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 مةمقد -أولا 
صادر عن مجعية الدول  6املعين باحلوكمة )"الفريق الدراسي"(، مبوجب قرارأنشئ الفريق الدراسي  -6

لـ"إجراء حوار منظم بني الدول األطراف واحملكمة بغية  4161األطراف )"اجلمعية"( يف كانون األول/ديسمرب 
التام على تعزيز اإلطار املؤسسي ]ملنظومة نظام[ روما األساسي وتعزيز ]جناعة[ وفعالية احملكمة مع احلفاظ 

استقالهلا القضائي ]...["؛ و"تيسري احلوار ]...[ بغية حتديد املسائل اليت حتتاج إىل مزيد من العمل، 
بالتشاور مع احملكمة، وتقدمي توصيات إىل اجلمعية عن طريق املكتب". كما نص القرار املذكور على أن 

ن ليس على سبيل احلصر، املسائل املتعلقة بتعزيز "تتضمن املسائل اليت ينبغي أن يتناوهلا الفريق الدراسي، ولك
اإلطار املؤسسي داخل احملكمة وبني احملكمة واجلمعية، فضالا عن أي مسائل أخرى ذات صلة ]بعمل[ 

 احملكمة".
العالقة بني احملكمة واجلمعية، وتعزيز اإلطار املؤسسي  4166وقد تناول الفريق الدراسي يف عام  -4

جناعة اإلجراءات اجلنائية. وبناءا على طلبات صدرت عن اجلمعية يف دوراهتا العاشرة  ضمن احملكمة، وحتسني
واحلادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة والرابعة عشرة، استمر احلوار بني أجهزة احملكمة والدول األطراف 

 .4161و 4161و 4162و 4163و 4164طيلة األعوام 
ابعة عشرة علماا بتقرير املكتب بشأن الفريق الدراسي وبالتوصيات وأحاطت اجلمعية يف دورهتا الر  -3

 (.ICC-ASP/14/Res.4من القرار  12الواردة فيه، ومددت فرتة والية الفريق الدراسي لسنة أخرى )الفقرة 
 ، أفاد املكتب بأنه عنَي 4161نيسان/أبريل  61و 4161شباط/فرباير  42وعمالا بقرارين اُُتذا يف  -2

وسفري اليابان هريوشي إنوماتا رئيسني مشاركني للفريق الدراسي. وإضافة  نيت كايفايلي ماريا ترييزا إْنفسفرية ش
إىل ذلك، مت تعيني منسِّقني متشاركني معنيني مبجموعتني من املسائل املعهود هبا إىل الفريق الدراسي: )أ( 

سِّقان مشاركان مها السيدة إريكا لوسريو( )األرجنتني( اجملموعة األوىل: زيادة جناعة اإلجراءات اجلنائية؛ ُعنيِّ من
والسيدة ماريسا مكِفرسون )نيوزيلندا(؛ و)ب( اجملموعة الثانية: احلوكمة وسريورة إعداد امليزانية. ُعنيِّ منسِّقان 

 )أملانيا( والسيدة لورديس سويناغا( )املكسيك(. متشاركان مها السيد راينهارد هاسْنبفلغ
لفريق الدراسي عدداا من االجتماعات املنتظمة بني أيار/مايو وتشرين األول/أكتوبر وقد عقد ا -1

، وعدة لقاءات غري رمسية بني الرئيَسنْي املتشاركني واملنسِّقني املتشاركني وممثِّلي الدول األطراف وأجهزة 4161
 احملكمة.

ملنصرمة وترد فيه توصيات فيما خيص ويتضمن التقرير احلايل عرضاا ألنشطة الفريق الدراسي يف السنة ا -1
 استمرار عمله.

 المجموعة األولى: زيادة نجاعة اإلجراءات الجنائية -ثانياا 
 611على جمالني: أ( تعديل القاعدة  4161رُكِّز يف برنامج العمل اخلاص باجملموعة األوىل يف عام  -7

 نائية.مؤقتاَ؛ وب( الشؤون األخرى املتصلة بزيادة جناعة اإلجراءات اجل
                                                           

 .ICC-ASP/9/Res.2القرار  6
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 561التعديل المؤقت للقاعدة  -ألف
عَدل قضاة احملكمة، خالل جلستهم العامة الرابعة والثالثني، القاعدة  4161شباط/فرباير  61يف  -1

باإلجراءات اخلاصة باألفعال  611من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات تعديالا مؤقتاا. وتتعلق القاعدة  611
( من نظام روما األساسي اليت 3)16ة العدل. وقد اعُتمد التعديل املؤقت وفقاا للمادة اجلرمية املخَلة بإقام

 هتيئ لوضع قضاة احملكمة بأغلبية الثلثني قواعد مؤقتة يف ظروف معَينة.
( من نظام روما األساسي، 3)16ولـّما كانت تلكم املناسبَة األوىل اليت يُعمل فيها استناداا إىل املادة  -1

أن تُناقش التعديالت املؤقتة يف إطار الفريق  4161كتب نظر يف األمر فقرر يف األول من نيسان/أبريل فإن امل
الدراسي املعين باحلوكمة يف الهاي مث ُتواَصل مناقشتها يف إطار الفريق العامل املعين بالتعديالت يف نيويورك 

عداداا أفضل لدراسة التعديالت يف الدورة ألن من شأن هذه السريورة أن تتيح للدول األعضاء أن تستعد است
 اخلامسة عشرة للجمعية.

ولذا اجتمع املعنيون باجملموعة األوىل من املسائل املعهود هبا إىل الفريق الدراسي املعين باحلوكمة يف  -61
يو أيار/ما 3ثالث مناسبات إلجراء مشاورات غري رمسية فيما خيص التعديالت املؤقتة. وجرت املشاورات يف 

حزيران/يونيو. وأتيحت للدول األطراف خالل هذه املشاورات فرصة التعبري عن آرائها  46أيار/مايو و 61و
بشأن التعديالت املؤقتة. كما ُدعيت الدول األطراف إىل تقدمي مالحظات كتابية إىل الرئيسني املتشاركني 

املعنيني باجملموعة األوىل من املسائل املعهود هبا إىل  للفريق الدراسي املعين باحلوكمة أو إىل املنسَقنْي املتشارَكنْي 
هذا الفريق. وُدعي املستشار القانوين الرئيسي هليئة رئاسة احملكمة، السيد هرياد أبتاهي، إىل حضور املشاورات 

 لكي يعرض خلفية قرار القضاة وجييب عن األسئلة اليت تطرحها الدول.
عين باحلوكمة التوصل بعد هذه املشاورات إىل رأي هنائي فإنه مل وإذ تعذر على الفريق الدراسي امل -66

يستطع تقدمي توصية حمَددة إىل الفريق العامل املعين بالتعديالت. ولذا اعتمد الفريق الدراسي املعين باحلوكمة 
ها والردود اليت قدمها )يرفق بالتقرير احلايل( تُبنَي فيه اآلراء اليت أُعرب عن 4161متوز/يوليو  47تقريراا مؤرخاا بـ

ممثل هيئة الرئاسة، وأحاله إىل الفريق العامل املعين بالتعديالت لكي يواصل هذا الفريق املناقشة يف هذا الشأن 
 بغية تقدمي توصية مناسبة إىل اجلمعية.

 الشؤون األخرى المتصلة بزيادة نجاعة اإلجراءات الجنائية -باء
 لتطورات األخرى املتعلقة بنجاعة اإلجراءات اجلنائية. أيضاا عدداا من ا 4161شهد عام  -64
دليل ممارسات  4161ويشار على اخلصوص إىل أن القضاة أصدروا يف األول من شباط/فرباير  -63

الذي ُأصدر يف أيلول/سبتمرب  لدليل املمارسات يف املرحلة التمهيدية. إن هذا الدليل هو أول حتديث الدوائر
احملَدث املمارسات الفضلى اليت ميزها القضاة خالل شىت مراحل اإلجراءات، . ويتضمن الدليل 4161

 ويُنشد به اإلسهام يف الفعالية والنجاعة العامتني لإلجراءات املقامة أمام احملكمة.
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 العمل في المستقبل -جيم
اإلجراءات وفعاليتها، يرمي الفريق الدراسي إىل مواصلة احلوار اجلاري مع احملكمة، بغية حتسني جناعة  -62

والسهر على استعمال موارد احملكمة على أفضل وجه؛ مع احلفاظ الكامل يف الوقت نفسه على استقالل 
 احملكمة القضائي وجودة عملها، وصون حقوق املتهمني واجملين عليهم.

 المجموعة الثانية: الحوكمة وعملية وضع الميزانية -ثالثا
 الولية -ألف

اجملموعة  -‘‘( الفريق الدراسي)’’مبواصلة الوالية احملددة للفريق الدراسي املعين باحلوكمة  نشأ التكليف -61
، 7، والفرع 11إىل  12عن الفرع الم، الفقرات  4161لعام  ‘‘احلوكمة وعملية وضع امليزانية’’ -الثانية 

مواصلة النظر يف التوصية  ، الذي دعا املكتب إىلICC-ASP/14/Res.4الفقرة )هـ( من املرفق األول للقرار 
مع  4عن أعمال دورهتا الثالثة والعشرين،‘‘( اللجنة)’’من تقرير جلنة امليزانية واملالية  22الواردة يف الفقرة 

، والتقرير املتعلق باحلجم األساسي 4161-4161مراعاة اخلطة االسرتاتيجية ملكتب املدعية العامة للفرتة 
 من الوثائق ذات الصلة الصادرة عن احملكمة. ملكتب املدعية العامة، وغريمها

احملكمة  ICC-ASP/14/Res.4من املرفق األول للقرار  1وعالوة على ذلك، دعت الفقرة )ب( من الفرع  -61
إىل إبالغ الفريق الدراسي مبستجدات وضع املؤشرات النوعية والكمية اليت من شأهنا أن متكن احملكمة من 
توضيح إجنازاهتا واحتياجاهتا بصورة أفضل، مع متكني الدول األطراف من تقييم أداء احملكمة بطريقة أكثر 

 اسرتاتيجية. 
على جمالني مها:  4161الثانية التابعة للفريق الدراسي يف عام ونتيجة لذلك، ركز برنامج عمل اجملموعة  -67

 )أ( إنشاء الغالف املايل؛ و )ب( إتاحة حيز تتبادل فيه احملكمة مستجدات وضع املؤشرات النوعية والكمية.
 التحليل -باء
 برنامج العمل وورقة المفاهيم/المشاورات -5

( إىل الدول األطراف وممثلي الثاينللفريق الدراسي )املرفق ُقدم برنامج عمل اجملموعة الثانية التابعة  -61
مايو أيار/ 3أجهزة احملكمة الثالثة وأصحاب املصلحة اآلخرين يف أول اجتماع رمسي عقده الفريق الدراسي )

4161 .) 
اء ورحب مجيع احلاضرين بربنامج العمل ترحيبا كبريا ومت توزيعه لإلدالء بتعليقات بشأنه يف إطار إجر  -61

بصيغته  4161أيار/مايو  1املوافقة الصامتة اليت استمر العمل هبا، وبالتايل مت اعتماد برنامج العمل يف 
 املقرتحة يف األصل.

