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 مجعية الدول األطراف

 الدورة السابعة

 الهاي

 ٢٠٠٨ نوفمرب/ تشرين الثاين٢٢-١٤

  عملية التخطيط االستراتيجي تقرير املكتب حول 
  للمحكمة اجلنائية الدولية

  نةمذكرة من األما

 ، يقدم٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٤ املؤرخ ICC-ASP/6/Res.2 من القرار ٢١عمال بالفقرة   

للمحكمة اجلنائية  عملية التخطيط الستراتيجي لكي تنظر فيه اجلمعية عن تقريراًطيه طراف مجعية الدول األمكتب 
  . يف الهايالتابع للمكتب ا فريق العمل املشاورات غري الرمسية اليت أجراهد هذا التقرير نتائج وجيس . الدولية
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  عملية التخطيط االستراتيجي للمحكمة اجلنائية الدوليةتقرير املكتب حول 

   املوجز-أوال

وعالوة على ذلك أبدت . أحرزت احملكمة عموماً تقدماً جيداً يف تنفيذ اخلطة االستراتيجية للمحكمة   -١
خمتلف طراف بشأن مسألة استخدام اخلطة وتنفيذها العام وكذلك احملكمة اهتماماً يف املناقشة مع الدول األ

املكونات، على الرغم من التحديات اليت واجهتها من حيث توفري الوثائق حول خمتلف املواضيع اليت عاجلها الفريق 
  .العامل

حتققها يف الوقت  أو يتوقع أن تنفيذ أهدافها االستراتيجيةإن احملكمة إما سائرة على املسار الصحيح يف    -٢
وقد باشرت احملكمة أيضا مراجعة األهداف االستراتيجية القصرية والطويلة األمد ودعت الدول األطراف إىل . احملدد
وستنتج عن هذه العملية املرامي واألهداف االستراتيجية املراجعة للمحكمة اجلنائية .  مسامهاا يف هذه العمليةتقدمي

ومع وحاملا يكتمل، . إضافة إىل ذلك تقوم احملكمة حاليا بإجراء حتليل إلدارة املخاطر .٢٠١٨-٢٠٠٩الدولية حلقبة 
  .ابتكار استراتيجيات التخفيف املالئمة ستدمج النتائج يف إطار التخطيط االستراتيجي املوجود التابع للمحكمة

واستخدمت أدوات اتصال . أحرزت احملكمة تقدماً يف تنفيذ استراتيجيتها، التوعيةفيما يتعلق مبسألة    -٣
، سيما فيما يتعلق زيد من العملأنه ال بد من  املغري . جديدة وأقيمت شراكات مع املنظمات غري احلكومية احمللية

بالتقييم وتقدير األثر، وبرنامج التوعية اخلاص جبمهورية أفريقيا الوسطى مبا يف ذلك تنفيذه، عالوة على جعل 
وستواصل احملكمة العمل . أكثر تطليعة، ومنحها تركيزا استراتيجيا حمدداًاتيجية التوعية األجزاء ذات الصلة من استر

  .، وكذلك فيما خيص التفاعل مع االستراتيجية املتعلقة بالضحاياعلى استراتيجيتها اخلاصة بالتوعية

 فيما يتعلق بإجناز . حيتلّ مرتبة عالية على جدول أعمال احملكمةاملوقع اجلغرايف ألنشطة احملكمةيظل    -٤
اإلجراءات يف املوقع، نظرت الدوائر يف املسألة يف مستهلّ هذه السنة، وباشرت احملكمة عمال ختطيطياً هاما هلذه 
الغاية واكتسبت جتربة قيمة من هذا العمل ولو أنه تقرر يف اية املطاف عدم املضي قدما يف نقل جزء من 

وتواصل احملكمة يف املسألة لكنها تظل .  املرتقبة أعربت عنها الدولة املضيفةاإلجراءات بفعل الشواغل األمنية اليت
ويف غضون ذلك، سيتواصل تعزيز . باإلجراءات يف املوقعاملرتبطة واملخاطر واضعة يف اعتبارها التكاليف الكبرية 

   . قيمةرؤىالعمليات امليدانية العامة مما ميد احملكمة ب

مل تكتمل هذه . استراتيجية تتعلق بالضحايا بشأن وضع ٢٠٠٨ يف عام كثفت احملكمة جهودها   -٥
قصد وعلى املنظمات غري احلكومية االستراتيجية بعد، لكن متّ إنتاج مشروع أويل وعرض على الدول األطراف 

اصة منها ، خوبينما ميثل هذا املشروع خطوة أوىل إىل األمام، هناك عدد من القضايا اليت ما تزال معلقة. التشاور
الفريق العامل، عمالً بتوصية و. جعل املشروع مشروها تطلعيا، وكفالة أن يظل تركيزه االستراتيجي من األولويات

  .ستواصل احملكمة تطوير االستراتيجية وحتسينها

 سبباً ")اللجنة("مل جتد جلنة امليزانية واملالية .  واخلطة االستراتيجيةالروابط بني امليزانيةيواصل تطوير    -٦
بيد أن الفريق العامل قد . ٢٠٠٩للتعليق على املسألة سوى الترحيب بالتقدم احملرز واألولويات اليت اختريت لسنة 



ICC-ASP/7/29 
Page 3 

إىل كون احلوار على مستوى السياسات العامة واالستراتيجيات بني احملكمة والدول األطراف يكتسي أمهية أشار 
  .ناقشات املتعلقة بامليزانية فهما صحيحاًحتياجات احملكمة يف سياق املارئيسية ألجل فهم 

غري أن الكثري ما يزال يتعني القيام به بشأن معظم القضايا ذات األولوية . ختاماً، قد أُحرز تقدم كبري   -٧
 على اخلطة االستراتيجية، وينبغي إجراء املزيد من املراجعات والتحسينات. احملددة من طرف مجعية الدول األطراف

  .ذا اخلصوصكمة إبقاء الدول على اطالع بالتقدم احملرز وينبغي للمح

   املقدمة-ثانيا

أوصت اجلمعية احملكمة "، ٢٠٠٧ديسمرب/  كانون األول١٤املعتمد يف  ١،ICC-ASP/6/Res.2يف القرار    -٨
من عدداً  وحددت احملكمة أيضاً". مبواصلة التعاون مع املكتب بشأن عملية التخطيط االستراتيجي وتنفيذها امللموس

