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البرنامجية المقترحة للمحكمة الجنائية الدولية ٢٠٢٠ميزانية عام   

 إضافة

 المقدِّمة  -أوالً 

ميزانية يف بإجياز بـُيِّنت  الرئيسي الرابع (أمانة مجعية الدول األطراف) ربنامجلل املقرتحة إن امليزانية -١
على حنو  هاتقدير  إمكانِ بقدِر  وذلك ")احملكمة(" الربناجمية املقرتحة للمحكمة اجلنائية الدولية ٢٠٢٠عام 

 من كليفمعهود إليهما مبهمتني بت بيئتني تعلقت تطورات أدت بعدُ وفيما  .الوثيقة املعنية تقدمي إباندقيق 
 من الدقةمبزيد  تقديرها اآلن ميكن املوارد منأخرى  متطلباتٍ  إىل") اجلمعية(" األطراف الدول مجعية

 خرباء سيجريها اليت لمحكمةاملقرتحة لراجعة املب التطورات هذه تتعلقو . اجلمعية فيها تنظر لكي وتقدميها
 انتخاباملعنية ب لجنةال عملبو  عشرة، الثامنة دورتا خالل اجلمعية يف شأ�ا ستنظرو  ونمستقل
 .العام املدعي

من أجل الربنامج  ٢٠٢٠ لعام املطلوبة املوارد مقدار يف زيادة تستتبع التطورات ولـّما كانت هذه -٢
 النظام من مكرَّراً  ٥-٣ البند وفق واملالية، امليزانية جلنة بذه الوثيقة إىل تقدِّم فإن احملكمة الرئيسي الرابع

 ميكن ما ويبنيَّ يف هذه اإلضافة املقرتحة. الربناجمية امليزانية إىل إضافةً  للمحكمة، املالية والقواعد املايل
 مقدارها إمجالية ميثِّل زيادة وهو امليزانية، ذات الصلة على التطورات آثار من على حنو دقيق تقديره

 .يورو ألف ٤٧٩,٧

 موارد الميزانية  -ثانياً 

 يوليومتوز/ ١٢ يف ُقدِّمت بصيغتها اليت للمحكمة، املقرتحة الربناجمية ٢٠٢٠ عام ميزانيةُ  تضمنت -٣
) مقدارها األطراف الدول مجعية أمانة( الرابع الرئيسي للربنامج مطلوبة ميزانيةً  ،٢٠١٩
 .يورو ألف ٢ ٨٣٧,٠ اإلمجايل
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 ونمستقل خرباء يجريهاس اليتاملراجعة املقرتحة  عن الناجتة احلالية اإلضافية املالية املتطلبات تبلغو  -٤
 هذا إدراج يُقرتحو . يورو ألف ٤٧٩,٧ رهااقدم إمجالية زيادةً  العام املدعي انتخاباملعنية ب لجنةالعن و 

املعهود إليهما مبهمتني  تاناهليئ( ٤٦٠٠ الربنامج هو الرابع الرئيسي الربنامج ضمن جديد برنامج يف املبلغ
 .أدناه ١ اجلدول يف املبنيَّ  النحو على ،)٢٠٢٠ عام ما خيصفي اجلمعية بتكليف من

 منالمعهود إليهما بمهمتين بتكليف  الهيئتان( ٤٦٠٠المضافة للبرنامج  مواردال: ١الجدول 
 )اليوروات بآالف() ٢٠٢٠فيما يخص عام الجمعية 

 (بآالف اليوروات) ٢٠٢٠امليزانية املقرتحة لعام  ٤٦٠٠ الربنامج الربنامج الرئيسي الرابع:
 ٧,١ املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

 ٧,١ الموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني
 ١٦٦,٦ تكاليف السفر

