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  ستراتيجيالط ا املكتب بشأن عملية التخطيقريرت
  كمة اجلنائية الدوليةللمح

  األمانةمذكرة من 

، ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٢٦املؤرخ  ICC-ASP/8/Res.3 من القرار ٣٦عمال بالفقرة   
 ستراتيجيعملية التخطيط االب املتعلقيقدم مكتب مجعية الدول األطراف طيه إىل اجلمعية التقرير 

ت غري الرمسية وهذا التقرير يعكس حصيلة املشاورا. تنظر فيه اجلمعيةكي للمحكمة اجلنائية الدولية ل
  . مع احملكمةاليت أجراها الفريق العامل يف الهاي التابع للمكتب
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  ستراتيجياليت شهدا عملية التخطيط االالسابقة اخلطوات الرئيسية  - أوالً

يف وقت مبكر عن اهتمامها الشديد  قد أعربت) "اجلمعية"(مجعية الدول األطراف كانت   -١
ال يتجزأ من حتديد وإدارة األنشطة املتعددة اليت تضطلع  عتباره جزءا باستراتيجيالبتشجيع التخطيط ا

  .)١( تنفيذ نظام روما األساسيسياقا احملكمة يف 

إطار " اليت تنص على إجياد )٢(وىلاأل ةستراتيجيالها ات، اعتمدت احملكمة خط٢٠٠٦ويف عام   -٢
يد بوجه خاص على السنوات الثالث دالتشمع مشترك ألنشطة احملكمة خالل السنوات العشر املقبلة، 

االجتاه الواضح واألولويات اليت ستسترشد ا "وكان الغرض من هذه الوثيقة هو رسم ". األوىل منها
، ستكفل وعند القيام بذلك. احملكمة يف اضطالعها بالوالية اليت ينطوي عليها نظام روما األساسي

 وتعتزم احملكمة أيضاً، عن طريق. ضطلع ا احملكمةطة التنسيق الداخلي املتواصل لألنشطة اليت تاخل
  .)٣("الدول واملنظمات الدولية واتمع املدينمع  زيادة تعزيز عالقاا احليوية ،طةاخلالتواصل بشأن 

 ٢٠٠٨ لعام ةستراتيجيواستنادا إىل اخلربة املكتسبة، قامت احملكمة بإعادة النظر يف خطتها اال  -٣
  عام إىل٢٠٠٩  عام املمتدة منالفترة تغطي ةستراتيجي من األهداف االواعتمدت جمموعة منقحة

  .من املشاورات مع الدول األطراف ومنظمات اتمع املدينكاملة  جمموعة بعد إجراء ٢٠١٨

، ذه اجلهود وأقرت عددا من التوصيات الواردة يف تقرير الثامنة يف دورا ،ورحبت اجلمعية  -٤
   )٤(.ةستراتيجياملكتب عن اخلطة اال

 ةستراتيجي، قررت احملكمة مواصلة وضع أنشطتها يف سياق األهداف اال٢٠١٠ويف عام  -٥
 ذات ةاستراتيجي حتديد جمموعة من مثانية أهداف جرى وعلى هذا األساس )٥(.٢٠٠٨احملددة يف عام 
قد  ٢٠١٨ إجنازها حبلول عام يتعنيسبعة أهداف طويلة األجل  يف حني أن، ٢٠١١أولوية لعام 

 . للمحكمة اخلاص بالسنوات املقبلةستراتيجي هي األخرى يف اإلطار االأُدرجت

   ومجعية الدول األطرافستراتيجيالتخطيط اال -ثانياً

يف الوقت الذي يشكل فيه إعداد وتنفيذ اخلطة االستراتيجية عملية تقع بأسرها حتت مسؤولية   -٦
 ستراتيجي على اهتمامها املتواصل بعملية التخطيط االبرهنت على مر السنواتقد اجلمعية احملكمة، فإن 

توجيهات مفصلة  الثامنةدورا  أثناء اجلمعية قدمتوقد . دعمها هلذه العمليةعلى للمحكمة وتنفيذها و

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

   ICC-ASP/5/Res.2.القرار 

   ICC-ASP/6/Res.2.القرار 

  .٢٥ الفقرة ،ICC-ASP/7/Res.3قرار ال
  .٣٦-٣٢، الفقرات ICC-ASP/8/Res.3 ا���ار

  . )ICC-ASP/5/6( اخلطة اإلستراتيجية للمحكمة اجلنائية الدولية )٢(
)٣( ICC-ASP/5/6 ٣، الفقرة.  
)٤( ICC-ASP/8/46.  
  .١٢٣-١١٩، الفقرات )ICC-ASP/9/23(تقرير عن أنشطة احملكمة  )٥(
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اجلمعية فيما يتصل بالتطوير و للحوار املتواصل بني احملكمة املستقبلي والتوجه املتحققةبشأن النتائج 
  .)٦( اخلاص بفترة أنشطة احملكمةستراتيجيال لإلطار ااملستمر

