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  التاسعةالدورة 
 ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول١٠-٦نيويورك، 

 

 

 مسؤوليات بشأن الوضوح لزيادة املتخذة التدابريعن  احملكمة قريرت

  )*(املختلفة األجهزة

  مقدمة  -أوالً

، قام رئيس احملكمة واملدعي العام واملسجل يف ذلك احلني بإجراء تقييم للمخاطر ٢٠٠٦مارس /يف آذار  -١
 اليت وقد خلصوا إىل أن املخاطر احملتملة الرئيسية الثالث"). احملكمة("الرئيسية اليت تواجه احملكمة اجلنائية الدولية 

) ٢(االفتقار إىل الفعالية أو اجلودة يف عمليات احملكمة؛ و) ١: (تويها هيينبغي للمحكمة أن تتجنبها أو حت
  .فقدان الدعم اخلارجي للمحكمة) ٣(االنقسامات داخل احملكمة؛ و

إلدارة  قامت احملكمة، مبساعدة من خبري استشاري خارجي، بإجراء عملية شاملة حمدثة ٢٠٠٨ويف عام   -٢
 تغطي كامل جمال  خطورة حمتملة٣٩حلة األوىل من هذه العملية عن حتديد وقد أسفرت املر. املؤسسيةملخاطر ا

تتسم باحتمال وتأثري كافيني جيعالا هي خماطر  خطورة ٢٢ومن بني هذه املخاطر، رئي أن . أنشطة احملكمة
 املتصلة املخاطر: وكان من بني هذه املخاطر االثنتني والعشرين. تستحق اختاذ إجراء بشأا من جانب احملكمة

املسؤوليات تقاسم االفتقار إىل الوضوح بشأن "و" عدم االتساق بني األولويات/أهداف متباينة أو متعارضة"بوجود 
  ."بني األجهزة املختلفة

وقدمت احملكمة تقريراً عن عملية تقييم املخاطر املؤسسية املذكورة وعن خطواا القادمة املخطط هلا إىل   -٣
طلبت اللجنة أن تقدم "و. ٢٠٠٩أغسطس /يف دورا الثالثة عشرة املعقودة يف آب"] اللجنة["لية جلنة امليزانية واملا
 مسؤوليات األجهزة على الوضوح إلضفاء املزيد منعن التدابري اليت تتخذها احملكمة ...  تقريراًرئاسة احملكمة

  )١ (."فهم موحد هلذه املسؤوليات على صعيد احملكمة وإجياداملختلفة 

                                                      
)*(
  .ICC-ASP/9/CBF.1/2 الوثيقةصدرت سابقاً بوصفها  

 تشرين ٢٦- ١٨الهاي،   الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة الثامنة، )١ (
  .٢٦، الفقرة ٢-، الد الثاين، اجلزء باء)ICC-ASP/8/20 (٢٠٠٩نوفمرب /الثاين
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وال ينبغي اخللط بني خطر حدوث انقسامات داخل احملكمة واالضطالع املعتاد من جانب أجهزة احملكمة   -٤
ملواجهة والتدابري اليت اختذا احملكمة وتتخذها هي فطبيعة املخاطر .  املستمدة من إطار إدارة احملكمةبوالياا املختلفة

ويقدم هذا التقرير وصفاً . دثان يف هذا السياقوحتْ ؤسسيةاخلاص بإطار اإلدارة امل هذه املخاطر يشكلهما السياق
للجوانب ذات الصلة من هذا اإلطار وللتدابري اليت اختذا احملكمة وتتخذها وختطط الختاذها بغية التصدي للمخاطر 

  ,اليت سلطت اللجنة األضواء عليها

  إطار اإلدارة املؤسسية للمحكمة  -ثانياً

ؤسسية للمحكمة مبوجب نظام روما األساسي والنصوص الفرعية وجرت زيادة أُنشئ إطار اإلدارة امل  -٥
  .تطويره عن طريق ممارسات احملكمة

 من نظام روما ٣٤فكما نص يف املادة . وحيدد نظام روما األساسي العناصر األساسية إلطار إدارة احملكمة  -٦
  :األساسي، تتألف احملكمة من األجهزة التالية

 ؛الرئاسةهيئة )     أ ( 

 ؛شعبة استئناف وشعبة ابتدائية وشعبة متهيدية)     ب(

 ؛مكتب املدعي العام)     ج( 

  .قلم احملكمة)    د ( 

فهيئة الرئاسة .  احملددة لكل جهاز والعالقات بينهاالوالياتوحيدد نظام روما األساسي والنصوص الفرعية   -٧
أما قلم احملكمة، الذي يعمل ضمن املسؤولية . ب املدعي العاممسؤولة عن اإلدارة السليمة للمحكمة باستثناء مكت

اجلوانب غري القضائية من اإلدارة وخيدم يتوىل اإلمجالية هليئة الرئاسة ويف إطار سلطة الرئيس على املسجل، فإنه 
فصل من ويعمل مكتب املدعي العام بصورة مستقلة كجهاز من.  مبهام املدعي العام وسلطاتهخاللاحملكمة دون اإل

وتقوم هيئة الرئاسة واملدعي العام . أجهزة احملكمة، وميارس املدعي العام السلطة الكاملة على تنظيم املكتب وإدارته
مسؤولون ) مبا يف ذلك أعضاء هيئة الرئاسة(وقضاة الشعب الثالث . املتبادلبالتنسيق بشأن املسائل موضع االهتمام 
  . وتقوم احملكمة بالبت يف أي نزاع بشأن مهامها القضائية،م احملكمةعن مباشرة اإلجراءات القضائية أما

. وتحدد يف ثنايا النظام األساسي والنصوص الفرعية مهام حمددة أكثر تفصيالً لكل جهاز من األجهزة  -٨
عن ت ، قامت احملكمة بسد هذه الثغراجامعوبقدر ما مل يبني النظام األساسي والنصوص الفرعية هذه املهام بشكل 

  . ممارساا خالل السنوات األخرية وستواصل القيام بذلك حسب الضرورةطريق

  .ثالث نتائج هامة على إدارة احملكمةرتب ي هذا اإلطار األساسي و  -٩

وهيئة .  املهام والسلطة بني مكتب املدعي العام واألجهزة األخرىمن حيثأوالً، يوجد فصل واضح   -١٠
 املدعي العام وبالتماس موافقته بشأن املسائل موضع االهتمام املتبادل ولكن ليس ألي الرئاسة مطالبة بالتنسيق مع

بيد أن الدول . من هيئة الرئاسة أو قلم احملكمة أي سلطة على تنظيم مكتب املدعي العام أو إدارته والعكس صحيح
النظام املنشأ يف نظام روما األطراف قد أنشأت عمداً هذا الفصل بني األجهزة باعتباره مسة جوهرية من مسات 
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ويبت القضاة املعنيون يف . وهذه االستقاللية ذات أمهية حمورية لسالمة التحقيقات واإلجراءات القضائية. األساسي
أما املسائل اإلدارية اليت تنشأ بني مكتب املدعي العام واألجهزة األخرى فيجب أن  .أي نزاع يتصل باملهام القضائية

  .التنسيق مع االحترام الكامل هلذه االستقالليةتسوى عن طريق 

وهذا الترتيب املنصوص . هليئة الرئاسة من حيث التسلسل اهلرمي للسلطة ثانياً، خيضع قلم احملكمة برمته  -١١
وذلك بوضع قلم احملكمة عليه يف نظام روما األساسي يكفل اإلدارة السليمة ذات الكفاءة واملوجهة وجهة جيدة 

وهيئة الرئاسة مسؤولة عن ضمان أن تكون أنشطة قلم احملكمة موجهة حنو األهداف . هيئة الرئاسةحتت سلطة 
 املعنية وكذلك لقرارات مجعية لوائحالعامة للمحكمة وأن جيري االضطالع ا يف ظل االمتثال الكامل للقواعد وال

 ة الدقيقي احلدوديام بذلك وما هأما كيف جيري الق").اجلمعية("الدول األطراف يف نظام روما األساسي 
للمسؤوليات بني هيئة الرئاسة وقلم احملكمة فهما أمران متروكان للسلطة التقديرية للمحكمة يف ظل اخلضوع 