 ٣٠,٠ اخلدمات التعاقدية

 ٢٧٦,٠ اخلرباء االستشاريون

 ٤٧٢,٦ الموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني
 ٤٧٩,٧ المجموع

 وأفرقته املكتب ضمن تنوقش نو مستقل خرباءها يجريس اليت للمحكمة ةاملقرتح إن املراجعة -٥
 تفاصيل تناولتمستفيضة  مناقشات ٢٠١٩ عام من األخرية األشهر وشهدت. ٢٠١٩ عام طيلة العاملة

هذه  عناصر مجيعونظراً إىل أن . العهم بعملهمطاض وكيفية سيجرو�امبا يف ذلك هوية من  ،هذه املراجعة
فقد تعذر  فعًال، ىجر مبا فيها ما إذا كانت املراجعة ستُ  ،غري معروف إبان تقدمي امليزانية تقريباً كان العملية

 ضمن دارت اليت املناقشات أثناءاملعنية  التقديرات ضعتوُ  ذلك نع اً عوضو . الالزمة املوارد تقدير آنئذ
نشداناً  عشرة الثامنة دورتا يف اجلمعيةعلى  للمراجعة البنية النهائيةوسُتعرض  العاملة، وأفرقته املكتب

 .ملوافقتها عليها

 هاعتمادب ٢٠١٩ أبريلنيسان/ ٣ يففعًال  العام املدعي انتخاباملعنية ب لجنةال املكتب أنشأ قدل -٦
(العام املدعي نتخاباإلطار املرجعي ال

0F

املرجعي ["االختصاصات"] بذا اإلطار  املتعلقةوتنص الوثيقة . )١
 اجلنائية للمحكمة العام املدعي وانتخابِ  تيسري ترشيحِ  يفاملعنية املهمة املنوطة باللجنة على أن تتمثل 

 مع مشاورات على بناءً  املكتب يعيِّنهم أعضاء مخسة من اللجنة تتألف أن املكتب روقرَّ . الدولية
 اللجنة وجود ولئن كان. املكتب نهميعيِّ  مستقلني خرباء مخسة من فريق ويساعدهم اإلقليمية، الموعات

(امليزانية إبان تقدمي اً معروف
1F

معروفة ومل تكن املتطلبات ومساعديهم من اخلرباء  ئهاأعضا هويةلم تكن ف )٢
 من نوامتكّ  ،من اخلرباء ومساعديهم أعضاء اللجنة تعيني مت وعندما. يف ذلك احلني واضحة للجنةالفعلية 

اإلطار املرجعي  يف عليها املنصوص املتطلباتالوفاء بو  باملهمة املنوطة با االضطالع وسائل أجنع يف النظر
 ١٢ يف املكتب إىل اللجنة ةرئيس تمقدَّ  ذلك على وبناءً . ذي الصلة وأكثر هذه الوسائل فعالية

كانون  يف الهاي يف يومني ملدة واحد اجتماع: اجتماعات ثالثة عقدل اً اقرتاح ٢٠١٩ سبتمربأيلول/
 املوصى نياملرشحَّ ب أولية قائمة وإعداد ،ملفاتا بدراسة الطلبات لفرز اخلرباء لفريق ،٢٠١٩ ديسمرباألول/

                                                           
 .ICC-ASP/18/INF.2الوثيقة  )١(
 .٦٩، احلاشية ICC-ASP/18/10الوثيقة  )٢(
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 يف اللجنة ألعضاء يومني ملدة واحد اجتماعو  ؛تاملقابالخالل  اللجنةها تطرح أسئلة واقرتاح ،قابلتهممب
 قائمة ووضع ،اخلرباء قد أجراه فريق يكوننتائج التقييم الذي  ملراجعة ،٢٠٢٠ فربايرشباط/ يف نيويورك
 ملدة واجتماع ؛وطرائق إجرائها تاملقابالطرحها خالل املراد  سئلةاأل وحتديد ،املراد مقابلتهم نيباملرشحِّ 

