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  مجعية الدول األطراف
 

  عشرةالرابعةالدورة  
 ٢٠١٥نوفمرب /تشرين الثاين ٢٦ – ١٨ ،الهاي

  بشأن التقدم احملرز يف استخدام أوجه التآزرتقرير 
  ∗ة الدوليةفيما بني أجهزة احملكمة اجلنائي

  مقدمة  -أوالً 
، يف تقريرها النهائي يف أعقـاب الـدورة الثالثـة       ")اللجنة("قامت جلنة امليزانية واملالية       -١

، بالتعبري عن تقديرها ملا يبديه مكتب املدعي العام ٢٠١٤أكتوبر /والعشرين املعقودة يف تشرين األول
عية الدول األطراف من تركيز على مـسألة    وقلم احملكمة والصندوق االستئماين للضحايا وأمانة مج      

  .)١(أوجه التآزر
من ناحية أخرى، وعوضاً عن االستمرار يف املضي بشكل منفصل، أوصت اللجنة بقوة               -٢

بتشاور األجهزة فيما بينها متشياً مع يتم إحرازه من تقدم على صعيد مشروع إعادة الرؤية وتنفيـذ             
، بغية االستفادة مـن أوجـه التـآزر يف    ٢٠١٥-٢٠١٢م اخلطة االستراتيجية ملكتب املدعي العا   

ااالت التايل ذكرها، على أن تحترم يف الوقت ذاته االستقاللية والسرية الالزمتان لتمكني مكتب              
) ج(املـــوارد البـشرية،     ) ب(اخلـدمات اللغويـة،     ) أ: (املدعي العام من االضطالع مبهامه    

الـضحايا  ) ه( اإلدارية املشتركة وشعبة خدمات احملكمـة،   شعبة اخلدمات ) د(العمليات امليدانية،   
  .)٢(اإلعالم والوثائق) و(احملكمة وب
الذي طُلب مـن     )٣(وطلبت اللجنة كذلك أن تدرج نتائج أوجه التآزر هذه يف التقرير            -٣

 ويوفر حتليالً ألي أثر يترتب ٢٠١٥يونيه / حزيران٣٠سائر األجهزة التابعة للمحكمة تقدميه حبلول 
  .)٤(من عملياتهذه األجهزة على اخلطة االستراتيجية ملكتب املدعي العام املقبلة فيما تضطلع به 

 وجيري العمل يف الظرف     .)٥(وطلبت اللجنة أن يقدم التقرير إىل دورا الرابعة والعشرين          -٤
حلصيلة النهائية  الراهن على حتديد األثر الناجم عن اخلطة االستراتيجية املقبلة ملكتب املدعي العام وا            

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
  .CBF/24/21صدر سابقاً بوصفه الوثيقة   ∗
لدولية، الدورة الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية ا  )١(

، الد الثاين، اجلـزء   )(ICC-ASP/13/20 ٢٠١٤ديسمرب  / كانون األول  ١٧-٨الثالثة عشرة، نيويورك،    
  ).ب(١٤٠، والد الثاين، اجلزء ألف، الفقرة ١٠١، الفقرة ٢-باء
  .املرجع نفسه  )٢(
، ٢-د الثاين، اجلزء باء، ال(ICC-ASP/13/20) ٢٠١٤.. الدورة الثالثة عشرة  .. الوثائق الرمسية     )٣(

  .٥٢الفقرة 
، ٢-، الد الثاين، اجلزء باء(ICC-ASP/13/20) ٢٠١٤.. الدورة الثالثة عشرة  .. الوثائق الرمسية     )٤(

  .١٠٢الفقرة 
  .املرجع نفسه  )٥(
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 وبدالً من تقدمي نتائج ائية فإن هذا التقرير يـورد           لذلك. ملشروع إعادة الرؤية التابع لقلم احملكمة     
التقدم الذي أحرزته احملكمة يف األنشطة املضطلع ا حىت اآلن ويلخص النهج املتوخى على صعيد               

  .احملكمة بأسرها يف جمال تعيني املزيد من أوجه التآزر
  أوجه التآزر اليت حتققت من خالل العمليات واخلدمات املتوائمة  -ياًًثان

ومصطلح . يتمثل وجه التآزر يف خلق كل يكون أكرب من جمرد جمموع أجزاء هذا الكل               -٥
synergy)  مشتق من اللفظة اإلغريقية     ) وجه التآزرsynergia   ويف سـياق  ".العمـل معـاً  " وتعين 

