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أولا -قائمة التوصيات
 -1تم تصنيف التوصيات حسب مستوى أولوياتها:
(أ) مستوى األولوية  ،1مسألة أساسية ،تتطلب اتخاذ إجراءات فورية بشأنها من قبل
اإلدارة؛
(ب) مستوى األولوية  ،2مسألة أقل إلحاحا ا تتعلق بالضوابط التي يتعين على اإلدارة
معالجتها؛
(ج) مستوى األولوية  ،3مسألة قد يمكن إجراء تحسينات على ضوابطها والتي يتم
جلبها إلى انتباه اإلدارة.
التوصية رقم ( 1مستوى األولوية  :)1يوصي المراجع الخارجي بأن تضع جمعية الدول
األطراف في جدول أعمالها ،في سياق تقييم المحكمة المقبل أو من خالل أي منتدى آخر،
تفسير الفقرة  2من المادة ( )42من نظام روما األساسي ،وذلك من أجل توضيح إلى أي
مدى تمنع المدعي العام من اإلحالة إلى رئيس قلم المحكمة (المسجل) ،بصفته مقدم الخدمات
المشتركة ،المساءلة عن المهام اإلدارية المشتركة.
التوصية رقم ( 2مستوى األولوية  :)1يوصي المراجع الخارجي بأن تقوم المحكمة ،عند
إعداد عروض الميزانية السنوية ،بما يلي:
(أ) ينبغي أن تستمر األخذ في عين االعتبار ليس فقط التعديالت التدريجية لمستويات
االعتمادات الحالية من خالل عملية طلبات الخدمة فيما يتعلق بالسنة السابقة؛ بل أيضا
(ب) أنه في ،نهج شامل "لميزانية على أساس التعادل (الصفرية)" ،ينبغي أن
تستجوب طبيعة تلك االعتمادات فيها وبحد ذاتها ،وذلك لتالفي حدوث انحراف تدريجي في
اعتمادات الميزانية.
التوصية رقم ( 3مستوى األولوية  :)2فيما يتعلق بالوفورات والكفاءات ،يوصي المراجع
الخارجي بما يلي:
(أ) يجب أن يترأس المسجل شخصيا إطالق ورشة العمل السنوية حول الوفورات
والكفاءات؛
(ب) استخدام النماذج القياسية على نطاق أوسع لدعم الوفورات والكفاءات المقترحة
والمعتمدة ،واإلفصاح عن مستوى خط األساس ،ومبالغ الوفورات المقترحة والمعتمدة التي
تم توفيرها ومنشأ وطبيعة االدخار بالتحديد (خفض التكلفة الحالية أو تالفي التكلفة المحتملة)؛
(ج) يشير ملحق وثيقة الميزانية المقترحة المخصص للوفورات والكفاءة فقط إلى تلك
الناجمة عن مبادرات إدارية حقيقية ولها تأثير على خط األساس؛
(د) ينبغي تصميم وتنفيذ نهج متماثل "من األعلى إلى األسفل" ،يبدأ كل عام على
مستوى كبار المسؤولين ،ويؤدي إلى تحد منتظم بمستويات أقل (أي الشعب واألقسام) لقيود
الموظفين.
التوصية رقم ( 4مستوى األولوية  :)1يوصي المراجع الخارجي المحكمة بتكييف النظام
اإلداري للموظفين بحيث أنه كبديل للفصل من العمل ،في الحاالت التي قد يؤدي فيها تطور
عبء العمل إلى انخفاض في عدد الموظفين في بعض القطاعات ،وضع أولوية شديدة
للتوظيف في وظائف داخلية أخرى حيث يتم عرض الوظائف المتوفرة فيها على شاغلي هذه
الوظائف ،إذا ومتى تكون مؤهالتهم الشخصية مالئمة بشكل واضح للمهام الجديدة.
3
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التوصية رقم ( 5مستوى األولوية  :)2يوصي المراجع الخارجي بأن يقوم فريق الموازنة
العامل بدراسة وتقديم مقترح للموافقة إلى لجنة الميزانية والمالية وإلى الفريق العامل في
الهاي لوثيقة ميزانية مجددة ومبسطة وأقصر ،تركز بشكل صارم على المسائل المتعلقة
بالميزانية وتستند على الخبرة المكتسبة من المحكمة .إذا ومتى أقرتها لجنة الميزانية والمالية
والفريق العامل في الهاي ،فيمكن عند ذلك اعتماد هيكل الوثيقة الجديد من قبل جمعية الدول
األطراف.
التوصية رقم ( 6مستوى األولوية  :)3يوصي المراجع الخارجي بنشر وثيقة الميزانية
النهائية للسنة (ن) في موعد ال يتجاوز نهاية كانون الثاني/يناير من نفس العام.
التوصية رقم ( 7مستوى األولوية  :)3يوصي المراجع الخارجي بتكييف القواعد المالية،
التي تحظر حاليا ا عمليات التحويل بين البرامج الرئيسية ،من أجل السماح بمثل هذه
التحويالت وبالتالي توفير مرونة إدارية كافية للبرامج الرئيسية األصغر ،مثل آلية الرقابة
المستقلة أو مكتب التدقيق الداخلي.
التوصية رقم ( 8مستوى األولوية  :)2للتيقن من اتساق مبسط بين الموافقة على
المشروعات االستثمارية متعددة السنوات وقرارات الميزانية السنوية ذات الصلة من قبل
جمعية الدول األطراف ،يوصي المراجع الخارجي المحكمة بأن تقدم إلى جمعية الدول
األطراف مقترحا ا لتوسيع إستراتيجيتها الحالية بشأن الحساب الخاص لتكنولوجيا المعلومات
متعدد السنوات بحيث:
(أ) يمكن استخدامه كآلية متعددة األغراض ومتعددة السنوات لتسمح بنقل موارد
الميزانية العادية غير المنفقة إلى قائمة من المشروعات االستثمارية الهامة المتعددة
السنوات التي وافقت عليها جمعية الدول األطراف؛
(ب) تصميم قواعد كافية ،لتضمن الفصل القوي بين االعتمادات المخصصة لكل
مشروع معتمد وبين تقرير سنوي إلى جمعية الدول األطراف.
التوصية رقم ( 9مستوى األولوية  :)1لتالفي العواقب المالية والسمعة السيئة في حالة
حدوث عجز في السيولة ،يوصي المراجع الخارجي بأن تقوم جمعية الدول األطراف
بتفويض بعض المسؤولية إلى المكتب ،من أجل:
(أ) أن تعلن ،في الوقت المحدد (أي ،بإعطاء مدة معقولة ،مثل أسبوعين/ثالثة أسابيع
يلزم تحديد مدة بدقة أكثر  -قبل أن يمثل المال النقدي المتاح المتوقع مدة تقل عن شهر
واحد فقط من المدفوعات القياسية) ،أن المحكمة وافقت بشكل استثنائي على استخدام صندوق
الطوارئ ،و/أو ،في حالة عدم توفر النقد بالقدر الكافي في الصندوق ،للتفاوض مسبقا ا
على اعتماد خط مالي؛
(ب) السماح للمحكمة باستخدام أي من هذين التسهيلين أو كليهما بفعالية ،ولكن فقط
عندما يصبح من المستحيل تالفي أزمة السيولة (على سبيل المثال ،عندما ال يتبقى إال يوم
واحد أو يومين فقط من النقد) ،ويحتاج هذا التأخير أيضا ا إلى تحديد دقيق جدا ا مسبقا ا)؛
(ج) تقديم تقرير عن هذا الوضع فورا ا إلى الدول األطراف بشأن كل من القرارين
السابقين.
التوصية رقم ( 10مستوى األولوية  :)2فيما يتعلق بمؤشرات األداء الرئيسية الواردة في
مرفقات تقرير أداء الميزانية ،يوصي المراجع الخارجي بما يلي:
(أ) من أجل تقديم تقرير أداء الميزانية السنوي الذي يكون أكثر تماسكا ا وتركيزا ا على
الميزانية ،لم تعد المحكمة تقوم بنشر الملحقات المخصصة حاليا ا لمؤشرات األداء الرئيسية
2R1A070819
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الرئيسية ،والتي معظمها غير قابلة للقياس وليس لها صلة بأداء الميزانية ،أي
للبرامج
أنها حتى ال تقدم مؤشرات مناسبة للتكلفة/النتائج؛
(ب) من أجل تالفي السماح ألصحاب المصلحة الخارجيين باإلفصاح عن مؤشرات
بسيطة ومضللة للميزانية تستند على المعلومات العامة (على سبيل المثال ،بتقسيم نفقات
الميزانية الفعلية للمحكمة الجنائية الدولية على عدد أحكام اإلدانة بالذنب ،واألحكام بشأن
األفراد المعنيين ،والحاالت ،الخ ).أن تغتنم المحكمة فرصة أعمالها الحالية بشأن الخطة
للمحكمة للفترة من  2019إلى  2021الختيار ،إذا ومتى أمكن ،بعض
اإلستراتيجية
مؤشرات األداء الرئيسية المحددة التي تقدم عالقة مترابطة واضحة مع استخدام موارد
الميزانية لتحل محل مؤشرات األداء الرئيسية غير المجدية التي تم الكشف عنها في تقارير
أداء الميزانية التي ليس لها صلة عموما ا بشكل مباشر بالميزانية؛
(ج) بعد االنتهاء من هذه المهمة ،تختار كل هيئة عددا ا محدودا ا جدا ا من أهم المؤشرات
القابلة للقياس المتعلقة بالميزانية (بين اثنين وأربعة ،إن وجدت) ،إلرفاقها بتقرير أداء
الميزانية.
يجب عدم التوقف عن نشر المؤشرات الحالية حتى تتوفر مؤشرات جديدة ذات صلة بالفعل.

ثانيا ا -مالحظات وتوصيات
 -2ترد اختصاصات عملية المراجعة هذه في عملية ميزانية المحكمة في المرفق األول.
وترد قائمة األشخاص الذين قابلهم المراجع الخارجي في المرفق الثاني.
 -3في الوقت الراهن ،ال تقوم القواعد المالية وال أي وثيقة شاملة بالوصف بشكل مفصل
ألي من مراحل عملية ميزانية المحكمة (المقترح/الموافقة ،والتنفيذ ورفع التقارير) :يمكن
العثور على بعض المؤشرات بشأن إعداد مقترح الميزانية ،للسنوات األخيرة ،في "إرشادات
للميزانية المقترحة" ،التي وزعتها شعبة الخدمات اإلدارية .تختلف هذه القواعد من سنة إلى
أخرى ،على الرغم من أن المبادئ األساسية التي تستند إليها هي نفسها.
 -4ال يمكن أن يكون لدى المراجع الخارجي قائمة كاملة ومفصلة لهذه القواعد ،والتي هي
غير متوفرة :إن هذا يفترض اإلشارة إلى العديد من القرارات أو التوصيات المنتشرة بين
العديد من تقارير لجنة الميزانية والمالية/جمعية الدول األطراف( )1الصادرة منذ عام ،2003
دون أي ضمان لكمالها .إن هذا ال يعني أن عملية الموازنة الحالية ليست شفافة ،بل إنها
معقدة للغاية وغير واضحة ،وهي مصدر واضح للمخاطر.
النتيجة  :من الواضح أن جمع مختلف الوثائق والقواعد والقرارات والتوصيات التي
يتعين على المراجع الخارجي تنفيذها من أجل القيام بمراجعته ،ليست مكتملة ،وتترك
تناقضات وثغرات .كل سنة ،يتم إدخال تعديالت تدريجية على عملية الموازنة ،على
النحو المطلوب من قبل المحكمة وجمعية الدول األطراف ولجنة الميزانية والمالية أو
المقدمة من المحكمة نفسها ،والتي غالبا ا ما يكون من الصعب ،إن لم يكن من
المستحيل ،تعقبها بدقة بسبب التعقيد الناجم .قد يثير هذا مخاوف بشأن شفافية عملية
الموازنة الحالية .سيكون من الضروري إعداد دليل رقمي محدّث شامل تفصيلي
لعملية الميزانية على مستوى المحكمة ،الذي يتم تحديثه باستمرار ،على األقل
ألغراض المراجعة .من الواضح أن المحكمة ولجنة الميزانية والمالية/جمعية الدول
األطراف لم تعربا عن أي حاجة لمثل هذه األداة .إن هذا هو السبب في أن المراجع
()1
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الخارجي ال يقدم أي توصية محددة في هذا الصدد ،ويترك هذا السؤال مفتوحا ا لتقدير
لجنة الميزانية والمالية والفريق العامل في الهاي (الفريق العامل في الهاي –
الميزانية).
 -5على أساس وضمن حدود الوثائق المتاحة ،والمعلومات التي تم جمعها من خالل
المقابالت (انظر الملحق الثاني لإلطالع على قائمة المقابالت) ،اعتبر المراجع الخارجي
الجوانب التالية لعملية ميزانية المحكمة:
(أ) إطار ميزانية المحكمة؛
(ب) إعداد ميزانية غير الموظفين؛
(ج) إعداد ميزانية الموظفين؛
(د) الموافقة على الميزانية؛
(هـ) تنفيذ الميزانية؛
(ز) ورفع التقارير عن أداء الميزانية
ألف -إطار الميزانية
 -1هيكل "ميزانية البرنامج"
 -6يرتبط هيكل ميزانية المحكمة ارتباطا ا وثيقا ا بالهيكل التنظيمي القانوني للمحكمة .تمثل
األجهزة الرئيسية الثالثة (القضاء ،مكتب المدعي العام ،وقلم المحكمة) ،الذي يتطابق مع
"البرامج الرئيسية" الثالثة األولى ،والذي يمثل ما يقرب من  94في المائة من ميزانية
المحكمة بكاملها لعام  8( 2019في المائة للقضاء 32 ،بالمائة لمكتب المدعي العام و 54
بالمائة لقلم المحكمة) .ضمن كل برنامج وبرنامج رئيسي ،تعرض االعتمادات بحسب بنود
االلتزام بالميزانية.
 -7ال يرتبط هيكل "الميزانية البرنامجية" بهيكل أنشطة المحكمة .في كل عام ،في مقدمة
ميزانية البرنامج ،يتم تقديم "تحليل كلي" للميزانية ،مع جدول يعرض توزيع الميزانية بحسب
النشاط .وفقا ا لهذا الجدول ،في عام  ،2019يقال إن "األنشطة القضائية واالدعاء والتحقيق"
تمثل  80.6في المائة من إجمالي الميزانية ( 47.8في المائة لألنشطة القضائية واالدعاء،
 30.1في المائة للتحقيقات ،و  2.7في المائة ألمانة الصندوق االستئماني للضحايا) .تعتبر
النفقات األخرى ( 19.4في المائة من إجمالي الميزانية) بمثابة تكاليف "إدارية وحوكمة
وصيانة (المبنى)".
 -8الفرق الرئيسي بين هيكل الميزانية لكل نشاط وميزانية المحكمة لكل بند من بنود
البرنامج/االلتزام هو أنه إذا كان أحدهم يقوم بتنظيم ميزانية المحكمة لكل نشاط ،فإن األجهزة
الرئيسية الثالثة ستختفي كهيكل موازنة مستقل :من هذا المنظور ،يجب أن تتم الموافقة على
الموازنات المالية من قبل الدول األطراف بحسب األنشطة (وليس بحسب أجهزة المحكمة
وبنود االلتزام) حتى ال يصبح ممكنا ا فصل االعتمادات( )2المخصصة لمكتب المدعي العام
وشعبة القضاء وقلم المحكمة .إن هذا من شأنه أن يثير مشكلة كبيرة ،السيما فيما يتعلق
باإلجراءات القضائية ،حيث أن مكتب المدعي العام ،والقضاة (الدوائر) والدفاع (بتمويل من
( )2بالطبع ،مع هيكل البرنامج الحال  ،يمكن للمحكمة أن تقدم تقريرا عن األنشطة  -ومع ذلك ،لن
يكون لذلك أي تأثير على عملية الميزانية نفسها ،التي ستستمر في االستناد على االعتمادات المالية
المقترحة والموافق عليها من قبل البرامج/بنود االلتزام  ،وليس بحسب األنشطة.
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قلم المحكمة) ليس لديهم نفس الهدف لهذا "النشاط" .إن هدف مكتب المدعي العام هو إحراز
إدانة؛ وهدف القضاة هو إجراء محاكمات عادلة وإثبات الحقيقة؛ وهدف الدفاع هو تبرئة
موكليهم .أي من هذه األهداف يجب أن تؤخذ كهدف رئيسي لـ "النشاط" الذي تموله الدول
ويستخدم لتبرير استخدام األموال بالشكل الصحيح؟
 -9على الرغم من أن التوزيع المذكور أعاله بحسب النشاط ال يتم تقديمه إال كمعلومات في
الميزانية وحسب وليس على أساس نظام محاسبة تكاليف حقيقية ،بحيث أنه ال يمكن تأكيد
دقته أو الطعن فيه من قبل مراجع خارجي ،فإن البيانات تعطي مؤشرا واضحا بأن هيكل
ميزانية برنامج المحكمة المبني على مبدأ استقاللية المدعي العام ،ال يفي بالشروط األساسية
لوضع الميزانية القائمة على النتائج.
 -10ولكن ،فقد تمت التوصية بوضع ميزانية قائمة على النتائج في نظام األمم المتحدة منذ
 ،2007-2006ألنها تعتبر بشكل عام بأنها أكثر أساليب الميزانية كفاءة .إنها تقوم بوضوح
بفصل األعمال بين:
(أ) من ناحية ،أصحاب المصلحة ،الذين يقدمون عادة ا التمويل ،والذين يكون دورهم
اتخاذ قرارات على مستوى عال بشأن األنشطة واألهداف واألولويات وملفات الموازنة
المقابلة المعتمدة لكل نشاط (أي ،ليس لكل جهاز ولكل بند من بنود االلتزام)؛
(ب) ومن ناحية أخرى ،فإن المديرين التنفيذيين ،الذين تكون مهمتهم إعداد مقترحات
الميزانية وفقا ا لقرارات أصحاب المصلحة على مستوى عال ،واالستفادة من الميزانية
المعتمدة بأفضل فعالية إلنجاز األنشطة واألولويات المحددة وتحقيق أهداف أصحاب
المصلحة .الميزات الرئيسية المتوقعة من هذا الفصل الواضح بين الواجبات من خالل وضع
ميزانية قائمة على النتائج هي:
( )1لزيادة مساءلة المديرين وكفاءتهم،
( )2ولمنع التدخل غير الفعال من قبل أصحاب المصلحة في المسائل اإلدارية
الجزئي.
على المستوى
 -11ومع ذلك ،ففي حالة المحكمة ،وفقا ا لنظام روما األساسي ،من واجب المدعي العام
(بنا اء على اإلحاالت أو من تلقاء نفسه) ،وليس على دور الدول األطراف ،اتخاذ القرارات
بشأن معظم األنشطة واألولويات الحالية للمنظمة )3(.يقوم نظام روما األساسي جزئيا ا بعكس
األدوار المعتادة ،حيث يحدد المدعي العام بأنه أحد أصحاب المصلحة الرئيسيين ،خاصة فيما
يتعلق بتحديد األولويات ،لتقتصر وظيفة ميزانية الدول األطراف قانونيا ا على قبول التمويل
المطلوب (أو عدمه).
 -12أوصى تقرير المراجع الداخلي بشأن عملية ميزانية المحكمة بتاريخ  21أيلول/سبتمبر
 2016قلم المحكمة "بإجراء تقييم شامل لعملية ميزانية المحكمة مقارنة بالعناصر المطلوبة
لميزانية فعالة قائمة على النتائج ،يكون معيارها المقارنة مع المنظمات المماثلة ،وتحديد
الخطوات المستقبلية ألخذ وتحديد الموارد الالزمة (كال الوقت والتمويل) ليتم تنفيذ ميزانية
قائمة على النتائج بشكل كامل".

( )3تالحظ المحكمة أنه "في حين أن مكتب المدعي العام هو محرك المحكمة ،إال أن هناك أنشطة
إلزامية أخرى لها تأثير على الميزانية يمكن تحديدها من قبل أصحاب المصلحة اآلخرين في
المحكمة".
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 -13لألسباب الواردة أعاله ،لم تقبل التوصية من قبل إدارة المحكمة وتم إعطاء اإلجابة
التالية" :ال تشعر المحكمة أن الميزانية القائمة على النتائج مناسبة لها" .يشارك المراجع
الخارجي هنا استنتاج المحكمة.
النتيجة :كنتيجة عملية للمبدأ القانوني الستقالل المدعي العام ،في المحكمة ،يوافق
قرار ميزانية الدول األطراف ،لكل برنامج رئيسي ،على النتيجة النهائية الناجمة عن
إضافة فئات النفقات المختلفة المصنفة لكل جهاز بحسب بند االلتزام (مثل التوظيف،
وتكاليف غير الموظفين ،والسفر ،والتدريب ،الخ ،).أي ال يتم تصنيفها وفقا ا للنشاط،
كما هو الحال في نهج الميزانية القائمة على النتائج الموصى بها عموما ا.
ينطوي هيكل الميزانية هذا على نتيجتين سلبيتين عمليتين:
(أ) ال يسمح نهج "بنود االلتزام" بإجراء تسوية مباشرة وشفافة بين اعتمادات
الميزانية وأنشطتها؛
(ب) تقديم الميزانية على مستوى بند االلتزام ينطوي على إشراك لجنة
الميزانية والمالية/جمعية الدول األطراف في مسائل اإلدارة على المستوى الجزئي.
 -2تنسيق الميزانية على مستوى المحكمة

(أ) أدوار كل من المدعي العام والمسجل
 -14تنص القاعدة  101-1من النظام المالي للمحكمة على أن االمتثال للقواعد المالية
للمحكمة هو مسؤولية المسجل بصفته المسؤول اإلداري للمحكمة ،بما في ذلك أي ترتيبات قد
يتخذها مع مكتب المدعي العام عمالا بالفقرة  2من المادة  42من نظام روما األساسي.
وتنص الفقرة  2من المادة  42بدورها ،على أن " المدعي العام يتمتع بسلطة كاملة على
اإلشراف على المكتب وإدارته ،بما في ذلك الموظفين والمرافق والموارد األخرى الخاصة
به".
 -15من الناحية النظرية ،تنص القاعدة  101.1على أن المسجل مسؤول عن تقديم وتنفيذ
ورفع التقارير عن الميزانية على مستوى المحكمة .لكن التناقض الواضح مع الفقرة  2من
المادة  42من نظام روما األساسي يدل على واقع مختلف تماما ا :على أساس التفسير الحرفي
الحالي لتلك المادة ،ال يتمتع المسجل بأي سلطة في إعداد وإدارة ميزانية مكتب المدعي العام
(البرنامج الرئيسي الثاني) ،التي تمثل حاليا ا ثلث الميزانية على مستوى المحكمة ،والتي يحدد
نشاطها أنشطة األجهزة األخرى.
 -16ال يتمتع المسجل بأي سلطة حقيقية على على كبار المسؤولين أو الرؤساء المسؤولين
عن البرامج الرئيسية األخرى .وفي األمور المتعلقة بالميزانية ،يمكنه رصد مقترحات
الميزانية الخاصة به ،ومحاولة ممارسة دور استشاري تجاه كبار المسؤولين اآلخرين فقط.

(ب) زيادة في دور لجنة التنسيق
 -17تمشيا مع هذه المالحظة ،أشار تقرير المراجعة الداخلية المذكور أعاله بشأن عملية
ميزانية المحكمة إلى أن "نقطة الضعف الرئيسية التي تم تحديدها في عملية الميزانية تتعلق
بعدم التنسيق والتعاون بين أصحاب المصلحة أثناء إعداد مقترحات الميزانية السابقة .يبدو أن
االستراتيجيات المتضاربة من جانب األجهزة المختلفة هي السبب الرئيسي لتطور مسائل
الميزانية ".
 -18أكد تقرير المراجع الداخلي نفسه أن دور الموازنة لقلم المحكمة ،في مرحلة إعداد
الميزانية ،كان مقتصرا ا على التوحيد الفني " -تقوم جميع البرامج الرئيسية بإعداد وتقديم
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بيانات الميزانية والشرح المتعلق بها .يقوم قسم الميزانية بدمج مسودة عروض الميزانية
للمراجعة من قبل لجنة التنسيق( - )4توافق لجنة التنسيق على البيانات النهائية للميزانية
المقترحة ويقوم قسم الميزانية بإصدار النسخة النهائية من خالل إجراء التصحيحات
والتغييرات المعتمدة ،ويقوم فريق الموازنة العامل( )5بإعداد المقدمة إلدراجها في الميزانية
وشرح المحكمة المتعلق بها  -تقدم شعبة الخدمات اإلدارية مقترح الميزانية النهائية إلى أمانة
جمعية الدول األطراف ".
 -19خلص المراجع الداخلي إلى أن "لجنة التنسيق هي الهيئة التي توافق في النهاية على
افتراضات الميزانية وعلى الميزانية اإلجمالية المقترحة قبل إنهائها وتقديمها إلى لجنة الميزانية
والمالية وجمعية الدول األطراف للنظر فيها".
 -20مع األخذ في االعتبار مالحظات المراجع الداخلي حول عدم وجود تنسيق للميزانية،
لقد تم تعزيز دور لجنة التنسيق في عملية إعداد الموازنة منذ عام  .2017وتم وصف
التحسينات التي أدخلت على عملية اإلعداد بالتفصيل في الميزانية البرنامجية المقترحة لعام
 . (ICC-ASP / 15/1( 2017هدفهم العام هو ،من خالل تنفيذ "خطوات رئيسية" جديدة
ومشاورات داخلية أكثر تواترا ا بين لجنة التنسيق وفريق الموازنة العامل لتعزيز رؤية
مشتركة لكبار المسؤولين بشأن مقترحات الميزانية على مستوى المحكمة الكامل قدر
اإلمكان.
 -21بالنسبة لميزانية  ،2019حددت الوثيقة " - 2019الميزانية البرنامجية المقترحة -
التواريخ الرئيسية مفصلة" ما مجموعه  31مرحلة إعدادية ،والتي تبين أن القرارات
الرئيسية (الموافقة أو التنسيق) قد اتخذت:
(أ) من قبل المسجل في  14حالة؛
(ب) من قبل فريق الموازنة العامل (برئاسة المسجل) في  13حالة؛
(ج) ومن قبل لجنة التنسيق في أربع حاالت.
 -22تبين الوثيقة نفسها أيضا ا أن الحاالت األربعة المقدمة لموافقة لجنة التنسيق هي تلك
المتعلقة بعناصر الميزانية الرئيسية التي سيتم تقديمها في وثيقة الميزانية المقترحة والتي يتم
()6
إرسالها قبل  45يوما ا من الدورة الصيفية للجنة الميزانية والمالية.
 -23ومع ذلك ،وفيما يتعلق بالفرق اإلدارية ،أظهرت بعض المقابالت التي أجراها
المراجع الخارجي أن هناك نهجا جديدا قد بدأ في الظهور ،حيث يمكن اعتبار تفسيرين
مختلفين للفقرة  2من المادة  42من نظام روما األساسي من أجل التوفيق بين استقالل مكتب
المدعي العام ومسؤولية قلم المحكمة اإلدارية على مستوى المحكمة:
( )4لجنة التنسيق ،التي تجمع رؤساء األجهزة الرئيسية الثالثة (يشار إليهم في كثير من األحيان
باسم "مديرين") (القضاء ،ومكتب المدعي العام وقلم المحكمة).
( )5يتألف فريق الموازنة العامل من األعضاء التالية أسماؤهم :المسجل (الرئيس) ،مدير شعبة
خدمات المحكمة (نائب الرئيس) ،رئيس ديوان الرئاسة ،مدير كبير من مكتب المدعي العام ،ورئيس
قسم الميزانية .يتمثل دور فريق الموازنة العامل األساسي في توفير القيادة اإلستراتيجية في تطوير
ميزانيات البرامج المقترحة للمحكمة, .يساعد في تعزيز مبدأ المحكمة الواحدة لعملية الموازنة .خالل
تلك العملية ،يقوم فريق الموازنة العامل برصد المخاطر المحددة والناشئة ويقدم المشورة إلى لجنة
التنسيق بشأن منعها وتخفيفها وإدارتها ،على وجه التحديد ،ولكن ليس على سبيل الحصر ،مسائل
المراسلة مع الدول وعرض الميزانية ألصحاب المصلحة الخارجيين ("دبلوماسية الموازنة").
وتبعا ا لتوصية تقرير التدقيق الداخلي لعام  ،2016تمت صياغة شروط االختصاص لـفريق الموازنة
العامل وتقديمها بواسطة قسم الميزانية إلى مكتب المراجعة الداخلية .وأكد مكتب المراجعة الداخلية
تنفيذ توصياته.
( )6وثيقة التواريخ الرئيسية ليست وثيقة تخطيط تسرد بشكل شامل جميع القرارات/األعمال .إنها
وثيقة معلومات تستخدم ألغراض التخطيط التقويمي .في الواقع  ،تعقد لجنة التنسيق اجتماعات أكثر
من الحاالت األربع المذكورة في تلك الوثيقة.
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(أ) إما ،كما هو الحال في الوقت الراهن ،يكون لمكتب المدعي العام خدمات الدعم
الخاصة به ،والتي تكرر على نطاق أصغر خدمات قلم المحكمة .خالل عملية الموافقة على
هذا التقرير ،أيد مكتب المدعي العام بشدة هذا الرأي ،مذكرا بأن "لدى الفقرة  2من المادة

