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 مجعية الدول األطراف
 

 احلادية عشرةالدورة   
 ٢٠١٢نوفمرب / تشرين الثاين٢٢-١٤ ،الهاي

 

  تقرير املكتب عن عملية التخطيط االستراتيجي
 للمحكمة اجلنائية الدولية

 

   األمانة منمقدمةمذكرة 

، ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٢١ املؤرخة ICC-ASP/10/Res.5 من الوثيقة ٤٧ إىل ٣٩عمالً بالفقرات 
يقدم مكتب مجعية الدول األطراف هنا التقرير املتعلق بعملية التخطيط االستراتيجي يف احملكمة اجلنائية الدولية لكي تنظر 

اورات غري الرمسية اليت أجراها الفريق العامل يف الهاي التابع للمكتب مع ويعكس هذا التقرير نتائج املش. فيه اجلمعية
  .احملكمة
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  مقدمة -أوال

يف  قد أعربت )١( تشري إىل قراراا السابقة يف هذا السياق،وهي ،")اجلمعية("مجعية الدول األطراف كانت   -١
اليت نشطة املتعددة األ وإدارة إقامةعملية أ من تشجيع التخطيط االستراتيجي كجزء ال يتجزب عن اهتمام قوي وقت مبكر
  .تنفيذ نظام روما األساسيجمال احملكمة يف تضطلع ا 

ن عنه للخطة االستراتيجية يف عام ورحبت مجعية الدول األطراف، يف دورا العاشرة، باالستعراض املعلَ  -٢
 نقَّحة وقدمت احملكمة خطتها االستراتيجية امل)٢(. وشددت على استعدادها لإلسهام يف املشاروات يف وقت مبكر٢٠١٢

  .٢٠١٣إىل الفريق العامل ويقترح أن تستمر املناقشات بشأن هذا املوضوع يف عام 

 ٢٠١٢ي يف عام التخطيط االستراتيجو للجمعية العاشرةالدورة  متابعة أعمال  -ثانياً

السفري جان مارك هوشيت لسادسة، أثناء دورته ا ،٢٠١٢يناير / كانون الثاين٣١ يفعين املكتب   -٣
، ميسراً ملشاورات الدول األطراف، وللحوار بني احملكمة والدول األطراف يف إطار الفريق العامل يف )لكسمبورغ(

  ").الفريق العامل("الهاي التابع للمكتب 

  .املنظمات غري احلكوميةجمتمع مشاورات مبشاركة ممثلي أيضاً قدت عو  -٤

 العمل اليت وورقاتل اجتماع الفريق العامل املسائل التالية ذات األولوية استناداً إىل العروض  ونوقشت خال  -٥
  : للمحكمةون خمتلفنصاغها ممثلو

  ؛واالتصال اإلعالم) أ(  

  الوسطاء؛و) ب(

  .ستراتيجيةخلطة االااستعراض و) ج(

 ٥يونيه و/ حزيران١٤مارس و/ آذار٢٩وقد عقد الفريق العامل ثالث جوالت من املشاورات غري الرمسية، يف   -٦
 عامة،  وبصورة)٣(.املسائل املنصوص عليها يف الواليات الصادرة للمكتب يف الدورة العاشرةيوليه، بغية النظر يف /متوز

. ٢٠١٨رحبت الدول األطراف بعملية التخطيط االستراتيجي كأداة إدارية مهمة لتطوير احملكمة يف املستقبل حىت عام 
  العامة وعلى  تأثريها على السياساتحتديد عن طريقفاظ على مصداقية التخطيط االستراتيجي وتعزيزها وينبغي احل

احملددة  يف إطار األهداف واألولويات تدرج أن وهي عملية ينبغي على حنو حازم ،القرارات التنفيذيةوخمصصات امليزانية 

                                                           

؛ ICC-ASP/9/Res.3و ؛ICC-ASP/8/Res.3 و؛ICC-ASP/7/Res.3و ؛ICC-ASP/6/Res.2و ؛ICC-ASP/5/Res.2 و؛ICC-ASP/4/Res.4 القرارات )١(

