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*٢٠١٨-٢٠١٦مكتب المدعي العام: الخطة االستراتيجية 

اممذكرة من مكتب المدعي الع

لة للخطة االسرتاتيجية للمحكمة اجلنائية الدولية ("احملكمة") وتركز اخلطة االسرتاتيجية ملكتب املدعي العام ("املكتب") مكمِّ 
على االسرتاتيجيات اخلاصة باملكتب.

جيات اخلاصة وتتناول اخلطة االسرتاتيجية للمحكمة املسائل ذات االهتمام املشرتك وتدمج األجزاء ذات الصلة من االسرتاتي
جبهاز معني.
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موجز تنفيذي
) ملكتب املدعي العام على ثالثة حتوالت٢٠١٥-٢٠١٢لقد ركزت اخلطة االسرتاتيجية (حزيران/يونيه -١

و(ب) (1)اعتماد سياسة ادعاء جديدة،بحتسني نوعية عمل املكتب وكفاءته: (أ) الرامية إىل أساسية يف االسرتاتيجية 
املكتب.طريقة عمل برتكيز املوارد على عدد أقل من احلاالت؛ و(ج) حتسني تهلى كمياألولوية جلودة العمل عمنح 

–بعد اعتماد االسرتاتيجية اجلديدة -تقييم أداء املكتب يف مرحلة االستماع العتماد التهم تيح ومن حيث التأثري، ي
مالءمة االسرتاتيجية وصالحيتها:ىمدلىعمساعدا ومؤشرا مبشِّرا اجتاها 

اعتماد التهمأداء

االسرتاتيجية السابقة
٢٠١٢حزيران/يونيه -٢٠٠٣

-٢٠١٢اسرتاتيجية حزيران/يونيه 
٢٠١٥(2)

األداءزيادة موع موعالنسبة املئويةا النسبة املئويةا
حسب التهم

املعتمدة
غري املعتمدة

المجموع

٥٠
٣٠
٨٠

٦٢,٥
٣٧,٥
١٠٠

٢٠٦
٣٤

٢٤٠

٨٥,٨٣
١٤,١٧
١٠٠

يف املائة٢٣,٣٣+

حسب المتهمين
املعتمدة

غري املعتمدة
المجموع

١٠
٤

١٤

٧١,٤٣
٢٨,٥٧
١٠٠

٨
٠
٨

١٠٠
٠

١٠٠

يف املائة٢٨,٥٧+

آثار إجيابية على معدالت اإلدانة يف القضايا خالل من املتوقع أن تكون لالسرتاتيجية اجلديدةوعلى املنوال نفسه 
بلة.السنوات القليلة املق

، مع احلفاظ على هذا )٢٠١٥-٢٠١٢() إىل اخلطة االسرتاتيجية ٢٠١٨-٢٠١٦وتستند اخلطة االسرتاتيجية (-٢
دف إىل تطوير  ألداء العايل للمكتب وتكييفه مع التحديات القائمة.أكثر لالتحول يف سياسة االدعاء. وهي 

:للمستقبلوقد حدد املكتب ستة حتديات خارجية -٣

يتطلب اسرتاتيجيات مرنة ونشطة ما نية اليت يعمل فيها املكتب تزداد تعقيدا، وهو أصبحت البيئة األم)أ(
وخالقة وذكية.

اجلاهزية ااسعي إىلاملسؤولية (إذا لزم األمر من خالل اسرتاتيجية بناء تصاعدية)؛ و رب من يتحمل أكومقاضاة مجع أشكال متنوعة من األدلة؛ (1)
.، كأن يكون ذلك عند استصدار أمر االعتقال، على أال يتجاوز جلسة االستماع العتماد التهمللمحاكمة قدر اإلمكان من أوىل مراحل اإلجراءات

اماتهذهدراجيزيد إ(2) م منواحدنسبت لكل (حيثقة لاملتعالدميقراطيةالكونغومهوريةاخلاصة جب٧٠قضية املادة يفاال اخلمسةاملشتبه 
إىل: (أ) معدلتشريساألرقامفإناحلالة،هذهدرجتُ ملإذاو . جداكبريبشكلالعينة) منمة٤٣إىل ٤٢ةلاالعدختل بسري جرائمبارتكاباملتهمني 

مت اعتماد ولكنالذي ُأحضروا إىل جلسة اعتماد التهم،املتهمنيمنحمدودو(ب) عدد؛يف املئة)١٠، أو ٠-٢٢(أي،أعلى من التهم املعتمدة 
مهم مجيعا للمحاكمة.
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فاءة.كبفعالية و املقاضاةلتحقيق و على ايبقى التعاون عنصرا حامسا لقدرة املكتب )ب(

ول على يف مصادر املعلومات، ويف طريقة احلصتغريُّ إىل حدوث الوترية العالية للتطور التكنولوجي ُتؤدي )ج(
يف احملكمة؛عرضها األدلة و 

الفرتة الزمنية بني ارتكاب اجلرائم وحتقيق املكتب حتديات للحفاظ على األدلة؛طرح ت)د(

رغم التحسن الذي طرأ على موارد املكتب على مدى العامني املاضيني، ما زالت املوارد ال تتماشى مبا )ه(
للتدخل؛ هيكفي مع املطالب امللقاة على عاتق

ق اجلهود من مجيع اجلهات الفاعلة جيعل من الصعب سد فجوة اإلفالت من العقاب عن عدم تنسي)و(
عرب الوطنية احملكمة اجلنائية الدولية واجلرائم ذات الصلة، مبا يف ذلك اجلرميةاليت تقع ضمن والية رائم اجل

وأعمال اإلرهاب.املنظمةواجلرمية 

حول ثالثة حماور رئيسية:٢٠١٨-٢٠١٦تب االسرتاتيجية األهداف االسرتاتيجية التسعة يف خطة املكتدور و -٤

حتقيق أداء عال فيما يتعلق بوالية املكتب:)أ(

باستقصاءات أولية وحتقيقات ومقاضاة غري متحيزة ومستقلة وذات إجراء : ١اهلدف االسرتاتيجي
جودة؛ 

عمل املكتب وتنفيذ االستمرار يف إدماج املنظور اجلنساين يف مجيع جماالت: ٢اهلدف االسرتاتيجي
السياسات فيما يتعلق باجلرائم اجلنسية والقائمة على نوع اجلنس واجلرائم 

ضد األطفال؛

ااالستقصاءات األولية والتحقيقات واملقاضاةجودة : زيادة حتسني ٣اهلدف االسرتاتيجي ؛وكفاء

مع البيئة املقاضاةق و التحقييف جمال وشبكته ف قدرات املكتب ي: زيادة تكي٤اهلدف االسرتاتيجي
العلمية والتكنولوجية املعقدة واآلخذة يف التطور.

يئة الظروف الالزمة للوفاء بوالية املكتب:)ب(

نه االستجابة للمطالب امللقاة على عاتق املكتب : حتقيق حجم أساسي ميكِ ٥اهلدف االسرتاتيجي
أداء وظائفه مبا يلزم من جودة وفعالية وكفاءة؛هحبيث ميكن

وتعزيز الدعم العام لوالية املكتب وأنشطته؛يف تعزيز التعاوناملسامهة : ٦اهلدف االسرتاتيجي

: تكييف اسرتاتيجيات املكتب يف احلماية مع التحديات األمنية اجلديدة؛٧اهلدف االسرتاتيجي

: ضمان إدارة مهنية وشفافة وكفؤة للمكتب.٨اهلدف االسرتاتيجي
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اليت تقع رائم اجلتيجية حتقيق وادعاء منسقة ملواصلة سد فجوة اإلفالت من العقاب عن املسامهة يف اسرتا(ج)
احملكمة اجلنائية الدولية:ضمن والية 

: وضع اسرتاتيجية حتقيق وادعاء منسقة مع الشركاء لسد فجوة اإلفالت من ٩اهلدف االسرتاتيجي
العقاب.

اليت كان تأثرت السرعةُ فقد .مثنالسنوات الثالث املاضية كتب يف املحققها لنتائج اإلجيابية اليت كان للقد  -٥
ا يف احلاالت اليت تستدعي تدخله حباجته إىل منح األولوية جل . تهالعمل على كميودة املكتب قادرا على االستجابة 

يت جيري اللرد على اجلرائم على اية. وقد أثر هذا على قدرة املكتب ر وكان البد من تأجيل بعض التحقيقات الضرو 
ا اك مواردهارتكا ضغطا ال مربر له ومطوال على ، ُحمِدثا . وأثر سلبا على النظرة إىل املكتب؛ واضطر املكتب إىل إ

موظفيها.

العمل مبا يكفي، وحتسني توافق األعباء امللقاة على عاتق جودة وللتأكد من أنه ميكن ضمان الكمية وكذلك -٦
)، توقعا ٢٠١٨-٢٠١٦، كجزء من خطته االسرتاتيجية اجلديدة (وضع املكتبُ املكتب مع واقع ما ميكن أن يتحقق، 

من أن يقوم ("اللجنة")املاليةامليزانية و تتوقعه الدول األطراف وجلنة ستجيب أيضا ملا الحتياجاته من املوارد. وهذا ي
ىل أفضل املعارف واخلربات بتحديد تكلفة [تكاليف] اخلطة [االسرتاتيجية] اجلديدة بشكل صحيح استنادا إاملكتب "

(3).املتاحة (مثل نتائج حتديد التكلفة على أساس النشاط، ومؤشرات حجم العمل)"

وحىت باحلجم األساسي املقرتح، ال يزال املكتب حباجة إىل حتديد األولويات بني القضايا اليت يتناوهلا. ولكن من -٧
اك املكتب. واحلجم املستمر ىل اإلفراط املتوقع أن يتم هذا بطريقة أكثر عقالنية، دومنا حاجة إ يف حتديد األولويات وإ

األساسي يؤدي أيضا إىل االستقرار والقدرة على التنبؤ املايل للسنوات املقبلة، إذا مل تطرأ ظروف استثنائية وغري متوقعة.

على وقعه املكتب التايل الذي يتألنشطة اتتطلب التوقعات اليت يقوم عليها منوذج احلجم األساسي مستوى و-٨
أساس سنوي (اإلنتاج):

٩ألوليةااالستقصاءات )أ(

١حاالت جديدة قيد التحقيق)ب(

٦التحقيقات الفعلية)ج(

٩التحقيقات املعلقة)د(

٥املرحلة التمهيدية)ه(

٥املرحلة االبتدائية)و(

ا الثالثة والعشرين، رير جلنة امليزانية واملالية عن أتق(3) ، متاح يف:٥١، الفقرة ٢٠١٤تشرين الثاين/نوفمرب ١٨، ICC-ASP/13/15عمال دور
http://www.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP13/ICC-ASP-13-15-ENG.pdf
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٢االستئناف النهائي)ز(

(من حيث احلجم). وسيتم من املوظفني مالكهولتلبية هذا الطلب، حتتاج ميزانية املكتب إىل تطوير، وكذلك -٩
شرح االحتياجات من املوارد الناشئة عن حجم النموذج األساسي وتربيرها بالتفصيل يف تقرير الحق يعده املكتب.

تنسيق وثيق ومشاورات مكثفة مع أجهزة للمحكمةال يزال باملكتب و عمل وخالل ممارسة احلجم األساسي، -١٠
أنه بني "احلجم األساسي" للمكتب وأنشطة األجهزة األخرى للمحكمة، اعترب املكتبُ . وبالنظر إىل الرتابطاألخرى

يف ضوء التكلفة اإلمجالية للمحكمة و الرئاسة. هيئة من األمهية مبكان ضمان إجراء مشاورات شاملة مع قلم احملكمة و 
ة اليت ميكن من خالهلا بلوغ هذا احلجم واآلثار املالية املرتتبة مستقبال، ستحتاج الدول إىل اختاذ قرار بشأن الوتري 

الوقت الكايف الختاذ قرار بناء على املربرات الكامنة وراءه. ويود املكتب حتقيق قد استغرقت كون تاألساسي، بعد أن 
جم األساسي املقرتح ضمن اإلطار الزمين للخطة االسرتاتيجية احلالية.احل

مؤشرا تغطي كل جماالت األداء اليت ُميارس عليها ١٤كتب وبالتوازي مع هذه اخلطة االسرتاتيجية، حدد امل-١١
ذه اخلطة االسرتاتيجية وتقييمها، كما مت  رقابة كافية. وباإلضافة إىل ذلك، مت حتديد املخاطر االسرتاتيجية املتعلقة 

باملخاطر ذات املستوى العايل.للتخفيف من املخاطر خاصةٍ وضع اسرتاتيجياتٍ 

دول لومبادرات إدارة املخاطر ل،، ومؤشرات األداءيزانيةطة االسرتاتيجية اجلديدة، واملخلويتيح اجلمع بني ا-١٢
ملكتب.الذي سيسلكه اشاملة ومتكاملة عن الطريق األطراف وأصحاب املصلحة اآلخرين صورةً 
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٢٠١٥- ٢٠١٢حزيران/يونيه ،التحليل االستراتيجي-أوال

نتائج الخطة االستراتيجية- ألف 

ق النتائج في إجراءات المحكمةتحقي- ١

تغيريات يف اسرتاتيجية املكتب على ثالثة دوث ) حب٢٠١٥-٢٠١٢اخلطة االسرتاتيجية (حزيران/يونيه تتنبأ-١٣
مستويات:

ل املكتب اهتمامه:على مستوى سياسات االدعاء، حوَّ )أ(

ج التحقيق السابق "املركَّز" إىل "التحقيقات يف العمق وغري احمل‘) ١(’ "؛ةدودمن 

حنو اسرتاتيجية "البناء صعودا" عندما ال يكون من املمكن إثبات ذنب األشخاص ‘) ٢(’
األكثر مسؤولية مبا يكفي من البداية؛

عندما التماس أمر كأن يكون ذلك من أوىل مراحل اإلجراءات،  اجلاهزية للمحاكمة ‘) ٣(’
.على أال يتجاوز جلسة اعتماد التهم، االعتقالب

وذلك لتحقيق املستوى املطلوب من املقاضاةيف املوارد املخصصة للتحقيقات و زيادةً بُ طلب املكت)ب(
اجلودة، مع االستمرار يف البحث عن مكاسب الكفاءة.

حتت اإلدارة واإلشراف مت ، لتحسني أدائه (مثالالالزمة يف اهليكل التنظيمي د املكتب التغيريات حدَّ )ح(
لف حمامو حماكمة شعب التنفيذية الثالث، وكُ الإلبالغ لدى تعديل خطوط المدعي العامالشاملني ل

دخلت حتسينات على العمليات تكاملة؛ وأُ املرئيسيون من ذوي اخلربة باملسؤولية على الفرق ابتدائية 
قدرات يف كل شعبة).لوا

ذه االسرتاتيجية اجلديدة.رفقوترد يف امل-١٤ حملة مفصلة عن النتائج اليت حتققت حىت اآلن 

. قاضاة) إىل حتسني نتائج املكتب يف جمال امل٢٠١٥-٢٠١٢دف اخلطة االسرتاتيجية (حزيران/يونيه و-١٥
اإلجيايب هلذه يف إجراءات اعتماد التهم على مدى السنوات الثالث املاضية األثرَ املُعتَمدةالقضايا والتهم ويعكس عددُ 
االسرتاتيجية.
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أداء اعتماد التهم

االستراتيجية السابقة
٢٠١٢حزيران/يونيه -٢٠٠٣

استراتيجية حزيران/يونيه 
٢٠١٥-٢٠١٢(1)

زيادة األداء النسبة المئويةالمجموعالنسبة المئويةالمجموع
حسب التهم

املعتمدة
غري املعتمدة

المجموع

٥٠
٣٠
٨٠

٦٢,٥
٣٧,٥
١٠٠

٢٠٦
٣٤

٢٤٠

٨٥,٨٣
١٤,١٧
١٠٠

يف املائة٢٣,٣٣+

حسب المتهمين
عتمدةامل

غري املعتمدة
المجموع

١٠
٤

١٤

٧١,٤٣
٢٨,٥٧
١٠٠

٨
٠
٨

١٠٠
٠

١٠٠

يف املائة٢٨,٥٧+

لوران غباغبو، وشارل على وقد حتققت هذه النتائج اإلجيابية من خالل ختصيص موارد كبرية للقضايا املرفوعة -١٦
دلة (من بديلة من األطية)، وباستخدام أشكال بلي غودي (كوت ديفوار)، وبوسكو نتاغاندا (مجهورية الكونغو الدميقرا

هذه النتائج حتقيق (مجهورية أفريقيا الوسطى). وسيتعني على املكتب تقييم ما إذا كان٧٠غري الشهود) يف قضايا املادة 
ستكون اإلجيابية سيستمر يف مرحليت احملاكمة االبتدائية واالستئناف يف هذه احلاالت. وبالنظر إىل وترية احملاكمات، 

لتقييم التأثري النهائي لالسرتاتيجية اجلديدة.أطول هناك حاجة إىل وقت 

ضعت على ل قصارى جهده إلدارة احلاالت اليت وُ بذب، ٢٠١٥-٢٠١٢املكتب يف خطته االسرتاتيجية تعهد و -١٧
عديد أدت عوامل فقد أساس سياسة االدعاء السابقة. وخالل هذه الفرتة، طرحت كينيا حتديات خاصة للمكتب. 

أوهورو كينياتا وفرانسيس موثاورا: حمدودية توافر األدلة بسبب الطبيعة على باملدعي العام إىل سحب القضية املرفوعة 
اخلاصة للقضية؛ وحمدودية فرص املدعي العام يف احلصول على األدلة بسبب عدم التعاون؛ وعدم وجود وسائل حتقيق 

اية املطاف ضاءلتتبديلة لتحل حمل األدلة الرئيسية اليت كانت ساعد يُ . وسواتضح أنه ال ميكن االعتماد عليهايف 
ا اخلطة االسرتاتيجية للمكتب (حز التحولُ  شدد على اليت ت،)٢٠١٥-٢٠١٢ان/يونيهير يف سياسة االدعاء اليت تبشِّر 

ى أشكال متنوعة العتماد علاحلاالت صعودا عند الضرورة، وزيادة اضرورة اجلاهزية للمحاكمة بأسرع وقت ممكن، وبناءُ 
تكرار هذه املواقف الصعبة.فاديمن األدلة، على ت

العمل بدال من حماولة تلبية مجيع الطلبات امللقاة على جودة وقد حتققت نتائج إجيابية من خالل الرتكيز على -١٨
، واستسالم بوسكو نتاغاندا، ٧٠األحداث غري املتوقعة مثل الزيادة اهلائلة يف قضايا املادة كلُّ محلت  عاتق املكتب. و 

ونقل شارل بليه غوديه، وضرورة فتح حتقيقات جديدة يف مجهورية أفريقيا الوسطى، ونقل دومينيك أونغوين مؤخرا، 
ختطيط املوارد. وكان هذا على حساب غريه من األنشطة اليت متس احلاجة إليها مثل جعل احلاالت لى ضبطعاملكتبَ 

اماتهذهدراجيزيد إ(1) م منواحدنسبت لكل (حيثقة علاملتالدميقراطيةالكونغومهوريةاخلاصة جب٧٠قضية املادة يفاال اخلمسةاملشتبه 
إىل: (أ) معدلتشريساألرقامفإنحلالة،اهذهدرجتُ ملإذاو . جداكبريبشكلالعينة) منمة٤٣إىل ٤٢ل العدبإقامة ختل جرائمبارتكاباملتهمني 

مت اعتماد ولكنالذي ُأحضروا إىل جلسة اعتماد التهم،املتهمنيمنحمدودو(ب) عدد؛يف املئة)١٠، أو ٠- ٢٢(أي،أعلى من التهم املعتمدة 
مهم مجيعا للمحاكمة.
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اآلخر يف النزاع يف كوت ديفوار، اجلانب حتقيقات يف اجلرائم اليت ارتكبها مباشرة و (2)،لقة "جاهزة للمحاكمة"عامل
ومتابعة اجلرائم اجلديدة اليت ترتكب يف ليبيا ودارفور، وإجراء مزيد من التحقيقات الالزمة يف مايل ومجهورية الكونغو 

الدميقراطية.

زيادة الكفاءة-٢

. ويقدم املرفق الثاين تفصيال أكثر عن ٢٠١٥-٢٠١٢الفرتة املكتب مكاسب الكفاءة التالية يفحقق-١٩
ا هذه النتائج: الكيفية اليت حتققت 

٢٠١٢٢٠١٣٢٠١٤٢٠١٥
٣٩,٦مليون٣٣,٢ملبون٢٨,٢مليون٢٧,٧امليزانية (باليورو) 

حيدد الحقا١٨٣,٩٦٢٨٤٨,١٧٥٤٤٢,٦٧٠مكاسب الكفاءة (باليورو)
يف املئة١,٣يف املئة٣املئةيف ٠,٧النسبة املئوية

قوم على االستخدام الفعال للموارد. وجيري استخدام تلمكتب لةالكاملطريقة العمل من املهم أن نالحظ أن -٢٠
عددة حيثما كان تاملوارد بطريقة مرنة لتغطية حلظات الذروة يف احلاالت. وجيري تعيني املوظفني حلاالت أو حتقيقات م

املثال يتوىل حمامي احملاكمة االبتدائية الرئيسي حالة واحدة وحتقيقا واحدا، ويتوىل كل مدير ذلك ممكنا (على سبيل
دلة قضية حالة واحدة وحتقيقا واحدا). وتتم االستعانة مبصادر خارجية كلما كان ذلك أكثر كفاءة (مثل النَّسخ، واأل

).اجلنائية

تحسين األداء التنظيمي- ٣

إىل هدافاألاسرتاتيجية. ومت تقسيم هذه ة أهدافست)٢٠١٥٢٠١٢ة (خطة املكتب االسرتاتيجيتحدد-٢١
نة، ويتوقف تنفيذها على عوامل خمتلفة مثل النتائج اليت حتققت، والتغريات يف البيئة التشغيلية حسب السَّ غايات 

هدافاملرتبطة باألايات الغللمكتب، والدروس املستفادة، وامليزانية املتاحة. وكما هو مبني يف املرفق األول، فإن معظم 
مت تنفيذها.ةالست

)٢٠١٥-٢٠١٢الواردة يف اخلطة االسرتاتيجية (حزيران/يونيه هداف ألحملة عامة عن ا

باستقصاءات أولية وحتقيقات ومقاضاة غري متحيزة ومستقلة وآمنة وذات جودة؛ وذات جودة إجراء -١
عالية.

