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  األطراف الدول مجعية

 

  عشرة احلادية الدورة
 ٢٠١٢ نوفمرب/الثاين تشرين ٢٢-١٤ الهاي، 

 *الكفاءة بتدابري املتعلق احملكمة تقدم حول السابع الةاحل تقرير

 مقدمة   أوالً

 إن )١(،")اجلمعية(" األطراف الدول مجعية عن الصادر ICC-ASP/7/Res.4 رقم للقرار وفقاً -١
 .الكفاءة تدابري عن ناجتة وفورات لتجد جهدها قصارى تبذل ")احملكمة(" الدولية اجلنائية احملكمة

 ةالثاني اجللسة يف وذلك الكفاءة تدابري بشأن تقدمها حول للحالة تقارير ستة احملكمة قدمت لقد
 واملالية امليزانية للجنة عشرة والسابعة عشرة واخلامسة عشرة والرابعة عشرة والثالثة عشرة

 )٢(").اللجنة("

 الكفاءة بتدابري املتعلق تقدمها حول للمحكمة احلالة بتقرير اللجنة رحبت السابعة، دورا يف -٢
 املمكنة وفورات مقدار الوحتديد إلجياد جهودها يف كبرياً تقدماً أحرزت قد احملكمة بأن والحظت
 عشرة الثامنة دورا يف قدمتها اليت للمحكمة توصيتها اللجنة كررت كما .الكفاءة زيادة الناجتة عن

 )٣(.الكفاءة زيادة عن الناجتة املكاسب  مقدارحتديد حنو تقدمها حول الةاحل تقرير مع

 يف اللجنة إىل الكفاءة زيادة ريتداب عن الناجتة املالية للوفورات األخري امللخص تقدمي مت لقد -٣
 حققتها اليت الكفاءة زيادة عن الناجتة للمكاسب حتديثاً احلايل التقرير يعطيو )٤(.عشرة السابعة دورا
 اختذا اليت التدابري نتيجة رئيسي بشكل يعكس والذي األخري يالكم التقدير هذا تقدمي منذ احملكمة
 يف تقدميها مت اليت الكفاءة تدابري إىل أيضاً التقرير ويشري .٢٠١١ عام من الثاين النصف خالل احملكمة

                                                 
*
   .CBF/18/12 صدر سابقاً حتت الرقم 
الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة السابعة، الهاي،  )١(

  .ICC-ASP/7/20/Res.4، األول، اجلزء الثالثالد ، )ICC-ASP/7/20( ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٢٢- ١٤
)٢ (ICC-ASP/8/6, ICC-ASP/8/30, ICC-ASP/9/CBF.1/13. CBF/15/13, CBF/16/15, CBF/17/5.  
  .٤٨، الفقرة ٢.الد الثاين، اجلزء ب, (ICC-ASP/10/20) ٢٠١١... الدورة العاشرة ... السجالت الرمسية ) ٣(
)٤( CBF/15/13.  
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 عن الناجتة للمكاسب كاملة صورة إعطاء أجل من ٢٠١١ لعام األول للنصف السابق اللجنة تقرير
  .٢٠١١ عام خالل الكفاءة زيادة

 الكفاءةب املتعلقة املنسقة احملكمة إستراتيجية   ألف

 مت على النحو الذي الدول، مع التعاون خالل من الكفاءة قيقلتح جهودها بذل مواصلة أثناء -٤
 احملكمة وضعت لقد الكفاءة، زيادة مكاسب ناجتة عن حتقيق حول األخري تقريرها يف توضيحه

 استراتيجية تطوير مت لقد .الكفاءة من املزيد لتحقيق املنسقة الداخلية اجلهود على ترتكز استراتيجية
  .أدناه املبينة الرئيسية الثةالث النواحي حول احملكمة

 القضائية األنشطة يف والعدالة الكفاءة إدارة   باء

 من مرحلة كل تصميم مت لقد .نشطتهاوأ واليتها نواحي بكافة احملكمة تكاليف فعالية ترتبط -٥
 لتحترم – والتعويضات واالستئناف واحملاكمة والتحقيق األولية الدراسة – احملكمة أنشطة مراحل
 املقياس البعيد املدى على سيشكل الذي األمر ،القضائية األنشطة حيث من األطراف جلميع العدالة
 الذي النحو على األطراف مجيع حقوق متاماً حيترم أنه حني يف كفاءة املؤسسات أكثر عنه سينتج الذي

 أو لتحسني أساليب لتجد باستمرار تسعى احملكمة إن )٥(.للمحكمة السابق التقرير يف توضيحه مت
 القضائية اهليئة ا تقوم اليت بالطريقة اإلجراءات وعدالة كفاءة تتأثر .القضائية إجراءاا توحيد

 ضيق بتركيز العام املدعي ملكتب تحقيق بالاً خاصاًج املثال، سبيل على( أنشطتهم بأداء واألطراف
 األعداد من بدالً الشهود من الًقلي اًعدد استدعاء ؛النطاق واسعةللتحقيق  بإستراتيجية مقارنة النطاق

 القضائية اهليئة تقوم ).الضحايا لتمثيل الترتيبات عمل خالهلا من ميكن اليت خمتلفة طرق الكبرية؛
 الطبيعة حتترم أا حني يف ،عمليام يف والعدالة الكفاءة دمج إىل دف مبادئ بوضع واألطراف

  .قضية كلب اخلاصة

 يف صعباً بأنه أثبت قد العالقة وله اًمتسقالذي يكون  ألداءا ياسقل نظام تطبيق فإن ذلك، ومع -٦
 تمت يتال األعمال معظمفإن  لتكامل،املتعلق با احملكمة مبدأ إىل وفقاً املثال، سبيل على .احملكمة سياق

 .العامل أحناء كافة يف القضائية اهليئات ضمن ا القيام يتم قد األساسي، روما نظام أهداف لتحقيق
 هذه عن النظر وبغض .إجيابية لفعالية مقياساً ليس احملكمة إىل تصل اليت القضايا عدد فإن ك،لذل

 ومن .بأنشطتها العالقة وذات شفافة مرحلية مؤشرات لتطبيق مكرسة تبقى احملكمة فإن الصعوبات،
 .سلسلهاوت القضائية العمليات يف اخلطوات تعاريف صقل تعترب احملكمة فإن ،هدفها إىل الوصول أجل
 التحسينات بتحديد ستسمح األساسية، الدعم لعمليات املرحلية ؤشراتامل مع سوية النهج، وهذا

 التخطيط يف ستخدمي سوف تكوينه، سيتم الذي والنموذج .احملكمة جلسات كفاءة يف املمكنة

                                                 
  .(ICC-ASP/9/CBF.1/13) أنظر تقرير احلالة الثالث حول تقدم احملكمة املتعلق بتدابري الكفاءة) ٥(
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 يف ضالفائ أو النقص تاليف أجل من وذلك معقول بشكل ا التنبؤ ميكن واليت ؤكدةامل ألنشطةل
  .احملكمة أجزاء كافة يف القدرات

 ستقوم لذلك، .الةفع تكون أن بدون كفوءة تكون بأن الدولية اجلنائية للمحكمة ميكن ال  -٧
 التقييم هذا مثل لتأدية اخلاصة األدوات بشأن احلوار من مزيد يف األطراف الدول مبحاورة احملكمة
 اليت اإلدارة سياق يف خاصة احملكمة، يف والرصد يملتقيا أعمال إنشاء اعتبار أيضاً وسيتم .للفعالية
  .ةالداخلي الرقابة هيكل معو لمحكمةل املخاطر إدارة مع ربطها وسيتم النتائج، على تستند

