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  مجعية الدول األطراف
 

  عشرةالرابعةالدورة  
 ٢٠١٥نوفمرب /تشرين الثاين ٢٦ – ١٨ ،الهاي

  تقرير بشأن استعراض اهليكل التنظيمي لقلم احملكمة
   الرؤيةادةمشروع إع من ٤املرحلة نتائج 

  ∗القرارات املتعلقة يكل قلم احملكمة
  موجز تنفيذي

يتناول هذا التقرير ما استجد من التطورات على صعيد مشروع إعادة الرؤية منـذ الـدورة                  
، ويلخـص   ٢٠١٤أكتـوبر   /الثالثة والعشرين للجنة امليزانية واملالية املعقودة يف تـشرين األول         

ي قلم احملكمة اليت اختذها املسجل على أساس التوصيات اليت         القرارات املتعلقة يكل ومالك موظف    
  .تقدم ا فريق إعادة الرؤية

 ومـا بعـده   ٢٠١٤وقد أوصت اللجنة بأن يواصل املسجل حتديد الوفورات املمكنة يف عام     
 كـانون  ٣١وأن يقدم تقريراً إىل اللجنة بشأن النتائج النهائية ملا حتقق من وفورات لغاية تـاريخ           

 وبشأن أوجه الكفاءة والتآزر اإلضافية اليت مت حتديدها بعـد اسـتكمال             ٢٠١٤ديسمرب  /لاألو
  .)١(مشروع إعادة الرؤية أثناء دورا الرابعة والعشرين

وسلّمت مجعية الدول األطراف باجلهود املتواصلة اليت يبذهلا قلم احملكمة يف سبيل إعادة تنظيم             
 وأذنت للمسجل مبواصلة هذه العملية يف حدود املبلغ املايل          وترشيد اهليكل التنظيمي لقلم احملكمة    

  .)٢( والعدد األقصى من الوظائف الثابتة واملناصب املعتمدة٢٠١٥للميزانية الربناجمية املعتمدة لعام 
وقام فريق إعادة الرؤية بتقدمي مجيع التقارير املتعلقة باستعراض هيكل ومالك مـوظفي قلـم                 

وقد اختذ املسجل القرارات املتعلقة     . مارس/ وذلك يف اية شهر آذار     ادد هل احملكمة، يف الوقت احمل   
والقرارات اليت اختذها املسجل بـشأن هيكـل        . بالتوصيات على النحو املوصوف يف هذا التقرير      

عدد مجلي من الوظائف ال يتعدى اموع الذي خولتـه          ومالك موظفي قلم احملكمة أفضت إىل       
وقد أوجد املسجل نظاماً قـادراً   .نية حتقيق وفورات إضافية يف التكاليف   اجلمعية وهو يرسي إمكا   

  .على حتقيق أوجه التآزر والوفورات على النحو املتوخى
ويف أعقاب القرارات اليت اختذها املسجل، هناك خطوات قانونية وتشغيلية تتطلـب اختـاذ                

  . اهليكل اجلديد املقترحإجراء بشأا خاصة من جانب قسم املوارد البشرية الزمة لتنفيذ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .CBF/24/24صدر سابقاً بوصفه الوثيقة   ∗
ف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطرا  )١(

، الد الثاين، اجلـزء   )(ICC-ASP/13/20 ٢٠١٤ديسمرب  / كانون األول  ١٧-٨الثالثة عشرة، نيويورك،    
  .٩٤، الفقرة ٢-باء
األول، اجلـزء   ، الد   )(ICC-ASP/13/20 ٢٠١٤ ... ، الدورة الثالثة عشرة   ... الوثائق الرمسية     )٢(

  . من الفرع األول٢، الفقرة ICC-ASP/13/Res.1الثالث ألف، القرار 
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  مقدمة  -أوالً 
، يف دورا الثانية عشرة، للمسجل بأن يعيـد         ")اجلمعية("أذنت مجعية الدول األطراف       -١

تنظيم وترشيد اهليكل التنظيمي لقلم احملكمة وذلك يف حدود مبلغ امليزانية الربناجمية املعتمدة لعـام               
  . ناصب املعتمدة والعدد األقصى من الوظائف الثابتة وامل٢٠١٤

وغرض املسجل من وراء عملية إعادة الرؤية يتمثل يف حتقيق أقصى قدر من أوجه التآزر                 -٢
واقتصادات احلجم واملرونة املستدامة يف املدى الطويل وذلك بغية إجياد قلم للمحكمة مهيكل يعمل         

وعليه . م العملعلى حنو كفؤ وناجع وقادر بشكل أفضل على استيعاب التقلبات اليت يشهدها حج           
وتركيز مشروع إعادة الرؤية مل يكن يرمي على . مثلت هذه املمارسة مسعى لرسم األبعاد الصحيحة

حتقيق أهداف املشروع اآلنف الذكر     يرمي إىل   هذا النحو إلجياد وفورات مهمة يف التكلفة بل كان          
لقـرارات املتعلقـة   وقد حقق املسجل هذه األهداف من خـالل ا      . يف حدود مبلغ املوارد القائمة    

 وستكون الوظائف املنوطة بقلم احملكمة على هذا النحو     .بالتغيريات والتسويات اهليكلية املبينة أسفله    
  .منظمة ومهيكلة وتؤدي خدمات عالية اجلودة وفعالة التكلفة على حنو مناسب التوقيت