موقع أنشطة احملكمة، ووضع الضحايا، وأنشطة احملكمة يف جمال التوعية واالتصال "ااالت ذات األولوية، أال وهي 
ودعت اجلمعية احملكمة أيضاً إىل تقدمي ما استجد يف التخطيط .٢"والعالقة بني اخلطة االستراتيجية وامليزانية

يواصل احلوار "بت اجلمعية إىل املكتب أن لكما ط.  احلوار القائم مع املكتباالستراتيجي يف دورا املقبلة يف ضوء
  ٣".مع احملكمة بشأن التوعية بواسطة الفريق العامل يف الهاي

وافق مكتب اجلمعية على تعيني السفري هلينجيو ، ٢٠٠٨أبريل /يف اجتماعه الثالث يوم فاتح نيسان   -٩
التخطيط االستراتيجي مع تركيز خاص على قضايا الضحايا والتوعية، فيما ميسراً لعملية ) جنوب أفريقيا(مكيزي 

مبعاجلة باقي قضايا ) الدامنرك(، السفري كريسنت بريينغ ")الفريق العامل ("يتكلف منسق الفريق العامل يف الهاي
  .املخطط االستراتيجي

 ٢٠ و١٨ على التوايل يف أيام عامليف االجتماعات السادس والسابع واحلادي عشر اليت عقدها الفريق ال   -١٠
تعرض املالمح املناقشات ، قدم كل من امليسر واملنسق عددا من أوراق ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول١١يونيو و/حزيران

  .العامة للنهج الواجب اتباعه يف معاجلة القضايا املتعلقة بعملية التخطيط االستراتيجي

ملناقشة خمتلف عناصر عملية التخطيط عامل عدة اجتماعات مببادرة من املسري واملنسق عقد الفريق ال   -١١
وعالوة على ذلك أجرى امليسر واملنسق مشاورات مع مسؤويل احملكمة واملنظمات غري . االستراتيجي للمحكمة

                                                 
 تشرين ٣٠ ، نيويورك،الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة السادسة  1)١(

، اجلزء الثالث، القرار )ICC-ASP/6/20منشورات احملكمة اجلنائية الدولية،  (٢٠٠٧ديسمرب/  كانون األول١٤نوفمرب إىل /الثاين
ICC-ASP/6/Res.2. ، ٢١الفقرة..  

ئق الرمسية جلمعية الدول الوثا  ICC-ASP/5/Res.2 ،2 أشارت اجلمعية إىل ااالت ذات األولوية احملددة يف القرار )٢( 2
/  كانون األول١نوفمرب إىل / تشرين الثاين٢٣األطراف يف النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة اخامسة، الهاي، 

الفقرة ، .ICC-ASP/5/Res.2، اجلزء الثالث، القرار )ICC-ASP/5/32منشورات احملكمة اجلنائية الدولية،  (٢٠٠٦ديسمرب
٣.  

 تشرين ٣٠ الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة السادسة، نيويورك، )٣( 3
، الد األول، اجلزء )ICC-ASP/6/20منشورات احملكمة اجلنائية الدولية،  (٢٠٠٧ديسمرب/  كانون األول١٤نوفمرب إىل /الثاين

  .٢٠الفقرة ، .ICC-ASP/6/Res.2الثالث، القرار 
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وتصف األجزاء التالية حصيلة هذه العمليات بالنسبة لكل جمال من . احلكومية حضر بعضها الدول األطراف
ألولوية وتتضمن أيضاً توصيات موجهة للجمعية والدول األطراف واحملكمة فيما يتعلق بالعمل ااالت ذات ا

  .الواجب إجنازه يف املستقبل خبصوص عملية التخطيط االستراتيجي للمحكمة

يتمثل األساس الذي ارتكز عليه العمل املنجز يف أن اخلطة االستراتيجية ومكوناا تشكل أداة لإلدارة    -١٢
وبالتايل مل يكن هدف الفريق العامل الشروع يف عملية إعادة الصياغة خبصوص املخطط أو . لية للمحكمةالداخ

وإمنا كان اهلدف هو إقامة حوار مع احملكمة لغاية إعطاء الدول األطراف . للمحكمة" اإلدارة اجلزئية"اخلوض يف 
ا احملكمة وتقدمي إسهاماا للمحكمة بشأن هذه القضايا، وكذلك متكني فرصة للتعليق على األنشطة اليت أجنز

  .الدول األطراف من مواكبة التطورات احلاصلة يف عملية التخطيط االستراتيجي

أبدت احملكمة اهتماماً يف أن تناقش مع الدول األطراف األنشطة املنجزة والتقدم احملرز فيما يتعلق بعملية    -١٣
  . االستراتيجية، األمر الذي حظي بعظيم تقدير الفريقختطيطها االستراتيجي وخمتلف مكونات اخلطة

   التقدم احملرز يف تنفيذ اخلطة االستراتيجية-ثالثاً

" تنفيذ اخلطة االستراتيجية للمحكمة اجلنائية الدولية وحتديث التقدم احملرز"قدمت احملكمة وثيقة بعنوان    -١٤
واستمع الفريق العامل يف اجتماعه السادس يوم . طة خبصوص التنفيذ امللموس للخ٢٠٠٨يونيو / حزيران١٨مؤرخة 

إىل عرض قدمه مسؤولو احملكمة، وأتيحت له فرصة مناقشة التقدم احملرز يف تنفيذ ، ٢٠٠٨يونيو / حزيران١٨
  .اخلطة

تبني من العرض أنه من أصل األهداف االستراتيجية العشرين لثالث سنوات احملددة يف اخلطة االستراتيجية    -١٥
ت على املسار لكنها ستحقَّق داخل اإلطار الزمين س منها لي٩و.  أو هي قيد اإلجنازا هدف١١ مت إجناز ٤مة،للمحك

  .وبالتايل تتوقع احملكمة أن مجيع األهداف االستراتيجية ستحقق يف الوقت احملدد. احملدد

، قد ٢٠٠٨واملرسومة لسنة  ١٢أخربت احملكمة الفريق العامل أيضا أنه خبصوص األولويات البالغ عددها    -١٦
هداف املرسومة األومل يكن من املتوقّع أن أيا من  ٥. أو هي قيد اإلجناز داخل اإلطار الزمين احملددحققت منها مخس

