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 مقدمة عامة -أوالً

. ٢٠٠٧ كل أجهزة احملكمة وأمانة مجعية الدول األطراف يف عام إجنازات بأهمحيتوي هذا التقرير على قائمة  -١
لربامج كما يشتمل على جدول يتناول مالك  حسب الربامج الرئيسية وا١ويشتمل التقرير أيضا على تفصيل النفقات

فصل مستويات التوظيف الفعلية مقابل مستويات التوظيف املدرجة يف امليزانية كما طلبت ذلك جلنة امليزانية املوظفني وي
وعالوة على ذلك، يضم مرفق هذه الوثيقة استعراضا مفصالً ألداء الربنامج حسب أبواب ميزانية الربنامج . ٢واملالية

 .السنوية باإلشارة إىل األهداف املنشودة واإلجنازات املتوقعة ومؤشرات اإلجناز ومؤشرات األداء
 

 أهم إجنازات احملكمة -ثانياً

 الوضع يف مجهورية الكونغو الدميقراطية 

 واالدعاءاألنشطة التحليلية وأنشطة التحقيق 
 حملاكمة توماس لوبانغا دييلو؛التأهب  •
  وأدلة التربئة احملتملة إىل الدفاع؛الكشف عن أدلة التجرمي •
  الدائرة االبتدائية ودائرة االستئناف؛بني صفحة ٩٦٠  وثيقة ضمت يف جمملها٦٦إيداع  •
 جبهة القوميني دعاة االندماج وجبهة املقاومة الوطنية يف إاء التحقيقات يف اجلرائم اليت يدعى بأن •

 بلدة بوغورو؛ خالل اهلجوم الذي شن على قد ارتكبتاها إيتوري
 جبهة تيو نغوديولو شوي، قائدوما جبهة املقاومة الوطنية  على جريمان كاتانغا، قائدمري قبض أيداعإ •

 ؛٢٠٠٧يوليو /يف شهر متوزالقوميني دعاة االندماج 
  الدائرة التمهيدية؛إىل صفحة ٧,٠٧٠ وثيقة ضمت يف جمملها ٩١ إيداع •
وتشمل اجلرائم . الكيفوس من أجل فتح قضية ثالثة تعلقة بقضية مبا فيها تلك املالبدء يف حتليل معلومات •

 ؛)اجلماعي (املدعى بوقوعها واجلاري حتليلها النقل القسري للسكان والقتل والعنف اجلنسي الشامل
ارئ مؤقتة لضمان محايتهم إيتوري، وعند االقتضاء اختاذ تدابري طو الشهود يف  وضعرصد مواصلة •

 .، وفقا ملا جاء يف اخلطة االستراتيجية للمحكمة"أي خطر حمتمل"وجتنيبهم 
 

 اإلجراءات القضائية
 املدعي العام ضد لوبانغا

 السيد توماس  على، م جرائم حرب٢٠٠٧يناير /اين كانون الث٢٩ثبتت الدائرة التمهيدية األوىل بتاريخ  •
 لوبانغا دييلو؛

 
                                                      

١
 .بلة للتغير قا-ي إىل أرقام أولية غري مراجعة وه٢٠٠٦تستند نفقات عام   
٢

 ICC-ASP/5/32, part II.D.6(a), paragraph 23 
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 وأحيلت قضية لوبانغا إىل هذه الدائرة ،ئية األوىلأصدرت هيئة الرئاسة قرارا أنشأت مبقتضاه الدائرة االبتدا •
 ؛٢٠٠٧مارس / آذار٦يوم 

 قائمة يف املواضيع اليت يتعني أن تحدد منذ البداية، مثل يوليو وضعت الدائرة االبتدائية األوىل/ متوز١٨ويف  •
. ءاتجرامشاركة اين عليهم، واللغات اليت ستستخدم خالل اإلإجراء احملاكمة وء حتديد موعد بد

 تشرين ٣٠ و٢٩بني وأكتوبر، / تشرين األول٢ و١بني : التاليةواعيد وعقدت اجللسات يف امل
 نوفمرب؛/ تشرين الثاين٢٠أكتوبر، ويوم /األول

 ٢٠٠٧يونيو / حزيران١٣رفضت دائرة االستئناف استئنافا قدمه الدفاع طعناً يف القرار الصادر بتاريخ  •
 بشأن اعتماد التهم؛

 . خارج مقر احملكمةإقامة احملاكمة يف احتمال نظرك ترة االبتدائية كذلبدأت الدائ •
 

 املدعي العام ضد كاتانغا
 .، أصدرت الدائرة التمهيدية األوىل أمر قبض خمتوم على جريمان كاتانغا٢٠٠٧يوليو / متوز٢يف  •
 

 االعتقال والتسليم
 
. ٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول١٨  ضد السيد كاتانغا بتاريخ الصادررفعت األختام عن أمر القبض •

أكتوبر/ تشرين األول٢٢ثل أول مرة أمام احملكمة يوم وسيم. 
 

 الدعم
 ونقل ٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول١٧سلِّم السيد جريمان كاتانغا إىل احملكمة اجلنائية الدولية بتاريخ  •

ومثُل . ٢٠٠٧أكتوبر /ول تشرين األ١٨يوم إىل مركز احتجاز احملكمة اجلنائية الدولية ووصل الحقا 
 ؛٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول٢٢ألول مرة أمام الدائرة التمهيدية األوىل يوم 

 .جرى إخالء املكتب امليداين يف كينشاسا ملدة أربعة أيام ألسباب أمنية •
 

 
 الوضع يف دارفور

 
 األنشطة التحليلية وأنشطة التحقيق واالدعاء

يناير / كانون الثاين٢٧ من ، امتدتاءات الوطنية اجلارية يف السودان املعلومات عن اإلجرإيفاد بعثة جلمع •
 ؛٢٠٠٧فرباير / شباط٧حىت 

ارتكباها يف دارفور قد بأن أمحد هارون وعلي كوشيب  يدعى  اليتماعيةاجلرائم اجلإاء التحقيق يف  •
 ؛ السكان املدنيني يف حق٢٠٠٤ و٢٠٠٣خالل الفترة املمتدة بني عامي 

 ؛ا بلد٢٠ بعثة إىل ما يقارب عن ١٠٠يد عن  ما يزإيفاد •
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 ؛٢٠٠٧فرباير / ضد أمحد هارون وعلي كوشيب يف شهر شباطقبض أمريإيداع طليب استصدار  •
  سجالت احملكمة اخلاصة بالقضية؛أُضيفت إىل صفحة ٢,٣٦٢  تضم يف جمملهاطلب ٩٦إيداع  •
يونيو / يف شهري حزيران١٥٩٣م ه رقال بقرارمنظمة األمم املتحدة عمين إىل جملس أمن  تقريرإرسال •

  تقدم التحقيقات؛ مدى بشأن٢٠٠٧ديسمرب /وكانون األول
التشاور مع منظمة الوحدة األفريقية واجلامعة العربية واالحتاد األورويب وحتالف املنظمات غري احلكومية  •

 دانني؛لدفع اجلهود من أجل القبض على املُ
ارتكبت ضد سكان مدنيني حتقيق يف اجلرائم اليت يدعى بأا :  حتقيقني جديدين جرائم أخرى وفتححتليل •

 املستوى؛ وحتقيق يف هجمات شنها وتورط فيها مسؤولون سودانيون رفيع،  منهمحتديدا املشردينو
 . ضد قوات حفظ السالممتمردون

 
 اإلجراءات القضائية

أمحد ("لسيد أمحد حممد هارون أن القضية املرفوعة ضد ابعد ثبوت  ،أصدرت الدائرة التمهيدية األوىل •
 تندرج ضمن اختصاص احملكمة ومقبولة، ")علي كوشيب("د علي عبد الرمحان والسيد علي حمم") هارون

 ؛٢٠٠٧أبريل / نيسان٢٧ أمري قبض عليهما بتاريخ 
 

 احملكمة أمري قبض وتسليم ضد السيد هارون والسيد كوشيب إىل  أرسلت٢٠٠٧يونيو / حزيران٤ويف  •
وإىل كل الدول األطراف يف نظام روما األساسي، وإىل كل أعضاء جملس أمن األمم املتحدة السودان 

 .الذين ليسوا أطرافا يف نظام روما األساسي وإىل مصر وإريتريا وإثيوبيا ولبنان واجلماهريية العربية الليبية
 

  والتسليماالعتقال
 . بعدمل ينفَّذ أمرا القبض •

 
 الدعم

 
تسليم يف حق السيد كوشيب  أمري قبض و٢٠٠٧ يونيو/يف شهر حزيران، أرسل قلم احملكمة  •

والسيد هارون إىل كل الدول األطراف وإىل أعضاء جملس األمن من الدول غري األطراف يف نظام روما 
 الفيدرالية الدميقراطية وإىل اجلماهريية إثيوبيا ومجهورية وإريتريااألساسي، وإىل مجهورية مصر العربية 

 الليبية وإىل مجهورية السودان؛العربية 
 عليهم والشهود بدعم خاص من القوات الفرنسية يف أبيشي؛البدء يف عملية دعم اين  •
ديسمرب /نوفمرب وكانون األول/ املكتب امليداين يف جنامينا يف تشرين الثاين بعثات كانت تعمل يفإلغاء •

 .، ألسباب أمنية٢٠٠٧
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 الوضع يف أوغندا
 

 لية وأنشطة التحقيق واالدعاءاألنشطة التحلي
  قادة من جيش الرب للمقاومة؛٥إاء التحقيقات يف اجلرائم املدعى بأن ارتكبها  •
 ؛٢٠٠٥يوليو / ارتكبت بعد صدور أوامر القبض ضد جوزيف كوين وآخرون يف شهر متوزرصد جرائم •
  مباشر؛أو غريا مباشرا كان رصد شبكات التمويل اليت قد تساعد املدانني على الفرار أو قد تقدم هلم دعم •
 التواصل مع الشهود؛ •
 . قد ارتكبتهاقوات الدفاع الشعبية األوغنديةاجلرائم املدعى بأن مات من حكومة أوغندا بشأن طلب معلو •
 
 

 اإلجراءات القضائية
 الدائرة دا وفاة السيد راسكا لوكويا، أعلنت، وبعد أن أكدت حكومة أوغن٢٠٠٧يوليو / متوز١١يف  •

وواصلت .  ال مفعول له أمر القبض بذلكأصبح ضده، و وقف اإلجراءات اليت بدأا الثانيةةديالتمهي
  تنفيذ أوامر القبض املتبقية؛ الثانية رصدةالتمهيديئرة الدا

 هوية إثباتبوجوب  تلك املتعلقة وتناولت الدائرة كذلك، املسائل املتعلقة مبشاركة اين عليهم والسيما •
فع التعديالت التمويهية اليت أُدخلت على وثائق، مثل التعديالت التمويهية اليت فُرضت اين عليهم، ور

 .لمجين عليهم أو الشهود لمحايةً
 

 االعتقال والتسليم
 .بعد مل تنفذ أوامر القبض •

 
 الدعم

ملا ن وفاة راسكا لوكيويا حا وإعال، إىل الدائرة شهادة٢٠٠٧نيو يو/ حزيران٢٦ أودع قلم احملكمة بتاريخ •
 ها من السلطات األوغندية؛تلقا

، وبناء على توجيهات الدائرة، أحال قلم احملكمة قرار الدائرة بشأن ٢٠٠٧أكتوبر /ويف تشرين األول •
 اإلجراءات ضد راسكا لوكيويا إىل مجهورية أوغندا وإىل مجهورية السودان وإىل مجهورية الكونغو وقف

 .الدميقراطية
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 يقيا الوسطىالوضع يف مجهورية أفر
 

 األنشطة التحليلية وأنشطة التحقيق واالدعاء
دعى يواليت ، ٢٠٠٣ و٢٠٠٢ عامي ت بني خالل موجة العنف اليت حلّ يفم ارتكبتفتح حتقيق يف جرائ •

  من أعمال العنف اجلنسي؛اغتصاب وما إىل ذلك جرائممعظمها كانت يف  اأب
 لدولية؛ضمان التعاون الضروري مع احلكومات واملنظمات ا •
  عدة بعثات للتحقيق؛إيفاد •
 رصد أعمال عنف أخرى ارتكبت مؤخرا يف مشال البالد واإلجراءات الوطنية يف هذا الصدد؛ •
 .عقد اجتماع مع ممثلي اين عليهم يف مقر احملكمة •

 
 الدعم

 . جديد يف بانغي عمليات ميداينإنشاء مكتب •
 

 األوضاع األخرى
 

 يق واالدعاءاألنشطة التحليلية وأنشطة التحق
 املدعي العام، إىل كولومبيا للقاء اين عليهم حتت إشراف ٢٠٠٧أكتوبر /يف شهر تشرين األول إيفاد بعثة •

 ؛عني العامني واملمثلني السياسينيوالقضاة واملد
 ؛واإلخطار باستالمها وحتليلها من نظام روما األساسي ١٥ مبقتضى املادة تدم بالغ ق٤٤٣ُتلقي  •
 املتعلقة باجلرائم ، وإعادة النظر يف املعلومات حتليال معمقابلدان يف القارات الثالث يف عدة حتليل األوضاع •

 .اختصاص احملكمةاليت تندرج ضمن 

 
 األنشطة األخرى

 
 االتفاقات والتعاون

 
 يف أديس  إىل جلنة املمثلني الدائمني لالحتاد األفريقيئيس واملدعي العام واملسجل إحاطة الر كل منقدم •

 ؛٢٠٠٧مارس / آذار١ يف أبابا
 س احملكمة على اجلمعية العامة بتاريخضه رئي عري الثالث إىل األمم املتحدةوقدمت احملكمة تقريرها السنو •

 ؛٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين١
  ٢٠٠٧يونيو / حزيران٧ يوم ع الرئيس ووزير الشؤون اخلارجية هلولندا معايل السيد ماكسيم فريهاغنوقّ •

 ؛ اجلنائية الدولية ومملكة هولنداقر بني احملكمةاتفاق امل
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 اخلطة االستراتيجية
 
ية، مع التركيز بصفة خاصة على وضع قيادة جملس التنسيق، تنفيذ اخلطة االستراتيجواصلت احملكمة، ب •

تنفيذ اخلطة االستراتيجية على و، بني األجهزة ويف كنفهامليات اختاذ قرارات تكون ناجعة  عوحتديد
على ليهم و فيما يتعلق باملسائل اخلاصة باين ععلى صعيد احملكمة ككل وعلى وضع استراتيجية عية،للتو

 ؛إحراز تقدم كبري يف حتقيق أهداف املوارد البشرية
 ؛راتيجيةاخلطة االست على أساس ٢٠٠٨امليزانية الربناجمية املقترحة لعام احملكمة  وأعدت •
 .عرب فريقها العامل يف الهايع مكتب اجلمعية  التحاور مكمة مبواصلةوتعهدت احمل •
 

 قسم االحتجاز
 
مركز ، زيارة إىل ٢٠٠٧يوليو / متوز٢٠-١٨أدت اللجنة الدولية للصليب األمحر خالل الفترة املمتدة بني  •

 احتجاز احملكمة اجلنائية الدولية؛
الدميقراطية إىل مركز ، وصل السيد كاتانغا من مجهورية الكونغو ٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول١٨ويف  •

 ؛)ICC-01/04-01/07القضية رقم (احتجاز احملكمة اجلنائية الدولية 
 والطبع يف إطار احلواسبتخدام ة املتعلقة باسالسياسحددت واعد الداخلية للمحتجزين و القووضعت •

 .القضية يف مركز احتجاز احملكمة اجلنائية الدولية
 

 اللغات
 
الوظائف، اهليكل التنظيمي، األمساء  تسميات(ية والثالثة بسبع لغات نثاصطلحات الامل صدرت نشرتا •

 ؛)الرمسية للبلدان
 يف موضوع ترمجة نظام روما األساسي إىل اللغة )نوفمرب/تشرين الثاين(فريق من اخلرباء السواحيليني نظر  •

 ؛السواحيلية وتشاوروا فيه
 .أول ترمجة شفوية وحتريرية بلغة اللينغاال •

 
 كمةإدارة احمل

 
 نتجد النسخ األصلية والترمجات؛ وأُ ويشمل هذا العد–)  صفحة٢٤٩٧١( وثيقة ٩٤٣سجل ما جمموعه  •

.  باللغتني الفرنسية واإلنكليزية-وسجلت مث دونت صفحة من حماضر اجللسات ٢٦٩٠موعه ما جم
 . دقيقة٣٣ ساعة و٥٥ دورة، بلغ عدد ساعاا ٥٥  جلسة يف٢٨قدت ما جمموعه عو
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عليهمينا  
 

 بلغ ستة احلماية حىت ٢٠٠٧ يف عاموحدة اين عليهم والشهود ارتفع عدد األشخاص الذين طلبوا من  •
 عدد األشخاص الذين أُحلقوا بربنامج احلماية للمحكمة سجل يف السنة املاضية، وزادأمثال العدد الذي 

 سجل يف السنة املاضية؛بلغت تقريبا أربعة أمثال العدد الذي زيادة اجلنائية الدولية 
  يف٢٠٠٧العملي يف امليدان وشاركت خالل عام عليهم والشهود ودعمت وجودها  وحدة اين وكثفت •

يف أوغندا ويف  تدابري احلماية واالستجابة الداخلية  الوحدةودعمت. ات ميدانية يف كل احلاالتعملي
 ٢٠٠٧ومع اية عام .  دارفور يفالةاحلب علق فيما يتميقراطية ووضعت تدابري مماثلة الدمجهورية الكونغو

 . مجهورية أفريقيا الوسطى كذلك يفالةاحلب عليهم والشهود يف وضع تدابري خاصة  وحدة اينشرعت
 

 املباين الدائمة
 

العملية، ونظمت ق باملباين الدائمة، فحددت املتطلبات  حتققت إجنازات جبارة فيما يتعل٢٠٠٧ ويف عام •
جرى ، ولمحكمة لباين الدائمة املمدير مشروعخرباء دوليني، وعني عمل مع  وورشات عدة لقاءات

-http://www.icc-cpi.int/library/asp/ICC-ASP( لقرار يتعلق باملباين الدائمة للجمعية التحضري

6-20_Vol.I_Part_III_English.pdf( ،ضع هيكلددت  إلدارة املشروع وووالعملية املتطلبات ح 
 .وتقديرات التكلفة

 
 التوعية

 
يف ، فتوسع نطاق تغطيتها وازداد عددها ا كبريا أحرزت أنشطة التوعية يف احملكمة تقدم٢٠٠٧ويف سنة  •

أُحكم إطارها املؤسسي ييم أثرها، و نظام لتقْأُنشئلدميقراطية ويف أوغندا ويف دارفور، ومجهورية الكونغو ا
 ٣.توعيةإنشاء وحدة للب

 الدفاع
 

 من يا حمام١٠٠  حلقة دراسية حملامي الدفاع شارك فيها ما يزيد عن٢٠٠٧مارس /يف شهر آذار نظمت •
، اخلطة وتناقش املشاركون يف مسائل من بينها. وجمموعة من رابطات احملامني مجيع أحناء العامل

دة القانونية، من أجل استطالع آراء املختصني يف الستراتيجية للمحكمة والتعديالت املقترحة لنظام املساعا
 . واملاليةجلنة امليزانيةعرض املقترح النهائي على يف موضوع هذه التعديالت قبل  امليدان

                                                      
٣

-http://www.icc-cpi.int/library/OutreachRP2007: ٢٠٠٧رير التوعية لعام طلع على تقوملزيد من املعلومات، ا  

ENG.pdf. 
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 أهم إجنازات أمانة مجعية الدول األطراف -ثالثاً

) اجلمعية(وضوعية وخدمات تنظيم املؤمترات إىل مجعية الدول األطراف واصلت األمانة تقدمي خدمات م -٢
 : على ما يلي٢٠٠٦واشتملت أهم إجنازات األمانة يف عام . وأجهزا

 
تنظيم وخدمة الدورة اخلامسة املستأنفة والدورة السادسة جلمعية الدول األطراف يف نيويورك، وكذلك  •

وقدمت كذلك خدمات الجتماع غري . عاملة ذلك املكتب وأفرقته اليف اهليئات الفرعية التابعة للجمعية مبا
  جرمية العدوان؛رمسي ما بني الدورات بشأن

 تنظيم وخدمة دورتني من دورات جلنة امليزانية واملالية يف الهاي؛ •
معية تقدمي خدمات السكرتارية القانونية واملوضوعية مثل توفري الوثائق والتقارير وامللخصات التحليلية للج •

 وأعضاء جلنة امليزانية واملالية؛ وهليئاا الفرعية مبا يف ذلك إعداد الوثائق املتعلقة بانتخاب القضاة
  اجلمعية؛توفري املشورة بشأن املسائل القانونية واملوضوعية املتعلقة بأعمال •
ئات ذات  اهليوسائر غري احلكومية تواملنظما الدولية  احلكومية احلكومات واحملكمة واملنظماتالتراسل مع •

 .الصلة واألفراد املعنيني بشأن املسائل املتعلقة بأعمال اجلمعية
 

 ٢٠٠٧أداء امليزانية  -رابعاً 

 نبذة عن أداء ميزانية احملكمة اجلنائية الدولية

ة  مليون يوروا يف مقابل ميزانية معتمد٨٠,٥ أي ما جمموعه باملائة  ٩٠,٥ اإلمجايل للمحكمة بلغ معدل التنفيذ -٣
 . مليون يوروا٨٨,٩قدرها 

 
 يهامبا ف  مسائل رئيسية على النحو الكامل٢٠٠٧أثرت يف قدرة احملكمة على تنفيذ امليزانية الربناجمية لعام وقد  -٤

 حماكمة والقيود اليت فرضتها األمم املتحدة على السفر نظراً للمخاطر األمنية املاثلة يف املناطق اليت تم ا إقامةعدم 
 .اهتماماً رئيسياً، وصعوبة التوظيفاحملكمة 

 
 تأثرت بعدم عقد حماكمات فهي اهليئة القضائية، واملكتب املباشر للمدعي العام وشعبة أما الربامج الرئيسية اليت -٥

 أما أكثر الربامج تأثراً.  والدفاعين عليهمشعبة خدمات احملكمة وشعبة ااالدعاء وقلم احملكمة بالنسبة ملكتب املسجل، و
جموعة التدابري التقييدية اليت فرضتها األمم املتحدة على السفر نظراً للمخاطر األمنية فهي مجيع برامج املدعي العام مب

مكتب على  و على مكتب املدعي العام بصفة خاصة أثر كبريوظيف يف عملية التوكان للتأخر. وشعبة خدمات احملكمة
 .املسجل

 
 جتاوز يف اإلنفاق على أدى إىل مما مبوظفي املساعدة العامة املؤقتةتعانت احملكمة ، اسوظيفونتيجة للتأخر يف الت -٦

 .هذه الفئة
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إىل  باملائة ٦٧,٠اخنفاض مستوى التنفيذ الذي بلغ يعزى ق بأمانة مجعية الدول األطراف فأما فيما يتعل -٧
 .لتعاقدية لدعم االجتماعات استخدام اخلدمات ا لدى، والوفورات اليت حتققتوظيفاملصاعب املصادفة يف الت

 

 . ملخصاً لالعتمادات والنفقات والفارق ومعدالت التنفيذ حسب الربامج الرئيسية والربامج١ويورد اجلدول  -٨
 

 )بآالف اليورو( حسب الربامج الرئيسية والربامج ٢٠٠٧أداء امليزانية لعام  -١اجلدول 

عدل التنفيذ م الفارق النفقات االعتماد الربنامج/الربنامج الرئيسي
 بالنسبة املئوية

     الربنامج الرئيسي األول

 %٩٧ ٦٩ ٢٣٦ ٧ ٩ ٩٩٩ ٢ ١٠ ٢٣٥ ٩ اهليئة القضائية
 %١١٨ ٣٦ -٤٩٧ ٢ ٣ ٢٠٤ ٩ ٢ ٧٠٧ ٧ *هيئة الرئاسة

