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جمعية الدول األطراف

عشرة الرابعةالدورة 
٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب٢٦إىل ١٨الهاي، من 

لتحقيق وفورات بقيمة المدعية العامة تقرير عن التدابير التي نّفذها مكتب 
عامميزانية في األموال المخصصة لشعبة التحقيقفي المائة مناثنان

٢٠١٤)*(

ملخص تنفيذي

ذها مكتب التدابري اليت نفّ حوليتناول هذا التقرير طلب جلنة امليزانية واملالية لتقدمي معلومات 
يف التحقيقمن األموال املخصصة لشعبة يف املائة بقيمة اثنان حتقيق وفورات املدعية العامة من أجل 

.٢٠١٤ميزانية عام 
ة املكتب لعامتنفيذ ميزانياملتعلقة بالتحقيق أعماليفالكفاءاتلتحقيق ملتزماملكتب نفسهإن

٢٠١٤.

بقيمة إىل حتقيق وفورات ذلكوأدى٢٠١٤عام خاللقد مت تنفيذ هذه التدابري بنجاح ل
األموال املخصصة يف املائة) من٢،٠بنسبة (مقابل هدف )١(يف املائة٢،٢بنسبة، أييورو٠٠٠٣١٤

اليت مت حتقيقها يف عام الكفاءاتكتب مشل امل. باإلضافة إىل ذلك، ٢٠١٤عامميزانيةلشعبة التحقيق يف 
موع املوارد الالزمة ألداء ختفيضوبالتايل ، ٢٠١٥لعام تهميزانييف٢٠١٤ .عملياتهاألثر املايل 

CBF/24/7صدر سابقا حتت الرقم)*(

.٢٠١٤عامإن هذه األرقام مؤقتة حىت يتم إغالق حسابات)١(
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مقدمة-أوًال 
، طلبت جلنة امليزانية واملالية ("اللجنة") ٢٠١٤أكتوبر تشرين األول/الثالثة والعشرين، يفادوريف -١

ا اتقريراً تقدميكتب") امل" أو "ةالعامة("مكتب املدعياملدعية العامة مكتب من  ، والعشرينةلرابع، لدور
األموال املخصصة منيف املائة ٢،٠بنسبةلتحقيق وفورات املدعية العامة مكتب اليت نفذهاالتدابري عن 

.)٢(٢٠١٤التحقيق يف عام أعمال ملوارد 
الخلفية-ثانياً 

ة العامة املقرتحة مكتب املدعيميزانيةإىل اللجنة املدعية العامة ت، قدم٢٠١٣سبتمرب أيلول/يف -٢
.٢٠١٤لعام 

اليت قدمها ،امليزانية املقرتحةحددت لقد : شعبة التحقيقات، ٢٣٠٠ربنامج باملتعلقالنصيف -٣
مبا أعمال التحقيقحتسني نوعية وكفاءة من أجل شعبة الاألهداف اليت وضعتها املدعية العامة، مكتب 

.١,٣,٢االسرتاتيجياحملكمةيتماشى مع هدف
ذا اهلدف االسرتاتيجي و -٤ ا مت إدراج لقد ، حتديداً فيما يتعلق  ة املدعيمكتب أهدافالتايل بأ

:٢٠١٤لعام املرتابطةالسنوية العامة 
التحقيق أعمالمعايريوالتحقق من صحةملراجعة من أعمال ااملرحلة األوىل(أ)  حتقيق 

على اإلنرتنت(ب) تطوير قدرات أعمال التحقيق

واختبارهجديد ميداين منوذج (ج) تعريف لوجود 

راقبة اجلودة ملاملرحلة األوىل من منوذج حمسن (د) تنفيذ 

اإلجراءاتحتديد وحتقيق مكاسب الكفاءة من خالل مراجعة (هـ) 

اهلدف لتحقيق ٢٠١٤سنوية لعام املدعية العامة الأهداف مكتب تلخيص جدول لقد حدد-٥
ا بنسبةالنقطة (ه) أعالهحتتمكاسب الكفاءة  ألعماليف املائة من جمموع األموال املخصصة ٢،٠بأ

التحقيق.
٢٠١٥عام املدعية العامة لمشلت ميزانية مكتب لقد هذا االلتزام، مع األخذ يف عني االعتبار-٦

املكتب يف تقدميه، وبالتايل اليت مشلهاالكفاءة وإىل ٢٠١٤عام الوفورات اليت حتققت يفاإلشارة إىل كال
)٣(عملياته.املبلغ اإلمجايل املطلوب لتنفيذ ختفيض

خالل التقدميية عروضهم املدعية العامة وموظفيها، لقد حددتعمل اللجنةحجم إىل ونظرا -٧
والرتابط٢٠١٥عام خاللتواجه املكتب س) التحديات اليت ١(إىل عقدت مع اللجنة اناالجتماعات اليت 

١٧إىل ٨الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة الثالثة عشرة، نيويورك، )٢(
لد الثاين، ، (ICC-ASP/13/20)٢٠١٤كانون األول/ديسمرب .٩٥، الفقرة ٢اجلزء ب.ا

لد الثاين، اجلزء ألف،، الفقرات. ،)ICC-ASP/13/20(٢٠١٤الوثائق الرمسية ... الدورة الثالثة عشرة ... ) ٣( .٢٢٥إىل ٢٢٣ا
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ة وسلماملديدة اجلالتحقيق أساليب أعمال ) ٢و ()٤(زيادة الالزمة يف امليزانية املقدمةالبني هذه العقبات و 
).٢٠١٥-٢٠١٢كتب متاشيا مع خطته االسرتاتيجية (املها يعاجلاحلاالت اليت بشأنتطبيقها يتماليت