أن يوجه التفاعل الذي ينبغي وميزة هلذا احلوار املسمة ال أن يكون الذي ينبغيوالنهج العام   -٧
  :قد وصف كما يلي ستراتيجياجلمعية يف جمال تنفيذ وتطوير عملية التخطيط االواإلجيايب بني احملكمة 

 ةستراتيجيكز عليه العمل املنجز يف أن اخلطة االيتمثل املبدأ األساسي الذي ارت"   
  هووبالتايل مل يكن هدف الفريق العامل. ومكوناا تشكل أداة لإلدارة الداخلية للمحكمة

" إدارة مفرطة املركزية "القيام بعمليةتعلق باخلطة أو فيما يالشروع يف عملية إعادة صياغة 
 إعطاء الدول األطراف فرصة بغيةكمة  كان اهلدف هو إقامة حوار مع احملبل. للمحكمة

حملكمة بشأن هذه القضايا إىل اللتعليق على األنشطة اليت أجنزا احملكمة وتقدمي إسهاماا 
وكذلك متكني الدول األطراف من مواكبة التطورات احلاصلة يف عملية التخطيط 

  .)٧("ستراتيجياال

٨-  ج و تطلعاً إىل الواثق جرى هذا احلوار بروح من التعاون املؤسسايتوسي جلميعمربح "ضع 
 وأن يسهم يف النقاش األوسع نطاقاً بشأن عملية التفاعلمسة مميزة ل باستمرار  يكونن ينبغي أ"األطراف

  .تطور احملكمة مستقبالً

اخلاصة نقطة التقاطع بني العملية السنوية   عندتقع اليت ،ستراتيجيوعملية التخطيط اال  -٩
 واليت تؤكد يف تطوير احملكمة،بشأن وضع خمطط متوسط إىل طويل األجل وعملية يزنة لتخطيط واملبا

 أن تركز على تنفيذ التوجهات ينبغي الوقت نفسه على الطبيعة واألهداف احملددة هلاتني العمليتني،
، متشيا مع التطورات الراهنة يف دور ةستراتيجيوالتوصيات السابقة وعلى حتديث وتطوير اخلطة اال

                                                      
 ،بتقرير احملكمة عن اخلطة اإلستراتيجيةترحب  - ٣٢" :ما يلي ٣٦-٣٢ الفقرات ،ICC-ASP/8/Res.3رار جاء يف الق )٦(

الغايات واألهداف "جبهود احملكمة يف سبيل تنفيذ ج إستراتيجي يقوم على أساس الوثيقة املعنونة وترحب أيضاً 
وبالتقدم اجلوهري الذي أحرزته احملكمة يف ... "٢٠١٨-٢٠٠٩اإلستراتيجية املنقحة للمحكمة اجلنائية الدولية للفترة 

 توجيهي يف تأثري أمهية مصداقية عملية التخطيط اإلستراتيجي اليت هلا وتؤكد علىتنفيذ الغايات واألهداف اإلستراتيجية 
 مواصلة  احلاجة إىلتؤكد جمدداً -٣٣و حتديد األولويات السنوية للمحكمة وبرامج عملها فضال عن خمصصات امليزانية؛

 احملكمة على زيادة تطوير وتنفيذ اخلطة اإلستراتيجية املتعلقة بالتوعية يف البلدان وتشجعحتسني وتكييف أنشطة التوعية 
 أن قضية التعريف على نطاق أوسع باحملكمة وبأنشطتها هلا طابع إستراتيجي وأنه يلزم مزيج تعترب -٣٤؛ واملتأثرة

 بالتايل احملكمة، آخذة يف االعتبار وتشجع ،ق ملواجهة هذا التحدي املهممناسب من السياسات والوسائل والطر
 ألجهزا، على تقدمي تقرير بشأن خطة تشمل احملكمة عامة وتعىن باإلعالم العام إىل احملددةاملسؤوليات والواليات 

حملكمة لألنشطة املتعلقة باالتصال الدورة التاسعة جلمعية الدول األطراف فضال عن تعزيز التنسيق الداخلي الذي تقوم به ا
 ،بالتقرير األخري الذي أعدته احملكمة بشأن اإلستراتيجية املتعلقة بالضحاياحتيط علماً  -٣٥ و؛لتحقيق أقصى فائدة منها

 أمهية تكرر و أن تنفيذ هذه اإلستراتيجية يشكل أولوية ذات أمهية كربى بالنسبة للمحكمة يف السنوات املقبلة؛وترى
 حامسة بالنسبة ملصداقية واستدامة تتسم بأمهيةباط واالنسجام بني عملية التخطيط اإلستراتيجي وعملية امليزنة، اليت االرت

