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لمحة عامة-أوالً 
الربناجمية املقرتحة للمحكمة اجلنائية الدولية ("احملكمة") ٢٠١٧عام ميزانية يبلغ مقدار -١

، على في المئة٧,٢يورو، أي ماليين ٩,٨٦. وينطوي هذا املبلغ على زيادة مقدارها مليون يورو١٤٧,٢٥
مليون يورو).١٣٧,٣٩(٢٠١٦مقدار امليزانية املعتمدة لعام 

لتنفيذ األولويات االسرتاتيجية لشىت وحدات احملكمة اليت أقرها ل قسط كبري من الزيادة املقرتحة نتيجةً وميثِّ -٢
إىل تقييم حقيقي وواقعي ، وهي تستند ٢٠١٧يف عام املسؤولون الرئيسيون عن احملكمة ضمن إطار جملس التنسيق

٢٠١٧يجية الرفيعة اليت مت متييزها فيما خيص عام . أما األولويات االسرتات٢٠١٧الحتياجات احملكمة يف عام 
:فهي

تنفيذ اإلجراءات ودعمها يف ثالث حماكمات)أ(

عقد جلسات احملاكمة خالل يُتوقع أن تكون ثالث قضايا قد بلغت مرحلة ‘١’
دومينيك أُنغوين(احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية)، وقضية بوسكو اْنتاَغْندا: قضية ٢٠١٧عام

(احلالة يف كوت ديفوار).اْبليه غوديهلوران اْغبَـْغبو وشارل(احلالة يف أوغندا)، وقضية 

وبتقدمي الدعم باإلجراءات االبتدائية ُحيتاج إىل موارد إضافية لسد تكاليف األفرقة املعنية ‘٢’
للجلسات يف قاعات احملاكمة ولثالث قاعات لعقد جلسات احملاكمة تعمل يف آن معاً، عند االقتضاء. 
ويرتتب على هذه الزيادة أثر مباشر على مقدار اخلدمات واألعمال املطلوبة من قلم احملكمة، مثل تدبر 

م الشهود ومحايتهم، ما يفضي إىل األعمال القضائية، وخدمات اللغات، وتكنولوجيا املعلومات، ودع
.مليون يورو٢,٤زيادة مقرتحة تقارب 

إجراءات احملاكمة يف ثالث قضايا بصورة رئيسية يف قاعتني من قاعات أن تنعقديُرتقب ‘٣’
يومًا سيلزم خالهلا استعمال القاعة ٦٠ر عدد أيام التداخل الكامل على كمة، وأن يقتصا جلسات احمل

كمة.ا ات احملالثالثة من قاعات جلس

يوم من أيام انعقاد اجللسات، منها ٥٠٠يبلغ النهوض بأود ماهذا يعين أنه سيلزم ‘٤’
، مع كمةا قاعتني من قاعات جلسات احمليومًا من إجراءات احملاكمة املتزامنة اليت ستجري يف٤٤٠

يوماً.٦٠كمة معاً على مدى ا احملجلساتِ قاعاتِ ثالثِ القدرة اإلضافية على إعمالِ 

إجراء ست عمليات حتقيق ناشط ودعمها)ب(

نه من إجراء أربع عمليات ونصف ُمنح مكتب املدَّعي العام موارد متكّ ٢٠١٦يف عام ‘١’
عدد عمليات ٢٠١٧ويعتزم هذا املكتب أن يزيد يف عام . )١(العملية من عمليات التحقيق الناشط

األفرقة املتكاملة التابعة هلذا املكتب اليت التحقيق الناشط اليت جيريها إىل ست عمليات، مع مالحظة أن 
املوظفني. أما عمليات كامل من تكون جمهزة مبالك  لن عىن بعمليات التحقيق الناشط الست هذه ستُ 

يف سيليكاقضية –التحقيق الناشط الست املعنية فهي كما يلي: عمليتان يف مجهورية أفريقيا الوسطى (أ 

احلالة الثانية يف مجهورية أفريقيا الوسطى وحتقيق يف ،))Séléka"سيليكا" (حتقيق يف احلالة الثانية يف مجهورية أفريقيا الوسطى (القضية (أ) )١(
)؛ وحتقيق يف احلالة يف مايل، وحتقيق ملدة ستة ٢)، وحتقيق يف احلالة يف مجهورية كوت ديفوار (القضية )anti-Balakaباالكا" (-"أنيت) ب(القضية (

أشهر يف احلالة يف أوغندا (قضية أُنغوين).
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كا يف احلالة الثانية يف هذا البلد)، وواحدة يف ليبيا (يف باال -قضية أْنيت–ب يف هذا البلد، و احلالة الثانية 
القضية الثالثة يف احلالة يف هذا البلد)، وواحدة يف كوت ديفوار (يف القضية الثانية يف احلالة يف هذا 

البلد)، وواحدة يف جورجيا، وواحدة يف دارفور [بالسودان].

باجلودة من تّتسم عمليات التحقيق اليت جيريها جعل إىل يرمي مكتب املدَّعي العام ‘٢’
خالل تطبيقه املعايري ذات الصلة، واملرونة يف استخدام املوارد لالستجابة إىل الفرص، واالستناد إىل درجة 

األولوية املوالة إىل معظم القضايا ذات الصلة.

جيريها، ومساندة لتوفري الدعم الالزم ملكتب املدَّعي العام يف عمليات التحقيق اليت‘٣’
يقارب مبلغها جممل العمليات اليت جتريها احملكمة يف امليدان، تلزم أيضًا يف قلم احملكمة موارد إضافية 

امليداين، لتحسني اخلدمات حبيث ترقى إىل املستوى املطلوب، مبا يف ذلك الدعمُ مليون يورو٢,١
ومحاية الشهود، واألمن، وأمن املعلومات، وسائر أشكال الدعم اإلمدادي والتقين.

احملكمةلشىت وحداتالسهر على قدرة قلم احملكمة على تقدمي اخلدمات )ج(

قدت يف العام السابق ختفيض املخصصات مت خالل دورة مجعية الدول األطراف اليت عُ ‘١’
من خالل النهج )٢(يوروماليين ٣,٨قلم احملكمة ختفيضًا يقارب املعتمدة لسد تكاليف املوظفني يف

التدرجيي املقرتح تطبيقه يف إعمال البنية اجلديدة لقلم احملكمة.

ا اخلامسة والعشرين إشارة ‘٢’ أشارت جلنة امليزانية واملالية ("اللجنة") يف تقريرها عن دور
حتققت عن طريق إرجاء ،من ختفيضات٢٠١٦عام صرحية إىل أن ما شهدته الزيادة املقرتحة يف ميزانية

التكاليف املعنية تظهر ، وتوقعت أن لإلنفاقتأجيًال مثلت ،جتهيز قلم احملكمة باملالك الالزم من املوظفني
.٢٠١٧يف ميزانية احملكمة لعام 

على أن تهالستدامة قدر لقلم احملكمة إعماًال كامًال املقرة اجلديدةجيب أن تـُْعَمل البنية ‘٣’
، مبا يف ذلك ٢٠١٧ر أن يشهدها عام يقدم إىل شىت وحدات احملكمة الدعم الالزم ملقادير األنشطة املقدَّ 

على اخلصوص األنشطة القضائية واألنشطة التحقيقية.

إلى ١٠مؤقتة يف معدل شغور الوظائف فيه من يقرتح قلم احملكمة زيادة ‘٤’
مبقدار يقارب ٢٠١٧درجي يف حشد املوظفني يف عام حبيث يُتابع تطبيق النهج التالمئةفي١٢

الذي ينبغي، من حيث املبدأ، أن يعاد إدراجه يورو ماليني ٣,٨من املقدار البالغ مليون يورو٠,٩
٢,٦خصصات لسد تكاليف املوظفني يف قلم احملكمة، ما سيفضي إىل زيادة صافية مقدارها املضمن

.٢٠١٧الوظائف الثابتة يف عام مليون يورو يف املخصصات لسد تكاليف

إىل معدل الشغور املعتاد البالغ ٢٠١٧أعداد املوظفني يف أواسط عام تعود أن يُتوقع ‘٥’
احتساب تكاليفها بناء على ذلك يف ميزانيات السنوات التالية.سيتعنيَّ فيف املئة، ١٠

موع البالغ إن )٢( مليون٠,٤العامة مقداره ماليني يورو للوظائف الثابتة وختفيضاً إضافياً يف موارد املساعدة املؤقتة ٣,٤ماليني يورو يقابل ٣,٨ا
.٢٠١٦يورو يف عام 
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ااالستثمار يف أهم مشاريع تدبر املعلومات والقدرات يف جمال األمن للمح)د( كمة بشىت وحدا

، يُقرتح ٢٠١٧لدعم العمل من أجل حتقيق األهداف االسرتاتيجية للمحكمة يف عام ‘١’
ا  وذلك مبثابة أمر ذي إجراء استثمارات يف وسائل التخزين والبنية التحتية واحللول اجلديدة املرتبطة 

واحللول التقنية اجلديدة يف شىت ز تركيزًا خاصًا على ختزين البيانات، درجة عالية من األولوية. وسُريكَّ 
األجهزة، والعتاد اجلديد، واملسؤولية املركزية فيما خيص الصيانة.

االت ذات األولوية فيا يتعلق بالنظم الالزمة لتحسني ‘٢’ يلزم إجراء استثمارات يف ا
تاء املعلومات يسريورة األنشطة القضائية، وحتقيق حتسينات يف ممارسات تدبر املعلومات والنظم الالزمة إل

وإقامة مرفق متني معين بأمن املعلومات يف احملكمة.وإدخاهلا ومسكها وحفظها؛ 

سم األمن االشتغايل ومحاية الشهود بأمهية قصوى. فالتهديدات األحدث عهداً املتأتية يتّ ‘٣’
صورة احملكمة، وسالمة ضت للخطر عرَّ عن اهلجمات السيربانية والفريوسات اخلارجية وتسرب املعلومات 

ا، وأمن الشهود، وأمن العاملني. وعليه فإنه جيب على احملكمة أن تتخذ  مجيع التدابري الالزمة إجراءا
لتذليل هذه املسائل.

