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عشرةخامسة الدورة ال

٢٠١٦نوفمرب/تشرين الثاين٢٤-١٦، الهاي

)(الجنائية الدوليةقلم المحكمةمشروع مراجعةعن مراجعة الحساباتتقرير 

المراجعةوأهداف عملية نطاق -ً وال  أ

ةمراجع(احملكمة) إىل مكتب حملكمة اجلنائية الدولية(اجلمعية) يف امجعية الدول األطرافت طلب-١
إجراء "مراجعة كاملة ٢٠١٥،١نوفمرب تشرين الثاين/٢٦الصادر يف قرارها مبوجباحلسابات اخلارجي، 
.ألثر والتنفيذ"واالتكلفةهلربنامج املراجعة، مبا في

وأجريت عملية تدقيق استكشافية من ؛٢٠١٦لسنة أدرج املراجع اخلارجي هذا املوضوع يف برناجمه-٢
، وفقا لرسالة ها، تلت٢٠١٦أبريل نيسان/٢٩و٢٨فريق املراجعة اخلارجية  يومي أعضاءقبل اثنني من 

ا أربعة من أعضاء قامروع املراجعة، مراجعة أداء مشعملية ، ٢٠١٦يوليو متوز ٢٧املؤرخة اإلعالم 
.٢٠١٦سبتمرب أيلول/٣٠إىل ١٩من يف الفرتة فريق ال

استعرض املراجع اخلارجي خمتلف مراحل املشروع من التصميم حىت تنفيذ جزء من اإلصالحات -٣
من قبل فريق ٢٠١٥يونيو حزيران/٢٣يف ُ   الذي و ضع نشر التقرير النهائي الفرتة ما بني يف أثناءاملقرتحة، 
.٢٠١٦سبتمرب أيلول/املشروع و 

َ   املت خ ذ ة لنهج املتبع والتدابري لوسعى لتقييم االمتثال -٤  َ فعالية.الكفاءة و الو وفقا للتقرير النهائيّ

انتظام وأداء بشأنوقد أجريت املراجعة وفقا للمعايري الدولية للمؤسسات العليا ملراجعة احلسابات -٥
لمحكمة اجلنائية الدولية، وإىل الصالحيات لاملاليةالنظام املايل والقواعدو ، اتمراجعة احلسابعمليات 

.رفقةاإلضافية امل

قائمة التوصيات - ثانيا  

)(٤- ٢٠١٦-مرجع ديوان احملاسبة: احملكمة اجلنائية الدولية.
ICC/ASP/14/Res.1القرار ١
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لى املوظفني، يعه عراجعة وتوز املالتقرير النهائي ملشروع بنشر املراجع اخلارجي يوصي -١التوصية 
فني.أفراد من املوظبشأنباستثناء املعلومات السرية 

وضع إجراءات التشغيل املوحدة وسري العمل باملسجل املراجع اخلارجي يوصي - ٢التوصية 
يتم تطبيقها داخل هياكل قلم حىت عمل جديدة الالرقمي ملساعدة املوظفني على فهم أساليب 

احملكمة كما أعيد تنظيمها من قبل املشروع.

لب مساعدة خارجية، يوصي املراجع ديدة يتطاجلعمل الإذا كان تعريف أساليب - ٣التوصية 
املتخصصني بعد عملية عطاءات أو االستشاريني اخلرباء اخلارجي باختيار الشركة املطلوبة من 

مع قواعد حمكمة اجلنائية الدولية.تتماشىتنافسية 

فيها شرح يالدول األطراف لع عليها ّ ط  تلكي مذكرة بنشر املراجع اخلارجي يوصي -٤التوصية 
لدقيق على القوى العاملة للمحكمة اجلنائية الدولية، وميزانية االنتقال إىل املباين اجلديدة التأثري ا

والزيادة يف النشاط القضائي.

مالحظات- ً ا  لثثا

لمشروع المراجعةالتصميم العام -ألف

لمحة عامة عن المشروع- ١

د وقت قصري من انتخابه من بعمشروع املراجعة هريمان فون هيبل، السيد رئيس قلم احملكمة، أطلق -٦
أذنت له، ٢٠١٣عام /نوفمربتشرين الثاين٢٧يف و٢٠١٣.٢عام /مارسآذار٨قبل قضاة احملكمة يف 

امليزانية الربناجمية "ضمن نطاق "هوتبسيطقلم احملكمةإعادة تنظيم ب"(اجلمعية) مجعية الدول األطراف 
دت اجلمعية هذا ّ أك  و ."املعتمدةواملناصبلثابتة األقصى لعدد الوظائف اّ واحلد  ٢٠١٤املعتمدة لعام 

امليزانية الربناجمية املعتمدة ّ                  حد دت هذا املبلغ بوصفهو ٢٠١٤عام كانون األول/ديسمرب١٧التفويض يف
.األقصى لعدد الوظائف الثابتةّ واحلد  ٢٠١٥لعام 

مكافئ من ٣٥٦٠،٤[٢٠١٥و ٢٠١٤عامي يف نفسه املعتمد هوالثابتة عدد الوظائف ّ ظل  و -٧
مت ختفيض ميزانية الربنامج و ؛مؤقتة]وظيفة ٦٥،٥وظيفة دائمة و ٤٩٥مة إىل ّ ، مقس  الدوام الكامل

).يورو٦٥،٠٢٥,٩( ٢٠١٥) و يورو٦٥،٦٨٤,٩(٢٠١٤قليال بني عامي لقلم احملكمةاملعتمد 

اإلذن من ٢٠١٣يف عام البداية ّ               كانت قد قد متهما اجلمعية يف ن  اطلبُ    أ زيل وعالوة على ذلك، -٨
:٢٠١٤املمنوح يف عام 

املعتمدة؛ ٢٠١٤ميزانية يف املائة يف٣توفري الطلب املتعلق ب(أ) 

ة من نظام روما األساسي للمحكم٤-٤٣ينتخب القضاة املسجل "آخذين يف اعتبارهم أية توصية تقدم من مجعية الدول األطراف". (املادة ٢
اجلنائية الدولية). 

الذي ذُكر يف التقرير الكامل الذي قّدمه املسجل يف ٥٦٠،٤وظيفة. ويعزى الفرق بني هذا الرقم و ٥٦١،٤وتشري بعض الوثائق إىل ٣
ملسجلعن املشروع إىل منصب جملس املوظفني، الذي ُيشرف على عمله املسّجل إداريا، لكنه ليس موظفا يعمل  حلساب ا٢٠١٦آب/أغسطس 
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دف القضاء على االزدواجية، وزيادة طلب (ب) 3 "بدء احلوار االسرتاتيجي بني األجهزة (احملكمة) 
الكفاءة والفعالية وخلق التآزر."

تكلفة املشروع. مت ا إشارة حمددة بشأن الكيفية اليت ينبغي أن متول يتضمن تفويض اجلمعية أيال -٩
جلنة وأحاطت . ٢٠١٥لسنةتنفيذ إعادة اهليكلة بناء على افرتاضات مستويات امليزانية وعبء العمل

ا املستأنفة الرابعة والعشرين،  من ذلك أن أي عبء إضايف أو غريبعلما "امليزانية واملالية، يف دور
تناوهلا ينبغي ليست جزءا من ممارسة مراجعة و ٢٠١٥طلبات اليت مل تكن مدرجة يف امليزانية املعتمدة املت

٤بشكل منفصل."

تكون من ثالثة يراجعة املشروع ُ    ا ي عىن مباملسجل فريقّ ، عني  ٢٠١٤يناير/كانون الثاينويف  -١٠
دولية ومخسة أعضاء من موظفي من ذوي اخلربة يف العمل مع السلطات القضائية الخارجينيأشخاص 

الذي يتوىلنب جملس إدارة املشروعاإىل ج، ٢٠١٤نوفمرب /تسعة يف تشرين الثاينأصبحوا قلم احملكمة، و 
مشروع من مرحلة إىل أخرى.انتقال فريق، وعلى وجه اخلصوص، جييز الامراقبة عمل هذمهمة

موع: أربعة ممثلني جملس إدارة املشروع، برئاسة املسجل نفسهوكان يتضمن -١١ ، سبعة أعضاء يف ا
ودوائر احملكمة ومكتب املدعي العام وحمامي الدفاع)، احملكمة، ورئاسةاجلمعيةقلم احملكمة (ملستخدمي

رئيس نقابة موظفي احملكمة اجلنائية الدولية وشخصني من اخلارج من ذوي اخلربة يف العمل مع السلطات و 
.أقالمهاالقضائية الدولية و 

" ٢"برينس مت تقسيم املشروع إىل ست مراحل، استنادا إىل منوذج أسلوب إدارة املشاريع-١٢
)PRINCE2 (:الربيطاين

لس وإعداد الشروط املرجعية وخطة ال، "بدء مشروع"، مشلت تشكيل ١املرحلة (أ)  فريق املذكور وا
؛للمشروعشاملة 

استعراض الوثائق املوجودة، وإنشاء يف تتمثل ،"، "مؤسسة التسجيل والتصميم التنظيمي٢(ب) املرحلة 
واقرتاح هيكل ه،وهيكلقلم احملكمةهدف مجيع املوظفني، واستعراض وظائف ستواستخدام استبيان ي

؛تنظيمي بديل

دف إىل تقدمي التوصيات حول اإلصالحات العاجلة اليت و ، "تغيري التدابري الفورية"، ٣املرحلة (ج) 
وضعت و ؛املسجل دون أي تغيريات هيكلية يف خمتلف مراحل عمر للمشروعميكن تنفيذها من قبل

٥سلسلة من التوصيات يف هذا الصدد؛

مراجعة أداء كل قسم من أقسام التسجيل وعرض تتمثل يف، "مراجعة وظائف األداء"، ٤(د) املرحلة 
ّ  ق د مخالل هذه املرحلة، و التدابري املقرتحة لتحسني األداء؛  تغطي مجيع ةتوصي٥٣٩و مفصلتقرير١٨ُ

؛ وظائف لقلم احملكمة

لد الثاين، اجلزء باءICC-ASP/14/20(٢٠١٥الوثائق الرمسية ... الدورة الرابعة عشرة ... ٤ ، التشديد ُمضاف.١٠، الفقرة ٢-)، ا
لقرارات ، باملبادئ واإلجراءات املطبقة على ا٢٠١٥هذه التوصيات، اليت ورد ذكرها يف التقرير النهائي لفريق املشروع يف حزيران/يونيو تتعلق ٥

وإعادة متركز إدارة الناجتة عن املشروع، والتدابري اليت يتعني اّختاذها لتنفيذ الوثيقة الصادرة عن فريق املشروع حول "رؤية ورسالة وقيم قلم احملكمة"، 
االت، وتعجيل إجراءات اعتماد التعليمات اإلدارية. تنفيذ امليزانية يف بعض ا
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، مشلت نشر التقرير النهائي وخارطة طريق تنفيذ املشروع."املشروعاء، "إ٥(ه) املرحلة 

العديد من إىلبعد االستماع اليت صيغت تصميم املشروع املالحظات الواردة أدناه، يستدعي -١٣
عموما على ّ     ات فقوا روع يف بعض األحيان إىل حد كبري، هم حول املشؤ آراتاختلفوإن األفراد الذين، 

احلقائق.

أساس المشروع- ٢

ن إلطالق مشروع إعادة تنظيم قلم المحكمة الجنائية الدولية، تقنيا ااثنتبريران كان هناك -١٤
وسياسيا.

