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 مجعية الدول األطراف
 

 احلادية عشرةلدورة ا 
  ٢٠١٢ نوفمرب/تشرين الثاين ٢٢ – ١٤ ،الهاي

   الفريق الدراسي املعين باحلوكمةاملكتب عن تقرير

  مذكرة من األمانة

 يقدم ،٢٠١١  ديسمرب/كانون األول ٢١املؤرخ   ASP/10/Res.5 من القرار٣٨ و ٣٧ و ٣٥قرات بالف عمال
 هذا يتضمنو.  الفريق الدراسي املعين باحلوكمةمكتب مجعية الدول األطراف طيه لنظر اجلمعية فيه تقرير

.التقرير نتائج املشاورات غري الرمسية اليت أجراها الفريق الدراسي مع احملكمة
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   مقدمة-أوال

بقرار جلمعية الدول ") الفريق الدراسي"فيما يلي ( أُنشئ الفريق الدراسي املعين باحلوكمة  -١
وقد أُسس ). ICC-ASP/9/Res.2( ٢٠١٠ديسمرب / يف كانون األول")اجلمعية"فيما يلي ( األطراف

ز اإلطار املؤسسي إجراء حوار منظّم بني الدول األطراف واحملكمة بغية تعزي"الفريق الدراسي من أجل 
؛ و "]…[لنظام روما األساسي وتعزيز كفاءة وفعالية احملكمة مع احلفاظ التام على استقالهلا القضائي 

بغية حتديد املسائل اليت حتتاج إىل مزيد من العمل، بالتشاور مع احملكمة، وتقدمي  احلوارهذا لتيسري "
 ".توصيات إىل اجلمعية عن طريق املكتب

 تناول الفريق الدراسي العالقة بني احملكمة واجلمعية، وتعزيز اإلطار ،٢٠١١ويف عام  -٢
 .املؤسسي يف احملكمة، وزيادة كفاءة اإلجراءات اجلنائية

 بشأن احلوكمة، ٣٨ إىل ٣٥، وخاصة يف الفقرات من ICC-ASP/10/Res.5ويف القرار  -٣
زة احملكمة إىل املزيد من  ودعت أجهشددت اجلمعية على احلاجة إىل مواصلة احلوار املذكور أعاله

وأحاطت اجلمعية علما بتقرير املكتب عن الفريق . االخنراط يف مثل هذا احلوار مع الدول األطراف
 وطلبت إىل املكتب متديد والية الفريق ١الدراسي املعين باحلوكمة وبالتوصيات الواردة يف ذلك التقرير،

ويف األخري، رحبت اجلمعية مببادرة احملكمة . وارالدراسي ملدة سنة واحدة من أجل مواصلة تيسري احل
 .بالنظر يف تبسيط اإلجراءات اجلنائية بتعاون مع الدول األطراف

، بتشاور يشتركوعالوة على ذلك، طلبت اجلمعية يف دورا العاشرة إىل الفريق الدراسي أن  -٤
 شفافيةال تعزيز يف") اللجنة"ا يلي فيم(مع الفريق العامل يف الهاي، مع احملكمة وجلنة امليزانية واملالية 

 .٢٠١٢ أغسطس/آب أولية إىل املكتب قبل ، وأن يقدم توصياتعملية امليزنةب والقابلية بالتنبؤ
، وافق الفريق العامل يف الهاي على متديد رئاسة السفري بيتر دي ٢٠١٢ مارس/آذارويف  -٥

 :ل يف جمموعتنيللفريق الدراسي، وتقرر تنظيم العم) هولندا(لومهان سافورنني 
 ؛)اململكة املتحدة(كنرب حسني بور السيد : املنسق. تسريع العملية اجلنائية: اموعة األوىل  ) أ(
كاري السيد : املنسق. تعزيز شفافية عملية إعداد امليزانية وإمكانية التنبؤ ا:  اموعة الثانية  ) ب(

 ).أستراليا(سكوت كميس 
، وعقد عشرة اجتماعات منذ ٢٠١٢ أبريل/نيسانواعتمد الفريق الدراسي برنامج عمله يف  -٦

 .ذلك احلني، فضال عن عدة اجتماعات غري رمسية عقدها املنسقان مع الدول األطراف وأجهزة احملكمة
 أغسطس/آب ١ تقريرا مؤقتا يف  اعتمد الفريق العامل يف الهاي٢وتلبية لطلب اجلمعية، -٧

 .يزانية، يتضمن توصيات أولية تتعلق بعملية إعداد امل٢٠١٢
ويصف هذا التقرير النهائي املقدم من الفريق الدراسي أنشطة الفريق يف السنة املاضية  -٨

ويتضمن عددا من التوصيات خبصوص مواصلة أعماله، وكذلك املسائل اليت تبني أا تتطلب إجراءات 
 .أخرى أو اليت يوصى مبواصلة دراستها يف إطار اموعتني

  

                                                 
 .ICC-ASP/10/30 انظر الوثيقة  1

، نيويورك  الدورة العــاشرةساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األالوثــائق الرمسية  2
-ICC الث،ــــلد األول، اجلزء الثــ، ا(ICC-ASP/10/20)  ٢٠١١ ديسمرب/كانون األول  ٢١-١٢

ASP/10/Res.4١ رةــرع حاء، الفقــ، الف.  
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  اسي وسبل املضي قدماًتقييم الفريق الدر  -ثانيا

، مت االضطالع بطائفة واسعة من األنشطة يف إطار ثالث )٢٠١١(خالل السنة األوىل  -٩
ويف عدة مناسبات، . على جمالني هامني) ٢٠١٢(جمموعات خمتلفة، يف حني مت التركيز يف السنة الثانية 

وبالتايل . ذه العملية اجلارية، ما توليه من أمهية هل)أي أجهزا(أكدت الدول األطراف، ومعها احملكمة 
وسيؤدي الفريق العامل أيضا دور احملفل األول الذي تنظر . يعترب متديد والية الفريق الدراسي مناسبا

يف مبادرات التعديل يف سياق مشروع خريطة الطريق لتسريع اإلجراءات الدول األطراف يف إطاره 
 .٢٠١٣ام وميكن تناول مسائل جديدة حمتملة يف ع. اجلنائية

  اموعة األوىل  -ثالثا

عقدت اجتماعات الفريق الدراسي املخصصة للمجموعة األوىل كل مرة حبضور ممثلني عن  -١٠
وبناء على عمل . وعقدت كذلك عدة اجتماعات غري رمسية حضرها أيضا ممثلون عن احملكمة. احملكمة

احملكمة على وجود ما  حصل اتفاق عام بني كل من الدول و،٢٠١١الفريق الدراسي خالل عام 
يكفي من املمارسة يف قاعة احملاكمة للقيام باستعراض موضوعي لإلجراءات اجلنائية باحملكمة، خاصة يف 

تأخري العدالة هو "ومت التذكري بأن . االني التمهيدي واالبتدائي، وذلك قصد تسريع اإلجراءات اجلنائية
بروح من   االضطالع بأي استعراض لألجرءات اجلنائيةوحصل االتفاق على أنه ينبغي ". إنكار للعدالة

 .ملا جرى من مناقشاتويرد أدناه ملخص . التعاون بني كل من احملكمة والدول
 البداية، مت االتفاق على أن أي استعراض ينبغي أن يركز على القواعد اإلجرائية وقواعد ففي -١١

بق للفريق الدراسي يف السنة الفارطة أن أوصى  وقد س.املعتمدة باحملكمة") القواعد"فيما يلي (اإلثبات 
ولوحظ أن تعديالت . الفريق العامل املعين بالتعديالت أن ينظر يف إدخال تغيري واحد على القواعد