ا.املقاضاةات و زيادة حتسني جودة االستقصاءات أولية والتحقيق-٢ وكفاء

تعزيز دمج املنظور اجلنساين يف مجيع جماالت عمل املكتب ومواصلة إيالء اهتمام خاص للجرائم -٣
اجلنس واجلرائم ضد األطفال.نوع ئمة على ااجلنسية والق

املادة (٤كينيا ،  ٣مجهورية الكونغو الدميقراطية ، ١مايل (سيمون غباغبو)، كزنذت ديفزر  مكرر ،  ٣، دارفور٤و٢و١دارفور ، ٢يبيال، ١ليبيا (2)
أوغندا (كوين).)،٧٠
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تعزيز التكامل والتعاون من خالل تعزيز نظام روما األساسي لدعم احملكمة اجلنائية الدولية واجلهود -٤
االستقصاء األويل أو التحقيق.قيدَ لوطنية يف حاالتٍ ا

جودة مكتب يتسم باملهنية مع إيالء اهتمام خاص للتوازن بني اجلنسني والتوازن اجلغرايف، و مسُك -٥
، وإدارة األداء والقياس.دافعهماملوظفني و 

.واملساءلة والشفافيةةالرشيدوكمة حلضمان ا-٦

بيئيةتحديات -باء 

املكتب التحديات يف بيئته وتكييف اسرتاتيجيته مع هذا الواقع اجلديد. وقد حدد ستة حتديات جيب أن يواكب -٢٢
.٢٠١٨-٢٠١٦ستؤثر على اسرتاتيجيته للفرتة 

وتطورها يف مجيع أحناء العامل إىل تغري سريع يف البيئة اليت يعمل فيها املكتب:التكنولوجيايؤدي وجود -٢٣

اسوبحلاوأجهزة ،اهلواتف احملمولة، واللوحات، واهلواتف الذكيةشهد املكتب زيادة هائلة يف استخدام)أ(
يف ارتكاب جرائم جنائية.

والتأكد انت إىل بيئة ديناميكية ال بد من مراقبتهرت يؤدي حصول الضحايا والشهود واجلناة على األن)ب(
م.احملكمة اجلنائية الدولية، وكذلك أنشطة اجلناة وشبكتقع ضمن والية من ارتكاب جرائم  ا

إمكانيات جديدة لرصد تتيح الستشعار عن بعد أخرى لزيادة توافر صور األقمار الصناعية وتقنيات )ج(
ا.اليت تقع ضمن والية رائم اجل احملكمة اجلنائية الدولية وإثبا

املسح االت يف احملكمة من خالل استخداماجلديدة أيضا طرقا جديدة لعرض احلر التكنولوجياتُ توفِّ )د(
على سبيل املثال.،الوجهمسات درجة، والتعرف على ٣٦٠بعاد، والتصوير الفوتوغرايف ثالثي األ

بيئة التكنولوجيا املتغرية بسرعة فرصا جديدة حلماية سرية عمليات املكتب تتيح ، على املنوال نفسهو )ه(
مع احملكمة.عاملهمومحاية املوظفني واألشخاص املعرضني للخطر بسبب ت

بني األحداث على أرض الواقع واللحظة اليت ميكن فيها للمكتب التحقيق إىل الزمنيةالفجوةميكن أن تؤديو -٢٤
بالوصول إىل مسرح اجلرمية، ارتفعت ناليقضي بأنه كلما عجَّ الذي ضياع األدلة. وهذا خمالف ملبدأ "الساعة الذهبية" 

عدة من الشركاء، ضمان احملافظة احتماالت اكتشاف أدلة وخيوط ذات جودة أفضل. وإذا كان بإمكان املكتب، مبسا
كفاءة وفعالية.ذات  مقاضاة ، فإن ذلك سيزيد من فرصة وجود حتقيقات و اعلى األدلة دون إحلاق ضرر

خمتلفة يف بيئته لسد هذه الفجوة إىل أقصى حد ممكن. فاالنتشار الواسع للهواتف ويف متناول املكتب فرصٌ -٢٥
عن الوصول العام الواسع النطاق لشبكة اإلنرتنت يعين أن الناس يقومون املزودة بتطبيقات الصورة/الفيديو، فضال

بتحميل متزايد ملعلومات هامة على شبكة األنرتنت. وأحد التحديات يف املستقبل هو ضمان بقاء هذه املواد متاحة 
ء األفراد، هناك أيضا وسيلة متقلبة كشبكة اإلنرتنت. وباإلضافة إىل هؤالعناصر أدلة مالئمة يف بفيها لبحث قابلة لو 
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غري ذلك القوات الدولية ومنظمات حقوق اإلنسان واملنظمات غري احلكومية، ووسائل اإلعالم، إىل-أول املستجيبني 
ا فيها (على سبيل املثال دمكتب املدعي العام قادرا على أن يكون موجو فيها الذين ينتشرون يف املناطق اليت مل يكن –

تفاقات املطلوبة، أو التداعيات األمنية على املوظفني أو الشهود). وقد بدأ املكتب مناقشة بسبب االختصاص، أو اال
ا املنظمات غري احلكومية دوائر مع  ألول املستجيبني دعم املكتب يف عمله وما هو الدعم الذي الكيفية اليت ميكن 

ته.ميكن توقعه من املكتب، وذلك يف ظل احرتام والية كل منهما واستقاللي

يتعني على الدول واملكتب تقييم )، فإنه "٢٠١٥-٢٠١٢وكما سبق ذكره يف اخلطة االسرتاتيجية (حزيران/يونيه -٢٦
جناحعاملبنجاح يف احلاالت اليت يفتقر فيها إىل التعاون الالزم. ويصبح التعاون املقاضاة مدى إجراء التحقيقات و 

وتبني جتربة املكتب على مدار (3)."ريد حتقيق نتائج إجيابيةإذا ما كان املكتب ين أي وقت مضى أكثر مجدا اهام
السنوات الثالث املاضية مدى الصعوبة عندما ال تقدم الدول مساعدة حقيقية، ولكن ميكن أيضا للتعاون القوي تعزيز 

لف ، تسببت املستويات املتفاوتة من التعاون يف خمت٢٠١٥-٢٠١٣قدرة املكتب على أداء عمله. وخالل الفرتة 
. ويبقى هذا العامل املقاضاةاحلاالت املوجودة قيد التحقيق يف بعض احلاالت يف تأخري كبري وعائق يف التحقيقات و 

اسرتاتيجية الثالث سنوات املقبلة. وجيب على املكتب االستمرار يف ختصيص لفرتة اخلارجي أحد التحديات الرئيسية 
االسرتاتيجي املتمثل يف كيفية معاجلة العقبات الرئيسية اليت تؤثر على استعراضهموارد كافية لتيسري التعاون، ومواصلة 

ا بشأن  ا مجعية الدول األطراف الستعراض توصيا التعاون. ويف هذا السياق، يرحب املكتب باجلهود اجلارية اليت تقوم 
دف زيادة فعالية  وأثر عمليات ون وكفاءته التعاالتعاون ووضع اسرتاتيجية وخطة عمل لدعم عمليات االعتقال، 

احملكمة.

قد أصبحت البيئة األمنية اليت يعمل فيها مكتب معقدة على حنو متزايد:و -٢٧

اعتماد التهم واحملاكمة االبتدائية كانت تواجه أو واجهت حوادث تتعلق ةفجميع القضايا تقريبا يف مرحل)أ(
الشهود.التأثري يف ببعرقلة سري العدالة، ال سيما 

فيها معقدة للغاية للعمل فيها هصقل عملياته، أصبحت املناطق اليت حتتاج إىل حتقيققام بب ورغم أن املكت)ب(
(مثل مايل، ومجهورية أفريقيا الوسطى، ليبيا).

اجلماعات اليت تنشط على الصعيد الدويل و/أو املرتابطة نوعَ مع تركيز املكتب الضروري للعمل وقد غريَّ )ج(
املخاطر يف املؤسسة.

وهو ما تعرضت له ،أمين جديد للمكتبيف الفضاء اإللكرتوين يف حتدٍّ للتهديدات لواسع ور اظهتسبب الو )د(
احملكمة بالفعل.

، متاح يف:٣، الفقرة ٥، ص ٢٠١٣تشرين األول/أكتوبر ١١)، ٢٠١٥-٢٠١٢اخلطة االسرتاتيجية ملكتب املدعي العام (حزيران/يونيه (3)
http://www.icc-
cpi.int/en_menus/icc/structure%20of%20the%20court/office%20of%20the%20prosecutor/policies%20and%20strategies/Docum
ents/OTP-Strategic-Plan-2012-2015.pdf.
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ا، وهو ما جيعل من التخطيط حتديعمل املكتب و -٢٨ يا: (أ) يف السنوات األخرية، شهديف بيئة ال ميكن التنبؤ 
بشكل غري متوقع؛ و(ب) ظهرت حاالت جديدة كمةاستسالم اهلاربني أو اعتقاهلم أو نقلهم إىل عهدة احملكتب امل

دة يف املادة ر اتتطلب قيام املكتب بفتح حتقيقات يف حاالت جديدة كل سنة تقريبا؛ و(ج) زاد أيضا ارتكاب اجلرائم الو 
يعين أنه كان ال التنبؤ املقرتن مبحدودية املوارد احلالية للمكتبهذاكان . و ٢٠١٤و٢٠١٣يبشكل مطرد يف عام٧٠

.طلوبةبد من تأجيل التحقيقات امل

تواجه احملكمة اجلنائية الدولية بشكل روتيين حاالت اُرتكبت فيها جرائم على نطاق واسع تقع ضمن -٢٩
اختصاصها. وهذه اجلرائم ال تنطوي على عواقب حملية داخل بلد احلالة فقط، فقد يكون أشخاص من مجيع أطراف 

ون هؤالء ضحايا أو شهودا حمتملني يفرون من العنف، أو جناة يفرون خوفا هذه النزاعات خارج بلد احلالة، وقد يك
إنفاذ القانون على اختاذ مبادرات جمال ون للعودة. وتعمل خمتلف اجلهات الفاعلة يف دّ عِ من املالحقة أو االنتقام أو يُ 

أعلى من التنسيق مستوى ملواجهة هذا التحدي. غري أن هناك خطرا من التداخل الذي ميكن جتنبه من خالل 
والتكامل.

احملكمة اجلنائية الدولية مبعزل عن غريها من أنواع اإلجرام، مثل اليت تقع ضمن والية رائم اجلال حتدث عادة ما و -٣٠
هذه اجلرائم ريأثتالعادية أو النشاط اإلجرامي املنظم العابر لألوطان. على وجه اخلصوص، وقد يزيد العَرضية رائماجل

يف الوقت نفسه اجلهود حتبط احملكمة اجلنائية الدولية و والية شروط اجلرائم اليت تدخل يف من اص األخرية بوجه خ
املبذولة إلعادة إرساء سيادة القانون، وتقدمي اجلناة للمساءلة وحتقيق العدالة للضحايا. ويف الوقت الذي ال يتم فيه 

فإنه يوجد ما يكفي من ، عابر للحدود أو املنظمالصلة بأشكال أخرى من النشاط اإلجرامي التعيني منتظم بشكل 
تمع العاملي:ال دالئل لتحويل هذه الصلة إىل جمال اهتمام ا

حيتاج األطراف يف نزاع أو من خيططون هلجمات واسعة النطاق على السكان املدنيني إىل األموال لشراء )أ(
م يلجأون إىل ارتكاب اجلرائم األسلحة والذخائر والتكنولوجيا. وللحصول على "أدوات التجارة" هذ ه فإ

احملكمة اجلنائية الدولية، مبا يف ذلك االستغالل غري املشروع للموارد، والية اليت ال تقع مباشرة ضمن 
فدية والسرقة واالبتزاز واالجتار غري املشروع يف األسلحةالطلب فساد، واالختالس، وأخذ الرهائن و وال

ها أي من تعاريف اجلرائم املنصوص عليها يف نظام روما األساسي.والبشر واملخدرات، إال إذا تضمن

يتم إخفاء عائدات اجلرائم من خالل االختالس وغسل األموال، والفساد املؤسسي.)ب(

الناجم عن العنف اجلماعي قاعدة للمنظمات اإلرهابية اليت تسعى إىل مناطق احلكم غري املستقرقد توفر )ج(
استغالل الفراغ لصاحلها.

م، وهو ما يقد ي)د( مزيد من عدم ؤدي إىل أيت املقاتلون العائدون من مناطق النزاع باإلرهاب إىل أوطا
االستقرار وانتشار العنف عرب احلدود.

إرساء سيادة القانون وحتقيق االستقرار يف البالد، هناك خطر  إعادة ما بعد النزاع، خالل فرتة أوضاع ويف )ه(
من األطراف املتحاربة غري القادرين أو غري الراغبني يف فراد بأكبري أن تظهر منظمات إجرامية جديدة

تمع. االندماج يف ا
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تهرؤيمهمة مكتب المدعي العام و - ثانيا

بيان مهمة مكتب المدعي العام وقيمه-ألف

يم يف حتديد القتهإىل نيوإشارةً املكتبمهمةِ بيانَ )٢٠١٥-٢٠١٢تضمنت اخلطة االسرتاتيجية (حزيران/يونيه -٣١
األساسية للمكتب.

وهو ما يهدف ،كل من بيان املهمة والقيم األساسية أدوات هامة للتواصل مع العامل اخلارجي واملوظفنيويعد-٣٢
وفر التوجيه يف عملية تو ، زيد من شرعية املكتباليت تلق القدرة على التنبؤفهي خت. يدعو إليهاملكتب إىل حتقيقه وما 

أي يف اسم احلزء اجلهولكن،ماديجزء غري أكثر ساعد على تشكيل تمن أخذ املبادرة، و صنع القرار ومتكني املوظفني 
ضمنا.ر إىل التطو سينحو ابشكل صريح، فإاإذا مل يتم إدارثقافتها يف مكان العمل. و ووهأال منظمة، 

د القيم األساسية. وقد ، شرع يف عملية التشاور مع املوظفني لتحديرعيةاملومتاشيا مع ثقافة املكتب املفتوحة -٣٣
تائج هذه املبادرات يف حتديث هذه نوجود. وسُتدرج استلزمت أمهية بيان املهمة أيضا عملية للتشاور لصقل البيان امل

اخلطة االسرتاتيجية.

سياسة االدعاء-باء

يف استه )، سيواصل املكتب سي٢٠١٥-٢٠١٢يف ضوء النتائج اليت حتققت باخلطة االسرتاتيجية (حزيران/يونيه -٣٤
ء:ااالدع

غري حمدودة مع احملافظة على الرتكيز.عميقة إجراء حتقيقات ب)أ(

ج  ج املكتب اجلديد ليجمع على حنو متزايد أشكاال متنوعة من حنوعميقةلتحقيقات الاويسري 
.حججهاألدلة لدعم 

مة (أو احلوادث) ليتم اجلانب غري احملدود للتحقيقات يعين أن املكتب يقوم أوال بتحديد اجلرائم املزعو و 
التحقيق يف طائفة واسعة من احلوادث. وبعد هذه العملية الدقيقة، يتم حتديد اجلناة املزعومني استنادا 
إىل األدلة اليت مت مجعها. ويعين هذا النهج أن هناك حاجة إىل تناول عدة فرضيات بديلة للقضية 

ودعم اختاذ القرار فيما -التجرمي والتربئة -دلة واالختبار املستمر واملوضوعي لنظريات القضية أمام األ
.املقاضاةيتعلق بالتحقيقات و 

ن يكون ذلك عند استصدار أمر أمكان من أوىل مراحل اإلجراءات، كاجلاهزية للمحاكمة قدر اإل)ب(
جلسة االستماع العتماد التهم.ذلكعلى أال يتجاوز،االعتقال

االستماع العتماد التهم اليت تكون جاهزة للمحاكمة قضايا يف جلسةالويهدف املكتب إىل عرض 
لبا إلستصدار أمر باالعتقال أو طقدر اإلمكان. وإذا مل يكن ذلك ممكنا عندما يقدم املدعي العام 

عتقال، والشهود على استعداد فقط للتعاون بعد لالفرصة وجود باحلضور (على سبيل املثال 
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ذا كانت هناك احتماالت كافية ملواصلة مجع األدلة لتكون االعتقال)، سيعمل املكتب بالطلب فقط إ
جاهزة للمحاكمة خالل فرتة زمنية معقولة.

أوال ،املقاضاةحيثما كان األمر مناسبا، سيقوم املكتب بتنفيذ اسرتاتيجية البناء صعودا بالتحقيق و )ج(
اية املعايلبشأن عدد حمدود من اجلناة من املستوى املتوسط وال طاف على احتمال للحصول يف 

ن يتحمل املسؤولية أكثر.معقول باإلدانة مل

حدد يكتب أوال على جمموعة واسعة من اجلرائم لاملق وغري احملدود، سريكز يوباتباع هذا النهج العم
م مسؤولون عن ارتكاب هذه اجلرائم. مث نبشكل صحيح املنظمات واهلياكل واألفراد الذي يُزعم أ

ستوى املتوسط والعايل يف اسرتاتيجيات التحقيق واالدعاء لبناء أسس اإلثبات يف سيتناول اجلناة من امل
القضية أو القضايا الالحقة ضد األشخاص الذين يتحملون املسؤولية. وسينظر املكتب أيضا يف 

مقاضاة جناة من مستوى أدىن إذا ما كان سلوكهم خطريا للغاية واكتسبوا مسعة سيئة واسعة.

نائية الدولية هي حمكمة املالذ األخري. وهي تسعى إىل حتقيق العدالة لضحايا أشد اجلرائمإن احملكمة اجل-٣٥
تمع الدويل. ويف الوقت الذي لن يكون فيه املكتب قادرا على معاجلة توقعات مجيع اليت تكونخطورة موضع قلق ا

ج االستجابة حلاجيات الضحايا يف مجيع جوانب ) أخذ آرائهم يف ١عمله، من خالل (الضحايا، سيستمر يف اختاذ 
تمعات املتضررة بشأن دور احملكمة حيثما أمكن ذلكنب قلم احملكمة ا) التواصل، إىل ج٢احلسبان؛ و( ، مع ا

يتعاملون مع املكتب.ا) ضمان أن رفاههم قد أخذ بعني االعتبار عندم٣وقرارات املكتب، و(

. وتوضح هذه ٢٠١٣ات األولية يف تشرين الثاين/نوفمرب نشر املكتب ورقة سياسته بشأن االستقصاءوقد -٣٦
السياسُة العمليَة واملعايري اليت يطبقها املكتب وفقا لنظام روما األساسي يف اختاذ القرارات بشأن فتح حتقيق من عدمه. 

ايا اليت وكعنصر مكمل هلذه السياسة، يعمل املكتب على سياسة تتعلق باختيار القضية وحتديد األولوية بني القض
ح كيف يقرر املكتب احلاالت اليت ينبغي متابعتها مبجرد فتح حتقيق يف احلالة. وجيري النظر يف جانبني ضمن ستوضِّ 

) كيفية حتديد األولويات بني تلك القضايا ٢) كيفية حتديد القضايا اليت ينبغي للمكتب متابعتها، و(١هذه السياسة: (
املكتب تتجاوز موارده. وبعد ذلك، سيقوم املكتب بتحديد سياسته بشأن الطريقة إذا كانت املطالب امللقاة على عاتق 

اء مشاركته يف حالة قيد التحقيق، وهو ما يسمى "اسرتاتيجية  روج" بالنسبة للحاالت.اخلاليت يقرتحها إل

ددة من أشكال حمعلى لمقاضاة لسيواصل املكتب إيالء اهتمام خاص وعند ترتيب األولويات يف التحقيقات، -٣٧
ة باجلرائم اجلنسية والقائمة على نوع اجلنس، تعهد املكتب بالرتكيز بوجه خاص على صاخلااجلرمية. ومتشيا مع سياسة 

التحقيق واملقاضاة على هذه اجلرائم.

، اعتمد املكتب سياسة باجلرائم اجلنسية والقائمة على نوع اجلنس، وهي أول سياسة ٢٠١٤ويف حزيران/يونيه -٣٨
الفعالني يف هذه اجلرائم، والعقبات املقاضاةلتحديات التحقيق و منه عن حمكمة دولية. وإدراكا ةقبيل صادر من هذا ال

-٢٠١٢هذه املسألة أحد أهدافه االسرتاتيجية الرئيسية يف خطته االسرتاتيجية (حزيران/يونيه جعل اليت تعرتض ذلك، 
).٢٠١٨-٢٠١٦خلطة االسرتاتيجية اجلديدة (). وسيستمر يف تنفيذ هذه السياسة اهلامة من خالل ا٢٠١٥
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وقد جعل املكتب أيضا، كلما كان ذلك ممكنا، من التحقيق واملقاضاة على اجلرائم املرتكبة ضد األطفال أولوية. -٣٩
(4)ويف وقت كتابة هذا التقرير، يعكف املكتب على إعداد سياسة شاملة عن األطفال.

٢٠١٨-٢٠١٦استراتيجية المكتب، -جيم

لضمان أدائه العايل ومعاجلة التحديات اليت مت ٢٠١٨-٢٠١٦وضع املكتب تسعة أهداف اسرتاتيجية للفرتة -٤٠
). وميكن جتميع األهداف حول ثالثة مواضيع رئيسية هي:٣٠-٢٢حتديدها (انظر الفقرات 

حتقيق أداء عال فيما يتعلق بوالية املكتب:(أ)

قصاءات أولية وحتقيقات ومقاضاة غري متحيزة ومستقلة وذات القيام باستإجراء : ١اهلدف االسرتاتيجي
جودة؛ 

املنظور اجلنساين يف مجيع جماالت عمل املكتب وتنفيذ إدماج : االستمرار يف ٢اهلدف االسرتاتيجي
السياسات فيما يتعلق باجلرائم اجلنسية والقائمة على نوع اجلنس واجلرائم ضد 

األطفال؛

ادة حتسني نوعية االستقصاءات األولية والتحقيقات واملقاضاة: زيا٣اهلدف االسرتاتيجي ؛وكفاء

مع البيئة العلمية قاضاةيف جمال التحقيق واملوشبكته املكتب يف قدراتي: زيادة تك٤اهلدف االسرتاتيجي
والتكنولوجية املعقدة واآلخذة يف التطور.

