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  مقدمة  -أوال

 كل برنامج من الربامج الرئيسية للمحكمة اجلنائية ةنشطأ هذا التقرير على قائمة بأهم حيتوي  -١
 حسب كل برنامج كما يتضمن )١(ويشتمل على بيان للنفقات، ٢٠١٠يف عام ") احملكمة("الدولية 

فَجدوال مكرسا للموظفني يل مستويات التوظيف الفعلية مقابل مستويات التوظيف املدرجة يف ص
وباإلضافة إىل ذلك، يرد يف املرافق "). اللجنة (")٢(زانية على النحو الذي طلبته جلنة امليزانية واملاليةاملي

من األول إىل السادس عرض مفصل ألداء الربامج حسب كل قسم من أقسام التقرير مع اإلشارة إىل 
  .األهداف املنشودة واإلجنازات املتوقعة ومؤشرات اإلجناز واألداء

كل برنامج رئيسي الوارد ذكرها يف القسم األول أنشطة  الوصف التفصيلي ألهم ويوضح  -٢
أما األنشطة اإلضافية . ٢٠١٠من التقرير أن احملكمة اضطلعت بكافة األنشطة اليت خططت هلا لعام 

فقد مت تناوهلا مجيعا ، غري املخطط هلا، وبوجه خاص القيام مبحاكمات متزامنة وتطور احلالة يف كينيا
 مليون يورو اليت ٨,٢يف إطار قيود امليزانية اليت اعتمدا احملكمة للربنامج، فمن بني  ورة واسعةبص

وأخريا، يقدم املرفق .  مليون يورو٥,١أشارت إليها احملكمة لتغطية هذه األنشطة غري املتوقعة مت إنفاق 
  .نيةالسابع تفاصيل إضافيةً عن إجناز احملكمة لتوقعاا الواردة يف امليزا

   الربامج الرئيسيةأنشطةأهم   -ثانيا

   اهليئة القضائية–الربنامج الرئيسي األول   -ألف

  : هيئة الرئاسة -١

 واصلت هيئة الرئاسة ممارسة مهام مكثفة يف جماالت مـسؤوليتها الرئيـسية             ٢٠١٠يف عام     -٣
 كثافة املهـام القانونيـة      وقد بلغت .  واإلدارة ،املهام القانونية والقضائية، والعالقات اخلارجية    : الثالثة

واتفاقات التنفيـذ الـيت مت      ) أغلبها سرية (والقضائية ذروة جديدة من حيث عدد القرارات الصادرة         
يئة أيضا حبجم عمل كبري يف إنشاء الدوائر ودعم اجتماعـات           اهلواضطلعت  . التفاوض عليها وإبرامها  

 مسودة  كامليئة مراجعتها   اهلريا واصلت   وأخ. القضاة والتفاوض على االتفاقات مع املنظمات الدولية      
  . السياسات اإلدارية بني أجهزة احملكمة

يف جمال العالقات اخلارجية دخلت هيئة الرئاسة يف التزامات مكثفة مع الدول ومجعية الدول                -٤
  وأجهزا الفرعية واملنظمات احلكومية واإلقليمية واتمع املدين، وقامت بوجه         )"اجلمعية"(األطراف  

والتعاون والتكامل مثلما أوردها املتمثلة يف عاملية نظام روما األساسي    خاص بتشجيع ااالت الرئيسية     
الوجه العام للمحكمة فإنه يقوم بعمليات حتسيس       ) أو أحد نوابه  (وباعتبار الرئيس   . املؤمتر االستعراضي 

  .ات يف القارات املختلفةبشأن احملكمة اجلنائية الدولية يف العديد من التظاهرات واالجتماع

                                                 
 . إىل أرقام أولية مل تتم مراجعتها وهي قابلة للتغيري٢٠١٠تستند نفقات عام   )١(
نون  كا١ -نوفمرب/ تشرين الثاين٢٣الوثائق 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 /األول
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ئة الرئاسة يف اال اإلداري إطالق العملية الـيت أدت إىل           يأحد االجنازات الرئيسية هل   كان  و  -٥
اعتماد تقرير احملكمة عن اإلجراءات املتعلقة بزيادة الوضوح بـشأن مـسؤولية األجهـزة املختلفـة                

وما زالت هيئة الرئاسة تعمل     ،  بإدارة املؤسسة ، مبا يف ذلك القسم املتعلق       )٣(واالستمرار يف هذه العملية   
هو أال و الرئاسة اإلداري   هيئة  وكان هناك جمال آخر رئيسي يف نشاط        . على التنفيذ السليم هلذا األخري    

اإلشراف االستراتيجي بكفاءة على قلم احملكمة والتنسيق اجلاري للمسائل املشتركة بني أجهزة احملكمة             
  .من خالل اجتماعات دورية

  :لشعبة التمهيديةا -٢

مجهورية يت الحبهد إىل الدائرتني التمهيديتني، حيث عأحيلت هناك حاليا مخس حاالت   -٦
 أوغندا ومجهورية تدائرة التمهيدية األوىل، أما حاالالكونغو الدميقراطية ودارفور بالسودان إىل ال

ا إىل الدائرة التمهيدية الثانيةإفريقيا الوسطى وكينيا فقد ع واجلدير باإلشارة إىل أنه مت تعيني .هد 
 وبالتايل فإنه كان على قاض واحد أن حيضر. ٢٠١٠مخسة قضاة فقط للدائرتني التمهيديتني يف عام 

 كان على ،٢٠١٠ ويف السداسي الثاين من عام ،وباإلضافة إىل ذلك. الدائرتني طيلة العامجلسات 
.  الثالثةبتدائية ويترأس يف نفس الوقت الدائرة االأن حيضر جلسات الدائرة التمهيدية األوىلواحد قاض 

وأخريا كان على القضاة الذين عينوا يف الدوائر التمهيدية أيضا أن يشاركوا يف العديد من االستئنافات 
  .كقضاة مؤقتني يف دائرة االستئنافالعارضة 

 طلبا بالترخيص تان التمهيديندائرتاال ضمت املسائل األساسية اليت تناولتها ٢٠١٠يف عام   -٧
 من النظام األساسي، إىل جانب طلبات تتعلق بإصدار مذكريت اعتقال ١٥إلجراء حتقيق طبقا للمادة 

لتهم اليت وجهها املدعي اعتماد اتا وباإلضافة إىل ذلك فقد رفض. وعشرة أوامر باملثول أمام احملكمة
وميثل هذا زيادة يف . مبشتبه ما آخرينالتهم يف قضية تتعلق عتماد  جلسة التاالعام ملشتبه به وعقد
 أربعة ا يف أربع حاالت وأصدرتا حيث نظرت٢٠٠٩ مقارنة بعام تني التمهيديتنيحجم عمل الدائر

  .اعتمادهاللتهم صدر على إثر واحدة منهما قرار باعتماد  جلسيت اأوامر باملثول، وعقدت

ض مئات، بل آالف الصفحات، ومت  استعراتني التمهيديتنيتطلب عدد من قرارات الدائر  -٨
 الذي يأذن ٢٠١٠مارس / آذار٣١بوجه خاص إصدار قرار الدائرة التمهيدية الثانية املؤرخ يف 

طلب املدعي العام ) ١( يف مجهورية كينيا بعد استعراض ةالقائماحلالة للمدعي العام بإجراء حتقيق يف 
 ٢٨ويف .  شهادة لضحايا٤٠٠حوايل ) ٢(فحة و ص٢٠٠٠ومواد اإلثبات املدعمة له اليت تبلغ حوايل 

بعد " كاليست مباروشيمانا"مذكرة اعتقال يف حق سبتمرب أصدرت الدائرة التمهيدية األوىل /أيلول
 صفحة من األدلة واملعلومات األخرى اليت قدمها املدعي العام يف شهر ١١٠٠استعراض حوايل 

 رفع املدعي العام إىل الدائرة ٢٠١٠ديسمرب /لو كانون األ١٥وبتاريخ . ٢٠١٠أغسطس /آب
التمهيدية الثانية طلبني بإصدار أوامر لستة أشخاص باملثول أمام احملكمة، وكان الطلبان مشفوعني بأدلة 

  . صفحة٥٠٠٠ومعلومات تقارب 

لسات مبا يف ذلك جلسات اجل أيضا عددا من تان التمهيديتان عقدت الدائر٢٠١٠طيلة عام   -٩
املثول األويل تتعلق بكشف عن املعلومات وتدابري محاية الشهود والضحايا وجلسات تتعلق بالحتضريية 

                                                 
)٣(  ICC-ASP/9/CBF.1/12. 
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كان يتم إىل حد كبري و. خذة يف ذلك عددا كبريا من القرارات الشفهية يف جلسات علنية وسريةمت
 إثر مداوالتتمهيدية  الشعبةموظفني قانونيني تابعني للمسبقا على يد القرارات الشفهية إعداد هذه 

  .القضاة

  :الشعبة االبتدائية -٣

مت متديد عهدة قاضٍٍ لتمكينه من (تتكون الشعبة االبتدائية من مثانية قضاة وثالث دوائر   -١٠
، بينما أحيل آخر رمسيا، هو رئيس الدائرة االبتدائية الثالثة، إىل الشعبة "لوبانغا"استكمال حماكمة 

مثلما متت مالحظته يف السنوات السابقة فإن و. قضية للمحاكمةب، وعهدت لكل دائرة )التمهيدية
 وقد تسببت تطورات غري متوقعة يف تأجيالت مل يكن ،اإلجراءات اجلنائية تتسم بطابعها العضوي

ت الدوائر الثالث منومع ذلك فقد ض. بأسرع ما ميكنوائر املعنية تفاديها ممكنا، وإن تعاملت معها الد
ها أن تتقدم القضايا املطرروحمجيعن يف الوقت ة أمامها بصورة كبرية وبأسرع ما ميكن، بينما تضم

  .ذاته نزاهة اإلجراءات وحق املتهمني يف حماكمة عادلة

واصلت الدائرة االبتدائية األوىل االستماع إىل األدلة اليت قدمها " لوبانغا"يف حماكمة      -١١
 مبا يف ذلك الدعاء،فاع واالد من طلبب شاهدا ٣٣ مت االستماع إىل  حيث٢٠١٠األطراف خالل 

مبا ( قرارا وأمرا مكتوبا ٦١وأصدرت الدائرة . )٤(القانوينوكيلهم ثالثة ضحايا مشاركني بطلب من 
 ١٠٧٨ويف اموع مت إيداع .  قرارا شفهيا١٢٥و) النصوصحجب يف ذلك املرافق باستثناء أوامر 
 ١١٩ شارك ٢٠١٠ومع اية . ا يوم٩٦ ودامت جلسات الدائرة ٢٠١٠مستندا يف سجل القضية يف 

 مبا يف ذلك مكتب الدفاع العام ،القانونينيوكالء اءات متثلهم ثالثة فرق من الضحية يف اإلجر
 إال أنه تبعا الدعاءات ٢٠١٠ورغم أنه كان من املتوقع من البداية أن ينتهي تقدمي األدلة يف . للضحايا

 من رفض املدعي العام الكشفالها العام وما تالدفاع بشأن دور الوسطاء الذين استخدمهم املدعي 
 ٨الوسطاء كان على الدائرة أن تعاجل عددا غري متوقع من املسائل اليت بلغت الذروة يف أحد  عن اسمِ

وبني اية تشرين . ٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول٨ تبعا لرفض االستئناف بتاريخ ٢٠١٠يوليو /متوز
  . شهود١٠ديسمرب استمعت الدائرة إىل / األولأكتوبر إىل بدايات شهر كانون/األول

 ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٢٤يوم " ماتيو نغودجولو"و" جريمان كاتانغا"بدأت حماكمة    -١٢
 واصلت الدائرة االستماع إىل الشهود الذين استدعاهم ٢٠١٠ويف . أمام الدائرة االبتدائية الثانية

ديسمرب / كانون األول٨لذي أى تقدمي أدلته احلية يوم ا)  شاهدا بشهادم٢٣ أدىل(املدعي العام 
مبا يف ذلك ( قرارا وأمرا ٧٥وأصدرت الدائرة . ٢٠٠٩ يف الوقت الذي خصصته الدائرة يف ٢٠٠٩

 مستندا يف ١٤٨٥ويف اموع مت إيداع .  قرارا شفويا١١١و)  النصوصحجبمرافق، باستثناء أوامر 
 شارك ٢٠١٠وبنهاية .  يوما١٤٢رة جلسات على مدار  وعقدت الدائ٢٠١٠سجل القضية عام 

  .القانونينيوكالء اإلجراءات مثَّلهم فريقان من ال ضحية يف ٣٦٤

" بِِمباجان بيار "استعدت الدائرة االبتدائية الثالثة بنشاط من أجل التمكني النطالق حماكمة   -١٣
وقع طعنا يف اختصاص احملكمة غري  أنه بسبب إيداع الدفاع غري املت. ٢٠١٠بأسرع ما ميكن يف 

 مبا يف ذلك ،طيةإليداع كل الدفوع اخلالزمة فرباير وبالنظر إىل اآلجال ال/يف شباط) مقبولية الدعوى(
                                                 

 .لدى قلم احملكمةل املوجود  األرقام املقدمة تستند إىل السج )٤(
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 إىل ٢٠١٠أبريل /يف شهر نيسانمقررة احملاكمة اليت كانت تأجيل كان ال بد من  ةمن الدول املعني
 تبعا للتغيري الذي حدث يف ٢٠١٠سبتمرب /هر أيلول يف البداية مث إىل ش٢٠١٠يوليه /غاية شهر متوز

 طلبا إضافيا من ١٢٣٣ بعد استالم ٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين٢٢وأخريا بدأت احملاكمة يف . الدائرة
 ضحية باملشاركة يف اإلجراءات وقام ١٢٥٨ أُذن ل ٢٠١٠ومع اقتراب اية . الضحايا للمشاركة

ويف اية العام كانت الدائرة قد استمعت إىل ثالثة شهود . ثيلهمالقانونيني بتموكالء ن الفريقان م
مبا يف ذلك املَرافق، ( قرارا وأمرا مكتوبا ٧٥وأصدرت الدائرة . ٢٠١١واستمر تقدمي األدلة يف عام 

 ٤٤٤٢ويف اموع مت إيداع .  شفهياا قرار١٩، كما أصدرت )النصوصححب  باستثناء أوامر
  . يوما٢١ وعقدت الدائرة جلسات مدا ٢٠١٠ مستندا يف سجل القضية يف

 يوما وهي زيادة كبرية مقارنة ٢٥٩ عقدت الدوائر الثالث جلسات امتدت ٢٠١٠يف عام   -١٤
ال  (٢٠٠٩ مقارنة بعام ٢٠١٠وعموما زاد حجم عمل الدوائر بصورة واضحة يف . ٢٠٠٩بعام 

 الدوائر االبتدائية وعدد الصفحات سيما إذا أخذنا يف االعتبار عدد الشهود الذين استمعت إليهم
ال سيما إذا أخذنا يف احلسبان أنه ال بد، مع تقدم القضية، من عمل ) املوافقة لذلك واليت مت استعراضها

حتضريي للحكم النهائي حىت يتم إصدار القرار النهائي بسرعة بعد انتهاء تقدمي األدلة واملرافعات 
طرق العمل رشيد املتزايد مت تعيني املوظفني بصورة مرنة وتومن أجل امتصاص حجم العمل . النهائية

وفضال عن ذلك، مت اللجوء إىل صندوق الطوارئ للسماح مبزيد من التوظيف . باستمرار قدر اإلمكان
الحظ أن مستوى شغل الوظائف احلايل وإطاره غري كافيني لالضطالع بصورة معقولة بالعمل عندما ي

  .الضروري الزائد

  الستئنافشعبة ا  .٤

 أصبح حجم عمل دائرة االستئناف يضاهي ٢٠١٠بالتخلص من ستة طعون عارضة يف   -١٥
وبتطبيق تدابري فعالة متكنت من .  عندما استمعت إىل سبعة استئنافات عارضة٢٠٠٩احلجم يف عام 

ناف  فإن دائرة االستئ٢٠١٠ستكمل أية حماكمة يف ومبا أنه مل ت. تقليص الوقت الالزم للتخلص منها
  . مل تنظر يف أي استئناف يف حكم ائي

تبعا لقرار " لوبانغا"يف عدد من االستئنافات يف قضية بت كان على دائرة االستئناف أن ت  -١٦
 القاضي بإيقاف اإلجراءات بدعوى التعسف يف ٢٠١٠يوليو / متوز٨الدائرة االبتدائية املؤرخ يف 

رت الدائرة االبتدائية أيضا بإطالق سراح السيد  أم٢٠١٠يوليو / متوز١٥ويف . استعمال احلق
 علَّقت ٢٠١٠يوليو / متوز٢٣ويف . ، وهو القرار الذي استأنفه املدعي العام يف اليوم التايل"لوبانغا"

  .يف االستئناففصل إىل حني ال" لوبانغا" إطالق سراح السيد دائرة االستئناف تنفيذَ

 دائرة االستئناف حكمها يف استئنافات املدعي  أصدرت٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول٨يف   -١٧
 اإلجراءات يف حق السيد  إيقاف٢٠١٠يوليو / متوز٨الدائرة االبتدائية األول املؤرخ يف قرار العام ضد 

وقد .  القاضي بإطالق سراحه٢٠١٠ يوليو/ متوز١٥وضد القرار الشفهي املؤرخ يف " لوبانغا دييلو"
ففيما يتعلق بإيقاف اإلجراءات قضت دائرة االستئناف أنه رغم . رارينألغت دائرة االستئناف كال الق

ٍإال أن الدائرة أنه كان على املدعي العام االمتثال ألوامر الدائرة االبتدائية بالكشف عن هوية وسيط ،
وعوض ذلك، كان على الدائرة االبتدائية . االبتدائية أخطأت يف اللجوء حاال إىل إيقاف اإلجراءات

لوبانغا "وبالنظر إىل أن قرار إطالق سراح السيد .  أن تتخذ عقوبات لتحقيق االمتثال ألوامرهاأوال
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كان يستند كليا إىل قرار إيقاف اإلجراءات الذي ألغته دائرة االستئناف، فإا تلغي أيضا قرار " دييلو
أكتوبر /ألولتشرين ا ١١يوم  حتضرييةلسة وبدأت اإلجراءات من جديد جب. إطالق سراح املتهم

٢٠١٠.  

وليو ي/متوز ١٢، أصدرت دائرة االستئناف بتاريخ "نغودجولو شوي"و" كاتانغا"يف حماكمة   -١٨
 تشرين ٢٠قرار الدائرة االبتدائية الثانية املؤرخ يف " كاتانغا" حكمها يف استئتاف السيد ٢٠١٠
لتصريح بعدم شرعية قرار بشأن طلب دفاع جريمان كاتانغا ا" املعنون ب٢٠٠٩نوفمرب /الثاين

ورأت دائرة االستئناف باألغلبية أنه استنادا إىل وقائع القضية ". االحتجاز وإيقاف اإلجراءات
والظروف احمليطة ا مل ترتكب الدائرة التمهيدية أي خطأ يف القانون أو الوقائع أو اإلجراءات عندما 

  .جاء متأخرا جدا"  وإيقاف اإلجراءاتطلب الدفاع التصريح بعدم شرعية االحتجاز"قررت أن إيداع 

 أصدرت دائرة االستئناف حكمها يف استئناف السيد ٢٠١١يوليو / متوز١٦بتاريخ   -١٩
 املتعلق بكيفية مشاركة الصحية ٢٠١٠ يناير/ كانون الثاين٢٢قرار الدائرة الثانية املؤرخ يف " كاتانغا"

 ١١االبتدائية الثانية مشرية إىل حكمها املؤرخ يف وأيدت دائرة االستئناف قرار الدائرة . يف احملاكمة
  ".قضية املدعي العام ضد توماس لوبانغا دييلو" يف ٢٠٠٨يوليو /متوز

 بِِمبا"أصدرت دائرة االستئناف حكمها يف استئناف السيد "  غومبوبِِمباجان بيار "يف قضية   -٢٠
قرار يتعلق " املعنون ب ٢٠١٠ يونيو/زيرانح ٢٤املؤرخ يف "قرار الدائرة االبتدائية الثالثة " غومبو

وأيدت دائرة االستئناف القرار حمل الطعن حيث ". مبقبولية الدفوع يف القضية والتعسف يف استعماهلا
مسألة ما إذا كانت نتيجةُ إجراءات التقاضي الوطنية على الدائرة االبتدائية طرح وجدت أنه عندما ت

من النظام األساسي فإن عليها بداهة قبول صحة ) ب) (١(جب املادة قرار بعدم املتابعة مبوعن  عبارةً
  .قرارات احملاكم الوطنية وتأثريها إال إذا قدمت هلا أدلة دامغة تشري إىل عكس ذلك

 أصدرت دائرة االستئناف حكمها يف استئناف السيد ٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين١٩يف   -٢١
احتجاز استعراض  املتعلق ب٢٠١٠يوليو / متوز٢٨ائية الثالثة املؤرخ يف قرار الدائرة االبتد"  غومبوبِِمبا"

ووجدت دائرة االستئناف أن الدائرة االبتدائية مل تقم ذا االستعراض بشكل ".  غومبوبِِمبا"السيد 
  ".بِِمبا"سليم وأمرا بإجراء استعراض جديد الحتجاز السيد 

   دعي العام مكتب امل–الربنامج الرئيسي الثاين   - اءب

٢٢-  عرف مكتب املدعي العام سوجتاوز توقعاته على غرار السنوات ٢٠١٠ته األكثر نشاطا يف ن 
فبينما كان مكتب املدعي العام قد خطط للقيام خبمسة حتقيقات فعلية أجرى يف الواقع ستة . السابقة

التحقيقات اليت يوجد وقد عكس عدد . ا مل يتم أيضا تصورهةجديدحالة حتقيقات بينها حتقيقان يف 
أما يف جمال حتليل األوضاع املمكنة فقد مت . يد احلكم التوقعاتأو أن القضية قَ اأحرارفيه املشتبه م 

ويف جمال احملاكمات مل يتم .  حاالتام مكتب املدعي العام بتحليل تسع، إذ قاالت الثماينجتاوز احل
  .حتقيق كل التوقعات

أيضا من القيام بكل هذه األنشطة يف حدود ميزانيته املعتمدة ومل متكن مكتب املدعي العام   -٢٣
بل على العكس، فإدراكا منه بأن أجهزة أخرى يف . يكن هناك داع الستخدام صندوق الطوارئ
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احملكمة كانت يف حاجة إىل موارد إضافية مبا أن األنشطة يف جماالا أيضا زادت عن املستوى املخطط 
يف ختطيطه املايل عمال بتوصيات جلنة امليزانية واملالية إىل يطة أقصى درجات احلمارس املدعي العام له 

الواجب من أجل مع إيالء احلرص جانب قرارات اجلمعية، حمددا بذلك أولويات األنشطة بعناية 
  .يف االحتياجات املالية اإلضافية للمحكمة ككل من خالل توفري األموال املسامهة

 جهوده يف رصد اإلجراءات القضائية الوطنية ليضمن ٢٠١٠ العام يف املدعيمكتب واصل و  -٢٤
ويساهم هذا يف وضع حد . التحقيق يف ما زعم من جرائم مث مالحقتها وحماكمتها حيثما تأكدت

. لإلفالت من العقاب يف اجلرائم الدولية األساسية دون توسيع أنشطة احملكمة ومواردها املالية
  .ذه اإلستراتيجية هذا العام ويف السنوات القادمةوسيواصل املدعي العام ه

  التحليل األوليةأنشطة   .١

٢٥-جديدة مت ة معلوم٤١٨قى مكتب املدعي العام تلَفتوحة  من املصادر امل  فضال عن رصد مواد 
 مكتب  بتأكيد استالمها وحتليلها، وأجرى ام من نظام روما األساسي وق١٥استالمها مبوجب املادة 

  :يف العديد من البلدان من بينهاحاالت حتليال معمقا للالعام املدعي 

  أفغانستان  ) أ(

 تقريرا جديدا عن أفغانستان وقام بتحليلها باإلضافة إىل مواد ١٣تلقى مكتب املدعي العام    -٢٦
  .من مصادر مفتوحة

ربط مكتب املدعي العام اتصاالت مع مسؤولني ومنظمات أفغانية إىل جانب الدول   -٢٧
املنظمات الدولية غري حكومية األخرى املهتمة وعمل على تطويرها من أجل مجع معلومات إضافية و

  .عن أمناط اجلرمية ومسائل التكامل

  كولومبيا  ) ب(

 تقريرا جديدا عن كولومبيا وقام بتحليلها باإلضافة إىل مواد ١١تلقى مكتب املدعي العام    -٢٨
  .من مصادر مفتوحة

تصال دوريا مع السلطات الكولومبية للحصول على معلومات عن اإلجراءات قام املكتب باال  -٢٩
  .الوطنية املتخذة ضد املسؤولني عن اجلرائم اليت تقع ضمن اختصاص احملكمة

 تشرين ٢٠ي العام بعقد دورة لندوة املنظمات غري احلكومية بتاريخ عقام مكتب املد  -٣٠
ن واضرق فيها احملعلَّويف كولومبيا حالة حص األويل لل ركزت على التكامل يف الف٢٠١٠أكتوبر /األول

على رد السلطات الكولومبية على مكافحة اإلفالت من العقاب مبا يف ذلك استخدام اإلجراءات 
  .القضائية والقانونية وقت السلم
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  جورجيا  ) ج(

اد اليت  تقارير جديدة عن جورجيا وقام بتحليل كميات من املو٩تلقى مكتب املدعي العام   -٣١
  .قدمتها السلطات الروسية واجلورجية

يونيو /مارس وحزيران/م يف موسكو وتبيليسي يف شهري آذاراقام مكتب املدعي العام مبه  -٣٢
 تباعا للحصول على معلومات عن التحقيقات اليت جتريها السلطات املختصة يف كال البلدين ٢٠١٠

  .بشأن مزاعم تتعلق جبرائم تقع ضمن اختصاص احملكمة

  كوت ديفوار  ) د(

سبعة تقارير جديدة عن كوت ديفوار يتعلق عدد منها مبزاعم عن املدعي العام تلقى مكتب   -٣٣
 وقام بتحليلها ٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين٢٨جرائم ارتكبت يف أعقاب احلملة االنتخابية لرئاسيات 

  .مصادر مفتوحةمن إىل جانب مواد 
لوضع يف كوت ديفوار عن كثب واتصل باألطراف واصل مكتب املدعي العام رصد ا  -٣٤

