
 

29-A-021210 

 ICC-ASP/9/29  احملكمة اجلنائية الدولية
 مجعية الدول األطراف

 

Distr.: General 
22 November 2010 
 
ARABIC 
Original: English 

  التاسعةالدورة 
 ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول١٠-٦نيويورك، 

 

 
  عن استراتيجية اإلعالم العام املكتب قريرت

  ٢٠١٣-٢٠١١فترة لل

    مقدمة-أوالً

ل بذل جهود فعالة ومطردة يف جمال اإلعالم العام أمراً حيوياً لنجاح احملكمة اجلنائية يشك  -١
يف إجراء حتقيقات تتسم بالكفاءة، وحتقيق العدالة بصورة علنية وشفافة، وتلقّي ") احملكمة("الدولية 

 حتقيق االحترام التعاون والدعم املطلوبني ألنشطتها كما أا تسهم يف منع وقوع جرائم يف املستقبل ويف
ويف جهودها  اإلعالم العام مدمج إدماجاً تاماً يف العالقات اخلارجية للمحكمةو. الدائم للعدالة الدولية

ومع ذلك فإنه يؤدي دوراً فريداً يف نقل الرسالة املتعلقة بطبيعة احملكمة والغرض ) ١(املتعلقة بالتوعية،
 أن تكون أنشطة اإلعالم العام اليت تقوم ا احملكمة وجيب. منها إىل مجهور املخاطبني حول العامل

والتعاون الوثيق مع اهليئات واملكاتب  ابتكارية وبعيدة املدى وتتسم بالتشاور بني األجهزة املختلفة
ويتطلب وضع استراتيجية إعالمية ناجحة القيام باختيارات صعبة خبصوص تعيني األنشطة . املستقلة

  .يز على املوارد القائمة لضمان تنفيذهاوحتديد أولوياا والترك

واالستراتيجية احلالية املتعلقة باإلعالم العام، اليت وضعتها احملكمة، تأخذ يف احلسبان   -٢
املسؤوليات والواليات املتميزة ولكن املتكاملة ألجهزة احملكمة، وقد أُعدت هذه االستراتيجية وفقاً 

                                                      
)١ (  بأنه تقدمي املعلومات يف الوقت املناسب وبصورة دقيقة إىل عامة الناس وإىل أوسع اإلعالم العامكمة  احملفتعر 

وهو يهدف إىل اإلسهام يف حتقيق الفهم واالحترام العامليني للمبادئ اليت حتكم . مجهور عن طريق قنوات اتصال شىت
 إىل اتمعات التوعيةوتوجه أنشطة .  واإلقليمي والدويلالنظام الذي أنشأه نظام روما األساسي على الصعد الوطين

املتأثرة باحلاالت وبالقضايا املعروضة على احملكمة بغية إجياد الوعي والفهم لدور احملكمة وأنشطتها وإتاحة إمكانية 
ات من جانب ودف التوعية إىل تلبية احتياجات حمددة إىل املعلوم. االطالع على اإلجراءات القضائية للمحكمة

 فهي حوار بني احملكمة والدول العالقات اخلارجيةأما . اتمعات املتأثرة وإىل اإلسهام يف مشاركتها يف هذه العملية
األطراف والدول غري األطراف واملنظمات الدولية واملنظمات غري احلكومية والشركاء الرئيسيني اآلخرين الذين لديهم 

للمحكمة،  أنظر موجز االستراتيجية املتكاملة للعالقات اخلارجية. ة وبيئتها التمكينيةأدوار مباشرة يف أنشطة احملكم
  .اإلعالم العام والتوعية على املوقع الشبكي للمحكمة
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تعزيز احملكمة اجلنائية الدولية " املعنون ICC-ASP/8/Res.3 ")اجلمعية("لقرار مجعية الدول األطراف 
  ) ٢(".ومجعية الدول األطراف

واستراتيجية اإلعالم العام مكملة للخطة االستراتيجية للمحكمة ولالستراتيجيات املواضيعية   -٣
 اإلعالم العام  واستراتيجية)٣ (األخرى، مبا يف ذلك االستراتيجية املتكاملة للعالقات اخلارجية للمحكمة،

اإلستراتيجية املتعلقة و)، ٤ (اخلطة اإلستراتيجية املتعلقة بالتوعية، و٢٠٠٩والتوعية املعتمدة يف عام 
واألنشطة والربامج املشمولة هنا دف  )٦ (.ستراتيجية اإلدعاءوا، ٢٠٠٩ املعتمدة يف عام )٥ (بالضحايا

وبأنشطتها، واالستجابة ملا يكون لدى الدوائر إىل توليد االهتمام بأعمال احملكمة والوعي بدورها 
الفاعلة الرئيسية من احتياجات إىل معلومات حمددة، وزيادة فهم شؤون احملكمة، وضمان استعمال 

  .املوارد القائمة على صعيد احملكمة ككل استخداماً أمثل

 األطراف، وقد دأبت احملكمة هي وأصحاب املصلحة فيها وشركاؤها، مبا فيهم مجعية الدول  -٤
، على التأكيد بصورة منتظمة على ٢٠١٠يف املؤمتر االستعراضي لنظام روما األساسي املعقود يف عام 

 وأكدت اجلمعية أيضاً يف املؤمتر )٧ (.الصلة بني زيادة فهم شؤون احملكمة وزيادة الدعم املقدم إليها
يا واتمعات املتأثرة على االستعراضي على أمهية بذل جهود لضمان توافر إمكانية حصول الضحا
 ويتطلب حتقيق هذه )٨ ( .معلومات دقيقة عن احملكمة وحقوق الضحايا مبوجب نظام روما األساسي

  .األهداف اتباع ج شامل بشأن نشر معلومات دقيقة وذات صلة على مجهور واسع النطاق

ة ككل مع التأكيد على وتنشئ االستراتيجية إطاراً لتخطيط اإلعالم العام على نطاق احملكم  -٥
وهي حتدد أهدافاً مشتركةً لإلعالم العام وتدعم األنشطة اليت ميكن االضطالع . الثالث سنوات القادمة

وتفيد االستراتيجية أيضاً كربنامج مبكن أن تستحدث منه خطط عمل . ا يف حدود املوارد القائمة
 نطاق احملكمة ككل أو خطط ذات تركيز تفصيلية، مبا يف ذلك خطط سنوية لألنشطة اإلعالمية على

وسيجري إعداد خطط عمل تفصيلية كجزء من عملية ختطيط ميزانية احملكمة . جغرايف أو مواضيعي
لكي تعكس التطورات اخلارجية والداخلية، والطبيعة الدينامية لالحتياجات اخلاصة باإلعالم العام، 

 قد قُدمت بالفعل، فإن خطة اإلعالم ٢٠١١ربناجمية لعام ونظراً إىل أن امليزانية ال. ومدى توافر املوارد
  .سيجري االنتهاء منها على سبيل األولوية عقب اعتماد هذه االستراتيجية٢٠١١العام لعام 

ويف حني أن احملكمة مسؤولة عن إتاحة املعلومات، فإنه جيب عليها أيضاً االعتماد على دعم   -٦
والدول واملنظمات الدولية . من املعلومات واالستجابة هلاشركائها وآخرين يف حتديد االحتياجات 
 مجيعاً بدور حاسم األمهية يف دعم الوعي باحملكمة تقومومنظمات اتمع املدين ووسائط اإلعالم 

                                                      
 تشرين ٥وقد اعتمد الرئيس واملدعي العام واملسجل هذه االستراتيجية يف . ٣٤، الفقرة ICC-ASP/8/Res.3 الوثيقة ) ٢(

  . ٢٠١٠نوقمرب /الثاين
  .، اإلعالم العام والتوعيةاالستراتيجية املتكاملة للعالقات اخلارجية  )٣ (
وبينما توجد روابط طبيعية ). ICC-ASP/5/12(  اخلطة االستراتيجية املتعلقة بالتوعية واخلاصة باحملكمة اجلنائية الدولية )٤ (

نتجات الوارد وصفها هنا ال تشمل بالضرورة بني جهود احملكمة خبصوص اإلعالم العام والتوعية، فإن األنشطة وامل
 ويف التقارير السنوية الالحقة املتعلقة بالتوعية، االستراتيجية املتعلقة بالتوعيةاألنشطة واملنتجات الوارد وصفها يف اخلطة 