حملكمة، اليت اختـذت    ويتناول هذا التقرير قرارات املسجل املتعلقة باهليكل اجلديد لقلم ا           -٣
والقرارات اليت اختذها املسجل تتناول هيكل قلم احملكمـة    . على أساس توصيات فريق إعادة الرؤية     

بشأن (وسيعمد فريق إعادة الرؤية إىل وضع الصيغة النهائية للتقارير األكثر تفصيالً  . ومالك موظفيها 
تصال والتنسيق والتعاون، يف مجلة أمور      تدفق العمل وعمليات التشغيل والنظم وقواعد البيانات واال       

 ومن املتوقع أن يكمل تقريره النهائي املتعلق بقلم احملكمة قبل اية            ٢٠١٥أبريل  /يف نيسان ) أخرى
  .٢٠١٥يونيه /حزيران

  الرؤية املتعلقة باهليكل اجلديد  -ثانياً
 األهداف التـايل    الرؤية اليت قام على أساسها اهليكل اجلديد لقلم احملكمة تستند إىل          إن    -٤

  :ذكرها
وضع هيكل إداري متني لقلم احملكمة مبا يف ذلك إضفاء دور مركزي على ديـوان                )أ(

املسجل وإحداث دواوين صغرية احلجم ولكنها فعالة ملديري الشعب الثالث التابعة          
  لقلم احملكمة مع التركيز القوي على املسائل االستراتيجية التالية؛

   التبليغ إىل املسجل؛احلد من عدد خطوط  )ب(
  تعزيز جانب الوظيفة القانونية داخل قلم احملكمة؛  )ج(
  تقسيم قسم امليزانية واملالية إىل قسم للميزانية وآخر للمالية؛  )د(
  إحلاق قسم األمن والسالمة بشعبة جديدة هي شعبة خدمات اإلدارة؛  )ه(
  نظيمية؛تعزيز قسم املوارد البشرية وخاصة يف جمال التنمية الت  )و(
نقل وظائف تكنولوجيا املعلومات واالتصال املنوطة بقلم احملكمة من شعبة اخلدمات   )ز(

اإلدارية املشتركة السابقة إىل شعبة جديدة للخدمات القـضائية وحتويـل قـسم             
  تكنولوجيا املعلومات واالتصال القائم حالياً إىل قسم خلدمات إدارة املعلومات؛

لقلم احملكمة وكافة الدوائر تني  التحريرية والترمجة الشفوية التابعالترمجةائريت تعزيز د   )ح(
  املتصلة باللغات ضمن قسم جديد للخدمات اللغوية؛
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إنشاء شعبة جديدة للعالقات اخلارجية تضم قسم الضحايا والشهود وقسم اإلعالم             )ط(
  الصحفي والتوعية وقسم التعاون والعالقات اخلارجية واملكاتب امليدانية؛

تعزيز قسم اإلعالم الصحفي والتوعية اجلديد وزيادة التركيز على املوقع الـشبكي              )ي(
  للمحكمة ووسائط اإلعالم االجتماعية وعلى التوعية؛

مـع  (تركيز كافة اخلدمات اليت يقدمها قلم احملكمة واملرتبطة بالعالقات اخلارجية             )ك(
واملنظمات غري احلكومية   جهات منها، على سبيل املثال، اجلمعية والدول األطراف         

  والتعاون الدويل؛) واملنظمات الدولية
إعادة تنظيم املكاتب امليدانية على حنو يوفر ما يلزم ألداء وظائف إدارية أقـوى يف                 )ل(

امليدان حتت إشراف رئيس خلدمات قلم احملكمة، يدعمه فريق متعدد التخصصات           
رسة لإلدارة واألمن ولتعزيز جانـب     يعىن بالتوعية وبالضحايا فضالً عن املوارد املك      

  .الشهود
وهذه األهداف وكذلك اجلوانب األكثر تفصيالً من مشروع الرؤية ستتم بلورـا يف               -٥

  ,املواضع املناسبة من هذا التقرير
وجتدر مالحظة أن هذا التقرير ال يتضمن أية قرارات ذات صلة مبستقبل قـسم دعـم                  -٦

لعام للدفاع وقسم مشاركة وتعويض الضحايا ومكتب احملامي العام         احملامني احلايل ومكتب احملامي ا    
وختضع أية توصيات أو قرارات تتعلق ذه املكاتب األربعة لقرار مسبق تتخذه جلـسة              , للضحايا

وعلى هذا فإن بداية االستعراض يف مرحلته الرابعة هلذه املكاتب          , عامة للقضاة بشأن أنظمة احملكمة    
ا تتمخض عنه احملادثات اجلارية بشأن إمكانية إنشاء مكتب واحـد خـاص             قد مت تأجيله رهناً مب    

  ,بالضحايا ومكتب واحد خاص بالدفاع
  هيكل إداري متني  -ثالثاً

استناداً إىل التحليالت والتوصيات اليت قدمها فريق إعادة الرؤية، قرر املسجل إحـداث               -٧
, سجل دوراً مركزياً يف هذا اهليكل     وسوف يلعب ديوان امل   , هيكل إداري متني خاص بقلم احملكمة     

 تابع لقلم احملكمة يضم املسجل واملديرين احلـاليني االثـنني           يباإلضافة إىل ذلك أُنشئ فريق إدار     
وسيقوم رئيس للديوان سيتم إحداث منصبه داخـل     , واملستشار القانوين ) املديرين الثالثة مستقبالً  (

