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 املرحلي الثاين املتعلق بالتحقيقات اليت أجرا قريرالت

  ∗∗∗∗يف تدابري الكفاءة احملكمة

  مقدمة

مثلما سبقت مالحظته يف التقرير األخري الذي أعدته احملكمة بشأن التحقيقات اليت أجرا يف تدابري   -١
يف دورا الثانية عشرة، تربز اخلطة ") اللجنة "بيشار إليها فيما بعد (الذي ناقشته جلنة امليزانية واملالية و ،)١(الكفاءة

لتحسينات احملتملة يف بشأن اصل ا قيام كبار اإلداريني بالتحقيق املتواإلستراتيجية للمحكمة بشكل واضح ضرورة
وباإلضافة إىل هذا التوجه . وهذا التركيز اإلستراتيجي هو أساس كل ختطيط يتعلق بامليزنة والتنفيذ. جمال الكفاءة

ن تتوىل التحقيق يف أإىل احملكمة ") اجلمعية"ب يشار إليها فيما بعد (اإلستراتيجي، طلبت مجعية الدول األطراف 
  .)٢(٢٠٠٩ فيما تضطلع به احملكمة من أنشطة يف عام مكاسب يف جمال الكفاءة                 سبل فع الة لتحقيق اكتشاف  إمكانية

سبل إصالح اإلجراءات على النحو الذي   تتقصى احملكمةأنويف هذا الصدد أقرت اجلمعية توصية اللجنة ب  -٢
وأوصت اللجنة كذلك باستعراض . )٣(ن الكفاءة يف جمال العمليسمح بإدارة عبء العمل وحيقق أقصى قدر م
 وطلبت إىل احملكمة أن تنظر يف إمكانية تركيز الوظائف املالية .)٤(اإلجراءات اإلدارية بغية القضاء على البريوقراطية

  .)٥(داخل قسم امليزانية واملالية

                                                      
 .ICC-ASP/8/CBF.2/6وصفه الوثيقة          ً  صدر سابقا  ب* 

)١(
 ICC-ASP/8/6 ا احملكمة يف تدابري الكفاءة بالنسبة لعام ، تقرير مرحلي٢٠١٠يتعلق بالتحقيقات اليت أجر.  

-١٤الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة السابعة، الهاي،   )٢(
-ICC، الد األول، اجلزء الثالث، )ICC-ASP/7/20منشور احملكمة اجلنائية الدولية، ( ٢٠٠٨نوفمرب /ين الثاين تشر٢٢

ASP/7/Res.4.  
)٣( 

  .٥٥ ، الفقرة ٢-الد الثاين، باء، املرجع نفسه 
  .٥٦، الفقرة ٢ - ، الد الثاين، باء  املرجع نفسه)٤(
  .٨٣،الفقرة ٢ -  املرجع نفسه، الد الثاين، باء )٥(
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. مه من املقترحات املتعلقة بامليزانية السنوية تقدماوتستعرض احملكمة بانتظام إمكانية حتقيق وفورات ضمن   -٣
وامتالك اآلليات اليت حتدد وتضمن حجم ومستوى اخلدمات املطلوبة يشكل جانبا من اجلوانب األساسية يف قيام 

وقد وفقت احملكمة يف حتقيق وفورات مما مكنها من متويل أنشطة جديدة دون الزيادة يف . حمكمة تتصف بالكفاءة
وتتجه . ٢٠١٠هذه الوفورات معروضة تفصيال يف امليزانية املقترحة لعام . ٢٠١٠سنوية اليت اقترحتها لعام امليزانية ال

مكاسب وتزايد . األولوية إىل خفض التكاليف اإلدارية دون املساس حبجم اخلدمات اليت توفر لشىت أقسام احملكمة
  .كمة من االضطالع بأنشطة جديدة أو إضافيةن احمل ّك ميكفاءة وما ينتج عنه من وفورات، حيثما أمكن ذلك، ال

وقد حقق مكتب املدعي العام، مسامهة منه يف اجلهد الرامي إىل حتقيق الكفاءة على مستوى احملكمة   -٤
وأساسها وجود سنوات املاضية يف الألنشطة اليت يضطلع ا من خالل إستراتيجيته يف ا الفعالية املتزايدة ا،بأسره

وسيتم وصف هذا اجلانب تفصيال يف تقريره الذي يقدمه مرة كل ثالث . يتحلى باملرونةوجم مكتب صغري احل
واستعراض أوجه الكفاءة والعمليات الداخلية . العامسنوات والذي سيجري تعميمه يف وقت متأخر من هذا 