  .ICC-ASP/10/Res.5و

  .٤٧، الفقرة  ICC-ASP/10/Res.5  الوثيقة)٢(

  .٤٧-٣٩، الفقرات  ICC-ASP/10/Res.5  الوثيقة)٣(
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مبساعدة  هاينبغي رصدف للمحكمة إىل عمليات يوميةتراتيجية  األهداف االسعملية ترمجةأما . ستراتيجية اخلطة االيف
  .جمموعة صغرية من مؤشرات األداء الكمية والنوعية

   النظر يف املسائل املطروحة -لثاًثا

  واالتصال اإلعالم  -ألف

رة لبدء نفاذ  والذكرى السنوية العاش)٤(،)يوليه/ متوز١٧(‘ يوم العدالة اجلنائية الدولية ’أن الفريق العامل رأى  -٧
-٢٠١١لمحكمة للفترة ل اإلعالم حدثان رئيسيان يتصالن باستراتيجية مها، )يوليه/ متوز٢(نظام روما األساسي 

يوليه، اقترح / كال هذين احلدثين قد وقعا يف شهر متوز أنوبالنظر إىل . وخاصة سياستها املتعلقة باالتصاالت)٥(،٢٠١٣
 احتفاالً ذين احلدثين معاً، وأشار إىل أن هذه االحتفاالت تتيح صلحة بأنشطةالفريق العامل قيام اجلهات صاحبة امل

وفضالً عن . فرصة فريدة إلبراز مكانة احملكمة اليت تنظر يف االضطالع بأنشطة لدعم أنشطة اجلهات صاحبة املصلحة
رخياً ثابتاً، فإن االحتفاالت بالذكرى يوليه تا/ متوز١٧  يومذلك، أشار الفريق العامل إىل أنه يف الوقت الذي يشكل فيه

. السنوية العاشرة ميكن أن متتد طوال العام، مبا يف ذلك التركيز عليها أثناء الدورة احلادية عشرة جلمعية الدول األطراف
  .، أن حتتفل بذكراها السنوية العاشرةمبحض اختيارهاوأُشري إىل أن احملكمة ميكن هلا أيضاً، 

ضطلعت ا احملكمة متواضعة وحمدودة، بسبب االفتقار إىل ميزانية حمددة هلذه األنشطة، ومشلت واألنشطة اليت ا  -٨
وقد قامت . استحداث هوية مرئية وتصميم أشياء من بينها شعار وعلم وملصقات والفتات من أجل االستعمال اخلارجي

 يعكس األنشطة اليت )٦( بإنشاء موقع شبكي، بصورة مشتركة،‘والوثائق اإلعالم قسم’أمانة مجعية الدول األطراف هي و
يضطلع ا أصحاب املصلحة، ويشمل جمموعة أدوات لكي يستعملها أصحاب املصلحة الذين قد حيتاجون إىل مواد يف 

وقد .  كما يشمل شعاراً لكي تستخدمه األطراف الثالثة يف احتفاهلا بالذكرى السنوية العاشرة،أنشطتهم ومنشورام
 للقيام، بدعم من الدولة املضيفة، بتنظيم معرض صور رقمي سيجري إطالقه يف الهاي ‘عالم والوثائققسم اإل’خطط 

  .٢٠١٢نوفمرب /ليتزامن مع الدورة احلادية عشرة جلمعية الدول األطراف يف تشرين الثاين

، وأُشري إىل أن هذا ورحبت الوفود بالنهج املتكامل الذي تتبعه احملكمة دعماً ألنشطة اجلهات صاحبة املصلحة  -٩
 وجرى تشجيع الدول على النظر يف الكيفية اليت .النهج يعكس الوالية املقررة يف الدورة العاشرة جلمعية الدول األطراف

وأشار الفريق العامل إىل أن من .  الذكرى السنوية العاشرة أثناء الدورة احلادية عشرةتسلّط األضواء علىميكن هلا ا أن 
الترويج  النظام املنشأ مبوجب نظام روما األساسي، وشجع على بلذكرى السنوية العاشرة ليس هو احملكمة سيحتفل بال

 أمام اليت تدوروأُعرب أيضاً عن األمل يف أن تتيح املرحلة املتقدمة للمحاكمات املختلفة . هلذا االحتفال على نطاق العامل

                                                           

