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عشرةالثانيةالدورة 
٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب٢٨- ٢٠،الهاي

عملية التخطيط االستراتيجيتقرير المكتب عن 
في المحكمة الجنائية الدولية

مذكرة مقدمة من األمانة
تشرين الثاين/نوفمرب ٢١املؤرخICC-ASP/11/Res.8من القرار ٥٥إىل ٤٦عمًال بالفقرات 

، يقدم مكتب مجعية الدول األطراف هنا التقرير املتعلق بعملية التخطيط االسرتاتيجي يف احملكمة ٢٠١٢
فريق قاماجلنائية الدولية لكي تنظر فيه اجلمعية. ويعكس هذا التقرير نتائج املشاورات غري الرمسية اليت 

احملكمة.بإجرائها معالهاي العامل التابع للمكتب 
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مةمقدِّ -أوالً 

١(-١(

عتباره جزءًا ال يتجزأ من تشجيع على التخطيط االسرتاتيجي باالمبكرًا عن اهتمامها القوي بأعربت 
تنفيذ نظام روما األساسي ومن إدارة هذه األنشطة.االضطالع باألنشطة املتعددة للمحكمة يف جمال 

٢٠١٧-٢٠١٣اخلطة االسرتاتيجية للفرتة عرض-٢

حملكمة بشأن املسائل الناشئة املتعلقة بإدارة املخاطر وإىل وضع اجلمعية إىل املكتب التشاور مع ا
اسرتاتيجية بشأن العمليات امليدانية.

متابعــــة الــــدورة الحاديــــة عشــــرة للجمعيــــة والتخطــــيط االســــتراتيجي فــــي عــــام -ثانياً 
٢٠١٣

دين  ، أثناء دورته السادسة، بتعيني السفري فيسيال مر ٢٠١٣حزيران/يونيه ١٧قام املكتب يف -٣
كوراتش (كرواتيا) للعمل كميسِّر يُعىن مبسألة التخطيط االسرتاتيجي وبإجراء املشاورات مع الدول 

واحلوار بني احملكمة والدول األطراف يف إطار فريق الهاي العامل التابع للمكتب ("الفريق األطراف
ت مشلت مشاركة ممثلني العامل"). وقد ُعقدت (ثالث جوالت من) املشاورات غري الرمسية، وهي مشاورا

من جمتمع املنظمات غري احلكومية.

وقد نوقشت أثناء مشاورات الفريق العامل املسائل التالية ذات األولوية، على أساس عروض -٤

استعراض مسألة التخطيط االسرتاتيجي؛(أ)

اخلطط االسرتاتيجية املواضيعية للمحكمة؛(ب)

النْهج االسرتاتيجي املتعلق باتصاالت احملكمة يف امليدان؛(ج)

االسرتاتيجية املنقحة ملكتب املدعي العام.(د)

النظر في المسائل المطروحة-ثالثاً 

٢٠١٧-٢٠١٣الخطة االستراتيجية للفترة -ألف

-ICC، وICC-ASP/7/Res.3و، ICC-ASP/6/Res.2، وICC-ASP/5/Res.2، وICC-ASP/4/Res.4القرارات )١(

ASP/8/Res.3و ،ICC-ASP/9/Res.3و ،ICC-ASP/10/Res.5و ،ICC-ASP/11/Res.8.
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رتاتيجية أيلول/سبتمرب، عرضت احملكمة اخلطة االس١٢يف اجتماع الفريق العامل املعقود يف -٥
من حيث ما يلي:٢٠١٧-٢٠١٣املنقحة للفرتة 

؛٢٠١٧-٢٠١٣هيكل اخلطة االسرتاتيجية للفرتة -١
عالقة اخلطة بكل من: (أ) إدارة املخاطر، و(ب) عمليات امليزانية؛-٢
تأثري اخلطة االسرتاتيجية على عمليات احملكمة.-٣

٢٠١٧-٢٠١٣الخطة االستراتيجية للفترة هيكل -١

٢٠١٧-٢٠١٣اخلطة االسرتاتيجية للفرتة يتألف هيكل -٦
. وتنقسم اخلطة إىل ٢٠١٤و٢٠١٣؛ وأهدافها ذات األولوية لعامي ٢٠١٧-٢٠١٣االسرتاتيجية للفرتة 

ة ثالثة فروع مواضيعية هي: (أ) الفرع القضائي واالدعائي؛ الفرع اإلداري؛ والتعاون والدعم. وحتدد اخلط
إمجاًال فيما يتعلق بكل فرع من الفروع املواضيعية عددًا من الغايات االسرتاتيجية؛ وأهدافًا ذات أولوية 

لكل غاية اسرتاتيجية؛ والنتائج املتوقعة من كل هدف متوخى.