                                                           
 .ICC-ASP/13/15انظر الوثيقة  4
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 للمجموعة الثانية، نْي  املشاركَ نْي ، فإن املنسقَ ICC-ASP/14/Res.4وإذ وضعوا يف اعتبارهم حمتويات القرار  -41
ا( والسيدة لوردس سويناغا )املكسيك(، أشارا إىل أن املناقشات ستسرتشد فلوغ )أملانيبالسيد راينهارت هاسن

 من تقرير جلنة امليزانية واملالية.  22بالتوصية الواردة يف الفقرة 
ويف هذا الصدد، ونتيجة للمشاورات غري الرمسية السابقة اليت أجريت مع ممثلي أجهزة احملكمة الثالثة  -46

املنسقان املشاركان أن املناقشات بشأن إنشاء الغالف املايل ستضع يف  ذكرأثناء إعداد برنامج العمل، 
، وتقرير ‘‘احلجم األساسي’’االعتبار وستسرتشد مببدأ احملكمة الواحدة )الذي وضعته احملكمة(، ومفهوم 

ت( )املرفق احملكمة املؤقت عن تأثري احلجم األساسي ملكتب املدعية العامة على احملكمة بأسرها )التقرير املؤق
(. أما بالنسبة للمؤشرات النوعية والكمية فستقوم اجملموعة الثانية التابعة للفريق الدراسي بإتاحة احليز الثالث

 عرض فيه احملكمة املستجدات املتعلقة هبذه املسألة.الذي ستَ 
 الجتماعات والمناقشات -2

 )أ( إنشاء الغالف املايل
آب/أغسطس(.  1متوز/يوليه، و  1أيار/مايو، و  3اعات رمسية )صصت هلذا املوضوع ثالثة اجتمخُ  -44

أيار/مايو للنظر فيه، حيث أدىل ممثلو أجهزة احملكمة  3وبدأت املناقشات املبكرة بتقدمي برنامج العمل يوم 
ا السادسة هتالثالثة بتعليقات عامة على حمتويات التقرير املؤقت بصيغته املعروضة على نظر اللجنة خالل دور 

 والعشرين.
للتخطيط من شأهنا أن تعزز  وأبرز ممثلو احملكمة يف تدخالهتم مسامهة احلجم األساسي باعتباره أداةا  -43

القدرة على التنبؤ. وأشاروا إىل أنه منوذج يستند إىل التقييمات واملتوسطات اليت أفضت إىل نتائج إجيابية يف 
ن  ق بينها. وأضافت احملكمة أن منوذج احلجم األساسي مكّ العمل الداخلي جلميع األجهزة الثالثة ويف التنسي

 .األجهزة األخرىنجزها تكل جهاز من االمتثال بكفاءة لألطر الزمنية وفهم االحتياجات واألعمال اليت 
وفقا لطلب اجلمعية بتحديد التكاليف الكاملة لتأثري احلجم األساسي على مجيع ، وذكرت احملكمة أهنا -42

أجرت مشاورات مكثفة مشرتكة بني األجهزة قام بتنسيقها فريق توجيهي يتألف من ممثلني  3أجهزة احملكمة،
 عن اإلدارة العليا جلميع األجهزة.

وأكدت احملكمة أن حتديد تكاليف تأثري منوذج احلجم األساسي ليست عملية لوضع امليزانية، ولكنها  -41
ملقرتحة تستند إىل حقائق فعلية، فإن منوذج احلجم األساسي عملية للتخطيط. ويف حني أن امليزانية الربناجمية ا

يستند إىل افرتاضات نظرية جيب أن يتم تنقيحها بانتظام، نظرا لعدم توافر بيانات تارخيية كافية إلنشاء حقائق 
 إحصائية. 

املناقشات، أعربت عدة وفود عن القلق إزاء عدم الوضوح بشأن استخدام مفهوم احلجم  وأثناء -41
األساسي، واستفسرت عن نطاق اآلثار املالية اليت سيحدثها منوذج احلجم األساسي ملكتب املدعية العامة 

 على مجيع األجهزة، كما طلبت توضيح العالقة بني هذا النموذج وامليزانية السنوية. 
                                                           

 .64، الفرع ياء، الفقرة ICC-ASP/14/Res.1القرار  3
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شارت الوفود إىل أن النموذج يقوم على فكرة النمو املستمر، الذي من شأنه أن يقرتن بالضرورة وأ -47
بزيادة يف التكاليف، وأكدوا أن يف حني أنه ينبغي أن تتاح للمحكمة املوارد الكافية لالضطالع بواليتها، 

دورا هاما يف ضمان االستخدام فينبغي أيضا أن توضع القيود املالية للدول يف االعتبار، وأن اللجنة تتوىل 
 الفعال واملسؤول للموارد. 

ويف هذا السياق، استفسر أحد الوفود حتديدا عن التأثري املباشر الذي ستحدثه توقعات النمو املستمر  -41
، يف حني سأل وفد آخر عما إذا كان مستوى متأخرات الدول األطراف يعد من بني 4167يف ميزانية عام 

 ة عند حتديد احلجم األساسي، وأبرز مرة أخرى أمهية معرفة آثاره املالية على امليزانية.العناصر الوازن
وذكر أحد الوفود أن املناقشات املتعلقة باحلجم األساسي واملناقشات املتعلقة بامليزانية جيب أن تظل  -41

 منفصلة.
وأكدت الوفود اهتمامها بالتقرير النهائي عن تأثري احلجم األساسي ملكتب املدعية العامة على احملكمة  -31

 واستفسرت عن املوعد احملدد لتوزيعه.  2بأسرها )تقرير التكاليف(
زة استفسارات الوفود الرامية إىل معرفة اآلثار املالية لنموذج احلجم األساسي على مجيع أجهعلى  رداو  -36

احملكمة، وطلبات توفري مزيد من الوضوح بشأن العالقة بني هذا النموذج وخمطط امليزانية السنوية القائم على 
آب/أغسطس إىل أن هدف اجملموعة الثانية  1 ُعقد يفاحلقائق، أشار املنسقان املشاركان خالل اجتماع 

امليزانية ويف التفكري يف إنشاء الغالف  التابعة للفريق الدراسي متثل يف حتليل احتياجات احملكمة من حيث
-4161املايل. وكان من املقرر أداء هذه املهمة مع مراعاة اخلطة االسرتاتيجية ملكتب املدعية العامة )

(، وتقرير مكتب املدعية العامة بشأن احلجم األساسي، وغري ذلك من الوثائق ذات الصلة الصادرة 4161
  1عن احملكمة.

ن املشاركان على أن منوذج احلجم األساسي هو استجابة احملكمة لذلك التفكري/التحليل، وشدد املنسقا -34
  1وميكن أن يكون أداة مفيدة لتحديد جدوى الغالف املايل وفقا لطلب اجلمعية.

وذكر املنسقان املشاركان أيضا أن ممثلي احملكمة، خالل التشاور مع أجهزهتا، أشاروا إىل أن تقرير  -33
تكاليف الذي سيقدم إىل اللجنة سيويل اهتماما خاصا للعالقة بني منوذج احلجم األساسي وامليزانية حتديد ال
 السنوية.

وردا على األسئلة اليت طرحتها عدة وفود بشأن العالقة بني احلجم األساسي وامليزانية، ووفقا ملبدأ  -32
يتضمن مجيع العناصر اليت تشرح كيفية هيكلة  احملكمة الواحدة، ذكر ممثل الرئاسة أن احلجم األساسي، مبا أنه

املوارد وكيفية توزيعها، على امليزانية، فإنه يساعد على فهم األساس املنطقي الذي تستند إليه طلبات احملكمة 
 ومن مث قيامها على القدرة على التنبؤ والشفافية والفعالية.
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ن يف ضوء التعقيد الناشئ عن املشاورات املكثفة ويف إشارة إىل تقرير حتديد التكاليف، ذكرت احملكمة أ -31
بني األجهزة، فإن احملكمة ستقدم تقرير حتديد التكاليف إىل اللجنة خالل دورهتا السابعة والعشرين يف 

، وأن اهتماما خاصا سيوىل لشرح فائدة منوذج احلجم األساسي وعالقته بامليزانية 4161أيلول/سبتمرب 
 السنوية.

منوذج احلجم األساسي ودوافع احملكمة يف إجراء مثل هذه العملية، ذكرت  ال بشأن فائدةوردا على سؤ  -31
نموذج يتضمن توقعات عدد القضايا اليت سيتعامل معها مكتب املدعية العامة واآلثار اليت ترتتب ال احملكمة أن

كن أن تقوم هبا منوذج احلجم األساسي من أفضل التخمينات اليت مي على باقي أجهزة احملكمة. ويتألف
أعربت احملكمة عن اقتناعها بأن هذا النموذج له فائدة عملية حقيقية للدول األطراف، ال سيما و احملكمة. 

 فيما يتعلق باآلثار املالية.
وخبصوص العالقة بني احلجم األساسي وعملية وضع امليزانية السنوية، أوضحت احملكمة أن يف حني أن  -37

منوذج احلجم  ن ملموس للواقع من حيث االحتياجات املالية للمحكمة للسنة التالية، فإنامليزانية السنوية بيا
تنبؤا حبجم احملكمة واحتياجاهتا املالية يف املستقبل، وذلك على أساس حتقق االفرتاضات اليت  د  عَ األساسي يُـ 

 والواقع.يقوم عليها. وذكرت احملكمة الدول األطراف باحتمال ظهور تفاوتات بني النموذج 
ويف حني أن احلجم األساسي يتنبأ بالواقع، فإن امليزانية السنوية تعد بيانا للواقع امللموس. وعالوة على  -31

 واقع وينبغي تعديلها باستمرار. المنوذج احلجم األساسي إىل افرتاضات مرتبطة ب ذلك، يستند
وقعها بأن تقرير حتديد التكاليف الذي ورحبت الوفود باملستجدات اليت قدمتها احملكمة وأعربت عن ت -31

حتسني فهم العالقة بني احلجم األساسي وامليزانية السنوية، وبأن احلجم يف كون مفيدا يسيقدم إىل اللجنة س
األساسي من شأنه أن يسهم يف هناية املطاف يف زيادة القدرة على التنبؤ باجلوانب املالية الحتياجات احملكمة 

 من املوارد. 
 ،ستخدم يف ُتطيط امليزانية السنوية هذا اإلطار، أوضح ممثل عن احملكمة أن احلجم األساسي سيُ يفو  -21

منوذج احلجم األساسي مع امليزانية السنوية، فإن النظر يف النموذج  يف حال تطابقو وقد تكون له آثار عليها. 
م األساسي أال يكون أداة مفيدة سيظل مع ذلك أمرا جديرا باالهتمام. وذكر ممثل احملكمة أن من شأن احلج

للقدرة على التنبؤ يف حالة وجود اختالف تام ومستمر، ولكنه مع ذلك سيزيد يف استقرار امليزانية السنوية 
 للمحكمة.

وتساءل املنسقان املشاركان أيضا عن إمكانية إنشاء الغالف املايل باستخدام احلجم األساسي.  -26
حالة تطابق النموذج املذكور مع كل ميزانية سنوية خالل الفرتة املتوقعة وتساءال عما إذا كان ميكن، يف 

(، أن يتم التوصل إىل إنشاء ذلك الغالف خالل فرتة السنوات املتوخاة يف منوذج احلجم 4161-4146)
 األساسي. 

من فرتة ’’وذكر ممثل احملكمة أن مثل هذه احلالة من شأهنا فقط أن تعين أن احملكمة وصلت إىل  -24
، وأشار إىل حماذير نظام روما األساسي بناء على التسليم بأن مهام احملكمة تسري وفقا للقضايا ‘‘االستقرار

 املعروضة عليها. 
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 )ب( املؤشرات النوعية والكمية
مت تناول هذا املوضوع خالل االجتماعات الرمسية الثالثة اليت عقدهتا اجملموعة الثانية التابعة للفريق  -23

بالتقدم  الوفودَ  بلغت فيه احملكمةُ ، الذي أَ 4161آب/أغسطس  1ي، ال سيما االجتماع املعقود يف الدراس
 احملرز.