  .الرئيسيني يف األزمة القائمة للحيلولة دون ارتكاب جرائم أخرى

  فلسطني  ) ه(

 تقارير جديدة تتعلق باألراضي الفلسطينية إىل جانب أكثر من ١٠تلقى مكتب املدعي العام   -٣٥
تتعلق مبسألة ما إذا كان التصريح  تقريرا قانونيا من خرباء وأكادمييني ومنظمات غري حكومية ١٥

 ٢٠٠٩ يناير/بقبول اختصاص احملكمة الذي أودعته السلطة الوطنية الفلسطينية يف كانون الثاين
  .وقام مكتب املدعي العام بنشر ملخص لآلراء القانونية اليت تلقاها. يستجيب ملتطلبات النظام األساسي

شار إليه أعاله وسعى إىل توفري فرصة لكل قام مكتب املدعي العام بتحليل التصريح امل  -٣٦
 تشربن ٢٠ويف إطار ندوة املنظمات غري احلكومية بتاريخ . األطراف املهتمة لتقدمي آرائها

  . عقد املكتب دورة موضوعاتية عن الفحص األويل املتعلق بفلسطني٢٠١٠أكتوبر /األول
جيايب قام أيضا باستكشاف طرق عمال بسياسة مكتب املدعي العام املوسومة بالتكامل اإلو  -٣٧

جديدة لتشجيع اإلجراءات الوطنية من الطرفني مبا يف ذلك االتصاالت مع السلطات املعنية واملنظمات 
  .الدولية 

  نيجرييا  ) و(

من يا وقام بتحليلها إىل جانب مواد ري تقريرا جديدا عن نيج١٢تلقى مكتب املدعي العام   -٣٨
  .مصادر مفتوحة

 ١٨ملدعي العام بالكشف علنا عن فحصه األويل املتعلق بالوضع يف نيجرييا يوم قام مكتب ا  -٣٩
  .٢٠١٠نوفمرب /تشرين الثاين

  .باشر مكتب املدعي العام مشاورات بناءة مع السلطات النيجريية  -٤٠
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  اجلمهورية الكورية  )ز(

عن حادثني يف  أعلن مكتب املدعي العام أنه تلقى تقارير ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٦يف   -٤١
  .البحر األصفر خالل العام

تبعا إلعالن الفحص األويل سعى مكتب املدعي العام إىل احلصول على معلومات إضافية من   -٤٢
  .صلةالصادر ذات امل

  غينيا  )ح(

تلقى مكتب املدعي العام مخسة تقارير جديدة تتعلق بغينيا وقام بتحليلها إىل جانب   -٤٣
  .جراءات الوطنيةاملعلومات املتوفرة عن اإل

نوفمرب /مايو وتشرين الثاين/فرباير وأيار/غينيا يف شباطيف قام مكتب املدعي العام بثالث مهام   -٤٤
 من أجل مجع وتقدير املعلومات عن التحقيق الذي باشرته السلطات الغينية يف ما زعم من ٢٠١٠

  .٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٢٨جرائم ارتكبت يوم 

لعام أيضا على منع ارتكاب جرائم أخرى يف سياق االنتخابات عمل مكتب املدعي ا  -٤٥
  .الرئاسية

  هندوراس   )ط(

باإلضافة إىل تلقى املكتب مخسة تقارير جديدة تتعلق ندوراس وقام بتحليلها إىل جانب   -٤٦
  .مواد من مصادر مفتوحة

ت سلطات  أعلن املكتب أن الوضع قيد الفحص وأعلن٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين١٨يف   -٤٧
  .هندوراس تعاوا فورا

  .قام املكتب بانتداب أحد كبار املوظفني إىل جلنة احلقيقة اهلندوراسية  -٤٨

   التحقيق واالدعاءأنشطة  -٢

مذكرات يف ما يتعلق بأوغندا واصل املدعي العام رصد اجلرائم اليت ارتكبت بعد إصدار   -٤٩
 مبا يف ذلك تلك اليت اقترفتها ٢٠١٠وليو ي/وآخرين يف شهر متوز" جوزيف كوين"يف حق اعتقال 

يف أوغندا وطلب معلومات من احلكومة تتعلق باإلجراءات " قوات الدفاع الشعبية"أطراف أخرى مثل 
  .القضائية الوطنية

واصل املدعي العام أيضا رصد شبكات اإلمداد باملعلومات واملساعدة املباشرة أو غري املباشرة   -٥٠
  .ملشتبه م وتساعدهم على اهلروب من وجه العدالةاليت ميكن أن تفيد ا

املشتبه م وتسليمهم العتقال واصل مكتب املدعي العام جهوده الرامية إىل حشد الدعم   -٥١
 مع الدول ومع اجلهات الفاعلة الدولية يف ،األشخاصاعتقال  يف سبيل ،مشددا على أمهية التعاون

  .ملتواصلة أثناء االجتماعات الدولية الرئيسيةاملنطقة وأبرز بصورة منتظمة املشاكل ا
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ام  مه١٠٧ما جمموعه بيف ما يتعلق جبمهورية الكونغو الدميقراطية قام مكتب املدعي العام   -٥٢
  .مشلت مهام التحقيق ومهام ذات صلة حبالة شهود مكتب املدعي العام ومهام محاية العملية

تقدمي عرض عي العام أمام الدائرة االبتدائية خالل رافع املد" اس لوبانغا دييلوتوم"يف قصية   -٥٣
  . صفحة٤,٧٢٥ مستندا ضم ٣٤٤ ويف هذا الصدد أودع .الدفاع وأمام دائرة االستئناف

 يوما من ٦٩يف عرضه اختتم املدعي العام تقدمي " جريمان كاتانغا وماتيو نغودجولو"يف قصية   -٥٤
  . صفحة٦,٦١٨ مستندا لدى الدائرة ضم ٥٣٠أودع و)  يوم املقررة١٠٠بدال من (أيام عمل احملكمة 

  .املشتبه به وتسليمهالعتقال واصل املدعي العام حشد الدعم " بوسكو نتغاندا"يف قصية   -٥٥

أودع طلبا يلتمس فيه تقدم املدعي العام يف التحقيق و" كاليكست مباروشيمانا"ية ضيف ق  -٥٦
بإذن الدائرة التمهيدية كان مكتب املدعي العام و. ٢٠١٠أغسطس / آب٢٠بتاريخ أمرِ اعتقالٍ إصدار 

وعملية البحث واملصادرة الالحقة اليت قامت ا الشرطة " مباروشيمانا"وثيق الصلة بتوقيف السيد 
  . صفحة٦٣٥ مستندا لدى الدائرة التمهيدية مبجموع ١٦وأودع املكتب . الفرنسية

خمتلف  مهمة حتقيق يف ٢١املدعي العام ب دارفور، السودان، قام مكتب احلالة يف يف سياق و  -٥٧
  .بلدانال

قدم املدعي العام تقريرا ) ٢٠٠٥ (١٥٩٣وعمال بقرار جملس األمن التابع لألمم املتحدة رقم   -٥٨
  . عن تقدم التحقيق الذي جيريه مكتبه٢٠١٠ديسمرب /يونيو وكانون األول/مرتني للمجلس يف حزيران

احلكومات واالحتاد اإلفريقي واجلامعة العربية واالحتاد واصل املدعي العام التشاور مع   -٥٩
األورويب وحتالف املنظمات غري احلكومية لتعزيز اجلهود املتصلة بتهميش املطلوبني واعتقاهلم يف احلاالت 

  .تاالعتقال قد صدرمذكرة كون فيها تاليت 

فحة يف سجالت  ص٥٤يف حالة عمر حسن البشري أودع املدعي العام سبعة مستندات تضم   -٦٠
  .القضية لدى احملكمة

 صفحة ٤٧ مستندا تضم يف جمموعها ١٣أودع املدعي العام " حبر إدريس أبو قردة"يف حالة   -٦١
يف سجالت القضية لدى احملكمة وربط االتصال مع احلكومات ذات الصلة من بينها حكومات كل 

يب قردة مبا يف ذلك مع حماميه املختار من ليبيا ومصر وكينيا من  أجل تيسري اتصال احملكمة رمسيا بأ
  .ولتيسري تنقله إىل الهاي

، بعد إصدار أوامر باملثول "صاحل حممد جربو جاموس"و" ندا أبكر نورينعبد اهللا ب"يف حالة   -٦٢
  .أمام احملكمة عمل مكتب املدعي العام مع قلم احملكمة على مثول هذين الشخصني يف الهاي

ويف جلسة حتضريية ام يف القضية أمام الدائرة التمهيدية األوىل يف رافع مكتب املدعي الع  -٦٣
 صفحة ٣,٨٨٦ مستندا بلغت ١١١املدعي العام التهم، ويف هذا الشأن أودع مكتب اعتماد جلسات 

  . يف سجالت القضية لدى احملكمة

، أجرى "مبو غوبِِمباجان بار "مجهورية إفريقيا الوسطى، ويف قضية ما يتعلق باحلالة يف يف و  -٦٤
ورافع عن القضية أمام .  مهمة حتقيق يف إفريقيا الوسطى ويف بلدان أخرى٢٦مكتب املدعي العام 
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االدعاء أمام الدائرة، وأودع يف هذا عرض قضية وبدأ بجلسات حتضريية الدائرة التمهيدية الثالثة يف 
  . صفحة يف سجالت القضية لدى احملكمة٤,٠١٤ مستندا بلغت ٣٣١الشأن 

واصل املدعي العام أيضا رصد أعمال العنف املقترفة مؤخرا جدا على أراضي مجهورية   -٦٥
  . إفريقيا الوسطى وطلب معلومات عن حال اإلجراءات القضائية الوطنية

كينيا، بعد تلقي اإلذن من الدائرة التمهيدية باشر املدعي العام التحقيق الة يف يف ما يتعلق باحل  -٦٦
 ٥٢وقام مكتب املدعي العام ب . م أن أعضاء من خمتلف اجلماعات قد اقترفتهايف اجلرائم اليت زع

مهمة حتقيق يف كينيا وبلدان أخرى واضطلع املدعي العام نفسه مبهمة يف كينيا حيث التقى، من بني من 
  .التقى، رئيس الوزراء ومسؤولني حكوميني كبارا آخرين إىل جانب ممثلي اتمع املدين

 أشهر من التحقيقات التمس املدعي العام إصدار أوامر باملثول أمام احملكمة وفق بعد تسعة  -٦٧
 أودع مكتب صددويف هذا ال.  من نظام روما األساسي يف حق ستة أشخاص يف قضيتني٥٨املادة 

  .  صفحة يف سجالت القضية لدى احملكمة٥,٤٧٣ مستندا ضم ما جمموعه ٥٨املدعي العام 

   قلم احملكمة– الثالث يئيسالربنامج الر  -) جيم(

  إدارة احملكمة .١

أوغندا مت تسجيل ما جمموعه أربعة مستندات وتبليغها إىل جانب احلالة يف يف ما يتعلق ب  -٦٨
  .الترمجات

 مستندا ٣,٣٨٩تسجيل ما جمموعه  مت مجهورية الكونغو الدميقراطيةالة يف باحل يف ما يتعلق  -٦٩
  . جلسة٢٣٨ل ) اإلجرائي والفين( تقدمي الدعم ومت. لجلسات وتبليغهال حمضرا ١,٣١٥و

 حمضرا ٨٣ مستندا و٨٦٥دارفور، السودان، مت تسجيل ما جمموعه الة يف يف ما يتعلق باحل  -٧٠
  .لست جلسات) اإلجرائي والفين(ومت تقدمي الدعم . لجلسات وتبليغها إىل جانب الترمجاتل

 ٨٣ مستندا و٤,٥٥٨ى مت تسجيل ما جمموعه  يف مجهورية إفريقيا الوسطالةيف ما يتعلق باحل  -٧١
  . جلسة٢١ل ) اإلجرائي والفين(ومت تقدمي الدعم . لجلسات وتبليغها، إىل جانب الترمجاتلحمضر 

واألرقام املذكورة .  مستندا وتبليغه٥٢٥ يف كينيا مت تسجيل ما جمموعه الةيف ما يتعلق باحل  -٧٢
 وكل القضايا الةاملستندات املتعلقة باحل) ٢(ق وترمجاا والنصوص األصلية للوثائ) ١: (تتعلق مبا يأيت
  .ذات الصلة

  الفوريةوالترمجة التحريرية  .٢

قامت وحدة الترمجة التحريرية والفورية التابعة للمحكمة بتوفري الترمجة الفورية حملاكمات   -٧٣
حجرة ترمجة (للغة السواحلية رت أمر الترمجة من وإىل اوباإلضافة إىل الفرنسية واالجنليزية تدب. متزامنة

  ).٢٠١٠من نوفمرب " (السانغو"و" اللينغاال"، و)حملاكمتني خمتلفتني

وإليها نظمت احملكمة تدريبا لترامجة متدربني " السانغو"من أجل توفري الترمجة الفورية من لغة   -٧٤
 جتربتها دمةَوجرى التدريب يف احملكمة بالكامل وفقا لدروس وضعت فيها مستخ". السانغو"يف 
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أما التدريب الفعلي على الترمجة الفورية فقام به موظفون . الواسعة يف شكل حماضرات وورشات عمل
" السانغو"وكان ترامجة . ترامجة وأحيانا ترامجة ومستشارون خارجيون مؤقتون يتمتعون خبربة خاصة

املطلوبة يف " السانغو"ت ضعت مصطلحاوقد و". بِِمبا"جاهزين يف الوقت احملدد النطالق حماكمة 
املتدربني " السانغو" وترامجة "وحدة املصطلحات واملراجع"أساسا وقامت به احملاكمة يف احملكمة أيضا، 

وتعد احملكمة املنظمة الدولية الوحيدة اليت تدرب الترامجة يف اللغات ". السانغو"مبساعدة خبري يف 
  .م هذه اللغات يف الترمجة الفوريةاملذكورة أعاله واحملكمة الوحيدة حيث تستخد

   احملامنيقضايااملساعدة القانونية و .٣

  قسم دعم احملامني    )أ(

 ثالثة مدعى عليهم معوزين ٢٠١٠بينما تضمنت التوقعات اليت اُستخدمت يف إعداد ميزانية   -٧٥
 ٢,٢٥٧ و، قَبِل نظام املساعدة القانونية ستة مدعى عليهم)مل يدرج أي توقّع بشأن عدد الضحايا(

قد املسجل الذي كان "  غومبابِِمباجلان بيار "ضحية وقدم األموال الالزمة لتغطية املساعدة القانونية 
جلان بيار " األموال الالزمة للتمثيل القانوين تقدميب تنفيذ أمر الدائرة املسجلوواصل . قال بعدم عوزه

 يورو يف عام ٢٥,٧٠٠أدى إىل استرداد ما ة وهو يف التحقيق يف أصوله املالياستمر و"  غومبابِِمبا
  . والضحايا املعوزين يف املرفق الثامنماملدعى عليهطلبات بوقد ورد بيانٌ . ٢٠١٠

٧٦-  ني لكل الفرق القانونية اليت متثل املتهمني قام قلم احملكمة أيضا بتوفري الدعم واملساعدة اإلداري
  .أو الضحايا

تنظيم مبا يف ذلك العاملني يف اال القانوين  مع أنشطةمشاورات وجرى قلم احملكمة عدة أ  -٧٧
 للمرة الثالثة بربنامج تدرييب يستهدف القانونيني الذين قد ت عن احملامي، انتهةجديدحلقة دراسية 

  .يعملون حمامني أمام احملكمة

 ومن بني امللفات . طلبا جديدا٧٩ القلم يف ما يتعلق بقائمة احملامني لدى قلم احملكمة تلقى  -٧٨
. ٣٦٤ شخصا للقائمة، ما يرفع جمموع احملامني املقبولني إىل ٣٨الكاملة اليت متت دراستها متت إضافة 
وبامللفات اليت متت .  طلبا للقبول يف قائمة مساعدي حمامني٧٣وباإلضافة إىل ذلك درس قلم احملكمة 

ة بلغ جمموع القَبول يف قائمة مساعدي  وتلك اليت مت تلقيها يف السنوات السابق٢٠١٠دراستها يف 
  . عضوا٢٧، أما قائمة احملققني احملترفني فتضم ٧٨احملامني حاليا 

تقدمي طلبات القبول يف قائمة على بدأت محلة تشجيع احملاميات اإلفريقيات يف هذا السياق،   -٧٩
امني نتج عنها إىل حد اآلن  طلبا لقائمة احمل٢٤ؤيت أكُلَها، وذلك بتقدمي  تاحملامني وقائمة املساعدين

  . طلبا لقائمة املساعدين اليت نتج عنها قبول عشرة ملفات٢٥قبول سبعة طلبات باإلضافة إىل 

  مكتب احملامي العام للدفاع  )ب(

التني  بالتمثيل املتواصل ملصاحل الدفاع يف ما يتعلق باحل"مكتب احملامي العام للدفاع"اضطلع   -٨٠
وواصل تقدمي املشورة القانونية واملذكرات واملساعدة يف . كونغو الدميقراطيةدارفور ومجهورية اليف 

فرق الدفاع ل) من خالل االطالع على احملاضر يف وقتها احلقيقي(احملكمة أثناء جلسات الوقت احلقيقي 
اهللا عبد "و" حبر إدريس أبو قردة"و" بِِمباجان بيار "و" جريمان نغودجولو"و" توماس لوبانغا دييلو"عن 
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وحملامي مؤقت يظهر يف " كاليكست مباروشيمانا"و" صاحل حممد جربو جاموس"و" بندا أبكر نورين
مكتب احملامي العام للدفاع مبساعدة فريق دفاع  كما أمرت الدائرة االبتدائية الثالثة .احلالةثبوت مرحلة 

    . ضحية١٢٣٣ بشأن طلبات املالحظاتيف تقدمي " بِِمباجان بيار "

  كتب احملامي العام للضحايام  ) ج(

 مع ارتفاع عدد الضحايا ٢٠١٠ يف ةزاد عمل مكتب احملامي العام للضحايا بصورة كبري  -٨١  
  .باملئة ٨٢الذين ميثلهم بنسبة 

 على احملكمة مقدما يف طروحة مجيع القضايا املشارك مكتب احملامي العام للضحيا الدفاع يف  -٨٢  
  :ذلك

 أمام طروحةقانونيا خارجيا يف كل احلاالت والقضايا املوكيال  ٣١ل ساعدة املدعم وال -أ
  ؛احملكمة

  ؛قانونني خارجينيوكالء  استشارة قانونية وحبثا ل١٥٠ -ب

 ؛قضايا مجهورية الكونغو الدميقراطية/ ضحايا يف حالة١٠٩املساعدة القانونية والتمثيل ل  -ج

  ؛قضايا أوغندا/ ضحية يف حالة٢٣٧١املساعدة القانونية والتمثيل ل  -د

يف مجهورية إفريقيا " بِِمبا"قضية / ضحية يف حالة١٥٥٦املساعدة القانونية والتمثيل ل  -ه
  ؛الوسطى

قضية دارفور، السودان، عمال بالوكالة / ضحية يف حالة٢٣املساعدة القانونية والتمثيل ل  -و
  ؛القانونيون اخلارجيونوكالء اليت وقعها ال

  ؛ ضحية يف بلدان أخرى١٠٠وايل املساعدة القانونية حل -ز

" بِِمبا"وكل جلسات قضية " لوبونغا"ليومية يف حماكمة السات اجلحيضر حمامي املكتب  -ح
  ".شوي/كاتانغا ونغودجولو"وبعض جلسات حماكمة 

 بنشر دليل للممثل القانوين أمام احملكمة باللغتني اإلجنليزية العام للضحاياامي قام مكتب احمل  -٨٣
  . ة وكتيبا يشرح دوره ومهمتهوالفرنسي

  مشاركة الضحايا .٤

اليت تعمل باعتبارها مكانَ إيداع طلبات " شعبة مشاركة الضحايا والتعويضات"تلقت   -٨٤
 ٢٠٠وميثل هذا ارتفاعا حبوايل . ٢٠١٠ طلبا للمشاركة يف اإلجراءات يف ٢٢٣٩الضحايا ما جمموعه 

ويف نفس الفترة ارتفع عدد طلبات التعويض إىل أكثر . ٢٠٠٩باملئة مقارنة بالعدد الذي مت تلقيه يف 
 ضحية باملشاركة يف اإلجراءات املختلفة، ١٤٣٦ففي خالل السنة أَذنت الدوائر ل . من مخس مرات

مت إيراد تفصيل طلبات قد و. يف الفترة املؤدية إىل بداية احملاكمة" بِِمبا"وكان أكري عدد يف قضية 
  .ثامنمشاركة الضحايا يف املرفق ال
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 طلبا آخر من الضحايا للمشاركة، ما رفع عدد الطلبات إىل ٣١١وغندا مت تلقي يف حلة أ  -٨٥
١٠١٢.  

 طلب مشاركة آخر من الضحايا، ما رفع ٤٧يف حالة مجهورية الكونغو الدميقراطية مت تلقي   -٨٦
االبتدائية األوىل صفة منحت الدائرة "توماس لوبانغا دييلو"ويف قضية . ١٠٦٨العدد الكلي للطلبات إىل 

ويف قضية . ١١٨ طالبا جديدا ما رفع عدد الضحابا املقبولني يف هذه القضية إىل ١٥الضحية ل 
بني منحت الدائرة اإلبتدائية الثانية صفة الضحية خلمسة طال" جولو شويدجريمان كاتانغا وماتيو نغو"

  .٦٢٤جدد، ما رفع العدد اإلمجايل املقبول يف هذه القضية إىل 

 طلبا جديدا للمشاركة من الضحايا، ما رفع العدد ٦٣يف حالة دارفور، السودان، مت تلقي   -٨٧
وعلي حممد ") أمحد هارون" ("أمحد حممد هارون"ويف قضية . ٢٠٤الكلي للطلبات اليت مت تلقيها إىل 

. ات جديدةمنحت الدائرة التمهيدية األوىل صفة الضحية لستة طلب") علي خشيب("على عبد الرمحان 
. حمجوبةمثانية مستندات " شعبة الضحايا والتعويضات"أودعت " عمر حسن أمحد البشري"ويف قضية 
 منحت الدائرة التمهيدية األوىل صفة الضحية لتسعة طلبات جديدة، "حبر إدريس أبو قردة"ويف قضية 

صاحل "و" بندا أبكر نورينعبد اهللا "ويف قضية . ٨٧ما رفع عدد الضحايا املقبولني يف هذه القضية إىل 
  . طلبا جديدا٨٩منحت الدائرة التمهيدية األوىل صفة الضحية ل " حممد جربو جاموس

 طلبا جديدا من الضحايا للمشاركة يف ١٧٦١ حالة مجهورية إفريقيا الوسطى مت تلقي يف  -٨٨
"  غومبوبِِمباجان بيار  "ويف قضية.  طلبا١٩٢٨اإلجراءات، ما رفع العدد اإلمجايل للطلبات املتلَّقاة إىل 

  . طلبا جديدا١٣١٢منحت الدائرة التمهيذية الثالثة صفة الضحية ل 

 طلبا للمشاركة من ضحايا يرغبون يف ٥٢ طلبا للتمثيل و٦٤٥مت تلقي يف حالة كينيا،   -٨٩
  . ٥٤املشاركة يف اإلجراءات، ما رفع جمموع الطلبات املتلقّاة إىل 

 أنشطةوكان اهلدف من .  مهمة خالل السنة٤٦ب " لتعويضاتشعبة الضحايا وا"قامت و  -٩٠
معلومات دقيقة عن مشاركة الضحية والتعويض أمام احملكمة موفّرة الشعبة يف امليدان أساسا توفري 

ومتابعة الطلبات غري الكاملة وتوفري التدريب والدعم  املوحدة لذلك نسخا من استمارات الطلبات
  .القانونيني للضحايالوكالء ا يف طلبام ول الضحايللوسطاء الذين يساعدون

 املوحدة  صادقت هيئة الرئاسة على نسخة منقحة من استمارات الطلبسبتمرب/يف أيلول  -٩١
وكان إعداد االستمارات اجلديدة نتيجة . للمشاركة والتعويضات مث مت توفريها لالستخدام يف امليدان

مستجيبةً يف نفس الوقت ملتطلبات و ومع حماورين خارجيني، عملية استشارة واسعة داخل احملكمة
  .اإلجراءات القضائية

 ٥٠قررت مبوجب القاعدة (أثار طلب املدعي العام اإلذنَ بإجراء حتقيق بشأن كينيا إمكانية و  -٩٢
 وقد يسرت شعبة الضحايا. الطلبيف متثيل الضحايا يف الدائرة التمهيدية عندما تنظر ) من القواعد) ٣(

زعماء اتمع نيابة عن به  منها متثيال مجاعيا قام ٧٦  كان متثيل للضحايا٤٠٠والتعويضات حويل 
  .أثرةاجلماعات املت
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  الضحايا والشهود .٥

رأي اخلرباء ملختلف " وحدة الضحايا والشهود"فيما يتعلق حبماية الضحايا والشهود وفّرت   -٩٣
ا جديدا لالطالع على برناج احملكمة اجلنائية الدولية  طلب١١واألطراف واملشاركني، ومت تلقي الدوائر 

  .للحماية إىل جانب أربعة طلبات جديدة الختاذ إجراءات محاية حملية

 الضحايا والشهود ذات الصلة باحملاكمات بلغ عدد الشهود الذين دعمتهم أنشطةفيما يتعلق ب  -٩٤
 جلمهورية الكونغو ٢٤ و١القضية /طية جلمهورية الكونغو الدميقرا٣٣ (٦٠" وحدة الضحايا والشهود"

، أي مخسة أكثر مما مت توقعته احملكمة يف إعداد ) جلمهورية إفرقيا الوسطى٣، و٢القضية /الدميقراطية
ويورٍد املرفق الثامن . وبلغ عدد اخلرباء الشهود ستة متجاوزا بذلك توقعات امليزانية باثنني. ميزانيتها

  .حملكمةتفصيال بإقامة كل شاهد يف مقر ا

 يوما جلمهورية الكونغو ٢٢لشاهد الواحد يف مقر احملكمة ابلغ احلد األقصى إلقامة   -٩٥
 يوما جلمهورية إفريقيا ١٩ و٢القضية / يوما جلمهورية الكونغو الدميقراطية٤١ و١القضية /الدميقراطية
  . أيام لكل شاهدةوكانت احملكمة قد توقعت إقامة عشر. الوسطى

