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  تقرير مرحلي يتعلق بالتحقيقات اليت أجرا احملكمة
  ∗٢٠١٠يف تدابري الكفاءة بالنسبة لعام 

       مقدمة  -   ألف

                 ترى بإصرار أنه      : "         اللجنة        على أن    ")       اللجنة  ("                                                            ينص تقرير الدورة احلادية عشرة للجنة امليزانية واملالية           - ١
                                                                                                         يلزم تأكيد مسؤولية املديرين باحملكمة عن إدارة عبء العمل وإصالح اإلجراءات لتحقيق أقـصى النتـائج                

   . )١ ( "                              املمكنة دون اإلخالل مبواعيد الدوام

                                                               ترى أن النظر بدقة يف اإلمكانيات املتاحة لزيادة اإلنتاجيـة           "                               اللجنة باإلضافة إىل ذلك أا             وبينت    - ٢
                                                                                                  سيؤدي إىل وفورات كبرية يف التكاليف حيث اعتمدت احملكمة يف السنوات األوىل من عملـها سياسـات                 

                       إلدارية من أجل إزالة                                                        وأوصت لذلك بأن تعيد احملكمة النظر يف اإلجراءات ا          .                                بريوقراطية كثرية عدمية الفعالية   
                      ميزانية يتم فيها        ٢٠١٠                                                            وعالوة على ذلك حثت اللجنة احملكمة على أن تقدم يف عام              .                     العقبات البريوقراطية 

                    وطلبت اللجنة مـن     . )٢  "(                                                                                متويل مجيع االستثمارات والزيادة يف التكاليف من الوفورات يف اإلجراءات اإلدارية          
   .                             الثانية عشرة و الثالثة عشرة  تني ر    الدو                          تقدم تقريرا عن جهودها يف   أن      احملكمة 

                                        التوصـية الـيت تقـدمت ـا اللجنـة           ")       اجلمعية  ("    ً                                      تبعاً لذلك، اعتمدت مجعية الدول األطراف         - ٣
                                                                                        حتث احملكمة على بذل قصارى اجلهد من أجل االهتداء إىل حتقيق وفورات من وراء الكفاءة                "     أا   .     وذكرت

                                                           يف إمكانية مثل هذه الوفورات، وتنفيذ التدابري املناسبة،                                          وتطلب إىل املسجل إجراء حتقيق           ٢٠٠٩            يف حبر عام    
           أن تبـذل    "                                   وطلبت اجلمعية باإلضافة إىل ذلـك          ".                                                        وتقدمي تقرير إىل الدورة الثامنة جلمعية الدول األطراف       

        مـن       ٢٠١٠                                                                                              احملكمة قصارى اجلهد، كما أوصت بذلك جلنة امليزانية واملالية، يف سبيل اخلروج مبيزانية لعام               
                                                                                                يل استثمارات جديدة وزيادات يف التكاليف وذلك من خالل الوفورات يف العمليات اإلدارية مـا                       شأا متو 

                                                                                                          أمكن ذلك، أخذا بعني االعتبار إمكانية حدوث أي زيادة ممكنة وكبرية يف النشاط القـضائي أو النـشاط                  
    ".               املتعلق بالتحقيق

                                                      
  .ICC-ASP/8/CBF.1/4بوصفه          ً صدر سابقا    ∗
) ١ (   ICC-ASP/7/15 ٥٥         ، الفقرة  .   
) ٢ (   ICC-ASP/7/15 ٥٦         ، الفقرة  .   
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                                        تطلبات إبالغ اللجنة وتقييم مدى مـا                                                                 وهذا التقرير ميثل اخلطوة األوىل اليت تستجيب ا احملكمة مل           - ٤
                                                                                                           أجنزته احملكمة من تقدم يف تصديها للتوصيات الصادرة عن مجعية الدول األطراف وعن جلنة امليزانية واملالية                