 %٩٠ ٢٥ ٧٣٣ ٩ ٦ ٧٩٤ ٣ ٧ ٥٢٨ ٢ الدوائر
     الربنامج الرئيسي الثاين

 %٧٩ ٢٧ ٤ ٨٤٣ ٧ ١٨ ٥٢٧ ٢ ٢٣ ٣٧٠ ٩ مكتب املدعي العام
 %٧٥ ١٤ ١ ٨٦٢ ٣ ٥ ٦٢٩ ٤ ٧ ٤٩١ ٧ املدعي العام

 %٦٩ ٦١ ٦٠٠ ١ ١ ٣٧٤ ٧ ١ ٩٧٤ ٨ شعبة االختصاص والتكامل والتعاون
 %٨١ ١١ ١ ٩٨٥ ٣ ٨ ٥٢٢ ٣ ١٠ ٥٠٧ ٦ شعبة التحقيقات

 %٨٨ ٣٤ ٣٩٥ ٩ ٣ ٠٠٠ ٩ ٣ ٣٩٦ ٨ شعبة االدعاء
     الربنامج الرئيسي الثالث

 %٩٦ ٣٣ ١ ٧٩٤ ٢ ٤٧ ٠٤٦ ٧ ٤٨ ٨٤٠ ٩ قلم احملكمة
 %٨٣ ١٤ ١ ٣٩٣ ٠ ٦ ٨٦٨ ٦ ٨ ٢٦١ ٦ مكتب املسجل

 %١١١ ٠٣ -٢ ٠٥١ ٥ ٢٠ ٦٥٠ ٦ ١٨ ٥٩٩ ١ شعبة اخلدمات اإلدارية املشتركة
 %٨٩ ١٤ ١ ٥٢٩ ٦ ١٢ ٥٥٥ ٢ ١٤ ٠٨٤ ٨ شعبة خدمات احملكمة
 %١٠٠ ٩٣ -٢٤ ٨ ٢ ٦٨٨ ٠ ٢ ٦٦٣ ٢ قسم اإلعالم والوثائق

 %٧٩ ٤٩ ٩٢٥ ٩ ٣ ٥٨٧ ٩ ٤ ٥١٣ ٨ ايا والدفاعشعبة الضح
 %٩٦ ٩٢ ٢٢ ١ ٦٩٦ ٣ ٧١٨ ٤ أمانة الصندوق االستئماين للضحايا

     الربنامج الرئيسي الرابع
 %٦٧ ٠٤ ١٧٢ ٧ ٢ ٧٧٦ ٢ ٤ ١٤١ ١ أمانة مجعية الدول األطراف
     الربنامج الرئيسي اخلامس
 %٩٢ ٤٤ ١٧٢ ٧ ٢ ١١٠ ٣ ٢ ٢٨٣ ٠ االستثمار يف مباين احملكمة

 %١٠٥ ٧٨ -١٠٢ ٤ ١ ٨٧٥ ٥ ١ ٧٧٣ ١ املباين املؤقتة
 %٤٦ ٠٥ ٢٧٥ ١ ٢٣٤ ٨ ٥٠٩ ٩ املباين الدائمة

 %٩٠ ٥٣ ٨ ٤١٢ ٢ ٨٠ ٤٥٩ ٦ ٨٨ ٨٧١ ٨ جمموع تكاليف احملكمة
 تشمل هيئة الرئاسة مبالغ مالية خمصصة ملكتب االتصال يف نيويورك(*)   

 . قابلة للتغيري غري مراجعة وهإىل أرقام أولية ٢٠٠٧تستند نفقات عام : مالحظة
 
 

ويستأثر عنصر اإلنفاق .  فكرة عامة عن اإلنفاق األساسي واإلنفاق املتعلق مبختلف احلاالت٢ اجلدول قدموي -٩
ا ملائة فإنه يعكس أثر القضايبا ٨٢ق املتعلق باحلاالت وقدره ا عنصر اإلنفاملائة أمبا ٩٧،٧ساسي مبعدل تنفيذ قدره األ

 .املذكورة أعاله
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 )بآالف اليورو(، حبسب اإلنفاق األساسي واإلنفاق املتعلق مبختلف احلاالت ٢٠٠٧تنفيذ امليزانية،  -٢اجلدول 
 اإلنفاق املتعلق مبختلف احلاالت اإلنفاق األساسي 

عدل مل٪ النفقات االعتماد الربنامج الرئيسي والربنامج
 لتنفيذ عدل امل٪ النفقات االعتماد التنفيذ 

       الربنامج الرئيسي األول
 ٣٤ ٥ ٢٥٣ ٩ ٧٣٥ ٨ ١٠٢ ٦ ٩ ٧٤٥ ٣ ٩ ٥٠٠ ١ اهليئة القضائية

     ١١٨ ٤ ٣ ٢٠٤ ٩ ٢ ٧٠٧ ٧ هيئة الرئاسة
 ٣٤ ٥ ٢٥٣ ٩ ٧٣٥ ٨ ٩٦ ٣ ٦ ٥٤٠ ٤ ٦ ٧٩٢ ٤ الدوائر

       الربنامج الرئيسي الثاين
 ٧٨ ٦ ١٤ ٤٣٦ ٩ ١٨ ٣٦٨ ٨ ٨١٨ ٤ ٠٩٠ ٤ ٥ ٠٠٢ ١ مكتب املدعي العام

 ٦٦ ٤ ٣ ٠٤٠ ٨ ٤ ٥٧٩ ٨ ٨٨ ٩ ٢ ٥٨٨ ٧ ٢ ٩١١ ٩ املدعي العام
شعبة االختصاص والتكامل 

 ٧٠ ٤ ٧٥٧ ٨ ١ ٠٧٥ ٩ ٦٨ ٦ ٦١٦ ٩ ٨٩٨ ٩ والتعاون
 ٨٢ ١ ٨ ١٣٦ ٤ ٩ ٩٠٨ ٢ ٦٤ ٤ ٣٨٥ ٨ ٥٩٩ ٤ شعبة التحقيقات

 ٨٩ ٢ ٢ ٥٠١ ٩ ٢ ٨٠٤ ٩ ٨٤ ٣ ٤٩٩ ٠ ٥٩١ ٩ شعبة االدعاء
       مج الرئيسي الثالثالربنا

 ٨٦ ٦ ١٨ ٤٦٥ ٨ ٢١ ٣٢٧ ٨ ١٠٣ ٩ ٢٨ ٥٨٠ ٩ ٢٧ ٥١٣ ١ قلم احملكمة
 ٦٦ ٢ ١ ٤٠٣ ٦ ٢ ١١٩ ٤ ٨٩ ٠ ٥ ٤٦٥ ٠ ٦ ١٤٢ ٢ مكتب املسجل

 ١١٣ ١ ٧ ١٤٠ ٣ ٦ ٣١١ ١ ١٠٩ ٩ ١٣ ٥١٠ ٣ ١٢ ٢٨٨ ٠ شعبة اخلدمات اإلدارة املشتركة
 ٧٧ ٩ ٦ ٧٠٤ ٨ ٨ ٦١٠ ٨ ١٠٦ ٩ ٥ ٨٥٠ ٤ ٥ ٤٧٤ ٠ شعبة خدمات احملكمة
 ٨٢ ٧ ١ ١١٩ ١ ١ ٣٥٣ ٧ ١١٩ ٨ ١ ٥٦٩ ٠ ١ ٣٠٩ ٥ قسم اإلعالم والوثائق

 ٦٨ ٦ ٢ ٠١٣ ٠ ٢ ٩٣٢ ٨ ٩٩ ٦ ١ ٥٧٥ ٠ ١ ٥٨١ ٠  والدفاعين عليهمشعبة ا
أمانة الصندوق االستئماين 

   ٨٥ ٠   ٨٥ ١ ٦١١ ٣ ٧١٨ ٤ مجين عليهملل
       الربنامج الرئيسي الرابع

       ٦٧ ٠ ٢ ٧٧٦ ١ ٤ ١٤١ ١ مانة مجعية الدول األطرافأ

         الربنامج الرئيسي اخلامس
     ٩٢ ٤ ٢ ١١٠ ٣ ٢ ٢٨٣ ٠ االستثمار يف مباين احملكمة

     ١٠٥ ٨ ١ ٨٧٥ ٥ ١ ٧٧٣ ١ املباين املؤقتة
       ٤٦ ٠ ٢٣٤ ٨ ٥٠٩ ٩ املباين الدائمة

 ٨٢ ٠ ٣٣ ١٥٦ ٦ ٤٠ ٤٣٢ ٤ ٩٧ ٧ ٤٧ ٣٠٣ ٠ ٤٨ ٤٣٩ ٤ جمموع تكاليف احملكمة

 تشمل هيئة الرئاسة مبالغ مالية خمصصة ملكتب االتصال يف نيويورك(*)   
 . إىل أرقام أولية غري مراجعة وهي قابلة للتغير٢٠٠٧تستند نفقات عام : مالحظة
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 . حبسب وجه اإلنفاق٢٠٠٧ تنفيذ أداء امليزانية لعام  ٣ اجلدول يعرضو -١٠
 

 )بآالف اليورو(حسب وجه اإلنفاق  ٢٠٠٧ تنفيذ امليزانية لعام -٣ لاجلدو
 

معدل التنفيذ  الفارق النفقات االعتماد البند
٪ 

 ١١٣ ٦ -٨٢٣ ٦ ٨٩٣ ٦ ٠٧٠ القضاة

 ١١٣ ٦ -٨٢٣ ٦ ٨٩٣ ٦ ٠٧٠ رواتب القضاة وبدالم
 ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق موظفو الفئة الفنية
 ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق لعامةموظفو اخلدمات ا
 ٧٦ ٥ ١١ ٠٦٩ ٣٥ ٩٥٢ ٤٧ ٠٢١  املوظفون-اموع الفرعي 

 ١٣٣ ٣ -٢ ٣٦٦ ٩ ٤٧٢ ٧ ١٠٦ املساعدة العامة املؤقتة
 ٧٥ ٦ ٤٠٩ ١ ٢٦٣ ١ ٦٧٢ املساعدة املؤقتة لالجتماعات

 ٧٥ ٥ ٧٩ ٢٤٥ ٣٢٤ ساعات إضافية
 ١٣٣ ٢ -٧٩ ٣١٨ ٢٣٩ خرباء استشاريون

 ١٢١ ٠ -١ ٩٥٧ ١١ ٢٩٨ ٩ ٣٤١  الرتب األخرى-اموع الفرعي 

 ٩٠ ٧ ٣٧٧ ٣ ٦٨٢ ٤ ٠٥٨ السفر
 ٩٦ ٧ ٢ ٤٦ ٤٨ الضيافة

 ١١٠ ١ -٧٦٢ ٨ ٣٠٢ ٧ ٥٣٩ اخلدمات التعاقدية مبا يف ذلك التدريب
 ٨٥ ٧ ١ ٥٨١ ٩ ٤٩٠ ١١ ٠٧٢ نفقات التشغيل العامة

 ٧٢ ٠ ٤٢٠ ١ ٠٨٠ ١ ٥٠٠ اللوازم واملوارد
 ١٦٧ ٢ -١ ٤٩٤ ٣ ٧١٧ ٢ ٢٢٣ األثاث واملعدات

 ٩٩ ٥ ١٢٣ ٢٦ ٣١٧ ٢٦ ٤٤٠  التكاليف غري املتصلة باملوظفني-اموع الفرعي 

٨٨ ٨٧٢ اموع  ٨٠ ٤٥٩  ٨ ٤١٣  ٩٠ ٥  
 

وقد مت التمييز بني الوظائف الشاغرة . ٢٠٠٧ديسمرب / حالة مالك املوظفني يف كانون األول٤ويبين اجلدول  -١١
 .عنها والوظائف الشاغرة غري املعلن عنها والوظائف اليت مت إلغاؤهااملعلن 
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 ٢٠٠٧ديسمرب /حالة مالك املوظفني يف كانون األول  -٤اجلدول 

 

 
 

 باستثناء املسؤولني املنتخبني* 

 

 نوع الوظيفة
الوظائف 
املعتمدة 
٢٠٠٧* 

الوظائف 
 املشغولة

الوظائف 
اليت جيري 

 ملؤها

الوظائف 
املعلن 
عنها 

يت ال وال
جيري 
 ملؤها

الوظائف 
الشاغرة 

غري 
املعلن 
 عنها

 الربنامج/الربنامج الرئيسي

]٦[ ]٥[ ]٤[ ]٣[ ]٢[ ]١[ 

 ١ ١ ٣ ٢٢ ٢٧ الفئة الفنية الربنامج الرئيسي األول

 ٤ ٢ ٣ ٧ ١٦ اخلدمات العامة اهليئة القضائية

       

 ٣ ٩ ١٠ ١١٠ ١٣٢ الفئة الفنية الربنامج الرئيسي الثاين

 ١ ٢ ٩ ٥٣ ٦٥ لعامةاخلدمات ا مكتب املدعي العام

       

 ٢ ١٦ ١٧ ١٢٥ ١٥٨ الفئة الفنية الربنامج الرئيسي الثالث

 ١٠ ١٥ ١٨ ١٨٨ ٢٣٣ اخلدمات العامة قلم احملكمة

       

 ١ صفر صفر ٣ ٤ الفئة الفنية الربنامج الرئيسي الرابع

 ٣ صفر صفر ٢ ٥ اخلدمات العامة أمانة مجعية الدول األطراف

       

 صفر صفر صفر ٢ ٢ الفئة الفنية مج الرئيسي اخلامسالربنا

 ١ صفر صفر صفر ١ اخلدمات العامة االستثمار يف مباين احملكمة

       

 ٧ ٢٦ ٣٠ ٢٦٢ ٣٢٣ الفئة الفنية  موظفو الفئة الفنية-اموع الفرعي 

 ١٩ ١٩ ٣٠ ٢٥٠ ٣٢٠ اخلدمات العامة  موظفو اخلدمات العامة-اموع الفرعي 

٢٦ ٤٥ ٦٠ ٥١٢ ٦٤٣   احملكمة اجلنائية الدولية-موع ا 
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 املرفق
 اهليئة القضائية: الربنامج الرئيسي األول -ألف

 هيئة الرئاسة: ١١٠٠الربنامج  -١
 األهداف النتائج املتوقعة مؤشرات األداء اإلجنازات

 ية األوىل حالة واحدة إىل الدائرة االبتدائإحالة •
 تشكيل دائرة ابتدائية واحدة •
وأعيد تشـكيل دائـرة     ( دوائر متهيدية    ٣ حاالت إىل    ٤ إسناد •

 )متهيدية واحدة

 وللحاالت املسندة   النسبة املئوية للدوائر املشكلة    •
 . من جمموع العدد املتطلبيهاإل

علـى    إليهـا   احلاالت وإسناد كل الدوائر    ليتشك •
 األساسـي   النحو املنصوص عليه يف نظام رومـا      

 .والقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات

 ٤: اريةعدد املشاورات اجل •
 ٢: عدد املشاورات املنتهية •

لـيت   معها املشاورات أو ا    جتريعدد الدول اليت     •
 . ثنائيةرتيباتت  على معهااتفق

أبـدت  ت مـع ثـالث دول       را املشـاو  استمرار •
أو .استعدادها لقبول األشخاص احملكـوم علـيهم      

 . معها ثنائيةرتيبات توضع 

فر ا تـو  لدى ،مة ستة حتقيقات وحماك   إجراء •
 )١اهلدف احملدد . (التعاون اخلارجي

 ويف اخلارج    احملكمة  داخل زوارال اجتماع مع    ١١٠عقد حوايل    •
 %).١٠زيادة مبعدل  (٢٠٠٦ يف عام  اجتماع١٠٠يف مقابل 

ـ  ١٢ ألقى الرئيس خطابات يف      ٢٠٠٧يف عام    • ؤمترا وحلقـة    م
رق اويعكس الف . ٢٠٠٦ يف عام    ١٨ مقابل   مناسبة،دراسية أو   

 احملكمـة   اطَيبة مع خم   الثنائي جتماعاتحتوال يف التركيز على اال    
والسـيما  (فيما يتعلق مبسائل ذات أمهية بالغة يف عمل احملكمة          

 ).فيما يتعلق بالتعاون

 االجتماعات اليت متت  ئوية للمؤمترات و  انسبة امل ال •
ئوية اليت سجلت   ابة امل  مقارنة بالنس   فيها ةاملشارك

 .٢٠٠٦ عام يف

 املشـاركة يف املـؤمترات    اإلبقاء على مسـتوى      •
يب احملكمـة   مع خمـاطَ   االستراتيجية   واالجتماعات

٢٠٠٦جل يف عام الذي س. 

 اليت عقدت خالل عام     الدبلوماسيةعدد االجتماعات اإلعالمية     •
٣: ٢٠٠٧ 

يف عام   الدبلوماسية اإلعالميةالجتماعات  بلغ عدد احلضور يف ا     •
 وهو  ٢٠٠٦ مقارنة بالعدد الذي سجل يف عام        ٢٥٤،  ٢٠٠٧
 .%)١٦زيادة قدرها  (٢١٦

 مقسوم  الدبلوماسية اإلعالميةعدد االجتماعات    •
 .على ثالثة

ئوية للدول اليت حضرت االجتماعات     االنسبة امل  •
مقارنة بالنسبة اليت سـجلت يف عـام         اإلعالمية
٢٠٠٦. 

، ال تزال   دبلوماسية ثالثة اجتماعات إعالمية     عقد •
 .تسترعي انتباه الدول

 من خطة إنشاء الشبكة% ٦٠إمتام  •

 %٧٠ بنسبة  األمم املتحدةمع أمانةات  عالقإقامة •

 وكاالت األمم املتحدة من %٣٠عالقات مع إقامة  •

 األمـم    يف منظمة  عضاءاألدول   من ال  %٥٠ عالقات مع      إقامة •
 املتحدة

 اليت انتهت إليها خطة إنشاء الشبكةالنسبة املئوية  •
عدد العالقات اليت مت ربطها مقسوم على عـدد          •

 .العالقات اليت كانت مربجمة

وضع خطة إلنشـاء    :  نيويورك مركز االتصال يف   •
عالقات األمم املتحدة وربط     مع   شبكات عملياتية 

 .من نقاط االتصال% ٧٠مع 

 مزيد مـن الـدعم إىل      االستمرار يف تقدمي     •
عزيز التواصل مع   احملكمة بانتظام عن طريق ت    

، هـم لتفاهم املتبادل مع  واأصحاب املصلحة   
. مع التشديد على دور احملكمة واستقالليتها     

 )٨اهلدف احملدد (
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 اليت جرت وانتهى    اختاذ القرارات  عن عمليات دراسة استقصائية    •

 .تقدم كبري إحراز ؛العمل منها
اعتماد املبادئ املتعلقة باختاذ القرارات مقسـوم        •

 .املقترحةعلى املبادئ 
 فيما يتعلـق     ككل  احملكمة  تطبق على  وضع مبادئ  •

تخذ يوميـا، يف خمتلـف       ت اإلدارية اليت بالقرارات  
 . احملكمةعملجماالت 

 .ني مكتب االتصال بنيويورك واملقرنظام إبالغ أسبوعي ب وضع •

هيئـة الرئاسـة،    (يف أجهزة احملكمة الثالثة      نقاط تركيز    إنشاء •
لتيسري االتصال مع مكتـب     ) مكتب املدعي العام وقلم احملكمة    

 .التنسيق يف نيويورك

خطوط اإلبالغ والسـلطة وعمليـات اختـاذ         •
 .القرارات املوضوعة مقسومة على تلك املربجمة

حتديد وتنفيذ خطوط   : يف نيويورك مركز االتصال    •
واضحة لإلبالغ ولتسلسل السلطة ولعمليات اختاذ      

 .القرارات مع املقر

وضع وحتديد عمليات اختاذ قرارات تكون       •
 علـى  ناجعة بني األجهزة ويف كنفها، قائمة 

اهلدف احملـدد   (عميق لدور كل جهاز      فهم
١٠( 

 
 
  الدوائر:١٢٠٠الربنامج  -٢
 

 األهداف النتائج املتوقعة مؤشرات األداء اإلجنازات

 ٢٥٢: عدد القرارات اليت أصدرا الدوائر •
 ٥٣: عدد القرارات الشفوية اليت صدرت خالل اجللسات •
 ٢٨: عدد اجللسات اليت عقدا الدوائر •

يه نظـام    القضاة القانون وفقا ملا نص عل      تطبيق •
مـن   وامتثاهلم ملـا ورد فيـه     روما األساسي،   

ال لـذلك،   و. العدالة واحلياد والفعالية   تمقتضيا
وقعة ومؤشـرات األداء    ينطبق حتديد النتائج املت   

 .األنشطة القضائيةعلى 

يه نظام روما   فقا ملا نص عل    القضاة القانون و   تطبيق •
 تمقتضـيا مـن    وامتثاهلم ملا ورد فيه   األساسي،  

ال ينطبق حتديـد  لذلك، و. العدالة واحلياد والفعالية 
األنشـطة  علـى   وقعة ومؤشرات األداء    النتائج املت 
 .القضائية

  عادلة وفعالة وسريعة    علنية إجراء حماكمات  •
لمعـايري القانونيـة    وفقاً للنظام األساسي ول   

 تكفل للمشاركني كل حقـوقهم     يعة،الرف
 )١ غاية احملددةال(

 مكتب املدعي العام: الربنامج الرئيسي الثاين -باء
 املدعي العاممكتب : ٢١٠٠الربنامج  -١

 املكتب املباشر للمدعي العام: ٢١١٠ الفرعي الربنامج )  أ(
 

 األهداف النتائج املتوقعة مؤشرات األداء اإلجنازات

 نظام أساسـي   إعداد    عملية اشر للمدعي العام  نسق املكتب املب   •
 ملكتب املدعي العام

 لدى عمليـة    دعم املكتب املباشر للمدعي العام اللجنة التنفيذية       •
سياسات تدعم استراتيجية التحقيق ملكتب    حتضري ورقات تتعلق ب   

مثال مصاحل العدالة، لـدى اختيـار احلـاالت         (املدعي العام   
 )والقضايا

 إعداد الربوتوكـوالت   عمليةللمدعي العامنسق املكتب املباشر     •
الداخلية وإجراءات التشغيل املوحدة ودجمها يف دليـل عملـي          

 .ملكتب املدعي العام

نسبة ما جرى تنفيذه من التوصـيات املتعلقـة          •
 ).٢٠٠٧لعام (بتحسني السياسات 

حتسني كافة السياسات ذات الصلة باالسـتناد إىل         •
 .حصائل الدروس املستفادة

سات لتطبيق معايري اجلودة احملددة     وضع سيا  •
يـة  يف النظام األساسي ويف القواعد اإلجرائ     

  والـيت تسـري علـى       وقواعد اإلثبـات  
األشخاص على  املشاركني يف اإلجراءات و   

الذين تأثروا بطريقة أو بـأخرى بأنشـطة        
اهلدف احملدد  . ( يراعى فيها التنوع   احملكمة،

٣( 
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ملية تعيني موظفي مكتـب  نسق املكتب املباشر للمدعي العام ع  •
 .املدعي العام

ارسـة   الد حبسب ما بينته  اشر للمدعي العام،    أسهم املكتب املب   •
 ٢٠٠٦ يف عـام     يت أجريت بشـأن املـوظفني     االستقصائية ال 

 :وبالتشاور مع أجهزة أخرى، يف إعداد
 جلنة امليزانية واملالية    عرض على ة املوارد البشرية اليت ست    استراتيجي •

 أبريل/يف شهر نيسان
 . هلذا الغرضلعام فريقوقد أُنشأ  -لتطوير القياداتبرنامج  •
 :وجرى تنفيذ سياسات املوارد البشرية األساسية •

 ساعات العمل الرمسية •
 تدابري العمل بدوام جزئي •
 بدل الوظيفة اخلاص •
 .وظفني من فئة اخلدمات العامة إىل الفئة الفنيةاملنقل  •

 اليت يسـفر     النتائج وية لتحسن النسبة املئ  مقارنة •
عنها االستبيان املتعلق مبناخ عمل املوظفني مبثيلتها   

 .٢٠٠٦لعام 

 بذاك  حتسني املناخ الذي يعمل فيه املوظفون مقارنة       •
 .٢٠٠٦عام الذي كان سائدا يف 

 التنسيق بني األفرقـة املشـتركة       توفري الدعم للجنة التنفيذية يف     •
 .وفريق املقاضاة

