل عام مجهورية الكونغو الدميقراطية )القضية السادسة( -
  2015أيلول/ سبتمرب  2، اليت بدأت يف بوسكو نتاغنداالعام ضد 

  قضية املدعي العام ضد دومينيك أُنْغويناحملاكمة يف  2016ول/ ديسمرب كانون األ  6: بدأت يف أوغندا -
 أمام الدائرة االبتدائية التاسعة

)أ( إهناء الدعوى  ، قررت الدائرة االبتدائية اخلامسة2016نيسان / أبريل  5: يف كينيا )القضية الثانية(  -
  سَْنغ روتو وجوُشوا أراب مَسواي وِّْليَمعلى 

غباغبو(، ويف  يف احلالة يف كوت ديفوار )قضية 2ب ما جيريه من أنشطة حتقيق يف القضية واصل املكت -
ابالكا( يف -ب )أنيت -2مجهورية أفريقيا الوسطى، ويف القضية  أ )قضية سيليكا( يف احلالة يف-2القضية 

إىل ذلك ُأجريت أنشطة احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى، ويف قضية أُنغوين يف احلالة يف أوغندا؛ وإضافة  
حتقيق دعما  للمحاكمات اجلارية يف قضااي قائمة يف حاالت أخرى )منها احلاالت يف ليبيا ودارفور ومايل 

 ومجهورية الكونغو الدميقراطية(
ندي؛ ويُركَّز و يف احلالة يف بور دراسة أولية ، أعلن املد عي العام بدء 2016نيسان/أبريل  25: يف بورندي -

من أعمال القتل  2015الدراسة األولية على ما يُدَّعى ابرتكابه يف بوروندي منذ نيسان/أبريل يف هذه 
 والسجن والتعذيب واالغتصاب وغريها من أشكال العنف اجلنسي وحاالت االختفاء القسري

ى ؛ كما تلقالدراسة األوليةتقريره السنوي عن أنشطة  2016الثاين/نوفمرب  تشرين 12نشر املكتب يف  -
بالغات يظهر جليا  أهنا  410من نظام روما األساسي:  15بالغا  جديدا  مبوجب املادة  593املكتب 

بالغا  ال عالقة هلا ابحلاالت القائمة وهي تستلزم مزيدا  من  42خارجة عن نطاق اختصاص احملكمة، و
  أو مبقاضاةجار  بتحقيق بالغا  مرتبطا   43بالغا  مرتبطا  حبالة جيري حتليلها ابلفعل، و 98التحليل، و

 جارية
 2016تشرين الثاين/نوفمرب  16بدأ ترويج سياسة مكتب املدعي العام بشأن األطفال يف  -
باشر ي، أذنت الدائرة التمهيدية األوىل للمدَّعي العام أبن 2016كانون الثاين/يناير   27: يف جورجيا -

من  6 335الدائرة أن العرائض اليت قدَّمها  حتقيقا  من تلقاء نفسه يف احلالة يف جورجيا؛ والحظت
"يغلب فيها القول  2015كانون األول/ديسمرب   4الضحااي أو اليت ُقد ِّمت نيابة  عنهم اليت تلقتها يف 

نبَّهت احملكمة جلنة امليزانية واملالية إىل أن األمر يتطلب  2016بوجوب فتح حتقيق"؛ ويف شباط/فرباير 
إخطارا  رمسيا  إبمكان أن يستلزم ذلك استخدام مبلغ  2016 أيلول/سبتمرب موارد إضافية، وقدَّمت يف

 من صندوق الطوارئ
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 إجراء حتقيقات فعلية يف ستة بلدان - 99.4٪ 144.6 2017
  من بلدان احلاالت

مواصلة النهوض بعبء العمل احلايل  -
من التحقيقات املتبقية يف املتأت 

 انتظار االعتقال
 ثالث حماكمات -
 يف عشر حاالتدراسات أولية  -

 19يف : من النظام األساسي 70مجهورية أفريقيا الوسطى: قضية اجلرائم املنصوص عليها يف املادة  -
املدعي العام ضد جان بيري مببا غومبو، وإمييه كيلولو  ُخلِّص يف قضية، 2016تشرين األول / أكتوبر 

إىل احلكم أبن هؤالء ، ال واندو، وانرسسيس أريدوموسامبا، وجان جاك ماجننده كابونغو، وفيديل اباب
موا ابرتكاب جرائم خملة إبقامة العدل، مبا يف ذلك التأثري املفسد على أل املتهمني مذنبون هنم كانوا قد اهتُّ

. وال تزال إجراءات االستئناف 2017آذار/مارس  22وقد صدر احلكم يف  مبايبالشهود يف قضية 
 إلدانة والعقوبةمن قرار اكل مستمرة فيما يتعلق ب

املدعي العام ضد لوران غباغبو وشارل بله : بدأت احملاكمة يف قضية كوت ديفوار ) القضية األوىل(- -
. وكان دعم قاعة 2017. وقدم االدعاء أدلة طوال عام 2016كانون الثاين/ يناير   28يف  غوديه

يوما من جلسات احملاكمة املقررة  160عقد احملكمة، الذي يقدمه قلم احملكمة، مطلواب لضمان أن يتم 
. وين ونتاغانداغأونيف إحدى قاعات احملاكم العاملة، إىل جانب اإلجراءات يف قضييت  2017يف عام 

، وستنتقل 2018أوائل عام  حبلولومن املتوقع أن يتم استكمال تقدمي االدعاء لألدلة وظهور شهودها 
 .2018القضية بعد ذلك إىل مرحلة الدفاع، اليت من املتوقع أن تستمر طوال عام 

املدعي احملاكمة يف قضية  2016: استمرت خالل عام هورية الكونغو الدميقراطية )القضية السادسة(مج -
مكتب املدعي العام من  . وانتهى2015أيلول/ سبتمرب  2، اليت بدأت يف بوسكو نتاغنداالعام ضد 

أاير / مايو  29. وبدأ تقدمي األدلة من جانب الدفاع يف 2017آذار / مارس  29تقدمي األدلة يف 
2017 . 

 قضية املدعي العام ضد دومينيك أُنْغويناحملاكمة يف  2016كانون األول/ ديسمرب   6: بدأت يف أوغندا -
قائد سابق مزعوم يف لواء سينيا التابع جليش الرب للمقاومة، فإن وك  أمام الدائرة االبتدائية التاسعة.

جرمية حرب وجرمية ضد اإلنسانية تتعلق هبجمات ضد السكان  70ابرتكاب  متهم أُْنغويندومينيك 
على األقل،  2005كانون األول / ديسمرب   31إىل  2002متوز / يوليه  1املدنيني. ويُزعم أيضا  أنه منذ 

نغوين وجوزيف كوين وغريمها من قادة لواء سينيا جزءا  من خطة مشرتكة الختطاف كان دومينيك أو 
النساء والفتيات يف مشال أوغندا الالت استخدمن بعد ذلك قسرا كزوجات ورقيق للجنس، وتعذيبهن 

سنة يف جيش  15واغتصاهبن واستخدامهن كسخرة يف املنازل؛ وجتنيد األطفال الذين تقل أعمارهم عن 
كانون الثاين   16لمقاومة للمشاركة بنشاط يف األعمال العدائية. وبدأ االدعاء يف تقدمي األدلة يف الرب ل

 ، تليها مرحلة الدفاع. 2018. وستستمر دعوى املدعي العام يف عام 2017يناير  /
، منحت الدائرة التمهيدية األوىل طلب االدعاء إبلغاء مذكرة 2017نيسان / أبريل  24: يف ليبيا -

القبض على السيد التهامي حممد خالد وأمرت املسجل إبعادة تصنيفها على أهنا دعوى علنية. 
، بعد طلب قدمه 2013نيسان / أبريل  18وأصدرت الدائرة التمهيدية األوىل مذكرة التوقيف هذه يف 

 ، يد عى فيه ارتكاب جرائم ضد اإلنسانية ابلسجن2013آذار / مارس  27مكتب املدعي العام يف 
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 
نية املطلوبة قد استوفيت املدعي العام يف مجع األدلة وحتليلها بعناية لتحديد ما إذا كانت املعايري القانو 

لطلب أوامر اعتقال إضافية. كما تقوم بتقييم إمكانية توسيع حتقيقاهتا يف جرائم جديدة، مثل تلك اليت 
، 2017آب/أغسطس  15. ويف 2017مت إبرازها يف تقريرها إىل جملس األمن الدويل يف أاير/مايو 

، أصدرهتا صاعقةالقائد يف كتيبة الصدر أمر ابلقبض على السيد حممود مصطفى بوسيف الورفلي، 
يُزعم أن السيد الورفلي قد ارتكب بشكل مباشر وأمر ابرتكاب جرمية القتل و الدائرة التمهيدية األوىل. 

 2016حزيران/يونيو  3شخصا ، وقعت يف أو قبل  33كجرمية حرب يف سياق سبعة أحداث، مشلت 
 يف بنغازي أو املناطق اجملاورة، يف ليبيا  ، أو حوايل ذلك التاريخ 2017متوز/يوليه  17حىت يوم 
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 امليزانية

 
 مدى حتقُّق االفرتاضات االفرتاضات

، أصدرت الدائرة التمهيدية الثالثة نسخة عامة 2017تشرين األول / أكتوبر  25: يف بوروندي -    
منقحة من قرارها أيذن فيها للمدعي العام بفتح حتقيق بشأن اجلرائم اليت تدخل يف اختصاص احملكمة 

 2015نيسان / أبريل  26بوروندي أو رعااي بوروندي خارج بوروندي منذ اليت يُزعم أهنا ارتكبت يف 
العام متديد التحقيق يف اجلرائم اليت مت ارتكاهبا  ة. وُيق للمدعي2017تشرين األول/أكتوبر   26حىت 
إذا مت استيفاء  2017تشرين األول/أكتوبر  26أو اليت تواصلت بعد  2015نيسان/أبريل  26قبل 

. 2017تشرين األول/أكتوبر  25القانونية. وصدر القرار املختوم ألول مرة يف  بعض املتطلبات
 لقيامبتقدمي معلومات إضافية، ل ةالعام ةاملدعي ت، بشكل استثنائي، بعد أن أمر الدائرةووافقت 

إبجراءات اإلذن مبوجب اخلتم ومبشاركة املدعية العامة فقط، من أجل ختفيف املخاطر على حياة 
ضحااي والشهود احملتملني. وابإلضافة إىل ذلك ُمنحت املدعية العامة بصورة استثنائية فرتة ورفاهية ال

أايم عمل إلخطار بدء التحقيق إىل دول متارس عادة الوالية القضائية على اجلرائم  10حمدودة مدهتا 
أي خماطر حمتملة. املزعومة من أجل إعداد وتنفيذ تدابري محاية للضحااي والشهود احملتملني للتخفيف من 

ورأت الدائرة التمهيدية الثالثة أن املواد الداعمة اليت قدمتها املدعية العامة، مبا يف ذلك رسائل الضحااي 
املقدمة إىل املدعية العامة، تقدم أساسا معقوال لبدء التحقيق فيما يتعلق ابجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية، 

يف القتل؛ و)ب( السجن أو احلرمان الشديد من احلرية؛ و)ج(  مبا يف ذلك: )أ( القتل العمد والشروع
التعذيب؛ و)د( االغتصاب؛ و)هـ( االختفاء القسري و )و( االضطهاد، اليت يُزعم أهنا ارتكبت يف 

 2015نيسان / أبريل  26بوروندي، ويف بعض احلاالت خارج البلد على يد مواطين بوروندي، منذ 
 على األقل

غباغبو(، ويف  يف احلالة يف كوت ديفوار )قضية 2لقضية املتعلقة ابية طته التحقيقواصل املكتب أنش -
ابالكا( -ب ) أنيت -2مجهورية أفريقيا الوسطى، ويف القضية  أ )قضية سيليكا( يف احلالة يف-2القضية 

 ذلك، واحلالة يف السودان )دارفور(، وجورجيا. وابإلضافة إىليف احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى، 
 األخرى القائمةلقضااي أجريت أنشطة حتقيقية لدعم احملاكمات اجلارية وفيما يتعلق اب

 2017كانون األول/ديسمرب   4يف  الدراسة األولية أنشطةنشر املكتب تقريره السنوي عن  -
من نظام روما األساسي، كان من بينها  15بالغا  جديدا  يتعلق ابملادة  488كما تلقى املكتب   -

بالغا ال عالقة هلا ابحلاالت  54بالغات خارج نطاق اختصاص احملكمة؛ و 308بشكل واضح 
بالغا مرتبطة  60بالغا مرتبطة حبالة ختضع ابلفعل للتحليل؛ و 66الراهنة وتتطلب املزيد من التحليل؛ و

 جارية أو مقاضاةجار  بتحقيق
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2018 147.4 96.8٪  إجراء حتقيقات فعلية يف ستة بلدان - 
  من  بلدان احلاالت

مواصلة النهوض بعبء العمل احلايل  -
املتأت من التحقيقات املتبقية يف 

 انتظار االعتقال
 ثالث حماكمات -
 دراسات أولية يف عشر حاالت -

 19األساسي: يف  من النظام 70قضية اجلرائم املنصوص عليها يف املادة  ،مجهورية أفريقيا الوسطى -
جان بيري مببا غومبو ،  املدعي العام ضد، حكمت احملكمة يف قضية  2016تشرين األول/أكتوبر 

إبدانة مجيع   وإمييه كيلولو موسامبا، وجان جاك ماجننده كابونغو، وفيديل ابابال واندو، وانرسسيس أريدو
، املتهمني فيما هو منسوب إليهم.  وكانت التهمة املوجهة إليهم هي اإلخالل إبقامة العدل يف احملكمة

آذار/مارس  22. وصدر احلكم ابلعقوبة يف مببامبا يف ذلك التأثري املفسد على الشهود يف قضية  
 17، ويف 2018. وطعن املذكورون يف هذا احلكم، واستمر النظر يف هذا الطعن يف 2017

صدرت أحكام جديدة حبق السيد مببا والسيد مانغندا والسيد كيلولو. وأصبحت  2018أيلول/سبتمرب
 داانت والرباءة فيما يتعلق جبميع املتهمني اخلمسة هنائية اآلن. ونفذت  األحكام الصادرة ابلسجناإل

 -،  حكمت دائرة االستئناف ابألغلبية برباءة جان2018حزيران/يونيه  8يف : مجهورية أفريقيا الوسطى -
 املوجهة إليهبيري مببا غومبو من التهم املتعلقة جبرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية 

 28يف  لوران غباغبو وتشارلز بليه غوديهاملدعي العام ضد : بدأت قضية كوت ديفوار )القضية األوىل( -
. ويف 2018كانون الثاين/يناير   19. وانتهى املكتب من مرافعته النهائية يف 2016كانون الثاين/يناير 

با للحكم برباءته واإلفراج عنه فورا. ، قدم الدفاع عن السيد لوران غباغبو طل2018متوز/يوليه  23
، 2018وعقدت جلسات االستماع بدائرة االستئناف يف تشرين األول/أكتوبر وتشرين الثاين/نوفمرب 

وعرض ممثلو االدعاء، واملمثلون القانونيون للضحااي، وفريقا الدفاع خالهلا األسانيد املؤيدة لطلباهتم. 
 اءات يف الوقت املناسبوستبت الدائرة يف السري املقبل لإلجر 