 زيادةب الوفورات بتحقيق املتعلق اهليكل إلعادة احلايل عملها إطار بتوسيع احملكمة ستقوم -٨
 بالعمليات مباشر بشكل املتعلقة األنشطة لتشمل وذلك ابقةالس التقارير يف املبني النحو على الكفاءة

 إذا وما إنتاج أو نشاط كل إىل حاجة هناك تكان إذا ما لتقييم سيكون ذلك من اهلدف .القضائية
 للقرارات كان حيث النواحي مراجعة ستتم التحديد وجه على .ألدائها كفاءة أكثر طرق هناك كانت

  .التكاليف علىاً اً كبريتأثري السابقة القضائية

 األخرى احملكمة ألنشطة الكفاءة إدارة   جيم

 يف التدقيقب احملكمة تستمر سوف القضائية، بالعملية املتعلقة لألنشطة استعراضها مع سوية -٩
 وتقييم  الكفاءةعدم تاليف أجل من التنسيق آليات تبسيط على التركيز سيكون ، حيثأخرى أنشطة

  .والفعالية والكفاءة التكاليف ناحية من ةاخلارجي ةللحوكم احلايل اهليكل تأثري

 يزال ال كان إذا ماحول  دوري بشكل تقييم إجراء ،امليزانية عملية خالل من ،احملكمة تعتزم -١٠
 قسم وكل بكاملها احملكمة منظور من ذلك سيتم .وحدة كل املنتجات الصادرة عن إىل حاجة هناك
 من كلفةتالمقارنة ب  األفضلقيمةلل تعريفال عملية حتسني انياتإمك يف تنظر احملكمة أن كما .ذاته حبد

 هذا يف .يقدموا اليت للخدمات الفعلية والتكلفة واجلودة احلجم بشأن الداخلية االستشارات خالل
 املقترح الربنامج مليزانية عملها مت اليت التخفيضات تأثري برصد ٢٠١٢ عام يف احملكمة ستقوم السياق،

 ؤديت اليت املقترحة واألنشطة املشاريع مجيع تطبيق ميكن كان إذا ما حتديد أجل من ذلكو ٢٠١٢ لعام
 .املتوفرة املوارد يف النقص إىل نظراً الكفاءة عن الناتج التوفري إىل

 الكفاءة، عن اجمالن التوفري حيث من اعتبارها يستمر سوف األخرى القضائية غري األنشطة -١١
 احلاالت بعض يف أنه حني ويف .باإلنتاجية املتعلقة والتدابري باملباين ملتعلقةا التدابري ،التحديد وجه على

 العمليات استعراض من بدالً اجلديدة األدوات تطبيق بواسطة األنشطة بعض إنتاجية حتسني ميكن قد
 امليزانيةب املتعلقة التدابري بأن تالحظ بأن ملزمة احملكمة فإن أعاله، املذكورة التدابري يف متوخى هو كما
 ختطيط على بالغاً تأثرياً هلا كان ٢٠١١ ديسمرب/األول كانون يف األخرية دورا يف اجلمعية قررا واليت

 يف االستثمار املثال، سبيل على .تأجيلها سيلزم اليتو بالكفاءة املتعلقة املشاريع من عدد يف احملكمة
 اجلديدة، الربجميات حلول يف االستثمار اثل،مم وبشكل .ممكناً يعد مل املخاطر إدارة مشروع استشارات

 ستحاول ذلك ومع .الراهن الوقت يف تعليقها مت قد ،SAP الـ لربنامج والتخطيط امليزانية وحدة مثل
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 على .باإلنتاجية تتعلق أدوات يف احملتملة االستثمارات لتكاليف حتليل إجراء ممكناً، كان أينما احملكمة،
 على الرئيسي احملكمة تركيز كان التقرير، هذا حترير وقت يف أنه إىل ارةاإلش جتدر ذلك، من الرغم
 القصري للمدى الرئيسية الكفاءات" :حتكمها اليت اهليئات فرضتها اليت امليزانية يف التخفيضات تأثري إدارة
 مت ليتا االستباقية األنشطة من بدالً تفاعلي طابع ذات ستكون القادمة األشهر يف تنفيذها سيتم واليت

 التقارير وتقدمي التقييم إجراء احملكمة على سيتعني .بالكفاءة املتعلقة السابقة احملكمة تقارير يف وصفها
 األمد القصرية التكاليف ختفيضات عن النامجة واملتوسط الطويل املدى على احملتملة الكفاءات عدم عن
  .هذه

 مةاحملك اختذا اليت الكفاءة تدابري عن حتديث   ثانياً

  ملواردا استخداماملرونة يف    ألف

 املنظمة احتياجات تلبية أجل من املوظفني نشر إلعادة املرن جها يف احملكمة استمرت لقد -١٢
 السواء حد على واستباقية تفاعلية الصدد هذا يف احملكمة جهود كانت لقد .األفضل بالشكل املتغرية

  .أدناه املبينة األنشطة وتشمل

 من كبرياً جزءاً ٢٠١١ عام يف احملكمة استوعبت،  الكفء للمواردمن خالل التخصيص -١٣
 له التابع القانوين الدعم موظفو ،بالمتان القاضي ،)ة واليتهاملمتد( تاسعال بالقاضي املتعلقة التكاليف

 تبلغ اليت التكاليف، هذه .القاضي خيدم الذي اإلداري املساعد من %٥٠ إىل باإلضافة ،)٣-ف(
 هذه باستيعاب احملكمة تستمر .٢٠١١ عام برنامج ميزانية يف تدرج مل يورو، ٣٢٠ ٤٤٢قيمتها 

 يف تنظر اليت األوىل االبتدائية الدائرة يشكلون الذين القضاة والية اية حىت ٢٠١٢ عام يف التكاليف
 على عالوة ).بالمتان و بينيتو-أوديو و )رئيساً( فولفورد القاضي( ٢٠١٢مارس /يف آذار لوبانغا قضية
 يف كامل بدوام ليخدم باحملكمة التحق الذي القاضي نقل تكاليف احملكمة استوعبت لقد ذلك،
 األقسام يف مؤقت بشكل القضاة بنشر احملكمة وتستمر .يورو ٦٦ ٠٠٠ البالغة ٢٠١١ فرباير/شباط

 خالل من وذلك األمثل العمل عبء حتميلهم أجل من األصل يف ا تعيينهم مت اليت تلك غري القضائية
  .للطلب وفقاً للنشر مرن نظام

 مت كما شيتأبي يف امليداين املكتب إغالق مت ،٢٠١١ ديسمرب/األول كانون و يوليو/متوز يف -١٤
 املثال، سبيل على وفورات،ال من اًدعد حتقيق مت لقد لذلك، نتيجةو .أجنمينا يف امليداين التواجد إغالق

 سيتم البلد بتلك اخلاصة املوارد أن إذ إضافية مشتريات ملع إىل احلاجة يلغي تشاد عمليات إغالقإن 
 نتيجة املستعادة األصول مماثل، وبشكل .للطلب وفقاً أخرى عمليات مناطق يف استيعاا/توزيعها إعادة

 وذلك للمحكمة تكلفة ةأي بدون خمزنة الراهن الوقت يف زالت ما شيتأبي يف امليداين املكتب إلغالق
 توزيعها إلعادة جاهزة واإلمدادات األصول هذه إن .أجنمينا يف الفرنسية كومةاحل مساعدة بفضل