يف تشرين الثاين/نوفمرب  7أهنا أصدرت تقريرها عن وضع مؤشرات أداء احملكمةبرت احملكمة الوفود ذكّ و  -22
، وأشارت إىل أن على الرغم من أهنا ال تزال تفتقر إىل بيانات من بعض أصحاب املصلحة املعنيني، 4161

 4161فقد متكنت من تعزيز اجملاالت الرئيسية األربعة املقرتحة يف التقرير الصادر يف تشرين الثاين/نوفمرب 
 باعتبارها معايري عامة/أهدافا رئيسية: 

 ؛ ‘‘تتسم احملكمة باإلنصاف والسرعة والشفافية يف كل املراحل’’)أ( 
 ؛ ‘‘تتسم قيادة احملكمة وإدارهتا بالفعالية’’)ب( 
 ؛‘‘األمن، مبا يف ذلك محاية األشخاص املعرضني للمخاطر بسبب التعامل مع احملكمة’’)ج( 
 ‘‘. تتاح للضحايا فرص كافية للوصول إىل احملكمة’’)د( 

احملكمة أهنا استمدت تلك املعايري/األهداف الرئيسية من خطتها االسرتاتيجية، وأشارت إىل أهنا وذكرت 
 بصدد تنقيح مؤشرات األداء املرتبطة بكل واحد من هذه املعايري األربعة.

إىل  توأبلغت احملكمة الفريق الدراسي أيضا مبستجدات األعمال اجلارية بشأن مؤشرات األداء، وأشار  -21
جلزء الثاين من التقرير الثاين سيعرض يف الدورة اخلامسة عشرة للجمعية. ومت التشديد على أن التقرير الثاين أن ا

سيتضمن معلومات حول حتديد مؤشرات األداء. ويف حني أن معظم األجزاء ستتناول املؤشرات على صعيد 
 احملكمة بأسرها، فإن البعض منها سيخصص ألجهزة معينة. 

وسيبني األعمال املنجزة فيما يتعلق بكل اآلخر التقرير الثاين األهداف الرئيسية واحدا تلو  وسيتناول -21
هدف منها، ولكنه لن يشمل متييزا واضحا بني مؤشرات احملكمة ككل واملؤشرات اخلاصة بكل جهاز على 

 حدة، وبالتايل فإن هذا التمييز سيتطلب مزيدا من االهتمام والتفكري يف املستقبل. 
وأبرزت احملكمة أهنا ال تزال تعمل على مجع البيانات، وأن من السابق ألوانه إجراء مقارنة مع السنوات  -27

 السابقة، وأن ذلك سيظل عمال يف طريق اإلجناز.
، شددت احملكمة على أن مدة احملاكمة عنصر اإلنصاف والشفافية والسرعة ،ويف سياق اهلدف )أ( -21

 وله أمهية أساسية يف قياس كفاءة احملكمة.  1سيرئيسي يف نظام روما األسا
فرتة احملاكمة، من املهم توضيح السمات املميزة لكل قضية )أي عدد  تقديرومت التشديد على أنه عند  -21

اليت ميكن أن تؤثر على املدة و  ،كمية األدلة(و  ،املتهمني، ومدى تعقيد القضية، والنطاق اجلغرايف للقضية
                                                           

 .https://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/Court_report-development_of_performance_indicators-ENG.pdfمتاح على املوقع  7
 ( من نظام روما األساسي.4) 12( )ج( واملادة 6) 17قارن املادة  1
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بني املثول األول وجلسة إقرار التهم،  الفرتات املمتدةلة من مراحل اإلجراءات، اليت تشمل اإلمجالية لكل مرح
من نظام  72احلكم )املادة  صدوربني إقرار التهم وبدء جلسات احملاكمة؛ وبني هناية جلسات احملاكمة و  و

العقوبة والتعويضات  من نظام روما األساسي( وقرارات فرض 72احلكم )املادة  صدور بنيو روما األساسي(، 
من نظام روما األساسي(، وبني املوعد النهائي لتقدمي طلبات  71و  71حسب االقتضاء )املادتان 

 من نظام روما األساسي.  16االستئناف وصدور حكم االستئناف عمال باملادة 
زمنية اليت تستغرقها  وبعد اُتاذ كل هذه اخلطوات، ميكن مجع البيانات وحتليلها هبدف مقارنة الفرتات ال -11

ن ذلك من حتديد أسباب التأخر يف مراحل معينة ُتص كل قضية كل مرحلة من مراحل احملاكمة. وميكّ 
 باملقارنة مع القضايا األخرى، ومن مث تقدمي نتائج ملموسة باستخدام مؤشرات األداء. 

مة أن التقرير الثاين سيتبع مسار ، توقعت احملكقيادة وإدارة احملكمة بفعالية ،وفيما يتعلق اهلدف )ب( -16
. وسيكون من املمكن قياس الوقت الالزم إلعداد 4161ومنطق التقرير الصادر يف تشرين الثاين/نوفمرب 

الوثائق على مستوى احملكمة بأسرها أو قياس الوقت الالزم إلصدار التعليمات اإلدارية. وستستمر احملكمة يف 
ا التمثيل اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني يف املالك الوظيفي العام ويف عملية قياس أدائها يف جمالني رئيسيني مه

 التوظيف. 
األمن، مبا يف ذلك محاية األشخاص املعرضني للمخاطر بسبب التعامل مع  ،وفيما خيص اهلدف )ج( -14

، وكذلك على هلاالتابعة ملوظفيها ومجيع اجلهات الفاعلة  الشخصياألمن ، فإن احملكمة سرتكز على احملكمة
)وهو جمال من شأن أمهيته لدى احملكمة أن تتزايد يف  أمن تكنولوجيا المعلوماتالتحديات املتصلة بضمان 

مبقارنة عدد احلوادث اليت  الشخصياألمن ضوء التهديدات اليت تشكلها اهلجمات االلكرتونية(. وسيقاس 
ة عدد حوادث نمبقار  أمن تكنولوجيا المعلوماتالعدد اإلمجايل للحوادث، وسيقاس  معتؤدي إىل ضرر فعلي 

عدد حماوالت شن هجمات على نظام تكنولوجيا مع تكنولوجيا املعلومات اليت تؤدي إىل فقدان البيانات 
املعلومات التابع للمحكمة. وقد حذر ممثل احملكمة من هامش اخلطأ الكامن يف مثل هذا القياس، ال سيما 

 ونية اليت ال يتم كشفها.فيما يتعلق باهلجمات اإللكرت 
 الذي الوقت، فسيتم االهتمام مبتوسط فرص وصول الضحايا إىل احملكمة ،أما فيما يتعلق باهلدف )د( -13

 الفرتة وستستخدم. اإلجراءات يف الضحايا مشاركة بشأن القرار وصدور املشاركة طلب بني القضية تستغرقه
 . املؤشرات أحد باعتبارها املنقضية الزمنية

وميكن قياس أداء املكاتب امليدانية وقسم التوعية اإلعالم بتقييم تأثريها على أرض الواقع باملقارنة مع  -12
 املوارد املستثمرة قدر اإلمكان. 

 ومن التعويضات، ملنح الالزمة الزمنية الفرتةوعندما يتعلق األمر بالتعويضات، ميكن قياس متوسط  -11
 . املثال سبيل على استقصائية دراسات بواسطة املستفيدين رضا توىمس قياس ميكن النوعية، حيث

وأبرزت احملكمة صعوبة قياس بعض األهداف الرئيسية، مثل ضمان اإلنصاف يف كل مرحلة من  -11
املراحل. ولقياس مثل هذه املفاهيم الصعبة، ال بد من استخدام قيم بديلة )مثل الوقت الالزم حلصول املتهمني 

 دة القانونية أو وقت اإلعداد املمنوح للدفاع(. على املساع
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ويف حني أن كل هذه العوامل لن يكون هلا معىن على انفراد، فإن اجلمع بني عدد منها ميكن أن يكون  -17
 مؤشرا عن عدالة اإلجراءات. 

ل اليت وأعربت الوفود عن تقديرها للعرض الذي ألقاه ممثل احملكمة وعن رضاها بشكل عام على األعما -11
جنزت حىت اآلن. ورأت الوفود أن مؤشرات األداء ميكن أن تشكل أداة قيمة لتقييم كفاءة وفعالية احملكمة، أُ 

 مع اإلقرار بالصعوبات الكامنة يف هذه العملية. 
ومت اإلدالء بتعليقات بشأن افتقار بعض مؤشرات األداء إىل الدقة، وعلى سبيل املثال، يف صلة باهلدف  -11

ي )ب( املتعلق بقيادة احملكمة وإدارهتا بكفاءة أو فيما يتصل بالشفافية. وأكد ممثل احملكمة أن هذه الرئيس
 التعليقات ستؤخذ بعني االعتبار وستدرج بشكل مناسب يف التقرير الثاين.

 ضرورةوأشري إىل ضرورة وضع غايات أولية لتحقيق األهداف الرئيسية، وحني يتم حتديد تلك الغايات،  -11
 ربطها مبؤشرات األداء. وقد أكد ممثل احملكمة أن هذا النهج هو الذي مت اتباعه بالفعل. 

عن وجهات  عربَ واتفقت الوفود على ضرورة تقييم تأثري احملكمة من حيث األثر الوقائي هلذا النهج. وأُ  -16
ت األداء. وأوضح ممثل نظر خمتلفة بشأن مسألة ما إذا كان ينبغي أن تشكل نسبة اإلدانات واحدا من مؤشرا

للمحكمة أنه تقرر عدم إدراج نسبة اإلدانات باعتبارها من مؤشرات األداء ألن هذا العامل ال يبني بصورة 
 مالئمة هنج احملكمة بأسرها الذي يستند إىل اعتبارات احملاكمة العادلة. 

بدال من قياس نسبة  العدلورأت احملكمة أنه جيب أن يتم تقييمها من حيث قدرهتا على إقامة  -14
 اإلدانات اليت تصدر عنها. 

عن رأي مفاده أن مبجرد وضع أساس متني ملؤشرات األداء ومجع البيانات الالزمة، فإن مقارنة  عربَ وأُ  -13
البيانات من شأهنا أن تتيح إدراكا جديدا لألسباب اليت مكنت احملكمة من النجاح يف حتقيق أهداف رئيسية 

 لها يف ذلك. معينة أو أسباب فش
ويف هذا السياق، أكد ممثل احملكمة أن كل قضية ُتتلف عن غريها وأن لكل قضية خصوصياهتا.  -12

وستضع احملكمة هذا العامل يف اعتبارها عند حتديد مؤشرات األداء وعند تقسيم دورة حياة كل قضية إىل 
طول مراحل معينة من فرادى ف الختالمراحل خمتلفة للتمكني من مقارنتها وحتديد األسباب احملتملة 

 حملكمة من اإلفراط يف قياس أنشطة احملكمة. االقضايا. ويف الوقت نفسه، حذر ممثل 
وخبصوص سؤال يتعلق بكمية البيانات الالزمة لتحديد خط أساس موثوق به، مل يتمكن ممثل الرئاسة  -11

قضية واجلهود اليت تبذهلا احملكمة يف هذا  من تقدمي إجابة فورية، ولكنه أبرز اخلصوصيات اليت تتسم هبا كل
ودليل املرحلة  1اليت تقودها الرئاسة‘‘ الدروس املستفادة’’الصدد، وعلى سبيل املثال، يف إطار مبادرة 

                                                           
 (.CBF/26/10التفاصيل، قارن التقرير عن الدروس املستفادة وأوجه التآزر يف الرئاسة ) لالطالع على 1
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الذي أصدرته احملكمة لإلسراع يف العمليات. وذكر أن إدراج قضية منوذجية واحدة على األقل من  61التمهيدية
 القضايا السابقة سيكون ضروريا لقياس أداء احملكمة واالستناد إىل النقاط املرجعية. 