  . لن يتحقّق٢٠٠٨لعام 

، وحددت سبعة أهداف ذات ٢٠٠٩ بالنسبة لعامقدمت احملكمة عرضا بشأن ختطيطها لألولويات    -١٧
 ٦. اليت ستساهم يف التنفيذ الشامل للخطة٢٠٠٩األولوية لعام 

                                                 
  ).، املرفقICC-ASP/5/6( املخطط االستراتيجي للمحكمة اجلنائية الدولية )٤( 4

 للمحكمة اجلنائية ٢٠٠٨، امليزانية الربمناجية املقترحة لعام )٦٩، الفقرة ICC-ASP/6/18( التقرير حول أنشطة احملكمة )٥( 5
  ). ٩، الفقرة ICC-ASP/6/8(الدولية 

  )٩، الفقرة ICC-ASP/7/9( للمحكمة اجلنائية الدولية ٢٠٠٩ الربمناجية املقترحة لعام  امليزانية)٦( 6
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إضافة إىل ذلك، أخربت احملكمة الفريق العامل ، مبا أن الفترة القصرية األجل األوىل للخطة االستراتيجية    -١٨
ودعت . ٢٠١٨-٢٠٠٩تقترب من ايتها، بأا تقوم حاليا مبراجعة أهدافها االستراتيجية العامة للعشر سنوات 

. ٢٠٠٨يوليو / متوز٤ قبل  أو كتابةً املشاوراتأثناءاألطراف إىل تقدمي مسامهاا يف هذه العملية إما احملكمة الدول 
مل يقدم أي مقترح . أجهزة احملكمةإدارة ويصادف هذا التاريخ األجل النهائي الداخلي لتقدمي املقترحات من طرف 

  .من طرف الدول األطراف

. والتخفيف منها الفريق العامل أا بصدد إجناز مترين يف تقييم املخاطرعالوة على ذلك، أخربت احملكمة    -١٩
وحتليل استراتيجيات التخفيف املمكنة ستقوم احملكمة بتحديث اخلطة االستراتيجية الشاملة  وعقب حتديد املخاطر

  .٢٠٠٨وينتظر إمتام هذه العملية مع اية سنة . ٢٠٠٩وكذلك مبراجعة األولويات لسنة 

املراجعة املرامي واألهداف االستراتيجية ، وافق جملس تنسيق احملكمة على ٢٠٠٨أغسطس / آب٢٦ يف   -٢٠
  ٢٠١٨.٧-٢٠٠٩للفترة اجلديدة 

يف بعض ااالت . أحرزت احملكمة عموماً تقدماً جيداً يف مراجعة وتنفيذ اخلطة االستراتيجية للمحكمة   -٢١
 احملكمة ستحقق مجيع أهدافها االستراتيجية يف الوقت ما إذا كانتومل يتضح بعد هناك ما جيب القيام به، مايزال 

ينبغي أن يظل تطوير مؤشرات األداء وحتسينها بالنسبة جلميع املقاصد واألهداف من إضافة إىل ذلك، . احملدد
 حتققت، كما يبدو ذلك بوضوح أيضاً منإال أنه من الواضح أن عددا من التطورات اإلجيابية قد . األولويات

  .املقاصد واألهداف االستراتيجية املراجعة، اليت سيتم تقدميها يف الدورة السابعة للجمعية

  ١التوصية 

وتنفيذها ومراجعتها حسب ينبغي للمحكمة مواصلة بذل مجيع اجلهود يف تطوير اخلطة االستراتيجية 
  .إبقاء الدول على اطالع بالتقدم احملرزوكفالة االقتضاء 

  ٢التوصية 

لدول األطراف مواصلة احلوار بشأن تطوير وتنفيذ اخلطة، استناداً إىل اخلطة االستراتيجية، ينبغي ل
، والوثائق األخرى ٢٠١٨-٢٠٠٩واملرامي واألهداف االستراتيجية املراجعة للمحكمة اجلنائية الدولية للفترة 

  .ذات الصلة

   التوعية-رابعاً

، أطلعت احملكمة الفريق العامل على ٢٠٠٨يونيو / حزيران٢٠ يف االجتماع السابع للفريق العامل يوم    -٢٢
: تتألف االستراتيجية من ثالثة أجزاء منفصلة، وهي ٨.التقدم احملرز يف تنفيذ استراتيجية احملكمة يف جمال التوعية

  .استراتيجية عامة شاملة، واستراتيجيات حمددة حلاالت خاصة، وجزء خاص بتقييم األثر

                                                 
  ).، املرفقICC-ASP/7/25(  التقرير حول أنشطة احملكمة )٧( 7
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الرسائل، ما تزال هناك الفريق العامل بأنه بينما أُحرز تقدم يف التوعية بضمان إعادة حتديد أخربت احملكمة    -٢٣
عدة حتديات مبا فيها ختلف شبكة االتصاالت وانعدام املوارد لدى املنظمات غري احلكومية ووسائط اإلعالم احمللية، 

  .وضعف البىن التحتية وضعف البيئة األمنية وارتفاع نسب األمية

ما كان على وقد تقدم برنامج التوعية . تستخدم احملكمة حاليا جمموعة واسعة من األدوات يف جمال التوعية   -٢٤
دوات السمعية البصرية، األاستعمال  إىل ة املتعلماموعاتعليه يف البداية من التركيز على نشر الوثائق ألجل 

دف مجيعها إىل تسهيل فهم احملكمة وأنشطتها ضمن وغريها من املطبوعات، ، وباخلصوص إنتاج كتيبات إلذاعةوا
  .يف بعض احلاالت، اُستعملت تقنيات خاصة من قبيل املسرح. متباينمجهور كبري و

 قيد استهدفت أنشطة التوعية اموعات ذات الصلة ضمن اتمعات احمللية املرتبطة بنحو مباشر باجلرائم   -٢٥
وأخربت احملكمة الفريق العامل بأن أنشطة التوعية تساير . ة يف مناطق حمددةالتحقيق من جانب احملكمة واملتمركز