 ١٠:  مستندا٥١يف تعاملها مع الدوائر " وحدة الضحايا والشهود"دعت  أو٢٠١٠خالل   -٩٦
 مستندا يف ١١، و"نغودجولو شوي/كاتانغا" مستندا يف قضية ٢٩، و" لوبانغا"مستندات يف قضية 

 تقريرا رمسيا آخر ٢٧وباإلضافة إىل ذلك أودعت ". أبو قردة"، ومستندا واحدا يف قضية "بِِمبا"قضية 
  .طريق الربيد اإللكتروينلدى الدوائر عن 

ويف ما يتعلق باتفاقات . يف اموع جلسة ١٣" وحدة الضحايا والشهود"كما حضر ممثلو   -٩٧
الذي بدأ مجع النقل وضعت الوحدة طريقة جديدة لنقل الشهود وأنشأت الصندوق اخلاص للنقل 

  .تربعات من أربع دولال

تدابري رد حملية يف أوغندا " الشهود والضحاياوحدة "فيا يتعلق باجلانب العمليايت، اختذت   -٩٨
وحنو اية العام . ومجهورية الكونغو الدميقراطية، ويف حالة دارفور ويف مجهورية إفريقيا الوسطى

  . بدأت الوحدة يف تقدير جدوى اختاذ تدابري رد حملية يف حالة كينيا٢٠١٠

 شاهدا وضحية يف ٣٣سري مثول  بتي٢٠١٠يف " وحدة الضحايا والشهود"يف اموع قامت   -٩٩
" نغودجولو/كاتانغا"وشاهدين يف قضية ) ١القضية /مجهورية الكونغو الدميقراطية" (لوبانغا"قضية 

  ).مجهورية إفريقيا الوسطى" (بِِمبا"وثالثة شهود يف قضية ) ٢القضية /مجهورية الكونغو الدميقراطية(

" وحدة الضحابا والشهود"اعدت فرق فيما يتعلق جبانب الدعم النفسي االجتماعي س  -١٠٠
ديسمرب /نوفمرب وكانون األول/ويف تشربن الثاين. ٢٠١٠حماكمتني متزامنتني منذ بداية عام الشهود يف 

 قام فريق الدعم بتوفري خدمات للشهود يف ثالث حماكمات متزامنة مستخدما املوارد املرصودة ٢٠١٠
  .حملاكمتني
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  جياصل اخلاراإلعالم العام والتو .٦

 لشرح مهمة احملكمة ودورها وعملها تواصل اخلارجيمت تنفيذ خطط اإلعالم العام وال  -١٠١
وتضمنت .  مذكرة توقيف صدرت علنا١٥ فيما يتعلق خبمس حاالت وعشر قضايا مع أنشطتهاو

خطط العمل أيضا إتاحة االطالع على اإلجراءات يف البلدان ذات الصلة حبالة من احلاالت واإلشهار 
  .يف العامل من خالل وسائل اإلعالم واإلنترنتهلا 

متكنت احملكمة من التواصل مع آالف السكان املتأثرين عرب كل البلدان ذات الصلة حبالة من   -١٠٢
بينما مشاركا أجوبة عن أسئلتهم،  ٥٣,٢٦٣ مهمة تواصل خارجي تلقى ٥٣٧ففي سياق احلاالت، 

ن بانتظام معلومات احملكمة عن طريق برامج  من اجلمهور يتلقو)٥( مليون شخص٧٠كان حوايل 
 برناجما تلفزيونيا من ٧٧ برناجما إذاعيا و٩٨ودف التوعية أنتجت احملكمة . التلفزيون احملليةواإلذاعة 

  .بينها ملخصات أسبوعية لإلجراءات يف حماكمتني

تظام يف نلومات بااملعالعامل اليت تتلقى  ريهاالرئيسية ومجماعات كمة من عدد اجلزادت احمل  -١٠٣
بلدان غري ذات صلة حبالة من احلاالت، وذلك بتعزيز أدوات االتصال لدى احملكمة وإطالق صفحتها 

 واألكادميي القانوينباتمعني ، ووضع مشاريع خاصة "تويتر"و" فلكري"وموقعي " يوتيوب"على 
زيادة معرفته على  اتمع القانوين وبالشراكة مع اجلمعية الدولية للمحامني ساعدت احملكمة. وتنفيذها

دعوة احملاميات "وفهمه للمحكمة اجلنائية الدولية من خالل دورات إعالمية عقدت يف سياق محلة 
وكان مثة مزيد من العمل مع املؤسسات القانونية واألكادميية من خالل زيارات دراسية ". اإلفريقيات

  برامج التدريب الداخلي وبرنامج زيارات املهنينيإل الهاي تقوم ا جمموعات جامعية ومن خالل

 ائيات بتمويل من اللجنة األوروبية وآخرين، ومن خالل احتضان مقر احملكمة اجلنائية الدولية
 احملكمة الصورية"منافسات."  

 ووافقت عليها ٢٠١٣ إىل ٢٠١١وضعت إستراتيجية إعالم عامة لكامل احملكمة لفترة   -١٠٤
املوجودة وحتسني املقاربات طرق وتقوم اإلستراتيجية على زيادة تطوير ال. ورا التاسعةاجلمعية يف د

 تنظيم برامجإىل أن رمي  عمل براجمية تيف أربعة خطوطدة احملدة ستراتيجياإلواألهداف العملياتية و
  . واألكادميي القانويننياتصال مستدامة مع وسائل اإلعالم واجلمهور على املستوى العاملي واتمع

  العالقات اخلارجية والتعاون .٧

اليت دعي " فريق عمل الهاي"يف كل دورات " ديوانه"شارك قلم احملكمة بنشاط من خالل   -١٠٥
هيئة الرئاسة، وإليها ضامنا بذلك حصول الدول األطراف بانتظام على مخرجات من قلم احملكمة 

وكان هذا العمل . املسائل ذات االهتمام املشتركوعند االقتضاء من مكتب املدعي العام أيضا بشأن 
عالقات جيدة مع املنظمات " الديوان"كما أقام . هاما جدا لضمان جناح الدورة التاسعة للجمعية

                                                 
ج يف الربنامج املقترح مليزانية  مليون مت الوصول إليهم يف كينيا، وهو بلد ذو صلة حبالة جديدة مل تدر٢٥يشمل هذا الرقم   )٥(

 .٢٠١٠احملكمة اجلنائية الدولية عام 
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الدولية واإلقليمية وربط معها اتصاالت من أجل ضمان دعم أوسع لعمل قلم احملكمة على املستوى 
  .السياسي والعمليايت

ها مثلما أمرت به طلبات التعاون اليت قُدمت إىل الدول األطراف ومتابعتمت حتويل كل   -١٠٦
يف ااالت اليت وباإلضافة إىل ذلك كان هناك سعي للحصول على التعاون اإلرادي للدول . الدوائر

جديد من " صندوق ائتماين"ويف هذا الشأن مت فتح . قلم احملكمة مثل محاية الشهودمهة تدخل يف مه
 عمليات النقل إىل دول ثالثة ال متلك املوارد للقيام بذلك، وقد مت احلصول على تربعات أجل متويل

  .كبرية لصاحل الصندوق

   العمليات امليدانية .٨

لقلم " شعبة املكتب امليداين" مهمة يف أوغندا الدعم واملساعدةَ من ١٤٦ تلقّت ٢٠١٠يف   -١٠٧
مي املساعدة والدعم ملوظفي احملكمة الذين كانوا يف يف تقدفعاال  "كامباال"وكان املكتب يف . احملكمة

نظام روما، مبا يف ذلك زيارات مديري احملكمة ومسؤولني كبار االستعراضي لؤمتر املمهمة خالل 
كما كان . آخرين من الدول األطراف إىل مشال أوغندا وأجزاء من مجهورية الكونغو الدميقراطية

العمل املتزايد يف حاالت أخرى مثل مجهورية الكونغو لى عساعدة امليف أيضا فعاال " الديوان"
  .الدميقراطية وكينيا

 يف حالة أوغندا ألنشطةاستكملت مراجعة املوارد املخصصة ملكتب كمباال امليداين لدعم ا  -١٠٨
  .)٦(٢٠١٠أبريل /وقُدمت إىل اللجنة يف نيسان

 ا مكتب املدعي العام وقلم احملكمة  مهمة قام٣٩٦يف مجهورية الكونغو الدميقراطية تلقت   -١٠٩
ونظرا . التابع لقلم احملكمة" شعبة املكتب امليداين"دعم " صندوق االئتمان للضحايا"وفرق الدفاع و

" بونيا"يف " املكتب امليداين املتقدم"ساعد " كاليست مباروشيمانا" القضائية وتوقيف ألنشطةلزيادة ا
 طلبا ٢٥بتبليغ " مكتب كينشاسا امليداين" وفضال عن ذلك قام ".كيفو"يف حمافظيت  امهعددا من امل

  . للتعاون القضائي واملساعدة ومتابعتها

نظام روما استعراض  أعاله وفيما يتعلق مبؤمتر ١٠٥مثلما متت اإلشارة إليه يف الفقرة   -١١٠
 ممثال للدول ١٥ من التابعة لقلم احملكمة بتنظيم وتنسيق بعثة" شعبة املكتب امليداين"األساسي، قامت 

وكانت هذه املرة األوىل اليت تتمكن فيه الدول األطراف من زيارة ". مكتب بونيا املتقدم"األطراف إىل 
  . والتحديات اليت تواجهها يف امليدانأنشطتهامكتب ميداين للمحكمة وتتعرف على 

                                                 
األنشطة، والتحديات ومراجعة مستويات التوظيف، وعن مذكرات التفاهم مع :  تقرير احملكمة عن مكتب كمباال امليداين )٦(

 ).ICC-ASP/9/11(البلدان ذات الصلة حبالة من احلاالت 
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 ٨٢دعم واملساعدة ل  بتقدمي ال"شعبة املكتب امليداين"يف مجهورية إفريقيا الوسطى قامت   -١١١
. املساعد جلميع األطراف واملشاركني يف اإلجراءات" مكتب بانغي"قدم " بِِمبا"قضية بانطالق و. مهمة

  . طلبا للتعاون واملساعدة القضائيني إىل وزارة العدل٢٠وباإلضافة إىل ذلك قام املكتب بتبليغ 

ليال عن أكثر السبل فعالية لدعم عملياا حت" شعبة املكتب امليداين"يف ما يتعلق بكينيا، أجرت   -١١٢
 وافقت هيئة الرئاسة على قرار فتح ٢٠١٠سبتمرب / أيلول٢٣وبتاريخ . ذات الصلة باحلالة يف البالد

شعبة " قامت ٢٠١٠نوفمرب /سبتمرب وتشرين الثاين/وبني أيلول. مكتب ميداين صغري مؤقت يف نريويب
كتب األمم املتحدة بشأن اخلدمات اليت سيتم تقدميها حاملا يتم بتنسيق املفاوضات مع م" املكتب امليداين

  .فتحه داخل مقر مكتب األمم املتحدة

  احملكمة اإللكترونية وتكنولوجيا املعلومات واالتصال  .٩

احملكمة  أجهزة لتقرير املستشار املتعلق باحملكمة اإللكترونية مت تشكيل فريق عمل بني متابعةً  -١١٣
الدوائر التمهيدية واالبتدائية ودوائر اجلهات يف أهم شاركت فيه و" إدارة احملكمةقسم "مسؤول برئاسة 

مكتب "و" مكتب احملامي العام للضحايا"و" قسم دعم احملامني"االستئناف ومكتب املدعي العام و
 وجيتمع فريق العمل هذا شهريا من أجل. "قسم تكنولوجيا املعلومات واالتصال"و" احملامي العام للدفاع

ضمان إدخال حتسينات على النظام اإللكتروين املوجود لدعم اإلجراءات، وذلك لصاحل كل 
   .املستخدمني

دخال إأيضا مع لقد حققت التحسينات اليت أُدخلت على نظام احملكمة اإللكترونية تقدما   -١١٤
كما متت . ٢٠١١اير فرب/ احملكمة وتبليغها بنهاية شباطألنشطةالوحدة اليت تدعم وضع اجلدول الزمين 

 وذلك داخل احملكمة ٢٠١١فرباير /لتبدأ يف أوائل شهر شباط" وحدة إدارة الوثائق"وضع برجمة 
 وما زال ٢٠١٠وبدأ تطوير وحدة الترمجة يف صيف . مبساعدة قسم تكنولوجيات املعلومات واالتصال

أواخر كانون يف " وحدة الضحايا والشهود"أنشطة وبدأ اختبار وحدة دعم . العمل جاريا
  .٢٠١٠ديسمرب /األول

  املوارد البشرية .١٠

ومتت احملافظة على . ٢٠١٠استمر تنفيذ إستراتيجية احملكمة املتعلقة باملوارد البشرية طيلة عام   -١١٥
 موظفا جديدا مبناصبهم يف احملكمة، ويف نفس الوقت ٥٥بالتخاق التوظيف عند املستويات املستهدفة 

).  باملئة٨حوايل ( يغادرون احملكمة أقل مما كانت عليه يف السنوات السابقة كانت نسبة املوظفني الذين
 لصاح املوظفني الذين مت توظيفهم دوليا والعاملني يف مكاتب نةًحمس خدمة  شروطوأدخلت احملكمةُ

كما مت تعزيز إدارة . ميدانية، وذلك دعما هلدفها يف جذب حمترفني ذوي مستوى عال واإلبقاء عليهم
ومت وضع خطط إستراتيجية للتعلم وتنفيذها . داء أكثر بإدخال آلية الطعن وتوفري التدريب للمديريناأل

الذي وضع " برنامج تطوير القيادات"وبدأ .  برفاه املوظفنيأنشطة ننعلقيف كل األجهزة كما أُقيمت 
  .٢٠١١ طرحه يف لصاحل املديرين على كافة املستويات مبرحلة التقدير الشامل لالحتياجات وسيتم



ICC-ASP/10/16 

 

١٦-A-050911  19 

  من والسالمةألا .١١

وظفي احملكمة مل األمن والسالمة  وضمانَ واصل قسم األمن والسالمة إدارة٢٠١٠َيف   -١١٦
وقام القسم بتوفري األمن والسالمة . ومعلوماا يف كل من املقر وللعمليات يف امليدانموجوداا و

ويف امليدان قام .  للجلسات وقرارات الدوائرإلجراءات احملكمة على النحو الذي يتطلبه اجلدول الزمين
القسم أيضا بضمان اإلدارة املالئمة لكل خماطر األمن والسالمة ذات الصلة مبوظفي احملكمة وأمواهلا 

  . كمة وأطر األمن والسالمة ذات الصلةومعلوماا وفقا لربوتوكوالت احمل

وقام بتقدميه بشأن أمن املعلومات  ا حتسيسياالقسم تدريبأجرى يف جمال أمن املعلومات   -١١٧
العمل من أجل حتسني أمن املعلومات يف استمر يف  كما  واختبارها،رصد بنية أمن املعلوماتوواصل 

امليدان بإجراء تقديرٍ لبنية املعلومات وممارساا يف مكاتب احملكمة امليدانية وباختبار حلول آمنة 
  . خارج املقرنشطةلالتصاالت لدعم األ

   أمانة مجعية الدول األطراف– الربنامج الرئيسي الرابع -  )دال(

أجهرا و) اجلمعية(فنية واملؤمترية جلمعية الدول األطراف واصلت األمانة توفري اخلدمات ال  -١١٨
  :وقد قامت يف هذا الشأن مبا يلي. الفرعية

 يتوقع يف ميزانية نظَّمت دورة اجلمعية الثامنة املستأنفة وقدمت هلا اخلدمات، وهو ما مل  -أ
، إىل جانب الدورة التاسعة للجمعية ومها الدورتان اللتان عقدتا يف نيويورك على مدار ٢٠١٠

  ؛أربعة ومخسة أيام عمل على التوايل

وفرقه العاملة وجلنة " املكتب"الفرعية التابعة للجمعية، السيما جهزة وفّرت اخلدمات لأل  -ب
 ؛ة اخلاصة باملباين الدائمةامليزانية واملالية وجلنة الرقاب

 ؛نظمت دورتني عقدما جلنة امليزانية واملالية يف الهاي وقدمت هلما اخلدمات  -ج

فنية مثل توفري الوثائق  خدمات السكرتارية القانونية والالفرعيةأجهرا وفّرت للجمعية و  -د
 بانتخاب ستة أعضاء يف والتقارير وامللخصات التحليلية، مبا يف ذلك إعداد الوثائق ذات الصلة

 ؛جلة امليزانية واملالية

فنية ذات القانونية والسائل امليف الفرعية جهرا وفّرت املشورة للجمعية واملكتب وأل  -ه
 ؛الصلة بعمل اجلمعية

 ,ICC-ASP/5/Res.3 أجنزت املهمة املنوطة ا فيما يتعلق خبطة العمل تطبيقا للقرارين  -و

ICC-ASP/6/Res.2, ICC-ASP/7/Res.3, ICC-ASP/8/Res.3،  وهو ما مسح بإتاحة
 ؛املعلومات املتوفرة على املوقع اإللكتروين اخلاص باجلمعية
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أمنت تربعات لفائدة صندوق ائتماين من أجل مشاركة أقل البلدان منوا ودول نامية أخرى  -ز
 ممثال يف ٥٠عه يف أعمال اجلمعية، وتولت إدارة هذا الصندوق فيسرت بذلك مشاركة ما جممو

 ؛ والدورة التاسعة للجمعيةاملؤمتر االستعراضي

 إىل احلكومات واحملكمة واملنظمات احلكومية وغري احلكومية وغريها مراسالتوجهت   -ح
  .من اهليئات ذات العالقة واألفراد املعنيني بشأن املسائل ذات الصلة بعمل اجلمعية

الدعم إىل جانب  للمؤمتر االستعراضي ومؤمترية يةً فن وفرت األمانة أيضا خدمات٢٠١٠ يف -١١٩
  :وقامت يف هذا الشأن مبا يلي. لمؤمتر االستعراضيوحتضرياته ل" للمكتب"

 أيام عمل مبساعدة مكتب ١٠قد يف كمباال على مدى  الذي عاملؤمتر االستعراضينظمت  -أ
 ؛األمم املتحدة يف نريويب واحلكومة األوغندية

نوين والتقين والفين لتحضريات اجلمعية للمؤمتر مبا يف ذلك اجتماعات الدعم القاوفرت  -ب
وآثاره وما تعلق بنطاق املؤمتر ، )أدناه) ١(انظر الفقرة ت ( التابعة له "فرق العمل" و"املكتب"

مشاركة قامت بإعداد جلان التقييم و و،)٧(والتنظيمية العملية القضايا عن فضال والقانونية، املالية
فنية القانونية والسكرتارية الخدمات توفري  و)٩(تنظيم اجتماع جلزء رفيع املستوى و،)٨(أعضائها

علومات على نطاق واسع عن املؤمتر املللمؤمتر االستعراضي، وإعداد الوثائق للمؤمتر، ونشر 
ت اخرى واألفراد واملنظموراسلت احلكومات واحملكمة واملنظمات احلكومية واهليئات العامة األ

  .حلكومية بشأن القضايا ذات الصلة باملؤمترغري ا

 واملشاورات ذات الصلة وفّرت املؤمتر االستعراضيفضال عن اجللسات العامة للجمعية و  -١٢٠
  : اجتماعا على النحو اآليت١١٩األمانة اخلدمات ل 

  )مبا يف ذلك املؤمتر االستعراضي (٢٤..........................املكتب    -١
  ٤٦...........عامل يف الهاي الفريق ال  -٢
  ١٧.........الفريق العامل يف نيويورك    -٣
 ٣٢......................جلنة املراقبة   -٤

) يف اللغات الرمسية الست( صفحة ٢,٥٠١ مستندا و١٦٥قامت األمانة مبعاجلة ما جمموعه   -١٢١
  :على النحو املبني أدناه والدورة التاسعة املؤمتر االستعراضيللدورة الثامنة املستأنفة و

  . صفحة٣,٨٦٥ مستندا و٢٦٥......................قبل الدورة   -١
   صفحة٢,١٧٢ مستندا و٣٥١..................... أثناء الدور   -٢

                                                 
مجعية - الد األول، اجلزء الثاين، احملكمة اجلنائية الدولية (ICC-ASP/8/20) ٢٠٠٩.... رة الثامنة الدو... الوثائق الرمسية   )٧(

 .٨، الفقرة ٦القرار /الدول األطراف
اجلزء  ،(ICC-ASP/8/20/Add.1) ٢٠١٠.... الدورة الثامنة املستأنفة ... والوثائق الرمسية  ٦ نفس املرجع، الفقرة  )٨(

 .٥ و٣، الفقرتان ٩القرار /مجعية الدول األطراف- جلنائية الدوليةالثاين، احملكمة ا
- الد األول، اجلزء الثاين، احملكمة اجلنائية الدولية (ICC-ASP/8/20) ٢٠٠٩.... الدورة الثامنة ... الوثائق الرمسية   )٩(

 .١، الفقرة ٩القرار /مجعية الدول األطراف
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  . صفحة٢,٩٩٨و مستندا ٢٥ .....................بعد الدورة    -٣
 صفحة ١٧٨٢ مستندا و١٩٨ ما جمموعه ةليكما عاجلت األمانة يف دوريت جلنة امليزانية واملا  -١٢٢

    .يف ثالث لغات رمسية

   مكاتب مشروع املباين الدائمة– الربنامج الرئيسي اخلامس -) هاء(

مت إبرام عقد مع املهندس املعماري، واستكمال دليل املشروع واالنتهاء من التصميم األويل   -١٢٣
  .للمباين الدائمة يف حدود ما رصد من ميزانية

  داخلةقضايا مت  : اثالث

 اخلطة اإلستراتيجية  -أ

. واصلت احملكمة وضع استراتيجيات عملياتية يف ااالت الرئيسية من قبيل اإلعالم العام  -١٢٤
إستراتيجية لعمليات مكاتبها امليدانية، وقد مت تقدمي تقرير أويل إعداد احملكمة تواصل وفضال عن ذلك 

  .يف الدورة الرابعة عشرة للجنة

على املستوى الداخلي واصلت احملكمة عملية تعريف مديريها وموظَّفيها باملخطط   -١٢٥
وباملوازاة مع ذلك، زادت كل أجهزة احملكمة من تعزيز . اإلستراتيجي وعملية التخطيط اإلستراتيجي

  .العالقة بني خطط عمل وحداا وبني خمطط احملكمة اإلستراتيجي

ستراتيجي سنوية على كل املستويات ويعود ذلك يف جزء منه وضعت احملكمة طريقة ختطيط إ  -١٢٦
ه إعداد امليزانية بصورة أكثر مشوليةإىل احلوار البناء اجلاري مع فريق عمل الهاي، وهو ما سيوج .

  .٢٠١٢وسيتم إدراج هذه الطريقة فورا إلعداد ميزانية 

 ٢٠١٢ وستكون دورة ميزانية .بدأت احملكمة أيضا عملية اجلمع بني دوراا يف التخطيط  -١٢٧
التخطيط اإلستراتيجي وإدارة املخاطر وختطيط امليزانية بني أول سنة مالية يجمع فيها بصورة منتظمة 

  .إستراتيجيقائمة على توجه أكثر مشولية وللحصول على طريقة أكثر مشولية 

 إدارة املخاطر   -ب

:  االنتهاء، وهو يتكون من ثالث مراحليقارب مشروع احملكمة األويل إلدارة املخاطر على  -١٢٨
  ).التخطيط والتنفيذ(حتديد املخاطر واختيار التحليل واإلستراتيجية ومعاجلة املخاطر 

.  قدمت إدارة املشروع توصياا لس التنسيق الذي وافق على التدابري الواجب تنفيذها  -١٢٩
  .ئج املرجوةوستتم مراقبة عملية التنفيذ باستمرار لضمان حتقيق النتا

ق من أفضل املمارسات لدى احلسابات بالتحقُّمراجعة وقامت احملكمة بالشراكة مع جلنة   -١٣٠
وتكمن اخلطوة . وضع نظام إلدارة املخاطر يف املؤسسةيف املنظمات الدولية من ذات احلجم، وبدأت 
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سجالت باملخاطر على كل د إعدااألوىل اليت بدأت يف اية العام حتضريا لدورة امليزانية السنوية يف 
وجيري انطالقا من مستوى . وتلقى املديرون التدريب األساسي يف إدارة املخاطر. مستويات احملكمة

 إعداد سجالت باملخاطر على كل مستويات احملكمة، وهي السجالت اليت ،الشعبة صعودا إىل أعلى
ن سجالت املخاطر جزءا من أدوات وستكو. سيتم استعماهلا يف تصور دورة إعداد امليزانية السنوية

وستواصل احملكمة تطوير بنيتها اخلاصة بإدارة املخاطر يف . احملكمة يف اإلدارة وسيجري حتيينها بانتظام
  .املؤسسة

  مناقلة األرصدة  -ج

يف قسم اإلعالم العام " اصل اخلارجيوحدة التو" يورو من ٢٠٠,٠٠٠متت مناقلة مبلغ   -١٣١
ومتت هذه املناقلة من أجل تغطية . واد والتجهيزات يف قسم العمليات امليدانيةوالتوثيق إىل خانة امل

ونظر لتأخر االنطالق مل يتم إجناز االستثمارات . إقامة مكتب كينيا امليداين/التكاليف املادية النطالق
  . املنشودة قبل اية العام

لقسم االحتجاز إىل اخلدمات  يورو من نفقات التشغيل العامة ٢٧٥,٠٠٠متت مناقلة مبلغ   -١٣٢
  . التعاقدية لقسم دعم احملامني من أجل تغطية تكاليف املساعدة القانونية

 يورو من خانة التوظيف يف قسم األمن والسالمة إىل اخلدمات ٣٠٠,٠٠٠متت مناقلة مبلغ   -١٣٣
  .التعاقدية لقسم دعم احملامني من أجل متويل تكاليف املساعدة القانونية

   اجلرد السنويعمليات  -د

تجهيزات باملقر واملكاتب امليدانية الأجرى قسم اخلدمات العامة عمليات جرد مادي جلميع   -١٣٤
 باستثناء كينشاسا وبانغي حيث جرت عمليات اجلرد يف تشرين ٢٠١٠ديسمرب /يف كانون األول

ن املقرين ويف لب من املديرين يف هذيوقد طُ.  على التوايل٢٠١٠مارس / وآذار٢٠٠٩أكتوبر /األول
 من أجل ٢٠١١وكان من املتوقع أن ينتهي هذا العمل يف بدايات . مقر نيويروك إجراء جرد كامل

  .  ضمان رقابة صارمة على إدارة املوجودات

 قطعة ٨,٢٨٠ بلغ جمموع املوجودات املستخدمة ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٣١حبلول   -١٣٥
ويشمل هذا ما مت . ٢٠٠٨ مليون يورو عن ٠,٦دة بنسبة  مليون يورو وهو ما ميثل زيا١٥,١قيمتها 

 مليون يورو بعد تعديل للشطب الفعلي مقارنة ١,١ ميقداره ٢٠١٠اقتناؤه فعال من موجودات يف عام 
وكأول نتيجة ).  مليون يورو٠,٥(بقيمة االقتناء بالنظر إىل االهتالك أو التضرر أو التلف أو السرقة 

 ٠,٣ قطعة بلغت قيمتها عند االقتناء ٢٩٤ملوجودات متت التوصية بشطب هلذه الرقابة على إدارة ا
  .مليون يورو
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  ٢٠١٠أداء امليزانية عام   -رابعا

  نبذة عن أداء ميزانية احملكمة

 للمؤمتر االستعراضيحملكمة، مبا يف ذلك النفقات الفعلية دى بلغ معدل التنفيذ الشامل ل  -١٣٦
 مقابل  مليون يورو،١٠٤,٥ يف املئة أو ما جمموعه ١٠٠,٨، )ناه أد٣انظر الفقرة (وصندوق الطوارئ 

 مليون ٠,٩ مليون يورو، وهو ما أدى إىل جتاوز النفقات مبقدار ١٠٣,٦ميزانية معتمدة مقدارها 
 مليون يورو ومداخيل أخرى مقدراها ٠,٤وبعد مراعاة مداخيل احملكمة من الفوائد اليت بلغت . يورو
رهنا باستكمال وذلك  مليون يورو من صندوق الطوارئ، ٠,٤خدام مبلغ  مليون يورو مت است٠,١

لحسابات، ومن مث فقد استنفدت احملكمة كامل ميزانيتها املرصودة برسم عام املراجعة اخلارجية ل
٢٠١٠.  

