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  البرنامجية المقترحة ٢٠١٦ميزانية عام 
 للمحكمة الجنائية الدولية

 
 

 الملخَّص العام

 أضواء على النقاط األساسية -ألف

 التالية: العناصرالربناجمية املقرتحة إىل  ٢٠١٦تستند ميزانية عام  -١

واحلالة يف ليبيا، مثاين حاالت: احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى، واحلالة يف كوت ديفوار،  )أ (
واحلالة يف دارفور، واحلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، واحلالة يف مايل، واحلالة يف كينيا، 

 ؛واحلالة يف أوغندا

(مخس عمليات حتقيق ناشط )ب (
0F

يف احلالة الثانية (أ) (سيليكا) يف مجهورية أفريقيا حتقيق : )١
(امليليشيا املسماة "أنيت باالكا") يف مجهورية أفريقيا احلالة الثانية (ب) وحتقيق يف الوسطى، 
اجلرائم املرتكبة حديثًا يف ليبيا،  وحتقيق يفيف كوت ديفوار،  ٢القضية  وحتقيق يفالوسطى، 

يليه حتقيق ملدة ستة أشهر يف اجلرائم املرتكبة  ة أشهر يف أوغندا (قضية أُنغوين)حتقيق ملدة ستو 
(حديثاً يف دارفور

1F

 ؛)٢

                                                           
، املتأتية عن عمليات حتقيق جديدة ختص احلالة يف ٢٠١٦من منظور امليزانية تتصل الزيادة يف ميزانية مكتب املدَّعي العام املقرتحة لعام  )١(

بعملية حتقيق كاملة جديدة واحدة ال بعملية ونصف العملية. فالتكاليف املتصلة بالتحقيق املعتزم إجراؤه ملدة ليبيا واحلالة يف دارفور (لستة أشهر)، 
 ستة أشهر فيما خيص احلالة يف دارفور سُتستوعب ضمن نطاق املوارد احلالية ملكتب املدَّعي العام.

ب املدَّعي العام النظر يف إعادة حتديد درجات أولوية القضايا فسيتعنيَّ على مكت ٢٠١٦إذا بوشر العمل على حالة جديدة يف عام  )٢(
 االستعانة بصندوق الطوارئ. أو
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يف احلالة يف ليبيا، القضايا  ٢يف احلالة يف ليبيا، القضية  ١مليات حتقيق ساكن: القضية تسع ع )ج ( 
مكرَّراً (سيمون اْغبغبو)  ١يف احلالة يف دارفور، القضية  ٣يف احلالة يف دارفور، القضية  ٤و ٢و ١

مجهورية  يف احلالة يف ٤و ٣يف احلالة يف مايل، القضيتان  ١يف احلالة يف كوت ديفوار، القضية 
يف احلالة يف كينيا، حتقيق يف  ٧٠املادة  يف جرائم منصوص عليها يفالكونغو الدميقراطية، حتقيق 

 احلالة يف أوغندا (قضية كوين)؛

ليه غوديه، وقضية اْنتاغندا، وقضية بْ اأربع جلسات حماكمة (يف قضية روتو/سْنغ، وقضية اْغبغبو/ )د (
 ) وجلسة العتماد التهم (يف قضية أُنغوين)؛٧٠ة مببا وأربعة متهمني آخرين (مبقتضى املاد

تسع عمليات تدارس أويل: يف احلالة يف أفغانستان، واحلالة يف كولومبيا، واحلالة يف جورجيا،  (هـ)
واحلالة يف غينيا، واحلالة يف هندوراس، واحلالة يف العراق، واحلالة يف نيجرييا، واحلالة يف فلسطني، واحلالة 

 يف أوكرانيا.

 املقرتحة: ٢٠١٦ترتتب على تنفيذ هذه العناصر النتائج التايل بيا�ا فيما خيص ميزانية عام  -٢

زيادة كبرية يف األنشطة القضائية وأنشطة املقاضاة حيث ستعقد أربع جلسات حماكمة متزامنة،  )أ (
وجلسة العتماد التهم، ودعاوى استئناف يف إحدى القضايا، وسيجرى نشاط حتقيق ناشط 

الوقت نفسه، وما يناظر ذلك من زيادة كبرية يف اخلدمات املطلوبة من قلم احملكمة من جديد يف 
 ضاة؛اجراء الزيادة يف األنشطة القضائية وأنشطة املق

 زيادات مرتبطة باستعمال مباين احملكمة اجلديدة؛ )ب (

واملعاشات  دنظام األمم املتحدة املوحَّ الزيادات الضمنية، أي تكاليف املوظفني املتأتية عن تطبيق  )ج (
 ؛التقاعدية للقضاة

 زيادة يف عمليات الصندوق االستئماين للمجين عليهم نظراً إىل إجراءات جرب األضرار؛ )د (

، يورو مليون ١٥٣,٣٢الربناجمية املقرتحة للمحكمة مبلغًا مقداره  ٢٠١٦ميزانية عام  بلوغ )ه (
 مقدارهاو المئة في ١٧,٣نسبتها املعتمدة  ٢٠١٥بالقياس إىل ميزانية عام  زيادةينطوي على 

 .يورو مليون ٢٢,٦٦

 اهليئة القضائية: -٣

إىل  ٢٠١٥يورو يف عام  مليون ١٢,٠٣من  ١سيزداد جمموع تكاليف الربنامج الرئيسي  )أ (
 .في المئة ٥,٦، ما ينطوي على زيادة نسبتها ٢٠١٦يف عام  يورو مليون ١٢,٧٠

 با حبسب االفرتاضات املتعلقة مبيزانيةتستند امليزانية إىل األنشطة القضائية املرتقب االضطالع  )ب (
 .٢٠١٦ عام

إجراءات اعتماد التهم يف قضية أُنغوين وستواصل  ٢٠١٦ستعقد الشعبة التمهيدية يف عام  )ج (
العمل على حاالت وقضايا أخرى (وال سيما احلالة يف كوت ديفوار (قضية املدَّعي العام ضد 

عي العام ضد سيف اإلسالم القذايف)، واحلالة يف لة يف ليبيا (قضية املدَّ اسيمون اْغبغبو)، واحل
 مايل، واحلالة الثانية يف مجهورية أفريقيا الوسطى).
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(قضية روتو/سْنغ،  ٢٠١٦يُزمع أن ُجترى يف وقت معًا جلسات احملاكمة يف أربع قضايا يف عام  )د ( 
جرائم منصوص (ليه غوديه، وقضية اْنتاغندا، وقضية مببا وأربعة متهمني آخرين بْ اوقضية اْغبغبو/

 )).٧٠املادة  عليها يف

نظام التقاعد املعمول به حاليًا قضاة احملكمة الثمانية عشر، الذين سيظل مجيعهم يقوم  يشمل (هـ)
 على أقل تقدير. ٢٠١٨بواليته حىت آذار/مارس 

) تعزيزًا للقدرة احلالية احملدودة ٥-اهليئة القضائية إىل وظيفة لرئيس الشعب (من الرتبة ف حتتاج (و)
يف جمال املشورة القانونية الرفيعة املستوى وضمانًا للمرونة يف االستعانة مبوارد الدوائر احلالية لسد االحتياجات 

 املتغرية على صعيد القضايا.

قضايا من األساسي تعزيز موارد الشعبة االبتدائية بتوفري مساعدة تزايد العمل املتعلق بالسيجعل  (ز)
 مؤقتة عامة.

وال يف  التمهيديةمل ُتطلب موارد إضافية يف إطار ميزانية هيئة الرئاسة وال يف إطار ميزانية الشعبة  (ح)
 إطار شعبة االستئناف.

 مكتب املّدعي العام: -٤

إن امليزانية الربناجمية املقرتحة ملكتب املدَّعي العام جتسد احتياجاته الفعلية إىل املوارد، خمفضة إىل  )أ (
اخلطة االسرتاتيجية اجلديدة للمكتب  ٢٠١٦احلد األدىن، وجتسد الزيادة املرتقبة فيما خيص عام 

ية احلالية (للفرتة ) املستندة إىل النجاح الذي تكللت به خطته االسرتاتيج٢٠١٨-٢٠١٦(للفرتة 
)، وتتواءم مع خطة املكتب الرامية إىل التوصل إىل استدامة قدِّه يف السنوات ٢٠١٥-٢٠١٢

القادمة، كما يهيأ له يف منوذج القدِّ األساسي الذي وضعه. وحيرص املكتب على املضي يف تنمية 
 أمامه.أدائه العايل لكي يظل حيقق نتائج إجيابية ويتكيف مع التحديات املاثلة 

يستمر املكتب يف إطار أنشطته الرئيسية، وبقدر اإلمكان ضمن حدود واليته، على العمل  )ب (
للنهوض بالتكامل، واحلد بذلك من احلاجة إىل تدخله املباشر. ويشار يف هذا الصدد إىل أن 
إجراء عمليات التدارس األويل وتناول طلبات املساعدة من الدول األطراف مبوجب 

من نظام روما األساسي يظالن يتسمان بأمهية أساسية فيما خيص النهوض ) ١٠(٩٣ املادة
 باإلجراءات الوطنية.

املقرتحة ملكتب املدَّعي العام ("املكتب") مبلغًا مقداره  ٢٠١٦تبلغ ميزانية عام  )ج (
بالقياس إىل السنة  يورو ماليين ٦,٤٧زيادة مقدارها ، ينطوي على يورو مليون ٤٦,٠٩

املعتمدة البالغة  ٢٠١٥باملقارنة مبيزانية عام  المئة يف ١٦,٤السابقة، أي 
 يورو. مليون ٣٩,٦١

إن الزيادة املقرتحة ال جتعل املكتب يبلغ املستوى الالزم من املوارد الذي من شأنه أن يتيح له أن  )د (
يوفر العدد املناسب من العاملني لالضطالع جبميع األنشطة املزمع إجراؤها وفقًا لنموذج املكتب 

-٢٠١٢اص بالتجهيز باملوظفني الذي طبقه فيما خيص خطتيه االسرتاتيجيتني (للفرتتني اخل
). وبعبارة أخرى سيتسىن للمكتب بفضل املوارد اإلضافية املخصصة ٢٠١٨-٢٠١٦و ٢٠١٥

أن يتصدى  االبتدائيةلعملية حتقيق ناشط إضافية واحدة وإعمال فريق واحد معين باإلجراءات 
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ني فيما خيص مجيع األنشطة املزمع ة لكن ليس بالعمق واجلودة الالزماألنشطللزيادة الضرورية يف  
. فامليزانية املقرتحة جترب املكتب على إرجاء عملية حتقيق ناشط ٢٠١٦االضطالع با يف عام 

 ،ن املوظفني لالضطالع باألنشطة املعتزم إجراؤهاعلى ختصيص عدد منقوص مسادسة ضرورية و 
 تكاليف إضافية.تكبد االت تأخري وإىل األمر الذي يفضي إىل ح

يف املئة من الزيادة اإلمجالية يف ميزانية املدَّعي العام ألنشطة إضافية، أي لعملية  ٧١ص خيصَّ  (هـ)
 حتقيق ناشط جديدة وفريق إضايف واحد يُعىن باإلجراءات االبتدائية.

