
37-A-161115

ICC-ASP/14/37 المحكمة الجنائية الدولية
Distr.: General
16 November 2015

ARABIC
Original: English

جمعية الدول األطراف

عشرةالثالثةالدورة
٢٠١٥نوفمرب/الثاينتشرين٢٦- ١٨،الهاي

االستراتيجيالتخطيطعمليةعنالمكتبتقرير
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مقدمة- أوال2

اإىل") اجلمعية("األطرافالدولمجعيةأشارتإذ-١ اجلمعيةأبدت١السياق،هذايفالسابقةقرارا
األنشطةوإدارةتنظيممنيتجزأالكجزءاالسرتاتيجيالتخطيطبتشجيعقويااهتمامامبكروقتيف

.األساسيرومانظامتنفيذيفاحملكمةاتقوماليتاملتعددة

اويف-٢ املنقحةاالسرتاتيجيةاخلطةملة أمور منها جبعلمااجلمعيةأحاطتعشرة،الثالثةدور
يف سنة العاماملدعيملكتباملنقحةاالسرتاتيجيةاخلطةتنفيذ و ،٢٠١٧-٢٠١٣للفرتةللمحكمة

علىالتأكيداجلمعيةوجددت،٢٠١٨-٢٠١٦وسيعد املكتب خطة اسرتاتيجية جديدة للفرتة ،٢٠١٥
اجلمعيةوطلبت٢.إعداد امليزانيةوعمليةاالسرتاتيجيالتخطيطعمليةبنيواالتساقالعالقاتتعزيزأمهية

شاملة إلدارة املخاطر اسرتاتيجيةووضعاملخاطرإدارةبشأناحملكمةمعيتباحثأناملكتبمنالعامة
ج اسرتاتيجي حلضور احملكمة ميدانيا .وبشأن تطوير 

فياالستراتيجيالتخطيطوعمليةالعامةللجمعيةعشرةالثالثةالدورةمتابعة- ثانيا
٢٠١٤عام

والسفري إدواردو ) بولندا(جان بوركوفيسكيالسفرياملكتبعني،٢٠١٥فرباير/شباط١٨يف-٣
انوعقد املنسق. االسرتاتيجيبالتخطيطاملتعلقةاملسائلرودريغيز بلتيسيه (بوليفيا) ليتشاركا يف تنسيق 

الفريق("للمكتبوالتابعالهاي،يفالعاملالفريقإطاريفومع احملكمةاألطرافالدولمعمشاورات
جمتمعمنممثلوناملشاوراتتلكيفوشارك؛٢٠١٥أيلول/سبتمرب ٣٠و١٧يومييف") العامل

.احلكوميةغرياملنظمات

اليتالعملوأوراقوالوثائقالعروضأساسعلىالعاملالفريقإطاريفالتاليةالقضايامناقشةومتت-٤
:احملكمةقدمتها

؛٢٠١٧-٢٠١٣خلطة احملكمة االسرتاتيجية للفرتةالتحديث املؤقت)أ(
؛٢٠١٨-٢٠١٦للفرتةالعاماملدعيملكتباالسرتاتيجيةاخلطة)ب(
- ٢٠١٤االسرتاتيجية للفرتة خطتهعرض من أمانة الصندوق االستئماين للضحايا ملستجدات )ج(

؛٢٠١٧

٢٠١٧-٢٠١٣مستجدات الخطة االستراتيجية للمحكمة للفترة -ألف
، ٢٠١٧-٢٠١٣حصل الفريق العامل على مستجدات اخلطة االسرتاتيجية للمحكمة للفرتة -٥

، اليت تضمنت إشارات ٢٠١٦وُأخطر بأن اخلطة قد استخدمت يف حتضري امليزانية الربناجمية املقرتحة لعام 
لكل عام.إليها يف الوثيقة كلها، مبا يف ذلك الروابط بني األهداف االسرتاتيجية والغايات املنشودة 

