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  مقدمة  -أوال

حيتوي هذا التقرير على قائمة بأهم إجنازات كل جهاز من أجهزة احملكمة اجلنائية الدولية   -١
 حسب الربنامج )١(ويشتمل التقرير على تفصيل للنفقات. ٢٠٠٩وأمانة مجعية الدول األطراف يف عام 

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

س استعراض مفصل ألداء الربامج حسب أبواب ام املرافق من األول إىل اخلباإلضافة إىل ذلك، يرد يف
امليزانية الربناجمية السنوية باإلشارة إىل األهداف املنشودة واإلجنازات املتوقعة ومؤشرات اإلجناز 

  .ومؤشرات األداء

 يوضح الوصف التفصيلي ألهم األحداث واالجنازات الوارد ذكرها يف الفرع األول منو  -٢
واألنشطة اإلضافية غري . ٢٠٠٩التقرير أن احملكمة اضطلعت بكافة األنشطة اليت خططت هلا لعام 

عوجلت مجيعها يف إطار القيود  ، حبر إدريس أبو قردةاملدعي العام ضد قضية بالذاتاملخطط هلا، و
لى أساس وعلى الرغم من أن بعض األنشطة قد خصصت ع.  للمحكمةاملفروضة على امليزانية املعتمدة

من مع ذلك  متكنت احملكمة ٢٠٠٩احتمال تغطيتها باالعتماد على صندوق الطوارئ يف اية عام 
ولالطالع على املزيد من التفاصيل املتعلقة بتفعيل . استيعاب كافة التكاليف يف إطار ميزانيتها العادية

  .ادس أدناهاحملكمة لالفتراضات الواردة يف امليزانية يرجى الرجوع إىل املرفق الس

  أهم أحداث وإجنازات احملكمة  -ثانيا

  احلالة يف أوغندا  -ألف

  اإلدعاءأنشطة التحليل والتحقيق و  -١

  املدعي العام ضد جوزيف كوين، فينسنت أويت، وأوكوت أوديامبو ودومينيك أونغوين

واصل املدعي العام رصد اجلرائم اليت ارتكبت بعد صدور األوامر بالقبض على   )أ(
  ؛٢٠٠٥يوليه /كوين وآخرين يف متوزجوزيف 

اإلمداد باملعلومات واملساعدة املباشرة وغري املباشرة اليت ميكـن أن          رصد شبكات     )ب(
  ؛تفيد املشتبه م وتساعدهم على اهلروب من وجه العدالة

                                                 
  . إىل أرقام أولية غري مدققة وهذه األرقام عرضة للتغيري٢٠٠٩تستند نفقات عام  )١(
                ٢٣٠الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي، الدورة اخلامسة، الهاي،  )٢(

  .٢٣، الفقرة )أ(٦- دال-اجلزء الثاين، )ICC-ASP/5/32/Corr.1 (٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول١ - نوفمرب/اينتشرين الث
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 يف هذا السياق بعثة ١٤ب  أوضاع الشهود يف حالة أوغندا واضطلع رصدواصل   )ج(
 على اختاذ التدابري ، عند االقتضاء،ة الضحايا والشهود التابعة للمحكمةوعمل بالتنسيق مع وحد

  ؛"أية خماطر ميكن توقعها"تؤمن محايتهم وجتنبهم اليت الضرورية 

  ؛ صفحة٣٤ وثائق تقع يف ما جمموعه أودع يف ملف القضية لدى احملكمة  )د(

  واصل االتصال بالشهود؛  )ه(

  ؛علوماتملللكشف عن اإلعداد واصل ا  )و(

اجلرائم اليت اقترفتها أطراف أخرى مثل قوات الدفاع صل املدعي العام رصد وا  )ز(
  ؛اإلجراءات القضائية الوطنيةتتعلق بالشعبية يف أوغندا وطلب معلومات من احلكومة 

إللقاء القبض على واصل مكتب املدعي العام جهوده الرامية إىل حشد الدعم   )ح(
 القبض على األشخاص مع الدول ومع سبيل أمهية التعاون يف املشتبه م وتسليمهم مشددا على

اجلهات الفاعلة الدولية يف املنطقة وأبرز بصورة منتظمة املشاكل املتواصلة أثناء االجتماعات الدولية 
  .الرئيسية

  اإلجراءات القضائية  -٢

  املدعي العام ضد جوزيف كوين، فنسنت أويت، أوكوت أوديامبو ودومينيك أونغوي

، عينت الدائرة التمهيدية الثانية حماميني اثنني تابعني ٢٠٠٩فرباير / شباط٩يف   ) أ(
  ؛ ضحية يف هذه القضية٥١ملكتب املدعي العام للدفاع عن الضحايا لتمثل مصاحل 

، أكدت دارة االستئناف القرار الصادر عن الدائرة ٢٠٠٩فرباير / شباط٢٣ويف   ) ب(
أربعة من على مبوجبه صفة الضحية اضفت ي ذوال ٢٠٠٨فرباير / شباط١٤ يف يةالتمهيدية الثان

 ؛أصحاب الطلبات

 مبقبولية القضية ا قرار٢٠٠٩مارس / آذار١٠أصدرت الدارة التمهيدية الثانية يف   ) ج(
  ؛من نظام روما األساسي معلنة بذلك قبول القضية املعروضة على احملكمة) ١(١٩عمال باملادة 

بشأن مقبولية القضية بالتأييد أثناء االستئناف يف قوبل قرار الدائرة التمهيدية الثانية   )د(
دور حمامي الدفاع الذي ميثل الضحايا على العموم ومت التأكيد على أن . ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول١٦

ومت التأكيد باإلضافة إىل ذلك على أن الدائرة التنفيذية ميكنها أن تبت . يتمثل يف صيانة مصاحل الدفاع
  .يف مقبولية قضيةتلقائيا 
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  أنشطة قلم احملكمة  -٣

 وثيقة ذات صلة ٢٨منها ) مبا يف ذلك املرافق( وثائق ١١٠ امللف ما جمموعة مض  )أ(
 حبماية بقضية املدعي العام ضد جوزيف كوين وآخرين يف ما يتصل مبسائل هلا صلة، يف مجلة أمور،

الشهود ومشاركة الضحايا واالحتجاز؛ وضصفحة؛١ ١١٥ ما جمموعه م   

 مع ما عية جلسة تعاملت وحدة التو١٦٢ناء جلسات تفاعلية يبلغ عددها أث  )ب(
تمعات تضررا من جراء احلرب يف البلد على حني أن هناك ا شخصا تابعني ألكثر ٢٢ ٩٦٥جمموعه 

وعقدت احملكمة اجتماعات .  ماليني تلقوا معلومات عن طريق اإلذاعة٨عددا من املستمعني يبلغ 
 منظمة من منظمات اتمع املدين الستكشاف إمكانيات ٨٩عددة مع ما يزيد على تشاورية وثنائية مت

ومت . الشراكة اليت من شأا أن تساعد على تفعيل محالت التوعية استكماال للجهود اليت تبذهلا
  التوسيع يف نطاق برنامج التوعية املدرسي ليشمل املدارس الكائنة يف مدينة كمباال؛

   طلبا واردا من الضحايا بشأن املشاركة يف اإلجراءات؛ ٢٧٢قام مبعاجلة   )ج(

   بعثة؛١٣٤ل قدم املكتب امليداين الدعم   )د(

 إطار املادة قبول القضية يف"خطارات املتعلقة بقرار إلونفذ قلم احملكمة شىت ا  )ه(
  .وغنداواإلجراءات الالحقة املتعلقة باالستئناف لدى حكومة مجهورية أ"  من النظام األساسي)١(١٩

  احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية  -باء

  اإلدعاءأنشطة التحليل والتحقيق و -١

 بعثة هلا عالقة باحلالة يف مجهورية ٥٢اضطلع مكتب املدعي العام مبا جمموعة   ) أ(
 الكونغو الدميقراطية؛

وواصل قلق احملكمة رصد وضع الشهود ففي مجهورية الكونغو الدميقراطية   ) ب(
ومضى يف هذا السبيل بالتعاون مع وحدة الضحايا .  بعثة يف هذا السياق٣٦ه واضطلع مبا جمموع

والشهود التابعة للمحكمة عند الضرورة من أجل اختاذ التدابري لتأمني محاية الضحايا والشهود مبا 
 أي خطر ميكن التنبؤ به على حيام؛" للمحكمة لتفادي ةاإلستراتيجييتمشى مع اخلطة 

موعه سبع بعثات إىل مجهورية الكونغو الدميقراطية قصد تأمني اضطلع املكتب مبا جم  ) ج(
التعاون على توفري الدعم حلماية الشهود وإجراء التحقيقات واملالحقات؛ وعقدت اجتماعات منتظمة 
بني املدعي العام ووزير العدل يف مجهورية الكونغو الدميقراطية ومع مسؤولني سامني آخرين وخاصة 

  ؛)٢٠٠٩سبتمرب / أيلوليف مدينة نيويورك يف
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 املكتب إحاطة إعالمية لبعثة منظمة األمم املتحدة يف مجهورية الكونغو أجرىو  )د(
الدميقراطية وممثلي االحتاد األورويب ومنطقة البحريات الكربى وغريهم من أصحاب املصلحة بشأن 

  .اجلهود الرامية إىل إلقاء القبض على األشخاص وغري ذلك من األنشطة

  العام ضد توماس لوبنغا دييلواملدعي 

  أى املكتب التفاصيل املتعلقة بعرض قضيته على الدائرة االبتدائية؛  ) أ(

أى التفاصيل املتعلقة بالكشف عن األدلة اليت تثبت جرائم املتهم أو اليت تنفي عنه   ) ب(
 إىل الدفاع؛املقدمة التهم 

ة لدى الدائرة  صفح٥ ٦١٩ وثيقة يبلغ جمموع صفحاا ٤٥٠ إىل امللف مض  )ج(
  .االبتدائية ودائرة االستئناف

  ودجولو شويغغا وماثيو نناملدعي العام ضد جرمني كات

دجولو شوي على غورع املكتب يف عرض قضيته ضد جرمني كاتنغا وماثيو نش  ) أ(
  الدائرة االبتدائية؛

   صفحة لدى الدائرة؛٥٠ ٨٨٥ة يبلغ جمموع صفحاا وثيق ١ ٣٤٧ضم إىل امللف   ) ب(

  .لدفاعلاألدلة اليت تثبت جرائم املتهمني أو تنفي عنهم التهم كشف عن   )ج(

  املدعي العام ضد بوسكو نتاغندا

واصل املكتب حشد الدعم إللقاء القبض على املشتبه به وتسليمه مع التشديد على   )أ(  
أمهية إلقاء القبض يف االجتماعات اليت عقدت مع السلطات يف مجهورية الكونغو الدميقراطية ومع 

لدول يف املنطقة إىل جانب إثارة القضية مع سلطات األمم املتحدة وأثناء االجتماعات الدولية ا
  .الرئيسية

  جري يف كيفوالتحقيق الذي أُ

اضطلع املكتب ببعثات حتقيق أجراها يف بلدان خمتلفة مبا فيها مجهورية الكونغو   )أ(  
  الدميقراطية والدول اإلقليمية واألوروبية؛

  .راء االتصاالت بالشهودواصل إج  )ب(  
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  اإلجراءات القضائية  -٢

  املدعي العام ضد توماس لوبنغا دييلو

ة لألسس املنطقية س، بدأت اجللسات املكر٢٠٠٩يناير / كانون الثاين٢٦يف   )أ(
ألقاها املدعي العام والدفاع فضال عن املمثلني القانونيني للضحايا الذين ميثلون  فتتاحيةاللقضية ببيانات 

   بعرض القضية ضد املتهم يف اليوم الثالث من جلسات االستماع؛اإلدعاءوبدأ . حية يف القضية ض٩١

 ١٤ مرافعته يف اإلدعاء فيهم الشهود اخلرباء، اختتم ن شاهدا، مب٣٤ أن دعا دوبع  )ب(
 ويف اليوم نفسه أصدرت الدائرة االبتدائية قرارا قررت فيه األغلبية بأن التوصيف. ٢٠٠٩يوليه /متوز

وقد طلب السيد . من الئحة احملكمة) ٢(٥٥ للوقائع ميكن أن يكون موضع تغيري وفقا للمادة القانوين
أغسطس على / آب١٢أغسطس و/ آب١١ اإلذن باستئناف هذا القرار يف اإلدعاءلوبنغا دييلو و

  التوايل؛

، أصدرت الدائرة االبتدائية قرارا بشأن طلب سبع من ٢٠٠٩يوليه / متوز١٠ويف   )ج(
 قرار إضايف يتعلق بطلبني ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول١١كما صدر يف . جراءاتاإلالضحايا املشاركة يف 

  الحقني باملشاركة يف اإلجراءات قدم من طرف ضحيتني؛

يوليه / متوز١٤ اإلذن باستئناف قرار صادر يف ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٣منح يف   )د(
 أجلت ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢ادر يف وعمال بقرار الدائرة التمهيدية األوىل الص. ٢٠٠٩

  ؛سألةدائرة االستئناف يف املاجللسة املكرسة لألدلة رهنا حبكم 

، أصدرت الدائرة االبتدائية قرارا يتعلق بطريقة ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول١٦ويف   )ه(
  استجواب الشهود من قبل املمثلني القانونيني للضحايا؛

، أصدرت الدائرة االبتدائية قرارا يقضي مبنح ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢٠ويف   )و(
 ضحية احلق يف املشاركة يف االستئناف الذي تقدم به املدعي العام والسيد لوبنغا دييلو ضد قرار ٢٧

  ؛٢٠٠٩يوليه / متوز١٤الدائرة االبتدائية األوىل الصادر يف 

يف القرار ، أصدرت دائرة االستئناف حكمها ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٨ويف   )ز(
  آنف الذكر الصادر عن الدائرة االبتدائية األوىل، وقضت باإلمجاع بنقض ذلك احلكم؛

 كانون ٩ومبوجب قرار شفوي صدر أثناء اجتماع استعراض احلالة يف   )ح(
 كانون ٧، قررت الدائرة االبتدائية األوىل الشروع يف جلسات االستماع يوم ٢٠٠٩ديسمرب /األول
  .٢٠١٠يناير /الثاين

  ودجولو شويغاملدعي العام ضد جرمان كاتنغا وماثيو ن

   ضحية باالشتراك يف اإلجراءات؛٣٥٩أذن ملا جمموعه   )أ(
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وقد عوضت مؤقتا .  توفيت القاضية فوميكو سايغا٢٠٠٩أبريل / نيسان٢٤ويف   )ب(
ائرة  عينت كريستني فان دين وينغارت يف الد٢٠٠٩سبتمرب / أيلول١ويف . هانز بيتر كولبالقاضي 

  االبتدائية الثانية؛ 

 بإبراز الئحة اإلدعاء، أمرت الدائرة االبتدائية الثانية ٢٠٠٩مارس / آذار١٣ويف   )ج(
  أدلة اإلثبات اليت تتضمن حتليال مفصال ومنهجيا لألدلة اليت تعتزم االعتماد عليها يف احملاكمة؛ 

 قرارا شفويا يتعلق ، أصدرت الدائرة االبتدائية الثانية٢٠٠٩يونيه / حزيران١٢  )د(
لنت قبول القضية عت عدم مساع الطعن وأربالطعن يف مقبولية القضية اليت تقدم ا جريمني كاتنغا، فقر

  ؛٢٠٠٩يونيه / حزيران١٦وصدر التعليل اخلطي للقرار يف . املطروحة على احملكمة

مثيل القانوين يوليه أمرا بتنظيم الت/ متوز٢٢وأصدرت الدائرة االبتدائية الثانية يف   )ه(
وقامت الدائرة االبتدائية، يف سياق هذا األمر، بإعادة تنظيم متثيل الضحايا يف صلب . املشترك للضحايا

 للنظام السابق القاضي اجمموعتني من الضحايا ميثل كل جمموعة منهما ممثل قانوين واحد وذلك خالف
   ممثلني قانونيني؛ ٩بالتمثيل من خالل 

املتعلق بالطعن ، أصدرت دائرة االستئناف حكمها ٢٠٠٩مرب سبت/ أيلول٣ويف   )و(
الذي تقدم به السيد كاتنغا يف القرار الشفوي الصادر عن الدائرة االبتدائية الثانية واملتعلق مبقبولية 

  ورفض الطعن جبميع أسسه؛. القضية املرفوعة ضده

 الثانية قرارا ، أصدرت الدائرة االبتدائية٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢١ويف   )ز(
 اإلدعاءمبدئيا يتعلق باإلخطار بالتهم يتضمن تفصيال للمسؤوليات ذات الصلة املسندة إىل كل من 

  :والدوائر التمهيدية

، أصدرت الدائرة االبتدائية الثانية قرارا يتعلق ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٢٠ويف   )ح(
  بالئحة هلا صلة بشرعية احتجاز السيد كاتنغا؛

، أصدر رئيس الدائرة االبتدائية الثانية ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٢٠ ويف  )ط(
  توجيهاته اليت تتعلق بسري اإلجراءات واإلدالء بالشهادات؛

بدأت جلسات استماع األسس املنطقية للقضية ببيانات افتتاحية ألقتها األطراف يف   )ي(
  ؛٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٢٤

  تعلق بطلبات كشف عن األدلة؛ يية الثانية أربعة عشر قرارا  االبتدائ الدائرةأصدرت  )ك(

أصدرت الدائرة االبتدائية الثانية قرارين مبدئيني عامني يتعلقان بالصياغة يف مجلة   )ل(
  عدة قرارات تعىن ذا املوضوع حتديدا؛

. باإلعالة أثناء االحتجاز ملشتبهني فيهماصدرت ثالثة قرارات تعىن على التوايل   )م(
 على التوايل جلسات استماع لغرض استعراض احتجاز ٢٠٠٩مارس / آذار١٧و  ٢٣التأمت يف و

  من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات فيما يتعلق بكل متهم؛) ٣(١١٨شخص عمال باملادة 

 جلسة استماع التأم الشطر األكرب ٢٥ جمموعه اعقدت الدائرة االبتدائية الثانية م  )ن(
  . استماع مغلقة غيابيامنها يف شكل جلسات
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  داناملدعي العام ضد بوسكو نتاغ

، أصدرت الدائرة التمهيدية األوىل قرارا يقضي ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين١٦يف   )أ(
  داناإلجراءات القضائية ضد السيد نتاغ برفع األختام على

  أنشطة قلم احملكمة  -٣

مجهورية (ضية لوبنغا  شاهدا يف ق٣١، يسر قلم احملكمة وصول ٢٠٠٩يف عام   )أ(
مجهورية (نغودجولو /ووصول شاهدين اثنني يف قضية كاتنغا) األوىلملرحلة الكونغو الدميقراطية، ا
  ؛ )ةالثانيملرحلة الكونغو الدميقراطية، ا

، فبلغ بذلك جمموع )مبا يف ذلك املرفقات( وثيقة ١ ١٩٢عرض ما جمموعه   )ب(
   نطاق قضية لوبنغا؛ صفحة، حول مسائل تندرج يف١٢ ٠٤٩الصفحات 

بلغ جمموع صفحاا ) مبا يف ذلك املرفقات( وثيقة ٣ ٤٢٢أودع يف ملف القضية   )ج(
  نغودجولو؛/ صفحة بشأن مسائل تندرج يف نطاق قضية كاتنغا٨٢ ٦٧٥

، وكنشاسا، و جلسة تفاعلية نظمت يف إيتوري، وكيسنغاين وكيف١٩٢وخالل   )د(
 مليون نسمة تلقوا ٢٥امه ووهناك مجهور حمتمل ق.  أشخاص١٩ ٤٠٧أشركت وحدة التوعية 

ونيا، عقدت إحاطات إعالمية صحفية يوم الثالثاء من بويف . معلومات عن طريق اإلذاعة والتلفزيون
أيام  وعقدت ندوات صحفية يف كنشاسا.  صحفيا١٥كل أسبوعني وكان حيضرها يف املتوسط 