التحقيقات ملزيد من  بان املكتب من االضطالع                                                    ّوالوظائف نشاط يشهده باستمرار مكتب املدعي العام وقد مك 
وذلك نتيجة لوجود أفرقة حتقيق مشتركة .  من املوظفنيهواملالحقات يف آن معا باالعتماد على العدد نفس

نفذت فيها حمدودة ومرنة، إىل جانب التعاون الناجح وتوفري أقصى قدر من الدعم للمجاالت اليت إجراءات أولية و
هذه اإلجنازات كذلك نعكس وت. لتركيز على الوظائف األساسية                     ّ                      إجراءات املركزية مما مك ن املوظفني الرئيسيني من ا

  . حيث مل تطلب أية زيادة يف املوارد٢٠١٠يف امليزانية املقترحة ملكتب املدعي العام لسنة 

قرار اجلمعية بوشر يف نطاق الكفاءة يف امليزانية السنوية، حتقيق وبالرغم من العناية اليت تتجه باستمرار إىل  -٥
وقامت احملكمة يف . تقصي تدابري الكفاءة املمكنةمبوجبه على صعيد احملكمة مت وسع نة مشروع أوتوصيات اللج

ورد كما  – يف املائة من ميزانية احملكمة ٨٦بداية هذا املشروع بتحليل هيكل التكاليف ذات الصلة وأفادت بأن 
يكون من الصعب ومات طويلة األجل، على أساس التزا قائمة - ٢٠١٠امليزانية املقترحة للمحكمة لعام يف ذكره 

 يف املائة من هذه التكاليف تكرس ملرتبات القضاة واملوظفني وغري ٧١                  وبي ن التحليل أن .تغيريها يف األجل القصري
بالتزامات من   يف املائة إضافية من ميزانية احملكمة ترتبط١٥وهناك . ذلك من النفقات التعاقدية ذات الصلة باملوظفني

وبسبب هذه النسبة املئوية اهلائلة وما يترتب عليها من ارتفاع مستوى . تعددة السنواتاملقود السنوية أو قبيل الع
 .أي وفر يف هذه التكاليف لن يتحقق إال يف األجل الطويلفإن ثبات التكاليف 

  املمارسة على صعيد احملكمة بأسرها: فريق العامل املعين بأوجه الكفاءةال

سيق التابع للمحكمة فريقا عامال معنيا بأوجه الكفاءة على صعيد احملكمة بأسرها يتألف من أنشأ جملس التن  -٦
ز   ّرك فمد الفريق العامل إىل حتليل التدابري املمكنة   وع . ممثلني عن اهليئة القضائية ومكتب املدعي العام وقلم احملكمة

حنو يتمشى مع إستراتيجية احملكمة من أجل على حتديد السبل الكفيلة جبعل اهليكل والعمليات تعمل على أفضل 
  .مضاعفة أوجه الكفاءة والفعالية داخل احملكمة
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  :الكفاءة من زاويتني اثنتنيات حتقيق نظر احملكمة إىل إمكانيوت  -٧

  استعراض العمليات؛  -  

  .واالستعراض اهليكلي  -

  استعراض العمليات

  ممارسة إعادة التصميم

ممارسة إعادة على ابري املمكن أن تتخذها احملكمة فيما يتصل بالعمليات استعراض التدارتكز باألساس   -٨
وحتديد الكيفية " جديد متاما" من منظور ياتعمللوالغاية من ممارسة إعادة التصميم هي النظر إىل إدارة ا. التصميم

  .اليت ميكن ا إعادة تشكيلها على النحو األفضل بغية حتسني تصريف األعمال

 املشروع، مت التعاقد مع خبري استشاري تتمثل مهمته يف توجيه جمموعة صغرية من موظفي ويف بداية  -٩
وهذا االختيار الذي وقع . ويف هذا السياق، اختريت عملية إدارة األسفار. اتإعادة تصميم العمليارس متاحملكمة 

عملية معقدة وتنطوي على على األسفار ليس بسبب استشفاف خلل يعتري عملية تنظيمها وإمنا حبكم أن هذه ال
  .عدة مراحل تشترك فيها احملكمة ككل

وقد مجعت هذه . لتصميمخالل مرحلة اتشكيل العمليات انتهت واملرحلة األوىل من عملية إعادة   -١٠
  : خالهلا ما يلي                         ّ من عملية تنظيم األسفار ومت ةاملمارسة بني تسعة ممثلني للمحكمة يشارك مجيعهم يف مراحل خمتلف

