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ة عشرةلثالثاالدورة 
٢٠١٤ديسمرب/األولكانون١٧- ٨،نيويورك

الدوليةالجنائيةللمحكمةالمقترحةالبرنامجية٢٠١٥عامميزانية

٢٠١٤تموز/يوليو ١٧–خالصة وافية 

األساسيةأضواء على النقاط

البرنامجية المقترحة إلى العوامل الرئيسية التالية البيان٢٠١٥تستند ميزانية عام - ١

حماكمتني جديدتني على األقل نهض بأود تزايد األنشطة القضائية واألنشطة على صعيد املالحقة إذ سيُ استمرار(أ)
باإلضافة إىل القضايا احلالية؛

دة فيما خيص تبعات معقَّ على ذلك منرتتب يما مع مغادرة ستة قضاة للمحكمة وقدوم سبعة قضاة جدد إليها، (ب)
؛تكاليف املعاشات التقاعدية للقضاة

قضية يف مثاين حاالت؛٢١–تنفيذ اسرتاتيجية جديدة وزيادة يف عبء العمل الواقع على عاتق مكتب املدَّعي العام (ج)
زيادة مناظرة يف اخلدمات املطلوبة من قلم احملكمة؛(د)
لألمم املتحدة؛املوحَّد، أي تكاليف املوظفني املتأتية عن تطبيق النظام الضمنيةالزيادات (ه)
بالقياس نطوي على زيادة ييورو، مليون١٣٥,٣٩الربناجمية املقرتحة للمحكمة مبلغًا مقداره ٢٠١٥تبلغ ميزانية عام (و)

ا مليون يورو إذ١٢,٢٣(أو يورومليون١٣,٧٤مقدارها و املئةيف١١,٣نسبتها املعتمدة٢٠١٤إىل ميزانية عام 
الدائمة).املباين ب الزيادة يف فوائد قرض مل ُحتتس

الهيئة القضائية- ٢

يورو، ينطوي على زيادة مقدارها مليون١٢,٧١املقرتحة للهيئة القضائية مبلغًا مقداره ٢٠١٥تبلغ ميزانية عام (أ)
املقدار؛ذلكاملئة من يف٢٦,٦، أي ٢٠١٤يورو بالقياس إىل املقدار املناظر لعام مليون٢,٦٧

قاضياً  ١٦مقابلقاضيًا يؤدون خدمة منتظمة بدوام كامل ١٨إىل ٢٠١٥ستحتاج احملكمة فيما خيص معظم عام (ب)
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؛٢٠١٤كحد أقصى يف عام 
عليها أن بينما مل يتعنيَّ ٢٠١٥ستدفع احملكمة مسامهات يف املعاشات التقاعدية جلميع القضاة الثمانية عشر يف عام (ج)

اخلدمة؛يفتّموا مدة تسع سنوات يُ امّ ـلقضاة االثين عشر الذين لإال ل٢٠١٤مسامهات مناظرة يف عام تدفع
مع املربَم سنوات مخست التقاعدية للقضاة البالغة مدتهباملعاشامناص من أن ترتتب على جتديد العقد املتعلقال (د)

إىل عام ٢٠١٤زيادة يف تكاليف النظام للفرتة املمتدة من عام ،اليت تتعامل معها احملكمةAllianzشركة التأمني 
؛حالياً ألسواق املاليةسائدة يف ابالنظر إىل الشروط ال٢٠١٨

املستحقة هلم عند التحاقهم بالعمل يف االنتدابتكاليف لسد رتكرِّ غري ماً صسيستلزم قدوم سبعة قضاة جدد خمصَّ (ه)
؛احملكمة

أن تنهض بأود إذا تعنيَّ على اهليئة القضائية٢٠١٥تكاليف املوظفني زيادة معتدلة فيما خيص عام فرتض أن تزداد يُ (و)
فيما يتعلق بـ"العرب هاتقدموأن تسرِّعدعاوى االستئناف باملتصلوبعبء العمل الباهظ احملاكمات اجلديدة

املستخلصة" بغية حتسني جناعة اإلجراءات القضائية.
لعاممكتب المدَّعي ا- ٣
يورو، ينطوي على مليون٤١,٦٧مبلغًا مقداره ("املكتب") املقرتحة ملكتب املدَّعي العام ٢٠١٥تبلغ ميزانية عام (أ)

املعتمدة ٢٠١٤املئة باملقارنة مبيزانية عام يف٢٥,٤يورو بالقياس إىل السنة السابقة، أي مليون٨,٤٥زيادة مقدارها 
يورو.مليون٣٣,٢٢البالغة 

ا، اليت أ٢٠١٥إىل عام٢٠١٢مع خطته االسرتاتيجية للفرتة املمتدة من عام املكتبتتماشى الزيادة يف ميزانية (ب) يَّد
. وبدون املوارد املطلوبة يف إطار امليزانية لن يتسىن ملكتب املدَّعي العام أن ينهض مبسؤولياته التأييدكلَّ الدول األطراف  

ا على الردع عن على حنو مالئم، مع ما ينطوي عل يه ذلك من خطر على مصداقية احملكمة بأمجعها وعلى قدر
ارتكاب اجلرائم اجلماعية الفظيعة.

َكب فيها أخطر حاالت النزاع اليت تُرتَ عدد ما يشمله نشاطه منعن تزايد متأتٍ كبريٌ املكتب ضغطٌ ل كاهلَ قِ يـُثْ (ج)
عمليات حتقيق يف جرائم منصوص عليها يف نظام روما األساسي وعمليتا حتقيق أربع٢٠١٥اجلرائم: ستستمر يف عام 

استخداميف إطار ، مع العلم بأنه مت اإلخطارمنه٧٠ة بإقامة العدالة منصوص عليها يف املادةخملّ أفعال جنائيةيف 
املنصوص عليها يف ائيةاجلناألفعالع وبقضيَيت بواحدة من عمليات التحقيق األرب٢٠١٤صندوق الطوارئ يف عام

.٧٠املادة 
جوهر يف لحكملواحدة حماكمات ودعوى استئناف ال يقل عن مخسا ملالتحضريسينخرط املكتب اخنراطاً نشطاً يف (د)

، ويف تناول طائفة من دعاوى االستئناف التمهيدي.هذه احملاكمات وهذه الدعوىإجراءيف أو ،القضية املعنية
إذ ينجح مالية التدارس اجلاري حاليًا لعشر من احلاالت، حيث ميكن أن تتحقق وفورات ٢٠١٥سيستمر يف عام )ه(

اسي ومالحقة املكتب يف تشجيع السلطات الوطنية على التحقيق يف اجلرائم املنصوص عليها يف نظام روما األس
ى به تدخل احملكمة.مرتكبيها، ما يُتفاد

فرتض أن تذهب تكاليف املوظفني األساسية وتكاليف ما تستلزمه أنشطة املكتب الرئيسية يف جمال التحقيق يُ )و(
بأشهره ٢٠١٥. وجيب على املكتب أن يأخذ باحلسبان عام املقرتحةامليزانيةاليت تنطوي عليها واملالحقة مبعظم الزيادة 

تعييناً ٢٠١٤خالل عام ُعيِّنوا فيهاملوظفني اإلضافيني الذين كل فيما خيص  الكاملة عندما يعد امليزانية عشراالثين
املناسبة ألفرقة التحقيق واملالحقة أن ختصيص املوارد اعتمادات مهيأ هلا يف امليزانية. فالتجربة حىت تارخيه تبنيِّ بُموِّل

النجاح املتمثل يف اعتماد الصدد إىلجيدر التنويه يف هذا األساسية وجناعتها وفعاليتها: ملكتب اعملياتتضمن جودة 
.٢٠١٤غبو يف عام التهم يف قضية انْتاغندا وقضية اْغبَ 
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جيري ختصيص املوارد لألفرقة وفقاً للنموذج اخلاص الذي قبلته الدول األطراف الستحداث قدرة متمثلة يف أفرقة فعالة (ز)
املكتب من تعقيد فإن أعداد املوظفني الذين تتألف منهم أفرقته احلاالت والقضايا اليت يناوهلا به (على الرغم مما تتسم 

ا يف احملاكم اجلنائية الدولية ما يفأوألمم املتحدة التابعة لواحملاكم اخلاصة متواضعة بالقياس إىل املمارسة املعمول 
خيص عمليات التحقيق يف اجلرائم على املستوى الوطين).

إطار من االضطالع باملهام املنوطة به يفحة املوارد األساسية اليت ال بد منها لكي يتمكن املقرت ملكتب اميزانية ستوفر (ح)
واليته مبستوى اجلودة املطلوب املتوخى حبسب اخلطة االسرتاتيجية.

