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 مجعية الدول األطراف
 

 عاشرةدورة اللا
  ٢٠١١ديسمرب /كانون األول ٢١ – ١٢ ،نيويورك

 املكتب بشأن عملية التخطيط االستراتيجيتقرير 

  يف احملكمة اجلنائية الدولية

  ة من األمانةمذكر

، ٢٠١٠ديسمرب /كانون األول ١٠املؤرخ ، ICC-ASP/9/Res.3 القرار  من٤٠ عمال بأحكام الفقرة
عملية التخطيط االستراتيجي يف احملكمة اجلنائية حول  تقريره طيه الدول األطراف مجعية مكتبقدم ي

ية اليت أجراها الفريق العامل املشاورات غري الرمس يعكس هذا التقريرو .ه فيلجمعية لكي تنظرل الدولية
  .يف الهاي مع احملكمة

  مقدمة  -أوالً

قد كانت  )١(السياق، السابقة يف هذا اقرارا، إىل ")اجلمعية("الدول األطراف  مجعيةشري إذ ت  -١
إدارة  وإنشاء من كجزء ال يتجزأ التخطيط االستراتيجي يف تشجيع عن اهتمام قويفيما قبل  أعرب

  .نظام روما األساسي تنفيذ تعددة يفامل أنشطة احملكمة

، ٢٠٠٨يف عام  احملددة  الثالثةستراتيجيةاال سياق األهداف أنشطتها يف وضعوإذ تواصل    -٢
 حاليا احملكمة تستعد، على املدى الطويل اأهدافهسنويا و االستراتيجية احملددة األهداف ذات األولويةو

هذه  جترى سوفو: ٢٠١٨-٢٠٠٩  للفترةطاق احملكمةعلى ن االستراتيجية اخلطة وحتديث ملراجعة
  .٢٠١٢عام  املراجعة يف

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

ICC-ASP/5/Res.2 ؛ 

ICC-ASP/6/Res.2 ؛ 

ICC-ASP/7/Res.3 ؛٢٥ ، الفقرة  
ICC-ASP/7/Res.3 ؛٣٦-٣٢ ، الفقرات  

.٤٢-٣٥، الفقرات  ICC-ASP/9/Res. 3 
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الدول  تكون، سوف ٢٠١٢  يف عاماملتوخاة اخلطة االستراتيجية سياق استعراض يف   -٣
تقدمي إسهاماا ، دف األولية املشاورات غري الرمسية يفيف وقت مبكر  مستعدة للمشاركة األطراف

  .هذه املراجعة عداد وإجراءإلاملوضوعية 

  متابعة الدورة التاسعة للجمعية حول التخطيط االستراتيجي -ثانياً

جان  السفري ٢٠١١يناير /شهر كانون الثاينيف املكتب عين ، هذه التوجهات استناداً إىل  -٤
والدول  بني احملكمةلحوار ل، ولدول األطرافا ملشاورات اًريس، م)لوكسمبورغ( هوشيت مارك

  ").الفريق العامل"(لمكتب التابع ل يف الهاي الفريق العاملعمل   إطاريف األطراف

  .املنظمات غري احلكومية شاركة ممثليمبمشاورات  كما عقدت   -٥

 عروضٍاستناداً إىل ال خالل اجتماع الفريق العامل التالية ذات األولوية املسائل ونوقشت   -٦
  :للمحكمة  خمتلف ممثلو صاغهااليت  وأوراق العمل

  االتصاالت؛العامة و املعلومات) أ(
  ؛وسطاءال) ب(
  ؛امليزانية السنويةو بني اخلطة اإلستراتيجية صلةال) ج(
  .اإلستراتيجيةلخطة  ل٢٠١٢استعراض ) د(

 مبا يف ذلك تنفيذ املتضررة، الضحايا واتمعاتب املتصلة للقضايا شامل اتباع جحىت ميكن   -٧
اتمعات على الضحايا و األساسي روما نظام أثر عملية تقييم ونتائج ،الضحايا استراتيجية واستعراض
ينت عذه املسألة، وهلمنفصلة  عملية تيسري تكريس تقرر ٢،كمبااللاالستعراضي املؤمتر  يفاملتضررة 