.  من نظام روما األساسي١١٢من املادة ) ب (٢للرقابة اإلدارية اليت متارسها اجلمعية على النحو احملدد يف الفقرة 
ثري خطر جدوث انقسامات بني هيئة الرئاسة وقلم احملكمة، فضالً عن التدابري اليت ميكن ولذلك فإن احتمال وتأ

  . ملا تواجهه أي مؤسسة مبنية على التسلسل اهلرمي للسلطةةر مماثلواختاذها ملعاجلة هذه االنقسامات، هي أم

 وقد يتداخل .ذه املؤسسةثالثاً، جيب أن تأخذ إدارة احملكمة يف احلسبان الطبيعة القضائية اخلاصة هل  -١٢
اختصاص قلم احملكمة أو مكتب املدعي العام أو هيئة الرئاسة مع اختصاص دائرة من الدوائر عندما تتعلق املسألة 

ويف حني أن األجهزة قد تتخذ إجراء يف حدود اختصاص كل منها، فإا جيب أيضاً أن . باملهام القضائية للمحكمة
أعضاء هيئة الرئاسة هم أيضاً قضاة، فيجب احلرص على أن ونظراً إىل . رة عن احملكمةمتتثل لألحكام القضائية الصاد

ضمان أن يتمكنوا من ممارسة مسؤوليتهم عن الرقابة على مجيع أنشطة قلم احملكمة، حىت تلك املتصلة مبداوالت 
  .احملكمة، دون اإلخالل باملسائل احملددة اليت قد تعرض عليهم بصفتهم القضائية

إذ كان . وقد ترك إطار اإلدارة اال مفتوحاً أمام إمكانية وجود ترتيبات خمتلفة خلدمة األجهزة املختلفة  -١٣
وقد أشار املعلقون يف الواقع إىل أن . ميكن ملكتب املدعي العام أن ينشئ هيكالً إدارياً منفصالً متاماً عن باقي احملكمة

مرغوب فيه من أجل محاية استقالل االدعاء واالستقالل القضائي على هذا الترتيب ليس أمراً ممكناً فحسب بل إنه 
  )٢ (.أفضل وجه

فاخلدمات . ويف واقع األمر، فإن احملكمة، بالتشاور مع اجلمعية واللجنة، قد اعتمدت منوذج إدارة بديالً  -١٤
وحيتفظ مكتب املدعي . ةاإلدارية من أجل مجيع األجهزة، مبا يف ذلك مكتب املدعي العام، تتركز يف قلم احملكم

العام بقدرته اإلدارية احملدودة اخلاصة به لكي حيدد احتياجاته ولكي يزود املدعي العام باملشورة االستراتيجية بشأن 
 جتنب يف  النتيجة ومتثلت .االستقالل االدعائي والقضائياملسائل اإلدارية ولكي يقوم يف حالة الضرورة بضمان 

االتساق بني مكتب املدعي العام وقلم ) ١: ( تتوقفان على فعالية وكفاءة هذا الترتيببيد أن. ازدواج املوارد
وجود فهم مشترك ألدوار ومسؤوليات كل جهاز ) ٢(احملكمة من حيث املعايري واألهداف واألولويات واملوارد؛ و

هذا ظ يف املستقبل على سيجري احلفا هوجود آليات توفّر اليقني بأن) ٣(طلب اخلدمات وتقدميها؛ وب فيما يتصل
  .االتساق وهذا الفهم

                                                      
)٢(  M. Bergsmo and F. Harhoff, ‘The Office of the Prosecutor’ in O. Triffterer (ed.) Commentary on the Rome Statute of the 

International Criminal Court (2008), 971 at 974.  
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  تقييم وإدارة املخاطر -ثالثاً

سعت احملكمة، منذ األيام األوىل لعملياا، إىل اتباع أفضل الطرق لكي تزيد إىل أقصى حد من التنسيق   -١٥
ر الرئيس واملدعي  وقد تصد. لكل منهاستقالل القانوينالالداخلي ووضوح املسؤوليات بني األجهزة فيما يتعلق با

 ٢٠٠٦عام يف العام واملسجل اجلهود الرامية إىل حتديد املخاطر ذات الصلة عن طريق إجراء تقييم املخاطر 
وكانت أجهزة احملكمة، حىت قبل هاتني العمليتني، . ٢٠٠٨عام يف والتكليف بإجراء عملية إدارة املخاطر املؤسسية 

الرئيس واملدعي العام واملسجل، بالتنسيق أو بإجياد الوضوح بشأن تمثلة يف املتقوم على حنو منتظم، ابتداء من القمة 
أو التوضيح هذه ذات  عملية التنسيق وبينما استمرت. األدوار واملسؤوليات فيما يتصل بالقضايا احملددة اليت نشأت

 تقييم مدى فعالية التدابري ، بإعادة٢٠٠٨الغرض احملدد، فإن احملكمة قد قامت، يف سياق عملية إدارة املخاطر لعام 
هذا وتورد الفروع التالية من .  فعالةمعاجلة املخاطر ذات الصلة معاجلة تدابري ترمي إىل مواالة وبتحديدالقائمة 

  .التقرير بالتفصيل أهم التدابري املتخذة حىت اآلن والتدابري األخرى اليت ما زال يلزم اختاذها

  ٢٠٠٨تقييم املخاطر لعام التدابري املتخذة قبل عملية   -ألف

   ككل على صعيد احملكمةلمنشورات اإلداريةلنظام  -١

وهذا . لوضع قواعد احملكمة وسياساا وإجراءاامشتركاً ، أنشأت احملكمة نظاماً موحداً ٢٠٠٣يف عام   -١٦
 الصادر عن ،ICC/PRESD/G/2003/1والتوجيه الرئاسي . النظام هو حمور إدارة عمليات احملكمة على أساس يومي

  .رئيس احملكمة مبوافقة املدعي العام، ينشئ ثالث جمموعات من املنشورات اإلدارية

التوجيهات الرئاسية، الصادرة عن رئيس احملكمة باسم هيئة الرئاسة وبالتشاور مع املدعي العام، مطلوبة ف  -١٧
وجيوز أيضاً إصدار هذه التوجيهات . ةإلصدار إجراءات تنفيذ اللوائح والقرارات واملقررات اليت تعتمدها اجلمعي

. فيما يتصل بأي قرار آخر من قرارات السياسات، مبا يف ذلك املسائل املتعلقة باإلدارة السليمة للمحكمة
وجيوز للمدعي العام أال يتقيد بتوجيه رئاسي ما إذا رأى أن من . والتوجيهات الرئاسية ملزمة للمحكمة بأكملها

ويف هذه احلالة، جيب أن يتشاور املدعي العام .  إدارة مكتب املدعي العام على حنو مستقلشأنه النيل من تنظيم أو
  .والرئيس معاً بغية إجياد حل مشترك

، مبوافقة الرئيس واملدعي العام، من جانب املسجل أو املسؤولني ‘التعليمات اإلدارية’منشورات وتصدر   -١٨
التعليمات ’ منشورات وتستخدم.  حمددة يف هذا الصدداآلخرين الذين يكون املسجل قد فوضهم سلطة

النظام ’، مبا يف ذلك إجراءات تنفيذ ‘التوجيهات الرئاسية’للنص على إجراءات تنفيذ  هذه ‘اإلدارية
، أو لتنظيم إدارة املسائل العملية والتنظيمية اليت ‘لموظفنياألساسي واإلداري ل نظامنيال’و‘ القواعد املالية’و‘ املايل
  .ظى باهتمام عام، مبا يف ذلك حتديد املمارسات واإلجراءات املكتبيةحت

هي الوسيلة الوحيدة اليت جيوز بواسطتها للمحكمة أن تضع ‘ التعليمات اإلدارية’و‘ التوجيهات الرئاسية’و  -١٩
 املنشوراتة من وتوجد جمموعة ثالث. القواعد أو السياسات أو اإلجراءات اليت يقصد ا أن تطبق تطبيقاً عاماً

. ، تستخدم يف اإلعالن املنعزل عن االهتمام ملرة واحدة أو االهتمام املؤقت‘التعميمات اإلعالمية’ هي ،اإلدارية
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وتصدر هذه التعميمات عن الرئيس أو املدعي العام أو املسجل أو عن مسؤولني آخرين يكون أحد هؤالء قد 
  .فوضهم سلطة حمددة يف هذا الصدد