  .قدر اإلمكان األنشطة القضائية اجلارية لدى احملكمة

فقد امتدت األنشطة . احملكمة تقدماً يف أنشطتها املتعلقة بالتوعية يف مجهورية الكونغو الدميوقراطيةأحرزت    -٢٦
د متزايد من الناس، وتركز أنشطة التوعية يف مجهورية الكونغو الدميوقراطية حاليا إىل إيتوري، ومت الوصول إىل عد

اجلمهور العام واتمعات احمللية األكثر على اإلعالن عن جلسات االستماع وجعل اإلجراءات القضائية يف متناول 
، وتتواصل عملية تطوير أفضل ةالتوعيوتكتسب احملكمة باستمرار جتارب جديدة يف جمال . تضررا من جراء اجلرائم

  .املمارسات

أبلغت احملكمة الفريق العامل بأن عملية التوعية يف مشال أوغندا مركز على تعزيز الربامج والشراكات    -٢٧
شطة استهدفت القواعد الشعبية واملتأثرة نإضافة إىل ذلك أجنزت أ. القائمة واستحداث أخرى جديدة تتعلق بالشباب

وتتمثل . املشردة داخليا يف األقاليم الشمالية والشمالية الشرقيةباشرة بالرتاع، واتمعات احمللية بالنحو األكثر م
  . املسرحية/األدوات املستخدمة يف أوغندا باألساس يف اإلذاعة والعروض الدرامية

جئني بشرق بسبب شواغل أمنية تنحصر أنشطة التوعية اخلاصة بدارفور، يف أنشطة تتم يف خميمات الال   -٢٨
خدمة يف خميمات الالجئني اإلذاعة وتشمل طرائق التوعية املست. هذه األنشطة تظل حمدودةغري أنه حىت . تشاد

وأجنزت أنشطة التوعية اليت تستهدف قادة املخيمات يف أربعة خميمات لالجئني يف . املسرحية/والعروض الدرامية
  .  أو األنشطة املشاة هلاشرق تشاد لغرض تقييم جدوى املزيد من هذه األنشطة

إن . جلمهورية أفريقيا الوسطىأبلغت احملكمة الفريق العامل أنه جيري حاليا تطوير مشروع استراتيجية    -٢٩
احملكمة تعاين حاليا من تأخريات يف التوظيف وبالتايل تفتقر إىل وجود املوظفني يف امليدان مما يعيق تطوير 

  .املنصب الشاغر اخلاص باملساعد امليداين يف جمال التوعيةمألت مؤخراً االستراتيجية، غري أن احملكمة 

   . التوعية فيما يتعلق باحلاالت اليت مل تتجاوز طور التحليلال تضطلع احملكمة حاليا بأنشطة   -٣٠

                                                                                                                                            
  ).ICC-ASP/5/12( اخلطة االستراتيجية يف جمال التوعية للمحكمة اجلنائية الدولية )٨( 8
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اً إىل وأشارت أيض. أبلغت احملكمة الفريق العامل بأا وضعت خطة قابلة لإلدارة ومستدامة لربامج التوعية   -٣١
  :أا تقوم بانتظام برصد تنفيذ وأثر استراتيجية التوعية مستخدمة الطرق التالية

إجراء دراسات استقصائية فيما يتعلق بأنشطة التوعية املوجهة إىل اموعات ذات الصلة اليت   ) أ(
فة الناس ويتم حتديث الدراسات االستقصائية وحتسينها باستمرار توخيا للتجسيد الصحيح ملعر. شاركت

  ومواقفهم واعتقادام وتطلعام وسلوكام إزاء احملكمة؛

   أكثر األسئلة طرحاً من قبل املشاركني خالل أنشطة التوعية؛رحتليل تطو  ) ب(

  التعقيبات الواردة من أصحاب املصلحة واملنظمات غري احلكومية ووسائط اإلعالم؛  ) ج(

نات والتسجيل املستخدمة يف حتليل التعقيبات الواردة من اختبار االستمارات املوحدة جلمع البيا  ) د(
  .اتمعات احمللية ذات الصلة

رحب الفريق العامل بالتقدم الذي أحرزته احملكمة يف انشطتها يف جمال التوعية وأشار إىل التحسينات اهلامة    -٣٢
غل فيما خيص عدم التقدم يف حالة غري أنه مت اإلعراب عن الشوا. األساليب واألدوات املستخدمةيف احلاصلة 

وبينما متت اإلشارة إىل الصعوبات . واالستالم يف تلك احلالةعتقال اال ال سيما منذ ىمجهورية أفريقيا الوسط
السائدة يف الوضع يف مجهورية أفريقيا الوسطى، شدد على أنه يتعني وضع استراتيجية وتنفيذها يف أقرب وقت 

اً على إجياد سبل ابتكارية مع مراعاة الشواغل األمنية، ألجل تعزيز أنشطتها يف جمال وشجعت احملكمة أيض. ممكن
  .التوعية يف دارفور السيما  بسبب التطورات احلاصلة يف تلك احلالة

أُعرب عن الشواغل خبصوص تقييم األثر إذ بدا أن هناك افتقار إىل املؤشرات النوعية والقدرة على إجناز    -٣٣
وميثل التقييم الفعال وتقييم األثر عامالً أساسا ضروريا إلضفاء أكثر ما ميكن من .  ألنشطة التوعيةقياس ملموس

  .لتحليل االحتياجات املاليةالفعالية على األنشطة املنفذة بطريقة فعالة من حيث التكلفة وكافية، وكذلك 

 التوعية مع املقررات القضائية اجلارية شجع الفريق العامل احملكمة على القيام باستمرار مبواءمة أنشطة   -٣٤
  ٩. توقّعات مجيع أصحاب املصلحة بطريقة فعالة وسليمةدف كفالة إدارة

أشري يف سياق االستراتيجية اخلاصة بالضحايا إىل أمهية كفالة وجود االتساق الكامل بني التوعية    -٣٥
واقترح أنه ميكن، . ايا الذين يتم الوصول إليهموأثريت شواغل بشأن عدد الضح. واالستراتيجية اخلاصة بالضحايا

يف سياق أنشطة التوعية اجلارية، كما يف سياق مشاركة الضحايا، إجراء حتسينات لغرض إشراك عدد أكرب من 
  .الضحايا