  .١٢إعالن كمباال، الفقرة  )٤(

  .ICC-ASP/9/29 الوثيقة )٥(

  .www.10a.icc-cpi.info: انظر الرابط الشبكي )٦(
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واقترح أن جيري تسليط األضواء تحققة على مدى السنوات العشر املاضية، احملكمة قدراً أكرب من التركيز على النتائج امل
  .على األنشطة القضائية

  .حمددة أو مبادرات/ورحب الفريق العامل بإمكانية تقدمي تربعات من أجل دعم أحداث و  -١٠

  

 العالقات بني احملكمة والوسطاء   -باء

مشروع املبادئ التوجيهية املنظمة للعالقات بني احملكمة "قدمت احملكمة إىل الدول األطراف وثائق معنونة   -١١
وقد . ٢٠١٢مايو / أيار١١بتاريخ " العقد النموذجي للوسطاء"، و"مدونة قواعد السلوك للوسطاء"، و"والوسطاء

يع تشاورت احملكمة مع املنظمات غري احلكومية وتلقت آراء الوسطاء العاملني يف امليدان واليت انعكس بعضها يف مشار
  .هذه الوثائق

وقد عكس مشروع املبادئ التوجيهية التعديالت اليت حددت بأا ضرورية أثناء االستعراض املستمر من جانب   -١٢
 السياسات الضرورية ملواءمة املبادئ التوجيهية مع املبادئ املستقاة من احلكم الصادر يف قد ضم هذا املشروعو. احملكمة
إزاء التحديات اليت املبداه  ردود الفعل  املشروعوعكس.  بشأن خضوع الوسطاء للمساءلة أحكاماً ومشل‘لوبانغا’قضية 

تواجهها احملكمة، مبا يف ذلك احلاجة إىل الوضوح يف العالقة مع الوسطاء، واألمن، والعبء املايل الواقع على بعض 
 وتقييم دوريني وسيجري تنقيحه عند وخيضع مشروع املبادئ التوجيهية الستعراض. الوسطاء بسب تفاعلهم مع احملكمة

  . احملكمةجتاربالضرورة يف ضوء 

وقد أُشري إىل أمهية وضع سياساة عامة رمسية تراعي أوضاع احملكمة خصيصاً، بالنظر إىل تأثريها العاملي وإىل أا   -١٣
األخرى ميكن أن تكون مفيدة ورأى الفريق أن التجارب اليت اكتسبتها احملاكم . يبتغون أغراضاً بعينهاتعمل مع شركاء 

ولوحظ أن األجهزة املختلفة للمحكمة اليت تعتمد على الوسطاء، وخاصة مكتب املدعي العام وقلم احملكمة، . للمحكمة
  .ختاطب الوسطاء للحصول على مساعدم بشأن مهام حمددة خاصة باجلهاز املعين

ة نتيجةً للدور اإلشرايف املتوخى ملوظفي احملكمة ذوي وأشار الفريق العامل إىل عدم وجود آثار على امليزاني  -١٤
  .الصلة، ولكن ميكن أن توجد هذه اآلثار خبصوص األمن

عقد عمل بل عقد تقدمي خلدمات وأن هو  أن األمر ليس وفيما خيص وضع الوسطاء، يوضح العقد النموذجي  -١٥
كمة أن من املالئم تعويضهم عن املهام املؤداة، فإن ويف الظروف اليت ترى فيها احمل. الوسطاء ليسوا من موظفي احملكمة

  . للعقدطبقاًهذه املدفوعات تقدم 

وفيما يتعلق بإمكانية اعتبار احملكمة مسؤولة عن سوء سلوك الوسطاء، يوضح مشروع املبادئ التوجيهية أن   -١٦
الوسطاء يتحملون هم أنفسهم تبعة سوء بيد أن . احملكمة ال تتحمل تبعة األنشطة اليت يقوم ا الوسطاء مبوجب العقد

 ويف احلاالت اليت .سلوكهم، على النحو املبني يف مدونة قواعد السلوك اليت يتعني قراءا باالقتران مع املبادئ التوجيهية
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 وبالنظر إىل أن الوسيط. ينتهك فيها أحد الوسطاء أي شرط من شروط العقد، يكون من واجب احملكمة إاء العقد حاالً
  .ليس جزءاً من هيكل احملكمة وبالتايل ال خيضع للتدابري التأديبية، يكون إاء العقد هو التدبري الفعال املتاح للمحكمة

