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مقدمة-أوال
ا السابقة بشأن هذه املسألة،‘‘)اجلمعية(’’إذ أشارت مجعية الدول األطراف - ١ أعربت عن )١(إىل قرارا

اهتمامها القوي بتشجيع التخطيط االسرتاتيجي باعتباره جزءا ال يتجزأ من تنظيم وإدارة األنشطة املتعددة اليت 
ا احملكمة يف تنفيذ نظام روما األساسي. تضطلع 

ا الرابعة عشرة، أحاطت اجلمعية علما بأمور من- ٢ ها اخلطتان االسرتاتيجيتان للمحكمة ومكتب ويف دور
املدعية العامة، اللتان يتم استعراضهما وحتديثهما بانتظام، وأعربت عن ارتياحها لكون احملكمة ستنشئ نظاما 
جديدا لوضع خطة اسرتاتيجية للمحكمة برمتها إىل جانب خطط ختص كل جهاز على حدة. وجددت 

يز العالقة واالتساق بني عملية التخطيط االسرتاتيجي وعملية وضع اجلمعية التأكيد أيضا على أمهية تعز 
)٢(امليزانية، وهو أمر بالغ األمهية بالنسبة ملصداقية واستدامة النهج االسرتاتيجي الطويل األجل.

٢٠١٦متابعة الدورة الرابعة عشرة للجمعية وعملية التخطيط االستراتيجي في عام -ثانيا
معنيا مبسألة ميسرا ، عني املكتب السفري إدواردو رودريغيز فيلتزي (بوليفيا) ٢٠١٦شباط/فرباير٢٤يف - ٣

مشاورات مع الدول األطراف ومع احملكمة يف إطار الفريق العامل يف امليسر التخطيط االسرتاتيجي. وأجرى 
ها ممثلني عن ، وأشرك في٢٠١٦أيلول/سبتمرب ٢١و ١٦و ٩يف ‘‘) الفريق العامل(’’الهاي التابع للمكتب 

املنظمات غري احلكومية.
وناقش الفريق العامل املسائل التالية استنادا إىل العروض والوثائق وأوراق العمل اليت قدمتها احملكمة:- ٤

(أ) مستجدات إعادة تنظيم قلم احملكمة؛
(ب) عرض احملكمة عن خطتها االسرتاتيجية؛ 

ا.شأن بمكتب املدعية العامة (ج) تقدمي ورقة سياسات اختيار القضايا وحتديد أولويا
مستجدات إعادة تنظيم قلم المحكمة- ألف

عرض قلم )٣(،ICC-ASP/14/Res.4من القرار ٧٣إضافة إىل والية اجلمعية املنصوص عليها يف الفقرة - ٥
وزعها )٤(‘‘ةتقرير شامل عن إعادة تنظيم قلم احملكمة اجلنائية الدولي’’صفحة بعنوان ١٨٤احملكمة وثيقة من 

ا ستحتاج إىل امليسر  بناء على طلب من قلم احملكمة. وإذ أشارت الوفود إىل طول الوثيقة، شددت على أ
ا ستكون ذات طابع أويل.  مزيد من الوقت للتعمق يف دراستها وأن التعليقات اليت ستديل 

-ICCو 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(

ASP/9/Res.3 وICC-ASP/10/Res.5 وICC-ASP/11/Res.8 وICC-ASP/12/Res.8 وICC-ASP/13/Res.5 وICC-ASP/14/Res.4.
.ICC-ASP/14/Res.4القرار )٢(
يم كبري لرتكيب قلم احملكمة وعملياته وأساليب عمله، وتتطلع إىل إحاطتها حتيط علما بانتهاء عملية املراجعة اليت أدت إىل إعادة تنظ)٣(

علما على النحو الواجب باآلثار املرتتبة على الرتكيب اجلديد، من حيث قدرته على استيعاب الزيادات يف حجم العمل، ومن حيث 
.الكفاءات امللموسة اليت حتققت نتيجة لذلك، على حد سواء

)٤(https://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/ICC-Registry-CR.pdf.
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ة املراجعة وشددت على ضرورة ورحبت بعض الدول بالتقرير لكونه يبني الشفافية واملساءلة يف عملي- ٦
حتسني الكفاءة بشكل مستمر، مربزة التزام قلم احملكمة بإجياد مزيد من أوجه التآزر بني أجهزة احملكمة. ورأت 
دول أخرى أن التقرير يتضمن لغة عامة، وأن من الضروري انتظار ظهور النتائج امللموسة لتقييم تأثري اهليكل 