 باملئة ٩٥,٧ وصندوق الطوارئ، املؤمتر االستعراضيبلغ معدل التنفيذ لدى احملكمة، باستثناء   -١٣٧
وكان معدل .  مليون يورو١٠٢,٣ميزانية معتمدة مقدراها مقابل  مليون يورو ٩٧,٩موعه أو ما جم

 باملئة تقريبا امليزانية املعتمدة ٠,١ باملئة، ما يفوق بنسبة ١٠٧,٢ للمؤمتر االستعراضيالتنفيذ بالنسبة 
  . مليون يورو تقريبا١,٠٧البالغة 

 كانت ٢٠١٠مايو / أيار١٠إبريل و/ نيسان١٥ و٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١٨يف   -١٣٨
اإلذن باستعمال صندوق الطوارئ يف مبلغ إمجايل ملتمسة احملكمة قد أودعت إخطارات لدى اللجنة 

 باملئة ٦٢,٤وكان معدل التنفيذ استنادا إىل إخطارات صندوق الطوارئ .  مليون يورو٨,٢٤مقدراه 
على توقُّع إجراء جلسات حماكمة متزامنة ومل تكن احملكمة قادرة .  مليون يورو٥,١أو ما جمموعه 

ومل يكن .  وقررت إعدادها على أساس توقعات بإجراء حماكمات متتابعة٢٠١٠عندما مت إعداد ميزانية 
التكاليف دفع بإمكان احملكمة أيضا توقُّع تطور احلالة الكينية، ومع ذلك فقد بذلت قصارى جهدها ل

  .تمدةالنامجة عن ذلك من خالل امليزانية املع

غري أن معدل التنفيذ .  باملئة٩,٣ متوسط شغور سنوي مقداره ٢٠١٠وسجلت احملكمة عام   -١٣٩
وكان معدل الشغور يف الربامج الرئيسية .  باملئة من منظور تكاليف مرتبات املوظفني٩٢,٦الفعلي كان 

 باملئة مع ٨,٠ية فقد بلغ أما معدل الشغور السنوي يف اهليئة القضائ. الشامل مستقرا نوعا ما طيلة العام
وسجل قلم احملكمة معدل شغور سنويا .  باملئة٩٨,٥معدل تنفيذ على صعيد تكاليف املوظفني مقداره 

أما مكتب املدعي العام فقد شهد .  باملئة٩٤,٩ باملائة وبلغ معدل تنفيذ تكاليف موظفيه ٩,٤قدره 
  . صعيد تنفيذ تكاليف املوظفني على٩٢,٥ باملئة مع معدل ٦,٥معدل شغور سنويا مقدراه 

 بتغيري سياستها احملاسبية لتشمل اإلجازة السنوية املتراكمة ٢٠١٠وقامت احملكمة يف   -١٤٠
 مليون يورو يف التكاليف املتصلة باملوظفني، وهي زيادة يف العطل ٠,٦ومت إدراج مبلغ . ملوظفيها

  .٢٠٠٩السنوية مقارنة بعام 

 مليون ١٠,٦ باملئة أو ما جمموعه ٩٨,٨معدل تنفيذ مرتفعا مقدراه وحققت اهليئة القضائية   -١٤١
أما ما يقابله من معدل تنفيذ منخفض لدى .  مليون يورو١٠,٧مقدارها ميزانية معتمدة مقابل يورو 
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فيعود أساسا إىل القرار الذي أصدره االحتاد اإلفريقي الذي رفض فيه الترخيص بفتح " مكتب االتصال"
  .ديه وقرارِ احملكمة الالحق بعدم املضي يف إقامة مثل هذا املكتب يف هذه الظروفمكتب لالتصال ل

.  باملئة وهو معدل مماثل للسنة السابقة٩٤,٢وسجل مكتب املدعي العام معدل تنفيذ مقدراه   -١٤٢
وقد مت .  مليون يورو٢٦,٨ميزانية معتمدة مقدراها مقابل  مليون يورو ٢٥,٣وبلغت النفقات 

 ذات الصلة بالتحقيق يف كينيا بإعادة نشر املوظفني املوجودين إىل نشطةكل تكاليف األبالضطالع ا
 .احلالة اجلديدة

 مليون يورو ٥٨,٣ باملئة أو ما جمموعه ٩٨,٠سجل قلم احملكمة معدل تنفيذ مرتفعا مقدراه   -١٤٣
 إنفاقا أقل "مةشعبة خدمات احملك"وقد سجلت .  مليون يورو٥٩,٥مقدارها ميزانية متعمدة مقابل 
 مليون ٠,٤٥إنفاق مبلغ تقتري يف وكانت هناك .  مليون يورو١,٢٩ باملئة أو ما جمموعه ٩٣,٠مبعدل 

كاليف إجيار الزنزانات وذلك بسبب استعمال ست زنزانات واخلاص بتيورو املرصود لقسم االحتجاز 
 مليون يورو يف قسم ٠,٤٧ مبلغ اإلنفاق كان يف إنفاقلتقتري يف والوجه اآلخر ل.  املتوقعة١٢من أصل 

موظفني حمترفني وقلة احلاجة إىل استقدام الترمجة التحريرية والفورية التابع للمحكمة بسبب التأخر يف 
  .تطورات يف اإلجراءات القضائيةحدوث ؤقتة نتيجة املعامة الساعدة امل

إىل خر يف التوظيف و باملئة ويعود ذلك إىل التأ٧٥,٢سجلت األمانة معدل تنفيذ مقداره   -١٤٤
  . املدخرات الناجتة عن تعزيز كفاءة عمليات التوثيق

.  باملئة٧٤,٧كان معدل التنفيذ لدى أمانة مجعية صندوق االئتمان أقل وإن بقيت عند   -١٤٥
  .ويعود هذا أساسا إىل التأخر بصورة أكثر مما كان متوقّعا يف ملء الشواغر

مكتب مدير مشروع املباين "لدى  باملئة ٦٧,٧ مستوى يعود معدل التنفيذ املنخفض عند  -١٤٦
وإىل ) ب(اإلنفاق يف اخلدمات التعاقدية بسبب تأخر عمليات التنفيذ وتقتري يف ) أ: ( إىل"الدائمة

  .فة املضيةتكاليف فائدة أقل بسبب األداء املبكر لقرض مايل للدول

 وكانت نفقتها الوحيدة تتعلق بتكاليف  بتأسيس املكتب"آلية الرقابة املستقلة"تقوم حاليا   -١٤٧
مكتب األمم "حصلت عليه من املوظفني اخلاصة مبوظف واحد، وذلك من قرض مستحق األداء 

ولذلك فإن لديها . ٢٠١٠يونيو /يف نيويورك ابتداء من حزيران" املتحدة للرقابة الداخلية على املصاحل
  . باملئة٣١,٤معدلَ تنفيذ منخفضا مقدراه 

، باستثناء إنفاق صندوق ٢٠١٠ ملخصا ملعدالت أداء امليزانية يف ١-١م اجلدول يقد  -١٤٨
  .الطوارئ، حسب كل برنامج رئيسي وبرنامج
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  )بآالف اليورو(الربنامج / حسب الربنامج الرئيسي٢٠١٠أداء امليزانية لعام : ١-١اجلدول 

 الفارق )∗∗∗∗(النفقات االعتماد الربنامج/الربنامج الرئيسي
يذ معدل التنف

 بالنسبة املئوية

     الربنامج الرئيسي األول
 ٩٨,٨ ١٣٢ ١٠,٥٨٧ ١٠,٧١٩ اهليئة القضائية

٢ ٣١٨ هيئة الرئاسة  ١٠٣,٠ ٦٩- ٢ ٣٨٧ 

 ١٠١,٩ ١٥٠- ٧ ٩٠٨ ٧ ٧٥٨ الدوائر

 ٤٥,٤ ٣٥١ ٢٩٢ ٦٤٣  مكاتب االتصال

     الربنامج الرئيسي الثاين
 ٩٤,٢ ١ ٥٦٩ ٢٥ ٢٥٩ ٢٦ ٨٢٨ مكتب املدعي العام

 ٩٢,٤ ٤٨٨ ٥ ٩٢٦ ٦ ٤١٤ املدعي العام

 ٩٦,١ ٨٦ ٢ ١٢٨ ٢ ٢١٤  شعبة االختصاص والتكامل والتعاون

 ٨٩,٢ ١ ٤١٠ ١١ ٦٧٦ ١٣ ٠٨٦ شعبة التحقيقات

 ١٠٨,١ ٤١٥- ٥ ٥٢٩ ٥ ١١٤ شعبة اإلدعاء

     الربنامج الرئيسي الثالث
 ٩٨,٠ ١ ٢٠٨ ٥٨ ٣٣٣ ٥٩ ٥٤١ قلم احملكمة

 ١٠٣,٣ ٥٦٢- ١٧ ٧٦٧ ١٧ ٢٠٦ مكتب املسجل

 ٩٨,٤ ٣٣٩ ٢٠ ٤٤٦ ٢٠ ٧٨٤ شعبة اخلدمات اإلدارية املشتركة

 ٩٣,٠ ١ ٢٨٥ ١٦ ٩٩١ ١٨ ٢٧٦ شعبة خدمات احملكمة

 ٩٥,٥ ١٤٦ ٣ ١٣٠ ٣ ٢٧٦ قسم اًإلعالم والوثائق

     الربنامج الرئيسي الرابع
 ٧٥,٢ ٧٥١ ٢ ٢٧١ ٣ ٠٢٢ أمانة مجعية الدول األطراف

     سي السادسالربنامج الرئي

 ٧٤,٧ ٣٠٨ ٩١٠ ١ ٢١٨ أمانة الصندوق االئتماين للضحايا

     ١الربنامج الرئيسي السابع 

 ٦٧,٧ ١٨٩ ٣٩٥ ٥٨٤ مكتب مدير املشروع

     ٥الربنامج الرئيسي السابع 

 ٣١,٤ ٢٣٤ ١٠٧ ٣٤٢ آلية الرقابة املستقلة

 ٩٥,٧ ٤ ٣٩١ ٩٧ ٨٦٣ ١٠٢ ٢٥٤ جمموع تكاليف احملكمة
وقد أعيد إيراد أرقام االعتماد والنفقات يف الربنامج الرئيسي الثالـث املتعلقـة             . وقابلة للتغري تراجع   أرقام أولية مل     إىل ٢٠١٠تستند نفقات    )∗(

أنـشطة  من خالهلا حتويل    مت  مبكتب مسجل قلم احملكمة وقسم خدمات احملكمة لتعكس إعادة هيكلة شعبة مشاركة الضحايا والتعويضات اليت                
  . وهذا سييسر مقارنة املتشاات بني امليزانية واإلنفاق الفعلي،دعم احملامني عن طريق مكتب املسجلم قس

املنعقد يف االستعراضي ؤمتر امل ملخصا عن معدل تنفيذ امليزانية فيما يتعلق ب٢-١يقدم اجلدول   -١٤٩
  . حسب كل برنامج رئيسي وبرنامج٢٠١٠يونيو /حزيران

بسبب التكاليف اإلضافية النامجة عن سفر األعضاء راطا يف اإلنفاق إفسجلت األمانة   -١٥٠
وتكاليف االستشارة والترمجات اليت مل تكن ترصد يف امليزانية يف البداية، يف حني أنفقت األمانة أيضا 

 كان املؤمتر االستعراضيمن الصندوق االئتماين للضحايا أكثر مما كان مقررا ألن عدد املشاركني يف 
  . من املتوقعأكرب
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الربنامج / حسب الربنامج الرئيسي  املؤمتر االستعراضي  املتعلق ب  ٢٠١٠أداء ميزانية   : ٢-١اجلدول  
  )بآالف اليورو(

 الربنامج/الربنامج الرئيسي
امليزانية املعتمدة 
 للمؤمتر االستعراضي

املؤمتر نفقات 
 معدل التنفيذ بالنسبة املئوية الفارق  (*)االستعراضي

     الرئيسي األولالربنامج 
 ١٢٠,٨ ٥,١- ٢٩,٦ ٢٤,٥ اهليئة القضائية

     هيئة الرئاسة

 ١٢٠,٨ ٥,١- ٢٩,٦ ٢٤,٥ الدوائر

      االتصالمكاتب 

     الربنامج الرئيسي الثاين
     مكتب املدعي العام

     املدعي العام

     شعبة االختصاص والتكامل والتعاون

     شعبة التحقيقات

     اإلدعاءشعبة 

     الربنامج الرئيسي الثالث
 ١٠٠,٠  ٨٩,٨ ٨٩,٨ قلم احملكمة

 ٨٤,٠ 13.4 ٧٠,٤ ٨٣,٨ مكتب املسجل

     شعبة اخلدمات اإلدارية املشتركة

 ٨٨,٩ 0.3 ٢,٤ ٢,٧ شعبة خدمات احملكمة

 ٥١٥,٢ ١٣,٧- ١٧,٠ ٣,٣ قسم اًإلعالم والوثائق

     الربنامج الرئيسي الرابع
 ١٠٥,٤ ٦٨,١- ١ ٣١٩,١ ١ ٢٥١,٠ ة مجعية الدول األطرافأمان

     الربنامج الرئيسي السادس

 ٧٣١,٧ ٢٥,٩ ٣٠,٠ ٤,١ أمانة الصندوق االئتماين للضحايا

     ١الربنامج الرئيسي السابع 

     مكتب مدير املشروع

     ٥الربنامج الرئيسي السابع 

     آلية الرقابة املستقلة

 ١٠٧,٢ ٩٩,١- ١ ٤٦٨,٥ ١ ٣٦٩,٤ ف احملكمةجمموع تكالي

  .وقابلة للتغريتراجع أرقام أولية مل إىل  ٢٠١٠تستند نفقات ) *(
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 نظرة عامة عن اإلنفاق األساسي وفق احلالة باستثناء النفقات املتعلقة ١-٢يقدم اجلدول   -١٥١
بينما يقدر العنصر املتصل  باملئة ٩٤,٧ويوضح املكون األساسي معدلَ تنفيذ بنسبة . بصندوق الطوارئ

  . باملئة٩٦,٧باحلالة بنسبة 
 حسب اإلنفاق األساسي واإلنفاق املؤمتر االستعراضي فيما يتعلق ب٢٠١٠تنفيذ ميزانية  :١-٢اجلدول 

  )بآالف اليورو(املتعلق باحلالة 
 اًإلنفاق حسب احلالة اإلنفاق األساسي 
 معدل التنفيذ ٪ )∗∗∗∗(النفقات االعتماد معدل التنفيذ ٪ )∗∗∗∗(النفقات االعتماد الربنامج/الربنامج الرئيسي

              الربنامج الرئيسي األول
 ٨٨,٦ ٥٨٧ ٦٦٣ ٩٩,٤  ١٠ ٠٠٠ ١٠ ٠٥٧ اهليئة القضائية

  ١  ١٠٢,٩ ٢ ٣٨٦ ٢ ٣١٨ هيئة الرئاسة

 ٨٨,٥ ٥٨٦ ٦٦٣ ١٠٣,٢ ٧ ٣٢٢ ٧ ٠٩٦ الدوائر

    ٤٥,٤ ٢٩٢  ٦٤٣  االتصالمكاتب 

        سي الثاينالربنامج الرئي

 ٩٣,٨ ٢٠ ٤٢٥ ٢١ ٧٧٨ ٩٥,٧ ٤ ٨٣٤ ٥ ٠٥٠ مكتب املدعي العام

 ٩٣,٢ ٣ ٢٢٣ ٣ ٤٥٨ ٩١,٤ ٢ ٧٠٣ ٢ ٩٥٦ املدعي العام

 ١٠٢,٩ ١ ٣٤٩ ١ ٣١٢ ٨٦,٣ ٧٧٩ ٩٠٣ شعبة االختصاص والتكامل والتعاون

 ٨٨,٧ ١١ ٢٤٦ ١٢ ٦٧٦ ١٠٤,٩ ٤٣٠ ٤١٠ شعبة التحقيقات

 ١٠٦,٣ ١ ٦٠٧ ٤ ٣٣٢ ١١٧,٩ ٩٢٢ ٧٨٢ شعبة اإلدعاء

        الربنامج الرئيسي الثالث

 ٩٩,٧ ٥٨٠٢٨ ٢٨ ٦٧٦ ٩٦,٤ ٢٩ ٧٥٤ ٣٠ ٨٦٥ قلم احملكمة

 ١٠٧,٧ ٩ ٩١٥ ٩ ٢٠٣ ٩٨,٢ ٧ ٨٥٦ ٨ ٠٠٤ مكتب املسجل

 ٩٩,٥ ٥ ٨٠٨ ٥ ٨٣٨ ٩٧,٩ ١٤ ٦٣٢ ١٤ ٩٤٦ شعبة اخلدمات اًإلدارية املشتركة

 ٩٤,٠ ١١ ٤٧٨ ١٢ ٢٠٤ ٩٠,٨ ٥ ٥١٥ ٦ ٠٧١ شعبة خدمات احملكمة

 ٩٦,٤ ١ ٣٧٩ ١ ٤٣١ ٩٤,٩ ١ ٧٥١ ١ ٨٤٥  قسم اإلعالم والوثائق

       الربنامج الرئيسي الرابع

    ٧٥,٢ ٢ ٢٧١ ٣ ٠٢٢ أمانة مجعية الدول األطراف

       :الربنامج الرئيسي السادس

 ٧٧,٧ ٦٢٦ ٨٠٧ ٦٩,٠ ٢٨٣ ٤١١ أمانة الصندوق االئتماين للضحايا

       ١الرئيسي السابع الربنامج 

    ٦٧,٧ ٣٩٥ ٥٨٤ مكتب مدير املشروع 

        ٥الربنامج الرئيسي السابع 

    ٣١,٤ ١٠٧ ٣٤٢ آلية الرقابة املستقلة

 ٩٦,٧ ٥٠  ٢١٨ ٥١ ٩٢٣ ٩٤,٧ ٤٧ ٦٤٥ ٥٠ ٣٣١ جمموع تكاليف احملكمة
د أعيد إيراد أرقام االعتماد والنفقات يف الربنامج الرئيسي الثالث وق. وقابلة للتغريراجع  أرقام أولية مل تإىل ٢٠١٠نفقات تستند ) ∗(

من مت املتعلقة مبكتب مسجل قلم احملكمة وقسم خدمات احملكمة لتعكس إعادة هيكلة شعبة مشاركة الضحايا والتعويضات اليت 
  .وهذا سييسر مقارنة املتشاات بني امليزانية واإلنفاق الفعلي.  شعبة دعم احملامني عن طريق مكتب املسجلأنشطةخالهلا حتويل 
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 حسب املؤمتر االستعراضي نظرة عامة عن التقسيم املتعلق بنفقات ٢-٢يقدم اجلدول   -١٥٢
 . باملئة١٠٥,٠ ويبني اإلنفاق األساسي معدل تنفيذ بنسبة. اإلنفاق األساسي واإلنفاق حسب احلالة

 حسب اإلنفاق األساسي واإلنفاق املؤمتر االستعراضي فيما يتعلق ب٢٠١٠تنفيذ ميزانية  :٢-٢اجلدول 

  )بآالف اليورو(حسب احلالة 
 اًإلنفاق املتعلق مبختلف احلاالت اإلنفاق األساسي 

 )∗∗∗∗(النفقات االعتماد الربنامج/الربنامج الرئيسي
معدل 
 )∗∗∗∗(قاتالنف االعتماد التنفيذ ٪

معدل 
 التنفيذ ٪

              :الربنامج الرئيسي األول
    ١٢٠,٨ ٢٩,٦ ٢٤,٥ اهليئة القضائية

       هيئة الرئاسة

    ١٢٠,٨ ٢٩,٦ ٢٤,٥ الدوائر

        الربنامج الرئيسي الثاين

       مكتب املدعي العام

       املدعي العام

       شعبة االختصاص والتكامل والتعاون

       ة التحقيقاتشعب

       شعبة اإلدعاء

        الربنامج الرئيسي الثالث

  ٣٠,٢  ٦٦,٤ ٥٩,٦ ٨٩,٨ قلم احملكمة

  ٢٧,٨  ٥٠,٨ ٤٢,٦ ٨٣,٨ مكتب املسجل

       شعبة اخلدمات اًإلدارية املشتركة

  ٢,٤    ٢,٧ شعبة خدمات احملكمة

    ٥١٥,٢ ١٧,٠ ٣,٣ قسم اإلعالم والوثائق

    ١٠٥,٤ ١ ٣١٩,١ ١ ٢٥١,٠ نامج الرئيسي الرابعالرب

       أمانة مجعية الدول األطراف

    ٧٣١,٧ ٣٠,٠ ٤,١ الربنامج الرئيسي السادس

       أمانة الصندوق االئتماين للضحايا

       ١الربنامج الرئيسي السابع 

       مكتب مشروع املدير

       ٥الربنامج الرئيسي السابع 

        الرقابة املستقلةآلية

  ٣٠,٢  ١٠٥,٠ ١ ٤٣٨,٣ ١ ٣٦٩,٤ جمموع تكاليف احملكمة

  .وقابلة للتغريراجع  أرقام أولية مل تإىل ٢٠١٠تستند نفقات  )*(
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  . حسب نوع اإلنفاق، باستثناء صندوق الطوارئ٢٠١٠ تنفيذ ميزانية ١-٣وضح اجلدول ي  -١٥٣

 باملئة فيما يتعلق ١١١,٠ املؤقتة امليزانيةَ املرصودة بنسبة جتاوز معدل تنفيذ املساعدة العامة  -١٥٤
  . باملئة١١٢,٨بكامل احملكمة، وهو يف نفس مستوى معدل السنة السابقة الذي كان 

 كان بسبب احلاجة إىل تقدمي مساعدة ١٥٢,٤على احملامني الذي بلغ اإلفراط يف اإلنفاق   -١٥٥
صاحل حممد جربو "و" عبد اهللا بندا أبكر نورين"و" ردةحبر إدريس أبو ق"قانونية إضافية لكل من 

كما مت توفري بعض املوارد األخرى للفرق القانونية حسب الظروف اليت تكتنف القضايا ". جاموس
جاء من استرداد دينا سيئا باعتباره  آالف يورو ٥١٠,٥ومت إدراج مبلغ . ووفقا للتنظيمات املطبقة
  ".  غومبوبِِمبايار جان ب"تكاليف الدفاع القانوين ل

أوهلما اقتناء :  باملئة، وذلك لسببني١٢٩,٧بلغ اإلفراط يف إنفاق خانة األثاث واملعدات   -١٥٦
مت حتميلها ثالث سيارات ملكاتب امليدان يف مجهورية الكونغو الدميقراطية وأوغندا، وتغيري املعدات اليت 

يف اإلنفاق يف تلك اخلانة لدى قسم تقتريا كسيا هلذه اخلانة بدل نفقات التشغيل العامة وهو ما يبني ع
  .تكنولوجيا املعلومات واالتصال
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  )بآالف اليورو( حبسب وجه اإلنفاق ٢٠١٠تنفيذ ميزانية : ١-٣اجلدول 
 معدل التنفيذ ٪ الفارق )∗(النفقات   ٢٠١٠امليزانية املعتمدة عام  البند