 .اجلديدة احلاالت يف القضائية التطورات مع متشياً عملياً وممكناً اقتصادياً ذلك كان أينما واستخدامها
 ميداين مكتب أي إلنشاء االستثمار تكاليف يف اًكبري اًاخنفاض هناك يكون بأن احملتمل من وبالتايل،
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 بإعادة والسالمة األمن قسم قام شي،تأبي مكتب إغالق بعد .املذكورة القضائية للتطورات نتيجة جديد
 منصب إنشاء من بدالً كينيا إىل واحد )ميداين( أمن ومالزم ،٣-ف واحد، ميداين أمن ضابط نشر

 السودان يف للحالة آخر )ميداين( أمن مالزم توظيف أيضاً القسم هذا ألغى كما .اجلديدة للحالة جديد
 اجمموعه تبلغ التدابري هذه من حتقيقها مت اليت الفعلية الكفاءات .السابق امليداين األمن مالزم استقالة بعد

  .وزيعالت إعادة موارد من يورو ٢٧٢ ٠٠٠

  مستمرةاحملكمة جهود إنف امليدان، ويف الرئيسي املقر يف املوظفني نشر إعادة حيث ومن -١٥
 مكان أي يف( الالزمة اللغات جمموعات كافة يف احملليني امليدانيني نيفوريال املترمجني من مزيد العتماد

  تكلفةأقل حمليني نيفوري مترمجني نشر ألن وذلك )السالمةب اخلاصة التوصيات به تسمح زمن وأي
 من ثل،مما وبشكل ).اليومي املعيشة بدل أو السفر بدل دفع على ذلك ينطوي وال أقل األتعاب رسوم(

 حيث الرئيسي، املقر إىل امليداين كامباال مكتب من ٢-ف  برتبةواحد مساعد محاية ضابط نقل خالل
 الراتب تكاليف توفري مت فقد كينيا، ويف أوغندا يف احلالتني عن مسؤوالً املساعد احلماية ضابط كان

 احملكمة ا تتعامل اليت املختلفة للحاالت العمل عبء إن .أشهر ٦ ملدة ٢-ف برتبة واحد لشخص
 املساعدين احلماية ضباط يقوم ذلك، ىلإ باإلضافة .حالة لكل الشهود يموتقي إدارة إىل احلاجة تولد

 للمحكمة يوجد ال حيث احلالة دول خارج إىل الشهود من اًعدد نقل يتم عندما القضية مدير دورب
 كفاءة أكثر جعله ميكن الضحاياو الشهود هؤالء وإدارة احلاالت هذه مجيع تنسيق إن .تواجد أي

 يتم وبالتايل، ،)ديناملساع احلماية ضباط من البعض( الرئيسي املقر يف احملدودة املوظفني موارد دمجب
 تدابري التحديد، وجه وعلى ،املعنية األطراف إىل اخلدمات توفري يف واملرونة العمل استمرارية من التيقن

 .فة ا احملكمةاملكلّ األعمال من وهو احملكمة، دوائر إىل اخلاصة ورةاملش وتقدمي احملكمة داخل احلماية
 ومن الرئيسي املكتب من مؤقتاً املساعدين احلماية ضباط من اثنني نشر إعادة مت لقد ذلك، على عالوة

 امم التشغيلية االحتياجات لتغطية كينيا إىل خمتلفني وقتني ويف التوايل على كينشاسا يف امليداين املكتب
 احلماية ضباط من اثنني أن كما .٢-ف برتبة لشخص شهرين راتب تعادل وفورات حتقيق إىل أدى

 .منهما لكل حلالتني مبسؤولياما استمرا الرئيسي املقر ويف الدميقراطية الكونغو مجهورية يف املساعدين
 الدعم اتخدم بتوفري يقوم حيث واحدة حالة عن مسؤوالً واحد مساعد أمن ضابط عادة يكون
 برنامج يف املشاركني إىل القضية إدارة أعمال ريوفّ نفسه الوقت ويف الشهود وحتضري باحملاكمة املتعلقة
 من الشهودو الضحايا وحدة متكنت اآلن، حىت .الدعم وإحاالت الدولية اجلنائية للمحكمة احلماية
 واألخرى جارية حماكمات تنطوي على منهما واحدة :واحد مساعد أمن ضابط قبل من حالتني تغطية

 فمن شأن ذلك، ٢٠١١ عام يف  يف وقت واحدجاريتني مبحاكمتنيو .احملاكمة قبل التمهيدية باملرحلة
 من والشهود الضحايا وحدة متكنت ذلك من بدالًولكن  .إضايف مساعد أمن ضابط توظيف تربير

 تعادل وفورات عن أسفر امم وفورات وحتقيق بكفاءة املوارد باستخدام العمل هذا عبء استيعاب
 ).٢٠١١ ديسمرب/األول كانون إىل يوليو/متوز من للفترة( شهر ١٢ ملدة ٢-ف برتبة موظف تكاليف
 وقت يف نسق الذي الرئيسي، املقر إىل أوغندا من الشهود ميداين معين بضابط تعيني إعادة أدت أخرياً،
 ٦ ملدة ٣-ف برتبة موظف تكاليف تعادل وفورات إىلمما أدى  كينيايف و أوغندا يف األنشطة واحد
  .شهر



ICC-ASP/11/9 

09-A-240512 6 

 القسم موظفي موارد بدمج القائمة مبمارسته والسالمة األمن قسم واصل ،٢٠١١ عام طوال -١٦
 احملدد التخصيص إىل وفقاً التشغيلي لالستخدام اًصارم اًنظام إتباع من بدالً شامل بشكل واستخدامهم

 وظائف يف األمن موظفي ذلك يف مبا ،الرئيسي ملكتبا يف األمن موظفي مجيعلقد مت تدريب  .لمنصبل
 حدوث حال يف النظراء أو األتباع أدوار أداء من املوظفني لتمكني وذلك األخرى األعمال على ،إدارية

 للقسم، اهليكلي النظام هذا أتاح لقد .كافية موارد هلا توجد ال أو هلا خمطط غري تشغيلية متطلبات
 جلسات دعمللسنة، الرتب األخرى /اخلدمات العامةافيني فقط مبرتبة باستخدام ثالثة موظفني إض

 علىالرتب األخرى /اخلدمات العامةمبرتبة  موظف ٢٠ عادة يلزمها اليت واحد وقت يف منعقدة استماع
 الدعم مساعدي قبل من األساسي باملستوى األمن أعمالب القيام يتم الرئيسي، املقر يفو .يومي أساس
 للقسم كان ،٢٠٠٥ عام منذو .عام مؤقت أساس على ٢- خرتبة مبستوى توظيفهم يتم الذين األمين
 الساعة سبعة مدار على عمل لدورات متعاقدين األمين الدعم مساعدي ناصبمب ٢٢ من يتكون فريق

 سابق تقييم حسابات تأظهر لقد .املساعدة املؤقتة العامةالذين يتم متويلهم من  أيام يف األسبوع،
 ،احلقيقية القيمة حيث من التشغيلية واملهام التناوب واجبات باعتبار الدور، لذلك العمل ءعب ملؤشر

 النقص هذا تغطية يتم .املعيارية املتطلبات لتلبية األمين الدعم مساعدي من ٢٩ إىل حباجة الوحدة بأن
 لسبعة ريتوف ميثل هذا إن .أعلى مبستويات مبوظفني النقص وملء الشامل التوظيف ج خالل من