،ICC-ASP/8/Res.3و،ICC-ASP/7/Res.3و،ICC-ASP/6/Res.2و،ICC-ASP/5/RES.2و،ICC-ASP/4/Res.4القرارات ١
.ICC-ASP/13/Res.5و، ICC-ASP/12/Res.8، وICC-ASP/11/Res.8و،ICC-ASP/10/Res.5و،ICC ASP/9/Res.3و
.ICC-ASP/12/Res.8القرار ٢
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وُأخطر الفريق العامل بأن األهداف االسرتاتيجية معرب عنها بوضوح على مستويات رفيعة وترمي -٦
إىل إتاحة إطار سياسي واسع النطاق جلميع جوانب عمليات احملكمة، كما ُأخطر بأن تلك األهداف ال 

فصلة ذات األولوية املوضوعة د يف إطار كل هدف من تلك األهداف املزيد من الغايات املير تتغري كثريا. و 
ملدة عامني، فضال عن قائمة بالنتائج املرتقبة من كل غاية منها. وحتدث تلك النتائج سنويا. ومن الناحية 

للمحكمة فهما مشرتكا بني أجهزة احملكمة لغايات وأولويات الشاملةالعملية، متثل اخلطة االسرتاتيجية 
.العامةاحملكمة

اية املطاف على مستوى األجهزة حتقيق النتائج تتم إدارته واإلإن ومع ذلك ف-٧ بالغ عنه يف 
واألجهزة الفرعية؛ أضف إىل ذلك أن العديد من الغايات ذات األولوية أو حىت األهداف االسرتاتيجية 
املهمة تركز تركيزا شديدا على بعض أجهزة احملكمة وليس كل األجهزة، ما يقتضي حتديد أهداف خاصة 

ويف سائر ٢٠١٨-٢٠١٦ل جهاز. ويتجلى ذلك يف اخلطة االسرتاتيجية ملكتب املدعي العام للفرتة بك
.اخلطط االسرتاتيجية املواضيعية للمحكمة (انظر أدناه)

وال يغيب عن احملكمة أيضا مشروعات التحسني اليت تنفذها مجيع األجهزة الكربى فضال عن -٨
ا رأت أنه ينبغي إصالح اخلطة االسرتاتيجية للمحكماالنتقال إىل املباين الدائمة يف  ة اية العام، وعليه فإ

٣احلالية للمحكمة متثل "حتديثا مؤقتا".الشاملة اخلطة االسرتاتيجية . ولذلك فإن٢٠١٦بالفعل يف عام 

إصالح اخلطة االسرتاتيجية عازمة علىاويف خطوة تالية أخطرت احملكمة الفريق العامل بأ-٩
وعلى وضع خطط اسرتاتيجية خاصة للهيئة القضائية وقلم احملكمة. وينبغي أن تكون ، الشاملة للمحكمة

للمحكمة وثيقة رفيعة املستوى، حتدد األهداف على األجل املتوسط والغايات الشاملة اخلطة االسرتاتيجية 
ذات األولوية على األجل القصري للمؤسسة كلها.

ا يف-١٠ شاملة خطة ٢٠١٦التالية ستعد يف بداية عام امللموسة إطار اخلطوات وأوضحت احملكمة أ
، عالوة على خطط اسرتاتيجية لكل جهاز ٢٠١٦جديدة للمحكمة تغطي ثالث سنوات اعتبارا من عام 

ما).  (مع مالحظة أن مكتب املدعي العام والصندوق االستئماين للضحايا ينفذان بالفعل خططا خاصة 
يتواصل إبالغ وستتطلب تلك اخلطط األخرية وضع دورة سنوية لتحديثها وإعداد التقارير عن نتائجها. وس

الدول بالتقدم احملرز على أساس سنوي. 

، ٢٠١٧-٢٠١٣ة وأعرب بعض الوفود عن قلقه إزاء اخلطة االسرتاتيجية احملدثة للمحكمة للفرت -١١
" نظراً ألن التعاون التزام يفرضه نظام روما األساسي، فإنه ال ينبغي أن يكون هدفاً ١: "على النحو التايل

جزءًا من ألن تعزيز القدرات الوطنية ليس" نظرًا ٢)؛ "٣يجية للمحكمة (اهلدف من األهداف االسرتات
احملكمة مبوجب نظام روما األساسي، فإنه ال ينبغي أن يكون جزءًا من اخلطة االسرتاتيجية (اهلدف والية

وما يصاحبه من نتائج مرتقبة). وأوضحت احملكمة أن اخلطة ٢-٦- ٣، اهلدف ذو األولوية ٦-٣
ا االسرت  مع املشاركة يف تبادل املعلومات وتيسري وتبسيط التعاون اليت تفرض عليها اتيجية تغطي واجبا