ات احملكمة.اجلديد لقلم احملكمة يف عملي
وأوضح قلم احملكمة أن عملية املراجعة أنشأت هيكال من شأنه أن ميهد بدوره الطريق إلدخال املزيد من - ٧

بتقسيم العمل بني املقر ة التابع لقلم احملكمةالقانونياخلدماتالتحسينات، مثل تلك اليت حدثت يف قسم
اجعة ركزت على حتسني أساليب العمل بدال من أن تقتصر واملكاتب امليدانية. وأكد قلم احملكمة أن عملية املر 

على إجياد سبل خلفض التكاليف. 
ا فيما يتعلق بعملية - ٨ والحظ الفريق العامل أن بعض النقاط اليت أعربت بعض الوفود عن شواغل بشأ

ة يف أوائل تشرين ، الذي سيقدم تقريره إىل اجلمعيللحساباتاملراجعة ختضع لتدقيق يقوم به املراجع اخلارجي
الثاين/نوفمرب ليتم النظر فيه يف إطار مشاورات أخرى.

مستجدات الخطة االستراتيجية للمحكمة- باء
بلغ . وأُ ٢٠١٧- ٢٠١٣تلقى الفريق العامل مستجدات اخلطة االسرتاتيجية املستكملة للمحكمة للفرتة - ٩

هدف إىل يا مبصطلحات عالية املستوى وأنه الفريق العامل أن التعبري عن األهداف االسرتاتيجية يتم عمد
توسيع نطاق إطار السياسات املتعلق جبميع جوانب عمليات احملكمة. ويتم حتديد األهداف ذات األولوية 
بصورة أكثر تفصيال يف أفق السنتني املقبلتني، إىل جانب وضع قائمة للنتائج املتوقعة لكل هدف منها. ويتم 

حتديث تلك النتائج كل سنة.
هو السنة األخرية يف الدورة احلالية، تعتزم احملكمة استعراض هيكل وحمتوى خطتها ٢٠١٧ومبا أن عام - ١٠

االسرتاتيجية من أجل وضع خطة جديدة رفيعة املستوى تشمل احملكمة بأسرها، على أن يتم استكماهلا 
بأسراها مكتب املدعية العامة وقلم احملكمة. وستحدد اخلطة االسرتاتيجية للمحكمة من باخلطط اخلاصة بكل 

ا مجيع  األهداف ذات األولوية املتوسطة والقصرية األجل للمؤسسة بكاملها، مع توضيح الكيفية اليت تصب 
املرتبطة وسيكون إدراج مؤشرات األداء‘‘. حمكمة واحدة’’األنشطة اخلاصة بكل جهاز على حدة يف مبدأ 

تحقيق هذه األهداف. لباخلطة االسرتاتيجية أداة رئيسية 
وفيما يتعلق باألنشطة القضائية، رأت احملكمة أن من غري املستحسن اعتماد خطة اسرتاتيجية متميزة - ١١

ألن األهداف االسرتاتيجية الرئيسية يف هذا الصدد متت تغطيتها بالفعل يف األهداف الشاملة على صعيد 
وفيما يتعلق باألهداف ، مثل اإلجراءات العادلة والشفافة والسريعة. وباإلضافة إىل ذلك،بأسرهاكمة احمل

التقنية األكثر حتديدا، لوحظ أن كل قضية معروضة على احملكمة تطرح حتديات فريدة من نوعها، وأن كل 
االسرتاتيجية احملددة قاض يتصرف بشكل مستقل يف سبيل إجراء حماكمة عادلة وسريعة. كما إن األهداف

للرئاسة، مثل اإلدارة املتسمة بالكفاءة والفعالية والنهوض بعملية الدروس املستفادة يف احملكمة اجلنائية الدولية، 
ستتم تغطيها يف خطة احملكمة وخطة قلم احملكمة على السواء. 
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أولوياتهاعرض ورقة سياسات مكتب المدعية العامة بشأن اختيار القضايا وتحديد - جيم
اختيار القضايا وحتديد شأن ورقة سياسات ب’’عرضت املدعية العامة على الفريق العامل وثيقة بعنوان - ١٢

ا وتوضح تلك الوثيقة السياسات اليت يتبعها مكتب املدعية العامة عند اختيار احلوادث )٥(‘‘.أولويا
ا، وتشري إىل أن السلوك اليت ينبغي التحقيق فيها أو اختاأصناف واألشخاص أو  ذ إجراءات قضائية بشأ

كتب ميارس سلطته التقديرية يف االضطالع بواليته. وجيري مكتب املدعية العامة عملية اختيار القضايا امل
ا على أساس االستقالل واحلياد واملوضوعية.  وحتديد أولويا