جور القضاة تطبيقًا للقرار كما إن جملس التنسيق وافق على أن يُدرج يف ميزانية اهليئة القضائية تعديل أل-٣
ICC-ASP/3/Res.3ق على قضاة القضاة مع نظام األجور املطبَّ بلغ ما يرتتب على املواءمة املطلوبة ألجور . وسي

.مليون يورو٠,٥حمكمة العدل الدولية وغريها من احملاكم الدولية زيادة يف تكاليف القضاة تقارب 

املعتادة، زيادة تقارب الربناجمية املقرتحة تشتمل، وفقًا للممارسة ٢٠١٧ويضاف إىل ذلك أن ميزانية عام -٤
ما يتمثل بيق النظام املوحد لألمم املتحدة، يف املئة يف املخصصات لسد تكاليف املوظفني املتأتية عن تط٢نسبتها 

.مليون يورو١,٨٤يف زيادة مقرتحة تقارب 

تمع الدويل يواجه حاليًا مرحلة عصيبة مهذه الزيادة واعيةً تقرتحإن احملكمة -٥ ن الناحية كل الوعي أن ا
توخى منها إليتاء نتائج ملموسة، مبا يف ذلك إجراء عمليات التحقيق وتراعي احملكمة أيضاً كل املراعاة ما يُ املالية. 

على حنو فعال، وإيتاء نتائج يف جمال أنشطة املقاضاة، وتسريع احملاكمات. واحلال أن احملكمة تعتقد اعتقاداً راسخاً 
ؤيت حتسينات للنجاعة ملموسة وطويلة األجل، وذلك بصورة رئيسية من خالل بأن االستثمارات املقرتحة ست

إجراءات قضائية أسرع تضمن االحرتام الكامل ملبادئ احملاكمة العادلة، واستدامة اجلودة الالزمة لعمليات التدارس 
يئة بيئة معلو األويل، وعمليات التحقيق، وأنشطة املقاضاة، و  مات مصونة األمن من أجل تعزيز الوقع يف امليدان، و

عمليات احملكمة.

والسياق االشتغالي٢٠١٧االفتراضات المتعلقة بعام - ثانياً 
العمل يف عشر حاالت خاضعة للتحقيق: يف مجهورية أفريقيا ٢٠١٧يف عام احملكمة يُتوقع أن تواصل -٦

ورية الكونغو ه، ويف مج]بالسودان[الوسطى (احلالة األوىل واحلالة الثانية)، ويف كوت ديفوار، ويف دارفور 
الدميقراطية، ويف جورجيا، ويف كينيا، ويف ليبيا، ويف مايل، ويف أوغندا.

حتليله لتسع حاالت خاضعة للتدارس األويل: احلالة يف وإضافة إىل ذلك سيواصل مكتب املدَّعي العام -٧
ينيا، واحلالة يف العراق، واحلالة يف نيجرييا، واحلالة أفغانستان، واحلالة يف بوروندي، واحلالة يف كولومبيا، واحلالة يف غ

يف فلسطني، واحلالة يف جزر القمر، واحلالة يف أوكرانيا.
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وفق التدارس األويل، جمال يفأنشطته سياق ومن املهم التنويه إىل أن مكتب املدَّعي العام يسعى يف -٨
ذه املسألة وخطتيه االسرتاتيجيتني  ، إىل اإلسهام ٢٠١٨-٢٠١٦و٢٠١٥-٢٠١٢للفرتتني سياسته املتعلقة 

حد لإلفالت من يف حتقيق هدفني شاملني من األهداف املنشودة من نظام روما األساسي، أال ومها وضعُ 
يؤدي من اجلرائم، ما ميكن أن العقاب، عن طريق تشجيع عقد إجراءات حقيقية على املستوى الوطين، والوقايةُ 

اليت يّتبعها السبل أجنعأحدَ ل ىل تدخل احملكمة. وعليه فإن أنشطة التدارس األويل تشكِّ ختفيف احلاجة إإىل
.التكاليفاملكتب لتحقيق رسالة احملكمة من حيث 

يف أربعة ونصفمن عمليات التحقيق الناشط التي يجريهامكتب املدَّعي العام عدد يزيدويُتوقع أن -٩
حيث سيجريها على وجه التحديد يف احلالة الثانية يف مجهورية أفريقيا ، ٢٠١٧يف عام ستةإىل ٢٠١٦عام 

، واحلالة (أْنيت بَاالكا)-ب ( القضية ، واحلالة الثانية يف مجهورية أفريقيا الوسطى )(سيليكا)-(القضية أالوسطى 
.[بالسودان]يف دارفور)، واحلالة يف جورجيا، واحلالة ٢)، واحلالة يف كوت ديفوار (القضية ٣يف ليبيا (القضية 

اثنان يف مجهورية الكونغو –٢٠١٧يف عام عشرة مكاتب ميدانيةة حكمتظل للمويُرتقب أن -١٠
الدميقراطية (واحد يف كنشاسا والثاين يف بونيا)، وواحد يف كينيا (نريويب)، وواحد يف مجهورية أفريقيا الوسطى 

مايل (باماكو)، جان واآلخر يف غرب كوت ديفوار)، وواحد يف ت ديفوار (واحد يف أبينغي)، واثنان يف كو (بَ 
ستدام مرفق حمدود جدًا يف نريويب بكينيا، وسيُ بليسي). تْ اواثنان يف أوغندا (كمباال وغولو)، وواحد يف جورجيا (

ويف غولو . ويتحقق الوجود امليداين يف غرب كوت ديفوار ٢٠١٧بغية إغالق املكتب امليداين خالل عام 
.ينزة يف املناطق املعنية من البلدمن خالل مركزين صغريين لدعم العمليات املركَّ غندا] [بأو 

فإن عدد األشخاص المشمولين وبالنظر إىل استمرار العمليات يف مجيع احلاالت اخلاضعة للتحقيق -١١
مشمولني باحلماية يف عام شهود١١٠. فسيظل أكثر من ٢٠١٧سيظل عاليًا يف عام بالتدابير الحمائية

املساَعد، وغري ذلك من أشكال ن بربنامج احملكمة اخلاص باحلماية وبعمليات النقل و ، منهم شهود مشمول٢٠١٧
م  شاهدًا من الشهود المعاد توطينهم دولياً ٤٩الدعم. ويشمل هذا الرقم  وخيضعون كيان ثالث الذين يعتين 

املتابعة مستمرة  ينيقوم  اآلن تدابير الحمايةوتشمل عليهم والشهود التابع لقلم احملكمة.قسم ا
شخص المشاركة ١٠٠١٤أكثر من يطلبيُتوقع أن معاًال). كما ٤٦٥شهود و١١٠(شخصاً ٥٧٥

تقدمي الدعم ألكثر من يف شىت اإلجراءات القضائية اجلارية. وعالوة على ذلك سيستمر لزوم بصفة مجني عليهم
وذلك من أجل العمل يف احلاالت اليت حتقق فيها احملكمة.٢٠١٧يف عام بالحاالتلغة متصلة ٢٤

، تسعة متهمينما ال يقل عن ٢٠١٧ل أمام احملكمة يف عام وعلى املستوى القضائي يُرتقب أن ميثُ -١٢
ويُتوقع أن . مجموعة مؤلفة من ست زنزانات. ولذا ستلزم يف مركز االحتجاز خمسة منهم محتَجزينسيبقى
وقضيةاْغَبغبو واْبليه غوديه، وهي قضية ، ٢٠١٧يف مرحلة احملاكمة طيلة عام ثالث قضاياما ال يقل عن يظل 

دعويا استئناف ٢٠١٧إضافة إىل اإلجراءات االبتدائية، يُتوقع أن جتري طيلة عام و . اْنتاغندا، وقضية أُْنغوين
.ضيتين على األقلإجراءات لجبر األضرار في قعقدنأن ت، و نهائي

لكي شاهداً ٩٢ل أمام المحكمة يُتوقع أن يمثُ جراءات يف هذه احملاكمات الثالث، وفيما خيص اإل-١٣
م،  ين عليهم والشهود التابع لقلم احملكمة.سما يدلوا بشهادا وسيتعني تقدمي يستلزم دعمًا كامًال من قسم ا

كمة، إضافة إىل اإلنكليزية والفرنسية. ا يف اإلجراءات اليت ستنعقد يف قاعات جلسات احملبثماني لغاتالدعم 
خمسة وما يصل عدده إىل فريقًا من أفرقة الدفاع١٢متويل ٢٠١٧أنه سيستمر يف عام إىلومن املهم اإلشارة

من خالل املساعدة القانونية.أفرقة من أفرقة الممثلين القانونيين للمجني عليهم
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سيرورة إعداد الميزانية - ثالثاً 
ا الرابعة -١٤ رداً على التوصيات الصادرة عن اللجنة وعلى القرار الذي اعتمدته مجعية الدول األطراف يف دور

سني وحتالسنوية ، اختذ كبار املسؤولني عن احملكمة تدابري للمضي يف تبسيط سريورة إعداد ميزانيتها )٣(عشرة
ا، واخلطة وثيقمتاسك  تها. ولئن كانت احملكمة ستواصل تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية الشاملة بنطاقها كل وحدا

ا ستقدم ميزانية مقرتحة جمدَّ  ج "احملكمة د دة جتسِّ االسرتاتيجية ملكتب املدَّعي العام، فإ على حنو أوضح 
ا املالية استنادًا إىل األولويات املشرتكة بني األجهزة، وحتسني التماسك الداخلي لوثيقة  الواحدة" لتحديد متطلبا

الوضوح واالتساق فيما يتعلق بشكل العرض والنصوص السردية وما يقابلها من جداول املوارد امليزانية من حيث 
وأرقامها.

صة بكل جهاز على وجه التحديد حتسيناً اخلاألنشطة لنسيق الشامل بنطاقه احملكمة مجعاء التوقد شهد-١٥
ق املتكامل الذي ، ما أفضى إىل زيادة يف النجاعة ويف أشكال التآزر. ويظهر ذلك جبالء يف النهج املنسَّ ذا شأن

التعاون الوثيق بني الدوائر وقلم احملكمة بعه مكتب املدَّعي العام وقلم احملكمة فيما يتعلق باألنشطة امليدانية، و يتّ 
ج خاص بامليزانية ؛ واتّ ٢٠١٧كمة فيما خيص عام ا فيما خيص االحتياجات على صعيد قاعات جلسات احمل باع 

ساماً بالطابع االسرتاتيجي وأكثر تبسيطاً وتنسيقاً.هو أكثر اتّ 

إلعداد امليزانية أفضلستحداث سريورةقة واوبغية استبعاد خماطر تقدمي مقرتحات متداخلة أو غري منسَّ -١٦
ا باتّ  بعة جلميع وحدات احملكمة، اهُتدي يف سريورة إعداد ميزانية ساق الرسالة املراد إبالغها والسياسة املتّ يُتكفل 

برؤية مشرتكة صادرة عن جملس التنسيق بشأن االحتياجات املالية لشىت وحدات احملكمة. إن ذلك، ٢٠١٧عام 
على ضمان إعداد اجلارية الشاملة بنطاقها احملكمة مجعاء، آتى أثرًا مل يقتصر اهلامةسائر املبادراتمعطوفًا على 

النجاعة وأشكال ةزيادإمكانات وحتقيقِ متييزِ حتسنيِ اه إىل إتاحة ميزانية مقرتحة هي أكثر متاسكاً وتنسيقاً بل تعدّ 
التآزر بفضل تفادي حاالت االزدواج وتبسيط األنشطة.