 2يف املدعي العام ضد بوسكو نتاغاندا  : بدأت قضيةمجهورية الكونغو الدميقراطية )القضية السادسة( -
آذار/مارس  29. وانتهي تقدمي أدلة االدعاء يف 2016واستمرت طوال عام  2015أيلول/سبتمرب 

 28الفرتة من يف البياانت اخلتامية  . وُقدمت2017أاير/مايو  29. وبدأ تقدمي أدلة الدفاع يف 2017
. وستجري الدائرة االبتدائية السادسة املداوالت الالزمة وستصدر قرارها 2018آب/أغسطس  30إىل 

 يف الوقت املناسب
 2016كانون األول/ديسمرب   6يف املدعي العام ضد دومينيك أونغوين قضية احملاكمة يف : بدأت أوغندا -

. وانتهى تقدمي 2017كانون الثاين/يناير   16االدعاء يف تقدمي أدلة أمام الدائرة االبتدائية التاسعة. وبدأ 
 18أدلة االدعاء وطلب ممثلو الضحااي مثول بعض الشهود أمام احملكمة. واستؤنفت احملاكمة يف 

تشرين  1االفتتاحية للدفاع وبدأ تقدمي أدلة الدفاع يف  ابالستماع إىل البياانت 2018أيلول/سبتمرب 
 .2018األول/أكتوبر 

، أصدرت الدائرة التمهيدية األوىل أمرا ابلقبض على السيد حممود 2017آب/أغسطس  15يف : ليبيا -
مصطفى بوسيف الورفلي، القائد يف كتيبة الصاعقة بدعوى ارتكابه بشكل مباشر واألمر ابرتكاب جرمية 

حزيران/يونيو  3شخصا ، يف الفرتة من  33تشكل جرمية حرب يف سياق سبعة أحداث، مشلت قتل 
، 2018متوز/يوليه  4يف يف بنغازي أو املناطق اجملاورة، يف ليبيا. و  2017متوز/يوليه  17إىل  2016

قتل تشكل  جرميةبدعوى ارتكابه أصدرت الدائرة التمهيدية األوىل أمرا اثنيا ابلقبض على السيد الورفلي 
 10ويُدَّعى أنه قتل فيه  2018كانون الثاين/يناير   24جرمية حرب يف سياق حادث اثمن وقع يف 

 أشخاص خارج مسجد بيعة الرضوان يف بنغازي بليبيا
، أصدرت الدائرة التمهيدية الثالثة نسخة عامة منقحة 2017تشرين األول / أكتوبر  25 : يفبوروندي -

من قرارها أيذن فيها للمدعي العام بفتح حتقيق بشأن اجلرائم اليت تدخل يف اختصاص احملكمة اليت يُزعم 
إىل  2015نيسان/أبريل  26أهنا ارتكبت يف بوروندي أو رعااي بوروندي خارج بوروندي يف الفرتة من 

، بدأ مكتب املدعي العام حتقيقاته فعليا  يف اجلرائم 2018يف عام . و 2017تشرين األول/أكتوبر  26
املزعوم ارتكاهبا يف احلالة يف بوروندي. وقام املكتب بعدة بعثات إىل عدد من البلدان وشرع يف بناء 

 شبكات التعاون يف املنطقة لتيسري التحقيق فيها.
تشرين  27دي، على الرغم من دخول انسحاهبا من النظام األساسي حيز  النفاذ يف وال تزال بورون -

، ملزمة ابلتعاون مع احملكمة. بيد أن ذلك يطرح بعض التحدايت من الناحية 2017األول/أكتوبر 
العملية. ويف هذا السياق، ركز مكتب املدعي العام على السرعة يف توفري االحتياجات التشغيلية يف 

 مثل األمن وغريه من احتياجات الدعم التشغيلي، ومحاية الشهود ، واملتطلبات اللغوية. جماالت
أصدرت ، ب -فيما يتعلق ابلتحقيق يف القضية الثانية ب(:  -مجهورية أفريقيا الوسطى )القضية الثانية -

لفريد يكاتوم أمرا ابلقبض على السيد أ 2018تشرين الثاين/نوفمرب  11يف  الدائرة التمهيدية الثانية
تشرين  17. وُسل م السيد يكاتوم إىل احملكمة يف 2018تشرين الثاين/نوفمرب  17وكشفت هذا األمر يف 
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. 2018تشرين الثاين/نوفمرب  23يف الثانية  ومثل للمرة األوىل أمام الدائرة التمهيدية 2018الثاين/نوفمرب 
التمهيدية الثانية أيضا أمرا ابلقبض على السيد وهو قيد االحتجاز ابحملكمة حاليا. وأصدرت الدائرة 

كانون   12سوان يف يادوارد نغاسوان. وألقت السلطات الفرنسية القبض على السيد نغ -ابتريس
سوان ي. وجاري اختاذ اخلطوات الرمسية مع السلطات الفرنسية لتسليم السيد نغ2018األول/ديسمرب 

 للمحكمة.
أمرا ابلقبض على  2018آذار/مارس  27يف  مايل، أصــــــــــــــدرت احملكمة:  فيما يتعلق ابحلالة يف مايل -

احلسن أغ عبد العزيز أغ حممد أغ حممود )احلسن( العضو املزعوم يف مجاعة أنصار الدين والرئيس السيد 
لم الســــــيد احلســــــن للمحكمة يف الفعلي للشــــــرطة اإلســــــالمية.  ووضــــــع يف  2018آذار/مارس  31وســــــُ

والســــــيد احلســــــن  .2019أاير/مايو  6قرر أن تعقد جلســــــة اعتماد التهم يف االحتجاز ابحملكمة ومن امل
وكانون  2012متهم ابرتكاب جرائم ضــــــــــــــد اإلنســــــــــــــانية وجرائم حرب يف تيمبكتو بني نيســــــــــــــان/أبريل 

 .2013الثاين/يناير 
، )أنيت غبابكبو( واصل مكتب املدعي العام أنشطة التحقيق يف احلالة يف كوت ديفوار )القضية الثانية( -

أ( )سيليكا(، واحلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى  -واحلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى )القضية الثانية
ابالكا(، واحلالة يف لسودان )دارفور(، واحلالة يف جورجيا. وابإلضافة إىل  -ب( )أنيت -)القضية الثانية

 اكمات اجلارية وفيما يتعلق ابلقضااي األخرى القائمة. ذلك، يواصل املكتب أنشطة التحقيق الداعمة للمح
، يف فنزويالاستهل مكتب املدعي العام ثالث دراسات أولية جديدة خالل الفرتة املشمولة ابلتقرير:  -

على األقل يف سياق املظاهرات  2017فيما يتعلق ابجلرائم املزعوم ارتكاهبا يف البلد منذ نيسان/أبريل 
 2016متوز/يوليه  1، فيما يتعلق ابجلرائم املزعوم ارتكاهبا يف البلد منذ ويف الفلبنياسية؛ واالضطراابت السي

فيما يتعلق ابلرتحيل  ويف بنغالديش/ميامنارواملتعلقة حبملة احلكومة املسماة "احلرب على املخدرات"؛ 
األساسي. وأحال  املزعوم لشعب الروهينغيا من ميامنار إىل بنغالديش، وهي دولة طرف يف نظام روما

)املقدمة من دولة فلسطني  احلالة يف فلسطنيابلفعل: الدراسة األولية املكتب إىل املدعي العام حالتني قيد 
 27)املقدمة من جمموعة تضم ست دول أطراف يف  واحلالة يف فنزويال(، 2018أاير/مايو  22يف 

بعد إجراء حتليل وقائعي وقانوين شامل  ونغابالدراسة األولية يف وأغلق املكتب  (. 2018أيلول/سبتمرب 
كانون   5الدراسات األولية يف أبنشطة ونشر التقرير السنوي املتعلق  .جلميع املعلومات املتاحة

 .2018األول/ديسمرب 
كانون األول/ديسمرب   31كانون الثاين/يناير و  1بني يف الفرتة ما تلقى مكتب املدعي العام وقد   -

بالغا يظهر  481من نظام روما األساسي، منها  15بالغا  مبوجب املادة  692ما جمموعه  2018
 161بالغا  يف حاجة إىل مزيد من التحليل، و 14جليا  أهنا خترج عن نطاق اختصاص احملكمة، و

وعالوة على ذلك،  بالغا  متصال بتحقيق أو مبقاضاة. 36بالغا  متصال حبالة ختضع للتحليل ابلفعل، و
 بندا يتعلق ببالغات قائمة. وبلغ جمموع ما تلقاه املكتب من البالغات املقدَّمة  5 513تلقى املكتب 

  بالغا   13 385من النظام األساسي  15مبوجب املادة  2002منذ متوز/يوليه   
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 إجراء حتقيقات فعلية يف ستة بلدان - 98.3% 148.1 2019
  من  بلدان احلاالت

 مواصلة النهوض بعبء العمل احلايل -
املتأت من التحقيقات املتبقية يف 

 انتظار االعتقال
 ثالث حماكمات -
 حاالت تسعدراسات أولية يف  -

 28يف  د لوران غباغبو وشارل بله غوديهاملدعي العام ضت قضية : بدأكوت ديفور )القضية األوىل( -
، برأت الدائرة االبتدائية األوىل، ابألغلبية، 2019يناير كانون الثاين/  15يف و . 2016يناير كانون الثاين/

من مجيع هتم اجلرائم ضد اإلنسانية املزعوم ارتكاهبا يف كوت  رل بله غوديهشاوالسيد  لوران غباغبوالسيد 
، حددت دائرة االستئناف شروط ا لفرضها 2019فرباير شباط/ 1يف و . 2011و  2010ديفوار يف عامي 

عند إطالق سراحهما إىل دولة مستعدة لقبوهلما على أراضيها ولديها  هوالسيد بله غودي على السيد غباغبو
مل يعد السيد غباغبو والسيد بله غودي حمتجزين و االستعداد والقدرة على إنفاذ الشروط اليت حتددها الغرفة. 

متوز/يوليه  16يف و يف مركز االحتجاز التابع للمحكمة كإجراء مؤقت ابنتظار اإلفراج املشروط عنهما. 
، قدمت الدائرة االبتدائية األوىل األسباب املكتوبة الكاملة لتربئة السيد لوران غباغبو والسيد تشارلز 2019

 2019أكتوبر تشرين األول/ 15قدم املدعي العام استئناف ا يف وقد بله غوديه. 

 2يف  د بوسكو نتغانداملدعي العام ضات قضية : افتتحمجهورية الكونغو الدميقراطية )القضية السادسة( -
، وجدت الدائرة االبتدائية السادسة أن بوسكو نتاغاندا 2019متوز/يوليه  8يف و . 2015سبتمرب أيلول/

هتمة ابرتكاب جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية، يف إيتوري،  18مذنب مبا ال يدع جماال  للشك يف 
، ُحكم على 2019 تشرين الثاين/نوفمرب يفو . 2003- 2002الفرتة مهورية الكونغو الدميقراطية، يف جب

 عام ا 30بوسكو نتاغاندا ابلسجن ملدة 

 ديسمرب/كانون األول  6يف  املدعي العام ضد دومينيك أونغوينا: افتتحت احملاكمة يف قضية أوغند -
دعا املمثلون القانونيون  أكمل االدعاء والدفاع تقدمي أدلتهم. كماوقد أمام الدائرة االبتدائية التاسعة.  2016

، أعلن رئيس احملكمة إقفال 2019ديسمرب كانون األول/  12يف و للضحااي الشهود للمثول أمام الدائرة. 
 ابب تقدمي األدلة يف القضية

 نوفمرب/تشرين الثاين 6و  2019مايو أاير/ 8: على النحو املبني يف تقريري املدعي العام املؤرخني ليبيا -
املقدمني إىل جملس األمن التابع لألمم املتحدة، واصل مكتب املدعي العام دفع التحقيقات املتعلقة  2019

القبض العالقة. ابلقضااي اجلديدة القائمة واحملتملة على حد سواء، ودعا إىل دعم الدولة لضمان تنفيذ أوامر 
عاون مع عدد من الدول واملنظمات لدعم كما واصل مكتب املدعي العام متابعة اسرتاتيجيته اخلاصة ابلت

 التحقيقات واملالحقات القضائية الوطنية املتعلقة بتهريب األشخاص واالجتار هبم عرب ليبيا

، أصدرت الدائرة التمهيدية الثالثة نسخة علنية منقحة 2017 نوفمرب/تشرين األول 25: يف بوروندي -
يف جرائم تدخل يف اختصاص احملكمة يُزعم ارتكاهبا يف من قرارها الذي أيذن للمدعي العام بفتح حتقيق 

تشرين  26حىت  2015نيسان/ أبريل  26بوروندي أو من قبل مواطين بوروندي خارج بوروندي منذ 
، أجرى مكتب املدعي العام عدة بعثات فيما يتعلق ابلتحقيقات 2019يف عام و . 2017أكتوبر األول/

كان و يف بوروندي، وكذلك لبناء وصيانة شبكات التعاون ذات الصلة. الة احليف اجلرائم املزعومة املرتكبة يف 
، واحلاجة الالحقة إلعادة توزيع املوارد داخلي ا بني  2019حملدودية املوارد اإلضافية يف امليزانية املعتمدة لعام 

 يف بوروندي احلالةالقائمة، أتثري سليب على وترية األنشطة يف القضااي احلاالت و 

احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى يف تحقيق لفيما يتعلق اب ب(: –مجهورية أفريقيا الوسطى )القضية الثانية  -
نوفمرب تشرين الثاين/ 11يف ألفرد يكاتوم  ، صدر أمر أول ابلقبض على السيدب( –)القضية الثانية 

تشرين  17. ومت تسليمه إىل احملكمة يف 2018نوفمرب تشرين الثاين/ 17فتح اخلتم يف ، وقد 2018
أمر اثٍن ابلقبض على  نوفمرب. وصدرتشرين الثاين/ 23يف الدائرة التمهيدية الثانية  وفمرب ومثل أمامالثاين/ن

. 2019يناير كانون الثاين/  23مت إلقاء القبض عليه مث نقل إىل احملكمة يف و إدوارد نغيسوان. -السيد ابتريس
فرباير شباط/ 20يف و . 2019يناير كانون الثاين/  25وله األول أمام الدائرة التمهيدية الثانية يف ومت مث

 التهم يف أتكيدُعقدت جلسة و . معا ، ضمت الدائرة التمهيدية الثانية قضييت يكاتوم ونغايسوان2019
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السنة 
 املالية

امليزانية 
 املعتمدة 
)مباليني 

 اليورو(

 
 داءأمعدَّل 
 امليزانية

 
 مدى حتقُّق االفرتاضات االفرتاضات

، 2019ديسمرب كانون األول/  11 ويف. 2019أكتوبر تشرين األول/ 11سبتمرب وأيلول/ 25-19 الفرتة
أكدت الدائرة التمهيدية الثانية جزئي ا التهم ابرتكاب جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية اليت رفعها املدعي 

ُنشرت النسخة العامة املنقحة و للمحاكمة. وقررت مثوهلما  يسوانغإدوارد ن-العام ضد ألفريد يكاتوم وابتريس
حمتجزان مها يسوان غالسيد يكاتوم والسيد نو . 2019 ديسمرب/كانون األول   20من قرار أتكيد التهم يف 

 لدى احملكمة.