طة املزمع إجراؤها فيما خيص عملية التحقيق الناشط اجلديدة، على أساس األنشمتطلبات متثل  (و)
 .يورو مليون ٣,٤، الزيادة الرئيسية يف ميزانية املكتب إذ تبلغ ٢٠١٦عام 

سبق أن مشُِل الفريق اجلديد املعين باإلجراءات االبتدائية ضمن إطار اإلخطار باالستعانة بأموال  (ز)
 مواصلة ذلكتعني تفيما يتعلق بقضية دومنيك أُنغوين، وس ٢٠١٥من صندوق الطوارئ يف عام 

. وتبلغ املوارد الالزمة للفريق اإلضايف املعين باإلجراءات االبتدائية ٢٠١٦ يف عام
 .يورو مليون ١,٢

 املوحَّدتتصل الزيادات األخرى يف ميزانية املدَّعي العام بصورة رئيسية بتطبيق نظام األمم املتحدة  (ح)
تصلة بالعاملني املتأتية عن دعم عمليات على جداول الرواتب وبزيادات يف التكاليف غري امل

ملكتب املدَّعي العام من قبيل النفقات التشغيلية يف امليدان، وتكاليف السفر، واالستثمار يف 
 املعدات التخصصية والرباجميات احلاسوبية والتدريب عليها.

 قلم احملكمة -٥

نطوي على ي، يورو مليون ٨١,٩٤املقرتحة لقلم احملكمة مبلغًا مقداره  ٢٠١٦تبلغ ميزانية عام  )أ (
 .المئة في ٢٦، أي يورو مليون ١٦,٩١زيادة مقدارها 

ن قلم احملكمة فيما خيص السنوات الثالث األخرية، نتيجة العتنائه بتخصيص املوارد وإعادة متكَّ  )ب (
ختصيصها وإعادة حتديد األولويات فيما خيصها، من تثبيت مقدار موارده بتعويض ما شهدته 

من زيادة يف مقدار الدعم الالزم، وتعويض الزيادات الضمنية السابقة يف  السنوات السابقة
 تكاليف املوظفني.

االستمرار على استيعاب الزيادات بنفس  ٢٠١٦بيد أنه لن يعود مبقدور قلم احملكمة يف عام  )ج (
املعدل. وعلى وجه اخلصوص سيكون اآلن لألنشطة اليت جيب إجراؤها يف جمال التحقيق وجمال 

إثر تنفيذ اسرتاتيجية مكتب املدَّعي العام املقرتن بزيادة مقدار األنشطة يف املرحلة  ،اةاملقاض
 أثر ملموس كبري على قلم احملكمة بصفته جهة تقدم اخلدمات. ،االبتدائية

تبلغ الزيادة املقرتحة اإلمجالية الالزمة يف قلم احملكمة الستدامة جودة عمله ومقدار اخلدمات اليت  )د (
. ويشمل هذا املقدار يورو ماليين ٥,٦طراف واملشاركون يف اإلجراءات مبلغًا يقارب يطلبها األ

 يورو مليون ٢,١تلزم لدعم العمليات امليدانية، وزهاء  يورو مليون ٢,٧على اخلصوص زهاء 
 الدفاع. وشهوداالدِّعاء  لشهودمن املوارد اإلضافية الالزمة لتوفري احلماية والدعم 
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تب على دعم احملاكمات املبثوثة بالنقل املباشر املتزايدة العدد املتوقع إجراؤها يف كما إنه سترت  (هـ) 
وعلى تأمني ما يتصل بذلك من اخلدمات القضائية وخدمات جلسات احملكمة  ٢٠١٦عام 

بالقدر الكايف من أجل سري اإلجراءات دون عقبات زيادة كبرية يف موارد قلم احملكمة، تبلغ زهاء 
 .ويور  مليون ٢,٥

والزيادة املرتقب أن تشهدها األنشطة  ٢٠١٥وستنجم عن القرارات القضائية املتخذة يف عام  )و (
زيادة رئيسية أخرى مقرتحة يف امليزانية تتعلق باملساعدة القانونية املقدمة  ٢٠١٦القضائية يف عام 

 .يورو ماليين ٣للمعوزين من املدَّعى عليهم والين عليهم املشاركني يف اإلجراءات تقارب 

يضاف إىل ذلك أنه سيتعني على قلم احملكمة أن يتوىل مهام صيانة ودعم فيما خيص املباين  )ز (
اجلديدة للمحكمة، ما يفضي إىل زيادة صافية يف ميزانية قلم احملكمة تزيد عن 

 .يورو ماليين ٣,٥

زيادات مقرتحة أخرى تتعلق بالزيادات الضمنية يف تكاليف املوظفني اليت يزيد مبلغها  هناكمث إن  )ح (
، واملوارد الالزمة للنهوض بعبء عقد جلسة اعتماد التهم يف قضية يورو مليون ١,٢عن 

 .يورو ألف ٦٠٠أُنغوين، تقارب 

 سائر الربامج الرئيسية: -٦

ستئماين للمجين عليهم) زيادة مقرتحة تشهد ميزانية الربنامج السادس (أمانة الصندوق اال )أ (
) تتعلق رئيسيًا بأنشطة جرب األضرار اليت المئة في ٣٦,٥( يورو ألف ٦٦٣,٤مقدارها 

 .٢٠١٦ستجري يف عام 

 .يورو مليون ١,١٣زيادة تبلغ (فوائد قرض املباين الدائمة)  ٢-يشهد الربنامج الرئيسي السابع )ب (

(زهاء  يورو ماليين ٣(املباين) اخنفاضًا يقارب مقداره تشهد ميزانية الربنامج الرئيسي اخلامس  )ج (
(مكتب املباين  ١-). وعلى حنو مماثل تشهد ميزانية الربنامج الرئيسي السابعالمئة في ٥٠

 ).المئة في ٣٠,٢( يورو ألف ٣٤٤الدائمة) اخنفاضاً يقارب مقداره 

امليزانيتان املقرتحتان للربنامج الرئيسي الرابع (أمانة مجعية الدول األطراف) والربنامج  تشهد )د (
(مكتب املراجعة الداخلية) زيادة طفيفة مقدارها على الرتتيب  ٦-الرئيسي السابع

املئة). أما ميزانية الربنامج  يف ١١,٥يورو ( ألف ٧٠,٧املئة) و يف ١,٣يورو ( ألف ٤٠,٥
 (آلية الرقابة املستقلة) فتبقى إىل حد كبري دون تغيري. ٥-الرئيسي السابع
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 توطئة -باء 

الربناجمية املقرتحة للمحكمة اجلنائية الدولية مبلغًا مقداره  ٢٠١٦تبلغ ميزانية عام  -١
، يورو مليون ٢٢,٦٦. وينطوي هذا املبلغ على زيادة مقدارها يورو مليون ١٥٣,٣٢

مليون يورو). ويعزى  ١٣٠,٦٦املعتمدة (البالغة  ٢٠١٥ميزانية عام ، بالقياس إىل المئة في ١٧,٣ أي
 ذلك رئيسياً إىل العوامل التالية البيان:

إثر النمو املّطرد لعبء العمل  ٢٠١٦ترقُّب أن تشهد األنشطة القضائية زيادة أخرى يف عام  )أ (
املباشر  اإلمجايل يف احملكمة على مدى السنوات األخرية، وال سيما عبئه املتصل بالبث

 للمحاكمات؛

تزايد مستمر يف عبء العمل اإلمجايل الواقع على عاتق مكتب املدَّعي العام ("املكتب") جراء  )ب (
وإعمال فريق إضايف تابع للمكتب معين باإلجراءات  ٢٠١٦عملية تفتيش ناشط إضافية يف عام 

 الكقدِّ مِ جعل االبتدائية فيما خيص القضية ضد دومنيك أُنغوين، مع استمرار احلاجة إىل 
املكتب أقرب إىل القدِّ األساسي الذي حيتاج إليه لتلبية الطلب مع احلفاظ على الدرجة الالزمة 

 من اجلودة والنجاعة وعلى املستوى املقبول من معاملة القضايا على أساس درجات أولويتها؛

املزيدة واملعزِّزة يف جمال زيادة كبرية مناظرة يف اخلدمات اليت يقدمها قلم احملكمة دعمًا لألنشطة  )ج (
التحقيق واملقاضاة واألنشطة القضائية، واخلدمات اليت يقدمها إىل األطراف واملشاركني يف 

 سّيما فيما خيص محاية الشهود والعمليات امليدانية؛ اإلجراءات وال

باين، هذه امل أمنوصون  ،املباين اجلديدة للمحكمةالتكاليف اجلديدة اإلضافية املرتبطة بصيانة  )د (
 ؛اواستعماهل

الزيادات الضمنية من قبيل االرتباط مسبقًا بالتزامات فيما يتعلق بتكاليف املوظفني من خالل  (هـ)
 .نظام األمم املتحدة املوحَّدتطبيق 

املقرتحة  ٢٠١٦وبعد أخذ هذه العوامل املسبِّبة للتكاليف باحلسبان، بلغ مقدار موارد ميزانية عام  -٢
زيادة ، ينطوي يف حالة األخذ به على يورو مليون ١٧٠,٢٤مبلغًا مقداره  Uأولياً Uديده للمحكمة الذي مت حت

 .املعتمدة ٢٠١٥ بالقياس إىل ميزانية عام يورو مليون ٣٩,٥٧ يناهز مقدارها

وبعد مراجعة داخلية صارمة وافية، اشتملت على إعادة حتديد قاسية لدرجات أولوية األنشطة، وإعادة  -٣
يف  الزيادة الصافية، ما خفَّض مقداَر يورو مليون ١٧تخفيض قاٍس قارب مبلغه توزيع املوارد، مت التوصل إىل 

 .يورو مليون ٢٢,٦٦امليزانية املقرتحة إىل 

 لتحديد مقدار الميزانيةالسيرورة الداخلية 
  مليون يورو ١٣٠,٦٦    املعتمدة) ٢٠١٥األساس املرجعي (مقدار ميزانية عام 
 مليون يورو ١٧٠,٢٤       مبلغ املوارد اليت تبنيَّ لزومها 
 مليون يورو   ٣٩,٥٧       مبلغ النمو املتأيت عن العوامل املسبِّبة للتكاليف 
 مليون يورو ١٦,٩١-      حصيلة املراجعة الداخلية 

__________________________________________________ 
  مليون يورو ٢٢,٦٦      ٢٠١٦صافي الزيادة المقترحة لعام 
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 ٢٠١٥ بأن تستعني يف عام ويضاف إىل ذلك أن اجلمعية يف دورتا األخرية مسحت للمحكمة استثناءً  -٤ 
قضية مببا وأربعة الالزمة فيما يتعلق باملستجدات يف بأموال من صندوق الطوارئ لسد تكاليف املوارد اإلضافية 

، ما حصل بعد الدورة الثالثة والعشرين للجنة امليزانية ليه غوديهبْ ا وقضية )٧٠(مبوجب املادة  متهمني آخرين
ميزانية  اليت تشهدها. وعليه فإنه ينبغي أن يُنظر يف الزيادات ميزانيةواملالية، لكنه كان معروفًا قبل إقرار اجلمعية لل

املقرتحة على ضوء املوارد الالزمة للنهوض بأود اثين عشر شهرًا من األنشطة املموَّلة حاليًا يف إطار  ٢٠١٦عام 
 صندوق الطوارئ.

 ٢٠١٦الدول، ومتثل ميزانية عام  إن ميزانية احملكمة جتسد املهام املنوطة با يف إطار واليتها كما حتددها -٥
الربناجمية املقرتحة ما يلزم من أجل عمل احملكمة اجلنائية الدولية على حنو فعال وبصورة ناجعة. ومتثل امليزانية 
املقرتحة املعروضة على اجلمعية لكي تنظر فيها ناجتًا ملداوالت طويلة وقرارات شاقة اختذتا أجهزة احملكمة إلقامة 

و�ا قادرة على متابعة أداء مهامها الطموحة ك املوارد الالزمة للعمل الناجع والفعال وجناح احملكمة و التوازن بني
املتمثلة يف وضع حد لإلفالت من العقاب وبني ضرورة االنضباط املايل الصارم ملراعاة الضغوط اليت تواجهها دول 

 أطراف كثرية على الصعيد املايل.