النظام األساسي ستستغرق مزيدا من الوقت لدخول حيز النفاذ، وبالتايل مت اعتبار أا يف هذه املرحلة 
ولوحظ .  متصلة باإلجراءات اجلنائيةألية مشاكليف الوقت املناسب لول ال متثل وسيلة عملية إلجياد ح

أيضا أن أي نقاش بشأن اقتراحات تعديل النظام األساسي سينبغي إجراؤه يف إطار الفريق العامل املعين 
وحصل االتفاق على أن خربة احملكمة يف سري عملها اليومي ستضع أسس الشروع يف . بالتعديالت

نظام روما ولوحظ كذلك أن الدول، لكوا وصية على . لتوصيات بتعديل القواعدمناقشات حول ا
، يف كفالة أن ٥١، تضطلع بدور متميز، سواء بصفة مباشرة أو غري مباشرة مبوجب املادة األساسي

وعلى وجه . نظام روما األساسيمتتثل لالعتبارات االستراتيجية والسياسية الشاملة لاالقتراحات 
وم الدول بدور رئيسي يف كفالة أنه ميكن تنفيذ االقتراحات بصورة فعالة ومناسبة يف اخلصوص، تق

 .الوقت
وكخطوة أوىل، مت االتفاق على أن تشرع احملكمة يف عملية حتديد األولويات للتعرف على  -١٢

وستحدد هذه العملية . أهم ااالت اليت تقتضي مزيدا من النظر فيها قصد التوصية باالقتراحات
وبعد ذلك، ستنظر احملكمة والدول يف اخلطوات . ضيع املناقشات الالحقة املتعلقة بإجراء االستعراضموا

االضطالع بعملية املقبلة، وخاصة يف صياغة خريطة طريق حمتملة تبني الكيفية اليت سيتم ا 
 .االستعراض

رت  هذا الستعراض األويل وأصد٢٠١٢ أغسطس/آب ٢١ووفقا لذلك، أمتت احملكمة يف  -١٣
 ٣").التقرير"فيما يلي " (مجعية الدول األطرافالتقرير األول إىل : الدروس املستفادة "تقريرها املعنون

وقد حدد التقرير تسع جماالت هامة ستتطلب املزيد من النظر فيها، فضال عن أنه تضمن مقترحا 
 .طة الطريقيخلر

                                                 
  .ICC-ASP/11/31/Add.1 الوثيقة انظر  3
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طة الطريق، يام مقترح خرويف وقت الحق، ركزت مناقشات الفريق الدراسي على تنقيح وإمت -١٤
 ومت اإلقرار بأن اإلطار .اليت ستحدد كيفية إجراء استعراض اإلجراءات اجلنائية باختاذ التقرير منوذجا

القانوين والتنظيمي احلايل ال يتيح واجهة ربط كافية لتيسري حوار منهجي بني أصحاب املصلحة 
تلون املركز اليت ميكنهم من تقدمي توصيات ، وخاصة منهم الذين حينظام روما األساسيالرئيسيني يف 

  نظام روما األساسيويف سبيل ضمان أن مجيع أصحاب املصلحة املعنيني يف إطار . بتعديل القواعد
طة طريق ييتمكنون من املشاركة يف استعراض اإلجراءات اجلنائية، أعترب أن من املناسب صياغة خر

وخالل املناقشات، رأى . فكار املتعلقة بتعديل القواعدتوحيد األتيسر إجراء حوار منهجي يرمي إىل 
الفريق الدراسي أنه ينبغي خلريطة الطريق أن تقوم على أساس عدد من املبادئ التوجيهية، منها على 

 :اخلصوص ما يلي
 ي، وخاصة صون احلق يف احملاكمة العادلة؛نظام روما األساسصون احلقوق املمنوحة مبوجب   )أ(
 تقاللية احملكمة؛احترام اس  )ب(
   تسريع اإلجراءات اجلنائية للمحكمة؛ و  )ج(
احلفاظ على التوازن الدقيق بني النظم القانونية الرئيسية يف العامل، كما هو منصوص عليه يف   ) د(

  .نظام روما األساسي
نظام روما لوحظ كذلك أن خريطة الطريق لن ختل بأي صورة باإلطار القانوين والتنظيمي لو -١٥

ويعين ذلك أنه بوسع الدول، والقضاة أو املدعي العام أن يقدموا . ٥١، وخاصة منه املادة ياألساس
 ومع ذلك، مت القبول بأن مجيع املشاركني .اقتراحات خارج إطار خريطة الطريق إن رغبوا يف ذلك

ات سيشجعون على االخنراط يف خريطة الطريق بغية جتنب ج متفاوت وغري مهيكل بشأن أي اقتراح
ويف األخري، اتفق الفريق الدراسي على أن عملية االستعراض ينبغي أال . بتعديل اإلجراءات اجلنائية

بسرعة هو كفالة أن اإلجراءات تسري حافزها تكون ذات دوافع تتعلق بامليزانية، بل ينبغي أن يكون 
  .وبإنصاف

 احملكمة من أن تستند ويف اخلتام، اتفق الفريق الدراسي على خريطة طريق توفر عملية متكن -١٦
إىل التقرير لتقدمي عدد من االقتراحات إىل الدول حتت رعاية الفريق الدراسي بنِية وضع الصيغة النهائية 
للتوصيات اليت سيحيلها بعد ذلك الفريق الدراسي على الفريق العامل املعين بالتعديالت لتنظر فيها 

 املبادئ التوجيهية واألهداف  الطريق كذلكوقد حدد خريطة. اجلمعية يف دورا الثانية عشرة
ويف حني مت القبول بأن احملكمة ستوفر الدفعة األولية بتقدميها اقتراحات لتعديل القواعد، مت . الرئيسية

. كذلك اإلقرار بأنه ميكن للدول أيضا أن تقدم من جانبها اقتراحات منفصلة وخمتلفة لتعديل القواعد
موعتي االقتراحات كلتيهما لالستفادة من الدراسة والتحليل املتبادلني، وستوفر خريطة الطريق أساسا 

  .وذلك بغية اخلروج بسلسلة من التوصيات املوحدة والفعالة
، وستيسر خريطة وكان من املفهوم أنه حيتمل أن تكون آفاق هذه العملية طويلة األجل -١٧

وستوجد آلية . فريق العامل املعين بالتعديالت الإىلالطريق يف البداية إحالة التوصيات ذات األولوية 
استعراض للتمكني من إعادة النظر يف تنفيذ خريطة الطريق وتعديلها عند االقتضاء ألجل أية عملية 

  .٢٠١٣استعراض تجرى فيما بعد عام 

    تعزيز شفافية عملية إعداد امليزانية وإمكانية التنبؤ ا:  اموعة الثانية-رابعا

إىل الفريق الدراسي "مجعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي يف دورا العاشرة طلبت   -١٨
") اللجنة"فيما يلي (أن يشترك، بتشاور مع الفريق العامل يف الهاي، مع احملكمة وجلنة امليزانية واملالية 
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 أغسطس/آب املكتب قبل يف تعزيز الشفافية والقابلية بالتنبؤ بعملية امليزنة، وأن يقدم توصيات أولية إىل
٤."٢٠١٢  

  برنامج العمل واملناقشات

 وأورد هذا الربنامج، الذي توجهه .٢٠١٢ أبريل/نيساناعتمد الفريق الدراسي برنامج عمل يف  -١٩
األهداف، فرار اجلمعية املتعلق باألمر، وتوخى نقاشا مركزا حول كل مرحلة من مراحل عملية إعداد 

من النقطة اليت تتفق عندها أجهزة احملكمة على االفتراضات اليت سيستند إليها ميزانية احملكمة، انطالقا 
مشروع امليزانية الربناجمية السنوية للعام التايل ووصوال إىل النقطة اليت تنظر عندها اجلمعية يف ميزانية 

