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        عامة     مقدمة  -   ألف

                                                                                                     حيتوي هذا التقرير على قائمة بأهم إجنازات كل جهاز من أجهزة احملكمة اجلنائية الدولية وأمانـة                  - ١
                           حسب الربنامج الرئيـسي      )١ (                               ل التقرير على تفصيل للنفقات         ويشتم  .     ٢٠٠٨                             مجعية الدول األطراف يف عام      

                                                                                        والربامج كما يشتمل على جدول مكرس ملالك املوظفني يفصل مستويات التوظيف الفعلية باملقابل ملستويات 
                          باإلضافة إىل ذلك، يرد يف         ").       اللجنة    (" )٢ (                                                                    التوظيف املدرجة يف امليزانية كما طلبت ذلك جلنة امليزانية واملالية         

                                                          ألداء الربامج حسب أبواب امليزانية الربناجمية السنوية باإلشارة  ل                                  رافق من األول إىل السادس استعراض مفص  امل
   .                                                              إىل األهداف املنشودة واإلجنازات املتوقعة ومؤشرات اإلجناز ومؤشرات األداء

                         أهم أحداث وإجنازات احملكمة  -   باء

                احلالة يف أوغندا  - ١

       دعاء   اإل                        أنشطة التحليل والتحقيق و   ) أ (

                                                                                   واصلت رصد اجلرائم اليت اقترفت بعد صدور األمر بإلقاء القبض على جوزيف كـوين                 ‘ ١ ‘
   ؛    ٢٠٠٥      يوليه  /            وآخرين يف متوز

                                                                           ً                حققت يف التقارير املتعلقة بوفاة واحد من املشتبه فيهم هو فنسنت أويت وقدمت تقريـراً                  ‘ ٢ ‘
                    عن ذلك إىل الدوائر؛

                                                 دة املباشرة أو غري املباشرة اليت ميكن أن تفيد                                               رصدت شبكات اإلمداد باملعلومات واملساع       ‘ ٣ ‘
                                                املشتبه م أو تساعدهم على اهلروب من وجه العدالة؛

                                                                    الشهود يف حالة أوغندا وواصلت العمل بالتنـسيق مـع وحـدة                  أوضاع                رصدت باستمرار      ‘ ٤ ‘
  م                                                                                            الضحايا والشهود التابعة للمحكمة عند الضرورة الختاذ التدابري اليت تؤمن محايتهم وجتنبـه            

   ؛ "                   أية خماطر ميكن توقعها "

                       واصلت االتصال بالشهود؛   ‘ ٥ ‘

                              واصلت التحضري للكشف عن األدلة؛   ‘ ٦ ‘

                                                                                       واستمرت يف رصد اجلرائم اليت اقترفتها أطراف أخرى مثل قوات الـدفاع الـشعبية يف                  ‘ ٧ ‘
   .                                                           أوغندا وطلبت معلومات من احلكومة عن اإلجراءات القضائية الوطنية

                   اإلجراءات القضائية   ) ب (

                              وبلغ العدد الكلي للـضحايا       .             صاحب طلب    ١٩  ل                                                  نحت الدائرة التمهيدية الثانية مركز الضحايا        م  
   .  ٢١                     املشاركني يف هذه الدعوى 

 

 

                                                      
   .                                                 إىل أرقام أولية غري مدققة وهذه األرقام عرضة للتغيري    ٢٠٠٨                تستند نفقات عام    ) ١ (
) ٢ (   ICC-ASP/5/32 ٦  -      دال -             ، اجلزء الثاين )   ٢٣         ، الفقرة  ) أ  .   
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                                                                     املدعي العام ضد جوزيف كوين، فنسنت أويت، اكوت أوديامبو ودومينيك أونغوين

            إىل حكومـة                                        ً       ، وجهت الدائرة التمهيدية الثانية طلباً           ٢٠٠٨        أكتوبر   /              تشرين األول    ٢١   يف     ‘ ١ ‘
                                                                                           مجهورية الكونغو الدميقراطية بأن توفر هلذه الدائرة املعلومات املفصلة ويفضل أال يتـأخر             

                                      بصدد اإلجراءات اليت اختذت يف سبيل           ٢٠٠٨       نوفمرب   /               تشرين الثاين    ١٧                ذلك عن تاريخ    
                          حبق أربعة من املشتبه م؛    ٢٠٠٥              ض صادرة يف عام  ب        لقاء الق  بإ            تنفيذ أوامر 

                                                     ، باشرت الدائرة التمهيدية الثانية اإلجراءات القضائية      ٢٠٠٨        أكتوبر   /  ول            تشرين األ    ٢١   يف     ‘ ٢ ‘
   ؛  ١٩            مبقتضى املادة 

   .    ٢٠٠٨                 صاحب طلب يف عام   ٣٥  ل                                            منحت الدائرة التمهيدية الثانية مركز الضحية    ‘ ٣ ‘

                  حاالت إلقاء القبض   ) ج (

   .                              مل ينفذ حىت اآلن أمر بإلقاء القبض  

                 أنشطة قلم احملكمة   ) د (

                    صفحة حول مسائل     ٢     ٨٨٥           مبا جمموعه     )                   مبا يف ذلك املرافق    (          وثيقة      ١٧٦   ه              مأل ما جمموع     ‘ ١ ‘
                                                            هلا صلة، يف مجلة أمور، حبماية الشهود ومشاركة الضحايا واالحتجاز؛

ـ      ً              شخصاً مقارنـة       ٣٢     ٣١٢              مبا جمموعه         واتصل      ً    نشاطاً      ١٧٣  ب    ع   ل      مت اضط    ‘ ٢ ‘    ٨     ٨٧٤      بـ
        فزيـوين                           وفيما خيـص البـث التل       .     ٢٠٠٦             شخص عام       ٣٠٠    و     ٢٠٠٧              شخصا يف عام    

                                  ً                                                     واإلذاعي مت تكريس ساعة واحدة أسبوعياً من الربامج اإلذاعية توالها شركاء يف عمليـة              
                                                                                 التوعية باللغات احمللية لشبه املنطقة اإلقليمية وهذه اللغات هي األكويل وتيـسو ومـادي    

   ؛ )٣ ( م                                                       ولونغو واحملتمل أن يكون مثانية ماليني من األشخاص قد مشلهم اإلعال
                        وعني مكتب احملامي العام      .       ً                                      وارداً من الضحايا للمشاركة يف اإلجراءات           ً   طلباً    ٢٧٢     عاجل     ‘ ٣ ‘

                                                                    للضحايا لتمثيل مصاحل الضحايا الذين منحوا حق املشاركة يف هذه اإلجراءات؛
   .                    بعثة داخلية كل شهر  ٢٠                  بعثة خارجية وحنو    ٦٥٠  ل   ّ                     وفّر املكتب امليداين الدعم    ‘ ٤ ‘
                                               جتماع باملمثلني احلكوميني حول أوامـر إلقـاء                  أوغندا لال  /                          واضطلع ببعثتني إىل كامباال      ‘ ٥ ‘

                                                                                 القبض العالقة ضد جوزيف كوين وأوكوت أدويامبو ودومينيك أوغوين وطلبات أخرى           
                                                                       وعقد اجتماعات مع املنظمات غري احلكومية والصحفيني وممثلي وكاالت األمم            .        للتعاون
   .      املتحدة

 

 

 

                                                      
                                                                                             ترجى مالحظة أن اإلحصائيات ذات الصلة بالتوعية مأخوذة من التقرير السنوي بشأن التوعية                ) ٣ (

   .    ٢٠٠٨      سبتمرب  /          إىل أيلول    ٢٠٠٧       أكتوبر  /                            ويغطي الفترة من تشرين األول    ٢٠٠٨     لعام 
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                                   احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية  - ٢

        اإلدعاء                 لتحليل والتحقيق و       أنشطة ا   ) أ (

                                                    واصل التحضري للمحاكمة املتعلقة بتوماس لوبانغا دييلو؛   ‘ ١ ‘

                                                        كشف للدفاع عن أدلة اإلدانة واألدلة املانعة للعقاب احملتملة؛   ‘ ٢ ‘

     مـن    )  ه ( ٣           الفقرة     ٥٤                                                                توصل إىل اتفاقات تتعلق بالكشف عن مواد حممية مبقتضى املادة              ‘ ٣ ‘
                                                    ت املقدمة للمعلومات مبا يفضي إىل الكشف عن كافة                                         نظام روما األساسي مع كافةاجلها    
                              املعلومات ذات العالقة باملوضوع؛

                                             صفحة قدمت إىل احملكمة االبتدائية وحمكمـة         ٦     ١٣٤                             مذكرة بلغ جمموع صفحاا        ٦٩     رفع     ‘ ٤ ‘
           االستئناف؛

                                                                                          رافع يف القضية ضد جريمني كاتنغا وماثيو نغودجولو شوي أمام الـدائرة االبتدائيـة يف                  ‘ ٥ ‘
                                                تماعات استعراض احلالة وأثناء جلسة اعتماد التهم؛  اج

                              صفحة إىل الدائرة التمهيدية؛ ٤     ٢٩٢                        مذكرة بلغ جمموع صفحاا   ٣٠    رفع    ‘ ٦ ‘

                             وتـشمل اجلـرائم املزعومـة        .                                                         حتليال للمعلومات املتعلقة بكيفوس وانتقت قضية ثالثة        ى   أجر   ‘ ٧ ‘
                              جلنسي اجلماعي الذي ارتكبتـه                                                                    الواجب التحقيق فيها النقل القسري للسكان والقتل والعنف ا        

                 اموعات املورطة؛

                 بعثة للتحقيق؛  ٨٠  ب       اضطلع    ‘ ٨ ‘

                                                                                   واصل رصد وضع الشهود يف مجهورية الكونغو الدميقراطية ومضت بالتعاون مع وحـدة                ‘ ٩ ‘
                                                                                          الضحايا والشهود التابعة للمحكمة عند الضرورة إىل اختاذ التدابري الـضامنة حلمايتـهم             

   ؛ "     هددهم                أي خطر مرتأى، يت "       وتفادي 

                                                                                            وضع بالتعاون مع مكتب املدعي العام الترتيبات الالزمة لتأمني إلقاء القبض على الـسيد                 ‘  ١٠ ‘
   .                          نغودجولو شوي ونقله إىل الهاي

   ّ              ركّزت على تنفيذ     ٢٠٠٨       يونيه   /                                                        اضطلع ببعثة إىل مجهورية الكونغو الدميقراطية يف حزيران          ‘  ١١ ‘
                                 أخرى للتعاون وعقدت اجتماعـات                                                           أوامر القبض العالقة ضد بوسكو نتاغاندا وطلبات          

   .                                       مع ممثلي وسائط اإلعالم واملنظمات غري احلكومية
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                   اإلجراءات القضائية   ) ب (

                وبلغ جمموع عـدد    .           صاحب طلب   ١٢١  ل                                                 عمدت الدائرة التمهيدية األوىل إىل منح مركز الضحية    
   .   ١٩٦                               الضحايا املشاركني يف هذه اإلجراءات 

      ييلو                              املدعي العام ضد توماس لوبانغا د

   ٢                                                                        يونيه، أمرت الدائرة االبتدائية األوىل بتأجيل كافـة اإلجـراءات ويف             /         حزيران   ١٣   يف     ‘ ١ ‘
                                                                                       يوليه أمرت باإلفراج غري املشروط عن املتهم ملا تبني هلا أن املدعي العام قد أخفـى                 /   متوز

                                                                     عن الدفاع والقضاة أدلة نافية للتهم حمتملة مت احلصول عليها بشرط التكتم؛

         ّ                                                                              يوليه، علّقت دائرة االستئناف أثر القرار الصادر بشأن اإلفراج فيما تقوم بـالنظر              / ز     متو  ٧    ويف     ‘ ٢ ‘
           يف الطعون؛

         مسألة   ت                                                      أكتوبر، أكدت دائرة االستئناف تأجيل اإلجراءات وأعاد       /              تشرين األول    ٢١   يف     ‘ ٣ ‘
                                                                         اإلفراج عن السيد لوبانغا إىل الدائرة االبتدائية األوىل لكي تبت فيها من جديد؛

                                                     ً            نوفمرب رفعت الدائرة االبتدائية وقف اإلجراءات وقررت مؤقتاً أن          /               تشرين الثاين   ٨ ١    ويف     ‘ ٤ ‘
   ؛    ٢٠٠٩      يناير  /             كانون الثاين  ٢٦              تبدأ احملاكمة يف 

     ً          زائداً مـشارك    (                           ضحية يف قضية لوبانغا        ٩٢                                              تبنت الدائرة االبتدائية األوىل مبدأ مشاركة          ‘ ٥ ‘
                ً             ية يشاركون حالياً يف حماكمة          ضح   ٩٢            وكان هناك      ).     ٢٠٠٩       يناير   /                     واحد يف كانون الثاين   
   .                   توماس لوبانغا دييلو

                                                املدعي العام ضد جرمني كاتنغا وماثيو نغودجولو شوي

                                                               ، قامت مجهورية الكونغو الدميقراطية بتسليم الـسيد مـاثيو              ٢٠٠٨       فرباير   /       شباط  ٧   يف     ‘ ١ ‘
                           ً                                                               نغودجولو شوي إىل احملكمة عمالً بأمر خمتوم بإلقاء القبض أصدرته الـدائرة التمهيديـة             

   ؛    ٢٠٠٧           األوىل يف عام 

                                                                        مارس، ضمت الدائرة التمهيدية األوىل قضية السيد نغودجولـو شـوي إىل            /       آذار   ١٠   يف     ‘ ٢ ‘
                                                                                      قضية السيد جريمني كاتنغا الذي كانت مجهورية الكونغو الدميقراطية قـد سـلمته إىل              

      ٢٠٠٧       أكتوبر  /            تشرين األول  ١٨        احملكمة يف 

                              ضم كلتا احلالتني إىل بعضيهما؛                          يونيه، أيدت دائرة االستئناف /        حزيران ٩  يف    ‘ ٣ ‘

                                           يوليه، عقدت الـدائرة التمهيديـة األوىل        /      متوز   ١٦           يونيه إىل    /         حزيران   ٢٧               يف الفترة من       ‘ ٤ ‘
                                  جلسات اعتماد التهم يف هذه القضية؛

                            من التهم املتعلقة جبرائم ضد   ١٠                                     سبتمرب، اعتمدت الدائرة التمهيدية األوىل  /        أيلول   ٢٦    ويف     ‘ ٥ ‘
                                       رب ضد كل من الشخصني وقدمتهما للمحاكمة؛                    اإلنسانية أو جرائم احل

   .                  من أصحاب الطلبات  ٥٧  ل                                         منحت الدائرة التمهيدية األوىل مركز الضحية    ‘ ٦ ‘
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                               املدعي العام ضد بوسكو نتاغاندا
                                                                ، قامت الدائرة التمهيدية األوىل، يف أعقاب طلب موجـه مـن                ٢٠٠٨       أبريل   /        نيسان   ٢٨   يف     ‘ ١ ‘

       حبـق      ٢٠٠٦        أغـسطس   /    آب  ٢٢                  لقاء القبض صادر يف                                      املدعي العام، برفع األختام عن أمر بإ   
                       السيد بوسكو نتاغاندا؛

                                                           ، رفعت دائرة االستئناف األختام عن قـرار كانـت قـد                ٢٠٠٨       سبتمرب   /        أيلول   ٢٢   يف     ‘ ٢ ‘
                                                     وفحوى هذا القرار أن دائرة االستئناف قد أبطلـت           .     ٢٠٠٦       يوليه   /      متوز   ١٣           أصدرته يف   

                                            طلب املدعي العام إلقاء القـبض علـى                    ً                                     قرارا صادراً عن الدائرة التمهيدية األوىل برفض      
                 السيد نتاغاندا؛

   .                                ً ، بقي السيد بوسكو نتاغاندا طليقاً    ٢٠٠٨            ويف اية عام    ‘ ٣ ‘

                 أنشطة قلم احملكمة   ) ج (

                                           ّ                                                اضطلع ببعثة إىل مجهورية الكونغو الدميقراطية ركّزت على تنفيذ أمر إلقاء القبض الـذي                 ‘ ١ ‘
                               عقد اجتماعات مع ممثلي وسائط       .      تعاون                                                ظل عالقا حبق بوسكو نتاغاندا وطلبات أخرى لل       

                            اإلعالم واملنظمات غري احلكومية؛

                                                                                             بالتعاون مع مكتب املدعي العام وضع الترتيبات الالزمة لكفالة إلقاء القبض على الـسيد                 ‘ ٢ ‘
                             نغودجولو شوي ونقله إىل الهاي؛

       حة عن       صف   ١٨     ١٧٧             بلغ جمموعها     )                   مبا يف ذلك املرافق    (          وثيقة    ١     ٢٥٥                 وقدم مبا جمموعه       ‘ ٣ ‘
                                مسائل تدخل يف اختصاص قلم احملكمة؛

     ً              شخـصاً بـصورة       ١٧     ٧٣٦      ً                                         نشاطاً من أنشطة التوعية، مت استهداف حنو           ٧٩          ويف نطاق      ‘ ٤ ‘
                   ومت تعزيـز هـذا       .     ٢٠٠٦             يف عـام      ٢     ٠٢٥    و     ٢٠٠٧           يف عام     ٣     ٦٠٠  ب                 مباشرة مقارنة   

      يـون       مل    ١,٨           املـستمعني                        ويف إيتوري يبلغ عدد       .                                     االستهداف بربامج بث إذاعي وتلفزيوين    
            ً                                                                             شخص للربامج اًإلذاعية األسبوعية املتعلقة باحملكمة باللغة الفرنسية وباللغات احملليـة ويـتم         

                                              البث عن طريق شبكة احملطات اإلذاعية احمللية السبع؛

                                                                                   أعد ورتب لقرار ميكن أن يتخذه القضاة لالضطالع بإجراءات يف مجهوريـة الكونغـو                 ‘ ٥ ‘
                         ً                  بيد أن املمارسـة أرسـت منوذجـاً ميكـن            .   خذ                            لكن مثل هذا القرار مل يت       .           الدميقراطية

                                                    للمحكمة أن تستخدمه ملواجهة متطلبات مشاة يف املستقبل؛

                                                                                  واصلت وحدة الضحايا والشهود التابعة للمحكمة ختطيطها وحتضرياا لتحرك الـشهود              ‘ ٦ ‘
                                                                                      وتوفري خدمات الدعم حملاكمة لوبانغا املقبلة وكانت على استعداد لتوفري اخلـدمات إىل             

   .    اكمة  احمل

       ً                                                طلباً واردة من الضحايا للمشاركة يف اإلجراءات القضائية؛   ٢٧٠    عاجل    ‘ ٧ ‘

                                                                                       لوحظ تزايد كبري يف أنشطة خمتلف األنشطة العاملة يف امليدان وال سـيما يف كينـشاسا                   ‘ ٨ ‘
                                                      وواجه املكتبان امليدانيان الواقعان يف كينـشاسا وبونيـا     .                            وبونيا وكسينغاين وباين وغوما 