اليت مير با التمع الدويل فرتة لمدى صعوبة ازيادة املقرتحة مدركة كامل اإلدراك واحملكمة إمنا تقدم هذه ال -٦
 مكاسبمن الناحية املالية. بيد أن احملكمة تعتقد قوي االعتقاد بأن االستثمارات املقرتحة ستؤيت نتائج منها حالياً 

املزيد من الوفورات املتأتية عن ملموسة طويلة األجل عن طريق زيادة النجاعة، وذلك بصورة رئيسية من خالل 
اتساع نطاق العمليات، وزيادة سرعة اإلجراءات القضائية على حنو يفضي إىل االحرتام الكامل ملبدأ إجراء 
حماكمات عادلة واحلفاظ على الدرجة الالزمة من جودة عمليات التدارس األويل وعمليات التحقيق وأنشطة 

 لواقع وزيادة القدرة على النهوض بأود الزيادات يف عبء العمل.املقاضاة، وتعزيز أثر ذلك على أرض ا

لقد جرت ضمن احملكمة سريورات هامة غريت شكل هذه املؤسسة وعدَّلت توجهها. فعملية املراجعة  -٧
يف قلم احملكمة أفضت إىل توضيح رؤية قلم احملكمة ورسالته وثقافته وقيمه وتكييفها مع الواقع  ReVisionاملسماة 

بقدرته على ضمان  ثقةً . وبفضل هذه العملية غدا قلم احملكمة أكثر منه يف أي وقت مضى احلايل للمحكمة
ية لالستدامة. وعلى حنو مماثل أدت استمرار توفريه الناجع للخدمات اجليدة على النحو األكثر فعالية واألكثر قابل

رمي إىل يإىل حتول جذري يف سياسة املقاضاة،  ٢٠١٥-٢٠١٢اخلطط االسرتاتيجية ملكتب املدَّعي العام للفرتة 
حتسني ما يقدمه املكتب من عمليات تدارس أويل وعمليات حتقيق وأنشطة مقاضاة، وحسنت على حنو ملحوظ 

-٢٠١٦. ويظل ُيستند يف اخلطة االسرتاتيجية ملكتب املدَّعي العام للفرتة أداء املكتب من الناحية التنظيمية
ن سريورة اإلصالح اجلارية اليت تقودها اهليئة القضائية أتاحت إإىل هذا النهج وسُيستمر يف تعزيزه. كما  ٢٠١٨

إلجراءات للقضاة التأمل يف جتارب املاضي وممارسات احلاضر ويف طرق العمل بغية حتسني جودة وجناعة ا
 القضائية، ما ميثل جوهر احملكمة وغرضها الرئيسي.

 ٢٠١٦االفتراضات المتعلقة بميزانية عام  جيم_

باالستناد إىل ما يـُْزَمع االضطالع به من العمل القضائي  ٢٠١٦االفرتاضات املتعلقة مبيزانية عام  ُوضعت -٨
. ٢٠١٥ وأنشطة املقاضاة فيما خيص السنة التالية، مبقدار التمكُّن من تقديره على حنو دقيق يف �اية حزيران/يونيو

عب وضع افرتاضات ميكن التعويل عليها متامًا يف بيد أن عدم إمكان التنبؤ بعمل احملكمة القضائي جيعل من الص
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موعد يسبق إىل حد ليس بالقليل الفرتة املالية اليت متيزن احملكمة هلا. فنهج احملكمة يف هذا الال يتمثَّل يف عدم  
 .امليزنة إال لألحداث املتأكَّد إىل حد معقول أ�ا ستحصل يف السنة التالية وميكن تقديرها على وجه الدقة

ن ما وضعته احملكمة فيما خيص امليزانية من افرتاضات متعلقة باألنشطة القضائية، تستند إليها ميزانية عام إ -٩
 :الربناجمية املقرتحة، يهيئ ملا يلي ٢٠١٦

 ، أربعة أشهر)؛قضية أُنغوينإجراءات اعتماد التهم يف قضية واحدة ( )أ (

مببا وأربعة ، اثنا عشر شهراً؛ قضية روتو/سْنغعقد جلسات احملاكمة يف أربع قضايا (قضية  )ب (
 ليهبْ ااْغبغبو/، اثنا عشر شهراً؛ قضية )٧٠املادة  يف جرائم منصوص عليها يفمتهمني آخرين (

 ، اثنا عشر شهراً)؛اْنتاغندا، اثنا عشر شهراً؛ قضية غوديه

 ودعاوى استئناف متهيدي. (قضية مببا)دعوى االستئناف النهائي يف قضية واحدة  )ج (

لتشكيل كل من الدوائر االبتدائية، وللجداول الزمنية املتوقعة هلذه اجللسات، ُوضعت االفرتاضات  مراعاةً و  -١٠
على أساس أنه سيتعني أن يتزامن معظم  ٢٠١٦فيما خيص األنشطة على صعيد اإلجراءات االبتدائية يف عام 

 هذه اجللسات.

، باإلضافة إىل أربع ٢٠١٦سُيجري يف عام  وفيما يتعلق بأنشطة املقاضاة يعتقد مكتب املدَّعي العام أنه -١١
عمليات التحقيق الناشط القائمة، عملية حتقيق ناشط إضافية. وسُتجرى أربع من عمليات التحقيق هذه ملدة سنة  

يف  ٢كاملة (احلالة الثانية (أ) يف مجهورية أفريقيا الوسطى، احلالة الثانية (ب) يف مجهورية أفريقيا الوسطى، القضية 
، واجلرائم اجلديدة يف ليبيا). أما عملية التحقيق اخلامسة فسُريكز يف إطارها خالل األشهر كوت ديفواريف   احلالة
األوىل على تنجيز التحقيق بشأن دومنيك أُنغوين، مث على اجلرائم اجلديدة يف دارفور لباقي السنة. وسيواصل  ةالست

مجهورية أفريقيا الوسطى، وكوت ديفوار، ومجهورية الكونغو املكتب حتقيقاته يف مثانية بلدان من بلدان احلاالت: 
الدميقراطية، والسودان (دارفور)، وكينيا، وليبيا، ومايل، وأوغندا؛ كما سيواصل إجراء عمليات تدارس أويل يف تسع 

لة يف حاالت أخرى (احلالة يف أفغانستان، واحلالة يف كولومبيا، واحلالة يف جورجيا، واحلالة يف غينيا، واحلا
 هندوراس، واحلالة يف العراق، واحلالة يف نيجرييا، واحلالة يف فلسطني، واحلالة يف أوكرانيا).

 المحكمة جمعاء

 ٢٠١٦النمو يف موارد عام  املقرتحة ٢٠١٦ميزانية عام  املعتمدة ٢٠١٥ميزانية عام 
 ٢٠١٥بالقياس إىل عام  (بآالف اليوروات) (بآالف اليوروات)

 % املبلغ الموع الموع

)١١٧,٧( ٣٦٩,١ ٥ ٤٨٦,٨ ٥ القضاة  )٢,١(  

 ١٤,٩ ٧٩٧,١ ٩ ٥٤١,٦ ٧٥ ٧٤٤,٥ ٦٥ تكاليف املوظفني

 ٢٣,٦ ٤٢٣,٩ ٥ ٣٧٩,٠ ٢٨ ٩٥٥,١ ٢٢ سائر تكاليف العاملني

 ٢٠,٧ ٥٥٩,٣ ٧ ٠٣٨,٥ ٤٤ ٤٧٩,٢ ٣٦ التكاليف غري املتصلة بالعاملني

 ١٧,٣ ٦٦٢,٦ ٢٢ ٣٢٨,٢ ١٥٣ ٦٦٥,٦ ١٣٠ المجموع
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 ٢٠١٦أهم العوامل المستلزمة للموارد في ميزانية عام  -دال 

املقرتحة على كل من الربامج الرئيسية للمحكمة، يشار إىل أن من  ٢٠١٦قبل حتليل وقع ميزانية عام  -١٢
 وتشابكِ  تثبيت ترابطِ لاألمهية مبكان اإلحاطة بالنمو يف املوارد املطلوبة من منظور أكثر اتسامًا بالطابع األفقي، 

القطاعات يف مجيع الاالت املختلفة لعمل احملكمة. فالتحليل املفصل  لشىتاملتطلبات من املوارد على حنو شامل 
والشاملة بنطاقها احملكمة مجعاء تبني أن أنشطة خمتلف أجهزة احملكمة  يف امليزانية ألهم العوامل املسببة للتكاليف

ووحداتا ال جيري بعضها مبعزل عن بعضها اآلخر بل تتسم باألحرى برتابط دينامي ومعقد، حبيث يؤثر بعضها 
 على عبء العمل الذي يضطلع به بعضها اآلخر وعلى قدرة بعضها اآلخر على تنفيذ املهام املنوطة به.

إىل ثالث تُقسم الربناجمية املقرتحة  ٢٠١٦العوامل الرئيسية املسببة للتكاليف واملبينة يف ميزانية عام  إن -١٣
الزيادات املتصلة  ‘٢’الزيادات املتصلة بالتطورات املتوقعة يف الال القضائي وجمال املقاضاة؛  ‘١’فئات عامة: 

. ولئن مل املوحَّدوظفني بسبب تطبيق نظام األمم املتحدة الزيادات الضمنية يف تكاليف امل ‘٣’باملباين اجلديدة؛ 
املقرتحة فإ�ا تيئ تربيرات ملموسة ألكثر من  ٢٠١٦تكن هذه الفئات سببًا للزيادة بكاملها يف ميزانية عام 

 .املئة من جممل الزيادة املقرتحة يف ٩٠

 يورو مليون ١٦,٧١ اةالزيادات المرتبطة بالمستجدات في المجال القضائي وفي مجال المقاض -١

نافلة القول أن األنشطة القضائية وأنشطة املقاضاة متثل اجلوهر والغرض يف احملكمة. فمن املتوقع أن من  -١٤
تكون املستجدات املتعلقة بذه األنشطة العامل الرئيسي الذي يتحدد به مقدار ميزانية احملكمة. وقد ميزت 

، القطاعات لشىت، على حنو شامل ٢٠١٦أعاله فيما يتعلق مبيزانية عام احملكمة، استنادًا إىل االفرتاضات املبينة 
املوارد اإلضافية املقرتحة املتصلة مبختلف أنواع األنشطة اليت تتأثر تأثراً مباشراً بالزيادة يف األنشطة القضائية وأنشطة 

 املقاضاة.

جممل حجم العمل املتصل بالقضايا يف خمتلف مراحل اإلجراءات القضائية، وال سّيما جلسات تطلب و  -١٥
اعتماد التهم، واحملاكمات، ودعاوى االستئناف النهائي واالستئناف التمهيدي، دعمًا مباشرًا إضافيًا يف اهليئة 

 .يورو آالف ٥٠٤,٧الزيادة املقرتحة اليت تقارب  يعادلالقضائية 

 عات احملكمة املتأيت عن زيادة عدد احملاكماتاستعمال قا )أ (

 جترينتيجة للزيادة املتوقعة يف األنشطة القضائية، يتعني ختصيص اعتمادات للنهوض بأود أربع حماكمات  -١٦
ثالث من هذه احملاكمات األربعة يف وقت واحد من  . وستجري٢٠١٦يف ثالث من قاعات احملكمة طيلة عام 

خالل جمموعات من عدة أسابيع طيلة السنة. وقد ُحدَّت طلبات املوظفني اجلدد املتأتية عن الزيادة يف األنشطة 
استمرار  علىالقضائية بالقدر األدىن الصارم الالزم للنهوض بأود اجللسات، مع ما ينطوي عليه ذلك من أخطار 

 األعمال.