ألنشطة اليت تضطلع ا مجيع األجهزة للجهود املترابطة ولرة ائتالف احملكمة، فإن أوجه التآزر هي مث   
فضي على هذا النحو إىل نتيجة تكون أكرب من جمموع املكونـات        ييف سبيل حتقيق هدف مشترك      

  .الفردية
 سنوات على وجودها، ختطت احملكمة مرحلـة التحـسينات   ١٠وبعد مضي أكثر من       -٦

وباإلضافة إىل العملية املشهودة املتمثلة . رة الالحقة النطالق عملياااملمكنة من وجهة الفعالية يف الفت
يف إعادة تنظيم قلم احملكمة عن طريق مشروع إعادة الرؤية، تقوم احملكمة أيضاً بتركيز جهودها على 
خلق نواحي التآزر فيما بني األجهزة واملواءمة بني العمليات الرمسية اليت جيري االضطالع ا داخل               

نظمة بغية تعزيز الكفاءة الطويلة األجل واألثر املترتب على أنشطتها بدالً مـن التركيـز علـى                 امل
  .)٦(رالوفورات يف األجل األقص

توجد هناك آليـات رفيعـة      . وفضالً عن التفاعل والتنسيق اليوميني فيما بني األجهزة         -٧
ار احلرج والتخطيط فيما بـني      املستوى وعاملة يف آن واحد توفر التوجيه االستراتيجي وتيسر احلو         

واآلليـات  . وتثمن احملكمة إىل حد كبري هذه اآلليات وتعمل بصورة نشطة على تعزيزها        . األجهزة
الدائمة اليت هي من قبيل جملس التنسيق وترايكوم والفريق العامل املعين بامليزانية وسائر األفرقة العاملة 

 االقتضاء، على التقاسم السريع للمعلومات والتنسيق من أجل التنسيق فيما بني األجهزة تساعد، عند
وهذه األدوات جتعل من املمكن حتديد اجلوانب اليت ميكن فيها حتقيـق  . والتخطيط وترشيد اجلهود  

  .أوجه التآزر وأفضل السبل املمكن ا تفعليها
عمي ويشار، بصورة خاصة، إىل أن مكتب املدعي العام وقلم احملكمة يعمالن بشكل تدا             -٨

اخلدمات اليت يـسديها    سلسلة  وتعاوين على أساس يومي وذلك دف حتقيق الفائدة القصوى من           
سمح بتجنب حالـة  تهذه اخلدمات سلسلة و. مكتب املدعي العام وقلم احملكمة يف جماالت متعددة  
كل جهاز من األجهزة وعلى وجه اخلـصوص  بالتكرار والتداخل مع احترام شىت الواليات املنوطة     

  .كتب املدعي العام االضطالع مبهامهملادية قلم احملكمة فضالً عن االستقاللية والسرية ليتاح حي
يف جمال األنـشطة ذات     هذه  اخلدمات  سلسلة  وكمثال على ذلك ميكن الوقوف على         -٩

ويعترب . فإدارة شؤون الشهود جمال من أشد ااالت حساسية يف عمليات احملكمة          . الصلة بالشهود 
دعي العام، حبكم الوالية املنوطة به، أول جهة تتصل بالشهود كجزء من العمل التحقيقي              مكتب امل 

مكتب املدعي العام مث ينقل     ينطلق من   وتبعاً لذلك فإن تدبري شؤون شهود اإلثبات        . الذي يقوم به  
جـداً  ومبا أن التنسيق يف هذا اال احلساس من جماالت األنشطة مهم     . إىل قلم احملكمة عند اللزوم    

ينص بروتوكول حلماية الشهود اعتمده قلم احملكمة ومكتب املدعي العام على تكامل وجناعة توزيع         
العمل بني وحدة استراتيجيات احلماية التابعة ملكتب املدعي العام ووحدة الشهود والضحايا التابعة             

 العام فيمـا خيـص      لقلم احملكمة وفقاً للمسؤوليات امللقاة على عاتق قلم احملكمة ومكتب املدعي          

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
، ٢-، الد الثاين، اجلزء باء(ICC-ASP/13/20) ٢٠١٤.. الدورة الثالثة عشرة  .. الوثائق الرمسية     )٦(
  ٤٩لفقرة ا
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ويوفر الشكل الوارد أدناه نظرة عن األنشطة اليت تضطلع ا وحدة استراتيجيات احلماية             . الشهود
  .ووحدة الضحايا والشهود