حبق السيد احلسن أغ عبد العزيز  2018آذار/مارس  27 أمر ابلقبض يف مايل، صدر احلالة يف: يف مايل  -
لقد أغ حممد أغ حممود )احلسن( العضو املزعوم يف مجاعة أنصار الدين والقائد الفعلي للشرطة اإلسالمية. 

 أتكيدُعقدت جلسة و وهو يف عهدة احملكمة.  2018مارس آذار/ 31مت تسليم املشتبه به إىل احملكمة يف 
، أصدرت الدائرة التمهيدية 2019سبتمرب أيلول/ 30. ويف 2019متوز/يوليه  17إىل  8التهم يف الفرتة من 

اليت رفعها املدعي العام ضد السيد األوىل قرار ا سراي  يؤكد التهم ابرتكاب جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية 
، عقدت الدائرة االبتدائية العاشرة 2019 ديسمرب/كانون األول  12يف قررت مثوله للمحاكمة. و احلسن و 

االدعاء سيبدأ كما   2020متوز/يوليه  14ستبدأ احملاكمة يف و جدول احملاكمة. إلعداد جلسة حتضريية 
 2020أغسطس آب/ 25تقدمي األدلة يف 

، غباغبو(املقامة ضد )ابلقضية الثانية يف احلالة يف كوت ديفوار املتعلقة ته التحقيقية املكتب أنشط واصل  -
يف دارفور( و ويف احلالة يف السودان )،  ا()سيليكوالقضية الثانية )أ( يف احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى 

 واحملاكمات عم احملاكمات التمهيديةابإلضافة إىل ذلك، أجريت أنشطة التحقيق لدو جورجيا. احلالة يف 
 القائمةاجلارية، وفيما يتعلق ابلقضااي األخرى 

، وبعد احلصول على إذن من الدائرة التمهيدية 2019تشرين الثاين/نوفمرب  14: يف بنغالديش/ميامنار  -
 احلالةواملرتكبة يف الثالثة، بدأ املكتب حتقيقا فيما يتعلق ابجلرائم املزعومة الواقعة ضمن اختصاص احملكمة 

على أساس طلب اإلذن إبجراء يف هذا الصدد صدر قرار الدائرة التمهيدية الثالثة وقد  .يف بنغالديش/ميامنار
 .2019 متوز/يوليه 4يف  إيداعهمن نظام روما األساسي، الذي مت  15حتقيق وفق ا للمادة 

، رفضت الدائرة التمهيدية الثانية طلب املدعي العام املضي يف 2019أبريل نيسان/ 12: يف أفغانستان  -
سبتمرب أيلول/ 30استأنف املدعي العام القرار يف و  يف مجهورية أفغانستان اإلسالمية. احلالةالتحقيق يف 

كانون   6و 4بني  ما وقدم حججه يف جلسة استئناف حددهتا دائرة االستئناف يف الفرتة 2019
 2019سمرب دياألول/

مجيع املعايري القانونية مبوجب نظام روما الدراسة األولية بقرار مفاده أن : اختتم املدعي العام فلسطني  -
ميكن أن جُيرى اليت ابألراضي نظر ا للمسائل القانونية والوقائعية املتعلقة و . قد استوفيت األساسي لفتح حتقيق

 ،2019كانون األول/ديسمرب   20دائرة التمهيدية األوىل، يف إىل ال قدم االدعاءالتحقيق يف إطارها، فقد 
 ( إلصدار حكم بشأن الوالية القضائية اإلقليمية للمحكمة يف فلسطني"3) 19"طلب ا وفق ا للمادة 

 ، ُنشر التقرير السنوي عن أنشطة الدراسة األولية2019كانون األول/ديسمرب   5يف  -

 بالغا 814، تلقى املكتب 2019كانون األول/ديسمرب   31كانون الثاين/ يناير و   1يف الفرتة ما بني  -
بالغ ا من الواضح أهنا خارجة عن اختصاص  602من نظام روما األساسي، منها  15ابملادة متعلقا 

 29ليل ابلفعل؛ و قيد التح بالغا مرتبطا حبالة 119 و يتطلب مزيد ا من التحليل ؛بالغا  64واحملكمة؛ 
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السنة 
 املالية

امليزانية 
 املعتمدة 
)مباليني 

 اليورو(

 
 داءأمعدَّل 
 امليزانية

 
 مدى حتقُّق االفرتاضات االفرتاضات

. متعلقا ابلبالغات القائمةبندا  5842ابإلضافة إىل ذلك، تلقى املكتب و . إدعاءرتبطا بتحقيق أو بالغا م
 2002منذ متوز/يوليه  15مبوجب املادة بالغا  14 094وقد تلقى املكتب ما جمموعه 

 ،ونيجرياي ،والعراق/اململكة املتحدة ،وغينيا ،يف كولومبياللحاالت واصل املكتب دراساته األولية  -
 .وفنزويال ،وأوكرانيا ،والفلبني، وفلسطني
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 املرفق الرابع عشر

 االلتزامات غري املصّفاة

 (آبالف اليورو) مراجعةأرقام مؤقتة غري  -2019 كانون األول/ديسمرب 31 يف االلتزامات غري املصّفاة -1اجلدول 
 

جمموع االلتزامات  املفتوحة تالسفراي الشراء اجلارية التنفيذأوامر 
 عدد أوامر اةغري املصف  

 الشراء 
 املبلغ املشمول

 أبوامر الشراء 
 

املبلغ املتصل  عدد السفرايت
 ابلسفرايت

 [4[+]2[=]5] [4] [3] [2] [1] الربانمج الرئيسي/الربانمج
 97.1 25.0 11 72.1 8 الربانمج الرئيسي األول: اهليئة القضائية 

 19.6 8.9 3 10.7 4 هيئة الرائسة
 77.5 16.1 8 61.4 4 الدوائر

      
 529.0 313.3 108 215.7 20 الربانمج الرئيسي الثاين: مكتب املد عي العام  

 80.0 44.7 12 35.3 9 املدَّعي العام
 60.2 41.3 13 18.9 1 شعبة االختصاص والتكامل والتعاون

 306.6 176.3 70 130.3 6 التحقيقشعبة 
 82.2 51.0 13 31.2 4 شعبة املقاضاة

 2791.9 472.1 208 2319.8 275 قلم احملكمة  الربانمج الرئيسي الثالث: 
 32.6 6.5 3 26.2 7 مكتب املسجل

 577.9 25.7 8 552.2 54 شعبة اخلدمات اإلدارية
 1610.6 246.4 90 1364.2 90 شعبة اخلدمات القضائية
 570.8 193.5 107 377.3 124 شعبة العمليات اخلارجية

 213.8 58.7 22 155.1 40 أمانة مجعية الدول األطراف  الربانمج الرئيسي الرابع: 
 316.2 - - 316.2 2 املباين  الربانمج الرئيسي اخلامس:
 87.0 35.4 17 51.6 12 أمانة الصندوق االستئماين للضحااي  الربانمج الرئيسي السادس:

 7.8 7.7 2 0.1 1 : آلية الرقابة املستقلة5-الربانمج الرئيسي السابع
 0.5 0.5 1 - - : مكتب املراجعة الداخلية 6-الربانمج الرئيسي السابع

 4043.4 912.7 369 3130.6 358 جمموع احملكمة 
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 (آبالف اليورو) مراجعةأرقام مؤقتة غري  2019 - كانون األول/ديسمرب 31 يف االلتزامات غري املصّفاة -2اجلدول 

 

  أوامر الشراء اجلارية التنفيذ
كانون   31يف 

 2018األول/ديسمرب 

 السفرايت  املفتوحة
كانون األول/ديسمرب   31يف 

2018 
جمموع االلتزامات 

يف  اةغري املصف
31/12/2018 

املبالغ املدفوعة 
 2019يف عام 

وفورات املتأتية ال
غري  عن االلتزامات

املصف اة يف عام 
2018 

عدد 
أوامر 
 الشراء

املبلغ املشمول 
 أبوامر الشراء

 عدد 
 السفرايت

املبلغ املتصل 
 ابلسفرايت 

 [6]-[5[=]7] [6] [4[+]2[=]5] [4] [3] [2] [1] الربانمج الرئيسي/الربانمج
 26.8 51.0 77.8 56.1 14 21.7 14 الربانمج الرئيسي األول: اهليئة القضائية 

 7.6 6.5 14.1 7.6 3 6.4 9 هيئة الرائسة
 17.9 40.7 58.6 43.9 10 14.7 4 الدوائر

 1.4 3.8 5.1 4.6 1 0.5 1 مكاتب االتصال
 125.5 501.6 627.1 488.4 219 138.7 34 الربانمج الرئيسي الثاين: مكتب املد عي العام  

 32.0 117.2 149.2 57.2 22 92.0 22 املدَّعي العام
 9.2 24.7 33.8 29.4 14 4.4 1 شعبة االختصاص والتكامل والتعاون

 69.8 268.8 338.6 311.0 123 27.6 10 شعبة التحقيق
 14.6 90.8 105.4 90.7 60 14.7 1 شعبة املقاضاة

 922.7 3793.5 4716.1 621.1 239 4095.0 395 قلم احملكمة  الربانمج الرئيسي الثالث: 
 22.5 10.4 32.9 11.3 3 21.6 7 مكتب املسجل

 121.3 909.3 1030.6 36.6 8 994.0 80 شعبة اخلدمات اإلدارية
 534.7 1676.0 2210.7 194.8 88 2015.9 128 شعبة اخلدمات القضائية
 244.1 1197.7 1441.9 378.4 140 1063.4 180 شعبة العمليات اخلارجية

 66.8 81.1 147.9 56.8 20 91.0 57 أمانة مجعية الدول األطراف  الربانمج الرئيسي الرابع: 
 - 405.8 405.8 - - 405.8 1 املباين املؤقتة  الربانمج الرئيسي اخلامس:
أمانة الصندوق االستئماين  الربانمج الرئيسي السادس:

 46.1 33.5 79.6 31.0 17 48.6 20 للضحااي 
 - - - - - - - الرقابة املستقلة: آلية 5-الربانمج الرئيسي السابع
 0.1 - 0.1 - - 0.1 1 : مكتب املراجعة الداخلية 6-الربانمج الرئيسي السابع

 1188.0 4866.3 6054.3 1253.4 509 4800.9 522 جمموع احملكمة 
والرحالت املفتوحة يف دورهتا الرابعة والثالثني ، جتدر اإلشارة إىل  2018لعام  اجلارية التنفيذفيما يتعلق بطلب اللجنة تقدمي حتديث حول صرف مجيع أوامر الشراء مالحظة: 

مليون يورو من االلتزامات غري املصفاة يف هناية  6.1من إمجايل ف 2019أوامر شراء غري مصفاة أو رحالت مفتوحة يف هناية عام  2018 فيما خيص عام أنه مل يكن هناك
. 2018 مليون يورو توفري ا سيؤخذ يف االعتبار أثناء حساب الفائض النقدي لعام 1.2مثل قد و  2019يورو يف عام مليون  4.9، مت إنفاق 2018عام   
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 املرفق اخلامس عشر
 2019عام  يف مهمةتبعات مالية  ترتبت عليهاالقرارات القضائية اليت 

 املالحظات التداعيات املالية يالقرار القضائ
 إدوارد نغيسوان -كاتوم وابتريسألفرد ياملدعي العام ضد  قضية

ICC-01/14-01/18-205     

 2019أاير/مايو  23بشأن التمثيل القانوين للضحااي املؤرخ القرار 
 يورو 52720

 يورو 21100 
 نيميداني مع حمامنيعقود ال

 عمالءالقابلة مصاريف البعثات مل
  يورو 73820   جملموعا
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 السادس عشراملرفق 

 اإلنفاق وبنودالرئيسية والربامج والربامج الفرعية حبسب الربامج  2019عام يف يزانية املأداء 

 : احملكمة اجلنائية الدولية1 اجلدول

 احملكمة 

  2019امليزانية املعتمدة لعام 
 )آبالف اليورو(

      [1] 

  2018النفقات الفعلية لعام 
 )آبالف اليورو(

     [2]   

 الفرق )آبالف اليورو(
[3]= [1]- [2] 

 معدَّل اإلنفاق
 ابلنسبة املئوية

[4]=/  [2] [1] 
 98.5 87.0 5575.1 5662.1 القضاةرواتب 

 25356.6 املوظَّفون من فئة اخلدمات العامة ال توجد بياانت مفصلة 60752.2 املوظَّفون من الفئة الفنية
 103.1 (2,647.1) 88755.9 86108.8 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظَّفني

 99.9 17.9 17108.7 17126.6 املساعدة املؤقتة العامة
 36.3 623.4 355.3 978.7 املساعدة املؤقتة اخلاصة ابالجتماعات

 83.0 50.9 248.4 299.3 العمل اإلضايف
 96.2 692.2 17712.4 18404.6 اجملموع الفرعي لسائر تكاليف املوظفني

 82.6 1069.6 5082.9 6152.5 السفر
 65.1 10.1 18.9 29.0 الضيافة

 57.5 1702.5 2300.4 4002.9 اخلدمات التعاقدية
 68.6 313.9 686.8 1000.7 التدريب

 133.6 (224.1) 891.6 667.5 اخلرباء االستشاريون
 98.8 41.8 3446.0 3487.8 حمامو الدفاع

 108.9 (97.8) 1199.1 1101.3 حمامو الضحااي
 92.6 1096.5 13760.8 14857.3 النفقات التشغيلية العامة

 80.5 229.3 946.2 1175.5 اللوازم واملواد
 90.2 187.1 1712.9 1900.0 األاثث واملعدات

اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة 
 87.4 4328.9 30045.6 34374.5 ابملوظفني

 98.3 2460.9 142089.1 144550.0 اجملموع
(00.) 3585.1 3585.1 قرض الدولة املضيفة   100.0 

 98.3 2460.9 145674.2 148135.1 اجملموع مبا فيه قرض الدولة املضيفة 
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 ج الرئيسي األول: اهليئة القضائية : الربانم1 اجلدول

 اهليئة القضائية

  2019امليزانية املعتمدة لعام 
 )آبالف اليورو(

[1] 

لعام النفقات الفعلية 
2019  

 )آبالف اليورو(
[2] 

 الفرق )آبالف اليورو(
[3]= [1]- [2] 

 معدَّل اإلنفاق
 ابلنسبة املئوية

[4]=/  [2] [1] 
 98.5 87.0 5575.1 5662.1 القضاةرواتب 

 846.7 املوظَّفون من فئة اخلدمات العامة ال توجد بياانت مفصلة 4399.2 املوظَّفون من الفئة الفنية
 88.6 596.9 4649.0 5245.9 الفرعي لتكاليف املوظَّفنياجملموع 

 114.3 (153.3) 1224.1 1070.8 املساعدة املؤقتة العامة
 - - - - املساعدة املؤقتة اخلاصة ابالجتماعات

(0.0) 0.0 - العمل اإلضايف  - 
(153.3) 1224.1 1070.8 اجملموع الفرعي لسائر تكاليف املوظفني  114.3 