تنفيذ بعض باليت توصيمن التقارير ٌ راجعة عدد  املَ ، قد سبق مشروع  تقينعلى املستوى ال-١٥
صالحات وفقا للمبادئ التوجيهية اليت اختذت من قبل املشروع:اإل

) بتاريخ ICC-ASP/8/33(٢٠١٠(أ) تقرير احملكمة بشأن تعزيز العمليات امليدانية للقلم احملكمة لعام 
٢٠٠٩نوفمرب تشرين الثاين/٤

ا (ب) مراجعة تقييم خماطر العمليات امليدانية اليت  خارجريان من (خبتشني برانريج كروفورد وجانقام 
٢٠٠٩ديسمرب كانون األول/١٤)، بتاريخ احملكمة

مايو أيار/٣١لمكاتب امليدانية التابعة لقلم احملكمة، بتاريخ لاهليكل التشغيلي حسابات ج) مراجعة (
الداخلي للمحكمة اجلنائية الدوليةمراجعة احلساباتا مكتب قام، اليت ٢٠١٠

٢٠١٠يوليو متوز/٣٠) بتاريخ ICC-ASP/9/12ليات امليدانية ((د) تقرير عن مراجعة العم

تشرين ١٧) بتاريخ ICC-ASP/10/26اسرتاتيجية العمليات امليدانية (حول(ه) تقرير احملكمة 
٢٠١١نوفمرب الثاين/

اهليكل التنظيمي للمحكمة اجلنائية ن) عPwC(و) التقرير النهائي من قبل برايس ووترهاوس كوبرز (
٢٠١٣سبتمرب أيلول/٦، بتاريخ الدولية

٢٠١٤مايو أيار/٢٣) بتاريخ ICC-ASP/13/16(ز) تقرير احملكمة بشأن اهليكل التنظيمي (

-ICCوICC-ASP/10/20وICC ASP/7/20(ح) تقارير خمتلفة من جلنة امليزانية واملالية (مثل 
ASP/12/20.(

كل التنسيق ا امليدانية التابعة لقلم احملكمة وهيدور رؤساء املكاتببتعزيز هذه التقارير خمتلف ىأوص-١٦
أوصي ، بأرجائهااحملكمة اجلنائية الدوليةذي مشلفيما بينها، ويف حالة تدقيق برايس ووترهاوس كوبرز، ال

املسجل األقسام اليت تعمل مباشرة حتت إشراف من عدد من ّ هيكل قلم احملكمة للحد  بإعادة تنظيم 
قلم لعلى مجيع جوانب اهليكل اإلداري ُ ّ                 مل ي رك ز يف هذا التقرير . و لتفويضيةاوزيادة استخدام السلطة 

احملكمة.
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قد أعلنو : مرشحون براجمهمُ ال  تقاسم فيها وعلى الصعيد السياسي، سبقت انتخاب املسجل محلة -5١٧
ٍ  املرش ح امل نت خ ب يف وقت الحق              َ دة عن خطط إلعابعد أن أصدرت الدول األطراف رأيها، قبل القضاة ّ    ُ َ 

أمل تلصاحل مشروع من شأنه حتسني عمليات التسجيل و متيل . وكانت الدول األطراف تنظيم قلم احملكمة
وفورات يف امليزانية.إجياد 

التقيد بالمواعيد النهائية - ٣

: الربع الوفاء بالمواعيد المنصوص عليها في نهاية كل مرحلةّ مت  ٦وفقا لشروط املشروع املرجعية،-١٨
للمرحلة ٢٠١٥مارس وآذار/للمرحلة الثانية، ٢٠١٤يونيو وحزيران/للمرحلة األوىل، ٢٠١٤األول من 

يونيو حزيران/يف وقت قريب جدا بعد و -إلغالق الرمسي للمشروع ل٢٠١٥يوليو متوز/١٣والرابعة 
طط ل، ٢٠١٥ . وكما هو٢٠١٥/يونيوحزيران٢٣لتقرير النهائي يف وتقدمي املرحلة اخلامسة، انهاية ُ    وخي 

املرحلة الثالثة يف خمتلف مراحل املشروع.ّ استمر تمبني أعاله، 

تنفيذ المشاريع التي طرحت خالل المرحلة لإلى أن خارطة الطريق مع ذلك، تجدر اإلشارة - ١٩
على ّ ورك ز٢٠١٥يوليو متوز/٧و٦: عقد فريق إدارة قلم احملكمة ندوة يومي األخيرة لم تنفذ بالكامل

َ      مل ي نش ر أي شروع، لكن احتماالت تنفيذ امل حىت اآلن جزئي تنفيذ للتنفيذ أو ّ   ة عام ة لّ خط  أو ّ مشروع عام  ُ 
املشروع).اءإمرحلة يف أعاله فصلة الواردةاملتفسريات ال(انظر 

مجلس إدارة المشروع- ٤

على وجه اخلصوص، ممثلني عن قلم احملكمة ّ إذ ضم  :ً ُ     ً مجلسا  م حكما  مجلس إدارة المشروعّ يعد  -٢٠
، ٧ودوائر احملكمة ومكتب املدعي العام وحمامي الدفاع)احملكمة، ورئاسةاجلمعية' (نو املستخدم'ئه بأرجا

٨.وظفنياملجملسرئيس بواسطة واملوظفني

يف تقرير مراجعة احلسابات برايس ووترهاوس كوبرز وردت هذه النقطة األخرية مع توصية تتماشى -٢١
ري القرارات االسرتاتيجية.نقابة املوظفني يف حتضبزيادة إشراك

من قبل املسجل، الذي ترأس جملس ُ ّ   قد ع ي نواينبغي اإلشارة إىل أن أعضاء جملس إدارة املشروع لكن-٢٢
من األعضاء احملتملني (وال سيما الرئيس واملدعي العام ونائب املعنيني، بالتشاور مع الرؤساء إدارة املشروع

جملس إدارة املشروع يةاستقاللّ    د  من حيقلم احملكمة، وبالتايل مي" من قبل "مستخد)، وليس اجلمعيةرئيس
اه  قلم احملكمة.ُ   جت 

النتقال من كل مرحلة إىل أخرى.امشروع على حسب األصول جملس إدارة املشروع وافق-٢٣

.٢٠١٤كانون الثاين/يناير ٢٨وع مراجعة"، الذي اعتمد يف راجع وثيقة "التعريف باملشر ٦
تشمل الرئاسة، وهي جهاز معني للمحكمة اجلنائية الدولية تتمّيز عن الدوائر، الرئيس ونائبني للرئيس٧
واجهة قوى مكتب املدعي العام يتكون الدفاع من حمامي املتهمني أمام احملكمة اجلنائية الدولية. وهو يكفل التعامل النزيه مع احلاالت، يف م٨

وحمامي الضحايا.
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مشروعالفريق - ٥

ّ       موز عني على حلاليني، مبهمة مراجعة اهلياكل واألساليب ملنظمة دولية  إما إىل املوظفني اعمومايعهد-٢٤
ا صُ  َّ     ت قد م تو متخصصة عمل أفرقة  ك إىل اإلدارة التنفيذية عدد من اهليئات االستشارية وبعد ذلإىل يا

خمتارة على أساس بيان من ٩الستشارات اإلداريةلأو مؤسسة خارجية ملراجعة احلسابات إىل ، أو للمنظمة
املتطلبات وطلب املقرتحات.

جتمع بني عدد قليل من املوظفني وثالثة أفراد من اخلارج، خمتلطةصيغة املسجلاختار قد و -٢٥
املشورة بشأن إنشاء نظام للعدالة الدولية من اخلرباء فيها س َ لتم  ُ ت  مستوحاة من العديد من األمثلة اليت 

ناك ومل تكن هالمح الدور، ملتعريف مسبق وغيابعقود دوام جزئي بمت تعيني هؤالء اخلرباء و اخلارجيني. 
.االستعجالالختيار، ألسباب ات لأي إجراءال لتقدمي الطلبات و دعوة 

، توافر أعلى املدعي العام واملسجليكفل "من نظام روما األساسي أن ٢-٤٤وتنص املادة -٢٦
، ٣٦املنصوص عليها يف املادة حسب مقتضى احلال،االعتبار، ناويوليالكفاءة واملقدرة والنزاهة، معايري 
١٠".٨الفقرة 

على عادة من النظام األساسي للموظفني للمحكمة على أنه "يتم االختيار ٣-٤املادة وتنص -٢٧
.ICC-ASP/2/ RES(٢٠٠٣سبتمرب أيلول/١٢اجلمعية الصادر يف قرارأساس تنافسي"، وينص  2(١١

.املوظفيمالختيارلسجمأنه ينبغي استخدام 

ة لبدء المشروع ّ بسبب الحاجة الملح  ةالمعتادالموظفين المسجل إجراءات اختيار ّ   لم يت بع -٢٨
ر إطالق المشروع وإمكانية ّ أخ  يقد كان ، وبالتالي  ّ ستة أشهر على األقل  ستغرق ألن هذا اإلجراء ي

الحاجة ينبغي النظر إلى حجة مدة المشروع (سنة ونصف)، ً  ونظرا  لللجمعية.تقديم النتائج بسرعة 
تحديد مالمح الدور فيالمزيد من الوقت إذ كان من شأن استغراقالصحيح. االملحة في إطاره

فريق أكثر تنوعا.ّ           أن يمك ن من تشكيل 

لكن ١٢،أقالمهامع السلطات القضائية الدولية و ة يتمتعون خبربة ثالثالوناألفراد اخلارجيكان-٢٩
ت. خاصة يف جماالت معينة مثل إدارة الشؤون املالية، واملوارد البشرية، وال يف مراجعة احلساباخربةبدون 

يتضمن فريق فكان ال، ً مثال  فريق املشروع ُ ّ      الذين ع ي نوا يف حملكمة ااختيار موظفي الثغرات بهذه ّ سد  مت و 
مهرة يف املعاجلة الرقمية لألدلة ويف إدارة املوارد البشرية.موظفني

رؤية األجزاء اليت جيري حتليلها من بهذه العوامل انتقادات موظفي احملكمة الذين فوجئوا أثارت -٣٠
االتخربة يف من دونبل بعض زمالئهم ق خطة إذ حسب هذه االنتقادات غري مقنعة ّ وتعد  املعنية. ا

من كان هذا النموذج الذي اعتمدته منظمة التعاون والتنمية عندما سعت إىل حتقيق وفورات تشغيلية (مشروع "القيمة مقابل املال"، الذي امتدّ ٩
ل طموحا من مشروع املراجعة ومل يتضمن أي ). لكن، كان الغرض من هذه العملية أق٢٠١٤إىل حزيرانيونيو ٢٠١٣تشرين األول/أكتوبر 

ختفيضات يف القوى العاملة.
، اليت تتعلق القضاة، تنص على ضرورة مراعاة متثيل النظم القانونية الرئيسية يف العامل؛ التوزيع اجلغرايف العادل؛ متثيل عادل ٨، الفقرة ٣٦املادة ١٠

لإلناث والذكور من القضاة.
حمّل هذا اإلجراء بإنشاء جملس مراجعة االختيار٢٠١٥شباط/ فرباير ٢٠دارية الصادرة يف حّلت التعليمات اإل١١
ة عِمل اثنان منهم ضمن أقالم عدد من احملاكم الدولية وعمل الثالث كمحام متخصص يف شؤون املوظفني اليت تنشأ يف احملكمة اإلدارية ملنظم١٢

ات.العمل الدولية وحمكمة األمم املتحدة للمنازع
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أجاب أحد وقدالتقنية. ّ        فيما خيص  املسائل الداخلية لألقسام باخلربات املشروع، ينبغي دعم فريق العمل 7
التوصيات الصادرة بعد بٍ راض  ّ جد  هذه املراجعة أنه، على عكس ذلك، ً  بوصفه طرفا  يفرؤساء األقسام 
ااألنشطةبلة جدا مع أعضاء فريق املراجعة الذين ليس لديهم معرفة خاصة ّ مشاورات مطو   . اليت يقوم 

ها اعترب اليت وكان قد جنح بشكل واضح يف إقناع أعضاء الفريق على تبين تلك املبادئ التوجيهية 
١٣.مناسبة

ب هذا النوع من ّ ن  ُ جت  أن ا أعاله مملشار إليهاإحدى الطريقتني األخريتني اختيار وكان من شأن -٣١
:االنتقادات

إىلنب االنتقادات املوجهة وفورات قد جيمشروع يهدف إىل توليد كمة يف احملقلممجيع موظفي عمل(أ) 
؛فريق صغري من الزمالء

الستشارات اإلدارية، وذلك بعد عملية مناقصةاأو مراجعة احلسابات إىل مؤسسة خارجية (ب) دعوة 
االستشاريني اخلرباء احلسابات أو مراجعيمدى خربة منازعات بفكرة مسبقة حول تنافسية، قد جتنب أي 

مجيع الفئات املطلوبة من اخلرباء، على النحو احملدد يف بيان املتطلبات إسهامات حلصول على إمكانية او 
.املوظفنيختيارالاليت شكلت األساس لطلب العروض السابقة 

راجعة، الذي مشروع امليكون هذا احلل الثاين أكثر مالءمة ملشروع طموح مثل كان ميكن أن -٣٢
بنفس احملتمل أن يكون على األقل كان من و ١٤االختصاصات.يف أرسى نطاق وأهداف واسعة النطاق 

ّ          التكلفة اليت مت  تكب دها بالسبة للحل  الذي مت  اختياره،        ّ .مراحلالعمل على وأنه كان من املتصور ١٥ّ   ّ               
من ّ لرتكيز يف البداية على املسائل ذات األولوية مثل إدارة املكاتب امليدانية واحلد  امن الشركة طلب الو 

عملية مناقصة تنافسية إطالق (أو البحثملسجل، قبل توسيع ة إىل ااملباشر ّ        السل م اإلداريخطوط 
االتمنفصلة) إلصالح  األخرى.ا

هيكلة مراحل المشروع- ٦

من املالحظات.ً ا  عدديستدعي تنظيمه، لكن ٢هجية برينس منىل إاملشروع استند -٣٣

إال نسخة ُ                ومل ت نشر من املواصفات . تحتديد املواصفايف املرحلة األوىل من املشروع ّ  تتمث ل -٣٤
ميع املوظفني.جلمتت إتاحتها حيتمل أن تكون سرية، و ّ مواد  ُ             أ زيلت منها أي ، منقحة

ّ  املسج ل ، أعلن ٢٠١٤/يوليومتوز١٨يف و . ملوظفنياجتماعات عامة مع ااملشروع ّ        مت ت بلورة وقد -٣٥
. ّ ه االجتماعات العام ةهذأحد ثالث ركائز يف قلم احملكمة اجلديد الذي يقوم على جلميع املوظفني هيكل
ميع متاحة جل، وحتديثها بانتظامنرتانت خمصصة على اإلصفحةإنشاء ً أيضا  مت وعالوة على ذلك، 

يتمّثل دور املؤسسات االستشارية، كذلك يف كثري من األحيان يف تنفيذ اإلصالحات املقررة اليت صّممت حىت داخليا.١٣
اُنظر أهداف املشروع ونطاقه، املبينة يف املرفقات١٤
ا مؤسسة  برايس ووترهاوس كوبرز ١٥ ١٠٧٥٥٠٠مشروع املراجعة (حوايل يورو، أقل بكثري من ١٥٥٧٤٥كلفت مراجعة احلسابات اليت قامت 

اء اخلدمةيورو لرواتب فريق املشروع واملتخصصني الذين قاموا بتصنيف الوظائف وحسبوا  ، واملستشار اخلارجي)، لكن استغرقت فرتة استحقاقات إ
ارنة بعام ونصف ملشروع املراجعة).، مق٢٠١٣شباط/فرباير ٧إىل ٢٠١٢تشرين األول/أكتوبر ٢٤أقصر بكثري ( أكثر من ثالثة أشهر بقليل، من 
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أسئلة أو استفسارات لفريق إبداء التعليقات أو طرح ت أيضا إمكانية املوظفني. وتضمن صفحة اإلنرتان
.من دون الكشف عن اهلويةاملراجعة

هم وعقد اجتماع معبصورة منتظمة. املشروعّ   وإطالعهم على مستجد ات القضاة خبار ّ  كان يتم  إو -٣٦
الرفيع ديد ، حيث قدم املسجل اهليكل اجل٢٠١٤عام /يوليومتوز١٥يف ،إطالق املشروع رمسيابعد 

سري العمل يف املشروع من على الع ّ . وعالوة على ذلك، مت إبقاء رئاسة احملكمة بانتظام على اط  ستوىامل
قبل املسجل يف العديد من االجتماعات.