.  تعليمات إداريةمنشور ٣٠ منشوراً إدارياً، من بينها ستة توجيهات رئاسية و٨١ر حىت اآلن وقد صد  -٢٠
وباإلضافة إىل التوجيه الرئاسي األول الذي حيدد إطار املنشورات اإلدارية، فإنه قد صدرت توجيهات رئاسية بغية 

سياسة أمن ’ ديق االستئمانية، وبيانالنظام األساسي للموظفني، وبيان املبادئ التوجيهية إلنشاء الصناإصدار 
وقد استخدمت . اخلاصة باحملكمة، وإنشاء جلنة مراجعة احلسابات وتنقيح هيكلها وأدائها ملهامها‘ املعلومات
لوضع القواعد والسياسات واإلجراءات فيما يتصل، يف مجلة أمور، بإنشاء ‘ التعليمات اإلدارية ’منشوراتاحملكمة 
مسائل ، وتفويض السلطة مبوجب النظام املايل والقواعد املالية للمحكمة، و‘ملشترياتجلنة استعراض ا’وعمل 

، ومحاية املعلومات وأمن التحرش اجلنسي وأشكال التحرش األخرى، ومسؤولية موظفي احملكمة عن ممتلكاا
  .املعلومات، واإلجراءات التأديبية، وشىت حقوق والتزامات املوظفني

  جملس التنسيق -٢

 )٣ (. وقبلتها اجلمعية٢٠٠٤شئ جملس التنسيق مبوجب الئحة احملكمة اليت اعتمدها القضاة يف عام أُن  -٢١
 وجملس التنسيق، الذي يضم الرئيس، بالنيابة عن هيئة الرئاسة، واملدعي العام واملسجل، مكلف بوالية

 ويشكل الس احملفل الرئيسي )٤ ( ."مناقشة األنشطة اإلدارية هليئات احملكمة وتنسيقها عند االقتضاء ’قوامها
وهو ليس . وال يغري جملس التنسيق من العالقة القانونية بني األجهزة. للتنسيق بني أجهزة احملكمة على أعلى مستوى
 وبينما جيري بذل كل جهد لتحقيق اإلمجاع بني مجيع املشاركني .هيئة من هيئات صنع القرار بل هو هيئة تنسيق

 االتفاقات املتوصل إليها بني الرئيس واملدعي العام ملزمة للمسجل بفضل سلطة الرئيس على يف جملس التنسيق، فإن
ينبغي أن تعرض على الس أوالً أوجه عدم التقيد ذه كما  ، ويتعني احترام اتفاقات جملس التنسيق.املسجل

على مجيع بأسرها ي التنسيق يف احملكمة وجير. االتفاقات قبل أن يقرر الرئيس أو املدعي العام عدم التقيد باتفاق ما
  . لس التنسيقحتت املظلة العامةاملستويات 

وقد أسهم جملس التنسيق إسهاماً يعتد به يف إدارة احملكمة إدارة سليمة عن طريق قيامه بالتنسيق بشأن  -٢٢
صد التطورات اإلدارية مثل تنفيذ ر: وتشمل مهامه املتواترة. املسائل اإلدارية اليت تشمل كامل نطاق أنشطة احملكمة

ميزانية احملكمة وخططها املتعلقة بالتعيني، وحتديد األولويات السنوية للميزانية، واملوافقة على امليزانية النهائية من 
اد ج على نطاق احملكمة ككل بشأن اجتماعات اجلمعية واللجنة، ووضع اخلطة عدأجل تقدميها إىل اجلمعية، وإ

: ومن بني املسائل األخرى اليت ناقشها جملس التنسيق على حنو متواتر.  للمحكمة واإلشراف عليهااالستراتيجية
وقبل إنشاء جلنة ملراجعة احلسابات تضم أعضاء . املباين املؤقتة واملباين الدائمة للمحكمة، وإطار إدارة احملكمة

 .خارجيني، كان جملس التنسيق يقوم ذا الدور

  

                                                      
  .ICC-BD/01-01-04الئحة احملكمة،  )٣ (
  .٢- ٣، البند ICC-BD/01-02-07، )٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين١٤يونيه و/ حزيران١٤بصيغتها املعدلة يف (الئحة احملكمة  )٤ (
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  يالتخطيط االستراتيج -٣

وقد نقحت هذه اخلطة . ، اعتمد جملس التنسيق اخلطة االستراتيجية األوىل للمحكمة٢٠٠٦يف عام   -٢٣
، اليت وضعت كخطة شاملة مشتركة للمحكمة ككل، قد ظلت مفيدة وهذه اخلطة. ٢٠٠٨االستراتيجية يف عام 

.  القضائية جلميع أجهزة احملكمةيف إتاحة إطار مشترك، مبا يف ذلك الغايات واألهداف املشتركة، لألنشطة غري
وتنفَّذ اخلطة االستراتيجية عن طريق امليزانية السنوية، مع اشتقاق أهداف امليزانية من اخلطة االستراتيجية، وعن 

، ٢٠٠٥ويف عام . طريق وضع استراتيجيات مواضيعية بشأن املسائل املشتركة بني األقسام أو الشعب أو األجهزة
شأن اخلطة االستراتيجية نفسها، اعتمدت أول استراتيجية مواضيعية، وهي استراتيجية متكاملة أثناء سري العمل ب

واعتمدت احملكمة استراتيجية أكثر تفصيالً بشأن التوعية يف عام . بشأن العالقات اخلارجية واإلعالم العام والتوعية
عملية إدارة املخاطر اليت جرت يف عام و. ٢٠٠٩يف عام الضحايا املسائل املتعلقة ب واستراتيجية بشأن ٢٠٠٦
، عينت ٢٠١٠ويف عام .  قد اضطُلع ا حتت مظلة عملية التخطيط االستراتيجي وعلى حنو يرتبط ا٢٠٠٨

يط االستراتيجي لكي ينسق عملية وضع االستراتيجيات املختلفة وحتديث اخلطة االستراتيجية طاحملكمة منسقاً للتخ
 الصلة، وخاصة حتسني املواءمة بني دورة التخطيط االستراتيجي والدورات األخرى واملساعدة يف األنشطة ذات

  ).تقييم أداء املوظفني، واإلبالغ اخلارجيومثالً امليزانية، وإدارة املخاطر، ومراجعة احلسابات، (للمحكمة 

  آليات التنسيق فيما بني األجهزة -٤

نسيق بني مكتب املدعي العام واألجهزة األخرى كما لوحظ أعاله، ينشئ نظام روما األساسي عالقة ت  -٢٤
ومن أجل حتقيق هذا التنسيق، أنشأت احملكمة جمموعة من األفرقة العاملة . بشأن املسائل اليت حتظى باهتمام متبادل

  .املشتركة بني األجهزة

طة وتوجد حتت رعاية جملس التنسيق أفرقة عاملة مشتركة بني األجهزة لإلشراف على تنفيذ اخل  -٢٥
ويوجد فريق . االستراتيجية، وإعداد امليزانية وتنفيذها، واملسائل املتعلقة مبراجعة احلسابات، واالتصاالت اخلارجية

عامل دائم مشترك بني األجهزة يعىن بإعداد املنشورات اإلدارية املتصلة باملوارد البشرية، كما تنشأ عادةً أفرقة 
وتشتمل األفرقة . واعد أو سياسات أو إجراءات مشتركة بني األجهزة عند إعداد قخمصصة مشتركة بني األجهزة

  :ما يليعلى العاملة األخرى الدائمة املشتركة بني األجهزة 

  التنسيق على نطاق احملكمة ككل بشأن مجيع القضايا األمنية؛: جلنة التنسيق األمين  )أ(  

دمي تقييمات للمخاطر األمنية وتوصيات يرمي إىل تق:  الفريق املشترك املعين بتقييم التهديدات  )ب(  
  عمليام؛ومناطق موظفي احملكمة نشر السالمة فيما يتصل بعمليات األمن وبشأن التخفيف من املخاطر املتعلقة ب

يرمي إىل إسداء املشورة إىل املدعي العام واملسجل بشأن إدارة أمن : حمفل إدارة أمن املعلومات  )ج(  
  املعلومات؛