خالل دورة اجلمعية يف العام من إرشادات الدول األطراف أسدته ا يف هذا الصدد، أصغت احملكمة ملو -١٧
أكثر تبسيطاً، ذلك سريورةً بيف السريورة الداخلية إلعداد امليزانية فغدت من املراجعة املعنية اسُتفيد و . )٤(املاضي

ج مسؤويل احملكمة متّ هها بصورة مشرتكة وعلى حنو وثيق كبارُ يوجِّ  تدرج به تبعني مبدأ احملكمة الواحدة وفق 
املسؤوليات من أعلى املستويات إىل أدناها فيما يتعلق باألهداف االسرتاتيجية العامة.

على حتديد أولويات رفيعة فيما خيص عام ٢٠١٦وافق جملس التنسيق يف كانون الثاين/يناير ووفقًا لذلك -١٨
امج ميع الرب جبيف السريورة اجلديدة إلعداد امليزانية. ونتيجة لذلك طُلب من املعنيني اً حامساً ملَ عْ باعتباره مَ ٢٠١٧

م من املوارد استناداً إىل األولويات اليت حددها كبار مسؤويل احملكمة حسابو الرئيسية ضمن احملكمة تربير  متطلبا
، املزيدة أو املخفَّضة عل السواءملوارد املقرتحة، وبعبارة أخرى يتعني أن يكون مقدار ادون غريها.٢٠١٧لعام 

بنيَّ واألنشطة. ولئن مع األولويات واألنشطة اليت مت متييزها ونتيجة مباشرة هلذه األولويات مّتسقًا كل االّتساق
من العمل نترتتب عليها زيادة كبرية يف العمل واملوارد فإن احملكمة متكّ تالتقدير األويل لتكاليف هذه األنشطة أنه 

تشرين ٢٦-١٨الهاي،عشرة،الرابعةالدورةالدولية،اجلنائيةللمحكمةاألساسيرومانظاميفاألطرافالدولجلمعيةالرمسيةالوثائق)٣(
لَّد الثاين،)ICC-ASP/14/20(٢٠١٥الثاين/نوفمرب لَّد ؛ و باءاجلزء،ا .ICC-ASP/14/Res.1األول، اجلزء الثالث، القرار ا

لَّد ،)ICC-ASP/14/20(٢٠١٥عشرة،الرابعةالدورة،...الرمسيةالوثائق)٤( .ICC-ASP/14/Res.1، القرار األول، اجلزء الثالثا
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ج اسرتاتيجي والسعي التباع منحى موحَّ  د للتكفل إىل أقصى حد ممكن جبعل الزيادات يف امليزانية حمدودة وفق 
للغاية.

٢٠١٧ام عميزانية لاألولويات االستراتيجية الرفيعة -رابعاً 
املوكلة زة على إيتاء الناتج األجود واألسرع يف مجيع األنشطة إن الرؤية االسرتاتيجية للمحكمة تظل مرتكِّ -١٩
عاتق الواقع على ، واضعة باعتبارها املبدأ الشامل املتمثل يف عدالة اإلجراءات. وبالنظر إىل تزايد الضغط إليها

ا يف خمتلف احلاالت يف مجيع أحناء العامل فإن مبدأ احملكمة طّ احملكمة اليت تكثِّف با لواحدة يظل متسماً اراد عمليا
ذه املقولة الرئيسية يف مجيع جهود كبار مسؤويل احملكمة.  يف أيضًا عن ذلك يعربَّ و بأمهية أساسية، وُيسرتشد 

بإجياز أدناه.امليزانية احلالية، كما سيبنيَّ 

الرؤية االسرتاتيجية العامة يف املؤسسة ٢٠١٧د أهم أولويات احملكمة فيما يتعلق مبيزانية عام سِّ وجتُ -٢٠
ا يف إطار احملكمة أداءمن متطلباتواملتطلبات األكثر اتسامًا بالفورية  بواليتها. واملهم هو تركيز املهام املنوطة 

ة. ونتيجة يناواضعة نصب عينيها القيود فيما يتعلق بامليز –واألكثر جوهرية –احملكمة على أنشطتها الرئيسية 
ك اتفق كبار مسؤويل احملكمة على افرتاضات فيما يتعلق باألنشطة متثل احلد األدىن الالزم لكي تضطلع لذل

ا يف إطار واليتها احلدود املالية املعقولة.باقية ضمن ،احملكمة باملهام القضائية املنوطة 

، على ضوء األنشطة وعمًال بالقرارات اليت اختذها كبار مسؤويل احملكمة يف إطار جملس التنسيق، مت-٢١
ا يف العام التايل، تقسيم األولويات الرفيعة فيما خيص عام  إىل ٢٠١٧القضائية والعمليات املرتقب االضطالع 

نات األساسية التالية البيان. ومن املهم يف هذا الصدد اإلشارة إىل أن هذه األولويات واألنشطة جتسد ما املكوِّ 
لكن جيب التشديد على أن األولويات يف هذه املرحلة.٢٠١٧ص عام ميكن إىل حد معقول ترقبه فيما خي

ال القضائي وجمال املقاضاة. واألنشطة املعنية ميكن أن تتأثر بسالسة سري عمل احملكمة يف ا

تحسين نجاعة النشاط القضائي: تنفيذ اإلجراءات ودعمها في ثالث محاكمات-ألف

أن وُحيتمل، ٢٠١٧توقع أن تكون ثالث قضايا قد بلغت مرحلة عقد جلسات احملاكمة يف عام إذ يُ -٢٢
جمموعة كاملة من القضايا مرحلة أن تبلغ و ٢٠١٧أنشطة جديدة أمام الشعبة التمهيدية يف أواخر عام تستجد

لتكاليف غري املتصلة اسدسيحتاج إىل مزيد من املوظفني واملوارد املخصصة لفإن قلم احملكمة ، )٥(االستئناف
،األداء بفعاليةمة لكي يتسىن هلام يف جلسات احملاكبالعاملني من أجل األفرقة املعنية باحملاكمات والدعم املقدَّ 

ستعمل على حنو متزامن تُ سملة بصورة كاملة و ثالثة عاحىتهاعددوستكون قاعات جللسات احملاكمة يصل 
خدمات اللغات، ودعم الشهود ومحايتهم. وتبلغ األعمال القضائية، و حبسب االقتضاء، مثل ما يتعلق بتدبر 

٢,٤يقارب الزيادة اإلمجالية اليت حيتاج إليها قلم احملكمة فيما يتعلق بدعم اإلجراءات يف األنشطة القضائية مبلغاً 
.مليون يورو

ة دائمة تتمثل يف الدوائر وقلم احملكمة وضع جدول للجلسات، يهيئ قدر وقد مت بالتعاون الوثيق مع -٢٣
ذه اجللسات للعمل ا فريقني معنيني باجللسات يف قاعات احمل كمة مع قدرة إضافية كافية لتوفري ثالثة أفرقة معنية 

كمة مقابل زيادات ا مرافق اجللسات يف قاعات احملاستعمالمؤقتًا على حنو متعاقب، ما يضمن قدرًا أقصى من 

عة.األنشطة احلالية واملتوقَّ املستجّدات املتعلقة بل عن فصَّ املفيما يلي العرضانظر)٥(
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ثالِث يف اثنتني من بصورة رئيسيةيُتوقع أن تعقد اإلجراءات يف ثالث حماكماتزهيدة يف املوارد الالزمة. وعليه 
يومًا فقط سيلزم خالهلا استعمال القاعة الثالثة جللسات ٦٠بتداخل كامل ملدة تبلغ كمة، ا احملجلساتِ قاعاتِ 

يوماً ٤٤٠يوم، منها ٥٠٠وهذا يعين أنه سيلزم تقدمي الدعم أليام النعقاد اجللسات يبلغ جمموعها كمة. ا احمل
تشغيل كمة مع قدرة إضافية على ا ستجري خالهلا إجراءات احملاكمة املتزامنة يف قاعتني من قاعات جلسات احمل

يوماً. ٦٠كمة معاً على مدى ا جلسات احملقاعاتِ ثالثِ 

يتسىن حتقيق حبيث يعمل تعاقبياً، احملاكمة ثالث معين جبلسات فريق احملكمة وهلذه الغاية سيلزم يف قلم -٢٤
وفورات بالقياس إىل التكاليف األعلى بكثري اليت ميكن لوال ذلك أن تُتكبد من أجل توفري قدرة ثابتة لفريق ثالث 

كمة عاملة بصورة كاملة على حنو يتوافق مع ا ر قاعات جللسات احملكمة. إن توفُّ ا معين باجللسات يف قاعات احمل
، ما سيفضي بدوره إىل القضائيةجراءات تسريع اإلطيط، والتنسيق، و ر حتسني التخسِّ ياالحتياجات القضائية سي

مؤسسة. للحتقيق وفورات 

٢٠١٧كمة من أجل اإلجراءات االبتدائية في عام ا : استخدام قاعات جلسات المح١الرسم البياني 

احلد األدىن الصارم الالزم علىطلبات املوارد اإلضافية املتأتية عن الزيادة يف األنشطة القضائية وتـُْقَصر-٢٥
ودفع أجور لدعم اجللسات، مع التهيئة لتوفري موارد تكميلية عن طريق االستعانة خبدمات املهنيني املستقلني، 

العمل اإلضايف والتكفل بتدريب املوظفني ذوي الصلة تدريبًا متعدد االختصاصات وشامًال جلميع الوحدات بغية 
بة على صعيد املوارد. وبعبارة أخرى ميكن استدامة مستوى األنشطة املرتقالتكفل بنجاعة ومرونة استعمال

فريقني معنيني جبلسات احملاكمة بينما ستلزم قدرة زهيدة لباالستعانة باملوارد املتوفرة ٢٠١٧احملاكمات يف عام 
كمة ا لسات يف قاعات احمللزم ثالثة أفرقة معنية باجلتإضافية للتهيئة لستني يومًا إضافيًا من أيام العمل عندما س

للعمل بصورة متزامنة.