ال يواصل، يف هذه ن غري أن املكتب، مدركًا شواغل الدول األطراف بشأن الزيادات اهلامة يف مبلغ امليزانية، قرر أ(ط)
، ما نتج عنه ختفيض يف ميزانيته تهاسرتاتيجياليت خطط هلا يف بادئ األمر وفق املرحلة، عملية التحقيق الكاملة اخلامسة 

املقرتحة.
قلم المحكمة- ٤
، تنطوي على ختفيض مقدارهيورومليون٦٦,٢٦املقرتحة لقلم احملكمة مبلغًا مقداره ٢٠١٥تبلغ ميزانية عام (أ)

يورو.مليون٦٦,٢٩املعتمدة البالغة ٢٠١٤املئة، بالقياس إىل ميزانية عام يف٠,١-يورو، أي ٧٠٠٣٥
امليزانية املتعلقة بفرتاضات االذات شأن بناًء على مقدار الدعم املطلوب من قلم احملكمة زيادةً على الرغم من ازدياد(ب)

سّيما يف جمال العمليات امليدانية، ومحاية الشهود، واالحتجاز، فإن ، وال ٢٠١٥وعلى طلبات اخلدمة فيما خيص عام 
حتديد األولويات على صعيدها، من إعادة و ،، وإعادة توزيعهابعنايةن، بفضل ختصيص املوارد قلم احملكمة متكَّ 

جبودة خدمته وال يف تكاليف املوظفني، وذلك دون اإلضرارضمنيةزيادة حمتملة يف املوارد املطلوبة، وزيادة استيعاب
بنجاعتها.

على احلد األدىن الالزم لضمان اضطالعه مبهامه األساسية.امليزانية املقرتحة لقلم احملكمة تقتصر (ج)
مجعية الدول األطراف، ضمن حدود مبلغ امليزانية املايل أتاحتها لهاملرونة اليت متتعه بينشد رئيس قلم احملكمة استمرار (د)

للغرض منه.أجنع وأنسباملقرتح، لضمان تنفيذ التغيريات البنيوية املعتَزمة لكي يكون قلم احملكمة 
البرامج الرئيسية األخرى- ٥
(أمانة الصندوق االستئماين الربنامج الرئيسي الرابع (أمانة مجعية الدول األطراف) والربنامج الرئيسي السادسإن(أ)

زيادة يف الرئيسي الرابع سّيما يف جمال التجهيز باملوظفني، كما يشهد الربنامج زيادة واليشهدان للمجين عليهم) 
ى إىل عقد الدورة السنوية للجمعية يف الهاي (تبلغ الزيادتان املعنيتان مبلغًا مقداره اخلدمات التعاقدية تُعز 

املئة، على الرتتيب).يف٢١,٨يورو، أي مليون٠,٣٥املئة، ويف١٨,٢يورو، أيمليون٠,٥٢
يورو.مليون١,٥قرض املباين الدائمة) زيادة تقارب فوائد (٢-يشهد الربنامج الرئيسي السابع(ب)
ا تقارب إىل هذا احلد أو ذاك مبالغها يف ميزا(ج) ٢٠١٤نية عام أما سائر الربامج الرئيسية األخرى فإن مبالغ ميزانيا

املعتمدة.
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مقدِّمةال- أوالً 
الربناجمية املقرتحة للمحكمة اجلنائية الدولية مبلغًا مقداره ٢٠١٥تبلغ ميزانية عام -١

املئة، يف١١,٣يورو، أي مليون١٣,٧٤زيادة مقدارها يورو. وينطوي هذا املبلغ علىمليون١٣٥,٣٩
مليون يورو). ويعزى ذلك رئيسياً إىل العوامل ١٢١,٦٦(البالغة املعتمدة ٢٠١٤بالقياس إىل ميزانية عام 

التالية البيان:
عبء العمل لرد طّ إثر النمو امل٢٠١٥ب أن تشهد األنشطة القضائية زيادة أخرى يف عام ترقُّ أ)

؛احملكمة على مدى السنوات األخريةيفاإلمجايل 
اتق مكتب املدَّعي العام، وإدراج حالة جديدة  استمرار تزايد عبء العمل اإلمجايل الواقع على ع(ب)

، مع ضرورة تعزيز قدرة أفرقة التحقيق واملالحقة على ٢٠١٥كبرية ضمن امليزانية العادية لعام 
إجراء عمليات حتقيق ومالحقة تتسم بدرجة عالية من اجلودة وتأيت يف حينها؛

بغية النهوض بأود الزيادة يف أنشطة التحقيقة ناظرة يف اخلدمات اليت يقدمها قلم احملكماملزيادة ال(ج)
وأنشطة املالحقة واألنشطة القضائية؛

يتطلب أن ما ،للوظائف الثابتة دون تغيري على مدى السنوات األربع األخريةاملعتمداملالكبقاء(د)
؛بصورة رئيسيةالعامةالتوظيف يف إطار املساعدة املؤقتةعن طريق يتم حتقيق تعزيز القدرات 

من خاللالزيادات الضمنية من قبيل االرتباط مسبقًا بالتزامات فيما يتعلق بتكاليف املوظفني (ه)
د لألمم املتحدة.تطبيق النظام املوحَّ 

املقرتحة ٢٠١٥بة للتكاليف باحلسبان، بلغ مقدار موارد ميزانية عام وبعد أخذ هذه العوامل املسبِّ -٢
ا يف ذلك املكاسب احملققة عن طريق حتسني النجاعة وتقليص عدد مب،أولياً للمحكمة الذي مت حتديده 

، ينطوي يف حالة األخذ به على زيادة يورومليون١٤٨,١٦عمليات التحقيق النشط، مبلغًا مقداره 
املعتمدة.٢٠١٤يورو بالقياس إىل ميزانية عاممليون٢٦,٥٠يناهز مقدارها 

ديدة وعلى إعادة حتديد شختفيضات إجراء ، اشتملت على وبعد مراجعة داخلية صارمة وافية-٣
درجات األولوية على صعيد األنشطة، وتقليص عدد عمليات التحقيق النشط، وإعادة توزيع املوارد، مت 

الزيادة الصافية يف امليزانية املقرتحة يورو، ما خفَّض مقدارَ مليون١٣ناهز مبلغه قاسٍ ختفيضالتوصل إىل 
يورو.ونملي١٣,٧٤إىل 

نمو الميزانية
مليون يورو١٢١,٦٦املعتمدة (املتخذة أساساً مرجعياً)٢٠١٤ميزانية عام 

مليون يورو١٤٨,١٦املوارد الالزمة اليت مت حتديدها
مليون يورو٢٦,٥٠بة للتكاليفالنمو املرتبط بالعوامل املسبِّ 

مليون يورو١٢,٧٦التخفيض الذي أفضت إليه املراجعة الداخلية
مليون يورو٢٠١٥١٣,٧٤صافي الزيادة المقترحة لعام 

٢٠١٥االفتراضات المتعلقة بميزانية عام -انياً ث
العمل ما يـُْزَمع االضطالع به منباالستناد إىل ٢٠١٥عت االفرتاضات املتعلقة مبيزانية عام ضوُ -٤

دقيق يف على حنو ن من تقديرهالقضائي والعمل يف جمال املالحقة فيما خيص السنة التالية، مبقدار التمكُّ 
. بيد أن عدم إمكان التنبؤ بعمل احملكمة القضائي جيعل من الصعب وضع ٢٠١٤اية حزيران/يونيو
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ملالية اليت متيزن احملكمة ليل الفرتة اافرتاضات ميكن التعويل عليها متامًا يف موعد يسبق إىل حد ليس بالق
ال يتمثَّ هلا. ف ا ستحصل ل يف عدم امليزنة إال لألحداث املتأكَّ نهج احملكمة يف هذا ا د إىل حد معقول أ

.وميكن تقديرها على وجه الدقةيف السنة التالية
باألنشطة القضائية واألنشطة يف متعلقة افرتاضات ما وضعته احملكمة فيما خيص امليزانية من إن -٥

هيئ ملا يلي:الربناجمية املقرتحة، ي٢٠١٥ليها ميزانية عام إتستندجمال املالحقة، 
: ستة أشهر لكل منهما)؛اْغَبغبولورانقضية انْتاغندا وقضيةالتحضري للمحاكمة يف قضيتني (أ)

ةقضيعشر شهراً؛ ا: اثنقضية كنياتا: ستة أشهر؛ قضية انْتاغندااحملاكمة يف مخس قضايا (عقد ب)
؛): ستة أشهراْغَبغبولورانقضيةعشر شهراً؛ ا: اثنقضية بَنداعشر شهراً؛ ا: اثنغروتو/َسنْ 

(حبسب مقتضى احلال):قضية مببايفإجراءات النطق بالعقوبة واإلجراءات املتعلقة جبرب األضرارج)
؛أشهرثالثة

) ودعاوى االستئناف التمهيدي.مبباقضية واحدة (دعوى االستئناف النهائي يف د)
عت االفرتاضات املتعلقة باإلطار الزمين هلذه اجللسات على أساس تتابعها ال على أساس ضوقد وُ -٦

التمهيدية والدوائرُ الدوائرُ جمتمعًة العمل اإلمجايل الذي تنهض به ز عبءُ اوِ . ويُتوقع أن جي١تزامنها
.٢٠١٤النشاط القضائي الذي شهده عام االستئناف مقدارَ االبتدائية ودائرةُ 

إجراء عمليات التحقيق ٢٠١٥يف عام تهواصلموباإلضافة إىل ذلك يرتقب مكتب املدَّعي العام -٧
يف مثانية بلدان من بلدان احلاالت: كوت ديفوار، ومجهورية أفريقيا الوسطى، وليبيا، وأوغندا، ومجهورية 