                                                  ظفني واحليز املكتيب اإلضايف الالزم الذي مل خيطط له سابقا؛               زيادة يف عدد املو
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              ً     ً                                                                           يبقى األمن شاغالً جدياً يف بونيا وقد اقتضى إسكان املوظفني الدوليني والوطنيني هنـاك علـى                   ‘ ٩ ‘
            أساس دائم؛

                              بعثة داخليـة يف الـشهر         ٥٠                      بعثة خارجية وحنو        ١٢٤  ل                                 ووفرت املكاتب امليدانية الدعم        ‘  ١٠ ‘
   .      الواحد

                      لة يف دارفور، السودان   احلا  - ٣

        اإلدعاء                    التحليل والتحقيق و     أنشطة   ) أ (

                        الرئيس السوداين، عمـر         على                                      يوليه الستصدار أمر بإلقاء القبض       /      متوز   ١٤         طلبا يف         قدمت     ‘ ١ ‘
                                                                                       حسن أمحد البشري الرتكابه املزعوم جرائم اإلبادة اجلماعية وجرائم ضد اإلنسانية وجرائم            

               حرب يف دارفور؛

                                                                          تصدار أوامر إلقاء القبض أو تكليف بديل باحلضور حبق ثالثة من قـادة                      ً      قدمت طلباً باس     ‘ ٢ ‘
                                                                                        التمرد ملسؤوليتهم املزعومة عن جرائم اقترفت حبق حفظة السلم التابعني لالحتاد األفريقي            

   ؛    ٢٠٠٧      سبتمرب  /       أيلول  ٢٩           يف دارفور يف 

                             صفحة ضمت إىل سـجالت احملكمـة    ٣     ٥٤٦                             مذكرات بلغ جمموع صفحاا      ٥  ب        تقدمت     ‘ ٣ ‘
             شأن القضية؛ ب

      ١٥٩٣                                                         ً                قدمت تقارير يف مناسبتني إىل جملس األمن التابع لألمم املتحـدة وفقـاً للقـرار         ‘ ٤ ‘
        ديـسمرب   /                     يونيه و كانون األول    /                                                      الصادر عن جملس األمن التابع لألمم املتحدة يف حزيران        

                                         بشأن التقدم احملرز يف التحقيق الذي جيريه؛    ٢٠٠٨

                                                    ي وجامعة الدول العربية واالحتاد األورويب وائـتالف                                     التشاور مع االحتاد األفريق     ت    واصل   ‘ ٥ ‘
   .                                                                          املنظمات غري احلكومية يف سبيل تعزيز اجلهود الرامية إىل إلقاء القبض على املشتبه م

                   اإلجراءات القضائية   ) ب (

                                                                                                  منح الضحايا األحد عشر الذين شاركوا يف اإلجراءات القضائية املتعلقة باحلالة يف دارفور مركـز                 
   .    ٢٠٠٨                          ومل تتلق طلبات جديدة يف عام   .     ٢٠٠٧                                   ن قبل الدائرة التمهيدية األوىل يف عام          الضحايا م

    ")  ُ    كُشيب ي  عل  ("                       وعلي حممد علي عبد الرمحن    ")          أمحد هارون  ("                             املدعي العام ضد أمحد حممد هارون 

                                                                                           مل حتدث تطورات جديدة يف قضية املدعي العام ضد أمحد حممد هارون وعلي حممد علـي عبـد                    
   .                                            أن كال املشتبه ما مل يلق عليهما القبض ومل يسلما          الرمحن حبكم 

                                  املدعي العام ضد عمر أمحد حسن البشري  

                      ً                                                         ، قدم املدعي العام طلباً باستصدار أمر إلقاء القبض على الرئيس حسن أمحد                 ٢٠٠٨               يف أواخر عام      
   .                                                          البشري رئيس السودان وكان حمل نظر قضاة الدائرة التمهيدية األوىل
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       ارفور            املتمردون يف د  

                                   إلقاء القبض على ثالثة ممن يزعم أـم   ب                                    ، كان الطلب الذي قدمه املدعي العام       ٢٠٠٨              يف اية عام      
   .                                                                           من قادة التمرد يف دارفور مل يكشف عن أمسائهم حمل نظر قضاة الدائرة التمهيدية األوىل

                           حاالت إلقاء القبض والتسليم   ) ج (

   .                                     مل ينفذ أي األمرين بإلقاء القبض العالقني  

                 أنشطة قلم احملكمة   ) ج (

        فيمـا            صـفحات    ١     ١٠٧             بلغ جمموعها     )                   مبا يف ذلك املرافق    (          وثيقة     ٨٦                 تقدم مبا جمموعه       ‘ ١ ‘
                                      يتصل مبسائل تندرج يف اختصاص قلم احملكمة؛

                                                                                 من خالل موظفني متاحة خدماما، يتمركز أحدمها يف الهاي والثاين يف أبيشي بشرقي                ‘ ٢ ‘
      ٢٠٠٧                             استهدفوا مباشرة يف عـام        ٥٠٠  ل        ملقابل          ً      سودانياً با   ٢     ١٤٨                     التشاد، مت استهداف    

                                               ويف شرق تشاد، مت بشراكة من إذاعة أنترنيوز          .       ً                      نشاطاً من األنشطة اجلارية      ١٦         يف نطاق   
                                 عالم لالجئني السودانيني على أساس             توفري اإل    ،                        يف املائة من املخيمات      ٨٠               اليت تغطي حنو    

                         يتعلق باحملكمة من شؤون؛      فيما      أسبوعي

                    يف أواخـر كـانون       )                     بعد عبـور أبيـشي     (                            ت فصائل املتمردين جنامينا      ل             ويف تشاد، دخ     ‘ ٣ ‘
       مبكتـب          وحلق                                                                       يناير، األمر الذي نتج عنه إجالء املوظفني غري األساسيني عن البلد             /     الثاين

                                          املفاوضات املتعلقة مبكاتب جديدة تشترك يف            بلغت   و  .                               احملكمة تلف بسبب أعمال النهب    
                   مرحلتها النهائية؛   ي                                  موقعها مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائ

              بيد أن األوضاع   .                                                            ونقلت احملكمة مكاتبها إىل أماكن عمل أنسب يف أبيشي يف بداية السنة   ‘ ٤ ‘
         وتتجلـى    .                                                                          األمنية يف أبيشي تدهورت مع ارتكاب أفعال عنف ظاهرة ضد اتمع الدويل           

      كمـة                                                                                    خماطر احلالة، بالنسبة للمحكمة، يف حتويل وجهة سيارة من السيارات التابعة للمح           
  .                                                                                    يف أواخر العام وواكب ذلك التحويل ديد مادي واضح تعرض له السائق والركـاب             

         ، وهـي    ٤        املرحلة   (                                                                  وكان من نتيجة ذلك أن وضعت قيود متزايدة على حركات السفر            
                        األنشطة عرب أحناء تشاد؛ ت ص     وتناق  )           تبقى قائمة

   .              داخلية يف الشهر       بعثة   ٢٠                  بعثة خارجية وحنو   ٣٥  ل                             وقدمت املكاتب امليدانية الدعم    ‘ ٥ ‘

          الوسطى       أفريقيا               احلالة يف مجهورية   - ٤

        اإلدعاء                        أنشطة التحليل والتحقيق و   ) أ (

                                                                                            أى التحقيق فيما يزعم من جرائم االغتصاب والتعذيب وسائر اجلرائم املقترفة أثناء بلوغ                ‘ ١ ‘
   ؛    ٢٠٠٣     إىل    ٢٠٠                        العنف ذروته يف الفترة من 

                      د جان بيري مببا غومبو؛        ً                           قدم طلباً باستصدار طلب إلقاء القبض ض   ‘ ٢ ‘
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                                                                                                 سعى للتتبع أماكن وجود جان بيري مببا غومبو وساهم على هذا النحو يف إلقاء القبض عليه يف                    ‘ ٣ ‘
         بلجيكا؛

                                                   اضطلع بعمليات حبث ومصادر جلمع األدلة من بلدان خمتلفة؛   ‘ ٤ ‘

      قبض؛                                                                      أمن التعاون الالزم مع احلكومات واملنظمات الدولية لغرض التحقيقات وإلقاء ال   ‘ ٥ ‘

                               ضمت إىل سجالت احملكمة يف القضية؛ ٦     ٤٢٣                        مذكرة بلغ جمموع صفحاا   ٣٧  ب      تقدم    ‘ ٦ ‘

                                                                    كشف عن األدلة اليت تثبت جرائم املتهم أو اليت تنفي عنه التهم إىل الدفاع؛   ‘ ٧ ‘

                                                                                       قام باستمرار برصد أوضاع الشهود يف حالة مجهورية أفريقيا الوسطى ومضى بالتنـسيق                ‘ ٨ ‘
                                                                   الشهود التابعة للمحكمة عند اللزوم الختاذ إجراءات تؤمن محايـة                              مع وحدة الضحايا و   

   ؛ "             أي خماطر مرتآة "                    هؤالء الضحايا وجتنبهم 

                       الوسطى وبلدان أخرى؛       أفريقيا                     بعثة حتقيق يف مجهورية   ٣٩  ب       اضطلع    ‘ ٩ ‘

                                                                                   واصل رصد أعمال العنف األخرى اليت ارتكبت يف اآلونة األخرية يف إقلـيم مجهوريـة                  ‘  ١٠ ‘
                                                                   سطى وطلب احلصول  على معلومات تتعلق حبالة اإلجراءات القضائية الوطنية؛           أفريقيا الو

                                                                                       اضطلع ببعثة قادها املدعي العام إىل مجهورية أفريقيا الوسـطى لالجتمـاع بالـشهود                 ‘  ١١ ‘
                                               ومبمثليهم وبغريهم من أصحاب املصلحة على عني املكان؛

                            ا الوسطى وكفالـة اسـتبعاد                                                        اضطلع بثالث بعثات لتأمني تعاون سلطات مجهورية أفريقي        ‘  ١٢ ‘
                             ًٍ                                                     احلوار السياسي الذي سيجري الحقاًٍ ألي عفو شامل عـن اجلـرائم الـيت تـدخل يف                

   .            اختصاص احملكمة

                   اإلجراءات القضائية   ) ب (

                                  املدعي العام ضد جان بيري مببا غومبو  

  د        السي    على                                      ً                      ، أصدرت الدائرة التمهيدية الثالثة أمراً بإلقاء القبض             ٢٠٠٨      مايو   /       أيار   ٢٣   يف     ‘ ١ ‘
                                                            ً جان بيري مببا غومبو وطلبت من بلجيكا أن تلقي القبض عليه مؤقتاً؛

                     وقد حتقق هذا القبض      .                             مايو القبض على السيد مببا     /       أيار   ٢٤                             ألقت السلطات البلجيكية يف        ‘ ٢ ‘
                      ُ                  ومت تسليمه إىل احملكمة ومثُل ألول مـرة          .                                                 بفضل تعاون عدد من البلدان مبا فيها الربتغال       

   ؛   ٠٠٨ ٢      يوليه  /     متوز ٤         أمامها يف 

                    ً      ً                                   ، أصدرت الدائرة أمراً جديداً بإلقاء القبض يدعم التـهم              ٢٠٠٨       يونيه   /         حزيران   ١٠    ويف     ‘ ٣ ‘
                    األولية بتهم جديدة؛

                                                                    ، أي بعد نقله إىل عهدة احملكمة، مثل السيد مببا ألول مرة أمام                 ٢٠٠٨       يوليه   /      متوز  ٤    ويف     ‘ ٤ ‘
                     لتـهم املوجهـة إىل                                         وقررت الدائرة عقد جلسة العتماد ا       .                                  قضاة الدائرة التمهيدية الثالثة   

   ؛    ٢٠٠٨      نوفمرب  /             تشرين الثاين ٤                 السيد مببا تبدأ يف 
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                                                         ، قررت الدائرة التمهيدية الثالثة أال تبـدأ جلـسة              ٢٠٠٨        أكتوبر   /              تشرين األول    ١٧    ويف     ‘ ٥ ‘
                                    بغية إعطاء الدفاع املزيد مـن           ٢٠٠٨       نوفمرب   /               تشرين الثاين   ٤                             اعتماد التهم يف القضية يف      

                    الوقت إلعداد دفاعه؛

                                                        ، قررت الدائرة التمهيدية الثالثة أن تنعقد جلـسة             ٢٠٠٨       ديسمرب   /              كانون األول    ٢٩    ويف     ‘ ٦ ‘
   ؛    ٢٠٠٩      يناير  /             كانون الثاين  ١٥     إىل   ١٢                         اعتماد التهم يف الفترة من 

   .                  من أصحاب الطلبات  ٥٤  ل                                            منحت الدائرة التمهيدية الثالثة مركز الضحية    ‘ ٧ ‘

                 أنشطة قلم احملكمة   ) ج (

                     عقـد سلـسلة مـن        .                                     نقل إىل احملكمة جان بيري مببا غومبو                                     اضطلع ببعثة إىل بانغي حاملا         ‘ ١ ‘
                                                                              االجتماعات مع املنظمات غري احلكومية والسلك الدبلوماسي والصحفيني والوكـاالت          

   ً        اًإلنسانية؛

                                                                      بغية تبليغ أوامر إلقاء القبض املتعلقة بالسيد جان بيري مببـا                أخرى                    ومت االضطالع ببعثات       ‘ ٢ ‘
                                                       لتعاون مع مكتب املدعي العام وتنظيم نقله إىل الهاي                                             غومبو، والعمل على القبض عليه با     

                                                                             وضمان تنفيذ أوامر وقرارات أخرى اختذا الدوائر من قبيل جتميد ما ميلكه من األصول؛

   ٦     ١٠٢                         بلغ جمموع عـدد صـفحاا      )                   مبا يف ذلك املرافق    (          وثيقة      ٣٤٣                 تقدم مبا جمموعه       ‘ ٣ ‘
                                          صفحة حول مسائل داخلة يف اختصاص قلم احملكمة؛

    ٩٣            وتـستهدف      ٢٠٠٧                                                        مت االضطالع بستة بعثات للتوعية مقارنة ببعثة واحدة متت عام      ‘ ٤ ‘
   ؛    ٢٠٠٧                 شخصا فقط يف عام   ٣٠  ب     ً        شخصاً مقارنة 

                    وعلى الرغم من أن      .     ٢٠٠٨                                                            أت احملكمة تنفيذ اهلياكل األساسية ملكتبها امليداين يف عام             ‘ ٥ ‘
                           نغي إال الربع األخري مـن                                                                 أنشطة قلم احملكمة خالل كامل السنة اقتصرت على منطقة با         
                   ً       ً                          السنة شهد اهتماماً ملحوظاً باالضطالع بعمليات يف امليدان؛

                        بعثة داخلية يف الشهر؛  ٢٠                  بعثة خارجية وحنو   ٧٣  ل                        قدم املكتب امليداين الدعم    ‘ ٦ ‘

           حاالت أخرى  - ٥

        اإلدعاء                        أنشطة التحليل والتحقيق و   ) أ (

   ٤     ٥٣٣                                      احملكمة وقامت بإبالغ تلقيها وحللـت                                                       باإلضافة إىل رصد املواد املفتوحة املصدر، تلقت          
                           ً       ً      وأجرى مكتب املدعي العام حتليالً متعمقاً حلاالت   .                      من نظام روما األساسي  ١٥                         رسالة وردت يف إطار املادة  

   :                      يف بلدان شىت منها ما يلي

         ، قادها      ٢٠٠٨       أغسطس   /     آب   ٢٧    و   ٢٥                                                      اضطلع ببعثة ثانية إىل كولومبيا يف الفترة ما بني             ‘ ١ ‘
                                                                      واشتملت على اجتماعات مع كبار املسؤولني احلكوميني ومكتب املـدعي                       املدعي العام 

                            ً                                                           العام وحمكمة العدل العليا فضالً عن اتمع املدين الكولوميب، وطلب معلومات من الدول             
                                                                                   يف األمريكتني ويف أوروبا بشأن التحقيقات احمللية اخلاصة بشبكات الدعم موعات مثل            

      بيا؛                            القوات املسلحة الثورية لكولوم
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                                                                        أغسطس، أعلن أن احلالة يف جورجيا كانت رهن التحليل؛ وحلل احلالة يف             /     آب   ٢٠    ويف     ‘ ٢ ‘
                                                                                    جورجيا وعقد يف هذا السياق اجتماعات مع املسؤولني احلكوميني وتلقى تقـارير مـن              

                           وثيقة ذات صلة جبورجيا      ٣     ٠٠٠                                                          جورجيا واضطلع ببعثة إىل امليدان، وتلقى ما يزيد على          
                 من حكومة روسيا؛

                                                                                 وجه طلبات للحصول على معلومات إىل حكومة أفغانستان وإىل هيئات حقوق اإلنسان               ‘ ٣ ‘
   ؛    ٢٠٠٨       أكتوبر  /                                              األفغانية والتقى بوفد من أفغانستان يف تشرين األول

   .                                                 اجتمع مبسؤولني من كوت ديفوار لتأمني بعثة تزور امليدان   ‘ ٤ ‘

                 اإلدارة القضائية  - ٦

    ٣١                                                       نافانيثام بيالي استقالتها الـيت بـدأ نفاذهـا يف                       القاضية    ت      ، قدم     ٢٠٠٨       يوليه   /      متوز   ٢٩   يف    - ٢
                            األمني العام لألمم املتحـدة            على تعيني                                                    يف أعقاب موافقة اجلمعية العامة لألمم املتحدة             ٢٠٠٨       أغسطس   /  آب

                                                            وعمدت هيئة الرئاسة إىل تعويض القاضية بـيالي يف شـعبة             .                                 ملنصب مفوضة سامية حلقوق اإلنسان           إياها  
   .     سبتمرب /       أيلول ١                                  يل نزيريكو وبدأ نفاذ ذلك التعيني يف                      االستئناف بالقاضي داني

                                                                        أكتوبر، أمرت هيئة الرئاسة بتشكيل الدائرة االبتدائية الثانية وأعادت تشكيل  /             تشرين األول   ٢٤    ويف    - ٣
   .                 الدوائر التمهيدية

                                      اخلدمات القضائية وغريها من خدمات الدعم  - ٧

          احملاماة-                        قضايا املساعدة القانونية    ) أ (

                                                                                               نظام املساعدة القانونية التمثيل القانوين لثالثة من املدعى عليهم يف حاالت معروضة علـى                  ضمن  - ٤
                      كما عمل النظام على      .           ً                                                                   احملكمة، فضالً عن مشاركة الضحايا يف اإلجراءات القضائية ممن تبني أم معوزون           

           وصدر عـن     .        القانوين     طار                                                                   ً               كفالة املساعدة اليت يقدمها احملامي مىت ما تبينت ضرورة تلك املساعدة وفقاً لإل            
      وقـد    .                                                                                                      املسجل قراران يتعلقان باملساعدة القانونية املقدمة إىل املتهمني تعلق أحدمها باملنع من طلب املساعدة             

                 كما صـدر عـن       .                                                                                         جرى الطعن يف هذا املنع لدى هيئة الرئاسة وقضت هيئة الرئاسة بعدم مساع هذا الطعن              
                              ومجيع هـذه القـرارات تتعلـق      .       ضحية  ٧٦                  املقدمة ملا جمموعه                                 قرار تتعلق باملساعدة القانونية   ١٢       املسجل  