املتعلقة بالدفاع ومحاية الضحايا قلم احملكمة ع القضاة بشأن مسألة دمج أقسام مت التشاور مكما -٣٧
نطوي على تعديل لوائح احملكمة.مما كان قد يوالشهود (أنظر أدناه)، 

اتساق وأمهية واكاف أثناء تنفيذ املشروع وانتقدٍ ن عدم وجود تشاور  مالقضاة بعض لكن اشتكى -٣٨
) عددا من الرسائل اجلماعية لالحتجاج إىل١٨مخسة منهم (من أصل وأرسل ملشروع. ابعض مقرتحات 

اية العملية يوم  غالق الرمسي اإلبعد رسلوا رسالة من جديد يونيو، وأران/حزي٢٤رئاسة احملكمة يف 
ينبغي اإلشارة إال أنه فيها وقف املشروع. ون، يطلب٢٠١٥سبتمرب أيلول/٧يوليو ومتوز/١٥، يف لمشروعل

حتت السلطة ّ     ّ  ارس املسج ل مهام هميإذ : قلم احملكمةالسلطة القانونية إلدارة بال يتمتعونإىل أن القضاة 
من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية.٢-٤٣يس احملكمة، وفقا للمادة رئلالوحيدة 

قسام األإعادة تنظيم كون كت بعض االنتقادات  ّ وفيما يتعلق باملرحلة الثانية من املشروع، شك  -٣٩
رى قلم احملكمة يف رئيسية ال يف إىل هذه االنتقاداتالنظرجيب و قسم. ّ ل  لكقبل أن إجراء دراسة مفصلة ُ   جي 

منظورها الصحيح، وذلك لألسباب التالية:

ذات األولوية، اتصالحمن اإلّ يعد  املسجلتقليل عدد خطوط اإلبالغ املباشرة إىل من الواضح أن (أ) 
.برايس ووترهاوس كوبرزعملية مراجعة يف ّ     على أمه يتها إبرازهااليت مت 

جا مقنعّ    ت بعت قد ا(ب) و  يومني ومجعت  ّ  استمر ت ندوة ند إىل استً ا  االستعدادات هلذا اإلصالح 
الختيار بني ثالثة مناذج تنظيمية قدمها فريق املشروع؛ لاملسجل واملديرين ورؤساء األقسام وفريق املشروع 

ثة أقسام ومكتب الشؤون بوجود ثالجلديد قلم احملكمة اهيكل لىعنيراضشخاص (ج) معظم األ
املسجل اآلن.إشرافحتت مباشرة القانونية 

مت ّ ظ  ُ ن  و بانتظام الدول األطراف فيما يتعلق بتطور املشروع. ُ    ي بلغ املسجل كان عالوة على ذلك،  و -٤٠
أكتوبر تشرين األول/٣٠سبتمرب وأيلول/١٥العمل يف الهاي مبا يف ذلك يوم لفريقاجتماعات إعالمية 

نياملخصصين ني الرابع والعشرين واخلامس والعشر . وخالل االجتماع٢٠١٥مايو عام أيار/٢٦و٢٠١٤
راجعة. كما أبلغ املسجل املتطور مشروع بألعضاء السلك الدبلوماسي، أبلغ املسجل الدول األطراف 

نية ومنطقة : جمموعة الدول األفريقية وجمموعة أمريكا الالتي٢٠١٥على حدة جمموعتني إقليميتني يف عام 
الية عن تطور عملية إعادة التنظيم.بصورة منتظمة جلنة امليزانية واملأبلغنه أالبحر الكارييب. كما 
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عن قصريدليل، مت وضع٢ج برينس تميز به يوكجزء من عملية مراقبة اجلودة الذي -9٤١
البعض منها مل يتحقق و ١٦،االحتماالتمن جمموعة بداية املشروع، وحتديد االحتماالت اليت تنطوي عليها 
شار إليها يف النسخة ُ وي  خالل املشروع موضوع اجتماعات االحتماالت يف الواقع. وكانت بعض هذه 

للتقرير النهائي.٥ترد يف املرفق النهائية من دليل، و 

في توصيات المشروع مفرطة لكون ، مع ذلك، اهتماما كافيا فريق المشروعلم يولي -٤٢
.وأصبح حقيقةتم تحديدهوهو احتمال –التفاصيل 

اوإحالته١٧سألةتيا أعمق حول هذه املفريق املشروع تقييما ذاأن جيري املستنسب لقد كان من -٤٣
لس يف الواقع، و ؛ إدارة املشروع إلبداء رأيهجملس إىل  عندما ّ إال  راقبة اجلودة ّ    لمسائل املتعل قة مبلُ  َّ       مل ي نب ه ا

آخرين ستة موظفنيتعيني أدرك فريق املشروع أنه حيتاج إىل موارد إضافية إلمتام هذه العملية، مما أدى إىل 
.٢٠١٤نوفمرب ثاين/تشرين اليف 

المرحلة الختامية للمشروع تماما األهداف األولية: بدال من خارطة الطريق التي تلبي لم -٤٤
، في الواقع، مجرد قائمة تي هيال١٨فريق المشروع "خطة العمل"ّ قد متحدد تدابير تنفيذ المشروع، 

أوائل ُ    ع قدت ور يف ندوة هذا القصمعاجلةنفريق إدارة قلم احملكمة ععجزو من التوصيات للمشروع.
ّ ىل حد  إعترب فريق اإلدارة أن العديد من التوصيات كانت مفصلة او ؛٢٠١٥يوليو متوز/

.فهايتكيورؤساء األقسام عل من الصعب على املديرينجي

قلم فينفذت بالفعلالتي ، والتغييرات التنظيمية ٢٠١٥يونيو عام لشهر حزيران/التقرير النهائي -باء
المحكمة 

يفسر فيهاعدد من التقارير ب٢٠١٥يونيو حزيران/٢٣الصادر يف كمل التقرير النهائي ُ ست  ا-٤٥
على املوظفني وامليزانية:اوأثرهاحيث تنفيذهمن املسجل تكلفة إعادة التنظيم، 

؛٢٠١٥يوليو متوز/١٥)، بتاريخ ICC ASP/14/19راجعة (امل(أ) تقرير قلم احملكمة بشأن نتائج عملية 

؛راجعة من قبل املسجل إىل جلنة امليزانية واملالية يف التاريخ نفسهاملمشروع (ب) تقدمي

ا املقدم إىل جلنة امليزانية واملالية قلم احملكمة تنظيم إعادة (ج) حتليل تكلفة منافع السادسة يف دور
؛٢٠١٦أبريل نيسان/٢٢-١٨، يف الفرتة والعشرين للجنة

ّ                          املقد م إىل جلنة امليزانية واملالية ،قلم احملكمةدعم العمليات اخلارجية يف ) تفسري دور وبنية وقيمة قسم (د
؛٢٠١٦أبريل نيسان/٢٢-١٨السادسة والعشرين ا دور يف 

ا السادسة جلنة امليزانية واملالية إىل ّ  املقد م اجلديد قلم احملكمة يكل هلالتنفيذ التدرجيي تفسري (ه)  يف دور
؛٢٠١٦ل نيسان/أبري٢٢-١٨والعشرين 

أن ّ                                                                                         من األمثلة على ذلك احتمال تدين  مستوى التوصيات نتيجة اإلفراط يف االتفاصيل، والتقليل من شأن املهمة اليت ينبغي حتقيقها، واحتمال١٦
ووضع أهداف غري واقعية أو بطموح غري كاٍف.املنظمة قد ال تفهم أو ال تقبل املشروع

). Mannetيق يف عملية التقييم الذايت مبساعدة مشورة مكتب ماين (شرع الفر ١٧
٢٠١٥للتقرير النهائي للفريق املشروع بتاريخ حزران/يونيو ٩من تنفيذ خطة العمل، الواردة يف املرفق ٨٤راجع الصفحة ١٨
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لى ع، وعرض هذا التقرير ٢٠١٦أغسطس آب/، بتاريخ شامل عن إعادة تنظيم قلم احملكمةالتقرير ال(و) 
.٢٠١٦سبتمرب يلول/أ٩الهاي يف التابع لالفريق العامل لدى الدول األطراف 

مة من بكل من التقرير النهائي للمشروع واملعلومات التكميلية املقدأدناه الواردة املالحظات ّ  تتعل ق -٤٦
على تنظيم قلم احملكمة يف التقرير النهائي وتنفيذها إدخاهلااملقرتحتغيريات القلم احملكمة. وتغطي أساسا 

بالفعل.

٢٠١٥يونيو /نالصادر في حزيراالقوة الناشئة عن التقرير النهائي ن ِ واط  َ م  - ١

لفريق املشروع عدد من املبادئ التوجيهية األساسية املنصوص عليها يف التقرير النهائيشكلي-٤٧
ّ  مواطن  قو ة٢٠١٥يونيو الصادر يف حزيران/   َ:

التنظيميةهومبادئقلم احملكمة َِ   ق ي م تعريف(أ) 
-بتحديدً              ّ   كان التقرير عمال  جيدا فيما يتعل ق برايس ووترهاوس كوبرز،  مؤسسة كما أوصت -٤٨

أعمال قلم احملكمةع وراء الدافّ  متث ل القيم اليت جيب أن -٣رفقأساسا يف الفصول األربعة األوىل وامل
، وإدارة متكاملة للمكاتب ية، وإنشاء فرق إدار قلم احملكمةتنظيمه: وحدة ا لتزميأن واملبادئ التالية اليت 

.تهموفعاليم كفاءتعزيز  امليدانية، ومتكني املوظفني و 

د يحتمل أن أي موابعد إزالة من المفيد نشر هذا التقرير على إنترانت المحكمة (قد يكون-٤٩
ال على جميع الموظفين لشرح اإلصالحات التي تم تنفيذها بالفعل وتلك التي توزيعه تكون سرية) و 

وضوح.واردة في غاية من ال، وهي ّ ومهام هقيد التنفيذ، وكذلك قيم قلم المحكمةتزال 

مراجعة الالتقرير النهائي لمشروع بنشر المراجع الخارجي يوصي -١التوصية 
أفراد من الموظفين.بشأنى الموظفين، باستثناء المعلومات السرية ليعه عوتوز 

املسجلحتت إشراف مباشرة اليت تعمل وحدات ال(ب) إعادة تنظيم 
مسؤولة عن اخلدمات اإلدارية واخلدمات تكون يوصي التقرير باستحداث ثالثة أقسام رئيسية، -٥٠

الدور التنسيقي والرائـد ّ  كان يؤد ي ن القانونية الذي  للشؤو ٍ القضائية والعمليات اخلارجية، فضال عن مكتب  
ورئيس املكتب ّ                ويعد  املديرون الثالثة منسقة. غري يف جمال الوظائف القانونية املنظمة سابقا بطريقة ركزي امل

فريق إدارة قلم احملكمة.لونشكيل و ّ املسج  حتت إشراف مباشرة املوظفني الذين يعملون القانوين املعنيني 

اهليكليف نطاق١٦، بدال من يف السألذم اإلداريمباشرةخطوط ٤لمسجل اآلن لذا يعين أن وه-٥١
ّ  يتشت ت فريق املذكور، بدال من أن العلى اإلدارة االسرتاتيجية إلدارته مع الرتكيزبالتايل ميكنه و ١٩السابق،

.ّ  املتعد دةيف معاجلة املشاكل اليومية

.عملون حتت إشرافهمجيع رؤساء األقسام الذين يجانب شعبته إىلكل مدير يدير  وباملثل، -٥٢

ية، بسبعة أقسام وسبعة مكاتب ميدانية، وكانت كّلها تعمل كان ينقسم قلم احملكمة يف السابق إىل شعبتني مكّلفتني باخلدمات اإلدارية والقضائ١٩
مباشرة مع املسجل. لكن، كان يتّم تيسري عمل هذا األخري بفضل الدور التنسيقي الذي يؤّديه نائب املسجل بالعمل مع أقسام مستقلة.
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) تعزيز املكاتب امليدانيةج(11
قسم ّ  يتحم ل وفقا الستنتاجات العديد من التقارير عن العمليات امليدانية املشار إليها سابقا، -٥٣

رئيس ّ  أمه هار يدياليتعن اإلشراف على املكاتب امليدانية، األساسيةالعمليات اخلارجية اجلديد املسؤولية 
يف وقت سابق كل موظف وقد كان )؛ ٣-برتبة فبدال من املديرين امليدانيني ٥-من رتبة فمكتب (

من دون، التابع هلاقلم احملكمة السبعةأحد أقسام ة يعمل حتت إشراف تب امليدانيااملكمن موظفي 
التنسيق اإلداري ّ       مكل فني إال بون املكاتب امليدانية السابقومدير ومل يكنتنسيق العمليات احمللية. 