 قويني وكان اهلدف الرئيسي للفريق الدراسي هو اكتساب إدراك وفهم. احملكمة وتتخذ قرارا بشأا
  .لكل مرحلة من مراحل إعداد مشروع امليزانية الربناجمية للمحكمة

هذه وعمال بربنامج العمل العمل املعتمد، عقد الفريق الدراسي مثانية اجتماعات يف إطار   -٢٠
واستمع الفريق الدراسي إىل عروض قدمتها احملكمة عن املراحل اليت تقوم احملكمة خالهلا . اموعة

فتراضات واألولويات واألهداف، واملراحل اليت تقوم فيها بتقدير التكاليف وإدراجها يف بتنقيح اال
وأجرى الفريق الدراسي أيضا مناقشات مركزة مع جلنة امليزانية واملالية . ميزانيتها الربناجمية املقترحة

يق العامل يف الهاي ينظر خالهلا الفرحول ممارساا يف العمل وتفاعلها مع اجلمعية وحول املرحلة اليت 
  .واجلمعية يف ميزانية احملكمة ويتخذان قرارا بشأا بتوجيه من توصيات اللجنة

البنود املنفصلة، منها وأجرى الفريق الدراسي أيضا مناقشات مركزة حول سلسلة من   -٢١
ريق واستمع الف. ، وميزانيات فترات السنتني، وتوقعات امليزانية املتوسطة األجلصندوق الطوارئ

على  الفريق الدراسيوأمجع . الدراسي كذلك إلفادات الرئاسة بشأن عملية االنتخاب املقبل للمسجل
يف هذا املوضوع  الفريق الدراسياإلعراب عن تقديره العميق للمحكمة على اخنراطها القوي إىل جانب 

  . السنةمدىاهلام على 
يرد يف ( تقريرا  الفريق الدراسي، اعتمد واستنادا إىل املناقشات اليت أجريت على مدى السنة  -٢٢

عملية إعداد جمموع شفافية يتضمن جمموعة من التوصيات املفصلة الرامية إىل حتسني ) املرفق الثاين
  . والكفاءة يف إجرائها وكل مرحلة من مراحلهاامليزانية وإمكانية التنبؤ ا

   التوصيات-خامسا

  :ية على اجلمعية قصد النظر فيهاالتوصيات التال الفريق الدراسييعرض   -٢٣
  ICC-ASP/9/Res.2ملدة سنة إضافية كما نص عليها القرار الفريق الدراسيمتدد والية   )أ(

أن يقدم هلا تقريره يف دورا الثانية  الفريق الدراسي، وتطلب إىل ICC-ASP/10Res.5ومددها القرار 
  .عشرة

قامة حوار منهجي بني مجيع أصحاب املصلحة يف املقترحة اليت تيسر إ" خريطة الطريق"تؤيد   )ب(
لمحكمة اجلنائية للنظر يف االقتراحات الرامية إىل تسريع اإلجراءات اجلنائية ل نظام روما األساسيإطار 
  .الدولية

شفافية تؤيد التوصيات اليت تضمنها التقرير املتعلق بعملية إعداد امليزانية والرامية إىل حتسني   )ج(
. والكفاءة يف إجرائها وكل مرحلة من مراحلهاعداد امليزانية وإمكانية التنبؤ اعملية إجمموع 

                                                 
-ICC الث،ــــلد األول، اجلزء الثــ، ا(ICC-ASP/10/20)  ...ـاشرةالدورة العـ... الوثــائق الرمسية   4

ASP/10/Res.4التشديد مضاف (١ رةــرع حاء، الفقــ، الف.(  
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  املرفق األول

محكمة اجلنائية مشروع خريطة الطريق الستعراض اإلجراءات اجلنائية لل
   الدولية

  :توصلت الدول األطراف واحملكمة إىل التفاهم التايل خبصوص خريطة الطريق

  الرؤية -ألف

نظام بني مجيع أصحاب املصلحة يف إطار  موحدة لالخنراط يف حوار منهجي بنيوضع عملية   -١
  .لمحكمة اجلنائية الدوليةللنظر يف االقتراحات الرامية إىل تسريع اإلجراءات اجلنائية ل روما األساسي

   املبادئ التوجيهية-باء

  :حكمة كما يلي ينبغي أن تكون املبادئ اليت توجه أي استعراض لإلجراءات اجلنائية للم-٢
 ي، وخاصة صون احلق يف احملاكمة العادلة؛نظام روما األساسصون احلقوق املمنوحة مبوجب   )أ(
 احترام استقاللية احملكمة؛  )ب(
  تسريع اإلجراءات اجلنائية للمحكمة؛ و  )ج(
 يف احلفاظ على التوازن الدقيق بني النظم القانونية الرئيسية يف العامل، كما هو منصوص عليه  )د(

  .نظام روما األساسي
  .٥١، وخاصة منه املادة نظام روما األساسي ال ختل خريطة الطريق باإلطار القانوين والتنظيمي ل-٣

   األهداف-جيم

  : ستكون أهداف خريطة الطريق كما يلي-٤
يت ال") القواعد"فيما يلي (التركيز على التعديالت املتعلقة بالقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات   )أ(

التقرير األول إىل : الدروس املستفادة"تتصل بااالت ذات األمهية احملددة يف تقرير احملكمة املعنون 
  ١؛")التقرير"فيما يلي  (مجعية الدول األطراف

  وشامل القتراحات التعديالت يف غضون جدول زمين حمدد؛ وإتاحة استعراض دقيق   )ب(
باحلوكمة هو احملفل األول للنظر يف التوصيات املتعلقة اإلقرار بأن الفريق الدراسي املعين   )ج(

 الفريق العامل املعين بالتعديالت إىلباقتراحات تعديل القواعد وبأن أية توصيات ترد بعد ذلك ستحال 
  .للنظر فيها

   العملية-دال

 كتوبرأ/تشرين الثاينالذي أنشأته احملكمة يف  الفريق العامل املعين بالدروس املستفادةسينظر  -٥
.  يف التوصيات املتعلقة باقتراحات تعديل القواعد يف ااالت ذات األمهية احملددة يف التقرير٢٠١٢

                                                 
  .ICC-ASP/11/31/Add.1 انظر الوثيقة  1
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مفتوحا أمام مجيع القضاة وسيحدد بنفسه تشكيلته  الفريق العامل املعين بالدروس املستفادةوسيكون 
  .وأساليب عمله

إىل  اليت حتظى بتأييد مخسة قضاة على األقل ستحال التوصيات املتعلقة باقتراحات تعديل القواعدو -٦
، واللجنة االستشارية املعنية ٢٠١٣ مارس/آذاركل من الفريق الدراسي للنظر فيها حبلول اية 

  .بالنصوص القانونية للنظر فيها من جانبها
 املتعلقة ينبغي للفريق الدراسي أن حييل أية آراء عن التوصيات املذكورة أنفا أو التوصيات البديلةو -٧

وحتال بعد . ٢٠١٣  مايو/آيار حبلول اية  الفريق العامل املعين بالدروس املستفادةبتعديل القواعد على 
اللجنة االستشارية املعنية  إىلذلك توصيات تعديل القواعد اليت حتظى بتأييد مخسة قضاة على األقل 

  . لتنظر فيها يف غضون أربعة أسابيع بالنصوص القانونية
فيما يلي (تقريرا ثانيا عن الدروس املستفادة  الفريق العامل املعين بالدروس املستفادةسيبعث و -٨
، وجيوز أن يتضمن التقرير الثاين ٢٠١٣ أغسطس/آبإىل الفريق الدراسي حبلول اية ") التقرير الثاين"

آثار تنفيذ تلك وسيبني التقرير الثاين قدر املستطاع . اقتراحات تعديل القواعدأيضا توصيات عن 
وجيوز أن يرتأي الفريق الدراسي دعوة جلنة امليزانية واملالية، رمبا . التوصيات على امليزانية إن وجدت