اتفاقات مسـتوى   ) أربعة(جيري وضع اللمسات األخرية على       •
 .اخلدمات مع قلم احملكمة

  ككـل   يف استراتيجية احملكمـة     استباقي بشكلاملكتب  يسهم   •
 .اخلاصة باين عليهم

•  

 التنسـيق الـدوري   حتسن نتائج إعادة النظر يف       •
عليه يف  احلال  رنة مبا كان    واملستقل لألجهزة مقا  

 .٢٠٠٦عام 

ا مبحتسني التنسيق الداخلي وما بني األجهزة مقارنة         •
 .٢٠٠٦يف عام  احلال عليه كان

 للمحكمة اجلنائية   وحدة ثقافة م   أسس  وضع •
 )١٨اهلدف احملدد . (العمل ا والدولية

تكريس املمارسة يف وحدة اإلعالم إلخطار الصحافة العامليـة           •
 املربجمة يف جدول     األحداث والشبكة الدبلوماسية والدولية بأهم   

 املدعي العام الزمين

وأولئـك   اجلماهري احملليـة     إعالم ترمي إىل    ستراتيجيات ا تنفيذ •
 . كافة أرجاء العاملالقادمني من

 واالتصـال  بـاإلعالم  كل األهداف املتعلقة    يقحتق • .٢٠٠٧هداف يف عام األنسبة ما حتقق من  •
كتـب  مل  االسـتراتيجية  طةاخل يف   واردةوالتوعية ال 

خلطة االسـتراتيجية    ويف ا  ٢٠٠٧املدعي العام لعام    
 .٢٠٠٧وحدة لعام امل

 حتديد إطار يضمن إقامة حماكمات علنية أمام •
 أحنـاء    القادمني من  وأولئكضور احملليني   حلا

 )٩اهلدف احملدد . ( والعمل به كافةالعامل



 

 

IC
C

-A
SP/7/8 

Page 19 

 قسم اخلدمات: ٢١٢٠الربنامج الفرعي )  ب(
 األهداف النتائج املتوقعة مؤشرات األداء اإلجنازات

 يوم  ٥٣١( الشفويني    املترمجني  أي استجواب بسبب نقص    لْغمل ي  •
الشـفوية عـرب    إىل الترمجة     فيها مرة وقع اللجوء   ١٩٨عمل و 
 ) من نصف ساعة إىل نصف يوم تراوحتاهلاتف

على مـا كـان     ) ٥٠٢٧قرابة   (إىل حد ما  اخنفض معدل الترمجة     •
والفارق غطته اخلـدمات  ، )٥٣٣٧ (٢٠٠٦عليه يف عام   احلال  

 )انظر أسفله(ة األخرى اليت وفرت يف جماالت عمل احملكم
 ١٨٣ (عمل احملكمـة األخـرى    إىل جماالت   عريت موارد لغوية    أُ •

 )صفحة من احملاضر املدونة وتقييم النوعية
 دليل، ١١ ٣٧٢ ( جتهيزا كامال قدمة األدلة امل  من% ١٠٠مت جتهيز    •

املواد السمعية  من ٤٠٤ صفحة من الوثائق و٣٧ ٨٨٢يتمثل يف   
 عليـه    احلال مما كان % ١٥ ٣٢  حتققت زيادة بلغت   .)البصرية
 .٢٠٠٦يف عام 

 ٣أقل مـن     (ذلك يف الوقت احملدد ل    ة من األدل  %٩٤,٦مت جتهيز    •
 )أيام

مجهورية ( دليل   ٢٩ ٢٩٤ لالمتثال لقرار الدائرة االبتدائية اقتضى     •
 . ابيانات إضافية يتعني إحلاقها) الكونغو الدميقراطية

 معلومـة مـن   ٥٠٥  من التحليل جتهيـز   مت خالل املرحلة األوىل    •
أقـل  عدد   (وقوعهادة واملتعلقة باجلرائم املدعى ب    املعلومات الوار 

مت و) ٢٠٠٦عـام    العدد الذي سجل يف      من% ٣٥ ١٧عدل  مب
زيـادة   (تاحةنسبة للسجالت امل   معلومة إضافية بال   ٧٦٩جتهيز  
 ؛%)١٢٧مبعدل 

  قصور مشتبه به بسبب  /  شاهد  أي ؤجل أي مقابلة مع   تلغ ومل   تمل   •
 واألدلـة مكتـب     دة املعلومات رافقت وح  و -عدة التقنية املسا

  يوم عمل؛١٦٠ عملت، همن بعثاتبعثة  ١٦ املدعي العام يف
 ٢٤  يف حـدود   املشـتريات بالسفر و املتعلقة ب طلبات  الكل  تنفيذ   •

 ساعة
 خـالل   تنفيذهاو SAP نظام    بواسطة كل العقود املؤقتة  مت جتهيز  •

عمليومي . 

بالكمية املقدمة واملوارد    اهزة مقارنة     املواد كمية •
    غرق يف التجهيز   املتاحة؛ متوسط الزمن الذي است

 .ودرجة االحنراف املعياري

 وإاء العمل عليها    جتهيز كل املواد اليت تشكل أدلة      •
 ).احةيف حدود املوارد املت (يف الوقت احملدد

لدى توافر  ، ستة حتقيقات وحماكمةإجراء •
 )١اهلدف احملدد . (التعاون اخلارجي
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متطلبات إعادة التجهيـز    ( عالية اجلودة    إنتاجعملية   • .معدالت إعادة التجهيز احلالية • %.٢إعادة التجهيز كانت أقل من  متطلبات •
 ).كمية اإلمجاليةمن  ال% ٥أقل من 

 

املتعلقـة بكـل احلـاالت      من األدلة املسجلة    % ١٠٠إتاحة   •
 .إلكترونيا

 ق باللغة العربية  وثائكل ال  القيام بعمليات حبث نصي يف       إمكانية •
 )صفحة١١ ٠٠٠(

حة واليت ميكـن     املتا فيدةلمواد امل ل النسبة املئوية  •
 .عمليات حبث يف نصهاالقيام ب

مجيع املواد املفيدة   من  % ٩٥إتاحة ما ال يقل عن       •
 القيام بعمليات حبث يف إمكانية  ين و يف شكل إلكترو  

 ؛نصها

 
 ؛ أي بياناتتفقدمل  •
 ؛مل تنتهك أي قاعدة من قواعد األمن •

احلـاالت الـيت    النسبة احلالية لالحتفاظ؛ عـدد       •
 . القواعد األمنيةانتهكت فيها

من املعلومـات دون أن     % ١٠٠مت االحتفاظ بنسبة     •
 .تنتهك فيها القواعد األمنية

حتمـي  " هيئة إلكترونيـة  "أن تصبح احملكمة     •
 )٢٠اهلدف احملدد . (ات محاية عاليةاملعلوم

 يتعني حتديدها يف بـالربوتوكوالت      مستويات اخلدمة اليت  وضع   •
 .تبعة، كجزء من اخلطة املقياسيةالويف إجراءات التشغيل 

  املتفق عليها يف حدود األطر الزمنية اخلدماتقُدمت •
ات العاجلة لـدعم     العظمى من طلبات اخلدم    متت تلبية الغالبية   •

 ).دمةاخلستوى مل اإلطار الزمين احملدد جتاوز (البعثات
 ل أي شكوىيقدم أي عميمل  •

معايري اخلدمة احلالية مقارنة مبعايري اخلدمة املعلن        •
 .عنها

 احملدد  تقدمي خدمات مبستوى ال يقل عن املستوى       •
 .يف اتفاق مستوى اخلدمات اخلاص بالوحدات

 غري بريوقراطية    احملكمة إدارة  أن تصبح إدارة   •
وتسـتند إىل    ، على اإلجراءات   النتائج قدمت 

 كلما  من املخاطر  قواعد تكفل احلقوق وحتد   
 ).١١اهلدف احملدد . (كان ذلك ضروريا

التنبـؤ  الذي وقع   % ٨٤ مبعدل   مقارنة% ٨١ معدل التنفيذ بلغ   •
 ربع الثالث من السنة على التوايلبه بالنسبة لنصف السنة ولل

 صفر يف املائـة   يف تكاليف املوظفني و   %  -٢ فارق قدره سجل   •
 . التنبؤ بهعما وقعخلدمة العامة املؤقتة يف تكاليف ا

عـدم تنفيـذ    نتيجـة   بؤات   تكاليف املوظفني عن التن     تنحرف مل •
 االحتياجـات   ليست من منتوجات أو خدمات     (عمليات شراء 

 ).العملية

 عـن التنبـؤات املتعلقـة        احنراف التنفيذ  معدل •
 . املخططةأهداف املكتب/بأنشطة

خلطط التنفيذ املالئم مليزانية مكتب املدعي العام وفقاً         •
مـع مراعـاة    للتنبـؤات    و ملشـتريات ا/التوظيف

 .االحتياجات التشغيلية املتغرية

 تكون معمقـة    امليزانية بشأن   تقدمي اقتراحات  •
 إال القليل مـن      تقتضي ودقيقة وشفافة، ال  

بلغ املقترح وللموارد   التعديالت بالنسبة للم  
اهلدف  ( مجعية الدول األطراف   اليت توزعها 

 )١٣احملدد 
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 قسم املشورة القانونية: ٢١٣٠رعي الربنامج الف)  ج(
 

 األهداف النتائج املتوقعة مؤشرات األداء اإلجنازات

مت الوفاء بكل الطلبات املقدمة للحصول على املشورة القانونية؛          •
تلقي مالحظات إجيابية من جانب العمالء حول جودة املشورة         

 .القانونية املقدمة وفائدا العملية

 بأن هذه املشـورة     مدى اعتراف عمالء املكتب    •
تسدى وفقاً للـهياكل األساسـية      ) أ(القانونية  

تتناول بشكل كامـل    ) ب(القانونية للمحكمة و  
 .املسائل اليت أثريت يف الطلب

•  املشورة القانونية مبا يتفق مع اهلياكل      كل سدىأن ت 
 تقدم ملن التمسها    األساسية القانونية للمحكمة وأن   

 . األكملاملعونة اليت ابتغاها على النحو

الوفاء بكل الطلبات املقدمة ضمن اإلطار الزمين املتفق عليه مع           •
 .العمالء

نسبة ما يتم الوفاء به من الطلبـات يف املوعـد            •
 .احملدد ومتوسط مدى التأخري الذي حيدث

نية يكـون حسـن     كل ما يسدى من مشورة قانو      •
 .التوقيت

مت إقرار خطة منهجية لتطوير الشـبكة القانونيـة          • .٢٠٠٧نسبة حتقق أهداف عام  •  %.٥٠تفوق  كة اجلامعية القانونية بنسبةاتساع الشب •
 . قد حتقق٢٠٠٧وبذلك يكون هدف عام 

لدى توافر  ، ستة حتقيقات وحماكمةإجراء •
 )١اهلدف احملدد . (التعاون اخلارجي

 

 

 والتكامل والتعاون شعبة االختصاص : ٢٢٠٠الربنامج  -٢

  مكتب الرئيس:٢٢١٠الربنامج الفرعي )  أ(
 

 األهداف النتائج املتوقعة مؤشرات األداء  اإلجنازات
أُجنز من أهداف الشعبة لعـام       ِلما   النسبة املئوية  • . من األهداف%٩٠حتقيق  •

٢٠٠٧. 
 من أهداف الشـعبة     % ٨٥ ال يقل عن     حتقيق ما  •

 .٢٠٠٧لعام 
لدى توافر  ، ستة حتقيقات وحماكمةإجراء •

 )١دد اهلدف احمل. (التعاون اخلارجي
 

النسبة املئوية ملا أُجنز من أهداف الشـعبة لعـام           • . من األهداف%٩٠حتقيق  •
٢٠٠٧. 

 من أهداف الشـعبة     % ٨٥ ال يقل عن     حتقيق ما  •
 .٢٠٠٧لعام 

  كـل وضع آليات خاصة باحلاالت لتـوفري   •
التعاون الضروري، والسيما فيمـا يتعلـق       

اهلدف . ( األشخاص وتسليمهم   على بالقبض
 ).٧احملدد 
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 قسم حتليل احلاالت: ٢٢٢٠الربنامج الفرعي )  ب(

 األهداف النتائج املتوقعة مؤشرات األداء اإلجنازات
 كل البالغات املتعلقة باجلرائم اليت تندرج       خطار باستالم مت  اإل   •

، وحللت أو هـي     ن أسبوعني ضمن اختصاص احملكمة يف غضو    
 ل حتليال مناسباقيد التحلي

 عليهـا يف     يتم الرد  ليتالنسبة املئوية للبالغات ا    •
 .غضون اإلطار الزمين احملدد

٪ من ٩٠الرد يف غضون مخسة أسابيع على  •
 من النظام ١٥البالغات الواردة مبقتضى املادة 

 .األساسي بلغات عمل احملكمة
إىل اللجنـة   %) ١٠٠(والدوريـة   تقدمي كل التقارير املطلوبة      •

 هني مبا يف ذلك حتضري ورقـة      التنفيذية يف موعدها وإثباا بالربا    
 عنرير   مصاحل العدالة، والتق   بشأن شاملة   ةسياسوضع   ائية عن 

 . قبل فتح التحقيقمجهورية أفريقيا الوسطى بشأن ٥٣املادة 

 والـيت   يف موعدها النسبة املئوية للتقارير املقدمة      •
 . اللجنة التنفيذية أقرا

  التقارير املطلوبة أو الدورية    ٪ أو أكثر من   ٨٥ تقدمي •
 وأ أو بشأن املقبوليـة       االهتمام  حمل  احلاالت بشأن

مصاحل العدالة فيما خيـص احلـاالت قيـد         بشأن  
 . هلا اللجنة التنفيذيةإقرار  يف موعدها و،التحقيق

لدى توافر  ، ستة حتقيقات وحماكمةإجراء •
 )١اهلدف احملدد . (التعاون اخلارجي

 

 

 قسم التعاون الدويل: ٢٢٣٠الربنامج الفرعي )  ج (
 

 األهداف النتائج املتوقعة مؤشرات األداء اإلجنازات
ن وأفارقة وعرب   يوشركاء أوروب  (٢٠٠٧لنطاق يف عام    توسع ا  •

جدد، يوفرون الدعم فيما يتعلق بالطب الشرعي واملعلومـات         
) مأقاليمهبإجراء مقابالت يف     و لشهودالوصول إىل ا  يسمحون ب و

 املدعي  والسيما بفضل إنشاء اتصاالت على أعلى مستوى بني       
 .العام والسلطات القضائية والسياسية

 األمنية مع االحتـاد األورويب مـن أجـل          رتيبات الت وضعإاء   •
 .الوصول إىل املعلومات السرية

 مقارنـة  ٢٠٠٧ يف عـام  ذي مت بلوغهق ال النطا •
 .٢٠٠٦ عام  يفالنطاق ب

عن (توسيع نطاق موفري املعلومات وأي دعم آخر  •
، )قات خاصة باحلـاالت   طريق اتفاقات عامة واتفا   

 .مبا يف ذلك، املساعدة ألغراض التحقيق واحملاكمة

 اإلطار الزمين   ضمن هزةالطلبات  لالنسبة املئوية    • . الزمين احملدداإلطارضمن  من الطلبات %٨٥جتهيز  •
 .احملدد

مبـا يف ذلـك     (٪ من طلبات املساعدة     ٨٥جتهيز   •
طلبات رفع تقييد الكشف عن الوثـائق السـرية         

يف غضون يومني اثنني وإدخاهلا     )  ألغراض الكشف 
 .يف قواعد البيانات يف غضون ثالثة أيام

•  
 مليات ع استراتيجية) املنظمات غري احلكومية والدول   (تقييم الشركاء    •

  تقييما إجيابياإلقاء القبض يف دارفور

حتسني التشاور مع قلم احملكمـة؛       (تنفيذ االستراتيجية تنفيذا كامالً    •
 دارفور، تبني مـن خـالل     فيما يتعلق باحلالة يف    الدول الدعم    تأمني

مستوى الستراتيجيات و تقييم الشركاء ل  متوسط   •
 .ربمج املستوى التنفيذ احلايل مقارنة مبتنفيذال

  عمليات تقييم استراتيجيات التعاون واستراتيجيات    •
أقل اليت  و  اليت نفذت يف إطار كل حالة      إلقاء القبض 

 تقيـيمهم   الرئيسيونكاء  ر الش ما ميكن أن يقيمها   
  املالئم الذي حتقق   تقدمالمدى  ، و إياها بأا مرضية  

 التعاون  كلوضع آليات خاصة باحلاالت لتوفري
  علىالضروري، والسيما فيما يتعلق بالقبض

 ).٧اهلدف احملدد . (األشخاص وتسليمهم
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عدد املداخالت اإلجيابية يف مجعية الدول األطراف مقارنـة بعـام           

 أول عملية إلقاء     تنفيذ الدميقراطية،يف مجهورية الكونغو    مت  ؛ و ٢٠٠٦
 ).قبض على شخص مدان كان يتمتع بعفو وطين

  . تطبيق هذه االستراتيجياتيف

 من األهداف% ٩٠قيق حت •

مـات   واملنظ كومية على الدول واملنظمات غري احل      علنية وادتوزيع م  •
، إما   بشأا  اليت جيري التحقيق    احلاالت  تتعلق بكل  الدولية والصحافة 

 مبوعـد  أو )مجهورية أفريقيا الوسطى   (فيما يتعلق بإمكانية فتح حتقيق    
 إلقـاء القـبض؛ مـع       بتاريخأو  ) دارفور(لب إىل القضاة    تقدمي الط 

 التحديث املستمر

 غري احلكوميـة فيمـا      التشاور بني اجلماعة الديبلوماسية واملنظمات     •
 .امكتب املدعي العمبسالة وضع نظام أساسي مليتعلق 

 . مكتب املدعي العام اليت سيقيمهانشطةاألأخبار خاطفة عن  •

املعدل الذي حتققت به حـىت اآلن األهـداف          •
 .السنوية

 السـنوية  من األهداف% ٨٥ قيق ما ال يقل عن    حت •
التعـاون والعالقـات     ييتاملتضمنة يف اسـتراتيج   

 مباشرة مبكتـب املـدعي      ان تتعلق لتانالاخلارجية  
 .العام

 تقدمي املزيد من الدعم إىل االستمرار يف  •
عزيز التواصل احملكمة بانتظام عن طريق ت

، مع أصحاب املصلحةوالتفاهم املتبادل 
مع التشديد على دور احملكمة 

 )٨اهلدف احملدد . (واستقالليتها
 

 شعبة التحقيقات: ٢٣٠٠الربنامج  -٣

 مكتب نائب املدعي العام للتحقيقات: ٢٣١٠الربنامج الفرعي )  أ(
 

 األهداف النتائج املتوقعة مؤشرات األداء إلجنازاتا
 - جبهة القوميني ودعاة االندماج   االنتهاء من التحقيق يف قضية       •

 .القبض إصدار أوامر -ونغو الدميقراطية مجهورية الك

  دارفور وصدور أوامر القبض قضيةإاء أول حتقيق يف •

 نغولينياحتاد الوطنيني الكومت توفري الدعم للتحضري حملاكمة  •

مت بلوغ املراحل احملددة للتحقيق يف مجهورية أفريقيا الوسـطى           •
 .وفقاً للخطة املرسومة

ددة يف التحقيـق    احملو  اليت يتعني بلوغها   املراحل •
أهداف الدعم والتحليل يف مقابل     يف  و املتفق عليه 

 .املراحل اليت مت بلوغها حاليا

لدى توافر  ،تة حتقيقات وحماكمة سإجراء • من أهداف الشعبة% ٨٥حتقيق ما ال يقل عن  •
 )١اهلدف احملدد . (التعاون اخلارجي

 

 أربعة أولويات ملكتب املدعي العام      تحديد ل توفري الدعم النشط   •
 عن طريـق املشـاركة يف   -عياريةخلاصة بإجراءات التشغيل امل ا

اللجنة الدائمة والفريق العامل وعن طريق إعادة النظـر بصـفة         
  معياريةتشغيل  إلجراءاتمفصلة يف ثالثة مشاريع

ولويـات  اموعة التاليـة مـن أ     استطالع اآلراء فيما يتعلق ب     •
 عياريةإجراءات التشغيل امل

املراحل اليت مت بلوغها حىت اآلن مقارنة باملراحل         •
 .طةخطامل

من مشاريع التطـوير    %  ٨٥تنفيذ ما ال يقل عن       •
 وفقا للخطة املرسومة وحبسب املراحـل       والشبكة

 .احملددة

وضع سياسات لتطبيق معايري اجلودة احملددة       •
يف النظام األساسي ويف القواعد اإلجرائيـة       

  والـيت تسـري علـى       وقواعد اإلثبـات  
األشخاص على  املشاركني يف اإلجراءات و   

 بطريقة أو بـأخرى بأنشـطة       الذين تأثروا 
اهلدف احملدد  . ( يراعى فيها التنوع   احملكمة،

٣( 
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 كتب املدعي العاممل نظام أساسي  وضعدعم •

 لدليل العملي ملكتب املدعي العامتوفري الدعم للتحضري اجلاري ل •

 قسم التخطيط والعمليات: ٢٣٢٠الربنامج الفرعي )  ب(
 األهداف النتائج املتوقعة مؤشرات األداء اإلجنازات

 :٢٠٠٧ من املنتجات التحليلية اليت قُدمت يف عام ٥٥من بني  •

 منها كان مرٍض للغاية% ٧٣ •

 نها كان مرض إىل حد مام% ٢٠ •

 منها كان غري مرٍض% ٧ •

 مقابل كمية   كمية املنتجات التحليلية املطلوبة يف     •
املواد املقدمة يف الوقـت املناسـب وبـاجلودة         

 .املطلوبة

املناسـب ودراسـة    توفري التحليالت يف الوقـت       •
 رضـا  استقصائية كل منتصف سنة لتحديد مدى     

 أن   يتأكد معه    ء باملواد التحليلية، األمر الذي    العمال
 .اجلودة املتطلبة قد توافرت

 يف  بعثة أوفـدت   ١٣٦من التقارير الصادرة بشأن     % ١٠٠يف   •
فيما يتعلق بالـدعم الـذي       أي شكوى     مل تسجل  ٢٠٠٧عام  

 .قدمته وحدة دعم العمليات

يت اعترب فيها   عدد البعثات مقابل عدد البعثات ال      •
صائية استنادا إىل الدراسات االستق   (الدعم كافيا   

 ).اليت جترى مرتني يف السنة

عثات التحقيق حمكمـة    من ب % ٨٥ ما ال يقل عن      •
 .يف الوقت املناسبالدعم الالزم التنظيم تدعم 

 
 

 ) وثيقة٢٣,٢٨٤(من الدقة % ٩٦,٥: إدخال البيانات •

إعادة النظر يؤديهـا عمـالء   (من الدقة % ٩٩: احملاضر املدونة  •
 . كلمة٨,٩٢٧,٩٨٢يف ) داخليون

 معدل هامش اخلطأ على أساس عينة من        متوسط •
العـدد  (من الوثائق اليت جهزا الوحدة      % ٢٠

العـدد اإلمجـايل    /اإلمجايل للكلمات يف الوثيقة   
 ).لألخطاء يف الوثيقة

جتهيز كل البيانات املتعلقة بالتحقيقات واحملاضـر        •
أو أقـل   % ١٠املدونة، امش خطأ مقبول قدره      

 .ليهووفقا لإلطار الزمين املتفق ع

اهلدف  (٢٣١٠ققت يف الربنامج الفرعي     انظر اإلجنازات اليت حت    •
 )٣احملدد 

مشروع اإلجراءات التشغيلية املوحدة الذي نفذ       •
 .وفقا ملا خطط

عرض كل اإلجراءات التشغيلية املوحدة األساسية       •
املخطط هلا والقائمة على الدعم وعلى عمليـات        

 .للموافقة عليها ولتطبيقها

وضع سياسات لتطبيق معايري اجلودة احملددة       •
يف النظام األساسي ويف القواعد اإلجرائيـة       

  والـيت تسـري علـى       وقواعد اإلثبـات  
األشخاص على  املشاركني يف اإلجراءات و   

الذين تأثروا بطريقة أو بـأخرى بأنشـطة        
اهلدف احملدد  . ( يراعى فيها التنوع   احملكمة،