وستكون للمديرين دواوين صـغرية     ,  قلم احملكمة  ديوان املسجل، بدور السكرتري لدى فريق إدارة      
وداخل كل شعبة، سيقوم فريق , احلجم تعزز عملهم يف جمال اإلدارة االستراتيجية للشعب التابعة هلم
, ، باالجتماع بصورة منتظمـة    تهإلدارة الشعبة يضم املدير ورؤساء األقسام العاملني حتت مسؤولي        

قائمة على مستوى كل قسم، حيث سيدعى رؤساء األقسام إىل وهذه البنية اإلدارية نفسها ستكون      
االجتماع بصورة منتظمة يف صلب فريق إلدارة األقسام برؤساء الوحدات وغريهم من املـوظفني              

  ,داخل القسماملعنيني 
, وقد اتفق املسجل واملديرون على توزيع عدد من مهام اإلدارة التنفيذية داخل املنظمـة               -٨

 املنظومة تربط بني أجزاء قلم احملكمة مبا يف       على صعيد  الوظائفم بتكامل وتوحيد    وتتصل هذه املها  
ذلك الوظائف الرئيسية االستراتيجية والرقابية مثل حتديد األهداف التنظيمية واألولويات االستراتيجية 

 .ات والشؤون املشتركة بني األجهزة وإدارة األزم      ، وختطيط املوارد االستراتيجي   ،ورسم السياسات 
ت االتـصال   إدارة األداء التنظيمي والتقيد مبراجعة احلسابات وعمليـا       ذلك  وتشمل باإلضافة إىل    

ومبدأ قلم احملكمة الواحد ال غري هو من منظور قلم احملكمـة األسـاس              . الداخلي وإدارة املخاطر  
  .للتطبيق الفعال ملبدأ حمكمة واحدة ال غري
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وفري الريادة االستراتيجية، والتنسيق بني كافـة       ويقوم ديوان املسجل بدعم املسجل يف ت        -٩
التوجيه هلا ويف جمال تدبري شؤون ومراقبة قلم احملكمة مبا يف ذلك     اسداء  شعب وأقسام قلم احملكمة و    

ويقوم ديوان املسجل باإلضافة إىل ذلك بتوفري       . تيسري تدفق املعلومات من شعب قلم احملكمة وإليها       
ذه الوظائف التنفيذية فضالً عن احلفاظ على االتساق من خـالل      الدعم للمسجل يف االضطالع     

كمـا  . قلم احملكمـة  إىل جهات أخرى داخل     ا   التنسيق بني كافة الوظائف التنفيذية اليت يفوض      
يضطلع ديوان املسجل بالتنسيق الفعال العايل املستوى بالنيابة عن املسجل مع الشركاء داخل احملكمة 

  .لحة اخلارجيني فيما يتصل بالدور التمثيلي للمسجلفضالً عن أصحاب املص
وسيتم تنفيذ نظام لتفويض السلطة من املسجل إىل املديرين ومن املديرين إىل رؤسـاء                -١٠

وقيام اجللية  وسيقترن تفويض السلطة ببارامترات واضحة ختص اختاذ القرارات، واملساءلة          . األقسام
ظام كفؤ لتدفق املعلومات فضالً عـن نظـام لتقاسـم           وجيب إرساء ن  . نظام صارم إلدارة األداء   

هيكل اإلدارة هو متكني املديرين داخل قلم احملكمة        والغرض الشامل من إعادة النظر يف       . املعلومات
من تويل املسؤولية عن تدبري شؤون الوحدات التنظيمية املعنية؛ واختاذ القرارات يف حدود الـسلطة             

. والتمكني تـصحبه املـساءلة    . دارة مواردها البشرية واملالية بنفسها    املخولة هلم، وحتقيق النتائج وإ    
وسوف يسأل املديرون عن املخرجات والنتائج فيما خيص اإلدارة السليمة للموارد اليت عهد ـا               

 لكن ال على    ،كفالة املساءلة بالدرجة األوىل   وينبغي  . إليهم والتقيد باألنظمة والقواعد والسياسات    
  .ن خالل نظام إلدارة األداء م،سبيل احلصر

فريق إدارة قلم احملكمة مسؤوالً، ضمن اهليكل اجلديد لقلـم احملكمـة            وسوف يكون     -١١
  .وبقيادة املسجل مسؤوالً عن مراقبة أداء كافة املهام التنفيذية

  احلد من مسالك إبالغ املقرر  -رابعاً
يل عدد كبري من األقسام تقدمي      يقتضي اهليكل التنظيمي القائم على صعيد قلم احملكمة تو          -١٢

وقد أفضى هذا الوضع إىل عبء مشط من العمل ملقى على عـاتق             . التقارير مباشرة إىل املسجل   
أما يف اهليكل اجلديد فإن املستشار القانوين وحده، فضالً عن املديرين الثالثة، هو الـذي               . املسجل

رة العمل على تقدمي الدعم القـانوين       وهذا نتيجة لضرو  . يقدم تقاريره بصورة مباشرة إىل املسجل     
وتقوم كافة األقسام األخرى بتقدمي تقاريرها إىل مدير واحد من          . املنسق والقوي لقلم احملكمة عامة    

