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 البرنامجية المقترحة للمحكمة الجنائية الدولية ٢٠٢٠ميزانية عام 

 إضافة

 المقدِّمة  -أوالً 

 الدولية اجلنائية لمحكمةل املالية والقواعد املايل لنظامألحكام ذات الصلة الواردة يف ال اً وفق -١
 خطة ىلاستنادًا إ احملكمة قجهزة وقرهتا ٢٠٢٠ عام يزانيةاملتعلقة مب فرتاضاتاال تضعوُ  ،")احملكمة("

األعمال املعنية  مبقدار إمكان تقديه ذلكو  التالية، لسنةلاملقاضاة ب املتصلوخطة العمل  القضائي العمل
 .املقرتحة الربناجمية ٢٠٢٠ عام ميزانية تقدمي ربل على حنو دريق

 ورد ورع. ٢٠١٩ يوليومتوز/ ١٢ يف متُردِّ  للمحكمة املقرتحة الربناجمية ٢٠٢٠ عام ميزانيةإن  -٢
 ٨ من املمتدة ،احلسن رضية يف التهم جلسات اعتماد اليت ُعقدت خالهلافرتة اليف  النهائي املوعد هذا
مصنَّفاً يف فئة الوثائق  اً رهار  التمهيدية الدائهة قصدرت سبتمرب،قيلول/ ٣٠ ويف. ٢٠١٩ يوليومتوز/ ١٧ حىت
 ضد جهائمو  حهب جهميةبارتكاب  احلسن السيد إىل ةالعام ةعياملدّ  وجَّهتها اليت تهمال اعُتمدت به ةيسهّ ال

 وربل املقرتحة الربناجمية امليزانية تقدمي بعد شهنُ  القضية هذه يف القهارف. لمحاكمةل وقحالته ،اإلنسانية
 .٢٠١٩ ديسمربكانون األول/ يف األطهاف الدول مجعية انعقاد

 الدعم قنشطةمن قجل  ٢٠٢٠ عامل املطلوبة املوارد مقدار يف زيادة يستتبع القهار هذاولـّما كان  -٣
 من اً ر مكهَّ  ٥-٣ البند وفق ،واملالية امليزانية جلنة إىل بذه الوثيقة متقدِّ  احملكمةفإن  القضائييف الال 

Pللمحكمة املالية والقواعد املايل النظام

)
0F

۱(
P،  ًعلى  تقديهه ميكن ما مبيِّنةً  املقرتحة، الربناجمية امليزانية إىل إضافة

ميثِّل  ما ،املناسبةاملالية  تطلباتاملو  امليزانية علىاملستجد  التطور هذا آثار من املهحلة هذه يف حنو دريق
 .يورو ألف ٢٣٠,٧ رهااقدم إمجالية زيادة

                                                           
 .الدولية اجلنائية انظه النظام املايل والقواعد املالية للمحكمة )١(
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 المالية اآلثار  -ثانياً 

 يف احلسن لقضية بالفعل املهيَّأة املواردُ  مليزانيةإىل ا اإلضافة هذهباحلسبان عند إعداد  تخذقُ  -٤
 املالية آلثارل مكنةامل تقديهاتوقدقَّ ال قفضلَ  اإلضافة هذه وجتسِّد. املقرتحة الربناجمية ٢٠٢٠ عام ميزانية
يف فئة الوثائق  املصنَّف رهارها التمهيدية الدائهة قصدرت لقد. املعينعلى التطور  قن ترتتب اً حالي املهتقب

 هآثار فإن  وبالتايل ،٢٠١٩ سبتمربقيلول/ ٣٠ يف احلسن السيد إىل املوجَّهة تهمال القاضي باعتماد ةيسهّ ال
فيما  سيما الو  ،قنه سيلزم االضطال  با ضهاحلا الورت يف داملؤكَّ  األنشطة على تقتصهاملمكن تهربها 

 ميكن ال لكن املستقبل يفاالضال  با  يلزم قن يهجَّح اليت األخهى األنشطة قما. املتهم عن لدفا ا خيص
 .احلالية اإلضافةبفليست مشمولة  )احملكمة قمام لونثُ ميَْ  الذين الشهود عدد مثل( بدرة حسابا

 إمجالية زيادةب يقدَّر حالياً  مليزانيةعلى صعيد ا إضافية متطلبات من عن التطور املعينإن ما ينجم  -٥
 .احملكمة قلميف املخصَّصات ل يورو قلف ٢٣٠,٧ تبلغ