   .            املوصوفة أعاله

                          اخلطة االستراتيجية للمحكمة  - ١

                   يف شهر تـشرين      )٣ (                                                                        قدمت احملكمة خطتها االستراتيجية يف الدورة اخلامسة جلمعية الدول األطراف           - ٥
                  التفوق يف إجنـاز     "                                                                   ومن بني الغايات االستراتيجية املعلن عنها للمحكمة ما يتمثل يف             .     ٢٠٠٦       نوفمرب   /     الثاين

                                                                                                       النتائج املرغوب فيها بأدىن حد من املوارد وعن طريق هياكل وعمليات مرشدة، مع احملافظة علـى املرونـة             
        ً          واستناداً إىل هذا      ".                                  هلني واملتحمسني يف بيئة راعية هلم                                                      وضمان احملاسبة واجتذاب ما يكفي من املوظفني املؤ       

                                                                                                       البيان الذي ميثل غاية من الغايات االستراتيجية الثالث للمحكمة، أوضح كبار اإلداريني نيتـها املتمثلـة يف         
                                                                                                           الفحص املتواصل لتنظيمها الداخلي بغية حتقيق العمليات اإلدارية واألساسية حديثة العهد مع التشديد بشكل             

   .                          بريوقراطية واملرونة واملساءلة ال                       على الكفاءة من حيث ال   قوي

                  أثنـاء هـذه          وخفضت                                                          ، عمدت احملكمة إىل تنقيح غاياا وأهدافها االستراتيجية             ٢٠٠٩         ويف عام     - ٦
  .                                          ً       ً             ولكن التحول إىل إدارة غري بريوقراطية ظل هـدفاً رئيـسياً            .      ً   هدفاً   ١٨       إىل     ٣٠                          العملية عدد األهداف من     

                                                   من اخلطة االستراتيجية للمحكمـة، فـإن الطـابع غـري       )        سابقا  ١١     اهلدف    ( ٩  ف                      وكما هو مبني يف اهلد    
                                    ّ                 ً                                                         البريوقراطي للمحكمة مفهوم على أنه يركّز على النتائج بدالً من العمليات، ويعتمد على قواعد حيثما تدعو                

     ً                                        وتبعاً لذلك، حددت احملكمة عدة أهـداف ذات          .                                                       الضرورة من أجل ضمان احلقوق أو التقليل من املخاطر        
  "               إدارة املخـاطر  "   ، و "                  املـوارد البـشرية   "         أال وهي     ٢٠٠٩                   ً                           أولية أصبحت هي بعضاً من أهداف ميزانية عام      

        خططت      ٢٠١٠                                                                  كما أن أنشطة احملكمة الوارد وصفها يف امليزانية املقترحة لعام              ".                غري البريوقراطية        إلدارة   ا " و
                                       ، من الغاية االستراتيجية املتمثلة يف          ً                                                                  وفقاً ألهدافها االستراتيجية وسوف تستقى، ولو يف جزء منها على األقل          

   .                حتسني أوجه الكفاءة

                                                                                           وتربز اخلطة االستراتيجية للمحكمة بوضوح حاجة كبار اإلداريني إىل البحـث املتواصـل عـن                 - ٧
                                                                وهذا التركيز االستراتيجي هو منطلق التخطيط املتعلـق بامليزانيـة       .                                       التحسينات احملتمل إدخاهلا على الكفاءة    

   .             يف األجل الطويل  "              تدابري الكفاءة "                    ضمن استمرارية ممارسة                والتشغيل وسوق ي

                                            الربط مع سائر األنشطة على نطاق احملكمة بأسرها  - ٢

                                         بل إن هذه املمارسة هلا روابط واضـحة          .                                  ً      ً                   إن تنفيذ تدابري الكفاءة ليس مشروعاً قائماً بذاته وحده          - ٨
                                          األنشطة هي مشروع تقييم املخاطر ووضع                                                                   بغريها من األنشطة االستراتيجية اليت تضطلع ا احملكمة، وهذه        