مت وحدة التوعية شبكة قوية من املنظمات غري وقد أقا.  صحفيا٢٥اجلمعية كان حيضرها ما متوسطه 
وجرى التأكيد على تدريب . احلكومية يف ميدان حقوق اإلنسان وأطلقت عدة أنشطة بالشراكة معها

مع انطالق برامج جديدة دف إىل تدريب اموعتني املستهدفتني على قضايا حمليني حمامني وصحفيني 
ومت كذلك إيالء األمهية ألنشطة التوعية . كمة اجلنائية الدوليةحقوق اإلنسان والقضايا املتعلقة باحمل

اخلاصة بالطلبة وهناك مشروع حاليا ينطوي على إضافة مواد تتعلق باحملكمة اجلنائية الدولية إىل 
  املقررات جلامعية؛

  ؛ واردا من الضحايا  باملشاركة يف اإلجراءات القضائية طلبا٣٣١عاجل   )ه(

 ؛ بعثة٤٦٧يداين الدعم ملا جمموعه قدم املكتب امل  )و(

؛ وأبلغت الدوائر باالحتياجات اخلاصة "تدابري استثنائية"وضع مصنف ينطوي على   )ز(
بغية تيسري ) مساعدة للقراءة، فترات استراحة وما إىل ذلك(ش يف وقت مسبق هلللشهود ذوي الوضع ا

  اإلدالء بالشهادات؛

وتلقى كل شاهد رزمة للتعريف " ف باملؤسسةالتعري"ضعت الصيغة النهاية لرزمة و  )ح(
ضع كذلك بروتوكول يتعلق باجتماع وو.  عرب قاعدة احملكمة"دليل للسري"باحملكمة مبا يف ذلك 

" لتقدمي الشكر"م أمام احملكمة والبيانات اخلاصة بالشهود واجتماعات مثوهلالترحيب باألطراف قبل 
  بعد االنتهاء من اإلدالء بالشهادة؛
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رنامج التقييم نافذ وقد مجعت أوىل البيانات من الشهود قبل اإلدالء بالشهادات وب  )ط(
وبعد اإلدالء ا ومت االتصال بالبعض من الشهود منذ أول مثول هلم أمام احملكمة لغرض استبيان يتعلق 

  ؛"مبتابعة طويلة األجل"

وجلسات وشارك قلم احملكمة أيضا يف العديد من اجتماعات استعراض احلالة   )ي(
 جلسة ١٤: نغودجولو/غانقضية كات(االستماع ذات الصلة باإلجراءات اجلارية بشأن خمتلف القضايا 

أعقاب اإلجراءات القضائية املتعلقة بكل قضية مت ويف . ) جلسة استماع١٩: استماع؛ قضية لوبنغا
   طلبا للتعاون إىل دول أطراف شىت؛٢٠توجيه أكثر من 

تدريب مترمجني شفويني شبه حمترفني بلغة لنغاال وذلك لسد باإلضافة إىل ذلك مت   )ك(
  احتياجات املقصورة اخلاصة بلغة لنغاال أثناء احملاكمة؛

ووضعت اللمسات األخرية على اإلجراءات التشغيلية املوحدة الناظمة لكافة أوجه   )ل(
  .احلياة اليومية مبركز االحتجاز باحملكمة

  احلالة يف دارفور، السودان  -جيم

  أنشطة التحليل والتحقيق واإلدعاء  -١

 ألوضاع شهوده يف حالة دارفور، قام مكتب املدعي العام بالرصد املتواصل  )أ(
ومضى، بالتعاون مع وحدة الضحايا والشهود التابعة للمحكمة عند االقتضاء، إىل اختاذ التدابري الكفيلة 

بالنسبة إليهم وذلك مبا يتفق مع اخلطة " عهاأية خماطر ممكن توق"الضحايا والشهود وتفادي بتأمني محاية 
   للمحكمة؛ةاإلستراتيجي

   بعثة حتقيق يف بلدان شىت فيما يتصل باحلالة املذكورة؛ ٣٥ هاضطلع مبا جمموع  )ب(

قدم املدعي العام تقريرين إىل جملس األمن التابع لألمم املتحدة وفقا لقرار الس   )ج(
 على التوايل بشأن التقدم ٢٠٠٩ديسمرب /ه وكانون األوليوني/ وذلك خالل شهري حزيران١٥٩٣

   يقوم ا؛يتالذي أحرزه مكتبه يف جمال التحقيقات ال

واصل املدعي العام التشاور مع احلكومات واالحتاد األفريقي وجامعة الدول العربية   )د(
صلة بالتهميش وبإلقاء واالحتاد األورويب وحتالف املنظمات غري احلكومية يف سبيل تعزيز اجلهود ذات ال

  .القبض يف احلاالت اليت صدر فيها أمر بإلقاء القبض

  املدعي العام ضد عمر حسن أمحد البشري

         تقدم املكتب بطلب استئناف ضد قرار الدائرة التمهيدية األوىل الصادر يف  )أ(
   اجلماعية؛إلبادةا والقاضي بعدم استصدار أمر بإلقاء القبض فيما خيص جرمية ٢٠٠٩مارس / آذار٣

  . صفحة١٤٨ وثيقة بلغ جمموع صفحاا ١٧اإلدعاء يف ملف القضية وأودع   )ب(
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   حبر إدريس أبو قردةاملدعي العام ضد

على إثر استصدار أوامر باملثول، أمن املكتب مثول أبو قردة بالترتيب مع وسطاء   )أ(
   املكتب ذلك مع قلم احملكمة؛ونسق. ألبو قردة لتيسري رحيله من دارفور وسفره إىل الهاي

القضية املطروحة على الدائرة التمهيدية األوىل يف اجتماع يف رافع املكتب   )ب(
  استعراض احلالة وأثناء جلسة االستماع املتعلقة باعتماد التهم؛

  كشف عن معلومات تدين املتهم أو تنفي عنه التهمة قدمت إىل الدفاع؛  )ج(

ئق  يف القضية املطروحة على احملكمة يبلغ عدد صفحاا  وثا٢٠٧أودع ما جمموعه   )د(
   صفحة؛ ٣ ٨٨٩

أبقى على االتصال باحلكومات ذات الشأن مبا فيها حكومات ليبيا ومصر وكينيا   )ه(
تيسريا التصال احملكمة بشكل رمسي بأبو قردة مبا يف ذلك احملامي الذي اختاره ولتيسري سفره ووصله 

  .إىل الهاي

  القضائيةاإلجراءات   -٢

التمهيدية األوىل طلب احتاد نقابات الدائرة ، رفضت ٢٠٠٩فرباير / شباط٤يف   )أ(
العمال السودانيني وفريق الدفاع الدويل السوداين املثول باعتبارمها صديقني للمحكمة يف اإلجراءات 

  طلب املدعي العام استصدار أمر بإلقاء القبض على عمر حسن أمحد البشري؛ذات الصلة ب

 رفضت حمكمة االستئناف ٢٠٠٩فرباير / شباط٢ومبقتضى حكمها الصادر يف   )ب(
كال القرارين اللذين منحا حقوق املشاركة بوجه عام للضحايا أثناء مرحلة التحقيق يف اجلرائم اليت 

  .ما يتصل حبالة السودانفيارتكبت 

  ")علي كشيب("ن االرمحوعلى حممد علي عبد ") أمحد هارون("املدعي العام ضد أمحد حممد هارون 

  . الذكريتال تتوافر معلومات عامة بشأن النشاط القضائي يف القضيتني اآلنف  )أ(

  املدعي العام ضد عمر حسن أمحد البشري

 ضحية مأذون هلم حاليا باملشاركة يف اإلجراءات السابقة ١٢هناك ما جمموعه   )أ(
  للمحاكمة يف إطار القضية املرفوعة ضد السيد البشري؛

قرارها املتعلق بطلب األوىل ، أصدرت الدائرة التمهيدية ٢٠٠٩مارس / آذار٤يف   )ب(
املدعي العام إصدار أمر بإلقاء القبض على السيد البشري بدعوى مخس من التهم املتعلقة جبرائم ضد 

  تعلقان جبرائم حرب؛تني تاإلنسانية وم
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 ٢٤ للمدعي العام يف ٢٠٠٩مارس / آذار٤ذن باستئناف قرار صادر يف إلامنح   )ج(
  ؛٢٠٠٩يونيه /حزيران

منحت دائرة االستئناف منظمتني غري حكوميتني ، ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول١٨ويف   )د(
دعي العام قرار الدائرة التمهيدية األوىل املتعلق سودانيتني اإلذن بتقدمي مذكرات تتصل باستئناف امل
  ص جرمية اإلبادة اجلماعية؛بعدم إصدار أمر بإلقاء القبض على السيد البشري خبصو

 بأن املسجلدائرة االستئناف إىل أوعزت .، ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين الثاين٢٣ويف   )ه(
قدم إىل الدائرة التمهيدية األوىل طلبات الضحايا خبصوص املشاركة يف الطعن ضد القرار اآلنف الذكر ي

 باحلق يف املشاركة يف كامل الدعوى صلةيف الواقع املتعلق بأمر إلقاء القبض نظرا ألن الطلبات هلا 
  املقامة ضد السيد البشري؛

، أصدرت احملكمة التمهيدية األوىل قرارها ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١٠ويف   )و(
  .عشرة ضحية باملشاركة يف املرحلة السابقة للمحاكمة من اإلجراءات القضائيةإلثنيت نت فيه ذالذي أ

  ردةاملدعي العام ضد حبر إدريس أبو ق

 ضحية حقوق االشتراك يف املرحلة السابقة للمحاكمة من ٧٨منح ما جمموعه   )أ(
  القضية؛

، أصدرت الدائرة التمهيدية األوىل قرارا يتعلق بطلب ٢٠٠٩مايو / أيار٧ويف   )ب(
م ثالث تتعلق حبر إدريس أبو قردة على أساس إىل ر باملثول أمام احملكمة ماملدعي العام إصدار أوا

  م احلرب؛جبرائ

ومثل السيد أبو قردة ألول مرة أمام احملكمة يف جلسة استماع عقدا الدائرة   )ج(
  ؛٢٠٠٩مايو / أيار١٨التمهيدية األوىل يف 

تناولت احملكمة التمهيدية مسائل الكشف عن املعلومات يف جلسة استماع عقدت   )د(
، قرار يتعلق بنظام ٢٠٠٩ليه يو/ متوز١٥ يوم ،واختذ يف وقت الحق. ٢٠٠٩يونيه / حزيران٩يوم 

وانعقدت جلسة استماع ثانية كرست . الواجب اعتماده من قبل األطرافالكشف عن املعلومات 
  ؛٢٠٠٩أغسطس / آب٢٦ملسائل الكشف عن املعلومات يف 

 أصدرت الدائرة التمهيدية األوىل أول قرار هلا بشأن ٢٠٠٩أغسطس / آب١٤ويف   )ه(
 ٧وهناك قرار ثان يتعلق باملسألة صدر يف . الصة تطبق على القضيةطلب املدعي العام املتعلق خب

  ؛٢٠٠٩سبتمرب /أيلول

، أصدرت الدائرة التمهيدية األوىل قرارا يتعلق ٢٠٠٩أغسطس / آب٣١ويف   )و(
  بطلب املدعي العام عدم الكشف عن هوية الشهود يف القضية؛

 ٢٣ال عن الدفاع يف وعقدت جلستان منفصلتان مغلقتان مع املدعي العام فض  )ز(
  ؛٢٠٠٩سبتمرب /أيلول
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أذنت الدائرة التمهيدية األوىل ، ٢٠٠٩سبتمرب /أيلول ٢٥ومبقتضى قرارها املؤرخ   )ح(
ومنح . القضية ضد السيد أبو قردةللمحاكمة يف  ضحية باملشاركة يف املرحلة السابقة ٣٤ملا جمموعه 

أكتوبر / تشرين األول٦قتضى قرار ثان صادر يف املشاركة يف اإلجراءات مبضحية إضافية ب ٤٤ل اإلذن 
 ممثلني قانونيني أثناء أربعة املأذون هلم جرى يف وقت الحق متثيلهم من قبل ٧٨ل والضحايا ا. ٢٠٠٩

  اجللسة املكرسة العتماد التهم يف القضية؛

، أصدرت الدائرة التمهيدية األوىل قرارا يتعلق ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٦ويف   )ط(
  ائق مشاركة الضحايا فيما يتصل باملرحلة السابقة للمحاكمة من القضية؛بطر

، أصدرت الدائرة التمهيدية األوىل قرارا ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول١٩ويف   )ي(
  هد أثناء اجللسة املكرسة العتماد التهم؛ابشأن طلب مقدم من الدفاع بدعوة ش

تهم املوجهة إىل السيد أبو قردة يف سة العتماد ال االستماع املكراتوانعقدت جلس  )ك(
  .٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٣٠ إىل ١٩الفترة من 

  أنشطة قلم احملكمة  -٣

، يبلغ جمموع )مبا يف ذلك املرافق( وثيقة ١ ٢٥٥ما جمموعه القضية أودع ملف   )أ(
   صفحة، تتعلق مبسائل داخلة يف اختصاصه؛١٨ ١٧٧عدد صفحاا 

 دارفور، السودان، تواصلت أنشطة التوعية بشكل سري ويف ما يتصل باحلالة يف  )ب(
نظرا لألوضاع األمنية غري املستقرة وعلو درجة املخاطر اليت يواجهها السكان يف دارفور، خاصة بعد 

وتقوم وحدة التوعية باالتصال . أن صدر أمر إلقاء القبض على الرئيس احلايل للسودان عمر البشري
فضال عن حماطات إذاعية  اإلقليمية والدولية  التقليديةعالمإلوسائط اباجلمهور السوداين عن طريق 

جالية  ٣٠٠ مع حنو مل املباشر شهرا من أنشطة التوعية، مت التعا٣ وخالل. مستقلة ومواقع شبكية
 من تشاد، عقد املسجل حلقات تفاعلية مع قاعدة املخيمات يويف اجلزء الشرق.  خارج البلدةسوداني

نتارنيوز يواصل مجهور إوعن طريق إذاعة . اليت ومن اموعات النسائيةالجئني املسمعظمهم من الو
  ؛ سوداين تلقي املعلومات املتعلقة باحملكمة اجلنائية الدولية٢٥٠ ٠٠٠من املستمعني يبلغ عدده 

وقدم .  طلبا واردا من الضحايا للمشاركة يف اإلجراءات القضائية١١٨مت جتهيز   )ج(
   بعثة؛١٠٢ين الدعم ملا عدده املكتب امليدا

وشارك قلم احملكمة يف العديد من جلسات االستماع ذات الصلة باإلجراءات   )د(
  ؛) جلسات استماع٦: قضية أبو قردة(الدائرة يف خمتلف القضايا املتعلقة حبالة دارفور، السودان 

 ١١٦ا جمموعه  إلقاء القبض على عمر البشري وتسليمه ملأمروقام قلم احملكمة بتبليغ   )ه(
جملس األمن التابع لألمم املتحدة اليت الدول األعضاء يف  يف نظام روما األساسي، وإىل مجيع ادولة طرف

  ليست أطراف يف نظام روما األساسي، وجتري متابعة هذه اإلخطارات حاليا؛

 تنظيم كافة جوانب املثول األويلب التابعة لقلم احملكمة شأنقامت الدوائر ذات ال  )و(
 سلطات الدولة املضيفة، وذلك يف نطاق جلسات االستماع يف قضية املدعي عتعاون مالواعتماد التهم ب

  العام يف قضية حبر إدريس أبو قردة؛
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دارفور (وقد يسر قلم احملكمة مثول أربعة من الشهود واخلرباء يف قضية أبو قردة   )ز(
  سة العتماد التهم؛أثناء اجللسة املكر) ٣القضية 

يف قضية املدعي العام ضد حبر إدريس  ٢٠٠٩ويف اإلجراءات اليت نفذت يف عام   )ح(
 مترمجا شفويا ١١أبو قردة، وباإلضافة إىل املوظفني التابعني للمحكمة متت االستعانة مبا جمموعه 

  .خارجيا قاموا بتوفري خدمات باللغتني العربية واملندنكا

  احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى  -دال

  اإلدعاء والتحقيق ولأنشطة التحلي  -١

  املدعي العام ضد جان بيري مببا غومبو

 يف مجهورية أفريقيا الوسطى وغريها من حتقيقا ٤٧أجرى مكتب املدعي العام   )أ(
  البلدان؛

قام باملرافعة يف القضية أمام الدائرة التمهيدية الثانية أثناء اجللسة املكرسة العتماد   )ب(
  التهم؛

 قرار الدائرة التمهيدية الثانية املتعلق باإلفراج الشرطي عن املتهم وحصل طعن يف  )ج(
  على نقض هلذا القرار؛

   من الصفحات؛٦ ٨٠٢ وثيقة بلغ جمموع عدد صفحاا ٣٦٩أودع ملف القضية   )د(

  دين املتهم أو تنفي عنه التهمة مقدمة إىل الدفاع؛واصل الكشف عن معلومات ت  )ه(

ع الشهود يف حالة مجهورية أفريقيا الوسطى واستمر، بالتعاون واصل رصد أوضا  )و(
مع وحدة الضحايا والشهود التابعة للمحكمة عند االقتضاء، اختاذ تدابري لتأمني محاية الضحايا والشهود 

 ةاإلستراتيجيواليت ميكن التنبؤ ا وذلك متشيا مع اخلطة " أي من األخطار اليت يواجهوا"وتفادي 
  ؛للمحكمة

وواصل املدعي العام رفض أعمال أخرى تتسم بالعنف اقترفت يف فترة أحدث   )ز(
  عهدا يف إقليم مجهورية أفريقيا الوسطى والتمس معلومات بشأن حالة اإلجراءات الوطنية؛

اضطلع املكتب خبمس بعثات لتأمني تعاون السلطات يف مجهورية أفريقيا الوسطى   )ح(
جلاري حاليا ألي عفو عن اجلرائم الداخلة يف اختصاص احملكمة وكفالة استبعاد احلوار السياسي ا

  .اجلنائية الدولية

  ةاإلجراءات القضائي  -٢

، أصدرت الدائرة التمهيدية الثانية قرارا بشأن ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين١٦يف   )أ(
ائرة يف والتمست الد. ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٣٠املذكرة اليت قدمها الصندوق االستئماين يف 
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قرارها من جملس إدارة الصندوق االستئماين تقدمي بيانات حمددة تتعلق بأنشطته مزمعة يف مجهورية 
  .أفريقيا الوسطى

  املدعي العام ضد جان بيري مببا غومبو

عقدت الدارة التمهيدية الثالثة جلسات استماع مكرسة العتماد التهم املوجهة   )أ(
  ؛٢٠٠٩يناير / كانون الثاين١٥إىل  ١٢ن  غومبو يف الفترة ممبباللسيد 

 قررت الدائرة التمهيدية ٢٠٠٩مارس / آذار٣ومبقتضى قرار خطي مؤرخ يف   )ب(
من النظام األساسي، وطلبت من املدعي العام ) ج) (٧(٦١تماع طبقا للمادة سالثالثة تأجيل جلسة اال

الثة يف الدائرة الثانية تطبيقا للقرار وقد مت دمج الدائرة التمهيدية الث. أن يعيد النظر يف تعديل التهم
وقد أسندت حالة مجهورية أفريقيا الوسطى إىل . ٢٠٠٩مارس / آذار١٩الصادر عن هيئة الرئاسة يف 

  الدائرة التمهيدية الثانية مبقتضى القرار نفسه؛

، أقرت الدائرة التمهيدية الثانية طلب هيئة العفو الدولية ٢٠٠٩أبريل / نيسان٩ويف   )ج(
  ثول بوصفها صديقة للمحكمة؛امل