  .التيسري إلجراء هذا) فنلندا(سانشيز  - أرو مييا السيدة
 إدارية مهمة كأداة طيط االستراتيجيالتخ عمليةب الدول األطراف ترحب بصفة عامة،   -٨

 التخطيط االستراتيجي مصداقيةعلى احلفاظ وينبغي  .٢٠١٨عام  حىتاملستقبل يف  حملكمةاللتطوير 
 اليتاختاذ القرارات التنفيذية امليزانية و، وخمصصات السياسات  علىاتأثريه من خالل إنشاء وتعزيزها

وينبغي رصد  .اخلطة االستراتيجية اليت حددا لوياتواألو يف إطار األهداف حبزم وضعتيتعني أن 
مؤشرات   منصغرية جمموعة مبساعدةللمحكمة  العمليات اليومية يف األهداف االستراتيجيةجتسيد 

  .النوعيةالكمية و األداء

  املسائل ذات األولوية   -ثالثاً
     املعلومات العامة واالتصال  -ألف

٩-   ٣لإلعالم العام يف تنفيذ اخلطة االستراتيجية مالئمج قوي ومت التأكيد على أمهية اتباع 
 اتمعات احمللية تعرفهاغات لُ، وبِالئقةومنهجيات إعالم تمعات احمللية املتضررة من خالل وسائل ا

  ٤.يف سياق استراتيجية الضحايا، و أنشطة احملكمة يف هذا االكما متّ التأكيد على ذلك أيضا املعنية، 

                                                
)٢(    RC/ST/V/1  
  (ICC-ASP/5/12) عالم العاملإلخطة احملكمة االستراتيجية     )٣(

  .٨تقرير احملكمة، الفقرة     )٤(
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ها  أناطالوالية اليت يوليو، اليوم الذي متّ فيه تنفيذ/ متوز١٧ بتاريخ  االحتفال ألول مرةمت  -١٠
غت الدول األطراف واملنظمات غري بلوأُ. لعدالة اجلنائية الدوليةايوم بوصفه   ٥،املؤمتر االستعراضي

تعاون مع  احملكمة، بالعدد من اإلجراءات اليت بدأاب سبقاًاحلكومية واألوساط األكادميية واملهنية م
خبِرت وأُ.  هذا احلدثيفسائل الومبختلف الطرق  لمشاركة لاحملاكم الدولية األخرى، ومتت دعوا

 اإلعالم وسائل واستخدمتلمشاركة دعيت ل السمعية والبصرية واملطبوعة، اإلعالموسائل 
 على جدول األعمال الدويل من اآلن فصاعداوف توضع االجتماعية، يف هذه املبادرة اجلديدة اليت س

اليوم العاملي للعدالة : يوليو/متوز ١٧تقرير عن احتفاالت ال"ناقشت الدول األطراف و. يف كل عام
، وطلبت معلومات ٢٠١١أغسطس من عام /الذي أعدته احملكمة يف شهر آب" ٢٠١١اجلنائية 

درات احلكومية وغري احلكومية اليت وتقرر أيضا أن تقوم بتجميع كل املعلومات املتاحة عن املبا. إضافية
الدروس املستفادة من خالل هذه التجربة واستناداً إىل . خذت يف هذا السياق على املستوى الوطينات 

 من قبل اجلهات املعنية ذات الصلة، من أجل ٢٠١٢األوىل، سيتم اختاذ مزيد من املبادرات يف عام 
االحتفال باليوم منها مجلة أمور، من خالل د الدويل على الصعيتعزيز مكافحة اإلفالت من العقاب 

 مبدأ املسؤولية واستناداً إىل. من حيث التكلفةفعالية الدويل للعدالة اجلنائية، مع مراعاة متطلبات ال
لدول األطراف  دعيت ا٦املشتركة بني احملكمة والدول األطراف يف جمال الرأي العام، واالتصاالت،

