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 0202نوفمرب /تشرين الثاين 02 - 02 ،الهاي

 

 أثر التدابير الرامية إلى جعل مبلغعن  المحكمة الجنائية الدوليةتقرير 
 1023يقارب مبلغ ميزانيتها المعتمدة لعام  1024لعام  تهاميزاني

 المقدِّمة -ألف
من احملكمة اجلنائية الدولية يف دورهتا العاشرة طلبت مجعية الدول األطراف )"اجلمعية"(  - 0

ورقة تفصيلية  ]...[، 0202أي زيادة يف ميزانية عام  ها[اقرتاح]أن تعد، يف حالة " )"احملكمة"(
باخليارات املتاحة للمحكمة إلجراء ختفيضات من أجل املساواة بني مستوى امليزانية املعتمدة لعام 

، فضال عن كيفية تأثري هذه التخفيضات على أنشطة 0200وامليزانية املعتمدة لعام  0202
."احملكمة

0 

علمًا بورقة احملكمة ذات العنوان "أثر التدابري يف دورهتا احلادية عشرة وأحاطت اجلمعية  - 0
غ ميزانيتها املعتمدة يقارب مبل 0202الرامية إىل جعل مبلغ ميزانية احملكمة اجلنائية الدولية لعام 

، اليت تتضمن تفاصيل خيارات احملكمة اليت ميكن أن يتيح األخذ هبا حتقيق "0200لعام 
يقارب مبلغ ميزانيتها املعتمدة لعام  0202إىل جعل مبلغ امليزانية املعتمدة لعام ختفيضات رامية 

 ودعت اجلمعية .0وكيفية تأثري هذه التخفيضات على أنشطة احملكمةاملتَّخذ مرجعاً، ، 0200
مضمِّنًة إياه أولوياهتا على صعيد امليزانية، وأن  0202يف عام مثل هذا التقرير  أن تعد  احملكمة إىل 

.اليت ستقدمها 0202تشفع به وثيقة امليزانية الربناجمية املقرتحة لعام 
2 

                                                 
  00-00ة العاشرة، نيويورك، الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدور   0

 .0-حاء، الفقرة ICC-ASP/10/Res.4(، اجمللد األول، اجلزء الثالث، القرار ICC-ASP/10/20) 0200األول/ديسمرب  كانون
 00-02ة عشرة، الهاي، األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة احلاديلوثائق الرمسية جلمعية الدول ا 0 

 .2-، الفقرة طاءICC-ASP/11/Res.1(، اجمللد األول، اجلزء الثالث، القرار ICC-ASP/11/20) 0200الثاين/نوفمرب  تشرين
، الفقرة ICC ASP/11/Res.1(، اجمللد األول، اجلزء الثالث، القرار ICC-ASP/11/20) 0200 ...الدورة احلادية عشرة ...الوثائق الرمسية  2

 .5-طاء
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بذل قصارى جهودها على  0202ت احملكمة خالل عام ظبوعلى غرار السنوات السابقة وا - 2 

واملوارد لتحقيق املزيد من الوفورات عن طريق حتسني النجاعة. فاألنشطة تُراَقب عن كثب، 
 يف املتطلبات منها إىل حتقيق ختفيضات وُيسعى حمدَّدة   أولوية   ُتستخدم على أساس إيالء درجات  

 .وحيثما أمكناألمر ويُعاد ختصيصها كلما أمكن 

ًا بصورة رئيسية على السهر على اإلنصاف والفعالية والنجاعة يف األنشطة ويظل الرتكيز منصب   - 2
األنشطة، مبا يف ذلك تبسيط  اجملراة يف جمال التحقيق وجمال املالحقة واجملال القضائي، وغريها من

اجلهات وأصحاب الشأن فيها من آليات التنسيق وتقييم أثر العالقات القائمة حاليًا بني احملكمة 
معلومات عن جهودها يف هذا جلنة امليزانية واملالية )"اللجنة"( إىل وقد أبلغت احملكمة اخلارجية. 

. ويف الوقت نفسه ُمضي يف حتسني النجاعةمثانية التقارير السابقة بشأن تدابري ضمن  الصدد
تطوير ما تقوم به احملكمة من رصد لألنشطة الرامية إىل حتسني النجاعة واإلفادة عن هذه األنشطة. 

