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جمعية الدول األطراف

عشرةالثالثةالدورة
٢٠١٤ديسمرب/الثاينكانون١٧- ٨نيويورك،

االستراتيجيالتخطيطعمليةعنالمكتبتقرير
الدوليةالجنائيةبالمحكمة

األمانةمنمذكرة

،٢٠١٣نوفمرب/الثاينتشرين٢٧املؤرخICC-ASP/12/Res.8القرارمن٤٩إىل٤٤منبالفقراتعمال
الدوليةاجلنائيةباحملكمةاالسرتاتيجيالتخطيطعمليةعنتقريرهطيهاألطرافالدولمجعيةمكتبيقدم
معالهاييفالعاملالفريقأجراهااليتالرمسيةغرياملشاوراتنتائجالتقريرهذاويبني. اجلمعيةفيهالتنظر

.احملكمة
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مقدمة- أوال2

اإىل") اجلمعية("األطرافالدولمجعيةأشارتإذ-١ يفاجلمعيةأبدت١السياق،هذايفالسابقةقرارا
األنشطةوإدارةتنظيممنيتجزأالكجزءاالسرتاتيجيالتخطيطبتشجيعقويااهتمامامبكروقت

.األساسيرومانظامتنفيذيفاحملكمةاتقوماليتاملتعددة
اويف-٢ للفرتةللمحكمةاملنقحةاالسرتاتيجيةباخلطةعلمااجلمعيةأحاطتعشرة،الثانيةدور

وجددت،٢٠١٥-٢٠١٢للفرتةالعاماملدعيملكتباملنقحةاالسرتاتيجيةواخلطة،٢٠١٧- ٢٠١٣
٢.إعداد امليزانيةوعمليةاالسرتاتيجيالتخطيطعمليةبنيواالتساقالعالقاتتعزيزأمهيةعلىالتأكيد

ووضعاملخاطرإدارةيفالناشئةالقضايابشأناحملكمةمعيتباحثأناملكتبإىلالعامةاجلمعيةوطلبت
.امليدانيةللعملياتاسرتاتيجية

عامفياالستراتيجيالتخطيطوعمليةالعامةللجمعيةعشرةالثانيةالدورةمتابعة- ثانيا
٢٠١٤

بدورلتقوم) كرواتيا(كوراتشمردنفيسيالالسفريةاملكتبعني،٢٠١٤فرباير/شباط١٨يف-٣
ومع األطرافالدولمعمشاوراتاملنسقةوعقدت. االسرتاتيجيبالتخطيطاملتعلقةاملسائليفالتنسيق
وأبريل،/نيسان١٠أيام") العاملالفريق("للمكتبوالتابعالهاي،يفالعاملالفريقإطاريفاحملكمة

جمتمعمنممثلوناملشاوراتتلكيفوشارك،٢٠١٤أكتوبر/األولتشرين٢٧ومايو،/أيار١٥
.احلكوميةغرياملنظمات

اليتالعملوأوراقوالوثائقالعروضأساسعلىالعاملالفريقإطاريفالتاليةالقضايامناقشةومتت-٤
:احملكمةقدمتها

واالفرتاضات٢٠١٣عامعنعامةحملةذلكيفمباالقضائية،واألنشطةاالدعاءأنشطة) أ(
؛٢٠١٥لعاماملوضوعة

؛٢٠١٧-٢٠١٣للفرتةاالسرتاتيجيةاخلطة) ب(
العام؛املدعيملكتباملعدَّلةاالسرتاتيجيةاخلطة) ج(
للمحكمة؛املواضيعيةاالسرتاتيجيةاخلطط) د(
.التواصلجماليفاحملكمةاسرتاتيجية) هـ(

٢٠١٣عامعامةلمحةذلكفيبماالقضائية،واألنشطةاالدعاءأنشطةعرض-ألف
٢٠١٥لعامالموضوعةواالفتراضات

القضائيةاألنشطة- ١
املقرتحةالربناجميةامليزانيةأنإىلاحملكمةرئاسةأشارتأبريل،/نيسان١٠يفاملعقوداالجتماعخالل-٥

اخلطةاحتياجاتإىلكذلكواستناداوبالقضاء،باالدعاءمتعلقةافرتاضاتأساسعلىُوضعت
إعدادعمليةأثناءالتغيريتتطلبقداالفرتاضاتأنعلىالتأكيدمتذلك،ومع٣.للمحكمةاالسرتاتيجية

بإقرارالتمهيديةالدوائرإحدىقيام) بجديدة؛حالةفتححاليف) أ: التاليةالعواملبسببامليزانية
.القضاياإحدىيفأخرىمتوقعةغريتطورات) دالرباءة؛أواإلدانة) جالتهم؛

-ICCو،ICC-ASP/7/Res.3و،ICC-ASP/6/Res.2و،ICC-ASP/5/RES.2و،ICC-ASP/4/Res.4القرارات ١

ASP/8/Res.3،وICC ASP/9/Res.3،وICC-ASP/10/Res.5،وICC-ASP/11/Res.8 ،وICC-ASP/12/Res.8.

