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 ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٢١ – ١٢ ،نيويورك

  

  احملكمة عن إستراتيجية العمليات امليدانيةتقرير 

  مقدمة  -أوال

يف دورا السادسة عشرة ") اللجنة("ير بناء على توصية جلنة امليزانية واملالية يقدم هذا التقر  -١
بتحويل العرض غري الرمسي لقلم احملكمة بشأن تطوير وتنفيذ إستراتيجية العمليات امليدانية إىل وثيقة 

   .)١(")اجلمعية(" الدول األطراف رمسية جلمعية

حملكمة عن تعزيز العمليات امليدانية لقلم احملكمة يف ، ويف تقرير بعنوان تقرير ا٢٠٠٩يف عام و  -٢
، اقترح املسجل التعزيزات على صعيد املقر وذات العالقة بامليدان اليت تؤمن تطويرا )٢(٢٠١٠عام 

وأوصت جلنة . متواصال ومنسقا وموجها حنو السياسات العامة ومعاجلة عدد من املخاطر القائمة
وفيما يتعلق . معية على التعزيزات ذات الصلة باملقراجلالثالثة عشرة بأن توافق امليزانية واملالية يف دورا 

عيد  احملكمة ختطيطها اإلستراتيجي وبأن تكملستأوصت اللجنة بأن تبالتعزيزات ذات الصلة بامليدان، 
  .)٣(هذه املسألةاللجنة النظر يف 

يبني املكاسب من حيث )٤(مليدانيةوقدم قلم احملكمة بعد ذلك تقريراً عن استعراض العمليات ا  -٣
إىل اللجنة يف دورا السادسة عشرة عرضاً غري رمسي قدم كما  ،الكفاءة ذات الصلة بالتعزيزات امليدانية

   .أوجه الكفاءة فيهاعمليات امليدانية وستراتيجية التطوير وتنفيذ إبشأن 

                                                
  .٧٤، الفقرة (ICC-ASP/10/5) تقرير جلنة امليزانية واملالية عن أعمال دورا السادسة عشرة )١(
)٢( 

ICC-ASP/8/33).  
)٣(

الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي ، عشرةتقرير جلنة امليزانية واملالية عن أعمال دورا الثالثة  
، الفقرة ٢-باء اجلزء ،)ICC-ASP/8/20 (٢٠٠٩ نوفمرب/ تشرين الثاين٢٦-١٨للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة الثامنة، الهاي، 

 ، ٢٠١٠... الدورة التاسعة ... مسية الوثائق الر، جلنة امليزانية واملالية عن أعمال دورا اخلامسة عشرةوتقرير  ؛٨٢
(ICC-ASP/9/20) ١٠٦، الفقرة.  

)٤( ICC-ASP/9/12.  
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ول اإلطار اإلستراتيجي العام ويتناول اجلزء األ. ويتكون التقرير احلايل من أربعة أجزاء   -٤
تنفيذ بالتفصيل ويتناول اجلزء الثاين . مع دورة امليزانيةماشى للعمليات امليدانية واستعراضها مبا يت

يف عام  يقهاحتقسيلزم اليت من حيث الكفاءة ويبني اجلزء الثالث املكاسب . العمليات امليدانيةإستراتيجية 
ويقدم اجلزء األخري اخلطوات اليت ينبغي اختاذها . ليات امليدانية نتيجة لتنفيذ إستراتيجية العم٢٠١٢

  .ستراتيجية العمليات امليدانية بنجاح يف السنوات القادمةإلضمان تنفيذ 

  إطار إستراتيجية العمليات امليدانية  -ثانيا

   من اخلطة اإلستراتيجية للمحكمةاًجزءبوصفها العمليات امليدانية   -ألف

 .)٥(مليات امليدانية جزء ال يتجزأ من اخلطة اإلستراتيجية املنقحة للمحكمةإستراتيجية الع  -٥
لضحايا لماية احل، وضمان تعويضملشاركة والشروعة يف اوبتمكني الضحايا من ممارسة حقوقهم امل

 فرقة احملامني، ميكن أن تؤدي املشاركة امليدانية الفعالة إىل إجراءات علنيةألساعدة تقدمي املوالشهود، و
ميكن و). ١اهلدف  (كاملة بصورةمنصفة وفعالة وسريعة مع كفالة ممارسة مجيع املشاركني حلقوقهم 