هذا  . ويلزميورو مليون ٢,٤٩تبلغ املوارد اإلضافية املطلوبة لعقد جلسات حماكمة متزامنة مبلغًا يقارب و  -١٧
سيكون السنة األوىل  ٢٠١٦االستثمار يف توفري القدرة على النهوض بالعمل املتصل جبلسات احملكمة ألن عام 

اليت حتتاج فيها احملكمة إىل استعمال ثالث قاعات حماكمة على حنو منتظم ومتزامن بدًال من استعمال قاعة 
ؤيت القدرة على ضمان أن يتم يف املستقبل واحدة كما جرى عليه العمل يف السابق. إن هذا االستثمار سي
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استيعاب األنشطة اجلديدة يف قاعات احملكمة إىل حد كبري، وتفادي حاالت التأخري غري املربر يف اإلجراءات  
ما يؤيت يف املدى املتوسط واملدى األبعد مكاسب تتحقق عن طريق حتسني النجاعة يف سائر التكاليف،  ،القضائية

 وتكاليف محاية الشهود وتكاليف االحتجاز. القانونيةدة مثل تكاليف املساع

 إجراء مكتب املّدعي العام حتقيقاً ناشطاً جديداً  )ب (

تُقرتح زيادة مقدارها  ٢٠١٦استنادًا إىل أنشطة املدَّعي العام املخطط هلا فيما خيص عام  -١٨
حقيق الناشط املتزامنة يف لسد تكاليف عملية حتقيق ناشط جديدة، جتعل جمموع عمليات الت يورو ماليين ٣,٤٠

يزيد من أربع عمليات إىل مخس. وسُتجرى أربع من هذه العمليات طيلة السنة (يف احلالة الثانية (أ)  ٢٠١٦عام 
يف احلالة يف كوت  ٢يف مجهورية أفريقيا الوسطى، واحلالة الثانية (ب) يف مجهورية أفريقيا الوسطى، والقضية 

ز يف إطار العملية خالل فرتة الستة أشهر األوىل على تنجيز التحقيق يف يبيا). وسُريكَّ ديفوار، واجلرائم اجلديدة يف ل
هذه ز يف باقي السنة على اجلرائم اجلديدة املرتكبة يف دارفور. هذا مع العلم بأن شأن دومنيك أُنغوين، مث سُريكَّ 

ما خيص مجيع األنشطة املخطط هلا لعام لن تكفي للتهيئة للدرجة الالزمة من العمق واجلودة في اإلضافيةاملوارد 
٢٠١٦. 

وفيما خيص وقع عملية التحقيق الناشط اجلديدة هذه على موارد قلم احملكمة، مل يدرج قلم احملكمة يف  -١٩
قلم  ص للنهوض بأود هذه األنشطة احملددة الطابع من أنشطة مكتب املدَّعي العام. إنميزانيته أي موارد ختصَّ 

تسد با تكاليف  يورو مليون ١,٢احملكمة، إذ مت يف بادئ األمر متييز موارد إضافية يف ميزانيته يقارب مبلغها 
اخلدمات اإلضافية الالزمة لدعم عمليات مكتب املدَّعي العام، يف جماالت أمهها محاية الشهود، على ضوء الزيادة 

 ٢٠١٦ستوعب هذه التكاليف ضمن إطار املوارد املتوفرة يف عام الكبرية املقرتح أن تشهدها موارده، اختار أن ي
 مع ما ينطوي عليه هذا االختيار من خطر حمسوب.

 تقدمي قلم احملكمة اخلدمات إىل األطراف يف اإلجراءات وإىل املشاركني فيها )ج (

جراءات، أن يتعني على قلم احملكمة، باعتباره جهة حمايدة تقدم اخلدمات إىل األطراف واملشاركني يف اإل -٢٠
يفي مبستلزمات مجيع الدعم الالزم لسري اإلجراءات القضائية واألنشطة ذات الصلة على حنو فعال وبصورة ناجعة. 

. يورو ماليين ٥,٥٧اخلدمات اليت يتعني أن يقدمها قلم احملكمة مبلغًا مقداره تكاليف ويبلغ جممل الزيادة يف 
الدعم الذي يقدمه قلم احملكمة للعمليات امليدانية  ويشار على اخلصوص إىل أن أهم الزيادات ختص

 ).يورو مليون ٢,١٣) واألمن واحلماية اللذين يوفرمها لشهود االدِّعاء ولشهود الدفاع (يورو مليون ٢,٧٤(

طويلة فرتة على مدى وقد جرت العادة على أن يرتتب على أي زيادة يف أنشطة املدَّعي العام أثر متدرج  -٢١
احملكمة من املوارد. وذلك ألن العوامل املسببة لتكاليف الدعم الذي يقدمه قلم احملكمة تنزع  على متطلبات قلم

قدم جيدًا (وال سّيما يف حالة الدعم امليداين واألنشطة املتعلقة بقسم تتإىل التزايد عندما تكون عملية التحقيق 
الزيادات يف موارد مكتب املدَّعي العام على الين عليهم والشهود). وذلكم ما مكَّن قلم احملكمة من استيعاب 
شط يف احلالة يف مايل ويف احلالة الثانية يف امدى السنتني األخريتني (كما يف حالة املوارد املخصصة للتحقيق الن

مجهورية أفريقيا الوسطى). بيد أنه تلزم اآلن موارد إضافية نتيجة التقدم يف عمليات التحقيق واإلجراءات 
 .٢٠١٦وما هلا من وقع على ميزانية قلم احملكمة لعام  التمهيدية،
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 املساعدة القانونية )د ( 

 للمساعدةيتعني على احملكمة، إذ تنفذ التزاماتا مبوجب نظام روما األساسي، أن تُعمل نظامًا شامًال  -٢٢
املتقاضني أمامها  القانونية يتحقق فيه التوازن بني متطلبات التمثيل القانوين الكايف والفعال والناجع للمعوزين من

وبني القيود املالية اليت ختضع هلا نظم املساعدة القانونية املموَّلة متويًال عمومياً. وببسيط العبارة ال ميكن أن تكون 
كون تهناك حماكمة عادلة للمعوزين من املتهمني من دون وجود نظام فعال للمساعدة القانونية، كما ال ميكن أن 

 احلالية، مشاركة فعالة للمجين عليهم يف اإلجراءات. هناك بدونه، وفق البنية

. ومتثل الزيادة يورو مليون ٢,٩٤إن ما يتعلق باملساعدة القانونية من الزيادة يف ميزانية قلم احملكمة يبلغ  -٢٣
القانونيني للمجين املقرتحة نتيجة مباشرة لتطبيق نظام املساعدة القانونية على األفرقة احلالية للدفاع وأفرقة املمثلني 

 عليهم املموَّلة باملساعدة القانونية كما يُرتقب حبسب االفرتاضات ذات الصلة.

ينتج قسط كبري من هذه الزيادة عن تنفيذ قرار قضائي يقضي بزيادة املوارد املمنوحة مبقتضى نظام و  -٢٤
يف احلالة يف  ٧٠لمادة ل تطبيقاً ارية املساعدة القانونية ألفرقة الدفاع يف الدعاوى اجلارية فيما خيص احملاكمات اجل

الختالف هذه الدعاوى من حيث طبيعتها ومن حيث نطاقها، رأى قلم احملكمة  مجهورية أفريقيا الوسطى. ومراعاةً 
يف بادئ األمر أنه لن يكون من املناسب أن يُوفَّر للمدَّعى عليهم يف هذه القضية نفس املقدار من املوارد املعتزم 

. لكن الدائرة رأت ٥تضى سياسة املساعدة القانونية فيما خيص القضايا املتصلة باجلرائم املشمولة باملادة توفريها مبق
أن أحكام نظام روما األساسي اليت تنظم نسق املساعدة القانونية يف احملكمة ال تفرق تفريقًا واضحًا بني اجلرائم 

 .٥ها يف املادة وبني اجلرائم املنصوص علي ٧٠املنصوص عليها يف املادة 

مقرتح بشأن تصميم تنظيمي بديل وضع فيما خيص  ReVisionوقد ُقدم يف إطار عملية املراجعة املسماة  -٢٥
، )قسم مشاركة الين عليهم وجرب أضرارهم وقسم دعم احملامنيوظائف قلم احملكمة املتعلقة بالين عليهم والدفاع (

ا كان التصميم مّ ـالعمومي للدفاع ومكتب احملامي العمومي للمجين عليهم. لكن لاحملامي مكتب مبا يف ذلك 
التنظيمي املقرتح يستتبع احتمال إدخال تعديالت على والية كل من هذين املكتبني، كما تقضي به الئحة 

أن يساعد ميكن  ،حثاحملكمة، ُقدم إىل قضاة احملكمة مقرتح عام لكي ينظروا فيه. ورهنًا باملزيد من التحليل والتبا
 ،ألخذ بإطار تنظيمي معدل لقلم احملكمة من أجل تقدمي الدعم للدفاع وللمجين عليهم املشاركني يف اإلجراءاتا

حتواء مثل هذه الزيادات يف ميزانية املساعدة القانونية ا علىديد واف لنظام املساعدة القانونية، جعلى حنو يقرتن بت
 يف املستقبل.

 )Ongwenأُنغوين ( قضية (هـ)

يعتزم مكتب املدَّعي العام إعمال فريق إضايف معين باإلجراءات االبتدائية يف  ،أُنغوينفيما خيص قضية  -٢٦
 . يورو مليون ١,٢٠هذه القضية، يستلزم زيادة يف ميزانيته مقدارها 

قب مبقتضاها عقد إجراءات لتأكيد التهم رت، اليت يُ ٢٠١٦ويف ضوء االفرتاضات القضائية فيما خيص عام  -٢٧
تبلغ املوارد اليت حيتاج إليها قلم احملكمة للنهوض بأود إجراءات اعتماد التهم تستمر ألربعة أشهر،  أُنغوينيف قضية 
قدر خيص ، خيص معظمها املوارد الالزمة للمساعدة القانونية و يورو ألف ٥٩٨,٩مبلغًا مقداره  ٢٠١٦يف عام 
 ستلزمه تقدمي الدعم جللسات احملكمة.ي ما هاضئيل من
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، استنادًا إىل االفرتاضات فيما يتعلق بقضية أُنغوين ٢٠١٦م الزيادة اإلمجالية املقرتحة يف ميزانية عاوتبلغ  -٢٨ 
 .يورو مليون ١,٧٩القضائية احلالية، مبلغاً مقداره 

 مليون يورو ١,٣٩  الزيادات التي تستلزمها المباني الجديدة للمحكمة -٢

من مبانيها املؤقتة وهي تضم ثالث قاعات جلسات  يف املئة ٢٥إن املباين اجلديدة للمحكمة أكرب بزهاء  -٢٩
أكرب بكثري وأحيازًا عامة أوسع بكثري ومساحات مزروعة كبرية. ولئن كانت املباين اجلديدة أجنع من حيث 

يف داخلها وتنظيف واجهاتا ف تنظاستهالك الطاقة فإن حجمها األكرب يعين زيادة يف تكاليف من قبيل تكالي
تنظيف نوافذها من اخلارج، وتكاليف التأمني، وتكاليف املرتفقات، وسائر النفقات التشغيلية العامة. وعلى حنو و 

وبالتايل تيئة بيئة عمل يتحقق فيها  هامماثل يستلزم حجم املباين وتصميمها ختصيص مزيد من املوارد لصون أمن
األمان واألمن والثقة لقضاة احملكمة ومسؤوليها املنتَخبني، وملوظفيها، وللمحامني، وللمتهمني، وللشهود، 

