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  مجعية الدول األطراف
 

  عشرةالرابعةالدورة  
 ٢٠١٥نوفمرب /تشرين الثاين ٢٦ – ١٨ ،الهاي

  تقرير قلم احملكمة بشأن ما حققته من وفورات ائية على صعيد
  ∗٢٠١٤املعتمدة لعام امليزانية الربناجمية 

  موجز تنفيذي
، ICC-ASP/12/Res.1( يتناول هذا التقرير طلب مجعية الدول األطراف املقـدم إىل املـسجل      

 يف املائة ٣أن يحقق كجانب من خطة إعادة التنظيم اليت وضعها، ما ال يقل عن         ).٣الفرع حاء، الفقرة    
  .٢٠١٤ة لقلم احملكمة يف جمرى عام من الوفورات على صعيد امليزانية الربناجمية املعتمد

 ٣,٢ مليون يورو، أو     ٢,١ائية مقدارها   قلم احملكمة قد حقق وفورات      التبليغ بأن   ويسر املسجل     
 مليون يورو، متجـاوزاً     ٦٦,٣ وقدرها   ٢٠١٤يف املائة من امليزانية الربناجمية املقترحة لقلم احملكمة لعام          

واقع أن هذه الوفورات قد حتققت بعد استيعاب عدد من التكاليف           وال. بذلك املبلغ الذي طلبته اجلمعية    
اللجوء غري املتوقعة وغري املميزنة مبا فيها، على وجه اخلصوص، الوفورات املبلغ عنها فيما خيص احتمال                

وبعبارة أخـرى،  .  ذات الصلة بتنفيذ مشروع إعادة الرؤية     ٢٠١٤إىل صندوق الطوارئ وتكاليف عام      
 مليون يورو ٣,٨ لوفورات فعلية أعلى مستوى بكثري وحقق هذه الوفورات ومقدارها خطط قلم احملكمة

  .٢٠١٤ يف املائة من امليزانية الربناجمية املقترحة لعام ٥,٨أو 
وحتققت هذه الوفورات بفضل االستعراض والفحص املتواصلني خلطط اإلنفاق وإعـادة حتديـد               

كانت بالغة الصعوبة وتطلبت حتلـيالً مشوليـاً   يني الوفورات واملمارسة املتمثلة يف تع . أولويات األنشطة 
ـم احملكمة وافتراضاته باالستناد إلــى التطورات احلاصلة يف جمرى  ومنتظماً جلميع جماالت عمل قـل

  .٢٠١٤عام 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
  .CBF/24/19صدر سابقاً بوصفه الوثيقة   ∗
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  مقدمة  -أوالً 
لمسجل بإعادة تنظيم اهليكل التنظيمي لقلـم   ل") اجلمعية("مجعية الدول األطراف    أذنت    -١
من الوظائف   والعدد األقصى    ٢٠١٤حدود امليزانية الربناجمية املعتمدة لعام      ضمن  كمة وترشيده   احمل

ورحبت اجلمعية بالتزام املسجل باالخنراط يف حوار استراتيجي        . املعتمدةللوظائف الثابتة والوظائف    
ء إمكانية العمـل    فيما بني األجهزة بغية استبعاد حاالت االزدواج، وزيادة الفاعلية والنجاعة، وإيتا          

التآزري، وطلبت إىل املسجل أن يعمل يف إطار خطته اخلاصة بإعادة التنظيم من أجل التوصل خالل 
 يف املائة من امليزانية الربناجمية املعتمدة لقلـم         ٣ إىل حتقيق وفورات ال تقل نسبتها عن         ٢٠١٤عام  

دورا الثانية والعشرين ودورـا     احملكمة، وطلبت إىل املسجل أن يقدم إليها، عن طريق اللجنة يف            
 تقارير عن التقدم احملرز يف التنفيذ، مبا يف ذلك الوفورات وحاالت حتسني النجاعة              ،الثالثة والعشرين 

  )١( .وإمكانات العمل التآزري احملققة
ومتشياً مع طلب اجلمعية، قام املسجل مبوافاة اللجنة بتقرير شفوي حمدث يتعلق   -٢

املتعلق مبا حققه من ه ية خالل الدورة الثانية والعشرين للجنة وبتقريرمبشروع إعادة الرؤ
 خالل الدورة الثالثة والعشرين ٢٠١٤وفورات على صعيد امليزانية الربناجمية املعتمدة لعام 