(28.1) 118.9 90.8 السفر  131.0 
 72.2 3.1 7.9 11.0 الضيافة

(5.3) 5.3 - اخلدمات التعاقدية  - 
 55.5 9.8 12.2 22.0 التدريب

 - 5.0 - 5.0 اخلرباء االستشاريون
 - - - - النفقات التشغيلية العامة

 - - - - اللوازم واملواد
 - - - - األاثث واملعدات

املتصلة اجملموع الفرعي للتكاليف غري 
(15.6) 144.4 128.8 ابملوظفني  112.1 

 95.7 515.0 11592.6 12107.6 اجملموع
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 1100 - الفرعي : الربانمج الرئيسي األول: الربانمج2 اجلدول

 هيئة الرائسة

  2019امليزانية املعتمدة لعام ا
 )آبالف اليورو(

[1] 

  2019النفقات الفعلية لعام 
 )آبالف اليورو(

[2] 

 )آبالف اليورو(الفرق 
[3]= [1]- [2] 

 معدَّل اإلنفاق
 ابلنسبة املئوية

[4]=/  [2] [1] 
     

 55.5 12.5 15.5 28,0 القضاةرواتب 
 292,3 املوظَّفون من فئة اخلدمات العامة ال توجد بياانت مفصلة 833.8 املوظَّفون من الفئة الفنية

 82.3 198.0 918.1 1116.1 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظَّفني
(5.9) 5.9 - املساعدة املؤقتة العامة  - 

 - - - - املساعدة املؤقتة اخلاصة ابالجتماعات
 - - - - العمل اإلضايف

(5.9) 5.9 - اجملموع الفرعي لسائر تكاليف املوظفني  - 
(28.1) 118.9 90.8 السفر  131.0 

 74.4 2.6 7.4 10.0 الضيافة
(4.2) 4.2 - اخلدمات التعاقدية  - 

 - 6.0 - 6,0 التدريب
 - 5.0 - 5,0 اخلرباء االستشاريون

 - - - - النفقات التشغيلية العامة
 - - - - اللوازم واملواد

 - - - - األاثث واملعدات
اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة 

(18.7) 130.5 111.8 ابملوظفني  116.7 
 85.2 185.9 1070.0 1255.9 اجملموع
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 1200 الفرعي : الربانمج الرئيسي األول: الربانمج3 اجلدول

 الدوائرا

  2019امليزانية املعتمدة لعام 
 )آبالف اليورو(

[1] 

 2019النفقات الفعلية لعام 
 )آبالف اليورو(

[2] 
 الفرق )آبالف اليورو(

[3]= [1]- [2] 

 معدَّل اإلنفاق
 ابلنسبة املئوية

[4]=/  [2] [1] 
 98.7 74.5 5559.6 5634.1 القضاةرواتب 

 554,4 املوظَّفون من فئة اخلدمات العامة ال توجد بياانت مفصلة 3575.4 املوظَّفون من الفئة الفنية
 90.3 398.9 3730.9 4129.8 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظَّفني

(147.5) 1218.3 1070.8 املساعدة املؤقتة العامة  113.8 
 - - - - اخلاصة ابالجتماعاتاملساعدة املؤقتة 
(0.0) 0.0 - العمل اإلضايف  - 

(147.5) 1218.3 1070.8 اجملموع الفرعي لسائر تكاليف املوظفني  113.8 
 - - - - السفر

 50.0 0.5 0.5 1,0 الضيافة
(1.1) 1.1 - اخلدمات التعاقدية  - 

 76.3 3.8 12.2 16,0 التدريب
 - - - - اخلرباء االستشاريون

 - - - - النفقات التشغيلية العامة
 - - - - اللوازم واملواد

 - - - - األاثث واملعدات
 81.4 3.2 13.8 17,0 اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة ابملوظفني

 97.0 329.1 10522.6 10851.7 اجملموع
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 مكتب املدَّعي العام : : الربانمج الرئيسي الثاين4 اجلدول

 العاممكتب املدَّعي 

  2019امليزانية املعتمدة لعام ا
 )آبالف اليورو(

[1] 

  2019النفقات الفعلية لعام 
 )آبالف اليورو(

[2] 
 الفرق )آبالف اليورو(

[3]= [1]- [2] 

 معدَّل اإلنفاق
 ابلنسبة املئوية

[4]=/  [2] [1] 
6358.72 املوظَّفون من الفئة الفنية  5167.7 فئة اخلدمات العامةاملوظَّفون من  ال توجد بياانت مفصلة 

(825.4) 32351.8 31526.4 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظَّفني  102.6 
 97.5 256.6 9936.4 10193.0 املساعدة املؤقتة العامة

(1.1) 1.1 - املساعدة املؤقتة اخلاصة ابالجتماعات  - 
(0.1) 0.1 - العمل اإلضايف  - 

 97.5 255.4 9937.6 10193.0 املوظفنياجملموع الفرعي لسائر تكاليف 
 85.3 473.2 2755.4 3228.6 السفر

 41.7 2.9 2.1 5,0 الضيافة
 8.8 528.2 51.3 579,5 اخلدمات التعاقدية

 56.8 125.2 164.8 290,0 التدريب
 99.0 0.7 69.3 70,0 اخلرباء االستشاريون

(258.3) 898.3 640.0 النفقات التشغيلية العامة  140.4 
 71.4 25.8 64.2 90.0 اللوازم واملواد

 84.5 27.9 152.1 180.0 األاثث واملعدات
اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة 

 81.8 925.6 4157.5 5083.1 ابملوظفني
 99.2 355.6 46446.9 46802.5 اجملموع



ICC-ASP/19/7 

 

7-A-070121  150 

 2100 الفرعي : الربانمج الرئيسي الثاين: الربانمج5 اجلدول

 املدَّعي العام

   2019 مليزانية املعتمدة لعاماا
 )آبالف اليورو(

[1] 
 

 2019النفقات الفعلية لعام 
 )آبالف اليورو(

[2] 

 الفرق )آبالف اليورو(
[3]= [1]- [2] 
 

 معدَّل اإلنفاق
 ابلنسبة املئوية

[4]=/  [2] [1] 
 2564.4 اخلدمات العامةاملوظَّفون من فئة  ال توجد بياانت مفصلة 3961.7 املوظَّفون من الفئة الفنية

 94.3 368.8 6157.3 6526.1 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظَّفني
 89.0 360.5 2195.1 3275.6 املساعدة املؤقتة العامة

 - (1.1) 1.1 - املساعدة املؤقتة اخلاصة ابالجتماعات
 - (0.0) 0.0 - العمل اإلضايف

 89.0 359.3 2916.3 3275.6 اجملموع الفرعي لسائر تكاليف املوظفني
 81.2 113.8 492.3 606.1 السفر

 41.7 2.9 2.1 5,0 الضيافة
 2.5 565.2 14.3 579,5 اخلدمات التعاقدية

 10.4 259.8 30.2 290,0 التدريب
 0.1 70.0 0.0 70,0 اخلرباء االستشاريون

 91.3 0.9 9.1 10.0 النفقات التشغيلية العامة
 71.4 25.8 64.2 90.0 اللوازم واملواد

 84.5 27.9 152.1 180.0 األاثث واملعدات
اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة 

 41.8 1066.3 764.3 1830.6 ابملوظفني
 84.6 1794.5 9837.8 11632.3 اجملموع



ICC-ASP/19/7 

 

151  7-A-070121 

   2110 الفرعي  : الربانمج الرئيسي الثاين: الربانمج 6 اجلدول

االستشارات قسم /املدَّعي العامديوان 
 القانونية

  2019مليزانية املعتمدة لعام اا
 )آبالف اليورو(

[1] 
 

  2019النفقات الفعلية لعام 
 )آبالف اليورو(

[2] 

 الفرق )آبالف اليورو(
[3]= [1]- [2] 
 

 معدَّل اإلنفاق
 ابلنسبة املئوية

[4]=/  [2] [1] 
 283.0 املوظَّفون من فئة اخلدمات العامة ال توجد بياانت مفصلة 1426.1 املوظَّفون من الفئة الفنية

 89.2 185.2 1523.9 1709.1 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظَّفني
 95.2 5.8 114.0 119.8 املساعدة املؤقتة العامة

 - - - - املساعدة املؤقتة اخلاصة ابالجتماعات
 - - - - العمل اإلضايف

 95.2 5.8 114.0 119.8 اجملموع الفرعي لسائر تكاليف املوظفني
 60.8 72.3 112.2 184.5 السفر

 41.7 2.9 2.1 5,0 الضيافة
 6.5 28.0 2.0 30.0 اخلدمات التعاقدية

 3.1 281.1 8.9 290,0 التدريب
 0.1 70.0 0.0 70,0 اخلرباء االستشاريون

 - - - - النفقات التشغيلية العامة
 - - - - اللوازم واملواد

 - - - - األاثث واملعدات
اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة 

 21.6 454.3 125.2 579.5 ابملوظفني
 73.2 645.3 1763.1 2408.4 اجملموع
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 2120 الفرعي  : الربانمج الرئيسي الثاين: الربانمج7 اجلدول

 قسم اخلدمات

  2019مليزانية املعتمدة لعام اا
 )آبالف اليورو(

[1] 

  2019النفقات الفعلية لعام 
 )آبالف اليورو(

[2] 

 الفرق )آبالف اليورو(
[3]= [1]- [2] 
 

 معدَّل اإلنفاق
 ابلنسبة املئوية

[4]=/  [2] [1] 
.11465 املوظَّفون من الفئة الفنية  872.3 املوظَّفون من فئة اخلدمات العامة ال توجد بياانت مفصلة 

 102.0 (47.9) 2385.3 2337.4 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظَّفني
 89.5 215.2 1839.0 2054.2 املساعدة املؤقتة العامة

 - (1.1) 1.1 - املساعدة املؤقتة اخلاصة ابالجتماعات
(0.0) 0.0 - العمل اإلضايف  - 

 89.6 214.1 1840.1 2054.2 اجملموع الفرعي لسائر تكاليف املوظفني
 89.5 43.5 371.1 414.6 السفر

 - - - - الضيافة
 - 549.5 - 549,5 اخلدمات التعاقدية

(9.6) 9.6 - التدريب  - 
 - - - - اخلرباء االستشاريون

 91.3 0.9 9.1 10.0 النفقات التشغيلية العامة
 107.6 (2.3) 32.3 30.0 اللوازم واملواد

 - - - - األاثث واملعدات
اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة 

 42.0 582.0 422.1 1004.1 ابملوظفني
 86.1 748.2 4647.5 5395.7 اجملموع
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   2160 الفرعي : الربانمج الرئيسي الثاين: الربانمج8 اجلدول

 إدارة املعلومات واملعارف واألدلة قسم 

  2019مليزانية املعتمدة لعام اا
 )آبالف اليورو(

[1] 

  2019النفقات الفعلية لعام 
 )آبالف اليورو(

[2] 

 اليورو(الفرق )آبالف 
[3]= [1]- [2] 
 

 معدَّل اإلنفاق
 ابلنسبة املئوية

[4]=/  [2] [1] 
 1409.1 املوظَّفون من فئة اخلدمات العامة ال توجد بياانت مفصلة 1070.5 املوظَّفون من الفئة الفنية

 90.7 231.5 2248.1 2479.6 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظَّفني
 87.3 139.5 962.1 1101.6 املساعدة املؤقتة العامة

 - (1.1) 1.1 - املساعدة املؤقتة اخلاصة ابالجتماعات
(0.0) 0.0 - العمل اإلضايف  - 

 87.3 139.5 962.1 1101.6 اجملموع الفرعي لسائر تكاليف املوظفني
(1.9) 8.9 7.0 السفر  127.6 

 - - - - الضيافة
(12.4) 12.4 - اخلدمات التعاقدية  - 

(11.7) 11.7 - التدريب  - 
 - - - - اخلرباء االستشاريون

 - - - - النفقات التشغيلية العامة
 53.3 28.0 32.0 60.0 اللوازم واملواد

 84.5 27.9 152.1 180.0 األاثث واملعدات
اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة 

 87.9 30.0 217.0 247.0 ابملوظفني
 89.5 401.0 3427.2 3828.2 اجملموع
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 2200 الفرعي الربانمج: الربانمج الرئيسي الثاين: 9 اجلدول

 نشعبة االختصاص والتكامل والتعاو 

  2019امليزانية املعتمدة لعام 
 )آبالف اليورو(

[1] 

  2019النفقات الفعلية لعام 
 )آبالف اليورو(

[2] 

 الفرق )آبالف اليورو(
[3]= [1]- [2] 
 

 معدَّل اإلنفاق
 ابلنسبة املئوية

[4]=/  [2] [1] 
 335,5 املوظَّفون من فئة اخلدمات العامة ال توجد بياانت مفصلة 2798.0 املوظَّفون من الفئة الفنية

 95.1 152.5 2981.0 3133.5 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظَّفني
(244.4) 663.7 419.3 املساعدة املؤقتة العامة  158.3 

 - - - - املساعدة املؤقتة اخلاصة ابالجتماعات
 - - - - العمل اإلضايف

(244.4) 663.7 419.3 اجملموع الفرعي لسائر تكاليف املوظفني  158.3 
 53.9 203.9 238.0 441.9 السفر

 - - - - الضيافة
 - - - - اخلدمات التعاقدية

(7.7) 7.7 - التدريب  - 
 - - - - اخلرباء االستشاريون

 - - - - النفقات التشغيلية العامة
 - - - - اللوازم واملواد

 - - - - األاثث واملعدات
 55.6 196.1 245.8 441.9 اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة ابملوظفني

 97.4 104.3 3890.4 3994.7 اجملموع
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 2300 الفرعي  : الربانمج: الربانمج الرئيسي الثاين10 اجلدول

 شعبة التحقيق

  2019امليزانية املعتمدة لعام 
 )آبالف اليورو(

[1] 

  2019النفقات الفعلية لعام 
 )آبالف اليورو(

[2] 

 الفرق )آبالف اليورو(
[3]= [1]- [2] 
 

 معدَّل اإلنفاق
 ابلنسبة املئوية

[4]=/  [2] [1] 
 1731.0 املوظَّفون من فئة اخلدمات العامة ال توجد بياانت مفصلة 10644.4 املوظَّفون من الفئة الفنية

(1453.6) 13829.0 12375.4 الفرعي لتكاليف املوظَّفنياجملموع   111.7 
 94.6 254.0 4455.0 4709.0 املساعدة املؤقتة العامة

 - - - - املساعدة املؤقتة اخلاصة ابالجتماعات
(0.1) 0.1 - العمل اإلضايف  - 

 94.6 254.0 4455.0 4709.0 اجملموع الفرعي لسائر تكاليف املوظفني
(10.1) 1819.1 1809.0 السفر  100.6 

 - - - - الضيافة
(30.0) 30.0 - اخلدمات التعاقدية  - 

(85.0) 85.0 - التدريب  - 
 - - - - اخلرباء االستشاريون 

(259.2) 889.2 630.0 النفقات التشغيلية العامة  141.1 
 - - - - اللوازم واملواد

 - - - - األاثث واملعدات
للتكاليف غري املتصلة اجملموع الفرعي 

(384.4) 2823.4 2439.0 ابملوظفني  115.8 
(1584.0) 21107.4 19523.4 اجملموع  108.1 
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 2400 الفرعي  : الربانمج: الربانمج الرئيسي الثاين11 اجلدول

