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تقرير الحالة الثامن حول تقدم المحكمة المتعلق بتدابير الكفاءة

*

أوال -مقدمة
 -0وفقا للقرار  ICC-ASP/7/Res.4الصادر عن مجعية الدول األطراف )0(،تبذل احملكمة اجلنائية
الدولية قصارى جهدها لتحقيق وفورات باختاذ تدابري الكفاءة .وقدمت احملكمة سبعة تقارير عن حالة
التقدم فيما يتعلق بتدابري الكفاءة ،وذلك يف الدورات الثانية عشرة ،والثالثة عشرة ،والرابعة عشرة،
()2
واخلامسة عشرة ،والسابعة عشرة ،والثامنة عشرة للجنة امليزانية واملالية.
 -0ونظرت اللجنة يف دورهتا الثامنة عشرة يف تقرير احلالة عن تقدم احملكمة يف تنفيذ تدابري الكفاءة،
ونوهت باجلهود اليت تبذهلا خمتلف أجهزة احملكمة لزيادة التنسيق واملرونة يف استخدام املوارد املتاحة
للمحكمة ،وشددت على أمهية أن تواصل احملكمة حبثها عن مصادر أخرى لتحقيق الوفورات .وأوصت
اللجنة كذلك بأن تقدم هلا احملكمة يف دورهتا العشرين تقريرا عن تدابري الكفاءة ،تبني فيه أثر هذه
()3
التدابري على امليزانية املعتمدة لعام .0200
 -3ويف هذا التقرير ،تواصل احملكمة وصف اجلهود املبذولة منذ تقريرها األخري من أجل حتسني تنسيق
سعيها إىل حتقيق الكفاءة ،مع الرتكيز على تبيني تأثري هذه التدابري على ميزانيتها.

* صدر سابقا بوصفه الوثيقة .CBF/20/16

( )0الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ،الدورة السابعة ،الهاي،
 00-01تشرين الثاين/نوفمرب  ،)ICC-ASP/7/20( 0222اجمللد األول ،اجلزء الثالث.ICC-ASP/7/20/Res.4 ،
()0

.ICC-ASP/8/6, ICC-ASP/8/30, ICC-ASP/9/CBF.1/13. CBF/15/13, CBF/16/15, CBF/17/5

( )3الوثائق الرمسية  ...الدورة العاشرة  ،)ICC-ASP/10/20( 0200 ...اجمللد الثاين ،اجلزء ب ،0-الفقرة .12
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ثانيا -إستراتيجية المحكمة المنسقة المتعلقة بالكفاءة
 -1كما جاء يف تقرير احملكمة األخري ،وضعت احملكمة اسرتاتيجية تركز على اجلهود الداخلية املنسقة
لتحقيق قدر أكرب من الكفاءة )1(.وقد مت تطوير اسرتاتيجية احملكمة حول احملاور الرئيسية الثالثة املبينة
أدناه:
(أ) إدارة كفاءة ونزاهة األنشطة القضائية:
’ ‘0وضع الصيغة النهائية لتسلسل وختطيط األنشطة الرئيسية؛
’ ‘0إعادة تصميم العمليات؛
’ ‘3حتسني تعريف االسرتاتيجيات؛
’ ‘1قياس التقدم احملرز وإعادة تقييم األنشطة.
(ب) إدارة كفاءة األنشطة األخرى للمحكمة:
’ ‘0تبسيط اإلدارة الداخلية؛
’ ‘0استعراض تأثري هيكل اإلدارة اخلارجية ،مبا يف ذلك القرارات الصادرة عن اجلمعية؛
’ ‘3حتسني ختطيط اخلدمات وتنظيمها؛
’ ‘1اختاذ نقاط مرجعية قابلة للقياس؛
’ ‘5النظر يف اختاذ تدابري بشأن املباين؛
’ ‘6النظر يف اختاذ تدابري بشأن اإلنتاجية.
(ج) تقييم فعالية األنشطة الرئيسية للمحكمة:
’ ‘0حتليل الفعالية؛
’ ‘0الرصد يف سياق اإلدارة القائمة على النتائج.

المنسقة لتدابير الكفاءة
ثالثا -مستجدات االستراتيجية
َّ
 -5كما ورد يف التقارير السابقة للمحكمة بشأن تدابري كفاءهتا ،تطورت جهود احملكمة من إدخال
التحسينات على الكفاءة ،ارتباطا ببدء عملياهتا ،إىل مرحلة يتصل فيها قياس التقدم احملرز مبواءمة سري
األعمال يف املنظمة بأسرها ،وحتليل التأثري املتبادل على أهداف املنظمة ،وتنفيذ أفكار التحسني .وقد
أخذت احملكمة تبتعد عن االكتفاء جبهود "حتسني الكفاءة" حنو إجراء استعراض "لكفاءهتا وفعاليتها".

( ،CBF/15/13 )1الفقرة .1
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الشكل  :1التقدم نحو الفعالية
املدخالت

املوارد املستخدمة

األنشطة

األنشطة املضطلع هبا

األموال واملوظفون واملعدات إعداد مواد التوعية مثال
مثال

النواتج

ما تنتجه األنشطة

احلصيلة/اآلثار

الفوائد املتأتية عن احلصيلة

مثال ،زيادة املعارف/الثقة وما
عدد الكتيبات املنتجة
وحلقات العمل املعقودة مثال إىل ذلك

حمسن
 -6وإن تقييم نواتج/حصيلة عمليات احملكمة وتأثريها واإلبالغ بذلك يتطلب وجود نظام َّ
لرصد األداء ،وهو ما بدأت احملكمة من أجله عدة أنشطة منها ،يف مجلة أمور ،استعراض اهليكل
التنظيمي للمحكمة ،وتنفيذ خطة اسرتاتيجية جديدة توثق الصلة بني ختطيط امليزانية وإدارة املخاطر،
وتطوير املساءلة التحليلية ،ومراجعة نظام تقييم األداء.
 -7ومثلما أُبلغت اللجنة يف دورهتا الثامنة عشرة )5(،ثبت أن من الصعب تطبيق نظام لقياس األداء
يتسم باالتساق والصلة باملوضوع يف سياق احملكمة ،وقد أشركت احملكمة الدول األطراف يف احلوار
املتعلق بأدوات القيام مبثل هذا التقييم ،وستستمر يف إشراكها .ويف غضون ذلك ،فإن احملكمة مقتنعة
بأمهية تطوير املبادرات املذكورة أعاله من أجل حتسني األدوات اإلدارية املتاحة لتخطيط عملها ورصده
وتقييمه .وألن مثل هذه املبادرات تنفَّذ مبوارد حمدودة ،يظل من الصعب قياس تأثريها على أعمال
احملكمة .وال تزال احملكمة مع ذلك ملتزمة باالمتثال لتوصيات اللجنة ،وتواصل تقدمي تقارير عن
األنشطة القابلة للقياس الكمي املتعلقة بالكفاءة ،حسب الشكل املتفق عليه سابقا ،على الرغم من أن
بعض التدابري املبلغ عنها هبذا الشكل ستقل أمهيتها من الناحية املالية يف األجل الطويل عن أمهية
األنشطة املذكورة أعاله .وتود احملكمة أن ترحب بأي توجيه من اللجنة بشأن نطاق وشكل التقارير
األخرى ،نظرا ملا جيري حاليا باحملكمة من حتول من رصد الكفاءة إىل رصد الفعالية .وترد الوفورات
القابلة للقياس الكمي املذكورة أدناه أيضا يف جدول يف الصفحة  ،01باستثناء كل الوفورات اإلضافية
اليت ال ميكن قياسها كميا.