 اإلبقاء على مسألة موقع أنشطة احملكمة قيد االستعراض النشط بغية مساعدة وتقرر النهج اإلستراتيجي األطول أجالً،
 أن يوىل االهتمام وتطلبتيجية تعتمد على اإلعداد املالئم واخلربة العملية؛ احملكمة يف الوقت املناسب على صياغة إسترا

 الناشئة اهلامة اليت ينبغي النظر فيها عند تكييف اخلطة اإلستراتيجية من أجل متكني واملسائلالواجب للظروف املتغرية 
ء مع املكتب بشأن عملية التخطيط  بأن تواصل احملكمة احلوار البناوتوصياحملكمة من مواجهة التحديات اجلديدة، 

 إىل احملكمة أن تقدم إىل وتطلباإلستراتيجي مبا يف ذلك اإلستراتيجية املتعلقة بالضحايا وخمتلف أبعادها ذات األولوية، 
  ."؛ للجمعية معلومات حمدثة عن مجيع األنشطة املتصلة بعملية التخطيط اإلستراتيجي ومكونااالتاسعةالدورة 

)٧( ICC-ASP/7/29 ١٢الفقرة  الوثيقـــة.  
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 للمحكمة ةستراتيجي أن تشكل اخلطة االينبغيومن هذا املنظور، .  احملكمة والبيئة اليت تعمل فيهاومهام
 بشأن الكفاءة )بارامترات(معامل ، ترتكز على  للتخطيطذات مصداقيةاجلنائية الدولية أداة فعالة 
  .إطار زمين أطول أجالياق قاً يف سمطبر احملكمة وأجهزا ي تطوجتعل والفعالية ميكن التحقق منها،

 مرة كل ةستراتيجيالتأكيد على أن احملكمة تعتزم حتديث خطتها االومن هذا املنظور، ينبغي   -١٠
وينبغي أن تكون الدول األطراف مستعدة يف . ٢٠٠٨أغسطس /ثالث سنوات، كما فعلت يف آب

موضوعية يف اإلعداد لعملية الوقت املناسب للمشاركة يف مشاورات غري رمسية بغية اإلسهام مبدخالت 
  . املراجعة هذه

  ٢٠١٠ يف عام ستراتيجي االوللتخطيط للجمعية الثامنةتابعة للدورة امل -ثالثاً

 كمار- السفري جان٢٠١٠يناير /استنادا إىل هذه التوجهات، عين املكتب يف كانون الثاين  -١١
الدول األعضاء فيها وني احملكمة  بوللحوار الدول األعضاء ملشاوراتميسرا ) بورغملكس (شايتهو

  .)"الفريق العامل"(يف إطار الفريق العامل يف الهاي التابع للمكتب 

  .وأجريت كذلك مشاورات مع ممثلي جمتمع املنظمات غري احلكومية  -١٢

ذات التالية  يف حد ذاا فضال عن القضايا ةستراتيجياخلطة االيف الفريق العامل ونوقشت   -١٣
  :أعدها ممثلون شىت للمحكمة باالستناد إىل عروض وورقات عمل لك، وذاألولوية

  ؛ وامليزانية السنوية للمحكمةةستراتيجيالعالقة بني اخلطة اال  )أ(  

  ؛تالتوعية واالتصاال  )ب(  

من أجل السماح باتباع ج كلي بشأن القضايا املتصلة بالضحايا واتمعات املتأثرة، مبا يف و  -١٤
 بشأن تأثري نظام روما  املتعلقة بالضحايا ونتائج عملية التقييمةستراتيجياستعراض االذلك تنفيذ عملية 

 تقرر ختصيص ) ٨(األساسي على الضحايا واتمعات املتأثرة وذلك يف مؤمتر كمباال االستعراضي،
ينا بورناند والسيدة إيل) فنلندا (سسانتشي-عملية تيسري مستقلة هلذه املسألة، وأُسند إىل السيدة ميا آرو

  .مهمة القيام بعملية التيسري هذه) شيلي(

أثناء هذه املشاورات، قامت الدول األطراف بتقييم ومناقشة التقدم احملرز حىت اآلن فضال و  -١٥
 وكذلك ،بوجه عام ةستراتيجيأو حاالت التأخري يف تنفيذ أهداف اخلطة اال/عن املصاعب الكامنة و

يف سياق  بلورته وجرى ٢٠١٠لك عرض شامل لألولويات لعام  كذوقُدم. ٢٠٠٩األولويات لعام 
هذه العملية املتعلقة بتقييم اإلجنازات الفعلية يف جمال حتديد و .٢٠١١تقدمي امليزانية املقترحة لعام 