يرمي إىل إسداء املشورة إىل املدعي العام واملسجل بشأن :  تكنولوجيا املعلوماتجملس نظم  )د(  
  عملية حتديد االستراتيجية املتعلقة بالتكولوجيا ونظم املعلومات؛ 
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  .ترمي إىل إسداء املشورة إىل املسجل بشأن القرارات املتصلة باملباين الدائمة: جلنة املباين الدائمة  )ه(  

وقد .  القرارات وبالتنسيقصنعباملتعلقة  ، أجرت احملكمة عملية تقييم لترتيباا الداخلية٢٠٠٧ويف عام   -٢٦
خلص هذا التقييم إىل أن آليات التنسيق هذه هي عنصر حاسم األمهية من عناصر إدارة احملكمة إدارة سليمة ذات 

  .كفاءة

   أدوار ومسؤوليات هيئة الرئاسة وقلم احملكمةحتوضي -٥

نظام روما األساسي تسلسالً هرمياً واضحاً بني هيئة الرئاسة وقلم احملكمة، فإنه ليس مفصالً بينما ينشئ   -٢٧
وكان من املمكن بل حىت من املرغوب فيه يف . جداً بشأن التوزيع املناسب للصالحيات املتعلقة بصنع القرار بينهما

ىت أكثر املسائل ثانويةً، مناقشة مستفيضة السنوات األوىل من حياة احملكمة مناقشة مجيع املسائل تقريباً، بل ح
ويف حني أن هذا النهج كان مفيداً . وحتقيق توافق يف اآلراء بني هيئة الرئاسة واملسجل وكبار مديري قلم احملكمة

ومع منو حجم أنشطة . لتطور احملكمة يف املرحلة املبكرة فإنه يساعد بدرجة أقل على إدارة منظمة أكثر نضجاً
طاقها ومدى إحلاحها، أصبح من املهم بدرجة متزايدة توضيح أدوار ومسؤوليات األجهزة مبا يسمح احملكمة  ون

  .سيطرة والالتيقّنقدر كاف من باختاذ القرارات بسرعة مع احلفاظ يف الوقت نفسه على 

ني هيئة ، وضعت هيئة الرئاسة واملسجل جمموعة من املبادئ اخلطية اليت تنظم العالقات ب٢٠٠٥ويف عام   -٢٨
 يف مذكرتني موجهتني من هيئة الرئاسة إىل ٢٠٠٨وجرى زيادة تطوير هذه املبادئ يف عام . الرئاسة وقلم احملكمة

وحتدد هذه املبادئ هي واملذكرات الالحقة رؤية للعالقات بني هيئة الرئاسة وقلم احملكمة يتحقق مبوجبها . املسجل
  :مثالياً ما يلي

  :هيئة الرئاسة  )أ(  

  تقدم التوجيه االستراتيجي إىل قلم احملكمة،  ‘١’    

  ترصد أنشطة قلم احملكمة اليت قد يكون هلا قدر أكرب من التأثري االستراتيجي أو اهلام،  ‘٢’    

  ال تتدخل إال يف احلاالت اليت يلزم فيها التدخل احملدد من جانب هيئة الرئاسة،  ‘٣’    

   يف حني أن؛متثل احملكمة خارجياً  ‘٤’    

  :م احملكمةقل  )ب(  

يلتمس على حنو استباقي التوجيه من هيئة الرئاسة بشأن املسائل االستراتيجية أو   ‘١’
  املسائل اهلامة األخرى غري االستراتيجية،

  يتيح هليئة الرئاسة الوسائل الالزمة لرصد أداء قلم احملكمة،  ‘٢’    

   حلول جلميع املشاكل،يقدم إىل هيئة الرئاسة توصيات ملموسة وواقعية من أجل إجياد  ‘٣’    

باإلضافة إىل أي أنشطة قد (مبا تفوضه إياه هيئة الرئاسة من أنشطة خارجية يضطلع   ‘٤’
  ).تلزم ألداء املهام األخرى لقلم احملكمة وفقاً لنظام روما األساسي والنصوص الفرعية
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ق على حنو وثيق مع مكتب وعند االضطالع جبميع هذه املهام، تقوم هيئة الرئاسة وقلم احملكمة بالتنسي  -٢٩
  .املدعي العام وبالتماس موافقته بشأن أي مسائل حتظى باهتمام مشترك

وتضم هذه الرؤية مجيع جماالت أنشطة احملكمة وتزيد من وضوح التمييز بني املهام اإلدارية واملهام   -٣٠
ة، فإن الدور االستراتيجي هليئة وبقدر ما تتصل أنشطة قلم احملكمة باملهام القضائية للمحكم. القضائية للمحكمة

الرئاسة ميكّنها من احلفاظ على إشرافها على إدارة قلم احملكمة ككل يف الوقت الذي ميكن فيه للدوائر أن تتناول 
وعلى سبيل املثال، فإن اختاذ قرار بشأن تغيري مكان إقامة شاهد معني هو أمر يندرج ضمن . مسائل حمددة

 ككل هو أمر يندرج تغيري أماكن إقامة الشهودملختصة يف حني أن احلفاظ على نظام اختصاص الدائرة القضائية ا
  .ضمن اختصاص هيئة الرئاسة

ويتطلب حتقيق هذه الرؤية استحداث وتنفيذ آليات وأدوات مناسبة لإلدارة واإلبالغ تكفل أن يتوافر لدى   -٣١
 النماذج املوحدة األوىل ٢٠٠٧لس التنسيق يف عام وقد اعتمد جم. هيئة الرئاسة القدر الكايف من التيقن والسيطرة

  .لإلبالغ واليت تتناول تعيني املوارد البشرية وتنفيذ امليزانية

  ٢٠٠٨التدابري املتخذة عقب عملية تقييم املخاطر لعام   -باء

  اإلدارة املؤسسيةاملتعلق ببيان ال  -١

 إىل أن التدابري املذكورة أعاله تبقى أمراً ال بد ،٢٠٠٨خلصت احملكمة، أثناء عملية تقييم املخاطر لعام   -٣٢
 قدراً إضافياً هاماً من الوضوح بشأن أدوار ومسؤوليات األجهزة ميكن منه إلدارة العالقات فيما بني األجهزة ولكن

 وسيقدم هذا البيان العام توضيحاً موجزاً. يكون رمسياً" بيان بشأن اإلدارة املؤسسية"حتقيقه عن طريق صياغة 
ويشكل .  ميكن تطبيقه حلل أي مسائل حمددة قد تنشأ، وهوألدوار ومسؤوليات األجهزة املختلفة على مستوى عام

وعقب إجراء مداوالت مستفيضة بني . البيان أيضاً أساساً لتحقيق مزيد من الوضوح يف جماالت التنسيق املتواتر
اإلدارة املؤسسية للمحكمة املتعلق ببيان ال ’٢٠١٠فرباير / شباط٢٥األجهزة، اعتمد الرئيس واملدعي العام يف 

أدوار ومسؤوليات األجهزة فيما يتصل ’، مت التوصل إىل اتفاق بشأن ٢٠١٠مارس / آذار١٥ويف . ‘اجلنائية الدولية
إىل وهاتان الوثيقتان املرفقتان ذا التقرير تشكالن تطوراً رئيسياً يف تناول مسألة االفتقار . ‘باالتصاالت اخلارجية

  .الوضوح بشأن أدوار ومسؤوليات األجهزة

   توسيع نطاق جلنة مراجعة اجلسابات  -٢

 أصدر الرئيس، بالتشاور مع املدعي العام، توجيهاً رئاسياً يعدل تشكيلة جلنة ٢٠٠٩أغسطس /يف آب  -٣٣
ية من األعضاء ونتيجةً لذلك، تتألف جلنة مراجعة احلسابات اآلن من أغلب. مراجعة احلسابات التابعة للمحكمة

وتتيح اللجنة حمفالً لتقدمي مشورة اخلرباء املستقلة إىل الرئيس . اخلارجيني املستقلني ويرأسها أحد هؤالء األعضاء
 .واملدعي العام واملسجل بشأن تنظيم وإدارة احملكمة
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  عمليات نشاط األعمال إعادة هندسة   -٣