تنفيذ التوصيات املتعلقة باقتراحات تعديل  فيما بني الدورات، إىل التعليق يف الوقت املناسب على آثار
  .القواعد على امليزانية

 قرروإذا . يف التقرير الثاين وفيما قد يتضمنه من اقتراحات بتعديل القواعدسينظر الفريق الدراسي و -٩
 يؤيد أي اقتراحات، ينبغي أن حييلها على الفريق العامل املعين بالتعديالت للنظر الفريق الدراسي أن

  . يوما قبل بداية الدورة الثانية عشرة للجمعية٦٠فيها يف غضون 
لغ الفريق الدراسي رئيس الفريق العامل املعين بالتعديالت بانتظام أثناء سري هذه العملية، سيبو -١٠

  .بالتطورات املتصلة بتنفيذ خريطة الطريق
  .ستستعرض الدول واحملكمة فعالية خريطة الطريق باستمرارو -١١

   املعامل الرئيسية اهلامة-هاء

الفريق يل القواعد من أول إحالة للتوصيات املتعلقة باقتراحات تعد: ٢٠١٢ مارس/آذار اية -١٢
   إىل الفريق الدراسي؛ العامل املعين بالدروس املستفادة

الفريق العامل املعين بالدروس ينظر الفريق الدراسي يف توصيات : ٢٠١٣ مايو/آيار اية -١٣
   اآلراء أو التوصيات األخرى؛وحييل عليه املستفادة

تقريرا إىل الفريق الدراسي  روس املستفادةالفريق العامل املعين بالديقدم : ٢٠١٣ أغسطس/آب -١٤
  ملتعلقة باقتراحات تعديل القواعد؛عن التوصيات، مبا فيها ا

ينظر الفريق الدراسي يف إحالة التوصيات :  ستني يوما قبل بداية الدورة الثانية عشرة للجمعية-١٥
  .الفريق العامل املعين بالتعديالتإىل املتعلقة باقتراحات تعديل القواعد 

معية يف ، تنظر اجلالفريق العامل املعين بالتعديالترهنا مبداوالت :  الدورة الثانية عشرة للجمعية-١٦
.اعتماد اقتراحات التعديل
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  املرفق الثاين

عملية إعداد : اموعة الثانية( املعين باحلوكمة  الفريق الدراسيتقرير 
  )امليزانية

إىل الفريق الدراسي أن " األساسي يف دورا العاشرة  طلبت مجعية الدول األطراف يف نظام روما-١
يف ") اللجنة"فيما يلي (يشترك، بتشاور مع الفريق العامل يف الهاي، مع احملكمة وجلنة امليزانية واملالية 

 أغسطس/آبتعزيز الشفافية والقابلية بالتنبؤ بعملية امليزنة، وأن يقدم توصيات أولية إىل املكتب قبل 
  ١).ديد مضافالتش(" ٢٠١٢

الفريق التقرير املؤقت املقدم من  الفريق العامل يف الهاي، اعتمد ٢٠١٢ أغسطس/آب ١ يف -٢
 الفريق الدراسيويتضمن هذا التقرير النهائي املقدم من .  والذي تضمن التوصيات األولية ي،الدراس

خبصوص هذه  دراسيالفريق الاخلصوص العريضة ملناقشات ’ ١’:  مايلي مجعية الدول األطرافإىل 
  .بشأن عملية إعداد امليزانية الفريق الدراسيجمموعة من التوصيات النهائية اليت قدمها ’ ٢’املسألة؛ و 

   برنامج العمل-ألف

أجرى  هذا الربنامج، وبناء على ٢٠١٢.٢ أبريل/نيساناعتمد الفريق الدراسي برنامج عمل يف  -٣
لة من مراحل عملية إعداد ميزانية احملكمة، انطالقا من  حول كل مرحة مركزتقشاانم الفريق الدراسي

 االفتراضات اليت سيستند إليها مشروع امليزانية  جمموعةالنقطة اليت تتفق عندها أجهزة احملكمة على
  .الربناجمية السنوية ووصوال إىل النقطة اليت تنظر عندها اجلمعية يف ميزانية احملكمة وتتخذ قرارا بشأا

دورة ) ب(، صندوق الطوارئ) أ(ريق الدراسي أيضا يف سلسلة من البنود املنفصلة، منها  ونظر الف-٤
توقعات ) د(عمليات التخطيط االستراتيجي وإعداد امليزانية، و) ج(ميزانيات فترات السنتني، امليزانية و

النتخاب املقبل واستمع الفريق الدراسي كذلك إلفادات الرئاسة بشأن عملية ا. امليزانية املتوسطة األجل
  .للمسجل

   املناقشة والتوصيات-باء

   اخنراط احملكمة واجلمعية يف احلوار-١

 مع احملكمة عن املراحل اليت تقوم احملكمة خالهلا بتنقيح االفتراضات اآلراء الفريق الدراسي تبادل -٥
ونظراً ألن اجلمعية . حةواألولويات واألهداف، وتقدير التكاليف وإدراجها يف ميزانيتها الربناجمية املقتر

اتفق الفريق الدراسي على أنه من املفيد ال تتدخل يف عملية إعداد امليزانية إال يف آخر مراحلها، 
إجراء حوار معمق بني الدول األطراف واحملكمة حول االفتراضات واألهداف واألولويات اليت 

  .يستند إليها مشروع امليزانية الربناجمية
 أن تبادل اآلراء ميكن أن جيري بني الدول األطراف واحملكمة مبجرد ما ومت االتفاق على  -٦

وغريها من البارامترات واملؤشرات ذات الصلة، سواء منها توافق هذه األخرية على االفتراضات 

                                                 
، الفرع ICC-ASP/10/Res.4الد األول، اجلزء الثالث، ، )ICC-ASP/10/20 (٢٠١١... الدورة العاشرة... الوثائق الرمسية  1

  .١حاء، الفقرة 
  ).أستراليا( أعدها منسق اموعة الثانية، السيد كاري سكوت كميس ٢٠١٢ أبريل/نيسان ٥ورقة مفاهيمية مؤرخة   2



ICC-ASP/11/31 

 

9 
31-A-231012 

. اجلديدة أو القائمة، واليت قد تؤثر يف مشروع امليزانية الربناجمية للمحكمة كمسببات للتكاليف
هو احملور ) ١٩ يف الفقرة ذكرهالوارد  ( للمحكمة القضائي املتوسط األجلالزميناجلدول وسيكون 

الفريق  ، من خاللوسيكون الغرض من احلوار متكني احملكمة من أن تبني للجمعية. الرئيسي للحوار
، ما مت االتفاق بشأنه من افتراضات وأهداف وأولويات، وكذلك أثرها احملتمل على العامل يف الهاي

ومع ذلك، لن تكون مهمة اجلمعية هي . ع امليزانية الربناجمية الذي تعده احملكمة للسنة التاليةمشرو
  أيضاالدراسيالفريق واقترح . املوافقة على افتراضات احملكمة بل هي حتسني إدراك الدول األطراف هلا

 وسطة األجل احلالية، فرصة للحوار بشأن توقعات احملكمة خبصوص ميزانيتها املت تبادل اآلراءيشكلأن 
  .من هذا التقرير، ومسائل أخرى حسب االقتضاء١٩ إىل ١٧اليت يرد ذكرها يف الفقرات من 

بالتحديات اليت تواجه احملكمة عندما حتاول أن تتوقع بدقة، ويف مرحلة  الفريق الدراسي وسلم -٧
ة أن يستند إليها مشروع األنشطة املقبلة اليت ينبغي بالضرورمبكرة من السنة السابقة، افتراضات 