  .إلعالم العامإال يف احلاالت اليت تفيد فيها أيضاً هذه األنشطة يف حتقيق األهداف األوسع نطاقاً للمحكمة يف جمال ا
  .)ICC-ASP/8/45( بالضحايااملتعلقة تقرير احملكمة بشأن اإلستراتيجية   )٥ (
  .٢٠١٠فرباير / شباط١، ٢٠١٢-٢٠٠٩  استراتيجية اإلدعاء اخلاصة مبكتب املدعي العام للفترة )٦ (
  ).RC/Decl.2(  إعالن بشأن التعاون )٧ (
  ).RC/Res.2(سي على الضحايا واتمعات املتأثرة   القرار املتعلق بتأثري نظام روما األسا)٨ (



ICC-ASP/9/29 
 

29-A-021210  3 

 

أما تنفيذ األنشطة املتعددة الواردة يف هذه . وزيادة فهم أعماهلا بدرجة أكرب وتوليد الدعم ألنشطتها
  .تمد على مدى توافر املوارد لدى الشركاءاالستراتيجية فسيع

األهداف، واملبادئ التشغيلية، وجماالت الربامج : وتتألف هذه االستراتيجية من العناصر التالية  -٧
  .املواضيعية، واملوارد، والرصد والتقييم، واملراجعة وعمليات التحديث

  ٢٠١٣-٢٠١١ االهداف املوضوعة للفترة  -ثانياً

لشامل الستراتيجية اإلعالم العام هذه يف النهوض بالغاية االستراتيجية يتمثل اهلدف ا  -٨
 وأن تزيد إىل )٩ (للمحكمة املتمثلة يف أن تكون مؤسسة مشهوداً هلا مبكانتها وحتظى بالدعم املالئم

ولتحقيق هذا اهلدف، حددت احملكمة أربعة مقاصد أساسية . أقصى حد من التأثري الوقائي للمحكمة
  : تتدرج من املقاصد الواسعة املدى إىل املقاصد احملددة، هي٢٠١٣-٢٠١١للفترة 

زيادة عدد من يدرك شؤون احملكمة على نطاق العامل من أشخاص ومؤسسات   )أ(  
  ومنظمات ؛

زيادة الوعي باحملكمة لدى اجلمهور العام هو أوىل الوسائل يف حشد الدعم للغرض   
كما أن االعتراف على .  تأثريها األوسع نطاقاًاملتوخى من احملكمة وألنشطتها ويف زيادة

نطاق واسع بالسمات واملسؤوليات األساسية للمحكمة ميكن أن يفيد أيضاً يف حشد الدعم 
من مصادر شىت وأنواع جديدة من اجلمهور رمبا مل تكن سابقاً بالضرورة مهتمة بأعمال 

  .احملكمة أو داعمة هلذه األعمال

 املعلومات املتاحة عن طريق توفري املعرفة األساسية باحملكمة حتقيق زيادة مستمرة يف  )ب(
  موعات صنع القرار يف مجيع الدول، وخباصة الدول اليت تنظر يف التصديق على نظام روما األساسي؛

إن زيادة املعلومات املتاحة يف الدول األطراف والدول غري األطراف والعمل مع   
ت ميكن أن يسهما يف التعاون مع احملكمة وطنياً وإقليمياً ويف مجيع الشركاء بغية نشر املعلوما

والصبغة . توفري الدعم للمحكمة عن طريق زيادة الوعي، ومعاجلة التوقعات، ودعم احلوار
ويف حني أن احملكمة ال تسعى إىل التأثري على الدول يف . العاملية مسة متأصلة يف طبيعة احملكمة

 نظام روما األساسي، فإا تقدم معلومات دقيقة إىل الدول اليت قرارها املتعلق بالتصديق على
  .تنظر يف القيام ذا التصديق

القيام على حنو مستمر بتحسني دقة املعلومات يف املناطق ويف البلدان، من غري   )ج(
رةً بلدان احلاالت، اليت تؤدي فيها التصورات اخلاطئة إىل تقليل الدعم املوجه للمحكمة أو تؤدي مباش

  .إىل عرقلة قدرة احملكمة على االضطالع بواليتها

إن االفتقار إىل فهم الغرض من احملكمة وأنشطتها إىل جانب التصورات اخلاطئة  
بشأن هذا الغرض وهذه األنشطة ميكن أن يعرقال بصورة مباشرة التعاون مع احملكمة ودعم 

ملناطق اليت تنشط فيها احملكمة، تؤدي ففي ا. أعماهلا وأن يؤثرا سلباً على مشروعيتها املتصورة
التصورات اخلاطئة إىل عواقب خطرية بصورة خاصة على احملكمة وعلى شركائها وعلى 

                                                      
  .، املرفق)ICC-ASP/7/25(  تقرير عن أنشطة احملكمة )٩ (
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األشخاص الذين يراد من احملكمة أن ختدمهم، أال وهم ضحايا اجلرائم الدولية اخلطرية، كما 
وهذا .  نطاق العاملأا قد تساعد أيضاً على تقويض الدعم الذي تتمتع به احملكمة على

يستتبع العمل بنشاط على تصحيح التصورات اخلاطئة اليت نشأت واحليلولة دون نشوء 
  .تصورات خاطئة جديدة يف احلاالت اليت يحتمل أن تنشأ فيها

  تيسري وصول اجلمهور املهتم إىل املعلومات املتعلقة بإجراءات احملكمة وبأنشطتها؛  )د(

 للمحكمة ركناً أساسياً من أركان إقامة العدل يشكل نشر األنشطة القضائية
كما أن . فاحملكمة، بإجراءاا، تربهن على طبيعتها املستقلة والقضائية. بشكل علين وشفاف

تعزيز إمكانية إفادة اتمعات املتأثرة بأعمال احملكمة من اإلجراءات القضائية وفهم هذه 
  )١٠ (. التوعية اخلاصة باحملكمةاإلجراءات هو أيضاً عنصر حموري يف استراتيجية

وتشمل هذه االستراتيجية األهداف املتفق عليها للمحكمة ككل باإلضافة إىل األهداف   -٩
  )١١ (.احملددة ملكتب املدعي العام

  املبادئ التشغيلية  -ثالثاً

  .يلييرتكز تنفيذ استراتيجية اإلعالم العام اخلاصة باحملكمة على أربعة مبادئ تشغيلية كما   -١٠

    الطبيعة القضائية لألنشطة-ألف

القصد من أنشطة وبرامج اإلعالم العام للمحكمة ككل املدرجة يف هذه الوثيقة هو اإلبالغ   -١١
عن الغرض من احملكمة وأدائها ملهامها، وعن أنشطتها القضائية، وتقدمي معلومات بشأن أطراف 

وأنشطة اإلعالم . اية يف نظام روما األساسيالدعاوى، وتقدمي وصف للجوانب االبتكارية وجانب احلم
ستعكس يف مجيع األوقات الطبيعة املستقلة والقضائية للمحكمة وستحمي  العام اليت تقوم ا احملكمة

  .سالمة الدعاوى واإلجراءات

                                                      
  .١٣، الفقرة )ICC-ASP/5/12(  اخلطة االستراتيجية املتعلقة بالتوعية واخلاصة باحملكمة اجلنائية الدولية )١٠ (
طار العام، فإن نواتج اإلعالم العام احملددة اخلاصة مبكتب املدعي   باإلضافة إىل دعم األهداف الواردة ضمن هذا اإل)١١ (

العام، مبا فيها خطط العمل املتعلقة باالتصال الفردي حبسب احلالة والتحقيق األويل، تعكس وتدعم أيضاً أهداف 
الفاعلة األخرى، مواصلة دعم التعاون مع  الدول واجلهات ) أ: (استراجتية اإلدعاء املترابطة، وبصورة خاصة ما يلي

اإلبالغ بشأن أعمال التحقيق األويل اليت يقوم ا ) ب(وخاصة من أجل تنفيذ أوامر إلقاء القبض الصادرة عن احملكمة، و
املدعي العام واإلعالن عن هذه األعمال من أجل حتريك اجلهود الوطنية والدولية الرامية إىل وقف العنف أو من أجل 