 جمموعه ما أو منهم، لكل السنة يف يورو ٤٣ ٠٠٠  بقيمة٢- خرتبةب كامل بدوام مناصب
  .يورو ٣٠١ ٠٠٠

 اهليكلية االستعراضات أثناء النظر يف الشاغرة املناصب باستخدام أيضاً مؤقتاً الكفاءة حتقيق ومت -١٧
 :املؤقتة الوفورات تتيح فإا الطويل، املدى على استدامتها ميكن ال التدابري هذه أن من بالرغم .مكنةامل

 ضابط بصفة واجباته بأداء بالوكالة احلماية قسم رئيس استمرارو والشهود الضحايا وحدة يفوذلك 
 أيضاً مت كما .٤-ف برتبة ملنصب أشهر ٦ ملدة راتب تعادل وفورات عن أسفر مما مساعد، محاية
 مبصاريف املتعلقة يةالسر احملاسبة أعمال يف اعدةللمس أخرى وحدة إىل الدعم مساعدي من اثنني إعارة

 مما الشهود، هؤالء قضايا إدارة يف وللمساعدة للمحكمة احلماية برنامج ضمن  يقعونالذين الشهود
 الدعم مساعدي من اًواحد وكان .األخرى الرتب/العامة اخلدمات مبرتبة كامل بدوام منصبني يعادل

 دعم، مساعد بصفة واجباته بأداء نفسه الوقت يف واستمر يعرف دعم مساعد بصفة يعمل احلاليني
 الرتب/العامة اخلدمات مبرتبة واحد ملنصب أشهر ستة ملدة راتب تعادل وفورات حتققت وبذلك
 للقسم بالغة مساعدات احملاكمة عمليات مساعد قدم املنصرم، العام من األخري الربع ويف .األخرى
 اخلدمات مبرتبة واحد ملنصب أشهر ثالثة ملدة راتب دلتعا وفورات حتققت وبذلك اإلداري

 يف نشرهم ومت حاالت ثالثة بتغطية امليداين والتنسيق العمليات مساعدو وقام .األخرى الرتب/العامة
 مما بالشهود املعنيني امليدانيني الضباط غياب فترة يف امليدانية العمليات بإدارة للمساعدة امليدانية املواقع
  .٣-ف برتبة واحد ملنصب أشهر ثالثة ملدة راتب تعادل فوراتو عن أسفر

 جلسات أيام من يوم ١٩١ ملدة الدعم قدمت اليت مماثلة تدابري  والسالمةاألمن قسم أختذ لقد -١٨
 إليها املشار التدابري خالل ومن .يوم لكل اًموظف )١٣،٧( ١٤ السنة خالل استلزمت اليتو احملكمة
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 مت  فقد، األعمالجدولة يف واملرونة املناصب ملء إعادة طريقة استخداموب )١٨ الفقرة أنظر( أعاله
 هذا أن إىل اإلشارة وجتدر . للموظفنيواملوارد االحتياجات بني الفعلي النقص حدة من تخفيفال

 أماكن يف األعمال  جمرىعلى اًتأثري له كان مما ،األساسية املهام من اًأشخاص أزالقد   بالفعلالتدبري
 من بالرغمو .احملكمة جللسات الدعم توفري من لتيقنمن أجل ا مقبوالً اًتأثري بأا اُعتربت ليتاو أخرى

 مخسة بقيمة وفورات يعادل أن ميكن هفإن للعمل، معياري كنهج استدامته ميكن ال التدبري هذا أن
  .يورو ٣٠١ ٠٠٠ تبلغ إمجالية بقيمة األخرى الرتب/العامة اخلدمات مبرتبة موظفني

 لكال العمل وعبء  الناتج عن ذلكاحملكمة قاعات يف املرتفع والنشاط القضايا عدد إىل راًنظ -١٩
 تقدمي من إال اإلداري احملكمة لقسم ميكن فال واإلجنليزية، الفرنسية للغتني احملكمة مراسلي فريقي
 الدورة نم املمتدة الفترة خالل .االستماع جلسات غري أخرى لفعاليات الدعم من اًحمدود اًمقدار

 موارد باستخدام واحد قاضيل  مطلقاجتماع استيعاب مت للجمعية، العاشرة الدورة إىل للجنة السابعة
 لسجالت  واحدمساعد إعارة متت القضائي، النشاط اخنفاض فترات يف نفسه، الوقت ويف .داخلية
 توفري من هذا كّنم لقد ).أشهر ثالثة حوايل ملدة( ،والتعويض الضحايا مشاركة قسمو إىل احملكمة
  .التوظيف عملية إلجراء سيلزم كان الذي والوقت اإلضافية املوارد عن عدا يورو ١٧ ٠٠٠ حوايل

 من أيضاً احملكمة متكنت للموارد، املرن واالستخدام املوظفني نشر إلعادة املرن النهج بفضل -٢٠
 هذه حجم قياس السهل من ليس أنه من الرغم وعلى .إضافية موارد على للحصول الطلبات من احلد

 عبء استيعاب مت والشهود، الضحايا وحدة يف املثال، سبيل على .كبرية وفورات متثل فإا اجلهود،
 حملاكمة املتوفرة املوارد باستخدام – حماكمات لثالثة قصرية ولفترة – الوقت نفس يف حملاكمتني العمل
 إىل أدى مما للشهود مةاملقد اخلدمات ىملستو وتنازالت تعديالت عمل هذا استلزم لقد .فقط واحدة
 احلماية أعمال( احلماية مهام بالنسبة إىل مماثل وبشكل .للموظفني اإلضايف العمل ساعات يف زيادة

 حالتني عن الناجتة )املختلفة األمين التحليل قاريروت التقييم وأعمال النفسية  لألمورامليدانية البعثاتو
 مشاركة قسم يفو .املوجودة باملوارد استيعاا مت  حيثديفوار، كوت و ليبيا التحقيق، قيد جديدتني
 الواردة الطلبات ةملعاجل )أشهر ٦( مؤقت أساس على خاص عمل فريق توظيف مت ،والتعويض الضحايا

 شخص لكل يور ١٠٠٠ كلفةتب ماجيستري مبستوى متخرجني جامعيني طالب سبعة :بيمبا قضية يف
 تدبري أا أساس على  بشكل استثنائيالتكاليف املنخفضة اإلضافية الطاقة ههذ لقد مت توظيف .شهرياً
 خمتصني قبل من بعناية اقبنيرم كانوا أم كما شامالً تدريباً الطالب هؤالء تدريب توجب لقد .مؤقت

بقيامهم  والتعويض الضحايا مشاركة قسم كفاءة وبالتايل الطاقة تعزيز من متكنوا ولكنهم مؤهلني،
  .البيانات إدخال أنشطة يف املتأخرة  املتراكمةاألعمال كمالإب

 اإلجراءات وتوحيد استعراض  باء

 عشرة تسعة إيداع مت حيث أعماهلا يف كبرية زيادة االستئناف دائرة شهدت ،٢٠١١ عام يف -٢١
 ويف .٢٠١٠ عام يف وستة ٢٠٠٩ عام يف سبعةب مقارنة مماثلة، دعاوى أو استئنافات متهيدية
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باالستئنافات  ةاملتعلق االستئناف دائرة عمل أساليب االستئناف شعبة لتعد ،٢٠١١ ايرفرب/شباط
 االستئناف دائرة كفاءة استمرت االستئناف، دائرة أعمال يف الزيادة من وبالرغم ذلك، بعد .تمهيديةال