نشاط األعمال يتسم شىت تتعلق بندسة عمليات ، بدأت احملكمة يف استعراض وإعادة ه٢٠٠٩يف عام   -٣٤
 وبينما يتمثل اهلدف اإلمجايل هلذه العملية يف السعي إىل حتقيق )٥ (.كثري منها بطبيعة املسائل املشتركة بني األجهزة

. يف هذه العمليات، فإنه ينطوي بالضرورة على حبث أدوار ومسؤوليات األجهزة يف العمليات املختلفةحتسينات 
ظر إىل أن إعادة اهلندسة تتضمن فحص العمليات املختلفة فإا قد حتدد حاالت ميكن فيها توضيح أو تكييف وبالن

  .على حنو أفضل أدوار ومسؤوليات األجهزة

  التدابري املخطط الختاذها  -جيم

  إنشاء نظام ملراقبة اإلدارة  -١

 هيئة الرئاسة من البقاء على إطالع عام مالئمة لإلبالغ هو مسألة مهمة لتمكنياستحداث آليات وأدوات   -٣٥
شامل على األمور ولتقدمي توجيه استراتيجي إىل املسجل وكذلك ملساعدة اجلمعية واللجنة على االضطالع 

ويف الوقت الراهن، يتسم رصد أنشطة قلم احملكمة واإلبالغ عنها بأما غري سلسني وكثرياً ما يكونان . مبهامهما
ومن شأن إجياد نظام مالئم متكامل ملراقبة اإلدارة يشمل مجيع جماالت أنشطة قلم احملكمة، مبا . غرض حمدد يذو

يف ذلك تقدمي اخلدمات إىل مكتب املدعي العام والعمالء اآلخرين، أن يتيح هليئة الرئاسة املعلومات وفرص اإلسهام 
ن أن تصبح هيئة الرئاسة ضالعةً يف املسائل احملددة الالزمة لتحقيق مراقبة أنشطة قلم احملكمة وتقدمي التوجيه إليه دو

 ويكون من األفضل أن جيمع هذا النظام .املتعلقة باإلدارة اليت يكون من األكثر كفاءة تناوهلا على املستويات األدىن
سني ومن شأن حت. بني دورات احملكمة املتعلقة بكل من التخطيط االستراتيجي، وميزانية إدارة املخاطر، واإلبالغ

البقاء على إطالع عام شامل يف ) واللجنة واجلمعية(جودة مؤشرات األداء أن تساعد بصورة خاصة هيئة الرئاسة 
ويتوقَّع أن يتم تطوير النظام . وقد بدأ املسجل، بالتشاور مع هيئة الرئاسة، يف تطوير هذا النظام. إدارة احملكمةعلى 

  .كامل حبلول اية العام نفسه وأن جيري تنفيذه بال٢٠١٠حبلول منتصف عام 

  زيادة تطوير فهم مشترك للخدمات  -٢

اإلدارة املؤسسية املرفق هنا على املبادئ التأسيسية لتنظيم طلبات املتعلق ببيان ال من ٦ينص الفرع   -٣٦
وضع ترتيبات واستناداً إىل هذه املبادئ، يلزم . اخلدمات وتقدمي هذه اخلدمات بني مكتب املدعي العام وقلم احملكمة

وينبغي أن يشمل هذا الفهم . أكثر حتديداً بغية حتقيق فهم مشترك لتفاصيل اخلدمات املختلفة يف جماالت معينة
 ورصد طلبات اخلدمات وتقدمي هذه اتفاقات بشأن مقدار وجودة اخلدمات وكذلك بشأن إجراءات تنفيذ

 .اتفاقات مستوى اخلدماتخلدمات، مثل وتنظر احملكمة يف مزايا اآلليات اخلاصة لتنظيم ا. اخلدمات

  

                                                      
 Third Status Report on the Court’s progress regarding(التقرير الثالث عن حالة تقدم احملكمة بشأن تدابري الكفاءة : أنظر  )٥ (

efficiency measures.(  
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  زيادة توضيح وفهم أدوار ومسؤوليات األجهزة فيما يتصل مبجاالت الواليات اليت حيتمل أن تكون متداخلة  -٣

 الوضوح بشأن أدوار ومسؤوليات ،الوارد يف املرفق املدرج هناالبيان املتعلق باإلدارة املؤسسية، يتيح   -٣٧
أجل تطبيق القواعد العامة الواردة فيه على بيد أنه ما زال ينبغي عمل املزيد من . عاماألجهزة على املستوى ال

وهذا بصورة خاصة هو . ااالت احملددة ألنشطة احملكمة ومن أجل زيادة فهم هذه املبادئ داخل احملكمة وخارجها
وتشتمل ااالت ذات . ستقلةواليات متماثلة ولكن مألجهزة املختلفة لالوضع يف احلاالت اليت قد تكون فيه 

وسيشمل هذا . األولوية اليت حددا احملكمة على أا حتتاج إىل مزيد من الوضوح على محاية الضحايا والشهود
الوضوح حتديد املدى الذي ميكن يف حدوده أن تكون البنود موضع اهتمام متبادل وال تدخل فقط ضمن والية 

  .مليات وإجراءات التشاور عندما تكون البنود موضع اهتمام متبادلجهاز واحد، فضالً عن االتفاق على ع

وينشئ نظام روما األساسي وحدة للضحايا والشهود داخل قلم احملكمة تسند إليها والية القيام، بالتشاور   -٣٨
احملكمة مع مكتب املدعي العام، بتوفري إجراءات احلماية وترتيبات األمن للشهود والضحايا الذين ميثلون أمام 

وغريهم ممن يواجهون اخلطر بسبب الشهادة اليت يديل ا هؤالء الشهود وتقدمي املشورة وأشكال املساعدة املالئمة 
ويف الوقت نفسه فإن األجهزة األخرى، مبا يف ذلك مكتب املدعي العام، لديها مسؤوليات . األخرى إليهم مجيعاً

وعافيتهم البدنية والنفسية، وصون كرامتهم سالمة الضحايا والشهود ة محايمن أجل قانونية عن اختاذ تدابري مالئمة 
نوفمرب / تشرين الثاين٢٥ويف حكم صادر يف . وتوجد احتماالت الختاذ تدابري متداخلة أو متضاربة. وخصوصيتهم

صر ذلك وقد اقت. ، أوضحت دائرة االستئناف أحد اجلوانب احملددة من املسؤوليات املتعلقة حبماية الشهود٢٠٠٨
وإحدى . احلكم على هذه املسألة ومل يزد على ذلك بتوضيح أدوار ومسؤوليات األجهزة فيما يتعلق حبماية الشهود

  .األولويات املطروحة أمام احملكمة هي زيادة توضيح الواليات املعنية

  خامتة  -رابعاً

أدوار ومسؤوليات األجهزة إن خماطر حدوث انقسامات بني األجهزة واالفتقار إىل الوضوح من حيث   -٣٩
هي إىل حد كبري أمور متأصلة يف نظام روما األساسي وينبغي الترحيب ا بقدر ما تشكل ضماناً الستقاللية 

ومع احترام هذه االستقاللية احتراماً كامالً، فإن احملكمة قد سعت إىل التقليل إىل أدىن حد من . القضاء واإلدعاء
بيد أن هذه املخاطر . وقد حتقق تقدم كبري يف هذا الصدد. وضوح إىل أكرب حدحدوث انقسامات وإىل زيادة ال

إنشاء نظام ملراقبة اإلدارة، ) ١: (ميكن معاجلتها وسيجري معاجلتها بقدر أكرب وعلى حنو أفضل عن طريق ما يلي
 يف ااالت إجياد مزيد من الوضوح بشأن أدوار ومسؤوليات األجهزة) ٣(إجياد فهم مشترك للخدمات، و) ٢(و

  .احملددة
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  املرفق األول

 )٦ (البيان املتعلق باإلدارة املؤسسية للمحكمة اجلنائية الدولية

االنقسامات فيما بني أجهزة احملكمة، سواء كانت حقيقية أم متصورة، هي من بني املخاطر اهلامة اليت   -١
الوقت الذي ينبغي فيه احترام الوالية املستقلة تواجه احملكمة، داخلياً وخارجياً، وجيب معاجلتها تبعاً لذلك يف 