دعم عمليات التحقيق واملقاضاة الوطنية بشأن اجلرائم اخلطرية عمالً مببدأ التكامل اإلجيايب، اإلسهام يف هذه اجلهود، و
 أنواع السلوك اليت يوجه بشأا - من أجل ردع اجلناة–ولكي تعرف بصورة خاصة لدى مجيع األطراف يف الرتاعات 

 اجلنسي، والتشريد القسري، والتسبب يف أوضاع مثالً، جتنيد األطفال واستخدامهم يف الصراع املسلح، والعنف(االام 
زيادة إسهام مكتب املدعي العام إىل أقصى حد يف ) ج(، و)معيشية دف إىل القضاء على مجاعة ما، وما إىل ذلك

  .مكافحة اإلفالت من العقاب ويف منع اجلرائم
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   التنسيق والتشاور  -باء

كمة، حتت إن وضع وتنفيذ خطط وأنشطة اإلعالم العام للمحكمة ككل مها مسؤولية قلم احمل  -١٢
 ويف ظل احترام ودعم أنشطة اإلعالم العام املستقلة اليت يقوم ا )١٢ (التوجيه العام لرئاسة احملكمة

  )١٣ ( .مكتب املدعي العام وعمالء آخرون

ويتوىل قسم اإلعالم والوثائق التابع لقلم احملكمة املسؤولية عن تنفيذ هذه االستراتيجية،   -١٣
مكتب و، الصندوق االستئماين للضحايا اإلعالم التابعة ملكتب املدعي العام، وبالتعاون الوثيق مع وحدة

، واجلمعية، فيما يتعلق بتطوير مكتب املستشار القانوين العام للدفاع، واملستشار القانوين العام للضحايا
 العام  بتنسيق أنشطة اإلعالمقسم اإلعالم والوثائق التابع لقلم احملكمةويقوم . الربامج واألنشطة

وحدة اإلعالم للمحكمة ككل عن طريق العمل مع حلقات الوصل يف هيئة الرئاسة ودوائر احملكمة، و
. ، والشعب ذات الصلة التابعة لقلم احملكمة، واهليئات واملكاتب املستقلةالتابعة ملكتب املدعي العام

 مبا يتيحه من خربة احملكمةقسم اإلعالم والوثائق التابع لقلم وستقوم هذه اجلهات، يساعدها يف ذلك 
فنية ومشورة، بوضع وتنفيذ استراتيجيات أو خطط عمل حمددة ترمي إىل حتسني صورة أو زيادة إبراز 
دور اهليئات املستقلة اليت قد تكون جزءاً من والية هذه اجلهات، وخباصة يف حالة الصندوق االستئماين 

  .للضحايا

ا جرى تبيانه يف  استراتيجية اإلدعاء اخلاصة مبكتب وكجزء من مبدأ احملكمة الواحدة، كم  -١٤
بزيادة تفهم أعماله من جانب "، سيقوم مكتب املدعي العام ٢٠١٢-٢٠٠٩املدعي العام للفترة 

وسائط اإلعالم احمللية والوطنية والدولية بطريقة متسقة وذلك باالعتماد قدر اإلمكان على اخلدمات 
ويف حني أن مكتب املدعي العام هو جهاز مستقل من أجهزة ". اليت ميكن لقلم احملكمة أن يقدمها
 خبصوص جزء كبري من قسم اإلعالم والوثائق التابع لقلم احملكمةاحملكمة، فإنه يعتمد على خدمات 

ويقوم هذا القسم األخري بنشر رسائل مكتب املدعي العام حسبما يكون مناسباً، وبتنظيم . أعماله
ملوقع الشبكي للمحكمة، وبإعداد تسجيالت الفيديو، وبتقدمي خدمات مؤمترات صحفية، وبإدارة ا

 بنشر رسائل حمددة خاصة مبكتب وحدة اإلعالم التابعة ملكتب املدعي العاموتقوم . أخرى ذات صلة
املدعي العام تتصل بأنشطة املكتب وااالت اليت تتطلب السرية مثل التحقيقات األولية اليت جيريها 

ضافة إىل ذلك فإن مكتب املدعي العام، بوصفه طرفاً يف الدعاوى، خيتلف أحياناً مع وباإل. املكتب
  .قرارات الدوائر ويقدم آراءه يف هذا الصدد

ويقوم مكتب املدعي العام كذلك، يف حدود املوارد املتاحة املرصودة يف امليزانية، بنشر   -١٥
ة يضطلع ا املكتب، وذلك عن طريق معلومات دقيقة ومناسبة من حيث التوقيت حول أنشطة حمدد

 املوجهة إىل )Weekly Briefings (اإلحاطات اإلعالمية األسبوعيةجمموعة متنوعة من األدوات مثل 
  .الشركاء الرئيسيني

                                                      
أدوار ومسؤوليات : ت األجهزة املختلفة، املرفق  تقرير احملكمة عن التدابري الرامية إىل زيادة الوضوح بشأن مسؤوليا)١٢ (

  ).من النص اإلنكليزي (١٦، الصفحة )ICC-ASP/9/CBF.1/12(األجهزة خبصوص االتصاالت اخلارجية 
  يضطلع كل جهاز، حتت سلطة هيئة الرئاسة أو املدعي العام وبالتشاور مع األجهزة األخرى، بأدوار ومسؤوليات )١٣ (

الت اخلارجية، مبا يتفق مع إطار اإلدارة السليمة اخلاص باحملكمة، كما هو حمدد يف نظام روما حمددة يف جمال االتصا
، املرجع نفسه، الصفحتان )Corporate Governance Statement(‘ بيان اإلدارة املؤسسية’األساسي وكما هو مشروح يف 

  . من النص اإلنكليزي١٥ و١٤
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    االستعمال الشامل جلميع املصادر والتعاون املتسم بالكفاءة مع الشركاء-جيم

نوات لالتصال متكّن احملكمة من نشر املعلومات على يتوخى يف هذه االستراتيجية اتباع عدة ق  -١٦
وتتراوح هذه األدوات بني استعمال الوسائط التقليدية واإلدارة . أوسع نطاق ممكن وبأكثر فعالية ممكنة

الصحفية للتكنولوجيات املرتكزة على اإلنترنت، والربامج السمعية البصرية، وارتباطات احلديث العامة 
  .ملنتخبني وموظفي احملكمة اآلخرينمن جانب املسؤولني ا

ويف حني أن للمحكمة دوراً حمورياً تؤديه يف إتاحة املعلومات فإا تسعى إىل تنسيق اجلهود   -١٧
مع الشركاء مثل املنظمات الدولية، واملنظمات غري احلكومية، والرابطات القانونية، ووسائط اإلعالم، 

ة، ورابطات الضحايا، وبصورة خاصة الدول األطراف، بغية واخلرباء اخلارجيني، واملؤسسات األكادميي
وستسعى احملكمة أيضاً إىل . زيادة تأثري احملكمة إىل أقصى حد وإيالء أولوية الستعمال املوارد احملدودة

احلصول على تعاون ممثلي احلكومات، والوزارات ذات الصلة، والربملانيني من الدول األطراف والدول 
وباإلضافة إىل تكوين رابطات جديدة، . ة تلبية االحتياجات الوطنية من املعلوماتغري األطراف بغي

ستوضح احملكمة طبيعة الدعم الالزم وستدخل يف حوار مفتوح وتشاوري مع الشركاء حول تدعيم 
  .التعاون وجتنب ازدواج اجلهود

    االتصال املنتظم مع الشركاء بشأن  فعالية اجلهود اإلعالمية-دال

يجري السعي إىل إقامة حوار منتظم مع الدول واملنظمات غري احلكومية ووسائط اإلعالم س  -١٨
والشركاء اآلخرين بغية حتقيق أقصى زيادة يف فعالية اجلهود املبذولة حالياً ومستقبالً يف جمال اإلعالم 

بكات الوطنية وسيجري إيالء اهتمام خاص لالتصال مع الش. العام وحتسني األنشطة والنواتج اإلعالمية
واإلقليمية التابعة حملموعات رئيسية خمتارة لضمان أن تكون اجلهود املبذولة يف جمال اإلعالم العام ملبية 
لالحتياجات احملددة يف جمال املعلومات، مبا يف ذلك استحداث ردود فعل مالئمة إزاء املعلومات 