.ICC-ASP/12/Res.8القرار ٢
. وقد http://www.icc-cpi.int/iccdocs/registry/ICC-Strategic-Plan-2013-2017-190413.pdfانظر الصفحة اإللكرتونية ٣

اخلطة االسرتاتيجية. استند إىل٢٠١٤أشارت احملكمة إىل أن إعداد امليزانية الربناجمية املقرتحة لعام 
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٢٠١٣عامخاللللمحكمةالقضائيةاألنشطةتقييم- ٢
منالرغمعلىأناحملكمةذكرت،٢٠١٣عاميفواالدعاءالقضاءيفاحملكمةبأنشطةيتعلقفيما-٦
يفمتوقعةغريمتنوعةتطوراتفإنصحتها،ثبتت٢٠١٣لعامالقضائيةاالفرتاضاتمنالعديدأن

كينياتا،قضيةيفاحملاكمةجلساتويف بدءغباغبو،قضيةيفالتهمإقراريفالتأخريإىلأدتالقضايا
.بيمباقضيةيفللشهودواالستماعكاتانغا،حماكمةمناخلتاميةواملراحل

٢٠١٥لعامالرئيسيةاالفتراضات- ٣
إىلوصلتالقضايابعضأنإىلاحملكمةأشارت،٢٠١٥لعاماملوضوعةباالفرتاضاتيتعلقفيما-٧

املتوقعةالقراراتعلىبناءوأنهاحملاكمة،مرحلةيفتوجدأخرىقضاياعدةوأنالنهائي،االستئنافمرحلة
٢٠١٥.٤عاميفجديدةحمتملةحماكماتأربعتوقعميكنالتهم،إقراربشأن٢٠١٤عاميف

امليزانيةخاللمن٢٠١٥لعاماالفرتاضاتمبستجداتاألطرافالدولإبالغمتذلك،أعقابويف-٨
.التكميليةوميزانيتهاللمحكمةاملقرتحةالربناجمية

اليتواالدعاءوالقضاءالتحقيقاتبأنشطةواملتعلقةامليزانية،يفالواردةاملستكملةاالفرتاضاتوتشمل-٩
:يليمااحملكمةوضعتها

حتقيقاتتسعةيفاألدلةعلىواحلفاظ،٧٠املادةمبوجبوحتقيقاننشطة،حتقيقاتمخسة) أ(
مؤقتا،موقوفة

؛)منهمالكلأشهرستةوغباغبو،نتاغاندا(قضيتنييفاحملاكمةإعداد) ب(
شهرا؛عشراثناكينياتا،أشهر؛ستةنتاغاندا،(حاالتمخسيفاحملاكمةجلسات) ج(

؛)أشهرستةغباغبو،شهرا؛عشراثناباندا،شهرا؛عشراثناسانغ،/روتو
أشهر؛ثالثةاالقتضاء،حسببيمبا،قضيةيفالتعويضواختاذ إجراءاتاألحكامإصدار) د(
.العارضة فيهاوالطعون) بيمبا(واحدةقضيةيفالنهائياالستئناف) هـ(

مبوافقةوحظيت٢٠١٥عامميزانيةافرتاضاتُوضعتفقدباحملكمة،املعتادةللممارسةووفقا-١٠
يفبدقةتقديرهميكنماحدوديفالتالية،للسنةواالدعاءالقضاءعملخططأساسعلىاحملكمةهيئات

سياسةفإنبطبيعته،بهالتنبؤميكنالللمحكمةالقضائيالعملألنونظرا. ٢٠١٤يونيه/حزيراناية
واليتالتاليةالسنةيفوقوعهااملؤكدمناليتاألحداثأساسعلىفقطامليزانيةصياغةيفتتمثلاحملكمة

،)٧٠املادة(وآخرونمبباوقضيةغوديبليقضيةامليزانيةتتضمناللذلك،ووفقا. بدقةتقديرهاميكن
.التهمإقرارمرحلةيفومها

االدعاءأنشطة- ٤
-٢٠١٢للفرتةاملنقحةاالسرتاتيجيةخطتهضوءيفأنشطتهعنعامةحملةالعاماملدعيمكتبقدم-١١

املستوىعلىوكذلكاملوارد،مستوىوعلىالسياساتمستوىعلىحتوالتعنأسفرتاليت٢٠١٥،٥
يفمفتوحةحتقيقاتإجراءضرورة) أ: يلياخلصوص ماوجهعلىالعاماملدعيمكتبوأكد. التنظيمي

أقربيفللمحاكمةجاهزية القضاياضمانوكذلكتصاعدية،اسرتاتيجيةبناءوضرورةاألحيان،بعض
املرشحنيقائمةخاللمناملواردمجيعاستيعابعلىالعاماملدعيمكتبقدرة) بممكن؛وقت

.واالدعاءوالتحقيقاإلدارةمستوياتعلىاهلامةالتنظيميةالتحوالت) جاملبسطة؛التوظيفوإجراءات

)، اليت ICC-ASP/13/10(٢٠١٥يف مقدمة امليزانية الربناجمية املقرتحة لعام ٢٠١٥ميكن االطالع على االفرتاضات املوضوعة لعام ٤
تشرين األول/أكتوبر ٢٠) يف ICC-ASP/13/10/ADD.1. وصدرت امليزانية التكميلية (٢٠١٤آب/أغسطس ٢٢قدمتها احملكمة يف 

ما مكتب املدعي ٧؛ وترد يف الفقرة ٢٠١٤ منها ويف مرفقها األول إشارة إىل االفرتاضات املتعلقة بتحقيقني جاريني منفصلني يقوم 
العام يف مجهورية أفريقيا الوسطى.