-http://www.icc-cpi.int/iccdocs/registry/Strategic_Plan_2013انظر املوقع اإللكرتوين التايل: ٣

2017__update_Jul_2015.pdf.
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، مبا يف ذلك عدد من الواجبات املنصوص عليها مباشرة يف نظام روما األساسي. الدول األطراف واجلمعية4

ة أن هذا األمر )، أوضحت احملكم٦-٣(اهلدف وتيسريه وفيما خيص تشجيع تطوير القدرات الوطنية 
إسداءيشمل على وجه اخلصوص مبادرات تقدمي املساعدة إىل الدول األطراف بناء على طلب منها، مثل

املشورة املتخصصة بشأن مسائل التعاون يف املنتديات اإلقليمية أو تقدمي أي معلومات متخصصة أخرى 
اء مالية.دف تعزيز القدرات الوطنية، دون أن ترتتب على احملكمة أية أعب

ورحبت الدول األطراف بعزم احملكمة على مواصلة إدراج مؤشرات األداء يف اخلطة االسرتاتيجية-١٢
. وشددت الدول األطراف من جديد على أمهية اجلهود اليت تبذهلا احملكمة لضمان على حنو أفضل

الف التفاعل املناسب بني اخلطة االسرتاتيجية للمحكمة واخلطط االسرتاتيجية ملخت .هيئا

١٣-

٢٠١٨- ٢٠١٦الخطة االستراتيجية لمكتب المدعي العام للفترة - باء
- ٢٠١٦استمع الفريق العامل إىل عرض من مكتب املدعي العام خلطته االسرتاتيجية للفرتة -١٤

فضال عن متوز/يوليه ٨وقد قدم املدعي العام هذا العرض أيضا إىل الفريق العامل يف الهاي يف ٢٠١٨،٤
موعة الثانية. الفريق الدراسيالوثيقة األساسية اليت خضعت أيضا للنقاش يف سياق  املعين باحلوكمة، ا

ويف هذا السياق، أشار مكتب املدعي العام إىل أنه قد عرض خطته االسرتاتيجية اجلديدة للحصول على 
ل الذي يكفله نظام روما مدخالت ودعم من الدول وسائر أصحاب املصاحل، ولكن نظرا لالستقال

على ذلك أنه حصل وافقة اجلمعية. وذكر املكتب عالوةاألساسي هليئة االدعاء، ال ختضع خطة املكتب مل
على العديد من التعليقات من الدول وسائر أصحاب املصاحل، وبعد النظر فيها سيصدر نسخة معدلة من 

، تعكس بعض تلك التعليقات. وسيتواصل املكتب مباشرة ٢٠١٨-٢٠١٦اخلطة االسرتاتيجية للفرتة 
م الفرد ية.أيضا مع مجيع أصحاب املصاحل الذين قدموا تعليقات على مدخال

) تستند ٢٠١٨-٢٠١٦وأشار مكتب املدعي العام إىل مجلة أمور منها أن اخلطة االسرتاتيجية (-١٥
. وبينما حتافظ اخلطة على التحول الذي شهدته سياسة ٢٠١٥-٢٠١٢إىل اخلطة االسرتاتيجية للفرتة 

ا ترمي إىل مواصلة تطوير أداء املكتب احملسن وتكييفه مع ا لتحديات الراهنة. وأشار التحقيق واالدعاء، فإ
على الرابط وشدد املكتب أيضاً ٥املكتب أيضا إىل الروابط الرئيسية بني اخلطة واقرتاحه "الرئيسي".