 ضوللخرباء، وملمثلي الدول، وللزوار، ولغريهم. وتبلغ الزيادة اإلمجالية يف ميزانية قلم احملكمة اليت يستلزمها النهو 
. كما تلزم زيادة مقدارها يورو ماليين ٣,٥٦لوظائف وغريها من الوظائف ذات الصلة مبلغًا مقداره بأود هذه ا

استالمها  ٢٠١٦لدفع فوائد القرض املستحقة للدولة املضيفة، اليت ينبغي فيما خيص عام  يورو مليون ١,١٣
 .٢٠١٦يف أجل أقصاه األول من شباط/فرباير  املضيفةوتسديدها للدولة 

فيما يتعلق باملباين الدائمة باخنفاض  يورو ماليين ٤,٦٩ض عن قسط من الزيادة اإلمجالية البالغة ويُعوَّ  -٣٠
يف املخصصات ضمن إطار الربنامج الرئيسي اخلامس لسد تكاليف إجيار وصيانة  يورو مليون ٢,٩٦مقداره 

إن يف املخصصات ملكتب مدير مشروع املباين الدائمة.  يورو ألف ٣٤٤,١املباين املؤقتة، وباخنفاض مقداره 
 .يورو مليون ١,٣٩الربناجمية املقرتحة فيما خيص املباين الدائمة يبلغ  ٢٠١٦صايف الزيادة يف ميزانية عام 

 مليون يورو ٢,١٧ نظام األمم المتحدة الموحَّدالتكاليف الضمنية المترتبة على تطبيق  -٣

رواتبهم وأبداهلم ومستحقاتم.  املوحَّدتشمل تكاليف املوظفني املتأتية عن تطبيق نظام األمم املتحدة  -٣١
 .يورو مليون ٢,١٧ويبلغ جمموع الزيادات الضمنية يف تكاليف املوظفني املتأتية عن تطبيقه مبلغاً مقداره 

 الزيادة (بآالف اليوروات) الفئة

 وفي مجال المقاضاةالمستجدات في المجال القضائي 

 ٥٠٤,٧ اهليئة القضائية

 ٤٩٣,٥ ٢ استعمال قاعات احملكمة

 ٤٠٠,٠ ٣ إجراء مكتب املّدعي العام حتقيقاً جديداً 

 ٥٨٢,٢ ٥ اخلدمات اليت يقدِّمها قلم احملكمة

 ٩٤٠,٢ ٢ املساعدة القانونية

 ٧٩٨,٩ ١ )Ongwenضية أُنغوين (ق

 ٧١٩,٥ ١٦ الموع الفرعي
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 الزيادة (بآالف اليوروات) الفئة 

 التكاليف المتصلة بالمباني

 ٥٦٧,٩ ٣ ما يتحمله قلم احملكمة من تكاليف املباين اجلديدة للمحكمة

 ١٣١,٨ ١ فوائد قرض املباين اجلديدة

 ٩٦٩,٦ ٢- إجيار املباين وصيانتها

 ٣٤٤,١- مكتب املباين الدائمة

 ٣٨٦,٠ ١ الموع الفرعي

 الموحَّدنظام األمم المتحدة تطبيق 

 ١٦٥,٨ الرئيسي األول: اهليئة القضائية الربنامج

 ٧٠٥,٠ الربنامج الرئيسي الثاين: مكتب املدَّعي العام 

 ٢٠٠,٠ ١ الربنامج الرئيسي الثالث: قلم احملكمة

 ٢٠,٤ الربنامج الرئيسي الرابع: أمانة مجعية الدول األطراف

 ٤٩,٨ عليهمالربنامج الرئيسي السادس:  أمانة الصندوق االستئماين للمجين 

 ١١,٧ : مكتب مدير مشروع املباين الدائمة١-الربنامج الرئيسي السابع

 ٩,٢ : آلية الرقابة املستقلة٥-الربنامج الرئيسي السابع

 ٩,٣ الداخلية املراجعة: مكتب ٦-الربنامج الرئيسي السابع

 ١٧١,٢ ٢ الموع الفرعي

 ٢٧٦,٧ ٢٠ المجموع

 البرنامجية المقترحة ٢٠١٦ميزانية عام  -هاء

 البرنامج الرئيسي األول: الهيئة القضائية -١

يتألف الربنامج الرئيسي األول من هيئة الرئاسة والدوائر ومكاتب االتصال. ولئن كان مكتب االتصال يف  -٣٢
إمدادياً نيويورك مدرجاً ضمن الربنامج الرئيسي األول فإنه ممثِّل مشرتك جلميع أجهزة احملكمة وهو يقدم أيضاً دعماً 

 .ملكتب مجعية الدول األطراف وفريقها العامل يف نيويورك

. ويتمثل ٢٠١٦تستند امليزانية إىل األنشطة القضائية املرتقب االضطالع با وفق افرتاضات ميزانية عام و  -٣٣
جراءات العامل الرئيسي املسبب للتكاليف القضائية يف املقدار العام للعمل املتصل بالقضايا يف خمتلف مراحل اإل

 القضائية، وال سّيما جلسات اعتماد التهم، واحملاكمات، ودعاوى االستئناف النهائي واالستئناف التمهيدي.

ومواصلتها العمل  أُنغوينعقد الشعبة التمهيدية إلجراءات اعتماد التهم يف قضية  ٢٠١٦وسيشهد عام  -٣٤
)، واحلالة املدَّعي العام ضد سيمون اْغبغبو قضيةعلى حاالت وقضايا أخرى (وخباصة على احلالة يف كوت ديفوار (

)، واحلالة يف مايل، واحلالة الثانية يف مجهورية أفريقيا قضية املدَّعي العام ضد سيف اإلسالم القذايفيف ليبيا (
. وسيتحدد حبسب ٢٠١٥قبل �اية عام  مبباالوسطى). أما يف الدائرة االبتدائية فُيتوقع أن يصدر احلكم يف قضية 

ر . ويقدَّ ٢٠١٦احلكم ما إذا كانت تلزم إجراءات للنطق بالعقوبة وللنظر يف جرب األضرار يف وقت ما من عام  هذا
ذت ٢٠١٦طيلة عام  روتو وسْنغأن يستمر النظر يف قضية  . ويضاف إىل ذلك أن قرارات اعتماد التهم اليت اختُّ

 ليهبْ ا(يف قضية اْغبغبو/ث حماكمات أخرى بأعمال حتضري لثال ٢٠١٥أفضت إىل القيام يف عام  ٢٠١٤يف عام 
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. وستبدأ ))٧٠املادة  جرائم منصوص عليها يفغوديه، وقضية اْنتاغندا، وقضية مببا وأربعة متهمني آخرين ( 
تأتى عن هذا ي. كما يُرجَّح أن ٢٠١٦جلسات هذه احملاكمات خالل هذه السنة ويُتوقع أن تستمر طيلة عام 

القضائي عدد مزيد من دعاوى االستئناف التمهيدي، مث دعاوى االستئناف النهائي احلجم غري املسبوق للنشاط 
 يف الوقت املناسب.

السابقة مل تكن تكاليف القضاة ثابتة وذلك نتيجة للتقلبات يف عدد القضاة الذين يعملون  السنواتيف و  -٣٥
ل، التقاعد األصلي ونظام التقاعد املعدَّ بدوام كامل، ولالنتقال التدرجيي يف التوازن بني القضاة العاملني وفق نظام 

ل حبد ذاته، وتكاليف قدوم القضاة ومغادرتم للخدمة. وما يتأتى عن السوق من تغريات يف تكاليف النظام املعدَّ 
التنبؤ باحلال على هذا الصعيد ألنه  فصاعدًا مزيد من إمكان ٢٠١٦عام بيد أنه ينبغي أن يكون هناك بدءًا من 

قاضياً، يعملون مجيعًا مبقتضى نظام التقاعد احلايل،  ١٨للمرة األوىل جمموعة كاملة من  سيكون للمحكمة
ر أن يبلغ جممل تكاليف القضاة يف عام على أقل تقدير. ويقدَّ  ٢٠١٨وسيبقون مجيعاً يف اخلدمة حىت آذار/مارس 

في  ٢,١-( يورو ألف ١١٧,٧، ينطوي على اخنفاض مقداره يورو ماليين ٥,٣٦مبلغًا مقداره  ٢٠١٦
 ).المئة

وقد خلص القضاة إىل أنه يتعني على اهليئة القضائية أن حتذو حذو سائر احملاكم الدولية باستحداث  -٣٦
الرفيعة  تعزيزًا للقدرة احلالية على صعيد إسداء املشورة القانونية ٥-لرئيس للدوائر من الرتبة فجديدة  وظيفة

رونة يف االستعانة مبوارد الدوائر لسد االحتياجات املتغرية فيما يتعلق ، احملدودة حالياً، بغية ضمان املاملستوى
بالقضايا (كما طلبته جلنة امليزانية واملالية)، والدفع قدمًا مبشاريع مشرتكة ترمي إىل حتسني جناعة الدعم القانوين 

ا، سيكون من األساسي للدوائر على وجه اإلمجال. ويضاف إىل ذلك أنه، نتيجة لتزايد العمل املتعلق بالقضاي
ر أن يرتفع جممل تكاليف تعزيز موارد الشعبة االبتدائية بتوفري مساعدة مؤقتة عامة هلا. وعلى هذا األساس يُقدَّ 

، من املوحَّدجتهيز اهليئة القضائية باملوظفني، مبا فيها الزيادة يف التكاليف املتأتية عن تطبيق نظام األمم املتحدة 
، ما ينطوي على ٢٠١٦يف عام  يورو ماليين ٧,٠٢املعتمدة إىل  ٢٠١٥يف ميزانية عام  يورو ماليين ٦,٢٦

 ).المئة في ١٢,٢( يورو ألف ٧٦٥,٥زيادة مقدارها 

موارد إضافية يف ميزانية هيئة الرئاسة، وال يف ميزانية الشعبة التمهيدية وال يف ميزانية شعبة  ُتطلبال و  -٣٧
 االستئناف.

إىل  ٢٠١٥ يورو يف عام مليون ١٢,٠٣الية للربنامج الرئيسي األول ستزداد من وعليه فإن الكلفة اإلمج -٣٨
 .المئة في ٥,٦، ما ينطوي على زيادة نسبتها ٢٠١٦يف عام  يورو مليون ١٢,٧٠

 البرنامج الرئيسي األول
 الهيئة القضائية

 ٢٠١٦النمو يف موارد عام  املقرتحة ٢٠١٦ميزانية عام  املعتمدة ٢٠١٥ميزانية عام 

 ٢٠١٥بالقياس إىل عام  (بآالف اليوروات) (بآالف اليوروات)

 % املبلغ الموع الموع
)١١٧,٧( ٣٦٩,١ ٥ ٤٨٦,٨ ٥ القضاة  )٢,١(  

 ٥,١ ٢٤٤,٨ ٥٠١٩,٣ ٧٧٤,٥ ٤ تكاليف املوظفني

 ٣٥,٠ ٥٢٠,٧ ٢٠١٠,٣ ٤٨٩,٦ ١ سائر تكاليف العاملني

 ٨,٠ ٢٢,٧ ٣٠٥,٩ ٢٨٣,٢ التكاليف غري املتصلة بالعاملني

 ٥,٦ ٦٧٠,٥ ٧٠٤,٦ ١٢ ٠٣٤,١ ١٢ المجموع



 ICC-ASP/14/10 

15 10-A-051015 

 
 

 البرنامج الرئيسي الثاني: مكتب المّدعي العام -٢ 

تتمثل املهمة األساسية ملكتب املدَّعي العام ("املكتب") مبوجب نظام روما األساسي يف التحقيق يف  -٣٩
ال تندرج ضمن اختصاص احملكمة و عندما ارتكابا  ىالدويل برمته ويف املقاضاة عل أخطر اجلرائم اليت تشغل التمع

 .تستطيع السلطات الوطنية للدول األطراف أن تفعل ذلك أو ال ترغب يف فعله

، أي زيادتا بنسبة يورو ماليين ٦,٤٧مقدارها  ٢٠١٦ فاملكتب ينشد زيادة يف ميزانيته لعام -٤٠
 يورو مليون ٤٦,٠٩إىل  ٢٠١٥يورو منحتها اجلمعية فيما خيص عام  مليون ٣٩,٦١من  المئة في ١٦,٤

فيما خيص السنة املقبلة. فال بد من هذه الزيادة لكي يتمكن املكتب من مواصلة تنفيذ اسرتاتيجيته الناجحة على 
أن األنشطة املموَّلة يف عام ويضاف إىل ذلك صعيد املقاضاة وإحراز نتائج إجيابية تتوافق مع خطته االسرتاتيجية. 

