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عشرةالثالثةالدورة 
٢٠١٤ديسمرب/األولكانون١٧- ٨، نيويورك

ةالتنظيميالبنيةتقرير المحكمة عن 
(بما في ذلك موقف المحكمة من توصيات الخبراء االستشاريين 

الخارجيين، والتغيير في استراتيجية مكتب المدَّعي العام الخاصة بالتحقيق، 
رئيس قلم المحكمة)وعرض للمستجدات بشأن التدابير التي نفذها

ا الثامنة عشرة بأأوصت جلنة امليزانية واملالية ("ال- ١ جتري احملكمة اجلنائية نلجنة") يف دور
الدولية ("احملكمة") تدارسًا وافياً لبنيتها التنظيمية بغية ترشيد مسارات اإلبالغ، وحتديد املسؤوليات 

. وفيما بعد استأجرت احملكمة ١واإلجراءات والُبىناليت قد ميكن تفويضها وتبسيط الوظائف 
فقدم ، ")Pricewaterhouse Coopers")PwCخارجي، هو شركة خبري استشاري خدمات 

أيلول/سبتمرب الذي تدمج فيه التوصيات املتعلقة بتدارس حال أجهزة احملكمة. ويف ٢تقريره النهائي
د بوضوح دِّ حتينطوي على خالصة جامعةتقريرًا "دعت اللجنة احملكمة إىل أن تقدم إليها ٢٠١٣

هذا وتفيد احملكمة يف. ٣التوصيات الواردة يف تقارير اخلبري االستشاري"موقف أجهزة احملكمة من 
ا فيما يتعلق بتوصيات شركة وقف مبالتقرير  .PwCأجهز

الوثيقة سبق أن أصِدر باعتبارهCBF/22/10.
لد الثاين، اجلزء باءICC-ASP/11/20الوثيقة ١ .٢٩، الفقرة ١-، ا
، ٠-١التقرير النهائي، الصيغة–احملكمة اجلنائية الدولية، االستشارة بشأن البنية التنظيمية للمحكمة ٢

("التقرير النهائي").٢٠١٣أيلول/سبتمرب ٦، بتاريخ OV/lm/mp/1216-2013الرقم املرجعي
الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة ٣

لد ICC-ASP/12/20(٢٠١٣الثاين/نوفمرب تشرين٢٨-٢٠عشرة، الهاي، الثانية ٢-باء، اجلزء الثاين)، ا
.١٠٠الفقرة، )ICC-ASP/12/15يف بادئ األمر باعتباره الوثيقة التقرير(أصِدر



ICC-ASP/13/16

2 16-A-230614

IC
C

-A
SP/9/[…

]
P

age
يشتمل على تدارس ReVisionاجلاري تنفيذه للمراجعة املسمى إن مشروع قلم احملكمة - 2٢

التنبؤ بنتيجة هذا املشروع، ميكن ي إىل واف لبنية واحد من أجهزة احملكمة ولعملياته. ودون السع
مل احملكمة، إنقرتح أثر على العالقات فيما بني أجهزة لتغيريات اليت ستُ يرجَّح أن يكون لهالقول إن

تبادل هذه األجهزة للخدمات. ونتيجة لذلك فإن يكن من حيث اإلدارة فعلى األقل من حيث 
شأن إدارة العالقات بني يف PwCشركة اقدمتهاليت توصياتالمنها لكون احملكمة، مراعاةً 

األجهزة هي أكثر اتصاًال بالوضع يف احملكمة قبل تغري كبار مسؤوليها الذي حصل مؤخرًا منها 
لكن ينبغي . PwCيف تقرير بالوضع القائم اليوم، تقرتح إرجاء النظر يف األمر، على النحو املبنيَّ 

قبيل ضرورة حتسني التنبؤ االسرتاتيجي أو إدارة من التنويه إىل أن بعض عناصر هذه التوصيات، 
ا احملكمة مبثابة مسائل جيب االنكباب عليهااألداء، سبق أن  وأنه جيري بالفعل التخطيط ،ميز

مت تنفيذ هذه التدابري بالفعل.لتدابري شّىت لتذليل املشكالت أو 
PwCوفيما يتعلق بالتوصيات املتعلقة باألجهزة على وجه التحديد، مت منذ أن أجرت شركة - ٣

الدوائر فيما خيص املرونة يف ، حتقيق تقدم كبري على صعيد ممارسة ٢٠١٢حبثها األويل يف عام 
استخدام املوارد من املوظفني ضمن كل شعبة وفيما بني الشعب. ويركَّز اآلن تركيزًا واضحًا على 

. املوضوعيةاالحتياجات على حنو مرن استنادًا إىل ختصيص املوارد احملدودة من املوظفني الفنيني 
دوام كامل قصرية األجل للعمل بدوام جزئي أووقد ارتفع عدد حاالت إعارة آحاد املوظفني إعارة 

تسويات ر ري اهليئة القضائية باستمرادة يف دوائر أو شعب أخرى. وجتُ بغية سد احتياجات حمدَّ 
يف كل حالة. ويتزايد إلجياد احلل األنسب واألجنعلول لتخصيص املوظفني بناًء على تقييم احل