، وكينيا، ومايل؛ وسيواصل رصده حلاالت ختضع لتدارس أويل (يف )دارفورالسودان (و ة، الكونغو الدميقراطي
أفغانستان، ومجهورية أفريقيا الوسطى، وكولومبيا، وجورجيا، وغينيا، وهندوراس، ونيجرييا، واحتاد جزر 

)، وأوكرانيا، والعراق).‘ةيف مرمر ام’القمر (حوادث 
بأود اجلوانب غري القانونية إلدارة شؤون احملكمة وتقدمي النهوض إن قلم احملكمة سيواصلمث-٨

اخلدمات هلا. وسينهض أيضاً بأود الدعاوى القضائية املزيدة العدد، كما سيدعم األنشطة املزيدة يف جمال 
ة التحقيق واملالحقة إثر تنفيذ االسرتاتيجية اجلديدة ملكتب املدَّعي العام فيما يتعلق على اخلصوص حبماي

ين عليهم والشهود وتقدمي الدعم  ، والعمليات امليدانية، واالحتجاز.إليهما

جمعاءالدوليةالجنائيةللمحكمة

املواردمنواملقرتحة٢٠١٥عام ميزانيةاملعتمدة٢٠١٤عام ميزانية
٢٠١٤عامإىلبالقياس٢٠١٥لعام )اليورواتبآالف()اليورواتبآالف(

موع موعا الـ%املبلغا
٣القضاة ٨٣٥,٦٥ ٧٢٧,٦١ ٨٩٢,٠٤٩,٣

٦٣تكاليف املوظفني ٨٧٦,٤٦٦ ٤٠٦,٨٢ ٥٣٠,٤٤,٠
١٨سائر تكاليف العاملني ١٩٩,٨٢٦ ١٩٣,٣٧ ٩٩٣,٥٤٣,٩

٣٥التكاليف غري املتصلة بالعاملني ٧٤٤,٤٣٧ ٠٦٤,٠١ ٣١٩,٦٣,٧
١٢١المجموع ٦٥٦,٢١٣٥ ٣٩١,٧١٣ ٧٣٥,٥١١,٣

لكن قد ُحيتاج إىل عقد جلسات حماكمة متزامنة خالل السنة نتيجة ملالبسات القضايا على وجه التحديد وللتطورات القضائية اليت ١
يف الوقت احلاضر.على وجه الدقةيتعذر حتديدها 
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البرنامجية المقترحة ٢٠١٥عام ميزانية -الثاً ث

البرنامج الرئيسي األول: الهيئة القضائية- ألف

هيئة الرئاسة والدوائر ومكاتب االتصال. ولئن كان مكتب من الربنامج الرئيسي األول يتألف-٩
أجهزة احملكمة وهو ل مشرتك جلميع مدرجًا ضمن الربنامج الرئيسي األول فإنه ممثِّ االتصال يف نيويورك 

يقدم دعماً إمدادياً ملكتب مجعية الدول األطراف وفريقها العامل يف نيويورك.
ضمن إطار ول إىل األنشطة القضائية املرتقبةميزانية الربنامج الرئيسي األحتديد ستند يو -١٠

قضائياً مستفيضاً الشعب القضائية الثالث نشاطاً مجيع . وسيشهد ٢٠١٥االفرتاضات املتعلقة مبيزانية عام 
ما عارميرتفع ارتفاعًا  تم  ًا بصورة خاصة يف الشعبة االبتدائية اليت سينضاف فيها إىل القضيتني اللتني 

حماكمتان أخريان حبسب ما فيها كما ميكن أن تبدأ ) انْتاغنداو اْغَبغبوحاليًا بدء حماكمتني جديدتني (
تؤتيه اإلجراءات احلالية املتعلقة باعتماد التهم، ما يُتوقع أيضًا أن يزيد من حجم دعاوى االستئناف 

يُتوقع أن يفوق مقداره ٢٠١٥التمهيدي. وعليه فإن مقدار أعباء عمل الشعب الثالث جمتمعة يف عام 
.٢٠١٤الذي شهده عام 

صة هلا على ممارسة مهامها على حنو يتيح هلا االستعانة باملوارد املخصَّ ستواصل اهليئة القضائيةو -١١
ا يف هذه امليزانية سد االحتياجات املعروفة حاليًا يف جمال  أجنع وجه. ويراد بأعداد املوظفني املوصى 

ا متثل احلد األدىن الالزم  توقعة بصورة لسري اإلجراءات يف شّىت الدعاوى املاألعمال املتعلقة بالقضايا. إ
إذا حدث أن كان عبء العمل الفعلي أعلى من مقداره املتوقع حالياً، أو حدث أن و ناجعة وفعالة. 

ب التكاليف ضمن حدود ميزانية بذل قصارى اجلهود الستيعات احتياجات جديدة غري متوقعة، فستُ قام
قبل االستعانة بصندوق الطوارئ.٢٠١٥عام
ميزانية اهليئة القضائية يتمثل يف زيادة ال مناص منها يف تكاليف القضاة إن السبب الرئيسي لزيادة -١٢
ى إىل األسباب التالية تُعز ،٢٠١٥يورو يف عام مليون٥,٧٣إىل ٢٠١٤يورو يف عام مليون٣,٨٤من 

البيان:
ـميؤدون خدمة منتظمة بدوام كامل بينما ل٢٠١٥قاضيًا ملعظم سنة ١٨إىل ستحتاج احملكمة أ)

قاضياً. ولذا فإن تكاليف رواتب القضاة ستزداد ١٦إال لـ٢٠١٤يهيأ يف إطار امليزانية ملعظم عام 
يورو.مليون٠,٣٨زيادة يقارب مقدارها ٢٠١٥يف عام

عليها دفع ، بينما مل يتعنيَّ ١٨ستدفع احملكمة مسامهات يف املعاشات التقاعدية جلميع القضاة الـب)
املسامهات عن القضاة دفع املزيد من يلزممل إذقاضياً، ١٢إال لـ٢٠١٤هذه املسامهات يف عام 

متدنية ٢٠١٤(ما أفضى إىل تكلفة يف امليزانية لعامالذين كانوا قد أمتّوا تسع سنوات يف اخلدمة
).اً مصطنعتدنياً 

سنوات سكان ال مناص من أن يُفضي جتديد العقد املتعلق باملعاشات التقاعدية البالغة مدته مخج)
اليت تتعامل معها احملكمة إىل زيادة يف تكاليف النظام للفرتة Allianzمع شركة التأمني م املربَ 

مها تقلص عائدات االستثمار ْني جمتمعَ ْني بسبب عاملَ ٢٠١٨إىل عام ٢٠١٤املمتدة من عام
وسيفضي ذلك، إذ يقرتن . احتسابياً املقدَّرة تقديرًا ألعمارمتوسطات ايف األسواق املالية وزيادة

م التقاعدية (انظر أعاله) إىل زيادة بزيادة عدد القضاة الذين يتعنيَّ  دفع مسامهات متعلقة مبعاشا
رة للمعاشات ل الكلفة املقدَّ يورو تقريبًا متثِّ مليون٠,٥يورو، منها مليون١,٠١إمجالية مقدارها 

التقاعدية للقضاة احلديثي االنتخاب.
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، املستحقة هلم عند تعيينهماالنتدابصًا لسد تكاليف جدد خمصَّ قدوم سبعة قضاة وسيستلزمد)
ر حالياً مببلغ وتكاليف سفرهم ونقل أمتعتهم الشخصية وفقاً لشروط اخلدمة اخلاصة بالقضاة، يقدَّ 

يورو. إن هذه التكاليف ال تُتكبَّد إال مرة واحدة كل ثالث سنوات مليون٠,٣٨إمجايل مقداره 
.٢٠١٨فاملرة التالية لتكبُّدها ستقع يف عام–

تبعات متعلقة باملتطلبات من ٢٠١٥إن للزيادة املتوقعة يف األنشطة القضائية فيما خيص عام مث-١٣
يورو:مليون٠,٧٠عامة، تقارب كلفتها اإلضافية الؤقتة املساعدة امليف إطاراملوظفني 

للمساعدة املؤقتة العامة فيما يتعلق بالشعبة التمهيدية على نفس مقدارها اتصي على املخصَّ بقأُ أ)
ولة يف إطار املساعدة املؤقتة العامة) غاملش٢- من وظائف الرتبة ف٢,٥(٢٠١٤يف ميزانية عام 
اليت تنظر من القضايا واحلاالت متغري باستمرار وطيد لألعمال اجلديدة يف عدد استناداً إىل دفقٍ 

ا على االستجابة السريعة ويتعنيَّ دائرتان التمهيديتان.فيها ال على هذه الشعبة أن تستدمي قدر
للمستجدات غري املتوقعة (من قبيل القرارات العاجلة املتعلقة بالقبض على املشتبه فيهم).