                                                   وقد جرى الطعن لدى هيئة الرئاسة يف القـرارات           .                                                    ً        باملساعدة القانونية املقدمة إىل الضحايا إال قرارا واحداً       
        وقـدمت    .                                                               ضحية من املساعدة القانونية وقضي بعدم مساع ذلك الطعـن            ١٧                           القاضية حبرمان جمموعة من     

   .                                                                       اإلداري واملساعدة اإلدارية لكافة األفرق القانونية اليت متثل املتهمني أو الضحايا            احملكمة الدعم 

                                                                                                وأجرت احملكمة مشاورات وأنشطة متعددة مشلت أفراد املهنة القانونية مبا يف ذلك حلقة دراسـية                 - ٥
                ا بـدور حمـامني                                                                                        جديدة تتعلق باحملامني مت تعزيزها ألول مرة بربنامج تدرييب خيص احملامني املمكن أن يقومو            

   .         لدى احملكمة

                                                                                                وتوىل مكتب احملامي العام للدفاع التمثيل املستمر ملصاحل الدفاع فيما يتـصل حبـاالت دارفـور                  - ٦
                                                                وقبلت دائرة االستئناف طعنني مقدمني من مكتب احملـامي العـام             .                                      ومجهورية الكونغو الدميقراطية وأوغندا   

   .                                           قراطية بشأن مشاركة الضحايا أثناء هذه املرحلة                             احلالة يف مجهورية الكونغو الدمي      يف إطار       للدفاع 
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              ضحية مـن       ٣٩٧                                                                               وتوىل مكتب احملامي العام للدفاع التمثيل املتواصل وتقدمي املساعدة ملا جمموعه              - ٧
                                              باملشاركة فيها فيما يتصل حباالت دارفـور         م                                                  ُ            الضحايا الذين طلبوا املشاركة يف اإلجراءات القضائية وأُذن هل        

   .                                لدميقراطية وأوغندا وقضايا ذات صلة                 ومجهورية الكونغو ا

                                 منها إىل القائمة وبذلك بلغ        ٤٧     ً                                      طلباً تتعلق بقائمة احملامني جرى إضافة          ٦٢                    وأخريا عاجلت احملكمة      - ٨
     ً                                                       طلباً تتعلق باإلدراج يف قائمة املساعدين للمحـامني متـت            ٣٠                              ؛ وتناولت باإلضافة إىل ذلك         ٢٧٦       اموع  
                                    كما أضيف إىل القائمة مخـسة مـن          .   ٣٦             ُ              ذلك جمموع من أُدمج فيها                                   طلب منها إىل القائمة وب       ١٩       إضافة  

   .  ٢٤                         احملققني املهنيني فأصبح اموع 

         التوصية   ) ب (

                                                                                                          أمكن للمحكمة هذا العام من أن تضاعف أنشطة التوعية اليت تقوم ا وأمكنها بذلك أن توسع دائـرة                    - ٩
           واسـتحدثت    .                                   علقة باحلاالت اليت تقـدم ذكرهـا                                                                املشمولني ذه التوعية كما يتبني من اإلحصاءات احملددة املت        

                                                                                                          باإلضافة إىل ذلك أدوات توعية جديدة وأكثر دينامية من قبيل عرض مسرحيات وملخصات فيديوية للمداوالت               
                                                ويرد بيان هذه التطورات واإلجنازات يف التقرير         .        ُ                                           وأخريا أُجنزت عملية وضع نظام رمسي وموحد للتقييم         .         اليت تتم 

   .    ٢٠٠٨       عن عام                 املتعلق بالتوعية 

                مشاركة الضحايا   ) ج (

                                                                                                  أمكن للمحكمة أن تعاجل املزيد من الطلبات الواردة من الضحايا بصورة أسرع مما جرى يف عـام                   -  ١٠
                                                                                               بفضل التحسينات اليت طرأت على النظم واإلجراءات املعمول ا يف قـسم مـشاركة وتعـويض                     ٢٠٠٧
                                 كماهلا وذلك يف أعقاب التـدريب                     لقاة من حيث                                               باإلضافة إىل ذلك، حتسنت جودة الطلبات املت        .        الضحايا

                                       وللمساعدة يف عملية التسجيل مت تصميم        .                                                            والدعم اللذين حظي ما األشخاص القائمون مبساعدة الضحايا       
    ٣١                     ومت االضطالع مبا جمموعـه    .                                                                   قاعدة بيانات جديدة خاصة بطلبات الضحايا وقد شارفت على االكتمال      

                                                                             لى تنمية فهم الضحايا الذين كانوا يرغبـون يف املـشاركة يف اإلجـراءات                                                بعثة إىل امليدان بغية املساعدة ع     
   .        القضائية

                                                                                                 واستجابت احملكمة للعديد من األوامر الصادرة عن شىت الدوائر واملتعلقة مبـساعدة الـضحايا أو                 -  ١١
                                                                                                     التشاور معهم أو إعالمهم مبا يف ذلك القيام، يف غضون فترة قصرية، بتنظيم حلقات كرسـت ألصـحاب                  

            وإلتاحـة     ١٩                                                                                          طلبات والضحايا يف حالة أوغندا قصد اطالعهم على اإلجراءات اليت تتم يف إطار املـادة                  ال
   .       وثيقة  ٥٤                         وقدم إىل الدوائر ما جمموعه   .                        الفرصة هلم إلبداء مالحظام

             محاية الشهود   ) د (

  .      ربـع   األ   الت                نفر ضمن احلا     ٣٠٠                                               حالة من حاالت احلماية مشلت ما يزيد على            ٥٥             تبنت احملكمة     -  ١٢
  .                                                                                                       ومت العمل على ضمان احلضور القوي والناجز يف امليدان فيما يتعلق بالعمليات اخلاصة جبميـع احلـاالت                

                                                                                               احملكمة على إتاحة تدابري احلماية احمللية ونظام االستجابة األولية يف حاالت أوغنـدا ومجهوريـة                     حرصت   و
                                        عن قدرا على توفري خدمات الـدعم يف                   ً     الوسطى فضالً           أفريقيا                                          الكونغو الدميقراطية ودارفور ويف مجهورية      

   .                                                                         وقد مت اختبار نظام االستجابة األولية يف كل حالة وكانت نتائج هذا االختبار مرضية  .              مجيع هذه احلاالت
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                                  الترمجة التحريرية والترمجة الشفوية   ) ه (

       ً          يومـاً مـن       ٢٢٩         وكرس        ً                                             يوماً من الترمجة الشفوية يف احملكمة واالجتماعات        ١     ٠٩٨         مت تكرس     -  ١٣
    .       صفحة  ٢١     ٧٠٠                 ومتت ترمجة أو حترير   .                        الترمجة الشفوية يف امليدان

                  احملكمة اإللكترونية   ) و (

                                                                                                 إسوة بسائر احملاكم الدولية واحملاكم الوطنية، وفرت احملكمة سلسلة مـن منتجـات  تكنولوجيـا                  -  ١٤
                      هـذه التكنولوجيـات      ُ        وأُتيحـت     .                                                                             املعلومات لدعم إدارا اليومية القضائية والتشغيلية وإجراءاا القـضائية        

                                                                                        ً                    للمشاركني لتمكينهم من املشاركة يف اإلجراءات وإدارة املواد املسخرة هلم وتبادل املعلومات إلكترونياً وتوفري              
                                                                                                              الوصول املأمون عن بعد إىل املشاركني الذين ال حيضرون إىل احملكمة والعمل على تنمية نواحي الكفاءة بالنسبة                 

                                                   جلميع املشاركني املأذون هلم سواء احلاضرون بقاعة              اجللسات                 ذا إتاحة حماضر            ويشمل ه   .                      لكافة األطراف املعنية  
   .                                            احملكمة أو املأذون هلم مبتابعة املداوالت من مكاتبهم

                   االتفاقات والتعاون  - ٨

                                                                        ، وقعت احملكمة على مذكرة تفاهم بني احملكمة اجلنائية الدولية واملنظمة               ٢٠٠٨       فرباير   /       شباط  ٥   يف    -  ١٥
                                                                                              ونية اآلسيوية واألفريقية وذلك بغرض تعزيز التعاون على تنمية الوعي بالقـانون اجلنـائي                              االستشارية القان 

    .      الدويل

                                                                                     ، مت التوقيع على اتفاق املقر بني احملكمة اجلنائية الدولية ومملكة هولنـدا، مـن                   ٢٠٠٨      مارس   /       آذار  ١    ويف    -  ١٦
   ٧                                      هاغن وبدأ نفاذ هـذا االتفـاق يف              فري  م   كسي ا                                                              جانب الرئيس ووزير الشؤون اخلارجية هلولندا صاحب السعادة م        

    .     ٢٠٠٧      يونيه  /      حزيران

                     االتفاقـات األمنيـة     "                                                   ، بدأ نفاذ التعديالت املتفق عليها املدخلة على             ٢٠٠٨      مارس   /       آذار   ١٠    ويف    -  ١٧
                                                                                                        املربمة بني املكتب األمين لألمانة العامة لس االحتاد األورويب ومديرية أمن املفوضـية األوروبيـة وقـسم                 

                                                                                                   التابعة للمحكمة اجلنائية الدولية لغرض محاية املعلومات السرية املتبادلة بني االحتاد  األورويب                           السالمة واألمن 
     ".                       واحملكمة اجلنائية الدولية

   .         اتفاقات  ١٠                          ً                                         وأبرمت احملكمة اتفاقا إضافياً بشأن إعادة توطني الشهود فأصبح بذلك اموع   -  ١٨

                  اخلطة االستراتيجية  - ٩

                                                                       نسيق وبعد التشاور مع أصحاب املصلحة الداخليني واخلارجيني أمتت احملكمة                              بتوجيه من جملس الت     -  ١٩
                  بعد أن كـان       ١٨                                                   ونتيجة لذلك تناقص عدد األهداف االستراتيجية إىل          .                            حتديث خلطتها االستراتيجية    ل  أو

   رة                      ً                               للتوعية وقدمت تقريراً عن هذا التنفيـذ إىل الـدو                اإلستراتيجية         اخلطة    ذ                   وواصلت احملكمة تنفي    .      ً   هدفاً   ٣٠
   .               السابعة للجمعية

                                                                                               واصلت احملكمة، بالتشاور مع الفريق العامل يف الهاي، تطوير االستراتيجيات اخلاصـة بـاملوارد                -  ٢٠
                              تقرير مؤقت عن املـوارد           ٢٠٠٨       أبريل   /                                          وقدم إىل جلنة امليزانية واملالية يف نيسان        .                         البشرية ومسائل الضحايا  

   .       البشرية
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        اإلدارة  -  ١٠

                                                                           ض وحتـسني ترتيباـا املتعلقـة بـإدارة املؤسـسة باعتمـاد الوثيقـة                                   قامت احملكمة باستعرا    -  ٢١
ICC/PRESD/G/2008/1               اليت تنطوي على اختصاصات جلنة مراجعـة احلـسابات إىل جانـب اعتمـاد                                                                             

                                              وعلى ضوء التعليقات الصادرة عـن اجلمعيـة          .                                                          التعديالت املدخلة على ميثاق املراجعة الداخلية للحسابات      
                                  باإلضافة إىل ذلك، تعمل احملكمـة،        .     ٢٠٠٩                                       وانب احملددة من هذه الوثائق يف عام                                جتري إعادة النظر يف اجل    

                                                                                                  بالتعاون مع الفريق العامل يف الهاي، على استحداث آلية رقابة مستقلة لتعزيز قدرا على التحقيق يف سلوك   
   .      املوظفني

                املوارد البشرية  -  ١١

             إدارة األداء   ) أ (

   ويف   .                                                      حتسني تطبيق نظام إدارة األداء الذي تقوم به احملكمة                                ، حتقق تقدم ملحوظ يف          ٢٠٠٨        يف عام     -  ٢٢
   .                                       الربامج الرئيسية خبطة لتحسني ومأسسة النظام            القائمني على               ، مت تبليغ مجيع     ٢٠٠٨      أغسطس  /  آب

                    فرص الترقي الوظيفي   ) ب (

  .    كمة                                                                                       تتوفر بشكل متزايد األمثلة على املسلك املمنهج يف معاجلة التطور الوظيفي اخلاص مبوظفي احمل           -  ٢٣
                                                                                                        ففي إطار مكتب املدعي العام، على سبيل املثال، وضعت مسالك وظيفية بالنسبة للمحققني واحملللني الذين               

                     مث إن ارتفاع عـدد       .                    ووكالء املدعي العام    )  ٢- ف / ١- ف (                                                 تتراوح رتبهم الوظيفية ما بني املوظف املبتدئ،        
ـ  و  .                         ظيفي بالنسبة للمـوظفني                                                                        املشمولني بالتنسيب الداخلي مؤشر مشجع على تنامي فرص التطوير الو             يل و   ي

                        وهذا يشمل الدعم االنتقايل   .                     النصح املهين للموظفني   داء س إ           ه موارده ،  ب    سمح  ت                            قسم املوارد البشرية، بقدر ما 
   .                         املؤقت والدائم على حد سواء

              إدارة املخاطر  -  ١٢

            برنـامج                                                                                    شرعت احملكمة يف مشروع للتقييم الشامل للمخاطر سيفضي يف خامتة املطاف إىل تنفيذ              -  ٢٤
                                 املرحلة األوىل من هذا املشروع          ٢٠٠١                    وقد انتهت يف عام       .                                              واسع النطاق إلدارة املخاطر بالنسبة للمحكمة     

                 واملقرر أن تبدأ     .                                                              بتقييم كلي للمخاطر الداخلية واخلارجية اليت تواجهها احملكمة         )                          حتديد املخاطر وحتليل األثر    (
                                                   وضـع األولويـات املتعلقـة باملخـاطر وانتقـاء           (   ع                                    املرحلة الثانية من هذا املشرو         ٢٠٠٩               يف أوائل عام    
    ).            االستراتيجيات

                                  االنتقال إىل أماكن عمل مؤقتة جديدة  -  ١٣

    ً                                                                                                 سعياً وراء تسوية املشاكل اليت تواجهها احملكمة فيما خيص احليز املكاين املتاح يف مبانيها الراهنـة،                  -  ٢٥
                                             قع بالقرب من املقر احلـايل يف حبـر عـام                                                              ً            اجتهت نية الدولة املضيفة إىل أن تسلم للمحكمة مبىن جديداً ي          

                                                     وقد انتقل أول املوظفني التابعني للمحكمة إىل هـذا           .                  ُ                            وهذا املبىن اجلديد أُتيح يف أواخر هذا العام         .     ٢٠٠٨
   .    ٢٠٠٩                                          واملقرر أن يتواصل نقل املوظفني يف بداية عام     ٢٠٠٨      ديسمرب  /            كانون األول ٨        املكان يف 
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             حتويل األموال  -  ١٤

                                                                        يورو يف إطار قسم إدارة شؤون احملكمة من التكاليف اخلاصة باملوظفني               ٢٠٥     ٦٠٠     بلغ            مت حتويل م    -  ٢٦
                                                                                   وهذا التحويل مت لتغطية التكاليف املنجرة عن االستعانة مبصادر خارجية يف سـبيل               .                      إىل اخلدمات التعاقدية  

              ريق من خمتزيل                                                                                             توفري خدمات تدوين النصوص باللغة اإلنكليزية ليتمكن القسم بذلك من املسارعة بتشكيل ف            
   .                                               احملاضر لتغطية األنشطة القضائية اليت تضطلع ا احملكمة

                             نتيجة إلعادة تنظيم وحدة         ٢٠٠٨                 يورو يف عام        ٢٧٤     ٠٠٠                                     ومتت إعادة توزيع مبلغ إضايف قدره         -  ٢٧
  ُ                                                     وأُعيد وزع الوحدة واألموال ذات الـصلة مـن قـسم             .                   TRIM                     إدارة السجالت اليت تعىن بنظم األرشفة       

      ٢٠٠٩                                                                                        مة إىل قسم تكنولوجيا املعلومات واالتصال، كما هو مذكور يف امليزانية املقترحة لعام                          اخلدمات العا 
   .   )٤ (            اخلاصة باحملكمة

                                                  اإلجنازات املهمة اليت حققتها أمانة مجعية الدول األطراف  -   جيم

  ىل   وإ  )         اجلمعيـة  (                                     واملؤمترية إىل مجعية الدول األطـراف                                              واصلت األمانة توفري اخلدمات املوضوعية        -  ٢٨
   :        ما يلي    ٢٠٠٨                              ومن منجزات األمانة املهمة يف عام   .                  األجهزة التابعة هلا

  ّ                                                                            نظّمت وقدمت اخلدمات للدورة السادسة املستأنفة اليت دامت مخسة أيام وعقدا اجلمعية        ) أ (
                                           يف نيويورك والدورة السابعة للجمعية يف الهاي؛

                                 يما املكتب وأفرقـه العاملـة،                                                              وفرت اخلدمات للهيئات الفرعية التابعة للجمعية، وال س          ) ب (
                                                                          والفريق العامل اخلاص املعين جبرمية العدوان وجلنة الرقابة اخلاصة باملباين الدائمة؛

    ّ                                                          نظّمت وقدمت اخلدمات لدورتني عقدما جلنة امليزانية واملالية يف الهاي؛   ) ج (
              رير وامللخصات    ّ                                                                       وفّرت خدمات السكرتارية القانونية واملوضوعية مثل توفري الوثائق والتقا           ) د (

                                                                                             التحليلية إىل اجلمعية وهيئاا الفرعية مبا يف ذلك إعداد الوثائق ذات الـصلة بانتخـاب               
                                      القضاة وأعضاء جلنة امليزانية واملالية؛ 

                                                                                           وفرت املشورة إىل اجلمعية واملكتب واهليئات الفرعية املعنية بالقضايا القانونية واملوضوعية              ) ه (
                        ذات الصلة بعمل اجلمعية؛

-ICC    و ICC-ASP/5/Res.3                                            ً                     الوالية املنوطة ا فيما يتعلق خبطة العمل تطبيقاً للقـرارين                 أجنزت     ) و (

ASP/6/Res.2  إتاحة املعلومات املتوفرة على املوقع الشبكي اخلاص باجلمعية          سمح ذلك ب ف                                                       
                                       ً                            الصندوق االستئماين ملشاركة أقل البلدان منواً وغريها من البلـدان                  لفائدة               أمنت تربعات      ) ز (

    ً   ممثالً    ٣٨                                                                           نامية يف أعمال اجلمعية وتولت إدارة هذا الصندوق، فيسرت بذلك مشاركة              ال
   ؛    ٢٠٠٨                           يف دورات اجلمعية املعقودة عام 

                                                                               وجهت رسائل إىل احلكومات واحملكمة واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمـات غـري               ) ح (
                  ائل ذات الـصلة                                                                        احلكومية وغريها من اهليئات ذات العالقة واألفراد املعنيني حول املـس          

   .             بأعمال اجلمعية

 

                                                      
) ٤ (   ICC-APS/7/20/ ٢٣٢            ألف، الفقرة -     ثانيا   .   
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                                        املنجزات املهمة ملكتب مشروع املباين الدائمة  -   دال

       ً                                                              ُ                            استناداً إىل القرار الذي اختذته مجعية الدول األطراف أثناء دورا السادسة، أُنشئ مكتب مشروع                -  ٢٩
                     مة من مبـان دائمـة                                                         والغاية من هذا املكتب تتمثل يف توفري ما يلزم للمحك      )٥ (    ٢٠٠٥                        املباين الدائمة يف عام     

                                                                                                           للوفاء بغاياا وأغراضها االستراتيجية عن طريق التخطيط إلنشاء مبان دائمة خاصة باحملكمة وتـشييدها يف               
         أكتـوبر   /                                                                              ومدير املشروع الذي سريأس هذا الربنامج الرئيسي توىل منصبه يف تـشرين األول              .            اية املطاف 

٢٠٠٨    .   