فريق من جمموعة موظفني من الرتبةبنية العمل الشعب وفق بًىن مجاعية حيث تتكون نواة 
تم ، ٢- /ف١-ف وغالبًا ما يكون املوظفون القانونيون الذين يساعدون القضاة أعضاًء يف أفرقة 

من الفئة الفنية بتعزيز آفاق التقدم على صعيد السرية املهنية للموظفني بقضايا متعددة. وفيما يتعلق 
عانة العاملني ضمن الدوائر، ستواصل اهليئة القضائية تدارس سبل حتسني التوازن البنيوي واالست

العملية مبواردها من املوظفني.
فيما يتعلق بقلم احملكمة تتصل مبراجعة تصميمه التنظيمي، ما يرتبط PwCإن آراء شركة - ٤

ستشف من املباحثات يُ . و ReVisionمن مشروع املراجعة املسمى مباشرة بالغاية الرئيسية املنشودة 
وتُقرتح يف إطار PwCشركة جعله يشمل مجيع توصيات األولية بشأن خطة هذا املشروع اعتزام 

ReVisionهذه املباحثات حلول ممكنة التطبيق لتذليل هذه املشكالت. لقد شكِّل فريق مشروع 

، وباشر عمله بالرتكيز على وضع خطة مفصلة للمشروع ٢٠١٤الثاين/ينايريف أوائل كانون
منه، ونطاقه، ذا املشروع على الغايات واسرتاتيجية تواصل شاملة خاصة به. وتشتمل خطة ه

وبنية إدارته، ومنهجيته، وعلى عرض واالفرتاضات ذات الصلة، واملنجزات املتوخاة، وفريق املشروع، 
كان واألنشطة املهيأ هلا. وتشتمل بنية إدارة املشروع على إنشاء جملس إلدارته  مفصل للمراحل 

لس خطة املشروع اليت أقرها سيجتمع للمرة األوىل إبّان كتابة التقرير احل ايل. وسُتبحث مع هذا ا
يجري بعد إقرارها املزيد من التواصل مع أصحاب املصلحة يف املشروع.رئيس القلم. وس
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م مكتب املدَّعي العام تقريرًا عن تعديل اسرتاتيجيته أما فيما خيص طلب اللجنة أن يقدِّ - 3٥
وقد مت تنفيذ مجيع مرحلة تنفيذها. مطلعهي يف اجلديدةفإن االسرتاتيجية ، ٤اخلاصة بالتحقيق

ا  ، أي إعادة توزيع املسؤوليات إثر قدوم نائب املدَّعية PwCشركة التغيريات البنيوية اليت أوصت 
منوذج ومراجعة ،١-العامة، وتعزيز شعبة املالحقة بالتهيئة لوظيفة مدير للمالحقة من الرتبة مد

وتوضيح دور اللجنة التنفيذية.، إطار حمدَّد لقيادة املالحقاتمع وضع الفريق املشرتك 
عدد املوظفني يف مكتب املدَّعي العام بغية متكينه من ما يتعلق بإعادة النظر يف فيوأما - ٦

يف إطار زت تربير طلب هذا املكتب موارد إضافية االضطالع مبهمته فإن التوصية ذات الصلة عزَّ 
استنادًا إىل خطته االسرتاتيجية اجلديدة. وقد وافقت مجعية الدول األطراف ٢٠١٤ميزانية عام

موظفني يتمتعون على صعيد حشد على هذا الطلب ومت إقرار امليزانية املزيدة. ويُتقدَّمُ ("اجلمعية") 
تسهيل الصالت، واالنتقاء، ضعت خطة حشد مفصلة لمبا يلزم من املهارات واخلربات. وقد وُ 

وجيري إدماج املستجدين من ، وعرض الوظائف، على حنو فعال ومتقيَّد فيه باملواعيد. والفحص
خطِّط لتنظيم جلسات املوظفني ضمن أفرقة مشرتكة معززة منتدبة للعمل على قضايا خمتلفة. وقد 

كما متخصص لتيسري توجيه املوظفني اجلدد وتنفيذ تقنيات التحقيق واملالحقة اجلديدة.  تدريب
د بغية متكني وحدة االستجابة العلمية يف شعبة تياز عتاد وبرجميات حاسوبية من نوع حمدَّ جيري اح
علمية األساس من أجل من إجراء عمليات حتقيق شرعي علمي وسيرباين توفر أدلة التحقيق 

اجلديدة القضايا. إن كل اخلطوات اآلنفة الذكر تتوافق مع املبادئ التوجيهية للخطة االسرتاتيجية 
بيد ومع أهداف هذه اخلطة. اليت قدمها مكتب املدَّعي العام إىل اللجنة وإىل فريق الهاي العامل 

أن هذه السريورة لـّما تزل يف مرحلة نشوئها األول، وسيلزم مرور بعض الوقت قبل أن تظهر للعيان 
نتائج تنفيذ االسرتاتيجية اجلديدة.

____________

.٧١، الفقرة ICC-ASP/12/15الوثيقة ٤