 طلب الدفاع اإلفراج ٢٠٠٩أبريل / نيان١٤رفضت الدائرة التمهيدية الثانية يف   )د(
  مؤقتا عن السيد مببا غومبو؛

 طلبا قدمته مجعية النهوض ٢٠٠٩مايو / أيار٢٩رفضت الدائرة التمهيدية الثانية يف   )ه(
  راطية للمثول باعتبارها صديقة للمحكمة؛بالدميقراطية والتنمية يف مجهورية الكونغو الدميق

، أصدرت الدائرة التمهيدية الثانية قرارها املتعلق ٢٠٠٩يونيه / حزيران١٥يف   )و(
  اعتماد التهم وقد اعتمدت بشكل جزئيا التهم املوجهة إىل السيد جان بيري مببا غومبو؛ب

سة استماع  جل٢٠٠٩يونيه / حزيران٢٩الدائرة التمهيدية الثانية يف عقدت   )ز(
  رست ملواصلة االحتجاز السابق للمحاكمة الذي خيضع له السيد مببا غومبو؛كّ

يوليه / متوز١٧قدم طلبان باملثول على أساس الصداقة للمحكمة من قبل الدائرة يف   )ح(
 ٤ورفضت الدائرة طلبا إضافيا باإلذن باملثول على أساس الصديق للمحكمة يف القضية يوم . ٢٠٠٩
  ؛٢٠٠٩رب سبتم/أيلول

 ةالثانيالتمهيدية ؛ أصدر القاضي الوحيد للدائرة ٢٠٠٩أغسطس / أب١٤ويف   )ط(
قرارا مينح مبوجبه اإلفراج املؤقت عن السيد مببا غومبو رهنا بصدور قرار حول الشروط الواجب أن 

   مبقتضى القرار نفسه؛ةوانعقدت جلسات استماع مبشاركة ست دول خمتلف. تفرض

، وافقت دائرة االستئناف على طلب املدعي العام ٢٠٠٩بتمرب س/ أيلول٣ويف   )ي(
. ٢٠٠٩أغسطس / آب١٤ القرار األنف الذكر الصادر عن الدائرة التمهيدية الثانية يف  يفتعليق الطعن

 ضحية بعرض وجهات نظرهم وشواغلهم فيما يتصل ٥٤ل ويف اليوم نفسه أذنت دائرة االستئناف 
  باالستئناف املذكور؛
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، أصدرت الدائرة التمهيدية الثانية قرارا يتعلق بطلب ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول١٧ويف   )ك(
  حماميني اثنني؛املوجه من االنسحاب من القضية 

 يتعلق بطلب املدعي العام اإلذن ، قرار٢٠٠٩سبتمرب / أيلول١٨وصدر يف   )ل(
  ؛٢٠٠٩يونيه / حزيران١٥باستئناف القرار املتعلق باعتماد التهم الصادر يف 

 أصدرت الدائرة التمهيدية الثانية قرارا ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول١٨وباملثل، ويف   )م(
رفضت مبوجبه طلب الدفاع تعليق اإلجراءات القضائية فضال عن القرار القاضي برفض طلب الدفاع 
الكشف عن معلومات تتصل مبقبولية القضية وقرار يتعلق بإعادة تصنيف ورفع األختام عن الوثائق 

  ت ذات الصلة بالقضية؛والقرارا

، أنشأت هيئة الرئاسة الدائرة ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول١٨ومبقتضي قرار صادر يف   )ن(
وأحيل القرار املتعلق باعتماد .  بإحالة ملفات القضية إىل الدائرة املنشأة حديثاوقامتاالبتدائية الثالثة 

  التهم إىل الدائرة االبتدائية الثالثة يف اليوم نفسه؛

 تشرين ٧الثالثة أول اجتماع الستعراض احلالة يف  الدائرة االبتدائية عقدت  )س(
، ووضعت جدوال زمنيا للكشف عن األدلة وغري ذلك من املسائل التحضريية ٢٠٠٩أكتوبر /األول

  السابقة الفتتاح جلسات االجتماع املكرسة لألسس املنطقية؛

مهيدية الثالثة قرارا تأمر ، أصدرت الدائرة الت٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢٠يف   )ع(
 إىل أن تربر الظروف لزوم تغيري مادي يف املقدمة لهتمويل املساعدة القانونية لفيه بأن يوفر للمتهم سبيل 

  هذا الشأن؛

أكتوبر / تشرين األول٢٩ و٢٨عقدت اجتماعات إضافية الستعراض احلالة يومي   )ف(
، ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٨د يف ، فضال عن اجتماع منفصل الستعراض احلالة عق٢٠٠٩

وتناول اجتماع استعراض احلالة العلين املعقود . وعقدت ثالثة من هذه االجتماعات على أساس غيايب
احتجاز املشتبه به فضال عن مسائل ذات صلة بالكشف ديد ديسمرب استعراض جت/ كانون األول٨يف 

  عن األدلة والتسيري وتعريف الشهود باملؤسسة؛

، أمرت الدائرة االبتدائية الثالثة بأن ينتهي ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٤يف و  )ص(
  ؛٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٣٠كشف املدعي العام عن األدلة حبلول 

، حددت الدائرة االبتدائية ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٥خ رومبوجب قرارا مؤ  )ق(
  حملاكمة؛ تارخيا لبداية ا٢٠٠٩أبريل / نيسان٢٧الثالثة يوم 

وأكدت الدائرة االبتدائية الثالثة حقوق املشاركة يف مرحلة احملاكمة اليت يتمتع ا   )ر(
 ٨٦ تلقي ٢٠٠٩ومت يف عام .  ضحية منحوا مجيعهم مركز الضحية يف املرحلة السابقة للمحاكمة٥٤

  طلبا إضافيا جديدا من الضحايا قصد املشاركة يف القضية؛

، رفضت دائرة االستئناف طلب اإلذن بالتدخل ٢٠٠٩وفمرب ن/ تشرين الثاين٩ويف   )ش(
يف طعن املدعي العام يف قرار اعتماد التهم الذي تقدمت به مجعية النهوض بالدميقراطية والتنمية يف 

  .مجهورية الكونغو الدميقراطية
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  أنشطة قلم احملكمة  -٣

ع صفحاا  مذكرة بلغ جممو١ ٠٩٧أودع يف ملف القضية باحملكمة ما جمموعه   )أ(
  ؛ صفحة٢٤ ٦٤٢

 اليت انعقدت كانت وحدة التوعية على اتصال مبا ٨٩ل وأثناء اجللسات التفاعلية ا  )ب(
 تلقوا معلوما عن طريق ٧٠٠ ٠٠٠ب  شخصا يف حني أن مجهورا حمتمال يقدر عدده ٥ ٠٥٠ هجمموع
تعلقة باحملكمة اجلنائية وركزت املرحلة األولية لألنشطة على توفري املعلومات األساسية امل. اإلذاعة

الدولية وقضية املدعي العام ضد جان بيري مببا غومبو وعلى جعل اإلجراءات القضائية متاحة ألكثر 
وانطوت املرحلة الثانية من الربنامج على تعزيز أثر التوعية من خالل . اتمعات احمللية تضررا يف بانغي

ية لمت إنتاجها بلغة سانغو احمل، ) حلقة١٣ ("ائية الدوليةفهم احملكمة اجلن"الربامج اإلذاعية املعنونة 
ومتثلت املرحلة الثالثة يف . وتشتمل هذه احللقات على أجوبة أللف سؤال وجهه سكان بانغي

  االضطالع بأنشطة خارج العاصمة، يف مدينيت مببو ومونغومبا حتديدا؛

  ا اإلجرائية؛ طلبا مقدما من الضحايا قصد االشتراك يف القضاي٣٤عوجل   )ج(

   بعثة؛٥٥ل قدم املكتب امليداين الدعم   )د(

 احملكمة أيضا يف العديد من اجتماعات استعراض احلالة وجلسات مشارك قل  )ه(
  االبتدائية الثالثة؛لدائرة االستماع املعقودة با

 ١٠٠ويف قضية املدعي العام ضد جان بيري مببا غومبو وجه قلم احملكمة أكثر من   )و(
  طلب للتعاون إىل دول أطراف شىت تتصل، يف مجلة أمور، بطلب اإلفراج املؤقت؛ رسالة و

 من "٣"القرار املتعلق بطلب الدفاع رفع األمر "ب ووجه إىل املسجل أمر، عمال   )ز(
" ٢٠٠٩أكتوبر /رين األولش ت٢٠املؤرخ " القرار املتعلق باملساعدة القانونية املقدمة إىل املتهمني"
)ICC-01/05-01/08-596-Red(بدفع املساعدة القانونية اخلاصة جبان بيري مببا غومبو ،.  

  احلالة يف كينيا  -اءه

  اإلدعاءأنشطة التحليل والتحقيق و  -١

، ٢٠٠٩يوليه / متوز٣اجتمع املدعي العام بوفد عايل املستوى باملقر باحملكمة يف   )أ(
ن التزامامها الكامل ، وأم٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٥والتقى الرئيس الكيين ورئيس الوزراء يوم 

  بالتعاون مع احملكمة؛

غ ا مكتب املدعي العام لّوضع الصيغة النهائية للتحليل األويل للمعلومات اليت ب  )ب(
  من شىت املصادر مبا فيها الدول واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية؛ 

ام روما األساسي، إجراء حتقيق يف اجلرائم اليت من نظ) ٣ (١٥طلب، وفقا للمادة   )ج(
  ؛٢٠٠٨اقترفت يف إقليم كينيا يف أوائل عام 
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 وثيقة يبلغ جمموع صفحاا ٤٠ القضية املعروضة على احملكمة  ملفأودع يف  )د(
  . صفحة١ ٤٥٩

  اإلجراءات القضائية  -٢

ية أمرا أصدرت الدائرة التمهيدية الثان، ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١٠يف   )أ(
  .لشعبة مشاركة وتعويض الضحايا التابعة لقلم احملكمة بتنظيم متثيل الضحايا لدى الدائرة

  حاالت أخرى  -واو

 رسالة ٥ ٤٧٣باإلضافة إىل رصد املواد املفتوحة املصدر، نوه مكتب املدعي العام بتلقي   -٣  
 متعمقا الى املكتب حتليوأجر. نظام روما األساسي وطلب حتليلهامن  ١٥إطار املادة يف جديدة 

  :للحاالت اليت يف شىت البلدان مبا يف ذلك

  كولومبيا

اجتمع املكتب بالسلطات الكولومبية للحصول على معلومات حول مالحقة من   )أ(
  هم مسؤولون عن اقتراف جرائم مشمولة باختصاص احملكمة اجلنائية الدولية؛

ألمريكيتني ويف أوروبا بشأن من دول يف اوطلب املكتب احلصول على معلومات   )ب(
  .التحقيقات احمللية اخلاصة بشبكات الدعم موعات مثل القوات املسلحة الثورية لكولومبيا

  جورجيا

 رسالة من روسيا تتعلق بالصراع الذي دار يف ٣ ٨٠٠تلقي املكتب حنو   )أ(
جهت مباشرة من ثلث هذه الرسالة عن طريق السفارة الروسية والبقية رسائل و (٢٠٠٨أغسطس /آب

  ؛)حمامني قاموا جبمع البيانات

 جملدا من املواد اليت مجعتها جلنة ٢٨، تلقى املكتب ٢٠٠٩أبريل /ويف شهر نيسان  )ب(
القتل اجلماعي و اجلماعية اإلبادة" يف روسيا وهي مواد هلا صلة مبا يسمى اإلدعاءالتحقيق التابعة لدائرة 

  ؛ "للوطنيني الروس وألفراد حفظ السلم

 إىل كل من ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١٤ و١٠وجه املكتب رسائل يومي   )ج(
السفارة اجلورجية والسفارة الروسية تتضمن رغبة املكتب يف أداء زيارة جلورجيا ولروسيا بغية 

وقد استجابت . االجتماع بالسلطات املسؤولة ودف تقلي املزيد من املعلومات من هذه السلطات
  .رحبت مببدأ هذه الزيارةكلتا السلطتني و
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  أفغانستان

عقد مكتب املدعي العام اجتماعات خارج أفغانستان مبسؤولني أفغان ومنظمات   )أ(
ه املكتب املذكور طلبات للحصول على معلومات من حكومة أفغانستان ومل يتلق ردا ووج. أفغانية

  .بعد

  كوت ديفوار

 ي املدعي العام بزيارة أبيدجان يومقام مسؤولون رفيعو املستوى تابعون إىل مكتب  )أ(
  .٢٠٠٩يوليه / متوز١٨ و١٧

  فلسطني

، أودعت السلطة الوطنية الفلسطينية إعالنا تقبل ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين٢٢يف   )أ(
  ؛)٣(١٢مبوجبه اختصاص احملكمة وفقا للمادة 

يه يون/ حزيران٣٠ و٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٢٨ويف الفترة الفاصلة ما بني   )ب(
 ذات صلة باحلالة يف إسرائيل ويف ١٥ رسالة مبوجب املادة ٣٥٨تلقى مكتب املدعي العام ، ٢٠٠٩

  األراضي الفلسطينية؛

مؤرخ يف " ال مكان آمن"عنوان بى املكتب عددا من الرسائل مبا فيها تقرير وتلقّ  )ج(
  ل العربية السيد عمر موسى؛ األمني العام جلامعة الدو العامجهه إىل املدعي، و٢٠٠٩أبريل / نيسان٣٠

 ١٥زار وفد من السلطة الوطنية الفلسطينية وممثلون عن جامعة الدول العربية يومي   )د(
 لتقدمي تقرير يدعم أهلية السلطة الوطنية الفلسطينية لتفويض واليتها ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول١٦و

  إىل احملكمة اجلنائية الدولية؛

ير وجه مكتب املدعي العام رسالة يلخص فيها أنشطته إىل ينا/ كانون الثاين١١ويف   )ه(
  .األمم املتحدة بناء على طلبها وذلك يف سياق متابعة تقرير الغولدستون

   من خدمات الدعماية وغريهائاخلدمات القض  - زاي

  احملاماة/قضايا املساعدة القانونية   -١

٤-  بعمن نظام املساعدة القانونية التمثيل القانوين ألرضى عليهم يف حاالت معروضة ة من املدع
كما عمل . القضائية مما تبني أم معوزونعلى احملكمة فضال عن مشاركة الضحايا يف اإلجراءات 

ضرورة تلك املساعدة وفقا لإلطار القانوين تنالنظام على كفالة املساعدة اليت يقدمها احملامي مىت ما تبي 
يل الالزم مقدما لكفالة املساعدة القانونية لشخص غري معوز مل ويف قضية من القضايا مت توفري التمو
. كما أصدر املسجل قرارا واحدا يعلن فيه عدم عوز مدع عليه. تكن األصول تلك ميلكها متاحة له

 ضحية من أصل ٧٤ قرارات تتعلق باملساعدة القانونية املقدمة ملا جمموعه ٩عن املسجل كذلك صدر و
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وقدمت احملكمة الدعم اإلداري واملساعدة اإلدارية لكافة األفرقة القانونية .  من أصحاب الطلبات٧٨
  .اليت متثل املتهمني أو الضحايا

جرت احملكمة مشاورات وأنشطة متعددة مشلت أفراد املهنة القانونية مبا يف ذلك حلقة وأَ  -٥
 خيص احملامني املمكن أن يقوموا دراسية جديدة تتعلق باحملامني مت تعزيزها للمرة الثانية بربنامج تدرييب

  .بدور حمامني لدى احملكمة

ى مكتب احملامي العام للدفاع التمثيل املستمر لصاحل الدفاع فيما يتصل حاالت دارفور وتولّ  -٦
وقبلت دائرة االستئناف طعنني اثنني مقدمني من مكتب احملامي . وأوغنداومجهورية الكونغو الدميقراطية 

  .طار احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية بشأن مشاركة الضحايا أثناء هذه املرحلةالعام للدفاع يف إ

 ضحية ٣٩٧وتولّى مكتب احملامي العام للدفاع التمثيل املتواصل وتقدمي املساعدة ملا جمموعه   -٧
االت حبل من الضحايا الذين طلبوا املشاركة يف اإلجراءات القضائية وأذن هلم باملشاركة فيها فيما يتص

  .دارفور ومجهورية الكونغو الدميقراطية وأوغندا وقضايا ذات صلة

ومن بني امللفات الكاملة اليت .  طلبا باإلدراج يف قائمة احملامني٥٤وأخريا تلقت احملكمة   -٨
 ٣٢٦ ملفا منها على القائمة وبذلك يصل العدد اجلملي للمحامني املقبولني إىل ٢٩عوجلت مت إدراج 

وبالنظر إىل . تعلق باإلدراج يف قائمة املساعدين للمحامنيي طلبا ١٩تناولت باإلضافة إىل ذلك حماميا؛ و
 وامللفات اليت وردت يف السنة السابقة فإن العدد اإلمجايل ملن مت ٢٠٠٩امللفات اليت عوجلت يف عام 

 ٢٤ فأصبحت تضم أما قائمة احملققني املهنيني. ٦١قبوهلم يف قائمة املساعدين للمحامني يبلغ اآلن 
  .عضوا

  التوعية  -٢

، عززت احملكمة برنامج التوعية يف بلدان احلاالت وأصبحت بذلك معروفة ٢٠٠٩يف عام   -٩
وقد برهنت على ذلك الردود الواردة . لمجموعات الناشطةكثر أمهية بالنسبة لأ وقبلمن ذي أفضل 

الذين حضروا الدورات ونميها املشاركع بتقدعلى استبيان احملكمة اجلنائية الدولية وهي ردود تطو 
قتراعات اليت جتريها احملكمة اجلنائية الدولية ستدخل يف إلمث إن البيانات اليت يتم مجعها من ا. التفاعلية

املوقع الشبكي اخلاص باحملكمة وهي تصلح لتحليل وقع األنشطة وتسوية اخلطط إذا لزم األمر وإعداد 
. داد تقرير سنوي أكثر مشوال يقدم مبناسبة دورات مجعية الدول األطرافالتقارير املرحلية الشهرية وإع

 املوسع املتبع يف الربط الكفء والفعلي باالستناد إىل التطورات جوهناك تطور مهم آخر متثل يف النه
 وقد ساعد هذا األمر. القضائية الشاملة للبلدان يف مجيع احلاالت ومجيع القضايا اليت تنظر فيها احملكمة

على زيادة فهم اموعات املستهدفة يف نطاق احلاالت واليت تأخر النظر يف القضايا املتعلقة ا بسبب 
وأخريا فإن . عدم القبض على األشخاص كما يف حالة أوغندا مث يف حالة دارفور، السودان بدرجة أقل

عالم من قبيل امللخصات قصد االضطالع بأنشطة التوعية وألغراض اإلاستخدام املواد السمعية البصرية 
اليت يتم والسؤال واجلواب تقدم يف شكل األسبوعية للمداوالت والربامج اإلذاعية والتلفزيونية اليت 

  .إعدادها داخليا أسهمت إىل حد بعيد جدا يف جعل العملية القضائية عملية مفهومة
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  مشاركة الضحايا  -٣

من الضحايا وأن تواصل تدريب ودعم  طلبا جديدا واردا ٧٥٧أمكن للمحكمة أن تعاجل   -١٠
األشخاص الذين يقدمون املساعدة للضحايا من أجل تعزيز جودة الطلبات املتلقاة وجعلها طلبات 

 بعثة إىل امليدان أدا الشعبة املعنية التابعة لقلم احملكمة ٢٣ومت االضطالع مبا جمموعه . مكتملة الشروط
  .شاركة يف اإلجراءات القضائية أمام احملكمةعلى فهم عملية املبغية مساعدة الضحايا 

واستجابت احملكمة للعديد من األوامر الصادرة عن شىت الدوائر واملتعلقة مبساعدة الضحايا أو   -١١
التشاور معهم أو إعالمهم مبا يف ذلك القيام، يف غضون فترة قصرية، بوضع الترتيبات اخلاصة بقادة 

