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  ستراتيجيإلط ا املكتب بشأن عملية التخطيقريرت

  كمة اجلنائية الدوليةللمح

  مانةمذكرة من األ

، يقدم مكتب ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٢١املؤرخ  ICC-ASP/7/Res.7 من القرار ٢٥عمال بالفقرة   
                                                                                                    مجعية الدول األطراف طي ه إىل اجلمعية التقرير بشأن عملية التخطيط اإلستراتيجي للمحكمة اجلنائية الدولية لتنظر 

  .مسية اليت أجراها الفريق العامل يف الهاي التابع للمكتبوهذا التقرير يعكس حصيلة املشاورات غري الر. فيه اجلمعية
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   املكتب بشأن عملية التخطيط اإلستراتيجيقريرت

  للمحكمة اجلنائية الدولية

  ستراتيجيإلاخلطوات املاضية الرئيسية اليت شهدا عملية التخطيط ا  -لفأ

مها الشديد بتشجيع التخطيط يف وقت مبكر سابق عن اهتما) اجلمعية(عربت مجعية الدول األطراف   -١
ستراتيجي باعتباره جزءا  ال يتجزأ من حتديد وإدارة األنشطة املتعددة اليت تضطلع ا احملكمة يف سبيل تنفيذ نظام إلا

  .)١(روما األساسي

إطار مشترك " اليت تنص على إجياد )٢(ستراتيجيةإل، اعتمدت احملكمة أوىل خططها ا٢٠٠٦ويف عام   -٢
وكان ". يد بوجه خاص على السنوات الثالث األوىل منهادالتشمع مة خالل السنوات العشر املقبلة، ألنشطة احملك

االجتاه الواضح واألولويات اليت ستسترشد ا احملكمة يف اضطالعها بالوالية اليت "الغرض من هذه الوثيقة هو رسم 
تنسيق الداخلي املتواصل لألنشطة اليت تضطلع طة الاخل، ستكفل على هذا النحوو. ينطوي عليها نظام روما األساسي

ومن خالل التواصل بشأن خطة احملكمة يقصد أيضا زيادة تعزيز عالقاا احليوية بالدول واملنظمات . ا احملكمة
  .)٣("الدولية واتمع املدين

 واعتمدت ٢٠٠٨عام واستنادا إىل اخلربة املكتسبة، قامت احملكمة بإعادة النظر يف خطتها اإلستراتيجية ل  -٣
 بعد إجراء ٢٠١٨ إىل ٢٠٠٩جمموعة منقحة من األهداف اإلستراتيجية اليت تغطي فترات السنوات املمتدة من 

  ).انظر املرفق األول(سلسلة من املشاورات مع الدول األطراف ومنظمات اتمع املدين 

التوصيات الواردة يف تقرير املكتب عن                                                       ورح بت اجلمعية يف دورا السابعة، ذه اجلهود وأقرت عددا من   -٤
   )٤(.اخلطة اإلستراتيجية

، قررت احملكمة مواصلة وضع أنشطتها يف سياق األهداف اإلستراتيجية احملددة يف عام ٢٠٠٩ويف عام  -٥
انظر املرفق  (٢٠١٠ وعلى هذا األساس مت حتديد جمموعة من مثانية أهداف إستراتيجية ذات أولوية لعام )٥(٢٠٠٨
 مدرجة هي األخرى يف ٢٠١٨سبعة من األهداف طويلة األجل املنتظر إجنازها حبلول عام ، بينما هناك )الثاين

 .اإلطار اإلستراتيجي للمحكمة اخلاص بالسنوات املقبلة

                                                      
 . ١٢، الفقرة ICC-ASP/4/Res.4 لقرارا )١(

   ICC-ASP/5/Res.2.القرار 

   ICC-ASP/6/Res.2.القرار 

  .٢٥ الفقرة ،ICC-ASP/7/Res.3القرار 
  ICC-ASP/5/6. اخلطة اإلستراتيجية للمحكمة اجلنائية الدولية، )٢(
)٣( ICC-ASP/5/6 ٣، الفقرة. 
)٤( ICC-ASP/7/29.  
  .٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٥ املؤرخ ١٠١- ٩٨تقرير عن أنشطة احملكمة، الفقرات  )٥(
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  التخطيط اإلستراتيجي ومجعية الدول األطراف  -باء

صل بعملية التخطيط اإلستراتيجي برهنت اجلمعية على مر السنوات، كما سبق بيانه، على اهتمامها املتوا  -٦
                      ّ                                     وخالل دورا السابعة، وف رت اجلمعية توجيهات مفصلة بشأن النتائج . للمحكمة وتنفيذها ودعمها هلذه العملية

احملرزة والتوجه املقبل للحوار املتواصل بني احملكمة وبني اجلمعية فيما يتصل بالتطوير املتواصل لإلطار اإلستراتيجي 
  .)٦(شطة احملكمةاخلاص بفترة أن

