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  احلادية عشرةالدورة 
 ٢٠١٢نوفمرب / تشرين الثاين٢٢-١٤الهاي 

 

  )*(تقرير احملكمة عن هيكلها التنظيمي

  مقدمة  -أوال

يف التقرير املقدم إليها ") اللجنة"فيما يلي(يزانية واملالية امل جلنة أثناء دورا السابعة عشرة، نظرت -١
والحظت اللجنة أن احملكمة . عن تربير املناصب العليا") احملكمة"فيما يلي (من احملكمة اجلنائية الدولية 

يكلها مل تنتهز الفرصة إلجراء دراسة شاملة لالحتياجات احلالية واملستقبلية للمحكمة، وكيفية تعديل ه
  )١(.من أجل االضطالع بواليتها على حنو مالئم

 هليكلها التنظيمي دف تبسيط املهام ني شاملمراجعة/وأوصت اللجنة احملكمة بإجراء تقييم -٢
والعمليات واهلياكل املقابلة، واحلد من نطاق املراقبة عند االقتضاء، وحتديد املسؤوليات اليت ميكن 

  إليها وعالوة على ذلك، أوصت اللجنة احملكمة بأن تقدم)٢(.التقارير إعداد خطوط عقلنة و،تفويضها
صب، يف دورا الثامنة عشرة، وذلك اتقريرا عن اهليكل الكامل للمحكمة، وليس على مستوى املن

 التقارير بوضوح، فضال عن أي احتياجات موجودة إعداددف حتديد اخلطوط املتعلقة باإلدارة و
  )٣(. يف املستقبل لتعديل هيكل احملكمة واالحتياجات من الوظائفد اليت قد توجحاليا أو

  .ويقدم هذا التقرير عمال بتوصية احملكمة بشأن مسألة هيكلها التنظيمي -٣

                                                                                                                                       
  .CBF/18/6صدر سابقا بوصفه الوثيقة ) *(
الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة العاشرة، نيويورك، ) ١(

  .٤٣ة ، الفقر٢الد الثاين، اجلزء باء، (ICC-ASP/10/20) ٢٠١٢ديسمرب / كانون األول٢١- ١٢
  .٤٦املرجع نفسه، الفقرة ) ٢(
  .٤٧املرجع نفسه، الفقرة ) ٣(
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  تنظيم العمل -ثانيا

عمال بتوصية اللجنة، نظر أعضاء من اإلدارة العليا ميثلون كافة أجهزة احملكمة يف خمتلف اجلوانب  -٤
 على ج مشترك ٢٠١٢فرباير /احملكمة يف شباط ونتيجة لذلك، اتفق عمداء. ثل هذه املهمةاملرتبطة مب

  .على نطاق احملكمة، ويرد وصف العملية كما مت تصورها يف هذا التقرير املؤقت

 اهليكل التنظيمي للمحكمة أمر معقد ومهمة إضافية واسعة النطاق، تتضمن التحليل مراجعةإن  -٥
  )٤(.مترابطني، ومها اهليكل الداخلي لكل جهاز واهليكل املشترك بني األجهزةالدقيق جلانبني 

  اهليكل التنظيميمراجعة تناول مسألة  -ثالثا

  :اهليكل التنظيمي للمحكمة عملية مكونة من ثالث مراحلمراجعة تطلب تس -٦

  داخل األجهزة: املرحلة األوىل -ألف

ستعراضٍ داخل األجهزة، حيث سيجري كل جهاز  اهليكل التنظيمي بامراجعةستنطلق عملية  -٧
  .حسب االقتضاءوسيتم توحيد منهجية االستعراض بني األجهزة . استعراضه الداخلي اخلاص به

  .وستتبادل األجهزة نتائج استعراضاا الداخلية من أجل تقييم أثرها احملتمل فيما بني األجهزة -٨

  بني األجهزةفيما :  املرحلة الثانية-باء

بعد االستعراض الداخلي لألجهزة وتقييم أثره فيما بينها، سيتخذ كل جهاز قرارا بشأن إمكانية  -٩
  .تعديل هيكله على النحو األمثل، وذلك بتشاور مع األجهزة األخرى عند االقتضاء

وعندما تفرغ األجهزة من تعديل هياكلها الداخلية حسب االقتضاء، سيسهل حتديد ااالت اليت  -١٠
  .زم مناقشات فيما بني األجهزة، وسيتسىن تقييم ما حتقق من املكاسب يف الكفاءةتستل