  .لألجهزة املختلفة احتراماً كامالً

ينبغي أن يعمل ممثلو األجهزة معاً بروح من االنفتاح والتعاون دف إجياد حلول مشتركة   )أ(  
  .للمشاكل املشتركة

  .حاب مصلحة خارجينيينبغي أن ميتنع ممثلو األجهزة عن مناقشة مسائل اإلدارة الداخلية مع أص  )ب(  

  .هيئة الرئاسة مسؤولة عن اإلدارة السليمة للمحكمة، باستثناء مكتب املدعي العام  -٢

ويتمتع املدعي العام . يعمل مكتب املدعي العام بصورة مستقلة كجهاز منفصل من أجهزة احملكمة  -٣
وال جيوز . واملوارد األخرى التابعة لهبالسلطة الكاملة على إدارة مكتب املدعي العام، مبا يشمل موظفيه ومرافقه 

  .التعدي على التنظيم املستقل أو اإلدارة املستقلة ملكتب املدعي العامللرئيس أو لقلم احملكمة 

قلم احملكمة مسؤول عن اجلوانب غري القضائية إلدارة احملكمة وتقدمي اخلدمات إليها، دون اإلخالل مبهام   -٤
ويرأس قلم احملكمة املسجل وهو املوظف اإلداري .  من نظام روما األساسي٤٢ادة وسلطات املدعي العام وفقاً للم

  .حتت سلطة رئيس احملكمةوميارس املسجل مهامه . األعلى للمحكمة

تندرج مجيع أنشطة قلم احملكمة حتت السلطة العليا لرئيس احملكمة وضمن املسؤولية الشاملة هليئة   )أ(  
  .الرئاسة

 الرئاسة جتاه قلم احملكمة هو يف املقام األول اإلشراف على أعمال قلم احملكمة يكون دور هيئة  )ب(  
  .على مستوى عام وتقدمي التوجيه بشأن املسائل الرئيسية

للمحكمة ) غري القضائية(ينبغي أن يكفل املسجل التنظيم السليم لقلم احملكمة واإلدارة اليومية   ‘١’
  .دون أن يتطلب ذلك إشراك هيئة الرئاسة

بالقدر باألمور ينشئ املسجل آليات مالئمة وحيتفظ ا لضمان أن تكون هيئة الرئاسة على علم   ‘٢’
الكايف للوفاء مبسؤولياا اإلشرافية فيما يتعلق جبميع جماالت اختصاص قلم احملكمة، وبأن حتال املعلومات من هيئة 

احملكمة متفقة متام االتفاق مع التوجيهات الرئاسة حسب الضرورة داخل قلم احملكمة وبأن تكون أنشطة قلم 
  .الصادرة عن هيئة الرئاسة

إذا رأت هيئة الرئاسة مع ذلك أن من الضروري أن تصبح ضالعةً يف مسألة حمددة من مسائل   )ج(  
  .اإلدارة، يكون على قلم احملكمة أن يكفل تنفيذ أي تعليمات تصدر عن الرئيس أو هيئة الرئاسة

                                                      
  .  خترج املهام القضائية لدوائر احملكمة عن نطاق هذه الوثيقة)٦ (
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لرئاسة واملدعي العام، عند اضطالعهما مبسؤولياما عن اإلدارة السليمة للمحكمة، يكون على هيئة ا  -٥
املتبادل مع احترام الوالية املستقلة لكل موضع االهتمام التشاور معاً والسعي إىل حتقيق االتفاق بشأن مجيع املسائل 

فإنه ات اإلدارية الشاملة هليئة الرئاسة، وبالنظر إىل أن مسؤوليات قلم احملكمة تندرج بالكامل ضمن املسؤولي. منهما
يسري على املسجل وعلى املسؤولني واملوظفني التابعني لقلم احملكمة ذات االلتزام املتعلق بالتنسيق والسعي إىل 

  .حتقيق االتفاق

تسعى هيئة الرئاسة أو املسجل واملدعي العام إىل حتقيق أقصى قدر من توافق اآلراء بشأن املسائل   )أ(  
 وجيب احترام االستقاللية بني مكتب املدعي العام .يت حتظي باالهتمام املتبادل، مبا يتفق مع نظام روما األساسيال

وينبغي أن يحدد فيما بني األجهزة ذات الصلة، يف . واألجهزة األخرى عند السعي إىل حتقيق التوافق يف اآلراء
  .التشاوراملتعلقة بعمليات الاالهتمام املتبادل وجماالت التنسيق املتواتر، نطاق املسائل اليت حتظي ب

بالتنسيق معاً ) أو املوظفون التابعون له(واملدعي العام ) أو املوظفون التابعون له(يقوم املسجل   )ب(  
وبالسعي إىل حتقيق االتفاق بشأن املسائل اليت م كالً من قلم احملكمة ومكتب املدعي العام، وخاصة بشأن أي 

وينبغي للمدعي . ن يؤثر أو قد يعترب أنه ميكن أن يؤثر على تقدمي اخلدمات إىل مكتب املدعي العامشيء ميكن أ
العام، قبل إثارة أي مسألة من مسائل التنسيق بني مكتب املدعي العام وقلم احملكمة مع هيئة الرئاسة، أن يتشاور 

  .أوالً مع املسجل ما مل توجد ظروف استثنائية يف هذا الصدد

بالنظر إىل أن االلتزام املقصود هو السعي إىل حتقيق التوافق يف اآلراء وليس بالضرورة احلصول   )ج(  
إىل النيل من قدرة األجهزة على العمل ال ينبغي أن يؤدي على التوافق يف اآلراء، فإن عدم حتقيق التوافق يف اآلراء 

. ورياً من أجل تنظيم مكتب املدعي العام وإدارته وجيوز للمدعي العام أن يتخذ أي تدبري يراه ضر.بصورة مستقلة
وجيوز هليئة الرئاسة أو لقلم احملكمة اختاذ أي تدبري يريانه ضرورياً من أجل إدارة احملكمة بصورة سليمة، مبا يف ذلك 

ق وجيوز للمدعي العام أن يعلق تطبي. قيام هيئة الرئاسة بإصدار توجيهات رئاسية تنطبق على نطاق احملكمة ككل
  .أي تدبري من هذا القبيل فيما يتعلق مبكتب املدعي العام

يف حني أن املدعي العام يتمتع باالستقاللية يف تنظيم مكتب املدعي العام وإدارته، فإنه يعتمد حيثما يكون   -٦
  .يقعلى حنو وثويتطلب هذا الترتيب التشاور والتنسيق . مناسباً على قلم احملكمة من أجل احلصول على اخلدمات

سيكفل تقدمي اخلدمات بشكل سليم عن طريق إجياد فهم مشترك بشأن اخلدمات اليت يتعني   )أ(  
  :تقدميها، مبا ي ذلك ما يلي

القيام سنوياً بتحديد اخلدمات املطلوبة أثناء دورة امليزانية، مبا يف ذلك حجم اخلدمات ومستوى   ‘١’
  اجلودة؛

  اخلدمات وتقدميها؛االتفاق على العمليات املتعلقة بطلب   ‘٢’

  وضع توقعات شهرية باالحتياجات الفعلية لفترة الثالثة أشهر التالية أثناء السنة اجلارية؛  ‘٣’

  وضع مؤشرات استراتيجية متكّن هيئة الرئاسة من اإلشراف على قلم احملكمة؛  ‘٤’

  .استعراض تقدمي اخلدمات ثالث مرات يف العام  ‘٥’
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تغيري الرامية إىل قترحات  قلم احملكمة ومكتب املدعي العام املش مسبقاً بنيينبغي أن تناقَ  )ب(  
  .أو اليت ميكن أن تؤثر على تقدمي اخلدمات من أجل ضمان التنسيق على حنو سليماخلدمات 

  .إذا مل ميكن تقدمي اخلدمات املطلوبة، فينبغي عندئذ إجراء مشاورات حلل املشكلة  )ج(  

 بني قلم احملكمة ومكتب املدعي العام فيما يتصل بإحدى النقاط يف حالة عدم التوصل إىل اتفاق  )د(  
كمالذ أخري، مناقشة املسألة بني الرئيس واملدعي العام أو عرض املسألة على دوائر احملكمة السابقة ميكن عندئذ ،