 42من نظام روما األساسي صيغة واضحة ":يتولى المدعي العام رئاسة المكتب .ويتمتع
المدعي العام بسلطة كاملة في تنظيم وإدارة المكتب" [ ]...الجملة الثانية تحتوي على الفعل
"يجب أن يكون لدى" .إن هذا شكل ضروري ،ال يترك حرية التصرف ،عدا عن ما لدى
المدعي العام/المدعية العامة ،فيما يتعلق بالسلطة على إدارة المكتب وإدارته [" ]...؛ أو
(ب) إذا كان يلزم اإلبقاء على تفسير مختلف للفقرة  2من المادة  ،42من قِبل مدع
عام تنتخبه الدول األطراف( )7على أساس تحليل قانوني جديد (األمر الذي ذكره بعض
المحاورين ،ولكنه ال يدخل في اختصاص المراجع الخارجي) ،يمكن أن يكون مكتب المدعي
العام ،مستقل عن أنشطته في أعمال االدعاء ،وعلى غرار القضاء ،والصندوق االستئماني
للضحايا ،وأمانة جمعية الدول األطراف ،الخ" ،العميل" يعبر عن متطلباته لخدمات الدعم
التي يديرها قلم المحكمة .في هذه الحالة ،كما هو الحال في معظم المحاكم في جميع أنحاء
العالم ،سيقدم قلم المحكمة خدمات المحكمة المشتركة لجميع المهام اإلدارية (بما في ذلك،
على وجه التحديد ،الموارد البشرية وإدارة الميزانية).
 -24يمتد التفسير األول ،الذي ساد حتى اآلن ،إلى مبدأ استقالل المدعي العام عن المسائل
اإلدارية غير المتعلقة باالدعاء العام ،له ثالثة عيوب:
(أ) يحد هذا ،في منظمة صغيرة نسبيا ،من وفورات الحجم التي يمكن أن تتوقعها
الدول األطراف شرعيا ا من اإلدارة؛
(ب) إن هذا يزيد من خطر التفسيرات المتباينة بين أجهزة المحكمة عند تنفيذ القواعد
المتعلقة باألمور المالية والموظفين على الموارد البشرية( )8وعلى سياسات الميزانية .وبهذا
المعنى ،من الواضح أنه يتعارض مع مبدأ "محكمة واحدة"؛
(ج) وهذا يعني ضمنا ا ،أنه مقارنةا بالمؤسسات األكثر تكامالا التي تخضع للمراجع
الخارجي ،هي مضيعة للوقت وللموارد المخصصة للتنسيق ،بغض النظر عن حسن نية
()9
الشركاء المعنيين.
 -25ذكر عددا ا من المحاورين للمراجع الخارجي إمكانية إجراء تقييم خارجي للمحكمة في
األشهر المقبلة .في هذه الحالة ،يرى المراجع الخارجي أنه يتعين على المقيّم أن يبحث فيما
إذا كانت الفقرة  2من المادة  42من نظام روما األساسي ،في حين أنها تحترم مبدأ استقالل
مكتب المدعي العام ،فإنها تمنع المدعي العام من قبول تطبيق مبادئ اإلدارة الجيدة على
المحكمة .وبعبارة أخرى ،هل تمنع الفقرة  2من المادة  42حقا ا المدعي العام من إحالة
مسؤولية الخدمات اإلدارية المشتركة للمحكمة إلى قلم المحكمة ،خاصة فيما يتعلق بالموارد
البشرية وإدارة الميزانية؟
 -26إذا كان الجواب "ال" ،فينبغي التعبير عن ذلك بوضوح ،وسيعني ذلك أن ما يسمى
مبدأ "المحكمة الواحدة" سيبقى خياالا.
( )7من المثير لالهتمام أن نالحظ في الرد المذكور أعاله من مكتب المدعي العام ،أن للفقرة  2من
المادة "42ال تترك أي حرية التصرف ،عدا عن صالحيات المدعي العام نفسه/نفسها ،فيما يتعلق
بالسلطة على إدارة وتنظيم المكتب" .لذلك هناك سلطة تقديرية مخولة لتفسير للفقرة  2من المادة .42
( )8لقد لوحظ هذا بالفعل في تقرير المراجع الخارجي العام الماضي عن الموارد البشرية.
( )9لكن ،مكتب المدعي العام يشدد على أن "الهيكل الحالي يعكس اإلطار القانوني بشكل صحيح
وتم تصميمه مع مراعاة التجربة السابقة في المحاكم الخاصة الدولية األخرى" ،ويعتبر أنه "ال توجد
أي ازدواجية في توفير أنشطة الدعم في األجهزة المختلفة".
2R1A070819
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النتيجة :في مرحلة إعداد الميزانية ،تقتصر مسؤولية المسجل ،بصفته المسؤول
اإلداري للمحكمة ،على الدمج التقني لجميع مقترحات األجهزة .ال يوجد إال للجنة
التنسيق فقط السلطة للموافقة على الميزانية اإلجمالية المقترحة لجمعية الدول
األطراف .على الرغم من أن لجنة التنسيق ليس لها سلطة قانونية لفرض الجمع الكامل
بين استراتيجيات مختلف أجهزة المحكمة ،فإن مشاركتها المتزايدة في عملية إعداد
الميزانية منذ عام  ،2017وفي التفسير الحالي للفقرة  2من المادة  42من نظام روما
األساسي ،تكون هذه طريقة مناسبة (وربما الوحيدة) لتحسين التنسيق على مستوى
المحكمة بما يتوافق مع مبدأ استقالل مكتب المدعي العام.
يرى المراجع الخارجي أن هذه المسألة ال يمكن معالجتها داخليا ا (أي من قبل لجنة
التنسيق) .إن هذا هو السبب ،بشكل استثنائي ،أن توصيته موجهة مباشرة إلى جمعية
الدول األطراف.
التوصية رقم ( 1مستوى األولوية  :)1يوصي المراجع الخارجي بأن تضع جمعية
الدول األطراف في جدول أعمالها ،في سياق تقييم قادم للمحكمة أو من خالل أي
منتدى آخر ،تفسير الفقرة  2من المادة  42من نظام روما األساسي ،من أجل التوضيح
إلى أي مدى تمنع المدعي العام من اإلحالة إلى قلم المحكمة ،بصفته كمورد للخدمات
المشتركة ،المساءلة عن المهام اإلدارية المشتركة.
 -3الرصد من قبل الدول األطراف
 -27وفقا ا للفقرة ( 1د) من المادة  112من نظام روما األساسي ،تقوم جمعية الدول
األطراف "بالنظر في ميزانية المحكمة والقرار بشأنها".
 - -28إن اعتماد الميزانية هو دور أساسي للدول األطراف في جميع المنظمات الدولية.
ولكن في حالة المحكمة ،كما تم ذكره أعاله ،ال يمكن لجمعية الدول األطراف بنفسها اتخاذ
قرارات بشأن أنشطة المحكمة وأهدافها وأولوياتها ،والتي تترك للمدعي العام المستقل.
وبعبارة أخرى ،إن الفقرة ( 1د) من المادة  112تعطي جمعية الدول األطراف فقط ،من
خالل الموافقة على الميزانية ،الحق القانوني للموافقة على مقترحات الميزانية أو رفضها.
 -29على الرغم من ذلك ،فإن هذا الحق يعطي للدول األطراف ،كما هو الحال في أي
منظمة أخرى ،سلطة حقيقية للتأثير في أنشطة المحكمة بحكم األمر الواقع (أو على مستوى
هذه األنشطة) :إن هذا يعني أنه من خالل الفقرة ( 1د) من المادة  ،112يقوم نظام روما
األساسي بوضع حدود موازنة على مبدأ استقالل المدعي العام.
-30
ومالئم:

لتقوم جمعية الدول األطراف بممارسة مسؤولياتها المتعلقة بالميزانية بشكل كامل

(أ) أنشأت لجنة للميزانية والمالية ،القرار ( )ICC-ASP/1/Res.4بتاريخ  3أيلول/سبتمبر
 .2002إن لجان الميزانية والمالية أمر مألوف في معظم المنظمات الدولية األخرى ،في
معظم الحاالت يكون عدد أعضاؤها محدودا ا من وفود الدول األطراف ،بحيث ال تحتاج
توصياتهم إلى أي تيسير إضافي لكي يتم قبولها بتوافق اآلراء .ولكن في حالة المحكمة ،فإنها
لجنة مكونة من  12عضوا ا من "الخبراء" المستقلين من الدول األطراف ،تنتخبهم جمعية
الدول األطراف لمدة ثالثة سنوات؛
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(ب) لقد كلفت فريق الهاي العامل( )10باإلشراف على/تيسير عملية الميزانية ،مع
مجموعة فرعية محددة معنية بقضايا الميزانية ("موازنة  -فريق الهاي العامل") .إن موازنة
 فريق الهاي العامل للمحكمة الجنائية الدولية تشابه إلى حد كبير لجان الميزانية لدى معظمالمنظمات األخرى ،من حيث أن أعضائها هم مندوبو الدول األطراف .والواقع أن لجنة
الميزانية والمالية للمحكمة الجنائية الدولية ،التي تنتخبها جمعية الدول األطراف ال تمثل
الدول األطراف على هذا النحو يفسر الواقع غير المألوف المتمثل في أن فريق الهاي العامل
يواصل مناقشة الميزانية وتقديم توصياته بعد قيام لجنة الميزانية والمالية بإصدار توصياتها
الخاصة بها.
 -31عالوة على ذلك ،تطورت ممارسة يقوم بموجبها المكتب بتعيين سفير في الهاي
كميسر للميزانية بنا اء على توصية الفريق العامل في الهاي .يعقد الميسر مشاورات غير
رسمية خالل العام بهدف التفاوض مع جميع الدول األطراف بالتنسيق مع المحكمة عندما
تدعو الحاجة إلى تعديالت على الميزانية المقترحة ،وإنشاء مشروع قرار بشأن الميزانية
لتقوم الجمعية باعتباره .الهدف النهائي هو التوصل إلى توافق في اآلراء بحيث لن يتعين على
جمعية الدول األطراف أن تقوم رسميا ا بتنظيم تصويت على الميزانية ،كما تم تعيين سفير
آخر بصفة "ميسر اإلشراف على إدارة الميزانية" .كلتا الوظيفتين غير موجودة في معظم
المنظمات الدولية األخرى.
 -32يشير رسم بياني حديث (الوثيقة " -عملية الموازنة لعام  ،)"2018المعتزم منه إعطاء
األطراف الخارجية التوضيح على مستوى عال لعملية موازنة المحكمة ،ويشير إلى التواريخ
الرئيسية إلعداد الموازنة ،مع ثالثة معالم رئيسية مرتبطة بوضوح مع تاريخ عقد جلسة لجنة
الميزانية والمالية في الدورة الصيفية .هذه المعالم هي:
(أ) "األولويات واالفتراضات على مستوى عال" ،التي يجب تقديمها بحلول منتصف
آذار/مارس (ويمكن تقديمها للعلم إلى لجنة الميزانية والمالية في الدورة الربيعية)؛
(ب) "المحركون واألرقام" ،يتم تقديمها بحلول نهاية حزيران/يونيو؛
(ج) مقترح ميزانية المحكمة مع موجز تنفيذي يتم تقديمه بحلول منتصف
تموز/يوليه )11(.و تتم مناقشة كل وثيقة يتم توزيعها في هذه التواريخ الرئيسية والموافقة عليها
من قبل لجنة التنسيق.
 -33تتم مراجعة الوثيقة األخيرة ("الميزانية البرنامجية المقترحة للسنة الفالنية زائد 1
للمحكمة الجنائية الدولية") بنا اء على البيانات المقدمة في المراحل السابقة من قِبل لجنة
الميزانية والمالية بعد  45يوما ا ،في نهاية آب/أغسطس  -بداية أيلول/سبتمبر .وتصدر لجنة
الميزانية والمالية توصياتها في تقرير تقدمه إلى جمعية الدول األطراف ،كما تناقش الدول
سر
األطراف نفس المقترح في اجتماعات "موازنة  -فريق الهاي العامل" برئاسة مي ِ ّ
( )10فريق الهاي العامل :لدى جمعية الدول األطراف مكتب مؤلف من  21عضوا ا يساعد الجمعية
في أداء واليتها المذكورة في الفقرة  3من المادة  112من نظام روما األساسي .وأنشأ المكتب فريقين
عاملين ،الفريق العامل في الهاي والفريق العامل في نيويورك ،لمساعدة المكتب في المسائل المحالة
إليه.
( )11ال تنطبق هذه التواريخ الرئيسية إال منذ عام  ،2015حيث تزداد مشاركة لجنة الميزانية
والمالية وموازنة  -فريق الهاي العامل في عملية إعداد الميزانية كل عام .قبل عام  ،2015لم يكن
هناك "ملخص تنفيذي" معين .ومن عام  2010إلى عام  ،2015كانت تتم مناقشة "األولويات
واالفتراضات عالية المستوى" بحلول نهاية كانون الثاني/يناير حتى عام  .2012وكانت تتم مناقشة
"المحركون واألرقام" في آذار/مارس أو نيسان/أبريل حتى  2013وبحلول منتصف أيار/مايو منذ
عام  .2014إن إعداد ميزانية البرنامج المقترح تغطي اآلن فترة نصف سنوية كاملة تقريبا ا كل عام.
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الميزانية .وتمشيا مع توصيات لجنة الميزانية والمالية وفريق الهاي العامل ،يتم تعديل بعض
األرقام في الجداول الملحقة بالمقترح ،بحيث يمكن اعتماد قرار نهائي يوافق على خالصة
الميزانية لكل برنامج رئيسي من قبل جمعية الدول األطراف في دورتها السنوية (في نهاية
تشرين الثاني/نوفمبر -بداية كانون األول/ديسمبر) .بعد الموافقة على القرار ،يتم جلب بعض
التعديالت األخيرة إلى الجداول التفصيلية التي تظهر الميزانية بحسب بند الجهاز/االلتزام،
بحيث يتزامن مجموعها تماما ا مع خالصة الميزانية المعتمدة لكل برنامج رئيسي .تتوفر
جميع االعتمادات التفصيلية في نظام تخطيط موارد المؤسسة (جمعية الدول األطراف) بحلول
نهاية العام.
 -34من خالل توصياتها ،يبدو أن لجنة الميزانية والمالية هي بحكم األمر الواقع "المنسق"
الفني الفعلي للميزانية على مستوى المحكمة :تم التأكيد على هذا الجانب مؤخرا ا في وثيقة
"رسائل مشتركة من المحكمة إلى فريق الهاي العامل" مؤرخة في  11تشرين األول/أكتوبر
 )12(2018والتي تالحظ أن "لجنة الميزانية والمالية بتوصياتها المفصلة للغاية والمفصلة بكل

سطر بمفرده تلغي إمكانية المرونة الفعلية في تنفيذ التقليص وتتعارض بحكم األمر الواقع مع
()13
استقاللية المدعي العام".
النتيجة :في معظم منظمات األمم المتحدة ،مناقشات الموازنة بين األمين العام وبين
لجنة الميزانية والمالية ،التي تتألف من الدول األطراف بشكل رئيسي ،تركز على
األهداف واالعتمادات لكل نشاط ،وعلى مستوى "الملفات" المالية المقابلة لكل نشاط
ونشاط فرعي .نادرا ا ما تتم مناقشة قضايا اإلدارة الجزئية ،ويتم تناول القضايا الفنية
والسياسية على حد سواء في التوصيات الصادرة عن لجنة الميزانية والمالية إلى
المجلس/الجمعية ،بحيث ال تكون هناك حاجة لعملية تيسير منفصلة.
(أ) تركز المناقشات والمفاوضات الفنية التفصيلية بين المحكمة وبين لجنة
الميزانية والمالية المؤلفة من خبراء بشكل رئيسي ،على تحليل لكل سطر بمفرده من
بنود االلتزام ،والتي غالبا ا ما تنطوي على مسائل اإلدارة الجزئية الفنية؛
(ب) بعد صدور توصيات فنية بحتة من قبل لجنة الميزانية والمالية ،فإن عملية
التيسير التي تنطوي على فريق الهاي العامل ،إجراء مزيد من التعديالت الضرورية
لتقديم قرار بتوافق اآلراء إلى جمعية الدول األطراف.
 -4اإلشارة إلى "الحجم األساسي"
(ICC-

 - 35في عام  ،2015قدم تقرير للمحكمة عن "الحجم األساسي" لمكتب المدعي العام
 )ASP / 14/21إلى جمعية الدول األطراف .ووفقا لمكتب المدعي العام ،كان لتعريف الحجم
األساسي لمكتب المدعي العام هدفين:

(أ) "التيقن من حصول مكتب المدعي العام على الموارد الالزمة لتحقيق واليته
بالكامل بموجب نظام روما األساسي"؛
(ب) "تزويد الدول األطراف بأسس مستقرة معقولة للتخطيط للموازنة".
 -36كان المبدأ هو تقديم حجم ثابت لمكتب المدعي العام للمستقبل المنظور ،أي الحجم الذي
يوفر عددا ا كافيا ا من الموظفين الستيعاب الطلبات الجديدة دون االضطرار إلى تأجيل
( )12هذه وثيقة داخلية ،تم إنشاؤها ألغراض التنسيق وليس لإليداع الرسمي.
( )13يفترض هذا البيان أن لجنة الميزانية والمالية/جمعية الدول األطراف يتبعان بشكل منهجي
توصيات لجنة الميزانية والمالية.
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التحقيقات الجديدة أو االستغناء عن األنشطة القائمة ليصبح من المستطيع تعيين الموظفين
للعمل على األنشطة ذات األولويات العليا على حساب العمليات األخرى.
 - 37إستند هذا النهج القائم على الطلب على استقراء التجربة السابقة والمعدالت المعدلة لكل
نشاط في السنة ،وقياسه من خالل سبعة معايير لألنشطة وهي :عدد التحقيقات األولية (تسعة
في السنة) ،وللحاالت الجديدة (واحدة) ،والتحقيقات القائمة (ستة) ،والتحقيقات بانتظار
االعتقال (تسعة) ،واإلجراءات التمهيدية (خمسة)  ،والمحاكمات (خمسة) واالستئنافات
النهائية (اثنان).
 -38بالنسبة لكل نشاط ،استمد النموذج تقديرا لألموال الالزمة لتحقيق حجم مكتب المدعي
العام بالقدر الكافي للقيام بأعماله .شملت التقديرات مخصصات لالستثمارات في التكنولوجيا
والتدريب ومقاييس الجودة ،باإلضافة إلى اعتبارات لتحقيق مكاسب الكفاءة التي سيتم السعي
إلى تحققها في عملية تحقيق الحجم األساسي.
 -39وفيما يتعلق بتمويل الميزانية ،فإن نقطة النهاية للحجم األساسي ،باستثناء أثر الزيادات
في النظام الموحد لألمم المتحدة ،بلغت  60.8مليون يورو لمكتب المدعي العام (البرنامج
الرئيسي الثاني) .ترد في الجدول أدناه مقارنة بين ميزانية البرنامج الثاني المعتمدة وتقدير
الحجم األساسي في الفترة من  2015إلى :2019
الجدول :1الحجم األساسي لمكتب المدعي العام مقارنة بالميزانيات المعتمدة (بماليين
اليورو)
2015

الميزانية المعتمدة 39,61

2016

2017

2018

2019

43,23

44,97

45,99

46,80

الحجم ألساسي

42)2(0

46,09

53,10

60,60

60,80

الفرق

-2,59

-2,86

-8,13

14,61

-41,00

المصدر :المحكمة الجنائية الدولية
 -40طالما أن النموذج األولي للحجم األساسي (أي منهجيته وحساباته) يمكن اعتباره بأنه
موثوقا ا )14(،وبما أن الهدف كان ،وفقا ا لمكتب المدعي العام ،هو "تزويد الدول األطراف
بأسس مستقرة إلى حد معقول لغرض التخطيط للميزانية" ،الفرق بين الحجم األساسي
والميزانيات المعتمدة كان يمكن اعتباره بأنه مؤشرا ا مصطنعا ا لكفاءة رصد الدول األطراف
لعملية إعداد ميزانية مكتب المدعي العام/وعملية الموافقة (بحيث أن الحجم األساسي في هذه
الحالة ،يٌعتبر بأنه "من تلقاء نفسه" مستقالا عن ميزانية مكتب المدعي العام المقترحة قبل
توصيات لجنة الميزانية والمالية ومفاوضات فريق الهاي العامل).
 -41لكن األمر ليس كذلك :يوضح الجدول أعاله أن الفجوة بين الحجم األساسي والموارد
المتاحة لمكتب المدعي العام من خالل الميزانية المعتمدة تبلغ حوالي  14مليون يورو في
عام  ،2019أي ما يقرب من ثلث الميزانية المعتمدة لمكتب المدعي العام .إن هذا النوع من
االختالف الكبير يمكن أن يثير في حد ذاته الريبة في أهمية اإلشارة إلى الحجم األساسي
لمكتب المدعي العام لغرض التخطيط العملي للموازنة.

( ) 14نموذج الحجم األساسي وحساباته بكونه ليس جزءاا من عملية الموازنة نفسها ،فإن المراجعة
الحالية ال تغطيه.
2R1A070819
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 -42عالوة على ذلك ،طلبت لجنة الميزانية والمالية في وقت الحق وثيقة الحجم األساسي
للمحكمة .وصدر "التقرير النهائي للمحكمة عن تأثير الحجم األساسي لمكتب المدعي العام
على مستوى المحكمة" في عام ( 2016الوثيقة  ،)CBF/27/10مع أرقام محدثة لمكتب المدعي
العام وأرقام مستمدة من قلم المحكمة .الجدول التالي يمكن استخالصه من هذا التقرير الجديد
عن الحجم األساسي ،والذي يغطي مكتب المدعي العام وقلم المحكمة ،أي  85في المائة من
الميزانية على مستوى المحكمة.
الجدول  :2حجم األساسي لمكتب المدعي العام وقلم المحكمة مقارنة بالميزانيات
المعتمدة (بماليين اليورو)

2017

2018

2019

الميزانية المعتمدة لمكتب المدعي العام

45,0

46,0

46,8

الحجم األساسي لمكتب المدعي العام

51,8

53,7

56,3

الفرق

-6,8

-7,7

-9,5

76,6
82,4

71,1
89,6

76,7
91,1

-5,8

-12,5

14,4

الميزانية المعتمدة لقلم المحكمة
حجم قلم المحكمة

الفرق
الميزانية المعتمدة لمكتب المدعي العام +
قلم المحكمة

121,6

123,1

123,5

الحجم ألساسي لمكتب المدعي العام  +قلم
المحكمة

134,2

143,3

147,4

الفرق اإلجمالي

-12,6

-20,2

-23,9

المصدر :المحكمة الجنائية الدولية
 -43وفقا ا للمالحظات المكتوبة المقدمة إلى المراجع الخارجي مع الوثيقة ،CBF/27/19
الهدف من وثيقة الحجم األساسي الجديدة كان كاآلتي:
(أ) لتوضيح "تأثير النموذج الذي يحركه مكتب المدعي العام على المحكمة ككل"؛
(ب) ولتقديم أدوات "مفيدة لغرض النمذجة ولكن ليس ألغراض الموازنة"  -أي ضمنا ا ،لم
يعد ممكنا ا للهدف أن يكون "إعطاء الدول األطراف أساساا ثابتاا ومعقو ا
ال لتخطيط الميزانية".
 -44يوضح الفصل الثالث من هذا التقرير (الموافقة على الميزانية) أن عملية وضع ميزانية
المحكمة الفعلية ورصدها من قبل الدول األطراف تعتمد فعال إلى حد كبير على نهج مختلف.
النتيجة :أي محاولة لمقارنة األرقام الناتجة عن "نموذج الحجم األساسي" والميزانيات
المعتمدة ليس لها معنى منطقي .وبوجود فجوة تبلغ قيمتها  24مليون يورو بين
النهجين في عام ( 2019تمثل  20بالمائة من الميزانية المعتمدة لكال مكتب المدعي
العام وقلم المحكمة) ،يعتبر المراجع الخارجي أن النموذج األساسي "النموذج الذي
يحركه مكتب المدعي العام" يعطي وصفا ا مفصالا ومفيدا ا جدا ا للصلة بين أنشطة مكتب
المدعي العام وأنشطة بقية المحكمة (خاصة قلم المحكمة) ،ولكن يبدو أنها ،بقدر ما
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يتعلق األمر بالتكاليف المستمدة ،ليست واقعية من الناحية الموضوعية كنموذج مالي،
وعديمة الفائدة ألغراض تخطيط الميزانية.
-5

افتراضات ومعايير مكتب المدعي العام

 -45كما تم ذكره أعاله ،تستند عملية إعداد مقترح الموازنة على ثالث خطوات متتالية:
تحديد "األولويات عالية المستوى" ،وتحديد "المحركون واألرقام" ،ووضع "ملخص
تنفيذي" (هذه الخطوة الثالثة تشكل إقرار رسمي للقرارات المتخذة في الخطوات السابقة)،
بحيث يمكن نشر "ميزانية برنامجية مقترحة" بحلول منتصف تموز/يوليو.
 -46في السنوات األخيرة ،كان يقوم ميسر الميزانية بإبالغ كبار مسؤولي المحكمة بالبعض
من المؤشرات غير الرسمية حول توقعات الدول األطراف المتعلقة بالميزانية قبل بدء عملية
الميزانية الداخلية للسنة التالية .إن هذه األهداف األولية غير الرسمية شائعة في معظم
منظمات األمم المتحدة (تستند بشكل عام على نهج النمو االسمي بنسبة الصفر أو النمو
الحقيقي).
 -47يتم عمل أول خطوة داخلية رسمية في بداية شهر آذار/مارس  -حيث يقوم فريق
الموازنة العامل بإعداد وثيقة تحدد "األولويات على مستوى عال" للمحكمة للسنة التالية .وتتم
مناقشة الوثيقة ووضع اللمسات األخيرة عليها من قبل لجنة التنسيق بحلول نهاية آذار/مارس.
 -48تستند األولويات على مستوى عال إلى حد كبير على "افتراضات ومعايير" مكتب
المدعي العام للسنة التالية ،والتي تعتبر عموما ا بمثابة "المحرك" األساسي للميزانية على
مستوى المحكمة.

(أ) الطريقة
 -49االفتراضات والمعايير هي وصف لألنشطة المتوقعة لمكتب المدعي العام خالل السنة
المالية التالية ،الناتجة عن "الجدول الزمني القضائي" المؤقت .يتم التمييز بين "القضايا
المعلقة" و "األنشطة القضائية الجارية" .ويتم تقديم البيانات ذات الصلة من خالل "الشرح"،
أي مزيج من األرقام والتعليقات ،والتي ال تؤدي إلى أي عرض مالي اصطناعي بحسب
القضايا و/أو أنشطة اإلدعاء العام .ومع ذلك ،يوضح تحليل الشرح المقدم مع مقترحات
الميزانية للسنوات األخيرة ما يلي:
(أ) تقاس الحاالت المعلقة بشكل رئيسي من خالل مجموعة من سبعة بنود ،أي عدد
كل من التحقيقات األولية ،والحاالت المفتوحة ،وقيد التحقيق ،والوجود الميداني ،واألشخاص
الخاضعين للحماية ،والضحايا ،ولغات العمل؛
(ب) وتقاس األنشطة القضائية الجارية بشكل رئيسي من خالل مجموعة أخرى من
سبعة بنود ،أي عدد كل من االستئنافات ،والمحتجزين ،وجلسات االستماع لألشخاص قيد
التحقيق ،وقاعات المحكمة المستخدمة ،وأيام االستماع ،والشهود ،ولغات العمل.