 ١٠٤,٨ ٢٧١- ٥ ٩٠٥ ٥ ٦٣٤ القضاة

 ٧٥,٧ ٣٧ ١١٦ ١٥٤ سفر القضاة

 ١٠٤,٠  ٢٣٣- ٦ ٠٢١ ٥ ٧٨٨  صصام مرتبات القضاة وخم

 م/غ م/غ م/غ م/غ موظفو الفئة الفنية

 م/غ م/غ م/غ م/غ موظفو اخلدمات العامة

 ٩٢,٦ ٤ ٤٢٧ ٥٥ ٧٤٦ ٦٠ ١٧٢  املوظفون-اموع الفرعي 

 ١١١,٠ ٨٦٤- ٨ ٧٢٨ ٧ ٨٦٥ املساعدة العامة املؤقتة

 ٧٩,٤ ٢٣٧ ٩١٤ ١ ١٥١ جتماعاتاملساعدة املؤقتة لال

 ٨٩,٨ ٤٠ ٣٥٠ ٣٩٠ العمل اإلضايف

 ١١٩,٦ ٧٧-  ٤٧٠ ٣٩٣ خرباء استشاريون

 ١٠٦,٨ ٦٦٤- ١٠ ٤٦٢ ٩ ٧٩٧  الرتب األخرى-اموع الفرعي 

 ٨٨,٠ ٥٨٢ ٤ ٢٦٢ ٤ ٨٤٤ السفر

 ٧٤,٥ ١٥ ٤٣ ٥٨ الضيافة

 ٨٦,٠ ٥٣٠ ٣ ٢٦٠ ٣ ٧٩٠ اخلدمات التعاقدية 

 ٨٩,٤ ١٠٠ ٨٤٤ ٩٤٥  التدريب

 ١٥٢,٤ ١,٤٢٠- ٤ ١٣١ ٢ ٧١١  )∗∗ (وناحملام

 ٩١,٣ ١ ٠٥٨ ١١ ٠٦٤ ١٢ ١٢٢ نفقات التشغيل العامة

 ٨١,٣ ٢٣١ ١ ٠٠٥ ١ ٢٣٦ اللوازم واملواد

 ١٢٩,٧ ٢٣٥- ١ ٠٢٥ ٧٩٠ األثاث واملعدات

 التكاليف غري املتصلة -اموع الفرعي 

 باملوظفني
٩٦,٧ ٨٦٢ ٢٥ ٦٣٤ ٢٦ ٤٩٦ 

 ٩٥,٧ ٤ ٣٩١ ٩٧ ٨٦٣ ١٠٢ ٢٥٤ اموع

  . وقابلة للتغيريراجع  إىل أرقام أولية مل ت٢٠١٠ تستند نفقات )∗(
 مليون يـورو  ١,٢٣٥وحملامي الدفاع    مليون يورو    ٢,٨٩٦اإلنفاق اإلمجايل   بلغ  قد  و. اميال يوجد بيان تفصيلي مليزانية احمل     ) ∗∗(

  .حملامي الضحايا
  

وقد .  حسب وجه اإلنفاق   ٢٠١٠ لعام   املؤمتر االستعراضي ة   تنفيذ ميزاني  ٢-٣يبني اجلدول     -١٥٧
 يورو من املساعدة العامة املؤقتة إىل اخلدمات التعاقدية من أجل تغطيـة             ٤٠٠,٠٠٠متت مناقلة مبلغ    

تكاليف موارد املوظفني اليت وفَّرها مكتب األمم املتحدة يف نريويب بعد أن رصـدت أصـال يف بنـد      
     .املساعدة العامة املؤقتة
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  )بآالف اليورو( حبسب وجه اإلنفاق ٢٠١٠تنفيذ ميزانية : ٢-٣اجلدول 
 معدل التنفيذ ٪ الفارق )∗ (النفقات ٢٠١٠امليزانية املعتمدة لعام  البند

     القضاة

     سفر القضاة

      وخمصصام مرتبات القضاة 

     موظفو الفئة الفنية

     موظفو اخلدمات العامة

      املوظفون-فرعي اموع ال

 ٢١,١ ٥٢٨,٧ ١٤١,٥ ٦٧٠,٢ املساعدة العامة املؤقتة

  ١٠٣,٦ - ١٠٣,٦  املساعدة املؤقتة لالجتماعات

 ٤٣,٤ ٩,٤ ٧,٢ ١٦,٦ العمل اإلضايف

  ١١,٠ - ١١,٠  خرباء استشاريون

 ٣٨,٣ ٤٢٣,٥ ٢٦٣,٣ ٦٨٦,٨  الرتب األخرى-اموع الفرعي 

 ١٠٩,٤ ٢٣,٩ - ٢٧٧,٤ ٢٥٣,٥ السفر

  ٣,٦ - ٣,٦  الضيافة

 ٢٦٠,٩ ٥٤٨,٦ - ٨٨٩,٦ ٣٤١,٠ اخلدمات التعاقدية 

      التدريب

      حمامي الدفاع

     حمامي الضحايا

 ٤٥,٠ ٤٢,٢ ٣٤,٥ ٧٦,٧  نفقات التشغيل العامة

 ٠,٥ ١١,٣ ٠,١ ١١,٤ اللوازم واملواد

     األثاث واملعدات

تصلة  التكاليف غري امل-اموع الفرعي 

 باملوظفني
١٧٦,٦ ٥٢٢,٦ - ١ ٢٠٥,٢ ٦٨٢,٦ 

 ١٠٧,٢ ٩٩,١ - ١ ٤٦٨,٥ ١ ٣٦٩,٤ اموع

  .  إىل أرقام أولية غري مراجعة وقابلة للتغيري٢٠١٠ تستند نفقات )∗(

 ملخصا ملعدالت تنفيذ امليزانية فيما يتعلق بصندوق الطوارئ حبسب كل           ١-٤يبني اجلدول     -١٥٨
 مليون يورو مقارنة باملبلغ املطلوب ٥,١ باملئة أو ما جمموعه ٦٢,٤ التنفيذ ويبلغ معدل. برنامج رئيسي

  . مليون يورو٨,٢وهو 
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   فيما يتعلق بصندوق الطوارئ حسب الربامج الرئيسية٢٠١٠تنفيذ ميزانية : ١-٤اجلدول 

  سبة املئويةمعدل اإلنفاق بالن  الفارق  (*)النفقات   ٢٠١٠امليزانية املطلوبة لعام   الربنامج الرئيسي
          الربنامج الرئيسي األول

 ٥٦,٣ ٢٠٧ ٢٦٦ ٤٧٣  اهليئة القضائية

      الربنامج الرئيسي الثالث

 ٦٢,٨ ٢ ٨٩٠ ٨ ٨٧٨ ٧ ٧٦٨  قلم احملكمة

 ٦٢,٤ ٣ ٠٩٧ ٥ ١٤٤ ٨ ٢٤١  اموع

  . إىل أرقام أولية غري مراجعة وقابلة للتغيري٢٠١٠تستند نفقات  )∗(
  

 ٢٠١٠ ملخصا ملعدالت تنفيذ امليزانية فيما يتعلق بصندوق الطوارئ لعام ٢-٤يبني اجلدول   -١٥٩
  .حسب وجه اإلنفاق

  
   فيما يتعلق بصندوق الطوارئ حسب وجه اإلنفاق٢٠١٠تنفيذ ميزانية : ٢-٤اجلدول 

 معدل التنفيذ ٪ الفارق )∗ (النفقات ٢٠١٠امليزانية املعتمدة لعام  البند

     القضاة

     سفر القضاة

      صصاممرتبات القضاة وخم

     موظفو الفئة الفنية

     موظفو اخلدمات العامة

      املوظفون-اموع الفرعي 

 ٣٩,٤ ٣ ٨٠٧ ٢ ٤٧٣ ٦ ٢٨٠ املساعدة العامة املؤقتة

 ٤٥٣,١ ٩٠٢ - ١ ١٥٨ ٢٥٦ املساعدة املؤقتة لالجتماعات

 ١١,٢ ٢٨ ٤ ٣٢ العمل اإلضايف

 ٧٤,٧ ٢٤ ٧١ ٩٥ االستشاريون

 ٥٥,٦ ٢ ٩٥٧ ٣ ٧٠٦ ٦ ٦٦٣  الرتب األخرى-اموع الفرعي 

 ٨١,٥ ٨٨ ٣٨٩ ٤٧٧ السفر

     الضيافة

 ١٣٣,٤ ١١٣ - ٤٥٢ ٣٣٩ اخلدمات التعاقدية 

  ٨٦  ٨٦  التدريب

  ٩٤  ٩٤  وناحملام

 ٩٧,٨ ٤ ١٩١ ١٩٥ نفقات التشغيل العامة

  ٤٢  ٤٢ اللوازم واملواد

 ١١٧,٧ ٦١ - ٤٠٦ ٣٤٥ األثاث واملعدات

 التكاليف غري -اموع الفرعي 

 املتصلة باملوظفني
٩١,١ ١٤٠ ١ ٤٣٨ ١ ٥٧٩ 

 ٦٢,٤ ٣ ٠٩٧ ٥ ١٤٤ ٨ ٢٤١ اموع

  .  إىل أرقام أولية غري مراجعة وقابلة للتغيري٢٠١٠ تستند نفقات )∗(
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ون  كان٣١وإىل غاية .  ملخصا عن التوظيف حسب كل برنامج رئيسي٥يقدم اجلدول   -١٦٠
 زظيفة ٧٦٣ باملئة مقابل ما جمموعه ٩١,٢ وظيفة أو ٦٩٦ مت ملء ما جمموعه ٢٠١٠ديسمرب /األول

  .معتمدة باستثناء مخسة مسؤولني منتخبني
  

  )عام/فين( املناصب املعتمدة مقابل املناصب املشغولة حسب نوع املنصب –التوظيف : ٥اجلدول 
  
  الوظائف املدرجة  

  يف امليزانية
]١[  

اليت الوظائف 
  شغلت

]٢[  

  قيد التوظيف
  
]٣[  

شواغر أعلنت ولكنها 
  ليست قيد التوظيف

]٤[  

شواغر مل 
  تعلن

]٥[  
 ٢ ١ ٢ ٤٥ ٥٠  الربنامج الرئيسي األول

 ٧ صفر ٩ ١٩٩ ٢١٥  الربنامج الرئيسي الثاين

 ١٠ ٣ ٢٧ ٤٣٧ ٤٧٧  الربنامج الرئيسي الثالث

 ١ ١ صفر ٧ ٩  الربنامج الرئيسي الرابع

 صفر صفر ١ ٦ ٧  رئيسي السادسالربنامج ال

 صفر ١ صفر ٢ ٣  ١الربنامج الرئيسي السابع 

 ١ صفر ١ صفر ٢  ٥الربنامج الرئيسي السابع 

 ٢١ ٦ ٤٠ ٦٩٦ ٧٦٣  د.ج. يف كامل ماموع

نامج ثالث وظائف يف الربنامج الرئيسي الثاين واثنتني يف الرب(اجلدول الوارد أعاله يستثين مخس وظائف ملسؤولني انتخبوا 
  ).الرئيسي الثالث

  
  .٢٠١٠ ملخصا حلالة صناديق االئتمان يف اية ٦يبني اجلدول   -١٦١
  

  ٢٠١٠حالة صناديق االئتمان يف : ٦اجلدول 
 الفارق )∗(جمموع النفقات املخصصات الصناديق االئتمانية ٢٠١٠
T000 ٤٦٣ ٨ ٣٨٧ ٨ ٨٥٠  صندوق االئتمان العام 

T001 
واملهنيني برنامج التدريب الداخلي 

 ٨٣٩  ١ ١٠٠ ٢٥٧ ١ ٦٩٧ ٠٩٦ الزائرين

T202 ٣٣ ٩٢٣ ١٧٠ ٩٤٤ ٢٠٤ ٨٦٧ مشروع األدوات القانونية 

T305 ٩ ٤٦٧ ١١٥ ٧٨٣ ١٢٥ ٢٥٠ الربنامج االقليمي  

T308 ة باحملامني٣٦ ٧١٨ ٤٠ ٧٨٢ ٧٧ ٥٠٠  حلقة دراسية خاص 

T401 ً١٢٣ ٤٩٦ ٩٤ ٥٠٤ ٢١٨ ٠٠٠  أقل البلدان منوا 

 ٨٠٠ ٩٠٦ ١ ٥٣٠ ٦٥٧ ٢ ٣٣١ ٥٦٣  اموع 

  . إىل أرقام أولية غري مراجعة وقابلة للتغيري٢٠١٠ تستند نفقات عام )∗(

١٦٢-   T000 لتنظيم حلقة " وحدة الضحايا والشهود" مت استخدام صندوق االئتمان العام لصاحل
  .٢٠١٠نوفمرب /دراسية عن احلماية يف تشرين الثاين

١٦٣- T001مكتب املدعي للهيئة القضائية وني الداخليني واملهنيني الزائرين  برنامج لدعم املتدرب
وتغطِّي . مارس ملدة سنتني/أبريل إل غاية آذار/وجيري هذا الربنامج من نيسان. العام وقلم احملكمة
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أما . ديسمرب/ كانون األول-أبريل /مارس ونيسان/ آذار-يناير /املخصصات فترتني مها كانون الثاين
٢٠١١مارس / آذار-يناير /ل إىل الفترة املمتدة من كانون الثاينالرصيد فريح.  

١٦٤-  T202 األدوات " هذا املشروع يديره مكتب املدعي العام لتيسري وتنسيق إدخال مشروع
  .، ال سيما مصفوفة القضايا، وتنفيذه واستعماله من قبل املستخدمني خارج احملكمة"القانونية

١٦٥-  T305قلم احملكمة لتمويل التشاور بني احملكمة وبني أهل املهنة املدرجة  حلقة دراسية يديرها 
  .أمساؤهم يف قائمة احملامني املعتمدين لدى احملكمة

١٦٦-  T308 هة إىل فئاتبرنامج تديره احملكمة وغرضه دعم تنظيم احللقات الدراسية اإلقليمية املوج 
من أجل شحذ ) املنظمات غري احلكوميةالقضاة، واملسؤولني يف شىت الوزارات، و(مستهدفة تشمل 

وانعقدت أول حلقة دراسية يف السنغال يف . الوعي وتنمية املعرفة باحملكمة وخلق شبكة تعاون فعالة
  .٢٠٠٩أواخر عام 

١٦٧-  T401 يتيح هذا الربنامج الذي تديره األمانة تغطية تكاليف السفر ذات الصلة مبشاركة 
وهو برنامج متواصل ولذلك يتم ترحيل أي . وغريها من البلدان الناميةاملمثلني من أقل البلدان منواً 

  .رصيد إىل السنة التالية

 يورو لفائـدة    ٥٦٦,٠٧٧ مبلغا إمجاليا مقدراه     ٢٠١٠وفضال عن ذلك، تلقت احملكمة يف         -١٦٨
ومت إنشاء هذا الـصندوق لتمويـل   . الصندوق اخلاص بالنقل يف صورة تربعات نقدية من ثالثة بلدان   

عمليات نقل األشخاص املعرضني للخطر إىل الدول املستضيفة ولتمويل بناء القـدرات يف الـدوال               
  .األطراف قَدر اإلمكان

لزيارات العائليـة   الكامل ل لتمويل   ل قررت اجلمعية إنشاء صندوق خاص داخل قلم احملكمة           -١٦٩
لدول األخرى واملنظمات غري    للمحتجزين املعوزين بواسطة تربعات ومسامهات من الدول األطراف وا        

  .احلكومية واتمع املدين واألفراد وكيانات أخرى 

  ٢٠١٠معلومات إضافية عن أداء امليزانية مبا يف ذلك إنفاق صندوق الطوارئ لعام 

 مبا يف ذلك إنفاق صـندوق    ٢٠١٠ ملخصا ملعدالت تنفيذ امليزانية لعام       ١-٧يقدم اجلدول     -١٧٠
وإدراج إنفاق صندوق الطوارئ للمحاكمـات املتزامنـة        . ئيسية والربامج الطوارئ حسب الربامج الر   

 ١٠٣,٠ باملئة أو ما جمموعـه       ١٠٠,٧ مليون يورو جعل احملكمة تنفذه بنسبة        ٥,١لغ  بوحالة كينيا مب  
  .مليون يورو
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حسب الربنـامج   مبا يف ذلك إنفاق صندوق الطوارئ        ٢٠١٠أداء امليزانية لعام    : ١-٧اجلدول  
  )بآالف اليورو(ربنامج ال/الرئيسي

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

      الربنامج الرئيسي األول
 ١٠١,٢ ١٣٤ - ١٠ ٨٥٣   ١٠ ٧١٩    اهليئة القضائية

 ١٠٣,٢ ٦٩ - ٢ ٣٨٧   ٢ ٣١٨   هيئة الرئاسة

   ١٠٥,٤ ٤١٦ - ٨ ١٧٤   ٧ ٧٥٨   الدوائر

 ٤٥,٥ ٣٥١ ٢٩٢ ٦٤٣  مكاتب االتصال

     الربنامج الرئيسي الثاين

 ٩٤,٢ ١ ٥٦٩ ٢٥ ٢٥٩ ٢٦ ٨٢٨    مكتب املدعي العام

 ٩٢,٤  ٤٨٨ ٥ ٩٢٦ ٦ ٤١٤ املدعي العام

 ٩٦,١ ٨٦ ٢ ١٢٨ ٢ ٢١٤  شعبة االختصاص والتكامل والتعاون

 ٨٩,٩ ١ ٤١٠ ١١ ٦٧٦  ١٣ ٠٨٦  شعبة التحقيقات

 ١٠٨,١  ٤١٥ - ٥ ٥٢٩  ٥ ١١٤  ءشعبة اإلدعا

     الربنامج الرئيسي الثالث

   ١٠٦,٢ ٣ ٦٧١ - ٦٣ ٢١٢ ٥٩ ٥٤١  قلم احملكمة

 ١٠٥,٨ ١ ٠٠١- ١٨ ٢٠٧ ١٧ ٢٠٦ مكتب املسجل

 ١٠٠,٧  ١٤٢ - ٢٠ ٩٢٦ ٢٠ ٧٨٤ شعبة اخلدمات اإلدارية املشتركة

 ١١٢,٦ ٢ ٣١١ - ٢٠ ٥٨٧ ١٨ ٢٧٦ شعبة خدمات احملكمة

 ١٠٦,٦ ٢١٧ - ٣ ٤٩٢ ٢ ٢٧٦ عالم والوثائققسم اإل

     الربنامج الرئيسي الرابع

 ٧٥,٢ ٧٥١ ٢ ٢٧١ ٣ ٠٢٢  أمانة مجعية الدول األطراف

      الربنامج الرئيسي السادس

 ٧٤,٧ ٣٠٨ ٩١٠ ١ ٢١٨  أمانة الصندوق االئتماين للضحايا

     ١الربنامج الرئيسي السابع 

 ٦٧,٧ ١٨٩ ٣٩٥ ٥٨٤  مكتب مدير املشروع 

      ٥الربنامج الرئيسي السابع 

 ٣١,٤ ٢٣٤ ١٠٧ ٣٤٢  آلية الرقابة املستقلة

 ١٠٠,٧ ٧٥٤ - ١٠٣ ٠٠٨ ١٠٢ ٢٥٤ جمموع تكاليف احملكمة

وقد أعيد إيراد أرقام االعتماد والنفقـات يف        .  أرقام أولية مل ختضع للتدقيق وهي قابلة للتغري        إىل ٢٠١٠تستند نفقات   ) ∗(
ئيسي الثالث املتعلقة مبكتب مسجل قلم احملكمة وقسم خدمات احملكمة لتعكس إعادة هيكلة شعبة مـشاركة                الربنامج الر 

وهذا سييسر مقارنـة    .  شعبة دعم احملامني عن طريق مكتب املسجل       أنشطةالضحايا والتعويضات اليت من خالهلا مت حتويل        
  .املتشاات بني امليزانية واإلنفاق الفعلي
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 مبا يف ذلك إنفاق صـندوق    ٢٠١٠ ملخصا ملعدالت تنفيذ امليزانية لعام       ٢-٧ل  يقدم اجلدو   -١٧١
 باملئـة   ٩٤,٧ويبني املكون األساسي معدل تنفيذ مقدراه       . الطوارئ حسب الربامج الرئيسية والربامج    
  . باملئة١٠٦,٦بينما يبلغ املكون األساسي حبسب احلالة 

ق صندوق الطوارئ حسب اإلنفاق األساسي  مبا يف ذلك إنفا٢٠١٠ميزانية  أداء :٢-٧اجلدول 

  )بآالف اليورو(واإلنفاق حسب احلالة 

 اًإلنفاق املتعلق مبختلف احلاالت اإلنفاق األساسي 
 معدل التنفيذ ٪ )∗∗∗∗(النفقات االعتماد معدل التنفيذ ٪ )∗∗∗∗(النفقات االعتماد الربنامج الرئيسي والربامج

              الربنامج الرئيسي األول

  ١٢٨,٧  ٨٥٣  ٦٦٣  ٩٩,٤  ١٠ ٠٠٠  ١٠ ٠٥٧  لقضائيةاهليئة ا
  ١  ١٠٢,٩ ٢ ٣٨٦ ٢ ٣١٨  هيئة الرئاسة

 ١٢٨,٧ ٨٥٢ ٦٦٣ ١٠٣,٢ ٧ ٣٢٢ ٧ ٠٩٦ الدوائر

    ٥٤,٤ ٢٩٢ ٦٤٣  مكاتب االرتباط

        الربنامج الرئيسي الثاين

 ٩٣,٨ ٢٠ ٤٢٥ ٢١ ٧٧٨ ٩٥,٧ ٤ ٨٣٤ ٥ ٠٥٠  مكتب املدعي العام

 ٩٣,٢ ٣ ٢٢٣ ٣ ٤٥٨ ٩١,٤ ٢ ٧٠٣ ٢ ٩٥٦ املدعي العام

 ١٠٢,٩ ١ ٣٤٩ ١ ٣١٢ ٨٦,٣ ٧٧٩ ٩٠٣ التعاونوشعبة االختصاص والتكامل 

 ٨٨,٧ ١١ ٢٤٦ ١٢ ٦٧٦ ١٠٤,٩ ٤٣٠ ٤١٠ شعبة التحقيقات

 ١٠٦,٣ ٤ ٦٠٧ ٤ ٣٣٢ ١١٧,٩ ٩٢٢ ٧٨٢ شعبة اإلدعاء

        الربنامج الرئيسي الثالث

 ١١٦,٧ ٣٣ ٤٥٨ ٢٨ ٦٧٦ ٩٦,٤ ٢٩ ٧٥٤ ٣٠ ٨٦٥  قلم احملكمة

 ١١٢,٥ ١٠ ٣٥٤ ٩ ٢٠٣ ٩٨,٢ ٧ ٨٥٦ ٨ ٠٠٤ مكتب املسجل

 ١٠٧,٧ ٦ ٢٩٠ ٥ ٨٣٨ ٩٧,٩ ١٤ ٦٣٢ ١٤ ٩٤٦ شعبة اخلدمات اًإلدارية املشتركة

 ١٢٣,٥ ١٥ ٠٧٢ ١٢ ٢٠٤ ٩٠,٨ ٥ ٥١٥ ٦ ٠٧١ شعبة خدمات احملكمة

 ١٢١,٧ ١ ٧٤١ ١ ٤٣١ ٩٤,٢ ١ ٧٥١ ١ ٨٤٥ قسم اإلعالم والوثائق

       مج الرئيسي الرابعالربنا

    ٧٥,٢ ٢ ٢٧١ ٣ ٠٢٢  أمانة مجعية الدول األطراف

       الربنامج الرئيسي السادس

 ٧٧,٧ ٦٢٦ ٨٠٧ ٦٩,٠ ٢٨٣ ٤١١  أمانة الصندوق االئتماين للضحايا

       ١الربنامج الرئيسي السابع 

    ٦٧,٧ ٣٩٥ ٥٨٤  مكتب مشروع املدير

       ٥الربنامج الرئيسي السابع 

    ٣١,٤ ١٠٧ ٣٤٢  آلية الرقابة املستقلة

 ١٠٦,٦ ٥٥ ٣٦٣ ٥١ ٩٢٣ ٩٤,٧ ٤٧ ٦٤٥ ٥٠ ٣٣١ جمموع تكاليف احملكمة

وقد أعيد إيراد أرقام االعتماد والنفقات يف الربنامج الرئيسي الثالث . ىل أرقام أولية مل ختضع للتدقيق وهي قابلة للتغريإ ٢٠١٠تستند نفقات ) ∗(
تب مسجل قلم احملكمة وقسم خدمات احملكمة لتعكس إعادة هيكلة شعبة مشاركة الضحايا والتعويضات اليت من خالهلا مت حتويل املتعلقة مبك

  .وهذا سييسر مقارنة املتشاات بني امليزانية واإلنفاق الفعلي.  شعبة دعم احملامني عن طريق مكتب املسجلأنشطة
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 مبا يف ذلك إنفاق صندوق الطوارئ، حسب وجه ،٢٠١٠ أداء ميزانية ٣-٧يوضح اجلدول   -١٧٢
  .اإلنفاق

  )بآالف اليورو( مبا يف ذلك صندوق الطوارئ حبسب وجه اإلنفاق ٢٠١٠تنفيذ ميزانية : ٣-٧اجلدول 

 معدل التنفيذ ٪ الفارق )∗ (النفقات االعتماد البند
 ١٠٤,٨  ٢٧١- ٥ ٩٠٥ ٥ ٦٣٤ القضاة

 ٧٥,٧ ٣٧ ١١٦ ١٥٤ سفر القضاة

 ١٠٤,٠ ٢٣٣- ٦ ٠٢٤١ ٥ ٧٨٨  صصامقضاة وخممرتبات ال

 م/غ م/غ م/غ م/غ موظفو الفئة الفنية

 م/غ م/غ م/غ م/غ  موظفو اخلدمات العامة

 ٩٢,٦ ٤٤٢٧ ٥٥ ٧٤٦ ٦٠ ١٧٢  املوظفون-اموع الفرعي 

 ١٤٢,٤ ٣٣٣٧  ١١ ٢٠١ ٧ ٨٦٥ املساعدة العامة املؤقتة

 ١٨٠,٠ ٩٢١- ٢ ٠٧٢ ١ ١٥١ املساعدة املؤقتة لالجتماعات

 ٩٠,٧ ٣٦ ٣٥٤ ٣٩٠ العمل اإلضايف

 ١٣٧,٧ ١٤٨- ٥٤١ ٣٩٣ استشاريون

 ١٤٤,٦ ٤ ٣٧٠- ١٤ ١٦٧ ٩ ٧٩٧  الرتب األخرى-اموع الفرعي 

 ٩٦,٧ ١٩٣  ٤ ٦٥١ ٤ ٨٤٤ السفر

 ٧٤,٥ ١٥ ٤٣ ٥٨ الضيافة

 ٩٧,٩ ٧٨ ٣ ٧١٢ ٣ ٧٩٠ اخلدمات التعاقدية 

 ٨٩,٤ ١٠٠ ٨٤٤ ٩٤٥  التدريب

 ١٥٢,٤ ١ ٤٢٠- ٨ ١٣١ ٢ ٧١١  )∗∗( موناحملا

 ٩٢,٨ ٨٦٧ ١١ ٢٥٥ ١٢ ١٢٢ نفقات التشغيل العامة

 ٨١,٣ ٢٣١ ١ ٠٠٥ ١ ٢٣٦ اللوازم واملواد

 ١٨١,١ ٦٤١- ١ ٤٣١  ٧٩٠ األثاث واملعدات

 التكاليف غري املتصلة -اموع الفرعي 

 باملوظفني
١٠٢,٢ ٥٧٧- ٢٧ ٠٧٣ ٢٦ ٤٩٦ 

 ١٠٠,٧ ٧٥٤- ١٠٣ ٠٠٨ ١٠٢ ٢٥٤ اموع

  . وقابلة للتغيريمل تراجع  إىل أرقام أولية ٢٠١٠ تستند نفقات )∗(
 مليـون يـورو     ١,٢٣٥ مليون يورو و   ٢,٨٩٦وبلغ اإلنفاق اإلمجايل حملامي الدفاع      . ال يوجد بيان تفصيلي مليزانية احملامي     ) ∗∗(

  .حملامي الضحايا
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  املرفق األول

  اهليئة القضائية: الربنامج الرئيسي األول

  هيئة الرئاسة: ١١٠٠ الربنامج -ألف

 اإلجنازات ٢٠١٠اهلدف عام  مؤشرات األداء النتائج املتوقعة األهداف

  

ــانوين   - ــدعم  الق ــوفري ال ت
واللوجسيت لكل اجللسات العامة    

 .للقضاة

   

وفرت هيئة الرئاسة الدعم  
القانوين واللوجسيت لسبعة 

 .اجتماعات عامة للقضاة

إصدار قرارات ذات نوعيـة      -
عالية بشأن اسـتئنافات هيئـة      

وأحكامهـا يف الوقـت     الرئاسة  
  .املناسب

 قرارا ١٤أصدرت هيئة الرئاسة  
قضائيا وقانونيا أغلبها سرية نظرا 

  .لطبيعتها

أن تصبح إدارة غري 
بريوقراطية تركز على 
النتائج عوض إجراء 
العمليات وتعتمد عند 
الضرورة على قواعد 
لضمان احلقوق 
وتقليص رهناً مبا يؤمن 
من التعاون اخلارجي 

اتيجي اهلدف اإلستر(
٨(. 