تعهدت احملكمة بالنظر يف توصيات الدول األطراف وشجعت الدول األطراف احملكمة على مواصلة    -٣٦
  .ناجمها اخلاص بالتوعيةتطوير وحتسني بر

                                                 
  . ا  من بني ذلك، ما خيص قضية لوبانغ)٩( 9
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  ٣التوصية 

ينبغي للمحكمة مواصلة تطوير وتكييف خطتها االستراتيجية اخلاصة بالتوعية ال سيما فيما يتعلق   
  .بتحسني أدوات التقييم وتقييم األثر النوعي مع مراعاة أنشطة احملكمة القضائية وغريها حسب االقتضاء

  ٤التوصية 

هود الستكمال االستراتيجية اخلاصة بالتوعية بالنسبة جلمهورية ينبغي للمحكمة أن تبذل مجيع اجل
  .يف حدود الوقت املناسبأفريقيا الوسطى، وبضمان ملء املناصب الشاغرة، والشروع يف تنفيذ االستراتيجية 

  ٥التوصية 

طوير زيادة تينبغي للمحكمة وللدول األطراف مواصلة احلوار بشأن أنشطة التوعية للمحكمة، مبا يف ذلك 
  .استراتيجية احملكمة يف جمال التوعية والعالقة اليت تربطها باالستراتيجية اخلاصة بالضحايا

  املوقع اجلغرايف ألنشطة التوعية اليت تقوم ا احملكمة -خامساً

  من بني األهداف االستراتيجية على املدى القصري اليت ترمي إليها احملكمة هي صياغة خمتلف االختيارات فيما-٣٧
 من نظام روما األساسي الذي ينص على ٣إن املادة  ١٠.خيص املوقع اجلغرايف ألنشطة التوعية اليت تقوم ا احملكمة
  .عندما ترى ذلك مناسباً"مقر احملكمة، يسمح هلذه بأن تعقد جلساا يف مكان آخر 

الفريق العامل عرضا إىل قدمت احملكمة ، ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٤يف اجتماعها احلادي عشر املعقود يف    -٣٨
احملكمة، وخاصة منها اإلجراءات القضائية، وأتيحت هلا عن وضع األعمال املضطلع ا فيما خيص موقع أنشطة 

  .فرصة مناقشة التقدم احملرز مع الفريق العامل

يف قضية السيد دائرة االبتدائية األوىل إلمكانية القيام بإلجراءات يف املوقع جرت املنقشة يف سياق دراسة ال   -٣٩
لكن املناقشة كانت واسعة ومشلت األنشطة العامة اليت تقوم ا احملكمة، وكذلك اإلجراءات . توماس لوبانغا دييلو

  .القضائية

مصاحل "يف حتديد ملواقع ألنشطة احملكمة جيب أن تتمثّل نقطة االنطالق يف تقييم اخليارات بالنسبة ملختلف ا   -٤٠
القيام مبحاكمات وإجراءات نزيهة وفعالة، وضمان بروز  مبا يف ذلك، من مجلة أمور، التوازن السليم بني ١١"العدالة
تظل احملكمة تدرس سبل تقريب أنشطتها من احلاالت اليت يتم فيها التحقيق، مبا يف ذلك ومن هذا املنظور، . العدالة
  .حضور احملكمة يف البلدان ذات الصلةتعزيز 

                                                 
  ).٣٣، الفقرة ICC-ASP/5/6( اخلطة االستراتيجية للمحكمة اجلنائية الدولية )١٠( 10
  . من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات١٠٠ من نظام روما األساسي، والقاعدة ٣ انظر املادة )١١( 11
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 لكي تنظر احملكمة يف مسألة أي من أنشطتها احلالية ينبغي أن تتم خارج الهاي، ويف سبل القيام بذلك،   -٤١
ما هي األنشطة، وما هي اآلثار، وما هو مستوى  (ذات الصلةفقد وضعت منهجية لتحليل مجيع العناصر 

  .ه األعمالوكذلك تقييم مثل هذ) الالمركزية

حتليل : نظرت احملكمة يف خمتلف الوظائفإضفاء طابع الالمركزية، أي األنشطة جيب على قبل تقرير    -٤٢
والدفاع العام، والدوائر، وعمليات املقاضاة، واملسائل املتعلقة بالضحايا والشهود، والتوعية، احلاالت والتحقيقات، 

  ).االحتجاز وإدارة احملكمةمبا يف ذلك مسألة األمن، و(والتنفيذ والدعم 

من انتهت احملكمة إىل أن إنشاء حضور دائم يف موقع غري الهاي، بالنسبة جلميع اإلجراءات القضائية،    -٤٣
بأكملها يف لذا فإنه جيب النظر حبذر يف إمكانية إجراء حماكمات . املمكن أن ينطوي على تكاليف إضافية كبرية

ثارت احملكمة أيضا انتباه الفريق العامل إىل أنه، حىت وإن كان املوقع مناسب إلجراء ا,. بلدان احلالة أو قريباً منها
. احملاكمة يف نفس القارة اليت يوجد فيها البلد ذو الصلة، فهذا ال يعين بالضرورة أن احملاكمة قد قُربت من الضحايا

  .ولوحظ أن هذه األنشطة قد تثري أيضاً أسئلة تتعلق مببدأ التكامل

جتربة بالنسبة إلمكانية إجراء أجزاء من احملاكمة يف املوقع، مثال البيانات االفتتاحية، فقد اكتسبت احملكمة    -٤٤
 منوذجا قياسي ملثل هذه األنشطة، وقد أبرزت يف حني صاغت احملكمة. حبالة لوبانغاقيمة من االعتبارات املتعلّقة 

ء احملاكمة يف املوقع، مبا يف ذلك تطبيق النموذج القياسي يف إجرااحلالة اخلاصة بوضوح املصاعب والتعقيدات يف 
وتؤثر مثل هذه العمليات يف مجيع اجلوانب املتعلقة بأنشطة احملكمة، وبوصفها كذلك، فهي ال تعد . حاالت خاصة

  .مسألة ختطيط لوجيسيت فحسب

ييما كامالً، قد يكون من حددت احملكمة أيضاً أنه، من أجل تقييم إمكانات احملاكمة يف املوقع تق   -٤٥
غري أن احملكمة تواصل تقييم مجيع اخليارات يف هذا . الضروري إجراء حماكمة بكاملها لكي تكتسب التجربة الكافية