(ب) الموثوقية
 -50على الرغم من أن قوائم البنود الخاصة بتقييم عبء العمل للقضايا المعلقة واألنشطة
القضائية الجارية قد تغيرت على مرور الزمن ،فقد حاول المراجع الخارجي متابعة تطورها
(من حيث االفتراضات والبيانات الفعلية).
 -51لم يتم جمع تسجيل االفتراضات الفعلية مقارنة باالفتراضات المدرجة في الميزانية
بطريقة منظمة قبل عام  ،2012إذ أن المحكمة كانت في المراحل األولى من عملياتها ولم
يكن لديها البنية التحتية أو النظم أو الموارد الالزمة لتسجيل هذه المعلومات التحليلية .ونتيجة
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لذلك ،فإن المدخالت الواردة في الجداول أدناه والمتعلقة باالفتراضات/والنتائج الفعلية تقتصر
على عام  2012وما بعده ،أي عندما بدأت المحكمة في رفع التقارير إلى لجنة الميزانية
والمالية .األرقام األولى هي االفتراضات واألرقام الثانية هي البيانات الفعلية (باستثناء عام
 ،2019األرقام الفعلية لم تكن معروفة في وقت عمل المراجعة).
 -52االفتراضات بشأن القضايا المعلقة:
الجدول  :3الحالت المعلقة  -الفتراضات مقابل الفعلية
التحقيقات
السنة األولية

الحاالت
المفتوحة

التحقيقات

الوجود
الميداني

أشخاص تحت
الحماية

(بما في ذلك
الشهود)

الضحايا

- 2012

-

-

(*5)+1

-/427

82

- 14 400/2 400

8/8 2013

7/8

7/8

(*6)+1

-/574

83

36/30 14 250/4 288

8/11 2014

8/8

5/6

(*6)+1

-/650

-/110

28/30 4 800/2 455

8/9 2015

8/8

6/4,5

(*7)+1

-/616

-/112

13/14 2 800/3 391

9/10 2016

8/9

5/6

(*7)+1

660/42

-/75

21/24 3 500/4 845

10/10 2017

11/11

6/6

(*8)+1

575/518

110/86

22/26 7 100/4 109

10/11 8-10/11 2018

6/7

(*7)+1

500/548

100/130

29/32 7 400/5 624

( 450/548حتى
اآلن)

( 90/130حتى
اآلن)

(*7)+1
؟8/
؟11/
 2019؟9/
* بونيا في جمهورية الكونغو الديمقراطية

؟7500/

اللغات

؟29/

المصدر :المحكمة الجنائية الدولية

 -53يبين هذا الجدول أنه خالل الفترة من  2013إلى  ،2019كانت هناك زيادة طفيفة جدا ا من حيث
عدد التحقيقات األولية والحاالت المفتوحة ،وأنه بالنسبة إلى التحقيقات األولية والحاالت المفتوحة،
والتحقيقات أثبتت االفتراضات أنها موثوقة تماما ا حتى لو كانت في بعض األحيان أقل قليال من ما تم
تقديره.
 -54إن عدد الضحايا مرتبط ليس بنشاط مكتب المدعي العام (أو بشكل رئيسي) فقط .واألهم من ذلك،
يعتبر مكتب المدعي العام أنه قد يكون من المضلل استخالص استنتاجات عامة مستمدة من هذه األرقام إذ
أن كل حالة وكل قضية وكل مكتب ميداني وما إلى ذلك له طبيعة مختلفة ومستوى نشاط مختلف وبالتالي
عوامل مختلفة من التكاليف ،ويعتمد هذا على المرحلة المحددة والمتطلبات المحددة الخاصة بهذه
الحالة/التحقيق/القضية/المكتب الميداني الخ .االستنتاجات العامة الوحيدة التي يمكن عملها هي  -1بشأن
االتجاهات التي تميل إليها هذه األرقام نفسها؛  -2حول ما إذا كانت هذه األرقام قد تحققت أم ال،
واالفتراضات مقابل الفعلي.
 -54االفتراضات بشأن األنشطة القضائية الجارية:
الجدول  :4األنشطة القضائية الجارية  -الفتراضات مقابل الفعلي

استخدام قاعات المحكمة

عدد
عدد أيام
االعتقاالت المتهمين
جلسات
الذين تم
(عدد
السنة االستئنافات الزنزانات) اختبارهم عدد الغرفاالستماع
- 2012

17

6/12

5/5

1/2

123

عدد الشهود عدد اللغات
(قاعة
الذين تم
اختبارهم المحكمة)
59/20

-
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استخدام قاعات المحكمة

عدد
عدد أيام
االعتقاالت المتهمين
جلسات
الذين تم
(عدد
السنة االستئنافات الزنزانات) اختبارهم عدد الغرفاالستماع
5/8

عدد الشهود عدد اللغات
(قاعة
الذين تم
اختبارهم المحكمة)

1/2

152

29/42

30/36

2/2 2013

6/12

215/148

50/25

5/4

4/2 2014

11/14 6/6,12,20

1/2

43/37

6/10

1/2 2015

12/12

12/15

12

200/110

9/10

1/1 2016

6/6

11/12

3/3

465/276

100/97

2/6 2017

6/6

9/9

2/2

440/298

81/134

10/10

9/8 2018

6/6

9/9

2/2

400/93

132/39

9/9

5/- 2019

6/-

8/-

2/-

294/-

103/-

10/-

المصدر :المحكمة الجنائية الدولية

 -56يبين هذا الجدول الثاني:
(أ) اختالفات كبيرة خالل الفترة من  2012إلى  - 2018التي ال يمكن استنتاج أي
اتجاه واضح لها ،وهو ما يتسق مع النتائج المماثلة أعاله؛
(ب) من عام  2014إلى  ،2018كانت االفتراضات المتعلقة بعدد أيام جلسات
االستماع كل عام مبالغا ا فيها إلى حد كبير بسبب الظروف التي لم تكن متوقعة وقت تقديم
الميزانية؛
(ج) االفتراضات المتعلقة بالشهود الذين تم اختبارهم كانت غالبا ا ما يكون عددهم
زائدا ا أو ناقصا ا؛
(د) االفتراضات األخرى كانت موثوقة.
 -57ينعكس الفرق بين االفتراضات المدرجة في الميزانية واألرقام الفعلية في النفقات
الفعلية للمحكمة وفي إخطارات صندوق الطوارئ التي أصدرتها المحكمة .على سبيل المثال،
في عام  ،2018لم تنفذ المحكمة ما يبلغ مقداره  4ماليين يورو ( 1.7مليون يورو في نفقات
التشغيل العامة و  2.3مليون يورو في المساعدة المؤقتة العامة) نتيجة النخفاض عدد أيام
جلسات االستماع الفعلية والشهود الذين ظهروا أمام المحكمة .وفي الوقت نفسه ،سمح هذا
اإلنفاق المنخفض للمحكمة باستيعاب النفقات غير المتوقعة الناجمة عن إخطارات صندوق
الطوارئ ( 2 355,0مليون يورو) .وفي عامي  2015و  ،2017واجهت المحكمة أنشطة
إضافية غير متوقعة ،والتي تم شملها في إخطارات صندوق رأس المال المقدمة إلى لجنة
الميزانية والمالية بقيمة إجمالية قدرها  5.36مليون يورو و  1.53مليون يورو على التوالي.
خالل هذين العامين ،لم تتمكن المحكمة من استيعاب جميع نفقات صندوق رأس المال
بالكامل ،فقد نفذت بالكامل الميزانية العادية واستخدمت صندوق الطوارئ .تقدم المحكمة
تقارير منتظمة عن هذه المسائل إلى لجنة الميزانية والمالية.
 -58في عام  ،2016حاول المراجع الداخلي تقييم موثوقية توقعات مكتب المدعي العام
بطريقة أكثر تحليلية :وفقا ا لتقريره" ،كان تقييم االفتراضات والمعايير جزء اا من أعمال

التدقيق .وتم إجراء مراجعة لالفتراضات الفعلية المدرجة في شرح مقترحات الميزانية
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للسنوات  2012إلى  2016والجداول في تقارير أداء الميزانية التي تقارن االفتراضات
بالبيانات الفعلية".
 -59أدى هذا العمل إلى قيام المراجع الداخلي بتحديد أوجه القصور المختلفة (التغييرات في
المعايير مع مرور الزمن ،وافتراضات غير شاملة ،والتناقضات بين النصوص والجداول،
والحساب غير الصحيح لعدد أيام الجلسات في الدوائر التمهيدية ،وتقديم التنبؤات "المؤقتة"
في وثيقة الميزانية النهائية ،الخ).
 -60استنتج المراجع الداخلي في عام  2016بأن "قسم الموازنة ،في دوره األكثر
استراتيجية ،يجب أن يخصص موارد كافية الختبار االفتراضات والمعايير للتأكد من دقتها
ووضوحها ،والتأكد من أن تكون قابلة للقياس بشكل كاف .باإلضافة إلى ذلك ،يجب أن
يشرف قسم الميزانية على التطبيق المتسق لالفتراضات والمعايير على مستوى المحكمة
وتقديم المشورة وفقا ا لذلك".
 - 61يشك المراجع الخارجي في أنه نظرا ا إلى مبدأ استقاللية المدعي العام ،يمكن أن يكون
لقسم الميزانية ،الذي يمثل فريقا صغيرا داخل قلم المحكمة/شعبة خدمات المحكمة ،سلطة
كافية ومهارات قضائية للقيام بالتحقق في افتراضات مكتب المدعي العام وتحديها .لهذا
السبب ال يؤيد توصية المراجع الداخلي.

(ج) الصلة
 -62فيما يتعلق بافتراضات مكتب المدعي العام ومعاييره ،يعتبر المراجع الخارجي أن
أهميتها الكمية في عملية إعداد الميزانية هي مسألة أكثر أهمية من دقتها.
 -63وفي هذا الصدد ،أثار المراجع الداخلي في تقريره لعام  2016بعض الشكوك ،معتبرا
أن "دورات اإلنفاق لمكتب المدعي العام وقلم المحكمة تختلف كثيرا ا عن بعضها البعض.
بحيث أن التأثير على موارد قلم المحكمة يكون كبيرا ا عندما تمثل القضايا أمام المحكمة فعليا ا
(مثل زيادة الموارد المخصصة للضحايا والشهود ،والمساعدات القانونية ،والمكاتب
الميدانية ،والتواصل) ويستمر هذا التأثير لسنوات عديدة, .وفقا ا لهذا التحليل ،وعلى الرغم من
مرور الزمن ،فإن أنشطة االدعاء هي دائما ا أصل جميع األنشطة على مستوى المحكمة ،إال
أن االفتراضات المحددة لمكتب المدعي العام للسنة التالية ال "تحرك" بالضرورة تطور
ميزانية المحكمة في السنة التالية.
 -64في وثيقة داخلية بعنوان "رسائل مشتركة من المحكمة إلى الفريق العامل المعني
بالميزانية" مؤرخة في  11تشرين األول/أكتوبر  ،2018تسائل مكتب المدعي العام نفسه
حول وجود صلة مباشرة للميزانية بين افتراضاته وتطور احتياجات المحكمة المالية .من
خالل عدم موافقتنا على تصور لجنة الميزانية والمالية بأن أنشطة المحكمة آخذة في
التناقص ،طرح مكتب المدعي العام  -الحجة التالية" :هناك قضايا حتى لو كان مكتب

المدعي العام يقوم بتقليص أنشطته (مثل جورجيا أو مالي) حيث يتم طلب دعم إضافي" .كما
الحظ مكتب المدعي العام أيضا ا أن "أنشطة قاعات المحكمة ليست مقياساا جيد اا لمستوى
األنشطة على مستوى المحكمة .هناك زيادة في األنشطة في هذا المجال (خاصة مع
تعويضات الصندوق االستئماني للضحايا وأيضاا المساعدة)" ،الخ.
النتيجة :يعتبر المراجع الخارجي أن الشرح الخاص بافتراضات مكتب المدعي العام
ومعاييره ،في حين أنها تبقى معلومات سياسية أساسية للدول األطراف ،ألنها تمثل
الغرض األساسي للمحكمة الجنائية الدولية كمنظمة ،ال يمكن بالطبع اعتبارها ،من
الناحية الفنية ،بأنها محركا ا ماليا ا موثوقا ا إلعتمادات الميزانية على مستوى المحكمة :إن
وظيفة الميزانية الحقيقية لهذه االفتراضات ال تتمثل في استنباط اعتمادات الميزانية،
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ولكن ينبغي التحقق ،حيثما أمكن ،من اتساق النفقات المختلفة ،المقدمة من كل جهاز
من خالل تحليل "المحركون واألرقام" ،مع أنشطة المحكمة المتطورة.

باء -الميزانية المقترحة لنفقات غير الموظفين
 -65تتم مناقشة "المحركون واألرقام" ،التي يقدمها فريق الميزانية العامل في منتصف
شهر آذار/مارس (المرحلة الثانية من عملية الموازنة) ،من قبل لجنة التنسيق بحلول
نيسان/أبريل من أجل إعداد مقترح الميزانية للمحكمة والذي يتم إنهائه بحلول منتصف
))15
تموز/يوليو ومناقشته من قبل لجنة الميزانية والمالية في دورة الخريف الخاص بها.
 -66وفيما يتعلق بمصروفات غير الموظفين ،تستند موازنة "المحركون واألرقام" إلى
عملية إعداد الميزانية الكالسيكية للغاية ،والتي تتمثل بتحديث اعتمادات العام السابق لكل بند
من بنود االلتزامات.
 -67لتحديث أرقام الميزانية لمقترح االعتمادات لغير الموظفين ،بعد قيام لجنة التنسيق
بالموافقة على "األولويات على مستوى عال" على مستوى المحكمة:
(أ) يقوم قسم الميزانية بتركيز طلبات الخدمة المرسلة إلى قلم المحكمة من أقسام
وشعب األجهزة لكل برنامج رئيسي :من المفترض أن تعكس طلبات الخدمة هذه الزيادة أو
النقص المتوقع في النشاط لكل قسم من أقسام كل جهاز ،بحيث يمكن تعديل مستوى اعتمادات
السنة السابقة وفقا ا لذلك؛
(ب) استنادا ا إلى هذه الطلبات (كمورد أو مستلم) ووفقا ا إلعتمادات السنة السابقة،
يقوم كل قسم بتعديل مقترحاته الخاصة ،مع األخذ بعين االعتبار منذ عام  ،2018من خالل
عملية بدأتها لجنة الميزانية والمالية في عام  ،2016تدعى الوفورات والكفاءات "المعتمدة".
 -1طلبات الخدمة
 -68فيما يتعلق بعملية طلبات الخدمة ،يبقى الوصف الوارد في تقرير المراجعة الداخلية
لعام  2016صالحا ا حتى اآلن" :تقوم جميع البرامج الرئيسية بإعداد طلبات الخدمة ،مع
تحديد مستوى ونوع المساعدة المطلوبة من مكاتب قلم المحكمة المختلفة [ ]...يستمد محركو
التكلفة من مكتب المدعي العام والدوائر التمهيدية وبصورة غير مباشرة من قلم المحكمة
(الذي تم إنشائه من خالل طلبات الخدمة) وتشمل عدد التحقيقات والمحاكمات وغيرها من
األنشطة ،مع إعطاء األولوية للمحاكمات ،وتؤدي هذه المناقشة إلى ما يسمى بالـ "الحزمة
األساسية" والتي تشكل أساس افتراضات الميزانية .تبدأ مناقشات الحزمة األساسية بميزانية
العام السابق التي يتم دمج التغييرات إليها وفقا ا ألنشطة المحاكمات وتوقعاتها".
 -69يتم توزيع طلبات الخدمة بين  -طلبات الخدمة "البرامج الرئيسية األخرى إلى قلم
المحكمة" ،وطلبات "القلم إلى القلم" .قام المراجع الخارجي بعمل المراجعة ،لكل نوع ،نسخة
من طلب حديث.
 -70كان النموذج الصادر عن جهاز خارج القلم ،طلبا ا للخدمة من مكتب المدعي العام إلى
قسم الخدمات العامة) .يتم التعبير عن الخدمات المطلوبة بكميات مادية وليس بمبالغ (على
سبيل المثال 850 :رحلة بالسيارة ضمن الهاي مع سائق للمدعي العام ،و  25تغيير في
أماكن عمل موظفي القسم ،و  300عملية شراء ،وما إلى ذلك) ،مع اإلشارة إلى مستوى
( )15يتم إعطاء جلسة لجنة الميزانية والمالية األولى ،التي تنعقد في نيسان/أبريل ،معلومات حول
افتراضات مكتب المدعي العام ومعاييره ،ولكنها ال تناقش المسائل المتعلقة بميزانية السنة التالية.
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قياسي من الرضا المتوقع (على سبيل المثال  97في المائة لرحالت المدعي العام) .سأل
المراجع الخارجي على أي أساس تم حساب تكلفة الميزانية لمثل هذا الطلب .وكانت اإلجابة:
"األرقام الواردة في الطلب توفر مؤشرات لمستويات الطلبات المتوقعة من مكتب المدعي

العام وأجزاء أخرى من المحكمة .بد اال من استخدام طلبات الخدمة إلجراء حساب على أساس
الصفر لمقترح الميزانية ،يتم استخدامها للتحديد مسبقاا بشأن أي زيادة أو نقص كبير في
الخدمات المتوقعة عن العام السابق .وبالتالي ،يمكن تعديل المقترحات أو الحفاظ عليها بنفس
المعدل".
 -71كان النموذج الداخلي لقلم المحكمة يشكل طلب ميزانية الذي تقوم شعبة العمليات
الخارجية بتوجيهه إلى قسم الخدمات العامة .يتم وضع إشارة في الخانات المقابلة للخدمات
المطلوبة ،ولكنها ال تعطي أي إشارة بشأن الحجم المطلوب .لم يبدو للمراجع الخارجي أي
فائدة واضحة من هذا النموذج ،الذي سأل؛ كيف يمكن لقسم الخدمات العامة أو قسم الميزانية
تقييم ميزانية ما في طلب مادي غير محدد .كانت اإلجابة" :في حين أنه من الصحيح أن

الكميات ال يتم شملها دائماا في الطلبات المختلفة للخدمات ،ولكن الطلبات تعطي معلومات
بشأن الخدمات المطلوبة .وهذا يم ّكن قسم الخدمات العامة من حساب مستوى الخدمات
المطلوبة بنا اء على التجربة السابقة".

 -72تم تقديم مؤشرين آخرين بشأن أسئلة المراجع الخارجي حول دقة إجراءات طلبات
الخدمة وتأثيرها الفعّال:
(أ) فيما يتعلق بالدقة الفنية" :ال توجد هناك معادلة مباشرة تربط متطلبات الخدمات
والمدخالت في نماذج طلبات الميزانية .يتم استخدام المعلومات لتقدير عبء العمل المتغير
وتحديد ما إذا كان يمكن تقديم الخدمات ضمن الطاقة الحالية أو ما إذا كانت هناك حاجة إلى
موارد إضافية"؛
(ب) وفيما يتعلق بالتأثير المالي الفعّال على مقترح الميزانية" :في حين أن إكمال
طلبات الخدمة ال يمثل إال جزءا ا صغيرا ا من عبء العمل اإلجمالي لعملية الميزانية ،إال أنه
على الرغم من ذلك يشكل أداة هامة تزود األقسام المستلمة بمعلومات ليقوموا بتقييمها حول
ما إذا كان لديهم الطاقة حاليا ا لتحقيق المتطلبات أم ال أو ما إذا كان يتعين عليهم طلب موارد
إضافية .وبما أن طلبات الخدمة تستخدم أساسا ا في موارد تكاليف غير الموظفين ،فإن الجزء
اإلجمالي من الميزانية صغير نسبيا ا بالمقارنة مع نسبة موارد الموظفين".
 -73يعتبر المراجع الخارجي أن عملية الموازنة الحالية التي تقوم بإسناد مقترحات
الميزانية لغير الموظفين على مقترحات محدثة للميزانية من خالل طلبات الخدمة ،تشكل
زيادة تدريجية بحتة وقد تؤدي بمرور الزمن إلى انحراف غير ملحوظ.
 -74خالل عملية الموافقة ،أدلى قلم المحكمة بالمالحظة التالية” :إن عملية ميزانية
المحكمة تشمل بالفعل عناصر الموازنة على أساس الصفر للعديد من احتياجاتها للموارد.
على سبيل المثال ،فيما يتعلق بتكاليف الموظفين ،تتم الموافقة على جميع مناصب الموظفين
المؤقتين سنويا ا ،ويجب أن يتم تبريرها بالكامل في كل مقترح للميزانية حتى لو تمت الموافقة
على ذلك المنصب في السنة السابقة .وينطبق نفس الشيء على تكاليف غير الموظفين ،مثل
السفر أو الخدمات التعاقدية أو المعدات ،التي تستعرضها اللجنة سنويا ا ويجب أن تبررها
المحكمة بنا اء على االحتياجات المحددة للسنة التالية ،وعدم استخدام مستوى لميزانية معتمدة
سابقا ا كأساس".
 -75وخالل عملية الموافقة ،أدلى مكتب المدعي العام بالمالحظات التالية:
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(أ) "أثناء المقابلة ،أوضح كبير مديري مكتب المدعي العام كيفية إنشاء ومناقشة
طلبات الخدمة ،كال داخليا ا إلى مكتب المدعي العام ومع نظرائه في قلم المحكمة .ويرى أنه
على الرغم من أنه يمكن القول أنه  -في السابق  -كان التواصل بين األجهزة لم يكن مثاليا ا
أبدا ا ،إال أنه في إعداد الميزانيات األخيرة ،لقد تحسنت عملية طلبات الخدمة إلى حد كبير؛
(ب) وافق فريق الموازنة العامل على توفير األرقام الفعلية للسنوات السابقة لتنفيذ
الطلبات المختلفة لتعديل اإليداع التالي واستقراء االتجاهات ومراجعة مستوى الطلب في كل
مجال من مجاالت الخدمة .ويعتبر فريق الموازنة العامل أن التعديالت ليست تدريجية .على
سبيل المثال ،لقد تم تعديل عدد الشهود المحتملين الذين حضروا لإلدالء بشهاداتهم في
المحكمة أثناء المحاكمات في مناسبات مختلفة ،بنا اء على الخبرة السابقة وكذلك على تطورات
المحاكمات المعنية .وينطبق الشيء نفسه على تدابير الحماية المطلوبة في كل حالة؛
(ج) وبشكل مماثل ،تحسب طلبات الدعم للميدان (على سبيل المثال :المساحات
المكتبية وأماكن العمل والمركبات وتوافر السائقين ونوع موظفي مكتب المدعي العام الذين
سيتم استيعابهم) كل سنة بنا اء على االحتياجات المحددة المتوقعة للعمليات التي سيتم إجراؤها
في فترة الميزانية المقبلة .وبالنسبة للميزانية البرنامجية المقترحة لعام  ،2020لقد تم توزيع
نموذج فارغ على فرق التحقيق ليقوموا باستكماله بطلباتهم المقدرة .وقام رئيس قسم التخطيط
والعمليات لشعبة التحقيق ،سوية مع المدير األعلى بمراجعة وتعديل النتائج قبل تقديم الطلبات
إلى قلم المحكمة".
 -76مع أخذ التفسيرات اإلضافية بعين االعتبار على النحو الواجب التي قدمها قلم المحكمة
والمدعي العام ،الحظ المراجع الخارجي أن كل مقترح لموازنة سنوية جديدة كان ناجما ا
بشكل رئيسي عن تعديل اعتمادات السنة السابقة استنادا ا إلى عناصر التي نادرا ا ما يتم تقديرها
كميا ا ،بطريقة إضافية أكثر بكثير من طريقة الطرح ،والتي تؤدي إلى زيادة إجمالية في
االعتمادات المقترحة ،بغض النظر عن عبء العمل الفعلي للمحكمة.
النتيجة :تتيح عملية طلبات الخدمة إجراء تعديل عملي لمعتمدات السنة السابقة من
أجل إنشاء مقترح الميزانية ،ولكن تكون دقتها ونطاقها محدودة .ينبغي دمج هذا النهج
مع النظر في االعتمادات نفسها ،وليس فقط الزيادات وحسب.
التوصية رقم ( 2نسبة األولوية  :)1يوصي المراجع الخارجي بأن تقوم المحكمة،
عند إعداد تقديم الميزانية السنوية ،بما يلي:
(أ) ينبغي أن تستمر في اعتبار ليس فقط التعديالت التدريجية لمستويات
االعتمادات الحالية من خالل عملية طلبات الخدمة فيما يتعلق بالسنة السابقة وحسب؛
بل أيضا
(ب) بنهج شامل "على أساس الميزانية الصفرية" ،ينبغي أن تتقصى طبيعة
تلك االعتمادات بحد ذاتها ،وذلك لتجنب حدوث انحراف تدريجي في اعتمادات
الميزانية.
 -2الوفورات والكفاءات

(أ) الطريقة
 -77طلبت جمعية الدول األطراف في دورتها الخامسة عشرة المنعقدة في تشرين
الثاني/نوفمبر  ،2016عدم تقديم مقترح الزيادات في الميزانية إال بعد اتخاذ جميع الخطوات
الممكنة لتمويلها من خالل "الوفورات والكفاءات" ،أي تخفيض التكاليف المباشرة أو غير
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المباشرة .لقد أصبحت الوفورات والكفاءات في السنوات األخيرة جزءا ا مهما ا من المناقشات
بين المحكمة ولجنة الموازنة والمالية أثناء إعداد الميزانية.
 -78في الوهلة األولى ،يمكن تفسير مثل هذا النهج على أنه مماثل لهدف ميزانية النمو
الحقيقي الصفري الذي تعمل منظمات األمم المتحدة األخرى بموجبه :الذي يفترض أن جميع
الزيادات في الميزانية يتم تمويلها بالكفاءات و/أو الوفورات ،وأن المتغيرات الوحيدة في
الميزانية من سنة إلى أخرى ستكون بنسبة معدل التضخم والزيادات المرتبطة برواتب النظام
الموحد لألمم المتحدة.
 -79لكن األمر ليس كذلك في المحكمة ،لثالثة أسباب:
(أ) ال يتم دائما ا تمويل الطلبات الجديدة عن طريق "الوفورات والكفاءات"؛
(ب) في بعض الحاالت ،ال تمثل الوفورات والكفاءات تخفيضات فعالة في التكاليف،
ولكنها ببساطة تكون نفقات افتراضية يتم تقديمها بأنه تم تجنبها ،وليس لها أي تأثير مادي
على خط األساس الحالي للميزانية؛
(ج) و ال ينطبق نهج "التوفير والكفاءة" بشكل مباشر على تكاليف الموظفين
(باستثناء الحالة االستثنائية لتخفيض عدد الموظفين) ،والتي تمثل حوالي ثالثة أرباع
الميزانية على مستوى المحكمة.
 - 80تم تطبيق نهج الوفورات والكفاءات لتمويل الزيادات في الميزانية للمرة األولى على
الميزانية البرنامجية لعام  .2018وفيي ميزانية  ،2018تم التمييز بين أربعة مصادر
للوفورات :تحسينات لإلجراءات ،التكنولوجيا ،وقت الموظفين وموارد التدريب.
 -81وعلى أساس هذا التمييز ،يكشف المرفق العاشر لميزانية عام  2018المعتمدة عن
الوفورات والكفاءات المحققة في عام  2017والمتوقعة في عام  ،2018والتي يمكن من
خاللها استخالص الجدول التالي.
الجدول  :5الوفورات والكفاءة في عامي  2017و ( 2018بآالف يورو)

تم تحقيقه في عام 2017

المتوقع في عام 2018

تحسينات في اإلجراءات

1 646,7

1 985,6

التكنولوجيا

82،4

98،2

وقت الموظفين

312،1

372،2

موارد التدريب

84،4

134،4

المجموع

2 125،6

2 590،4

المصدر :المحكمة الجنائية الدولية

في نيسان/أبريل  ،2018قررت لجنة الميزانية والمالية تغيير نهجها ،حيث حل
-82
اختالف جديد محل السابق مع أربعة أنواع من الوفورات والكفاءات وهي :الوفورات،
والكفاءات ،وتخفيضات في التكاليف غير المتكررة ،وتخفيضات إضافية في التكاليف،
وإضافة عمود جديد إلى المرفق الذي يبين تأثيرها (أو عدم وجود تأثير) على خط األساس
للميزانية .يوفر الملحق الحادي عشر للميزانية المعتمدة لعام  2019األرقام التالية؛
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الجدول  :6الوفورات والكفاءات في عامي  2018و ( 2019بآلف اليورو)