تعزيز الوعي إىل من خالل برامج التوعية والتعاون الوثيق مع مجيع اجلهات املعنية، ، أن تؤديأيضاً 
ضطالع بالعمليات االيؤدي ميكن أن وأخرياً، ). ٢اهلدف  (بدور احملكمة وتأمني الدعم املتزايد له

 توخاةامليدانية بشكل مالئم، السيما عن طريق الوجود امليداين، إىل متكني احملكمة من حتقيق النتائج امل
من املوارد عن طريق هياكل وعمليات رشيدة مع احملافظة يف الوقت نفسه على املرونة ممكن  قدر دىنبأ

     ).٣اهلدف (املطلوبة 

   يف إستراتيجية العمليات امليدانيةاملبادئ العامة الكامنة  -باء

  :تسترشد إستراتيجية العمليات امليدانية باملبادئ العامة التالية  -٦

تقوم إستراتيجية  إذا وضعت الوالية القضائية للمحكمة يف االعتبار، :القضائيةوانب اجل  )أ(  
التطورات واملراحل القضائية  بارتباطا وثيقا على مبدأ أن العمليات امليدانية ترتبط العمليات امليدانية

وأكثر السبل فعالية لتنفيذ . األوقات هذه املراحل والتطوراتقودها يف مجيع ، وتاملختلفة يف كل حالة
شريطة أن تقدم الدولة ، يدايناملوجود والية احملكمة يف كل حالة من احلاالت املعروضة عليها هي ال

  . بذلكهانية السائدة فياملضيفة تعاوا الكامل وأن تسمح احلالة األم

أن تكون ينبغي  :كيفة حسب االحتياجاتة زمنيا وم قابلة للتوسع وحمدودأن تكون  )ب(  
مع مراعاة املراحل ة للحالة املعروضة على احملكمة احملددالعمليات امليدانية مكيفة حسب االحتياجات 

امليدانية على النحو الوارد يف التقرير عن  والعوامل اليت تؤثر على العمليات ذه احلالةهلاملختلفة القضائية 
  . )٦(استعراض العمليات امليدانية

 االستخدام الفعال عن طريق العمليات امليدانية تأثري تعظيم: واملوارد اجلهود تعظيم  )ج(  
األقسام  عمل وخطط استراتيجيات بنيالالزمني، عند االقتضاء، والتنسيق التخطيط  و،للموارد املتاحة

 يلزمو. يف هذا اال تشارك األخرى اليت الوثيق مع األجهزة وذلك بالتعاون قلم احملكمة،ة باملختلف
                                                

  .املرفق، (ICC-ASP/7/25)٢٠١٨ -٢٠٠٩األهداف والغايات اإلستراتيجية املنقحة للمحكمة للفترة  )٥(
)٦( ICC-ASP/9/12،باء- اجلزء أوال .  



ICC-ASP/10/26 

26-A-281111  3 

الواحدة القائمة أو داخل احلالة  االتاحلبني إعادة توزيع املوارد لعمليات وبني ا اتاألولويذلك حتديد ل
املعروضة  ديدةاجل االتاحلأو /وتوقعة املتطورات غري االستجابة للميكنها  وجود قدرة أساسية مع ضمان

  .احملكمةعلى 

يف أو / و بلدان احلاالتيف مع مجيع اجلهات الفاعلة التفاعل والتعاون تعظيم: تعظيم التعاون  )د(
 اجلهاتوسائر املنظمات و ووكاالت األمم املتحدة، الوطنية، مبا يف ذلك السلطات ،هاالقريبة من البلدان
  .خرباا وقدراااالستفادة من  احمللية بغية الفاعلة

 ستراتيجية إلتنفيذاملكاتب امليدانية، وهي أدوات رئيسية : القضائي للتعاون الفعال الدعم   )ه(
 سلطات بلدان لضمان الدعم الفعال واملناسب من حيث التوقيت منالعمليات امليدانية، ضرورية 

   . أوامر الدوائروغري ذلك من والتعاون القضائية طلبات املساعدة بيما يتعلقاحلاالت ف

 بصورة فعالة قلم احملكمةامليدانية ل هامامل تنسيق :أن تكون العمليات موجهة حنو اخلدمات  )و(
 ،املدعي العام مكتبوهم القلم عمالء الدعم واملساعدة يف الوقت املناسب وجبودة عالية ل وتقدمي

  .عمال اليت تقع على عاتق كل منهميف أداء األللضحايا الصندوق االستئماين احملامي العام للضحايا، وو