 مليون يورو، أو    ٢,٢وأبلغ املسجل، يف ذلك التقرير، اللجنة بأن وفورات تقارب           )٢(. للجنة
 مليون يورو قد حتققت ٦٦,٣ والبالغة ٢٠١٤يزانية الربناجمية املعتمدة لعام  يف املائة من امل٣,٤

وأشار التقرير كذلك إىل أن الوفورات املبينة قد        . ٢٠١٤أثناء األشهر اخلمسة األوىل من عام       
تزيد أو تنقص رهناً مبا حيدث من تطورات وأكد التزام املسجل مبواصلة بذل املزيد من اجلهود       

 يف املائة من الوفورات على صعيد امليزانية الربناجميـة          ٣  عن ىل حتقيق ما ال يقل    بغية التوصل إ  
  .املعتمدة لقلم احملكمة

ونظرت اللجنة، يف دورا الثالثة والعشرين، يف التقرير اآلنف الـذكر وأوصـت               -٣
عن  وما بعده وتقدمي تقرير إىل اللجنة ٢٠١٤املسجل مبواصلة حتديد أوجه لوفورات يف حبر عام 

 واجلوانب اإلضافية ٢٠١٤ديسمرب / كانون األول٣١النتائج النهائية ملا حتقق من وفورات لغاية 
  )٣(.املتعلقة باجلدوى والعمل التأزري بعد إجناز مشروع إعادة الرؤية يف دورا الرابعة والعشرين

يزانية ويقدم هذا التقرير نظرة عامة عن الوفورات النهائية اليت حتققت على صعيد امل              -٤
شروع إعادة الرؤية   موحيث إن من املتوقع وضع      . ٢٠١٤الربناجمية املعتمدة لقلم احملكمة لعام      

الوفورات احملددة يف هذا التقرير ال      فإن  ،  ٢٠١٥يونيه  /حبلول شهر حزيران  يف صيغته النهائية    
اهليكل ترتبط مبشروع إعادة الرؤية ولذلك هي ليست ناجتة عن التغيريات احلاصلة على صعيد            

تدرجيياً تبعاً ملا ينفذ من االستنتاجات املقابلة     ستتحقق  هي تغيريات   بل  التنظيمي لقلم احملكمة،    
حتققت واليت يتناوهلا هذا التقرير فهي ناجتة أما الوفورات اليت . وستكون موضوعاً لتقرير منفصل

ملمارسة املتواصـلة    وعن ا  اجلهات اليت تتعامل معها   لرصد الصارم ملتطلبات قلم احملكمة و     اعن  
  .٢٠١٤املتمثلة يف إعادة حتديد األولويات اليت قام ا قلم احملكمة أثناء عام 

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ولية، الدورة  انظر الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الد              )١(
، الد األول، اجلزء الثالـث،  )(ICC-ASP/12/20 ٢٠١٣نوفمرب / تشرين الثاين٢٠-١٨الثانية عشرة، الهاي،    

ICC-ASP/12/Res.1 ٣، الفرع حاء، الفقرة.  
)٢(  CBF/23/2.  
الدورة انظر الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية،                )٣(

، ٢-، الد الثاين، اجلزء باء    )(ICC-ASP/13/20 ٢٠١٤ديسمرب  / كانون األول  ١٧-٨الثالثة عشرة، نيويورك،    
  .٩٤الفقرة 
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  الوفورات الفعلية والنهائية  -ثانياًً 
 مليون يـورو أو     ٢,٢مثلما تقدم ذكره، حتقق قلم احملكمة من وفورات أولية مببلغ             -٥

 ٦٦,٣ ومقـدارها  ٢٠١٤مدة لقلم احملكمة لعام  يف املائة من مبلغ امليزانية الربناجمية املعت       ٣,٤
هو تقدير   و ٢٠١٤ويقوم هذا التقدير على أساس ممارسة أُجريت يف أوائل عام           . مليون يورو 

والتقدير املذكور مل . عرضة للنقص والزيادة رهناً مبا حيدث من تطورات يف املدة الباقية من العام
  . غري متوقعة أو غري مميزنةيدرج، يف ذلك الوقت، إمكانية استيعاب أنشطة