2018

2019
التأثير على خط
األساس

 2019تكاليف تم تجنبها
)تم الحفاظ على خط
األساس)

الوفورات

516،2

726،5

162،0

الكفاءات

111،6

-

243،9

تكاليف غير متكررة

-

407،7

-

تخفيضات إضافية في
التكاليف

-

2243،7

-

المجموع

627،8

3377،9

405ـ9

المصدر :المحكمة الجنائية الدولية

 -83من أجل الحصول على تقدير أكثر دقة لتأثير سياسة المدخرات والكفاءات األخيرة،
طلب المراجع الخارجي من شعبة خدمات المحكمة تقديم أرقام للجدول التالي:
الجدول  :7تأثير سياسة الوفورات والكفاءات في الفترة من  2017إلى ( 2019بآلف
اليورو)
السنة

الجهاز
القضاء

الميزانية
12 536،0

 2017مكتب المدعي العام 43 974،2
76 632،6
قلم المحكمة
134 142،8
المجموع
12 712،0
 2018القضاء
مكتب المدعي العام 45 991،8
77 142،5
قلم المحكمة
135 846،3
المجموع
12 107,6
 2019القضاء
مكتب المدعي العام 46 802,5
76 651,2
قلم المحكمة
135 561,3
المجموع
المصدر :المحكمة الجنائية الدولية

تكاليف غير
موارد
متكررة
جديدة
ال ينطبق
105،4
 1 740،2ال ينطبق
 3 873،4ال ينطبق
 5 719،3ل ينطبق

تخفيضات
إضافية
للتكاليف
ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق
ل ينطبق

ال ينطبق
176،0
 1 017،6ال ينطبق
ال ينطبق
509،9
 1 703,5ل ينطبق
(369,4 )604,4
810,7
(18,3 )491,3
(387,7 )285,0

ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق
ل ينطبق
2 243,7
2 243,7

مجموع
الوفورات
والكفاءات
28،6
367،7
1 724،7
2 121،9
18،0
426،2
2 091،6
2 535,8
369,4
300,5
2 686,0
3 355,9

 -84في الجدول أعاله ،يتم تعريف "الموارد الجديدة" على أنها االختالف بين الميزانيات
المعتمدة بين سنتين .وتستخدم "التكاليف غير المتكررة" بشكل رئيسي كمؤشر لتحديد خط
(.(16
األساس للمقارنة بين سنتين

( )16على الرغم من أن بعض التكاليف المتكررة يمكن أن تكون تكاليف ثابتة ،إال أن مفاهيم التكاليف
"المتكررة" و "الثابتة" ليست متطابقة .المجال الوحيد الذي يتم فيه تطبيق تكلفة ثابتة/شبه
ثابتة/متغيرة في المحكمة هو تكاليف تكنولوجيا المعلومات (حيث يتم تسميتها على التوالي ،تكاليف
التشغيل والتنمية والتحول) .وعدا عن تلك الحالة المحددة ،ال تشير المحكمة إلى التكاليف
الثابتة/المتغيرة لغرض تخطيط الميزانية ،وليس لديها أية وسيلة لتقييمها على مستوى المحكمة.
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 -85وعلى الصعيد العالمي ،ارتفعت نسبة الكفاءات والوفورات مقارنة بالميزانيات
المعتمدة في الوقت المناسب ( 1.65في المائة في عام  ،2017و  1.87في المائة في عام
 ،2018و  2.19في المائة في عام  .)2019يمكن للمرء أن يتوقع الوضع المعاكس :في
اإلجابة على سؤال المراجع الخارجي بشأن طلب لجنة الميزانية والمالية ألهداف الكفاءة على
مستوى المحكمة ،لفتت المحكمة النظر إلى أن "الكفاءة تخضع لقانون تناقص العائدات.
وبمرور الزمن ،لن يكون هناك مجال لتحقيق مزيد من الكفاءة" .بحيث يمكن أن تعني األرقام
المتزايدة خالل السنوات الثالثة الماضية إما أن المحاوالت األولى للعثور على
الكفاءات/الوفورات كانت غير مكتملة( )17وتركت مجاالا لمزيد من الكفاءات/الوفورات ،أو
أن جزءا ا من الوفورات/الكفاءات المبلغ عنها مصطنع أو رسمي أو افتراضي ،ويمكن
تكوينها في أي وقت .وبما أن المحكمة تفيد في نفس اإلجابة ،على أنه ال يوجد مجال حتى
لتحقيق هدف الكفاءة المقترح على مستوى المحكمة بنسبة  1بالمائة "باستثناء األقسام ذات
الميزانيات الكبيرة لغير الموظفين" ،يبدو أن التفسير األخير له مصداقية أكثر.
 -86يمكن أن تتجاوز الوفورات والكفاءات الزيادات في الميزانية :بالنسبة لألجهزة الثالثة،
تمثل الكفاءات/الوفورات  37في المائة من الزيادة في الميزانية في عام  ،2017وحوالي
 150في المائة في عام  ،2018وفي عام  2019على الرغم من أن "الموارد الجديدة" (أي
الزيادات في الميزانية) يتم تقديمها على أنها سلبية قليالا ،فإن حوالي  3ماليين يورو قيل بأنه
يتم تمويلها بالكفاءات/الوفورات.

(ب) عملية "الوفورات والكفاءات"
 -87يقوم كل قسم بتحديد وفوراته وكفاءاته ويقدمها إلى مدير القسم للموافقة عليها .يقوم
بعد ذلك قسم الميزانية بالتحقق من مقدار كل من الوفورات أو الكفاءات المعتمدة.
 -88إن عملية تحديد الوفورات والكفاءات من قبل األقسام تعتبر بأنها عملية دائمة .ينظم
الميسرون عبر األجهزة ورشة عمل كل عام لدعوة جميع األقسام لتحديد وفورات وكفاءات
جديدة .ورشة العمل األخيرة تمت في شباط/فبراير .2019
 -89ال تشير مقترحات الميزانية التي يدخلها كل قسم في طلب برمجية تخطيط الموازنة
أثناء إعداد الميزانية السنوية إلى الوفورات والكفاءات المعتمدة :عندما تؤثر على خط
األساس ،يتم تخفيض مقترح الميزانية مباشرة وفقا ا لذلك.
 -90وحتى عندما يتم تحديد الوفورات ،فإن االحتياجات الجديدة قد تؤدي إلى زيادات صافية
في الميزانية.
(ج) اختبارات مفصلة لعينة تتكون من  10وفورات وكفاءات (ميزانية (2019
 -91بعد مراجعة قسم الميزانية ،يقوم المديرون أحيانا ا بتعديل الوفورات المحددة في
أقسامهم .على سبيل المثال ،تمت الموافقة على تخفيض تكاليف السفر ،بسبب اختبار الشهود
في المكاتب الميدانية بدالا من المقر الرئيسي ،بمقدار  85.3ألف يورو في عام  2018وفي
عام  ،2019في حين حققت المقترحات األولية وفورات بقيمة  112.5ألف يورو في 2018
و  215.2يورو ألف في عام  .2019وتمت الموافقة على أحد "تكاليف عام  2019التي تم
تالفيها" ،والتي نتجت عن إعادة التفاوض بشأن تراخيص برمجية إس آي بي ،بتكلفة تم
تالفيها بمقدار  102ألف يورو للصيانة فقط ،في حين اقترح القسم "تالفي تكلفة بقيمة

( ) 17الحظ المراجع الخارجي أنه في بعض الحاالت ،الوفورات التي تؤثر على خط األساس
المقترحة من قبل األقسام لم يوافق عليها المديرون لتالفي تخفيضات كبيرة في اعتمادات أقسامهم.
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 692.3ألف يورو" للتراخيص لمدة العقد ،والتي تغطي عدد من السنوات أكثر من عام
 2019فقط.
 -92وعلى عكس ذلك ،فإن نسبة احتمال المبالغة في تقدير الوفورات والكفاءات المعتمدة،
عندما يكون لها تأثير على خط األساس ،منخفض .قد يفسر هذا أيضا ا ،على مدى السنوات
الثالث الماضية ،الواقع أن قانون تناقص العائدات لم يتم االلتزام به.
 -93في بعض الحاالت ،الوثائق الداعمة للوفورات والكفاءات المعتمدة ليست واضحة وال
كاملة .على سبيل المثال ،في عام  2018تم تحقيق كفاءات بلغ مقدارها  14.8ألف يورو،
وفي عام  ،2019نظرا ا لألداء الوظيفي اإلضافي الذي تمت إضافته إلى نظام بوابة الطلب
على االنترنت للتخطيط والرقابة المالية ) ،(FPCأو كفاءة بمقدار  126ألف يورو في عام
 2019بسبب وجود نظام إدارة المعلومات ) (MISجديد فإنها ليست مدعومة بحجج دقيقة.
كما ذكر مكتب المدعي العام في تعليقه على مسودة التقرير ،توجد هناك نماذج قياسية ولكن
ال يتم استخدامها من قبل الجميع بطريقة موحدة ،و "قد تؤدي هذه إلى نواحي رمادية غير
واضحة ويمكن تحسينها".
 -94النواتج واألرقام الواردة في ملحق وثيقة الميزانية المقترحة والمخصصة للوفورات
والكفاءة لها طبيعة مختلفة جدا ا:
"تأثير عام  2019على الوفورات األساسية" ( 726.5ألف يورو) هي
(أ)
الوفورات "الحقيقية" الوحيدة؛
(ب) الوفورات "تالفي التكاليف في عام ( 2019الحفاظ على خط األساس)" (162
ألف يورو) تبلغ عن قرارات إدارية "عادية" (إعادة التفاوض بشأن العقود مع "إس آي بي"
( ،)SAPوتنفيذ نظام تخزين جديد للمحفوظات ،ونقل تدريبات الموظفين من المقر الرئيسي
إلى المكاتب الميدانية ،الخ ،هي مسائل إدارية عادية) .قد يكون رفع التقارير عن هذه
المبادرات إلى أعضاء مجلس اإلدارة هي وسيلة لتسليط الضوء داخليا ا على الجهود المبذولة
لتنفيذ الممارسات الجيدة ،ولكن تقديم أعمال إدارية عادية بأنها "وفورات" في مقترح ميزانية
للدول األطراف ال معنى له؛
(ج) يمكن قول الشيء نفسه عن الكفاءات "تم تالفي تكاليف في عام 2019
(المحافظة على خط األساس)" ،بمقدار  243.9ألف يورو ،تتوافق هذه في جميع الحاالت
تقريبا ا مع تطوير تطبيقات الكمبيوتر مما يسمح بتخفيض ساعات العمل المخصصة لبعض
المهام .في هذا المجال ،الكفاءات الوحيدة الجديرة بالذكر يجب أن توفر تخفيضات فعالة في
الموظفين؛
(د) تخفيضات في التكاليف غير المتكررة ( 407.7ألف يورو) تتوافق مع اعتمادات
السنة السابقة التي لم تعد هناك حاجة إليها في الميزانية المقترحة لعام  2019ألسباب
احتياطية .على سبيل المثال ،تم انتخاب قضاة جدد في عام  ،2018مما يعني تكاليف غير
متكررة مقدارها  310آالف يورو ،والتي لم تعد هناك حاجة لتكبدها في عام  .2019إن هذه
المعلومات ليست تخفيضا ا حقيقيا ا في التكلفة ناجم عن أي جهد من أي نوع؛
(هـ) تتطابق معظم "تخفيضات التكاليف اإلضافية" ( 2 243,7ألف يورو) مع تأثير
االنخفاض المتوقع في األنشطة .على سبيل المثال ،في عام  ،2019يتوقع قسم الضحايا
والشهود تخفيض عدد الشهود تحت الحماية ،مما يخفض من خط األساس بمقدار 109.4
ألف يورو ،ويشير قسم خدمات اللغات أن األموال الالزمة لدفع أجور المترجمين الفوريين
لجلسات االستماع في المقر الرئيسي أو في المكاتب الميدانية سينخفض بمقدار  185.8ألف
يورو في عام  .2019هذه البيانات ال تتوافق مع الوفورات الحقيقية؛
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(ز) و يمكن للمرء أن يعتبر أن أعلى تخفيض في التكاليف مبين في الملحق الحادي
عشر ،يتعلق بتخفيض قدره  1 717.4ألف يورو من نفقات التشغيل العامة لقسم الضحايا
والشهود هو كفاءة وليس توفير .ووفقا ا للوثائق الداعمة ،فإن األصل الرئيسي لهذا التخفيض
هو مشروع مراجعة قلم المحكمة ،الذي أدى إلى رفع درجة رؤساء المكاتب الميدانية والذي
يعوض عنه التحسن في التعاون بين المقر الرئيسي والمكاتب الميدانية ،مما يسمح بتخفيض
عدد البعثات.
 -95لقد أثارت نتائج وتوصيات المراجع الخارجي بشأن الوفورات والكفاءات (انظر أدناه)
التعليق التالي من مكتب المدعي العام ،والذي نعيد إنتاجه بالكامل:

(أ) "إن وجود أحد كبار المسؤولين إلطالق ورشة عمل بين األجهزة أمر مرحب به
دائماا ويؤكد على أهمية هذا العمل بالنسبة للمحكمة .ولكن ،إن جوهر هذه الورشة مهم أيضاا.
لقد أنشأت المحكمة فريقاا عام ا
ال مشتركاا بين األجهزة ولجنة مسؤولة عن التنفيذ الفعلي لهذه
العملية كل عام؛
(ب) لقد تم إنشاء نماذج موحدة على مستوى المحكمة حيث يمكن للمديرين
والموظفين العثور على قائمة الكفاءات وتدابير التوفير المنفذة بالفعل والمبادئ التوجيهية
المتعلقة بما يمكن اعتباره توفير اا بد اال من الكفاءة في موقع اإلنترانت الداخلي؛
(ج) لقد تمت مناقشة تعريف األنواع المختلفة من الوفورات والكفاءات وتم االتفاق
عليها مع لجنة الميزانية والمالية خالل ورش العمل التي انعقدت خالل دورات اللجنة .وحدد
المديرون في المحكمة الوفورات والكفاءات سوية مع اإلرشادات والتعاريف المتفق عليها؛
(د) لقد تبنى كبار المسؤولين بالفعل نهج التحسين المتواصل ،وقد تم اعتماد هذا النهج
وتنفيذه من خالل مجموعة العمل المشتركة بين األجهزة المعنية بالوفورات والكفاءات .يبدو
أن نهج "من األعلى إلى األسفل" الذي ذكره ديوان المحاسبة وكأنه "الهدف" الذي أشارت
إليه بعض الدول؛
(هـ) وكما تمت مناقشته في مناسبات عديدة مع لجنة الميزانية والمالية ومع الفريق
العامل في الهاي ،يعتمد مستوى الوفورات والكفاءات القابلة للتحقيق إلى حد كبير على
األنشطة التي يؤديها كل جهاز وفقاا لواليات كل منها .وفي النواحي التي يشارك فيها
الموظفون ،فإن العمليات قيد المراجعة ،حيث يمكن تحقيق الكفاءة بد اال من الوفورات ،وجميع
األجهزة تعمل في هذا االتجاه؛
(و) غالباا ما يكون تحديد الوفورات أسهل في شراء السلع والخدمات .تقع هذه الناحية
تحت مسؤولية قلم المحكمة ،وبالتالي فإنها تكون مدرجة في ميزانيتها .وكما قال المسجل في
تقديمه لخطة قلم المحكمة االستراتيجية ،إن استعراض العمليات سيظهر الدرجة التي يمكن
بها تحسين النواحي المتأثرة .من السابق ألوانه تحديد أي هدف قبل االنتهاء من هذا العمل؛
(ز) أخير اا وليس آخر اا ،تمت مؤخر اا مناقشة الخطط االحتياطية لخفض عدد الموظفين
في العديد من وكاالت األمم المتحدة نتيجة للتوحيد و/أو تخفيض مدى األنشطة .وشهدت
المحاكم الدولية المخصصة مثل المحكمة ليوغوسالفيا السابقة والمحكمة لرواندا عملية
تقليص لحجمها أدت إلى إنشاء آلية متبقية للمحاكم الجنائية الدولية الخاصة .والسبب في ذلك
هو انتهاء والية تلك المحكمتين؛
(ح) المحكمة هي محكمة دائمة .إنها في بداية حياتها وليست في نهاية دورتها .إن
الحاالت والقضايا التي تتطلب تدخل المحكمة عديدة وأعدادها ليست في تراجع .في عملية
الموازنة ،امتثا اال لقرارات جمعية الدول األطراف ،تنظر أجهزة المحكمة دائماا في التدابير
الالزمة الستيعاب االحتياجات الناشئة ضمن الموارد الحالية قبل طلب أموال إضافية جديدة؛
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(ط) عندما تكتمل األنشطة ،يتم نقل الموارد إلى مهام أخرى .وفي بعض الحاالت،
يتم إنهائها .على سبيل المثال ،عندما وصلت قضية جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى مرحلة
المحاكمة ،تم إنهاء عقود المساعدة المؤقتة العامة لفريق اللغة لقضية جمهورية الكونغو
الديمقراطية .يمكن العثور على قضايا مماثلة في قلم المحكمة؛
(ي) وفي الختام ،عند مناقشة افتراضات الميزانية التالية ،إذا كان التأثير الصافي
لألنشطة يتعلق بحاالت وقضايا جديدة مقابل األنشطة المتعلقة بالحاالت والقضايا التي تم
إكمالها يؤدي إلى انخفاض مستوى الموارد ،يمكن لكبار المسؤولين النظر في تدابير لخفض
مستويات الموظفين .لم يكن هذا هو الحال حتى اآلن .ولكن ،من خالل نظامها األساسي
والقواعد المتعلقة بالموظفين وإطارها التنظيمي األوسع نطاقاا ،يوجد لدى المحكمة األدوات
الالزمة للتعامل بأي حالة التي قد تتطلب تخفيض عدد الموظفين .في ضوء الواقع الحالي
لتخفيض عدد موظفين المحكمة ،فإنه ليس الهدف األساسي لعملية التوفير وال ينبغي أن يكون
كذلك".
النتائج:
(أ) إن عملية الوفورات والكفاءات هي نهج "من األسفل إلى األعلى" وتقتصر على
المصروفات لغير الموظفين ،حيث تتم دعوة األقسام للنظر في تحقيق الوفورات
والكفاءات بشكل دائم .يقوم قسم الميزانية بتنظيم ورشة عمل سنوية إلنعاش هذه العملية؛
(ب) الوثائق الداعمة للوفورات والكفاءات المعتمدة ليست دائما واضحة وال كاملة؛
(ج) يستند الملحق الحادي عشر لميزانية عام  2019على تصنيف محسن للوفورات
والكفاءات مقارنة بالميزانية السابقة .ومع ذلك ،يبدو أن الوفورات التي تؤثر على خط
األساس هي القيمة اإلعالمية الحقيقية للميزانية فقط؛
(د) كقاعدة عامة ،ال تؤدي الوفورات والكفاءات إلى تخفيض في عدد الموظفين.

التوصية رقم ( 3مستوى األولوية  :)2فيما يتعلق بالوفورات والكفاءات ،يوصي
يلي:
بما
الخارجي
المراجع
(ا) يجب أن يترأس رئيس قلم المحكمة شخصيا إطالق ورشة العمل السنوية
والكفاءات؛
الوفورات
بشأن
(ب) ينبغي استخدام النماذج الموحدة على نطاق أوسع لدعم الوفورات
والكفاءات المقترحة والمعتمدة ،والكشف عن مستوى خط األساس ،والمبالغ
والوفورات المقترحة والمعتمدة التي تم توفيرها ،ومنشأ وطبيعة الوفورات الدقيقة
(تخفيض التكلفة الحالية أو التكلفة المحتملة التي تم تالفيها)؛
(ج) يجب أن يشير ملحق وثيقة الميزانية المقترحة المخصص للوفورات
والكفاءة فقط إلى تلك الناتجة عن مبادرات إدارية فعلية ويكون لها تأثير على خط
األساس؛
)د) يجب تصميم وتنفيذ نهج "تنازلي من أعلى إلى أسفل" ،وأن تتم مبادرته كل
عام على مستوى كبار المسؤولين ،وأن يثير تحديا ا منظما ا للمستويات األقل (أي ال ٌ
شعب
واألقسام) لمحدوديات الموظفين.
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جيم -الميزانية المقترحة لنفقات الموظفين
 -96من حيث اعتمادات الميزانية المقترحة للسنة التالية ،تتسم سياسة الوفورات/الكفاءات
وعملية طلبات الخدمة بميزة مشتركة :إنها ال تؤثر إال تأثيرا ضئيال أو ليس لها أي تأثير على
حجم القوى العاملة للمحكمة الجنائية الدولية -97.يستند إعداد الميزانية المقترحة لنفقات
الموظفين على عملية مختلفة تماما ا.
 -1الموظفين المدرجين في الميزانية
 -98بغض النظر عن أن المحكمة ليست جزءا ا من نظام األمم المتحدة ،فقد قررت المحكمة
منذ إنشائها المشاركة في الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدة
(القرار  ،ICC-ASP/1/Dec.3بتاريخ  9أيلول/سبتمبر  .)2002أحد الشروط التي تجعل المنظمة
مؤهلة للعضوية في هذا الصندوق هو تطبيق نظام األمم المتحدة الموحد للرواتب والبدالت
واستحقاقات الموظفين.
 -99في النظام الموحد لألمم المتحدة ،ال تستند حسابات ميزانية الموظفين إلى الموظفين
الفعليين وقائمة الرواتب ،بل تستند إلى عدد الموظفين في الميزانية (أي عدد محدد من
المناصب المتعلقة بالوظائف والدرجات الموازية)  ،والتي ينطبق عليها نظام التكاليف
الموحدة األمم المتحدة.
 -100وفقا ا لهذه القواعد المشتركة ،الموظفون المدرجون في الميزانية في جميع منظمات
األمم المتحدة يستندون على قائمتين من الوظائف  -واحدة للوظائف "الثابتة" واألخرى لـ
()18
"المساعدة المؤقتة العامة"
 -101بنهاية شهر نيسان/أبريل  -بداية شهر أيار/مايو ،يتم توجيه الدعوة إلى كل قسم للقيام
بإدخال مقترحات عدد الموظفين في برمجية تخطيط الموازنة لهذين الفئتين ،واإلعداد،
باستخدام النماذج المتوفرة من خالل موقع ’ ‘SharePointالمحدد والشرح الذي يبرر التطور أو
لتجديد ميزانية الموظفين المقترحة .ويتم التدقيق/تعديل هذه المقترحات والشروحات من قبل
المديرين وكبار مسؤولي كل جهاز ،ليتمكن فريق الموازنة العامل ولجنة التنسيق من
الحصول على صورة كاملة عن "المحركون واألرقام" بنهاية حزيران/يونيو.
 -102فيما يتعلق بالوظائف الثابتة ،يتم استخدام أداة الموازنة الموحدة لألمم المتحدة لمنع
اإلفراط في مستوى الميزانية عندما يكون من المتوقع أن يبقى عددا ا من المناصب شاغرا ا
خالل العام .وبدالا من النظر إلى كل منصب على حدة ،يتم عمل تخفيض إجمالي على جميع
المناصب باالعتماد على إجمالي عدد المناصب الشاغرة التي يمكن توقعها في العام المقبل
واستنادا ا إلى االتجاهات السابقة .يتم تخفيض جميع الوظائف الثابتة بنا اء على معدل الشغور
المقدر المحدد لكل برنامج رئيسي في بداية عملية الميزانية.
 -103بما أن التخفيض في ميزانية معدل الشغور على المستوى العالمي يعتمد على جداول
التوظيف العالمية ،فإن األثر المالي لكل وظيفة شاغرة فعلية خالل العام سيبقى دائما ا مختلفا ا
عن الشغور المدرج في الميزانية :وإذا تم شغل الوظائف الفنية العليا ونسبة الوظائف
الشاغرة في الخدمات العامة/الرتب األخرى( )19أعلى من النسبة المدرجة في الميزانية
لوظائف الخدمات العامة/الرتب األخرى ،ستكون عند ذلك وفورات التكاليف الفعلية الناتجة
عن هذه الوظائف الشاغرة تلقائيا ا أقل من رقم معدل الشغور المدرج في الميزانية (مما يؤدي
( )18تغطي ميزانية تكاليف الموظفين أيضا ا العمل اإلضافي والمساعدة المؤقتة لالجتماعات .يتم
تجاهل التكلفة اإلجمالية لعام  1،2( 2019مليون يورو) في التطور التالي.
( )19الخدمات العامة/الرتب األخرى
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إلى نقص الميزانية) .أداة معدل الشغور هي أداة ميزانية عالية المستوى وليست توقعات
دقيقة ،مما يجلب مستوى معينا ا من المخاطر إما لزيادة في الميزانية أو نقصها.
 -104في حين أن هذه األداة تشكل ممارسة جيدة في وضع الميزانية لمنع ما قد يؤدي تلقائيا ا
إلى اإلفراط في مستوى الميزانية للوظائف الثابتة ،فقد يكون من الصعب مفهوميا ا فهم أصحاب
المصلحة الخارجيين :إن تخفيض معدل الشغور الذي كان مرتفعا ا في العام السابق ليعكس عدد
أقل من الوظائف الشاغرة نتيجة لزيادة جهود التوظيف يؤدي إلى زيادات كبيرة في الميزانية،
ولكن لجنة الميزانية والمالية وجمعية الدول األطراف ستقتنعان بسهولة أكثر بضرورة استخدام
األداة عندما تؤدي إلى خفض في الميزانية بدالا من أن تؤدي إلى زيادة في الميزانية.
 -105سنة  2018هي السنة األخيرة التي كان متوفرا ا فيها مقارنة بين معدل الشغور
االفتراضي المدرج في الميزانية ومعدل الشغور الفعلي وقت مراجعة الحسابات .يشير
الجدول التالي إلى تأثير الميزانية التقديرية بمستوى قليل أو زائد لكل برنامج في تلك السنة.
ويبين الجدول أنه على المستوى العالمي ،أن تقديرات معدل الشغور المفرطة تجاوزت
التقديرات المنخفضة ،مما أدى إلى انخفاض عالمي في تقدير الميزانية المعتمدة بحوالي 928
ألف يورو ،أي  1.07في المائة من ميزانية التوظيف المعتمدة على مستوى المحكمة .إن
أكبر االختالفات تحدث في األجهزة الصغيرة( ،أمانة جمعية الدول األطراف و أمانة
الصندوق االستئماني للضحايا و آلية الرقابة المستقلة( ،()20حيث يمكن لعدد محدود من
الوظائف الشاغرة غير المتوقعة أن يكون لها تأثير مهم على معدل الشغور ،وبالتالي على
ميزانية البرنامج نفسها.
الجدول  :8تأثير الفارق بين معدالت الشغور الفعلية المدرجة في الميزانية في عام 2018
(بآالف اليورو)

البرنامج الرئيسي

معدل الشغور
المدرج في
الميزانية

معدل الشغور
الفعلي

التأثير على
الميزانية

ميزانية التوظيف
المعتمدة

البرنامج الرئيسي
األول

القضاء

5,0

5,7

()41,2

5 594,9

البرنامج الرئيسي
الثاني

مكتب المدعي العام

8,0

6,3

589,4

31 897,1

البرنامج الرئيسي
الثالث

قلم المحكمة

10.0

8,4

826,1

46 465,9

البرنامج الرئيسي
الرابع

أمانة جمعية الدول
األطراف

10,0

0,0

104,8

943,2

البرنامج الرئيسي
السادس

أمانة الصندوق االستئماني
10,0
للضحايا

البرنامج الرئيسي
السابع5-

آلية الرقابة المستقلة

البرنامج الرئيسي
السابع6-

مكتب المراجعة الداخلية 0,0

0,0

44,4

()429,6

1 124,0

25,0

()121,4

485,4

0,0

-

531,5

928,1

87 042,0

المصدر :المحكمة الجنائية الدولية
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 -106طلب المراجع الخارجي سلسلة كاملة من معدالت الشغور المخطط لها/الفعلية منذ
عام  ،2003مع تأثيرها على الميزانية ولكن لم تتمكن شعبة خدمات المحكمة إال من توفير
البيانات بداية من عام  2009فصاعدا.
 -107تظهر األرقام المقدمة أنه خالل الفترة من  2009إلى  ،2018كان تأثير الفرق بين
معدالت الشغور الفعلية والمتوقعة على المستوى العالمي بين  -11,32في المائة (في عام
 )2016و  +1,27+في المائة (في عام  )2009من ميزانيات التوظيف المعتمدة على
مستوى المحكمة.
 -108في عامي  2015و ( 2016تنفيذ مبادرة مشروع مراجعة قلم المحكمة) ،كانت
تقديرات معدالت الشغور المتوقعة لقلم المحكمة معظمها أقل من التقديرات ( -13.9في
المائة في عام  2016و  -12.0في المائة في عام  ،)2016والتي كانت العامل الرئيسي
للتأثير على المستوى العالمي بمقدارـ  -10.01في المائة في عام  2015و  -11.32في
المائة في عام  2016على ميزانية التوظيف المعتمدة على مستوى المحكمة .ونتيجة لذلك،
لقد كان تقدير الميزانية المعتمدة للوظائف الثابتة مبالغ فيه ،مع وجود زيادة في اعتمادات
الميزانية للتوظيف على التوالي؛  6.6مليون يورو و  8.4مليون يورو ،أي  5.2في المائة و
 6.2في المائة من النفقات الفعلية على مستوى المحكمة لتلك السنوات نفسها.
 -109لجميع السنوات األخرى ،كان الفرق على المستوى العالمي بين معدالت الشغور
المقدرة والواقعية يتراوح بين  -1.14في المائة (عام  )2013و  +1.27في المائة (عام
 )2009من ميزانيات التوظيف المعتمدة ،والتي تمثل بالقيمة المطلقة على التوالي  0.06و
 0.07في المائة فقط من النفقات الفعلية على مستوى المحكمة.
 -110بالنسبة إلى مشروع مراجعة قلم المحكمة ،كان التأثير هو زيادة كبيرة في الميزانية
للوظائف الثابتة لمدة عامين متتاليين .لم يكن لهذا تأثير على معدل تنفيذ الميزانيات المعتمدة:
كان معدل التنفيذ  96.7في المائة في عام  2014و  97.1في المائة في عام  2015و
 97.3في المائة في عام  2016و  99.4في المائة في عام  .2017إن هذا يدل على أن
المبالغة الكبيرة في ميزانية الوظائف الثابتة ال تعني بالضرورة بأن يكون لها تأثير على
معدل تنفيذ الميزانية على المستوى العالمي ألنه في هذه الحالة المعينة ،تم حساب االعتمادات
"الموفرة" على الوظائف الثابتة بأنها نفقات على المساعدات المؤقتة العامة/مساعدات
قصيرة األجل(.)21
النتيجة :يعتمد مقترح ميزانية الموظفين على إضافة عدد من الوظائف الثابتة (يتم
تعديلها من خالل معدل الشغور) وعلى وظائف " المساعدة المؤقتة العامة المعتمدة".
يرتبط كل منصب بوظيفة ورتبة ،بحيث يمكن تطبيق نظام التكاليف الموحد لألمم
المتحدة في كلتا الحالتين.
ال تعني ميزانيات التوظيف المعتمدة ضمن كل برنامج رئيسي ،أن التوظيف الفعلي
سيتزامن مع الوظائف المعتمدة في الميزانية ("عدد الموظفين") :إنه يعني ضمنا ا أن
تكاليف الموظفين يجب أن تبقى في حدود اعتمادات الموظفين ،وأن الحد األقصى لعدد
الوكالء المستفيدين من عقد ثابت لن يتجاوز عدد الموظفين في الوظائف الثابتة.