  ١اهلدف 

 أن تكون منوذجا -
للقضاء اجلنائي 

 .الدويل

التفاوض على اسـتراتيجيات     -
  .التنفيذ الثنائية

 اتفاقات تنفيذ ٤مت التفاوض على   ٢
  .٢٠١٠وإبرام ثالثة يف 

  

تنفيذ استراتيجية العالقات  -
 .اخلارجية

   

 مكثفة أنشطةقامت هيئة الرئاسة ب
 طيلة عام يف العالقات اخلارجية

٢٠١٠. 

 ١١٥ حوايل هالرئيس ونوابتلقى  ٥٠  .زيارات رمسيةي قِّتل -
  .زيارة رمسية يف اموع

قام الرئيس ونوابه بثالثني زيارة  ١٠  .القيام بزيارات إىل اخلارج -
  .إىل اخلارج

ألقى الرئيس كلمة يف اإلحاطتني  ٣  .عقد إحاطات ديبلوماسية -
ني احتضنتهما الديبلوماسيتني اللت

  .احملكمة

 زيادة دعم احملكمة 
باستمرار من خالل 

فاهم تعزيز االتصال والت
املتبادل مع أصحاب 
املصلحة مع التشديد 
على دور احملكمة على 

اهلدف (استقالهلا 
 ). ٦اإلستراتيجي 

  ٢اهلدف 

أن تكون مؤسسة  -
بشكل جيد معترفا 
 ومدعمة واسع

 .بصورة مالئمة

 املشاركة يف اإلحاطات اليت -
  .تعقدها املنظمات غري احلكومية

ألقى الرئيس كلمة أمام  ٢
اإلحاطتني اللتني عقدما ما 
املنظمات غري احلكومية 

  .٢٠١٠واحتضنتهما احملكمة يف 
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منح مقابالت صحفية وعقـد      -
  . ندوات صحفية

٣+١٢  ١٩ منح أعضاء هيئـة الرئاسـة      
مقابلة لوسائل اإلعالم وشاركوا    

  . ندوات صحفية٤يف 

  ١اهلدف 

 أن تكون منوذجا -
للقضاء اجلنائي 

 .الدويل

  

برامج تدريب مصصمة بصورة     -
 .جيدة موجهة  للموظفني

   

شارك العديد من موظفي احملكمة 
ومت تأجيل . يف دورات لغوية

إجراء تدريبٍ متخصص هليئة 
 .٢٠١١الرئاسة إىل بدياة 

 اجتماع سـنوي مـع كـل        -
  .موظفي احملكمة

ألقى الرئيس كلمة يف اجتماع  ١
 ٣٠فني يوم لكل املوظ

  .٢٠١٠يونيو /حزيران

أن تصبح إدارة غري 
بريوقراطية تركز على 
النتائج عوض إجراء 
العمليات وتعتمد عند 
الضرورة على قواعد 
لضمان احلقوق 
وتقليص املخاطر رهناً 
مبا يؤمن من التعاون 

اهلدف (اخلارج 
 ).٨اإلستراتيجي 

  

على صـعيد كامـل     تواصل   -
  .احملكمة ابتداء من الرئيس

٣  

  

بعث الرئيس أربع مراسالت إىل 
  . كل املوظفني

  الدوائر: ١٢٠٠ الربنامج -باء 

 اإلجنازات ٢٠١٠اهلدف عام  مؤشرات األداء النتائج املتوقعة األهداف

أن تصبح إدارة غري 
لى بريوقراطية تركز ع

النتائج عوض إجراء 
العمليات وتعتمد عند 
الضرورة على قواعد 

لضمان احلقوق وتقليص 
اهلدف (املخاطر 

 ).٨ اإلستراتيجي

  ١اهلدف 

 أن تكون منوذجـا     -
 .للقضاء اجلنائي الدويل

  

 تزويد الدوائر -
 .مبوظفني

  

١٠٠٪ 

  

االستعمال الفعال للمقاربات بفضل 
اإلدارية مثل استخدام قوائم 

وعقود املساعدة فني احملتملني باملوظ
العامة املؤقتة مت تقليص التأخريات 
يف التوظيف بصورة كبرية، وبقيت 
مستويات التوظيف متجاوبة مع 
التذبذب يف حجم العمل لدى 

 . ٢٠١٠ الدوائر طلية
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وضع بنية جديدة  -
تتضمن مزيدا من للدوائر 
  اجلماعي بنيالعمل

املوظفني القانونيني لتعزيز 
 .املرونة داخل الشعب

دريب املوظفني  ت-
القانونيني ومساعدي 

 .البحث

  

١٠٠ ٪ 

  

تغيريات إدخال  ٢٠١٠بدأ يف عام 
باملوظفني دوائر تزويد اعلى بنية 

الكفاءة زاد يف  ما ،وطرق العمل
  . ماعي واملرونةاجلوالعمل 

  

لتدريب  أيام من ا٨أجرت الدوائر 
شارك موظفو . ٢٠١٠املكثف يف 

 .الدوائر أيضا يف تدريب لغوي

  ٢اهلدف 

 أن تكون منوذجـا     -
 .موميةلإلدارة الع

 لترشيد تنفيذ إجراءات -
عملية فهرسة القرارات 

  .ووثائق البحث

 وضعت الدوائر قواعد بيانات -  
وفهارس لالجتهاد القضائي اليت 

فتح تيسر البحث باإلضافة إىل 
ش بشأن إمكانية مجع كل انق

  . اقرارات احملكمة وفهرسته

  مكاتب االتصال: ١٣٠٠ الربنامج -جيم

 اإلجنازات ٢٠١٠اهلدف عام  مؤشرات األداء النتائج املتوقعة األهداف

  ٢و١ف اهلد

 مؤسسة معترف ا -
بشكل جيد 
ومدعمة بصورة 

 .مالئمة

  

 كل طلبات احملكمة    تتابع -
للتعاون مع احملاورين يف مقر  
األمم املتحدة إىل غاية إىل     

 .غاية استكمال الطلبات

   

عمل فريق عمل مكتب االتصال يف 
نيويورك على استكمال طلبني إلبرام 

يدة اتفاقني يف جماالت معينة وطلبات عد
للتزود باملعلومات وردت من احملكمة 

 .ومن األمم املتحدة أيضا

زيادة دعم احملكمة 
باستمرار من خالل 
تعزيز االتصال والتفاهم 
املتبادل مع أصحاب 
املصلحة مع التشديد 
على دور احملكمة على 

اهلدف (استقالهلا 
عقد إحاطات إعالميـة     -   ).٦اإلستراتيجي 

  .للدول يف نيويورك
قدم مكتب االتصال يف نيويورك الدعم  ٣

لستة إحاطات قام ا مسؤولو احملكمة أو 
مسؤولون كبار للدول يف األمم املتحدة 
إىل جانب إحاطة واحدة قام ا مسؤولو 

مسؤول وقدم .  الدول األطرافمجعية
مكتب االتصال إحاطتني ملنظمات غري 
حكومية وواحدة ألصدقاء احملكمة 

  .اجلنائية الدولية
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توفري الـدعم لزيـارة      -  
  .مسؤويل احملكمة

وفر مكتب االتصال يف نيويورك الدعم   .زيارات ١٠ – ٦
 زيارة على مستوى )١٢( ثتنيت عشرةال

ة وزيارتني عال قام ا مسؤولو احملكم
  .  اجلمعيةقامت ما أمانة

رصد اجتماعات األمم  - 
املتحدة اهلامة واملشاركة 
فيها ومتابعة املواضيع على 
املستوى الثنائي وتقدمي 

 .تقارير أسبوعية للمحكمة

قام مكتب االتصال يف نيويورك برصد  
كل اجتماعات األمم املتحدة املهمة 
وعقد رئيس رئيس مكتب االتصال 

لعديد من االجتماعات الثنائية ملتابعة ا
تقارير بانتظام كتب املوقدم . قضايا هامة

 .للمحكمة عن التطورات ذات الصلة

  

 املشاركة والتدخل يف -  
احللقات الدراسية 
واملناقشات يف املواضيع 

  .ذات الصلة باحملكمة 

شارك رئيس مكتب االتصال باستمرار  
ة يف امللتقيات واحللقات النقاشيي

والتظاهرات األخرى عن مواضيع ذات 
صلة نظَّمتها األمم املتحدة أو دول أو 
منظمات غري حكومية أو فاعلون 

  .آخرون

توفري الدعم اللوجيسيت  -    
للجمعية ومكتبها ولفريق 

  .عمل نيويورك

قام مكتب االتصال بنيويورك بتوفري  ١٠
الدعم اللوجسيت لدورتني للجمعية 

 اجتماعا )١٩(شر والدعم الفين لتسعة ع
اجتماعا ) ١٦(ملكتب اجلمعية وستة عشر 

وتضمن الدعم . لفريق عمل نيويورك
الفين تسجيل املالحظات وإعداد 

وتضمن الدعم . ملخصات االجتماعات
الفين إعداد الوثائق واملنشورات وتوزيعها 

  .  إىل جانب نقلها وختزينها
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  املرفق الثاين

   املدعي العاممكتب: الربنامج الرئيسي الثاين

  )شعبة اخلدمات واالستشارات القانونيةشعبة مبا يف ذلك (املدعي العام : ٢١٠٠ الربنامج -ألف 

 اإلجنازات ٢٠١٠اهلدف عام  مؤشرات األداء النتائج املتوقعة األهداف

وضع سياسات لتنفيذ معايري اجلودة 
املنصوص عليها يف نظام روما 

األساسي ويف قواعد اإلجراءات 
إلثبات فيما خيص مجيع املشاركني واً

يف اإلجراءات واألشخاص الذين 
 احملكمة على حنو حيترم أنشطةتطاهلم 
 ).٣اهلدف اإلستراتيجي (التنوع 

 ١اهلدف 

 مواصلة تطوير دليل -
العمليات الذي استكمل ومت 

 .تنفيذه

 النسبة الفعلية مما هو مقـرر       -
إجـراءات  /من بروتوكوالت 

ـ  وحدةالتنفيذ امل  يت توضـع    ال
 .وتنفذ

 كل عمليـات التطـوير     ٪١٠٠
تقــدمت وفــق اخلطــط 

ـ . املوضوعة ع دليـل   ووس
العمليات من مدى الدليل    

 الدعم واإلدارة   أنشطةإىل  
 .اليت يقوم ا

 ٢اهلدف 

 أداء اخلدمات مبستوى ال     -
يقل عما هـو مبـين يف       
اتفاقات مشستوى اخلدمة   

  .ذات الصلة بالوحدات

  

 معايري اخلدمة الفعلية مقارنة     -
 .مبعايري اخلدمة املنشودة

  

ــاق > ٪١٠٠ اتفــ
 .اخلدمات

 

 

  

متت احملافظة علـى كـل      
مستويات اخلدمـة عنـد     

ومل يـتم   ،  ٢٠٠٩مستويات  
تأجيل أية عملية بـسبب     

 .تأجيل اخلدمة

إدارة غري بريوقراطية تركـز     صبح  أن ت 
على النتائج وليس علـى العمليـات       
وتعتمد عند االقتضاء علـى قواعـد       

املخـاطر  لضمان احلقوق أو تقليـل      
 ).١١اهلدف اإلستراتيجي (

 تنفيذ كافة األهداف -
 اخلاصة ٢٠١٠املسطرة لعام 

مبكتب املدعي العام 
واملتعلقة بتطوير وحتسني 
النواحي اللغوية والتقنية 

 .واإلدارية وامليزانية

 النسبة الفعلية من -
التطويرات /التحسينات

 .املنفذة

ألهداف مت تنفيذ مجيع ا ٪١٠٠
وفقا للخطط املوضوعة 

 .ويف الوقت احملدد
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  شعبة االختصاص والتعاون والتكامل: ٢٢٠٠الربنامج  -باء 

 اإلجنازات  ٢٠١٠عام  دفاهل مؤشرات األداء النتائج املتوقعة  األهداف

 
 
 
 
 

 

  ١اهلدف 

 تقدمي مجيع التقارير التحليليـة      -
ــة  ــة املتعلق ــة والدوري املطلوب
باحلاالت املعنية أو باملقبوليـة أو      
مبصاحل العدالة فيما خيص احلاالت     
قيد التحقيق يف الوقت املناسـب      

 .أكيدها بتاللجنة التنفيذيةقوم وت

  

 النسبة املئويـة الفعليـة مـن        -
التقارير اليت تقدم يف الوقـت      
املناســبة وتؤكــدها اللجنــة 

 .التنفيذية

  
١٠٠٪ 

 
 

 
مجيع التقارير قدمت إىل    
ــة يف  ــة التنفيذي اللجن
الوقت املناسب وقامت   

 .بتأكيدها

 طلبات مساعدة فعالة وتستجيب     - 
 .للشروط

 نسبة الطلبات اليت تكـون يف       -
تها املناسب أو حيث يتم   غري وق 

الوقوف على مـسائل تتعلـق      
 .باملطابقة، معدل املطابقة

>٥٪  
 

 
 

١٪ 

 توسيع نطاق اجلهات املـزودة      - 
باملعلومات وغري ذلك من الدعم     

من خالل االتفاقـات العامـة      (
مبا يف ذلـك    ) واخلاصة باحلاالت 

ــة ألغــراض  املــساعدة املقدم
 .احملاكمة/التحقيق

 ٢٠١٠احة عـام     اموعة املت  -
 .٢٠٠٩مقابل اموعة يف 

  ٪١٠>زيادة 

  

 

 
 

 

ــسبة  ــادة بن ٪ ١١زي
ــة  ( ــسعت جمموع ات

املزودين باملعلومات تبعا   
للمتطلبات يف سـياق    
ــافية  ــاالت اإلض احل
املوجودة قيد التحقيـق    

 ).والفحص األويل

 حتقيقات ٥ إىل ٤إجراء 
جديدة يف القضايا يف 
احلاالت القائمة أو 
اجلديدة وعلى األقل 

حماكمات رهناً  ٤إجراء 
تعاون  مبا يؤمن من
اهلدف (خارجي 

 ).١اإلستراتيجي 

إبرام اتفاقات التعاون املتوقعة لعام      - 
٢٠١٠. 

عـة  اتفاقات التعاون املتوق   نسبة   -
 .واليت أبرمت

مل يتم السعي إىل إبرام       ٪١٠٠
خاصة مبكتب  ت  اتفاقا

ــام  ــدعي الع أو /وامل
 ٢٠١٠مطلوبة لفتـرة    

عدا التـدابري املؤقتـة     
املربمة لصاحل طلبـات    

متـت  فردية للمساعدة   
 . كلها بصورة مرضية
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 اإلجنازات  ٢٠١٠عام  دفاهل مؤشرات األداء النتائج املتوقعة  األهداف

وضع آليات لتوفري 
املساعدة الضرورية 

للجميع، ال سيما توقيف 
األشخاص وتسليمهم 
ومحاية الشهود وتنفيذ 

اهلدف (األحكام 
 ).٥اإلستراتيجي 

  ٢اهلدف 

 إحراز تقدم مالئم يف تنفيذ -
اليت االعتقال استراتيجيات التعاون و

 .وضعت لكل حالة على حدة

  

 التنفيذ الفعلي مقابل التنفيـذ      -
 .املنشود

  
١٠٠٪ 

  
٩٠٪ 

زيادة الدعم املتواصل 
للمحكمة عن طريق تعزيز 

اهم املتبادل االتصال والتف
مع أصحاب املصلحة 
والتشديد على دور 
 هااحملكمة واستقالليت

 ).٦اهلدف اإلستراتيجي (

  ٣اهلدف 

 مـن   ٪٨٥تنفيذ ما ال يقـل عـن         -
ــواردة يف  ــسنوية ال ــداف ال األه
استراتيجيات التعـاون والعالقـات     
اخلارجية اليت م مباشـرة مكتـب       

 .املدعي العام

 

اف  معدل التنفيذ الفعلي لألهد    -
 .السنوية

  

< ٨٥ ٪ 

  

٩٥٪  

زادت شعبة االختـصاص    
والتكامل من تفاعلها مـع     
أصحب املصلحة فيها، ما    
ــدعم  ــادة ال أدى إىل زي
للمحكمة عموما ومكتب   

  .املدعي العام بوجه خاص

  شعبة التحقيقات: ٢٣٠٠ الربنامج -جيم 

 اإلجنازات ٢٠١٠اهلدف عام  مؤشرات األداء النتائج املتوقعة األهداف

 حتقيقات ٥ إىل ٤راء إج
جديدة يف القضايا يف 
احلاالت القائمة أو 
اجلديدة وعلى األقل 

 حماكمات رهناً ٤إجراء 
مبا يؤمن من تعاون 

اهلدف (خارجي 
  ).١اإلستراتيجي 

  

  ١اهلدف 

 مجع وحتليل األهداف -
احملددة يف خطة التحقيق 

اخلاصة بالفريق املشترك اليت 
وضعت للتحقيقات 

  .فحوص األولية اخلمسةوال

 

  

 اجلمع املقرر مقابل -
 .اجلمع الفعلي

  

 حنــرافاالنــسبة 
صفر ٪ مع افتراض    
عدم حدوث غـري    

 .املتوقع

  

 حققت شعبة التحقيقـات     ٢٠١٠يف  
تقدما يف مخسة حتقيقات واحترمـت      

وأدت ثالثة  . كل اآلجال املتعلقة ا   
من هذه التحقيقات إىل تقدمي طلبات      

إلصدار مـذكرات   للدائرة التمهيدية   
وفضال عن ذلـك،    . اعتقال أو مثول  

وفرت شعبة التحقيقات الدعم لثالث     
قضايا يف احملاكمة وثالث قضايا حيث 

 .أحرارايوجد املتهمون 
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 اإلجنازات ٢٠١٠اهلدف عام  مؤشرات األداء النتائج املتوقعة األهداف

  القيام بدراسـات     - 
نــصف ســنوية 
لبيان مدى الرضا   
ــالتحليالت  بـ

الفريق املشترك،  (
وفريق احملاكمـة   
ــة  واللجنـــ

 ).التنفيذية

عترب أن ما مت توفريه من دعم لشعبة        اُ ٪٩٠>رضا بنسبة 
املتابعة القضائية يف جمـاالت تطـوير    
املنتجات ومجع وحتليل األدلة كـان      

 .مرضيا ويستجيب للهدف

  

  

  

  

  

  

 

 تنفيذ اإلستراتيجية املتعلقة    -
بالضحايا فيمـا يتـصل     

  .بالتحقيقات

ــذ - ــستوى تنفي  م
اإلستراتيجية وفقا  

  .للمخط

نسبة اخلطأ صفر ٪ 
 مع افتراض عدم
  . حدوث غري املتوقع

مت تنفيذ أهداف اإلستراتيجية املتعلقة     
ال وجـود ألي    (بالضحايا بالكامل   

  .)احنراف

صيانة النظام وتطـويره    
ملخـاطر  ملواجهة كـل ا   

السعي لتـأمني   واألمنية  
مـن  ألالقدر األقـصى    

كافة املشاركني متشياً مع    
نظام رومـا األساسـي     

  ).٢اهلدف اإلستراتيجي (

  ٢اهلدف 

دام احلوادث األمنية مع  انع-
الشهود أو املوظفني بسبب 

عدم غري املالئم نكشاف اال
  . مكتب املدعي العامتصرف 

  

 عدد احلوادث -
ة مع الشهود أو األمني

املوظفني بسبب 
غري املالئم نكشاف اال

أو عدم تصرف 
  .مكتب املدعي العام

 

 صفر

 

  

 انعدمت احلوادث األمنية ٢٠١٠يف 
غري نكشاف اليت يتسبب فيها اال

املالئم أو عدم تصرف مكتب املدعي 
  .العام

  شعبة املتابعة القضائية: ٢٤٠٠ الربنامج -دال 

 اإلجنازات ٢٠١٠دف عام اهل مؤشرات األداء النتائج املتوقعة األهداف

جودة عالية طلبات ذات  -
يف اآلجال تسلّم وموجزة 

يف الوقت (املنصوص عليها 
املناسب وبعد إقرارها عن طريق 

نائب املدعي /استعراض النظراء
 ).العام

 نسبة مشاريع املذكرات -
اليت يقرها جملس 

استعراض النظراء وتنفذ 
 .لوقت املناسبيف ا

متت املوافقة على مجيع  ٪١٠٠
مشاريع املذكرات وتقدميها 

ة وقد يسرت عملي. يف حينها
االستعراضات التوحيد 
 .  املراجعات منوقلصت

 حتقيقات ٥ إىل ٤إجراء 
جديدة يف القضايا يف 
احلاالت القائمة أو 
اجلديدة وعلى األقل 

 حماكمات ٤إجراء  
رهناً مبا يؤمن من تعاون 

اهلدف (خارجي 
  ).١اإلستراتيجي 

 

 عرض األدلة بكفاءة أمام -
الدائرة التمهيدية والدائرة 

 .االبتدائية

نسبة االستعراضات  -
للتقدم نصف الشهرية 
ات يينحتة واحملرز يف القضي

مقاربتها اليت يوافق عليها 
 .املدعي العام ونائبه

وافق املدعي العام على كافة  ٪١٠٠
االستعراضات نصف الشهرية 

التوحيد  وقد يسر. مجيعها
 .املراجعاتعمليات 
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  املرفق الثالث

  قلم احملكمة: الربنامج الرئيسي الثالث

  مكتب املسجل: ٣١٠٠ الربنامج -ألف 

 اإلجنازات ٢٠١٠دف عام اهل مؤشرات األداء ملتوقعةالنتائج ا األهداف

 حتقيقات جديدة ٥ إىل ٤إجراء 
يف القضايا يف احلاالت القائمة أو 

 حماكمات ٤اجلديدة وعلى األقل 
رهناً مبا يؤمن من تعاون خارجي 

 .)١اهلدف اإلستراتيجي (

  ١اهلدف 

 دعم التحقيقات -
واحملاكمات مبا يتفق 

 .واإلطار القانوين

  

جراء التقييم املنتظم مبشاركة إ -
أصحاب املصلحة على النحو 
  .املتوقع يف اخلطة نصف السنوية

    
١٠٠٪  

 

  

 القيام بتفتيش وفحص مجيع -
األشخاص واألشياء اليت تدخل 

 .مباين احملكمة

  

١٠٠٪ 

 

  

١٠٠٪ 

 

  ٢اهلدف 

 بيئة آمنة مبقر  إرساء-
 .احملكمة

 استجابة موظف أمين لكافة -
حاالت الطوارئ يف دقيقتني 

  .اثنتني

١٠٠  ٪١٠٠٪   

 التقيد بربنامج التدريب األمين -
األمن (امليداين لألمم املتحدة 

األساسي واألمن املتقدم يف 
 ).امليدان

١٠٠٪ 

  

 

 لكل األشخاص ٪٩٧
الذين يتنقلون إىل 

  .امليدان

صيانة النظام وتطويره ملواجهة 
السعي وملخاطر األمنية كل ا

من كافة أللتأمني القدر األقصى 
املشاركني متشياً مع نظام روما 

اهلدف اإلستراتيجي (األساسي 
٢.( 

 اتفاق نظم اإلدارة -
األمنية امليدانية مع معايري 
األمم املتحدة واملعايري 

 .لدوليةا

مبعايري األمن الدنيا التقيد  -
معايري األمن بكذا وتشغيلية ال

  .أماكن اإلقامةالتشغيلية يف الدنيا 

 رهنا مبوقع ٪ ٩٤-٨٥  ٪١٠٠
  .املقر
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 اإلجنازات ٢٠١٠دف عام اهل مؤشرات األداء ملتوقعةالنتائج ا األهداف

 عملية إدارة أمن - 
املعلومات بشكل 

 .ومتسقتحكَّم فيه م

 اختبار التغلغل يف الشبكة -
 .وتقليص مستوى التعرض

جرى اختبار الشبكة  
. وتقدمي تقرير بشأنه

ومت إدراج التوصيات يف 
مشاريع وبرامج قسم 
تكنولوجيا املعلومات 

  .واالتصال

ر مل يتم إجراء تقدي
  من ٢٠١٠املخاطر لعام 
: تكرارأجل تفادي ال

املتعاقد دولوات "قدم 
 Contractor ("وتوش

Deloitte & Touche(  يف
 تقريرا عن تقدير ٢٠١٠

خماطر تكنولوجيا 
املعلومات واالتصال 

املتعاقد إي سي "وقدم 
) Contractor ACT( "يت

تقريرا عن املشكالت 
املتعلقة بأنظمة احملكمة 

  .اإللكترونية

 حتقيقات جديدة ٥ إىل ٤إجراء 
يف القضايا يف احلاالت القائمة أو 

 حماكمات ٤اجلديدة وعلى األقل 
رهناً مبا يؤمن من تعاون خارجي 

 .)١اهلدف اإلستراتيجي (

  ٣ و١اهلدفان 

 محاية املصاحل -
 .القانونية للمحكمة

  
 عدد االتفاقات اإلطارية املربمة -

 .دعماً لعمليات احملكمة
٨ ١٠ 

وضع سياسات لتنفيذ معايري 
اجلودة الواردة يف النظام األساسي 
وقواعد اإلجراءات واإلثبات فيا 

يتعلق بكل املشاركني يف 
اإلجراءات واألشخاص الذين 

 احملكمة بصورة أنشطةتطاهلم 
اهلدف اإلستراتيجي (حتترم التنوع 

٣ .(  

 عدد احلاالت اليت -
رضٍسويت بشكل م.  