.٢٠١٣اعتمد يف تشرين األول/أكتوبر ٥
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منالعديدوتطلبالسواء،علىوالتحقيقاتاألوليةالفحوصيفزيادة٢٠١٣عاموشهد-4١٢

.األنشطةعلىمستمرةتعديالتإجراءاملتوقعةغرياألحداث

٢٠١٧-٢٠١٣للفترةاالستراتيجيةالخطة- باء
لعاماملقرتحةالربناجميةامليزانيةإعداديفاسُتخدمتاالسرتاتيجيةاخلطةبأناألطرافالدولأُبلغت-١٣

األهدافبنيالصالتذلكيفمباأجزائها،مجيعيفاخلطةإىلإشاراتتضمنتاليت،٢٠١٤
٦.السنويةواألهدافاالسرتاتيجية

أجلمناالسرتاتيجيةللخطةالسنوياستعراضهايفقدماستمضياحملكمةبأنالعاملالفريقوأُبلغ-١٤
قياسمنأيضااحملكمةميّكنأنشأنهمنهذاوأنسنة،لكلاملعينةاالسرتاتيجيةاألولوياتمعمواءمتها

حبلولجاهزةاملستكملةاالسرتاتيجيةاخلطةوستكون. ٢٠١٤لعاماملقررةأهدافهاحتقيقيفجناحهامدى
،٢٠١٦عاميفاحملكمةبأنشطةاملتعلقةلالفرتاضاتكأساسعندئذوسُتستخدم،٢٠١٥فرباير/شباط

.٢٠١٦لعاماملقرتحةالربناجميةامليزانيةإعدادعندبدورهااالفرتاضاتوستتم مراعاة هذه
مواءمةإىلاالقتضاء،عنداحملكمة،ستسعى،٢٠١٥عاممنالثاينالربعيفذلك،علىوعالوة-١٥

مع،٢٠١٥مايو/أيارحبلولجاهزةستكوناليتالعام،املدعيملكتباملستكملةاالسرتاتيجيةاخلطة
أناملتوقعمنوبالتايل. هيئةكلحسبخمصصةخطةعلىالتوفرأجلمنوذلكاحملكمة،قلمجهود
منلكلشاملحتديثتقدميمنميّكنهاوضعيفاحملكمةستكون،٢٠١٥عاممنالثاينالنصفحبلول

االسرتاتيجيةالوثائقلتوحيداملبذولةواجلهود) امليزانيةإليهاتستنداليت(املنقحةاالسرتاتيجيةخطتها
.هيئةكلحسباملخصصة

ااحملكمةوترى-١٦ خطتهايفاحملددةاألهدافمنبهبأسالقدرا٢٠١٤عاميفحققتأ
ومن. اهليئاتمجيعتنفذهااليتاملتواصلةاملراجعة/اإلصالحمشاريعإىلجزئياذلكويرجعاالسرتاتيجية،

تصوربوجودالشعورزيادةاالسرتاتيجيةخطتهامعاحملكمةميزانيةمواءمةأحدثتهااليتاإلجيابيةاآلثار
إلقاءمثلاألنشطة،حيثمنمتوقعغريهوملادائمامستعدةاحملكمةأنحنيويف. املقصودلالجتاه
السريخطوطاالسرتاتيجيةاخلطةتتيحذلك،إىلومااجلديدة،والقضاياواحلاالتاهلاربني،علىالقبض

.املناسبةاألهدافعلىالرتكيزمواصلةمناحملكمةميكنمماالعامة،والتوجيهاتقدما

األداءمؤشرات- ١
بكلاملتعلقةاألداءمؤشراتعلىاحملكمةأدخلتهااليتاملستمرةبالتحسيناتالعاملالفريقرحب-١٧

اليتالصلةذاتاإلجنازاتعنفضالاملقرتحة،السنويةالربناجميةامليزانيةيفوالواردة٧رئيسي،برنامج
٨.الربامجأداءعنالسنوياحملكمةتقريريفوالواردةالشأن،هذايفحتققت

المخاطروإدارةاالستراتيجيةالخطةبينالعالقة- ٢
اسرتاتيجيةالعمل على وضعأن٢٠١٣عاميفذكرتاحملكمةأنإىلالعاملالفريقأشارإذ-١٨

اامليزانية،حالةبسببحمدوداكان عمالاملخاطرإلدارةشاملة االسرتاتيجيةاملخاطرعلىسرتكزوأ

٦
ICC-ASP/13/19 يف الوثيقة ٢٠١٥وردت امليزانية املقرتحة لعام .٢٣٢و ٢٣١، الفقرتانICC-ASP/13/10 ؛ وميكن االطالع

والصلة بني اخلطة االسرتاتيجية وإعداد امليزانية الربناجمية املقرتحة لعام ٢٠١٥على املالحظات العامة حول االفرتاضات املوضوعة لعام 
فق الثالث االفرتاضات واملعايري اليت مت على أساسها إعداد امليزانية من امليزانية. ويتضمن املر ٢٧إىل ٢١يف الفقرات من ٢٠١٥

٢٠١٧-٢٠١٣. ويتضمن املرفق اخلامس (أ) واخلامس (ب) األهداف االسرتاتيجية للمحكمة للفرتة ٢٠١٥الربناجمية املقرتحة لعام 
.٢٠١٥- ٢٠١٢واألهداف االسرتاتيجية ملكتب املدعي العام للفرتة 

٧
ICC-ASP/13/10.

٨
ICC-ASP/13/19.املرفقات من األول إىل احلادي عشر ،
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علىالشأن،هذايفاملبذولةباجلهودعلماالعاملالفريقأحاط٩األقل،علىأمههاإدارةدفالرئيسية
اليتاجلهودوهي،٢٠١٣لعامالربامجوعن أداءأنشطهاعنالسنويالتقريريفاحملكمةأوضحتماحنو

ااملخاطرلتحديدكاملبشكليشتغلنظامإنشاءإىلسعت وقد٢٠١٤.١٠عامخاللوإدار
إلدارةشاملإطاروضعإمكانية٢٠١٣عاميفأيضاللضحايااالستئماينالصندوقاستكشف