  .اخلاطئة املتعلقة بالغرض من احملكمة وبأنشطتها

  جماالت العمل الربناجمية  -رابعاً

حتقيقاً ألهداف احملكمة يف جمال اإلعالم العام، أُنشئت أربعة برامج بغية التوسع يف تفاعل   -١٩
احملكمة مع وسائط اإلعالم ومع اجلمهور العاملي واإلقليمي والوطين ومع األوساط األكادميية والقانونية 

 لكل برنامج أدوات وأنشطة اتصال حمددة فإنه توجد وبينما تحدد. وكذلك بغية حتسني هذا التفاعل
  .بطبيعة احلال جماالت يتداخل فيها استخدام األدوات

وسيجري اجلمع بني هذا النهج الربناجمي الشامل وج جغرايف حيثما كان ذلك ضرورياً   -٢٠
مية يف جماالت أو ومناسباً، مبا يف ذلك شن محالت إقليمية أو وطنية، ملواجهة ما يظهر من حتديات إعال

وتتسم االحتياجات يف جمال اإلعالم العام بأا يف حالة سيولة وجيب أن تتحلى احملكمة . بلدان حمددة
وكما هو موضح أعاله، فإن عملية وضع خطط عمل . باملرونة يف جها بشأن التخطيط اإلعالمي

 كما أا ستكمل االستراتيجية سنوية يف جمال اإلعالم سيجري ربطها بعملية إعداد ميزانية احملكمة
  .احلالية
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    برنامج وسائط اإلعالم-ألف

استخدمت احملكمة بانتظام عالقات مع وسائط اإلعالم التقليدية وإدارة صحفية لتقدمي   -٢١
وكان ذلك بصورة خاصة هو احلال . معلومات عن أنشطتها على أوسع نطاق وعلى أسرع حنو ممكن

وما زالت العالقات مع وسائط . ة يف مسرية تطور احملكمة ونشاطهافيما يتصل باللحظات الرئيسي
اإلعالم واإلدارة الصحفية تشكالن بالضرورة عنصراً ال يتجزأ من عناصر االستراتيجية اإلعالمية 

  .للمحكمة

  :وسيجري تعزيز تعاون احملكمة مع وسائط اإلعالم عن طريق ما يلي  -٢٢

   هذه املعلوماتجودةم على املعلومات وحتسني حتسني إمكانية حصول وسائط اإلعال   -١

جيب أن تكون احملكمة فعالة بدرجة مرتفعة يف اتصاهلا مع وسائط اإلعالم وجيب أن تضمن   -٢٣
وسيجري حتسني إمكانية احلصول على . أن تكون املعلومات املقدمة مناسبة من حيث التوقيت ومفيدة

  :صحفيني الذين ينقلون أخبار احملكمة عن طريق ما يلياملعلومات ونوعية املعلومات املقدمة إىل ال

  إمكانية احلصول على املعلومات  )أ(

ضمان تنسيق طلبات وسائط اإلعالم املتعلقة بإجراء مقابالت مع موظفي   ‘١’  
  احملكمة تنسيقاً يتسم بالكفاءة؛

جعل املعلومات ذات التوقيت املناسب واحملدثة متاحةً على املوقع   ‘٢’  
  ي للمحكمة؛الشبك

 بغية متكني البث الدفقي على شبكة اإلنترنتتطوير القدرة على   ‘٣’  
  الصحفيني من طرح أسئلة من خارج قاعة اإلحاطة اإلعالمية الصحفية؛

إتاحة املعلومات املتعلقة مبجاالت اخلربة الفنية واخلربة العامة لدى موظفي   ‘٤’  
  احملكمة املخصصني للتحدث مع وسائط اإلعالم؛

  إعداد نسخة مسعية بصرية من الدليل وتقدميه إىل الصحفيني؛  ‘٥’  

مواصلة إصدار نشرات صحفية منتظمة بشأن التطورات القضائية   ‘٦’  
  الرئيسية، ومشاركة املسؤولني املنتخبني يف األحداث العامة واألنشطة األخرى ذات الصلة؛

ات األساسية مراجعة عملية إصدار النشرات الصحفية وورقات املعلوم  ‘٧’  
  األخرى لضمان أن تكون مناسبة من حيث التوقيت وسهلة الفهم؛

   املعلوماتجودة  )ب(

تقدمي الدعم والتدريب يف جمال وسائط اإلعالم إىل موظفي احملكمة   ‘١’
املخصصني للتحدث مع وسائط اإلعالم وتقدمي التدريب يف جمال وسائط اإلعالم إىل كبار 

  نحو املطلوب؛مسؤويل املمحكمة على ال
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حتسني وحتديث الوثائق املرجعية املتعلقة بالردود على األسئلة العامة   ‘٢’
  واألسئلة املثرية للجدل وإتاحة الوثائق حسبما يكون مالئماً؛

دعم إنتاج األفالم التسجيلية، اليت يشارك فيها مشكلو الرأي العام   ‘٣’
ذين ميكن أن يسهموا يف شرح أنشطة واألعضاء البارزون يف اتمع الدويل واملفكرون ال

  احملكمة؛

وضع جدول ملقاالت الرأي اليت ينبغي أن يكتبها ممثلو احملكمة أو األفراد   ‘٤’
  .الرفيعو املستوى بشأن املسائل اآلنية املتصلة بدور احملكمة وأعماهلا

    تشجيع ودعم جودة كتابة التقارير عن قضايا العدالة الدولية-٢

  :مة بناء قدرات الصحفيني عن طريق اختاذ تدابري مثل ما يليستدعم احملك  -٢٤

كتابة التقارير عن "حتديد شريك منفِّذ والعمل معه لوضع برنامج حللقة دراسية عن   )أ(  
تنظَّم من أجل الصحفيني من مجيع املناطق وتشجيع املنظمات غري احلكومية " احملكمة اجلنائية الدولية

ى تقدمي حلقات دراسية يف جمال بناء القدرات بشأن وسائط اإلعالم من ومؤسسات وسائط اإلعالم عل
  أجل مساعدة الصحفيني على كتابة التقارير عن املسائل املتصلة باحملكمة؛

  .تنظيم زيارات دراسية قصرية من أجل الصحفيني يف الهاي  )ب(  

  كمة ومعلوماا  دعم إمكانية وصول وسائط اإلعالم الوطنية واإلقليمية إىل ممثلي احمل-٣

يتسم تدعيم التعاون مع رابطات وسائط اإلعالم الوطنية واإلقليمية بأمهية حيوية بالنسبة إىل   -٢٥
تقدمي معلومات ذات توقيت مناسب وذات صلة باملوضوع يف البلدان البعيدة عن مقر احملكمة يف 

 رئيسياً يف القيام على حنو وكذلك تؤدي اتصاالت وسائط اإلعالم الوطنية واإلقليمية دوراً. الهاي
وسيجري حتسني التعاون عن . فعال بتحديد االحتياجات من املعلومات واالستجابة هلا يف مناطق معينة

  :طريق ما يلي

تنظيم مناقشة تشاورية واحدة سنوياً، حسبما تسمح به املوارد، مع ممثلي وسائط   )أ(  
 املتعلق باحملكمة وأوضاع كتابة التقارير الصحفية اإلعالم يف كل منطقة بغية حتسني املضمون اإلعالمي

  يف احملكمة، مبا يف ذلك مناقشة إمكانية احلصول على مواد اإلعالم العام ومدى صلتها باملوضوع؛

تنظيم مؤمتر صحفي واحد على األقل على الصعيد اإلقليمي أحياناً مبشاركة ممثل   )ب(  
  كبري من احملكمة يف مؤمتر إقليمي؛

يع وتطوير شبكات الصحافة ووسائط اإلعالم اإلقليمية من أجل توزيع توس  )ج(  
النشرات الصحفية والتنبيهات اإلعالمية واملعلومات األخرى ذات الصلة عن طريق االتصال برابطات 

تقاسم قواعد بيانات بشأن االتصاالت على نطاق /الصحافة اإلقليمية والصحفيني اإلقليميني وجتميع
  .و املناسباحملكمة على النح
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   الربنامج املتعلق باجلمهور العاملي والوطين واإلقليمي  -باء