أن يوجه التفاعل اإلجيايب بني احملكمة وبني وميزة هلذا احلوار املسمة الوالنهج العام الواجب أن يكون   -٧
  :اجلمعية يف جمال تنفيذ وتطوير عملية التخطيط اإلستراتيجي وصف كاآليت

جية ومكنوناا يتمثل املبدأ األساسي الذي ارتكز عليه العمل املنجز يف أن اخلطة اإلستراتي" 
وبالتايل مل يكن هدف الفريق العامل الشروع يف عملية . تشكل أداة لإلدارة الداخلية للمحكمة

وإمنا كان اهلدف هو . للمحكمة" اإلدارة اجلزئية"إلعادة الصياغة تتعلق باخلطة أو اخلوض يف 
شطة اليت أجنزا إقامة حوار مع احملكمة لغاية إعطاء الدول األطراف فرصة للتعليق على األن

احملكمة وتقدمي إسهاماا للمحكمة بشأن هذه القضايا وكذلك متكني الدول األطراف من 
  .)٧("مواكبة التطورات احلاصلة يف عملية التخطيط اإلستراتيجي

من "مربح لكل األطراف"ضع ج و دصقوسيجرى هذا احلوار بروح من التعاون املؤسسايت الواثق   -٨
  .باستمرار عملية التفاعلالواجب أن يطبع 

وضع بني نقطة التقاطع بني العملية السنوية للتخطيط وامليزنة وعترب وعملية التخطيط اإلستراتيجي اليت ت  -٩
خمطط متوسط إىل طويل األجل يعىن بتطوير احملكمة، جيب أن تركز على تنفيذ التوجهات والتوصيات السابقة وعلى 

. ، متشيا مع التطورات الراهنة يف دور ووظائف احملكمة والبيئة اليت تعمل فيهاحتديث وتطوير اخلطة اإلستراتيجية
                                                                                                      ومن هذا املنظور، يتوجب أن تشكل اخلطة اإلستراتيجية للمحكمة اجلنائية الدولية أداة فع الة وموثوقة للتخطيط تضع 

  .تطور احملكمة وأجهزا داخل إطار زمين أطول أجال

                                                      
 التوصيات وتؤيد بتقرير املكتب عن اخلطة اإلستراتيجية ب   ترح " : ما يلي٢٥، الفقرة ICC-ASP/7/Res.3جاء يف القرار  )٦(

الغايات "مية إىل زيادة تطوير اخلطة اإلستراتيجية باالعتماد على أساس وثيقة معنونة  جبهود احملكمة الراب    وترح اليت يتضمنها 
 أيضا بالتقدم اجلوهري الذي ب    وترح  "٢٠١٨-٢٠٠٩واألهداف اإلستراتيجية املنقحة للمحكمة اجلنائية الدولية للفترة 

 ا،تقدم احملرز يف وضع إستراتيجية خاصة بالضحاي كذلك بالب    وترح أحرزته احملكمة يف تنفيذ الغايات واألهداف اإلستراتيجية، 
         ً     ً                                                                                            أن جانبا  مهما  من العمل مازال ينتظر القيام به لبلورة خمتلف جماالت اخلطة، السيما فيما يتعلق باإلستراتيجية اخلاصة وتالحظ

دة تطوير وتنفيذ اخلطة                    ً                                                               بالضحايا وتؤكد جمددا  على احلاجة ملواصلة حتسني وتكييف األنشطة التوعية وتشجع احملكمة على زيا
                                                              ً                                         اإلستراتيجية اخلاصة بالتوعية يف اتمعات احمللية املتضررة، وتؤكد جمددا  كذلك على أمهية الترابط والتماسك بني عملية 

 احملكمة مبواصلة احلوار البناء مع املكتب حول عملية التخطيط اإلستراتيجي، يتوصالتخطيط اإلستراتيجي وعملية امليزنة و
-ICCوضع وإاء الصيغة املتعلقة باإلستراتيجية اخلاصة بالضحايا وغريها من املسائل ذات األولوية احملددة يف القرار وخباصة 

ASP/5/Res. 2إىل احملكمة أن تقدم إىل اجلمعية يف الدورة املقبلة حتديثا  بكافة األنشطة ذات الصلة بعملية التخطيط تطلب  و                                       ً                                                
  ".اإلستراتيجي ومكوناا

)٧( ICC-ASP/7/29  ١٢الفقرة.  
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  ٢٠٠٩طة اإلستراتيجية يف عام للخللجمعية ومتابعة للدورة السابعة   -جيم

 هوكست كمار- السفري جان٢٠٠٩يناير /                                                استنادا إىل هذه التوجهات، عي ن املكتب يف كانون الثاين  -١٠
الدول األعضاء فيها يف إطار بني                                                      ميس را لتنظيم مشاورة مع الدول األعضاء وحوارا بني احملكمة و) بورغملكس(