بيد أن قلم احملكمة قرر يف وقت الحق أن يستوعب، قدر ما أمكن، أية تكاليف غري   -٦
 أي مقارنة بامليزانية الربناجمية -أو غري مميزنة حىت تكون الوفورات ليست فعلية فقط      /متوقعة و 

  . من حيث القيم احلقيقية ولكن وفورات ائية أي أا مطلقة-املعتمدة وفقاً لطلب اجلمعية 
 وسعياً وراء التحقيق الناجح للهدف الذي طلبته اجلمعية وختطـي           ،وبعبارة أخرى   -٧

ويليه الوفورات الفعليـة يف     . قلم احملكمة لوفورات فعلية أعلى    ، خطّط   ذلك اهلدف إن أمكن   
 يف املائة أي ٥,٨ مليون يورو أو ٣,٨مبقدار  ٢٠١٤امليزانية الربناجمية املعتمدة لقلم احملكمة لعام 

  .زهاء ضعف املبلغ الذي طلبته اجلمعية
  :ويورد اجلدول التايل نظرة عامة تتعلق بالوفورات الفعلية اليت حتققت  -٨

  )بآالف اليورو (٢٠١٤ نظرة عامة عن الوفورات الفعلية على صعيد امليزانية الربناجمية املعتمدة لقلم احملكمة لعام -١اجلدول 
  ٢٠١٤امليزانية املعتمدة لعام   البنود

]١[  
  ٢٠١٤ لعام *النفقات الفعلية
]٢[  

  وجه التفاوت
]٢[-]١[=]٣[  

  معدل التنفيذ بالنسبة املئوية
]١[/]٢[=]٤[  

  ٩٨,٥  ٦٤٣,٦  ٤١ ٤٦٠,٦  ٤٢ ١٠٤,٢  املوظفنياملتصلة بتكاليف ال
املتـصلة  تكاليف غـري    

  املوظفنيب
٨٦,٨  ٣ ١٩٩,٣  ٢٠ ٩٨٩,٥  ٢٤ ١٨٨,٨  

  ٩٤,٢  ٣ ٨٤٢,٨  ٦٢ ٤٥٠,٢  ٦٦ ٢٩٣,٠  جمموع احملكمة
  .للتغيريقابلة  قائمة على أساس أرقام أولية غري مراجعة وهي ٢٠١٤نفقات عام * 

 حتققت وفورات على صعيد قلم احملكمة شهدا الفئات التايل   ومثلما هو مبني أعاله     -٩
  :ذكرها يف امليزانية

  املوظفنياملتصلة بتكاليف ال  -ألف
  مليون يورو ناجتة باألساس عن اعتماد حلول داخليـة        ٠,٦ققت وفورات مببلغ    حت  -١٠

وهذه التغيريات  . مؤقتة تتيح تأجيل عمليات التوظيف وإدخال تغيريات على خطط التوظيف         
  .األخرية تتصل أساساً باالحتياجات اللغوية يف شىت القضايا اليت تعرض على احملكمة

  ظفنياملواملتصلة بغري تكاليف   -باء
  : مليون يورو ناجتة أساساً عما يلي٣,٢حددت وفورات مببلغ   -١١

وفورات على صعيد املساعدة القانونية وخاصة فيما يتصل مبحـامي الـضحايا يف               )أ(
  حاالت مجهورية الكونغو الدميقراطية والسودان ومجهورية أفريقيا الوسطى؛

إعادة ترتيب أولويات األنشطة وفورات على صعيد نفقات التشغيل العامة ناجتة عن         )ب(
وعلى صعيد تطورات يف جمال أنشطة محاية الضحايا والشهود، خاصة فيما يتـصل   
باحملاكمات يف حاليت كينيا والسودان ونظام االستجابة األولية يف مايل وعدد مـن             

  اإلحاالت اخلاصة باحلماية املقررة؛
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يات الرحالت وإعادة هيكلة    ووفورات على صعيد السفر نتيجة إلعادة ترتيب أولو         )ج(
  .خطط السفر والقيام، قدر املمكن، باملزاوجة بني البعثات إىل أماكن خمتلفة

وعلى حنو ما بينته اللجنة يف دورا الثالثة والعشرين يف تقرير قلم احملكمة بشأن ما                 -١٢
ن استعراض  اجنرت ع)٤(.٢٠١٤حققه من وفورات على صعيد امليزانية الربناجمية املعتمدة لعام    