يئة الظروف الالزمة للوفاء بوالية املكتب:(ب)

: حتقيق حجم أساسي ميكنه االستجابة للمطالب امللقاة على عاتق املكتب حبيث ٥االسرتاتيجياهلدف 
أداء وظائفه مبا يلزم من جودة وفعالية وكفاءة؛هميكن

يف تعزيز التعاون، وتعزيز الدعم العام لوالية املكتب وأنشطته؛املسامهة : ٦اهلدف االسرتاتيجي

اتيجيات املكتب يف احلماية مع التحديات األمنية اجلديدة؛: تكييف اسرت ٧اهلدف االسرتاتيجي

: ضمان إدارة مهنية وشفافة وكفؤة للمكتب.٨اهلدف االسرتاتيجي

اليت تقع رائم اجلمنسقة ملواصلة سد فجوة اإلفالت من العقاب عن املسامهة يف اسرتاتيجية حتقيق وادعاء(ج)
احملكمة اجلنائية الدولية:ضمن والية 

: وضع اسرتاتيجية حتقيق وادعاء منسقة مع الشركاء لسد فجوة اإلفالت من العقاب.٩االسرتاتيجياهلدف 

خالل اخلطة االسرتاتيجية قد تنفذ رائم حمددة مبوجب نظام روما األساسي، و جلولويات يفكر املكتب يف سياسات أخرى للنهوض برتتيب األ(4)
)٢٠١٨-٢٠١٦.(
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سيتم تناول األهداف االسرتاتيجية مبزيد من التفصيل يف األقسام التالية. ومت حتديد أهداف قابلة للقياس و -٤١
. وسيتم استعراض األهداف يف ضوء ٢٠١٦بطت باقرتاح ميزانية لكل هدف اسرتاتيجي، وقد رُ ٢٠١٦عام البرسم 

)، إىل جانب أحداث غري متوقعة إذا استحال استيعاب آثار تكلفتها دون التأثري على ٢٠١٦امليزانية املعتمدة (
واملرفق الرابع).١١٠-١٠٤األهداف. كما مت دمج األهداف يف إطار مؤشرات األداء (انظر الفقرات 

الوفاء بوالية  المكتب-دال

استقصاءات أولية وتحقيقات ومقاضاة غير متحيزة ومستقلة وذات جودةإجراء :١دف االستراتيجياله- ١

يكمن اهلدف الرئيسي للمكتب يف تلبية الطلب على تدخله وفقا لنظام روما األساسي باجلودة والفعالية -٤٢
والكفاءة الالزمة.

إظهار ما ميكن حتقيقه بذلك لهد مسح. وق٢٠١٥وعام ٢٠١٤يف املوارد يف عام كبرية شهد املكتب زيادة  و -٤٣
.تهاسرتاتيجيعلى مبوارد إضافية مقرونة بالتغيريات األخرى اليت مت إجراؤها 

ورغم هذه الزيادات يف املوارد، ال يزال املكتب يواجه فجوة بني االحتياجات والوسائل. ومينح املكتب األولوية -٤٤
، وقد واجهته القيود املفروضة على املوارد، اختاذ قرارات صعبة يهالعمل على كميته. ومع ذلك، كان علودة عن حق جل

على االستجابة حلاالت آخذة يف الظهور تهقدر بمن خالل عدم بدء حتقيقات معينة أو تعليق أخرى. وقد أضر هذا 
يفوار).سلبا من حيث التصور (مثل التأخري يف التحقيق بشأن الطرفني يف كوت د(مثل ليبيا ودارفور ومايل)، وأثر

، كجزء من اخلطة وضع املدعي العامكذلك مبا يكفيجودته  لتحقيق حالة ميكن فيها ضمان كمية العمل و و -٤٥
)، توقعات الحتياجات املكتب من املوارد لتحسني مواءمة احتياجات املكتب ٢٠١٨-٢٠١٦االسرتاتيجية اجلديدة (

).٥اهلدف االسرتاتيجياملتوقعة مع املوارد الالزمة (انظر أيضا 

بتحديد تكلفة ويستقيُم هذا االلتزام نفُسه مع ما تتوقعه الدول األطراف وجلنة املالية من أن يقوم املكتب "-٤٦
[تكاليف] اخلطة [االسرتاتيجية] اجلديدة بشكل صحيح استنادا إىل أفضل املعارف واخلربات املتاحة (مثل نتائج حتديد 

(5).التكلفة على أساس النشاط، ومؤشرات حجم العمل)"

وضمن حدود املوارد املتاحة، سيواصل املكتب االستجابة لطلب تدخله وفقا لنظام روما األساسي، باذال يف -٤٧
ذلك قصارى جهده لضمان اجلودة. ومبا أن املكتب يتجه صعودا صوب احلجم األساسي املقرتح، سُتمنح األولوية لبناء 

هذا الرتتيب الضروري لألولويات يف االفرتاضات السنوية نعكسيالقضايا املمكنة. وسحجج وجيهة بشأن متابعة مجيع 
يف امليزانية.

٢٠١٦أهداف 

(أ) إنتاج املستوى احملدد سنويا من األنشطة يف ضوء امليزانية املخصصة.

).٣انظر أعاله، اهلامش ((5)
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: االستمرار في إدماج المنظور الجنساني في جميع مجاالت عمل المكتب وتنفيذ ٢الهدف االستراتيجي- ٢
علق بالجرائم الجنسية والقائمة على نوع الجنس والجرائم ضد األطفالالسياسات فيما يت

يف حزيران/يونيه يف ورقة سياسته بشأن اجلرائم اجلنسية والقائمة على نوع اجلنس اليت نشرتأعلن املكتب -٤٨
يق يف ، التزامه (أ) بدمج منظور وحتليل جنسانيني يف مجيع جماالت عملها؛ و(ب) أن يكون مبتكرا يف التحق٢٠١٤

ج االستجابة حلاجيات الضحايا يف  هذه اجلرئم واملقاضاة عليها، و(ج) توفري التدريب املالئم للموظفني، و(د) اعتماد 
م احمللية. وسيواصل املكتب عمله، و(ه) إيالء اهتمام خاص لتفاعل املوظفني مع الضحايا والشهود واألسر وجمتمعا

لضحايا والشهود.ضمان أال تتسبب أنشطته يف ضرر لأيضا 

سيواصل املكتب إيالء اهتمام خاص للجرائم اجلنسية والقائمة على نوع اجلنس انطالقا من املراحل األوىل و -٤٩
التحقيق يف هذه اجلرائم واملقاضاة عليها، مبا يف ذلك قلة اإلبالغ أو عدم اإلبالغ تواجهاليت اخلاصة ملعاجلة التحديات 

أو دينية. وسيقوم املكتب يف إطار واليته بتطبيق حتليل نوع اجلنس يف مجيع اجلرائم بسبب عوامل اجتماعية أو ثقافية 
اماٍت بشأن اجلرائم اجلنسية والقائمة على نوع اجلنس كلما كان هناك ما يكفي  اليت تدخل يف اختصاصه. وسيوجه ا

امات. من األدلة لدعم مثل هذه اال

قيام بالتحقيق واملقاضاة بفعالية يف اجلرائم اجلنسية والقائمة على وسيواصل املكتب تعزيز القدرات املؤسسية لل-٥٠
نوع اجلنس من خالل التوظيف والتدريب.

.٢٠١٥وسيقوم املكتب أيضا مبراقبة تنفيذ السياسات، وفقا خلطة التنفيذ اليت وضعت يف عام -٥١

وحتقيقا هلذه الغاية، ستوضع اهتماما خاصا للجرائم املرتكبة ضد األطفال.املكتب ، يويل على املنوال نفسهو -٥٢
اللمسات األخرية على سياسة شاملة بشأن األطفال وتنفيذها. وقد بدأت مشاورات مكثفة داخليا ومع اخلرباء. 
ا، مبا يف ذلك التفاعل يف مراحل  وستتناول هذه السياسة القضايا املتعلقة باألطفال يف النزاعات املسلحة واملتأثرين 

ب وأفضل مصاحل الطفل، والرضا واحلماية والدعم. وعقب اعتماد ورقة السياسة هذه، وضع خمتلفة من عمل املكت
املكتب خطة لضمان التنفيذ الفعال.

:٢٠١٦أهداف 

.على النحو املقررتنفيذ السياسة اخلاصة باجلرائم اجلنسية والقائمة على نوع اجلنس )أ(

ت النفسية من جديد؛وضع الشكل النهائي للسياسة اخلاصة بتفادي التعرض للصدما)ب(

متخصص للموظفني املعنيني على إجراء مقابالت مع الشهود املعرضني للمخاطر؛وضع تدريب )ج(

ا.)د( وضع اللمسات األخرية على سياسة األطفال ووضع خطة التنفيذ اخلاصة 
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هاتحسين نوعية االستقصاءات األولية والتحقيقات والمقاضاة وكفاءت: زيادة٣الهدف االستراتيجي- ٣

بلوغ مستوى عال من جودة األنشطة األساسية ملكتب املدعي العام واحملافظة عليه هو عملية مستمرة من -٥٣
التحسني. وقد اُختذت العديد من اخلطوات يف السنوات الثالث املاضية أسفرت عن اإلجنازات الواردة يف املرفق األول. 

ايل للجودة واحملافظة عليه. وستساعد مشاريع حتسني العملية لتعزيز املستوى احلذلك،وجيببل ،القيام بهولكن ميكن
أكثر.جودتهاملستفادة ووضع قدرات جديدة على حتديد إنتاج املكتب و والدروسُ 

أحد األنشطة األساسية الثالثة للمكتب اليت ميكن أن تؤثر إجيابا على التحقيقات االستقصاءات األوليةوتعد -٥٤
ا على تفادي تدخل احملكمة اجلنائية الدولية من خالل الوقاية والتكامل. يف املستقبل، باإلضاملقاضاةو  افة إىل قدر

: (أ) مواصلة تطوير أنشطة التعاون والشبكات املتصلة االستقصاءات ٢٠١٨-٢٠١٦داف الفرعية للفرتة وتشمل األه
ادة شفافية االستقصاءات األولية األولية، و(ب) زيادة تعزيز التكامل يف مرحلة االستقصاء األويل، و(ج) مواصلة زي

واملعلومات العامة عنها:

ا تيسِّ تقريره االستقصاءات األولية حامسة للمكتب يف )أ( ر إىل حد كبري فتح حتقيق من عدمه. كما أ
من مصادر على البيانات املنتظم أعمال التحقيق يف وقت الحق للمكتب بطرق خمتلفة، مثل احلصول 

أنشطة ألغراض تسليمللجهات االتصال شبكات من شركاء التعاون و وبناء؛مفتوحة واستغالهلا
عمل يف جمال االستقصاءات األولية يف الالتحقيق. وسيقوم املكتب بالبحث عن سبل لزيادة إدماج 

ختطيطه املسبق هلا وحتديد احلاالت احملتملة.

ة، سيواصل املكتب وإذا مت التعرف على احلاالت احملتملة اليت تدخل يف نطاق اختصاص احملكم)ب(
ذه اجلرائم.قاضاة تحقيقات ومعلى القيام بتشجيع ال وطنية حقيقية تتوالها الدول املعنية فيما يتعلق 

ولتعزيز فهم أفضل للعملية وتصحيح التصورات اخلاطئة احملتملة، وزيادة القدرة على التنبؤ، سيواصل 
نشر التقرير االستعراضي يل من خاللاملكتب تقدمي معلومات عن أنشطته خالل االستقصاء األو 

ير أو بيانات خاصة باحلالة، وعند االقتضاء، ر االسنوي ونشرة صحفية ذات صلة، وإصدار تق
.، من بني أمور أخرىاالضطالع بأنشطة ميدانية

م اجلرائم نميكن لالستقصاءات األولية أن ُتساعد أيضا يف ردع اجلناة الفعليني أو الذي)ج( حيتمل ارتكا
الدولية. وسيسعى املكتب، وفقا لسياسته، إىل أداء وظيفة اإلنذار املبكر باجلمع املقاضاةتهديد ببال
واالستباقي للمعلومات املفتوحة املصدر عن اجلرائم املزعومة اليت ميكن أن تدخل يف اختصاص تظماملن

من اجلسيمة ف أو خماطر العنعلى عمليات التصعيد كون للمكتب أيضا رد فعل سريع ياحملكمة. وس
خالل تعزيز التفاعل املبكر مع الدول، واملنظمات اإلقليمية والدولية واملنظمات غري احلكومية من أجل 
صقل اخلطوات املقبلة وتقييمها وتنسيقها. وميكن أن تشمل هذه اخلطوات الزيارات امليدانية والبيانات 

عايري لتوجيه مثل هذه األنشطة الوقائية.العامة واملقابالت اإلعالمية. وسيقوم املكتب كذلك بوضع م

االت التالية بالتحقيقاتميا يتعلق -٥٥ ، سيواصل املكتب تنفيذ االسرتاتيجية احلالية. وسريكز، بوجه خاص، على ا
ذات األولوية:
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شراكات مع أول قامة وبني حتقيقات املكتب من خالل إيف امليدان سد الفجوة الزمنية بني األحداث )أ(
وإنشاء بوابة لإلبالغ عن اجلرمية، والعمل مع الشركاء للحفاظ على املعلومات ذات الصلة املستجيبني،

على شبكة األنرتنت.

الشهود من خالل التعزيز غري إفادات زيادة قدرته على مجع أشكال خمتلفة من األدلة األخرى من )ب(
ا. وباإلضافة إىل ذ لك، سيقام املزيد من الشراكات املستمر للقدرات العلمية والتكنولوجية ذات الصلة 

لدعم هذه احلاجة االسرتاتيجية، حبيث ال يتم تطوير القدرات الداخلية إال إذا كان هناك ما يربر ذلك.

مواصلة تعزيز وظيفة التحليل لدى املكتب من خالل طرح قاعدة بيانات حتليل الوقائع بصورة أكثر، )ج(
ل اجلنساين، وذلك من خالل تعزيز استخدام املنتجات وحتسني الربامج التحليلية، وبدء تنفيذ التحلي

.هاالتحليلية يف اختاذ قرارات التحقيق من أجل التخطيط واختيار القضية واستعراض

لتحقيق.لتعزيز القدرات املالية )د(

شهادات للموظفني.إصدار االستمرار يف استعراض معايري التحقيق وتطوير إمكانيات )ه(

للتحقيق.يدانكتب يف املاالستمرار يف زيادة حضور امل)و(

-٢٠١٣قد ُوضعت بقوة يف واالستئنافقاضاةمالستقبل عمل املكتب على ملاألسس وكانت 
وأكثر خربة، وتعزيز رئيسيني موظفني إضافيني منها استقدام من مجلة أمور، من خالل ، وذلك٢٠١٥

التدريب وإدخال االستعراضات الداخلية للقضايا بصورة منتظمة.

االت التالية ذات األولوية:٢٠١٨-٢٠١٦يف الفرتة املقبلة الرتكيز-٥٦ سيكون على ا

والكشف وتقدمي األدلة؛لباتحتسني العمليات الداخلية املتعلقة باملهام األساسية لشعبة املقاضاة: املطا)أ(

مواصلة تطوير القدرات اإلدارية لقيادة الفرق املتكاملة؛)ب(

ة عن األدلة اليت مت مجعها.حتسني تصميم القضايا اجلنائية الناجت)ج(

توحيد نظام استعراض األدلة الداخلية وتعزيزه قبل عرض القضايا للمحاكمة.)د(

يف احملكمة؛هازيادة استخدام التكنولوجيا إلثبات القضايا وعرض)ه(

مواصلة تطوير الكفاءات القانونية والشفوية والكتابية املتصلة بأنشطة الدعوة من خالل التدريب )و(
ييم األداء.تقعمليات و 

لمكتب، وذلك لالعملي تميز الداخلي وخارجي على حد سواء. ويتعلق البعد الداخلي ببعدٌ وللتعاون
الذي يقع -ثال يف كيفية إعداده وتقدميه طلبات احلصول على املساعدة. أما العنصر اخلارجيملاعلى 

اليت يتلقاها املكتب على طلباته ل، إىل الردودايشري، على سبيل املثف-إىل حد كبري خارج نفوذ املكتب
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لتعاون الداخلي وتقييم الكيفية الداخلي لعلى املساعدة. وسيقوم املكتب مبراقبة جودة البعد لحصولل
ا. اليت ميكنه حتسني نوعيته 

:٢٠١٦أهداف -٥٧

:األويلءاالستقصا

ويل؛حتديد إمكانيات زيادة إدماج احتياجات التحقيق والبدء يف مرحلة االستقصاء األ)أ(

زيادة املعلومات العامة واالتصاالت فيما يتعلق باالستقصاءات األولية؛)ب(

.للعنفخاطر اجلسيمةاملأو لعمليات التصعيد مواصلة تطوير وظيفة االستجابة املبكرة لدى املكتب )ج(

.التحقيقات)د(

االت ذات األولوية: سد الفجوات الزمنية، والعلوم )ه( والتكنولوجيا، تنفيذ مشاريع خمتارة للتحسني يف ا
والوجود امليداين.،والتحليل، ومعايري التحقيق، والتحقيقات املالية

.املقاضاة واالستئناف)و(

االت ذات األولوية: العمليات الداخلية، وقدرات اإلدارة، وتصميم )ز( تنفيذ مشاريع خمتارة للتحسني يف ا
يسية.ايا، والتكنولوجيا، واملهارات الرئاستعراض القضالقضية، وعملية 

. التعاون)ح(

تارة للتحسني.خم، وتنفيذ مشاريع لتعاونالدخلي لبعد التقييم جودة )ط(

زيادة تكييف قدرات المكتب وشبكته في مجال التحقيق والمقاضاة مع البيئة العلمية: ٤الهدف االستراتيجي- ٤
والتكنولوجية المعقدة واآلخذة في التطور

تكييف املكتب مع ما للتكنولوجيا من تأثري على قدرته على رصد يكمن أحد التحديات الرئيسية مستقبال يف-٥٨
ا. فقد توسع استخدام الكمبيوتر واإلنرتنت، واهلواتف احملمولة، ووسائل اإلعالم االجتماعية، إىل  اجلرائم احلالية وإثبا

يقات اليت يتوالها املكتب.غري ذلك، بشكل كبري يف مجيع أحناء العامل، مبا يف ذلك يف البلدان اليت جتري فيها التحق

وكما ورد يف املرفق األول فقد استثمر املكتب يف السنوات الثالث املاضية يف قدرته على التعامل مع هذه -٥٩
يف جمال الفضاء اإللكرتوين من ذوي اخلربة يف نيوحمللني حمققتوظيف مسح و األشكال اجلديدة للمعلومات واألدلة. 

لمكتب بتحسني قدرته على حتديد هذه األدلة اجلديدة ومجعها على يد لاالت اهلاتفية التحقيقات على األنرتنت واالتص
ومعاجلتها. وتشكل هذه االستثمارات نقطة انطالق يف اجلهود اليت يبذهلا املكتب يف هذا الصدد.األدلة اجلنائيةخرباء 

على دراية لبقاء اكتب ومع ذلك، فالتكنولوجيا تتطور بسرعة كبرية حبيث سيكون من املستحيل على امل-٦٠
ذا مل جيمع بني االستثمار يف خربته يف تطوير شراكات اسرتاتيجية ألغراض االستعانة مبصادر خارجية، عند مستمرة إ
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على تنفيذ واليته. وقد عمل املكتب مع ا أن تساعد املستقبلية تكنولوجيا ية اليت ميكن للكيفالاحلاجة، وفهم وتشكيل 
إمكانيات جديدة لدعم حتديد األدلة جالءواملنظمات غري احلكومية واملؤسسات األكادميية الستدوائر إنفاذ القانون

من خالل التكنولوجيا ومجعها وتقدميها.

ويف هذا الصدد، سيتم تصميم اسرتاتيجية املكتب على النحو التايل:-٦١

خالل توظيف املزيد من مواصلة تنفيذ بناء القدرات يف األدلة القائمة على العلم والتكنولوجيا من )أ(
خرباء التكنولوجيا واالستثمار يف املعدات املتخصصة؛

التنفيذية على االستخدام األساسي للتكنولوجيا ألغراض التحقيق شعب تدريب املوظفني يف ال)ب(
واملقاضاة؛

زيادة استخدام التكنولوجيا يف عرض القضايا يف احملكمة؛)ج(

لالحتماالت والتهديدات اجلديدة املتأتية من التطور ميق فهم العمواصلة إقامة الشراكات لتحسني ال)د(
م كمصادر خارجية. التكنولوجي وحتديد شركاء لالستعانة 

:٢٠١٦أهداف -٦٢

أساسيات التحقيقات على األنرتنت والتعامل مع األدلة على تدريب مجيع املوظفني املعنيني )أ(
اإللكرتونية.

لعرض األدلة يف احملكمة.تعزيز قدرة املكتب على استخدام التكنولوجيا )ب(

تهيئة الظروف الالزمة لتلبية الطلب بطريقة فعالة-هاء

حجم أساسي يمكنه االستجابة للمطالب الملقاة على عاتق المكتب بحيث : تحقيق٥الهدف االستراتيجي- ١
يمكنه أداء وظائفه بما يلزم من جودة وفعالية وكفاءة

أحيان كثرية االستجابة بسرعة جلميع احلاالت اليت تتطلب التدخل يفال يستطيع كما ورد أعاله، فإن املكتب-٦٣
كما تقدم فإن لنموذج و احلجم األساسي للمكتب معاجلة هذه املسألة. مبوجب نظام روما األساسي. وحياول اعتمادُ 

على التنبؤ املايل النمو غري املنتظم وتوفري القدرة عاجلاحلجم األساسي مزايا هامة أخرى. وعلى سبيل املثال، فهو سي
للدول. وباإلضافة إىل ذلك، فإنه سيوفر االستقرار للمكتب يف موارده وما يتصل بذلك من ختطيط. وسيعمل منوذج 
احلجم األساسي أيضا على تزويد املكتب بالقدرة على االستجابة على حنو أوىف وباجلودة الالزمة دومنا حاجة إىل 

اكها باستمرار.اإلفراط يف منح األولوية للموارد امل وجودة أو إ

ويف تقرير منفصل، حدد املكتب بالتفصيل املوارد الالزمة لبلوغ احلجم األساسي للمكتب واملنهجية املستخدمة -٦٤
)، وبالتنسيق مع األجهزة األخرى، وضع ٢٠١٨-٢٠١٦يف صياغة النموذج. ومتاشيا مع خطته االسرتاتيجية اجلديدة (

على مدى السنوات الثالث املقبلة. وإذ يعرتف املكتب بأن النهج القائم على الطلب هو قعو تاملللطلب نبؤاتاملكتب ت
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النهج الوحيد الذي يتفق والغرض من احملكمة اجلنائية الدولية على النحو املبني يف نظام روما األساسي، فإنه يسلم بأن 
يتطلب من مكتب أن ا، ألن هذا من شأنه عرض النهج القائم على الطلب "الكامل" يف مجيع األوقات لن يكون واقعي

ا أن تتجاوز إىل حد كبري افرتاضات  املدعي العام الرد على مجيع املطالب اليت ترد إليه يف وقت واحد بطريقة من شأ
امليزانية احلالية. وبدال من ذلك، اختار املكتب النهج القائم على الطلب، حيث ال تزال هناك حاجة إىل ترتيب 

نشطة، وهو ما يؤدى إىل وترية أقل من مستوى الطلب الكامل. وهذا يؤدي إىل مزيد من االستقرار يف موارد أولويات األ
املكتب ومزيد من القدرة على التنبؤ بالنسبة للدول األطراف على أساس توقع منو تدرجيي، إال إذا حدثت ظروف 

م األساسي.عن منوذج احلجاخلروجاستثنائية غري متوقعة تستدعي احلاجة إىل 

ا املكتب:املستوى السنوي التايل من األنشطةتوقعات هذا الطلب املقدَّر وتستلزم-٦٥ اليت يقوم 

٩االستقصاءات األولية)أ(

١حاالت جديدة قيد التحقيق)ب(

٦التحقيقات الفعلية)ج(

٩التحقيقات املعلقة)د(

٥املرحلة التمهيدية)ه(

٥املرحلة االبتدائية)و(

٢االستئناف النهائي)ز(

يف ضوء التوقعات احلالية، يرى املكتب أن احلجم األساسي، إذا ما مت استيفاؤه بشكل كامل، سيظل كاٍف و 
. ومع ذلك، سيحتاج املكتب إىل مراجعة احلجم األساسي مبا يتماشى والتخطيط ٢٠٢١-٢٠١٩للفرتة 

ل أن ممع اجلرائم اليت حيتا االسرتاتيجي هلذه الفرتة من أجل إضفاء مزيد من االستقرار على التقديرات وتكييفه
تدخل يف اختصاص احملكمة، وهو ما قد يتطلب تدخلها.