١١.املخاطر

عليهوافقتالذياملخاطرإدارةيفاملزدوجالنهجعنمعلوماتاألطرافالدولإىلوُقدمت-١٩
قدوالذي،٢٠١٥عاميفالالزمةباملتابعةالقياممنميّكنأنشأنهمنوالذي،٢٠١٤عاميفاحملكمة
٢٠١٦.١٢لعاماملقرتحةالربناجميةامليزانيةيفاملخاطرإدارةمواردمناالحتياجاتطلبيشمل

اليتالعامةاالسرتاتيجيةتنفيذعمليةيفاحملكمةشاركت،٢٠١٤عاممنالثاينالربعوخالل-٢٠
لساعتمدها :منهابوسائلوذلك،٢٠١٤مايو/وأيارأبريل/نيسانيفللمحكمةالتنسيقيا

أساسعلىذلكتكرارمعاملخاطرإدارةوعمليةاملستوىالعاليةاملخاطرسجلعلىالعملمواصلة) أ(
املخاطرملعاجلةعملخططووضعالسجل،الستكمالاملخاطرأصحابحتديدذلكويشملسنوي،
سجلحتديثيتمأناملتوقعمن،٢٠١٥عامويف. األخرىاملخاطرورصدالعمل،خططوتنفيذالبليغة،
ااجلديدةاملخاطروحتديداملخاطر خططوتنفيذإعدادذلكوسيعقب. مناسباذلككانحيثماوأصحا
خاللمناخلصوص،وجهعلىوذلكاملخاطر،إلدارةكاملإطاروضع) ب(االقتضاء،عندالعمل
إلدارةالعاماهليكلاستعراضسيتمبذلك،القيامأجلومن. احملكمةيفتطبيقهميكنقياسيإطاراختيار

نضجلنطاقطريقخارطةاقرتاحدف٢٠١٥عاميف بدايةأو٢٠١٤عامايةقُبيلباحملكمةاملخاطر
.سنواتمخسمنإمنائيةخلطةالعريضةاخلطوطسرتسماملخاطر، وهي خارطةإدارة

العامالمدعيلمكتبالمنقحةاالستراتيجيةالخطة-جيم
للفريقأتيحاالسرتاتيجية،خطتهعنالعاماملدعيمكتبقدمهعرضإىلاالستماعإىلإضافة-٢١

.٢٠١٥لعاماملقرتحةالربناجميةامليزانيةيفالواردةاألداءمؤشراتعلىيطّلعأنالعامل
جيد،بشكليسريالعاماملدعيملكتباجلديدةاالسرتاتيجيةاخلطةتنفيذبأنالعاملالفريقوأُبلغ-٢٢
-٢٠١٦للفرتةجديدةاسرتاتيجيةخطةوضعيعتزموأنهاجلديدة،القضايابتشكيليقوماملكتبوأن

.٢٠١٦لعاماملقرتحةالربناجميةبامليزانيةربطهاسيتمخطةوهي،٢٠١٨
اأعمالعنواملاليةامليزانيةجلنةاأدلتاليتالتعليقاتإىلالعاملالفريقأشاروإذ-٢٣ الثانيةدور

مزيدعلىاالّطالعينتظرالعاملالفريقفإن١٣العام،املدعيملكتباالسرتاتيجيةاخلطةبشأنوالعشرين
اأعمالبشأناللجنةتقريريفاملعلوماتمن العاملالفريقأحاطذلك،ومع١٤.والعشرينالثالثةدور

الكبريةاآلثارإىلأشارتحيث١٥الهاي،يفالعاملالفريقأماماللجنةرئيسةألقتهالذيبالعرضعلما
اخلطةأنمنالرغموعلى. امليزانيةيف إعدادالعاماملدعيملكتباالسرتاتيجيةاخلطةحتدثهاأنميكناليت

حتتاجهاأناألطرافالدولشأنمنالذياملعلوماتنوعتتيحال٢٠١٥-٢٠١٣للفرتةاالسرتاتيجية
بأنالتنبؤميكنسياسةاجتاهحتدداخلطةفإنأخرى،إىلسنةمناملطلوبةللمواردالفعلياملستوىلتحديد

علىوعالوة. احملكمةقلمسيماوالاألخرى،اهليئاتعلىاآلثارذلكيفمبامالية سترتتب عنها،آثارا
املباينمناالنتهاءقبلسيقعالعاماملدعيملكتباالسرتاتيجيةاخلطةعرضأناللجنةالحظتذلك،

.احملكمةعملعبءلتحديداألطرافللدولهامةفرصةسيتيحوبالتايلوجيز،بوقتللمحكمةالدائمة
٩

ICC-ASP/12/48 ١٠، الفقرة.
١٠

ICC-ASP/13/19 ٢٣٤و ٦، الفقرتان.
واملرفق الثاين.٥، الصفحة ٢٠١٧-٢٠١٤اخلطة االسرتاتيجية للصندوق االستئماين للضحايا للفرتة ١١
١٢

ICC-ASP/13/10 ٣٢إىل ٣٠، الفقرات من.
١٣

ICC-ASP/13/5 ٤٧إىل ٤٣، الفقرات من.
اليت ستصدر قريبا.ICC-ASP/13/15الوثيقة ١٤
.٢٠١٤تشرين األول/أكتوبر ١٥١٧
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للمحكمةالمواضيعيةاالستراتيجيةالخطط- دال6

االسرتاتيجيةواخلطةللمحكمةاالسرتاتيجيةاخلطةبنيالصالتعنمعلوماتالعاملالفريقتلقى-٢٤
املنقحةاالسرتاتيجيةمثلاحملكمة،منخمتلفةأقساموضعتهااليتاخلططمنوغريمهاالعام،املدعيملكتب
املعلوماتتكنولوجيالقسماالسرتاتيجيةواخلطة١٧للتوعية،االسرتاتيجيةواخلطة١٦بالضحايا،املتعلقة