  .كما لوحظ، بالنسبة لإلجراءات القضائية للمحكمة، أن قرار أين وكيف يعود للقضاة. الصدد

لآلثار الذي يحتمل أن تترتب عنها يف امليزانية، أعربت  ونظراً نظراً للطابع املعقّد الذي تكتسيه املسألة   -٤٦
يف املزيد من النظر بصورة عامة يف املسألة بالتشاور مع الدول األطراف، وخاصة بالنسبة لترحيل احملكمة عن رغبتها 
  .اإلجراءات القضائية

 أنشطتها العامة يف امليدان، ما عدا رغم ما متت اإلشارة إليه أعاله من مصاعب، فإن احملكمة تواصل توسيع   -٤٧
ويتم ذلك يف خمتلف الطرق، مثل البعثات املوفدة من خمتلف أجهزة احملكمة، . فيما خيص اإلجراءات القضائية

اإلعالم، وبرنامج التوعية، املكاتب امليدانية العادية أو احملدودة، والزيادة عمومة يف األنشطة املضطلع /ومكاتب الربط
  . وتساهم هذه األنشطة يف تعزيز بروز احملكمة. ن احلاالتا يف بلدا

تقوم احملكمة باستعراض عملياا يف املكاتب امليدانية واألنشطة العامة املتعلقة ا، مبشاركة عدد من    -٤٨
  .وتخرب احملكمة الدول األطراف بناء على ذلكويتوقع استكمال هذا التحليل بنهاية السنة، . اخلرباء
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  ٦ة التوصي

مبا ينبغي للمحكمة مواصلة حتليل وتقييم اخليارات املتعلقة باملواقع اجلغرافية بالنسبة ألنشطة احملكمة،   
يف ذلك غإلجراءات يف املوقع، مع مراعاة مجيع العوامل ذات الصلة، وإطالع الدول األطراف على التقدم 

  . احملرز

  ٧التوصية 

التحليل والتقييم والتقدم يف جمال اإلضطالع وار بشأن ينبغي للدول األطراف وللمحكمة مواصلة احل  
اليت مت نقلها إىل بلدان أخرى هذه األنشطة بأنشطة احملكمة خارج الهاي، بقصد املزيد من حتسني وتقييم 

  .  إضفاء الالمركزيةزيادةاستصواب و

  اين عليهم - سادسا

مة التقدم احملرز يف جمال صياغة أجرى الفريق العامل عدة اجتماعات لكي يناقش مع احملك  - ٤٩
  .استراتيجية عملية جلميع اجلوانب املتعلقة بالتعامل مع مسألة اين عليهم

، ورقة أولية إىل الفريق ٢٠٠٨يونيو / حزيران٢٠وقدمت احملكمة يف جلستها السابعة، املعقودة يف   - ٥٠
يق العامل بأن االستراتيجية توجد قيد وأُبلغ الفر. العامل، شكلت نظرة عامة الستراتيجية اين عليهم

وأشارت احملكمة كذلك إىل . الصياغة مبشاركة مجيع أجهزة احملكمة، مبا فيها الصندوق االستئماين للضحايا
أن التأخر احلاصل يف إمتام استراتيجية للمجين عليهم قد يعزى من ناحية إىل عدد من القضايا املتصلة باين 

  .لى دائرة االستئنافعليهم معروضة حاليا ع

وأكدت احملكمة يف السابق أن اجلهاز القضائي يقوم بدور هام جدا يف حتديد ج احملكمة إزاء اين   - ٥١
وكان ذلك من االفتراضات الضمنية للعمل . عليهم، وأن احملكمة حريصة على عدم التدخل يف هذا الدور

  .ل جهات أخرى يف احملكمةاملضطلع به ويضع بعض احلدود ملا ميكن تناوله من قب

، قدمت احملكمة إىل الفريق العامل من أجل ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٤، املعقودة يف ١١ويف اجللسة   - ٥٢
وأبرزت احملكمة ". مشروع استراتيجية احملكمة اجلنائية الدولية فيما يتعلق باين عليهم"التشاور ورقة بعنوان 

 وطلبت إىل الدول األطراف املسامهة يف مواصلة عمل احملكمة بشأن أن مشروع الوثيقة ال يزال عمال مستمرا
  .االستراتيجية

  :ويتكون مشروع الوثيقة مما يلي  - ٥٣

سيمثل اجلزء األول اإلطار العام والعوامل املؤثرة يف االستراتيجية، وسيبني االستراتيجية يف   )أ(  
  :ست جماالت رئيسية هي كما يلي

  حبقوقهم أمام احملكمة وإبقاؤهم على اطالع؛إبالغ اين عليهم   ‘١’    

  احلماية؛  ‘٢’    
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  دعم اين عليهم ومساعدم؛  ‘٣’    

  مشاركة اين عليهم؛  ‘٤’    

  اجلرب؛  ‘٥’    

  .التمثيل القانوين  ‘٦’    

  .سيكرس اجلزء الثاين لقياس أثر هذه االستراتيجيات يف اين عليهم  )ب(  

لوثيقة ال يشمل أي أنشطة جديدة للمحكمة يف هذه املرحلة، وأشارت احملكمة إىل أن مشروع ا  - ٥٤
وإمنا جيسد احلالة الراهنة وحياول توضيح الكيفية اليت تتواصل ا أجهزة احملكمة على اختالفها وتتفاعل فيما 

قضائية كاملة مل تتم بعد، " دورة"وأبرزت احملكمة أثر األنشطة القضائية وأوضحت أن . يتعلق باين عليهم
  .مما يشكل عقبات تعترض إمتام االستراتيجية وحتول دون جعلها تطلعية

وأشارت احملكمة إىل أا قد ال يتسىن هلا تقدمي استراتيجية ائية إىل مجعية الدول األطراف يف   - ٥٥
  .دورا السابعة

 عليهم متاحا ورحب الفريق العامل بالتقدم احملرز وبكون استعراض كامل للعمليات املتصلة باين  - ٥٦
بيد أن الفريق العامل أعرب عن قلق بالغ فيما يتعلق بالعناصر العملية والتطلعية اليت تبدو غائبة يف . ألول مرة