 املقاضاة شعبة 

  2019امليزانية املعتمدة لعام 
 )آبالف اليورو(

[1] 

  2019النفقات الفعلية لعام 
 اليورو()آبالف 

[2] 

 الفرق )آبالف اليورو(
[3]= [1]- [2] 
 

 معدَّل اإلنفاق
 ابلنسبة املئوية

[4]=/  [2] [1] 
 536.8 املوظَّفون من فئة اخلدمات العامة ال توجد بياانت مفصلة 8954.6 املوظَّفون من الفئة الفنية

 98.9 106.9 9384.5 9491.4 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظَّفني
(113.5) 1902.6 1789.1 املساعدة املؤقتة العامة  106.3 

 - - - - املساعدة املؤقتة اخلاصة ابالجتماعات
 - - - - العمل اإلضايف

(113.5) 1902.6 1789.1 اجملموع الفرعي لسائر تكاليف املوظفني  106.3 
 55.4 165.6 206.0 371.6 السفر

 - - - - الضيافة
(6.9) 6.9 - اخلدمات التعاقدية  - 

(41.9) 41.9 - التدريب  - 
(69.3) 69.3 - اخلرباء االستشاريون   - 

 - - - - النفقات التشغيلية العامة
 - - - - اللوازم واملواد

 - - - - األاثث واملعدات
اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة 

 87.2 47.6 324.0 371.6 ابملوظفني
 99.6 40.9 11611.2 11652.1 اجملموع
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 قلم احملكمة : لث: الربانمج الرئيسي الثا1 2اجلدول

 قلم احملكمة

  2019امليزانية املعتمدة لعام 
 )آبالف اليورو(

[1] 

  2019النفقات الفعلية لعام 
 )آبالف اليورو(

[2] 

 الفرق )آبالف اليورو(
[3]= [1]- [2] 
 

 معدَّل اإلنفاق
 ابلنسبة املئوية

[4]=/  [2] [1] 
547.027 املوظَّفون من الفئة الفنية  18708.6 املوظَّفون من فئة اخلدمات العامة ال توجد بياانت مفصلة 

(2270.1) 48525.7 46255.6 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظَّفني  104.9 
(208.9) 3968.1 3759.2 املساعدة املؤقتة العامة  105.6 

 25.2 606.7 204.9 811.6 املساعدة املؤقتة اخلاصة ابالجتماعات
 86.7 34.9 226.4 261.3 العمل اإلضايف

 91.0 432.7 4399.4 4832.1 اجملموع الفرعي لسائر تكاليف املوظفني
 74.2 521.3 1499.2 2020.5 السفر

 59.8 2.0 3.0 5.0 الضيافة
 61.2 1050.7 1657.0 2707.7 اخلدمات التعاقدية

 75.9 147.0 463.0 610.0 التدريب
 160.1 (281.0) 748.5 467.5 اخلرباء االستشاريون

 98.8 41.8 3446.0 3487.8 حمامو الدفاع
(97.8) 1199.1 1101.3 حمامو الضحااي  108.9 

 89.3 1329.3 11056.6 12385.9 النفقات التشغيلية العامة
 82.1 190.7 877.1 1067.8 اللوازم واملواد

 91.2 149.7 1560.3 1710.0 األاثث واملعدات
اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة 

 88.1 3053.7 22509.8 25563.5 ابملوظفني
 98.4 1216.2 75435.0 76651.2 اجملموع
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 3100 الفرعي  : الربانمجالثالث: الربانمج الرئيسي 13 اجلدول

 مكتب املسجل

  2019امليزانية املعتمدة لعام 
 )آبالف اليورو(

[1] 

  2019النفقات الفعلية لعام 
 )آبالف اليورو(

[2] 

 الفرق )آبالف اليورو(
[3]= [1]- [2] 
 

 معدَّل اإلنفاق
 ابلنسبة املئوية

[4]=/  [2] [1] 
 145.5 املوظَّفون من فئة اخلدمات العامة ال توجد بياانت مفصلة 1475.3 املوظَّفون من الفئة الفنية

 96.7 53.5 1567.3 1620.8 املوظَّفنياجملموع الفرعي لتكاليف 
(136.9) 136.9 - املساعدة املؤقتة العامة  - 

 - - - - املساعدة املؤقتة اخلاصة ابالجتماعات
 - - - - العمل اإلضايف

(136.9) 136.9 - اجملموع الفرعي لسائر تكاليف املوظفني  - 
(5.5) 53.1 47.6 السفر  111.5 

 74.7 1.0 3.0 4.0 الضيافة
(5.0) 5.0 - اخلدمات التعاقدية  - 

 - 8.0 - 8.0 التدريب
(173.6) 213.6 40.0 اخلرباء االستشاريون   533.9 

 - - - - النفقات التشغيلية العامة
(0.6) 0.6 - اللوازم واملواد  - 

 - - - - األاثث واملعدات
اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة 

(175.6) 275.2 99.6 ابملوظفني  276.3 
(259.0) 1979.4 1720.4 اجملموع  115.1 
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 3110 الفرعي  : الربانمجالثالث: الربانمج الرئيسي 14 اجلدول

 املسجل ديوان

  2019امليزانية املعتمدة لعام 
 )آبالف اليورو(

[1] 

  2019النفقات الفعلية لعام 
 )آبالف اليورو(

[2] 

 الفرق )آبالف اليورو(
[3]= [1]- [2] 
 

 معدَّل اإلنفاق
 ابلنسبة املئوية

[4]=/  [2] [1] 
 79.9 املوظَّفون من فئة اخلدمات العامة ال توجد بياانت مفصلة 695.0 املوظَّفون من الفئة الفنية

 94.7 40.8 734.1 774.9 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظَّفني
(71.4) 71.4 - املساعدة املؤقتة العامة  - 

 - - - - اخلاصة ابالجتماعات املساعدة املؤقتة
 - - - - العمل اإلضايف

(71.4) 71.4 - اجملموع الفرعي لسائر تكاليف املوظفني  - 
(5.9) 40.8 34.9 السفر  117.0 

 74.7 1.0 3.0 4.0 الضيافة
 - - - - اخلدمات التعاقدية

 - - - - التدريب
(213.6) 213.6 - اخلرباء االستشاريون   - 

 - - - - التشغيلية العامةالنفقات 
 - - - - اللوازم واملواد

 - - - - األاثث واملعدات
اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة 

(218.5) 257.4 38.9 ابملوظفني  661.6 
(249.0) 1062.8 813.8 اجملموع  130.6 
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 3130 الفرعي  : الربانمجالثالث: الربانمج الرئيسي 15 اجلدول

 القانونيةمكتب الشؤون 

  2019امليزانية املعتمدة لعام 
 )آبالف اليورو(

[1] 

  2019النفقات الفعلية لعام 
 )آبالف اليورو(

[2] 

 الفرق )آبالف اليورو(
[3]= [1]- [2] 
 

 معدَّل اإلنفاق
 ابلنسبة املئوية

[4]=/  [2] [1] 
 65.6 فئة اخلدمات العامة املوظَّفون من ال توجد بياانت مفصلة 780.3 املوظَّفون من الفئة الفنية

 98.5 12.7 833.2 845.9 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظَّفني
(65.6) 65.6 - املساعدة املؤقتة العامة  - 

 - - - - املساعدة املؤقتة اخلاصة ابالجتماعات
 - - - - العمل اإلضايف

(65.6) 65.6 - اجملموع الفرعي لسائر تكاليف املوظفني  - 
 96.6 0.4 12.3 12.7 السفر

 - - - - الضيافة
(5.0) 5.0 - اخلدمات التعاقدية  - 

 - 8.0 - 8.0 التدريب
(213.6) 213.6 40.0 اخلرباء االستشاريون   - 

 - - - - النفقات التشغيلية العامة
(0.6) 0.6 - اللوازم واملواد  - 

 - - - - األاثث واملعدات
املتصلة اجملموع الفرعي للتكاليف غري 

 29.4 42.9 17.8 60.7 ابملوظفني
(10.0) 916.6 906.6 اجملموع  101.1 
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  3200الفرعي الثالث: الربانمجالربانمج الرئيسي  : 16اجلدول

 شعبة اخلدمات االدارية 

  2019امليزانية املعتمدة لعام 
 )آبالف اليورو(

[1] 

  2019النفقات الفعلية لعام 
 )آبالف اليورو(

[2] 

 )آبالف اليورو(الفرق 
[3]= [1]- [2] 
 

 معدَّل اإلنفاق
 ابلنسبة املئوية

[4]=/  [2] [1] 
 9325.6 املوظَّفون من فئة اخلدمات العامة ال توجد بياانت مفصلة 3806.8 املوظَّفون من الفئة الفنية

 103.6 (478.6) 13611.0 13132.4 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظَّفني
 97.6 15.0 602.5 617.5 العامة املساعدة املؤقتة

 - - - - املساعدة املؤقتة اخلاصة ابالجتماعات
 84.3 38.1 205.2 243.3 العمل اإلضايف

 93.8 53.1 807.7 860.8 اجملموع الفرعي لسائر تكاليف املوظفني
 74.5 49.1 143.1 192.2 السفر

 - - - - الضيافة
 48.2 267.3 248.4 515.7 اخلدمات التعاقدية

 63.1 134.1 229.2 363.3 التدريب
 344.5 (102.7) 144.7 42.0 اخلرباء االستشاريون 

 92.8 220.4 2851.0 3071.4 النفقات التشغيلية العامة
 53.3 136.1 155.6 291.7 اللوازم واملواد

 32.6 255.0 123.5 378.5 األاثث واملعدات
اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة 

 80.2 959.3 3895.5 4854.8 ابملوظفني
 97.2 533.8 18314.2 18848.0 اجملموع
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  3210الفرعي الثالث: الربانمجالربانمج الرئيسي  : 17اجلدول

 شعبة اخلدمات االدارية مكتب مدير 

  2019امليزانية املعتمدة لعام 
 )آبالف اليورو(

[1] 

  2019النفقات الفعلية لعام 
 )آبالف اليورو(

[2] 

 الفرق )آبالف اليورو(
[3]= [1]- [2] 
 

 معدَّل اإلنفاق
 ابلنسبة املئوية

[4]=/  [2] [1] 
 393.6 املوظَّفون من فئة اخلدمات العامة ال توجد بياانت  735.8 املوظَّفون من الفئة الفنية

(219.4) 1420.8 1129.4 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظَّفني  125.8 
(57.6) 189.1 131.5 العامةاملساعدة املؤقتة   143.8 

 - - - - املساعدة املؤقتة اخلاصة ابالجتماعات
 - - - - العمل اإلضايف

 93.8 53.1 807.7 860.8 اجملموع الفرعي لسائر تكاليف املوظفني
 80.9 1.3 5.3 6.6 السفر

 - - - - الضيافة
 43.4 161.2 123.9 285.1 اخلدمات التعاقدية

 21.1 13.5 3.6 17.1 التدريب
(35.5) 43.5 8.0 اخلرباء االستشاريون   544.3 

 92.4 26.3 319.3 345.6 النفقات التشغيلية العامة
 - - - - اللوازم واملواد

 - - - - األاثث واملعدات
اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة 

 74.8 166.8 495.6 662.4 ابملوظفني
(182.2) 2105.5 1923.3 اجملموع  109.5 
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  3220 الفرعي الثالث: الربانمجالربانمج الرئيسي  :18 اجلدول

  قسم املوارد البشرية 

  2019امليزانية املعتمدة لعام 
 )آبالف اليورو(

[1] 

  2019النفقات الفعلية لعام 
 )آبالف اليورو(

[2] 

 الفرق )آبالف اليورو(
[3]= [1]- [2] 
 

 معدَّل اإلنفاق
 ابلنسبة املئوية

[4]=/  [2] [1] 
 1063.9 املوظَّفون من فئة اخلدمات العامة ال توجد بياانت  1056.2 املوظَّفون من الفئة الفنية

 103.4 (72.7) 2192.8 2120.1 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظَّفني
 214.3 (137.0) 256.8 119.8 املساعدة املؤقتة العامة

 - - - - ابالجتماعاتاملساعدة املؤقتة اخلاصة 
 - - - - العمل اإلضايف

 214.3 (137.0) 256.8 119.8 اجملموع الفرعي لسائر تكاليف املوظفني
 178.6 (8.0) 18.2 10.2 السفر

 - - - - الضيافة
 10.8 8.3 1.0 9.3 اخلدمات التعاقدية

 57.4 86.9 117.1 204.0 التدريب
 261.9 (55.1) 89.1 34.0 اخلرباء االستشاريون 

 - - - - النفقات التشغيلية العامة
 - - - - اللوازم واملواد

 - - - - األاثث واملعدات
اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة 

 87.5 32.1 225.4 257.5 ابملوظفني
(177.6) 2675.0 2497.4 اجملموع  107.1 
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  3230 الفرعي الثالث: الربانمجالربانمج الرئيسي  :19 اجلدول

 قسم امليزانية  

  2019امليزانية املعتمدة لعام 
 )آبالف اليورو(

[1] 

  2019النفقات الفعلية لعام 
 )آبالف اليورو(

[2] 

 الفرق )آبالف اليورو(
[3]= [1]- [2] 
 

 معدَّل اإلنفاق
 ابلنسبة املئوية

[4]=/  [2] [1] 
 196.8 املوظَّفون من فئة اخلدمات العامة ال توجد بياانت  368.2 املوظَّفون من الفئة الفنية

(27.3) 592.3 565.0 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظَّفني  104.8 
(15.7) 15.7 - املساعدة املؤقتة العامة  - 

 - - - - املساعدة املؤقتة اخلاصة ابالجتماعات
 55.8 0.7 0.8 1.5 العمل اإلضايف

(15.0) 16.5 1.5 اجملموع الفرعي لسائر تكاليف املوظفني  1102.4 
 - 2.5 - 2.5 السفر

 - - - - الضيافة
 - - - - اخلدمات التعاقدية

 37.7 3.3 2.0 5.3 التدريب
 - - - - اخلرباء االستشاريون 

 - - - - النفقات التشغيلية العامة
 - - - - اللوازم واملواد

 - - - - األاثث واملعدات
املتصلة اجملموع الفرعي للتكاليف غري 

 25.6 5.8 2.0 7.8 ابملوظفني
(36.5) 610.8 574.3 اجملموع  106.4 
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  3240 الفرعي الثالث: الربانمجالربانمج الرئيسي  :20 اجلدول

 قسم املالية  

  2019امليزانية املعتمدة لعام 
 )آبالف اليورو(

[1] 

  2019النفقات الفعلية لعام 
 )آبالف اليورو(

[2] 

 اليورو(الفرق )آبالف 
[3]= [1]- [2] 
 

 معدَّل اإلنفاق
 ابلنسبة املئوية

[4]=/  [2] [1] 
 918.4 املوظَّفون من فئة اخلدمات العامة ال توجد بياانت  453.9 املوظَّفون من الفئة الفنية