فئات الوفورات اليت ميكن حتقيقها ويشار على وجه اخلصوص إىل أنه مت إضفاء الطابع الرمسي على 
قياس التحسينات املعنية، ما سيتيح  باالتساق يف من خالل حتسني النجاعة، سعيًا إىل التكفل

 جهودها يف هذا الشأن مراقبة أجنع. أن يراقبواجلميع أصحاب الشأن يف احملكمة 

 1024ميزانية المحكمة البرنامجية المقترحة لعام  عن لمحة -باء
ن يورو. مليو  00.621الربناجمية املقرتحة للمحكمة اجلنائية الدولية  0202تبلغ ميزانية عام  - 5

يف املئة، بالقياس  065 ما نسبتهمليون يورو، أي  02605وينطوي هذا املبلغ على زيادة مقدارها 
مليون يورو(. وتعزى هذه الزيادة رئيسيًا إىل العوامل  005600املعتمدة ) 0202إىل ميزانية عام 

 التالية البيان:

 ؛0202القضائية املرتقب أن يشهدها عام زيادة كبرية يف األنشطة  (أ 

زيادة يف عدد احلاالت اليت سُتجرى يف إطارها أنشطة حتقق وأنشطة مالحقة، تقرتن  (ب 
باحلاجة إىل تعزيز قدرة أفرقة التحقيق وأفرقة املالحقة على إجراء عمليات حتقيق 

 يف الوقت املناسب؛ وآتيةاجلودة مستوى وعمليات مالحقة رفيعة 

كمة توفريها فيما يتعلق بزيادة األنشطة يف  على قلم احملزيادة يف اخلدمات اليت يتعنيَّ  (ج 
 ؛ويف اجملال القضائيجمال التحقيق ويف جمال املالحقة 

آجلة فيما يتعلق بتكاليف املوظفني وتطبيق ات ضمنية مثل االرتباط بالتزامات زياد (د 
 النظام املشرتك لألمم املتحدة.

فإن الالزمة ل هبا من املوارد بة للتكاليف وما يتصم ذكره من عوامل مسبِّ ومبراعاة ما تقدَّ  - .
بلغ، مع يف بادئ األمر  0202مليزانية احملكمة الربناجمية املقرتحة لعام  ُحدِّداملوارد الذي  مستوى
قة من خالل حتسني النجاعة وتقليص عدد عمليات التحقيق الناشط الوفورات احملقَّ أخذ 

بالقياس  اً مليون يورو  .0ينطوي على زيادة تناهز  مليون يورو 020620باحلسبان، مبلغًا مقداره 
املطال، ُتُدورست يف إطارها  بعيدة   مراجعة داخلية صارمة   وبعداملعتمدة.  0202إىل ميزانية عام 

، مقدارها ُخفِّضيف بعض احلاالت حتديد درجات أولويتها أو  وأُعيد، دقيقاً مجيع األنشطة تدارسًا 
يف إىل ختفيض  تسىن التوصلختصيصها،  أُعيدأو من أجلها املطلوبة رد املوا ذلك تقليصُ ل وفقاً ومت 
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 02605إىل  فيهانزل مبلغ صايف الزيادة إذ ماليني يورو، مخسة يناهز امليزانية الربناجمية املقرتحة 
 .2مليون يورو

  : نمو الميزانية2لجدول ا
 مليون يورو 005600 املعتمدة( 0202ميزانية عام  املبلغ املتخذ أساساً للقياس )مبلغ 
  مليون يورو 020620       الذي مت حتديدهالالزمة مبلغ املوارد 
 مليون يورو 05620     النمو املتأيت عن العوامل املسبِّبة للتكاليف 
  مليون يورو 2602-    مبلغ التخفيض الذي أفضت إليه املراجعة الداخلية 
  مليون يورو 20.01    المقترحة 1024صافي الزيادة في ميزانية عام 

  

باالستناد إىل خطط العمل يف اجملال  0202ُوضعت االفرتاضات املتعلقة مبيزانية عام  لقد - 1
القضائي ويف جمال املالحقة فيما خيص السنة التالية، وذلك بالقدر الذي ميكن به تقييم هذه 

التنبؤ بعمل احملكمة القضائي  تعذربيد أن  .بتاريخ تقدمي امليزانية املقرتحةاألنشطة تقييمًا دقيقًا 
جيعل من الصعب وضع افرتاضات ميكن التعويل عليها متامًا يف موعد يسبق إىل حد ليس بالقليل 

  .احملكمة هلان ز  ي  الفرتة املالية اليت متَُ 

عتمد بصورة صارمة على ي هنجاً  امليزانيةيف جمال تتَّبع  ،5كما سبق أن بيَّنته  ،احملكمةف - 2
حدوثه يف  ارتقاب ليس من الواضح إمكانالوقائع الثابتة؛ فهي ال هتيئ يف امليزانية ألي نشاط 