()21
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ضمن هذين الحدين ،تتمتع المحكمة ،وفقا ا لقواعد الموظفين ،بمرونة كاملة إلدارة،
المستويات الفعلية وعدد الموظفين .خاصة ،عندما يبقى جزء من الوظائف الثابتة و/أو
مناصب المساعدة المؤقتة العامة المعتمدة شاغرا ا ،يتيح هذا النظام بالتوظيف بموجب
المساعدة المؤقتة العامة ومساعدة قصيرة األجل "غير معتمدة" برتب أقل و/أو عقود
بمدة أقصر ،كالهما ال يظهران في الميزانية.
 -2إعداد ميزانية الموظفين المقترحة
 -111ازدادت الوظائف المدرجة في الميزانية المعتمدة من المحكمة تدريجيا ا منذ عام
 2003ولم تكن هناك فترات نمو خاصة في الوظائف الثابتة .ولمدة خمسة سنوات ،بين
عامي  2010و  ،2014كان عدد الوظائف الثابتة دون تغيير تقريبا ا .كذلك ،لم تحدث زيادة
كبيرة في عدد الوظائف الثابتة خالل السنوات الثالث الماضية .ولكن إذا أخذنا بعين االعتبار
موظفي المساعدة المؤقتة العامة ،فإن الصورة مختلفة تماما ا .ال توجد هناك أرقام قابلة
للمقارنة بالكامل (معبر عنها بدوام كامل " -ما يعادل منصب بدوام كامل"  -للعقود بدوام
جزئي) إال منذ عام  .2009الجدول التالي يبين ما يعادل منصب بدوام كامل (الوظائف
الثابتة تكون دائما ا بدوام كامل ،لذلك ال تنطبق هذه الفكرة إال على المساعدة المؤقتة العامة
فقط):
الجدول  :9الموظفون المدرجون في الميزانية 2019-2009

السنة

الوظائف الثابتة

المساعدة المؤقتة العامة
(ما يعادل منصب بدوام
كامل)

المجموع

2009

744

112

856

2010

768

101

869

2011

766

127

893

2012

766

140

906

2013

766

131

897

2014

768

192

960

2015

790

237

1 027

2016

900

202

1 102

2017

970

163

1 133

2018

972

152

1 124

2019

973

186

1 159

المصدر :المحكمة الجنائية الدولية

 -112استنادا إلى الجدولين  3و  4أعاله ،يمكن للمرء أن يعتقد أن عبء عمل المحكمة قد
وصل إلى مستوى مستقر نسبيا في عام  2012بعد زيادة متواصلة منذ عام  .2003ولكن،
فإن الجدول  9أعاله يوضح أن إجمالي القوى العاملة المدرجة في الميزانية استمرت بالنمو
بوتيرة كبيرة (  20.0+بالمائة من عام  2009إلى عام  2015و  12.8+بالمائة من عام
 2014إلى عام .)2019

2R1A070819

32

ICC-ASP/18/2/Rev.1

 -113ومع ذلك ،ترى المحكمة أنه سيكون من الخطأ القول بأن المحكمة حققت "مستوى
ثابتا ا" في حوالي عام  ،2012وتشير إلى أنه "في ذلك الوقت ،كان هناك عدد اا من التغييرات

المهمة التي لم تحدث بعد .وحتى اآلن لم تكمل المحكمة الدورة القضائية الكاملة بما في ذلك
جبر األضرار .إن هذا لن يحدث إال بعد عدة سنوات .ولم تنتقل المحكمة آنذاك إلى المباني
الجديدة (الدائمة) ،مما يتطلب تكاليف أعلى (بحيث أنه في المباني السابقة كانت التكاليف أقل
وكان يتم تقاسمها أيضاا مع يوروجست) .كما أن المحكمة لم تبدأ فع ا
ال في معالجة أوجه
القصور الرئيسية طويلة األجل ،مثل استراتيجية تكنولوجيا المعلومات لمدة  5سنوات والتي
تنطوي على تكاليف كبيرة والتي ستأتي بعد عدة سنوات".
 -114يالحظ المراجع الخارجي أن هذه المالحظة تتعلق بشكل رئيسي بالتكاليف غير
المتعلقة بالموظفين :فاالستثمار في المباني الجديدة وتكنولوجيا المعلومات يعني زيادة في
التكاليف وليس زيادة في الموظفين .لذا تبقى المالحظة صحيحة.
 -115خالل تلك الفترة األخيرة (من  2015إلى  ،)2019كانت الزيادة الرئيسية لمكتب
المدعي العام ( 15.9 +في المائة) ،في حين انخفضت الميزانية القضائية للموظفين بنسبة
 4.7في المائة ،وأزداد قلم المحكمة بنسبة  13.1في المائة.
 -116إلعداد مقترح ميزانية الموظفين ،تشمل العملية الخطوات التالية:
(أ) يبدأ كل قسم من مستوى مالك الموظفين الحالي ،والذي يتم تعديله في حالة زيادة
عبء العمل المتوقع .وفي حال انخفاض عبء العمل المتوقع ،الحظ المراجع الخارجي من
خالل المقابالت على مستوى القسم/االتجاه ،وجود ممانعة كبيرة لخفض عدد الموظفين ألنه
"في حال" حدوث احتياجات غير متوقعة التي قد تعكس االتجاه؛
(ب) ينبغي اعتماد/تعديل مقترحات األقسام من قبل المديرين .عملية الموافقة هذه توجد
ضمن برمجية تخطيط الموازنة وفي نماذج الشرح في برمجية "شار بوينت" ()SharePoint
حيث يقوم النظام تلقائيا ا بحساب التكاليف ،على أساس نظام التكاليف الموحد لألمم المتحدة،
الذي يغطي كل من الرواتب و "التكاليف العامة للموظفين" (مثل منح التعليم ،منح إعادة
التوطين ،الخ)؛
(ج) يمكن لفريق الموازنة العامل ،الذي يرأسه رئيس قلم المحكمة ،تحدي المقترحات
الواردة من أقسام القلم وتعديلها مباشرة .وبالنسبة للمقترحات الواردة من البرامج الرئيسية
األخرى ،يمكن لفريق الموازنة العامل أن يقترح فقط ،ولكن ال يمكنه فرض تغييرات
جوهرية؛
(د) يتم عند ذلك دمج المقترحات من قبل قسم الميزانية ،وبعد الموافقة عليها من قِبل
لجنة التنسيق ،تشكل األساس للميزانية البرنامجية المقترحة التي سيتم إنهاؤها بحلول
منتصف شهر تموز/يوليو لتقديمها إلى لجنة الميزانية والمالية والفريق العامل في الهاي،
الذين سيصدرون توصيات إلى جمعية الدول األطراف.
 -117في المرحلة األخيرة من عملية وضع الميزانية ،يحدد قرار الموازنة المعتمد
على وجه التحديد المبلغ اإلجمالي لالعتمادات لكل برنامج رئيسي ،ويصدق على جدول على
مستوى المحكمة حول عدد األشخاص (وظائف المساعدة المؤقتة العامة ،والثابتة،
والمعتمدة).
 -118منذ إنشاء المحكمة ،ازداد عدد الموظفين للوظائف المعتمدة (وظائف المساعدة
المؤقتة العامة ،والثابتة) ،ومجموع ميزانية الموظفين ،كل عام بالرغم من تباينات عبء
العمل ،كما هو مبين أعاله ،على الرغم من حدوث تباطؤ كبير في االزدياد على مدى
السنوات األخيرة.
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 -119هناك عدة عوامل يمكن أن تفسر هذا االتجاه:
(أ) الوثيقة الداخلية التي سبق ذكرها "رسائل مشتركة من المحكمة إلى الفريق العامل
في الهاي" ،مؤرخة  11تشرين األول/أكتوبر  ،2018استجابةا لتوصية من لجنة الميزانية
والمالية لخفض ميزانية المساعدة المؤقتة العامة لعام  2019بقيمة  913.7ألف يورو
لمكتب المدعي العام ،ذكرت أن "جميع الوظائف المحددة لها ما يبررها في التفاصيل" وأن
مقترح المحكمة ال يعطي أي مرونة لتنفيذ توصية لجنة الميزانية والمالية؛
(ب) على الرغم من أن المحكمة مفترض بأن تكون منظمة "ال توفر سيرة حياة
مهنية" ،الحظ المراجع الخارجي في تقريره السابق عن الموارد البشرية (،)ICC-ASP/17/7
أن البيانات اإلحصائية تبين أن "االستقرار الوظيفي ،في الواقع إن لم يكن في القانون،
مضموناا عملياا لشاغلي الوظائف الثابتة"؛
(ج) وأشار المراجع الخارجي أيضا ا إلى أنه نتيجة للمحاولة البالغة للخروج من هذا
المنطق من أجل تخفيض عدد الموظفين ،أي أثناء عملية مشروع مراجعة قلم المحكمة،
فشلت المحكمة في جميع الخالفات األولى التي رفعت إلى المحكمة اإلدارية لمنظمة العمل
()22
الدولية.
 -120باإلضافة إلى هذه العناصر ،أظهرت المقابالت التي أجريت خالل المراجعة الحالية
أنه بالنسبة لجزء كبير من المديرين ،ال يمكن تخفيض عدد موظفي المحكمة ،حتى إذا
انخفض عبء العمل .عادة ما يتم طرح حجتين:
(أ) هناك حد أدنى لحجم الموظفين للقيام بمهمة المحكمة وأن المحكمة ال تتجاوز هذا
الحجم .من الواضح أن هذه الحجة هي إحياء لنهج "الحجم األساسي" (انظر الفصل ألف).
لكن لم يعطى إلى المراجع الخارجي أدلة لدعم الواقع أن المحكمة لم تكن اليوم أكبر من
حجمها "المثالي" ،من حيث التكلفة/الكفاءة وال يوجد دليل بخالف ذلك.
(ب) ترى المحكمة أنه حتى لو انخفض عبء العمل بشكل بسيط في السنوات األخيرة،
فقد تنشط حاالت راقدة أو قد تنشأ حاالت جديدة .في كلتا الحالتين ،تود المحكمة الحفاظ
االحتفاظ بموظفيها ذوي الخبرة ،إذا كانت لهذه طبيعة قصيرة األجل وإذا كان يمكن استخدام
هؤالء الموظفين في هذه األثناء ألداء وظائف مهمة وضرورية أخرى .على أي حال ،نظرا ا
إلى ارتفاع معدل سن موظفي المحكمة )23(،سيتعين على العديد من "الموظفين ذوي الخبرة"
التقاعد في غضون العقد المقبل ،لذا سيتعين على المحكمة على أي حال في السنوات المقبلة
التعامل بتجديد كبير في مالك الموظفين ،وعلى الرغم من ذلك الحفاظ مواصلة معالجة
الحاالت بشكل مستمر ،بغض النظر عن أقدميتهم .وهذا يعني أن المحكمة ،مثل أي محكمة
أخرى ،يجب أن تكون قادرة دائما ا على تكييف طريقتيها العاملة مع عبء العمل المتقلب.
النتيجة :فيما يتعلق بميزانية التوظيف:
(أ) اإلدارة الجيدة تعني ضمنا ا أن المحكمة تسعى دائما ا إلى تحقيق "الحجم
المثالي"؛
(ب) و "الحد األدنى للحجم" لتتمكن المحكمة من مواصلة كفاءاتها وأن قدرتها
على التكيف مع زيادة العمل عبء العمل متواجد بالتأكيد .حتى إذا استمر عدد
الموظفين في اآلونة األخيرة في االزدياد بينما يميل عبء العمل إلى الركود ،لم يتم
( )22المحكمة اإلدارية لمنظمة العمل الدولية
( )23لدى المحكمة حاليا ا  259موظفا ا يزيد سنهم عن  50عاما ا و  106فوق  55عاما ا .يحق
للموظفين التقاعد حتى سن  65عاما ا.
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تقديم أي دليل قابل للتدقيق لدعم الفكرة أن الحجم الحالي للمحكمة كان أعلى أو أقل من
هذا الحد األدنى .يجب أن تؤدي هذه المالحظة بأن تقوم المحكمة والدول األطراف
بالنظر في تطوير نموذج للبت في هذه القضية المركزية وهي "الحد األدنى للحجم".
 -121على الرغم من ذلك ،إذا دعت الحاجة إلى التكيف مع أي عبء عمل أقل ،فإن مسألة
زيادة المرونة الداخلية تشكل تحديا ا بالغا ا:
(أ) نظرا ا إلى الصعوبة في فصل الموظفين ،فإن الخيار األفضل هو االستفادة من
التقاعد أو اإلجازات الطوعية لتكييف القوى العاملة مع عبء العمل المتناقص بدون توظيف
جديد .على سبيل المثال ،موظفي المساعدة قصيرة األجل في الدائرة الثانية الذين ال توجد
حاجة لهم في عام  2020لم يتم استبدالهم .ومع ذلك ،عند محاولة تجنب التوظيف من خالل
تحسين االنتقال الداخلي ،قد ينشأ عن ذلك تضارب في المصالح .وفيما يتعلق بمسألة
المترجمين الشفويين أو المترجمين التحريريين الذين عملوا مع هيئة الدفاع وعدم إمكانية
()24
إعادة تعيينهم في مكتب المدعي العام تم ذكرها إلى المراجع الخارجي؛
(ب) في الوقت الراهن ،قد تكون بعض التحويالت الداخلية مرغوبة مهنيا ،ولكن يلزم
إدارتها من خالل عملية التوظيف على النحو المحدد في قواعد النظام اإلداري للموظفين .إن
هذه العملية طويلة وال تضمن منح المرشح الداخلي المتوقع الوظيفة فوق مرشح خارجي ،أو
حتى فوق مرشح داخلي آخر ولن تساعد في حل مشكلة االنتقاالت الداخلية المحددة؛
(ج) يمكن استكشاف خيارات أخرى ،كما ذكر قلم المحكمة ،مثل تشجيع اإلجازات
المؤقتة أو العمل بدوام جزئي .وإذا لزم األمر ،يمكن للمحكمة أن تدعم المغادرة الطوعية،
والتي عادة ما تعني قبول تكاليف الفصل والمساعدة في إيجاد وظائف جديدة خارج المحكمة.
 -122أثناء عملية الموافقة ،أدلى مكتب المدعي العام بالمالحظة التالية" :تحتوي التعليمات
اإلدارية األخيرة بشأن التصنيف وإعادة التصنيف( )25أحكاما لحماية شاغلي الوظائف الذين
يفشلون في عملية التوظيف التنافسية لوظائفهم المعاد تصنيفها .إن هذا يعالج المشكلة التي
تغطيها هذه التوصية .نوقشت هذه المسألة مع لجنة الميزانية والمالية في نيسان/أبريل .أفهم
أن قسم الموارد البشرية ينظر بالفعل في طرق لدمج مثل هذه األحكام في نظام موظفي
المحكمة".
النتيجة :تبين مراجعة عملية الموازنة أنه إذا قررت المحكمة تخفيض عدد الموظفين،
فسيبقى تنفيذ ذلك مشكلة.
التوصية رقم ( 4مستوى األولوية  :)1يوصي المراجع الخارجي المحكمة بتكييف
قواعد الموظفين بحيث أنه ،في الحاالت التي يجب أن يؤدي فيها تطور عبء العمل
إلى انخفاض في عدد الموظفين في بعض القطاعات ،كبديل للفصل ،إعطاء أولوية
قوية لتوظيف شاغلي الوظائف في المناصب الداخلية المفتوحة في قطاعات أخرى،
إذا ومتى كانت سيرتهم الذاتية مناسبة بشكل واضح للمهام الجديدة.

( )24يشير مكتب المدعي العام إلى أنه "بشكل عام هو بالعكس .يستخدم مكتب المدعي العام خبراء
اللغة أوالا ،أثناء أعمال التحقيق .نظرا ا ألنهم يتعاملون بمعلومات حساسة ،فال يمكن استخدامهم الحقا ا
من قبل الدفاع" .لكن قلم المحكمة لم يذكر أنه واجه أي حالة من هذا القبيل.
( :ICC/AI/2018/002 )25القسم  - 5تنفيذ قرارات إعادة التصنيف  -الفقرة .5-5
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دال -الموافقة على الميزانية
 -1وثيقة الميزانية
 -123هيكل وثيقة الميزانية المقترحة هو نفس هيكل وثيقة الميزانية المعتمدة.
(أ) هيكل وثيقة ميزانية متطور
 -124تحدد القاعدة المالية  1-103أن األمر يعود إلى جمعية الدول األطراف لتحديد
الشكل الذي يجب أن تتخذه الميزانية ،بحيث ال تحدد الالئحة المالية الشكل الذي ينبغي
أن تقدم به وثيقة الميزانية المقدمة لموافقة الدول األطراف.
 -125ال تنص القاعدة  3-103من الالئحة المالية إال بشأن الحد األدنى من
المتطلبات المتعلقة بــ "محتوى الميزانية المقترحة" ،تحديداا ،إطار مالي يصف
الموارد ب حسب األبواب والبرامج واإليرادات المتوقعة ومقترحات الميزانية مع شرح
وجداول وأرقام ذات صلة بتقديرات الميزانية والوظائف.
 -126لهذا السبب ،وكما أشار المراجع الداخلي في عام " ،2016تحدد جمعية الدول
األطراف ما هو الشكل الذي ينبغي على المحكمة تقديم مقترح الموازنة فيه والنظر في
ميزانية المحكمة والبت فيها .لقد تم صقل صيغة الميزانية الحالية من خالل المراجعات
والتحاليل التي أجرتها المحكمة والطلبات المتعددة إلى لجنة الميزانية والمالية على
مدى السنين ،بما في ذلك على سبيل المثال الجداول المتعلقة باالفتراضات واألرقام
الفعلية وقائمة التطورات المحتملة مع آثار الميزانية لتحسين عرض الميزانية وتحليلها
على المستوى الكلي".
(ب) هيكل آخر وثائق الميزانية البرنامجية
 .127وفقا ا "لإلرشادات بشأن الميزانية المقترحة" الصادرة عن شعبة خدمات
المحكمة لعام  ،2018كان يتعين تقديم وثيقة الميزانية لتلك السنة في أربعة أجزاء،
مسبوقة بموجز تنفيذي .هذه األجزاء األربعة كانت كما يلي؛
(أ) نظرة عامة على الميزانية المقترحة  -األولويات واالفتراضات القضائية
(ب) عبء العمل المتوقع لمكتب المدعي العام (التحقيقات األولية والحاالت
والقضايا أمام المحكمة)؛
(ج) الميزانيات المقترحة حسب البرنامج الرئيسي؛
(د) والجداول والملحقات (التي لم يتم تقديم أي إشارة دقيقة بشأنها).
 -128بالنسبة لعام  ،2019اختفى الجزء الثاني المخصص لـ "عبء العمل المتوقع"
لمكتب المدعي العام ( 10صفحات في عام  .)2018إن هذا التغيير يدل على أن عبء
العمل المتوقع لمكتب المدعي العام ،المعبر عنه بشكل شرح للحاالت قيد التحقيق
األولي أو قيد التحقيق ،والقضايا الماثلة أمام المحكمة ،لم تعد تعتبره لجنة الميزانية
والمالية/جمعية الدول األطراف كعنصر أساسي العتماد الميزانية .فقط ملحق (الملحق
الثاني في  )2019يواصل الكشف عن قائمة افتراضات مكتب المدعي العام ومعاييره.
 -129يختلف عدد الملحقات ومحتواها من سنة إلى أخرى ( 11ملحقا في وثيقة
الميزانية المعتمدة لعام  ،2018و  14ملحقا في الميزانية المقترحة لعام - 2019
وثيقة الميزانية المعتمدة لعام  2019لم تتوفر إال في أيار/مايو  2019فقط).
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 – 130إذا عدنا إلى الماضي ،يمكن للمرء أن يرى أنه في عام  ،2006بعد ثالثة
سنوات من إنشاء المحكمة ،كان مقترح الميزانية بالفعل وثيقة تتكون من  163صفحة
مع ستة ملحقات .وفي عام  ،2019بعد  16عاما ا ،فإنها وثيقة تتكون من 206
صفحات مع  14ملحقا ا ،ولم يستقر هيكلها بعد.
النتيجة :نتيجة للتعديالت اإلضافية التي يتم عملها ،سنة بعد سنة ،تميل المسائل
الرئيسية واتساق وثيقة الموازنة العام إلى أن يطغي عليها مزيد من المعلومات
التفصيلية المتعلقة باإلدارة على المستوى الجزئي أو مشكالت ثانوية.
التوصية رقم ( 5مستوى األولوية  :)2يوصي المراجع الخارجي بأن يقوم فريق
الموازنة العامل بدراسة وتقديم مقترح لوثيقة ميزانية جديدة مبسطة وأقصر وتركز
بصرامة على المسائل المتعلقة بالميزانية وتستند على الخبرة المكتسبة من المحكمة
لتوافق عليها كال لجنة الميزانية والمالية والفريق العامل في الهاي .إذا ومتى تمت
مصادقتها من قبل لجنة الميزانية والمالية والفريق العامل في الهاي ،فيمكن اعتماد
هيكل الوثيقة الجديد من قبل جمعية الدول األطراف.
 -2عملية الموافقة
 .131بمجرد انتهاء مرحلة إعداد المقترح (بحلول منتصف تموز/يوليو ،قبل  45يوما ا
من بدء دورة لجنة الميزانية والمالية الصيفية) ،تبدأ عملية الموافقة .الهدف من ذلك هو
تقديم قرار ميزانية سنوي إلى جمعية الدول األطراف (في أواخر تشرين الثاني/نوفمبر
 بداية كانون األول/ديسمبر) لميزانية يمكن اعتمادها بتوافق اآلراء بين الدولاألطراف.
 -132لخص تقرير المراجعة الداخلية لعام  2016عملية الموافقة على الميزانية على
النحو التالي" :تقوم لجنة الميزانية والمالية باعتبار الميزانية المقترحة وتقدم توصياتها
إلى جمعية الدول األطراف .بعد قيام لجنة الميزانية والمالية بإصدار توصياتها ،يقوم
الفريق العامل التابع للمكتب في الهاي بالعمل مع المحكمة في عملية تيسير مفصلة
قبل المناقشات في جمعية الدول األطراف .تكتمل العملية في نهاية العام باعتماد
الميزانية البرنامجية المقترحة من ِقبل جمعية الدول األطراف".
 .133تبدأ العملية بدورة لجنة الميزانية والمالية الخريفية وتنتهي بجلسة جمعية الدول
األطراف السنوية .إنها تتكون من ثالثة مراحل متتالية:
(أ) استعراض فني أولي للميزانية مع المحكمة من قبل لجنة الميزانية والمالية؛
(ب) عملية تيسير من قبل ميسر الميزانية والفريق العامل في الهاي؛
(ج) والموافقة النهائية على قرار الميزانية من قبل جمعية الدول األطراف.

(أ) االستعراض الفني األولي والتوصيات من قبل لجنة الميزانية والمالية
 -134يتلقى أعضاء لجنة الميزانية والمالية البالغ عددهم  12من الخبراء الذين
تنتخبهم جمعية الدول األطراف الميزانية المقترحة بحلول منتصف تموز/يوليو ،وبعد
 45يوما ا يحضرون إلى الهاي لمدة  10أيام ،في نهاية آب/أغسطس ،أو في بداية
أيلول/سبتمبر.
 -135بعد بضعة أيام من دورتها الخريفية ،تصدر لجنة الميزانية والمالية ملخصا ا
لمالحظاتها وتوصياتها .وفي أغلب األحيان ،بعد القيام بتحليل الشرح واألرقام
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ومناقشتها مع المحكمة ،تكون توصيتها القيام بعمل عدة "تخفيضات" في الميزانية
المقترحة ،عندما يكون برأي لجنة الميزانية والمالية أن المقترحات غير مبررة فنيا ا.
 -136بحلول نهاية تشرين األول/أكتوبر يتم إصدار تقرير كامل عن دورة لجنة
الميزانية والمالية الخريفية مع مالحظات وتوصيات مفصلة.

(ب) عملية التيسير
 -137يتبادل الفريق العامل في الهاي والميسر وجهات النظر بشأن الميزانية مع
لجنة الميزانية والمالية في اجتماع تمهيدي يعقد في بداية دورة لجنة الميزانية والمالية
الخريفية.
 -138يجتمع الفريق العامل في الهاي مرة أخرى في نهاية أيلول/سبتمبر لمراجعة
ملخص نتائج لجنة الميزانية والمالية ويجتمع مرة أخرى في أواخر تشرين
األول/أكتوبر  -بداية تشرين الثاني/نوفمبر لمراجعة التقرير الكامل عن ميزانية لجنة
الميزانية والمالية حول الميزانية المقترحة .خالل تلك الفترة ،يعقد الميسر مشاورات
غير رسمية مع المحكمة ،بهدف التفاوض بشأن التعديالت وفقا ا لتوصيات لجنة
الميزانية والمالية وتوقعات الدول األطراف.
 -139التحدي الرئيسي الذي يواجهه الميسر هو التفاوض على تعديالت مالئمة لجميع
الدول األطراف ،أي إليجاد نقطة توازن بين عدة مجموعات من الدول ذات توقعات
()26
متباينة في الميزانية أو حتى سياسية.