 إعالن إىل االستئناف لدعم املستند إيداع من بداية ،املدة معدل كان ،٢٠١١ عام ويف .التحسن يف
  .٢٠١٠ عام يف يوماً ٩٢ و ٢٠٠٩ عام يف يوماً ١٣٣ من مبعدالت مقارنة يوماً ٤٩ ،القرار/احلكم

 بكلفة أبيدجان يف مرتالً يستأجر العام املدعي مكتب كان ،٢٠١١ نوفمرب/الثاين تشرين منذ -٢٢
 لفترة موظفاً، ٢١ املرتل هذا يف لنز ،٢٠١٢ يناير/الثاين كانون اية وحبلول .الشهر يف يورو ٣٠٠٠

 لبدل نتيجة )اإلجيار تكاليف ناقص( يورو ٢٣ ٤٩٦ توفري من املكتب كنمت وبالتايل .ليلة ١٧٨ عادلت
  .الفنادق يف واإلقامة للسفر الرئيسية التكلفة يشكل الذي املنخفض، اليومي املعيشة

 مقد الدفاع، لشؤون العام القانوين املستشار مكتب ميزانية يف املدرجة األنشطة إىل باإلضافة -٢٣
 يزيد ما الستعراض مباروشيمانا كالكست ضد العام املدعي قضية يف الدفاع فريق إىل املساعدة املكتب

ختضع  معلومات على حتتوي املواد هذه من أي كانت إذا ما حتديد أجل من مستند ١٠٥٠٠٠ عن
 أن لو .اإلقرار جلسة أجل من حمتملة أدلة بكوا االدعاء هليئة كشفها ميكن منها وأي ،للسرية القانونية

 الدفاع، لشؤون العام القانوين املستشار مكتب مساعدة من بدالً القانونية املساعدة طلب الدفاع فريق
 اًمنصب أو ٢-ف برتبة منصب ٣،٥ تعادل واليت كامل بدوام منصب ٣،٥ يعادل ما هلم سيحق لكان
 مكتب وقدم .كامل بدوام ملنصب القانونية املساعدة برنامج مبوجب وذلك ٤-ف برتبة اًواحد

 الثالثة، الدائرة من ألمر وفقاً بيمبا، فريق إىل أيضاً املساعدة الدفاع لشؤون العام القانوين املستشار
 مساعدة بدونو .احملاكمة مرحلة يف عنها الكشف مت اليت الضحايا من طلبات ٢٢٨٧الستعراض 

 لتأجيل بطلب التقدم الدفاع هيئة سيتعني على كان رمبا دفاع،ال لشؤون العام القانوين املستشار مكتب
 مجهورية حالة يف الضحايا طلبات إىل استجابة املثال، سبيل على احلالة، مرحلة يف وبالتدخل .احملاكمة
 كان اليت النفقات توفري الدفاع لشؤون العام القانوين املستشار مكتب حقق فقد الدميقراطية، الكونغو

  .املهمة بنفس ليقوم خارجي حملامٍ أجر دفع عن تنجم أن املساعدة، هذه بدون ،شأا من

 الطاقة استهالك لوحدة سعر على تعاقدت قد احملكمة كانت اإلدارية، بالتكاليف يتعلق فيما -٢٤
 طرح الضروري من كان ،٢٠١١ عام يفو .٢٠١١ و ٢٠١٠ و ٢٠٠٩ الثالثة؛ للسنوات الكهربائية

 عام يف الكهرباء ألسعار املستمرة التغيريات لقد ساعدت .أخرى مرة لكهرباءلتوريد ا  تعاقدناقصةم
 سعر واختيار ٢٠١١ عام أواخر يف النهائي السعر مفاوضات لترك استراتيجية لوضع احملكمة ٢٠١١

 الطاقة موردي كان .العام ذلك أمناط إىل وفقاً املتقلبة األسعار من األدىن احلد مبستوى بأنه بدا الذي
 سنة ملدة عقد يف األدىن احلد مبستوى السعر تثبيت للمحكمة ليتيحوا االستعداد كامل على رهمبدو

 للسنة ٢٠١٢ عام يف أخرى مرة الشراء عملية يف اخلوض احملكمة على سيتعني أنه يعين هذا إن .واحدة
 تبلغ متوقعة اتوفور هي االستراتيجية هذه من الفائدة .٢٠١٣ يناير/الثاين كانون من بداية )السنوات(

 ختفيض على بالعمل العامة اخلدمات قسم يقوم ذلك، إىل إضافة .٢٠١٢ عام يف يورو ٧٠٠٠٠
 لقد .أخرى جهة من املستخدم وعي وزيادة جهة من الطاقة منشآت تعديل خالل من الطاقة تكاليف

  .املستخدمة ةاإلنار مصابيح أنواع تغيري طريق عن السابق يف يورو ٣٠ ٠٠٠ بقيمة ختفيض حتقيق مت
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 لالتصال حمتجزين شهود من بطلبات تتعامل بأن احملكمة على تعني استثنائي، بشكلو -٢٥
 الالزمة الترتيبات عمل من بدالً بالفيديو اتصاالً بتنظيم الطلبات ذه تعامل الذي القسم قام .بعائالم

 ألن فقط احملتجزين الشهود حالة على تنطبق السياسة هذه إن .زيارم العائالت ألفراد لتتيح
 إىل عودم بانتظار للمحكمة التابع االحتجاز مركز يف فقط اًمؤقت اًاحتجاز بأنه يعترب احتجازهم

  .الدميقراطية الكونغو مجهورية

 احلاالت جلميع القضائية اجلوانب يف جداً معنياً احملكمة خدمات قسم مدير أن إىل نظراً -٢٦
 ضمن أيضاً يقعون امليدانية املكاتب خمتلف يف املوظفني فإن مة،احملك أمام حالياً املاثلة والقضايا

 .إرشادية وزيارات  عليهماإلشراف يتلقوا بأن يتوقعون أن عادة هلم وميكن القسم ذلك اختصاص
 على( ٢٠١١ عام يف املختلفة امليدانية املكاتب إىل اإلشراف زيارات تعليق الشعبة مدير قرر لقد ولكن،
 القرارات تنفيذ أجل من للسفر املخصصة األموال على وللحفاظ ،)العادية امليزانية يف املطلوب النحو

  .سنتني مدى على السنوية اإلشراف زيارات توزيع سيتم .املختلفة الدوائر عن الصادرة

 إىل اللجنة يف دورا ورد يف التقرير الذي النحو على امليدانية العمليات استراتيجية سياق ويف -٢٧
لقد حقق قسم العمليات امليدانية بشكل عام اخنفاضاً . )٦(٢٠١١ أبرريل/رة يف نيسانالسادسة عش

يف تكاليف السفر مما يعكس مستوى أكرب من السيطرة والتنسيق على صعيدي كل من % ٤،١ ةبنسب
يف نفقات التشغيل العامة، مما % ١,٩املكاتب امليدانية واملقر الرئيسي وبني االثنني فضالً عن اخنفاض 

يعكس استقراراً يف نفقات التشغيل العامة الناجم عن التحسن املستمر يف أنظمة الرقابة اإلدارية 
  .الداخلية

 وافق املسجل على إعادة هيكلة قسم الشؤون اإلدارية لقلم احملكمة، حيث أن كل من لقد -٢٨
اً بالوكالة قبل ذلك، كان إلحدى الوحدتني رئيس. وحديت القسم كانتا حتت إدارة رئيساً للوحدة