يا يف قضاإن عبء العمل املتوقع أن يقع على عاتق الشعبة االبتدائية املتأيت عّما ال يقل عن مخسب)
من أجل النهوض هلا احملاكمة أو مراحل اإلعداد للمحاكمة سيتطلب تعزيزًا معتدًال عقدمرحلة 

م يف قضايا أخرى، بأود القضايا اجلديدة اليت ستنضاف، وذلك يعوَّض جزئياً بتقليص الدعم املقدَّ 
يف إطار املساعدة اليت ُتشَغل ٢-تبلغ ثالث وظائف من وظائف الرتبة فما ميثل زيادة صافية 

.انْتاغنداوقضية اْغَبغبواملؤقتة العامة للنهوض بأود قضية 
الن يف إطار املساعدة املؤقتة ُتشغَ ٢-يلزم أيضًا تعزيز معتدل (وظيفتان من وظائف الرتبة فج)

بوضوح أنه ال ميكن ٢٠١٤نت اخلربة العملية يف عام العامة) يف شعبة االستئناف حيث بيَّ 
ائي املتأيت عن ٢٠١٥احلايل واملتوقَّع لعام عمل املتعلق بالقضايا النهوض بال دعوى استئناف 

لزيادة واحدة وعدد كبري من دعاوى االستئناف التمهيدي (يُتوقع له أن يزداد مبثابة نتيجة مباشرة 
ة.اء وترية القرارات القضائيطاألنشطة على صعيد احملاكمات) بدون تعزيز جمموعة املوظفني أو إب

، إىل زيادة تتمثل يف وظيفة واحدة من الرتبة ٢٠٠٩مث إن هيئة الرئاسة حتتاج، ألول مرة منذ عام د)
ال ٣-ف ُتشَغل يف إطار املساعدة املؤقتة العامة لتسريع مشروع "العرب املستخلصة" يف ا

القضائي لتحسني جناعة اإلجراءات القضائية يف احملكمة.
يورو يف مليون١٠,٠٥مجالية للربنامج الرئيسي األول ستزداد من وعليه فإن الكلفة اإل-١٤
املئة.يف٢٦,٦، ما ينطوي على زيادة نسبتها ٢٠١٥يورو يف عام مليون١٢,٧١إىل ٢٠١٤عام

األوليالرئيسالبرنامج
الهيئة القضائية

املواردمنواملقرتحة٢٠١٥عام ميزانيةاملعتمدة٢٠١٤عام ميزانية
٢٠١٤عامإىلبالقياس٢٠١٥لعام )اليورواتبآالف()اليورواتبآالف(

موع موعا الـ%املبلغا
٣القضاة ٨٣٥,٦٥ ٧٢٧,٦١ ٨٩٢,٠٤٩,٣

٤تكاليف املوظفني ٦٩١,٢٤ ٧٧٤,٦٨٣,٤١,٨
١سائر تكاليف العاملني ٢٣٨,١١ ٩٣٥,٠٦٩٦,٩٥٦,٣

-١,٣-٢٨٠,٩٢٧٧,٢٣,٧التكاليف غري املتصلة بالعاملني

١٠المجموع ٠٤٥,٨١٢ ٧١٤,٤٢ ٦٦٨,٦٢٦,٦
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البرنامج الرئيسي الثاني: مكتب المدَّعي العام-باء

املهمة األساسية ملكتب املدَّعي العام ("املكتب") مبوجب نظام روما األساسي يف التحقيق تتمثل -١٥
اجلرائم عندما ال تستطيع السلطات الوطنية يف أبشع اجلرائم اليت تشغل البشرية ويف مالحقة مرتكيب هذه 

للدول األطراف أن تفعل ذلك أو ال ترغب يف فعله.
سلَّمت الدول األطراف بأن املكتب حيتاج إىل زيادة حامسة ٢٠١٣ويف تشرين الثاين/نوفمرب -١٦

للفرتة املمتدة من األمهية يف موارده لكي يؤدي املهام املنوطة به يف إطار واليته وينفذ خطته االسرتاتيجية
، املكتب الرئيسيةعمليات فيها إىل حتسني ذي شأن يف جودة اليت ُدِعي ٢٠١٥إىل عام ٢٠١٢عام

التأييد.وجناعتها، وفعاليتها. وقد أيدت الدول األطراف هذه اخلطة االسرتاتيجية كلَّ 
تائج إجيابية على حنو ويتمثل اهلدف من االسرتاتيجية اجلديدة على صعيد املالحقة يف حتقيق ن-١٧

متسق، بزيادة أثر عمليات التدارس األويل، وتنويع طرائق التحقيق ومجع األدلة، والتوصل بأسرع ما ميكن 
يف هذه السنة بالفعل ما ميكنه إلجراء احملاكمة فيها. وقد بنيَّ املكتب السليمة التدعيمالقضاياجتهيزإىل 

، اللتني اعتمدت الدائرتان اْغَبغبووقضية انْتاغنداحتقيقه بفضل األفرقة ذات املوارد املناسبة يف قضية 
.تهمنياملالتمهيديتان فيهما التهم املوجهة إىل 

٢٠١٥لعامنيته ميزايف ولذا فإن املكتب ينشد، بغية تنفيذ املهام املنوطة به على حنو فعال، زيادة -١٨
ا من يورومليون٨,٤٥مقدارها يورو منحتها مجعية الدول األطراف فيما مليون٣٣,٢٢، أي زياد

يورو فيما خيص السنة املقبلة. فال بد من هذه الزيادة لكي يتمكن مليون٤١,٦٧إىل ٢٠١٤خيص عام 
وإحراز نتائج إجيابية تتوافق مع خطته تنفيذ اسرتاتيجيته الناجحة على صعيد املالحقة املكتب من مواصلة 

االسرتاتيجية.
يورو منها على وجه التحديد، خيص تكاليف املوظفني اليت مليون٦,٧٣إن معظم هذه الزيادة، -١٩

العمل الذي باشره ٢٠١٥ال بد من سدها إذا أريد للمكتب أن يبقى قادرًا على أن يواصل يف عام 
لتحقيق هذه الغاية أن يستبقي املكتب املوظفني العاملني فيه األساسي. فمن ٢٠١٤بالفعل يف عام 

نني باإلضافة إىل املوظفني املعيَّ ٢٠١٤عام لتهصة يف ميزانيالذين وظفهم مستعينًا باالعتمادات املخصَّ 
.٢٠١٤باالستعانة بصندوق الطوارئ ملواجهة الظروف غري املتوقعة اليت قامت يف عام 

يورو على شىت وحدات املكتب على النحو التايل، مع العلم مليون٨,٤٥البالغة وتتوزع الزيادة -٢٠
ص ألنشطة املكتب الرئيسية املتمثلة يف ، خمصَّ يورومليون٦,٧جمموعهما يبلغبأن القسط األعظم منها، 

عمليات التدارس األويل، وعمليات التحقيق، وعمليات املالحقة:
كي بتكاليف املوظفني واألسفار يف مهمات رمسية، لتتصلورو، يمليون٢,٨٢شعبة املالحقة: أ)

ا فيما يتعلق بعمليات التحقيق وإجراء على االضطالعكافية الشعبة بقدرة  متتعستدامي مبسؤوليا
احملاكمات والنهوض بأود دعاوى االستئناف؛

مات رمسية، لكي يورو، تتصل بتكاليف املوظفني واألسفار يف مهمليون٢,٦٦شعبة التحقيق: ب)
يتسىن للشعبة أن تؤدي مهامها األساسية يف جمال التحقيق ودعم احملاكمات؛

بتكاليف املوظفني واألسفار يف تتصليورو، مليون٠,٥٥شعبة االختصاص والتكامل والتعاون: ج)
مهمات رمسية، لكي يتاح للشعبة سد الزيادات الكبرية يف عبء العمل الواقع على عاتقها فيما 

يف جمال التعاون الدويل؛اجات تييتعلق بتحليل احلاالت واالح
تشتمل ما يتأتى عن العملية، العدمية يورو، مليون٢,٤٢قسم اخلدمات وديوان املدَّعي العام:د)

من شعبة احملاضرصات خلدمات إعداد نقل املخصَّ األثر على جممل ميزانية املكتب، املتمثلة يف
ما يلزم من صات لسد تكاليف التحقيق إىل قسم اخلدمات، ويتضمن باإلضافة إىل ذلك املخصَّ 
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م إىل الشعب التشغيلية؛ وجتهيز الدعم اإلداري والدعم يف جمال األسفار ويف جمال اللغات املقدَّ 
املعلومات واألدلة؛ وميزانية التدريب للمكتب بأمجعه.

عشر عمليات تدارس أويل لالدِّعاءات بأنه مت ٢٠١٥ري يف عام أن جيُ وهكذا يعتزم املكتب -٢١
ا، وأربع عمليات حتقيق نشط يف ارتكاب جرائم منصوص عليها يف نظام روما األساسي أو جيَ  ري ارتكا

خمّلةأفعال جنائيةادِّعاءات بارتكاب جرائم منصوص عليها يف نظام روما األساسي، وعملييت حتقيق يف 
حماكمات من نظام روما األساسي)، وما ال يقل عن مخس٧٠املادةمنصوص عليها يف(العدلبإقامة 

إجراء همبا فيأن ينهض بأود دعوى استئناف واحدةيف جرائم منصوص عليها يف نظام روما األساسي، و 
ق عمليات حتقيالزمة دعمًا إلجراءات احملاكمة. كما إن املكتب سيستدمي تسعلعمليات التحقيق ا

"ساكن".
للتجهيز باملوظفني فيما خيص أفرقة التحقيق وأفرقة ،ذا العام من حيث األساساتّبع هلاملكتب إن -٢٢

والذي أقرته جلنة ٢٠١٤امليزانية املقرتحة لعام  عدادالذي طبَّقه يف إنفس النموذج األساسي ، املالحقة
بضرورة زيادة قدود األفرقة بغية رّ قِ وذج األساسي أُ فوفق هذا النماملالية ومجعية الدول األطراف. امليزانية و 

تنفيذ االسرتاتيجية اجلديدة اخلاصة باملالحقة تنفيذًا فعاًال. بيد أنه مل يُتوصل إىل حتقيق قدرة كافية على 
. واحلال أنه ٢٠١٤صة يف إطار ميزانية عامحتقيق هذه القدرة فيما خيص كل السنة باالعتمادات املخصَّ 

د باالفرتاضات اليت استند إليها مقرتح امليزانية بغية التقيُّ ٢٠١٥حتقيق هذه القدرة فيما خيص عامينبغي 
فيما خيص السنة املقبلة.