ها اموعات املتأثرة يف كينيا بغية إحاطتهم علما باإلجراءات اليت تتم يف اتمعات احمللية اليت تنتمي إلي
  . وثيقة١٢٥وأودعت يف امللفات املتاحة للدوائر وثائق يبلغ جمموعها .  وتوفري التمثيل هلم١٥إطار املادة 

  محاية الشهود  -٤

التابع للمحكمة  إبقاء املشاركني يف برنامج احلماية ٢٠٠٩واصلت وحدة احلماية يف عام   -١٢
ولعب املشاركون يف برنامج . اجلنائية الدولية بغية الوفاء مبا يلزم حلمايتهم واالستجابة الحتياجام

 ١٩ مبشاركة ٢٠٠٩احلماية التابع للمحكمة اجلنائية الدولية دورا مهما يف إجراءات احملكمة لعام 
  . يف حماكمة لوبنغادعاءاإلبشهادم أمام  منهم دعوا إىل اإلدالء ٣١شاهدا من أصل 

باإلضافة إىل هذا مت توفري اخلربة االستشارية والرأي االستشاري لألطراف وملختلف األجهزة   -١٣
 ةوأجري تقييم أمين متعمق فيما خيص كاف. التابعة للمحكمة فيما يتعلق حبماية الضحايا والشهود

م املخاطر اليت يواجهها الضحايا والشهود ووضعت إجراءات لتقيي. الضحايا املشاركني يف حماكمة لوبنغا
بعد اإلدالء بالشهادة وذلك لضمان أمنهم وسالمتهم عند العودة إىل األماكن اليت اعتادوا على اإلقامة 

  .ومل يضار أي شاهد أو ضحية نتيجة ملثوهلم أمام احملكمة. فيها

كمة اتفاق رعاية مع بلجيكا وفيما يتعلق باالتفاقات اخلاصة بإعادة التوطني، أبرم قلم احمل  -١٤
  .واتفاق إعادة توطني مع االحتاد السويسري

  الترمجة التحريرية والترمجة الشفوية  -٥

واصل قسم الترمجة التحريرية والترمجة الشفوية باحملكمة توفري خدمات الترمجة التحريرية   -١٥
وقد جرى تنفيذ أدوات لغوية . ة املعروضة حاليا على احملكماياوالترمجة الشفوية لكافة احلاالت والقض

  .ة ونشرت قوائم مصطلحية متعددةدجدي

  احملكمة اإللكترونية  -٦

 بسائر احملاكم الدولية واحملاكم الوطنية وفّرت احملكمة سلسلة من منتجات تكنولوجيا ِإسوة  -١٦
 التكنولوجيات وتتاح هذه. املعلومات لدعم إدارا اليومية القضائية والتشغيلية وإجراءاا القضائية
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 املشاركة يف اإلجراءات وإدارة املواد املسخرة هلم وتبادل املعلومات إلكترونيا منللمشاركني لتمكينهم 
وتوفري الوصول املأمون عن بعد إىل املشاركني الذين ال حيضرون إىل احملكمة والعمل على تنمية نواحي 

، وفّرت برامج النسخ اليت وضعت حديثا ٢٠٠٩وخالل عام . الكفاءة بالنسبة لكافة األطراف املعنية
كما أن الربامج . احملكمة وووجهت مشاكل ثانويةالدعم لتوزيع نسخ بلغيت العمل اللتني تعتمدمها 

وترى احملكمة أن من التحديات اليت . اخلاصة بعرض األدلة أدت وظيفتها على النحو السليم متاما
وتوكوالت احملكمة اإللكترونية واستخدامها على النحو  ما يتمثل يف توحيد بر٢٠١٠تواجهها يف عام 

وحتقيقا هلذه الغاية، سينشأ فريق عامل مشترك بني األجهزة يف حبر . القضايا/األمثل يف خمتلف احلاالت
 قامت احملكمة بتعزيز الوحدات النموذجية للرباجميات الداعمة ٢٠٠٩وأخريا وخالل عام . ٢٠١٠عام 

 على وزع وحدات منوذجية تدعم إدارة الزوار احملتجزين ووضع اجلداول لعمليات الترمجة وشارفت
  .الزمنية ألنشطة احملكمة

  ةاإلستراتيجياخلطة   -اءح

 وتنفيذ دورة اإلستراتيجيقررت احملكمة أن تتحول من االستعراض السنوي لتخطيطها   -١٧
 اليت ةاإلستراتيجييغة للخطة ، ركّزت على تنفيذ آخر ص٢٠٠٩ويف عام . مشوالأكثر استعراضية ثالثية 

وواصلت احملكمة يف األثناء، حوارها البناء مع الفريق العامل يف الهاي املعين بالتخطيط . وضعتها
ات احملددة ذات العالقة يف اإلستراتيجي وأبلغت الدول األطراف مبا أحرزته من تقدم يف اإلستراتيجي
 يتصل بالضحايا وزيادة فيما احملكمة إستراتيجيةتطور احملكمة وأنشطتها مثل اعتماد جماالت م 

  . احملكمة املتعلقة بالتوعيةإستراتيجيةإىل " اإلعالم"تركيزها على إستراجتية االتصال مع إضافة 

  احلوكمة  -طاء

، تولّى الرئيس، بالتشاور مع املدعي العام، إصدار توجيه ٢٠٠٩أغسطس /يف شهر آب  -١٨
ونتيجة لذلك أصبحت هذه اللجنة تتألف من أغلبية من .  احلساباترئاسي معدل هليكل جلنة مراجعة

وباشرت احملكمة عملية . األعضاء اخلارجيني املستقلني ويرأسها عضو من هؤالء األعضاء اخلارجيني
  .٢٠٠٩توظيف األعضاء اخلارجيني يف عام 

  املوارد البشرية  -ياء

 البشرية باحملكمة مع إيالء مجيع رؤساء  عام جناح بالنسبة إلدارة املوارد٢٠٠٩يعترب عام   -١٩
وقد أسفرت أنشطة التوظيف عن .  املوارد البشريةإستراتيجية عالية لتنفيذ إستراتيجيةاألجهزة أولوية 

 ١٠٢ وظيفة شاغرة من الوظائف الثابتة؛ ومتثلت الزيادة الصافية يف عدد املوظفني يف ٢٠٣ملء 
 إىل تعزيز قدرات املديرين على التوظيف واستهداف البلدان وشرع يف اختاذ التدابري الرامية. موظفا

ومت التوصل إىل اتفاقات بشأن تنفيذ الشروط احملسنة . الناقصة التمثيل من خالل أنشطة توظيفية جديدة
نني دوليا العاملني باملواقع امليدانية التابعة للمحكمة كما مت التوصل للخدمة اخلاصة باملوظفني الفنيني املعي

واجته . ىل اتفاقات بشأن التحسينات اليت أُدخلت على أحكام الضمان االجتماعي اخلاص باحملكمةإ
. االهتمام األولوي باستمرار إىل تطوير السياسات اخلاصة باملوارد البشرية وبرامج رفاهية املوظفني
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يطبق حاليا على نظام إدارة األداء الذي مبؤسسة وميكن مالحظة التقدم احملرز بوجه خاص يف النهوض 
دورة سنوية إلزامية على صعيد احملكمة بأسرها وفيما يتعلق باستحداث ج إستراتيجي يتبع يف جمال 

  .التعلم والتدريب

  إدارة املخاطر  -كاف

وكما تقدم وصفه سابقا يف إطار . مشروع إدارة املخاطر الذي وضعته احملكمةتنفيذ يتواصل   -٢٠
 ،ةاإلستراتيجي والتحليل واختيار ،حتديد املخاطر: مراحل ثالث هيمن  يتألف هذا املشروع )٣(اللجنة

  ).التخطيط والتنفيذ(والتعامل مع املخاطر 

تنفيذ يف الربع التخطيط و وهي التعامل مع املخاطر الوشرع يف املرحلة الثالثة من املشروع  -٢١
ية اليت تعمل معا يف صلب أفرق  من مجيع الربامج الرئيسنسيق مع حتديد مراكز الت٢٠٠٩الثاين من عام 

وقامت إدارة املخاطر بوضع برنامج عمل ملراكز . عاملة تعىن باملخاطر اليت أسندت إليها ملعاجلتها
وسيقوم كل فريق عامل جيري حتديده بعملية حتليل . التنسيق هذه لكفالة تنسيق التدابري اليت تتخذ

مع ) إن لزم األمر(ها لكفالة اإلدارة السليمة للمخاطر لتدابري اإلضافية الالزم اختاذلللفجوات واقتراح 
  .ما يلزم من تقدير للتكاليف وضبط للمواقيت واملوارد

ع مجع النتائج اليت يتوصل إليها كل فريق عامل وتؤمن مراعاة جوانب يراوتتوىل إدارة املش  -٢٢
 .٢٠١٠وبة يف عام التبعية املرتبطة باملخاطر لتنفيذ ما يلزم من التدابري اإلضافية املطل

  مناقلة األرصدة  -الم

 يورو من قسم مشاركة وتعويض الضحايا إىل قسم دعم الدفاع ٢٧١ ٣٥٠ مناقلة مبلغ تمت  -٢٣
ومتت هذه املناقلة من أجل إتاحة سلفة الزمة من األموال لضمان املساعدة . يف اخلدمات التعاقدية

ري معوز ولكن األصول اليت ميلكها يتعذر عليه غوصف بأنه القانونية اليت قدمت للسيد مببا الذي 
  . الوصول إليها

 يورو إىل قسم ٢٥٠ ٠٠٠باإلضافة إىل ذلك قام قسم مشاركة وتعويض الضحايا مبناقلة   -٢٤
  .دعم الدفاع لنطاق اخلدمات التعاقدية بغية تغطية رسوم املساعدة القانونية املقدمة لثالثة أفرق دفاع

 يورو داخل قسم الترمجة الشفوية والترمجة التحريرية التابع ٢٥٠ ٠٠٠ومتت مناقلة   -٢٥
وقد نفّذت . من خانة التكاليف ذات الصلة باملوظفني إىل خانة املساعدة املؤقتة لالجتماعاتللمحكمة 

هذه العملية لتغطية التكاليف املتزايدة املرتبطة خبدمات الترمجة الشفوية اخلاصة باإلجراءات القضائية 
أخرى تنطوي على الترمجة الشفوية ناشئة عن اللجوء املتزايد إىل املترمجني األحرار نظرا لعدم أنشطة بو

  .ملء شواغر خاصة باملترمجني الشفويني الداخليني باللغة االنكليزية

                                                 
 .٢٤، الفقرة ICC-ASP/8/7، ٢٠٠٨ انظر على سبيل املثال تقرير بشأن أداء برامج احملكمة الدولية لعام )  ٣(
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 يورو جرى يف إطار الربنامج الرئيسي الثاين من قسم ٢٩٥ ٠٠٠وهناك حتويل صاف مببلغ   -٢٦
وجرت .  ألغراض تعزيز املساعدة املؤقتة العامةاإلدعاء اخلدمات إىل قسم التخطيط والعمليات وقسم

  .املناقلة يف إطار امليزانية املعتمدة للمساعدة املؤقتة العامة

  عمليات اجلرد السنوي  -ميم

أجرى قسم اخلدمات العامة عمليات جرد مادي سنوي جلميع التجهيزات املوجودة باملقر  -٢٧
 ٦٣٥ملوجودات املستخدمة جمموع ، بلغ ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٣١ية ولغا. وباملكاتب امليدانية

. ٢٠٠٨ مليون يورو مقارنة بعام ٠,٧وهذا ميثل زيادة بنسبة  مليون يورو ١٤,٥ قطعة قيمتها مببلغ ٧
 مليون يورو أما ما شطب بالفعل ١,١ يصل إىل ٢٠٠٩وما مت بالفعل احتيازه من املوجودات يف عام 

  . مليون يورو٠,٤ أو تضرره أو تلفه أو سرقته فيبلغ هئباللبالنظر 

  االجنازات املهمة اليت حققتها أمانة مجعية الدول األطراف  -ثالثا

وإىل ) اجلمعية(واصلت األمانة توفري اخلدمات املوضوعية واملؤمترية إىل مجعية الدول األطراف   -٢٨
  : ما يلي٢٠٠٩األجهزة التابعة، ومن منجزات األمانة املهمة يف عام 

نظمت وقدمت اخلدمات للدورة السابعة املستأنفة األوىل والدورة السابعة   )أ(  
عمل وإىل الدورة الثامنة أيام املستأنفة الثانية جلمعية الدول األطراف املعقودتني يف نيويورك ملدة مخسة 

  للجمعية املعقودة يف الهاي؛

وأفرقه العاملة عية، والسيما املكتب وفّرت اخلدمات للهيئات الفرعية التابعة للجم  )ب(  
  والفريق العامل اخلاص املعين جبرمية العدوان وجلنة الرقابة اخلاصة باملباين الدائمة؛

  نظمت وقدمت اخلدمات لدورتني عقدما جلنة امليزانية واملالية يف الهاي؛  )ج(  

ق والتقارير وفّرت خدمات السكرتريية القانونية واملوضوعية مثل توفري الوثائ  )د(  
وامللخصات التحليلية إىل اجلمعية وهيئاا الفرعية مبا يف ذلك إعداد الوثائق ذات الصلة بانتخاب القضاة 

  وأعضاء جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا؛

وفّرت املشورة إىل اجلمعية واملكتب واهليئات الفرعية املعنية بالقضايا القانونية   )ه(  
  لصلة بعمل اجلمعية؛واملوضوعية ذات ا

-ICCأجنزت الوالية املنوطة ا فيما يتعلق خبطة العمل تطبيقا للقرارين   )و(  

ASP/5/Res3, ICC-ASP/6/Res.2 وICC-ASP/7/Res.3 ،  على ومسح ذلك بإتاحة املعلومات املتوفرة
  املوقع الشبكي اخلاص باجلمعية؛

كة أقل البلدان منوا وغريها من أمنت تربعات لفائدة الصندوق االستئماين ملشار  )ز(  
 ممثال يف ٣٢البلدان النامية يف أعمال اجلمعية وتولت إدارة هذا الصندوق فيسرت لذلك مشاركة 

  ؛٢٠٠٩دورات اجلمعية املعقودة يف عام 
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وجهت رسائل إىل احلكومات واحملكمة واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات   )ح(  
يئات ذات العالقة واألفراد املعنيني تتعلق باملسائل ذات الصلة بأعمال غري احلكومية وغريها من اهل

  اجلمعية؛

بدأت يف التحضري والتخطيط للمؤمتر االستعراضي يف كمباال الذي عقد يف الفترة   )ط(  
  ؛٢٠١٠يونيه / حزيران١١مايو إىل / أيار٣١املمتدة من 

االجتماعات موزعة على  اجتماعا من ٧٤وفّرت األمانة اخلدمات ملا جمموعه   )ي(  
  :النحو التايل

  ١٨..............................املكتب   “١”    
  ٢٧...............الفريق العامل يف الهاي   “٢”    
  ٩...............الفريق العامل يف نيويورك   “٣”    
 ٢٠...........................جلنة املراقبة   “٤”    

  )٤(كتب مشروع املباين الدائمةاملنجزات املهمة ملدير م  -رابعا

مت انتقاء مهندس معماري بناء على قرار جلنة املراقبة القاضي باالنتهاء من   )أ(  
  املفاوضات الدائرة مع مشيدت هامر السن؛

اتفاق القبض أبرمت اتفاقات قانونية وتعاقدية ما بني احملكمة والدولة املضيفة حول   )ب(  
   ذلك فصل ملكية األرض عن ملكية املباين؛والرهن وتأجري قطعة األرض مبا يف

بالنسبة لكل من احملكمة ومكتب مدير املشروع قد معه اانتقاء مستشار قانوين والتع  )ج(  
  شركة االستشارات القانونية هاووف بوروما؛يف  الثممعلى حد سواء 

  هذه الشركة هي برينك غروب؛وانتقاء شركة إلدارة املشروع والتعاقد معها   )د(  

كتمل ااملتعلقة بتوظيف نائب ملدير املشروع ومساعد وبذلك أت اإلجراءات   )ه(  
  عدد موظفي مكتب مدير املشروع؛

وضع املسودة األوىل لدليل املشروع مبا يف ذلك نظام إدارة املخاطر وحسن   )و(  
  استغالل الزمن املتاح وإدارة التكاليف وما إىل ذلك؛

  شروع وجلنة املراقبة بالتكاليف ذات الصلة؛وضع نظام لتبليغ جملس امل  )ز(  

  رشادية تعىن باملشتريات داخل احملكمة وخاصة مبشروع املباين؛وضع مبادئ إ  )ح(  

  .مشروع املباين الدائمةوص صخبوضع إجراءا للفوترة   )ط(  

                                                 
 .ائمة التابع لقلم احملكمة مت االضطالع باألنشطة بالتعاون مع مكتب مشروع املباين الد)  ٤(
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  ٢٠٠٩عام لأداء امليزانية  -خامسا

  نبذة عن أداء ميزانية احملكمة اجلنائية الدولية  -ألف

٢٩-  يف ٩٢,٥ل التنفيذ الشامل للمحكمة، مبا يف ذلك نفقات صندوق الطوارئ، يف متثل معد 
  . مليون يورو١٠١,٢٣ميزانية معتمدة مقدارها إىل  مليون يورو، استنادا ٩٣,٦املائة أو ما جمموعه 

 الكامل للميزانية الربناجمية ومن بني القضايا الرئيسية اليت أثرت يف قدرة احملكمة على التنفيذ  -٣٠
 التأخري يف التئام احملاكمات مما أفضى إىل مثول عدد أدىن كثريا من الشهود أمام احملكمة ٢٠٠٩لعام 

  .وخفضا يف عدد زنزانات االحتجاز اليت استؤجرت

وهذا وقلم احملكمة من بني الربامج الرئيسية اليت تأثرت من جراء التأخري يف التئام احملاكمات   -٣١
ر يف احملاكمات أفضى إىل والتأخ. أسفر عدد أدىن من الشهود ومن الضحايا املشاركني يف احملاكمات

نقص يف اإلنفاق على صعيد التكاليف ذات الصلة باحملاكمات وتكاليف اختيار موقع جديد للشهود 
 على صعيد شعبة  مليون يورو١,٧٨وإعادة توطينهم؛ فضال عن تكاليف املوظفني ومتثل هذا النقص يف 

وهناك وجه آخر من أوجه النقص الكبري يف اإلنفاق شهدته شعبة خدمات احملكمة . خدمات احملكمة
 يورو بسبب ٣٣٠ ٠٠٠ويتمثل يف تكاليف استئجار الزنزانات وقد اخنفضت هذه التكاليف مبقدار 

  .عشرة زنزانة إىل ست فقطنيت ثاخفض يف عدد استئجار الزنزانات من 

ل تنفيذ  يف املائة وذلك يقابل معد١٠,١٥ور سنوي مبقدار غجلت احملكمة متوسط شوقد س  -٣٢
 ٤,٤ يف املائة على صعيد تكاليف مرتبات املوظفني ويبني نقصا يف اإلنفاق مقداره ٩٢,٠مقداره 
 حتسن حتسنا كبريا مقارنة ٢٠٠٩ يف املائة عام ١٠,١٥ل الشغور الشامل املتمثل يف ومعد. رويومليون 

 ١١,٦٣ قدره ا سنويالاحملكمة معدم وسجل قل. ٢٠٠٨ يف املائة لعام ١٦نفس هذا املعدل املتمثل يف ب
ور غوشهد مكتب املدعي العام معدل ش.  يف املائة كان مدرجا يف امليزانية١٢يف املائة مقارنة مبعدل 

ائة وهذا يقابل معدل  يف امل١٠قدره  يف املائة مقارنة مبعدل مدرج يف امليزانية ٣,٧٢سنوي متوسطه 
  . يف املائة يف تكاليف مرتبات املوظفني٩٥,٦تنفيذ يصل إىل 