احلل املتصوَّر إىل متوسط املدد القصوى الستعمال القدرة املتعلقة بقاعات جلسات احملاكم ويستند -٢٦
الدولية ليوغوسالفيا السابقة، عند بلوغ مقدار أنشطتها القضائية أوجه.اجلنائية الدولية األخرى، وال سيما احملكمة 

باّتسام عمليات التحقيق بدرجة عالية من الجودة: إجراء ست عمليات تحقيق التكفل -باء
ناشط ودعمها

أساس العمل على ، ٢٠١٨-٢٠١٦خطته االسرتاتيجية للفرتة يف تنفيذه يواصل مكتب املدَّعي العام، -٢٧
واملوارد اليت تتيحها االشتغالية تطلبات املبني التوازنَ ممكنٍ يمًا على أفضل وجهٍ مقِ اليت حيدِّدها درجات األولوية 
الدول األطراف.

ويظل النهوض بأود القضايا اليت جيري حتضريها للمحاكمة أو اليت بلغت مرحلة احملاكمة حيظى بأعلى -٢٨
درجة من درجات األولوية لدى مكتب املدَّعي العام. ويف الوقت ذاته جيري أيضاً، بالنظر إىل أن احملكمة غالبًا ما 
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التقلب، الرتكيز على عمليات التحقيق الناشط وختصيص املوارد هلا بالغَ ف سياسية وأمنية متقلبةٍ تعمل يف ظرو 
.اً ذلك ممكنيبقىبغية االستفادة من الفرص الساحنة عندما 

األويل وعمليات التدارسفرتض أن تتيح ميزانية احملكمة املقرتحة إجراء مكتب املدَّعي العام عمليات ويُ -٢٩
ا بدرجة كافية من اجلودة والنجاعة، مع قدر مقبول من معاملة التحقيق وأنشط القضاياة املقاضاة اليت يضطلع 

نشودة ألنه لـّم يُتوصَّل حىت اآلن إىل تشكيل األفرقة أولويتها، لكن دون بلوغ الوترية املاتعلى أساس درج
.القياسي

تدخله، يف االضطالع بأنشطته على الطلب العاملي علىتزايد وسيستمر مكتب املدَّعي العام، إزاء -٣٠
سام عمليات التحقيق اليت على حنو يتوافق مع اسرتاتيجيته بغية السهر على اتّ دهااليت حيدِّ أساس درجات أولويتها

الدائرة التمهيدية األوىل له إذن ، إثر ٢٠١٦جيريها بدرجة عالية من اجلودة. وقد باشر مكتب املدَّعي العام يف عام 
ة حتقيق جديدة يف احلالة يف جورجيا ُسدَّت تكاليفها باالستعانة بصندوق الطوارئ. وسيواصل مكتب بذلك، عملي

حتقيقه الناشط يف جورجيا.٢٠١٧املدَّعي العام يف عام 

:وإضافة إىل جورجيا سيواصل مكتب املدَّعي العام إجراء مخس عمليات حتقيق ناشط يف حاالت قائمة-٣١
هذه احلالة)، وعملية واحدة لسنة كاملة يف يف ة يف كوت ديفوار (القضية الثانية عملية واحدة ملدة سنة كامل

يف احلالة الثانية يف هذا البلد)، وعملية واحدة لسنة كاملة يف مجهورية )ب(مجهورية أفريقيا الوسطى (القضية 
سنة كاملة يف دارفور [بالسودان]، واحدة ملدة عملية يف احلالة الثانية يف هذا البلد)، و )أ(أفريقيا الوسطى (القضية 

يف احلالة يف هذا البلد).٣وعملية واحدة ملدة سنة كاملة يف ليبيا (القضية 

(اجلرائم املنصوص عليها يف املادة يف إقامة العدلاملفسد يف الفرتة احلديثة أن التدخل التجربةلقد بينت -٣٢
تبلغ القضايا مرحلة احملاكمة. فإذا حدث مثل هذا من النظام األساسي) يغدو لألسف ظاهرة عامة عندما ٧٠

فإن مكتب املدَّعي العام ٢٠١٧التدخل يف جمرى واحدة أو أكثر من احملاكمات املرتقب أن يشهدها عام 
سيتحرك إزاء ذلك، بقدر املستطاع، مستعيناً باملوارد املتوفرة يف إطار امليزانية املعتمدة (ما سيؤثر بالطبع على سائر 

يا).القضا

لمحة عامة عن احتياجات المحكمة بشتى وحداتها فيما يخص ست عمليات التحقيق الناشط التي -١
٢٠١٧ستجرى في عام 

: سيواصل مكتب املدَّعي العام عمليات التحقيق الناشط اليت جيريها يف جورجيا طيلة عام جورجيا- ٣٣
عاون الذي سيناله مكتب املدَّعي العام مدى التبزًا من قلم احملكمة. ف، ما سيستلزم بدوره دعمًا معزَّ ٢٠١٧

عمليات التحقيق.جناعةُ اً د جزئيحدَّ تتس

بليسي بغية تقدمي دعم ناجع تْ اأن يقيم مكتبًا ميدانيًا صغريًا يف وسيكون من الضروري لقلم احملكمة -٣٤
وفعال هلذه األنشطة. فهذا احلضور امليداين احملدود سيتيح الوصول املباشر والفوري إىل السلطات الوطنية 
ا يف هذا البلد. ويُتوقع أن يطلب  ا يف تنفيذ عمليا ا ومساعد والسلطات احمللية، اليت تعتمد احملكمة على تعاو

ين عليهم  املشاركة يف اإلجراءات. وجيب على احملكمة أن تتناول األنشطة التوعوية يف جورجيا عدد كبري من ا
ين عليهم و درجات على أساس  اية أولويتها، وإال فإن مشاركة ا اجلماعات املتضررة، ومصداقية احملكمة يف 

لشهود، فريقًا حمدوداً املطاف، ستقوَّض على حنو خطري. وسينشئ قلم احملكمة يف هذه املرحلة، من أجل محاية ا
معنياً باحلالة يف جورجيا لكي يشرع يف تكوين القدرات على تقدمي الدعم الالزم.
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سيواجهها املكتب امليداين اجلديد ضرورة إقامة واستدامة اتصاالت مصونة األمن. ومن أهم املصاعب اليت -٣٥
ملعلومات بغية صون الطابع السري للعمليات ستلزم استثمارات يف املقر ويف امليدان لتعزيز األمن املادي وأمن اف

احلساسة. وسيلزم دعم لغوي باللغة اجلورجية وبلغة أوسيتيا اجلنوبية وباللغة الروسية.

عملية التحقيق ٢٠١٧: سيواصل مكتب املدَّعي العام بنشاط طيلة عام الحالة الثانية في كوت ديفوار-٣٦
مع ويُتوقع إجراء أنشطة حتقيقية يف شىت أحناء كوت ديفوار وخارجها، اليت جيريها يف احلالة الثانية يف كوت ديفوار.

وقد أرجئ البدء يف التحقيق يف احلالة الثانية يف كوت ديفوار مة ال مكاتب ميدانية. إمكان إقامة قواعد عمل متقدِّ 
باعتبارها منحازة إىل جانب اليت يُنظر إليها مسعة احملكمة، من بسبب القيود املتعلقة باملوارد، ما نال إىل حد كبري 

لالستفادة من ٢٠١٧ر املوارد الكاملة للمكتب يف عام واحد يف عمليات التحقيق اليت جتريها. ولذا فإن توفُّ 
عترب أمراً حامساً.واالستناد إليه يُ ٢٠١٦التقدم اجليد الذي ُأحرز عام 

جان ومكتبٌ ميداين مستمر يف أبي، يلزم وجود ولكي يتسىن لقلم احملكمة النهوض بأود هذه األنشطة-٣٧
مبارا، ودعم للشهود ومحاية هلم.البَ ديوال ولغة الكوت ديفوار، ودعم بلغتني مها لغة يُنشأ حديثاً يف غربتابعٌ 

: سيواصل مكتب املدَّعي العام يف في جمهورية أفريقيا الوسطىالثانيةفي الحالة)ب(و)أ(القضيتان -٣٨
اتني القضيتني. كما إن األنشطة التحقيقية ستشتمل على ٢٠١٧عام  عمليات التحقيق اليت جيريها فيما يتعلق 

كون له أثر كبري على املتطلبات من املوارد.سيمهام يف جمال التحقيق اجلنائي العلمي، ما 

وغريها من أصحاب الشأن الرئيسيني يف هذا البلد يقيا الوسطىأفر سلطات مجهورية تعاونُ نِْيَل حىت اآلن -٣٩
واملنطقة األوسع. 

و/أو اإلقليمي من تغريات كبرية والوضع األمين يف مجهورية أفريقيا بيد أن ما يشهده السياق السياسي -٤٠
ما قد يؤثران الوسطى ميثِّ  التحقيق اليت جيريها شديدًا على عملياتتأثريًا الن عنصرين جيب أخذمها باالعتبار، أل

مكتب املدَّعي العام والعمليات اليت جتريها احملكمة. وتلزم تدابري مزيدة حلماية املوظفني العاملني يف امليدان إزاء 
الوضع األمين املتقلب والبنية التحتية القاصرة يف هذا البلد.

تصاص احملكمة، وال ميكن جرائم تندرج ضمن إطار اخارتكاب يف دارفور يستمر: [بالسودان]دارفور-٤١
ملكتب املدَّعي العام أن يتجاهل هذا الوضع اخلطري الذي يتعني عليه أن يقدم تقريراً بشأنه مرة كل ستة أشهر إىل 
جملس األمن التابع لألمم املتحدة. ويضاف إىل ذلك أن فرصًا حتقيقية قد سنحت يف األشهر األخرية بغية املضي 

إىل توفري املزيد من املوارد للفريق املتكامل املعين ةالعامةما يفضي إىل حاجة املدَّعييف إعداد القضايا القائمة، 
كما إن ذلك سيتيح ملكتب املدَّعي العام الوفاء مبعياره املتمثل يف البقاء متأهبًا للمحاكمة يف باحلالة يف دارفور.  

ب إرجاء جلسة اعتماد التهم يف حالة . وسيقلص ذلك أيضًا احلاجة إىل طلأبكر ما ميكن من مراحل الدعاوى
يف قضايا كان التحقيق فيها م، كما حصل يف قضايا أخرى عندما قُِبض على مشتبه مالقبض على مشتبه 

ساكناً، زائداً بذلك من النجاعة اإلمجالية لإلجراءات القضائية أمام احملكمة ولوترية هذه اإلجراءات.