امية الختيار القضايا عند بدء ويتمثل العنصر املركزي لورقة السياسات يف فكرة صياغة وثيقة دين- ١٣
ا، وكذلك يف القضاياالتحقيق يف احلاالت. وسيساعد ذلك مكتب املدعية العامة يف اختيار  وحتديد أولويا

إدارة عبء العمل اإلمجايل يف املكتب. 
ام- ١٤ ات احملتمل وتشمل معايري اختيار القضايا خطورة اجلرائم املعنية ودرجة مسؤولية اجلناة املزعومني واال

يطبق مكتب املدعية العامة عددا من املعايري االسرتاتيجية والتشغيلية يف وباإلضافة إىل ذلك،.هلمتوجيهها
وسيعطى لكل معيار وزنه بناء على وقائع كل قضية وكل حالة. حتديد أولويات القضايا.

ستعدادها للتشاور مع الدول إصدار هذه الورقة وبابحبت الدول بقرار املدعية العامة القاضي ر و - ١٥
تعليقا، مما ٢٧األطراف وأصحاب املصلحة اآلخرين قبل إصدارها. وذكر مكتب املدعية العامة أنه تلقى 

مهمته. حماورساعد على حتديد 
مشروع ورقة السياسات اسُتبعدت من اإلجيابية الواردة يفوانباجلبعض إزاء كونعن شواغلعربَ وأُ - ١٦

باعتباره معيار املوازنة ‘‘ مصلحة العدالة’’ومفهوم ،، العدالة االنتقاليةالتحديدعلى وجه هي و ،ئيةالوثيقة النها
دراستهما. يف ورقة السياسات أن تستفيض بجيدرموضوعان كان ومها ،يف اختاذ قرارات التحقيق أو احملاكمة

حدد مكتب املدعية العامة التجارب لومن شأن الوثيقة أن تكون أكثر فعالية قيل أن باإلضافة إىل ذلك، و 
ورقة السياسات، وأن تعاون املكتب مع الدول بشأن الوطنية اخلاصة اليت مت االعتماد عليها عند صياغة 

أشكال اإلجرام األخرى ال ينطبق إال يف حدود ارتباطها باجلرائم الدولية اليت تقع ضمن اختصاص احملكمة 
.اجلنائية الدولية

يف الوثيقة النهائية الواردة املدعية العامة ردا على ذلك أن اإلشارة إىل العدالة االنتقالية وأوضح مكتب - ١٧
ضافة إىل ذلك، تشري الورقة إشارة صرحية إىل وثائق إنُقلت إىل فقرة خمتلفة باملقارنة مع مشروع الوثيقة. و 

، تاممصلحة العدالة بشكل أخرى أعدها املكتب يف املاضي يتم فيها، على سبيل املثال، توضيح مسألة 
ومنها ورقة السياسات املتعلقة بالفحص التمهيدي وورقة السياسات املتعلقة مبصلحة العدالة. وعلى وجه 

وختاما، يعرب املكتب أيضا عن تأييده التام للدور الذي ’’اخلصوص، يرد يف نص ورقة السياسات ما يلي: 
ج جرب الضرر واإلصالحات املؤسسية وآليات العدالة ميكن أن تقوم به آليات البحث عن احلقيقة وبرام

وباإلضافة إىل ذلك، يرد يف القسم املتعلق بالشروط ‘‘. أوسع نطاقاالتقليدية يف إطار اسرتاتيجية شاملة

)٥(https://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/20160915_OTP-Policy_Case-Selection_Eng.pdf.
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القانونية جزء كامل حول مصلحة العدالة. أما بالنسبة للتعاون مع الدول بشأن أشكال اإلجرام األخرى، فقد 
ية العامة أن جهوده الرامية إىل وضع اسرتاتيجيات منسقة للتحقيق واالدعاء جهود موجهة أكد مكتب املدع

حنو سد فجوة اإلفالت من العقاب وفقا لنظام روما األساسي.
يوم العدالة الجنائية الدولية-ثالثا

العدالة العاملية ’’ان ندوة بعنو ٢٠١٦متوز/يوليه ٧يف امليسرمبناسبة يوم العدالة اجلنائية الدولية، نظم - ١٨
،ومشلت الندوة كلمة افتتاحية ألقتها رئيسة احملكمة)٦(يف معهد الهاي للعدالة العاملية.‘‘ من منظور إقليمي

. وكان من بني املشاركني اآلخرين قضاة احملكمة وكبار املسؤولني فيها، وكذلك امليسروتلتها حلقة نقاش أدارها 
مات غري احلكومية وعامة اجلمهور. أعضاء السلك الدبلوماسي واملنظ

ا الدول لتحدي إفالت اجلناة من - ١٩ وسعت الندوة إىل تسليط الضوء على الطرق املختلفة اليت تصدت 
اليت حتظى باالهتمام الدويل. وركزت حلقة النقاش على كيفية ومدى اخلطرية العقاب عن ارتكاب اجلرائم 

واستكشفت العالقة بني تلك املؤسسات واحملكمة ،جلنائي الدويلاهتمام املؤسسات اإلقليمية بالقانون ا
اجلنائية الدولية. 