 يف املائة ١١٣,٠ومعدل التنفيذ بالنسبة للمساعدة املؤقتة العامة فاق امليزانية املعتمدة البالغة   -٣٣
واخنفضت . ة يف املائ٩٤,٠بالنسبة للمحكمة مع استثناء مكتب املدعي العام الذي بلغ معدل ما نفذه 

 يف املائة، بسبب رقابة أكثر صرامة يف هذا ٢٢,١النفقات الشاملة مقارنة هلا بالسنة املاضية بنسبة 
  .اال

 يف ٩٤,٢ يف املائة و٩٤,٨وحققت اهليئة القضائية ومكتب املدعي العام معدل تنفيذ قدره   -٣٤
  .على التوايلاملائة 

وارتفاع معدل .  يف املائة٩٢,٤مجعية الدول األطراف وبلغ معدل التنفيذ على صعيد أمانة   -٣٥
ور راجع إىل التأخري يف التوظيف الذي عوضه استخدام املساعدة املؤقتة العامة مما يسهم يف معدل غالش

  .تنفيذ أكثر اخنفاضا
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  . يف املائة٩٦,٩وحققت أمانة الصندوق االستئماين للضحايا معدل تنفيذ قدره   -٣٦

 يف املائة يعزى إىل ٦٦,٢روع املباين الدائمة فإن اخنفاض معدل التنفيذ البالغ أما مكتب مش  -٣٧
اليت أفضت إىل نقص يف اإلنفاق على  هذه التأخريات التأخريات يف العمليات املتعلقة باملباين الدائمة

  .صعيد اخلدمات التعاقدية

لتنفيذ بالنسبة املئوية  ملخصا لالعتمادات والنفقات والفارق ومعدل ا١ويوفر اجلدول   -٣٨
  .حلسب كل برنامج رئيسي وبرنامج

  
  )بآالف اليورو( حسب الربامج الرئيسية والربامج ٢٠٠٩ أداء امليزانية لعام :١اجلدول 

 الفارق )∗∗(النفقات االعتماد الربنامج/الربنامج الرئيسي
معدل التنفيذ 
 بالنسبة املئوية

     الربنامج الرئيسي األول

 ٩٤�٨ ٥٣٣ ٨٠٠ ٩ ٣٣٢ ١٠ ضائيةاهليئة الق

٢٢- ٣٧٧ ٢ ٣٥٥ ٢ )*(هيئة الرئاسة  ١٠٠,٩ 

 ٩٣�١ ٥٥٤ ٤٢٣ ٧ ٩٧٧ ٧ الدوائر

     الربنامج الرئيسي الثاين

٢٤ ٠٤٢ ٥٢٩ ٢٥ مكتب املدعي العام  ١ ٤٨٧  ٩٤�٢ 

٦ ٢٠١ املدعي العام  ٥ ٤٠٢  ٨٧�١ ٧٩٩ 

٢ ١٢١ شعبة االختصاص والتكامل والتعاون  ٢ ١٠٤  ٩٩�٢ ١٦ 

١٢ ٣٦٢ شعبة التحقيقات  ١١ ٣٢٩  ١ ٠٣٣  ٩١�٦ 

٤ ٨٤٦ اإلدعاءشعبة   ٥ ٢٠٧  -٣٦١  ١٠٧�٥ 

     الربنامج الرئيسي الثالث

٦٠ ٢٢٣ قلم احملكمة  ٥٥ ٠٦٩  ٥ ١٥٣  ٩١�٤ 

٩ ٢٩٨ لمكتب املسج  ٨ ٢٠٢  ١ ٠٩٥  ٨٨�٢ 

٢٣ ٤٣١ شعبة اخلدمات اإلدارية املشتركة  ٢٣ ١٤٩  ٩٨�٨ ٢٨٢ 

١٧ ٥٤٣ مةشعبة خدمات احملك  ١٤ ٤٩٨  ٣ ٠٤٥  ٨٢�٦ 

٣ ٠١٢ قسم اًإلعالم والوثائق  ٢ ٩٩٥  ٩٩�٤ ١٧ 

٦ ٩٣٩ شعبة الضحايا والشهود  ٦ ٢٢٥  ٨٩�٧ ٧١٥ 

     الربنامج الرئيسي الرابع

٣ ٣٤٣ أمانة مجعية الدول األطراف  ٣ ٠٨٧  ٩٢�٤ ٢٥٥ 

     الربنامج الرئيسي السادس

١ ٣٠١ أمانة الصندوق االستئماين للضحايا  ١ ٢٦٢  ٩٦�٩ ٤٠ 

     الربنامج الرئيسي السابع

 ٦٦�٢ ١٧٠ ٣٣٢ ٥٠٢ مكتب مشروع املباين الدائمة

١٠١ ٢٣٠ جمموع تكاليف احملكمة  ٩٣ ٥٩٢  ٧ ٦٣٨  ٩٢�٥ 
  .تشمل هيئة الرئاسة مبالغ مالية خمصصة ملكتب االتصال يف نيويورك )∗(
  . قابلة للتغيري أولية غري مراجعة وهيم تستند النفقات إىل أرقا)∗∗(
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ذا ما وزعت صيانة الربامج ونقلت من قلم احملكمة إىل كافة األجهزة وفقاً للحساب اخلاص بكل منها يصبح إ: مالحظة
، أمانة مجعية ٥٩ ٢٤٣:  قلم احملكمة؛٢٦ ٢٧١:  مكتب املدعي العام؛١٠ ٥٠١اهليئة القضائية : االعتماد بآالف اليورو

  .٥١٣: ومشروع املباين الدائمة؛ ١ ٣٢٥ الصندوق االئتماين للضحايا  وأمانة؛٣ ٣٧٧: الدول األطراف

 نظرة عامة عن التقسيم حبسب النفقات األساسية والنفقات ذات الصلة ٢ويوفر اجلدول   -٣٩
 يف املائة على حني ٩٥,٤والعنصر املتعلق بالنفقات األساسية يكشف عن معدل تنفيذ قوامه . باحلاالت

  يف املائة ٨٩,٧لنفقات ذات الصلة باحلاالت سيكشف عن معدل تنفيذ مقداره أن العنصر املتعلق با
، مما أدى إىل اخنفاض يف التكاليف ذات الصلة وهو معدل يعكس تأثري القضايا اليت تقدم ذكرها

  .بالشهود على صعيد النفقات ذات الصلة باحلاالت واخلاصة بقلم احملكمة
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 حبسب اإلنفاق األساسي واإلنفاق املتعلق مبختلف احلاالت ٢٠٠٩تنفيذ امليزانية لعام  :٢اجلدول 
  )بآالف اليورو(

 اًإلنفاق املتعلق مبختلف احلاالت اإلنفاق األساسي 

 النفقات االعتماد الربنامج الرئيسي والربامج
معدل 
 )∗∗∗∗∗∗∗∗(النفقات االعتماد التنفيذ ٪

معدل 
 التنفيذ ٪

              :الربنامج الرئيسي األول
٩ ٦٧٢ ضائيةاهليئة الق  ٩ ٢٩٣  ٧٦,٧ ٥٠٧ ٦٦٠ ٩٦,١ 

٢ ٣٥٥ )∗(هيئة الرئاسة  ٢ ٣٧٧  ١٠٠,٩    
٧ ٣١٧ الدوائر  ٦ ٩١٦  ٧٦,٧ ٥٠٧ ٦٦٠ ٩٤,٥ 

        الربنامج الرئيسي الثاين
٤ ٧٢٥ مكتب املدعي العام  ٤ ٧٢٢  ٢٠ ٨٠٤ ٩٩,٩  ١٩ ٣٢٠  ٩٢,٩ 

٢ ٨٦١ املدعي العام  ٢ ٧٢١  ٣ ٣٤٠ ٩٥,١  ٢ ٦٨١  ٨٠,٣ 

١ ٢٥٧ ٩٦,٠ ٨٢٩ ٨٦٤ ختصاص والتكامل والتعاونشعبة اال  ١ ٢٧٥  ١٠١,٥ 

١١ ٩٦٩ ١٠٨,٨ ٤٢٧ ٣٩٣ شعبة التحقيقات  ١٠ ٩٠٢  ٩١,١ 

       اإلدعاءشعبة 

        الربنامج الرئيسي الثالث
٣٠ ٢١٣ قلم احملكمة  ٢٩ ١٥٩  ٣٠ ٠١٠ ٩٦,٥  ٢٥ ٩١٠  ٨٦,٣ 

٦ ٧٤٢ لمكتب املسج  ٦ ١٩١  ٢ ٥٥٥ ٩١,٨  -٢ ١١  ٧٨,٧ 

١٥ ٠٥٤ عبة اخلدمات اًإلدارية املشتركةش  ١٤ ٩٧٢  ٨ ٣٧٧ ٩٩,٥  ٨ ١٧٧  ٩٧,٦ 

٥ ٣١١ شعبة خدمات احملكمة  ٥ ٠٤٤  ١٢ ٢٣٢ ٩٥,٠  ٩ ٤٥٤  ٧٧,٣ 

١ ٥٦٢ قسم اإلعالم والوثائق  ١ ٥٤٦  ١ ٤٥٠ ٩٩,٠  ١ ٤٤٩  ١٠٠,٠ 

١ ٥٤٤ شعبة الضحايا والدفاع  ١ ٤٠٦  ٥ ٣٩٥ ٩١,١  ٤ ٨١٩  ٨٩,٣ 

        ابعالربنامج الرئيسي الر
٣ ٣٤٣ أمانة مجعية الدول األطراف  ٣ ٠٨٧  ٩٢,٤    
        الربنامج الرئيسي السادس

 ١٩٧,٢ ٧٨٨ ٤٠٠ ٥٢,٥ ٤٧٣ ٩٠٢ أمانة الصندوق االستئماين للضحايا

        الربنامج الرئيسي السابع
    ٦٦,٢ ٣٣٢ ٥٠٢ مكتب مشروع املباين الدائمة

 ٨٩�٧ ٥٢٥ ٤٦ ٨٧٤ ٥١ ٩٥�٤ ٠٦٧ ٤٧ ٣٥٦ ٤٩ جمموع تكاليف احملكمة

  .تشمل هيئة الرئاسة مبالغ مالية خمصصة ملكتب االتصال يف نيويورك   )∗(
  .يريلية غري مراجعة وهي قابلة للتغلنفقات إىل أرقام أو  تستند ا)∗∗(
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ويعود اإلنفاق الزائد .  حبسب وجه اإلنفاق٢٠٠٩ تنفيذ امليزانية لعام ٣ويوضح اجلدول   -٤٠
 يف املائة لشراء معدات تكنولوجيا املعلومات مبا يف ذلك استبدال ١٥١,٨زم واملواد بنسبة اعلى اللو

أما . حواسيب ومعدات ساتلية يف امليدان وغري ذلك من األثاث املكتيب اخلاص يف عمارة هاغسي فاسيت
تأخري يف بالدرجة األوىل إىل يعزى  يف املائة فهو ٧٦,٠النقص يف اإلنفاق يف جمال السفر بنسبة 

أما اإلنفاق الزائد . احملاكمات نتج عنه اخنفاض يف تكاليف سفر الشهود واملوظفني التابعني لقلم احملكمة
يف املساعدة املؤقتة لالجتماعات فهو راجع إىل االفتقار احلاد إىل مترمجني شفويني موظفني لدى قسم 

 مع بداية ٢٠٠٩ألشهر الستة األوىل من عام الترمجة الشفوية والترمجة التحريرية التابع للمحكمة طيلة ا
  .حماكمة لوبنغا بوجه خاص مما أسفر عن زيادة هائلة يف توظيف املترمجني الشفويني األحرار

  )بآالف اليورو( حبسب وجه اإلنفاق ٢٠٠٩ تنفيذ امليزانية لعام :٣اجلدول 
  النفقات 

 معدل التنفيذ ٪ التباين )∗∗(احلايل املخطط البند

٥ ٨١٢ ةالقضا  ٥ ٥١٧  ٩٤,٩ ٢٩٦ 

٥ ٨١٢ مرتبات القضاة وبدالم  ٥ ٥١٧  ٩٤,٩ ٢٩٦ 

 غري متاح غري متاح غري متاح غري متاح موظفو الفئة الفنية
 غري متاح غري متاح غري متاح غري متاح موظفو اخلدمات العامة

٥٥ ١٩١  املوظفون-اموع الفرعي   ٥٠ ٧٦٩  ٤ ٤٢٢  ٩٢,٠ 

٨ ٣٢٢ تةاملساعدة العامة املؤق  ٩ ٤٠٧  -١ ٠٨٦  ١١٣,٠ 

١ ٢٣٧ املساعدة املؤقتة لالجتماعات  ١ ٦٤٦  -٤٠٩  ١٣٣,٠ 

٢٧- ٣٧٠ ٣٤٣ ضايفالعمل اإل  ١٠٧,٩ 

 ٥٢,٠ ٢٦٥ ٢٨٧ ٥٥٣ خرباء استشاريون

١٠ ٤٥٤  الرتب األخرى-اموع الفرعي   ١١ ٧١٠  -١ ٢٥٦  ١١٢,٠ 

٥ ٠٥٣ )∗(السفر  ٣ ٨٤٢  ١ ٢١١  ٧٦,٦ 

 ٥٧,٠ ٣٠ ٤٠ ٧٠ الضيافة

٨ ٩٨٦ اخلدمات التعاقدية مبا يف ذلك التدريب  ٨ ٢٢٢  ٩١,٥ ٧٦٤ 

١٣ ٢٠٧ نفقات التشغيل العامة  ١٠ ٥٣٧  ٢ ٦٧٠  ٧٩,٨ 

١ ٢٧٨ اللوازم واملواد  ١ ١٦٨  ٩١,٣ ١١١ 

١ ١٧٩ املعداتاألثاث و  ١ ٧٨٩  -٦١١  ١٥١,٨ 

٢٩ ٧٧٣  التكاليف غري املتصلة باملوظفني-اموع الفرعي   ٢٥ ٥٩٧  ٤ ١٧٦  ٨٦,٠ 

١٠١ ٢٣٠ اموع  ٩٣ ٥٩٢  ٧ ٦٣٨  ٩٢,٥ 
  . يشمل السفر سفر القضاة  )∗(
  .إىل أرقام أولية غري مراجعة وقابلة للتغيريلنفقات اتستند   )∗∗(
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مبينا معدل الشواغر . ٢٠٠٩ديسمرب / وضع التوظيف يف كانون األول٤يبني اجلدول   -٤١
ليت صدرت بشأا إعالنات عنها والنسبة الوظائف اام وعدد الع بالنسبة ألهم الربامج الرئيسية يف اية
 بطابع بالغ اإلجيابية ٢٠٠٩واتسمت أنشطة التوظيف يف عام . املئوية من املوظفني التاركني للوظيفة

 من الوظائف الشاغرة يف شرحية ٢٠٣بتسجيل رقم قياسي يتمثل يف ملء حيث مسحت هذه األنشطة 
  .١٠٢يادة الصافية يف املوظفني بلغت الثابتة وحدها؛ والزوظائف ال

  ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٣١حالة التوظيف يف : ٤اجلدول 

  )∗(أداء التوظيف
  ةالوظائف املدرج  

  يف امليزانية
    عدد األشخاص

ل الشغورمعد  
  

  قيد التوظيف
  النسبة املئوية

  لترك الوظائف
  ٪٩,٨٠  ٤٠  ٪١٠,١٥  ٦٧٩  ٧٣٩  احملكمة اجلنائية الدولية

  ٪١٨,٧٢  ٥  ٪١١,٦٣  ٣٨  ٤٣  يئة القضائيةاهل
  ٪٨,٢٢  ٤  ٪٣,٧٢  ٢٠٥  ٢١٥  مكتب املدعي العام

  ٪٩,٦٣  ٢٥  ٪١١,٢٨  ٤٢٥  ٤٦١  قلم احملكمة
ثالث يف مكتب املدعي ( ال تشمل األرقام املدرجة أعاله وظائف مخس مدرجة يف امليزانية م موظفني منتخبني )∗(

  .) يف قلم احملكمةالعام ووظيفتان

  رة عامة عن الصناديق االستئمانية باحملكمةنظ  -باء

  ٢٠٠٩ديسمرب /حالة الصناديق االستئمانية يف كانون األول: ٥اجلدول 
 الفارق )∗(جمموع النفقات املخصصات الصناديق االستئمانية ٢٠٠٩

T001 ٥٠٦ ٢٧٥ ١ ٠٥٩ ٠٠٣  ١ ٥٦٥ ٢٧٩ برنامج التدريب الداخلي واملهنيني الزائرين 

T202 ٧ ٩٥٣ ١٣٠ ٥١٢  ١٣٨ ٤٦٥ ات القانونيةمشروع األدو  
T205 ٦٧٢ ٦٣ ٩٢٨  ٦٤ ٦٠٠ الربنامج االقليمي 

T305 ة باحملامني١٣ ٣٣١  ١١٠ ٧١٤  ١٢٤ ٠٤٥  حلقة دراسية خاص  
T401 ً٦٤ ٠٨١ ١٠١ ٢٨٨ ١٦٥ ٣٦٩  أقل البلدان منوا 

 ٥٩٢ ٣١٢ ١ ٤٦٥ ٤٤٦ ٢ ٠٥٧ ٧٥٨  اموع 
  . أولية غري مراجعة وقابلة للتغيريأرقامإىل  ٢٠٠٩ تستند نفقات عام   )∗(

لدى اهليئة : برنامج لدعم املتدربني الداخليني واملهنيني الزائرين باحملكمة T001  ) أ(
مارس /أبريل لغاية آذار/ الربنامج من نيسان هذاويتواصل. القضائية، مكتب املدعي العام وقلم احملكمة

 -أبريل /مارس ونيسان/ آذار-يناير /ثاينوتغطي املخصصات فترتني مها كانون ال.من السنة التالية
عام ل مارس/ آذار-يناير /الفترة املمتدة من كانون الثاين ىلإل أما الرصيد فريح. ديسمرب/كانون األول

  ؛٢٠٠٩

مشروع لتسهيل وتنسيق إدخال  وهو يدير هذا املشروع مكتب املدعي العام T202  )ب(
  ؛مصفوفة القضايا من قبل املستخدمني خارج احملكمةوإعمال واستخدام األدوات القانونية والسيما 



ICC-ASP/9/7 

 

7-A-281010  31 

هة نامج تديره احملكمة وغرضه دعم تنظيم احللقات الدراسية اإلقليمية املوجبر T205  )ج(
من أجل )  واملنظمات غري احلكومية،لني يف شىت الوزاراتؤو واملس،القضاة(إىل فئات مستهدفة تشمل 

وانعقدت أول حلقة دراسية يف السنغال . ةتعاون فعالشبكة ق ة املعرفة باحملكمة وخلشحذ الوعي وتنمي
  ؛٢٠٠٩يف أواخر عام 

حلقة دراسية يديرها قلم احملكمة لتمويل التشاور بني احملكمة وبني العاملني  T305  )د(
  ؛يف املهنة القانونية املدرجة أمسائهم يف قائمة احملامني املعتمدين لدى احملكمة

امج الذي تديره أمانة مجعية الدول األطراف تغطية تكاليف يتيح هذا الربن T401  )ه(
وهو برنامج متواصل . السفر ذات الصلة مبشاركة املمثلني من أقل البلدان منواً وغريها من البلدان النامية

  .تاليةلاسنة إىل الولذلك يتم ترحيل أي رصيد 
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  املرفق األول

  اهليئة القضائية: الربنامج الرئيسي األول

  هيئة الرئاسة: ١١٠٠مج الربنا
 اإلجنازات ٢٠٠٩هدف عام  مؤشرات األداء النتائج املتوقعة األهداف

إجراء مخسة حتقيقات 
وحماكمة واحدة رهناً مبا 
يؤمن من التعاون 

اهلدف (.اخلارجي
 )١ اإلستراتيجي

سني الوعي بدور حت• 
احملكمة وفهم هذا 
الدور من خالل 
التواصل مع السلك 

 .الدبلوماسي

  حاطات اإلعالميةعدد اإل•  
 .واالجتماعات

إحاطات إعالمية   ٣
 .لفائدة الدبلوماسيني

  إحاطتان يف الهاي وإحاطة 
 .واحدة يف بروكسل

  الدوائر: ١٢٠٠الربنامج 
 اإلجنازات ٢٠٠٩هدف عام  مؤشرات األداء النتائج املتوقعة األهداف

إجراء مخسة حتقيقات يف 
القضايا وحماكمة واحدة 

 يؤمن من التعاون رهناً مبا
اهلدف  (.اخلارجي

 )١ اإلستراتيجي

  حتسني كفاءة • 
 .القضائية اإلجراءات

عدد التدابري اليت اختذت يف • 
سبيل حتسني كفاءة 
اإلجراءات القضائية 

 .وعبء العمل

 للموارد يلنفذ احلشد األو ٣
  .داخل الشعب

 من عدد املمثلني قللت
القانونيني للضحايا الذين 

ضية بعينها وعن ميثلون يف ق
طريق األمر بالتمثل القانوين 

  .املشترك
زادت يف تسريع اإلجراءات 
القطرية عن طريق فرض 
آجال زمنية صارمة للكشف 

 .عن املعلومات
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  املرفق الثاين

  مكتب املدعي العام: الربنامج الرئيسي الثاين

  املدعي العام: ٢١٠٠الربنامج 
 اإلجنازات ٢٠٠٩هدف عام  اءمؤشرات األد النتائج املتوقعة األهداف

 ١اهلدف 

أن تنجز وتنفذ مجيع  •
الربوتوكوالت وإجراءات 

التشغيل املعيارية لعام 
٢٠٠٩. 