رابعا -مستجدات تدابير الكفاءة التي اتخذتها المحكمة
 -2بالنسبة للربنامج الرئيسي األول ،مثلت تكـ ـ ـاليف املوظـ ـ ـ ـفني املتعل ـ ـ ـ ـقة بالقضاة واملوظفني حوايل
 5775يف املائة من امليزانية املعتمدة لعام  ،0200بينما مل متثل التكاليف غري املتعلقة باملوظفني سوى
( ،ICC-ASP/11/9 )5الفقرة .6
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 075يف املائة .لذلك ،وبسبب جتميد خمصصات امليزانية املعتمدة عام  0200لتكاليف املرتبات
العادية للموظفني يف مستوى عام  ،0200واجهت السلطة القضائية حتديا كبريا متثل يف ضرورة
التحكم يف عبء العمل املتزايد يف حني أهنا ملزمة باحلد من املوارد البشرية الفعلية مقارنة بعام .0200
ونتيجة لذلك ،كان ال بد من بذل جهود كبرية يف الرئاسة ويف مجيع الشعب القضائية الثالث لتحديد
وتنفيذ اسرتاتيجيات إلجناز أعمال ذات جودة عالية يف الوقت املناسب بعدد أقل من املوظفني .وكان
من بني احللول املتخذة إلزام املوظفني بالعمل يف عدة قضايا متعددة يف نفس الوقت ،وترك وظائف
ذات أمهية حامسة شاغرة لفرتات طويلة ،وذلك غالبا على حساب إثقال كاهل املوظفني ،الذين
يطالبون بتويل املهام اإلضافية املعنية .وال ميكن اعتبار ما حتقق من وفورات مالية قصرية األجل من أوجه
الكفاءة ،ألن من الواضح أهنا ليست مستدامة على املدى الطويل .وهناك عدد من الوظائف الشاغرة
مل تُشغل يف عام  0200وسيلزم شغلها مرة أخرى يف عام  .0203ويف بيئة تعتمد بشكل كبري على
أداء املوظفني (مع ختصيص احلد األدىن من امليزانية للتكاليف غري املتعلقة باملوظفني) ،ال ميكن جتنب
التوقف عند حدود إجياد كفاءات جديدة تتجاوز التعامل مع املوارد البشرية بكفاءة ومرونة.
 -5واستمر مكتب املدعي العام يف اإلنفاذ الصارم لتدابري الكفاءة ،اليت جلبت وفورات كبرية يف
السنوات املاضية .وهكذا ،وعلى الرغم من الزيادة يف األنشطة املضطلع هبا ،مت اإلبقاء على التكاليف
ضمن حدود امليزانية املعتمدة .وكما قد يتوقع املرء بشكل معقول ،مبا أن التدابري ظلت قائمة مدة
مع ـ ـ ـينة ،مل يكن ميكن حتقيـ ـق الكفاءة إال بصورة تدرجيية .وإن ارتفاع معدل تنفيذ امليزانية (أكثر من
 55يف املائة) داللة واضحة على أن املوارد تستخدم إىل أقصى حد .وكما أشري يف عدة مناسبات ،فقد
شكل ذلك ضغطا هائال على موظفي مكتب املدعي العام .يف ضوء حجم العمل املمكن التنبؤ به،
من الصعب أن نتصور أنه سيكون من املمكن حتقيق مزيد من أوجه الكفاءة يف املستقبل .وبدال من
ذلك ،من املرجح أن يتسبب الضغط على املوارد احلالية يف تفاقم اآلثار السلبية ،مثل التأخري يف
التحقيقات نتيجة لتخفيض عدد املوظفني ،وعدم وجود موارد كافية ،وزيادة أيام اإلجازة السنوية
املستحقة ،وزيادة اإلجازات املرضية.