وإضافة إىل ذلك يلزم باستمرار مقدار حد أدىن من املوارد من املوظفني ملكتب املدَّعي العام ولقلم -٤٢
رصد وتتبع حركات املشتبه فيهم وتدبر شؤون الشهود.احملكمة بغية 

: سيواصل مكتب املدَّعي العام تقييمه احلذر ألفضل سبل استخدام في الحالة في ليبيا٣القضية -٤٣
الدالئل التحقيقية اليت مت يف األشهر املاضية وتتصللتعظيم أثره على احلالة الراهنة يف ليبيا. موارده احملدودة

رتبطني بعهد السيد معمر احلصول عليها وجتهيزها بعمليات التحقيق اليت جيريها املكتب يف شأن املسؤولني امل
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من قبيل أيضًا باجلرائم اجلارية يف ليبياتتصل كما(الذين لـّما يزل بعضهم ضالعني يف جرائم جارية)،  القذايف
قد ارتكبتاها.ومنظمة أنصار الشريعةداعشاجلرائم اليت ادُّعي بأن 

يتخطى حدود ليبيا هلا أثر ،التنظيماتطائفة متنوعة من ترتكبهاّمجة جرائم تقع ضمن ليبيا حاليًا كما -٤٤
ويعمل مكتب املدَّعي العام مع شركائه على املستويني . وإرهايبومايلومنظَّمسامها بطابع عابر للقارات بسبب اتّ 

ج منسَّ الوطين والدويل التّ  عمل غريه من تعظيم أثر أنشطته لتعزيزكل من األطراف املعنية إىل وفقه  ق يرمي باع 
. وسيواصل مكتب املدَّعي العام يف هذا الصدد، بغية تعظيم أثر أنشطته، منهااألطراف ضمن إطار والية كل 

من أجل استطالع إمكانية التعاون والتنسيق وتبادل قليميني املعنيني مشاوراته مع الشركاء والوكاالت الدوليني واإل
املعلومات حبسب االقتضاء.

سيتعني أن يوفر قلم احملكمة بعض تدابري محاية الشهود فيما يتعلق باحلالة يف ليبيا بصورة عامة، وذلك و -٤٥
خارج ليبيا. وسيلزم دعم بواحدة من أماكنانطالقًا من دَّعي العام العمل غالبًا على الرغم من اعتزام مكتب امل

لغات احلاالت هي اللغة العربية الفصحى.

السهر على قدرة قلم المحكمة على تقديم الخدمات الحاسمة دعمًا ألنشطة -جيم
المحكمة

املتمثل يف تكاليف املوظفني تقليصًا يقارب ٢٠١٦ميزانية قلم احملكمة املعتمدة لعامعنصرلقد قـُلِّص -٤٦
البنية اجلديدة لقلم احملكمة. وقد أشارت إعمالباعه يف يورو نتيجة للنهج التدرجي املقرتح اتّ ماليني ٣,٨مقداره 

ا اخلامسة والعشرين إشارة صرحية إىل أن ما شهدته الزيادة املقرتحة يف ميزانية ع ام اللجنة يف تقريرها عن دور
من ختفيضات حتققت عن طريق إرجاء جتهيز قلم احملكمة باملالك الالزم من املوظفني مثلت تأجيًال ٢٠١٦
.)٦(٢٠١٧. وعليه فإن اللجنة توقعت أن يظهر بعض التكاليف املعنية يف ميزانية احملكمة لعام لإلنفاق

بيقاً متدرجاً طيلة السنة. ويستتبع يطبق بنيته اجلديدة تطعلى قلم احملكمة بسبب هذا التخفيض أن وتعنيَّ -٤٧
على حنو أدىن من القدرة الضرورية لتوفري اخلدمات عمَلهالبنية اجلديدة لقلم احملكمة على هذا النحو إعمالتباطؤُ 

اليت حتتاج إليها احملكمة، مبا يف ذلك األنشطة القضائية والتحقيقية على وجه اخلصوص.

، جيب أن ٢٠١٧ر أن يشهده عام النهوض بأود مقدار األنشطة املقدَّ ن قلم احملكمة من فلضمان متكُّ -٤٨
كامًال. ويشار يف هذا الصدد إىل أن قلم احملكمة حيتاج أوًال إىل إعماالً املعتمدة اجلديدة بنية هذا اجلهاز تـُْعَمل

رتقب أن تشهده يُ النهوض بعبء العمل املزيد الذييتسىن له املضي يف إدماج متطلباته البنيوية احلالية حبيث 
املؤسسة يف العام التايل.

ستعادة كل املوارد من املوظفني املتمثلة يف اولتحقيق ذلك سيحتاج قلم احملكمة من حيث املبدأ إىل -٤٩
، وإىل استعادة املوارد اخلاصة بالوظائف الالزمة ٢٠١٦الوظائف الثابتة اليت ُشغلت على حنو تدرجي يف عام 

جًا للنهوض بعبء العمل يف امل على تطبيق النهج وفقهمتحفظاً، سيستمريدان. بيد أن قلم احملكمة اتبع 
بغية احتواء الزيادات يف امليزانية. ويشار يف هذا الصدد إىل أن قلم ٢٠١٧من عام ما لفرتةٍ التدرجي إىل حدٍ 

، زيادة مؤقتة يف معدل شغور ٢٠١٧من عام احملكمة يقرتح، بالنظر إىل استمرار التوظيف املتوقع أن يستمر لفرتةٍ 
أدق عن واقع التوظيف يف قلم احملكمة. ويرمي هذا على حنويف املئة بغية التعبري١٢إىل ١٠الوظائف فيه من 

لَّد ،)ICC-ASP/14/20(٢٠١٥عشرة،الرابعةالدورة...،الرمسيةالوثائق)٦( .٣٣الفقرة ،٣-باء، اجلزء الثاينا
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مبا يقارب ٢٠١٧الزيادة يف تكاليف موظفي قلم احملكمة مبواصلة التدرج يف التوظيف يف عام التدبري إىل احتواء 
يورو املفرتض من حيث املبدأ أن يعاد ضمن إطار املخصصات ماليني ٣,٨من املقدار البالغ ومليون يور ٠,٩

. ويُتوقع يف هذا مليون يورو٢,٦لسد تكاليف املوظفني يف قلم احملكمة، ما يفضي إىل زيادة صافية تقارب 
وأن ٢٠١٧يف املئة حبلول منتصف عام ١٠أعداد املوظفني إىل معدل الشغور الطبيعي البالغ تعود اخلصوص أن 

تكاليفها وفقاً لذلك يف ميزانيات السنوات الالحقة.تقديريتعنيَّ 

االستثمار في أهم مشاريع تدبر المعلومات والقدرات في مجال األمن للمحكمة بشتى -دال
وحداتها

مارات الالزمة لتنفيذ املرحلة األوىل من اخلطة اخلمسية اجلاري وضعها حالياً مت متييز عدد من االستث-٥٠
الستبانة جماالت التحسني يف تدبر املعلومات وأمن املعلومات يف شىت وحدات احملكمة. 

فإن ٢٠١١وميزانيتها ومالكها من املوظفني قد ازداد منذ عام ولئن كان املقدار اإلمجايل ألنشطة احملكمة -٥١
يف املئة من امليزانية اإلمجالية يف عام ٩ردًا فاخنفضت من طّ شهدت تناقصًا ماملركزية جيا املعلومات ميزانية تكنولو 

. وقد شهدت شىت وحدات احملكمة إرجاء لالستثمارات املندرجة يف ٢٠١٦يف املئة منها يف عام ٦إىل ٢٠١٢
ص املتطلبات من العتاد والربجميات احلاسوبية. ويف عام ساسية فيما خيعداد رأس املال لتمويل تكاليف العمل األ

يف املئة من املبلغ املرصود للتكاليف غري املتصلة بالعاملني يف قسم خدمات تدبر املعلومات ٨٥ُخصِّص ٢٠١٦
لسد االلتزامات التعاقدية القائمة.

االت الثمليون يورو١,٨استثمارات مبلغها ٢٠١٧وسُتجرى طيلة عام -٥٢ الثة التالية البيان، وذلك يف ا
:٢٠١٧لدعم العمل من أجل حتقيق األهداف االسرتاتيجية للمحكمة يف عام 

كمة ا زيادة قدرة احملكمة على ختزين البيانات الالزم للنهوض بأود الزيادة يف أنشطة جلسات احمل)أ(
ا مكتب املدَّعي قيوبالتايل أعمال التسجيل الرقمي جلميع أنشطة احملكمة والزيادة يف أنشطة التحق اليت يضطلع 

العام؛

ق وسالمتها يف بيئات يحتسني قدرات احملكمة يف جمال أمن املعلومات ضماناً لسرية أنشطة التحق)ب(
ختضع لدرجة عالية من املراقبة؛

ا يف بيئة حتفل بالتحديات حيث يتزايد )ج( ا احلاسوبية حلماية معلوما حتديث عتاد احملكمة وبرجميا
العاملة.حراك القوة 

البرنامجية المقترحة٢٠١٧ميزانية عام -خامساً 

. وينطوي هذا املبلغ على مليون يورو١٤٧,٢٥الربناجمية املقرتحة للمحكمة ٢٠١٧عام تبلغ ميزانية -٥٣
مليون ١٣٧,٣٩املعتمدة (٢٠١٦، على ميزانية عام في المئة٧,٢يورو، أي ماليين ٩,٨٦زيادة مقدارها 

ا اخلامسة والعشرين  عرض األرقام اخلاصة بامليزانية العادية تُ يورو). وعمًال بتوصية صادرة عن اللجنة يف دور
املقرتحة على حنو منفصل عن أرقام الفوائد املستحقة عن قرض الدولة املضيفة فيما خيص املباين الدائمة. وكما 

ت إليه اللجنة مت ذلك بغية حتسني مدى الشفافية وإتاحة التقييم املقاَرن للموارد اليت تستلزمها أنشطة احملكمة أشار 
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تبلغ مليون يورو٢,٩٩. وعند تضمني الفائدة املتعلقة مبشروع املباين الدائمة البالغ مقدارها ٢٠١٧يف عام 
، ما ينطوي على زيادة مقدارها مليون يورو١٥٠,٢٤الربناجمية املقرتحة للمحكمة ٢٠١٧ميزانية عام 

.)٧(المئةفي٧,٦

املعتمدة ٢٠١٦ميزانية عام احملكمة
(بآالف اليوروات)

املبالغ التقديرية املقرتحة لعام تغري املوارد
(بآالف اليوروات)٢٠١٧ النسبة املئوية (%)املبلغ