 .الدفا  حماميبند تكاليف  اإلضافية املوارد ختص قدناه، اجلدول يف بنيَّ ي كماو  -٦

 الحسن محاكمة للنهوض بأود المقترحة البرنامجية لميزانيةا المضافة إلى مواردال: ١الجدول 
 )اتاليورو  بآالف(

 املقرتحة ٢٠٢٠ميزانية عام  رلم احملكمة الربنامج الهئيسي الثالث:
 ٢٣٠,٧ حمامو الدفا 

 ٢٣٠,٧ الفهعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملنيالمو  
 ٢٣٠,٧ المجموع

 بيان الموارد -ثالثاً 

يف  العتماد التهم يكون لنقنه  ئيةلقضاللهيئة ا املقرتحة الربناجمية ٢٠٢٠ عام مليزانية حتليل يبنيِّ  -٧
 خططت القضائيةاهليئة  قن ومبا. املقرتحة يزانيةيف هذه املالـُمْدَرجة املبالغ املقدَّرة  على قثه قيالقضية املعنية 
 .إضافية موارد قي طلبتُ  فال ،يف إطار امليزانية املعنية احلسن مبحاكمة ةصلاملت التكاليف مجيع الستيعاب

 على قثه قياملعنية القضية  يفاعتماد التهم  عن ينجمقن  العام املدعي مكتب يتورع الوكذلك  -٨
املعين باحلالة يف  فهيقال زسريكِّ  ،اإلجهاءات االبتدائية مهحلة ببلوغ هذه القضيةف. احلالية املقرتحة ميزانيته
 املخصَّص الفهيق ردِّ  على قثه قيفيها العتماد التهم  ليسف. املتعلقة باملقاضاةالدعوى  جوانب على مايل
 .املقرتحة يةالربناجم ٢٠٢٠ عام ميزانية يف املهّيأ له النحو على هلا

 وتقدمي التسيري شؤو� القضائية غري اجلوانب عن املسؤول هاجهاز  هو احملكمة رلمولـّما كان  -٩
 تتضمن املقرتحة الربناجمية امليزانيةإن . املطلوب الدعم مبقدار تتحدَّد تهميزاني فإن يف إطارها اخلدمات
 رضية يف التهماعتماد  نتيجة عن النظه صهفب إجهاؤها تورعيُ  اليت الدعم قنشطة بعضخمصَّصات ل بالفعل
 احملاكمةاملتصلة ب نشطةاأل تؤدي املوارد، هذه إىل إضافةً و . طهيةالقُ  بالعمليات يتعلق فيما سيما الو  ،احلسن

 يناملستشار  قتعاب لسد احملكمة رلم احتياجات زيادة إىل ٢٠٢٠ عامقن يشهدها  اآلن هتقبامل
 .املتصلة بالعاملني لتكاليف غريا يف الزيادة هذه بيان قدناه ويهد. نيالقانوني
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 البرنامج الرئيسي الثالث (قلم المحكمة)  -ألف

 ألف يورو )٢٣٠,٧( الموارد غير المتصلة بالعاملين  -١

 قلف يورو )٢٣٠,٧( حمامو الدفا  

 عن الدفا  لفهيق الشههية هوفاتواملص القانونية األتعاب لسد يورو قلف ٢٣٠,٧ مقداره مبلغ يلزم -١٠
 املساعدةاخلاصة ب لسياسةل اً وفق ،اإلجهاءات االبتدائية يف الدعوى عليه مهحلة خالل احلسن لسيدا

Pالقانونية

)
1F

٢(
P . عن للدفا خمصَّصة  موارد املقرتحة يةالربناجم ٢٠٢٠ عام يزانيةمب املتعلقة االفرتاضات تشملو 
 تكوينُ  اإلضايف املبلغ حساب عند روعي ورد. يف الدعوى عليه االستئنافإجهاءات  يف إطار احلسن

 ،اسبق منحه اليت املهصودة اإلضافية األخهى واردامل مقدارُ و  ،باإلجهاءات االبتدائية املعين األساسي فهيقال
 ال ،بعبارة قخهى. املقرتحة الربناجمية ٢٠٢٠ عام ميزانية يف بالفعل جذات الصلة املدرَ  املواردمقدار  وحسمُ 
اليت  االبتدائية جهاءاتاإل يف الدفا  لفهيق اإلمجالية التكلفة اإلضافةاملبلغ املضاف مبوجب هذه  ميثِّل