. ٢٠١٤اهليكل التنظيمي لقلم احملكمة تكاليف إضافية غري مدرجة يف امليزانية الربناجمية لعـام       
 مل ختصص هلا اعتمادات يف      ٢٠١٤عام  كما واجه قلم احملكمة أنشطة مل تكن متوقعة يف حبر           

  .امليزانية املعتمدة لتلك السنة
لدقيق الستيعاب البنود التايل ذكرها     وقام قلم احملكمة، يف هذا الصدد، بالتخطيط ا         -١٣

  : مليون يورو بغية اجناز اهلدف الذي طلبته اجلمعية١,٧البالغ قدرها 
 يف اإلشـعارات املتعلقـة      املدرجة ٢٠١٤مجيع التطورات غري املتوقعة يف حبر عام          )أ(

واملبلغ اإلمجـايل لنفقـات الـصندوق       . بإمكانية اللجوء إىل الصندوق االحتياطي    
   مليون يورو؛٠,٥ متثل يف ٢٠١٤ي املستوعبة بالنسبة لعام االحتياط

 وحتديداً  ٢٠١٤لفريق إعادة الرؤية لعام     عمل  الكافة التكاليف املتصلة بإنشاء وسري        )ب(
تكاليف املوظفني والسفر فضالً عن تعويض إاء اخلدمة نتيجة لتنفيذ مشروع إعادة     

  .ليون يورو م٠,٥ ومقدار هذه التكاليف ٢٠١٤الرؤية يف عام 
١٤-  ائية يتمثل يف ويسر علن أن ما حتقق من وفوراتمليون يورو، أو ٢,١ املسجل أن ي 
 مليـون   ٦٦,٣ وقدرها   ٢٠١٤ يف املائة من امليزانية الربناجمية املعتمدة لقلم احملكمة لعام           ٣,٢
قيق ما ال وعلى هذا النحو فإن الطلب الذي تقدمت به اجلمعية إىل املسجل والقاضي بتح. يورو

وهذا .  قد مت الوفاء به بل تخطي هذا اهلدف٢٠١٤ يف املائة من الوفورات أثناء عام ٣يقل عن 
  .فيما خيص يف آن واحد النسبة املئوية للوفورات وطبيعة شىت التكاليف املستوعبة

  :وترد فيما يلي نظرة عامة ختص جمموع الوفورات النهائية  -١٥
  )بآالف اليورو (٢٠١٤لعام على صعيد امليزانية الربناجمية املعتمدة قلم احملكمة النهائية يف ورات  نظرة عامة عن الوف-٢اجلدول 
  )نسبته املئوية(الباقي   )مبلغه(الباقي   النفقات الفعلية  البنود

  ٥,٨  ٣ ٨٤٢,٨    الوفورات املستهدفة املزمعة
      ١ ٧٣٦,٧  :األنشطة غري املتوقعة

  ٥,١  ٣ ٣٨٨,٠  ٤٥٤,٨   املستوعبة     نفقات الصندوق االحتياطي
  ٣,٢  ٢ ١٠٦,١  ١ ٢٨١,٩      تكاليف مشروع إعادة الرؤية وتعويض إاء اخلدمة

  ٣,٢  ٢ ١٠٦,١    *جمموع الوفورات باالستناد إىل التنفيذ الفعلي
  .للتغيريقابلة على أساس أرقام أولية غري مراجعة وهي  ٢٠١٤فقات عام تقوم ن* 

مالحظة أن املمارسة املتمثلة يف حتقيق وفورات كانـت بالغـة           ومن األمهية مبكان      -١٦
فقد اقتضت هذه الوفورات إجراء حتليل مشويل ومتواصل لكافة جماالت عمل قلـم             . الصعوبة

  .٢٠١٤احملكمة وإىل افتراضات قائمة على أساس التطورات يف جمرى عام 
تاجات مشروع  ناتج عن استن٢٠١٥وسوف يقوم املسجل بوضع هيكل جديد لعام   -١٧

إعادة الرؤية وذلك متشياً مع اجلهود املبذولة حالياً سعياً وراء حتقيق أوجه التآزر والنجاعة يف               
  .عمل قلم احملكمة

  ـــــــــ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

)٤(  CBF/23/2.  