  .املديرين الثالثة
  تعزيز الدعم القانوين املنسق  -خامساً

ة وكفالة إن املكتب القانوين مسؤول عن تنسيق مجيع األنشطة القانونية داخل قلم احملكم          -١٣
. واخلارجيـة كافة األنشطة اإلدارية والقضائية     يف اضطالعه ب  اتباع قلم احملكمة لنهج قانوين موحد       

وسيتكفل املكتب القانوين بتأمني أن يتكلم املسجل بصوت قانوين واحد ضمن اإلطـار القـانوين      
رزاً يف أداء قلـم     ومثلما هو مبني يف ذلك اإلطار، يتوخى لعب املكتب القانوين دوراً با           . للمحكمة

وإشعاع هذا املكتب راجع إىل الدور املركزي لإلجراءات القضائية اليت          . احملكمة لوظائفه مستقبالً  
ويتمثل صلب هذه اإلجراءات يف الدعاوى اليت تحال إىل احملكمة ويلعـب يف             . تضطلع ا احملكمة  

. يق واستعراض تلك الدعاوى احملالةدوراً مركزياً فيما يتصل بإنتاج وتنسهذا الصدد املكتب القانوين 
. وسوف ينشئ املكتب القانوين شبكة قانونية تضم كافة املوظفني القانونيني داخل قلـم احملكمـة          

  . الشبكة مرتكزاً لتقاسم املعلومات وللتشاور بني األقرانههذوستكون 
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  شعبة خدمات اإلدارة، تعزيز دور املدير  -سادساً
ارة من قسم امليزانية وقسم املالية وقسم املوارد البشرية وقـسم  تتألف شعبة خدمات اإلد   -١٤

حدثت بعض التغيريات يف تنظيم هذه الشعبة مشلت ما       وقد  . اخلدمات العامة وقسم السالمة واألمن    
حتـول  ‘ ٢‘مت تقسيم قسم امليزانية واملالية الذي كان قسماً واحداً إىل قسمني منفصلني؛             ‘ ١‘: يلي

لومات واالتصال سابقاً إىل قسم خدمات إدارة املعلومات ومت نقله إىل شـعبة             قسم تكنولوجيا املع  
وقسم السالمة واألمن الذي كان يف املاضي يقدم تقاريره ‘ ٣‘اخلدمات القضائية اليت أُعيد تسميتها؛ 

  .مباشرة إىل املسجل أصبح اآلن جزءاً من شعبة خدمات اإلدارة
 دوراً مزدوجاً متمثالً يف توفري الدعم احلاسم ألداء         ويلعب املدير، يف صلب هذه الشعبة،       -١٥

واملدير مسؤول عن اتباع ج مشـويل  . املنظمة ككل وكفالة التقيد باإلطار اإلداري اجلاري تطبيقه 
وعلى املدير أن يعمل على إجياد نواحي التآزر        . ومتكامل ومنسق يف توخي غايات وأنشطة الشعبة      

وباإلضافة إىل املسؤوليات املوضوعية امللقاة علـى       .  خدمات اإلدارة  بني أقسام الشعبة يف جمال أداء     
إدارة قلم احملكمة يشارك املدير يف اختاذ القرارات املتعلقة بأهم          عاتق املدير وباعتباره عضواً يف فريق       

وسيكون املدير مسؤوالً   . املسائل االستراتيجية واملتصلة بالسياسات على صعيد قلم احملكمة عموماً        
 عدد من الوظائف التنفيذية مثل التخطيط االستراتيجي للموارد واألداء التنظيمي والقيام بدور             على

  .مركز التنسيق بالنسبة إلدارة املخاطر والتوصيات املتعلقة مبراجعة احلسابات
  الفصل بني وظائف امليزانية ووظائف املالية  -سابعاً

 ملديريه، بتأمني اخلدمات املالئمـة الـيت        سيقوم قسم امليزانية، يف ظل اإلشراف املباشر        -١٦
يسديها قلم احملكمة دعماً لكافة أجهزة وأنشطة احملكمة مع ضمان أفضل األداء يف جمـال حتقيـق                

ويسدي قسم امليزانية خدمات للمحكمة تتسم بالكفاءة وحسن التوقيت         . أهداف احملكمة وواليتها  
دمي املعلومات اخلاصة بامليزانية وبالتنبؤات والتقارير الـيت  والدقة يف جمال امليزنة واملراقبة فضالً عن تق 

دوراً مركزياً فيما   وسيلعب قسم امليزانية    . واجلمعية") اللجنة("ترفع إىل اإلدارة وجلنة امليزانية واملالية       
  .وسوف يعمل هذا القسم بالتعاون الوثيق مع قسم املالية. يتصل بتخطيط املوارد االستراتيجية

إسداء قلم احملكمة خدمات مالية  بفل قسم املالية، يف ظل اإلشراف املباشر ملديره،         وسيتك  -١٧
وسيوفر قسم املالية خدمات مالية تتـسم بالكفـاءة         . مالئمة دعماً لكافة أجهزة وأنشطة احملكمة     

العمالء يف الوقت الذي يضطلع فيه بـصورة    وحسن التوقيت والدقة والشفافية مبا يفي باحتياجات        
  .ة بتقييم املمارسات املتصلة بالعمل لضمان التحسن الدائممتواصل

  قسم السالمة واألمن  -ثامناً
يرفـع  كان قسم السالمة واألمن، يف نطاق اهليكل التنظيمي السابق لقلم احملكمة،            فيما    -١٨