                                                                  وقد مت الشروع يف هذه املشاريع يف وقت سابق وهي جارية مبوازاة              .                                          امليزانية املقترحة السنة املقبلة للمحكمة    
   :                                                         والرابطة القائمة بني هذه املشاريع ميكن وصفها على النحو التايل  .                             البحث عن التحسينات يف الكفاءة

  

                                                      
) ٣ (   ICC-ASP/5/6و   ICC-ASP/7/25املرفق ،       .   
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      ٢٠٠٩                               تراتيجي واملتعلق بامليزانية لعام            التخطيط االس  :  ١      الشكل 

 

                                                                                                   تسعى احملكمة يف الظرف الراهن إىل إجناز مشروع شامل لتقييم املخاطر بغية كفالـة أداء املهـام                   - ٩
               افق األساسـية             حبماية املر                                                                                األساسية املنوطة باحملكمة يف ظل ظروف أسوأ احلاالت مع القيام يف الوقت نفسه              

                                                    والتحقيق يف التحسينات املمكن إجنازها على مستوى الكفاءة   .                                 واألشخاص واملعدات وغري ذلك من األصول
                                                       وعلى سبيل املثال ال ينبغي أن ختتار األنشطة العالية           .                                            ضع يف االعتبار نتائج مشروع تقييم املخاطر       ي        جيب أن   

                                                     ون أن تكون هناك فكرة واضحة عـن االسـتراتيجية                                                              املخاطر باعتبارها وفورات حمتملة يف جمال الكفاءة د       
                    بعبـارة أخـرى ال       .                                                                                        الالزمة للتخفيف منها وما يترتب عليها من تأثريات يف العمليات اليت تقوم ا احملكمة             

                                                                                                       ينبغي حتبيذ مكاسب سريعة يف جمال الكفاءة على حساب التحسينات الطويلة األجل يف عملية التخفيف من                
   .          أثر املخاطر

                                            هناك أنشطة رئيسية عديدة تعتـرب مـن             ٢٠١٠                                           إعداد احملكمة للميزانية املقترحة لعام           سياق   يف     و    -  ١٠
                                                               وهذا االختيار يأخذ بعني االعتبار متطلب احملكمة املتعلق بتحسني           .                                     ااالت ذات األولوية الواجب تطويرها    

     عالوة   .                    ك على صعيد احملكمة              ً                                                                    الكفاءة فضالً عن عملية إدارة املخاطر بغية تأمني التنفيذ االستراتيجي املتماس          
                                                                                                            على ذلك مت األخذ يف ماضي عمليات إعداد امليزانية بتدابري تقنية من قبيل املؤشـرات األساسـية لـألداء                   
                                                                               ً                        ومؤشرات عبء العمل أو التخطيط املفصل للعمل ويتواصل تنفيذ ذلك بشكل أدق كل سنة علمـاً بـأن                  

   .                           ة الكفاءة ضمن جمال مسؤوليتهم                                              اهلدف من وراء ذلك هو دعم قدرة اإلداريني على مراقب

 

 

 

 تعيني أية :النتائج
أموال إضافية ميكن 
أن تدعو احلاجة 

  إليها

إعداد ميزانية 
افتراضات ( ٢٠١٠

  )أساسية
  إدارة
  املخاطر

  تدابري
  الكفاءة

جماالت التنمية ذات 
األولوية لعام 
٢٠١٠  

أولويات 
ميزانية 
٢٠١٠  

  
  األولويات

مة األنشطة استعراض قائ
  والتكاليف

  تعزيز النتائج
نتيجة 

  االستعراض

خنبة من املشاريع املمولة 
  من الوفورات

فحص 
  اجلدوى
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   "             تدابري الكفاءة "          مشروع خطة   :                                         التحقيق يف التحسينات احملتملة يف جمال الكفاءة  -   باء

       مقدمة  - ١

  .                                                                                   تبحث احملكمة عن سبل لتحسني الكفاءة يف مجيع ما تقوم به من عمليات، القضائية منها واإلدارية  -  ١١
                            واملقرر أن تتواصل كامل عام     ٢٠٠٨                      سرها بدأت يف أواخر عام                                       وهذه املمارسة القائمة على صعيد احملكمة بأ