ات احملكمة ، فقد ذكر ممثل احملكمة أنه قد يكون من املمكن مقارنة بيانجبمع البياناتأما فيما يتعلق  -11
أن هذه املقارنة ستبدأ  ذكر أن من املتوقعمع البيانات اليت جتمعها احملاكم واهليئات القضائية الدولية األخرى، و 

 . 4167يف عام 
مت  على وضع مؤشرات األداء. وقد هاوأشارت احملكمة إىل اإلطار الزمين املمكن لالنتهاء من عمل -17

اُتاذ خطوات لتحديد مؤشرات األداء األكثر امتثاال للمنطق وإلقامة هذه  4161بالفعل خالل عام 
 . 4161املؤشرات على أساس متني. ومع ذلك، فلن تكون كل البيانات متاحة يف عام 

، ستجرى عملية للمعايرة من أجل صقل املؤشرات وسيتم مجع بيانات إضافية. وعلى 4167ويف عام  -11
وضع يسمح هلا بتقدمي إشارة موثوقة عن يف لرغم من أن احملكمة أوضحت أهنا ليست يف الوقت الراهن ا

اإلطار الزمين الالزم لوضع اللمسات األخرية على األعمال املتعلقة مبؤشرات األداء، فإهنا أعربت عن توقعها 
 . 4167أن تلك األعمال ستوشك على االنتهاء يف عام 

 الستنتاجات -جيم
 الغالف المالي -5

 أظهرت املناقشات التزام الدول األطراف باحملكمة والتزام احملكمة بتحسني كفاءهتا.  -11
ويف حني أن الوفود أقرت باجلهود اليت بذلتها احملكمة يف وضع منوذج احلجم األساسي، فقد تساءلت  -71

طلبت إىل احملكمة توضيح هذا املوضوع. باستمرار عن اآلثار املالية املرتتبة على أجهزة احملكمة األخرى و 
يف  وقدمت احملكمة عندئذ تقرير حتديد التكاليف إىل جلنة امليزانية واملالية خالل دورهتا السابعة والعشرين

 . 4161أيلول/سبتمرب 
العامل يف الهاي على نتائج التحليل الذي  اللجنة الفريقَ  طلع رئيسُ ، أَ 4161أيلول/سبتمرب  31ويف  -76
الواردة يف النسخة املسبقة من تقرير اللجنة بشأن أعمال دورهتا و (، الرابعته اللجنة للتقرير املذكور )املرفق أجر 

إىل أن احلجم رئيس اللجنة من تقرير جلنة امليزانية واملالية(، وأشار  اخلامس)املرفق  66السابعة والعشرين،
بني األجهزة، ولكنه ميثل، كما كان متوقعا، مسارا األساسي منوذج مفاهيمي يصف املوارد الوظيفية املشرتكة 

نظر إليه باعتباره أداة للتنبؤ ، وبالتايل، ال ميكن أن يُ 4146لنمو املوارد بقدر كبري يصل إىل هنايته حبلول عام 
 وال مبثابة غالف مايل.

                                                           
والوارد يف املرفق الثاين لتقرير  4161لالطالع على التفاصيل، قارن دليل ممارسات احملكمة يف املرحلة التمهيدية الصادر يف أيلول/سبتمرب  61

 (.ICC-ASP/14/30املكتب عن الفريق الدراسي املعين باحلوكمة )
 .ICC-ASP/15/15انظر الوثيقة  66
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إىل أنشطة وذكرت اللجنة أن احلجم األساسي ال ميكن اعتباره أداة للتنبؤ ألن الزيادات تسند  -74
مل يتم االضطالع بنموذج احلجم األساسي يف إطار غالف مايل وأنه يقدم ’’مفرتضة/متوقعة، والحظت أنه 

  64‘‘.لذلك تصورا للحد األقصى من املوارد الالزمة للمحكمة عند بلوغ طاقتها الكاملة املفرتضة
املسار النهائي لنمو امليزانية يف ويف هذا السياق، أوصت اللجنة بأن تقدم اجلمعية مدخالهتا ملعرفة  -73

وبأن تقدم إسقاطاهتا للقدرة على حتمل التكاليف )الغالف املايل( يف بداية عملية امليزنة باحملكمة  ،احملكمة
 لتحقيق االتساق مع التوقعات. 

دوى فيما يتعلق جب ةوكانت املناقشات اليت جرت ضمن اجملموعة الثانية التابعة للفريق الدراسي شامل -72
إنشاء الغالف املايل. وأقرت بعض الوفود بأن احملكمة جيب أن تكون هلا املوارد الالزمة ألداء عملها، وأكدت 
وفود أخرى أن قيود ميزانيات الدول األطراف والواقع االقتصادي ومستوى املتأخرات عناصر ينبغي أن توضع 

 يف االعتبار. 
شأن عدم أخذ اآلثار املالية املرتتبة عن احلجم األساسي مبثابة وبالنظر إىل أن حمتويات تقرير اللجنة ب -71

غالف مايل، ميكن استنتاج أن مستوى ميزانية احملكمة والغالف املايل املتوقع يف هناية املطاف سيتبعان على 
 األرجح هنجا حتكمه املوارد. 

 عناصر املنهجية املتاحة. وقد جرت املناقشات حول جدوى إنشاء الغالف املايل بالنظر يف مجيع ال -71
ومت تناول هذه املسألة باعتبارها مسألة حوكمة ومت تبادل مجيع احلجج املمكنة بشأن هذا املوضوع  -77

يف الفقرة ورد بالنظر يف العناصر املنهجية املتاحة. وبالنظر إىل العناصر املنهجية اليت وجهت املناقشات، وكما 
 أعاله، ميكن استنتاج أن الغالف املايل املتوقع يف هناية املطاف سيتبع على األرجح هنجا حتكمه املوارد. 71
ويف ضوء ما سبق، فقد مت الوفاء بالوالية املنوطة باجملموعة الثانية التابعة للفريق الدراسي بشأن  -71

 املناقشات املتعلقة بالنظر يف جدوى إنشاء الغالف املايل. 
 لمؤشرات النوعية والكمية ا -2

، عقدت احملكمة جلستني للتشاور يف عام 4162بعد إجناز بعض األعمال األولية يف هناية عام  -71
(، وذلك يف OSJIمع مؤسسة استشارية خارجية جمانية، وهي مبادرة العدالة يف اجملتمعات املفتوحة ) 4161

جوانب أداء احملكمة اليت ينبغي قياسها وحتديد آذار/مارس ومتوز/يوليه. وكان اهلدف هو التعرف على 
مؤشرات األداء املمكنة، مبا يف ذلك عمليات التنفيذ على املدى القصري والطويل. وعقد مزيد من اجللسات 

 املشرتكة بني األجهزة ومت مجع املعلومات ذات الصلة.
مؤشرات األداء للمحكمة ، أصدرت احملكمة تقريرها عن وضع 4161تشرين الثاين/نوفمرب  64ويف  -11

  63اجلنائية الدولية.

                                                           
 .617، الفقرة ICC-ASP/15/15انظر الوثيقة  64
 .https://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/Court_report-development_of_performance_indicators-ENG.pdfمتاح على املوقع  63
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االفتقار إىل بيانات من بعض أصحاب املصلحة املعنيني، فقد متكنت احملكمة يف عام من وعلى الرغم  -16
 4161اجملاالت الرئيسية األربعة املقرتحة يف التقرير الصادر يف تشرين الثاين/نوفمرب  تأكيدمن  4161

 باعتبارها معايري عامة:
 ؛ ‘‘تتسم احملكمة باإلنصاف والسرعة والشفافية يف كل املراحل’’)أ( 

 ؛ ‘‘تتسم قيادة احملكمة وإدارهتا بالفعالية’’)ب( 
 ؛‘‘األمن، مبا يف ذلك محاية األشخاص املعرضني للمخاطر بسبب التعامل مع احملكمة’’)ج( 
 ‘‘.تتاح للضحايا فرص كافية للوصول إىل احملكمة’’)د( 

هذه املعايري من اخلطة االسرتاتيجية للمحكمة. وقد أوضحت احملكمة أهنا بصدد صقل وتستمد  -14
مؤشرات األداء لكل معيار من هذه املعايري األربعة وأهنا تقوم بالتحقق من أن البيانات ذات الصلة ميكن 

ي يف هذه استخراجها وإىل أي مدى ميكن استخدام البيانات ذات الصلة اليت مت مجعها بالفعل يف املاض
 العملية.

، ستقدم احملكمة إىل اجلمعية تقريرا ثانيا عن مؤشرات األداء. ويف حني 4161ويف تشرين الثاين/نوفمرب  -13
أنه يهدف إىل توضيح مفهوم مؤشرات األداء، فإن هذا التقرير لن يكون شامال نظرا ألن عملية مجع البيانات 

 ال تزال يف بدايتها. 
تعتزم أن تضع يف اعتبارها تعليقات الدول األطراف واجملتمع املدين بعد صدور تقريرها ومبا أن احملكمة  -12

الثاين، ميكن أن تواصل اجملموعة الثانية التابعة للفريق الدراسي تيسري تبادل هذه اآلراء، ومن مث إتاحة حيز 
 إلجراء املناقشات حول هذا املوضوع.

 التوصيات -رابعاا 

 ي عن طريق املكتب التوصيات التالية لكي تنظر فيها اجلمعية:يقدم الفريق الدراس -11
 القرار الجامع: فيُيدرج  نص  -ألف

 إن مجعية الدول األطراف،
باحلوار املنظم املستمر بني الدول األطراف واحملكمة بغية تعزيز اإلطار املؤسسي ملنظومة نظام روما  ترحِّب -6

األساسي وحتسني جناعة احملكمة وفعاليتها مع احلفاظ الكامل على استقالهلا القضائي، وتدعو احملكمة إىل 
 املضي يف االخنراط يف هذا احلوار مع الدول األطراف؛

 ؛(ICC-ASP/15/21)بتقرير املكتب بشأن الفريق الدراسي املعين باحلوكمة  حتيط علماا  -4

، واملمّددة ICC-ASP/9/Res.2لسنة أخرى فرتَة والية الفريق الدراسي، املنصوص عليها يف القرار  متدِّد -3
و  ICC-ASP/13/Res.5 و ICC-ASP/12/Res.8 و ICC-ASP/11/Res.8 و ICC-ASP/10/Res.5 بالقرارات

ICC-ASP/14/Res.4؛ 
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القضاة على مواصلة العمل فيما خيص مسألة املمارسة يف  وتشجِّعبإصدار دليل ممارسات الدوائر؛  ترحِّب -2
 ؛4167عام 

الدول األطراف إىل مواصلة النظر يف مقرتحات التعديل اليت يقدمها الفريق العامل املعين بالدروس  تدعو -1
 املستخلصة؛

من تقرير جلنة امليزانية واملالية عن  22باملناقشات اليت جرت بشأن التوصية الواردة يف الفقرة  ترحب -1
 أعمال دورهتا الثالثة والعشرين، بشأن إنشاء الظرف املايل؛ 

أنه  وتالحظ أيضاأنه مت إمعان النظر يف حتليل مجيع العناصر املنهجية املقدمة يف هذا الشأن،  تالحظ -7
 العناصر املنهجية املتاحة، فإن إنشاء الغالف املايل يرجح أن يتبع هنجا تتحكم فيه املوارد؛بالنظر إىل 

أن يف املرحلة الراهنة، مت الوفاء بوالية الفريق الدراسي املتعلقة بالنظر يف جدوى إنشاء الغالف املايل  تقر -1
 يف سياق استعراض احلوكمة وعملية وضع امليزانية؛