  .)٨(                               باالستناد إىل خطة عمل قدمها امليس ر) الفريق العامل(تابع للمكتب الفريق العامل يف الهاي ال

  .وأجريت كذلك مشاورات مع ممثلي جمتمع املنظمات غري احلكومية  -١١

ونوقشت اخلطة اإلستراتيجية يف حد ذاا فضال عن القضايا ذات األولوية التايل ذكرها يف إطار الفريق   -١٢
  :ورقات عمل صيغت أثناء اجتماعات شىت عقدها ممثلو احملكمةالعامل باالستناد إىل عروض و

  التوعية واالتصال؛  )أ(  

  اإلستراتيجية اخلاصة بالضحايا؛  )ب(  

  العالقة بني اخلطة اإلستراتيجية وامليزانية السنوية للمحكمة؛  )ج(  

  .شطة احملكمةنأل املوقع اجلغرايف  )د(  

ف بتقييم ومناقشة التقدم احملرز حىت اآلن فضال عن املصاعب أثناء هذه املشاورات، قامت الدول األطرا  -١٣
ومت . ٢٠٠٩ فضال عن األولويات لعام ا،أو حاالت التأخري يف تنفيذ أهداف اخلطة اإلستراتيجية عموم/الكامنة و

  .٢٠١٠يف سياق تقدمي امليزانية املقترحة لعام متت بلورته  ٢٠١٠كذلك توفري عرض شامل لألولويات بالنسبة لعام 

 مهمة لإلدارة بالنسبة لتطور ة                                                         رح بت الدول األطراف بعملية التخطيط اإلستراتيجي باعتبارها أداا، وعموم  -١٤
التخطيط اإلستراتيجي وتعزيز هذا التخطيط عن صداقية وينبغي احلفاظ على م. ٢٠١٨احملكمة مستقبال لغاية عام 

والقرارات التنفيذية الواجب أن تكون هي احملور الثابت                                              طريق تبي ن تأثريه يف السياسات ويف خمصصات امليزانية 
وترمجة األهداف اإلستراتيجية إىل عمليات يومية من قبل . لألهداف واألولويات اليت حددا اخلطة اإلستراتيجية

  .احملكمة حباجة إىل أن ترصد مبساعدة جمموعة حمدودة من املؤشرات الكمية والكيفية لألداء

اإلستراتيجية توفر توجيها متوسط األجل إىل طويل األجل، إال أا حباجة إىل مرونة كافية  اخلطة أنومع   -١٥
ها كييفملراعاة القضايا اجلديدة والناشئة ذات األمهية الكبرية بالنسبة لتطور احملكمة مستقبال وألنشطتها وجيب ت

كان قيام حوار مستمر وموضوعي بني ويف إطار هذه العملية، من األمهية األساسية مب. حبسب احلاجة اليت تنشأ
الدول األطراف فضال عن ممثلي اتمع املدين باالستناد إىل املعلومات السابقة والكاملة ويف حدود  وبنياحملكمة 

  .الواليات القائمة يف الظرف الراهن

                                                      
  ٢٠٠٩يونيه / حزيران٩، ورقة مناقشة مؤرخة "ج نقدي: اخلطة اإلستراتيجية للمحكمة " )٨(
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  املسائل ذات األولوية  -دال

  إستراتيجية التوعية واالتصال  -١

 اليت تتوخاها احملكمة مشروع متواصل جيري تنسيقه من قبل اتيجية التوعيةبإسترإن العمل املتعلق   )أ(
وقد مت إطالع الدول األطراف على التطورات اجلديدة . جهة تنسيقية حمددة داخل احملكمة

                                                                                    املتعلقة بتوعية اتمعات املتأثرة يف البلدان اليت تشهد حاالت منذ أن عرض التقرير املفص ل على 
ونوقشت مشاكل هلا ارتباط مبحدودية الوسائل وببعض املنهجيات . للجمعيةالدورة السابعة 

 جرى الترحيب بالتقدم احملرز حىت اآلن ،وعموما. املستخدمة فضال عن قضية مؤشرات األداء
 –تنفيذ إستراتيجية التوعية وصيغ عدد من املقترحات امللموسة لاملتاحة حاليا يف حدود الوسائل 

 دف زيادة تفعيل برامج التوعية يف اتمعات –ظمات اتمع املدين شاركت يف صياغتها من
  .املتأثرة

مع احترام خمتلف وما يتعلق بكل جهاز احملكمة         فيما خيص  توفري سرد مفهوم جيري العمل على   )ب(
الية القضايا التنظيمية والوسائل امل مث إن الواليات املسندة إىل شىت أجهزة احملكمة اجلنائية الدولية،