قداجلمعيةكانتبالدفاعتتعلقاسرتاتيجيةخطةأيضاوهناك٢٠١٧.١٨-٢٠١٣للفرتةواالتصاالت
االسرتاتيجيةاخلطةبأنعلماالعاملالفريقأحاطذلك،علىوعالوة١٩.إعدادهااحملكمةإىلطلبت

٢٠.الصندوقإدارةجملسمبوافقةحظيت٢٠١٧-٢٠١٤للضحايا للفرتةاالستئماينللصندوق

املواضيعية،اخلططوخمتلفالشاملةاالسرتاتيجيةللخطةاملتشابكةللطبيعةونظراالصدد،هذايف-٢٥
اخلططحتديثاملتوقعمنوبالتايلاخلطط،بقيةعلىأثرعنهسيرتتبالشاملةاخلطةتغيريأناحملتملمن

ترابط تلك اخلططألوجهفهمهاحتسنيمناألطرافالدوللتمكنيسنويااملواضيعيةاالسرتاتيجية
.املتماسكةوطبيعتها

التواصلمجالفيالمحكمةاستراتيجية- هاء
بلدانيفالدوليةاجلنائيةاحملكمةتواصل"بعنوانمستديرةمائدةُعقدت،٢٠١٤مايو/أيار١٥يف-٢٦

كوراتشمردنفيسيالالسفريةاملنسقة،استضافتهايفاشرتكت،"شاملاسرتاتيجيج: احلاالت
والدولاحملكمة،هيئاتيفاملسؤولنيكبارفيهاوشاركهيبل،فونهريمانالسيدواملسجل،) كرواتيا(

تمعاألطراف، .امليدانيفاملصلحةوأصحاباألخرى،الدوليةاحملاكممنممثلنيعنفضالاملدين،وا
اليتالتواصلاسرتاتيجيةإطاريفاحملكمةعملعلىاالطالعاملستديرةاملائدةمنالغرضوكان-٢٧

عنفضالالقريب،املستقبليفتتصورهااليتواالحتياجاتوالتحدياتاملستفادةوالدروستتّبعها،
. األخرىالدوليةاحملاكمخرباتإىلاالستماعذلكيفمباهلا،إىل التصديالراميةاجلديدةاالسرتاتيجيات

.الرئيسيةوالتوصياتالتعليقاتلبعضموجزالثايناملرفقيفويرد
جماليفاحملكمةأهدافتربطاليتالوثيقةالصالتعلىالضوءأخرىمرةاملستديرةاملائدةوسلطت-٢٨

.امليدانيةالعملياتباسرتاتيجيةوكذلكبالتوعية،املتعلقةبأهدافهاالتواصل
قلممبعظمهايقوماليتاملهاممنالتواصلاسرتاتيجيةمسألةبأنعلماالعاملالفريقوأحاط-٢٩

العاماملدعيملكتباملتميزةالواليةمكتبوأن٢١باحملكمة،األخرىاهليئاتمعبالتنسيقوذلكاحملكمة،
خاللمناحملكمةقلميفاجلاريةاإلصالحعمليةإىلوبالنظر. اإلعالميةاألنشطةببعضقيامهتتطلب
الذيالتأثريتقييمألوانهالسابقفمن،٢٠١٥عاممنتصفحىتستمتدواليتالتنظيم،إعادةمشروع
يتعلقفيماوغريهااالسرتاتيجيةاخلطةومتاسكوحدةعلىالتنظيمإعادةمشروعنتائجحتدثهأنميكن

منحتقيقهاميكناليتالكفاءةمكاسبعنفضالامليدانية،والعملياتوالتوعيةالتواصلباسرتاتيجيات
.ذلك
إىل مشاهدةويتطلعللمحكمة،اإللكرتويناملوقعجتديديفاحملرزبالتقدمأيضاالعاملالفريقوأُبلغ-٣٠

.الشأنهذايفاجلاريةالتحسينات

١٦
ICC-ASP/12/41 وICC-ASP/13/19 ٢٣٣، الفقرة.

١٧
ICC-ASP/5/12.

١٨
ICC-ASP/13/19 ٢٠١، الفقرة.

١٩ICC-ASP/12/8 (هـ).٦املرفق األول، الفقرة
اية آب/أغسطس ٢٠ . وستخضع اخلطة ٢٠١٤وافق جملس إدارة الصندوق االستئماين على اخلطة االسرتاتيجية للصندوق يف 

.٢٠١٦الستعراض منتصف املدة يف بداية عام 
ظل )، وال سيما يف ICC-ASP/13/10(٢٠١٥ميكن االطالع على معلومات أكثر تفصيال يف امليزانية الربناجمية املقرتحة لعام ٢١

، قسم اإلعالم والتوثيق.٣٤٠٠الربنامج الرئيسي الثالث، الربنامج 
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الدوليةالجنائيةالعدالةيوم- ثالثا
العدالةبيوماالحتفالتنظيممتاحملكمة،تتبعهااليتوالتواصلاإلعالماسرتاتيجيةسياقيف-٣١

احملكمة،رئيساحلدثهذايفاملشاركنيبنيمنوكان. ٢٠١٤يوليه/متوز١٠يفالدولية٢٢اجلنائية
وممثلالسابقة،ليوغوسالفياالدوليةاجلنائيةاحملكمةرئيسعنفضالاألطراف،الدولمجعيةرئيسونائب

الصلةذوياملصلحةأصحابمجيعتشجيعدفاحلدثهذانُظموقد. بلبناناخلاصةاحملكمةعن
٢٣.العقابمناإلفالتملكافحةالدوليةاجلهودتعززاليتاألنشطةيفاالخنراطعلى