كمة والنتائج اهلامة اليت حتققت يف حتديد املؤشرات الكمية والنوعية اليت من شأهنا أن بعمل احمل ترحب -1
متكن احملكمة من إثبات إجنازاهتا واحتياجاهتا بصورة أفضل، مع متكني الدول األطراف من تقييم أداء احملكمة 

 بطريقة أكثر اسرتاتيجية؛ 
 وليات المرفقة بالقرار الجامعالفي يدرج نص  -باء

 فيما يتعلق بالفريق الدراسي املعين باحلوكمة
 عشرة؛ السادسةإىل الفريق الدراسي أن يقدم هلا تقريرا يف دورهتا  تطلب)أ( 

احملكمة إىل مواصلة إبالغ الفريق الدراسي املعين باحلوكمة مبستجدات وضع املؤشرات النوعية  تدعو)ب( 
 والكمية؛
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 المرفق األول
 تقرير المجموعة األولى التابعة للفريق الدراسي المعني بالحوكمة بشأن التعديالت المؤقتة 

 من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات  561على المادة 
 (ICC-ASP/15/7)انظر الوثيقة 

 المرفق الثاني
 برنامج العمل

فإن رئيسي الفريق الدراسي، السفرية ماريا ترييزا إنفانيت كايف  6عمال خبارطة الطريق العامة آلليات التيسري، -6
عين )شيلي( والسفري هريوشي إنوماتا )اليابان(، يقدمان طيه للنظر فيه برنامج عمل الفريق الدراسي امل

 .4161باحلوكمة للفرتة املمتدة حىت دورة مجعية الدول األطراف لعام 
 اجملموعة الثانية: احلوكمة وعملية وضع امليزانية

 الولية -ألف
 الهدف أو الغالف المالي  -5

-ICC)هـ( من املرفق األول للقرار اجلامع ) 7تستمد الوالية احملددة للمجموعة الثانية هلذا العام من الفقرة  -4

ASP/14/Res.4:اليت تنص على ما يلي ،) 
من تقرير  22تدعو املكتب إىل مواصلة النظر، بالتشاور مع احملكمة، يف التوصية الواردة يف الفقرة ’’

جلنة امليزانية واملالية عن أعمال دورهتا الثالثة والعشرين، يف سياق مراجعة عملية امليزنة مع أخذ اخلطة 
، والتقرير املتعلق باحلجم األساسي ملكتب 4161-4161املدعية العامة للفرتة االسرتاتيجية ملكتب 

 ‘‘املدعية العامة، وغريمها من وثائق احملكمة ذات الصلة يف االعتبار.
من القرار اجلامع أيضا إىل عمل اجملموعة الثانية التابعة للفريق  11وعالوة على ذلك، تشري الفقرة  -3

 الدراسي:
من تقرير جلنة امليزانية واملالية عن  22شات اليت جرت بشأن التوصية الواردة يف الفقرة ترحب باملناق’’

 ‘‘أعمال دورهتا الثالثة والعشرين، وتالحظ عدم التوصل إىل توافق لآلراء بشأن حتديد الغالف املايل؛
 (. ICC-ASP/14/Res.1ية )من الفرع ياء من القرار املتعلق بامليزان 61وترد األحكام ذاهتا أيضا يف الفقرة  -2
( ICC-ASP/13/20من تقرير اللجنة عن أعمال دورهتا الثالثة والعشرين ) 22وجتدر اإلشارة إىل أن الفقرة  -1

 تنص على ما يلي:
وأوصت اللجنة أيضا بأن تنظر الدول األطراف فيما إذا كان ينبغي حتديد هدف أو ظرف  -22’’

عية، يرسم احلدود القصوى املتوقعة مليزانية السنة اليت تتلو مايل يف كل اجتماع من اجتماعات اجلم
                                                           

 الطريق العامة آلليات التيسري. ، املرفق الرابع، خارطةICC-ASP/13/Res.5انظر الوثيقة  6
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ذلك االجتماع مباشرة. ورأت اللجنة أن من شأن ذلك أن يعزز ُتطيط امليزانية وشفافيتها وأن ميّكن 
 ‘‘احملكمة من حتديد األولويات بشكل أكثر وضوحا.

 المؤشرات الكمية والنوعية -2
اجملموعة الثانية التابعة للفريق الدراسي فيما يتعلق هبذا العنصر يف  توجد إشارة مباشرة إىل عمل -6-4 -1

 (:ICC-ASP/14/Res.1من الفرع ياء من القرار املتعلق بامليزانية ) 1الفقرة 
تسلم باملناقشات اليت جرت يف إطار اجملموعة الثانية التابعة للفريق الدراسي املعين باحلوكمة فيما ’’

هلا احملكمة لوضع مؤشرات كمية ونوعية تسمح للمحكمة باستدامة اجنازاهتا يتعلق باجلهود اليت تبذ
واحتياجاهتا فضالا عن متكني الدول األطراف من تقييم أداء احملكمة بطريقة اسرتاتيجية أفضل وتدعو 
احملكمة إىل إطالع الفريق الدراسي املعين باحلوكمة على ما استجد خبصوص تطوير املؤشرات 

 ‘‘املذكورة؛
ومن خالل هذه الفقرة من املنطوق، اليت تصف الوالية املعهود هبا إىل احملكمة، ميكن االستدالل على أن  -7

اجملموعة الثانية التابعة للفريق الدراسي ستواصل القيام بدور واجهة للحوار بني احملكمة والدول األطراف بشأن 
 هذا املوضوع.

من  11يتعلق بوضع املؤشرات النوعية والكمية أيضا يف الفقرة  وترد إشارة أخرى إىل والية احملكمة فيما -1
 (:ICC-ASP/14/Res.4القرار اجلامع )

ترحب باجلهود اليت تبذهلا احملكمة لتطوير املؤشرات النوعية والكمية اليت من شأهنا أن تسمح ’’
اف بتقييم أداء للمحكمة أن تبني إجنازاهتا واحتياجاهتا بوجه أفضل، فضال عن السماح للدول األطر 

 ‘‘احملكمة بطريقة أكثر اسرتاتيجية؛
 للميزانية المقترحة لحقا‘‘ الهدف أو الغالف المالي’’مسألة  -باء
 األهداف -3

يظل هدف آلية التيسري ضمن اجملموعة الثانية هو دراسة وحتليل هذه املسألة بطريقة مفتوحة واإلبالغ عن  -1
تواصل اجملموعة الثانية النظر يف التوصية املتعلقة بإنشاء غالف أو هدف النتائج اليت تتوصل إليها. وبذلك، س

 مايل من أجل املسامهة يف تعزيز القدرة على التنبؤ والشفافية يف التطور املايل للمحكمة.
وينبغي أن يوضع يف االعتبار أن اجلمعية يف دورهتا الرابعة عشرة رحبت بالعمل الذي أجنزه حىت اآلن  -61

دعية العامة بشأن منوذج حجمه األساسي باعتباره أداة تستند إىل القدرة على التنبؤ واليقني مكتب امل
أن يعرض تقدير ‘‘ احملكمة الواحدة’’باحتياجات امليزانية، وطلبت إىل مكتب املدعية العامة وفقا ملبدأ 

ف الكاملة لتأثري منوذج احلجم األساسي على املكتب وعلى أجهزة احملكمة األخرى، الذي ينبغي أن يلاالتك
رض منوذج احلجم األساسي ومت تبادل ، حيث عُ 4161وكما حدث يف عام  قدم إىل جلنة امليزانية واملالية.ي

يسعى الفريق الدراسي يف عام اآلراء وأجريت مناقشات يف إطار اجملموعة الثانية التابعة للفريق الدراسي، س
إىل تركيز التحليل واملناقشات على التطورات األخرية يف حماولة التباع هنج أكثر مشوال من شأنه أن  4161
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يشمل اآلثار املرتتبة على مجيع أجهزة احملكمة. وعلى هذه اخللفية، ينبغي حتليل اآلثار احملتملة على مسألة 
 اهلدف املايل.

 أساليب العمل -4
 )أ( مناقشات مع الدول األطراف؛

 )ب( مشاورات مع أجهزة احملكمة؛
 )ج( مشاورات مع جلنة امليزانية واملالية؛

إحاطات بشأن اخلربات ذات الصلة اليت اكتسبتها احملاكم واهليئات القضائية اجلنائية األخرى على )د( 
 الصعيدين الدويل والوطين، إذا كان ذلك مناسبا.

 الجدول الزمني -1
 أيار/مايو: عرض/مناقشة مشروع برنامج العمل يف االجتماع األول للفريق الدراسي؛ 3)أ( 

 حزيران/يونيه: مشاورات مع أجهزة احملكمة والدول األطراف؛ -)ب( أيار/مايو 
متوز/يوليه: مناقشة مع الدول األطراف؛ جتميع النتائج واالستنتاجات ذات  -)ج( حزيران/يونيه 
 إليها املناقشات؛الصلة اليت تتوصل 
 أيلول/سبتمرب: إعداد التقرير والتوصيات؛ -)د( آب/أغسطس 

)هـ( هناية أيلول/سبتمرب: تقدمي تقرير الفريق الدراسي، مبا يف ذلك العناصر املمكن إدراجها يف القرار 
ها مرفقا اجلامع. وسيضم التقرير املتعلق بنتائج املناقشات بشأن توصية اهلدف أو الغالف املايل باعتبار 

 .الفريق الدراسي لتقرير
 الحوكمة الجيدة ومسألة المؤشرات الكمية والنوعية -جيم

 5-3 الهدف -6
تعد مسألة املؤشرات النوعية والكمية عملية تقودها احملكمة، وبالتايل فإن اهلدف الرئيسي آللية تيسري  -66

ور احملكمة وإتاحة حمفل إلجراء مناقشة بني احملكمة ااجملموعة الثانية التابعة للفريق الدراسي هو القيام بدور حمُ 
والدول األطراف حول هذا املوضوع هبدف التوصل إىل فهم أفضل للكيفية اليت ميكن هبا للمؤشرات أن 
تساعد على تقييم أداء احملكمة. وعلى هذا األساس، ميكن للمجموعة الثانية أن تقوم بصياغة توصيات تقَدم 

 ن ذلك مناسبا.إىل احملكمة، إذا كا
، حملكمةاتقريرها عن صياغة مؤشرات أداء ، أصدرت احملكمة 4161تشرين الثاين/نوفمرب  64ويف  -64

الذي عرض جمموعة أولية من املؤشرات احملتملة على صعيد احملكمة، وسيتم مجع البيانات الداعمة ذات الصلة 
، 4161-4161ملكتب املدعية العامة للفرتة . ويف إطار اخلطة االسرتاتيجية اجلديدة 4161هبا خالل عام 
 من مؤشرات األداء العامة اليت تشمل اجملاالت اليت يتحكم فيها املكتب بصورة كافية. 62حدد املكتب 
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ويف هذا الصدد، أعربت وزارة اخلارجية االحتادية السويسرية عن استعدادها لتقدمي إحاطة يف األسابيع  -63
بناء على دعوهتا،  4161نيسان/أبريل  1إىل  1ون، الذي عقد يف الفرتة من القادمة عن نتائج معتكف غلي

 وذلك لتحليل مؤشرات أداء احملكمة.
 أساليب العمل -7

 )أ( مناقشات بني احملكمة والدول األطراف؛
اخلربة املكتسبة يف احملاكم واهليئات  بشأن)ب( تيسري مناقشة أوسع نطاقا بشأن املؤشرات، ورمبا 

 األخرى يف الهاي، فضال عن غريها من املنظمات الدولية والواليات القضائية الوطنية.القضائية 
 اجلدول الزمين -1

 أيار/مايو: عرض/مناقشة مشروع برنامج العمل يف االجتماع األول للفريق الدراسي؛  3)أ( 
التقدم احملرز منتصف متوز/يوليه: إحاطة من احملكمة بشأن مستجدات  -)ب( منتصف حزيران/يونيه 