١٢الربنامج الرئيسي األول: اهليئة القضائية ٤٣٠,٦٨١٣,١٦,٥١٣ ٢٤٣,٧
٤٣الربنامج الرئيسي الثاين: مكتب املدَّعي العام ٢٣٣,٧٣ ٠٤٦,٥٧,٠٤٦ ٢٨٠,٢

٧٢الربنامج الرئيسي الثالث: قلم احملكمة ٧٥٩,٢٦ ٨٤٣,٨٩,٤٧٩ ٦٠٣,٠
الربنامج الرئيسي الرابع: أمانة مجعية الدول 

األطراف
٢ ٨٠٨,٨١٠٩,٠٣,٩٢ ٩١٧,٨

٢الرئيسي اخلامس: املباينالربنامج  ١-٨٢٤,٦ ٤٨,٥١-٣٦٩,٧ ٤٥٤,٩
الربنامج الرئيسي السادس: أمانة الصندوق 

االستئماين للمجين عليهم
١ ٨٨٤,٥٦١٧,٦٣٢,٨٢ ٥٠٢,١

٣١٥,١٢٣٩,٧٧٦,١٥٥٤,٨: آلية الرقابة املستقلة٥-الربنامج الرئيسي السابع
املراجعة مكتب : ٦-الربنامج الرئيسي السابع

الداخلية
٦٨١,٨١٢,٤١,٨٦٩٤,٢

موع الفرعي ١٣٧ا ٣٩٠,١٩ ٨٦٠,٦٧,٢١٤٧ ٢٥٠,٧
: فوائد قرض مشروع ٢-الربنامج الرئيسي السابع

/تسديد مبلغ القرضاملباين الدائمة
٢ ٢٠٠,٥٧٨٦,٨٣٥,٨٢ ٩٨٧,٣

١٣٩المجموع ٥٩٠,٦١٠ ٦٤٧,٤٧,٦١٥٠ ٢٣٨,٠

األول: الهيئة القضائيةالبرنامج الرئيسي-ألف

٢٠١٦استمرارًا مباشرًا لعام متثل، من حيث املوارد من املوظفني، ٢٠١٧إن ميزانية اهليئة القضائية لعام -٥٤
ل. وستتمثل أبرز بكامله، يسري على كلهم نظام املعاشات املعدَّ ٢٠١٧قاضيًا لعام ١٨بتكملة تامة تتألف من 

ا يف عام  حماكمات بأن ذلك العام سيشهد إجراءات يف ثالث ٢٠١٧مسات األنشطة املعتزم االضطالع 
يف نفس الوقت عند الضرورة توفر الوقت الكايف الستخدام قاعات متزامنة. وسيستلزم التمكن من عقد احملاكمات 

العمل املتصل عبء بالنهوض ٢٠١٧يف عامن يتسىن أويُرتقب كمة وفريق دعم من قلم احملكمة. ا جلسات احمل
العمل املتغري، على حنو يقرتن يف هذا حتياجات االمن خالل املرونة يف ختصيص املوظفني حبسب بنجاح بالقضايا 

كل عب. ويُتوخى أن يفضي ذلك إىل زيادة يف ناتج عمل املوظفني وحتسني يف مهارة  بالتنسيق الفعال بني الشُ 
الرغم من الزيادة املتوقع أن يشهدها العمل القضائي، ال تطلب اهليئة القضائية أي موارد إضافية من . وعلى منهم

.٢٠١٦املوظفني زيادة على عدد املوظفني املعتمد يف عام 

لَّد الثاين، اجلزء باء،)ICC-ASP/14/20(٢٠١٥عشرة،الرابعةالدورة...،الرمسيةالوثائق)٧( .١٢، الفقرة ٣-ا
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، أخذاً ICC-ASP/3/Res.3يف أجور القضاة تطبيقًا للقرار لتعديلويهيأ يف ميزانية اهليئة القضائية -٥٥
ور القضاة يف حمكمة العدل الدولية وغريها من احملاكم الدولية. إن األجر السنوي املعدل باحلسبان لنظام أج

يف زيادة يف تكاليف القضاة يقارب مقدارها املطلوب لقضاة احملكمة، عمًال بالقرار املذكور، سيتجسد 
.مليون يورو٠,٥

يف نيويورك، ٢٠١٧عام وستكون هناك زيادات طفيفة يف تكاليف السفر بسبب عقد دورة اجلمعية ل-٥٦
وزيادة يف تكاليف التدريب. مث إن زيادة اإلجيارات ستفضي إىل زيادة معتدلة يف تكاليف عمل مكتب االتصال 

القائم يف نيويورك.

، من مليون يورو٠,٨مبقدار ٢٠١٧وعليه فإن جمموع تكاليف الربنامج الرئيسي األول سيزداد يف عام -٥٧
.٦,٥، أي بنسبة مئوية مقدارها مليون يورو١٣,٢٤مليون يورو إىل ١٢,٤٣

البرنامج الرئيسي األول: 
الهيئة القضائية

املعتمدة ٢٠١٦ميزانية عام 
(بآالف اليوروات)

املبالغ التقديرية املقرتحة لعام تغري املوارد
(بآالف اليوروات)٢٠١٧ النسبة املئوية (%)املبلغ

٥القضاة ٣٦٩,١٥٨٠,٩١٠,٩٥ ٩٥٠,٠
٥تكاليف املوظفني ٣٥٥,٩١٣٩,٥٢,٦٥ ٤٩٥,٤

١سائر تكاليف العاملني ٤٧٤,٦٣٦,٣٢,٥١ ٥١٠,٩
٢٣١,٠٥٦,٤٢٤,٤٢٨٧,٤التكاليف غري املتصلة بالعاملني

١٢المجموع ٤٣٠,٦٨١٣,١٦,٥١٣ ٢٤٣,٧

البرنامج الرئيسي الثاني: مكتب المّدعي العام-باء

لعام في المئة٧، أي يوروماليين ٣,٠٤يطلب مكتب املدَّعي العام زيادة يف ميزانيته مقدارها -٥٨
إىل ٢٠١٦مليون يورو الذي منحته اجلمعية فيما خيص عام ٤٣,٢٣دار البالغ ، أي زيادة من املق٢٠١٧

للسنة القادمة.مليون يورو٤٦,٢٨

املختتمةد املتوفرة وأعاد توزيع املوظفني املعنيني باألنشطة ر وقد سعى املكتب إىل تعظيم استخدام املوا-٥٩
عنوا باحملاكمات والتحقيقات الناشطة حبيث تتعزز األفرقة وتزداد فعاليتها.لكي يُ 

، ٢٠١٦ت تكاليفها باالستعانة بصندوق الطوارئ يف عام دَّ ومثة عملية حتقيق يف احلالة يف جورجيا، سُ -٦٠
.٢٠١٧ة لعام غدت مدجمة يف مقرتح امليزاني

. ويتألف يوروماليين ٣,٠٤تمثل يف مبلغ مقداره ي٢٠١٧إن األثر الصايف ملسببات التكاليف يف عام -٦١
وقسط لسد التكاليف غري املتصلة مليون يورو٢,٥٦هذا املبلغ من قسط لسد تكاليف املوظفني مقداره 

ن من احلد من أثر تضمينه امليزانية أن مكتب املدَّعي العام متكّ . وذلك يعينيوروألف ٤٨٧,٤بالعاملني مقداره 
العادية املقرتحة تكاليف احلالة يف جورجيا وتكاليف تعزيز سائر أفرقته املتكاملة احلالية.

يف املخصصات لسد تكاليف تطبيق النظام املوحد لألمم تتمثل غري االشتغالية من الزيادة إن العناصر-٦٢
ل منذ مدة طويلة يف إطار املساعدة املؤقتة العامة إىل غَ شْ ات املالية الناشئة عن حتويل وظائف تُ املتحدة والتعويض

املتحدة.لألممد املوحَّ نظام الالزيادة املتصلة بكلَّ املتأتية عن عملية التحويل هذه  املنافعُ تعوِّض و وظائف ثابتة. 
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لقلم احملكمة الذي استمرار التأخر يف إعمال البنية اجلديدة مث إن مكتب املدَّعي العام يقرتح، بالنظر إىل -٦٣
بغية في المئة١٠إىل ٨، زيادة مؤقتة يف معدل شغور الوظائف فيه من ٢٠١٧من عام لفرتةٍ سيستمر إجراؤه

اجلديدةمالك العاملني يف قلم احملكمة مطابقاً لبنيته يصبح. وعندما دقيقاً جتسيداً جتسيد واقع التوظيف يف احملكمة 
يف املئة (يستند حساب هذا ٨، ستعاد مواءمة معدل شغور الوظائف فيعود إىل قيمته السابقة البالغة ةاملعتمد

الرقم إىل اإلحصائيات الفعلية عن الفرتة السابقة).

البرنامج الرئيسي الثاني: 
مكتب المّدعي العام

املعتمدة ٢٠١٦ميزانية عام 
(بآالف اليوروات)

املبالغ التقديرية املقرتحة لعام دتغري املوار 
(بآالف اليوروات)٢٠١٧ النسبة املئوية (%)املبلغ

٢٣تكاليف املوظفني ٨٩٨,٨٧ ١٨٠,٤٣٠,٠٣١ ٠٧٩,٢
١٥سائر تكاليف العاملني ٤-٣٠٩,٠ ٣٠,٢١٠-٦٢١,٣ ٦٨٧,٧

٤التكاليف غري املتصلة بالعاملني ٠٢٥,٩٤٨٧,٤١٢,١٤ ٥١٣,٣
٤٣المجموع ٢٣٣,٧٣ ٠٤٦,٥٧,٠٤٦ ٢٨٠,٢

: قلم المحكمةالثالثالبرنامج الرئيسي -جيم

، ما ينطوي على زيادة مليون يورو٧٩,٦٠مبلغًا مقداره املقرتحة لقلم احملكمة ٢٠١٧تبلغ ميزانية عام -٦٤
٧٢,٧٥املعتمدة البالغة ٢٠١٦، بالقياس إىل ميزانية عام في المئة٩,٤، أي يوروماليين ٦,٨٤مقدارها 

ومن املهم اإلشارة إىل أن ما يناهز نصف هذا النمو ناتج عن الزيادات الضمنية املتأتية عن تطبيق مليون يورو. 
تكاليف لسد خصصات امل، وإعادة مبالغ التخفيضات يف )مليون يورو٠,٨النظام املوحد لألمم املتحدة (

). وعليه مليون يورو٢,٦نتيجة للنهج التدرجي يف إعمال البنية اجلديدة لقلم احملكمة (٢٠١٦املوظفني يف عام 
سد تكاليف االرتفاع الكبري فإن الزيادة االشتغالية احلقيقية يف ميزانية قلم احملكمة، أي الزيادة يف املوارد الالزمة ل