                                                                                         شترك يف هذه املمارسة مجيع األجهزة وهي ممارسة متعددة اجلوانب، حيث ميكن العثور علـى                ت و  .     ٢٠٠٩
                                      وفورات نقدية، وحترير املوارد وربـح       (                                                                   التحسينات احملتملة بطرق متعددة وميكن أن تكون هلا نتائج خمتلفة           

                                                                          ويصف ما تبقى من هذه الوثيقة النهج الذي توخته احملكمة ومركز خمتلف مـساعيها       ).   لك                 الوقت وما إىل ذ   
   :                           ميكن وصفها على النحو التايل ة                              واملراحل األوىل من العمليات املزمع  .     ً               وصوالً إىل اهلدف املنشود

             نطاق املشروع  - ٢

                              كفاءة وتسري هاتان العمليتان                                                                             هناك عمليتان متوازيتان قائمتان تتناوالن قضية حتديد وتنفيذ تدابري ال           -  ١٢
   :             والعمليتان مها  .                                    بشكل متواز وتشترك فيهما كافة األجهزة

                                                                                     التحليل األويل للتدابري املمكن أن تتخذها احملكمة، مبا يف ذلك اسـتعراض التوصـيات                 ) أ (
                                         وهذه املمارسة سوف تفـضي إىل انتقـاء          .                                            الصادرة عن اللجنة يف دورا احلادية عشرة      

                                      كاليف و التنفيذ يف أقصر اآلجال املمكنة؛                مشاريع موفرة للت

                                                                   انتقاء جماالت األولوية، وفريق إعادة التصميم وأداء أول ممارسـة            :                      عملية إعادة التصميم     ) ب (
   .            األولوية األوىل         بصدد جمال 

   :                                      ختلف جوانب املشروع بأكثر تفصيل فيما يلي           يرد وصف مل و  -  ١٣

                     حتليل التدابري املمكنة  - ٣

   :                                                    ي تضطلع به احملكمة للتدابري املمكن اختاذها وفق مسالك ثالثة               يسري التحليل الذ  -  ١٤

   :                                                                      بناء على توجيه من هيئة الرئاسة يقوم قاض بقيادة فريق عامل غري رمسي يستعرض   ) أ (

                                                    إمكانيات رفع مستوى الكفاءة ضمن اإلطار القانوين احلايل؛   ‘ ١ ‘

           مع املسجل؛                                                    اآلثار املالية املترتبة على القرارات القضائية بالتشاور    ‘ ٢ ‘

                                                                      واحلاجة، إن وجدت، إلدخال تعديالت ممكنة علـى النـصوص التأسيـسية               ‘ ٣ ‘
          للمحكمة؛

                                                                                            ويقوم مكتب املدعي العام بإجراء االستعراض الداخلي اخلاص به للتدابري املمكن اختاذهـا يف                 ) ب (
              جمال الكفاءة؛

              ة حبسب االقتضاء                                   تشاور يف نطاقها مع مجيع األجهز                أوسع نطاقا                           وباشر قلم احملكمة عملية        ) ج (
   .                                    من أجل استعراض التدابري يف جمال الكفاءة

   .                                  وتعاجل توصيات اللجنة يف نطاق كل مسار  -  ١٥
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          اللجنة  ات            استعراض توصي  - ٤

                     عملية إعادة التصميم

                                وإعـادة التـصميم اجلـذري            أساسي                     إعادة التفكري بشكل     "         بأا    م             إعادة التصمي                ميكن أن تعرف      -  ١٦
                                                                    ينات مشهودة على صعيد إجراءات األداء املعاصرة احلامسة مثل التكلفة واجلودة                          للعمليات الرمسية لتحقيق حتس

                                        ً     ً                                                 وجيادل أنصار إعادة التصميم بالقول إن وقتاً كبرياً يهدر أثناء مترير املهام من إدارة إىل                 .  )٤  "(               واخلدمة والسرعة 
                    مفهوم إعادة تـصميم   و  .      ذاك        الضائع       الوقت   جتنب                                                      أخرى وهم يدعون أنه ميكن إعادة تصميم العمليات بغية      