      ٢٠٠٨                 أداء ميزانية عام   -   هاء

                               ميزانية احملكمة اجلنائية الدولية          عن أداء      نبذه   

                يف املائة أو        ٩٣,٣                                                                             متثل معدل التنفيذ الشامل للمحكمة، مبا يف ذلك نفقات صندوق الطوارئ، يف               -  ٣٠
   .            مليون يورو    ٩٠,٤                      حظيت باملوافقة مقدارها                    ً             مليون يورو استناداً إىل ميزانية     ٨٤,٣         ما جمموعه 

      ٢٠٠٨                                               كمة على التنفيذ الكامل للميزانية الربناجمية لعام                                        ومن القضايا الرئيسية اليت أثرت يف قدرة احمل  -  ٣١
                                                                                                            ما يشمل انعدام احملاكمات والسرعة اليت سارت ا عملية التوظيف والقيود املفروضة على السفر بالنظر إىل                

   .             املخاطر األمنية

          لقـضائية                                                                                            والربنامج الرئيسي الذي تأثر من جراء انعدام احملاكمات هو الربنامج اخلـاص باهليئـة ا                -  ٣٢
                                                                        والربامج اليت تأثرت أكثر من غريها من جراء القيود املفروضـة علـى               .                                 ومكتب املدعي العام وقلم احملكمة    

                                                                                                          السفر بسبب املخاطر األمنية هي الربامج اخلاصة باملدعي العام وقسم األمن وشعبة خدمات احملكمة التابعـة                
   .                              ى مكتب املدعي العام ومكتب املسجل                                     والتأخري يف التوظيف أثر بالدرجة األوىل عل  .           لقلم احملكمة

      جلـأت    )                                                   التأخري يف التوظيف واملوظفون التاركون لوظـائفهم       (                                    ونتيجة للقضايا املتعلقة بالتوظيف       -  ٣٣
                                                                                                               احملكمة إىل استخدام املساعدة املؤقتة العامة األمر الذي أسفر عن فرط يف اإلنفاق بالنسبة هلذه الفئـة مـن                   

   .        التكاليف

   .         يف املائة  ٩٩                            ئيسي السادس معدل تنفيذ قدره                 وشهد الربنامج الر  -  ٣٤

                         يف املائة التـأخر يف          ٧٥,٣                                                                للربنامج الرئيسي الرابع، يعكس تدين معدل التنفيذ املتمثل يف                    وبالنسبة    -  ٣٥
                                                                                          ُ                       التوظيف مللء الوظائف الثابتة واستخدام املساعدة املؤقتة العامة اليت تقل تكلفتها عن املبلغ الـذي أُدرج يف                 

                                             يف تكاليف اخلدمات املـؤمتر نتيجـة الخـتالف                  التباين                                       عزى اخنفاض معدل التنفيذ كذلك إىل          وي  .         امليزانية
                                                                                                        األماكن اليت عقدت فيها دورات اجلمعية ومدة هذه الدورات وللكفاءة األكـرب يف إعـداد الوثـائق ويف                  

   .       الشفوية                       االستعانة خبدمات الترمجة

                                            ختالفات يف معدل التنفيذ حبسب كل برنامج رئيـسي        ً                         ملخصاً لالعتمادات والنفقات واال  ١              ويوفر اجلدول     -  ٣٦
   .       وبرنامج

                                                      
    ٣٠                                                                                     الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي، الدورة السادسة، نيويورك،          ) ٥ (

-ICC                                       منشور احملكمـة اجلنائيـة الدوليـة،           (    ٢٠٠٧       ديسمرب   /              كانون األول    ١٤  -       نوفمرب   /            تشرين الثاين 

ASP/6/20(  لد األول، اجلزء الثاين، القرارا ،                                ICC-ASP/6/Res.1 ١٠         ، الفقرة  .   
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   )           بآالف اليورو (                              حسب الربامج الرئيسية والربامج     ٢٠٠٨                   أداء امليزانية لعام   :  ١      اجلدول 

 الفارق النفقات االعتماد الربنامج/الربنامج الرئيسي
معدل التنفيذ 
 بالنسبة املئوية

     الربنامج الرئيسي األول
 ٩٣�١ ٧٠٨ ٥٧١ ٩ ٢٧٩ ١٠ يةاهليئة القضائ

 ٩٠�٣ ٢٤٧ ٢٩٧ ٢ ٥٤٤ ٢ *هيئة الرئاسة

 ٩٤�٠ ٤٦١ ٢٧٤ ٧ ٧٣٥ ٧ الدوائر

     الربنامج الرئيسي الثاين

 ٩٤�٧ ١٩٨ ١ ٢٧٤ ٢١ ٤٧٢ ٢٢ مكتب املدعي العام

 ٩١�٩ ٤٥٨ ٢٢٨ ٥ ٦٨٦ ٥ املدعي العام

 ٩٨�٢ ٣٣ ٧٧٣ ١ ٨٠٦ ١ شعبة االختصاص والتكامل والتعاون

 ٨٨�٢ ٣٨٧ ١ ٣٣٩ ١٠ ٧٢٦ ١١ ة التحقيقاتشعب

 ١٢٠�٩ ٦٨٠- ٩٣٤ ٣ ٢٥٤ ٣ شعبة االدعاء

     الربنامج الرئيسي الثالث

 ٩٤�٢ ٠٤٣ ٣ ٣٩٤ ٤٩ ٤٣٧ ٥٢ قلم احملكمة

 ٨٥�٢ ٣٣٠ ١ ٦٨٠ ٧ ٠١٠ ٩ مكتب املسجل

 ٩٩�٣ ١٦٣ ٧٩٨ ٢١ ٩٦١ ٢١ شعبة اخلدمات اإلدارية املشتركة

 ٨٧�٧ ٧٢٥ ١ ٣٤١ ١٢ ٠٦٦ ١٤ شعبة خدمات احملكمة

ً             قسم اإل عالم والوثائق       ٩٠�٢ ٢٨٨ ٦٥٦ ٢ ٩٤٤ ٢ 

 ١١٠�٤ ٤٦٣- ٩١٩ ٤ ٤٥٦ ٤ شعبة الضحايا والشهود

     الربنامج الرئيسي الرابع

 ٧٥�٣ ٩٨٩ ٠٠٧ ٣ ٩٩٦ ٣ أمانة مجعية الدول األطراف

     الربنامج الرئيسي السادس

 ٩٩�٠ ١٠ ٩٧٩ ٩٨٩ أمانة الصندوق االستئماين للضحايا

     الربنامج الرئيسي السابع

 ٤٠�٢ ١٢٥ ٨٤ ٢٠٩ مكتب مشروع املباين الدائمة

 ٩٣�٣ ٠٧٣ ٦ ٣٠٩ ٨٤ ٣٨٢ ٩٠ جمموع تكاليف احملكمة

   .                                                        تشمل هيئة الرئاسة مبالغ مالية خمصصة ملكتب االتصال يف نيويورك     (*)  
   .CON2008  ب                            تشمل النفقات النفقات اخلاصة   :      مالحظة

                                      ً                                           ونقلت من قلم احملكمة إىل كافة األجهزة وفقاً للحساب اخلاص بكل منـها يـصبح                                 ت صيانة الربامج                إذا ما وزع    
  :                  ، قلـم احملكمـة     ٢        ٣٢٠١,٢  :                        ، مكتب املدعي العـام      ١٠       ٤٢٥,٩                 اهليئة القضائية     :                        االعتماد بآالف اليوروات  

          ومشروع   ١       ٠٠٦,٠    يا                                    ، وأمانة الصندوق االئتماين للضحا     ٤       ٠٢٨,٨  :                              ، أمانة مجعية الدول األطراف      ٥١       ٥١١,٧
   .     ٢٠٨,٥  :              املباين الدائمة

   .CON2008                           تشمل النفقات ما قدم لفائدة   
   .                                                             تقوم على أساس أويل ينطوي على أرقام غري مراجعة وهي عرضة للتغيري    ٢٠٠٨          نفقات عام   

 

  .                                                                     نظرة عامة عن التقسيم حبسب النفقات األساسية والنفقات ذات الصلة باحلاالت ٢              ويوفر اجلدول     -  ٣٧
                                  يف املائة على حني أن العنصر املتعلق   ٢,  ٩٣                                                     صر املتعلق بالنفقات األساسية يكشف عن معدل تنفيذ قوامه       والعن

                                     يف املائة وهو معدل يعكس تـأثري            ٢,  ٩٣                                                              بالنفقات ذات الصلة باحلاالت سيكشف عن معدل تنفيذ مقداره          
   .                      القضايا اليت تقدم ذكرها
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     بآالف  (                                             نفاق األساسي واإلنفاق املتعلق مبختلف احلاالت                 حبسب اإل      ٢٠٠٨                          تنفيذ امليزانية لعام      : ٢       اجلدول  
   )      اليورو

  ً                        ا إلنفاق املتعلق مبختلف احلاالت اإلنفاق األساسي 

 النفقات االعتماد الربنامج الرئيسي والربامج
معدل 
 النفقات االعتماد التنفيذ ٪

معدل 
 التنفيذ ٪

 الربنامج الرئيسي األول
 ١١٥�٩ ٦٠٦ ٥٢٣ ٩١�٩ ٩٦٥ ٨ ٧٥٦ ٩ اهليئة القضائية

    ٩٠�٣ ٢٩٧ ٢ ٥٤٤ ٢ هيئة الرئاسة

 ١١٥�٩ ٦٠٦ ٥٢٣ ٩٢�٥ ٦٦٨ ٦ ٢١٢ ٧ الدوائر

 الربنامج الرئيسي الثاين
 ٩٣�٥ ٨٦٤ ١٦ ٠٤٦ ١٨ ٩٩�٦ ٤١٠ ٤ ٤٢٦ ٤ مكتب املدعي العام

 ٨٦�٦ ٥٧٦ ٢ ٩٧٤ ٢ ٩٧�٨ ٦٥٢ ٢ ٧١٢ ٢ املدعي العام

 ٩٩�٨ ٠٠٣ ١ ٠٠٥ ١ ٩٦�١ ٧٧٠ ٨٠١ شعبة االختصاص والتكامل والتعاون

 ٨٧�٨ ٩٦٤ ٩ ٣٥٤ ١١ ١٠٠�٨ ٣٧٥ ٣٧٢ شعبة التحقيقات

 ١٢٢�٤ ٣٢١ ٣ ٧١٣ ٢ ١١٣�٣ ٦١٣ ٥٤١ شعبة االدعاء

 الربنامج الرئيسي الثالث
 ٩٢�٠ ٩٤٧ ٢١ ٨٦٤ ٢٣ ٩٦�١ ٤٤٧ ٢٧ ٥٧٣ ٢٨ قلم احملكمة

 ٧٢�٤ ٨٢٨ ١ ٥٢٥ ٢ ٩٠�٢ ٨٥٢ ٥ ٤٨٥ ٦ مكتب املسجل

 ١٠٢�٧ ٨٩٢ ٧ ٦٨٤ ٧ ٩٧�٤ ٩٠٦ ١٣ ٢٧٧ ١٤   ً               ا إلدارية املشتركةشعبة اخلدمات

 ٨١�٨ ٤١٥ ٧ ٠٧٠ ٩ ٩٨�٦ ٩٢٦ ٤ ٩٩٦ ٤ شعبة خدمات احملكمة

 ٩٠�٣ ٤٢٠ ١ ٥٧٢ ١ ٩٠�١ ٢٣٦ ١ ٣٧٢ ١ قسم اإلعالم والوثائق

 ١١٢�٦ ٣٩٢ ٣ ٠١٣ ٣ ١٠٥�٨ ٥٢٧ ١ ٤٤٣ ١ شعبة الضحايا والدفاع

 الربنامج الرئيسي الرابع
    ٧٥�٣ ٠٠٧ ٣ ٩٩٦ ٣  مجعية الدول األطرافأمانة

 الربنامج الرئيسي السادس
 ١٦٩�٤ ٥٠٣ ٢٩٧ ٦٨�٨ ٤٧٦ ٦٩٢ أمانة الصندوق االستئماين للضحايا

 الربنامج الرئيسي السابع
    ٤٠�٢ ٨٤ ٢٠٩ مكتب مشروع املباين الدائمة

 ٩٣�٤ ٩٢٠ ٣٩ ٧٣٠ ٤٢ ٩٣�٢ ٣٨٩ ٤٤ ٦٥٢ ٤٧ جمموع تكاليف احملكمة

   .                                                        تشمل هيئة الرئاسة مبالغ مالية خمصصة ملكتب االتصال يف نيويورك     (*)  
   .CON2008  ب                            تشمل النفقات النفقات اخلاصة   :      مالحظة

                                                               ً                                                إذا ما وزعت صيانة الربامج ونقلت من قلم احملكمة إىل كافة األجهزة وفقاً للحساب اخلاص بكل منـها يـصبح                      
  :                  ، قلـم احملكمـة     ٢        ٣٢٠١,٢  :                        ، مكتب املدعي العـام      ١٠    ٩,   ٤٢٥                 اهليئة القضائية     :                        االعتماد بآالف اليوروات  

          ومشروع   ١       ٠٠٦,٠                                      ، وأمانة الصندوق االئتماين للضحايا       ٤       ٠٢٨,٨  :                              ، أمانة مجعية الدول األطراف      ٥١       ٥١١,٧
   .     ٢٠٨,٥  :              املباين الدائمة

   .CON2008                           تشمل النفقات ما قدم لفائدة   
   .              قابلة للتغير                              إىل أرقام أولية غري مراجعة وهي    ٢٠٠٨                تستند نفقات عام   
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   .                حبسب وجه اإلنفاق    ٢٠٠٨                           تنفيذ أداء امليزانية لعام  ٣            ويوضح اجلدول   -  ٣٨

   ) و ر         بآالف اليو (                 حبسب وجه اإلنفاق     ٢٠٠٨                      تنفيذ امليزانية لعام  : ٣      اجلدول 
  النفقات 

 معدل التنفيذ ٪ التباين احلايل املخطط البند
 ٩٢�٧ ٤٥٧ ٨١٣ ٥ ٢٧٠ ٦ القضاة

 ٩٢�٧ ٤٥٧ ٨١٣ ٥ ٧٠٠ ٦ ممرتبات القضاة وبدال

 غري متاح غري متاح غري متاح غري متاح موظفو الفئة الفنية

 غري متاح غري متاح غري متاح غري متاح موظفو اخلدمات العامة

 ٨٧�٢ ١٤٩ ٦ ٩٩٩ ٤١ ١٤٨ ٤٨  املوظفون- اموع الفرعي 

 ١٣٦�٣ -٢٧٧٢ ٤٠٩ ١٠ ٦٣٧ ٧ املساعدة العامة املؤقتة

 ٧١�٩ ٤٣٩ ١٢٢ ١ ١٥٦١ قتة لالجتماعاتاملساعدة املؤ

 ٧٣�٩ ١٠٠ ٢٨٣ ٣٨٣ ساعات إضافية

 ٩٧�١ ١٠ ٣٤٠ ٣٥٠ خرباء استشاريون

 ١٢٢�٤ -٢٢٣ ٢ ١٥٤ ١٢ ٩٣١ ٩  الرتب األخرى- اموع الفرعي 

 ٨٠�٥ ٨٧٠ ٦٠١ ٣ ٤٧١ ٤ *السفر

 ٧٩�٧ ١٢ ٤٧ ٥٩ الضيافة

 ١١٠�٧ -٧٩٥ ٢٠١ ٨ ٤٠٦ ٧ اخلدمات التعاقدية مبا يف ذلك التدريب

 ٨٢�٣ ٠٧٤ ٢ ٦٣٠ ٩ ٧٠٤ ١١ نفقات التشغيل العامة

 ٨٧�٥ ١٥٣ ٠٧٥ ١ ١٢٢٨ اللوازم واملوارد

 ١٥٣�٦ -٦٢٤ ٧٨٩ ١ ١١٦٥ املعدات

 ٩٣�٥ ٦٩٠ ١ ٣٤٣ ٢٤ ٠٣٣ ٢٦  التكاليف غري املتصلة باملوظفني- اموع الفرعي 

 ٩٣�٣ ٠٧٣ ٦ ٣٠٩ ٨٤ ٣٨٢ ٩٠ اموع

   .        القضاة              يشمل السفر سفر     (*)  
  . إىل أرقام أولية غري مراجعة وهي قابلة للتغيري٢٠٠٨تستند أرقام : لحوظةم

  C0N2008تشمل النفقات النفقات اخلاصة بـ
 

                                  ومت التمييز بني الوظائف الشاغرة       .     ٢٠٠٨       ديسمرب   /                               وضع التوظيف يف كانون األول      ٤            يبني اجلدول     -  ٣٩
   .                 والوظائف امللغاة                                            والوظائف املعلن عنها والوظائف اليت مل يعلن عنها



ICC-ASP/8/7 
Page 21 

      ٢٠٠٨      ديسمرب  /                       مالك املوظفني يف كانون األول        حالة : ٤      اجلدول 

 نوع الوظيفة

الوظائف 
 املعتمدة
٢٠٠٨ 

الوظائف 
 املشغولة

معدل التنفيذ 
 بالنسبة املئوية

الوظائف 
اليت جيري 

 ملؤها
الوظائف 
 الشاغرة

 [٦] [٥]  ]٤]=[٢]/[٣[ [٣] [٢] [١] الربنامج/الربنامج الرئيسي

 اهليئة القضائية  ١  ٢  ٩ �  ٨٨   ٢٤   ٢٧ الفئة الفنية
    صفر  ٣  ٣ �  ٨١   ١٣   ١٦ اخلدمات العامة

 مكتب املدعي العام  ٤  ٥  ٥ �  ٩٣    ١٢٩    ١٣٨ الفئة الفنية
    صفر  ٢  ٩ �  ٩٦   ٦٣   ٦٥ اخلدمات العامة

 قلم احملكمة  ٥   ٢٩  ٢ �  ٨٠    ١٣٨    ١٧٢ الفئة الفنية
  ٢   ٢٣  ٦ �  ٨٩    ٢١٥    ٢٤٠ اخلدمات العامة

 دول األطرافأمانة مجعية ال    صفر  ٢  ٠ �  ٦٠  ٣  ٥ الفئة الفنية
  ٤    صفر  ٠ � ٠    صفر  ٤ اخلدمات العامة