واألولويات ٢٠١٧ة باألنشطة القضائية فيما خيص عام يف عبء العمل الناتج عن االفرتاضات املتعلق
بالقياس إىل في المئة٤,٧، ما ميثل زيادة نسبتها يوروماليين ٣,٤االسرتاتيجية لشىت وحدات احملكمة، تقارب 

.٢٠١٦عام املعتمدة ليةربناجمامليزانية ال

لتحقيق األولويات الرفيعة لشىت ويتعني على قلم احملكمة أن يقدم خدمات واستثمارات هامة ضرورية -٦٥
وحدات احملكمة، مبا يف ذلك النهوض بأود العمليات امليدانية املزيدة، وخباصة زيادة عدد عمليات التحقيق اليت 

٢٠١٧إىل ست عمليات يف عام ٢٠١٦جيريها مكتب املدَّعي العام من أربع عمليات ونصف العملية يف عام 
يف الالزم بالنظر إىل زيادة عبء العمل الالزم تقدميه لإلجراءات يف ثالث )، والدعم اإلضامليون يورو٢,١(

)، مليون يورو٢,٤وغري ذلك من الدعم ذي الصلة املقدم لألنشطة القضائية (٢٠١٧حماكمات يف عام 
م املقدم عترب بدورها ال غىن عنها يف جممل الدعواالستثمارات األساسية يف تدبر املعلومات وأمن املعلومات اليت تُ 

).مليون يورو١,٨لعمليات التحقيق ولألنشطة القضائية (

، ٢٠١٧فيما خيص عام هامة ويف الوقت ذاته مت يف مجيع وحدات هذا اجلهاز متييز ختفيضات ووفورات -٦٦
ة، بغية احتواء الزيادة اإلمجالية. وعلى سبيل املثال يشار إىل أن معظم االستثمارات اإلضافية يف العمليات امليداني

بليسي جبورجيا، واستدامة بىن الوجود امليداين واألنشطة تْ امبا يف ذلك إقامة واستدامة مكتب ميداين جديد يف 
تدرجيي تقليصضت بالتخفيضات اليت مت حتقيقها من خالل وِّ املزيدة يف غولو بأوغندا ويف غرب كوت ديفوار، عُ 
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وإجراء ختفيضات أخرى يف امليدان ٢٠١٧يف عام القهوالتخطيط إلغلقدِّ املكتب امليداين القائم يف نريويب
يف جمال املساعدة مليون يورو١,٦ققت حتفيضات يقارب مبلغها ). وعلى حنو مماثل حُ مليون يورو١,٠٧(

مببا اإلجراءات يف قضية من مراحلالقانونية وذلك بصورة رئيسية بفضل املوارد الالزمة يف مرحلة االستئناف 
لنظام ائيةمن النظام األساسي) ريثما ُجترى مراجعة شاملة٧٠(جرائم منصوص عليها يف املادة وآخرين

يم بذلك مع مراعاة طلب اجلمعية وتوصية اللجنة يف دورتيهما األخريتني النظر يف املساعدة القانونية. وقد قِ 
كمة للمتهمني يف قضايا اجلرائم ضد إقامة اليت تقدمها احملالقانونية اخليارات السياساتية بشأن مقدار املساعدة 

.)٨(العدل

حساب صافي الزيادة استناداً إلى المقادير التقريبية للزيادات والتخفيضات في قلم المحكمة

االستثمارات
مليون يورو٢,٤دعم اإلجراءات القضائية

ا مكتب املدعي العامدعم العمليات امليدانية، مبا فيها عمليات التحقيق املزيدة مليون يورو٢,١اليت يضطلع 
مليون يورو١,٨االستثمارات يف تدبر املعلومات وأمن املعلومات

مليون يورو٠,٣سائر االستثمارات

موع يوروماليني٦,٦الفرعيا
التخفيضات

مليون يورو١,٦املساعدة القانونية
مليون يورو٠,٩املكتب امليداين يف كينيا

مليون يورو٠,٢املكاتب امليدانية األخرى
مليون يورو٠,٥سائر التخفيضات

موع يوروماليني٣,٢الفرعيا
يوروماليني٣,٤صافي الزيادة

، فيما خيص إعادة املوارد من املوظفني إىل قلم احملكمة إثر تطبيق النهج مث إن من املهم أمهية أساسية-٦٧
ا امليزانية املعتمدة لعام إعمال بنيته اجلديدةالتدرجي يف  ، التشديد ٢٠١٦بالنظر إىل ختفيضات امليزانية اليت شهد

املقرة إعماًال كامًال بغية ضمان قدرته على النهوض بأود اجلديدة وجوب إعمال بنية قلم احملكمة من جديد على 
بع وفضًال عن ذلك اتّ أنشطته القضائية والتحقيقية.، مبا يف ذلك ٢٠١٧ر أن يشهده عام مقدار األنشطة املقدَّ 

جًا أكثر اتسامًا بالتحفظ، وهو سيستمر على اتباع النهج التدرجي إىل حدٍ  عام منما لفرتة قلم احملكمة 
بغية تقليص املتطلبات املالية.٢٠١٧

لم احملكمة زيادة مؤقتة يف ، يقرتح ق٢٠١٧من عام وبالنظر إىل استمرار التوظيف املتوقع أن ميتد إىل فرتةٍ -٦٨
٢٠١٧يف املئة، ما سيفضي إىل املضي يف التدرج يف التوظيف يف عام ١٢إىل ١٠الوظائف فيه من شغورمعدل 

لَّد األول، اجلزء ،)ICC-ASP/14/20(٢٠١٥عشرة،الرابعةالدورة...،الرمسيةالوثائق)٨( القسم ، ICC-ASP/14/Res.1، القرار الثالثا
.١٠٠، الفقرة ICC-ASP/15/5؛ والوثيقة ١٤الفقرة ياء،
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الذي ينبغي من حيث املبدأ أن يعاد يف )٩(يوروماليني ٣,٨من املقدار البالغ مليون يورو٠,٩مبا يقارب مبلغه 
مقدارها ٢٠١٧إطار املخصصات لسد تكاليف موظفي قلم احملكمة. وسيفضي ذلك إىل زيادة صافية يف عام 

يف بند الوظائف الثابتة. ويُتوقع أن تعود أعداد املوظفني إىل املعدل املعتاد لشغل الوظائف البالغ مليون يورو٢,٦
يتعني تقدير تكاليفها بناء على ذلك يف ميزانيات السنوات الالحقة.أن و ٢٠١٧نتصف عام يف املئة حبلول م١٠

البرنامج الرئيسي الثالث: 
قلم المحكمة

املعتمدة ٢٠١٦ميزانية عام 
(بآالف اليوروات)

املبالغ التقديرية املقرتحة لعام تغري املوارد
(بآالف اليوروات)٢٠١٧ (%)النسبة املئوية املبلغ

٤٢تكاليف املوظفني ٠٦٩,٣٣ ٣٨٧,٠٨,١٤٥ ٤٥٦,٣
٣سائر تكاليف العاملني ٤١٥,٣٢ ٤٠٦,٩٧٠,٥٥ ٨٢٢,٢

٢٧التكاليف غري املتصلة بالعاملني ٢٧٤,٦١ ٠٤٩,٩٣,٨٢٨ ٣٢٤,٥
٧٢المجموع ٧٥٩,٢٦ ٨٤٣,٨٩,٤٧٩ ٦٠٣,٠

األطرافالبرنامج الرئيسي الرابع: أمانة جمعية الدول -دال

، ما ينطوي مليون يورو٢,٩٢املقرتحة للربنامج الرئيسي الرابع مبلغًا مقداره ٢٠١٧تبلغ ميزانية عام -٦٩
٢,٨١املعتمدة البالغة ٢٠١٦بالقياس إىل ميزانية في المئة٣,٩، أي آالف يورو١٠٩على زيادة مقدارها 

) سيكون مكان عمله يف ٢-الرتبة فويعزى ذلك بصورة رئيسية إىل طلب مساعد خاص (من مليون يورو. 
، وسد ٢٠١٦قرت يف عام رر) اليت أُ -داكار، ولسد تكاليف وظيفة املساعد اإلداري الرئيسي (من الرتبة خ ع

كلفة جديدة إضافية هي عالوة على ذلك  ومثةتكاليف السفر إىل الهاي خلمسة أعضاء يف جلنة املراجعة. 
فرتض من حيث املبدأ أن اللجنة االستشارية املعنية برتشيحات قضاة احملكمة. ويُ أعضاءِ تكاليف سفر تسعةِ 

جتتمع هذه اهليئة الفرعية التابعة للجمعية مرة كل ثالث سنوات (قبل أن يتعني على اجلمعية انتخاب ستة قضاة). 
نتيجة دمات التعاقدية وقد ُعوضت الزيادات املعنية بصورة رئيسية عن طريق التخفيض احملقق يف إطار بند اخل

يف مقر األمم املتحدة يف نيويورك.اليت سُتعقد لتقليص التكاليف املتأتية عن الدورة السنوية املقبلة للجمعية 

البرنامج الرئيسي الرابع: 
أمانة جمعية الدول األطراف

املعتمدة ٢٠١٦ميزانية عام 
(بآالف اليوروات)

املقرتحة لعام املبالغ التقديرية تغري املوارد
(بآالف اليوروات)٢٠١٧ النسبة املئوية (%)املبلغ

٩٣٩,٦٩٦,٧١٠,٣١تكاليف املوظفني ٠٣٦,٣
٨٢٤,٦٤٢,١٥,١٨٦٦,٧سائر تكاليف العاملني

١التكاليف غري املتصلة بالعاملني ٢,٩١-٢٩,٨-٠٤٤,٦ ٠١٤,٨
٢المجموع ٨٠٨,٨١٠٩,٠٣,٩٢ ٩١٧,٨

موع البالغ إن )٩( مليون ٠,٤يورو للوظائف الثابتة وختفيضاً إضافياً يف موارد املساعدة املؤقتة العامة مقداره ماليني٣,٤يورو يقابل ماليني٣,٨ا
.٢٠١٦يورو يف عام 
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البرنامج الرئيسي الخامس: المباني-هاء

، ينطوي مليون يورو١,٤٥مبلغًا مقدارهاملقرتحة للربنامج الرئيسي اخلامس٢٠١٧تبلغ ميزانية عام -٧٠
املعتمدة البالغة ٢٠١٦، بالقياس إىل ميزانية عام في المئة٤٨,٥، أي مليون يورو١,٣٧على اخنفاض مقداره 