تحدد احلجم الكايف الذي حيتاج إليه املكتب لتلبية املطالب املقدَّرة يف السنوات الثالث القادمة باجلودة يوس-٦٦
ة وغريها من األنشطة املتبقية؛ و(ب) والكفاءة املطلوبتني بثالثة عوامل هي: (أ) املوارد الالزمة لكل من األنشطة املقرر 

. وقد أثبت املكتب قيقهااالستثمارات يف تطوير جودة املكتب وكفاءته؛ و(ج) مكاسب الكفاءة اليت ميكن للمكتب حت
١٩يف املاضي أنه ملتزم باالستفادة على أفضل وجه ممكن من موارده. وتشهد مكاسب الكفاءة املذكورة يف الفقرة 

لى هذا الزعم. وسيواصل املكتب، إىل جانب األجهزة األخرى، السعي املنتظم لتحقيق مكاسب جديدة واملرفق الثاين ع
يف الكفاءة. وسيقدم تقريرا سنويا عن مكاسب الكفاءة اليت نُفذت حديثا وكيفية تأثري ذلك على تطور املكتب صوب 

احلجم األساسي.

يق ومشاورات مكثفة مع األجهزة األخرى املكتب يف تنسيق وثدخل خالل ممارسة احلجم األساسي، و -٦٧
للمحكمة وسيواصل ذلك. وبالنظر إىل الرتابط بني "احلجم األساسي" ملكتب املدعي العام وأنشطة األجهزة األخرى 
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الرئاسة. ويف ضوء هيئة للمحكمة، اعترب املكتُب أنه من األمهية مبكان ضمان إجراء مشاورات شاملة مع قلم احملكمة و 
األساسي على األجهزة األخرى للمحكمة، سيكون على الدول اختاذ قرار بشأن الوترية اليت ميكن من تأثري احلجم

خالهلا بلوغ هذا احلجم األساسي، بعد استغراق الوقت الكايف للتفكري يف ما يكمن وراءه من مربرات. وكما ذكر 
ملايل للخطة االسرتاتيجية اجلديدة.أعاله، سيتم عرض خطة التنفيذ املايل يف تقرير مفصل إىل جانب األثر ا

جه إزاء الكفاءة يف املرفق الثاين. فقد أنشأ فريق عمل دائم-٦٨ افعلى نطاق اجلهاز، مكلَّ اوأوضح املكتب 
الحتماالت حتقيق مزيد من الكفاءة. وال ميكن التنبؤ باملكاسب الفعلية للكفاءة يف هذه والتقييم املنتظمني بالتحديد 

درجت مكاسب الكفاءة اليت مت تؤخذ بعني االعتبار على أساس سنوي للحد من النمو املتوقع. وقد أُ املرحلة لكنها س
من احلاجة إىل املوظفني) يف النموذج الذي حيدد انحتدلتنيالالزيادة والتقليصحليت حتديدها ماضيا وحاضرا (مثل مر 

احلجم األساسي.

جل واملدعي العام أيضا النظر يف إمكانية حتقيق مزيد من أوجه وباإلضافة إىل حتقيق الكفاءة داخليا، قرر املس-٦٩
) ٢٠١٥-٢٠١٢مت حتديد االلتزام أصال يف اخلطة االسرتاتيجية للمكتب (حزيران/يونيه و التآزر والكفاءة بني اجلهازين. 

اض قد تقدم مبا يكفي.ر عاالستإىل أن هذه اجلهود ستبدأ مبجرد أن يكون مشروع أُشَري حيث 

:٢٠١٦أهداف -٧٠

تنفيذ تطور املوارد املعتمدة كما جاء يف تقرير احلجم األساسي ومبا يتماشى مع منوذج احلجم )أ(
األساسي وتكييف مستوى النشاط وفقا لذلك.

.٢٠١٧لعام املقرتحةعرض أثر مكاسب الكفاءة اليت مت حتديدها بناء على امليزانية )ب(

الكفاءة املمكنة بني قلم احملكمة واملكتب.استعراض السلسة املتصلة من اخلدمات وأوجه التآزر و )ج(

في تعزيز التعاون وتعزيز الدعم العام لوالية المكتب وأنشطتهالمساهمة : ٦الهدف االستراتيجي- ٢

ا، فإن ضمان اإلنفاذ السليم للفصل اليت ليست هلا كمة احملبالنسبة إىل -٧١ من نظام ٩صالحيات إنفاذ خاصة 
، وكذلك الدعم الدبلوماسي العام لوالية املقاضاةد من الدعم للتعاون يف التحقيقات و روما األساسي وتعزيز املزي

املكتب، ال يزال أمرا حامسا.

بطريقتني:قاضاةولية والتحقيقات واملسيواصل املكتب تيسري التعاون فيما يتعلق باالستقصاءات األو -٧٢

تقدمي تكاملة. وهذا يشمل امللتعاون للفرق دعم يف جمال اوالاملشورة االسرتاتيجية والعملية توافر ضمان )أ(
طلبات املساعدة ومتابعتها بفعالية، وحشد اجلهود بالتعاون مع اجلهات األخرى من أجل اعتقال وتسليم 

أشخاص مطلوبني لدى احملكمة اجلنائية الدولية، واحلفاظ على التعاون العام؛

، هاومواصلة توسيعجلهات القضائية الفاعلةتعزيز شبكة املكتب من نقاط االتصال العامة والعملية وا)ب(
وتبسيط العمليات والتفاعالت وتوحيدها مع الشركاء (الدول واملنظمات الدولية واإلقليمية واملنظمات غري 

احلكومية).
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سيواصل املكتب أيضا العمل مع اجلهات املعنية لزيادة التفاهم بشأن عمله وواليته، وضمان استمرار الدعم و -٧٣
بلوماسي.العام والد

من وجهة نظر اسرتاتيجية، من الضروري معاجلة احلاجة إىل التعاون املتعلق باحلالة دعما للتحقيقات و -٧٤
، ولكن أيضا الدعم الدبلوماسي والسياسي العام للمكتب وواليته. ويعد هذا حىت أكثر أمهية يف ظل املناخ املقاضاةو 

حبكم واليتها. وهلذا الغرض، سيدخل املكتب، بالتنسيق مع السياسي الذي يزداد صعوبة والذي تعمل فيها احملكمة
أجهزة احملكمة األخرى، حسب االقتضاء، مع الدول واملنظمات اإلقليمية والدولية واملنظمات غري احلكومية، 

املكتب لواليةالدبلوماسي والشبكات (األخرى) لزيادة فهم عمل املكتب وواليته، وضمان استمرار الدعم العام و 
شطة واحتياجاته من املوارد من أصحاب املصلحة ذوي الصلة.أنو 

:٢٠١٦أهداف -٧٥

تنفيذ خطط التعاون للحصول على الدعم اهلام جدا املطلوب لتحقيقات املكتب.)أ(

الدول واملنظمات الدولية واإلقليمية، -عملية حنو شركائه الثالثة التصال االتوسيع شبكة نقاط )ب(
واملنظمات غري احلكومية؛

بعمليات اإلبالغ إىل اجلهات املعنية.القيام )ج(

: تكييف استراتيجيات المكتب في الحماية مع التحديات األمنية الجديدة٧الهدف االستراتيجي- ٣

آن عمل يف هو يالبيئة التشغيلية للمكتب. فيف ، أصبح األمن عنصرا أكثر أمهية ٢٦كما هو موضح يف الفقرة -٧٦
يقوم بإدارة عدد متزايد من األشخاص ، و ب ضمان أمن املوظفني والشهودواحد يف عدة بيئات غري مستقرة حيث جي

املعرضني للخطر من خالل تعاملهم مع احملكمة. ويواجه يف كثري من األحيان معارضني أكثر تعقيدا وعنفا. وال يزال 
املتزايد يزيد من احلفاظ على سرية املعلومات عنصرا حامسا يف عملياته. وباإلضافة إىل ذلك، فإن حضوره العاملي

املخاطر على أمنه املعلومايت والتهديد باهلجمات اإللكرتونية.

. حيث مل يُهدد للخطروإىل غاية اآلن، كان املكتب قادرا إىل حد كبري على جتنب تعريض املوظفني والشهود-٧٧
للمرة األوىل، أنه ،٢٠١٤يف عام فقد أفادت املعلومات، رغم أن مواقف صعبة وقعت. ومع ذلكأي موظفرح جيُ أو 

من املرجح أن شاهدا من شهود مكتب املدعي العام اُستهُدف وقُتل نتيجة لتعامله مع احملكمة. وقد شهد املكتب أيضا 
قد ضغوط بني التجربة أن مثل هذه الالشهود من خالل الرشاوى والتخويف والتهديد. وتُ الضغط على منطا متزايدا من 

ات (متعمدة) ملعلومات حساسة (مثل هوية الشهود) من أطراف ثالثة أو الشهود تسريبمن تأيت من املتهمني، و 
ضد ٧٠اليت قد تصل إىل حد اجلرائم الواردة يف املادة ،أنفسهم، أو ألسباب أخرى. وكان الرد على هذه اإلجراءات

لموارد.لكبري ستنزاف  ا الإقامة العدل، مصدر 

عقولة لتقليل تعريض الشهود للخطر، وذلك من خالل:خذ املكتب مجيع التدابري االحرتازية املتيو -٧٨

حتديد أولويات أشكال بديلة من األدلة إذا أمكن ذلك؛)أ(
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حتديد أولويات الشهود بأقل قدر من املخاطر؛)ب(

م؛)ج( اختاذ تدابري سرية حلماية الشهود وصو

تطبيق تدابري محاية للحد من التعرض أكثر للخطر يف حالة وقوع احلادث؛)د(

م من أجل التنبؤ بصورة أفضل وإدارة القضايا العالتعيني )ه( قات بني الشهود والوسطاء واملشتبه 
نة للخطر؛ضمن شبكة معيّ موجود املستقبلية اليت تتعلق بعرقلة سري العدالة مبجرد تعريض شخص 

عند االقتضاء، تقدمي طلب لرصد سلوك األشخاص املقبوض عليهم أو اجلناة ذوي الصلة؛)و(

حبيث ميكن تكييف ضغط التحقيق على يد السلطات الوطنية لتحديد مصدر الالتحقيق أو طلب )ز(
برامج احلماية وفقا لذلك.

االت إلعداد املكتب للتحديات -٧٩ عرض اسرتاتيجيات احلماية حبيث ميكن تعزيز االحتياجات يف خمتلف ا
املستقبلية:

القدرة على تقدير التهديدات املستجدة(أ)

ن عنصرين.يتألف هذا التحدي م

زداد، جيب أن تزداد قدرتنا أيضا على مجع وحتليل املعلومات يحول املكتباجلهات الفاعلة املهدِّدة أوال، مبا أن عدد
ا. ولدى املكتب واحملكمة املتعلقة باألمن من أجل فهمٍ  تركز جهات أفضل ملصاحل هذه اجلهات الفاعلة ونواياها وقدرا

خمتلفة: أمن املقر، األمن امليداين، وأمن الشهود، وأمن املعلومات. وتبادل املعلومات على حتليل األمن من منظورات
دورة استخبارات أكثر قوة تتعلق باألمن ونظام تبادل املعلومات سيسمح إنشاء . و هاتحيدث بالفعل بني هذه اجل

كفاءة للموارد.األمنية للمكتب واحملكمة بتلبية هذه االحتياجات اجلديدة من خالل استخدام أكثر

ثانيا، املكتب منظمة صغرية تواجه حتديات معقدة وسريعة التطور. وهو يف حاجة إىل إقامة شراكات مع اجلهات 
اخلارجية اليت ميكن أن ُتساعد يف فهم التهديدات اجلديدة القادمة ونقاط الضعف ذات الصلة، وإعادة النظر يف 

اسرتاتيجياته اخلاصة باحلماية.

درة على التكيف مع التهديداتالق(ب)

يعمل املكتب على حنو متزايد يف املناطق ذات املخاطر العالية حيث يعد احلفاظ على سرية عملياته يف كثري من األحيان 
إعادة النظر يف األساليب هو طلوب املولألشخاص الذين يتعاملون معه. و احلماية ملوظفيهإجراء هاما من إجراءات 

هذه السرية.والعمليات لضمان
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القدرة على الرد(ج) 

القدرة على اختاذ تدابري فورية ومتابعتها إلدارة احلوادث األمنية أمر بالغ األمهية بالنسبة للموظفني والشهود، وميكن 
تطويرها أكثر من ثالث زوايا خمتلفة.

األمن التابع لقلم احملكمة أمر بالغ األمهية أوال، التعاون املستمر بني املكتب وقلم احملكمة وقسم الضحايا والشهود وقسم
االت للمراجعة من  لتحقيق هذا اهلدف. وستخضع الربوتوكوالت القائمة اليت حتكم التعاون بني األجهزة يف هذه ا

أجل ضمان استمرارية واضحة من اخلدمات والتآزر واملكاسب احملتملة يف الكفاءة.

لدول عن طريق قسم الضحايا والشهود لضمان إمكانية إخراج الشهود من املناطق امن تعاون الثانيا، هناك حاجة إىل 
املعرضة للخطر يف مهلة قصرية، وأن تكون احللول طويلة األجل إلعادة توطينهم متاحة.

ملكتب وأخريا، فإن القدرة على االستجابة أيضا تتعلق بضرورة التحقيق يف حوادث اجلرائم املخلة بإقامة العدل. وسيقوم ا
ذه اجلرائم الواردة يف املادة  :٧٠بتطبيق السياسات التالية فيما يتعلق 

حتديد أولويات التحقيق واملقاضاة اللذين جتريهما الدول بتوفري املعلومات وأشكال التعاون األخرى ‘) ١(’
داخلية ثل هذه احلاالت يف اإلجراءات الملساعدة السلطات الوطنية للمقاضاة على م

؛بنجاح

القيام بالتحقيق واملقاضاة مباشرة يف اجلرائم اليت تكون فيها الدولة غري قادرة أو غري راغبة يف القيام ) ‘٢’(
من اخلطورة أو احلجم حبيث يؤثر بشكل خطري على إقامة لضغط اها العرقلة أو كانت فيبذلك، و 

ب أيضا أن يقرر إجراء العدل يف أي مرحلة من مراحل الدعوى. ويف أي قضية معينة، جيوز للمكت
التحقيقات واملقاضاة بنفسه عندما خيلص إىل أن احملكمة هي أكثر مالءمة ملمارسة الوالية 

القضائية.

:٢٠١٦أهداف -٨٠

إقامة شراكة مع اثنني من الشركاء الرئيسيني فيما يتعلق باألمن اإللكرتوين وأمن املعلومات؛)أ(

؛هاوخارجمع الشركاء داخل احملكمةدورة استخبارات تتعلق باألمن منسَّقةً إنشاء )ب(

وضع الشكل النهائي الستكمال متطلبات احلرفة يف امليدان؛)ج(

استعراض الربوتوكوالت القائمة ذات الصلة مع اجلهات األمنية للمحكمة وعلى وجه اخلصوص قسم )د(
الضحايا والشهود التابع لقلم احملكمة.

رًة مهنية وشفافة وكفؤةضمان إدارة المكتب إدا٨: االستراتيجيهدف ال- ٤

حىت يتمكن املكتب من تنفيذ واليته بكفاءة وفعالية، جيب عليه أن يستثمر يف بناء جهاز/مؤسسة تدار -٨١
يتم ختصيصها سيضمن التحديد السليم الحتياجاته من املوارد، وأنه مبجرد توفريها هذا سبشكل املؤسسة. و 
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ا أن تضمن الثقة يف إدارة املكتب. ولذا فإن واستخدامها حبكمة. وهذا بدوره سيزود الدول بالشف اهذافية اليت من شأ
ا يركز على الكيفية اليت ميكن للمكتب اهلدف االسرتاتيجي أفضل إدارة للموارد البشرية واملعلومات واألداء أن يضمن 

العام.

نة يف املرفق األول دابري املبيَّ سيواصل املكتب جهوده لتحسني التوازن اجلنساين واجلغرايف أكثر. وسيتم تعزيز التو -٨٢
التمثيل، مبا يف ذلك الوظائف اإلدارية.ضعيفة موعاتبزيادة أكثر يف التوعية جتاه ا

داء املوظفني، ألموظفيه وداِفعهم ورفاههم. فإذا مت توفري الظروف املناسبة جودة يعلق املكتب أمهية كبرية على و -٨٣
.حتقيق أهدافهقدرة املكتب علىفإن ذلك سيؤثر بشدة يف 

املوظفني من خالل معايري التوظيف العالية، والتدريب واالهتمام الشديد بإدارة جودة وسيتواصل احلفاظ على -٨٤
األداء.

وباإلضافة إىل ذلك، فإن تنفيذ القيم األساسية للمكتب وترسيخها يف ثقافة املكتب وتعزيز مناخ العمل الذي -٨٥
م مفعمون بالنشاطو دافعأن لديهم السيشعر فيه املوظفون ب ألداء.لتحقيق اأ

وسيتواصل رصد دافع املوظفني ورفاههم ويتعزز من خالل مجلة أمور منها تنفيذ التوصيات احملدَّثة للفريق -٨٦
استعراض املخاطر املهنية (مثل الصدمات النفسية الثانوية، وظروف العمل امليداين، بالعامل املعين مبناخ العمل وذلك 

اخل).

األساسية للمكتب. وقد مت بالفعل اختاذ خطوات لتحسني إدارة املعلومات إحدى الركائز ارة املعلومات وتعد إد-٨٧
من خالل وضع اسرتاتيجية إلدارة املعلومات وتنفيذ تطبيقات جديدة مثل نظام إدارة التحقيق، ونظام إدارة الشهود. 

ة إلدارة املعلومات بالتعاون الوثيق مع قلم احملكمة ومراجعة ونظرا ألمهية إدارة املعلومات، يعتزم املكتب حتديث اسرتاتيجي
ا. هيكل إدارة املعلومات اخلاصة به وعمليا

عنصرا حامسا يف األداء فيما يتعلق بالتحقيقات ،عب املكتب وأقسامهبشُ مدعومةً ،ل الفرق املتكاملةكِّ وتش-٨٨
ربات املكتسبة من الفرق املختلفة دافعا هاما اخلتعلم من واملقاضاة. وسيكون رصد أدائه يف املمارسة العملية، وكذلك ال

لتحسني األداء.

ويعد رصد األداء وإدارة املخاطر يف املكتب واإلبالغ عنهما أداة مهمة إلدارة األداء الكلي. ويشكل وجود -٨٩
نظام قائم على الدروس املستفادة مكمال أساسيا لقياس األداء.

)، والنظم القائمة على ١١٣- ١٠٤ئه وإدارة املخاطر (انظر الفقرات وسيواصل املكتب تنفيذ مؤشرات أدا-٩٠
سياساته ومعايريه الرئيسية األخرى، وسيكون مسؤوال لمن ضمان االمتثال الدروس املستفادة. وسيمكِّن هذا املكتبَ 

وشفافا يف استخدام املوارد اليت تتيحها الدول األطراف.

:٢٠١٦أهداف -٩١

؛، وبني اجلنسياتبني اجلنسنيحتسني التوازن )أ(
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تنفيذ مجيع عمليات التدريب وتقييم األداء؛)ب(

القيم؛ترسيختنفيذ برنامج )ج(

ناخ العمل؛الفريق املعين مبتنفيذ توصية )د(

استعراض املخاطر املهنية؛)ه(

استعراض اسرتاتيجية إدارة املعلومات وهيكلها؛)و(

.وضع أنظمة ملشاريع مؤشرات األداء وإدارة املخاطر والدروس املستفادة)ز(

المساهمة في استراتيجية تحقيق وادعاء منسقة لمواصلة سد فجوة اإلفالت من العقاب عن -واو
المحكمة الجنائية الدوليةالتي تقع ضمن والية جرائم ال

ركاء لسد فجوة اإلفالت من العقاب: وضع استراتيجية تحقيق وادعاء منسقة مع الش٩الهدف االستراتيجي- ١

احملكمة اجلنائية الدولية اليت ارتكبت يف بلدان حالة إىل اليت تقع ضمن والية رائم اجليشكل عدد كبري من -٩٢
املالية، واإلرهاب) حتديا خطريا لسد فجوة اجلرمية،وطانالعابرة لألاجلرمية املنظمة، اجلرمية جانب ارتباطها جبرائم أخرى (

اإلفالت من العقاب.