الكمي. وقد أيَّدت اللجنة هذا احلرص على ات باع هنج تُتوخ ى به الدقة  هحتديد وإمكانالسنة التالية 
  ..الربناجمية العادية حملكمةاميزانية إطار ف يف هتيئة املخصَّصات يف وعدم اإلسرا

                                                 
مليون يورو ميثل الزيادة الضمنية يف تكاليف املوظفني  062مقداره  اً مبلغهذه الزيادة تشمل  أنعالوة على ذلك يف احلسبان  خذأُ وإذا   2

 0655يبلغ املعتمدة  0202بالقياس إىل ميزانية عام  0202وتكاليف التضخم النقدي، فإن النمو الفعلي يف ميزانية احملكمة الربناجمية املقرتحة لعام 
 .يف املئة 262يورو، أي مليون 

من  1. انظر أيضًا الفقرة 55أواًل، الفقرة -(، اجمللد الثاين، اجلزء ألفICC-ASP/6/20) 0221ة السادسة ... الوثائق الرمسية ... الدور  5
 .CBF/18/8الوثيقة 

ليت ميكن رحَّب مندوبو الدول األطراف مببادرة احملكمة إىل تقدمي افرتاضات امليزانية فيما خيص املناحي املتصوَّرة ألنشطة احملكمة اإلضافية ا  .
 التنبؤ هبا لكن يتعذر حتديد جوانبها الكمية وقَت وضع افرتاضات احملكمة فيما يتعلق بامليزانية.
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ميزانية عام  بالقياس إلى البرنامجية المقترحة 1024: نمو الموارد في ميزانية عام 1الجدول  

 بحسب البرامج الرئيسية، مبيَّناً المعتمدة 1023

 0202بالقياس إىل عام  0202 عامة منو املوارد يف ميزاني 
 (ات)بآالف اليورو 

عام  ميزانية 
 املقرتحة 0202

 0202ميزانية عام 
 املعتمدة

 مبلغ 
 نموال

 %الـ
 للنمو

 -265 -22262 0160. 02 00260 02 اهليئة القضائية الربنامج الرئيسي األول:

 0.65 21262 1 0.561 02 12265 25 مكتب املدَّعي العام الربنامج الرئيسي الثاين:

 .56 50261 2 50260 2. .0006 2. قلم احملكمة الربنامج الرئيسي الثالث:

 -260 -00562 05061 0 22.62 0 أمانة مجعية الدول األطراف الربنامج الرئيسي الرابع:

 262 -262 02065 5 02261 5 ()إجيارها وصيانتها ملباين املؤقتةا الربنامج الرئيسي اخلامس:

للمجين أمانة الصندوق االستئماين  الربنامج الرئيسي السادس:
 عليهم

0 50560 0 52262 0560 
062 

 0062 00062 00.61 02060 0 املباين الدائمةمشروع مكتب مدير : 0-الربنامج الرئيسي السابع

 غ م 01262 262 01262 فوائد قرض مشروع املباين الدائمة :0-الربنامج الرئيسي السابع

 .06 260 02560 02060 : آلية الرقابة املستقلة5-السابع الربنامج الرئيسي

 0.1 012.4 20 210.3 221 002.0 211 المجموع

  تحليل النمو -جيم
، حيثما فيها حتقيق مزيد من التخفيضاتو بل  ،لقد نشدت احملكمة احلد من منو ميزانيتها - 0

اليت  ،يورو مليون .0 زهاء تسىن التوصل إىل تقليص الزيادة البالغةبيانه،  متأمكن ذلك. وكما 
اً قليصيف بادئ األمر على أساس ما مت توقعه من العوامل املسبِّبة للتكاليف اإلضافية، ت ُحدِّدت

 ،0202ضمن إطار مقدار املوارد املعتمدة لعام  ،وتسىن أيضاً يورو.  ماليني 5يقارب مبلغه 
دمي الزيادة يف املوارد املطلوبة لدعم األنشطة القضائية املزيدة املقدار وتققسط كبري من استيعاب 

اخلدمات إىل األطراف واملشاركني يف شىت اإلجراءات التمهيدية واالبتدائية واالستئنافية، والزيادة 
 الضمنية لتكاليف املوظفني.