 وتتمتع باحلصانة وأن الوسطاء اإلجراءات القضائية الوطنيةوأشار الفريق العامل إىل أن احملكمة حمصنة من   -١٧
وفيما . ا ميتد ليس فقط إىل القانون االجتماعي ولكن أيضاً إىل القانون اجلنائيوهذ. خيضعون لإلجراءات القضائية الوطنية

  .خيص املركز القانوين للوسطاء خارج نطاق عقدهم مع احملكمة، فإن نظام االمتيازات واحلصانات ال ينطبق عليهم

 يبلَّغ ا الوسطاء قبل تفاعلهم مع احملكمة؛ ،واشتملت املبادئ التوجيهية أيضاً على أحكام تتعلق مبسألة السرية  -١٨
  .وأي مواصلة للتفاعل مع احملكمة هو قرار متروك للوسيط وحده

  التفاعل بني اخلطة االستراتيجية وامليزانية السنوية   -باء

كررت مجعية الدول األطراف يف دورا العاشرة اإلعراب عن أمهية تعزيز العالقة واالتساق بني عملية   -١٩
مصداقية واستدامة النهج االستراتيجي بالنسبة إىل لتخطيط االستراتيجي وامليزانية السنوية، وهو أمر حاسم األمهية ا

 أن تواصل احملكمة، بالتشاور مع الدول األطراف، العمل على إجياد ترتيب الطويل األجل، وطلبت اجلمعية يف هذا الصدد
، طلبت  وفضالً عن ذلك)٧(.االستراتيجية واالختيارات املتعلقة بامليزانيةهرمي ألولوياا من أجل تيسري االختيارات 

إطار تشاور مع الفريق العامل يف الهاي، بالعمل مع احملكمة ومع جلنة اجلمعية قيام الفريق الدراسي املعين باحلوكمة، يف 
أن يقدم الفريق توصياته األولية إىل املكتب قبل شفافية عملية امليزانية وإمكانية التنبؤ ا وامليزانية واملالية بغية تعزيز 

  )٩(. وجرى النظر يف هذه املسألة يف الفريق الدراسي املعين باحلوكمة)٨(.٢٠١٢أغسطس /آب

   للخطة االستراتيجية٢٠١٢ استعراض عام  -دال

جتماع أثناء اال ،٢٠١٢سبتمرب / أيلول٢٠يف  عرضت احملكمة )١٠(،ICC-ASP/10/Res.5عمالً بالقرار   -٢٠
سبتمرب / أيلول١٩ املؤرخ ٢٠١٧-٢٠١٣مشروع اخلطة االستراتيجية املنقَّحة للفترة السادس للفريق العامل يف الهاي، 

٢٠١٢.  

 للخطة االستراتيجية للمحكمة هو التعبري بشكل أفضل عن توقّعات ٢٠١٢وكان القصد من تنقيح عام   -٢١
 أفضل بني االستراتيجية وأنشطة األقسام وتكاليف هذه األنشطة كما احملكمة والواقع الذي تعيشه، وضمان حتقيق مواءمة

واشتملت اخلطة االستراتيجية املنقَّحة على الغايات العامة الطويلة األجل للمحكمة، كما . هي معروضة يف امليزانية
وقد وجدت احملكمة . ة املعنيةتبني األنشطة املطلوب القيام ا لتحقيق الغاياليت ولوية األهداف ذات األحددت لكل غاية 

                                                           

  .٤٤، الفقرة ICC-ASP/10/Res.5الوثيقة  )٧(

  .‘حاء’، الفرع ICC-ASP/10/Res.4الوثيقة  )٨(

  .ICC-ASP/11/31ة تقرير الفريق العامل املعين باحلوكم )٩(

  .٤٧، الفقرة ICC-ASP/10/Res.5الوثيقة  )١٠(
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، )٢٠١٤-٢٠١٣(أن من ادي بدرجة أكرب التركيز على أُطر زمنية قصرية األجل خبصوص األهداف ذات األولوية 
  .، بالنظر إىل الواقع املتغري الذي تعيشه احملكمة٢٠١٤وهي ستقوم بتنقيح األهداف ذات األولوية حبلول اية عام 