وأكدت احملكمة على أن الغايات االسرتاتيجية ستمّكن إدارة احملكمة من الرتكيز على املسائل -٧
اهليكل اإلمجايل للخطة االسرتاتيجية مرة كل مراجعةية ذات األجل املتوسط مع اجتاه النية إىل االسرتاتيج

مخس سنوات.

أما األهداف ذات األولوية والنتئاج املتوقَّعة فهي تصف يف األجل القصري التخطيط املتعلق -٨
استعراض هذا التخطيط على أساس بتفعيل الغايات االسرتاتيجية ذات األجل املتوسط، متطلبًة أن جيري 

يف ضوء اخلربة املكتسبة يف معرض تطبيق اخلطة ٢٠١٣
.٢٠١٣يف عام 

وقد أشارت الدول األطراف إىل أن إدراج النتائج املتوقعة لكل هدف من األهداف هو أمر -٩
من القيام سنوياً بإجراء استعراض للصلة بني اخلطة وامليزانية عن يشكل حتسنًا كبرياً يُنتظر أن ميّكن احملكمة

طريق قياس األداء املخطط له.

:الميزنةالعالقة بين الخطة االستراتيجية وإدارة المخاطر وعملية -٢

إدارة املخاطر(أ)
ة بسبب حمدودهي عمليةذكرت احملكمة أن عملية إعداد االسرتاتيجية الشاملة إلدارة املخاطر -١٠

هذه وضع امليزانية ولذلك فإن احملكمة تركز على املخاطر االسرتاتيجية الرئيسية لكي تعاجل على األقل 
املخاطر االسرتاتيجية بالقدر املمكن، حماولة سد الفجوة من أجل التمّكن من اتباع نظام أكثر مشوالً 

إلدارة املخاطر يف املستقبل.

عملية امليزنة(ب)
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احملكمة أن الغايات االسرتاتيجية واألهداف والنتائج املتوقَّعة الواردة يف اخلطة ذكرت -١١

للمحكمة. ويرمي جزء من ااالستعراض السنوي ألهداف اخلطة وللنتائج املتوقعة إىل الرتكيز على
اليت مازال ميكن فيها حتسني هذه الصلة.

الخطة االستراتيجية المنقحة لمكتب المدعي العام-باء

١٤أحاطت الدول علمًا باخلطة االسرتاتيجية املنقحة ملكتب املدعي العام، اليت ُعرضت يف -١٢
لعامة يف اجتاه ضمان واليت تضمنت، يف مجلة أمور، حتوًال يف السياسة ا٢٠١٣تشرين األول/أكتوبر 

يف أبكر وقت ممكن؛ واالنتقال من التحقيقات املركزة إىل التحقيقات املتعمقة غري اتاالستعداد للمحاكم
. وتركز االسرتاتيجية حسب الضرورةاسرتاتيجية صعودية فيما يتصل مبرتكيب اجلرائم، اتباع و احملددة النهاية؛

ديد من الوحدات الرئيسية ملكتب املدعي العام. وقد أشارت املنقحة أيضًا على إدخال تغيريات على الع
الدول إىل أن تنفيذ االسرتاتيجية اجلديدة سيتطلب موارد إضافية، مبا يف ذلك موارد من أجل ِفَرق أكرب 

وأعمال طب شرعي إضافية، ودعم للعمليات.

ت يف أعمال وأشارت الدول كذلك إىل أنه جيري بذل جهود لضمان زيادة تضافر الطاقا-١٣
مكتب املدعي العام وقلم احملكمة من أجل تيسري حتقيق الكفاءة واحلد من حاالت االزداجية احملتملة.

النْهج االستراتيجي بشأن االتصاالت في الميدان-جيم

سلطت احملكمة األضواء على أمهية طرح صورة إجيابية عن احملكمة يف امليدان، يف نظر الضحايا، -١٤
وكذلك يف 

وأوضحت احملكمة أن هلذه الصورة تأثريًا على مشاركة الضحايا يف اإلجراءات القضائية، -١٥
تأخذ يف وأشارت إىل أن أنشطتها ينبغي أن تكون منصبة على احلاالت بشكل حمدد. 

السياق السياسي واالجتماعي –ر يف مجلة أمو –احلسبان عددًا من العوامل، حسب احلالة، من بينها 
واالقتصادي، ومستوى املعرفة باحملكمة، وطرائق االتصال، واالعتبارات اإلمدادية (اللوِجستية)، ومدى 
سرعة نشر املعلومات، والسياق القضائي، واعتبارات األمن. ويف حالتني اثنتني، أسفر غياب الشاط 

؛ بينما حدث، يف حالة أخرى، أن كان االخنفاض حملياً القضائي عن قيام احملكمة بتقليص حجم أنشطتها 
يف النشاط يرجع إىل احلالة األمنية.