 حتقيق إجنازات غري كافية اليت ميكن أن تفسرأولويات متفق عليها وبالتشخيص املوضوعي لألسباب 
 مصداقية عملية ضمان وحتسنيلكي ميكن ة قد اعتربت ذات أمهية قصوى أو متأخر/و) جزئياً(

  . وجعلها تنعكس على النحو املناسب يف دورة امليزانيةستراتيجيالتخطيط اال

 مهمة لإلدارة ة باعتبارها أداستراتيجيرحبت الدول األطراف بعملية التخطيط االا، وعموم  -١٦
التخطيط صداقية وينبغي احلفاظ على م. ٢٠١٨اية عام ر احملكمة مستقبال لغيتطوإىل بالنسبة 

 يف السياسات ويف خمصصات  هذا التخطيط تأثريحتديد عن طريق هذه املصداقية وتعزيز ستراتيجياال

                                                      
  .RC/ST/V/1الوثيقة  )٨(
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 احملددة يف احملور الثابت لألهداف واألولويات يشكل أن وهو أمر ينبغيامليزانية والقرارات التنفيذية 
هي عملية  احملكمة جانب إىل عمليات يومية من ةستراتيجية األهداف االوترمج. ةستراتيجياخلطة اال

  . مبساعدة جمموعة حمدودة من املؤشرات الكمية والكيفية لألداءيلزم رصدها

 فإا ينبغي أن تتسم توجيها متوسط األجل إىل طويل األجل، ةستراتيجياخلطة االتوفر  وبينما  -١٧
ر يتطوإىل  القضايا اجلديدة والناشئة ذات األمهية الكبرية بالنسبة ن يف احلسباتأخذلكي رونة كافية مب

ويف إطار هذه . حبسب احلاجة اليت تنشأتبعاً لذلك ها كييفأنشطتها وجيب تإىل احملكمة مستقبال و
 ممثلي وكذلك معالدول األطراف و قيام حوار مستمر وموضوعي بني احملكمة فال بد منالعملية، 

  .ويف حدود الواليات القائمة معلومات كاملة تتاح يف وقت مبكرالستناد إىل اتمع املدين با

  املسائل ذات األولوية -رابعاً

  ة وامليزانية السنوية للمحكمة ستراتيجيالعالقة بني اخلطة اال -ألف

ة يتسم بأمهيوضع امليزانية السنوية يف  واإلجراءات املتوخاة ةستراتيجيإن التفاعل بني اخلطة اال  -١٨
ختصيص االعتمادات يف امليزانية إذ ميكن حتديداً عن طريق . عملية التخطيطصداقية مإىل  بالنسبة حامسة

مليزانية ا يف مقدمة الصلةهذه جيري التأكيد على و.  إىل سياسات تنفيذيةةستراتيجيترمجة التوجهات اال
وهيكل .  سياق امليزانية كل عام هذه العملية يفحتسنياحملكمة تواصل  و،الربناجمية السنوية املقترحة
خمصصات امليزانية جعل   مما يؤدي بوضوح إىل هذا التفاعلينبغي أن يربزاامليزانية وطريقة عرضها 

وقد أُعرب عن األمل يف أن  . األطول أجالًستراتيجييف سياق التخطيط االوضع تاملقترحة السنوية 
 ةستراتيجي من أجل تيسري االختيارات االتعمل احملكمة على حتديد تسلسل هرمي يف أولوياا

واالختيارات املتعلقة بامليزانية يف الوقت الذي جيري فيه تنفيذ الواليات احملددة يف نظام روما األساسي 
  .ومع أخذ االحتياجات واملعوقات املوضوعية يف احلسبان

األهداف  عن طريقهاددت  حبالعملية املتدرجة املتتابعة اليتأُبلغت الدول األطراف قد و  -١٩
ترمجت أهداف سنوية ذات أولوية  يف صورة ةستراتيجي يف اخلطة االمبينةكما هي العامة  ةستراتيجياال

األهداف الفردية املسندة إىل موظفي إىل جانب  إىل برامج رئيسية وبرامج وبرامج فرعية بدورها
املتوسطة إىل  ستراتيجيملية التخطيط اال بني عاالتساق اإلمجايلهذه العملية  أن تكفل وينبغي. احملكمة

 ويف هذه العملية، ينبغي . امليزانية والقرارات التنفيذية امللموسةيفالطويلة األجل واملخصصات السنوية 
أن يشكل البحث عن زيادة الفعالية والكفاءة معامل مستمرة وأفقية يف عمليات احملكمة مما يسهم 