يفاألطرافالدولمجعيةورئيساحملكمةاشرتكت،٢٠١٤يوليه/متوز١٧منقريبوقتويف-٣٢
مجيعيفكبريبدعمحظيتمحلةوهي،"العدلأمهية"بعنواناالجتماعيالتواصلوسائليفمحلةإطالق
تمعومنظماتالدول،ممثلووبعث. العاملأحناء واألطفالالقانون،جماليفوالعلماءواملهنيوناملدين،ا

االيتاألمهيةعنقويةرسالةالعاملأحناءمجيعمنوالكباروالشباب املشاركنيمنمئاتورفع. للعدليولو
اليت،"#17July"املؤقتةفيسبوكصفحةعلىصورهموعرضوا" #JusticeMatters"عبارةحتملالفتات
اختصاصضمنالواقعةاجلرائمتوضحولوحات،GIFبصيغةمتحركةورسومبيانية،رسومفيهاظهرت
٢٤.احملكمة

اجلنائيةواحملكمةاملتحدةاألمم"املعنوناحلدثفعالياتنُظمت،٢٠١٤يوليه/متوز١٧ويف-٣٣
إلحياءوكذلكالدولية،اجلنائيةالعدالةيوممبناسبة) إيطاليابعثة(نيويوركيف" مشرتكةبقيمرفيقان: الدولية
رئيسواحتفى. املتحدةواألممالدوليةاجلنائيةاحملكمةبنيالعالقةاتفاقإلبرامالعاشرةالسنويةالذكرى
بالشراكةاملتحدة،لألممالعاماألمنيجانبإىلالدولية،اجلنائيةاحملكمةورئيساألطرافالدولمجعية

.العامليوالتصديقالسياسيوالدعمالتعاونتعزيزإىلودعوااملتحدة،واألمماحملكمةبنياالسرتاتيجية

التوصيات- رابعا
الهاييفالعاملالفريقيوصياالسرتاتيجي،التخطيطجماليفاالقياممتاليتاألعمالعلىبناء-٣٤

.اجلامعالقراريفالتقريرهذامناألولاملرفقيفالواردالكالمتدرجبأناألطرافالدولمجعية
اخلطةبنيالصلةاستعراضيفسنوياباملشاركةاحملكمةبالتزامالعملفريقرحبالصدد،هذاويف-٣٥

.لهاملخططاألداءقياسخاللمنوامليزانيةاالسرتاتيجية
دقيقموضوعيتقييمإىلاستناداتقوم،أنإىلاحملكمةالعاملالفريقدعاذلك،علىوعالوة-٣٦

جمموعةاستعراضمبواصلةاألولويات،بلوغيفاحملكمةأنشطةخاللمنحتققتاليتللنتائجوشفاف
َصبِّ وبإعادةاحملكمةبأنشطةاملتعلقةوالفعالية،للكفاءةاألفقيةاملعايريذلكيفمبااألداء،مؤشرات
.االسرتاتيجيالتخطيطعمليةيفاملستفادةالدروس

ودعا،٢٠١٤عاميفاحملكمةعليهوافقتالذياملخاطرإلدارةاملزدوجبالنهجالعملفريقورحب-٣٧
.٢٠١٥عاميفستجرياليتاملتابعةعنتقريرتقدميإىلاحملكمة

بنيالتنسيقلتعزيزالعاماملدعيومكتباحملكمةقلمباستعدادأيضاالعاملالفريقورحب-٣٨
التنظيمإعادةمشروعأنإىلاخلصوصوجهعلىوأشارامليدانية،العملياتيفواسرتاتيجيتهماأنشطتهما
.امليدانيفاحملكمةمتثيلتعزيزضرورةسيتناول

وشجعيوليه،/متوز١٧ذكرىإلحياءتنظماليتبالفعالياتالعاملالفريقرحبذلك،علىوعالوة-٣٩
.األخرىالدوليةاحملاكممعالتعاونعلى

.٢٠١٣متوز/يوليه ٢٢١٧
.ICC-ASP-20140710-PR1026البيان الصحفي ٢٣
/https://storify.com/TIntelmann/17july-international-criminal-justice-dayانظر الصفحة اإللكرتونية ٢٤
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األولالمرفق

الجامعالقرارفيإدراجهاالمطلوبالفقراتمشروع
اخلطةتطويرمواصلةدفالتوعيةأنشطةوتكييفحتسنياحملكمةتواصلأن ضرورةعلىشددت-١

خاللمناالقتضاء،عندذلك،يفمبااملتضررة،البلدانيف١وفعاليةبكفاءةوتنفيذهاللتوعيةاالسرتاتيجية
التمهيدي؛الفحصمرحلةخاللذلكيفمبااحملكمة،تدخلبدايةمنذمبكروقتيفالتوعية

احملكمةبنيمشرتكةمسؤوليةتشكلوأنشطتهااحملكمةبشأنوالتواصلالعاماإلعالمقضايابأنذكرت-٢
اآلخرون؛املصلحةأصحابيقدمهااليتالكبريةباملسامهاتاالعرتافمعاألطراف،والدول

١٧بيوملالحتفال٢والتواصلاإلعالماسرتاتيجيةسياقيفاملتخذةاملبادراتالتقديرمعالحظت-٣
الصلة،ذوواملصلحةأصحابمجيعيواصلبأنوصيوت٣الدولية،اجلنائيةالعدالةيومباعتبارهيوليه/متوز
السنويةلالحتفاالتالتحضرييفاملشاركةاملستفادة،الدروسأساسعلىاحملكمة،معجنبإىلجنبا