جيب قيام احملكمة، باعتبارها مؤسسة قانونية دولية، بنشر معلوماا العامة يف مجيع أرجاء   -٢٦
ويف حاالت معينة، جيب أن . املعمورة لدى مجهور واسع النطاق، باستخدام صفيفة من أدوات االتصال

ود اإلعالمية اليت تضطلع ا احملكمة وشركاؤها مصممة إلتاحة الفرص إلثارة االهتمام تكون اجله
بأعمال احملكمة وإثارة النقاش بشأا، وال سيما يف البلدان البعيدة عن احملكمة يف الهاي أو البلدان اليت 

تستجيب ويف حاالت أخرى، قد يتعني على احملكمة أن . تنتمي إىل مناطق تنشط فيها احملكمة
وقد جيري االضطالع أيضاً بأنشطة إعالمية يف مناطق . لالحتياجات السريعة الظهور يف جمال املعلومات

توجد فيها حاالت قيد التحليل األويل من جانب مكتب املدعي العام من أجل شرح دور احملكمة 
  .وأدائها لعملها، وذلك يف احلاالت املناسبة ورهناً بتوافر املوارد

طريق هذا الربنامج، تسعى احملكمة إىل زيادة الوعي العاملي بدورها وأنشطتها، وزيادة وعن   -٢٧
  :فهم شؤون احملكمة، وكذلك تلبية االحتياجات الوطنية واإلقليمية احملددة عن طريق القيام مبا يلي

   إنتاج منشورات إعالمية -١

طتها وتنظيمها وأداءها لعملها تنتج احملكمة مواد معلومات مطبوعة تصف والية احملكمة وأنش  -٢٨
 وسيقوم قسم اإلعالم )١٤ ( .وكبار موظفيها وأنشطتها القضائية ومعلومات عن القضايا اليت تنظر فيها

  : بتحسني فعالية هذه املنتجات عن طريق ما يليوالوثائق التابع لقلم احملكمة

ومية والشركاء تنظيم مناقشات تشاورية مع وسائط اإلعالم واملنظمات غري احلك  )أ(  
  اآلخرين بغية مراجعة وحتسني جودة ومالءمة املنشورات احلالية واملستقبلية؛

  استحداث آليات لتلقي التغذية املرتدة بشأن املنشورات عن طريق املوقع الشبكي؛  )ب(  

  توجيه دعوات عامة إىل أطراف ثالثة من أجل توزيع املواد املعنية؛  )ج(  

  .احملدثة عن طريق املوقع الشبكيحتسني نشر املطبوعات   )د(  

   حتسني إنتاج املواد السمعية البصرية والتوسع يف هذا اإلنتاج  -٢

يشكل إنشاء مكون مسعي بصري موسع أمراً هاماً لعملية تقدمي معلومات عن احملكمة على   -٢٩
ملتجات السمعية وستقوم احملكمة بتحسني وتطوير ا. النطاق العاملي وعلى حنو فعال من حيث التكاليف

  :البصرية عن طريق ما يلي

تقييم مدى فعالية املنتجات السمعية البصرية الراهنة اليت تشمل إعداد موجزات   )أ(  
للمداوالت يف مجيع القضايا ومعلومات عن أحداث احملكمة واملسائل ذات الصلة، وردود كبار 

  )١٥ (املوظفني على األسئلة املسجلة سابقاً يف بلدان احلاالت؛

                                                      
التحديث األسبوعي لتطورات ’، و‘احملكمة اليوم’، و‘صحف الوقائع’:  يلي  تشتمل املنشورات احلالية على ما)١٤ (

  .‘فهم شؤون احملكمة اجلنائية الدولية’، و‘احملكمة اجلنائية الدولية يف عجالة’، و‘صحائف معلومات القضايا’، و‘احملكمة
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إنتاج برامج جديدة، حسبما تسمح به املوارد، يشترك فيها ممثلو هيئة الرئاسة،   )ب(  
والدوائر، ومكتب املدعي العام، وقلم احملكمة، والصندوق االستئماين للضحايا، ومكتب املستشار 

صلة  وآخرون بشأن املواضيع املتالقانوين العام للضحايا، ومكتب املستشار القانوين العام للدفاع،
  أعمال احملكمة ونشر معلومات دقيقة ومثرية لالهتمام؛‘ شخصنة’مبجاالت عملهم من أجل 

مواصلة إتاحة مواد بث فيديو ومسعية حمررة عالية اجلودة وقابلة للترتيل عن سري   )ج(  
أعمال احملكمة، ونسخ من سير األعمال على أقراص فيديو رقمية، فضالً صور فوتوغرافية رقمية من 

  جل وسائط اإلعالم املطبوعة؛أ

مواصلة تسجيل خطابات املسؤولني املنتخبني لضمان احلضور االفتراضي يف   )د(  
  املؤمترات واألحداث األخرى ذات الصلة، وذلك قدر اإلمكان يف حدود املوارد املوجودة؛

 القيام على حنو منتظم بتقييم وتنقيح وحتسني وسائل التوزيع احلالية للمنتجات  )هـ(  
حسب احلاجة ) ‘يو تيوب’املوقع الشبكي للمحكمة والشبكة االجتماعية (السمعية البصرية للمحكمة 

  .بغية زيادة تأثريها

 حتسني استعمال التكنولوجيا املرتكزة على اإلنترنت، مبا يف ذلك املوقع الشبكي والشبكات   -٣
  االجتماعية واملدونات املرتكزة على الشبكة العنكبوتية

، هي وسائل ‘وسائط اإلعالم اجلديدة’ل االتصال املرتكزة على اإلنترنت، مبا فيها وسائ  -٣٠
وتفيد هذه . ابتكارية تتسم بالكفاءة تفيد يف توزيع املعلومات الدقيقة عن احملكمة على نطاق واسع

الوسائل يف عرض صورة احملكمة باعتبارها مؤسسة حديثة دينامية تدرك حاجتها إىل الوصول إىل 
وستواصل احملكمة السعي . هور العاملي وكذلك باعتبارها جهة فاعلة رئيسية على الساحة الدوليةاجلم

إىل الوصول إىل أنواع جديدة من اجلمهور واألشخاص الذين يحتمل أن يهتموا باملسائل املتصلة 
  :باحملكمة عن طريق ما يلي

ترنت مبا يف ذلك وضع التوسع يف استخدام مواقع الشبكات االجتماعية على اإلن  )أ(  
وإنشاء حسابات ‘ يو تيوب’مواد فيديو تتصل باحملكمة ومواد تتصل بالتطورات القضائية على موقع 

بغية تقدمي حتديثات منتظمة عن التطورات اليت حتدث يف ااالت املختلفة لعمل ‘ تويتر’على موقع 
  احملكمة؛ 

بكة اإلنترنت مع ممثلي احملكمة تنظيم جلسات منتظمة بشأن وضع املدونات على ش  )ب(  
  من األجهزة والشعب واملكاتب املختلفة؛

  .مراجعة وتنقيح احملتوى احلايل للموقع الشبكي للمحكمة عندما يكون ذلك مناسباً  )ج(  

                                                                                                                                       
، ‘أخبار من احملكمة’، و‘دولية يف عجالةاحملكمة اجلنائية ال’:   تشتمل املنتجات السمعية البصرية احلالية على ما يلي)١٥ (
احملكمة اجلنائية ’ بعنوان ٢٠١٠نوفمرب /، وتسجيل فيديو مؤسسي مت االنتهاء منه يف تشرين الثاين‘اسأل احملكمة’و

  .‘الدولية
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   تنظيم أحداث إلحياء الذكرى أو املشاركة فيها  -٤

بدء نفاذ نظام روما ’، و‘يوم العدالة اجلنائية الدولية’إن مناسبات إحياء الذكرى، مثل   -٣١
تتيح للمحكمة الفرصة للوصول ‘ اليوم الدويل للطفل األفريقي’، و‘اليوم الدويل للمرأة’، و‘األساسي

إىل مجهور عريض كما تتيح هلا الربهنة على الصالت القائمة بني احملكمة وقضايا العالة االجتماعية أو 
  :ذلك مثالً عن طريق ما يليوميكن للمحكمة أن حتقق . الدولية األوسع نطاقاً