األساسي بني خطته االسرتاتيجية وامليزانية، فغايات اخلطة تتماشى مع اقرتاح امليزانية السنوية اليت ترد فيها 
االسرتاتيجية على حد سواء. وأشار املكتب إىل أن اخلطة ب ألعمال املكتاجلوانب النوعية والكمية 

لقياس أداء املكتب.مؤشرا ١٤تتضمن أيضا 

، الذي يرمي إىل ٢٠١٨-٢٠١٦خلطة االسرتاتيجية للفرتة إىل اهلدف التاسع من اوقد أشري أيضاً -١٦
ئم اليت تدخل يف اختصاص احملكمة.سد فجوة اإلفالت من العقاب على اجلرا

..…/ICC-ASP/14الوثيقة ٤
..…/ICC-ASP/14الوثيقة ٥
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وأعرب بعض الوفود عن قلقه ألن اخلطة االسرتاتيجية ينبغي أال تربط بني اجلرائم الدولية وغريها -١٧
مبوجب نظام روما األساسي تقتصر العام من اجلرائم، دون أن يغيب عن األذهان أن سلطة مكتب املدعي 

. وأوضح صاص املكتباختتوسيع نطاق لمطية بني اجلرائمعلى اجلرائم الدولية وال ميكن استخدام الربط
) بالعمل حصراً ٩حتقيق اهلدف االسرتاتيجي املعين (اهلدف االسرتاتيجي يفاملكتب أن هدفه هو اإلسهام

يف إطار واليته وباملشاركة يف مواصلة املناقشات مع الشركاء املناسبني بشأن كيفية حتسني التنسيق بني 
لومات والشبكات واألدلة كلها أمور مناسبة واليات خمتلف اجلهات. وأضاف املكتب أن تبادل املع

ا ستشكل جزءًا من أوجه التآزر الرامية إىل سد فجوة  وتندرج ضمن والية املكتب وطرق عمله، كما أ
لنشاط اإلجرامي عرب الوطين وارتكاب اجلرائم اليت ترابط ااإلفالت من العقاب. وأوضح املكتب أيضًا أن 

عكس يف املمارسة على أرض الواقع. وعليه فإن اجلمع بني ينة الدولية، تدخل يف اختصاص احملكمة اجلنائي
اجلهود املبذولة على الصعيدين الدويل والوطين، حبيث تعمل كل هيئة يف إطار واليتها، من أجل حتقيق 
اهلدف املشرتك الرامي إىل مكافحة اإلجرام، ال ميكن أن يؤدي إال إىل تعزيز االستجابات اخلاصة باجلرب 

اليف االزدواجية يف العمل وزيادة أوجه الفعالية.وت

" من الضروري ١: "إزاء النقاط التاليةعن قلقه الوفودوبالنظر إىل الفحوص األولية، أعرب بعض-١٨
أن يتاليف مكتب املدعي العام التحقيقات حبكم األمر الواقع، عند القيام باملشاركة املعمقة أثناء 

" ينبغي مراعاة أوجه النجاعة يف ٢الفحوصات األولية املتوخاة يف خططه االسرتاتيجية احلالية والسابقة؛ "
" يركز النهج الرقمي املتبع يف اخلطة ٣يقافه؛ "استخدام املوارد، عند البت يف مواصلة فحص أويل أو إ

االسرتاتيجية ملكتب املدعي العام تركيزاً أكرب على ما يبدو على كم النتائج املرتقبة وليس حتقيق النتائج اليت 
نظرًا ألن تشجيع التحقيقات ورفع الدعوى على الصعيد الوطين ليس جزءًا من " ٤تتوخاها احملكمة؛ "

جب نظام روما األساسي، فينبغي أال يكون جزءاً من خطته االسرتاتيجية.والية املكتب مبو 

يف إجراء تلك الفحوصات هو املادة األساس القانوين الذي يستند إليهأن مكتب املدعي أوضح و -١٩
وعالوة على ٦من نظام روما األساسي، وبالتايل فإن تلك الفحوصات تدخل يف اختصاص املكتب.١٥

لفحص ال تتوقف عن التطور، وقد تستغرق وقتا رهنا بظروف كل حالة من احلاالت. عملية اذلك فإن 
ري على وجه اخلصوص يف إطار الفحص األويل، أن يستغرق وقتا يف جيوميكن للتقييم التكميلي الذي 

اءات وطنية ختص اجلرائم املزعومة واحرتام وترية اإلجراءات بعض احلاالت، ألن من الالزم تقييم أي إجر 
ص األويل ختتلف بوضوح عن عملية التحقيق، نظراً عملية الفح. وأوضح املكتب أيضًا أنالوطنية الفعلية

تحقيق. ومع ذلك فإن املكتب الألن املكتب ال ميكنه أن جيري أنشطة التحقيق العادية قبل استهالل 
ة.مكلف بأن يطلب معلومات عن اجلرائم وجيمعها وحيلل مدى خطورة املعلوات الوارد