ا الثالثة يفةالعامةملدعيمن امن بني التوصيات األخرى للمحكمة، طلب تقرير اللجنة -٨ دور
لتحقيق الوفورات التدابريطريقة تنفيذجنة الرابعة والعشرين حول للاقدم تقريرا رمسيا يف دورة توالعشرين أن 

)٥(.٢٠١٤عامالتحقيق يفأعمال األموال املخصصة ملوارد منيف املائة ٢,٠بنسبة

نوفمرب، مت استخدام /خالل اجتماع مع فريق الهاي العامل ("فريق الهاي العامل") يف تشرين الثاين-٩
التوصيات الواردة يف التقرير موضوع كانت . ٢٠١٥لعاملجنة كأساس لتحليل امليزانية املقرتحةالتقرير 

.اإلداريةاحملكمةوهيئةبني فريق الهاي العامل متعمقةمناقشة 

أعضاء فريق الهاي العامل قائمة التدابري اليت إىل مكتب املدعي العام هذه الفرصة لتقدمياغتنم-١٠
أعمال األموال املخصصة ملوارد مناملائة يف٢،٠بنسبةلتحقيق وفورات ٢٠١٤يف عام مت تنفيذها

أعاله، ٧الدورة الثالثة والعشرين للجنة ولكن، للسبب املذكور يف النقطة أثناءالتحقيق اليت كانت جاهزة 
التايل من هذا التقرير.القسمالقائمة يف ترد هذهرمسيا. تهامل يكن من املمكن مناقش

٢٠١٤مكتب المدعية العامة في عام نفذهاالتدابير التي -ثالثاً 
مليون ١٤،٣كانتشعبة التحقيقات:٢٠١٤لعام ٢٣٠٠امليزانية املعتمدة لربنامج جمموع-١١
يورو.٠٠٠٢٨٦يعادل املائة يف٢،٠بنسبة كان هدف حتقيق وفوراتلذلك ،. يورو

. شعبة التحقيقأعمالتلفة من خمجماالتيف متنوعةتطبيق تدابري ة بالعامةمكتب املدعيقام -١٢
االت. ويلخص اجلدول أدناه الوفورات اليت حتققت يف كل من هذه ا

املبلغ املوفرجمال التوفري
يورو٠٠٠٣٥ختفيض عدد اجتماعات إدارة شعبة التحقيقات

يورو٠٠٠١٨ختفيض وإعادة صياغة اإلجياز األمين
يورو٠٠٠٣٤حتسني إجراءات تنسيق الشهود 

يورو٤٠٠٣٧تغيري يف مفهوم النشر امليداين
يورو٨٤٠٦تبسيط إجراءات إدارة األجازات

يورو٠٠٠٤٧حتسني طريقة تقدمي خطط البعثات
يورو٠٠٠٥١قابالت وجها لوجه املالتوظيف باستخدام االجتماعات بالفيديو بدال من 

يورو٠٠٠٨٥ختفيض تكلفة التدريب املتخصص
يورو٢٤٠٣١٤المجموع

إىل زيادة الطلب على مكتب اليت أدتعلى وجه التحديد، التحقيقان اجلاريان اجلديدان يف حالة مجهورية أفريقيا الوسطى، )٤(
التكميلية.امليزانيةاملدعية العامة وأدت احملكمة إىل إعادة النظر يف مقرتح امليزانية األوىل وتقدمي 

لد الثاين، اجلزء ) ICC-ASP/13/20(٢٠١٤الوثائق الرمسية ... الدورة الثالثة عشرة ... )٥( .٩٥، الفقرة ٢ب.ا
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يف املائة من األموال ٢،٢تنفيذها نسبةيتماليت عن تدابري الكفاءة مجةالنااملكاسبجمموع ميثل-١٣
وبالتايل تتجاوز اهلدف املتفق عليه.للمكتبالتحقيق التابعة ألعمالاملخصصة 

الشعبة من ضمنذه التدابري نتيجة هلأصبحت متوفرة املوارد البشرية اليت لقد متت إعادة ختصيص -١٤
مكتب املدعية العامة خطة وتنفيذًا ملتطلبات األساسية لألعمالاملوارد يففجواتختفيض حجم الأجل 

ديدة.اجلاالسرتاتيجية 

الربناجمية املقرتحة يف تقدمي طلبات امليزانية ٢٠١٤قد مت اعتبار الكفاءة اليت مت حتقيقها يف عام ل-١٥
يف ميزانية يورو٠٠٠١٠٠لقد اُخذ يف عني االعتبار ختفيض مبلغ على سبيل املثال، . ٢٠١٥لعام 

)٦(.٢٠١٥لعام املطلوبةالسفر 

االستنتاج-رابعاُ 

متاما وحساساً بشأن القيود املالية اليت تواجهها الدول عموماً ويبقى واعياً إن مكتب املدعية العامة -١٦
ملتزمًا باإلدارة املالية املسؤولة احلكيمة واملساءلة الستخدام املوارد املخصصة له من قبل اجلمعية. لقد مت 

ج واع بالنسبة لتكاليف استخدام املوارد من قبل مجيع الشُ  تابعة عب واألقسام والوحدات الاعتماد 
للمكتب وسيستمر تنفيذه.

____________

لد الثاين، اجلزء ) ICC-ASP/13/20(٢٠١٤... الدورة الثالثة عشرة ... الوثائق الرمسية )٦( .٢٢٤أ، الفقرة ا