العقاب؛مناإلفالتملكافحةالدوليةاجلهودتعزيزدف
الدروسأساسعلىاملعنيني،املصلحةأصحابمجيعمعاالشرتاكمواصلةاملكتبإىلطلبت-٤

احملكمة؛يفاملتّبعةالتواصلاسرتاتيجيةبشأنوشاملمنسقجوضعإىليهدفحواريفاملستفادة،
اخلاطئالتفسريجتنبدفمتناسقبشكلالتواصلجماليفاسرتاتيجيتهاتنفذأناحملكمةطلبت-٥

مراحلمنمرحلةكلعلىاعتمادااحملكمةداخلواضحةمسؤولياتوحتديداملوارد،وازدواجية
الرسائل؛وحمتوياتاإلجراءات

بعزمرحبوت،٢٠١٧-٢٠١٣للفرتةاحملكمةوضعتهااليتاملنقحةاالسرتاتيجيةباخلطةعلمايطحت-٦
افرتاضاتصياغةلغرضذلكيفمباسنوي،أساسعلىاالقتضاءحسبخطتهاتكييفعلىاحملكمة
إعداد امليزانية؛عمليةتعزيزمواصلةبغيةالشأنهذايفاملكتبوإبالغامليزانية،

بشأناألوىلالثالثةاألشهريفاملكتبمعسنويةمشاوراتعقديفاالستمرارإىلاحملكمةدعوت-٧
يتماليتاألداءمؤشراتحتسنيدفوذلكالسابقة،التقومييةالسنةخاللاالسرتاتيجيةخططهاتنفيذ

املستفادة؛الدروسأساسعلىحتديثها
بصورةيتقدمالعاماملدعيملكتباجلديدةاالسرتاتيجيةاخلطةتنفيذأنتفيدالتقاريربأنعلمايطحت-٨

اسرتاتيجيةخطة،٢٠١٥عاميفيضع،أنيعتزماملكتبوأناجلديدة،القضاياتشكيلويتضمنجيد
وإبالغتنفيذهالتجربةوفقاخطتهتعديلإىلالعاماملدعيمكتبدعووت،٢٠١٨-٢٠١٦للفرتةجديدة
الشأن؛هذايفمنتظمأساسعلىاملكتب

حاسمأمروهوامليزنة،وعمليةاالسرتاتيجيالتخطيطعمليةبنيواالتساقالعالقةتعزيزأمهيةكررت-٩
احملكمة،منطلبتالصدد،هذاويفالطويل،املدىعلىاالسرتاتيجيالنهجواستمراريةملصداقيةبالنسبة

اترتيبعلىالعملتواصلأن،األطرافالدولمعبالتشاور املتعلقةاخلياراتتيسريأجلمنأولويا
وامليزانية؛باالسرتاتيجية

وتقدمياملخاطر،إلدارةشاملةاسرتاتيجيةوضعبشأناحملكمةمعاحلوارمواصلةاملكتبإىلطلبت-١٠
ااألطرافالدولإىل مجعيةذلكعنتقرير مواصلةاملكتبإىلكذلكطلبوتعشرة،الرابعةيف دور
تطويردفامليدانيفاحملكمةإلبراز حضوراالسرتاتيجيالنهجتنفيذبشأناحملكمةمعاحلوار

منتظم؛أساسعلىذلكعنتقاريروتقدميامليدانية،العملياتجماليفاسرتاتيجيتها

).ICC-ASP/5/12اخلطة االسرتاتيجية للمحكمة يف جمال التوعية (١
٢

ICC/ASP/9/29.
.١٢إعالن كمباال، الفقرة ٣
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حتليليفالتنظيم،إعادةمشروعإطاريفاحملكمة،قلميتبعهالذياالسرتاتيجيبالنهجرحبت-١١
ويالحظاجلوانب،تلكمعاجلةبضرورةقرتو الثغرات،أوالتجزؤأوالتداخلأوجهتوجدحيثماوظائفه

ابنيمنوضعتاحملكمةأناخلصوصوجهعلى اهلدفمعامليدان،يفوجودهاتعزيزأولويا
ا،وكفاءةوفعاليةتأثريزيادةيفاملتمثلاالسرتاتيجي مشروعتأثرييفالنظربضرورةكذلكقرتو عمليا

امليزانية؛يفآثارهحيثمنالتنظيمإعادة
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مايو/أيار١٥فيالمعقودةالمستديرةالمائدةعنالمنبثقةالعامةالتوصيات
التواصلفيالمحكمةاستراتيجيةحول٢٠١٤

مراعاةومعوالتوعية،العاماإلعالممجالفيالمحكمةجهودإدراكمع-ألف
االهتمامإيالءمواصلةالمحكمةعلىيتعينالصدد،هذافيمواردهامحدودية
:التاليةالمجاالتفيممكنا،ذلككانحيثماوتحسينها،لعملياتها

االستراتيجية- ١
وقتأقربيفتبدأأواسرتاتيجية استباقيةتكونأنعلىللتواصل،شاملةاسرتاتيجيةوضع) أ(

وخمصصةمرنةأيضاتكونوأنتتجاوزها،أنبلفقط،احلاالتبلدانتستهدفوأالممكن،
البلدان؛لفرادى

املستوىعلىالدوليةاجلرائموالتنصيص علىاحملكمةمعالتعاونضرورةعلىالرتكيززيادة) ب(
.الوطين

والتنظيمالتنسيق- ٢
قلمبنيوالتوعيةالتواصلاسرتاتيجيةبشأنمشرتكجوتعزيزالتآزرأوجهمنمزيدإجياد) أ(

األطراف؛والدولالعاماملدعيومكتباحملكمة
مراحلخمتلفيفالتواصلجهوديفاملبادرةزمامتأخذاليتاجلهةحتديديفالوضوح) ب(