أعرب مكتب املدعي العام عن تردده يف استهالل احملاكمات على القضايا ردًا على سؤال طُرح و -٢٠
السلطات الوطنية املعنية على النحو املناسب إىل، حيث حتال املسألة ٧٠املرفوعة بناء على املادة 

-[لوائح املكتب ٢٠١٢وإىل لوائح املكتب لعام ٢٠١١أشري أيضا إىل ورقة سياسات املدعي العام الصادرة يف عام ٦
ICC-BD/05-01-09- ٢٠٠٩املؤرخة يف عام[
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القضايا يف احملكمة النظر يف تلكيعتزمال يزال ، على الرغم من أن املكتب على الصعيد احملليللمقاضاة6

.لجرمية على النحو املناسب على الصعيد الوطينلال ميكن فيها التصدي اجلنائية الدولية يف ظروف خاصة 

اإلعالن عن الفحوصات األولية نظرًا ألنإزاء قلق إضايفوأعرب بعض الوفود عما يساوره من -٢١
متييزيًا من املكتب. وطبقًا لنهج صارم وتتابعي ال ينبغي تثناءاً ، يعد اسوفقًا للوائح املكتباإلعالن عنها

اإلعالن عن الفحوصات األولية؛ بل على النقيض جيب أن يأيت قرار اإلعالن بعد النظر على النحو 
الواجب يف مسائل التكامل (النهج الشامل) ويف الوقع السياسي واالقتصادي والدويل على الدولة اخلاضعة 

وقع احملتمل على نزاهة اإلجراءات القضائية الوطنية اجلارية وسالمة الشهود.للتحليل وال

احلاالت وليس البلدان. وأوضح بشأنوذّكر مكتب املدعي العام بأنه جيري الفحوصات األولية -٢٢
اإلعالن عن الفحوصات، وهو مبني يف الورقة السياسية بشأن الفحوصات حيالأيضًا النهج الذي يتبعه 

)٢٠١٣وية (تشرين الثاين/نوفمرب األول

وسعياً إىل التصدي لبعض الشواغل املعرب عنها، ذكر املكتب أنه سيستطلع الطريقة اليت ميكن أن -٢٣
ا على حنو أفضل ما يستتبعه فتح وإغالق فحوصات أولية، مبا يف ذلك مراحلها املختلفة، يف  يوضح 

ا املكتب. الرسائل العامة اليت يبعث 

أمانة الصندوق االستئماني للضحايا االستراتيجية للفترة لمستجدات خطته عرض -جيم
٢٠١٧-٢٠١٤

حصل الفريق العامل على مستجدات اخلطة االسرتاتيجية للصندوق االستئماين للضحايا للفرتة -٢٤
. ويف هذا الصدد ُأخطر الفريق العامل بأن ٢٠١٤يف عام اإلدارةاليت اعتمدها جملس ٢٠١٧- ٢٠١٤

لس، كما يتبني يف التقرير السنوي، واصل تنفيذ واليته املمتدة لفرتة سنتني، وأن دور الصندوق فيما ا
إعادة التنظيمعملية يف ضوء و حد الشواغل األساسية املعرب عنها.يتعلق بسبل اجلرب يشكل أ

)ReVision( لس لصندوق االستئماين، لاجلارية واختذ ٢٠١٥متوز/يوليه ٢٢و٢١دورة سنوية يف عقد ا
ايتها قرارات  عليه عرض جملس مانته واملوارد الالزمة لالضطالع بواليته. و اجلديد أليكل اهلتتعلق بيف 

الدورة اخلامسة عربعلى اجلمعية كي تنظر فيها للميزانيةاً تصويبإدارة الصندوق االستئماين للضحايا
٧والعشرين للجنة امليزانية واملالية.