  .األساسية للمحكمةبصورة خاصة يف حتسني أداء املهام 

 من املؤشرات الكمية والكيفية لألداءوقد جرى اإلعراب عن االهتمام القوي بوضع جمموعة   -٢٠
 ا عن األداء السنوي للميزانية وعن مدي اًمعلومات موثوقليس فقط تتسم باالتساق والكفاءة وتتيح 

أجل التقييم اإلمجايل للتقدم احملرز يف اتسام اإلنفاق بالكفاءة والفعالية بل أن تتيح أيضاً معلومات من 
حتقيق األهداف األكرب املتوسطة األجل إىل الطويلة األجل وكذلك، حسب احلالة، عن العقبات احملتملة 

وينبغي أن تنعكس الدروس املستفادة من هذه العملية يف السياسات . أو أوجه التأخري يف هذا السياق/و
البشرية وخمصصات امليزانية والقرارات التنفيذية األخرى وأن تؤثر العامة وقرارات اإلدارة واملوارد 
  . عليها أيضاً على النحو املطلوب
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  لتحقيق االتساقالواجبإيالء االهتمام ينبغي عند اإلعداد العتماد امليزانية السنوية، و  -٢١
 وينبغي أيضاً .للمحكمة اإلمجالية ةستراتيجيألهداف االواالضروري بني التوجهات املتوخاة يف امليزانية 

أن يؤخذ هذا املطلب املتعلق باالتساق يف احلسبان يف سياق التحسينات املتوخاة يف العمليات 
  .واملنهجيات اخلاصة بامليزانية

   التوعية واالتصاالتةاستراتيجي  -باء

انتهاج ة املتعلقة بالضحايا، على أمهية ستراتيجيجرى التأكيد والتشديد أيضاً، يف سياق اال  -٢٢
 اليت تغطي اتمعات املتأثرة عن طريق وسائط إعالم )٩ ( بشأن التوعيةة قوية ومتسقةاستراتيجي

  .ومنهجيات مكيفة هلذا الغرض، وبلغات تفهمها اتمعات املعنية

-٢٠١١ة اإلعالمية للفترة ستراتيجي احملكمة لتقريرها عن االبتقدميورحبت الدول األطراف   -٢٣
النظر إىل أن هذه القضية قد حددت بصورة رئيسية أثناء الدورة الثامنة للجمعية على أا  ب)١٠ (،٢٠١٣

  وقد لوحظ بصورة خاصة أن أداء املهام القضائية للمحكمة بنجاح)١١ (.أحد الشواغل ذات األولوية
 الوثيقة ناقشتوقد . ة احملكمة املتعلقة بالتوعية واالتصاالتستراتيجيسيكون يف حد ذاته دفعةً هامةً ال

، وجمموعة حمدودة من األهداف من بينها عدد من اإلجراءات الربناجمية وال سيما  حمددةمبادئ أساسية
عامة اجلمهور، واملؤسسات األكادميية، واألوساط (الربامج اخلمسة املوجه كل منها إىل مجهور حمدد 
ن وضع مؤشرات بشأن الرصد والتقييم ، فضالً ع)القانونية، واملنظمات غري احلكومية، ووسائط اإلعالم

  .واملوارد املطلوبة

زيادة مدى املعرفة " يف احلسبان وهي ٢٠١٠وبوضع األولوية احملددة للمحكمة يف عام   -٢٤
باحملكمة اجلنائية الدولية وزيادة دقة معرفة السكان احملليني واجلمهور العاملي باحملكمة باملقارنة مع عام 

 سيشكل أحد التحديات اهلامة ن موضوع اإلعالم العام واالتصالوجه عام أ، فإنه قد رئي ب"٢٠٠٩
اليت تواجهها احملكمة يف السنوات القادمة وأنه يلزم على وجه االستعجال تبعاً لذلك تصميم مزيج 

  .مناسب من السياسات والوسائل واألساليب بغية مواجهة هذا التحدي

 مفهوم يشمل احملكمة بأسرها عمل سرديإجياد وجرى التأكيد على التحدي املتمثل يف   -٢٥
. ويتناول األجهزة بصورة حمددة مع احترام الواليات املختلفة املسندة إىل األجهزة املختلفة للمحكمة
وتشكل املسائل التنظيمية واملوارد املالية واالختيارات التقنية بعض املسائل اليت يلزم تناوهلا يف عملية 

ولوحظ زيادة التأكيد على التغطية بالوسائل السمعية . كمة وأجهزا يف جمال االتصالتطوير أنشطة احمل
  .وبالفيديو وكذلك على التكنولوجيات املرتكزة على اإلنترنت

وقد رئي بصورة عامة أن الوثيقة تقدم مقترحات إجيابية ومفيدة بشأن عدد من األسئلة   -٢٦
 اخلاصة باحملكمة وأجهزا، بينما تقدم إطاراً عاماً عام واالتصال مبسائل اإلعالم الاملطروحة فيما يتصل