، ٢٠١٢  لعامالعدالة اجلنائية الدولية يومبحتديد املبادرات والشركاء لالحتفال  للبدء يف وقت مبكر يف
  .بتنسيق ودعم من احملكمةحسب االقتضاء، 

 شرةاالعالوضع الراهن للتخطيط بشأن االحتفال بالذكرى بطراف األاحملكمة الدول وأبلغت   -١١
وسوف :  األولية يف هذا السياقات الدول تعليقا وقدم،٢٠١٢للمحكمة اجلنائية الدولية يف عام 

تاألنشطة املخطط ب خصوصااألطراف علما الدول وأحاطت . م خطة عمل مفصلة يف مرحلة الحقةقد
 املتوخاة ستتم املبادرات أن اجلماهري املهتمة، يف حني سيجري تسليط الضوء على عالم خمتلف هلا إل

وسيتم استكشاف إمكانية . احملكمة اجلنائية الدوليةبطريقة حمايدة من حيث التكلفة فيما يتعلق مبيزانية 
أن ب الدول األطراف علما وأحاطت. أو مبادرات أخرى/تربعات لدعم أحداث معينة والتقدمي 

املعلومات يف جمال حملكمة ألنشطة ااالحتفال بالذكرى السنوية للمحكمة العاشرة سيوفر حمورا رئيسيا 
كون فرصة لتركيز االهتمام الدويل على احملكمة وإجنازاا يس، كما ٢٠١٢يف عام  العامة واالتصال

  .عدد من اجلماهري املختلفةاالتصال باحملكمة من ميكّن على مدى العقد املاضي، يف حني 
السنة  احملكمة خالل يف حياة أخرى مهمة مناسباتسوف تستخدم  ومن نفس املنطلق،  -١٢

  ٢٠١٣.٧-٢٠١١  للفترة ة اجلنائية الدوليةللمحكم اإلعالم استراتيجية تنفيذل املقبلة
  سطاءووالبني احملكمة  العالقات -باء

 العالقات اليت حتكممشروع املبادئ التوجيهية "األطراف  إىل الدول مؤخرا احملكمة قدمت   -١٣
 احملكمة املضطلع به يف تنجم عن العمل ، واليت٢٠١١ أغسطس/آب املؤرخة" سطاءووالبني احملكمة 

 غطيي إطار عمل مشترك لتقدمي حماولة مشروعهي  هذه املبادئ التوجيهيةو .لعامني املاضينيا على مدى
إجراء  بعدو .مهامها حتقيق لمحكمة يفل دعمالساعدة واليت تقدم امل اجلهات الفاعلة التنوع الكبري يف
الدول  اتفقت، يف هذا السياق اهلامة اليت أثريت عدد من القضاياات ومبراعاة املناقش اجلولة األوىل من

  .من املناقشات املتعمقةزيد مل إىل هذا امللفعلى الرجوع  األطراف

                                                
.١٢إعالن كمباال، الفقرة     )٥(   
      ICC-ASP/9/Res.3.، القرار ٤٠الفقرة      )٦(
)٧(  .ICC-ASP/9/29           
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  االتصال بني اخلطة االستراتيجية وامليزانية السنوية -جيم
  : الدول األطراف عيةكررت مج  ٢٠١٠،٨يف قرارها لعام   -١٤

ملية امليزنة، اليت تعترب حامسة أمهية االرتباط واالنسجام بني عملية التخطيط اإلستراتيجي وع"
 يف هذا الصدد بأن تعمل وتوصيبالنسبة ملصداقية واستدامة النهج اإلستراتيجي األطول أجالً، 

احملكمة على وضع ترتيب ألولوياا من أجل تيسري اخليارات اإلستراتيجية واخليارات املتعلقة 
  "بامليزانية