السابقة املنقَّحة  سيكون سنة انتقالية بني اخلطة االستراتيجية املنقَّحة واخلطة ٢٠١٣ام وأوضحت احملكمة أن ع  -٢٢
 ستحتوي على ٢٠١٣، وأنه بينما ستحاول احملكمة وضع أحدث خطة موضع التطبيق، فإن ميزانية عام ٢٠٠٩لعام 

الً بشأن األهداف باملقارنة مع  مناظري أطول أج٢٠١٢وقد أتاحت اخلطة املنقَّحة لعام . بعض عناصر اخلطة السابقة
وستنعكس اخلطة اجلديدة هي . امليزانية السنوية، ولكن الدورات متوافقة، وستكيف اخلطة اجلديدة تبعاً لدورات امليزانية

واخلطة هي . ، وهي أول ميزانية سيجري مواءمتها بالكامل مع اخلطة٢٠١٤واألهداف ذات األولوية يف ميزانية عام 
  .ستواصل احملكمة رصدها يف ضوء التجربةوثيقة حية 

 والحظت أن ٢٠١٤وقد قامت احملكمة بتقييم تأثري اخلطة االستراتيجية املنقَّحة على امليزانية الربناجمية لعام   -٢٣
وفضالً عن ذلك فإن . وامليزانية سيكون له تأثري مفيد على سيطرة احملكمة على نفقاااخلطة االستراتيجية الربط بني 

، قد أجرت حتليالً منفصالً بشأن املخاطر وأنشأت سجالً اخلطة االستراتيجيةكمة، فيما خيص املخاطر اليت حددا يف احمل
  .للمخاطر

ويف املشاوارت غري الرمسية اليت عقدها الفريق العامل بشأن عملية التخطيط االستراتيجي، أعرب الفريق عن   -٢٤
ولذلك فقد أوصى . اً رمسياً عن اآلراء بشأا من جانب مجعية الدول األطرافرأي مفاده أن هذه املسألة تتطلب إعراب

  . املنقَّحةاخلطة االستراتيجيةيف  ٢٠١٣على حنو أدق يف عام  بالنظر الفريق العامل

   املسائل الناشئة  -هاء

 حتتاجان إىل املتابعة لتنيالأشار الفريق العامل إىل أن مجعية الدول األطراف كانت قد حددت املسألتني التاليتني   -٢٥
  :باهتمام

  إدارة املخاطر؛  )أ(  

  والعمليات امليدانية،  )ب(  

وذلك من أجل حتديد مىت ميكن على حنو مفيد إشراك الدول األطراف يف املشاورات املتعلقة جبوانب السياسات يف هاتني 
اركة يف حوار بناء مع احملكمة أيضاً بشأن  وأن اجلمعية قد كررت اإلعراب عن استعدادها للمش)١١(املسألتني اهلامتني،

  )١٢(.مسائل مثل إدارة املخاطر ذات األولوية على حنو مالئم، ووضع استراتيجية للمحكمة بشأن العمليات امليدانية

 

                                                           

  .٤١، الفقرة ICC-ASP/9/Res.3الوثيقة  )١١(

  .٤٦، الفقرة ICC-ASP/10/Res.5الوثيقة  )١٢(
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   اخلالصة -رابعا

عية على أساس األعمال املضطلع ا بشأن التخطيط االستراتيجي يف إطار الفريق العامل يف الهاي، فإن مج  -٢٦
الدول األطراف مدعوة إىل تقدمي التوجيه بشأن األعمال املستقبلية يف هذا اال وإىل حبث مشروع النص املعتزم إدراجه 

  ).املرفق(يف القرار اجلامع 
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    املرفق

   يف القرار اجلامعتدرجمشاريع فقرات 

  :، معدال٢٠١١ًمشروع قرار عام   

  إن مجعية الدول األطراف؛

 احملكمة وأنشطتها تشكل مسؤولية مشتركة بني احملكمة بشأنن املسائل املتعلقة باإلعالم واالتصال  بأتذكّر  -٤٠
 ن؛ي أصحاب املصلحة اآلخرباإلسهام الكبري املقدم من فيه تسلّميف الوقت الذي والدول األطراف، 