حتقيق يف عملية حتقيق نشطة (البيضطلعيتألف فريق التحقيق التابع للمكتب الذي يجب أن ف-٢٣
موظفًا من شعبة ١٧من املوظفني (٢٦,٥ا يعادل ، لكي يعمل على حنو فعال، ممقضية "ساكنة")

التعاون الدويل)؛ وجيب أن يتألف بخمتصمن شعبة املالحقة؛ ومستشار واحد نيموظف٧,٥التحقيق؛ و
، ما يزيد قدَّ الفريق متهملكل اثنني ني موظفاً (حمققَ ١٤الفريق الذي يقوم بعملية مالحقة مما ال يقل عن 

شعبة املالحقة؛ ومستشار واحد يف جمال التعاون الدويل). إن موظفًا من ١١؛ وتهمنيحبسب عدد امل
أعداد املوظفني هذه زهيدة بالقياس إىل أعداد أعضاء األفرقة يف احملاكم اجلنائية الدولية  واحملاكم اخلاصة

ما جتريه السلطات الوطنية من عمليات التحقيق أو املالحقة يف اجلرائم ، أو يفالتابعة لألمم املتحدة
طرية.اخل

سيؤيت زيادة يف ٢٠١٥أن يتم يف عام  متديد عقود املوظفني لسنة كاملة الذي يتعنيَّ كما إن-٢٤
تكاليف التشغيل املتصلة بعمليات التدارس األويل، وعمليات التحقيق، ودعم احملاكمات، والتحضري 

يورو.مليون٠,٦٨للمحاكمات، مقدارها 
رًا جزءًا من موارده لضمان كفاءة العاملني يف اجلودة، مسخِّ وجيب على املكتب أيضًا أن يستثمر-٢٥

مقداره مبلغإضافةَ ٢٠١٥فيما خيص عام املزيدُ ويستلزم هذا االستثمارُ فيه واحتياز تكنولوجيا جديدة. 
يورو إىل امليزانية، تتوزع التوزع التايل حبسب األهداف املنشودة:مليون٠,٥٧

كافية: يساعد التدريُب السابقة مل تكن  (فميزانيات التدريب يورو مليون٠,٢٥تدريب املوظفني: أ)
ن قة فيه؛ كما إنه ميكِّ عي اإلعداد يلمون بطرائق العمل املطبَّ املكتَب على جعل موظفيه اجلدد املتنوِّ 

تدريبهم على تطبيق طرائق ومنالسلوك ومدوَّناتاملكتب من تعليم املوظفني ما يتعلق بالنهوج 
م يف االستمرار على تنمية التحق يق وتقنياته اجلديدة والفعالة؛ ويتيح للموظفني الوفاء بالتزاما

م املهنية)؛ قدرا
املعلومات واألدلة املتأتية من وسائط وحتليلَ وجتهيزَ واستخالصَ التكنولوجيا املكيَّفة اليت تتيح مجعَ ب)

يورو؛مليون٠,٢٧التصاالت: أو من شبكات اأو من شبكة اإلنرتنتالتخزين الرقمية
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فة طرائق التحقيق اجلنائي العلمي اليت جتريها هيئة مراجعة علمية مؤلَّ وفعاليةاملراجعة السنوية جلودة ج)
صديق مهارات احملققني من خرباء خارجيني وهيئة استشارية معنية بالتكنولوجيا، ووضع برنامج لت

يورو.مليون٠,٠٥اجلرائم الدولية: التحقيق يفبخمتصنيبالتشارك مع جلنة خرباء 
إن املكتب، إذ يقّر بأنه جيب أن يتحلى بالشفافية وأن خيضع للمساءلة فيما خيص استخدام -٢٦

ز على حتقيق وفورات عن طريق حتسني النجاعة، بغية ختفيف األثر املايل موارده احملدودة، سيظل يركِّ 
لعملياته، وذلك بالوسائل التالية:

إىل يف املاضي توصل فقد إعادة ختصيص الوفورات اليت حققها هو على وجه التحديد: مواصلةأ)
توفورات بلغ٢٠١٣يورو وحقق يف عاممليون٠,٨١وفورات بلغ مقدارها السنوي 

يورو؛مليون٠,٢٣
بصورة رشيدة وواقعية كما جيري بينه متواصلة خدمات تقدمي حتسنيالسعي على حنو تعاوين إىل ب)

قلم احملكمة؛وبني
أن ال يتكبَّد جيبص الذي االعتماد على شركاء خارجيني فيما خيص العمل العايل التخصُّ ج)

املكتب تكاليفه بغية تكوين القدرة على األداء داخلياً.
ما خيصفيلزمأن ت٢٠١٣ع يف عام اليت توقَّ عن إجراء الزيادةأمسك املكتبوعالوة على ذلك -٢٧
بعض األنشطة إىل إيقاف يف الواقع ما اضطره –جي يف حتسني قدرته وفقًا للنهج التدرّ ،٢٠١٥عام

.املعتزمة
وعلى يواجه املكتب متطلبات مرتفعة للتدخل يف حاالت النزاع واملعاناة، اليت يتناوهلا مبسؤولية و -٢٨
. وسيستعني املكتب األساسيدة يف إطار نظام روما احملدَّ املعطياتنطاق ضمن مستقل نزيه منهجي حنو 

أعاله. كما إنه سيواصل القيام مبا يلي:املبيَّنةجري العمليات باملوارد اليت يطلبها يف إطار امليزانية ليُ 
ج إجيايب فيما يتعلق بالتكامل يف إجراء عمليات تدارس أويل تشجِّ اتّ أ) ع السلطات الوطنية باع 

ما يغين عن تدخل احملكمة؛ومالحقة مرتكبيها، على العمل للتحقيق يف اجلرائم الدولية 
األويل؛ردع ارتكاب املزيد من اجلرائم البشعة يف حاالت النزاع وذلك من خالل عمليات التدارس ب)
إعداد واستدامة الدعم القوي للتعاون الدويل الفعال يف مساندة عملياته يف جمال التدارس األويل، ج)

والتحقيق، واملالحقة؛
دَّعى بأنه ارُتكبت فيها جرائم منصوص دة ووافية يف احلاالت اليت يُ ء عمليات حتقيق معقَّ إجراد)

؛اعليها يف نظام روما األساسي أو جيري ارتكا
جناعة، لزيادة املالَحق فيهاوقت ممكن للمحاكمة يف القضايا قرباملضي حنو التأهب يف أه)

اإلجراءات أمام احملكمة، وما تتسم به من إنصاف وفعالية؛
عمليات حتقيق سليمة ونظريات التوصل إىل اعتماد التهم يف املزيد من القضايا، استنادًا إىل و)

قانونية عن املسؤولية اجلنائية الفردية متقصًى فيها جيداً؛
مي احلجج على حنو عايل الكفاءة أمام ، استنادًا إىل تقدوصل إىل نتائج أفضل يف احملاكماتالتز)

احملكمة؛
م ارتكبوا املتأيت عن سالمة إجراءات احملكمة لمواجهة التحدي اخلطري ح) أفعاالً أولئك املدَّعى بأ

؛٧٠منصوصاً عليها يف املادة العدلبإقامة خمّلةئيةجنا
اإلسهام من خالل الدعاوى االستئنافية يف التوصل إىل استنتاجات عادلة يف القضايا الفردية ط)

؛مبجملهوتطوير االجتهاد القضائي للمحكمة 
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من العدل للمجين عليهم واجلماعات املتضررة باجلرائم اجلماعية الالزم قسط الالتوصل إىل إقامة ي)
الفظيعة؛

ردع اجلرائم اجلماعية الفظيعة؛تعزيز قدرة احملكمة علىك)
اإلسهام يف تعزيز ثقة اجلمهور يف املكتب وبالتايل يف حتقيق مصداقية احملكمة مجعاء.ل)
إن القيود املتعلقة بامليزانية ستنقص من قدرة املكتب على االضطالع باملهام املنوطة به يف جمال -٢٩

ا إىل خماطر منها ما يلي:املوارد املكتاملالحقة. وبصورة خاصة يعرِّض نقصُ  َب واحملكمَة ذا
جعل عمليات التحقيق أو عمليات املالحقة أقل جودة؛أ)

ا على العمل الشأنصحاب دم التطابق بني توخيات أعب) الرئيسيني فيما يتعلق بدور احملكمة وقدر
ا الفعليني على العمل، ما يفضي إىل فقدها دعمهم؛دورهابني و  وقدر