قلم احملكمة عمليات وال على اآلخرين يف مكاتبهم املوظفنيسلطة على مل تكن هلم واللوجسيت، و 
.امليدانية

٢٠١٦سبتمبر أيلول/: قائمة المكاتب الميدانية في ١الجدول 

مالحظاتومسؤولية رئيس مكتبرتبة املكان

جيري االنتهاء من عملية توظيفه اآلن٥-فة)الدميقراطيكينشاسا وبونيا (مجهورية الكونغو 

مسؤول عن ٥-موظف من فئة ف)أبيدجان (كوت ديفوار
املكتبني

جيري االنتهاء من يف باماكو. وجيري ٣–ُ ّ             ع ني  موظف من فئة 
٥- عملية توظيف موظف من فئة ف )باماكو (مايل

مسؤول عن ٥-موظف من فئة فنريويب، كينيا
تبنياملك

ّ  مت  تعيني املوظ ف          ّ

)كمباال (أوغندا

جيري االنتهاء من عملية توظيفه اآلن٥-ف)بانغي (مجهورية أفريقيا الوسط

كتب بعد (جتري عملية اإلذن من قبل البلد ُ      مل ي فتح امل٥-فجورجيا
حاليا٥- املضيف) وجيري تعيني موظف من فئة ف

.للمعلومات اليت كشف عنها قلم احملكمة: مراجع احلسابات اخلارجي، وفقااملصدر

قساماأل(د) إعادة هيكلة بعض 
راضون بشكل ومراسلو بعض األقسام رؤساء عت أثناء عملية املراجعة، ُ وفقا ملعلومات جزئية مج  -٥٤
ا اليت متعن الطريقة ّ عام   ، على وجه وهذا صحيح. ااخلاصة ّ هام  األقسام واملإعادة هيكلة تلك ت 

٢٠.وقسم األمن والسالمةنظم إدارة املعلوماتقسم لبالنسبةاخلصوص،

إدراج بضرورة ُ َ  َّ  ، يـ بـ ر ر قد كثرياُ انت  ، الذي قسم إدارة نظم املعلوماتإن ربط خزانة قلم احملكمة ب-٥٥
رشيف املطبوعة.األ، الذي تفوق على حنو متزايد مواد املكتبة اإللكرتونيةيف إجراءات احملكمة حمفوظات 

التي ينبغي تحسينهاالمجاالت- ١

مل يتم بعد تعريف ه لوحظ أنفقداملبادئ الرئيسية إلعادة تنظيم السجل ال تدعو للتعليق، إذا كانت -٥٦
بصورة مرضية.قلم احملكمةداخلالرتتيبات التنظيمية يف املستويات التشغيلية 

يل جدا على أقسام اخلدمات العامة واقسم الحتجاز: يرى األمثلة املذكورة هنا ليست شاملة. وجتدر اإلشارة إىل أن املشروع كان له تأثري ضئ٢٠
لدفاع فريق املشروع أن هذه العمليات مرضية. وعالوة على ذلك، يف النهاية مل يتم إجراء أية تغيريات على األقسام األربعة املكلفة مبساعدة ا

والضحايا والشهود وذلك بسبب عدم موافقة القضاة (أنظر أدناه).
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(أ) عيوب التنظيم الداخلي لكل قسم
ينص و مدير ويصعب السيطرة عليها. ّ لكل  مرتفع بالنسبة ي السلم اإلدار يبدو أن عدد خطوط -٥٧

مثانية ة على مباشر مدير العالقات اخلارجيةإشراف على راجعة املاهليكل التنظيمي احلايل النابع من مشروع 
.مكتظا  جدول أعمالهّ        مما  قد جيعل ، إضافة إىل ثالثة أقسام حتت مسؤوليته، مكاتب ميدانية

" يف املكاتب ها"ممثليإىلتعليمات مباشرة قسام اليت كانت عادة تعطي األعلى الرغم من أن -٥٨
رئيسباآلن ن هؤالء املوظفني أصبحوا يرتبطون ألاملباشر التسلسل اإلداري من خط ً ا  امليدانية مل تعد جزء

ألقسام تصاالت بني هذه ااخلربات يف جمال االوضوعية و املاستمرار املكتب امليداين، اختذت تدابري لضمان 
.واملوظفني يف املكاتب امليدانيةيف الهاي

ث ل يف هذا الصدد ثالث مرات يف الشهر اجتماعات تنظيم بالعالقات اخلارجية قسم مدير يقوم -٥٩ ُ َّ  مي 
يرغب يف إنشاء ذه الطريقة و). بالتداول بالفيديوكل األقسام املعنية ورؤساء املكاتب امليدانية (فيها  

").واحدةحدده املشروع ( "قلم واحد يف حمكمةالذي ملبدأ مع اي، تتطابق متاما ثقافة العمل اجلماع

٢١إجراءات التشغيل وتدفقات العمل الموحدةالضروري اآلن تحديد منلقد أصبح -٦٠

التوصيات بسبب عدد ، الجديدةّ  بمهام ه االضطالع كل مسؤول ينبغي لتحديد كيف وبالخصوص 
األقسام.بتشغيلي في التقرير النهائي والتقارير المتعلقة الغير وطابعها إلى حد ما المفرط 

املسائل الناشئة عن الفصل بني أقسام امليزانية واملالية) ب(
قسمني: إىلراجعة، مت تقسيم قسم امليزانية واملالية السابق املفريق ّ   الذي قد مه وفقا للتقرير النهائي -٦١

املتصلة بامليزانية، مبا يف ذلك التخطيط ورصد األنشطة فضال مسؤول عن مجيع املهام وهو قسم امليزانية، 
مسؤول عن اخلدمات املالية وهو عن الدور االسرتاتيجي للتنبؤ على املدى الطويل. وقسم الشؤون املالية، 

وظائف اخلزانة، مبا يف ذلك تقدمي البيانات املالية السنوية.و يف سياق املصروفات واحلسابات 

من وألنهتعقيد إعداد امليزانية السنوية للمحكمة، يف صالح إىل معاجلة السلبيات ويهدف هذا اإل-٦٢
نموذجالىل ويستند إالصعب استباق التطورات يف أنشطة التحقيق واالدعاء والقضاء يف احملكمة كل سنة.

رتكيز لبارئيس قسم واحد (رئيس قسم امليزانية) الذي يسمح لبعض املنظمات الدولية، املعمول به يف 
رئيس القسم اآلخر (رئيس قسم الشؤون املالية) ميكن لعلى قضايا امليزانية، يف حني ٍ حصرا وبشكل واف  

من الرتكيز على املسائل املالية.

اإلسقاط بمع ذلك ضرورية فيما يتعلق ّ تعد  بني امليزانية واملالية، اليت ّ         فك  الروابط لكن ما يعيبه هو -٦٣
النقدي املتاح يف الوقت احلقيقي، ورصد الوضعاليت جيب أن تقوم على تفاصيل تابعة تنفيذ امليزانية،مبو 

التربعات والنفقات وااللتزامات، فضال عن تأثريها يف امليزانية.

ظيفي كجزء من املشروع؛ واستخدم إلعادة حتديد الّرتب املقابلة لكل منصب، وسيكون مبثابة أساس للتعيني يف الوظائف مت وضع وصف و ٢١
الشاغرة.
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(التوصية ٢٠١٥لسنة وعالوة على ذلك، يف تقرير مراجعة احلسابات فيما يتعلق بالبيانات املالية -13٦٤
ضمان استقرار بحمكمة اجلنائية الدولية ملزمة "[...] بأن اخلارجي مراجع احلسابات ييوص٢٢)،٦رقم 

وارد املزيد من املاملعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام (املعايري) تتطلب إذ إن وتعزيز وظيفة احملاسبة"، 
قادرة على تنفيذ املهام احملاسبية بسبب تعقيد املعايري.التقنية ال

امللغاةوعدد الوظائف ملغادرين الصايف اعدد ّ  قل ة ) الفجوة بني ج(
الوظائف من مسؤول، ١٠،٤موظفي قلم احملكمة من يف عددإىل ختفيض صايفاملشروع هذاأدى -٦٥

اية املطاف ٥٣ممنهبقي ، بإلغاء وظائفهمموظفا ١٢٠بلغ ُ يف هذه العملية، أ  و . بدوام كامل موظفا يف 
اء عن تعويضات ٦٧البالغ عددهماقني،بالة وتلقى حصلوا على وظائف جديدقلم احملكمة إذ يف  إ

اخلدمة.

التكلفة:من حيث فعاليةيف المعتدلةنتيجة ههذّ تبني  -٦٦

عملية  ف، وميكن االستغناء عنهمُ     بطريقة غري م رضية عشرة مسؤولني يها ّ ؤد  ُ ي  خدمات هناك (أ) إذا كانت 
اء هذه اخلدمة قد تّ       معز زة ألجل منحهم تعويضات  الضغط الذي ّ     ختف ف من ن أقل تكلفة بكثري (و كو إ

شخصا)؛١٢٠ال يقل عن ما تعرض له ي

أكثر بساطة، دون تكرار ُ  َّ         ت نظ م بطريقة إىل آخر ضرورية، ميكن أن قسم(ب) إذا كانت عمليات النقل من 
؛يعقبه تعيني جديد

ٍ   وظفون بر ت ب  أممعينة َ وظائف  ّ كان يتوىل  (ج) إذا   قد يستقيمياسة مالئمة سفبعلى نسبيا مما هو ضروري،َُ 
الوضع تدرجييا.

قام تحقق كجزء من املشروع: يطموح ّ جد  هذا الوضع من خالل اختصاص احملكمة قلم ّ  فس ر ي-٦٧
ّ مث  املعنية؛وتوضيح األقسام احملكمة قلم الضرورية حلسن سري العمل يف بتعريف املناصب فريق املشروع أوال 

.منصباملناسبة لكل َُّ   ر ت ب اقرتح الو تصنيف الوظائف بملهرة فريق من اخلرباء اخلارجيني اقام 

(د) التأخري يف تعيني موظفني جدد
موظفني جدد مللء الوظائف الشاغرة ّ      عملهم يف قلم احملكمة مل يتم  تعيني موظفا ٦٧مغادرة بعد -٦٨

يف أوائل يف املائة ٢٥قلم احملكمة يف بلغت نسبة الشواغر وقد ديدة للمشروع بعد: اجلتعريفات البللوفاء 
يف يف املائة١٢تصل ، يف حني يتوقع أن ٢٠١٦غسطس عام أآب/يف شهر يف املائة ٢١، و٢٠١٦عام 

هذا التأخري نابع من  و . نسبة تعترب طبيعيةهي و ، ٢٠١٧يونيو حزيران/، يف يف املائة١٠و٢٠١٦اية 
املبلغ الذي من ّ مليون يورو أقل  ٥حوايل غت ا اجلمعية لقلم احملكمة قد بلاليت متنحه٢٠١٦ميزانية كون
التوظيف.ّ يؤج لمما جعل هذا األخري ، طلبه

الضحايا محاية عن خدمات حمامي الدفاع و ةأربعة أقسام مسؤولعلى(ه) عدم تطبيق املشروع 

.١-٢٠١٦-مرجع ديوان احملاسبة: احملكمة اجلنائية الدولية٢٢
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دعم لدفاع، وقسم اعن الدفاع (مكتب حمامي نيدمج القسمني املسؤولإىل فريق املشروع سعى-٦٩
ساعدة لضحايا (مكتب ّ    مكل فني مبك مشروع مماثل ينص على دمج قسمني). وهناالدفاعمكتب 
لضحايا، وقسم مشاركة الضحايا وجرب الضرر).احمامي 