 احتياجاتكل  لسد املقرتحة امليزانية يف بالفعل جرَ دْ مُ ـال املواردمقدار  لكمِّ ي بل ،٢٠٢٠ عامسيشهدها 
 .اإلجهاءاتمهاحل  من املهحلة هذه خالل لدفا ا

 المقترحة ٢٠٢٠ميزانية عام  جمعاء:: المحكمة ٢الجدول  
 ٢٠١٩عام ميزانية  

املعتمدة (بآالف 
 اليوروات)

 ٢٠٢٠ميزانية عام 
املقرتحة (بآالف 

 ضافةاإل اليوروات)

 املوارد مبا يف ذلك اإلضافة يف التغّري 

جمعاءالمحكمة  التقديهات املعدَّلة  
مقداره بآالف 

 نسبته املئوية اليوروات
)١٤٥,٢( - ٥١٦,٩ ٥ ٦٦٢,١ ٥ القضاة  )٢,٦(  ٥١٦,٩ ٥ 

 ٥٩١,٨ ٦١ ١,٤ ٨٣٩,٦ - ٥٩١,٨ ٦١ ٧٥٢,٢ ٦٠ املوظفون من الفئة الفنية

 ٠٧٤,٦ ٢٦ ٢,٨ ٧١٨,٠ - ٠٧٤,٦ ٢٦ ٣٥٦,٦ ٢٥ املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 ٦٦٦,٤ ٨٧ ١,٨ ٥٥٧,٦ ١ - ٦٦٦,٤ ٨٧ ١٠٨,٨ ٨٦ المو  الفهعي لتكاليف املوظفني

 ٥٧٠,٧ ١٧ ٢,٦ ٤٤٤,١ - ٥٧٠,٧ ١٧ ١٢٦,٦ ١٧ املساعدة املؤرتة العامة

)٧٠٢,٣( - ٢٧٦,٤ ٩٧٨,٧ املساعدة املؤرتة اخلاصة باالجتماعات  )٧١,٨(  ٢٧٦,٤ 

)٧٥,٨( - ٢٢٣,٥ ٢٩٩,٣ العمل اإلضايف  )٢٥,٣(  ٢٢٣,٥ 

)٣٣٤,٠( - ٠٧٠,٦ ١٨ ٤٠٤,٦ ١٨ المو  الفهعي لسائه تكاليف العاملني  )١,٨(  ٠٧٠,٦ ١٨ 

 ٣٥٤,٦ ٦ ٣,٣ ٢٠٢,١ - ٣٥٤,٦ ٦ ١٥٢,٥ ٦ تكاليف السفه

)١,٠( - ٢٨,٠ ٢٩,٠ الضيافة  )٣,٤(  ٢٨,٠ 

 ٠٩٧,٢ ٤ ٢,٤ ٩٤,٣ - ٠٩٧,٢ ٤ ٠٠٢,٩ ٤ اخلدمات التعاردية

 ٠٥٨,٤ ١ ٥,٨ ٥٧,٧ - ٠٥٨,٤ ١ ٠٠٠,٧ ١ التدريب

)١٠٦,٧( - ٥٦٠,٨ ٦٦٧,٥ اخلرباء االستشاريون  )١٦,٠(  ٥٦٠,٨ 

)٩,٦( ٢٣٠,٧ ٢٤٧,٥ ٣ ٤٨٧,٨ ٣ حمامو الدفا   )٠,٣(  ٤٧٨,٢ ٣ 

 ٣٠٠,٠ ١ ١٨,٠ ١٩٨,٧ - ٣٠٠,٠ ١ ١٠١,٣ ١ حمامو الين عليهم

 ٤٠٣,٠ ١٦ ١٠,٤ ٥٤٥,٧ ١ - ٤٠٣,٠ ١٦ ٨٥٧,٣ ١٤ النفقات التشغيلية العامة

 ٢٥٣,٧ ١ ٦,٧ ٧٨,٢ - ٢٥٣,٧ ١ ١٧٥,٥ ١ اللوازم واملواد

)٥١٧,٤( - ٣٨٢,٦ ١ ٩٠٠,٠ ١ األثاث والعتاد  )٢٧,٢(  ٣٨٢,٦ ١ 

 ٩١٦,٥ ٣٥ ٤,٥ ٥٤٢,٠ ١ ٢٣٠,٧ ٦٨٥,٨ ٣٥ ٣٧٤,٥ ٣٤ الفهعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني المو 