يسبب أن من شأنهستثمارات المشاريع أو اللاالضطرار ألسباب متعلقة بامليزانية فقط إىل إرجاء ج)
مكاسب ممكنة التحقيق يف جمال النجاعة أو إيتاءدون احليلولةتكاليف مالية أعلى يف املستقبل، أو 

اإلنتاجية؛
ب؛اجلانأحاديةن انطباع بوجود عدالة انتقائية أو تكوُّ التسبُّب يف د)
عدم تعاون الدول، وال سّيما فيما يتعلق بتنفيذ األوامر بالقبض على املشتبه فيهم.ه)
يئ املقرتحة ملكتب املدَّعي العام ٢٠١٥عام وقصارى القول إن ميزانية -٣٠ املوارد األساسية إمنا 

مبستوى ولكي يفعل ذلكيف السنة املقبلة العمل الذي باشره بالفعل يف السنة اجلارية، يواصللكي الالزمة
ا الدول األطرافاجلديدة اجلودة املطلوب املتوخى حبسب اخلطة االسرتاتيجية .اليت أيَّد

سيتعذر عليه حقاً ٢٠١٥فبدون املوارد اليت يطلبها املكتب يف إطار امليزانية فيما خيص عام -٣١
ته على حنو مالئم كما يقضي به نظام روما األساسي، مع ما ينطوي عليه ذلك من ااالضطالع مبسؤولي

ا على ردع ارتكاب اجلرائم اجلماعية الفظيعة. كما إن نقص  خطر اإلضرار مبصداقية احملكمة مجعاء وبقدر
و سيجعل املكتب ضعيف املقاومة إزاء جهود أولئك الذين قد يسعون إىل تقويض سري العدالة أالقدرة 

التهجم على احملكمة واملبادئ والقيم اليت تنافح عنها.

الثانييالرئيسالبرنامج
العاممكتب المّدعي

املواردمنواملقرتحة٢٠١٥عام ميزانيةاملعتمدة٢٠١٤عام ميزانية
٢٠١٤عامإىلبالقياس٢٠١٥لعام )اليورواتبآالف()اليورواتبآالف(

موع موعا الـ%املبلغا
٢٠تكاليف املوظفني ٥١٦,٨٢٠ ٩٧٧,١٤٦٠,٣٢,٢

٩سائر تكاليف العاملني ٨٠٦,٩١٦ ٥٨٢,٧٦ ٧٧٥,٨٦٩,١
٢التكاليف غري املتصلة بالعاملني ٨٩٦,٣٤ ١٠٧,٧١ ٢١١,٤٤١,٨

٣٣المجموع ٢٢٠,٠٤١ ٦٦٧,٥٨ ٤٤٧,٥٢٥,٤

البرنامج الرئيسي الثالث: قلم المحكمة- جيم

يورو، ما مليون٦٦,٢٦املقرتحة للربنامج الرئيسي الثالث مبلغًا مقداره ٢٠١٥تبلغ ميزانية عام -٣٢
املعتمدة البالغة ٢٠١٤يورو بالقياس إىل ميزانية عام ٧٠٠٣٥ينطوي على ختفيض مقداره 

مبلغ امليزانية اإلمجايل املقرتح لقلم احملكمةأيتوياملئة من هذه امليزانية.يف٠,١-، أي يورومليون٦٦,٢٩
نة فيما يلي.نتيجة للعوامل املبيَّ 



ICC-ASP/13/11

11-A-291114 12

جًا يرمي إىل تقليص التكاليف التشغيلية حيثما أمكن يف املقام األول اتّ -٣٣ ، ذلكبع قلم احملكمة 
ادة ختصيصها ختصيص املوارد وإعالعناية يف ر جبودة خدماته وال بنجاعتها. لقد أمكن، بفضل اضر دون اإل

وإعادة حتديد األولويات على صعيدها، االستغناء عن كل الزيادة الالزمة فيها اليت يناهز مقدارها 
دته يف بادئ األمر شىت أقسام قلم احملكمة على أساس العوامل اإلضافية يورو كما حدَّ مليون١٠,٥

ب تكاليف.املتوقع أن تسبِّ 
اخلدمات إىل وتقدميوتُعزى املتطلبات اإلضافية من املوارد إىل زيادة مقدار األنشطة القضائية -٣٤

االستئنافية. وعلى واإلجراءات األطراف واملشاركني يف شىت اإلجراءات التمهيدية، واإلجراءات االبتدائية، 
ة الشهود ودعمهم، واالحتجاز.  للعمليات امليدانية، ومحاي٢٠١٥اخلصوص سيلزم املزيد من املوارد يف عام 

على قلم احملكمة أن يسد الزيادة الضمنية يف تكاليف املوظفني.كما سيتعنيَّ 
وبالنظر إىل أن قلم احملكمة قد أجرى تقييمًا داخليًا وافيًا بالغ الصرامة ألولوياته فإن امليزانية -٣٥

أن إجراء ختفيضات إضافية هلذه امليزانية أن املقرتحة هي احلد األدىن الالزم لعمله لزومًا مطلقاً. فمن ش
ذا النهج، يأمل أن حيظى بدعم التامقلم احملكمة، بالتزامه يقوِّض املهام األساسية لقلم احملكمة. إن 

.٢٠١٥الدول األطراف الكامل الذي ال لبس فيه مليزانيته املقرتحة لعام 
يتمثل يف ختفيض نمو الصفري يف امليزانيةتيح الويضاف إىل ذلك أن جانباً من هذه النتيجة اليت ت-٣٦

مقداره ختفيضَا مببافيما يتعلق بالتكاليف املرتبطة بدفاع السيدلمساعدة القانونية املقرتحة ليزانية امل
يورواً ٩٨٢,٢٥٠٦٧٢تلقى قلم احملكمة حتويًال ملبلغ مقداره ٢٠١٤. ففي أيار/مايو يورو٨٠٠٥٧٣

غومبو. ولـّما كان جمموع الدين مببامن احلسابات املصرفية للمتهم، السيد جون بيري كان قد ُضبط
اية عام مببااملستحق على السيد  فرتض أن تستخدم يورواً فإنه يُ ٧٦٢,٣١٠٤٥٢يبلغ ٢٠١٣حىت 

يني ضمن للدول األطراف نتيجة تسديد أتعاب ممثليه القانونعليهاألموال املتلقاة لدفع الدين املستحق 
، كما قررته الدائرة االبتدائية الثالثة. لكن، لـّما كانت ٢٠١٣إىل ٢٠٠٩إطار امليزانيات السنوية للسنوات 
، فإن رئيس قلم احملكمة ينشد موافقة اجلمعية ٢٠١٥ستستمر يف عام مببااإلجراءات القضائية ضد السيد 

من النظام املايل ٥-٦البند على إنشاء صندوق مؤقت (حساب خاص ينشئه رئيس القلم مبوجب
مًا حىت اليت ُتدفع مقدَّ مببال منه أتعاب املمثلني القانونيني للسيد قلم احملكمة ميوِّ والقواعد املالية)، يظل 

استخدام هذه األموال على انتهاء اإلجراءات القضائية املقامة ضده. فإذا حدث أن مل توافق الدول على 
املقرتحة لقلم احملكمة زيادة مقدارها ٢٠١٥زاد ميزانية عام النحو املقرتح فسيتوجب أن تُ 

يورو.٨٠٠٥٧٣
على طريق بلوغ يشهد تقدماً ReVisionاملسمى للمراجعة وبالنظر إىل أن مشروع قلم احملكمة -٣٧

، ضمن لهاملرونةإتاحتها استمرارمن مجعية الدول األطراف مراحله التالية فإن رئيس قلم احملكمة ينشد 
املقدار اإلمجايل للميزانية، للتكفل بتنفيذ التغيريات البنيوية املعتزم إجراؤها من أجل جعل قلم حدود

ن للغرض منه. ويف هذا الصدد يُتوقع أن يتم، عند إقرار التصميم التنظيمي احملسَّ أجنع وأنسباحملكمة 
للجنة امليزانية حة قبل انعقاد الدورة التالية ديد لقلم احملكمة، تقدمي تكملة للميزانية املقرت اجلالرفيع املستوى 

واملالية. بيد أنه لن يكون من شأن هذه التكملة إال جتسيد التغيري يف البنية التنظيمية الرفيعة املستوى لقلم 
.املقرتحة لقلم احملكمة٢٠١٥احملكمة. وال يُتوقع أن يكون هلا أثر مايل كبري على ميزانية عام 

قلم احملكمة النظر يف سبل احتواء الزيادات املقبلة يف املتطلبات من املوارد، وسيواصل رئيس -٣٨
وسيظل قلم احملكمة يتشاور مع .وفورات إضافية من خالل حتسني النجاعة حيثما أمكن ذلكوحتقيق

املزيد التنسيق بني اجلهازين وسريورات عملهما، وتقصي مكتب املدَّعي العام بغية التوصل إىل زيادة جناعة 
اليت قلم احملكمة يقود العملية سيظلرغبات اجلمعية واللجنة . ومتاشيًا مع يف عملهماأشكال التآزرمن 

الرامية إىل جعل اإلدارة إدارة فعالة، حسنة التخطيط، وناجعة من و بنطاقها شىت وحدات احملكمة تشمل
ربى على طريق حتقيق هذه الغاية، ميثل خطوة كReVisionاملراجعة املسّمىحيث تكاليفها. إن مشروع
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قق يقلص التكاليف وحيي ذجاعة اليومية لتحسني الن، جهوديف نفس وقت العمل عليهلكن تُبذل، 
وفورات حيثما أمكن ذلك.

