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  )*(احملكمة التنظيميعن هيكل تقرير 

  مقدمة  -أوال

 املنعقدة يف أثناء دورا الثامنة عشرة ،")اللجنة"فيما يلي(نظرت جلنة امليزانية واملالية  -١
") احملكمة"فيما يلي (يف التقرير املقدم إليها من احملكمة اجلنائية الدولية ، ٢٠١٢أبريل /نيسان
توصية اللجنة يف دورا السابعة استجابة لوقدمت احملكمة التقرير  .هيكلها التنظيميعن 

مراجعة شاملني هليكلها التنظيمي دف تبسيط املهام /تقوم احملكمة بإجراء تقييمعشرة بأن 
والعمليات واهلياكل املقابلة، واحلد من نطاق املراقبة عند االقتضاء، وحتديد املسؤوليات اليت 

لية ذات ثالث قد وصفت يف التقرير عم و(1). خطوط إعداد التقاريرميكن تفويضها، وعقلنة
داخلية للجهاز لتقدير اجعة مر: وع املكثفاالستجابة لشروط هذا املشرجل أمراحل من 
، ومراجعة بني األجهزة )املرحلة األوىل(كثر كفاءة لكل جهاز النظام اهليكلي األوحتديد 
ومراجعة شروط التوظيف ؛ )املرحلة الثانية(خرى كمة األثري أي تغيري إزاء أجهزة احملألتقدير ت

وأشارت احملكمة إىل املستوى العايل للخربة الالزمة ملثل هذا العمل ). املرحلة الثالثة(
موارد خارجية وداخلية يعد املقاربة األكثر فعالية  بني ءصت إىل أن ضرورة وجود شركاوخلُ

 .توريدة الحقا عملية وهلذا الغرض أطلقت احملكم. يف هذا السياق

 وبعد أن نظرت يف تقرير (2)وذكرت اللجنة يف تقريرها عن أشغال الدورة الثامنة عشرة، -٢
مراجعة شاملني هليكلها التنظيمي /تقوم احملكمة بإجراء تقييمن أيتها األصلية بصاحملكمة، بتو

وذلك دف وتقدم إليها تقريرا عن اهليكل الكامل للمحكمة، وليس على مستوى املناصب، 
حتديد اخلطوط املتعلقة باإلدارة وإعداد التقارير بوضوح، فضال عن أي احتياجات موجودة 

                                                                                                                                       
  .CBF/19/17صدر سابقا بوصفه الوثيقة ) *(

(1)
 الدولية، الدورة العاشرة، نيويورك، الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية 
  .٤٣، الفقرة ٢ الد الثاين، اجلزء باء، (ICC-ASP/10/20) ٢٠١٢ديسمرب / كانون األول٢١- ١٢
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 .حاليا أو اليت قد توجد يف املستقبل لتعديل هيكل احملكمة واالحتياجات من الوظائف
باستخدام املوارد الداخلية لتقدمي إجابة عن األسئلة "وأوصت اللجنة كذلك بأن تقوم احملكمة 

 (3)."لواردة اعاله يف دورا التاسعة عشرةا

 حتيني ما حتقق من تقدم  -ثانيا

 جرت ٢٠١٢أعاله ويف سياق التخفيصات يف ميزانية بناء على توصية اللجنة مثلما وردت  -٣
نقاشات عن إمكانية تفادي أو احلد من استخدام موارد خارجية للمشروع دون املساس 

 بينما تستمر مبادرات أخرى توريدوالنتيجة أنه اختذ قرار بأن يتم البدء يف عملية ال. بالنتجة
يف هيكل ) جمانارمبا (ملوضوع االعتماد على خدمات خرباء يف ا يف استكشاف إمكانية

 .قليالتبارات الضرورية مت تأجيل املشروع عوبسبب هذه اال. املشروع القائم

 Price "برايس ووترهاوس كوبرز" كان توريدالعرض واالقتراح الذي حاز على  -٤

Waterhouse Coopers (PWC)، واعتربت احملكمة أن هذا االقتراح الذي يتطلب استثمارا 
معا . تطرح أفضل قيمة من منظور فين ومايل على حد سواء و تقريبا يور٩٠,٠٠٠حلوايل 

ورغم أن . اليت مت تلقيها على تعبري احملكمة عن اهتمامهامن بني األجوبة الثالث عشرة 
وضعا ماليا صعبا إال أا متنح األولوية هلذا املشروع يف ضوء أمهيته احملكمة تواجه حاليا 

 ذلك فإن احملكمة يف مرحلة حتديد خرباء ذوي مستوى عال ويف غضون. وتأثريه املمكن
واليوم تنظر احملكمة يف إمكانية إجياد . جماينعن املشروع على أساس لتقدمي إرشاد استراتيجي 

 من أجل تعظيم قاعدة "برايس ووترهاوس كوبرز"ريقة اليت اقرحتها طيف الدور هلؤالء اخلرباء 
 .دىنأحد أقصى لفة املشروع عند كة املستعملة بينما حتتفظ تفاملعر

احملكمة وائقة من أن هذه املقاربة ستكون األكثر فعالية بالنظر إىل توصية اللجنة واملوارد  -٥
وباإلضافة إىل هذا التقرير املكتوب . احملدودة املتاحة لبلوغ اهلدف من هذا املشروع املعقد

التاسعة عشرة عن التقدم احملرز ستكون احملكمة جاهزة لتفدمي تقرير شفهي للجنة يف دورا 
 رباءاخلإىل حد اآلن يف مشروع اهليكل املختلط للموارد الداخلية واملستشارين اخلارجني و

 .اانيني

______________  

                                                                                                                                       
  .٢٩املرجع نفسه، الفقرة  (3)