  ودعت

ائج اليت حتققت من خالل أنشطة احملكمة يف تنفيذ األولويات احملكمة إىل التركيز على تقييم النت"
احملددة مبزيد من الدقة والشفافية عن طريق استخدام جمموعة مالئمة من مؤشرات األداء، مبا يف 
ذلك املؤشرات األفقية للكفاءة والفعالية، ورد فعل الدروس املستفادة على عملية التخطيط 

  "اإلستراتيجي
أمر امليزانية السنوية إجراءات و بني اخلطة اإلستراتيجية أن التفاعل األطراف الدول كررت  -١٥

 سياساتإىل  التوجهات االستراتيجية ينبغي أن تترجمإذ إنه  .عملية التخطيط بالنسبة ملصداقية حاسم
ة امليزاني يف مقدمة على هذا االرتباط التأكيديتم  و.امليزانية خمصصات من خالل التحديدبتشغيلية 
 هليكل وينبغي .كل عام سياق امليزانية هذه العملية يف صقل احملكمةتواصل و ،السنوية املقترحة الربناجمية

 امليزانية السنويةخصصات مل حتديد واضح، وبالتايل هذه الواجهة تسليط الضوء علىعرضه املوازنة و
لمحكمة ه ينبغي لالتوقع أن عرب عنوأُ .على املدى الطويل االستراتيجي التخطيط يف سياق املقترحة

ويف الوقت ، واملتعلقة بامليزانية اخليارات االستراتيجية من أجل تسهيل أولويااترتيب  العمل من أجل
  .والقيود املتطلبات املوضوعية مع مراعاة، األساسيروما نظام  اليت حددها تنفيذ الوالياتنفسه 

، امليزانية السنوية جراءاتإو اخلطة االستراتيجية العالقة بني تعزيزقد يكون من املفيد تناول   -١٦
على  بشأن التنميةتطورها يف  احملكمة لتوجيه كأداة لإلدارة التخطيط االستراتيجي توطيدفضال عن 

  .احملكمة ميزانية استعراض عمليةيف املستقبل حول  يف أي مناقشة الطويلاملتوسط واملدى 
  املسائل الناشئة -جيم

  :ملسائل التالية بانتباها  متابعةجيب  -١٧
  ؛املخاطرإدارة ) أ(
  .العمليات امليدانية) ب(

جوانب السياسة  يف املشاورات بشأن بشكل مفيد لدول األطرافإشراك ا ميكن حتديد مىت من أجل
  ٩.اهلامة املسائلهلذه  العامة

                                                
  ICC-ASP/9/Res.3.، القرار ٣٧-٣٦الفقرتان  )٨(

  ICC-ASP/9/Res.3.، القرار ٤١الفقرة  )٩(
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  ٢٠١٢استعراض التخطيط االستراتيجي لعام  -دال
يف عام  الدول األطراف شددت، ٢٠١٢عام راتيجية لاخلطة االست استعراض خيص فيما  -١٨

هذا  املؤدية إىل غري الرمسية املشاورات عمليةيف  يف وقت مبكررغبتها يف املسامهة  "لىع ٢٠١٠
نوايا األويل ل العرض بعد االهتمامهذا و هذا النهجمت التأكيد من جديد على  وقد ١٠".االستعراض

 أن ربِواعت. اختاذ القراراتللتشاور و املتوقع توقيتالو عمليةالميم تص مبا يف ذلك الصدد، احملكمة يف هذا
خالل  التخطيط االستراتيجي يف جمال التركيز الرئيسي ستشكل للخطة االستراتيجية املتوقعة املراجعة

  .املقبلة السنة

     اخلامتة-رابعاً
 مجعية تدعى، الهاي  العاملداخل الفريق التخطيط االستراتيجيب إىل العمل املتعلق استناداً    -١٩

 إلدراجها يفالصياغة  ودراسة يف هذا اال بشأن العمل يف املستقبل لتقدمي التوجيه الدول األطراف
  .يف املرفق الذي يضاف القرار اجلامع مشروع