واسـتناداً إىل   . تقاريره بصورة مباشرة إىل املسجل، سيصبح اآلن جزءاً من شعبة خدمات اإلدارة           
وصيات اليت قدمها فريق إعادة الرؤية، اختذت مجلة من التدابري من أجل االستخدام األكفأ للموارد الت

يف االحتياجات من املوظفني عندما تنتقل احملكمة       متواضعة  وهذا سوف يضمن زيادة     . من املوظفني 
  .إىل مبانيها اجلديدة

  تعزيز قسم املوارد البشرية  -تاسعاً
عهود بني وحدة التوظيف ووحدة إدارة شؤون املوظفني، وسـوف     سيتم إلغاء الفصل امل     -١٩

يتم إدماجهما يف صلب وحدة واحدة ومن مث تنشأ أوجه من التآزر بني الوظائف الوثيقـة الـصلة       
تكرس إلجيـاد ـج منـسق يف    ببعضها بعضا باإلضافة إىل ذلك ستنشأ وحدة للتطوير التنظيمي     

عالوة على . علم والتطوير وتنمية وتنفيذ السياسات املتعلقة باملوارد البشريةالتصدي إلدارة األداء والت
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 قسم املوارد البشرية وظيفة كشف املرتبات من قسم املالية ولـو أن قـسم املاليـة            سينتزعذلك،  
  .سيحتفظ بوظيفة الرقابة املالية فيما يتصل بتنفيذ بنود كشف املرتبات

  ، وتعزيز دور املديرشعبة خدمات الدعم القضائي  -عاشراً
قسم خـدمات   : سوف تتألف شعبة خدمات الدعم القضائي من األقسام التايل ذكرها           -٢٠

إدارة املعلومات، قسم اخلدمات اللغوية، قسم االحتجاز، قسم دعم احملـامني وقـسم مـشاركة               
ـ           . وتعويض الضحايا  ال باإلضافة إىل ذلك وتوخياً لألغراض اإلدارية يشرف املدير على سري أعم

ومثلما متت اإلشارة إليه آنفاً، فإن هذين . مكتب احملامي العام للدفاع ومكتب احملامي العام للضحايا      
املكتبني األخريين وكذلك قسم دعم احملامني وقسم مشاركة وتعويض الضحايا هي أقسام خارجة             

شروع يف املرحلـة    وقد مت تأجيل ال   . مشروع إعادة الرؤية  من  نطاق حتليل املرحلة الرابعة     ن  حالياً ع 
الرابعة من استعراض هذه األقسام واملكاتب يف انتظار حصيلة املناقشات الدائرة بشأن إمكانية إنشاء      
مكتب واحد للضحايا ومكتب واحد للدفاع وقرار يصدر عن اجللسة العامـة للقـضاة بـشأن                

  .التعديالت الواجب إدخاهلا على الئحة احملكمة
وفري الريادة االستراتيجية والتنسيق لألقسام التابعة لـشعبته        وسوف يقوم مكتب املدير بت      ٢١

وسوف يرقب اإلجراءات القضائية للمحكمة وفقاً للواليات املنوطة ذه األقسام وينـسق تنفيـذ           
القرارات اليت تتخذها احملكمة فيما بني خمتلف أقسام قلم احملكمة ويتفاعل مع شىت اجلهات الفاعلة يف 

وسوف يلعب مدير خدمات ). وائر واملشاركني وغريمها من أصحاب املصلحةكالد(جمال الدعاوي   
الدعم اإلداري دوراً أساسياً يف إدارة قلم احملكمة خاصة فيما يتصل بوظائف الدعم القضائي الـيت                

 لقلم احملكمة، الريادة االسـتراتيجية      ة اجلديد ةالتنظيمياخلطة  وسوف يقدم املدير، يف إطار      . تتوالها
ملسؤوليات التشغيلية إىل األقسام اخلاضعة لسلطته ويشارك مشاركة حثيثة يف فريق إدارة          وسيفوض ا 
  .قلم احملكمة

وسيتم . وقرر املسجل إنشاء وحدة إلدارة املعلومات القضائية داخل قسم إدارة احملكمة            -٢٢
م تكنولوجيـا  نقل عدد من املناصب ذات املسؤولية عن نظام احملكمة اإللكترونية املنوطة حالياً بقس   

وهذا سوف يؤمن تنفيذ وتطوير نظـام       . املعلومات واالتصال إىل وحدة إدارة املعلومات القضائية      
احملكمة اإللكترونية من منظور املستخدم النهائي للمحكمة اإللكترونية بدالً من منظور تكنولوجيا            

  .املعلومات
ير املشروع لكي يشرف على     ويف هذا السياق جتدر مالحظة أنه ستنشأ وظيفة مؤقتة ملد           -٢٣

املتعلقة بزيادة تطوير وتنفيذ نظام احملكمة اإللكترونية، مبـا يف          واالستراتيجية املشتركة بني األجهزة     
ومن . ذلك تطوير قاعدة للبيانات خاصة باحملكمة بأسرها تشتمل على الثوابت القضائية للمحكمة           

وسوف يعمل مدير املشروع عن     . على األقل املتوقع أن يستغرق تطوير وتنفيذ هذا املشروع سنتني         
  .كثب مع كل من رئيس نظام إدارة احملكمة ودائرة نظم إدارة املعلومات