ألف -استخدام الموارد بمرونة
 -02ضمن الربنامج الرئيسي األولُ ،مجع املساعدون اإلداريون معا يف الشعبة التمهيدية بدال من تعيني
كل منهم للعمل مع قاض معني .وتقسم املهام فيما بينهم على صعيد الشعبة بأسرها .وقد زاد ذلك يف
كفاءهتم داخل الشعبة .وباملثل ،مت إنشاء جمموعة صغرية من املوظفني القانونيني املعاونني احملنكني ،من
فئيت ف 0-وف 0-وفئة املساعدة املؤقتة العامة يف الشعبة التمهيدية ،ومت نقلها من قضايا كينيا إىل
قضية غباغبو يف املرحلة التمهيدية .ولذلك ،مبا أن بعض القضاة يف الشعبة التمهيدية يشاركون أيضا يف
أعمال الشعب األخرى ،ميكن للموظفني القانونيني من فئة ف 3-أن يركزوا على املسائل األكثر أمهية
يف املرحلة التمهيدية ،وأن يساعدوا القضاة يف عملهم يف الشعب األخرى .وقد زاد هذا يف الكفاءة
اإلمجالية ملوظفي الدعم القانوين يف الشعبة التمهيدية .فنتيجة هلذا اإلجراء ،مت ختفيض احلاجة
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للمساعدة املؤقتة العامة يف عام  0200يف الشعبة التمهيدية (من ذروة بلغت  00موظفا من فئة
املساعدة املؤقتة العامة يف هناية  0200إىل  1موظفني من هذه الفئة يف هناية عام  .)0200وباملثل،
كان معظم املوظفني القانونيني الذين يساعدون الدوائر االبتدائية مطالبني بالعمل على عدة قضايا يف
وقت واحد ،مبا أن عدة قضاة يعيَّنون يف أكثر من قضية واحدة .وقد أدى هذا إىل زيادة الفعالية يف
تبادل املعلومات واملمارسات ذات الصلة.
 -00وطوال عام  ،0200واصل قسم األمن والسالمة ممارسته املتبعة يف جتميع موارده من املوظفني
واستخدامها على حنو مشويل ،بدال من نظام االستخدام العملي الصارم القائم على ختصيص وظائف
حمددة لألفراد .وقد مت تدريب مجيع موظفي األمن يف املقر ،مبا يف ذلك موظفي األمن املكلفني بوظائف
إدارية ،لتمكينهم من أداء األدوار الثانوية أو أدوار األقران يف حال نشوء احتياجات تشغيلية غري متوقعة
وال تتوفر هلا املوارد الكافية .وال توجد لدى وحدة األمن الوقائي ،املسؤولة عن خدمات أمن وسالمة
املباين وجلسات االستماع ،سوى ستة مناصب من فئة اخلدمات العامة (الرتب األخرى) لدعم أنشطة
االستماع يف مقر احملكمة .ويستند هذا إىل سيناريو يفرتض عقد جلسة استماع واحدة أثناء ساعات
العمل مع متهم واحد .أما يف الواقع ،وحبسب قاعة احملكمة ،فهناك حاجة ألحد عشر موظفا من فئة
اخلدمات العامة (الرتب األخرى) .وعلى العموم ،يف عام  ،0200قدمت وحدة األمن الوقائي التابعة
لقسم السالمة واألمن دعمها يف مجيع الظروف أثناء  003جلسة استماع ،وهو ما تطلب يف املتوسط
أحد عشر موظفا يف اليوم على مدار السنة .ومن خالل التدابري املشار إليها أعاله ،ومع ملء الشواغر
واستخدام املرونة يف اجلدولة ،أمكن التخفيف من حدة الفرق الفعلي بني االحتياجات واملخصصات.
وُيدث ذلك تأثريا
وجتدر اإلشارة إىل أنه يف واقع األمر ،أزاح هذا النهج موظفني من مهام جوهريةُ .
على األعمال يف نواحي أخرى ،وهو ما مت قبوله كنتيجة من أجل ضمان تقدمي الدعم جللسات
االستماع .وميكن معادلة هذا اإلجراء مببلغ نقدي من خالل حتويل النقص يف املوظفني ،وهو مخسة
أشخاص ،إىل تكاليف فئة اخلدمات (الرتب األخرى) .ويف مقر احملكمة ،يضطلع مبهام األمن والسالمة
على املستوى األساسي مساعدو الدعم األمين ،الذين يتم تعيينهم يف الرتبة خ ع 0-على أساس
املساعدة املؤقتة العامة .ومنذ عام  ،0225ظل قوام وحدة األمن الوقائي يضم  00من وظائف
مساعدي الدعم األمين املمولة من املساعدة املؤقتة العامة ،وهم يقومون بعملهم على مدار الساعة
طيلة أيام األسبوع .وقد بني تقييم سابق ملؤشر عبء العمل الواقع على عاتق من يؤدون هذا الدور،
بالنظر إىل واجبـ ـات الت ـ ـناوب وامله ـ ـام التنفيذية ،أن بالق ـ ـيمة احلقيقية ،حتتاج وحدة األمن الوقائي إىل
 05موظفا من مساعدي الدعم األمين لتتمكن من الوفاء باملتطلبات العادية .وعلى أساس مستمر،
يتم استيفاء النقص من خالل النهج الشمويل يف التوظيف وملء الشواغر مبوظفني من رتب أعلى.
وهذا يعادل سبعة مناصب من فئة خ ع 0-بدوام كامل ،وهو ما تقل تكلفته السنوية عن تكلفة
الوظائف العادية من فئة اخلدمات العامة (الرتب األخرى).
 -00وباختصار ،كفل اتباع النهج الشمويل والتدريب املتعدد التخصصات حتقيق وفورات يف تكاليف
املوظفني بلغت حوايل  722 222يورو خالل عام  .0200ومع ذلك ،جيب اإلشارة إىل هذا اإلجناز
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كان له تأثري سليب كبري على مجيع املوظفني بسبب ضعف القدرة على التخطيط للعمل وفقدان
االستمرارية ،وال سيما يف املستويات اإلشرافية .كما ينبغي توضيح أن مستويات التوظيف املذكورة ال
تأخذ يف االعتبار النقص املتوقع بسبب اإلجازات السنوية واالحتياجات التدريبية ،اليت تزداد آثارها
أضعافا مضاعفة مع زيادة أعداد املوظفني عند التعامل مع دورة خدمة على مدار الساعة وطيلة أيام
األسبوع بتجميع املوظفني.
 -03وفيما يتعلق باملكاتب امليدانية ،ويف أعقاب إغالق املكتب امليداين يف أبيشي ،أعادت احملكمة
نشر عدد من األصول ،وهي السيارات وأطباق األقمار الصناعية واملعدات واألثاث ،إىل الوجود امليداين
احلديث املنشأ يف كوت ديفوار .وقد مكنت هذه املرونة يف استخدام املوارد من جانب قسم العمليات
امليدانية احملكمة من العمل يف حاالت جديدة دون احلاجة الستثمارات ضخمة .ومت تكليف مكتب
وخصصت له موارد
مدير شعبة خدمات احملكمة بتعديالت النظام األساسي ملشروع قلم احملكمةُ ،
جمانية ،مما مكن من تقدمي تعديالت النظام األساسي لقلم احملكمة إىل الرئاسة يف األجل احملدد،
للموافقة عليها يف تشرين األول/أكتوبر  .0200وباملثل ،واصلت الشعبة إعادة توزيع مواردها الداخلية
باستخدام أفرقة خمتزيل احملكمة العاملني باإلجنليزية والفرنسية يف أنشطة غري جلسات االستماع .وزيادة
على ذلك ،أذنت الشعبة بإجازة خاصة بدون مرتب ودون بديل ألحد كتبة احملكمة ملدة ستة أشهر،
ولرئيس وحدة ملدة اثين عشر شهرا ،وذلك يف ضوء نشاط قضائي أقل مما كان متوقعا ،ومن أجل
املشاركة يف جهود التضامن اجلماعي بقلم احملكمة ملواجهة النقص يف متويل تكاليف املوظفني.
 -01وعند استقدام املرتمجنيُ ،ياول قسم الرتمجة الفورية والتحريرية باحملكمة قدر اإلمكان أن يأخذ يف
االعتبار املهارات اللغوية اإلضافية للمرشحني احملتملني .ونتيجة لذلك ،يف عام  ،0200ساعد مرتجم
واحد للغة الفرنسية جييد اللغتني الفرنسية والعربية إجادة تامة وحدة اللغة العربية ،إذ ال يوجد دائما
مرتمجون/مراجعون متفرغون .وإن مساعدة املرتمجني املوظفني على إتقان لغة أخرى أمر مفيد يف املدى
الطويل ،ويُستخدم املرتمجون الداخليون للغات أخرى غري اإلجنليزية والفرنسية كلما أمكن (الرتمجة من
اهلولندية على سبيل املثال).
 -05ويف األشهر الثالثة األوىل من عام  ،0200ساعد مكتب احملامي العام للدفاع فريق بيمبا ،وفقا
لتعليمات الدائرة االبتدائية الثالثة ،على استعراض  0 015من طلبات الضحايا اليت ُكشف عنها أثناء
احملاكمة .ولوال املساعدة املقدمة من مكتب احملامي العام لكان من الضروري أن يطلب الدفاع تأجيل
احملاكمة ،أو يطلب املزيد من املوظفني يف فريقه .وبالفعل ،لو استند احلساب إىل نتائج التقرير عن
تشغيل نظام املساعدة القانونية للمحكمة ومقرتحات تعديله )6(،لكان ُيق لفريق الدفاع أن يضم مخسة
مساعدين قانونيني ،أو حماميا معاونا واحدا ومساعدين قانونيني اثنني.