البرنامج الرئيسي الثالث
قلم المحكمة

املواردمنواملقرتحة٢٠١٥عام ميزانيةاملعتمدة٢٠١٤عام ميزانية
٢٠١٤عامإىلبالقياس٢٠١٥لعام )اليورواتبآالف()اليورواتبآالف(

موع موعا الـ%املبلغا
٣٦تكاليف املوظفني ١٣٧,٢٣٧ ٧٦٤,٨١ ٦٢٧,٦٤,٥

٥سائر تكاليف العاملني ٩٦٧,١٥ ٩٦٨,٥١,٤٠,٠
٢٤التكاليف غري املتصلة بالعاملني ١٨٨,٨٢٢ ٥٢٤,٠١ ٦,٩-٦٦٤,٨-

٦٦المجموع ٢٩٣,٠٦٦ ٠,١-٢٥٧,٣٣٥,٧-

البرنامج الرئيسي الرابع: أمانة جمعة الدول األطراف-دال

يورو، مليون٣,٣٦مقداره تبلغ مبلغًا ٢٠١٥تطلب أمانة مجعية الدول األطراف ميزانية لعام -٣٩
بالقياس إىل ميزانية عام ،املئةيف١٨,٢يورو، أي ما نسبته مليون٠,٥٢ينطوي على زيادة مقدارها 

يورو.مليون٢,٨٤املعتمدة البالغة ٢٠١٤
ارتفاع التكاليف نتيجة عقد الدورة السنوية للجمعية يف الهاي وتُعزى الزيادة اإلمجالية رئيسيًا إىل -٤٠

لة بدًال من عقدها يف مقر األمم املتحدة يف نيويورك. وستخصم من هذا املبلغ اإلعانة اليت تقدمها الدو 
ب وظيفة ثابتة ملوظف قانوين (من الرتبة . وباإلضافة إىل ذلك ُتطلاتيورو ٨٠٤٢٤٤املضيفة البالغة 

املعين بامليزانية الربناجمية املقرتحة، واملساعدة يف النهوض ر التابع لفريق الهاي العامل ) ملساعدة امليسِّ ٤-ف
ب وظيفة ثابتة واحدة ملراجع (من الرتبة لوُتطاملتأيت عن سريورات تيسريية أخرى. بعبء العمل املزيد 

ب وظيفة . وُتطلوإليهالغيت عمل اجلمعية من هذه أو تلك منعلى ترمجات طيلة السنة)، للعمل٤-ف
دة األمني التنفيذي للجنة يف التحضري ) ملساعَ ٢-ة فُتشَغل يف إطار املساعدة املؤقتة العامة (من الرتب

ذات الصلة.الشؤونوغري ذلك من هابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن، واملساعدة يف متاهالدورتي
املراجعة اليت مشروع وقد تكون هناك فسحة ملراجعة بعض الطلبات املتعلقة بامليزانية على ضوء -٤١

لعمل التآزري تقييم عمل األمانة بغية حتديد أشكال اريثما يتمReVisionاملسمىقلم احملكمة جيريها 
مبا يف ذلك جتميع املوارد. مث إنه قد تلزم مراجعة الطلبات املتعلقة مبكتب رئيس اجلمعية إثر اختاذ ،املمكن

قرار بشأن الرئيس اجلديد.

الرابعالرئيسيالبرنامج
األطرافالدولجمعيةأمانة

املواردمنواملقرتحة٢٠١٥عام ميزانيةاملعتمدة٢٠١٤عام ميزانية
٢٠١٤عامإىلبالقياس٢٠١٥لعام )اليورواتبآالف()اليورواتبآالف(

موع موعا الـ%املبلغا
٩١٧,٨١تكاليف املوظفني ١٨٠,٠٢٦٢,٢٢٨,٦

٧٩٧,١٩٠٢,٧١٠٥,٦١٣,٢سائر تكاليف العاملني
١التكاليف غري املتصلة بالعاملني ١٢٨,٧١ ٢٧٧,٦١٤٨,٩١٣,٢

٢المجموع ٨٤٣,٦٣ ٣٦٠,٣٥١٦,٧١٨,٢

البرنامج الرئيسي الخامس: المباني المؤقتة (إيجارها وصيانتها)-هاء

منذ و يورو.مليون٦,٠٠املقرتحة للربنامج الرئيسي اخلامس مبلغاً مقداره ٢٠١٥تبلغ ميزانية عام -٤٢
ِعيد إىل إدراج الربنامج الرئيسي اخلامس (املباين املؤقتة) يف امليزانية املقرتحة للمحكمة بغية ٢٠١٣عام 



ICC-ASP/13/11

11-A-291114 14

عن متطلبات احملكمة من املوارد فيما خيص تكاليف إجيار وصيانة عامتزويد أصحاب الشأن بعرض 
.مبانيها املؤقتة يف الهاي

يورو. وستسهم الدولة املضيفة مليون٦,٠٠تبلغ الربنامج الرئيسي امليزانية اإلمجالية املقرتحة هلذا ف-٤٣
يف املئة من إجيار املباين املؤقتة للمحكمة، حبد ٥٠بتحمل جزء من التكاليف اإلمجالية املقرتحة مقداره 

.٢٠١٥و٢٠١٤و٢٠١٣يورو يف السنة عن السنوات مالينيأقصى مقداره ثالثة

الخامسالرئيسيالبرنامج
المؤقتةالمباني

املواردمنواملقرتحة٢٠١٥عام ميزانيةاملعتمدة٢٠١٤عام ميزانية
٢٠١٤عامإىلبالقياس٢٠١٥لعام )اليورواتبآالف()اليورواتبآالف(

موع موعا الـ%املبلغا
تكاليف املوظفني

سائر تكاليف العاملني
٥بالعاملنيالتكاليف غري املتصلة  ٩٠٠,٧٦ ٠٠٠,٠٩٩,٣١,٧

٥المجموع ٩٠٠,٧٦ ٠٠٠,٠٩٩,٣١,٧

البرنامج الرئيسي السادس: أمانة الصندوق االستئماني للمجني عليهم-واو

مقدارها ٢٠١٥ميزانية لعام تقرتح أمانة الصندوق االستئماين للمجين عليهم ("الصندوق") -٤٤
املئة، بالقياس إىل ميزانية يف٢١,٨يورو، أي مليون٠,٣٥يورو، بزيادة مقدارها مليون١,٩٣

املعتمدة.٢٠١٤عام
خطته االسرتاتيجية للفرتة ، على أساس ٢٠١٥يتان الرئيسيتان للصندوق يف عام و وتتمثل األول-٤٥

، اليت اعتمدها جملس إدارته إثر مشاورات مع الدول األطراف، ٢٠١٧إىل عام ٢٠١٤املمتدة من عام 
يلي:فيما 

ألوامر تطبيق اتعزيز قدرة أمانة الصندوق وشركائه يف التنفيذ على أداء اخلدمات، بغية التمكن من أ)
نغا؛ تنفيذ التوصيات تَ انغا وقضية كجبرب األضرار، كما يُتوقع يف قضية لوبَ الصادرة عن احملكمة 

عدة اليت تنفَّذ حاليًا يف لربامج املسا٢٠١٣جري يف عام املقدمة يف إطار التقييم اخلارجي الذي أُ 
ا يف إطار  والية مجهورية الكونغو الدميقراطية ومشال أوغندا؛ الشروع يف أنشطة املساعدة املضطلع 

مجهوريا أفريقيا الوسطى، الصندوق يف بلدان أخرى من بلدان احلاالت اليت تنظر فيها احملكمة (
من املتطلبات ية والوضع األمين. و وكينيا، وكوت ديفوار)، إذا أتاحت ذلك الظروف التشغيل

، يكون مقّر عمله املكتب امليداين يف ٣- اجلديدة وظيفة ثابتة جديدة ملنسق برامج من الرتبة ف
ُتْشَغلمساعدين إضافيني معنيني بالربامج امليدانية ووظائف بونيا (مجهورية الكونغو الدميقراطية) 

بعقود يف إطار املساعدة املؤقتة.
من املؤسسيةتعزيز قدرة الصندوق يف جمال مجع األموال، وال سّيما فيما خيص اجلهات املاحنة ب)

وبإبرازاألموال معين جبمع ٣-من الرتبة فجديدة ملوظف القطاع اخلاص. ويتطلب ذلك وظيفة 
.يف إطار املساعدة املؤقتة العامةُتْشَغل ، عمله يف الهايمقرّ يكون ،الصندوق للعيانعمل 

قد أبقي يف نفس مستوى مقدار ميزانيته ٢٠١٤املعتمدة لعام كان مقدار ميزانية الصندوق -٤٦
املخصَّصات لسد تنطوي على زيادة يف ٢٠١٥ولئن كانت ميزانيته املقرتحة لعام . ٢٠١٣املعتمدة لعام