 ضمان أن االفتراضات اليت تقوم على على أمهية الفريق الدراسيوشدد . امليزانية الربناجمية للمحكمة
  .اساسها املوارد اليت تطلبها احملكمة من اجلمعية تظل دقيقة قدر املستطاع

ضات التشغيلية باستمرار  باجلهود اليت تبذهلا احملكمة الستعراض االفترا الفريق الدراسي واعترف -٨
الفريق وحث . وحث احملكمة على مواصلة هذه املمارسة وتعزيزها قصد حتسني دقة االفتراضات

من أجل ") اللجنة"فيما يلي ( احملكمة كذلك على التشاور مع جلنة امليزانية واملالية  الدراسي
يزانية الربناجمية بغية تعزيز مواصلة احلوار عن اجلدول الزمين للميزانية وتوقيت تقدمي مشروع امل

  .دقة االفتراضات وحتسني العملية
 حيدد بالتقريب معاملها ٣بإصدار جدول زمين سنوي إلعداد امليزانيةأيضا  الفريق الدراسي ورحب -٩

الرئيسية، مبا فيها التاريخ املتوقع لالتفاق على االفتراضات، واملوافقة على بيانات امليزانية، ودورات 
بأن جدوال زمنيا من هذا  الفريق الدراسيويف حني أقر . تاريخ تقدمي مشروع امليزانية الربناجميةاللجنة و

القبيل حيتمل التغيري، فقد رحب مببادرة احملكمة إىل االستمرار يف تزويد الدول األطراف به على أساس 
  .سنوي

   اجلمعية وجلنة امليزانية واملالية-٢

حوارا مع اللجنة بشأن ممارساا يف العمل وواجهة الربط اهلامة اليت  الفريق الدراسي أجرى -١٠
جبهود اللجنة الرامية إىل حتديد  الفريق الدراسيورحب . الفريق العامل يف الهايتصلها باجلمعية و

مبا يف ذلك مسائل املوارد (منسقني من بني أعضائها ليكونوا معنيني مبسائل معينة تتعلق بامليزانية 
من أجل تيسري مزيد من االتصاالت املثمرة بني اللجنة واجلمعية أثناء فترات ما )  واملباين الدائمةالبشرية

 الذي ٤،يل السياسات واإلجراءاتلكذلك بقيام اللجنة بوضع د الفريق الدراسيورحب . بني الدورات
توصيات السابقة ، والعملية إعداد ميزانية احملكمةل واضحةيلتقط ممارسات عمل اللجنة ويقدم صورة 

  .اليت قدمتها اللجنة وتعليقات عن املسائل الرئيسية املتعلقة بسياسة امليزانية
دورا املعقودة يف  اللجنة يف  مناقشاتبالتقدمي املبكر جلدول أعمال الفريق الدراسي ورحب -١١

 مل يف الهايالفريق العااحلوار بني اللجنة و على أن  الفريق الدراسيواتفق . ٢٠١٢ أبريل/نيسان
بغرض زيادة فهم جدول أعمال اللجنة قبل دوراا مع احملكمة وتعزيز االخنراط يف احلوار بني 

مشروع   ستكون هلما قيمة يف سياق نظر اجلمعية يفاللجنة واجلمعية عقب إصدار تقارير اللجنة
  .ة وتوصيات اللجنة بشأاامليزانية الربناجمية للمحكمة وغريه من املسائل املتعلقة بامليزانية واملالي

                                                 
  ).ICC-ASP/11/11(تقرير احملكمة عن عملية إعداد ميزانيتها   3
  .دليل السياسات واإلجراءات: جلنة امليزانية واملالية  4
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على أن مثل هذا التبادل مع اللجنة جيب أن حييط بالطابع املستقل  الفريق الدراسي وشدد -١٣
  .لتقييمات اللجنة وتوصياا

 ومت التشديد على وجود قيمة خاصة يف االخنراط يف احلوار مع اجلمعية وأفرقتها العاملة عقب -١٤
زانية الربناجمية للمحكمة، اليت جترى أثناء دورة اللجنة يف النصف  بشأن مشروع امليمداوالت اللجنة
 الطابع التقين والتفصيلي الذي يتسم به تفكري اللجنة وعملها،  الفريق الدراسيوأبرز . الثاين من السنة

مشروع شدد على قيمة االخنراط يف احلوار مع اللجنة عقب إصدار تقريرها عن وذا اخلصوص، 
على  الفريق الدراسي واتفق .للمحكمة بشأن التوصيات اليت يتضمنها ذلك التقرير ناجميةامليزانية الرب

أن مثل هذا التبادل سيمكن اللجنة من التوضيح التام لألسباب واألسس املنطقية الكامنة وراء 
التوصيات اليت يتضمنها التقرير ذو الصلة وسيسمح بإجراء حوار شامل ومناسب بني الدول األطراف 

  .اللجنةو
وأشار ). ٥-وظيفة من فئة ف( وأحاط الفريق الدراسي بإنشاء وظيفة أمني تنفيذي باللجنة -١٥

، وخاصة فيما بني الدورات، مع الفريق الدراسي إىل أن هذه الوظيفة ستمكن اللجنة من تعزيز اخنراطها
حضر مجيع وأقر الفريق الدراسي أن األمني التنفيذي، الذي سي. كل من احملكمة واجلمعية

اجتماعات اللجنة مع احملكمة، ميكنه أيضا أن يساعد اجلمعية على التعامل مع تقارير اللجنة أثناء 
  .نظر اجلمعية يف امليزانية

 وأبرز الفريق الدراسي تقديره الكبري لعمل اللجنة، والحظ املسؤوليات الكبرية اليت يضعها على -١٦
مليزانيات الربناجمية املفصلة والواسعة النطاق للمحكمة وغريها من عاتق أعضائها حتليل املسائل املتعلقة با

 تنظر اللجنة، إن  أيضا أن يف الفريق الدراسيواقترح بعض املشاركني. مسائل التوظيف وامليزانية واملالية
تقصري دورا األوىل يف السنة وزيادة الوقت الذي تقضيه يف الهاي يف حتليل كان ذلك مناسبا، يف 

واقترح أيضا حيضر منسق شؤون . للمحكمة يف اجلزء األخري من العام  امليزانية الربناجميةمشروع
  .جلسات اللجنة مع احملكمة حسب االقتضاء الفريق العامل يف الهايامليزانية يف 

 من التأمالت  جمموعة٢٠١٣ يف عام تعرض اللجنة على اجلمعيةاقترح الفريق الدراسي أن و -١٧
اللجنة قد ترغب يف وأشار الفريق الدراسي إىل أن . نة احلايل وتشكيلها وممارساابشأن هيكل اللج

 للنظر يف املسائل ذات الطابع االستراتيجي اليت ال  أبريل/نيسانالتفكري يف استغالل دورا يف 
راف ترتبط بالضرورة بامليزانية الربناجمية للسنة التالية بغية تيسري تبادل اآلراء بني الدول األط

  .واحملكمة يف وقت سابق من السنة بشأن هذه النقاط

   توقعات امليزانية املتوسطة األجل-٣

 فصلةاملتوقعات ال ناقش الفريق الدراسي مفهوم توقعات امليزانية املتوسطة األجل، وأبرز أمهية -١٨
حملة عامة عن املسببات املعروفة املتعلقة بامليزانية بوصفها أداة لتعزيز إمكانية التنبؤ مبيزانية احملكمة وتقدمي 

وأحاط الفريق الدراسي بتسليم احملكمة بقيمة حتديد . واحملتملة للتكاليف خالل سنوات امليزانية املقبلة
  ٥.وتوقع اآلثار الطويلة األجل للتكاليف

الفريق  تتسم بالدقة التامة، غري أن  ومت كذلك اإلقرار بصعوبة تقدمي توقعات متوسطة األجل-١٩
قيمة تقدمي تقديرات تشمل   أن من أهم أدوات التخطيط بالنسبة للدول األطرافدراسي أبرزال