ال بد منها  مليون يورو زيادةً  02605الزيادة املقرتحة البالغة فمن حيث األساس تُعترب  - 02
 وأنشطة التحقيق وأنشطة املالحقة االرتفاع الكبري يف عمليات التدارس األويل للنهوض بأود

ولتحسني قدرة مكتب املدَّعي العام على إجراء عمليات تدارس وحتقيق ومالحقة عالية اجلودة 
وآتية يف الوقت املناسب. كما إنه سُيحتاج إىل اعتمادات إضافية لتقدمي ما يلزم من خدمات ودعم 

األمن، والعمليات امليدانية، ومحاية الشهود سي ما فيما خيص  جيدين وآتيني يف الوقت املناسب، وال
. وبعبارة أخرى، ال ميكن املنشودالعايل  مستوى اجلودة والنجاعةواستدامة   ضمان  ومساندهتم، بغية 

املزيد من التخفيضات دون إضرار كبري بفعالية احملكمة، وخباصة قدرة مكتب املدَّعي العام  تطبيق
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اجلودة وآتية مستوى املالحقة بصورة ناجعة وفعالة وعالية  على إجراء عمليات التحقيق وعمليات
 وجود احملكمة حبد ذاته. مبربِّر ساساملأي دون يف حينها، 

  أثر التخفيضات األخرى -دال
تلزم الزيادة يف املوارد املطلوبة لتمكني احملكمة من التوصل إىل مستوى االمتياز العايل  - 00

دولية، وال سي ما يف ضوء املعايري اليت وضعتها احملكمة يف املتوخ ى منها بصفتها مؤسسة قضائية 
اليت تستلزم أمورًا منها االضطالع بأنشطة  ،اجتهادها القضائي احلديث العهد. إن هذه املعايري

ودعم أكثر كثافة خالل املراحل األوىل من اإلجراءات القضائية، تستتبع تغيريات يف التشكيل 
عم الذي حتتاج إليه هذه األفرقة لكي يتسىن هلا االضطالع مبهامها األساسي لألفرقة، ومقدار الد

الربناجمية املقرتحة إىل املقدار املعتمد  0202النزول مبقدار ميزانية عام من شأن على حنو فعال. ف
مقدار األنشطة  ، مقلِّصاً الزم هلاقة والدعم الأن يفضي إىل ختفيض عدد األفر  0202لعام 

ه بدوره أن جيرب احملكمة على إجراء ختفيض آخر يف عدد عمليات التحقيق ناألساسية، ما من شأ
زيادة املوارد هذه ُُيتمل أن يغدو سائر االستثمارات يف جمال املوارد غري ناجع  فبدونواملالحقة. 

التأخر يف االستجابة السريعة للحاالت الطارئة إىل فقدان  ؤدييميكن أن بالقياس إىل تكاليفه. و 
ة يف بنود أخرى من ي  ف  تكاليف أخرى خَ  اً بهم(، مسبِّ ؤ سباب منها وفاة الشهود أو اختفااألدلة )أل

ب مزيدًا من سبِّ ير أن التأخ اهذ إن من شأن كماشهود(.  بنود ميزانية احملكمة )مثل بند محاية ال
االحتجاز، بل ميكن باملساعدة القانونية و ب املتصلةضافية اإلتكاليف من العدم النجاعة و  جوانب

 ستلزم متديد واليات القضاة.ييف بعض احلاالت أن 

 إىل مستوىالربناجمية املقرتحة  0202بلغ ميزانية عام مب النزول ال ميكنففي هذا السياق  - 00
طري على عدد ما ري ختأثآخر، دون  وال ختفيض مبلغها أيَّ ختفيض هام ،0202املقر  لعام  املقدار

 يات تدارس أويل وعمليات حتقيق وإجراءات قضائية.جتريه احملكمة من عمل

  الخالصة -هاء
مبلغ  إىل مستوى 0202لعام الربناجمية املقرتحة احملكمة ضت اجلمعية مبلغ ميزانية إذا خفَّ  - 02

من املوارد اإلضافية الالزمة لتحقيق  حتماً املعتمدة فإهنا بذلك ستحرم احملكمة  0202ميزانية عام 
 أن تتسم هبا أنشطة التحقيق وأنشطة املالحقة واألنشطة واستدامة درجة اجلودة والنجاعة اليت يتعنيَّ 

القضائية، ضارة بذلك بقدرهتا على النهوض على حنو فعال باملهام املنوطة هبا يف إطار واليتها. 
قيق النجا  الذي تنشده، والذي يتوخاه اجملتمع الدويل موارد مزيدة يتعذر على احملكمة حت دونفب

الربناجمية  0202واجملين عليهم ومجاعات املتضررين. وعليه فإن من شأن ختفيض مبلغ ميزانية عام 
أن ُُيدث أثرًا يكافئ اضطرار احملكمة إىل وقف مجيع  0202املقر  لعام املقدار املقرتحة ليساوي 

 .هاضمن نطاق اختصاصمن احلاالت اليت تنشط فيها ث أو ثال اثنتنيعملياهتا يف 

____________ 