تسعة منهم :  موظفا١٨ًاليت بلغ عدد موظفيها (، يف حني أن الوحدة األخرى )يعمل بشكل طوعي(
وكان يشرف عليهم رئيس ) ٦-، وثالثة برتبة ع٧-، وواحد برتبة ع٤-، ومخسة برتبة ع٢-برتبة ف

 أكثر بساطة لقد ساعدت التغيريات اليت طرأت على هيكل القسم يف حتقيق إجراءات. القسم مباشرة
؛ )زيادة يف اإلنتاج بنفس العدد من املوظفني(يعمل القسم مبستوى أعلى من الكفاءة . ويشكل أمثل

لقد مكّن هذا رئيس القسم من . حبيث أن خطوط التفويض والتواصل قد مت تعيينها بالشكل الصحيح
 . املنصبالتركيز على األمور اإلدارية والقيادية اليت هي يف طليعة االهتمام هلذا 

 حملامي املمارسة كتيبات وحتديث بإعداد الدفاع لشؤون العام القانوين املستشار مكتب قام لقد -٢٩
 االعتراضات( احملكمة أمام ميارسون الذين للمحامني ضرورية بأا تعترب اليت النواحي يف الدفاع

 توفر .)التهم إقرار لساتجب املتعلقة املسائل ومجيع الشهود إفادات وأخذ الضحايا ومشاركة اإلجرائية
 واملوارد الوقت إزالة وبالتايل استباقي، بشكل الصلة ذات البحوث الدفاع حمامي جلميع الكتيبات هذه

                                                 
  .١٥-١٤الفقرتني  CBF/16/15 قرير احلالة اخلامس حول تقدم احملكمة املتعلق بتدابري الكفاءة،أنظر ت )٦(
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 العام القانوين املستشار مكتب من املساعدة بطلب  على حدةحمامي كل تقدم إذا ستبذل كانت اليت
  .األمور هذه بشأن الدفاع لشؤون

 ختطيط على بالطلبات واملتقدمني املوكلني ملساعدة إضافية اًجهود بذل مت احملكمة، قلم ضمنو -٣٠
 يلزم ال ولذا متوفرة الداخلية املوارد تبقى حىت وذلك احملكمة، جلسات خارج وندوام اجتماعام

  .مستقلني نيفوري مترمجني مع التعاقد

الستقرار للقطاع املصريف، عدم امن تستمر أزمة الديون احلكومية يف منطقة اليورو جبلب حالة  -٣١
وستبقى حالة املخاطر احلالية للقطاع املصريف األورويب مستمرة للمستقبل . خاصة يف كافة أحناء أوروبا

لقد اختذت احملكمة تدابرياً صارمة للحد من املخاطر املرتبطة بالقطاع املصريف يف ظل املناخ . القريب
ضع السوق املايل على أساس يومي، كما أم يتحققون يبقى موظفو قسم اخلزانة مواكبون لو. احلايل

أسبوعي مع مؤسسة ستاندرد آند بورز ومؤسسة من التصنيفات االئتمانية لكل بنك على أساس 
-كانت تتم مهمة رصد التصنيفات االئتمانية للبنوك يف السابق باالستعانة مبؤسسة ترجيريي. موديز
عالوة على ذلك، لقد ). يورو يف السنة ٥٥٧٠ا يوفر مبلغ مم(تتم هذه املهمة اآلن داخلياً . لينكيو

توصلت مفاوضات احملكمة إىل رسوماً جديدة لكافة التحويالت املصرفية، باستثناء تكاليف اخلدمات 
التحويالت . رانسيزااملصرفية لرسوم البنك املراسل والتحويالت من قبل ويسترن يونيون أو غلوبال ك

 مليون ٣،٥، وتقوم البنوك بالتعويض عن ذلك بفرض حد أدىن للرصيد بقيمة الفردية تتم اآلن جماناً
 ٢٠١١أغسطس / آب١دخل هذا العقد يف حيز التنفيذ اعتباراً من . يورو ليبقى يف حساب التوفري

 . يورو ٢٢٠٠٠ ويبلغ معدل التوفري السنوي حوايل

 لية األخرى الدول واملنظمات الدوطرفالكفاءات النامجة عن التعاون من   جيم

ة إىل قسم قلم احملكمة ثالثة  اجلنائية الدولية اخلاصة بيوغوسالفيا السابقلقد أعارت احملكمة -٣٢
-وموظف واحد برتبة ف)  أشهر١٠،٥ملدة جمموعها  (الرتب األخرى/اخلدمات العامةموظفني مبرتبة 

لقيام بأعمال التوظيف لقد أتاح هذا للمحكمة أن تتالىف ضياع الوقت واملوارد ل).  أشهر٥،٥ملدة  (٢
ملسائل اعد مدة التدريب باحلد األدىن ملسا. إضافة إىل ختفيض مقدار تلك اخلسارة من خالل التدريب

 اًمما يوفر راتب( هي من ثالثة إىل ستة أشهر، واليت مل تعد الزمة مبوجب هذه الترتيبات السمعية البصرية
ك فإن مدة القرض قد مت حتديدها لتتزامن بقدر وعالوة على ذل). ٦- أشهر برتبة خ٦ إىل ٣ملدة من 

لمسائل السمعية لوبشكل مماثل، فيما يتعلق بتوظيف مساعد . اإلمكان مع أنشطة جلسات احملكمة
بقدر ما ميكن لقد مت تأخري إعارته ، ٢٠١١ من أجل احملاكمات املتوازية للنصف الثاين من عام البصرية
بدأ هذا فقد ، ٢٠١١يوليو / متوز١بدالً من بدئه يف : يف التوفريمن أجل حتقيق أكرب قدر ممكن عملياً 

، أي توفري ثالثة ٢٠١١سبتمرب / أيلول٢٢الشخص عمله بعد فترة العطلة الصيفية، حتديداً بتاريخ 
 . ٦- عبرتبةأشهر 

مت أيضاً طلب التعاون من املنظمات الدولية، مثل مكتب األمم املتحدة يف نريويب، المتحان لقد  -٣٣
الذين سيتم نشرهم فيما يتعلق حبالة  (ني امليدانيني املرشحني يف كاالينجني ويف كيكويوفوريترمجني الامل
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بدل اإلقامة اليومي وتكاليف السفر ملستشاري و، وذلك من أجل حتقيق وفورات يف الرسوم )كينيا
 ). ورو ي٨٥٠٠ حوايل(اللغة 

  والعمليات اخلدمات استعراض   دال

لعام، أسفر دمج نظام املعلومات اجلغرافية ونظام معلومات الرسومات ضمن مكتب املدعي ا -٣٤
ما يعادل البيانية يف وحدة العلوم واالستجابة ضمن شعبة التحقيق التابعة ملكتب املدعي العام عن إفراغ 

مارس /يوليو إىل آذار/ متوز منللفترةيورو  ٦٦ ٤٩٩ ، أو مبلغ٢- فبرتبة  بدوام كاملشخص واحد
٢٠١٢ . 