موحدة للمحكمة، مع ‘ رسالة’وأُثريت أثناء املناقشات مسألة وجود . للسياسات بشأن هذا املوضوع
  .احترام املسؤوليات والواليات املتميزة ولكن املتكاملة ألجهزا

                                                      
  ).ICC-ASP/5/12(اخلطة اإلستراتيجية املتعلقة بالتوعية واخلاصة باحملكمة اجلنائية الدولية  )٩ (
  ).ICC-ASP/9/29 (٢٠١٣-٢٠١١  للفترةتقرير احملكمة عن استراتيجية اإلعالم العام )١٠ (
  .٣٤ و٣٣رتان ، الفقICC-ASP/8/Res.3الوثيقة  )١١ (
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تعزيز عن حكمة والدول األطراف واتمع املدين وجرى التأكيد على املسؤولية املشتركة للم  -٢٧
 وعن تعزيز نظام روما األساسي وتنفيذه وكذلك نشر املعلومات املتعلقة مكافحة اإلفالت من العقاب

وأشارت الدول األطراف أيضاً إىل إسهام حتسني اإلعالم العام يف املسألة اهلامة . باحملكمة وأنشطتها
تبادل أفكار للمحكمة تنظيم اجتماع يدعو إىل  مقترح طُرح هذه املناقشة، ويف سياق. املتعلقة بالتعاون

وأجهزا والدول األطراف واملنظمات غري احلكومية بغية جتميع معلومات بشأن األنشطة املتصلة 
 فيما يتصل مثالًة اإلعالم العام ومقارنة املالحظات بشأن األنشطة املستقبلية يف هذا اال، استراتيجيب
  )١٢ (.يوليه/ متوز١٧االحتفال بيوم العدالة اجلنائية الدولية يف ب

  املتعلقة بالضحايا ةستراتيجياال -جيم

ة واستشرافية بشأن تنفيذ عملية استراتيجيمن أجل اإلسهام يف تطوير وجهة نظر أكثر   -٢٨
 واملسائل )١٣ (٢٠٠٩أكتوبر /ة املتعلقة بالضحايا واملعروضة يف تشرين األولستراتيجياستعراض اال

 أُجريت عملية تيسري )١٤ (األخرى الناشئة عن عملية التقييم املضطلع ا يف مؤمتر كمباال االستعراضي،
، عرضت نتائجها )شيلي(‘ إلينا بورناند’/والسيدة) فنلندا (‘سانتشيس-ميا آرو’/مستقلة تولتها السيدة

  )١٥ ( .على اجلمعية

  املسائل الناشئة اجلديدة -دال

النظر إىل الدور املتطور للمحكمة وأوضاعها اإلطارية املتغرية، قد يتغري أيضاً نظام األولويات ب  -٢٩
 قابلة للتكيف ومرنة مبا فيه الكفاية ستراتيجيوجيب أن تكون عملية التخطيط اال.  جديدةمسائلوتنشأ 

ور احملكمة وأدائها، مبا يف لكي تأخذ يف احلسبان التطورات اجلديدة اهلامة اليت قد يكون هلا تأثري على د
 املسائل وينبغي أن تكون الدول األطراف منتبهة يف حتديد .ذلك املسائل األفقية واملتعددة القطاعات

 من أجل التمكّن يف الوقت املناسب من إعداد املسائلومساعدة احملكمة على حتديد هذه  الناشئة
ويف تقرير احملكمة لعام .  حسبما تتطلبه االظروف املتغريةاالستجابة السياساتية والتنظيمية واملالية املالئمة

مثالً، على أساس عملية إلدارة املخاطر على نطاق احملكمة  احملكمة قررت )١٦ ( عن أنشطتها،٢٠١٠
، أن حتديد املخاطر ذات األولوية اليت تواجه احملكمة والنهج املطلوبة ٢٠٠٨ككل بدأت يف عام 

  .كالن إحدى بؤر االهتمام خالل الفترة القادمة هذه املخاطر يشملواجهة

ة قالباً جامداً بل أداة عمل مرنة تساعد احملكمة والدول ستراتيجيوينبغي أال تكون اخلطة اال  -٣٠
والدول األطراف مستعدة، من هذا . األطراف على السيطرة يف وقت مبكر على التحديات اجلديدة

ة يف مشاورات غري رمسية من أجل تقدمي إسهام إجيايب يف املنظور، للدخول يف وقت مبكر مع احملكم
ة يف اية فترة الثالث سنوات واملتوخى القيام به من ستراتيجي حتديث اخلطة االالعملية اليت تفضي إىل