 ومناقشة االستنتاجات ذات الصلة ملعتكف غليون والتعليق عليها؛
 )ج( آب/أغسطس: جتميع النتائج واالستنتاجات ذات الصلة اليت تتوصل إليها املناقشات؛

)د( هناية أيلول/سبتمرب: تقدمي تقرير عن التقدم احملرز حىت ذلك احلني واملدخالت املمكن إدراجها يف 
 .احملدد املتعلق بكفاءة وفعالية إجراءات احملكمة من القرار اجلامعالعنصر 
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 المرفق الثالث
 تقرير المحكمة المؤقت عن تأثير الحجم األساسي لمكتب المدعية العامة 

 على المحكمة بأسرها
 (ICC-ASP/15/33)انظر 
 المرفق الرابع

 في لهايإحاطة من رئيس لجنة الميزانية والمالية إلى الفريق العامل 
 سعادة السيد ]منسق الفريق العامل يف الهاي[، أصحاب السعادة، حضرات ممثلي الدول األطراف،

ألحتدث إليكم اليوم وألقدم للفريق يل أود أن أشكركم على تنظيم هذا االجتماع وعلى إتاحة الفرصة 
لسابعة والعشرين للجنة، واليت انتهينا العامل يف الهاي النتائج الرئيسية اليت توصلت إليها مناقشاتنا يف الدورة ا

 منها للتو.
وأوال وقبل كل شيء، أود أن أغتنم هذه الفرصة ألشكر زمالئي يف اللجنة على تفانيهم وعلى العمل 

ي أجنزوه خالل األسبوعني املاضيني وخالل األسابيع السابقة هلذه الدورة. وأود أيضا أن أشكر ذالشاق ال
. وعالوة على ذلك، أود أن أشكر احملكمة على أعماهلا فيما يتعلق بدورتنا موظفي األمانة على دعمهم

 السابعة والعشرين. وسأتناول اآلن النتائج الرئيسية ملناقشاتنا.
 عملية وضع الميزانية ووثيقة الميزانية -ألف

بشأن الحظت اللجنة يف دورهتا السابعة والعشرين حتسني طريقة عرض امليزانية مع تقدمي اقرتاحات 
لضمان اتباع هنج أكثر جتانسا يف مجيع أجزاء وثيقة امليزانية وللتمكني من إجراء حتليل وذلك شكل امليزانية، 
 مقارن لألرقام.

وترى اللجنة أن جهود احملكمة يف هذا الصدد جزء من عملية متواصلة وأن عدة جوانب جيب أن 
 تستمر ليتم تعزيزها يف املستقبل، ومنها ما يلي:

)أ( حتسني أساليب حتديد السياقات )جدول زمين لتحديد االجتاهات وافرتاضات األجهزة الرئيسية 
 ومسببات التكاليف(.

)ب( تعزيز عرض املسائل اليت هتم احملكمة ككل )االستثمار يف تكنولوجيا املعلومات واألثاث 
 واملعدات(؛

 من املساءلة(؛  حملكمة )أهداف الكفاءة اليت متكنا)ج( حتسني تقييم كفاءة 
 )د( حتديد أوجه التآزر على صعيد احملكمة بأسرها.
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 المسائل المتعلقة بالميزانية المالية -باء
 حالة األنصبة المقررة -5

لجنة حالة األنصبة املقررة والحظت بقلق شديد أن األنصبة غري املسددة للميزانية الاستعرضت 
يف املائة(. وبلغت  6366مليون يورو ) 67611بلغت  4161مليون يورو املعتمدة لعام  631611البالغة 

مليون يورو. وبالتايل فإن جمموع األنصبة غري  67611األنصبة غري املسددة من السنوات السابقة ما قدره 
املسددة، مبا يف ذلك أنصبة امليزانية العادية وصندوق الطوارئ والفائدة على قرض الدولة املضيفة، بلغت ما 

 .4161أيلول/سبتمرب  61مليون يورو يف  32661قدره 
من الدول األطراف  37، مل تدفع 4161أيلول/سبتمرب  61والحظت اللجنة بقلق أن إىل غاية 

شأن عدم الوفاء بااللتزامات  . ومناحملددأنصبتها بعد. وأكدت اللجنة أمهية دفع األنصبة بالكامل ويف الوقت 
املتعلقة بتسديد األنصبة أن يهدد العمليات اليومية للمحكمة بشكل خطري. وإذا ظلت األنصبة غري مسددة 
يف هناية العام، فقد تضطر احملكمة إىل اللجوء إىل صندوق رأس املال املتداول، الذي جيوز أال يكون رصيده  

عالوة على ذلك، بلغت الفائدة غري املسددة على الدولة املضيفة للمقر كافيا الستيعاب النقص يف السيولة. و 
 .4161أيلول/سبتمرب  61يورو يف  247 111حنو 

وقد حثت اللجنة مجيع الدول األطراف على تسديد أنصبتها يف الوقت احملدد لضمان أن احملكمة 
عد املالية. وطلبت اللجنة إىل احملكمة أن متلك ما يكفي من األموال على مدار العام وفقا للنظام املايل والقوا

ُتطر مرة أخرى الدول األطراف اليت مل تسدد أنصبتها بالكامل بالتزاماهتا بالدفع قبل الدورة اخلامسة عشرة 
. وعالوة على ذلك، أشارت اللجنة إىل توصيتها السابقة بأن يقوم 4161للجمعية يف تشرين الثاين/نوفمرب 

احملكمة بعرض هذه املسألة على الدول اليت عليها مستحقات متأخرة للمحكمة كلما رئيس اجلمعية ومسؤولو 
 عقدوا معها اجتماعات ثنائية.

 2356حزيران/يونيه  33أداء الميزانية إلى غاية  -2
حزيران/يونيه  31كان معروضا على اللجنة تقرير احملكمة اجلنائية الدولية عن أداء ميزانيتها حىت 

. والحظت اللجنة أن نسبة التنفيذ 4161كانون األول/ديسمرب   36وقعات األداء حىت ، فضال عن ت4161
والبالغة  4161مليون يورو مقابل امليزانية املعتمدة لعام  17621يف املائة، أي  2163يف منتصف العام بلغت 

يف العام املاضي  يف املائة مقارنة مع نسبة التنفيذ 161مليون يورو، وهو ما ميثل اخنفاضا نسبته  631611
 . 4161حزيران/يونيه  31يف املائة يف  1166البالغة 

مليون يورو، مبا يف ذلك  631631يف املائة، أي ما قدره  17وتتوقع احملكمة أن تبلغ نسبة التنفيذ 
تمدة مليون يورو املع 631611مليون يورو، مقابل امليزانية البالغة  4661الفائدة املدفوعة عن املباين، وقدرها 

 1766يف املائة مقارنة بنسبة التنفيذ يف العام املاضي البالغة  166، وهو ما ميثل اخنفاضا بنسبة 4161لعام 
 .4161كانون األول/ديسمرب   36يف املائة يف 

أن تفسح  4161يف املائة مقابل امليزانية املعتمدة لعام  17وميكن لتوقعات احملكمة بشأن تنفيذ 
فاق اإلضايف الناجم عن إخطارات صندوق الطوارئ. وحىت اآلن، تلقت اللجنة ثالثة من اجملال الستيعاب اإلن
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إخطارات صندوق الطوارئ. أما التكاليف اليت لن يتم استيعاهبا يف إطار امليزانية العادية، فسيكون هلا تأثري  
 ،4161يونيه حزيران/ 31مليون يورو يف  1671كبري على توازن رصيد صندوق الطوارئ احلايل البالغ 

 وسيلزم جتديد موارده.
 2357النظر في الميزانية البرنامجية المقترحة لعام  -3

اليت قدمتها احملكمة تبلغ ما جمموعه  4167الحظت اللجنة أن امليزانية الربناجمية املقرتحة لعام 
رو(، وهو ما ميثل مليون يو  4611مليون يورو )باستثناء الفائدة على قرض الدولة املضيفة البالغة  627641

مليون يورو املعتمدة لعام  637631يف املائة( عن امليزانية البالغة  764مليون يورو ) 1611زيادة قدرها 
 ، باستثناء الفائدة.4161
 )أ( االفرتاضات

أُبلغت اللجنة أن من املتوقع أن تكون أنشطة احملكمة يف جمايل القضاء واالدعاء )مبا يف ذلك 
 :4167واسعة النطاق يف عام  التحقيقات( أنشطة

 بلدا من بلدان احلاالت؛ 66)أ( 
 فحوص متهيدية؛ 1)ب( 
 حتقيقات نشطة؛ 1)ج( 
 النهائي.الطعن من  4)د( 

 وحتليلها الكلي 4167)ب( عرض امليزانية الربناجمية املقرتحة لعام 
تتعلق مبيزانية ذلك العام  4161الحظت اللجنة أن بعض النفقات املدرجة يف امليزانية املقرتحة لعام 
)ومنها على سبيل املثال  4167فقط، وبالتايل لن تتطلب ُتصيص موارد يف امليزانية الربناجمية املقرتحة لعام 

يورو ملكتب مدير املشروع وتدشني  231 311يورو، والنفقات البالغة  114 411إجيار املباين املؤقتة مببلغ 
(. وهذه النفقات غري املتكررة ُتفض خط األساس املستخدم يف مقارنة الزيادة يف امليزانية املقرتحة املباين

 مليون يورو. 631611لألنشطة األساسية للمحكمة إىل 
ت الفنية ملا تعتربه اللجنة وحللت اللجنة اجتاهات معدل تنفيذ خمتلف الربامج الرئيسية، مما يتيح املربرا

من اخنفاض  اُتفيضات مسؤولة، وال سيما من خالل استهداف تلك الربامج الرئيسية اليت أظهرت أمناط
 التنفيذ خالل السنوات املاضية.
 )ج( الربنامج الرئيسي األول: القضاء

ون يورو، وهو ما ميثل ملي 63642قدره  للربنامج الرئيسي األول ما 4167تبلغ امليزانية املقرتحة لعام 
مليون يورو املعتمدة لعام  64623يف املائة( مقابل امليزانية البالغة  161يورو ) 163 611زيادة قدرها 

4161. 
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 61يورو من هذه الزيادة يرتبط بتكاليف املستحقات ملرتبات  111 111والحظت اللجنة أن مبلغ 
فيه أن اجلمعية ستستعرض شروط خدمة قضاة احملكمة  ، فريدICC-ASP/3/Res.3قاضيا. وفيما يتعلق بالقرار 

ومرتباهتم يف أقرب وقت ممكن، وذلك بعد أن تستعرض اجلمعية العامة لألمم املتحدة شروط خدمة قضاة 
 حمكمة العدل الدولية.