للغة  ني امليدانينيفورياملترمجني الاالمتحان األويل ملستوى معرفة مت إجراء قسم قلم احملكمة، يف  -٣٥
وحيث كان .  على التلفون معهم مقابلةإجراءبواسطة  اإلجنليزية املرشحني لتوظيفهم يف املقر الرئيسي

حضور إىل الهاي مما حقق لم تتم دعوم للفلغة اإلجنليزية بأنه ليس كافياً، تقييم مستوى املرشحني بال
 . بدل اإلقامة اليومييورو يف تكاليف السفر ويف  ٣ ٧٥٠ حبوايلوفورات 

  التكنولوجيا أوجدا اليت اإلمكانيات   هاء

اليت مت ) نظام إدارة طلبات الضحايا( قاعدة بيانات قسم مشاركة الضحايا والتعويضلقد أنشأ  -٣٦
ضحايا الواردة من املكاتب امليدانية ومن الوسطاء واملمثلني ن القسم من معاجلة طلبات المكّتصميمها لت

لقد مكّنت قاعدة البيانات اجلديدة الفريق املعين بقاعدة البيانات . القانونيني أو مباشرة من الضحايا
وبالتايل، أصبح الفريق قادراً على معاجلة عدداً أكرب من طلبات الضحايا . ليكون أكثر كفاءة ودقة

د خفّض هذا النظام إىل حد كبري الوقت الالزم لتسجيل وختم وختزين الطلبات يف نظام لق. بوقت أقل
يف حني أنه كان يلزم يف السابق دقيقتني ملعاجلة كل طلب، فإن قاعدة . اإلدارة اإللكتروين للمحكمة

 ةناحيلقد اكتسب الفريق أيضاً من .  طلباً ضمن الوقت نفسه٥٠البيانات اجلديدة ميكنها معاجلة 
بعد إكمال هذه املرحلة األوىل . والكفاءة يف توفري التقارير بشأن الطلبات الواردةموثوقية املعلومات 
مل التحاليل بسرعة أكرب وإعداد ع بتطوير املرحلة الثانية اليت ستمكّن الفريق اآلنمن املشروع، يقوم 

يق قاعدة البيانات نظاماً إليداع أنشأ فرلقد باإلضافة إىل ذلك، . لطلبات الضحاياكاملة أكثر تقارير 
قسم  أسهل لاآلن  أصبحلقد. أكثر كفاءة من خالل توضيح إجراءات التجهيزاملعلومات التكميلية 

لقد قامت مجيع الربامج واإلجراءات . لتتبع وفهم املعلومات التكميلية مشاركة الضحايا والتعويض
فريق قاعدة البيانات على  بزيادة قدرة عويضقسم مشاركة الضحايا والتاملذكورة أعاله بتحسني عمل 

 . عمل الدقيقالإنتاج كمية أكرب من 

لقد أصبحت عملية اجلدولة . أيضاً كفاءة احملكمةلقد عززت مكننة جدولة جلسات احملكمة  -٣٧
كما أن تدريب املوظفني اجلدد ) ألخطاء البشريةلحدوث امبجال صغري جداً ل(وقابلة للتدقيق أكثر دقة 
 .  عن أعمال اجلدولة أصبح أكثر بساطة مع ختفيض يف الوقت الفعلي الالزم لعملية اجلدولةاملسؤولني
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يف أنظمة " لشهودلالواضح  الصوت تسجيل" نظام بإاء وتنفيذ وتفعيل احملكمة قامتلقد  -٣٨
 وتقدمي وعدا عن الزيادة الكبرية جداً يف الكفاءة واملرونة. التسجيل والبنية التحتية لكال قاعيت احملكمة

ة التابع فوريقسم الترمجة اخلطية والنظام إدارة احملكمة و اإلنترنت الذي يتحكم به إىلإمكانية الوصول 
) نسخال  أعمال باللغة اإلجنليزية والفرنسية، ومعاجلة النصوص وتنسيقاحملكمةتقارير  تقدمي (للمحكمة

مما   الرقميةبطريقة إف يت آريل التسج الطلبات للحصول على نسخا خفّضت بشكل كبري كمية فإ
والوصول الفوري إىل املعلومات ) األقراص واألشرطة(اخنفاض باستخدام املواد االستهالكية  أسفر عن
نظام خ يف س أقل لساعات العمل الالزمة لوضع الناًوعدد) بدون فترات انتظار لعمل النسخ(املطلوبة 

 نسخ تسجيل الصوت  للحصول علىطلباتالكان معدل . السمعية البصريةإدارة احملكمة ويف األنظمة 
قة دي يف دي مقارنة بالسنة السابقة، للنصف الثاين من عام يوبطر الرقمية بطريقة إف يت آرالواضح 
فإن الوفورات يف عدد ساعات ومبعدل نصف ساعة لكل نسخة، .  نسخة٢٧٥وايل  حبأقل، ٢٠١١

 ).الرتب األخرى/ اخلدمات العامة ي ملوظف( ساعة عمل ١٣٧،٥العمل تبلغ حوايل 

الضحايا قاعدة بيانات عن الضحايا الذين هلم مكتب املستشار القانوين العام لشؤون لقد أنشأ  -٣٩
لقد . ي باإلضافة إىل هؤالء الذين هلم متثيل قانوين خارج،أو الذين يتلقون املساعدة/متثيل قانوين و

ليت أسفرت عن زيادة يف سرعة معاجلة املعلومات ا و كفاءته يفزيادةأتاحت هذه األداة للمكتب 
وبالتايل أتاحت للمكتب بأن يستجيب بشكل أفضل وأسرع لطلبات املساعدة إما من قبل الضحايا أو 

 . من قبل حمامي خارجي

  ةوالتوعوي اخلارجية العالقات   واو

الوعي اخلارجية، الرئاسة بزيادة فعالية تكاليف أعمال عالقاا اخلارجية بدمج أنشطة  تستمر -٤٠
) املرتلية أو السفر الرمسيجازة اإل/اإلجازة السنوية(أينما كان ذلك ممكناً، مع ترتيبات السفر احلالية 

فرباير / إىل شباط٢٠١١يوليو /الوفورات النامجة ذه الطريقة من متوز. للرمسيني املنتخبني وللموظفني
 . ئيةيورو للهيئة القضا ١٦ ٩٠٠  بلغ جمموعها حوايل٢٠١٢

تغطية لمني اخلارجيني ظّاملنلطلب من لتستمر اهليئة القضائية ببذل كل جهد  إىل ذلك، باإلضافة -٤١
لقد أسفر ذلك عن . ، كما كان يتم يف السابقناسباتتكاليف القضاة وأعضاء الرئاسة املشاركني يف امل

ة تكاليف السفر للرئاسة لقد مت تغطي: ٢٠١٢ يف عام األمر ما زال مستمراًنتائج ملموسة كما أن هذا 
 . ٢٠١٢ الثالثة األوىل من عام األشهر بكاملها من قبل املنظمني اخلارجيني يف

األعمال الداخلية وذلك لزيادة عدد واصل قسم اإلعالم والتوثيق العام استعراض عمليات  -٤٢
ير، كثّف خالل الفترة املشمولة يف التقر. األشخاص واموعات املتاحة هلم معلومات عن احملكمة

القسم بشكل كبري استخدام شبكات التواصل االجتماعي، مما خفّض من وقت التوزيع وأدى إىل 
، يتم "تويتر"ومن خالل استخدام . حتسن يف العالقات مع ممثلي وسائل اإلعالم يف كافة أحناء العامل
ديدة، الذين أغلبهم من  اجلاموعاتتنبيه الصحفيني بسرعة إىل التطورات القضائية اهلامة يف حني أن 

لقد مت تسجيل زيادة كبرية يف عدد ". فايسبوك"صغار السن، كانوا يتواصلون من خالل الـ 
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اموعات املتخصصة وغري املتخصصة املشاركون يف زيارات الدراسة إىل مقر احملكمة، يف حني أن 
لنسخ الورقية وزيادة وأخرياً، استمر القسم بتخفيض كمية طباعة ا. عدد املوظفني بقي كما هو