المواضيعيةاالستراتيجيةالخطط- دال
العام،املدعيملكتباالسرتاتيجيةواخلطةللمحكمةاالسرتاتيجيةاخلطةبنيالصالتبالفريقذّكر-٢٥

االسرتاتيجيةمثل،والصندوق االستئمايناحملكمةمنخمتلفةأقساموضعتهااليتاخلططمنوغريمها
املعلوماتتكنولوجيالقسماالسرتاتيجيةواخلطة٩للتوعية،االسرتاتيجيةواخلطة٨بالضحايا،املتعلقةاملنقحة

.ICC/ASP/14/15وICC-ASP/14/10/Addالوثيقتان ٧
.٢٣٣، الفقرة ICC-ASP/13/19وICC-ASP/12/41الوثيقتان ٨
.٢٠١، الفقرة ICC-ASP/5/12الوثيقة٩
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للضحايا للفرتةاالستئماينللصندوقاالسرتاتيجيةاخلطةو ٢٠١٧١٠-٢٠١٣للفرتةواالتصاالت
١٢.إعدادهااحملكمةمناجلمعيةاليت طلبتاملتعلقة بالدفاعواخلطة االسرتاتيجية٢٠١٧١١- ٢٠١٤

املواضيعية،اخلططوخمتلفالشاملةاالسرتاتيجيةللخطةاملتشابكةللطبيعةونظراالصدد،هذايفو -٢٦
ستحدث يف ضوء التعليقات اليت ٢٠١٨-٢٠١٦وألن اخلطة االسرتاتيجية ملكتب املدعي العام للفرتة 

، ونظرا ألن العواقب املرتتبة على أجهزة٢٠١٥قدمها خمتلف أصحاب املصاحل يف الفصل الثالث من عام 
، مل حتدد بعد ٢٠١٥قلم احملكمة، اليت استكملت يف حزيران/يونيه إعادة تنظيماحملكمة من عملية

بالكامل، اقرتح امليسران املتشاركان عرض مستجدات اخلطط االسرتاتيجية املواضيعية على الدول األطراف 
.املتماسكةوطبيعتهاترابط تلك اخلططألوجهفهمهانحتسيف املستقبل القريب كي 

الدوليةالجنائيةالعدالةيوم- ثالثا
حزيران/يونيه ٢٦بالنظر إىل االحتفال بيوم العدالة اجلنائية الدولية، نظم امليسران املتشاركان يف -٢٧

يف سفارة "معايير مكتب المدعي العام الستهالل فحوصات وتحقيقات أولية"ندوة بعنوان ٢٠١٥
بولندا بالهاي. وحضر الندوة رئيس احملكمة ومدير شعبة االدعاء يف مكتب املدعي العام وقضاة احملكمة 

وأعضاء من اهليئة الدبلوماسية وممثلون عن منظمات غري حكومية.

املتعلقة بالفحوصات األولية باعتبارها وأنشطته وأوضح مكتب املدعي العام سياسات املكتب -٢٨
من نظام روما األساسي. ويطبق ٤٢نشطة الثالثة الرئيسية املسندة إىل املكتب مبوجب املادة أحد األ

(ما يشمل املكتب معايري متسقة وموحدة يف حتليله، مبا يف ذلك فيما يتعلق مبسألة االختصاص، واملقبولية 
رائم) ومصلحة العدالة. ومل تقييما للتكامل فيما يتعلق بوجود إجراءات وطنية وجيهة وبفاعليتها وخبطورة اجل

حتدد مهل زمنية ألن كل حالة فريدة من نوعها وألن خمتلف مراحل التحليل ميكن أن تقتضي فرتات زمنية 
فضًال عن التقدم احملرز يف اإلجراءات عقيد القانوين للجرائم املزعومة، خمتلفة، رهنًا مبدى تعقيد الوقائع والت
يف بعض احلاالت اإلجراءات الوطنية الفعلية األولية أن تشجع أيضاً الوطنية الوجيهة. وميكن للفحوصات

أو تؤدي إليها كنتيجة غري مباشرة ألنشطة املكتب، وبالتايل تساهم يف بلوغ اهلدف املشرتك الرامي إىل 
أثر املكتب ودوره.فعاليةوضع حد لإلفالت من العقاب وتعزيز نظام روما األساسي ككل وزيادة 

لندوة أعرب بعض املشاركني عن تأييده للتفاعل بني اختاذ إجراءات وطنية فعلية وإجراء وخالل ا-٢٩
الفحوصات األولية مبعىن أن نظام الفحوصات األولية املناسب يؤدي إىل استخدام اإلجراءات الوطنية 