  حتويل قسم تكنولوجيا املعلومات واالتصال إىل قسم خدمات إدارة املعلومات  -حادي عشر
بعة أصـالً   اليت كانت تا  (اختذ قرار بدمج قسم تكنولوجيا املعلومات واالتصال واملكتبة           -٢٤

) الذي كان تابعاً أصالً قسم األمن والسالمة      (ومكتب أمن املعلومات    ) قسم اإلعالم والتوثيق سابقاً   
بشكل قوي على إدارة املعلومات مـن  مع التركيز . يف صلب قسم جديد خلدمات إدارة املعلومات    

عادة الرؤية حتلـيالً    وأجرى فريق إ  . منظور املستخدم النهائي بدالً من منظور تكنولوجيا املعلومات       
مفصالً ودقيقاً ألساليب التوظيف والعمل القائمة حالياً وتقدم مبقترحات مفصلة أيـدها املـسجل           

  .دف إىل االستفادة األكثر كفاءة من املوارد واإلمكانات املتاحة لزيادة املنتجات
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  دعم قسم اخلدمات اللغوية  -ثاين عشر
. ة التحريرية سابقاً قسم اخلدمات اللغوية اجلديـد       سيصبح قسم الترمجة الشفوية والترمج      -٢٥

وكانـت  . وسري أعمال هذا القسم بشكل كفؤ له تأثري كبري على التعجيل باإلجراءات القـضائية     
الضرورة تدعو إىل تعزيز قدرة دائرة اخلدمات اللغوية يف جمال الترمجة من اللغتني اإلنكليزية والفرنسية 

عالوة على ذلك سيتم تعزيز االتصال بني املراجعني واملتـرمجني          . إضافية ملراجعني وإنشاء وظائف   
  .عن جودة وكمية الترمجاتالصارمة لضمان املساءلة 

  إنشاء شعبة جديدة تعىن بالعالقات اخلارجية ومسائل التعاون  -ثالث عشر
اليت ، باالستناد إىل التوصيات     ٢٠١٤يوليه  /تقرر إنشاء شعبة للعالقات اخلارجية يف متوز        -٢٦

وسـوف  .  عنها التحاليل اليت أُجريت يف نطاق املرحلة الثانية من عمل فريق إعادة الرؤية             تمتخض
والتوعية وقسم جديد للتعاون والعالقـات  اإلعالم تتألف الشعبة من قسم الضحايا والشهود وقسم  

 األفضل والريادة وأُنشئت الشعبة بغرض تأمني التنسيق. يدانية التابعة للمحكمةاخلارجية واملكاتب امل  
االستراتيجية املعززة اخلاصة بكافة املهام اليت يؤديها قلم احملكمة واليت تؤثر أو ميكن أن تؤثر علـى                 
الصورة اخلارجية لقلم احملكمة وللمحكمة وعلى الدعم الذي يقدمه أصحاب املصلحة للعمليات اليت 

متت كفالة املزيد من التنسيق وجوانب       على هذا النحو، وبإنشاء هذه الشعبة،     . قد تقوم ا احملكمة   
. التآزر بني أنشطة اإلعالم والتوعية والدبلوماسية وتعاون الدول مما يساعد على حتـسني أدائهـا              

وسوف تعزز الشعبة اجلديدة الوجود امليداين للمحكمة وعملياا وستيسر أنشطة التنسيق والـدعم         
  .أبرز ومكانة استراتيجية يف هيكل قلم احملكمةعلى الصعيد امليداين فتحتل هذه الوظائف مكانة 

وكفالة أدائها على ها لبنة لبنة ئبنامسؤول عن وسيكون هناك مدير على رأس هذه الشعبة   -٢٧
وسوف يركز هذا املدير على اإلدارة االستراتيجية للشعبة، وسيتم تفويض          . النحو السليم لوظائفها  

وسيقتضى من املدير أن يكون عضواً نشطاً       . ضع ملسؤوليته املسؤوليات التشغيلية إىل األقسام اليت خت     
  .وكفؤاً يف صلب فريق إدارة قلم احملكمة

وقسم الضحايا والشهود الذي كان معروفاً سابقاً بوصفه وحدة الضحايا والشهود كان              -٢٨
ـ                . ةواحداً من أوىل األقسام اليت خضعت للتحليل يف نطاق املرحلة الرابعة من مشروع إعادة الرؤي

واستناداً إىل التوصيات اليت قدمها فريق إعادة الرؤية، مت إجياد جوانب تآزر بني وظائف منفـصلة                
واتبع ج متكامل يف اهليكل اجلديد يضمن الدعم واحلماية . والدعم والعملياتسابقاً تتصل باحلماية 

  .الفعالني يف امليدان بدالً من العمل انطالقاً من املقر
عزيز قسم اإلعالم الصحفي والتوعية الذي كان يعرف سـابقاً بقـسم          وسيتم كذلك ت    -٢٩

وهلذا القسم دوره احلاسم يف تشكيل الصورة العامة اليت تظهر ا احملكمة أمـام              . اإلعالم والتوثيق 
وسيخصص املزيد من املوارد هلذا القسم بغية تعزيز قدرته على تطوير وتنفيذ اسـتراتيجيات         . العامل

 عن إدارة املوقع الشبكي اجلديد للمحكمة واستراتيجيات االتـصال بوسـائط            توعية فعالة فضالً  
  .اإلعالم االجتماعية