أنشطة ية متثل بعضا من القضايا اليت هي حباجة إىل أن تطرق يف سياق تطوير قنواخليارات الت
تكنولوجيات الولوحظت زيادة يف التشديد على . اليت تقوم ا احملكمة وأجهزا االتصال

  .ترنتالسمعية والفيديووية فضال عن التكنولوجيات القائمة على أساس االن

                                                                             األطراف أيضا مسامهة اإلعالم املتطور يف القضية املهمة املتمثلة يف التعاون ورح بت بنشر والحظت الدول  -١٦
  .تقارير أسبوعية موجزة صادرة عن مكتب املدعي العام وقسم اإلعالم والوثائق

الدولية حملكمة اجلنائية بااملتمثلة يف توسيع نطاق التعريف  "٢٠١٠وأخذا بعني االعتبار أولوية احملكمة لعام   -١٧
املعلومات املتعلقة باحملكمة اجلنائية الدولية فضال عن اجلماهري يف العامل مقارنة من السكان احملليون فيما يتلقاه      ّ  والدق ة 
 اإلعالم واالتصال سيشكالن حتديا كبريا تواجهه احملكمة اجلنائية الدولية خالل السنوات أن رئي عموما ٢٠٠٩بعام 

 يتم على سبيل االستعجال تصميم مزيج من السياسات والوسائل واملناهج ملواجهة هذا املقبلة وتبعا لذلك جيب أن
  .التحدي

  اإلستراتيجية املتعلقة بالضحايا  -٢

، عقدت مشاورات موسعة يف ٢٠٠٨أغسطس /استنادا إىل مشروع وثيقة قامت احملكمة بتوزيعه يف آب  -١٨
، مت ٢٠٠٩ويف عام . ري احلكومية حول هذه القضية الرئيسيةسياق الفريق العامل يف الهاي ومع جمتمع املنظمات غ

                                                                 املساعدة القانونية للضحايا بتوجيه من امليس رة السيدة يولندا دواريكي تقدمي االضطالع بعمل منفصل يتعلق ب
  .)٩()جنوب أفريقيا(

                                                      
  .)ICC-ASP/8/38( تقرير املكتب بشأن املساعدة القانونية املقدمة للضحايا )٩(
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 تشرين                                                  وثيقة رمسية تتعلق باإلستراتيجية أعدا احملكمة وقد مت يفعن وأسفرت عملية النقاش   -١٩
ية رئيسية مع اتتسعة أهداف سياسشكل  مت فيها جتميع السياسة ذات العالقة بالضحايا يف )١٠(٢٠٠٩أكتوبر /األول

  .القيام يف الوقت ذاته بتوفري مؤشرات أساسية تتعلق بالوسائل والطرق الالزمة لتنفيذ هذه األهداف

القضايا ذات العالقة بالضحايا من منظور  هذه الوثيقة اليت تطرح                           وقد رح بت الدول األطراف بعرض  -٢٠
  إبداء بعض التعليقات األولية وملىتاريخ تقدمي هذه الوثيقة املهمة مل يتيسر سوإىل وبالنظر . إستراتيجي ومستقبلي

  .يكن الفريق العامل يف مركز يسمح له بتشكيل نظرة مدروسة وكاملة عن الوثيقة بأسرها

  ية وامليزانية السنوية للمحكمةالعالقة بني اخلطة اإلستراتيج  -٣

وضع امليزانية السنوية تفاعل حاسم بالنسبة يف إن التفاعل بني اخلطة اإلستراتيجية واإلجراءات املتوخاة   -٢١
ميكن ترمجة التوجهات اإلستراتيجية إىل أصال فمن خالل ختصيص االعتمادات يف امليزانية . عملية التخطيطصداقية مل

ليها يف املقدمة للميزانية الربناجمية السنوية املقترحة واحملكمة تواصل عالتشديد م ه الرابطة يتوهذ. سياسات تنفيذية
وهيكل امليزانية وطريقة عرضها يربزان هذا التفاعل وعلى هذا النحو . قل هذه العملية يف سياق امليزانية كل عامص

  .)املرفق الثاين (إلستراتيجي األطول أجالتوضع املخصصات املقترحة سنويا من امليزانية يف سياق التخطيط ا

  ُ                                                                              وأ بلغت الدول األطراف بأي السبل واإلجراءات الداخلية حددت األهداف اإلستراتيجية كما هي  -٢٢
 إىل برامج رئيسية وبرامج وبرامج ترمجتهاأهداف سنوية ذات أولوية يتم ملة يف جمموصوفة يف اخلطة اإلستراتيجية 

واملفروض يف هذه العملية أن تكفل االنسجام بني . دية املسندة إىل موظفي احملكمةاألهداف الفرإىل جانب فرعية 
  .عملية التخطيط اإلستراتيجي الطويلة األجل واملخصصات السنوية من امليزانية والقرارات التنفيذية امللموسة