يف اجلرائم اجلنائية الدولية عندما تكون الدول املعنية إما غري التحقيقبوقد عهد نظام روما األساسي للمكتب -٩٣
قادرة أو غري راغبة يف القيام بذلك حقا. وهو ال ميلك الوالية للتعامل مع حاالت أخرى من اإلجرام املرتبطة ارتباطا 

مكتب معاجلة هذه اجلرائم غذي استمرار النزاع. وال ميكن لل، رغم أن هذه اجلرائم غالبا ما تُ فظيعةوثيقا باجلرائم ال
ا إال بشكل غري مباشر بقدر ما يرتكب احملكمة اجلنائية الدولية.والية جرائم تقع ضمن من اجلناة أيضا هامللحقة 

من له احملكمة اجلنائية الدولية، ال بد اليت تقع ضمن والية لجرائم لفعاال يف وضع حد املكتب وحىت يكون -٩٤
من اجلرائم ووضع اسرتاتيجيات ملنع استمرار ارتكاب اجلرائم. ويدعو املكتب الواليات القضائية أشكال أخرىتعيني

واملنظمات ذات الصلة إىل اختاذ زمام املبادرة يف التصدي هلذه اجلرائم األخرى. واملكتب على استعداد للمسامهة، يف 
االت املرتابطة من اإلجرام. ويف الوقت إطار واليته، من خالل تبادل املعلومات واألدلة اليت قد تكون ذا ذه ا ت صلة 

ا جالءاستنفسه، سيهتم املكتب ب ا االستفادة واستغالل املعلومات املوجودة أو األدلة اليت حتتفظ  الكيفية اليت ميكن 
إلقامة السلطات القضائية أو غريها من املنظمات عن هذه األنواع األخرى من اجلرمية اليت قد تكون ذات صلة

املسؤولية اجلنائية ملرتكبيها املزعومني مبوجب نظام روما األساسي سواء بالنسبة للجرائم األساسية من إبادة مجاعية 
.٧٠وجرائم ضد اإلنسانية وجرائم احلرب أو فيما يتعلق باجلرائم املخلة بإقامة العدل مبوجب املادة 

ول األطراف بشأن التكامل الصادر عن املؤمتر وتؤكد ديباجة نظام روما األساسي وقرار مجعية الد-٩٥
على ضرورة اختاذ تدابري على الصعيد الوطين وتعزيز التعاون الدويل لسد فجوة اإلفالت من ٢٠١٠االستعراضي لعام 

ة جهدا احملكمة اجلنائية الدولياليت تقع ضمن والية رائم اجلالعقاب، وبالتايل املسامهة يف الوقاية من اجلرمية. ويتطلب منع 
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وقوات ،السالمة يف وساطالوالتوعية والتدخل الدبلوماسي و التثقيفجهود مجاعيا وميكن أن يتخذ أشكاال خمتلفة (
حفظ السالم والنمو االقتصادي والتنمية، إىل غري ذلك). ويركز النص أدناه على التحقيق واملقاضاة على اجلرائم اجلنائية 

عمل اجلهات الفاعلة األخرى يف جمال املساءلة.الدولية، والرتابط بني عمل املكتب و 

ومبقتضى والية املكتب ويف حدود قدرته ال ميكنه معاجلة سوى عدد قليل من القضايا. ووفقا لذلك، هناك -٩٦
كتب العديد من املبادرات على املشهد و حاجة إىل بذل جهد أوسع للمساعدة على سد فجوة اإلفالت من العقاب. 

ذا اجلهد املتزايد لوضع حد ألخطر اجلرائم اليت تثري املستوى العاملي واإل قليمي والوطين يف هذا الصدد. وهو يرحب 
تمع الدويل. ويف الوقت نفسه، يسلم املكتب ب خطر حدوث تداخل بني املبادرات. وجيري حاليا إنشاء وجود قلق ا

آخذة يف الظهور فيما يتعلق بقواعد البيانات. منابر تنسيق خمتلفة، ووضع برامج تدريب موازية، وهناك مبادرات خمتلفة
نظام روما األساسي على حتقيق أكرب اليت يتيحها قاضاة لتحقيق واملإمكانيات ااسرتاتيجية منسقة تعزز وسيساعد وضع 

الفوائد والناتج من املبادرات القائمة. وميكن السرتاتيجية منسقة على هذا النحو، على سبيل املثال، ان تركز على 
العناصر التالية مع خمتلف اجلهات الفاعلة اليت تضطلع بدور يف ضوء الكفاءات األساسية والقدرات:

مركز املعارف:(أ) 

على تطوير جتربة مباشرة عن كيفية التعامل مع حتديات حمددة تتعلق بالتحقيق العام يف مجيع أحناء يعكف املمارسون 
اجلنائية الدولية واملقاضاة عليها. ويف الوقت الذي توجد فيه بالفعل مبادرات احملكمة اليت تقع ضمن والية رائم اجلويف 

ن ان ومنتظمام عامليسلتبادل اخلربات (على سبيل املثال شبكة "يوروجست" ملنع اإلبادة اجلماعية) ليس هناك مجع وتقا
هلذه التجارب اليت ميكن أن تؤدي إىل معايري مقبولة دوليا.

لة:احلفاظ على األد(ب) 

يشكل احلفاظ على األدلة من خالل مبادرات املستجيب األول وحتسني استخدام التكنولوجيا حتديا حامسا للسنوات 
مع أول املستجيبني وخرباء التكنولوجيا حىت يتسىن كات ا ر شأن تُقام عل املستوى املركزي القادمة. ومن املستحسن 

ساسي أن تستفيد.جلميع اجلهات الفاعلة داخل منظومة نظام روما األ

بيانات اجلرائم من املصادر املفتوحة:قاعدة (ج) 

در ومجعها وحتليلها، وهو ما افتوحة املصاملتعمل العديد من اجلهات الفاعلة يف جمال إنفاذ القانون على حتديد البيانات 
البيانات اليت ميكن احلصول وضعَ اجلرمية إنشاء قاعدة بيانات مشرتكة عن سيتيح و يؤدي إىل االزدواجية يف اجلهود. 

يف هامة جدا احملققني واملدَّعني. وسوف يكون هذا أداة بني أيدي عليها بسهولة عن اجلرائم احملتملة والشهود واجلناة 
م. تيسري حتقيقا

منرب لتبادل املعلومات السرية:(د) 

موعة نفسها من تقوم وكاالت إنفاذ القانون بالتحقيق يف قضايا مماثلة أو ذات صلة باحلا الت نفسها، وتبحث يف ا
أن هذه اجلهود مكررة. دراية بالشهود أو األدلة وتسّري البعثات ملقابلة ذات األشخاص دون أن تكون بالضرورة على 
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ض الشاهد أيضا إىل مزيد من خماطر تكرار وهذه االزدواجية ال تؤدي فقط إىل تناقضات يف اإلفادات اليت تؤخذ بل تعرِّ 
ات النفسية نظرا لتعدد اللقاءات.الصدم

كيفية العمل بأمان يف بلدان أجنبية.عن  رفاوجيري بصورة متكررة وضع املع

مع النزاع أوضاع وتؤدي هجرة الضحايا والشهود واجلناة إىل احلاجة إىل ربط أفضل للمعلومات عن اجلرائم املرتكبة يف 
ة يف بلد آخر.موقع اجلناة املزعومني والشهود و/أو األدلوجود 

ا دوليا، واألطر القانونية الوطنية إلوميكن  نشاء نظم معلومات سرية وعملية حترتم متاما معايري حقوق االنسان املعرتف 
املعلومات الواردة أعاله.احملددة من حتياجات اال(الدولية) أن يوفر حال لبعض 

بناء القدرات من أطراف ثالثة أخرى من غري املكتب:(ه) 

يف بلدان ما بعد النزاع، هناك يف كثري من األحيان حاجة إىل إعادة بناء القدرات املؤسسية وتطوير القدرة على التصدي 
ا  للجرائم اجلنائية الدولية. وقد حتتاج البلدان اليت مل تنشئ أو أنشأت وحدات حمددة للتعامل مع جرائم احلرب، أو أ

لمبادرات الكثرية لضا من التدريب واملساعدة التقنية. وميكن التعزيز أكثر فعلت ذلك مؤخرا فقط، إىل االستفادة أي
والدعم التقين.متاحة عامليا للتدريب املوجودة ذات القيمة العالية من خالل إنشاء قدرة 

بشأن اللبنات األساسية الالزمة لوضع الستجالء املوقف مع الشركاء يف شبكته لآلراء للمكتب تبادل وكان-٩٧
احملكمة اجلنائية اليت تقع ضمن والية رائم اجلجية حتقيق وادعاء منسقة لسد فجوة اإلفالت من العقاب عن اسرتاتي

ذه املبادرة يف حدود والي مالدولية. وقد أبدى الشركاء اهتماما باملضي قدما  واعتمادا على توافر املوارد.ا

:٢٠١٦أهداف -٩٨

تيجية التحقيق واالدعاء املنسقة وشروطها واآلثار املرتتبة إجراء املزيد من املشاورات بشأن حمتوى اسرتا)أ(
عنها، وتقييم النتائج وحتديد مسامهة املكتب.

)٢٠١٨-٢٠١٦تنفيذ الخطة االستراتيجية (-زاي

التخطيط المالي- ١

ر احلجم سيتم شرح األثر املايل للخطة االسرتاتيجية اليت تنطوي أيضا على تنفيذ منوذج احلجم األساسي يف تقري-٩٩
األساسي.

من جمموع امليزانية احلالية إىل امليزانية املطلوبة، يقوم املكتب بتحديد أولوية (أ) احملاكمات، نتقالمن أجل االو -١٠٠
ا متس مؤشر األداء األكثر أمهية، و(ب) االستقصاءات األولية، نظرا ألمهيتها وفعاليتها من حيث التكلفة (ال  نظرا أل

ا األساسية يفسيما إذا كانت يف الد لقدرات احتديد بصورة تدرجيية قاضاة). وجيري املتحقيق و الول اليت تفي مبسؤوليا
إلجراء حتقيقات موازية واالستثمار يف اجلودة.على مراحل الالزمة 
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بشكل كامل، سيظل كاف به ويف ضوء التوقعات احلالية، يقدر املكتب أن احلجم األساسي، إذا ما مت الوفاء -١٠١
. ومع ذلك، سيحتاج املكتب إىل استعراض احلجم األساسي ٢٠٢١-٢٠١٩طة االسرتاتيجية القادمة للفرتة لدورة اخل

التغريات لزيادة استقرار تقديرات التنبؤات وتكييفه معالثالث تلك سنوات اليف ضوء التخطيط االسرتاتيجي لفرتة 
احملتملة يف مستوى اجلرائم اليت تتطلب تدخل املكتب.

كتب إىل العمل مع األطراف اخلارجية لضبط جدول زمين ممكن لتحديد احلجم األساسي ملكتب ويتطلع امل-١٠٢
املدعي العام يف ضوء التطور العام مليزانية احملكمة واإلمكانيات املالية للدول، بعد أن كانت هلا فرصة البت يف املربرات 

املقدمة للحجم األساسي.

مؤشرات األداء- ٢

وجود ) أنه يعتزم تقييم ما إذا كان٢٠١٥-٢٠١٢االسرتاتيجية (حزيران/يونيه ذكر املكتب يف خطته -١٠٣
للمكتب. ومن شأن هذه املؤشرات أن تساعد املكتب يف احلصول الئما كون ميزة وحمدودة من املؤشرات سجمموعة مركَّ 

ليقدم تقريرا عن أدائهعلى معلومات أكثر تركيزا عن أدائه، وكيف جيري تنفيذ االسرتاتيجية. وستساعد املكتب أيضا
.ملسامهيه

مؤشرا ممكنا بعد استعراض ٦٠وحدد أكثر من ،أداء املؤشرات املرتابطةوضع املكتب إطارا عاما لقياس وقد -١٠٤
. وتلقى املكتب ردود فعل إجيابية عن هذا اإلطار منهامؤشرا١٤مؤشرات األداء ذات الصلة احملتملة. وقد اختيار 

االت ذات الصلة بأداء وجمموعته األوىل من امل ؤشرات من األجهزة األخرى وخرباء خارجيني. وحيدد اإلطار مجيع ا
االت ذات الصلة حتت سيطرة املكتب مبا املكتب. و  ذا املعىن، فإنه يوفر نظرة شاملة. ومع ذلك، ليست كل ا

ا ال ميكن أن تكون مؤشرا موثوقا به على أداء امل،يكفي كتب. وعلى سبيل املثال، يساهم املكتب وعلى هذا النحو فإ
. لكن التطور الفعلي للجرمية يف بلدان املقاضاةيف احلد من اجلرمية من خالل االستقصاءات األولية، والتحقيقات و 

احلالة، على افرتاض أنه ميكننا قياس هذا بدقة، يعتمد على العديد من العوامل والعناصر الفاعلة األخرى من غري تدخل 
. وعلى سبيل املثال، قد تنخفض معدالت اجلرمية بسبب فتح حتقيق جديد، ولكن هذا االخنفاض قد يكون املكتب

األهداف اليت تتوخاها إحدى اجلماعات بسبب وجود القوات الدولية، والضغط الدويل أو االقتصادي أو ألنأيضا
يسيطر عليه املكتب مبا يكفي (مظللة باللون املقاتلة من احلملة قد حتققت. ومن مث فإن النموذج مييز بوضوح بني ما
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األخضر) وبني عوامل أخرى خارجة عن إرادته:

تقيس املؤشرات االسرتاتيجية ما إذا كان املكتب حيقق واليته املنشودة مبوجب نظام روما األساسي. وتقيس و -١٠٥
املقابل أن تؤثر إجيابا على املؤشرات ما إذا كان املكتب يقوم بتنفيذ اسرتاتيجيته اليت يُفرتض يفتنفيذية املؤشرات ال

االسرتاتيجية. وتساعد مؤشرات حجم العمل على حتديد املوارد الالزمة لتنفيذ هذه االسرتاتيجية. وتشري عوامل النجاح 
ولكن جيب استيفاؤها لتحقيق نتائج على املستوى ،احلامسة اخلارجية إىل الظروف اليت ال ختضع لسيطرة املكتب

.تيجيالسرتاواتنفيذيال

االت املظللة باللون األخضر يف النموذج أعاله:نطالق تغطي جمموعة مؤشرات االو -١٠٦ األربعة عشر املختارة  ا

املؤشرجمال األداء

االستراتيجية

:من حيث اجلناةاالدعاء تائج -١الفعالية
/أوامر مثول مذكرات اعتقال)أ(
مهم/املتهمشاأل)ب( نو خاص الذين اعتمدت 
نو ن/املتهمو املداناألشخاص)ج(

يف مرحلة مذكرة االعتقال، اعتماد التهم، احملاكمة االبتدائية.التهم املوجهة /املوافق عليهاالتهم-٢

التنفيذي

تنفيذالتميز يف ال
(6)اجلودة 

اءةفاالك
اإلنتاجية

ا املكتبجيُ عن الكيفية اليت قضائية الستنتاجات االمنط -٣ (7)ومقاضاتهيقاته استقصاءاته األولية وحتقري 

ال لسياسات املكتب ومعايريه الرئيسيةثتماال-٤
مع املكتبعاملجودة الت-٥
احملققة سنوياالكفاءة مكاسب -٦
إلجنازات حسب كل نشاط: املقررة مقابل الفعلية.ا-٧

متيز اإلدارة
املوارد البشرية

اإلدارة املالية
املخاطر 

ل الفعليابقتدريب سنوي: املقرر مجتنفيذ برنام-٨
إجراء مسح ملناخ العمل-٩

تطور اللياقة للعمل- ١٠
سنويااتجلنسياخلاصة بااجلنسانية و اتتطور التوازن العام من حيث االعتبار - ١١
معدل التنفيذ السنوي للميزانية- ١٢
معدل تنفيذ تدابري التحكم يف خماطر األولوية من سجل األخطار لدى املكتب - ١٣

اإلدارةالتنفيذ والتميز يف لتحسني على الفعالية و أثر مشاريع ا- ١٤االبتكار والتعلم

.املقاضاةنوعية التحقيقات و يضا ٢و١ناملؤشرايعكس (6)
وعلى وجه اخلصوص يف مرحلة االستئناف.(7)
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وباإلضافة إىل مؤشرات األداء املذكورة أعاله، حدد املكتب مخسة عوامل خارجية حامسة للنجاح حتتاج إىل -١٠٧
حتليل عند تقييم أداء املكتب.

املؤشرالعامل اخلارجي احلاسم للنجاح

كل حالةبسحن و عاتلتطور السنوي التقييم ال-١لتعاونا
ور التعاون العام للمكتبطالتقييم السنوي لت-٢

حالة أمنية غري قابلة لإلدارةومدته بسبب العمل ى االت عدم القدرة عللسنوي التقييم ا-٣األمن
الشهودضغط على التطور السنوي ألثر ال-٤

تطور املوارد مقابل الطلباملوارد

األخرى لتحديد املؤشرات املشرتكة على نطاق احملكمة اجلنائية الدولية. ويعمل املكتب بالتوازي مع األجهزة -١٠٨
ويبني املرفق الرابع التكامل الكبري بني اخلطة االسرتاتيجية وأهداف امليزانية ومؤشرات األداء املقرتحة.

أخذ ه . ومبا أن٢٠١٦تب على طرح أكرب عدد ممكن من املؤشرات املذكورة أعاله يف عام عمل املكيسو -١٠٩
توسيع عدد املؤشرات. ومع ذلك، فإن املكتب سيقوم ب، وإذا لزم األمر اصقلهيقوم بيكتسب املزيد من اخلربة، فإنه س

خيتار يف هذه املرحلة انطالقة عملية ومركزة.

إدارة المخاطر- ٣

جية حدد املكتب ستة خماطر اسرتاتيجية ميكن أن تقوض النتائج اليت يهدف إىل حتقيقها خبطته االسرتاتي-١١٠
)٢٠١٨-٢٠١٦:(

ل بالقدر الكايف أو أنه تقتصورات خاطئة مفادها أنه غري مستناقص الثقة يف املكتب بسبب )أ(
متحيز.

بسبب تدين اجلودة يف أنشطته األساسية.األداء اخنفاض )ب(

بسبب نقص يف تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية.األداء اخنفاض )ج(

عدم كفاية املوارد لتنفيذ اخلطة االسرتاتيجية.)د(

ة التعاون الذي يؤثر يف أنشطته األساسية وتنفيذ االسرتاتيجية.قل)ه(

األمن الذي حيظر العمل على املكتب أو يقيده.)و(

على النحو التايل:أثرها يعمل املكتب حاليا على تقييم احتمال هذه املخاطر و -١١١
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تصور احلياد واالستقاليةمرتفع
نشطة رئيسية منخفضة اجلودةأ

موارد غري كافية
لتعاونقلة  ا

األمن

لمخطط االسرتاتيجي دون املستوى لتنفيذ متوسط

منخفض

مرتفعمتوسطمنخفضاالحتمال -التأثير

سيقوم املكتب برصد تطور املخاطر ذات املستوى املتوسط (اللون األصفر). وقد وضع أيضا اسرتاتيجيات -١١٢
) وسريصد تنفيذها.ون األمحرللتخفيف املخاطر خاصة باملخاطر عالية املستوى (ال

المكتبيةهيكل- ٤

يكل أن اهل٢٠١٣كشف االستعراض اهليكلي للمكتب الذي قامت به "برايس ووترهاوس كوبرز" يف عام -١١٣
متاما مع املهام اليت حتتاج إىل حتقيق. ومن مث فال حاجة إىل مراجعة شاملة هليكل املكتب تواءميالتنظيمي للمكتب 

.إعادة الرؤيةخالل مشروع مثلما جيري لقلم احملكمة من 

معرفة ما إذا كانت هناك حاجة إىل عدد حمدود من التغيريات جاهدا إىل يسعىلك فإن املكتب، ذومع -١١٤
لتحسني انسجامه التنظيمي وطريقة عمله وكفاءاتة.
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المرفق األول

)٢٠١٥-٢٠١٢نتائج الخطة االستراتيجية (حزيران/يونيه 

تغيريات يف اسرتاتيجية املكتب على ثالثة دوث ) حب٢٠١٥-٢٠١٢ران/يونيه اخلطة االسرتاتيجية (حزيتتنبأ-١
مستويات:

ل املكتب اهتمامه:على مستوى سياسات االدعاء، حوَّ )أ(

ج التحقيق السابق "املركَّز" إىل "التحقيقات يف العمق وغري احملدود‘) ١(’ "؛ةمن 

ن من املمكن إثبات ذنب األشخاص حنو اسرتاتيجية "البناء صعودا" عندما ال يكو ‘) ٢(’
األكثر مسؤولية مبا يكفي من البداية؛

عندما التماس أمر كأن يكون ذلك من أوىل مراحل اإلجراءات،  اجلاهزية للمحاكمة ‘) ٣(’
.جلسة اعتماد التهمذلك االعتقال على أال يتجاوز 

لتحقيق املستوى املطلوب من يف املوارد املخصصة للتحقيقات واملقاضاة وذلك زيادةً طلب املكتبُ )ب(
اجلودة، مع االستمرار يف البحث عن مكاسب الكفاءة.

حتت اإلدارة واإلشراف الشاملني مت ، د املكتب التغيريات التنظيمية الالزمة لتحسني أدائه (مثالحدَّ )ج(
ن لف حمامو حماكمة رئيسيون مشعب التنفيذية الثالث، وكُ التعديل خطوط اإلبالغ لدى لمدعي العامل

قدرات يف كل شعبة).لدخلت حتسينات على العمليات واتكاملة؛ وأُ املذوي اخلربة باملسؤولية على الفرق 

ذه االسرتاتيجية اجلديدة.رفق يف املترد و -٢ وتبني اللمحة أوال حملة مفصلة عن النتائج اليت حتققت حىت اآلن 
لكل واحد من األهداف االسرتاتيجية اليت كان املكتب ققد التحول يف األداء احملقق عموما، مث تبني اإلجنازات الرئيسية 

.٢٠١٥-٢٠١٢حددها لفرتة حزيران/يونيه 

النتائج على مستوى األنشطة المقررة-ألف

، أجرى املكتب تسعة ٢٠١٥نيسان/أبريل -٢٠١٢، خالل فرتة حزيران/يونيه من حيث االستقصاءات األولية-٣
موع، خضعت استقصاءات أولية سنويا يف املتوسط. ويف حالة واضحة الستقصاءات أولية، منها ست حاالت ١٣ا

جديدة. ومت االنتهاء من أربعة استقصاءات األولية، منها اثنان أديا إىل اختاذ قرار بعدم املضي قدما (اإلحالتان 
ثالثة أن د قويُعت).٢املتعلقتان بكوريا وجزر القمر) واثنان أديا إىل فتح حتقيق (مايل ومجهورية أفريقيا الوسطى 

اية عام  .٢٠١٥استقصاءات أولية إضافية قد تكتمل حبلول 

- ٢٠١٢، فإن أحد األهداف الرئيسية من اخلطة االسرتاتيجية (حزيران/يونيه املقاضاةأما من حيث التحقيقات و -٤
مقاضاتهملكتب و . ونتائج االدعاء تعكس يف الواقع فعالية حتقيقات ايف االدعاء) هو حتسني نتائج املكتب ٢٠١٥

) أن هناك حاجة إىل فرتة انتقالية ستحتاج ٢٠١٥-٢٠١٢ونوعيتها. وقد أقرت اخلطة االسرتاتيجية (حزيران/يونيه 
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خالهلا القضايا على أساس االسرتاتيجية السابقة إىل تعزيز إن أمكن، وتعرض يف احملكمة إذا كانت ال تزال هناك 
ا أن تؤدي إىل اإلدانة. ويف موازاة ذلك، ستوضع احلاالت استنادا إىل أسباب معقولة لالعتقاد بأن قضية ما من  شأ

ا ستسعى إىل زيادة نسبة التهم ٢٠١٥- ٢٠١٢معايري جديدة. وذكرت اخلطة االسرتاتيجية (حزيران/يونيه  ) صراحة أ
(1)يف اإلدانة.بومعدل املكت

بني االسرتاتيجية السابقة واالسرتاتيجية احلالية لمحاكمةلاملتهمني تقدمي تبني مقارنة بيانات اعتماد التهم و و -٥
زيادة هامة يف األداء. ويقدم املرفق الثاين حتليال أكثر تفصيال للبيانات الداعمة:

أداء اعتماد التهم

االستراتيجية السابقة
٢٠١٢حزيران/يونيه -٢٠٠٣

استراتيجية حزيران/يونيه 
٢٠١٥-٢٠١٢

زيادة األداء النسبة المئويةالمجموعئويةالنسبة المالمجموع
حسب التهم

املعتمدة
غري املعتمدة

المجموع

٥٠
٣٠
٨٠

٦٢,٥
٣٧,٥
١٠٠

٢٠٦
٣٤

٢٤٠

٨٥,٨٣
١٤,١٧
١٠٠

يف املائة٢٣,٣٣+

حسب المتهمين
املعتمدة

غري املعتمدة
المجموع

١٠
٤

١٤

٧١,٤٣
٢٨,٥٧
١٠٠

٨
٠
٨

١٠٠
٠

١٠٠

يف املائة٢٨,٥٧+

تقدم هذه النتائج يف مرحلة اعتماد التهم أول إشارة عن تأثري االسرتاتيجية اجلديدة. وقد حتققت هذه النتائج و -٦
اإلجيابية من خالل ختصيص موارد كبرية للقضايا املرفوعة على لوران غباغبو وشارل بلي غودي (كوت ديفوار)، 

(مجهورية أفريقيا الوسطى). وسيقوم املكتب أيضا بتقييم ٧٠وباالستفادة من أشكال بديلة من األدلة يف قضايا املادة
ية واالستئناف من الدعوى. وبالنظر إىل وترية احملاكمات، هناك حاجة إىل وقت ئاالبتداالنتائج يف مرحليت احملاكمة 

أطول لتقييم التأثري النهائي لالسرتاتيجية اجلديدة.