ووسائط اإلعالم ) التلفاز واإلذاعة والصحف(استخدام وسائط اإلعالم التقليدية   )أ(  
لتعبئة الناس لإلعراب عن ) الشبكات االجتماعية واملنصات األخرى املرتكزة على اإلنترنت(اجلديدة 

  تأييدهم للمحكمة عن طريق القيام بأعمال رمزية؛

إطار شراكة مع آخرين، بتنظيم أحداث مثل معارض الصور القيام، يف   )ب(  
الفوتوغرافية، أو معارض املواد املتعددة الوسائط، أو احلفالت املوسيقية، أو احللقات الدراسية، أو منح 

  اجلوائز، أو احتفاالت حمددة أخرى؛

رة التماس التعاون من الدول والشركاء الرئيسيني اآلخرين بشأن زيادة إبراز صو  )ج(  
احملكمة عن طريق أنشطة مثل بث برامج أو إعالنات عن طريق التلفاز أو اإلذاعة الوطنيني، أو الربط 

يوم العدالة اجلنائية ’يوليه وهو / متوز١٧بصفحات على الشبكة العنكبوتية، أو استخدام علم احملكمة يف 
  .‘الدولية

  هاي ضمان وصول اجلمهور بصورة فعالة إىل مقر احملكمة يف ال  -٥

ويقوم ممثلو . تستقبل احملكمة عدداً من الزائرين يقدر بسبعة آالف زائر يف املقر سنوياً  -٣٢
األجهزة الثالثة وممثلو املكاتب املستقلة بشرح دور احملكمة وأنشطتها والرد على أسئلة الزوار الذين 

  :ى حد عن طريق ما يليوسيجري زيادة فعالة زيارات اجلمهور إىل أفص. يفدون من مجيع أحناء العامل

مواصلة حتسني شكل التقدمي والعرض بغية جعل الزيارات أقل وطأة على موارد   )أ(  
  احملكمة؛

املوحدة وقوامه تنظيم زيارات ملدة يوم ‘ الزيارات الدراسية’توسيع نطاق برنامج   )ب(  
 الصلة من واحد إىل احملكمة باستخدام وحدات شرح وضعت مع األجهزة والشعب واملكاتب ذات

  .أجل تقدمي معلومات أكثر عمقاً وتركيزاً، تبعاً الحتياجات اموعات

   ضمان نشر مداوالت احملكمة  -٦

عن طريق إنتاج ونشر  تكفل احملكمة نشر مداوالا بإتاحة االطالع على هذه املداوالت  -٣٣
اجللسات الرئيسية وتوزيع موجزات مسعية بصرية للجلسات، والبث الدفقي لوقائع اجللسات، وبث 

بواسطة السواتل، ونشر القرارات القضائية واألوراق املقدمة من املشاركني واملواد املطبوعة اليت تتراوح 
. بني املنشورات اليت تقدم فهماً عاماً للمحكمة واملنشورات اليت تتناول احلاالت وقضايا حمددة

  :باملداوالت عن طريق ما يليوستحسن احملكمة ما تقوم به من نشر املعلومات املتصلة 
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التشاور مع الشركاء وأنواع خمتارة من اجلمهور بشأن حمتوى وشكل املنتجات   )أ(  
  .املطبوعة واملنتجات السمعية البصرية احلالية بقصد حتسني جودة هذه املواد وتوزيعها

  الدراسية الوطنية واإلقليمية حتسني الفرص املتاحة لإلعالم العام الناجتة عن مشاركة احملكمة يف احللقات   -٧

ستزيد احملكمة إىل أقصى حد من الفرص املتاحة لإلعالم العام املتولدة عن مشاركة ممثلي   -٣٤
  :احملكمة يف املؤمترات واحللقات الدراسية عن طريق القيام مبا يلي

ة دعم هيئة الرئاسة والقضاة واملسجل على النحو املطلوب يف إعداد املواد املطلوب  )أ(  
   وما يتصل بذلك من أحداث إعالمية؛احملاكم الصوريةللمؤمترات واحللقات الدراسية و

ضمان تقاسم املعلومات بني األجهزة والشعب واملكاتب حيثما أمكن بشأن   )ب(  
  املشاركة يف املؤمترات واحللقات الدراسية؛

 يف هذه السعي إىل القيام بالتخطيط املبكر عند مشاركة أكثر من موظف واحد  )ج(  
املؤمترات واحللقات بغية ضمان حتقيق األهداف املشتركة وتوصيل الرسائل املشتركة على النحو 

  املناسب؛

  تقدمي مواد ووثائق داعمة إىل املوظفني حسب الضرورة؛  )د(  

الترتيب إلجراء مقابالت ملمثلي احملكمة املختصني مع وسائط اإلعالم اإلقليمية   )هـ(  
   وتزويد املوظفني املعنيني باملواد الداعمة عند االقتضاء؛والوطنية واحمللية،

وضع املالحظات املبداه يف املؤمترات اليت حيضرها ممثلو احملكمة على املوقع الشبكي   )و(  
  .للمحكمة حيثما كان ذلك ممكنا

   التوسع يف إمكانية االستفادة من مكتبة احملكمة  -٨

ة مقصورة حالياً على موظفي احملكمة، فإن اموعة على الرغم من أن خدمات مكتبة احملكم  -٣٥
املتخصصة من املعلومات الرقمية وواملعلومات املطبوعة على السواء ستكون بالغة القيمة للجمهور 

وستسعى احملكمة . ووسائط اإلعالم والعاملني يف املهن األكادميية والقانونية واألطراف اهلتمة األخرى
  :ادة من املكتبة عن طريق ما يليإىل زيادة إمكانية االستف

  فتح املكتبة تدرجيياً أمام فئات معينة سيجري حتديدها مع تطور املكتبة؛  )أ(  

استحداث مشروع يرمي إىل جعل مجيع املوارد متاحة للعامل اخلارجي باستخدام   )ب(  
  ارد؛وسيكون تنفيذ املشروع رهناً بتوافر املو. التكنولوجيات الرقمية املتقدمة احلالية

وضع خطط على مدى الثالث سنوات القادمة لتحويل املكتبة تدرجيياً إىل مركز   )ج(  
  .مرجعي ومعريف بشأن القانون اجلنائي الدويل وتاريخ احملكمة لألغراض التعليمية

    الربنامج األكادميي-جيم

الب هم إن اجلامعات واملؤسسات األكادميية ومؤسسات البحوث واألساتذة واملدرسني والط  -٣٦
جهات مستهدفة هامة ألنشطة املعلومات بوصفهم شركاء يف احلاضر واملستقبل يف جمال تعليم القانون 
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اجلنائي والقانون اإلنساين الدويل وقانون حقوق اإلنسان الدويل وزيادة تعزيز واحترام هذه القوانني، 
  .٢٠١٢-٢٠٠٩ام للفترة وهو ما يتفق أيضاً مع استراتيجية اإلدعاء اخلاصة مبكتب املدعي الع

  زيادة التعاون مع األوساط األكادميية الوطنية

  :ستزيد احملكمة من تعاوا مع املؤسسات األكادميية عن طريق ما يلي  -٣٧

دعم البحوث األكادميية، يف حدود املوارد املرصودة يف امليزانية، لكي ترتاد ميادين   )أ(  
يف الوقت املناسب لطلبات املعلومات، وتيسري تنظيم وثيقة الصلة باحملكمة عن طريق االستجابة 

الزيارات الدراسية إىل احملكمة، وزيادة النهوض بربنامج التدريب الداخلي وبرنامج املهنيني الزائرين، 
  وتيسري إمكانية االستفادة من جمموعة املكتبة عند الطلب؛

ئي الدويل يف املناهج تشجيع الدول على إدراج برامج دراسية بشأن القانون اجلنا  )ب(  
كليات احلقوق، والعالقات الدولية، والعلوم السياسية، والتنمية، : الدراسية الرمسية للكليات التالية

  واألمن، وحقوق اإلنسان، واالتصاالت، والصحافة؛

دعم اشتراك كبار املوظفني واملسؤولني املنتخبني يف الدورات أو احللقات الدراسية   )ج(  
عم اشتراكهم أيضاً بتيسري احلضور االفتراضي ملسؤويل احملكمة عن طريق الكلمات ذات الصلة، ود
  أو مؤمترات الفيديو يف الوقت احلقيقي، عندما يكون ذلك مناسباً وممكناً عملياً؛/املسجلة مسبقاً و