( ICC-ASP/6/4 )6املؤرخ  30أيار/مايو .0227
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باء -استعراض وتوحيد اإلجراءات
 -06مت استئناف عقد االجتماعات املشرتكة املنتظمة بني أجهزة احملكمة بشأن مسائل العالقات
اخلارجية .وقد أدى ذلك إىل تنسيق مواعيد سفر رؤساء األجهزة بشكل أفضل ،وزيادة االشرتاك يف
املوارد عند التحضري لاللتزامات اخلارجية .يف الوقت نفسه ،وضعت شعبة االستئناف واعتمدت
أساليب عمل ألول الطعون النهائية ،اليت وصلت اىل دائرة االستئناف يف أواخر عام  .0200وتُستمد
أساليب العمل املذكورة من اخلربة املكتسبة يف جمال الطعون العارضة ،وتشمل هنجا قائما على العمل
اجلماعي يف استخدام املوظفني القانونيني .وهذه األساليب تضمن استخدام املوارد بكفاءة أيضا فيما
يتعلق بالطعون النهائية.
 -07وقد واصل مكتب املدعي العام استعراض ترتيبات السفر املعمول هبا لديه ،حيث نظم بعثات
أقل عددا وأطول مدة ،ألن التقديرات أشارت إىل إمكانية حتقيق وفورات أكرب يف التكلفة .ومن اجلدير
بالذكر أن يف عام  ،0200ارتفع عدد الرحالت بنسبة  5يف املائة عما كان عليه يف عام ،0200
ولكن متوسط تكلفة البعثة الواحدة اخنفض بنسبة  575يف املائة.
 -02واستأجر مكتب املدعي العام أيضا منزال يف أبيدجان بتكلفة قدرها  3 122يورو يف الشهر.
وخالل عام  ،0200نُظمت  10بعثة مبتوسط قدره  075مسافر يف كل بعثة .وبلغت الوفورات احملققة
يف التكاليف  11 052يورو نتيجة الخنفاض بدل اإلقامة اليومي ،وهو املسبب الرئيسي الرتفاع
تكاليف السفر.
 -05ويف عام  ،0200قلل قسم دعم احملامني األسفار املتعلقة مبهامه ارتباطا بعمله مع نقابات
احملامني الوطنية واإلقليمية ،من أجل التعريف بعمل احملكمة ،يف مجلة أمور ،وتشجيع احملامني على تقدمي
طلبات إدراجهم يف خمتلف القوائم اليت يتعهدها قلم احملكمة .ومت تركيز املوارد بدال من ذلك على
دراسة الطلبات اليت وردت سابقا على القسم من املرشحني املهتمني .ومت القيام بالرحالت احملددة
األهداف فقط ،حلضور أحداث خمتارة بعناية ،ميكن أن يكون للمشاركة فيها وقع كبري ،مع احلد األدىن
من األثر على ميزانية القسم وموارده البشرية.
 -02ومت استعراض إجراءات حترير وثائق احملكمة املودعة يف سجالت احلاالت والقضايا لضمان أن
منهجية واحدة ،وأداة واحدة ،سوف تستخدم يف املستقبل .وجيري العمل حاليا على هذا التوحيد.
وعلى الرغم من عدم إمكان ترمجة املكاسب احملققة يف جمال أمن املعلومات مباشرة إىل قيمتها النقدية،
فإهنا مكاسب هامة ،ألن اجتناب نشر معلومات حساسة دون مربر ممارسة أكثر كفاءة من تنفيذ
تدابري مكلفة للسيطرة على األضرار ،اليت ُيتمل أن تنطوي على خسائر بشرية من حيث ازدياد
املخاطر على الشهود أو الضحايا املتعاونني مع احملكمة ،وعلى مسعة احملكمة ،وعلى التحقيقات ،أو
مطالبة مقدمي املعلومات الحقا بإزالة املواد املعيبة.
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 -00واستعدادا لألنشطة القضائية يف كينيا وكوت ديفوار ،أنشأ قسم الرتمجة باحملكمة جمموعة حملية
من املرتمجني الفوريني امليدانيني املعتمدين ،وبالتايل مت توفري تكلفة استخدام مرتمجني دوليني يف البعثة.
 -00ونقح قسم الضحايا والشهود باحملكمة اإلجراءات التشغيلية املتنوعة املتعلقة بتأجري املركبات
واملنازل اآلمنة ،أو املستخدمة يف نظام االستجابة الفورية ،مما أدى إىل حتقيق وفورات كبرية.
 -03ومت جزئيا تنفيذ نظام لتلقي الطلبات اجلماعية من الضحايا جزئيا يف أعقاب قرار الدائرة
التمهيدية يف قضية غباغبو يف مرحلة ما قبل احملاكمة .وقد مسح ذلك بتسريع جتهيز الطلبات املقدمة من
قسم مشاركة الضحايا وجرب األضرار يف الهاي .ومع ذلك ،تطلب األمر مزيدا من املوظفني يف امليدان
إلجناز هذه العملية .ومبا أنه ال يزال من غري الواضح ما إذا كانت الدوائر األخرى ستتبع نفس النهج
يف املستقبل ،فإن من الصعب حتديد حجم الوفورات الصافية اإلمجالية استنادا إىل هذه التجربة وحدها.
 -01ومت توحيد إجراءات العمل وأساليبه يف الوحدة القانونية التابعة لقسم مشاركة الضحايا وجرب
الضرر ،مما أتاح ألعضاء الوحدة قدرا أكرب من املرونة يف العمل على أي حالة وحسب احلاجة .وعلى
الرغم من االستمرار يف تعيني مركز اتصال لكل حالة ،مكنت التدابري املوظفني اآلخرين من التدخل
بسرعة والشروع يف تقدمي الدعم.
 -05ويف أعقاب القرار الرمسي بفتح التحقيقات يف كوت ديفوار ،نقل قسم األمن والسالمة ضابط
أمن ميداين برتبة ف 3-إلقامة اتصال فعال مع السلطات احمللية ومع بعثة األمم املتحدة ،ويف الوقت
ذاته ،لضمان الدعم األمين جلميع البعثات امليدانية احمللية .وبتزامن مع ذلك ،واصل ضابط األمن
امليداين يف كوت ديفوار إشرافه على الوضع يف مجهورية أفريقيا الوسطى.
 -06وواصلت احملكمة استعراض الطرائق املتبعة حاليا يف تعيني مساعدي األمن (امليدانيني) من املقر
إىل املواقع امليدانية يف خمتلف بلدان احلاالت ملعرفة فعاليتها من حيث التكاليف .وتستند فئة موظفي
اخلدمة امليدانية إىل ممارسات األمم املتحدة ،اليت تنظر األمم املتحدة حاليا يف إلغائها ،واحملكمة ترصد
تطورات ذلك.