  ٥٠  

  

٢٣  
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 اإلجنازات ٢٠١٠دف عام اهل مؤشرات األداء ملتوقعةالنتائج ا األهداف

  

 النسبة املئوية للمشكالت اليت -
حددا املراجعة الداخلية 

 .تناولتها خطة العمل وللحسابات

  

١٠٠٪ 

  

٤٣٪ 
إدارة غري بريوقراطية  صبحأن ت

تركّز على النتائج وليس على 
العمليات وتعتمد عند االقتضاء 
على قواعد لضمان احلقوق أو 

اهلدف (تقليل املخاطر 
 ).٨اإلستراتيجي 

  ٤اهلدف 

 التقليل من املخاطر -
 .املالية واإلدارية

 إجراء مراجعة مستقلة -
قائمة على تأكيدات  للحسابات

 .ومعلومات موضوعية ومشورة

٦ ٦ 

  شعبة اخلدمات اإلدارية املشتركة: ٣٢٠٠ الربنامج -باء 

 اإلجنازات ٢٠١٠دف عام اهل مؤشرات األداء النتائج املتوقعة األهداف

إدارة غري صبح أن ت
ية تركّز على ريوقراطب

النتاج وليس على 
عند العمليات وتعتمد 

على قواعد االقتضاء 
لضمان احلقوق أو تقليل 

اهلدف (املخاطر 
 .)٨اإلستراتيجي 

  ١اهلدف 

 تنفيذ نظم اإلدارة -
املتكاملة مع استخدام 

بنسبة أنظمة دعم القرار 
١٠٠٪.  

ادخار  تنفيذ تدابري -
 .فعالة

  

 عدد وحدات نظم املعلومات -
  .املتاحة

  أنظمة دعم القرار عدد تقارير-
  .املقبولة املتاحة

 

  
٥٠  

  

٢٠ 

  
٤٠  

الفعالة دخار تتضمن تدابري اال  – ٩
االستخدام املرن للموارد املتاحة 

تشمل و .)إعادة التعيني واالنتشار(
ةخرى مراجعاألهودات ا 

 .وحيدهااإلجراءات واخلدمات وت

رصينة تقدمي اقتراحات 
ة تتعلق ودقيقة وشفاف

بامليزانية ال تتطلب 
سوى تعديالت طفيفة 

اقترحته ما على جمموع 
من مبلغ اجلمعية 

اهلدف (لموارد لتوزيع و
 ).٩اإلستراتيجي 

  ٢اهلدف 

 تقدمي اقتراحات رصينة -
ودقيقة وشفافة تتعلق 

 .بامليزانية

  

 تعديل املبلغ املقترح وتوزيع -
 .املوارد

  

   ٪ ٥حد أقصى بنسبة 

و إعادة من التقليص أ
 .التوزيع

  

كان اقتراح تقليص امليزانية أو 
إعادة توزيعها الذي تقدمت به جلنة 
امليزانية واملالية واجلمعية يف حدود 

 . ٢٠١٠أهداف 
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 اإلجنازات ٢٠١٠دف عام اهل مؤشرات األداء النتائج املتوقعة األهداف

جلب فرص التطوير 
والتقدم الوظيفيني 

واالعتناء ا وعرضها 
جمموعة متنوعو على 
وظفني ومن أعلى من امل

اهلدف  (مستوى
 ).١٠اإلستراتيجي 

  ٣هلدف ا

 تنفيذ إستراتيجية -
لفرص التطوير 

  .الوظيفي

 

  

  

 اليت مت ٢٠١٠ عدد أهداف -
أن تكون هناك تنفيذها دون 

  .انعكاسات على امليزانية

 اليت مت ٢٠١٠ عدد أهداف -
نعكاسات مع وجود اتنفيذها 

 .على امليزانية

  

من كل  ٪ ٨٠
  .األهداف

من كل  ٪ ٢٠
  .األهداف

 

  

لتعليم مت وضع خطط إستراتيجية ل
البدء ، ول احملكمةام كوتنفيذها يف

يف برنامج تطوير القيادة، واعتماد 
سياسات جديدة تتعلق باملوارد 
البشرية وحتسني ظروف اخلدمة 

للمهنيني يف امليدان الذين مت 
 .توظيفهم دوليا

  شعبة خدمات احملكمة: ٣٣٠٠ الربنامج -جيم 

 اإلجنازات ٢٠١٠ف عام داهل مؤشرات األداء النتائج املتوقعة األهداف

  ١اهلدف 

 توفري الدعم لدورات احملكمة وفقاً -
 ،ئحة احملكمة والئحة قلم احملكمةلال

 يوم )٢٠٠(ئيت وتقدمي الدعم الالزم مل
 .٢٠٠٩عمل باحملكمة عام 

  
 عدد أيام احملاكمات -

 .اليت متت بنجاح

 

١٠٠٪ 

  
مت بنجاح توفري كافة 

اخلدمات املطلوبة من قسم 
 .إدارة احملكمة

 حتقيقات يف ٥ إىل ٤إجراء 
القضايا يف سياق احلاالت 

املوجودة أو حاالت جديدة 
 حماكمات على ٤جراء إو

 رهناً مبا يؤمن من ،األقل
اهلدف (التعاون اخلارجي 

 ).١اإلستراتيجي 
 توفري اخلدمات ذات الفعالية -

والكفاءة لألطراف والدوائر اليت 
 .تطلبها

 االستجابة للطلبات -
يف غضون أسبوع 

 .واحد

 .٪١٠٠ دعم 

إرساء نظام يتصدى 
للمخاطر األمنية والسعي 

اجلاد لتأمني القدر األقصى 
من أمن كافة املشاركني 

متشياً مع نظام روما 
اهلدف (األساسي 

 ).٢اإلستراتيجي 

  ٢اهلدف 

خدمات ذات كفاءة وفعالية  توفري -
يف جمال الدعم واحلماية والدعم 

سيت للضحايا والشهود اللوج/العمليايت
وآخرين معرضني للخطر بغض النظر 

  .عن املكان، رهنا بتقدير األمر

  
عدد الشهود  -

والضحايا الذين متت 
  .محايتهم بنجاح

  
١٠٠٪  

  
يف تنفيذ ٪ ١٠٠جناح 

  .التدابري اإلجرائية للحماية
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 اإلجنازات ٢٠١٠ف عام داهل مؤشرات األداء النتائج املتوقعة األهداف

إدارة غري صبح أن ت
بريوقراطية تركّز على النتاج 
وليس على العمليات وتعتمد 

د االقتضاء على قواعد عن
لضمان احلقوق أو تقليل 

اهلدف اإلستراتيجي (املخاطر 
٨.( 

  ٣اهلدف 

 دقة يف املصطلحات واالتساق يف -
لوقائع ااملترمجة حتريريا والنصوص 
شفويا يف كل اللغات املترمجة 
  .املستعملة

الفعال للموارد االستعمال الشامل و -
   .يف كل خدمات الترمجة

  
ترامجة الوظفني ون املمالئم مدد ع -
تاحني املترامجة يف امليدان الارجيني واخل
  .هامتكليفهم مبل

  
عدد عمليات  -

البحث اليت متت يف 
شهريا اللغوية الوسائل 

  .من مستعملني نشيطني

عدد الطلبات  -
يف تدفق حجم  املكررة
  .العمل

عدد طلبات الترمجة  -
رية والترمجة والف

ة يف امليدان اليت يالفور
  .تنفيذهامت 

  

  )حد أدىن( ٢٠٠

  
  
٠٪  

  

٩٠٪  

  
  

  
 عملية ٤٠٠مت إجراء حوايل 

 شهريا حسب كل حبث
  .مستخدم

  

 طلبا بسبب ٨٢مت إلغاء 
  .التكرار

  
يتعلق  ا طلب١٦٩فيذ تنمت 
  .فوريةالترمجة بال
  

  قسم اإلعالم والوثائق: ٣٤٠٠  الربنامج–دال 

 اإلجنازات ٢٠١٠اهلدف عام  مؤشرات األداء النتائج املتوقعة األهداف

  ١اهلدف 

 زيادة الوعي -
باألنشطة القضائية 
  .وفهمها لدى الناس

  
  
 

  
  عدد الدورات التفاعلية-

  .اليت متت
 العدد التقديري للسكان -

الذين متت توعيتهم عن 
 .طريق اإلذاعة والتلفزيون

  

  . عن كل حالة٥٠
  

 ٪ من اتمعات املتأثرة ٨٠
  .حسب كل حالة

  
  ١٣٦: أوغندا

  ٢٢١: مجهورية الكونغو الدميقراطية
  ٧٠: السودان

  ٩٦: مجهورية أفريقيا الوسطى
  .مليون ٨,٥: أوغندا

   مليون٢٥: و الدميقراطيةمجهورية الكونغ
  . ماليني١٠: السودان

  مليون١: مجهورية أفريقيا الوسطى

االستمرار يف إشاعة 
مستوى من الوعي 

بدور احملكمة وفهمه 
يتالءم و املرحلة اليت 
بلغتها أنشطة احملكمة 

يف اتمعات اليت 
 ألنشطةتطاهلا هذه ا

اهلدف اإلستراتيجي (
٤(.  

 طلبات متزايدة -
من الضحايا قصد 

املشاركة يف 
 .اإلجراءات القضائية

 النسبة املئوية من طلبات -
الضحايا اليت تقدم يف شكل 

 .سليم

٧٥٪    
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 اإلجنازات ٢٠١٠اهلدف عام  مؤشرات األداء النتائج املتوقعة األهداف

 توقعات واقعية -
بشأن نطاق عمل 

  .احملكمة

ورات ومواد  عدد املنش-
  .التوعية اليت وزعت

  )١(٢١,٤٨٩: أوغندا . لكل حالة٢٠,٠٠٠
  )٢(٢٣,٢٠٦: مجهورية الكونغو الدميقراطية

  )٣(٨,٤٤٦: السودان
 )٤(٣,٦٤٧: مجهورية أفريقيا الوسطى

  
  :يف البلدان املعنية

 ساعات بث امللخصات -
 .الصوتية يف اإلذاعة

  

 .ساعة ٤٠

  )٥(م/غ: أوغندا
  ساعة  ٤٩: مجهورية الكونغو الدميقراطية

  )٦(م/غ: السودان
 ساعة ٦٧: مجهورية إفريقيا الوسطى

 عدد ساعات بث -
امللخصات املصورة يف 

 . التلفزيون

  

٤٠ 

  م /غ: اأوغند
 ٤٨,٥٣: مجهورية الكونغو الدميقراطية

  ساعة 
  م /غ: السودان

 ساعة ٦١,٣٨: مجهورية إفريقيا الوسطى

ضمان إشهار 
اإلجراءات للجمهور 

  احمللي والعاملي 
اهلدف اإلستراتيجي (
٧(. 

  ٢اهلد ف 

 زيادة االطالع -
جراءات على إ

 .احملكمة القضائية

 عدد ساعات عرض -
  .امللخصات املصورة

  

٥٠  

  م /غ: أوغندا
  ساعة  ٧٣ :مجهورية الكونغو الدميقراطية

  ١٩: السودان
  ٨٣: مجهورية إفريقيا الوسطى

                                                 
 عبارة عن ٣,٨٤٤معلومات ورزم  عبارة عن ١٧,٦٤٥ أوغندا كانت يفمن جمموع النصوص اليت مت توزيعها   )١(

 .اخلالصات القانونية للمجمكة اجلنائية الدولية
 ٧,٨٨٦ عبارة عن رزم معلومات و١٥,٣٢٠ من جمموع النصوص املوزعة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية كانت )٢(

 .اجلنائية الدوليةة مكحللماخلالصات القانونية عبارة عن 
 عبارة عن رزم معلومات ٨,١٤٧ من جمموع النصوص املوزعة فيما يتعلق باحلالة يف دارفور، السودان، كانت  )٣(

  .اجلنائية الدوليةللمحكمة اخلالصات القانونية  عبارة عن ٣١٩و
رة  عبا١٥٩ عبارة عن رزم معلومات و٣,٤٨٨ من جمموع النصوص املوزعة يف مجهورية إفريقيا الوسطى كانت  )٤(

 .ة اجلنائية الدوليةمكحاخلالصات القانونية للمعن 
 مل تبث أوغندا ملخصات صوتية للمحكمة اجلنائية الدولية املتعلقة باإلجراءات االبتدائية أو التمهيدية املتعلقة  )٥(

يت مت  من برامج احملكمة اجلنائية الدولية ال٢٠١٠ ساعة يف ١٦٨غري أنه مت بث . بالقضايا يف احلاالت األخرى
 .انتائجها حمليا

مل تقم احملكمة اجلنائية الدولية بدفع مقابل لالتفاقات مع احملطات اإلذاعات لبث امللخصات الصوتية وال امللخصات  )٦(
ومع ذلك يقدر أن احملطات اإلذاعية ومواقع انترنت الشركاء بثت يف . التلفزيونية للربامج اليت أنتجتها احملكمة

 ملخص باإلجنليزية – حكم االستئناف –قضية البشري : ة اليت أُعدت يف مقر احملكمة املنتجات اآلتي٢٠١٠
آدم لن يذهب إىل املدرسة "و) ملخص تلفزيوين وفيديو" يف قاعة احملكمة("والفرنسية والعربية لإلذاعة والتلفزيون 

احلالة والقضايا يف دارفور ويف الزغاوة واملساليت والعربية؛ ملخص ) أسطوانتان( يف لغات الفر –" يوم السبت
 اسأل احملكمة – برناجما لإلذاعة ٢١ التوعية؛ –) ملخيمات الالجئني يف تشاد( نسخة عربية وإجنليزية –) السودان(

   .بالعربية وملخصات عن اإلجراءات يف قضية أبو قردة
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 اإلجنازات ٢٠١٠اهلدف عام  مؤشرات األداء النتائج املتوقعة األهداف

 عدد املشاركني الذين مت -
مباشرة يف الوضول إليهم 
 . دورات تفاعلية

 ٢٠٠٩باملئة أكثر من  ٢٠
 .حبسب احلالة

  ) باملئة١١ (+ ٢٣,١٠٠: أوغندا
 ٢١,١٢٢: مجهورية الكونغو الدميقراطية

  ) باملئة٩(+
  ) باملئة٦٦ (+ ١,٨٩٩: السودان

 ٣٢ (+٦,٨٣٦: مجهورية إفريقيا الوسطى
 )باملئة

عدد مواقع املشاهدة  -
  .لمعاليت ت

م املواقع مرتبطة بعرض ملخصات /غ  ٢
  )انظر أعاله(مصورة 

اخلام  فيديوالمقاطع عدد  -   
اليت استعملتها وسائل 

 .اإلعالم

٧٠ ٦٠ 

 ارتفاع عدد زوار خدمة -  
  . الفيديو ملوقع احملكمة

  ).٢٠٠٩ يف ٩٥,٠٠٠ (١١٣,٢٣٣   ٪١٥

ارتفاع عد زوار الذين  -
 حيضرون

اإلجيازات /لساتاجل
  .صحفية يف مقر احملكمةال

 باملئة أكثر مقارنة بعام ١٠
٢٠٠٩.  

    .)٢٠٠٩ يف ٦,٢٧٦  (١٠,٣٠٢

ارتفاع عدد املقابالت  -
  .املمنوحة لوسائل اإلعالم

  .)٢٠٠٩ يف ٦٧ (٦٥: أوغندا   ٪١٠٠
 .٨٤١: مجهورية الكونغو الدميقراطية

  .)٢٠٠٩ يف ١,٠٠١(
  .)٢٠٠٩ يف ٣ (٤٩: السودان

 ٢٧٣ (٣٠٥: وسطىمجهورية إفريقيا ال
  .)٢٠٠٩يف 

  ). ٢٠٠٩ يف ٤١٥ (١,٣٣٩: مقر احملكمة

  شعبة الضحايا والدفاع: ٣٥٠٠ الربنامج

 اإلجنازات ٢٠١٠دف عام اهل مؤشرات األداء النتائج املتوقعة األهداف

وضع سياسات لتنفيذ معايري 
اجلودة املنصوص عليها يف 
نظام روما األساسي ويف 

ت اإلثباءات وقواعد اإلجرا
 يف فيما خيص مجيع املشاركني

 توفري التمثيل القانوين -
بشأن أو إسداء املشورة /و

اإلجراءات القضائية أمام 
  . احملكمة

القانونيني وكالء  عدد ال-
ننياملعي.  

  ٩: لقانونيةاملشورة اشعبة   ٣٠
شعبة مشاركة الضحايا 

 إىل غاية ٢: والتعويضات
٢٨/٠٢/٢٠١٠    
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فرق  إعداد املواد املناسبة ل-
 القانوين وفرق وكالءال

  .الدفاع

 عدد التقارير واملستندات -
  .املودعة لدى الدوائر

  ٩١: املشورة القانونيةشعبة   ١٥٠
شعبة مشاركة الضحايا 

  77: والتعويضات

اعد السرية  التقيد بقو-
التامة من قبل كافة املوظفني 
العاملني يف الوحدات ضمن 

  .الربنامج

احلوادث املتعلقة  عدد -
بسوء التعامل مع املعلومات 

  .السرية

  ال شيء: املشورة القانونيةشعبة   ال شيء
شعبة مشاركة الضحايا 

 من ممثل ١ (٢: والتعويضات
 بسبب ضياع بريد ١قانوين و
DHL  

 شفافة لتقدمي  توفر معايري-  
الدعم القانوين للفرق 

  .القانونية

 عدد املطالبات املربرة فيما -
  .يتصل بانتهاك مبدأ السرية

  ال شيء: املشورة القانونيةشعبة   ال شيء
شعبة مشاركة الضحايا 

   . من ممثل قانوين ١ :والتعويضات

  
 النسبة املئوية للطلبات -

الذين  الواردة من الضحايا
 ن استماراتوستخدمي

  .الطلب املوحدة

  
< ٩٥٪  

  
١٠٠٪  

  

 

 النسبة املئوية للمشتبه م -
واملتهمني الذين يستعملون 

الصلة االستمارات ذات 
للمساعدة القضائية اليت 

  .ها احملكمةدفعت

< ١٠٠  ٪٧٥٪  

  

إشاعة مستوى من 
بدور احملكمة والفهم .الوعي

ملرحلة هلذا الدور يتالءم مع ا
اليت بلغتها أنشطة احملكمة يف 

اتمعات املتأثرة ذه 
اهلدف اإلستراتيجي (األنشطة 

٦(.  

  ٢اهلدف  

 توعية املشبه م -
واملتهمني وغريهم من 

الضحايا مبا هلم من حقوق 
يف حماكمة عادلة وحقوقهم 
  .يف املشاركة ويف التعويض

  ٨٠  ١٠  عدد الوسطاء -

 نظام كفء للمساعدة -  
القانونية اليت تقدمها 

  .كمةاحمل

 عدد طلبات املساعدة -
القانونية اليت تدفعها 

  .احملكمة

  ١٢: املشورة القانونيةشعبة   

شعبة مشاركة الضحايا 
 إىل غاية ٨: والتعويضات

٢٨/٠٢/٢٠١٠  

 نسبة ما دفع من مساعدة -    
  .قانونية يف شهر

٨٠  ٪٩٥٪  

 نظام كفء ملعاجلة -  
  .يااطلبات الضح

 نسبة طلبات الضحايا اليت -
ت ومت تأكيد سجل

استالمها يف غضون سبعة 
  .أيام من استالمها

االستمارات أكد مقر ٪  من ٨٠  ٪٩٥
حيث يكون  احملكمة استالمها 

ال فقط ملصاحل وين ممثِّنالوكيل القا
  .أصحاب الطلبات
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 نسبة طلبات الضحايا اليت -    
انات يلت يف قاعدة البخأد

 يوما من ٣٠يف غضون 
  .استالمها

٩٥٪  80٪  

ريب املهنيني القانونيني  تد-  
واامني يف البلدان 

املستهدفة على 
  .اإلجراءات أمام احملكمة

عدد احملامني الذين مت  -  
  .تدريبهم سنويا

ية  عدد اجلمعيات الدول-
يت تتلقى إحاطات من لا

  .ممثلي احملكمة سنويا

<٤٠٪  

  

<٥٪  

  )حلقة دراسية (١٥٠
  

١٩  

 

  املرفق الرابع

  أمانة مجعية الدول األطراف: ابعالربنامج الرئيسي الر

 اإلجنازات ٢٠١٠دف عام اهل مؤشرات األداء النتائج املتوقعة األهداف

تنظيم مؤمترات ذات نوعية ال 
سيما  الدورة الثامنة املستأنفة 
والدورة التاسعة للجمعية يف 
نيويورك، ودورتني للجنة 
امليزانية واملالية يف الهاي، 

نة خبدمة ألماباإلضافة إىل قيام ا
جهزة اجتماعات عدد من األ

 التابعة للجمعية، الفرعية
بة على املباين اوخباصة، جلنة الرق

 .الدائمة وفريق عمل الهاي

 عقد املؤمترات -
والدورات كما هو 

 .مقرر

 سري االجتماعات بسالسة -
والتئامها يف الوقت احملدد هلا 

  .واعتماد التقارير
  النظر يف مجيع البنود املدرجة-

  .يف جدول األعمال
 دعم املشاركني فنيا ولوجستيا -

أثناء االجتماعات مبا يف ذلك 
عملية تسجيلهم وتوفري الوثائق 

  .وتقدمي اخلدمات اللغوية
 أن يرضى املشاركون يف -

الدورة عن الترتيبات 
 .واملعلومات اليت وفّرت هلم

ؤمترية عالية مت تقدمي خدمات م م/غ
. الفرعية جهزااجلودة للجمعية وأل

حترير كافة وثائق ما قبل جرى و
الدورة وأثناء الدورة وما بعد 

الدورة وترمجتها ووصعها حتت 
تصرف الدول يف الوقت املناسب 
  .رغم التأخري يف تلقي بعض الوثائق

وردت أصداء إجيابية من مجيع 
 .املشاركني

متكني اجلمعية وهيئاا الفرعية 
من االضطالع بواليتها على 

كثر فعالية من خالل حنو أ
تزويدها باخلدمات ذات اجلودة 

وتوفري الدعم هلا من قبيل 
التخطيط للخدمات املؤمترية 
وتنسيقها وإعداد وتنسيق 

وتقدمي الوثائق؛ ورصد تقيد 

على وثائق إصدار  -
قدر عال من جودة 
التحرير والترمجة 
ملعاجلتها وإنتاجها 

وتوزيعها يف الوقت 
 .املناسب

لدول يوضع حتت تصرف اأن  -
ما وأعضاء جلنة امليزانية واملالية 

من خدمات مؤمترية يرحيها 
عالية اجلودة ووثائق حمررة 
ومترمجة وصادرة يف الوقت 

 ،املناسب باللغات الرمسية الست

بالنسبة للدورتني الرابعة عشرة  م/غ
واخلامسة عشرة للجنة امليزانية 

واملالية قامت األمانة بتجهيز ما يلي 
قبل الدورة ملا  بالنسبة )١(من الوثائق
ما هو مبني كبعدها ما وأثناءها و

  .) صفحة١,٧٨٢(يف اجلدول التايل 
الدورة الثامنة ويف ما يتعلق ب

                                                 
 . يف ثالث لفات رمسية )١(
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 اإلجنازات ٢٠١٠دف عام اهل مؤشرات األداء النتائج املتوقعة األهداف

شىت األجهزة التابعة للمحكمة 
إعداد اليت تنظم بالالئحة 
يف وقتها نقدميها الوثائق 

موارد إضافية املناسب، وتعيني 
لتمكني األمانة من ها  رتياخوا

همتها بفعالية االضطالع مب
تاح وكفاءة، والتأكد من أن ت

للدول األطراف سبيل الوصول 
وثائق وفقاً الاملؤمتر خدمات إىل 

 .للنظام األساسي

ما يوفّر الدعم الكامل هلا يف 
  .هامهامأدائها 

إىل الدول  أن تقدم املساعدة -
يما على النحو املطلةوب، الس

توفري املعلومات والوثائق ذات 
 .الصلة باجلمعية وباحملكمة

املستأنفة والدورة التاسعة قامت 
 )٢(األمانة بتجهيز ما يلي من الوثائق

بعدها ما قبل الدورة وأثناءها ولما 
ما هو مبني يف اجلدول التايل ك
  ). صفحة٦,٤٩٦(

مجيع املعلومات املتاحة مت تقدمي 
والوثائق املطلوبة واملتعلقة بعمل 

. ة بناء على الطلباجلمعية واحملكم
وهكذا تيسرت األمور للدول 
أداء يف وألعضاء جلنة امليزانية واملالية 

 ومت تلقي أصداء إجيابية من ،دورهم
 .املشاركني

وإعداد دراسات إجراء حبوث 
حتليلية تتعلق بتطبيق وتفسري 

 األساسي ذات أحكام النظام
 أجهزاالصلة باجلمعية وب

 .الفرعية

إسداء مشورة  -
نونية عالية اجلودة قا
 أجهزالجمعية ول

 .الفرعية

   م/غ  

لوثائق اتمكني لنشر ال
بصورة فعالة على ملعلومات او

الدول األطراف وغريها من 
وسائل باملنظمات املهتمة باألمر 

 .اإلنترنتمنها 

 النشر الفعال -
للوثائق وللمعلومات 
على الدول األطراف 

بوسائل منها 
 .اإلنترنت

 يف الدورات نيركاملشارضا  -
لتدابري واملعلومات اليت مت با

 .توفريها

 االطالع على املعلومات -
 .والوثائق دون تأخري

مت حتميل كل الوثائق الرمسية  م/غ
واملعلومات املفيدة على املوقع 

باإلضافة إىل توفر . اإللكترونب
الشبكة اإللكترونية الداخلية 

لالستخدام الدائم لصاحل مجعية 
طراف وأعضاء جلنة الدول األ

  .امليزانية واملالية

ووزعت األمانة على الوفود يف 
الدورة التاسعة للجمعية وحدات 

ختزين خارجية حتمل أغلب الوثائق 
املتاحة ملا قبل الدورة ومستغنية 

صفحة من  ١١,٠٠٠بذلك عن 
. الوثائق املطبوعة اليت توزع عادة
وستواصل األمانة اعتماد مجيع 