٣( 

ت يف الوقت املناسب    عوجلت الطلبات الوافدة وقُدمت املعلوما     •
 وباجلودة املطلوبة

دراسات استقصائية كل ستة أشهر عن مـدى         •
كميـة  : رضا الفريق املشترك باملعلومات امعة    

املنتجات امعة يف مقابل كمية املنتجات اجليدة       
 .واملفيدة

مجع معلومات عن املواقع اليت يرتادها املشتبه ـم          •
 وتوفري الدعم اجليد يف امليدان

من املقترحات املتعلقـة بـالعنف      % ١٠٠إقرار أفرقة التحقيق     •
 .) مقترحات٣(القائم على أساس اجلنس  

عدد املقترحات املعروضة مقابل عدد املتقرحات       •
 .املقبولة

وضع استراتيجيات حتقيق ومناهج تركز تركيـزا        •
اجلنسانية مـع ختفيـف   /كافيا على اجلرمية اجلنسية   

العبء على اين عليهم وإقرار أفرقـة التحقيـق         
 .من املقترحات لدعم املعلومات امعة% ٨٥

  كلآليات خاصة باحلاالت لتوفريوضع  •
التعاون الضروري، والسيما فيما يتعلق 

.  األشخاص وتسليمهم علىبالقبض
 ).٧اهلدف احملدد (
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 أفرقة التحقيق: ٢٣٣٠الربنامج الفرعي )  ج(
 

 األهداف عةالنتائج املتوق مؤشرات األداء اإلجنازات
االضطالع بالتحقيقات حسب اخلطـط املوضـوعة أو وفقـاً           •

 .للسمات املتغرية
حتقق هديفْ التحليل والتجميع اللذان حددمها فريق        • .ما خطط لتجميعه يف مقابل ما مت جتميعه فعال •

التحقيق املشترك يف خطته، فيما يتعلق بالتحقيقات       
 .ةالثالث

 املقدمة   باملنتجات عن فائق رضاهم  ) ة االدعاء شعب(العمالء  عرب   •
 .لدعم احملاكمةاخلدمات اليت وفرا شعبة التحقيق بو

 لتقييمراسات استقصائية كل ستة أشهر      إجراء د  •
؛ كميـة املنتجـات   )اء االدعشعبة(مدى الرضا   

 كمية املنتجات الـيت      مقابل املطلوب جتميعها يف  
 . وفقا للجودة املطلوبة ويف الوقت املناسبقُدمت

مرضـية   جودته   للمحاكمة دعما أن يكون الدعم     •
 .أن يوفَّر يف الوقت املناسبو

وافر لدى ت ، ستة حتقيقات وحماكمةإجراء •
 )١اهلدف احملدد . (التعاون اخلارجي

 

 أربعة أولويات ملكتب املدعي العام      لتحديد توفري الدعم النشط   •
يف  عن طريـق املشـاركة   -عياريةخلاصة بإجراءات التشغيل امل ا

 وعن طريق إعادة النظر بصـفة       فرقة العاملة ة الدائمة واأل  اللجن
  املعياريةمفصلة يف ثالثة مشاريع إلجراءات التشغيل

ولويـات  اموعة التاليـة مـن أ     استطالع اآلراء فيما يتعلق ب     •
 عياريةإجراءات التشغيل امل

 كتب املدعي العاممل  وضع نظام أساسيدعم •

 لعملي ملكتب املدعي العاملدليل اتوفري الدعم للتحضري اجلاري ل •

مستوى التنفيذ احلايل واملستوى املنصوص عليـه        •
 .يف اخلطة

تنفيذ مشروع إجراءات التشغيل املوحـدة وفقـا         •
 كـل إجـراءات      تعرض للخطة املرسومة، أي أن   

 لإلقرار مث تنفَّذالتشغيل املوحدة اخلاصة بالتحقيق 

وضع سياسات لتطبيق معايري اجلودة احملددة       •
م األساسي ويف القواعد اإلجرائيـة      يف النظا 

  والـيت تسـري علـى       وقواعد اإلثبـات  
األشخاص على  املشاركني يف اإلجراءات و   

الذين تأثروا بطريقة أو بـأخرى بأنشـطة        
اهلدف احملدد  . ( يراعى فيها التنوع   احملكمة،

٣( 

 شعبة االدعاء: ٢٤٠٠الربنامج  -٤

 عي العام لشؤون االدعاءمكتب نائب املد: ٢٤١٠الربنامج الفرعي )  أ(
 األهداف النتائج املتوقعة مؤشرات األداء اإلجنازات

  املرسومة من األهداف%١٠٠ حتقيق •
مـن  % ٩٠وفيما يتعلق بأهداف املوارد البشرية، وقـع مـأل           •

ورات التدريبية على النحـو     الوظائف الشاغرة ودارت كل الد    
 . بالنسبة للسنةاملخطط له

داف السنوية اليت حتققـت   األهالنسبة احملرزة من  •
 .بالكامل

مجيع أنشطة شعبة االدعـاء     توجيه وتنظيم    • .من أهداف الشعبة٪ ٨٥ حتقيق ما ال يقل عن  •
 .شكل فعالب

 
 
 



 

 

IC
C

-A
SP/7/8 

Page 26 

 قسم االدعاء: ٢٤٢٠الربنامج الفرعي )  ب(
 األهداف النتائج املتوقعة مؤشرات األداء اإلجنازات

 .بة عالية اجلودةقُدمت يف إطار القضايا العالقة مذكرات مكتو •
 . صفحة٥,٣١٥ وثيقة تعد يف جمملها ٣٠٧أودعت الشعبة  •
 قبـل    هلا  اللجنة التنفيذية  إقرار كل املذكرات اهلامة و    اضاستعر •

 .إيداعها إىل الدائرة االبتدائية
 .طر الزمنية املنصوص عليها حدود األأودعت كل املذكرات يف •

 طر الزمنيـة  املذكرات املنتهية يف حدود األ    نسبة   •
 .ااملنصوص عليه

نسبة مشاريع املذكرات اليت يوافق عليها جملـس        •
 .استعراض األنداد

 

تقدمي طلبات حمكمة ومن نوعية عالية من اًإلطـار          •
٪ واملوافقة عليهـا يف     ٦٠أكثر من   (الزمين احملدد   

 ).من جانب نائب املدعي العام/استعراضات األنداد

قدمت مذكرات شفوية يف حاليت مجهورية الكونغو الدميقراطية         •
 . إىل الدائرة التمهيدية وإىل الدائرة االبتدائية٢ و١

 كل املذكرات اهلامة وأقرـا قبـل      اللجنة التنفيذية   استعرضت   •
 . اجللساتانعقاد

نسبة االستعراضات نصف الشهرية لتقدم القضايا       •
افقة املدعي العام ونائب املدعي العام علـى        ومو

 .آخر اإلضافات لنهج القضية

عرض األدلة على الـدائرة التمهيديـة والـدائرة          •
 .فعاالاالبتدائية عرضا 

لدى توافر  ، ستة حتقيقات وحماكمةإجراء •
 )١اهلدف احملدد . (ون اخلارجيالتعا

 

 
 قسم االستئناف: ٢٤٣٠الربنامج الفرعي )  ج(

 األهداف النتائج املتوقعة مؤشرات األداء اإلجنازات
لوثائق املتعلقة بكـل احلـاالت      أقر كبار املسؤولني اإلداريني ا     •

 وثيقة  ٢٣ أودع قسم االستئناف     ٢٠٠٧خالل عام    (إقرارا كليا 
ناف إىل جانب عدد من     ئسائل االست مب صفحة تتعلق    ٢٥٧تضم  

الوثائق األخرى اليت صيغت لدعم األفرقة املشـتركة وأفرقـة          
 .)احملاكمات

وأدخل قسم االستئناف كل التعديالت اليت طلبها منه كبـار           •
 . الزمنية احملددةاآلجالسؤولني اإلداريني يف امل

نسبة ما يوافق عليه املدعي العام ونائب املـدعي          •
العام من استعراضات تقـدم القضـية نصـف         

 .الشهرية واإلضافات لسري القضية

 دائرة االستئناف عرضا حمكمـا      ألدلة أمام ض ا عر •
 .وفعاال

على  كل مشاريع املذكرات على الفريق املشترك املعين أو          عرض •
  يكفي من وقت مسـبقا     امبملعين الستعراضها    ا اتفريق احملاكم 

 . إعادة النظر فيها قبل إيداعها منالنظراء يتمكنحىت 
 .مت التقيد باآلجال الزمنية احملددة تقيدا صارما •

يت وافق عليها جملـس     نسبة مشاريع املذكرات ال    •
استعراض النظراء، املقدمة يف اإلطـار الـزمين        

 .املنصوص عليه

طر الزمنية  عالية يف اًأل تقدمي مذكرات حمكمة بنوعية    •
 .احملددة

 يف موعدهاتقدمي مجيع الفتاوى القانونية  • .نسبة الفتاوى القانونية املقدمة يف املوعد • .تقدمي مجيع الفتاوى القانونية املطلوبة يف موعدها •

لدى توافر  ، ستة حتقيقات وحماكمةإجراء •
 )١اهلدف احملدد . (رجيالتعاون اخلا
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 قلم احملكمة: الربنامج الرئيسي الثالث -جيم
 مكتب املسجل: ٣١٠٠الربنامج  -١

 املكتب املباشر للمسجل: ٣١١٠ربنامج الفرعي ال)  أ(
 األهداف النتائج املتوقعة مؤشرات األداء اإلجنازات

 رؤسـاء   عقد اجتماعـات أسـبوعية مشـتركة وثنائيـة مـع          
ـ    خالهل األقسام، تقدم /الشعب عب حـىت تتخـذ     ا توجيهات للش

 . ويقدم هؤالء عنها مباشرة تقارير إىل املسجلالقرارات املناسبة
 

إسهام االجتماعات األسبوعية اليت عقدت مع الرئيس  ومع هيئـة           
الرئاسة واالجتماعات العادية اليت يعقدها جملس التنسيق يف تأمني         

 .االتصال مع األجهزة األخرى والتنسيق معها

 على عدد    مقسوم قرارات اليت مت إقرارها   دد ال ع •
 .القرارات الصادرة

اختاذ قرارات مستنرية فيما يتعلـق بـاإلجراءات         •
 .القضائية

 .هيئة الرئاسة/من قرارات الدوائر% ٨٠إقرار  •

لدى توافر  ، ستة حتقيقات وحماكمةإجراء •
 )١اهلدف احملدد . (التعاون اخلارجي

 

  مقسـوم  لقة بإتاحة الوثائق  عدد الشكاوى املتع   • . أي شكوىتردمل  •
على عدد املرات اليت مت االطالع فيهـا علـى          

 .وثائق

وضع اخلطة االستراتيجية لقلـم احملكمـة وبـدء          •
 .تنفيذها

خطط الشعبة تتماشى   من الوثائق متاحة،    % ١٠٠ •
 .مع الوثيقة

 مقسوم علـى    مؤشرات األداء املتاحة حاليا   عدد   • .توافر إحصائيات شهرية •
 .عدد املؤشرات املربمج إتاحتها

 .قياس األداءلوضع نظام  •

 .من مؤشرات األداء متاحة شهريا% ٨٠ •

وضع وحتديد عمليات اختاذ قرارات تكون  •
ناجعة بني األجهزة ويف كنفها، قائمة 

اهلدف (يق لدور كل جهاز عمعلى فهم 
 )١٠احملدد 

 

وميكن . مت وضع جدول زمين لكل سنتني ونفذ على النحو املقرر •
 : كما يلياألحداثلخيص أهم ت

 مـع   اعان استراتيجيان ، واجتم دبلوماسيةة  إعالميإحاطات   ٣ •
اجتماعات عادية مع األفرقة العاملـة      ومنظمات غري حكومية،    

 ثنائي مع ممثلي    اجتماع ١٥ما يزيد عن    و. أصدقاء احملكمة مع  و
 .الدول

،  بعثة ١٧ بلغ عدد البعثات اليت أداها املسجل     وفضال عن ذلك،     •
 دولتني  يفوبا ومخس يف بلدان احلاالت واثنان        أور  منها يف  رعش

 .أفريقيتني أخريني

مقسوم على العدد    املناسبات/عدد االجتماعات  •
 .املربمج

تنظيم اجتماعات بناءة بصفة منتظمة مع أصحاب        •
 .املصلحة

 . مفيدة وجيدة احملتوى الدبلوماسية اإلحاطات اإلعالميةباراعت •
  مع املنظمات      االجتماعات  انتهاء  بعد مباشرة مت مجع تعليقات   •

 .الً مستقب  هذه حمتوى وشكال زيادة حتسنيبغيةغري احلكومية 

 املناسـبات /الجتماعاتخطة على سنتني ل   وضع   • .شاركنيامل تعليقات •
 %.١٠٠  بنسبةتنفيذهااملنظمة و

 االستمرار يف تقدمي مزيد من الدعم إىل  •
عزيز التواصل احملكمة بانتظام عن طريق ت

والتفاهم املتبادل حة مع أصحاب املصل
، مع التشديد على دور احملكمة هممع

 )٨اهلدف احملدد . (واستقالليتها
 

من أهداف خمتلف أقسام مكتـب      % ٨٠حتقيق   .من أهداف خمتلف أقسام مكتب املسجل% ٨٠حتقيق  العـدد   سوم على عدد األهداف اليت حتققت مق     • .من األهداف% ٨٠ق يحتق •
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 .املسجل .املربمج
 

 مكتب املراجعة الداخلية للحسابات: ٣١٢٠الربنامج الفرعي )  ب(
 

 األهداف النتائج املتوقعة مؤشرات األداء اإلجنازات
 وفقـا   ٢٠٠٧خضع املكتب لتقييم خارجي لألداء خالل عام         •

 هذا ما أكدته نتائج االستطالعات    و. هنيةألفضل املمارسات امل  
 ا آثار حىت اآلن، ،  اليت اعترب فيها أصحاب املصلحة أن للمكتب      

 .إجيابية
علـى    يقوم وضع املكتب نظاما جديدا لتقييم اجلودة واإلبالغ،       •

 .٢٠٠٨ يف عام  نتائجه، ستتبنياملراجعة اخلارجية

حة الذين مت استطالع آرائهم     عدد أصحاب املصل   •
 علـى احملكمـة     ا إجيابي تأثرياعملنا  ل أن   قدرواو

 أصـحاب املصـلحة الـذين     على عدد    مقسوم
 .آراؤهماستطلعت 

لسعي  يف ا   هدفه االستراتيجي املتمثل   املكتبحتقيق   •
أن تطبق عمليـة     و  جيدة كمة إدارة يف أن تدار احمل   

 .ملساءلةا

 عـن تقيـيم األداء       رئيسيان ، تقريران ٢٠٠٧ل عام   خالصدر   •
 مالحظات أُحلقت ا عدة  وثالثة تقارير عامة ملراجعة احلسابات      

 .عن مراجعة احلسابات
ـ     عمليـة  فني يف أسهم مراجعو احلسابات املوظَّ    •  ةحتقيـق رمسي

أخرى تتعلـق باملراقبـة      إدارية و  مبادراتلى وضع   وساعدوا ع 
 .للمحكمة

الـيت  عدد عمليات مراجعة احلسابات املستقلة       •
 وكمية املعلومات واملشورة املقدمةجرت 

أداء عمليات املراجعة املستقلة للحسابات، وتقدمي       •
 .معلومات موضوعية وإسداء املشورة

أمثلة تبني الكيفية اليت يسهم ا عمل املكتـب يف           •
 يف عملية املسائلةكمة وحسن إدارة احمل

 بـدعم   ٢٠٠٧مكتب املراقبة الداخلية واحملكمة يف عام        مبادرة •
 .بالتوصياتعملية اإلبالغ واملتابعة فيما يتعلق 

التقدم الذي حترزه اًإلدارة صوب حتقيق مضمون        •
 .التوصيات

رصد وتقييم التقدم احملرز على صـعيد اإلدارة يف          •
 .تنفيذ التوصيات

 وتقييم العمليات املاليـة     فحص واستعراض  •
ارية اليت تنطوي عليها    للمحكمة والنظم اإلد  

 ة وفعال عمليات رشيدة  ما إذا كانت     لتحديد
عية الواجبة  مع السلطة التشري  ة وتتفق   وفاعل

 التطبيق  والقواعد الواجبة التطبيق واألحكام   
 .لربامج اليت مت إقرارهالدى تنفيذ ا

 
مـة  كيف احمل أن تتاح للرؤساء التنفيـذيني       •

يف  موضوعية    وضمانات ونصائح    معلومات
 فيما يتعلق مبـا إذا كانـت        الوقت املناسب 

الضوابط الداخلية ونظم اإلدارة واملمارسات     
 ملنظمة مصممة علـى النحـو     املتوخاة يف ا  

 .عمل بشكل فعالاملالئم وت

 قسم اخلدمات االستشارية القانونية: ٣١٣٠ج الفرعي الربنام)  ج(
 األهداف النتائج املتوقعة مؤشرات األداء اإلجنازات

 .وأُعلن عنها تعميمات إعالمية استعرضت ٦ •

 . عنهاوأُعلن إصدارات إدارية استعرضت ٦ •
  مقسوم على  عدد اإلصدارات اإلدارية املستعرضة    •

١٠. 
بـادئ  سياسـات وم  وضع  إصدار أوامر إدارية و    •

توجيهية تتماشى مع نظام روما األساسـي ومـع         
القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات ومع النظـامني       

النظـام املـايل   اإلداري واألساسي للموظفني ومع   
 إصدارات إداريـة  ١٠واستعراض  . والقواعد املالية 

 .٢٠٠٧خالل عام 
مع مكتب املدعي العام    بصفة منتظمة   عقد اجتماعات استشارية     •

لسياسـات وتطبيـق وتفسـري      واملوارد البشرية ملناقشة تنفيذ ا    
 .النظامني اإلداري واألساسي للموظفني

تطبيق كل أجهزة احملكمة القواعـد والسياسـات         •  •
واملبادئ التوجيهية تطبيقا موحدا، ودعم الفعاليـة       

 .اإلدارية والتنفيذية

وضع سياسات لتطبيق معايري اجلودة احملددة       •
 القواعد اإلجرائيـة    يف النظام األساسي ويف   

  والـيت تسـري علـى       وقواعد اإلثبـات  
األشخاص على  املشاركني يف اإلجراءات و   

الذين تأثروا بطريقة أو بـأخرى بأنشـطة        
اهلدف احملدد  . ( يراعى فيها التنوع   احملكمة،

٣( 
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  تقدمي -ناسباملشورة يف الوقت امل   /كل طلبات اآلراء  متت تلبية    •

 وإىل هيئة الرئاسـة يف خمتلـف    إىل املسجلا رأي٢٥ما جمموعه   
 .املسائل

املقدمة ) املشورة واآلراء (عدد اخلدمات القانونية     •
 أيام مقسوم على عدد طلبـات       ١٠يف غضون   

 .اخلدمات القانونية الوافدة
عدد اآلراء القانونية الصـادرة مقسـوم علـى          •

٢٠.% 

املشـورة  (من اخلدمات القانونيـة     % ٩٠تقدمي   •
 رأي  ٢٠تقـدمي   و.  أيـام  ١٠يف غضون   ) واآلراء

قانوين يف خمتلف املسائل املتعلقة مبهـام احملكمـة         
 .تنفيذيةاإلدارية وال

 

نظرا لنقص قدرات القسم مل يتحقق الكثري، واملشروع هو اآلن           •
 .بني يدي جامعة نوتينغام يف إطار مشروع األدوات القانونية

 القـوانني   أجل تعزيز  رسالة تذكري من     ٣٠أرسلت إىل الدول     •
 بة التطبيقالواج

اإلجراءات التشغيلية املوحدة املوضوعة واملتناقش      •
 بإلقـاء  وجهت هلا أوامرفيها مع كل الدول اليت     

 زيـادة . القبض أو تسليم أشخاص إىل احملكمة     
جبة التطبيق  اعدد الدول اليت اعتمدت القوانني الو     

 . باملائة٥بنسبة 

اعتماد الدول القوانني اليت ستطبق فيمـا يتعلـق          •
أو فيما يتعلق بوجوب تقيد     /اون مع احملكمة و   بالتع

الدول باإلجراءات التشغيلية املوحـدة لعمليـات       
 .القبض والتسليم اليت وضعتها احملكمة

 التعاون  كلوضع آليات خاصة باحلاالت لتوفري
  علىالضروري، والسيما فيما يتعلق بالقبض

 ).٧اهلدف احملدد . (األشخاص وتسليمهم
 

 .فيما يتعلق بإعادة توطني الشهود اتفاقات ٥إبرام  •

 إبرام اتفاق بشأن إنفاذ األحكام الصادرة •

بلجيكا، مجهوريـة أفريقيـا     (التعاون  بشأن   مذكرات تفاهم    ٦ •
الوسطى، املعهد اهلولندي للطب الشرعي، قاعدة بيانات احملكمة        
اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة، عقد منظمة األمم املتحـدة         

 املنظمة االستشـارية القانونيـة      دول األطراف و  دورة مجعية ال  
 ) األفريقية–اآلسيوية 

مذكرات التفاهم الـيت مت     /عدد اتفاقات التعاون   •
 .٥التفاوض عليها واليت وقعت مقسوم على 

مـذكرات  / مخسة اتفاقات تعـاون  شأنالتفاوض ب  •
تفاهم أو أي ترتيبات أخرى وتوقيعها خالل عـام         

 تفاهم أو غريها    اتفاقات شاملة، مذكرات  . ٢٠٠٧
من الترتيبات املتعلقة بالتعاون بني احملكمة والدول       

 .أو احملكمة وغريها من املنظمات الدولية/و

 . عمليات استعراض إدارية٧ •

  قضايا تعرض على جملس االستئناف٣ •

  قضايا تعرض على جملس التأديب االستشاري٨ •

  قضايا تتعلق مبنظمة العمل الدولية٣ •

عدد القضايا املعروضة على احملكمة مقسوم على        •
١٠. 