 والبت قابالتامل إلجراء اخلرباء، وفريق اللجنة عضاءأل ،٢٠٢٠ نيسان/أبريل يف الهاي يف أيام ثالثة
 .باالختيار من بينهم جلمعيةا املراد توصية نيملرشحَّ النهائية با قائمةال بشأن

 الرابع، الرئيسي الربنامج ميزانية ضمن إطار ٢٠١٩ عام يف اللجنة تكاليف استيعاب متوقد  -٧
(عشرة السابعة دورتا يف اجلمعية هت بهنوَّ  كما

2F

 املكتب وافق ،٢٠٢٠ عام يف التكاليف خيص فيماو . )٣
(اللجنة مقرتح على

3F

 .مليزانيةإىل ا اإلضافة هذه يف حالياً  تفاصيلها ترد اليت رةاملقدَّ  التكاليف ذلك يف مبا ،)٤

 البرنامج الرئيسي الرابع: أمانة جمعية الدول األطراف -ألف

 .٢٠٢٠ عام ما خيصفي ٤٦٠٠ للربنامج يورو ألف ٤٧٩,٧ رهاقدم إمجايل مبلغ طلبيُ  -٨

 مبلغ، يُطلب ٢٠٢٠ عام يف نو مستقل خرباءيجريها س اليتاملراجعة املقرتحة  تكاليف فلسد -٩
 خدماتتكاليف و  خبري، لكل وأتعاب سفر، تكاليف من املبلغ هذا ويتألف. يورو ألف ٤٣٥ مقداره
 تكاليف إن. يدنال جامعة معالتباحث بشأنه  اً حالي جيري ترتيب خالل من مساعدةلتوفري  تعاقدية
. اخلرباءوجود  مكان حتديد املرحلة هذه يف يتعذر إذ ،مبالغ حمسوبة يف املتوسط مبثابةتبنيَّ  رةاملقدَّ  السفر
 ..املعروفة غري العوامل كثرة إىل بالنظر طوارئخمصَّص لل إدراج مت كما

 عام يف العام املدعي انتخاباملعنية ب لجنةال تكاليف لسد يورو ألف ٤٥ مقداره مبلغ وُيطلب -١٠
 يف يومني يستمر اجتماع حلضور اخلمسة اللجنة أعضاء سفر تكاليف من املبلغ هذا ويتألف. ٢٠٢٠
 حلضور مسةاخل ستقلنيامل رباءواخل اخلمسة اللجنة أعضاء سفر وتكاليف ٢٠٢٠ فربايرشباط/ يف نيويورك
 .الشفوية الرتمجة وتكاليف ،٢٠٢٠ أبريلنيسان/ يف الهاي يف أيام ثالثة ملدة اجتماع

إما  اليومي املعيشة بدلوسُيدفع  االقتصادية، الدرجة حمسوبًة على أساس السفر تكاليف وسُتسد -١١
 لفرتة إلقامةيف حالة ا( ضةخمفَّ بنسبة  وإما) اً يوم ٦٠ عن تقل ملدة إلقامةيف حالة ا( ئةامل يف ١٠٠ بنسبة

 ).طولأ

                                                           
 .١٠، اجلزء الثاين، الفقرة ICC-ASP/17/20الوثيقة  )٣(
)٤( cpi.int/en_menus/asp/bureau/decisions/2019/Pages/default.aspx-https://asp.icc 

https://asp.icc-cpi.int/en_menus/asp/bureau/decisions/2019/Pages/default.aspx


ICC-ASP/18/10/Add.2 

10A2A011219 4 

 المقترحة ٢٠٢٠ميزانية عام  جمعاء:: المحكمة ٢الجدول 

 المحكمة جمعاء

ميزانية عام 
املعتمدة  ٢٠١٩

(بآالف 
 اليوروات)

 ٢٠٢٠ميزانية عام 
املقرتحة بعد األخذ 

بتوصيات جلنة امليزانية 
 اإلضافة واملالية (بآالف اليوروات)