                                                                                                            سبل العمل يقتضي من اإلداريني أن يركزوا على أنشطتهم األساسية بالرغم من القيود أو العـادات الـيت                  
   .          ً                     تشكل حالياً األنشطة اليت يقومون ا

  .                                                                                          وقد بدأت إدارة احملكمة يف مشروع إلعادة التصميم لكفالة إجناز النتائج املنشودة بأقـل املـوارد       -  ١٧
                                                       وقد شرع يف مرحلة تدريبية تتناول أول ممارسة إلعادة           .                                         اختيار العمليات احملتملة هلذا املشروع               ً  وجيري حالياً 

                                                        وقد تشكل فريق خاص باملشروع وسـوف يـستعني خبـدمات             :     حملكمة         اخلاصة با                       تصميم عمليات السفر    
                والنتائج الـيت     .                                   ميع العمليات ذات العالقة بالسفر     جل                                                    امليسرين اخلارجيني لكفالة االستعراض الرتيه والشامل       

   .                                                              يسفر عنها هذا التحليل األويل ستنفذ على صعيد عمليات العمل القائمة

              التحليل األويل  - ٥

                    حتليل هيكل التكاليف   ) أ (

    ً                                                                                         سعياً وراء توضيح التوقعات، قررت احملكمة النظر عن كثب يف هيكلها احلايل للتكاليف وذلـك                 -  ١٨
       أن حنو    )  ١       اجلدول   (                                 ويبني أول حتليل هليكل التكاليف        .                                       على التدابري اليت سيكون هلا أثر مهم                    بغرض التعرف   

   .                                          ينفق على أساس من االلتزامات الطويلة  األجل    ٢٠٠٩                                يف املائة من ميزانية احملكمة لعام   ٨٦

   )              بالنسبة املئوية   (    ٢٠٠٩                           توزيع تكاليف ميزانية عام  : ١      اجلدول 

   من التكاليفالنسبة املئوية      ٢٠٠٩                     توزيع تكاليف ميزانية 

   يف املائة٧١                         التكاليف املتصلة باملوظفني
   يف املائة٨                                    االلتزامات السنوية اخلاصة بغري املوظفني

   يف املائة٣                   املساعدة القانونية

   يف املائة٣             محاية الشهود
   يف املائة١         االحتجاز
   يف املائة٨٦       اموع

 

 

  
                                                      

) ٤ (   Hammer, Michael & James Champy (1993).   
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                                                                       تكاليف تتكبد يف سبيل الوفاء مبرتبات القضاة ومرتبات املوظفني وغـري                              يف املائة من ال      ٧١       وهناك    -  ١٩
                                                     وعلى حني أن عقود القضاة قد تتراوح ما بني الست            .                                                     ذلك من النفقات التعاقدية ذات الصلة بغري املوظفني       

  ح                  وهذا يعين أن األربا  .                                 ً                                                والتسع سنوات إال أن للموظفني عقوداً مدا تتراوح بني سنة واحدة وثالث سنوات            
                                            فالوفورات ستنتج بالدرجة األوىل عن املناصـب       .                                                          املتأتية من الكفاءة ال ميكن أن تتحقق بني عشية وضحاها         

                                                               مث إن التكاليف املترتبة على أي نوع من أنواع إاء اخلدمة             .  ة          الطبيعي         التقلبات                               اليت مل تشغل حىت اآلن أو عن        
   .                                   ستستأثر إىل حد كبري بالوفورات املتوقعة

                                            يف املائة من ميزانيـة احملكمـة تتـصل            ١٥                                           ذلك من إمكانية حتقيق أرباح فورية، أن                  ومما حيد ك    -  ٢٠
          ً                                                                                             األطول أجالً مثل العقود السنوية أو املتعددة السنوات، من قبيل املنافع أو تراخيص الرباجميات أو                 ت         بااللتزاما