 .  مكّن نشر مثل هذه املواد على شرحية ذاكرة حممولة بتكلفة أقلممااستخدام النسخ الرقمية، 


�� ا�
	�ل ا���ىالتدريب والتدريب    زاي 

احملكمة تدريباً كامالً يف واجبات منسق أعمال النسخ لسجالت  اً واحداًلقد مت تدريب مساعد -٤٣
إعادة  (نسقي أعمال النسخ يف مشروع رئيسي أولوي له موعد ائي صارمونقله مؤقتاً ملساعدة م

 العمل إكمال هذاوبالتايل كان باإلمكان ، )تصنيف النسخ يف سياق احلكم الوشيك يف قضية لوبانغا
 . ضمن املوعد النهائي

 أخرى ونشرهم بشكل حمدود يف مناطق أعمال على تدريب معاجلي النصوص الفرنسيةلقد مت  -٤٤
نشرهم بصفة مراجعني حىت يصبح ممكناً  وذلك ٢٠١١خرى خمتلفة أثناء فترة العطلة الصيفية يف عام أ

أو أكثر من وبالتايل متكن قسم إدارة احملكمة من إعارة واحد . للغة الفرنسية يف وحدة الترمجة الفرنسية
ات األنشطة املنخفضة يف ة يف أوقفوريمعاجلي النصوص الفرنسية إىل قسم الترمجة اخلطية والترمجة ال

ف هذه ، مت تكثي٢٠١١ديسمرب من عام /نوفمرب وكانون األول/اينويف تشرين الث .قاعات احملكمة
 . ، حىت اية عقد اثنني من املوظفني)باخنفاض أنشطة جلسات احملكمة(الترتيبات 

 فرق الدفاع  تدريب ملوظفي املكتب وجلميعمكتب املستشار القانوين العام لشؤون الدفاعنظّم  -٤٥
، كما قام املكتب بتوفري التدريب املتواصل لفرق أصول استجواب الشهود وأخذ إفادات الشهوديف 

إن ". كايس ماب"، وعلى ترتيل وحتميل األدلة و "ترانسيين-تايل و آي-رينغ"الدفاع على نظامي 
 . نيةتدريب احملامني والفرق سوف يزيد من الكفاءات وجودة إجراءات احملكمة القانو

 الكفاءة ملكاسب ملخص   ثالثاً

 )حتديدها ممكناً كان أينما( الكفاءة ملكاسب ملخصاً التايل اجلدول يوفر -٤٦

 األول الرئيسي الربنامج – القضائية اهليئة 
   ٢٠١١ عام يف )بالمتان القاضي( عشر التاسع القاضي استيعاب يورو ٣٢٠،٤

   فرنانديز القاضي نقل يورو ٦٦،٠

  السفر كفاءات يورو ١٦،٩

الثاين الرئيسي الربنامج  العام املدعي مكتب –    
  اإلداري القسم موظفي دمج يورو ٩٦،٠

  والنسخ خارجية مبصادر االستعانة يورو ١٣٩،٥

   (FTE 9-15) استعراض مبوجب مركزي وحمور امليداين التواجد اخنفاض يورو ٣٤٩،٥

   املعدلة السفر إجراءات يورو ٧٩،٥

   .املشتركةات والفرق واحملاكم التمهيدية لمرحلةل املعدل التكوين يورو ١١٦،٧

  اإلسكان يف أبيدجان  /كوت دبفوار يورو ٢٣،٥
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 األول الرئيسي الربنامج – القضائية اهليئة 
  نظام املعلومات اجلغرافية مع نظام الرسومات البيانية  دمج يورو ٦٦،٥

  حالة لكل التكلفة خفض – العمليات دليل يورو ١٣٢،٠

ثالثال الرئيسي الربنامج  احملكمة قلم –    
  آخر أمن مالزم توظيف إلغاء + كينيا إىل )ميداين( واحد أمن ومالزم ،٣-ف واحد، أمن ضابط نشر إعادة  يورو٢٧٢،٠

   احملكمة سجل مساعدي وإعارة احملكمة مراسلي فرق نشر إعادة يورو ١٧،٠

   الرئيسي املقر إىل امليداين كمباال مكتب من ،٣-ف مساعد، محاية ضابط نقل يورو ٤١،٣

   منهما لكل حالتني عن مسؤولني الرئيسي املقر ويف الدميقراطية الكونغو مجهورية يف لدعمل مساعدين يورو ٨٢،٦

   كينيا إىل نشرا امليداين كينشاسا مكتب من الرئيسي املقر من املساعدين احلماية ضباط من اثنني يورو ٢٧،٥

   وغنداأ من لشهودبا معين ميداين ضابط تعيني إعادة يورو ٤٩،٩ 

   والسالمة قسم األمن موظفي دمج  يورو٣٠١،٠

  ضابط محاية مساعد للرئيس بالوكالة عدم توظيف  يورو ٦٠،٤ 

  برنامج احلماية للمحكمة اجلنائية الدوليةإعارة مساعدين للدعم بدوام كامل إىل  يورو ١٢٦،٠ 

  مساعد دعمعدم توظيف  يورو ٣١،٥ 

  مساعدة للقسم اإلداري من قبل مساعد عمليات احملاكمة يورو ١٥،٨ 

  تغطية مساعدي التنسيق امليداين لثالثة حاالت  يورو ٢٠،٧ 

  وملء النقص يف املناصب والسالمة قسم األمنجدول عمل مرن ملوظفي  يورو ٣٠١،٠

  اعمساعد دفاع ملكتب املستشار القانوين العام لشؤون الدف يورو ١٢٠،٧ 

  الطاقة عقد  

  البنكية والرسوم الداخلية باملصادر االستعانة ائتمانات مراقبة  يورو١٤،٨

   السابقة بيوغوسالفيا اخلاصة الدولية اجلنائية احملكمة قرض  يورو١٥،٨ 

  ةالبصري السمعية للمسائل مساعد لتوظيف املرن البدء تاريخ يورو ١٥،٨ 

   نريويب يف املترمجني امتحان يورو ٨،٥ 

  امليدانيني للمترمجني اإلجنليزية اللغة ملستوى املسبق األويل الفحص يورو ٣،٧ 

   دي يف دي والـ الرقمية آر يت إف بطريقة التسجيل نسخ  يورو٥،٣

   اموع  يورو٢ ٩٣٧،٥

  )٢٠١١ )٧(عام من األوىل هرأش الستة( للجنة عشرة السابعة الدورة يف التقرير يف ورد الذي التوفري  يورو١ ٧٢٣،٠

 اخلامتة  رابعاً

 يف عنه التقرير مت الذي النحو على الكفاءات لتحقيق جهودها احملكمة واصلت ،٢٠١١ عام يف -٤٧
 احملكمة جددت لقد .التقرير هذا يف واستكملته للجنة عشرة السابعة دورةال يف السنة من األول النصف
 .الغرض هلذا داخلية استراتيجية ووضع الكفاءة من مزيد لتحقيق الداخلية املنسقة اجلهود على تركيزها

 هذه بشأن اللجنة مع الشامل التواصل من للتيقن االستراتيجية هذه هيكل الالحقة التقارير تتابع سوف
  .احملكمة يف الكفاءة من مزيد حتقيق وهي األَ اهلامة املسألة

___________  
                                                 

  اليت وردت يف تقرير الدورة السابعة عشرة للجنة قد مت نقلها إىل التقرير احلايلالبعض من الوفورات  )٧(