متثيل احملكمة يف . محاية  املصاحل القانونية للمحكمة    •
أو إجراءات قضـائية    /قضائية و  إجراءات شبه    ١٠

أمام جملس االستئناف؛ وأمـام جملـس التأديـب         
االستشاري وأمام احملكمة اإلدارية التابعة ملنظمـة       
العمل الدولية وأمام جمالس التحكيم وغري ذلك من        

أو غري الرمسيـة املعنيـة بفـض       /اآلليات الرمسية و  
 .النزاعات مع املوظفني

  عقدا٢٥استعراض  •

ألفريقيا تتعلق باحلزب اجلمهوري     قضية   ٦٦يداع  استعراض وإ  •
 ىالوسط

 .قضيتان عالقتان يف موضوع املسؤولية التعاقدية •

 التعاقدية املستعرضة خالل عـام      تعدد االتفاقا  •
 .٢٠ مقسوم على ٢٠٠٧

عدد الشكاوى املتعلقة باملسـؤولية التعاقديـة        •
املرفوعة ضد احملكمة مقسوم على عدد الشكاوى       

 .الوافدة

 احملكمة  قع علىمن املسؤولية القانونية اليت قد ت داحل •
 املخاطر القانونية اليت قد تتعرض هلا لـدى          من أو

تعاملها مع مقدمي اخلدمات ومع كل من يتعاقـد         
 عقد جتـاري وأي     ٢٠ معها عن طريق استعراض   

أو اخلدمات اليت /عقود أخرى تتعلق بتزويد السلع و
. ر يف عمل احملكمة   تؤثر بشكل مباشر أو غري مباش     

عدم تقدمي أي شكوى ضد احملكمة فيمـا يتعلـق          
 .باملسؤولية التعاقدية

 غري بريوقراطية  احملكمة إدارةأن تصبح إدارة •
وتستند إىل ، على اإلجراءات النتائجقدمت 

قواعد تكفل احلقوق وحتد من املخاطر كلما 
 ).١١دد اهلدف احمل. (كان ذلك ضروريا
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 قسم األمن والسالمة: ٣١٤٠الربنامج الفرعي )  د(
 األهداف النتائج املتوقعة مؤشرات األداء اإلجنازات

ص واملواد  ألشخااحملكمة اجلنائية الدولية سياسة تفتيش       ا طبقت •
 %١٠٠ بنسبة Arcاليت تفد إىل مباين 

العدد اإلمجايل لألشخاص الذين يفدون إىل مبـاين بعـد          ارتفع   •
وارتفع العدد اإلمجايل للمـواد     %. ١٠,٦عدل  ش األمين مب  التفتي

 %.٢١,٣اليت خضعت للتفتيش بنسبة 

 المة يف الوقت الالزم على األحداث األمنية      رد قسم األمن والس    •
 %.٩٥,٤بنسبة احملددة 

 %.٨,٥ لألحداث األمنية املسجلة بنسبة اخنفض العدد اإلمجايل •

 %.١٠٠أى املوظفون التنفيذيون التدريب اإلجباري بنسبة  •

املوظفني العامني بنسبة أى قسم األمن والسالمة برنامج تدريب        •
١٠٠.% 

 اإلعالمية املعنيـة     أى موظفو احملكمة اجلنائية الدولية احللقات      •
 %.٩٠ حلرائق وبالسالمة بنسبة

رنامج إخالء مباين احملكمة اجلنائية الدولية وفقا للمعايري        انتهى ب  •
 .املتطلبة

قسـوم  املواد اليت مت تفتيشها م    / عدد األشخاص  •
 .Arcعلى عدد الدخول إىل مباين 

عدد حاالت الطوارئ اليت مت الرد عليها خـالل          •
دقيقتني مقسوم على العدد اإلمجـايل حلـاالت        

 .الطوارئ املسجلة
 وصل إليهـا تنفيـذ برنـامج        النسبة املئوية اليت   •

 .سالمةالتدريب ملوظفي األمن وال
النسبة املئوية اليت وصل إليهـا تنفيـذ برنـامج           •

 .ملوظفي األمن والسالمةتدريب املوظفني العامني 

 املقر

 واحملافظـة يئة بيئة آمنة وحممية داخل مقر احملكمة         •
 معايري العمل األمنيـة الـدنيا  مبا يتماشى مع     عليها
 :للمقر

 الذين يفدون إىل    كل األشخاص ل تفتيش إلكتروين  •
 %١٠٠بنسبة  وكل املواد كذلك Arcمبىن 

موظفي األمن على حاالت الطـوارئ الـرد        د  ر •
 ؛املناسب ويف ظرف دقيقتني

 برنامج التدريب بنسبة  سالمةإاء موظفي األمن وال    •
 ؛%١٠٠

 برنـامج تـدريب     سـالمة إاء موظفي األمن وال    •
 ؛%٩٥بة املوظفني العامني بنس

 مباين املقر يف ظـرف      يف إخالء  مترين يتمثل    تنظيم •
 . دقائق، كل سنة١٠

 أخصائيون مـن    تسلل ينفذه ال ا لكشف نشأت احملكمة اختبار  أ •
اخلارج الختبار مدى صـمود بنيـة تكنولوجيـا املعلومـات          

 .نائية الدولية أمام اخلطر الداخليواالتصال للمحكمة اجل

شـبكة   ال ة اختبارات أخرى لتحديد مدى متانـة      مت القيام بعد   •
 .واالتصاالت

تغري نسقها مـن     أمن املعلومات،    بشأن إدارة ا   اجتماع ١١د  عق •
مرتني يف األسبوع إىل مرتني يف الشهر بعد حتديد السياسات اليت       

 . أكثر إحلاحاتبدو

نسبة ما أُي من تقييم ألمن املعلومات ومـا مت           •
 .التحقيق فيه

 منتدى إدارة أمـن املعلومـات       اجتماعاتعدد   •
 . العدد اإلمجايل لالجتماعات املربجمةمقسوم على

مبا يفضي إىل تبين التقيد      أمن املعلومات    إاء مراقبة  •
 وإمتـام   ١٧٧٩٩مبعيار منظمة التقييس الدولية     

 .املصادقة

دارة أمن املعلومات يعمل بفعالية     إلمنتدى  إحداث   •
 أمن املعلومات ينسق    إدارةمنتدى  (بني األجهزة   

 %.٩٥ مبعدل )االجتماعات بني األجهزة

 %٩٠تشغيلي بنسبة الاالمتثال بشكل عام للمعايري الدنيا لألمن  •

صدور البيان التنفيذي الذي ألقاه املسجل بشأن قسـم األمـن      •
والسالمة والفريق املشترك لتقييم اخلطر والفريق املشترك إلدارة        

مدى االمتثال للمعايري الدنيا لألمـن التشـغيلي         •
وللمعايري الدنيا لألمن يف أماكن اإلقامة وللمعايري       
الدنيا لالتصاالت التشغيلية قبل بدء أي نشـاط        

 %١٠٠ميداين مقسوم على 

 امليدان •

ملوظفي احملكمـة    كفالة مزيد من األمن والسالمة     •
 واألصول يف امليدان، مبـا   لممتلكات واملعلومات ول

 للمعايري الدنيا لألمـن التشـغيلي    متثالاال يف ذلك 

 املخاطر األمنيـة،     نظام يتصدى لكل   إنشاء •
ن األمن لكل املشاركني    ويوفر أقصى قدر م   

اهلدف . ( مع نظام روما األساسي    مبا يتوافق 
 ).٢احملدد 

 من األمن والسالمة   أقصى ما أمكن   توفري •
 مبا يتماشى مـع      املوظفني لكل والرفاه

اهلـدف احملـدد    . (نظام روما األساسي  
١٥( 
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 .األزمات ومنتدى إدارة أمن املعلومات

 قد دد كل جمال من جمـاالت        إاء تقييم املخاطر األمنية اليت     •
 %.٩٠عمل احملكمة بنسبة 

 لتطبيق سياسة أمنية تتماشى مـع       ائويةالنسبة امل  •
 .يدان أو مع جماالت عمليات التحقيقامل

 للمخاطر األمنية اليت قد دد كل       ائويةملالنسبة ا  •
 .جمال من جماالت عمل احملكمة

وللمعايري الدنيا لألمن يف أماكن اإلقامة وللمعـايري        
بـدء أي نشـاط      قبل   الدنيا لالتصاالت التشغيلية  

 .ميداين

تطبيق سياسة أمنية تتماشى مـع امليـدان أو مـع      •
 .جماالت عمليات التحقيق

تقييم املخاطر األمنية اليت قد دد كل جمال مـن           •
 %١٠٠جماالت عمل احملكمة بنسبة 

 

تماعات األسبوعية اليت ينظمها الفريق     عدد االج  • %٩٥ •
املشترك لتقييم اخلطر مقسوم على العدد اإلمجايل       

 .لالجتماعات املربجمة

منتدى إدارة أمن املعلومات يعمل بفعاليـة بـني          •
ينسـق  ) الفريق املشترك لتقييم اخلطـر    (زة  األجه

 %.٩٥أسبوعيا اجتماعات بني األجهزة مبعدل 

رات تكون  وضع وحتديد عمليات اختاذ قرا     •
ناجعة بني األجهزة ويف كنفها، قائمة علـى   

اهلدف احملـدد   (فهم عميق لدور كل جهاز      
١٠( 

 
• عدد األنشطة ما قبل البعثة امليدانيـة املنسـقة           • . امليدانيةمن البعثات% ٩٥ق الفريق املشترك لتقييم اخلطر نس

 .مقسوم على العدد اإلمجايل للبعثات
ريـق  امليدانيـة للف   التنسيق بني كل األنشطة      زيادة •

 بنسـبة  ،ء البعثـات  املشترك لتقييم اخلطر قبل بد    
٩٥.% 

 

 من مرتني يف    ت منتدى إدارة أمن املعلومات     اجتماعا تغري نسق  •
واجتمع منتدى إدارة أمن املعلومـات    . الشهر إىل مرة يف الشهر    

 .٢٠٠٧ مرة يف عام ١١

ليت  ا ى إدارة أمن املعلومات    منتد اجتماعاتعدد   •
 مقسوم على العدد اإلمجـايل      وعنيتعقد كل أسب  

 .لالجتماعات املربجمة

منتدى إدارة أمن املعلومات يعمل بفعاليـة بـني          •
ينسق مرتني  ) الفريق املشترك لتقييم اخلطر   (األجهزة  

 %.٩٥يف األسبوع اجتماعات بني األجهزة مبعدل 
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 مكتب املراقب املايل: ٣١٥٠الربنامج الفرعي )  ه(
 

 األهداف النتائج املتوقعة ات األداءمؤشر اإلجنازات
عن طريق إصـدار    حتديد سلطة واضحة للمكتب      • .صدور املبادئ التوجيهية • .مشروع املبادئ التوجيهية قيد النقاش •

 .دور املكتب ومسؤوليتهبشأن مبادئ توجيهية 
وضع وحتديد عمليات اختاذ قرارات تكون       •

ناجعة بني األجهزة ويف كنفها، قائمة علـى   
اهلدف احملـدد   (يق لدور كل جهاز     عمفهم  
١٠( 

 
 الذي ميثل  SAPملا مترسوا بنظام    املصدقني،  املوظفني  د وعي   زا •

 .آلية من آليات املراقبة الداخلية
 اليت مت وضعها فيما يتعلق بسري       عدد اإلجراءات  •

 .٢٠٠٦ل واملسؤوليات مقارنة بعام العم
 فعال فيمـا     رقابة داخلية  واحملافظة على نظام  إنشاء   •

 طريق وضـع إجـراءات      تعلق بتنفيذ امليزانية عن   ي
 .املسؤولياتبشأن  سري العمل وبشأنواضحة 

 ،املـوظفني املصـدقني   / مديري الربامج  وعيزيادة   •
 فيما يتعلق باسـتخدام   ت كل واحد منهم   سؤوليامب

 .املوارد واملراقبة الداخلية

 غري بريوقراطية  احملكمة إدارةأن تصبح إدارة •
وتستند إىل ،اإلجراءات على  النتائجقدمت 

قواعد تكفل احلقوق وحتد من املخاطر كلما 
 ).١١اهلدف احملدد . (كان ذلك ضروريا

 

ـ   اال حاالتعدد وقيمة    • %١٠٠ • دة متثال للميزانية املعتم
 مقسوم على امليزانية املعتمدة

مستوى اإلنفاق يف حدود االعتمادات     على   احملافظة •
 .املتاحة واملداخيل

 االشـتراكات متثال التفاقـات    عدد حاالت اال   • %١٠٠ •
 .الطوعية

 مع سياسات   طوعية تتماشى ال تشتراكاالل اتفاقات •
 .احملكمة وإجراءاا

 بلـوغ يسـاعد علـى     ج  وضع نظام للربام   •
 املستهدفة للجودة العالية بأقصى     ستوياتامل

 )١٢اهلدف احملدد . (قدر من الفعالية

 شتركة املشعبة اخلدمات اإلدارية: ٣٢٠٠الربنامج  -٢

 مكتب املدير: ٣٢١٠الربنامج الفرعي )  أ(
 األهداف النتائج املتوقعة مؤشرات األداء اإلجنازات

عدد التقارير املتاحة بنوعية جيدة مقسوم علـى         • .%٨٠ إتاحة التقارير بنسبة تفوق •
 .عدد التقارير املتطلبة

عدد نظم املعلومات املتاحة مقسوم على العـدد         •
 .املربمج

تنفيـذ  و %٩٠  بنسبة  رة املعلومات إدماج نظم إدا   •
 %٨٠بنسبة  أهم نظم املعلومات

 غري بريوقراطية  احملكمة إدارةأن تصبح إدارة •
وتستند إىل ، على اإلجراءات النتائجقدمت 

قواعد تكفل احلقوق وحتد من املخاطر كلما 
 ).١١اهلدف احملدد . (كان ذلك ضروريا

 
ات ما عدا فيمـا     كل اتفاقات مستوى اخلدم   النقاش جار بشأن     •

 . أي اتفاق بعديتم إاءومل . يتعلق بقسم امليزانية واملالية
عدد اتفاقات مستوى اخلدمات املتاحة مقسـوم        •

 . احملكمةعمالءعلى عدد 
 من اتفاقات مستوى اخلدمة مع      جمموعةاستكمال   •

 %.٩٠ بنسبة العمالء يف إطار احملكمة
وضع وحتديد عمليات اختاذ قرارات تكون  •

بني األجهزة ويف كنفها، قائمة على ناجعة 
اهلدف احملدد (عميق لدور كل جهاز فهم 
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١٠( 

 
  ٢٠٠٧عدد الشكاوى الـيت قـدمت يف عـام      • ال ينطبق •

 .٢٠٠٦ يف عام سجلعدد املاليطرح منه 
ختفيض عدد الشكاوى اليت يتلقاها ممثلو املـوظفني         •

 %١٠مبعدل 
.  املـوظفني   كل  تدعم تنوع  جيدةيئة بيئة    •

 )١٦احملدد اهلدف (
عدد األهداف احملققة مقسوم على عدد األهداف        • %٦٩ •

 .املربجمة
 . شعب األقساممن أهداف% ٨٠حتقيق  • . شعب األقساممن أهداف% ٨٠حتقيق  •

 
 

 قسم املوارد البشرية: ٣٢٢٠الربنامج الفرعي )  ب(
 

 األهداف النتائج املتوقعة مؤشرات األداء اإلجنازات
• ١٤٦,٦% 

• ١٠٣,٨% 
مقسوم  ٢٠٠٧ات املقدمة يف عام     عدد الطلب  •

 .٢٠٠٦  عامعلى تلك املقدمة يف
عدد جنسيات املتقدمني لشغل الوظائف يف       •

 مقسوم على عـدد اجلنسـيات   ٢٠٠٧عام  
 .٢٠٠٦املسجل يف عام 

 زيادة عدد وتنوع املتقدمني لشغل الوظـائف       •
 .٢٠٠٦ مقارنة بعام  باملائة٥بنسبة 

عدد املوظفني من النساء الـذين يشـغلون         • %٤٨,٥ •
وظائف ثابتة مقسوم على عدد الوظـائف       

 .الثابتة

فني الـذين   من املـوظ  % ٤٥ما ال يقل عن      •
 .ءمن النسايشغلون وظائف ثابتة 

تعيني موظفني تتـوافر فـيهم أعلـى         •
ت الفعالية والكفاءة والنزاهة مع     مستويا

مراعاة التمثيل اجلنساين واجلغرايف ومتثيل     
 )١٤اهلدف احملدد . (النظم القانونية

 عمليات السفر حاليا بتنفيذ      إلدارة SAPم   يسمح نظا  ال •
يد أن هذه العملية احلسابية عن طريق عملية حبث مباشرة، ب  

عملية أخذ العينات يدويا وعشوائيا تبني أن اهلـدف قـد        
 .حتقق بشكل عام

عدد املسافرين الذين تلقوا كشفا طبيا قبـل         •
صدور تذاكر السفر مقسوم علـى العـدد        

 .للمسافريناإلمجايل 

 احملكمة املوظفني الـذين سـيعملون يف        إعداد •
مراكز عمل واقعة يف مناطق بالغـة اخلطـورة        

 من ناحية الصحة والرفاه،      جيدا مناسبا  اإعداد
    خالهلـا  هلـم   قدم  عن طريق تنظيم إحاطات ت

 م باللقاحات  قبل السفر وتزويده    ما توجيهات
وتـوفري    يف حاالت الطوارئ؛   وتأمني إجالئهم 

 مـن   %٩٥ الطيب اخلاص بالسفر إىل      الكشف
 .املسافرين قبل إصدار تذاكر السفر

عدد طلبات املـوظفني اهـزة يف ظـرف        • ال ينطبق •
أسبوعني مقسوم على عدد الطلبـات الـيت        

 .ها املوظفونقدم

 رواتبهم ومزاياهم واستحقاقام    منح املوظفني  •
م املوارد البشـرية     أن قس  يف الوقت الالزم، أي   

من طلبات املوظفني يف    % ٩٠ متكن من جتهيز  
 .ظرف أسبوعني

 من األمن والسالمة   أقصى ما أمكن   توفري •
 لكل املوظفني مبا يتماشى مـع        والرفاه

اهلـدف احملـدد    . (نظام روما األساسي  
١٥( 

• ُبدأ العمل بـه     ضع نظام تقييم أثر التدريب على األداء      و ، •       م عدد املوظفني الذين صرحوا بأن مهـارا صـص  احلمن املوظفني الذين يتابعون     % ٧٠ • توفري فرص التطوير والتقدم الـوظيفيني       •
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شهدت حتسنا مقسوم على عدد اإلمجـايل        .٢٠٠٨منذ عام 
 .للموظفني الذين تابعوا حصصا تدريبية

 يصرحون بأن مهـارام شـهدت       التدريبية
 .حتسنا

 امتحان الكفاءة   اجتازوالذين  عدد املوظفني ا   • %٨١ •
اللغوية مقسوم على العدد اإلمجايل للموظفني      

 .الذين شاركوا فيه

% ٩٠اجتياز  : تطوير مهارات املوظفني اللغوية    •
 .من املوظفني امتحان الكفاءة اللغوية

. للموظفني الذي يـؤدون أداءا جيـدا      
 )١٧اهلدف احملدد (

 

 قسم امليزانية واملالية: ٣٢٤٠الربنامج الفرعي )  ج(
 

 األهداف وقعةالنتائج املت مؤشرات األداء اإلجنازات
العدد الفعلي لألشهر املتطلبة لعمليـة امليزانيـة         • %١٢٥ •

 .مقسوم على أربعة
 أربعة أشـهر     غضون انتهاء عملية امليزانية يف    •

 اقتراح ميزانية معمق ودقيـق      يقدم على أثرها  
 .وشفاف

توصيات مراجع احلسابات   /عدد مالحظات  • %١٢٥ •
 .اخلارجي مقسوم على أربعة

توافر تقارير مراجع احلسـابات اخلـارجي،        •
توصيات فيما  /تتضمن أقل من أربعة مالحظات    

 .املاليةيتعلق باحلسابات والبيانات 

تقدمي اقتراحات بشأن امليزانية تكون معمقة  •
ودقيقة وشفافة، ال تقتضي إال القليل من 

ديالت بالنسبة للمبلغ املقترح التع
وللموارد اليت توزعها مجعية الدول 

 )١٣اهلدف احملدد (األطراف 
 

واليت مت   عدد الفواتري ومطالبات السفر الواردة     %٩٢ •
 يوماً مـن اسـتالمها      ٣٠جتهيزها يف غضون    

 .مقسوم على عدد اإلمجايل للفواتري

 ومطالبـات السـفر     ٪ من الفواتري  ٩٠ جتهيز •
 . يوماً من استالمها٣٠ غضونالواردة يف 

 غري بريوقراطية  احملكمة إدارةأن تصبح إدارة •
وتستند إىل ، على اإلجراءاتنتائج القدمت 

قواعد تكفل احلقوق وحتد من املخاطر كلما 
 ).١١اهلدف احملدد . (كان ذلك ضروريا

 
وإدارـا   مشروع استعراض التعليقات      تنفيذ .غري متوافر  •

 وسـيوكل .  اليت اقترحت   إنشاء وظيفة حملل جتاري    لدى
 إىل احمللل بوصفه جزءا مـن        التعليقات مشروع استعراض 

 .املهام الواقعة على عاتقه

اإلدارة  على تقـارير     عليقات اإلجيابية عدد الت  •
على (على العدد اإلمجايل للتعليقات     مقسوم  

 )أساس مشروع استعراض التعليقات وإدارا

 نظام  عن طريقلبيانات يف الوقت الفعلي  ا إتاحة •
 بأقصى قـدر    ERP) (ختطيط موارد املؤسسة  

تعليقـات  ل ا مـن % ٨٠ما ال يقل عن     . ممكن
اإلجيابية عن تقارير نظام ختطيط موارد املؤسسة       

 .فيما يتعلق باإلدارة

حتمـي  " هيئة إلكترونيـة  "أن تصبح احملكمة     •
 )٢٠اهلدف احملدد . (املعلومات محاية عالية
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 قسم اخلدمات العامة: ٣٢٥٠الربنامج الفرعي )  د(
 

 األهداف النتائج املتوقعة مؤشرات األداء اإلجنازات
 )لوجيستيات واملواصالتوحدة ال(% ٩٥ •

 )رافقوحدة إدارة امل% (٩٧ •

 )وحدة السفر% (٩٠ •

 ).شؤون الدولة املضيفة% (٩٥ •

تفـق  خلدمات اليت نفذت يف الوقت امل     عدد ا  •
 . مقسوم على عدد طلبات اخلدماتعليه

من كـل طلبـات   % ٨٥ن عى ما ال يقل    الرد عل  •
 .يف الوقت احملددوت يف الداخل اخلدما

ومع ذلك، فـإن    .  اتفاقات مستوى اخلدمات   يتم إاء مل   •
 اخلـدمات   االتصاالت بني املستخدمني النهائيني وموفري    

 اإلجراءات التشـغيلية املعياريـة      جرت بفعالية عن طريق   
 .لمبادئ التوجيهية احملددةفقا لوو

عدد االتصاالت اليت جرت وفقا التفاقـات        •
مستوى اخلدمات مقسـوم علـى عـدد        

 .االتصاالت

مـن  % ٨٥ ما ال يقـل عـن         جريان ضمان •
مـع  االتصاالت مع املستخدمني النـهائيني و     

 الـيت   طرائق االتصال  وفقا ل  مقدمي اخلدمات 
 .حددها اتفاق مستوى اخلدمات

عمليات اختاذ قرارات تكون    وضع وحتديد    •
ناجعة بني األجهزة ويف كنفهـا، قائمـة     

اهلدف (عميق لدور كل جهاز     على فهم   
 )١٠احملدد 

 

• ٢% 

 %٨٠أكثر من  •
املهام اليت   عدد   عدد الشكاوى مقسوم على    •

 .أداها القسم

 بنـود  على عـدد  هام املنفذة مقسوم عدد امل  •
 .امليزانية

عدم جتاوز عدد الشكاوى الرمسية اليت يقدمها        •
 . باملائة٥العمالء بشأن اخلدمات نسبة 

للقسم اسـتخداما   استخدام املوارد املخصصة     •
 بنـد   من كل % ٨٠ أداء ما ال يقل عن    فعاال و 

 .يف امليزانية

 يساعد على بلوغوضع نظام للربامج  •
 املستهدفة للجودة العالية ستوياتامل

اهلدف احملدد . (بأقصى قدر من الفعالية
١٢( 

 

 مقسوم علـى عـدد      املقدمةعدد التقارير    • %١٠٠ •
 .التقارير املتطلبة

دعم إدارة القسم عن طريق تطوير وحتسـني         •
 .تجاريةت الالتطبيقاإلبالغ القائمة وأدوات ا

 غري بريوقراطية  احملكمة إدارةأن تصبح إدارة •
وتستند إىل ، على اإلجراءات النتائجقدمت 

قواعد تكفل احلقوق وحتد من املخاطر كلما 
 ).١١اهلدف احملدد . (كان ذلك ضروريا

 

 تقسم تكنولوجيا املعلومات واالتصاال: ٣٢٦٠الربنامج الفرعي )  ه(
 

 األهداف النتائج املتوقعة ءمؤشرات األدا اإلجنازات
 %٩٨,٩مستوى تشغيل التطبيقات  •

 %٩٩,٩٩ التحتية ىنوقت تشغيل الب

 %٩٩,٣٥متوسط وقت التشغيل 

ساعات تشغيل النظام مقسوم على ساعات       •
 .اخلدمة

ت كما اتفق عليه    عدد االستجابات للطلبا   •
 مقسوم على عدد    مات اخلد ىيف اتفاق مستو  

االستخدام الفعال لنظم تكنولوجيا املعلومات      •
 احملكمة  يفتواالتصاال

من متوسط وقت تشـغيل     % ٩٩,٢ -
 . غري خمططالنظام بدون نفاذ خارجي

 يساعد على بلوغوضع نظام للربامج  •
 املستهدفة للجودة العالية ستوياتامل

اهلدف احملدد . (بأقصى قدر من الفعالية
١٢( 
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 ٨٧٣٥  اخلدمات املطلوبةعدد •