وأشارت الدول إىل احلاجة إىل حتقيق تنسيق أكرب فيما بني أجهزة احملكمة، إذ ميكن مثالً -١٦
ق قلم احملكمة بقصد حتقيجيريهاإطالع مكتب املدعي العام على نتائج التقييمات األولية اليت 

اسرتاتيجيات اتصال أكثر فعالية من حيث التكاليف.

إعادة تنظيم قلم احملكمة، وال سيما املكاتب امليدانية، وأشار رئيس قلم احملكمة إىل ضرورة-١٧
وذلك عن طريق إجياد اتصال مفتوح يتسم بالشفافية والنظر بعناية يف احلالة احملددة. ويتمثل أحد العناصر 
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يف امليدان من أجل رفيع املستوىيف شكل ممثل إنشاء وجود ميداين نوقشت يف فكرة احلامسة األمهية اليت

وجود ممثل ، بدًال منما يكون مناسباً تتحقق فعالية أكرب، ميكن إحياد ممثل أعلى مستوى يف امليدان، حسب
من املستوى املبتدئ.

بلغ قلم احملكمة أيضًا عن تعيني خبري استشاري من أجل جتديد املوقع الشبكي للمحكمة، وأَ -١٨
٢٠١٤.

الخطط االستراتيجية المواضيعية للمحكمة-دال

استعراضها باستمرار أكدت احملكمة على أن اخلطة االسرتاتيجية هي وثيقة حية سيجري -١٩
وحتسينها. ويلزم زيادة تطوير مدى اتساقها مع العمليات االسرتاتيجية األخرى مثل إدارة املخاطر وامليزانية، 

. وقد أشارت الدول وكذك مع اخلطط االسرتاتيجية املواضيعية، مثل اسرتاتيجية التوعية اخلاصة باحملكمة
األطراف  إىل أن اخلطط االسرتاتيجية املواضيعية قد جرى تطويرها يف مواضع خمتلفة، وهي تفيد كأدوات 

حتديثها على أساس جرى وجيريإدارة تستخدمها احملكمة. وأوضحت احملكمة أن مجيع االسرتاتيجيات 
مع اجلهات صاحبة املصلحة.ُجيرى عملية استعراض وعلى أساس تقيم تنفيذها واحلوار الذي 

يوم العدالة الجنائية الدولية-هاء

يف سياق اسرتاتيجية احملكمة لإلعالم واالتصال، جرى تنظيم االحتفال بيوم العدالة اجلنائية -٢٠
، مبشاركة من رئيس مجعية الدول ٢٠١٣متوز/يوليه ٨وذلك يف )٢(الدولية يف معهد الهاي للعدالة العاملية

بقصد تشجيع مجيع اجلهات صاحبة املصلحة األطراف وامليسِّر ورئيس احملكمة. وقد ُنظِّم هذا احلدث
على املشاركة يف األنشطة اليت تعزز املكافحة الدولية لإلفالت من العقاب.

معتكف التدارس-واو

، قامت الدولة املضيفة وسويسرا بتنظيم معتكف غري رمسي ٢٠١٣ل/أكتوبر تشرين األو ١٦يف -٢١

التوصيات-زاي

باالستناد إىل العمل املضطلع به بشأن التخطيط االسرتاتيجي، يوصي فريق الهاي العامل -٢٢
األطراف بأن ُتدرج يف القرار اجلامع الصيغة الواردة يف املرفق؛مجعية الدول 

.٢٠١٣متوز/يوليه ١٧)٢(
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ويف هذا الصدد، أشار الفريق العامل إىل أن النتائج املتوقَّعة لكل هدف من األهداف ينبغي أن -٢٣
تشكل األساس الذي تستند إليه احملكمة يف القيام سنويًا بإجراء استعراض للصلة بني اخلطة وامليزانية عن 

قياس األداء املخطط له؛طريق 

وفضًال عن ذلك، دعا الفريق العامل احملكمة إىل القيام، على أساس تقييم موضوعي دقيق -٢٤
وشفاف للنتائج املتحققة عن طريق أنشطة احملكمة الرامية إىل حتقيق األولويات املوضوعة، باستعراض 

لقان بالكفاءة والفعالية، فيما يتعلق بأنشطة جمموعة مؤشرات األداء، مبا يف ذلك املعياران األفقيان املتع
احملكمة، وباالستناد أيضاً إىل استلهام الدروس املستفادة يف عملية التخطيط االسرتاتيجي؛

وإذ وضع الفريق العامل نصب عينيه النْهج املؤقت إلدارة املخاطر الذي يركز على املستوى -٢٥
سجل شامل إعداد تطوير وحتسني هذا النْهج بقصد تنفيذ  االسنرتاتيجي، فإنه دعا احملكمة إىل زيادة 