جها يف ميزانية عام ار وبالتايل تعني إد ٢٠١٦مر يف عام عن طريق االستعانة بصندوق الطوارئ ستست ٢٠١٥
املعتمدة مضافًا إليها املوارد  ٢٠١٥مبيزانية عام  ٢٠١٦املقرتحة. وعليه فإنه ينبغي أن تُقارن ميزانية عام  ٢٠١٦

 شهراً من األنشطة اليت سبق متويلها بأموال من صندوق الطوارئ. الالزمة لسد تكاليف اثين عشر

اخلطة  ‘١’املقرتحة ملكتب املدَّعي العام من ثالثة منطلقات مرتابطة:  ٢٠١٦تنطلق ميزانية عام و  -٤١
وواقعي للحد األدىن من املوارد اليت حيتاج إليها  أمنيتقدير  ‘٢’؛ ٢٠١٨-٢٠١٦للفرتة  االسرتاتيجية اجلديدة

مقرتح العمل التدرجيي للتوصل على مدى السنوات التالية إىل جعل قدِّ  ‘٣’؛ ٢٠١٦املدَّعي العام لعام مكتب 
مكتب املدَّعي العام يبلغ القدَّ األساسي الالزم لتلبية املتطلبات منه مع احلفاظ على الدرجة الالزمة من اجلودة 

 على أساس درجات أولويتها. ، واألخذ إىل املدى املعقول مببدأ تناول القضاياوالنجاعة

وتنفيذها من خالل استثمارها  ٢٠١٥-٢٠١٢دعمت الدول األطراف اخلطة االسرتاتيجية للفرتة وقد  -٤٢
إىل اخلطة السابقة  ٢٠١٨-٢٠١٦الكبري يف املوارد املوفرة ملكتب املدَّعي العام. وتستند اخلطة اخلاصة بالفرتة 

تتميز بدرجة عالية من  مقاضاةات تدارس أويل وعمليات حتقيق وأنشطة على غايتها املتمثلة يف إجراء عملي مبقيةً 
 األولوية للجودة ال للكمية لكن هذه احلال غري قابلة لالستمرار. فثمة عمليات حتقيق ىلوْ اجلودة. إن املكتب أَ 

الذي  األمر ،ضرورية جيري تأجيلها، وعمليات حتقيق جارية ال ُخيصص لالضطالع با ما يكفي من املوظفني
ل، ومحاية الشهود، إخل). ولئن  يفضي إىل حاالت تأخري وإىل املزيد من التكاليف (بسبب احلضور امليداين املطوَّ 

يتعني على مكتب املدَّعي العام أن يضع أولويات فيجب أن يكون له املطال الالزم الستيعاب يظل كان س
 أو اإلضرار باألنشطة اجلارية من ذي قبل.  ر أو وضعها جانباً مربِّ  بالها ئاألنشطة اجلديدة دون إرجا

خمصص  ٢٠١٦يف املئة من جممل الزيادة يف امليزانية املقرتحة ملكتب املدَّعي العام لعام  ٧١وُيالحظ أن  -٤٣
ألنشطة إضافية (هي عملية حتقيق ناشط أخرى وفريق إضايف معين باإلجراءات االبتدائية). أما العنصر املتمثل يف 

تصلة بالعاملني فهو مرتبط ارتباطًا صارمًا بدعم عمليات ملكتب املدَّعي العام، مثل النفقات التكاليف غري امل
التشغيلية يف امليدان، وتكاليف السفر، واالستثمار يف تدابري حتسني اجلودة (مثل احتياز املعدات التخصصية 

 يف تطبيق جدول رواتب األمم املتحدة. والرباجميات احلاسوبية، والتدريب). أما العنصر اآلخر يف الزيادة فيتمثل

من شأن امليزانية املقرتحة ملكتب املدَّعي العام أن تتيح له تقليص الفجوة القائمة على صعيد املوارد و  -٤٤
املتوافرة لكن دون أن يبلغ القدَّ األساسي الذي جيعل مبقدوره تلبية الطلب على تدخله بالدرجة الالزمة من اجلودة 

ذ إىل مدى مقبول مببدأ تناول القضايا اليت بني يديه على أساس درجات أولويتها. هذا مع العلم والنجاعة مع األخ
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بأن امليزانية املقرتحة جترب املكتب على إرجاء عملية حتقيق ناشط سادسة ضرورية وعلى ختصيص عدد منقوص من  
 كاليف إضافية.املوظفني لالضطالع بأنشطة خمطط هلا، األمر الذي يفضي إىل حاالت تأخري وت

 البرنامج الرئيسي الثاني
 مكتب المّدعي العام

 ٢٠١٦النمو يف موارد عام  املقرتحة ٢٠١٦ميزانية عام  املعتمدة ٢٠١٥ميزانية عام 

 ٢٠١٥بالقياس إىل عام  (بآالف اليوروات) (بآالف اليوروات)

 % املبلغ الموع الموع

 ٤,٤ ٩٢٥,٣ ٧٥٩,٦ ٢١ ٨٣٤,٣ ٢٠ تكاليف املوظفني

 ٣٢,٦ ٧٧٩,٧ ٤ ٤٥٠,٢ ١٩ ٦٧٠,٥ ١٤ سائر تكاليف العاملني

 ١٨,٨ ٧٧٤,٢ ٨٨٢,١ ٤ ١٠٧,٨ ٤ التكاليف غري املتصلة بالعاملني

 ١٦,٤ ٤٧٩,٢ ٦ ٠٩١,٩ ٤٦ ٦١٢,٦ ٣٩ المجموع

 البرنامج الرئيسي الثالث: قلم المحكمة -٣

، ينطوي على زيادة يورو مليون ٨١,٩٤املقرتحة لقلم احملكمة مبلغًا مقداره  ٢٠١٦ تبلغ ميزانية عام -٤٥
املعتمدة البالغة  ٢٠١٥) بالقياس إىل ميزانية عام المئة في ٢٦( يورو مليون ١٦,٩١مقدارها 
يعزى إىل أن قلم  يورو مليون ٤,٧. وجتدر مالحظة أن جزءًا من هذه الزيادة يقارب يورو مليون ٦٥,٠٢

ضمنية باين اجلديدة، وإىل الزيادات المسؤوليات جديدة فيما يتعلق بإدارة امل ٢٠١٦احملكمة سيتوىل يف عام 
 .املوحَّداملتصلة بتطبيق نظام األمم املتحدة 

 ٢٠١٤وعام  ٢٠١٣إن امليزانية الربناجمية املعتمدة لقلم احملكمة بقيت طيلة الفرتات املالية لعام  -٤٦
طردة الكبرية يف مقدار الدعم املطلوب منه، ذات مبلغ ثابت من حيث ، على الرغم من الزيادة امل٢٠١٥ وعام

األساس، انطوى على زيادات زهيدة بل وحىت على اخنفاضات من السنة إىل السنة التالية. وقد ُعوِّضت الزيادات 
قييم الداخلي الصارم لألولويات وعن طريق الالزمة اليت شهدتا السنوات السابقة تعويضًا كامًال من خالل الت

تقليص التكاليف التشغيلية حيثما أمكن األمر، وذلك دون اإلضرار بدرجة جودة اخلدمات وجناعتها، من خالل 
 العناية بتخصيص املوارد وإعادة توزيعها وحتديد األولويات يف استخدامها.

ب املتطلبات اإلضافية حيثما أمكن ذلك قد ولئن كانت قدرة قلم احملكمة على االستمرار على استيعا -٤٧
إن من غري الواقعي فتعززت بفضل بنيته التنظيمية اجلديدة والتعديالت اليت أُدخلت على طرائق عمله وسريوراته، 

أبداً، بالنظر إىل االستثمارات الكبرية يف مكتب املدَّعي العام خالل السنوات السابقة وما تأتى عنها من زيادة يف 
ي أن يظل قلم احملكمة قادرًا على مواصلة استيعاب مجيع الزيادات يف مقدار ة القضائية للمحكمة، توخّ األنشط

الدعم املطلوب منه. فاألنشطة التحقيقية وأنشطة املقاضاة اليت يستتبعها تنفيذ اسرتاتيجية مكتب املدَّعي العام، 
االبتدائية، تستلزم من قلم احملكمة قدرًا كبريًا من معطوفًة على الزيادة يف مقدار األنشطة املتصلة باإلجراءات 

 اخلدمات اإلضافية.

التحليل المقارن للنمو انطالقاً من 
 ٢٠١٣أرقام عام 

 املعتمدة ٢٠١٣ميزانية عام 
  (بآالف اليوروات)

 املعتمدة ٢٠١٤ميزانية عام 
 (بآالف اليوروات)

 املعتمدة ٢٠١٥ميزانية عام 
 (بآالف اليوروات)

 املقرتحة ٢٠١٦عام  ميزانية
 (بآالف اليوروات)

 % مقدار امليزانية % مقدار امليزانية % مقدار امليزانية مقدار امليزانية

)٦,١( ٠٤٥,٨ ١٠ ٦٩٧,٩ ١٠ اهليئة القضائية  ١٨,٨ ٧٠٤,٦ ١٢ ١٢,٥ ٠٣٤,١ ١٢ 

 ٦٣,١ ٠٩١,٩ ٤٦ ٤٠,١ ٦١٢,٦ ٣٩ ١٧,٥ ٢٢٠,٠ ٣٣ ٢٦٥,٧ ٢٨ مكتب املّدعي العام

 ٢٧,٠ ٩٤٠,١ ٨١ ٠,٨ ٠٢٥,٩ ٦٥ ١,٨ ٦٨٤,٩ ٦٥ ٥٢٠,٩ ٦٤ احملكمةقلم 
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والواقع أن تقييمًا أوليًا للموارد اإلضافية اليت حيتاج إليها قلم احملكمة للنهوض بأود اخلدمات اإلضافية  -٤٨ 
أفضى إىل لزوم زيادة تنوف عن  ٢٠١٦املطلوبة منه يف الال القضائي وجمال املقاضاة والال اإلداري يف عام 

. وأفضت إعادة حساب دقيقة هلذه ٢٠١٥كمة لعام يورو بالقياس إىل امليزانية املعتمدة لقلم احمل مليون ٣٠
مزيدة بنية تنظيمية جديدة لقلم احملكمة وجناعة من  ReVisionعن املراجعة املسماة  ما نتجاملتطلبات على ضوء 

، معطوفًة على إعادة التقييم الصارم للخدمات املطلوبة ا األطراف واملشاركون يف اإلجراءاتمسريوراته ينتفع ب يف
لم احملكمة وإعادة حتديد األولويات فيما خيصها، إىل احلد بشكل كبري من الزيادة املقرتحة فيما خيص عام من ق

. ويظل قلم احملكمة يسعى إىل تطبيق �ج النمو الصفري على مجيع األقسام اليت ال تتأثر تأثرًا مباشراً ٢٠١٦
 بزيادة اخلدمات اليت يطلبها منه سائر أجهزة احملكمة.