اإلجراءات؛
اهلامة؛الرسائلنشريفيساعدواأنميكنالذينامليدانيفاحلاضرينالشركاءحتديد) ج(
السلطةوبسطإبراز احلضورزيادةأجلمناخلارجيةوتقوية العالقاتامليدانيفالتنسيقتعزيز) د(

الكافية؛
مناالستفادةمعالضرورة،دعتإذااحلاالتبلدانمنبلدكليفللتوعيةمركزإنشاء) هـ(

برامجوتنفيذوتطويرووضع،)املتحدةاألمممثل(الصلةذاتاجلهاتمعاملمكنةالتآزرأوجه
.شاملةوبصورةوفعاليةبكفاءةاالسرتاتيجيةتنفيذأجلمنللتوعية

والقنواتاألدوات- ٣
تمعاتيفاإلذاعيةاالتصاالتمثلالـمجرَّبة،األدواتاستخدامتعزيز) أ( واالستمراراحمللية،ا

احمللية؛اللغاتاستخداميف
والبصريةالرئيسيةالرسائللنشر األخبار بواسطةاالستخدامإخبارية سهلةوثائقإتاحة) ب(
احلاالت؛بلدانيفودورهااحملكمةمهمةعن) الصور(
االجتماعي؛التواصلوسائلاستخداميفاالستمرار) ج(
خمتلفلتحقيقونيويوركالهاييفالدبلوماسينيوممثليهاالدولمعاالتصالقنواتتعزيز) د(

.احملكمةأهداف
والتقييمالميزانية- ٤
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التنظيم،إعادةمشروعخاللمنممكن،حدأقصىإىلامليزانية،الكامنة يفالصعوباتمعاجلة) أ(
يفأواحملكمةمقريفسواءاملتاحة،املواردحدوديفالنواتجمنقدرأكربحتقيقدفوذلك

امليدان؛
معوالشراكاتالتربعاتخاللمنجزئياالتوعيةأنشطةمتويلإمكانيةاستكشاف) ب(

األخرى؛املنظمات
أنوينبغياالقتضاء،عندوتعديلهاالتواصلجماليفاحملكمةاسرتاتيجيةتقييممواصلة) ج(

يفوكذلكالتعاون،جماليفحترزهالذيوالتقدمهلا،اجلمهورتصوريفاحملكمةجناحينعكس
.االحصائيةالبيانات

مجالفيالمحكمةمساعدةفيالدولبهتضطلعالذيالهامبالدوراإلقرارمع-باء
:يليبماتقومأنأمكن،كلمااألطراف،للدولينبغيوالتوعية،اإلعالم
األساسي وواليةرومانظامفهمسوءتزايدحاالتأواخلاطئةاملعلوماتدحضأواستباق) أ(

منالصلةذاتاجلوانبشرحخاللمنذلكيفمبااجلمهور،أنشطتها يف أوساطأواحملكمة
واختصاصها؛احملكمةوالية

بعدليستاليتالدولمعإجراء اتصاالتخاللمنوواليتهااحملكمةبدورالوعيتعزيز) ب(
إليه؛االنضمامأوعليهالتصديقعلىتشجيعهاوبالتايلاألساسي،رومانظاميفأطرافا

معها،األطرافالدولمجيعتعاونوطلباحملكمة،قراراتلتنفيذالدعمعناإلعراب) ج(
تمعيتخذهااليتالصلةذاتاملبادراتمجيعُ تضعبأنواملطالبة رومانظامأعينهانصبالدويلا

التحديد؛وجهعلىاحملكمةوقراراتاألساسي
ماألشخاصميشيفاملشاركة) د( مل تنفَّذ بعد؛اعتقالمذكراتالذين أصدرت احملكمة بشأ
ونظرائهمالوطنيةاحلكوماتيفالعاماإلعالممسؤويلبنيمتزايدتعاونوتشجيعتيسري) هـ(

احملكمة؛يفالعاملني
تمعمبادراتدعم) و( وكذلكاألساسي،روماونظامباحملكمةالوعيتعزيزإىلالراميةاملدينا

الصدد؛هذايفالقدراتبناءبرامجيفاملساعدة
وواليتها؛احملكمةحولاملعلوماتلنشرهامةكأداةالسفاراتاستخداميفالنظر) ز(
تضماحلاالت،بلدانيفالسفاراتبنيمناحملكمةمن أصدقاءجمموعةتشكيليفالنظر) ح(

املناطق؛مجيعمنممثلني
؛)ذلكإىلوماواإلذاعةاإلعالموسائل(وافرتاضيةحقيقيةوشبكاتمنتدياتإنشاء) ط(
مجلةيفتركز،أنميكنمستقلةحمايدةهيئةباعتبارهاستئماينصندوقإنشاءيفالتفكري) ي(

بنزاهة؛عنهاواإلخباراحملكمةإجراءاتلتغطيةاحلاالتدولمنصحفينيدعوةعلىأمور،
املساسدوناملناسب،احملفليفومعاجلتهااألخرىاألطرافالدولقلقبدواعياالهتمام) ك(

واستقالهلا؛احملكمةبنزاهة
ميكنهاومااحملكمةمباهيةاملتعلقةالرسالةوصـــــخبصاحملليستوىـــــاملعلىكيةـــــامللحتقيق) ل(

به؛القيام
معيتناسبمباوالتوعية،التواصلجماليفاحملكمةلربامجكافيةمواردختصيصيفالتفكري) م(

احلاالت؛خمتلفختلقهااليتوالسياقاتاالحتياجات
. احملكمةنزاهةعنالدفاعيفباالستباقيةالتحلي) ن(

_________________