  .حسب احلالة
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  الثايناملرفق 

  أدوار ومسؤوليات األجهزة خبصوص االتصاالت اخلارجية

  مقدمة  -ألف

الغرض من هذه الورقة هو إضفاء الوضوح على أدوار ومسؤوليات األجهزة خبصوص االتصاالت   -١
يف  جيري تناول التوعية على حنو منفصل(اخلارجية، وعلى وجه التحديد العالقات اخلارجية واإلعالم العام 

الذي اعتمده الرئيس ‘ رة املؤسسيةالبيان املتعلق باإلدا’وهذه الورقة تكمل ). اخلاصة باحملكمة" استراتيجية التوعية"
  . وينبغي قراءا يف ضوء ذلك البيان٢٠١٠فرباير / شباط٢٥واملدعي العام يف 

  التعاريف  -باء

  :، فإن‘استراتيجيتها املتكاملة للعالقات اخلارجية واإلعالم العام والتوعية’كما حددت احملكمة سابقاً يف   -٢

احملكمة والدول األطراف والدول غري األطراف واملنظمات  هي حوار بني العالقات اخلارجية  )أ(  
الدولية واملنظمات غري احلكومية واجلهات الشريكة الرئيسية اآلخرى اليت هلا أدوار مباشرة يف أنشطة احملكمة ويف 

بالوفاء بواليتها ودف هذه العملية إىل بناء الدعم والتعاون واحلفاظ عليهما مما ييسر قيام احملكمة . بيئتها التمكينية
  .القانونية

اإلعالم العام هو عملية تقدمي معلومات دقيقة وذات توقيت مناسب بشأن مبادئ احملكمة   )ب(  
اجلمهور على نطاق واسع وإىل املخاطَبني املستهدفني، عن طريق قنوات االتصال املختلفة مبا وأهدافها وأنشطتها إىل 

  . الشبكييف ذلك وسائط اإلعالم والعروض واملوقع

  أدوار ومسؤوليات األجهزة يف جمال االتصاالت اخلارجية  -جيم

فهما . تقع على عاتق هيئة الرئاسة واملدعي العام املسؤولية النهائية عن العالقات اخلارجية للمحكمة  -٣
قت هيئة وقد واف. ينسقان ويسعيان إىل حتقيق التوافق يف اآلراء بشأن املسائل اليت تكون موضع اهتمام متبادل

االستراتيجية املتكاملة للعالقات اخلارجية واإلعالم العام ’و‘ مبدأ احملكمة الواحدة’الرئاسة واملدعي العام، يف سياق 
وستقوم هيئة الرئاسة ". الوجه اخلارجي للمحكمة"املتصلة بذلك املبدأ، على أن يعمل الرئيس بوصفه ‘ والتوعية

 حتقيق االتفاق معه بشأن مجيع املسائل اليت حتظي باهتمام متبادل، مبا يف ذلك باتلسيق مع املدعي العام وبالسعي إىل
وعلى هيئة الرئاسة واملدعي العام تعريف الرسائل . بصالحيات املدعي العام املتصلةالرسائل املتعلقة باملسائل 

  .االستراتيجية اليت تكون على نطاق احملكمة ككل

وى االستراتيجي، يكون عليهما التشاور بشأن كيفية القيام على وجود اختالفات على املستيف حالة   -٤
  .أفضل حنو بعرض صورة هذه االختالفات خارجياً
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لكل جهاز من األجهزة، حتت سلطة هيئة الرئاسة أو املدعي العام وبالتشاور مع األجهزة األخرى على   -٥
 جمال االتصاالت اخلارجية، مبا يفق مع إطار إدارة النحو املشروح أدناه يف الفرع رابعاً، أدوار ومسؤوليات حمددة يف
  .‘البيان املتعلق باإلدارة املؤسسية’احملكمة كما هو معروض يف النظام األساسي وكما هو مشروح يف 

  :ويف حدود هذا اإلطار العام، ميكن تلخيص أدوار األجهزة كما يلي  -٦

  هيئة الرئاسة ودوائر احملكمة  -١

  ةالعالقات اخلارجي  )أ(

  .ميثل الرئيس احملكمة على أعلى مستوى على النحو املبني أعاله  )أ(  

جيوز للرئيس تفويض مهام متثيلية لنائيب الرئيس أو للقضاة اآلخرين أو للمسجل أو ملوظفي هيئة   )ب(  
 وجيوز للمسجل، بالتشاور مع الرئيس، أن يفوض كذلك هذه املسؤوليات لنائب املسجل أو ملوظفي قلم. الرئاسة
 بنقل توقعاته وأي توجيه ضروري ويبقى ويف حالة وجود أي تفويض من هذا القبيل، يقوم الرئيس. احملكمة

ال ميكن للمثلني املفوضني أن وعندما يرى املدعي العام أنه . مسؤوالً يف اية األمر عن ضمان املساءلة عن األداء
  .قلم احملكمة/ملمثلون املفوضون إال باسم هيئة الرئاسةميثلوه، يكون عليه إبالغ الرئيس بذلك، وعندئذ ال يتحدث ا

تشمل مسؤولية هيئة الرئاسة تقدمي التوجيه االستراتيجي بشأن أنشطة العالقات اخلارجية   )ج(  
  .هذه األنشطة املتأصلة يف املهام األخرى اليت يتوالها قلم احملكمةواإلشراف على 

  اإلعالم العام  )ب(

ة التوجيه إىل قلم احملكمة بشأن املسائل املتعلقة باستراتيجية أنشطة اإلعالم العام تقدم هيئة الرئاس  )أ(  
  .اإلشراف على هذه األنشطةتتوىل اليت يقوم ا قلم احملكمة و

ميكن هليئة الرئاسة والقضاة أن يسهما على حنو يعتد به يف النهوض بأهداف احملكمة يف جمال   )ب(  
  .ما يف خطط اإلعالم العاماإلعالم العام وينبغي إشراكه

  مكتب املدعي العام  -٢

 ة التاميةيتمتع النائب العام، على النحو املنصوص عليه يف نظام روما األساسي، باالستقالل  )أ(  
  .ويباشر عالقات واتصاالت خارجية خاصة مبكتب املدعي العام على النحو الذي يراه مالئما

قلم احملكمة بشأن املسائل اليت حتظى باهتمام /مع هيئة الرئاسةيقوم مكتب املدعي العام بالتنسيق   )ب(  
 .متبادل
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  قلم احملكمة  -٣

  :العالقات اخلارجية

تتألف أنشطة العالقات اخلارجية لقلم احملكمة من األنشطة الالزمة ألداء قلم احملكمة للمهام   )أ(  
  .يف مجيع األوقات حياديته على وحيافظ قلم احملكمة. األخرى وللمهام اليت تفوضها له هيئة الرئاسة

يكون املسجل مسؤوالً أمام هيئة الرئاسة عن أداء مجيع أنشطة العالقات اخلارجية اليت بقوم ا   )ب(  
  .قلم احملكمة

يقوم قلم احملكمة بالتنسيق مع مكتب املدعي العام وبالسعي إىل حتقيق االتفاق معه بشأن املسائل   )ج(  
  .اليت حتظى باهتمام متبادل

  :اإلعالم العام  )د(  

يتوىل قلم احملكمة املسؤولية، يف ظل التوجيه العام من جانب هيئة الرئاسة، عن وضع وتنفيذ   )هـ(  
ويتشاور قلم احملكمة مع مكتب املدعي العام . استراتيجيات وخطط وأنشطة اإلعالم العام اليت تقوم ا احملكمة

  .فل يف مجيع األوقات الدور احملايد لقلم احملكمةبشأن اإلعالم العام على النحو املناسب، ويك

يقدم قلم احملكمة اخلدمات إىل مكتب املدعي العام وفقاً لتفاهم مشترك جيري االتفاق عليه بني   )و(  
قلم احملكمة ومكتب املدعي العام بشأن مقدار وطبيعة اخلدمات وكذلك بشأن اإلجراءات املتعلقة بتنفيذ ورصد 