 ٨٧٤١عدد اخلدمات املقدمة 

 %١٠٠,١ = النسبة املئوية لإلاء

ها اخلدمات العامة املؤقتة    تمن طلبات اخلدمة قدم   % ١٨
 . شهرا١٢مة ملدة غري املربجم

من طلبات اخلدمة والـدعم      % ٩٩,٢ - . الطلبات
العملي  يستجاب هلا وفقـا لإلطـار        
الزمين املتفق عليه واملنصوص عليـه يف    

 .اتفاق مستوى اخلدمات

 تتعلق بتكنولوجيـا    فيها عن مشاكل   غ يبلّ  جلسة، مل  ٢٨ •
 %١٠٠ = تاملعلومات واالتصاال

تكنولوجيـا   مشـاكل تتعلـق ب     مل تفشل أي بعثة بسبب     •
 %١٠٠ =تاملعلومات واالتصاال

 حدوث أي    دون منات اليت متت    اجللسعدد   •
بتكنولوجيـا املعلومـات     مشاكل تتعلـق  

 . مقسوم على عدد اجللساتتواالتصاال
ـ  متت  اليت عدد البعثات  •  حـدوث   ن دون  م

  تتعلـق بتكنولوجيـا املعلومـات      مشاكل  
 . مقسوم على عدد البعثاتواالتصاالت

قيقـات   مـن التح   %٩٩,٥دعم وإجـراء     •
 .خطط على النحو املةوجلسات احملاكم

 ٣٥٠,٠٠٠ مت التبليغ عنها تتعلق بالسرية مقابل        االت ح ٣ •
 .مادة من املواد السرية املخزنة

 تتعلق بالسرية    املبلغ عنها واليت   االتعدد احل  •
 .مقسوم على عدد املواد السرية املخزنة

 اخلطـر    تعرض أي معلومات سـرية إىل      عدم •
 %).٩٩,٩ (قنيةألسباب ت

حتمـي  " هيئة إلكترونيـة  "أن تصبح احملكمة     •
 )٢٠اهلدف احملدد . (املعلومات محاية عالية

 فيهـا أدلـة     عدد اجللسات اليت عرضـت     • .٢٠٠٧ يف عام Ringtail تستخدم احملكمة نظام مل •
 مقسوم وسجالت احملكمة وج هزت إلكترونيا

 .على عدد اجللسات

وضع وتطبيق هيكل لضمان جريان كافة  • %). ٥٠(تنسيق جتهيز معلومات احملكمة  •
 وأولئكاحملاكمات علناً للحضور احملليني 

اهلدف . ( كافةالقادمني من أحناء العامل
 )٩احملدد 

 

  املشترياتقسم: ٣٢٧٠الربنامج الفرعي )  و(
 األهداف النتائج املتوقعة مؤشرات األداء اإلجنازات

عدد الطلبات اليت انتهى جتهيزها مقسوم على        • .من طلبات الشراء الداخلية% ١٠٠جتهيز  •
 .عدد الطلبات املقدمة

 غري بريوقراطية  احملكمة إدارةأن تصبح إدارة • .من طلبات الشراء الداخلية% ١٠٠جتهيز  •
وتستند إىل ،ى اإلجراءات عل النتائجقدمت 

قواعد تكفل احلقوق وحتد من املخاطر كلما 
 ).١١اهلدف احملدد . (كان ذلك ضروريا

 
 مما خيفـض مـن      حاليا إلكترونيا كل الفاكسات   استقبال   •

 .كمية النسخ الورقية

اليت ليست هلـا أمهيـة        عرض األسعار  اتطلبكل  إرسال   •

 مقسومة علـى    ٢٠٠٧تكاليف الشراء لعام     •
 . ٢٠٠٦تكاليف الشراء لعام 

عن طريق  % ٢ختفيض تكاليف الشراء بنسبة      •
 . اإللكتروينزيادة استخدام اإلنترنت والربيد

حتمـي  " هيئة إلكترونيـة  "أن تصبح احملكمة     •
 )٢٠اهلدف احملدد . (املعلومات محاية عالية
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 . عن طريق الربيد اإللكتروينكبرية

مبا يف ذلـك عنـاوين        التفاصيل املتعلقة بالبائع   كلختزين   •
  ERPيف نظام .الربيد اإللكتروين

 .الوصول إىل دليل البائع العاملي عن طريق بوابة شبكية •
  الرمسية اليت يقدمها املمولون    عدد الشكاوى  • .ةكوى رمسية إىل احملكمش  جمموعة ممولني أيمل تقدم أي •

 . مقسوم على عدد األنشطةإىل احملكمة
 مفاضلة يف    وال  يف أنشطة املشتريات    التام ياداحل •

 ال يتعني أن تفوق نسبة األنشطة الـيت   .املعاملة
 ٥قدم فيها جمموعة املمولني شكوى نسـبة        ي

 .باملائة

 املعـايري األخالقيـة      من  جمموعة كاملة  وضع •
ـ والواضحة ومعايري السلوك      علـى  اتطبيقه

 )١٩اهلدف احملدد . (وظفنيامل

 
 

 يةقسم العمليات امليدان: ٣٢٨٠الربنامج الفرعي )  ز(
 

 األهداف النتائج املتوقعة مؤشرات األداء اإلجنازات
عدد العمليات املالية املسجلة علـى النحـو         • %٩٥ •

 .الواجب مقسوم على عدد العمليات املالية
: حتسني الدعم اإلداري للعمليـات امليدانيـة       •

  اخلاصـة   من العمليات املالية   %١٠٠تسجيل  
 . على النحو الواجببامليدان

عدد املشاكل املثارة اليت فضت يف غضـون         • . بعد احصائيات دقيقة يف هذا الشأن تقممل •
 يوما مقسوم علـى العـدد اإلمجـايل         ١٥

 .لمشاكل املسجلةل

% ٩٠  فـض    :زيادة الدعم للمكاتب امليدانية    •
 .ا يوم١٥ يف غضون  من املشاكل املثارة

 غري بريوقراطية حملكمة إدارة اأن تصبح إدارة •
وتستند إىل ، على اإلجراءات النتائجقدمت 

قواعد تكفل احلقوق وحتد من املخاطر كلما 
 ).١١اهلدف احملدد . (كان ذلك ضروريا

 

عدد البعثات اليت تأخرت بسبب املكتـب        • صفر باملائة •
 على عدد بعثـات املكتـب       امليداين مقسوم 

 .امليداين

ال يتجـاوز   : سني الدعم للمكاتب امليدانية   حت •
وشهدت مع  عدد البعثات اليت حضت بالدعم      

ذلك تأخرا تسبب فيه قسم العمليات امليدانية       
 . باملائة٥نسبة 

وضع وحتديد عمليات اختاذ قرارات تكون ناجعة 
عميق بني األجهزة ويف كنفها، قائمة على فهم 

 )١٠اهلدف احملدد (لدور كل جهاز 
 

قة مقسوم على عدد البلدان     عدد النتائج احملق   • %٧٥ •
 .دعومةامل

فاق نقل واحد للمكتب     ات عقد ما ال يقل عن     •
ىل هولندا مع شركة نقل وطنية       للسفر إ  امليداين

 .موميةع
عدد النتائج احملققة مقسوم على عدد البلدان        • %٢٥ •

 .دعومةامل
 اتفاق نقل واحد للمكتب      ال يقل عن   عقد ما  •

امليداين للسفر إىل هولندا مع شركة نقل وطنية        
 .خاصة

 التعاون  كلوضع آليات خاصة باحلاالت لتوفري
  علىالضروري، والسيما فيما يتعلق بالقبض

 ).٧اهلدف احملدد . (األشخاص وتسليمهم
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 شعبة خدمات احملكمة:  ٣٣٠٠الربنامج  -٣

 مكتب الرئيس: ٣٣١٠الربنامج الفرعي )  أ(
 

 األهداف النتائج املتوقعة مؤشرات األداء اإلجنازات
 تتسببيت  د حاالت التأخري واالنقطاع ال    عد • صفر باملائة •

وم على العـدد اإلمجـايل      مقسالشعبة  فيها  
 .االت التأخريحل

 يف   تأخري أو انقطاع    حاالت عدم حدوث أي   •
 .بسبب الشعبةاحملكمة إجراءات 

ثالثة قرارات اختذها املسجل مت التناقش حوهلا أما الـدائرة       •
وحدة اـين علـيهم     فيما يتعلق باحلاالت اليت تنظر فيها       

قرارا من هذه القـرارات      الدائرة أن    خلصتو. والشهود
 .مربر

الشكاوى اليت هلا ما يربرها مقسوم على   عدد   •
 .العدد اإلمجايل للشكاوى

عدم ورود شكاوى هلا ما يربرها من األطراف         •
 .الداخليني واخلارجيني تتعلق بعمل الشعبة

وضع سياسات لتطبيق معايري اجلودة احملددة  •
يف النظام األساسي ويف القواعد اإلجرائية 

  واليت تسري على وقواعد اإلثبات
ألشخاص على راءات واملشاركني يف اإلج

الذين تأثروا بطريقة أو بأخرى بأنشطة 
اهلدف . ( يراعى فيها التنوعاحملكمة،
 )٣احملدد 

 
 
  كلوضع آليات خاصة باحلاالت لتوفري •

التعاون الضروري، والسيما فيما يتعلق 
اهلدف . ( األشخاص وتسليمهم علىبالقبض
 ).٧احملدد 

 
 املخاطر األمنيـة،    تصدى لكل وضع نظام ي   •

ويوفر أقصى قدر من األمن لكل املشاركني       
اهلدف . (مبا يتماشى مع نظام روما األساسي   

 )٢احملدد 
مقسومة قسام   األ حتققهانسبة األهداف اليت     • %٩٤ •

 . اإلمجايل لألهداف املرسومة العددعلى
 .مجيع أهداف أقسام الشعبةق حتقي • .من أهداف الشعبة% ١٠٠حتقيق  •
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 قسم إدارة احملكمة: ٣٣٢٠الربنامج الفرعي )  ب(
 

 األهداف النتائج املتوقعة مؤشرات األداء اإلجنازات
عدد حاالت التأخري واالنقطاع اليت تتسبب       • صفر باملائة

سوم على العـدد اإلمجـايل      فيها القسم مق  
 . أو االنقطاعاالت التأخريحل

مبـا جـاء يف     اكمات عمال   عم للمح توفري الد  •
 عدم جتاوز عدد حـاالت التـأخري        .الالئحة

% ١٠واالنقطاع اليت يتسبب فيها القسم نسبة      
. 

• ١٠٠% 

وصـول إىل   ال  عدم فعالية طرائق   خبصوص ينيشكوقدمت   •
قبل قسـم إدارة    ما من   وجيري حاليا النظر فيه   . السجالت
لقلم قسم تكنولوجيا املعلومات واالتصال التابعان احملكمة و 

 .احملكمة

عدد السجالت الدقيقة والكاملة مقسوم على     •
 .العدد اإلمجايل للسجالت

 الوصـول   املقدمة بشأن عدم  عدد الشكاوى    •
ى عدد السجالت اليت مت الوصول      مقسوم عل 

 .إليها

 وتيسـري   احملافظة على سجالت اإلجـراءات     •
مـن  % ٩٥ما ال يقـل عـن   . الوصول إليها 

عدم جتـاوز عـدد     كاملة و ة و دقيقالسجالت  
الشكاوى اليت يقدمها الطرف اآلخر بشـأن       
عدم متكنه من الوصول إىل هذه السـجالت        

 .%١٠نسبة 

لدى توافر  ، ستة حتقيقات وحماكمةإجراء •
 )١اهلدف احملدد . (التعاون اخلارجي

 

بسـبب   فة من وظائف النظام املعروفـة     تنفيذ وظي تعطل   •
). Livnote( املعمول بـه     لربنامجالنقائص اليت يعاين منها ا    

مت حتديد متطلبات عملية جديدة لنظام معلومات احملكمة        و
وقد انتهى تنفيذ نظام معلومات احملكمـة       . ٢٠٠٧يف عام   

ـ ؛ وسي %)٤٠ (٢٠٠٧كزي جزئيا يف عـام      املر ل تواص
وبلغت نسبة  . ٢٠٠٨النظام يف عام    ب توسيع نطاق العمل  

 %.٦٠ معلومات احملكمة معدل تنفيذ نظام

نظام احملكمة االلكتـروين القائمـة      كل مكونات   أُتيحت   •
من كل أيـام العمـل يف عـام         % ٨٠مبعدل ال يقل عن     

٢٠٠٧. 

 بسبب  ةااللكتروني يف نظم احملكمة      أمين مل حيدث أي خرق    •
اقع الشبكية  وومن احملتمل أن تكون امل    . قسم إدارة احملكمة  

اليت يستخدمها قسم إدارة احملكمة قـد خرقـت مـرة            
 %)٩٩,٥(واحدة

نظام املعلومات اليت مت تغطيتها     عدد وظائف    •
 .مقسوم على عدد الوظائف املتطلبة

عدد األيام اليت تتاح فيها األنظمة مقسـوم          •
 .على عدد أيام العمل

•    جل فيها خـرق أمـين      عدد احلاالت اليت س
 .مقسوم على عدد أيام العمل

ؤمن وموثوق به لتلبيـة     تنفيذ نظام معلومات م    •
قســم بالتعــاون مــع (مطالــب احملكمــة 

تغطية ). تتكنولوجيات املعلومات واالتصاال  
مع اية  % ٨٠ة املتطلبة مبا ال يقل عن       الوظيف
% ٩٠إتاحة النظام يف أكثر مـن       .٢٠٠٧عام  

عـدم  . ٢٠٠٧من كل أيام العمل يف عـام        
 %).١٠٠(حدوث أي خرق أمين 

 املخاطر األمنية، ويوفر تصدى لكلوضع نظام ي
 مبا يتماشى أقصى قدر من األمن لكل املشاركني

 )٢اهلدف احملدد . (مع نظام روما األساسي
 

عدد التسجيالت السمعية البصرية املوجودة      • %١٠٠ •
مقسوم على العدد اإلمجـايل للتسـجيالت       
السمعية البصرية املتطلبة لكـل جلسـات       

 .احملكمة

ـ  إتاحة التسجيل  • خـالل   معي البصـري   الس
 %٩٥كمة بنسبة جلسات احمل

 حماكمات علنية أمامحتديد إطار يضمن إقامة  •
 القادمني من أحناء وأولئكحلضور احملليني ا

 )٩اهلدف احملدد . ( كافة والعمل بهالعامل
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عدد احملاضر املدونة جللسات احملكمة املتاحة       • %١٠٠ •
مقسوم على العدد اإلمجايل للمحاضر املدونة      

 .املتطلبة لكل جلسات احملكمة

بنسـبة    احملاضر املدونة جللسات احملكمة    إتاحة •
٩٥% 

 

 قسم االحتجاز: ٣٣٣٠الربنامج الفرعي )  ج(
 

 األهداف النتائج املتوقعة مؤشرات األداء اإلجنازات
 اليت تنطوي على إصـابات خطـرية        االت عدد احل  • صفر باملائة •

 .مقسوم على متوسط عدد احملتجزين
عر فيـه   إجياد مكان لالحتجاز حسن التنظيم يش      •

ان مـن األذى،     باألم  كلهم األشخاص احملتجزون 
 اليت  االتآمنا بالفعل وأن يكون عدد احل     ويكون  

٪ مـن   ١٠تنطوي على إصابات خطرية أقل من       
 .٤متوسط عدد احملتجزين

 .)صفر باملائة(حاالت الفرار  • . مقسوم على عدد احملتجزينفرارعدد حاالت ال • صفر باملائة •

عدد املوظفني املدربني مقسوم على العدد اإلمجـايل         • %١٠٠ •
 .للموظفني

على كافة نواحي إدارة    ٪ من املوظفني    ٩٠تدريب   •
 .األشخاص احملتجزين يف سياق دويل

االستعراضات اإلجيابية مقسوم على العـدد       عدد • %١٠٠ •
 .اإلمجايل لالستعراضات

التقارير الـواردة   من  % ١٠٠استعراضات  إجيابية   •
من اللجنة الدولية للصليب األمحر بشـأن مجيـع         

 .جوانب إدارة األشخاص احملتجزين
الشكاوى اليت يتم اإلعالم بتسلّمها يف األجل       عدد   • %١٠٠ •

 .مجايل للشكاوىاحملدد مقسومة على العدد اإل
 من الشكاوى اليت يتقدم ا األشـخاص        %١٠٠ •

 اليت تنظم احملتجزون عن طريق اإلجراءات الرمسية      
تقدمي الشكاوى يتم اإلبالغ بتسلمها خطيـاً يف        

 .غضون ثالثة أيام
 الشكاوى اليت هلا ما يربرها مقسـوم علـى          عدد • %٠ •

 .العدد اإلمجايل للشكاوى
 .رب هلا ما يربرها من الشكاوى تعت%١٠أقل من  •

وضع سياسات لتطبيق معايري اجلودة احملددة يف 
النظام األساسي ويف القواعد اإلجرائية وقواعد 

على املشاركني يف اإلجراءات وعلى  اإلثبات
 تأثروا بطريقة أو بأخرى بأنشطة األشخاص الذين

اهلدف احملدد . ( بشكل يراعى فيه التنوعاحملكمة،
٣( 
 
 املخاطر األمنية، تصدى لكلوضع نظام ي •

ويوفر أقصى قدر من األمن لكل املشاركني 
اهلدف . (مبا يتماشى مع نظام روما األساسي

 )٢احملدد 
لدى توافر  ، ستة حتقيقات وحماكمةإجراء •

 )١اهلدف احملدد . (جيالتعاون اخلار
 
 

                                                      
٤

 .وقد تتغري القيمة القياسية الكمية املشار إليها أعاله نظرا لصغر حجم اموعة املستهدفة.  يتجاوز عدد احملتجزين اآلحاد مل٢٠٠٧وخالل عام   
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 حملكمةا شفوية والتحريرية يفلترمجة القسم ا: ٣٣٤٠الربنامج الفرعي )  د(
 

 األهداف النتائج املتوقعة مؤشرات األداء اإلجنازات
 عملية حبث لكـل مسـتخدم       ٣٠٠ من املستخدمني الفعليني،     ٣٩ •

 .شهريا
 مشارك فعلي   ١٢ك شهريا من قبل      ص  مصطلح ٣١٨ و  سجل ٩٥ •

 ). مصطلح خالل السنة٣٨٢٢ سجل و١١٤٥جمموع (
 مصطلح مت إقراره شهريا بواسـطة مصـطلحي         ١٣٥ سجل و  ٥٥ •

مصـطلح خـالل    ١,٦٢٦ سجل و  ٦٥٩جمموع  (حد  مسجل وا 
 ).السنة

عدد عمليات البحث اليت مت القيام ا بواسـطة          •
األدوات اللغوية شهريا مقسـوم علـى عـدد         

 .املستخدمني املسجلني
شهريا مقسـوم   هلا  يت مت إدخا  عدد السجالت ال   •

 .على عدد املشاركني املسجلني
 شهريا مقسوم   يت مت إقراراها  عدد املصطلحات ال   •

 .على عدد املصطلحيني املسجلني

 لضمان جودة الترمجـة     دقة املصطلحات وضبطها   •
الترمجة الشـفوية يف    (الترمجة الشفوية   والتحريرية  

يسـري  تومن مث   ) رمجة الشفوية امليدانية  احملكمة والت 
 اصل الفعال؛التو

حبـث شـهريا    ة   عملي ٨٠٠إجراء ما ال يقل عن       •
 ؛بواسطة األدوات اللغوية

  سجل شهريا؛١٠٠إدخال ما ال يقل عن  •
 . شهريا مصطلح١٠٠إقرار ما ال يقل عن  •

وضع سياسات لتطبيق معايري اجلودة احملددة يف 
النظام األساسي ويف القواعد اإلجرائية وقواعد 

على  اإلجراءات واملشاركني يفعلى  اإلثبات
األشخاص الذين تأثروا بطريقة أو بأخرى بأنشطة 

اهلدف احملدد . ( بشكل يراعى فيه التنوعاحملكمة،
٣( 
 

مراجع من  / مصحح ٢,٨التصحيح  / صفحة للمراجعة  ١٠،٠٨٩ •
 . صفحة يوميا١٣,٩العاملني بدوام كامل 

املراجعـة  /العدد اإلمجايل للصفحات املصـححة   •
املراجعني العاملني  /ني عدد املصحح  مقسوم على 
 .بدوام كامل

املـراجعني  /إنتاجية املصححني : املراجعة/التصحيح •
: تفوق املعدالت املعمول ا يف املنظمات الدوليـة       

املراجعـة  /متوسط عدد الصـفحات املصـححة     
 . أو ما يزيد١٣املراجع الواحد يوميا /للمصحح

 يعملون بدوام كامـل     ني مترمج ٩,٥ صفحة مترمجة على     ١٠,٨١٠ •
 . صفحة يوميا٤,٤

•    مة مقسوم على  العدد اإلمجايل للصفحات املترج 
 . بدوام كاملاملترمجني العاملنيعدد 

إنتاجيـة املتـرمجني     تضاهي معـدالت  : الترمجة •
متوسط : دالت املعمول ا يف املنظمات الدولية     املع

  ٥مة لكل مترجم يوميا هو      عدد الصفحات املترج 
 .صفحات أو أكثر

وضع وحتديد عمليات اختاذ قرارات تكون       •
ة ويف كنفها، قائمة علـى  ناجعة بني األجهز 

اهلدف احملـدد   (فهم عميق لدور كل جهاز      
١٠( 

 

 ٣٦١ل   طلب ترمجة خال   ٣٠(صفر باملائة   : الترمجة الشفوية امليدانية   •
 ). أي تأخري حيدثيوم ترمجة شفوية، مل

ـ  ٨٣٢ طلب ترمجة خالل     ١٨٣(صفر باملائة   : الترمجة الشفوية  • وم  ي
 ). أي تأخري حيدثشفوية، ملترمجة 

اتيجية عدد املناسبات اليت تدعم األهداف االستر      •
عـدم تـوافر     بسـبب    عطلتللمحكمة واليت ت  

املترمجني الشفويني الالزمني مقسوم على العـدد       
 .اإلمجايل للمناسبات

ض لكل مـوارد    رختطيط م : شفويةإدارة الترمجة ال   •
 يف املهام عمـال  الترمجة الشفوية وحتديد األولويات  

األجزاء ذات الصلة من الئحـة قلـم        مبا ورد يف    
 .احملكمة

من املناسبات اليت تـدعم أهـداف       %  ٩تعطل   •
فر املتـرمجني   عدم توا بسبب  حملكمة االستراتيجية   ا

 .الزمنيالشفويني ال
 الترمجة  عنيقات اإلجيابية   من التعل % ١٠٠: الترمجة الشفوية امليدانية   •

 .الشفوية
لب فيهما  طُ دوث حالتني ح(ق إجيايب    تعلي ٩٩,٩٩: الترمجة الشفوية  •

 ) حالة١٨٣تصحيح من جمموع 

عدد الشكاوى اليت هلا ما يربرها فيمـا يتعلـق           •
ى العدد اإلمجايل جبودة الترمجة الشفوية مقسوم عل

 .ألعمال الترمجة الشفوية

يقـات  مـن التعل  % ٩٥: جودة الترمجة الشفوية   •
 التقيـيم   ة اسـتنادا إىل    الترمجة الشفوي   عن اإلجيابية

 .املعياري جلودة الترمجة الشفوية
 يف  أُدرجـوا % ٣٧ مرشح من بينهم     ٦٣: مليدانيةالترمجة الشفوية ا   •

 .ية اجلنائية الدولموظفي احملكمةقائمة 
 والـذين   ١كل املترمجني الشفويني برتبة ف    تلقى  : الترمجة الشفوية  •

 فوريـة عتمادا للترمجة الشـفوية ال     ا ٢٠٠٧تلقوا تدريبا خالل عام     
  أعمال ترمجة شفوية يف احتاه لغوي واحد      اآلن  سند إليهم   وميكن أن ت 
 .على األقل

 اختبارات الترمجة   ذين اجتازوا عدد املشاركني ال   •
الختبارات الداخلية مقسوم على     خالل ا  شفويةال

 .العدد اإلمجايل للمشاركني

ــدريب • ــفويني % ٧٥: الت ــرمجني الش ــن املت م
 ميكن   املدربني فورينياملترمجني الشفويني ال  /امليدانيني

شفوية ترمجة  مهامسند إليهمأن ت. 