 أمانة الصندوق االستئماين للضحايا    صفر  ٢  ٣ �  ٣٣  ١  ٣ الفئة الفنية
  ١  ١  ٠ � ٠    صفر  ٢ اخلدمات العامة

 مكتب مشروع املباين الدائمة    صفر  ١  ٠ �  ٥٠  ١  ٢ الفئة الفنية
  ١    صفر  ٠ � ٠    صفر  ١ اخلدمات العامة

   ١٠   ٤١  ٣ �  ٨٥    ٢٩٦    ٣٤٧ الفئة الفنية  موظفو الفئة الفنية-اموع الفرعي 
  ٨   ٢٩  ٧ �  ٨٨    ٢٩١    ٣٢٨ اخلدمات العامة  موظفو اخلدمات العامة-اموع الفرعي 

   ١٨   ٧٠  ٪  ٩٦ �  ٨٦    ٥٨٧    ٦٧٥   اموع اخلاص باحملكمة

                                         نظرة عامة عن الصناديق االستئمانية باحملكمة

   )٦ (    ٢٠٠٨      ديسمرب  /                      الستئمانية يف كانون األول          الصناديق ا      حالة  :  ٥      اجلدول 
 الفارق جمموع النفقات املخصصات الصناديق االستئمانية ٢٠٠٨

T001 ٥٩٨ ٨٩٨ ٤١٧  ٨٩٩ ٠١٥ برنامج التدريب الداخلي واملهنيني الزائرين 
T101 صفر ٤٢ ٠٠٢  ٤٢ ٠٠٢ برنامج تعزيز القدرة القضائية  
T202  ٦٣٦ ٩٤ ٣٣٦  ٩٤ ٩٧٢ )مصفوفة القضايا(مشروع األدوات القانونية 
T401  ١٨ ٥٢١ ١٥٣ ٠١٧ ١٧١ ٥٣٨                 ًأقل البلدان منوا 

 ١٩ ٧٥٥ ١ ١٨٧ ٧٧٢ ١ ٢٠٧ ٥٢٧  اموع 

T001        لدى اهليئة القضائية، مكتب املـدعي        :                                                           برنامج لدعم املتدربني الداخليني واملهنيني الزائرين باحملكمة                                     
                ولـذلك تغطـي     .                        مارس من السنة التالية    /                  أبريل لغاية آذار   /                           ويتواصل الربنامج من نيسان     .    كمة               العام وقلم احمل  

            أما الرصيد    .      ديسمرب /              كانون األول  -       أبريل   /            مارس ونيسان  /       آذار -       يناير   /                                املخصصات فترتني مها كانون الثاين    
   .     مارس  /      آذار-      يناير  /                              الفترة املمتدة من كانون الثاين-      ٢٠٠٩          فريحل لعام 

T101  وتدير هذا الربنامج اهليئة القضائية  .                               نامج لتيسري النهوض املهين بالقضاة  بر                                .   
T202               مشروع لتسهيل وتنسيق إدخال وإعمال واستخدام األدوات القانونية وال سيما مصفوفة القـضايا                                                                                               

   .                                 ويدير هذا املشروع مكتب املدعي العام  .                           من قبل املستخدمني خارج احملكمة
T401     تديره أمانة مجعية الدول األطراف تغطية تكـاليف الـسفر ذات الـصلة                                      يتيح هذا الربنامج الذي                                                                             

                                           وهو برنامج متواصل ولذلك يتم ترحيل أي         .                                 ً                                  مبشاركة املمثلني من أقل البلدان منواً وغريها من البلدان النامية         
   .                   رصيد من سنة إىل أخرى

                                                      
   .                            أرقام مل ختضع للمراجعة احلسابية   ) ٦ (
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  املرفق األول

  اهليئة القضائية: الربنامج الرئيسي األول

  هيئة الرئاسة: ١١٠٠الربنامج   -١

        اإلجنازات    ٠٠٨        هدف عام              مؤشرات األداء                النتائج املتوقعة       األهداف
                                  ً      إجراء مخسة حتقيقات وحماكمة واحدة رهناً      

       اهلـدف   (                                 مبا يؤمن من التعاون اخلـارجي       
  ) ١           االستراتيجي 

                                    تقـدمي املـساعدة إىل الـدوائر علـى      •
                              االستخدام الكفؤ للموارد املتاحة

      حـسني                              عدد اإلجراءات اليت اختذت لت     •
                          كفاءة اإلجراءات وعبء العمل

٦  ٣  

                                           زيادة الدعم املتواصل عن طريـق تعزيـز        
                                         االتصال والتفاهم املتبادل مـع أصـحاب       
                                        املصلحة والتـشديد علـى دور احملكمـة        

   ) ٨                اهلدف االستراتيجي  (            واستقالليتها 

                                     حتسني الوعي بدور احملكمة وفهم هـذا        •
                                         الدور من خالل التواصـل مـع الـسلك         

           الدبلوماسي

                  إحاطات إعالمية    ٣                          إلحاطات اإلعالمية واالجتماعات     عدد ا •
                    لفائدة الدبلوماسيني

                   اجتماع واحد يعقد   
             كمة اجلنائية        بني احمل 

ــم  ــة واألم                   الدولي
       املتحدة

  .                    حلقات إحاطة إعالمية ٣     نظمت  •
  .    ٢٠٠٩                    أجل االجتماعات لغاية  •

         الدوائر  :     ١٢٠٠        الربنامج   - ٢

        اإلجنازات    ٠٠٨  م       هدف عا             مؤشرات األداء                النتائج املتوقعة       األهداف
                     يف القضايا وحماكمـة                   إجراء مخسة حتقيقات 

          ً                                 واحدة رهناً مبا يؤمن من التعاون اخلارجي       
  ) ١                اهلدف االستراتيجي  (

                                      عدد التدابري اليت اختذت يف سبيل حتسني        •                            حتسني كفاءة اإلجراءات القضائية •
                                   كفاءة اإلجراءات القضائية وعبء العمل

٣  ٣  

ـ            ريعة                                     إجراء حماكمات عادلة وفعالـة وس
           ً                               وعلنية وفقاً لنظام روما األساسي وألمسـى       
                                              املعايري القانونية تؤمن املمارسـة الكاملـة       

         الغايـة   (                                  للحقوق اليت يتمتع ا املشاركون      
  ) ١            االستراتيجية 

                                        وضع مؤشرات األداء الرئيسية بالنـسبة       •
  .       للدوائر

                                     عدد ما وضـع مـن مؤشـرات األداء         •
  .        الرئيسية

     ٢٠٠٩           نقل إىل عام   ٣
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  املرفق الثاين

  مكتب املدعي العام: ج الرئيسي الثاينالربنام

  املدعي العام: ٢١٠٠الربنامج   -١
        اإلجنازات    ٠٠٨        هدف عام              مؤشرات األداء                النتائج املتوقعة       األهداف

                                   أن تنجز وتنفذ مجيع الربوتوكـوالت       •
     ٢٠٠٨                               وإجراءات التشغيل املعيارية لعام 

                                          النسبة الفعلية ممـا هـو مقـرر مـن           •
                               إجراءات التنفيـذ املعياريـة      /         الربوتوكول
           توضع وتنفذ

                                       وضعت كافة إجراءات التشغيل املعيارية      •      املائة    يف    ١٠٠
                                          ونفذت أو هي تنظر املوافقة عليها مبوجب       

              دليل العمليات

                                          وضع سياسـات لتنفيـذ معـايري اجلـودة         
                                         املنصوص عليها يف نظام روما األساسي ويف       
                         ً                   القواعد اإلجرائية وقواعد اًإلثبات فيما خيص      

                                   املشاركني يف اإلجراءات واألشـخاص         مجيع
                                           الذين متسهم أنشطة احملكمة على حنو حيتـرم        

  ) ٣                اهلدف االستراتيجي  (       التنوع 

ـ      •    ة                                    التحسني املنهجي للـشبكة القانوني
                                           األكادميية وتنفيذ اخلطة السنوية املتعلقـة      

                       مبشروع األدوات القانونية

                                   متت احملافظة على الـشبكة األكادمييـة     •          يف املائة   ١٠٠  •
           ومل تؤد       ٢٠٠٧                  يف مستواها لعام               القانونية  

  .              األنشطة اإلضافية
                                     نفذت بالكامل اخلطة املتعلقة مبـشروع      •

  .                األدوات القانونية
                                   اء اخلدمات مبستوى ال يقل عما هو         أد •

                                        مبني يف اتفاقات اخلـدمات ذات الـصلة        
         بالوحدات

                                         معايري اخلدمة الفعلية مقارنـة مبعـايري        •
  .             اخلدمة املنشورة

ــة   ١٠٠   >            يف املائ
             اتفاق اخلدمات

                                       مت الوفاء بالطلبات يف حـدود األطـر         •
                                 الزمنية املوضوعة أو املتفاوض عليها

    فقة    املوا ب      رهنا                  اتفاقات خدمة رمسية  •

                                            أن تتحول إىل إدارة غري بريوقراطية تركـز        
                                            على النتائج وليس على العمليات وتعتمـد       
                                            على قواعد لضمان احلقوق أو تقليل املخاطر       

  )  ١١                اهلدف االستراتيجي  (            عند االقتضاء 
                                        أن تنفذ كافة األهداف املتوخاة لعـام        •

                                  واخلاصة مبكتب املـدعي العـام           ٢٠٠٨
                                          واليت م تطوير وحتسني النواحي اللغويـة       

                                     واإلدارية واملتعلقة بامليزانية والتقنية

         التطورات  /                              النسبة الفعلية من التحسينات    •
  .      املنفذة

                                   تنفيذ مجيع التحسينات أو رهن املوافقة •          يف املائة   ١٠٠

  شعبة االختصاص والتعاون والتكامل: ٢٢٠٠نامج الرب  -٢
        اإلجنازات    ٠٠٨        هدف عام              مؤشرات األداء                النتائج املتوقعة       األهداف

                      يف القضايا وحماكمة                      إجراء مخسة حتقيقات  
          ً                                 واحدة رهناً مبا يؤمن من التعاون اخلارجي       

  ) ١                اهلدف االستراتيجي  (

                                       مجيـع التقـارير التحليليـة املطلوبــة     •
                          ة باحلـاالت املعنيـة أو                       والدورية واملتعلق 

                                           باملقبولية أو مبصاحل العدالة فيمـا خيـص        
                                        احلاالت قيد التحقيق تقـدم يف الوقـت        

                                املناسب وتؤكدها اللجنة التنفيذية

                                             النسبة املئوية الفعلية من التقارير الـيت        •
                                           تقدم يف الوقت املناسبة وتؤكدها اللجنـة       

  .         التنفيذية

     ١٠٠ (       دورية                             مجيع التقارير املطلوبة وال    •          يف املائة   ١٠٠
                                   قدمت إىل اللجنـة التنفيذيـة يف         )         يف املائة 

  .                              الوقت املناسب وأكدا هذه اللجنة
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        اإلجنازات    ٠٠٨        هدف عام              مؤشرات األداء                النتائج املتوقعة       األهداف
                                        طلبات املـساعدة الفاعلـة واملتقيـدة        •

  .         باملتطلبات
                                       نسبة الطلبات اليت تكون يف غري وقتها        •

                                         املناسب أو حيث يتم الوقوف على مسائل       
  .                            تتعلق باملطابقة، معدل املطابقة

                                 طلبات مطابقة للمتطلبات الرمسية           مجيع ال  •          يف املائة ٥ >
  .                            واملادية وجهزت يف الوقت املناسب

                                        مجيع الطلبات املتعلقة باملساعدة تعـاجل       •
                                           عن طريق قاعدة البيانات اخلاصة بطلبـات       

  .         االستمارات
                                    جمموعة موسعة من اجلهـات املقدمـة        •

     مـن   (                                  للمعلومات وغري ذلك من الـدعم       
  )                                      خالل االتفاقات العامة واخلاصة باحلاالت    

                                       مبا يف ذلك املساعدة املقدمـة ألغـراض        
  .      احملاكمة /       التحقيق

             باملقابـل       ٢٠٠٨                     اموعة املتاحة عام     •
  .    ٢٠٠٧               للمجموعة يف عام 

ــام   •          يف املائة  ١٠  <  ــة يف ع       ٢٠٠٨                         ازدادت اموع
                                     وخاصة الشركاء األفارقة واألمـريكيني      (

                                          الالتينيني والعرب واألوروبيني الذين قدموا     
                 كمة يف املعلومات                            الدعم التقين وأشركوا احمل   

        أذنـوا      أو /                             ويسروا الوصول إىل الشهود و    
  )                             باستضافة مقابالت داخل أقاليمهم

                                      مت التوصل إىل اتفاقات مـع اجلهـات         •
                                      املقدمة للمعلومات حول الكـشف عـن       

                      ؛ تواصلت املـشاورات     ×               املعلومات احملمية 
                                        مع املنظمات تقـصيا ـاالت التعـاون        
                                    ووضعت مذكرات تفـاهم يف صـيغتها       

  .                                  مع املنظمة الدولية لقانون التنمية        النهائية
                              أبرمت اتفاقات التعاون املتوقعة •          يف املائة   ١٠٠  .                                      نسبة اتفاقات التعاون املتوقعة اليت أبرمت •     ٢٠٠٨                                   إبرام اتفاقات التعاون املتوقعة لعام  •

                                       استحداث آليات خاصة بكل حالة علـى       
                                          حدة تتيح التعاون الالزم مبختلف أشكاله،      

ـ                  ف األشـخاص                          وخاصة يف جمـال توقي
  ) ٧                اهلدف االستراتيجي  (         وتسليمهم 

ــذ   • ــرز يف تنفي ــم احمل ــدم املالئ                                    التق
                                           استراتيجيات التعاون وإلقاء القبض الـيت      

  .                     وضعت لكل حالة على حدة

                                       مت تنفيذ االستراتيجيات علـى النحـو        •          يف املائة   ١٠٠  .                                    التنفيذ الفعلي باملقابل للتنفيذ املقرر •
  .                     املخطط هلا يف كافة احلاالت

                            ات واستراتيجيات التنـسيق             نفذت آلي  •
                                           والتعاون من خالل التشاور مع قلم احملكمة       

          املنظمـات   (                              والتفاعل املنسق مع الشركاء     
   ).                 غري احلكومية والدول

                                           زيادة الدعم املتواصل للمحكمة عن طريـق       
                                            تعزيز االتصال والتفاهم املتبادل مع أصحاب      
                                        املصلحة والتـشديد علـى دور احملكمـة        

  ) ٨          الستراتيجي       اهلدف ا (            واستقالليتها 

                  يف املائة مـن       ٨٥                       تنفيذ ما ال يقل عن       •
                                         األهداف السنوية الواردة يف استراتيجيات     
                                          التعاون والعالقات اخلارجيـة الـيت ـم        

  .                       مباشرة مكتب املدعي العام

                                       دار احلوار كما هو مقرر مع املنظمات        •          يف املائة  ٨٥ >  .                                  معدل التنفيذ الفعلي لألهداف السنوية •
             الدبلوماسـي                           غري احلكوميـة والـسلك      

  .                واملنظمات الدولية
                                     اإلعالم ذو الصلة بـالتطورات الـيت        •

                                       تشهدها احلاالت أو أنشطة املكتب الـيت       
                                        تعمم على الدول واملنظمات غري احلكومية      

  .                             واملنظمات الدولية ووسائط اإلعالم
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   شعبة التحقيقات:٢٣٠٠الربنامج   -٣

       إلجنازات ا    ٠٠٨        هدف عام              مؤشرات األداء                النتائج املتوقعة       األهداف
                                   مجع وحتليل األهداف احملددة يف خطـة        •

                                           التحقيق اخلاصة بـالفريق املـشترك الـيت        
  .                         وضعت خبصوص التحقيقات اخلمسة

         صـفر               احلياد بنسبة                                 اجلمع املقرر باملقابل للجمع الفعلي •
        يف املائة

                                        تنفيذ التحقيقات مبا يتمشى مع التخطيط      •
     احملدث

o   يف املائة من بعثـات        ٩٧  ب         االضطالع                         
        التحقيق

o  مقابالت   ١٠٤      أجريت         

                                     إجراء مخسة حتقيقات يف القضايا وحماكمـة   
          ً                                 واحدة رهناً مبا يؤمن من التعاون اخلارجي       

  ) ١                اهلدف االستراتيجي  (

                                         دعم أفرقة احملاكمة الذي يقدم يف الوقت        •
  .                     املناسب وباجلودة املرضية

                                       القيام باستعراضات نصف سنوية لتـبني       •
     وعدد    ):             شعبة االدعاء  (                  مدى رضا األطراف    

   ُ                                         ا طُلب مجعه من املنتجات باملقابل لعدد ما         م
                                        مت توفريه يف الوقت املناسـب وبـاجلودة        

  .                 املطلوبة من منتجات

ــة   ٩٠  >              يف املائ
              هي نسبة الرضا

                               إىل سـرب آراء كبـار حمـامي               ً  استناداً   •
                                     املوضوع اتسمت املنتجات واخلدمات اليت     
                         ً                وفرا شعبة التحقيقات دعمـاً لالدعـاء       

  .                   مبستوى مرض يفي باهلدف

  شعبة االدعاء: ٢٤٠٠الربنامج   -٤
        اإلجنازات    ٠٠٨        هدف عام              مؤشرات األداء                النتائج املتوقعة       األهداف

                        ّ             علو جودة العرائض اليت تسلّم ضـمن        •
ُ                             اُألطر الزمنية املنصوص عليها                 يف الوقـت    ( 

                                         املناسب وبعد إقرارها عن طريق استعراض      
   ).                نائب املدعي العام /       النظراء

                                      نسبة مشاريع املذكرات الـيت يقرهـا        •
                                         جملس استعراض النظراء وتنفذ يف الوقـت       

  .      املناسب

                ً       ، استعرضـت داخليـاً         ٢٠٠٨          خالل عام    •          يف املائة   ١٠٠
                                                العرائض املتعلقة بأوامر إلقاء القبض مث حفظت       

  )  ٣    و  ٢ (                     سبة حلالة دارفـور                      يف وقت الحق بالن   
            وقد أفـضت     .                               وحالة مجهورية أفريقيا الوسطى   

                                               العرائض املتعلقة جبمهورية أفريقيـا الوسـطى       
                                              بالفعل إىل صدور أوامر بإلقاء القبض جيـري        

                                       والعرائض املتعلقة بدارفور واليت تشمل       .        تنفيذها
  .                                حبق الرئيس السوداين مازالت عالقة ة    عريض

                           حتقيقات يف القضايا وحماكمة                إجراء مخسة   
          ً                                  واحدة رهناً مبا يتوفر من التعاون اخلارجي       

  ) ١                اهلدف االستراتيجي  (

          الـدائرة                                 العرض الكفؤ لألدلـة أمـام        •
                             التمهيدية والدائرة االبتدائية

                                   نسبة االستعراضات نـصف الـشهرية       •
                                         للتقدم احملرز يف القضايا وعمليات حتديث       
                                       النهج املتوخى خبصوص القـضية والـذي       
                                            يوافق عليه املدعي العام ونائـب املـدعي        