(115.4) 1487.7 1372.3 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظَّفني  108.4 
(44.6) 44.6 - املساعدة املؤقتة العامة  - 

 - - - - املساعدة املؤقتة اخلاصة ابالجتماعات
(0.3) 5.3 5.0 العمل اإلضايف  106.6 

(45.0) 50.0 5.0 اجملموع الفرعي لسائر تكاليف املوظفني  999.1 
 59.5 1.9 2.9 4.8 السفر

 - - - - الضيافة
 86.5 5.0 32.3 37.3 اخلدمات التعاقدية

 82.5 1.4 6.6 8.0 التدريب
 - - - - اخلرباء االستشاريون 

(0.2) 70.2 70.0 النفقات التشغيلية العامة  100.3 
 - - - - اللوازم واملواد

 - - - - األاثث واملعدات
اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة 

 93.2 8.2 111.9 120.1 ابملوظفني
(152.1) 1649.5 1497.4 اجملموع  110.2 
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  3250 الفرعي الثالث: الربانمجالربانمج الرئيسي  :21 اجلدول

   اخلدمات العامة قسم 

  2019امليزانية املعتمدة لعام 
 )آبالف اليورو(

[1] 

  2019النفقات الفعلية لعام 
 )آبالف اليورو(

[2] 

 الفرق )آبالف اليورو(
[3]= [1]- [2] 
 

 معدَّل اإلنفاق
 ابلنسبة املئوية

[4]=/  [2] [1] 
 2601.3 املوظَّفون من فئة اخلدمات العامة ال توجد بياانت  783.3 املوظَّفون من الفئة الفنية

 96.7 111.8 3272.8 3384.6 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظَّفني
(32.9) 90.4 57.5 املساعدة املؤقتة العامة  157.1 

 - - - - املساعدة املؤقتة اخلاصة ابالجتماعات
 99.8 0.2 99.8 100.0 اإلضايفالعمل 

(32.7) 190.2 157.5 اجملموع الفرعي لسائر تكاليف املوظفني  120.7 
(1.6) 35.2 33.6 السفر  104.7 

 - - - - الضيافة
 39.3 85.5 55.5 141.0 اخلدمات التعاقدية

 58.5 6.8 9.7 16.5 التدريب
(12.1) 12.1 - اخلرباء االستشاريون   - 

 92.2 198.4 2344.6 2543.0 التشغيلية العامةالنفقات 
 51.6 110.3 117.7 228.0 اللوازم واملواد

 31.3 260.1 118.4 378.5 األاثث واملعدات
اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة 

 80.6 647.6 2693.0 3340.6 ابملوظفني
 89.4 726.7 6156.0 6882.7 اجملموع
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  3290 الفرعي الثالث: الربانمجالربانمج الرئيسي  :22 اجلدول

 قسم األمن والسالمة    

  2019امليزانية املعتمدة لعام 
 )آبالف اليورو(

[1] 

  2019النفقات الفعلية لعام 
 )آبالف اليورو(

[2] 

 الفرق )آبالف اليورو(
[3]= [1]- [2] 
 

 معدَّل اإلنفاق
 ابلنسبة املئوية

[4]=/  [2] [1] 
 4151.6 املوظَّفون من فئة اخلدمات العامة ال توجد بياانت  409.4 املوظَّفون من الفئة الفنية

(83.6) 4644.6 4561.0 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظَّفني  101.8 
 1.9 302.7 6.0 308.7 املساعدة املؤقتة العامة

 - - - - املساعدة املؤقتة اخلاصة ابالجتماعات
 72.5 37.6 99.2 136.8 اإلضايفالعمل 

 23.6 340.3 105.2 445.5 اجملموع الفرعي لسائر تكاليف املوظفني
 60.6 53.0 81.5 134.5 السفر

 - - - - الضيافة
 83.3 7.2 35.8 43.0 اخلدمات التعاقدية

 80.3 22.2 90.2 112.4 التدريب
 - - - - اخلرباء االستشاريون 
(4.1) 116.9 112.8 العامةالنفقات التشغيلية   103.6 

 59.6 25.7 38.7 63.7 اللوازم واملواد
(5.1) 5.1 - األاثث واملعدات  - 

اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة 
 78.8 98.8 367.6 466.4 ابملوظفني

 93.5 355.5 5117.4 5472.9 اجملموع
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 3300 الفرعي : الربانمج الرئيسي الثالث: الربانمج23 اجلدول

 شعبة اخلدمات القضائية

  2019امليزانية املعتمدة لعام 
 )آبالف اليورو(

[1] 

  2019النفقات الفعلية لعام 
 )آبالف اليورو(

[2] 

 الفرق )آبالف اليورو(
[3]= [1]- [2] 
 

 معدَّل اإلنفاق
 ابلنسبة املئوية

[4]=/  [2] [1] 
تال توجد بياان 11932.9 املوظَّفون من الفئة الفنية  5047.0 املوظَّفون من فئة اخلدمات العامة 

(1098.3) 18078.2 16979.9 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظَّفني  106.5 
 98.4 22.5 1411.6 1434.1 املساعدة املؤقتة العامة

 27.8 509.0 196.2 705.2 املساعدة املؤقتة اخلاصة ابالجتماعات
 89.0 1.7 13.3 15,0 العمل اإلضايف

 75.3 533.1 1621.2 2154.3 اجملموع الفرعي لسائر تكاليف املوظفني
 64.3 130.4 235.1 365.5 السفر

 - - - - الضيافة
 42.3 590.6 432.1 1022.7 اخلدمات التعاقدية

(24.2) 115.7 91.5 التدريب  126.4 
 95.2 18.6 366.9 385.5 اخلرباء االستشاريون

 98.8 41.8 3446.0 3487.8 حمامو الدفاع
(97.8) 1199.1 1101.3 حمامو الضحااي  108.9 

 96.8 198.1 5926.8 6124.9 النفقات التشغيلية العامة
(28.0) 381.5 353.5 اللوازم واملواد  107.9 

(56.3) 1362.3 1306.0 األاثث واملعدات  104.3 
 94.6 773.2 13465.5 14238.7 اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة ابملوظفني

 99.4 208.1 33164.8 33372.9 اجملموع
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  3310 الفرعي الثالث: الربانمجالربانمج الرئيسي  : 24 اجلدول

    مدير مكتب شعبة اخلدمات القضائية 

  2019امليزانية املعتمدة لعام 
 )آبالف اليورو(

[1] 

  2019النفقات الفعلية لعام 
 )آبالف اليورو(

[2] 

 اليورو(الفرق )آبالف 
[3]= [1]- [2] 
 

 معدَّل اإلنفاق
 ابلنسبة املئوية

[4]=/  [2] [1] 
2368. املوظَّفون من الفئة الفنية  65.6 املوظَّفون من فئة اخلدمات العامة ال توجد بياانت  

(59.8) 493.6 433.8 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظَّفني  113.8 
 - - - - املساعدة املؤقتة العامة

 - 72.9 - - املساعدة املؤقتة اخلاصة ابالجتماعات
 - - - - العمل اإلضايف

 - - - - اجملموع الفرعي لسائر تكاليف املوظفني
 - 4.8 - 4.8 السفر

 - - - - الضيافة
(1.4) 1.4 - اخلدمات التعاقدية  - 

 - 4.1 - 4.1 التدريب
 76.5 1.2 3.8 5.0 اخلرباء االستشاريون 

 - - - - التشغيلية العامةالنفقات 
 - - - - اللوازم واملواد

 - - - - األاثث واملعدات
اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة 

 37.4 8.7 5.2 13.9 ابملوظفني
(51.1) 498.8 447.7 اجملموع  111.4 
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  3320 الفرعي الثالث: الربانمجالربانمج الرئيسي  : 25 اجلدول

 القضائية     قسم إدارة األعمال

  2019امليزانية املعتمدة لعام 
 )آبالف اليورو(

[1] 

  2019النفقات الفعلية لعام 
 )آبالف اليورو(

[2] 

 الفرق )آبالف اليورو(
[3]= [1]- [2] 
 

 معدَّل اإلنفاق
 ابلنسبة املئوية

[4]=/  [2] [1] 
 1162.3 فئة اخلدمات العامة املوظَّفون من ال توجد بياانت  1429.6 املوظَّفون من الفئة الفنية

(191.9) 2783.8 2591.9 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظَّفني  107.4 
 19.7 312.0 76.8 388.8 املساعدة املؤقتة العامة

 - 72.9 - 72.9 املساعدة املؤقتة اخلاصة ابالجتماعات
 - - - - العمل اإلضايف

 16.6 384.9 76.8 461.7 اجملموع الفرعي لسائر تكاليف املوظفني
(1.7) 18.1 16.4 السفر  110.2 

 - - - - الضيافة
(3.9) 3.9 - اخلدمات التعاقدية  - 

 16.4 4.9 1.0 5.9 التدريب
 - - - - اخلرباء االستشاريون 

 - - - - النفقات التشغيلية العامة
 48.5 7.1 6.7 13.8 اللوازم واملواد

(0.7) 0.7 - األاثث واملعدات  - 
اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة 

 84.1 5.7 30.4 36.1 ابملوظفني
 93.6 198.7 2891.0 3089.7 اجملموع
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  5332الثالث: الربانمج الفرعي : الربانمج الرئيسي 26 اجلدول

 قسم خدمات إدارة املعلومات     

  2019امليزانية املعتمدة لعام 
 )آبالف اليورو(

[1] 

  2019لعام النفقات الفعلية 
 )آبالف اليورو(

[2] 

 الفرق )آبالف اليورو(
[3]= [1]- [2] 
 

 معدَّل اإلنفاق
 ابلنسبة املئوية

[4]=/  [2] [1] 
 2361.6 املوظَّفون من فئة اخلدمات العامة ال توجد بياانت  2066.8 املوظَّفون من الفئة الفنية

(409.8) 4838.2 4428.4 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظَّفني  109.3 
(87.4) 160.3 72.9 املساعدة املؤقتة العامة  219.9 

 - 10.0 - 10.0 املساعدة املؤقتة اخلاصة ابالجتماعات
 84.2 2.4 12.6 15.0 العمل اإلضايف

(75.0) 172.9 97.9 اجملموع الفرعي لسائر تكاليف املوظفني  176.6 
(3.3) 25.1 21.8 السفر  115.1 

 - - - - الضيافة
 43.7 471.1 365.9 837.0 اخلدمات التعاقدية

(47.6) 106.4 58.8 التدريب  180.9 
 - - - - اخلرباء االستشاريون 

 98.8 46.9 4005.0 4051.9 النفقات التشغيلية العامة
(38.7) 360.7 322.0 اللوازم واملواد  112.0 

(53.7) 1359.7 1306.0 األاثث واملعدات  104.1 
للتكاليف غري املتصلة  اجملموع الفرعي

 94.3 374.7 6222.8 3597.5 ابملوظفني
(110.1) 11233.9 11123.8 اجملموع  101.0 
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 3330الثالث: الربانمج الفرعي : الربانمج الرئيسي 27 اجلدول

 قسم االحتجاز     

  2019امليزانية املعتمدة لعام 
 )آبالف اليورو(

[1] 

  2019النفقات الفعلية لعام 
 اليورو()آبالف 

[2] 

 الفرق )آبالف اليورو(
[3]= [1]- [2] 
 

 معدَّل اإلنفاق
 ابلنسبة املئوية

[4]=/  [2] [1] 
 131.2 املوظَّفون من فئة اخلدمات العامة ال توجد بياانت  307.3 املوظَّفون من الفئة الفنية

(6.0) 444.5 438.5 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظَّفني  101.4 
(29.5) 29.5 - املؤقتة العامةاملساعدة   - 

 - - - - املساعدة املؤقتة اخلاصة ابالجتماعات
(0.7) 0.7 - العمل اإلضايف  - 

(30.2) 30.2 - اجملموع الفرعي لسائر تكاليف املوظفني  - 
(0.1) 3.9 3.8 السفر  102.0 

 - - - - الضيافة
 - - - - اخلدمات التعاقدية

 - 16.8 - 16.8 التدريب
 - 6.0 - 6.0 اخلرباء االستشاريون 

 91.6 173.0 1889.0 2062.0 النفقات التشغيلية العامة
 27.0 5.5 2.0 7.5 اللوازم واملواد

 - - - - األاثث واملعدات
اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة 

 90.4 201.2 1894.9 2096.1 ابملوظفني
 93.5 165.0 2369.6 2534.6 اجملموع
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 3340الثالث: الربانمج الفرعي : الربانمج الرئيسي 28 اجلدول

     ويةدمات اللغاخلقسم 

  2019امليزانية املعتمدة لعام 
 )آبالف اليورو(

[1] 

  2019النفقات الفعلية لعام 
 )آبالف اليورو(

[2] 

 الفرق )آبالف اليورو(
[3]= [1]- [2] 
 

 معدَّل اإلنفاق
 ابلنسبة املئوية

[4]=/  [2] [1] 
 539.1 املوظَّفون من فئة اخلدمات العامة ال توجد بياانت  4596.1 املوظَّفون من الفئة الفنية

 108.5 (438.5) 5573.7 5135.2 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظَّفني
 100.0 (0.2) 582.7 582.5 املساعدة املؤقتة العامة

 31.5 426.1 196.2 622.3 املساعدة املؤقتة اخلاصة ابالجتماعات
 - - - - العمل اإلضايف

 64.7 425.9 778.9 1204.8 اجملموع الفرعي لسائر تكاليف املوظفني
 68.2 43.2 92.6 135.8 السفر

 - - - - الضيافة
 21.4 81.5 22.2 103.7 اخلدمات التعاقدية

 - (8.3) 8.3 - التدريب
 - 12.0 - 12.0 اخلرباء االستشاريون 

 - (0.8) 0.8 - التشغيلية العامةالنفقات 
 78.8 1.7 6.5 8.2 اللوازم واملواد

 - - - - األاثث واملعدات
اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة 

 50.2 129.4 130.3 259.7 ابملوظفني
 98.2 116.7 6483.0 6599.7 اجملموع
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  3360  الثالث: الربانمج الفرعي: الربانمج الرئيسي 29 اجلدول

     مشاركة الضحااي وجرب أضرارهم قسم 

  2019امليزانية املعتمدة لعام 
 )آبالف اليورو(

[1] 

  2019النفقات الفعلية لعام 
 )آبالف اليورو(

[2] 

 الفرق )آبالف اليورو(
[3]= [1]- [2] 
 

 معدَّل اإلنفاق
 ابلنسبة املئوية

[4]=/  [2] [1] 
 393.6 املوظَّفون من فئة اخلدمات العامة ال توجد بياانت  986.1 املوظَّفون من الفئة الفنية

 93.6 88.0 1291.7 1379.7 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظَّفني
 183.3 (142.9) 314.4 171.5 املساعدة املؤقتة العامة

 - - - - املساعدة املؤقتة اخلاصة ابالجتماعات
 - - - - العمل اإلضايف

 183.3 (142.9) 314.4 171.5 تكاليف املوظفني اجملموع الفرعي لسائر
 72.9 10.2 27.6 37.8 السفر