وإعداد توصيات عديدة كما هو احلال بالنسبة لألقسام ّ هام  املشروع إىل عمل حتضريي ّ  أد ى -٧٠
َ   ها مل ت عت م د لكن، األخرى اية املطاف ألُ َ  د ق. و الئحة احملكمةنطوي على تغيري يف تكانت سايف 

ّ  بي نت، ٢٠١٥و٢٠١٤يالقضاة بعض املناقشات العامة حول هذا االندماج احملتمل يف عامجرى أ
تعديالت ُ  َ     ومل ت قرت ح أي ، ّ            مل تتطو ر هذه املسألةذلك بني القضاة بشأن هذه املسألة. ونتيجة ً ا  انقسام

لي عن هذا اجلانب من املراجعة.التخّ تم  ف،على الالئحةّ قط  ملموسة 

العالقات بني أجهزة احملكمةيفاملشاكل (و) اإلشارة إىل 
ة عن العالقات عدد من املشاكل النامجإىل ٢٠١٥يونيو ّ           املقد م يف حزيران/يشري التقرير النهائي -٧١

يف سحبتهو ٢٠١٣لمشروع يف لالذي منحته اجلمعية اإلذن، وهو أمر مت ذكره يف بني أجهزة احملكمة
عن املشروع.ّ              قد مها قلم احملكمة يتالتقارير الهذه املشاكل يف ُ ّ   كما مل ت كر ر . ٢٠١٤

قلم سياسية، تتجاوز نطاق مشروع إعادة تنظيم ّ جد  سائل مبمعظم هذه القضايا ّ  وتتعل ق -٧٢
نة ، جلاجلمعيةبني األجهزة، والعالقات مع املنازعات حول األولويات : صعوبة التعامل مع احملكمة

.أفرقة العمل التابعة للجمعيةامليزانية واملالية، و 

وظائف أال وهي ال، إشكالية املشروعبرتبط مسألة تتناوهلاّ مت  من ناحية أخرى، من املسائل اليت -٧٣
عدة مبادرات لتحديد أوجه التآزر بني املهام وجتري تداخلة بني قلم احملكمة ومكتب املدعي العام. امل

ا ياليت  قلم احملكمة ومكتب املدعي العام، وذلك لضمان االستخدام األمثل ملوارد احملكمة قوم 
إجياد أوجه وميكنمسؤوليات املدعي العام واملسجل مبوجب النظام األساسي. منّ واألداء الفعلي لكل  

راجعة هذه اجلوانب من قبل فريق املّ         مت ت مراعاة اهلياكل. أثناء عملية املراجعة، إصالحدون من التآزر 
وأجريت مشاورات منتظمة بني أعضاء فريق املراجعة وممثلني عن مكتب املدعي العام. وكان مكتب 

يف جملس إدارة املشروع الذي حرص على مدخالت كافية فيما يتعلق مبسائل ً ال  َّ املدعي العام ممث  
يكلية يف الواقع التغريات اهلتنفيذ يستحيلقد إذ التنسيق بني مكتب املدعي العام وقلم احملكمة. 

فيما يتعلق ومتكاملة خمتلفةمسؤولياتيتوىل كل من املدعي العام واملسجل فألسباب إجرائية: 
أمام احملكمة.ميثلون الشهود الذين ب

ّ مث  ، مشرتك لتطبيقات املعلوماتشراء بخدمات إدارة املعلومات وأقسام األمن وبالتايل تقوم -٧٤
ُ               وب ذلت اجلهود أيضا لبات كل من قلم احملكمة ومكتب املدعي العام. تطّ                    يتم  تكييفها يف وقت الحق مب

الستخدام نفس املرتمجني واملرتمجني الفوريني. ومت تكليف مسؤولني من مكتب املدعي العام على وجه 
قلم احملكمة.يف التنسيق واالتصال مع قسم املوارد البشرية بالتحديد 
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ُ  َّ     لتي لم ت طب ق بعداو هجية نّ       التوصيات المتعل قة بالم- جيم15

هجية نّ       التوصيات المتعل قة بالم-١

هجية نّ      التأخري يف معاجلة التوصيات املتعل قة بامل)أ(
قلم احملكمة بشأن إعادة تنظيم ٢٠١٦أغسطس ّ           املقد م يف شهر آب/التقرير الكامل يشري-٧٥

يونيو لشهر حزيران/من التوصيات الواردة يف التقرير النهائي يف املائة٧٠)،  إىل أن ٢٥صفحة ال(
تعديل اهلياكل.يف املائة فقط ب٣٠سني اإلجراءات وسري العمل وّ   يتعل ق حب٢٠١٥

اليت تغيريات للهامعظميف املشروع نتقارير قلم احملكمة عترسُ على الرغم من ذلك، ك  و -٧٦
جيب أن : اهذترتيب األولويات من ّ بد  ال كان ورمبا  إلجراءات. لعلى اهليكل التنظيمي وليس ُ     أ دخلت 

قبل وضع ناصبهم يف مالنهائية هياكل للاجلدد رؤساء لايكونتغيريات يف اهليكل التنظيمي حىت التتم 
ديدة.اجلعمل الالصيغة النهائية ألساليب 

.ّ           التوصيات املتعل قة باملنهجيةمعاجلةكما ذكر أعاله، بدأت -٧٧

٥٢٩البالغ عددها توصيات الطابع املفرط يف التفاصيل لل(أ) 
، كانت ٢٠١٥يوليو عام متوز/يف املعقودة ندوة الكما الحظ فريق إدارة قلم احملكمة خالل -٧٨

. وكان فريق د تطبيقهايعاحتديد مو بشكل جيعل من الصعب املشروع عديدة ومفصلة عن التوصيات 
، قسامّ         ة تتعل ق بتلك األتوصي٥٢٩عن أقسام قلم احملكمة، تضم ً ا  حمددً ا  تقرير ١٨قد كتب املشروع 

توجيهات عامة بشأن باملسجل ّ   أعد ها من التقرير، كما سبق ذكره. واستنادا إىل ورقة ٩يف املرفق ترد 
ُ   ً ضي  ق د ما  امل عملية التنفيذ إىل املديرين ورؤساء األقسام، وطلب منهم بفريق إدارة قلم احملكمة عهد، ّ ُ 

مناسبا.يروهت وإجراء أي تعديالت على حنو ما وضع خطط التطوير التنظيمي لتنفيذ هذه التوصيا

النطاق العام الواردة في التقرير النهائي نفسه، فإن غالبية حولفيما عدا بعض التوصيات -٧٩
لكنها مفصلة. ّ جد  هذه التوصيات ليست مرتبة حسب األهمية، وال مصنفة حسب النوع، و 

في "على الفور"، والبعض اآلخر بعضها لى أنه ينبغي تطبيق ُ     فأ شير إاالستعجال: ُ ّ       ر ت بت حسب 
كانت تبدو صعبة شهرا أو أكثر". و ١٢شهر" أو "ألى ثمانية إ"ستة و"أربعة أشهر"، غضون
في معظم الحاالت.ُ  َّ  ، فلم ت طب ق تطبيقللبشكل صحيح و للفهم 

نقل ً وتقرتح أحيانا  ، نصبوظائف كل مختلف دقيق ملّ جد  ً توصيات حتليال  هذه الً فعال  تعكس -٨٠
بعض هذه الوظائف إىل وظائف أخرى، سوف تعتمد على أقسام أخرى يف بعض احلاالت. ومن 

.هاوبالتايل إعادة تعريفوظائف املقرتح أيضا تعديل مستوى ال

:يوصى مبا يليقسم املالية السابق، باألمثلة املتعلقة ني بمن و -٨١

ورصد ختطيط منصب ليصبح)، ٣-تصنيف منصب منسق التخطيط االسرتاتيجي (فإعادة(أ) 
)؛٤-امليزانية (ف
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ة مراقبة الرواتب إىل يمسؤول، ونقلالرواتبوحدة منصب رئيس ُ    ي لغى ، و الرواتب(ب) حل وحدة 
؛نصب األخريهلذا املرئيس املصروفات، األمر الذي يتطلب تصنيف جديد (غري حمدد) 

؛إىل قسم املوارد البشريةالرواتب معاجلة ة يمسؤولنقل(ج) 

؛اخلزانة واحلساباتوحديت ما تبقى من قسم الشؤون املالية، أي ماجإد(د) 

(حساب االشرتاكات ورصد تقنيةيف جوانبها الباالشرتاكاتاملعين وظف املّ مهام  حتديد(ه) 
تذكريية إىل الدول إىل شعبة الرسائل اللمعلومات و ل) ويتم نقل الوظائف التقليدية املخصصة اسرتدادها

؛ديدةاجلةالعالقات اخلارجي

ّ    املستمر  ملوظ في التدريب املهين إضافة(و)  عن ُ َ           امل عت مدين يف جمالّ        مهام  املوظفني إىل التصديق ّ   
قسم املالية اجلديد، وهذا األخري، ل، بالنسبة لألول، اآلنً تابعا  الرواتب (الذي أصبح املصروفات و 

قسم املوارد البشرية اجلديد).ل

محاوالت تطبيق هذه التوصيات- ٢

توصيات املراجعة"، وطلب أفكار وتوجيهات بشأنبعنوان "ثيقة اعتمد فريق إدارة التسجيل و -٨٢
وثيقةت: وأرسلالتابعة هلملتطوير التنظيمي للوحدات لورؤساء األقسام وضع خطط املديرين و من 

التطوير "خطط تها ، وتل٢٠١٥سبتمرب أيلول/" يف توصيات املراجعةأفكار وتوجيهات بشأن"
ظيمي"اخلاصة بكل قسم.التن

احملكمة إىل انتقالبسبب قد اكتمل بعد هذا العمل مل يكن ، احلساباتمراجعةأثناء ويف -٨٣
، ٢٠١٥سبتمرب يلول/أمنذ و مستوى الوظائف الشاغرة (بعد قرارات امليزانية). ارتفاع اجلديد، و ّ   قر ها م

.تنظيميوضع وتنفيذ خطط التطوير العلىورؤساء األقسام سهر املديرون 

رؤساء األقسام عن قلقهم منٌ عدة  فقد أعرب : بفارغ الصربهذا العمل كان املوظفون ينتظرون و -٨٤
ل  لفريق املراجعة اخلارجية فيما يتعلق ب ّ  املسائل املنهجية اليت مل حت  ال ألن املسؤولني ، قلم احملكمةبعد يف ُ

م من أجل الذين يف اهليكل التنظيمي اجلديد يعلمون من هم املراسلون  إجناز ينبغي االتصال 
التقليدية أو الثقة يف شبكة العالقات بني العمل أساليب العديد من املسؤولنيويستخدمهم.ّ مهام  

م يفتقرون إىل املوظفني يف إطار احملكمة  معرفة اإلجراءات اجلديدة املطبقة .أل

نتائج ومل تكن تطبيق املشروع: لموظفني الستعراض حالة لً ا  جملس نقابة املوظفني مسحجرى أ-٨٥
اخلارجي.احلسابات زيارة فريق مراجعة حني بعد معروفة هذه الدراسة 

حتقيق ضمان ّ         ّ     وظفني، وستتمث ل أوىل مهام ه يف شؤون املرئيس ّ              املسج ل منذ وقت قصري ّ وعني  -٨٦
.اتتوصيالتطبيق خطط 

ّ إال  هذا العمليمكن إنجازه ال مراجع الحسابات الخارجي أنيرى نظرا لتعقيد المهمة، -٨٧
بأكبر قدر من ،السعي لتطويرً     التزاما  تاما ، وإنما بتوصيات فريق المشروع بااللتزام ّ يتم  إذا 

بين و ،بين المسؤولينةالعالقات منظمتكون الكفاءة، إجراءات تشغيل قياسية تصف كيف 
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ّ           مهم ة من مهام  قلم المحكجديدة لكل ُّ     الش عب الو ،جديدةالقسام األ17 ويشاطر هذا الرأي قلم مةّ        
المحكمة.

ةالمركزيإال بصورة ، ال يمكن أن يتم هذا العمل قلم المحكمةفريق إدارة بذلككما أقر -٨٨
وينبغي أن . ّ     كل  شعبةكل قسم و في  ، أوال عن طريق التأمل الداخلي )أسفل إلى أعلىبالنهج من (

ة هذا العمل، وتحديد الصعوبات مراقبفي ، بدعم من فريق صغير، الموظفيندور رئيس يتمثل 
هذه عرض، و ينرؤساء المعنيالمعالتواصل بومشاكل التنسيق التي ال يمكن حلها بشكل عفوي 

.قلم المحكمةالقضايا إلى فريق إدارة 

وضع إجراءات التشغيل الموحدة وسير العمل بالمراجع الخارجي المسجل يوصي -٢التوصية 
يتم تطبيقها داخل هياكل قلم حتى عمل جديدة الم أساليب الرقمي لمساعدة الموظفين على فه

المحكمة كما أعيد تنظيمها من قبل المشروع.