  .     العام

                                        قدمت األدلة بشكل فعال ألغراض جلـسات        •          يف املائة   ١٠٠
         مجهوريـة   (           نوغودجولو                             تأكيد التهم حبق كاتانغا     

                    مجهوريـة أفريقيـا     (      ومببا    )  ٢                     الكونغو الدميقراطية   
                                     وكـذلك يف حماكمـة لوبانغـا مـع           )       الوسطى

                                       الكامل للمحكمة اإللكترونية والتقيـد               االستخدام
  .                     بالربوتوكوالت ذات الشأن



 

 

IC
C

-A
SP/8/7 

Page 26 

        اإلجنازات    ٠٠٨        هدف عام              مؤشرات األداء                النتائج املتوقعة       األهداف
                                        تبليغ الدفاع على حنو ففعـال مبـواد         • 

                                          جترميية ومواد حتتوي على احتمال التربئـة       
  .  ٧٧      املادة            ومواد مبوجب 

                                          التقاضي الناشئ على الطريقة اليت مت ا        •
                                        الكشف عن األدلة واألحكام املناقضة ذات      

  .                  العالقة ذه الطريقة

                                        يف مجيع القضايا املورط فيهـا أشـخاص         •          يف املائة   ١٠٠
                                      لدى احملكمة، مت التقيد بشكل صارم         ون    حمتجز

                                           جبميع متطلبات الكشف عن األدلـة وبـذلت        
                         الة املواد إىل الـدفاع                            أقصى اجلهود لكفالة إح   

  .                           على حنو حسن التوقيت وذي جدوى
                                   عرض احلجج القانونية بشكل متـسم       • 

                                              بالكفاءة على الدائرة التمهيدية والـدائرة      
                                          االبتدائيــة ودائــرة االســتئناف التابعــة 

  .       للمحكمة

                                    نسبة مشاريع املذكرات اليت استعرضت      •
  .          ّ          داخليا وسلّمت يف وقتها

                           ة التمهيديـة والـدائرة                      عرضت على الدائر   •          يف املائة   ١٠٠
                                             االبتدائية ودائرة االستئناف ملخصات عديـدة      

          ويف مجيـع     .                                  تتناول جمموعة عريضة من القضايا    
                                          احلاالت مت التقيد باآلجال احملددة واإلحاطات      
                                            اإلعالمية اليت عرضت تفي إىل حد كبري مبعايري        

                              ويشمل ما مت عرضـه إيـراد         .                اجلودة الداخلية 
   ومت   .               دجولـو ومببـا     نغو /                      التهم يف قضية كاتانغا  

                                               إيداع أحكام مواتية يف أعقاب اجللـسة الـيت         
  /                                           كرست العتماد التهم املوجهة إىل كاتانغـا      

                                            نغودجولو وخالل جلسة اعتماد التهم املوجهة      
                                          إىل مببا، رفع وقف الدعوى وحددت موعـد        

     ً       حكماً من     ١٣                   وباملقابل مت تلقي       ).         للمحاكمة
                حول مـسائل        ٢٠٠٨                         دائرة االستئناف يف عام     

                                          سم بأمهية أساسية معظمها لـصاحل مكتـب          تت
  .           املدعي العام
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  املرفق الثالث

  قلم احملكمة: الربنامج الرئيسي الثالث

  مكتب املسجل: ٣١٠٠الربنامج   -١
        اإلجنازات    ٠٠٨        هدف عام              مؤشرات األداء                النتائج املتوقعة       األهداف

                              مخسة حتقيقات يف القضايا وحماكمـة         إجراء  
                   التعاون اخلارجي             ً               واحدة رهناً مبا يؤمن من    

  ) ١                اهلدف االستراتيجي  (

ــطالع  • ــات واالض ــساندة التحقيق                                م
  .                                 باحملاكمات مبا يتفق مع اإلطار القانوين

                                     إجراء التقيـيم املنـتظم مبـشاركة        •
                                     أصحاب املصلحة على النحو املرتأى يف      

  .                اخلطة نصف السنوية

                                    تقييمات املنتظمة مبـشاركة أصـحاب               إجراء ال      (*)
  :      من خالل                    املصلحة يتوالها املسجل 

                                         املشاركة يف اجتماعني للجنـة امليزانيـة        �
                                                  واملالية والدورة املستأنفة اليت تعقـدها مجعيـة        

                           واالجتماع الـسنوي الـذي                    الدول األطراف   
                        تعقده مجعية الدول األطراف

ــدة   � ــة لفائ ــات إعالمي ــالث إحاط                                   ث
            الدبلوماسيني

                                          املشاركة يف الفريق العامل يف الهـاي ويف         �
                 يف بعض املناسبات                       الفريق العامل يف نيويورك

        ً       ً                  اجتماعاً ثنائياً مـع ممثلـي         ٣٠          أكثر من    �
                     مشاركة يف األنشطة      ١٥                       الدول وما يزيد على     

                                  اخلارجية كاحملاضرات واملوائد املستديرة
        ً                                 اجتماعاً عقد مبمثلي املنظمات الدولية        ٢٨ �

                                  واحتادات احملامني وغري ذلك من الكيانات
                                        اجتماعان استراتيجيان عقـدا مبـشاركة       �

                  اجتماعات عقدت     ١٠                 غري احلكومية و          املنظمات
                           مع ممثلي املنظمات غري احلكومية

                                     ومن األنشطة األخرى اليت متت املشاركة       �
                                       أصدقاء احملكمة، وفريق اخلـرباء املعـين         :     فيها

                                               بالوالية العاملية، واحللقات الدراسـية حملـامي       
                                              الدفاع، واجتماع اخلرباء املعين حبماية الشهود،      

                  ة بالزيارة األسرية                     واحللقة الدراسية املعني
                                        مت االضطالع بأربع بعثـات إىل امليـدان         �

                  مبا يف ذلك دراسة     (                          وثالث بعثات إىل نيويورك     
  )                         للجدوى أجريت على عني املكان
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        اإلجنازات    ٠٠٨        هدف عام              مؤشرات األداء                النتائج املتوقعة       األهداف
                                           العمل على إجياد بيئة آمنة ومأمونة مبقر        •

  .     احملكمة
                               القيــام بتفتــيش وفحــص مجيــع  •

                                   األشخاص واألشياء اليت تدخل مبـاين      
  .     احملكمة

                                           تنفذ احملكمة اجلنائيـة الدوليـة سياسـة         �          يف املائة   ١٠٠
                   يف املائة علـى        ١٠٠                        للتفتيش والفحص بنسبة    

  .      األرك   مبىن                        األشخاص والبنود اليت تدخل 

                                عدد األشخاص الذين يـدخلون          جمموع �
                                          بعد التفتيش األمين قد ازداد بنـسبة            املبىن     هذه  
                                وجمموع البنود الداخلـة الـيت        .            يف املائة     ٥,١
  .         يف املائة    ١٥,٣              ازداد بنسبة  ت ُ  فُحص

                                استجابة موظف أمين لكافة حاالت      • 
                            الطوارئ يف غضون دقيقتني اثنتني

   ون                     السالمة واألمن يف غض                استجاب قسم    �          يف املائة   ١٠٠
                                            احلد الزمين لكافة احلوادث اليت جدت مبعـدل        

  .         يف املائة    ٩٨,٥

                                          م اإلدارة األمنية امليدانية تتفـق مـع         ظ ن •
  .                                 معايري األمم املتحدة واملعايري الدولية

                                      التقيد بربنامج التدريب األمين امليداين      •
                      األمن األساسي واألمـن     (              لألمم املتحدة   

   ).               املتقدم يف امليدان

                           بالنسبة لألمن األساسـي يف            اإلاء        معدل   �          يف املائة   ١٠٠
                                               رزمة التدريب امليداين بالنسبة لكافة مـوظفي       

              يف املائـة      ٦٦                                   احملكمة اجلنائية الدولية يتمثل يف      
  , )   ٨١١         من أصل    ٥٣٦ (

                                            معدل اإلاء بالنسبة لألمن املتقدم يف رزمة        �
                                                التدريب امليداين بالنسبة لكافة موظفي احملكمـة       

   ).        ن املوظفني   م   ٣٢٩ (          يف املائة   ٩٠        يتمثل يف 

                                          إرساء نظام يتـصدى للمخـاطر األمنيـة        
                                           والسعي اجلاد لتأمني القدر األقصى من أمن       
                 ً                         كافة املشاركني متشياً مـع نظـام رومـا         

  ) ٢       راتيجي          اهلدف االست   . (      األساسي

                                         التقيد مبعايري العمل األمنيـة الـدنيا        • 
                                         ومعايري العمل األمنية الـدنيا ألمـاكن       

  .      اإلقامة

    ٩٤           للمحكمـة                                 معايري العمل األمنية الدنيا      �          يف املائة   ١٠٠
        يف املائة

                                             معايري العمل األمنية الدنيا ألماكن العمـل        �
          يف املائة  ٩٩

                                   تشمل هذه األرقام مجيـع املكاتـب         :       ملحوظة
  .                                دانية التابعة للمحكمة ومجيع احلاالت   املي
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        اإلجنازات    ٠٠٨        هدف عام              مؤشرات األداء                النتائج املتوقعة       األهداف

                                      عملية إدارة أمن املعلومـات بـشكل        • 
  .           مراقب ومتسق

                                       تزايد عالمة النضج أثنـاء التقيـيم        •
                                     الدوري الذي جيري مبوجـب املعيـار      

ــد امل       ٢٧٠٠١ ــة توحي ــا                  ملنظم   س   يي    ق
  .       الدولية

                              ً                احملكمة اجلنائية الدولية اختباراً موضـوعه           أجرت �    (*)
                          ُ            ونتيجة هلذا االختبار الذي أُجـري           ٢٠٠٨                النفاذ يف عام    

                              وضعت خطة عمل وجيري اآلن تنفيذها
  .     ٢٠٠٨                                           جرت إعادة تقييم لعالمة النضج يف عـام          �

                                    ، سيقوم مكتب مراجعـة احلـسابات           ٢٠٠٩         ويف عام   
                                                      وقسم تكنولوجيا املعلومات واالتصال بـإجراء تقيـيم        

  .     ٢٧٠٠١               ً                شترك سيشمل أيضاً جماالت م املعيار  م
                      من قبـل منظمـة          ٢٠٠٩                         وتتم تغذية تقييم عام      �

                                         الدولية مبواد من التقييم الذي أجـري                املقاييس           التوحيد  
  .                        بشأن النضج وكذلك كمرجع    ٢٠٠٧    عام 
                                                       ومن بني القضايا الرئيسية اليت ميكن أن تثار فيمـا           �

           سياسـات        غياب     ٢٧٠٠١                     ً            يتصل بالتقييم استناداً للمعيار    
                   وهاتان املـسألتان     .                                   احملكمة والضوابط األمنية يف الشبكة    

                            وهنـاك تـدابري أخـرى مت         .           ً     ً         شهدتا حتسناً كبرياً منذئذ   
                                                        تنفيذها منذ ذلك الوقت وتشمل تدريب وتوعية والقدرة        

  .                                      املتاحة للمحكمة على النهوض بالطب الشرعي
                  بانتظار نتائج                     املقاييس الدولية                       تنصح منظمة توحيد     �

                                            املشترك بني مكتب مراجعة احلـسابات وقـسم                 التقييم  
                                                تكنولوجيا املعلومات واالتصال إلبداء املالحظـات ذات   

                                 ويف غياب مثل هذه املالحظات ميكن        .                العالقة باملوضوع 
                                          ً                   التكليف بإجراء تقييم على سبيل املتابعة رهنـاً بتـوافر          

       األموال
              ً                 ً     عدد االتفاقات اًإلطارية املربمة دعماً      •          للمحكمة                    محاية املصاحل القانونية •

              لعمليات احملكمة
                                       واحد حلماية الشهود وحتقـق تقـدم         ق ُ         أُبرم اتفا  �  ٦

  .                                       تدرجيي على صعيد التفاوض على اتفاقات أخرى
  )                            بند يرتبط باهلدفني اآلنفي الذكر (

                             عدد احلاالت اليت سـويت بـشكل     • 
  .   ٍ مرضٍ

                                                  مل تربم أية عقود جتارية ذات عالقة باملنازعـات،          �   ١٤
                                  باملراجعة اإلداريـة ومت النظـر يف                       ً    واختذ مثانية عشر قراراً   

                                                  عشر قضايا م جملس الطعون مخـس منـها سـويت           
  .                                                       بالتراضي وقدمت أربع قضايا تأديبية وسويت بالتراضي      

  .                             كما عوجلت ست قضايا أخرى متنوعة
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        اإلجنازات    ٠٠٨        هدف عام              مؤشرات األداء                النتائج املتوقعة       األهداف
                                           صيانة نظام فعال للضوابط الداخلية فيما       •

  .                     يتعلق بتنفيذ امليزانية
                                      اإلنفاق مبا يتمـشى مـع امليزانيـة         •

  .       املعتمدة
                نسبة اإلفراط يف   
              اإلنفاق تساوي  

      الصفر

                                 نسبة اإلفراط يف اإلنفاق تساوي الصفر •

                                    عدد القضايا اليت حددا املراجعـة       •
                  الداخلية للحسابات

        توصية  ٢٨     قدمت     صفر

                                  ّ          أن تتحول إىل إدارة غري بريوقراطية تركّـز        
                                             على النتاج وليس على العمليـات وتعتمـد        

                  أو تقليل املخاطر                             على قواعد لضمان احلقوق     
  ة                       التقليل من املخاطر املالي •  )  ١١                اهلدف االستراتيجي    . (           عند االقتضاء

              للحـسابات              مـستقلة              أداء مراجعة  •
                                     وقائمة علـى تأكيـدات ومعلومـات       

  .    شورة  وم       وضوعية  م

                     مراجعة إدارة اإلجازات •    (*)

                                                         مراجعة األنشطة املالية املتعلقة بالعمليات اخلفيـة ذات         •
                       الصلة بالضحايا والشهود

                                            لضوابط املالية اخلاصة بـصندوق العمليـات                مراجعة ا  •
      اخلاصة

                              مراجعة حسابات املشتريات العامة •

                                         مراجعة حسابات مشتريات تكنولوجيا املعلومات •

                                               مراجعة احلسابات اخلاصة بآحاد املستشارين واملتعهدين •

                                             مراجعة حسابات إدارة الصندوق االستئماين للضحايا •

                                      التحقيق يف سوء استخدام أموال يف كينشاسا •

                                                    التحقيق يف التحايل يف استخدام بطاقـات سـيم يف           •
        كينشاسا

 تعمل احملكمة يف الظرف الراهن على وضع خطوط األساس املتعلقة ذه األهداف*  

   شعبة اخلدمات اإلدارية املشتركة:٣٢٠٠الربنامج   -٢

        اإلجنازات    ٠٠٨        هدف عام              مؤشرات األداء                النتائج املتوقعة       األهداف
• تنفيذ ن        ظم املعلومات املتاحة •  .                  ظم اإلدارة املتكاملةعدد وحدات ن                             .  غري بريوقراطية تركّـز                         أن تتحول إىل إدارة      ٤٦ •   ٣٨        ّ                 

                                             على النتاج وليس على العمليـات وتعتمـد        
                                            على قواعد لضمان احلقوق أو تقليل املخاطر       

  )  ١١                اهلدف االستراتيجي    . (           عند االقتضاء

  ً                           حاً مبا يف ذلك تقارير نظام             ً       تقريراً متا    ٤٣ •   ٣٠  .                           عدد التقارير املقبولة املتاحة • 
SAPنظام احملكمة اإللكترونية   و                      
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        اإلجنازات    ٠٠٨        هدف عام              مؤشرات األداء                النتائج املتوقعة       األهداف
                                       عدد املكاتب امليدانيـة الـيت تـسمح         •

  .                  بوصول اجلمهور إليها
                             امليدانيـة الـيت تـسمح                  عدد املكاتب  •

  .         هور إليها         بوصول اجلم
                                  مجيع املكاتـب امليدانيـة تـسمح         :  ٤ •  ٤

  .             بالوصول إليها
                               ز هيكلية تضمن الدعاية لكافـة              تطوير وإجنا 

                                      اإلجراءات املوجهـة للجمهـور احمللـي       
                               ً           عدد املكاتب امليدانيـة اهـزة تقنيـاً         •  ) ٩                اهلدف االستراتيجي   .        والعاملي

  .                                الستيعاب كافة أنواع االتصال الالزمة
                               ً           عدد املكاتب امليدانيـة اهـزة تقنيـاً         •

  .                                الستيعاب كافة أنواع االتصال الالزمة
                                     مجيع املكاتب امليدانية جمهـزة علـى         :  ٤ •  ٤

  .                            ي يستوعب أنواع االتصال الالزمة         النحو الذ
                                        تنفيذ استراتيجية تتوافر علـى فـرص        •

  .      التقدم
                        ُ             عدد األهداف الفرعية اليت أُجنزت دون       •

  .                              أن تترتب عليها آثار يف امليزانية
                  يف املائة مـن       ٨٠

           ع األهــداف     مجيــ
        السنوية

                                     متت مأسسة نظام لألداء اإلداري يعمل       •
                                         بصورة جيدة علـى النحـو املقتـرح يف         
                                          األهداف االستراتيجية املتعلقـة بـاملوارد      

  )         يف املائة   ١٠٠ (        البشرية 

                                             إتاحة إمكانية التطوير والتقدم الـوظيفيني      
       اهلـدف     . (                             لذوي األداء اجليد من املوظفني    

  )  ١٧           االستراتيجي 

                        ُ             عدد األهداف الفرعية اليت أُجنزت دون       • 
  .                              أن تترتب عليها آثار يف امليزانية

                 يف املائة مجيع      ٢٠
               األهداف الفرعية

                   اللذين تترتـب                         ن بني اهلدفني الفرعيني    م •
                        ُ                     عليهما آثار يف امليزانية أُجنز أحدمها بصورة       

                                   توفري فرص التعلم والتدريب الـيت       (       جزئية  
                                         تسهم يف إجناز غايات احملكمـة اجلنائيـة        
                                        الدولية وتتصدى الحتياجات األفراد مـن      

                         واهلدف الفرعي الثاين له       ).                التطور الوظيفي 
                 ملهنيـة وترقـي                                صلة بنظم إدارة احليـاة ا     

  .                                         املوظفني مل ينطلـق إال بـصورة جزئيـة        
  .         يف املائة  ٢٥                    ويتمثل اموع يف إجناز 

                                           صياغة خيارات م مواقع جغرافية خمتلفـة       
                                         ملوارد احملكمة وأنـشطتها مبـا يف ذلـك         

       اهلـدف     . (                                املتطلبات اخلاصة باملباين الدائمة   
  ) ٥           االستراتيجي 

                                        تأمني احليز الكايف من أمـاكن العمـل         •
  .                كافة أنشطة احملكمة     لدعم 

                  يف املائة مـن        ١٠٠                  هناك مكان لعمل     •    ٩٦٠  .                       عدد أماكن العمل املتوفرة •
  .                                املوظفني مبن فيهم املوظفون امليدانيون

   شعبة خدمات احملكمة:٣٣٠٠الربنامج   -٣

        اإلجنازات    ٠٠٨        هدف عام              مؤشرات األداء                النتائج املتوقعة       األهداف
                            ً         توفري الدعم لدورات احملكمـة وفقـاً        •