دعم الربامج الدراسية املتعلقة باملسائل املتصلة باحملكمة املدرجة يف مناهج نيل   )د(  
وكذلك يف الدورات الصيفية " املاجستري"لقانون على املستوى اجلامعي األول وعلى مستوى شهادة ا

وسيجري استحداث مشروع لتحديد الربامج القائمة وربط األساتذة . والدورات املقدمة على اإلنترنت
مكانية اجلامعيني واملؤسسات األكادميية من البلدان أو املناطق املختلفة وحبث أفضل الطرق لتيسري إ

  احلصول على املعرفة الفنية ودعم التنفيذ؛

إقامة مسابقة احملكمة الصورية العاملية السنوية بشأن اجلوانب املوضوعية واإلجرائية   )هـ(  
يف القانون والسوابق القضائية املنطبقة على احملكمة، باستخدام الشبكات القائمة وبالتعاون مع الشركاء 

  )١٦ ( .األكادمييني

  لربنامج القانوين  ا-دال

القضاة واملدعون العامون وأعضاء رابطات احملامني وممارسو املهن القانونية األخرى هم   -٣٨
أشخاص طبيعيون يؤدون دوراً حيوياً يتعلق بتقدمي معلومات دقيقة عن والية احملكمة وأنشطتها، وحشد 

م، والنهوض بتنفيذ نظام روما االهتمام بأعمال احملكمة، والتأثري على صانعي القرار والرأي العا
ويف حني أن األوساط القانونية قد يكون لديها . األساسي واإلسهام يف تطوير القانون اجلنائي الدويل

اهتمام طبيعي باملسائل املتصلة باحملكمة فإا ميكن أيضاً أن تصبح جمموعة يسهل الوصول إليها ولديها 
  .يادة معرفتها باحملكمةاالستعداد لالستماع إىل احملكمة وتم بز

                                                      
نية والعربية وقد بدأ استحداث هذه املمارسة بالصي.   جيري اآلن تنفيذ عملية احملكمة الصورية باإلنكليزية واإلسبانية)١٦ (

  .والفرنسية
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  زيادة التعاون مع األوساط القانونية الوطنية والرابطات اإلقليمية

  :ستسعى احملكمة إىل زيادة هذا التعاون عن طريق ما يلي  -٣٩

تنظيم دورات تدريبية سنوية يف مقر احملكمة، بالتعاون مع الشركاء، من أجل   )أ(  
  ؛‘قائمة احملامني ومساعدي احملامني’أعضاء 

تنظيم زيارات دراسية ومحالت إعالمية بشأن املسائل ذات الصلة بغية احلفاظ على   )ب(  
  التفاعل مع األوساط القانونية؛

نشر مقاالت رأي ومقابالت ومقاالت أخرى على أساس منتظم بشأن املواضيع   )ج(  
  املتصلة باحملكمة يف االت القانونية واملنشورات املتخصصة؛

، )على الصعيد الوطين أو الدويل(لرابطات القانونية ورابطات احملامني العمل مع ا  )د(  
وبصورة خاصة ألغراض إطالع احملامني على أعمال احملكمة وحفز اهتمامهم وتعزيز القدرة القانونية 

  للمحامني اخلارجيني الذين قد يقفون أمام احملكمة؛

اطق أخرى عقب جناح محلة لتمتد إىل من" استدعاء حماميات"توسيع نطاق محلة   )هـ(  
مايو /اليت شنت بصورة مشتركة مع رابطة احملامني الدولية يف أيار" استدعاء حماميات أفريقيات"

١٧( .٢٠١٠(  

    املوارد-خامساً

  .ميكن تنفيذ االستراتيجية املقترحة يف حدود املوارد املوجودة  -٤٠

 يف النهوض دف احملكمة املتعلق ومتارس هيئة الرئاسة والقضاة دوراً هاماً بشكل بارز  -٤١
باإلعالم العام عن طريق اشتراكهم يف املؤمترات واحللقات الدراسية واحملاكم الصورية واألحداث 

 يسمح له موقعه بصورة )١٨(،‘الوجه اخلارجي للمحكمة’فرئيس احملكمة، بوصفه . املتصلة باإلعالم
حملكمة والنظام املنشأ يف نظام روما األساسي، على طبيعية أن يقود املناقشات املتعلقة جبميع جوانب ا
وسيقوم قسم اإلعالم والوثائق التابع لقلم احملكمة . حنو يؤخذ فيه يف احلسبان استقاللية املدعي العام

بدعم اشتراك هيئة الرئاسة والقضاة واملسجل يف األجداث املتصلة باإلعالم العام، مبا يف ذلك جلسات 
  .على اإلنترنت واملقابالت واالتصاالت األخرى مع وسائط اإلعالمالتدوين املعقودة 

وستزيد احملكمة من مشاركة املوظفني وكذلك املسؤولني املنتخبني بغية زيادة تأثري أعمال   -٤٢
وباإلضافة إىل عمليات املشاركة العامة من جانب املسؤولني املنتخبني، . احملكمة إىل أقصى حد ممكن

                                                      
إىل زيادة عدد احملاميات املرخص هلن متثيل األشخاص املدعى عليهم أو الضحايا " استدعاء حماميات "  دف محلة )١٧(

وهذه احلملة اإلعالمية، اليت . وقد ركزت احلملة يف مرحلتها األوىل على البلدان األفريقية. يف احملكمة اجلنائية الدولية
عاون مع رابطات احملامني الوطنية يف زهاء مخسة عشر بلداً أفريقياً، قد أتاحت فرصة فريدة لالرتفاع مبستوى نظمت بالت

وساعدت احلملة أيضاً على . الوعي بشؤون احملكمة وزيادة تفهمها من جانب األوساط القانونية يف البلدان األفريقية
ألفريقية والوقوف على األحداث واملنشورات احمللية على أساس إنشاء وتعزيز شبكة للعالقات مع األوساط القانونية ا

  .منتظم، وهو ما ميكن استخدامه مرة أخرى يف املستقبل فيما يتعلق بالتعاون مع احملكمة اجلنائية الدولية
  . للمحكمة، اإلعالم العام والتوعيةاالستراتيجية املتكاملة للعالقات اخلارجية  )١٨(
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 املوظفني وسيجري تدريبهم بغية املشاركة يف األنشطة اليت تنظَّم مع اجلمهور، مثل ستجري دعوة كبار
  .اإلحاطات اإلعالمية واحملاضرات والعروض اليت تقدم إىل جمموعات

وسيجري إدراج ممثلي هيئة الرئاسة والدوائر ومكتب املدعي العام وقلم احملكمة والصندوق   -٤٣
 ستشار القانوين العام للضحايا، ومكتب املستشار القانوين العام للدفاعومكتب امل االستئماين للضحايا

وستشمل الربامج مواضيع . يف عملية الربجمة السمعية البصرية اجلديدة فيشرحون دور احملكمة وأنشطتها
  .تتصل مبجاالت عملهم وجلسات تدوين على اإلنترنت وأنشطة أخرى حيثما أمكن

ة لدى احملكمة واليت تسمح باالضطالع بأنشطة اإلعالم العام تتطلب بيد أن املوارد احملدود  -٤٤
ومن املهم يف هذا الصدد أيضاً أن تعمل . الدعم والشراكة من جانب الدول واتمع املدين على السواء

  .الدول واتمع املدين معاً من أجل دعم والية احملكمة وأنشطتها

 مزدوجاً من حيث دعمهما ألهداف احملكمة يف جمال ومتارس الدول واتمع املدين دوراً  -٤٥
فهما بوصفهما شريكني يف التنفيذ يضطلعان بأنشطة ال تستطيع احملكمة القيام ا بسبب . اإلعالم العام

 من أجل حمدودية املوارد، مبا يف ذلك على سبيل املثال تنظيم مؤمترات وإطالق مبادرات مجع األموال
وميكن للدول واتمع . أجل مشاريع بناء القدرات فيما يتعلق بوسائط اإلعالمالربامج املشتركة أو من 