 التراث املسامهة يف دف وتنفيذها العمليات امليدانية ستراتيجية إتطوير :إستراتيجية اخلروج  )ز(
  .يف حدود املوارد املتاحة احلاالت بلدانالدائم ل

  بنجاحيةالعمليات امليدان ستراتيجية إوتنفيذ تطويرإىل حد كبري يتوقف  :بيئة مواتية للموظفني  )ح(
تعيني  لذلك، فإنو. يةاملوارد امليدانغري املوظفني، والسيما تنسيق وإدارة املوارد من املوظفني ومن  على

يف  و.أساسيةاليت تتسم بأمهية من األمور واالحتفاظ م  من ذوي التجارب واخلربة امليدانيةاملوظفني 
 هلم، وتقدمي  نوعية جيدة من اخلدمةللموظفني الدوليني وتوفري تنقل النفسه، يساهم ضمان الوقت
 يف احملكمةم املتصلة بهلاعمأانتهاء م عند ا يف بلدبديلة وظائف يف حبثهم عن لينياحمل لموظفنيالدعم ل

  .احمللية يف السوقاستيعام بسرعة االستفادة بصورة فعالة من املوارد من املوظفني ويف 

  التنفيذ  -ثالثا
 التابعة لقسم العمليات امليدانية بتنفيذ اإلستراتيجيامليداين نسيق وحدة التخطيط والتتقوم   -٧

 العامل املعين فريق عن طريق الوتدير هذه الوحدة عملية التخطيط. على مستوى املقراإلستراتيجية 
الوثائق، قسم اإلعالم و :التالية من ممثلني لألقسام يتألف التابع لقلم احملكمة الذي التنسيق امليداينب

ويشارك . األمنقسم السالمة وحدة الضحايا والشهود، والتعويض، وو وقسم، مشاركة الضحايام وقس
 مكتبالتعاون مع عمالء قلم احملكمة، وهم للمسجل املعين بالعالقات اخلارجية و املستشار اخلاص
 .اورية يف هذه العملية التشاالستئماين للضحايا والصندوق العام للضحايا، احملامي واملدعي العام،

 قسم يف كلاملوظفني ومن غري املوظفني التنفيذية واملوارد من  العمل خطةويشمل التشاور الربط بني 
احلالة أو  بلديف أو اليت يكون هلا أنشطة /و أقسام قلم احملكمة اليت تكون يف حاجة إىل وجود ميداين من

اخلدمات طبيعة حجم ومات عن  ويقدم املتعاملون مع قلم احملكمة معلو.أنشطة متصلة ذا البلد
. املوظفني احمللينيمن اليت حيتاجون إليها  املوارد  عن، وتواترها، وعند االقتضاءمن قلم احملكمة املطلوبة

. املستخدمني واجلدوى من استخدامهمهذه املوارد على ويتم بناء على هذه املعلومات تقييم تأثري 
الستعانة مبصادر  لمن حيث التكلفة فعاليةلا ى حولجدو راساتيتم االضطالع بدوعالوة على ذلك، 

قدرات وخدمات األمم  أو/و الدول املضيفة تعاون أو االعتماد على/و خدمات معينة يف أداء خارجية
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إجراءات هذه العملية صبغة رمسية عن طريق واختذت  .العمليات امليدانية تكاليف لتخفيض املتحدة
  .امليداينستعراض الوجود الاملوحدة  التشغيل

ويسمح االستعراض اإلستراتيجي للعمليات امليدانية للمسجل باختاذ قرارات بشأن اإلجراءات   -٨
اإلدارية اليت يلزم اختاذها يف السنة التالية وبالتايل بتحسني كفاءة وفعالية عمليات احملكمة يف بلدان 

أو ختفيض الوجود /اتب امليدانية ووقد تتراوح القرارات اليت يتخذها املسجل بني إغالق املك. احلاالت
امليداين أو زيادته وإعادة توزيع املوارد من املوظفني ومن غري املوظفني يف املناطق اليت تكون يف مزيد من 

، تكتمل القادمةوبإعادة االتساق بني االستعراض االستراتيجي وامليزانية املقترحة للسنة . احلاجة إليها
  .       للعمليات امليدانيةتراتيجيدورة التخطيط والتنسيق االس

اإلستراتيجي التشغيلي وباإلضافة إىل ذلك، وضع قسم العمليات امليدانية أسلوباً للتخطيط   -٩
أو غري متوقعة مثل /عمليات امليدانية عندما تطرأ أحداث جديدة وليسمح باختاذ ج تشغيلي منسق ل