وستهدف هذه املرحلة إىل التعرف على املهام املتشاة اليت تؤدى على نطاق مجيع األجهزة،  -١١
  .وأخذ قرار خبصوص احتمال حتقيق مكاسب يف الكفاءة إذا مت تنظيم هذه املهام بشكل مغاير

  : ما يليسيراعىإجراء االستعراض الداخلي لألجهزة، ومن أجل  -١٢
السعي إىل أداء املهام على النحو األمثل فيما بني أجهزة احملكمة مع احترام إطار  )أ(
  احلوكمة؛

السعي إىل إجياد حلول واقعية وحتليل انعكاسات التنفيذ فيما يتعلق جبدواه وتكلفته  )ب(
  .وأثره على فعالية احملكمة

                                                                                                                                       
عند االقتضاء، سيشمل استعراض اهليكل التنظيمي لقلم احملكمة املكاتب والربامج الرئيسية التابعة لقلم احملكمة ) ٤(

  .ألغراض إدارية
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  استعراض االحتياجات من املوظفني: املرحلة الثالثة -جيم

 تقدم احملكمة طلبات بإنشاء أي وظائف ثابتة الّيف دورا السادسة عشرة، أوصت اللجنة بأ -١٣
 وعالوة على ذلك، أشارت اللجنة إىل )٥(.جديدة إىل أن يتم إعداد تربير شامل جلميع الوظائف القائمة

إجراءاا، وأوصت بأن الضروريني ملختلف ديد احتياجاا من املوظفني أن احملكمة تواجه صعوبة يف حت
 احملكمة تقريرها عن احتياجاا من املوظفني، مبا يف ذلك اهليكل األساسي األدىن للمحكمة، وأن تراجع
 احملكمة أن تقدم النص املنقح إىلوطلبت اللجنة .  أفضلبصورةد احتياجاا األساسية أن حتددحتاول 
  )٦(.ذا التقرير إىل اللجنة من أجل النظر فيه يف دورا الثامنة عشرةمن ه

وسيتم إعداد التربير الشامل للوظائف واستعراض االحتياجات من املوظفني أثناء املرحلة الثالثة  -١٤
  . وإىل التقييم املنقح لعبء العمل،من املشروع استنادا إىل اهليكل املستنتج من االستعراض

  . اهليكل التنظيمي للمحكمةمراجعة عناصر ١شكل البياين ويوضح ال -١٥

   اهليكل التنظيميمراجعة -١الشكل البياين 

  

                                                                                                                                       
  .٧١، الفقرة ١اين، اجلزء باء  الد الث،(ICC-ASP/10/20) ٢٠١١الدورة العاشرة، ... الوثائق الرمسية) ٥(
  .٧٢املرجع نفسه، الفقرة ) ٦(
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  املوارد اخلارجية -دال

، اخلربة اهليكل التنظيمي للمحكمة مستويات عالية من الدراية ومراجعةتتطلب معاجلة مسألة  -١٦
  .ه املراجعةة إىل مثل هذوسيلزم استقدام خربات خارجية لدعم وضع استراتيجية رامي

وستفضي الشراكة بني املوارد اخلارجية والداخلية إىل تآزر ميزج بني فوائد املنظور احملايد الذي  -١٧
يوفره اخلرباء االستشاريون اخلارجيون واملعرفة الداخلية املفصلة باملؤسسة، اليت ال ميكن أن يتيحها إال 

  .ذوو االطالع
 وستجلب املوضوعية والقيمة املضافة ،املراجعةية مصداقية نتائج وستعزز اخلربات اخلارج -١٨

وحىت يتمكنوا من تقدمي مسامهة فعالة، سينبغي للخرباء . املستمدتني من قاعدة أوسع من ذوي التجربة
االستشاريني أن يكونوا أفرادا يفهمون إطار احلوكمة للمحكمة وأن يتوفروا على جتربة يف املؤسسات 

  .القضائية
 )٧(.وقد متت صياغة اختصاصات اخلربات االستشارية الالزمة ملكتب املدعي العام وقلم احملكمة -١٩

ويف حالة عدم . وتعمل احملكمة حاليا على حتديد املوارد الضرورية للتمكني من الشروع يف االستعراض
  .٢٠١٣عام وجود متويل خمصص، ستطلب احملكمة تلك املوارد يف ميزانيتها الربناجمية املقترحة ل

  

______________  

                                                                                                                                       
   .عرض أحد اخلرباء االستشاريني دعما جمانيا إلجراء استعراض مكتب املدعي العام) ٧(