والحظت اللجنة أن يف حني أن مرتبات قضاة حمكمة العدل الدولية وغريها من احملاكم الدولية تتألف 
ب أساسي سنوي وتسوية مقر العمل اليت تطابقه، تقوم مرتبات قضاة احملكمة اجلنائية الدولية على من مرت

يورو، مما يعين أنه ال يوجد فصل بني املرتب األساسي وتسوية مقر  611 111مبلغ سنوي ثابت قدره 
قيق االتساق التام العمل. ونتيجة لذلك، ونظرا لالختالفات يف حساب األجور السنوية للقضاة، ال ميكن حت

 بني مرتبات قضاة حمكمة العدل الدولية ومرتبات قضاة احملاكم الدولية األخرى.
ورأت اللجنة أن املبلغ الذي طلبته الدوائر لتحقيق االتساق مع األجور السنوية يف احملاكم األخرى 

اجلمعية يف إطار مناقشة بشأن  ليس يف املقام األول مسألة متعلقة باملوارد، بل هي مسألة يتعني أن تنظر فيها
 السياسات. ويف هذا الصدد، ميكن أن تتوخى اجلمعية اخليارين املمكنني التاليني:
 )أ( تعديل املرتبات على أساس سنوي على النحو الذي حتدده اجلمعية؛

 وضع جدول زمين إلعادة النظر يف املرتبات. )ب( مراجعة نظام املرتبات على أساس دوري، مع
 أن تشمل أي تغيريات يف النظام احملتمل للمرتبات استعراض مجيع شروط خدمة القضاة وسيتعني

 وآثارها على امليزانية.
 الربنامج الرئيسي الثاين: مكتب املدعية العامة

مليون يورو، مما ميثل زيادة  2164للربنامج الرئيسي الثاين ما قدره  4167 تبلغ امليزانية املقرتحة لعام
 .4161مليون يورو املعتمدة لعام  2364يف املائة( مقابل امليزانية البالغة  7مليون يورو ) 3612قدرها 

: ، تستند طلبات مكتب املدعية العامة من املوارد إىل مسببات التكاليف التالية4167وبالنسبة لعام 
تسعة فحوص أولية، وتسع حاالت، وستة حتقيقات نشطة، وتسع قضايا معلقة إىل حني إلقاء القبض، وثالثة 
من أفرقة احملاكمة االبتدائية، واثنان من الطعون النهائية. ويستند اقرتاح ميزانية مكتب املدعية العامة إىل خطته 

حتياجات املكتب من ام األساسي وإىل تقييم ، اليت ترتبط بنموذج احلج4161-4161االسرتاتيجية للفرتة 
 .4167املوارد يف عام 

طلب وظائف إضافية من فئة املساعدة العامة على ومل تعرتض اللجنة على تعزيز أفرقة التحقيق أو 
 17املؤقتة يف شعبة التحقيق واالدعاء. ومع ذلك، ويف ضوء أمناط اإلنفاق السابقة ومعدل التنفيذ البالغ نسبة 

أشهر(، رأت اللجنة أن  1-2(، فضال عن الوقت الالزم لتعيني موظفني جدد )4161-4166ائة )يف امل
 مكتب املدعية العامة ميكن أن يستوعب بعض الزيادات يف التكاليف.

من وظائف املساعدة العامة املؤقتة لشروط التحويل اليت  71ومتتثل التحويالت املقرتح إجراؤها يف 
حظت اللجنة الزيادة الكبرية يف الوظائف الثابتة، فقد أوصت بأن توافق اجلمعية على وضعتها اللجنة. وإذ ال
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 711 211ف قدرها يلاهذه التحويالت. والحظت اللجنة يف هذا الصدد أنه سبق إدراج وفورات يف التك
 يف املائة للوظائف الثابتة يف امليزانية املقرتحة. 61يورو بتطبيق معدل شغور نسبته 

لجنة صعوبة كبرية يف التعرف على املربر األصلي الذي أدى إىل إنشاء كل واحدة من وواجهت ال
وظيفة. ويف هذا الصدد، طلبت اللجنة إىل احملكمة أن تقدم  71وظائف املساعدة العامة املؤقتة البالغ عددها 

أو  وفقا حلالة   ةؤقتكل وظيفة من وظائف املساعدة العامة امل‘‘( وسم)’’معلومات امليزانية حبيث ميكن تعريف 
أو وظائف مؤقتة، وذلك من أجل توفري الشفافية الالزمة لتيسري قرار اللجنة بشأن امليزانية املقبلة أو  قضية  

 طلبات التحويل يف املستقبل، إذا دعت الضرورة لذلك.
دة وعالوة على ذلك، أوصت اللجنة بأن تعمل احملكمة قدر اإلمكان، بالنسبة جلميع وظائف املساع

العامة املؤقتة اجلديدة اليت تطلبها يف امليزانيات املقبلة، على حتديد املدة الالزمة للوظائف املطلوبة من أجل 
 ُتفيف عبء العمل اإلداري الذي يقع على عاتق قسم املوارد البشرية واملسؤولني عن التوظيف.

ة مكاسب الكفاءة. وبالنسبة وقد وضع مكتب املدعية العامة جمموعة من مؤشرات األداء لرصد وإدار 
يورو( يف عام  412 111يف املائة ) 6611بلغت شعبة التحقيق مبكاسب يف الكفاءة نسبتها ، أَ 4161لعام 

 671 111) 4161ن تصل مكاسب الكفاءة نسبة واحد يف املائة على األقل يف عام أ، وتتوقع 4161
أهدافا لكفاءة مجيع الشعب وأن يعرضها حيدد  يورو(. ورأت اللجنة أنه ينبغي ملكتب املدعية العامة أن

 بوضوح يف مقرتحات امليزانيات املقبلة.
 )هـ( الربنامج الرئيسي الثالث: قلم احملكمة

. 4167مليون يورو ألنشطته املقررة لعام  7161الحظت اللجنة أن قلم احملكمة طلب ميزانية قدرها 
ماليني  161، ميثل ذلك زيادة قدرها 4161و املعتمدة لعام مليون يور  7467وباملقارنة مع امليزانية البالغة 

 يف املائة(. 162يورو )
وأشارت اللجنة إىل أن الوظائف الثابتة اخنفضت خبمس وظائف يف امليزانية الربناجمية املقرتحة لعام 

 172 ، وذلك نتيجة إلغالق املكتب امليداين يف كينيا. وبالتايل اخنفض عدد الوظائف الثابتة إىل4167
وظيفة بدوام كامل. وقد نظرت  4162وظيفة، يف حني ارتفع عدد وظائف املساعدة العامة املؤقتة مبا يكافئ 

اللجنة يف كل اقرتاح بشأن الوظائف الثابتة اجلديدة وكل وظيفة من فئة املساعدة على أساس جدارته، مع 
فين لوظيفة من تلك الوظائف، فقد م مربر . وحيثما مل يقدَ 4167مراعاة عبء العمل وافرتاضات عام 

 أوصت اللجنة باحلد من الزيادات املقرتحة.
وإذ تتطلع اللجنة إىل التقييم الكامل الذي سيجريه مراجع احلسابات اخلارجي لعملية إعادة تنظيم 

يادة قلم احملكمة، أحاطت اللجنة علما هبيكل املوارد البشرية املعدل يف قلم احملكمة، وال سيما توقعات الز 
 الكبرية يف عدد املوظفني مقارنة مبستوى املوظفني املتوقع بعد إعادة تنظيم قلم احملكمة.

وصي باحلد من الزيادات استنادا إىل حتليل معدل الشغور، ال سيما فيما وبالنسبة لقلم احملكمة، فقد أُ 
 املاضي. يتعلق بتلك الوظائف اليت ال تزال شاغرة بعد أن تقرر شغلها تدرجييا يف العام
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 )و( الربنامج الرئيسي الرابع: أمانة مجعية الدول األطراف
مليون يورو  4614طلبت ميزانية قدرها ‘‘( األمانة)’’الحظت اللجنة أن أمانة مجعية الدول األطراف 

ميثل ذلك زيادة قدرها  ،4161مليون يورو املعتمدة لعام  461. وباملقارنة مع امليزانية البالغة 4167لعام 
 يف املائة(. 361يورو ) 611 111

واستعرضت اللجنة بدقة عبء العمل املتوقع لألمانة واحتياجات الدول األطراف من اخلدمات. 
والحظت اللجنة أن معدل تنفيذ هذا الربنامج الرئيسي مكن األمانة من االضطالع بواليتها، مبا يف ذلك من 

 يف امليزانية أو اليت أدرجت فيها جزئيا فقط. خالل استيعاب التكاليف اإلضافية اليت مل تكن مدرجة
 )ز( الربنامج الرئيسي السادس: أمانة الصندوق االستئماين للضحايا

 461مليون يورو  461الحظت اللجنة أن أمانة الصندوق االستئماين للضحايا طلبت ميزانية قدرها 
، ميثل ذلك 4161مليون يورو املعتمدة لعام  661. وباملقارنة مع امليزانية البالغة 4167ألنشطتها املقررة لعام 

 يف املائة(.  3461يورو ) 167 111زيادة قدرها 
وأمعنت اللجنة النظر يف طلب وظائف ثابتة جديدة يف الصندوق. ويف انتظار اُتاذ اجلمعية قرارا 

لى بشأن هيكل الصندوق، الحظت اللجنة أن اهليكل اجلديد ليس خاضعا إلجراءات حتسني الكفاءة ع
صعيد احملكمة وأنه ال يندمج يف اعتبارات احملكمة الواحدة، وبالتايل قد ينطوي على بعض أوجه االزدواجية أو 
عدم الكفاءة. وأوصت اللجنة باتباع هنج يقوم على مبدأ احملكمة الواحدة وطلبت إىل كبار مسؤويل احملكمة 

، مبا يف ذلك املشاركة يف إجراءات التعويض، 4167يف إطار جملس التنسيق ويف ضوء العمليات املتوقعة لعام 
أن يعملوا على إعادة تصميم هيكل الصندوق وأن يبلغوا اللجنة يف دورهتا الثامنة والعشرين باستنتاجاهتم 

 املتعلقة بأوجه التآزر والكفاءة.
 قرض الدولة املضيفة -: مشروع املباين الدائمة 4-)ح( الربنامج الرئيسي السابع

مليون يورو. وميثل ذلك زيادة  4611قدره  ما 4-يرات املقرتحة للربنامج الرئيسي السابعتبلغ التقد
 .4161مليون يورو املعتمدة لعام  464يف املائة( مقارنة بامليزانية البالغة  3161يورو ) 711 111قدرها 

ضيفة يف اليوم وأشارت اللجنة إىل أن احملكمة ملزمة قانونا بدفع كامل الفائدة على قرض الدولة امل
األول من شهر شباط/فرباير من كل عام. وأهابت اللجنة بالدول األطراف اليت جيب عليها أن تساهم يف 
تسديد قرض الدولة املضيفة أن تدفع ما عليها بالكامل ويف الوقت احملدد، ألن احملكمة ستضطر خبالف ذلك 

 حقة من الدول األطراف . إىل استخدام أموال التشغيل لتغطية مدفوعات الفائدة املست
 الحتياطيات الحترازية -4

فيما يتعلق باالحتياطيات االحرتازية، الحظت اللجنة أن صندوق رأس املال املتداول، الذي أنشئ 
مليون  1671ملواجهة مشاكل السيولة على املدى القصري ريثما يتم حتصيل األنصبة املقررة، بلغت ما قدره 

مليون يورو، وهو ما يعادل شهرا واحدا من نفقات  762صندوق يف األصل يف دد رصيد اليورو. وقد حُ 
 احملكمة يف ذلك الوقت، وذلك متشيا مع املمارسة املعرتف هبا دوليا.
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ونظرا للنمو التدرجيي الذي شهدته امليزانية، فإن رصيد الصندوق مل يعد يعادل شهرا واحدا من 
توافق اجلمعية من حيث املبدأ على حتديد صندوق رأس املال نفقات احملكمة. ولذلك، أوصت اللجنة بأن 

 مليون يورو. 6661املتداول يف مستوى 
ي أنشئ لتغطية النفقات غري املتوقعة واليت ال ميكن ذوعالوة على ذلك، فإن صندوق الطوارئ ال

مليون يورو. وأوصت  664ماليني يورو مبا قدره  7تفاديها يقل رصيده عن املستوى الذي حددته اجلمعية يف 
مليون يورو من األنصبة  664ماليني يورو، مما سيتطلب  7اللجنة بتجديد رصيد صندوق الطوارئ ليبلغ 

مدفوعات قدرها  4167سيتطلب متويل الزيادة يف صندوق رأس املال املتداول يف عام . و 4167املقررة لعام 
مليون يورو. وأعربت اللجنة عن تقديرها للنداءات األخرى اليت تدعو الدول األطراف إىل دفع أنصبتها  264

د صندوق رأس هلذا العام، وبالتايل فإهنا نظرت يف خيارات توفري التمويل على مدى عدة سنوات إلعادة رصي
مليون يورو. والحظت اللجنة أيضا أن إىل حني جتديد الرصيد الكامل  6661املال املتداول إىل مستوى 

وفائه عن لصندوق رأس املال املتداول، ميكن أن يكون صندوق الطوارئ مبثابة احتياطي نقدي مؤقت فضال 
 بالغرض املقصود منه.