 ١٧٠,٤ ١٤٧ ١,٨ ٦٢٠,٤ ٢ ٢٣٠,٧ ٩٣٩,٧ ١٤٦ ٥٥٠,٠ ١٤٤ المجموع

                                                           
 .ICC-ASP/12/3، فيما يتعلق بنظام املساعدة القانونية اخلا  با وثيقة السياسة الواحدة لقلم احملكمة اجلنائية الدوليةانظه  )٢(
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 المقترحة ٢٠٢٠ميزانية عام  البرنامج الرئيسي الثالث: :٣الجدول 

 
ميزانية عام 
املعتمدة  ٢٠١٩

 (بآالف اليوروات)

عام ميزانية 
املقرتحة  ٢٠٢٠

 ضافةاإل (بآالف اليوروات)

 املوارد مبا يف ذلك اإلضافة يف التغّري 

قلم المحكمة البرنامج الرئيسي الثالث: التقديهات املعدَّلة  
مقداره بآالف 

 نسبته املئوية اليوروات
 ٧١٠,٠ ٢٧ ٠,٦ ١٦٣,٠ - ٧١٠,٠ ٢٧ ٥٤٧,٠ ٢٧ املوظفون من الفئة الفنية

 ١٠٨,٤ ١٩ ٢,١ ٣٩٩,٨ - ١٠٨,٤ ١٩ ٧٠٨,٦ ١٨ فئة اخلدمات العامة املوظفون من

 ٨١٨,٤ ٤٦ ١,٢ ٥٦٢,٨ - ٨١٨,٤ ٤٦ ٢٥٥,٦ ٤٦ المو  الفهعي لتكاليف املوظفني

)١١٣,٨( - ٦٤٥,٤ ٣ ٧٥٩,٢ ٣ املساعدة املؤرتة العامة  )٣,٠(  ٦٤٥,٤ ٣ 

)٦٢٢,٣( - ١٨٩,٣ ٨١١,٦ املساعدة املؤرتة اخلاصة باالجتماعات  )٧٦,٧(  ١٨٩,٣ 

)٥١,٨( - ٢٠٩,٥ ٢٦١,٣ العمل اإلضايف  )١٩,٨(  ٢٠٩,٥ 

)٧٨٧,٩( - ٠٤٤,٢ ٤ ٨٣٢,١ ٤ المو  الفهعي لسائه تكاليف العاملني  )١٦,٣(  ٠٤٤,٢ ٤ 

 ٠٥٨,٢ ٢ ١,٩ ٣٧,٧ - ٠٥٨,٢ ٢ ٠٢٠,٥ ٢ تكاليف السفه

)١,٠( - ٤,٠ ٥,٠ الضيافة  )٢٠,٠(  ٤,٠ 

 ٧٨٥,٥ ٢ ٢,٩ ٧٧,٨ - ٧٨٥,٥ ٢ ٧٠٧,٧ ٢ اخلدمات التعاردية

 ٦٤٢,٨ ٥,٤ ٣٢,٨ - ٦٤٢,٨ ٦١٠,٠ التدريب

)٢٠٦,٧( - ٢٦٠,٨ ٤٦٧,٥ اخلرباء االستشاريون  )٤٤,٢(  ٢٦٠,٨ 

)٩,٦( ٢٣٠,٧ ٢٤٧,٥ ٣ ٤٨٧,٨ ٣ حمامو الدفا   )٠,٣(  ٤٧٨,٢ ٣ 

 ٣٠٠,٠ ١ ١٨,٠ ١٩٨,٧ - ٣٠٠,٠ ١ ١٠١,٣ ١ حمامو الين عليهم

 ٦٤٥,٥ ١٢ ٢,١ ٢٥٩,٦ - ٦٤٥,٥ ١٢ ٣٨٥,٩ ١٢ العامةالنفقات التشغيلية 

 ١٤٦,٠ ١ ٧,٣ ٧٨,٢ - ١٤٦,٠ ١ ٠٦٧,٨ ١ اللوازم واملواد

)٥١٧,٤( - ١٩٢,٦ ١ ٧١٠,٠ ١ األثاث والعتاد  )٣٠,٣(  ١٩٢,٦ ١ 

)٤٩,٩( ٢٣٠,٧ ٢٨٢,٩ ٢٥ ٥٦٣,٥ ٢٥ المو  الفهعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني  )٠,٢(  ٥١٣,٦ ٢٥ 