املقرتحة  ٢٠٢٠ميزانية عام  التغّري يف املوارد
األخذ بتوصيات جلنة بعد 

امليزانية واملالية مبا يف ذلك 
 اإلضافة (بآالف اليوروات)

مقداره 
بآالف 
 اليوروات

نسبته 
 املئوية

)١٤٥,٢( - ٥١٦,٩ ٥ ٦٦٢,١ ٥ القضاة  )٢,٦(  ٥١٦,٩ ٥ 
 ٤٠٣,٧ ٦١ ١,١ ٦٥١,٥ - ٤٠٣,٧ ٦١ ٧٥٢,٢ ٦٠ املوظفون من الفئة الفنية

 ٠٨٢,٤ ٢٦ ٢,٩ ٧٢٥,٨ - ٠٨٢,٤ ٢٦ ٣٥٦,٦ ٢٥ العامةاملوظفون من فئة اخلدمات 

 ٤٨٦,١ ٨٧ ١,٦ ٣٧٧,٣ ١ - ٤٨٦,١ ٨٧ ١٠٨,٨ ٨٦ الموع الفرعي لتكاليف املوظفني
 ١٩٤,٣ ١٧ ٠,٤ ٦٧,٧ - ١٩٤,٣ ١٧ ١٢٦,٦ ١٧ املساعدة املؤقتة العامة

)٦٩٥,٢( ٧,١ ٢٧٦,٤ ٩٧٨,٧ املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات  )٧١,٠(  ٢٨٣,٥ 

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

)٧٠٣,٣( ٧,١ ٦٩٤,٢ ١٧ ٤٠٤,٦ ١٨ الموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني  )٣,٨(  ٧٠١,٣ ١٧ 
 ٣٣٢,٢ ٦ ٢,٩ ١٧٩,٧ ١٦٦,٦ ١٦٥,٦ ٦ ١٥٢,٥ ٦ تكاليف السفر

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

 ٠٧٢,٧ ٤ ١,٧ ٦٩,٨ ٣٠,٠ ٠٤٢,٧ ٤ ٠٠٢,٩ ٤ اخلدمات التعاقدية

 ٠٤٥,١ ١ ٤,٤ ٤٤,٤ - ٠٤٥,١ ١ ٠٠٠,٧ ١ التدريب

 ٦٨٣,٧ ٢,٤ ١٦,٢ ٢٧٦,٠ ٤٠٧,٧ ٦٦٧,٥ اخلرباء االستشاريون

)٣٢٠,٣( - ١٦٧,٥ ٣ ٤٨٧,٨ ٣ حمامو الدفاع  )٩,٢(  ١٦٧,٥ ٣ 

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

 ٠٢٨,٩ ١٦ ٧,٩ ١٧١,٦ ١ - ٠٢٨,٩ ١٦ ٨٥٧,٣ ١٤ العامةالنفقات التشغيلية 

 ٢٣٣,٧ ١ ٥,٠ ٥٨,٢ - ٢٣٣,٧ ١ ١٧٥,٥ ١ اللوازم واملواد

)٥٢٣,٤( - ٣٧٦,٦ ١ ٩٠٠,٠ ١ األثاث والعتاد  )٢٧,٥(  ٣٧٦,٦ ١ 

الموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة 
 ٢٦٨,٤ ٣٥ ٢,٦ ٨٩٣,٩ ٤٧٢,٦ ٧٩٥,٨ ٣٤ ٣٧٤,٥ ٣٤ بالعاملني
 ٩٧٢,٧ ١٤٥ ١,٠ ٤٢٢,٧ ١ ٤٧٩,٧ ٤٩٣,٠ ١٤٥ ٥٥٠,٠ ١٤٤ المجموع