مث إن قلم احملكمة حيتاج، كما بـُنيِّ آنفاً، إىل املزيد من املوارد لصيانة مبىن احملكمة اجلديد وصون أمنه  -٤٩
يف املئة وهي تضم ثالث  ٢٥وتيسري استعمال احملكمة له. إن مباين احملكمة اجلديدة أكرب من مبانيها املؤقتة بزهاء 

ة أوسع، ومساحات مزروعة كبرية. وسيتعني على قلم احملكمة قاعات جللسات احملكمة أكثر اتساعاً، وأحيازًا عام
يف ميزانية قلم أن يتوىل أمر صيانة مباين احملكمة اجلديدة ودعم عمل احملكمة فيها، ما تنجم عنه زيادة صافية 

 .يورو ماليين ٣,٥تزيد عن  احملكمة

اخلدمات اليت يطلبها منه  كل ءليتحمل عبويبلغ جممل الزيادة املقرتحة اليت حيتاج إليها قلم احملكمة  -٥٠
. ويشمل ذلك موارد للنهوض بأود العمليات يورو ماليين ٥,٦األطراف واملشاركون يف اإلجراءات مبلغًا يقارب 

 تقارب، وموارد إضافية الزمة حلماية ودعم شهود االدِّعاء وشهود الدفاع يورو مليون ٢,٧امليدانية يقارب مبلغها 
 .يورو مليون ٢,١

 ٢٠١٦كما إن النهوض بأود العدد املتزايد من احملاكمات املنقولة بالبث املباشر املتوقع أن يشهده عام  -٥١
والتكفل بتوفري ما يكفي من اخلدمات القضائية واخلدمات املتصلة جبلسات احملاكمة من أجل سري اإلجراءات 

 .يورو مليون ٢,٥حملكمة تبلغ زهاء دون عقبات سيستتبع زيادة كبرية يف املوارد اليت حيتاج إليها قلم ا

لمعوزين من املدَّعى عليهم والين عليهم لساعدة قانونية دات الرئيسية املقرتحة مبالزياسائر تصل يو  -٥٢
ضمنية يف تكاليف املوظفني يزيد مبلغها عن ، وبزيادات يورو ماليين ٣ ااملشاركني يف اإلجراءات يقارب مبلغه

تبلغ زهاء  قضية أُنغوينوارد يستلزمها النهوض بأود جلسة اعتماد التهم يف ، ومبيورو مليون ١,٢
 .يورو ألف ٦٠٠



ICC-ASP/14/10  

10-A-051015 18 

 
 

 

 

 
 

 البرنامج الرئيسي الثالث
 قلم المحكمة

 ٢٠١٦النمو يف موارد عام  املقرتحة ٢٠١٦ميزانية عام  املعتمدة ٢٠١٥ميزانية عام 

 ٢٠١٥عام  بالقياس إىل (بآالف اليوروات) (بآالف اليوروات)

 % املبلغ الموع الموع

 ٢٣,٢ ٦٦٨,٢ ٨ ٩٦٥,٠ ٤٥ ٢٩٦,٨ ٣٧ تكاليف املوظفني

)٢٤٧,٠( ١٠٢,١ ٥ ٣٤٩,١ ٥ سائر تكاليف العاملني  )٤,٦(  

 ٣٧,٩ ٤٩٣,٠ ٨ ٨٧٣,٠ ٣٠ ٣٨٠,٠ ٢٢ التكاليف غري املتصلة بالعاملني

 ٢٦,٠ ٩١٤,٢ ١٦ ٩٤٠,١ ٨١ ٠٢٥,٩ ٦٥ المجموع

 الرئيسي الرابع: أمانة جمعية الدول األطراف البرنامج -٤

، ينطوي يورو ماليين ٣,٠٥مقداره تبلغ مبلغًا  ٢٠١٦تطلب أمانة مجعية الدول األطراف ميزانية لعام  -٥٣
 ٢٠١٥، بالقياس إىل ميزانية عام المئة في ١,٣، أي ما نسبته يورو ألف ٤٠,٥زيادة صغيرة مقدارها على 

ذلك رئيسياً إىل الزيادة الضمنية النامجة عن تطبيق نظام األمم املتحدة  ى. ويعز يورو ماليني ٣,٠١املعتمدة البالغة 
 .املوحَّد

4,7 

9,2 

2,5 

 )قلم المحكمة(الثالث  البرنامج الرئيسي
 

  لمحة عامة عن أهم
 الزيادات

 )بماليين اليوروات(
المباني وتطبيق نظام األمم (الزيادات الضمنية 

د  )المتحدة الموحَّ

مة من أجل األنشطة في مجال  الخدمات المقدَّ
 القضاء وفي مجال المقاضاة

 إعمال قاعات المحكمة

2,7 

2,1 0,8 

3 

0,6 

 )قلم المحكمة(الثالث  البرنامج الرئيسي
 

 ء المحة عامة عن الزيادات المتصلة بالمستجّدات في مجال القض
 ةالمقاضا وفي مجال

 )بماليين اليوروات(

 العمليات الميدانية

 حماية الشهود

مها قلم  سائر الخدمات التي يقدِّ
 المحكمة

 المساعدة القانونية

 قضية أُنغوين
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 ٢٠١٥عام ل تهيبقى مماثًال ملبلغ ميزانييكاد  الرابعاملقرتحة للربنامج الرئيسي  ٢٠١٦ميزانية عام مبلغ ف -٥٤ 
أنه أجريت بعض عمليات إعادة ختصيص املوارد املتوفرة ضمن نطاق الربنامج بغية  جلمعية. بيدا الذي اعتمدته

 .٢٠١٦على حنو أفضل فيما خيص عام  األمانة تلبية احتياجات

 البرنامج الرئيسي الرابع
 أمانة جمعية الدول األطراف 

 ٢٠١٦النمو يف موارد عام  املقرتحة ٢٠١٦ميزانية عام  املعتمدة ٢٠١٥ميزانية عام 

 ٢٠١٥بالقياس إىل عام  (بآالف اليوروات) (بآالف اليوروات)

 % املبلغ الموع الموع

 ١,٤ ١٢,٧ ٩٣٩,٦ ٩٢٦,٩ تكاليف املوظفني

 ٧,٧ ٦٢,٥ ٨٧٠,٨ ٨٠٨,٣ سائر تكاليف العاملني

)٣٤,٧( ٢٤٢,٩ ١ ٢٧٧,٦ ١ التكاليف غري املتصلة بالعاملني  )٢,٧(  

 ١,٣ ٤٠,٥ ٠٥٣,٣ ٣ ٠١٢,٨ ٣ المجموع

 وصيانتهاالبرنامج الرئيسي الخامس: إيجار المباني  -٥

بني املربمني  ين؛ بيد أن العقد٢٠١٥ستنجز احملكمة انتقاهلا من مبانيها املؤقتة يف كانون األول/ديسمرب  -٥٥
عند �اية  ماباملبنيني ستنتهي مدت ني) اخلاصFederal Buildings Agencyاحملكمة و"وكالة األبنية االحتادية" (

على الرتتيب. وستتوىل احملكمة املسؤولية عن صيانة  ٢٠١٥و�اية الربع الثاين من عام  ٢٠١٥الربع األول من عام 
أو  مستثَمرات بشأن. وليس هناك مقرتح ٢٠١٦مبانيها اجلديدة اعتبارًا من األول من كانون الثاين/يناير 

 ، ألن ذلك مشمول بضمانة املباين.٢٠١٦ندرج يف عداد رأس املال خالل عام تالت مستبدَ 

) يف امليزانية املقرتحة للربنامج الرئيسي المئة في ٤٩,٥( يورو مليون ٢,٩٧يعزى االخنفاض البالغ و  -٥٦
ي استئجار املباين املؤقتة، ما أفضى إىل مبلغ إمجايل للميزانية املقرتحة مقداره اخلامس إىل انتهاء مدة عقدَ 

 "Haagse Arc" ىناستئجار املبخيص  يورو ألف ٧٩٧,٣زء من هذا املبلغ مقداره جومثة . يورو ماليين ٣,٠٣
حىت انتهاء  "Haagseveste"خيص استئجار املبىن  يورو ألف ٩٢٧وجزء مقداره  ٢٠١٦آذار/مارس  ٣١حىت 

م تعاقديًا بدفع . ويضاف إىل ذلك أن احملكمة ميكن أن تُلزَ ٢٠١٦حزيران/يونيو  ٣٠مدة العقد اخلاص به يف 
الباقي  املقدار . أماعلى الرتتيب ،لسد تكاليف الصيانة الوقائية للمبنيني للفرتتني اآلنفيت الذكر يورو فآال ٢٠٥
م مع شركة اإلنشاء د املربَ فهو ميثل تكاليف صيانة املباين اجلديدة مبوجب العقد املمدَّ  يورو مليون ١,٠٧ البالغ

)Courtys(. 

٥١٠٠ 
 المباني وصيانتها إيجار 

 ٢٠١٦النمو يف موارد عام  املقرتحة ٢٠١٦ميزانية عام  املعتمدة ٢٠١٥ميزانية عام 

 ٢٠١٥بالقياس إىل عام  (بآالف اليوروات) (بآالف اليوروات)

 % املبلغ الموع الموع

  -   -   -   -  تكاليف املوظفني

  -   -   -   -  سائر تكاليف العاملني

)٢ ٩٦٩,٦( ٠٣٠,٤ ٣ ٠٠٠,٠ ٦ التكاليف غري املتصلة بالعاملني  )٤٩,٥(  

)٢ ٩٦٩,٦( ٠٣٠,٤ ٣ ٠٠٠,٠ ٦ المجموع  )٤٩,٥(  
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 البرنامج الرئيسي السادس: أمانة الصندوق االستئماني للمجني عليهم -٦ 

مقدارها  ٢٠١٦تقرتح أمانة الصندوق االستئماين للمجين عليهم ("الصندوق") ميزانية لعام  -٥٧
، بالقياس إىل ميزانية المئة في ٣٦,٥، أي يورو ألف ٦٦٣,٤بزيادة مقدارها ، يورو مليون ٢,٤٨

 .املعتمدة ٢٠١٥ عام

تتأتى رئيسيًا عن احلاجة املتوقعة خلرباء استشاريني الصندوق أمانة الزيادات املقرتحة يف ميزانية إن  -٥٨
وخدمات تعاقدية فيما يتعلق بتنفيذ الصندوق لتعويض األضرار وتعزيز اجلهود املبذولة جلمع األموال من اجلهات 
 اخلاصة. وعلى حنو مشابه يُعزى قسط كبري من الزيادة املقرتحة يف ميزانية األسفار اخلاصة بالصندوق إىل األنشطة

 املتمثلة يف جرب األضرار. تهاملتصلة مبهم

) االفرتاضات ٢٠١٥ آذار/مارس ١٩-١٧اعتمد جملس إدارة الصندوق يف اجتماعه السنوي (وقد  -٥٩
فيما يتصل بالربنامج الرئيسي السادس من برامج امليزانية العادية للمحكمة.  ٢٠١٦املتعلقة مبيزانية الصندوق لعام 