.٩٧، الفقرة ٣٦، ص ٢٠١٣تشرين األول/أكتوبر ١١)، ٢٠١٥-٢٠١٢اخلطة االسرتاتيجية ملكتب املدعي العام (حزيران/يونيه (1)
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ضا مواجهة حتديات كبرية يف حالة كينيا ضد أوهورو كينياتا وخالل هذه الفرتة الزمنية، كان على املكتب أي-٧
وفرانسيس موثاورا. وأدت عدة عوامل إىل قرار املدعي العام سحب القضية: حمدودية توافر األدلة نظرا لتفاصيل القضية، 

ة عن أدلاملكتب على األدلة بسبب عدم التعاون، وعدم وجود وسائل حتقيق بديلة لتكون بديالحصولفرص وحمدودية 
بذل ينبأ) ٢٠١٥-٢٠١٢. والتزم املكتب يف اخلطة االسرتاتيجية (حزيران/يونيه رئيسية ال ميكن االعتماد عليها

يف تأُعلنيتالإلدارة احلاالت على أساس االسرتاتيجية السابقة. ويهدف التحول يف سياسة االدعاء هجهدقصارى
رة اجلاهزية للمحاكمة يف أقرب وقت ممكن، وبناء احلاالت شدد على ضرو وت، ٢٠١٥-٢٠١٢خطة حزيران/يونيه 

ما لزم األمر وزيادة االعتماد على أشكال متنوعة من األدلة، إىل جتنب تكرار مثل هذه احلاالت.ثصعودا حي

االستخدام الكفء للموارد-باء 

بزيادة هامة يف )٢٠١٥-٢٠١٢لخطة االسرتاتيجية للمكتب (حزيران/يونيه الدعم لالدول األطراف قدمت -٨
. وقد ساهم هذا، إىل جانب غريها من التدابري يف االسرتاتيجية، يف نتائج االدعاء الواردة يف اجلدول األول. الموارد

ع أشكال أكثر تنوعا من األدلة.يوقد مسح للمكتب بتزويد بعض من قضاياه مبوظفني بصورة أكثر مالءمة، وجبم

امللقاة على طالباملبعلى حنو مالئم غري كافية لتمكني املكتب من الوفاء ومع ذلك، ال تزال املوارد احلالية -٩
، واستسالم بوسكو ٧٠أحداث غري متوقعة مثل الزيادة اهلائلة يف قضايا املادة محلت األكثر إحلاحا. وقد عاتقه

ل دومينيك أونغوين نتغاندا، ونقل شارل بلي غوديه، وضرورة فتح حتقيقات جديدة يف مجهورية أفريقيا الوسطى، ونق
هذا على حساب غريها من األنشطة اليت متس احلاجة كان ضبط ختطيطه للموارد. و على مؤخرا مكتَب املدعي العام 

املعلقة جاهزة للمحاكمة مبا يتماشى مع سياسة االدعاء احلالية، وبدء التحقيق يف اجلانبالقضاياإليها مثل جعل 
اجلرائم اجلديدة اليت تُرتكب يف ليبيا ودارفور، وإجراء مزيد من التحقيقات تابعة اآلخر من النزاع يف كوت ديفوار، وم

الالزمة يف مايل أو مجهورية الكونغو الدميقراطية.

كانت كبرية، إال أنه ال ٢٠١٥- ٢٠١٢رتة حزيران/يونيه فورغم أن مكاسب الكفاءة اليت حققها املكتب يف -١٠
ميكن تعويض أثر األحداث غري املتوقعة.

ا موارده استخدام ، وهو ما يستدعي ويواجه املكتب باستمرار إفراطا يف الطلب على خدماته-١١ بالطريقة وإدار
إىل استخدام موراده االستخدام األكثر مرونة من حيث الكفاءة، مبا يف تظم كثر كفاءة. وسعى املكتب بشكل مناأل

إىل أقصى حد ممكن.ذلك التعيني املؤقت للموظفني من حالة ألخرى يف الوقت نفسه 

ص مكتب املدعي العام إىل أنه:، خلُ كفاءة املكتبوبعد استكشاف أفضل طريقة لقياس -١٢

من الصعب التوصل إىل استنتاجات دقيقة عن الكفاءة على املستوى العام لألنشطة األساسية )أ(
ساسية ألنشطة األالعدد اإلمجايل ل‘) ١(’(االستقصاء األويل والتحقيق واملقاضاة). وذلك ألن 

واألنشطة ختتلف يف طبيعتها، و(ج) يتم تنفيذها يف ظل ظروف ‘) ٢’نسبيا، و(للمكتب منخفض
تعاون وموارد وأمن خمتلفة على مدى سنوات عديدة.
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قد يكون من املمكن وضع مؤشرات الكفاءة ألنشطة فرعية لكل نشاط أساسي كثريا ما يتم تنفيذها )ب(
الوقت للنَّسخ)، ولكن متوسط مدة أخذ اإلفادات؛ ومتوسط وتتشابه إىل حد بعيد يف الطبيعة (مثل 

قد ال يكون هذا النهج ممكنا جلميع األنشطة الفرعية (على سبيل املثال املنتج التحليلي، تنفيذ مذكرة 
اعتقال). وقبل إمكانية النظر يف مثل هذا النهج، ستكون هناك حاجة إىل نظام دقيق قائم على 

عداد يف احملكمة.النشاط ال يزال قيد اإل

ج متاح إلدارة موارد املكتب بكفاءة.)ج( حتديد مكاسب الكفاءة وقياسها واإلبالع عنها ال يزال أفضل 

باإلضافة إىل املكاسب اليت حتققت يف ٢٠١٥- ٢٠١٢حقق املكتب املكاسب التالية يف الكفاءة يف الفرتة و -١٣
ا هذه النتائج:السنوات السابقة اليت مل ترد هنا. ويقدم املرفق الثالث  تفصيال أكثر عن الكيفية اليت حتققت 

٢٠١٢٢٠١٣٢٠١٤٢٠١٥
٣٩,٦مليون٣٣,٢ملبون٢٨,٢مليون٢٧,٧امليزانية (باليورو) 

حيدد الحقا١٨٣,٩٦٢٨٤٨,١٧٥٤٤٢,٦٧٠مكاسب الكفاءة (باليورو)
يف املئة١,٣يف املئة٣يف املئة٠,٧النسبة املئوية

استراتيجيهدف كل حسب  غايات الذ تنفي- جيم

غايات عت هلا ضَ وُ استراتيجيةة أهدافست) ٢٠١٥-٢٠١٢لقد حددت اخلطة االسرتاتيجية (حزيران/يونيه -١٤
سنوية ممكنة. وكما هو مبني يف اخلطة االسرتاتيجية، فقد مت استعراض القائمة األولية لألهداف على أساس سنوي 

والتغريات يف البيئة التشغيلية للمكتب، والدروس املستفادة من املكتب وامليزانية املتاحة. استنادا إىل النتائج اليت حتققت،
ويسلط الضوء هنا على أهم اإلجنازات على مستوى األهداف احملددة هنا.

استقصاءات أولية وتحقيقات ومقاضاة غير متحيزة ومستقلة وذات جودة: إجراء١الهدف االستراتيجي- ١

ستوى القيام مباليت دعمت هذا اهلدف يف ٢٠١٥-٢٠١٢يف خطة حزيران/يونيه ةالرئيسية غايالكمن ت-١٥
والفعلي على أن مكتب املدعي العام قرراملقارنة بني الناتج املاألنشطة السنوية املتوقعة يف افرتاضات امليزانية. وتدل 

التحقيقات املقررة يف ضوء املطالب اجلديدة غري ) بتأجيل ١استوىف افرتاضات ميزانيته. ومع ذلك، كان هذا ال يتم إال (
) تأخري أنشطة يف التحقيقات اجلارية لدعم القضايا اليت يكون قد وقع فيها اعتقال أو نقل أو استسالم، ٢املتوقعة؛ و(

دة اليت ) تأخري مزيد من أعمال التحقيق الالزمة الستكمال األدلة يف القضايا املعلقة لتلبية أعلى املعايري اجلدي٣و(
يستخدمها املكتب.
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ات األولية والتحقيقات والمقاضاة: زيادة تحسين نوعية وكفاءة االستقصاء٢الهدف االستراتيجي- ٢

االستقصاءات األولية(أ)

) احلاجة إىل التواصل بشكل أكثر فيما يتعلق ٢٠١٥-٢٠١٢لقد حددت اخلطة االسرتاتيجية (حزيران/يونيه -١٦
لية والقيام بأنشطة لتحقيق أكرب قدر من التأثري الوقائي حيثما كان ذلك ممكنا. وقد مت حتقيق كلتا باالستقصاءات األو 

النتيجتني.

، ٢٠١٣وفقا للخطة االسرتاتيجية، َنشر املكتب ورقة سياسته بشأن االستقصاءات األولية يف تشرين الثاين و -١٧
. وأبرز التقريُر آخر ٢٠١١على أساس سنوي منذ عام تقريرا عاما عن أنشطته يف جمال االستقصاءات األوليةوأصدر

من خالل بيان صحفي، وهي ممارسة جديدة اعتمدها املكتب جلعل استقصاءاته األولية علنا األنشطة أيضا بنشرها 
أكثر. وعالوة على ذلك، وخالل الفرتة املشمولة بالتقرير، نشر املكتب مخسة تقارير عن حالة حمددة لتحديد متاحة 

، وجزر القمر) أو لتوفري ٢اس قرارات املدعي العام (تقارير اإلحالة املتعلقة مبايل، وكوريا، مجهورية أفريقيا الوسطى أس
عن حاالت حمددة يف إطار االستقصاءات األولية (تقرير مؤقتة عن الوضع يف كولومبيا). وقد أصدر دَّثة معلومات حم

من عدمه يف استقصاء أويلإجراء ح فيها األساس املنطقي وراء قراراته املكتب أيضا عددا من التصرحيات العلنية يشر 
، مصر).الدولة اإلسالمية يف العراق والشامبعض احلاالت (مثل فلسطني، 

قام املكتب بأنشطة وقائية، مثل البيانات العامة و/أو الزيارات امليدانية، يف احلاالت اليت تتكشف فيها خماطر و -١٨
، ويف ٢٠١٥نيجرييا قبل إجراء االنتخابات الربملانية والوالئية شباط/فرباير وآذار/مارس عام العنف، مثل الوضع يف 

بشأن االستقصاء األويل ويف ضوء الطابع العاملي للمحكمة ة املكتبساآلونة األخرية فيما يتعلق ببوروندي. ووفقا لسيا
االضطالع على األويل لتشجيع الدول خصص املكتب جهودا كبرية يف مرحلة االستقصاءفقد ومبدأ التكامل، 

مبسؤوليتها األساسية للتحقيق يف اجلرائم الدولية. وتركزت اجلهود بوجه خاص على حاالت يف إطار املرحلة الثالثة من 
عملية االستقصاء األويل (ال سيما أفغانستان وكولومبيا وجورجيا وغينيا ونيجرييا)، ومشلت، تبعا للظروف السائدة، 

داخل البلد، وطلبات للحصول على معلومات عن اإلجراءات الوطنية، وإجراء مشاورات مع السلطات بعثات إىل
الوطنية واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية لغرض حتديد الثغرات املوجودة لإلفالت من العقاب 

ونطاق التدابري العالجية املمكنة.

سألة من مسائل أفضل املمارسات أن إجراء استقصاءات أولية جيب أن وخالل هذه الفرتة، قرر املكتب كم-١٩
معىن إعادة حتديد أدوار القسمني من شعبة االختصاص نيكون عل املستوى املركزي لدى قسم حتليل احلاالت. وكا

دعم للفرق قسم التعاون الدويل اليقدم قسم حتليل احلاالت على االستقصاءات األولية و يركز والتكامل والتعاون أن 
). وعالوة على ذلك، توىل قسم حتلبل احلاالت وظيفة املقاضاةاملشرتكة/املتكاملة يف احلاالت اجلارية (التحقيقات و 

ا شعبة التحقيقات فيما يتعلق باحلاالت قيد االستقصاء األويل. حتليل أمناط اجلرمية اليت كان يقوم 

التحقيقات(ب) 

) فقد زادت القدرة على مجع أدلة أخرى ١لتحقيقات. (لرئيسية تقدما فيما يتعلق باالتطوير اأهداف لقد أحرزت -٢٠
من غري البيانات من خالل إنشاء وحدة األنرتنت وجملس استشاري للتكنولوجيا، والتدريب األويل من احملققني يف 
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ل أكثر من خالل توظيف احملللني تطوير وظيفة التحليمت ) و ٢(التحقيقات على األنرتنت، وزيادة قدرة األدلة اجلنائية.
اإلضافيني وموظفي الدعم، وحتديد قاعدة بيانات حتليل الوقائع لدعم األفرقة، واختبار الربجميات التحليلية، وتطوير قدرة 

) وكانت ٣على التحليل تراعي القضايا اجلنسانية، وذلك من خالل بدء تنفيذ منوذج لتقييم املصدر بصورة منهجية. (
لس االستشاري العلمي اخلارجي وجمموعة من كذلك تحقيق قيد االستعراض أو هي يف طريقها لتكون  معايري ال لدى ا

إلجراء -)PEACE"بيس" (اخلرباء يف التحقيق يف اجلرائم الدولية. ومت توفري التدريب جلميع احملققني فيما يتعلق بنموذج
ز مهارات جديدة مبا يتماشى املركَّ ) جلب التوظيفُ ٤وظفني. و(املقابالت مع الشهود. وزادت وترية التدريب جلميع امل

ال العسكري؛  ). وجيري طرح نظام بلدانوبالمع االسرتاتيجية احلالية (مثل املعارف يف اإلنرتنت، واالتصاالت، وا
) وقد مت تنفيذ ٥(املطلوبة. مع املالمح احلالية ومواءمتها من خالل التوظيف والتدريب رسم املالمح دارة الكفاءة لإل

مباشرة (مايل وكوت ديفوار ومجهورية أفريقيا الوسطى ظمةالوجود امليداين طويل املدى أو الدائم للمحققني بصورة منت
) وزادت محاية األشخاص املعرضني للخطر بسبب تعاملهم مع املكتب من خالل تبسيط العمليات ٦وأوغندا). (

مع وحدة الضحايا والشهود وقلم احملكمة.اقتناؤه رة الشهود الذي مت الداخلية وعرب الطرح احلايل لنظام إدا

املقاضاة(ج) 

) قام املكتب بتوظيف املزيد من احملامني ذوي اخلربة، مبا يف ذلك ١(حيثمت إحراز تقدم يف األهداف الرئيسية-٢١
أُنشت ) و ٢. (املقاضاةاء التحقيقات و حمامي احملاكمة االبتدائية الرئيسيني الذين يقودون حاليا الفرق املتكاملة إلجر 

احلالة الداخلية بشكل منتظم اُستعرضت ) و ٣وظائف إضافية وتعيني موظفني من أجل حتسني قدرة أداء األفرقة. (
وشامل أمام جلنة استعراض مستقلة عن الفريق قبل عرض أي قضية، لتزويد املدعي العام واللجنة التنفيذية برأي مستقل 

القانوين، وهو يتألف من التدريب ثقيف برنامج مستمر للتمت تنفيذ ) و ٤بل اختاذ أي قرارات كربى. (عن حالة قضية ق
الكفاءات الستخدام أشكال تطوير جيري و ) ٥. (املتصلة بأنشطة الدعوةالقانونية والشفوية والكتابية الكفاءات على 

. ومت وضع الربنامج بالتشاور مديريلقياس وإعداد برنامج داخلي عض) ووُ ٦بديلة إلعداد القضايا احلالية وعرضها. (
مع قسم املوارد البشرية يف قلم احملكمة، وهو يتضمن التدريب املنتظم وكذلك استعراضا كامال ألداء مجيع املديرين 

الرئيسيني يف شعبة املقاضاة.

ل المكتب وتنفيذ : االستمرار في دمج المنظور الجنساني في جميع مجاالت عم٣الهدف االستراتيجي- ٣
ى نوع الجنس والجرائم ضد األطفالالسياسات فيما يتعلق بالجرائم الجنسية والقائمة عل

خمتلف تعكف . و ٢٠١٤يف حزيران/يونيه اجلرائم اجلنسية والقائمة على نوع اجلنس نشر املكتب سياسته عن -٢٢
. وعلى سبيل املثال، مت حتديث منوذج تنفيذ هذه السياسة يف مجيع جوانب عملهاعلى الشعب واألقسام يف املكتب 

. وجيري اجلرائم اجلنسية والقائمة على نوع اجلنسخطط التحقيق ليشمل التخطيط املنهجي وإعداد التقارير فيما يتعلق ب
حاليا وضع املبادئ التوجيهية فيما يتعلق مبنهجية جديدة تراعي القضايا اجلنسانية، وسيتم اختبارها يف حتقيقات 

إلجراء املقابالت مع الشهود املعرضني للخطر وسيتم تدريب ما "Peaceبيس"ج ذ ا جيري حاليا إعداد منو جديدة. كم
يكفي من احملققني عليه لدعم األفرقة.

ا. وعقد نشاطه مل اوبدأ فريق ع-٢٣ لوضع سياسة املكتب فيما يتعلق باألطفال يف النزاعات املسلحة واملتأثرين 
ري حاليا استكشاف اخليارات لعقد مشاورات مع األطفال والشباب ذوي الصلة.جيء و املكتب مشاورات للخربا
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: تعزيز التكامل والتعاون من خالل تعزيز نظام روما األساسي لدعم المحكمة الجنائية ٤الهدف االستراتيجي- ٤
الدولية والجهود الوطنية في حاالت قيد االستقصاء أو التحقيق

) حتسني منوذج التعاون لدى املكتب ١: (٢٠١٥-٢٠١٢ران/يونيه يحز خطة ُوضعت ثالثة حماور رئيسية يف-٢٤
من خالل وجود شعبة االختصاص والتكامل والتعاون اليت تأخذ زمام املبادرة يف االتصاالت االسرتاتيجية ووجود شعبة 

للتحقيق يف اجلرائم دعم اجلهود اليت يبذهلا اآلخرون و شبكات إنشاء ) و ٢؛ (لديها جهات اتصال تنفيذيةالتحقيقات 
) تعزيز فهم عمل املكتب من خالل االتصاالت.٣و(؛اجلنائية الدولية

وبدأ املكتب تنفيذ منوذج جديد للتعاون يف بلدان احلالة مثل كوت ديفوار ومايل ومجهورية أفريقيا الوسطى، -٢٥
اص والتكامل والتعاون أيضا عت شعبة االختصوضَ ا مع مكتب املدعي العام. و كثري عاملى اليت تتومع الدول األخر 

رصد معززة للطلبات الواردة والصادرة للحصول على املساعدة، وكذلك توحيد اللغة قاعدة بيانات منظمة هلا آليةُ 
والعمليات، حيثما كان ذلك ممكنا.

ا السلطات الوطنية داخل -٢٦ وخارج ويتضمن التعاون والتكامل أيضا حتقيقات ومالحقات قضائية تقوم 
هي حجر املقاضاةقيد االستقصاء األويل أو التحقيق: واملسؤولية األساسية للدول يف التحقيق و ت أيضا املوجودة احلاال

الزاوية يف نظام روما األساسي وضروري فجوة اإلفالت من العقاب يف هذه اجلرائم. ومبرور الوقت، شهد املكتب زيادة 
هذا إىل توطيد متزايد لنظام روما األساسي وسد متزايد لفجوة يف االمتثال لطلبات املساعدة من الدول. وقد يشري 

اإلفالت من العقاب.

ا املخصصة أقوى مع السلطات الوطنية والدولية ذات الصلة وكعالقات وسعى املكتب باستمرار إىل إقامة -٢٧ يانا
اجلرائم املوضوعية الرئيسية (مثل شبكات التعاون القضائي القائمة وأفرقة اخلرباء يف املسائل، وكذلك )قاضاةللتحقيق وامل

)، لتعزيز التنسيق بني األنشطة وتطوير فهم مشرتك لكيفية إجراء مثل هذه التحقيقات اجلنسية والقائمة على نوع اجلنس
وقد خصص املكتب الكثري من اجلهد لزيادة وجوده يف الشبكات عرب الوطنية للممارسني وتعزيزه (مثل .املقاضاةو 

) وحتقيق أقصى قدر من التبادل املشرتك IberRedريد ، وإيرب CARENكارينو ألاورويب ملنع اإلبادة، شبكة االحتاد ا
للمعلومات واملساعدة بني املكتب والسلطات القضائية الوطنية.