النظر في مستقبل عملية التيسير-رابعا
املوضوع ترتبط ارتباطا وثيقا بعمليات التيسري األخرى، اليت هذا الحظ الفريق العامل أن بعض جوانب - ٢٠

ك، ميكن أن ختتلف اجلداول الزمنية العامة اليت وضعتها أدت يف بعض األحيان إىل التداخل. وعالوة على ذل
احملكمة ككل خلطتها االسرتاتيجية الشاملة عن اجلداول الزمنية ملكتب املدعية العامة واملكاتب األخرى، 
وبالتايل ثبت أن من الصعب أن تكون لعملية التيسري فكرة واضحة ومستقرة يف أي وقت معني، ألن 

ا ت تسم بقدر من الدينامية. التطورات يبدو أ
على مر السنني يف إطار موضوع انظر فيهالاليت متوانب اجلوباإلضافة إىل ذلك، لوحظ أن بعض - ٢١

مثل املشاورات ،يف إطار عمليات التيسري األخرىأيضاندرجتاأوكبدو تناقش أو تالتخطيط االسرتاتيجي 
املتعلقة بامليزانية والفريق الدراسي املعين باحلوكمة. وحيتمل أيضا أن يكون هناك جمال إلدراج جوانب أخرى من 

ا املراجع اخلارجي للحسابات مكتب أو،هذا املوضوع يف إطار الواليات احلالية أو املستقبلية اليت يضطلع 
أو آلية الرقابة املستقلة (يف صلة مبهمة التقييم اليت تقوم ،مليزانية واملاليةأو جلنة ا،املراجعة الداخلية للحسابات

أن على املكتب أن يعمل على حتسني قد رأىف، هذلك يف اعتبار الفريق العامل ضع و إذ ا هذه األخرية). و 
ا.  املهام أو استيعا

يتواله أحد نائيب رئيس اجلمعية أو كالمها، عد االحتفال بيوم العدالة اجلنائية الدولية مسعى ميكن أن ويُ - ٢٢
ولكنه ال يشكل يف حد ذاته أساسا لإلبقاء على عملية التيسري.

)٦(http://www.thehagueinstituteforglobaljustice.org/events/day-of-international-criminal-justice-global-criminal-justice-from-a-

regional-perspective./
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التوصيات-خامسا
ا يف جمال التخطيط االسرتاتيجي، يوصي الفريق العامل يف الهاي - ٢٣ بناء على األعمال اليت مت القيام 

يف املرفق األول من هذا التقرير يف القرار اجلامع.مجعية الدول األطراف بأن تدرج الكالم الوارد 
)٧(ويف هذا الصدد، أشار الفريق العامل إىل توصياته السابقة بشأن عملية التخطيط االسرتاتيجي- ٢٤

ورحب بالتزام احملكمة باملشاركة سنويا يف استعراض الصلة بني اخلطة وامليزانية من خالل قياس األداء املقرر 
إجراؤه.

متوز/يوليه وشجع ١٧ذكرى مبناسبةم وعالوة على ذلك، رحب الفريق العامل بالفعاليات اليت تنظَّ - ٢٥
أصحاب املصلحة على تنظيمها سنويا، مبا يف ذلك عن طريق التعاون مع احملاكم الدولية األخرى، حسب 

االقتضاء.