وحـدة  : وسيضم قسم التعاون والعالقات اخلارجية املنشأ حديثاً وحدات ثالث هـي       -٣٠
. لعالقات اخلارجية والتعاون مع الدول، وحدة للتحليل القطري ووحدة للتنسيق والدعم امليدانيني           ل
ستقوم وحدة العالقات اخلارجية والتعاون مع الدول بتنسيق كافة العالقات اخلارجية مع الـدول              و

األطراف، ومجعية الدول األطراف وغريمها من أصحاب املصلحة ذوي الشأن من قبيل الدول غري              
نفيذ بتوستعىن الوحدة كذلك . غري احلكومية وجمامع التفكرياملنظمات األطراف واملنظمات الدولية و

. يقتضيه الفصل التاسع من نظام روما األساسيوهو تعاون كافة الطلبات املتعلقة بالتعاون بني الدول 
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وستجمع وحدة التحليل القطري بني كافة املوظفني الذين يؤدون وظائف حتليلية شىت مثل الوظائف  
. ستخبارية املباشرةاملعلومات االعن  ذات الصلة باألمن ووسائط اإلعالم والوظائف السياسية فضالً         

والتقريب بني هذه املوارد من املوظفني ستتحقق جوانب تآزر فيما بني خمتلف الوظائف التحليلية مما         
. السبيل أفضل أمام استراتيجية احملكمة وعملياا     أفضل  يعزز نوعية وجودة التحاليل اليت تقدم وينري        

 اإلداري والعملي واللوجسيت للمكاتب امليدانية وستقوم وحدة التنسيق والدعم امليدانيني بتوفري الدعم
  .وستنطوي على وظيفة تنسيقية لتخطيط البعثات إىل امليدان

ومثلما سبقت اإلشارة إىل ذلـك،      . كما سيطرأ تغيري كبري على هيكل املكاتب امليدانية         -٣١
يف امليدان ويفتقر إىل املكاتب امليدانية ج احلجرات املستقلة للعمل       فيما خيص   يتوخى اهليكل احلايل    

سريأسـها رئـيس    أما بالنسبة للهيكل اجلديد فمعظم املكاتب امليدانية        . مستويات التعاون املطلوبة  
تقاريره مباشرة إىل مـدير شـعبة العالقـات         يرفع  ) ٥-من الفئة الفنية ف   (خلدمات قلم احملكمة    

من الفئة الفنية  (عمليات  وسيساعد رئيس خدمات قلم احملكمة موظف إداري ومكلف بال        . اخلارجية
) ٣-من الفئـة الفنيـة ف     (باإلضافة إىل ذلك سيكون لكل مكتب موظف أمن ميداين          ). ٣-ف

وأخرياً . وموظفون عاملون يف صلب فريق متعدد التخصصات يركز على مسائل التوعية والضحايا           
شرة إىل رئيس سيكون لكل موظف واحد أو أكثر يعىن خبدمات الضحايا والشهود يرفع تقاريره مبا     

دائرة الضحايا والشهود ولكن ينسق، لألغراض اإلدارية، مع رئيس خدمات قلم احملكمة للمكتب             
التابعني لدائرة الضحايا والشهود يقدم كافة املوظفني اآلخرين يف امليدان وفضالً عن الضحايا . امليداين

  .تقاريرهم إىل رئيس خدمات قلم احملكمة للمكتب امليداين
  ٢٠١٥املبلغ اإلمجايل للميزانية الربناجمية املعتمدة لعام   -رابع عشر

مبواصلة إعادة تنظيم للمسجل جددت اجلمعية، يف دورا الثالثة عشرة، التفويض املمنوح   -٣٢
ضمن حدود املبلغ اإلمجايل للميزانية الربناجمية املعتمدة "وترشيد اهليكل التنظيمي لقلم احملكمة وذلك    

وتأكد املسجل على هذا النحو من      . )٣("د األقصى من الوظائف الثابتة واملعتمدة      والعد ٢٠١٥لعام  
كافة القرارات اليت اختذت واملتولدة عن التوصيات املقدمة يف إطار إعادة الرؤية هي قرارات يف               أن  

  .حدود املبالغ املتفق عليها من قبل اجلمعية لغرض هذه املمارسة
اثنني لغرض رسم حدود املبلغ اجلملي أُذن للمسجل على         واتفقت اجلمعية على معيارين       -٣٣

امليزانية الربناجمية املعتمدة لقلـم     ‘ ١‘: أساسهما بإعادة تنظيم وترشيد اهليكل التنظيمي لقلم احملكمة       
. العدد األقصى من الوظائف الثابتة واملعتمدة‘ ٢‘ مليون يورو؛ و٦٥,٢ والبالغة ٢٠١٥احملكمة لعام 

 وظيفة ثابتة ٤٩٦يضم فهو يار الثاين اخلاص مبوظفي قلم احملكمة كما أقرته اجلمعية   وفيما يتعلق باملع  
 لوظائف يف إطـار     ٦٥,٤ مليون يورو ومكافئ دوام كامل مبقدار        ٣٧,٣  ب قدر املبلغ املتصل ا   

ـ  ٥,٦املساعدة املؤقتة العامة ممولة يف حدود املبلغ املعتمد الذي قدره            ة  مليون يورو للمساعدة املؤقت
تقابل املساعدة املؤقتة لالجتماعات، ولوقت  مليون يورو ١,١مبقدار  (العامة وموارد موظفني أخرى     