وضع نظام للربامج يسـاعد علـى بلـوغ          •
املستويات املستهدفة للجودة العالية بأقصى     

 )١٢اهلدف احملدد . (يةقدر من الفعال
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  والشهودوحدة اين عليهم: ٣٣٥٠مج الفرعي الربنا)  ه (
 

 األهداف النتائج املتوقعة ءمؤشرات األدا اإلجنازات
 يف غضـون     متت تلبيتـها    الطلبات اليت  عدد • صفر باملائة •

 أسبوع مقسوم على عدد الطلبات
 من مكتب املدعي العـام    وافدةلطلبات ال  ا تلبية •

ومن الدفاع ومن قسم مشاركة اين علـيهم        
 بشكل مناسب ويف الوقـت      وجرب أضرارهم، 

 . بغض النظر عن املكاناملناسب

من الطلبات والـرد عليهـا يف       % ١٠٠ تقييم •
 .غضون أسبوع

• ٠% 

 
 

• ١٠٠% 

 تقدم يف غضون أسـبوع      اخلدمات اليت عدد   •
مقسوم على العـدد اإلمجـايل للخـدمات        

 .املقدمة

 ٤٨ يف غضون    ت تلبيتها عدد الطلبات اليت مت    •
 .على العدد اإلمجايل للطلباتساعة مقسوم 

ة لكل من يطلبها من    تقدمي خدمات فعالة وفاعل    •
ـ األطراف و  مـن  % ١٠٠ تقـدمي    .دوائرال

 عـن    أسبوع بغض النظر    يف غضون  اخلدمات
مـن طلبـات    % ١٠٠ تلبيةتقييم و . املكان

 ٤٨االشتراك يف برنامج احلماية يف غضـون        
 .ساعة

لدى توافر  ، ستة حتقيقات وحماكمةإجراء •
 )١اهلدف احملدد . (التعاون اخلارجي

 

" حسنة"يمت على أا    عدد اخلدمات اليت قُ    • %١٠٠ •
مقسوم على عدد اخلدمات    " حسنة جدا "أو  

 .املستعرضة

 - والدعم واملساعدة التشـغيلية      توفري احلماية  •
للمجـين علـيهم    الفاعلة والفعالة   اللوجستية  

 للخطـر،   ن هم معرضون  والشهود وغريهم مم  
مـا ال   . ن، رهنا بالتقييم  بغض النظر عن املكا   

هم والشهود الذين   ليين ع ن ا م% ٧٥يقل عن   
خدمات وحدة اين عليهم والشهود      هلم   قدمت

حسـنة  "أو  " حسنة"وا تلك اخلدمات بأا     قيم
 .يف استمارة التقييم" جداً

 املمارسات املوحدة اليت تعىن بشـواغل       عدد • بيانات غري متوافرة •
اين عليهم والشهود مقسوم علـى العـدد        

 .اإلمجايل للممارسات املوحدة

  جممـل   ودعم ككلحتسني ممارسات احملكمة     •
قدراا يف املسائل اليت تندرج ضـمن واليـة         

من املمارسـات العمليـة     % ١٠٠. الوحدة
املوحدة للمحكمة فيما يتعلق بـاين علـيهم    

هود تتضمن شواغل بشأن أمن ورفاه اين     والش

، ٥ املخاطر األمنيةتصدى لكلوضع نظام ي •
ويوفر أقصى قدر من األمن لكل 
املشاركني مبا يتماشى مع نظام روما 

 )٢اهلدف احملدد . (األساسي
 

                                                      
٥

تنطوي عمليات احملكمة على خطر كامن وجتري حتت ضغوط معينة، والسيما احلالة األمنية : ت هذا اهلدف يف ضوء االعتبار التايلشعبة خدمات احملكمة، تناول/ إىل أن وحدة اين عليهم والشهودجتدر اإلشارة  
 إىل األمنية وتذليلهاأن تضع نظاما للحد من املخاطر ومع ذلك، ميكن للمحكمة . ولذلك يظل اخلطر قائما ولو بدرجة ما. العامة السائدة يف منطقة عملياا ومسألة عدم امتالكها قوة بوليسية أو عسكرية مستقلة

 .درجة مقبولة عن طريق جمموعة من التدابري، اليت تسهم يف ضمان أمن كل املشاركني مبا يتماشى مع ما جاء يف نظام روما األساسي
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  .عليهم والشهود

بسبب عدم تـوفري احلمايـة      مل يقتل أي شاهد     % (١٠٠ •
 )الالزمة

عدد الشهود الذين قتلـوا أو حلقهـم أذى          •
جسدي نتيجة محاية غري مالئمة مقسوم على       

 .عدد الشهود

 ستويل علـى   ي  قد التخفيف من اخلوف الذي    •
ي قد حيصل هلـم     الشهود وجتنيبهم الضرر الذ   

ذين  الشهود ال  نسبة. لدى مثوهلم أمام احملكمة   
بسـبب عـدم     أذى    يلحقهم  أو الذين  يقتلون

 . قدرها صفر باملائةفر احلماية الالزمةاتو

وضع سياسات لتطبيق معايري اجلودة احملددة  •
يف النظام األساسي ويف القواعد اإلجرائية 

املشاركني يف على  وقواعد اإلثبات
األشخاص الذين تأثروا على  واإلجراءات

 بشكل بطريقة أو بأخرى بأنشطة احملكمة،
 )٣اهلدف احملدد . (يراعى فيه التنوع

 

 قسم اإلعالم والتوثيق:  ٣٤٠٠الربنامج  -٤

 مكتب الرئيس: ٣٤١٠الربنامج الفرعي )  أ(
 

 األهداف النتائج املتوقعة مؤشرات األداء اإلجنازات
الـيت  من األهداف   % ٨٠ قيقضمان حت  • .٪ من األهداف٨٠حتقيق  • .ققة احملفالنسبة املئوية لألهدا • . األهداف املرسومةحتقيق •

 .٢٠٠٧ لعام حددها القسم
  اتفقت األجهزة فيما بينها    . يف القسم وحدة توعية    أنشئت •

عية بـني األجهـزة     نشطة التو ألعلى سياسات وإجراءات    
 الفريـق العامـل املعـين       تنفيذها عن طريق  وهي بصدد   

 .لعالقات اخلارجيةبا

 األجهزة  اتفاق. إنشاء وحدة توعية يف القسم     •
وإجـراءات   سياسات   فيما بينها على حتديد   

 .توعية ومدى تنفيذهانشطة الأل

إطار واضح الختاذ القرارات فيما يتعلق      وضع   •
 .بالتوعية

وضع وحتديد عمليات اختـاذ قـرارات        •
تكون ناجعة بني األجهزة ويف كنفهـا،       

ميق لدور كل جهـاز     قائمة على فهم ع   
 )١٠اهلدف احملدد (
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 املكتبة ومركز الوثائق: ٣٤٢٠الربنامج الفرعي )  ب(
 

 فاألهدا النتائج املتوقعة مؤشرات األداء اإلجنازات
  مستخدم مسجل يف املكتبة٣٧٨ •
• ١٥ %نفذمن الطلبات مل ت 

مي خدمات املكتبـة، النسـبة      عدد مستخد  •
 . للطلبات اليت مل تنفذائويةامل

 إىل مـوارد املعلومـات      ككلول احملكمة   وص •
القانونية املفيدة وكذلك إىل خـدمات فعالـة     

 .ويف وقتها من أجل تقدم البحث

لدى توافر  ، ستة حتقيقات وحماكمةإجراء •
 )١اهلدف احملدد . (التعاون اخلارجي

 
 :إلكترونيا% ١٠٠اخلدمات اليت طلبت ووفرت  •

 الكتالوج اإللكتروين •

  الداخليصفحات املوقع الشبكي •

 املكتبة اإللكترونية •

اخلدمات اليت طلبت إلكترونيا وبشكل غري إلكتروين واليت         •
بشكل إلكتروين% ٨٠فرت و 

 االستعارة ما بني املكتبات •

 د القابلة لإلعارةتداول املوا •

اخلدمات اليت طلبت إلكترونيا وبشكل غري إلكتروين واليت         •
وبشكل غري إلكتروين%) ٧٥(فرت إلكترونيا و: 

  املراجعخدمات •

لخدمات املقدمة مقسوم على    النسبة املائوية ل   •
 .عدد اخلدمات املطلوبة

حتمي " هيئة إلكترونية"أن تصبح احملكمة  • .إلكترونيامن اخلدمات %  ٨٠طلب وتنفيذ  •
اهلدف احملدد . (ية محاية عالاملعلومات

٢٠( 
 

 وحدة اإلعالم: ٣٤٣٠الربنامج الفرعي )  ج(
 األهداف النتائج املتوقعة داءمؤشرات األ اإلجنازات

عدد الزوار الذين حضروا جلسـات يف مقـر          • ٤٠١٨: عدد زائري احملكمة •
الذين شاهدوا احملاكمات املنقولة مـن      احملكمة و 

 .امليدان

لدى توافر  ، ستة حتقيقات وحماكمةإجراء • .متاحةإجراءات علنية و •
 )١اهلدف احملدد . (التعاون اخلارجي

 

بـرامج  .  شـخص  ١٥٠٠ مباشرة   تهدفيس نشاط توعوي    ١٢٥ •
 مليون سـامع يف مجهوريـة       ٢٤,٥تفاعلية إذاعية غطت ما يناهز      
 .الكونغو الدميقراطية ويف أوغندا

توزيع  إحاطة إعالمية؛    ١٧ إعالن تلفزي؛    ٣١٨ نشرة إخبارية؛    ٥٨ •
 .ت احملكمة اجلنائية الدولية من مطبوعا٧٢٠٠٠ ما يقارب عن

ـا احملكمـة    عدد أنشطة التوعية اليت قامـت        •
 .والشركاء

 عدد املشاركني •

التوعية بدور احملكمـة وتفسـري مراحـل         • .احملكمةفيها  فيما يتعلق باحلاالت اليت تنظر التوعية •
اهلـدف  . (أنشطتها يف اتمعات املتضررة   

 )٦احملدد 
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: ٢٠٠٧متوسط عدد مسـتخدمي املوقـع الشـبكي يف عـام             •

 )٢٠٠٦مقارنة بعام % ٣٢ (+١,٨١٢,٠٨٦
 .١٦٠: قابالت مع الصحافةعدد امل •

عدد مستخدمي املوقع الشبكي، عدد املرات اليت        •
 .ذكرت فيها احملكمة يف الصحافة الدولية

االستمرار يف تقدمي مزيد من الدعم إىل  • .زيادة الوعي باحملكمة •
عزيز التواصل احملكمة بانتظام عن طريق ت

والتفاهم املتبادل مع أصحاب املصلحة 
لى دور احملكمة ، مع التشديد عهممع

 )٨اهلدف احملدد . (واستقالليتها
 

 
  والدفاعشعبة اين عليهم:  ٣٥٠٠الربنامج  -٥

 مكتب الرئيس: ٣٥١٠الربنامج الفرعي )  أ(
 

 األهداف النتائج املتوقعة مؤشرات األداء اإلجنازات
 د أي شكوىمل تِر •

ستراجع الشعبة نظام املساعدة القانونية من أجل حتسـني          •
 .رحبت جلنة امليزانية واملالية بالنظام اجلديدو. تهفعالي

عدد الشكاوى بسبب جتهيـز غـري فعـال       •
 .للطلبات مقسوم على عدد الطلبات اهزة

مكانية فشل برنامج املسـاعدة     إالقضاء على    •
 .القانونية

توفري الدعم اإلداري املالئم للمشاركني لتكون       •
 .مشاركتهم يف اإلجراءات مشاركة فعالة

 .ء على إمكانية الفشل يف جتهيز الطلباتالقضا •

•   الثغرات اليت يعاين منها برنامج املسـاعدة       سد
 .القانونية

 يساعد على بلوغوضع نظام للربامج  •
 املستهدفة للجودة العالية ستوياتامل

اهلدف احملدد . (بأقصى قدر من الفعالية
١٢( 

 

  ذلك يعودو ما عدا نظام واحد      كل النظم املربجمة  وضعت   •
 . الشعبة نطاق عوامل خارجة عنإىل

 على   السياسات والنظم املطبقة مقسوم    عدد •
 .عدد السياسات والنظم املربجمة

ليت يقدمها  عاجلة الطلبات ا  نظم مل  و سياساتتنفيذ  
 . ماملشتبه/ون واألشخاص املتهماين عليهم

اءات بإساءة اسـتعمال نظـام      ليس هناك حىت اآلن أي ادع      •
 . القانونيةساعدةامل

ال نظـام   عدم وجود حاالت سوء استعم     •
 . القانونيةساعدةامل

ملسـاعدة  ذ السياسات والـنظم لتقـدمي ا      تنفي •
 .القانونية

وضع سياسات لتطبيق معايري اجلودة احملددة  •
د اإلجرائية يف النظام األساسي ويف القواع

  واليت تسري على وقواعد اإلثبات
على و املشاركني يف اإلجراءات

األشخاص الذين تأثروا بطريقة أو بأخرى 
.  يراعى فيها التنوعبأنشطة احملكمة،

 )٣اهلدف احملدد (
 

 هداف اليت حققتها األقسام مقسـوم     األ عدد • %٨٨ •
 .على العدد اإلمجايل لألهداف

 أقسام الشعبةمن أهداف % ٩٠حتقيق  • .أو أكثر من أهداف الشعبة% ٩٠حتقيق  •
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 فاعقسم دعم الد: ٣٥٢٠الربنامج الفرعي )  ب(
 

 األهداف النتائج املتوقعة مؤشرات األداء اإلجنازات
 استقصائية رمسية نظرا لنقض املوظفني  يقع إجراء أي دراسةمل •

 .يف القسم
عدد أصحاب املصلحة الذين جرى استجوام  •

 على ا إجيابيأثراعملنا لوالذين يعتربون أن 
احملكمة مقسوم على عدد أصحاب املصلحة 

 .املستجوبني

 شفافة وفعالة لتوفري الدعم اإلداري للمتهم أو معايري •
املشتبه م وفريقهم القانوين، ولألشخاص الذين 

 .يتأثرون بطريقة أو بأخرى بأعمال احملكمة

القضاء على التجهيز السيئ للطلبات اليت يودعها  •
واملشتبه م وفريق دفاعهم  وناملتهم

ألشخاص الذين يتأثرون بطريقة أو بأخرى او
 .احملكمةبأعمال 

• ٩٨% 

• ٩٢% 

 وصل فيها إخطار باالستالم عدد الطلبات اليت •
م مقسوم على عدد الطلبات يف غضون سبعة أيا

 .يت مت تسلمهاال

ر مقسوم خالل شه  مت تلبيتها اليتاتعدد الطلب •
 .يت مت تسلمهاعلى عدد الطلبات ال

ون، واملشتبه م جتهيز الطلبات اليت يودعها املتهم •
ألشخاص الذين يتأثرون بطريقة اوفريق دفاعهم و

 : بصورة سلسةى بأنشطة احملكمةأو بأخر

من الطلبات يصل فيها % ٩٠ -
إخطار باالستالم يف غضون سبعة 

 أيام؛

 خالل من الطلبات%  ٩٠تلبية  -
 .شهر واحد من استالمها

وضع سياسات لتطبيق معايري اجلودة احملددة  •
يف النظام األساسي ويف القواعد اإلجرائية 

املشاركني يف على  وقواعد اإلثبات
األشخاص الذين تأثروا على اإلجراءات و

 بطريقة أو بأخرى بأنشطة احملكمة،
اهلدف احملدد . (بشكل يراعى فيه التنوع

٣( 
 

عدد األشخاص املقبولني يف قوائم من األقـاليم         • %٣٨زيادة قدرها  •
 .٢٠٠٦ مقارنة بعام ٢٠٠٧املتضررة يف عام 

يف  ذين تتوافر فيه املتطلبات   لزيادة عدد األشخاص ا    •
 عدد األشخاص   وزيادةالقوائم اليت يديرها القسم،     
 %.٢٥ بنسبة املقبولني من األقاليم املتضررة

 ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول٣١يف % ١٧,٢ •

 .٢٠٠٧ديسمرب /األول كانون ٣١يف % ١٩,٩١ •
 يف قائمة عام     املسجالت النساء من   ئويةالنسبة امل  •

 .٢٠٠٦ مقارنة بقائمة ٢٠٠٧
زيادة التوازن بني اجلنسني يف القوائم اليت يـديرها          •

 بنسـبة    عدد النسـاء يف القـوائم      وزيادةالقسم،  
٢٥%. 

يف مجهورية الكونغو الدميقراطية    دراسيتني   جرى تنظيم حلقتني   •
 مع مؤسسة كونراد آدينـاور      بالتعاون) لوبومباشيكينشاسا،  (

 . الدولية للمحامني اجلنائينيرابطةوال

عدد احللقات الدراسية املنظمة مقسـوم علـى         •
 .أربعة

 .دراسات استقصائية عن املتلقني ملعرفة تعليقام •

حصة تدريبية وحلقة إعالمية    تنظيم ما ال يقل عن       •
ر كـل   شخص يف األقاليم املتضررة يف إطا    ٢٥لـ  
 .حالة

  الدراسيةة مشارك يف احللق١٧٨ •

 حول إدخال تعديالت علـى       دار  مجعيات يف نقاش   ٧مشاركة   •
 مقارنة بعام   ٢٠٠٧ يف عام    يت مت تلقيه  التعاون ال  •

٢٠٠٦. 
زيادة التعاون مع ممتهين القانون واملنظمات غـري         •

 .الدولية

التوعية بدور احملكمـة وتفسـري مراحـل         •
اهلـدف  . (أنشطتها يف اتمعات املتضررة   

 )٦احملدد 
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عدد احلاالت اليت كانت فيها التعليقات إجيابيـة         • ا مشاركات كتابي٥و قدمت املساعدة القانونية، 

 . املتلقاةمقسوم على عدد التعليقات
دراسات استقصائية عن املتلقني من أجل معرفـة         •

 .تعليقام
 

مل ينتهي العمل على نظام مراقبة املساعدة القانونية ألسباب  •
 .خارجة عن نطاق الشعبة

 .عدم وجود أي ادعاءات أو إساءة استخدام املساعدة القانونية •

 .أصبحت شبكة االنترنت اخلارجية جاهزة متاما للدفاع •

 .تطبيق النظام واستخدامه بطريقة فعالة •

 .غياب إساءة استخدام املساعدة القانونية •

عدد احلاالت اليت كانت فيها التعليقات إجيابية  •
 .مقسوم على عدد التعليقات املتلقاة

 .إاء مشروع نظام مراقبة املساعدة القانونية •

 . الدفاعاخلارجية حملاميلشبكة اإاء  •

 .دراسة استقصائية لتلقي التعليقات •

بأقل مـوارد   و  بامتياز النتائج احملددة حتقيق   •
ممكنة عن طريق مناهج وعمليات منسـقة،       
مع احملافظة على املرونة وضـمان احملاسـبة        
واالعتماد على موظفني مؤهلني يتمتعـون      
بروح اإلقدام وعددهم كاف، يف بيئة جيدة       

 )٣الغاية احملددة . (افة غري بريوقراطيةوثق
 

 قسم مشاركة اين  عليهم وجرب أضرارهم: ٣٥٣٠الربنامج الفرعي )  ج(
 

 األهداف النتائج املتوقعة مؤشرات األداء اإلجنازات
 بنشاط يف مساعدة اين  وسيط٢٧ما يقارب عن أسهم  •

أي وسيط يف ومل يتصل بمل حيدد (عليهم يف ثالث حاالت 
 )٢٠٠٧  عامهورية أفريقيا الوسطى خاللمج

مناذج الطلبات املوحدة  فيها من الطلبات استخدمت% ٩٦,٧ •
 للمحكمة

 .مبات اليت قدمها اين عليهمن الطل%  ١٠رفض  •

عدد الوسطاء الذين مت حتديدهم واالتصال م  •
 .مقسوم على أربعة

نماذج الطلبات  وفقا لعدد الطلبات اليت تقدم •
 . على عدد الطلبات املقدمة مقسوماملوحدة

عدد الطلبات اليت قدمها اين عليهم إىل الدائرة  •
 أيام مقسوم على عدد ١٠املختصة يف غضون 

 .الطلبات اليت مت استالمها

تضررة حبقوقهم توعية اين عليهم يف اتمعات امل •
جرب أضرارهم وكيفية ممارستهم  يف املشاركة ويف

 تصل إىل كل هذه احلقوق، عن طريق برامج
اتمعات املتضررة وتشرح بوضوح عملية التطبيق 

 وذا ال ترد إال القليل من . املتطلبةواملعايري
 القليل من الطلبات الطلبات املنقوصة وال ترد إال

 .جمين عليهم ال تتوافر فيهم املتطلباتاليت يقدمها 

يف كل منطقة يوجد فيها إجياد وسيط على األقل  •
 . والربط معهقضية/رروا من حالة جمين عليهم تض

من الطلبات من اين % ٧٥ ما ال يقل عنورود  •
 مناذج طلبات موحدة  يف  عليهم

ات اليت من الطلب% ٧٥ما ال يقل عن عرض  •
 ١٠ خالل  على الدائرة املعنيةيقدمها اين عليهم

 .أيام من استالمها

من الطلبات من اين % ٥٠ ورود ما ال يزيد عن •
 .عليهم

التوعية بدور احملكمة وتفسري مراحل  •
اهلدف . (أنشطتها يف اتمعات املتضررة

 )٦احملدد 
 

وعندما ال يكون . طلباتمن ال% ٧٧جرى اإلخطار باستالم  •
ملقدمي الطلبات ممثلون قانونيون فإن اإلخطارات اخلطية 

 ٧باالستالم ترسل تلقائيا إليهم وهذا ما يستغرق أكثر من 

 باستالمها يف مت اإلخطارعدد الطلبات اليت  •
غضون سبعة أيام مقسوم على عدد الطلبات 

 . مت استالمهااليت

 وضع نظام يعمل على جتهيز طلبات اين عليهم، •
 ستالمهااخطار بمبا يف ذلك تسجيلها واإل

وإدخاهلا يف قاعدة البيانات وتقدمي تقارير عنها 

 يساعد على بلوغوضع نظام للربامج  •
 املستهدفة للجودة العالية ستوياتامل

اهلدف احملدد . (ر من الفعاليةبأقصى قد
١٢( 
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 . على امليدانوفالظرأيام بسبب 

مل تعرض تقارير عن الطلبات إىل الدائرة املختصة يف غضون  •
شهر نظرا ألنه تبني أن البحث عن معلومات إضافية ووثائق 

 .مي الطلبات، سيستغرق وقتا طويالواحلصول عليها من مقد

• رضت على الدائرة املختصة عدد التقارير اليت ع
يف غضون شهر مقسوم على عدد الطلبات 

 .اليت مت استالمها

 .صةإىل الدائرة املخت

 طلباتالمن % ٩٠ ما ال يقل عناإلخطار باستالم  •
 . غضون سبعة أياميف اين عليهم قدمهاياليت 

 من التقارير على %٩٠ما ال يقل عن عرض  •
 غضون شهر من استالم املختصة يفة الدائر

 .طلب املشاركة

 

 احلالة املتعلقة جبمهورية الكونغو  مراحليف مرحلة من •
الدميقراطية، عني املكتب العمومي حملامي الدفاع تلقائيا 
لتمثيل مقدمي الطلبات الذين ليس هلم ممثلون قانونيون قبل 

ني املكتب العمومي حملامي الدفاع من كما ع. قرار الدائرة
 الدائرة التمهيدية الثانية ملساعدة مقدمي الطلبات املتعلقةبل ِق

 .أوغندا حبالة

• فقد تبني أن حتددت صفتهم ذينين عليهم الوفيما خيص ا ،
الوقت الذي يستغرق يف مساعدة اين عليهم للحصول على 
التمثيل القانوين طويل أكثر مما كان مرتقبا، وذلك بسبب 

 .التحديات على امليدان

ساعدة القانونية اليت تدفع املمن طلبات % ١٠٠لرد على مت ا •
 .يف غضون شهراحملكمة رسومها 