  
النسبة الفعلية مما هو مقـرر      • 

 إجـراءات /من الربوتوكول 
 توضـع   اليت التنفيذ املعيارية 

 .وتنفذ

وضعت كافة إجراءات التشغيل     ٪١٠٠
مت إدماجها  املعيارية ونفذت أو    

 . دليل العملياتيف صلب

وضع سياسات لتنفيذ معايري اجلودة 
املنصوص عليها يف نظام روما 

األساسي ويف القواعد اإلجرائية 
وقواعد اًإلثبات فيما خيص مجيع 

املشاركني يف اإلجراءات واألشخاص 
الذين متسهم أنشطة احملكمة على حنو 

 )٣ اإلستراتيجياهلدف  (.حيترم التنوع
    

 ٢اهلدف 
  أداء اخلدمات • 

  مبستوى ال يقل عما هو 
ن يف اتفاقات اخلدماتمبي  

 .ذات الصلة بالوحدات
 

  
لفعلية مقارنة  معايري اخلدمة ا  • 

 .ةداخلدمة املنشو مبعايري

  اتفاق > ٪١٠٠
 اخلدمات

  اتفاقات اخلدمة تنتظر وضعها
  تؤدى ملستويات خدمات 

  اخلدمة القياسية أو أعلى منها 
  بالنسبة جلميع وحدات قسم 

 .اخلدمات

ل إىل إدارة غري بريوقراطيـة      أن تتحو 
تركز على النتائج وليس على العمليات      
وتعتمد على قواعد لضمان احلقوق أو      

اهلدف  (.تقليل املخاطر عند االقتضاء   
 )١١ اإلستراتيجي

أن تنفذ كافة األهداف  •
 ٢٠٠٩املتوخاة لعام 

واخلاصة مبكتب املدعي 
ير العام واليت م تطو

وحتسني النواحي اللغوية 
واإلدارية واملتعلقة بامليزانية 

 .والتقنية

/ احلساباتالنسبة الفعلية من • 
 .رات املنفذةيالتطو

  مجيع املبادرات اخلاصة  ٪١٠٠
  بالتحسينات نفّذت وفقا 

 .للخطط املوضوعة
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  شعبة االختصاص والتعاون والتكامل: ٢٢٠٠الربنامج 
 اإلجنازات ٢٠٠٩عام  هدف مؤشرات األداء النتائج املتوقعة األهداف

  ١اهلدف 
مجيع التقارير التحليلية املطلوبة    • 

والدورية واملتعلقة باحلـاالت    
املعنية أو باملقبولية أو مبـصاحل      

ت قيد  العدالة فيما خيص احلاال   
التحقيــق تقــدم يف الوقــت 
املناسب وتؤكـدها اللجنـة     

 التنفيذية

  
النسبة املئويـة الفعليـة مـن       • 

التقارير اليت تقدم يف الوقـت      
املناســبة وتؤكــدها اللجنــة 

 .التنفيذية

  
١٠٠٪ 

مجيع التقارير قدمت إىل    
اللجنة التنفيذية يف الوقت    
املناسب وأكدا هـذه    

 .اللجنة

لفاعلــة طلبــات املــساعدة ا• 
 .واملتقيدة باملتطلبات

نسبة الطلبات اليت تكـون يف      • 
غري وقتها املناسب أو حيث يتم    
الوقوف على مـسائل تتعلـق      

 .باملطابقة، معدل املطابقة

٠,٥ >٪٥٪ 

جمموعة موسعة من اجلهـات     • 
املقدمة للمعلومات وغري ذلك    

مــن خــالل (مــن الــدعم 
االتفاقات العامـة واخلاصـة     

 ذلك املساعدة   مبا يف ) باحلاالت
املقدمــــة ألغــــراض 

 .احملاكمة/التحقيق

 ٢٠٠٩اموعة املتاحة عـام     • 
باملقابل للمجموعـة يف عـام      

٢٠٠٨. 

 ةراجع(٪ ١٦زيادة بنسبة  من الزيادة < ٪١٠
لطلبات املوجهة إىل اإىل 

البلدان خارج أوروبا 
  )وأفريقيا

٪ يف ٥٠زيــادة بنــسبة 
أجهـزة  (عدد املنظمات   
 ).املتحدةغري تابعة لألمم 

إجراء حتقيقات يف القضايا 
 رهناً مبا يؤمن اتوحماكم

 .من التعاون اخلارجي
 )١ اإلستراتيجياهلدف (

إبرام اتفاقات التعاون املتوقعة لعام     • 
٢٠٠٩. 

نسبة اتفاقات التعاون املتوقعـة     • 
 .اليت أبرمت

١٠٠ ٪١٠٠٪ 

استحداث آليات خاصة 
بكل حالة على حدة تتيح 

التعاون الالزم مبختلف 
أشكاله، وخاصة يف جمال 

توقيف األشخاص 
اهلدف  (.وتسليمهم

 )٧ اإلستراتيجي

  ٢اهلدف 
دم املالئم احملرز يف تنفيذ التق• 

استراتيجيات التعاون وإلقاء 
القبض اليت وضعت لكل حالة 

 .على حدة

  
التنفيذ الفعلي باملقابل للتنفيـذ     • 

 .املقرر

  
١٠٠٪ 

  
٩٠٪ 

زيادة الدعم املتواصل 
للمحكمة عن طريق تعزيز 

االتصال والتفاهم املتبادل مع 
أصحاب املصلحة والتشديد 

على دور احملكمة 
اهلدف  (.ستقالليتهاوا

 )٨ اإلستراتيجي

  ٣اهلدف 
من ٪  ٨٥تنفيذ ما ال يقل عن      • 

األهداف السنوية الـواردة يف     
اســـتراتيجيات التعـــاون 
والعالقات اخلارجية اليت ـم     

 .مباشرة مكتب املدعي العام

 
 لألهداف  يمعدل التنفيذ الفعل  • 

 .السنوية

  
٨٥٪<  

  
٨٥٪ 
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  شعبة التحقيقات: ٢٣٠٠الربنامج 
 اإلجنازات ٢٠٠٩هدف عام  مؤشرات األداء النتائج املتوقعة ألهدافا

مجع وحتليل األهداف • 
احملددة يف خطة التحقيق 

اخلاصة بالفريق املشترك اليت 
وضعت خبصوص 
  .التحقيقات اخلمسة

 

اجلمع املقرر باملقابل للجمع  •
 .الفعلي

  احلياد بنسبة
 ٪صفر 

أجريت التحقيقـات علـى     
النحو املخطط هلا باالضطالع 

 بعثة مـن    ٢٠٦مبا جمموعه   
أجل مقابلة الشهود ومجـع     

 .األدلة

إجراء حتقيقات يف 
 رهناً اتالقضايا وحماكم

مبا يؤمن من التعاون 
اهلدف  (.اخلارجي

 )١ اإلستراتيجي

دعم أفرقة احملاكمة الذي    •  
يقدم يف الوقت املناسـب     

 .وباجلودة املرضية

القيام باستعراضات نصف   •  
 لتبني مدى رضـا     سنوية

شـــعبة (األطـــراف 
وعدد ما طُلب   ): االدعاء

مجعــه مــن املنتجــات 
باملقابل لعدد ما مت توفريه     
ــب   ــت املناس يف الوق
وباجلودة املطلوبـة مـن     

 .منتجات

   هي٪٩٠> 
 نسبة الرضا

استحداث منتجات ومجـع    
وحتليل الشواهد وتقدمي الدعم   
للمحاكمات حظيت به شعبة    

في اإلدعاء رئي أنه مرض وي    
 .بالغرض

  شعبة االدعاء: ٢٤٠٠الربنامج 
 اإلجنازات ٢٠٠٩هدف عام  مؤشرات األداء النتائج املتوقعة األهداف

 
علو جودة العرائض اليت تسلّم • 

ضمن اُألطر الزمنية املنصوص 
يف الوقت املناسب وبعد (عليها 

إقرارها عن طريق استعراض 
 ).نائب املدعي العام/النظراء

 
نسبة مشاريع املذكرات • 

اليت يقرها جملس 
استعراض النظراء وتنفذ 

 .يف الوقت املناسب

  
١٠٠٪ 

متت املوافقة على مجيع 
استعراض عرب املسودات 
 يف وقتهاقدمت النظراء و

إجراء حتقيقات   -١
 اتيف القضايا وحماكم
رهناً مبا يتوفر من 
 .التعاون اخلارجي

 )١اإلستراتيجياهلدف (

 أمام  لألدلةءالعرض الكف• 
الدائرة التمهيدية والدائرة 

 .االبتدائية

نسبة االستعراضات • 
نصف الشهرية للتقدم 

احملرز يف القضايا 
وعمليات حتديث النهج 

املتوخى خبصوص القضية 
والذي يوافق عليه املدعي 
 .العام ونائب املدعي العام

وافق املدعي العام على كافة  ٪١٠٠
االستعراضات نصف الشهرية 

 .مجيعها
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  املرفق الثالث

  قلم احملكمة: الربنامج الرئيسي الثالث

  لمكتب املسج: ٣١٠٠الربنامج 

 اإلجنازات ٢٠٠٩ هدف عام مؤشرات األداء النتائج املتوقعة األهداف

إجراء حتقيقات يف 
 اتالقضايا وحماكم

رهناً مبا يؤمن من 
التعاون 
اهلدف (.اخلارجي

 )١ اإلستراتيجي

مساندة التحقيقات • 
الضطالع وا

باحملاكمات مبا يتفق 
 .مع اإلطار القانوين

جراء التقييم املنتظم مبشاركة • 
أصحاب املصلحة على النحو 

املرتني يف اخلطة نصف 
 .السنوية

 

نظمت إحاطات دبلوماسية ثالث   (*)
اثنتني منها يف الهاي والثالثة يف 

وانتظمت . ٢٠٠٩بروكسل يف عام 
مائدتان مستديرتان كذلك 
وقد . ت غري احلكوميةللمنظما

شارك على النحو املرضي مجيع من 
ة هلم مصلحة وقدموا تغذية مرتد

 .إجيابية
العمل على إجياد بيئة • 

 ومأمونة مبقر آمنة
 .احملكمة

القيام بتفتيش وفحص مجيع • 
األشخاص واألشياء اليت 

 .تدخل مباين احملكمة

١٠٠ ٪١٠٠٪ 

استجابة موظف أمين لكافة •  
حاالت الطوارئ يف غضون 

 .دقيقتني اثنتني

 ٪ من االستجابات متت يف ٩٨,٦ ٪١٠٠
الوقت املناسب لكل حدث جدير 

 .باالستجابة
األمنية نظم اإلدارة • 

امليدانية تتفق مع 
معايري األمم املتحدة 

 .واملعايري الدولية

التقيد بربنامج التدريب • 
األمين امليداين لألمم 

األمن األساسي (املتحدة 
 ).واألمن املتقدم يف امليدان

٨٥ ٪١٠٠٪ 
 

إرساء نظام يتصدى 
للمخاطر األمنية 

والسعي اجلاد لتأمني 
القدر األقصى من أمن 
كافة املشاركني متشياً 

مع نظام روما 
اهلدف . (األساسي

 )٢ اإلستراتيجي

التقيد مبعايري العمل األمنية •  
الدنيا ومعايري العمل األمنية 

 .مةالدنيا ألماكن اإلقا

.  يف امليدان رهنا باملوقع ٩٤-٨٥ ٪١٠٠
 . باملقر٪٩٨

عملية إدارة أمن •  
املعلومات بشكل 

 .مراقب ومتسق

عالمة النضج أثناء ة يف اديز• 
التقييم الدوري الذي جيري 

 ٢٧٠٠١مبوجب املعيار 
ملنظمة توحيد املقاييس 

 .الدولية

 مجيع املكاتب امليدانية وعمم التدريب قيم (*)
  ؛مكتب املدعي العام بأسرهعلى 

  ؛شارك مشاركة بارزة يف التحقيقات
 خاصة بقسم تكنولوجيا أمنيةنظّم جتارب 

  ؛املعلومات واالتصال
 . حمتوى االنترنتبترشيحبدأ العمل 

محاية املصاحل القانونية • 
 .للمحكمة

عدد االتفاقات اًإلطارية • 
 لعمليات املربمة دعماً

 .احملكمة

وفيما حتقق وعي .  اتفاقات٣أّبرمت  ١٠
متزايد باحلاجة إىل التعاون تظل القيود 
املفروضة على املوارد املالية واهليكلية 

 .تعوق إبرام اتفاقات تعاونية

بند يرتبط باهلدفني (
 .)اآلنف الذكر

عدد احلاالت اليت سويت •  
 .بشكل مرضٍ

 طعون ٩حالة وقدمت ١٥مت استعراض  ٥٠
د إىل إىل جملس الطعون، وطعن واح

احملكمة اإلدارية التابعة ملنظمة العمل 
 قضية م ٢٠تأديبية و قضايا ٥الدولية و

املوظفني وتنطوي على مستحقات ومزايا 
 .سويت مجيعها على النحو املرضي
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 اإلجنازات ٢٠٠٩ هدف عام مؤشرات األداء النتائج املتوقعة األهداف

التقليل من املخاطر • 
 .املالية

القضايا اليت النسبة املئوية من • 
حددا املراجعة الداخلية 

 .للحسابات

 ٪١٠٠ صفر

أداء مراجعة مستقلة • 
للحسابات وقائمة على 

تأكيدات ومعلومات 
 .موضوعية ومشورة

(*)  

أن تتحول إىل إدارة غري 
بريوقراطية تركّز على 

النتاج وليس على 
العمليات وتعتمد على 
قواعد لضمان احلقوق 

املخاطر عند أو تقليل 
اهلدف . (االقتضاء

 )١١ اإلستراتيجي

 

   
  .ذه األهداففيما يتعلق ة ولخطوط أساس معقعملها املتعلق بوضع كمة  احملواصل  ت(*)

  شعبة اخلدمات اإلدارية املشتركة: ٣٢٠٠الربنامج 
 اإلجنازات ٢٠٠٩هدف عام  مؤشرات األداء النتائج املتوقعة األهداف

تنفيذ نظم اإلدارة • 
 مع االستخدام املتكاملة
  ٪ ١٠٠بنسبة 

 .للمعلومات املهنية

  عدد وحدات نظم املعلومات • 
 .املتاحة

أن تتحول إىل إدارة غري  ٥٧ ٣٨
بريوقراطية تركّز على 

النتاج وليس على 
العمليات وتعتمد على 

اعد لضمان احلقوق قو
أو تقليل املخاطر عند 

اهلدف . (االقتضاء
 )١١ اإلستراتيجي

 ٥  ذلك تقريراً متاحاً مبا يف٤٧ ٣٠ .عدد التقارير املقبولة املتاحة•  
جتريبية مت إدماجها يف نظام تقارير 

 .املعلومات املهنية

 التحتية البىنتنفيذ كافة • 
االتصالية اخلاصة جبميع 

 .املكاتب امليدانية

 تيحيت تعدد املكاتب امليدانية ال• 
 .وصول اجلمهور إليها

تطوير وإجناز هيكلية  ٥ ٥
تضمن الدعاية لكافة 
اإلجراءات املوجهة 

للجمهور احمللي 
اهلدف (. والعاملي

 )٩ اإلستراتيجي

عدد املكاتب امليدانية اهزة •  
تقنياً الستيعاب كافة أنواع 

 .االتصال الالزمة

٥ ٥ 

إتاحة إمكانية التطوير 
والتقدم الوظيفيني 

لذوي األداء اجليد من 
اهلدف .(املوظفني

 )١٧ اإلستراتيجي

 تتوافر إستراتيجيةتنفيذ • 
طوير على فرص الت

  .فيالوظي
 

عدد األهداف الفرعية اليت • 
أُجنزت دون أن تترتب عليها 

  .آثار يف امليزانية
 

   من مجيع٪٨٠
  .األهداف السنوية

  
 

نظام تقييم األداء السنوي إلزامي 
اآلن يف مجيع األجهزة التابعة 

  للمحكمة؛
  صدر دليل الطعون املتعلقة باألداء؛
مت توخي ج إستراتيجي جديد يف 

والتعلم أسفر عن جمال التدريب 
وضع خطة تعلم ثانوية خاصة 

  باحملكمة اجلنائية الدولية؛
استعراض مدد التعيني، مبا يف ذلك 

  التعيينات الطويلة األجل؛
استعراض شروط اخلدمة بالنسبة 
للموظفني من الفئة الفنية العاملني 

  يف امليدان؛
حتسني األحكام املتعلقة بالضمان 

  االجتماعي؛
 أن نألهداف دو٪ من ا١٠٠إجناز 

 .تترتب آثار يف امليزانية
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 اإلجنازات ٢٠٠٩هدف عام  مؤشرات األداء النتائج املتوقعة األهداف

عدد األهداف الفرعية اليت •     
أُجنزت دون أن تترتب عليها 

 .آثار يف امليزانية

مجيع من  ٪٢٠
 .األهداف الفرعية

  

صياغة خيارات م 
مواقع جغرافية خمتلفة 

ملوارد احملكمة وأنشطتها 
مبا يف ذلك املتطلبات 
. اخلاصة باملباين الدائمة

 اإلستراتيجيدف اهل(
٥( 

تأمني احليز الكايف من • 
أماكن العمل لدعم 
 .كافة أنشطة احملكمة

 ٪١٠٠ ١ ٠٢٠ .عدد أماكن العمل املتوفرة• 
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  شعبة خدمات احملكمة: ٣٣٠٠الربنامج 
 اإلجنازات ٢٠٠٩هدف عام  مؤشرات األداء النتائج املتوقعة األهداف

  توفري الدعم لدورات احملكمة • 
  وفقاً لالئحة احملكمة والئحة 

  تقدمي الدعم الالزم. قلم احملكمة
 يوم عمل باحملكمة عام ٢٠٠ل 

٢٠٠٩. 