لذا . ذلك أن مشروع الوثيقة بدا وكأنه وصف للحالة الراهنة أكثر من كونه استراتيجية يف حد ذاته. الوثيقة
هداف العملية والغايات القابلة للقياس ضمن مشروع الوثيقة شجع الفريق احملكمة بقوة على أن تدرج األ

  .وأن تزود مستخدمي الوثيقة بتركيز استراتيجي وتوجيه تطلعي

وأعرب الفريق العامل عن تفهمه للعوامل املستقلة، مثل اإلجراءات القضائية، اليت تؤثر يف قدرة   - ٥٧
وبالتايل، من املهم التمييز . ر قد يكون دائما كذلكغري أنه الحظ أن األم. احملكمة على تشكيل استراتيجيتها

بني ااالت اليت ميكن للمحكمة تكييفها، مثل االتصال باين عليهم، وااالت اليت قد تتأثر بالقرارات 
فيما يتعلق بإمتام " عامل خطر"ومن ناحية، ميكن تصور األنشطة القضائية للمحكمة على أا . القضائية

وبتلك الطريقة، قد يستمر العمل مع توقع .  وتنفيذها، ميكن وضع سبل للتخفيف من حدتهاالستراتيجية
  .نتائج اإلجراءات

وإذا كانت . وأعرب عن القلق أيضا فيما يتعلق باآلثار اليت قد تترتب على االستراتيجية يف امليزانية  - ٥٨
املتعلقة بامليزانية قائمة فيما خيص احملكمة ال تتوقع أي أنشطة جديدة، فإا تدرك أن عددا من الشكوك 

  .استراتيجية اين عليهم

وعالوة على ذلك، أعرب عن القلق إزاء عدم وجود أدوات لتقييم األثر، ال سيما مؤشرات األداء   - ٥٩
  .النوعي

وشجع الفريق العامل احملكمة على مواصلة العمل بشأن استراتيجية اين عليهم، مع التشديد   - ٦٠
على جعل مشروع الوثيقة أكثر استراتيجية بطبيعته مع احلرص على أن يتضمن أهدافا، بشكل خاص 
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وعناصر عملية، وأدوات لتقييم األثر، وتقييما لآلثار احملتملة يف امليزانية وأن يضمن، كذلك، التماسك 
  .الكامل مع األنشطة األخرى للمحكمة، ال سيما استراتيجية االتصال

  . أا ستراعي االقتراحات يف عملها املقبلوأشارت احملكمة إىل  - ٦١

  ٨التوصية 

ينبغي للمحكمة أن تبذل كل اجلهود من أجل إعداد مشروع الوثيقة املتعلقة بوضع استراتيجية   
للمجين عليهم وتنقيح هذا املشروع ووضع اللمسات األخرية عليه، مراعية يف ذلك إسهامات الفريق 

ال سيما دف جعل الوثيقة عملية، وتطلعية ووضع أهداف قابلة العامل وغريه من اجلهات املعنية، 
  .للقياس ومؤشرات لألداء

  ٩التوصية 

ينبغي للمحكمة أن تبقي الدول األطراف على علم بالتقدم احملرز يف جمال وضع استراتيجية   
فضل السبل وينبغي للمحكمة والدول األطراف مواصلة احلوار بشأن أ. عملية كاملة لفائدة اين عليهم
  .الكفيلة بوضع هذه االستراتيجية

  العالقة بني اخلطة االستراتيجية وامليزانية  - سابعا

 هدفا استراتيجيا ذا أولوية ١٢يف إطار وضع احملكمة خلطتها االستراتيجية، اختارت احملكمة   - ٦٢
الستراتيجية ذات ومن األهداف ا.  هدفا استراتيجيا يف اخلطة٢٠بالنسبة إىل السنوات املقبلة من أصل 

  :، وتقع ضمن الفئات الرئيسية التالية٢٠٠٩األولوية، اشتقت احملكمة األهداف الرئيسية ألنشطتها يف عام 

  احملاكمات والتحقيقات يف القضايا؛  )أ(  

  التعاون؛  )ب(  

  محاية الشهود واين عليهم؛  )ج(  

  األمن والسالمة؛  )د(  

  املوارد البشرية؛  )ه(  

  اطر؛إدارة املخ  )و(  

  .اإلدارة غري البريوقراطية  )ز(  

 األساس للخطة السنوية وج ٢٠٠٩، تشكل أهداف ٢٠٠٩ويف امليزانية الربناجمية املقترحة لعام   - ٦٣
  .امليزانية القائمة على النتائج لكل برنامج رئيسي، وبرنامج وبرنامج فرعي

. ٢٠٠٩ا باألولويات االستراتيجية لعام وتعد األنشطة اجلديدة اليت تقوم ا احملكمة مرتبطة مجيعه  - ٦٤
وبينما ال تتطلب األولويات االستراتيجية كلها موارد إضافية، جتسد الزيادات املختلفة احلاصلة يف امليزانية 

  .جتسد األولويات املختارة
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ة لعام ومل تر اللجنة أي سبب للتعليق على الصلة القائمة بني اخلطة االستراتيجية وامليزانية املقترح  - ٦٥
 متصلة بتبسيط ٢٠٠٩ يف حد ذاا، باستثناء الترحيب بكون إحدى األولويات احملددة لعام ٢٠٠٩

وشدد الفريق العامل على . اإلجراءات والسياسات اإلدارية مما يؤدي إىل إدارة أكثر فعالية من حيث التكلفة
  .ال االستراتيجياحلاجة إىل مواصلة مواءمة عمليات التخطيط على صعيد امليزانية ويف ا

  ١٠التوصية 

ينبغي للمحكمة أن تستمر يف تطوير وتوضيح الصالت القائمة بني اخلطة االستراتيجية وامليزانية ويف 
جتسيد التقدم احملرز يف الوثائق ذات الصلة املقدمة إىل جلنة امليزانية واملالية، ومكتب اجلمعية، دف جعل 

  .ة شفافة واستراتيجية ما أمكنالعملية املتعلقة بامليزانية عملي

  اخلامتة والنهج املقبل  - ثامنا

وتتوقع احملكمة إجناز مجيع الغايات . ال تزال احملكمة حترز تقدما بشأن تنفيذ اخلطة االستراتيجية  - ٦٦
بيد أن بعض الشكوك . االستراتيجية، املشتقة من األهداف االستراتيجية يف غضون األفق الزمين املتفق عليه