                       هذا القبيـل أو حـىت                       واستعراض التكاليف من  .                                                      أنشطة متجذرة يف العملية القضائية اليت تضطلع ا احملكمة   
   .                                           ً     ً           تكاليف االحتجاز ومحاية الشهود ستتطلب استعراضاً شامالً هليكل احملكمة

                                                                                     اجلزء املهم من التكاليف املتبقية غري املتصلة بـاملوظفني وإن مل تكـن مرتبطـة                 ٢             ويبني اجلدول     -  ٢١
                     إال بصورة تدرجيية           تعديلها                           أنشطة حامسة واليت ال ميكن        من                                                     باملتطلبات اخلارجية أو التعاقدية إال أا تتشكل        

   .            يف األجل القصري

       تـصلة                  تكاليف غـري امل    ل         الرافعة                            العوامل الرئيسة األخرى     -      ٢٠٠٩ ٠                                توزيع تكاليف ميزانية عام       : ٢       اجلدول  
   .       باملوظفني

                                   الرافعة للتكاليف غـري املتـصلة                               العوامل الرئيسية األخرى    
        املوظفني ب

   من التكاليفالنسبة املئوية

  ائة يف امل٥,٠       السفر
   يف املائة١,٠         التدريب
   يف املائة٠,٨        اللغات

   يف املائة٠,٧                           لطابعة، اإلذاعة وما إىل ذلك ا
   يف املائة٠,٦                                          اخلرباء االستشاريون يف جمال تكنولوجيا االتصاالت

   يف املائة٨,١       اموع

  

               ن حتقيق األرباح                     ً         حيثما يكون ذلك ممكناً، ولك      "                 أوجه ربح سريعة   "                             وسوف تعمد احملكمة إىل حتديد        -  ٢٢
                                                                         واحملكمة حققت جوانب التقدم التايل ذكرها فيما يتصل بالتوصيات اليت               طويال                       ً     احلقيقية سوف يستغرق وقتاً     

   .               تقدمت ا اللجنة
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                                إضفاء املركزية على املهام املالية   ) ب (

               املالية يف قسم                                                  إىل احملكمة أن تنظر يف كيفية تركيز الوظائف          "                        أثناء دورا السابعة،      ,             طلبت اللجنة   -  ٢٣
                            وتوسعت احملكمة يف احلجة اليت       .  )٥ ( "                  على هذا األساس       ٢٠١٠                                                      امليزانية واملالية وأن تعد امليزانية املقترحة لعام        

                                                                                                                 تنطوي عليها هذه التوصية وقررت أن تنظر يف الكيفية اليت ميكن ا إضفاء املركزية على كافة املهام العادية                  
   .                  اليت تضطلع ا احملكمة

                         القانونيني من خمتلف الربامج        املوظفني  ك         املوظفني   من                                         ت اللجنة، باملثل، إمكانية حشد املوارد            واقترح  -  ٢٤
                                                                 تفحص احملكمة إمكانية حشد املوارد إلغراض توفري التداعم القضائي              بأن   "                                الرئيسية وأوصت يف هذا الصدد      

                         لوظائف املنـشاة يف نطـاق                                         حظت اللجنة أيضا انه يبدو أن هناك بعض ا     و ال )٦ ( "                        بني الدوائر و قلم احملكمة  
                                                                    يلزم أن يؤديها قلم احملكمة و طلبت إىل احملكمة أن تستعرض هـذه               )                           الصندوق أالستئماين للضحايا     (     أمانة

   )٧ (         الترتيبات

                                                                      ة للمهام اليت تضطلع ا احملكمة، وزع استبيان على كافـة مـديري                  ً                       وسعياً وراء ضمان نظرة كلي      -  ٢٥
                                                                    خالل هذا االستبيان ستقوم احملكمة بتجميع معلومات شـاملة عـن               ومن  .                                 الربامج الرئيسية وكبار املديرين   