، االنسجام الضروري بني وينبغي أن يؤخذ بعني االعتبار الواجب، يف إعداد امليزانية السنوية اليت ستعتمد  -٢٣
  .التوجهات املتوخاة يف امليزانية وبني األهداف اإلستراتيجية الشاملة للمحكمة

  موقع أنشطة احملكمة  -٤

 من القضايا اأنشطة احملكمة باعتباره واحدموقع معية حددت اجل١١ ICC-ASP/5/Res.2ها يف قرار  -٢٤
، اضطلعت احملكمة ٢٠٠٧-٢٠٠٦وخالل الفترة . ل األولويةها االهتمام على سبيءاإلستراتيجية اليت تستحق ايال

 اضطلعت ٢٠٠٨ويف عام .  واملواردأنشطتهامجيع  شىت اخليارات املتعلقة مبوقع د الالزم لتحدياملفاهيميبالعمل 
             ّ  لتكون على أمت  األميناملناخ تحديد خمتلف املتطلبات من حيث اللوجستيات ولمفصل    قص  احملكمة بعملية ت

 من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات باالنتقال ١٠٠اد يف حالة ما إذا اختذ لقضاة قرارا مبقتضى القاعدة االستعد
  .                         إىل مكان بعيد عن مقر  احملكمةاإلجراءات ب

                                                      
 .)ICC-ASP/8/45( تقرير احملكمة عن اإلستراتيجية املتصلة بالضحايا )١٠(
)١١ ( ICC-ASP/5/Re.2 ، ٣الفقرة.  
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يف سبيل  ويف نظر احملكمة، يقتضي حتويل اإلطار املفاهيمي املتاح إىل خيارات ملموسة خربة أطول بكثري  -٢٥
يركز على تنفيذ واستعراض من قبل احملكمة ج عملي  اعتماد ولذلك، مت. وقع األنشطةملشاملة وضع إستراتيجية 

 مع االحتفاظ باهلدف املتمثل يف العودة إىل مواءمة املوقع اجلغرايف ملوارد احملكمة ،عمليات حمددة على أساس متواصل
ورتني الكاملتني األوليني إىل الدورات الثالث األوىل وأنشطتها مع املهمة املنوطة ا يف ضوء التجربة املكتسبة من الد

انتظار إمتام الدورتني األوليني أو الدورات الثالث ، وبوتبعا لذلك). اخلطة اإلستراتيجية املنقحة(من النشاط القضائي 
  . موقع أنشطتهاكييفتواصل احملكمة يف األثناء رصد واستعراض وتساألوىل من النشاط 

صيات والتشعبات اليت يتسم ا أداء األنشطة املوقعية، أبرزت الدول األطراف األمهية ومع التسليم باخلا -٢٦
إجراءات احملكمة يف البلدان اليت تتعلق ا حاالت كسبيل لتحسني ظهور احملكمة مكن أن يتسم ا تنظيم ملاالسياسية 
راح بإبقاء هذه القضية املهمة قيد ولذلك قدم اقت.  لدى اتمعات املتأثرة، يف مجلة جهاتصداقيتهاوتعزيز م

االستعراض النشط مبشاركة منتظمة من احملكمة والدول األطراف يف تعزيز تصميم إستراتيجية مستدامة تتعلق ذه 
 .القضية

  ناشئةالديدة اجلقضايا ال  -٥

 يكون ترتيب بالنظر إىل الدور املتطور الذي تؤديه احملكمة وتغري الظروف اليت تكتنف هذا الدور، ميكن أن -٢٧
وجيب أن تكون عملية التخطيط اإلستراتيجي قابلة .  وقد تظهر قضايا ناشئة جديدةاألولويات متغريا باستمرار

 ومرنة مبا فيه الكفاية حبيث تأخذ بعني االعتبار التطورات اجلديدة املهمة اليت ميكن أن يكون هلا تأثري على فيكيللت
وينبغي أن تكون الدول األطراف متيقظة . دور احملكمة وأدائها مبا يف ذلك القضايا األفقية واملشتركة بني القطاعات

ايا الناشئة بغية اإلعداد يف الوقت املناسب للسياسات املالئمة عند حتديدها وعند مساعدة احملكمة على حتديد القض
 بينت )١٢(يف تقريرها عن أنشطتهاو، ٢٠٠٩ويف عام . ات التنظيمية واملالية اليت تقتضيها الظروف املتغريةبولإلستجا

ها بدأت يف عام احملكمة على سبيل املثال، باالستناد إىل ممارسة تتمثل يف إدارة املخاطر على صعيد احملكمة بأسر
، أن حتديد املخاطر ذات األولوية اليت تواجهها احملكمة والنهج اليت حتتاجها إلدارة هذه املخاطر تشكل تركيزا ٢٠٠٨