جيم -أوجه الكفاءة الناتجة عن التعاون من جانب الدول والمنظمات الدولية األخرى
 -07جيب إجراء تقييم خارجي ملكتب املراجعة الداخلية للحسابات مرة كل مخس سنوات .وقد مت
النظر يف خيارات خمتلفة لتحقيق هذا اهلدف .فاستخدام اخلرباء االستشاريني اخلارجيني مكلف وال
توجد ميزانية متاحة هلذا الغرض .ولذلك ،اغتنم مدير املكتب الفرصة املتاحة يف إطار املعايري الدولية
وجتري التقييم اخلارجي هيئتان اثنتان،
للمراجعة الداخلية للحسابات لتكليف أقران بإجراء ذلك التقييمُ .
ومها جملس أوروبا وحمكمة حقوق اإلنسان .وسيغطي املكتب تكاليف إقامة وسفر موظف نني مكلف نني
بالتقييم.
 -02وأجرى قسم دعم احملامني مشاورات مع منظمات دولية أخرى ،مثل احملكمة اجلنائية الدولية
ليوغوسالفيا السابقة ،فيما يتعلق بإعداد ورقات سياسة املساعدات القانونية يف عام  .0200وبفضل
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اخلربة التكنوقراطية اليت تلقاها من احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة ،متكن قسم دعم احملامني
من تقدمي مقرتحات إىل اللجنة إلدخال تعديالت على نظام املساعدة القانونية للمحكمة ،وهي
تعديالت اعتمدهتا اجلمعية يف هناية املطاف .ومت حتقيق بعض مكاسب الكفاءة يف عام  ،0200ولكن
التأثري الرتاكمي الرئيسي هلذه التغيريات سيتضح يف السنوات القادمة ،وسوف تصل قيمته إىل ماليني
اليوروات.
 -05ونسقت احملكمة املساعدة املقدمة من احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا ،اليت خصصت موظفا
يتكلم إحدى لغات بلدان احلاالت للمشاركة يف متارين لعب األدوار أثناء فحص واختبار املرتمجني
الفوريني املرشحني للعمل يف امليدان .وقد مكنت هذه الطريقة من ادخار تكلفة التعاقد مع خبري
استشاري ملدة حوايل  02يوما .ونسقت احملكمة كذلك املساعدة املقدمة من مكتب األمم املتحدة يف
نريويب يف توفري مرفق للتدريب ،ومتطوعني للمشاركة يف متارين لعب األدوار امليدانية يف جمال الرتمجة
الفورية ،وبالتايل ادخرت تكاليف استئجار قاعة املؤمترات ومعدات العرض.