 - - - - الضيافة
 1.8 31.4 0.6 32.0 اخلدمات التعاقدية

 - 5.3 - 5.3 التدريب
 1002.9 (45.1) 50.1 5.0 اخلرباء االستشاريون 

 - (8.8) 8.8 - النفقات التشغيلية العامة
 260.7 (3.2) 5.2 2.0 اللوازم واملواد

 - (1.4) 1.4 - األاثث واملعدات
اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة 

 114.1 (11.6) 93.7 82.1 ابملوظفني
(66.4) 1699.7 1633.3 اجملموع  104.1 
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  3370 الثالث: الربانمج الفرعي: الربانمج الرئيسي 30 اجلدول

      مكتب احملامي العام للدفاع 

  2019املعتمدة لعام امليزانية 
 )آبالف اليورو(

[1] 

  2019النفقات الفعلية لعام 
 )آبالف اليورو(

[2] 

 الفرق )آبالف اليورو(
[3]= [1]- [2] 
 

 معدَّل اإلنفاق
 ابلنسبة املئوية

[4]=/  [2] [1] 
 65.6 املوظَّفون من فئة اخلدمات العامة ال توجد بياانت  456.9 املوظَّفون من الفئة الفنية

(39.4) 561.9 522.5 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظَّفني  107.5 
 84.9 18.1 101.7 119.8 املساعدة املؤقتة العامة

 - - - - املساعدة املؤقتة اخلاصة ابالجتماعات
 - - - - العمل اإلضايف

 84.9 18.1 101.7 119.8 اجملموع الفرعي لسائر تكاليف املوظفني
(2.5) 6.8 4.3 السفر  158.8 

 - - - - الضيافة
(1.3) 1.3 - اخلدمات التعاقدية  - 

 0.0 0.6 0.0 0.6 التدريب
 - 20.0 - 20.0 اخلرباء االستشاريون 

 - - - - النفقات التشغيلية العامة
(0.4) 0.4 - اللوازم واملواد  - 

 - - - - األاثث واملعدات
اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة 

 34.3 16.4 8.5 24.9 ابملوظفني
(5.0) 672.2 667.2 اجملموع  100.7 
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  3380 الثالث: الربانمج الفرعي: الربانمج الرئيسي 31 اجلدول

       للضحااي مكتب احملامي العام 

  2019امليزانية املعتمدة لعام 
 )آبالف اليورو(

[1] 

  2019النفقات الفعلية لعام 
 )آبالف اليورو(

[2] 

 اليورو(الفرق )آبالف 
[3]= [1]- [2] 
 

 معدَّل اإلنفاق
 ابلنسبة املئوية

[4]=/  [2] [1] 
 65.6 املوظَّفون من فئة اخلدمات العامة ال توجد بياانت  1176.3 املوظَّفون من الفئة الفنية

(2.4) 1244.3 1241.9 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظَّفني  100.2 
(47.6) 146.2 98.6 املساعدة املؤقتة العامة  148.3 

 - - - - املساعدة املؤقتة اخلاصة ابالجتماعات
 - - - - العمل اإلضايف

(47.6) 146.2 98.6 اجملموع الفرعي لسائر تكاليف املوظفني  148.3 
 42.4 67.5 49.7 117.2 السفر

 - - - - الضيافة
 73.7 13.2 36.8 50.0 اخلدمات التعاقدية

 - - - - التدريب
 92.7 24.6 312.9 337.5 اخلرباء االستشاريون 

(11.4) 22.4 11.0 النفقات التشغيلية العامة  203.9 
 - - - - اللوازم واملواد

 - - - - األاثث واملعدات
اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة 

 81.8 93.9 421.8 515.7 ابملوظفني
 97.6 43.8 1812.4 1856.2 اجملموع



ICC-ASP/19/7 

 

177  7-A-070121 

 3390 الفرعي الربانمج الرئيسي الثالث: الربانمج: 32 اجلدول

 قسم دعم احملامني 

  2019امليزانية املعتمدة لعام 
 )آبالف اليورو(

[1] 

  2019النفقات الفعلية لعام 
 )آبالف اليورو(

[2] 

 الفرق )آبالف اليورو(
[3]= [1]- [2] 
 

 معدَّل اإلنفاق
 ابلنسبة املئوية

[4]=/  [2] [1] 
تال توجد بياان 545.6 الفئة الفنيةاملوظَّفون من   262.4 املوظَّفون من فئة اخلدمات العامة 

(38.4) 846.4 808.0 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظَّفني  104.8 
(0.1) 0.1 - املساعدة املؤقتة العامة  - 

 - - - - املساعدة املؤقتة اخلاصة ابالجتماعات
 - - - - العمل اإلضايف

(0.1) 0.1 - الفرعي لسائر تكاليف املوظفنياجملموع   - 
 48.3 12.2 11.4 23.6 السفر

 - - - - الضيافة
 - - - - اخلدمات التعاقدية

 - - - - التدريب
 - - - - اخلرباء االستشاريون

 98.8 41.8 3446.0 3487.8 حمامو الدفاع
(97.8) 1199.1 1101.3 حمامو الضحااي  108.9 

(0.8) 0.8 - التشغيلية العامةالنفقات   - 
 - - - - اللوازم واملواد

(0.5) 0.5 - األاثث واملعدات  - 
(45.1) 4657.8 4612.7 اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة ابملوظفني  101.0 

(83.6) 5504.3 5420.7 اجملموع  101.5 
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 3800 الفرعي : الربانمج الرئيسي الثالث: الربانمج33 اجلدول

 شعبة العمليات اخلارجية  

  2019امليزانية املعتمدة لعام 
 )آبالف اليورو(

[1] 

  2019النفقات الفعلية لعام 
 )آبالف اليورو(

[2] 

 الفرق )آبالف اليورو(
[3]= [1]- [2] 
 

 معدَّل اإلنفاق
 ابلنسبة املئوية

[4]=/  [2] [1] 
تتوجد بياانال  10332.0 املوظَّفون من الفئة الفنية  4190.5 املوظَّفون من فئة اخلدمات العامة 

.315269 14522.5 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظَّفني  (746.8)  105.1 
(109.4) 1817.0 1707.6 املساعدة املؤقتة العامة  106.4 

 8.2 97.7 8.7 106.4 املساعدة املؤقتة اخلاصة ابالجتماعات
(4.9) 7.9 3.0 العمل اإلضايف  262.9 

(16.6) 1833.6 1817.0 اجملموع الفرعي لسائر تكاليف املوظفني  100.9 
 75.5 347.3 1067.9 1415.2 السفر

 - 1.0 - 1.0 الضيافة
 83.1 197.8 971.5 1169.3 اخلدمات التعاقدية

 80.3 29.1 118.1 147.2 التدريب
(23.3) 23.3 - اخلرباء االستشاريون  - 

 71.4 910.8 2278.8 3189.6 التشغيلية العامة النفقات
 80.3 83.2 339.4 422.6 اللوازم واملواد

(49.0) 74.5 25.5 األاثث واملعدات  292.0 
 76.5 1496.8 4873.6 6370.4 اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة ابملوظفني

 96.8 733.4 21976.5 22709.9 اجملموع
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  3810  الفرعي الربانمج الرئيسي الثالث: الربانمج: 34 اجلدول

 شعبة العمليات اخلارجية  مكتب مدير 

  2019امليزانية املعتمدة لعام 
 )آبالف اليورو(

[1] 

  2019النفقات الفعلية لعام 
 )آبالف اليورو(

[2] 

 الفرق )آبالف اليورو(
[3]= [1]- [2] 
 

 معدَّل اإلنفاق
 ابلنسبة املئوية

[4]=/  [2] [1] 
تال توجد بياان 279.5 املوظَّفون من الفئة الفنية  65.6 املوظَّفون من فئة اخلدمات العامة 

(69.6) 414.7 345.1 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظَّفني  120.2 
(67.3) 67.3 - املساعدة املؤقتة العامة  - 

 - - - - املساعدة املؤقتة اخلاصة ابالجتماعات
 - - - - العمل اإلضايف

(67.3) 67.3 - اجملموع الفرعي لسائر تكاليف املوظفني  - 
 42.9 49.5 37.1 86.6 السفر

 - - - - الضيافة
(1.7) 1.7 - اخلدمات التعاقدية  - 

(1.7) 1.7 - التدريب  - 
 - - - - اخلرباء االستشاريون

(1.0) 1.0 - النفقات التشغيلية العامة  - 
(0.4) 0.4 - واملواداللوازم   - 

 - - - - األاثث واملعدات
 48.4 44.7 41.9 86.6 اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة ابملوظفني

(92.3) 524.0 431.7 اجملموع  121.4 
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 3820   الفرعي : الربانمج الرئيسي الثالث: الربانمج35 اجلدول

 العمليات اخلارجية  قسم دعم 

  2019امليزانية املعتمدة لعام 
 )آبالف اليورو(

[1] 

  2019النفقات الفعلية لعام 
 )آبالف اليورو(

[2] 

 الفرق )آبالف اليورو(
[3]= [1]- [2] 
 

 معدَّل اإلنفاق
 ابلنسبة املئوية

[4]=/  [2] [1] 
تال توجد بياان 1829.1 املوظَّفون من الفئة الفنية  459.2 العامةاملوظَّفون من فئة اخلدمات  

(40.1) 2328.4 2288.3 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظَّفني  101.8 
(164.0) 164.0 - املساعدة املؤقتة العامة  - 

 - - - - املساعدة املؤقتة اخلاصة ابالجتماعات
 - - - - العمل اإلضايف

(164.0) 164.0 - اجملموع الفرعي لسائر تكاليف املوظفني  - 
 79.3 12.5 48.0 60.5 السفر

 - - - - الضيافة
 92.8 0.9 12.1 13.0 اخلدمات التعاقدية

 46.5 10.0 8.6 18.6 التدريب
(18.1) 18.1 - اخلرباء االستشاريون  - 

 - - - - النفقات التشغيلية العامة
 43.6 14.1 10.9 25.0 اللوازم واملواد

 - - - - األاثث واملعدات
 83.4 19.4 97.7 117.1 الفرعي للتكاليف غري املتصلة ابملوظفنياجملموع 
(184.7) 2590.1 2405.4 اجملموع  107.7 
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 3830   الفرعي : الربانمج الرئيسي الثالث: الربانمج36 اجلدول

 قسم الضحااي والشهود

  2019امليزانية املعتمدة لعام 
 )آبالف اليورو(

[1] 

  2019لعام النفقات الفعلية 
 )آبالف اليورو(

[2] 

 الفرق )آبالف اليورو(
[3]= [1]- [2] 
 

 معدَّل اإلنفاق
 ابلنسبة املئوية

[4]=/  [2] [1] 
تال توجد بياان 3359.7 املوظَّفون من الفئة الفنية  1426.4 املوظَّفون من فئة اخلدمات العامة 

(524.6) 5310.7 4786.1 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظَّفني  111.0 
 98.2 14.4 805.7 820.1 املساعدة املؤقتة العامة

 8.2 97.7 8.7 106.4 املساعدة املؤقتة اخلاصة ابالجتماعات
(0.4) 0.4 - العمل اإلضايف  - 

 87.9 111.7 814.8 926.5 اجملموع الفرعي لسائر تكاليف املوظفني
 80.3 150.5 612.7 763.2 السفر

 - - - - الضيافة
(38.7) 38.7 - اخلدمات التعاقدية  - 

 99.9 0.0 28.7 28.7 التدريب
 - - - - اخلرباء االستشاريون

 70.9 528.0 1287.4 1815.4 النفقات التشغيلية العامة
(17.1) 21.6 4.5 اللوازم واملواد  479.5 

(11.7) 11.7 - األاثث واملعدات  - 
 76.6 611.0 2000.8 2611.8 املتصلة ابملوظفنياجملموع الفرعي للتكاليف غري 

 97.6 198.2 8126.2 8324.4 اجملموع
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 3840   الفرعي : الربانمج الرئيسي الثالث: الربانمج37 اجلدول

 اإلعالم والتوعية قسم 

  2019امليزانية املعتمدة لعام 
 )آبالف اليورو(

[1] 

  2019النفقات الفعلية لعام 
 اليورو()آبالف 

[2] 

 الفرق )آبالف اليورو(
[3]= [1]- [2] 
 

 معدَّل اإلنفاق
 ابلنسبة املئوية

[4]=/  [2] [1] 
76.311 املوظَّفون من الفئة الفنية تال توجد بياان   984.0 املوظَّفون من فئة اخلدمات العامة 

 87.9 260.4 1899.9 2160.3 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظَّفني
(131.4) 131.4 - املؤقتة العامةاملساعدة   - 

 - - - - املساعدة املؤقتة اخلاصة ابالجتماعات
 - - - - العمل اإلضايف

(131.4) 131.4 - اجملموع الفرعي لسائر تكاليف املوظفني  - 
 69.6 13.0 29.6 42.6 السفر

 - - - - الضيافة
 70.3 53.0 125.0 178.0 اخلدمات التعاقدية

(20.9) 36.4 15.5 التدريب  235.0 
(5.2) 5.2 - اخلرباء االستشاريون  - 

 53.9 11.5 13.5 25.0 النفقات التشغيلية العامة
(8.9) 14.9 6.0 اللوازم واملواد  247.6 

(9.9) 13.9 4.0 األاثث واملعدات  348.3 
 88.0 32.5 238.6 271.1 اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة ابملوظفني

 93.4 161.5 2269.9 2431.4 اجملموع
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 3850  الفرعي : الربانمج الرئيسي الثالث: الربانمج38 اجلدول

  املكاتب اخلارجية التابعة للمحكمة

  2019امليزانية املعتمدة لعام 
 )آبالف اليورو(

[1] 

  2019النفقات الفعلية لعام 
 )آبالف اليورو(

[2] 

 الفرق )آبالف اليورو(
[3]= [1]- [2] 
 

 معدَّل اإلنفاق
 ابلنسبة املئوية

[4]=/  [2] [1] 
43687. املوظَّفون من الفئة الفنية تال توجد بياان   1255.3 املوظَّفون من فئة اخلدمات العامة 

(373.0) 5315.7 4942.7 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظَّفني  107.5 
 73.1 239.0 648.5 887.5 املساعدة املؤقتة العامة

 - - - - املساعدة املؤقتة اخلاصة ابالجتماعات
(4.5) 7.5 3.0 العمل اإلضايف  251.0 

 73.7 234.5 656.0 890.5 اجملموع الفرعي لسائر تكاليف املوظفني
 73.6 121.9 340.4 462.3 السفر

 - 1.0 - 1.0 الضيافة
 81.2 184.3 794.3 978.3 اخلدمات التعاقدية

 50.6 41.7 42.7 84.4 التدريب
 - - - - اخلرباء االستشاريون

 72.4 372.3 976.9 1349.2 النفقات التشغيلية العامة
 75.4 95.4 291.7 387.1 اللوازم واملواد

(27.3) 48.8 21.5 األاثث واملعدات  227.0 
 76.0 789.2 2494.6 3283.8 اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة ابملوظفني

 92.9 650.8 8466.2 9117.0 اجملموع
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 أمانة مجعية الدول األطراف : الرابع: الربانمج الرئيسي 39 اجلدول