 تكون اخلطة اإلستراتيجية موضوعة يف قالب صلب بل ينبغي أن تكون نوال ينبغي أ. خالل الفترة املقبلةلالهتمام 
 .لدول األطراف على التحكم املبكر يف التحديات اجلديدةأداة عمل مرنة تساعد احملكمة وا

  ستنتاجات والنهج املقبلالا  -هاء

تسلم كل من احملكمة والدول األطراف بأن التخطيط اإلستراتيجي أداة مفيدة وضرورية لإلدارة تساعد   -٢٨
ها إىل حد صداقيتوتعتمد م. يف تصميم وتوجيه عملية تطوير احملكمة وأنشطتها يف األجل املتوسط إىل األجل الطويل

كبري على التفاعل احلقيقي بني األهداف الطويلة األجل والسياسات األقصر أجال واختاذ القرارات املتعلقة 
  .التنفيذية/بامليزانية

                                                      
 .١٠٠، الفقرة )ICC-ASP/8/45(تقرير عن أنشطة احملكمة  )١٢(
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عام، الستوى املوحتقق تقدم كبري يف السنوات األخرية يف جمال حتديد وتنفيذ اخلطة اإلستراتيجية، على   -٢٩
وهذه العملية جيب إجنازها . يات احملددة يف جماالت ذات األمهية األولوية بالنسبة لتطور احملكمة وأنشطتهاواإلستراتيج

يف ااالت اليت ما تزال فيها التوجهات اإلستراتيجية مفقودة وجيب تعزيزها وعند الضرورة تكييفها وفقا للظروف 
  .واملطالب اجلديدة

 تؤديان دورمها الكامل يف التحديد – باشتراكهما يف إدارة هذه العملية –مث إن احملكمة والدول األطراف   -٣٠
ة صداقي وجودة احلوار القائم باالستناد إىل املعلومات اليت توفر يف وقت مبكر وتتسم بامل–الواضح لألدوار احملددة 

 .واالكتمال

املشتركة ينبغي أن يلقى تشجيعا ية ن املسعى املشترك املتمثل يف األهداف اإلستراتيجإفومن هذه الزاوية،   -٣١
  .قويا من طرف اجلمعية والدول األطراف يف احملكمة اجلنائية الدولية

وبالنظر إىل ما تقدم، يقترح الفريق العامل أن تنظر اجلمعية يف إدراج الصيغة الواردة يف املرفق الثالث يف   -٣٢
  ").القرار الشامل("الدول األطراف قرارها املتعلق بتعزيز احملكمة اجلنائية الدولية ومجعية 

  



 

 

 املرفق األول

 قائمة األهداف والغايات اإلستراتيجية والغايات اإلستراتيجية اليت تتراوح مدا

  بني سنة واحدة وثالث سنوات للمحكمة اجلنائية الدولية

  نوعية العدالة: ١اهلدف 

 روما                                               ً        االضطالع بإجراءات علنية منصفة وفعالة وسريعة وفقا  لنظام 

األساسي وألمسى املعايري القانونية مع كفالة ممارسة مجيع املشاركني 
 .حلقوقهم ممارسة تامة

  مؤسسة مشهود هلا مبكانتها وحتظى بالدعم املالئم: ٢اهلدف 

زيادة تعزيز الوعي بدور احملكمة وتصحيح الفهم هلذا الدور وتأمني الدعم 
 .املتزايد له

  ةمنوذج لإلدارة العام: ٣اهلدف 

التفاين يف سبيل حتقيق النتائج املتوخاة باستخدام أدىن قدر من املوارد عن 
طريق هياكل وعمليات رشيدة مع احملافظة يف الوقت نفسه على املرونة 
                                                          وضمان احملاسبة؛ وباالعتماد على عدد كاف  من املوظفني األكفاء وذوي 

 .وقراطيةاهلمة العالية ويف بيئة مستها احلرص تسودها ثقافة غري بري

 حتقيقات جديدة يف القضايا املتعلقة باحلاالت القائمة أو ٥ و ٤  إجراء ما بني - ١

 .                           ّ                      حماكمات على األقل، رهنا مبا ي ؤم  ن من التعاون اخلارجي٤اجلديدة، وإجراء 
 إشاعة مستوى من الوعي بدور احملكمة والفهم هلذا الدور يتالءم مع -٤ 

 .كمة يف اتمعات املتأثرة ذه األنشطةاملرحلة اليت بلغتها أنشطة احمل

 أن تتحول إىل إدارة غري بريوقراطية تركز على النتائج وليس على - ٨
العمليات، وتعتمد على قواعد لضمان احلقوق أو تقليل املخاطر عند 

 .االقتضاء

                                                          إرساء نظام يتصد ى للمخاطر األمنية والسعي اجلاد لتأمني القدر - ٢
 .فة املشاركني متاشيا مع نظام روما األساسياألقصى من أمن كا