دال -استعراض الخدمات والعمليات
 -32بإنشاء وظيفة مـ ـنسق فرقة ال ـ ـعمل التابعة لقلم املـ ـحكمة يف كين ـ ـيا ،مكن حتسني التنسيق من
( )0جتميع املوارد ملواجهة زيادة عبء العمل ،مثل زيادة عدد البعثات من خمتلف أقسام قلم احملكمة،
و( )0االستفادة بأقصى قدر من وفورات التكاليف الناجتة عن تعاون مكتب األمم املتحدة يف نريويب
فيما يتعلق مبا يلي:
(أ) التعاقد بشأن عدد من اخلدمات؛
(ب) استخدام نظام تتبع الوقود املعمول به يف مكتب األمم املتحدة يف نريويب لتتبع الوقود الذي
تستهلكه احملكمة ،مما وفر عليها تكاليف االضطرار إىل إقامة نظام مماثل؛
(ج) التفاوض بشأن اتفاق على مستوى اخلدمة ،مما يتيح تقدمي الدعم يف جمال تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت من مكتب األمم املتحدة يف نريويب إىل مكتب احملكمة امليداين ،وبالتايل االستغناء عن
موظف لدعم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
 -30وشهد عام  0200تعاونا تاما بني قسم الرتمجة باحملكمة ،وشعبة اخلدمات اإلدارية املشرتكة،
واألمانة العامة على حترير وترمجة وثائق امليزانية لعرضها على اجتماعات اللجنة واجلمعية .ودفعت شعبة
اخلدمات اإلدارية املشرتكة التكاليف عندما مل تتوفر لقسم الرتمجة األموال الستقدام مرتجم خارجي
لتحرير التقارير حتضريا الجتماعات اللجنة ،وعملت اجلمعية مباشرة مع املرتمجني الذين عينهم القسم
لرتمجة مقرتح امليزانية الربناجمية .ويسمح االتصال املباشر بني قسم الرتمجة وأفرقة اجلمعية مبواءمة
املصطلحات والتغيريات اليت حتدث يف الوثائق أثناء عملية الرتمجة ،وهو ما جيلب بالتايل مكاسب يف
الكفاءة جلميع اجلهات املعنية.
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 -30وباإلضافة إىل ذلك ،كلما ُوجد مرتمجون فوريون موظفون باحملكمة للرتمجة من اللغتني السواحلية
واإلجنليزية إىل الفرنسية ،مت تعيينهم ألداء مهام الرتمجة الفورية التشغيلية يف املقر ،مما مكن من توفري
تكاليف الرسوم احمللية وتكاليف سفر املرتمجني الفوريني امليدانيني غري احملليني إىل احملكمة .ويف عام
 ،0200استطاع املرتمجون الفوريون املوظفون اإليفاء مبا يقارب  02أيام من طلبات الرتمجة الفورية
امليدانية والتشغيلية.
 -33ومت توظيف فرق عمل خاصة على أساس مؤقت (ستة أشهر ،من تشرين األول/أكتوبر 0200
إىل آذار/مارس  )0200لتعزيز قدرة قسم مشاركة الضحايا وجرب األضرار على اإلسراع يف دراسة
طلبات املشاركة يف جلسات احملاكمة اليت وردت من الضحايا يف قضية بيمبا ،وتقييم الطلبات الواردة
من كينيا (وهو ما اضطلع به سبعة طالب من مستوى املاجستري بتكلفة قدرها  0 222يورو للشخص
الواحد يف الشهر) .وكان ذلك مشروعا جتريبيا الختبار وسيلة جديدة لتلبية االحتياجات القصرية
األجل ،متكن من التوظيف السريع يف عقود قصرية املدة ،ملعاجلة أعداد كبرية من الطلبات على مدى
فرتة زمنية قصرية دون احلاجة إىل استقدام موظفني جدد.
 -31واستطاع مكتب اإلعالم والوثائق أن جيد أوجه الكفاءة من خالل تعديل املمارسات ،وإعادة
النظر يف االتفاقات التعاقدية مع مقدمي اخلدمات اخلارجيني ،وترشيد خدمات الطباعة ،وإجياد شركاء
خارجيني للتعريف بالذكرى العاشرة للمحكمة .ومن بني التغيريات اليت أدخلت ،هناك إعداد تقرير
نصف سنوي بشأن التوعية بدال من التقارير السنوية ،وإعادة حتديد الشروط الواردة يف العقود املربمة مع
مقدمي اخلدمات اخلارجيني لنشر البيانات الصحفية وغريها من املواد ،وتكييف مركز الزوار يف املبىن
العام للمحكمة لتلبية الطلبات املتزايدة من العمالء ،وضمان وجود قدرة داخلية على إنتاج صور ذات
جودة عالية من خالل التدريب الداخلي واقتناء املعدات .
 -35وأُجنزت عملية مناقصة الختيار شركة جديدة خلدمات اهلاتف احملمول يف عام  .0200وبالتعاقد
مع هذا املزود اجلديد ،ضمنت احملكمة نفس املستوى من اخلدمات بثمن أقل بكثري .وسوف تبلغ
الوفورات على مدى مخس سنوات قرابة  070مليون يورو.
 -36ومن خالل التخطيط الفعال للطاقة والصيانة ،خفضت احملكمة استهالكها من الطاقة وتكاليفها
مقارنة بعام  ،0200مع حتقيق وفورات تفوق  52 222يورو .
 -37وبتكليف طرف ثالث مستقل بتفتيش خدمات التنظيف بانتظام ،زادت احملكمة جودة وفعالية
تلك اخلدمات من أقل من  62يف املائة يف عام  0200إىل أكثر من  75يف املائة يف عام .0200
وهذا النشاط اإلضايف ،الذي يضمن تقدمي اخلدمات بكفاءة عالية ،أدى إىل اخنفاض يف متطلبات
خدمات التنظيف اإلضافية وحقق وفورات هيكلية .
 -32ومت تركيب آالت جديدة إلعداد القهوة يف مقر احملكمة ال تسبب أي تكلفة هلا ،مما مكن من
توفري ما جمموعه  02 222يورو يف النصف الثاين من عام  .0200ومن املتوقع حتقيق وفورات قدرها
 02 222يورو سنويا اعتبارا من عام .0203
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 -35واخنفضت تكاليف خدمات الربيد والسعاة مبا يقرب من  12يف املائة نتيجة لزيادة أوجه التآزر
بإبرام عقود مع الدولة املضيفة ،مما سيمكن من توفري  05 222يورو على مدى السنوات الثالث
املقبلة.
 -12ومكن إدخال عملية مبسطة جديدة الستخدام وسائل النقل الرمسية احمللية التابعة للمقر من
حتقيق وفورات يف وقت العمل اإلضايف بفضل الزيادة يف مرونة استخدام سيارات األجرة خارج ساعات
العمل.
 -10كما مكن رصد طلبات اإلمدادات بكفاءة أكرب ،واستعمال أصناف أقل تكلفة ،وإدخال
حتسينات على نظام تسليم اإلمدادات يف املقر إىل حتقيق وفورات.
 -10وأدت املفاوضات اليت جتددت مع شركات الطريان لتشمل تذاكر الوجهات اجلديدة اليت
تقصدها احملكمة بأسعارها التفضيلية إىل حتقيق وفورات كبرية.