 )١(،ستراتيجية اإلعالم واالتصال، يف سياق ايوليو/ متوز١٧يف   مع التقدير املبادرات املتخذة لالحتفالتالحظ  -٤١
 إىل جانب، صاحبة املصلحة، استناداً إىل الدروس املستفادة، مجيع اجلهات املعنية وتوصي )٢(يوم العدالة اجلنائية الدولية،ب

 تعزيز اجلهود الدولية ملكافحة بغية ٢٠١٢عام  الحتفاالت عداد اإلاملشاركة يف باحملكمة واحملاكم الدولية األخرى، 
   إلفالت من العقاب؛ا

مع التقدير األنشطة املضطلع ا وتلك اجلاري التخطيط هلا من جانب اجلهات صاحبة املصلحة تالحظ   -٤٢
 الدول األطراف على املشاركة يف هذه وتشجعلالحتفال بالذكرى السنوية العاشرة لبدء نفاذ نظام روما األساسي، 

- ٢٠١١امة األخرى الرامية إىل تنفيذ استراتيجية اإلعالم للمحكمة للفترة األنشطة فضالً عن املشاركة يف األنشطة اهل
   مبا يف ذلك أن جيري هذا بالتشاور مع احملكمة واجلهات املعنية األخرى صاحبة املصلحة؛)٣(،٢٠١٣

مة  العالقات بني احملكتنظّممشروع املبادئ التوجيهية اليت "العرض الذي قدمته احملكمة عن ب حتيط علماً  -٤٣
  ؛ مع احملكمة بشأن هذه املسألةمن املناقشات املتعمقةإىل الدخول يف مزبد  املكتب وتدعو ،"والوسطاء

 أمر حاسم فهو أمهية تعزيز العالقة والترابط بني عملية التخطيط االستراتيجي وعملية امليزانية، تعيد تأكيد  -٤٤
  أن تعمد،يف هذا الصدد  إىل احملكمةوتطلب، الطويل األجلي ج االستراتيجمصداقية واستدامة النهإىل بالنسبة األمهية 

 االستراتيجية االختيارات بغية تيسري العمل من أجل ترتيب أولوياا إىل مواصلةبالتشاور مع الدول األطراف، 
  املتعلقة بامليزانية؛االختيارات و

يف  أنشطة احملكمة عن طريقئج اليت حتققت  وشفاف للنتادقيق، استناداً إىل تقييم وم احملكمة إىل أن تقتدعو  -٤٥
جمموعة مناسبة من مؤشرات األداء، مبا يف ذلك املقاييس األفقية للكفاءة بتقدمي ،  املوضوعة األولوياتمعرض الوصول إىل

  يف عملية التخطيط االستراتيجي؛من الدروس أنشطة احملكمة واالستفادة بأثر رجعي فيما يتعلق بوالفعالية، 

                                                           
  ICC/ASP/9/29.الوثيقة  )١(
  .١٢ إعالن كمباال، الفقرة )٢(

)٣(
  ICC/ASP/9/29.الوثيقة  
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إدارة املخاطر ذات املسائل الناشئة، مبا يف ذلك  حوار بناء مع احملكمة بشأن للدخول يف استعدادها تكرر  -٤٦
   العمليات امليدانية؛بشأن، ووضع استراتيجية للمحكمة مالئمةاألولوية إدارة 

احملكمة  املكتب إىل التشاور مع وتدعو ،٢٠١٧-٢٠١٣ للفترة نقَّحةامل اخلطة االستراتيجية تقدمي تالحظ  -٤٧
 التخطيط االستراتيجي تأثري تعزيز وتفعيل بشأا، حيثما كان مناسباً، يف سياق عملية امليزانية، وهو األمر الذي يقصد به

  ؛على تطوير احملكمة وأنشطتها

وضع املسألتني الناشئتني املتمثلتني يف إدارة املخاطر و الدخول يف حوار بناء مع احملكمة بشأن تطلب إىل املكتب  -٤٨
 )٤(.استراتيجية للمحكمة بشأن العمليات امليدانية

 

 ــــــــــ

                                                           
)٤(

  .٤٦قرة ، الفICC-ASP/10/Res.5الوثيقة  