خصصة. استخداما أفضل وأكثر وعياً، كما شدد هؤالء املشاركون على الوقع الرادع ألنشطة احملاكم امل
إطار نظام لوالية يفحملكمة اجلنائية الدولية افتقار ا" ١وأعرب مشاركون آخرون عن قلقهم إزاء ما يلي: "

" الطابع التمييزي لإلعالن عن الفحوصات ٢روما األساسي للتشجيع على تعزيز القدرات الوطنية؛ "

.٢٠١، الفقرة ICC-ASP/13/19الوثيقة ١٠
اية آب/أغسطس ١١ . وستخضع ٢٠١٤وافق جملس إدارة الصندوق االستئماين على اخلطة االسرتاتيجية للصندوق يف 

.٢٠١٦اخلطة الستعراض منتصف املدة يف بداية عام 
(هـ).٦املرفق األول، الفقرة ICC-ASP/12/8الوثيقة ١٢
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ائل املقبولية على النحو الواجب (النهج األولية وأمهية اإلبقاء عليها سرية على األقل إىل حني النظر يف مس8

" أمهية توخي الفعالية يف استخدام املوارد عند البت يف فتح أو إغالق فحوصات أولية؛ ٣الشامل)؛ "
ا وإغالقها."٤" ضرورة وضع جدول زمين لفتح الفحوصات األولية ومد

تعززاليتاألنشطةورمت هذه الفعالية إىل تشجيع مجيع أصحاب املصاحل املعنيني على املشاركة يف -٣٠
إىل املبادرة اليت وعالوة على ذلك واستناداً ١٣.العقابمناإلفالتمكافحةىلالرامية إالدوليةاجلهود

لى احلملة املتعلقة ، واصلت احملكمة هي ورئيس مجعية الدول األطراف العمل ع٢٠١٤دّشنت يف عام 
العامل. وبعثأحناءمجيعيفكبريبدعمحظيتمحلةاالجتماعي، وهيالتواصلمبسائل العدالة يف وسائل

تمعومنظماتالدول،ممثلو منوالكباروالشبابواألطفالالقانون،جماليفوالعلماءواملهنيوناملدين،ا
االيتاألمهيةعنقويةرسالةالعاملأحناءمجيع ١٤للعدل.يولو

التوصيات- رابعا
يفالعاملالفريقيوصياالسرتاتيجي،التخطيطجماليفاالقياممتاليتاألعمالعلىبناء-٣١

.اجلامعالقراريفالتقريرهذامناألولاملرفقيفالواردالكالمتدرجبأناألطرافالدولمجعيةالهاي

١٥بتوصيته السابقة بشأن عملية التخطيط االسرتاتيجي،العاملالفريقذّكرالصدد،هذاويف-٣٢

قياسخاللمنوامليزانيةاالسرتاتيجيةاخلطةبنيالصلةاستعراضيفسنوياباملشاركةاحملكمةبالتزامورحب 
.لهاملخططاألداء

يوليه،/متوز١٧ذكرىإلحياءنظمتاليتبالفعالياتالعاملالفريقرحبذلك،علىوعالوة-٣٣
ة سنويا، مبا يف ذلك عن طريق وشجع معالتعاونمجيع أصحاب املصاحل على تنظيم فعاليات مشا
.، حسب االقتضاءاألخرىالدوليةاحملاكم

.…///:httpانظر املوقع اإللكتورين التايل: ١٣

.…///:httpانظر املوقع اإللكتورين التايل: ١٤

من القرار اجلامع الوارد يف ٦٩إىل ٦٣، الفقرات من ... إىل ...، فضال عن الفقرات من ICC-ASP/13/27الوثيقة ١٥
املرفق.
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المرفق

الجامعالقرارفيإدراجهاالمطلوبالفقراتمشروع
أن اخلطة االسرتاتيجية للمحكمة واخلطة االسرتاتيجية ملكتب املدعي العام واخلطط يالحظ-١

الشاملبوضع نظام جديد للتخطيط االسرتاتيجيوترحباالسرتاتيجية األخرى تراجع وحتّدث بانتظام، 
، وذلك أيضا يف ضوء مشروعات ٢٠١٦يف احملكمة إىل جانب اخلطط اخلاصة بكل جهاز يف عام 