  اخلدماتسلسلة 
   التكلفة العالية األثر البالغ-وحدة الضحايا والشهود  وحدة استراتيجيات احلماية

   التحقيقالنهج العام ألمن الشهود يف ضوء خطة  •  
  نظام االستجابة الفورية   •  تقييم املخاطر الفردية  •  
  تغيري املوقع برنامج /إعادة التوطني  •  عر، املالذ اآلمن،ذزر ال(التدابري املنخفضة التكلفة   •  
  احلماية الذي توفره احملكمة اجلنائية    )الدوريات وما إىل ذلك    
  الدولية        
   الطبية-املساعدة االجتماعية   •  شهوداإلحاالت إىل وحدة الضحايا وال  •  
  .تنسيق ورصد خدمات وحدة الضحايا والشهود  •  
استقاللية الوالية املنوطة مبكتب املدعي العام بوصفه اجلهاز التابع وبالنظر إىل  ،كذلك  -١٠

 يتطلب  ،ف بالتحقيق واالدعاء بشأن اجلرائم اليت ينص عليها النظام األساسي         للمحكمة املكلّ 
املكتب وجود وحدة لإلعالم قائمة يف صلبه تتصدى للمسائل اليت تثريهـا كافـة احلـاالت      
والقضايا مبا يف ذلك ما يتعلق بعمل الفحص األويل الذي جيريه وتوجيه الرسائل الرئيسية اليت               

ومع . اوهذا شيء يتعذر على قلم احملكمة القيام به حبكم احليادية اليت يتسم . تفيد عامة الناس
ذلك فإن  وحدة اإلعالم التابعة ملكتب املدعي العام تعتمد على خدمات الدعم اليت يوفرهـا                
قسم اإلعالم والوثائق التابع لقلم احملكمة لتسهيل عدد من األنشطة اليت يقوم ا قلم احملكمـة     

دوار املتميزة واأل. لمعلومات وتعاون بينهمالوهناك عملياً تنسيق متني قائم حبكم الواقع وتقاسم 
تقرير "اليت يقوم ا كل من قسم اإلعالم والوثائق ووحدة اإلعالم وارد بياا يف مواضع منها                

  .)٧("احملكمة بشأن أنشطة اإلعالم والتوعية
  النهج املتوخى على صعيد احملكمة بأسرها يف سبيل املزيد من جوانب التآزر  -اًًلثثا

اضية من تنسيق بني أنشطة شىت أفضى إىل حتقيق         على الرغم مما شهدته السنوات امل       -١١
املزيد من جوانب التآزر فإن احملكمة واعية حبقيقة أن مشروع إعادة الرؤية الراهن واالستراتيجية 

 قد يكون هلما تأثري على اهلياكـل        ٢٠١٨-٢٠١٦اجلديدة ملكتب املدعي العام خالل الفترة       
ولد احلاجة لتوفري أنواع أو مستويات جديدة من وتبعاً لذلك، قد تت. التشغيلية داخل كل جهاز

فعلى سبيل املثال، أفضى اهليكل امليداين اجلديد الذي ارتآه قلم احملكمة من خالل              . اخلدمات
مشروع إعادة الرؤية وتنامي الوجود امليداين ألفرق التحقيق التابعة ملكتب املدعي العـام يف              

 إىل مباشرة حوار على ٢٠١٥-٢٠١٢اتيجية للفترة أعقاب النهج اجلديد املبني يف خطته االستر
مستوى األجهزة فيما يتعلق بوجود احملكمة يف بلدان احلاالت أثناء شىت مراحل تعاطيها مع هذه 

وستنتهز احملكمة الفرصة اليت تتيحها هذه التغيريات من أجل زيادة ترشيد ومواءمـة     . احلاالت
  .األقصى من الكفاءة يف استخدام املواردعملياا الرمسية سعياً وراء حتقيق القدر 

وكمثال على هذا النهج، ورهناً باستكمال املشاريع اآلنف ذكرها، باشـر قـسم               -١٢
اخلدمات التابع ملكتب املدعي العام تنفيذ مشروع ريادي الستعراض تدفق العمل يف العمليات         