هـاء -اإلمكانات التي أتاحتها التكنولوجيا
 -13واصلت احملكمة استخدام التكنولوجيا لتبسيط العمليات واكتساب الكفاءة والفعالية .ويف هذا
الصدد ،فإن شعبة اخلدمات اإلدارية املشرتكة التابعة لقلم احملكمة أعدت يف عام  0200تقارير آلية
عن امليزانية ،مثل التقرير املوحد عن أداء امليزانية حسب األقسام وبنود االلتزام ،وتقرير املقارنة السنوية
ألداء امليزانية ،وتقرير مقارنة عناصر هيكل تقسيم العمل ،وكل ذلك باستخدام املوارد الداخلية للشعبة.
ونتيجة لذلك ،متكنت احملكمة من زيادة الكفاءة يف إعداد التقارير النموذجية ،ويف عملية اإلبالغ
عموما ،مما جيعل املعلومات متاحة لإلدارة العليا على الفور ،وييسر عملية صنع القرار .ويف عام
 ،0200شاركت شعبة خدمات احملكمة يف االختبار التجرييب لنظام مراقبة اإلدارة .وباستخدام هذا
النظام ،يستطيع كل من مكتب املدير وأقسام شعبة خدمات احملكمة ( )0إعداد وإدارة امليزانيات
بطريقة أكثر فعالية وكفاءة ،و( )0أخذ نظرة شاملة أكثر وضوحا عن استخدام األموال من جانب
أقسام شعبة خدمات احملكمة ،والتدخل يف الوقت املناسب عندما يتم حتديد الفجوات .ولذلك ،مكن
تنفيذ نظام الرقابة اإلدارية الشعبة من توفري الوقت واملوارد يف إدارة ميزانياهتا بأكملها على حنو فعال.
وعالوة على ذلك ،استحدث قلم احملكمة تقريرا عن االلتزامات غري املصفاة من أجل احلصول على
أداة يف الوقت احلقيقي ،متكن اإلدارة من تصور حجم ومدى تقادم مجيع االلتزامات املفتوحة ،ومن
حتسني مراقبة امليزانية وكفاءة استخدام األموال .وقد مت تنفيذ التقرير ،وتقوم شعبة اخلدمات اإلدارية
املشرتكة التابعة لقلم احملكمة بتشغيله حاليا .وحدد قلم احملكمة احتياجات أخرى تتعلق بإعداد التقارير
يف جماالت امليزانية ،واحلسابات ،واملوارد البشرية ،وهو خيطط لالستمرار يف التشغيل اآليل لتقارير إضافية
يف عام .0203
 -11وباستخدام تكنولوجيا مايكروسوفت شريبوينت ،مت تنفيذ مهام سري العمل على الطلبات
للسماح ملقدمي اخلدمات بتلقي الطلبات وإنشاء املهام اليت يتم إخطار أعضاء الفريق هبا عن طريق
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رسائل الربيد اإللكرتوين التلقائي .ونفذ مكتب املدعي العام جمموعة متنوعة من أساليب العمل هبذه
الكيفية لتحقيق مكاسب يف الكفاءة يف مجيع أقسام املكتب ،مبا يف ذلك طلبات النسخ (وحدة ختطيط
الوثائق) ،وأمن املعلومات وإدارة مراقبة الدخول (وحدة قاعدة املعارف) ،ومجع املعلومات وتوزيع املهام
بني األفرقة املشرتكة (بدءا بفريق ليبيا).
 -15ومع انتقال احملكمة إىل نظام ويندوز  ،7مت تثبيت أداة جديدة للتمكني من التوقيع اإللكرتوين
لطلبات اإلجازة ،واملذكرات ،وحفظ الوثائق ،مما أدى إىل مكاسب واضحة يف الكفاءة من حيث
الوقت واملوارد معا (الطباعة/الورق/املسح الضوئي) ،رغم صعوبة قياس هذه املكاسب كميا يف الوقت
الراهن.
 -16كما مت حتويل إدارة اإلجازات السنوية من عملية يدوية إىل عملية إلكرتونية ،تستند إىل سري
العمل بالنسبة ملعظم أقسام قلم احملكمة .وقد زاد ذلك يف بساطة وشفافية عملية املوافقة على
اإلجازات السنوية .وسيتم تطبيق هذه العملية يف بقية أقسام احملكمة حبلول هناية عام .0203
 -17ومن خالل واجهة بينية ،يستطيع بعض الباعة تسجيل الفواتري يف نظام  ،SAPمما يوفر الوقت
الذي كان موظفو وحدة املدفوعات يقضونه يف إدخال تفاصيل الفواتري بأنفسهم ،ويتيح مزيدا من
الوقت لفحص ومطابقة تلك الفواتري مع املشرتيات.
 -12ومكن التنقيح التقين للموقع الشبكي العام من خفض تكاليف استضافته من  03 222يورو
إىل  5 522يورو يف الشهر ،مما يتيح للمحكمة االستفادة من الوفورات إلدخال حتسينات سنوية على
موقعها على اإلنرتنت.
 -15ومت تنفيذ نظام إلكرتوين جديد حلفظ وثائق احملكمة ،مما مكن من تبسيط عمليات االيداع
القانوين لفائدة األطراف .وقد مت تسجيل مايقرب من  122عملية إيداع من خالل وحدة اإليداع
اإللكرتوين اجلديدة ،مما أسهم يف حتقيق أوجه كفاءة يف جتهيز سجالت وثائق احملكمة.
 -52وأخضعت احملكمة اهليكل األساسي لشبكة حواسيبها إىل برنامج تبسيط يعتمد على ما يسمى
"استعمال اخلوادمي االفرتاضية" ،مما مكن قسم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من تقدمي خدمات
اهليكل األساسي لعمالئها بكفاءة أكثر.
 -50وأدى التشغيل اآليل لنظام ميكن احملامني وأعضاء األفرقة من طرح مسائل الدخول وغريها مما
يتصل بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على القسم مباشرة إىل ختفيف كبري من العبء الواقع على
موظفيه اإلداريني ،وهو ما مكنهم بدوره من معاجلة املسائل األخرى اليت ختص قسم دعم احملامني
بكفاءة أكرب.
 -50ومكن تنفيذ وحدة إيكوس ( )ECOSإلدارة طلبات الرتمجة الفورية امليدانية من التشغيل اآليل
اجلزئي لتجهيز طلبات الرتمجة امليدانية والتشغيلية .يف الوقت نفسه ،يعين بدءُ العمل بنظام إيكوس
لتسجيل الرتمجة الفورية أن النظام أصبح ُجيري اإلحصاءات اآلن ،وأهنا مل تعد تُدخل يدويا ،مما يوفر
تكلفة استقدام موظف إضايف من فئة املساعدة املؤقتة العامة للتعامل مع عبء العمل.
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 -53ومت إعداد نشرة مصطلحات تتعلق بالعبارات املستخدمة يف قاعة احملكمة ،وهي متاحة جلميع
موظفي احملكمة يف نسخة مطبوعة ونسخة إلكرتونية ،فضال عن دليل األسلوب باللغة اإلجنليزية الذي
نشر على ا لشبكة الداخلية .وحتقق هاتان الوثيقتان مكاسب يف الكفاءة ألهنما متكنان من التحقق من
املصطلحات املستهدفة والتقارير الكتابية بسهولة لتجنب مشاكل التواصل.
 -51وقام مكتب احملامي العام للدفاع بإعداد واستكمال دالئل املمارسة حملامي الدفاع يف اجملاالت اليت
تعترب ضرورية عند املمارسة أمام احملكمة (االعرتاضات اإلجرائية ،مشاركة الضحايا ،االستماع ألقوال
الشهود ،ومجيع املسائل املتعلقة جبلسات إقرار التهم) .وتزود هذه الدالئل مجيع حمامي الدفاع بالبحوث
ذات الصلة بطريقة استباقية ،وبالتايل تغنين عن احلاجة إىل الوقت واملوارد اليت ستنفق إذا طلب فرادى
احملامني املساعدة من مكتب احملامي العام بشأن هذه املسائل بشكل منفصل.

واو -العالقات الخارجية واالتصال
 -55يف عام  ،0200اجتمع املوظفون املعنيون بالعالقات اخلارجية يف الرئاسة ومكتب املدعي العام
وقلم احملكمة ،وذلك على أساس منتظم .وخالل تلك االجتماعات ،نسق املوظفون أعماهلم فيما
يتعلق حبضور املسؤولني يف املناسبات الرفيعة املستوى ،وناقشوا االسرتاتيجيات املشرتكة ،وحددوا
األولويات ،ونظموا أحداثا مشرتكة وتبادلوا املوارد (أي معلومات جهات االتصال واملعلومات األساسية
عن الدول) .وداخل قلم احملكمة ،يعمل املستشار اخلاص للعالقات اخلارجية والتعاون بشكل وثيق مع
قسم العمليات امليدانية وشعبة خدمات احملكمة لتأمني تعاون الدول ،مبا يف ذلك بلدان احلاالت،
ولضمان التنسيق السليم فيما يتعلق باتصاالت قلم احملكمة مع الدول .واقتصرت الزيارات على احلد
األدىن ،واستفاد قلم احملكمة بأقصى قدر من حضور الوفود يف الهاي خالل دورة مجعية الدول
األطراف .ومع ذلك ،فإن االجتماعات املعقودة يف العواصم ضرورية من أجل تأمني متابعة طلبات
التعاون واحلصول على التعاون الطوعي من الدول يف جماالت هامة مثل محاية الشهود.
 -56ومن خالل إجياد أوجه التآزر بني املكاتب امليدانية ،وقسم العمليات امليدانية ،واملكتب املباشر
لقلم احملكمة  ،وصلت ردود سلطات بلدان احلاالت على طلبات احملكمة بالتعاون القضائي واملساعدة
يف الوقت املناسب ،مما حد من أي تأثري سليب على جلسات احملاكمة.
 -57وشارك قسم دعم احملامني يف احتفاالت الذكرى العاشرة ،وساعد على تنظيمها يف مقر احملكمة
بشراكة مع نقابات احملامني احمللية ،واملؤسسات األكادميية ،وذلك دون أن تتكبد احملكمة أو ميزانية
القسم أي تكلفة مالية.