وشفاف إلدارة حاالت املخاطر اليت ميكن أن تؤثر على احملكمة تأثريًا سلبيًا وبقصد التخفيف من هذه 
احلاالت؛

وقد رحب الفريق العامل باستعداد قلم احملكمة ومكتب املدعي العام لتعزيز تنسيق أنشطتهما -٢٦
بشأن العمليات امليدانية؛واسرتاتيجيتيهما

قة لويرحب الفريق العامل أيضًا مببادرة مكتب املدعي العام الرامية إىل تنقيح سياسته املتع-٢٧
بالفحص األويل للحاالت وإىل إطالع الدول األطراف عليها.
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المرفق

فقرات يُقصد بها إدراجها في القرار الجامعمشاريع

احلاجة إىل أن تواصل احملكمة حتسني وتكييف أنشطتها يف جمال التوعية بقصد زيادة تؤكد على-١
يف البلدان املتأثرة، مبا يف ذلك )١(ة وكفاءة ، على تطوير وحتسني اخلطة االسرتاتيجية للتوعيةيالعمل، بفعال

رحلة الفحص األويل عن طريق التوعية منذ البداية بدور احملكمة، مبا يف ذلك أثناء م–حسب احلالة –
للحاالت؛

بأن مسائل اإلعالم العام واالتصال بشأن احملكمة وأنشطتها تشكل مسؤولية مشرتكة بني تذكِّر-٢
املقدم من اجلهات األخرى صاحبة املهمم فيه باإلسهام احملكمة والدول األطراف، يف الوقت الذي تسلِّ 

املصلحة؛

لالحتفال )٢(، يف سياق اسرتاتيجية اإلعالم واالتصال،خذةاملتمع التقدير إىل املبادرات تشري-٣
بقيام مجيع اجلهات صاحبة املصلحة إىل جانب احملكمة، على أساس وتوصيبيوم العدالة اجلنائية الدولية 

الدروس املستفادة، مبواصلة العمل على اإلعداد لالحتفاالت السنوية بقصد تعزيز املكافحة الدولية 
لإلفالت من العقاب؛

إىل املكتب مواصلة الدخول مع مجيع اجلهات صاحبة املصلحة، على أساس الدروس تطلب-٤
اسرتاتيجية االتصال اخلاصة باحملكمة؛املستفا

احملكمة إىل وتدعو، ٢٠١٧-٢٠١٣باخلطة االسرتاتيجية املنقحة للمحكمة للفرتة حتيط علماً -٥
ات ، مبا يف ذلك تكييفها لغرض صياغة افرتاض، حسبما يكون مناسباً، على أساس سنويخطتهاتكييف 

امليزانية وإبالغ املكتب بذلك بغية تعزيز عملية امليزانية؛

خططهااحملكمة إىل إجراء مشاورات سنوية مع املكتب يف الربع األول للعام بشأن تنفيذ تدعو-٦
االسرتاتيجية أثناء العام التقوميي السابق بقصد حتسني مؤشرات األداء اليت جيري حتديثها باالستناد إىل 

الدروس املستفادة؛

وتدعو، ٢٠١٥- ٢٠١٤باخلطة االسرتاتيجية املنقحة ملكتب املدعي العام للسنة حتيط علماً -٧
نفيذها وإبالغ املكتب بذلك على أساس مكتب املدعي العام إىل تعديل خطته وفقًا خلربته يف جمال ت

منتظم؛

اإلشارة إىل أمهية تعزيز العالقة واالتساق بني عملية التخطيط االسرتاتيجي وعملية تكرر-٨
وتطلبامليزانية، وهو أمر حاسم األمهية بالنسبة إىل مصداقية واستدامة النْهج االسرتاتيجي الطويل األجل 

).ICC Strategic Plan for outreach()ICC-ASP/5/12(اخلطة االسرتاتيجية للتوعية اخلاصة باحملكمة اجلنائية الدولية)١(
.ICC-ASP/9/29الوثيقة )٢(
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إىل احملكمة أن تيف هذا الصدد 
هرمي من أجل تيسري االختيارات االسرتاتيجية واالختيارات املتعلقة بامليزانية؛

إىل املكتب أن يواصل إجراء حوار مع احملكمة بشأن إعداد اسرتاتيجية شاملة بشأن تطلب-٩
إىل وتطلب كذلك

كمة يف امليدان تنفيذ النْهج االسرتاتيجي بشأن وجود احملبفيما يتعلقاحلوار مع احملكمة يواصلاملكتب أن 
بقصد إعدد اسرتاتيجية احملكمة بشأن العمليات امليدانية وتقدير تقارير عن ذلك على أساس منتظم.
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