، رأت اللجنة أن احملكمة ينبغي ICC-ASP/14/Res.1رار قالومع ذلك، إذا دعت الضرورة، ومتشيا مع 
ماليني يورو للفرتة املمتدة من كانون األول/ديسمرب  1أن تكون قادرة على طلب ائتمان مومسي أقصاه 

، وذلك لتعويض نقص السيولة املتوقع يف صندوق رأس املال 4167إىل منتصف شباط/فرباير  4161
ل على أساس ما تبقى منها إال بعد االستفادة الكاملة من صندوق رأس سحب هذه األموااملتداول. وال تُ 

املال املتداول واالستخدام املؤقت لصندوق الطوارئ، حبيث يتم استيعاب التكاليف املتكبدة يف ميزانية 
 احملكمة.

 اإلصالح المؤسسي والمسائل اإلدارية -جيم
 الحجم األساسي للمحكمة وتحليل تكاليفه الكاملة -5

حظت اللجنة أنه مت االنتهاء من مشروع احلجم األساسي. وتدرك اللجنة أن احلجم األساسي ال
منوذج مفاهيمي لوصف العالقات يف املهام واملوارد بني األجهزة الرئيسية للمحكمة، وكما كان متوقعا، ميثل 

عملية مسارا مت حتديد . وتتيح نتائج هذه ال4146مسارا لنمو كبري يف املوارد يصل إىل هنايته حبلول عام 
تكاليفه من الناحية املفاهيمية بشأن قدر النشاط الذي ميكن للمحكمة أن تديره بفعالية خالل السنوات 

 القادمة، مع وصف العالقات يف املهام واملوارد بني األجهزة الرئيسية للمحكمة.
نبؤ بالزيادات الفعلية يف امليزانية نظر إليه باعتباره مؤشرا للتوأقرت اللجنة أن هذا املسار ال ميكن أن يُ 

ألنه يقوم على أنشطة مفرتضة. ولذلك، سيتم النظر يف أي زيادات نامجة عن الزيادة يف النشاط على أساس  
كل سنة على حدة، كما هو احلال يف الوقت الراهن. والحظت اللجنة أن عملية احلجم األساسي مل تنفذ 

اكاة احملكمة ملستوى احتياجاهتا من املوارد إذا عملت بكامل عرض حمضمن غالف مايل، وبالتايل فهي تَ 
طاقتها املفرتضة. وأقرت اللجنة أن املستوى الفعلي ومنو امليزانية سيختلفان ألهنما يقومان على األنشطة املنجزة 

 على أرض الواقع.
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احملكمة وأن  وأوصت اللجنة بأن تديل اجلمعية مبدخالهتا بشأن شكل املسار النهائي لنمو ميزانية
تعرض توقعاهتا عن القدرة على حتمل التكاليف يف بداية عملية وضع ميزانية احملكمة من أجل حتقيق اتساق 

 التوقعات.
 التعويضات -2

الحظت اللجنة أن إجراءات التعويضات تشكل تطور مبتكرا يف جمال العدالة اجلنائية الدولية مل 
ايل فمن الصعب التنبؤ باآلثار املالية املرتتبة عن عملية التعويض. يسبق له مثيل يف احملاكم األخرى. وبالت

وأشارت اللجنة إىل تقديرها السابق بأن مسألة التعويضات كان هلا تأثري كبري حمتمل على مسعة احملكمة 
وعملياهتا، وطلبت احلصول على معلومات عن النمط النهائي للتعويضات وآثارها من حيث تكاليفها اإلدارية 

 التشغيلية حني تتخذ الدوائر قراراهتا.و 
 المساعدة القانونية -3

للمساعدة القانونية  4167لب يف امليزانية املقرتحة لعام يورو طُ  144 111الحظت اللجنة أن مبلغ 
 يورو حملامي الدفاع. 211 111، منها قضييت لوبانغا وكاتانغايف إجراءات التعويضات يف 

يز بوضوح يف وثيقة السياسات املوحدة لنظام املساعدة القانونية يف والحظت اللجنة أنه مت التمي
فرق الدفاع وفرق الضحايا بأدوارها، واليت تنتهي بعد اُتاذ القرار  ا تضطلع فيهيتاحملكمة بني الفرتات الزمنية ال

يضات، بشأن االستئناف وبعد مرحلة التعويضات على التوايل. وأشارت اللجنة إىل أن خالل مرحلة التعو 
ستنخفض أنشطة الفريق القانوين املعين باألشخاص املدانني، وأن املبالغ املرصودة لتقدمي املساعدة القانونية 
للدفاع ميكن أن تقوم على املقارنة مع مرحلة اخنفاض النشاط. وبالتايل أوصت اللجنة بأن يتم ُتفيض مبلغ 

 يورو سنويا خالل مرحلة التعويضات. 612 421املساعدة القانونية للدفاع عن األشخاص املدانني إىل 
 التقرير السنوي للجنة مراجعة الحسابات -مسائل مراجعة الحسابات  -دال

أمعنت اللجنة النظر يف التقرير السنوي للجنة مراجعة احلسابات عن العمل الذي قامت به يف عام 
واء. وباإلضافة إىل توصيات جلنة . وجيب أن يستمر تعزيز هيكل احلوكمة وإدارة املخاطر على حد س4161

 مراجعة احلسابات، دعت اللجنة مجيع أجهزة احملكمة إىل حتسني تنفيذ توصيات املراجعة.
 نظام األمم المتحدة الموحد -هاء

طلبت اجلمعية يف دورهتا الرابعة عشرة إىل اللجنة، مبا يف ذلك من خالل احتمال تعيني خبري مستقل 
يما جلدوى التخلي احملتمل عن نظام األمم املتحدة املوحد وإنشاء نظام تقاعدي هلذا الغرض، أن جتري تقي

 بديل للموظفني املعينني حديثا، وتقدمي توصية يف هذا الشأن إىل اجلمعية يف دورهتا اخلامسة عشرة.
وعينت اللجنة وفدا عقد اجتماعا مع الرئيس التنفيذي للصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية 

األمم املتحدة، ونائب رئيس جلنة اخلدمة املدنية الدولية، ورئيس اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة ملوظفي 
 وامليزانية، باإلضافة إىل تبادل اآلراء بشأن هذا املوضوع مع منظمات دولية أخرى.
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م الذي وكان االستنتاج الرئيسي الذي توصلت إليه اللجنة هو أن نظام األمم املتحدة املوحد هو النظا
يناسب احتياجات احملكمة. وتتمثل إحدى النتائج السلبية الكبرية اليت قد ترتتب عن االنسحاب من جدول 

البقاء يف الصندوق التقاعدي لألمم املتحدة، الذي يعد من مرتبات األمم املتحدة يف كون احملكمة لن تتمكن 
نظام األمم املتحدة املوحد أن يؤدي أيضا واحدا من أكثر النظم جاذبية يف السوق. ومن شأن اخلروج على 

إىل اخنفاض امكانية تنقل املوظفني بني احملكمة ومنظمات األمم املتحدة األخرى. وسيتعني على احملكمة أن 
تقوم بإدارة نظامها اجلديد، ومن شأن ذلك أن يؤدي إىل ارتفاع التكاليف اإلدارية. وبالتايل، فإن اللجنة ال 

 ظام األمم املتحدة املوحد إلنشاء نظام تقاعدي بديل للموظفني املعينني حديثا.توصي باخلروج على ن
 مباني المحكمة -واو
 تجاوز التكاليف -5

ف الذي مت حتديده بعد الدورة الرابعة عشرة للجمعية، نظرت اللجنة يف يلافيما يتعلق بتجاوز التك
 خيارين تكميليني.

أحد اخليارين يف تغطية هذا التجاوز من املوارد غري املنفقة املتبقية يف امليزانية العادية للمحكمة  ويتمثل
. وقد أوضحت احملكمة استعدادها للقيام بذلك. ومع ذلك، يتعني على اجلمعية أن 4161يف هناية عام 

 التجاوز.ذلك تأذن للمحكمة باستخدام فائض امليزانية لتغطية 
يورو اليت راكمتها أموال املشروع على  113 341اآلخر يف استخدام الفائدة البالغة  ويتمثل اخليار

جلنة الرقابة إىل اللجنة أن تنظر يف ما إذا   تمدى السنوات، وذلك أساسا عن طريق دفعات ملرة واحدة. وطلب
 كانت ستوصي اجلمعية باستخدام الفائدة للحد من جتاوز التكاليف.

ك الفائدة جزء من املشروع، ومبا أنه ليس من الالزم إعادهتا إىل الدول وأوضحت احملكمة أن تل
األطراف، فيمكن استخدامها للحد من جتاوز تكاليف املباين، إذ أن الفائدة تراكمت على أموال مملوكة لنفس 

لتمويل  املشروع. وبالتايل أوصت اللجنة بأن تنظر اجلمعية يف استخدام الفائدة املرتاكمة يف حساب املشروع
أجزاء من جتاوز التكاليف. وختاما، أوصت اللجنة باملوافقة على استخدام األموال غري املنفقة يف امليزانية 

 التجاوز.ذلك العادية للمحكمة لدفع اجلزء املتبقي من 
 ف اإلجمالية للملكيةيلاالهيكل اإلداري والتك -2

دورهتا الرابعة عشرة املكتب إىل مواصلة املناقشات بشأن إنشاء هيكل إداري جديد  دعت اجلمعية يف
 للمباين اجلديدة.

وال تعتقد اللجنة أنه تبني أن هناك حاجة إىل هيكل إداري جديد منفصل يعقب جلنة الرقابة. ومن 
املعدات والرقابة الفعالة( وجهة نظرها التقنية، أشارت اللجنة إىل أن التحديات اجلديدة )الصيانة واستبدال 

 ميكن أن تدار بكفاءة ضمن اإلطار التنظيمي احلايل للمحكمة واجلمعية واألفرقة العاملة التابعة هلما.
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ويف إطار واليتها، وكما حدث يف املاضي، ستكون للجنة فرصة لتقدمي املساعدة من خالل إسداء 
ذلك، وضمن حدود واليتها ودرايتها ومواردها، فإن املشورة املالية، وهي على استعداد للقيام بذلك. ومع 

 اللجنة لن تكون قادرة على القيام مبهام الرقابة احلالية.
وفيما يتعلق باستبدال املعدات، تود اللجنة أن تشدد على توصية املراجع اخلارجي للحسابات بأن 

 املعدات وتنفيذ حل للتمويل.تقوم اجلمعية يف أقرب وقت ممكن باستعراض التكاليف التقديرية الستبدال 
 المدفوعات الزائدة -3

مليون يورو( بناء على حساب مت تعديله،  661فيما يتعلق بالفائض املتأيت من املدفوعات الزائدة )
دعت اللجنة احملكمة إىل أن تقدم تقريرا يف أقرب وقت ممكن بشأن اإلدارة احلالية لتلك األموال واخليارات 

وائح التنظيمية السارية لضمان الشفافية يف استخدامها. وعلى هذا األساس، ينبغي وضع املتاحة يف إطار الل
 اسرتاتيجية الستخدام هذه األموال.
 أشكركم على اهتمامكم.
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