زاي -التدريب والتدريب المتعدد التخصصات
 -52اضطلع قسم دعم احملامني بتصميم تدريب احملامني املقبولني يف قائمة حمامي الدفاع ،واألفرقة
القانونية العاملة حاليا يف اإلجراءات اجلارية أمام احملكمة ،واحملامني املعينني حديثا .ومشلت تلك
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التدريبات أمورا منها تدريبات احملكمة اإللكرتونية ،والقانون املوضوعي واإلجرائي املتعلق باملمارسة أمام
احملكمة .وهذا النوع من التدريب يعزز كفاءة وفعالية احملامني اخلارجيني يف االضطالع بوالياهتم ،مما
يؤدى إىل حتسني اجلودة وتسريع اإلجراءات.
 -55ومت تقدمي التدريب املتعدد التخصصات ألفرقة خمتزيل احملكمة العاملني باللغتني اإلجنليزية
والفرنسية ،فضال عن أحد كتبة احملكمة وأحد املساعدين املعنيني بوثائقها ،مث أُعيد تعيينهم لتنسيق
احملاضر ،وهو ما زاد قدرات منسقي احملاضر يف األوقات اليت تقل فيها األنشطة القضائية .واستُخدمت
تلك القدرات اإلضافية ،من بني أمور أخرى ،يف استيعاب مشاريع متعدد إلعادة التصنيف اإللزامية
للمحاضر (لوبانغا وكاتانغا  /نغودجولو) .وقُدم التدريب املتعدد التخصصات أيضا إىل مساعدي وثائق
احملكمة أيضا ليصبحوا كتبة احملاكم ،مما يُثري قائمة كتبة احملكمة احملتملني ،ويعود بالنفع على احملكمة،
ألن من شأن عدم وجود كاتب احملكمة أن ُيول دون عقد جلسة االستماع.
 -62واستفاد قسم الرتمجة بصورة كاملة من فرص التدريب اليت وفرها ارتباطه باالجتماع السنوي
الدويل املعين برتتيبات اللغات والوثائق واملنشورات من خالل املشاريع املشرتكة (التدريب على املراجعة
والرتمجة الذي نظمته احملكمة اخلاصة بلبنان واحملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة).
 -60واستثمر مكتب احملامي العام يف تراخيص برجميات  ،CaseMapمستخدما أمواله اخلاصة ،وأتاح
ألفرقة الدفاع استعماهلا مصحوبا بالتدريب .يف هذه احلالة ،تتحقق وفورات للكفاءة يف جمال املساعدة
القانونية.
 -60ك ـ ـما قـ ـ ـدم مـ ـ ـك ـ ـتـ ـ ـب احملامي الـ ـعام التـ ـدريب املس ـ ـتمر ألفرقة الدفـ ــاع ع ـ ـلى برجميـ ـ ـ ـات
و  ،i-Transcendوعلى حتميل األدلة واستريادها وتصديرها .ويف هذه احلالة يقدم املكتب املساعدة إىل
قسم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،الذي ال يتوفر على ما يكفي من املوظفني .وسيزيد تدريب
احملامني واألفرقة يف كفاءة وجودة اإلجراءات يف احملكمة ،وسيمكن من جتنب تكلفة استقدام مدرب
خارجي.
Ringtail

خامسا -موجز مكاسب الكفاءة
 -63يرد يف اجلدول التايل موجز ملكاسب الكفاءة (حيثما أمكن قياسها كميا):
التدابري املتخذة

مكاسب الكفاءة املقدرة (بآالف اليورو)

البرنامج الرئيسي الثاني -مكتب المدعي العام
ختفيض تكاليف السفر
السكن يف أبيدجان

00075
1173

حتسني التشغيل اآليل للمكاتب

6771

البرنامج الرئيسي الثالث -قلم المحكمة

املكتب املباشر لقلم احملكمة

التوظيف يف قسم السالمة واألمن
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مكاسب الكفاءة املقدرة (بآالف اليورو)

التدابري املتخذة
االستعانة مبصادر خارجية يف قسم السالمة واألمن
التحقيق األويل يف قسم السالمة واألمن
مكتب املراجعة الداخلية للحسابات
سفر قسم دعم احملامني
استعراض املساعدة القانونية
دعم أنشطة الذكرى العاشرة

31372
02772
6272
0272
03075
7272

املزود اجلديد خلدمات اهلاتف احملمول
ختطيط الطاقة والصيانة
فحص خدمات التنظيف
اآلالت اجلديدة لتحضري القهوة
خدمات الربيد والسعاة
تبسيط النقل الرمسي احمللي يف املقر

01572
5272
0272
0272
673
372

طلب املعدات وتسليمها
األسعار التفضيلية للتذاكر
التنقيح التقين للموقع الشبكي العام

0270
0072
0075

اخلدمات اجملانية  -مساعدو دعم األمن ملدة  2أشهر
تدريب كتبة احملكمة يف ختصصات أخرى
اإلجازات القصرية بدون مرتب
فحص املساعدين باحملكمة اجلنائية الدولية لرواندا
مرفق التدريب يف مكتب األمم املتحدة يف نريويب
جتميع املرتمجني امليدانيني على الصعيد احمللي
الرتمجة الفورية التشغيلية بواسطة املرتمجني املوظفني
إحصائيات نظام إيكوس

3075
3570
00177
173
070
3577
375
6272

تأجري املركبات والبيوت اآلمنة

00270

قسم اإلعالم والوثائق

6272

شعبة اخلدمات اإلدارية املشرتكة

شعبة خدمات احملكمة

مكتب احملامي العام للدفاع

5077
5272
372
072

فريق بيمبا
دليل املمارسة
برجميات CaseMap
تدريب فرق الدفاع

9 92192

المجموع

__________
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