  أيام احملاكمات اليتعدد • 
 .متت بنجاح

  مت بنجاح توفري كافة   ٪١٠٠
 .ملطلوبةالدعم ا خدمات

  إجراء حتقيقات يف القضايا 
  اً مبا يؤمن  رهناتوحماكم

  .من التعاون اخلارجي
 )١ اإلستراتيجياهلدف (

 ؤة والكفةالفعالدمات وفري اخلت• 
 .لألطراف والدوائر اليت تطلبها

  لطلبات يف لستجابة الا• 
 .غضون أسبوع واحد

  مجيع اخلدمات املطلوبة  ٪٩٠
  مت توفريها يف غضون 

 . احملدديناإلطار الزم

مجاعة من احملتجزين حسنة • 
 التنظيم

 اليت تنطوي عدد احلوادث• 
على جروح خطرية بسبب 

 .اإلمهال اإلداري

أية أحداث تنطوي  تقع مل صفر٪
على جروح خطرية بسب 

 .اإلمهال اإلداري

إرساء نظام يتصدى للمخاطر األمنية 
  والسعي اجلاد لتأمني القدر األقصى 

  من كافة املشاركني متشياً من أ
  . مع نظام روما األساسي

م واحلماية كفاية وفعالية الدع•  )١()٢ اإلستراتيجياهلدف (
اللوجستية /واخلدمات التشغيلية

املقدمة إىل الضحايا والشهود 
وغريهم ممن هم عرضة للخطر 
بغض النظر عن املوقع ورهن 

 .بالتقييم

لشهود والضحايا عدد ا• 
الذين حضوا باحلماية 

 .الناجحة

 الضحايا والشهود لومث ٪١٠٠
ف نللمحاكمة يف ك

السالمة ويف الوقت 
 ٣١ كان هناك. املناسب
،مجهورية ٢ خبريا/شاهدا

 القضية الكونغو الدميقراطية
وشاهدان اثنان يف ، ١

مجهورية الكونغو 
 ٤و ٢لقضية ا الدميقراطية

 دارفور شهود خرباء يف
  . اعتماد التهم٣لقضية ا

مجيع التدابري احلمائية 
 نفذتاإلجرائية املطلوبة 

بنجاح من قبل الدوائر 
 .التابعة لقلم احملكمة

ات لتنفيذ معايري اجلودة وضع سياس
املنصوص عليها يف نظام روما 

األساسي ويف القواعد اإلجرائية 
ما خيص مجيع فيوقواعد اإلثبات 

املشاركني يف اإلجراءات واألشخاص 
الذين متسهم أنشطة احملكمة على حنو 

 اإلستراتيجياهلدف . (حيترم التنوع
٣( 

الدقة املصطلحية ووحدة النص • 
املترمجة يف مجيع النصوص 

اليت حظيت بالترمجة واألنشطة 
الشفوية جبميع اللغات 

  .املستخدمة

عدد البحوث اليت أجريت • 
باألدوات اللغوية للشهر 

الواحد من قبل 
  .املستخدمني النشطني

أجرى مخسون مستخدما   )حد أدىن (٢٠٠
 حبثا يف ١٧ ٩٠٠نشطا 

  .الشهر الواحد

                                                 
إن العمليات اليت تضطلع ا احملكمة تنطوي على خطر كامن وجتري يف ظل بعض القيود ليس أقلها حالة األمن العام )  ١(

ولذلك تبقى هناك على الدوام . السائدة يف منطقة العمليات وحقيقة أن ليس للمحكمة ال شرطة وال جيش تابع هلا
من ناحية أخرى، بوسع احملكمة أن تضع نظاما للتقليل والتخفيف من املخاطر . الذي يواجهدرجة معينة من اخلطر 

األمنية إىل درجة مقبولة من خالل اختاذ مجلة متنوعة من التدابري مع السعي اجلاد لضمان أمن مجيع املشاركني مبا يتفق 
 .مع نظام روما األساسي
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 اإلجنازات ٢٠٠٩هدف عام  مؤشرات األداء النتائج املتوقعة األهداف

  •من  دياالستخدام الشامل وا
 استغالل املوارد كلفة يفحيث الت

  .لكافة دوائر الترمجة
  
عدد كاف من املوظفني • 

واملترمجني الشفويني األحرار 
واملترمجني الشفويني يف امليدان 

 .املتاح لالضطالع مبهام

طلبات املزدوجة يف عدد ال• 
  .سري العمل

  

عدد الطلبات اليت متت • 
تلبيتها فيما يتعلق بالترمجة 

 .امليدانيةالشفوية والترمجة 

  صفر يف املائة
  
  

٩٠٪  
 

مل تكن هناك طلبات 
  .مزدوجة

  

٪ من ٩٧نفذت ما نسبته 
  .مجيع الطلبات

 

ارتفاع املعايري اخلاصة بشروط •   
االحتجاز وإدارة مركز 

  .االحتجاز

عدد االستعراضات • 
  اإلجيابية

كان هناك استعراض إجيايب   ٪١٠٠
  .٪١٠٠مبا نسبة 

الة استحداث آليات خاصة بكل ح
على حدة تتيح التعاون الالزم 

مبختلف أشكاله، وخاصة يف جمال 
 .توقيف األشخاص وتسليمهم

 )٧ اإلستراتيجياهلدف (

 إلقاء  جمالعمليات ناجحة يف• 
  على األشخاصالقبض

 .وتسليمهم

اختذا اليت تدابري عدد ال• 
الدول بناء على طلب 

 .احملكمة

 أية عمليات إلقاء ثدحتمل  ٪٨٠
 .٢٠٠٩ل يف عام قبض ونق
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  ئق والوثامقسم اإلعال: ٣٤٠٠الربنامج 

 اإلجنازات ٢٠٠٩ هدف عام مؤشرات األداء النتائج املتوقعة األهداف

األنشطة اليت متت عدد • 
  .وجها لوجه

  
 
 

  .حالةعن كل  ٢٤
 

: أوغندا؛ ١٩٢: مجهورية الكونغو الدميقراطية
  ؛١٦٢

   ١٣:دارفور؛ ٨٩: مجهورية أفريقيا الوسطى
 ).٢٠٠٩أكتوبر /ألولموظفون عينوا يف تشرين ا(

إشاعة مستوى من 
الوعي بدور احملكمة 

والفهم هلذا الدور يتالءم 
مع املرحلة اليت بلغتها 

أنشطة احملكمة يف 
اتمعات املتأثرة ذه 

اهلدف . (األنشطة
 )٦ اإلستراتيجي

تنامي الوعي • 
باألنشطة والفهم 

القضائية لدى 
أصحاب املصلحة 
  .واجلمهور عموما

  
  
  

 

العدد التقديري للسكان • 
عن  متت توعيتهم الذين

 .طريق اإلذاعة والتلفزيون

 من ٪ ٨٠
 .اتمعات املتأثرة

 مت اإليفاء باهلدف ببلوغ احلضور يف الشهر الواحد
  ؛ مليون١١,٢: يف دارفور

 مليون يف مجهورية ٢٥ :ويف املنطقة الواحدة
ماليني يف أوغندا؛  ٨الكونغو الدميقراطية ؛ و

 .مجهورية أفريقيا الوسطى يف ٧٠٠ ٠٠٠و
متزايدة طلبات •  

الضحايا مقدمة من 
قصد املشاركة يف 

  .اإلجراءات القضائية

النسبة املئوية من طلبات • 
الضحايا اليت تقدم يف 

  .شكل سليم

  ٪٦٠: مجهورية الكونغو الدميقراطية - ٪ ٧٥
  ٪٧٠ :مجهورية أفريقيا الوسطى -
  ٪٣٥غندا أو -
  ٪٧٧,٥:  دارفور-

واقتضي األمر يف بعض احلاالت توضيح بعض 
  القضايا أو توفري معلومات مكملة

مت حىت هذه الساعة تلقي ما جمموعه : مالحظة
وسلم القضاة مبركز .  طلبا مت تلقيها٢٠٩٥

 ضحية جيري ٧٦٠املشاركني بالنسبة إىل 
  . مستشارا قانونيا٢٢تنفيذهم من قبل 

واقعية بشأن توقعات •  
 .نطاق عمل احملكمة

املنشورات ومواد التوعية • 
 .اليت وزعت

  )٪ من اهلدف مت حتقيقها٦٦ (٤٥ ٦٢٣ ٧٠ ٠٠٠
يف البلدان ذات الصلة باحلالة حيث تكون 
. احملكمة عاملة تناقص توزيع املواد املطبوعة

وقد تلقت اموعات الرئيسية املستهدفة مواد 
 .توعية أساسية وإعالمية

زيادة الدعم املتواصل 
للمحكمة عن طريق 

تعزيز االتصال والتفاهم 
املتبادل مع أصحاب 

املصلحة والتشديد على 
دور احملكمة 
اهلدف  (.واستقالليتها
 )٨ اإلستراتيجي

زيادة املعرفة • 
واملوثوقية بعمل 

  .كمةاحمل

مؤشرات األداء • 
 ١املستخدمة لتقييم اهلدف 
ستستخدم أيضا لقياس 

املعلومات ( ٢اهلدف 
  ).الشاملة

عدد الزائرين الذين • 
حضروا إحاطات إعالمية 

  .باملقر

  
  
  
  

١٠ ٠٠٠ 

  
  
  
  

٪ هي نسبة ما مت الوفاء به من ٣٤ (٣ ٣٧٩
  )اهلدف

والعدد الفعلي يعكس القرار املتعلق بترشيد 
  .عدد الزيارات املنظمة

الوصول املتنامي إىل • 
اإلجراءات القضائية 

اليت تضطلع ا 
 .احملكمة

عدد ما مت اجنازه من • 
الربامج /امللخصات

الفيديوية والسمعية 
 .اخلاصة باحملكمة

تطوير وإجناز هيكلية  ١٧٦ ٤٠
تضمن الدعاية لكافة 

اإلجراءات املوجهة إىل 
فئات احلوار احمللية 

اهلدف . (والعاملية
 )٩اإلستراتيجي 

اليت ميكن واقع املعدد •  
ا على اهلواتف مشاهد
 .احملمولة

؛ ٣٢: مجهورية الكونغو الدميقراطية (١٠٦ ٤٠
 .)٧٤: مجهورية أفريقي الوسطى
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 اإلجنازات ٢٠٠٩ هدف عام مؤشرات األداء النتائج املتوقعة األهداف

عروض امللخصات عدد •  
الفيديوية يف البلدان 

 .املعنية

؛ ٦٨: مجهورية الكونغو الدميقراطية (٣٦٤ ٥٠
 .)٢٩٦: مجهورية أفريقي الوسطىو

متزايد من الزوار عدد •  
الذين يطلعون على اخلدمة 

اليت تتوفر على الفيديوية 
 .املوقع الشبكي للمحكمة

زائرا للموقع الشبكي للمحكمة  (٧٦١ ٩٥٧ ٪٣٠
وال تتوفر معلومات فيما ). ٢٠٠٩يف عام 

خيص العرض الفيديوي على املوقع الشبكي 
 .للمحكمة

وضع جمموعة من 
الربامج لتحقيق 

املستويات املثلى من 
اجلودة بأقصى قدر 

 .ممكن من الكفاءة
ستراتيجي اهلدف اإل(

١٢( 

املوارد من املعلومات • 
القانونية وغريها 

املتاحة بسهولة لدى 
 .املكتبات

عدد من استفاد خبدمات • 
املكتبة؛ البحوث املرجعية، 

اإلحصاءات املتعلقة 
بالقراء واستخدام 

  .اخلدمات اإللكترونية

 ٥٣٦٠: عدد املستفيدين من خدمات املكتبة  ١ ٥٠٠
  .اؤهمزائرا للمحكمة مدونة أمس

   ٣٤٥٠: االستفسارات املتعلقة باملراجع
  ٦٥١٩: اإلحصاءات املتعلقة بالقراء

استخدام اخلدمات اإللكترونية عن طريق 
صفحة االنطالق على الشبكة الداخلية 

  ١٤ ٧٢٩: "اخلدمات"
نتفعني ارتياح املمدي •   

 .دمات املكتبةخب

٨٠ ٪٩٠٪ 
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  شعبة الضحايا والدفاع: ٣٥٠٠الربنامج 

 اإلجنازات ٢٠٠٩ هدف عام مؤشرات األداء النتائج املتوقعة هدافاأل

وضع سياسات لتنفيذ معايري 
اجلودة املنصوص عليها يف 
نظام روما األساسي ويف 
القواعد اإلجرائية وقواعد 
اإلثبات فيما خيص مجيع 
املشاركني يف اإلجراءات 
واألشخاص الذين متسهم 

أنشطة احملكمة على حنو حيترم 
 اإلستراتيجياهلدف . (عالتنو

٣(  

مت توفري التمثيل القانوين • 
أو إسداء املشورة /و

ألغراض اإلجراءات 
  .القضائية أمام احملكمة

من عينوا من عدد • 
  .ني القانونيلنيمثامل

٢٢  ٣٠  
العدد اإلمجايل من املتطوعني 
بوصفهم ممثلني قانونيني وأفرقة 

  :الدفاع اليت حظيت باملساعدة
٣٦  

 املواد املناسبة إعداد•   
ألفرقة التمثيل القانوين 

  .وأفرقة الدفاع

عدد اخلدمات • 
االستشارية القانونية اليت 

  .مت توفريها

اخلدمات املوفرة للمحامي اخلارجي   ٣٠٠
  ٦٣٣: للدفاع والضحايا
  ٢٢: وللضحايا مباشرة

عدد التقارير •     
واملذكرات وغري ذلك 

  .الوثائق املنطبقةمن 

٢٣٩  ١٥٠  

عدد املطالبات املربرة •     
فيما يتصل باإلجراءات 

اليت اختذا املكاتب 
بالنيابة عن أفرقة املمثلني 

  .القانونيني

  ال شيء  ال شيء

الوثيقة اليت أعدت •     
واملتعلقة بالسياسة 

  .العامة

  ال ينطبق  ٪٩٥

التقيد بقواعد السرية •   
التامة من قبل كافة 
املوظفني العاملني يف 

  . الربنامجالوحدات ضمن

عدد احلوادث ذات • 
الصلة باملعاجلة غري 
السليمة للمعلومات 

  .السرية

  ال شيء  ال شيء

عدد املطالبات اليت هلا •     
ما يربرها فيما يتصل 
  .باإلخالل مببدأ السرية

  ال شيء  ال شيء

توافر معايري شفافة لتوفري •   
دعم قانوين لألقرقة 

  .القانونية

وثيقة أعدت بشأن • 
  .اسات العامةالسي

٪ تقريران لغرض جلنة امليزانية ١٠٠  ٪٩٥
مجعية الدول األطراف /واملالية

  .بشأن نظام املساعدة القانونية

إشاعة مستوى من الوعي 
بدور احملكمة والفهم هلذا 

الدور يتالءم مع املرحلة اليت 
بلغتها أنشطة احملكمة يف 

اتمعات املتأثرة ذه 
اهلدف ( .األنشطة
  )٦ تيجياإلسترا

تتم توعية املشبه م  •
واملتهمني وغريهم من 

الضحايا مبا هلم من 
حقوق يف حماكمة عادلة 
وحقوقهم يف املشاركة 

 .ويف التعويض

عدد الطلبات الواردة • 
من الضحايا 
املستخدمني 

 .لالستمارات القياسية

<١٠٠ ٪٧٥٪ 
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 جنازاتاإل ٢٠٠٩ هدف عام مؤشرات األداء النتائج املتوقعة األهداف

عدد املشتبه م واملتهمني •     
الذين استخدموا 

االستمارات ذات الشأن 
لغرض احلصول على 

املساعدة القانونية اليت 
  .تدفعها احملكمة

<١٠٠  ٪٩٥٪  

  .٦٠جمموعهم حنو   ١٠  .عدد الوسطاء•     
نظام فعال لتقدمي •   

املساعدة القانونية اليت 
  .تدفعها احملكمة

 عدد الطلبات على• 
املساعدة القانونية اليت 

  .تقدمها احملكمة

 ضحية ومتهم واحد طلبوا ٤٤٤  (*)
  .احلصول على مساعدة قانونية

عدد احملامني ذوي •     
الصمعة احلسنة يف نظمهم 

  .الوطنية

٣٢٦  ٢٠٠  

نسبة املدفوعات املقدمة •     
للمساعدة القانونية يف 

  .حدود شهر واحد

١٠٠  ٪٩٥  

نظام فعال ملعاجلة  • 
الطلبات الواردة من 

 .الضحايا

عدد الطلبات الواردة من • 
الضحايا املسجلة أو 
املعلن عن تلقيها يف 

غضون سبعة أيام من 
 .تاريخ ورودها

٪ من االستمارات ال تنوه ٨٠ ٪٩٥
احملكمة بتلقيها إال حيث يكون 
ممثل قانوين يتوىل متثيل مصاحل 

 .صاحب املطالبة

تدريب املهنيني •   
 واحملامني يف القانونيني

البلدان املستهدفة 
خبصوص اإلجراءات 

يف القضائية املتبعة 
  .احملكمة

عدد احملامني املدربني يف • 
  .السنة

<١٠٠  ٤٠  

عدد الرابطات الدولية •     
اليت تتم إحاطتها اإلعالمية 

من طرف ممثلني 
للمحكمة يف السنة 

  .ةدالواح

 >٧  ٥  

بات  املشاركة يف اإلجراءات القضائية يطلبون، فيما حيتمل، مساعدة قانونية ال يتيسر يف الظرف أن مجيع الضحايا املقدمني لطلا مب(*) 
  .الراهن تقدير عدد الطلبات تقديرا معقوال
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  املرفق الرابع

  أمانة مجعية الدول األطراف: الربنامج الرئيسي الرابع

 تاإلجنازا ٢٠٠٩هدف عام  مؤشرات األداء النتائج املتوقعة األهداف

تنظيم مؤمترات جيدة من خالل 
الدورة الثامنة جلمعية الدولة التئام 

األطراف يف الهاي فضال عن 
األوىل ستأنفة الدورة السابعة امل

والدورة السابعة املستأنفة الثانية 
 تنيدوروللجمعية يف نيويورك، 

. للجنة امليزانية واملالية يف الهاي
باإلضافة إىل ذلك، ستقوم األمانة 

ة اجتماعات عدد من خبدم
، اهليئات الفرعية التابعة للجمعية

الفريق العامل اخلاص وخباصة، 
 وجلنة املعين جبرمية العدوان

. املراقبة اخلاصة باملباين الدائمة
كما ستشترك األمانة يف تيسري 
العمل التحضريي اخلاص باملؤمتر 
االستعراضي املقرر عقده يف 
األشهر الستة األوىل من عام 

٢٠١٠. 