 ناجتة عن تنفيذ أوامر جديدة للقبض، أو قرار إحالة حالة جديدة إىل احملكمة، أو حتقيقات جديدة
  .قضائي بانعقاد احملكمة باملوقع، أو أي أحداث تشغيلية أخرى رئيسية تؤثر على عمل احملكمة

١٠-  رصد عادة تنفيذ العمليات امليدانية اإلستراتيجية على الصعيد ويف غياب سلطة ميدانية رمسية، ي
يط والتنسيق االستراتيجي امليداين فيما يتعلق باملسائل امليداين من املقر بواسطة وحدة التخط

اإلستراتيجية والتعاون امليدانيني، وبواسطة وحدة الدعم التشغيلي امليداين جلميع اجلوانب اإلدارية 
وتقدم توصيات للمسجل بشأن التعديالت الالزمة لإلجراءات التنفيذية إذا تغريت . واللوجيستية

  . يليةاألوضاع القضائية والتشغ

  التقييم  -رابعاً

 بعد االستعراض بشكل إجيايب ٢٠١٢يف عام  العمليات امليدانية سمقت ميزانية رتأث  -١١
ستراتيجية العمل امليداين يف هذا إوتنفيذ  ،٢٠١١عام  يف بدايةالذي مت للعمليات امليدانية االستراتيجي 

  .وفيما يلي وصف تفصيلي هلذا التأثري. القسم

 )تشاد (جناميناانتهي وجوده امليداين يف يف أبيشي و غلق قلم احملكمة مكتبه امليداين  أ)أ(
ونتيجة لذلك، سيبقى . من سبعة مواقع إىل مخسةعدد املواقع امليدانية لقلم احملكمة واخنفض بذلك 

، واآلخر يف )مجهورية أفريقيا الوسطى( ، أحدمها يف بانغي٢٠١٢مكتبان ميدانيان فقط يف عام 
ذين البلدين من  املتعلقة اجلارية احملاكمات، لدعم أنشطة )الكونغو الدميقراطية مجهورية( ينشاساك

الكونغو  مجهورية( يف بونياوجود امليداين األمامي لقلم احملكمة وسيستمر ال. بلدان احلاالت
اجلارية املتعلقة  نشطة احملاكماتدعم أكينشاسا، ل الرئيسي يف ، التابع للمكتب امليداين)الدميقراطية

كيفو املتصلة بقضية  المقاطعيت يف والتحقيقات اجلارية نغودجولو،/وكاتانغا بانغاقضييت لوب
خمفض حمدود و وجود ميداين باالحتفاظ وسيتم. العمالء اآلخرين خدمة مجيع، فضال عن مباروشيمانا

االستئماين الصندوق ام واملدعي العمكتب اخلدمات املطلوبة ألعمال  توفريل) أوغندا( كمبااليف 
 تقدمي الدعم لعدد الكونغو الدميقراطية، فضال عن الشرقي من مجهورية ويف اجلزء يف أوغندا للضحايا

، سيتم االحتفاظ بفرقة عمل حمدودة أخرياً .األنشطة املتبقية لقلم احملكمة يف هذه املنطقة حمدود جدا من
 املتعلقة بالقضيتني بني األنشطة املختلفة التنسيق لضمان، وذلك أساسا )كينيا(نريويب  احملكمة يف قلمل

  .اجلاريتني يف هذا البلد
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وقع اخنفاض كبري يف عدد املوظفني ): املكتب امليداين يف كمباال( احلالة يف أوغندا   )ب(
يدانيني امل لبقية العمالء تقدمي اخلدمات العمليات امليدانية سيواصل قسمو. امليدانيني التابعني لقلم احملكمة
  يف املائة يف عام ٥٠الذي زاد عدد املوظفني امليدانيني التابعني له بنسبة ( وهم مكتب املدعي العام

 يف ١٠٠الذي زاد عدد املوظفني امليدانيني التابعني له بنسبة  (للضحايا، والصندوق االستئماين )٢٠١٢
 من الطاقة فظ القسم حبد أدىنوسيحت. )٢٠١٢واستمرت هذه الزيادة يف عام  ٢٠١١املائة يف عام 
  .قضائية تطورات إذا وجدت كاملتفعيلها باللاحمللية اجلاهزة 

وفيما يتعلق . دورات اللغات السنة األخرية من يف املوظفون الدوليون واحملليون استفاد  )ج(
 لقائمةإعادة توزيعهم على احلاالت ا باملكتسبة حديثاً املهارات اللغوية مسحتباملوظفني الدوليني، 