 استحداث آليات خاصة بكل حالة على حدة تتيح التعاون الالزم - ٥
مبختلف أشكاله، وخاصة يف جمال توقيف األشخاص وتسليمهم، ومحاية 

 .الشهود وتنفيذ األحكام

 تقدمي مقترحات سليمة ودقيقة وشفافة للميزانية تستوجب تعديالت - ٩
يف مقدار املوارد املقترحة من مجعية الدول األطراف بسيطة فقط 

 .وتوزيعها

 وضع سياسات لتنفيذ معايري اجلودة املنصوص عليها يف نظام روما - ٣
األساسي ويف القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات فيما خيص مجيع املشاركة 
يف اإلجراءات واألشخاص الذين متسهم أنشطة احملكمة على حنو حيترم 

 .وعالتن

 زيادة الدعم املتواصل للمحكمة عن طريق تعزيز االتصال والتفاهم - ٦
 .املتبادل مع أصحاب املصلحة والتشديد على دور احملكمة واستقالليتها

 اجتذاب خمتلف املوظفني من ذوي الكفاءات العالية، ورعايتهم -١٠
 .وتوفري التطوير الوظيفي وفرص التقدم

 . مواصلة بناء ثقافة مشتركة للمحكمة-١١ .ات بالنسبة للجماهري احمللية والعاملية ضمان إشهار مجيع اإلجراء- ٧ 
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  املرفق الثاين

  ٢٠١٠أهداف عام 

  .                             ً       ً                   على النحو املبني أدناه ارتباطا  مباشرا  خبطتها اإلستراتيجية٢٠١٠ترتبط أهداف احملكمة لعام   

  منوذج للعدالة اجلنائية الدولية: ١اهلدف 

ت علنية منصفة وفعالة االضطالع بإجراءا
           ً                        وسريعة وفقا  لنظام روما األساسي وألمسى 
املعايري القانونية مع كفالة ممارسة مجيع 

 .املشاركني حلقوقهم ممارسة تامة

مؤسسة مشهود هلا مبكانتها : ٢اهلدف 

  وحتظى بالدعم املالئم

زيادة تعزيز الوعي بدور احملكمة وتصحيح 
 .تزايد لهالفهم هلذا الدور وتأمني الدعم امل

  منوذج لإلدارة العامة: ٣اهلدف 

التفاين يف سبيل حتقيق النتائج املتوخاة باستخدام أدىن 
قدر من املوارد عن طريق هياكل وعمليات رشيدة مع 
احملافظة يف الوقت نفسه على املرونة وضمان احملاسبة؛ 
                                            وباالعتماد على عدد كاف  من املوظفني األكفاء وذوي 

 بيئة مستها احلرص تسودها ثقافة غري اهلمة العالية ويف
 .بريوقراطية

 حتقيقات جديدة يف ٥ و ٤  إجراء ما بني - ١
القضايا املتعلقة باحلاالت القائمة أو اجلديدة، 

                           ّ     حماكمات على األقل، رهنا مبا ي ؤم  ن ٤وإجراء 
 .من التعاون اخلارجي

إشاعة مستوى من الوعي بدور  - ٤
يتالءم مع احملكمة والفهم هلذا الدور 

املرحلة اليت بلغتها أنشطة احملكمة يف 
 .اتمعات املتأثرة ذه األنشطة

  أن تتحول إىل إدارة غري بريوقراطية تركز على - ٨
النتائج وليس على العمليات، وتعتمد على قواعد لضمان 

 .احلقوق أو تقليل املخاطر عند االقتضاء

                                إرساء نظام يتصد ى للمخاطر األمنية   - ٢
لسعي اجلاد لتأمني القدر األقصى من أمن وا

كافة املشاركني متاشيا مع نظام روما 
  .األساسي

 

استحداث آليات خاصة بكل حالة   - ٥
على حدة تتيح التعاون الالزم مبختلف 
أشكاله، وخاصة يف جمال توقيف 
األشخاص وتسليمهم، ومحاية الشهود 

  .وتنفيذ األحكام
 

ة وشفافة للميزانية   تقدمي مقترحات سليمة ودقيق- ٩
تستوجب تعديالت بسيطة فقط يف مقدار املوارد 

  .املقترحة من مجعية الدول األطراف وتوزيعها
 

  وضع سياسات لتنفيذ معايري اجلودة - ٣
املنصوص عليها يف نظام روما األساسي ويف 
القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات فيما خيص 
 مجيع األطراف املشاركة يف اإلجراءات
واألشخاص الذين متسهم أنشطة احملكمة على 

 .حنو حيترم التنوع

  زيادة الدعم املتواصل للمحكمة عن - ٦
طريق تعزيز االتصال والتفاهم املتبادل مع 
أصحاب املصلحة والتشديد على دور 