عقد املؤمتر كما هو • 
 .مقرر

سري االجتماعات اليت تعقد • 
يف الوقت سريا سلسا والتئامها 

  .واعتماد التقاريرهلا احملدد 
النظر يف مجيع البنود املدرجة يف • 

  .جدول األعمال
 املشاركني موضوعيا دعم• 

ولوجستيا أثناء االجتماعات مبا 
يف ذلك عملية تسجيلهم وتوفري 

مي اخلدمات الوثائق وتقد
  .اللغوية

  
 املشاركون يف الدورة ىرضأن ي• 

عن الترتيبات واملعلومات اليت 
 .وفّرت هلم

قدمت خدمات مؤمترية عالية  م/غ
يئاا هللجمعية واجلودة ل
ومت حترير كافة الوثائق . الفرعية

السابقة للدورة وأثناء الدورة 
وما بعد الدورة وترمجت 

وأتيحت للدول يف الوقت 
سب بالرغم من التأخري يف املنا

  .تلقي بعض الوثائق
  
  
  

وردت معلومات مرتدة إجيابية 
 .من مجيع املشاركني

متكني اجلمعية وهيئاا الفرعية من 
االضطالع بواليتها على حنو أكثر 

فعالية من خالل تزويدها 
باخلدمات ذات اجلودة وتوفري 
الدعم هلا من قبيل التخطيط 

قها للخدمات املؤمترية وتنسي
وإعداد وتنسيق وتقدمي الوثائق؛ 
ورصد تقيد شىت األجهزة التابعة 

للمحكمة بالالئحة الناظمة 
إلعداد وتقدمي الوثائق يف وقتها 
املناسب، وتعيني واحتياز موارد 

إضافية لتمكني األمانة من 
ال االضطالع بواليتها على حنو فع

يتاح ، والتأكد من أن ؤوكف
ل للدول األطراف سبيل الوصو

احلصول على إىل املؤمتر و
وفقاً للنظام من الوثائق اخلدمات 
 .األساسي

رير وترمجة وثائق حت• 
عالية اجلودة يتم 

اإلفراج عنها 
لتجهيزها وإنتاجها 
وتوزيعها يف الوقت 

 .املناسب

ر للدول ما يرحيها من توفّأن • 
اخلدمات املؤمترية العالية اجلودة 

والوثائق احملررة واملترمجة 
صادرة يف الوقت املناسب وال

ر باللغات الرمسية الست مما يوفّ
الدعم الكامل هلا يف أدائها 

 .ملهامها

بالنسبة للدورتني الثانية عشرة  م/غ
والثالثة عشرة للجنة امليزانية 

واملالية قامت األمانة بتجهيز ما 
 من الوثائق بالنسبة لكل يل
 ٤٥٠(وثيقة  ٥١  )١(:لغة

 ٤٩٨( وثيقة ٦٠و) صفحة
 . على التوايل) صفحة

بالنسبة للدورة السادسة 
 بتجهيز األمانة، قامت املستأنفة

الوثائق التالية بالنسبة لكل 
  )٢(:لغة

 وثيقة ٣٠: ما قبل الدورة -
:  أثناء الدورة؛) صفحة٤٠٢(

  ؛) صفحة١٨٠( وثيقة ٣٦
 وثائق ٦:  تالية للدورة-
وبالنسبة ).  صفحة٢٤٠(

ت للدورة الثامنة للجمعية، قام

                                                 
)١(

 .باالسبانية واالنكليزية والفرنسية  
 .  جبميع اللغات الرمسية الست)٢(
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 تاإلجنازا ٢٠٠٩هدف عام  مؤشرات األداء النتائج املتوقعة األهداف

األمانة بتجهيز الوثائق 
   :)٣(التالية

 وثيقة ٣٠:  ما قبل الدورة-
  ؛ ) صفحة٤٠٢(
 وثيقة ٣٦:  أثناء الدورة-
  ؛) صفحة١٨٠(
 وثائق ٦:  ما بعد الدورة-
 ). صفحة٢٤٠(

أن تقدم إىل الدول املساعدة •   
اليت تطلبها السيما توفري 

املعلومات والوثائق ذات الصلة 
  .باجلمعية وباحملكمة

والوثائق مجيع املعلومات املتاحة  
املطلوبة واملتعلقة بعمل اجلمعية 

مت بناء على دواحملكمة قُ
وهكذا تيسرت األمور . الطلب

 ومت تلقي للدول يف أداء دورها
معلومات مرتدة إجيابية من 

  .املشاركني

حبث وإعداد دراسات حتليلية 
تتعلق بتطبيق وتفسري أحكام 

صلة النظام األساسي ذات ال
 .باجلمعية ويئاا الفرعية

إسداء مشورة قانونية • 
عالية اجلودة إىل 

اجلمعية وإىل هيئاا 
 .الفرعية

قدم إىل الدول خدمات أن ت• 
قانونية موضوعية والسيما يف 

شكل وثائق مما يسم ر ودع
 .العمل الذي قامت به

ر أعضاء اجلمعية واهليئات عوش• 
ذات الصلة باالرتياح عن 

 .راتالدو

وزعت األمانة يف هذه السنة،  م/غ
على مجيع الوفود نواقل 

 )USB(تسلسلية عامة 
متضممة أغلبية الوثائق املتاحة 
ملا قبل الدورة ومستغنية بذلك 

 صفحة من ٣٠٠ ٠٠٠ل عن 
الوثائق املطبوعة اليت توزع 

وستواصل األمانة اعتماد . عادة
مجيع التدابري والسبل الكفيلة 

ة يف جمال بتحقيق الفعالي
  .الوثائق
 معلومات مرتدة يمت تلق
  .إجيابية

ال للوثائق كني النشر الفعمت
وللمعلومات على الدول 

األطراف وعلى غريها من 
املنظمات املهتمة باألمر من خالل 

 .أمور منها شبكة اإلنترنت

• ال للوثائق النشر الفع
وللمعلومات على 
الدول األطراف 

بوسائل منها 
 .اإلنترنت

تواتر استخدام املوقع الشبكي  •
واملوقع الشبكي الداخلي التابع 

 .للجمعية

مجيع الوثائق الرمسية  م/غ
واملعلومات املفيدة محلت على 

 باإلضافة إىل .املوقع الشبكي
ذلك تتاح الشبكة الداخلية 

لالستخدام يف مجيع األوقات 
بالنسبة جلمعية الدول األطراف 

 .اليةوألعضاء جلنة امليزانية وامل

  

                                                                                                                            
 . جبميع اللغات الرمسية الست)  ٣(
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  املرفق اخلامس

  أمانة الصندوق االستئماين للضحايا: الربنامج الرئيسي السادس

 اإلجنازات ٢٠٠٩هدف عام  مؤشرات األداء النتائج املتوقعة األهداف

صياغة خيارات م مواقع 
ختصص هلا جغرافية خمتلفة 

موارد احملكمة وأنشطتها 
مبا يف ذلك املتطلبات 

دف اهل. (اخلاصة باملباين
  )٥ اإلستراتيجي

املوظفون التابعون شغل • 
للصندوق االستئماين 

 للضحايا يف امليدان ويف املقر
  .األماكن املخصصة هلم

شغلوا مجيع املوظفني • 
  .مناصبهم

٦٥  ٪١٠٠٪  

نظم رصد نظم إدارة اهلبات و•   
األداء وتقدمي التقارير كلها 

  .جاهزة

مت تعزيز إدارة اهلبات وقام 
اإلجراءات الصندوق بوضع 

  .الالزمة للتبليغ عن أصحاا

مت تأخري نظام إدارة املنح يف إطار ساب   (*)
)SAP(  وذلك ألسباب خارجة عن إرادة

مت تعزيز نظم اهلبات اخلاصة .األمانة
  مع وضع مسودة دليل وتنقيح  باملشاريع

  .عملية التبليغ ونسق االقتراحات
أُيت عملية التخطيط •   

طة اخلت  ووضعاإلستراتيجي
  .السنوية

مت تعزيز استعراض • 
العطاءات والعروض 

  .املفتوحة

انعقد االجتماع السنوي للتخطيط   (*)
 حبضور كافة املوظفني اإلستراتيجي

  .كملت خطة العمل السنويةوأُ
ختصيص املوارد للمشاريع •   

باالستناد إىل األطر اآلنف 
  .ذكرها

 ٢ –و الدميقراطية مجهورية الكونغ  (*)  .تقدمي عدد من املنح• 
 حاالت متديد؛ مشال أوغندا ٧جديدتان، 

  . حاالت متديد٥ جديدة، ٣ –
مستوى التمويل املخصص •     

  .للمشاريع املعتمدة
 يورو خمصصة للمسامهات ٥٠٩ ٢٠٠  (*)

  .٢٠٠٩النقدية املتلقاة أثناء عام 
وضع مشاريع اقترحها •     

جملس اإلدارة الستخدام 
ايا املوارد لفائدة الضح

 اختصاصاملشمولتني ب
 من القواعد ٩٨,٥ (احملكمة

  ).اإلجرائية وقواعد اإلثبات

املوافقة على بلد حالة جديد وعطاءات   (*)
مفتوحة ختص مشاريع دعم ضحايا العنف 

اجلنسي يف مجهورية أفريقيا الوسطى 
  .صيغت وأقرت

ستراتيجية ثالثية اإلطة اخل•     
وخطة رصد األداء وخطة 

  .وي جاهزةسنالعمل ال

 ٢٠١١- ٢٠٠٩ة للفترة اإلستراتيجياخلطة   
جبانب خطة رصد األداء وخطة عمل 

  .سنوية مجيعها جاهزة
استحداث آليات خاصة 

بكل حالة على حدة تتيح 
التعاون الالزم مبختلف 

أشكاله، وخاصة يف جمال 
األشخاص  توقيف

اهلدف . (وتسليمهم
  )٧ اإلستراتيجي

 بانتظام مع عقدحمافل ت• 
  .ركاءالش

  توسيع شبكات الشركاء• 
  .تزايد مستويات تعبئة املوارد• 
  

  .املشاركني/عدد احملافل• 
  
  .عدد الشركاء• 
  .مبلغ التربعات الواردة• 
  

(*)  
  

(*)  
تضاعف قيمة 

  .األموال
  

١٢  
  

١٠٠٪  
 ٢٠٠٩جمموع اإليراد النقدي يف عام 

مقارنة مببلغ     ( يورو ١ ٢٢٦ ٢٥٣
  .)٢٠٠٨ يورو عام ١ ٠٦٤ ٦٤٣

أعدت مواد اتصالية جديدة •   
  .وأطلق موقع شبكي جديد

مت تأمني الشفافية واالتصال • 
  .املفتوح مع عامة اجلمهور

 ٢٠٠٩نوفمرب /هر تشرين الثاينشأطلق يف   (*)
موقع شبكي جديد خاص بالصندوق 

مت اإلفراج عن . االستئماين للتعويضات
  .تقريرين خاصني بالربامج العامة
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 اإلجنازات ٢٠٠٩هدف عام  مؤشرات األداء ائج املتوقعةالنت األهداف

التعاون الفعال بني الصندوق •   
  .وبني احملكمة

تنفيذ نظم وإجراءات  فعالة • 
  .لغرض التعاون مع احملكمة

كل ما يتعلق باملشتريات واملوظفني   (*)
واإلدارة املالية والعقود كان يدار من 

  .خالل نظم احملكمة
املتواصل زيادة الدعم 

للمحكمة عن طريق 
تعزيز االتصال 

والتفاهم املتبادل مع 
أصحاب املصلحة 

والتشديد على دور 
. احملكمة واستقالليتها

 اإلستراتيجياهلدف (
٨(  

الدعوة لفائدة الصندوق  •
واحملكمة والضحايا بتوخي 

احملافل اًإللكترونية 
والتقليدية والسياسية 

  .وغريها من احملافل

فعالة لصاحل  الدعاية ال•
  .الصندوق االستئماين

  
  
  
  .التعبئة االجتماعية الفاعلة• 
  
عدد األفراد الذين مت • 

  .االتصال م

(*)  
  
  
  

(*)  
  

(*)  

نوفمرب /أطلق يف شنهر تشرين الثاين
 موقع شبكي جديد خاص ٢٠٠٩

ومت . بالصندوق االستئماين للتعويضات
اإلفراج عن تقريرين خاصني بالربامج 

  .العامة
  

١٠٠٪  
  

 اتصال مباشر وغري -٢٢٦ ٠٠٠
  .مباشر

إرساء نظام من 
الربامج لتحقيق 

املستوى األمثل احملدد 
من اجلودة بأقصى 
. درجة من الكفاءة

اهلدف اإلستراتيجي (
١٢(  

مشاركة الضحايا مشاركة • 
مباشرة يف حتديد احتياجام 

  .ويف تنفيذ احللول

عدد احملافل اخلاصة • 
  .بالضحايا

؛ ٨ – الكونغو الدميقراطية مجهورية  (*)
  .٧ –مشال أوغندا 

التقييمات اليت أجريت يف •   
كل من مجهورية أفريقيا 

  .الوسطى ودارفور

عدد الزيارات الشهرية اليت • 
شركاء /قام ا موظفو

الصندوق االستئماين 
  .للضحايا

أي التقييم اخلاص جبمهورية أفريقيا   (*)
 يف الوسطى، ومل يتيسر إجراء التقييم
دارفور بالنظر إىل احلالة األمنية 

  .السائدة
الدعم املستهدف ولكن •   

 –املنهجي ومراقبة املشاريع 
توسيع نطاق املشاريع القائمة 
يف مشال أوغندا ويف مجهورية 
الكونغو الدميقراطية ومشاريع 

جديدة يف مجهورية أفريقيا 
  .الوسطى ودارفور

حتسني معيشة الضحايا • 
  .الدعمالذين حيضون ب

أطلقت مشاريع جديدة يف • 
 مشروعا ٤٠(بلدين اثنني 

مبا يف ذلك إدارة ) إضافيا
اإلخطارات اليت تصدر عن 

  .الدوائر

(*)  

٤٠  

١٠٠٪  

مشاريع خاصة جبمهورية أفريقيا 
 رهنا ٢٠١٠الوسطى ستضاف عام 

  .مبصادقة الدائرة وال شئ خيص دارفور

وضع إستراتيجية للتنفيذ •   
  .ألداء التعويضات

زيادة الدعم واملساعدة • 
التقنية املقدمة للمشاريع 

  ). مشروعا٤٠(الراهنة

١٠٠  ٤٠٪  

التنسيق الوثيق مع سائر •   
الشركاء املتدخلني يف 

  .القطاع/املنطقة

عقدت جلسات تشاور • 
إلعداد التحضريات اخلاصة 

بإستراتيجية التنفيذ 
  .واإلستراتيجية القائمة

 احملكمة مشاورات خمتلفة أجريت مع  (*)
ومع املنظمات غري احلكومية؛ صادق 

الس على جلنة التعويضات 
  .االستشارية

التقيد بامليزانية وباألهداف  •   
  .املراحل الكربى/الربناجمية

التقيد السنوي باحلدود • 
املوضوعة يف امليزانية 
وباألهداف الربناجمية 

  .واتفاقات املاحنني

١٠٠  ٪١٠٠٪  

  .الستئماين للضحايا ما يزال يف مرحلة االنطالق ال يتيسر حاليا تقدير مستوى األنشطةا مبا أن الصندوق (*)
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  املرفق السادس

  ٢٠٠٩-٢٠٠٥حتقيق توقعات الفترة 

  امليزانية املعتمدة السنة املالية
 )مباليني اليورو(

  أداء امليزانية
 )بالنسبة املئوية(

 حتقيق التوقعات التوقعات

 .حللت مثاين حاالت/رصدت•  .ناين حاالترصد مث•  ٩٢,٩ ٦٦,٩  ٢٠٠٥

املرحلة التمهيدية ومرحلة حالتان يف •     
 .كمة ومرحلة االستئنافااحمل

اإلجراءات السابقة للمحاكمة والطعون التمهيدية يف ثالث • 
 .حاالت

أوغندا، مجهورية الكونغو /ات ثالث حاالت يف مرحلة التحقيق• . حالتان يف مرحلة التحقيق•    
يف أعقاب اإلحالة الصادرة عن ( ودارفور ١القضية لدميقراطية ا

 .)جملس األمن التابع لألمم املتحدة
 .حتليل مخس حاالت/رصد•  .رصد عدد يصل إىل مثاين حاالت•  ٨٠,٤ ٨٠,٤  ٢٠٠٦

 لقضية  مجهورية الكونغو الدميقراطية ا–افتتاح التحقيق الرابع •      

٢. 

إجراءات ما قبل احملاكمة والطعون التمهيدية يف قضية لوبنغا •  .بعافتتاح التحقيق الرا•     
 .)١قضية مجهورية الكونغو الدميقراطية ال(دييلو 

 .اإلجراءات السابقة للمحاكمة يف حتقيقات ثالثة•  .بداية حماكمتني اثنتني•     

 .املتقدم/يل مخس حاالت قيد التحليل األو• .رصد مخس حاالت على األقل•  ٨٧,٢ ٨٨,٩  ٢٠٠٧

مجهورية أفريقيا ( حتقيق جديد يف حالة جديدة فُتحت • .مل تفتح حتقيقات يف حاالت جديدة•     
 .)الوسطى

يف نطاق احلاالت األربع جرت، •     
حتقيقات يف ما ال يقل عن ست 

قضايا مبا فيها قضيتان صدرت يف 
 .نطاقهما أوامر بإلقاء القبض

مجهورية (الت قيد التحقيق  سبع قضايا يف إطار أربع حا•
، مجهورية الكونغو الدميقراطية ١القضية الكونغو الدميقراطية 

، أوغندا، ٢القضية ، دارفور ١القضية ، دارفور ٢القضية 
 .)مجهورية أفريقيا الوسطى

يف قضية ) عتماد التهما( االستمرار يف إجراءات ما قبل احملاكمة •     
 .)١القضية  الدميقراطية مجهورية الكونغو(لوبنغا دييلو 

 .املتقدم/ ست حاالت قيد التحليل األويل• .رصد ما ال يقل عن مخس حاالت•  ٩٢,٦ ٩٠,٤  ٢٠٠٨

 حاالت مل يفتح أي حتقيق يف•     
 .جديدة

 . مل تباشر حاالت جديدة•

يف نطاق  ،مواصلة خطوات التحقيق•     
ضمن ما جمموعه مخس أربع حاالت 

 يف ذلك ثالث قضايا على األقل مبا
قضايا صدرت يف نطاقها أوامر بإلقاء 

  .القبض

أوغندا، مجهورية (سبع قضايا يف نطاق احلاالت قيد التحقيق • 
، ١القضية ، دارفور ٢القضية ، ١القضية الكونغو الدميقراطية 

  .)مجهورية أفريقيا الوسطى(، ٣القضية ، ٢القضية 
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  امليزانية املعتمدة السنة املالية
 ) اليورومباليني(

  أداء امليزانية
 )بالنسبة املئوية(

  قيق التوقعاتحت التوقعات

قضية لوبنغا دييلو أمام الدائرة االبتدائية؛ وقف •   .حماكمة واحدة على األقل•     
القضية (اإلجراءات مجهورية الكونغو الدميقراطية 

١(.  
قضية ) اعتماد التهم(إجراءات ما قبل احملاكمة  •       

مجهورية كونغو (غودجولو شوي  نكاتنغا
  .)٢القضية الدميقراطية 

يف ) جلسات استعراض احلالة(جلسات متهيدية •       
  .)مجهورية أفريقيا الوسطى(قضية مببا 

مخسة حتقيقات يف حاالت ثالث •  ٩٢,٥ ١٠١,٢  ٢٠٠٩
  .قائمة

  
مل تفتح حتقيقات يف حاالت • 

  .جديدة
  
حتليل عدد ال يقل عن مثاين حاالت • 

  .أخرى

مجهورية كونغو : أجريت حتقيقات حفيفة مخسة• 
، )نغودجولو/كاتنغا (٢القضية الدميقراطية 

، )كيفو(، ٣القضية مجهورية كونغو الدميقراطية 
القضية ، دارفور )مببا(مجهورية أفريقيا الوسطى 

  .)حسكانيطا (٣القضية و) البشري(، ٢

 بداية ثالثة يف يرتأتحماكمتان ال •     
  .٢٠٠٩عام 

طلب بإذن من القضاة بفتح حتقيق يف كينيا • 
  ).تلقائي(

حاالت قيد الفحص األويل مبا فيها كينيا •   .تابعةحماكمات مت•     
وكولومبيا وأفغانستان وجورجيا وغينيا وكوت 

واستزادة . ديفوار وفلسطني، جرى اإلعالن عنها
مكتب املدعي العام توىل  املرتقب، التأثرييف 

اية اخلاصة بأنشطة الرصد اليت يقوم لدعمنهجة ا
  .ا

قضية لوبنغا أي العرض الذي يقدمه : حماكمتان•       
نغودجولو، بدأ /كاتنغامكتب املدعي العام؛ قضية 

  .العرض الذي يقدمه املكتب املذكور
: إاء اإلجراءات اخلاصة باعتماد التهم يف مناسبتني•       

  .قضية مببا وقضية أبو قردة

___________  