 مخس سنوات يف على مدى املكتسبة اخلربة امليدانيةبوحتتفظ احملكمة  .ملواجهة الزيادة يف عبء العمل
  .حاالت األخرى املتزايدة للالحتياجات التشغيلية لالستجابة لأوغندا

 يف أغلق قلم احملكمة مكتبه امليداين: )جنامينا/ تشاداملكتب امليداين يف / ( السودان حالة  ) د(  
 كانون ٣١اعتبارا من  جناميناوجوده امليداين يف  وانتهى ٢٠١١يوليه / متوز ١اعتبارا من  أبيشي
 طارئ املوظفني يف املقر لتقدمي الدعم ألي عمل بعدد من وسيحتفظ القسم. ٢٠١١ ديسمرب/األول

 باندا اهللا عبد ضد العام املدعييقوم به قلم احملكمة أو مكتب املدعي العام يف البلد فيما يتعلق بقضية 

  .بإيفاد بعثات إىل هذا البلد جاموس جربو حمد وصاحل نورين أبكر

 تخزين بالسلطات الفرنسية، أذنت والتعاون لمساعدة بناء على طلب قلم احملكمة ل  )ه(
هذه املوجودات و.  يف أبيشي بعد إغالقه يف جنامينا بدون مقابلاملكتب امليداين ملتبقية مناملوجودات ا

احلاالت  القضائية يف التطوراتوستملي . واقتصاديا كلما كان ذلك ممكنا واالستخدامنقل  للجاهزة
 واالحتياجات القائمة، األنشطة امليدانية، وحجم غري املتوقعة، واألحداث احملكمة املعروضة على

  .عمالئها كيفية استخدام هذه املوجوداتالتشغيلية ل

 يورو ٧٢٠ ٠٠٠ ما يقرب من ٢٠٠٥ة يف عام وعلى سبيل املثال، تكبدت احملكم   )و(
 أشهر إلنشاء هذا ٩ و٨، مع مهلة تتراوح بني )٧(للمرحلة األوىل من إنشاء املكتب امليداين يف أبيشي

وسيتاح للمحكمة نتيجة للوفورات أعاله إعادة توزيع هذه املوجودات عند احلاجة ويف . املكتب
 يوماً ٩٠ و٤٠وسيلزم حسب التقديرات ما بني . رو يو٤٠ ٠٠٠الوقت املناسب بتكلفة تقدر بنحو 
   .لنقل هذه املوجودات داخل القارة

تنمية املوظفني وتعلمهم  مع وحدةبالتعاون  ٢٠١١يف عام مت وباإلضافة إىل ذلك،   ) ز(
ة إعاد إىل لدعم جهودهم الرامية املوظفني احملليني لصاحل خطة تدريبية التابعة لقسم املوارد البشرية تنفيذ

وعقدت هلم دورات تدريبية  .التدريبية وأجرى حتليل الحتياجام. يف سوق العمل احمللية اندماجهم
وكفاءات  اكتساب مهارات لتمكينهم من ودورات للغات مركزة على تكنولوجيا املعلومات واالتصال

  .يف تشاد وبالتايل من احلصول على عمل جديدة

)  يف قسم العمليات امليدانيةعدد املوظفني ربع ر منأكث(  وظيفة١١ ويعاد حالياً توزيع  )ح(
  .تشغيلية الزيد من االحتياجاتلديها املاالت اليت على احل

                                                
    .٢٠٠٧وقع هذا املكتب يف عام  ال يشمل هذا املبلغ التكاليف املتكبدة لتغيري م)٧(
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ومن غري  بقدرات أساسية يف املوارد من املوظفني العمليات امليدانية قسموسيحتفظ   )ط(
  .دمي الدعم الالزم له وتقغري املتوقعة واألحداث جلديدةتنسيق العمل املتعلق باحلاالت ال املوظفني

وسيتحقق نتيجة لزيادة الضوابط الداخلية وحتسني إدارة املوارد من املوظفني ومن غري   )ي(
  . يف املائة يف التكاليف املتعلقة بغري املوظفني باملقارنة بالسنة املاضية٢٥,٣املوظفني اخنفاض يبلغ 

 ستيعاباب امليدانيةقسم العمليات ه لتدابري الكفاءة املشار إليها أعال ٢٠١٢يف عام وستسمح   -١٢
 يف ستة من بلدان العمليات امليدانية ستراتيجية إتنفيذبوالدعم واملساعدة املتعلقة أعمال التنسيق 