١٠والفقرة ICC-ASP/14/Res.4من القرار ٧٤إىل ٦٧، وكذلك الفقرات ICC-ASP/14/37من الوثيقة ٣٠إىل ٢٨انظر الفقرات )٧(
من مرفقه األول.
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األولالمرفق
مشروع الفقرات المطلوب إدراجها في القرار الجامع

املكتب، بالنظر إىل تعدد حاالت التداخل بني املواضيع اليت تتناوهلا أفرقة التيسري، بأن يتخذ توصي- ١
ا، مبا يف ذلك من خالل تقييمات تكميلية جتريها هيئات التدقيق القائمة،  إجراءات لتحسني املهام أو استيعا

ا آلية الرقابة املستقلة وفقا لوالي )١(تها؛فضال عن التقييمات اليت تضطلع 

أن اخلطتني االسرتاتيجيتني لكل من احملكمة ومكتب املدعية العامة خطتان ديناميتان ويتم تالحظ- ٢
حتديثهما بانتظام؛ 

وتوصي )٢(متوز/يوليه باعتباره يوما للعدالة اجلنائية الدولية،١٧باملبادرات املتخذة لالحتفال بيوم ترحب- ٣
بأن يواصل مجيع أصحاب املصلحة املعنيني، إىل جانب احملكمة، مشاركتهم يف إعداد األنشطة املناسبة لذلك

على أساس الدروس املستفادة؛
على احملكمة، وترحب بعزم٢٠١٧- ٢٠١٣بتحديث اخلطة االسرتاتيجية للمحكمة للفرتة تحيط علما- ٤

افرتاضات امليزانية على أساس سنوي، تتضمناالقتضاء، ، حسب٢٠٢٠- ٢٠١٨إعداد خطة جديدة للفرتة 
دف أن يُبَلغ على  تعزيز عملية وضع امليزانية؛يف زيادة الاملكتب بذلك 

م يف معهد غليون يف سويسرا لدعم عمل احملكمة ظِّ باملبادرات املتخذة خالل املعتكف الذي نُ ترحب- ٥
ة احملكمة. ومناقشة نسخة مستكملة من مؤشرات األداء ألنشط

ا دعت احملكمة إىل عقد مشاورات سنوية مع املكتب يف األشهر الثالثة األوىل بشأن تنفيذ تشير- ٦ إىل أ
دف حتسني مؤشرات األداء؛ خططها االسرتاتيجية خالل السنة التقوميية السابقة، وذلك 

ا، بقيام مكتب املدعية العامة بتقدمي ورقة السياسات املتعلقة باخترحب- ٧ تيار القضايا وحتديد أولويا
وتشري إىل الدعوة املوجهة إىل مكتب املدعية العامة بأن يبلغ املكتب عن تنفيذ خطته االسرتاتيجية للفرتة 

؛٢٠١٨- ٢٠١٦
بقيام مكتب قلم احملكمة بتقدمي التقرير الشامل عن إعادة تنظيم قلم احملكمة اجلنائية تحيط علما- ٨

)٣(الدولية؛

على أمهية تعزيز العالقة واالتساق بني عملية التخطيط االسرتاتيجي وعملية وضع امليزانية، لتأكيدتكرر ا- ٩
وهو أمر بالغ األمهية بالنسبة ملصداقية النهج االسرتاتيجي واستدامته يف األجل الطويل؛ 

لة إلدارة إىل املكتب أن يواصل االشرتاك مع احملكمة يف حوار بشأن وضع اسرتاتيجية شامتطلب- ١٠
ا عناتقرير أن يقدم و ،املخاطر عشرة.السادسةذلك إىل مجعية الدول األطراف يف دور

أي برنامج أو مشروع أو سياسة بناء على : تقوم آلية الرقابة املستقلة بتقييم التقييم. ١٦، املرفق، الفقرة ICC-ASP/12/Res.6القرار )١(
طلب اجلمعية أو املكتب. ويُعرَّف التقييم بأنه احلكم على سالمة و مالءمة وكفاءة وفعالية وتأثري واستدامة مشروع أو برنامج معني، 

بناء على معايري و مؤشرات مرجعية متفق عليها.
.١٢إعالن كمباال، الفقرة )٢(
)٣(https://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/ICC-Registry-CR.pdf.
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المرفق الثاني
واليات جمعية الدول األطراف خالل فترة ما بين الدورتين 

،بالتخطيط االستراتيجيفيما يتعلق 

املكتب، بالنظر إىل تعدد حاالت التداخل بني املواضيع اليت تتناوهلا أفرقة التيسري، بأن يتخذ توصي(أ)
ا، مبا يف ذلك من خالل تقييمات تكميلية جتريها هيئات التدقيق القائمة،  إجراءات لتحسني املهام أو استيعا

ا آلية الرقابة املستقلة وفقا لوالي تها؛ فضال عن التقييمات اليت تضطلع 
إىل املكتب أن يواصل االشرتاك مع احملكمة يف حوار بشأن وضع اسرتاتيجية شاملة إلدارة تطلب(ب)

ا السادسة عشرة. املخاطر وتقدمي تقرير بشأن ذلك إىل مجعية الدول األطراف يف دور

____________