  أهداف املمارسة ووضع خمطط للربنامج؛يف تعر  -

 مبا يف ذلك التحليل الذي جرى سابقا لنقاط القوة وللمسائل ةحتديد نطاق العمليات املتوخا  -
  والعوامل اليت حتدد التكلفة؛

والتحرر من لتكليف تصور اتيح إعادة لنحو الذي ي                تكليف مبهام  على اإعادة تصميم عملية ال  -
خلربة التدريبية املتعلقة بكيفية حتقيق التحسينات من خالل عملية إعادة ا: العمليات الراهنة

  التصميم؛

مبا يف ذلك اجلوانب الداعمة الشاملة (فيما يتعلق بعملية إعادة التصميم  "ذهينعصف "ممارسة   -
  ؛)لنظرة متكاملة للتنظيم أي التخطيط واألفكار املتعلقة باملراقبة

  .إعادة التصميم املقترحةحتديد أثر وجدوى عمليات   -

 سبيل املتابعة هلا، انعقدت اجتماعات إضافية بني ىوعل. ٢٠٠٩مايو /متت هذه املمارسة يف شهر أيار  -١١
دخال تغيريات تساعد إلوجيري حاليا اختاذ بعض اخلطوات . قاب الدورةعاألقسام املعنية بالتغيريات املقترحة يف أ

تخذ شكل ربح يف الوقت سواء أن تتوقع يالية اليت ستسفر عنها هذه املمارسة وأوجه الفع. على تبسيط عملية السفر
فعلى سبيل املثال تكفل التدابري . وتوفري الدعم لعملية السفراألذون بالنسبة للمسافرين أو للموظفني املعنيني بإصدار 
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تغطية مغطاة لسفر كاليف اطلب أو حني تكون تباملقترحة إثباتا واحدا الزما حني يتقدم مسافر من املسافرين 
 بواسطة العملية املزدوجة املراحل الراهنة واملتمثلة يف تقدمي سلفات نقدية مث الرصيد الباقي بعد إمتام هامباشرة بدال من

ي على فض أنه بالرغم من أن التدابري املقترحة ست– كما ستوضحه األمثلة التالية –ومع ذلك ينبغي مالحظة . السفر
ال أن ما يتحقق من ربح يف الوقت ال يترجم ترمجة مباشرة إىل وفورات نقدية إ مزيدا من الفعالية عملية األسفار

  .ميكن بسهولة حتديدها كميا

وتتمثل اخلطوة املقبلة من املشروع يف . لعمللومت تبصري كافة املشاركني مبمارسة إعادة تصميم مناهج   -١٢
ومن شأن ذلك أن يسمح للمحكمة . بدعم من اخلبري االستشاري"            تدريب املدر ب"وضع الصيغة النهائية ملمارسة 

  .اخلطوة التالية املتمثلة يف ممارسات إعادة تصميم العمليات باستخدام موارد من داخل احملكمة ال غريإىل باالنتقال 

كن اإلدارية حيث ميأنشطتها  احملكمة على العديد من العمليات ضمن ااالت التالية من تقفوقد و  -١٣
  : هذه ااالت هي. املوارد منكفاءة على مستوى التكاليف أو غري ذلكات أن حتقق العادة تصميم العمليإل

  ؛املوارد البشرية  -

  تكنولوجيات اإلعالم واالتصال؛  -

  اخلدمات العامة؛  -

  امليزانية واملالية؛  -

  العمليات امليدانية؛  -

  .واإلدارة العامة  -

   ّ        لعل ها ختتار أخرى على صعيد احملكمة سيتعني فحصها هي األخرى فحصا دقيقا وهناك جماالت تنفيذية   -١٤
انتقاء ااالت اليت ستكون موضوعا سيتوىل الفريق العامل املعين بنواحي الكفاءة و.  العمليات فيهاادة تصميمإلع

 الرامية إىل توفري الكفاءة توقيتها على أن يتم تنسيقها مع غريها من األنشطةحيدد ألنشطة إعادة التصميم املقبلة و
  .على النحو املوصوف أدناه

  االستعراض اهليكلي

مركزية اخلدمات والالمركزية واالستعانة باخلربات "يشتمل االستعراض اهليكلي على أربع فئات هي   -١٥
  .اخلارجية واخلربات الداخلية