  .ة فيما يتعلق بعدد من هذه الغاياتبادي

ونتج عن العملية صدور األهداف  . ، حددت احملكمة جا لتنقيح اخلطة االستراتيجية٢٠٠٨ويف   - ٦٧
 وينبغي هلذه الوثيقة أن تشكل ٢٠١٨.١٢- ٢٠٠٩والغايات االستراتيجية املنقحة للمحكمة اجلنائية الدولية 

  .الدول األطراف واملكتب رغبة القيام بهاألساس ألي عمل مستقبلي قد تكون جلمعية 

فال يزال هناك عدد من الشكوك فيما يتعلق . بيد أن الكثري من العمل ال يزال ينبغي القيام به  - ٦٨
ويبدو أيضا أن هناك جمال لتحسني حىت احلوار مع الدول األطراف . بتحقيق مجيع الغايات االستراتيجية
  . بشأن خطتها االستراتيجيةبشأن األنشطة اليت تقوم ا احملكمة

غري أن هناك حاجة إىل وضع مؤشرات . وتواصل احملكمة تقدمها بشأن تنفيذ استراتيجية االتصال  - ٦٩
نوعية لألداء بالنسبة إىل أنشطة االتصال، إضافة إىل ضرورة وضع استراتيجيات وتنفيذها بالكامل بالنسبة 

  .جلميع بلدان احلالة

 أحرزت تقدما يف وضع مشروع استراتيجية للمجين عليهم، فإن الكثري ال وإذا كانت احملكمة قد  - ٧٠
لذا ينبغي حتديد املخاطر املرتبطة بالقرارات . يزال ينبغي القيام به يف جمال وضع الصيغة النهائية لالستراتيجية

ة العواقب القضائية والنظر يف هذه املخاطر، عند االقتضاء، يف أقرب مرحلة ممكنة، دف التخفيف من حد
  .املمكنة بالنسبة إىل االستراتيجية

، ٢٠٠٦يف إطار احلوار املتواصل مع احملكمة، ينبغي للدول األطراف أن تظل مراعية، كما يف   - ٧١
" دقائق أمور"لكون اخلطة االستراتيجية ملكية للمحكمة وأن على الدول األطراف عدم حماولة التدخل يف 

  .ل معها بشأن اخلطةاحملكمة يف إطار احلوار املتواص
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وإذا كانت اخلطة االستراتيجية أداة مفيدة للمحكمة، كما تقر بذلك احملكمة نفسها، فمن شأن   - ٧٢
اخلطة أيضا أن تساعد الدول األطراف يف فهم أفضل الحتياجات احملكمة، ال فيما يتعلق بقضايا امليزانية 

وعليه . بشأن جمموعة من القضايا التنفيذية أيضافحسب وإمنا بشأن التزامها بالتعاون مع احملكمة ودعمها 
  .فإن استمرار احلوار بني احملكمة والدول األطراف أمر مهم

، العمل بشأن تنفيذ اخلطة ٢٠٠٩ويعرب الفريق العامل عن أمله يف أن تواصل احملكمة، يف   - ٧٣
سني احلوار بشأن هذه االستراتيجية، ومواصلة تطوير جماالت األولوية كل على حدة واالستمرار يف حت

  .القضايا مع الدول األطراف

وبالتايل، يقترح الفريق العامل أن تؤيد مجعية الدول األطراف التوصيات املبينة يف كل جمال من   - ٧٤
جماالت األولوية الواردة يف هذا التقرير، وأن تدعو احملكمةَ إىل مواصلة احلوار مع الدول األطراف عرب 

لة بشأن عملية التخطيط االستراتيجي، وأن تنظر يف الصيغة املقترحة يف مرفق هذا املكتب وأفرقته العام
  .التقرير إلدراجها يف القرار اجلامع
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  املرفق

  توصية بإدراج نص يف القرار اجلامع

يوصي الفريق العامل بإدراج النص التايل يف قرار مجعية الدول األطراف يف دورا السابعة بشأن  
  ":اجلنائية الدولية ومجعية الدول األطرافتعزيز احملكمة "

  إن مجعية الدول األطراف،"  

  (...)  

 جبهود احملكمة من أجل مواصلة وضع اخلطة االستراتيجية على أساس الوثيقة املعنونة ترحب  
 بالتقدم وترحب أيضا، 1"٢٠١٨- ٢٠٠٩األهداف والغايات املنقحة للمحكمة اجلنائية الدولية للفترة "

 بالتقدم احملرز وترحب كذلكي أحرزته احملكمة يف جمال تنفيذ األهداف والغايات االستراتيجية، الكبري الذ
 أن الكثري من العمل ال يزال ينبغي القيام به يف وتالحظكذلك يف جمال وضع استراتيجية للمجين عليهم، 

 أمهية أنشطة ؤكد من جديدوتتطوير خمتلف جماالت اخلطة، ال سيما فيما يتعلق باستراتيجية للمجين عليهم، 
 يف اجلماعات املتأثرة، 2 احملكمة على مواصلة وضع وتنفيذ اخلطة االستراتيجية لالتصالوتشجعاالتصال 

 وتؤيد أمهية العالقة والتماسك بني عملية التخطيط االستراتيجي وعملية امليزانية، وتؤكد من جديد كذلك
 وتوصي، 3ة التخطيطي االستراتيجي للمحكمة اجلنائية الدوليةالتوصيات الواردة يف تقرير املكتب بشأن عملي

بأن تواصل احملكمة احلوار البناء مع املكتب بشأن عملية التخطيط االستراتيجي، ال سيما وضع استراتيجية 
-ICCللمجين عليهم ووضعها يف صيغتها النهائية وغري ذلك من املسائل ذات األولوية احملددة يف القرار 

ASP/5/Res.2 ،ا املقبلة آخر املستجدات بشأن مجيع وتطلبإىل احملكمة أن تقدم إىل اجلمعية يف دور 
 ."األنشطة املتصلة بعملية التخطيط االستراتيجي وعناصرها

 

  

- - - 0 - - -  

 

                                                 
 )، املرفقICC-ASP/7/25(تقرير عن أنشطة احملكمة  1)١(

2)٢(  ICC-ASP/5/12. 
)٣(3  ICC-ASP/7/29. 