                                                      
  .١٢، الفقرة RC/Decl. 1إعالن كمباال،  )١٢ (
  ).ICC-ASP/8/45 (بالضحايا املتصلة االستراتيجية عن احملكمة تقرير )١٣ (
  .٢٠١٠يونيه / حزيران٨ املعتمد يف RC/Res.2 القرار )١٤ (
 جهات من مقدم رمسي غري زموج مشروع - املتأثرة متعاتوا الضحايا على األساسي روما نظام تأثري: أنظر )١٥ (

  ).ICC-ASP/9/25 (املتأثرة متعاتوا الضحايا على األساسي روما نظام تأثري بشأن املكتب تقرير، و)RC/ST/V/1 (التنسيق
  .ICC-ASP/9/23الوثيقة  )١٦ (
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واموعات السبع للمخاطر ذات األولوية احملددة عن طريق هذه . ٢٠١٢جانب احملكمة يف عام 
رقة عاملة مشتركة بني األجهزة من أجل إعداد مقترحات بشأن الكيفية اليت العملية قد أُسندت إىل أف

ميكن ا للمحكمة أن تواجه هذه املخاطر على أفضل حنو ممكن وسيجري قريباً اعتماد عدد من التدابري 
وسيكون لدى الدول األطراف يف الوقت املناسب الرغبة يف أن جيري إبالغها . امللموسة يف هذا الصدد

ة عامة بالنتائج الرئيسية هلذه العملية وبالسياسة العامة اإلمجالية اليت تعتمدها احملكمة بشأن بصور
وفيما يتعلق مبسألة إضفاء الطابع احمللي على أنشطة احملكمة واليت حددا اجلمعية . مواجهة هذه املخاطر

 واليت سيجري ) ١٧( األولويةة اليت تستحق االهتمام ا على سبيلستراتيجيعلى أا إحدى املسائل اال
فإن الدول األطراف أشارت إىل أن احملكمة قد  )١٨ (هلذا السبب إبقاؤها قيد االستعراض النشط،

حتديد استراتيجيتها املتعلقة بالعمليات امليدانية وإىل أا مستعدة للدخول يف حوار بناء باشرت عملية 
  .مع احملكمة بشأ، هذه املسألة اهلامة

  النهج املستقبليستنتاجات والا -هاء

 أداة مفيدة وضرورية ستراتيجيتسلم كل من احملكمة والدول األطراف بأن التخطيط اال  -٣١
لإلدارة تساعد يف تصميم وتوجيه عملية تطوير احملكمة وأنشطتها يف األجل املتوسط إىل األجل 

يقي بني األهداف الطويلة  إىل حد كبري على التفاعل احلقة هذا التخطيطصداقيوتعتمد م. الطويل
  .التنفيذيةالقرارات /األجل والسياسات األقصر أجال واختاذ القرارات املتعلقة بامليزانية

، على ةستراتيجيحتقق تقدم كبري يف السنوات األخرية يف جمال حتديد وتنفيذ اخلطة االقد و  -٣٢
. ر احملكمة وأنشطتهايتطوإىل  بالنسبة اعليات احملددة يف جماالت ذات أمهية ستراتيجيعام، واالالستوى امل

جيب كما  مفقودة ةستراتيجي فيها التوجهات االزالتوهذه العملية جيب إجنازها يف ااالت اليت ما 
  .واملطالب اجلديدةاجلديدة تعزيزها وعند الضرورة تكييفها وفقا للظروف 

دور كل الكامل بدول األطراف احملكمة والتؤدي فيها  –إدارة مشتركةإدارة هذه العملية وب  -٣٣
 يف وقت مبكر تتاحمعلومات ، املرتكز على جودة احلوار القائمفإن  – منهما احملدد حتديداً واضحاً

 .تكون موثوقة ومفيدة، تصبح أمراً حمورياًو

املشتركة ينبغي أن  ةستراتيجين املسعى املشترك املتمثل يف األهداف االإفومن هذه الزاوية،   -٣٤
  . اجلمعيةجانبى تشجيعا قويا من يلقيظل 

 يف املرفق املقدمةوبالنظر إىل ما تقدم، يقترح الفريق العامل أن تنظر اجلمعية يف إدراج الصيغة   -٣٥
  ").اجلامعالقرار ("يف قرارها املتعلق بتعزيز احملكمة اجلنائية الدولية ومجعية الدول األطراف 

                                                      
  .٣، الفقرة ICC-ASP/5/Res.2 الوثيقة ) ١٧(

  .٣٦، الفقرة ICC-ASP/8/Res.3 الوثيقة )١٨ (
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  املرفق 

  اجلامعمشروع أحكام إلدراجها يف القرار 

  إن مجعية الدول األطراف،"