جديدة يتطلب مساعدة خارجية، يوصي المراجع العمل الإذا كان تعريف أساليب - ٣التوصية 
ت المتخصصين بعد عملية عطاءاأو االستشاريين الخبراء الخارجي باختيار الشركة المطلوبة من 

مع قواعد محكمة الجنائية الدولية.تتماشىتنافسية 

تكلفة المشروع وآثار التوظيف والميزانية- دال

التكلفة المباشرة للمشروع- ١

٢٠١٦أغسطس آلب/السجل يف التقرير الكامل ّ    قد رها اليت ، املباشرةملشروعاتكلفة تبلغ -٨٩
منها ، يورومليون٠٧٥،٥١اخلارجي،احلسابات ) وحتقق منها فريق مراجعة ٧٤صفحة ال(

ويشمل هذا املبلغ:٢٠١٥يف عام ألف يورو ٦١٩,٩و٢٠١٤يف عام ألف يورو ٤٥٦,٦

عاجلة كافة ها األساسي يف مدور كان يتمثل املوارد البشرية، الذي  املعنية ب(أ) رواتب فرقة العمل 
عادة اهليكلة، وتوفري لكن مشل أيضا تصنيف الوظائف اجلديدة الناجتة عن إ، لتوظيفالرتشيحات ل

ّ      املعز زة من م َ ز  ُ احل  التوظيف وحساب أولوية سواء من حيث مناصبهم، الدعم للموظفني الذين ألغيت 
إجراءات التوظيف يفالفصل املتفق عليها، فضال عن تقدمي الدعم إىل مديري التوظيف أجل 

)؛ ألف يورو١٩١,٢(

إسداء النصائح اإلجرائية بشأن سؤول عن امل٢٣ارجي (مانيت)اخلبري االستشاري اخل(ب) تكلفة 
إعادة التنظيم، وكذلك بصلة املتراجعة ودعم املسجل يف التحضري لتنفيذ القرارات املتوصيات تطبيق 

).ألف يورو١٢٤,٢إعداد إعادة تنظيم التسجيل (يف على تدريب املديرين ورؤساء األقسام 

قلم احملكمة.لية امليزانية العادمنهذه التكاليف ّ   ّ   مت  تكب د وقد -٩٠

) من النظام املايل، الذي يتناول ٩) و(٢من (٧-١١٠، استنادا إىل املادة ٢٠١٥نيسان/أبريل عام ٩وافقت جلنة املشرتيات للمحكمة يف ٢٣
احلاالت اليت تنطوي مورد واحد خلدمة معينة، على استخدام هذا اخلبري االستشاري، الذي كان قد طلبه قلم احملكمة فعالً يف املاضي.
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السنوات الالزمة عدد ّ أمت  عندما ١-مث د٥-من رتبة فمدير املشروع مارتن برتوف راتب-٩١
فريق مراجعةوالحظ . ٢٠١٥قلم احملكمة لسنةميزانية يفخلدمة، املمول من تكاليف املوظفني من ا

ة والتحفيز املتوقع رؤية شامليتمتع بنه كان أاجتمع مع مدير املشروع، ذياخلارجي، الاحلسابات 
.ه الرتبةمسؤول من هذلدى 

تكلفة إلغاء المناصب-٢

مبلغ التعويضات)أ(
االختيار بني حلني ،شروعاملألغيت كجزء من اليت، ١٢٠أصحاب الوظائف على رض ُ ع  و -٩٢

بعنوان "املبادئ واإلجراءات ٢٠١٤أغسطس آب/١٩املؤرخةةاإلعالميرسالة ا يف الممنصوص عليه
راجعة":املشروع معن بعة رارات النااملطبقة على الق

اء اخلدمةعن ّ   معز زة (أ) تلقي تعويضات  يف املائة٥٠بنسبة نظامية بزيادة التعويضات التألف من تو ٢٤،إ
وراتب ثالثة أشهر، مبا يف ذلك العالوات، وكذلك دفع فرتة اإلشعار القانونية، مقابل التوقيع على التنازل 

طعن؛ يف الّ ق  احلعن 

؛"مرشح األولوية" لشغل وظائف جديدة حمددة يف إطار املشروعّ      الرتش ح بصفةّ حق  (ب)

نشر هذه املبادئ واإلجراءات يف شكل قلم احملكمة تنفيذ املشروع، قرر التعجيل بومن أجل -٩٣
يف يتطلب التشاور مع األجهزة األخرى سكان األمر الذي  ، ةإداريتعليمات، وليس دائريةمعلومات

إال على موظفي مل تكن تنطبق القواعد الواردة يف هذه النشرة ألن ، ه األداةاختيار هذحملكمة. وقد متا
على مجيع موظفي احملكمة.ليس راجعة و املقلم احملكمة ملدة عملية 

اء اخلدمة تعويضات ٦٧اختار ،املعنيني١٢٠املوظفني الومن بني-٩٤ املعززة، وبلغ جمموعها إ
).٧٤صفحة ال(٢٠١٦أغسطس لشهر آب/كامل لالتقرير لوفقا يورو،٥١٠١٢١٢

قلم المحكمة (باليورو)حسب ، إنهاء الخدمةوتمويل تعويضات :مبلغ ٢الجدول 

تصنيف التعويضات

التمويل

المجموعا صندوق استحقاقات الموظفينميزانية قلم المحكمة

اء اخلدمة  ٦٨١٤٥١٥٠٨٩٩٢١١٨٩٤٤٤٢التعويضات النظامية إل

١٩١٤٩١٠٨٨٨٥٩٥٧٩٠٥٠١يف املائة٥٠دة زيا

٢٢١٩٢٤-٩٢٤٢٢١وراتب ثالثة أشهر

١٤٥٩٩٤٢٢٨٥٣٦٢٢٢٦٨٢فرتة اإلشعار

٣٨٨٧١٣١٨٢٤٣٨٧٣٢١٢١٠١٥المجموعا

٢٠١٦مراجع احلسابات اخلارجي، استنادا إىل التقرير الكامل لشهر آب/ أغسطس املصدر: 

اء اخلدمة. ٢٤ ّ      ّ                         يسم ى هذا املبلغ التعويضات املعز زة املت فق عليها عن إ                          ّ
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دعيها هذه اآلليةاملالحظات اليت تست)أ(19

ألف يرور ٣٤٣,٤في الجدول أعاله: التي أشار إليها قلم المحكمة إلى التعويضات إضافة ما يلييجب -٩٥
في اشتراكات التأمين الصحي، أيألف يورو ٦٥,٦ق المعاشات التقاعدية لألمم المتحدة وو دفي مساهمات صن

الموظفين ً            ّ    نظرا  للخطأ المتعل ق بيورو،مليون٥،٣١١التكلفة اإلجمالية للتعويضاتألف يورو، فتبلغ٤٠٩
.٢٩المالحظةالمذكورين في 

، وصندوق رى: منظمة األمم املتحدةمنظمات دولية أخيف أفضل املمارسات ً    استنادا  إىل هذه التعويضات ُ   م نحت-٩٦
ال ميكن تقييم و . األصلينياألمم املتحدة للطفولة (اليونيسيف)، وصندوق األمم املتحدة للتربعات لصاحل السكان 

نتائج طعون املوظفني املعنيني.إصدار بعد ، إال ّ    بكل  يقنياملخطط بأكملهوال شرعيتها، 

ني يتمتعون "مرشحوصفهمحلصول على منصب جديد باطلب ّ     الذين تقد موا بمنآخرمسؤوأل٥٩ومن بني -٩٧
.يف احلصول على وظيفة٥٣جنح األولوية"،ب

أويل للطعن أمام احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية (احملكمة اإلدارية)، املختصة يف هذا تمال احلذلك هنالك -٩٨
اء اخلدمةتعويض حيصلوا على الشأن، من ستة مسؤولني مل  يف حالة واحدة، قدم و على وظيفة جديدة. وال، ّ               معز ز عن إ

اء اخلدمعويضات التمن قبل مستفيدين من طعن  .ةّ               املعز زة عن إ

جملس أدان حالتني موظفا. يف ١٥ّ   قد مهاأمام جملس الطعون للمحكمة، ً نا  طع٢١فع ُ ويف املمارسة العملية، ر  -٩٩
احملكمة ً   طعنا  إىل١٢مسؤوال ١١. إضافة إىل ذلك، قدم ّ  املد عنيلس اأدانحالة أخرى، ١٩يف و الطعون احملكمة. 

رفض حالة واحدة من قبل احملكمة اإلدارية. وبذلك ً فعال  . وقد مت ً ضا  تعويمليون يورو ٨،٤اإلدارية، وطلب ما جمموعه 
تعويض، املنصوص عليها بقرار من احملكمة، والتكاليف للميكن أن تواجه احملكمة اجلنائية الدولية مدفوعات إضافية 

كم إال لصاحل موظف ني اثنني من القانونية. ومع ذلك، كما هو مبني فقط،  ن للمحكمة اجلنائية جملس الطعو طرفُ              َ           مل حي 
هو ملخاطر املالية احملتملة منخفضة و قلم احملكمة أن اقدر يالدولية قبل الشروع يف اإلجراءات القانونية يف احملكمة اإلدارية. و 

التعويض من ميزانيته اخلاصة.ّ                                         ال يتوخ ى ختصيص متويل للمخاطر ألنه يرى أنه ميكن متويل 

ّ          يضا  عد ة مالحظات:كما تستدعي اإلجراءات املتبعة أ-١٠٠   ً

اء اخلدمة تعويضال(أ) قدمت مقرتحات  ترتاوح موظفني ن أربعة ّ سن املوظفني املعنيني، مما مك  مراعاةدون ّ                 ات املعز زة عن إ
أكد قلم ، ويف هذا الصدد٢٥؛بوقت قصريالستفادة من التعويضات قبل تقاعدهممن اسنة وما فوق ٦٠أعمارهم بني 

مجيع املوظفني، على املساواة بنطبق من حيث املبدأ يذيبع يتوافق مع النظام اإلداري للموظفني، الأن اإلجراء املتاحملكمة 
؛بغض النظر عن العمر، ومع فقه احملكمة اإلدارية

اء اخلدمة تعويضات الاالختيار بني أثر (ب)  ً            ا  على املوظفني مفاجئاتميز ملنصب جديد تأثري املرتشيح الو ّ                 املعز زة عن إ
احملكمة؛على وظيفة جديدة خارجمن املرجح أن يعثروا الذين 

يورو، وقد تقاعدوا كّلهم.٤٦٨٢٨٢سنة، وتلقوا ما جمموعه ٦٢(يف حالتني) و ٦١و ٦٠ر هؤالء املسؤولني بني كانت ترتاوح أعما٢٥
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اء اخلدمة إجراء١٢٠تنفيذ مث ، الوظائفاخلوف من إلغاءر ّ أث  (ج)  على معنويات املوظفني خالل فرتة من إجراءات إ
ّ      أن  املشروع مك ن من قلم احملكمة يف هذا الصددأشار، لكناملشروع.  إىل ؤقتة وظيفة من وظائف املساعدة امل٣٠حتويلّ         

قلم احملكمة يف هيكل أعلى لحصول على مناصب لمرشحا األولوية ٥٩من أصل ٣٠وأعطى الفرصة لوظائف ثابتة، 
.اجلديد

(أ) متويل التعويضات

، يورو١٧١٣٣٨٨ا جمموعه مبمت متويل التعويضات، كما هو مبني يف اجلدول أعاله، من ميزانية قلم احملكمة -١٠١
).يورو٢١٢٨٠٦امليزانيات (٢٠١٥) و يورو٩٠٧١٧٦(٢٠١٤ميزانييتموزعة بني

ا يسمى ّ مم  اللتزامات احملتملة، ااحتياطي من أجل يورو٣٣٨٧٨٢٤ُ                             است كمل هذا املبلغ بسحب مبلغ قدره -١٠٢
إذن مسبق من مجعية ا السحب من دون . وأجري هذ٢٠٠٧يف عام ُ    الذي أ نشئ ٢٦،املوظفنياستحقاقات صندوقب

إىل قلم اخلارجي املراجعة فريق رغم نصيحة و طلب هذا الرتخيص. باخلارجي املراجعة فريق رغم نصيحة راف، الدول األط
إذ استحقاقات املوظفني من صندوق التعويضات "ميكن متويل ه جلنة امليزانية واملالية أنرأت ، طلب هذا الرتخيصاحملكمة ب

مل يطلب قلم احملكمة هذا ونتيجة لذلك، ٢٧اء عقود املوظفني".إنشاء هذا الصندوق لغرض تغطية التعويضات عن إّ مت  
الصندوق.استخدام على يف وقت الحق ت اجلمعية وافقاإلذن. و 

د د على الفور ضروريةرد ااحملكمة من مو مل حيرم هذا السحب -١٠٣ ّ   إذ مل حي  إنشائه. ومع عندصندوق الالغرض من ُ
راجع احلسابات اخلارجي، يف تقريره وقد أشار م. ئيف حالة حدوث طار ةهامش االستجابذلك، فإنه قد حرم احملكمة من 