(ج) موافقة جمعية الدول األطراف النهائية
 -140خالل الجلسة السنوية لجمعية الدول األطراف ،التي تنعقد في نهاية
تشرين األول/أكتوبر  -بداية كانون األول/ديسمبر ،تقوم مجموعة فرعية أولية بوضع
اللمسات األخيرة على مسودة القرار الذي يقدمه ميسر الميزانية  -القرار النهائي بشأن
الميزانية يتم إقراره في الجلسة العامة لجمعية الدول األطراف بتوافق اآلراء.
 -141الوثيقة المرفقة بتقرير الدورة السنوية لجمعية الدول األطراف هي
"الميزانية البرنامجية المقترحة للسنة (ن ")1+األصلية ،كما تم نشرها في منتصف
تموز/يوليو :الوثيقة الرسمية "الميزانية البرنامجية المعتمدة للسنة (ن  ،")1+التي
تحتوي على التعديالت األخيرة ،ال يتم نشرها إال في آذار/مارس أو نيسان/أبريل من
للسنة (ن.)1+
 -142السبب في عدم إمكانية نشر الوثيقة الرسمية للميزانية البرنامجية
المعتمدة قبل نهاية العام ،على الرغم من أن جميع االعتمادات المفصلة المعتمدة تكون
متوفرة بالفعل لدى جمعية الدول األطراف ،هو أنه يلزم إعادة تعديل الشرح أيضا ا،
وذلك ليشير بدقة إلى أرقام الوثيقة النهائية المعتمدة .وعلى الرغم من أن هذا التفسير
مقبول لتأخير معقول (بضعة أسابيع) ،فال يمكن أن يبرر التأخير لمدة ثالثة أشهر،
حتى إذا كان توفر الوثيقة النهائية ،في هذه المرحلة من عملية الميزانية ،ربما ليس
مسألة ذات أولوية.

( )26عادة ما يلزم التوفيق بين وجهات نظر المساهمين الرئيسيين والدول األطراف "المتشابهة في التفكير" .ويمكن أن
تؤدي االرتباطات الجغرافية أيضا ا إلى مواقف مختلفة لمجموعات معينة ،مثل مجموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى
ومجموعة دول أمريكا الالتينية والكاريﱯ و مجموعة أوروبا الشرقية .على الرغم من أن الفريق العامل في الهاي
مفتوح لجميع الدول األطراف ،في المعدل ،ال يشارك إال حوالي  40وفدا ا فقط (معظمهم من الذين لديهم سفارة في
الهاي) بشكل فعال في مناقشات ميزانية الفريق العامل في الهاي.
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 - 143ولكن ،وألغراض داخلية ،في كانون الثاني/يناير من كل سنة ،وعقب
جلسة جمعية الدول األطراف ،تقوم المحكمة بتوزيع الميزانيات المعتمدة النهائية على
مختلف أجزاء المحكمة.
النتيجة :عملية الموافقة تفترض ضمنا ا مسارين منفصلين من المناقشات :مسار "فني"
أولي ،تقوده لجنة الميزانية والمالية الذي يؤدي إلى توصيات مالية بحتة (معظمها
توصي بتخفيضات في الميزانية المقترحة) ،مسار "سياسي" الحق يقوده ميسر
الميزانية وميزانية الفريق العامل في الهاي ،الذي ينتج عنه ،خالل دورة جمعية الدول
األطراف السنوية ،قرار نهائي يصلح للموافقة عليه بتوافق اآلراء.
التوصية رقم ( 6مستوى األولوية  :)3يوصي المراجع الخارجي بنشر وثيقة
الميزانية النهائية للسنة (ن) في موعد ال يتجاوز نهاية كانون الثاني/يناير من نفس
العام.

هاء -تنفيذ الميزانية
 -1الموظفين المدرجين في الميزانية والفعليين
 - 144بالنسبة للمحكمة ،فإن العائقين الوحيدين الناجمين عن عملية إعداد المقترح
هما من ناحية ،الملفات اإلجمالية للميزانية بحسب البرنامج الرئيسي ،ومن ناحية
أخرى ،عدد الموظفين في الوظائف الثابتة والوظائف في المساعدة المؤقتة العامة
المعتمدة .وبالنسبة للوظائف المتبقية ،القواعد المالية تعطي المحكمة سلطة كاملة
الستخدام أموال التوظيف المقدمة من جمعية الدول األطراف بطريقة مرنة .على سبيل
المثال ولتوضيح المرونة الممنوحة للمحكمة ،يمكن استخدام وظيفة شاغرة واحدة من
الرتبة ف  3-لتمويل وظيفتين مؤقتتين من وظائف الخدمات العامة/الرتب األخرى
ألشهر عمل مختلفة .وبالنظر في استخدام موارد كل برنامج رئيسي ،يمكن للمرء أن
يرى أنه يمكن تمويل عددا ا محدودا ا من وظائف المساعدة المؤقتة العامة والمساعدة
قصيرة األجل "غير المعتمدة" والتي لم يتم إدراجها في الميزانية ،من خالل هذه
المرونة.
 - 145كما هو مبين في الفصل جيم (الميزانية المقترحة لنفقات الموظفين)،
تستند القواعد الموحدة لألمم المتحدة إلى نظام تقليدي محض لعدد الموظفين في
الميزانية ،بحيث يمكن أن يكون الهيكل الفعلي للموظفين في  31كانون األول/ديسمبر
مختلفا اختالفا كبيرا عن الموظفين المدرجين في الميزانية :يمكن أن تشمل وظائف
المساعدة المؤقتة العامة غير المعتمدة ،ومنذ عام  ،2016وظائف المساعدة قصيرة
األجل ،الممولة من الوظائف الشاغرة في موازنة عدد الموظفين ،كما هو مبين في
الجدول أدناه:
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الجدول  :10الموظفون الفعليون في  31كانون األول/ديسمبر  2009إلى 2015
السنة
2009

المساعدة المؤقتة مساعدة
األجل
الوظائف الثابتة العامة*
689

128

169
696
2010
138
702
2011
136
686
2012
133
688
2013
221
682
2014
225
651
2015
180
776
2016
135
887
2017
144
898
2018
158
896
2019
المصدر :المحكمة الجنائية الدولية

قصيرة

ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق
88
96
77
52

المجموع
817
865
840
822
821
903
876
1 044
1 118
1 119
1 106

 - 146استمر عدد الموظفين الفعلي باالزدياد خالل الفترة من  2009إلى .2015
ولكن ،من الواضح أن هناك توجها ا نحو االستقرار منذ عام  .2018لقد انخفض
إجمالي وظائف الموظفين الفعلي من  119 1إلى .106 1
الجدول  :11الوظائف الثابتة المدرجة في الميزانية مقابل الوظائف الفعلية للفترة من
 2009إلى 2019
السنة

الوظائف الثابتة المدرجة في
الميزانية

العقود الفعلية للوظائف الثابتة في  31كانون
األول/ديسمبر

744 2009

689

790 2015

651

973 2019
المصدر :المحكمة الجنائية الدولية

896

 -148بلغ إجمالي وظائف المساعدة المؤقتة العامة المدرجة في الميزانية الحد األقصى في
عام ( 2015مع وجود  237وظيفة بدوام كامل مماثلة في الميزانية) ،ثم انخفضت إلى
مستوى  186في عام  .2019منذ إنشاء وظائف المساعدة قصيرة األجل في عام ،2016
أصبحت جميع وظائف المساعدة المؤقتة العامة المدرجة في الميزانية بدوام كامل.
 -149اتبعت وظائف المساعدة المؤقتة العامة الفعلية نفس التوجه ،حيث انخفض عدد
الوظائف الفعلية من  260في عام  2015إلى  165في عام .2019
 -150كانت وظائف المساعدة قصيرة األجل ،التي تم إنشاؤها في عام  ،2016في الغالب
بديالا عن وظائف لمدة قصيرة جدا ا من المساعدة المؤقتة العامة ،على الرغم من أنها في
بعض الحاالت حلت محل وظائف المساعدة المؤقتة العامة بدوام كامل .وصلت إلى ذروتها
في عام  ،2017لعدد  114وظيفة فعلية ،وانخفضت إلى  55وظيفة في عام .2019
 -151بلغت ميزانية تكاليف الموظفين  72.3في المائة من إجمالي تكاليف المحكمة في عام
 .2019وفي ميزانية  ،2019تمثل تكاليف الموظفين  104.5مليون يورو ،معظمها في قلم
المحكمة ( 51.1مليون يورو) وفي مكتب المدعي العام ( 41.7مليون يورو).
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الجدول  :12زيادة ميزانية الموظفين منذ عام ( 2009بماليين اليورو)
السنة

المحكمة

مكتب المدعي العام قلم المحكمة

القضاء

65,6 2009

22,6

35,7

4,1

82,1 2014

30,3

42,1

5,9

41,7
104,5 2019
المصدر :المحكمة الجنائية الدولية

51,1

6,3

 -152بين عامي  2009و  ،2014ازدادت ميزانية الموظفين بنسبة  25.1في المائة .وبين
عامي  2014و  ،2019ارتفعت بنسبة  27.2في المائة ،أي بنحو  4.9في المائة سنويا ا .إن
هذا يدل على أنه خالل السنوات العشر الماضية ،لم يتباطأ معدل النمو بمرور الزمن ،كما
كان من شأنه أن يكون متوقعا ا ،بعد استقرار عبء العمل.
 - 153استمر نمو ميزانية الموظفين في االنخفاض منذ عام  ،2017وأصبح ثابتا ا تقريبا ا في
عامي  2018و :2019
الجدول  :13ميزانية الموظفين للفترة من  2017إلى ( 2019بماليين اليورو)
السنة

المحكمة

مكتب المدعي العام قلم المحكمة

القضاء

2017

101,7

40,5

50,1

6,9

2018

104,2

41,3

51,2

6,9

2019

104,5

41,7

51,1

6,3

المصدر :المحكمة الجنائية الدولية

 - 154في الفترة األخيرة ( 2017إلى  ،)2019كان الجهاز الوحيد الذي لديه ميزانية
متزايدة للموظفين هو مكتب المدعي العام ،ولكن معدل نموه انخفض ،في حين انخفضت
ميزانيات موظفي قلم المحكمة والجهاز القضائي انخفاضا ا طفيفا ا في عام .2019
النتيجة :ازدادت ميزانية الموظفين وعدد الموظفين في المحكمة بسرعة حتى عام
 .2017ومنذ عام  ،2018تباطأ معدل النمو.
عدا عن دراسات "الحجم األساسي" ،التي تشرح بشكل تحليلي الروابط الميكانيكية بين
األنشطة القضائية/االدعاء العام األساسية وعبء العمل على مستوى المحكمة ،لم يتم
اقتراح مبررات واضحة لمراجعي الحسابات لتحديد "المستوى الصحيح" لنفقات
الموظفين في المحكمة .ال يمكن استكشاف هذا المستوى من خالل نهج التدقيق ،لكنه
قد يكون موضوع رئيسي مهم مثيرا ا لالهتمام إلجراء تقييم خارجي للمحكمة.
 -155فيما يلي معايير األمم المتحدة ومعدل التكاليف الفعلية للمحكمة الجنائية الدولية لكل
وظيفة.
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الجدول  :14تكاليف وظائف األمم المتحدة القياسية ومعدل التكاليف الفعلية للمحكمة الجنائية الدولية لكل من
الوظائف ( 2009إلى ( )2014بآلف اليورو)
معدل تكاليف
المحكمة

تكاليف األمم

معدل تكاليف األمم
المتحدة القياسية

معدل التكاليف
للمحكمة الجنائية
السنة الدولية للثابتة*
74,181 2009

76,300

ف/1-ف2

83,172 2014

83,300

ف/1-ف2

ال ينطبق
ال ينطبق

ال ينطبق

88,498 2019

88,700

ف/1-ف2

ال ينطبق

ال ينطبق

معدل" الرتبة المعادلة

للمساعدة المؤقتة للمساعدة المؤقتة
المتحدة القياسية "معدل" الرتبة للمساعدة
العامة
المعادلة للثابتة المؤقتة العامة العامة
للثابتة*
ال ينطبق

ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق

* يشمل االحتساب مستوى الشواغر بمعدل  10في المائة.
المصدر :المحكمة الجنائية الدولية

 -156تبين هذه الجداول ما يلي:
(أ) خالل الفترة ،التكاليف الفعلية للوظائف الثابتة ووظائف المساعدة المؤقتة العامة
تبدو بأنها مختلفة .ولكن هذه المقارنة المباشرة مضللة ألن المعدل الفعلي لوظائف المحكمة
الثابتة والتكاليف المعيارية لألمم المتحدة تحسب بخصم يعكس معدل الشغور ،أي ناقص 10
في المائة لقلم المحكمة ،وناقص  8في المائة لمكتب المدعي العام و  5في المائة للجهاز
القضائي .ال توجد خصومات مماثلة لوظائف المساعدة المؤقتة العامة ،ألنه من المفترض أنه
ال توجد وظائف شاغرة هيكلية لوظائف المساعدة المؤقتة العامة؛
(ب) كانت التكاليف المعيارية لألمم المتحدة دائما أعلى من التكاليف الفعلية للمحكمة
الجنائية الدولية .كما يوضح الجدول ،أنه في عام  2019يبلغ معدل الفرق  200يورو لكل
موظف .إذا ضاعف المرء هذا من خالل عدد الموظفين (بمعدل  ،)1 000فهذا يعني أن
هناك حوالي  200 000يورو متاحة للمحكمة من الفرق بين األمم المتحدة والمحكمة.
وباستخدام معدل التكلفة من نفس الجدول ،يترجم ذلك إلى مبالغ لـ  2.25موظف؛
(ج) بقى معدل الرتبة المماثلة للوظائف الثابتة دون تغيير بمرور الزمن :مما يعني
أنه ،في الفترة من  2009إلى  ، 2019لم تطرأ تغييرات كبيرة على معدل مستوى تأهيل
موظفي المحكمة.
النتيجة :كانت التكاليف المعيارية لألمم المتحدة أعلى دائما ا من التكاليف الفعلية
لموظفي المحكمة ،فالميزانية المعتمدة تترك هامش للمحكمة للتوظيف من المساعدة
قصيرة األجل أو من المساعدة المؤقتة العامة غير المعتمدة .ولكن ،قد ينخفض هذا
()27
الهامش بمرور الزمن ،بسبب تقدم الموظفين بالسن.
-1

التحويالت

 -157تنص المادة  8-4من النظام المالي على المبدأ بأن عمليات نقل االعتمادات ال يمكن أن
تحدث إال بين األقسام في نفس البرنامج الرئيسي ،ويجب تقديمها إلى جمعية الدول األطراف.
وتنص على أنه يتعين هذا األخير تحديد معايير االستثناءات .توجد قاعدة مماثلة في جميع
مؤسسات منظومة األمم المتحدة األخرى.
( )27إن هذا يؤكد الواقع أنه ،كما أشير إليه في تقرير المراجع الخارجي السابق عن الموارد البشرية،
من الواضح أن المحكمة هي "منظمة سيرة مهنية".
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 -158على هذا األساس ،تقرر أنه بالنسبة ألي تحويل فردي لألموال يتجاوز مبلغ 000
 200يورو ،يجب على المحكمة اإلفصاح عنها في تقرير أداء الميزانية التالي الذي يتعين
على المحكمة إعداده ثالث مرات في السنة (في  30آذار/مارس وفي  30حزيران/يونيو
وفي  31كانون األول/ديسمبر) .توجد حدود مماثلة للموافقة على التحويل في جميع
المنظمات الدولية التابعة لألمم المتحدة.
 -159يعكس الجدول التالي المبالغ التي تم تحويلها بين األقسام بحسب البرنامج الرئيسي منذ
عام :2005
الجدول  :15التحويالت بين األقسام لكل برنامج رئيسي من  2005إلى 2018
(بآلف اليورو وماليين يورو)
آالف
اليورو

ماليين اليورو %

برامج
رئيسية
أخرى

869,5

%2,79

الميزانيات
المعتمدة

التحويالت/
الميزانية ()%

66,9

%1,30

السنة

مكتب المدعي
العام

قلم المحكمة

2005

473,0

268,5

128,0

2006

240,3

1 822,1

180,5

80,4 2 242,9

2007

1 235,0

3 190,3

564,0

88,9 4 989,3

%5,61

2008

2 271,4

1 926,7

34,4

90,4 4 232,5

%4,68

2009

1 995,7

2 255,6

299,2

101,2 4 550,5

%4,50

2010

847,0

5 339,9

1 492,8

103,6 7 679,7

%7,41

2011

1 626,1

4 234,6

494,9

103,6 6 355,6

%6,13

2012

1 761,8

6 433,1

349,5

108,8 8 544,4

%7,85

2013

1 463,9

2 203,0

248,3

115,1 3 915,2

%3,40

2014

3 185,9

6 318,7

208,4

121,7 9 713,0

%7,98

2015

*10 285,8

2 317,7

582,4

130,7 13 185,9

%10,09

2016

887,8

6 256,3

616,0

139,6 7 760,1

%5,56

2017

1 648,5

**182,8 7 518,6

144,6 9 349,9

%6,47

2018

965,8

275,9

147,4 6 477,0

%4,39

5 235,3

المجموع

*بالنسبة لعام  ،2015تشمل تحويالت مكتب المدعي العام مبلغ 7 726,0ألف يورو بعد دمج ثالثة أقسام
في شعبة التحقيقات.
** تشمل التحويالت في قلم المحكمة تحويل تكاليف الموظفين التي تتم إدارتها مركزيا ا .ونظراا لمعدل
الشواغر في قلم المحكمة ،إن الموائمات ضرورية للتيقن من وجود موارد كافية لقائمة الرواتب في جميع
األقسام .وبعد مراجعة السنوات الثالث األخيرة ،من  2016إلى  ،2018بلغ إجمالي التحويالت المتعلقة
بتكاليف الموظفين في قلم المحكمة  3 136,3يورو و  4 617,9يورو و  2 820,3ألف يورو على
التوالي.
المصدر :المحكمة الجنائية الدولية

 -160يبلغ معدل نسبة التحويالت/الميزانيات المعتمدة على مستوى المحكمة بنسبة 5.32
في المائة ،حتى عند تم "تعادل" تحويل بقيمة  7.7مليون يورو بسبب دمج ثالثة أقسام في
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مكتب المدعي العام في عام  ،2015وهي نسبة عالية من التحويالت – إن هذا يدل على أنه،
من خالل الموافقة على التحويالت المقترحة يقوم مكتب المدعي العام بتقديم مرونة كبيرة
للمحكمة ،وبالتالي تحسين األداء اإلجمالي لنسبة التنفيذ.
 -161ولكن هذه المرونة تبقى داخلية لكل برنامج  -على سبيل المثال ،كانت أمانة الصندوق
االستئماني للضحايا ال تقوم بتنفيذ كامل ميزانيتها في السنوات الماضية .وفي عام ،2018
كانت نسبة التنفيذ  79.9في المائة وكانت قيمة القصور في التنفيذ  510آالف يورو ،مما
يمثل أكثر من  10في المائة من إجمالي قصور اإلنفاق على مستوى المحكمة بكاملها ،في
حين أن ميزانية أمانة الصندوق االستئماني للضحايا ال تمثل إال  1.7في المائة من إجمالي
الميزانية المعتمدة فقط.
 - 162قد يثير الحد من التحويالت ضمن البرامج الرئيسية صعوبات معينة بالنسبة للبرامج
الصغيرة .على سبيل المثال ،كان هذا هو الحال في عام  2019بالنسبة آللية الرقابة المستقلة
التي كانت بحاجة إلى موظف إضافي للعمل في مجال التحقيق ولكن لم يكن لديها األموال
الالزمة لتوظيفه ،ألن هذا لم يكن مدرجا ا في الميزانية.
 -163لحل هذه المشكلة ،تم تمويل وظيفة من المساعدة قصيرة األجل بواسطة البرنامج
الرئيسي الرابع وتم تخصيص هذه الوظيفة آللية الرقابة المستقلة – لقد تم تطبيق التحويل
ليس على المال ،ولكن مباشرة ا على الموظفين .وعلى الرغم من أن هذا يمكن اعتباره حالا
إداريا ا مناسبا ا ومتوافقا ا رسميا ا مع القواعد المالية ،إال أنه من الواضح تجاوز في جوهره هذه
القواعد المالية نفسها.
النتيجة :بسبب القواعد المالية التي تمنع التحويالت بين البرامج الرئيسية ،فإن البرامج
الرئيسية الصغيرة ال تملك إال القليل من المرونة للتعامل مع االحتياجات اإلضافية
العاجلة.
التوصية رقم ( 7نسبة األولوية  :)3يوصي المراجع الخارجي بتعديل القواعد المالية
التي تمنع حاليا ا التحويالت بين البرامج الرئيسية وذلك من أجل إتاحة مثل هذه
التحويالت وبالتالي توفير مرونة إدارية كافية للبرامج الرئيسية الصغيرة ،مثل آلية
الرقابة المستقلة أو مكتب التدقيق الداخلي.
-3

تمويل استثمارات متعددة السنوات

 -164ينص النظام المالي ،الالئحة  ،7-3على أنه "يجوز للمسجل الدخول في التزامات
لفترات مالية مستقبلية ،شريطة أن تكون هذه االلتزامات من أجل أنشطة التي وافقت عليها
جمعية الدول األطراف".
(أ) نفقات المحكمة المتعددة السنوات
 -165للمحكمة حاليا التزامات متعددة السنوات تغطي عددا ا كبيرا ا من األنشطة .تختلف هذه
االلتزامات في التكلفة والمدة والغرض .وتشمل ولكن ال تقتصر على ما يلي:
(أ)
سنوات؛

عقود لتنفيذ استراتيجية تكنولوجيا المعلومات/إدارة المعلومات لمدة خمسة

(ب) وعقود الصيانة للمباني والمرافق
والبستنة إلخ.
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 -166تتم الموافقة على االلتزامات المتعددة السنوات في الهيكل العام للميزانيات البرنامجية
المقترحة وال يتم اعتمادها على أساس فردي من قبل جمعية الدول األطراف .ال يمكن ترحيل
االعتمادات الموافق عليها لهذه االلتزامات ،في حالة عدم استخدامها في نهاية السنة المالية،
وزيادة فائض الميزانية .بالنسبة للنفقات الحالية المتعددة السنوات (مثل عقود الصيانة) ،يعتبر
هذا النهج مقبوالا بشكل عام وال بشكل صعوبات  -االلتزامات السنوية المقابلة مستقرة تماما ا
ويمكن التنبؤ بها بشكل صحيح لتالفي اإلنفاق الزائد أو الناقص لالعتمادات الموافق عليها.
 -167ومع ذلك ،في حالة االستثمارات الكبيرة المتعددة السنوات ،قد ال يكون هذا النهج
مناسبا ا ،ويمكن أن يكون له تأثير سلبي على معدل تنفيذ الميزانية .إذا كان التوزيع السنوي
المتوقع للمدفوعات غير دقيق (غالبا ا ما تواجه المشروعات االستثمارية تأخيرات غير
متوقعة) ،فلن يتم ترحيل االعتمادات غير المنفقة .بدالا من ذلك ،يتم إضافتها إلى فائض
الميزانية ،والنفقات المؤجلة المقابلة يجب إعادة إدراجها في الميزانية من أجل أن يتم خفض
معدل التنفيذ السنوي بشكل مصطنع ،حتى لو كانت الميزانية المتوقعة في نهاية الفترة
المتعددة السنوات قد أثبتت بأنه تم تنفيذها  100في المائة (أو حتى أكثر من ذلك في كثير من
الحاالت).
 -168باإلضافة إلى ذلك ،فإن إطالق مشروع متعدد السنوات يمكن أن يعني أيضا ا تأخيرات
غير متوقعة في وضع اللمسات األخيرة على المشتريات من خالل دعوة لتقديم عطاءات .إذا
تجاوزت هذه التأخيرات نهاية السنة ،فقد تتم إضافة االعتمادات المقابلة أيضا ا إلى فائض
الميزانية وعدم تجديدها .وبالتالي قد ال تكون متاحة عند إغالق المناقصات.
 .169في المحكمة ،قد يكون هذا هو الحال:
(أ) بالنسبة لالستراتيجية الحالية لخمس سنوات لتكنولوجيا المعلومات/إدارة
المعلومات ،في حين أنه تم تقديم التكلفة اإلجمالية المقدرة للمشروع إلى لجنة الميزانية
والمالية في عام  ،2017لم يتم إدراج التكاليف السنوية المتوقعة في الميزانية المعتمدة إال
حتى عام  .2019كان يتعين تحديث المبالغ كل عام إلظهار معدل اإلنفاق الفعلي ،وتعديل
المبلغ المتوقع للسنوات المتبقية؛
(ب) إلى حد أقل ،لخطة استبدال رأس المال :تم تقديم الخطة األولى في أيلول/سبتمبر
 2017( 2017إلى  2.2 - 2022مليون يورو ،وتم تمديدها حتى عام  2023بمبلغ إجمالي
قدره  2.9مليون يورو) .يتعلق األمر بالمعدات السمعية والبصرية المدمجة في المباني .حتى
اآلن يتم تطبيق تعديالت التوقعات السنوية نفسها؛
(ج) تم إبالغ المراجع الخارجي أن قسم الخدمات العامة يعتبر حاليا عمل استثمار
مدته خمسة سنوات لشراء قافلة من السيارات (البعض منها يكون مدر ّ
ع).
 -170بنا اء على طلب لجنة الميزانية والمالية ،أصدرت المحكمة تقريرا ا )28(،في تموز/يوليو
 ،2018عن الحلول التي تستخدمها بعض المنظمات الدولية األخرى لتمويل عمليات استبدال
رأس المال طويلة األجل .اعتبرت لجنة الميزانية والمالية في دورتها الحادية والثالثين( )29أن
الحاجة إلى صندوق متعدد السنوات لم يتم إثباته ،وطلبت تقديم تقرير عن تطوير التوقعات