 الكفيلة بتحقيق التدابري والسبل
  .الفعالية يف جمال الوثائق

مت تلقي أصداء إجيابية من 

                                                                                                                            
 . يف ست لغات رمسية )٢(
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 اإلجنازات ٢٠١٠دف عام اهل مؤشرات األداء النتائج املتوقعة األهداف

  .املشاركني

  املؤمتر االستعراضي

تنظيم املؤمتر االستعراضي يف 
كمباال وهو مكان بعيد عن 
الدورات العادية للجمعية 

ذي وتوفري خدمات ودعم 
قبيل ختطيط خدمات جودة من 

املؤمتر وتنسيقها، وإعداد الوثائق 
  .تنسيقها وتقدميهاو

اش  نق جلساتتنظيم أربع
  .يومنيعلى مدار للجنة 

حتديد موارد إضافية واحلصول 
لتمكني األمانة من بها عل

االضطالع مبهمتها بفعالية 
وكفاءة، وضمان حصول 

الدول األعضاء على خدمات 
املؤمتر ووثائقه عمال بالنظام 

  .األساسي
كما قامت األمانة بتيسري العمل 

ي للمؤمتر االستعراضي التحضري
كفاءة، وخالل السداسي األول 
وضمان حصول الدول 

 على خدمات املؤمتر األعضاء
  .ووثائقه عمال بالنظام األساسي

كما قامت األمانة بتيسري العمل 
 للمؤمتر االستعراضيالتحضريي 

  .٢٠١٠خالل السداسي األول 

املؤمتر  عقد -
 كما االستعراضي

 .قررهو م

 املؤمتر  سري اجتماعات-
الفرعية بسالسة أجهزته و

وانتهائها يف الوقت احملدد 
  .واملصادقة على التقارير

 سري نقاشات اللجنة بسالسة -
وتلقى .  احملددويف الوقت

رين دعما سيأعضاء اللجة وامل
  .فنيا وماديا

 النظر يف مجيع البنود املدرجة -
  .يف جدول األعمال

 دعم املشاركني فنيا ولوجستيا -
ء االجتماعات مبا يف ذلك أثنا

عملية تسجيلهم وتوفري الوثائق 
  .وتقدمي اخلدمات اللغوية

 يف الدورة عن نياملشاركرضا  -
الترتيبات واملعلومات اليت 

 .وفّرت هلم

  م/غ

بالنسبة للمؤمتر االستعراضي قامت   م/غالدول وأعضاء ما يريح توفري  - إصدار وثائق على -  
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 اإلجنازات ٢٠١٠دف عام اهل مؤشرات األداء النتائج املتوقعة األهداف

قدر عال من جودة 
التحربري والترمجة 
ملعاجلتها وإنتاجها 

وتوزيعها يف الوقت 
  .املناسب

جلنة امليزانية واملالية من 
خدمات مؤمترية عالية اجلودة 

ووثائق حمررة ومترمجة وصادرة 
يف الوقت املناسب باللغات 

الرمسية الست، ما يوفّر الدعم 
  .الكامل هلا يف أدائها مهامها

 بفترة األمانة مبعاجلة الوثائق املتعلقة
ما قبل الدورة وأثناء الدورة وما بعد 

الدورة كما هو مبني يف اجلدول 
 ). صفحة٢,٥٣٩(أدناه 

 

 

  ٢٠١٠ عدد الوثائق والصفحات اليت مت إنتاجها يف عام

  اموع  الروسية  الصينية  العربية  اإلسبانية  الفرنسية  اإلجنليزية  

  صفحات  وثائق  صفحات  وثائق  صفحات  وثائق  صفحات  وثائق  صفحات  وثائق  صفحات  وثائق  صفحات  وثائق  

                              جلنة امليزانية واملالية

 ٨٤٤ ٨٤ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٢٤٨ ٢٣ ٢٦٣ ٢٥ ٣٣٣ ٣٦  ١٤الدورة 

 ٩٣٨ ١١٤ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١٥٣ ١٩ ٣١٢ ٣٣ ٤٧٣ ٦٢  ١٥الدورة 

  جمموع جلنة امليزانية واملالية
١٧٨٢ ١٩٨ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٤٠١ ٤٢ ٥٧٥ ٥٨ ٨٠٦ ٩٨ 

مجعية الدول األطراف  الثامنة ة دور

                املستأنفة

 ٤٢٦ ٤٤ ٤٩ ٤ ٤٩ ٤ ٨٢ ٩ ٨٢ ٩ ٨٢ ٩ ٨٢ ٩  وثائق قبل الدورة

 ٣٤٢ ٨٣ ١٧ ٣ ١٧ ٣ ٧٢ ١٩ ٧٢ ١٩ ٧٢ ١٩ ٩٢ ٢٠  وثائق أثناء الدورة

 ٤٤٦ ٧ ٦٧ ١ ٦٧ ١ ٦٧ ١ ٦٧ ١ ٦٧ ١ ١١١ ٢  وثائق بعد الدورة

ف  جمموع دورة مجعية الدول األطرا
 ١٢١٤ ١٣٤ ١٣٣ ٨ ١٣٣ ٨ ٢٢١ ٢٩ ٢٢١ ٢٩ ٢٢١ ٢٩ ٢٨٥ ٣١  الثامنة املستأنفة

                املؤمتر االستعراضي

 ٣٠٧ ٥٩ ٢٨ ٧ ٢٨ ٧ ٣٢ ٨ ٧٢ ١٢ ٧٢ ١٢ ٧٥ ١٣  وثائق قبل الدورة

 ١٣٦٢ ١٨٦ ١٢٧ ٢٢ ١٢٧ ٢٢ ١٥٣ ٢٨ ١٥٣ ٢٨ ٢٠٩ ٣١ ٥٩٣ ٥٥  وثائق أثناء الدورة

 ٨٧٠ ٧ ١٣٤ ١ ١٣٤ ١ ١٣٤ ١ ١٣٤ ١ ١٣٤ ١ ٢٠٠ ٢  وثائق بعد الدورة

 ٢٥٣٩ ٢٥٢ ٢٨٩ ٣٠ ٢٨٩ ٣٠ ٣١٩ ٣٧ ٣٥٩ ٤١ ٤١٥ ٤٤ ٨٦٨ ٧٠  املؤمتر االستعراضيجمموع 

                دورة مجعية الدول األطراف التاسعة

 ٣١٣٢ ١٦٢ ١٥ ٣ ١٥ ٣ ٧٧٠ ٣٨ ٧٧٠ ٣٨ ٧٨١ ٤٠ ٧٨١ ٤٠  وثائق قبل الدورة

 ٤٦٨ ٨٢ ٤٢ ٩ ٤٢ ٩ ٧٤ ١٣ ٧٤ ١٣ ٩٦ ١٧ ١٤٠ ٢١  وثائق أثناء الدورة

 ١٦٨٢ ١١ ٥٠ ١ ٥٠ ١ ٣٨٥ ٢ ٣٨٥ ٢ ٣٨٥ ٢ ٤٢٧ ٣  وثائق بعد الدورة

جمموع دورة مجعية الدول األطراف 
 ٥٣ ١٢٢٩ ٥٣ ١٢٦٢ ٥٩ ١٣٤٨ ٦٤  التاسعة 

  
٥٢٨٢ ٢٥٥ ١٠٧ ١٣ ١٠٧  ١٣  ١٢٢٩ 

 ١٠٨١٧ ٨٣٩ ٥٢٩ ٥١ ٥٢٩ ٥١ ١٧٦٩ ١١٩ ٢٢١٠ ١٦٥ ٢٤٧٣ ١٩٠ ٣٣٠٧ ٢٦٣  ٢٠١٠جمموع 
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  املرفق اخلامس

  أمانة الصندوق االئتماين للضحايا: الربنامج الرئيسي السادس

 اإلجنازات ٢٠١٠دف عام اهل مؤشرات األداء النتائج املتوقعة األهداف

وضع سياسات لتنفيذ 
معايري اجلودة الواردة يف 
النظام األساسي وقواعد 
اإلجراءات واإلثبات فيما 
 يتلق جبميع املشاركني يف
اإلجراءات واألشخاص 

 أنشطةاهلم طالذي ت
احملكمة وبصورة حتترم 

اهلدف (التنوع 
  ).٣اإلستراتيجي 

  ١اهلدف 
 دفع التعويضات للضحايا -

يا االضحوعائالم وجمتمعات 
عندما تأمر دوائر احملكمة 

  .بذلك
  

  
وجود آلية أساسية للدفع  -

يف الوقت احملدد والرقابة 
وتقدمي التقارير عن دفع 

لتعويضات وتكون قائمة ا
على تنفيذ مساعدة رد 

  . االعتبار

  

  .٪٨٥ التنفيذ معدل

  
كمة لدفع تعويضات احمل يف غياب أمر من 

توقع وي.  مل حيدث أي تنفيذ٢٠١٠يف عام 
تقرير توقعات احملكمة للضحايا يف خريف 

 أن تقوم معايري التعويض أيضا على ٢٠١٠
  . االعتباررد تنفيذ مساعدة 

  ٢اهلدف 
جملس تصال مع حتسن اال -

اإلدارة والدول األعضاء وكبار 
املسؤولني وأصحاب املصلحة 

  .اآلخرين

  
يب من ي صدى إجيا تلقِّ-
حاب املصلحة اخلارجيني أص
ن املوظفني عن اجلودة وم
  .الصتواال

  
أن تكون التقارير 
والتحليالت متاحة 
ألصحاب املصلحة 

اخلارجيني 
واملوظفني يف الوقت 

  . املناسب

  
مت تقدمي التقارير يف الوقت املناسب 
وأصبحت التقارير عن تقدم برنامج 

الصندوق االئتماين للضحايا أكثر مشولية ما 
إىل تلقي صدى اإلجيايب من اجلمهور أدى 

  .الداخلي واخلارجي

يادة الدعم زتواصل 
لمحكمة من خالل ل

تعزيز االتصال والتفاهم 
أصحاب املتبادل مع 
والتشديد على املصلحة 

دور احملكمة واستقالهلا 
  .)٦اهلدف اإلستراتيجي (

صندوق ال فهم أوسع لدور -
 للضحايا وجملس االئتماين

  . أنشطتهإدارته وأمانته و

 زيادة استخدام أجهزة 
االتصال من املنظمات 

الشريكة والوسطاء وأصحاب 
املصلحة اآلخرين وارتفاع 

عدد الزيارات ملوقع الصندوق 
  .على اإلنترنت

 ١٠>زيادة بنسبة 
باملئة يف عدد الزوار 
بنهاية السنة ملوقع 

  .الصندوق

ساهم الصندوق  بالنظر إىل الوسائل املتاحة
االئتماين للضحايا بصورة إجيابية يف الفهم 

ن اتقريرقد صدر و. الواسع لدوره ومهامه
عن تقدم برنامج الصندوق االئتماين 

 على نطاقنشرا  و٢٠١٠للضحايا عام 
ربط موقع الصندوق على جرى و. واسع

أما . االنترنت مبوقع احملكمة اجلنائية الدولية
عدد الزوار فقد سجل ارتفاعا مستمرا 

 باملئة من ٢٤٠ن بنسبة سحيث حت
ديسمرب /فرباير إىل كانون األول/شباط
٢٠١٠  .  

إدارة غري صبح أن ت
بريوقراطية تركّز على 

النتاج وليس على 
العمليات وتعتمد عند 

قتضاء على قواعد اال
لضمان احلقوق أو تقليل 

اهلدف (املخاطر 
  .)٨اإلستراتيجي 

  ٣اهلدف 
 وجود بنية وعمليات إدارية -

تسري بكفاءة وفقا للتنظيمات 
  .والقواعد السارية

  

  
 تقدمي تقرير إجيايب من -

مراجع حسابات خارجي 
بشأن ممارسات األمانة يف 

  .جمال التحكّم واإلدارة
  
  
  

  
مراجع  مل يقدم -

احلسابات اخلارجي 
عن مالحظات 

ممارسات األمانة 
يف جمال التحكّم 

  .واإلدارة

  
مراجعة مرضية عن  مت تلقي تقارير -

  .تنفيذُ التوصياتجرى احلسابات و
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انتقال سلس إىل نظام  -  
لتطبيقات واملنتجات ملعاجلة ا

املعلومات اجلديد إلدارة 
نحامل.  

 التوثيق التام لإلجراءات -
  .يدةاجلد

 حتقيق تقدم كبري -
يف إدخال التغيريات 

نظام  على ةالالزم
التطبيقات 

واملنتجات ملعاجلة 
إجياد و املعلومات

ام أساسي لتقدمي ظن
  . التقارير املالية

  

مت و. مةم رغم التأخريات اجلمت حتقيق تقد
 كانون ١تأجيل إطالق النظام من 

  .٢٠١١أبريل / نيسان١يناير إىل /الثاين

مبا يف نشطة األزيز فعالية  تع-  
ذلك إدارة املنح وتبليغ الدوائر 

  .وطرح العروض

 تقليص كبري يف وقت -
املعاجلة مقارنة بالسنة 

  .املاضية

 ٢٥>نسبة تقليص 
  . باملئة

كل مشاريع الصندوق االئتماين للضحايا 
كانت تديرها جلنة مراجعة املشتريات 

م قام قسالتابعة للمحكمة اجلنائية الدولية و
 مبراجعة  القانونية واخلدماتستشاراتاال

، كما متت مراجعة طرق تقدمي العقود
تقارير عن الصندوق االئتماين للضحايا 

  .وتعزيزها
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  املرفق السادس

  شروع املباين الدائمةمكتب مدير م: ١-الربنامج الرئيسي السابع 

 زاتاإلجنا ٢٠١٠دف عام اهل مؤشرات األداء النتائج املتوقعة األهداف

يهدف مكتب مدير 
 املباين إىل توفرياملشروع 

الدائمة الضرورية 
   .للمحكمة

اين الدائمة  توفري املب-
 حقيقالالزمة للمحكمة لت

  . اإلستراتيجيةهاأهداف

 سري املشروع وفق امليزانية -
  . املعتمدة

 استكمال التصميم األويل للمباين -
  .الدائمة

١٠٠٪  
  
  

١٠٠٪ 

يف حدود  ٢٠١٠سار املشروع يف 
   .امليزانية املعتمدة

كمل التصميم األويل وصودق است
 .عليه
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  املرفق السابع

  ٢٠١٠-٢٠٠٥حتقيق توقعات الفترة 

امليزانية  السنة املالية
  املعتمدة

 )مباليني اليورو(

  أداء امليزانية
بالنسبة (

 )املئوية

 حتقيق التوقعات التوقعات

 .لت مثاين حاالتلِّح/صدت ر- . رصد مثناين حاالت- ٩٢,٩ ٦٦,٩  ٢٠٠٥
 حالتني يف املرحلة التمهيدية ومرحلة -    

 .احملاكمة ومرحلة االستئناف
 . اإلجراءات التمهيدية والطعون العارضة يف ثالث حاالت-

أوغندا، مجهورية الكونغو / ثالث حاالت يف مرحلة التحقيقات- . حالتني يف مرحلة التحقيق-    
يف أعقاب اإلحالة الصادرة ( ودارفور )١القضية (الدميقراطية 

 .)عن جملس األمن التابع لألمم املتحدة
 .حتليل مخس حاالت/ رصد- . رصد عدد يصل إىل مثاين حاالت- ٨٠,٤ ٨٠,٤  ٢٠٠٦
 القضية / مجهورية الكونغو الدميقراطية– فتح التحقيق الرابع -     

٢. 
اكمة والطعون التمهيدية يف قضية لوبنغا  إجراءات ما قبل احمل- . فتح التحقيق الرابع-    

 .)١القضية /مجهورية الكونغو الدميقراطية(دييلو 
 . اإلجراءات السابقة للمحاكمة يف حتقيقات ثالثة- . بداية حماكمتني اثنتني-    
 .املتقدم/ مخس حاالت قيد التحليل األويل- . رصد مخس حاالت على األقل- ٨٧,٢ ٨٨,٩  ٢٠٠٧
مجهورية أفريقيا ( حتقيق جديد يف حالة جديدة فُتحت - .ح حتقيقات يف حاالت جديدة مل تفت-    

 .)الوسطى
 جرت، يف نطاق احلاالت األربع -    

حتقيقات يف ما ال يقل عن ست 
قضايا من بينها قضيتان صدرت 

 .باالعتقالفيهما أوامر 

مجهورية ( سبع قضايا يف إطار أربع حاالت قيد التحقيق -
، مجهورية الكونغو ١القضية / الدميقراطيةالكونغو 

، ٢القضية /، دارفور)١القضية/، دارفور٢القضية /الدميقراطية
 .)أوغندا، مجهورية أفريقيا الوسطى

يف قضية ) التهماعتماد (التمهيدية جراءات اإل  االستمرار يف-     
 .)١القضية/ مجهورية الكونغو الدميقراطية(نغا دييلو الوب

 .املتقدم/ ست حاالت قيد التحليل األويل- . رصد ما ال يقل عن مخس حاالت- ٩٢,٦ ٩٠,٤  ٢٠٠٨
 مل يفتح أي حتقيق يف حاالت -    

 .جديدة
 . مل تباشر حاالت جديدة-

 مواصلة خطوات التحقيق، يف نطاق -    
أربع حاالت ضمن ما جمموعه مخس 
قضايا على األقل مبا يف ذلك ثالث 

وامر قضايا صدرت يف نطاقها أ
  .باالعتقال

أوغندا، ( سبع قضايا يف نطاق أربع حاالت قيد التحقيق -
 ١القضية / ، دارفور٢ و١القضية / مجهورية الكونغو الدميقراطية

  .) ومجهورية أفريقيا الوسطى٢و
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  امليزانية املعتمدة السنة املالية
 )مباليني اليورو(

  أداء امليزانية
 )بالنسبة املئوية(

  التوقعات حتقيق التوقعات

إيقاف ، نغا دييلو أمام الدائرة االبتدائيةا قضية لوب-  . حماكمة واحدة على األقل-    
القضية /اإلجراءات مجهورية الكونغو الدميقراطية

١.  
قضية ) التهمإقرار ( إجراءات ما قبل احملاكمة  -      

مجهورية كونغو  ("كاتنغا نغودجولو شوي"
  .)٢القضية /الدميقراطية

 بِِمبايف قضية ) متهيديةجلسات ( جلسات متهيدية -      
  .)مجهورية أفريقيا الوسطى(

 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 مخسة حتقيقات حفيفة-
، )نغودجولو/كاتنغا (٢ية الدميقراطية القض

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

  .)حسكانيطا (٣والقضية ) البشري(، ٢

ال يتوقع إجراء حماكمة  .  حماكمتان-    
  .٢٠٠٩ثالثة يف عام 

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

 حاالت قيد الفحص األويل مبا فيها كينيا -  . حماكمات متتابعة-    
وكولومبيا وأفغانستان وجورجيا وغينيا وكوت 

التأثري بغية زيادة و. ديفوار وفلسطني، جرى إعالا
يا على منهجطابعا مكتب املدعي العام أضفى 

  .نشطة الرصد اليت يقوم االدعاية أل
نغا أي العرض الذي يقدمه قضية لوب:  حماكمتان-      

، "نغودجولو/كاتنغا"مكتب املدعي العام؛ قضية 
  .بدأ العرض الذي يقدمه املكتب املذكور

 "مببا"التهم يف قضية إقرار  إاء اإلجراءات اخلاصة ب-      
  ."أبو قردة"وقضية 

 مخسة حتقيقات يف ثالث حاالت أمام 
  .احملكمة حاليا

 ٥ و٤ و٣كونغو الدميقراطية القضية مجهورية 
 ١ وكينيا القضية ٣، ودارفور القضية )كيفوس(
  . ٢و

 محسة حتقيقات كامنة إما أن -
اإلجراءات جتري بشأا أو أن املشتبه 

  .أحرارم 

يوجد فيها إدراة الشهود يف قضايا /حتقيقات كامنة
  : أحراراماملشتبه 

  .أوغندا -
 .٢ و١دارفور  -

  :منة دعما لقضايا قيد احملاكمةحتقيقات كا
  .٢ و١مجهورية كونغو الدميقراطية القضية  -
  . مجهورية إفريقي الوسطى -

١٠٠,٣ ١٠٣,٦  ٢٠١٠ 

 مل تفتح حتقيقات يف حاالت -
  .جديدة

مارس / آذار٣١ أذنت الغرفة التمهيدية بتاريخ -
  . بفتح حتقيق يف احلالة اجلديدة يف كينيا٢٠١٠

 وكينيا ١ كبينيا:  إجراء حتقيق حقيقي يف حالتني-
٢.  

ديسمرب / كانون األول١٥ إيداع طلبات بتاريخ -  
  . اللتماس األمر باملثول أمام احملكمة٢٠١٠
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 حتليل عدد ال يقل عن مثاين حاالت -
  .ممكنة

املرحلة ( إعالن تسع حاالت قيد الفحص األويل -
تضم أفغانستان وكولومبيا وكوت ديفوار ) ب٢

يا ومجهورية ونيجروجورجيا وغينيا وهندوراس 
  .كوريا وفلسطني

مكتب املدعي العام أضفى التأثري ومن أجل زيادة  -
نشطة الرصد اليت يقوم يا على الدعاية ألمنهجطابعا 

  .ا

      

 إجراء ما ال يقل عن ثالث -
ميكن إجراء (حماكمات متتابعة 

جلسات متزامنة على مدى أسابيع 
  ).عديدة

ة عبد اهللا بندا التهم يف قضيإقرار ستكملت جلسة  اُ-
أبكر نورين وصاحل حممد جربو جاموس، يف 

  .انتظار القرار
 "لوبانغا دييلو" استمرت احملاكمات يف قضية -

ماتيو بغودجولو /جريمان كاتانغا "وقضايا 
  . واختتمت مرافعات االدعاء يف القضيتني،"شوي

 يف "جان بيار مببا غمبو" بدأت احملكامة يف قضية -
  .٢٠١٠ديسمرب / طانون األول٢٢

  .جرت حماكمات متزامنة طيلة أربعة أشهر -
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  املرفق الثامن

   عدد املدعى عليهم وطلبات الضحايا ومدة إقامة الشهود:"قلم احملكمة

  عدد املدعى عليهم املعوزين وطلبات الضحايا

العدد الفعلي  
 ٢٠١٠يف 

توقعات يف ميزانية 
٢٠١٠ 

العدد الفعلي يف 
٢٠٠٩ 

نية التوقعات يف ميزا
٢٠٠٩ 

العدد الفعلي 
 ٢٠٠٨يف 

التوقعات يف ميزانية 
٢٠٠٨ 

العدد الفعلي يف 
٢٠٠٧ 

التوقعات يف ميزانية 
٢٠٠٧ 

عدد املدعى عليهم 
  ٢٠٠٥املعوزين

 
٦ 

 
٣ 

 
٤ 

 
٣ 

 
٣ 

 
١ 

 
٢ 

 
٣ 

 ال توجد توقعات ١ ال توجد توقعات ٦٦ ال توجد توقعات ٧٤ ال توجد توقعات ٢٢٥٧  طلبات الضحايا

 يا للمشاركة طلبات الضحا
طلبات جديدة من الضحايا للمشاركة يف  

٢٠١٠ 
العدد اإلمجايل 

 للطلبات
طلبات جديدة من الضحايا للمشاركة يف 

٢٠٠٩ 
طلبات جديدة من 

الضحايا للمشاركة يف 
٢٠٠٨ 

طلبات جديدة من الضحايا للمشاركة يف 
٢٠٠٧ 

 ١٠٨ ٢١٦ ٢٧٢ ١,٠١٢ ٣١١  أوغندا
مجهورية الكونغو 

  الدميقراطية
  
٤٧ 

  
١,٠٦٨ 

  
٣٣١ 

  
٢٧٠ 

  
٢١٢ 

 ٦٣   السودان-دارفور 
 

١٨ ٠ ١١٨ ٢٠٤ 

مجهورية إفريقي 
  الوسطى

  
١,٧٦١ 

  
١,٩٢٨ 

  
٣٤ 

  
١٣٣ 

  
٠ 

 ٠ ٠ ٢ ٥٤ ٥٧  كينيا
 ٣٣٨ ٦١٩ ٧٥٧ ٤,٢٦٦ ٢,٢٣٩  اموع

 اإلقامة يف مقر احملكمة حسب كل شاهد 
مدة اإلقامة  

يف املقر القصوى 
حسب كل شاهد 

 ٢٠١٠يف 

 امليزانية ملدة توقعات
اإلقامة القصوى 

حسب كل شاهد يف 
٢٠١٠ 

مدة اإلقامة 
يف املقر القصوى 

حسب كل شاهد 
 ٢٠٠٩يف 

توقعات امليزانية ملدة 
اإلقامة القصوى 
حسب كل شاهد 

 ٢٠٠٩يف 

مدة اإلقامة 
يف املقر القصوى 

حسب كل شاهد 
 ٢٠٠٨يف 

توقعات امليزانية ملدة 
اإلقامة القصوى حسب 

 ٢٠٠٨كل شاهد يف 

مدة اإلقامة 
يف املقر القصوى 

حسب كل شاهد 
 ٢٠٠٧يف 

توقعات امليزانية ملدة 
اإلقامة القصوى 

حسب كل شاهد يف 
٢٠٠٧ 

مجهورية الكونغو 
الدميقراطية القضية 

١  

  
  
٢٢ 

  
  
١٠ 

  
  
٣٩ 

  
  
١٠ 

  
  
٠ 

  
  
٧ 

  
  
٠ 

  
  
٧ 

مجهورية الكونغو 
الدميقراطية القضية 

٢  

  
٤١ 

  
١٠ 

  
٢١ 

  
١٠ 

  
٠ 

  
٧ 

  
٠  

 

  
٧ 

رية إفريقيا مجهو
  الوسطى

  
١٩ 

  
١٠ 

  
٠ 

  
١٠ 

  
٠  

  
٧ 

  
٠ 

 
٧ 

 

  

_______________  