 ٥٨٥,١ ٣ - - - ٥٨٥,١ ٣ ٥٨٥,١ ٣ ما خيص قرض الدولة املضيفة
 ٥٥٧,٨ ١٤٩ ١,٠ ٤٢٢,٧ ١ ٤٧٩,٧ ٠٧٨,١ ١٤٩ ١٣٥,١ ١٤٨ المجموع، شامًال قرض الدولة المضيفة
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 أمانة جمعية الدول األطراف

ميزانية عام 
املعتمدة  ٢٠١٩

(بآالف 
 اليوروات)

 ٢٠٢٠ميزانية عام 
املقرتحة بعد األخذ 

بتوصيات جلنة امليزانية 
 اإلضافة واملالية (بآالف اليوروات)

املقرتحة  ٢٠٢٠ميزانية عام  التغّري يف املوارد
بعد األخذ بتوصيات جلنة 
امليزانية واملالية مبا يف ذلك 
 اإلضافة (بآالف اليوروات)

مقداره 
بآالف 
 اليوروات

نسبته 
 املئوية

 - - - - - - القضاة
 ٦٥٨,٤ ١,٧ ١٠,٧ - ٦٥٨,٤ ٦٤٧,٧ املوظفون من الفئة الفنية

 ٣٧٢,١ ٤,٣ ١٥,٥ - ٣٧٢,١ ٣٥٦,٦ املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 ٠٣٠,٥ ١ ٢,٦ ٢٦,٢ - ٠٣٠,٥ ١ ٠٠٤,٣ ١ الموع الفرعي لتكاليف املوظفني
)٨٤,٢( - ٤٨٢,١ ٥٦٦,٣ املساعدة املؤقتة العامة  )١٤,٩(  ٤٨٢,١ 

)٧٢,٩( ٧,١ ٨٧,١ ١٦٧,١ املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات  )٤٣,٦(  ٩٤,٢ 

)٢٤,٠( - ١٤,٠ ٣٨,٠ العمل اإلضايف  )٦٣,٢(  ١٤,٠ 

)١٨١,١( ٧,١ ٥٨٣,٢ ٧٧١,٤ الموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني  )٢٣,٥(  ٥٩٠,٣ 
 ٧٤٨,٢ ٧٠,٥ ٣٠٩,٣ ١٦٦,٦ ٥٨١,٦ ٤٣٨,٩ تكاليف السفر

 ٧,٠ - - - ٧,٠ ٧,٠ الضيافة

 ٦١٥,٢ ٨,٢ ٤٦,٥ ٣٠,٠ ٥٨٥,٢ ٥٦٨,٧ اخلدمات التعاقدية

 ٧,٤ ١,٤ ٠,١ - ٧,٤ ٧,٣ التدريب

 ٢٧٦,٠ - ٢٧٦,٠ ٢٧٦,٠ - - اخلرباء االستشاريون

 - - - - - - حمامو الدفاع
 - - - - - - حمامو الين عليهم

)٢,٠( - ٢٢,٤ ٢٤,٤ النفقات التشغيلية العامة  )٨,٢(  ٢٢,٤ 

 ١٤,٧ - - - ١٤,٧ ١٤,٧ اللوازم واملواد

 ٥,٠ - - - ٥,٠ ٥,٠ األثاث والعتاد

الموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة 
 ٦٩٥,٩ ١ ٥٩,١ ٦٢٩,٩ ٤٧٢,٦ ٢٢٣,٣ ١ ٠٦٦,٠ ١ بالعاملني
 ٣١٦,٧ ٣ ١٦,٧ ٤٧٥,٠ ٤٧٩,٧ ٨٣٧,٠ ٢ ٨٤١,٧ ٢ المجموع

 - - - - - - ما خيص قرض الدولة املضيفة
 ٣١٦,٧ ٣ ١٦,٧ ٤٧٥,٠ ٤٧٩,٧ ٨٣٧,٠ ٢ ٨٤١,٧ ٢ المجموع، شامًال قرض الدولة المضيفة

____________ 