  .املدين أيضاً أن يقدما معلومات قيمة من أجل ختطيط وتقييم أنشطة ومنتجات احملكمة يف هذا الصدد

   دور الدول األطراف  -١

الدول األطراف على القيام ، املعتمد يف كمباال، تشجع )١٩(‘اإلعالن املتعلق بالتعاون’وفقاً لـ  -٤٦
وتوجد على سبيل املثال . بدور رئيسي يف النهوض بأعمال احملكمة، مبا يف ذلك على الصعيد الوطين

فرصة طبيعية يف هذا الصدد تتمثل يف قيام الدول بتنظيم جهود التوعية وأحداث عامة ظاهرة مرموقة يف 
  )٢٠(.‘يوم العدالة اجلنائية الدولية’طراف أنه يوليه من كل عام، الذي أعلنت الدول األ/ متوز١٧حنو 

وستدعى احلكومات إىل أن تستخدم بصورة عامة شبكات اتصاالا ووسائط إعالمها   -٤٧
الوطنية، مثل التلفاز واإلذاعة، فضالً عن االتصاالت األخرى، بغية زيادة تسليط األضواء على احملكمة 

  .وتقدمي معلومات عن دورها وأنشطتها

ستشجع الدول أيضاً على دعم مبادرات اتمع املدين الرامية إىل تعزيز الوعي بشؤون و  -٤٨
احملكمة وبالنظام املنشأ يف نظام روما األساسي وكذلك على املساعدة يف برامج بناء قدرات املنظمات 

  .غري احلكومية يف هذا الصدد

  مكمل ومنفِّذ:  اتمع املدين  -٢

 إطار شراكة مع املنظمات غري احلكومية اليت تنشط يف املسائل اليت م تعمل احملكمة يف  -٤٩
واملنظمات غري احلكومية، إىل جانب منظمات اتمع املدين بصورة أعم، شركاء ال غىن عنهم . احملكمة

ومتارس املنظمات غري . فيما يتعلق جبهود احملكمة يف جمال اإلعالم العام، وخاصة على الصعيد الوطين
ورفع مستوى الوعي ا عن طريق أنشطة مثل  كومية دوراً رئيسياً يف نشر املعلومات عن احملكمةاحل

                                                      
  .١١ و١٠، الفقرتان )RC/Decl.2(اون   إعالن بشأن التع)١٩(
  .١٢، الفقرة )RC/Decl.1(  إعالن كمباال )٢٠(



ICC-ASP/9/29 

 

29-A-021210  16 

تنظيم حلقات دراسية ومناقشات خرباء واجتماعات موائد مستديرة ومعارض وأحداث إلحياء 
  .الذكري والتركيز على قضايا رئيسية تتصل باحملكمة

ين، وخاصة املنظمات غري احلكومية واملؤسسات وستعتمد احملكمة على ممثلي اتمع املد  -٥٠
التعليمية والقانونية، لتنفيذ بعض األنشطة املخطط هلا املدرجة يف هذه االستراتيجية مثل احملكمة 

وميكن أن . واملبادرات املتعلقة ببناء القدرات من أجل الصحفيني" استدعاء حماميات"الصورية، ومحلة 
  .لقصور يف تنفيذ هذه االستراتيجية جزئياًيؤدي االفتقار إىل موارد إىل ا

ولتجنب االزدواج يف العمل ولزيادة التأثري، فإن املنظمات غري احلكومية مدعوة أيضاً إىل   -٥١
املشاركة إىل جانب احملكمة يف املشاريع ذات الصلة اليت ميكن أن تكمل اجلهود اليت تبذهلا احملكمة على 

  .نطاق العامل يف جمال االتصال

وباإلضافة إىل التشاور بشأن أنشطة وبرامج حمددة، ستواصل احملكمة العمل على حنو وثيق   -٥٢
خبصوص تطوير ‘ الفريق املعين باالتصاالت’و‘  االئتالف من أجل احملكمة اجلنائية الدولية’مع 

  .االستراتيجيات واألنشطة اإلعالمية

    الرصد والتقييم- سادساً

تقييم مدى جناح جهود احملكمة يف جمال اإلعالم العام هو أمر ال بد القيام على حنو منتظم ب  -٥٣
منه لوضع برامج إعالمية يف املستقبل وسيجري حتقيقه عن طريق استخدام مؤشرات أداء وكذلك، يف 

وستوضع مؤشرات مناسبة لكل نشاط يف االستراتيجية احلالية . بعض احلاالت، دراسات استقصائية
وستتشاور احملكمة بشأن عملية صياغة ومدى فعالية املؤشرات النوعية . ويف خطط العمل التالية

والكمية والوسائل األخرى من أجل حتقيق الرصد الفعال، يف حالة األنشطة املضطلع ا بالتعاون مع 
  .شركاء منفذين

وثائق اإلعالم والوكجزء من العملية السنوية للمحكمة املتمثلة يف تقدمي التقارير، سيقوم قسم   -٥٤
 بإجراء استعراض سنوي للتقدم احملرز يف تنفيذ كل نشاط مضطلع به على سبيل التابع لقلم احملكمة

وسيستخدم هذا االستعراض لتحديد العقبات اليت . دعم أهداف االستراتيجية بشأن اإلعالم العام
  .أو ما إذا كان يلزم إجياد موارد إضافية/تعترض التنفيذ واحللول املمكنة و

وطوال فترة تنفيذ االستراتيجية وخطط العمل املستقبلية، ستسعى احملكمة إىل حتقيق التشاور   -٥٥
الوثيق مع الدول واملنظمات غري احلكومية يف تقييم مدى فعالية األنشطة، وخاصة األنشطة املتصلة 

وستلتمس . وسيجري االضطالع ذا التقييم بعدد من الطرق. باجلهود اإلعالمية الوطنية واإلقليمية
احملكمة تغذية مرتدة بشأن مبادراا املتعلقة باإلعالم العام وذلك أثناء االتصاالت املقررة بصورة منتظمة 

 وستنظم احملكمة مناقشات تشاورية بشأن أنشطة ومنتجات )٢١ (.مع الدول واملنظمات غري احلكومية
 مبا يف ذلك على سبيل املثال منشورات معينة يرد وصفها يف جماالت العمل الربناجمية الواردة أعاله،

وعقب كل حدث أو نشاط ينظَّم مع شريك منفِّذ، ستلتمس . احملكمة والربامج السمعية البصرية

                                                      
  تشمل هذه االتصاالت، على سبيل املثال، املناقشات التحضريية لدورات اجلمعية، واإلحاطات اإلعالمية املقدمة )٢١ (

عقد أربع مرات سنوياً، واالجتماعات اليت تتمع الدبلوماسي واليت تستضاف يف احملكمة مرتني يف السنة مع ممثلي إىل ا
  .املنطمات غري احلكومية ملناقشة املسائل موضع االهتمام املتبادل
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احملكمة تغذية مرتدة بشأن مشاركتها وتلتمس توصيات من أجل زيادة إسهامها يف األنشطة املستقبلية 
  .املماثلة إىل أقصى حد ممكن

 مكتب املدعي العام املتعلقة باالتصال غايات ملموسة وقابلة للقياس بشأن وحتدد خطط عمل  -٥٦
  .االتصال كما تقيم النتائج املستهدفة

    املراجعة وعمليات التحديث-سابعاً

أو تطور خطط /باالقتران مع استعراض سنوي لتنفيذ االستراتيجية الراهنة، ستراجع احملكمة و  -٥٧
ال اإلعالم العام وكذلك خطط العمل املستحدثة فيما يتصل بنهج العمل السنوية ألنشطتها يف جم
وستكون التحديثات هي نتاج املشاورات اليت تجرى مع الدول . جغرافية أو مواضيعية حمددة

واملنظمات غري احلكومية وجهات أخرى طوال فترة التنفيذ فضالً عن الدروس املستفادة من جترية 
  . جمال اإلعالم العاماحملكمة يف تنفيذ أنشطتها يف

وسيجري ربط املراجعة وعمليات التحديث بعملية إعداد ميزانية احملكمة لكي تؤخذ يف   -٥٨
احلسبان املوارد املوجودة حالياً واملوارد اإلضافية املطلوبة، فضالً عن استعراض األداء السنوي للمحكمة 

  .وآليات تقدمي التقارير

________________  