]...[  

،  )١ ( للمحكمة اجلنائية الدوليةستراتيجيملية التخطيط االع عنبتقرير املكتب ترحب 
األهداف " باالستناد إىل الوثيقة املعنونة استراتيجي باجلهود اليت تبذهلا احملكمة لتنفيذ ج وترحب

 وترحب أيضاً، )٢("٢٠١٨-٢٠٠٩ية الدولية للفترة  املنقحة للمحكمة اجلنائةستراتيجيوالغايات اال
حتقيق  أمهية وتؤكد على، ةستراتيجيبالتقدم الكبري الذي أحرزته احملكمة يف تنفيذ األهداف والغايات اال

، تؤثر بطريقة توجيهية على حتديد األولويات السنوية ستراتيجيعملية ذات مصداقية للتخطيط اال
  ؛ خمصصات امليزانيةثر علىكما تؤللمحكمة وبرامج عملها 

 أمهية العالقة واالتساق بني عملية التخطيط االستراتيجي وعملية امليزانية،  علىتكرر التأكيد
 يف وتوصيوهي أمر ذو أمهية حامسة بالنسبة إىل مصداقية واستدامة النهج االستراتيجي األطول أجالً؛ 

االختيارات وياا من أجل تيسري هذا الصدد بأن تعمل احملكمة على وضع تسلسل هرمي ألول
  ؛االستراتيجية واالختيارات املتعلقة بامليزانية

 إىل التركيز بصورة متزايدة على التقييم الدقيق والشفاف للنتائج املتحققة عن تدعو احملكمة
فيما يتصل بتحقيق األولويات املوضوعة، وذلك باستخدام جمموعة مناسبة من طريق أنشطة احملكمة 

األفقية املتعلقة بالكفاءة والفعالية، خبصوص أنشطة ) البارامترات( األداء، من بينها املعامل مؤشرات
 احملكمة وضرورة أن تنعكس الدروس املستفادة يف عملية التخطيط االستراتيجي؛ 

 احملكمة على وتشجعوتكييف أنشطة التوعية،  احلاجة إىل مواصلة حتسني على التأكيدتكرر 
  ؛ يف البلدان املتأثرة)٣ ( للتوعيةةستراتيجيتنفيذ اخلطة االمواصلة تطوير و

 على أن املسائل األوسع نطاقاً املتعلقة باإلعالم العام واالتصال بشأن احملكمة تكرر التأكيد
 مبا جرى مؤخراً من تقدمي تقرير احملكمة عن استراتيجية وترحبوأنشطتها تتسم بطبيعة استراتيجية، 

  )٤ (؛٢٠١٣-٢٠١١ة اإلعالم العام للفتر

                                                      
  .)ICC-ASP/9/29( عملية التخطيط االستراتيجي للمحكمة اجلنائية الدولية بشأنملكتب تقرير ا )١(
  .، املرفق )ICC-ASP/7/25(التقرير املتعلق بأنشطة احملكمة  )٢(
   .، املرفقICC-ASP/7/25 الوثيقة )٣(
  .ICC-ASP/9/29 الوثيقة )٤ (
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 باإلبقاء على حوار مثمر بني الدول األطراف واحملكمة وأجهزا بشأن مضمون هذه توصي
 أن املسائل املتعلقة باإلعالم العام واالتصال تشكل وترى بصورة خاصةاالستراتيجية وتنفيذها؛ 

ات املتعلقة مسؤولية مشتركة تقع على عاتق احملكمة والدول األطراف، وتوصي بتجميع املعلوم
باملبادرات املستقبلية ومبقارنة املالحظات املوضوعة، وخباصة يف ضوء االحتفال بيوم العدالة اجلنائية 

  )٥ (؛)يوليه/ متوز١٧(الدولية 

وإن كان حيدد املنظور املتوسط األجل إىل الطويل األجل،   أن التخطيط االستراتيجي،تالحظ
 املتغرية واملسائل الناشئة اجلديدة، مثل مواجهة املخاطر ذات فإنه ينبغي أن يتسم باالستجابة للظروف

 اإلعراب عن وتكرراألولوية مواجهة مالئمةً أو تطوير استراتيجية احملكمة بشأن العمليات امليدانية، 
  استعدادها للدخول يف حوار بناء مع احملكمة أيضاً بشأن هذه املسائل؛

طة االستراتيجية الذي ستقوم به احملكمة يف عام  املنظور املتمثل يف استعراض اخلعلى تؤكد
 اهتمامها باإلسهام يف وقت مبكر يف عملية املشاورات غري الرمسية املؤدية إىل هذا وتشدد على ٢٠١٢

  .االستعراض

______________  

                                                      
  .١٢الفقرة  ،RC/Decl.1 إعالن كمباال، )٥ (