خالل سبعة أيام ت تلبيتها عدد الطلبات اليت مت •
 .مقسوم على عدد الطلبات اليت مت استالمها

عدد طلبات املساعدة القانونية اليت تدفع رسومها  •
احملكمة اليت استجيب هلا خالل شهر مقسوم 

 .الطلبات اليت مت استالمهاعلى عدد 

وضع نظام يعمل على مساعدة اين عليهم يف  •
 مبا يف ذلك القانوين،احلصول على التمثيل 

 .املساعدة القانونية

مجيع طلبات احلصول على املساعدة رد على ال •
 .الختيار املمثل القانوين يف خالل سبعة أيام

مجيع طلبات احلصول على املساعدة رد على ال •
نية اليت تدفع رسومها احملكمة يف خالل القانو
 .شهر

•  

وضع مبادئ توجيهية لالتصال باين عليهم؛ إجراءات عملية  •
 . معيارية للتعامل مع الطلبات يف امليدان ويف مقر احملكمة

اعتماد سياسات للتعامل مع اين عليهم الذين  •
ف جنسي واألطفال والشيوخ مورس عليهم عن

 .ا، والعمل قونواملعا

• ين عليهم وضع سياسات للتعامل مع قضايا ا
 هلم احتياجات خاصة، ذينوالسيما مع أولئك ال

 .والعمل ا

وضع سياسات لتطبيق معايري اجلودة احملددة  •
يف النظام األساسي ويف القواعد اإلجرائية 

  واليت تسري على وقواعد اإلثبات
على املشاركني يف اإلجراءات و

ا بطريقة أو بأخرى األشخاص الذين تأثرو
.  يراعى فيها التنوعبأنشطة احملكمة،

 )٣اهلدف احملدد (
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 املكتب العمومي حملامي الدفاع: ٣٥٤٠ الربنامج الفرعي)  د(
 

 األهداف النتائج املتوقعة مؤشرات األداء اإلجنازات
 نفس  تقدمييفمصاعب ، موارده احملدودةجابه املكتب، بسبب  •

ومن أجل تفادي .  أفرقة الدفاعملختلفمستوى املساعدة 
املشاكل املتعلقة بالوقت واملوارد، وقع إيالء األولوية إىل 

ار مستوى املساعدة الذي يقدمه إىل أفرقة الدفاع مستخدما معي
،  بالنسبة للدفاعمسألة حمل النزاع  اليت متثلهااألمهية العامة

 .ومستوى املوارد اليت يتمتع ا فريق الدفاع املعين

ركيزه على البحث القانوين فيما يتعلق باملستندات والطلبات وبت •
العامة، جتنب املكتب أي تضارب قد ينشأ فيما يتعلق جبوهر 

 .مساعدته ملختلف أفرقة الدفاع

توفري الدعم فيما يتعلق بوضع املكتب معيارا شفافا  • .احتمال لتضارب املصاحل عدم وجود •
 .القانوين ألفرقة الدفاع

احتمال ام الرئيسية للمكتب باملهعدم تأثر  •
 .تضارب املصاحل

من % ١٠٠أخطر املكتب العمومي حملامي الدفاع باستالم  •
 . أيام٧الطلبات اليت قدمها خمتلف أفرقة الدفاع يف غضون 

عدد الطلبات اليت قدمها خمتلف أفرقة الدفاع يف  •
دد اإلمجايل  أيام مقسوم على الع٧غضون 
 .للطلبات

٪ من مجيع ٩٠رد املكتب على ما ال يقل عن  •
الطلبات اليت قدمها خمتلف أفرقة الدفاع يف غضون 

 . أيام٧
 من تلبية كل طلبات  يتمكن املكتب العمومي حملامي الدفاعمل •

لتداخل املساعدة يف اآلجال املطلوبة نظرا حملدودية موارده و
 لة الدفاع واآلجاأفرقتلف مواعيد الطلبات الوافدة من خم
قد أخرب أفرقة الدفاع فورا و. احملددة اليت يتعني عليه الرد فيها

جرى التفاوض فاقترح إما متديد اآلجال وذه االستحالة 
 .احملددة للرد أو قبول فريق الدفاع مباشرة البحث بنفسه

 يف حدود األجل املتفق من الطلبات%  ٥٠ مع جرى التعامل •
 .من الطلبات% ٢٠ب مت سحعليه و

عدد الطلبات اليت مت اإلخطار باستالمها يف  •
 أيام مقسوم على العدد اإلمجايل ٧غضون 
 .للطلبات

لطريقة املتفق ٪ من الطلبات حسب ا٩٠ معاجلة •
 ).من ناحية املادة والتوقيت (عليها

ة إىل ال شيء، علما بأن املكتب بني بوضوح قدراته احملدود •
 . احملامني املعنينيإىلخمتلف أفرقة الدفاع و

يؤديها عدد الشكاوى املربرة ضد األعمال اليت  •
  أفرقة الدفاع مقسوم علىنيابة عناملكتب 

 .لشكاوىل اإلمجايل عددال

وعدم ورود أي  رضياقدم مكل الدعم املأن يكون  •
 يؤديها املكتب ليتعمال  مربرة ضد األشكوى

 .أفرقة الدفاعنيابة عن 

لدى توافر  ، ستة حتقيقات وحماكمةإجراء •
 )١اهلدف احملدد . (التعاون اخلارجي

 
 
وضع سياسات لتطبيق معايري اجلودة احملددة  •

يف النظام األساسي ويف القواعد اإلجرائية 
املشاركني يف على  وقواعد اإلثبات

تأثروا األشخاص الذين على اإلجراءات و
 بشكل بطريقة أو بأخرى بأنشطة احملكمة،

 )٣اهلدف احملدد . (يراعى فيه التنوع
 

مي حملامي الدفاع مع أفرقة الدفاع املعنية تشاور املكتب العمو •
بشكل استباقي يف كل املسائل الرئيسية اليت أثرت يف مصاحلها، 

سياسات املساعدة القانونية، واملسائل املتعلقة يف مثال 
 .بتكنولوجيا املعلومات

 كل هذه متثيلعلى در اإلشارة إىل أن قدرة املكتب بيد أنه جت •

قة الدفاع واملدعى أفراملشورات اليت يطلبها  •
مسبقا فيما يتعلق باملسائل األساسية  عليهم

مجايل ألفرقة الدفاع مقسوم على العدد اإل
 .واملدعى عليهم

رهنا مبوافقة أصحاب املصلحة، يشارك املكتب  •
وميثل مصاحل الدفاع خالل كل االجتماعات 
الداخلية وعمليات اختاذ القرارات، بطريقة حمايدة 

 .ومتوازنة

التوعية بدور احملكمة وتفسري مراحل  •
اهلدف . (أنشطتها يف اتمعات املتضررة

 )٦احملدد 
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لى أصحاب املصلحة الضروريني  عشكل كبرياملصاحل يتوقف ب
يف احملكمة اجلنائية الدولية مبا يف ذلك املكتب العمومي حملامي 
الدفاع يف كل أفرقة العمل ذات الصلة واملشاورات املتعلقة 

 .بالسياسات
 جماين مومي حملامي الدفاع قد عني كمحاما أن املكتب العمب •

خاص يف حالة مجهورية الكونغو الدميقراطية ويف حالة السودان 
 جمين عليهم قدموا طلبات، فإنه ال ميتلك ١٢٥فيما يتعلق بـ 

املوارد الكافية لتحضري النصوص اليت تتعلق بالدفاع إىل كل 
 .أصحاب املصلحة املعنيني

املواد القانونية والشارحة اليت داثة حصالحية و •
توزع على أصحاب املصلحة مقارنة بعام 

٢٠٠٦. 

قوق الدفاع ومتطلبات تكافؤ حبدعم التوعية  •
اإلمكانات داخل احملكمة وبني األطراف الثالثة 

 . وشرحهااملعنية

 املكتب العمومي حملامي اين عليهم: ٣٥٥٠فرعي الربنامج ال)  ه(
 

 األهداف النتائج املتوقعة ات األداءمؤشر اإلجنازات
 مجهورية الكونغـو    احلالة يف ما يتعلق ب  في ين عليه  جم ٨١جرى متثيل    •

 . لوبانغاقضية/الدميقراطية

 . قضية كوين/احلالة يف أوغنداب ما يتعلق جمين عليه في٤٩جرى متثيل  •

 .جمين عليه فيما يتعلق باحلالة يف دارفور ٢٣ جرى متثيل •

متثيل اين عليهم وجمموعـات اـين علـيهم يف      • .قضية/ل يف كل حالةعدد حاالت التمثي •
 . أمام احملكمةاإلجراءات

  إىل الدوائرطلب ٣٢تقدمي  •

 جلسـات يف عـام      ٩(الة  املشاركة يف كل مؤمترات استعراض احل      •
 . حملاكمة السيد لوبانغااستعدادا) ٢٠٠٧

املقدمة للـدائرة   لطلبات  املشورات واألحباث وا   •
 . اليت أصدراوفقا للقرارات

 تسـمح متثيل املصاحل العامة للمجين عليهم عندما        •
عن طريق النصـح أو البحـث أو         ذلك ، بالدائرة  

 ، إخلتقدمي الطلبات

 باحلالـة يف مجهوريـة الكونغـو         يتعلـق  نصيحة فيما  ٨٥تقدمي   •
 .قضية لوبانغا/ الدميقراطية

 ،ردار فو فيما يتعلق باحلالة يف  نصيحة١٥تقدمي  •

 ودراسة يف مسائل عامة تتعلق مبشاركة اين عليهم         حبث ٢٢إجراء   •
 يف اإلجراءات

 مشروع مذكرة إىل الدوائر يف قضية لوبانغا ١٢تقدمي  •

 احلالة يف دارفورما يتعلق ب إىل الدوائر في مشاريع مذكرات٤تقدمي  •

وزعت علـى أفرقـة      أنتجت و   اليت ادعدد املو  •
 .فحصها لالدفاع أو املمثلني

حتضري املواد اليت قد تكون مفيدة ألفرقة الدفاع من          •
تطبيق ب ال املمثلني، مثل التقارير عن القانون الواج     

 اليت تنظر   ت احلاال بشأنوتقارير معلومات أساسية    
 اخلفيها احملكمة، واملسائل اإلجرائية، 

وضع سياسات لتطبيق معايري اجلودة احملددة  •
يف النظام األساسي ويف القواعد اإلجرائية 

املشاركني يف على  وقواعد اإلثبات
األشخاص الذين تأثروا على اإلجراءات و

 بشكل ة احملكمة،بطريقة أو بأخرى بأنشط
 )٣اهلدف احملدد . (يراعى فيه التنوع

 
 

التوعية بدور احملكمة وتفسري مراحل  •
اهلدف . (أنشطتها يف اتمعات املتضررة

 )٦احملدد 
 
 
حتديد إطار يضمن إقامة حماكمات علنية أمام  •

احلضور احملليني وأولئك القادمني من أحناء 
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 قضية لوبانغا/باحلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية ما يتعلق في ٩٧ •

 احلالة يف دارفورب ما يتعلق في١٩ •

 توكيالت رمسية يف قضية لوبانغا ٥ •

 .مل تقدم أي شكوى •

ساعدة اليت قدمتها أفرقة الـدفاع      عدد طلبات امل   •
 .من املمثلني

 مربرة ضد األعمال الذي يقـوم       غياب شكاوى  •
 .ا املكتب نيابة عن ممثلي أفرقة الدفاع

والتعاون معهـم   مثلني  اعدة أفرقة الدفاع من امل    مس •
بأي شكل كان مبا يف ذلك املثول أمام الدائرة فيما          

 وتقـدمي   يتعلق مبسائل حمددة أو لتأدية مهام معينة      
 .املساعدة يف امليدان

 )٩ اهلدف احملدد. (العامل كافة والعمل به
 

 
 

 مجين عليهمأمانة الصندوق االستئماين لل:  ٣٦٠٠الربنامج  -٦
  

 األهداف النتائج املتوقعة مؤشرات األداء اإلجنازات
 إطارا برناجميـا وإطـارا      ٢٠٠٧أقر جملس األمناء يف عام       •

وحيدد اإلطاران طبيعة األنشطة الـيت يقـوم ـا          . ماليا
، ونوع الشـراكات الـيت يؤمنـها        الصندوق ويدعمها 
 .وإجراءات اإلشراف

اإلجـراءات  موافقة جملس املـديرين علـى        •
 اإلدارية املتعلقة باملهام األساسية

 داء لتسـهيل أ   اإلجـراءات اإلداريـة   وضع   •
 . مهامه األساسيةالصندوق االستئماين

 توفري املساعدة الالزمة لس املـديرين      •
-ICCرار ااقــــ(ألداء مهامــــه 

ASP/3/Res.17, paragraph 1.( 

عني الصندوق االستئماين كبري موظفي الربنـامج خـالل       •
، مهمته وضـع اسـتراتيجية      ٢٠٠٧الربع األخري من عام     

وقد مت توقع زيادة تعبئة املوارد خالل فتـرة         . لتعبئة املوارد 
٢٠٠٨/٢٠٠٩. 

 عدد الدول والفعاليات اخلارجية اليت       زيادة •
 .%١٥ بنسبة تساهم يف الصندوق

 زيـادة عـدد     نفيذ خطة العمل الراميـة إىل     ت •
 . لهما خططحبسب املسامهات 

 .تعزيز القدرة على مجع التربعات •

 أمانة مجعية الدول األطراف: الربنامج الرئيسي الرابع -دال
 

 األهداف النتائج املتوقعة مؤشرات األداء اإلجنازات
 دد احملطار الزميناإلانعقاد االجتماعات بدون مصاعب ويف  •

 .واعتماد كل التقارير
 . خالل االجتماعاتالنظر يف مجيع بنود جدول األعمال •
مت دعم مجيع املشـاركني مـن النـاحيتني املوضـوعية            •

 اجلمعيـة   تجتماعـا واللوجستية لدى مشـاركتهم يف ا     
 .واهليئات الفرعية

  املوضـوعة   عـن الترتيبـات    عبر املشاركون عن رضاهم    •

طار اإل ويف   ل سلس  بشك انعقاد االجتماعات  •
 .واعتماد التقاريردد  احملالزمين

 .النظر يف مجيع بنود جدول األعمال •

مت دعم مجيع املشـاركني مـن النـاحيتني          •
املوضوعية واللوجستية لدى مشـاركتهم يف      

ـ       جيل االجتماعات، مبا يف ذلك عملية التس

نظـيم دورة   ت: تنظيم مؤمترات جيـدة    • . املرسومةعقد املؤمترات وفقا للخطة •
 للجمعيـة يف    امسةمستأنفة للدورة اخل  

، وكذلك تنظيم   ثالثة أيام نيويورك ملدة   
 ؛٦ يف نيويورك   للجمعية سادسةالدورة ال 

 )جنةالل (ودورتني للجنة امليزانية واملالية   
وباإلضافة إىل ذلك سـتوفر     . يف الهاي 

األمانة اخلدمات الجتماعات عدد مـن      
                                                      

٦
مبا يف ... يف نيويورك٢٠٠٧ما ال يقل عن إحدى عشر يوما يف عام : "ا السادسة على النحو التايل، من مجلة ما قررت، عقد دورICC-ASP/4/Res.4 القرار  من منطوق٥٣ الفقرة ررت اجلمعية يفق  

إحدى عشر يوما من ) كون من أ، مل حيدد بعد ما إذا كانت الدورة السادسة ستت٢٠٠٧ويف زمن إعداد امليزانية الربناجمية املعتمدة لعام ."  جبرمية العدوانثة أيام حصرا للفريق العامل املعينذلك ما ال يقل عن ثال
وهذا هو األساس املنطقي لإلشارات املشار إليها أدناه إىل جزء الثالثة أيام وجزء الثمانية أيام من الدورة .  ثالثة أيام متتالية، يليه جزء من مثانية أيام متتالية من جزء) االجتماعات املتتالية يف نيويورك، أو ب

 .السادسة
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 .واملعلومات املقدمة
الصندوق االستئماين على النحو الكامـل      مسح استخدام    •

 من أقل البلدان منواً وسائر الـدول الناميـة          فود و مسةخل
 املسـتأنفة للجمعيـة الـيت       امسةباملشاركة يف الدورة اخل   

انعقدت يف نيويورك والثنني وعشرين وفداً باملشـاركة يف        
 .نيويورك اليت عقدت يف سادسةدورة اجلمعية ال

 .اخلدمات اللغويةوتوفري الوثائق و

رات عن  املشاركني يف املؤمترات والدو    رضا •
 . واملعلومات املقدمة املوضوعةالترتيبات

اهليئات الفرعية للجمعية وخاصة الفريق     
 .العامل اخلاص املعين جبرمية العدوان

 خدمات املؤمترات العاليـة     نها ع  أعربت الدول عن رضا    •
دمت هلا خالل اجتماعات اجلمعية وهيئاـا        اليت قُ  اجلودة

فرت هلـا باللغـات      الوثائق الرمسية اليت و     وعلى  الفرعية،
الست الرمسية للمحكمة واليت حررت وترمجت إىل كـل         

 .اللغات مث أصدرت
تلقت الدول املعلومات والوثائق املتعلقة باجلمعية وباحملكمة        •

 .يف الوقت املناسب عند الطلب أو حاملا أتيحت لألمانة
 

لية عافرت هلا خدمات مؤمترات     ل اليت و  الدو •
 حتريـر   وعربت عن رضـاها ـا و       اجلودة

وترمجة الوثائق وإصدارها يف املواعيد املناسبة      
 .باللغات الست الرمسية للمحكمة

عدد الدول اليت تلقت الدعم الذي طلبتـه،         •
 علومات والوثائق الـيت تتعلـق     والسيما بامل 

 .باجلمعية وباحملكمة

إخراج وثائق رمسية حمررة ومترمجة بنوعية عالية        •
هـا وتوزيعهـا يف املواعيـد       تجهيزها وإنتاج ل

 .ددةاحمل

متكني اجلمعية وأجهزا الفرعية من تنفيذ       •
واليتها بطريقة أكثر فعالية مـن خـالل        
تزويدها خبدمات ودعم من نوعية عاليـة       
مثل خدمات ختطيط وتنسيق املـؤمترات؛      
وإعداد الوثـائق وتنسـيقها وترمجتـها       

تلف وإصدارها وتقدميها؛ ورصد امتثال خم    
أجهزة احملكمة للوائح اليت حتكم إعـداد       
وتقدمي الوثائق يف موعدها؛ وحتديد املوارد      
اإلضافية وحيازا لتمكني األمانـة مـن       
تنفيذ واليتها بفعالية وكفـاءة؛ وكفالـة     
حصول الدول األطراف على خـدمات      

 .املؤمترات والوثائق وفقا للنظام األساسي
 أخذا ية وهيئاا الفرعيةتقدمي مشورة قانونية جيدة للجمع  •

الدول بعني االعتبار خالل مداوالا ويف عمليـة اختـاذ          
 .القرارات

عربت الدول عن رضاها عن مضمون وفائدة اخلـدمات          •
 .القانونية اليت وفرا األمانة

  للـدول   خدمات قانونية موضـوعية    توفري •
والسيما يف شكل وثائق مما يسر عليها عملها     

 .ودعمه

اء اجلمعية واهليئات املعنيـة     مدى رضا أعض   •
 .بالدورات

يئاـا  هلتقدمي مشورة قانونية جيدة للجمعية و      •
 .الفرعية

إجراء األحبـاث وإعـداد الدراسـات        •
التحليلية بشأن تطبيق وتفسري أحكـام      
نظام روما األساسي املتعلقة باجلمعيـة      

 .وهيئاا الفرعية

يـة   اهليئات الفرعية للجمع   كثرة استخدام الدول وأعضاء    •
ية والشبكة اخلارجيـة للجنـة       موقع انترنت اجلمع   املعنيني

 وتلقي حتديث عـن املعلومـات املفيـدة         كوسيلة حبث 
 .للجمعية

 ي للجمعيـة بانتظـام   املوقع الشبكتحديثب قامت األمانة  •
 للدول عن طريق املوقع الشـبكي       أُتيحت هذه املعلومات  و

 .والشبكة اخلارجية

لدول بانتظام  ائق على ا  وزعت األمانة معلومات حمدثة ووث     •
 .أو عن طريق الربيد اإللكتروين/عن طريق الربيد و

استخدام موقع احملكمة على اإلنترنت علـى        •
حنو متواتر وكـذلك اسـتخدام الشـبكة        

جلمعيـة الـدول    ) اإلكسترانت(اخلارجية  
 .األطراف وجلنة امليزانية واملالية

استخدام األمانة قاعدة البيانات ممـا ييسـر         •
 .ت مع الدولاالتصاال

 واملعلومات عن طريـق     النشر الفعال للوثائق   •
 . الدول األطرافاإلنترنت يف

التوزيع الفعال للوثائق واملعلومات عـن       •
طريق اإلنترنت على الدول األطـراف      

 .ومنظمات أخرى ذات اهتمام
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 االستثمار يف مباين احملكمة: الربنامج الرئيسي اخلامس -هاء
  املؤقتةاملباين: ٥١٠٠الربنامج  -١

 األهداف النتائج املتوقعة مؤشرات األداء اإلجنازات
 من املوظفني يعملون يف مـبىن       ١١٠ كان   ٢٠٠٧يف بداية عام     •

مـا يقـارب عـن      (هوفتورين قرب حمطة القطارات دان هاخ       
عـد  بجليد نظـرا ل   ومل يكن ذلك باألمر ا    ). من املوظفني % ٢٠

 وزارة  ومع ذلك فقـد سـاعد تـوفري        ARCاملسافة عن مبىن    
الشؤون اخلارجية حافلة نقل منتظم وختطيط املوظفني بـراجمهم         

 .عد ختطي هذه العقبة

 مؤقتة مالئمة أخـرى      مل تكن هناك مبان    ٢٠٠٧اية عام   وقبل   •
 .متوافرة

 ني القاطنني علـى بعـد أكثـر       عدد املوظف  •
كيلومتر واحد من املباين مقسوم على العدد       

 .اإلمجايل للموظفني

مـن  % ١٠٠: ألول للمحكمـة  تطبيق املبدأ ا   •
 .ARCىن املوظفني القاطنني حذو مب

 ARC املباين فقد وقع استغالل املساحة يف مبىن   نقصنظرا ل  •
كن مـن تـوفري     ومل نتم ومبىن هوفتورين استغالال مكثفا     

 .املساحة اليت كنا نتمىن توفريها للشخص الواحد

عدد املوظفني العاملني يف ظروف تتفق مـع         •
املعايري الدولية، مقسوم على العدد اإلمجـايل       

 .للموظفني

وفقا من املوظفني يعملون يف مكاتب      % ١٠٠ •
املنظمات  املوحدة املعمول ا يف   ممارسات  لل

 الدولية

 من األمن والسالمة أقصى ما أمكنتوفري  •
والرفاه لكل املوظفني مبا يتماشى مع 

اهلدف احملدد . (نظام روما األساسي
١٥( 

 

 إال أن اجلودة مل تكـن     . طلبات السكن من  % ١٠٠متت تلبية    •
 .اجلودة املطلوبة

عدد االحتياجات من السكن مقسوم علـى        •
 .العدد اإلمجايل لطلبات السكن

 جات السكن اجلديـدة   من احتيا % ٩٥ تلبية   •
 .يف الوقت احملدد ويف حدود امليزانية

 يساعد على بلوغوضع نظام للربامج  •
 املستهدفة للجودة العالية ستوياتامل
اهلدف احملدد . (قصى قدر من الفعاليةبأ

١٢( 
 
 

 املباين الدائمة: ٥٢٠٠الربنامج  -٢
 األهداف النتائج املتوقعة مؤشرات األداء اإلجنازات

مـن األهـداف    % ٨٥حتقيق ما ال يقل عن       • .نسبة األهداف احملققة حاليا • ال ينطبق •
خطة . ( ٢٠٠٧ة يف مشروع اخلطة لعام      احملدد

ارات تتخـذها   يتعني أن توضع وفقـا لقـر      
 ).اجلمعية

 خيارات ملختلف املواقع اجلغرافية   حتديد   •
ملوارد احملكمة وأنشطتها، مبا يف ذلـك       

اهلدف احملـدد   . (متطلبات املباين الدائمة  
٥( 
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