التحسني اخلاصة بكل جهاز واالنتقال إىل املباين اجلديدة؛ 

اخلطةتطويرمواصلةدفالتوعيةأنشطةوتكييفحتسنياحملكمةأن تواصلضرورةعلىشددت-٢
خاللمناالقتضاء،عندذلك،يفمبااملتضررة،البلدانيف١وفعاليةبكفاءةوتنفيذهاللتوعيةاالسرتاتيجية

؛احملكمةتدخلبدايةمنذمبكروقتيفالتوعية

بنيمشرتكةمسؤوليةتشكلوأنشطتهااحملكمةبشأنوالتواصلالعاماإلعالمقضايابأنذكرت-٣
يف اآلخروناملصلحةأصحابيقدمهااليتالكبريةباملسامهاتاالعرتافمعاألطراف،والدولاحملكمة

ج منسق وشامل،  من احملكمة أن تنفذ اسرتاجتيتها يف جمال التواصل على حنو متسق وتطلبتطوير 
؛وفعال متاشيا مع أولويات ومسؤليات كل جهاز من أجهز احملكمة

بأنوصيوت٢الدولية،اجلنائيةالعدالةيومباعتبارهيوليه/متوز١٧بيوماملتخذةاملبادراتبترحب-٤
املستفادة،الدروسأساسعلىاحملكمة،معجنبإىلجنباالصلة،ذوواملصلحةأصحابمجيعيواصل

العقاب؛مناإلفالتملكافحةالدوليةاجلهودتعزيزدفالسنويةلالحتفاالتالتحضرييفاملشاركة

،٢٠١٧-٢٠١٣للفرتةاحملكمةوضعتهااليتاملؤقتة املنقحةاالسرتاتيجيةباخلطةعلمايطحت-٥
ذلكيفمباسنوي،أساسعلىاالقتضاءحسبخطتهاتكييفمواصلةعلىاحملكمةبعزمرحبوت

امليزانية؛إعداد عمليةتعزيزمواصلةبغيةالشأنهذايفاملكتبوإبالغامليزانية،افرتاضاتصياغةلغرض

األوىلالثالثةاألشهريفاملكتبمعسنويةمشاوراتعقدلاحملكمةبالدعوة اليت قدمتها إىلتذكر -٦
اليتاألداءمؤشراتحتسنيدفوذلكالسابقة،التقومييةالسنةخاللاالسرتاتيجيةخططهاتنفيذبشأن

املستفادة؛الدروسأساسعلىحتديثهايتم

،٢٠١٧-٢٠١٦بالعرض الذي قدمه مكتب املدعي العام خلطته االسرتاتيجية للفرتة حتيط علما-٧
مكتب املدعي العام إىل إطالع املكتب على سري تنفيذها؛دعووت

تنظيم هيكل قلم إعادةإىل ) اليت أدتReVision(التنظيم إعادةعمليةعلما بانتهاء حتيط-٨
اهليكل بأثرتُبلغ على النحو الواجب أنوتتطلع إىلاحملكمة وعملياته وأساليب عمله على نطاق كبري، 

.ICC-ASP/5/12الوثيقة ١
.١٢إعالن كمباال، الفقرة ٢
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اجلديد، من حيث القدرة على استيعاب الزيادة يف عبء العمل وأوجه النجاعة الفعلية احملققة على حد 10

؛ سواء

وهوامليزنة،وعمليةاالسرتاتيجيالتخطيطعمليةبنيواالتساقالعالقةتعزيزأمهيةتؤكد من جديد-٩
الطويل؛املدىعلىاالسرتاتيجيالنهجواستمراريةملصداقيةبالنسبةحاسمأمر

وتقدمياملخاطر،إلدارةشاملةاسرتاتيجيةوضعبشأناحملكمةمعاحلوارمواصلةاملكتبإىلطلبت-١٠
ايفاألطرافالدولإىل مجعيةذلكعنتقرير مواصلةاملكتبإىلكذلكطلبوتعشرة،اخلامسةدور
تطويردفامليدانيفاحملكمةإلبراز حضوراالسرتاتيجيالنهجتنفيذبشأناحملكمةمعاحلوار

منتظم؛أساسعلىذلكعنتقاريروتقدميامليدانية،العملياتجماليفاسرتاتيجيتها
____________