ة اإلدارة العامة ووحدة    مع التركيز على وحد   (ذات الصلة باألنشطة املضطلع ا داخل القسم        
وتفاعلها مع أقسام أخرى داخل مكتب املدعي العام فضالً ) اخلدمات اللغوية يف الظرف الراهن

وطلب القسم من مكتب املراجعة الداخليـة       . عن قلم احملكمة وأجزاء أخرى تابعة للمحكمة      

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
  .CBF/20/20، ٢٠١٣أبريل / نيسان١٣" تقرير احملكمة بشأن أنشطة اإلعالم والتوعية"  )٧(
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 العمليات فضالً دف تقييم وترشيد )٨(للحسابات أن يوفر اخلربة فيما خيص عملية االستعراض
وسيتم استكمال االستعراض   . عن القيام، عند احلاجة، باقتراح السبل الكفيلة بتحسني الرقابة        

  .٢٠١٥يونيه /حبلول أواخر حزيران
وبالنظر إىل اقتراب استكمال املمارسة املتعلقة بإعادة الرؤية فإن التحليل اجلـاري              -١٣

 ملكتب املدعي ٢٠١٥-٢٠١٢الستراتيجية للفترة للدروس املستخلصة فيما يتعلق بتنفيذ اخلطة ا
العام واالنتهاء من وضع اخلطة االستراتيجية اجلديدة ملكتب املدعي العام جيري العمل علـى              
تكوين فريق عامل مشترك بني األجهزة ليتوىل تقييم االجنازات اليت حتققت حىت اآلن وليستعني 

شروع الرائد لقسم خدمات مكتب املدعي العام مبا استخلص من املبادرات اليت متت من قبيل امل
  .ليتسىن اقتراح ااالت اليت ميكن فيها خلق املزيد من جوانب التآزر

وسينشط الفريق العامل املشترك بني األجهزة يف ظل التوجيه االستراتيجي لـس              -١٤
ل من بوضع مشروع خطة تركز على مسائ   وسوف يقوم هذا الفريق     . إشرافهالتنسيق ويف ظل    

اخلدمات على النحو سلسلة قبيل حتديد طبيعة احلوكمة والطريقة األجدى لتوزيع املوارد لكفالة 
األمثل واالتفاقات املتعلقة باخلدمة وحتسينات متواصلة أخرى أخذاً بعني االعتبـار الواجـب        

كمة مبا وسوف يغطي كافة جماالت األنشطة اليت تقوم ا احمل    . الترابط القائم فيما بني األجهزة    
  .)٩(فيها األنشطة اليت أكدت عليها اللجنة يف تقريرها الذي وضعته يف الدورة الثالثة والعشرين

  االستنتاجات  -رابعاً
أولوية ميثل تعزيز أوجه التآزر عن طريق التنسيق بني األجهزة بشكل متسق ومنهجي   -١٥

 األنشطة التنسيقية الواسـعة     وتنوي احملكمة، معتمدة يف هذا الصدد على      . بالنسبة إىل احملكمة  
النطاق فيما بني األجهزة واملناقشات اليت دارت يف املاضي مسلطة على ضوء التطورات األخرية 
والتطورات اجلارية على صعيد احملكمة وداخل قلم احملكمة ومكتب املدعي العام بصورة أساسية 

مق جديد وهيكلية على هذه القيام مببادرة مبشروع مشترك بني األجهزة سيساعد على إضفاء ع
وتتوقع احملكمة أن مثل هذا . املبادرات، رائدها يف ذلك التنسيق االستراتيجي على مستوى عال

املشروع، الذي سيستفيد من استكمال مشروع إعادة الرؤية لقلم احملكمة وعرض االستراتيجية 
قيق أوجه تـآزر     سيتيح اإلمكانات بتح   ٢٠١٨-٢٠١٦اجلديدة ملكتب املدعي العام للفترة      

جديدة تكفل اعتماد احملكمة لتركيز طويل األجل ومستدام على حتقيق أهدافها طبقاً للواليـة         
  .الواردة يف نظام روما األساسي

  ـــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
، النـسخة  ٢٠١٥ املراجعة الداخلية للحسابات، خطة املراجعة الداخلية للحسابات لعام      مكتب  )٨(

  .األخرية
، ٢-لد الثاين، اجلزء باء، ا(ICC-ASP/13/20) ٢٠١٤.. الدورة الثالثة عشرة  .. الوثائق الرمسية     )٩(

  .١٠١الفقرة 