 .احملكمة واستقالليتها

اجتذاب خمتلف املوظفني من ذوي الكفاءات   -١٠
لتطوير الوظيفي وفرص العالية، ورعايتهم وتوفري ا

 .التقدم

ضمان إشهار مجيع اإلجراءات   - ٧ 
 .بالنسبة للجماهري احمللية والعاملية

 .مواصلة بناء ثقافة مشتركة للمحكمة  -١١

 

 ٢٠١٠أهداف عام 

    التحقيقات  -١

    احملاكمات   -٢

    اإلعالم والتوعية  -٣

    التعاون  -٤

    اإلستراتيجية املتعلقة بالضحايا  -٥

    من األ  -٦

    املوارد البشرية  -٧

    الكفاءة  -٨
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وكجزء من عملية امليزنة، اختارت احملكمة من بني أهدافها اإلستراتيجية مثانية أهداف ذات أولوية للسنة 
 األساس، فيما يتعلق بكل برنامج رئيسي ٢٠١٠، توفر األهداف لعام ٢٠٠٩وكما حدث يف ميزانية عام . القادمة

للخطة السنوية وج امليزنة القائمة على النتائج، مبا يف ذلك ملؤشرات األداء الرئيسية والقيم وبرنامج وبرنامج فرعي، 
                                                           ً           وعالوة على ذلك، ستكون خطة العمل املتعلقة بكل برنامج فرعي، فضال  عن األهداف . املستهدفة ذات الصلة

  .مليزانيةا بعد املوافقة على، ٢٠١٠احملددة لكل موظف، متسقة مع أهداف احملكمة لعام 
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  املرفق الثالث

  مشروع أحكام إلدراجها يف القرار الشامل

  إن مجعية الدول األطراف،"

(...)  

، وترحب باجلهود )١(ملية التخطيط اإلستراتيجي للمحكمة اجلنائية الدوليةعبشأن بتقرير املكتب ترحب 
األهداف والغايات اإلستراتيجية املنقحة "ونة اليت تبذهلا احملكمة لتنفيذ ج استراتيجي باالستناد إىل الوثيقة املعن

            ً                                         ، وترحب أيضا  بالتقدم الكبري الذي أحرزته احملكمة يف تنفيذ )٢("٢٠١٨-٢٠٠٩للمحكمة اجلنائية الدولية للفترة 
األهداف والغايات اإلستراتيجية، وتؤكد على أمهية عملية ذات مصداقية للتخطيط االستراتيجي، تؤثر بطريقة 

 ؛حتديد األولويات السنوية للمحكمة وبرامج عملها فضال عن خمصصات امليزانيةتوجيهية على 

وتكييف أنشطة التوعية، وتشجع احملكمة على مواصلة  احلاجة إىل مواصلة حتسني على التأكيدوتكرر 
  ؛ يف البلدان املتأثرة)٣(تطوير وتنفيذ اخلطة اإلستراتيجية للتوعية

  ً                                                               قا  باحملكمة وأنشطتها ذات طبيعة إستراتيجية وأنه يلزم القيام مبزيد من  أن مسألة التعريف األوسع نطاوترى
  ؛العمل بشأن املزيج املالئم من السياسات والطرق واألساليب ملواجهة هذا التحدي الكبري

 وترى أن تنفيذ هذه اإلستراتيجية )٤(ستراتيجية املتعلقة بالضحايااإل                  ً        بقيام احملكمة مؤخرا  بتقدمي وترحب
  أمهية رئيسية للمحكمة يف السنوات القادمة؛ولوية ذات أيشكل 

بني عملية التخطيط االستراتيجي وعملية امليزنة، اليت تعترب حامسة االرتباط واالنسجام  كذلك أمهية تكرر
                                           ً                                                       ملصداقية واستدامة النهج االستراتيجي األطول أجال ، وتقرر اإلبقاء على مسألة موقع أنشطة احملكمة قيد االستعراض 

واخلربة العملية؛ املالئم النشط بغية مساعدة احملكمة يف الوقت املناسب على صياغة إستراتيجية تعتمد على اإلعداد 
وتطلب أن يوىل االهتمام الواجب للظروف املتغرية والقضايا الناشئة اهلامة اليت ينبغي النظر فيها عند تكييف اخلطة 

                                                          هة التحديات اجلديدة، وتوصي بأن تواصل احملكمة احلوار البن اء مع اإلستراتيجية من أجل متكني احملكمة من مواج
أبعادها ذات بالضحايا وخمتلف املتعلقة مبا يف ذلك اإلستراتيجية املكتب بشأن عملية التخطيط االستراتيجي 

املتصلة بعملية األولويات، وتطلب إىل احملكمة أن تقدم إىل الدورة املقبلة للجمعية معلومات حمدثة عن مجيع األنشطة 
  .التخطيط اإلستراتيجي ومكوناا

- - - 0 - - - 
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