       كمـا                                              املساعدة اإلدارية أو خلق بنود ضمن امليزانية      ك                                                     عبء العمل والوقت الذي ينفقه املوظفون يف مهامهم         
   .            تقترح اللجنة

                           استعراض العمليات القضائية   ) ج (

                                       ئي مثل املدة اليت تستغرقها اإلجراءات                                                                عينت احملكمة العديد من األنشطة ذات الصلة باجلانب القضا          -  ٢٦
             وشجعت اللجنة   .                                                                                      ومحاية الشهود والضحايا أو مشاركة الضحايا باعتبارها جماالت ميكن فيها حتسني الكفاءة          

                   هذه القضايا حمـل       و    .  )٨ ( "                                                                                  احملكمة واجلمعية على أن تويل االعتبار الالزم للمسائل املتعلقة بالكفاءة والتكلفة           "
                                                                                         بالنظر إىل ما تتميز به من تعقيد وإىل طابعها املوضوعي فإن التقدم يف جماهلا سيتطلب                و  .                   نظر القضاة النشط  

   .     الوقت

                       خمطط املساعدة القانونية   ) د (

                                                                                                   ترى اللجنة أن هناك جوانب كفاءة ووفر ميكن أن تتحقق على صعيد خمطط املساعدة القانونية اليت                  -  ٢٧
                                                     القائل بضرورة أن تنظر احملكمة يف نواحي الكفـاءة                                            كدت اللجنة من جديد على رأيها         وأ   : "             تقدمها احملكمة 

                                                                                                         والوفورات اليت ميكن حتقيقها يف نظامها الداخلي للمساعدة القانونية وضرورة ضمان التناسب بني املساعدة              
  ،  )                                     ً         ال سيما إذا كان من املتوقع أن تدوم طويالً         (                                                            القانونية ومستوى النشاط يف كل مرحلة من مراحل احملاكمة          

   . )٩ ( "                                          ة بني مكتب احملامي العام للدفاع وأفرقة الدفاع           وتقيم العالق

           واالقتـراح    .                  ً                             ً                                     وخيضع النظام حالياً لنظر احملكمة فيه وسيكون موضوعاً لتقرير منفصل آخر أو أكثر              -  ٢٨
   .                                                مدرج بطبيعة احلال يف قائمة األفكار اليت تدرسها احملكمة

                                                      
) ٥ (   ICC-ASP/7/15 ٨٣         ، الفقرة  .   
) ٦ (   ICC-ASP/7/3 ٥٦         ، الفقرة  .   
) ٧ (   ICC-ASP/7/15 ١٠٢         ، الفقرة   .   
) ٨ (   ICC-ASP/7/15 ٥٣         ، الفقرة  .   
) ٩ (   ICC-ASP/7/15 ١٢٧         ، الفقرة   .   
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                              ات ذات الصلة باملوارد البشرية                                                  نواحي الكفاءة اإلجرائية يف التوظيف وغري ذلك من العملي   ) ه (

                                          يف التقرير الشامل الذي أعدته احملكمة            ستعاجل   )١٠ (                                                 إن توصيات اللجنة ذات العالقة باملوارد البشرية        -  ٢٩
   .    ٢٠٠٩      أبريل  /                                                             عن املوارد البشرية واملقدم إىل الدورة الثانية عشرة للجنة يف نيسان

      ٢٠١٠                            الوفورات لغرض التدريب يف عام    ) و (

                  يـورو الزمـة        ٧٥٠     ٠٠٠                                                          نة إىل احملكمة أن تدي إىل سبل لتحقيق وفورات مببلـغ                      طلبت اللج   -  ٣٠
   ".                     تدابري حتقيق الكفاءة   "                       ً                             وتتوقع احملكمة أن جتد سبيالً للتوفري كنتيجة ملشروع           .  )١١ (    ٢٠١٠                 للتدريب يف عام    

          ي ذكرتـه             يورو الذ    ٧٥٠     ٠٠٠          مبلغ ال                                                                       وسيتم زيادة التحقيق يف االحتياجات التدريبية لتحديد ما إذا كان           
   .                                                   اللجنة سيكون هو املبلغ املظبوط الالزم هلذا النشاط بعينه