 اخلاصة باملوظفني ٢٠١٥ويبلغ جمموع امليزانية املعتمدة لعام ). العمل اإلضايف وللخرباء االستشاريني 
  .  مليون يورو١٤٠,٩وتكاليف أخرى متصلة باملوظفني يف قلم احملكمة ما مقدره 

مث إن القرارات اليت اختذها املسجل تقوم باألخص على أساس هيكل قلم احملكمة كما مت           -٣٤
 ومبا يتمشى مع مستويات األنشطة املقدمة اليت ترتكز         ٢٠١٥إقراره ألغراض امليزانية الربناجمية لعام      

قعها امليزانيـة   وأي عبء جديد للعمل أو غري ذلك من املستلزمات اليت مل تتو           . عليها تلك امليزانية  
 ليست جزءاً من هذه املمارسة وهي حباجة إىل أن تعاجل على انفصال         ٢٠١٥الربناجمية املعتمدة لعام    

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
األول، اجلـزء   ، الد   )(ICC-ASP/13/20 ٢٠١٤ ... ، الدورة الثالثة عشرة   ... الوثائق الرمسية     )٣(

  .٢، الفرع طاء، الفقرة ICC-ASP/13/Res.1ألف، القرار -الثالث
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باعتبارها متطلبات إضافية جيوز للمسجل أن يعرضها كجزء من امليزانية الربناجمية املقترحـة لعـام              
حكم فيما يشهد من منو للموارد من هذا ومن املتوقع أن يتيح اهليكل اجلديد لقلم احملكمة الت. ٢٠١٦

ألوجه ستؤدي إىل مستوى مـنخفض بـشكل حمـسوس       ومثل هذه ا  . خالل أوجه التآزر املادي   
  .للزيادات اليت حتدث مقارنة مبا كان سيتطلبه األمر لو مل حيدث أي تغيري يف اهليكل

  االنتقال والتطور التنظيمي  -خامس عشر
ت الصلة مبشروع إعادة الرؤية تدعو الـضرورة إىل         اآلن وقد اختذت مجيع القرارات ذا       -٣٥

وسوف تستحدث عملية انتقال تـشمل كافـة   . التركيز على تنفيذها بكفاءة ويف الوقت املناسب      
واسـتناداً إىل قـرارات   . التدابري الالزمة لكفالة التنفيذ التام للقرارات اهليكلية اليت يتخذها املسجل      

ؤساء األقسام مسؤولية وضع خطط للعمل فيما يتعلق بكافة         املسجل ستلقى على عاتق املديرين ور     
وسيحظون بدعم قسم املوارد البشرية الـذي  . املناصب اجلديدة واملتغرية داخل شعبهم أو أقسامهم     

وتتألف فرقة  . عمد فعالً إىل إنشاء فرقة عمل مؤقتة لتوجيه وتنفيذ عملية االنتقال يف األشهر املقبلة             
بعني لقسم املوارد البشرية وأخصائيني موظفني مؤقتاً يف جمال تقصي العمل العمل هذه من موظفني تا

والتوظيف والتصنيف اخلارجي وسيكرس أعضاء هذه الفرقة جهودهم لعملية االنتقال طيلة األشهر            
  .القليلة املقبلة

. مـايو /وسيتعني استكمال الدراسات االستقصائية املتعلقة باملوظفني حبلول أواسط أيار          -٣٦
ترسل هذه الدراسات االستقصائية إىل املصنفني اخلارجيني املنتظر أن يقدموا تعقيبام يف أجل ال     وس

عندها سيتمكن قسم املوارد البشرية ورؤساء األقسام من قضاء         . يونيه/يتعدى أواسط شهر حزيران   
اتـه   يف سبيل العمل التحضريي ريثما يصدر املسجل قرار        ٢٠١٥يونيه  /ما يتبقى من شهر حزيران    

وبفضل هذا اإلطار الزمين الطموح ولكنه الضروري يرى أن املوظفني سيبلغون بالوظائف            . النهائية
وحبلول ذلك التاريخ سيكون مجيع املوظفني قد بلغوا رمسياً . ٢٠١٥يوليه / متوز١املسندة إليهم قبيل   

 من هذه املمارسة والغرض. مبا إذا كانت وظيفتهم ستبقى على حاهلا أو سيطرأ عليها تغيري جوهري        
عملية التوظيف للمرشحني الداخليني ذوي األولوية ضمن تنفيذ كفالة أن يتم، ضمن حدود واقعية،     

  .إطار زمين صارم
وسيتعني يئة عملية االنتقال على النحو الذي يفي باالحتياجات الفردية لكل قسم بالنظر   -٣٧

وسـيتلقى  . لية النقلة إىل املباين اجلديدة    إىل أن البعض من األقسام ستشارك مشاركة حثيثة يف عم         
ما يتطلبونه من دعم لتمكني أقسامهم من االنتقال مـن           رؤساء األقسام، حتت إمرة املديرين، كل     

وعلى حني أن   . إىل اهليكل واملالك اجلديدين وفقاً ملا أقره املسجل       احلاليني  اهليكل واملالك الوظيفي    
كل اليت يتخذها املسجل هي قرارات ائية إال أن قراراته فيمـا            قرارات السياسة العامة املتصلة باهلي    

خيص مالك املوظفني ستكون مؤقتة يف جانب منها حيث سترتب إجراء دراسات استقصائية للعمل            
  ,.وإعادة تصنيف لبعض الوظائف

  ـــــــــ