ن من كمبلغا أو مبالغ إمجالية مقدرة لكل سنة مقترنة بنص سردي يصف التقديرات بأكرب قدر مم
) مبا فيها تكاليف املوظفني واملباين واملمتلكات(اخلصوصية حول املسببات الرئيسية للتكاليف 

  .ارها املقدرة على امليزانيةوآث
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 ونظرا ألن األنشطة القضائية للمحكمة تتسم بعدم التمكن من التنبؤ ا، مت التشديد على منفعة -٢٠
وخاصة (وضع توقعات بديلة للميزانية، مبا يشمل مبالغ بديلة أيضا، ختص مسببات التكاليف املعروفة 

ومت كذلك التشديد على قيمة إتاحة . شكل معقولواملسببات اليت ميكن تقديرها ب) منها احملاكمات
ويف هذا الصدد، الحظ . الفرصة للجنة لتعلق على التوقعات قبل إدراجها يف وثائق ميزانية احملكمة

 زمين قضائي يتطلع إىل املستقبل خبصوص احماكمات اجلارية الفريق الدراسي قيمة وضع جدول
مناقشات أكثر تفصيال حول توقعات احملكمة املتوسطة قيمة إجراء وبني الفريق الدراسي . باحملكمة
 يف – بتزامن مع احلوار بني اجلمعية واحملكمة حول افتراضات احملكمة وأهدافها وأولوياا –األجل 

  .وقت مبكر من السنة التقوميية، حسبما مت التطرق إليه بتفصيل آنفاً

   مشروع امليزانية الربناجمية نظر اجلمعية يف -٤

 تتلقى استفسارات من جانب الدول األطراف بشأن م الفريق الدراسي بأن احملكمة كثريا ما سل-٢١
ورمبا طُرحت من قبل أسئلة مشاة يف سياق الدورات السابقة للجنة أو يف .مشروع امليزانية الربناجمية

مبا يف وحصل االتفاق على أن حتديد عملية أكثر كفاءة وبساطة سيكون مفيدا، . السنوات السابقة
وسجل الفريق الدراسي أن . ذلك من خالل توثيق الصالت مع اللجنة حسبما مت التشديد عليه آنفاً

 توحيد معايري استفساراا من احملكمة لضمان مزيد من إمكانية التنبؤ ومنظور اللجنة أحاطته أا بصدد
  .أحسن للمقارنة على مر الزمن

  علقة بامليزانيةوضع إجراءات حمددة لالستفسارات املت) أ(

 إجراءات حمددة، حيتمل أن قيمة لوضع عالوة على ماسبق، وافق الفريق الدراسي على أن هناك -٢٢
 ويف صلة باألسئلة املفصلة اليت .تشمل مناذج، الستفسارات الدول من احملكمة والردود عليها

يف أن تطرح الدول اك قيمة هنتطرحها الول بشأن امليزانية الربناجمية، أشار الفريق الدراسي إىل أن 
وينبغي كذلك إبالغ األسئلة . األطراف تلك األسئلة على احملكمة كتابيا بدل عرضها عليها شفويا
وينبغي أيضا إبالغ ردود احملكمة . الكتابية إىل اللجنة إلتاحة فرصة التعليق هلا، حسب االقتضاء

  .يهاعلى مثل هذه االستفسارات كتابيا إىل اللجنة وتقدميها إل
 ويف حالة قيام الدول األطراف بوضع استفسارات خبصوص إمكانية حتقيق وفورات إضافية، -٢٣

وينبغي . وإبالغها إىل اللجنةينبغي أيضا تقدميها مفصلة إىل احملكمة من جانب الدول األطراف 
هذه إجراء مشاورات شاملة مع منسق شؤون امليزانية احلايل قبل وضع اللمسات األخرية على مثل 

ومبجرد التوصل بالطلب، ينبغي للمحكمة أن تبني املدة الزمنية . االستفسارات وبعثها إىل احملكمة
وينبغي أن يتضمن رد احملكمة سردا للكيفية اليت . اليت سيستغرقها الرد كتابيا على االستفسار

ليف، وأن يعني ستؤثر ا الوفورات اإلضافية على عمليات احملكمة، والوفورات احملتملة يف التكا
وينبغي إبالغ رد احملكمة إىل اللجنة، اليت . منسقا خمتصا يف احملكمة من أجل مواصلة االتصاالت

  .ميكنها التعليق عليه حسب االقتضاء

  تقييمات األثر على امليزانية الربناجمية) ب(

. نية ميكن التنبؤ اأبرز الفريق الدراسي أمهية مساعدة احملكمة يف مساعيها لالشتغال يف إطر ميزا -٢٤
اتفق الفريق الدراسي على أنه ينبغي للدول األطراف أن تضع يف اعتبارها ووفقا لذلك، 

. اإلجراءات، مبا فيها قرارات اجلمعية، اليت من شأا أن حتمل ميزانية احملكمة أعباءا غري متوقعة
سة املنظمات األخرى، ويف هذا الصدد، مت االتفاق على أنه ينبغي استخالص الدروس من ممار

  .وخاصة منها األمم املتحدة
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 واتفق الفريق الدراسي على أن اجلمعية تدرك آثار القرارات احملتملة على امليزانية الربناجمية، مبا يف -٢٥
حسب االقتضاء، ينبغي أن جتري احملكمة واتفق الفريق الدراسي على أنه . قرارات اجلمعيةذلك آثار ال

املنسق ذي الصلة، حول قررات اجلمعية / امليزانية الربناجمية، بالتشاور مع امليسرتقييما لآلثار على
ووفقاً للممارسة اجلاري ا العمل، ينبغي للتقييم أن يقدم . اليت تنطوي على آثار على امليزانية

 ومبجرد .تفاصيل التغيريات اإلدارية واملالية والربناجمية اليت قد ينطوي عليها اعتماد مشروع القرار
ىل اللجنة، إن مسح الوقت بذلك، زانية الربناجمية، ينبغي إحالته إاالنتهاء من تقييم اآلثار على املي

  .لتديل بتعليقاا عليه حسب االقتضاء
، ومعه مجعية الدول  الفريق العامل يف الهاي الفريق الدراسي الطريقة اليت ينظر ا  وناقش-٢٦

. جمية للمحكمة ويتخذان القرار بشأا، تساعدمها يف ذلك توصيات اللجنةاألطراف، يف امليزانية الربنا
وأقر الفريق الدراسي بالطبيعة املرهقة للمهمة امللقاة على عاتق منسق امليزانية الربناجمية وسلم بأن 

كلة ويف اجلمعية تطرح سنويا مش الفريق العامل يف الهايالطريقة اليت يكَل ا مناقشات امليزانية يف 
 الدورات املقبلة للجمعية واألفرقة العاملة قد وشدد الفريق الدراسي على أن. للجمعية وأفرقتها العاملة

  .تستفيد من النظر يف اموعة التالية من االقتراحات

  شكل مناقشات امليزانية) ج(

ة يصبح أكثر للمحكم مشروع امليزانية الربناجميةشدد الفريق الدراسي على أن نظر اجلمعية يف  -٢٧
 ويف إطار هذا النموذج، تكون بنود جدول .يعتمد ج مواضيعي للمداوالتبساطة وتركيزا عندما 

األعمال اجلوهرية املراد النظر فيها واختاذ القرار بشأا هي توصيات اللجنة بدل الربامج الرئيسية 
موعة اجلوهرية يف جدول ويظل دوما من املمكن إضافة بنود ومواضيع أخرى إىل هذه ا. للمحكمة
  .الفريق العامل يف الهاي للنظر فيها من قبل اجلمعية أو األعمال