                             طول الوثائق اليت يتم إعدادها   ) ز (

                               تنظر فيها احملكمة مبا يتماشى مع    ل                          طول التقارير املقدمة            احلد من                                     أوصت اللجنة بأن تنظر اجلمعية يف         -  ٣١
                                وقبلت اجلمعية هـذه التوصـية        .  )١٢ (            معية العامة                                                               الطول احملدد للتقارير املقدمة من أمانة األمم املتحدة إىل اجل         

                                                                      وهذا اإلجراء سيساعد على احلد من عدد صفحات الوثائق اليت تعـدها              .                                   وتقوم احملكمة بتنفيذها تبعا لذلك    
                                                                                                         احملكمة وينخفض بذلك النشاط املتعلق بالصياغة والتحرير والوقت الالزم لكافة األطـراف لقـراءة هـذه                

   .       الوثائق

                تركة بني األجهزة            املشاورات املش   ) ح (

                                                                                                 جرى النظر يف اإلجراءات املمكن أن تعتمدها احملكمة أثناء املشاورات اليت تدور فيما بني األجهزة                 -  ٣٢
                                                                                ُ                         وداخل هذه األجهزة، باستخدام التحليالت املوجودة مسبقا واملتعلقة بتوفري التكاليف واليت أُجريت أثنـاء              

   :                        ً                  باألنشطة املمكنة وضعت وفقاً للهيكل التايل ذكره                  وهناك قائمة أولية   .     ٢٠٠٩                   اإلعداد مليزانية عام 

                            التدابري ذات الصلة بالعملية   ) أ (

                   التدابري التنظيمية   ) ب (

                                تدابري االستعانة باملصادر اخلارجية   ) ج (

                  التدابري الوظيفية   ) د (

                             التدابري ذات الصلة بامليزانية   ) ه (

 

 

                                                      
) ١٠  (   ICC-ASP/7/15 ٦٠         ، الفقرة  .   
) ١١  (   ICC-ASP/7/15 ٨٣         ، الفقرة  .   
) ١٢  (   ICC-ASP/7/15 ٩٧         ، الفقرة  .   
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  ن  و                                     واستعرضها كبار اإلداريني التـابع                                                               وهناك أنشطة حمتملة عدة ذات صلة بتوفري التكاليف عينها          -  ٣٣
                  وحىت وقت إعـداد      .                                     ً                                        وهي تشكل قائمة باألفكار اليت جيري حالياً ترتيبها وفق ما هلا من أولوية              .        للمحكمة

          على أساس                  واختريت األفكار     .                                                                              هذه الوثيقة، ما زالت مشاريع خطط منفصلة لتنفيذ عدة أنشطة قيد اإلعداد           
   .         التنفيذ         السهولة يف      معايري       أساس                        ولة األوىل من التنفيذ على        تشكل اجل   أن         احملتمل           أا األفكار

                استعراض املشروع  - ٦

                            وستشمل عملية التقييم وضع      .                                                                        أثناء الدورة الثانية عشرة للجنة، ستقيم نتائج كل عملية على حدة            -  ٣٤
           ري اختبار      وسيج  .                                                                ً                    األولويات من حيث التقديرات اخلاصة بتوفري التكاليف واإلطار الزمين فضالً عن اجلدوى           

   .      لتنفيذ ل           بقابليتها     و                                                                       للجدوى لكفالة اتسام مجيع التدابري اليت ختتار لزيادة تطويرها بالصبغة العملية

                                   ً     ً                                                          وسترتب بعد ذلك النتائج ترتيبا ائياً وفقاً ملعايري وطريقة منتخبة وستتمثل النتيجة النهائيـة هلـذه         -  ٣٥
   .                 للتدابري املختارة      الفعلي  ذ                                               املرحلة يف انتقاء التدابري الواجب تنفيذها والتنفي

- - - 0 - - - 