ّ  ستستنفد عم ا تاحة يف هذا الصندوق امل، أن االحتياطيات ٢٠١٥نوفمرب يف شهر تشرين الثاين/عن االحتياطيات النقدية 
اية  مليون يورو ٢٢٧١١كانت تبلغ إذ  : قريب يف ماليني ٣٩٥٦إىل ت، واخنفض٢٠١٤ديسمرب كانون األول/يف 
اء اخلدمة؛ و ، بعد دفع تعويضات ٢٠١٥ديسمرب كانون األول/اية   ٠،٤قدرها ليصل إىل نخفض يمن املتوقع أن إ

.٢٠١٦أكتوبر تشرين األول/شهر نهاية بمليون يورو 

التأثير على عدد الموظفين- ٣

، ٥٦٠،٤بنسبةدوام كاملوظائف بب٢٠١٥و٢٠١٤لعامي يت قلم احملكمة كما هو مبني أعاله، أذنت ميزاني-١٠٤
مؤقتة.٦٥،٤ثابتة ويفةوظ٤٩٥امنه

حول الكاملأقل، وفقا للتقرير ١٠،٤نسبةبوظيفة، أي٥٥٠هذا املشروع الذي عقب اجلديدّ          يوف ر التنظيم -١٠٥
.٢٠١٦أغسطس لشهر آب/راجعة املمشروع 

النحو التايل:على ة احلقيقي يف املوارد من موظفي قلم احملكمّ  جاء التطو ر و -١٠٦

ها بعد٥٥٠قبل عملية إعادة التنظيم إىل ٢٠١٥يف عام ٥٦٠،٤يف امليزانية من املعتمدة (أ) اخنفض عدد الوظائف 
تنظيم.اليف سياق إعادة ١٠،٤ختفيض عدد الوظائف بنسبة ، مما أدى إىل ٢٠١٥خالل نفس الفرتة من عام 

صندوق استحقاقات املوظفني (صندوق االستحقاقات). ٢٦
لد الثاين، اجلزء باءICC-ASP/14/20(٢٠١٥الوثائق الرمسية ... الدورة الرابعة عشرة ... ٢٧ .١٢، الفقرة ٢-)، ا
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؛٢٠١٦يف ميزانية وظيفة ٥٧٨فبلغ عدد الوظائف الثابتة (ب) مث زاد 21

.٢٠١٧يف مشروع املوازنة لعام ٥٧٣(ج) اخنفض إىل 

.٢٠١٦و٢٠١٥امليزانية بني عامي يف الوظائف املعتمدة يف ١٧،٦زيادة قدرها هناك تكان-١٠٧

قلم المحكمة حسب ، ٢٠١٧و٢٠١٥الموظفين بين عامي :عرض تطور ٣الجدول 

٢٠١٤الوظائفا

٢٠١٥-إعادة التنظيم 

)شروع(الم٢٠١٦٢٠١٧ بعد إعادة التنظيماالتغييراتقبل إعادة التنظيم

)١(+٥٧٣)١(+٥٧٨)١(+٥٥٠)١(+٤٩٥)١(+٤٩٥الثابتة

ما –خ م ع
يعادل وظائف 

٢٥،٩٤٩،٥--٦٥،٤٦٥،٤٦٥،٤ثابتة

٦٢٢،٥)١(+٦٠٣،٩)١(+١٠،٤٥٥٠-)١(+٥٦٠،٤)١(+٥٦٠،٤المجموع

٢٠١٦/أكتوبراألولتشرين–املصدر: قلم احملكمة اجلنائية الدولية 

املوظفني باحتياجات ر هذا االختالف َّ رب  ُ ي  ،)٤٢و٤١الصفحتان (٢٠١٦أغسطس آلب/التقرير الكامل يف -١٠٨
٢٥،٩وظيفة ثابتة و٢٧إنشاء ّ نه قد مت  أر إىلايشو احملكمة اجلديد وزيادة النشاط القضائي: ّ مقر  الناجتة عن االنتقال إىل 

قلم احملكمة، مما أدى إىل واحدة من برنامج رئيسي آخر ثابتة هذه املتطلبات، يف حني مت نقل وظيفة لتلبية ؤقتة يفة موظ
مؤقتة يف امليزانية املعتمدة ظيفة و ٢٥،٩إضافية حمولة) و ١+٢٧من إعادة تنظيم + ٥٥٠وظيفة ثابتة (٥٧٨وجود إىل

.٢٠١٦سنة ل

اعتبارا من ، الدائمةأنه يف املباين أوضح قلم احملكمة، الدائمةملباين ني يف اضافيني الالزماإلأما بالنسبة للموظفني -١٠٩
، مما أدى إىل مسؤوليات خمتلفة وزيادة الثابتة مبانيها إمنا أصبحت متتلك، و تستأجر املبايناحملكمة مل تعد، ٢٠١٦عام 

احتالل إىل املرافق مع يوروجوست، ت، بعد أن تقامساالستئجارة يف ِ حملكمة من وضع مشارك  اانتقلتالتكاليف. كما 
ستقبال االمن تقاسم تكاليف املساحات املشرتكة، مبا يف ذلك ستفيد تعد تمل اأ. وهذا يعينلوحدهاملبىن اجلديدا
عامة ومفتوحة على نطاق ساحات مبؤقتة السابقة، املبىن اجلديد أكرب من املباين املكما أن ،  والعمليات األمنيةاملطعم و 

لمجموعات الثالث التالية من للصيانة واألمن وزيادة خدمات االستقبال. لذلك هناك حاجة املزيد من اأوسع، مما يتطلب 
٢١موظفني مسؤولني عن املرافق، واثنني من موظفي االستقبال (٣ألمن ولموظفا إضافيا١٦: ٢٠١٦املوظفني يف عام 

موع). وظيفة ثابتة يف ا

يف األنشطة زيادة بترتبط ٢٠١٦يف عام ّ    هناك متطل بات فكانت أما بالنسبة لزيادة أنشطة النيابة العامة والقضاء، -١١٠
املتعلقة زيادة املتوقعة يف األنشطة القضائية متثل أحدمها يف التتألف من عنصرين. كانت احملكمة وأنشطة قلم احملكمة اليت  

دارة احملكمة، إيف تطلبات، من بني أمور أخرى، املحاالت يف مرحلة إجراءات احملكمة. وكان هلذا تأثري على أربع ب
عمليات جديدة ومكثفة الناتج عن زيادة عبء العمل بالثاين ويرتبط العنصر شهود. الضحايا و قسم الاخلدمات اللغوية، و و 

ال، مبا يف ذلك  احلاالت حديثا مثل مايل أو احلاالت اجلديدة يف بلدان تافتتحيتالة العمليات يف بلدان احلاليف هذا ا
ّ              ّ   مللء هذه املتطل بات يف امليدان ومت ت وظائف ثابتة٦تقائمة من قبل، مثل مجهورية أفريقيا الوسطى. وطلباليت كانت

ثابتة. وظيفة يف  املساعدة املؤقتة العامة والرتب ال٢٥،٩نسبة، باإلضافة إىلاملوافقة عليها
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الفرق بني أرقام ال يزال من الصعب شرحبكثري من توقعات امليزانية، ّ مستوى التوظيف احلقيقي أقل  ولئن كان -١١١
معينة أنه مسألة . وتشري املالحظات اليت أبديت يف ٢٠١٦أغسطس لشهر آب/امليزانية واملؤشرات يف التقرير الكامل 

.موارد املوظفنييف بعض األحيان اخنفاض مؤقت جدا يفيكون 

، أن ١٠٧-١٠٤تني، يف الصفح٢٠١٦أغسطس لشهر آب/لتقرير الكامل ايشرييف حالة قسم األمن اجلديد، -١١٢
الإقسم األمن ّ  مل يكن يتضم ن يف الواقع، ٣١،٧.٢٨، أي بنسبة٥٦إىل ٨٧،٧ت مناخنفضقدوظفنينسبة عدد امل

اية عام ظيفة و ٥٦ شروع املأوصى إذ(٣-لرتبة خ عمن التأهل ٢-ظفني من فئة خ عمو ، بعد فشل مثانية ٢٠١٥يف 
١٥وجب توظيف، ٢٠١٦اعتبارا من عام و ). ّ         بتعد د املهارات، ٣-عىل رتبة خإ٢-من رتبة خ عً موظفا  ٢٣بنقل 

ُ  ً            موظفا  ج د دا  من فئة خ ع  ُ وافتتاح قاعة بعد االنتقال إىل املقر اجلديد فرتة ما لتلبية متطلبات موظفني مؤقتني وسبعة ٣-ً 
من األمور ٢٠١٦أغسطس لشهر آب/ثمانية يف التقرير الكامل ختفيض عدد املوظفني بمراعاة بالتايل تفكانثانية. 

العارضة.

عدد موظفي هذا القسم وعدد حيث يرد اجلداول التالية يفتطور موظفي قسم األمن قلم احملكمةويوضح -١١٣
املوظفني العاملني يف املقر.

)٢٠١٦-٢٠١٥(قسم األمن:عرض تطور موظفي٤الجدول 

٢٠١٥قبل المراجعة سم األمن ق

٢٠١٦قسم األمن من دون املراجعة ٢٠١٦الوظائف املعتمدة - قسم األمن

٢٠١٦مجموع ٢٠١٦اإلضافي ٢٠١٥َ  غير المراج ع ٢٠١٦مجموع ٢٠١٦اإلضافي ٢٠١٥َ  المراج ع ا

٨٥٥٦١٦٧٢٨٥٢٤١٠٩وظائف ثابتة

ما يعادل –خ م ع 
٤،٤٤،٤٢،٧٤،٤٧،١-٢،٧وظائف ثابتة

٨٧،٧٥٦٢٠،٤٧٦،٤٨٧،٧٢٨،٤١١٦،١المجموع

٢٠١٦/أكتوبر األولتشرين–املصدر: قلم احملكمة اجلنائية الدولية 

)٢٠١٦- ٢٠١٥ّ  الذين يعملون في المقر  (قسم األمنموظفيعرض تطور :٥الجدول 

ااألمن في
٢٠١٥قبل المراجعة ً المقر حصرا  

SSS - 2016 approved ٢٠١٦قسم األمن من دون املراجعة

٢٠١٦مجموع ٢٠١٦اإلضافي ٢٠١٥َ  غير المراج ع ٢٠١٦مجموع ٢٠١٦اإلضافي ٢٠١٥َ  االمراج ع 

٦٥٥٦١٦٧٢٦٥٢٤٨٩وظائف ثابتة

ما يعادل –خ م ع 
٤،٤٤،٤١٤،٤٥،٤-١وظائف ثابتة

٦٦٥٦٢٠،٤٧٦،٤٦٦٢٨،٤٩٤،٤المجموع

٢٠١٦/أكتوبر األولتشرين–املصدر: قلم احملكمة اجلنائية الدولية 

من الوظائف يف قسم األمن السابق إىل ثالثة أقسام أخرى٧,.٣١وقع هذا التخفيض عقب نقل ٢٨
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ستجابة لتوسيع زيادة الموارد من الموظفين في الميزانية لالبالقرارات المذكورة أعاله تبدو - 23١١٤
سيرات التي التفتأمل ينبغي المحكمة معقولة (وأقل من طلبات القسم المعني)، لكن ّ مقر  نطاق

.بحذرالمشروع لتبرير فعالية٢٠١٦أغسطس لشهر آب/وردت في التقرير الكامل 

بشأن مراجعة قرير التالخارجي أوصى في الحسابات مراجع لى أن تجدر اإلشارة إو - ١١٥
قسم ٢٩)،١(التوصية رقم ٢٠١٥ديسمبر كانون األول/٣١البيانات المالية للسنة المنتهية في 

تسهيل المقارنة ، من جهة، لموارد الموظفينّ  متوس ط رصد بتنفيذ قلم المحكمة، في ية الموارد البشر 
الميزانية، و، من جهة أخرى، تسوية ملفات الرواتب في بين متوسط وجدول الموارد من الموظفين 

.ّ                   التأك د من أعداد الموظفينمن أجل 

الميزانيةعلىثاراآل- ٤

الواردة يفإىل أن تكاليف موظفي قلم احملكمة ٢٠١٦لشهر آب/أغسطسالتقرير الكامل يشري -١١٦
ألف يورو كي ٤٤٣،٨مببلغ فضت، قد اخنيورومليون٤٢،٩٣٩٥أي،٢٠١٥عام امليزانية الربناجمية ل

النصف الثاين من سنة اليت أنشئت يف هيكلة قلم احملكمة اجلديدة نتيجة يورو مليون٤٩٥٤٢تبلغ 
الزيادات بدون املساس من ٢٠١٥الفرتاضات واحتياجات العمل لعام اُ             قد است ند يف ذلك على . و ٢٠١٥

وما ٢٠١٦يف املستقبل بسبب افرتاضات جديدة أو زيادة عبء العمل يف عام قلم احملكمةيف ميزانيات 
بعده.

من أجل ٢٠١٦موظفني جدد خالل عام ُ                           فقد ط لب من قلم احملكمة تأجيل تعيني ومع ذلك، -١١٧
من مالين يورو ٥مبا يناهز أقل مبلغ ، وهو اجلمعيةاتواحرتام امليزانية اليت أذنيورو ماليني ٣،٤توفري

طلبها.