 وأبرز الفريق الدراسي تعدد أوجه نظر اجلمعية يف مشروع امليزانية، الذي يتطلب أن تتمعن -٢٨
ق الدراسي على وشدد الفري. اجلمعية يف تقييم طائفة من األسئلة الصعبة املتعلقة بامليزانية و وسياستها

. ينبغي أال تقع اجلمعية يف اإلدارة اجلزئية املفرطة مليزانية احملكمة وأال حتاول تكرار جهود اللجنةأنه 
املهمة األوىل للفريق العامل املعين بامليزانية أن حيدد جمموعة من املسائل ويف هذا الصدد، أُبرز أن 

 باستخدام املسائل اليت حددت يف التقارير  وذلكلطرحها للمناقشة، مبايف ذلك مبلغ املخصصات،
  .ذات الصلة اليت قدمتها اللجنة كنقطة انطالق

التخطيط يف  وعندما يتم حتديد هذه اموعة من املسائل املراد مناقشتها، ستكون هلا قيمة يف -٢٩
وقت مبكر جدا الجتماعات متواصلة لوضع جدول أعمال واضح لكل اجتماع، مع إبراز املسائل 

وأبرز عدة مشاركني أن النظر يف امليزانية قد يكون له طابع تقين جدا وأن عدة . اليت ستتم مناقَشتها
يتأكد وفود ال تستطيع ختصيص قدر كبري من الوقت لتغطيته أو التحضري الكايف لالجتماعات عندما ال 

  .بدقة ما هي البنود اليت ستناقش يف يف اجتماعات أفرقة عاملة معينة
إعداد الوثائق  التشديد كذلك على أن أعضاء األفرقة العاملة املعنية ميكن أن تستفيد من  ومت-٣٠

، وحسب االقتضاء، )ومنها مقتطفات من تقارير اللجنة (وتعميمها، مبا يف ذلك املعلومات األساسية
هذا الصدد، مت  ويف .النقاط املناسبة للمناقشة يف إطار املواضيع املراد النظر فيها واختاذ قرار بشأا

يتم النظر سنويا واقترح أن . التشديد على احلاجة إىل تقدمي املزيد من الدعم إىل منسق شؤون امليزانية
 نظرا تعيني منسقني مساعدين أو منسقني فرعيني معنيني مبسائل حمددة تتعلق بامليزانية،خيار  يف

 دود يف الغالب بني إصدار التوصيات وعقد ة والوقت احملضواملسائل املعرا للطابع التقين الذي تتسم
قيمة اختتام مناقشات امليزانية يف وقت مبكر إن أمكن، مما وأبرز الفريق الدراسي . دورة اجلمعية

  .سيترك للجمعية متسعا للتركيز على املسائل األكثر استراتيجية
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أن قيمة يف سي إىل أن هناك  وأثناء التمحيص يف امليزانية الربناجمية للمحكمة، أشار الفريق الدرا-٣١
عدة خيارات لتحقيق وفورات يف جماالت معينة من ميزانية احملكمة، وذلك يف  تعرض اللجنة

وينبغي أن تبني اللجنة . احلاالت اليت ترى فيها أن مثل هذا النهج ميكن تنفيذه من الناحية التقنية
  .على عمليات احملكمةبوضوح آثار خمتلف اخليارات املعروضة 

 وأقر الفريق الدراسي بامتثال احملكمة لإلطار القائم للنظام املايل والقواعد املالية، لكنه أقر أيضا -٣٢
بالتحدي الذي تواجهه اجلمعية عندما تقدم احملكمة طلبات إضافية متعلقة بامليزانية يف مرحلة متأخرة 

ي أن هناك حاجة إىل الوضوح والحظ الفريق الدراس. من مداوالت اجلمعية بشأن امليزانية املقترحة
 عند تقدمي طلبات )امليزانية الربناجمية مضافة إىل االلتزامات األخرى(حول املبلغ اإلمجايل املطلوب 

الدول األطراف حتتاج إىل أن تقدم هلا واعترب الفريق الدراسي أيضا أن . إضافية متعلقة بامليزانية
الناشئة عن والية احملكمة وعملياا اليت مل تصبح بعد بشفافية حملة عامة عن االلتزامات احملتملة 

افتراضات يف امليزانية، سواء يف حالة أا قد تؤدي إىل ميزانية إضافية أم ال، أو يف حالة اإلخطار 
وينبغي أن حيدد هذا السجل من االلتزامات املمكنة طبيعة االلتزام . باللجوء إىل صندوق الطوارئ

  .ه املايل احملتمل، وأرجحية ظهورهاحملتمل، وتقديرا ألثر
تنظر احملكمة يف توسيع نطاق املمارسة الفضلى املطبقة يف سياقات  وأوصى الفريق العامل بأن -٣٣

أخرى، مثل مشروع املباين الدائمة، ووضع سجل لاللتزامات اليت ميكن التنبؤ ا بطريقة معقولة 
ايف ذلك ما يتصل بأنشطتها القضائية، وحتديث هذا واليت حيتمل أن تكون هلا آثار على امليزانية، مب

  .السجل بانتظام

   صندوق الطوارئ-٥

تبادل الفريق الدراسي اآلراء مع احملكمة بشأن املمارسة احلالية واإلجراءات املتصلة بصندوق  -٣٤
ية الطوارئ، وأبرز الفريق الدراسي ضروة ضمان قدر أكرب من اليقني خبصوص جوانب املالية وامليزان

وأحاط الفريق الدراسي علما بتفسري احملكمة الذي مفاده أن مدى . املتصلة بتجديد موارد صندوق
جلوء احملكمة إىل املوارد املالية لصندوق الطوارئ ال يعرف بدقة إال بعد إقفال حسابات احملكمة، وأن 

 اط الفريق الدراسي علما أيضاوأح. ستة أشهر بعد اعتماد امليزانية الربناجمية) تقريبا(هذا األخري جيرى 
بتفسري احملكمة الذي مفاده أن احملكمة ستستخدم األموال غري املنفقة من ميزانيتها الربناجمية، إذا انطبق 

  . احتياجاا الطارئةلتمويل صندوق الطوارئذلك، قبل أن تلجأ إىل 
يد من يقني اجلمعية بشأن خيارين حمتملني ملعاجلة الدعوة إىل ضمان مز الفريق الدراسي وناقش -٣٥

 أوالً، ميكن أن حتدد اجلمعية حداً أقصى ٦.تجديد موارد صندوق الطوارئب يف شقها املتعلقامليزانية 
 وإذا مت اللجوء إىل الصندوق مبا يقل عما هو متوقع، .ملبلغ جتديد موارد الصندوق وقت اعتماد امليزانية
أما إذا فاق اللجوء إىل الصندوق ما . ف وفقا لذلكسيتم ختفيض االشتراكات املقررة للدول األطرا

  .تتوقعه احملكمة خالل دورة اجلمعية، فلن تكون هناك زيادة يف االشتراكات املقررة
يزانية الربناجمية للسنة  وثانياً، اقترح الفريق الدراسي أن يرجأ جتديد موارد صندوق الطوارئ إىل امل-٣٦

وأحاط الفريق الدراسي علما باملخاطر احملتملة يف . يف التجديدالتالية بغية ضمان اليقني والدقة 
التدفقات النقدية، وأنه إذا مت املضي قدما ذه الفكرة، قد تكون هناك حاجة إىل تعديل القواعد املالية 

واتفق الفريق الدراسي . ذات الصلة من أجل توسيع نطاق استخدام أموال صندوق رأس املال العامل
وطلب .  ليتلقى منها مزيدا من املشورة بشأن هذين االقتراحني وغريمهايارين على اللجنةعلى إحالة اخل

، وذلك بتشاور ٢٠١٣الفريق الدراسي إىل احملكمة أن متضي يف تطوير املبادئ التوجيهية خالل عام 