التكاليف غري املتصلة بالعاملني نة آنفًا فإنه يقرتح تقليصًا يف املبيَّ متأتية عن األولويات تكاليف املوظفني 
معيَّنة أنشطة أن ميوِّل باملوارد املتأتية من التربعات قد قرر الصندوق ف. ٢٠١٤بالقياس إىل ميزانية عام

امليزانية املقرتحة عن عاتق رافعاً بذلك مقداراً آخر من العبء إىل أطراف ثالثة، اسُيعهد متصلة بالربامج 
املئة.يفسبعةأي ما نسبته يورو، مليون٠,٢٨يبلغ
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السادسالرئيسيالبرنامج
عليهمللمجنياالستئمانيالصندوقأمانة

املواردمنواملقرتحة٢٠١٥عام ميزانيةاملعتمدة٢٠١٤عام ميزانية
٢٠١٤عامإىلبالقياس٢٠١٥لعام )اليورواتبآالف()اليورواتبآالف(

موع موعا الـ%املبلغا
٧٣٠,٥٨٨٣,٦١٥٣,١٢١,٠تكاليف املوظفني

٣٩٠,٦٦٤٠,٨٢٥٠,٢٦٤,١سائر تكاليف العاملني
-١٢,٥-٤٦٤,٧٤٠٦,٦٥٨,١التكاليف غري املتصلة بالعاملني

١المجموع ٥٨٥,٨١ ٩٣١,٠٣٤٥,٢٢١,٨

("مكتب مدير المشروع"): مكتب مدير مشروع المباني الدائمة١-البرنامج الرئيسي السابع-زاي

، يورومليون١,٣٧مبلغًا مقداره ١-املقرتحة للربنامج الرئيسي السابع٢٠١٥تبلغ ميزانية عام -٤٧
املعتمدة اليت يقارب مبلغها ٢٠١٤يورو بالقياس إىل ميزانية عام مليون٠,٩٢ينطوي على زيادة مقدارها 

من تلك امليزانية. وتُعزى الزيادة إىل أن مكتب مدير املشروع املئةيف٧,١يورو، أي ما نسبته مليون١,٣
ريب العاملني ، واختبار مجيع املعدات، وتدوتنجيِز أعمال اإلنشاءعلى مواصلةِ ٢٠١٥ز يف عام سريكِّ 

مجيع املشاريع الفرعية تنجيزُ ٢٠١٥يف عام أن يتم على استعمال املبىن. وعالوة على ذلك سيتعنيَّ 
إىل املباين ٢٠١٥احملكمة الفعلي يف كانون األول/ديسمرب وانتقالُ ،ن نطاق مشروع االنتقالدة ضماحملدَّ 

اية عام اجلديدة. و  دعمًا إضافيًا من شىت ٢٠١٥يستلزم النجاح يف إجناز مجيع األنشطة املعنية حبلول 
أقسام احملكمة.

ز هذه ال جتاوِ ن اإلنشاء، ساعيًا على أميزانية ويتوىل مدير املشروع أيضًا املسؤولية عن مراقبة -٤٨
اية عام مليون١٩٠امليزانية مبلغًا إمجاليًا مقداره  زيدت هذه امليزانية الشاملة لعدة ٢٠١٤يورو. ويف 

قة احملقَّ وفورات الاستخدامما يتيح املتصلة باالنتقال،يورو لتشمل األنشطة مليون١٩٥,٧سنوات فبلغت 
يورو اإلضايف مليون٥,٧مبلغ الـدُّ سَ وسيُ . األنشطةهذه تكاليف جزء من ضلتعوييف مشروع اإلنشاء 

.٢٠١٤إىل ٢٠١٢السنوات املالية عن بالفائض هذا 

١-السابعالرئيسيالبرنامج
الدائمةالمبانيمشروعمديرمكتب

املواردمنواملقرتحة٢٠١٥عام ميزانيةاملعتمدة٢٠١٤عام ميزانية
٢٠١٤عامإىلبالقياس٢٠١٥لعام )اليورواتبآالف()اليورواتبآالف(

موع موعا الـ%املبلغا
-٢٤,٢-٥٩١,٠٤٤٨,٠١٤٣,٠تكاليف املوظفني

٠,٠١٦٣,٦١٦٣,٦سائر تكاليف العاملني
٦٩٢,٢٧٦٣,٣٧١,١١٠,٣التكاليف غري املتصلة بالعاملني

١المجموع ٢٨٣,٢١ ٣٧٤,٩٩١,٧٧,١

: فوائد قرض المباني الدائمة٢-البرنامج الرئيسي السابع-اءح

يورو. مليون١,٦٢مبلغًا مقداره ٢-املقرتحة للربنامج الرئيسي السابع٢٠١٥تبلغ ميزانية عام -٤٩
استالم٢٠١٥يف عام فوائد قرض الدولة املضيفة اليت يتعنيَّ تسديدَ ٢-يدير الربنامج الرئيسي السابعو 

ففي عام .٢٠١٥يف أجل أقصاه األول من شباط/فربايرلدولة املضيفة مبلغها مث تسديده حلساب ا
حىتيصل مبلغه قبلت اجلمعية عرض الدولة املضيفة تقدمي قرض من أجل مشروع املباين الدائمة ٢٠٠٨
يبلغبسعر فائدة ن سنة د على مدى فرتة مقدارها ثالثو يورو كحد أقصى، يسدَّ مليون٢٠٠
إال على الدول األطراف اليت مل تأخذ ٢-املئة. وال تسري التبعات املالية للربنامج الرئيسي السابعيف٢,٥

خبيار الدفعة الواحدة.
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٢-السابعالرئيسيالبرنامج
الدائمةالمبانيمشروعقرضفوائد

املواردمنواملقرتحة٢٠١٥عام ميزانيةاملعتمدة٢٠١٤عام ميزانية
٢٠١٤عامإىلبالقياس٢٠١٥لعام )اليورواتبآالف()اليورواتبآالف(

موع موعا الـ%املبلغا
تكاليف املوظفني

سائر تكاليف العاملني
١١٠,٨١التكاليف غري املتصلة بالعاملني ٦٢٣,٣١ ٥١٢,٥

١١٠,٨١المجموع ٦٢٣,٣١ ٥١٢,٥

: آلية الرقابة المستقلة٥-السابعالبرنامج الرئيسي -طاء

يورو. مليون٤٦مبلغًا مقداره ٥-لربنامج الرئيسي السابعلاملقرتحة ٢٠١٥تبلغ ميزانية عام -٥٠
ا الثامنة الربنامج الرئيسي السابعأنشأت وقد  من ٤(آلية الرقابة املستقلة) وفقاً للفقرة٥-اجلمعية يف دور
اجلمعية وأقرت.]١[من نظام روما األساسي بغية توفري رقابة مستقلة فعالة وجمدية يف احملكمة١١٢املادة
ذه اآللية املهام كل ٢٠١٣عام يف  والتحقيق) وتكملة (التفتيش، والتقييم،واليتهايف إطار املنوطة 

].ICC-ASP/12/Res.6القرار [كل مالكها من املوظفني جتهيزها ب
آللية ، قد أجنز حشد الرئيس الدائم ٢٠١٥ومل يكن مكتب اجلمعية، إبّان تقدمي ميزانية عام -٥١

اية عام سائر توقع أن يتم حشد الرقابة املستقلة. وعليه فال يُ  موظفي هذه اآللية من الفئة الفنية حبلول 
حشد ٢٠١٥ر الالزم لكي يتم يف عام الوقت املقدَّ هلذه الآللية امليزانية املقرتحة ويراعى يف. ٢٠١٤

األسفار زيادة بتها اخلاصةميزانيهذين املوظفني وتوليهما مهام وظيفتيهما. وباإلضافة إىل ذلك زيدت 
زة باملوظفني بصورة كاملة. وال إذ تغدو جمهَّ تهايورو حتسبًا لتزايد أنشط٩٠٠٢صغرية جدًا مقدارها 

.املعتمدة٢٠١٤على أية زيادات أخرى بالقياس إىل ميزانية عام ميزانيتهاتنطوي 

٥-السابعالرئيسيالبرنامج
المستقلةالرقابةآلية

املواردمنواملقرتحة٢٠١٥عام ميزانيةاملعتمدة٢٠١٤عام ميزانية
٢٠١٤عامإىلبالقياس٢٠١٥لعام )اليورواتبآالف()اليورواتبآالف(

موع موعا الـ%املبلغا
٢٩١,٩٣٧٨,٧٨٦,٨٢٩,٧تكاليف املوظفني

سائر تكاليف العاملني
٨١,٣٨٤,٣٣,٠٣,٦التكاليف غري املتصلة بالعاملني

٣٧٣,٢٤٦٣,٠٨٩,٧٢٤,٠المجموع

____________

لرمسية]١[ لوثائق ا لدولية،ا ية ا ائ م روما األساسي للمحكمة اجلن لثامنة، الهاي،الدورة جلمعية الدول األطراف يف نظا ا
لثاين/نوفمرب ٢٦- ١٨ لفقرة ICC-ASP/8/20(٢٠٠٩تشرين ا لثاين، ا لد األول، اجلزء ا .٢- ألف)، ا