، بين الجنسياتلتوازن الجنساني و مع إيالء اهتمام خاص لالمكتب مهنبة : الحفاظ على ٥الهدف االستراتيجي- ٥
، وإدارة األداء والقياسدافعهمن و لموظفياجودة و 

. ومت تنقيح إعالنات الوظائف بني اجلنسياتالتوازن بني اجلنسني و لقد أوىل املكتب اهتماما خاصا لتحسني -٢٨
التمثيل ضعيفة لمجموعاتلنظمت أنشطة توعيةو الشاغرة وطرق االختيار لتجنب أي حتيز حمتمل يف عملية االختيار. 

، ومعهد التحقيقات اجلنائية الدولية، إىل غري الةالعديف جمال (مثل االنرتبول، واالستجابة السريعة عرب قنوات خمتلفة 
األولوية للمجموعات قليلة التمثيل يف وضع القوائم إلجراء املقابالت. ومت التحقق من تكوين جلان تنحمُ و ذلك). 

املقابالت لضمان التنوع اجلنسي واجلغرايف.
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منذ حزيران/يونيه بني اجلنسياتل هذا اجلهد املنظم لتحسني التوازن بني اجلنسني و ورغم أن املكتب بذ-٢٩
موعات بذل املزيد من اجلهد للوصول إىل اال بد من هناك حاجة إىل إحراز مزيد من التقدم. و إال أن ، ٢٠١٢
م.يكالتمثيل حىت يقدم ما ضعيفة  في من املرشحني املؤهلني ترشيحا

نسيالجالتوازن

املناصب املقررة يف امليزانية: املناصب املهنية/الفنية
كل املناصب (املقرررة يف امليزانية، املساعدة 
املؤقتة العامة، فئة اخلدمات العامة + املهنية)

اهلدف

النتيجةالنتيجة
/ديسمرب ١ك

٢٠١٢
يل/أبر اننيس

الفارق٢٠١٥
/ديسمرب ١ك

٢٠١٥
يل/أبر اننيس

الفارق٢٠١٥
%%%%%%%

٢,٣٦٥٢٥٢٠-٤٥,٦٥٤٤,٢٩إناث
٥٤,٣٥٥٥,٧١١,٣٦٤٨٤٨٠ذكور

خيفض معايريه يف دون أن ويف الوقت الذي سيواصل فيه املكتب االنتقاء من بني أفضل املرشحني فقط -٣٠
اليت حيتاج إىل العمل فيها، يعتقد املكتب ناطق تأثر التمثيل اجلغرايف ملكتب املدعي العام دائما بامليالتوظيف، وبينما س

اجلنسيات. وسيقوم مبنح األولوية هلذا بني إحراز املزيد من التقدم فيما يتعلق التوازن بني اجلنسني و هناك حاجة إىل أن 
ستكون عملية تدرجيية.اإقراره مع ذلك بأن هذمع ، ٢٠١٨-٢٠١٦يف اسرتاتيجيته للفرتة األمر 

. وأشارت شركة "برايس ووترهاوس  اهلدف االسرتاتيجيهآخر من هذعنصرا مهمااملوظفنيجودةوشكلت -٣١
هذه هي احلال.ما زالت موظفي املكتب والتزامهم، و لدى الحرتاف لعايلالكوبرز" يف تقريرها إىل املستوى 

التوازن الجغرافي

املناصب املقررة يف امليزانية: املناصب الفنية
كل املناصب (املقرررة يف امليزانية، املساعدة املؤقتة 

)فنيةالعامة، فئة اخلدمات العامة + ال

اهلدف

النتيجةالنتيجة
/ديسمرب ١ك

٢٠١٢
يل/أبر اننيس

الفارق٢٠١٥
/ديسمرب ١انونك

٢٠١٢
يل/أبر اننيس

الفارق٢٠١٥
%%%%%%%

١-٠,٤١٢٠١٩-١٢٤٨,٧١,.١٣,١١١أفريقيا
٠,٨٤٥٦١-١٨,٤٣٥,٨٨٥,٠٤آسيا

٠,١٦٩٩٠-٨,٣٧٧,٣٥٧,١٩أوروبا الغربية
أمريكا الالتينية ومنطقة البحر 

١-١,٦٢٧٦-١٦,٠٦٨,٠٩٦,٤٧الكارييب
موعات  أوروبا الغربية وا

٤٤,٠٤٥٩,٥٦٦٢,٥٩٣,٠٣٥٩٦٠١األخرى
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ية أصال. فقد مت ضمان جودة املوظفني من خالل جمموعة متنوعة من اخلطوات باإلضافة إىل معايري التوظيف العالو 
وبعد ذلك مت تدريب مجيع املوظفني ،٢٠١٣أيلول/سبتمرب عام ٥أصدر مكتب املدعي العام مدونة قواعد السلوك يف 

عليها. وبدأ العمل يف مشروع برئاسة نائب املدعي العام على وضع القيم األساسية للمكتب.

جلودة عن طريق زيادة ميزانية التدريب.ول على موظفني يتسمون باصحللدعمت الدول األطراف هذه اجلهود و 

)، وبطريقة سليمة: مت توفري التدريب ٢٠١٤يف املائة يف عام ٨٤وقد ضمن املكتب إجراء كل تقييمات األداء (
للمديرين واملوظفني هلذا الغرض وصدرت املبادئ التوجيهية على نطاق املكتب لتجنب التقييمات املبالغ فيها.

. وقدمت فرقة العمل املعنية مبناخ العمل توصيات دوافع املوظفني ورفاههمبرية على ويعلق املكتب أمهية ك-٣٢
للمدعي العام بناء على استعراض الدراسات االستقصائية السابقة للموظفني، واملناقشات اجلماعية املركزة مع موظفي 

لفريق العامل، ومن املقرر حتديثها مكتب املدعي العام، واالستبيانات األساسية. ووافق املدعي العام على توصيات ا
مع قلم يقوم و ، كتب. ويعمل املكتب على سياسة لتجنب الصدمات النفسية الثانوية للموظفنيامللنشرها على نطاق 

اكالوقاية من و استعراض كيفية ضمان أفضل رفاهية ملوظفيه (مثل الدعم الطيب يف امليدان، باحملكمة  ). ورغم أن اإل
كتب الحظت املمنتظم للدوافع والرفاه والثقافة داخل املكتب، إال أن إدارة ادرا على وضع قياسكتب مل يكن قامل

عالمات على حدوث حتول إجيايب جتاه البيئة اليت يشعر املوظفون فيها بالراحة يف التعبري عن آرائهم واختاذ مبادرات 
كجزء من نظامه املستقبلي ملؤشرات تظمامنلتحسني أداء املكتب. ويعتزم املكتب رصد هذا التحول بطريقة أكثر

األداء.

(مقابل األداء الفردي) بشكل جيد من خالل اإلجنازات اليت مت للمكتباألداء العام وقياس إدارة تتضح و -٣٣
ذإبرزها يف الفقرات السابقة. كما مت تنفيذ األهداف الرئيسي . (أ) مت توضيح األدوار اهلدف االسرتاتيجيهة فيما يتعلق 

والفرق املتكاملة، فضال عن مسؤويل الفرق املتكاملة، على النحو الذي اقرتحته التنفيذية شعب البني اللجنة التنفيذية، و 
. (ب) وقام فريق عمل بتحديد جمموعة حمدودة ولكن شاملة من مؤشرات األداء اليت جيري "برايس ووترهاوس كوبرز"

ورقة مفاهيمية )). (ج) واعتمد املكتب ٢٠١٨-٢٠١٦اتيجية (من اخلطة االسرت ١١٠-١٠٤طرحها (انظر الفقرات 
هد إىل قسم ومت تدريب املوظفني لتيسري املناقشات املنظمة بشأن الدروس املستفادة. وقد عُ ،الدروس املستفادةعن 

ها ملشورة ضمان حتديد أفضل املمارسات وتوثيقها وتنفيذها. وعلى صعيد احملكمة مت حتديث للمخاطر اليت تواجها
(د) وباملوازاة مع ذلك، وضع قسم املشورة بالتعاون مع شعبة التحقيقات إطارا إلدارة املخاطر، ووضعت شعبة .احملكمة

التحقيقات مشروعا جتريبيا بيان يف هذا الصدد.

والمساءلة والشفافيةةالرشيدحوكمة ضمان ال:٦الهدف االستراتيجي- ٦

ا مثلما مت بيانه أعاله اختذ املكتب عل-٣٤ "برايس ووترهاوس كوبرز"ى املستوى الداخلي اخلطوات اليت أوصت 
فيما يتعلق بدور نائب املدعي العام واللجنة التنفيذية، والشعب التنفيذية والقيادة للحوكمةليالداخهيكله لتوضيح 

ضمن الفرق املتكاملة. كما أنه مضى ُقدما يف مسألة إدارة املخاطر وقياس األداء.

حتسن التعاون بني األجهزة بشكل مع ذلك فقد ، يبقى إطار احلوكمة دون تغيري. و توى بني األجهزةاملسوعلى -٣٥
ملحوظ.
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، مت ربط امليزانية ٢٠١٤) منذ عام ١الدول األطراف، ميكن إبراز اخلطوات التالية: (أمام باملساءلةوفيما يتعلق -٣٦
ستوى السنوي املتوقع لألنشطة ومشاريع التحسني سرتاتيجية ملكتب املدعي العام من خالل املاالصراحة باخلطة 

املنجزات اليت حققها من خالل تقارير عن أيضا ام املكتب باإلبالغ ) وق٢الرئيسية املستمدة من اخلطة االسرتاتيجية. (
عية األداء السنوي وكذلك من خالل اإلحاطات اإلعالمية املنفصلة للجنة امليزانية واملالية، وفريق الهاي العامل ومج

ا.٣الدول األطراف؛ ( ) وساهم املكتب بقوة يف حل املسألة املعلقة بشأن دور آلية الرقابة املستقلة ومسؤوليا

أعاله فيما يتعلق باالستقصاءات األولية والسياسة يف اجلرائم بالشفافيةعلى اجلهود املتعلقة ومت تسليط الضوء-٣٧
القائمة على نوع اجلنس.و ة اجلنسي
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نيالمرفق الثا

مكاسب الكفاءة
. ويرد وصف أكثر ٢٠١٥-٢٠١٢يقدم اجلدول التايل ملخصا ملكاسب الكفاءة يف فرتة حزيران/يونيه -١

تفصيال لطبيعة االدخار إىل جانب الكلفة التقديرية اليت مت ادخارها.

تفاصيل التكاليفوصف الكفاءة
م عاوفوراتجمموع ال

٢٠١٢
عام الوفوراتجمموع 

٢٠١٣
عام وفوراتجمموع ال

٢٠١٤(1)

ة بالسفرلت صامسائل ذ
عدم تنفيذ سياسة األمم 
املتحدة من درجة رجال 

اليت تدوم األعمال للرحالت 
ساعات ٩أكثر من 

بدرجة سياحية ااستبداهلو 
فعالة من حيث مرحية و 
.التكلفة

زيادة مدة البعثات يف امليدان 
املزيد من النشاط يسري لت

جوية ذكرة مقابل تكلفة ت
.احدةو 

ة لشعبة بعث١٢٥حوايل حجز ، مت ٢٠١٣يف عام 
ساعاتأكثر من تسعالتحقيقات مبدة رحالت 

مقارنة ) يورو١٥٨٠(بأسعار الدرجة السياحية 
درجة رجال األعمال يف سياسة األمم املتحدة ب
السفر هلذه تكلفة )، وهذا يعين أن يورو٣٣٠٠(

ن بدال ميورو١٩٧,٠٠٠كانت الرحالت  
٤١٢,٠٠٠.

كانت مدة ،  ٢٠١٤، وحاليا يف عام ٢٠١٣يف عام 
عليه تأيام أطول مما كان٥-٣بعثات يف املتوسط ال

املزيد بطول األالبعثات وتسمح يف السنوات السابقة. 
ويقدر بأن واحدة. تذكرة جوية تكلفة ات بمن النشاط

بعثات عشرنشر ما يصل إىل وفر النشاط متديد 
مببلغ تذكرة توسط مبن شخصني كل بعثة مو . إضافية
٣١,٦٠٠= ٢x١٠x١٥٨٠= يورو ١٥٨٠

يورو.

يورو٢١٥,٠٠٠حوايل يورو١١٢,٨٧٥

يورو٢٣,٠٠٠حوايل 

(1)
CBF/24/7
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٢٠١٤(1)

االستعانة بمصادر خارجية
، مثل االتيف بعض ا

االستعانة تالنسخ مسح
فض خبمبصادر خارجية 

.ليف بشكل كبريالتكا

يف  مبصادر خارجية املكتب ، استعان٢٠١٠منذ عام 
اللغة اإلجنليزية والفرنسية وبعض بالنسخ عمل كثري من 

.ةلغات األقليال
وقد . جتري يف املكتبراجعة ومراقبة اجلودة املزال تال و 

نفقات املوظفني بنسبة أدى هذا فعال إىل تقليص 
. وأدى هذا مكافئة للعمل بدوام كاملبثماين وظائف 

٥٧٠,٠٠٠ني مببلغ إىل تقليص تكاليف مالك املوظف
فلم فرتة هذه الالتكلفة الفعلية للنسخ يف أما.يورو

بينما مل تصر أبدا –يورو١٠٠,٠٠٠أبدا تجاوزت
سليم.مواعيد التتناجلودة وحسَّ ب

يورو٤٧,٠٠٠حوايل 

اإليواء في الميدان
مسحت الظروف ماحيث

حقق ) كوت ديفوار(
إقامات شعبة استخدام

فنادق الالتحقيقات بدل 
وتقليص بدل اإلعاشة اليومي 

فورات تشغيلية كبرية.و 

١٣-أكتوبر تشرين األول/١٢الفرتة من خالل 
مكتب املدعي اُستخدم منزل أكتوبر، تشرين األول/

لة. وبدل اإلعاشة اليومي لي٦٠٠العام ما يقرب من 
٩٥xيورو ألبيدجان (٩٥(النسبة املئوية للغرفة) هو 

.يورو)٥٧,٠٠٠= ٦٠٠
نزل + النفقات العامة تكلف تقريبااملاستئجار 
كفاءة مكاسب  يورو، وهو ما يؤدي إىل ٤٤,٠٠٠

إىل أيضا يورو. وأدى هذا الوضع ١٣,٠٠٠تبلغ 
للمكاتب إضايفحيز احلاجة إىل التقليص من 

أدى اخنفاض ، ٢٠١٤عام الخالل و ). يورو٨,٠٠٠(
يفمجالية اإلكاسب املصيتقلإىل مستوى اإلشغال 

مت توفري لكفاءة، ولكن على أساس نفس احلسابا
.أبيدجانيف فنادق اإلقامة يورو عن ٢١,٠٠٠

يورو٢١,٠٠٠يورو٣٣,١٨٧,٥يورو٣٦٨٧,٥

إدارة شعبة التحقيقات
مركزية يف إنشاء وحدة ادارية 

شعبة التحقيقات
من تقليص موظف واحد من فئة اخلدمات العامة 

يورو. وأدى ٧٠,٩٠٠خالل وجود وحدة مركزية = 
االستخدام بكفاءة أكثر للقرطاسية، على أساس 

يورو.٣٠٠٠حوايل إىل توفري ،٢٠١٢

يورو٧٤,٠٠٠حوايل 
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عام وفوراتجمموع ال

٢٠١٤(1)

١٥المادة 
جديد حيث مت إدخال نظام 
يرغبون يف يشجع اآلن من 

كتب املتقدمي بالغات إىل 
أو حتديد موعد و/على 

م عرب الربيد  إرسال استفسارا
.لكرتوينأو الربيد اإل

٢٠ل من متوسط العملية هي أن عدد الزوار قالفائدة 
هذا يعين: كل زيارة اليورو، حبساب . و ١يف الشهر إىل 

يعين دقيقة، مع اثنني من املوظفني، وهذا ٣٠تساوي 
يورو ٨٠٠لكل زيارة (يورو ٤٠لكل زيارة = ساعة 

على أساس و السنة). يورو يف٩٦٠٠يف الشهر، 
يورو.٩٠٠٠وايل حبحتقيق وفورات عين هذا سنوي ي

يورو٩,٠٠٠حوايل 

تحسين التشغيل اآللي للمكتب
حتسني التشغيل اآليل 

للمكاتب

طورت وحدة األدلة 
اآلياروتينواملعلومات داخليا 

للتحقق من الوثائق اجديد
املوجهة للكشف عنها. وهذا 
سيوفر أربعة أيام عمل يف كل 

.شهر

، مت بوينت"مايكروسوفت شري"جيا باستخدام تكنولو 
تلقي باخلدمات ورِّديللسماح ملالطلب تدفقات تنفيذ 

مهام العمل اليت يتم إخطار إنشاء طلبات العمل و 
عن طريق رسائل الربيد اإللكرتوين ا أعضاء الفريق 

تنفيذ جمموعة بمكتب املدعي العام وقام التلقائية. 
لتحقيق ة ذه الطريقمتنوعة من أساليب العمل 

كتب مبا يف ذلك على نطاق املمكاسب الكفاءة 
("وحدة معاجلة البيانات")طلبات النسخ

دخول ("وحدة قاعدة أمن املعلومات وإدارة التحكم بال
ا مجع املعلومات و و ، املعارف)" للفرق التكليف 

).فريق ليبيابتكاملة (بدءا امل
دوي التحقق اليتتطلب سابقا املوجودة عملية كانت ال

هذا، يف املتوسط، سيستغرق و لكرتونية. مللفات اإلمن ا
من فئة "اخلدمات العامة موظفمخسة أيام عمل من 

وهو ما يساوي حبساب كل شهر (الرتب األخرى"  
الروتني ويُوفر يف السنة). يورو ١٧٧٠٠اليورو حوايل 

مبا أن التطبيق من ذلك الوقت يف املئة ٨٠اآليل 
حاجة إىل فتحها يدويا ا يتحقق من امللفات دومن

.للتحقق

يورو٦٧,٤٠٠

يورو١٤,٠٠٠حوايل 

تحسين تقديم خطط البعثات
يقلل من التكلفة املسبقني تذاكر الالتخطيط وشراء 

طط اخلتحسني توقيت بنيَّ اجلهد الكبري لاإلمجالية. و 
. ميكن حتسينهابعثاتمن مخس ةواحدللبعثات أن 

يف املائة يف جمموع ٢٠على أساس تقليص بنسبةو 
خطط بعثات شعبة التحقيقات، يقدر أن يتم توفري 

يورو.٤٧,٠٠٠حوايل 

يورو٤٧,٠٠٠
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٢٠١٤(1)

إدارة اإلجازات
إجازة كل دقيقة يف  ١٥توفري على أساس متوسط تبسيط عملية إدارة اإلجازات

).وظف اإلداريامل،(الفرد، املشرف
يورو٦,٨٤٠

إدارة الشهود
تنسيق أفضل، التنسيق: 

وتبسيط أو توضيح جماالت 
ؤولية واحلد من التداخل املس

حترير على تأثري سيكون له
املوارد

شاهد يف حاجة ١٠٠كتب املدعي العام حاليا حنو مل
إعادة ومن شأن . مدارإلتنسيق وبذل جهد كبري إىل 

ال يقل إجراءات اإلبالغ توفري ما العمل و تنظيم تدفق 
وقت االجتماعات سبوع يف ساعات يف األ٣عن 

وحدات وفرق ومديري التنسيق. الذي يُقضى بني 
)(متوسط أربعة أشخاص

اعةس٦٢٤= x٤x٥٢ساعات ٣
يورو٣٤,٠٠٠

يورو٣٤,٠٠٠

االنتشار في الميدانتغيير في مفهوم 
قبل املكانعني الشهود يف وجود لضمان تغري اإلجراء 

لن يكون إىل امليدانأن يتأكد املقر من أن االنتشار
ة من عدم احلضور مناسب١١بناء على و . دون جدوى

ثنني على األقل من اللسفر جوا مت توفري تذكرتني ل
يورو + بدل إعاشة يومي ١٥٠احملققني (حوايل 

١٧٠٠x٢عادل وفورات ت–يورو) ٢٠٠وايل حب
x١١

يورو٣٧,٤٠٠

العميات الميدانية
حساباتحتسني مراجعة 

نفقات املكاتب امليدانية
كفاءة وحتققت ال. وتسويتها

بفضل حتسني التنسيق 
وحدة اإلدارة الداخلي بني

العامة ووحدة دعم العمليات 
.يف شعبة التحقيقات

امليدانيةتسوية وثائق االلتزام املتنوعة للمكاتب حتسنت 
. وميكن تقييم على حد سواءالوقتو اجلودة من حيث 

من السنة يف املئة ٢٥أي ع سنة،ربختفيض الوقت يف 
فقد  ، امليدايناملالية. ونظرا الزدياد مستوى األنشطة 

من يف املئة ٤٠بنسبة كانت النفقات الفعلية أعلى 
دائما يف املتوسط أثر كان يتطلب النشاط املتو امليزانية. 

(مستوى خدمة مكافئة للعمل بدوام كاملوظيفة ٢,٥
إلدارة العامة. وميكن تقدير عامة من الرتب) يف وحدة ا

ا راتب خدمة عامة التكاليف نسبة العائد إىل  على أ
) (أي: من املئةيف٢,٥x٤(xمن الرتب األخرى 

مكافئة وظائف الناحية النظرية الزيادة املطلوبة يف
أي: ختفيض يف يف املئة (x٢٥) للعمل بدوام كامل

٨٠,٦٠٠= ٧٣,٣٠٠x١,١٠) = وقت التسوية
و.يور 

يورو٨٠,٦٣٠
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٢٠١٤(1)

األسفارتسوية 
التنسيق: تنسيق أفضل داخل 

أسرع إيداع املكتب و 
املُتحقق منها لمطالبات ل

لحجز لدى قلم احملكمة ل
.النهائي

انظرا الرتفاع وترية البعثات مكتب وموظفكان ،  ومد
قتا أطول لتقدمي مطالبات و دائما ُمينحون املدعي العام

اية العام  و يوما). ٩٠سفرهم (أي:  هذا كان يف 
عمليات تدوين التسويات تأخري يف سبب تاالستثناء ي

قت وحدة اإلدارة وافو يف حسابات احملكمة. ائيا 
ستثناء على تقليص االالعامة (مكتب املدعي العام)

وحدة دعم يوما بعد التشاور الداخلي مع٦٠إىل 
العمليات يف شعبة التحقيقات (مكتب املدعي العام). 