                                                 
  . صندوق الطوارئ لتبلغ العتبة الدنيا املنطبقة" لتجديد موارد"يقصد هنا أن يكون قدر التجديد هو القدر الالزم   6
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 مع اللجنة، من أجل الوضوح يف حتديد املواد اليت ميكن أو ال ميكن احلصول عليها باللجوء إىل
  .الصندوق

وأحاط الفريق الدراسي بالتوصية السابقة املقدمة من اللجنة اليت مفادها أن مجيع طلبات املوارد  -٣٧
ستوزع على اجلمعية للنظر فيها خالل اجتماعها "من صندوق الطوارئ وتعليقات رئاسة اللجنة عليها 

فافية ووضوح الرؤية فيما يتعلق  وأقر الفريق الدراسي أيضا بضرورة وجود أقصى قدر من الش٧".املقبل
باإلخطار باحتمال اللجوء إىل صندوق الطوارئ، مع إدراك ضرورة توفري محاية تامة للمعلومات 

بأن وأيد الفريق الدراسي توصية اللجنة . احلساسة، نظرا لآلثار احملتملة ملثل هذه الطلبات على امليزانية
ذي الصلة  مشروع امليزانية الربناجمية عدة سنوات يتم التربير التام للموارد املطلوبة على مدى

واتفق الفريق الدراسي على أنه ينبغي توزيع طلبات احملكمة للموارد وتعليقات . بتلك املوارد
  .الرئاسة عليها وقت تقدميها عرب أمانة اجلمعية على الدول األطراف

  خيار فترة السنة الواحدة وخيار فترة السنتني:  دورة امليزانية-٦

استمع الفريق الدراسي إىل عروض قدمتها احملكمة وكذلك ممثلون عن احملكمة اجلنائية الدولية  -٣٨
ومشلت حماسن ميزانية فترة . ليوغوسالفيا السابقة حول حماسن ومساوئ خيار ميزانية فترة السنتني

تفاع درجة عدم ومشلت املساوئ كون ار. السنتني احلاجة إىل وقت أقل إلعداد امليزانية واعتمادها
كبري يف صندوق " خمزون احتياطي"اليقني قد يؤدي إىل افتراضات أقل دقة، مما ينطوي على احلاجة إىل 

  .الطوارئ، بل ورمبا على احلاجة إىل تنقيح امليزانيات الربناجمية
وطلب الفريق الدراسي إىل احملكمة أن تعد، كمشروع متوسط األجل، ورقة مناقشة حول  -٣٩

انيات فترات السنتني، يبني بوضوح اآلثار اإلجيابية والسلبية خليار االنتقال من امليزانية خيار ميز
وحث الفريق الدراسي احملكمة أيضا على استلهام الدروس املستفادة . السنوية إىل ميزانية السنتني

  .يف املنظمات األخرى، مبا فيها احملاكم الدولية األخرى

  ت القائمة استعراض الربامج والسياسا-٧

 سلم الفريق الدراسي بضرورة إجراء استعراضات منتظمة لكفاءة وفعالية السياسات والربامج -٤٠
اجلهود اليت تبذهلا احملكمة للقيام باستعراض  ويف هذا الصدد، رحب الفريق الدراسي ب.واهلياكل القائمة

  ٨.ت املماثلة اجلاريةشامل لنظام املساعدة القانونية القائم والتزام احملكمة باالستعراضا
 ٩ وأقر الفريق الدراسي بضرورة اجتناب أوجه التداخل وباحلاجة إىل تكامل أنشطة احملكمة-٤١
شدد على قيمة االستعراضات املنتظمة واهلادفة لسياسات احملكمة وبراجمها وإطارها اإلداري و

وص عليها يف نظام روما  القائمة على أساس الواليات املنصوالقانوين، مبا يف ذلك االستعراضات
ف، وذلك بغية إعادة تقدير قيمتها وتعزيز مجعية الدول األطرااألساسي والواليات اليت تكلِّف ا 

 وأثىن الفريق الدراسي على جهود احملكمة الرامية إىل إجياد كفاءات يف الربامج القائمة ورحب .كفاءا
وحث الفريق الدراسي احملكمة على مواصلة بذل . بإفادات احملكمة إىل اجلمعية بشأن تدابري الكفاءة

  .جهود إلجياد كفاءات يف الربامج القائمة االستمرار يف إبالغ اجلمعية واللجنة بتلك اجلهود

                                                 
  .٣١، الفقرة )ب (٨-ألف- يناجلزء الثا، )ICC-ASP/3/25 (٢٠٠٤... الثالثةالدورة ... الوثائق الرمسية  7
، الذي عرضته ٢٠١٢ سبتمرب/أيلول ١٩، املؤرخ ٢٠١٧- ٢٠١٣مشروع اخلطة االستراتيجية للمحكمة اجلنائية الدولية للفترة   8

  .٢٠١٢ سبتمرب/أيلول ٢٠يف  لفريق العامل يف الهاياحملكمة شفويا خالل االجتماع السادس ل
  ).ICC-ASP/11/11( تقرير احملكمة عن عملية إعداد ميزانيتها  9
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مبا يف ( والحظ الفريق الدراسي أن االستعراضات قد تستفيد من اخلربات املتوفرة داخل املؤسسة -٤٢
أو من اخلربات الستشارية اخلارجية يف احلاالت اليت ) واللجنة مكتب املراجعة الداخلية للحساباتذلك 

 العاملة واللجنة وأفرقتهاوأشار الفريق الدراسي إىل أن اجلمعية . ال تتوفر فيها كفاءات داخل احملكمة
  .ستستفيد من اإلحاطات واحلوار بانتظام، سواء قبل بداية مثل هذه االستعراضات أو أثناءها

بالتعاقد مع خبري استشاري خارجي ، أبرز الفريق الدراسي قيمة مقترح احملكمة  ويف هذا الصدد-٤٣
 لتشكيلة موظفي احملكمة واحتياجاا وتقدمي استعراض هيكلي شاملللعمل بتشاور مع احملكمة 

 وبني الفريق الدراسي احلاجة إىل الشفافية واحلوار املتواصل مع اللجنة واجلمعية بشأن .منهم
ا يف ذلك ما جيرى يف مرحلة مبكرة ويف صلة باالختصاصات املنطبقة على اخلربة االستعراض، مب

  .االستشارية
جتريب إعداد ميزانيات تقوم على أساس   الرامية إىل وأثىن الفريق الدراسي على جهود احملكمة-٤٤

مثل تكنولوجيا املعلومات (الصفر يف بعض أقسام احملكمة، مبا فيها تلك اليت تقدم خدمات 
باستكشاف إمكانية استخدام مثل هذا النهج يف  وأبان الفريق الدراسي عن اهتمامه ).االتصاالتو

إعداد امليزانية يف أقسام أخرى من احملكمة، حسب االقتضاء، وأشار إىل رغبته يف أن يستمر احلوار 
  .بني احملكمة واللجنة واجلمعية ذا اخلصوص، بغية حتسني وضوح طلبات ختصيص املوارد

 بصفة  لقدرات احملكمة،طلب الفريق الدراسي إىل احملكمة مواصلة العمل على وضع منوذج -٤٥
ذلك مشروعا متوسط األجل يشمل توضيحا للقمة اليت ميكن أن تبلغها احملكمة يف أنشطتها القضائية 

 احملكمة وأيد الفريق الدراسي كذلك العمل الذي تواصله. اليت قد تستوعبها املباين الدائمة للمحكمة
للمضي يف تطوير مناذج املساءلة التحليلية بغية التمكن من حتديد تكاليف احملاكمات وغريها من 

  .األنشطة الرئيسية للمحكمة وبالتايل التنبؤ ا بصورة أفضل

____________ 