احلاالت، والتصدي للزيادة املتوقعة يف عبء العمل، وإدارة املوظفني امليدانيني واملوجودات امليدانية 
  . يف ميزانية القسم يف املائة٣,٤ ختفيض إضايف يبلغ ، معالية باملوارد احلبصورة فعالة

  اخلطوات القادمة -خامسا

 الدائرة االبتدائية  مناملدعي العام طلب ،٢٠١١عام  بداية امليداين يف تنفيذ االستعراض منذ   -١٣
 ضد اإلنسانية واجلرائم يف جرائم احلرب بفتح باب التحقيق  اإلذن٢٠١١ يونيه/ حزيران٢٣ يف الثالثة

 تشرين ٣ ويف .٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين٢٨منذ  ديفوار يف كوت اليت يدعى أا ارتكبت
اجلرائم  بفتح باب التحقيق يف مدعي العام للالثالثة الدائرة التمهيدية، أذنت ٢٠١١أكتوبر /األول

 فمربنو ٢٨منذ يدعى أا ارتكبت يف كوت ديفوار زعومة اليت تدخل يف نطاق احملكمة واليت امل
  .هذه احلالة يف سياق يف املستقبل قد ترتكب اليت ، فضالً عن اجلرائم٢٠١٠

حتليل االستراتيجي امليداين بتقييم و التنسيق ووحدة التخطيطستقوم  ،ويف هذا السياق  -١٤
  . من بلدان احلاالت)سبعة( ٧ مهام احملكمة فيما يبلغ اآلن لتنفيذ أنسب الطرق حتديد بغيةاالحتياجات 

وسيتوقف إىل حد بعيد تنفيذ إستراتيجية العمليات امليدانية بنجاح بعد إضافة حالتني جديدتني   -١٥
 على إنشاء وظائف املنسقني امليدانيني التابعني لقلم ٢٠١٠عام  إىل احلاالت املعروضة على احملكمة يف
أو قضايا يف املرحلة والبلدان اليت توجد ا حتقيقات جارية . احملكمة على مستوى املكاتب امليدانية

 مراقبتها أو اإلبتدائية واليت توجد ا فعال مكاتب ميدانية يف حاجة إىل سلطة رمسية لضمان/التمهيدية و
  .فعالةوإدارا بصورة 

ويف التقرير بشأن استعراض العمليات امليدانية، أشري إىل عدد من أوجه الكفاءة األساسية يف   -١٦
وأكد اخلرباء املستقلون ومكتب املراجعة الداخلية للحسابات . )٨(امليدانيةسياق إعادة تنظيم العمليات 

أنه ال ميكن التأكيد بطريقة معقولة بأن املبادرات اليت اختذا اإلدارة ستؤدي بوضوح  ٢٠١٠يف عام 
 بدون هيكل تنظيمي فعال إىل حتقيق األهداف اإلستراتيجية والتشغيلية بطريقة فعالة من حيث التكلفة

  .يداين واضح لقلم احملكمة وبدون موارد بشرية كافية لدعم العمليات امليدانيةم

 وسيقوم املنسقون امليدانيون لقلم احملكمة بضمان التكامل بني تنفيذ الربامج امليدانية لقلم   -١٧
يري احملكمة وتنفيذ االستعراضات امليدانية اإلستراتيجية على مستوى املكاتب امليدانية ومبادرات التغ

األخرى الالزمة للحد من أوجه القصور، وتعزيز الرقابة، وحتسني القيادة والكفاءة واالتساق واإلشراف 
 .والتنسيق

                                                
)٨( ICC-ASP/9/12، ٣٥ الفقرة.  
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 مبا يتماشى مع التطورات القضائية ٢٠١٣ وسيتم استعراض إستراتيجية العمليات امليدانية لعام   -١٨
دة تطورات قضائية تارخيية رئيسية  ع٢٠١٢وستقع يف عام . يف مجيع احلاالت املعروضة على احملكمة

يف قضية اليت حيتمل صدورها من شأا أن تؤثر على األعمال امليدانية للمحكمة مثل أوامر التعويض 
وهناك عدد من املهام املتبقية املتعلقة بالقضايا اليت سيتم . لوبانغا والقضايا احملتملة يف حالة كوت ديفوار

مليات امليدانية هذه املسائل يف إطار االستعراض اإلستراتيجي للفترة ستراتيجية العإإجنازها وستعاجل 
٢٠١٣-٢٠١٢.  

____________  