تلقي يف ) احملكمةامليزانية واملالية (قلمتوهكذا بدأ
مت إجراء و . قبل املوعد السابقيوما٣٠ةققَّ حمُ مطالبات 
يف عدد ٪ من الوقت) دون زيادة ٣٣- (هذا الكفاءة 

عدد يف وقت زاد فيه و وحدة اإلدارة العامة املوظفني يف
نظرا لزيادة مستوى نشاط يف املئة ٤٩البعثات بنسبة 

.تبملكا
مكافئة عن وظيفة ال يقل املتأثر ما النشاط وتطلَّب 

(مستوى خدمة عامة من الرتب للعمل بدوام كامل
ة. وميكن تقدير نسبة ماألخرى) يف وحدة اإلدارة العا

ا راتب خدمة عامة من  العائد إىل التكاليف على أ
(أي: الزيادة املطلوبة نظريا x١,٤٩الرتب األخرى

يف املئة x٣٣افئة للعمل بدوام كاملكالوظائف امليف
xيورو ٧٣,٣٠٠= اإليداع)وقت أي: ختفيض يف (

يورو.٤٧,٨٠٠= ٠,٦٥١٦

يورو٤٧,٨٠٠

متكررةالجتماعات تقليص اال
اجتماع إدارة شعبة 

التحقيقات

إحاطة أمنية

عقد اجتماع مدته ساعتان مرةكل شهر عوض مرة  ي
من كبار ١٧ره ضحياالجتماع الذي و . كل أسبوعني

القضايا عاجلةعقد بصورة متواترة مليُ يزال ال و املديرين 
. شعبةالالضرورية اليت تواجه 

إعادة تركيز وإعادة صياغة إحاطة أمنية ويقدر أن 
على ست ساعات قد وفر على الوحدات أساسية 

- ساعة سنويا ٣٠٠أكثر من - األقل لتوليد إنتاجها 
مكافئة للعمل بدوام  يفة وظ٠,٢أي ما يعادل تقريبا. 

وهو ما أخرى. الضطالع مبهام تشغيلية لنُقلت كامل
يورو.١٨,٠٠٠ة حوايل: الييعادل من الناحية امل

يورو٣٥,٠٠٠

يورو١٨,٠٠٠
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٢٠١٤(1)

توظيفال
الفيديو اتاستخدام مؤمتر 

وجها املقابالت بدال من 
.لوجه

بدل اإلعاشة يف تذاكر الطريان و على أساس التوفري 
باستخدام و إىل الهاي. لسفر للمرشحني لومي الي

بدل +ةأوروبي(تذكرة رحلة عابرة للقارات/متوسط 
وجهالتوفري يف املقابالت متوسط إعاشة ياومي) فإن 

التوفري إمجايل يورو. و ١٥٠٠تقريبا يساوي لوجه 
معقودة.فيديو مؤمترات ١٥٠٠x٣٤يساوي 

يورو٥١,٠٠٠

التدريب
التدريب تكلفة تخفيضت

املتخصص
على أساسي تدريب تنفيذ ج تعاوين لتطوير و مت وضع 
نفيذ تصميم وتيورو نظري ٤٧,٠٠٠مقابل التحقيق 

العادي هو  مرسوالشخصا. ٤٤-ثالث دورات 
وكان من املفروض أن للشخص الواحد. يورو ٣٠٠٠

يورو ٤٧,٠٠٠-يورو ١٣٢,٠٠٠تكون التكلفة 
يورو.٨٥,٠٠٠توفري= )التكلفة الفعلية(

يورو٨٥,٠٠٠

يورو٤٤٢,٦٧٠يورو٨٤٨,١٨٧,٥يورو١٨٣,٩٦٢,٥المجموع
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المرفق الثالث

تحسين النتائج في مرحلة اعتماد التهم 
يوضح هذا املرفق ويشرح املنهجية املستخدمة ملقارنة أداء االسرتاتيجية احلالية بسابقتها. ويبني اجلدول أدناه أن -١

من املرجح أن . ويف املتوسط،) قد حتسن٢٠١٥-٢٠١٢دعي العام يف إطار اسرتاتيجية (حزيران/يونيهأداء مكتب امل
يتم اعتماد التهم واملتهمني.

أداء اعتماد التهم

االستراتيجية السابقة
٢٠١٢حزيران/يونيه -٢٠٠٣

استراتيجية حزيران/يونيه 
٢٠١٥-٢٠١٢

زيادة األداء النسبة المئويةوعالمجمالنسبة المئويةالمجموع
حسب التهم

املعتمدة
غري املعتمدة

المجموع

٥٠
٣٠
٨٠

٦٢,٥
٣٧,٥
١٠٠

٢٠٦(1)

٣٤
٢٤٠

٨٥,٨٣
١٤,١٧
١٠٠

يف املائة٢٣,٣٣+

حسب المتهمين
املعتمدة

غري املعتمدة
المجموع

١٠
٤

١٤

٧١,٤٣
٢٨,٥٧
١٠٠

٨
٠
٨

١٠٠
٠

١٠٠

يف املائة٢٨,٥٧+

مقارنة سليمة، فإنه جيب أن يتم حتديد القضايا اليت تندرج يف إطار اسرتاتيجية االدعاء اجلديدة وأي جراءإل-٢
تندرج يف اسرتاتيجية ف٢٠١٥-٢٠١٢التحقيقات اليت أجريت بأكملها خالل فرتة حزيران/يونيه أما منها ال تندرج. 

ذلك، قبل ما ع أيضا القضايا اليت يرجع تارخيها إىل ). وتق٧٠االدعاء اجلديدة (مثل مجهورية أفرييا الوسطى، املادة 
ضمن هذه الفئة (كوت ديفوار: ،اجلديدة عليها خالل الفرتةعلى تطبيق اسرتاتيجيتهولكن اليت كان املكتب قادرا

(2)لوران غباغبو، شارل بلي غودي، مجهورية الكونغو الدميقراطية: بوسكو نتاغاندا). ويبني اجلدول أدناه أي املتهمني

امالذي مت فيه إيداع ضمن االسرتاتيجية السابقة واالسرتاتيجية احلالية. ومتثل البيانات الواردة اليومَ ندرجون ي الئحة اال
لدى دائرة املرحلة التمهيدية.

اماتهذهدراجيزيد إ(1) م منواحدنسبت لكل (حيثقة لاملتعالدميقراطيةالكونغومهوريةاخلاصة جب٧٠قضية املادة يفاال اخلمسةاملشتبه 
إىل: (أ) معدلتشريساألرقامفإناحلالة،هذهدرجتُ ملإذاو . جداكبريبشكلالعينة) منمة٤٣إىل ٤٢ةلاالعدختل بسري جرائمبارتكاباملتهمني 

مت اعتماد ولكنالذي ُأحضروا إىل جلسة اعتماد التهم،املتهمنيمنحمدودو(ب) عدد؛يف املئة)١٠، أو ٠-٢٢(أي،أعلى من التهم املعتمدة 
.مهم مجيعا للمحاكمة

ا املكتب. القضايا يتضمن كافة ال هذا اجلدول (2) احلايليف الوقت أو قيد التحقيق عتقال معلقة، االت ال تزال بعض مذكراو أو التحقيقات اليت يقوم 
الدائرة التمهيدية.القضايا اليت مرت على عملي اعتماد التهم قبلال ومن مث فإن هذا اجلدول ال يظهر إ. معلقةأو 
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(4)٧٠٣٠/٠٦/٢٠١٤املادة (3)١٨/٠٨/٢٠١٠جان بيار مببا غمبو 

جمهورية الكونغو الديمقراطية
(6)١٠/٠١/٢٠١٤بوسكو نتاغاندا(5)٢٨/٠٨/٢٠٠٦توماس لوباغو دييلو

(7)٢٦/٠٦/٢٠٠٨جريمان كاتانغا

(8)٠٣/٠٨/٢٠١١كليكست مباروشيمانا

(9)١٢/٠٦/٢٠٠٨ماتيو نغودجولو

كينيا
(10)٧٠٠١/٠٩/٢٠١١املادى 

(11)١٩/١١/٢٠٠١أوهورو مويغاي كينياتا

(12)١٥/٠٨/٢٠١١وليام سامويي روتو

!١٥/٠٨/٢٠١١Errorجوشوا أراب سانغ
Bookmark not
defined.

السودان
(13)١٠/٠٩/٢٠٠٩حبر إدريس أبو قردة

(14)١٩/١٠/٢٠١٠نورينعبد اهللا باندا أبكري

!Error(١٩/١٠/٢٠١٠حممد جربو جاموسصاحل
Bookmark not
defined.

ام الثان، ICC-01/05-01/08-856-AnxA-Red, 18/08/2010املدعي العام ضد جان بيار مببا غومبو(3) .ية املعدلة منقحةالئحة اال
-ICC-01/05-01/13املدعي العام ضد جان بيار مببا غومبو، وإمي كيلولو موسامبا، وجان جاك ماجنيندا، وفيديل باباال واندو، ونارسيس أريدو،  (4)

526-Conf-AnxB1, 30/06/2014ام .الئحة اال

ام..ICC-01/04-01/06, 28/08/2006,Article 61(3)(a)دعي العام ضد لوبانغا امل(5) الئحة اال
ام,ICC-01/04-02/06, 10/01/2014ملدعي العام ضد نتاغاندا، ا(6) .الئحة اال
ام,ICC-01/04-02/06, 10/01/2014ملدعي العام ضد نتاغاندا، ا(7) .الئحة اال
ام ,ICC-01/04-01/10-tEN, 03/08/2011املدعي العام ضد مباروشيمانا،  (8) .) (أ)٣(٦١املقدمة من االدعاء مبوجب املادة الئحة اال
ام املعدلة١٢/٠٦/٢٠٠٨واملرفقات ICC-01/04-01/07-584ملدعي العام ضد نغودجولو شوي،ا(9) .، الئحتة اال

.انطالق جلسة االستماع العتماد التهم(10)

النسخة احملجوبة عن اجلمهور من الئحة ,ICC-01/09/20/11, 24/08/2012دعي العام ضد فرانسيس كرميي موثاورا واوهورو ميوغاكينيتا، امل(11)
ام .اال

الئحة ,ICC-01/09-01/11-261-AnxA, 15/08/2011دعي العام ضد وليام ساموئي روتو، وهنري كربونو كوسجاي، وجوشوا آراب سانغ امل(12)
ام. اال

ام اليت قدمها االدعاء مبوجب املادة الئحة,ICC-02/05-02/09-91-Red, 25/09/2009املدعي العام ضد حبر إدريس أبو قردة، (13) )(أ) ٣(٦١اال
من نظام روما األساسي.

,املدعي العام ضد عبد اهللا باندا أباكري نورين وصاحل حممد جربو جاموس،(14) ICC-02/05-03/09, 11/11/2010, ام احملجوبة عن نسخة الئحة اال
.كتوبرأتشرين األول/١٩)(أ)  من النظام األساسي اليت اودعت يوم ٣(٦١اجلمهور مبوجب املادة 
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كوت ديفوار

(15)٢٥/٠١/٢٠١٣لوران غباغبو

(16)٢٧/٠٨/٢٠١٤شارل بلي غودي

ام دراسة ت، متتواعتمدت رضولتقييم عدد التهم اليت عُ -٣ ة. ومقارنتها بقرارات الدوائر التمهيديلوائح اال
ستخدم أساسا للمقارنة.واجلدول أدناه هو نتيجة هلذه الدراسة، وقد اُ 

االسرتاتيجية احلاليةاالسرتاتيجية السابقة

بلد احلالة
جمموع التهم يف 

ام الئحة اال
جمموع التهم 

ةاملعتمد
االعتماد حسب لمعد

البلد
جمموع التهم يف 

ام ةجمموع التهم املعتمدالئحة اال
تماد حسب االعلمعد

البلد

٥٥١٠٠,٠٠٢١٤١٨٠٨٤,١٩جمهورية أفريقا الوسطى

٤٣١٢٢٧,٩١أريدو

٥٥١٠٠,٠٠٤٣٤٢٩٧,٦٧ج. ب. مببا

٤٣٤٢٩٧,٦٧كيلولو

٤٣٤٢٩٧,٦٧ماجندا

٤٢٤٢١٠٠,٠٠واندو

٨٨١٠٠,٠٠كوت ديفوار

٤٤١٠٠,٠٠س. يب. غودي

٤٤١٠٠,٠٠ل. غباغبو

جمهورية الكونغو 
٤٢٢٣٦٣,٤٦١٨١٨الديمقراطية

١٠٠,٠٠

١٨١٨١٠٠,٠٠ب. نتاغاندا

١٣٠٠,٠٠سي. مباروشيمانا

١٣١٠٧٦,٩٢غ. كاتانغا

١٣١٠٧٦,٩٢م. نغودجولو

٣٣١٠٠,٠٠ت. لوبانغا

٢٤١٦٦٦,٦٧كينيا

لتبليغ التهم.دلة ، وثيقة مع,CC-02/11-01/11, 25/01/2013املدعي العام ضد لوران غباغبو، ،(15)
نسخة مصححة من وثيقة تبليغ التهم.,ICC-02/11-02/11, 27/08/2014املدعي العام ضد شارل بلي غودي، (16)
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االسرتاتيجية احلاليةاالسرتاتيجية السابقة

بلد احلالة
جمموع التهم يف 

ام الئحة اال
جمموع التهم 

ةاملعتمد
االعتماد حسب لمعد

البلد
جمموع التهم يف 

ام ةجمموع التهم املعتمدالئحة اال
تماد حسب االعلمعد

البلد

٥٠٠,٠٠حسني علي

٥٥١٠٠,٠٠اكينيات

٣٠٠,٠٠كوجياي

٥٥١٠٠,٠٠موثاورا

٣٣١٠٠,٠٠روتو

٣٣١٠٠,٠٠سانغ

٩٦٦٦,٦٧السودان

٣٠٠,٠٠أبو قردة

٣٣١٠٠,٠٠باندا

٣٣١٠٠,٠٠جربو

في المئة٢٤٠٢٠٦٨٥,٨٣في المئة٨٠٥٠٦٢,٥المجموع
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المرفق الرابع

٢٠١٦لعام مؤشرات األداء الميزانية و غايات و هدافاألالقة بين الع
برسم ذات الصلة غايات ، وال٢٠١٨-٢٠١٦اخلطة االسرتاتيجية للفرتة أهدافيبني اجلدول أدناه العالقة بني -١
األربعة اجلودة مؤشرات تتكرر بعض وامليزانية املقرتحة للمكتب، واألربع عشر مؤشرا احملدَّدة لألداء. و ٢٠١٦لعام ا

مؤشرا يف اجلدول ولكن سيتم ٣١يؤدي إىل ما جمموعه ما مرة عندما يكون ذلك مطلوبا. وهو عشر يف اجلدول كلَّ 
جتميعها متاشيا مع املؤشرات العامة األربعة عشر.

مؤشر األداء٢٠١٦هدف العام اهلدف االسرتاتيجي
ستقصاءات أولية جراء ا-١

غري متحيزة وحتقيقات ومقاضاة
ذات جودة عالية و قلةومست

.التحقيقات

وء امليزانية ضق املستوى احملدد سنويا من األنشطة يف يحتق-١
.املخصصة

قرر نشاط أساسي: املاإلجنازات حسب كل -١
مقابل الفعلي

يةكيفبشأن الالقضائية االستنتاجات منط-٢
ناحتقيقاتو ، األوليةا استقصاءاتنا ندير اليت 

القضائيةنامالحقاتو 
سياسات مكتب املدعي العاملل االمتثا-٣

ومعايريه
نوعية التفاعل مع مكتب املدعي العام-٤
املستفادة تنفيذ الدروس -٥
منح أو طلب من حيث االدعاء تائج ن-٦

:اجلناةور وامر حبضأمذكرات اعتقال /
ام أشخاص -أ التأكد من/ا

ام -ب أشخاصإدانة/ا
يف مرحلة توجيه التهم/املوافق عليهاالتهم -٧

احملاكمة.، اعتماد التهمعتقال، االمذكرة 
املنظور إدماج االستمرار يف -٢

اجلنساين يف مجيع جماالت عمل 
املكتب وتنفيذ السياسات فيما يتعلق 

باجلرائم اجلنسية والقائمة على نوع 
.اجلنس واجلرائم ضد األطفال

اجلنس والقائمة على اجلنسية تنفيذ السياسة املتعلقة باجلرائم -١
على النحو املقرر.

للموظفني املعنيني على إجراء تدريب متخصصتقدمي -٢
املعرضني للخطر.مقابالت مع الشهود 

ة املتعلقة بالطفولة وخطة تنفيذها.السياساعتماد -٣

ةمقابل الفعليقررة : املاالجنازات-٨
الفعالية على تحسني التأثري مشاريع -٩

اإلدارةالتميز يف والعمليات و 

حتسني نوعية زيادة-٣
االستقصاءات األولية والتحقيقات 

اوكفاءواملقاضاة

وليةاالستقصاءات األ
حتديد إمكانيات زيادة إدماج احتياجات التحقيق والبدء يف -١

ويلاألاالستقصاء مرحلة 
باالستقصاءات األوليةفيما أكثر زيادة االتصاالت -٢
عيد عمليات التصمواصلة تطوير وظيفة االستجابة املبكرة ل-٣

التحقيقات:  
االت ذات املتعلقة بختارة املتحسني التنفيذ مشاريع -١ ا

والتكنولوجيا، ألدلة اجلنائية الفجوة الزمنية، واسد األولوية: 

الفعلياإلجنازات: املقرر مقابل- ١٠
ثري مشاريع التحسني يف الفعالية تأ- ١١

والعمليات والتميز اإلداري
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مؤشر األداء٢٠١٦هدف العام اهلدف االسرتاتيجي
والتحليل، واملعايري، والتحقيقات املالية والوجود امليداين

:الستئنافاحملاكمات وا
االت ذات ة باملتعلقاملختارة التحسني مشاريع تنفيذ -١ ا

تصميم األولوية: العمليات الداخلية، وقدرات اإلدارة، و 
التكنولوجيا والكفاءات استعراض القضية، و عملية و،القضية
ةالرئيسي

:التعاون
مشاريع تنفيذ التعاون و الداخلي الذي مت يف تقييم جودة البعد -١

ختارة املتحسني ال
يف قدرات املكتب يزيادة تك-٤

قاضاةيف جمال التحقيق واملوشبكته 
مع البيئة العلمية والتكنولوجية املعقدة 

واآلخذة يف التطور

تدريبا يف أساسيات املعنيني وظفنياملمجيع يتلقى -١
ألدلة اإللكرتونيةنرتنت والتعامل مع ااأليف التحقيقات 

أمام دلة عرض األلقدرة على استخدام التكنولوجيا لاتعزيز -٢
حمكمة

الفعلياإلجنازات: املقرر مقابل- ١٢
الفعالية على تحسني التأثري مشاريع - ١٣

.اإلدارةالتميز يف والعمليات و 

حتقيق حجم أساسي ميكنه -٥
االستجابة للمطالب امللقاة على 
عاتق املكتب حبيث ميكنه أداء 

ظائفه مبا يلزم من جودة وفعالية و 
.وكفاءة

.ف الناتج وفقا لذلكيتكيتطور املوارد املعتمد و تنفيذ -١
اقرتاح يف مكاسب الكفاءة اليت مت حتديدها ريأثعرض ت-٢

٢٠١٧امليزانية لعام 
والكفاءة التآزر أوجه لخدمات و استعراض السلسلة املستمرة ل-٣

.العاماملمكنة بني قلم احملكمة ومكتب املدعي 

الفعلياإلجنازات: املقرر مقابل- ١٤
الفعالية على تحسني التأثري مشاريع - ١٥

.اإلدارةالتميز يف والعمليات و 
امكاسب الكفاءة اليت حتققت سنوي- ١٦

املسامهة يف تعزيز التعاون، -٦
وتعزيز الدعم العام لوالية املكتب 

وأنشطته.

للتحقيقات  تنفيذ خطط التعاون اخلاصة بالدعم اهلام -١
قرر.ما هو مك

.شركاء٣تنفيذية حنو التصال االتوسيع شبكة نقاط -٢
مقرر.اجلهات املعنية كما هو تنفيذ إبالغ -٣

الفعلياإلجنازات: املقرر مقابل- ١٧
الفعالية على تحسني التأثري مشاريع - ١٨

.اإلدارةالتميز يف والعمليات و 

تكييف اسرتاتيجيات املكتب يف -٧
ديدةاحلماية مع التحديات األمنية اجل

شراكة مع اثنني من الشركاء الرئيسيني فيما يتعلق إقامة -١
وأمن املعلوماتاإللكرتوينباألمن 

باألمن مع الشركاء منسقة تتعلق إنشاء دورة استخبارات -٢
هاداخل احملكمة وخارج

.امليدانحرفة حتديث متطلبات االنتهاء من -٣
خل قلماستعراض الربوتوكوالت القائمة مع اجلهات األمنية دا-٤

احملكمة

الفعلياإلجنازات: املقرر مقابل- ١٩
الفعالية على تحسني التأثري مشاريع - ٢٠

.اإلدارةالتميز يف والعمليات و 

ضمان إدارة مهنية وشفافة وكفؤة -٨
.للمكتب

اتاجلنسيبني حتسني التوازن بني اجلنسني و -١
ذ مجيع عمليات التدريب وتقييم األداءفينت-٢
يمالقتكريستنفيذ برنامج -٣
تنفيذ توصيات الفريق العامل املعين مبناخ العمل-٤
املخاطر املهنية تنفيذ استعراض -٥
بنيتهااستعراض اسرتاتيجية إدارة املعلومات و -٦
.نظم مؤشرات األداء وإدارة املخاطر والدروس املستفادةوضع -٧

بني و نياجلنستوازن العام بني تطور ال- ٢١
سنويااجلنسيات 

مقابل قرريف السنة: املذ برنامج تدرييبتنفي- ٢٢
الفعلي

) (مبا يف ذلك القيممسح مناخ العمل - ٢٣
"..."

لياقة للعملالتطور - ٢٤
الفعالية على تحسني التأثري مشاريع - ٢٥



ICC-ASP/14/22

22-A-210815
57

مؤشر األداء٢٠١٦هدف العام اهلدف االسرتاتيجي
.اإلدارةالتميز يف والعمليات و 

٢٦ -"..."
تنفيذ السنوي للميزانيةالمعدل - ٢٧
تحكم يف حتديد لاعدل تنفيذ تدابري م- ٢٨

لدى خاطر املخاطر من سجل املأولويات 
مكتب املدعي العام

وضع اسرتاتيجية حتقيق وادعاء -٩
منسقة مع الشركاء

عن توى والشروط واآلثار املرتتبة احملشاورات بشأن تقييم امل-١
مسامهة مكتب املدعي وحتديد نسقة املاسرتاتيجية التحقيق واالدعاء 

العام

الفعلياإلجنازات: املقرر مقابل- ٢٩
الفعالية على تحسني التأثري مشاريع - ٣٠

.اإلدارةالتميز يف والعمليات و 

____________