  مركزية اخلدمات باملقر

أثناء اختاذها  إىل اجلمع بني معايري خمتلفة ة،احملتمللفعالية احتتاج احملكمة، يف معرض تقييمها ملكاسب   -١٦
  :قرارات إلضفاء الصبغة املركزية املمكنة على األنشطة
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  إجراء حتليل للتكاليف مقارنة باملزايا؛  -

جدوى اختاذ تدبري حتت تأثري عوامل من قبيل تعدد املهام، حيث يتعذر نقل البعض من هذه   -
  ؛)على سبيل املثال املعلومات ذات الصلة بالشهود(ي السرية املهام أو حيث يلزم توخ

  الضمانات ذات الصلة بأداء اخلدمات وجودا؛  -

  .التقيد بنظام روما األساسي  -

لية مسألة أكثر تعقيدا مما لو كانت ممارسة بسيطة وواضحة عامجيع هذه اجلوانب جتعل عملية استعراض الف  -١٧
  .تتعلق بتحديد التكاليف

وضع  ّ مت  و. قد ركزت احملكمة تقييمها األويل على حتقيق مركزية املهام املالية على حنو ما طلبته اللجنةو  -١٨
حمليا يف تنفيذ الذي ينجز لعمل على سبيل التفرغ لكافئ امل                                              استبيان وج ه إىل كل شعبة من شعب احملكمة بغية حتديد 

.  وجهات تنفيذ هذه املهامضعاوالبيانات اخلام تتعلق مبوأسفر االستبيان عن وضع كمية هائلة من . املهام املالية
  .واحملكمة اآلن بصدد حتليل وزيادة تدقيق هذه البيانات

هي ف: هياكل تنظيمية متباينة      م  وفق ويبدو، يف هذه املرحلة، أن توزيع هذه املوارد عرب أجهزة خمتلفة يت  -١٩
موزعة على ة معينة يف صلب مكتب املدعي العام وموزعة على شعب شىت يف قلم احملكمة؛ ومتمركزة داخل وحد

مستقلة يف هيئات أخرى كأمانة مجعية الدول األطراف والصندوق االستئماين للضحايا ومشروع املباين جهات 
املزيد من الصبغة املركزية على األجهزة وفيما إضفاء والفريق العامل بصدد النظر يف املواضع اليت ميكن فيها . الدائمة
  .تلف الكيانات التابعة للمحكمةبني خم

تقييم تدابري أخرى إلضفاء الفعالية على ء والبيانات اليت تسىن مجعها من هذه العملية مكنت احملكمة من بد  -٢٠
  :املهام اليت تؤدى من قبيل ما يلي

  املواءمة بني الدرجات بالنسبة للعمل املتشابه؛  -

  ارير من أنشطة متكررة؛ التقةأمتتيم مدى ما ميكن أن تسفر عنه يتق  -

  .تؤديه كيانات شىتالذي عمل الاملواءمة التناسبية للوقت الذي ينفق فيما يتصل حبجم   -

  الالمركزية واالستعانة باخلربة اخلارجية واخلربة الداخلية

 توخي فيما إذا كان) بعد اختتام ممارسة إعادة تصميم العمليات( يف وقت الحق ر تنظنتعتزم احملكمة أ  -٢١
إىل مزيد من مكاسب الفعالية اإلضافية مع افتراض      ي فضى املركزية أو االستعانة باخلربة اخلارجية أو اخلربة الداخلية 

وينبغي التشديد على أنه وفقا ملبدأ احملكمة الواحدة . املطلوبة فضال عن االستقالليةات اإلبقاء على مستوى اخلدم
  .يتها فعال على صعيد قلم احملكمةتتسم معظم اخلدمات اإلدارية للمحكمة مبركز
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  خامتة

سمح هيكل التكاليف باحملكمة بتحقيق وفورات مباشرة كربى ميكن أن يمثلما سبق بيانه يف املقدمة، لن  -٢٢
وتتوقع . ومع ذلك، تقوم احملكمة باستعراض شامل للعمليات املنوطة ا. تنعكس فورا يف امليزانية املقترحة للمحكمة

سائر املشاريع األخرى اليت تتم على نطاق مع استعراض أنشطتها يف السنوات املقبلة بالتعاون أن يتواصل احملكمة 
 من قبيل التخطيط االستراتيجي وإدارة ،احملكمة بأسرها واليت يكون هلا تأثري مباشر يف وضع قائمة بأولوية أنشطتها

  .عمليات احملكمةذات الصلة بخاطر امل
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