  أمانة مجعية الدول األطراف 

  2019امليزانية املعتمدة لعام 
 )آبالف اليورو(

[1] 

  2019النفقات الفعلية لعام 
 )آبالف اليورو(

[2] 

 اليورو(الفرق )آبالف 
[3]= [1]- [2] 
 

 معدَّل اإلنفاق
 ابلنسبة املئوية

[4]=/  [2] [1] 
تال توجد بياان 647.7 املوظَّفون من الفئة الفنية  356.6 املوظَّفون من فئة اخلدمات العامة 

(233.5) 1237.8 1004.3 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظَّفني  123.3 
(42.9) 609.2 566.3 املساعدة املؤقتة العامة  107.6 

 89.3 17.8 149.3 167.1 املساعدة املؤقتة اخلاصة ابالجتماعات
 57.2 16.3 21.7 38.0 العمل اإلضايف

(8.8) 780.2 771.4 اجملموع الفرعي لسائر تكاليف املوظفني  101.1 
 72.9 118.9 320.0 438.9 السفر

 83.0 1.2 5.8 7.0 الضيافة
 78.7 120.9 447.8 568.7 اخلدمات التعاقدية

 45.1 4.0 3.3 7.3 التدريب
 - - - - اخلرباء االستشاريون

 21.4 19.2 5.2 24.4 النفقات التشغيلية العامة
 19.0 11.9 2.8 14.7 اللوازم واملواد

 - 5.0 - 5.0 األاثث واملعدات
 73.6 281.1 784.9 1066.0 اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة ابملوظفني

 98.6 38.7 2803.0 2841.7 اجملموع
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 4100الربانمج الفرعي : الرابع: الربانمج الرئيسي 40 اجلدول

 مؤمتر مجعية الدول األطراف  

  2019امليزانية املعتمدة لعام 
 )آبالف اليورو(

[1] 

  2019النفقات الفعلية لعام 
 )آبالف اليورو(

[2] 

 اليورو(الفرق )آبالف 
[3]= [1]- [2] 
 

 معدَّل اإلنفاق
 ابلنسبة املئوية

[4]=/  [2] [1] 
تال توجد بياان - املوظَّفون من الفئة الفنية  - املوظَّفون من فئة اخلدمات العامة 

(15.8) - اجملموع الفرعي لتكاليف املوظَّفني  15.8 - 
(52.9) 380.1 327.2 املساعدة املؤقتة العامة  116.2 

 84.8 16.3 90.8 107.1 املساعدة املؤقتة اخلاصة ابالجتماعات
 41.5 11.7 8.3 20.0 العمل اإلضايف

(24.9) 479.2 454.3 اجملموع الفرعي لسائر تكاليف املوظفني  105.5 
(7.0) 7.0 - السفر  - 

 - - - - الضيافة
 83.3 69.0 344.0 413.0 اخلدمات التعاقدية

 - - - - التدريب
 - - - - اخلرباء االستشاريون

 47.5 5.8 5.2 11.0 النفقات التشغيلية العامة
 27.9 7.2 2.8 10.0 اللوازم واملواد

 - - - - األاثث واملعدات
 82.7 75.1 358.9 434.0 اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة ابملوظفني

 92.6 66.0 822.3 888.3 اجملموع
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 4200الربانمج الفرعي : الرابع: الربانمج الرئيسي 41 اجلدول

 أمانة مجعية الدول األطراف  

  2019امليزانية املعتمدة لعام 
 )آبالف اليورو(

[1] 

  2019النفقات الفعلية لعام 
 )آبالف اليورو(

[2] 

 الفرق )آبالف اليورو(
[3]= [1]- [2] 
 

 معدَّل اإلنفاق
 ابلنسبة املئوية

[4]=/  [2] [1] 
تال توجد بياان 498.1 املوظَّفون من الفئة الفنية  276.7 املوظَّفون من فئة اخلدمات العامة 

 124.5 (189.6) 964.4 774.8 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظَّفني
 - (0.2) 0.2 - املساعدة املؤقتة العامة

 - - - - املساعدة املؤقتة اخلاصة ابالجتماعات
 71.9 5.1 12.9 18.0 اإلضايفالعمل 

 72.8 4.9 13.1 18.0 اجملموع الفرعي لسائر تكاليف املوظفني
 297.7 (31.6) 47.6 16.0 السفر

 - 1.0 - 1.0 الضيافة
 - - - - اخلدمات التعاقدية

 - 2.9 - 2.9 التدريب
 - - - - اخلرباء االستشاريون

 - - - - النفقات التشغيلية العامة
 - 4.7 - 4.7 اللوازم واملواد

 - 5.0 - 5.0 األاثث واملعدات
 160.9 (18.0) 47.6 29.6 اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة ابملوظفني

 124.6 (202.7) 1025.1 822.4 اجملموع
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  4400الربانمج الفرعي: الرابع: الربانمج الرئيسي 42 اجلدول

 مجعية الدول األطراف   مكتب رئيس

  2019امليزانية املعتمدة لعام 
 )آبالف اليورو(

[1] 

  2019النفقات الفعلية لعام 
 )آبالف اليورو(

[2] 

 الفرق )آبالف اليورو(
[3]= [1]- [2] 
 

 معدَّل اإلنفاق
 ابلنسبة املئوية

[4]=/  [2] [1] 
تال توجد بياان - املوظَّفون من الفئة الفنية  - من فئة اخلدمات العامة املوظَّفون 

(0.0) - اجملموع الفرعي لتكاليف املوظَّفني  0.0 - 
(32.2) 141.5 109.3 املساعدة املؤقتة العامة  129.4 

 - - - - املساعدة املؤقتة اخلاصة ابالجتماعات
 - - - - العمل اإلضايف

(32.2) 141.5 109.3 اجملموع الفرعي لسائر تكاليف املوظفني  129.4 
 44.2 64.4 51.0 115.4 السفر

 - - - - الضيافة
 - 12.0 - 12.0 اخلدمات التعاقدية

 - - - - التدريب
 - - - - اخلرباء االستشاريون

 - - - - النفقات التشغيلية العامة
 - - - - اللوازم واملواد

 - - - - األاثث واملعدات
 40.1 76.4 51.0 127.4 ابملوظفني اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة

 81.3 44.3 192.4 236.7 اجملموع
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  4500الربانمج الفرعي: الرابع: الربانمج الرئيسي  43اجلدول

 جلنة امليزانية واملالية   

  2019امليزانية املعتمدة لعام 
 )آبالف اليورو(

[1] 

  2019النفقات الفعلية لعام 
 )آبالف اليورو(

[2] 

 الفرق )آبالف اليورو(
[3]= [1]- [2] 
 

 معدَّل اإلنفاق
 ابلنسبة املئوية

[4]=/  [2] [1] 
تال توجد بياان 149.6 املوظَّفون من الفئة الفنية  79.9 املوظَّفون من فئة اخلدمات العامة 

(59.8) 289.3 229.5 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظَّفني  126.1 
 67.4 42.3 87.5 129.8 املساعدة املؤقتة العامة

 97.5 1.5 58.5 60.0 املساعدة املؤقتة اخلاصة ابالجتماعات
(0.5) 0.5 - العمل اإلضايف  - 

 77.2 43.3 146.5 189.8 اجملموع الفرعي لسائر تكاليف املوظفني
 69.7 93.1 214.4 307.5 السفر

 96.8 0.2 5.8 6.0 الضيافة
 72.2 39.9 103.8 143.7 اخلدمات التعاقدية

 74.8 1.1 3.3 4.4 التدريب
 - - - - اخلرباء االستشاريون

 - 13.4 - 13.4 النفقات التشغيلية العامة
 - - - - اللوازم واملواد

 - - - - األاثث واملعدات
 68.9 147.7 327.3 475.0 اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة ابملوظفني

 85.3 131.2 763.1 894.3 اجملموع
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 املباين : اخلامس: الربانمج الرئيسي  44 اجلدول

    املباين 

  2019امليزانية املعتمدة لعام 
 )آبالف اليورو(

[1] 

  2019النفقات الفعلية لعام 
 )آبالف اليورو(

[2] 

 الفرق )آبالف اليورو(
[3]= [1]- [2] 
 

 معدَّل اإلنفاق
 ابلنسبة املئوية

[4]=/  [2] [1] 
تال توجد بياان - املوظَّفون من الفئة الفنية  - املوظَّفون من فئة اخلدمات العامة 

 - - - - اجملموع الفرعي لتكاليف املوظَّفني
 - - - - املساعدة املؤقتة العامة

 - - - - املساعدة املؤقتة اخلاصة ابالجتماعات
 - - - - العمل اإلضايف

 - - - - تكاليف املوظفنياجملموع الفرعي لسائر 
 - - - - السفر

 - - - - الضيافة
 - - - - اخلدمات التعاقدية

 - - - - التدريب
 - - - - اخلرباء االستشاريون

 100.0 - 1800.0 1800.0 النفقات التشغيلية العامة
 - - - - اللوازم واملواد

 - - - - األاثث واملعدات
 100.0 - 1800.0 1800.0 للتكاليف غري املتصلة ابملوظفنياجملموع الفرعي 

 100.0 - 1800.0 1800.0 اجملموع
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 أمانة الصندوق االستئماين للضحااي  : السادس: الربانمج الرئيسي 45 اجلدول

 الصندوق االستئماين للضحااي     

  2019امليزانية املعتمدة لعام 
 )آبالف اليورو(

[1] 

  2019النفقات الفعلية لعام 
 )آبالف اليورو(

[2] 

 الفرق )آبالف اليورو(
[3]= [1]- [2] 
 

 معدَّل اإلنفاق
 ابلنسبة املئوية

[4]=/  [2] [1] 
تال توجد بياان 935.6 املوظَّفون من الفئة الفنية  131.2 املوظَّفون من فئة اخلدمات العامة 

 88.8 119.6 947.2 1066.8 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظَّفني
 89.5 148.1 1269.4 1417.5 املساعدة املؤقتة العامة

 - - - - املساعدة املؤقتة اخلاصة ابالجتماعات
(0.1) 0.1 - العمل اإلضايف  - 

 89.6 148.0 1269.5 1417.5 اجملموع الفرعي لسائر تكاليف املوظفني
 103.9 (13.9) 366.7 352.8 السفر

 4.5 1.0 0.0 1.0 الضيافة
 93.9 9.0 138.0 147.0 اخلدمات التعاقدية

 37.3 20.2 12.0 32.2 التدريب
 64.4 37.4 67.6 105.0 اخلرباء االستشاريون

 13.6 4.3 0.7 5.0 النفقات التشغيلية العامة
 66.6 1.0 2.0 3.0 اللوازم واملواد

 - - - - األاثث واملعدات
 90.9 59.0 587.0 646.0 للتكاليف غري املتصلة ابملوظفنياجملموع الفرعي 

 89.6 326.5 2803.8 3130.3 اجملموع
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 قرض الدولة املضيفة   : 2-السابع: الربانمج الرئيسي 46 اجلدول

 قرض الدولة املضيفة      

  2019امليزانية املعتمدة لعام 
 )آبالف اليورو(

[1] 

  2019النفقات الفعلية لعام 
 )آبالف اليورو(

[2] 

 الفرق )آبالف اليورو(
[3]= [1]- [2] 
 

 معدَّل اإلنفاق
 ابلنسبة املئوية

[4]=/  [2] [1] 
 - املوظَّفون من فئة اخلدمات العامة - - املوظَّفون من الفئة الفنية

 - - - - اجملموع الفرعي لتكاليف املوظَّفني
 - - - - املساعدة املؤقتة العامة

 - - - - املساعدة املؤقتة اخلاصة ابالجتماعات
 - - - - العمل اإلضايف

 - - - - اجملموع الفرعي لسائر تكاليف املوظفني
 - - - - السفر

 - - - - الضيافة
 - - - - اخلدمات التعاقدية

 - - - - التدريب
 - - - - اخلرباء االستشاريون

 - - - - النفقات التشغيلية العامة
 - - - - اللوازم واملواد

 - - - - األاثث واملعدات
 - - - - اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة ابملوظفني

 - - - - جملموعا
(0.0) 3585.1 3585.1 املضيفة قرض الدولة   100.0 

(0.0) 3585.1 3585.1  املضيفةاجملموع مبا فيه قرض الدولة   100.0 
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 آلية الرقابة املستقلة   : 5-السابع: الربانمج الرئيسي 47 اجلدول

 آلية الرقابة املستقلة      

  2019امليزانية املعتمدة لعام 
 )آبالف اليورو(

[1] 

  2019النفقات الفعلية لعام 
 )آبالف اليورو(

[2] 

 الفرق )آبالف اليورو(
[3]= [1]- [2] 
 

 معدَّل اإلنفاق
 ابلنسبة املئوية

[4]=/  [2] [1] 
تال توجد بياان 409.1 املوظَّفون من الفئة الفنية  72.9 املوظَّفون من فئة اخلدمات العامة 

(15.3) 497.3 482.0 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظَّفني  103.2 
 - - - - املساعدة املؤقتة العامة

 - - - - املساعدة املؤقتة اخلاصة ابالجتماعات
 - - - - العمل اإلضايف

 - - - - اجملموع الفرعي لسائر تكاليف املوظفني
(2.0) 12.6 10.6 السفر  118.4 

 - - - - الضيافة
(1.1) 1.1 - اخلدمات التعاقدية  - 

 33.0 7.7 3.8 11.5 التدريب
 31.3 13.7 6.3 20.0 اخلرباء االستشاريون

 - 2.0 - 2.0 النفقات التشغيلية العامة
 - - - - واملواد اللوازم

 11.7 4.4 0.6 5.0 األاثث واملعدات
 49.4 24.8 24.3 49.1 اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة ابملوظفني

 98.2 9.5 521.6 531.1 اجملموع
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 مكتب املراجعة الداخلية    : 6-السابع: الربانمج الرئيسي 48 اجلدول

       مكتب املراجعة الداخلية 

  2019امليزانية املعتمدة لعام 
 )آبالف اليورو(

[1] 

  2019النفقات الفعلية لعام 
 )آبالف اليورو(

[2] 

 الفرق )آبالف اليورو(
[3]= [1]- [2] 
 

 معدَّل اإلنفاق
 ابلنسبة املئوية

[4]=/  [2] [1] 
تال توجد بياان 454.9 املوظَّفون من الفئة الفنية  72.9 العامةاملوظَّفون من فئة اخلدمات  

(19.2) 547.0 527.8 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظَّفني  103.6 
 84.8 18.3 101.5 119.8 املساعدة املؤقتة العامة

 - - - - املساعدة املؤقتة اخلاصة ابالجتماعات
 - - - - العمل اإلضايف

 84.8 18.3 101.5 119.8 اجملموع الفرعي لسائر تكاليف املوظفني
 97.9 0.2 10.1 10.3 السفر

 - - - - الضيافة
 - - - - اخلدمات التعاقدية

 99.7 0.1 27.6 27.7 التدريب
 - - - - اخلرباء االستشاريون

 - - - - النفقات التشغيلية العامة
 - - - - اللوازم واملواد

 - - - - األاثث واملعدات
 99.2 0.3 37.7 38.0 ابملوظفنياجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة 

(0.7) 686.3 685.6 اجملموع  100.1 

 
____________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