  .دمي هذه اخلدماتطلبات اخلدمات وتق

  تعريف املسائل اليت حتظى باهتمام متبادل وعمليات التنسيق  -دال

ليس من املنتظر أن يكون من املمكن تعريف طبيعة ومدى التنسيق املناسب بشأن أي مسألة معينة من   -٧
حالة على حدة من وينبغي حتديد ذلك على أساس كل . مسائل العالقات اخلارجية أو اإلعالم العام تعريفاً جامعاً

  :وقد يتضح أن املبادئ التوجيهية التالية مفيدة. جانب املوظفني الفنيني املعنيني، على أن يتصرفوا يف حدود سلطتهم

  تعريف املسائل اليت حتظى باهتمام متبادل  -١

  أمثلة للمسائل اليت حتظى باهتمام متبادل  )أ(

على نطاق احملكمة ككل بغية حتقيق األهداف وضع وتنفيذ استراتيجيات لالتصاالت اخلارجية   )أ(  
  االستراتيجية للمحكمة، وخاصة األهداف املتعلقة باالتصاالت اخلارجية؛

  إبرام اتفاقات خارجية ملزمة للمحكمة ككل؛  )ب(  

  تقدمي تقارير سنوية من احملكمة إىل مجعية الدول األطراف وإىل األمم املتحدة؛  )ج(  



ICC-ASP/9/34 

34-A-031210  17 

مجعية الدول األطراف مثالً اجتماعات ( األجهزة املختلفة للمحكمة اإلعداد الجتماعات تضم  )د(  
واملشاركة ) وجلنة امليزانية واملالية وجلسات اإلجاطة اإلعالمية واجتماعات املائدة املستديرة للمنظات غري احلكومية

  ؛يف هذه االجتماعات

: مثالً(ة موضع االهتمام املتبادل  بشأن املسائل احملددالفريق العامل يف الهاياإلعداد ملناقشات   )ه(  
  .واملشاركة يف هذه املناقشات) التعاون، والتكامل، والتخطيط االستراتيجي، والضحايا، وامليزانية

  :قلم احملكمة أو ملكتب املدعي العام/ااالت ذات األمهية اخلاصة إما هليئة الرئاسة  )ب(

قلم احملكمة أو ملكتب /ل ذات األمهية اخلاصة إما هليئة الرئاسةينبغي عادةً قيام اجلهاز املعين بتناول املسائ  -٨
  :وفيما يتصل ببعض املسائل املتواترة، ميكن اتباع املبادئ التوجيهية العامة التالية. املدعي العام

ينبغي أال تعلق رئاسة احملكمة وقلم احملكمة على املسائل املتعلقة باإلدارة : اإلدارة الداخلية  )أ(  
  .ة البحتة ملكتب املدعي العام والعكس صحيحالداخلي

 ينبغي أن حترص هيئة :املسائل املتعلقة باستراتيجية التحقيق أو االدعاء/قضايا التحقيق األويل  )ب(  
قلم احملكمة حرصاً خاصاً على االمتناع عن اإلعراب عن آراء بشأن االستراتيجية أو السياسة العامة املتعلقة /الرئاسة

قلم احملكمة شرح /وجيوز هليئة الرئاسة. التكهن بالقرارات اليت اختذها أو سيتخذها مكتب املدعي العامباالدعاء أو 
  .االجراءات العامة وسرد احلاالت اليت أوضح املدعي العام أا قيد التحليل

 جيب احلرص على جتنب الظهور مبظهر من يقدم وعوداً بشأن :القرارات القضائية الوشيكة  )ج(  
جتري مبا يف ذلك مسائل إنفاذ األحكام واإلجراءات اليت (أو توقيت القرارات القضائية اليت مل تصدر بعد مضمون 
  ).يف املوقع

اإلعداد ملناقشات الفريق ) األجهزة املعنية(ينبغي أن يتوىل اجلهاز املعين  :الفريق العامل يف الهاي  )د(  
كتب ملقلم احملكمة أو/يئة الرئاسةهل املواضيع ذات األمهية إما العامل يف الهاي واملشاركة يف هذه املناقشات بشأن

  .)مثالً املساعدة القانونية للدفاع، والزيارات األسرية، واستراتيجية الدفاع(املدعي العام 

  عمليات التنسيق فيما بني األجهزة  -٢

 الغايات واألهداف ل بتحديد، قام رئيس احملكمة واملدعي العام واملسج‘احملكمة الواحدة’يف ج   -٩
أنظر بصورة خاصة الغاية (االستراتيجية اإلمجالية على نطاق احملكمة ككل يف اخلطة االستراتيجية للمحكمة 

وفيما يتعلق باملسائل االستراتيجية األخرى اليت حتظى ). ١٥ و١٤ و٧-٤ واألهداف االستراتيجية ١االستراتيجية 
  احملكمة واملدعي العام االتفاق على االستراتيجيات العامة والرسائل اإلمجاليةقلم/باهتمام متبادل، جيوز هليئة الرئاسة

وينبغي قيام . اليت تقدم التوجيه إىل املسؤولني واملوظفني العاملني يف هيئة الرئاسة وقلم احملكمة ومكتب املدعي العام
لقبيل من جانب موظفيهم، مع قيام هيئة الرئاسة واملدعي العام واملسجل برصد تنفيذ أي استراتيجيات من هذا ا

  .هيئة الرئاسة أيضاً باإلشراف على قلم احملكمة



ICC-ASP/9/34 

34-A-031210  18 

قلم احملكمة ومكتب املدعي العام التنظيم الداخلي اخلاص ا وحتدد من هم املوظفون /تقرر هيئة الرئاسة  -١٠
سائل موضع االهتمام عن مسائل معينة يف جمال االتصاالت اخلارجية، مبا يف ذلك التنسيق بشأن املاملسؤولون 
وينبغي قيام موظفي هيئة .  وينبغي إبالغ هذه القرارات لألجهزة األخرى كما ينبغي احترامها)٧ (.املشترك
، بالسعي إىل حتقيق التوافق يف اآلراء بشأن )األجهزة األخرى(قلم احملكمة، عند التنسيق مع اجلهاز اآلخر /الرئاسة

ن موضع اهتمام مشترك دون أن ينطوي ذلك بالضرورة على تقييد قدرة مسائل االتصاالت اخلارجية اليت تكو
  .أجهزة احملكمة على التفاعل بفعالية وكفاءة مع الفرص والتحديات املطروحة

قلم احملكمة ومكتب املدعي / احلاالت اليت ال ميكن فيها التوصل إىل توافق يف اآلراء بني هيئة الرئاسةيف  -١١
قلم احملكمة ومكتب / معقول على النحو الذي حيدده السياق احملدد، جيوز هليئة الرئاسةالعام يف غضون إطار زمين

أن يوضح ألصحاب املصلحة اخلارجيني أن كالً من ويف هذه احلالة، ينبغي . املدعي العام اتباع نهج عمل مستقلة
ن يكون تصعيد املسائل إىل الرؤساء وينبغي أ.  إال نفسهال ميثلقلم احملكمة ومكتب املدعي العام /هيئة الرئاسة

  .قلم احملكمة/حسب التسلسل اهلرمي للسلطة داخل هيئة الرئاسة

_________  

                                                      
هو ليكون ‘ املستشار اخلاص للمسجل لشؤون العالقات اخلارجية والتعاون’على سبيل املثال، قامت هيئة الرئاسة واملسجل بتسمية   )٧ (

قلم احملكمة مع الفريق العامل يف الهاي التابع جلمعية الدول األطراف ومع جلنة امليزانية واملالية يف حني /يئة الرئاسة الرئيسي هلاملتحدث
 وقد أسندت هيئة الرئاسة وقلم احملكمة املسؤولية عن تنسيق .متثل مكتب املدعي العام لوالية القضائية والتكاملية والتعاوناشعبة أن 

قدمة من احملكمة ككل إىل مجعية الدول األطراف وجلنة امليزانية واملالية واألمم املتحدة، مبا يف ذلك التنسيق مع مكتب وإعداد التقارير امل
شعبة الوالية  املستشار اخلاص للمسجل لشؤون العالقات اخلارجية والتعاون يف حني أن املدعي العام قد أسند إىل املدعي العام إىل

املسؤولية عن إعداد إسهامات مكتب املدعي العام يف هذه التقارير، مبا يف ذلك التنسيق مع األجهزة  تعاونالقضائية والتكاملية وال
  .األخرى