  .                           لالئحة احملكمة والئحة قلم احملكمة
                                      عدد التأخريات أو االنقطاعـات الـيت        •

  .           تعزى للشعبة
                 يف املائة كحد      ١٠

     أقصى
     مـة                                  إجراء مخسة حتقيقات يف القضايا وحماك           يف املائة   ١٠٠ •

  .           ً                                واحدة رهناً مبا يؤمن من التعاون اخلارجي      
                                    تقـدمي اخلـدمات الفعالـة والكفـؤة      •  ) ١                اهلدف االستراتيجي  (

  .                     والدوائر اليت تطلبها      لألطراف
                                     استجابة الطلبات يف غـضون أسـبوع        •

  .    واحد
           يف املائة    ١٠٠ •          يف املائة  ٩٠
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        اإلجنازات    ٠٠٨        هدف عام              مؤشرات األداء                النتائج املتوقعة       األهداف
                        حادث واحد له عالقة باألمن •    (*)           عدد احلوادث •   يم                          مجاعة من احملتجزين حسنة التنظ •
                                       عدد احلوادث اليت تعزى إىل عدم كفاية        • 

       احلماية
    صفر •   *) (

                                      إجيابية االستعراضات اليت جتريها جلنـة       • 
                    الصليب األمحر الدولية

          يف املائة   ١٠٠ •          يف املائة   ١٠٠

                                          إرساء نظام يتـصدى للمخـاطر األمنيـة        
                                           والسعي اجلاد لتأمني القدر األقصى من أمن       
                 ً                         كافة املشاركني متشياً مـع نظـام رومـا         

  ) ٢                اهلدف االستراتيجي    . (      األساسي

                                        كفاءة وفعالية الدعم واحلماية واخلدمات      •
                 ة إىل الـضحايا                    اللوجستية املقدم  /         التشغيلية

                                      والشهود وغريهم ممن هم عرضة للخطـر       
  .                        ً         بغض النظر عن املوقع ورهناً بالتقييم

   أو   "      اجليدة "                        عدد استعراضات اخلدمات     •
   ".         ً اجليدة جداً "

                                         يف غياب احملاكمات، مل تتلق أية تغذيـة         •          يف املائة  ٧٥
                                            مرتدة رمسية من الشهود فيما يتعلق خبدمات       

         املنـشود                           بيد أنه مت حتقيق اهلدف        .       احملاكمة
                                            فيما يتعلق باحلماية وتوفري الدعم اللوجسيت      

  .        يف امليدان
                                  عدد البحوث اليت أجريـت خبـصوص        •  .                             تعزيز الدقة واالتساق املصطلحيان •

  .                             األدوات اللغوية يف الشهر الواحد
                                        وضع سياسات لتنفيـذ معـايري اجلـودة          .    ً             حبثاً أجنز يف الشهر  ١٥     ٦٨٦ •     (/*)

                                         املنصوص عليها يف نظام رومـا األساسـي        
                                            ويف القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات فيما      
                                    خيص مجيـع املـشاركني يف اإلجـراءات        
                                     واألشخاص الذين متسهم أنشطة احملكمـة      

                 اهلدف االستراتيجي     . (   نوع                  على حنو حيترم الت   
٣ (  

                                        الترمجة الشفوية والتحريريـة املتـسمة       •
     مـع    )              ويف امليدان      حملكمة  با (                  بالكفاءة والدقة   

  .   درة                       التركيز على اللغات النا

                                     عدد املترمجني الفوريني املؤهلني للترمجة      •
  .                                    إىل اللغات النادرة العاملني حلساب احملكمة

                               مترمجان شفويان مبقصورة السواحيلي •    (*)
                          مترمجان اثنان مبقصورة لنغاال •
                          استحداث مقـصورة خاصـة       :       الغاية •

          باللنغاال 
               انتقاء املرشحني    :                     اإلجراء الذي استكمل   •

           قي جمال    ١-    ف                            للتدريب شبه املهين بالرتبة   
                                              اللنغاال؛ بدأ الربنـامج التـدرييب يف عـام         

٢٠٠٨     
     ركون                                 عدد الشكاوى اليت رفعها املـشا      •  .                          عمليات ناجحة يف إلقاء القبض •

                                      ئر أو اتمع املدين بشأن العمليـات             والدوا
  .                      ذات الصلة بإلقاء القبض

      علـى   (                                عمليتان ناجحتان إللقاء القبض      •    (*)
  )                         السيد نغودجولو والسيد مببا

                                       استحداث آليات خاصة بكل حالة علـى       
                                          حدة تتيح التعاون الالزم مبختلف أشكاله،      
                                   وخاصة يف جمـال توقيـف األشـخاص        

                                       عدد االتفاقات اليت أبرمت مع الـدول        •   ) ٧                اهلدف االستراتيجي  (         وتسليمهم 
                                      واملنظمات وأصحاب املصلحة احملليني فيما     
                                        يتعلق باخلدمات اليت يقدمها قسم خدمات      

  .       املؤمترات

                          ثة اتفاقات أبرمت مع الدول  ثال •    (*)

�� �����  �� و�� ا����ط ا��س *  ��� .� )' اه�اف                  ً                      #"! � ا�
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                    قسم اإلعالن والوثائق   :   ٤٠٠ ٣        الربنامج   - ٤
        اإلجنازات    ٠٠٨        هدف عام              مؤشرات األداء                النتائج املتوقعة       األهداف

  .         األساسية                       عدد الدراسات االستقصائية •
                                     عدد املقـابالت الـيت أجريـت مـع          •

                              اموعات اليت تشكل بؤرة التشديد

             حبسب احلالة ٤
            حبسب احلالة  ٢٤

  ؛  ٣  :                             ؛ مجهورية أفريقيا الوسـطى     ٣  :       أوغندا •
  ؛  ٢  :                               ؛ مجهورية أفريقيـا الوسـطى      ٢ :       السودان

  .   صفر  :                      مجهورية أفريقيا الوسطى
                               ؛ مجهورية أفريقيـا الوسـطى        ٤٤  :       أوغندا •

  :                          ؛ مجهورية أفريقي الوسطى    ٢  :           ؛ السودان    ١٥٧
٩  

                                       العدد التقديري للسكان الذين أمكـن       •
                                        الوصول إلـيهم عـن طريـق اإلذاعـة         

  .          والتلفزيون

     مـن               يف املائة      ٨٠
                اتمعات املتأثرة

                                  يف املائة؛ مجهوريـة أفريقيـا         ٨٩  :       أوغندا •
     يف    ٨٠  :                          يف املائـة؛ الـسودان       ٤٥  :       الوسطى

    ائة      يف امل ٣  :                        ؛ مجهورية أفريقيا الوسطى )٧ (     املائة
                                        نسبة طلبات الضحايا املقدمة اليت ملئت       •

  .                على النحو السليم
                  السودان صـفر يف      :      ً      ً    طلباً وارداً   ١     ٢٨٠ •          يف املائة  ٧٥

     يف    ٨٣                                     املائة؛ مجهورية أفريقيـا الوسـطى       
                         يف املائـة ومجهوريـة        ٦٦                  املائة؛ أوغنـدا    

          يف املائة  ٨٨                   الكونغو الدميقراطية 

                                         إشاعة مستوى من الوعي بـدور احملكمـة        
         الـيت                                        والفهم هلذا الدور يتالءم مع املرحلة     

                                            بلغتها أنشطة احملكمة يف اتمعات املتـأثرة       
  ) ٦                اهلدف االستراتيجي    . (          ذه األنشطة

                                       تنامي الوعي والفهم على املـستويات        •
  .                   الشعبية ألنشطة احملكمة

                                      ازدياد طلبات الضحايا للمـشاركة يف       •
  .                 اإلجراءات القضائية

                                      توقعات واقعية بـشأن نطـاق عمـل         •
  .     احملكمة

   مع                                      عدد املقابالت العشوائية اليت أجريت       •
  .                                   األفراد النموذجيني من اموعة املستهدفة

                     ؛ مجهوريــة الكونغــو    ٢٠١  :         أوغنــدا •            حبسب احلالة   ١٢٠
  ؛   ١٦  :            ؛ الــسودان   ١١٦  :             الدميقراطيــة

  ٦  :                      مجهورية أفريقيا الوسطى
                                      مؤشرات األداء املستخدمة لتقييم اهلدف      •                             أن يكون عمل احملكمة معروفا جدا •

   ٢             ً                        ستستخدم أيـضاً لقيـاس اهلـدف          ١
   ).                املعلومات الشاملة (

                              يف املائة؛ مجهورية الكونغو       ٨٩  :       أوغندا • 
     ٧٩٠  :                      يف املائة؛ السودان     ٤٥  :           الدميقراطية

  ٣  :               أفريقيا الوسطى                 يف املائة؛ ومجهورية 

                                         زيادة الدعم املتواصل للمحكمة عن طريق      
                                           تعزيز االتصال والتفـاهم املتبـادل مـع        
                                      أصحاب املصلحة والتـشديد علـى دور       

                   اهلدف االسـتراتيجي    (                 مة واستقالليتها      احملك
٨ (  

                                       عدد الزائرين الذين حـضروا حلقـات        • 
             إحاطة إعالمية

                         ً  زائرا متت إحاطتهم إعالمياً ٦     ٨٤٧ •   ١٠     ٣٠٠

    ئية                                     الوصول املتنامي إىل اإلجراءات القضا     •
                   اليت تضطلع ا احملكمة

                                         العدد التقديري من السكان الذين أمكن       •
             الوصول إليهم

                                يف املائة؛ مجهورية أفريقيـا        ٨٩  :       أوغندا •          يف املائة  ٣٠
     يف    ٧٩  :                        يف املائة؛ الـسودان      ٤٥  :       الوسطى

          يف املائة ٣  :                             املائة؛ مجهورية أفريقيا الوسطى
                  وريـة الكونغـو              صـفر؛ مجه    :       أوغندا •  ٢                          عدد مواقع املشاهدة العاملة • 

  :                          ؛ مجهورية أفريقي الوسطى    ٢  :           الدميقراطية
    صفر  :          ؛ السودان ١

                                        تنامي عدد من يزور املوقـع الـشبكي         • 
        للمحكمة

            زيارة حتقق ١     ٧٣٧     ٧٣٩ •          يف املائة  ٣٠

    ٥٦                             مواد طباعية يف امليدان؛        ٦٥     ٣١٠ •   ٧٠     ٠٠٠  .                                 عدد املنشورات ومواد التوعية املوزعة • 
       ً                  ً برناجماً إذاعية وتلفزيونياً

                                           تطوير وإجناز هيكلية تضمن الدعاية لكافـة     
                                           اإلجراءات املوجهة إىل فئات احلوار احملليـة       

  ) ٩                اهلدف االستراتيجي    . (        والعاملية

                                         الزبائن الداخليون واخلارجيون الذين هم      • 
                            مرتاحون ملستوى اخلدمات املقدمة

                                        يف املائة من الطلبات الواردة متـت          ٨٤ •          يف املائة  ٩٠
  .             تلبيتها بنجاح

                                                      
   .                                                                        يف حالة دارفور تشري هذه البيانات إىل الالجئني السودانيني املتمركزين يف شرقي تشاد   ) ٧ (
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                          لومات القانونية وغريهـا                   املوارد من املع   •

  .                         املتاحة بسهولة لدى املكتبات
                                         وضع جمموعة من الربامج لتحقيق املستويات        .                         حصة على املكتبة اإللكترونية   ٩     ٠٠٠ •    ٣     ٦٠٠  .                                 عدد املستخدمني لقسم اإلنترنت باملكتبة •

                                          املثلى من اجلودة بأقصى قدر ممكـن مـن         
                                   مقدار ارتياح املـستخدمني خلـدمات       •   )  ١٢                اهلدف االستراتيجي    . (       الكفاءة

  .      املكتبة
                                    عدد مستخدمي قسم اإلنترنت باملكتبة      •          يف املائة  ٩٠

                                      سيقوم قـسم تكنولوجيـا املعلومـات        (
                                       التصال بتوفري هذا اجلانب من املعلومات        وا

   ).                 بالتشاور مع احملكمة

                     شعبة الضحايا والدفاع   :    ٣٥٠٠        الربنامج   - ٥

        اإلجنازات    ٠٠٨        هدف عام              مؤشرات األداء                النتائج املتوقعة       األهداف
                                        وضع سياسات لتنفيـذ معـايري اجلـودة        
                                         املنصوص عليها يف نظام رومـا األساسـي        

                د اإلثبات فيما                               ويف القواعد اإلجرائية وقواع   
                                    خيص مجيـع املـشاركني يف اإلجـراءات        
                                     واألشخاص الذين متسهم أنشطة احملكمـة      

                 اهلدف االستراتيجي     . (                     على حنو حيترم التنوع   
٣ (  

            أو إسـداء    /                             توفري املساعدة القانونيـة و     •
                                         املشورة ألغراض اإلجراءات القضائية أمام      

  .     احملكمة

                                            توفري التمثيل القانوين عن طريق تعـيني         مت •   ١٥                                     عدد املرات اليت مت فيها التمثيل القانوين •
       ً       ً  حمامياً خارجياً  ١٨

                                         ومت كذلك توفري التمثيل القـانوين عـن         •
             ً                       تعيينا صادراً عن مكتب احملـامي         ٢٧      طريق  

                حالـة مـن       ٣٠                        للدفاع أسفرت عـن           العام
                                           حاالت التدخل أمام احملكمـة أثنـاء سـري         
                                             اإلجراءات لتمثيل مصاحل الدفاع فيما يتـصل       

     ً                طلباً من الطلبات      ٦٤     اف و                   بأربع حاالت استئن  
                    مجهوريـة الكونغـو     (                       املقدمة من الـضحايا     

                           وحاالت إبالغ ختصان الصندوق      )           الدميقراطية
  .        االستئماين

       ً                                    ومت أخرياً توفري التمثيل القانوين عن طريق        •
                                              تعيينات من مكتب احملامي العام للـضحايا         ٧

ــه  ــا جمموع ــل م ــاحب    (   ٣٩٧                      لتمثي        ص
     ١٠٨ (                               ضحية يف اإلجراءات القـضائية       /   طلب

     ٢٣٧                                     يف حالة مجهورية الكونغو الدميقراطيـة؛   
                            يف حالة مجهورية أفريقيا       ٢٩                  يف حالة أوغندا؛    

  )          الـسودان  (                    يف حالة دارفور       ٢٣          الوسطى؛ و 
     ً                        تدخالً لدى احملكمة أثنـاء        ٧١           أسفرت عن   

                     يف حالة مجهوريـة       ١٩ (                    اإلجراءات القضائية   
   ٤                      يف قضية لوبانغا؛       ١٣                      الكونغو الدميقراطية؛   

     يف    ١٠                     ونغودجولو شوي؛ و                   يف قضية كاتانغا  
                           يف قضية كوين وآخـرون؛        ١٢               حالة أوغندا؛   

                         حاالت متثيـل أثنـاء       ٨ و  )                يف قضية مببا     ١٣ و
  .                         يف غياب املمثلني القانونيني     جلسات
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                                         إعداد املواد املناسـبة اخلاصـة بأفرقـة       •

  .                                املمثلني القانونيني أو أفرقة الدفاع
                                      عدد اخلدمات االستـشارية القانونيـة       •

  .      املسداة
  :                 على النحو التايل   ٤٢٣        ا جمموعه  م •    ٣٠٠

                 املتهمني أسـداها    /                  خدمات للمشتبه م   •
                        مكتب احملامي العام للدفاع

  ب                                         خدمة استشارية قانونية فيما يتصل          ١٨٤ •
                 مـن احملـامني      ٣                           من أفرقـة الـدفاع و       ٣

  .      املخصصني
                                          املساعدة القانونية املقدمة ألفرقة الدفاع      •

                                        عن طريق احلصول املباشر علـى النـسخ        
  .      جلسة ٨ ٣  ب       اخلاصة 

                                      وخدمات قدمها للممـثلني القـانونيني       •
  .                        مكتب احملامي العام للضحايا

  .     ً                          بنداً من بنود املشورة القانونية   ١٢٠ •
  .    ً        ً  حبثاً قانونياً  ٣١ •
              مشروع مذكرة  ٢٥ •
                                          املساعدة القانونية املقدمـة إىل أفرقـة        •

       جلسة  ٢٥                       املمثلني القانونيني أثناء 
                                         عدد التقارير وغري ذلك مـن الوثـائق         • 

  .       املنطبقة
٨٥ •   ٤٠   

                                          عدد املطالبات اليت هلا ما يربرها فيمـا         • 
                                         يتصل باإلجراءات اليت اضطلع ا املكتـب       

  .                           باسم أفرقة املمثلني القانونيني

      ال شيء •      ال شيء

          يف املائة   ١٠٠ •          يف املائة  ٩٥  .                                        الوثائق املتعلقة بالسياسة العامة اليت أعدت • 
                                      عدد احلوادث ذات الصلة باملعاجلة غري        •

  .                        السليمة للمعلومات السرية
                                              التقيد بقواعد السرية التامة من قبل كافة        •      ال شيء •      ال شيء

                                  العـاملني يف الوحـدات ضـمن              املوظفني
                                          عدد املطالبات اليت هلا ما يربرها فيمـا         •  .       الربنامج

  .                       يتصل باإلخالل مببدأ السرية
      ال شيء •      ال شيء

                                           توافر معايري شفافة لتوفري الدعم القانوين       •
  .                لألفرقة القانونية

                           ثالث من أصل أربـع مـن         .            يف املائة    ٧٥ •          يف املائة  ٩٥  .                          وثيقة سياسة عامة مت إعدادها •
                                            وثائق السياسة العامة الرئيسية اليت مت إعدادها
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                                       عدد الطلبات الواردة مـن الـضحايا        •

  .                           املستخدمني لالستمارات القياسية
                                  يف املائة من أصحاب الطلبـات          ١٠٠ •          يف املائة  ٧٥ >

                       ستخدموا األشـكال ذات     ا  )        ضحية    ٦٢٩ (
  /                                       العالقة باملوضوع من أجل طلب املشاركة     

  .       التعويض
                                      عدد املشتبه ـم واملتـهمني الـذين         •

                                      استخدموا االستمارات ذات الشأن لغرض     
                                            احلصول على املساعدة القانونية اليت تدفعها      

  .     احملكمة

                                     يف املائة من مجيع املـشتبه ـم            ١٠٠ •          يف املائة  ٩٥ >
  .                 ا االستمارة املعنية                  واملتهمني قد استخدمو

                                         إشاعة مستوى من الوعي بـدور احملكمـة        
                                             والفهم هلذا الدور يتالءم مع املرحلة الـيت        
                                            بلغتها أنشطة احملكمة يف اتمعات املتـأثرة       

  ) ٦                اهلدف االستراتيجي    . (          ذه األنشطة

                                       تتم توعية املشتبه م واملتهمني وغريهم       •
                                          من الضحايا مبا هلم من حقوق يف حماكمـة         