)٢٧٥,٠( ٢٣٠,٧ ١٤٥,٥ ٧٦ ٦٥١,٢ ٧٦ المجموع  )٠,٤(  ٣٧٦,٢ ٧٦ 

 المقترحة ٢٠٢٠: ميزانية عام ٣٣٠٠: البرنامج ٤الجدول 

 
ميزانية عام 
املعتمدة  ٢٠١٩

 (بآالف اليوروات)

ميزانية عام 
املقرتحة  ٢٠٢٠

 اإلضافة (بآالف اليوروات)

 املوارد مبا يف ذلك اإلضافة يف التغّري 

 التقديهات املعدَّلة
٣٣٠٠ 

 شعبة الخدمات القضائية
مقداره بآالف 

  نسبته املئوية اليوروات
)١٨٨,٦( - ٧٤٤,٣ ١١ ٩٣٢,٩ ١١ املوظفون من الفئة الفنية  )١,٦(  ٧٤٤,٣ ١١ 

)٨٥,٤( - ٩٦١,٦ ٤ ٠٤٧,٠ ٥ املوظفون من فئة اخلدمات العامة  )١,٧(  ٩٦١,٦ ٤ 

)٢٧٤,٠( - ٧٠٥,٩ ١٦ ٩٧٩,٩ ١٦ المو  الفهعي لتكاليف املوظفني  )١,٦(  ٧٠٥,٩ ١٦ 

)١٦٢,٧( - ٢٧١,٤ ١ ٤٣٤,١ ١ املساعدة املؤرتة العامة  )١١,٣(  ٢٧١,٤ ١ 

)٥١٥,٩( - ١٨٩,٣ ٧٠٥,٢ املساعدة املؤرتة اخلاصة باالجتماعات  )٧٣,٢(  ١٨٩,٣ 

 ١٥,٠ - - - ١٥,٠ ١٥,٠ العمل اإلضايف

)٦٧٨,٦( - ٤٧٥,٧ ١ ١٥٤,٣ ٢ المو  الفهعي لسائه تكاليف العاملني  )٣١,٥(  ٤٧٥,٧ ١ 

)٤١,٢( - ٣٢٤,٣ ٣٦٥,٥ تكاليف السفه  )١١,٣(  ٣٢٤,٣ 

 - - - - - - الضيافة
 ٢٣٦,٧ ١ ٢٠,٩ ٢١٤,٠ - ٢٣٦,٧ ١ ٠٢٢,٧ ١ اخلدمات التعاردية

)٠,٤( - ٩١,١ ٩١,٥ التدريب  )٠,٤(  ٩١,١ 

)١٥٧,٧( - ٢٢٧,٨ ٣٨٥,٥ اخلرباء االستشاريون  )٤٠,٩(  ٢٢٧,٨ 

)٩,٦( ٢٣٠,٧ ٢٤٧,٥ ٣ ٤٨٧,٨ ٣ الدفا  حمامو  )٠,٣(  ٤٧٨,٢ ٣ 

 ٣٠٠,٠ ١ ١٨,٠ ١٩٨,٧ - ٣٠٠,٠ ١ ١٠١,٣ ١ حمامو الين عليهم

 ٥١٦,٠ ٦ ٦,٤ ٣٩١,١ - ٥١٦,٠ ٦ ١٢٤,٩ ٦ النفقات التشغيلية العامة

)١٥,٠( - ٣٣٨,٥ ٣٥٣,٥ اللوازم واملواد  )٤,٢(  ٣٣٨,٥ 

)٥٤٦,٠( - ٧٦٠,٠ ٣٠٦,٠ ١ األثاث والعتاد  )٤١,٨(  ٧٦٠,٠ 

 ٢٧٢,٦ ١٤ ٠,٢ ٣٣,٩ ٢٣٠,٧ ٠٤١,٩ ١٤ ٢٣٨,٧ ١٤ المو  الفهعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني

)٩١٨,٧( ٢٣٠,٧ ٢٢٣,٥ ٣٢ ٣٧٢,٩ ٣٣ المجموع  )٢,٨(  ٤٥٤,٢ ٣٢ 

___________ 