فرتة الضمان اخلاصة باملباين واإلنشاءات يف مباين احملكمة املفرتض أن انقضاء مليون يورو. وبالنظر إىل ٢,٨٢
اية تشرين األول/أكتوبر  . ويعزى ٢٠١٧، ستلزم موارد لسد تكاليف الصيانة التصحيحية يف عام ٢٠١٦حيل يف 

نتهاء آجال عقود إجيار املباين املؤقتة.ااالخنفاض إىل 

البرنامج الرئيسي الخامس: 
نيالمبا

املعتمدة ٢٠١٦ميزانية عام 
(بآالف اليوروات)

املبالغ التقديرية املقرتحة لعام تغري املوارد
(بآالف اليوروات)٢٠١٧ النسبة املئوية (%)املبلغ

----تكاليف املوظفني

----سائر تكاليف العاملني

٢التكاليف غري املتصلة بالعاملني ١-٨٢٤,٦ ٤٨,٥١-٣٦٩,٧ ٤٥٤,٩
٢المجموع ١-٨٢٤,٦ ٤٨,٥١-٣٦٩,٧ ٤٥٤,٩

البرنامج الرئيسي السادس: أمانة الصندوق االستئماني للمجني عليهم-واو

مليون ٢,٥مقداره املقرتحة ألمانة الصندوق االستئماين للمجين عليهم مبلغاً ٢٠١٧تبلغ ميزانية عام -٧١
٢٠١٦، بالقياس إىل ميزانية عام في المئة٣٢,٨، أي يوروألف ٦١٧,٦، ينطوي على زيادة مقدارها يورو

.مليون يورو٢,٥املعتمدة البالغة 

دم ق االستئماين للمجين عليهم تأخذ من حيث اجلوهر بتصويب امليزانية الذي قُ و وهكذا فإن أمانة الصند-٧٢
ين عليهم كما قررها اين للمج، والذي استند إىل البنية اجلديدة ألمانة الصندوق االستئم٢٠١٦فيما خيص عام 

بغية تعزيز األمانة يف جمالني هامني: القدرة يف جمال التسيري املايل يف الهاي وإدارة الربنامج يف عني إدارتهجملس
ويستنار يف البنية اجلديدة بالفهم احلايل للصندوق االستئماين للمجين عليهم للقدرة التنظيمية الالزمة املكان. 
ا احملكمة، وتوسيع مدى األنشطة يف إطار والية جربِ تعويضاتِ ذِ وتنفيتطويرِ الستدامةِ  األضرار اليت تأمر 

الصندوق املتعلقة باملساعدة لتشمل بلدان حاالت أخرى.

كما يالحظ الصندوق االستئماين للمجين عليهم أن جملس إدارته أبقى على قراره األسبق القاضي -٧٣
بتكليف جهات خارجية بتنفيذ األنشطة املتصلة بإجراء عمليات تقييم احلاالت يف إطار والية الصندوق املتصلة 

للربامج ذات علومات التدبرية باملساعدة، وبناء قدرات شركاء الصندوق يف التنفيذ، وتصميم وإعمال نظام امل
فردت له اعتمادات من املوارد أُ ما)، PMISلصندوق يف إطار واليته (إىل ااملوكلة الطابع احملدد حبسب املهمة

مليون يورو)، وبالتايل من خارج ميزانية الربنامج الرئيسي السادس.١,٠٥املتأتية عن التربعات (ما جمموعه 
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البرنامج الرئيسي السادس: 
أمانة الصندوق االستئماني للمجني 

عليهم

املعتمدة ٢٠١٦ميزانية عام 
(بآالف اليوروات)

املبالغ التقديرية املقرتحة لعام تغري املوارد
(بآالف اليوروات)٢٠١٧ النسبة املئوية (%)املبلغ

٩٦٨,١٨٠٢,٨٨٢,٩١تكاليف املوظفني ٧٧٠,٩
-١٠٠,٠-٣٤٥,٩-٣٤٥,٩سائر تكاليف العاملني

٥٧٠,٥١٦٠,٧٢٨,٢٧٣١,٢التكاليف غري املتصلة بالعاملني
١المجموع ٨٨٤,٥٦١٧,٦٣٢,٨٢ ٥٠٢,١

وتسديد مبلغه: فوائد القرض٢-البرنامج الرئيسي السابع-زاي

، ينطوي مليون يورو٢,٩٩مبلغًا مقداره ٢-املقرتحة للربنامج الرئيسي السابع٢٠١٧تبلغ ميزانية عام -٧٤
املعتمدة البالغة ٢٠١٦بالقياس إىل ميزانية عام في المئة٣٥,٨، أيألف يورو٧٨٦,٨على زيادة مقدارها 

املضيفة، اليتتدبر دفع الفائدة على قرض الدولة ٢-مليون يورو. وجيري يف إطار الربنامج الرئيسي السابع٢,٢٠
.٢٠١٧املضيفة يف أجل أقصاه األول من شباط استالمها ودفعها للدولة ٢٠١٧جيب فيما خيص عام 

. ٢٠١٦حزيران/يونيو٣٠ت املتعلقة باملباين املؤقتة يف اوسيبدأ تسديد مبلغ القرض بعد فسخ اإلجيار -٧٥
كانون األول/ديسمرب ٣١حىتيوليو /متوز١دفع تسديدًا للقرض وللفائدة عن الفرتة املمتدة من ويبلغ ما سيُ 

ويبلغ ما جيب دفعه .٢٠١٧شباط/فرباير ١مليون يورو يستحق دفعه يف أجل أقصاه ١,٨مبلغًا مقداره ٢٠١٦
مبلغًا مقداره ٢٠١٦حزيران/يونيو ٣٠حىتكانون الثاين/يناير ١تسديدًا للفائدة فقط عن الفرتة املمتدة من 

مليون يورو.١,١٩١

: ٢- البرنامج الرئيسي السابع
فوائد قرض مشروع المباني الدائمة

وتسديد مبلغه

املعتمدة ٢٠١٦ميزانية عام 
(بآالف اليوروات)

املبالغ التقديرية املقرتحة لعام تغري املوارد
(بآالف اليوروات)٢٠١٧ النسبة املئوية (%)املبلغ

----تكاليف املوظفني

----سائر تكاليف العاملني

٢التكاليف غري املتصلة بالعاملني ٢٠٠,٥٧٨٦,٨٣٥,٨٢ ٩٨٧,٣
٢المجموع ٢٠٠,٥٧٨٦,٨٣٥,٨٢ ٩٨٧,٣

: آلية الرقابة المستقلة٥-البرنامج الرئيسي السابع-حاء

، ينطوي على ألف يورو٥٥٤,٨املقرتحة آللية الرقابة املستقلة مبلغًا مقداره ٢٠١٧تبلغ ميزانية عام -٧٦
املعتمدة البالغة ٢٠١٦، بالقياس إىل ميزانية عام في المئة٧٦,١ي، أيوروألف٢٣٩,٧زيادة مقدارها 

ا الثامنة آلية مليون يورو. ٠,٣٢ ) من نظام روما ٤(١١٢املستقلة وفقاً للمادة الرقابةوقد أنشأت اجلمعية يف دور
على توظيف ٢٠١٦ز هذا اجلهاز خالل عام وركَّ . )١٠(األساسي لتهيئة رقابة مستقلة فعالة وجمدية للمحكمة

لَّد األول، اجلزء الثاين، القرار ،)ICC-ASP/8/20(٢٠٠٩ة،الدورة الثامن...،الرمسيةالوثائق)١٠( .ICC-ASP/8/Res.1ا
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ا الثانية عشرة ، وعلى حتقيق النجاعة )١١(العاملني وفقًا لقدِّ مالك املوظفني الذي حددته اجلمعية يف دور
اليت تتناسب د الزيادة يف املوارد من املوظفني واملوارد غري املتصلة بالعاملني ولذا فإن املبلغ املطلوب جيسِّ االشتغالية. 

.٢٠١٧عام مع كون هذا اجلهاز عامالً بصورة كاملة يف

: ٥- البرنامج الرئيسي السابع
آلية الرقابة المستقلة

املعتمدة ٢٠١٦ميزانية عام 
(بآالف اليوروات)

املبالغ التقديرية املقرتحة لعام تغري املوارد
(بآالف اليوروات)٢٠١٧ النسبة املئوية (%)املبلغ

٢٦٠,٩٢٢٥,٨٨٦,٥٤٨٦,٧تكاليف املوظفني
----العاملنيسائر تكاليف 

٥٤,٢١٣,٩٢٥,٦٦٨,١التكاليف غري املتصلة بالعاملني
٣١٥,١٢٣٩,٧٧٦,١٥٥٤,٨المجموع

: مكتب المراجعة الداخلية٦-البرنامج الرئيسي السابع-طاء

(مكتب املراجعة الداخلية) مبلغًا مقداره ٦-قرتحة للربنامج الرئيسي السابعامل٢٠١٧تبلغ ميزانية عام -٧٧
، بالقياس إىل في المئة١,٨ما نسبته ي، أألف يورو١٢,٤، ينطوي على زيادة مقدارها ألف يورو٦٩٤,٢

ألف يورو. وستتيح املوارد املطلوبة هلذا املكتب اإلسهام يف حتقيق ٦٨١,٨املعتمدة البالغة ٢٠١٦ميزانية عام 
دارة بشأن فعالية وجناعة اإلدارة، وأطر الرقابة األهداف االسرتاتيجية واالشتغالية للمحكمة بتهيئة ما يطمئن اإل

كحد أدىن) وأعمال ال يقل عن ست عملياتالداخلية، وتدبر املخاطر عن طريق إجراء عمليات تدقيق (ما 
املعتمدة على زيادة يف عدد املوظفني ٢٠١٦إسداء املشورة. وتنطوي امليزانية املقرتحة بالقياس إىل ميزانية عام 

ؤقتة العامة وموارد التدريب واخنفاض يف املوارد املخصصة لألسفار.واملساعدة امل

: ٦- البرنامج الرئيسي السابع
مكتب المراجعة الداخلية

املعتمدة ٢٠١٦ميزانية عام 
(بآالف اليوروات)

املبالغ التقديرية املقرتحة لعام تغري املوارد
(بآالف اليوروات)٢٠١٧ النسبة املئوية (%)املبلغ

٥٢٨,٩٧,٦١,٤٥٣٦,٥تكاليف املوظفني
١١٩,٦٣,٢٢,٧١٢٢,٨سائر تكاليف العاملني

٣٣,٣١,٦٤,٨٣٤,٩التكاليف غري املتصلة بالعاملني
٦٨١,٨١٢,٤١,٨٦٩٤,٢المجموع

____________
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