  .                                  عادلة وحقوقهم يف املشاركة ويف التعويض

   ٢٠ •   ١٠             عدد الوسطاء  •
                                        عدد الطلبات على املساعدة القانونيـة       •

  .       ا احملكمة         اليت تقدمه
  )         أحدمها رفض (                     طلبان من املدعى عليهم  •    (*)

                                     من الضحايا اسـتبيانات تتعلـق          ١٣١ •
                                   باحلالة املالية وإعالن العوز مت تلقيها

                                     عدد احملامني املشهود هلم حبسن الـسرية        •
  .               يف نظمهم الوطنية

                            مجيعهم حمامون مدرجة أمساؤهم       (   ٢٨٠ •    ٢٠٠
   ).                  يف القائمة حىت تارخيه

                                            النظام الفعال لتقدمي املساعدة القانونيـة       •
  .                اليت تدفعها احملكمة

                        املقدمة يف غضون شهر                   نسبة املدفوعات  •
     واحد

          يف املائة  ٩٨ •          يف املائة  ٩٥

                                       عدد الطلبات الواردة مـن الـضحايا        •
                                           املسجلة أو املعلن عن تلقيهـا يف غـضون         

  .                         سبعة أيام من تاريخ ورودها

                                     يف املائة من الطلبات مـسجلة يف           ١٠٠ •          يف املائة  ٩٥
  .               من تاريخ تلقيها               غضون سبعة أيام 

                                          نظام فعال ملعاجلة الطلبات الواردة مـن        •
  .       الضحايا

                                          عدد الطلبات الواردة من الضحايا الـيت        •
    ٣٠                                        مت إدخاهلا يف قاعدة البيانات يف غضون        

     ً          يوماً من تلقيها

  )   ٤٥٧ (          يف املائة     ٧٢,٥ •          يف املائة  ٩٥

                                         وضع جمموعة من الربامج لتحقيق املستويات      
                                          املثلى من اجلودة بأقصى قدر ممكـن مـن         

  )  ١٢                اهلدف االستراتيجي    . (       الكفاءة

                                      تدريب املهنيني القانونيني واحملـامني يف       •
                                      البلدان املستهدفة خبـصوص اإلجـراءات      

  .                          القضائية املتبعة أمام احملكمة

    ١٤٠ •   ٤٠ >  .                    احملامني املدربني يف السنة    عدد  •
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  املرفق الرابع

   أمانة مجعية الدول األطراف:الربنامج الرئيسي الرابع

        اإلجنازات    ٠٠٨        هدف عام              مؤشرات األداء                النتائج املتوقعة       األهداف
                              نعقاد االجتماعات بشكل سـلس      ا •  .                     عقد املؤمتر كما هو مقرر •

                                      واالنتهاء يف الوقت احملـدد واعتمـاد       
  .        التقارير

                                        مجيع االجتماعات اليت عقـدا اجلمعيـة         •  م / غ
                                            وهيئاا الفرعية التأمت بشكل سلس وحبـضور      

                    وأت اجلمعية دورا     .                        نسبة عالية من األعضاء   
                                                   السابعة قبل املوعد املقرر هلا بيوم وممـا سـهل          

                         اليت قدمتها األمانة مبـا يف                    ذلك كفاءة اخلدمات  
                                             ذلك الترمجة التحريرية يف الوقـت املناسـب        

                  كما قامت األمانة     .                             وإصدار وثائق أثناء الدورة   
  :                                    خبدمة اجتماعات اهليئات الفرعية التالية

                                    الفريق العامل يف الهاي التابع للمكتب؛ •
                         املعنية باملباين الدائمة؛       الرقابة    جلنة  •
              امليزانيـة              عقدما جلنة   )        جلسة   ٢٢ (        دورتان   •

        واملالية
                                 رى النظـر يف كافـة البنـود             أن جي  • 

                     املدرجة يف جدول األعمال
                                          أمكن لالجتماعات أن تنهي النظر يف كافـة       • 

                                              بنود جدول األعمال وأن تتخذ قرارات يف هذا        
  .     الصدد

                                           تنظيم مؤمترات جيدة من خالل االلتئام ملدة       
                                              أربعة أيام يف دورة سادسة مستأنفة للجمعية       

       ً                           رك، فضالً عن الـدورة الـسابعة               يف نيويو 
                                       للجمعية يف الهاي وعقد دورتـني للجنـة      

              باإلضـافة إىل     .                             امليزانية واملالية يف الهـاي    
                                         ذلك، ستقوم األمانة خبدمة اجتماعات عدد      
                                              من اهليئات الفرعية التابعـة للجمعيـة وال        
                                           سيما الفريق العامل اخلاص املعـين جبرميـة        

  .       العدوان

                                 توفري الدعم املوضوعي واللوجـسيت      • 
                                   للمشاركني يف االجتماعات مبا يف ذلك      

         اخلـدمات                              التسجيل وتوفري الوثـائق و    
  .       اللغوية

                                          قامت األمانة بتـوفري الـدعم املوضـوعي         • 
                                               واللوجسيت إىل الدول األطراف أثنـاء انعقـاد        

                            ومت بنجـاح تـسجيل مجيـع          .           االجتماعات
                                              املشاركني يف الدورة السابعة ومت جتهيز كافـة        
                                             الوثائق املطلوبة وكانت متاحـة للمـشاركني       
  .                                            وأتيحت هلم ترمجة شـفوية عاليـة اجلـودة        

                                    مانة، يف نطاق الوالية املنوطة ا،                وساعدت األ 
                                           املشاركني باإلجابة عن كافـة استفـسارام       

  .                            والقيام بالترتيبات اللوجستية
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                      يف الـدورات عـن       ني         املشارك    رضا •  

  .                            الترتيبات واملعلومات اليت قدمت
                                          كان املشاركون مرتاحني للترتيبـات الـيت        • 

                                                وضعتها األمانة مبا يف ذلـك إدارة الـصناديق         
                                ً          نية اخلاصة مبشاركة أقل البلـدان منـواً               االستئما

                                                وغريها من الدول النامية يف اجتماعات اجلمعية،       
   ً                                              فضالً عن الترتيبات املتعلقة بالعديد من األنشطة       

  .       اجلانبية
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        اإلجنازات    ٠٠٨        هدف عام              مؤشرات األداء                النتائج املتوقعة       األهداف
                                          متكني اجلمعيـة وهيئاـا الفرعيـة مـن         
                                           االضطالع بواليتها على حنو أكثر فعالية من       
                                      خالل تزويدها باخلـدمات ذات اجلـودة       

                                  لدعم هلا مـن قبيـل التخطـيط                وتوفري ا 
                                           للخدمات املؤمترية وتنسيقها وإعداد وتنسيق     
                                          وتقدمي الوثائق؛ ورصد تقيد شىت األجهـزة       
                                            التابعة للمحكمة بالالئحة الناظمة إلعـداد      
                                           وتقدمي الوثائق يف وقتها املناسب، وتعـيني       
                                            واحتياز موارد إضافية لتمكني األمانة مـن       

      فـؤ،                                    االضطالع بواليتها على حنو فعال وك     
                                         والتأكد من أن للدول األطـراف سـبيل        
                                      ً      الوصول إىل املؤمتر واخلدمات التوثيقية وفقاً      

              للنظام األساسي

                                        حترير وترمجة وثائق عالية اجلودة يـتم        •
                                          اإلفراج عنها لتجهيزها وإنتاجها وتوزيعهـا   

  .              يف الوقت املناسب

                                     توفر للدول ما يرحيها من اخلـدمات        •
        احملـررة           الوثائق   و                         املؤمترية العالية اجلودة    

                                      واملترمجة والصادرة يف الوقت املناسـب      
                                         باللغات الرمسية الست مما يوفر الـدعم       

  .         ها ملهامها ئ               الكامل هلا يف أدا

                                           قدمت إىل اجلمعية وإىل هيئاـا الفرعيـة         •  م / غ
                 فجميع الوثـائق     .                            خدمات مؤمترية عالية اجلودة   

                                                    السابقة للدورة وأثناء الدورة وما بعد الـدورة        
                       للـدول يف الوقـت                         نقحت وترمجت وأتيحت  

                                             املناسب برغم حاالت التأخري يف تلقي الـبعض        
  .              من هذه الوثائق

                                            وبالنسبة للدورتني العاشرة واحلادية عـشرة       •
    ٦٦        بتجهيز                                         للجنة امليزانية واملالية، قامت األمانة      

     ٤٩٨ (          وثيقــة   ٧٢ و  )         صــفحة   ٧٢٦ (        وثيقــة 
                                     على التوايل وذلك باللغـات الـست         )     صفحة

   .        للجمعية
        جهـزت                    السادسة املستأنفة                     وبالنسبة للدورة    •

                                                  األمانة، باللغات الرمسية الست للجمعية، الوثائق      
  :       التالية

  ؛ )      صفحة  ٦٦ (        وثيقة   ١٨  :              ما قبل الدورة •
    ؛ و )      صفحة   ٢٨٨ (        وثيقة   ٤٨  :             أثناء الدورة •
   ).      صفحة   ١٧٤ (        وثائق  ٦  :              ما بعد الدورة •
                                             وبالنسبة للدورة احلادية عـشرة للجمعيـة،        •

             ت، الوثـائق                                األمانة باللغات الرمسية الس       جهزت
  :           التايل ذكرها

  ؛ )      صفحة ٤     ٩٢٠ (        وثيقة    ٢٦٤  :         الدورة      ما قبل •
  ؛ )      صفحة ٤     ٩٢٠ (        وثيقة    ١٠٢  :             أثناء الدورة •
   ).      صفحة ٢     ٤٨٤ (        وثيقة   ١٢  :              ما بعد الدورة •

                                      أن تقدم إىل الدول املـساعدة الـيت         •  
                                       تطلبها ال سـيما بتـوفري املعلومـات        

                                   والوثائق ذات الصلة باجلمعية وباحملكمة

                                    ومات املتاحة والوثـائق املطلوبـة               مجيع املعل  • 
                                                واملتعلقة بعمل اجلمعية واحملكمة قدمت بناء على       

                                      وهكذا تيسرت األمور للـدول يف أداء         .      الطلب
  .     دورها
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        اإلجنازات    ٠٠٨        هدف عام              مؤشرات األداء                النتائج املتوقعة       األهداف
                                          حبث وإعداد دراسات حتليلية تتعلق بتطبيق      
                                         وتفسري أحكام النظام األساسي ذات الصلة      

                        باجلمعية ويئاا الفرعية

           جلـودة إىل                                  إسداء مشورة قانونية عالية ا     •
  .                         اجلمعية وإىل هيئاا الفرعية

                                  قدمت إىل الدول خدمات قانونيـة       •
                                     موضوعية وال سيما يف شكل وثائق مما       

  .                           يسر ودعم العمل الذي قامت به
                                   أن يشعر أعضاء اجلمعية واهليئـات       •

  .                             ذات الصلة باالرتياح عن الدورات

                                          أعدت دراسات قانونية وحتليلية للجمعيـة       •  م / غ
  .             ت ودعمت عملها                   وهيئاا الفرعية يسر

                                          متكني النشر الفعال للوثائق وللمعلومـات      
                                       على الدول األطراف وعلى غريهـا مـن        
                                           املنظمات املهتمة باألمر من خالل أمور منها      

             شبكة اإلنترنت

                                        النشر الفعال للوثائق وللمعلومات على      •
  .                                الدول األطراف بوسائل منها اإلنترنت

                                      تواتر استخدام املوقع الشبكي واملوقع      •
  .                        الداخلي التابع للجمعية      الشبكي

                                         أتيحت باستمرار للدول ولألطراف املعنيـة،     •  م / غ
                                             عند االقتضاء، من خالل املوقع الشبكي علـى        
                                               اإلنترنت واملوقع الـشبكي الـداخلي التـابع        
                                                 للجمعية املعلومات املتعلقة باجلمعية وبالقـضايا      

                               وكانت الدول مرتاحة ملا توفر       .               املطروحة عليها 
        وقامـت    .            املـضمار                         هلا من خدمات يف هـذا     

                                                األمانة، على أساس دائم، بنشر الوثـائق ذات        
  .                           الصلة على الدول جبميع اللغات

                                 إمكانية احلصول دون تأخري علـى       •  
  .                 املعلومات والوثائق

                                         نشرت على املوقع الشبكي للجمعية مجيـع        • 
                                              املعلومات والوثائق بعد صدورها مبا يف ذلـك        

      لقضاة                                         املعلومات املتعلقة بالترشيحات النتخاب ا    
                                                 وأعضاء جلنة امليزانية واملالية مما يسر احلـصول        

  .              عليها دون تأخري
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  املرفق اخلامس

  أمانة الصندوق االستئماين للضحايا: الربنامج الرئيسي السادس

        اإلجنازات    ٠٠٨        هدف عام              مؤشرات األداء                النتائج املتوقعة       األهداف
                                     املوظفون التابعون للصندوق االستئماين     •

  .                        للضحايا يف امليدان ويف املقر
          يف املائة  ٥٠ •          يف املائة   ١٠٠  .                  مجيع املوظفني العاملني •

ُ                    إقرار ووضع اُألطر الربناجمية واملالية •   )         يف املائة   ١٠٠   ( ٢ •  ٢  .                        إقرار ونشر واستخدام األطر •  .            
                                      التوصل إىل اتفاقات مع الشركاء حول       •

                          تمنح للصندوق االسـتئماين                هبات حمددة   
  .                                    للضحايا أو بصدد طرائق تنفيذ للمشاريع

ــة   • ــاز املهم ــالزم إلجن ــت ال                                 الوق
  )     الرفض /       املصادقة (

                    أربعة أشهر يف املتوسط •      ً  يوماً  ٦٠ <

                                           صياغة خيارات م مواقع جغرافية خمتلفـة       
                               مة وأنـشطتها مبـا يف ذلـك                  ملوارد احملك 

       اهلــدف    . (                           املتطلبــات اخلاصــة باملبــاين
  ) ٥           االستراتيجي 

                                       املوارد املخصصة للمشاريع باالستناد إىل      •
ُ    اُألطر    .           اآلنفة الذكر 

                                  مستوى التمويل املخصص للمـشاريع      •
  .       املعتمدة

                   مليون يورو هي       ١,٢                   مشاريع مبا قيمته     •    (*)
  .               اآلن قيد التنفيذ

                                    اجتماعات عقـدت مـع أصـدقاء         ٤ •    (*)        املشاركني /         عدد احملافل •                 نتظام مع الشركاء            حمافل تنظم با •
       ً              مشاركاً كل مـرة       ٤٠                   احملكمة مبا متوسطه    

                                          زيادة على االجتماعات املنتظمة اليت تعقـد     
                    مع الشركاء يف امليدان

   ٨٧ •    (*)            عدد الشركاء •                        توسيع نطاق شبكة الشركاء •
ــة   .         ت الواردة           مبلغ التربعا •  .                          تزايد مستويات تعبئة املوارد • ــضاعف قيم                ت

       األموال
                                       تلقى الصندوق االستئماين للضحايا مبلغ      •

                                يورو على سـبيل التربعـات          ٩٨٠     ٦٠٠
     ١٠٠     ٠٠٠             ً                      النقدية زائداً ما يعـادل حنـو        

                                            يورو على سبيل التربعات العينية كانت قد       
                   باإلضافة إىل ذلـك      .     ٢٠٠٨              نفذت يف عام    

     ٥٠٠     ٠٠٠                              تعهدت حكومة الدامنرك بتقدمي     
  .                  االستئماين للضحايا            يورو للصندوق

                                       استحداث آليات خاصة بكل حالة علـى       
                                          حدة تتيح التعاون الالزم مبختلف أشكاله،      
                                   وخاصة يف جمـال توقيـف األشـخاص        

  ) ٧                اهلدف االستراتيجي    . (        وتسليمهم

                                    النــسبة مــن االســتراتيجية الــيت مت  •  .      املنفذة /                         استراتيجية االتصال املعتمدة •
  .     نشرها /       تنفيذها

          يف املائة  ١٥ •    (*)
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        اإلجنازات    ٠٠٨        هدف عام              مؤشرات األداء                النتائج املتوقعة       األهداف
          يف السنة  ١٠ •    (*)  .         عدد احملافل •
                                    عدد األشخاص الذين يـتم الوصـول        •

  .     إليهم
  ٥      ٠٠٠٠   حنو  •    (*)

                                         زيادة الدعم املتواصل للمحكمة عن طريق      
                                           تعزيز االتصال والتفـاهم املتبـادل مـع        
                                      أصحاب املصلحة والتـشديد علـى دور       

           االستراتيجي       اهلدف     . (                  احملكمة واستقالليتها 
٨ (  

                                      الدعوة لفائـدة الـصندوق واحملكمـة        •
                       ً                  والضحايا بتـوخي احملافـل اًإللكترونيـة       

  .                                   والتقليدية والسياسية وغريها من احملافل

                                    االستخدام الكفؤ الستراتيجية االتصال     •
  .                    دوق االستئماين للضحايا           اخلاصة بالصن

          يف املائة  ١٥ •    (*)

                                     مشاركة الضحايا بـصفة مباشـرة يف        •   ٣٢ •    (*)  .        بالضحايا                عدد احملافل اخلاصة  •
        ً   مستفيداً     ٣٤٠     ٠٠٠                 مشروعا نالت      ٣٤ •    (*)  .                               املشاريع اليت صيغت مبشاركة الضحايا •  .                             حتديد احتياجام ويف تنفيذ احللول

                          بصورة مباشرة أو غري مباشرة
                                      الدعم احملدد اهلـدف ولكـن املنـتظم         •

  .               ومراقبة املشاريع
                                          عدد الزيارات الشهرية اليت يقـوم ـا         •

                               شـركاء الـصندوق االسـتئماين       /     موظفو
        للضحايا

  /       أوغندا (                         ة يف السنة يف كل بلد              زيار   ١٢ •    (*)
  )                         مجهورية الكونغو الدميقراطية

                                          التعاون الوثيق مـع الـشركاء الـذين         •
  .      القطاع /                يتدخلون يف املنطقة

                                    عدد االجتماعات اليت حيضرها الصندوق      •
                                        االستئماين للضحايا واجتماعات التنـسيق     

  .       القطاعي

                                       حيضر املوظفـون العـاملون يف أمانـة         •    (*)
                    للضحايا اجتماعـات                      الصندوق االستئماين   

  .                        التنسيق القطاعي يف امليدان

                                       استحداث آليات خاصة بكل حالة علـى       
                                           حدة تتيح التعاون الالزم مبختلف أشـكاله       
                                   وخاصة يف جمـال توقيـف األشـخاص        

  ) ٧                اهلدف االستراتيجي    . (        وتسليمهم

                                        التقيد السنوي حبدود امليزانية واألهداف      •                        مرامي امليزانية والربنامج /             التقيد بأهداف •
  .                       الربناجمية واتفاقات املاحنني

          يف املائة    ٩٩,٨ •          يف املائة   ١٠٠

   .         ً                   يسر حالياً تقدير مستوى األنشطة  يت                                                        مبا أن الصندوق االستئماين للضحايا ما يزال يف مرحلة االنطالق ال      (*)  
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  املرفق السادس

  مكتب مشروع املباين الدائمة: الربنامج الرئيسي السابع
  

  غري متاح
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