، مبا يف ذلك العوامل احملددة االسرتاتيجية تهخطضمن إطار يزانية الصندوق وقد ُوضعت افرتاضات متعلقة مب
للميزانية الواردة يف هذه اخلطة. وينوِّه الصندوق إىل أن جملس إدارته قرر أن يعهد إىل جهات خارجية باألنشطة 

درات شركاء الصندوق الذين احلاالت املشمولة مبهمته املتمثلة يف املساعدة، وبناء ق تقييمعمليات املتصلة بإجراء 
)، ما سُيموَّل من موارد متأتية من تربعات MISيتولون التنفيذ، وتصميم وإعمال نظام املعلومات التدبرية (

 يورو)، وبالتايل من موارد خارجة عن ميزانية الربنامج الرئيسي السادس. ٩٠٠ ٠٠٠(جمموعها 

، فيما خيص قلم احملكمة وفيما خيص ٢٠١٥يف عام  الراة ReVisionإن نتيجة عملية املراجعة املسماة  -٦٠
الصندوق االستئماين للمجين عليهم، ستساعد إدارة الصندوق على حتديد احتياجات أمانته يف املستقبل على 
الصعيد التنظيمي والبنيوي، وبالتايل املايل، بغية التكفل بالقدرة على التصدي للتحديات املاثلة أمامها بالنظر إىل 

تُبقي امليزانية املقرتحة للربنامج الرئيسي السادس فإن بالنظر إىل ما تقدم و الصندوق واملهام املنوطة به. رسالة 
، ريثما يتخذ جملس إدارة الصندوق االستئماين للمجين عليهم قراراً ٢٠١٥تكاليف املوظفني على مقدارها يف عام 

؛ وسيقدم عند ذلك ReVisionيف إطار املراجعة املسماة  بشأن بنية أمانة الصندوق استناداً إىل التوصيات املقدمة
 .تصويب للميزانية املقرتحة لكي تنظر فيه جلنة امليزانية واملالية

٦١٠٠ 
 أمانة الصندوق االستئماني للمجني عليهم  

 ٢٠١٦النمو يف موارد عام  املقرتحة ٢٠١٦ميزانية عام  املعتمدة ٢٠١٥ميزانية عام 

 ٢٠١٥بالقياس إىل عام  (بآالف اليوروات) (بآالف اليوروات)

 % املبلغ الموع الموع

 ٥,٩ ٤٣,٨ ٧٨٤,٠ ٧٤٠,٢ تكاليف املوظفني

 ٢٥,٦ ١٣٤,٠ ٦٥٧,٩ ٥٢٣,٩ سائر تكاليف العاملني

 ٨٨,٠ ٤٨٥,٦ ٠٣٧,٢ ١ ٥٥١,٦ التكاليف غري املتصلة بالعاملني

 ٣٦,٥ ٦٦٣,٤ ٤٧٩,١ ٢ ٨١٥,٧ ١ المجموع

 : مكتب مدير مشروع المباني الدائمة١-الرئيسي السابع البرنامج -٧

، ينطوي يورو ألف ٧٩٦,٥مبلغًا مقداره  ١-املقرتحة للربنامج الرئيسي السابع ٢٠١٦تبلغ ميزانية عام  -٦١
املعتمدة اليت يقارب مبلغها  ٢٠١٥بالقياس إىل ميزانية عام  يورو ألف ٣٤٤,١تخفيض مقداره على 

 .من تلك امليزانية المئة في ٣٠,٢-سبته ن، أي ما يورو مليون ١,١٤
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 ٢٠١٦) يف ميزانية عام ١-ويعزى االخنفاض رئيسيًا إىل أنه ال يُهيأ لوظيفة مدير املشروع (من الرتبة مد -٦٢ 
ا كان استعمال مّ ـيورو. ويضاف إىل ذلك أنه، ل ألف ١٦٥,٧املئة، ما يؤيت اخنفاضًا مقداره  يف ٥٠إال بنسبة 

 مقدارهاخنفاض يف التكاليف غري املتصلة بالعاملني  مثة، ٢٠١٦ كانون الثاين/يناير املبىن اجلديد سيبدأ يف
ألنه لن تكون هناك حاجة إىل استمرار العمل بعقود اخلدمة املربمة مع أقسام احملكمة  يورو ألف ٣٤٦,٥

 الرئيسية املنخرطة يف أنشطة االنتقال.

تنظيم العقد املربم مع املقاول العام ومجيع املهام سينجز مكتب مدير املشروع تسيري و  ٢٠١٦وخالل عام  -٦٣
ذات الصلة من املهام املشمولة مبشروع اإلنشاء. كما إن هذا املكتب مسؤول عن التكفل بتنجيز تنفيذ امليزانية 

، وبالتوفيق بني حساباتا يورو ماليين ٢٠٦ة إلنشاء املباين اجلديدة واالنتقال إليها، البالغ جمموعها املوحَّد
إلنشاء املباين اجلديدة واالنتقال إليها على حدة ضمن البيانات عة وبإقفال هذه احلسابات. ويفاد بامليزانية المَّ 

 املالية للمحكمة.

٧١٠٠ 
 تب المباني الدائمةمك

 ٢٠١٦النمو يف موارد عام  املقرتحة ٢٠١٦ميزانية عام  املعتمدة ٢٠١٥ميزانية عام 

 ٢٠١٥بالقياس إىل عام  اليوروات)(بآالف  (بآالف اليوروات)

 % املبلغ الموع الموع

)١٦٥,٧( ٢٨٢,٣ ٤٤٨,٠ تكاليف املوظفني  )٣٧,٠(  

   ١٦٨,٠ ١٦٨,١  -  سائر تكاليف العاملني

)٣٤٦,٥( ٣٤٦,١ ٦٩٢,٦ التكاليف غري املتصلة بالعاملني  )٥٠,٠(  

)٣٤٤,١( ٧٩٦,٥ ١٤٠,٦ ١ المجموع  )٣٠,٢(  

 : فوائد قرض مشروع المباني الدائمة٢-الرئيسي السابع البرنامج -٨

، ينطوي يورو مليون ٢,٢٠مبلغًا مقداره  ٢-املقرتحة للربنامج الرئيسي السابع ٢٠١٦تبلغ ميزانية عام  -٦٤
، أي يورو مليون ١,٠٧اليت بلغت  ٢٠١٥بالقياس إىل متطلبات عام  يورو مليون ١,١٣ ازيادة مقدارهعلى 

تسديَد فوائد قرض الدولة  ٢-من تلك املتطلبات. ويدير الربنامُج الرئيسي السابع المئة في ١٠٥,٩نسبته ما 
استالم مبلغها مث تسديده حلساب الدولة املضيفة يف أجل أقصاه األول من  ٢٠١٦املضيفة اليت جيب يف عام 

 .٢٠١٦ شباط/فرباير

مشروع املباين الدائمة يصل  قبلت اجلمعية عرض الدولة املضيفة تقدمي قرض من أجل ٢٠٠٨ففي عام  -٦٥
فائدة يبلغ  مبعدَّليورو كحد أقصى، يسدَّد على مدى فرتة مقدارها ثالثون سنة  مليون ٢٠٠مبلغه حىت 

إال على الدول األطراف اليت مل تأخذ خبيار  ٢-املئة. وال تسري التبعات املالية للربنامج الرئيسي السابع يف ٢,٥
 .الدفعة الواحدة

٧٢٠٠ 
 المستحقة للدولة المضيفةالفوائد 

 ٢٠١٦النمو يف موارد عام  املقرتحة ٢٠١٦ميزانية عام  املعتمدة ٢٠١٥ميزانية عام 

 ٢٠١٥بالقياس إىل عام  (بآالف اليوروات) (بآالف اليوروات)

 % املبلغ الموع الموع

  -   -   -   -  تكاليف املوظفني

  -   -   -   -  سائر تكاليف العاملني

 ١٠٥,٩ ١٣١,٨ ١ ٢٠٠,٥ ٢ ٠٦٨,٧ ١ التكاليف غري املتصلة بالعاملني

 ١٠٥,٩ ١٣١,٨ ١ ٢٠٠,٥ ٢ ٠٦٨,٧ ١ المجموع
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 : آلية الرقابة المستقلة٥-البرنامج الرئيسي السابع -٩ 

 مقاربًا ملقدارهاألف يورو  ٣٤٥,٧البالغ  ٢٠١٦يُبقى مقدار ميزانية آلية الرقابة املستقلة املقرتحة لعام  -٦٦
. وتعزى الزيادة الزهيدة اليت تشهدها املخصَّصات لسد تكاليف ألف يورو ٣٣٩,٩البالغ  ٢٠١٥لعام  املعتمد

نظام األمم املتحدة ، إىل تطبيق في المئة ١,٧، أي البالغة نسبتها يورو آالف ٥,٨البالغ مقدارها املوظفني، 
 .املوحَّد

٧٥٠٠ 
 الرقابة المستقلة ةآلي

 ٢٠١٦النمو يف موارد عام  املقرتحة ٢٠١٦ميزانية عام  املعتمدة ٢٠١٥عام  ميزانية

 ٢٠١٥بالقياس إىل عام  (بآالف اليوروات) (بآالف اليوروات)

 % املبلغ الموع الموع

 ٢,٢ ٥,٨ ٢٦١,٥ ٢٥٥,٧ تكاليف املوظفني

  -   -   -   -  سائر تكاليف العاملني

 ٠,٠ ٠,٠ ٨٤,٢ ٨٤,٢ بالعاملنيالتكاليف غري املتصلة 

 ١,٧ ٥,٨ ٣٤٥,٧ ٣٣٩,٩ المجموع

 : مكتب المراجعة الداخلية٦-البرنامج الرئيسي السابع -١٠

، ينطوي على يورو ألف ٦٨٦,٠مقداره تبلغ مبلغاً  ٢٠١٦ميزانية لعام  مكتب املراجعة الداخليةيطلب  -٦٧
 ٢٠١٥، بالقياس إىل ميزانية عام المئة في ١١,٥، أي ما نسبته يورو ألف ٧٠,٧زيادة صغيرة مقدارها 

. وتعزى هذه الزيادة الزهيدة بصورة رئيسية إىل تطبيق نظام األمم املتحدة يورو ألف ٦١٥,٣املعتمدة البالغة 
 .املوحَّد

جلنة املراجعة وهو يساعد احملكمة يف حتقيق أهدافها  تقاريره إىل رئيسمكتب املراجعة الداخلية  يقدم -٦٨
االسرتاتيجية واالشتغالية مبراجعته املنتظمة للنظم والعمليات يف شىت وحدات احملكمة. وتدف املراجعات اليت 
جيريها إىل تبني مدى جودة تدبر التهديدات والفرص احملتملة (املخاطر)، مبا يف ذلك ما إذا كان معموالً 

  رات الصحيحة وما إذا كان يُتقيَّد باإلجراءات املتفق عليها.بالسريو 

٧٦٠٠ 
 مكتب المراجعة الداخلية

 ٢٠١٦النمو يف موارد عام  املقرتحة ٢٠١٦ميزانية عام  املعتمدة ٢٠١٥ميزانية عام 

 ٢٠١٥بالقياس إىل عام  (بآالف اليوروات) (بآالف اليوروات)

 % املبلغ  الموع  الموع 

 ١٣,٣ ٦٢,٤ ٥٣٠,٤ ٤٦٨,٠ تكاليف املوظفني

 ٥,٣ ٦,٠ ١١٩,٦ ١١٣,٦ سائر تكاليف العاملني

 ٦,٩ ٢,٣ ٣٦,٠ ٣٣,٧ التكاليف غري املتصلة بالعاملني

 ١١,٥ ٧٠,٧ ٦٨٦,٠ ٦١٥,٣ المجموع

____________ 
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