( )28انظر الوثيقة  ،CBF/31/2المؤرخة  9تموز/يوليو " ،2018تقرير المحكمة عن حلول لتمويل
عمليات استبدال رأس المال على المدى الطويل في مقرها في الهاي".
( )29انظر الوثيقة  ،ICC-ASP/17/15المؤرخة  29تشرين األول/أكتوبر " ،2018تقرير لجنة الميزانية
والمالية عن أعمال دورتها الحادية والثالثين".
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المتوسطة األجل والطويلة األجل الستبدال رأس المال .صدر هذا التقرير في آذار/مارس
 )30(.2019ويقترح خطة استثمار للفترة  2020إلى  2024والتي تبلغ  3.7مليون يورو.
(ب) الحاجة إلى هيكل تمويل محدد متعدد السنوات لالستثمارات
 -171تنص المادة  1-2من النظام المالي على أن ميزانية المحكمة هي ميزانية سنوية ،ما لم
تقرر جمعية الدول األطراف بخالف ذلك ،وتنص على أنه "يجب على جمعية الدول
األطراف إبقاء الفترة المالية قيد االستعراض".
 -172إحدى الطرق التي حاولت بها بعض المنظمات حل مشكلة التمويل المتعدد السنوات
هي تنفيذ فترات الميزانية لفترة السنتين أو ثالث سنوات (منظمة الطيران المدني الدولية،
منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ،منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية(،)31
الخ).
 -173أشارة أمانة جمعية الدول األطراف للمراجع الخارجي أن مبدأ الميزانية السنوية لم
تناقشه الدول األطراف في السنوات األخيرة ،وأنه من المحتمل أن يكون هناك اختالف في
وجهات النظر فيما بينها حول هذه النقطة .لقد تمت مناقشة هذه المسألة في السابق عندما
كانت المباني الدائمة قيد اإلنشاء وكان من الصعب تقدير تكاليف تشغيل المبنى الجديد بما في
ذلك تكاليف الصيانة ،لذا تم تأجيل هذه المناقشة إلى وقت الحق .لم تتم مناقشة هذه المسألة في
المحكمة مؤخرا ا .وال يعتبر المراجع الخارجي أن إعادة فتح المناقشة سيكون مفيدا ا.
 -174طريقة ممكنة أخرى لضمان تمويل المشاريع المتعددة السنوات ،وهي تنفيذ صناديق
متعددة السنوات أو حسابات خاصة متعددة السنوات.
 -175في عام  ،2014اقترحت المحكمة على الجمعية( )32إما إدخال آلية دائمة لتمويل
مشاريع متعددة السنوات ،أو إنشاء حساب خاص( )33لفصل التمويل المتعلق باستراتيجية
تكنولوجيا المعلومات/إدارة المعلومات ،مما يتيح ترحيل الجزء غير المنفق من االعتمادات
المتعلقة باستراتيجية تكنولوجيا المعلومات/إدارة المعلومات في نهاية كل عام ،بدءا ا من سنة
الميزانية  ،2019حتى نهاية استراتيجية تكنولوجيا المعلومات/إدارة المعلومات .دعت
المحكمة لهذا الخيار الثاني .ووفقا ا لهذا المقترح:
(أ) كان سيتم تنفيذ نتيجة الميزانية التراكمية في نهاية المشروع ،والتي سيتم على
أساسها إعادة أي فائض نقدي ناجم إلى الدول األطراف؛
(ب) وكان سيتم تقديم تقارير عن المشروع سنويا ا إلى الجمعية من خالل اللجنة.
 - 176جمعية الدول األطراف ﱯ قرارها ( ICC-ASP/17/Res 4القسم فاء) الذي تم اعتماده ﱯ
 12كانون األول/ديسمﱯ  ،2018طلبت من اﱯكمة توفﱯ مزيد من العناصر إﱯ لجنة
الميزانية والمالية ﱯ دورتها الثانية والثالثﱯ لتوضيح مقترح اﱯدمات .ووفقا ا لقرار الجلسة
( )30انظر الوثيقة  ،CBF/32/10المؤرخة  14آذار/مارس " ،2019تقرير المحكمة عن تطوير توقعات
التكلفة على المدى المتوسط والطويل الستبدال رأس المال وإدراج مؤشرات األداء في عقد الصيانة
الجديد".
( )31منظمة الطيران المدني الدولية؛ منظمه التعاون االقتصادي والتنمية؛ منظمة معاهدة الحظر
الشامل للتجارب النووية.
( )32انظر الوثيقة  ،CBF/32/4المؤرخة  5آذار/مارس .2019
( )33قد يكون لـ "الحسابات الخاصة" مصادر تمويل مختلفة ويمكن فتحها ألغراض مختلفة ،بما في
ذلك موارد الميزانية العادية غير المنفقة للمشاريع متعددة السنوات .وفقا ا للوائح المالية  5-6و 3-7
والقاعدة  ،1-106يجب تحديد شروط وأحكام كل حساب خاص من قبل السلطة المختصة التي توافق
على إنشاء الحساب الخاص.
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األخيرة هذه ،نفذت المحكمة حسابا ا خاصا ا متعدد السنوات الستراتيجية تكنولوجيا
المعلومات/إدارة المعلومات.
 -177لذلك في الختام ،يعتبر المراجع الخارجي أن:
(أ) إن إمكانية تمديد فترة ميزانية المحكمة إلى سنتين أو ثالثة سنوات ،على الرغم من
تركها مفتوحة في النظام المالي ،لن توفر مرونة كافية للمشاريع المتعددة السنوات التي
تتداخل مع فترتين متتاليتين في الميزانية ،مهما كان طولهما .وبعد أن أوصت األمانة العامة
لألمم المتحدة بهذا النهج ،نصحت أخيرا ا بعدم الموافقة عليه .فيما يتعلق بحالة للمحكمة
الجنائية الدولية المحددة ،نظرا ا إلى أن مستوى النشاط يعتمد بشكل رئيسي على العوامل التي
ال يمكن التنبؤ بها حتى على فترة قصيرة لمدة من سنة واحدة ،فإن هذه الخطوة ستزيد من
عدم اليقين في الميزانية دون تقديم ميزة واضحة من حيث المرونة في الميزانية المتعددة
االستثمارات؛
(ب) يمكن تنفيذ أدوات محددة لميزانية متعددة السنوات ،على النحو المسموح به في
النظام المالي ،من أجل تبسيط التمويل المتعدد السنوات للميزانية ،مثل الصناديق المتعددة
السنوات أو الحسابات الخاصة .تم اعتماد هذه اإلجابة من قبل العديد من المنظمات األخرى
(منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية و منظمة الطيران المدني الدولية و اليونسكو
و منظمة التجارة العالمية و منظمة التعاون االقتصادي والتنمية و المنظمة العالمية للملكية
الفكرية( ،))34لتأمين التمويل لالستثمارات الكبيرة طويلة األجل .التي قد تساعد:
( )1تحسين معدل تنفيذ الميزانية ،االعتمادات غير المنفقة ليتم ترحيلها تلقائيا ا،
فائض الميزانية السنوي؛
وعدم قيامها بزيادة
( )2تأمين وقت كاف لمواجهة الدعوات المعتادة لتقديم عروض لالستثمارات
المتعددة السنوات؛
( )3في حين تقديم تقارير عن كثب إلى الدول األطراف عن النفقات والتوقعات
ذات الصلة؛
(ج) يمكن توسيع نطاق الحل الذي تمت الموافقة عليه مؤخرا ا الستراتيجية تكنولوجيا
المعلومات/إدارة المعلومات إلى استثمارات أخرى متعددة السنوات (مثل خطة استبدال رأس
المال أو العقد متعدد السنوات لالستثمار في قافلة السيارات المتوخاة حاليا ا من قبل قسم
الخدمات العامة)  ،من خالل اعتماد آلية دائمة متعددة األغراض لتمويل مشاريع متعددة
السنوات .يمكن الحصول على هذا عن طريق توسيع الحساب الخاص الحالي الستراتيجية
تكنولوجيا المعلومات إلى سلسلة من المشاريع االستثمارية األخرى المحتمل أن توافق عليها
جمعية الدول األطراف .لقد تم تطبيق هذا الحل من قِبل منظمة معاهدة الحظر الشامل
للتجارب النووية ،التي أطلقت خطة متعددة السنوات ومتعددة األغراض ،وذلك بعد إنشاء
( )34قامت منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية بتنفيذ صندوق استثمار رأس المال
وخطة متعددة السنوات ومتعددة األغراض؛ ونفذت منظمة التجارة العالمية صناديق استئمانية مثل
"الصندوق االستئماني للدوحة" ،الذي يمول خطط التدريب المتعددة السنوات للدول األطراف؛
وتوافق اليونسكو على الصناديق االستئمانية مثل "حساب التكاليف غير المباشرة للصندوق
االستئماني الخاص" ،الممول بنسبة مئوية من تكاليف دعم البرامج خارج الميزانية ،والتي تمول
جزءا ا من التكاليف المتولدة للمقر الرئيسي والمكاتب الميدانية عن طريق إدارة ميزانية البرامج
اإلضافية .نفذت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية و المنظمة العالمية للملكية الفكرية أمواالا متعددة
السنوات لتمويل صيانة مبانيها واستبدالها ،كما ذكرت المحكمة في الوثيقة المذكورة أعاله ،CBF/31/2
المؤرخة  9تموز/يوليو .2018
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العديد من األدوات المتعددة السنوات لتلبية احتياجات محددة .يجب تحديد اللوائح الخاصة
بهذه اآللية لضمان إدارة منفصلة لالعتمادات المخصصة لكل مشروع.
النتيجة :يالحظ المراجع الخارجي أن جمعية الدول األطراف قد فوضت المحكمة
مؤخرا ا لتنفيذ حساب خاص محدد لتمويل خطتها االستراتيجية المتعددة السنوات
لتكنولوجيا المعلومات/إدارة المعلومات .لقد تم تنفيذ هذه األدوات بنجاح في منظمات
دولية أخرى تابعة لألمم المتحدة وغير تابعة لألمم المتحدة.
التوصية رقم ( 8نسبة األولوية  :)2للتيقن من اتساق مبسط بين الموافقة على
المشروعات االستثمارية متعددة السنوات وقرارات الميزانية السنوية ذات الصلة من
قبل جمعية الدول األطراف ،يوصي المراجع الخارجي المحكمة بأن تقدم إلى جمعية
الدول األطراف مقترحا ا لتوسيع إستراتيجيتها الحالية لتكنولوجيا المعلومات حسابا ا
خاصا ا متعدد السنوات بحيث:
(أ) يمكن استخدامه كآلية متعددة األغراض متعددة السنوات تسمح بنقل موارد
الميزانية العادية غير المنفقة إلى قائمة من المشروعات االستثمارية الهامة المتعددة
السنوات التي وافقت عليها جمعية الدول األطراف؛
(ب) يتم تصميم قواعد مناسبة ،تضمن الفصل القوي بين االعتمادات
المخصصة لكل مشروع معتمد وتقرير سنوي إلى جمعية الدول األطراف.
-4

عجز السيولة
 -178يوضح الجدول التالي المبالغ النقدية والمبالغ المعادلة للنقد المتوفرة لمواجهة التزامات
الميزانية العادية ،والتي يمكن حشدها من خالل استخدام مخول به إلعتمادات الميزانية
للصندوق العام ،ولصندوق رأس المال العامل وصندوق الطوارئ في  31كانون
األول/ديسمبر من كل عام منذ عام .2003
الجدول  :16النقد المتوفر حتى  31كانون األول/ديسمبر (بآالف اليورو وماليين يورو)

آالف
اليورو
السنة

2R1A070819

ماليين اليورو

الصندوق صندوق رأس
المال العامل
العام

صندوق
االحتياطي

المجموع

الميزانية
المعتمدة

األيام

2003

1 766 15 461

صفر

17 227

ال ينطبق

ال ينطبق

2004

4 207 16 297

9 169

29 673

ال ينطبق

ال ينطبق

2005

5 277 26 419

9 169

40 865

67

223,0

2006

6 606 40 490

9 169

56 265

80

255,4

2007

7 387 60 680

9 169

77 236

89

317,1

2008

7 405 50 403

9 169

66 977

90

270,4

2009

7 405 33 330

9 169

49 904

101

180,0

2010

7 386 22 271

8 757

38 414

104

135,3

2011

7 397 33 697

4 438

45 532

104

160,4

2012

7 398 38 953

6 983

53 334

109

178,9

48

ICC-ASP/18/2/Rev.1

آالف
اليورو
السنة

ماليين اليورو

الصندوق صندوق رأس
المال العامل
العام

صندوق
االحتياطي

المجموع

الميزانية
المعتمدة

األيام

2013

7 285 42 216

7 463

56 964

115

180,6

2014

7 286 40 645

7 468

55 399

122

166,2

2015

1 615 13 473

5 785

20 873

131

58,3

2016

8 640

3 635

5 785

18 060

140

47,2

2017

479

صفر

3 759

4 238

145

10,7

2018

490

9 057

5 243

14 790

147

36,6

المصدر :المحكمة الجنائية الدولية

 -179ال يشير عمود "المجموع اإلجمالي" إلى االعتمادات المتبقية غير المستخدمة في
الميزانية لهذه الصناديق الثالثة ،بل يشير فقط إلى إجمالي النقد المتاح لكل صندوق للوفاء
بالتزامات الميزانية التي تعهدت بها المحكمة .ويشير العمود األخير إلى الطاقة المعادلة للدفع
المعبر عنها في عدد أيام اإلنفاق المعيارية ،على أساس تقسيم الميزانية المعتمدة لنفس السنة
من خالل  365يوما ا معياريا ا في السنة .في حالة وجود متأخرات كبيرة لالشتراكات المقدرة،
فإن كون االعتمادات غير المستخدمة ال تزال متاحة لهذه الصناديق الثالثة ال يعني
بالضرورة أن المبالغ النقدية المقابلة تبقى متوفرة عندما يتجاوز مجموع االلتزامات غير
المسددة المبالغ النقدية المتواجدة.
 -180يوضح هذا الجدول أنه منذ عام  ،2015وصلت المبالغ النقدية المتاحة لتسوية المبالغ
المستحقة الدفع لدى المحكمة إلى مستويات منخفضة جدا ا ،ويرجع ذلك أساسا ا إلى المتأخرات
لالشتراكات المقدرة.
 -181في الفترات األكثر حداثة (مثالا ،في الربع األخير من عام  ،)2018كان على المحكمة
مواجهة خطر عجز السيولة فعلي :تشير الوثيقة  ICC-ASP/17/5إلى أن "اللجنة الحظت أن

الجمعية في دورتها السادسة عشرة لم تخول المحكمة باستخدام صندوق االحتياطي مؤقتاا
و/أو إنشاء تمويل خارجي (حد ائتماني) لمعالجة العجز المؤقت في السيولة في عام ،2018
وأنه ال توجد حالياا أية آلية لمعالجة هذه الحالة ،مما قد يؤدي إلى عدم القدرة المحكمة على
القيام بالتزاماتها األساسية (مثل دفع رواتب الموظفين وفواتير الموردين)".
 -182البيانات التي قدمت إلى المراجع الخارجي خالل مهمته النهائية بشأن البيانات المالية
لعام  ،2017قادته إلى مشاركة المخاوف التي أعربت عنها لجنة الميزانية والمالية بشأن
مخاطر أزمة السيولة .اعتبر المراجع الخارجي في تقريره بشأن البيانات المالية لعام 2017
أن "هذه ليست أزمة ناجمة عن ظروف مختلفة ،وإنما هي مظهر من مظاهر المشكلة التي

أصبحت هيكلية ،والتي يتطلب حلها مزيد اا من التحليل .سيقوم المراجع الخارجي بمراجعة
مسألة السيولة الناجمة عن المتأخرات كجزء من مراجعته لألداء المتعلق بإدارة ميزانية
المحكمة".
 -183في الوثيقة  ،ICC-ASP-17-15أشارت لجنة الميزانية والمالية أنه "فيما يتعلق بحالة
التدفق النقدي ،شاركت اللجنة مخاوف المراجع الخارجي بشأن خطر حدوث أزمة سيولة
ناشئة عن متأخرات الدول األطراف ،والتي قد تعرض بجدية عمليات المحكمة للخطر []...
وأشارت اللجنة أن المراجع الخارجي سوف يستعرض أيضا ا مسألة السيولة الناجمة عن
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المتأخرات كجزء من مراجعة األداء المعتزمة .وتطلعت اللجنة إلى تحليل المراجع الخارجي
وتوصياته".
 -184يؤكد المراجع الخارجي في تقريره عن البيانات المالية لعام  2018أن هذا النقص ال
()35
يزال قائما.
 -185طلب المراجع الخارجي من المحكمة تقديم المواقف المحدّثة لكل من لجنة الميزانية
والمالية وأمانة جمعية الدول األطراف والمحكمة بشأن هذه المسألة .وهي كالتالي.

(أ) موقف لجنة الميزانية والمالية:
 -186في دورتها الثالثين في نيسان/أبريل  2018وفي دورتها الحادية والثالثين في
أيلول/سبتمبر  ،2018أصدرت لجنة الميزانية والمالية وذكرت مجددا ا بعبارات مماثلة
التوصية التالية" :في ضوء خطر عجز السيولة الكبير للعمليات وعلى سمعة المحكمة،

أوصت اللجنة بالتالي:

(أ) أن ترصد المحكمة عن كثب توقعات التدفقات النقدية وتعزز جهودها في اتجاهات
حدوث عجز في السيولة في نهاية السنة؛
مختلفة لتالفي
(ب) أن تعتبر الجمعية ،في دورتها السابعة عشرة ،إنشاء آلية للتعامل بمسائل السيولة،
على سبيل المثال ،من خالل االستخدام االستثنائي والمؤقت لصندوق االحتياطي و/أو إنشاء
تمويل خارجي بنا اء على توصية من اللجنة ،كتدبير مخفف؛
(ج) في حالة نشوء عجز في السيولة قبل دورة الجمعية في كانون األول/ديسمبر ،أن
يعتبر المكتب ،في أدائه بمسؤوليات الجمعية وبنا اء على توصية اللجنة ،جميع الخيارات
الممكنة للتعامل مع الوضع".

(ب) موقف أمانة جمعية الدول األطراف:
 -187وفقا ا إلجابة المحكمة ،أشارت أمانة جمعية الدول األطراف إلى أن "هناك تباعد في
وجهات النظر بين الدول األطراف بشأن مسألة وجود آلية دائمة لحل مشكالت السيولة في
المحكمة".

(ج) موقف المحكمة:
 -188أجاب المسجل إلى مراجع الحسابات الخارجي بأنه "كان يعمل مع الدول األطراف
مباشرة ،لكن التاريخ أظهر أن مسألة السيولة هي مشكلة متكررة .قدمت المحكمة طلبا ا لزيادة
مستوى صندوق رأس المال العامل إلى اللجنة للنظر فيه .في غياب صندوق رأس المال
العامل بمستوى أكبر ،فإن اآللية الوحيدة المتوفرة هي أن تذهب المحكمة إلى الجمعية في
نهاية العام وتطلب المساعدة الطارئة ،من خالل استخدام صندوق الطوارئ أو إنشاء اعتماد
لخط مالي .ولكن ،التوقيت يجعل هذا صعبا للغاية .طلبت المحكمة من الدول أن تنظر فيما إذا
كان من الممكن تفويض بعض المسؤوليات إلى المكتب في الظروف الملحة ،حيث سيكون
المكتب أكثر قدرة على التعامل مع تقلبات المسألة" .
( )35استنادا ا إلى أحدث المعلومات ،يشير تقرير المراجع الخارجي عن حسابات عام  2018لعام
 2019إلى أن "المحكمة ليس لديها فهما ا بشأن تاريخ الدفع وهذا األمر يخضع بالكامل إلى سيطرة
الدول األطراف المساهمة ]....[ .قد يكون هناك خطر من نقص السيولة وعدم قدرة المحكمة على
الوفاء بالتزاماتها بحلول نهاية عام [ ،]2019وحتى بعد استخدام جميع [االعتمادات] المتاحة التي
يوفرها صندوق رأس المال المتداول وصندوق الطوارئ .وفي وقت إعداد هذا التقرير ،لم يكن لدى
المراجعين الخارجيين رؤية إضافية حول التزامات المساهمين المعنيين بتسديد المدفوعات في الوقت
المحدد وبالمبالغ كما هو متوقع".
2R1A070819
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النتيجة :ال يزال خطر نقص السيولة مرتفعا ا نسبيا ا ،على النحو الموضح في تقرير
المراجع الخارجي عن البيانات المالية لعام  .2018األزمة الكبرى التي تتطلب حالا
عاجالا ستضع حتما ا المحكمة في موقف ضعيف ،وبالتالي بتكاليف عالية ،للتفاوض مع
البنوك في حال إذا كان اعتماد الخط المالي هو الخيار الوحيد المتبقي ،ناهيك عن
الخطر على " السمعة" الذي ينطوي عليه األمر .ومن المؤكد أن المقترحات األخيرة
التي اتخذتها لجنة الميزانية والمالية والمحكمة ستحد من هذه العواقب .يدرك المراجع
الخارجي أن موافقة جمعية الدول األطراف قد يكون لها آثار جانبية سيئة ،وذلك
بتخفيض الضغط على الدول األطراف المتأخرة في الدفع .ومع ذلك ،فهو يرى أن
التوازن بين إيجابيات وسلبيات دعاة الموافقة على هذه المقترحات.
التوصية رقم ( 9نسبة األولوية  :)1لتجنب العواقب السيئة على الوضع المالي وعلى
والسمعة في حال حدوث عجز في السيولة ،يوصي المراجع الخارجي جمعية الدول
األطراف بتفويض بعض المسؤولية إلى المكتب من أجل:
(أ) اإلعالن في الوقت المناسب (أي بعد فترة معقولة ،مثل أسبوعين/ثالثة –
يلزم تحديدها بدقة أكثر  -قبل أن يمثل النقد المتوفر المتوقع أقل من شهر واحد فقط من
المدفوعات االعتيادية) ،وأن تكون المحكمة مخولة بشكل استثنائي الستخدام صندوق
الطوارئ ،و/أو ،في حالة عدم توفر النقد الكافي في الصندوق ،التفاوض مسبقا ا على
اعتماد خط مالي ؛
(ب) تخويل المحكمة الستخدام أي من التسهيلين أو كليهما بشكل فعال عندما
يصبح من المستحيل تجنب أزمة السيولة فقط (على سبيل المثال ،عندما يتبقى يوما ا
واحدا ا أو يومين من النقد فقط) ،يلزم أيضا ا تحديد هذا التأخير بدقة بالغة مسبقا ا)؛
(ج) تقديم تقارير فورية عن الوضع إلى الدول األطراف بشأن كل من القرارين
السابقين.

هاء -رفع التقارير
 -1التواتر والشكل
 -189يتعين على المحكمة إعداد تقارير عن أداء الميزانية إلى لجنة الميزانية والمالية
والجمعية الدول األطراف ثالث مرات في السنة :في بداية الربع األول  ،وفي بداية الربع
الثاني وفي نهاية السنة.
 -190تبين الوثائق المقابلة المقدمة إلى المراجع الخارجي أنه في كل سنة يصدر نوعان
مختلفان من تقارير الميزانية:
(أ) تقريران ربع سنويان مؤقتان ،يهدفان إلى إطالع أعضاء لجنة الميزانية والمالية
ومندوبي الدول األطراف عن الوضع الراهن لتنفيذ الميزانية وتقديم التعديالت الممكنة التي
تحتاج إلى قرارات جديدة .في عام  ،2018تم إرسال التقرير األول في  11نيسان/أبريل
(الميزانية كما في  31آذار/مارس) وتمت مناقشته بعد أسبوع واحد في الدورة الثالثين للجنة
الميزانية والمالية؛ وتم إرسال التقرير الثاني في  3آب/أغسطس (الميزانية كما في 30
حزيران/يونيو) ،وتمت مناقشته بعد شهر واحد في الدورة الحادية والثالثين للجنة؛
(ب) تقرير سنوي نهائي ،يهدف إلى توفير معلومات إلفراغ المسجل عن صفته
المسؤول اإلداري للمحكمة عن إدارته للميزانية .يتم إرسال التقرير عادة ا في نهاية شهر
آذار/مارس من العام (ن  ،)1+وتتم مراجعته من قِبل لجنة الميزانية والمالية في أواخر
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نيسان/أبريل (ن  ،)1+ويتم إرساله إلى جمعية الدول األطراف في جلستها في كانون
األول/ديسمبر (ن .)1+

(أ) التقارير الربع سنوية
 -191توفر الوثائق المؤقتة ألداء الميزانية الربع سنوية ،التي يتم إنتاجها وفقا ا لقرار جمعية
الدول األطراف الصادر في كانون األول/ديسمبر  )ICC-ASP/4/32( 2005بنا اء على توصية
من لجنة الميزانية والمالية ،تحديثا ا عن تنفيذ الموازنة الراهن للربعين في نهاية آذار/مارس
وحزيران/يونيو.
 -192على أساس التقريرين الربع سنوية المقدمين في  ،2018يالحظ المراجع الخارجي أن
هذه الوثائق ،أوالا وقبل كل شيء ،توفر معلومات عن معدل تنفيذ اعتمادات الميزانية للسنة
الحالية .ومن المالحظ بشكل عام أن تنفيذ تكاليف الموظفين منتظم تقريبا ا ،في حين أن
اعتمادات غير الموظفين يمكن أن تكون متناثرة (بشكل عام ،كما في  31آذار/مارس
 ،2018كان قد تم بالفعل استهالك  51.3في المائة من مخصصات غير الموظفين للسنة).
تعلق المالحظات على معدالت التنفيذ لكل برنامج ،وكذلك لكل فئة من بنود االلتزام .ويحدد
هذا القسم من التقارير بعض التغييرات في افتراضات الميزانية :على سبيل المثال ،اعتبارا ا
من  30حزيران/يونيو  ،2018تمديد إجراءات قضية انتجاندا ،لمدة تسعة أشهر ،وتسعة
أشهر لإلجراءات التمهيدية لقضية الحسن ،كالهما لم تكن متوقعة من قبل مكتب المدعي العام
أو تكلفة نقل الحسن إلى الهاي ،والتي لم يتم شملها في تقديم الميزانية األولية لقلم المحكمة،
تشكل تعديالت بسبب عدم إمكانية توقع مثل هذه األحداث.
 -193وتبلغ التقارير الربع سنوية أيضا ا الدول األطراف عن المصروفات غير المتوقعة -
على سبيل المثال ،في نهاية الربع األول من عام  ،2018تمديد عقد قاضيين في قضية جان
بيير بيمبا غومبو وبدء تحقيق جديد بشأن الحالة في بوروندي ،التي أذنت بها الدائرة
التمهيدية في  9تشرين الثاني/نوفمبر  2018وبالتالي لم تدرج في الميزانية .يجب أن تؤدي
هذه النفقات غير المتوقعة إلى إخطار صندوق الطوارئ قبل نهاية العام.
 - 194توفر التقارير الربع سنوية أيضا تحديث عن قرارات التوظيف ،بما في ذلك عدد
الوظائف المشغولة مقارنة بعدد الوظائف الثابتة وأعمال التوظيف الجارية.
 -195وأخيرا ا ،تستعرض التقارير الربع سنوية حالة التدفق النقدي وتبين المتأخرات في
سداد االشتراكات المقدرة (وكذلك حاالت تعليق حقوق التصويت الناتجة عن ذلك).

(ب) التقارير السنوية
 -196قام المراجع الخارجي بتحليل أحدث تقرير نهائي كان متوفرا ا في وقت التدقيق (الوثيقة
 .)CBF/32/14هذه الوثيقة (مكونة من 61صفحة و  16مرفقا) ،وتم توزيعها في 22
آذار/مارس  2019وناقشتها لجنة الميزانية والمالية في دورتها الثانية والثالثين في الفترة من
 29نيسان/أبريل إلى  4أيار/مايو  ،2019هي تقرير عن تنفيذ الموازنة ("األنشطة وأداء
البرنامج") للسنة المالية .2018
 .197تتكون هذه الوثيقة من ثالثة مجموعات وتحتوي كل منها على محتويات معلوماتية
مختلفة تماما ا:
(أ) تصف المجموعة األولى ( 39صفحة) ،في شرح ،أنشطة السنة المالية  2018من
قبل البرامج الرئيسية؛
(ب) المجموعة الثانية أقصر ( 20صفحة) .تتعامل بالتالي:
( )1من ناحية ،المسائل الشاملة (التي ال تندرج في نطاق برنامج أو جهاز
نقل الميزانية ،والخطة االستراتيجية/إدارة المخاطر وتدابير
معين ،مثل عمليات
الكفاءة)؛
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( )2ومن ناحية أخرى ،بشأن "أداء الميزانية" في عام  ،2018تعتمد بشكل
اعتمادات الميزانية ،مع وبدون تأثير اإلخطارات على صندوق
رئيسي على تنفيذ
والبرامج الرئيسية ،وبنود االلتزام ،مع
البرامج
الطوارئ ،من قبل
تواجه حاالت .هذه
التي
التطوير المتعلق باألنشطة الميدانية في البلدان
المجموعة الثانية هي أيضا ا سلسلة من المعلومات المتناثرة؛
(ج) المجموعة الثالثة ،تتألف من  16ملحقا ا ،هي األهم ( 66صفحة).