التايل:هو علىاالجتاه يف ميزانية قلم احملكمة لتكاليف املوظفني -١١٨

يف اجلزء األول يورومليون٨٠٢٧,٤١ؤقتة من املو الثابتة وظائف الامليزانية مبا يف ذلك زادت )أ(
التنظيم يف بعد إعادة ٤٩٥٧,٤٢قبل إعادة التنظيم، إىل)،٢٠١٥(امليزانية املعتمدة ٢٠١٥من 

؛ ٢٠١٥اجلزء الثاين من عام 

واملؤقتة، وتكاليف املساعدة املؤقتة الوظائف الثابتةامليزانية اإلمجالية مبا يف ذلك اخنفضت)ب(
اجلزء يفمليون يورو ٤٢،٩٣٩٤ناالستشاريني، ماخلرباء خالل االجتماعات، والعمل اإلضايف و 

التنظيم يف اجلزء بعد إعادة مليون يورو٤٢،٤٩٥٧ىل) إ٢٠١٥(امليزانية املعتمدة ٢٠١٥األول من 
.٢٠١٥الثاين من عام 

.١-٢٠١٦-مرجع ديوان احملاسبة: احملكمة اجلنائية الدولية٢٩
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الحتياجات املنصوص عليها يف هذه امليزانيات، زادت ً  نظرا  ل، ٢٠١٧و٢٠١٦لعامي بالنسبة -١١٩
يورومليون٤٩،٥٨٦٣و٢٠١٦يف ميزانية يورو مليون ٤٤،٠٩٣٢فبلغت تة ؤقاملو ثابتة الوظائف الميزانية 

الثابتة وظائفالمبا يف ذلك ، تنيالسناتني هلامليزانية اإلمجالية زادت و . ٢٠١٧يف مشروع املوازنة لعام 
فبلغتاالستشاريني اخلرباء ؤقتة، وتكاليف املساعدة املؤقتة خالل االجتماعات، والعمل اإلضايف و املو 

.٢٠١٧مشروع امليزانية لعام يورو يف مليون٨٠٠٥١و٢٠١٦ميزانية يورو يف مليون٦٩٤١,٤٥

من أجل٢٠١٦أنه بعد إعادة التنظيم، كانت هناك زيادة في الميزانية لعام تماما ويالحظ - ١٢٠
ءت وجا،يوروماليين٢،٠٢٣٩بمبلغ مؤقتةالو الثابتة وظائف التكاليف الموظفين بما في ذلك 

االنتقال إلى من ، ال سيما ٢٠١٦هذه الزيادة من افتراضات الموازنة الجديدة واالحتياجات لعام 
وزيادة عبء العمل.الدائمةالمباني 

٢٠١٥الفترة بين في زيادة التبلغمجموع ميزانية تكاليف الموظفين، بوفيما يتعلق - ١٢١
لألسباب التي سبق ذكرها.يورو ٢،٧٥٤٧، ٢٠١٦و

ألف ٢٠١٧:٧٨٣،٦٧في ميزانية تكاليف الموظفين المقترح لعام اكبر الزيادة كانت - ١٢٢
زائد و ٢٠١٥مقارنة مع الميزانية المعتمدة لعام امؤقتة وحدهالو الثابتة وظائف من اجل اليورو 

وجاءت . ٢٠١٦لمجموع الموظفين، بالمقارنة مع الميزانية المعتمدة لعام ألف يورو ٨٨١،٦٥
سيؤدي إلى زيادة ّ مما  ، ٢٠١٦في عام المقرر التوظيف تأجيل ضافية خاصة بسبب اإلزيادة الهذه

زيادة التوظيف المخطط لها، وكذلك بسببُ          ت جرى عملية عندما ٢٠١٧في عام مليون يورو ٢،٦
للوظائف يورومليون ٢،٤تطبيق النظام الموحد لألمم المتحدة، وبالمرتبطة مليون يورو ٠،٨

إلى ٤،٥من لدعم عدد أكبر من تحقيقات مكتب المدعي العام،٢٠١٧لعام ة المقترحة الجديد
، وزيادة األنشطة القضائية.٦

التي حسبها قلم المحكمةوفورات غير المباشرة ال- ٥

ّ  قد ول د احملكمة أن قلم إىل ) ٦٣(الصفحة ٢٠١٦يشري التقرير الكامل لشهر آب/أغسطس -١٢٣
بفضل مشروع مراجعة:يورو مليون٣٨٤,٥وفورات  قدرها

تكاليف املوظفني؛ألف يورو يف ٩٨٤(أ) 
القرار يف قسم الضحايا مراكز، وذلك بفضل لقلم احملكمةتكاليف السفر مليون يورو يف (ب)   

والشهود إىل امليدان، فيما يتعلق بإدارة احلاالت؛ 
اجلديد لقلم يكلاهلعنشئة لوظائف الناملء امليون يورو إىل تأجيل ٤٠٠,٣(ج)  تعزى 

.احملكمة
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بقسم المتعلقةالسفرتكاليف هذه الحسابات منطقية. وقد تتحقق وفورات في تبدو -25١٢٥
٠٨٦١(٢٠١٥نفس ميزانية السفر منذ على قسم تقريبا ذ حافظ الإ، الفعلالضحايا والشهود ب

معتمدة)،رويو مليون٠٨٦١,١(٢٠١٦المعتمدة لسنةميزانيةالمعتمدة)، في يورومليون١,
برنامج في كبيرة رغم زيادة  معتمدة)،يورومليون٠٧٦١,١(٢٠١٧في الميزانية المقترحة لسنة

يجب ذه الفترة. ومع ذلك، بهوعبء العمل المرتبط ،ً ا  شخص١٥٠حماية المحكمة الذي يشمل
لسفر وفورات في تكاليف االوالسنوات الالحقة من ٢٠١٦سنة التحقق في البيانات المالية ل

ي قلم المحكمة ف. ويشير ةميدانيالمكاتب اللعالقات الخارجية وموظفي دعم بالنسبة لالمتوقعة 
ماليين ٢،٢٤٦٥مليون يورو إلى ١،٩٦٤٦من (في المائة ١٤،٣أن زيادةإلى هذا الصدد 

ال ٢٠١٧مشروع الموازنة لعام الملتمسة فياليف بعثات قلم المحكمة في اعتمادات تكيورو) 
يسافرون المطلوبين لكي الشهود كاليف تلّ          التي يقوم بها الموظ فون وإنما إلى تكاليف البعثات تعزى

.٢٠١٦في و عليه أكثر عددا مما كانونسيكوننالذيو إلى الهاي، 

في الواردةفي تكاليف الموظفين ألف يورو ٩٨٤الوفورات البالغة ومن جهة أخرى، فإن -١٢٦
، الوفوراتفي ألف يورو الذي سبق ذكره ٤٤٣،٣مبلغ ابقفهي تطالتقرير الكامل غير مقنعة: 

قلم المحكمة نتيجة المشروع (تضاف إلىفي الموارد من الموظفين لتخفيضيعزى أنه ويعتبر 
عدم بُ ّ   ت وف ر سلف يورو كانت أ٥٣٤،٢)، و٢٠١٦سنةبسبب الزيادة في الرواتب يوروالف ٤٥٠

.ضل المشروع، بفجديداللمقر افيثمانية ضباط أمن توظيف 

االنتقال إلى فتكاليف جديدة. قد قابلتها ألف يورو ٤٤٣،٨البالغة وفوراتاليشار إلى أن-١٢٧
من (بعد مغادرة ثمانية موظفين٣ع - ً     ً           موظفا  جديدا  من رتبة خ١٥عيين المكتب الجديد يتطلب ت

كانت ذي  العدد الأقل من في الواقع كانعدد ، وهو ينمؤقتوظفين وسبعة م)، ٢ع - رتبة خ
المختصة.تتمناه الخدمة 

تقدير حجم التكاليف بالخارجي البيانات المتاحة فيما يتعلق الحسابات مراجع درس -١٢٨
قياس التأثير الدقيق والمفصل لهذه الخطوة إلى المكتب الجديد، فضال عن النشاط فوالوفورات. 

محكمة.يتطلب تفسيرات مفصلة تكميلية تقع ضمن اختصاص خدمات قلم ال،القضائي

شرح يالدول األطراف لع عليها ّ ط  تلكي مذكرة بنشر المراجع الخارجي يوصي -٤التوصية 
التأثير الدقيق على القوى العاملة للمحكمة الجنائية الدولية، وميزانية االنتقال إلى المباني فيها 

الجديدة والزيادة في النشاط القضائي.
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خاتمةال- رابعاً 

امت تنفيذهو سياسية. تقنية وجهة نظر منادة تنظيم قلم احملكمة اجلنائية الدولية مت تربير مشروع إع-١٢٩
ضمن املهل املتوقعة.

ٍ  بإنشاء ش ع ب  ترشيد تنظيمه و ، ئهمبادو تنظيم قلم احملكمة قيم إعادة تعريف ومسحت ب-١٣٠  َ النقسامات ُ
تعزيز املكاتب و ، ّ سج لّ                                     السل م اإلداري الذي يعمل مباشرة حتت إشراف امل، للحد من مستويات أكرب

يشكل رصيدا إجيابيا.ّ  املناصب، مم ا امليدانية وهيكل تنسيق ومراجعة مجيع 

ألف يورو وهو مبلغ ٤٤٣،٨قدرهمببلغً منصبا  ١٠،٤وقد ولدت وفورات حمدودة تتعلق بإلغاء -١٣١
ّ             ع و ض بأكثر منه  يت تزيد املقر اجلديد الاالنتقال إىل بزيادة عدد الوظائف والتكاليف املرتبطة ب٢٠١٦منذ ُ

ا وارتفاع عدد القضايا املعروضة على احملكمة.على سابقا

ثالث نقاط:صعوبات يف راجعة املانتظام مشروع شهد -١٣٢

، ُ   حسب ما ي زعمجراءات االختيار التنظيميإدون من فريق املشروع يف نيثالثة أفراد خارجي(أ) توظيف 
؛ذا اإلجراءهللزامي غري اإلعلى أساس االستعجال والطابع 

احملكمة إصدار حكم ائيا إال بعد مدى قانونيتها ُ   لن ي عرف(ب) شروط االنفصال لبعض املوظفني، اليت 
؛ وظفنيالعديد من املالتجأ إليها الذي اإلدارية ملنظمة العمل الدولية، 

ت املوظفني من (ج) عدم وجود إذن مسبق من مجعية الدول األطراف لالستفادة من صندوق استحقاقا
.الذي مع ذلك استجاب للطلبأجل متويل جزء من تكلفة املشروع، 

توصيات التنفيذ إذ إن على املدى الطويل، املشروع ومن السابق ألوانه احلكم على مدى فعالية -١٣٣
احملكمة.الشغور يف قلمنسبةوارتفاع للغايةفصل املنظرا لطابعها العديدة املتعلقة باملنهجية تكاد مل تبدأ 

شكر وتقدير-ً خامسا  

لرئيس والقضاة واملسجل وموظفي لعرب عن خالص شكره ياخلارجي أن احلسابات مراجع ّ يود  -١٣٤
االستقبال ودقة املعلومات اليت قدموها لنا.ُ   حل سن قلم احملكمة اجلنائية الدولية، 

احلسابات.اية مالحظات مراجعة
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المرفق27

يناير كانون الثاني/٢٨المؤرخ نطاق الن في بيان ّ النحو المبي  هداف ونطاق المشروع، على أ
٢٠١٤

:األهداف الرئيسة-١

يف قلم احملكمة؛(أ) اعتماد هيكل تنظيمي أكثر كفاءة وفعالية

ن أيف ميزانية قلم احملكمة، ويفضليف املائة٣بنسبةخنفاض هيكلي الاألدىن (ب) احلصول على احلدّ 
٣٠تكون نسبة أعلى؛

االتصال ذلك تعزيز ني أداء قلم احملكمة من حيث االستدامة والكفاءة والفعالية؛ ويشمل (ج) حتس
؛قياس، وذلك بفضل تدقيق أساليب العمل واإلجراءات والنظم والسياساتقابلية الوالتنسيق والتعاون و 

.ثقافة املنظمةتعزيز(د) 

:النطاق-٢

؛(أ) تصميم اهليكل التنظيمي لقلم احملكمة

؛واألدوار واملسؤوليات) الوفود(ب

؛(ج) السياسات والقواعد

؛(د) أساليب العمل وسري العمل

؛العملعبء األداء و الرئيسية يف جمال ؤشرات امل(ه) 

؛طويروالت(و) أساليب اإلدارة واالتصاالت 

؛(ز) مشاكل التوظيف

؛(ح) الروح املعنوية للموظفني وحتفيزهم

؛(ط) نظم اإلدارة

؛ذات الصلة، بعد التشاور مع املسجل(ي) اجلوانب األخرى

____________

يف ٣هدف توفري ٢٠١٤. ومل تذكر اجلمعية  يف اإلذن الذي منحته يف ٢٠١٣يف املائة هذه باإلذن الذي منحته اجلمعية عام ٣تطابق نسبة  ٣٠
املائة هذه من جديد. 