                                                
  ICC-ASP/9/Res.3.، القرار  ٤٢ة الفقر )١٠(
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  املرفق

   تدرج يف القرار اجلامعفقراتمشروع 

  ؛إن مجعية الدول األطراف
 طابعأنشطتها تنطوي على احملكمة و حول املسائل املتعلقة باإلعالم واالتصالأن تشري ب تذكّرإذ 
 سامهةيف الوقت الذي تقر فيه باملالدول األطراف، احملكمة و مسؤولية مشتركة بني وتشكل استراتيجي

 كبرية اليت يقدمها أصحاب املصلحة اآلخرون؛ال

تمعات احمللية اليت تستهدف ا ةأنشطة التوعيتكييف حتسني و  مواصلةضرورة  علىشددت 
  ]١١؛عالم العاماخلطة االستراتيجية لإل تنفيذ يف سياق املتضررة

إلعالم ا استراتيجية سياق، ويف ألول مرة لالحتفال، املبادرات املتخذة التقدير  معتالحظ
 لدروسا استناداً إىل ١٣،وتوصي، العدالة اجلنائية الدوليةيوم و يوليو/متوز ١٧ يف ١٢االتصاالتو

يف ، واملشاركة الدولية األخرىاحملاكم احملكمة و بالتعاون مع واملهتمة،مجيع اجلهات املعنية املستفادة، 
  اإلفالت من العقاب؛ اجلهود الدولية ملكافحة تعزيز دف ٢٠١٢  لعام االحتفال إعداد

 األطراف دولوتشجع ال ،للمحكمة اجلنائية الدولية العاشرة التحضري للذكرى  باهتماموتالحظ
اإلعالم  استراتيجية األخرى لتنفيذ األنشطة اهلامةوكذلك التعامل بشأن ، أصحاب املصلحة للتعامل مع

  ١٤؛٢٠١٣-٢٠١١  لفترةللمحكمةالعام 
 اليت حتكممشروع املبادئ التوجيهية "  مؤخراً عنكمةالعرض الذي قدمته احمل الحظتوقد 

من املناقشات زيد مل هذه املسألة اهلامة ىلعلى الرجوع إ، ووافقت "سطاءووالبني احملكمة  العالقات
  ؛املتعمقة

أمر إذ إنه عملية امليزانية، التخطيط االستراتيجي و بني عملية والترابط تعزيز العالقة أمهية وتؤكد
 إىل، تطلب الصدد، ويف هذا على املدى الطويل االستراتيجي النهج واستدامة بالنسبة ملصداقيةحاسم 
اخليارات  تسهيلل أولوياا ترتيب العمل من أجل تواصل، أن مع الدول األطراف بالتشاور احملكمة،

  ؛واملتعلقة بامليزانية االستراتيجية
 اليت حتققت من خاللنتائج وشفاف لل شامل  تقييماستناداً إىل إىل أن تقدم،  احملكمةتدعو

 مبا يف ذلك مؤشرات األداء،بة من جمموعة مناسحتديد األولويات،  يف التوصل إىل أنشطة احملكمة
يف عملية  بأثر رجعي الدروسواالستفادة من احملكمة  ألنشطةالفعالية، لكفاءة وة لاألفقي املقاييس 
  االستراتيجي؛ التخطيط

ذات  املخاطر مثل إدارة بشأن مسائل احملكمة أيضا بناء مع  حوارإلقامة استعدادها تكرر
  العمليات امليدانية؛ يف محكمةللتراتيجية وضع اسو إدارة مناسبة، ولويةاأل

يف  للمسامهة اؤكد استعدادهت، و٢٠١٢عام  يف املُعلَن طة االستراتيجيةاخل استعراضب ترحب
الذي  امليزانية، سياق عملية، وعند االقتضاء، يف سياق هذا االستعراضشاورات يف امل يف وقت مبكر
 .أنشطتهااحملكمة و على تطوير جيالتخطيط االستراتي أثرتفعيل تعزيز و يهدف إىل
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