 -2مؤشرات األداء
(أ) نسبة التنفيذ
 -198يوضح الجدول التالي تطور معدل تنفيذ ميزانيات المحكمة للفترة من  2005إلى
:2018
الجدول  2018-2005 :17تطور الميزانيات المعتمدة ونسب التنفيذ (بماليين
اليورو)
السنة

الميزانية المعتمدة

الزيادة ()%

نسبة التنفيذ ()%

2005

66,9

-

%92,9

2006

80,4

%20,18

%80,4

2007

88,9

%10,57

%87,2

2008

90,4

%1,69

%92,6

2009

101,2

%11,95

%92,7

2010

103,6

%2,37

%97,2

2011

103,6

%0,00

%99,2

2012

108,8

%5,02

%96,6

2013

115,1

%5,79

%95,8

2014

121,7

%5,73

%96,7

2015

130,7

%7,40

%97,1

2016

139,6

%6,81

%96,1

2017

144,6

%3,58

%99,6

2018

147,4

%2,00

%96,8

المصدر :المحكمة الجنائية الدولية

 -199يوضح هذا الجدول ،في كل عام تقريبا ا ،أنه في السابق ،ازدادت الميزانية المعتمدة
باستمرار بوتيرة أسرع من مستوى التضخم ،وكانت النفقات الفعلية أدنى من الميزانية
المعتمدة.
 -200يعتبر مزيج هذين العنصرين في بعض األحيان بأنه مؤشرا ا على أن ميزانية المحكمة
توفر مرونة كبيرة .على سبيل المثال:
(أ) أشار تقرير المراجع الداخلي في تقريره لعام  2016إلى اآلثار الجانبية المحتملة
للمراقبة عن كثب إلعداد الميزانية من قبل لجنة الميزانية والمالية ،معتبرا أن "هناك اعتقادا
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بشكل عام أن لجنة الميزانية والمالية سوف تقوم بعمل تخفيضات في الميزانية المقترحة على
الرغم من أن الميزانية المقدمة تعتبر بأنها عادلة وواقعية وتستند إلى والية المحكمة ،وقد
يؤدي هذا االعتقاد إلى قيام أصحاب الميزانية بتضخيم ميزانيتهم المقترحة "؛
(ب) في اآلونة األخيرة ،في "رسائل مشتركة من المحكمة إلى الفريق العامل في
الهاي – حول الميزانية" مؤرخة  11تشرين األول/أكتوبر  ،2018الحظ مكتب المدعي
العام أن "لجنة الميزانية والمالية تواصل ذكر المرونة التي ينبغي أن تكون متاحة في مستوى
الميزانية .يبدو أن رأي لجنة الميزانية والمالية هذا يعني وجود احتياطي للتباطؤ ضمن
مقترح الميزانية ألن التنفيذ أقل من  100في المائة".
 -201في الواقع ،يعزى القصور في إنفاق الميزانية بشكل أساسي إلى صالبة الميزانية التي
ال تتعلق بالمحكمة( )36بشكل خاص .األسباب الرئيسية هي:
(أ) بالنسبة للمنظمات الدولية ،يتم استبعاد العجز في الميزانية من حيث المبدأ ،بحيث
تتم الموافقة على مستويات اعتمادات الميزانية على أساس كاف لتالفي خطر اإلفراط في
اإلنفاق؛
(ب) "االحتياطي" الوحيد المقبول هو إمكانية الحصول على تمويل مؤقت من خالل
صندوق رأس المال العامل أو ،في حاالت استثنائية ،من خالل تنفيذ صندوق الطوارئ (كما
هو الحال في المحكمة).
 -202ونتيجة لهذا النهج الصائب المقبول عموما ا ،ال يمكن أن يتجاوز معدل التنفيذ المثالي
لصندوق الموازنة (الصندوق العام)  100في المائة ،ولكن نظرا ا إلى أن التوقعات ليست
سوى تقريبية ،فإنها عادة ما تكون أدنى قليالا.

(ب) مؤشرات األداء الرئيسية
 -203حتى تاريخ  31كانون األول/ديسمبر  ،2018أي بعد  16سنة فقط من بدء نفاذ نظام
روما األساسي ( 1تموز/يوليه  ،)2002فتحت المحكمة  11حالة ،وبدأت ستة دعاوى(،)37
وأصدرت ستة أحكام( ،)38أسفرت عن أربعة أحكام مذنب( )39وعقوبات تتراوح بين السجن
لمدة تسعة سنوات إلى أربعة عشر سنة ،وبراءة اثنين .كانت هناك أربع إسقاطات
للدعوى( .)40وفي ثالثة حاالت ،اعتمدت المحكمة أوامر جبر األضرار( .)41وفي نفس
( )36في معظم المنظمات الدولية ،تقل معدالت تنفيذ الميزانية عن  100في المائة.
( )37كانت تتعلق ،حتى  31كانون األول/ديسمبر  ،2018بالسيد عمر البشير (الهارب)  -رئيس
جمهورية السودان ،السيد معمر القذافي (متوفى) – رئيس جمهورية ليبيا ،السيد أوورو كينياتا (تم
سحب التهم) – رئيس جمهورية كينيا ،السيد وليم رورو (تم إسقاطها)  -نائب رئيس جمهورية كينيا،
السيد جان بيير بيمبا (أدين في عام  ،2016ثم برئ في االستئناف في حزيران/يونيو  - )2018نائب
رئيس جمهورية الكونغو السابق ،السيد لوران غغبو (المحاكمة جارية)  -الرئيس السابق لكوت
ديفوار.
( )38يجب أن تؤخذ مدة اإلجراءات التي اتخذت منذ إنشاء المحكمة في عين االعتبار ،كما ينضح
من جميع اإلجراءات التي اتخذتها المحكمة ،والتي تتعلق جميعها بنفس القضية (لوبانغا):
(أ) ت افتتاح التحقيق األول في عام 2004؛
(ب) مذكرة التوقيف األولى صدرت في عام 2006؛
(ج) بدأت المحاكمة األولى في عام 2009؛
(د) صدر الحكم األول في  14آذار/مارس 2012؛
(هـ) صدر حكم االستئناف األول في  1كانون األول/ديسمبر 2014؛
(و) صدر أمر جبر األضرار األول في  21تشرين األول/أكتوبر .2016
( )39توماس لوبانجا ،جيرمان كاتانغا ،أحمد المهدي ،ومرة أخرى جيرمان كاتانغا.
( )40م م .روجو و كينياتا و مهاروشيمانا و أبو قردة.
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التاريخ ،أصدرت دائرة االستئناف سبعة أحكام( .)42وقد تم فتح ما مجموعه  28حالة بحلول
نهاية عام  ،2018شملت  39شخصا ا 18 ،منهم تمت مقاضاتهم أمام المحكمة ،وكان
اآلخرون هاربين أو ميتين(.)43
 -204خالل نفس الفترة (من  1أيلول/سبتمبر  2003إلى  31أيلول/ديسمبر  ، )2018أنفقت
المحكمة بالفعل مبلغ  1 562.5مليون يورو.
 -205إذا حاول أحد المراقبين الخارجيين تحديد "نسب مباشرة" بين هذه البيانات ،فسيحصل
على أرقام مثيرة لإلعجاب ،لكن ربما تكون مضللة ،مثل  390مليون يورو لكل حكم مذنب،
و  260مليون يورو لكل حكم ،و  40مليون يورو لكل فرد معني 142 ،مليون يورو لكل
حالة ،الخ .إن هذا هو السبب في أنه حتى لو كانت المحكمة تعتقد أنه ال يمكن اعتبارها
"منظمة قائمة على النتائج" ،فمن المستحسن وضع مؤشرات أداء مالي أكثر دقة من أجل
المحاسبة بطريقة أكثر تفصيالا عن مستوى الموارد المالية العامة التي تستخدمها المنظمة.
 -206فيما يتعلق بمؤشرات أداء الميزانية ،ينص النظام المالي ،القاعدة  ،2-103على اآلتي
"يحدد شرح الميزانية ،حيثما أمكن ،أهدافا ا محددة ونتائج متوقعة ومؤشرات أداء رئيسية
للفترة المالية".
 - 207ولكن لم تبدأ المحكمة في تطوير مؤشرات األداء للمنظمة بأكملها إال منذ عام 2015
فقط .وقد دعت جمعية الدول األطراف ،في دورتها الثالثة عشرة في كانون األول/ديسمبر
 )44(،2014المحكمة "إلى تكثيف جهودها لوضع مؤشرات كمية ونوعية تمكن المحكمة من

إظهار إنجازاتها واحتياجاتها على نحو أفضل ،وسيمكن ذلك الدول األطراف من تقييم أداء
المحكمة بطريقة أكثر استراتيجية".

 -208بعد ثالثة سنوات في عام  ،2017كشف التقرير الثالث حول تطوير مؤشرات األداء
للمحكمة الجنائية الدولية( )45عن  102من مؤشرات األداء الرئيسية منسقة حول أربعة
()46
مجاالت األداء.
 -209في غضون ذلك ،في عام  2016الحظ المراجع الداخلي أن فريق العمل قد حدد ونفذ
حوالي  100مؤشر من مؤشرات األداء الرئيسية ،ولكن بعد تحليلها ،اقترحت التوصية رقم
 7أن "تضمن لجنة التنسيق توفر موارد ومهارات كافية في فريق العمل إلجراء تحليل

انتقادي لمؤشرات األداء الحالية التي تستخدمها المحكمة .يشتمل هذا االختبار على اختبار
 .)47(SMARTاستناد اا إلى النتائج ،ينبغي أن توافق لجنة التنسيق على عدد محدود من مؤشرات
األداء التي يمكن قياسها ويمكن ربطها بالعمليات".
( )41قضايا لوبانغا و كاتانغا و المهدي
( )42بما في ذلك تبرئة السيد ماتيو نغوديجول لعدم كفاية األدلة في عام  ،2014وفي عام ،2018
تم إلغاء جميع التهم الموجهة إلى جان بيير بيمبا في وقت عمل المراجعة (في النصف األول من عام
 ،)2019وفي  15كانون الثاني/يناير  2019تم إصدار حكم االستئناف الثامن ،كما تمت تبرئة السيد
لوران جباجبو.
( )43في مسألة السودان ،لم يتم القبض على أي من المشتبه فيهم منذ  10سنوات.
()44
الوثيقة ICC-ASP/13/20
( )45الوثيقة  115/11/2017المؤرخة في  15تشرين الثاني/نوفمبر .2017
( )46المجال  :1أن اإلجراءات سريعة وعادلة وشفافة في جميع المراحل؛ المجال  :2أن يكون توجه
المحكمة وإدارتها فعالين؛ المجال  :3أن تضمن المحكمة األمن الكافي ألعمالها ،بما في ذلك حماية
األشخاص المعرضين للخطر نتيجة لتعاونهم مع المحكمة؛ المجال  :4قدرة الضحايا على الوصول
إلى المحكمة.
ا
( - S )47محددا - M ،يمكن قياسه -A ،يمكن تحقيقه - R ،واقعي ،و  - Tضمن وقت محدد
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 - 210لم تقبل إدارة المحكمة هذه التوصية ،التي قدمت الجواب التالي" :مؤشرات األداء
التي تطورها المحكمة حاليا ليست مرتبطة بالميزانية .أحد األهداف الرئيسية لتطوير
مؤشرات األداء هو وجود إجراءات قضائية نزيهة وفعالة".
 -211بعد دراسة هذه الحقائق ،يالحظ المراجع الخارجي ما يلي:
(أ) ال يوجد انسجام بين مؤشرات األداء الرئيسية المحددة على مستوى المحكمة
ومؤشرات األداء الرئيسية من طرف جهاز المحكمة ،على النحو المبين في ملحقات تقرير
أداء الميزانية السنوية (أي ،للسنة المالية  ،2017في الملحقات رقم  1و  2و  4و  6و  7و
)8؛
(ب) معظم مؤشرات األداء الرئيسية التي تم الكشف عنها في هذه الملحقات ،ليست لها
صلة بتنفيذ الموازنة ،وهي عادة تشكل وصفا ا بسيطا ا لبعض األنشطة المختارة ،وال تسمح
بقياس النتيجة فيما يتعلق بهدف كمي؛
(ج) لمعظم مؤشرات األداء أهداف غير قابلة للقياس مثل "توفير البحوث والمشورة القانونية
حسب الطلب" أو "تعزيز رضا العمالء"؛
(د) العدد الكبير من اإلنجازات التي تم تقديرها بنسبة  100في المائة ال تكون في كثير من
األحيان نتيجة لمقارنة رقمين أو التحقق من تنفيذ عمل محدد ،بل مجرد شرح لألنشطة
المتعلقة بالهدف المحدد؛
(هـ) يمكن اعتبار العديد من مؤشرات األداء الرئيسية هذه بأنها أدوات لمساعدة كل
جهاز على توضيح مهامه الرئيسية بدالا من كونها أدوات حقيقية توفر معلومات مفيدة للدول
األطراف .ال يوجد هناك أولويات محددة لتلك المؤشرات .إن هذا يجعل من الصعب جدا ا على
الدول األطراف استخالص أي استنتاجات بشأن كفاءة المحكمة وأدائها؛
(و) إن العدد الكبير من مؤشرات األداء بدون أولوية محددة تحد من إمكانية أي قارئ
لفهم أين توجد النتائج "الرئيسية" الفعلية وأن يكون له نظرة شاملة على أداء المحكمة.
 -212ونتيجة لذلك ،ال يمكن للمحكمة الجنائية الدولية أن تقدم ،في مواجهة "نسب مباشرة"
مضللة يمكن استنتاجها من قبل مراقب خارجي ،كما هو موضح في المقدمة أعاله لمؤشرات
األداء الرئيسية ،أي مؤشرات أداء مرضية وقابلة للقياس من الناحية المالية قابلة للقياس تبين
لجميع أصحاب المصلحة (بما في ذلك الرأي العام) الصلة بين التكاليف المتكبدة والنتائج التي
تم الحصول عليها.
النتيجة :كما أكد جواب المحكمة على تقرير المراجعة الداخلية لعام  ،2016فإن
مؤشرات األداء الرئيسية للمحكمة الجنائية الدولية "ليست مرتبطة بالميزانية".
إن العدد الكبير لمؤشرات األداء الرئيسية الواردة في ملحقات تقرير أداء الميزانية
البرنامجية ،وعدم وجود أولويات محددة ،يجعل القراءة مضطربا ا والتقييم العالمي
لألداء الحقيقي للمحكمة مستحيالا.
التوصية رقم ( 10نسبة األولوية  :)2فيما يتعلق بمؤشرات األداء الرئيسية الواردة
في ملحقات تقرير أداء الميزانية ،يوصي المراجع الخارجي بما يلي:
(أ) من أجل تقديم تقرير أداء ميزانية سنوي أكثر تماسكا ا وتركيزا ا على
الميزانية ،لم تعد المحكمة تنشر الملحقات المخصصة حاليا ا لمؤشرات األداء الرئيسية

2R1A070819

56

ICC-ASP/18/2/Rev.1

للبرامج الرئيسية ،ومعظمها غير قابل للقياس وليس لها صلة بأداء الميزانية ،أي ،أنها
حتى ال تقدم مؤشرات مناسبة للتكاليف/النتائج؛
(ب) من أجل تالفي السماح ألصحاب المصلحة الخارجيين باإلفصاح عن
مؤشرات الميزانية البسيطة والمضللة استنادا ا إلى المعلومات المتوفرة للعموم (على
سبيل المثال ،بتقسيم نفقات الميزانية الفعلية للمحكمة على عدد أحكام مذنب ،بشأن
األفراد المعنيين بالحاالت الخ) تغتنم المحكمة فرصة أعمالها الحالية بشأن خطة
المحكمة اإلستراتيجية للفترة من  2019إلى  2021إلختيار ،إذا ومتى أمكن ،البعض
من مؤشرات األداء الرئيسية المحددة التي تبين عالقة واضحة مع استخدام موارد
الميزانية لتحل محل مؤشرات األداء الرئيسية غير المجدية التي تم الكشف عنها في
تقارير أداء الميزانية التي ال ترتبط عموما ا بشكل مباشر بالميزانية؛
(ج) بمجرد االنتهاء من هذه المهمة ،تقوم كل هيئة بإختيار عددا ا محدودا ا جدا ا
من أهم المؤشرات القابلة للقياس المتعلقة بالميزانية (بين اثنين وأربعة ،إن وجدت)،
إلرفاقها بتقرير أداء الميزانية.
يجب أن ال يتم إيقاف نشر المؤشرات الحالية حتى تتوفر مؤشرات جديدة ذات صلة
فعلية.

ثالثا ا الخالصة
 -213يتعين على جميع الدول إجراء مقايضات مالية بين وظائفها السيادية .إن مواردها
المالية المتاحة ليست محدودة ،بحيث يجب عليهم فرض سقوف مالية على كل من هذه
الوظائف .إن الموارد المخصصة لألنظمة القضائية الوطنية ليست استثنا اء لهذه القاعدة ،دون
إثارة الشكوك حول استقاللية أنظمتها القضائية.
 -214ولكن ،منذ إنشاء المحكمة ،لم يتم التقيد بهذه القاعدة العالمية بالنسبة للمحكمة ،لثالثة
أسباب رئيسية:
(أ) التفسير السائد لنظام روما األساسي المتعلق بمبدأ استقالل مكتب المدعي العام هو
أنه ال يمكن وضع قيود مالية عليه؛
(ب) الحاجة ،وفقا ا للممارسة الحالية ،إلى التوصل إلى توافق في اآلراء بشأن قرارات
الموافقة على الميزانية تجعل من الصعب تحديد أي سقف مقبول للميزانية عموماا؛
(ج) أدت القضايا المحالة إلى المدعي العام والتي أكدها القضاة إلى زيادة عبء العمل
بشكل مستمر خالل العقد األول من نشاط المحكمة .إن هذا من شأنه أن يعزز العنصرين
السابقين.
 - 215ومع ذلك ،فقد تطور الوضع على مدى العقد الماضي ،واستقر عبء العمل للمحكمة
الفعلي ،الذي لم يتم التنبؤ به ،وفي السنوات األخيرة كانت هناك عوامل أكثر وأكثر تشير إلى
أن المحكمة قد وصلت إلى سرعة طوافها .على الرغم من أنه ال يمكن استبعاد أعباء العمل
القصوى في مستقبل غير مسمى.
 -216معظم توصيات المراجع الخارجي الواردة في هذا التقرير والمصنفة "بمستوى
األولوية  ،"1تهدف إلى تحسين ميزانية المحكمة .لألسف ،لألسباب الموضحة في الفصل
(ألف) ،ال يسمح كل من نظام روما األساسي وهيكل ميزانية المحكمة بأي نهج القيمة مقابل
الكلفة .يضع هذا الموقف حدا ا واضحا ا للتحسينات التي يمكن توقعها من تنفيذ توصيات
المراجع الخارجي الواردة أعاله.
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 -217ومع ذلك ،وبخالف هذه التوصيات ،يالحظ المراجع الخارجي أن لجنة الدراسات
المعنية بالحوكمة قدمت إلى جمعية الدول األطراف تقريرا ا بتاريخ  16تشرين الثاني/نوفمبر
 2016يناقش إمكانية تنفيذ "مغلف" ميزانية (أو عدة مغلفات) لميزانية المحكمة .ستكون هذه
طريقة فعالة لتجميد الزيادات المستقبلية ،في حين أنها تتيح ،في ظروف استثنائية غير
متوقعة ،إمكانية اعتماد جمعية الدول األطراف لميزانيات إضافية .نظرا ا إلى وجود خطر من
أن تؤدي هذه الخطوة إلى إنشاء محكمة "تقودها الموارد" ،لذلك لم تتبع جمعية الدول
األطراف هذا المسار.
 -218ومع ذلك ،بعد تدقيق جميع جوانب عملية ميزانية المحكمة ،فإن رأي المراجع
الخارجي ،كما اقترحت المجموعة ،سيكون نهج المغلف ،على غرار النهج المطبق على
جميع المحاكم الوطنية ،هو الطريقة الفعالة الوحيدة لوضع ميزانية المحكمة تحت سيطرة
الدول األطراف.

رابعا ا-

متابعة التوصيات السابقة

 -219قدم مراجع الحسابات الخارجي متابعة التوصيات الناتجة عن جميع المراجعات
السابقة في تقريره عن البيانات المالية للسنة المالية  ،2018وذلك إلدراج جميع التوصيات
المنفذة أو التي ال تزال معلقة في جدول واحد.

خامسا ا شكر وتقدير
يود المراجع الخارجي أن يعرب عن تقديره العميق لمديري وموظفي المحكمة على استقبالهم
ودقة المعلومات التي قدموها.
نهاية مالحظات التدقيق.
External Auditor
First President of the
)Cour des Comptes (France
13 rue Cambon
75001 Paris, France
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الملحقات
الملحق األول
الختصاصات
 -1وفقا ا لرسالة اإلخطار المرسلة إلى المسجل في  10كانون الثاني/يناير  ،2018أجرى
ثالثة من أعضاء فريق المراجعة الخارجية مراجعة لألداء فيما يتعلق بإجراءات ميزانية
المحكمة في الفترة من  20إلى  31أيار/مايو .2019
 -2لقد تم االتفاق على اختصاصات عملية المراجعة هذه بعد التشاور مع المديرين
المعنيين ،وتم إبالغهم في  11كانون الثاني/يناير  ،2019كما أرسل لهم بعد ذلك استبيانين،
األول في  21آذار/مارس  2019والثاني في  06أيار/مايو  .2019االختصاصات هي كما
يلي:

ألف -النطاق
 -3المراجعة مخصصة لعملية ميزانية المحكمة.
 -4وتغطي عملية إعداد واعتماد (المراجعة والتفاوض والموافقة) وتنفيذ الميزانية السنوية
للمنظمة.

باء -األهداف
 -5الغرض من المراجعة هو قياس فعالية وكفاءة عملية الموازنة ،وعند االقتضاء ،اقتراح
طرق لتحسينها.
 -6على وجه التحديد ،ستركز المراجعة على مدى قدرة الميزانية على التكيف مع عبء
عمل المحكمة ،وإلى أي مدى تكون عملية الميزانية هي األكثر مثالية في جميع المراحل
الرئيسية الثالثة ،بما في ذلك:
(أ) التنسيق بين أجهزة المحكمة ومكاتبها أثناء إعداد الميزانية من أجل التيقن من:
(أ) الفهم المشترك ألولويات المحكمة وافتراضات الميزانية ؛ (ب) اقتراح ميزانية متسقة
أيضا ا طلبات  /توصيات جمعية الدول
على مستوى المحكمة يأخذ في االعتبار
األطراف/لجنة الميزانية والمالية؛
(ب) تفاعل المحكمة مع جمعية الدول األطراف وهيئاتها الفرعية ،بما في ذلك لجنة
اعتماد الميزانية للتيقن من إشراف الدول األطراف؛
الميزانية والمالية ،في
(ج) مقدرة المحكمة على معالجة أي تغييرات في االفتراضات أو التغييرات في
عبء العمل أثناء تنفيذ الميزانية.
 -7في هذه المراحل الثالثة (اإلعداد ،االعتماد ،التنفيذ) ،سيركز االستعراض على الطريقة
التي يمكن بها للميزانية أن تتكيف ،نزوالا وصعودا ا ،مع عبء العمل والموارد المالية التي
توفرها الدول ،من أجل إجراء تقييم على مرونته واستدامته.

جيم -الطريقة
 -8يشمل الفريق ثالثة مدققين وهم  -ميشيل كاموين ،وجيل ليفي ،وكريستيان كاردون.
وتم تنظيم أعمال المراجعة وتوزيعها على النحو التالي:
(أ) جوهر مشترك ،يغطي خمسة مجاالت:
( )1استعراض اإلنجازات المالية السابقة ألعمال المحكمة منذ عام ،2002
من البداية ،نظرة شاملة لتطور تكاليف اإلجراءات التي اتخذتها
من أجل استنباط،
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االصطناعية ذات الصلة بين الموارد
النسب
المحكمة ،ولتقييم ،بقدر اإلمكان،
الميزانية إلى برامج؛
الملتزم بها والنتائج المحققة ،بغض النظر عن تقسيم
( )2جرد وتحليل القواعد المطبقة في مسائل الميزانية ضمن المحكمة؛
( )3تحليل تطور ميزانية المحكمة على مدى السنوات الخمس الماضية:
للنفقات ،بحسب البرنامج الرئيسي وطبيعة اإلنفاق؛ وبالنسبة المبالغ المستلمة ،التفصيل بين
المساهمات المقررة والتبرعات .في هذه المناسبة ،سيتم التطرق إلى العالقة بين نتيجة تنفيذ
الميزانية ومستوى المال النقدي المتاح للمنظمة؛
( )4استعراض أساليب تقييم اإليرادات والنفقات أثناء إعداد كل ميزانية (بما
في ذلك وجود وموثوقية المعلومات المتاحة لقلم المحكمة بالتشاور مع األجهزة األخرى،
بشأن الحاالت الجديدة التي يتعين على المحكمة معالجتها وتلك التي يمكن إغالقها أو تأجيلها
خالل فترة الميزانية التالية)؛
ا
( )5واستعراض مزايا وعيوب اعتماد ميزانية محددة وفقا للمعايير المحاسبية
الدولية للقطاع العام (لإلجابة على سؤال محدد طرحته لجنة الميزانية خالل عرض تقرير
المراجع في العام الماضي)؛
(ب) نهج تحليلي للبرامج الرئيسية:
( )1في الممارسة العملية ،سيتم تقسيم البرامج في ثالثة مجموعات )1( :قلم
المحكمة (كريستيان كاردون) ،
( )2مكتب المدعي العام (ميشيل كاموين)،
( )3الرئاسة  /الدوائر وغيرها من البرامج (جيل ليفي)؛
( )2سيركز التحليل على تحديد التكاليف المتكررة/غير المتكررة والوسائل
المتاحة (إن وجدت) والمنفذة لتمكين الدول األطراف من التحكم في تطورها.

دال -جدول العمل
 -9في أعقاب اجتماع عبر الفيديو عقد في  12تشرين الثاني/نوفمبر  ،2018تم تقديم
الوثائق األساسية إلى المدقق الخارجي في  11كانون الثاني/يناير  .2019وتم إرسال أول
استبيان تكميلي إلى الخدمات في  21آذار/مارس  2019مع ردود متوقعة بحلول نهاية
شباط/فبراير  ،2019واستبيان ثاني في  04آذار/مارس  2019وثالث في  05أيار/مايو
 ،2019مع ردود متوقعة بحلول  15أيار/مايو .2019
 -10تم عقد البعثة في الموقع في الفترة من  20إلى  31أيار/مايو  .2019وتم االتفاق على
جدول االجتماعات مع المسؤولين المعنيين في قلم المحكمة ومكتب المدعي العام والرئاسة،
وما إلى ذلك قبل بدء المهمة (على أساس أربعة اجتماعات كحد أقصى في اليوم لكل مدقق).
كما تم تحديد موعد افتتاحي وجلسة ختامية.

هاء -إعداد وتقديم تقرير المراجعة
 -11تم التخطيط لعمل مرحلتين:
(أ) المرحلة األولى (مسودة التقرير) :في نهاية مراجعته في الموقع ،أرسل المراجع
تقريرا ا مؤقتا ا في  4حزيران/يونيو  2019للموافقة عليه؛
(ب) المرحلة الثانية (التقرير النهائي) :يحال التقرير النهائي ،مع اعتبار الردود على
المحكمة في بداية تموز/يوليه لتقديمه إلى جمعية الدول األطراف،
التقرير المؤقت ،إلى
المراجعة ،لجنة الميزانية والمالية) ،وفقا ا
بعد أن تنظر فيه اللجان المخصصة (لجنة
لإلجراءات والجدول الزمني الموحد للمحكمة الجنائية الدولية.
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الملحق الثاني
قائمة األشخاص الذين تم إجراء مقابالت معهم
مكتب الرئيس
 هيراد أبطاهي ،المستشار القانوني ورئيس الوحدة شون كورنيلالدوائر القضائية
 مارك بيرين دي بريشامبو ،قاضي ونائب الرئيسالفريق العامل في لهاي
 السفيرة مارلين بونيتشي ،ميسرة الميزانية السفيرة أنيكا ماركوفيتش ،ميسرة اإلشراف على إدارة الميزانيةمكتب المدعي العام
 جايمز ستيوارت ،نائب المدعية العامة ماركو بالسي ،رئيس قسم إدارة الخدمات جنيفر أوروتيا ،قسم إدارة الخدماتالصندوق الستئماني
 بيتر دي بان ،المدير التنفيذي للصندوق االستئماني للضحايا إيفان دراغانو ،الصندوق االستئماني للضحاياآلية الرقابة المستقلة
 سكلين حيدريلي ،رئيس آلية الرقابة المستقلةالمراجعة الداخلية
 فلورنس بولي ،مديرةقلم المحكمة
 بيتر لويس ،المسجل إيفان أليبي ،مدير قسم الخدمات اإلدارية مارك دوبويسون ،مدير شعبة الخدمات القضائية خوان إسكوديرو ،رئيس مكتب المسجل مايكل تشين ،رئيس قسم الميزانية بيير رونزيير ،قسم الميزانية إتيان جوس ،رئيس وحدة العمليات في قسم الموارد البشرية السي كوسينين ،رئيس قسم األمن كيلي مانيكس ،قسم خدمات إدارة المعلومات بيتر فانافيربكي ،وحدة المساعدة القانونية ناتاشا شاودر ،قسم الضحايا والشهود تشي وانغ ،شعبة العمليات الخارجية____________
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